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 ةدةاةنةياةبةة ةاةيةدنةي ةالسةييا ة  ةالة ة  ة ةن ةفةاة  ةفةعةيلةيةي  
ا
 ةفةنةيةي

ا
قدمت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينيةة ةةاةرفةي

  601مهرجين فلسط ن الد لي السييا اشر،  ذلك داشيركة أكثر م  
ا
راقص  راقصة قدم بعضهم خصيصي

 6000م  الخيرج لةلةاةشةيركةة ةرةي ةالةعةري، ة ةيةر ةلةم ةجة ةسةق ةارسةرهللا ةالةخةيرألةي ةرةي ةقصةر ةرام ة  ةالة ة ةيرةي ة كةثةر ةمة  ة

مشةينةةد، ةةرةةي ة ةةوار ةة  اةةدمةيج ةةأجةةيةةيت ةالةةفةةرقةةة ةنةةيفةةة ةةرةي ةةرقصةةي  ةة أ ةي ةة  ةةالةةفةرقةةة ةةمةةنة  ةة ةة اةة ةسةةهةةي ةة ة ةة ةة  ةةجةومةةنةةي ةةنةة ا، 

مندفع ن بشغف نيئل أايي ري  لك الليلة اؤات الهوية  التطور   الحرية ري قيلب  ا د، ايئدج  ديلزم  احةو 

 ة ةيةر ة ةم ة اةيية 
ا
الخلف ن   كون العوية هي  ادفيع احو ا ميم بشكل آخر،  ال أن العري ا  ت لم جك  نيفيةي

 العري مرة أخرى بعد جوم ن  ذلك بعد طلب الجاهور ال ي لم تساح له الفرصة لحضور العري ا  ت.

 

 

   5102جنون الفنون في مهرجان فلسطين 
 فرقة الفنون الشعبية الف لسطينية

 

 لنشرة اإللكتر اية ال يمنةا

 ألم الر لة  متعه ارشهد

 5062صيف 
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قةةدمت الفنةةون مهاواةةه مةة  ار فةةهي الفنيةةة رةةي اةةدة منةةيطض رةةي فلةةسط ن،  ذلةةك فةةا  العدجةةد مةة  الفعليةةي  

الفنيةةة،  يةةر قةةدمت الفنةةون مهاواةةه مةة  اللو ةةي  الفنيةةة فةةا  مهرجةةين فلةةسط ن الةةد لي الةةسييا اةةشر رةةي 

 رةي  6000الخليل  ذلك ديلتعةي ن مةق دلدجةة ي را  وحةضور أكةثر مة   دورادلدة 
ا
 فنيةي

ا
مةشيند، ديإلفةيفة  لةر ارفةي

 رةي  6200 ذلةك فةا  فعيليةي  مهرجةين  ايي الةشع ر دحةضور اكةثر مة   عنبتادلدة 
ا
 فنيةي

ا
مةشيند، ال  هةي ارفةي

 دحةةضور اكةةثر مةة   يعبدد دلةةدة 
ا
   يفيةةي

ا
فةةا  خطةةة الفرقةةة دت ةةدجم مهاواةةه مةة  العةةر ي رةةي ارنةةيطض ا قةةل  ثةةي

مشيند، كاي شيرك دراام الفنون ري  فتتيهللا مهرجين لييلي د رزيت ديلعال الفني طلت... دحضور اكةثر مة   6500

 فةةا    تفةيال  جاعيةةه   عةةيل ا اةرة بعيةةدني الخاةس ن رةةي قةةصر  5000
ا
 فنيةي

ا
مةشيند كاةةي قةدم الةةعراام ارفةةي

رام   ال  يري،  أختتات الةعراام ار فةهي لهة ا العةيم دت ةدجم العاةل الفةني طلةت ... فةا  مهرجةين الزيتةون رةي 

مةةةشيند، ةديلةةةشراكة ةمةةةق ةدنةةةك ةفلةةةسط ن ة صةةةند ك ةال  يفةةةة ةالفلةةةسطيني، ةشةةةبكة  ة6200، ةدحةةةضور ةاكةةةثر ةمةةة  ةبلعيدددن

 الفنون ا يائية الفلسطينية،   هاق  ايس ي ا قليمي. 

