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 0202)على خطة المركز االستراتيجية الحالية استنادًا ما تم إنجازه  4102يعكس التقرير اإلداري 
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 امج حفظ الموروث الثقافي الفلسطيني برن
 
 

 الدبكةمدرسة : أوال
ضافة إلى أنواع باإلالدورات التدريبية في الدبكة الشعبية الفلسطينية، تركز المدرسة باألساس على 

سنة، وفئة  01-5عادًة تستهدف الدورات فئة األطفال ما بين . رقص أخرى تختلف من العام لآلخر
فما فوق من كال الجنسين، وتتيح لهم فرصة لتعلم أصول وأساسيات هذه  01من سن الشباب والكبار 

 .على مدار العام ات/الفنون األدائية اإلبداعية، حيث يفتح باب اإلنتساب للمعنيين
 

وُتعتبر المدرسة من األعمدة الرئيسية التي يسعى المركز باستمرار لتطويرها وذلك من خالل مراكمة 
. داء الفنيعلى بمستوى األات وبالتالي اهتمام أ/لى تطوير أداء المدربينإدي تؤ  الخبرات التي

وينعكس نتيجة ذلك على العروض التي يقدمها طالب وطالبات المدرسة في حفالت التخريج السنوية 
تلك المجموعات تعتبر غير محترفة تقنيًا، . ومشاركاتهم في مهرجانات محلية أخرى على مدار العام

وبإمكاننا التقاط ذلك . راقصة متميزة عن غيرها من الفرق الناشئة المحلية اً قدم عروضومع ذلك ت
التميز من نوعية الحركات والتصميمات المبدعة والمتجددة التي يقدمها الطلبة بإشراف مدربيهم 

 . ومدرباتهم
 
 دورات الدبكة الشعبية 

 عدةات الدبكة في /صين ومدربيتشرف المدرسة على تنظيم الورشات التدريبية المتخصصة للراق
الدراما، اإليقاع، التصميم، التعامل مع األطفال، اللياقة البدنية، وأساليب التدريب، : نواحي مفيدة

تعتبر هذه الدورات تطويرية . محليين ودوليين ات/محترفين ات/ومدربين ات/وذلك بإشراف مصممين
ات في مدرسة الدبكة وحتى في المناطق /تدربينلى المات كي ينقلوا خبراتهم إ/دربينبشكل أساسي للم
 .المركز يستهدفهاالمهمشة التي 

 
في إنشاء فرق دبكة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، كما  الدبكةساهم المركز من خالل مدرسة 

المؤسسة األولى من ويتم تعليم الدبكة في قاعات المركز ضمن برنامج يومي، إذ يعتبر المركز اليوم 
أهمية الفن من خالل تأسيس حيث يتم فيها نشر الوعي بلى المناطق األقل حظًا ية الوصول إناح

 .دبكةالوتطوير فرق 



 
  (سنة 01سنوات حتى  5)الدبكة للصغار 

في كل عام يقوم المركز بتنظيم ثالثة دورات للصغار، ولكن هذا العام تم انجاز دورتين فقط من 
كما تم التخطيط في بداية العام، أن المركز . م الصيفي هذا العامأصل ثالثة وذلك بسبب إلغاء المخي  

سيتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى لتنظيم مخي م صيفي يشمل تدريبات موسيقى ودبكة شعبية، 
مخي م صيفي للفنون األدائية، يشمل  عقد وباشر الطرفان في التجهيز للمخي م، حتى تم الترتيب الى

 02ة، لكن تم الوصول الى عدد /طالب 022كان هدفنا الوصول الى . والرسمأيضًا الفن التشكيلي 
لم يكن العدد كافي للبدء بالمخيم حيث انه لن . من مركز الفن 52من طالب المعهد و 02فقط، 

كان السبب وراء عدم الوصول الى الطالب هو . ات، لذا تم إقرار إلغاؤه/يغطي تكاليف المدربين
فقد تبي ن انه من الصعب تنظيم دورات خالل  مثل العام الفائت، شهر رمضان تزامن فترة المخيم مع

سيتم شهر رمضان، وعليه لن يتم تنظيم مخيم صيفي في السنتين القادمتين على األقل، وفي المقابل 
 .السنوية دورات مدرسة الدبكةفي  زيادة أعداد الطالب

 
لتصبح سنة متكامله، يختلف نظامها عن مدرسة الدبكة  ن هذا المنطلق أتت فكرة دمج فصليوم

السنوات السابقة من ناحية شكل التخريج، والمادة المعطاة خالل السنة، وتدريب المجموعات سنة 
كامله لتصبح جاهزة لتظهر في أبهى صورة أمام الجمهور، وعدم تخريج طالب الفصل الثاني كما 

 .السابق مما كان يضعف مستوى المجموعات لحد معي ن
  
شارك في الدورة االولى (. تدريب للدورة الواحدة 55ما يعادل )أشهردة الدورة االولى والثانية تسعة م

اما الدورة . 0200-0205مجموعة خالل الفصل الثاني للعام  01ة موزعين على /طالب 500
 . مجموعة 00ة موزعين على /طالب 501الثانية فشارك فيها 

 
 سنوات الماضية الخمسةرات الدبكة للصغار على مدار ات من دو /جدول ألعداد المستفيدين: 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
 2 3 3 3 3 عدد الدورات



 
كما كان مخطط . تعليم الدبكة لألطفال من دورات ات/أعداد الطالب المستفيدينول أعاله يبي ن الجد

المركز  استطاع. ة الدبكة/طفل 0522يتم تعليم أن  0200-0202في الخطة اإلستراتيجية لألعوام 
ة في /طفل 0125ة في مدينة رام اهلل فقط، باإلضافة الى /طفل 5201الخمس سنوات تعليم  خالل
في بعض األعوام، والهبوط والصعود في األعداد، وذلك يعود الى إلغاء برغم التغيرات . القدسمدينة 

 .المركز قام بالوصول الى العدد المتوقع وتجاوزه الدورة الصيفية، اال أن
 
  (عام فما فوق 18)الدبكة للكبار 

الذين حرموا من فرصة تمنح هذه الدورات الفرصة للشباب والكبار لتعل م الرقص الشعبي الفلسطيني، 
، باألخص أن  01تستهدف هذه الدوارت الشباب والشابات فوق سن ال . تعلمه في فترة طفولتهم

هذا العام قامت مجموعة من السيدات بطلب تنظيم دورة  فياألغلبية من المشتركين هو من اإلناث، 
المجتمع الفلسطيني على  هذا يدل على الرغبة القوية لدى الفئة الكبيرة من. خاصة بالسيدات فقط

تم انجاز ستة . تعلم الفنون األدائية وال سيما الدبكة الشعبية وارتباطها بالهوية والموروث الثقافي
، (تدريب 01)شهرين  مدة كل دورة. 18دورات في الدبكة الشعبية للكبار لألعمار فوق سن ال 

 . شخص 10المتوقع في الخطة وهو العدد  والذي زاد عنة على مدار العام، /مشترك 05شارك فيها 
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 سنوات الماضية للخمسةات من دورات دبكة الكبار /جدول ألعداد المستفيدين: 

 

 
 522من دورات الدبكة الكبار، والذي كان متوقع تعليم  ات/ن الجدول أعاله أعداد المستفيدينيبي  

تعليمهم الرقص و شخص  500 تمكن المركز من الوصول الىلدبكة الشعبية، بينما فقط ل ة/راشد
 .خالل الخمسة سنوات الماضيةري الفلسطيني الفلكلو 

 

 2012 4100 4101 السنة
 1 2 3 عدد الدورات
عدد 
ات/المتدربين  
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 4102 2013 2012 السنة
 5 6 1 عدد الدورات
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 االجمالي
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ات/المدربين  
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 تخريج مدرسة الدبكة 

