
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 نيسان 

 جمعية الرواد للثقافة والفنون 
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  جمعية الرواد للثقافة والفنون 

)رواد  ( – سابقا –تم تأسيس جمعية الرواد للثقافة والفنون ) مركز الرواد للثقافة والتدريب املسرحي 

، في 2000للجمعيات الخيرية واملؤسسات االهلية لعام  1وتم تسجيلها حسب القانون رقم  1998للحياة( عام 

، ”املقاومة الجميلة الالعنفية“(. الرواد مؤسس BL-360-CUوزارة الداخلية الفلسطينية بموجب رخصة رقم )

رفة، والتصورات مركز مستقل، ديناميكي، ومجتمعي، لتشجيع الطفولة الطبيعية مستهدفا السلوك، واملع

 واملمارسات عبر وسائل جميلة وغير عنفية.

 في متخصصة عمل وورش تدريبية دورات وتقدم والشباب والنساء  األطفالجمعية الرواد  ستهدفت

 الفوتوغرافي التصوير في تدريبية دورات إلى إضافة الفلسطيني الشعبي والرقص والكورال واملوسيقى املسرح

 املقاومة برنامجبرامج تدريبية متخصصة للنساء إضافة ل وومجاالت الثقافة والفنون املختلفة   واإلعالم والفيديو

 خالل من االطفال لدى التعليم تعزيز الى يهدف والذي الغربية الضفة مدن يجوب الذي الجوالة الجميلة

 .متنوعة تعليمية وألعاب مسابقات

 

 



 األسرى  مع للتضامن الثاني عائدون  مهرجان إحياء

 

 مدينة في الثقافة و للعلوم الروس ي املركز مسرح على خالل شهر نيسان والفنون  افةللثق الرواد جمعية نظمت

 قرار مع وبالتزامن الفلسطيني األسير يوم بمناسبة اإلسرائيلي، االحتالل سجون  في األسرى  مع تضامنيا مهرجانا  لحم بيت

 األسرى  من كبير وعدد الوطنية القوى  ممثلي بحضور  وذلك ، اليوم هذا في والحرية الكرامة إضراب بخوض األسيرة الحركة

 .  لحم بيت محافظة في والشهداء األسرى  أهالي من حشد و املحررين

 يأتي املهرجان هذا أن وقال بالحضور، سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير رحب البداية في

 مع تزامنا و أهاليهم زيارة من وحرمانهم وتعذيب قمع من له يتعرضون  ما ظل في االسرائيلية السجون  داخل لألسرى  وفاءا

 االسرى  حياة أن وخاصة  األسرى  مناصرة ضرورة على مؤكدا ، الطعام عن إضرابهم األسرى  فيه أعلن والذي االسير يوم

 الحقوق  أبسط تحقيق أجل من اضرابهم في ودعمهم معهم الوقوف يجب لذلك االنسانية الظروف من وتخلوا جدا صعبة

 . مطالبهم جميع تلبى ان الى بكرامتهم تتمثل والتي االنسانية

 الفلسطيني األسير يوم  نحّيي العام هذا في أننا سرور أبو أزهار الرواد لجمعية اإلدارية الهيئة رئيسة قالت بدورها

 الخاوية بأمعائهم البغيض اإلسرائيلي االحتالل ومعتقالت سجون  في البواسل أسرانا يخوضها التي البطولة معارك ظل في

 اإلنسان لحقوق  واملنافية العقابية وسياساته االحتالل إلرهاب األسيرة الحركة رفض عن واضح كتعبير   النبيل وجوعهم

 .  الدولية واملواثيق االتفاقيات ولكافة



 

