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 اجتماعات  )٩( اجتماعات مجلس ا6دارة 

قييم النفع العام الذي توفره الجمعية أو الهيئة ت
ا3هداف الرئيسية الجمعية أو الهيئة 

 تنمية قدرات الشباب تطوير ع7قات التعاون ب1 الفلسطيني1 وشعوب العالم وتعزيز روح العمل /  
التطوعي والخدمة ا0جتمعية

  :أو6

والعمل من أجل اقامة س7م عادل ودائم في ا0نطقة الدفاع عن القضية الفلسطينية في ا0حافل الدولية  :ثانيا

الية تنفيذ ا6هداف  وصف 

 تنفيذ برامج تدريبية بهدف بناء قدرات الشباب في ا0جتمع ا0حلي

توفير ا0علومات ال7زمة عن الوضع في فلسط1 على شبكة ا6نترنت

التعاون مع ا0ؤسسات الدولية وا0حلية وتشجيع السفر إلى فلسط1

ا+لية التي اتبعت لحل الجمعية  ا*شاكل التي واجهتها الجمعية

  العمل على تقليل ا0صاريف التشغيلية وانشاء
مشاريع مدرة للدخل

 ا0شاكل تتلخص في شح ا0وارد ا0الية لتغطية
.ا0صاريف ا6دارية

 )٢٠١٢ – ٢٠١١ في العام1 ا0اضي1: (جهات التمويل
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�United Methodist Church - USAا������� �ا������د��� �ا������ة    

����Canadian Friends Service Committee �����ت �ا��������ز �ا�������   

�World Visionا���ؤ��� �ا�������� 

A La Calle – Italy

 القدس-القنصلية البريطانية العامة 

Rimini Municipality – Italy (via A La Calle )

 فلسط1-مؤسسة عبدا0حسن القطان رام ا¦ – 

أفراد مناصرين من دول مختلفة من العالم

بنك فلسط1 ا0حدود

رقم الحساب   الفرع/ اسم البنك 

 ٠٧٨٢٤٤ .1 بنك ا6ستثمار الفلسطيني بيت ساحور –

٣٩٣٦٦٠ بنك فلسط1 ا0حدود بيت لحم – 2.

الشركاء التاريخ :النشاطات التي قامت بها ا*ؤسسة في السنة السابقة
A La Calle

 -بلدية ريميني 
ايطاليا

 منذ العام
٢٠٠٩ 

حتى ا6ن

مشروع الحان الس7م 

 وهو مزيج من النشاط الثقافي وفكرة لتمك1 الشباب في نفس
  يتم فيه تدريب مجموعة من الشباب والشاباتالوقت،  حيث

 الفلسطيني1 على العزف على ا66ت ا0وسيقية التالية، العود،
الكمان، الساكسفون وا6يقاعات.

 وإعطاءهم دوراًيساعد البرنامج أيضاً على بناء شخصياتهم 
أكثر فعالية في ا0جتمع.

  شيكل في الشهر١٠٠يقوم الط7ب بدفع رسوم رمزية 6 تزيد عن 
 مع ا3خذ بع1 ا6عتبار عدم حرمان أي من الط7ب من ا0شاركة

في البرنامج بسبب عدم التزامهم بالدفع ان تعذر ذلك.  

١-
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  في ايطاليا عنRiminiا0شروع ممول بشكل جزئي من بلدية 
 ا6يطالية.A La Calleطريق مؤسسة 

 استمر البرنامج في استقطاب اعداد من الشباب ب1 سن
  وتقديم التدريب ا0وسيقي لهم.  وفي٢٠العاشرة حتى سن 

 الوقت الراهن يقوم ا0شرفون على البرنامج بتحضير مجموعة
 جديدة ل7شتراك في الفرقة ا0وسيقية بسبب انشغال اعضاء

الفرقة القدماء بالتوجيهي.

  طالب وطالبةوعلى مدى٢٠يستفيد من البرنامج حاليا حوالي 
 شخص.٤٠السنوات الث7ث ا0اضية استفاد من البرنامج حوالي 

-Euroمؤسسة 
Palestine من 

 فرنسا مركز الرواد
  مخيم عايدة– \

 مركز وئام بيت –
 \لحم مركز بديل \

 مؤسسة هولي
 6ند ترست حركة \

 التضامن الدولية \
 با6ضافة الى

 العديد من اللجان
 الشعبية 0قاومة

 الجدار وا6ستيطان
 في بيت لحم \

 الولجة الخليل \ \
 رام ا¦ بلع1 \

 وبيت امر والقوى
الوطنية

 نيسان١٥

 اب \٢٦و 
٢٠١٢

حملة أه7 وسه7 بكم في فلسط1 

  من ا0تضلمن1 الدولي1 من الدخول٦٥٠بعد ان منعت اسرائيل نحو 
  واعتقلت عددا منهم والغت شركات٢٠١١الى فلسط1 في تموز 

 الطيران حجوزات عدد اكبر من ا0تضامن1 قررت لجنة التنسيق لحملة
اه7ً وسه7ً بكم في فلسط1 تنظيم فعالية اخرى للقدوم الى فلسط1.

