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كممة المديرة العامة

لقد صار قمبي قابالً كل صورٍة

ودير لرهبان ومأوى لغزالن

ٍ
ٍ
كعـبة
إنجيل وترنيم
وترتيل

ومصحف توراة وآيات قرآن
ركائبه فالحب ديني وايماني
ُ

أدين بدين الحب آ ّنى توجهت

ابن عربي

قامت مؤسسة تامر لمتعمم المجتمعي بتنفيذ مراجعة ذاتية لجوانب عديدة من عمميا ،بما في ذلك الرؤية والرسالة ،والفمسفة واالستراتيجيات ،باالضافة إلى القضايا االدارية من حيث االجراءات
االدارية والمالية التي تعمل عمييا المؤسسة .تمكنت تامر من خالل ىذه المراجعة أن تعيد قراءة وتحميل الواقع ،ونقد وتقييم الذات ،والخروج بتصور أفضل لمتحرك نحو المستقبل.
إن مسارات تامر ما ىي إال مسارات تتشكل بصحبة شركائيا األطفال والشباب والمكتبين والمكتبيات في المدارس والمجتمع ككل ،لتخرج عنيم بواسطتيا المعرفة والمحبة والتحرر اإلنساني،
أساسو "حب الحياة" .لقد استطعنا من خالل ىذه التجربة أن نعيد بناء المفاىيم التي تترابط بيا ذواتنا تشير إلى بنوية ما متعمقة باالتجاىات واألولويات في العمل ،تخدم أساساً الخطاب
االنساني الحر ،القائم عمى منيج احترام الشركاء ،والبناء عمى ما ىو موجود في المجتمع وعند اطفالنا.
وفي االطار األوسع ،إن المراجعة والتأمل يعكسان قدرة انسانية عالية عمى الوقوف عمى التجارب ،والتي ىي اجتيادات انسانية تصيب احيانا ،وال تصيب احيانا اخرى  .فما ال نصيب بو ىو
االىم واالقدر عمى مساعدتنا في خمق حيز جديد لمتعمم ،والذي بدونو تصبح الحياة شاحبة وبدون روح .فالتجربة والتجريب والمواصمة بدون كمل تدعم التطور والنمو والوضوح في الرؤية
ضمن ضبابية السياق الذي نعيشو في ظل االحتالل واالنقسام ،والتغيرات في المنطقة العربية .تترك كميا الكثير من االلم واالرباك ،والتشويو والقسوة ....نعمل عمى التجاوز من خالل عممنا
واجتيادنا مع شركائنا لنكون إحدى النقاط المضيئة ،نموذجا يبنى لواقع آمن وحر لنا وألبناءنا.
رناد القبج
المديرة العامة
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مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي

مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تيتم بالتعميم المجتمعي ،تأسست في القدس عام  1989استجابة لحاجة المجتمع الفمسطيني الممحة الكتساب وسائل ناجعة تساعد في التعمم

واإلنتاج في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خمقيا االحتالل اإلسرائيمي .وتتخذ المؤسسة رؤية راسخة ليا منذ نشأتيا " ،من أجل مجتمع فمسطيني تعممي حر وآمن" ،وتوظف رسالتيا وفمسفة عمميا
وقدرات العاممين فييا وكذلك قدرات المجتمع من أجل تحقيق ىذه الرؤية.

اسم المؤسسة
لالسم داللتو ،فاسم مؤسسة تامر مشتق من اسم فاكية التمر؛ تمك الفاكية ذات الحضور والقيمة في الموروث والثقافة الفمسطينية والعربية .والتمر يأتي من شجرة النخيل التي كانت تاريخياً

ومعب اًر عن المشاركة داخل المجتمع ومحفّ از لمنمو
المصدر األساسي لمتغذية ولمحفاظ عمى الحياة عندما لم يتوافر طعام آخر ،مما جعل التمر -عمى الدوام -رم اًز لمغذاء الروحي والتفاىم ّ ،
الروحي.
وتحسن من إنتاج شجرة النخيل األنثى،
والتامر :جامع التمر ،وىو الشخص الذي ينقل بذور التمر من شجرة نخل ذكر إلى شجرة نخل أنثى النتاج فاكية التمر ،وىي عممية تمقّح البذور
ّ

وىو ما يتقاطع ضمنياً ودور مؤسسة تامر في المجتمع ،حيث أن المؤسسة تنقل المعرفة والتجارب من شخص آلخر لتطوير قدرات المنتفعين ومياراتيم عمى المستوى المجتمعي ،عالوة
عمى أننا في المؤسسة نساعد المجتمع الفمسطيني عمى النمو والتعمم الذاتي من خالل نشر المعرفة فيو.

شعار المؤسسة
تعوق التقدم
شعارنا ّ
معبر ،فيو زىرة حنون تنمو مخترقة التربة الصمبة ،لتعكس األمل والقدرة عمى التغيير داخل المجتمع ،والذي يكون أحياناً مميئاً بقيود مجتمعية وأنماط من التفكير قد ّ
وتضيع الطاقات ،وبالنسبة لمؤسسة تامر؛ فإن ىذا األمل يتجسد في األطفال والشباب الذين يشبيون زىرة الحنون في اختراقيا لكل العوائق ليشاركوا في عمميتي التغيير والتطوير المجتمعي.
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الهيئة العامة ومجمس االدارة

رئيسة مجمس االدارة

السيدة عبمة ناصر

نائب رئيسة مجمس االدارة

السيد موريس بقمة

أمين الصندوق

السيد محمود عوض

عضو مجمس إدارة

الدكتور محمود العطشان

عضو مجمس إدارة

السيد معن سمارة /السيدة جانيت ميخائيل

أمين السر

عضو مجمس إدارة

السيد عامر الشوممي

السيد كمال شمشوم

عقدت الييئة العامة اجتماعيا السنوي في  2013/6/10تم فيو اقرار التقرير االداري والمالي ،كما تم تكريم لمسيدة أرحام الضامن عمى مسيرتيا التطوعية وعطائيا لممؤسسة .وتشكمت خالل
االجتماع لجنة االستثمار وتضم كل من عبمة ناصر ،وجانيت ميخائيل ،وسامح عبوشي ،وعامر الشوممي.
عقد مجمس االدارة  7اجتماعات دورية خالل العام  ،باإلضافة إلى اجتماعات أخرى لنقاش قضايا الخموة المتعمقة بالتخطيط اإلستراتيجي لممؤسسة ومراجعة األدلة اإلدارية والمالية ،واجتماعات
لنقاش قضايا إدارية طارئة .وقدم معن سمارة استقالتو من المجمس ،وعمى ضوء ذلك وضمن االجراءات التي يسمح بيا النظام الداخمي ،فقد قرر المجمس باالجماع ترشيح السيدة جانيت
ميخائيل لعضوية المجمس ،وقد وافقت عمى االنضمام.
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طاقم مؤسسة تامر

اسماء ىدروس

ربا طوطح

سارة زىران

غادة عبد العال

منى ابو حجمة

فاتنة الجمل

إحسان االفرنجي
احالم عابد

امل عبيدي (من )2013/10

رشا مصمح (من شير )2013/11

سمر القطب

فادي عطاري

نبمية حسن

جييان ابو الشين

احمد حنيطي

آالء قرمان

رماح ابو زيد

سموى جرادات

لبنى طو

ىالة كتانة

محمد الخواجا

احمد عاشور

جوانا رفيدي

رمزي بوشة

شادي العيسة

كامل سميمان

ىبة فرج ()2013

احالم سممان

احمد عمارنة

حرب طوباسي

رناد حامد

عبد السالم نخمة

محمد ابو سميمان

ربى عيسى

اسالم صريفي

دياال حاليقة

روال حداد ( من شير )2013/11

عبير ظاىر (جديدة)

