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متهيـد
يف تاريخ ال�شعوب، ت�شري االأعوام 2011 و2012 اأواًل وقبل كل �شيء اإلى ال�شرق 
ثورات  تلته  لنف�شه،  باإحراقه  تون�س  يف  بوعزيزي  حممد  بداأه  ما  االأو�شط. 
االأو�شط.  ال�شرق  بلدان  من  العديد  يف  بالديكتاتوريات  للإطاحة  متلحقة 
وامل�شاركة  االإقت�شادية  وامل�شاواة  التعبري  حرية  اأجل  من  مدوية  �شرخة 
الذي  الوقت  ففي  �شنعاء.  يف  �شداها  والقت  تون�س  من  انطلقت  ال�شيا�شية 
لعبت فيه و�شائل التوا�شل االجتماعي دورًا حا�شمًا يف تنظيم ال�شعوب، اأدركت 
املجتمع  وفناين  جماعات  من  للعديد  البارز  الدور  فل�شطني  �شريك  مدر�شة 
ملدة  �شرًا  ال�شلطات  حتدوا  والرقابة،  القمع  من  الرغم  وعلى  الذين  املدين، 
خ�شيتها  لطاملا  التي  التعبري  وحرية  النقدي  الفكر  بتغذية  وجنحوا  طويلة 
بواقع  انتهى  للتغيري  تواق  ملهم  كنداء  بدء  ما  ولكن  الديكتاتورية.  االأنظمة 

مرير يف كل من اليمن وليبيا و�شوريا. 

ليت التاريخ يخطىء يومًا ومينح اأجنحة االأمل جلميع ال�شعوب التي �شت�شتمر 
يف الدفاع عن اأحلم وطموحات جميع �شرائح املجتمع دون احلد من حريات 

وحقوق االآخرين. 

كون مدر�شة �شريك فل�شطني مرت�شخة بعمق يف املجتمع الفل�شطيني وملتزمة 
كموؤ�ش�شة  هدفها  على  جمددًا  املدر�شة  توؤكد  االإجتماعي،  وواقعه  بتاريخه 
تربوية فنية ت�شعى الى تادية دور اأكرب من تطوير وتقدمي عرو�شًا فنية جميلة 
اللزمة  باالأدوات  �شبابها  بتزويد  ت�شتمر  واإمنا  فح�شب،  النا�س  عن  للرتفيه 
ال�صوت  وملنحهم  حلرياتهم  للتوق  جمتمعاتهم،  يف  الإنخراط  من  لتمكينهم 

واملن�شة للتعبري عن ذاتهم.

ومانحينا  اإدارتنا  وجمل�س  وطلبنا  موظفينا  ن�شكر  اأن  اإال  ي�شعنا  ال  وهنا 
الإلتزامهم امل�شتمر، فمعًا نلتزم بعامل فيه لكل واحد منا اأهمية، وفيه ن�شاهم 

باأف�شل ما لدينا الإعطاء معنى ملجتمعنا.
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مقدمـة
املجتمع  يف  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  تر�شخت  تاأ�شي�شها،  من  �شنوات  �شت  بعد 
باعتبارها واحدة من اأهم املوؤ�ش�شات الثقافية املوؤّثرة يف فل�شطني. فما بداأ مبجموعة 
متطوعني يعطون تدريبات ب�شيطة لب�شعة طلب، �شرعان ما منا لي�شبح موؤ�ش�شة 
ال�شريك  نوادي  من  والعديد  بريزيت  بلدة  يف  لها  رئي�شي  مبقر  باحلياة  ناب�شة 
االأ�شبوعية املنت�شرة يف ال�شفة الغربية، اإ�شافة الى العديد من العرو�س التي توؤدى 

حمليًا وعامليًا.

�شهد العام 2011 نقطة حتول حا�شمة للمدر�شة. ففي هذا العام، انتقلت مدر�شة 
اإلى مقرها اخلا�س يف بلدة بريزيت اجلميلة، وا�شعة بذلك حد  �شريك فل�شطني 
اإلى  جمهزة  غري  تدريب  قاعة  من  االإنتقال  من  وجمهدة  طويلة  �شنوات  خلم�س 
ال�شريك  ملدر�شة  مببناه  الكرمي  لتربعه  نا�شر  حنا  للدكتور  خا�س  �شكر  اأخرى. 

واحلكومة البلجيكية لتمويل ترميم املبنى.

لقد م�شى بع�س الوقت وحدث الكثري منذ اإ�شدار تقريرنا ال�شنوي االأخري يف عام 
يف  اأ�شارد  روك  جان  باإ�شراف  واملوؤ�ش�شي  اال�شرتاتيجي  التخطيط  فعملية   .2010
مكنت  واملالية،  االإدارية  االأعمال  جميع  يف  بحور  و�شام  والتعليمي،  الفني  املجال 
ور�شالة  روؤيا  لها  �شفافة  مهنية  موؤ�ش�شة  ت�شبح  اأن  من  فل�شطني  �شريك  مدر�شة 

وا�شحة توجهها طول الطريق اإلى حني حتقيق حلمها.

ونظرًا لقيامنا بتغيري التقومي االأكادميي امل�شتخدم، �شنقدم لكم هذا العام تقريرًا 
�شنويًا مطواًل ي�شم جميع اأن�شطة املدر�شة يف عام 2011 وجزء كبري من اأن�شطتها 
يف عام 2012. وابتداًء من ال�شنة القادمة، �شتغطي تقاريرنا ال�شنوية جميع اأن�شطة 

املدر�شة  يف الفرتة بني 1 اأيلول و31 اآب.

يف هذا التقرير:
عن املدر�شة. 1
ملخ�س مايل للعام 2011 – 2012. 2
االأن�شطة الرتبوية. 3
االأن�شطة الفنية. 4
بناء قدرات الطاقم. 5
منزل عائلة مدر�شة �شريك فل�شطني. 6
ما كتب عنا يف و�شائل االإعلم. 7
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املانحيــن:
�شكرًا جزيًل لكل املانحني والداعمني الذين مكنونا من اإجناز عملنا يف 2011 - 2012

• احلكومة البلجيكية	
• موؤ�ش�شة درو�شو�س	
• �شيدا �شمن برنامج �شبكة الفنون االأدائية	
• برودرليكديلنغ	
• موؤ�ش�شة عبداملح�شن القطان	
• الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون	
• كندربوزيغلز 	
• املوؤ�ش�شة الفرن�شية	
• القن�شلية الفرن�شية العامة يف القد�س	
• بلدية تولوز	
• كلبروزن فور فريدي	
• جميع املتربعني خلل موقع اإنديغوغو جلمع التربعات	
• جميع اأ�شدقاء وداعمي مدر�شة �شريك فل�شطني 	



مــــــــــن نحـــــــــــن؟
مدر�شة �شريك فل�شطني هي موؤ�ش�شة اأهلية غري ربحية تاأ�ش�شت عام 2006 
وم�صجلة ر�صميًا لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية منذ �صهر �صباط 2007.

الر�ؤيـــــــــــــــــــــــــا
وثقافة  هوية  تر�شيخ  يف  امل�شاهمة  اإلى  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  ت�شعى 
خلل  من  عادل  فل�شطيني  جمتمع  وبناء  ومنتجة  متجددة  فل�شطينية 
بتاأثري الفنون يف هذه النواحي. لذا فهي ت�شجع وت�شارك بتطوير  اإميانها 

فنون ال�شريك يف فل�شطني.

كما ت�شاهم اأي�شًا يف اكت�شاف وخلق تعاون فني جديد مع اأنواع خمتلفة من 
الفنون يف فل�شطني واخلارج. فمن خلل تطوير فنون ال�شريك يف فل�شطني، 
للفل�شطينيني  جديدة  نوافذ  فتح  اإلى  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  ت�شعى 
للإطلل على العامل كما وتفتح االأبواب اأمام العامل ال�شتك�شاف فل�شطني.

