
جمــعيـة الروزنــــــا
للتـراث المعمــاري

ة  يجس������د أس������بوع التراث في بير زيت أحد أهم األنشطة السنويَّ
ة. يتميز المهرجان بتن������وع العروض الفنية،  التي تنفذه������ا الجمعيَّ
العرس الفلس������طيني، والمعارض الفنية، والمسابقات الثقافية، 
مث������ل "زه������رة الريف"، فض�������اً عن عروض الش������وارع، والمس������رح، 
ة، والح������وش الدول������ي، وحوش  والرق������ص، واألغان������ي الش������عبيَّ
القرى، والس������وق الشعبي. أصبح أس������بوع التراث أيقونةاً للتراث 
الفلسطيني تستقطب ما يزيد عن 30000 زائرة وزائر، يشاركون 
ة  إلحي������اء المراكز التاريخية وإلبراز  ف������ي فعاليات المهرجان الراميَّ

هوّية الريف الفلسطيني وإرثه.

إلى جانب أس������بوعها، تنظم الروزنا باقةاً من األنش������طة والفعالَيات 
األخرى في الريف الفلسطيني، مثل مهرجان المفتول. 

تمكين وبناء قدرات 
ة ق������درات المهتمين ف������ي الجانب  ������ة إلى تنميَّ تس������عى الجمعيَّ
الثقاف������ي والس������ياحي م������ن الريف الفلس������طيني عل������ى تقديم 
خدم������ات س������ياحّية، كالتدريبات المتعلقة باإلرش������اد الس������ياحي، 
ة. يعتمد نجاح  والس������ياحة المجتمعّية، وتوثيق الروايات الش������عبيَّ
ج������والت ومس������ارات الروزنا إلى ح������د كبير عل������ى تدريب األدالء 
المحليي������ن المتجولي������ن ذوي المعرفة بالت������راث، والتنوع البيئي، 
والحي������وي، والتاريخي المحلي ألرٍض مقدس������ٍة تمت������از برواياتها 
وحكاياته������ا، الت������ي ال يمكن س������ماعها إالَّ من خ�������ل العيش مع 
العائ�ت المحلية، وتذوق األكل الفلسطيني التقليدي، واختبار 
ة، نجحت  ا لهذه الغايَّ الحياة الريفية بظ�له������ا وتفاصيلها. تحقيقاً
الروزنا في تأهيل بعض المنازل، وتمكين أفراد األسر بمستلزمات 
ال�زم������ة الس������تقبال الضيوف، مث������ل تجهيز بي������وت الضيافة في 

أماكن عّدة من الريف الفلسطيني.

برنامج تدريب وانتاج حرفي
تكم������ن رؤي������ا عمل الروزن������ا في إحياء ع������دد من الح������رف اليدوية 
التقليدي������ة مثل ف������ن الفسيفس������اء؛ اذ تنفذ الروزن������ا عدة دورات 
تدريبّي������ة لمختل������ف األعمار، بهدف المس������اهمة ف������ي بقاء هذا 
الفن القدي������م وحمايته من االندثار. كما وتنج������ر الجمعية أعمال 
ة، لعل  ة، وعناص������ر زخرفيَّ ات وجداريات فسيفس������ائيَّ ترميم ألرضيَّ
بيت حنون للش������اي في البلدة القديمة في بير زيت أحد أعمال 

الترميم المميزة.

تس������عى الروزنا أيضااً لتطوير قدرات المجموعات النسوية على 
انتاج الغذاء، إضافة الى اإلس������تثمار في المواد الغذائية بهدف 
نس������ج القش وتصميم وانت������اج الهدايا التذكاري������ة التي ترمز الى 

المقاصد السياحية المميزة في الريف الفلسطيني. 
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 »الروزنا« 
ة األصل تعني الفتح������ة أو النافذة الصغيرة  كلمة فارس������يَّ
الموجودة ف������ي جدران البي������وت القديمة التي تس������مح 
������ا بأغنية  بدخ������ول اله������واء والض������وء. ترتب������ط "الروزنا" أيضاً
ة ما بين قصص  فلكلورّية، تباينت حولها الروايات الشعبيَّ
. كما  ة إلى ب�د الشام قديمااً الحب وتجارة السلع الغذائيَّ
ة، لما  تجس������د الروزنا أحد عناصر التراث المعم������اري الهامَّ
ترمز له كنافذة لآلمال والتطلعات، ومن هنا أتت تسمّية 

الجمعّية.

من نحن
تأسس������ت جمعّي������ة الروزن������ا ع������ام 2007، وفق رؤي������ا ترنو 
إلح������داث تنمّي������ة ريفّي������ة مس������تدامة، والمحافظة على 
الت������راث المعماري ف������ي الريف الفلس������طيني من خ�ل 
الشراكة والتش������بيك مع عدة مؤسسات محلّية ودولّية 
ة، خ�ل األعوام  عاملة في هذا المجال. حققت الجمعيَّ

ترميم المقامات الصوفّية
������ا م������ن أهمية خل������ق هوّية وطنّي������ة متجّذرة ف������ي تاريخ  انط�قاً
فلس������طين وتراثها، تس������عى الروزنا إل������ى إعادة تأهي������ل العمارة 
والمراك������ز التاريخية به������دف حماية التراث المعم������اري والتفعيل 
واالستثمار بموارد المجتمعات المحلّية، ومن هنا أعادت الروزنا 
إعمار العديد من المقامات الصوفّية مثل مقام النبي غيث في 
ة مخماس، ومقام الش������يخ  ة دير عمار، ومقام الدوير في قريَّ قريَّ
ة، إضافة إلى  س������بع في بلدة  برقين، وغيرها من المواقع األثريَّ
االس������تثمار بالمس������احات المحيطة بالمقامات عبر إنشاء حدائق 

عامة تلبي احتياجات المجتمعات المحلّية.

