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رواق 2020
شكّل العام  2020تحدياً عالمياً عىل جميع أ
الصعدة ،ففي الوقت الذي ن
عا� منه العالم من ش
تف� الجائحة والخوف من االختالط
ي
والتع� ف� االستمرار والصمود .ومن القطاعات أ
والتجمع ،عانت جميع القطاعات أ
ث
ال ثك� ضت�راً السياحة والثقافة
الخرى من نقص الموارد
ي
والموروث ف
وال� عانت من أزمة خانقة يمتد أثرها ت
الثقا� ،ت
ح� يومنا هذا .شكل هذا العام أيضاً تحدياً لرواق ف ي� استمرار عمله ف ي� المواقع
ي
ي
ومع الجمهور والمجتمعات ،أ
وبالخص تحدياً الستدامته المالية ف ي� ظل تحول التمويل لقطاعات أخرى ،وسياسيات التمويل ش
الم�وط
والموجه.
وعىل الرغم من ذلك ،استطاع رواق استكمال مشاريعه بطرق تستجيب لظروف الجائحة ،حيث عمل فريق رواق عىل إنجاز التصاميم
والمخططات الهندسية من منازلهم لقرابة الثالثة أشهر ف� الغالقات وعادوا للعمل من المكتب والمواقع وفق تعليمات السالمة أ
والمان
ي إ
بعد ذلك.
ف
ئ
تف� الجائحة ف� (برليناله) مهرجان ي ن
ش
الدول ،ف ي� معرض ” أرسار حديقة رقمية50 :
السينما�
برل�
ي
ي
ي
شارك رواق ي� بداية العام  2020وقبل ي
ت
الفلسطي� من خالل فعالية ت
ن
زهرة 50 ....قرية” .واحتفى بيوم ت
إلك�ونية ش
الكمنجا� ومركز الفن
بال�اكة مع
ال�اث
الشع� ،واستهل
ي
ي
بي
م�وع طوق النجاة وبإنجاز أعمال ترميم ف� كل من المراكز التاريخية �ف
العام تب�سيخ رؤيته ف ي� تطوير وإحياء الريف المقدس ضمن ش
ي
ي
ي
قلنديا والجيب وكفر عقب ،إضافة إىل ترميم ن
ين
الغص� ف ي� غزة.
مب�
اف�اضية منها الملتقى إ ت ن
وال�كاء والمجتمعات من خالل سلسلة فعاليات ت
كما تمكّن رواق من الحفاظ عىل عالقته بالجمهور ش
و�
اللك� ي
حول الموروث ف
م�وع ” تر ثا�! ...ت
الثقا� وتنظيم مساقات تدريب ت
إلك�ونية متخصصة ضمن ش
هوي�!” .قام رواق أيضاً بتنظيم سلسلة
ي
ي
ي
ف
لك�ونية لدعم استمرارية رواق وبرامجه ،وأهمها حملة دعم عمال ت
ال ت
الغالقات بسبب جائحة كورونا.
ال�ميم ي� تف�ة إ
من الحمالت إ

ف
ف
ويثبت الهوية الوطنية،
والقليم ،ويعزز التبادل
ثقا� وطبيعي يتمتع بالحماية والحياة عىل مستوى الوطن إ
المعر�ّ ،
ي
الرؤية :تراث ي
ويرسخ البعد ف
الثقا� إ ن
ين
لفلسط�.
نسا�
ّ
وال ي
ي
الرسالة :العمل عىل ترميم وإعادة إحياء الموروث ف
ين
فلسط� ،وتوثيقه ،والحفاظ عليه ،وذلك من خالل حشد الموارد،
الثقا� والطبيعي ف ي�
ّ
ي
ف
وتنفيذ ال�امج والمشاريع ،والمساهمة ف
ن
ال�اكات ت
ش
الوط�.
والوعي
المعر�
التبادل
زيادة
إىل
تؤدي
ال�
وبناء
الداعمة،
السياسات
رسم
�
ب
ي
ي
ي
ي
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برنامج تأهيل  50مركزاً تاريخياً :نحو جغرافيا جديدة
المقدس
طوق النجاة :إعادة إحياء تجمع قرى الريف
ي
استكمل رواق عمله لهذا العام وضمن رؤيته لتطوير وإعادة إحياء
الريف المقدس ،ف� ترميم وخلق أنشطة ت
مش�كة تعيد تعريف
ي ي
العالقات ي ن
ش
ب� هذه المجتمعات الم�ذمة من خالل مراكزها التاريخية.
وتم العمل ف ي� البلدات القديمة لكل من قلنديا والجيب (شمال غرب
بالضافة إىل العمل ث
البح�
القدس) ،وكفر عقب (شمال ش�ق القدس) ،إ
ي
رؤية لهذه القرى من خالل البحث ف ي� القرية كوحدة إنتاجية،
لتطوير ٍ
وغ� المبنية ،والمناطق
وامتداد العمل فيها ليشمل مساحتها المبنية ،ي
الطبيعية ،أ
والثرية ومنتجاتها ،وحرفها ،وعالقاتها االجتماعية ،والثقافية.
الجيب  -المرحلة الرابعة

بالتعاون مع بلدية الجيب ،قام رواق بإنجاز أعمال ت
ال�ميم للمرحلة
ت
وال� هدفت اىل خلق مساحات
الرابعة إلعادة إحياء البلدة القديمة ،ي
للهال ،وتسهيل الحركة داخل البلدة القديمة ،وربطها أ
عامة أ
بالحياء
ي
ت
ئيس
المحيطة .ركزت أعمال ال�ميم عىل تهيئة وتبليط الزقاق الر ي
والمساحات المفتوحة المؤدية إىل معالم البلدة القديمة ،وهي الحصن
يز
الب�نطي (الكنيسة) ،ومقام الشيخ حامد ،وذلك بتكلفة  91,355دوالراً
أمريكياً ،وبدعم من صندوق الحماية ف
الثقا� للمجلس ب ن
يطا� .شملت
ال� ي
ي
أ
وتشج� البلدة القديمة ،وإنارة الزقاق والمساحات
تخض�
العمال
ي
ي
المفتوحة ،وتهيئة المساحات الداخلية ف� الحصن ي ز
الب�نطي والمقام
ي
للزائرين ،وعمل جدارية فنية نفذها الفنان عالء البابا.
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قلنديا  -المرحلة الثالثة