 وبدأ العمل فورا على حشد أعداد أكبر من ا0تضامن1 للقدوم الى
  نيسان الذي صادف عيد الفصح ا0جيد للطوائف١٥فلسط1 يوم 

ا0سيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي.

  شخص وقاموا بحجظ تذاكر السفر١٥٠٠وقد سجل للرحلة أكثر من 
أه7ً وسه7ً في فلسط1. ”تحضيرا للقدوم الى فلسط1 تحت شعار  “ 

 وبينما كان الجميع يستعد 6ستقبال القادم1 من مختلف الجول
 ا6وروبية وبا3خص فرنسا وا0اني وبريطانيا، قامت قوة من الجيش
جاك نينو من بيت ”ا6سرائيلي باقتحام منزل احد ا0نسق1 للحملة  “ 
 لحم ومصادرة حاسوبه الشهصي وجهازه الخلوي.  كان من الواضح

 انهم كانو يحاولون الحصول على قائمة باسماء ا0تضامني الذين
 ينوون  ا0شاركو في الحملة، لكن ذلك لم يخدم اهدافهم.  لكنهم

 استطعو الدخول الى قائمته البريدية ا6لكترونية الكاملة والتي لم
 تخصص من سيأتي الى فلسط1 و من  لن يأتي.  وعلى هذا ا6ساس

 قامو بالرسال جميع ا6سماء الى شركات الطيران واخطارهم بان
 ا6سماء  ا0رفقة هم ارهابي1 وانهم ممنوعون من دخول اسرائيل، وبأن
 سلطات ا6حت7ل ا6سرائيلي ستمنعهم من الدخول الى اسرائيل تحت

 جميع الظروف وان على شركات الطيران ارجاعهم الى ب7دهم فور
 وصولهم تل ابيب.  فما كان من شركات  ا6 ان قامت بالغاء حجوزات

جميع من وردت اسماءهم في القائمة.

   وقد.أما من وصل الى ا0طار فقد تم احتجازهم وابعادهم على الفور
  الى ثكنة عسكرية اذ قامت٢١٠٢ نيسان ١٥تحول مطار اللد يوم 

٢-
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  شرطي وجندي اسرائيلي الى ا0طار 0نع٦٥٠اسرائيل بارسال نحو 
 ا0تضامن1 الدولي1 الذين أعلنوا بشكل واضح عن انهم قادمون لزيارة
 فلسط1 والفلسطين1 في فترة ا6عياد.  ومن الجدير ذكره ان شركات

 الطيران الغت حجوزات عدد من رجال ا6عمال والدبلوماسي1 ا6جانب
!ظنا منهم انهم من ضمن الحملة.

 وقد أصدرت ادارة الحملة بيانا صحفيا استنكرت فيه قيام اسرائيل
 بطرد ا0تضامن1 وابتزاز شركات الطيران لكي يلغو حجوزات

:ا0سافرين، فيما يلي نصه

بيان صحفي من اه7 بكم في فلسط1

 لم يكن هناك حاجة 5ظهار العنصرية و الغطرسة ا5سرائيلية و
  متضامن عا0ي مع1500ا6نتهاك الفاضح لحقوق ا6نسان ضد 

 فلسط1 و القضية الفلسطينية. 6 بل اظهرت الحكومة ا6سرائيلية
 وجهها الحقيقي للعالم كله و التي تطلق على نفسها الدولة

 الديمقراطية الوحيدة في الشرق ا6وسط كله. هذه الدولة الخارجة عن
 القانون تسلب حق الناس من جميع انحاء العالم من زيارتنا وفضح

الحقائق ا0شينة ل7حت7ل ضدنا.

 7 مليون نسمة منهم 11يبلغ عدد أبناء الشعب الفلسطيني حوالي 
 مليون 6جئ أو مهجر داخليا في ارضه و هذا 0جرد انهم اصحاب

 ا6رض ا6صليون، هذذه ا3رض التي  شاء القدر أن تسيطر عليها دولة
  م7ي1 فلسطيني  محاصرين5ا6حت7ل الصهيوني  .يعيش حوالى 

 في معازل تتقلص بشكل يومي نتيجة ا6ستيطان ا0ستشري و جدار
 الفصل العنصري، لنجد انفسنا نعيش محاصرين دون تواصل
 جغرافي على بقعة صغيرة من ارض فلسط1 التاريخية، ولكننا

 صامدون في وطننا بالرغم من وحشية ا6حت7ل و مصادرة ا6راضي و
 تقيد الحركة و هدم البيوت و سجن ا62ف ومنهم من يخوضون معركة

 ا6معاء الخاوية في سجون ا6حت7ل البشعة. و هذا با5ضافة
 ل7نتهاكات غير انسانية التي 6 تحصى. إنّ تصرفات هذا الكيان
 ليست بعيدة او مستغربة، خصوصا من منع أي زيارات من خارج

 الوطن للتضامن معنا خوفهم من فضح صورتهم الحقيقية ا0روعة.   إنّ
 ا0رحب1ّ با0تضامن1 في مطار اللد شاهدون على ان نفس شرطة