ر�سالـــــــــــــــــة املدر�ســــــــــــــــة
ت�شم ر�شالة مدر�شة �شريك فل�شطني ثلثة حماور اأ�شا�شية:

االحرتاف
تهدف املدر�شة اإلى تدريب ال�شباب الفل�شطيني لي�شبحوا فناين ومدربي 

�شريك حمرتفني

ن�سر فنون ال�سريك يف فل�سطني
ن�شر فنون ال�شريك يف جميع اأنحاء فل�شطني

املجتمع
الفل�شطينيني  قدرات  لتطوير  جمتمعية  كاأداة  ال�شريك  فنون  ا�شتخدام 

االإبداعية ومتكينهم لي�شبحوا اأفرادًا فاعلني يف املجتمع.
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الطاقم يف 2012-2011:
املدير العام �شادي زمرد 

املديرة التنفيذية جي�شيكا دوفليجرة 
امل�شوؤول املايل �شنان من�شور 

املن�شقة وامل�شاعدة االإدارية رنا نا�شر 
مدرب رئي�شي/ عار�س فادي زمرد 

مدرب رئي�شي / عار�س نايف عبداهلل 
مدرب م�شاعد / عار�س نور اأبوالرب 
مدرب م�شاعد / عار�س اأحمد اأبوطالب 
مدرب م�شاعد / عار�س حممد اأبوطالب 
مدرب م�شاعد / عار�س حممد اأبو �شخا 

مدربة م�شاعدة     فل�شطني العفيفي 

جمل�س االإدارة يف 2011 - 2012
يف العا�شر من اأيار 2012، انتخبت اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديد ملدر�شة �شريك فل�شطني، ي�شم كًل من:

• الدكتور يو�شف الرمياوي، رئي�شًا )ع�شوية جمددة(	
• ال�شيدة نيكول زرينة، نائبًة للرئي�س	
• ال�شيد رائد �شادق، اأمينًا لل�شندوق )ع�شوية جمددة(	
• ال�شيدة الهام زينة، اأمينًة لل�شر )ع�شوية جمددة(	
• ال�شيدة �شادية خملوف، ع�شو	
• ال�شيد ماهر ال�شوامرة، ع�شو	
• االآن�شة اإميان جنم، ع�شو )ع�شوية جمددة(	

مع اأ�شد تقديرنا وخال�س امتناننا الأع�شاء جمل�س االإدارة ال�شابقني وهم:
• االآن�شة اأ�شمهان عبدالهادي، رئي�شة	
• ال�شيد �شاهر العاروري، نائبًا للرئي�شة	
• ال�شيد رائد �شادق	
• الدكتور يو�شف الرمياوي	
• االآن�شة اإميان جنم	
• االآن�شة مرمي اليني	
• ال�شيدة الهام زينة	
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االإيرادات �النفقات للفرتة ما بني 1 اأيلول 2011 �31 اآب 2012
بلغ جمموع االإيرادات لهذا العام 1،648،044  �شيكل )436،259 $(، م�شنفة ح�شب م�شدر االإيرادات على النحو التايل:
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اأما النفقات، فبلغ جمموعها الكلي لهذا العام 1،748،973 �شيكل )467،219 $( وت�شم اأ�شول ثابتة بقيمة 509،668 
�شيكل ونفقات اهتلك بقيمة 55،169 �شيكل.

حيث مت ت�صنيف جمموع النفقات بناء على طبيعة الن�صاط على النحو التايل:
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* وت�شم تكاليف االإ�شتثمار اأعمال ترميم املبنى القدمي، و�شراء م�شتلزمات ال�شريك واملكتب واأعمال بناء مدرج متحرك 
للجمهور وهيكل اخليمة اخلارجية

مالحظة: مت تغطية عجز بقيمة 45،760 �شيكل )با�شتثناء نفقات االإهتلك( من �شايف اأ�شول ال�شنة املنتهية يف 31 اآب 2011

ي
ص مالــــــــ

ملخـــ
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مدر�صة �صريك فل�صطني هي اأوًل وقبل كل �صيء مدر�صة. حيث تعمل جاهدًة 
من اأجل تطوير مناهج حقيقية لكافة التدريبات التي توفرها. وعلى الرغم 
من اأن ال�شريك ينظر اإليه وب�شدة على اأنه تهريج �شرف، ففي الواقع اإن 
حمور ال�صريك الذي منار�صه، يختلف عن ال�صريك التقليدي، حيث نتبع يف 
عملنا نهجًا تربويًا وا�شحًا يعتمد على الكفاءات االأ�شا�شية التي هي مفاتيح 
النجاح واالأمان يف ال�شريك. ويرتكز عملنا على التطور الفردي للطالب: 
التعبري عن الذات والتطور الذاتي عن طريق اكت�شاب القيم، العمل �شمن 
كل  وال�شباب.  للأطفال  اجل�شدية  املهارات  وتطوير  االإبداع  تعزيز  فريق، 
والعمود  كاجلمباز  لل�شريك  خمتلفة  مهارات  على  التدريب  خلل  ذلك 
ال�شيني والهوائيات )كالتي�شو واالأرجوحة ...(، واللعب بالكرات والتوازن 
وغريها من املهارات التي تتطلب م�شتويات عالية من الرتكيز واملثابرة.   

وتلخ�س اجلملة املوجودة عل موقعنا االإلكرتوين ما يعنيه ال�شريك بالن�شبة 
لنا:

تربويــــــــــــــــًا
» عن طريق قلبك راأ�شًا على عقب، نعلمك كيفية الوقوف على قدميك. 

عن طريق ا�صقاط الأدوات، نعلمك كيفية التقاطها. عن طريق امل�صي فوق 
�شخ�س ما، نعلمك كيفية االإهتمام به. عن طريق التهريج، نعلمك اأن 

 تاأخذ نف�شك على حممل اجلد.« 
)بوب �شوغرمان – كاتب يف اأمور ال�شريك(«

اأخذًا بعني االإعتبار االأبعاد الرتبوية واالإجتماعية لل�شريك، ت�شعى مدر�شة 
الع�شكري  ال�شلبي الذي يخلفه االإحتلل  االأثر  اإلى تغيري  �شريك فل�شطني 
به من  يتعلق  وما  فالنظام  والبالغني.  وال�شباب  االأطفال  االإ�شرائيلي على 
معظم  يتعر�ض  حيث  والغ�صب.  احلنق  يثري  واحتالل  للملكية  ونزع  ظلم 
ال�صباب لالإهانة والإحباط والغ�صب مما يت�صبب يف العديد من احلالت 
واخل�شوع  االإ�شت�شلم  الى  اإ�شافة  �شلبي،  اأو  جدًا  عنيف  �شلوك  اإلى  اإما 

وانعدام االأمل والعمل االإيجابي.    

وامل�شاركة  االأمل  اإعادة زرع  اإلى  فل�شطني  ت�شعى مدر�شة �شريك  ومن هنا 
الفعالة يف فل�شطني
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فمنذ عام 2010 ، طورت مدر�شة �شريك فل�شطني نظامًا تربويًا يتكون من 
ثلث مراحل:

• مرحلة ابتدائية )مدتها 3 �شنوات يف اأوقات الفراغ(	
• مرحلة حت�شريية )مدتها 3 �شنوات يف اأوقات الفراغ اأي�شُا(	
• مع 	 القريب  امل�شتقبل  بها يف  املبا�شرة  ناأمل  والتي  احرتافية  مرحلة 

دوام كامل ملدة ثلث �شنوات.

 تتمثل املراحل االإبتدائية والتح�شريية يف التدريبات االأ�شبوعية ملجموعات 
ثابتة نطلق عليها ا�شم اأندية ال�شريك.

�شريك  عرو�س  وتقدمي  اإنتاج  على  قدرتها  مع  يتعار�س  ال  مدر�شة  كونها 
مب�شتوى جيد. على العك�س، اإذ يعترب اإنتاج وتاأدية العرو�س جزء من النهج 
عن  والتعبري  النقدي  التفكري  ي�صكل  املدر�صة، حيث  تتبعه  الذي  الرتبوي 
الذات واالإبداع جزءًا اأ�شا�شيًا من هذا النهج. ويف نهاية كل عام، نعمل مع 
اأما طلب  املفتوحة.  االأيام  الطلب على حت�شري وتقدمي عرو�س خلل 
على  �شريك  وعرو�س  م�شاهد  تطوير  معهم  فيتم  التح�شريية،  املرحلة 

م�شتوى متقدم لتاأديتها يف املهرجانات واملنا�شبات الوطنية املختلفة.