لتغي� اجتماعي
مراكز مجتمعية وساحات عامة :بنية تحتية ثقافية ي

قام رواق بتنفيذ المرحلة الثالثة من ش
م�وع ترميم وإعــادة إحياء
البلدة القديمة ف ي� قلنديا بالتعاون مع المجلس القروي .وشملت هذه
المرحلة ترميماً وقائياً لستة مبان تاريخية ،وترميم ن
مب� بشكل كامل
ٍ
للباحث�ن
ليستخدم كإقامة رواق الثقافية ،والذي يوفر من خالله فضاء
ي
ين
ين
والمتخص ي ن
والدولي� الستكشاف المواضيع ذات العالقة
المحلي�
ص�
ّ
بالعمارة ،والبيئة ،والمجتمع ،والفنون البرصيّة .تم إنجاز ش
الم�وع
ف
الثقا�
أمريك ،وبدعم من صندوق الحماية
بتكلفة  143,480دوالر
ي
ي
للمجلس ب ن
يطا�.
ال� ي

تركزت مشاريع ت
ال�ميم وخلق مقرات لمؤسسات مجتمعية للعام 2020
المقدس ،وذلك ضمن رؤية رواق لتحويل البلدات التاريخية
ف ي� الريف
ي
ف
ت
و� محاولة لتكثيف الجهود
ال� يعمل فيها رواق لبؤر ثقافية إنتاجية ،ي
ي
وخلق نماذج ناجحة .كما عمل رواق أيضاً ف ي� مدينة غزة ،حرصاً منه عىل
توسيع العمل وتعظيم أثره ونقل المعرفة إىل القطاع المحارص.

كفر عقب  -المرحلة الثالثة
قام رواق بالتعاون مع بلدية كفر عقب ،بتنفيذ أعمال ش
م�وع ترميم
وإعادة إحياء البلدة القديمة ف ي� كفر عقب المرحلة الثالثة .ضمت هذه
المرحلة إزالة الطمم والكشف عن حوش يضم ثالث غرف وساحة
أ
ئ
بالضافة إىل أعمال ت
الوقا� لهذه الغرف وعزل
ال�ميم
صل ،إ
ي
وممره ال ي
أسطحها .وذلك بتكلفة  80,004دوالر ٍات أمريكية ،وبدعم من صندوق
الحماية ف
الثقا� للمجلس ب ن
يطا�.
ال� ي
ي
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قرص الحقية ف ي� بلدة قلنديا  -المرحلة الثالثة

أ
خ�ة
ضمن رؤية رواق لالستدامة ،قام رواق بإنجاز المرحلة الثالثة وال ي
من ترميم قرص الحقية ف ي� البلدة القديمة ف ي� قلنديا ،ليخدم مركزاً للموارد
ومكتبة لرواق ،إضافة إىل تشغيله مقراً لمؤسسات أو ش�كات محلية.
ن
جذب يساهم ف ي� إعادة
المب� متعد ُد الغرف والساحات سيشكل مركز ٍ
ف
و� التنمية االقتصادية واالجتماعية لمجتمعها
الحياة للبلدة القديمة ،ي
وللقرى المحيطة .تم إنجاز ش
الم�وع بتكلفة  133,928دوالراً أمريكياً،
وبدعم من جمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنكها إ ئ
نما� ()KFW
ال ي
وتنفيذ برنامج أ
ن
الفلسطي�
المم المتحدة – برنامج مساعدة الشعب
ي
(. )UNDP/PAPP
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ين
الغص� ،غزة
ترميم بيت
مقر مكتبات رساج – كفر عقب
قام رواق تب�ميم وإعادة إحياء ن
مب� دار ارشيد ،وذلك بالتعاون مع
الخ�ية ف ي� البلدة القديمة ف ي� كفر
جمعية مكتبات رساج ودار الحكايا ي
عقب .يحتوي ن
ش
المب� عىل أربع غرف وساحة أمامية ،ويهدف الم�وع
إىل تقديم الدعم لتطوير المكتبات ف ي� القرى الفلسطينية ،وإىل تطوير
برامج مكتبات عالية الجودة ،وتسهيل الوصول إليها للمساعدة ف ي�
ين
الفلسطيني� .تم إنجاز ش
الم�وع بتكلفة  38,617دوالراً أمريكياً
تعليم
بدعم من القنصلية الفرنسية.

ف� قلب مدينة غزة القديمة ،كان ن
المب� المكون من  10غرف تحيط بها
ي
حديقة ،والذي تم بناؤه ف ي� أواخر القرن التاسع ش
ع� أو أوائل القرن
الع�ين ،ف� حالة ث
ش
كب�ة من
ير� لها بسبب حالته إالنشائية وانهيار أجزاء ي
ي
أقبية وجدران ن
المب� .تم من خالل ش
الم�وع ترميم وإعادة بناء العقود
والجدران وتطويع وتشطيب ن
المب� كمركز مجتمعي يحتضن الفن والثقافة.
بادر ش
بالم�وع معهد جوته وبالتعاون مع مركز رواق ومركز إيوان .تم
استكمال تال�ميم ف ي� نهاية  2020وبتكلفة  48,521يورو ،وبدعم من وزارة
الخارجية أ
اللمانية.

