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لقد تطورنا لنكون قادر�ن ع�� حل املشكالت، هكذا نجونا.
إن ا��ضــارة جعلتنــا ن���ــ� هــذه الصفــة ا��وهر�ــة، فنحــن بحاجــة إ�ــ� إعــادة إيقــاظ هــذه الــروح 
و�يقــاد هــذه الشــعلة، وهــذا مايفعلــھ برنامــج نحــن نحــب القراءة،إنــھ يقــوم بإلهــام النــاس إلعــادة 
اك�شــاف ذوا��ــم الداخليــة، و�دركــوا قدر��ــم ع�ــ� اتخــاذ القــرارات �ــ� ال��ظــة ا��اليــة، ح�ــ� لــو 
�انــت الظــروف ا��يطــة ��ــم خارجــة عــن إراد��ــم ولك��ــم يتحكمــون فيمــا يفعلونــھ �ــ� ال��ظــة 
ا��اليــة مــن اآلن فصاعــًدا وذلــك مــن خــالل املهمــة ال�ســيطة املتمثلــة �ــ� القــراءة لألطفــال مــن 
حولهــم بصــوت عــاٍل وال�ــ� تز�ــد ثقــة الفــرد بنفســھ وتقديــره لذاتــھ للســماح لنــا بتغي�ــ� طر�قــة 
تفك��نــا إ�ــ� "أنــا أســتطيع"، إن ن�ــ�  نحــن نحــب القــراءة هــو ا��لطــة ال�ــ�ر�ة لدينــا، فهــذه �ــ� 

الطر�قة ال�� �غ�� ��ا نحن نحب القراءة أنماط التفك�� لصناعة صا��� التغي��.
�ل فــرد ينطلــق �ــ� رحلتــھ ليصبــح صا�ــع �غي��،حيــث أن �ل مســار مختلــف، �عــض املســارات/ 
الطــرق وا��ــة لآلخر�ــن و�عضهــا �ــ���� للغايــة، ومــع ذلــك، ف�ــ� �لهــا را�عــة ومهمــة للغايــة 

و�ستحق االحتفاء ��ا.

إيقاد الشعلة

أ.د. رنا الدجا�ي
مؤسسة نحن نحب القراءة.



أوغندا �س�� ع�� طر�ق االستدامة الذاتية 
لنحن نحب القراءة

إ��ــا قصــة عــن إضافــة قيمــة 
و�ــ�  القهــوة  إ�ــ�  إضافيــة 
األك�ــ�  النقــدي  ا��صــول 
واســ�ثمار  البــالد،  �ــ�  نمــًوا 
�ل  ســعر  مــن  صغ�ــ�ة  �ســبة 
كتــب  لشــراء  القهــوة  ك�ــس 
لفتــح  ا��لي�ــن  لألطفــال 

مكتبات لهم.
نحــب  نحــن  �ــ�  بكــم  مرحًبــا 

القراءة �� أوغندا.

بقلم ماتوفو عبد هللا تواها

التقيــت ألول مــرة بمؤسســة نحــن نحــب القــراءة، الدكتــورة رنــا دجا�ــي، �ــ� جوهــو باهــرو 
 ل��يفــة هــدف اليــوم �ــ� اإلمــارات 

ً
 إخبار�ــا

ً
مال��يــا �ــ� د�ســم�� ٢٠١٢. كنــت حي��ــا مراســال

العر�يــة املتحــدة. بالعــودة إ�ــ� اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ، ان��ينــا للتــو مــن �غطيــة معــرض 
 �شــأن انخفــاض قــراءة الكتــب 

ً
 متصاعــدا

ً
الشــارقة الدو�ــ� للكتــاب حيــث �ان هنــاك قلقــا

خارج الفصول الدراسية ولم يكن هناك حل محدد لهذه املش�لة.

�ــ� نفــس الف�ــ�ة �شــر مركــز فكــري عر�ــي تقر�ــًرا �شــ�� إ�ــ� أن الطفــل �ــ� العالــم العر�ــي يقــرأ �ــ� 
املتوســط صفحــة واحــدة فقــط مــن أجــل املتعــة �ــ� العــام مقارنــة بـــ ١١ كتاًبــا يقــرأه نظ�ــ�ه 
�ــ� اململكــة املتحــدة والــدول الغر�يــة، ومــرة أخــرى لــم يكــن هنــاك حــل وا�ــ� لثقافــة القــراءة 

املتدنية.



�ــ� أعقــاب معــرض الشــارقة، تــم ت�ليفــي لتغطيــة حــدث للمنتــدى االقتصــادي اإلســالمي 
العال�ــ� �ــ� مال��يــا و اطلعــت ع�ــ� قائمــة األ�ــ�اص الذيــن ســألتقي ��ــم ، و�ــا للصدفــة، �ان 
هنــاك عاملــة أردنيــة بــدأت بمبــادرة لفتــت ان�با�ــ� هدفهــا أن �ســاعد �ــ� �عز�ــز ثقافــة القــراءة 

وغرسها �� نفوس األطفال.