 ا6حت7ل هي التي تسمح لليم1 ا0تطرف بالعربدة في ا0طار و تعطيل
 :مجرى الحياة. شهد العالم كله حقيقة اسرائيل هي دولة ابرتهايد

بوليسية منبوذة حسب القانون الدولي ضد انظمة الفصل العنصري (
1973.(

 إنّ نظرة تاريخيّة إلى الوراء قلي7ً نجد كيف أنّ الكثير من الشّعوب
 ضغطت على حكوماتها على حكوماتها في البلدان التي دعمت سابقا

 نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، واليوم هناك تحد واضح
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.لهذا النظام العنصري ا5سرائيلي الذي 6 يخفي عنصريته

 إنّه من الواضح  أنّ خطوط الطيران و الحكومات التي منعت
 ا0تضامن1 للوصول الى فلسط1 تعمل لحساب اسرائيل و نظام

  شركة الخطوط.فصلها العنصري ا2ن  بتحد واضح امام شعوبها
  رفضت نقل مسافرة لعدم كونها يهودية”Air Franceالجوية الفرنسية “

او إسرائيلية. انظر الرابط 

http://wtp2france.palestinejn.org:  بالفرنسية

http://palestinianspring.palestinejn.org:   با5نجليزية

 إنّ اسرائيل تدّعي  اننا دعونا النتضامن1 لزيارة فلسط1 لتعطيل و
 تحدي امن دولة اسرائيل، حكومة اسرائيل فضحت نفسها بكذبها و

 (6 ع7قة له بحملة التضامن مععصريتها وذلك بإجبار مسافر سويدي 
 فلسط1 على التوقيع بأ6 يلتقي بأي شخص او مجموعة مؤيدة )

 للفلسطيني1. فلنتخيل ان تصرفات مشابهة طلبت من زائري دول
مؤيدي السود كأفراد او جماعة. )اخرى بتقييدهم با6لتقاء مع  ) 

 الوقاحة ا6سرائيلية وصلت لحد ا6دعاء ان الناشط1 ا0تضامن1 يجب
 عليهم ا6هتمام بشؤون سوريا و ايران بد6 من فلسط1 و بهذا تعطي .

 اسرائيل صورة واضحة بإف7س افكارها و ادعاءاتها. و بمنع الزائرين
تثبت اسرائيل ان لديها ما تخفيه عن العالم.

:ل4مثلة من كان ينوي زيارتنا يمكن تصفح هذا الرابط

  http://www.welcometopalestine.info/index.php/participant-
profiles-uk-us

ا0لون ”بنهاية ا0ؤتمر الصحفي وزع بيض الفصح ا0جيد    نحن.“
 الفلسطيني1 مسلم1 و مسيحي1 شاكرون لكل من تضامن معنا من

 اسرائلي1 و اجانب، و نشكر ا0تطوع1 الفلسطيني1 ايضا. لن نصمت
 و سنستمر في ترتيب حم7ت اخرى حتــى الحرية والعـودة و

العـدالــة.

انتهى البيان

 وجاء في تصريحات ا0تحدث باسم الجيش ا6سرائيلي افيخاي درعي
ان قدوم النشطاء عن طريق مطر تل ابيب وان وجهتهم  “التي قال فيها 

 الى ا0ناطق الفلسطينية يعتبر اعتداء على سيادة اسرائيل 3ن تل
لو انهم يأتون عن “ابيب في اسرائيل وليست في فلسطينظ  وتابع  ” 

.طريق جسر النبي فان اسرائيل ستسمح لهم بالدخول

 وعلى هذا ا6ساس قرر ا0نظمون تحدي ا6دعاءات ا6سرائيلية وتكذيبها
  لكن هذه ا0رة عن ا0رة٢٠١٢ اب ٢٦فقد تم تنظيم حملة جديدة في 
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  من٨٠الدخول عن طريق الجسر وليس ا0طار.  فحضر حوالي 
 ا0تضامن1 اغلبهم من دول اوروبية وعدما وصلو الى الجسر تم
 احتجاز الحالف7ت التي كانوا يستقلونها الى ان قررت سلطات

 ا6حت7ل منعهم من الدخول.  فما كان منهم سوى تنظيم احتجاج
 رمزي على الجهة ا6ردنية من الجسر.  وقد كان في انتظار الوفد عدد

 من ا0نظم1 والنشطاء الفلسطيني1 في استراحة اريحا.  وعندما
 تأكدوا من منع اسرائيل للوفد بالدخول عقدوا مؤتمرا صحفيا واصدرو

:البيان التالي

بيان صحفي
للنشر الفوري

 تشجب حملة اه7 وسه7 في فلسط1 قيام سلطات ا6حت7ل
  من ا0تضامن1 الدولي1 من الدخول الى١٠٠ا6سرائيلي بمنع اكثر من 

 ا6راضي الفلسطينية ا0حتلة اليوم ا6حد عبر معبر الكرامة على جسر
. جسر اللنبي )ا0لك حس1  )

  بمنع وفدين كبيرين٢٠١٢ ونيسان ٢٠١١وقد قامت اسرائيل في تموز 
 من ا0تضامن1 الدولي1 من الوصول الى ا6راضي الفلسطينية ا0حتلة

مطار بن غوريون الذين جرمهم الوحيد هو اع7مهم )عبر مطار اللد  ) 
 وبصراحة عن نيتهم لزيارة الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت

 ا6حت7ل ا6سرائيلي مما يثبت ان ا6عذار التي قدمت اسرائيل في
السابق 0نع وصول ا0تضامن1 الى فلسط1 بانها عارية عن الصحة.

