
   2 ثقافة التسامح وقبول اآلخر لمشروع  اإلداري التقرير 

  

  :محتوى التقرير
  

 المقدمة -1

  المنفذة األنشطة -2

 ورش العمل1.2

 المخيمات الصيفية.أ

 المسابقات الثقافية .ب

 عروض األفالم.ج

  األجانبزيارات الضيوف 2.2

  اإلعالم .3

  المؤشرات .4

  التقييم .5

  العقبات .6

  قصص النجاح.7

 ات وانطباعات مالحظ.8
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2

  

  :المقدمة .1

  

استكماال للنجاحات السابقة التي تم تحقيقها في المشروع السابق يأتي مشروع ثقافـة التـسامح               
 إلحـداث  ليكون خطوة على طريق استكمال العمل السابق فالعمـل           2008وقبول اآلخر لعام    

هذا الجهد والفعل فالمشروع فـي      تغيير مجتمعي يتطلب وقتا ويتطلب جهدا مضاعفا ومراكما ل        
اعتمد البدء من حيث وصل المشروع السابق واستكمال العمل واالستفادة من النجاحات السابقة             

 اًتعزيـز  والحوار والتسامح بين أوساط الشباب و      تشجيع التفاهم والبناء عليها والعمل من أجل      
  . كهدف رئيسي للمشروع للشراكة األوروبية لدول حوض المتوسط

لتفـاهم المتبـادل والحـوار     اتشجيع إلى المختلفة واألنشطةذلك السعي من خالل الفعاليات   وك
الثقافي بين شباب من خالل الصورة والتعبير عن رؤية مشتركة للمستقبل بتفعيـل التحـاور               

لتشمل األطراف الرسمية والقطاع الخاص  توسيع المشاركة وتنويعها في هذا الحوارو،الثّقافي 
 وأهداف ومـصالح  ؤىالحوار طابعا شامال لر  هذاإعطاءيئات غير الحكومية بغية وممثلي اله

من خـالل تنظـيم      وخلق رأي عام حول موضوعات التسامح وقبول اآلخر       ،كافة المعنيين به  
التي تستهدف الشباب والشابات في مختلف المواقع في الضفة          واألنشطةمجموعة من الفعاليات    

  .معات والمعاهد المختلفة الغربية وطالب وطالبات الجا
 المشروع وتدعم تحقيقهـا     أهداف المختلفة التي تخدم     واألنشطةتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات      

فقد تم تنفيذ  ورش العمل والتي ناقشت مواضيع مختلفة تتعلق بثقافة التسامح والحوار وقبـول                
الضفة الغربية أمـا    اآلخر وتم تنفيذ هذه الورش في مناطق متنوعة غطت مساحة واسعة من             

بالنسبة للمخيمات الصيفية فقد تم  تنفيذ عدد من  مخيم صيفي في محافظتي سـلفيت والقـدس          
وأما المسابقات الثقافية فقد تم تنفيذ  مسابقات ثقافية بين طلبة الجامعات والمعاهد الفلـسطينية               

 ألفـالم   عـروض      تم تنفيـذ   األفالمالمختلفة في  محافظات الضفة الغربية وبالنسبة لعروض         
مختلفة في  مواقع مختلفة في الضفة الغربية ،وأيـضاً تـم إجـراء عـدد مـن  اللقـاءات                     

مطويـة وسـتكرز    (أما المنشورات فقد تم طباعة وتوزيع منشورات تنوعت مابين          .التلفزيونية
 وكان هناك تغطية مميزة من حيث الكم والنوع شملت مختلـف            اإلعالميفي المجال    )وبوستر
  . من تلفزيون وراديو وصحف ومواقع انترنتعالماإلوسائل 

 األنـشطة  المنفذة في المشروع مع توضيح رقمي لهـذه          لألنشطةالتقرير يحتوي على وصف     
 وردات  األنشطة تنفيذها وشرح عن المؤشرات التي تم مالحظاتها خالل تنفيذ           وأماكنوعددها  

 التي رافقت المشروع وسيتناول     يةاإلعالم والتغطية   األنشطة وعدد   وأعدادهمالفعل المشاركين   
 تنفيـذ   أثنـاء  وقصص النجاح التي حـدثت       المنفذة األنشطةالتقرير كيف تمت متابعة وتقييم      

  .المشروع والعقبات التي تم مواجهتها االنجازات والتوصيات 
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  : األنشطة المنفذة . 2

  

 :ورش العمل 1.2

دوات المهمة جدا في الوصول على اكبر       تعتبر ورش العمل واللقاءات التوعوية التثقيفية من األ       
 ورشة عمل حول مواضيع     155فقد تم عقد    .عدد ممكن من الشباب ،وإلى باقي أفراد المجتمع       

