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“أعتقد أن مؤسسة عبد المحسن القطان هي 
الشيء األجمل الذي حدث معي في فلسطين 

كفنان.  أرى في المؤسسة داعمًا، وراعيًا، ومرشدًا، 
ومعلمًا، وشريكًا، ومبادرًا، وصديقًا جّديًا وأمينًا”.

الراحل فرنسوا أبو سالم، مخرج مسرحي
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المركز الثقافي ومقر فلسطين
ِصالت: روابط من خالل الفنون

برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية
مركز العلوم التفاعلي
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الرؤيا
العلم والفن واألدب وينتجها، وذو حضور  الحوار، ويقدر  مجتمع معرفي يتسم بالعدل والحرية والتسامح، ويتبنى 

عالمي وفاعل.

الرسالة
مؤسسة مستقلة تعمل في مجال المعرفة واإلبداع على أسس تكاملية مع فئات مجتمعية متنوعة، السيما األطفال 
والفنانين والمعلمين الشباب؛ من أجل إنسان حر، وثقافة فلسطينية وعربية حيوية، بأفق إنساني تشاركي طويل 
المدى، عبر برامج تحّفز التساؤل والبحث واإلبداع وإنتاج المعرفة، وتشكل نماذَج ملهمًة تتميز بالعطاء والشفافية 

واإلتقان والتبادل.

خلفية عامة
مؤسسة تنموية، مستقلة، غير ربحية، تعمل في تطوير الثقافة والتربية في فلسطين والعالم العربي، عبر التركيز 
كمؤسسة  المتحدة  المملكة  في   1993 العام  وُسجلت  تأسست  الشباب.   والمبدعين  والمعلمين،  األطفال،  على 
العام 1998  العمل في فلسطين  وباشرت  )رقم 2171893(  الضمان  خيرية محدودة  1029450(، وكشركة  )رقم  خيرية 

.)F- 0035 -QR كمؤسسة غير ربحية )رقم

الموظفون وأوالدهم في يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون في المؤسسة.1.

3

مؤسسة عبد المحسن القطان



القيم

تقدير اإلنسان والدفاع عن حقوقه وكرامته

انطالقًا من التراث اإلنساني، وانسجامًا مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي ينص على أن الناس 
يولدون “أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم 
بعضًا بروح اإلخاء”، فإن المؤسسة تعمل على تكامل التطور الذاتي وخدمة اآلخرين، مراعيًة التوازن 
النطاق  واسعة  عامة  خدمات  تقديم  على  والتركيز  العامة،  واالهتمامات  الفردية  االهتمامات  بين 

ورفيعة المستوى.

الحرية، والتعددية، والحوار، وإنتاج المعرفة

التعبير عن ذلك، وتتبنى هذه  والمعتقد، وحرية  التفكير  المؤسسة بحق كل فرد في حرية  تؤمن 
الحقوق في ثقافتها الداخلية، وفي ممارستها في حقلي الثقافة والتربية، وتعتمد مبدأ المشاركة 

في الحوار والممارسة، بما يسهم في إنتاج المعرفة.

تقدير قيمة العمل بروح الزمالة وتثمين اإلنتاج

ومعناه  وقيمته،  به،  تقوم  الذي  العمل  فاعلية  على  يعتمد  العامة  وأهدافها  رسالتها  تحقيق  أن  المؤسسة  تدرك 
بالنسبة للفئات التي تعمل معها، وتسعى إلى أن يتم ضمن روح الزمالة والشراكة بين المؤسسة والعاملين فيها 

والفئات التي يتم العمل معها من أطفال، ومبدعين، ومعلمين، وغيرهم من المستفيدين.

الجرأة بالحق

للقضايا  الصوت عاليًا نصرًة  بالحق، ورفع  الجرأة  المستدامة، تتطلب  والعدالة  التطور والسالم  أن  المؤسسة  تدرك 
اإلنسانية العادلة.