محمد زيارة

انوار التتري
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ممخص انجازات العام 1023
إن االنجاز األىم الذي يستحق االشارة إليو في العام  3102ىو الشراكة المجتمعية .خالل العام ،برزت مبادرات تنادي بالقراءة كمسار لمتحرر في المجتمع الفمسطيني .أمينات مكتبات وأمناء
يقرأون ليغيروا!
وفي ط يات ىذا االنجاز نجد العديد من االنجازات المتفرعة أىميا يتمثل بقرب الطاقم من المجتمع وتواجده المستمر مع الناس الكتشاف الظروف والممارسات والحمول لمعممية التعممية داخل
المكتبة أو المدرسة أو المركز الشبابي .كل نقاش كتاب مع جموع العاممين مع األطفال أو مع األطفال واليافعين أنفسيم جاء لفعل تغيير ،تنبثق عنو قراءات ضمن مسارات فكرية لمكبار أو
تجارب انسانية بين األطفال واليافعين .البيئة التعممية اآلمنة تبدأ بقبول فكرة الحوار حول ما ىو في مصمحة الطفل وىذا ما نشير إليو كإنجاز يعتبر أرضية لتحقيقنا أية غايات أخرى .من بين
 051مكتبة مدرسية ومجتمعية تعمل معيا المؤسسة ،نعتز بأن  32من أمناء المكتبات فييا يعكسون نموذجاً لتوفير بيئة تعممية آمنة داخل المكتبات التي يعممون فييا .إضافة لذلك شارك ما يزيد
عمى  2111من األىالي في األنشطة الموجية لألىالي والتي تدعو لتشجيعيم وأبناءىم عمى القراءة.
أنتجت المؤسسة خالل العام ما يقارب  03منتج ثقافي في ثقافة الطفل تم توزيع  2111نسخة نتجت من كل عنوان عمى الشراكاء ممثمين في و ازرة التربية والتعميم ومدارسيا ،باالضافة إلى
الشركاء والمراكز المجتمعية المعنية والتي وصل عددىا إلى  051مكتبة مجتمعية ومدرسية .يضاف إلى ىذه المنتجات ،قامت المؤسسة بشراء  011عنواناً في أدب األطفال وتوزيعيا لذات
الجيات.
وقد شارك ما يقارب  010111من األطفال واليافعين في أنشطة حممة تشجيع القراءة وأنشطة القراءة والكتابة ونقاش الكتب ،باإلضافة إلى مشاركة  511من الشباب في مبادرات مجتمعية وفي
التعبير عن أنفسيم عبر وسائل إعالمية متعددة.
إضافة لذلك ،تمكنت المؤسسة من وضع خط أساس لعمميا في العام  ، 2013تشير في االعوام التالية إلى انجازاتيا نسبة إليو ،ويضاف ليذا الخط ما يستجد أثناء انخراطنا في العمل.
وعمى صعيد الطاقم ،فقد أتم الطاقم قراءات عديدة لخميل السكاكيني وباولو فراري وروز ماري صايغ خالل العام .إضافة لذلك ،شاركت ثالث من موظفات المؤسسة في دورة متخصصة
اء.
لمنقد الفني .كما وأتم اثنان من الطاقم رسائل الماجستير في العموم االجتماعية والنوع االجتماعي والتنمية ،آممين أن يساىم ىذا االنجاز لرفد العمل ثر ً
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رؤية المؤسسة
نحو " مجتمع فمسطيني تعمّمي حر وآمن"
رسالة المؤسسة

تشجيع وتعميق ثقافة التعمم لدى االطفال ،واليافعين ،والعاممين معيم في فمسطين.

منظومة القيم
يتطمب تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتيا التزام المؤسسة (الييئة العامة ،مجمس اإلدارة ،الييئة اإل دارية والعاممين فييا) لتحقيق رسالتيا من خالل ثقافة عمل تعتمد عمى مجموعة متكاممة من
القيم والثوابت .وكجزء من مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني تساىم مؤسسة تامر في دعم المجتمعات المحمية عمى تحقيق احتياجاتيا ،وأخذ دورىا المالئم نحو النيوض بالمجتمع
الفمسطيني ،وذلك عن طريق نشر الوعي ،ورفع الروح المعنوية لممواطنين ،وتشجيع صمودىم .يتم االسترشاد ببعض من العوامل الرئيسية المؤثرة في تطور المجتمع الفمسطيني لدى تصميم
التعمُّم ،وتعزيز مفاىيم المساواة بين كافة
برامج ونشاطات تامر ومنيا :مساىمة األفراد والمؤسسات في إنياء االحتالل ،التوعية في مواضيع سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،تعزيز الثقافة و َ

شرائح المجتمع.

ىنالك ثالثة أنواع من القيم التي ترتكز عمييا البرامج وتشمل:
قيم وطنية :تشمل مواضيع أساسية مثل الحرية ،اليوية الوطنية ،المواطنة ،تاريخ فمسطين ،والتراث الفمسطيني ومقاومة الظمم واالضطياد.

قيم اجتماعية :الديمقراطية ،األخالق ،المساواة ،العدل ،التعددية ،العمل الجماعي ،التطوع ،دمج ذوي االعاقة ،اإليمان بالقدرة عمى التغيير ،تقدير الذات ،العمل الجماعي ،قيمة الوقت

والجودة في العمل.

قيم حضارية :االنتماء اإلنساني ،القراءة ،التفكير النقدي والمنطقي والمبدع ،تقبل اآلخرين ،والمساواة بين الجنسين ،واحترام جميع األديان والمعتقدات.

الفئة المستهدفة

الفئة المستيدفة األساسية :األطفال واليافعين في فمسطين.
وصناع الكتاب ،والمنشطين ،واألىالي والمعممين.
الفئة المستيدفة المساندة :العاممين مع األطفال من مكتبيين،
ّ
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المخاطر والتحديات

يستمر االحتالل االسرائيمي في تشكيل العائق األكبر أمام نجاح أي مشروع ينفذ في فمسطين وبذا فيو يشكل المصدر األساسي لكافة المخاطر التي قد تعيق أي مبادرة خالقة
ميما كانت .حيث تواجو تامر ىذه التحديات منذ بداية تشكيميا وستواجييا مستقبال إلى أن يزول االحتالل االسرائيمي لفمسطين.

باإلضافة إلى ىذا التحدي ،فإن النظرة العامة لممكانة اإلجتماعية لمينة المكتبي التزال في حيز التقميدي ،فنرى المندفيعن لممينة ينظرون إلييا كجسر عبور إلى فرص أفضل،

مما يضطر المؤسسة بعد تدريب المكتبيين والمكتبييا ت لممساىمة بشكل متكرر في دعم الجية القائمة عمى المكتبة لمبحث عن مكتبيين أو مكتبييات آخرين يتم معاودة العمل
عمى بناء قدراتيم ،وان تطمب األمر مدة طويمة وجيد حثيث في المتابعة .كما وأن الواقع االجتماعي األبوي في فمسطين والذي يحد من مشاركة االناث في الحيز العام يبقى من
أىم المعيقات التي تؤثر سمباً عمى استثمارىن لقدراتين.
شكر وتقدير

تتقدم المؤسسة بالشكر والتقدير لكل من أعضاء الييئة العامة وطاقم المؤسسة والمتطوعين فييا لممساىمة الجادة في دعم رسالة المؤسسة في المجتمع الفمسطيني ،والبناء عمى

اإلنجازات واتخاذ الق ارءة عادة يومية يحتذي بيا سائر قطاعات المجتمع.

كما وتتقدم مؤسسة تامر بالشكر الجزيل لكافة المجان التحضيرية في حممة الق ارءة والكتاب والرسامين والمدارس والجامعات والمكتبات المجتمعية وغيرىا من المؤسسات اإلقميمية
والعالمية الميتمة بالفنون والتعميم وغيرىا من ضروب الثقافة لما قدمتو وتقدمو من دعم لممؤسسة خالل مسيرتيا في أي فعالية تنفذىا المؤسسة ،يضاف ليا جيود الجيات
اإلعالمية في تغطية البرامج بمسؤولية عالية ،فشك ار لجيودكم.
القيمة المضافة خالل العام 1023

تتجمى القيمة المضافة ىذا العام في تأكيد المؤسسة عمى المحبة والشراكة المجتمعية في صنع المعنى لمفيوم التعمم من خالل التجارب ،ومن خالل القراءة ومن خالل التفاعل
ضمن أجواء المكتبة والمركز االجتماعي الرياضي .أسرة مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي منفتحة عمى كافة االقتراحات والتقاعالت المجتمعية المتعمقة بتعزيز فرص ومبادرات

التعمم من خالل شركاءىا وما تنتجو من ثقافة تقدميا لممجتمع الفمسطيني جاىزة لمنقد والبناء .كما وأن العام  3102شيد تفاعل كبير من قبل مجمس االدارة مع القضايا
المتعمقة بعمل المؤسسة ،فقد قدم غالبيتيم إضافة نوعية ،أو مساىمة تطوعية تخدم رؤية المؤسسة ومساراتيا والتي تطمبت في بعض االحيان التزام كبير منيم.

االهداف االستراتيجية لممؤسسة ( )1022-1023
 -0دعم االنتاج البحثي واالدبي في مجال ثقافة االطفال واليافعين.
 -3تعزيز القراءة ،والكتابة ،والتعبيرعن الذات بكافة أشكالو (لدى االطفال واليافعين).
 -2بناء بيئة مساندة لثقافة التعمم في فمسطين (بما يشمل سياسات وطنية داعمة وبيئة مادية الئقة لألطفال واليافعين).
 -4دعم وبمورة القدرة المؤسسية لمؤسسة تامر (بما يشمل ترويج نيجيا التعممي في فمسطين والخارج).
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الهدف االستراتيجي األول :دعم األنتاج البحثي واالدبي في مجال ثقافة االطفال واليافعين.