 عمل حول هذه المواضيع متخصـصون       أوراق التسامح وقبول اآلخر  قام بتقديم        بثقافةتتعلق  
 باإلضـافة  السابق   ممن شاركوا في المشروع    نفلسطينيوومتخصصات أكاديميون وأكاديميات    

 مجموعة جديدة من المتخصصين حيث ساهموا بشكل واضح في تعزيز المفاهيم المـراد              إلى
 وأثاروا مجموعة من الحوارات والنقاشات حول المواضيع المختلفة والتي تتعلق بثقافة            إيصالها

 األوروبي  والمسلمين في االتحاد  ،واالتحاد األوروبي،والرسوم الكرتونية    ،التسامح وقبول اآلخر  
، حرية الرأي والتعبير وحرية الـصحافة  ، حريـة           والفكر الديني ، حقوق اإلنسان    ،ومؤسساته

 انعكاس التنشئة االجتماعية في المجتمع الفلسطيني على رؤية األخر ، ظاهرة            الدين والمعتقد، 
  . وغيرها من العناوين الهامةالتعصب والتطرف في الدين والسياسية

يع  ساهم في خلق حالة من الحوار والنقاش داخل المجتمع حول هـذه               إن طرح هذه المواض   
 الحوارات والنقاشات التي كانـت تـتم فـي          أنالمواضيع وتحديدا بين الفئات المستهدفة حيث       

 الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز الشبابية المختلفة مما ساهم بشكل          إلى تنتقلالورش  
ساحة الجغرافية الواسعة التي غطتها الورش كـذلك سـاهمت       اكبر في نشر هذه المفاهيم و الم      

  .بشكل واضح في نشر هذا النقاش والحوار داخل المجتمع 
 إيصاللقد كان النجاح الحقيقي هو الوصول إلى مناطق جديدة ومناطق مهمشة ونائية دور في               

ـ   إلىهذه المفاهيم لشرائح مهمشة ومناطق نائية تفتقر    د نـشاط   كثير مـن الخـدمات وال يوج
لمؤسسات المجتمع المدني في هذه المناطق وهذا يؤكد النجاح الذي حققه المشروع في المـرة               

 الثانية من حيث الكـم والمـساحة الجغرافيـة          المرة واستكمال هذا النجاح وتطوره في       األولى
 مـشاركا   5789 فقد كان عدد المشاركين في ورش العمل في مختلـف المحافظـات              المغطاة

 عن العدد المطلوب نتاج رغبة عدد من        إضافية ورشة   15ن واضحا انه تم تنفيذ      ومشاركة وكا 
  . تجاوز العدد المطلوب إلى أدىالمؤسسات التعليمية والشبابية في تنفيذ أنشطة عندها مما 

 إن ردود فعل المشاركين والنقاشات والحوارات التي كانت تجري في الورش رغم حدتها في              
مجاال للتفكير والبحث والتواصل مع المركز والرغبة في الحصول          كانت تترك    األحيانبعض  

 هذه المعلومات أن    إلى االستغراب عند االستماع     وأحيانا واالستفسار عنها    أكثرعلى معلومات   
 صحي ومفيد للبدء في تغييـر بعـض المفـاهيم           أمر حالة من الجدل     وإثارةالحوار والنقاش   

 أسـاس  الحوار هو    أن قناعة   إلىمل من اجل الوصول     واالنطباعات السلبية تجاه الغرب والع    
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من الحوار تمهيدا للخـروج     بدأت بتشكيل حالة    إن ورش العمل    . للتفاهم بين الشعوب المختلفة   
  .من حالة التشنج والتعصب والقناعات المسبقة 

  
  جدول يبين عدد المشاركين في ورش العمل المختلفة 

  

  كينعدد المشار  عدد الورش  ورش العمل الرقم

  3467  155   )نفلسطينيي(ورش عمل   -1
  2322  111  ورش عمل المحاضرين األجانب  -2
  5789  266  المجموع   

  
  :وقد خرجت هذه الورش بتوصيات عديدة ومختلفة 

  
 الحوار بين الشعوب وفتح قنوات التواصل بينها يدعم بشكل واضح التقارب بين هـذه               إن .1

   .ومنطقاتهرف الحتياجات الطرف اآلخر الشعوب ويساهم بشكل واضح في تفهم كل ط
 . يساهم بشكل واضح في تقدم ونهوض البشرية ةالمختلف التعاون بين الشعوب والدول إن .2

 . حرية التعبير حق مكفول للجميع لكن دون مساس بالديانات األخرى ورموزها إن .3

 .تطوير ثقافة قبول اآلخر و لقاء اآلخر و الحوار و التعاون بين الناس .4

ل مادة حقوق اإلنسان و الديمقراطية في مناهج التعليم و تدريسها  ، و عمل دورات إدخا .5
  .تدريبية حولها