مؤسسة دالية – كفر عقب
قام رواق تب�ميم وإعادة تأهيل حوش نارص ِوعلّية بركات ف ي� البلدة
القديمة ف ي� كفر عقب ليصبح بيت الكرمة الذي سيخدم كمطبخ
بالضافة إىل
مجتمعي ،وحديقة مجتمعية ،غرف اجتماعات ،ومكاتب ،إ
ت
غرف� ضيافة .هذا ش
الم�وع أنجز بدعم من جمهورية ألمانيا االتحادية
ي
أ
من خالل بنكها إ ئ
نما� ( )KFWوتنفيذ برنامج المم المتحدة – برنامج
ال ي
ن
الفلسطي� ( )UNDP/PAPPوبتكلفة  140,161دوالراً
مساعدة الشعب
ي
أمريكياً.
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أ
النشطة الثقافية والمجتمعية
يهدف برنامج رواق ف
الثقا� إىل ترسيخ دور المجتمعات ف ي� حماية وتفعيل
ي
ن
المبا� التاريخية ،وتشكيل حاضنة مجتمعية واعية وحامية لموروثها
ي
ف
أساس من التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الثقا� ،كجزء
ي
ي
ين
للفلسطيني� .حالت الظروف الصحية ش
وتف� الجائحة ،من
والسياسية
ي
قدرة رواق لهذا العام عىل تنفيذ أنشطته بالشكل المعتاد ،والتفاعل
مع المجتمع والمدارس والمهرجانات .وبالرغم من ذلك ،استطاع رواق
النشطة الخارجية ،وضمن أ
تنفيذ بعض أ
العداد المسموحة للتجمعات،
ال ت
لك�ونية ،استطاع بها
كما طور رواق أنشطة تفاعلية عىل المنصات إ
ين
فلسط� والعالم.
جماه� متنوعة ف ي�
الوصول إىل
ي
ئ
مهرجان ي ن
الدول (برلينياله)
السينما�
برل�
ي
ي
أرسار حديقة رقمية 50 :زهرة –  50قرية
ضمن المعرض الذي يحمل عنوان ”جزء من المشكلة” ،تمت دعوة
ين
المعماري� يارا ش�يف
رواق ف ي� بداية العام  ،2020وبالتعاون مع
ونارص غولزاري لعرض تركيب ”أرسار حديقة رقمية” .تم عرض العمل
ذو الوسائط المتعددة مع العديد من إنتاجات السينما البديلة .تمكن
ن
ن
ف� ،وتمكن من
الجمهور من التنقل يب� فيلم وثائقي ،وعرض فيديو ي
خالل الهواتف الذكية مسح رموز االستجابة الرسيعة المرفقة بالزهور
فلسط� .أخذ ت
ت
ين
ال�كيب الجمهور ف ي� جولة
وال� تم ّثل قرى ف ي�
الرقمية ي
ن
ن
الوط� إلحياء
الفلسطي� حيث ينفذ رواق برنامجه
رقمية ف ي� المشهد
ي
ي
ين
فلسط�.
أهم  50مركزاً تاريخياً ف ي� ريف
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ندوة رواق

أنشطة القرى

ف
توف� منصة
حافظ رواق للسنة السابعة عىل
التوال عىل تقليده ي� ي
ي
أ
للفراد من خلفيات متنوعة ،لمشاركة أعمالهم وأبحاثهم من خالل ندوة
ال ت
لك�ونية عدداً من المحا�ض ات
تضمنت ندوة رواق وندوته إ
رواقّ .
ن
ت
نان�ي ،إضافة إىل
نجا�
الفتيا� ،ورسي ز ي
ي
والنقاشات ،وساهم فيها ي
ندوات متخصصة ف� ت
ال�ميم ساهم فيها كاروالين فراي ،وكيارا بازيان،
ي
عل ،وماريا غولريز خان ،كما تم عرض فيلم “حارس الذاكرة”
ومها ي
لطارق البكري والمخرجة سوسن قاعود.

ش
م� ”عىل تالل الجيب” ،بمشاركة فريق حماية
قام رواق بتنظيم مسار ي
المحل طارق حمود ،وبلغ عدد الحضور  47شخصاً
الجيب والدليل
ي
ف
منهم أصدقاء رواق .شمل المسار جولة ي� المركز التاريخي وتعريف
أ ف
ف
ش
ش
وم� ف ي�
بم�وع رواق ي� البلدة ،وزيارة للمنطقة الثرية ي� تل الراس ،ي
أ ض
ا� الزراعية وصوال إىل ئب� عزيز التاريخي ،بطول 7كم.
الر ي

ورش العمل والتدريبات
تم التنسيق لدورة ترميم متخصصة ف ي� بداية العام  ،2020استهدفت
ين
ين
ين
عامل� ف ي� قطاع الهندسة المعمارية .كان من
معماري�
مهندس�
ال�اث المعماري ن
المهندس� بأهمية ت
ين
المب�
أهداف الدورة تعريف
ي
�ض
وتدريبهم عىل أساسيات الحفاظ عليه ،من خالل محا ات نظرية
ين
مهندس� ومهندسات ضمن
عمل ،حيث تم استقبال أربعة
وتدريب ي
هذا التدريب .كما ونظم رواق دورة تدريب لطالب الهندسة المعمارية
صيف العام  2020حيث استضاف أربعة طالب من جامعة يب�زيت،
ت ض
ا� ف ي� الورشة .كما واستضاف
وطالبة من جامعة كولومبيا بشكل اف� ي
النسانيات ،وذلك ضمن ش
م�وع رواق
رواق متدربة متخصصة بعلم إ
ث
البح� ف ي� ريف القدس ”القرية كوحدة إنتاج” ،وكانت المخرجات
ي
أ
الساسية للتدريب هي تفريغ جميع مقابالت التاريخ الشفوي ،وكتابة
قص�ة توثق ش
الم�وع ورؤيته وما توصل إليه إىل حينه.
ورقة بحثية ي

14

ن
االف�اضية ليوم ت
الفعالية ت
الفلسطي�
ال�اث
ي
الفلسطي� ،السابع من شت�ين أ
ن
ف� يوم ت
الول ،نظّم مركز الفن
ال�اث
ي
ي
ت
الشع�
الكمنجا�،
جمعية
متها
قد
ُنا”
ث
ا
ر
”ت
بعنوان
فنية
أمسية
ورواق
ّ
ي
بي
لوحت� لفرقة الفنون وبراعمها .عقدت أ
ن
المسية ف ي� حديقة رواق
بمشاركة
ي
ُِ
ش
وتم ب ّثها بشكل مبا� عىل صفحات الفيسبوك للمؤسسات الثالث
ّ
ث
ت
ش
وال� تابعها أك� من ع�ين ألف متابع.
ي
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التدريب إ ت ن
و� (تر ثا�! ...ت
هوي�!)
ي
اللك� ي
ي