1

إنتاج  من  تميم،  محمد  لـ  “َعَرق”  فيديو  من  مشهد 
مشروع “ِصالت: روابط من خالل الفنون”.

األنشطة  ضمن  معايدة،  بطاقات  يصنعون  أطفال 
السادسة  دون  واألطفال  لألهالي  المشتركة  الفنية 

في مركز الطفل - غزة.
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.2
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مواقع العمل

يترّكز عمل المؤسسة في فلسطين مع تدخالت في لبنان من خالل مشروع “ِصالت: روابط من خالل الفنون”، وفي 
المملكة المتحدة من خالل “قاعات الموزاييك”.

التمويل واالستدامة

ومعظم  اإلدارية  النفقات  تغطية  القطان  عائلة  تتولى 
استقالليتها  ضمان  أجل  من  المؤسسة  برامج  تكاليف 
المؤسسة  وتسعى  أهدافها،  خدمة  في  واستدامتها 
توسيع  بهدف  مشارك  خارجي  تمويل  على  الحصول  إلى 
إطار  في  جديدة  تدخالت  استحداث  أو  القائمة،  تدخالتها 
ال  أْن  المؤسسة  سياسة  وتتضمن  الرئيسة.   برامجها 
يتجاوز التمويل الخارجي المشارك نسبة 40% من الميزانية 
في  الريادة  بدور  المؤسسة  تضطلع  أْن  شريطة  السنوية، 
تصميم المشاريع وتنفيذها، وأْن ال يرافق التمويل الخارجي 

أي شروط تتجاوز رسالة المؤسسة وقيمها. 

بين  ما  المؤسسة  نفقات  إجمالي  وبلغ 
دوالرًا،   50,244,237 حوالي   2015-1998 العامين 
النحو  على  التمويل  مصادر  حسب  موزعة 

التالي:

                 عائلة القطان     $38,184,132

                 تمويل خارجي    $11,577,604

مصادر أخرى        $482,501                                
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فريق المؤسسة

مجلس األمناء

الكاملة عن  المسؤولية  ولديه  المؤسسة،  العليا في نظام حاكمية  الهيئة  األمناء هو  مجلس 
األوضاع  ورصد  وأنشطتها،  برامجها  على  واإلشراف  واستراتيجياتها،  المؤسسة  سياسات  تحديد 

القانونية والمالية للمؤسسة وتقييمها، فضاًل عن توفير الموارد الالزمة الستدامتها وتطّورها.

المتخصصين  من  عددًا  لعضويته  ليضّم  هيكليته،  بمراجعة  دائم  بشكل  المجلس  ويقوم 
عضو  كأول  المجلس  إلى  حجاب  ناديا  انضمت  حيث  المؤسسة،  عمل  مجاالت  في  والمهنيين 
القطان في حزيران 2012، تبعه انضمام عبلة معايعة في حزيران 2014، ود. خليل  من خارج عائلة 
هندي في العام 2016، ومن المتوّقع أْن يستمر توسيع عضوية المجلس ليضم أعضاء جددًا في 
المستقبل القريب. كما تجمع أعضاء عائلة القطان ممن تجاوز عمرهم الثالثين مع مجلس األمناء، 

عالقة مقّربة غير رسمية، عبر مجلس فخري للعائلة.

عبد المحسن القطان  
المؤسس والرئيس الفخري

مجلس األمناء:

عمر القطان 
رئيس مجلس األمناء

ناديا حجاب
عضوًا

المجلس الفخري لعائلة القطان:
عبد المحسن القطان، هاني القطان، لينا القطان، علي القطان رايت، دياال القطان رايت
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ليلى القطان   
عضوًا مؤسسًا )2015-1934(

عبلة معايعة 
عضوًا

نجوى القطان
عضوًا

د. خليل هندي
عضوًا

٢
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الموارد البشرية
تعتمد المؤسسة الجدارة والتميز أساسًا لسياستها في التوظيف، وتولي 
التحيز  أشكال  كافة  وترفض  طاقمها،  في  التنوع  بمراعاة  خاصًا  اهتمامًا 
الجندري، أو العرقي، أو الطائفي، أو السياسي.  ويعمل في المؤسسة أكثر 
ولندن  وغزة  اهلل  رام  في  مكاتبها  على  موزعين  وموظفة،  موظفًا   90 من 