  .اعتماد الحوار كوسيلة لحل الخالفات بين الشعوب واالبتعاد عن العنف  .6
 ودعم الفئات المهمشة األوضاعربط التثقيف والتوعية بالدعم والمساعدات من أجل تطوير  .7

  .والمحرومة 
 .لتبادل الثقافي بين المجموعات الشبابية  الفلسطينية واألوروبيةضرورة ا .8

لكل شخص الحق في التعبير عن . خلق إطار يسمح بالتعددية و التسامح و تقبل اآلخر .9
 .الرأي، و ال بد من احترام معتقدات اآلخرين و عدم قمعهم

وقبول اآلخر  يتم العمل على توعية اآلباء واألمهات على مفاهيم التسامح أن ضرورة  .10
  عليها أبنائهم على المفاهيم التي يساهمون في تربية إيجاباحتى تنعكس 

 التواصل والتعاون بين الشعوب والمجتمعات المختلفة وتبادل الخبرات أهمية .11
 والمعارف  يدعم بشكل واضح نشر مفاهيم وثقافة التسامح وقبول اآلخر

يكرس ثقافة الحوار وقبول اآلخر  يتم تطوير في المناهج التعليمية بشكل أنضرورة  .12
 .لكن مع مراعاة المكون الثقافي والديني للمجتمعات 
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 العربي والمسلم حتى يستطيع تعريف الغرب بالحضارة اإلعالميتطوير الخطاب  .13
  .اإلسالميةالعربية 

 يلعبه المثقفون داخل المجتمعات العربية أنالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن  .14
 سر للحوار بين الغرب والشرق  كجواإلسالمية

ضرورة العمل على تبادل الزيارات والتعارف وعقد المؤتمرات بين الشباب  .15
 .الفلسطيني والغربي من اجل تبادل الخبرات والتواصل بين الثقافات المختلفة 

أهمية االستمرار بعقد اللقاءات والورش التي تناقش مواضيع التسامح وقبول اآلخر  .16
 .تائج التي تتركها على المشاركين والمجتمع وذلك ألهمية الن

ضرورة العمل على استثمار العالقات الفلسطينية األوروبية من أجل دعم حقوق  .17
 .الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل 

  
  :جدول حول ورش العمل تقسيم اللقاءات حسب المناطق الجغرافية

  

عدد اللقاءات  المحافظة  الرقم

  المطلوبة

عدد 

  تاللقاءا

  المنجزة

عدد اللقاءات 

  المتبقية

عدد اللقاءات 

  اإلضافية

  1 0  13  12  القدس.1
  2 0  18  16  جنين.2
  0 0  8  8  طوباس.3
  0 0  16  16  طولكرم.4
  1 0  20  19  نابلس.5
  0 0  8  8  قلقيلية.6
  0 0  8  8  سلفيت.7
  2 0  16  14  رام اهللا.8
  8 0  17  9  أريحا.9

  0 0  15  15 بيت لحم.10
  1 0  16  15  الخليل.11
  15 0  155  140 لمجموعا.12
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 :المخيمات الصيفية   - أ
 

 مخيما صيفيا في محافظات سلفيت والقدس ورام اهللا شارك فيهـا عـدد مـن                14تم تنفيذ   
 المشروع وتساهم في تعزيـز      أهداف والشباب في فعاليات ترفيهية وتثقيفية تخدم        األطفال

قافات األخرى وقد كـان      والشباب وتفهمهم لآلخر وتعرفهم على ث      األطفاللغة الحوار بين    
لهذا الفعاليات األثر الكبير على شريحة كبيرة لم يتم اسـتهدافها فـي أنـشطة المـشروع          

 في التأكيد على مفاهيم التسامح وقبول اآلخر في فتره مبكرة علـى             البدء أناألخرى حيث   
 البدء في التعرف على ثقافـات أخـرى وشـعوب           أن يكون له أثر ايجابي عليهم       األطفال
  .ى يساهم في تهيئة الطفل في ما بعد لالنفتاح على اآلخر أخر

  
  .جدول يبن النشاطات حول المخيمات الصيفية للمشروع

  :تقسيم المخيمات الصيفية حسب المناطق الجغرافية

  
عدد النشاطات الصيفية   المنطقة  الرقم

  المطلوبة

  عدد المخيمات الصيفية المنجزة

  10    سلفيت  1

  2    القدس  2

  2    هللا رام ا  3

  14  المجموع    

  
 

 :المسابقات الثقافية -ب

  