 في رام اهلل

بعد أن تم إلغاء مهرجان فلسطين الدولي هذا العام بسسب الحرب على غزة، والذي كان من المقرر 
ف من أن يكون . ريج ليلة من لياليه، فقد تم تأجيل التخريج لشهر أيلولان يكون التخ رغم التخو 

ياء التخريج ليس مناسبًا بعد الحرب، ولكن صادفت هذا العام رؤية مدرسة الدبكة في إعادة إح
ي أتت يدبكون على اغاني وطنية داعمة للنضال والمقاومة، والت حيث كان الطالباألغاني الوطنية، 

ات رافعين أعالم فلسطين على /دخل الخريجين. ها الى أطفال غزةناسب بعد أن تم إهداؤ بشكل م
 052نشيد اإلنتفاضة، وبعدها قامت كل مجموعة بعرض رقصتها أمام الجمهور الذي وصل 

نصف عددهم في العام السابق، حيث وصل اكثر من نالحظ ان عدد الجمهور هو . ة تقريباً /مشاهد
ويعود السبب في تنظيم التخريج بالمسرح الداخلي هذا العام، بعد ان تم  0152العدد حينها الى 

اقامة التخريج ضمن الحظ األهالي أهمية . تنظيمه في المهرجان على المسرح الخارجي العام السابق
نظم المركز حفل . المهرجان، حيث النقلة النوعية للطالب مما يعطيهم دفعة معنوية عاليةفعاليات 
، في قصر رام اهلل الثقافي، حيث شارك فيه طالب المدرسة صغارًا 5/1/0200تاريخ التخريج ب

تم . مجموعة، باالضافة الى مجموعة الكبار 01عدد المجموعات المشاركة في التخريج هو . وكباراً 
 . ة من دورة الكبار/متدرب 00ة من دورة الدبكة للصغار و/طالب 500تخريج 

 



 
ور بأهمي ة إختيار األغاني الوطنية والتي يعتبروا انها لم تعد من إهتمام أشاد بعض األهالي والجمه

األطفال من هذا الجيل، وقالو بأن هذه النقلة تعب ر عن مدى أهمي ة رؤية ورسالة مركز الفن الشعبي 
فأصبح . في إستخدام الفن كوسيلة للنضال والمقاومة والحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني

 . فظون األغاني الوطنية ويفهمون معانيها قبل أن يرقصوا عليها على خسبة المسرحالصغار يح
 

 ،وأبهر الجمهور كبيراً  حااجوالقى ن..." طل ت"في نهاية العام قدمت فرقة براعم الفنون عرضها الجديد 
ات في الفرقة هم من طالب مدرسة الدبكة والذي تم /أن عدد كبير من الراقصين والجدير بالذكر

تخريج  والذي يؤشر على قدرة المركز علىإرفادهم الى فرقة الفنون نظرًا لمستواهم العالي والمتقن، 
 .اإلبداع منجيل قوي فنيًا ذو مستوى عالي 

 

 

 

 



 في القدس

نظم مركز الفن الشعبي بالتعاون مع مدرسة الفرير حفل تخريج لطالب مدرسة الدبكة للسنة الثانية، 
 650تم عرض رقصات الطالب امام ما يقارب . ة في مسرح الحكواتي/طالب 300وقام بتخريج 

بعد زيادة عدد   .متدربات 9ة من األهالي، باإلضافة الى مجموعة األهالي والكبار بعدد /مشاهد
الطالب وعدد األهالي في المقابل، تم تنظيم حفل التخريج هذا العام في ملعب مدرسة الفرير 

 .الداخلي
 

 
 

 توعية وتثقيف 

ن نناقش مع الطالب ب مدرسة الدبكة، وكان من المهم أن يكون يوم تدريب لطالصادف يوم النكبة أ
جائت فكرة النقاش مع الطالب لبعث روح التفكير والتحليل عندهم، وقام . األصغر سنًا هذا الموضوع

سطين عن النكبة بشكل عام، وعن فل فالطاقم المركز في إدارة حلقات نقاش مع األطفراد أأحد 
ن كان الجو إيجابي ومفاجئ، حيث لم نكن نتوقع أ. اإلحتالل اإلسرائيليةالتاريخية، والمقاطعة لدولة 

تم . القدرة على التحليل والنقاش في هذه المواضيع( 05-0أعمار بين )يملك هؤالء األطافل الصغار 
ن تلك هي رؤية قائلين أ بنظرهم، الحقًا كتابة كلمة شكر من أحد األهالي على هذه الفكرة البنائ ة

 .وروح مركز الفن الشعبي التي لطالما عرفوها



 
 

  في الفنون األدائية األخرى رشاتو و دورات 

 دورات الباليه 

بعد انقطاع دام ثالثة سنوات في توفير تعليم رقص الباليه لألطفال، قام المركز هذا العام بإعادة 
لم . ام، وتعليم تكنيك الرقص لألطفال بشكل خاصإحياء هذه الدورات ألهميتها في الرقص بشكل ع

، وكانت الدورة 01تقتصر الدورات على األطفال، ولكن تم إعداد دورة تستهدف الكبار فوق سن ال 
مفيدة من عدة نواحي؛ الرقص، الليونة، الصحة البدنية، ولياقة الجسم، بينما ركزت دروة األطفال 

بينما ( ذكور 0إناث و 0)أشخاص  1رك في دورة الكبار شا. على تعريفهم بأساسيات رقص الباليه
 (. ذكر 0إناث و 00)ة /طالب 00شارك في دورة الصغار 

 

 



 دورة الدراما والمسرح 

من منطلق إدراكنا  ألهمية دور الدراما والمسرح في األداء و بالرقص تحديدًا، ومن منطلق توفير 
هذا المجال، ارتئينا في المركز تنظيم دورة دراما  األدوات واألساليب الجديدة للطالب واألطفال في

تم التركيز في الدورة على األداء الحركي على المسرح، . سنة 00-1لألطفال ما بين األعمار 
وصل عدد المنتسبين . ات بشكل درامي/باإلضافة الى إتقان المحادثة وزيادة الثقة بالنفس للمؤديين

 .ن مدى أهمي ة الدورة والمادة المعطاه فيها لهذا الجيلة، وذلك يبي  /طالب 52في الدورة الى 
 

 
 

 :ات/تدريب مدربين

مدربي مدرسة الرقص الى أنواع وأساليب رقص مختلفة إشراك في كل عام، نحاول في مركز الفن 
العديد من هذه الورشات تستهدف مدربي . ودورات تدريبية لتوسيع نطاق عملهم في مجاالتهم المختلفة

في . ات الذين يأتون إلعطاء الورشات/ط، ليكون هناك إستفادة كبيرة من خبرات المدربينالمركز فق



ات، ونكون بذلك /نهاية المطاف، يتم نقل هذه الخبرة الى طالب مدرسة الرقص من خالل المدربين
نما أقد ساهمنا في تطوير طالبنا ليس فقط  نماط مختلفة في الفنون من ناحية الدبكة الشعبية، وا 

 .دائيةاأل
 ات /ات ومدربين/تم اشراك مدربي مركز الفن الشعبي في عدة دورات تدريبية مع راقصين

 :الورشات والدورات كالتالي. مختلفين على مدار العام
  (.مدرين 0)ورشة رقص معاصر، مع المدربة مريم من السويد 
  (.ات/مدربين 1)ورشة رقص معاصر، مع المدربة ميا من ألمانيا 
  (.ات/مدربين1)وتقوية بدنية، مع المدرب باسل قطامش ورشة لياقة 
  

