
0202التقرير السنوي    

 نن ناعاتاعاج عان جاما او ناا  0202كان العام 
ً
 في جميع مناحي الحياة، لم نكن نتخيل يوماا

ً
 استثنائيا

ً
عاما

الذي نحب، لم نكن نتوقع نن نشتاق لتفاعال اطفافااي فاي الاعاسرح ا، اسدايات، لا اج ا اتا اجناا ساماا  
 لاتانافاياذ  اساما  

ً
تصفيق الجم و  عنج نهايت كل عسح. لكن  غم كل هذه التحجيات التي شكلت عائ ا

م سح الحا ة مان عاسرح م اسدايات راناتااجاات جاجياجة رما اسجااناات  رلايات رتاج عا اات   اماا رمشاا  اع 

 فاي ليا اا  دالاوي جاجياجة عساتاماسا  ا  اجا  
ً
ر عاليات مختلفت، نصّس فاقم ا، سح عاىاا ا،ياقاي قاجماا

 عن الل اء الفعىي مع الجم و .
ً
 الفني رالتواصل مع الجم و   وسائل ججيجة ع يمكن نن تشكل  جيال

 لبرام  رننشطت م سح الحا ة خالي العام 
ً
 .0202لليكم في هذا الت سعس ال نوي ملخصا

  -اإلنتاجات الفنية:
 إخراج شيماء عواودة -“ 79برندة ”

 إنتاج مشترك مع مجموعة باور  

تحاكي راقع الشا   ثمانيت دل ات مصو ة 

الفل طيني في ظل انتشا   ايسرس كو رنا رما 

 سضته علينا دالت الطوا ئ من حجس منزلي، 

مما قا نا للا العجيج من الت اؤعت راطدا يث 

التي ج جها كل من الفنانت ميرنا سخلت 

رالفنان ن وع ز عنت  اععتما  عىا نمط "ا،وقع 

الوادج" رهو اطسلوب ا،ت ع في تصوعس هذه 

 الحل ات كما هو دالنا في الحجس ا،نزلي.

تمكن فاقم العمل من تصوعس هذه الحل ات 

خالي ش س دزعسان ا،اضقي في ظسرف ا غالق 

الشامل، رتم  ث الحل ات بشكل نس وعي عىا 

منصات التواصل اعجتماعي ، سح الحا ة 

رسيلت لعالميت  11رم موعت  ار   ا ضا ت للا 

مؤس ات شسعكت  5محليت ر ضائيت شسعكت ر

 “79 سنجة ”شاهجرا دل ات    ر اعمت. 

اقفة عالطابور ”األفالم القصيرة   “ سما”و “ تعيش”و “ و

يوم ،ناهضت العنف ا، ني عىا النو   11ننت  م سح الحا ة ثالث ن الم قصيرة ضمن "دملت 

؛ 0217اعجتماعي" م نيت عىا نص ا،نبر ا، سحي "تعيش" لخساج ميرنا سخلت الذي تم لنتاجه عام 
را، تنج للا ندجاث رقصص راقعيت دجثت رما زالت تحجث في م تمعنا الفل طيني من قضايا 

 اء عىا خلفيت ما ي ّمى  الشسف. 
ّ
 قتل الن

تما ا من لخساج “ سما“ر“ تعيش“ر الي الخطيب  من لخساج“ راقفت عالطا و  ”راط الم الثالثت هي 
، لذ ن عا من خالل ا للا ليصاي صوت ا،سنة ا،عّنفت را،ضط جة را، تضعفت ضمن النظام ن و لبن

الذكو ي راط وي الذي نعيش  يه، رنحسص عىا ليصاي صوت الفتيات رالن اء ضحايا العنف 
 مختلف نشكاله رالذي يصل للا قتل ن في داعت كثيرة. كما نطمح للا خلق دالت من ا، ؤرليت 

املجتمعّيت التي تهجف للا الضغط را،ناصسة لتعجيل رتغيير قانون الع وبات راطدواي الشخصيت 

سف. 
ّ
 الذي ينتصس للجاني رع ّسم الضحّيت  جاعي الش

اقفة عالطابور ”  “ و
 “تعيش” لـِ: بالل الخطيب

 لـِ: تمارا أبو لبن 

 “سما”
 لـِ: تمارا أبو لبن 

https://www.youtube.com/watch?v=84C0ZbqawIc&list=PL13Mxm4qbauVWL0B3vMAQ_fmP7ugxK_f0
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 إخراج شيماء عواودة  -“ أنتينا”برنامج 

نفلق م سح الحا ة خالي ش س كانون اطري ا،اضقي ا،وسام 
ياوم ،انااهضاات  11دامالات ” ضامان “  نناتايانااا” اطري مان  ااسنااما  

 صااج الااباارناااماا  فااي “.  الااعاانااف ا،اا اانااي عااىااا الاانااو  اعجااتااماااعااي
دل اته اط بعت الظواهس ا،نتشسة فاي الاوساط الافاناي الاعاسباي 
رخاااصاات  اامااا يااخااص اطغاانااياات الااعااسبااياات ركاال مااا يااتااعاالااق  ااهااا 

رتأثيرها عىا  كس املجتمعات العسبيت. عجة ت اؤعت فسد ا 
الابارناااما  داوي الاتااغاياايار الاذي فاسن عااىاا اطغاناايات الاعااسباياات فااي 

 
ً
ال نوات ال ا  ت، رتأثير شسكات ا نتاج التي ت حاث  ائاماا

عن السبح الت ا ي في ا، اهمت فاي تاعازعاز ا،اناطاق الاذكاو ي 
 الذي ي لل من شأن ا،سنة رعنظس ل ا  طسع ت  رنيت.