 استهدفت المسابقات في المقام األول الشباب من الجامعات والمعاهد الفلسطينية،حيث تمحورت          
حول حقوق اإلنسان ،المجتمع المدني ، المرأة ،التسامح وقبول اآلخـر ، الثقافـة،              المسابقات  

شارك في هـذه المـسابقات طالبـات وطـالب          ،وقد   االتحاد األوروبي  وحوار الحضارات ،  
 أشخاص وكل فريق يتكـون مـن        3الجامعات والمعاهد الفلسطينية حيث يتكون كل فريق من         

  . جامعات مشاركة في المسابقة3جامعة أو معهد على أن يكون الحد األدنى 
وكانت تسود هذه المسابقات أجـواء مـن         "شمس" طاقم مركز  تحت إشراف  المسابقات تنظم
 المواضيع والمحاور سابقة الذكر     إطار في   أسئلةافس وتبادل المعلومات وكانت تعتمد على       التن

مما ساهم في خلق دافع للبحث لدى الفرق المشاركة حول هذه المواضيع وتوسيع معلوماتهـا               
  . وساهم في زيادة معلومات الجمهور الحاضر لهذه المسابقات حول هذه المواضيع
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  ة رام اهللا محافظ : األولىالمسابقة 
  جامعة بيرزيت ،جامعة القدس المفتوحة،جامعة القدس : الجامعات المشاركة 

  محافظة طوباس : المسابقة الثانية 
  جامعة القدس المفتوحة،جامعة العربية األمريكية،جامعة النجاح الوطنية : الجامعات المشاركة 

  محافظة طولكرم  : الثالثةالمسابقة 
  معة بيرزيت ،جامعة القدس المفتوحة ،جامعة خضوري جا: الجامعات المشاركة 

  محافظة بيت لحم  : المسابقة الرابعة 
كلية جامعة فلسطين األهلية،جامعة بيت لحم  ،كلية بيت لحـم للكتـاب             : الجامعات المشاركة   

  المقدس 
    قلقيليةمحافظة: المسابقة الخامسة 

  جامعة النجاح الوطنية، القدس المفتوحة جامعة، اإلسالميةكلية الدعوة : الجامعات المشاركة 
 التعرف على معلومات حول هذه المحاور يساهم بشكل كبير في التعرف علـى الثقافـات                إن

وفهمها بشكل أفضل فلم يكن هدف المسابقة هو المسابقة بحد ذاته مع أنه أمـر جيـد ولكـن                   
 الحكـم  أنظمـة و األوروبـي االتحاد أخرى التعرف على     وأنظمة أخرىالتعرف على شعوب    

 وحرية التعبير داخل المجتمعات     األقليات الموجودة هناك والتعايش الموجود بين هذه        واألقليات
 . والتعرف على التسامح ومفهومه وأهميتهالغربية تحديدا والتعرف على مفاهيم الحوار 

  .جدول يبين  تقسيم المسابقات الثقافية للمشروع

  :افيةتقسيم المسابقات حسب المناطق الجغر

  

  عدد المسابقات المنجزة  المنطقة  الرقم
  1  رام اهللا  1

  1  طوباس  2

  1  طولكرم  3

  1  بيت لحم  4

  1  قلقيلية  5

  5  المجموع  6

  
 

 : عروض األفالم -ج

 عرض حيث كان يتم العـرض       27 المختلفة حيث تم تنفيذ      األفالملقد تم عرض مجموعة من      
وعه ووجهـة نظـر المـشاركين فـي الفلـم           وبعد العرض يتم فتح النقاش حول الفلم وموض       
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 والتي كانت تتحـدث     األفالم ولقد كان تحدث نقاشات مفيدة عقب عرض         وأهميتهوموضوعه  
عن التسامح ، السالم ،حقوق اإلنسان،المرأة ،الطفل وأهمية التعاون بـين الـشعوب وأهميـة               

 وكـان مـن بـين       الحوار والتواصل والتعرف على الثقافات وتبادل الخبرات وحوار الثقافات        
": ضمير أمريكـي  ...ريتشل نقاشا شديدا بين الحضور هو فلم        أثارت المعروضة والتي    األفالم

 ربيعا 23ذات الـ ريتشل كوريالذي يروي قصة ألصحاب الضمير ...المـوت مــرتيـن
المتحدة األمريكية إلي رفح المشتعلة  من بيتها الهادئ في سياتل الباردة بالوالياتوالتي جاءت 

حركة التضامن الدولية التي أسسها شـباب   جاءت لتنضم إلي...باألراضي الفلسطينية المحتلة
 –اإلسرائيلية، يشعرون بمسئولية إنسانية تجاه اآلخرين  وفتيات متحمسون للشهادة على الجرائم