اأندية ال�سريك
تنظم مدر�شة �شريك فل�شطني منذ عام 2007، اأندية �شريك اأ�شبوعية يف 
اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  ال�شفة، لطلبها وطالباتها  خمتلف مناطق 
10 و25 عامًا. تبداأ التدريبات يف �شهر اأيلول من كل عام وتنتهي بعرو�س 
تقدر  ني�شان.  �شهر  من  االأخري  االأ�شبوع  يف  املفتوحة  االأيام  خلل  تنظم 
كل  مدة  تدريب،   30 بحوايل  املدر�شة  تقدمها  التي  ال�شنوية  التدريبات 
تدريب �شاعتني الى ثلث �شاعات با�شتثناء جمموعة املرحلة التح�شريية 

ومدتها �شت �شاعات اأ�شبوعيًا.

نظمت مدر�شة �شريك فل�شطني، يف الفرتة بني كانون الثاين واأيار 2011، 
5 اأندية �شريك يف رام اهلل وجنني ملا جمموعه 90 طالب وطالبة. منها 4 
جمموعات يف رام اهلل )يف املركز االأ�شقفي للتكنولوجيا والتدريب املهني( 
تدريب  وجمموعة  للمتقدمني  جمموعة  للمبتدئني،  جمموعتان  ت�شم 

االإجتماعي  الربنامج  على  العمل  وا�شلنا  فقد  جنني،  يف  اأما  مدربني. 
العمل  ور�س  خلل  فمن  طالبة.   35 مع  الفتيات  وتاأهيل  رعاية  مركز  يف 
االأ�شبوعية يتم تعريف الطلب على جمموعة من األعاب ال�شريك الرتبوية 
اإ�شافة  بالنف�س  والثقة  اجلماعي  والعمل  الثقة  تعزيز  �شاأنها  من  التي 
والهوائيات  واجلمباز  بالكرات  كاللعب  ال�شريك  مهارات  من  العديد  الى 

)كاالأرجوحة والتي�شو(.

ويف عام 2012، مت افتتاح نوادي �صريك جديدة يف اخلليل وخميم الفارعة 
للجئني وجنني وبريزيت وذلك بعد توظيف اأربع م�شاعدي مدربني بدوام 
كامل وواحد بدوام جزئي الذين هم نتاج دورة تدريب املدربني؛ وبذلك 
ارتفع عدد طلبنا الى 178 ) من �شمنهم 96 طالبًا و82 طالبة بني 10 
جمموعة  جمموعات:  اأربع  املدر�شة  افتتحت  بريزيت،  ففي  عامًا(.  و27 
مبتدئني  جمموعة  طلب(،  و9  طالبات   9( اجللزون  لطلب  مبتدئني 
 2 م�شتوى  مبتدئني  طالبًا(،  و16  طالبات   5( وبريزيت  اهلل  رام  لطلب 
طالب(.  و12  طالبات   6( متقدمني  وجمموعة  طالب(  و13  طالبات   6(
ويف اخلليل، مت افتتاح نادي لل�صريك بالتعاون مع موؤ�ص�صة �صارك ومركز 
15 طالبة  العمل مع  بداأنا  للبلدية، حيث  التابع  املجتمعي  زياد  بن  طارق 
و18 طالب. كما مت افتتاح نادي �صريك جديد يف خميم الفارعة لالجئني 
مع 6 طالبات و16 طالب وذلك بالتعاون مع م�شرح الفارعة الفل�شطيني. 
واأخريًا ناديا �شريك يف جنني، اأحدهما �شم 12 طالبًا من جنني واالآخر 35 

طالبة من مركز رعاية وتاأهيل الفتيات.

مقارنة بالعام 2011، �شهد العام 2012 تزايدًا ملحوظًا يف عدد الطلب 
امللتحقني مبدر�صة �صريك فل�صطني، بالأخ�ض يف بلدة بريزيت حيث يتزايد 
عدد الطلب ب�شكل م�شتمر وذلك بف�شل العلقات الوثيقة التي طورتها 

املدر�شة مع املجتمع املحلي. 

جمتمعية  كاأداة  ال�شريك  ا�شتخدام  على  تدريباتها  بكافة  املدر�شة  تركز 
اإعطائهم  خلل  من  وذلك  الطلب  لدى  االإبداعية  االإمكانات  لتطوير 
االأدوات اللزمة لبناء ثقتهم باأنف�شهم وخلق علقات �شداقة قوية بينهم 

تقوم على اأ�ش�س الثقة واالإحرتام املتبادل.



وكان التغيري ملمو�شًا على م�شتوى ثقة الطلب 
اجلماعي!  وعملهم  وتركيزهم  واإبداعهم 
مديرة  ال�شعدي،  رحاب  ال�شيدة  من  وبت�شريح 
مركز رعاية وتاهيل الفتيات يف جنني: »يف بداية 
التدريب، نلحظ لدى طالباتنا باالأخ�س اجلدد 
منهم، حتكم عوامل اخلوف واخلجل واالإرتباك 
وعدم الراحة بالتحدث مع اجلن�س االآخر. وبناء 
االأخرية،  ال�شنوات  ال�شريك يف  مع  على خربتي 
لفتياتنا دفعة  ال�شريك قدم  باأن  القول  اأ�شتطيع 
الى االأمام على م�شتوى �شخ�شياتهن وعلقتهن 

مع االآخرين.«

االأيام املفتوحة:
باأيام  االأ�شبوعية  تدريباتها  املدر�شة  تختتم 
مفتوحة تنظمها يف االأ�شبوع االأول من �شهر اأيار 
خمتلف  يف  طلبنا  يعر�س  وفيها  عام.  كل  من 
من  ال�شنة  طوال  تعلموه  ما  التدريبية  املناطق 
وعائلتهم  اأ�شدقائهم  اأمام  ومهارات  تقنيات 
مدربينا  يقوم  ذلك،   اإلى  اإ�شافًة  وجريانهم. 
بتاأدية م�شاهد �شريك خمتلفة للجمهور لنعطيهم 
الذي  امل�شتوى  عن  فكرة  لتكوين  فر�شة  بذلك 
�شي�شل اليه اأبنائهم وبناتهم اإذا ما ا�شتمروا يف 

التدريب..

كما ت�شمح االأيام املفتوحة للمجتمع باأن يتعرف 
بكثب على طاقم مدر�شة �شريك فل�شطني وعلى 

اأهداف املدر�شة والنهج الذي تتبعه.

1. بريزيت
�شيبقى يوم اجلمعة املوافق 6 اأيار 2011 حمفورًا 
احتفلت  االأولى،  فللمرة  االأبد.  اإلى  بذاكرتنا 
بلدة  مدر�شة �شريك فل�شطني مبقرها اجلديد يف 
وامل�صي  بالتهريج  املقر  اإحياء  مت  حيث  بريزيت، 
على الع�شي واللعب بالكرات واجلمباز. ويف ذلك 
اليوم، عر�شت املدر�شة �شور عن املبنى وعن اليوم 
كما مت  ني�صان،  بتاريخ 29  نظمته  الذي  التطوعي 
عن  وطويلة  ق�شرية  وثائقية  افلم  ا�شتعرا�س 

املدر�شة.    

وفورًا بعد نقل اأن�شطة املدر�شة اإلى بلدة بريزيت، 
وحتديدًا يف الثاين من كانون االأول 2011 نظمت 
رام  من  طلبها  جلميع  مفتوح  يوم  املدر�شة 
الفارعة  وخميم  وجنني  واخلليل  وبريزيت  اهلل 
130 طالب  اليوم  �صارك يف ذلك  لالجئني. حيث 
وطالبة ترتواح اأعمارهم بني 10 �شنوات و20عامًا. 
العرو�س،  وتقدمي  املدر�شة  احياء  اإلى  فباالإ�شافة 
باالألوان  مفعمة  فنية  مب�شرية  اجلميع  �شارك 

اجتاحت �شوارع بريزيت الهادئة.

