
  

برنامج منن النسنا  نحن نحب القراءة 

وإليهم، وهو احلل االمثل لتحٍد ينواهن  

العامل أمجع، ألن  خياطب صميم هنوهنر 

 ما جيعلسا برًشا..



  

 مبادرة نحن نحب القراءة /جمعية تغيري

 رقم اإليداع  )(

7102املجلد الثاني، العدد األول، شباط   

 تحرير: غفران أبودية، عبدالعزيز حياري

 تصميم وكتابة محتوى: غفران أبودية، عبدالعزيز حياري



  

حّب القراءة مزروع يف أوالدنا منذ والدتهم، ولكننا ال ”

“نالحظ ذلك إال حني نقرأ لهم.  

سفري قراءة من مخيم األزرق -  
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 حتى لو لم 

 امتلك الكتب
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 ستقرأ يف هذا العدد:

عن متطّوعينا يف مخيّمات اللجوء، اللذين استمّروا بالقراءة رغم ما واجهوه من ظروف 

 صعبة وتحديات. 

 أثر القراءة..  8

 أصغر سفرية قراءه

 يف مخيم الزعرتي 

حتى الكبار انضموا 

 لالستماع للقصه

7 

5 
نحن نحب 

القراءة داخل 

 املخيمات
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 ماذا لو نسيت 

 القصص؟! 

ترفيه جديد يف مخيّم 

 األزرق

 

 اقرأ أحبّك قارئًا متبّّصا..

 سفريتنا يف إثيوبيا

 انا الطفله وليس هم..

9 

01 

01 

01 

 قراءنا الجدد يف أثيوبيا

 مهما كانت الظروف واألحوال..
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 سفراء القراءة األوائل: 

ومنهم من الزال مستمًرا يف  7102دّربنا سفراء قراءة داخل مخيّم الزعرتي منذ 

 القراءة لألطفال إىل اليوم. منهم:

 أسماء الراشد

 محمد خري العتمة 

 فادي الوايل

 يوسف موىس الحمادي

 عماد أحمد الحميدي

 

 عدد األطفال اللذين وصل لهم

 الربنامج داخل املخيمات*

عدد  سفراء القراءه داخل 

 املخيمات

218 3488 

طفل للمتطوع  01تم حساب عدد األطفال بمعدل *  
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 ننحننننننن ننحننننّب القنننننننراءة 

 داخننل املنخننّيننامت

 غفران أبو دية -

من ضمن اإلنجازات التي حققتها مباادرة 

، أنها 6102خالل عام “  نحن نحب القراءة” 

دخلت إىل جميع مخيّمات الاججا ا  يف 

األردن، وإىل املخيّمات يف إثيوبيا /غامبياال. 

يف هذا العدد ستقرأ تفاصيل بعض قصاص  

 النجاح  لسفراء القراءة من هذه املخيّمات.

بدأت مبادرة "ناحان ناحاّب الاقاراءة" 

تدريباتها يف مخيمات الجج   الساوريا  

)مخيّمي األزرق واإلماراتي( مان خاالل 

منذ شهر أياار   NRCتعاونها مع منظمة 

–. و ظروف هذه املخايّاماات 6102لعام 

مختلافاة عان  -وخصوًصا مخيّم األزرق

ظروف املناطق التي تمت بها تادرياباات 

"نحن نحّب القراءة" من قبل. فالججا ا  

داخل املخيّم اإلماراتي تاتاوّفار لادياهام 

االحتياجات األساسية بشكل أسهال مان 

نظرائهم يف املخيّماات األخارى. ولاكان 

الجج   يف مخيّم األزرق ياعااناون مان 

ظروف حياة صعبة جًدا من حاياش شا  

املياه وعدم توّفر الكهرباء وسوء املساكان 

الذي ال يتناسب مع البي ة الصاحاراوياة 

املحيطة بهم. مما شّكل تحديًّا جادياًدا يف 

وجه املبادرة وأثار أس لاة حاول أثارهاا 

وجدواها واستمراريتها يف ظروف جاديادة 

 كهذه.