يذكس نن البرنام  من لعجا  ربحث ميرنا سخلت رت جيم كال 

مان مااياارناا سااخاالاات رسالااياامااان ماكااسكااس رتام  ااثااه عااىاا ماانااصااات 
  التواصل اعجتماعي ، سح الحا ة رم موعت  ار . 

 إخراج أحمد حمد وميرنا سخلة  -“ ومن الشباك”فيلم 

 إنتاج مشترك مع مسرح البلد وامللتقى التربوي العربي واملركز العربي للتدريب املسرحي
الجزء الثالث" رالذي نصج ه ا،لت ى  -ي تنج  يلم "رمن الش اك ..." عىا كتاب "دكايتنا دكايت 

التر وي العسبي رمسكز ا،علومات العسبي للفنون الشع يت/ الجنى. يوثق الكتاب ش ا ات م موعت 

 من الفنانين/ات ال و عين/ات خالي مسادل الثو ة ال و عت  رانتهى  هم ا،طاف ليتحولوا للا عجئين.
"رمن الش اك..."  يلم يسري لنا هذه الحكايات  لغت سينمائيت تجم  عناصس ال س  السرائي 

؛ ي  جها كل رالش ا ات الوثائ يت رالج اما، رمن خالله نسى تفاصيل دياة شخصيتين  ئي يتين
رعذكس نن تختزي الت سبت ال و عت  كل تناقضاتها رمسادل ا رتحجياتها. من  يان ش يب رن وع ز عنت، 

 .0202الفيلم ُعِسَح ضمن م سجان دكايا 

 “ننيتنا”شاهجرا  سنام  

  -املبادرات والفعاليات املختلفة:

 مهرجان بيت لحم الثقافي )مهرجان افتراض ي ملدينة فلسطينية عريقة غنية بثقافتها املتنوعة(

نظم م سح الحا ة ربالشساكت مع جمعيت السرا  للث ا ت رالفنون رجمعيت نصجقاء السرا  ركو اي 
كانون اطري ا،اضقي. ديث سلط  9– 3نمواج م سجان  يت لحم الث افي في الفترة الواقعت  ين 

ا، سجان الضوء عىا ا،ش ج الفني رالث افي الثري ،جينت  يت لحم الفل طينيت. " يت لحم" ادتفلت 

هذا العام بعيج ا،يال  املجيج في ظسرف استثنائيت نتي ت انتشا  رباء كو رنا، لذلك جاء هذا 
ا، سجان لينظم  عاليات  قميت متنوعت من نجل لظ ا  تنو  ث ا ت  يت لحم رالتررع  لفنها للعالم 

 نجمع. 
من جميع ننحاء العالم  عاليات ا، سجان مشاهج/ة  520222عىا مجا  خم ت نيام دضس ما ي ا ب 

 ا،تنوعت رهي:

  عاليت موسي يت رم سديت ر اقصت 11 •
 عسح ط الم ر يجيوهات متنوعت 11 •

 جل ت دوا عت ناقشت ا،ش ج الث افي رالفنون  11 •

 اط ائيت رال صسعت رقطا  ال يادت رالتراث الفل طيني   
 ر ا نتاج ال ينمائي   

   زر را الصفحت اعلكتررنيت ، سجان  يت لحم الث افي

https://www.youtube.com/watch?v=nLpcWslSiDU&list=PL13Mxm4qbauXBXisy8dVZH72X3ikWukqa
https://www.bethlehemculturalfestival.com/
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 “ مسرحية أونالين”مبادرة 

 لظسرف الحجس ا،نزلي ب عب لعالن دالت 
ً
نفلق م سح الحا ة م ا  ة "م سديت نرنالين"  است ا ت

)كو رنا(، ديث جاءت  17الطوا ئ في  ل طين رمعظم  ري الجوا  للحج من انتشا   ايسرس كو يج 

هذه ا، ا  ة  يماننا  أهميت العسرح ا، سديت في التر يه عن الناس رتح ين الصحت النف يت 

 لجى اطففاي، رلتشجيع م عىا ال  اء في  يوتهم راعستفا ة من رقتهم. رتلخصت هذه 
ً
رخاصت