صناع كتاب قادرين عمى رفد ثقافة الطفل بمنتجات ثقافية متنوعة
خالل العام  ، 3102توجو عمل المؤسسة لتحقيق ىذا اليدف من خالل وحدة النشر ومركز الموارد نحو ّ
مبدعة:
صناع الكتاب
 .0تجارب اثرائية ل ّ
 .3قدرة إنتاجية نوعية في لكتب ومراجع ثقافة الطفل وأدبو
 .2فاعمية مركز موارد ادب االطفال في تعزيز حركة النقد األدبي
وحدة النشر

تنطمق فمسفة وحدة النشر من جوىر اىتمام تامر بتشجيع القراءة في أوساط األطفال واليافعين الفمسطينيين ،وباعتبارىا واحدة من أذرع المؤسسة الرئيسية الساعية إلى تعزيز

شخصية الطفل الفمسطيني وقدراتو المغوية والمعرفية .تسعى وحدة النشر إلى تقديم مواد أدبية معرفية تحترم عقل وذوق وخيال وأحالم قرائيا الصغار ،وتساعد العاممين مع

األطفال لالستفادة من ما تنتج في مسارات عمميم مع األطفال بمسؤولية عالية ،ومتعة .قدمت وحدة النشر خالل العام  03كتاباً لألطفال ،وقدمت طبعة ثالثة الثنين من عناوين

األطفال .كما وأن اثنين من كتبيا جاءا بمغتين ،انجميزية وايطالية .باإلضافة لذلك انتجت المؤسسة قصة مغناه "أحمى األغاني" ،تم انتاجيا في غزة .وبمغة برايل ،انتجت
المؤسسة كتابين وقامت بتوزيعيا وكل ما أصدرتو عمى شركائيا والمؤسسات ذات الصمة.
مركز موارد أدب األطفال

تنظر مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي إلى مركز الموارد باعتباره الحاضن والرافد لإلنتاج البحثي والمعرفي في مجال ثقافة الطفل وأدبو

من خالل الورشات الدورية التي تعقد فيو ،سواء كانت لكتّاب أدب األطفال أو الرسامين أو المحررين أو المكتبيين ،وقد وصل عددىا
المورد لكل ما ىو جديد في أدب األطفال من إصدارات ،والتي يعمل
خالل  3102إلى  ،200أي  00لقاء شيرياً .باإلضافة إلى أنو
ّ

عمى تقديميا بشكل دائم إلى مكتبات األطفال الموزعة في مدن فمسطين المختمفة ،والى العديد من المدارس والنوادي والجمعيات
الخيرية التي تتعامل بشكل أو بآخر مع األطفال .في العام  3102فقط ،تمكن مركز الموارد من جمع ما يقارب  300كتاب لمطفل من

فمسطين ولبنان ،ومصر واألردن وتزويدىا لممركز ،باإلضافة إلى ما يزيد عن  220مكتبة ومؤسسة شريكة .إضافة لذلك ،زودت
المؤسسة ما يقارب  0000من الكتب بالمغة االنجميزية تم التبرع بيا من خالل مؤسسة  ، Book Aid Internationalوتوزعت
الكتب عمى الجامعات والمكتبات والمدارس الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حسب الحاجة والتخصص.

تم تصنيف الكتب من ناحية زيادة جاذبيتيا
لمفئات التي يستيدفيا المركز وىي ( كتاب،
رسامين ،مصممين ،مكتبيين أو عاممين مع
الطفل) .وقد شيد المركز تقسيمات لعرض
الكتب بحيث يشتمل المركز عمى  5أجزاء:
أ-

أدب أطفال فمسطيني

ب -أدب االطفال االكثر تمي از عالميا
وعربيا
ت -رسومات االطفال االكثر تمي از
ث -كتب تحتوي تصميمات مميزة
ج -باقي كتب مركز الموارد

10

برنامج دعم قدرات شبكة مكتبات األطفال
أوال /لقاءات في الكتابة االبداعية لممكتبيين وقد نتج عنيا
مواد تشكل تجارب شخصية لممكتبيين تمت مشاركتيا في

كتاب " المعمم المميم" أصدرتو المؤسسة ،باالضافة

برنامج الندوات
أوال /يخٍّى صٍفً ذعهًًّ :نهسُح انصاٍَح عهى انرىانً ذُظى
انًؤسسح يخٍى صٍفً ايرذ عهى يذار شهزٌٍ ،وذُاول
انكراتح االتذاعٍح وَقاش انكرة ،تاإلضافح إنى انزسى ،األيز

لممشاركة بيا في مؤتمر " نحو نظام تعميم عصري لتحقيق

انذي عشس يٍ يشاركح فزٌق "تزاعى أٌهىل" ،وساد يٍ

التنمية االجتماعية"  .كما أن ىذه التجارب تؤسس لبمورة

اعذاد انًهرًٍٍ تانًشاركح فً انفزٌق وفً ٌزاعاخ.

جسم من المكتبيين قادر عمى التعبير عن اجتياجات

جماعية عمى المدى البعيد.

ثانياً /لقاءات في صناعة أفالم متحركة مستوحاة من

قصص األطفال ومن أفكار أخرى وليدة خيال المكتبين.

ثالثاً /لقاءات حول التاريخ الشفوي في الدراما .وقد ساعدت

ىذه المقاءات المكتبيين عمى استخدام أساليب لتواصل أكثر
قرباً بين األطفال والتاريخ ،يعتمد عمى االستكشاف

والمتعة .أنتجت مكتبة قبالن في نابمس عمل مسرحي

بتدريب ومرافقة مجموعة من اليافعات في عمميات جمع

مواد شيقة من القرية حول بعض العادات والتقاليد وبعض
الشخصيات في البمد وتم عرضو في مسرح القرية امام

الجميور في حفل عام لتكريم خريجي القرية.

رابعاً /لقاءات الموسيقى في التعمّم ،وقد ساىمت في تعزيز
فيم العالقة مع المحيط ،وتشجيع التعبير عن ىذه العالقة

كتابياً.

خامساً /لقاءات الحكايات وسيمة عالجية .وقد ساىمت

ثانياً /اسرضافاخ يحهٍح فً يجال أدب األطفال وانٍافعٍٍ:
وقذ ذًٍش انعاو  ،3102تانرزكٍش عهى اسرضافح انكاذة
وانشاعز حنا أبو حنا ،انذي ذقذو ترجزتره كًعهى وكاذة
نالطفال ،وفً يجال انسٍزج انذاذٍح .إضافح نهكاذة فاضم
عهي ،وقذ ذحذز عى ذجزتره فً انكراتح وانعًم يع انعايهٍٍ
يع األطفال .كًا اسرضافد شالز كراب ،يحًىد شقٍز،
وروس شىيهً وعاٌشح عىدج فً َذوج تانرعاوٌ يع إٌثً
فهسطٍٍ ،نهحذٌس عٍ ذجارتهى فً انكراتح.
ثانثا /ذحٍح نغساٌ كُفاًََ ،شاط يشرزك تٍٍ يؤسسح غساٌ
كُفاًَ ويؤسسح ذايز ويزكش خهٍم انسكاكًٍُ ،قايد
يجًىعاخ يٍ األطفال تعقذ ورشاخ رسى ذسرىحً أفكارها
يٍ كراتاخ ونىحاخ كُفاًَ فً كم يٍ َاتهس وغشج ،وذكهم

أوال /إطالق الكتب :فقد تم اطالق  6كتب لألطفال

واليافعين في مركز الموارد في نابمس وقطاع غزة .والكتب

ىي أشجار لمناس الغائبين ،قصتي أنا كبرت وأحمى

األغاني ،كتاب الغولة ،والعنيزية والحصيني ،وكتاب رحالت
عجيبة في البالد الغريبة ،وكتاب تفاحة وحمم ،وكتاب عمر
وصديقو قمر.

ثانياً /ورشة لرسامين كتب األطفال مع الرسامة االيطالية
جوليا أورشيتا ،حيث شارك في الورشة أكثر من عشرة

رسامين ومصممين ،حيث ركزت الورشة عمى استخدام تقنية

الكوالج في رسومات أدب األطفال ،وعمى كيفية عمل

أنشطة فنية مع األطفال واستخدام برامج التصميم بطريقة

مبتكرة .وشارك في الورشة رسامين من غزة عبر الفيديو
كونفرنس.

ثالثا /استضافة ورشة الرسامين من ايطاليا جوليا اورشيتا،

ايمانيوال بوسوالتي وداريو سيستارو ،حيث زار الرسامين
الثالثة فمسطين ضمن مشروع تبادل فني مع مؤسسة

فينتودي تي ار االيطالية ،وقاموا بعقد ورشات فنية ركزت عمى

عمل الكوالج كأداة لمتعبير بين األطفال النتاج كتاب في

انُشاط تأيسٍح شقافٍح يع يزكش خهٍم انسكاكًٍُ ونىحاخ

الحكايات من تجميعيم واعداد دنيس أسعد .كما تم عقد

كُفاًَ إنى جاَة يا قذيه أحًذ حزب ورٌاض يصاروج

الثالثة بعرض اساليبيم وطرق عمميم وتقديم خبراتيم في

نألطفال ،أضافد نقزاءاخ فزٌق ٌزاعاخ تأدب غساٌ
عٍ قزاءاخ فً أدب غساٌ كُفاًَ.

ورشة ليوم واحد لراسمي كتب األطفال قام خالليا الرسامين

مجال صناعة كتاب أدب األطفال.

رابعاً /مجاورات خارجية الثراء التجارب ،شارك بيا كل من

بتعزيز فرص التخيل من أجل استنباط حمول المراض
اجتماعية ونفسية.

برنامج دعم قدرات الكتاب والرسامين والمصممين
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الكاتبة أحالم بشارات إلى لبنان ،باإلضافة إلى الرسامين،
لبنى طو ،وعبداهلل قواريق ،وأنستازيا قيرواني إلى إيطاليا.

