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نحن نحب —3صفحة 
القراءة و مخيم الزعتري 

 باألرقام

نحن ”تأثير 
نحب 
“القراءة  

  
مبادرة"نحن نحب القراءة" 

تساهم في تمكين الناس من 
جميع األعمار. حيث ساعدت 
كل من النساء والرجال في 

ايجاد ذاتهم و تحقيق احالمهم، 
كما ساعدت األطفال في 

الحصول على السعادة التي لم 
يجدوها في كثير من األشياء 

 من حولهم.
 

"نحن نحب القراءة" ومن خالل 
القراءة بصوت عاٍل تخلق بيئة 

جديدة رائعة العادة جسور 
التواصل بين الناس بعد ما  مروا 

 به من محن.
 
دكتورة رنا الدجاني-  

تجربتي ”—03صفحة 
“في الزعتري  

بقلم اآلء    

تعرفوا على —02صفحة 
 ُقرّائنا الصغار

قصة محمد —01صفحة 
نحن نحب القراءة -

 للجميع

قصة فادي—00صفحة   
 من االقتصاد الى القراءة

قصة نجاح —8صفحة 
 نموذج الشاب ياسين

قصة باسل —7صفحة   
 القارئ المبدع

 قصة اسماء—2صفحة 



 

 

نحن نحب ”مكتبات و سفراء 
في الزعتري“ القراءة  

 الشهر األول في الزعتري ...

 آيار

2104 

 

 عدد المتدربين
(044)  

= 21         

 متدرب

 عدد المكتبات المفتوحة 
(82)  

01مكتبات   =  
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 قصة 221 =

 

 

= 311 
 اطفال

 عدد القصص التي وزعت
(0221)  
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 عدد األطفال الذين ٌقرأ لهم تقريبا 
(0641)  

باعتبارها واحدة  Open IDEO"  من قبل مؤسسة "نحن نحب القراءةاختيرت مبادرة 
من اهم سبع مبادرات فائزة في تحدي تعليم الالجئين وتعد ايضا المبادرة الوحيدة 

فكرة مشاركة. وقد ُدعي فريق المبادرة  381من منطقة الشرق األوسط من أصل 
 ".نحن نحب القراءةالى أوغندا لحضور تدريب حول كيفية ابتكار افكار جديدة لدعم "

المساعدة لمبادرتنا في تصميم نماذج للتدريب عن بعد  Open IDEOقدمت مؤسسة 
نحن ألي شخص يرغب بتبني فكرة المبادرة في بلده وذلك  للمساهمة في نشر  "

عالم.نحب القراءة  " حول ال

خالل رحلة فريق المبادرة في محافظات األردن قاموا بتطوير نموذج تدريب عن بعد 
باستخدام الفيديوهات و الرسائل الصوتية لتحقيق الهدف األسمى وهو انشاء مكتبة 

 في كل حي في العالم.



 

 

أنا إسمي أسماء عشت في 
مخيم الزعتري لمدة ثالث 

سنوات.في السنه األولى لي 
فقدت األمل في كل شيء 

النني كنت الجئة و بدون وطن أو 
هوية لكن كان لدي أمل في 

العودة إلى وطني . خرجت من 
بلدي وكل ما كان بحوزتي هو 

فقط حقيبتي وابنتي التي كان 
يوما فقط، ولم يكن  22عمرها 

لدي أي فكرة إلى أين نسير أو 
الى أين سنصل وماذا بوسعي 

أن أفعل من أجل حماية عائلتي. 
بعد سنة واحدة بدأت أفكر كيف 

لي أن أساعد عائلتي والجيل 
القادم من السوريين وانتشالهم 
 من الواقع المرير الذي يعيشونه.

رغم كل المصاعب التي كنت 
أواجهها من فقدان طفلي 

والحالة النفسية والجسدية 
المتعبة التي كنت أعانيها اال 

أنني عزمت على حضور 
تدريب"نحن نحب القراءة"  فحبي للقراءة عزز االرادة لدي فقد كنت ممن حرموا فرصة 

اكمال المراحل الدراسية . هنالك بعض الصعوبات التي واجهتني في البداية ومنها 
عدم القدرة على جمع األطفال واقناعهم اّن القراءة مفيدة و بأنها األداة التي 

ستنهض بجيل آخر متعلم ومثقف غير الجيل الذي يفضل العمل بأي مهنة من أجل 
  جلب الرزق أو اللعب في القمامة النه ال يرى للقصص قيمة في حياته.

كانت التجربة ألول مرة رائعة جدا فقد رأيت السعادة مرسومة على وجوه األطفال 
عندما انتهيت من القراءة و بالرغم من ذلك كان عندي  هاجس الخوف اال انه انكسر 
عندما عادوا في اليوم التالي مع 

اصدقائهم والسعادة تغمرهم .فقد 
 كنت انا مصدر إلهام لهم.