قيل لنا أن املبادرة لن تنج  يف ماخايّام 

األزرق، فإنه وبالنّظر إىل الظاروف الاتاي 

يواجهونها سيكون من املستحايال عا  

سكان املخيّم التفكري بيشء أكثر من توفري 

االحتياجات األساسية ألطفاالاهام، ولان 

يفّكروا بالرتفيه عنهم أو قراءة القاصاص 

لهم. كما أن الكثري من األهايل ال يرسالاون 

أوالدهم إىل املدارس وذلك إليمانهام أن ال 

جدوى من التعليم يف مثل هذه الاظاروف 

يعيشونها. مما جعل نساباة  الصعبة التي 

األطفال األمي  كبرية جًدا داخل املاخايّام. 

أخذنا ما قيل لنا بع  االعتبار وشّجعنا ذلك 

أن نقوم بعمل تدريبات "ناحان ناحاّب 

القراءة" أكثر من أن يحبطنا. وكانت نتائج 

 هذه التدريبات باهرة.

وصلت التدريباات إىل  6102يف نهاية عام 

مخيّمات الجج   من جنوب الساودان يف 

وذلك بالاتاعااون ماع  -غامبيال-أثيوبيا 

املفوضية العليا لشؤون الجج   ومنظماة 

Plan   العاملية. أثر الربنامج كان كبري عا

السوداني   داخل املخيامان، إذ كااناوا 

متحمس  وشعروا بأهمية هذا الربنامج يف 

مجتمعاتهم، وستقرأ يف نهاية هذا الاعادد 

عن قّرائنا الجدد يف غامبيال وقصاصاهام 

 الرائعة.
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 صال  سعيد الخللو، مخيم األزرق - 

 مع أنني حرضت فقط اليوم األول منن تندرينب

القراءة بصوٍت عاٍل، ولم أحصل عىل حقيبة كنتنب 

إال أنني أقرأ لألطفال يف حيي وأستعري القنصن  

من زمالئي القّراء يف املخيم. يف أيام الصيف نقرأ يف 

أي مكاٍن هادئ خارج الكرفانة. ويف أيام الشنتناء 

أتوّقف عن القراءة لصعوبنة النظنروف. بندأت 

الجلسات مع أربعة أطفال فقط ووصل عنددهنم 

طفل، أغلبهم ال يعرفون القراءة وأربعة  72اآلن إىل 

 منهم أكّفاء )جمع كفيف(.  

اهتمامهم  يف البداية، لم يكن األطفال يعريون

للقصة، ولكن مع استمراري يف عقد الجلسات، 

وجدت أنهم بمجّرد أن أمسك الكتاب يجلسون 

محّملقني عيونهم بانتظاري لنطق أول حرف 

بالقصة. ومع كل مرة أقرأ فيها يزداد تركيزهم يف 

أبسط التفاصيل يف القصة. كل هذا شّجعني عىل 

 االستمرار يف القراءة.

وخصوًصا أنهم يقرأون لبعضهم بعد أن 

يف بعض الجلسات أتعّرض أنهي الجلسة ! 

 ال أعرف   األكّفاء، ألسئلة غريبة من األطفال

األجابة عليها، مثل أن يسألوا ما لون املناء. 

عندما أواجه سؤااًل مثل هنذا أحناول أن 

أنسيهم أو ألهيهم عن اإلجنابنة. ولنكنن 

بقراءتي لهم أجعلهم يتخيّلنون النعنالنم 

 وكأنهم يرونه. 
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 بديوي يونس الذياب مخيم االماراتي -

لدي ابنتان بعمر خمس وأربع سننوات، لنم 

يدخلوا املدرسة بعد، بدأت بالقراءة لهم ألنني 

أردت أن يكون مستواهم مميز عند الندخنول 

إىل املدرسة. ثم توسعت دائرة قراءتي، ووصل 

عددهم إىل عرشة أطفال بعد أن كان اثنننني 

 فقط.

