
 فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية 
7102النشرة اإللكترونية للعام   

قدمت فرقة الفنون وبراعمها، عروضها الفنية في مواقع مختلفة، ضمن إحتفاالت الفرقة بعيدها الثامن و الثثثيثثيثن وفثعثالثيثات 
مهرجان فلسطين الدولي الثامن عشر ومهرجان التراث، الثي  يثنثمثمثهثمثا مثراثش الثفثن الشثعثبثي، حثيثث إفثتثتثحثت الثفثرقثة الثعثا  

مشاهد في اي اليثومثيثن، اثمثا وقثدمثت الثفثرقثة عثرضثا  فثي جثنثيثن،  0011، بعرضيين في را  اهلل، بحضور أاثر من 7102
 0011مشاهد، بالشرااة مع فرقة نقش للفنون الشعبية، وفي بثوريثن، بثالشثرااثة مثع مثراثش الثهثد ، بثحثضثور  011بحضور 

أبو ديس   –مشاهد، اما وتابعت الفنون اإلعداد و الترتيب لعروضها ضمن فعاليات مهرجان التراث، في حر  جامعة القدس 
مشاهد في المدرج الخارجي، باإلضافة إلى نعلين، وبالثتثعثاون مثع نثاد  فثنثون نثعثلثيثن 0011بالشرااة مع الجامعة، بحضور 

 مشاهد. 0111للثقافة والدباة الشعبية وبلدية نعلين، بحضور 

 العروض

https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/1639121396128957/
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شثثاراثثت الثثفثثنثثون، بثثالثثعثثمثثج الثثفثثنثثي  الثثديثث    بثثجثثولثثة مثثن 
العروض في فلسطين و العال ، حثيثث قثد  الثعثرض فثي 
إيرلندا بإستثضثافثة مثن جثامثعثة جثالثو  ، وعثقثدت ورشثة 
مشتثراثة مثع راق ثيثن وم ثمثمثيثن رقثل مثن الثفثلثاثلثور 
والمعا ر من إيرلندا،  بثاإلضثافثة إلثى مثحثاضثر  عثامثة 
قدمتها الشميلة نورا بثاثر، حثوج الثفثن و الثمثقثاومثة ودور 
الفنون في تطوير الهوية الثقافية، إلثى جثانثب مثجثمثوعثة 
من األااديمين و الفنانين، وعلى هامش العروض جثر  
عقد لقاء إجتماعي ثقافثي تثفثاعثلثي بثيثن راق ثي الثفثنثون 

 ومجموعة من الفنانين. 
واان يل  ضمن مشروع فني يسعى لخلث  تثجثربثة فثنثيثة 
مشتراة بين الدباة و الرقل الفلالور  اإليرلند ، ومن 
الثثمثثتثثوقثثع أن يسثثتثثاثثمثثج الثثمثثشثثروع بثثحثثضثثور الثثراق ثثيثثن 
قامة مجمثوعثة مثن الثورشثات  اإليرلنديين إلى فلسطين، وا 

 والعروض مع راق ي الفنون. 
اما وشار  العمج في فعاليات ملتقى حاايا العاشثر فثي 
عمان، و الثي  يثنثمثمثة مسثرد الثبثلثد والثمثلثتثقثى الثتثربثو  

مشثثاهثثد، تثثبثثع الثثعثثرض جثثلثثسثثة  011الثثعثثربثثي، بثثحثثضثثور 
حوار ونقاش مع الجمهور، تعددت فيه األراء حوج الدباة ومفاهثيثمثهثا، اثمثا وتثبثع الثعثرض وفثي الثيثو  الثتثالثي، جثلثسثة حثوار 
مشتراة بين فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية وجمعية الحنونة، بحضور مجموعه من الثمثخثتث ثيثن و الثعثامثلثيثن فثي الثفثلثاثلثور 
بشاج عا ، و التاريخ الشفو  أيضا ، وبعض أعضاء فر  الدباة المحلية، حوج الفلالثور ودور  فثي الثعثمثلثيثة الثتثحثرريثة، إلثى 

 جانب الحاجة للمضي به أيضا . 

 011اما وقد  عرضين للدي  وياار  جشئية، في فلسطين على خشبة مسرد اإلغاثة الطبية في الثبثيثر ، بثحثضثور ااثثثر مثن 
مشاهد، آثار فيها العمج العديد من األسئلة و النقاش حوج مفاهي  الدباة ومد  تطورها مقابج مد  متحفتها، باإلضافثة إلثى 

 ياورية العمج البارش  بشخ ية الدي ، والتي آثارت قضايا مثج الجندر. 