 عنوانها متجددة نضالية محطة الفلسطيني األسير يوم ان

  ستظل سرى األ  قضية أن على التأكيد
 
 الوطنية املهام مقدمة في دوما

 ومعتقالت باستيالت من واملعتقلين األسرى  جميع تحرير حتى لشعبنا

 أوفياء األحرار ومناضلوه شعبنا وأن ، تمييز دون  اإلسرائيلي االحتالل

 في املحتجزون األسرى  والشهداء واألسرى  املعتقلون  أجله من ضحى ملا

 األسير يوم وسيبقى ، االحتالل سجون  في املوتى وثالجات األرقام مقابر

  تواجدهم أماكن كافة في للفلسطينيين بالنسبة يمثل
 
 من للنضال رمزا

 وهو ، اإلسرائيلي االحتالل سجون  في واملعتقلين األسرى  حرية أجل

 والطاقات الجهود كل ولتوحيد الهمم لشحذ متجددة وطنية مناسبة

 السّجان مواجهة في املاجدات وأسيراتنا البواسل أسرانا صمود لدعم

 . ووحشيته إرهابه في املوغل العنصري  اإلسرائيلي الجالد وسطوة

 عبد حسن واملحريين األسرى  شؤون هيئة بإسم الناطق وقال

 األسرى  أن حيث االسيرة، الحركة تاريخ في مفصلي اليوم هذا أن  ربه

 الى ستؤدي التي النضالية املعركة هذه أشعلوا من أنهم شرف لهم

 هو الفلسطيني الشعب وأن األرض، على الوطنية الحركة أداء وحدة

  األسرى، لقضية الصائن الوحيد
 
 لعذاباتهم بالوفاء األ سرى  معاهدا

  السجون، داخل
 
 ولن الدائم، هاجسنا هي األسرى  حرية إن مضيفا

 ألنها اإلسرائيلي لالبتزاز خاضعة أو مهمشة تكون  أن لقضيتهم نسمح

  كلمته نهاية في وطالب فلسطيني، وبيت عائلة كل ضيةق
 
 من بمزيدا

 والوقوف لهم املساندة و الدعم كل وتقديم وذويهم لألسرى  الرعاية

 . املصيرية املعركة هذه في جانبهم إلى

 ذوي  كلمة في ”بهاء الشهيد والد“ عليان محمد قال جهته من

 مخالفة الشهداء جثامين احتجاز أن جثامينهم املحتجزة الشهداء

 من وإمعانا الدولية االتفاقيات واملواثيق واألعراف القيم لكل صارخة

 فائدة أي له تحقق لم التي الجماعية العقوبات تنفيذ في االحتالل

 املعايير وفق ابنائهم دفن أجل من الكفاح مواصلة في حقهم على  وأكد

 .االنسانية

 

 األسرى  بتكريم الرواد جمعية قامت املهرجان ختام وفي

 وتخلل.  لحم بيت محافظة في وذويهم االطفال واألسرى  املحررين

  العزة وعد الشابة الفنانة قدمتها ووطنية فنية فقرات املهرجان

 . الشعبية للدبكة الرواد وفرقة



 الفوتوغرافية للصور  حريتي معرض ختتامإ

 

 الفوتوغرافية للصور ”  حريتي”  معرض فعاليات خالل شهر نيسان والفنون  للثقافة الرواد جمعية اختتمت

 االسرى  الضراب نصرة نظم الذي الثاني عائدون  مهرجان ضمن وكان والثقافة للعلوم الروس ي املركز قاعة في أقيم والذي

 . ” كرامة“ الخاوية االمعاء معركة ضمن االحتالل سجون  في

 أبدوا والذين املؤسسات، من والعديد املحافظة في والقرى  البلدات معظم من املواطنين من عدد املعرض وزار

 ، االحتالل سجون  في الفلسطينيين االسرى  مع التضامن عن تعبيرا”  حريتي”  عنوان حمل وأنه خاصة باملعرض، إعجابهم

 املشاركين ضمن كانوا صغار شباب مصورين عدسات التقطتها صور  لخال من الرسائل من العديد املعرض حمل حيث

 . مؤخرا الرواد جمعية نظمتها التي الفوتوغرافي التصوير دورات في

 والحياة الفلسطيني التراث تبرز انها إلى إضافة معبرة إنسانية قضايا تطرح التي للصور  بعرضه املعرض واتسم

 من صور  وحدة منسق سرور ابو مراد املصور  يقول  كما ذلك من والهدف ، املخيم داخل الفلسطينيين للشباب اليومية

 اإليجابية الطاقات هذه إخراج ومحاولة الشباب كل بداخل موجود والعنفوان الحياة أن الرواد جمعية في الحياة أجل

 لكل صوته ويوصل اهدافه يحقق أن يستطيع الفلسطيني الفن ان على كثيرة دالالت يحمل للصور  معرض خالل من

 . الكاميرا عدسات وراء من حتى العالم



 

 عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير وأكد

 إليصال املعارض هذه تنظيم أهمية على سرور ابو الفتاح

 يمارسه الذي العنف جراء املعاناة حجم عن للعالم رسائل

 جزء املعرض واعتبر ، الفلسطيني الشعب على االحتالل

 الشعب صمود عن تعبر التي والفعاليات األنشطة من

 واألزمات التحديات كانت مهما العدوان وجه في الفلسطيني

 الشباب روح عن يعبر املعرض أن مبينا ، املعاناة وحجم

 عادلة لقضية ونصرة الحرية عن وبحثهم الحياة في وأملهم

 ، االحتالل سجون  في الفلسطينيين االسرى  إضراب وهي

 . الحرية ينالوا حتى مطالبهم مع الوقوف وضرورة

 