  العروض الفنية

شةةةةةةيعرعكع عدةةةةةةرعاعاةةمع عفةةرعقةةةةةةةع عاعلةةفةةنةةةةةةوعنع عاعلةةةةةةشةةعةةبةةيةةةع عدةة عفةةتةةتةةةةةةيعهللاع عاعلةةيةةةةةةوعمع عاعلةةوعطةةنةةةةةةيع ع

ةع ع ع25،ع ع عذعلةةكع عدةةاةةشةةيعرعكةةةع ع5062اعلةةفةةلةةسةةطةةيةةنةةيع عرةةيع ع عكةةسةةبةةوع عمةةيةة عاةةوع ع اعقعصةةةةةةةةةةةة رع

 عرعاعقةةةةةةةصع عمةةةةةةة ع عدةةةةةةةرعاعاةةمع عاعلةةفةةنةةةةةةةوعنع عرةةةةةةةيع ع ةة ةةةةةةةدعجةةمع عاعلةةعةةاةةةةةةةلع عاعلةةفةةةةةةةنةةيع عطةةلةةةةةةةتع،ع ع

دةةحةةضةةوعرع عرعاةةةمةةيع عفةةلةةةسةةطةةيةةنةةيع ع عاةةةيعلةةمةةيع،ع عكةةاةةةيع ع عقةةةدعمع عاعلةةةعةةرعاعاةةمع عمةةهةةاةةوعاةةةهع ع

مةة ع عاعلةةلةةوع ةةيع ع عاعلةةفةةنةةيةةةع عأعمةةيعمع عاعلةةجةةنةةةيعهللاع عاعلةةفةةلةةةسةةطةةيةةنةةيع عرةةةيع عاعرةةعةةةرعيع،ع ع عقةةةدع ع

أعلةةهةةةةبع عاةةةةرعيع عاعلةةةةعةةرعاعاةةمع عاعلةةجةةاةةهةةةةوعرع عاعإلعجةةطةةةةيعلةةيع ع ع عاعلةةفةةلةةةةسةةطةةيةةنةةيع عاةة ةةةةرع ع ةةةةدع ع

اةةوعاعمع،ع عكةةاةةيع عشةةيعرعكع عاعلةة ةة عمةة ع عجةةعةةرعاعنع عرةةيع عاعإلعفةةتةةتةةيعهللاع ع ع ةة ةةدعجةةمع عاعلةةعةةرع عيع،ع ع

 دةةدعاةةمع عمةة ع عمةةرعكةةزع عاعلةةتةةهةةيعرعةع عاعلةةفةةلةةسةةطةةيةةنةة ةةيع.ع

 إيطاليا —عروض أذهلت جمهور إكسبو ميالنو
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أطةةةلةةة ةةةت ةةةفةةةرقةةةة ةةةالةةةفةةةنةةةون ةةةالشةةةعةةةبةةةيةةةة ةةةالةةةكةةةتةةةي  

الةةتةةو ةةيةة ةة  ةةرةةي ةةمةةعةةاةةعةةين ةةالةةرقةةص ةة ةةالةة ي ةةقةةيمةةت 

دةةيلةةبةةحةةر ةة  ةةالصةةيةةي ةةه ةةالةةزمةةيةةلةةة ةةاةة ةةرجةة  ةة ةةلةةيةةلةةة 

 ذلةك ةرةي ةمةتةةحةف ةمةحةاةوي ةةير  ة  ةرةي ةرام ةة  

رةةي ةةالةةرابةةق ةةاشةةر ةةمةة  ةةةشةةهةةر ةةآجةةير، ةة ةةيةةر ةةجةةةر ي 

الةةكةةتةةي  ةة ةةكةةيجةةة ةةالةةفةةرقةةة ةةمةةنةة  ةة ةة اةة ةةسةةهةةي ةة ةة ةة  

أي ة ةة ة  ةةطةةبةياةةه ةةالةكةةتةةي ، ة لةة ةةد  ةة5062الةعةةيم ة

 5060 اةةةطةةةلةةةض ةةةمشةةةر ع ةةةالةةةكةةةتةةةي  ةةةمةةةنةةة  ةةةالةةةعةةةيم ةةة

بةةعةةدمةةي ةةقةةرر  ةةالةةجةةاةةعةةيةةه ةةالةةعةةاةةومةةيةةة ةةلةةلةةفةةرقةةة 

 ةةةةبةةةةنةةةةيةةةةه، ةةةة مةةةةنةةةة  ةةةةذلةةةةك ةةةةالةةةةوقةةةةت ةةةةدةةةةدأ  ةةةةاةةةة ةةةةرجةةةة  

د اةداي ةةمةهةاةواةه ةةمة  ةةارة ةيدة   ةة  ةالةعةوية ة لةر 

 رشيف الفرقة اررئ    ارطبوع،   العال ا ر جاق نيفة ارعلةومةي  ةالة زمةة ةإلاةداي ةالةكةتةي ، ة لةر ةأن ة صةلةت ة لةر ةالصةيةغةة 

ال ي  صل  ليهي الكتي ،  ل د قيم الكي ب زكريي محاد دت دجم الكتي  م  رؤيةة ة ةيةويةة ةلةلةفةرقةة ةدةيرةهةاةل ةجةعةلةت ةالةكةتةي  

