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نحن نحب القراءة في كل مكان!

تلقیت دعوة للحدیث حول نحن نحب القراءة في كلیة العلوم التربویة في جامعة ایلینوي في اوربانا،شامبین في نیسان 2018.

فــي المســاء كنــت ضمــن مجموعــة حــوار األدیــان (التواصــل، التعــاون والســالم). عندمــا قامــت امــرأة أمریكیــة مــن أصــول إفریقیــة 
بالتوجــھ لــي بالســؤال حــول إذا مــا كنــت انــا مؤســس نحــن نحــب القــراءة. فأجبــت "نعــم". بعدھــا قالــت بأنھــا ســمعت عــن المبــادرة 

منذ حوالي سنتین وبأنھا قامت بتطبیق الفكرة في الكنیسة التي ترتادھا. 

تفاجأت وكنت سعیدة للغایة. بالنسبة لي مثلت ھذه السیدة نجاحا كبیرا. احتضنتھا والتقطت العدید من الصور معھا.

لقــد تباھیــت دائمــا بــأن نحــن نحــب القــراءة متواجــدة فــي كل مــكان. قیــل لــي بــأن ھــذا موجــود فقــط فــي مخیلتــي. فــي النھایــة اتضــح 
بانھــا مخیلــة قویــة جــدا وأن االحــالم تتحقــق فعــال. انــا اآلن متأكــدة أن نحــن نحــب القــراءة متواجــدة فــي أماكــن أكثــر ممــا نعتقــد. داون 

كانت الدلیل على ذلك. نحن نحب القراءة ھي حركة تغییر اجتماعي، نحن نحب القراءة في كل مكان.

د. رنا دجاني 
مؤسس نحن نحب القراءة
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برنامج نحن نحب القراءة قادر 
على تغير األطفال تغييًرا جذرًيا

 
هونغ دانغ، سفيرة نحن نحب القراءة في فيتنام
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قصة (فرزانة شاهرتاش) سفيرة نحن نحب القراءة، إيران

فرزانــة شــاھرتاش، ناشــرة كتــب أطفــال، تعمــل حالیــا الــى جانــب إســماعیل ازاري للترویــج لحــب القــراءة فــي المناطــق النائیــھ فــي 
إیران.

شــاھرتاش ناشــطة فــي بلدھــا الحظــت الظــروف المؤســفة التــي یعانــي منھــا االطفــال فــي القــرى النائیــھ اإلیرانیــة التــي تحرمھــم مــن 
حق القراءة لالستمتاع.

بعــد أن قــام صدیــق مشــترك بتعریفھــا علــى د.رنــا الدجانــي، ومشــروع  نحــن نحــب القــراءة. قامــت بنقــل الفكــرة الــى إیــران، وتعمــل 
االن على تمكین االطفال في مدینة دھدشت في إیران على القراءة بلغتھم.
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وصول نحن نحب القراءة
للقرى اإليرانية



نحن نحب القراءة تصل إلى فيتنام
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بدأت القصة من خالل لقاء عبر سكایب مع د.رنا الدجاني. حیث أبدى مجموعة من المربین وعلماء النفس الفییتنامیین في فرنسا 
اھتمامھم وعبروا عن حماسھم للمشاركة في دعم نحن نحب القراءة في فییتنام.

ھونغ دانغ، معلمة فیتنامیة في فرنسا ومعلمة ومحاضرة سابقا في فییتنام لسنوات عدیدة، قالت “األطفال في فیتنام أذكیاء ومتعطشون 
للمعرفة ولكن ال أحد یوجھھم لكیفیة الوصول إلیھ “أنا مھتمة بشدة بتطویر مھارات القراءة عند األطفال، وأؤمن بقوة بأن نحن نحب 

القراءة ستحدث تغییرات جذریة (مھمة وملموسة) لدى األطفال الفییتنامیین“ 

كعضو سابق في المجلس اإلداري لكلیة العلوم التربویة في جامعة فیتنام الوطنیة في ھانوي؛ لدى دانغ العدید من الخبرات في 
المشاریع التعلیمیة التطوعیة المتعلقة باألطفال،  ھذه الخبرات ستساھم في عملیة قیاس التغییرات الحاصلة من خالل استخدام أدوات 

القیاس النفسي (السیكومتریة) إلثبات التأثیر القوي واإلیجابي للمشروع.