” نحن نحب القراءة ”كانت مبادرة 
داعمة بشكل كبير بالنسبة لي 

فقد ساعدتي على انشاء 
جلسات قرائية بصوت عاٍل 

باالضافة إلى دعم الدكتورة رنا 
الدجاني والتي بدورها شجعتني  

على كتابة القصص االبداعية 
الخاصة بي  ومن ثم التفكير 

بامكانية نشرها وجعل االطفال 
 المستمعين هم أبطالها.

تمكين ” —قصة أسماء
“الناس  
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كان أثر المبادرة كبير جدا على االطفال الذين كنت أقرأ لهم حيث تغيرت طريقة 
تفكيرهم وانعكس ذلك على رسوماتهم والتي كانت في البداية  عبارة عن دبابات 

وصواريخ!! ..... لكن بعد تنفيذ المبادرة أصبحت رسوماتهم هي عبارة عن منازل 
 وحدائق ونظرة مليئة بالتفائل.

وفي يوم من االيام كنت اتصفح مجلة "الطريق" وكانوا يبحثون عن قصص جديدة 
يمكن نشرها في مجلتهم واألمر الذي دفعني الرسال رسالة لهم وعرض قصصي 

عليهم لكنني كنت متخوفة جدا من رفض فكرتي، لكن ردة الفعل كانت على 
العكس تماما لقد رحبوا بفكرتي كثيرا وشجعوني على ذلك فكنت أكتب في المجلة 

كل شهر، مما انعكس على شخصيتي و جعلني أكثر فضوال ألعرف المزيد و اخرج 
جديدة وخالّقه في كل جلسه قرائية، ومن حينها أصبح حلما يجب علي بأفكار 

 تحقيقه وكرست كل حياتي لخلق هذا الجيل الصاعد.

لقد استفدت من مبادرة "نحن نحب القراءة" كثيرا فقد سمحت لي بإيجاد وظيفة 
في منظمة إنقاذ الطفل في 

مركز الرعاية لديهم وكان 
دوري تشجيع وتحفيز 

االطفال على زيارة المكتبة 
 واالستماع للقصص.

كان هدفي الوحيد هو انشاء 
جيل من الشباب السوري  

للنهوض بأمتنا  والتكاثف مع 
بعضهم البعض لمساعدة 

االطفال النه علينا ان نقف 
 يدا بيد لبناء جيل جديد.

ال يمكن وصف السعادة التي 
أضافتها المبادرة لي سواء 

في حياتي العملية أو 
الشخصية لذا اريد أن أشكر 
 الجميع وكل من ساعدني. 

قصة فادي زوج 
 أسماء

 

بالنسبة لي فكرة مبادرة "نحن نحب القراءة "كانت 
رائعه جدا ومهمة وعلينا أن نستمر في إيجاد االفكار 
الجديدة للمساعدة في تطوير المبادرة لتشمل أكبر 

عدد من األطفال. وأعتقد أن المبادرة تستحق التقدير  
النها فائدتها كبيرة تضم النساء واألطفال في نفس 
الوقت. باالضافة إلى تأثيرها على الالجئين وتغيير 
طريقة تفكيرهم وإعطائهم األمل لتحديد اهدافهم 

 . المستقبلية والنهوض بجيل جديد
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القارئ —قصة باسل
 المبدع
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سنة وأنا متطوع في "نحن نحب القراءة". بدأت بالتطوع مع  22اسمي باسل أحمد، 
مبادرة "نحن نحب القراءة" منذ ستة أشهر بعد أن شاركت في التدريب و حصلت 

في  4على الشهادة ثم بدات فورا بإقامة جلسات القراءة لألطفال في القطاع رقم 
 مخيم الزعتري.

شاركت في برنامج تطوير أحد نماذج تدريب"نحن نحب القراءة" الذي تعمل عليه 
 .OpenIDEOالمبادرة بالتعاون مع مؤسسة 

أشخاص من خالل عرض فيديوهات    د. رنا دجاني  01تمثّل دوري حينها في تدريب 
خالل احدى التدريبات ومن ثم تشجيع الناس على حضور تدريبات القراءة التي كنت 

 مكتبات تابعة ل "نحن نحب القراءة". 9أقودها وكنتيجة لذلك تم افتتاح 

مازلت أقوم بجمع األطفال داخل بيتي المتواضع وأقوم بالقراءة لهم بالطريقة الصحيحة 
 والتي تجذبهم كما أتمنى أن استمر بالقراءة لهم في المستقبل.