. ة  ةم ة اةتةكةاةيت 
ا
جته ر ري  هروة الفرقة الفريدة لكونهي أكثر م   هروة فنيةة ةدةل ةهةي ة ةهةروةة ة  سةياةيةة ةذا  ةبةعةد ة طةنةي ةفةنةيةي

  تفيم الفرقة ديلكتي  م  خ ت  ط قه ري ةاةاةين ةفةاة  ةمةهةرجةين ة ةكةيجةي ةدةتةيرية  ةالسةيبةق ةمة  ةأجةلةوت، ة ةيةر ةقةيم ةالشةياةر 

 ايم الكريي أ د مؤاس ي الفرقة دت ةدجةم ةالةكةتةي  ةاة ةر ة اةتةبةير ةأن ة ةهةروةة ةالةفةرقةة ةهةي ة ةهةروةة ة ةيةية، ة أن ةالةتةطةور ةالة ي 

جةرى ةةاةةعةةر ةة ةةيةةية ةةالةةفةةرقةةة ةنةةو ةة ةةطةةور ةةطةةبةةيةةمةةي ةة ةةوت ةالةةفةةرقةةة ةةبشةةكةةل ةةأ  ةةدةة خةةر ةة لةر ةةزا يةةة ةةجةةاةةكةة  ةةالةةنةةثةةر ةةمة  ةةخةة لةةهةةي ةة لةةر ةةالةةتةةهةةروةةة 

الفلسطينية العيمة. قد  م  ةاةويةل ةالةكةتةي  ةدةداةم ةمة  ةالةيةو سةكةو ة لةر ةجةياةب ةمةؤاةسةة ةاةبةد ةارةحةسة  ةالة ةطةين، ة ارةؤاةسةة 

 ايدا،   ارركز العرب  للتدريب ارسرحي،  قيمت دنشرة يار اآليا  ري د ر  .—السويدجة للتناية

 اةةتةةكةةاةةل ةةمةةنةةسةةض ةةالشةةؤ ن ةةالةةفةةنةةيةةة ةةاةةطةةي ةةخةةطةةي  ةة الةةراقةةص ةةمةةهةةدي ةةكةةراكةةرة ةةارشةةر ع 

الفني مق جاعيه مر بت ن للددكة ري لبنين مق ارصام ميلك انداري،  ذلك ري ةةشةهةر 

، ةة قةد ةة ةم ةة يخةيت 5062 اوز ةةمة  ةةنة ا ةةالةعةيم، ةة ذلةك ةةبةعةد ةةدةدم ةةالةتةهةروةة ةةا  لةر ةةدةيلةعةيم ةة

محاد خورية  لر ارشر ع، كاي   توجةت ةةالشةراكةة ةةالة ةي ةة اةتةاةر  ةةاةعةر ةة ةلةك ةةالسةنةوا  

 ةةرةي ةةاةاةين 
ا
م  خ ت اري فني قص ر بعنةوان ةةالةدجةك، ةة  ةةالة ي ةةقةدم ةةرةي ةةدة ةر   ةة ال ة ةي

 ةةلةلةتةعةيطة  ةةمةق 
ا
 جدجةدا

ا
خ ت مهرجين  كيجي ري مسرهللا البلد،  ير شكل العري طر ي

الةددةةكةةة ةةكةة اةةلةو  ةةرقةةص ةةأكةةعةةر ةةمةة  ةةنةونةةهةةي ةة ةةهةةسةيةةد ةة ةةرامةة  ةة  ةةفةةلةكةةلةةوري ةة ذلةةك ةةمةة  ةةخةة ت 

 تسيع رؤية الفرقة الحةيلةيةة ةة  ةةارسةتة ةبةلةيةة ةةلةلةتةعةيمةل ةةمةق ةةالةددةكةة ةةكةحةيلةة، ةةأ  ةةمةي ةةجةاةكة  

 اتبيره لغة رقص،  حين  أاواع الرقص ري العيلم، لكنهةي ةةرةي ةةذا  ةةالةوقةت ةةفةلةسةطةيةنةيةة 

التعب ر   اإل سيا،  م  الجدجر ذكره أاه م  ارتوقق أن يشيرك العري ري مهةرجةين 

دةة ةةر  ، ةة  ةةهةةاةةق ةة ةةاةةيسةة ةةي —، ةةدةةيلشةةراكةةة ةةمةةق ةةمةةركةةز ةةي ار ةةةالشةةاةة 5061أياةةعةةره ةةلةةلةةعةةيم ةة

 ا قليمي.

 ال يك .. 