 الجوالت
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شثثثثار  أعثثثثضاء الفنثثثثون فثثثثي مجموعثثثثة مثثثثن 
الورشثثثثثثات و اإلقامثثثثثثات الفنيثثثثثثة و اإلداريثثثثثثة، 
واألنثثثشطة العامثثثة، فقثثثد شثثثار  الشميثثثج أنثثثس 
أبوعثثون فثثي مثثشروع إقامثثة إداريثثة فثثي أدنثثبر  

، و المجلثثس الثقثثافي البريطثثاني، Dance Base، بالتعثثاون مثثع سثثرية را  اهلل األولثثى و Fringeضثثمن فعاليثثات مهرجثثان 
دار  المهرجانات، امثا وشثار  أيثضا  فثي ورشثة آقامهثا تجمثع تماسثي  تناولت اإلدار  الثقافية و إدار  اإلنتاج و تجنيد األمواج وا 
اإلقليمثثي، حثثوج التمويثثج للمثثشاريع الفنيثثة، امثثا وشثثارات الشميلثثة نثثورا باثثر و الشميثثج أنثثس أبوعثثون فثثي لجنثثة تحايثث  مثثسابقة 

 مديريات التربية و التعلي  للدباة و التي شارات فيها مديريات التربية و التعلي  في الضفة. 
اما وقدما محاضر  بعنوان ) تجربة فرقة الفنون في بناء الفرد ( والتي تناولت أعماج الفرقة الفنية ودورها في بناء الفثرد فاريثا  

 عبر الممارسة الفنية، واان يل  في الجامعة العربية األمرياية في جنين و بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعلي  المجتمعي. 
امثا وأقامثت فرقثثة الفنثون ورشثة خا ثثة وعلثى مثثد  يثومين لاعثضاء، تثث  نقثاش القثضايا العامثة فثي الفرقثثة، ودور الفرقثة فثثي 
المجتمثع، باإلضثافة إلثثى القواعثد العامثثة الثتي حثث نت الفرقثة منثي البثثدايات، وشثالت الورشثثة مث درا  أساسثثيا  لث ياغة مفاهيثث  

 مشتراة حوج التدريب و اإلجراءات العامة في الفرقة. 

اما وشارات فرقة الفنون فثي اإلعثداد و التحثضير لمؤتمثر شثباة الفنثون األدائيثة األوج والثي  اثان بعنثوان ) الفنثون األدائيثة 
متحثدث ومتحدثثة مثن فلثسطين و العثال ، باإلضثافة إلثى  71وتأثيرها على المجتمعات (، حيث شار  فثي المؤتمثر أاثثر مثن 

جلستان حواريتان، حوج التخطيط في المجاج الثقافي، وحرية التعبير عن الرأ  في المجاج الثقافي و الفني أيثضا ، وقثد شثاج 
المؤتمر خطو  هامة في مجاج بناء و تطوير الشباة، والتي عملت جاهثد  مثن أجثج مؤتمثر ثقثافي نوعثي، وغثير إعتيثاد  أو 

 نخبو ، بج فاعج و فعاج في مجاج تطوير مفاهي  و التعرض لتجارب من العال  في مجاج الفنون األدائية. 

وشثثار  الثثشميء خالثثد قطثثامش ونثثورا باثثر، فثثي لقثثاء شثثباة تماسثثي األقليميثثة فثثي الممثثرب، وقثثدما ورشثثة دباثثة لمجموعثثة مثثن 
 . Visa for Musicالراق ين و الفنانين المماربة ضمن مهرجان 

 

 مشاركات
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أسست فرقة الفنون، فرقة فنية في األردن، ويل  ضمن مشروع ) الدبثاثة و مثهثارات الثحثيثا  ( وبثالشثرااثة مثع مثؤسثسثة طثمثي 
للتنمية المجتمعية، وجمعية وعد الشبابية، والتي اان تثأسثيثس الثفثرقثة أولثى الثخثطثوات فثي هثيا الثمثشثروع، والثي  يسثعثى إلثى 

مشثار ،  01تأسيس مدرسة دباة في عمان لخل  حالة عامة مهتمة بالدباة في األردن. وتقد  إلختبار األداء ما يثقثارب اج 
شاب وشابة للفرقة األساسية، اما ومن المتوقع أن تثقثد  الثفثرقثة عثروضثا  فثنثيثا  خثيج الثعثا   77لبراع  وعد، و 07ت  إختيار 

. ومن الجدير باليار، أن مشروع الدباة ومهارات الحيا ، هو مشروع فني نمر ، يسعى إلى وضع الثدبثاثة اثأدا  فثي 7100
 التمير اإلجتماعي عبر مجموعة من المفاهي  و األدوات التي من شأنها تماين الفرد في المستو  الفار  و الجسد  أيضا .