 وقد اعترفت اسرائيل في وقت سابق بانها وفرت قائم مغلوطة لشركات
 الطيران العا0ية 0نع ا0سافرين القادم1 ضمن الحملة من الصعود الى

.الطائرات في بلدانهم مما حذا شركات الطيران 6لغاء حجوزاتهم

 كما مازالت اسرائيل مستمرة في حرمان ا70ي1 من ال7جئ1
 الفلسطيني1 من حقهم ا0عترف به دولياً في العودة الى اراضيهم التي

.١٩٤٨هجروا منها في العام 

 وبعزل ماتبقى من الفلسطيني1 عن اع1 العالم وا0جتمع الدولي فانها
.تؤكد على كونها دولة نظام فصل عنصري بشكل 6 يدع مجال للشك

 في شهر نيسان من هذا العام صرح مسؤول اسرائيلي لوكا6ت ا6نباء
اراضي السلطة الفلسطينية في الضفة  “ان الذين يريدون الذهاب الى 

.”الغربية عليهم ان يذهبو عن طريق ا6ردن

 وبذلك فاننا نؤكد ان قيام اسرائيل بمنع ا0تضامن1 الدولي1 القادم1
 ٢٠١٢-٨-٢٦عن طريق ا6ردن من الدخول عبر جسر اللنبي اليوم ا6حد 

ً لسياسة العزل والحصار التي يعاني منها الشعب  يعد استمرارا
 الفلسطيني في الضغة الغربية كما هو في قطاع غزة وهو حصار 6
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اخ7قي يجب ان ينتهي على على الفور.

 واخيرا نؤكد على انه حتى ا6سرى وا0عتقل1 لهم الحق في الزيارة،
 وانه عندما تفشل الحكومات في التحرك تتح الشعوب ولذلك نحن

 مستمرون في الحم7ت وسندعوا في ا0ستقبل القريب الى حملة اه7
.بكم في فلسط1 جديدة 6ننا مصرون على حرية الدخول الى فلسط1

 واننا ندعو جميع دول العالم بمقابلة اسرائيل با0ثل بمنع ا6سرائيلي1
.من الدخول الى اراضيهم

و نشير بالذكر بأننا لن نستسلم و سنعاود التكرار من جديد

انتهى البيان

  اب29 –24
 \٢٠١٢

Uva Grisa استضافة فرقة

 ضمن برنامج الحان الس7م قامت فرقة ايطالية موسيقية شهيرة بجولة
.في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها عروض فنية موسيقية

)اوفا جريزا عروضاً فنية في كل من بيت ساحور ووقد قدمت فرقة  ) 
 مخيم عايدة بالتنسيق مع مركز الرواد في ا0خيم. وفي جن1 قدمت

 الفرقة عرضاً موسيقيا على مسرح سينما جن1 الجديد بالتنسيق مع
 مسرح الحرية في ا0خيم. وقد قامت الفرقة والتي يبلغ عدد أعضاءها

  عازفا وراقصا، يصاحبها عدد من ط7ب ا0درسة ا0وسيقية في مركز١٨
 التقارب، بجولة في مدينة نابلس ومخيم جن1 استمعو خ7لها الى

شرحا عن عمل مسرح الحرية.

 وتتخصص الفرقة في ا6غاني التراثية ا6يطالية من منطقة ايميليا
.رومانيا في ا0نطقة الشمالية الشرقية في ايطاليا

 كما قامت الفرقة بالتنسيق مع لجنة اعمار الخليل بزيارة الى البلدة
 القديمة للوقوف عن كثب على ا6وضاع هناك وقدمت عرضا موسيقيا

 في ساحة غرناطة اما الحرم ا6براهيمي الشريف شاركهم خ7له
.الجمهور

 وقد هدفت زيارة الفرقة الى زيادة وعي الفنان1 الغربي1 با6وضاع في
 فلسط1 وا6جراءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل ا6حت7ل
 ا6سرائيلي با6ضافة الى اعطاء الفرصة لط7ب ا0درسة ا0وسيقية بان

 يشاركو العزف مع فنان1 لهم تجربة طويله بهدف لزيادة خبرتهم
 الفنية وتشجيع التبادل الثقافي حيث قامت الفرقة بتقديم عدد من

.ا0قطوعات الفنية العربية

 ويجري حاليا التنسيق مع شركائنا في ايطاليا 6ستضافة الفرقة مرة
.٢٠١٣اخرى في العام 

٣-
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٢٠١٢اذار  زيارة ممثل1 مدينة باث بريطانيا –