أتوقعه هو اهنتنمنام ما لفت انتباهي وما لم 

قبل .  األطفال وإقبالهم عىل اإلستماع للقص 

جلسات القراءة، كان األطفال يقضون معظنم 

وقتهم باللعب يف الشارع، واآلن يطلبون منني 

 -القراءة لهم يف أوقات فراغهم. وحتى الكبنار

يستمتعون بالجلسات  -ومن ضمنهم زوجتي

 وصاروا جزًء منها. 

أنا سعيد ألن األطفال، حتى وإن لنم أكنن  

موجوًدا، يأتون اىل كرفانتني وينخنرجنون 

 القص  منن منكناننهنا وينقنرأوهنا.    

 حتى الكبار انضموا لالستامع للقص             
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 أثر القراءة..
 

 االماراتي مخيمالنجم مدين أحمد  -  

أطفال تقريبًنا. أقرأ منذ سبع أشهر داخل كرفاني لسبع 

يأتون قبل كل جلسة ويسألونني عن أخبار الحنرب يف 

سوريا، ويحزنني كثرًيا أنهم ال يمر عليهم يوم واحد إال 

ويفكرون فيه بأحوال بالدهم. وأحاول بقراءتي لهم أن 

أبعدهم عن أجواء الحرب واألخبار التي ال تننناسنب 

األطفال  من األشياء الجميلة التي الحظتها، أنأعمارهم. 

تعّلموا التحّدث بالفصحى  وأصبحوا يستخدمونها أكثر 

فأكثر حتى طغت عند بعضهم عىل العامية. وحتى أولئك اللذين يعانون من مشاكل يف النطق أو 

وما شّجعني بشكل أسنا  عنىل ضعف يف القراءة، ساعدتهم القص  عىل تحسني مستواهم. 

 االستمرار هو حماس األطفال للفكرة، ورؤيتي لهذه  النتائج الرائعة.

 أصغر سفرية قراءة..

نور الهدى أبوجيش، مخيّم الزعرتي -  

انا نور الهدى أصغر قارئه يف مخيم الزعرتي، 

سنة. أقرأ عادة يف الساحة أمنام  07عمري 

طنفنال  71كرفانتي ويحرض جلستي حوايل 

 سنة. 07إىل  2ترتاوح أعمارهم بني 

لم أحرض تدريب القراءه بصوت عاٍل ولنكنن 

 -متطوعة نحن نحب القراءه–أسماء الراشد 

 قامت بتدريبي للقيام بذلك. 

يف بداية األمر كنت أخاف الوقوف والقنراءه  

أمام األطفال ولكن ذلك لم يمننعننني منن 

 املحاولة واالستمرار يف القراءه. 

أحّب األطفال قصة "ملاذا هربت الكهنربناء" 

ألن الكهرباء دائًما ما تنقطع يف املنخنيّنم 

لساعات. فظنوا  أنها تنننقنطنع بسنبنب 

االستخدام الزائد وبدأوا بعندهنا بنتنوفنري 

الكهرباء بشكل ملحوظ حتى ال تنقطع عنهم 

 مرة أخرى.
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 ماذا لو نسيت القصص؟! 

 محمد أكرم خلف، مخيّم الزعرتي -

أقرأ لألطفال منذ سنة تقريبًا، وعدد األطنفنال 

اللذين يحرضون الجلسة، يخنتنلنف حسنب 

فقط، ويف أحنينان  2الظروف فأحيانًا يكونوا 

 طفل. 02أخرى يصل عددهم إىل 

أنا اآلن يف العرشينيات من عمري، حرمت منن 

الكثري عندما كنت طفاًل، وال أريد أن ينحنرم 

غريي من هذه األشياء. وهذا ما دفعني للتطّوع 

 واالستمرار يف القراءة لألطفال. 

يف مرة من املرات وأنا يف طريقي إىل جنلنسنة 

القراءة نسيت أنا وزمييل القص  يف سنينارة 

األجرة التي أقّلتنا. ففكّرنا يف األطفال الجالسني 

يف انتظار استماع القصة وكم سيخيب أملنهنم 

حني نصل من غري كتب. فقمنا بتأليف قصنة 

من واقعنا قبل الدخول إليهم وقرأناهنا عنىل 

مسامعهم. لهفة األطفال ليوم القراءة وقدومهم 

إىل املكان قبل املوعد املحدد للجلسة سبب كاٍف 

 لكي أستمر بالقراءة لهم مهما حصل.