بدأ المشروع بفریق مكون من 16 شخص. وخالل 6 اشھر من المرحلة التجریبیة ضم المشروع 30 سفیرا و500 طفل مستفید. 
ویھدف المشروع للوصول إلى 20000 سفیر للقراءة و 2000 مكتبة إلفادة نصف ملیون طفل خالل العشر سنوات القادمة.

قصة هونغ دانغ، سفيرة نحن نحب القراءة في فييتنام
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نحن نحب القراءة تصل إلى األرجنتين

اســمي لیلیانــا رودولــو مــن بیونــس ایریــس، األرجنتیــن. ســمعت للمــرة األولــى عــن مبــادرة نحــن نحــب القــراءة مــن معلمــة ابنــي- 
كریســتینا، عندمــا طلَبــت مــن طالبھــا أن یبحثــوا عــن "رنــا الدجانــي" الشــخصیة التــي ســیتحدثون عنھــا داخــل الغرفــة الصفیــة. ومــن 
خــالل مســاعدة ابنــي فــي فرضــھ المنزلــي تعرفــت علــى رنــا الدجانــي واندھشــت مــن مبادرتھــا الرائعــة، التــي لــم تھــدف فقــط لجعــل 

األطفال یقرؤون ولكن لجعلھم یحبون القراءة.
ــراءة تحمســت جــدا  ــر عــن نحــن نحــب الق ــال. ومــع اكتشــافي أكث ــدى االطف ــراءة ل ــزرع حــب الق ــة عظیمــة ل ــادي أنھــا طریق باعتق
ألھدافھــم ومھمتھــم لترویــج القــراءة مــن أجــل االســتمتاع بیــن االطفــال. تواصلــت مــع نحــن نحــب القــراءة لطلــب وھــو مقطــع فیدیــو 

من د. رنا الدجاني تتوجھ بھ البني وزمالئھ بالفصل ومعلمتھ. 
د.رنا كانت اكثر من سعیدة لتلبیة ذلك. وكان من المذھل رؤیة ابني وزمالئھ ومعلمتھ سعیدین جدا ومتأثرین بالمقطع.

بعــد ذلــك بقیــت علــى تواصــل مــع االشــخاص مــن مبــادرة نحــن نحــب القــراءة الذیــن عملــوا علــى تزویــدي بمعلومــات إضافیــة عــن 
الفكــرة وكیــف باســتطاعتي أن أدعمھــا. كمــا تلقیــت نشــرات تعریفیــة بالمنظمــة باللغــة االســبانیة ممــا ســاعد بشــكل كبیــر فــي نشــر 

فكرة المبادرة بین عائلتي واصدقائي. 
انــھ لمــن المذھــل أن نــرى مبــادرة نحــن نحــب القــراءة قــادرة علــى نشــر حــب القــراءة عنــد االطفــال فــي عصــر التكنولوجیــا حیــث 

یتوجھ الناس نحو الترفیھ اكثر من القراءة.

مــا زلنــا عــل تواصــل مــع د.رنــا ونحــن نخطــط الفتتــاح مكتبــة نحــن نحــب القــراءة ھنــا فــي بیونــس ایریــس. ســیكون مــن دواعــي 
سروري وفخري أن أكون جزًءا من ھذه المبادرة،  وسأتشرف بان أعمل على نشر حب القراءة عند االطفال.

قصة ليليانا رودوال سفيرة نحن نحب القراءة في األرجنيتين
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مارسيال تعتقد بأن القراءة ستكون 
السبيل إلى تغيير واقع أطفال 

االرجنتين ومستقبلهم 

انــا أعمــل فــي القنصلیــة األردنیــة الفخریــة فــي بیونــس آیریــس فــي األرجنتیــن منــذ 12 عــام. أبحــث عــن أخبــار ومعلومــات متنوعــة 
ــن  ــا وع ــر عنھ ــراءة أكث ــدأت بالق ــي وب ــا الدجان ــم د.رن ــررت باس ــام م ــد االی ــي أح ــة. ف ــارة الدولی ــیاحة والتج ــج للس ــدف التروی بھ

برنامجھا.
ھنــا فــي األرجنتیــن لدینــا العدیــد مــن المشــاكل المتكــررة المتعلقــة بالمخــدرات والعنــف والســرقة. لدینــا ھــذه الفكــرة بأنــك یجــب أن 