 قام وفد من مدينة باث البريطانية بقيادة السيد بيتر داوني وهو رجل
 اعمال متقاعد، بزيارة الى مدينة بيت ساحور بالتنسيق مع ا0ركز من

   وقام ا0ركز بتنظيم زيارات.اجل بحث سبل التعاون ب1 ا0دينيت1
 مختلفة للوفد التقى خ7لها مع العديد من ا0ؤسسات الفاعلة في

 ا0نطقة.  وكان من ابرز ا0حطات، الجمعية التعاونية للضمان الصحي –
 مستشفى حقل الرعاة والنادي ا6رثوذكسي الثقافي العربي با6ضافة

الى الجمعية التعاونية الحرفية لصناعات ا6راضي ا0قدسة.

 وقد تم ا6تفاق على بلورة توأمة ب1 البلدين تعمل على زيادة التعاون
 على الصعيد الرياضي وا6قتصادي والصحي في ا0رحلة ا6ولى مع

.امكانية التعاون في مجا6ت اخرى في ا0ستقبل

 ويجري في الوقت الحالي التحضير لزيارة وفد اقتصادي ورياضي من
  شخص الى مدينة باث في٨٠محافظة بيت لحم سيضم حوالي 

  بالتنسيق مع الجمعية والنادي ا6رثوذكسي٢٠١٣اكتوبر من العام 
 الثقافي العربي حيث سيشاركون في فعاليات رياضية ومعارض حرفية

وغيرها.

 ومن ا0توقع ان تساهم هذه الشراكة في انشاء ع7قات جديدة 0حافظة
 بيت لحم مع مدن اخرى في بريطانيا من شأنها ان تنعش الوضع

.ا6قتصادي في ا0حافظة

٤-

IMEMC NEWSمركز الشرق ا3وسط الدولي ل7ع7م 

 مازال ا0وقع ا6ع7مي الخاص با0ركز يحقق زيادة ملموسة في عدد
  زيارة يومية للموقع.٥٠٠٠الزوار حيث بلغ معدل الزيارات حوالي 

 بالرغم من صغر حجم الطاقم الذي يدير هذا ا0شروع وشح ا0صادر
 ا0الية ا6 انه أصبح موقع يعتمد عليه العديد من النشطاء الدولي1
 وا0جموعات ا0ساندة لفلسط1 في استقاء ا6خبار عن الوضع في

فلسط1.

 حتى ا6ن فان التمويل الذي يصل هذا ا0شروع 6 يتعدى بضعة ا6ف
 في العام من الكنيسة ا0اثودية ا0تحدة في امريكا وجمعية اصدقاء

  دو6ر في٩٠٠٠الكويكرز في كندا حيث 6 يزيد مجموع مساهمتهم عن 
العام.

 وقد وصل أكبر عدد من الزيارات على ا0وقع في بداية العدوان على
  حوالي٢٠١٢\١١\١٨قطاع غزة هذا العام حيث بلغ عدد الزيارات يوم 

 زيارة.١٠٠٠٠

٥-
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  تقريرا مسموعا تغطي ابرز260وقد اصدر ا0ركز خ7ل العام نحو 
 ا6حداث اليومية على صعيد ا0ستوطنات وانتهاكات حقوق ا6نسان

 واعتداءات ا0ستطوطن1 والجيش ا6سرائيلي على ا0دني1 الفلسطي1
 با6ضافة الى رصد ا0قاومة الشعبية للجدار وا6ستيطان في معظم
 ا0واقع وبالتحديد بلع1، نعل1، النبي صالح، كفر قدوم وا0عصرة
 غيرها من ا0واقع الفاعلة، حيث 6 تتوفر هذه ا6خبار في ا0واقع

العا0ية.

Balad Productionsبلد ل7نتاج   

 اما على صعيد ا6نتاج ا0رئي فقد قامت وحدة انتاج الفيديو بانتاج
   ا6ول للجمعية التعاونية الحرفية.ث7ثة اف7م ترويجية قصيرة

 لصناعات ا6راضي ا0قدسة والذي جاء في خمس لغات مختلفة كل
  دقائق و نصف يب1 الجوانب ا0ختلفة للجمعية٣منها مدته حوالي 

وا0نتجات التي توفرها في معرضها.  

 كما انتجت الوحدة فيلم1 عن مركز سراج وعمله في فلسط1 باللغة
 ا6مانية لتمك1 الزميل ميشيل عوض مدير مركز سراج من عرضه في

.ا0انيا في ا0عرض السياحي الذي شارك به في مدينة برل1

 وكان اخر انتاج للوحدة هو فلم خاص عن سراج وكيفية استضافة
 الزوار ا6جانب مع العائ7ت والذي عرض امام لجنة التحكيم للجائزة

.التي ترشح لها سراج في مجال السياحة ا0سئولة

بلد ل7نتاج على وحجة٢٠١٢ \١٠واعتباراً من شهر  ” تم اط7ق اسم  : 
 انتاج الفيديو بهدف تطوير عملها واعطاءها هوية لتعرفها ا0ؤسسات

 والشركات حيث يأتي ذلك ضمن الخطة العامة للمركز في زيادة البرامج
 وا0شاريع ا0درة للدخل 0ساعدة ا0ركز في الخروج من أزمته ا0الية

خاصة في ما يتعلق با0صاريف التشغيلية للمؤسسة.