رابط قصة قبل النوم
رابط ترشيح روايات اليافعين لجائزة األتصاالت
رابط إصدارات المؤسسة
رابط أغنية أحمى األغاني

رابط تجارب صانعي الكتب
قصص لذوي االعاقة
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األثر عمى مستوى اليدف اإلستراتيجي األول

ساىم دعم االنتاج األدبي والبحثي في مجال ثقافة الطفل في تزايد اىتمام دور النشر النتاج أدب األطفال .فقد نشأت عمى األقل داران لنشر كتب األطفال في فمسطين خالل
السنة الماضية ،األمر الذي يشير إلى أن ما تم بذلو من جيود ،يساىم في نيضة أدب األطفال من خالل االنتاج المعرفي لمطفل وقد طالت الدول العربية األخرى ،وكان وجود
االنتاج الفمسطيني بار از فييا ،األمر الذي بات جمياً عبر دعوات متكررة لصانعي كتب االطفال الفمسطينين من أجل المشاركة في ىذه المحافل العربية والعالمية.

وفي سياق آخر ،نجد تفاعل عالي لمجتمعات أخرى مع حممة أنا تبرعت بكتاب وكتابي األول ،وبتنا نسمع عن مبادرات مشابية في بمدان أخرى ،االمر الذي يدل عمى أن الفكرة

تحاكي احتياحات المجتمعات األخرى ،فتنتشر وتنمو فييا .وال شك أن ما يتم تنفيذه مع جموع النقاد والعاممين مع األطفال حول االنتاج المعرفي لمطفل ،يساىم في دعم حركة
النقد ،ويزيد من ثراء التجارب في المجال .وكا ن لنيج المؤسسة في التاريخ الشفوي أثر بارز في تحريك االىتمام في إعادة بناء النسيج االجتماعي لممجتمع الفمسطيني.
ومن أجل مواكبة الثورة الرقمية ،أضافة المؤسسة لنيجيا من تم انتاجو من أفالم متحركة وأغاني وقصص مصورة لذوي اإلعاقة ،يتم تعميميا من خالل شبكة التواصل

االجتماعي ،ليتم تشجيع القراءة من خالليا ،فال تقف بعيدة عن التطورات الرقمية.
التحديات

كانت أبرز التحديات متمثمة في الحاجة لدعم فرص االبداع ،وآفاقو بين صانعي
الكتاب ،االمر الذي يستنفذ وقت وجيد أكبر من النتائج اآلنية السريعة .باالخص وأن
الحالة االبداعية ال ترتبط بوقت معين يتم تحديده مسبقاً.
التوصيات
تأتي التوصيات ضمن ىذا اليدف اإلستراتيجي في ثالث محاور:
 -0الحاجة الماسة الطالع صناع الكتاب عمى االنتاج األدبي العربي

والعالمي ،االمر الذي يستدعي تكثيف مسارات الوصول لكتاب الطفل.

 -3الحاجة لدعم أكبر لالنتاج النوعي ألدب األطفال.
 -2الحاجة لزيادة اىتمام رؤوس األموال لالستثمار في نشر والترويج لمكتب.
صناع الكتاب بالقراءة واإلطالع عمى تجارب فمسطينية وأخرى عربية أو عالمية.
 -4الحاجة لزيادة اىتمام قطاع ّ
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الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز القراءة ،والكتابة ،والتعبير عن الذات بكافة أشكاله (لدى االطفال واليافعين).
إن نيج المؤسسة في تشجيع القراءة والكتابة والتعبير عن الذات بأشكال مختمفة يتمثل في تحقيق التالية:
 .0أطفال محفزين لممشاركة في بيئات تعممية متنوعة.

مجمل األنشطة المنفذة:

 .3يافعين وشباب لدييم دافعية لمتعبير المبدع والعطاء المجتمعي.



تنظيم رحالت وتجوال في األرض عمى مستوى
العائالت والمدارس والمكتبات والنوادي واالصدقاء

حممة تشجيع القراءة " 1023إن قمعوا فكرة ،بنزرع عشرة وشجرة"

المّعب والتأمل واالستمتاع بالطبيعة واألرض والتجوال وجمع الحكايات واألغاني والزجل ونسج القصص ،قيم أساسية

تستند إلييا رؤية تامر من حممة القراءة في  3102في تعميق التفاعل اإلنساني بين الفمسطيني وأرضو ثقافيا وفكريا.

التأمل وتنظيم الفعاليات واألنشطة التي تعيد بناء النسيج المجتمعي
اإلنسان واألرض ا
وزرعة األشجار والتجوال و ّ
الفمسطيني ،كانت مضامين محور حممة تشجيع القراءة .تأتي الحممة في ظل أجواء تتصاعد فييا االعتداءات

اإلسرئيمية عمى األرض واإلنسان والشجر والحجر ،بيدف تحطيم
النسيج المجتمعي الفمسطيني وطمس الثقافة واليوية الوطنية

الفمسطينة .يطمق محور القراءة العنان لتجذير العالقة بين األرض
واإلنسان بكل ما تحمل ىذه العالقة من معان وتوجيات ،ويفتح
المجال لمزيد من التفاعل المميم في المجتمع الفمسطيني .في ىذا
االطار مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي قامة بدعوة كافة المؤسسات
واألفراد لممساىمة في فعاليات الحممة التي امتدت عمى مدار العام.



األشجار


مواد سمعية وبصرية وكتب بمغة برايل من أجل دعم التعمّم كمسار



الجدات من المناطق القريبة
ّ
مناقشة كتب وقراءة قصص حول األرض في
المدارس والمكتبات المدرسية والعامة



لمزجل واألىازيج الشعبية ألجدادنا عن
االستماع ّ



التجاور والتزوار مع الفالحين والمزارعين لمتطوع

عالقتيم باألرض والزرع

معيم ودعميم وليحدثونا عن عالقتيم باألرض



التأمل وكتابة القصص والخواطر واألشعار حول
ّ
المحكية
القصص
ع
وجم
األرض
ّ
تنظيم األعمال التطوعية مع األطفال والشباب
واألىالي لتنظيف الحدائق وتزيينيا وتنظيم
الفعاليات فييا.



تنظيم مسابقات بين األىالي واألطفال في زراعاة
األشجار في حديقة المنزل ،في المدرسة ،عمى

جامع لكافة شرائح المجتمع.
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تنظيم أنشطة وفعاليات مختمفة في الطبيعة بين
األشجار والزىور من رواية الحكايات الشعبية مع

وخالل العام أيضا أولت المؤسسة حصة واسعة من انشطتيا لمعمل
مع مكتبات تستضيف ذوي االعاقة من خالل استخدام ما تصدره من

تنظيم ألعاب ونصب المراجيح في الحدائق وبين

أطراف الشوارع

الفرق الشبابية

لقاءات وتجواالت ،وقراءات واستضافات ،ومشاركات فنية ،بإلضافة ألنشطة تطوعية ،كميا حصيمة العمل مع المجموعات الشبابية في المناطق المختمفة خالل العام .وركز

العمل عمى محاور رئيسية:

 .aتفعيل فكرة وروح القارة الصغيرة في المناطق من خالل ثالث تجواالت مركزية في السنة ،باالضافة لتجواالت مناطقية لمفرق.
 .aالعمل عمى قضايا يتبناىا الشباب والتحرك والتفاعل معيا في جو تعممي
 .bالمشاركة في حمالت القراءة في مجتمعيم.
 .cأنشطة دورية لفريق يراعات ،ومشاركة في منابر تعبير في مجال الشعر والموسيقى وصناعة األفالم بالتعاون مع المجمس الثقافي البريطاني .فيمم بين السما

واألرض ُعرض ضمن ميرجان األفالم القصيرة لمناشئين ،وفيمم لو المشارك في ميرجان األفالم القصيرة لمناشئين
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مبادرات في التاريخ الشفوي
تقوم المؤسسة ولمسنة الثالثة عمى التوالي بتنظيم مبادرة الحفاظ عمى الموروث الشعبي البدوي عبر الحكايا .وتركز العمل خالل ىذه المبادرة عمى عممية جمع لحكايا شعبية بدوية
فمسطينية ،قام بيا االطفال من خالل التواصل مع أىالييم وأقربائيم ،وساىمت دنيس أسعد في دعم جمعيم ليا ،وفي دعم أساليب حكي ىذه القصص من قبل االطفال ،وبمورتيا
كتابياً وانتاجيا في كتاب .وقد وصل عدد القصص الشعبية إلى  2قصص ،أنتجت بالمغة العربية وااليطالية .تم العمل خالل العام مع  5مدارس عمى األكثر.

لمتعمم فمسفة يتقنها الشباب...
عن تجوال قامت بو مجموعة الشباب في نابمس" :ىل ىناك اجمل من  25شابا و صبية  ,يتنقمون في البمدة القديمة و يمطرونيا باالسئمة  ,أن تكتشف
ذاتك ىو عنوان التجوال الذي لم نطمعيم عميو  ,اجتمعنا صباحا  ,وانطمقنا سوية بعد الكثير من االرشادات  -كما تذمر الشباب  . -محطتنا االولى
مضبنة عرفات  ,التي شكمت عالما مختمفا عن ما يألفو الشباب في بيت فوريك  .و منيا انطمقنا الى العطار  ,و الجميع يتسائل عن كيفية فتح
قنوات الحوار  ,واتمام ميمة الجمع التي كمفوا بيا  ,عند العطار  ,بدا الشباب متحمسين بعد سؤالي االول لو عن عمر المكان و عمر مينتو  ,ثالثمئة عام
 ,و منيا بدأ التحقيق  -ال الجمع  -عن ىذا الرجل و مينتو واسرارىا تحقيق قطعو احتجاج الناس ورغبتيم بالشراء و تكتمنا بالمكان.