وبيروت، وتشكل الموظفات ما نسبته 47% من إجمالي الموارد البشرية.
والمكّلف  المؤسسة،  إدارة  عن  األول  المسؤول  هو  العام  المدير  ويعتبر 
باالتصال الرئيسي مع مجلس األمناء، وتجري المؤسسة مشاوراتها بشأن 
التي  المديرين  هيئة  خالل  من  العمل  وخطط  واالستراتيجيات  السياسات 

تضم:

زياد خلف 
المدير العام

محمود أبو هشهش
مدير برنامج الثقافة والفنون

وسيم الكردي
مدير برنامج البحث والتطوير التربوي

نهاية أبو نحلة/ السرساوي 
مديرة مركز الطفل - غزة

في   ،2015 للمؤسسة  السنوي  االجتماع  من 
قاعات الموزاييك - لندن.

غزة   - الطفل  مركز  لموظفي  صورة جماعية 
ضمن حملة توعية للكشف المبّكر لسرطان 

الثدي. 
أثناء  القطان،  عمر  األمناء،  مجلس  رئيس 
مشاركته في إحدى فعاليات أيام العلوم في 

فلسطين 2015. 

.1

.2

.3
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بشار ادكيدك
المدير المالي

نهاية خّروب
المديرة اإلدارية

نادر داغر
مدير االتصال والعالقات العامة

نادر وهبة
القطان  وهيلين  وليد  مشروع  مدير 

لتطوير البحث والتعليم في العلوم/ 
برنامج البحث والتطوير التربوي

مالك الريماوي
مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعية/

برنامج البحث والتطوير التربوي

نسرين نفاع 
مديرة وحدة الفنون واألدب/ برنامج 

الثقافة والفنون

ممدوح أبو حصيرة 
مدير وحدة الشؤون اإلدارية والمالية/ 

مركز الطفل - غزة



جانب من مشاركة األطفال في أنشطة باص المكتبة 
المتنقلة بالشراكة مع معهد غوتة.

مشهد من العرض الراقص “بدكة”، خالل جولة عروضه 
في فرنسا.

.1

.2

الصيفية  المدرسة  في  المشاركين  عمل  من  جدارية 
قطاع  ومعلمات  معلمي  مع  تضامنًا   2015 للدراما 
الحصار  المشاركة بسبب  يتمكنوا من  لم  الذين  غزة 

اإلسرائيلي على القطاع.
من افتتاح معرض “تحرر من المظالت” للفنان نبيل أبو 

غنيمة في مقر المؤسسة برام اهلل.

.3

.4
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المسارات البرامجية

الثقافة  تطوير  في  تأسيسها  منذ  المؤسسة  تعمل 
والتربية في فلسطين والعالم العربي، من خالل ثالثة 
ذ  مسارات برامجية في التربية، والطفولة، والثقافة، ُتنفَّ

من خالل:

برنامج البحث والتطوير التربوي
مركز الطفل - غزة

برنامج الثقافة والفنون
قاعات الموزاييك
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“لم أَر خالل مسيرتي 
التعليمية مؤسسة 

استطاعت أن تقدم لي هذا 
الكم من التعليم في فترة 

أسبوعين.  طبعًا ليس 
فقط كمًا، إنما نوٌع أيضًا”.