SIRAJ CENTERمركز سراج 

   ا6ستمرار في توفير وتنظيم برامج2012استطاع مركز سراج في العام 
 سياحية للوفود التي تود زيارة فلسط1 والتعرف على الثقافة

 الفلسطينية وا6ط7ع على معاناة الشعب الفلسطيني حيث قام .
 بتنظيم برامج مختلفة شملت زيارة 0واقع سياحية وزيارة مؤسسات

 فلسطينية ورح7ت مشي ورح7ت ركوب درجات واستضافة لدى
 زائر.500السكان ا0حل1 وقد بلغ عدد الزوار تقريبا 

 وتقديرا للجهود ا0بذولة  في مجال السياحة البديلة فقد تم منح مركز
 سراج جائزة في مجال السياحة ا0سئولة من قبل منظمة السياحة

 ا0سئولة في احتفال تم خ7ل ا0عرض السياحة الدولي في لندن وقد
 .قام الزميل جورج صليبا رشماوي بتمثيل ا0ركز في است7م الجائزة

٦ -
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 وايضا فقد تم ترشيح ا0ركز لجائزة السياحة من اجل الغد علما بان
 مركز سراج هو ا0ؤسسة الوحيدة في الشرق ا6وسط التي تم ترشيحها

 دولة على مستوى العالم.46لهذه الجائزة من ب1 

 وشارك ا0ركز في ملتقى السياحة العا0ية في برل1 بشهر اذار وقد تم
 ا6لتقاء مع عدد من ا0هتم1 في تنظيم وفود سياحية الى فلسط1

  وايضا.وطرح رؤية ا0ركز في مجال السياحة ا0سؤلة في فلسط1 
 شارك الزميل ميشيل عوض، مدير مركز سراج في ا6جتماع بخصوص

 السياحة العادلة في فلسط1 فى ا6جتماع الذي عقد في بون ا0انيا –
 في شهر مايو من اجل العمل على زيادة التوعية لدى الزوار ا6جانب

 من اجل خلق عادلة في البرامج السياحية ايضا شارك الزميل جورج .
 صليبا رشماوي في دورة خلق القيادات في ا0سارات السياحية التي

عقدت في تركيا من اجل زيادة الواعي في مجال سياحة ا0شي.

 بناءا على ا6تفاقية ا0وقعة مع ا6تحاد النسائي العربي فقد قد استمر
 مركز سراج في ادارة نزل البيت والعمل على ترويج النزل وزيادة

 الدخل ولقد حقق النزل ارباح جيدة تم توزيعها على مركز التقارب
وا6تحاد النسائي 

 ايضا تم التفاق مبدائيا مع ادارة نزل دير الروم الكاثوليك في بيت
 ساحور من اجل ان يقوم مركز سراج في است7م ادارة النزل والعمل

.على ترويج النزل من اجل رفع دخل النزل

 ايضا مركز سراج عقد عدة اجتماعات مع الشركاء في مسار ابراهيم من
 اجل العمل على خلق فرص تمويل لتطوير ا0سار واشراك اكبر عدد من

.السكان ا0حل1 في ا0سارات السياحية

  مجموعة سياحية خ7ل العام من٢٥وقد استضاف سراج اكثر من 
٢٠١٢ اذار ١٨ – ١٠أهمها مجموعة هارفارد والتي زارت ا0نطقة ب1 

 وقد تم التنسيق للزيارة من قبل الزميل جورج رشماوي منسق سراج
 وبرعاية كل من باديكو، شركة ا0شروبات الوطنية،  شركة ا6تصا6ت
 الفلسطينية و سلطة النقد الفلسطينية تم تنظيم الرحلة للمجموعة

  شخص معظمهم من ط7ب ماجيستير في جامعة٥٣التي بلغ عددها 
هارفارد ويعملون في مؤسسات مهمة في الدولة في اميركا.  

 وقد زارت ا0جموعة مناطق مختلفة في جميع انحاء الوطن للتعرف
   وقد تعرضت ا0جموعة 6عتداء من.على الوضع السياسي في فلسط1

 قبل الجيش ا6سرائيلي اثناء زيارتهم لقرية الولجة غرب بيت لحم،
 حيث حاول الجيش توقيف ا0شارك1 في ا0جموعة لكنهم سرعان

اطلقوا سراحهم تحسباً 0شاكل دبلوماسية.