  

 ترفي  هديد يف خمّيم األزرق

 األزرق ، مخيّم نرسين حسن الجاليل -

طنفنل  02أقرأ يف كرفاناتي ألطفال الحي، وهم 

تقريبًا. يحب األطفال أن يجتمعوا مًعنا، وعندم 

وجود الكهرباء والتلفاز يجعل من اجتماعهم مًعا 

الرتفيه الوحيد لهم تقريبًا. يأتون صباًحا قبل بدأ 

الدوام املسائي ملدارسهم أو مساًء بعد املندرسنة 

الصباحية. قراءة القص  كان لها أثر ايجنابني 

عيلّ وعليهم، فأرى الفرحة يف عيونهم عند اقرتاب 

لو بجزء -موعد الجلسة، وأنا أفرح كثريًا لتغيريي 

لروتني حياتهم اليومية والرتفيه عننهنم  -بسيط

بيشء جديد. بالقراءة أكون خففت عنهم صعوبة 

 الننحننينناة والننحننرب الننتنني عنناشننوهننا. 

 بعض األطفال اللذين ال ينعنرفنون النقنراءة، 

 

 

يحفظون القص  ويأخذونها إىل بيوتهم ليقرأوا 

إلخوانهم القصة عن طريق الصنور. وبنعنض 

األمهات يأتوا ليستعريوا مني القص  ليقرأنهنا 

 ألوالدهن. 
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 اقرأ أحّبك قارئًا متبّّصا..

 مجد قشعم وأحمد العبدالله، مخيّم األزرق -

بعد انتهاء اليوم األول من تدريب "نحن نحّب القراءة"، طلبت من املدربني السماح لزوجتي مجد 

حضور اليوم الثاني من التدريب. كنت أعلم أنها تميّزت دائًما 

بطريقة اإللقاء منذ أن كانت يف املدرسة. أخذناه مًعا و بندننا 

 مبارشة بعد استالمنا لحقائب الكتب بعقد الجلسات.

مجد: أنا مجد زوجة أحمد. لطاملا حلمت بأن أصبح سنفنرية  

ما، واآلن وبعد تدريب نحن نحب القراءة أصبحنت سنفنرية 

قراءة داخل املخيّم. أرسلت لوالدي الذي كان عالًقا عىل الحدود 

الرتكية أنني وزوجي أخذنا التدريب ونقرأ اآلن لنألطنفنال. 

 فأرسل يل شعًرا أّلفه هو قائاًل:      

 يفنى الُغثاء ويبقى فكرك نرّيا     اقرأ، اقرأ أحبّك قارئًا متبّّصا

 نعم الصديق فلن يزّل ويغدرا    إن الكتاب طريق من عشق الحيا

 نحو الُعال فاخرت طريًقا خرّيا       إن الكتاب معارج نرقى بها 

أحمد: ما الحظته مع استمراري يف القراءة، أن األطفال تجذبهم القص  التي تنتنحنّدث عنن 

الحيوانات أو املزارع الريفية، إلنها تذّكرهم بالحياة التي عاشوها يف سوريا قبل الحرب. وبعنض 

 القص  األخرى تخيفهم، فال أكرر قراءتها يف جلسات أخرى. 
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مجد: منذ بدايتي لعقد الجلنسنات بندأ األطنفنال 

باالستجابة بشكل إيجابي؛ فيحفظون القصة بنعند 

قراءتي لها ويمسكونها ويقرأوا ألصدقائهم حتى وإن 

 لم يكونوا يجيدون القراءة. 

سماع أصوات األطفال وهم يقّلدون صوت  أحبأحمد: 

إحدى الشخصيات أو الحيوانات املوجودة يف القنصنة 

 بعد انتهاء الجلسة.