طثفثج مثن اثي  001اما وعملت الفرقة على إسناد وتطوير مدرسة الدباة لفرقة نقش لثلثفثنثون الشثعثبثيثة فثي جثنثيثن بثعثضثويثة 
نشاء مدرسة دباة بناد  الطفج في افر نعمة بعضوية   طفج من اي الجنسين.  07الجنسين، وا 

طثفثج مثن اثي  0610موقع، في قر  ومخثيثمثات ومثدن، شثار  فثيثهثا أاثثثر مثن  77اما ودرب أعضاء الفرقة في أاثر من 
) البير ، عين سينيا، ع ير  الشثمثالثيثة، الجنسين، وقد أشر  مدربي الفرقة على تدريب ومتابعه مجموعات وفر  دباة في اج من 

 أريحا، جنين، العيشرية، شبتين، دورا، سعير، حلحوج، سردا، بيت عنان،  فا، بيت أمر، رفات، افر نعمة، افر عقب ( 

 فرقة وعد للفنون الشعبية والتدريب في المواقع

https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/1847537965287298/
https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/1521819004525864/
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إستمرت فرقة الفنون في إنتاج أعمالهثا الثفثنثيثة الثقثادمثة، حثيثث تث  إنثجثاش الثجثشء األوج مثن 
والثي  قثا  بثاثتثابثتثه الشثاعثر وسثيث  الثاثرد ، وتث  إعثتثمثاد أشييير   موسيقى العمج الثفثنثي 

م ثثمثثمثثة األشيثثاء هثثالثثة شثثهثثاب والسثثيثثنثثوغثثرفثثي فثثيثثروش نسثثطثثاس، بثثمثثشثثاراثثة مثثجثثمثثوعثثة مثثن 
الموسيقين الفلسطينين، بإشرا  الموسيقي سامر جرادات، وقثد بثدأت الثفثرقثة بثالثعثمثج عثلثيثه 

، وقد شاج وما يشاج، تحديا  أساسيا  في المسثتثو  الثفثنثي و الثمثالثي أيضثا ، 7106مني العا  
حيث يطرد العمج العديد من المفاهي  و القضايا المعا ر  بسيا  ممتد من الميثولوجيا إلثى الثتثاثنثولثوجثيثا، ومثن الثمثتثوقثع أن 

 ، حيث ت  إستاماج ت مي  الجشء األوج من العمج، باإلضافة إلى الموسيقى. 7100ير  النور في نهاية العا  

و التي تقو  الفرقة بإنتاجها مع إبثن مثديثنثة الثقثدس، الثمثوسثيثقثي السثور  ، زافأما اإلنتاج األخر، وهو اإلسطوانة الفلالورية 
سعد الحسيني، والمبني على مجموعة من المقطوعات الفلالورية من إرشي  المثوسثيثقثى الثتثقثلثيثديثة فثي مثراثش الثفثن الشثعثبثي، 
ومجموعة من األغاني التي قامت الفرقة بتقديمها سابقا  أو مثن إرشثيثفثهثا الثخثال، ومثن الثمثتثوقثع أن تثخثرج اإلسثطثوانثة إلثى 

 . 0071الجمهور مبنية على عمج فني، في حلوج العا  

 إنتاجات
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، و التي تشاج محطة أساسية من حيا  الفرقة، التي تعتبر حتى 01بيار  تأسيسها اج 7100تحتفج فرقة الفنون وفي العا  
، وبقدر مثا يثثثيثر األمثر الثعثاطثفثة، فثأنثه 0020اللحمة أقد  مؤسسة فنية قائمة ومستمر  حتى اللحمة في فلسطين مني العا  

 أيضا  يثير العديد من األسئلة عن ماضي الفرقة وحاضرها ومستقبلها.
إلى حقيقة التمير في اإلنسان و المجتمع عبر الممارسة الفنية الجمالية بثاإلضثافثة إلثى   –بالفرقة   –فالرؤية الفنية تسعى بها 

دورها في عملية التحرر الوطني، و التمير اإلجتماعي، هيا الي  يتثطثلثب مثنثهثا الثعثمثج وبشثاثج مثتثوا ثج عثلثى الثعثديثد مثن 
الجوانب، ااإلنتاجات الفنية، والتدريب فثي الثمثنثاطث  وتثأسثيثس الثفثر  والثعثروض الثمثحثلثيثة و الثخثارجثيثة، و ورشثات الثرقثل 

 المشتراة، و الفاعلية في التجمعات و الشباات اإلقليمية والمحلية. 
حجرها األربعين، تسأج أسئلة المستقبج حوج المد  الي  تستطيع فيه الطمود  7100فرقة الفنون، و التي تضع خيج العا  