عامر مريدي، طالب في “المدرسة الصيفية: 
الدراما في سياق تعلمي” 

1

في العام 2015 انخرط 331 معلمًا ومعلمة 
إضافة  المتعددة،  البرنامج  نشاطات  في 

إلى 1,066 طالبًا وطالبة

مشروع  من  أطفال  روضة   31 استفادت 
الطفولة

53 مدرسة شاركت في “مهرجان العلوم- 
فلسطين 2015”

وغزة  اهلل  رام  في  البرنامج  مكتبة  ارتاد 
نحو ألفي زائر
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برنامج البحث والتطوير التربوي

3

في  األحافير  عن  للبحث  ميدانية  رحلة 
“األحافير”  مشروع  طالبات  بمشاركة  نعلين، 

ومعلمتهن.
لطالب  التعليم”  في  “الدراما  مساق  من 
المدرسة  في  المشاركين  الثانية  السنة 

الصيفية للدراما.
في  الدمى  إحياء  مشروع  ضمن  عمل  ورشة 

التعليم، في مدرسة مسار الناصرة.

.2

.3

.4

في  الخبير”  عباءة  “دراما  نهج  تطبيق  أثناء 
إحدى الروضات، ضمن برنامج التكون المهني 

لمربيات الطفولة المبكرة.

.1

برنامج البحث والتطوير التربوي يعمل منذ نشأته على إنتاج خطاب تربوي 
تعلمي مجتمعي يحاور تقاليد التعليم المتأصلة في المنظومة التعليمية 
التحوالت  تواكب  نوعية  انطالقات  ولم تشهد  عقود طويلة،  منذ  بالدنا  في 
التاريخية في فلسطين والعالم.  وفي هذا السياق، يشتغل البرنامج في 
واالستكشاف  والتخيل  البحث  من  الطالب  ن  ُتمكِّ تعليمية  وممارسات  رؤى 
منظورات  بلورة  في  تسهم  مستقبلية  رؤى  وبناء  والتعبير،  والتساؤل 

مجتمعية تؤكد على الحرية بكل أبعادها.

إلى  ويتطلع  مباشرة،  المعلمين  مع  ذلك  تحقيق  أجل  من  البرنامج  يعمل 
تحسين نوعية التعليم في بالدنا عبر التكون المهني، والحوار المجتمعي 
المستمر، ويؤّسس عمله على توّجه بحثي مبني على الممارسة التعليمية 
المباشرة عبر برامج تكّون مهني مستمرة؛ في توظيف الدراما في التعليم، 
والتكون المهني للطفولة المبّكرة، وتعليم العلوم، والتعّلم عبر المشروع، 

وإحياء الدمى، والثقافة السينمائية في المدارس ... )إلخ(.

كما ينّظم البرنامج حلقات بحثية وأيامًا دراسية ومؤتمرات بصورة منتظمة، 
ومنتديات  نعلين،  في  المعلمين  كمركز  عديدة  فضاءات  عبر  ويعمل 
متخصصتان  مكتبتان  وللبرنامج  عدة.   أمكنة  في  المنتشرة  المعلمين 
في التربية والعلوم االجتماعية في رام اهلل وغزة، وُيصدر مجّلة “رؤى تربوية” 
الترجمات  في  برنامج  إلى  إضافة  وتطبيقية،  بحثية  ومنشورات  الفصلية، 

التربوية المواكبة لمحاور العمل الفكرية والتطبيقية.

لتطوير  القطان  وهيلين  وليد  “مشروع   2011 العام  في  البرنامج  أطلق  وقد 
برامج للتكّون  الذي يتضّمن  العلوم” في فلسطين،  البحث والتعليم في 
الثقافة  لتعزيز  متنّوعة  المنهجية  أنشطة  وبرامج  للمعلمين،  المهني 
العلمية، كما أنجز المشروع دراسة إلنشاء مركز علوم تفاعلي في فلسطين.
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في العام ٢015، تمت إعارة أكثر من 54 ألف 
كتاب 

حوالي 33 ألف طفل في أرجاء قطاع غزة 
استفادوا من الخدمة الممتدة خالل ٢015

نوعية  وفنية  وثقافية  تربوية  خدمات 
لألطفال وذويهم والمختصين في مجال 

الطفولة

9 أالف طفل مشترك في العام ٢015

أكثر من 100 ألف مادة مكتبية

12

مركز الطفل - غزة

“مركز الطفل - غزة هو واحة يمكن أن تكون نعمة 
ألي مجتمع محلي في بريطانيا”.
ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق

مركز الطفل - غزة يحتوي في مكتبته على أكثر من 100,000 مادة مكتبية، 
العالم  تطّورًا في  وأكثرها  األطفال  أكبر مكتبات  واحدة من  يجعلها  ما 
وخدمات  المعلومات  من  متنّوعة  مجموعة  المركز  يقّدم  كما  العربي، 

المكتبات.