 مشروع الدعم الفني والثقافي للشباب المقدسي: ثانيا

يتجلى الهدف الرئيسي من هذا المشروع  للمساهمة في تعزيز القطاع الفني التراثي من خالل تفعيل 
الفلسطيني بحراك  عضوات وأعضاء النوادي الشبابية المقدسية في عملية تعلم ونشر التراث دور

بما يحتويه من )تفاعلي للحفاظ على هذا التراث من محاوالت االحتالل المتكررة لسرقته ونهبه 
-0200كإمتداد للمشروع نفسه  0200تم تجديد البرنامج في نيسان (. موروث ثقافي واجتماعي

لقدس في تأسيس، نسعى من خالل هذا المشروع لتعزيز النشاطات الثقافية الهادفة بمدينة ا. 0205
بما يلزمها من ( فرقة 00وصل عددهم هذا العام الى )تجهيز وتمكين فرق دبكة مقدسية و  تطوير

 .   برامج ،تدريبات،ورشات فنية،تبادل خبرات، اكسسوارات، أزياء، إنتاج عروض وتقديمها والترويج لها
 



 
 

 4102في ظل الهجمة االسرائيلية على مدينة القدس في صيف 
شك أن مشروع الدعم الفني والثقافي للشباب المقدسي، كما مشاريع مشابهة أخرى في القدس، ما من 

ساهمت بشكل كبير في تعبئة وتوعية الشباب المقدسي للموروث الثقافي الفلسطيني، وتعزيز انتمائهم 
ستمرار، األمر الذي عزز قناعتنا لضرورة اال. للهوية الوطنية والمشروع التنموي والتوعوي في القدس

بل التوسع، بالعمل مع الشباب المقدسي والمساهمة في دعم الحراك الشباب في القطاع الثقافي 
والفني لما له تأثير إيجابي ملموس سواء على صعيد التفريغ النفسي أو السلوكي للفرد أو تأثيره في 

 . تقوية النسيج المجتمعي
 



 
ن االحتالل أثر على سير عمل مشروع حالة صعبة وتصعيد م 0200شهدت فلسطين خالل صيف 

في شهر تموز شهدت القدس تحديدا احداث ومواجهات . الدعم الفني والثقافي للشباب المقدسي
مباشرة، الذي حال دون عقد التدريبات والورشات، والعروض الفنية بشكل مؤقت، لحين تحسن 

هم، عادت الفرق تدريجيا في شهر آب ورغم استمرار ممارسات االحتالل بالتضييق علي. الظروف
وبعد تواصل دائم ومستمر مع الفرق . للتدريبات والورشات الفنية وتطوير المهارات وتجهيز الفرق

الفنية، قررنا معا عدم تنظيم أمسيات فنية في الوقت الحالي تماشيا مع النبض العام والوضع الصعب 
في األحداث، عاد المشروع إلى " النسبي"أما بعد عودة الهدوء . الذي كان يشهده أهلنا في قطاع غزة

عجلته بشكل جيد، بل عاد الشباب والشابات مشبعين بالحيوية والطاقة والدافعية الستمرار أهداف 
 . المشروع وغاياته

 
 فرق المشروع

تم . فرقة فنية للعمل معها خالل هذا المشروع 00فرقة فنية مقدسية، تم اختيار  01بعد دراسة وضع 
الفرق . خاصة بكل فرقة للتعرف عليها وتحديد احتياجاتها والتعريف بالمشروع وأهدافهعقد زيارة 

جمعية العروة الوثقى، نبع التراث المقدسية، مدى اإلبداعي، فرقة القدس للفنون : المختارة هي
جمعية شباب البلدة القديمة، / ملتقى الشباب، نادي جبل الزيتون، فرقة ناريز، فرقة رواق/ الشعبية

 .مركز السرايا، فرقة نهاوند، جمعية سوار، فرقة أوج، فرقة دوبان
 
 
 



 تدريبات
فرق مقدسية منذ شهر نيسان حتى كانون أول  1تدريب ل  551تم االشراف على ومتابعة سير 

ة، توجيه المادة المعطاه في التدريب، انتظام التدريبات /االشراف يشمل توفير مدرب. 0200
نتاج لوحات جديدة بمواعيدها، التحقق من  تحقيق الهدف من التدريب، االستعداد للعروض، وا 
 . ةفتا 055شاب و  055استفاد من البرامج التدريبية . واالشراف على التصميم

 
 عروض 

كما . العروض الفنية تساهم في انتماء الفرد لمجموعته وتخلق فضاء للشباب المقدسي جذاب وصحي
ض المشتركة بين الفرق المقدسية تجذب منافسة ايجابية وتدعو يؤمن مركز الفن الشعبي بأن العرو 

نتاجاتها الجديدة وتساهم في خلق تعاون حقيقي  الفرق لتطوير مهاراتهم ومقدراتهم االدائية وأدواتها وا 
فقد قام المركز بتنظيم أمسية فنية . ومشترك لتنظيم األمسيات وجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور

 . قدس وفرقة ناريز إحياًء لروح الشهيد فادي عودة ابن فرقة القدس للفنون الشعبيةمشتركة بين فرقة ال
 

فرق مقدسية خالل شهر  1وقد شارك في مهرجان التراث السابع الذي نظمه مركز الفن الشعبي 
تشرين أول، وكان أداء الفرقة أفضل بشكل ملحوظ من العام الماضي، وهذا يدل على جدوى العمل 

 . لفرق المقدسية خالل الفترات السابقة وأهمية استمرار العمل معهم لتحسين األداءالمكثف مع ا
 

عرض  51بتنظيم او المساهمة في تنظيم  0200قام المركز من شهر نيسان حتى كانون أول 
انتظام التدريبات واالشراف على سيرورة كل تدريب تساهم . ومشاركة فنية لسبع فرق مقدسية

 .لمستوى الفني لدى الفرقة وبالتالي ازدياد عدد العروض والدعوات والمشاركاتبالضرورة إلى رفع ا
 

في سياق وضعنا الفلسطيني وحرم العديد من شبابنا من ممارسة أمور ترفيهيه عديدة وأهمها حرية 
التعبير، فنحن نعتبر أن برنامج الدعم الفني والثقافي للشباب المقدسي ال يمكن قياسه على عدد 

نما ننظر له من زاوية وطنية إنسانيةالتدريبا التدريبات والعروض تساهم . ت أو العروض فحسب، وا 
في حرية التعبير واعطاء الفضاء للشباب المقدسي للتفريغ النفسي والتفاعل مع الزمالء في الفرقة 

 . والمحيط ببيئة صحية ناضجة
 



 
 ورشات تطويرية وتبادل خبرات

حيث تم مشاهدة . بناء على احتياجات الفرقة وتوصية مدربها قمنا ببناء محتوى ورشات التطوير
ة على المحاور التي سيتم التطرق اليها /مقاطع فيديو وتدريبات، وبناء عليها يتم االتفاق مع المدرب

في الورشات كاالحماء، االحساس بالمجموعة ضمن المساحة، الروح، التصميم، أناقة الحركة، 
ورشة لتطوير المهارات  01وقد تم عقد . الخ... ول الدبكة وتاريخها االنتماء للفرقة، معلومات ح

 .    لست فرق مقدسية
 

 ات/ورشة تدريب مدربين
ي حجر األساس للفرق الفنية، سواء كنموذج على الصعيد /ةهو/يؤمن مركز الفن الشعبي بأن المدرب

لك ومن حرصنا لتمكين فرق لذ. الشخصي والتغيير السلوكي والوعي الوطني أو كقدرات فنية تطويرية
الدبكة وضمان استمراريتهم بفعالية وقوة وانسجام، بدأ المركز شهر أيلول بعقد ورشة تدريب 