�ــ� أول دقيقت�ــن مــن املقابلــة، أدركــت أن طر�ق��ــا �انــت إتبــاع حــل �عيــد املنــال ح�ــ� اآلن 
لتحســ�ن ثقافــة القــراءة وخاصــة لــدى األطفــال، أخ����ــا عــن البحــث الــذي تــم إجــراؤه �ــ� 
�ــ�  أســوأ  القــراءة  ثقافــة  وضــع  أن   

ً
غالبــا لكــن  القــراءة،  ثقافــة  تد�ــي  عــن  العر�ــي  العالــم 

أفر�قيــا. حي��ــا اقتنعــت أن من��يــة برنامــج نحــن نحــب القــراءة ســتكون مفيــدة ل�ــس فقــط 
�ــ� أوغنــدا، ولكــن �ــ� جميــع أنحــاء العالــم، ووعــدت د. رنــا بأن�ــ� ســأقوم بتطبيــق ال��نامــج 
بمجــرد عود�ــي إ�ــ� أوغنــدا لقضــاء عطلــة �عــد شــهر وقــد فعلــت، حيــث �ان ال��نامــج نا�ً�ــا 

لدرجة أنھ لم يحتاج للكث�� من الشرح عن كيفية تطبيقھ ومدى فائدتھ.

و�ــدأت بــھ �ــ� قر��ــ� النائيــة م��يم�ــ�، مقاطعــة كيتانــدا الفرعيــة، مقاطعــة بوكوما�ســيم�� 
  وعندما عدت إ�� 

ً
ال�� تبعد ١٤٠ كيلوم�ً�ا عن العاصمة كمباال، و��لنا أك�� من ٣٠ طفال

اإلمــارات، تولــت أخ�ــ� أمينــة نانونــو ا��موعــة، �انــوا يجتمعــون �ل يــوم ســ�ت ألك�ــ� مــن 
افتھ املنية �عد سنوات عام ٢٠١٩. عام ح�� أص�ب زوجها بالسرطان، إ�� أن و

حافظــت ع�ــ� وعــدي للدكتــورة رنــا بأنــھ بمجــرد عود�ــي إ�ــ� أوغنــدا، سأســتأنف العمــل مــن 
اقــع، تلقــت الدكتــورة رنــا دعــوة إ�ــ� أوغنــدا للتحقــق و�لقــاء نظــرة  حيــث غــادرت، و�ــ� الو
ع�ــ� تطبيــق برنامــج نحــن نحــب القــراءة �ــ� أوغنــدا حيــث تــم اصطحا��ــا �ــ�صيا الفجــر مــن 
�اتر�جــا  الســيد  بوكوما�ســيم��،  ملنطقــة  ا��ليــة  ا��كومــة  رئ�ــس  قبــل  مــن  الفنــدق، 
القــراءة  نحــب  نحــن  برنامــج  أهميــة   

ً
جــدا وقــدر  بال��نامــج  علــم  ع�ــ�  الرئ�ــس  �ان  محمــد، 

��ــم  التقيــت  مــن  ال��نامــج وفائدتــھ  جميــع  أهميــة  قــدر   كمــا   
ً
تمامــا �ــ� منطقتــھ  وفائدتــھ 

وأخ����م عنھ.



 جامعة ماك��يري، كمباال، أوغندا، جامعة بارزة �� شرق ووسط أفر�قيا.

"إن برنامــج نحــن نحــب القــراءة هــو الــدواء الشــا�� لغــرس ثقافــة القــراءة مــن أجــل املتعــة 
�ــ� مجتمعنــا، عندمــا كنــت �ــ� وزارة الثقافــة والتعليــم �ــ� مملكــة بوغنــدا، بدأنــا بمبــادرة 
مماثلــة حيــث عقدنــا مســابقة قــراءة ســنو�ة، لكــن  نحــن نحــب القــراءة �غطــي أمــوًرا أك�ــ� 

أهمية هذا ماقالھ الدكتور ناميالو.

اســتضافت�� دكتــورة رنــا �ــ� مكت��ــا ودعــت �عــض زمال��ــا للســماع م�ــ� مباشــرة، وقالــوا 
إن املبادرة ستحفز �شر كتب األطفال وخاصة فئة الكتب ال��اثية.

وقالــت "لدينــا املئــات مــن ا��طوطــات ا��تملــة لكتــب األطفــال ال�ــ� تــم إ�شــاؤها كجــزء 
من واجبات الطالب الغ�� مستغلة، يمكننا �سهولة ترت�ب �شرها".

فتــح  األوغنديــة  األ�اديميــة  قــررت  و  رنــا  الدكتــورة  مــع  ناميالــو  والدكتــور  أنــا  تحدثــت 
ل�شــغيل  ومدر���ــا  طال��ــا  مــن  مئــات  تضــم  القــراءة  نحــب  لنحــن  وا�ســاب  مجموعــة 
�ــ� أوغنــدا، تضــم ا��موعــة أك�ــ� مــن خمســة أ�ــ�اص مــن حملــة  ال��نامــج �سالســة 
القــراءة،  نحــب  نحــن  برامــج  لتوجيــھ  ��نــة  لدينــا  تكــون  أن  قررنــا  وكذلــك  الدكتــوراة، 
وســأكون الرئ�ــس املنتــدب مــن قبــل الســيد واالبي�ــي ماجو�ــا ،وهــو �اتــب يحمــل أك�ــ� مــن 
ــا �ــ� رصيــده معظمهــا كتــب أطفــال وتــم إدراج �عــض مــن مســرحياتھ ســابقا �ــ� 

ً
٢٠ عنوان

املن�� الدرا��� الوط��.