ترميم المراكز التاريخية
تط������ورت فك������رة حماية البل������دات القديمة وتحويله������ا إلى مراكز 
تاريخي������ة كأح������د البرامج الرئيس������ية لجمعية الروزن������ا، حيث عملت 
على تطوير المنطقة التاريخية في بيرزيت لتصبح وحدة ثقافية 
مجتمعية اقتصادية جذابة وقادرة على خلق تجربة نوعية ألهل 

وضيوف البلدة.

إنشاء مراكز التفسير 
مراك������َز معلوماٍت تفاعلّية، هدفها تقديم التراث الفلس������طيني، 
الدين������ي، والثقاف������ي، والطبيع������ي بن������اءاً على ُأس������س التوثيق 
التاريخي والش������فهي ألهل الريف، عم�اً بمقولة األجداد، "مين 
نسي قديمه تاه". ومن هذا المنطلق، عملت الروزنا على إنتاج 
المعارض الفنّية التفاعلّية، جاعلةاً من هذه المراكز أكثر من مجرد 

متاحف أو مركزااً للمعلومات.
"خميس البنات"، و"الجاروع������ة"، و"بير النور" كلها أحداث قديمة 
وحكايات رواه������ا أجدادنا؛ نعمل، في الروزن������ا على حمايتها من 
االندثار بالتعاون م������ع المجتمعات المحلّية من خ�ل جمع هذه 
الرواي������ات وإبرازها عبر مراكز التفس������ير، التي تأسس������ت بالتعاون 
م������ع الهيئات المحلّية. كما وأبقت الجمعية على ارتباط أس������ماء 
ا لهم؛ فنجد مركز تفسير  المراكز بأس������ماء مالكيها تقديرااً وعرفاناً
ة بيت  ة عرابة، ومركز "أبو الوليد" في قريَّ "دار البدوي" في قريَّ
ريما، على سبيل المثال ال الحصر. تفتح هذه المراكز أبوابها للزوار 
للتعرف على التراث الفلس������طيني وعيش الحياة الفلس������طينّية 

بمكوناتها المختلفة.

البرنامج السياحي المجتمعي
فلس������طين ش������اهدٌة على تع������دد الثقافات التي وف������دت إليها 
وتمرك������زت في ربوعه������ا، وخلفت العديد من اآلث������ار، والحصون، 
وغيرها من أشكال العمارة. تمثل األضرحة والمقامات الصوفّية، 
دت كمنازل  المتناثرة حول القرى، إحدى اآلثار الباقية، التي ُش������يِّ
للزهاد والمتجولين الذين جاؤوا إلى فلسطين منذ القرن العاشر 
ا للتأمل، وارتبط هذه المقامات بإنشاء  للحج والعثور على فسحاً

النقاط العسكرّية في العهد العثماني في فلسطين. 
تدعوكم الروزنا الستكش������اف ه������ذا اإلرث الُمهم������ل من التراث 
ب ع������ن جوالت الس������ياحة  الفلس������طيني، ال������ذي ع������ادةاً م������ا ُيغيَّ
ة،  من خ�ل المس������ارات الصوفية، المس������ارات الوطنية  التقليديَّ
مثل )مس������ار ابراهيم(، والمس������ارات المحلية والطبيعية، إذ ُتتيح 
ة الستكش������اف القرى، إضافةاً  ا غْير اعتياديَّ هذه المس������ارات طرقاً
لخ������وض تجرب������ة اس������تقبال وضياف������ة أه������ل الريف الفلس������طيني 

ة اآلسرة.  واالستماع لقصصهم وحكاياتهم الشعبيَّ

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:
www.sufitrails.ps

الحفاظ على التراث المعماري ا يس������تفيد من  ا مجتمعيًّ ا عبر اعتناقها نهجاً ا وتطوراً الماضّي������ة نمواً
ة في  الموارد والقدرات المحلّية بهدف تعزيز السياحة المجتمعيَّ
ة الحياة والوضع االجتماعي  الريف الفلسطيني، وتحسين نوعيَّ
ة. وبذات المسعى،  واالقتصادي للمرأة في المجتمعات الريفيَّ
تركز الروزنا على الحفاظ على التراث الثقافي، بشقيه الطبيعي 
ا ومنصةاً لتطوير الس������ياحة  واألث������ري، فض�اً عن اس������تخدامه منبراً

المجتمعّية والتبادل الثقافي. 

محاور عمل الجمعية
يتمحور عمل جمعّية الروزنا حول مجاالت رئيس������ة تتجس������د في 
الحف������اظ على الت������راث المعماري، تنظيم الجوالت والمس������ارات 
الس������ياحّية، وإحياء المراكز التاريخية من خ�ل األنشطة الثقافّية، 

باإلضافة إلى التمكين وبناء القدرات.