هوي�!” تدريباً ت
م�وع ” تر ثا�! ...ت
نظّم رواق ف ي� إطار ش
إلك�ونياً متخصصاً
ي
ي
ين
للمدرب�
عىل مدار خمسة أشهر ،وبالتعاون مع الشبكة العربية
ن
والميرسين .وذلك ضمن خمس مساقات تدريبية وهي :ت
الدي�،
ال�اث
ي
وال�اث الصناعي ،والمهرجانات الزراعية ،ت
ت
وال�اث المهدد بالخطر،
ين
القليم
خ�اء
محلي� ومن إ
إ
والقامات السياحية .واستضافت المساقات ب
ف
ن
فلسط� .استفاد من
والعالم ،وتناولت حاالت دراسية لمواقع تراثية ي�
ي
هذه المساقات التدريبية  71متدرباً.
ف
ت ن
و� حول ت
الثقا�
ال�اث
الملتقى االلك� ي
ي
أ
تم تنظيم هذا الملتقى ف ي� إطار ش
ورو�
الم�وع الممول من االتحاد ال ب ي
ت
...هوي�!” بتنفيذ أفرات ،وجامعة بيت لحم ،ومركز التقارب ي ن
ب�
”تر ث يا�!
ي
ب� ت
ن
ت
الفلسطي� الالمركزي ي ن
بلدي�
نس
ي
ي
الشعوب تي�اكتيس ،والتعاون الفر ي
غرونوبل وبيت لحم .قام رواق بتنظيم الملتقى عىل مدار خمسة أيام،
ن
وتناول مواضيع ذات عالقة ت
القانو� لحماية الموروث
كالطار
بال�اث إ
ي
ف
الثقا� ،وتحديات السياحة ف� ظل الجائحة ،ت
وال�اث والتعليم ،وأمثلة
ي
ي
لتعاونات مع مؤسسات أوروبية ف ي� إطار حماية وتطوير الـ تـراث ف ي�
ف ف
ين
بالضافة إىل
فلسط� ،ووضع الموروث
الثقا� ي� المنطقة العربية ،إ
ي
ف
ف
ن
المد� (� أوروبا كنموذج) � منظومة حماية ت
ال�اث.
دور المجتمع
ي
ي ي
ث
ن
فلسط� والمنطقة
وخب�اً من
ي
استضاف الملتقى أك� من  28متحدثاً ي
العربية وأوروبا.
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ال�اث ف
جائزة إيكروم آثار -الشارقة للممارسات الجيدة ف� الحفاظ عىل ت
الثقا�
ي
ي
حصل رواق عىل جائزة ش
ال�ف من إيكروم آثار -الشارقة للممارسات الجيدة ف ي�
ف
ت
الثقا� ف ي� المنطقة العربية لعام  ،2020/2019وذلك عن
حفظ وحماية ال�اث ي
الفئة أ
ن
”المبا� والمواقع ت
ال�اثية” ي ّ ز
لتم�ه ف ي� العمل المجتمعي ف ي� ش
م�وع
الوىل
ي
”عونة :تأهيل وإعادة إحياء البلدة القديمة ف ي� حجة ،قلقيلية” .نجح ش
الم�وع
محل،
ف ي� اعتماد نهج
ي
تشارك مستوحى من نظام ”العونة” وهو نظام تقليدي ي
الم�وع مع سكان القرية لتأهيلهم لعمليات ت
ال�ميم ش
إذ عمل ش
وإ�اكهم
ف� إحياء ن
المرجوة وزاد
المعدة للسكن ،مما ضاعف النتائج
المبا� التاريخية
ّ
ّ
ي
ي
ف
ن
ش
قدم هذا الم�وع
ي� تقوية اللُحمة يب� أبناء بلدة حجة القديمة .وبذلك ّ
نموذجاً يحتذى به ف� تحقيق التنمية المستدامة أ
للحياء السكنية ف ي� المدن
ي
العربية ،باتخاذه نمطاً تمويلياً معموال ً به ف ي� الثقافة الشعبية.
جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة
م�وعه تل�ميم دير ض
حصل رواق عىل جائزة تقديرية عن ش
الخ� االثري ف ي�
دير البلح /غزة ،ضمن جائزة حسيب صباغ وسعيد خوري للهندسة .تم
بال�اكة مع جمعية نوى ،وإيوان -مركز ت
ترميم ن
المب� ش
ال�اث المعماري ف ي�
غزة ،وبدعم من معهد تراث ولونيا وولونيا -بروكسل العالمية ،والحكومة
السويدية من خالل اليونسكو .ويشغل ش
الم�وع حالياً كمكتبة أطفال
لجمعية نوى ويستقبل مئات أ
ويعت� أحد
الطفال ،وينظم أنشطة متنوعة
ب
قصص النجاح ف ي� القطاع.
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برنامج تنمية الموارد
ال ت
لك�ونية،
ركز رواق جهوده لهذا العام عىل الحمالت إ
والداعم� أ
والوصول أ
ين
الفراد والمؤسسات من خالل
للصدقاء
ال ت
لك�ونية .ساعد هذا التوجه
فعاليات وأنشطة عىل المنصات إ
جماه� واسعة ،وبناء قاعدة البيانات،
رواق عىل الوصول إىل
ي
ف
ف
ن
ين
فلسط� والخارج.
المهتم� ي� مناطق مختلفة ي�
وتوسيع دائرة
ي
حاول رواق المحافظة عىل العالقة والتواصل مع المناطق
ت
جماه�ها سابقاً كالواليات المتحدة
ال� نجح بالوصول إىل
ي
ي
وأس�اليا أ
أ
المريكية ت
والردن.