ُأنشئ المركز للتعويض عن انعدام الفرص والحوافز المفتوحة لألطفال 
وتوسيع  فضولهم،  تغذية  إلى  ويهدف  أخرى،  وأماكن  المدارس  في 
المركز  يقدم  كما  خارجية.   ثقافات  إلى  وصولهم  وتسهيل  مداركهم، 
األنشطة المشتركة لألهالي واألطفال دون السادسة لتعزيز الروابط بين 

األطفال وأهاليهم.

ويعّزز المركز تقدير الفنون، وُيرّسخ االنتماء إلى الهوّية الثقافية العربية، 
الذي  المركز  إلى  واالنتماء  بالملكية  األطفال  شعور  تعزيز  إلى  إضافة 
للمكتبيين  مهنّي  تمكين  برامج  المركز  يقّدم  كما  أجلهم.   من  ُوجد 
والعاملين في مجال الطفولة المبّكرة، وبرنامج العلوم الذي يقدم مادة 
العلوم بأسلوب ممتع وتفاعلي، لخلق الرغبة لدى األطفال لالستكشاف 

والتعرف والبحث، عبر فضاءات تجريبية يشارك فيها األطفال واألهالي.

وتمتّد خدمات المركز خارج أروقته؛ إلى المناطق األكثر تهميشًا في قطاع 
وترفيهية  ثقافية  وبرامج  المتنقّلة،  المكتبة  خدمات  يقّدم  حيث  غزة، 
 45,000 من  أكثر  تخدم  التي  الممتّدة،  الخدمة  وحدة  خالل  من  لألطفال، 

طفل/ة سنويًا.

2

لألهالي  المشتركة  األنشطة  من  جانب 
و األطفال دون السادسة في مركز الطفل - غزة.

.1

بني  في  الثقافي  المركز  في  قرائية  أنشطة 
سهيال )خانيونس(، ضمن مشروع “باص المكتبة 
فلسطين.  بنك  من  مشارك  بتمويل  المتنقلة”، 

)صدف(   الصيفي  للمخيم  الختامي  العرض 
في  االستعراضية  الفنون  نادي  أطفال  بمشاركة 

مركز الطفل - غزة.

.2

.3

العلمي  المعرض  في  مشاركون  أطفال 
غزة.  - الطفل  مركز  في  أيدينا”  بين  “األرض 

.4
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“برنامج الثقافة والفنون هو قاِبلة مولدي روائيًا، 
شكرًا لمؤسسة عبد المحسن القطان”

أكرم مسلم، روائي وصحافي

1

70 فنانًا شابًا شاركوا في مسابقة الفنان 
الشاب منذ انطالقتها في العام ٢000

٢14 منحة في الفنون األدائية من مسرح، 
ورقص، وموسيقى، وسيرك

إقامات فنّية  التحق ببرامج  44 فنانًا شابًا 
في الخارج

دعم إنتاج أكثر من 60 عماًل فنّيًا أدائيًا، بما 
فيه عروض دولية في سويسرا، وفرنسا، 

وبلجيكا، وبريطانيا، والكونغو، واليونان

برنامج الثقافة والفنون

14

المبدعين  تحفيز  إلى  أساسي،  بشكل  يهدف،  والفنون  الثقافة  برنامج 
الشباب، ورعايتهم، وتنمية مواهبهم، وتمكينهم من تحقيق مشاريعهم 
اإلبداعية و/أو عرضها، ومساعدتهم على تعميق معارفهم، وإغناء تجاربهم. 