بيقـين،  ..ريتشل وسجلت شهادتها في حديثها المصور في الفيلم في أسابيع شهدت..الفلسطينيين
والصدق والغضب قدمت شهادتها على قتل األطفال، هدم المنازل،  ونبرات صوت مترع بالثقة
إسرائيل الكاملة على االقتصاد وكل ذلك يشكل مـن وجهـة نظرهـا     ردم آبار المياه، سيطرة

  ..ن على البقاءلتدمير قدرة الفلسطينيي وب إسرائيلي منظملأس
 الكبيـر   األثـر  التي تم عرضها بنقلها لقصص واقعيه كان لها          األفالمأن هذا الفلم وغيره من      

 الحـوار   وأهميـة على الحضور في التأكيد على أهمية الحوار كأساس للتفاهم بين الـشعوب             
عوب والتواصل وتبادل الثقافات والتعارف بين الشعوب المختلفة وعدم الحكم المسبق على الش           

  . والتعامل بعقول منفتحة على العالم بعيدا عن التعصب واالنغالق على الذاتواألمم
  

  .جدول يبين  األفالم التي تم عرضها خالل فترة المشروع 

  عدد االفالم المنجزة  عدد االفالم المطلوبة  المنطقة  الرقم
  2  0  جنين  1

  2  0  قلقيلية  2

  5  0  نابلس  3

  3  0  سلفيت  4

  2  0  طوباس  5

  3  0  بيت لحم  6

  1  0  الخليل  7

  1  0  أريحا  8

  6  0  القدس  9

  2  0  طولكرم  10

  27  المجموع    11
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  جدول يبين عدد الفعاليات وعدد المشاركين فيها 

  

  عدد المشاركين   عدد االنشطة   النشاط الرقم

  169  5  المسابقات الثقافية   -ا
  888  27   األفالمعروض   -ب
  889  14  المخيمات الصيفية  -ج
  1946    المجموع   -د

  

  :زيارات الضيوف األجانب 2.2
 

حيث تـم خـالل     )  محافظة 11(  ورشة عمل  لجميع محافظات الضفة الغربية        111تم تنظيم   
الزيارات عقد سلسلة من ورش العمل للتعرف على الضيوف وتجربتهم في التعـايش داخـل               

ت وعن الجالية الفلسطينية ، وكان      االتحاد األوروبي والمهجر بشكل عام والعالقات بين الجاليا       
  .الضيف يتولى الرد على استفسارات المشاركين 

  
  .جدول يبين زيارات الضيوف األجانب

  :تقسيم اللقاءات حسب المناطق الجغرافية

  

  زيارات الضيوف األجانب  المنطقة  الرقم

  5  القدس  .1
  28  جنين  .2
  12  طوباس  .3
  7  طولكرم  .4
  17  نابلس  .5
  4  يةقلقيل  .6
  9  سلفيت  .7
  7  رام اهللا  .8
  7  أريحا  .9
  6  بيت لحم .10
  9  الخليل .11
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  111  المجموع .12

  

 المنشورات -3

  

حيث تم طباعة وتوزيع    ) وبوستر،ستكرز،مطوية( نسخة ما بين     11500تم طباعة وتوزيع    
 مطوية تحدثت عن معلومات عن الجاليات العربية والمسلمة فـي المهجـر وعـن     5000
 ستكرز وتم طباعة    5000ايش والتعليم والفلسطينيون في  الشتات وتم طباعة وتوزيع          التع

  . نسخة بوستر داعم للحوار كأساس للتفاهم بين الشعوب 1500وتوزيع 
 ،  األنشطة هذه المنشورات ساهمت بشكل كبير في تعريف المشاركين بشكل مباشر في             إن

ليس فقط المـشاركون فـي الفعاليـات         من شخص    أكثرفهذه المنشورات يتم تداولها بين      
وبالتالي ساهمت بشكل كبير وواسع بتعريف قطاعات واسعة من المجتمع  حول الحـوار              

  .كأساس للتفاهم بين الشعوب 
  

  جدول يبين نوع وعدد المنشورات 

  
  عدد النسخ   نوع المنشور  الرقم

  5000  مطوية   -1

  5000  ستكرز   -2

  1500  بوستر   -3

  11500  المجموع   -4

  
 
  :إلعالم  -4

  تلفزيون  -

ـ   لقاء تلفزيوني مع الضيوف األجانب في محطات محلية في مواقع            30تم عقد     نمختلفة م
 1948 مـن منـاطق      وأجزاءالضفة الغربية بحيث شملت مساحة البث كل الضفة الغربية          

 وأفكـار  وقد ساهمت هذه اللقاءات بشكل واضح في نشر معلومات           واألردنوقطاع غزة   
تـم   التسامح وقبول اآلخر وحقوق اإلنسان،والمجتمع المدني، والمـرأة ، وقـد        افةثقحول  