ة من القدس، رام اهلل، جنين، الرام، عصيرة /مدرب 02ات استمرت لمدة شهرين، شارك فيها /مدربين
 .الشمالية، عين عريك، بيت جاال، بيت لحم، صفا

 

 
ات القدس لحضور جميع لقاءات دورة /نتباه الشغف والحرص الشديد لدى مدربينكان ملفت لإل 

فبالرغم من األحداث التي مرت بها العاصمة القدس، . ات وعدم التغيب عن أي لقاء/تدريب المدربين
ات كانوا مصر ين على /وخاصة المعيقات في أيام الجمعة من اغالق ومظاهرات، إال أن المدربين



امبارح كانت : "50/02/0200يقول أحد المدربين يوم الجمعة . رشات أيام الجمعةحضور جميع الو 
الصبح  1:52جنازة الشهيد بالليل وكنت عارف انو تاني يوم راح اتولع، فطلعت من القدس الساعة 

: ، بنفس اليوم أرسلت مدربة صباحا"، اه بديش افوت وال يوم انا00:22عشان اوصل هون الساعة 
" . صل، بالقدس الوضع صعب بس هينا لفينا لفة طويلة وهينا بالطريق، استنونا أرجوكماستنونا لنو "

 .  !!! "جعبالي ارجع عالقاعة لحالي اطبق كلشي... اتكسرنا، وانشلينا، وانبسطنا ": وأخرى أرسلت
 

ة، وفيها يتم عقد حلقات من النقاش والعصف /مدرب 50ات /شارك في ورشة تدريب المدربين
ات /ة رأيه سواء باالتفاق أو االختالف مع اآلخرين، كما ويقوم المدربين/دلي فيها كل مدربالذهني ي

كل هذه الحلقات والنقاشات تساهم . أيضا بالعمل سويًا في مجموعات صغيرة بشكل نظري وعملي
ات والتعرف على بعضهم البعض /بشكل ملحوظ في كسر حواجز وخلق انسجام وتفاهم بين المدربين

ات على أنفسهم والخوض بعمق في أفكارهم /كما وتساعد الورشة في تعرف المدربين. عن قرب
 .  وتحدي أجسادهم وعقولهم، وبالتالي إثارة الجدل واشراك الرأي وتبادل الخبرات

 
ات على أهمية التعرف /تم التركيز في ورشة تدريب المدربين: تعرف اكثر على الهوية الفلسطينية

في إحدى أيام التدريب، الجمعة . تاريخها، أنواعها، رمزيتها، حركاتها: الفلسطينيةعلى الدبكة الشعبية 
قدرت في الورشة أعرف : "ات/، قال أحد المدربين بعد إنتهاء ورشة تدريب المدربين00/02/0200

معنى البحث في الحركة الفلكلورية، جد بنقدر نطلع بحركات كثيرة وحلوة وقوية مستوحاه من حركات 
ات، كجزء من عملية التدريب، عن الدبكة /وفي بحث قام به المدربين". ة التقليدية التراثيةالدبك

فكرة، ثقافة، تراث، عادات وتقاليد، : ات الدبكة بالعبارات التالية/الشعبية الفلسطينية، لخص المدربين
ير، محافظة، هوية، نضال، مقاومة، رقص، حركة، حصاد، مطر، فرح، طينة، روح، تعبير، تغي

 . وسيلة

 :من أهم ما استطعنا تحقيقة في الدورة إضافة إلى البنود السابقة
o ات الدبكة في /في فلسطين؛ تعزيز العالقات ما بين مدربين ات الدبكة/تواصل أعلى بين مدربين

 . ات في مناطق مختلفة بالضفة/القدس أنفسهم وأيضا مع مدربين
o ا وكيفية تعاملها وأسلوبهاتعرف مباشر على طبيعة عمل كل فرقة ونشاطاته . 



o  وجود أرضية مشتركة ووجهات نظر متقاربة في كيفية التعامل مع التراث وأهمية المحافظة عليه
 . ونشره وتعزيزه كمكون أساسي في صياغة هويتنا الثقافية الفلسطينية

 
 تجهيز وتمكين 

دسااي بتجهيااز وتمكااين الفاارق إضااافة إلااى مااا ساابق، قمنااا فااي مشااروع الاادعم الفنااي والثقااافي للشااباب المق
صاابية ماان  05شاااب و 05قمنااا بتااوفير أزياااء كاملااة ل. المقدسااية ماان خااالل تااوفير احتياجاااتهم الالزمااة

فرقة سوار، وسماعة لفرقة القدس، كما قمنا بتصميم أزياء ألربع فارق مقدساية أخارى سايتم تساليمها فاي 
تشاكل محفاز يادعو الفارق إلنتااج أعماال ستساعد هذه األزياء للخروج بإطاللاة جديادة وس. 0205العام 

 . فنية مناسب وجديدة تتناسب واألزياء الجديدة
 

 
 

 إنتاج فني
قمنااا فااي مشااروع الاادعم الفنااي والثقااافي للشااباب المقدسااي باادعم إنتاااج عماال فنااي  0200خااالل العااام 

قااااع، اإلنتااااج يشااامل تصاااميم رقصااات، دعااام تااادريب، إنتااااج موسااايقى، ورشاااات اي. متكاماال لفرقاااة ساااوار
 توفير اكسسوارات، تصميم ديكور، تصميم إضاءة، تصميم وشراء أزياء، دعاية واعالن، ترويج للعمل 

 

 
 



 الفلسطيني عرض إنتاجات محلية ودولية فنية للجمهور:البرنامج
 

 4102ي مهرجان فلسطين الدول. 0
 

 من واقعاً  تجسد ذيوال تأسيسه، منذ يلعبه الذي الوطني للدور الشعبي الفن مركز إدراك منطلق من
 على للمحافظة أساسي كرافد والثقافة للفن وتوظيفه الوطن أرجاء في المتعدده وأنشطته برامجه خالل
 في هلناأ على سرائيلياإل االحتالل قبل من االجرامية الحرب ظل وفي. بها والتمسك الوطنية الهوية

 مهرجان في ونشاطه شكل عامب نشاطاته بأن المركز إدراك وبرغم ،0200غسطس أ/ غزة، يوليو
 تثبيت باتجاه المقاومه شكالأ من أخرى أشكال هي إنما الخصوص، وجه على الدولي فلسطين
 مهرجان لغاءإ قرار اتخاذ موراستدعت األ المرير غزة واقع وأمام نهأ إال النضالية، والثقافة الهوية

 . 0200للعام  الدولي فلسطين
 

ترتيبات والتحضيرات اللوجستية ن كان قد انجز معظم الان بعد أالمركز قرار إلغاء المهرجاتخذ 
فقد تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من مديرة المهرجان، منسق المهرجان، . دارية، المالية والفنيةاإل

ما ك. 0200ذار للمهرجان منذ شهر آ ومسؤول اللجنة الفنية، وقد تم عقد اجتماعات دورية تحضيراً 
عضاء جدد والتي ضمت هذا العام أ( ة/عضو 01 المكونة من)وسع تم تشكيل اللجنة التحضيرية األ

 . بوابي ولجنة األواستحداث لجان جديدة كلجنة شبكة التواصل االجتماع
 

في كل من رام  01/1و 00/1ن يكون المهرجان هذا العام في الفترة الواقعة بين كان من المفترض أ
من فرنسا، كوريا، عرض فني محلي وعالمي  05باس والناصرة بمجموع اهلل، جنين، طو 

ن ز العنصري وأن يكون موضوع المهرجان هو التمييوعلى أ. وفلسطينسوريا،العراق،الجزائر،مصر،
فريقية من فرنسا ن الشعبية الفلسطينية والفرقة اإلفتتاح بالشراكة بين فرقة الفنو طقوس اال تنفذ