هذه  لدى  واألكاديمي  والمهني  الفّني  للتطوير  ودعمًا  لذلك،  وتحقيقًا 
منحًا  تنافسي،  أساس  وعلى  البرنامج،  يقّدم  والمؤّثرة،  المهّمة  الشريحة 
إقامات  مثل  مختلفة  وفرصًا  تحفيزية،  وجوائز  وترويجية،  وإنتاجية  دراسية 

فنّية وأدبّية، ودعم مشاركات في منابر وفعاليات محلّية وعربّية ودولية.

وال يقتصر دعم البرنامج على األفراد، بل إّن قسطًا مهّمًا من عمله وموارده 
والثقافية  الفنّية  واإلنتاجات  الفعاليات  من  العديد  لدعم  تخصيصه  يتّم 
مختلفة  أماكن  في  فنّية  وفرق  مؤسسات  وراءها  تقف  التي  المختلفة، 
األدائية،  الفنون  البرنامج مجاالت  تدّخالت  في فلسطين وخارجها.  وتشمل 

والفنون البصرية، واألدب، والمرئي والمسموع.  

كما يقوم البرنامج بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية 
الشاب، والمدرسة  الكاتب  الشاب، ومسابقة  الفنان  األهمية، كمسابقة  ذات 
الصيفية في الفنون األدائية، وغيرها الكثير، هذا إضافًة إلى سعي البرنامج 
الدائم إلى تعزيز التعاون الثقافي بين فلسطين والمنطقة العربية وبقّية 

العالم.

2

عالء  للفنان  يرتحل«  »نوٌر  الفني  التركيب 
روابط  »ِصالت:  مشروع  من  بمنحة  الميناوي 

من خالل الفنون«.

.1

الفنان المسرحي حسن طه )يسار( في ورشة 
تدريبية بإيطاليا بعنوان “الظهور مع األقنعة”.

الفنان  مسابقة  نتائج  إعالن  حفل  من  صورة 
الشاب للعام 2014 في مقر المؤسسة برام اهلل.

برنامج  الفنان عايد عرفة خالل مشاركته في 
في  األفكار  مدرسة  في  الفنية  يونيدي  إقامة 
إيطاليا،   – بيال  في  بوستيليتو  مؤسسة 

بترشيح ودعم من المؤسسة.

.2

.3

.4

 How Green Was My Valley من معرض
في   Art Palestine International بتنظيم 
الثقافة  برنامج  من  بدعم  نيويورك  مدينة 

والفنون.

.5

5
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1

“يظهر من خالل قاعات 
الموزاييك تركيز مختصر 

وذكي على العالم العربي 
منذ العام ٢008” 

راشيل سبنس، ناقدة فنية، 
الفاينانشال تايمز

لقاعات   ٢015 العام  في  زائرًا   76,8٢6
بدعم  والمعارض  وللفعاليات  الموزاييك، 
ضمنها:  من  كان  لندن،  في  المؤسسة 
في  السنوية  سعيد  إدوارد  محاضرات 
في  ومعارض  البريطاني،  المتحف 
في   )ICA( المعاصرة  الفنون  مؤسسة 
 )Chisenhale( هيل  تشيزن  وجاليري  لندن، 

.)Ffoto( وففوتو

16

قاعات الموزاييك

وأصبحت  لندن،  مدينة  من  الغربية  الناحية  في   2008 العام  في  تأّسست 
تشّكل حّيزًا ثقافيًا غير ربحي، يهدف إلى دعم النتاج الثقافي المعاصر الخاص 