 حكاية فرقة الفنون : إطالق الكتاب التوثيقي 
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 مشروع ال بكة ومهارات الحياة  

 اتكالت فرقة الفنون مهاواة ل يمتهي مق مؤاسة طمي للتةنةاةيةة، ة ذلةك 

بهدف التخطيط    نفي  مشر ع الددكة   مهيرا  الحيية م  خ ت   دجةم 

 طير اثري   معرري  وت الددةكةة ةنةواةيةلةة ةلةتةطةويةر ةمةهةيرا  ةالةحةيةية ة  ةتةعةزيةز 

الع قي  ري ارهتاق ةة  ةةالةنةثةر ةة لةيةهةي ةةكةحةيلةبةهةي ةالةفةنةيةة ةمة  ةجةياةب ةآخةر، ة لة ةد 

 لت ى الطةيقةم ةةرةي ةفةلةسةطة ةن ةدة شةراك ةمةركةز ةالةفة  ةالشةعة ةي ةرةي ةارشةر ع، ة  ةم 

 ا د  جتايع أخر ري ااين،  ير  م  فق الخطوط العيمة للاةتةوقةق 
ا
ال  ي

 نفي ة  ير قد ةةجةبةدأ ةأ ت ةمةر ةلةة ةمةنةه ةرةي ةاةاةين ةاةعةر ةالةعةاةل ةمةق ةمةهةاةواةه 

 ة لةر ةفةلةسةطة ةن ة  ةلةبةنةين، ةدةداةم ةمة  
ا
الفرك الفلسطينية ننيك،  ينت ل ال  ي

  ايس ي.—التهاق ا قليمي

 إعرف تراثك 

 اتكالت الفرقة ةةشةراكةبةهةي ةةمةق ةةمةؤاةسةة ةةا راية ةي ةارة ةداةة ةارسةيةحةيةة 

ارسكواية، م  خ ت ةة اةتةضةيفةة ةةالةوفةد ةالشةبةيبة  ةالةفةلةسةطةيةنةي ةالة ةييم 

مة  ةارةةفةجةةر ةرةةي ةدةةراةيمةةر ة اةةرف ة ةةرا ةك ةةلةلةةاةرة ةةالة ةةيلة ةةة، ةمةة  ةخةة ت ة ةة ةدجةةم 

 صة  دريبية ري الددكة الشعبية ديإلفيفة  لر  دجر مختةصةر ة ةوت 

 اال الفرقة    يري    ا سهي. 

 

 

 مذكرات ال عم والتفاهم

 قعت فرقة الفنون مهاواه م    فيقيي  الشراكة   الدام اإلاترا يجي مق مهةاةواةه 

م  مؤاسي  ال طيع الخيص الفلسطيني،   ال ي ةمة  ةشة نةهةي ةتةعةزيةز ة اةتة ة لةيةة ةالةفةرقةة 

،  ونيم اثيم مست ر م  الع قي  د ن ال طيع الخيص   ارؤاسي  ال  يفية  ال ي 
ا
ميليي

اتعال ا ةر ةة ةطةويةر ةةتةجةلةة ةةاإلقةتةصةيي ةمة  ةجةياةب ة رفةق ةقةدرة ةارةؤاةسةي  ةالة ة ةيفةيةة ةمة  

جةياةةب ةةآخةةر، ةة قةةد ةة قةةعةةت ةةالةةفةةرقةةة ةةمةةهةةاةةواةةه ةةاإل ةةفةةيقةةيةةي  ةةمةةق ةةدةةنةةك ةةفةةلةةسةةطةة ةةن، ةةمةةهةةاةةواةةة 

 .  VMCآجبك، مدراة الريحين،  مهاواه 
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 الورشة الصيفية
 

 ختتات فرقةة ةةالةفةنةون ةةأ شةطةة ةةالةعةيم ةةمة  ةخة ت ةالةورشةة ةالصةيةفةيةة ةالةخةيمسةة، ة  ةالة ةي ةأقةاةيةت ةرةي 

مبن  معهةد ةة ي اري ةةاةعةيةد ةةالةوطةنةي ةةلةلةاةواةية ةى ةرةي ةدة ةرزيةت، ةدةحةضةور ةأجةيةيت ةالةفةرقةة ةارةاةتةدة ة اة ةر 

نيفة مستويي  الفرقة اإليارية   الفنية،   م طرهللا العدجةد ةمة  ةالة ةضةيجةي ةالة ةي ةمة  ةشة نةهةي ةأن ةتةعةزز 

رؤية الفنون ري ياخلهي  تعاةل ةةاة ةر ةاة ةل ةنة ةن ةالةرؤيةة ةمة  ةجةيةل ة لةر ةأخةرى، ة ةيةر ة ةم ةطةرهللا ةمة ةتةرهللا 

الهيكلية ةةالةفةنةيةة ةةالةجةدجةدة، ةدةيإلفةيفةة ة لةر ةمةفةهةوم ةالةتةطةوع ةياخةل ةالةفةرقةة، ةمةق ة رشةة ة ةوت ةتسةلةيةم 

 يفة ال ييية للجيل الشي  ري الفرقة. 
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