القــوي  الدعــم  مــن  الرغــم  ع�ــ� 
لل��نامج، لكن جائحة كوفيد ١٩جعلنا 
�ــ� مــأزق، ومــع ذلــك و بصف�ــ� العضــو 
بو��ــت  ماجســ�يك  لشــركة  املنتــدب 
أوغنــدا ا��ــدودة ، و�ــ� شــركة تحمــص 
وت�يــع القهــوة املعبــأة ( كو�ــ� جراونــد) ، 

مبادرة القهوة



فقــد قــررت أن يكــون لدينــا قصــة نحــن نحــب القــراءة ا��اصــة بنــا حيــث قمنــا بتخصيــص 
٥ ٪ مــن ر�ــع �ل ك�ــس قهــوة لشــراء كتــب مصــورة لألطفــال، ولفتــح املكتبــات، مــن أجــل 

ا��صول ع�� دوالر واحد يجب أن أبيع ٢٠ دز�نة من أكياس القهوة.
�ــ�  (بوكوما�ســيم��)،  مقاطعــة  الفرعيــة)،  كيتانــدا  (مقاطعــة  ا��غرا�ــ�  موقعنــا  تركــز 

املنطقة األك�� ترك�ً�ا لزراعة "بن رو�وستا" �� أوغندا بأكملها .
وملعا��ــة القهــوة، يجــب أن أنتقــل ١٤٠ كــم إ�ــ� معهــد البحــوث الزراعيــة بجامعة ماك��يري 
�ــ� �ابانيولــو (موار�ــك) �ــ� حالــة قــدرة الشــركة ع�ــ� امتــالك آلــة تحميــص وآالت �عبئــة �ــ� 
قاعد��ــا �ــ� بوكوما�ســيم��، ســ�تم خفــض الت�اليــف �شــ�ل كب�ــ� ممــا يــؤدي إ�ــ� طر�قت�ــن 
ز�ــادة  خيــار  و�التا�ــ�  تخفيضهــا  يتــم  األســعار  ألن  املبيعــات  ز�ــادة  املقدمــة:  �ــ�  جيدت�ــن 
أوغنــدا، ع�ــ� ســ�يل  القــراءة  نحــب  نحــن  �ــ�  الكتــب  املئو�ــة ا��صصــة لشــراء  ال�ســبة 

املثال ما يصل إ�� ٨ �� املائة.



�شر الب��ة بالقراءة ع�� االن��نت

بقلم دينا رعد �غنم

بــدأ تواص�ــ� مــع الدكتــورة رنــا الدجا�ــي منــذ أك�ــ� مــن عقــد مــن الزمــان، �ــ� عــام ٢٠٠٨ 
ثــم ســمعت ع��ــا  كنــت مهتمــة �عمــل برنامــج تلفز�و�ــي لروايــة القصــص لألطفــال، 
فقمــت بالتواصــل مــع الدكتــورة رنــا الدجا�ــي ع�ــ� ال��يــد اإللك��و�ــي، ودعت�ــ� ��ضــور 
ورشــة عمــل تدر��يــة للقــراءة بصــوت عــاٍل، ملســاعدة األطفــال ع�ــ� القــراءة مــن أجــل 
املتعــة، لــم أتمكــن مــن بــدء مشــروع ســرد القصــص التلفز�ونيــة �ــ� ذلــك الوقــت، لكن�ــ� 
لــم أتخ�ــ� عــن ا��لــم  فبعــد بضــع ســنوات، قمــت ببعــض جلســات روايــة القصــص 
الوطنيــة  (املدرســة  أطفا�ــ�  مدرســة  �ــ�  األحــد  املدرســة  طــالب  مــن  ��موعــة 
األرثوذكسية) لكن املشروع انت�� �عد أسابيع قليلة، وتضمن فقط حوا�� ١٥ طالًبا، 
حيــث �ان هد�ــ� هــو الوصــول إ�ــ� أك��عــدد ممكــن مــن األطفــال، خاصــة أن خلفي�ــ� �ــ� 
العمــل اإلعالمــي، و حصلــت ع�ــ� درجــة املاجســت�� �ــ� االتصــال ا��ماه�ــ�ي وأنتجــت 

وقدمت عدة برامج تلفز�ونية سابقا.

�ــ� منتصــف مــارس ٢٠٢٠،  بــدأت   خــالل اإلغــالق �ســ�ب جائحــة كوفيــد ١٩، ال�ــ� 
قض�ــت الكث�ــ� مــن الوقــت �ــ� التفك�ــ� �ــ� كيفيــة املســاهمة �ــ� تخفيــف امللــل بطر�قــة 
ممتعــة ومفيــدة لألطفــال وأوليــاء أمورهــم، شــعرت أيًضــا أن الوقــت قــد حــان لبــدء 
مشــرو�� الــذي تأخــر كث�ــً�ا، لذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن بــدء شــهر رمضــان املبــارك، 
قــررت البــدء �ــ� عقــد جلســات قــراءة القصــص بصــوت عــاٍل مباشــرة ع�ــ� صفح�ــ� 
مــن  ومجموعــة  رنــا  بالدكتــورة  اتصلــت  األســبوع،  �ــ�  أيــام  ثالثــة  ا�ســتغرام،  ع�ــ� 
و�شــر  قصصهــم  �عــض  بقــراءة  م��ــم  اإلذن  وطلبــت  األردني�ــن  ال�شــر  ودور  املؤلف�ــن 
جلسات القراءة ع�� قنا�ي ع�� اليوتيوب. �انت استجابة إيجابية للغاية و قرأت ١٢ 
�عديــل  كحالــة  محمــد  املهنــدس  صديقــي  ع�ــ�  عــرض  حيــث  الشــهر  خــالل  قصــة 
املهتم�ــن  لــ�ل  متاحــة  تظــل  بحيــث  اليوتيــوب  ع�ــ�  قنا�ــي  لل�شــرع��  ا��لســات 