 وبالرغم من الصعوبة البالغة التي واجهها ا0ركز في اقناعهم بالقدوم
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.٢٠١٣الى فلسط1 ا6 انهم اوصو بزيارة أخرى في العام ا0قبل 

 كما نظم سراج برنامج باص الحرية بالتعاون مع مسرح الحرية في
  شخص محلي1 ودولي1 0دة٥٠  حيث شارك في الباص حوالي. جن1

  ايلول الى ا6ول من تشرين اول.  وقد قام الباص  بعدد٢٠ ايام من ١٠
 من الجو6ت في مناطق مختلفة من جن1 حتى النقب تم خ7لها تنظيم

فعاليات وعروض فنية في القرى وا0دن التي زارتها ا0جموعة.

 وكان سراج ا0شرف الرئيسي على الترتيبات الفنية واللوجستية
  ومن ضمن فعاليات باص الحرية امسيت1 فنيت1 في البلدة.للمشروع

 القديمة في بيت ساحور بهدف تشجيع التواجد في الجزء القديم من
البلدة.

٢٥ – ٢٤\ 
٢٠١٢\١٢

٢٠١٢مهرجان ليالي الرعاة الخامس 

  بالتعاون ما2008مهرجان ليالي الرعاة ينظم سنوياً منذ العام 
 ب1 ا0ركز الفلسطيني للتقارب ب1 الشعوب ومبادرة الدفاع

ا0شتركة لجمعيتي الشبان الشابات ا0سيحية.

 بتمويل من مؤسسة عبدا0حسن القطان نظم ا0ركز الفلسطيني
 للتقارب ب1 الشعوب ومبادرة الدفاع ا0شتركة لجمعيتي الشبان

 والشابات ا0سيحية في بيت ساحور فعاليات اليوم مهرجان
.2012ليالي الرعاة الخامس للعام 

٢٠١٢\١٢\٢٤اليوم ا6ول 

 وقد احيا فعاليات الليلة ا6ولى كل من الفنان القادم من ناصرة
 الجليل روني روك وفرقته ومسرح ديار الراقص الذين قدموا

"رز وفانتا في أكاديمية سانتا والتيمسرحية عن ا0ي7د بعنوان  " 
 تروي بشكل مرح ل4طفال كيف يقوم بابا نويل بتدريب اثن1 من

 ط7به ليصبحو بابا نويل ويذهبو لتقديم الهدايا في العيد
3طفال فلسط1 وأطفال غزة.

 ثم قام بابا نويل بتقديم الهدايا ل4طفال الذين فاق عددهم
 ا6ربعمائة بعضهم مع أهاليهم وأخوتهم وسط أجواء من الفرح

  ومن الجدير ذكره ان هذا هو العام الخامس الذي يتم.والبهجة
 فيه تنظيم مهرجان ليالي الرعاة في بيت ساحور والذي هو
 امتداد 0سيرة الشموع السنوية التي يقيمها ا0ركز منذ العام

١٩٩٠ .

٢٠١٢\١٢\٢٥اليوم الثاني 
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 كما هو الحال في كل عام تحمل مسيرة الشموع شعاراً يراد
 ايصاله الى مختلف أنحاء العالم، وفي هذا العام ستحمل

"أضئ شمعة من أجل حقوق الشعب الفلسطينيا0سيرة شعار  " 
 كما نصت عليها الشرعة الدولية ومواثيق حقوق ا6نسان

والقانون الدولي ا6نساني.

 ٢٠١٢ كانون أول من العام ٢٥في الساعة الرابعة من مساء يوم 
 شقت مسيرة الشموع السنوية شوارع بيت ساحور منادية
 باسترداد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. فقد حملت

أضئ شمعة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.  "ا0سيرة شعار 
 سار الطفل والشيخ، سار ا0سيحي وا0سلم سار الشاب والفتاة
 جميعهم حملو الشموع وسارو معلن1 ان 6 حق يموت مادام

وراءه من يطالب به ويسعى 6سترداده.

الرعوات ووصلت الى ) وقد انطلقت ا0سيرة من أمام حقل الرعاة  ) 
 منطقة وسط البلد القديمة وسط أجواء من البهجة وترنيم ا0ي7د.

 ويأتي قرار انهاء ا0سيرة في البلدة القديمة ايمانا من ا0ركز
 بضرورة احياء الجزء القديم من البلدة وتشجيع تنظيم الفعاليات

فيه.

 وعند وصول ا0سيرة الى ا0وقع ا0حدد لها قام السيد جورج
 رشماوي مدير ا0ركز بالترحيب بالحضور  والحديث عن الهدف
 من مسيرة الشموع لهذا العام مؤكداً على استمرار ا0ركز في

 العمل على حشد التأييد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
 وفضح السياسات ا6سرائيلية العدوانية ضد الشعب

.الفلسطيني

 وفي النهاية شكر باسم ا0ركز الفلسطيني للتقارب ب1 الشعوب
 ومبادرة الدفاع ا0شترك جميع كل من لبى دعوتنا وشاركنا في

 ا0سيرة من أبناء هذه ا0دينة العزيزة بيت ساحور وكل من ساهم
   وقد قدم.في احياء وانجاح هذا ا0هرجان ا0ميز في بيت ساحور

 راديو موال رعاية اع7مية للمهرجان تمثلت في التغطية ا6ع7مية
 قبل ا0هرجان واجراء لقاءات ومقاب7ت حول الفعالية مع ا0نظم1.

