
فعاليات افتتاح “مهرجان وين ع رام الله 9”

اخلميس
2017/8/17 | 8:00 مساء

االفتتاح الرسمي
عرض غنائي بعنوان:

»عرس يا ستي«
دالل أبو آمنة

 ميدان راشد الحدادين 

اجلمعة
2017/8/18 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان:
»وطن«

عمار حسن 
ميدان راشد الحدادين

السبت
2017/8/19 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان: 
“زمن الطرشان”

جوقة بيات 
ميدان راشد الحدادين

األحد
2017/8/20 | 11:00 صباحا – 

2:00 من بعد الظهر
تدخل في الفضاء العام:

»شطحة«
مؤسسة عبدالمحسن القطان

شارع بنت جبيل، مركز المدينة

8:00 مساء
عرض غنائي بعنوان:

»هاجس«
سناء موسى

ميدان راشد الحدادين

اإلثنني
2017/8/21 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان:
 »المجد للثورة« 

كورال الثورة
ميدان راشد الحدادين

الثالثاء
2017/8/22 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان:
»السمرا«

فرقة تعليلة 
ميدان راشد الحدادين 

األربعاء
2017/8/23 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان:
»حكايا«

رلى ميالد عازر
ميدان راشد الحدادين

9:00 مساء
عرض سمعي - مرئي:

»األخضر يترصد«
مبنى المحكمة العثمانية

25 شارع عيسى زيادة
البلدة القديمة

اخلميس
2017/8/24 | 8:00 مساء

عرض غنائي بعنوان:
»خلف البحر«

رنا خوري 
ميدان راشد الحدادين



Wein a Ramallah 9 17 - 24 08 2017

موسم وين ع رام الله الثاني )محطات(

أطلقــت بلديــة رام اللــه موســم ويــن ع رام اللــه الثانــي تحــت عنــوان »محطــات«  فــي الفتــرة مــا بيــن مطلــع شــهر نيســان 2017 
وحتــى نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 2017 ، والــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن المشــاريع الثقافيــة والفنيــة، تســتهدف بلديــة رام 

اللــه فــي كل مشــروع منهــا محطــة مــن محطــات الذاكــرة الوطنيــة الفلســطينية.
تأتــي هــذه التســمية تزامنــا مــع ذكــرى العديــد مــن األحــداث السياســية التــي مــرت علــى فلســطين خــالل المائــة عــام الماضيــة، 
ولربمــا يكــون الحــدث األقــرب إلــى الوعــي الحاضــر هــو الذكــرى الثالثيــن النطالقــة االنتفاضــة الفلســطينية األولــى، والتــي 
شــكلت محطــة فاصلــة فــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني كأهــم مبــاردة شــعبية فــي التاريــخ الفلســطيني، تحركــت فيهــا 

ــر الفلســطينية بكافــة فعالياتهــا لتقــول  كفــى لالحتــالل.  الجماهي
كانــت انتفاضــة العــام 1987 )انتفاضــة الحجــارة  كمــا درج علــى تســميتها لســنوات( مختلفــة عــن أي تاريــخ معاصــر مــر بــه 
الشــعب الفلســطيني، حيــث انطلقــت شــرارتها االولــى فــي مخيــم جباليــا، ومــا لبثــت أن انتشــرت بتســارع إلــى كافــة االراضــي 
المحتلــة، لتنخــرط فيهــا  الجماهيــر الفلســطينية بكافــة فئاتهــا وطبقاتهــا واحزابهــا... علــى امتــداد جغرافيــا فلســطين فــي حالــة 
تضامــن شــعبي غيــر مســبوقة، أفــرزت  ثقافــة وقيمــا خاصــة مــا زالــت أجيــال تســتذكرها وتأمــل إعــادة إحيائهــا والبنــاء عليهــا، 
والتــي أسســت وبنــت نظامــا جمعيــا ابداعيــا منظمــا إلدارة شــؤون الحيــاة اليوميــة فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والتنميــة ) 
االكتفــاء الذاتــي، المقاطعــة والعصيــان المدني،الزراعــة، الــخ( مــن أجــل مقارعــة االحتــالل ومواجهــة سياســاته، حركتهــا اإلرادة 