Tambours De Guinée ،العرقي، )نواع التمييز الضوء في كل ليلة على نوع من أحيث تسلط ب
 (.   الديني، الجنسي، العمري، الطبقي، واالحتاللي

 



التصاالت مجموعة ا :يجاب من قبلفة لدعم المهرجان وجاء الرد باإللى جهات مختلتم التوجه إ
ية الكورية، القنصلية الفرنسية، وروبي، بنك فلسطين، سيدا، يونيبال، القنصلتحاد األالفلسطينية، اإل

 .، وبلدية رام اهللFMرايا 
 
 مهرجان التراث الفلسطيني.4
 

، وجاء تصميم المركز على استمرارية بطابع دولي 0200مهرجان التراث السابع هذا العام نظمنا 
لتي ساهم فساح المجال أمام عشرات الفرق المحلية، واعلى فكرة إ حفاظاً إقامة هذا الحدث الفني الهام 

عروضها الفنية على خشبة المسارح  لتقدم المركز في تأسيسها أو تطويرها على مدار األعوام السابقة
وبمثابة هم الثقافي وهويتهم الفلسطينية، الوطنية لشرائح المجتمع المختلفة،  لتعزز انتمائهم  لموروث

 .من ذاكرة شبابنا وأطفالنا لمحاوالت االحتالل المستمرة لطمس هذا التراث وتهويده ومسحه تصدي
جاب المهرجان هذا العام محافظات رام اهلل، نابلس، جنين، طوباس والقدس، بعروض تراثية غنائية 

 00وراقصة لمجموعة من فرق الرقص الشعبي والغناء من فلسطين، وتضمنت ليالي المهرجان 
أسسها المركز وساهم في  فرقة دبكة 00عرضًا فنيًا، ومجموعة من اللوحات التراثية الراقصة ل

كثر من جانب مثل هذا وقد تميز المهرجان بأ. تطويرها، قدمت من محافظات فلسطينية مختلفة
لى فرقة محلية في حين وصل إ 00عام ل ارتفاع عدد الفرق المحلية المشاركة في المهرجان هذا ال

أعطى زخم ( ألول مرة)فرق دولية هذا العام كما أن استضافة  .0205فرقة محلية في العام  05
 طوباس و تحديداً  قل حظاً ووصول المهرجان هذا العام إلى مناطق جديدة أ. رجانوحضور أقوى للمه

، األعوام الماضية  من حيث التنظيمن عروض المواقع تميزت عن ا أ، كمضافة جيدهكان إ
تنظيم فعاليات فإن وبالنسبة لتنوع ال. ، جنين وطوباستحديدا القدستغطية االعالمية و الحضور، ال

 . خر من التنوعآ أضافت لوناً  ورشة موسيقى لطالب مدرسة الكمنجاتي مع الفنان عمر بشير
 



 
 
 

 (الفرق المشاركة، المواقع)البرنامج الفني 
 طوباس القدس جنين نابلس رام اهلل التاريخ/ اليوم 

01/02/0200 
 الخميس 

عازف القيثارة اإلسباني 
 باكو سيرانو

فنون الشعبية فرقة ال
  الفلسطينية

ساحة / معرض تراثي 
 القصر الداخلية 

 
 
 
 

   

01/02/0200 
 السبت 

 عرض فني 
 دبكة محلية  فرقة 00

    

01/02/0200 
 األحد 

   
 

 0عرض فني 
 فرق مقدسية 

 

02/02/0200 
 االثنين 

فرقة نقش   
للفنون 
 الشعبية 

  



  
00/02/0200 

 الثالثاء 
 
 

  
فرقة سرية 

اهلل رام 
" األولى 
عرض 
 " عرزال 

  

05/02/0200 
 الخميس 

 فرقة أبعاد
 

 فرقة وشاح للرقص الشعبي
  

فرقة الفنون    
الشعبية 

 الفلسطينية 
 
 

05/02/0200 
 السبت 

 

الفنان العراقي عمر بشير، 
بمشاركة عازفين من 

 هنغاريا
 

     
 

52/02/0200 
 الخميس 

فرقة الزبابدة  
 للفنون الشعبية 

الدوحة  فرقة
 للفنون الشعبية 

   



 (حضور، فرق، مناطق، دول)عداد أ
ن فرقة رقص وغناء وموسيقى م 23ة، مستضيفًا /مشاهد 0552حضر المهرجان هذا العام حوالي 

وقد قدم المهرجان هذا العام إحدى عشر عرضًا فنيا بين  الرقص . فلسطين، إسبانيا، المجر
 .  اسوالموسيقى في مدينة رام اهلل وفي محافظات القدس، جنين، نابلس وطوب

 القدس طوباس جنين نابلس رام اهلل التاريخ واليوم

الخميس 
     ة/مشاهد 052 01/02/0200

السبت 
01/02/0200 

ة /مشاهد 122
من عدة محافظات 
 في الضفة الغربية 

    

األحد 
01/02/0200 

    552  
 ة/مشاهد

االثنين 
   ة/مشاهد 022   02/02/0200

ء الثالثا
00/02/0200 

   ة/مشاهد 052  

الخميس 
  ة/مشاهد 0022   ة/مشاهد 022 05/02/0200

السبت 
05/02/0200 

     ة /مشاهد 552

الخميس 
    ة/مشاهد 052  52/02/0200



    

 07/01/4102عرض القدس                   01/01/4102حفل االفتتاح، رام اهلل         

 :الحضور في المناطق
يات المهرجان بالحضور شهدت معظم األمسيات حضورًا الفتًا حيث امتألت أماكن اقامة فعال

 .أمسية القدسلية، أمسية طوباس، و يوم االفتتاح، أمسية عرض الفرق المح: وتحديداً 
 

 :بالتعاون مع
ت فعلية يؤمن المركز بأهمية الوصول للمواقع  المختلفة، وال سيما األقل حظا، من خالل بناء شراكا

مع مؤسسات ومراكز مجتمعية،  فقد نظمنا المهرجان هذا العام بالتعاون مع سينما جنين في محافظة 
والمؤسسات المحلية في محافظة نابلس، " حمدي منكو" نابلس الثقافي جنين، ومركز بلدية

يكة لنا المؤسسات و الفرق المقدسية الشر في محافظة طوباس، ( ونادي طوباس المحافظة، البلدية،)
 . للشباب المقدسي في مدينة القدس الفني والثقافيفي مشروع الدعم 



  

 40/01/4102عرض جنين                                31/01/4102عرض نابلس     

المسؤوليات و من حيث األدوار و  تنظيماً كانت أكثر وضوحا و فالعالقة مع الشركاء لهذا العام ما أ
طرفين، فكان هناك التزام من قبل الشركاء في الدور المناط بهم من حيث شكل التعاون بين ال

 .خال... التنظيم، التغطية االعالمية، الضيافة، تجهيز مكان العرض، العرافة 
 

 :داعمي المهرجان
 .االت الفلسطينيةاإلتحاد األوروبي ومجموعة االتص :الراعي الرئيسي

  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  لقدس،القنصلية السويدية العامة في ا: بدعم من

 القنصلية اإلسبانية العامة في القدس: بمساهمة من



 

عوام السابقة، وهذا ساهم في تطوير ذا العام برعاية ودعم أكبر من األحظي المهرجان ه** 
، كثرة على استضافة فرق دولية ومحلية، والوصول إلى مناطق أالمهرجان لهذا العام من حيث القدر 

  .وتوسيع الدعاية و تنوعها
 : تغطية إعالمية

 فرقة  05/02، ليلة 01/02الفرق المحلية :تغطية إعالمية مباشرة  لليلتين: تلفزيون فلسطين
 . وشاح و أبعاد