بالعالم العربي، والصادر عنه، كما تحتوي على متجر للكتب.
المتحدة  المملكة  في  المؤسسة  ذراع  تمّثل  التي  الموزاييك  قاعات  وتؤمن 
بأهمّية خلق مساحة ثقافّية تقّدم أفكارًا جديدة وإبداعات جريئة، وتعمل على 
إنارة الفكر وتعزيز التفاهم المتبادل، وإخضاع القضايا المعاصرة للمساءلة.  
وهي تسعى أيضًا إلى تنمية فهم جمهورها في لندن للثقافة والمجتمعات 
العربية، وتعزيز اّطالعه على مستجّداتها، وانخراطه في قضاياها.  وقد لعبت 
قاعات الموزاييك دورًا رئيسًا في مهرجان شباك للفنون العربية المعاصرة منذ 
إطالقه في العام 2011، وهي حاليًا تقوم بإدارته، كما كانت المؤسسة أحد أهم 
داعمي »شباك« منذ العام 2013.  وبلغ عدد الفنانين المشاركين في المهرجان 
في 2015، 130 فنانًا من 18 دولة عربية، كما اشتمل على 70 فعالية في أكثر من 
40 موقعًا مختلفًا، ليبلغ زواره حوالي الـ 50,000.  وقد حظي المهرجان بتغطية 

إعالمية محلية ودولية الفتة، حيث ُكتب عنه حوالي 200 مقال. 
www.mosaicrooms.org
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56

الصغيرة”،  بعيني  “أتجسس  معرض  من 
فيلراث،  وتيل  بردويل  سام  للقيمين 
شباك  مهرجان  ضمن   ، الموزاييك  قاعات 

.2015

.1

الُمعاد  “المستقبل  معرض  من  جانب 
نادية  التونسية  للفنانة  األرواح”،  ومجلس 
في  الموزاييك  قاعات  في  لينك،  الكعبي 

لندن.

.2

حفل عشاء سوري بإشراف الطاهية أنيسة 
حلو في قاعات الموزاييك في لندن. 

سعيد  إدوارد  محاضرات  سلسلة  من 
المتحف  في  أقيمت  التي  السنوية 
لغة  هناك  “هل  بعنوان  البريطاني 

للسالم؟”، أدارها رجا شحادة.

.3

.4

.5

جانب من الحضور خالل مشروع “3% تعّلم 
ومشاركة” مع فقمة، في قاعات الموزاييك 

في لندن. 

.6

المعرض  من  مطبوعة  فوتوغرافية  صور 
سيلفا،  كورين  البريطانية  للفنانة  “جريح” 
ضمن معرض “دولة البساتين” في قاعات 

الموزاييك في لندن.



طفلة مشاركة في دورة تعلم الباليه في مركز الطفل - غزة. .1
.2

1

2

صورة لتركيب من معرض »آفاق متخيلة«، ضمن معرض »الحنين إلى الديار« - 2014، للفنان هرير سركسيان، 
في قاعات الموزاييك في لندن. 

وتربوية  أدبية  كتب  بين  ما  إصدارًا   157
وترجمات ومجالت وأدب أطفال وصلت إلى 

٢,100 مدرسة

وباحثين  وفنانين  ُكتاب  من  ضيفًا   160
أنحاء  شتى  من  وطالب  وصحافيين 
في  الضيافة  بيت  في  أقاموا  العالم، 

رام اهلل، وعملوا مع المجتمع المحلي
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المركز الثقافي ومقر فلسطين 

ضاحية  في  لها  جديد  مبنى  بإنشاء  المؤسسة  تقوم 
فلسطين”  ومقّر  الثقافي  “المركز  اهلل:  برام  الطيرة 
ُتقّدر  بناء  وبتكلفة  م²،   7,730 تبلغ  إجمالية  بمساحة 
بحوالي 15 مليون دوالر.  ويعّد المبنى الجديد أول مشروع 
تم تسجيله لدى المجلس الفلسطيني األعلى للبناء 
نموذجًا  يكون  أْن  إلى  المؤسسة  تتطلع  حيث  األخضر، 
للتصميم الهندسي المعتمد في بناء المباني العامة 
في فلسطين، كما تطمح إلى أْن يشّكل منارة للعلم 
والتجديد، وحاضنة  الثقافي  للتفاعل  والمعرفة، وواحة 

للمبدعين. 
هي:  العامة،  المرافق  من  عددًا  المبنى  وسيتضمن 
العرض  صالة  األغراض،  متعددة  القاعة  المكتبة، 
الفنون  استوديو  التشكيلي،  الفن  استوديو  )جاليري(، 
الموارد،  األدائية، مسرح صغير )120 شخصًا(، قاعة إعداد 

الصف النموذجي، المطعم، الباحة المطلة )التراس(.
»البرنامج  وثيقة  بلورة  على  حاليًا  المؤسسة  تعمل 
العامة  المرافق  تشغيل  على  سيعمل  الذي  العام«، 

للمبنى، وأنشطة الخدمة الممتدة.