يومًا  املدر�شة  نظمت   ،2012 اأيار   4 بتاريخ 
بذلك  خمتتمًة  االأربعة،  بريزيت  لنوادي  مفتوحًا 
مدر�صة  منزل  اكتظ  حيث   .2012 –  2011 عام 
�شريك فل�شطني باالأ�شدقاء واالأهايل الذين قدموا 
وبلغ عدد احل�شور حوايل  ودعم طلبنا  لت�شجيع 

500 �شخ�س.
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2. خميم الفارعة لالجئني
يف  املفتوح  اليوم  تنظيم  مت  الفل�صطيني،  الفارعة  م�صرح  مع  بالتعاون 
الثامن من اأيار 2012 بح�شور اأكرث من 150 �شخ�س من اأهايل وطلب.

3. جنني
2011،  قّدمت فتياتنا يف مركز رعاية وتاأهيل  اأيار  الثالث من �صهر  يف 
الفتيات عر�شًا مبتكرًا بح�شور االأهايل واالأ�شدقاء، �شمل جميع املهارات 
جميلة  ملب�س  مرتديات  فتياتنا  ح�شرت  العام.  طوال  اكت�شبنها  التي 

وكانت االأع�شاب متوترة قبل العر�س، اإال اأنهم اأدوا عر�شًا جيدًا.

ويف عام 2012، نظمت املدر�شة يومان مفتوحان مميزان بتاريخ 9 اأيار: 
اأحدهما لطالباتها يف مركز رعاية وتاأهيل الفتيات واالآخر يف جنني يف 

قاعة تدريب تابعة ملدر�صة ال�صريك حيث بلغ عدد احل�صور 70 �شخ�س.

4. اخلليل
يف 5 اأيار 2012، ويف مركز طارق بن زياد املجتمعي التابع للبلدية، اأعطي 
24 طالب وطالبة من مدر�شة �شريك فل�شطني فر�شة عر�س املهارت التي 
 75 العر�ض ما يقارب  اأ�صدقائهم وعائالتهم، حيث ح�صر  اأمام  تعلموها 

�شخ�س.

املدر�سة ال�سيفية
ور�شة  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  تنظم  عام،  كل  من  ال�شيفية  العطلة  يف 
عمل مكثفة مدتها 3 اأ�شابيع ملدربيها وطلبها املتقدمني، لتعطيهم بذلك 
الفر�شة للعمل مكثفًا وعن قرب مع حمرتفني وفنانني عامليني قدموا الى 
هذه  خلل  ومن  ال�شريك.  و�شغف  والثقافات  املهارات  لتبادل  فل�شطني 
الور�شة، تتوحد اجلهود الإنتاج عر�س للجمهور الفل�شطيني يف العديد من 
مدن وخميمات ال�شفة الغربية. وبذلك نظمت املدر�شة مدر�شتان �شيفيتان 

يف العام 2011 وواحدة يف العام 2012.



يف عام 2011 و�شمن املدر�شة ال�شيفية االأولى التي عقدت يف الفرتة بني 
1- 18 متوز، بالتعاون مع مدر�س �شريك الليدو يف تولوز- فرن�شا، التقى 
17 فنانًا وطالبًا من فرن�شا بـ 15 طالب ومدربني اثنني من مدر�شة �شريك 

فل�شطني، وقاما باإنتاج عر�س ال�شريك املتنقل 2011.

و�شمن املدر�شة ال�شيفية الثانية، ان�شم اإلى عائلتنا يف 18 متوز، 4 فنانني 
طالبًا   15 مع  واملعرفة  املهارات  بتبادل  قاموا  حيث  فرن�صيني،  و3  اأملان 
اآخرين من ا�شبانيا واأمريكا والرنويج.  فل�شطينيًا. و�شرعان ما حلق بهم 
اكتظت  املتنقل،  ال�شريك  بجولة  االأولى  الفرقة  بداأت  الذي  الوقت  ففي 
الهوائية  والدراجة  والهوائيات  اجلمباز  باألعاب  جمددًا  التدريب  �شاحة 
حم�شلة  وكانت  ال�شداقة.  وم�شاعر  واالأفكار  والرق�س  العجلة  اأحادية 
َع  رام اهلل يف  ذلك، عر�شًا اآخر يف مدينة رام اهلل �شمن مهرجان وين 

بلدية رام اهلل وخميم اجللزون للجئني.   

ويف عام 2012، مت تنظيم املدر�صة ال�صيفية بال�صراكة مع مدر�صة �صريك 
من  اجل�شدي(  )للم�شرح  دمييرتي  ومدر�شة  فرن�شا،  تولوز-  من  الليدو 
وبوجود  طلبها،  من   4 باإر�شال  العام  هذا  الينا  ان�شمت  التي  �شوي�شرا 
 11 حوايل  تبادل  حيث  بلجيكا.  يف  �صريك  مدار�ض  عدة  يف  تعمل  مدربة 
جاهدين  وعملوا  واخلربات  املهارات  فل�شطينيًا  طالبًا  و20  عامليًا  فنانًا 
يف  رئي�شية  مدن  �شت  يف  وعر�شه   2012 املتنقل  ال�شريك  عر�س  الإنتاج 

ال�شفة الغربية.
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ما راأي طالبنا مبدر�سة �سريك فل�سطني:
بالعديد  ننتهي  فل�شطني،  �شريك  مدر�شة  يف  الطلب  عدد  ازدياد  مع 
من  �شهادتني  على  �شنطلعكم  التقرير،  هذا  ويف  لروايتها.  الق�ش�س  من 

�شهادات طلبنا:

نور فواز اأبوالرب:
21 �شنة، االأ�شل من مدينة جنني، وي�شكن حاليًا يف بلدة بريزيت 

»بداأت مع مدر�شة �شريك فل�شطني يف اآذار 2008. حينها مل تكن لدي فكرة 
وا�شحة عن معنى ال�شريك وخ�شو�شًا يف فل�شطني، بداأت بدافع الف�شول 
من  معني  بنوع  حم�شورًا  لي�س  ال�شريك  اأن  اكت�شف  بداأت  الوقت  ومع 

الريا�شة اأو جانب معني من الفن وامنا هو خليط من الفنون والثقافات.

ومن خلل متارين الثقة والرتكيز والعمل اجلماعي وروح العائلة املوجودة 
يف مدر�شة �شريك فل�شطني، بداأت اأدرك ان ال�شريك هو ال�شئ الذي اريده 
�شريك حمرتف  وعار�س  اأ�شبح مدرب  باأن  الوقت  ذلك  منذ  وبداأ حلمي 
واأنا االآن اأ�شري على هذا الدرب. فمنذ 4 �شنوات بداأت كطالب مل يكن لديه 
فكرة جيدة عن ال�شريك واأنا االآن عار�س يف مدر�شة ال�شريك ومدرب لعدة 
جمموعات يف خمتلف املدن الفل�شطينية يف جنني ورام اهلل واخلليل واأي�شًا 

يف خميمي الفارعة واجللزون للجئني.”