بعد العطار  ,انطمق الشباب و نحن الى بيت فدوى طوقان  ,و ىناك بدا ان شيوة االسئمة ال تنتيي  -شيوة فتحت مجاال ليم و شجعتيم عمى قراءة سيرة
فدوى الذاتية  . -اما نصيب االسئمة االكبر كان في حمام الشفا  ,البنات الالتي بدون مستعدات لمكثير و المشحونات بالفضول بعد كتاب احالم (احالم
بشارات "اشجار لمناس الغائبين")  ,وجدن الكتاب ينبثق حقيقة جزئية  ,و لم تتوقف االسئمة الالنيائية عن كل صغيرة و كبيرة  ,في حين صادق الشباب
شيخا يجاور الحمام  ,يتموضع مع ارجيمتو و بدا انو اطمعيم عمى االجتياح و كيف عايشو  . .و في الحمام  ,صادفنا عجو از ترافث حفيداتيا في جولة

لمبمدة القديمة  ,و سرعان ما تآلفت معنا و شجعتنا عمى ىذه الخطوة  ,بل انيا اكممت معنا بعضا من المشوار.

في مخبز منى ,واحد من اقدم مخابز نابمس  ,انفتحت قريحة الشباب عمى الطعام و الحديث  ,وبعد ان اوصوه عمى الكثير من المعجنات  ,تركوني معو
ليزورو قصر طوقان  ,الرجل المبتسم  ,اخبرني انو يشعر بسعادة ال مثيل ليا  ,فبالعادة كل زوار المخبز من االجانب  ,اما اوالد البمد فيم يكادون يجيمون
المكان  ,و لذا شعر بالسعادة الن ىؤالء االوالد نيمون لممعرفة نيميم لمطعام  . .و ألنو ومخبزه لن يندثرو في وعي الشباب الجديد .

في قصر عبد اليادي  ,تحت االشجار  ,افطرنا  ,و من ىناك اكممنا الجولة ..الى حمام القاضي  .و حارة التوتة  . .و باب الساحة ..
في كل مكان اليوم  ,صادفنا قصة  ,و ابتسامة..
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حممة أبي اق أر لي

كتابي األول

تم تنفيذ  211نشاط خالل الحممة مقارنة
نستطيع القول ّأنو ّ
بالعام الماضي حيث نفذ  060نشاط في كافة المحافظات

والتي كان اآلباء من خالليا يتفاعمون مع األبناء بالمكتبات

وصم انًؤسسح  311قصح هذا انعاو ،وذى اخرٍار  7يُها
يٍ قثم نجُح قزاءج وجدت فييا لغة األطفال البسيطة
والمواضيع الخيالية.

المجتمعية والمدرسية والنوادي والمراكز والجمعيات وقد
شارك ما يقارب  0231أب مقارنة بعام  3103حيث

اسبوع القراءة الوطني
ويحصى عدد األنشطة المنفذة خالل اسبوع القراءة فقط
 972نشاط مقابل  961نشاط في  2012و 709نشاط في
العام  2011بمشاركة  300مؤسسة ومكتبة وقد استفاد من

شارك  234أب في الفعاليات بشكل مباشر وكانت
االنطباعات جميمة وايجابية .وفي األوقات غير وقت
الحممة ،تم تنفيذ ما يقارب  61نشاط في المكتبات ،كان
لألىالي دور رئيسي في التفاعل مع أطفاليم حول الكتب
خالليا.

الفعاليات بشكل مباشر 34000مشارك/ة ،مقابل24907
و 23940شخص في العام

.2011

عن األنشطة المنفذة مع ذوي اإلعاقة في قطاع غزة ضمن الحممة قال

كما أن العدد الكمي لالنشطة خالل العام وصل إلى ما

إيياب المدىون(مترجم لغة اشارة ويعمل في مؤسسة أطفالنا لمصم) قال

يقارب ال  5000نشاط ،شارك بيا ما يقارب  90.000من

عن الفيمم ،بأني أول مرة أجد في غزة من يعمل ىذا العمل وحقيقةً ىو

أفراد المجتمع الفمسطيني

جميل جداً ومفيد لدرجة كبيرة ،وسوف أعتمد عميو في تدريباتي مع الصم،

كما أني قد عرضتو عمى مجموعة من المجموعات التي أعمل معيا،

فوجدت البعض يبكي ألن الكتاب قد المس مشاعرىم وأحاسيسيم ،ألن
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معظم من شارك في ىذه الجمسة قد مروا في مثل الظروف المذكورة في
الكتب ،صدقاُ ىنيئاً لكم وأود شكركم عمى ىذا العمل.

األثر عمى مستوى اليدف اإلستراتيجي الثاني

قدمت المؤسسة خالل العام  3102رسالة ىامة في تشجيع القراءة والكتابة والتعبير بين األطفال واليافعين والشباب .انتظام مجموعات كبيرة من األطفال في المكتبات المختمفة
لممشاركة في فعاليات نقاش كتب ،ساىمت من خالل مالحظة العاممين معيم في تعزيز قدرات العديدين عمى التعبير ،والتحميل ،والتفكير النقدي ،االمر الذي شجع االىالي
والمعممين لتشجيع األطفال عمى المشاركة في االنشطة كذلك.

وعمى صعيد اليافعين والشباب ،فقد ساىم ا لتفاعل العالي بين الشباب من خالل التجواالت بين المناطق ،وأنشطة نقاش الكتب بينيم ،واألعمال التطوعية التي مارسوىا خالل
العام ،كميا ساىمت في تعزيز فرص التعبير عن التجارب فيما بينيم ،وقد تجاوزتيا لتعزيز التواصل البناء عمى شبكات التواصل االجتماعي ،والتي ساىمت في تعميم التجارب

والدعوات واالفكار والنماذج.
التحديات
من أىم التحديات التي برزت خالل العام تتعمق بمقدار انفتاح األطفال واليافعين عمى بعض كتب األطفال التي ال تمقى قبوال من قبل العاممين معيم .في حين تتراكم الصور

النمطية عند الكبار والتعصبات لفكر معين في ب عض االحيان ،يحرم الطفل من حق االطالع عمى العناوين المتنوعة ،فال يسمح المجال لخمق حوار حوليا .الكثير من الكتب
توضع في رفوف الكتب الممنوعة ،أو تغمق األبواب عمييا في المخازن .كما تجدر االشارة لمتغير المستمر في اىتامات الشباب ،األمر الذي يستدعي متابعة دائمة الىتماماتيم
من قبل العاممين معيم ،باالخص مع التطورات الحاصمة في جوانب التكنولوجيا.
التوصيات

تأتي التوصيات ضمن ىذا اليدف اإلستراتيجي في محورين:
-

التركيز عمى المسار الذي تنخرط فيو الفرق الشبابية من أجل خمق حالة
يعكس واقعيم وتطمعاتيم.

-

تكثيف نوعية أداء العاممين مع الفئات الشابة من خالل دعم فرص
وامكانيات المعرفة والتذوق األدبي لدييم.
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نوار نيسان
ِ
نوار نيسان
نوار نيسان...
يجتمع
عندما
ُ
العمم بالتعبير والفرُح بالموسيقىُ ،
ُ
تنطمق الدورةُ الخامسةُ لميرجان ّ
يكون ّ
التعمم بالخيال ،و ُ
ُ
 2013وبأيدينا فسحاً من الخيال نوفرىا لألطفال كي يتفاعموا حوليا وبيا .وفي حين شركاء الميرجان ىا فسحةَ الخيال منطقاً

لتساىم في تحرير التعبير لدى األطفال عمى المستوى الشخصي
تيم
لالمنطق،
ّ
ّ
َ
ومسي َر الفعل نحو اإلبداع في المستحيل ،فإنيا ُ
وعمى المستوى الجمعي .نقدم كيال من السعادة الطفال من خالل ىذا الميرجان ،ليعودوا بو عمينا اكيال من خالل طموحات
وامال ،واسئمة ،وابتسامة عميقة نراىا االن ،ويحممونيا في اعماقيم وىم بالغين.
لماذا الميرجان:


الميرجان مساحات حرة لالطفال لمتعبير ،لممتعة لمفرح والطالق الخيال.



الميرجان مساحة لممساىمة في بناء ذاكرة جميمة لدى االطفال.



الميرجان خمق ممكية اكبر لممكان .نظرة جديدة ننظر بيا لممكان ان كانوا من اطفال رام اهلل القديمة او من زوار
الميرجان لقمب المدينة  ،وىذا ميم في تشكل الذاكرة الفمسطينية الفردية والجمعية نحو ممكية المكان ،وتذويب في العالقات بين الطرفين.



الكتاب ىو محور لمنشاط قيمة مضافة لمثقافة الشعبية ،فيناك العديد من الكتاب والرسامين يشاركون في ميرجان االطفال  ،وبالتالي ىناك احتفاء بالكتاب وبالقراءة



ابي والجريدة...وامي باشغاليا....ىي عني بعيدة...ويمضي المساء....بطيئا ثقيال....وال يشعرون....باني وحيدة.