باملشاهدة واالستماع واالستمتاع.
خط�ــ� �ــ� االســتمرار �ــ� القــراءة وال�شــر ع�ــ� اإلن��نــت بــإذن هللا، اآلن و�عــد أن بــدأت 

بحل�� أخ�ً�ا، آمل أال أتوقف أبًدا. 



أسماء صا�عة �غي�� مدى ا��ياة 

بقلم فر�ق نحن نحب القراءة

أســماء الجئــة مــن مخيــم الزع�ــ�ي تزوجــت �ــ� ســن ١٦ ولــم تكمــل دراســ��ا وانتقلــت إ�ــ� 
مــن االضطــراب  لف�ــ�ة  مــع زوجهــا وطفل��ــا، و�عرضــت  الســور�ة  األردن خــالل األزمــة 
واالكتئاب، �� عام ٢٠١٤ علمت أسماء بتدر�ب نحن نحب القراءة وحضرت التدر�ب 
القــراءة  أســماء  واصلــت  ا��يــم،  �ــ�  ح��ــا  �ــ�  لألطفــال  القــراءة  و�ــدأت  يوم�ــن  ملــدة 
بصــوت عــاٍل لألطفــال �ــ� ح��ــا الســتعادة إيجابي��ــا و�نــاء قدر��ــا ع�ــ� الصمــود، حيــث 

أعط��ا القراءة لألطفال إحساًسا بامللكية والقدرة ع�� القيام باألشياء بمفردها. 
�ــ� عــام ٢٠١٥ ، و�عــد أن �عــززت ثقــة أســماء بنفســها و�دراكهــا لقدرا��ــا بــدأت �ــ� كتابــة 
�ــ�  �ــ� مجلــة الزع�ــ�ي الشــهر�ة،  قصصهــا ا��اصــة، وعــرض عل��ــا الكتابــة بانتظــام 
وقت الحق من عام ٢٠١٦ عرضت عل��ا منظمة إنقاذ الطفل وظيفة معلمة وفوجئت 
رعايــة  ع�ــ�  قــادرة  أ��ــا  أخ��وهــا  لك��ــم  دراســ��ا  أكملــت  قــد  تكــن  لــم  أل��ــا  بالعــرض 
األطفــال و�شــراكهم �ــ� القــراءة وجعــل التعلــم ممتًعــا ممــا يؤهلهــا لنيــل هــذه الوظيفــة 

مما عزز من ثق��ا وتقديرها لذا��ا.



شــعرت أســماء باإللهــام لفعــل املز�ــد، �انــت تتخطــى الكث�ــ� مــن الصعو�ــات وا��ــن أل��ــا 
 لآلخر�ن، �� عام ٢٠١٧ بدأت أســماء بتدر�ب الفتيات املراهقات 

ً
اعت��ت نفســها ملهما

ع�ــ� القــراءة بصــوت عــاٍل ليتمكنــوا أيًضــا مــن البــدء �ــ� القــراءة بصــوت عــاٍل لألطفــال 
�� أحيا��م، وخالل أزمة كوفيد ١٩ ال�� الحت �� أفق العالم، عاشت أسماء �� اإلغالق 

�� مخيم الزع��ي ��ماية الالجئ�ن من ان�شار الف��وس.
خــالل ف�ــ�ة ا��ائحــة اســتطاعت أســماء مــع الفتيــات الال�ــي قامــت بتدر���ــن مواصلــة 
لهــم  �ســمح  �ان  حيــث  الكرفانــات  �ــ�  ال�ــ�  داخــل  لألطفــال  عــاٍل  بصــوت  القــراءة 
م�شــغل�ن  األطفــال  إبقــاء  مــن  تمكنــوا  لقــد  حــاالت،  وجــود  عــدم  �ســ�ب  بااللتقــاء 
�انــوا  املعلم�ــن  أغلــب  ألن  املــدارس  إغــالق  مــن  الرغــم  ع�ــ�  التعلــم  و�التا�ــ�  بالقــراءة 
باملســؤولية  وشــعرت  أســماء  لــدى  املبــادرة  روح  ارتفعــت  كمــا  ا��يــم.  خــارج  يقطنــون 
حيــث  االجتماعيــة،  األعمــال  ر�ــادة  �ــ�  التاليــة  ا��طــوة  إلتخــاذ  ك�ل  مجتمعهــا  تجــاه 
ذهبــت أســماء إ�ــ� أ�عــد مــن ذلــك و�ــدأت حملــة ��مــع األمــوال لدعــم املبــادرات خــالل 
جائحــة كوفيــد ١٩،  بــدأت أســماء ك�ــ�ص يقــرأ بصــوت عــاٍل �ــ� ح��ــا وتطــورت لتصبــح 

رائدة أعمال اجتماعية �� مجتمعها.
 إ�ــ� فر�ســا و�مجــرد  انتقالهــا بــدأت تطبيــق برنامــج نحــن 

ً
واليــوم انتقلــت أســماء مؤخــرا

نحب القراءة �� فر�سا ع�� عقد جلسات قراءة لألطفال.