مري�بي خملوف:
»عمري 18 �شنة. طالبة اأداب يف جامعة بريزيت وطالبة يف مدر�شة �شريك 
اأجيد فنون اجلمباز  ال�شريك عام 2007.  الى عائلة  ان�شممت  فل�شطني. 
الفردي واملزدوج باالإ�شافة اإلى الرق�س والتمثيل. �شاركت يف العديد من 
العرو�س يف فل�شطني واخلارج. ال�شريك بالن�شبة يل لي�س فقط جمموعة 
من احلركات املدرو�شة التي تعر�س اأمام جمهور بل هو و�شيلة  للتعبري عن 

الذات  من خلل ا�شتخدام فنون ال�شريك والتمثيل امل�شرحي. فال�شريك 
يف  واأطمح  للحياة.  ونظرتي  م�شاعري  عن  للتعبري  الفر�شة  يل  يتيح 
امل�شاهمة يف ن�شر فكرة هذا الفن جلميع النا�س من خلل تاأدية عرو�س 
ذات هدف جمتمعي يعرب عن ظواهر اجتماعية و�شيا�شية وثقافية ت�شل 

الى م�شاعر اجلمهور.«
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االإنتاج �العر��س
اإن تطوير ون�شر فنون ال�شريك يف فل�شطني كان وال زال واحدًا من اأهداف مدر�شة �شريك فل�شطني. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، ت�شعى املدر�شة الى 
تطوير عرو�س خمتلفة: عرو�س �شوارع �شخمة، عرو�س طلب، م�شاهد �شريك يف املهرجانات واملنا�شبات، اإ�شافة اإلى اإنتاج عرو�س اإحرتافية حقيقية. 
ومن املهم اأن ن�شري جمددًا اإلى الفرق بني ال�شريك اجلديد اأو املعا�شر الذي منار�شه وال�شريك التقليدي، فمن خلل ال�شريك املعا�شر تدمج فنون امل�شرح 
واملو�شيقى والرق�س واالإ�شاءة وت�شميم امللب�س بفنون ال�شريك من اأجل نقل ق�شة معينة للجمهور. وتعترب ق�ش�س طلبنا اأ�شا�شية يف جميع عرو�شنا، 

فالطلب هم من يقررون حمتوى عرو�شهم والر�شالة التي يرغبون بنقلها الى اجلمهور، فهي انعكا�س مبا�شر للبيئة املحيطة بهم.

ومن خلل جميع تلك العرو�س، ت�شل مدر�شة �شريك فل�شطني اإلى اأكرب �شريحة ممكنة داخل املجتمع الفل�شطيني وخارجه. فمنذ تاأ�شي�شها عام 2006، 
متكنت مدر�شة �شريك فل�شطني من الو�شول اإلى 60000 م�شاهد من املناطق اأ، ب، ج، من القد�س ومن اخلارج.

ال�سريك املتنقل
ولد م�شروع ال�شريك املتنقل عام 2007، بعر�س م�شرتك جمع »مهرجون بل حدود« فرن�شا مع مدر�شة �شريك فل�شطني. ومنذ ذلك الوقت، ويف ال�شيف 
من كل عام، تتحدى مدر�شة �شريك فل�شطني احلدود وحواجز التفتي�س، الإي�شال ال�شريك اإلى جميع اأنحاء البلد. ففي بع�س ال�شنوات يخرج العار�شني 
بفكرة ومو�شوع للعر�س، اأحيانًا بدون مو�شوع، اأو بدون ق�شة، و�شنة اأخرى تفجر الطاقة ال�شريكية عن طريق جمموعة من امل�شاهد. فال�شريك املتنقل 
اأي  هو نتيجة عمل الطالب الفل�صطينيني والعامليني معًا لإنتاج عر�ض م�صرتك خالل املدر�صة ال�صيفية ال�صنوية. حيث ميكن تاأدية العر�ض الناجت يف 

فنيـــــــــــــــــــــــًا
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اآخر.  مكان  واأي  القدم  كرة  وملعب  املدار�س  وملعب  كال�شارع،  مكان 
وبهذه الطريقة ل�شنا ملزمني بالعر�س على خ�شبة م�شرح، مما ي�شاعد على 

الو�شول الى جميع الفئات وال�شرائح.

املتنقل  ال�صريك  عر�ض  مت   ،2011 عام  يف 
واخلليل  اهلل  رام  من  كل  يف  مرات   5
و�صل  حيث  والقد�ض،  وبريزيت  ونابل�ض 
 5000 اإلى  املجمل  يف  امل�شاهدين  عدد 
�شرف  العام  هذا  لنا  كان  وقد  �شخ�س. 
�شاخبة  مو�شيقية  فرقة  ا�شتقبال 
 De“ هولندا  من  باحلياة  مفعمة 
 fanfare van de eerste
liefdesnacht”. قامت الفرقة 
حيث  عدة  عرو�ض  اإلى  مبرافقتنا 
خلل  اجلمهور  جذب  على  عملت 
حفلة  اإقامة  و�شمنت  امل�شريات 

رائعة يف ختام تلك العرو�س.

انطلقت   ،2012 عام  ويف 
فل�شطني  �شريك  مدر�شة 
وفنان  طالب   32 مع  جمددًا 
فل�شطني  من  �شريك 
تاأدية  مت  حيث  واخلارج. 
باحليوية  املليء  عر�شهم 

ال�شفة  مدن  كافة  يف 
الغربية تقريبًا يف اخلليل والقد�س ورام اهلل وبريزيت 

وقلقيلية وبيت حلم وجنني و�شواًل اإلى اأكرث من 3000 �شخ�س.

اأحـــالم للبيــــــــــــــع
يف �صهر �صباط 2011، بداأ 6 من طلبنا من مدينة جنني بالعمل مع جاك 
جاك�س، اأحد فناين �شريك ال�شوارع الهولنديني، على عر�س جديد اأطلقوا 
لتطوير  املدربني  اليهم الحقًا عدد من  ان�شم  للبيع«.  »اأحلم  ا�شم  عليه 
من  عار�شني   4 متكن  النهاية  ويف  العر�س. 
يف  العر�س  وتاأدية  حلمهم  حتقيق 

خمتلف اأنحاء فل�شطني.

يج�شد هذا العر�س التجربة الواقعية 
�شريك  مدر�شة  طلب  من  الأربعة 
التي  وال�شعوبات  املتقدمني،  فل�شطني 
يواجهونها  فيما بني حلم ال�شريك من 
ناحية وم�شوؤولياتهم املادية الواقعية من 
ناحية اأخرى. حيث يواجه الطالب برف�ض 
تكري�س  لفكرة  وعائلتهم  جمتمعهم 
من  الرغم  وعلى  ال�شريك.  لفنون  حياتهم 
وحتقيق  واقعهم  تغيري  على  ي�شرون  ذلك، 
الطلب  جتربة  العمل  ويرتجم  اأحلمهم. 
كوميدية  م�شاهد  عرب  و�شل�س  ب�شيط  ب�شكل 
�شاحب  بني  جنني  يف  اأحداثه  تدور  تراجيدية 
دكان �شغري والطلب االأربعة الذين توافدوا على 
اأدوات  اأنها  تبني  والتي  اأحلمهم  ل�شراء  املتجر 

�شريك ي�شتخدمونها لتاأدية حركات بهلوانية.

اأبو  حممد  طالب،  اأبو  اأحمد  الرب،  اأبو  نور  اأداء: 
طالب، حممد اأبو �شخا.

�شيفريين  فاتكا،  كر�شتا  جاك�س،  جاك  عثمان،  نايف  واإخراج:  تدريب 
بيليني وتوما�س �شوكولوفيت�س

ديكور واأزياء: رامي عار�شة
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عر�س »اأحلم للبيع« الأول مرة اأثناء اليوم املفتوح الذي نظمته املدر�شة يف 
اأيار 2011 وني�شان 2012، قام  اأيار 2011 يف بريزيت. ويف الفرتة بني   6
وقرى وخميمات  مرة يف خمتلف مدن   46 للبيع«  »اأحلم  بعر�س  الفريق 
 14500 من  اأكرث  اإلى  و�شواًل  البدو  جتمعات  الى  ا�شافة  الغربية  ال�شفة 

�شخ�س.

م�صرح  يف  للبيع  لأحالم  النهائي  العر�ض  تاأدية  مت   ،2012 �صباط  ويف 
اكتظ  �شخ�س.   500 من  اأكرث  بح�شور  اهلل،  رام  يف  الق�شبة  و�شينماتك 

امل�شرح باحل�شور الذين القوا العر�س بحفاوة.