الفنية باإلرتفاع في سق  اإلبداع، في واقع مراب وشديد التعقيد، باإلضافة إلى فهمها المستمر لدورها في المجتمع اثمثحثفثش 
وامشار  في آٍن واحد، ال هي بعيد  عن الجمهور في فضائها الفني، وال هي ملت قة وبشاج فم بثالثمثاضثي، بثج سثتثسثعثى 
إلى شياد  هيا التجسير الثي   ثنثعثتثه مثنثي يثومثهثا األوج بثيثن الثمثاضثي و الثحثاضثر، ال بثوضثع نثهثايثة لثهثيا الثحثاضثر، بثج 
باإلستمرار به نحو المستقبج، منطلقة بوعي اامج أن   الهوية هي إبداع  احبها ال وراثة مثاضثي  ، و أن الثفثلثاثلثور اثائثن 

 حي، ينمو ويتطور بنا ومعنا. 

 04وطموح العيد ال  93عيد الفرقة ال 
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، بثسيا  فلثسطيني إسثتند باألسثاس علثى التطثوع احالثة عامثة، 0020بدأت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية حياتها في العا  
إلى جانب م ادر ياتية للتمويج، األمر الي  اان نبعا  من الوعي الشعبي الفلسطيني وتجير  فثي العمليثة النثضالية، وضثمن 

، بثثثدأت العديثثثد مثثثن السياسثثثات 0000التحثثثوالت السياسثثثية و اإلجتماعيثثثة الثثثتي أاجريثثثت علثثثى حيثثثا  الفلثثثسطيني منثثثي العثثثا  
اإلقت ادية و اإلجتماعية بمشاحمة األفاار الموجود ، وليس بقالب التجديد و التحديث عليها، بج بمعنى إستبدالها، ومثن تلث  
الفتر  بدأت مؤسسات المجتمع الدولي اإلقت ادية و اإلجتماعية بإعتماد سياسات السو  الحر الي  تث  تبنيثه وبثشاج مباشثر 
من السلطة الفلسطينية، األمر الي  فتح المجاج للعديد من المؤسسات الدولية لبثث مثشاريعها نحثو الثشارع الفلثسطيني، سثواء 

، حيثث إنتهجثت هثيِ  المؤسثسات سياسثة 7116عبر التمويج أو التنفيي المباشر، وقد اانت هيِ  المرحلثة خجولثة حثتى العثا  
التمويج اجشء أساسي من عملية التحويج السياسي و اإلجتماعي، والتعامج معها اأدا  أساسية في تمير الهندسثة اإلجتماعيثة 

 لبنية المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى تشايج واقع إقت اد  مختل ، وبطبيعة الحاج سياسي. 
في اج هيا، اانت فرقة الفنون، تبثني جانثب حثساس مثن تجربتهثا فثي التحثوج مثن فرقثة فنيثة إلثى مؤسثسة قائمثة بثياتها بيثن 

نتاجاتها، األمر الي  تطلثب تطثورا  فثي أسثاليب 0000و العا   0006األعوا   ، حيث أ بح للفرقة بنيتها الفنية و اإلدارية وا 
التمويج وتوفير م ادر دخج للفرقة، وقد إعتمد الفرقة ومني البداية خطوطها الحمراء في قضايا التمويثج، تلث  الخطثوط التثي 
تتعارض مع الخطوط الوطنية العامة وأيضا  التي ال تمس خطاب أو بنية الفرقة، فرفضت أ  تمويج مشروط بقضايا سياسية 
عتمثثدت الفرقثثة وضثثمن توسثثعها المثثستمر سثثواء فثثي المثثستو  األفقثثي مثثن ناحيثثة األعثثضاء أو فثثي المثثستو   أو إجتماعيثثة، وا 
العمو  من ناحية مستو  اإلنتاجات الفنية و التطور اإلدار ، إعتمدت على ياتها في توفير م ادر الدع  و التمويج، سثواء 
نتاجتهثثثا، أو عثثثبر دعثثث  رش  األ ثثثدقاء و القطثثثاع الخثثثال الفلثثثسطيني أو مؤسثثثسات المجتمثثثع المثثثدني،  عثثثبر عروضثثثها وا 

 ومؤسسات محدود  من المجتمع الدولي. 
اليو ، يعاني القطاع الثقافي عموما  من شح التمويج و الثدع ، أمثا  الحاجثة للتطثور و المثضي قثدما  فثي رفثع اليائقثة الفنيثة، 

ستحداث مشاريع فنية وبشاج مستمر، األمر الي  يحتاج البحث عن آليات عمج جديد  لمجابهة هيا التحد .    وا 

 الفنون وقضايا التمويل 

 7402شركاء الفنون للعام 

 الشريك الثقافي الشريك اإلستراتيجي