الخ�ي
عمان ي
عشاء ّ

ف ي� شباط  ،2020قام فريق رواق وبالتعاون مع د .صفوان
خ�ي ف ي� مقر محمد وماهرة أبو غزالة
المرصي ،بتنظيم عشاء ي
أ
للفنون والثقافة ف ي� عمان ،الردن .هدف الحفل إىل جمع
مؤسسة
ب
الت�عات والتعريف بــرواق ،وتضمن عرضاً قدمته ِّ
ف
صا�.
رواق الدكتورة سعاد العامري ومديرته المهندسة شذى ي
واستطاع رواق ضمن هذه الزيارة تنمية موارده وتوسيع قاعدة
بياناته.
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أ
عمال ت
ال�ميم
حملة ” ملح الرض” لدعم ّ

ف
ين
فلسط� ،اضطر
الغــاق الشامل ف ي�
ي� نيسان  ،2020ومع استكمال إ
العديد للعمل من ن ز
الم�ل والتأقلم عىل نمط التباعد االجتماعي والتواصل
ت
الكث�ون أيضاً العمل
اضياً ،حسب طبيعة العمل ،بينما لم يستطع ي
اف� ّ
ال�ميم الذين لم يصلوا مراكز ت
الم�ل ،مثل عمال ت
من ن ز
ال�ميم ولم يحصلوا
عىل قُو ِتهم اليومي ،بسبب توقف عجلة االقتصاد .ولهذا  ،قرر طاقم
الدارة ،وأعضاء الهيئة العامة ،والمقاولون التجمع معاً
رواق ،ومجلس إ
ف
ت
وإطالق مبادرة عاجلة لدعم عمال ال�ميم ي� وقت حاجتهم لنا .دعمت
المبادرة العمال الذين يعملون ف� مشاريع ت
ال�ميم لرواق سواء ف ي� الضفة
ي
الخ�ين ،من دعم  31عامال ً
الغربية أو قطاع غزة .تمكن رواق ،بفضل ي ّ
وعائالتهم لشهرين ي ن
أمريك.
كامل� ،وجمع  34,100دوالر
ي
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فعالية ت
اف�اضية ف ي� عيد الميالد المجيد

استضاف رواق لقا ًء ت
اف�اضياً ف ي� عيد الميالد ،تخلل حفال ً موسيقياً
وجولة ف ي� بعض قرى القدس .هدف اللقاء إىل إعادة االتصال مع
أك� من
أصدقاء رواق ومعارفه ،ومشاركة عمله ومشاريعه مع مجموعة ب
الجمهور وخاصة ف ي� أمريكا .وركّز اللقاء عىل حشد الدعم الستدامة
ت
الكمنجا� ف ي� قرية قلنديا ،وكانت ضيفة ش�ف
أح� الحفل فرقة
رواق .ي
ي
اللقاء وعريفته المحامية فيفيان خلف.

حملة نهاية العام
انطلقت حملة نهاية العام بحلول كانون أ
الول  ،2020وتألفت من
أ
ت
ال� نفذها رواق عىل
فيديو ورسالة تغطي أهم المشاريع والنشطة ي
مدار العام ،ومحاوالت تخطي الظروف الصحية واالقتصادية الصعبة.
وتمت مشاركتها عىل مواقع التواصل االجتماعي الخاصة برواق .وصلت
حوال  5,000شخص من بلدان مختلفة.
الحملة إىل ي
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منشورات رواق
ص�ة ف ي� ريف القدس
مغامرات ب
أ
ف
ف
صغ�ة ي� مهمة للعثور عىل الحجر المسحور الذي ُسق من قرية
كتيب أنشطة للطفال يتتبع نبتة صبار ي
”مغامرات ب
ص�ة ي� ريف القدس” هو ّ
أ
حوال ست قرى مقدسية
بيت إكسا ،من خالل رحلة بع� قرى القدس .إىل جانب النشطة المختلفة ،يقدم ّ
الكتيب قصصاً وشخصيات ومعالم من ي
أ
أ
ف
ف
الكتيب مع الطفال ي� أي أنشطة مستقبلية ي� القرى
عمل فيها رواق خالل العوام الماضية ضمن أبحاثه ومشاريعه .يهدف رواق إىل مشاركة ّ
والمدارس المحلية .تم إصدار هذا العمل بدعم من صندوق الحماية ف
الثقا� للمجلس ب ن
يطا�.
ال� ي
ي
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الدارة ،الطاقم ،الداعمون
مجلس إ
ش
وتف� الجائحة عقد مجلس
بسبب الظروف الصحية
ي
ين
جلست� لهذا العام ،وذلك لمناقشة الخطط
إدارة رواق
ت
الحال ،ومجاالت التطوير المحتملة
االس�اتيجية ،والوضع
ي
للمشاريع القائمة والمنتهية ،كما عقد االجتماع السنوي للهيئة
العامة ف ي� حزيران .2020
الدارة للعام :2020
مجلس إ

ف ي� العام  ،2020تكونت عائلة رواق من:
آية الطحان		

مهندسة معمارية

		
خلدون بشارة

مدير

		
خلود النجار

مهندسة موقع

		
دانا عباس

مهندسة معمارية

		
سجى منصور

مهندسة معمارية

		
سعاد العامري
ت
		
التي�
سماح ي
ف
صا�
شذى ي

تجنيد موارد وعالقات عامة (متطوعة)
مساعدة إدارية

		
مها أبو شوشة

الرئيس

		
فرحات مهوي

نائب الرئيس

غسان عبد هللا

ين
أم� صندوق

مراد منصور

خريستو برشة		

ين
أم� الرس

محمد صبحي

سعاد العامري		

عضو

ميشيل سالمة

مهندس معماري /مدير دائرة ت
ال�ميم

ن
		
ها� قرط
ي

عضو

هبة العمري

مسؤولة التنمية

إياد مرسوجي		

عضو

يوسف دار طه

مهندس معماري  /مرمم
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طارق دار نارص

مديرة
ال ش�اف
مهندس موقع /مدير دائرة إ
المال
المدير ي
مكت�
مساعد ب ي

لم يكن من الممكن إنجاز نشاطاتنا ومشاريعنا دون دعم أ
الفراد والمؤسسات التالية:
العر� للإنماء االقتصادي واالجتماعي
الصندوق ب ي
ف
ال�يطا�ن
صندوق الحماية
الثقا� للمجلس ب
ي
ي
حكومة السويد من خالل اليونسكو
توم كيه
ت
الوكالة الولونية لل�اث
ولونيا  -بروكسل العالمية
ال�ق أ
تحالف أطفال ش
الوسط
ش
�	-اكة الفنون

-

دوين
معهد غوته  -رام هللا
القنصلية الفرنسية
جامعة بيت لحم
ف
ن
ت
ز
الدول لحماية ال�اث ي� مناطق ال�اع (أ ِلف)
التحالف
ي
أ
ئ
ن
الفلسطي� ()UNDP/PAPP
نما� ( )KFWوتنفيذ برنامج المم المتحدة – برنامج مساعدة الشعب
جمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنكها إ
ال ي
ي
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التقرير المالي