عىا  0225ا، ا  ة بعسح م سديات قام م سح الحا ة  إنتاج ا عىا مس ال نوات منذ العام 

 ا تراضيت لخمس عشسة م سديت هي 
ً
"نان ياع" منصات التواصل اعجتماعي، ديث نظمنا عسرضا

"هيطليت" ر"ا ت امت جيهان" ر"لّ ا  تح ني؟" ر"ال جيل" ر "التفادت الحمساء"ر"دنين ال حس" ر

سة" ر"عنجي دلم" ر"ا،تحوي" لألففاي، رم سديات "نص الشطا ة" ر
ْ
"نخوات شك  ير" ر"الَحش

للش اب رالك ا . رتساردت ن  ت مشاهجة العسرح ا، سديت "ميرمّيت" ر"هزبسة" ر" اي  اي جيلو" ر
مشاهجة للم سديت الوادجة عىا صفحت ا، سح عىا موقع   ي وك رقناة  10522للا  922 ين 

اليوتيوب. هذه ا، سديات هي من لخساج نخ ت من الفنانين الفل طينيين رالجرليين ا،تميزين منهم 

رالفنانون الجرليون ن وع ز عنت ر ميرنا سخلت ر بشا  مسقص ر  ائجة غزالت الفنانون الفل طينيون 
 سعت لو س تيل وم رمن ال وعج نلبرتو جسعلىي ر  ييترر  لو عجيا رمن ليطاليا كسعم  كسرب من ل نان 

 . انييل ن باسزسكيرمن  ولنجا عان تي يلوس ر 

 في العالم االفتراض ي لفلسطين الحقيقة “ ميرمّية”جولة عروض مسرحية 

رذلك  هجف ت ليط الضوء عىا “ ميرمّيت”نظم م سح الحا ة جولت عسرح ا تراضيت ، سديت 
 مع ذكسى النك ت الثانيت رال  عون 1791النك ت الفل طينيت عام 

ً
، ديث ُعسضت ا، سديت تزامنا

عىا منصات التواصل اعجتماعي ، سح الحا ة راثنتين رعشسعن مؤس ت  15/5/0202يوم الجمعت 

 شسعكت في  ل طين راط  ن رل نان رسو عا رمصس رتونس رقبرص. 
م سديت "ميرمّيت" التي هي من لخساج ميرنا سخلت، ت تنج للا ست ش ا ات نجسعت مع ستت عجئين 

 ل طينيين ر  ت في كتاب "ذاكسة ديت" الذي نصج ته مؤس ت السراة للج اسات راط حاث. 
مشاهج/ة  050222استطعنا من خالي عسض ا ضمن هذه الجولت اع تراضيت الوصوي للا ما ي ا ب 

 خالي خم ت نيام   ط. 
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 “يال يال”شاحنة العيد 

 بعيج اطضحا ا، ا ك نظم م سح الحا ة جولت ميجانيت لشادنت العيج 
ً
في محا ظت “ يال يال”ادتفاع

 يت لحم عىا مجا  ثالثت نيام، ديث ت ولت الشادنت في مختلف منافق املحا ظت لتنشس الع مت 

رالفسح عىا رجوه اطففاي رعائالتهم. رمن خالي جولت العيج هذه استطعنا الوصوي للا نحو 

 من الجم و  الذي كان  انتظا  الشادنت نمام  يوتهم رعىا النوا ذ رالشس ات. شخص  520222

 امليالدي“ يال يال”مهرجان 

خالي موسم عيج ا،يال  املجيج نظم م سح الحا ة 

 لخم ت عسرح م سديت ميال يت من 
ً
  قميا

ً
م سجانا

لنتاج ا، سح خالي ال نوات ال ا  ت، ديث تم عسح 

“ الجسس العجيب”ر“ لوز دلو رلوز مس”م سديات 
عىا “  نجق في الفنجق”ر“ عيلت رعيج”ر“ نغنيت العيج”ر

مجا  ن بعت نسا يع متتاليت خالي ش س كانون اطري 
 ا،اضقي.

  -التدريبات املختلفة:
 التج ع ات التاليت: 0202نظم م سح الحا ة خالي العام 

 ورشة عمل في إخراج مسرح املكان 

 مخرجين/ات شباب  02بمشاركة 

لقاءات  6لقاء وجاهي باإلضافة إلى  00

متدرب من الشباب  66الكترونية  لـِ 
 واألطفال في نادي الدراما واملسرح

 تدريب في تخطيط املشاريع الفنية 

 فنان/ة شاب/ة  09بمشاركة 

 “الحكواتي”تدريب في فن سرد الحكي 

بالتعاون مع الحكواتية الفلسطينية   
 مشاركين/ات 9دينيس أسعد بمشاركة 

 فنانين/ات 02منح فنية صغيرة لـِ  02

https://www.facebook.com/alharahtheater/
https://twitter.com/Al_HarahTheater
https://www.instagram.com/alharahtheaterpal/
http://www.alharah.org
mailto:info@alharah.org
https://www.youtube.com/channel/UCl1T-jb2Z1Kgzaek_ybtffg?view_as=subscriber