تكون غنیا لتكون شخصا ذا شأن. والفتیات ھنا یعتقدن بأنھن یجب أن یعتمدن على مظھرھن الخارجي وجمالھن.
ــدة البنــة فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرھــا، تعــودت ابنتــي بــان أقــرا لھــا باســتمرار وكبــرت لتصبــح مــن محبــي   مــن خبرتــي كوال
القــراءة. اآلن، ھــي فتــاة ناجحــة ،طالبــة جیــدة، قویــة، لدیھــا قــدرة علــى التحلیــل واألھــم مــن ھــذا كلــھ أن لدیھــا صوتھــا الخــاص وھــي 

تستخدمھ. 
ھــذا ھــو الســبب الــذي یجعلنــي اؤمــن باھمیــة القــراءة لألطفــال خــالل فتــرة النشــأة المبكــرة. قمــت بعمــل أول جلســة قــراءة فــي مدرســة 
حكومیــة لطــالب الصــف الرابــع الذیــن كانــوا  التاســعة مــن العمــر تقریبــا. لــم یكــن االطفــال منضبطیــن فــي البدایــة، ولكــن عندمــا 

بدأت القراءة اصبحوا ھادئین. كانت اشبھ بالسحر. حتى معلمتھم لم تتوقع ردة فعلھم ھذه.

ســأكمل جلســات القــراءة فــي المــدارس ألزیــد التأثیــر. كمــا ســأعمل علــى لقــاء بعــض الالجئیــن الســوریین ضمــن البرامــج الحكومیــة. 
وأخیًرا أنا حالًیا أتواصل مع مكتبة محلیة للعمل على جلسات قراءة ھناك وكسب ثقة األھل.

قصة مارسيال، سفيرة نحن نحب القراءة في االرجنتين



إنه من  الرائع أن مبادرة نحن 
نحب القراءة ستجعل األطفال 
في هذا العصر يقبلون على 

القراءة بشغف على الرغم من 
ملهيات الحياة

 
ليليانا رودوال- سفيرة نحن نحب القراءة في األرجنتين
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نحن نحب القراءة في مقدونيا

كجــزء مــن برنامــج بعثــة والیــة بنســلفانیا، زار مجموعــة مــن طــالب جامعــة بنســلفانیا مكاتــب نحــن نحــب القــراءة فــي عمــان، والتقــوا 
د.رنــا الدجانــي مؤســس نحــن نحــب القــراءة. حیــث شــاركت د.رنــا قصتھــا مــع البرنامــج، ومــدى تأثیــره علــى نواحــى مختلفــة مثــل: 

تنمیة الطفولة المبكرة، تمكین المرأة، الریادة المجتمعیة والتعلم االجتماعي العاطفي.

كمــا قــام الفریــق أیضــا باســتعراض عملنــا المثمر بتطویر الكتــاب. من خالل تطویر 32 قصــة لألطفال. الطالب كانــوا منبھرین بنوعیة 
الكتب. وشاركوا د.رنا وفریق نحن نحب القراءة آرائھم وأفكارھم.

آندریــھ بتوســكي، أحــد الطــالب مــن مقدونیــا. شــارك والدتــھ غابریلــال فكــرة نحــن نحــب القــراءة  خــالل عطلتــھ الصیفیــة، وألنھــا 
تؤمن بأھمیة القراءة قامت غابریلال بتطبیق الفكرة في مدینتھا.

كانت د.رنا الدجاني في زیارة لمقدونیا لحضور مؤتمر وقامت بمقابلة آندریھ وغابریال وصدیقتھم كریستین.
غابریــال اعتــادت أن تقــرأ ألطفالھــا كل لیلــة ألنھــا تؤمــن بأھمیــة القــراءة. غابریلــال امــرأة ممیــزة ملیئــة بالطاقــة والحــب لالطفــال، 
تریــد مــن خــالل نحــن نحــب القــراءة أن تســاعد األطفــال علــى االجتمــاع ســویا وأن یحبــوا القــراءة باألخــص فــي األماكــن البعیــدة عــن 

المدن. كما أن كریستین عبرت عن نوایاھا في العمل على نشر نحن نحب القراءة في مقدونیا.
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نحن نحب القراءة في النرويج

قصة آية مصطفى، سفيرة نحن نحب القراءة في النرويج

في یوم السبت الموافق 21 من شھر نیسان لعام 2018، 
أقمنا أولى جلسات نحن نحب القراءة في المكتبة العامة في 

المدینة.