اليضاحات
مالحظة :قوائم إ
متوفرة بالتفصيل عىل
www.riwaq.org
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2020
Annual Report

Riwaq 2020
The year 2020 was a global challenge on many levels. At a time when the world was suffering from the
lockdowns due to the pandemic and restrictions on gatherings all other sectors suffered from a lack of
resources and uncertainties. Tourism, culture, and the cultural heritage are amongst many other sectors
that have suffered -till this day- from the consequences of the pandemic. The year 2020 was challenging for
Riwaq; we struggled to continue our works in the sites and with the public and local communities. Add to this,
the financial challenges caused by the pandemic and the geopolitical pressures and changes in international
donors’ strategies and priorities.
Despite the challenges, Riwaq was able to complete the projects in creative ways and responding to the
pandemic conditions. Riwaq’s team worked on completing designs and projects plans from their homes for
nearly three months during the lockdowns and returned to work at the office and sites following the safety
and security instructions afterward.
At the beginning of the year 2020 and before the lockdowns, Riwaq participated in the Berlinale with the
“Secrets of a Digital Garden: 50 Flowers ... 50 Villages” exhibition. Riwaq celebrated Palestinian Heritage Day
through an online event in partnership with Al Kamandjati and the Popular Art Center. As for the restoration
and rehabilitation projects, Riwaq continued working on the rehabilitation of rural Jerusalem as part of the
Life Jacket Project. Riwaq implemented restoration works in the historic centres of Qalandiya, al-Jib, and Kafr
‘Aqab, in addition to the restoration of Al Ghussein Mansion in Gaza.

Vision: Cultural and natural heritage that thrives and enjoys protection at the national and regional levels,
fosters knowledge exchange, contributes to the national identity, and acknowledges the cultural and human
dimensions of Palestine.

Riwaq was able to maintain its relationship with the partners and communities through a series of virtual
events, including an International Symposium on cultural heritage and the organization of specialized online
training courses within the project “My Heritage! ... My Identity!”. Riwaq has also organized a series of digital
campaigns to support the sustainability of Riwaq and its programs, the most important of which was the
campaign to support restoration workers during the lockdowns because of the pandemic.

Mission: Working to restore and revive the cultural and natural heritage in Palestine, document and preserve
it, through mobilizing resources, implementing programs and projects, and contributing to drafting supportive
policies and building partnerships that lead to increased knowledge exchange and national awareness.
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50 Historic Centers Program: The Jerusalem
Life Jacket
The Life Jacket: Revitalization of the Jerusalem Cluster
In 2020 Riwaq continued to work within its vision to develop
and revitalize the historic centers within the Jerusalem
cluster. Riwaq carried on to restore and create common
activities that emphasize the relationships between these
fragmented communities through their historic centers.
Physical interventions were implemented in the historic
centers of Qalandiya and al-Jib (northwest of Jerusalem),
and Kafr Aqab (northeast of Jerusalem) in addition to
research work to develop a vision for these villages through
research in the village as a productive unit and the extension
of work to include its built, natural and archaeological areas.
In addition to their products, crafts, social, and cultural
relationships.

Al Jib Village – 4th phase
In collaboration with Al-Jib municipality, Riwaq completed the
restoration works for the fourth phase of the rehabilitation of
its historic center. The project aimed at creating public spaces
for the residents, facilitating movement within the historic
center, and linking it to the surrounding neighborhoods.
The restoration work focused on paving and preparing the
main alley and open spaces leading to the landmarks; the
Byzantine Fort (church) and the Sheikh Hamed shrine. The
works included the creation of an artistic mural executed by
artist Alaa Al-Baba. The project was completed for a cost of
USD 91,355, made available by the Cultural Protection Fund
of the British Council.
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Qalandiya – 3rd phase
Riwaq implemented the third phase of the project
to restore and rehabilitate the historic center of
Qalandiya in collaboration with the Village Council.
This phase included the preventive restoration of
six historic buildings, and a complete restoration of
a building to be used as a cultural residency. The
residency provides a space for local and international
researchers and artists to explore topics related to
architecture, environment, society, and visual arts.
The project was completed at a cost of USD 143,480,
made available by the Cultural Protection Fund of the
British Council.

Kafr ‘Aqab – 3rd phase
In collaboration with the Municipality of Kafr
‘Aqab, Riwaq implemented the third phase of the
restoration works in its historic center. This phase
included the uncovering of a historic courtyard that
includes three rooms, a yard, and its original alley,
in addition to the preventive conservation of these
rooms and insulation of their roofs. The project was
completed for a cost of USD 80,004, made available
by the Cultural Protection Fund of the British Council.

8

Community Centers/Cultural
Infrastructure for Social Change
Restoration projects and creating headquarters
for community institutions for the year 2020 were
concentrated in the rural Jerusalem. These projects
are made as an attempt to intensify efforts and create
successful models within Riwaq’s vision to transform
its historic centers into productive cultural hubs. In
the interest of expanding the work, maximizing its
impact, and transferring knowledge to the besieged
sector, Riwaq also worked in Gaza City this year.

Al Huqqiyeh Mansion in Qalandiya – Third
phase
Riwaq has completed the third and final phase of the
restoration of Al Huqqiyeh Mansion in the historic
center of Qalandiya, to serve as a resource center and
a library Riwaq. Also, it will operate as a headquarter
to local institutions or companies. The multi-room
building and squares will form a center of attraction
that will contribute to bringing life back to the historic
center, and to the socioeconomic development of its
community and the surrounding villages. The project
was completed for a cost of USD 133,928, made
available by the Federal Republic of Germany through
its Development Bank (KFW), and executed by the
United Nations Program/Program of Assistance to the
Palestinian People (UNDP/PAPP).
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Siraj Library Headquarters - Kafr Aqab

Restoration of Al-Ghussein House, Gaza

In collaboration with the Siraj Library Association
and Dar Al-Hakaya Charitable Trust, Riwaq restored
and revitalized Dar Irshaid building, in the historic
center of Kafr ‘Aqab. The building consists of four
rooms and a front yard. The project aims to support
the development of libraries in the Palestinian
villages and to develop high-quality and accessible
library programs contributing to the education of the
Palestinians. The project was completed at a cost of
USD 38,617, made available by the French Consulate.