 

"باسل هو متطوع رائع لديه دائما أفكار خالّقة فقد كان عضوا فّعاالً في تطوير نماذج 
 فريق نحن نحب القراءة.“ التدريب، نتمنى له كل التوفيق



 

 

أنا مهندس تحكم آلي و مبرمج واآلن 
متطوع في مخيم الزعتري مع عدد من 

 IRD  ،FPSEالمنظمات منها مثل
باالضافة الى لجنة الشباب السورية. 
وكجزء من دوري في اللجنة الشبابية 

فأنا مسؤول عن مشروع المكتبة 
المتنقلة وخالل فترة عملنا وجدت 

اللجنة انه البد من ان ألتحق بتدريب 
 “.مع مبادرة "نحن نحب القراءة

عد ان انهيت التدريب بدأت بالقراءة لبعض ب
االطفال. كان هذا التدريب عمال رائعا 

بالنسبة لي فقد ساعدني على تحسين 
فكرتي عن القراءة وبعد فترة قليلة من 

القراءة لألطفال طلبت مني المبادرة بأن 
أقوم بايجاد طرق فعالة لتدريب أشخاص 

  جدد على فن القراءة بصوت عاٍل لألطفال.

 قصة ياسين...
سنة وأعيش حاليا في مخيم الزعتري 26أنا ياسين جميل أبو سمرة،   

من الرجال و  32قمت بتدريب حوالي 
من  29وحتى  4النساء في الفترة ما بين 

وبعد استالم 2102شهر تشرين أول لعام 
 03الشهادات تم التوقيع على فتح حوالي 

 مكتبة في المخيم.

الخبرة الرائعة التي اكتسبتها خالل فترة 
عملي مع فريق "نحن نحب القراءة" 

جعلتي اتطلع دوما للعمل معهم ومستعد 
للقيام بكل ما يلزم لضمان نجاح هذه 

   المبادرة.

لقد قمت بتدريب النساء والرجال على 
كيفية القراءة بصوت عاٍل ومن ثم بدؤوا 

 بفتح مكتباتهم الخاصة.
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عندما كنت في سوريا درست 
االقتصاد والتجارة ولدي خبرة سنتين 

في كيفية التعامل مع ذوي 
االحتياجات الخاصة باالضافة الى 

التدريس كما عملت كمرشد نفسي 
في بعض التدريبات.كنت مهتم ايضا 
بالمسرح فقد كنت ناقدا مسرحي 

 في دمشق.

أعمل االن كمتطوع مع المفوضية 
السامية لشؤون الالجئين كمدرب 

ضمن حملة "أماني" لمناهضة العنف 
ضد األطفال و النساء. كما تطوعت 

  IRDأيضا مع بعض المنظمات مثل 
 .War Childو   FPSCو

لقائي األول بالدكتورة رنا دجاني كان 
خالل حضوري الحدى تدريبات "نحن 
نحب القراءة" والذي كان تدريب فريد 

 من نوعه.
عندما فتحت المكتبة الخاص بي أصبحت أالحظ عدد األطفال الكبير الذين 

يستمعتون عندما أقرأ لهم، كيف انهم يتعلمون مني الكثير وكيف ازداد عددهم 
بشكل ملحوظ، لذلك قررت أن اعقد 

جلسات قراءة لألطفال بشكل 
أسبوعي بواقع جلستين  ثالث مرات 

 في األسبوع.

قمت ايضا بالمشاركة في تدريب 
لقد دربت  .متطوعي مكتبات جدد

-02عشرة شباب تتراوح أعمارهم بين 
سنة، حول كيفية جمع المتطوعين  07

والتعامل مع األطفال اآلخرين، وكيفية 
اختيار الكتب. وكنت أيضا جزءا من 

نموذج تطوير " نحن نحب القراءة"وقد 
عطيت نموذج "الكرت الحر" التي 

ُ
أ

سمحت لي باختيار نموذج جديد 
للتدريب، حيث دربت عشرة أشخاص 

في مركز عبد الهادي ومن ثم تم  فتح 
خمس مكتبات مع شخصين في كل 
مكتبة. وأخيرا، عند زيارة أختي في 

مخيم األزرق، دربت عشر نساء 
 اخريات.

 من االقتصاد الى القراءة
 قصة فادي

 

 سنة، متزوج وأعيش في مخيم الزعتري. 22أنا اسمي فادي، عمري 
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سنة، وأنا اعمل في الزعتري كمدير للفرقة الموسيقية  44اسمي محمد حرب، 
 هناك باالضافة الى كوني متطوع مع الهيئة الطيبة الدولية.

 

تم اختياري العطاء تدريب "نحن نحب القراءة" لمجموعة من االشخاص و في 
الحقيقة سبب نجاح التدريب هو التزام المتدربين وكنت مسرورا من ان االشخاص 

الذين تدربوا معي قاموا بفتح مكتباتهم الخاصة حيث زودتهم المبادرة بالحقائب 
 والكتب الالزمة لذلك وبالتالي بدأت فكرة "نحن نحب القراءة" تنشتر أكثر فأكثر.