مجد: يف املدرسة عندما أقوم بجمع الفتيات يف حصة الفراغ ألقرأ لهن، يأتني الفتيات منن حصنة 

 الرياضة ليحرضن الجلسة تاركني األلعاب الرياضية املسلية.

ما يجعلنا نستمر بالقراءة هو رجاء األجر من الله تعاىل. فنحن نعلم ما لهذه القص  من أثر عىل 

األطفال داخل املخيّم. إن اإلنسان مهما صعبت ظروفه واستحالت عليه أسباب الحياة فإنه سيحيا 

مقاوًما لظروفه السيئة ليس فقط بمحاولة توفري أساسيات الحياة كاملاء والطعام وإنما بالتفكنري 

 .بمستقبٍل أفضل والبحث عن الحكمة والخري
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 أنا الطفلة وليس هم.. 
 

 شوق الشحادات، املخيم اإلماراتي -

طفل تقريبًا. وعند قراءتي لهم أشعر أنني أنا الطفلة وليس هم، واستنمنتنع  02أقرأ بكرفانتي ل

بالقصة أكثر منهم. شّجعني عىل االستمرار يف القراءة رؤية األطفال فرحني عننند سنمناعنهنم 

للقص ، وحماسهم لالستماع إىل املزيد دائًما. حتى أن أهايل الحي أصبحوا يطلبوا مني النقنراءة 

 ألطفالهم ويستعريوا مني القص  أحيانًا.  

ما وجدته ملفتًا أن األطفال بمجّرد ذكر اسم القصة، يبدأون بالحديث عن أحداثها وشخصياتها، 

ويختربون بعضهم البعض بمعرفتها. أختي عمرها سنتان، تندمج بالقصة عند استماعها لها، 

 وبعد انتهاء الجلسة، تمسك بالقصة وتقّلدني. 

 مهام كانت الظروف واألحوال..

 عيىس محمد املحمد، مخيم االماراتي   -

يف املخيّم، تسّمى كل مئة وعرش كرفانات قناعنة. ويف 

منتصف كل قاعة توجد كرفانة لتوزيع املياه والخنبنز 

عىل باقي الكرفانات. وأنا املسؤول عن توزيع امليناه يف 

هذه الكرفانة. يف املساء وبعد انتهاء عملية النتنوزينع، 

طفل تقريبًا ليستمعوا إىل قصة جديدة.  يف البداية، كنت أخاف من أن يتسنبنب يل  02يجتمع حويل 

التشديد األمني باملشاكل بسبب التجّمع، ولكن بعد أن أخذت موافقة إدارة املخيّم، بندأت يف عنقند  

الجلسات. كان األطفال يف البداية يتهّربون، ولكن مع الوقت أحبّوا القص  وأخربوا أهاليهم عننهنا.  

أحب األطفال وأشعر أنهم يحبونني هم أيًضا. ويف كّل يوم يأتون إىل كرفانتي متلهفني لسماع قصنة 

 . تثري خيالهم، ولكنني أقرأ لهم أسبوعيًا حتى ال يمّلوا من تكرار القص . سأستمّر يف القراءة دائًما
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 قّراءنا اجلدد من إثيوبيا، شاركونا أفكارهم بعد تلقيهم للتدريب :

تابسيتي: "القراءة لألطفال تنسينا نحن الكبار الصعوبات التي نواجهها. سوف نستمر يف القراءة  - 
 مهما كانت   الظروف."

 قس الكنيسة: "نريد أن نقرأ قص  من ثقافتنا حتى نحفظ تاريخنا وهويتنا." -

 نيكرا: "القراءة تجعل اإلنسان سعيًدا وتسعد اآلباء واألمهات واألطفال عىل تخّطي الصعوبات." -

كور: "جلسات القراءة تجمع األطفال يف مكاٍن واحٍد مًعا، وتحبب األطفال يف الذهاب إىل املدرسة.  -

 لن نجعل هذا التدريب يتوّقف هنا، سوف ندّرب أفراد آخرين يف املجتمع."