الجماعيــة وكانــت لبنتهــا مفاهيــم الوحــدة الوطنيــة، التماســك االجتماعــي والتنظيــم والتخطيــط والصالــح العــام.
إلــى جانــب الفعــل السياســي الــذي مارســه الشــعب الفلســطيني لمواجهــة المحتــل، والــذي نقــل بشــاعة االحتــالل وسياســاته 
العنصريــة والفاشــية، وحــرض مشــاعر مالييــن المتضامنيــن مــع القضيــة الفلســطينية ومطالبهــا العادلــة فــي العالــم وأجبــر  
المجتمــع الدولــي علــى أن يضــع القضيــة الفلســطينية كأولويــة وكواقــع ملــح، نشــطت الحالــة الثقافيــة فــي األراضــي المحتلــة 
وفــي مهاجــر الفلســطينيين ومنافيهــم، وبــرزت أدوات واســاليب حديثــة للمارســات الفنيــة واالبداعيــة، متناســقة مــع ابــداع 
الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحتــالل، ممــا ســاهم فــي نقــل العمــل الثقافــي الفلســطيني مــن محليتــه إلــى العالميــة، 

مســاندا بذلــك العمــل والفعــل السياســي، ومبــرزا دور الثقافــة الفلســطينية كداعــم أساســي للتحــرر الوطنــي. 
ان مــا حــول الفلســطيني فــي تلــك المرحلــة لصانــع تاريــخ هــو روح األمــل التــي ســكنته....وهي تلــك الــروح التــي أســنتدته 

ليحتمــل تضحياتــه التــي تنبــىء بوعــد فلســطين... وبحلــم التحــرر الــذي بــدا أقــرب مــن أي وقــت مضــى.

ثيمة المهرجان

يرتكــز المهرجــان علــى ثيمــة  ) األمــل( التــي كانــت روح انتفاضــة الحجــارة، ومــا أفرزتــه إلــى جانــب الفعــل السياســي والمجتمعــي 
ــي  ــا وأشــكالها الت ــا وأدواته ــة المعاصــرة بلغته ــة والفني ــة الثقافي ــة للحرك ــة ابداعي ــك الوقــت... مــن حال االســتثنائي  فــي ذل

أفرزهــا تدخــل العمــل الثقافــي والفنــي اإلبداعــي بالنضــال الوطنــي.

وين ع رام الله«”

»ويــن ع رام اللــه« هــو مهرجــان المدينــة الســنوي، وامتــداد لتقاليدهــا العتيقــة واســتعادة لذاكرتهــا ودورهــا،. وهــو اســتكمال 
ــن  ــس للشــراكة بي ــه، وهــو تكري ــف رام الل ــا بصي ــون، ومزجه ــة والفن ــاء بالثقاف ــرح واإلحتف ــة الف ــا فــي صناع معاصــر لعادته

ــة.  ــات الناشــطة فــي المدين المؤسســات والفعالي
يهــدف المهرجــان إلــى اســتقطاب ســكان المدينــة باختــالف أطيافهــم اإلجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وإلــى ربــط عمــل 
المؤسســات الثقافيــة والفنيــة والمجتمعيــة فــي المدينــة بالســياق العــام، وإلــى فتــح المجــال للفنانيــن الفلســطينيين لتقديــم 
أعمالهــم لجمهــور واســع، وتشــبيكهم مــع فنانيــن مــن المنطقــة العربيــة والعالــم. كمــا يهــدف إلــى تشــجيع الفئــات االجتماعيــة 
األقــل حظــًا فــي التفاعــل مــع المنــاخ الثقافــي و الفنــي لإلنخــراط فيــه، وإلــى دفــع مؤسســات القطــاع الخــاص لتعزيــز  دورهــا 
الداعــم والتنمــوي علــى الصعيــد الثقافــي، وإلــى بنــاء عالقــات التعــاون الثقافــي مــع مــدن التوأمــة مــن خــالل المهرجــان وإلــى 
التشــبيك بيــن الفنانيــن المحلييــن ونظرائهــم فــي الخــارج، وإلــى تشــجيع الســياحة الثقافيــة فــي المدينــة ســواء علــى المســتوى 

المحلــي الداخلــي أو الخارجــي.

الراعي اإلعالميالراعي الرئيسي بدعم منبتنظيم من