قصة من إيران : القراءة من أجل املتعة �� املفتاح

بقلم اسماعيل نجاد

علــم  �ــ�  علميــة  درجــة  ع�ــ�  بالفعــل  وحصلــت  قــم،  �ــ�  أع�ــش  كنــت   ٢٠١٣ عــام  �ــ� 
االجتمــاع وماجســت�� �ــ� التصــوف، �ــ� ذلــك الوقــت ب�نمــا كنــت ال أزال أدرس �ــ� مدرســة 
 كفايــة عــن هــذا العمــل 

ً
الالهــوت التقليديــة، بــدأت العمــل كباحــث لك�ــ� لــم أكــن راضيــا

لــم يكــن لهــا التأث�ــ� الــ�اِف، و�ــ� غضــون ذلــك  �ان والــدي مر�ًضــا  ألن�ــ� شــعرت أنــھ 
وطلــب م�ــ� االنتقــال إ�ــ� مســقط رأ��ــ�، مدينــة دهدشــت، انتقلــت إ�ــ� هنــاك ووجــدت 
مــن  والعديــد  ا��ــدرات  تنــاول  فيــھ  يك�ــ�  فق�ــ�  �ــ�  �ــ�  م�ــ�د  �إمــام  األو�ــ�  وظيف�ــ� 
املشــا�ل أخــرى، و نظــًرا ألن برنامــج األ�شــطة املعتــاد للم�ــ�د لــم يكــن يتطــرق بالشــ�ل 

ال�ا�� ألسباب مخاو�� ال��صية، �ان ع�� أن أفعل املز�د.

منطقــة  مقاطعتنــا  إن 
أن  وأعتقــد  للغايــة  مهمشــة 
الوضــع  هــذا  �غي�ــ�  مفتــاح 
بمــا  و  والقــدرة  املعرفــة  هــو 
بتجر�ــة  بالفعــل  مــررت  أن�ــ� 
الب�ــ�  عــاٍل  بصــوت  القــراءة 
فقــد  ج��اننــا،  وأطفــال 
اخ�ــ�ت القــراءة بصــوت عــاٍل 
أو�ــ�،  كخطــوة  لألطفــال 
لذلــك بــدأت القــراءة بصــوت 

عــاٍل والقيــام بأ�شــطة أخــرى مثــل مســرح األطفــال �ــ� امل�ــ�د مــع �عــض أصدقا�ــي، 
كمــا بدأنــا أيًضــا �عــض الرحــالت الشــهر�ة إ�ــ� القــرى الصغ�ــ�ة حيــث �ان �ل واحــد منــا 
يقــوم ب�شــاط واحــد مفيــد لألطفــال وكنــت أنــا أقــرأ بصــوت عــاٍل، �ــ� غضــون ذلــك، 
كنــت أقــوم أيًضــا بأشــياء أخــرى مثــل التدر�ــس بــدوام جز�ــي �ــ� ا��امعــات واملــدارس 
ا��امعــات  ب�ئــة  أن  أجــد  لــم  لكن�ــ�  أصدقا�ــي،  مــع  رحــالت  �ــ�  والذهــاب  الثانو�ــة، 

واملدارس الثانو�ة �انت امل�ان املناسب لتنمية ثقافة القراءة.



لذلــك ترك��ــم وركــزت ع�ــ� األطفــال �ــ� مرحلــة الطفولــة املبكــرة، و�عــد ف�ــ�ة بــدأت 
فصل الكتابة �� مدرسة اب�� كما واصلت �شاطي �� امل��د.

 و�ان لدينــا العديــد مــن األ�شــطة باإلضافــة للقــراءة بصــوت عــاٍل، ككتابــة القصــص 
والفــرق املســرحية، والحظــت أهميــة األ�شــطة �ــ� القــرى الصغ�ــ�ة فقمــت بز�ــادة عــدد 
الرحــالت إ�ــ� القــرى مــن مرت�ــن شــهرً�ا إ�ــ� مــرة واحــدة �ــ� األســبوع، �ــ� هــذه األثنــاء 
كنــت أعا�ــي مــن مشــا�ل �ــ� امل�ــ�د و�انــت هنــاك �عــض االحتجاجــات باســم كبــار 
الســن ع�ــ� أنــھ م�ــ�د ول�ســت روضــة أطفــال!  لذلــك غــادرت امل�ــ�د و�ــدأت برحلــة 
يوميــة إ�ــ� القــرى �عــد الظهــر وأتم�ــ� �عــد الو�ــاء أن يكــون لــدي هــذا ا��ــدول الزم�ــ� 
ا��ــدد حيــث أقــوم بالتدر�ــس �ــ� مدرســة الالهــوت �أســتاذ جام�ــ�، و��ــن فصو�ــ� 
إ�ــ�  �ــ� رحــالت  ثــم �عــد الظهــر أذهــب  املــدارس القر�بــة،  �ــ�  أقــوم ببعــض األ�شــطة 

القرى ا��اورة و�� عطالت ��اية األسبوع و�� الصيف أذهب إ�� القرى البعيدة.