التعا�ن مع ال�سركاء
بف�شل عملها الدوؤوب وطموحها وا�شرارها، حتظى مدر�شة �شريك فل�شطني 
باعرتافًا وتقديرًا حمليًا ودوليًا. وينعك�س ذلك على الدعوات العديدة التي 
تلبية  اإمكانية  عدم  من  الرغم  وعلى  العام.  مدار  على  املدر�شة  تتلقاها 
جميع الطلبات نظرًا ل�شيق الوقت وحمدودية املوارد الب�شرية اإال اأننا متكنا 

وبكل فخر من تلبية عدة دعوات منها: 

عاملياً
بامل�شاركة   2012 العام  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  ا�شتهلت  �شريكوموندو: 
اإيطاليا يف الفرتة بني  مبهرجان لل�شريك االإجتماعي يف مدينة �شيينا يف 
27 كانون االأول 2011 و8 كانون الثاين 2012. و�شل الى �شيينا حوايل 100 
طالب وفنان �شريك من فل�شطني وايطاليا واالأرجنتني والربازيل للتدريب 
واإنتاج عر�س حول الطفولة وال�شريك االإجتماعي لتاأديته بني 5 و8 كانون 

الثاين.

�شريك  مدر�شة  �شاركت  للثقافة:  الوطنية  االأوروبي  االإحتاد  موؤ�ش�شات 
ال�شناعات  م�شروع  حول  االأوروبي-املتو�شطي  امللتقى  يف  فل�شطني 
واملجتمعات االإبداعية الذي عقد يف عمان بني 13 و15 اأيار 2012. حيث 
للثقافة  الوطنية  االأوروبي  االإحتاد  موؤ�ش�شات  من  مببادرة  امللتقى  عقد 

ق�شايا  معاجلة  بهدف  افريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
دعم  الى  اإ�شافة  االإبداعي  واالقت�شاد  الثقافية  وال�شيا�شة  الدميقراطية 

اأن�شئ  وقد  افريقيا.  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  االإبداعي يف منطقة  القطاع 
املنتدى بهدف بناء علقات بني ال�شركاء العرب واالأوروبيني وجمع توقعات 

املوؤ�ش�شات الثقافية امل�شاركة من الربنامج.      

حملياً
ا�ستقبال فرقة »مهرجون بال حد�د«

من 12 اإلى 18 كانون الثاين عر�شت فرقة »مهرجون بل حدود« من بلجيكا 
11 عر�شًا اأمتعوا فيه 3000 طفل يف جنني واخلليل وطوبا�س وبيت حلم 

وبريزيت وخميم الفارعة ورام اهلل وخميماتها.

مهرجان ف�ستيكال�ن
حتت �شعار »االإبت�شامة تغري العامل«، و�شل 50 مهرج وفنان �شريك م�شيًا 
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اإلى فل�شطني يف الفرتة بني 2و15 اأيلول الإ�شحاكنا والت�شامن معنا. ح�شر 
فنانني  مل�شاهدة عرو�س  وكبارًا،  �شغارًا  املواطنني،  من  االآالف  املهرجان 

قادمني من ا�شبانيا وت�شيلي والربازيل والربتغال واإيطاليا وفل�شطني.

ويف عطلة نهاية االأ�شبوع بني 9 و11 اأيلول، انت�شر املهرجون يف مدينة رام 
اهلل وحميطها حيث قاموا بالتعاون مع كل من بلدية رام اهلل ومدر�صة �صريك 
فل�شطني لتقدمي عرو�س يف املدار�س احلكومية واخلا�شة ومدار�س االأونروا 
وم�شت�شفى رام اهلل ويف موقف ال�شيارات التابع للبلدية، واختتمت العرو�س 

بحفل كبري يف ق�شر رام اهلل الثقايف ح�شره ما يقارب 500 �شخ�س.

افتتاح مهرجان »م�سرح امل�سطهدين«
دعيت املدر�شة من قبل م�شرح ع�شتار للم�شاركة يف عر�س ق�شري �شمن 
فعاليات حفل افتتاح مهرجان م�شرح امل�شطهدين يف 17 اآذار 2011. حيث 
اإعجاب  اآثارا  عر�شان  بيليني  و�شيفريين  فتكا  كر�شتا  مدربتينا  عر�شت 

اجلمهور.  

اأ�سبوع الرتاث الرابع �اخلام�س يف بريزيت

اأقامته  الذي  الرتاث  اأ�شبوع  بامل�شاركة يف  فل�شطني  قامت مدر�شة �شريك 
موؤ�ش�شة الروزنا يف متوز 2011 وحزيران 2012، فهذه امل�شاركة اأ�شبحت 

تقليدًا �شنويًا. 

مهرجان الطيبة
مت عر�ض »اأحالم للبيع« يف مهرجان الطيبة ال�صنوي يف �صهر ت�صرين الأول 

.2011

اليوم العاملي للطفل، 20 ت�سرين الثاين – اأحيته 
مدر�سة �سريك فل�سطني يف ح�سانة االأطفال

القراءات  بتوفري  يعنى  – الذي  اهلل  رام  يف  غوته  معهد  مع  باال�شرتاك 
�شريك  مدر�شة  قدمت  للأطفال،  وغريها  والر�شم  والدمى  الق�ش�شية 
فل�شطني عر�شًا مذهًل لـ 50 طفًل �شغريًا يف ح�شانة« اخلطوة ال�شغرية«- 

رام اهلل.

�ر�سة الباركور
بني 12 و21 كانون الثاين، �شارك عدد من طلبنا يف ور�شة الباركور التي 

اأقيمت يف مدينة جنني بالتعاون مع م�شرح احلرية.

مهرجان يوم اليتيم الفل�سطيني الثامن
يف 14 ني�شان، قام ثمانية من طلب وطالبات املدر�شة املتقدمني بامل�شاركة 
يف مهرجان يوم اليتيم الفل�شطيني الثامن فقدموا عر�شًا مدته 30 دقيقة 
اأمام ما  والتوازن واجلمباز واالأرجوحة وغريها،  والرق�س  التهريج  �شمل 
حل�شور  قدموا  الغربية  ال�شفة  اأنحاء  خمتلف  من  �شخ�س   2000 يقارب 

املهرجان يف مدينة جنني.
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�سباق اخلم�س كيلومرتات ال�سنوي
ال�شنوي  كيلومرتات  اخلم�س  �شباق  مع  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  تعاونت 
وذلك  االأطفال  بني  القراءة  ت�شجيع  بهدف  ني�شان   27 بتاريخ  اأقيم  الذي 

خلل عر�س قدمه بع�س من طلبها املتقدمني.

مهرجان الربيع يف قرية الظاهرية
�شاركت مدر�شة �شريك فل�شطني يف »مهرجان الربيع« الذي نظمه مركز 

رواق يف قرية الظاهرية يف جنوب مدينة اخلليل يف 22 ني�شان 2012. 

ذكرى النكبة 
اأيار تعاونت مدر�شة �شريك فل�شطني مع جمموعة  يف الفرتة بني 14 و16 
�شنبلة ال�شبابية ال�شت�شافة ور�شة هيب هوب لطلب من خميمات اجللزون 

واالأمعري وقدورة للجئني.

اأحيت  اأم�شية  اأيار   15 فل�شطني يف مقرها يف  �شريك  نظمت مدر�شة  كما 
تلتها  للنكبة، تخللها عر�س ملدر�شة �شريك فل�شطني  ال 64  الذكرى  فيها 

فقرات خمتلفة ملقاطعة ودارقنديل والفرعي ودي جي �شوت و�شورة.

مهرجان الطفل يف بيت حلم
�شاركت مدر�شة �شريك فل�شطني يف مهرجان الطفل يف بيت حلم يف 22 
و23 حزيران 2012. حيث قدم طالبنا عر�صًا على امل�صرح واأ�صافوا األوانًا 
عمل  ور�شة  باإعطاء  قاموا  كما  املهد  �شاحة  جالت  التي  للم�شرية  باهية 

الأطفال مدينة بيت حلم.

