
 تعّھدوا بدعمكم	لحملة المركز الثقافي في غزة

	

 ھذا النداء ، ونیویورك ولندن هللا ورام غزة في والناشطین الفنانین من مجموعة بتنظیم من
	من مدعوم

Caryl Churchill, (Playwright, UK), Harriet Walter, (Actor, UK), Iman Aoun (Actor, 
Ashtar Theatre, Palestine), Omar Al Qattan,(Chair, A M Qattan Foundation UK), 
Wallace Shawn (Playwright US), Jamal Al Rozzi (NGO Chief Executive Officer, 
Co-Director, Theatre of Everybody, Palestine), Jessica Litvak (Theatre Director, 
HEAT Collective, US), Shalva Wise, (Producer & Organizer, US), Jonathan 
Chadwick (Theatre Director, Az Theatre, UK), Hossam Madhoun (Child 
Protection Officer, Co-Director Theatre for Everybody, Palestine), Deborah 
Eisenberg (Writer, US), International Committee for Artists Freedom (UK) 

	

 في غزة في الثقافي المسحال سعید لمركز الكامل بالتدمیر صدمنا ، أدناه الموقعون نحن

 .مستھدفة إسرائیلیة جویة غارةب 2018 أغسطس، 9

 تجاه العمیق األلمو بالغضب یشعرون الذین األوسع ومجتمع غزة غزة مبدعي مع نقف نحن
 أحد دمیرتل ویعبرون عن شدید حزنھم  كما ، الفلسطینیة والھویة للثقافة الرمز ھذا على القضاء

 .المحاصرة غزة في والموسیقى المسرح التي تحتوى على مساحات لتقدیم األماكن المحدودة 

 والمعارض واالحتفاالت المسرحیات لمئات بیتا المسحال كان ، 2004 عام في إنشائھ منذ
 لذینا لألطفالیة ترفیھ أنشطة المركز شمل كما. المجتمعیة والفعالیات الموسیقیة والعروض
 اتلمئ الدبكة لتعلیم رقص مدرسة ذلك في بما ، غزة في متتالیة حروب ثالثة من تضرروا
 .معزول مجتمعل مدمرة خسارة بالفعل إنھا. األطفال

 .زةلغ ثقافي مركز بناء إلعادة دولیةال حملةھذه ال خالل من لالمسحا دور مواصلةل بدعمنا تعھدن

 ةدولی عمل لجنة مع والعمل بالتطویر ملتزمون غزة في ثقافي الدولیة لمركز أعضاء الحملة
 .اإلبداعي غزة ومن مجتمع في تكون جذورھا

 . الجھد ھذال بدعمھم التعھد على اإلبداعیة الثقافة بأھمیة المعنیین جمیع نحث

 مشروع في بالمساھمة والتزامنا شعورنا قوةعن  معبرا أن یكون الجھدنھدف من خالل ھذا 
 لغزة التي تستحق. الثقافي المركز بناء إعادة

 PPAN	PPAN .Statement الفلسطینیة األدائیة الفنون شبكة قبل من مدعوم النداء ھذا 

 مالحظة: 

 . اإلقامة وبلد ، والمھنة ، اإللكتروني والبرید ، اسمك التعھد یتطلب ھذا. 1

 اركتھامش تتم ولن المشروع ھذا حول المستقبلیة للمراسالت فقط ھذه المعلومات استخدام سیتم
 شخص أي مع



 المنشورات في ظھری سوف) أومنظمة فرد( اسمك. فردك أو كمنظمة بدعمك تتعھد أن یمكنك. 2
 .العامة

 (Collective	HEAT	و ) لندن (	Theater	Az ھم ھذه الدعم أعضاء شبكة على القیمون. 3
 ).نیویورك

 الثقافي: المسحال مركز تدمیر حول المعلومات من لمزید. 4

: 2018 أغسطس 10 للتفجیر التالي الیوم في Hyperallergic على نشرت مقالة •
Read	Hyperallergic	article	

 صحیفة في نشرت المتحدة في مجال الفن في المملكة العاملین نخبة من من رسالة •
The	Guardian 2018 أغسطس 16 في:Read	letter	in	The	Guardian		

		Guardian	The	in	article	Read:2018 أغسطس 16 الجاردیان من مقال •
		video	View:الثقافي المركز خسارة فقدان عن غزة في تصویره تم فیدیو •

	