 اوقات
 مختلفة

من العام

نشاطات وفعاليات مختلفة

  مجموعة من الزوار٢٥عقد ا0ركز خ7ل العام لقاءات مع حوالي 
 ا6جانب واطلعهم على الوضع السياسي في الب7د وا6نتهاكات
 التي تقوم بها اسرائيل شكل مستمر ضد  الشعب الفلسطيني

٧-
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 وا6عتداءات على ا6راضي وا0ياه واحكام الحصار على قطاع
 غزة وغيرها.  وفي العادة يقدم ا0ركز شرحا تفصيليا عن ا0ركز
 وعن تاريخ تاسيسه وابرز النشاطات والفعاليات التي قام بها

 عاما ا0اضية.٢٥ا0ركز على مدار الـ 

 وقد لعب ا 0ركز دورا بارزا في العام ا0اضي في ا0ساهمة في
 تفعيل دور الشباب في ا0جتمع في بيت ساحور وبالتحديد في

   فقد احتضن ا0ركز اجتماعات.مايخص موضوع غ7ء ا6سعار
 التجمع الشبابي وكان شاهدا على تأسيس هذه ا0جموعة التي
 عملت بشكل واضح على اع7ء صوت الشارع في بيت ساحور
 ضد ارتفاع ا6سعار في فترة شهر حزيران وتموز، حتى اصبح

 ا0ركز مقراً غير رسمياً للتجمع.  ومن الجدير ذكره ان ا0ركز لم ولن
 يحاول ضم التجمع او السيطرة عليه لكن التوجه كان في توفير
 مكان م7ئم دون مقابل لحركة من هذا النوع لتنهض في ا0دينة.

 وقد انتجت وحدة انتاج الفيديو فلما عن احد الفعاليات دون
مقابل موجود على يوتيوب.

 كما احتضن ا0ركز اللقاءات ا0ختلفة 6عادة تشكيل ما يعرف
 بلجنة الدفاع عن عش غراب وساهم بشكل واضح في نشر

.ا0علومات وتوفير ا0رافق ال7زمة للعمل لتسهيل مهمة اللجنة

 وساهم ا0ركز في تشجيع ودعم الفعاليات الرياضية التي جرت
 في بيت ساحور في الصيف ايمانا من ا0ركز باهمية تشجيع

   وكان للمركز مشاركة رياضية في.ا6نشطة الشبابية ودعمها
دوري ا0ؤسسات في بيت ساحور 

 با6ضافة الى ذلك فان ا0ركز ممثل بشكل رسمي لقطاع ا0ؤسسات
 الثقافية في بيت ساحور في لجنة التنسيق ب1 ا0ؤسسات في

 .ا0دينة ا0نبثقة عن لجنة مساندة ومتابعة بلدية بيت ساحور
 وقد استضاف ا0ركز العدد ا3كبر من ا6جتماعات الخاصة بهذه

اللجنة.

 كما وفر ا0ركز مكانا م7ئما 0جموعات شبابية من بيت ساحور
 في فترة التحضير 6نتخابات البلدية التي جرت في شهر تشرين

ً رسميا في الجهد الذي بذلته.٢٠١٢ا3ول     ولم يكن للمركز دورا
 ا0جموعة الشبابية في محاولتها لتشكيل كتلة شبابية لتخوض

ا6نتخابات ا0حلية. 

 UN(وقد قدم ا0ركز مشروع لصندوق الشباب التابع ل7مم ا0تحدة 
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Habitat(لتمويل مشروع يهدف الى تدريب الشباب على  
 استخدام التقنيات الحديثة في التعبير عن انفسهم وانتاج
 ا6ع7نات ا0جتمعية 6ستخدامها في الحم7ت ابتداءاً من

 تخطيطها وتصوير الفيديو وا0ونتاج والنشر على ا6نترنت. زمن
٢٠,ا0توقع ان يبدأ العمل في هذا ا0شروع الذي تبلغ تكلفته  ٠٠٠ 

.٢٠١٣دو6ر في شهر اذار من عام 

 وأخيرا شارك ا0ركز في ا6حتجاجات التي تم تنظيمها ضد
.الحرب على غزة وتوفير الشموع في بعض ا6حيان

التوصيات

 بعد اجراء مشاورات مع بعض ا0ؤسس1 والحريص1 على
 ا0ؤسسة فاننا نرى انه يجب العمل على زيادة وتشجيع البرامج
 التي تستهدف فئة الشباب لتمكينهم من لعب دورهم الطبيعي

   بالنسبة للوضع ا0الي، فنحن نوصي بان يتم.في ا0جتمع
 العمل على تجنيد شخص او أكثر للعمل على تجنيد ا6موال
 لدعم ا0ؤسسة.  وحتى يتسنى ذلك فان ا0ركز يسير في خطة

 تقشفية تهدف الى تقليل ا0صاريف التشغيلية لتخفيف العبء
ا0الي ا0وجود حالياً. 

انتهى
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