القراءة أصبحت هواي��م املفضلة
بقلم يمان الطرمان

اســ�� يمــان الطرمــان، عضــو برملــان الشــباب �ــ� وزارة الشــباب، ا��لــس االس�شــاري 
للشــباب باليون�ســف وناشــط �ــ� منظمــات ا��تمــع املد�ــي، علمــت ذات يــوم بورشــة 
عمــل تدر��يــة حــول القــراءة بصــوت عــال لألطفــال، وال�ــ� ســتقدمها "نحــب القــراءة" 
�ــ� ا��الديــة محافطــة املفــرق، و قــررت املشــاركة بالورشــة التدر��يــة،  �ــ� منطق�ــ� 
جمعيــة  �ــ�  عملــت  ف�ــ�ة،  �عــد  و  لألطفــال،  قــراءة  أفضــل  تطبيــق  كيفيــة  �علمــت 
وال�ــ�  والطبي�ــ�،  الوظيفــي  العــالج  مــع  تتعامــل  ال�ــ�  ا��اصــة  لل��بيــة  ا��الديــة 
�ســ��دف األطفــال ذوي اإلعاقــات ا��ركيــة والســمعية واإلعاقــات العقليــة ال�ســيطة 

واملتوسطة.

نحــب  نحــن  برنامــج  -مــع  التدر��يــة  الورشــة  مــن  �علمتــھ  مــا  تنفيــذ  قــررت  لذلــك   
للذيــن  قرأنــا  البدايــة  �ــ�  للقــراءة.  وجذ��ــم  وتحف��هــم  األطفــال  إلســعاد  القــراءة- 
�عانــون مــن إعاقــات حركيــة فقــط ثــم قــرروا البــدء �ــ� القــراءة ��ميــع األطفــال �ــ� 

ا��معية. 



وال��حيــب باملدرســ�ن املنخرط�ــن �ــ� التعامــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــات العقليــة 
ال�ســيطة واملتوســطة، لذلــك بدأنــا �عقــد جلســات قــراءة للطــالب الصــم مــن خــالل 
جلســات  أصبحــت  أن  و�عــد  القصــص،  �ــ�  الصــور  شــرح  خــالل  مــن  اإلشــارة  لغــة 
القــراءة جــزًءا مــن أ�شــطة املركــز، بــدأت بتعليــم املعلم�ــن أفضــل طر�قــة للتعامــل مــع 

الطالب الذين �عانون من إعاقات عقلية وكيفية جذب ان�باههم.
اليــوم و�مســاعدة املعلم�ــن، نقــرأ لطالبنــا بانتظــام ونالحــظ أن حمــاس الطــالب  يــزداد 

يوًما �عد يوم ح�� تحولت القراءة إ�� هواي��م املفضلة.



فيلم "ح�اية ال��" يحرز جائزة املرأة �� الس�نما 
والعديد من ا��وائز األخرى

نحــب  نحــن  ســف��ة  حيــاة  ع�ــ�  املب�ــ�  ال�ــ�)  (حكواتيــة  الوثائقــي  الفيلــم  حصــل 
القــراءة أســماء الراشــد، ع�ــ� العديــد مــن ا��وائــز م��ــا جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي �ــ� 
مهرجــان أمســ��دام لألفــالم القص�ــ�ة، وجائــزة التم�ــ� �ــ� مهرجــان األفــالم الوثائقية بال 
أفضــل فيلــم عــن حقــوق اإل�ســان �ــ� مهرجــان تورنتــو ال�ســا�ي وجائــزة املــرأة  حــدود، و

�� الس�نما من مهرجان ماون�ن الس�نما�ي.

باإلضافــة إ�ــ� ذلــك، تــم اختيــار الفيلــم رســمًيا �ــ� العديــد مــن املهرجانــات الســ�نمائية 
الدولية مثل:

ــاع األفــالم ا��ــدد، مهرجــان دقومنتــا الســ�نما�ي الدو�ــ�، 
ّ
مهرجــان ميدلبــوري لصن

مهرجان الشارقة الس�نما�ي الدو��، مهرجان أفالم ال��رة.



تــب 
ُ

ك �ــ� ســور�ا، حيــث  دفعــت ا��ــرب أســماء �شــ�ل مأســاوي ل��ــروج مــن م��لهــا 
مص��هــا كزوجــة وأم �ــ� عمــر ١٦ عاًمــا فقــط، �عــد حضــور تدر�ــب "نحــب القــراءة" �ــ� 
مخيــم الزع�ــ�ي، أعــادت أســماء بنــاء هو���ــا البالغــة بصف��ــا راو�ــة ال�ــ� و�ــدأت �ــ� 
�ــ�  ا��رجــة  القضايــا  ملعا��ــة  كجســر  لألطفــال  عــاٍل  بصــوت  القــراءة  اســتخدام 