At the heart of Gaza old city, the ten-room mansion
surrounded by a garden, built towards the end of
the 19th or early 20th century was in a devastating
state of preservation due to structural failure and
the collapse of large segments of its vaults and
walls. The restoration project aimed at restoring the
integrity of the structure and adapting the building
as a community centre directed to art and culture.
The project was initiated by Goethe Institut and in
collaboration with Riwaq and Iwan. The project was
completed by the end of 2020, with a total cost of
52,756 euros, made available by the German Federal
Foreign Office.

Dalia Association - Kafr ‘Aqab
RIWAQ has restored and rehabilitated Hosh Nasser
and Barakat Attic in the historic center of Kafr
‘Aqab to serve as premises for Dalia Association.
The premises include as a community kitchen, a
community garden, meeting rooms, and offices,
in addition to two guest rooms. This project was
completed with a cost of USD 140,161, made
available by the Federal Republic of Germany
through the its Development Bank (KFW), and
executed by the United Nations Program/Program
of Assistance to the Palestinian People (UNDP/
PAPP).
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Cultural and Community-based
Activities
Riwaq’s Cultural Program aims to empower the role
of local communities in protecting and managing
cultural heritage. Moreover, the program focuses
on creating culturally conscious communities that
consider their cultural heritage as an essential
part of the economic, social, cultural, and political
development of Palestinians. The COVID-19 pandemic
and the lockdowns challenged Riwaq’s ability to carry
out its activities as usual and interact with the public.
Despite the challenges, Riwaq managed to implement
outdoor activities within the permitted numbers of
gatherings. Riwaq also developed interactive online
activities on social media and digital platforms,
which helped in reaching out to various audiences in
Palestine and beyond.

Berlinale 70 Internationale Filmfestspiele
Berline, Forum Expanded, Berlin
Within the exhibit entitled “Part of the Problem”,
Riwaq, in collaboration with architects Yara Sharif and
Nasser Golzari, was invited to exhibit the installation
“Secrets of a Digital Garden.” The multimedia work
was exhibited along several of alternative cinematic
productions. The audience was able to navigate
between a documentary film, video art, and was able
to scan QRs attached to digital flowers representing
villages in Palestine. The installation took the
audience on a digital tour throughout the landscapes
of Palestine where Riwaq has been implementing the
national-scale revitalization program of the 50 most
significant historic centers in rural Palestine.
12
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Riwaq Seminar

Village Activities

For the seventh year in a row, Riwaq has provided a
platform for individuals from different backgrounds
to share their work and research within its seminar.
The seminars and the webinars included a number
of lectures and discussions in which Najati Al-Fityani
and Sari Zananiri contributed, in addition to seminars
specialized in restoration with the participation of
Caroline Fry, Chiara Bazian, Maha Ali, and Maria
Gulrez Khan. In addition, Riwaq screened the film
“the Guardian of Memory” directed by Sawsan
Qaoud, and in the presence of its main protagonist
Tariq Al-Bakri.

Riwaq organized a walking trail “on the hills of al Jib”,
with the participation of al Jib Protection Team and
local guide, Tariq Hammoud. The length of the path
was 7 km and included a tour of the historic center, an
introduction to Riwaq’s rehabilitation project, a visit
to the archaeological area in Tal al-Ras, and a walk
in the agricultural lands to the historic Bir Aziz. 47
attended the tour.

Workshops and training
Early 2020, Riwaq organized a specialized restoration
course was organized, targeting architects. The
workshop aimed to introduce cultural heritage,
documentation, and conservation techniques to the
participants and included theoretical lectures and
practical training. Four architects participated in the
workshop. Riwaq also organized a training course
for architecture students in the summer of 2020,
where four students from Birzeit University joined,
and a student from Columbia University participated
virtually in the workshop. Riwaq also hosted an intern
within research project RIWAQ in rural Jerusalem,
“The village as a production unit.” The main outputs
of the training were the transcription of oral history
interviews and the writing of a short research paper
documenting the project, its vision, and its findings
to date.
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The virtual event of the Palestinian Heritage Day
On Palestinian Heritage Day, October 7th 2020, The
Popular Art Centre and Riwaq hosted an artistic
evening entitled “Our Heritage.” The event was
presented by Al-Kamandjati Association, with the
participation of El-Funoun Dance Troupe in two
dancing performances. The event took place at Riwaq
and was live-streamed on the Facebook pages of the
three organizations. It reached more than 20,000
people from all over the world.

Online training program“My Heritage!...My Identity!”
As part of the EU funded project “My Heritage! ...
My Identity!” Riwaq organized a specialized online
training for five months in collaboration with the Arab
Network for Trainers and Facilitators. The training
included five modules; religious heritage, industrial
heritage, agricultural festivals, endangered heritage,
and touristic accommodations. The courses hosted
local, regional, and international experts and dealt
with case studies of heritage sites in Palestine. 71
trainees benefited from the training courses.
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International Symposium on cultural heritage
This symposium was organized within the framework
of the EU-funded project “My Heritage! ... My Identity!”
implemented by Efrat and Bethlehem University and
Tetraktys and the decentralized French-Palestinian
cooperation between the municipalities of Grenoble
and Bethlehem. Riwaq organized the forum for five
days and dealt with issues related to heritage, such as
the legal framework for protecting cultural heritage,
challenges of tourism in light of the pandemic,
heritage and education, cases of cooperation with
European institutions in the framework of protecting
and developing heritage in Palestine, and the status
of cultural heritage in the Arab region, in addition the
forum discussed the role of civil society (in Europe as
a case study) in the heritage protection. The forum
hosted more than 28 speakers and experts from
Palestine, the Arab region, and Europe.