طرح مجموعة من العناوين المهمة والمفيدة للمشروع،حيث كان يتم اختيار عنوان رئيسي            
  .للحلقة،ومن ثم كان يتم طرح عناوين فرعية في سياق الحوار

  



 11

  : واللقاءات مع وسائل اإلعالمةالتقارير اإلخباري -
 المشروع الجزيرة،ورمتان، وفضائية فلسطين     أنشطة تقارير صحفية عن     5    وتم عمل    

 .وبعض التلفزيونات المحلية 

 واشتملت على مجموعة من     أخرىحيث غطت هذه التقارير بعض ورش العمل وفعاليات         
  . وأهمية وضرورة التعاون بين الشعوب وأنشطتهالمقابالت تم الحديث فيها عن المشروع 

 و رادي -

   لقاءات مع محطات راديو محلية 5
 

 جريدة  -

   خبر صحفي 176تم نشر 
  

   
  انترنت  -

   خبر في مواقع انترنت مختلفة 60تم نشر ما ال يقل عن 
  

 المشروع المختلفة مـن ورش عمـل        أنشطةإن التغطية اإلعالمية المتميزة والتي حظيت بها        
اهمت بشكل واضح فـي دعـم       ،عروض أفالم ،مسابقات ثقافية ،مخيمات صيفية ،زيارات س       

 الـصحفية   اإلخبار المشروع والترويج لها والتعريف بها وساهمت كذلك من خالل كم            أنشطة
 التي تم نقاشـها وسـعى       األفكار في دعم    إعالمية من وسيلة    ألكثروحجمها وتنوعها وشمولها    

ومـات   المفـاهيم والمعل   إنالمشروع في تعزيزها لدى شرائح مختلفة وواسعة من المواطنين          
 المـشروع فـي     أنشطة السابقة حول العالقة مع الغرب ودعم مفاهيم الحوار ساهمت           واألفكار
  .دعمها 

وكان دور اإلعالم بمختلف أشكاله وأنواعه يمثل حملة دعائية كبيرة للفعاليات التي تمت خالل              
مـشروع   ال أهداف وداعما لتحقيق    األنشطة التي تم طرحها داخل      لألفكارالمشروع وناقال جيدا    

 شريحة ممكنة   أوسع في استهداف    اإلعالمونشرها بصورة واسعة وقد ساهم التنوع في وسائل         
 ةالكثاف إن والصحف ومواقع االنترنت     واإلذاعاتمن المجتمع من خالل العمل مع التلفزيونات        

التي كانت تتم فيها التغطية الصحفية وحجمها وتنوعها سـاهم فـي توضـيح العديـد مـن                  
  .لقضايا المجتمعية والحقوقية التي تهم المواطن الفلسطينيالموضوعات وا
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  جدول يبين األنشطة اإلعالمية وعددها 

  

  العدد  اإلعالموسيلة  الرقم

   لقاء تلفزيوني30  التلفزيون  -1
  إخبارية تقارير 5  التلفزيون  -2
   لقاءات5  راديو  -3
   خبر صحفي176  الصحف  -4
   خبر60  انترنت  -5

  276  المجموع  

  

  : المؤشرات -5

  

 التي تم تنفيذها واألنشطةإن النجاح المميز الذي تم تحقيقه في المشروع على مختلف الفعاليات 
  :كان واضحا على النحو التالي 

  
 ورشة عن العدد المطلوب 15 ورشة بزيادة قدرها 155عدد ورش العمل المنفذة بلغت  -1

وصداها داخل ورش العمل  ورشة وهذا مؤشر على النجاح الذي حققته 140وهو 
 .المجتمع

  
وكان العدد المطلوب  مشارك ومشاركة 7735عدد المشاركين في أنشطة المشروع  -2

 . مشارك 1600 المشروع أنشطةالوصول له في كل 

  
 

 .المساحة الجغرافية الواسعة التي غطتها ورش العمل في كل محافظات الضفة الغربية  -3
 

 .ل لها في المشروع السابق ومناطق نائية ومهمشة الوصول لمناطق جديدة لم يتم الوصو -4

  
 

 المجتمع والجامعات إلىالحوارات والنقاشات التي كانت تجري في الورش وتنتقل  -5
 .والمعاهد 
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 عن ما هو المنفذة األنشطة وزيادة عدد األنشطةااللتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ  -6
 .موجود في المشروع 

  
راديو ،تلفزيون  (اإلعالمميزة والمتنوعة حيث شملت مختلف وسائل  المتاإلعالميةالتغطية  -7