 ايام اربعة ملدة استمر املعرض ان بالذكر الجدير

 فئة من فوتوغرافيين مصورين عشرة من أكثر فيه وشارك

 .الشباب



 طالق دوري القرى الفلسطينية املهجرة لكرة القدمإ

 مدينة بلدية ملعب أرض علىخالل شهر نيسان  نطلقإ

 12 بمشاركة القدم لكرة املهجرة الفلسطينية القرى  يدور  الدوحة

 . 1948 عام املهجرة الفلسطينية القرى  يمثلون  فريقا

 رئبال الرواد لجمعية التنفيذي املدير بحضور  الدوري أفتتح

 جمعة الرياض ي واملحكم صالح خالد الدوحة بلدية ومدير الكردي

 مع تضامنا صمت دقيقة وقفوا حيث ، املشاركة الفرق  وممثلي عويس

 . الكرامة اضراب في االحتالل سجون  في البواسل االسرى 

 الفرق  بين قصيرة مباريات بستة افتتح االول  يومه في الدوري

 حين في الهوى  تل قرية عسلين قرية منها تأهل األولى املجموعة ضمن

 . والسبت الجمعة يومي والثالثة الثانية املجموعة مباريات ستجري 

 وتذكيرا النكبة لذكرى  إحياءا الدوري هذا إطالق وياتي

 على الشباب وتشجيع 1948 عام املهجرة الفلسطينية القرى  باسماء

 الوقع ظل في الرياضية واملنافسة التحدي روح على الحفاظ

 .الصعب والسياس ي االقتصادي



 SOS قرية شباب مشروع ختتامإ حفل تستضيف الرواد

 

 والفنون  للثقافة الرواد جمعية استضافت

 الشباب مشروع إختتام حفل خالل شهر نيسان

 ممثلي بحضور  SOS االطفال قرية نظمته الذي

 ومتطوعي وشباب القدس في االمريكية القنصلية

 . القرية

 الرواد جمعية عام مدير ورحب هذا

 الحفل بداية في سرور ابو الفتاح عبد الدكتور 

 جمعية بين ما الشراكة عمق على مؤكدا بالضيوف

 العالقة هذه لتوطيد داعيا األطفال وقرية الرواد

 حيث ، املشترك التعاون  مواصلة خالل من وتمكينها

 أطفال من متطوعا 11 بتدريب الرواد جمعية قامت

 الشعبية والدبكة االدائية للفنون  القرية وشباب

 سته من الكثر استمرت تدريبية دورة في واملوسيقى

 . شهور 



 “ االرض تقوله ما”  القراءة أسبوع حملة في يشاركون أطفال الرواد 

 

 مؤسسة مع وبالتعاون  والفنون  للثقافة الرواد جمعيةت فذن

 حملة ضمن لألطفال تطوعيا نشاطا خالل شهر نيسان تامر

 خالل من وذلك”  االرض تقوله ما”  عنوان تحت القراءة اسبوع

 األطفال عمل حيث ، عايدة مخيم في تقع صغيرة ارض استصالح

 فيها االشتال وزراعة وتعشيبها ترتيبها واعادة االرض تنظيف على

 زوايا في ووضعها القواوير من مجموعة وزيين تلوين وتم ،

 .االرض

 االسرى  عن تتحدث لالطفال قصة رواية

 مع تضامنا لالطفال قراءة جلسة الرواد جمعية مكتبة نفذتو 

 االضراب باهمية لتعريفهم وذلك الطعام عن اضرابهم في االسرى 

 االحتالل سجون  في االسرى  يخوضه الذي

 عن القصص من مجموعة بقراءة املكتبة امينة قامت حيث

 يعانيها التي واملعاناة االحتالل سجون  في ألبطالا األسرى  حياة

 .  اعتقاله بعد معه التحقيق اثناء الفلسطيني االسير

 

 



 االحالم قفص ملسرحية األول  العرض يستضيف الراود مسرح

 

 مخيم في والفنون  للثقافة الرواد جمعية مسرح على عرض

”  أحالم قفص”  ملسرحية األول  العرضخالل شهر نيسان    عايدة

 الشباب باحالم تجسدت االحالم من ملجموعة سردا تناولت التي

 . وقضيتهم الفلسطيني

 و سرور ابو عيس ى املسرحي الكاتب اخراج من املسرحية

 ساحور  بيت بنات مدرسة طالبات من مجموعة تمثيلها في شارك

 . الثانوية

 