 مع مديرة المركز وآخر مع الفنان العراقي عمر بشير  لقاء في االستوديو: ون الفلسطينيةتلفزي 
 الي المهرجانقناة الجزيرة بث تقرير عن لي . 
 اف ام،   00راديو طريق المحبة نابلس،  إذاعة نساء اف ام،  إذاعة أنغام، : مقابالت إذاعية

 إذاعة راية ، شبكة أجيال اإلذاعية
 تلفزيون وطن:    http://www.wattan.tv/ar/video/109159.html  
 اوكالة وف: http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=185481 

    http://www.wafaimages.ps/album.aspx?id=13533  
 وكالة معا:  http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=733891  

http://www.wattan.tv/ar/video/109159.html
http://www.wattan.tv/ar/video/109159.html
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=185481
http://www.wafaimages.ps/album.aspx?id=13533


http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=735518 
 وكالة دنيا الوطن: 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/20/606322.html  
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/27/609786.html 

 إذاعة راية :http://www.raya.ps/ar/news/876736.html   
 موقع بانيت: -http://www.panet.co.il/online/articles/110/111/S

859749,110,111.html   
 جريدة القدس: http://www.alquds.com/news/article/view/id/529303 
 جريدة األيام: ayyam.com/article.aspx?did=249652&Date-http://www.al 
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بلدية رام اهلل، )مع المؤسسات األساسية الشريكة  0200بعد إحياء مهرجان نوار نيسان في العام 
تم إقرار إستمرار فعاليات مهرجان نوار ( سرية رام اهلل األولى، مؤسسة تامر، ومركز الفن الشعبي

لذي يستهدف فئة نه المهرجان الوحيد األكبر عدد ممكن من األطفال بما أ نيسان، والوصول
شراكهم في مهرجانات وفع اليات . األطفال يعتبر المهرجان مهم لتفعيل دور األطفال في المجتمع وا 

ه التي تسمح لألطفال بالتعبير  حد أهم المحطاتتماماتهم، أيضًا يعتبر المهرجان أتناسب أعمارهم وا 
 . خرىية جوانب أيق الفنون األدائية، العلوم، أو أنفسهم إما عن طر عن أ

 
في موضوع األلعاب الشعبية،  0200بدأنا في العام . في كل عام يتم وضع ثيمة معي نة للمهرجان

تم تنظيم فعاليات المهرجان على ". أرض وسما"في العجائيب، وهذا العام كانت الثيمة  0205والعام 
تاح واإلختتام حيث تمركزت الفعاليات في يومي اإلفت(. 5/5/0200-52/0)مدار ستة ايام متتالية 

بينما تضمن المهرجان  .ة مع ذويهم في اليومين/طفل 0522في ساحة البلدية لتصل الى ما يقارب 
 . يام على فعاليات مختلفة في كل مؤسسة من المؤسسات األساسية والشريكة للمهرجانفي باقي األ

 

http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=735518
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/20/606322.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/27/609786.html
http://www.raya.ps/ar/news/876736.html
http://www.panet.co.il/online/articles/110/111/S-859749,110,111.html
http://www.panet.co.il/online/articles/110/111/S-859749,110,111.html
http://www.panet.co.il/online/articles/110/111/S-859749,110,111.html
http://www.alquds.com/news/article/view/id/529303
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=249652&Date


ي مهرجان نوار نيسان عدد المؤسسات والمراكز المعنية في المساهمة والمشاركة ف هذا العام زادت
-فرنسيلألطفال، ومنهم مؤسسة عبد المحسن القطان، النيزك، مسرح عشتار، المعهد الثقافي ال

. ومؤسسة رواق، المكتبة المتنقلة، مركز الطفولة، وجمعية الهالل األحمراأللماني، معهد الكمنجاتي،
شاركة في جوانب جديدة وشارك كل منهم في جانب مختلف للعمل في إتاحة الفرصة لألطفال للم

تقوم كل مؤسسة في إستضافة األطفال في موقعها ليتعرفوا على المؤسسة والمشاركة في . ومختلفة
من فعاليات مركز الفن هذا العام، ورشات لتعليم الدبكة الشعبية لألطفال وعرض أفالم . فعالياتها

 .في سينما مركز الفن الشعبي سينما لألطفال
 

 :فعاليات المهرجان

عروض رقص ودبكة، عروض موسيقى، رواية قصص، صناعة البالط التقليدي، معارض لكتب  .0
محطات علمية، ورشات تعليم  األطفال، ورشة تصنيع آالت موسيقية، ورشة في لغة اإلشارة،

زاوية التصوير، ماراثون األطفال، عروض مسرحية، عروض دبكة،عروض أفالم لألطفال، 
 .دمى، عرض سيرك

 

 
 

 

 



مهمشة فنيًا المناطق ال في فراداألمؤسسات و لابناء قدرات مج برنا
 وثقافياً 

 
 تاسيس وتطوير فرق دبكة في المناطق المهمشة الفن للجميع  مشروع: اوال

يعتبر وصولنا إلى المناطق التي تفتقر إلى خدمات فنية ثقافية هو تدخل ال بد منه، تبلور عبر 
ز، وذلك لمنحهم هذه الفرصة بغرض خدمة التنمية السنين ليصبح هدف إستراتيجي لدى المرك

والحفاظ على الهوية والتراث، وكذلك منح األطفال والشباب وال سيما الفتيات الفضاء التعبيري الالزم 
 . لتحقيق نموهم في مناخ اجتماعي صحي

 
يث يهدف وقد قام المركز بتنظيم ورشات في الدبكة الشعبية الفلسطينية في أربع مناطق فلسطينية، ح
المناطق . هذا المشروع إلى تأسيس أو تطوير فرق دبكة في مختلف المناطق الفلسطينية المهمشة

 :التي وصلها المركز هذا العام
 جنين/ جنين .0
 رام اهلل/ عين عريك .0
 الخليل/ الخليل .5
 القدس/ الرام .0
 

 
 



لتوالي، وذلك للتأكيد المركز في دعم منطقتي جنين وعين عريك للسنة الثانية على ا هذا العام استمر
اًل عوضًا عن اإلتكال على المركز على بناء جسم مستقل يستطيع اإلعتماد على نفسه مستقب

العمل معهم تحديًا للمركز، حيث  وكان. المناطق الجديدة هيوكانت منطقتي الرام والخليل . ومدربيه
هويدية بشكل كبير، باإلضافة ات تلى موجا النوع من الفنون، والتي تتعرض إلى هذأن الرام تفتقر إ

وكانت الخليل من المواقع التي . جيل األطفال والشبابإنتشار آفات إجتماعية، تحديدًا في لى إ
دينة لتأسيس فرقة ، حيث تم التعاقد مع مركز إسعاد الطفولة في الملطالما رغب المركز في العمل بها

بين اإلناث والذكور في المدينة، وقرر  حيث كان شرطهم الوحيد لصعوبة اإلختالط فقط، للفتيات 
المركز في البدء في المشروع معهم ليكون بداية لكسر الجليد والعمل على التغيير المجتمعي بشكل 

 .تدريجي في المنطقة
 

شخص، وتم تأسيسهم   05ات الى /كانت منطقة الرام منطقة ناجحة وخصبة، ووصل عدد المتدربين
 . الرام في نهاية العام تاح المركز الثقافي التابع لبلديةفي إفتوتجهيزهم حيث عرضوا رقصاتهم 

 
  
تعتبر مدينة جنين منطقة متعطشة للفن بأشكاله المتعددة، وكان إختيار المركز في العمل هناك جيد 

( الفرقة التي أسسها المركز في جنين)أثبتت فرقة نقش . تم العمل معهم لمدة سنتين متتاليتين. جداً 
ها . زامها وجديتها في التعامل، ولطالما كان لديهم طموح اكبر من مجرد تأسيس فرقة دبكةعلى إلت