مجتمعها ا��ديد �� الزع��ي الال�� �� األردن.
�ســتعيد  املراهقــة،  ســن  إ�ــ�  الك�ــ�ى  أســماء  ابنــة  وصــول  مــع  ســنوات،  ســت  �عــد   
أســماء ذكر�ــات عــن ماض��ــا وحرما��ــا مــن التعليــم ممــا يلهمهــا للشــروع �ــ� مشــروع 
مــن  مســتقبل  بنــاء  مــن  املراهقــات  الفتيــات  لتمك�ــن  عــاٍل  بصــوت  للقــراءة  جديــد 
الفــرص ال�ــ� لــم تتــح لهــا أبــًدا ع�ــ� الرغــم مــن وضعهــا املع���ــ� املعقــد كالجئــة و��ئــة 
ال�ســاء  مــن  وا�ــ�  جيــل  تر�يــة  ع�ــ�  مصممــة  أســماء  فــإن  ا��افــظ،  مجتمعهــا 

النا��ات.
مــن  وثائقــي �ستكشــف مرونــة اإل�ســان واالنتقــال  فيلــم  هــو  ال�ــ�  فيلــم ح�ايــة  إن 

طفل إ�� بالغ، وقدرة الفرد ع�� تحو�ل املصاعب إ�� فرصة للنمو الذا�ي.

تم إنتاج الفيلم الوثائقي (حكواتية ال��)  �� عام ٢٠٢١  الفلم مقدم من مؤسسة 
 Home ملنظمــةـ  املشــاركة  املؤسســة  ألــ�اال  أليخانــدرا  إخــراج  ومــن  الكب�ــ�   القلــب 
Storytellers، و�ــ� منظمــة غ�ــ� ر�حيــة �ســتخدم األفــالم �أداة ل�ســليط الضــوء ع�ــ� 
ا��لــول املســتدامة ألزمــة الالجئ�ــن مــن خــالل األفــالم الوثائقيــة القص�ــ�ة املتمركــزة 

حول ال��صيات.



كتاب ماما ا��كواتية متاح اآلن!!

لهــا كتابــان شــعر�ان وقصــص عديــدة لألطفــال 
أحــد  ال  وأحد��ــا:  ضم��ــا  مــن  روايــات،  وثــالث 
�عــرف فصيلــة دمــھ  (دار اآلداب ٢٠١٣)، و�ــ� 
و�ــ�  للكتابــة،  فلســط�ن  ورشــة  مديــرة  أيضــا 
�ــ�  القــراءة  ��ــ�يع  إ�ــ�  �ســ��  مؤسســة 
مشــار�ع  خــالل  مــن  الفلســطي�ية  ا��تمعــات 
مــع  القصــص  وروايــة  اإلبداعيــة  الكتابــة 

األطفال واملعلم�ن.
عــوض  أمينــة  كتابــة  مــن  اإلنجل��يــة  ال��ــ�ة 
مــن  والكتــاب  الفلســطي�ية،  األردنيــة  ال�اتبــة 

رسم إشراق عثمان.

ا��ديــد  كتابنــا  إصــدار  مــع  الفــوز  هــذا  ي��امــن 
يرتكــز  الــذي  ا��كواتيــة"  "مامــا  لألطفــال 
كذلــك ع�ــ� حيــاة أســماء الراشــد وهــو متوفــر 

باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية.
ال�اتبــة  كتابــة  مــن  العر�يــة  ال��ــ�ة 
الفلســطي�ية مايــا أبــو ا��يــاة روائيــة وشــاعرة 
�ــ�  �ع�ــش  ب�ــ�وت  مواليــد  مــن  فلســطي�ية 

القدس.



الطر�ق من العمل التطو��
نحو الر�ادة االجتماعية

بحثيــة  دراســة  عــن  عبــارة  االجتماعيــة  األعمــال  ر�ــادة  إ�ــ�  التطــوع  مــن  الطر�ــق 
�ستكشــف نيــة املــرأة �ــ� أن تصبــح رائــدة أعمــال اجتماعيــة �عــد التطــوع مثــل ســفراء 

نحن نحب القراءة.

الغــرض مــن هــذا البحــث هــو �عز�ــز فهمنــا حــول إن �انــت تجر�ــة التطــوع ��ــ�ع املــرأة 
 مــن خــالل لعــب دور رئ���ــ� 

ً
ا �ــ� مجتمعهــا ا���ــ�، وتحديــدا

ً
ع�ــ� أن تكــون أك�ــ� �شــاط

ع�� اق��اح حلول للتحديات ا��تمعية واملشاركة �� تطبيقها.
توفر نحن نحب القراءة للمتطوع�ن التدر�ب واملوارد ال��:

١) تمك��م من إ�شاء و�دارة مكتبة لألطفال �� أحيا��م، و�التا��.
٢) ��ــ�ع األطفــال ع�ــ� القــراءة مــن أجــل املتعــة مــن خــالل القــراءة بصــوت عــاٍل 

وجلسات رواية القصص املنتظمة.