�ين َع رام اهلل
الذي نظمته  َع رام اهلل«  قدم مدربينا وطلبنا عر�شًا يف مهرجان »وين 

بلدية رام اهلل يف 29 حزيران 2012 يف ميدان را�شد احلدادين. 
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بناء  اإلى  با�شتمرار  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  ت�شعى 
لت�شبح  تطويرها  اأجل  من  ومدربيها  موظفيها  قدرات 
مدر�صة احرتافية. حيث تدعم مدر�صة �صريك فل�صطني 
بع�شًا من طلبها ومدربيها للدرا�شة يف اخلارج �شمن 
ويف  االأمد.  ق�شرية  اأو  طويلة  احرتافية  �شريك  برامج 
حمرتفني  دائم  وب�شكل  املدر�شة  تدعو  نف�شه  الوقت 
ور�شات  فل�شطني  يف  املتواجد  طاقمها  الإعطاء  عامليني 

عمل بتخ�ش�شات خمتلفة 

ملدر�شة  جدًا  مهمًا  عامًا   2012  –  2011 العام  يعترب 
الأن  فقط  لي�س  القدرات،  بناء  م�شتوى  على  ال�شريك 
اأي�شًا  برنامج تطوير القدرات مكثف لهذا العام، واإمنا 
مدى  على  زرعته  ما  ثمار  حت�شد  بداأت  املدر�شة  الأن 

ال�شنوات املا�شية.

التي  والنتائج  االأن�شطة  اأدناه ملحة عامة عن  لكم  نقدم 
-2011 عامي  يف  امل�شتوى  هذا  على  املدر�شة  حققتها 

2012

�شريك  مدر�شة  مع  العمل  ع�شتار  بداأت  معلم:  ع�ستار 
وقعت  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2006 اآب  يف  كطالبة  فل�شطني 
الفريق  من  واحدة  واأ�شبحت  »القما�س«،  التي�شو  حب  يف 
ل�صنة  للمدر�شة. يف عام 2008 مت قبول ع�صتار  التاأ�شي�شي 
فرن�شا.  يف  لل�شريك  الوطني  املركز  يف  كاملة  حت�شريية 
اأكملت ع�شتار درا�شتها  بنجاح،  االإمتحان  ان اجتازت  بعد 
التي�شو.  يف  وتخ�ش�شت  �شنوات  ثلث  ملدة  االإحرتافية 
عر�س  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  ح�شرت   ،2012 عام  يف 
»هذه  اجلماعي  اخلريجني  اإنتاج  عر�س  وكذلك  تخرجها 
�شريك  مدر�شة  الى  قريبًا  ع�شتار  �شتن�شم   . النهاية«  هي 
فل�شطني للعمل على اأول عر�س لها حتت �شعار املدر�شة، كما 
�شتعمل على تطوير منهاج لتعليم فنون التي�شو يف املدر�شة.

© Philip Cibille © Philip Cibille



بور�شة  فادي  بداأ  فل�شطني.  �شريك  مدر�شة  موؤ�ش�شي  اأحد  زمرد:  فادي 
العمل االأولى التي اأقيمت يف اآب 2006 و�شرعان ما قرر ان يكر�س حياته 
الى 2009، منا  من 2007  املدر�شة  رئي�شي يف  مدرب  وب�شفته  لل�شريك. 
»دورة  يف  فادي  التحق   2010 اأيلول  يف  ال�شريك.  بفنون  للتفوق  �شغفه 
ملدة  احرتايف  برنامج  وهو  املعا�شر«  ال�شريك  لفنون  احرتافية  تدريبية 
�شنتني يف مدر�شة �شريك فريتيجو يف تورينو- ايطاليا. �شيعود فادي اإلى 
ومهاراته  خربته  لنقل   2012 االأول  ت�شرين  يف  فل�شطني  �شريك  مدر�شة 
وليبداأ كذلك  املحلي  املجتمع  ال�شريك يف  بن�شر فنون  ولي�شاهم  لطلبنا، 

بالعمل على انتاج عمل جديد مع ع�شتار معلم.
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نايف عثمان: بداأ كطالب يف عام 2007 واأ�شبح مدرب يف مدر�شة �شريك 
فل�شطني عام 2008. عمل نايف مع مدر�شة ال�شريك ملدة 4 �شنوات مطورًا 
مدرب  ي�شبح  اأن  نايف  قرر  والفنية.  والرتبوية  التقنية  مهاراته  بذلك 
الطريق من  ال�شريك طوال  ال�شريك، فدعمته مدر�شة  فنون  حمرتف يف 
لل�شريك يف مونرتيال / كيبك. وبعد  الوطنية  املدر�شة  ت�شجيله يف  خلل 
2012. �شيعود نايف عام 2013 بعد  اآب  الى كندا يف  اأن مت قبوله، غادر 

ا�شتكماله برناجمه التدريبي والتعليمي االإحرتايف. 

مل تربطه اأي علقة بال�شريك، لكنه عمل كتقني �شوت  عالء جيو�سي: 
الى  فل�شطني  �شريك  �شوء حاجة مدر�شة  فراغه. ويف  اأوقات  واإ�شاءة يف 
علء  اإر�شال  مغامرة  يف  اخلو�س  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  قررت  تقني، 
اإلى اخلارج ملتابعة دورة مكثفة مدتها 12 اأ�شبوعًا يف املركز الوطني لفنون 
الدورة بنجاح وتوظف كتقني يف مدر�شة  اأنهى علء  ال�شريك يف فرن�شا. 

�شريك فل�شطني يف اأيار 2012.

العديد  ا�شتقبلت مدر�شة �شريك فل�شطني   2012 – خلل االأعوام 2011 
من الفنانني واملدربني العامليني الذين عملوا مع مدربينا وطلبنا لفرتات 

ق�شرية وطويلة يف تخ�ش�شات تقنية وفنية خمتلفة.

وهنا نود اأن ن�شكر جميع من اأعطى املدر�شة من خربته ووقته وجميع من 
�شاهم يف تطوير مهارات مدر�شة �شريك فل�شطني.
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ملخ�س عن املدربني:
• ملدة 	 فل�شطني  �شريك  مبدر�شة  التحق  �شارع  عار�س  جاك�س:  جاك 

ثلث اأ�شهر يف الفرتة بني 10 كانون الثاين و10 اأيار 2011

• ف�ستيكال�ن: ا�شتقبلت املدر�شة يف عام 2011 العديد من املدربني 	
املتخ�ش�شني يف التهريج واملعاجلة عن طريق ال�شحك �شمن قافلة 

ف�شتيكلون االإ�شبانية

• مدر�شة 	 ا�شتقبلت   ،ISSUE 1 م�شروع  اإطار  يف   :ISSUE 1
على  )م�شي  كوليه  ماريون   ،2011 اأيلول  �شهر  يف  فل�شطني  �شريك 
تا�شيف�شكي  وفا�شيل  ال�شيني(  )العمود  غاري  ماتيو  احلبال(، 
)العجل االأملاين(، ملدة ثلث اأ�شابيع من التعاون والتبادل والتدريب. 

• توما�س �سوكولوفيت�س: التحق مبدر�شة �شريك فل�شطني يف اأيلول 	
امل�شرحي   االإخراج  يف  وم�شاعد  كمدرب  اأ�شهر  ثلث  ملدة   2011

لعر�س »اأحلم للبيع«       

• و11 	 االأول  كانون   17 بني  الفرتة  يف  بنا  التحقت  �سولتي:  اأندريا 
�صباط 2012 الإعطاء دورة على العمود ال�شيني

• اآنا جوردا�: التحقت بنا يف الفرتة بني 11 كانون الثاين و10 �صباط 	
2012 للم�شاعدة يف التدريبات االأ�شبوعية وتدريب اجلمباز املزدوج

• ان�شمت الى مدر�شة ال�شريك يف الفرتة بني 15 	 بريتا بينا�سدير: 
�صباط و29 اآذار لتدريب اجلمباز واجلمباز املزدوج

• ني�شان 	 ني�شان و22  الفرتة بني 10  بنا يف  التحقت  ماريون كوليه: 
الإعطاء تدريبات على امل�شي على احلبال

• ان�شم 	 ال�شريك،  لفنون  الوطني  املركز  يف  مدرب  توما�س:  اآرنو 
الينا يف الفرتة بني 6 و22 حزيران 2012 الإعطاء دورة مكثفة على 

الرتامبولني والتيرتبورد )ال�شي�شو(. ونهدف الى اعادة تنظيم هذه 
الدورة يف ال�شنتني القادمتني

• 	 2012 متوز  و28   20 بني  الفرتة  يف  بنا  التحقت  حم�سي:  ندى 
الإعطاء ور�شة عمل يف فنون امل�شرح واالإمياء.