Haseeb Al-Sabbagh and Said Khoury
Engineering Prize

ICCROM Athar-Sharjah Award for Good
Practices in Cultural Heritage Preservation
Riwaq was awarded the Honorary Award from ICCROM
Athar - Sharjah for Good Practices in Preserving and
Protecting Cultural Heritage in the Arab Region for the
year 2019/2020. The award comes as part of of the first
category “Heritage Buildings and Sites” for Riwaq’s
distinction in community work in the project “ ’Oneh:
Rehabilitation and Revitalization of the historic center
of Hajjah, Qalqilya”. The project succeeded in adopting
a participatory approach inspired by the “Al-‘oneh,”
which is a local traditional conduct. Throughout the
project, locals were trained on restoration know-how
and were involved in reviving their historic buildings
to be used as housing. This had a deep impact and
strengthened the ownership of locals towards their
heritage. Thus, this project provided a model to be
emulated in achieving sustainable development of
residential neighborhoods in villages by adopting
methods applied in traditional systems.

Riwaq received the Honorary Award for its project to
restore the archaeological monastery of Al-Khader in
Deir Al-Balah/Gaza, as part of the Haseeb Sabbagh
and Said Khoury Engineering Prize. The building was
restored in partnership with the Nawa Association, Iwan
- the Architectural Heritage Center in Gaza, and with
the support of the L’Agence Wallonne du Patrimoine
(AWaP), and Wallonie-Bruxelles International (WBI),
and Government of Sweden through UNESCO. The
project is now utilized as a children’s library for the
Nawa Association, and receives thousands of children,
organizes various activities, and is considered to be
one of the success stories in the sector.
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Resource Development Program
RIWAQ focused its efforts for this year on digital
campaigns, reaching friends, individual supporters
and institutions through activities and virtual events
on digital platforms. This approach helped Riwaq to
reach large audiences, build a database, and expand
the circle of interested people in different regions in
Palestine and abroad. Riwaq tried to maintain the
relationship and communicate with communities
outside of Palestine such as the U.S.A., Australia and
Jordan.

Amman Fundraising Event
In February, Riwaq’s team headed to Amman, Jordan,
for a fundraising event at the Mohammad and Mahera
Abu Ghazaleh Foundation for Art & Culture. The event
included a presentation by Riwaq’s founder, Dr. Suad
Amiry and its Director, architect Shatha Safi. Riwaq was
able to grow its resources and expand the database.
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The “Salt of the Earth” campaign to support
restoration workers
In April 2020, and when everyone in Palestine was
under a complete lockdowns and working from home,
many workers were unable to do so due to the nature
of their work. Construction workers couldn’t reach
heritage sites and were, therefore, unable to get
their daily wages. For that reason, Riwaq established
an urgent initiative to support restoration workers
who are the main protectors of our cultural heritage.
Riwaq’s team, board, general assembly members,
and contractors came together to donate to laborers
who work on restoration projects with Riwaq. The
initiative supported workers who work on restoration
projects for Riwaq in the West Bank and Gaza Strip.
Riwaq managed to raise generous contributions (USD
34,100) to support 31 laborers and their families in
April and May 2020.
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Christmas virtual event
Riwaq hosted an online Christmas event which
included a virtual music concert and a tour in some
Jerusalem villages. The aim of the event was to
reconnect with Riwaq’s friends and contacts, and
to expose its work and projects to a larger group
of audience. In addition, it focused on publicizing
Riwaq to mobilize support Riwaq’s sustainability. The
concert was performed by Al-Kamandjati ensemble in
the village of Qalandiya. Attorney at Law, Ms. Vivian
Khalaf was the event’s MC and Shatha Safi and Suad
Amiry presented Riwaq’s story and missions.

Year-end campaign
The end of the year campaign was launched in
December 2020. It consisted of a message from
Riwaq covering the main projects and activities that
Riwaq has implemented throughout the year, and
how it dealt with the difficult health and economic
crisis. The campaign also included a video by Riwaq
and other visuals that were shared on social media.
The campaign has reached around 50,000 people
from different countries.
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Publications
Sabra’s Adventures in Rural Jerusalem
This children’s activity booklet follows a little cactus in its mission to find the stolen enchanted stone from
Beit Iksa, through a journey across Jerusalem villages. Along the different activities, the booklet introduces
stories, characters and landmarks from around six Jerusalem villages where the work and research of Riwaq
took place. This booklet will be shared with children in Riwaq’s village-based activities and with local schools.
This work was funded by the Cultural Protection Fund of the British council.
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Board, Staff and Supporters
Due to the health conditions and the Lockdowns
of the pandemic, Riwaq’s Board convened twice
this year to discuss strategic plans, the current
situation and potential areas of development for
existing and completed projects, and the annual
meeting of the General Assembly was held in
June 2020.

In 2020 the Riwaq Board consisted of:

In 2020, the RIWAQ family consisted of the
following members:

Our activities and projects would not have been possible without the support of the
following organizations and individuals:

Aya Tahhan

Architect

Arab Fund for Economic & Social Development

Khaldun Bshara		

Director

Cultural Protection Fund of the British Council

Kholoud al Najjar

Site Engineer

Government of Sweden through UNESCO

Dana Abbas		

Architect

Tom Kay

Hiba Omari

Development Officer

L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP)

Saja Mansour

Architect

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Suad Amiry

PR & Fundraising
Support (volunteer)

Middle East Children Alliance (MECA)

Samah Daraghmeh

Administrative Assistant

Shatha Safi		

Director

Doen Foundation

Tareq Dar Nasser

Site Engineer/ Director of
Supervision Department

Maha Abu Shousheh

President

Farhat Muhawi		

Vice-President

Ghassan Abdullah

Treasurer

Murad Mansour

Financial Manager

Christo Bursheh

Secretary

Mohammad Subhi

Office Support

Suad Amiry		

Member

Michel Salameh		

Hani Kort		

Member

Architect/ Director of the
Restoration Department

Iyad Masrouji

Member

Yousef Dar Taha		

Architect/ Restorer
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Arts Collaboratory
Goethe Institute - Ramallah
French Consulate
Bethlehem University
ALIPH- The International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Zones
Federal Republic of Germany through the its Development Bank (KFW) and executed by the United Nations
Program/Program of Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP)
Riwaq also thanks its group of friends, the supportive individuals, its staff and its board of directors for their
generous support that help RIWAQ to continue its programs and achieve its goals and mission.
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Riwaq Financial
Report

Note: for a full report with
all detailed notes please
visit RIWAQ
website: www.riwaq.org
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