هم اآلن يعملون على تأسيس مدرسة دبكة بالشراكة مع مركز الفن، وعلى األغلب البدء مع 
وفريدة من نوعها، وهنا تكمن رؤية المركز  تجربة ناجحة. 0205تين كتجربة في بداية العام مجموع
 .في جميع المناطق الفلسطينيةللحفاظ على الفن األدائي وتعميمه  يس نواة مستقلةفي تأس

 



 مشروع الشراكة من أجل التنمية : ثانيا  
 

 
 

ول ماااان المرحلااااة الثالثااااه ماااان المشااااروع و التااااي ستسااااتمر حتااااى نهايااااة عااااام هااااو العااااام األ 0200عااااام 
ي معاااًا، ومركاااز مركاااز العمااال التنماااو ، و ينفاااذ المشاااروع بالشاااراكة ماااا باااين مركاااز الفااان الشاااعبي، 0201

قاعااديا فااي كاال ماان غاازه، رام  ومركاازاً  نماااء، ويسااتهدف المشااروع سااتة عشاار نادياااً بيسااان للبحااوث و اإل
وعاادد ماان المراكااز الصااديقة والمجموعااات الشاابابيه المسااتقله فااي مناااطق . اهلل، نااابلس ،جنااين وطااولكرم

 . مختلفه من فلسطين
 

اماااة الناااوادي باعتبارهاااا أدوات هدرات البرامجياااة واإلدارياااة للمراكاااز و لمشاااروع إلاااى تطاااوير القاااو يهااادف ا
مجتمعاتهااا المحلياة، كمااا يقاادم المشاروع منحااه ساانويه لكال مركااز لتغطيااه للتغييار المجتمعااي فاي قراهااا و 

 .موازنة خطة المراكز التي تنسجم مع قيم وتوجهات المشروع
 
 :ملساسية في العمحاور أربع ويرتكز المشروع على أ 



 
 اسااااتمرار حملاااااة قاااااطع احتاللااااك فاااااي معظاااام المحافظاااااات، حملااااة الهوياااااة  :الضغغغغغط و المناصغغغغغرة

   .ثرية والتاريخيه في طولكرم وجنينالفلسطينية على مستوى الوطن ،حملة حماية االماكن اال
 ساسااايات كتاباااة البحاااث أ: حتياجاااات المراكاااز القاعدياااة مثااالدورات تدريبياااة وفقاااا ال :بنغغغاء القغغغدرات

ين المراكاااز الشاااريكة، فاااالم القصااايره، زياااارات تبادلياااة باااورات فاااي اإلعاااالم وصاااناعة األماااي ، دالعل
 .   دورات حرفية

  والعماال مااع جهااات ساااس التوسااع الجغرافااي تراتيجية المشااروع هااذا العااام علااى أكاناات اساا: التشغغبي
عااوام ف المشااروع لتأسيسااها فااي األعتبارهااا القاعااده للحركااة الشاابابية التااي يهاادومجموعااات جديااده بإ

صادقاء أياام تفاعلياه وأياام مفتوحاة، أعماال تطوعياه، مباادرات أ)يله القادمة بتنوع فاي النشااطات القل
 ( .الشراكة ، مبادرات طالبية، مبادرات اللجان الشعبية 

 علااى النشاااطات  0200لتطااوير خطااط عماال المراكااز، وكااان التركيااز عااام  :مغغنس سغغنوية للمراكغغز
للتعبياااار عاااان القضااااايا  بااااادرات الشاااابابية،  و التااااي تمتاااااز باالبااااداعالتطوعيااااة، االحتجاجيااااة ، و الم

المؤسسااات والمراكااز الصاديقة والمجموعااات الشاابابيه وطلبااة المختلفاة  والشااراكة مااع بااقي المراكااز و 
هااداف البرنااامج بشااكل ى انضاااجها ومقاربتهااا مااع توجهااات وأالجامعااات، كمااا ويااتم العماال معهاام علاا

 .عام

باب االقتصادية واالجتماعية، الذي يعمل على حقوق الش محور النقاباتضافة وهذا العام تمت إ
والتي هي عبارة عن منح تغطي مبادرات شباب المراكز في المشروع  المبادراتضافة لبند باإل

والمراكز والنوادي الصديقة وطالب الجامعات واللجان الشعبية والمجموعات الشبابية المندمجة بعمل 
 .المشروع ونشاطاته 

 
 



 
 
 

 
 



  وفيما يلي جدول يوضح النشاطات والفعاليات التشبيكيه مبينا مواقع التنفيذ واالعداد. 

 البند  اسم النشاط  التاريخ  عدد الحضور 
 األنشطة التشبيكية  

( أنثى  51ذكر ،  00) مشارك  12  
  

00 – 01/1/0200  شباب الشراكة الخامس 
سجن الفارعه 

مركز الشهيد /سابقا
خلف  صالح   

 المعسكر الصيفي

أنثى  52ذكر،  022) مشارك 052
) 

0/5/0200 عيد العمال على ( 0)  
الطريقة الفلسطينية في 

 طولكرم  

فعاليه تشبيكية 
نقابية تطوعية 

 مركزية
( انثى  05ذكر،  05) مشارك  02  5/00/0200 يوم تطوعي في (  0)  

مرج نعجة  / األغوار  
 

ثى ان 12ذكر،  12) متطوع   002
من االهالي من كال  022ضافة إ( 

 الجنسين 
 

( أنثى  12ذكر،  12) متطوع  052
هالي  من األ 0222إضافة ال   

جنبية  وفود أ+ أهالي من طولكرم   

05/02/0200  
 
 
 

01-00/00/0200  

سوق الحرجة (  0) 
 في رام اهلل

 
 

السوق (  0) 
الشعبي في طولكرم 

  

يام مفتوحة أ  

( انثى  02ذكر،  12) مشارك  022  
 
 

(انثى  05ذكر ،  00) مشارك  52  
 
 

( انثى  02ذكر،  12) مشارك  002
  

00/5/0200  
 

 
00 – 00/1/0200  

 
 

01/1/0200  
 

فعالية العودة في (  0) 
 مخيم طولكرم

 
مخيم الشباب في (  0) 

 الزبابدة
 

مسار عين عريك (  5) 
ضمن حملة ارجع 

) نشاطات تشبيكية 
تطوير وتقوية 

نشاطات مركزية في 
مختلف /  المراكز 

 المحافظات  



 
 

شخص من كال النسين   0222  
 

ذكر،  52) مشارك  من المراكز  12
( انثى  52  

 
 

( انثى  02ذكر،  12) مشارك  022
  
 

شخص من كال الجنسين  022  
 

(  انثى 01ذكر،  50)مشارك  52  

 
 

1/02/0200  
 

05/02/0200  
 
 

01/00/0200  
 
 

0/00/0200  
 
 

00/00/0200  

 الرضك 
 

مهرجان الزيتون (  0) 
 في بلعين 

مهرجان التراث (  5) 
 في رام اهلل  

 
يوم البلدة القديمة (  1) 

 في نابلس 
 

مهرجان المواهب (  0) 
 الشابة في طولكرم 

 
عمل تطوعي في (  1) 

 راس كركر  
    
مبادرات اللجان    

 الشعبية 
الغالبية ذكور )  552العدد التقريبي 

  ) 
 

الغالبية ذكور )  522العدد التقريبي 
) 
 
 

ذكر   52تقريبا   
 

50/5/0200  
 
 

1/1/0200  
 
 

عدة ايام خالل شهر 
 آب 

 

مسيرة العودة في (  0) 
 طولكرم 

 
مسيرة حاجز بيت (  0) 