© Philip Cibille
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مكان  عن  بحثًا  اآخر،  اإلى  مكان  من  اأفرادها  بتنقل  ال�شريك،  حلم  بداأ 
ملئم للتدريب وتطوير التدريبات االأ�شا�شية يف رام اهلل وجنني واخلليل. 
وبعد تغيري مكان التدريب 5 مرات يف رام اهلل والبرية، بات وا�شحًا لنا 
اأنه اذا ما اأردنا تاأمني مكان اآمن لتدريب الفل�شطينيني على فنون ال�شريك 
على م�شتوى جيد، فاإننا نحتاج اإلى تاأمني خيمة �شريك خا�شة اأو بناء مبنى 

خا�س بنا.

مبهند�س  التقينا  الثقايف”،  والعمل  “التواجد   PAC موؤ�ش�شة  وبف�شل 
من جامعة ال كومرب يف بلجيكا يف �شهر ت�شرين الثاين 2008. حيث متت 
مناق�شة فكرة بناء مبنى خا�س لل�شريك مع جامعة ال كومرب التي با�شرت 
بامل�صروع مع طالبها اخلريجني. ومن ثم مت تنظيم ور�صة عمل م�صرتكة يف 
فل�شطني يف �شهر ني�شان 2009 �شمت طلب الهند�شة من جامعة ال كومرب 

والدائرة الهند�شية يف جامعة بريزيت، والتي نتج عنها 5 م�شاريع ملدر�شة 
القت  �شواحيها.  ويف  اهلل  رام  مدينة  داخل  خمتلفة  مواقع  يف  ال�شريك 
بريزيت  بلدة  و�شط  يف  لل�شريك  مدر�شة  بناء  وهي  االأفكار-  هذه  اإحدى 

التاريخية- اهتمام الفريق.  

للدكتور  املدر�شة  عن  بالتعريف  الروزنا  موؤ�ش�شة  قامت   ،2009 عام  ويف 
حنا نا�شر، مالك منزل مهجور يف بلدة بريزيت. مل نحتج اإلى الكثري من 
الكلمات الإقناع د. حنا نا�شر بال�شماح لل�شريك باالإنتقال اإلى مبناه. وبف�شل 
اإميان احلكومة البلجيكية بنا وم�شاهمتها ال�شخية متكنا من البدء برتميم 
املقر  بت�شليمنا  وقامت  الرتميم عام 2011  باأعمال  رواق  املنزل. ف�شرعت 
على و�شعه احلايل يف �شهر ت�شرين الثاين 2011. ن�شكركم جميعًا لتحقيق 
حلمنا بالوجود ومتكني اأطفالنا الفل�شطينيني من �شنع املعجزات ملجتمعهم.   

منزل مدرسة
سيرك فلسطين
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ومتطوعًا، خلل  ي�شم 50 طالبًا  فل�شطني  �شريك  فريق من مدر�شة  قام 
اليوم التطوعي الذي نظمته املدر�شة ب�شهر ني�شان 2011، بتنظيف املبنى 
ترميم  باأعمال  رواق  بداأت  اأن  فبعد  عديدة.  ل�شنوات  الغبار  غمره  الذي 
واإعادة تاأهيل املبنى يف �شهر حزيران 2011 وانتهت منه يف �شهر ت�شرين 
الثاين 2011، انتقلت مدر�شة �شريك فل�شطني اإلى املبنى اجلديد يف القرية 
اجلديدة التي اأ�شبحت منزاًل ملدر�شة �شريك فل�شطني من االآن وحتى الـ 15 

�شنة القادمة. 

باحلركة،  واملليئة  النمو  �شريعة  والبرية  اهلل  رام  مدينتي  يف  عملها  فبعد 
انتقلت املدر�شة اإلى بلدة بريزيت ال�شغرية الهادئة التي تبعد 15 كيلومرت 
اآمنا  ولكننا  لنا  بالن�شبة  وا�شحة  خطوة  تكن  مل  اهلل.  رام  مدينة  عن 
ال�صمال  بني  الوا�صل  الرئي�صي  اخلط  على  بريزيت  بلدة  تقع  حيث  بها. 
روؤية  وبو�شوح  ن�شتطيع  ال�شريك  اإلى �شطح مبنى  فاإذا �شعدنا  واجلنوب. 
خميم اجللزون للجئني املجاور لقرية جفنا. كما يحيط بالبلدة عدة قرى 
من  لواحدة  موطنًا  بريزيت  وتعترب  وعطارة.  وجيبيا  وبرهام  جفنا  منها 
فالبيئة  و�شابة.  �شاب   9000 حوايل  ت�شم  والتي  فل�شطني  جامعات  اأ�شهر 
املحيطة ت�شجعنا لن�شبح موؤ�ش�شة ذات معنى لطلب اجلامعة واأن نحدث 
تغيريًا اإيجابيًا يف حياة االأطفال وال�شباب من القرى وخميمات اللجئني 
فالبلدة  يلهمنا،  بلدة بريزيت  فاإن جمال  اإلى ذلك،  وباالإ�شافة  املجاورة. 
القدمية اأ�شبحت ناب�شة باحلياة بعد اأعمال الرتميم التي قامت بها رواق، 
واليا�شمني،  التني  اأوراق  ون�شم  الزيتون  اأ�شجار  ن�شاهد  نظرنا  فحيثما 
من  تتحرر  اأن  وميكن  كانت  التي  “فل�شطني”  باجلنة  تذكرنا  فالبلدة 

االإحتلل الع�شكري.   

ومل تنتقل مدر�شة �شريك فل�شطني الى اأي مكان يف بلدة بريزيت!

ف�شولهم  ويثري  املارة  اأعني  ياأ�شر  بالطاقة  مليء  بيت  الى  انتقلت  ولكنها 
ويقع اإلى جانب كني�شة اللتني يف البلدة القدمية يف بريزيت.
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ُبنيت دار نا�شر يف اأواخر القرن الـ 19 و�شهدت عدة اأجيال لكل واحدة منها 
اأ�شبح املبنى  ق�ش�شها واإجنازاتها اخلا�شة. ويف نهاية القرن الع�شرين، 
جزءًا من جامعة بريزيت: اإحدى املنارات التعليمية يف فل�شطني. فاملكان 
الذي كان يومًا مقرًا حيويًا يتابع فيه الطلب تعليمهم العايل، اأعيد اليوم 
اإلى احلياة برجوع طلب ي�شعون جاهدين الى حتقيق حلمهم بال�شريك، 
حيث مت حتويل املكان املهجور الى مكان منا�صب لتطوير ال�صريك. وي�صم 

املبنى قاعتان �شغريتان للتدريب ومكاتب وقاعة خارجية كبرية للتدريب 
واأداء العرو�س وا�شتقبال العديد من مدمني وحمبي ال�شريك.

اأما اخلطوة القادمة فهي توفري خيمة �شريك حقيقية يف ال�شاحة اخلارجية 
للمدر�شة متكنها من تدريب تخ�ش�شات حتتاج اإلى م�شاحة وارتفاع كبريين 
كما  االإحرتافية  والهوائيات  )ال�شي�شو(  والتيرتبورد  ال�شيني  كالعمود 
متكنها من التحليق عاليًا الإفتتاح برناجمها االإحرتايف يف امل�شتقبل القريب.

مدرسة سيرك فلسطين في اإلعالم

و2012   2011 االأعوام  خلل  فل�شطني  �شريك  مدر�شة  حظيت 
حملية  اإعالم  و�صائل  قامت  حيث  وا�صعة.  اإعالمية  بتغطية 

ودولية بتغطية اأحداثها على حد �شواء.
على  عنا  كتبت  التي  املقاالت  جميع  على  العثور  وميكنكم 

موقعنا االإلكرتوين من خلل الرابط التايل:

10/http://home.palcircus.ps/ar/2
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مدرسة سيرك فلسطين في اإلعالم
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معلومات االإت�سال:
مدر�شة �شريك فل�شطني

بجانب كني�شة/مدر�شة اللتني – بريزيت - فل�شطني
تلفاك�س: 2812000 2 970+
موبايل: 880024 568 970+

info@palcircus.ps – www.palcircus.ps