�انــت هنــاك أدلــة غ�ــ� مؤكــدة ع�ــ� أن 
ــن 

ّ
مشــروع نحــن نحــب القــراءة ال يمك

يكــن  أن  مــن  فقــط  ال�ســاء  هــؤالء 
والثقــة  املهــارات  ولكــن  متطوعــات 
قدًمــا  امل��ــ�  إ�ــ�  تقودهــن  املك�ســبة 
رائــدات  و�صبحــن  مســتقل  �شــ�ل 

أعمال اجتماعي�ن.
�ــ� األردن  ر�ــادة األعمــال االجتماعيــة 
للبحــث  يخضــع  ال  �شــط  مجــال  �ــ� 

ال�ا�� لغاية اآلن.

ومــع ذلــك، فــإن ا��اجــة إ�ــ� فهــم أك�ــ� لكيفيــة ��ــ�يع إ�شــاء األعمــال االجتماعيــة لهــا أهميــة 
الر�حيــة  غ�ــ�  واملنظمــات  ا��ليــة  ا��كوميــة  واملؤسســات  األردنيــة  ا��كومــة  ألن  قصــوى 
املاليــة لالســتجابة الحتياجــات ا��تمــع األرد�ــي، دون أن  القــدرة  إ�ــ�  تفتقــر �شــ�ل م��ايــد 

ن���� أصداء جائحة كوفيد-١٩ ال�� أثرت ع�� كال القطاع�ن العام وا��اص.
�ــ� مثــل هــذه الظــروف، يتــم تقديــم املؤسســات االجتماعيــة كو��ــا مدفوعــة محلًيــا ومســتدامة 

 مث�ً�ا  لإلهتمام.
ً
 بديال

ً
ماليا

�ــ� املرحلــة األو�ــ� مــن البحــث، تــم إجــراء م�ــ� ك�ــ� طو�ــ� مــع أك�ــ� مــن ١٠٠ امــرأة متطوعــة، �ــ� 
املرحلــة الثانيــة،  قمنــا بالبنــاء ع�ــ� النتائــج األوليــة :ع�ــ� إجــراء سلســلة مــن املقابــالت الهي�ليــة 
مع ٣٤ امرأة أكملن بالفعل است�يان املرحلة األو�� من جمع البيانات، و ��دف املرحلتان إ�� 
نحــو  االتجــاه  �ــ�  النيــة  لتعز�ــز  �أداة  التطــوع  بتجر�ــة  يتعلــق  فيمــا  فقــط  ل�ــس  تقديــم رؤى 

الر�ادة االجتماعية ولكن أيًضا فيما يتعلق باملرونة كعامل وسيط.



تكشــف النتائــج األوليــة للدراســة أن اتجــاه املــرأة نحــو الر�ــادة االجتماعيــة قــد تطــور �شــ�ل 
إيجا�ي خالل رحلة املرأة التطوعية مع نحن نحب القراءة.

ظهــر الدراســة أن التجر�ــة التطوعيــة مــع نحــن نحــب القــراءة ��ــ�ع ال�ســاء املتطوعــات 
ُ
وت

ع�ــ� تجــاوز مــا يقمــن بــھ مــع نحــن نحــن القــراءة، واإلنطــالق نحــو إدراك االحتياجــات ا��تمعيــة 
األخــرى مــن حولهــن ممــا يدفعهــن إ�ــ� تحمــل مســؤولية التفك�ــ� والبحــث عــن حلــول لتغي�ــ� 
ظهــر الدراســة أيًضــا أن تجر�ــة نحــن نحــب القــراءة لهــا تأث�ــ� إيجا�ــي ع�ــ� 

ُ
الوضــع الراهــن. ت

لــھ  الهو�ــة ال�ــ�صية، وكالهمــا  �ــ� �عز�ــز  صمــود املتطوعــات واملرونــة لد��ــن كمــا �ســاهم 
يدفع املرأة نحو إحداث تأث�� اجتما�� �� ا��تمع الذي ت�ت�� إليھ. 

          كيف �عزز مرونة املرأة �� العمل التطو�� دافعها نحو الر�ادة االجتماعية؟
املتن�ئات                                               الوسطاء                                          النتائج

إتقان
العمل

األهمية
العالئقية

التمك�ن

التعاطف

سعة
ا��يلة

هو�ة
القائد

الدافع
للقيادة



          كيف �عزز مرونة املرأة �� العمل التطو�� دافعها نحو الر�ادة االجتماعية؟

املرونة

الدافع
للر�ادة

اإلجتماعية
التطوع

 
(التأث�� الذا�ي) الغ�� مباشر:

 �عز�ز املرونة
(الهو�ة ال��صية)

أن تصبح مرًنا، أن تصبح مبدًعا
 مبتكًرا (هو�ة ��صية)

التأث�� االجتما�� املباشر
التعرف ع�� حاجات اجتماعية جديدة

 اإلنتقال من (أنا) إ�� (نحن) 
الرغبة بخلق املز�د من التأث��،

 والعالقة مع اآلخر�ن وتأث�� الهو�ة االجتماعية

كيف تؤثر التجر�ة التطوعية لل�ساء ع�� الدافع نحو الر�ادة االجتماعية؟
الدافع نحو الر�ادة االجتماعية يتطور عند تطور الهو�ة ال��صية الداخلية  (املرونة)

وا��ارجية (التأث�� ا��تم��)



WWW.WELOVEREADING.ORG :املوقع اإللك��و�ي 
ADMIN@WELOVEREADING.ORG :ال��يد اإللك��و�ي

هاتف:                                                    فاكس:
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