 االساسية الولجة مدرسة في املدرسة كرس ي ملسرحية جديد عرض

ملسرحية كرس ي  وض جديدة قدمتها فرقة مسرح الرواد عر 

مجموعة من املدارس الحكومية في  خالل شهر نيسان  املدرسة

طلبة عدد كبير من  بحضور  والخاصة ومدارس وكالة الغوث  وذلك

، حيث القى العرض استحسان الحضور وإعجابهم . و ارس املد

  . لنهاية الفصل الدراس ي الحاليالجدير بالذكر ان العرض املسرحي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة تستضيف الرواد

 الشعبية للفنون  القدس

 تستضيف فعالياتالرواد 

 مهرجان سراج لألطفال

  والفنون  للثقافة الرواد جمعية استضافت

 االطفال سراج مهرجان فعالياتخالل شهر نيسان 

 منه جزء تنفيذ تم والذي”  سمكه”  بعنوان الصغار

 اطفال ومشاركة بحضور  الرواد جمعية مكتبة في

  . املستقبل براعم روضة

 االلعاب من مجموعة املهرجان وشمل

 املسابقات وعمل القصص وقراءة لألطفال الترفيهية

   الهدايا وتوزيع

 والفنون  للثقافة الرواد جمعية استضافت

 للفنون  القدس فرقة اعضاء خالل شهر نيسان  اليوم

 .عايدة مخيم إلى زيارتهم اثناء وذلك الشعبية

 الرواد جمعية عام مدير باستقبالهم كان و 

 االدارية الهيئة وعضو سرور ابو الفتاح عبد الدكتور 

 . صوي  أبو خضر

حيث تم تنظيم مجموعة من الفعاليات 

ية الفنية والثقافية من عروض للدبكة الشعب

 .   حلقات النقاش واملوسيقى وعدد من 

فرقة الرواد الفنية 

ا في تقدم عرضا فني

 جاحجامعة الن

رح جامعة النجاح الوطنية قدمت فرقة دبكة جمعية الرواد للثقافة والفنون عرضا فنيا وذلك على مس

هذا وتشارك الفرقة الفنية في تقديم العروض في مختلف . في مدينة نابلس وذلك ضمن حفل وطني للطلبة

 . املناسبات الوطنية واالحتفاالت الرسمية وخاصة في الجامعات الفلسطينية

 



 

 

 

 

 

 في والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

 لالجئين العاملية الشبكة نظمته الذي الوطني املسار

خالل شهر نيسان  الفلسطينيين واملهجرين

 لحم بيت محافظة في الشبكة مؤسسات بمشاركة

 الولجة قرية بإتجاه بتير قرية من إنطالقا وذلك

 الذي االرض يوم لذكرى  احياءا املسار هذا ويعد.

 . املاض ي اذار من 30 في صادف

الرواد تشارك في مسار يوم 

 األرض في قرية بتير

 

الرواد تنظم وقفة تضامنية 

 مع االسرى في بيت لحم

 

 والفنون  للثفافة الرواد جمعية  نظمت

 وأهالي لألطفال تضامنية وقفةخالل شهر نيسان 

 اضرابهم في االسرى  مع للتضامن عايدة مخيم

 . الطعام عن املفتوح

 عايدة مخيم شوارع مسيرة جابت حيث

 وتوزيع مرة مفترق  على تضمانية بوقفة وانتهت

 املركبات على وامللح واملاء التضامنية امللصقات

 . لحم بيت مدينة شوارع في واملارة

إطالق دورة لتعليم الخياطة  

 للسيدات في مخيم عايدة

 
راة في جمعية الرواد طلقت وحدة املأ

دورة تدريبية خالل شهر نيسان للثقافة والفنون 

للسيدات في مخيم عايدة وذلك بهدف تدريبهم على 

آلية استخدام ماكنات الخياطة املنزلية 

وإستخدامها في حياكة املالبس ، وذلك ضمن برنامج 

وحدة املراة الذي يعمل على تقديم املساعدة 

هن للسيدات في مخيم عايدة وتوفير فرص عمل ل

  .من خالل الدورات والورش التدريبية املتخصصة



 فعاليات جمعية الرواد خالل شهر نيسان في صور 

 

 

 

 

 جمعية الرواد للثقافة والفنون  

 فلسطين – لحم بيت – عايدة مخيم 989 ب.ص

 + 970 2 2744780 فاكس –+ 970 2 2750030:  هاتف
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