فاليرجان دعوة لنا جميعا لمزيد من االىتمام بالطفل الفمسطيني ،واالىتمام بتقديم ما ىو نوعي.



الميرجان فرصة لنشاط عائمي جميل .نستمد منو طاقة ايجابية لتشكميل النسيج الفمسطيني.

وبالرسم ،والمسرح ،والرقص ،والغناء ،والزوايا العممية .وحكاية قرية.
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أنشطة نوار نيسان
-

عرباية " شعر تحت الطلب"" ،رسمة
تحت الطلب" ،و " رسمة لفلسطين".

-

مسرحية القنديل الصغير.

-

مغارة عجب وعجايب.

-

معرض كتاب

تامر وانقراءة وانكتابت وانتعبير في االعالو االعالو بأنواعه انمتعذدة

م ك ت ب ا ث أ د ب ا أل ط ف ا ل

مكتبت مركز الجئ

م ؤس س ة

تامر

Painting

ظ فزٌق رابط فريق نخيم انخهيم عهى انفيسبوك
رابط مكتبت األنوار االبراهيميت

شبكت مكتباث االطفال في مذينت نابهس

مكتبت بهذيت طونكرو نالطفال

رابط حول مجمة يراعات
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الهدف االستراتيجي الثالث بناء بيئة مساندة لثقافة التعمم في فمسطين (بما يشمل سياسات وطنية داعمة وبيئة مادية الئقة لألطفال واليافعين).
تقف مؤسسة تامر عند مسؤوليتيا لتحقيق ىذا اليدف من خالل البناء عمى الطاقات المتوفرة لدى العاممين مع األطفال في البيئات المختمفة لتحقيق انجاز في مسيرة النتائج
التالية:
 .0المكتبات المستيدفة توفر بيئة حرة وآمنة لمساندة االطفال
 .3اىالي ومعممين ومكتبيين وعاممين داعمين لثقافة التعمم ودور المكتبات
 .2السياسات المتعمقة بثقافة الطفل واليافع داعمة.

شبكة مكتبات االطفال ىي إطار يضم  53مكتبة في الضفة الغربية  ،و 23مثميا في قطاع غزة  .ىذه المكتبات التي تضم جزئيا أو كميا قسما خاصا بأدب االطفال وتخدم

جميور االطفال واليافعين (من سن  18-6سنة) ،وتتوزع المكتبات إلى جانب  4مكتبات جديدة في القدس عمى محافظات رام المـو ،جنين ،قمقيمية ،نابمس ،طولكرم ،سمفيت،

طوباس ،بيت لحم ،الخميل ،واريحا .تسعى الشبكة الى تمكين المكتبات القائمة والمكتبيين من خالل دعميم بالكتب والتدريبات وأدوات العمل الالزمة ومحاولة تذليل ما يمكن من
العقبات التي تعرقل عمميم وتقدميم لموصول بيم في النياية الى مرحمة تصبح فييا نقاشات الكتب في مكتباتيم عممية اعتيادية ويومية يقوم بيا كل مكتبي ضمن ميامو ووظيفتو
دونما انتظار لبرنامج من تامر أو غيرىا من المؤسسات لمقيام بذلك.
عن التجربة...
مراكز صديقة بالطالئع ومكتبات مدرسية :وىي مجموعة من المراكز والمدارس التي تساىم في خمق فسح لمتعمم

بين األطفال واليافعين داخميا .ولممؤسسة نيج في العمل داخميا يركز عمى العاممين فييا ،ألن جدوى المقاءات عن
طريق طرح دوري لقراءات ىي أفضل بكثير من المقاءات التدريبية البحتة عن نقاش الكتاب ،فالقراءات المتعددة

معظم المعممين لم يتغذوا بالمعرفة منذ أن بدأوا التدريس ،وبيذا

وكأنيم يعيشون في حالة من الركود المعرفي ،وكأن عممية انتاج

المعرفة انتيت وتوقفت مع انيائيم أخر مساق في الجامعة أو

والمتنوعة تفتح أفاقا وحوا اًر ونقاشاً أعمق بكثير ،فمثال تم طرح أفكار باولو فريري والسكاكيني حول الفمسفة التربوية،

الكمية التي درسوا فييا ،وجاءت القراءات لتغير ىذه الصورة لدييم.

ومدرك وذو شخصية جميمة وغنية .وأيضا تم نقاش التحديات واألفكار واالليات وغير ذلك في كيفية تطبيقيا في

ليذه العممية المعرفية .فمن خالل النقاش لمقراءات الحظ المعممون

نقاش أفكارىم المشاركون جميعا ،وما يرونو من العمل في وفق ىذه التربية وما يخمقو من طالب مثقف وواعي
المكتبات المدرسية ومع الشباب في المراكز.

ونشوة القراءة وحب المعرفة ال يدركيا سوى المجرب والممارس

أن عممية التعمم ىي لجميع األفراد ،طالبا ومعممين ،وغيرىم ،وىذا

يعزز فمسفة الحوار والنقاش والتواصل بين الطالب والمعممين

المبني عمى فمسفة التعمم ،أي الجميع يتعممون ويمارسون عممية
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الممارسة المعرفية ،دون أن تكون ىذه العممية مبنية عمى الخط

الرأسي ،والتعمم البنكي.

قصص المعة...
تجارب دافئة في شعفاط:
أم في مدرسة شعفاط حضرت تقريبا كافة اجتماعاتنا وىي من السيدات النشيطات جدا والمواتي يشجعن ابنائيم بصورة كبيرة ،طمبت ان تقوم بالمنافسة مع ابنائيا داخل غرفة
صفيم وبعد حديثنا مع المرشد قام بمرافقة السيدة الي صفوف ابنائيا االربعة لتنافسيم عمى كتابة بعض الجمل والحروف وذلك لتشجع ابنيا عمى تحسين خطو ،ولتفي بوعد مع
ابنيا االخر بانيا سوف تاتي الى صفو ،ولتقوم بيزيمة ابنائيا االخرين ،فكانت سعيدة جدا بالسماح ليا بدخول الصفوف والمنافسة مع ابنائيا امام اصدقائيم ومعممييم.

سارة زىران

قصة لمتفاؤل:

في مدرسة ذكور مخيم العين في خالل نشاط حممة أبي إق أر لي  ،حيث قمنا بدمج أطفال لدييم طاقة زائده وعنف وميمشين مع أطفال لجنة المكتبة  ،وقمنا في النشاط في
استضافة رجل كبير بالعمر تحدث عن حكايا وقصص قديمو وتحدث عن أيام البالد  ،وبعد ذلك قمنا في نشاط رسم حول عالقة الطفل في األب  ،حيث كان أحد األطفال
يشعر في الخجل فال يستطيع الرسم وفي حيرة ماذا يرسم  ،فقام بعض األصدقاء بمساعدتو في الرسم والتعبير عن ذاتو .أما مجموعة االطفال من رواد المكتبة كانت ،فقد
اعتادوا متعودة من السنة الفائتو من خالل انشطة المكتبة عمى مساعدت بعضيم البعض خالل االنشطو  ،فمن خالل ىذا النشاط تمكن الطفل من تكوين أصدقاء جدد
واإلندماج في النشاط في إبتسامة جميمة.
اسالم صيرفي

استمر العمل مع تمك المدارس لمدة سنة كاممة ،وأصبح لدى الطالبات معرفة غنية وأسس متينة حول القراءة والنقاش .ولم تتوقف ىذه المدارس عن ممارسة األنشطة الفعالة

حتى عامنا ىذا مع أن العمل معيا بشكل مباشر قد إنتيى ،فما زالت المعممات يقدمن لنا التقارير الشيرية والخطط السنوية واألنشطة التي يقمن بيا بكل حماس وتفاعل .حتى
أن مدرسة بنات ترقوميا الثانوية قد نجحت بوضع حصة مكتبية رسمية عمى البرنامج المدرسي الخاص بيا.
دياال حاليقة

قامت المكتبية مي ار ابو سرور قبل نقاش كتاب (النقطة السوداء) بتشجيع االطفال عمى قراءتو ،وبالفعل اندىشت بأن معظم االطفال كان قد ق أر القصة وحفظ ادوار شخصياتيا،
واثناء النقاش قامت بعمل مجسم لمنقطة السوداء ،وقسمت االدوار بين االطفال ،وتم النقاش في جو مظمم عبر فيو االطفال عن افكار شخصيات القصة عن النقطة السوداء،

وكان االطفال قبل ذلك قد اجتمعوا وتقاسموا االدوار وتدربوا عمييا ،وكان ىناك فتاة منظمة ليم في ذلك ،والجميل ايضا ان االطفال انفسيم طمبوا بإعادة نقاش القصة ويكونوا ىم

انفسيم من يقوم في ذلك واستعدت مي ار لذلك معيم.
كامل سميمان
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مسارات فكرية

عن المسارات الفكرية كنهج لممؤسسة...