نابلس  / فوريك   
 

فعاليات ضد (  5) 
 الجدار في غرب رام اهلل 

 

 



 
ذكر   02تقريبا   

 
 

 52ذكر،  12) مشارك  002تقريبا 
(  انثى   

 
 

(  انثى  022) شاب و طفل  522  
 
 
 

( انثى  02) شخص  02  
 
 

ذكر   022  

05/1/0200  
 
 

1/1/0200  
 
 

01/1/0200  
 
 
 

5/00/0200  
 
 

02/00/0200   )  

استصالح اراضي (  0) 
بورين /   
 

/ عرس فلسطيني (  5) 
حماية نبعة ) قريوت 

الماء المستهدفة 
 بالمصادره

 
ياضي ماراثون ر (  1) 

شارع )في قصرة 
(المستوطنات الرئيسي  

 
حراثة و (  0) 

رض في استصالح أ
 قرية سالم 

 
فتح / قريوت (  1) 

الطريق المغلق منذ 
 سنوات

مبادرات اصدقاء    
 الشراكة 

(  انثى  0ذكر،  1) شاب  05  – 1خالل شهري  
02/0200  

رسم جداريات في (  0) 
 رام اللة و قلقيلية 

ط مجموعة ع الحي  

(  انثى  5ذكر،  02) مشارك  05 ، 00خالل شهر  
00/0200  

اعمال تطوعية، (  0) 
اعادة التدوير لصناعة 

رسم / وتجميل الحاويات
 جداريات 

 مجموعة شباب رامين 



( انثى  12ذكر،12) مشارك  052  01 – 
00/00/0200  

السوق الشعبي   (  5)   بيت النساء  
 مركز العوده
 دار قنديل

(  ذكور )  مشارك 02 توعية ) خالل شهري  
و العمل الميداني ( 
  5/00/0200ب 

استصالح وحراثة (  0)
ورزاعة شجر في اراض 

 مهددة بالمصادة  

 مركز يامن 

( انثى  05ذكر،  55)  مشارك 12
  

0/00/0200 تبادل شبابي (  5)  
 فلسطني 

 مركز حمدي منكو 

انثى01ذكر،  50)مشارك  50  00/00/0200 عمل تطوعي و (  1)  
 تاهيل روضة القرية 

مجموعة شباب و 
 صبايا راس كركر

 ورشة صناع القرار    
 

 02ذكور،  02) في نابلس  02
(اناث  
( بنات  0ذكر،  01) بلعين  02  

 
في قريوت   02   

5 /00  - 
05/00/0200  

 
 

 

لقاءات شبابية مع   5
المجالس القروية و 
البلديات في مواقع 

 المشروع 
 
 

 

 
 



  
 

 : االنجازات المرتبطة برؤية المركز
   ئيسايا  لعاب دورًا ر ( روع ويتاولى مساؤولية محاور التشابيكبصافته منساق المشاو )مركز الفان الشاعبي

لمساااتهدفة بجاناااب تطاااوير القااادرات اإلداريااااة الثقافياااة للمراكااااز القاعدياااة افاااي بنااااء القااادرات الفنياااة و 
  .0200خالل عام  جنين وعين عريك ، حيث تم تأسيس فرق فنية فيالمختلفة المهاراتو 

 
المسغاهمة فغغي تنظغغيم ودعغغم عغغدة مهرجانغات فغغي المواقغغع التغغي نعمغغل بهغا فغغي المشغغروع علغغى النحغغو 

 : التالي
  .مهرجان الزيتون في بلعين -
  .مهرجان المواهب الشابة في طولكرم -
 .مهرجان عيد العمال في طولكرم -
  .الشعبي الفلسطينيأمسيتين فنيتين في طولكرم ضمن فعاليات السوق  -



  .أمسية فنية في البلدة القديمة في رام اهلل ضمن فعاليات سوق الحرجة -
 .أمسية فنية في عين عريك ضمن فعالية المسار السياحي -
  .أمسية فنية ختامية ضمن المعسكر الصيفي -

 

 
 
 

 حماية الفن االدائي التراثينشاطات متنوعة ل
 
ومجلاااس  ات/صااادقاء والمااادربينمر علاااى المؤسساااات واألالساااامااان فااايلم  022توزياااع ماااا يقاااارب ال  -

 الفااايلم مفياااد جاااداً : األولاااى قاااال جميااال ساااابا مااان سااارية رام اهلل .02/0/0200دارة حتاااى تااااريخ اإل
يلم اسااتخدمه الاابعض فااي هولناادا واألردن ن الفااكمااا يشااار إلااى أ. فااي التاادريب واعتماادنا عليااه كثيااراً 

 . ههميته واالستفاده الكبيره منوعبروا عن أ



إلاااى نهااائي  ه بشااكلوالااذي ساايتم تقديماامنهاااج لتااادريب الدبكااة مقتاارح يواصاال المركااز العماال علااى  -
وتساااليط الضاااوء  الدبكاااةرؤياااة مساااتقبلية لمدرساااة فياااه المقتااارح . 0205دارة خاااالل العاااام مجلاااس اإل

ة، وباالمطل والجدياة العمل عليه بالجهاد بعدها استمرارليتم على منهجة تعليم الدبكة وكيفية تطبيقه 
 .دارةمجلس اإلة بحسب توصي

 .بيروت رشيف لصالح مؤسسة عرب فيأقراص مدمجة من األ 1تم نسخ  -

 :أخرى عروض فنية
 
 لصالس المركز حفل ريعي -

ضااافية لاام تكاان ماليااه إ عباااءً خلااف أان اسااتكمال تجهيااز وتأثيااث القاعااات االضااافيه فااي مبنااى المركااز 
حفغغل قامااة إ حااث عاان أفكااار تمويليااه أخاارى فكااان قاارارالب ممااا اسااتدعى ،مشاامولة بتموياال مشااروع البناااء

 ،نجااااز ناااوعيضاااافية بمثاباااة إعاااات فاااي الطواباااق اإللااادعم اساااتكمال القا 0/00/0200بتااااريخ   ريعغغغي
نصااااف مبيعااااات التااااذاكر لألفااااراد، ، (طلااات)لعاااارض بااااراعم الفنااااون تاااذكرة  500حياااث تمكنااااا ماااان بيااااع 

شاااخص ممثلااااين عاااان مؤسسااااات  152الحضااااورعاااادد بلااااغ . والنصاااف اآلخاااار للمؤسسااااات االقتصاااادية
وفاارق فنيااة مثاال فرقااة ناااريز ماان صاادقاء المركااز، شااخاص مسااتقلين ماان أباإلضااافة أل ،يقةوجهااات صااد

علااى نجاااح النشاااط، أتاات فكاارة تنظاايم حفاال ريعااي  وبناااءً  .القاادس وفرقااة زهاار الرمااان ماان عااين عريااك
 .، على أن يكون نشاطا فنيا إبداعياً سنوياً 

 
 :(من خالل شراء عدد من التذاكر)المؤسسات االقتصادية من  داعمي الحفل الريعي

مؤسسااة فلسااطين ، شااركة ريااتش، شااركة يونيبااال للتجااارة العامااة، شااركة باااديكو القابضااة، بنااك فلسااطين
  .مؤسسة عبد المحسن القطان، بلدية رام اهلل، بلدية البيرة، البنك التجاري الفلسطيني، للتنمية
 

 أمسية للفنان سيمون شاهين -

بالتعااااااون ماااااع معهاااااد ادوارد ساااااعيد للموسااااايقى، بتااااااريخ " فااااان وطااااارب"مساااااية فنياااااة بعناااااوان تنظااااايم أتاااام 
 . ن ريع الحفل رصد لصالح مخيم اليرموكأ علماً . ة/مشاهد 002وحضور  00/0/0200