 ) .انترنت ،صحف ،

  تلفزيون -

   في محطات محلية  األجانب لقاء تلفزيوني مع الضيوف30تم عقد 
 المشروع في فضائية فلسطين وبعض التلفزيونات       أنشطة تقارير صحفية عن     5وتم عمل   

  المحلية 
 راديو -

  ديو محلية  لقاءات مع محطات را5
 
 جريدة -

   خبر صحفي 176تم نشر 
   

  انترنت -

   خبر في مواقع انترنت مختلفة 60تم نشر ما ال يقل عن 
  
  . على المشروعإضافية أنشطةتنفيذ  -8

  : مخيم  صيفي 14تنفيذ  -
   والتثقيفية الترفيهية والشباب عبر مجموعة من الفعاليات األطفالواستهداف مجموعات من 

  : عرض 24ث تم تنفيذ  حياألفالمعروض  -
   وفتح النقاش حولها األفالمحيث تم عرض مجموعة من  -
 المشروع في فضائية فلسطين وبعض التلفزيونات       أنشطة تقارير صحفية عن     5وتم عمل    -

 المحلية 

 العمل على طباعة مجموعة من التي شيرتات وعمل مجموعة من الدبابيس   -

 حالة من الحوار بعيدا عن التشنج يبدأ المشروع المختلفة ساهمت بشكل واضحأنشطة  إن -
  والتعصب 

  

  التقييم-6

 في المشروع تم تشكيل فريق تقييم من عدد من أعضاء الهيئة األنشطةإن تقييم ومتابعة  
 للمركز ومدير المركز وطاقم المشروع ومتطوعي المركز وكان يرتكز التقييم على اإلدارية
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 مالحظات إلى واالستماع األنشطةخالل تنفيذ اخذ المالحظات والمشاهدات من المشاركين 
 تنفيذ من اجل التطوير والتعديل وتالفي األخطاء في أثناء مالتقييالطاقم والمتطوعين وكان يتم 

  . لمشاريع وبرامج أخرى واإلعداد من اجل التطوير األنشطة القادمة وما بعد تنفيذ األنشطة
  

  : العقبات -7

مشروع لما لها من خصوصية ولنقاشها قضايا ومواضيع مختلفـة           المختلفة لل  األنشطة تنفيذ   إن
 وعدد المشاركين في الفعاليات والمساحة الجغرافيـة الواسـعة التـي يغطيهـا              أنشطةوعدد  

   :أبرزها من الصعوبات كان عدد بعد مواجهة األنشطة تحقيق هذا الكم من إنالمشروع 
  

حيث تعيق الحـواجز حركـة      االحتالل وممارساته من حصار واغالقات واجتياحات        -1
التنقل بين المحافظات المختلفة وبين القرى والمدن وتؤثر بشكل سلبي واضـح علـى              

  .األنشطة 
وجود تيارات متطرفة ومتعصبة داخل المجتمع رافضة لثقافة الحوار ورافضة لقبـول             -2

 اآلخر 

عدم وضوح المفاهيم حول ثقافة التسامح وقبول اآلخر داخل المجتمع ووجود رفـض              -3
 .لهذه المفاهيم

كان الناس يربطون بشكل واضح ما بين التثقيف والمساعدات وقد كان ذلك واضـحا               -4
 تنفيذ األنشطة بطلب مساعدة حول جزئيـة معينـة          أثناءمن خالل مالحظاتهم للطاقم     

 . مساعدة طبية أو مساعدة غذائية أوداخل مؤسسة 

وال يوجد لها موازنـة     بروز بعض األنشطة الطارئة التي لم تكن من ضمن المشروع            -5
 .مما خلق صعوبة كبيرة لتنفيذها 

  
  :قصص النجاح -8

  

  : للمشروع بالكم والكيف الذي تمت فيه هو من ابرز قصص النجاح األنشطة انجاز إن
  
 المشروع يعتبر انجازا في حـين أن العـدد          أنشطة مشارك ومشاركة في     7735حضور     -1

 أعـداد  المختلفة لوحظ ازديـاد      األنشطة من خالل تنفيذ   .1700المحدد في المشروع كان     
   المشروع أنشطة مما انعكس على عدد المشاركين بشكل مباشر في أنشطةالمشاركين في 

  .140 الرقم المحدد في المشروع أن ورشة عمل في الضفة الغربية في حين 155تنفيذ  -2

  ات والمواقع  طلب عدد من المؤسسإلى في تنفيذ الورش أدى تحقيقها النجاحات التي تم إن
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 الـورش   أحدثتـه  نتاج التفاعل الـذي      دالمحد عن العدد    إضافيةوالمراكز الشبابية تنفيذ ورش     
  السابقة 

 
 باإلضـافة  والمخيمات الصيفية    ، األفالم داخل المشروع عروض     إضافيتينتنفيذ فعاليتين    -3