تمس عمل المكتبات
ىذا العام ،وبعد االنتياء من عدد ال بأس بو من التدريبات في موضوعات رئيسة ّ

تثير المسارات الفكرية نقاشات ال تنتيي بين فريق عمل تامر،

كالتصنيف والفيرسة ونقاشات الكتب وكتابة التقارير واعداد الخطط والتعرف عمى أساسيات في رسومات أدب
األطفال ونقد النص األدبي والكتابة االبداعية ،توافقت الشبكة عمى ضرورة االنتقال الى مستوى آخر من
المقاءات الفكرية لجموع أعضاءىا ،وتتم ىذه المقاءات حاليا مرة كل شيرين لمتفاكر في موضوعات حياتية
وفمسفية وأدبية عامة – غير مرتبطة بالضرورة بأدب األطفال بشكل مباشر.

وتتراوح اآلراء بين مؤيد لتأطير وتنظيم ىذه المسارات وفقا لبرامج
محددة ،وبين من يرى ضرورة لتركيا طميقة وتمقائية ورحبة اآلفاق،
والطرفان عمى حق فيما يطرحان ،وكالىما يجدان المنطمقات
المنطقية والمقنعة التي تدعم وجيات نظرىما .الميم أن الجميع
ورغم محاوالتيم تسميط األضواء عمى مساحة المشاركين أنفسيم

انطمقت المسارات الفكرية في أول لقاء ليا مع بداية شير أيار ،وتضمن المقاء نقاشا حول الفكرة والمنطمقات التي

بعيدا عن مواقعيم المينية كمكتبيين ،يكتشفون في النياية أنيم غير

تحمميا ،كما استمع الحضور الى قراءات أدبية لزميالت مكتبيات تدور حول تجربة االعتقال في سجون

قادرين عمى التخمص من ىيمنة صور رواد مكتباتيم من الصغار

مرت ىي نفسيا بتجربة االعتقال أو عاشت تجربة أن تكون ابنة
االحتالل – سواء أكانت الزميمة الكاتبة قد ّ

واليافعين ،األمر الذي غالبا ما يعيد دوائر النقاش الى النقطة األم

معتقل أو زميمة معتقل .أما المسار الفكري الثاني لممكتبيات والمكتبيين عقد في نياية حزيران خالل انعقاد مخيم

أيام مكتبية.

وىنا يقف المكتبي والمكتبية أيضا كعنصر أساس في رفد الحمم بمجتمع فمسطيني

حر وآمن ،وليذا بدأت الشبكة بتنظيم المسارات الفكرية لممكتبيين بيدف نقل
ّ
الشعار الى أرض الواقع ،وتسييل لقاء مجموع المكتبيين كل شيرين لمتحاور في

االنضباط والترقب والحذر في إبداء رأييم– والخوف أحيانا ،من الكبار المحيطين بيم والذين يؤمنون
في الغالب بأنيم يقومون بما يقومون بو لصالح الصغار وحماية ليم .والمكتبي – كما المعمم وكما

موضوعات حياتية وفكرية متنوعة – حوارات ال تيدف الى التوصل الى توافقات

اآلباء واالميات ىو واحد من ىؤالء الكبار الذين يساىمون ( عن قصد أو غير قصد) في وقف

فكرية أو عقائدية  ،بل الى التوافق عمى أىمية التحاور واحترام كافة اآلراء وعدم

اندفاع الصغار وتحديد مخيمتيم وآفاق تفكيرىم وابداعيم .لذلك كان ال بد من االنطالق وتنظيم

إسقاط األحكام المسبقة أو حجر األفكار المختمفة.

الحرة  ،ع ّل ىذه التجارب
المسارات الفكرية لممكتبيين لتعريضيم ألجواء النقاشات والحوارات الفكرية ّ

مواقعيم وبين أوساط الصغار من رواد مكتباتيم.

الحر – مواضيع تعود الى واجية الصدارة ميما حاولنا
والتفكير ّ
االبتعاد عنيا أو تناسييا.

نتفق بأن الصغار يبدئون حياتيم الفكرية بحرية واندفاع  ،وكمنا يعترف بأن الصغار يتعممون

الحر وتقبل المختمف الى نفوسيم ،وتساىم في محاوالتيم لتطبيق ىذا المبدأ في
تقرب مفيوم التفكير ّ

في دائرة اىتمام الشبكة وأعضاءىا –أال وىو الطفل والكتاب والقراءة
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أيام مكتبية

في مخيميا السنوي ليذا العام – والذي ينعقد لمعام الثالث عمى التوالي ،شيدت لقاءات الشبكة التي عقدت في قرية جفنا حضو ار كثيفا لمكتبيين ومكتبيات من كافة محافظات
الضفة الفمسطينية ،وضمت المقاءات التي استمرت عمى مدى يومين متتالينن  55زميمة وزميل انخرطوا باىتمام وشغف بورشات العمل النيارية المختمفة التي شممت نقاشات
ومناظرات في مواضيع فمسفية وأدبية وتاريخية  ،كما راقب الحضور عروض ألفالم رسوم متحركة أنتجتيا مكتبيات مع رواد المكتبة الصغار – بعد خضوع المكتبيات لتدريبات

بدأت منذ حوالي  8شيور ( وال زالت متواصمة) عمى يد مدربين ألمانيين ،واختتم المخيم لقاءاتو النيارية بزيارات الى كل من مركز قطان وخميل السكاكيني لمتابعة معرضا
لمصور وآخر لمرسم .أما المقاءات المسائية والتي ضمت  25زميل وزميمة من الذين اختاروا المبيت في المخيم فقد شممت حضور ومناقشة عروض أفالم روائية منتقاة ،وزيارة
متحف محمود درويش لحضور لقاء الكاتب الجزائري واسيني األعرج ،وانتيت الفقرات المسائية ببعض المرح والمعب واستعادة لمشاعر الطفولة في مدينة ترفييية في رام اهلل.
أندية األهالي في مدراس مقدسية

يصب المشروع في تعزيز النسيج االجتماعي داخل االسرة ،والعالقة مع المدرسة من أجل بيئة تعممية أفضل لمطفل في المدارس الفمسطينية .فمحاولة خمق بيئة امنة حرة يكون

الحوار فييا الطريقة من اجل الحياة ولمزيد من الدفىء في العالقات العائمية فتشكيل نادي من االىالي في ىذه المدارس الستة والعمل معيم عمى كافة القضايا التي طرحوىا من
الزاوية التي تتطمع الييا مؤسسة تامر وايمانيا بان لممساحات الحرة التي يخمقيا الشخص لنفسو ولغيره دور كبير في تحرره الداخمي والمجتمعي.
تم تنفيذ العديد من االنشطة مع األىالي في التعبير عن اليواجس ذات العالقة بعالقتيم مع أطفاليم وفي مجال ،باإلضافة العديد من العروض المسرحية تتناول بعض من
القضايا التي نعمل عمييا في الميدان وتواجو الناس في يومياتيم وتسبب ليم ىاجس نظ ار الرتباطيا بحياتيم ولمعانتيم منيا ،وبعد العديد من الخيارات اتفقنا عمى ان نتواصل مع
مسرح السيرة لعروض تتناول القضايا التراثية والوطنية والترفييية بنفس الوقت وحكاكي جميع افراد العائمة .وقد نتج في المرحمة األخيرة لممشروع التالية:

-

بطاقة التعريف  :عممنا عمى تجييز  200من البطاقات التعريفية لالىالي بيدف ادماجيم بشكل اكبر في المشروع وتعزيز ثقتيم بو .

-

الشنطة  :تم العمل عمى  400حقيبة لالىالي وسيتم توزيعيا عمييم خالل نشاطتنا.

-

روزنامة األىالي .

-

رواق االىالي في كل مدرسة والذي يساىم في شيور اكثر راحة لدى األىالي عند زيارتيم المدرسة.
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األثر عمى مستوى اليدف اإلستراتيجي الثالث:
تعمل مؤسسة تامر من أجل مكتبات ومساحات لألطفال والشباب تكون مؤىمة وتوفر مساحات آمنة وداعمة لثقافة التعمم بين األطفال واليافعين .وخالل ىذا العام ،تعتبر
المؤسسة أن المكتبات والمراكز الشبابية والمدارس التي تعمل معيا قد تولد لدييا فيم لمتطمبات تحقيق ىذه البيئات ،بتفاوت بين المحافظات .ففي محافظة سمفيت وطوباس
وأريحا مثال ،لم تظير عمق في النسيج الذي تولده المكتبة كمحرك ثقافي مجتمعي ،االمر الذي ينعكس في عممية توثيق االنجازات التي تتوصل إلييا المكتبات في ىذه
المحافظات .أما في محافظات أخ رى كبيت لحم والخميل ونابمس وجنين ،فإن النيضة في نوعية األفكار التي تتولد عن ما يتم تفعيمو من حراك ثقافي مجتمعي ،قد أظيرت

تحسن في دور المكتبات في المجتمع.

التحديات
تعتبر الطاقات الكامنة في المجتمعات التي تحتضن المكتبات ىي االساس في العمل المجتمعي مع االطفال ،وتتراوح عمقيا وقابميتيا من منطقة إلى أخرى ،االمر الذي

يصب في نيج المؤسسة الرامي لمبناء عمى القدرات الموجودة في ىذه المجتمعات وفقا لخصوصية كل منيا ،ولكن بمحاولة لربطيا مع المشيد الثقافي الفمسطيني العام.
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التوصيات
جاءت التوصيات متمثمة في محورين:
 -0العاممين مع األطفال ما زالو بحاجة لدعم عمى مستوى قيادتيم لمسارات
التعمَم بين أفراد المجتمع.