هذه الفكرة مشرفة وتستحق كل االحترام وانا سعيد جدا كوني فردا من أفراد "نحن 
نحب القراءة" النها  تعطي لالجئين في المخيم العناية في جميع جوانب الحياة؛ 
 خصوصا بالنسبة ألولئك الذين يشاركون في نشر الوعي والتنوير داخل المجتمع.

 

 أدعو هللا أن يبقى النجاح حليفا لهذه المبادرة الرائعة.
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للجميع “ نحن نحب القراءة”  

 قصة محمد حرب



 

 

 سنوات 6–تمارا

أريد من أمي ان تقرأ ”
أكثر لألطفال الننا 

نستطيع أن نتعلم الكثير 
من القصص.قصتي 

المفضلة هي 
 “ساندريال!

 سنوات 3—مايا

هل ترغبين بقراءة 
القصص لألطفال عندما 

 تكبرين؟؟

نعم، أريد ان أذهب الى ”
المدرسة و أن اتعلم 

 “قراءة القصص بمفردي

 تعرفوا على قرّائنا الصغار!
هم من مجموعات هؤالء األطفال 

مختلفة ممن ُقرأ لهم في مكتباتنا في 
مخيم الزعتري، وقد شاركونا رأيهم عن 

ما هو مميز في "نحن نحب القراءة" 
 ولماذا يحبون قصصنا.

سنة 21—هشام بركات  

“ نحن نحب القراءة”مبادرة ”
انعكست ايجابا علي، فقد 
اصبحت امأل وقت فراغي 

بشي مفيد، كما أن 
اصبحت أقرأ بطريقة 

منتظمة وهذا سيفيدني 
 في المستقبل“
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 23—محمد بركات
 سنة

عندما تم قصف ”
مدرستي و بيتي فقدت 
رغبتي بكل شي حتى 
القراءة، ولكن اآلن بعد 

نحن ”أن انضممت الى 
تعلمت  “ نحب القراءة

أهمية القراء ةو بأننا 
يجب ان نتكاتف مهما 

حصل لننشر األفكار 
الجميلة مثل فكرةنشر 

مكتبة في كل حي و أن 
نجعل هذه الفراشات 

تطير في كل مكان في 
 ”العالم



 

 

النسبة لي فان أكثر مكافأة لي في ب
عملي مع "نحن نحب القراءة" في الزعتري 

هو رؤيةالسعادة على وجوه االطفال بعد 
كل جلسة قراءة للقصص بصوت عاٍل.جميع 

الجلسات التي نعقدها هناك لها قصة 
 خاصة بهاتعلق في ذاكرتي وال أنساها.

 IRDذات يوم و عند جلوسي في مكتبة ال 
في المخيم و خالل  01في القطاع 

استعدادي للمقابلة الثانية مع أحد 
المتطوعين هناك واذ بطفل صغير يطلب من 

نحن نحب ”مسؤول المكتبة )وهو متطوع 
بأن يستعير أحد الكتب حتى “( القراءة

تتمكن أمه من القراءة له. تعجب مسؤول 
المكتبةوسأل الطفل عن عمره ولماذا ال 

 يستطيع أن يقرأ بنفسه؟

فأجاب الطفل بأنه في الصف الخامس  
وبأنه ال يستطيع القراءة وذلك الن المعلم 

 الموجود في المخيم ال يعلّمه القراءة!!

عندها قرر أمين المكتبة بأن يبدأ جلسات 
القراءة لهذا الطفل فورا و أن يطبق التدريب 

 الذي تلقاه مع هذا الطفل وأصدقاؤه.

في نفس الوقت تركت بعض الفتيات اللعب 
على جهاز الكمبيوتر الوحيد الموجود في 

المكتبة و جئن الى مسؤول المكتبة ليقرأ 
لهن وبكل ترحاب وافق الشاب و بدأ 

بالقراءة لألطفال في المخيم من مختلف 
االعمار حتى يستفيد الجميع من فكرة 

واحدة من لحظاتي المفضلة 
 في الزعتري 

 بقلم: اآلء الزغول

في المكتبة “ نحن نحب القراءة”متطوع 
 مع االطفال 

بالنسبة لي القراءة ليست رفاهية لبعض الناس 
 فقط. بل هي ضرورة لكل طفل.

مبادرة "نحن نحب القراءة" تعد وسيلة مثلى  
لنشر اقراءة والفرح معا. لقد كنت محظوظة جدا 

بالعمل معهمو نأمل أن تكون هذه المجلة وسيلة 
لنعرض لكم العمل الرائع الذي نقوم به في مخيم 
الزعتري لدعم األهل واألطفال لبناء جيل سوري 

 قادر على اعادة بناء بلده من جديد. 

روزة—متطوعتنا  
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اآلء مع أطفال الزعتري في احدى جلسات 
 القراءة
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