 . تقارير صحفية عن المشروع 5 إلى
 

تلفزيـون   (اإلعـالم ث شملت مختلف وسـائل      حي. المميزة كما ونوعا     اإلعالميةالتغطية   -4
 األنشطة ممتازا وتم تنفيذ     لألنشطةوكان حجم التغطية الصحفية     ) انترنت  ،صحف  ،راديو  ،

 المشروع في فضائية فلـسطين وبعـض        أنشطة تقارير صحفية عن     5المطلوبة وتم تنفيذ    
 نـشطة األ هـذه    إنالتلفزيونات المحلية وخلقت ردود فعل جيدة عند المـواطنين حيـث            

 إن واألردن 1948 من فلسطين    وأجزاء خطت أغلب المناطق في الضفة الغربية        اإلعالمية
   .األنشطةردود فعل المواطنين على هذه 

 
  .إضافية وتنفيذ أنشطة لألنشطةااللتزام بالجدول الزمني  -5

 
 . الوصول لمناطق نائية ومهمشة ولم يسبق الوصل لها في المشروع السابق  -6

  
 نقطة انطالق لنقاشات وحوارات داخل المجتمع في المواقـع المختلفـة            نتكاورش العمل    -7

 نجـاح   أسـباب  من خالل الورش والمحاضرين فقد كان من احـد           األكاديميةوالمؤسسات  
 مشارك ومشاركة هو الحـوارات      5665 الناس عليها حيث حضر الورش       وإقبالالورش  

يد ومعارض مـشكك ومقتنـع      التي نتج عن الورش داخل المؤسسات والمجتمع ما بين مؤ         
وكما قلنا سابقا هذه هي البداية لخلق حالة من الحوار مع الذات لتغيير المفاهيم والقناعات               

 بعيدا عن القناعات المسبقة والمفاهيم      أفضلالمسبقة عن اآلخر والتعرف على اآلخر بشكل        
 .الخاطئة 

  
ل داخل ورش العمل  عمأوراق لتقديم والمتخصصين األكاديمييناستقطاب مجموعة من  -8

مما ساهم في االرتقاء في مستوى الورش وتطويره وساعد في خلق حالة من الحوار حول 
 مواضيع الورش 

  
العمل على طباعة مجموعة من التي شيرتات وعمل مجموعة من الدبابيس  التي ساهمت  -9

 .حيث كانت تحمل شعار تضامن صداقة، مميز بشكل األنشطةبشكل واضح في خروج 
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  األنشطة المنفذة وعددها وعدد الحضوريبين  جدول

  

  عدد المشاركين   األنشطةعدد   النشاطالرقم 

  3467  155  ورش العمل   -1
  169  5  المسابقات الثقافية   -2
  888  27   األفالمعروض   -3
  889  14  المخيمات الصيفية  -4
  2322  111  األجانبزيارات الضيوف   -5
      اإلعالم  -6
    30  تلفزيون -  
 واللقاءات مع وسـائل     ةالتقارير اإلخباري  -  

  اإلعالم
5    

    5  راديو  -  
    176  الصحافة -  
    60  االنترنت -  
      المنشورات   -7
    1500   بوستر-  
    5000   برشور-  
    5000   ستكرز -  

  
  
 مالحظات وانطباعات -9

  
 كـان   التجمعات السكانية التي عملنا بها في السابق وقمنا هذه المرة بعقد أنشطة فيهـا              .1

 .تجاوب الناس فيها أفضل من التجمعات التي وصلناها للمرة األولى

المشاركة الفاعلة من قبل سيدات كبيرات في العمر وهو ما عكس كثيرا مدى إثـراء                .2
 . النقاش الذي كانت تشهده تلك الحلقات النقاشيه بشكل كبير 

  . األسئلةالبرشور الذي  تم انجازه وتم تقديمه للمشاركين أجاب عن كثير من .3
البد من اإلشارة إلى الصورة التي كانت يشوبها بعض الضبابية قبل تنظيم تلك الورش               .4

حول  الموضوعات التي كانت تطرح لدى الكثيرين والتي اتضحت بشكل جلي وذلك             
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نتيجة للنقاش الذي كانت تشهده تلك الحلقات التي كانت فيها التـساؤالت مطلقـه دون               
 .حواجز فانتهت بصورة أفضل 

،طالبـت بعقـد     لقاءات فيها   التي نظمنا   األخرىعرفت من القرى    التي   القرىبعض   .5
 .لقاءات وورش عمل أسوة بالقرى األخرى

 وهـي  التلفزيونية بعض المواطنين حول اللقاءاتتلقينا بعض االتصاالت التلفونية من  .6
  .في االتجاه االيجابي

  
  
 

 
 انتهى