 في البدایة كنت متوترة قلیال حین لم یأت األطفال في موعد 
الجلسة، ولكن مع مرور الوقت بدأ األطفال بالوصول 

الواحد تلو اآلخر، وبدأت ابتسامتي تكبر.

حضر 12 طفًال وقرأنا 3 قصص ومع كل قصة كان 
الحماس وحب المشاركة یزداد ویزداد.

مر الوقت دون أن نشعر بھ. كنا أنا واألطفال نستمتع بكل 
دقیقة تمر، لقد أحببت الوقت الذي أمضیتھ معھم وأنا استمع 

ألفكارھم.

حالًیا لدینا جلسة قراءة ممتعة یوم السبت من كل أسبوع.



جلسات قراءة في الحرم المكي
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اجمــع األطفــال حولــك، اختــر كتاًبــا مــن حقیبتــك، اقــرأ الكلمــات، اعــرض الصــور والرســومات، أنشــر الســعادة فــي كل مــكان. ومــن 
ثــم شــیًئا فشــیًئا اشــعر بالســعادة تمــألك مــن الداخــل وترســم ابتســامة علــى وجھــك وعلــى وجــوه االطفــال. ال تتوقــف فــي أي مــكان 
لعالــم  ســتأخذك  منھــا  واحــدة  كل  قصــة   25 علــى  تحتــوي  الســاحرة  القــراءة  نحــب  نحــن  حقیبــة  اقــرأ.  فقــط  وقــت،  واي 
مختلــف. فــي قصــة الیــوم ســتجد الجمــال المختبــئ وراء برنامجنــا… حمــزة صابــر أبوصالــح ســفیر نحــن نحــب القــراءة فــي مادبــا، 
األردن، اتــّم التدریــب معنــا، وعلــى الرغــم مــن أنــھ لــم یكــن لدیــھ الوقــت لیقــرأ لالطفــال. لكنــھ آمــن باســتمرار بفكــرة نحــن نحــب 
القــراءة. عندمــا قــرر حمــزة أن یذھــب لمكــة للعمــرة، كانــت لدیــھ واحــدة مــن أروع االفــكار. أراد أن یعطــي األطفــال ذكــرى روحانیــة 

ممتعة. عندما عاد حمزة إلى عمان توجھ إلى مكاتب نحن نحب القراءة لیخبرنا بالقصة.
حمــزة قال:"أخــذت القصــص معــي مــن عمــان. أردت أن اقــرأ لالطفــال فــي الحــرم، ھنــاك دائًمــا حلقــات دینیــة فــي الحــرم، ولكنــي 
قــررت أن أعطــي االطفــال وقتــا ممتعــا مــن خــالل حلقــة قــراءة علــى طریقــة نحــن نحــب القــراءة. عندمــا بــدأت كان ھنــاك طفــالن 
ــتمتعون  ــا یس ــن مًع ــات مجتمعی ــف الثقاف ــن مختل ــال م ــود أطف ــر كان وج ــي األم ــا ف ــل م ــام. أجم ــتمروا باالنضم ــال اس ــن االطف ولك
ملــل.  دون  مــرة  مــن  اكثــر  القصــص  نفــس  أعــدت  المزیــد.  طلبــوا  ولكنھــم  فقــط  قصــص   3 معــي  كان  بالقصــص. 
ــى  ــن یســتمتعوا بالجلســة. ولكــن بعــد القصــة األول ــال ل ــا مــن أن األطف ــرددا وخائف ــة كنــت مت ــال حمــزة: فــي البدای وعــن شــعوره ق
شــعرت بأننــي أنجــزت شــیئا. شــعرت بأننــي قــد تركــت ذكــري فــي قلوبھــم لألبــد. وبأنھــم ســیربطون ھــذه الذكــرى مــع مــكان العبــادة. 

ھذا جعلني سعیدا جدا بأنني رأیت سعادتھم من شيء كان ینقصھم في حیاتھم، القراءة".

قصة حمزة صابر أبو صالح، سفير نحن نحب القراءة في مادبا، األردن



ألنني أؤمن أن القراءة هي 
مفتاح التغيير في هذه الحلقة 

المظلمة التي نعيش فيها، 
أصبحت أمين مكتبة وبدأت 

بالقراءة لألطفال في المكتبة 

عبدهللا، سفير نحن نحب القراءة في األردن
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