 -3الحاجة ظمت ماسة لمكتاب كمصدر أساسي لممعرفة ،مع العمم أن خطوط
االنترنت غير متوفرة في العديد من المناطق في القرى واألرياف ،تحديداً

في المكتبات التابعة لمجمعيات والمجالس المحمية.

 -2المكتبات والجيات العاممة مع الطفل بحاجة ماسة لالرتباط بما يستحدث
عمى ساحة تكنولوجيا المعمومات في مجال ثقافة الطفل.
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الهدف االستراتيجي الرابع :دعم وبمورة القدرة المؤسسية لمؤسسة تامر (بما يشمل ترويج نهجها التعممي في فمسطين والخارج).
خالل العام  ، 2013باشرت المؤسسة بممممة الوثائق المتعمقة بنيجيا التعممي ،كإضافة نوعية تقدميا لممجتمع الفمسطيني .وتم التوصل لمتالية:
-

األرشيف المرئي لممؤسسة من صور وتسجيالت.

-

أدبيات المؤسسة ،بما يشمل األوراق المقدمة ،منشورات ،مجالت تخرج عن المؤسسة.

-

أرشيف المساىمين في تعميم نيج مؤسسة تامر ،من أصدقاء ،متطوعين ،عاممين ،مؤسسين ،ومشاركين في أنشطة المؤسسة خالل السنوات منذ تأسيسيا.

تساىم ىذه المواد وأخرى غيرىا في بمورة مساىمة المؤسسة كالتالي:
 -1فيمم ترويجي عن رؤية مؤسسة تامر.
 -2مادة توثق لتجربة يراعات ،كمجمة وفريق منذ تأسيسيا.
 -3دراسة وكتالوج ومعرض يوثق لتجربة دار الفتى العربي ،بعنوان "المرئي والمكتوب في أدب األطفال
الفمسطيني العربي :دار الفتى العربي نموذجاً".
 -4دراسة في دور التكنولوجيا في التشجيع عمى القراءة في السياق العربي.
 -5دراسة في نقد أدب اليافعين الصادر عن مؤسسة تامر منذ 1992
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خط األساس لعمل المؤسسة 2013
في بداية العام  ،1023تم تحديد خط األساس لمعمل داخل المؤسسة ،والذي يعكس تراكم العمل عمى مدار السنوات األربع وعشرين الماضية:
نهاية العام 3102

بداية العام 1023

أنتجت المؤسسة  003منتج ثقافي ،من بين منتجاتيا ،تنطبق عميو معايير أدب

 -0أنتجت المؤسسة  011منتج ثقافي ،من بين منتجاتيا ،تنطبق عميو معايير

األطفال الفمسطيني

أدب األطفال الفمسطيني.
 -3يقدم مركز الموارد ما يقارب  61نشاط سنوياً موزعاً بنين الندوات في مجال
صناع
ثقافة الطفل ،دعم قدرات شبكة مكتبات األطفال ،ودعم قدرات ّ

الكتاب.

 -2نسبة المبيعات كتب المؤسسة وصمت إلى .%30

نظم مركز الموارد ما يزيد عمى  100ورشة عمل خالل العام  ،2013تخدم دعم
االنتاج البحثي واألدبي في مجال ثقافة الطفل.
نسبة المبيعات كتب المؤسسة وصمت إلى .%30

 %55 -4من األطفال واليافعين الفمسطينيين يشاركون في أنشطة تشجيع القراءة ستقوم المؤسسة في نياية  2015بعمل بتحديث النسبة.
والتعبير في فمسطين.
مجموعتي نابمس ورام اهلل والخميل تساىم في اعمال تطوعية بشكل دوري ومشاركين

 -5مدى تفاعل الشباب مع الفرق الشبابية في المناطق ومع ممحق يراعات.

بشكل مستمر برفد مجمة يراعات.
 20 -6مكتبة تمثل نموذجاً لتوفير بيئة مساندة لألطفال من حيث القدرات  30مكتبة تمثل نموذجاً لتوفير بيئة مساندة لألطفال من حيث القدرات البشرية
واالمكانات المادية.

البشرية واالمكانات المادية.

 35مكتبي/ة لدييم القدرة عمى توفير بيئة حرة وآمنة في المكتبات.

 30 -7مكتبي/ة لدييم القدرة عمى توفير بيئة حرة وآمنة في المكتبات.

 15 -8معمم/ة ،ومنشط/ة لدييم القدرة عمى تحفيز األطفال واليافعين لمتردد  20معمم/ة ،ومنشط/ة لدييم القدرة عمى تحفيز األطفال واليافعين لمتردد عمى المكتبات
والنشاطات الثقافية.

عمى المكتبات والنشاطات الثقافية.

 -9توفر  312كتاب ذو نوعية جيدة حسب اقتراحات المكتبيين وثوائم توصيات توفر  1212كتاب ذو نوعية جيدة حسب اقتراحات المكتبيين وثوائم توصيات تربوية
لشراء الكتب.

تربوية لشراء الكتب.
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 390 -10من األىالي والعاممين والعامالت متجاوبين بشكل ايجابي مع  1390من األىالي والعاممين والعاممين متجاوبين بشكل ايجابي مع دعوات/مطالب
دعوات/مطالب مؤسسة تامر لدعم ثقافة التعمم (تعريف دعوات/مطالب ثقافة مؤسسة تامر لدعم ثقافة التعمم (تعريف دعوات/مطالب ثقافة التعمم من خالل برنامج
التعمم من خالل برنامج الحشد :مثل حرية ومسؤولية التعبير ،أىمية الحشد :مثل حرية ومسؤولية التعبير ،أىمية االستماع ،احترام االختالف بالرأي ،تقدير
اآلخر  ...إلخ).

االستماع ،احترام االختالف بالرأي ،تقدير اآلخر  ...إلخ).

 300 -11من األىالي والمعممين والعاممين واعيين لمبادئ وكيفية دعم التعمم عمى  3300من األىالي والمعممين والعاممين واعيين لمبادئ وحسنات وكيفية دعم التعمم عمى
المستوى الفردي ،العائمي والمجتمعي من خالل المشاركة في الحمالت والنشاطات.

 -12تمت معالجة قضية دوام المكتبات

المستوى الفردي ،العائمي والمجتمعي من خالل المشاركة في الحمالت والنشاطات.

بشكل ايجابي من قبل صانعي القرار /تمت معالجة قضية ايجاد حصة مكتبية في منطقتي رام اهلل ونابمس.

المسؤولين بمختمف المستويات ( الو ازرات ذات الصمة ،البمديات ،المدارس،

المكتبات ،األىل) لدعم ثقافة التعمم لدى األطفال واليافعين) ،واصدار قرار بتمديد

الساعات لمساعة  4عص اّر.

 -13مستوى رضا الموظفين ،اإلدارة ومجمس األمناء من عمل المؤسسة خالل السنة مستوى رضا الموظفين ،اإلدارة ومجمس األمناء من عمل المؤسسة خالل السنة المالية
المالية (الرضا المعنوي والميني والمادي من حيث المراجعة ،التقييم والتطوير في (الرضا المعنوي والميني والمادي من حيث المراجعة ،التقييم والتطوير في الخطط وأساليب
العمل يصل إلى .%75

الخطط وأساليب العمل يصل إلى .%70

نظام ارشيف متكامل متوفر في المؤسسة لمكتب ولموثائق.

 -14نظام ارشيف متكامل متوفر في المؤسسة لمكتب ولموثائق.

 -15نسبة المعمومات لمذاكرة المؤسساتية منذ تأسيس تامر وقابمة لمتعميم تصل إلى نسبة المعمومات لمذاكرة المؤسساتية منذ تأسيس تامر وقابمة لمتعميم تصل إلى .%50
.%30

يوجد وثائق أولية حول برنامج توثيق وتعميم لإلضافة النوعية الخاصة بمؤسسة تامر.

 -16ال يوجد برنامج توثيق وتعميم لإلضافة النوعية الخاصة بمؤسسة تامر.
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الشركاء
مؤسسة الدياكونيا السويدية

و ازرة التربية والتعميم العالي

.1

مؤسسة أنا ليند لمحوار بين الحضارات

و ازرة الثقافة الفمسطينية

.2

القنصمية البمجيكية العامة

و ازرة الشؤون االجتماعية

.3

التعاون البمجيكي في القدس

بوك أيد العالمية /بريطانيا

.4

منظمة اليونيسف

معرض فرانكفورت لمكتاب

.5

منظمة اليونيسكو

معرض بولونيا لمكتاب

.6

مؤسسة إنقاذ الطفل العالمية

المجمس العالمي لكتب اليافعين

.7

االتحاد األوروبي

شبكة المنظمات األىمية

.8

مؤسسة االرض الطيبة Vento De Terra

معيد جوتو

مكتب الممثمية النرويجية
TVBIT

المعيد الثقافي الفرنسي
الصندوق العربي لمثقافة والفنون
مؤسسة التعاون

بمدية رام اهلل
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