وشامبول وغريهم من املتطّوعني الجدد شاركونا أفكارهم حول تدريب نحن نحب القراءة. دّربنا يف 

متطّوع ودّرب متطّوعنا محمد أمني من أديس أبابا كل من سعدا وعائشة التي شاركتنا  21أثيوبيا 

 تجربتها قائلة: :"أطفالنا اآلن أصبح عندهم عادة القراءة." 

 سفريتسا يف إثيوبيا

يف الصورة سفرية القراءة يف إثيوبيا أثناء إحندى 

جلسات القراءة يف مساحة واسعه أمام كوخهنا. 

كانت تقرأ قبل ذلك داخل كوخها، فتدعوا أبناءها 

وأصدقاءهم ليحرضوا الجلسات. ولنكنن منع 

الوقت أصبح املكان صغرًيا عىل عدد األطنفنال، 

فخرجت إىل ساحة واسعة محاطنة بناألكنوا ، 

وجلست تقرأ لهم تحت ظل شجرة كما أخربتنا. سمع القصة أطفال كانوا بجانبها يلعبون النكنرة 

فرتكوا اللعب وانضموا إىل الجلسة. أكثر ما جذب انتباه األطفال إىل القصة هو الصور املنرافنقنة 

 للنصوص.
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 نقرأ ألنفسسا، ألطفالسا، ملجتمعسا ومستقبلسا

هذا ما نسمعه دائًما من الآلجئني حيث يطبّق برنامنج "ننحنن 

نحب القراءة"، يف الزعرتي/ األردن أو كوليه/ إثيوبيا أو غريهنا 

من املخيّمات. "نحن نحّب القراءة" يعطي النآلجنئنني هندًفنا 

ويمّكنهم من إدارة حياتهم، حيث أنه يعطي املستفيدين منننه 

 حس االستقاللية عىل عكس برامج التنمية العاملية األخرى.

من خالل القراءة بصوت عاٍل لألطفال بانتظام، يجد النكنبنار 

ألنفسهم هدًفا يستطيعون الرتكيز عليه ِعوًضا عن السري يائسني 

بال أمل. ويعطي األطفال أماًل، ويزرع فيهم حب القراءة، ويملئ 

الفجوة ليجنّبنا كارثة ضياع الجيل، لحني وضع نظاٍم تعلينمني 

يالئم احتياجاتهم. وتوّفر القراءة بصوٍت عاٍل وسيلة للتنواصنل 

بني األباء واألبناء مما يساعد عىل بناء جسور الحوار للتعامل منع 

 آثار الحرب واللجوء بشكل ايجابي.

مبادرة "نحن نحّب القراءة" أصبحت وسيلة  للتخفنينف منن 

الضغط النفيس واملساعدة عىل التكيّف. األثر األشنمنل إلنشناء 

مكتبة "نحن نحّب القراءة" هو خلق مجتمع يشّجنع ويندعنم 

القراءة من أجل االستمتاع. وبمعنى آخر تغيري الثنقنافنة منن 

 الجذور لخلق صانعي تغيري قادرين عىل إحداث الفرق. 

"نحن نحب القراءة" برنامج من الناس وإليهم، وهنو النحنل 

االمثل لتحٍد يواجه العالم أجمع، ألنه يخاطب صميم جوهر منا 

 يجعلنا برًشا..

 إحداث فرق.. عيلّ فقط أن أحاول.." أستطيع”

 د. رنا الدجاني

 القراءة أكثر من جمرد وسيلة للتعلم

معاٍن أخرى للقراءة مثل القراءة االستمتاعيه  اكتشفتففي "نحن نحب القراءة" 

كأن يقوم املتطوع بالقراءة لألطفال لكي يستمتعوا بوقتهم بدالً من ضياع الوقت 

 يف اللعب أو مشاهدة التلفاز، فتكون الفائدة مشرتكة بني القارئ واملستمع .

ً يف -مبادرة "نحن نحب القراءة" عرفتني أكثر عىل عالم القنراءة  وخصنوصنا

“ نحن نحب القراءة” وأتمنى أن تطِلعكم هذه املجّلة عىل جزٍء من عالم  -املخيمات

 داخل املخيّمات كما أطلعتني.
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