ِصالت: روابط من خالل الفنون

أطلقت المؤسسة، بالشراكة مع صندوق األمير كالوس 
روابط من  “ِصالت:  2012، مشروع  العام  في هولندا، في 
الثقافية  األنشطة  بدعم  ُيعنى  الذي  الفنون”،  خالل 
لألفراد  منح  تقديم  خالل  من  لبنان،  في  الفلسطينية 
المخيمات  في  العاملة  والمؤسسات  الفلسطينيين 
الحياة  تعزيز  إلى  ِصالت  برنامج  ويهدف  الفلسطينية.  
الفنانين  على  التركيز  مع  المخيمات،  في  الثقافية 
الشباب،  بين  الجديدة  اإلبداعية  والممارسات  الناشئين 
كما يسعى إلى تعزيز التواصل الفلسطيني اللبناني.

برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية

في  الفلسطينية  األدائية  الفنون  برنامج شبكة  ُأطلق 
القدس  في  السويدية  القنصلية  من  بتمويل   ،2012
واالتحاد األوروبي، حيث ستقوم المؤسسة بإدارته حتى 
شبكة  تأسيس  إلى  البرنامج  ويسعى   .2016 حزيران 
الفنون  في  العاملة  الثقافية  للمؤسسات  فاعلة 
األدائية، كما يعمل البرنامج نحو إبراز دور الفنون األدائية
في المجتمع وتقديمها كقطاع حيوي وأساسي، يهدف 
إلى تطوير اإلنسان في المجتمع، وجعله قادرًا على النقد 
بشكل  التعددية  واحترام  الحرية  وممارسة  والتعبير 

مستقل وواع، وله دور في تعزيز الهوية الثقافية. 
المسرح،  أيام  التالية:  المؤسسات  البرنامج  ويضم 
الشعبية  الفنون  فرقة  الكمنجاتي،  جمعية 
الفن  مركز  فلسطين،  سيرك  مدرسة  الفلسطينية، 
عشتار،  مسرح  الحرية،  مسرح  الحارة،  مسرح  الشعبي، 
مسرح نعم، معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، 

معهد المانيفيكات.

مركز العلوم التفاعلي:

تعمل المؤسسة بالشراكة مع بلدية رام اهلل على فكرة 
فلسطين،  في  تفاعلي  علوم  مركز  مشروع  تطوير 
للمركز،  شاملة  دراسة  من   2015 في  االنتهاء  تّم  حيث 
أعّدتها المؤسسة انطالقًا من حاجِة األطفاِل والمجتمِع 
وقامت  العلوم.  لتعّلِم  رسميٍة  غيِر  تفاعليٍة  لفضاءاٍت 
العلوم  متحف  مع  بالشراكة   ،2016 في  المؤسسة 
فرانسيسكو،  سان  في  »اإلكسبلوراتوريوم«  والفنون 
الذي  العلمية«  المعروضات  تصنيع  »استوديو  بإطالق 
علمية  معروضات  وإنتاج  تصميم  خالله  مّن  سيتم 
تفاعلية، ليشّكل النواة لتطوير مركز العلوم التفاعلي.
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نسخة طبق األصل بحجم )30 قدمًا( لمنطاد مراقبة للجيش األمريكي من معرض “شاهد 1.
على الغياب” للفّنان ديفيد بيركن، أثناء عرضها ضمن معرض “سخرية من الخطب 

المجهول” في قاعات الموزاييك في لندن.


