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رواد التنمية" مؤسسة غير ربحية تسعى لتمكين المجتمعات المعنية بالتغلب على التهميش عن طريق تفعيل مشاركة الشباب 
وتعزيز المشاركة المدنية في خدمة المجتمع والتعليم.

 تلتزم مؤسسة رواد التنمية التزاما عميقا بما يلي:
 • الوفاء بمسؤوليتنا المدنية بمساعدة مجتمعنا على مواجهة تحديات التنمية والتقدم.

 • تمكين المجتمعات المعنية بالتغلب على التهميش عن طريق تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز المشاركة المدنية في خدمة المجتمع والتعليم.
 • تشجيع الشراكات البناءة بين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

 • تطوير الحلول ذات التأثير الحيوي والتي تؤدي إلى التغييرات الحياتية.

تجسد مؤسسة رواد التنمية رؤية  رواد األعمال والنشطاء االجتماعيين الذين يملكون الخبرة وشبكة العالقات والنفوذ والموارد 
 واإلرادة والتصميم ليكونوا فاعلين في تقدم مجتمعاتهم. يؤمن القائمون على رواد التنمية إيمانا راسخا بما يلي: 

 • أن الحياة الكريمة هي حق مطلق للجميع. 

 • أن التعليم هو أمر جوهري للتمتع بحق الحياة الكريمة. 

 • أن تفعيل مشاركة الشباب والمشاركة المدنية يسيران جنبا إلى جنب مع التعليم الجيد. 

 • أن هذه المساعي تشكل الطريق التي تؤدي بالمجتمعات األقل رعاية إلى الخروج من حالة التهميش. 

• أن التطور المنشود يتحقق على أفضل وجه من خالل تمتين الشراكة بين المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

مهمتنا

التزامنا

قيمنا األساسية
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موسم الشباب والمجتمع
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حصاد األمل: رسالة رئيس مجلس اإلدارة

حصاد األمل: رسالة المديرة االقليمية

خدمة المجتمع: من الفكر الى الفعل

برنامج تمكين الشباب: من التردد الى الريادة

برنامج تنمية الطفل: األمل في مستقبل أفضل

برنامج تمكين المجتمع: شراكة حيوية للتغيير المستدام

تنظيم المجتمع: بناء القيادة المجتمعية

انجازاتنا باألرقام

رواد العالم العربي

شهادات األصدقاء

البيان المالي

شكر وتقدير

حصاد األمل 
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
حصاد األمل 

المحلية  المجتمعات  مع  التشاركي  العمل  أن  نؤمن  رواد  وأسرة  مجتمع  في  نحن 
للعمل؛  منهجية  كونه  من  اكثر  هو  االيجابي  التغيير  وإحداث  التنمية  بهدف 
بالدرجة  التي تهدف  المشتركة  والرؤية  الثقة  قيمة نشيدها على صرح من  فهو 

للتمكين. االولى 

والتنمية  التغيير  تحقيق  الراسخة  المبادئ  هذه  بسبب  استطعنا  وقد 
والجهد  الوقت  ثمار  نحصد  اليوم  نحن  لذلك  اليها.  نسعى  التي  المستدامة 
الماضية. السنوات  مضى  على  الشراكات  هذه  في  استثمرناه  الذي   واألمل 
عالقاتنا  عززنا  فقد  لرواد،  الهامة  اإلنجازات  من  بالعديد  حافال   2012 عام  كان 
القائمة،  برامجنا  تطوير  في  مسيرتنا  وواصلنا  معها،  نعمل  التي  المجتمعات  مع 
سعدنا  فقد  كذلك  جهودنا.  الستكمال  جديدة  وحمالت  برامج  اطلقنا  كما 
واألصدقاء  الشركاء  منهم  الممتدة  أسرتنا  في  جديدة  وعقول  قلوب  باستقبال 
دائرة  توسع  هو  أيضا  العام  هذا  إنجازاتنا  أهم  ومن  والمتطوعين.  الداعمين، 
ذلك،  على  عالوة  وفلسطين.  ولبنان  مصر  لتشمل  وخارجها  األردن  في  عملنا 
أرامكس  شركة  مثل  الداعمة  والمؤسسات  بالشركات  رواد  عالقة  استمرت  فقد 
اليوم  حتى  الحصر.  ال  المثال  سبيل  على  عمان،  القاهرة  وبنك  كابيتال  وأبراج 
الى  الشباب  المستفيدين من صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين  وصل عدد 
الخرجين  بين  من  شهدنا  وقد  العام.  هذا  خريجا   54 منهم  وشابة،  شاب   527
عبر  الجامعي  تعليمها  اكملت  األردن  جنوب  في  البيضا  قرية  من  شابة  امرأة 
مجتمعها. في  محلية  مدرسة  في  معلمة  أول  لتصبح  البيضا  رواد  منح   صندوق 
ومجتمع  النظيف  جبل  مجتمع  أفراد  بين  حوار  حلقات  عدة  أيضا  العام  هذا  شهد 
المشكالت  ومعالجة  بحث  بهدف  االجتماعية  الريادة  وأصحاب  األعمال  رجال 

االقتصادية.

التي  والمشاريع  المبتكرة  الحلول  استكشاف  الجلسات  في  الحاضرون  تداول   
صندوق  إطالق  عن  والمباحثات  الحوار  وأنتج  التحديات،  على  التغلب  إلى  تهدف 
المبادرات  لدعم  األول، وهو صندوق  كانون  الناشئة في ديسمبر  للمشاريع  رواد 
فرص  من  المزيد  وخلق  المحلية،  المجتمعات  تمكين  تستهدف  التي  والمشاريع 

العمل وبناء قدرات ومهارات الشباب وغيرهم من أفراد المجتمع. 

فـرص  أيضـا  الصنـدوق  يدعـم  للمشـروعات،  المـال  رأس  توفيـر  عـن  عوضـا 
التدريـب، وخدمـات دعـم األعمـال التجاريـة واإلرشـاد. فـي الوقـت الـذي نسـتمر 
فـي التقـدم فـي مسـيرتنا لتمكيـن المجتمعـات المعنيـة بالتعلـم علـى التهميش، 
مختلـف  فـي  جديـدة  شـراكات  فـي صياغـة  االسـتمرار  علـى  رواد  فريـق  يحـرص 
القطـاع  داخـل  الراكـدة  والشـبكات  المـوارد  تفعيـل  علـى  ويواظـب  القطاعـات، 
عـن  مجتمعاتنـا  قـدرات  لتعزيـز  مبتكـرة  حلـول  ايجـاد  فـي  وادماجهـا  الخـاص، 

المدنيـة. والمشـاركة  األعمـال  وريـادة  التعليـم،  طريـق 

لتفانيهم  والمتطوعين   والشركاء  والمستثمرين  الداعمين  اشكركل  أن  أود  هنا 
أهالي  أشكر  أن  أود  كذلك،  بثمن.  تقدر  ال  التي  ولمساهماتهم  مساندتنا  في 
االرتقاء  على  العمل  في  يجدون  الذين  والشباب  معها  نعمل  التي  المجتمعات 
أود  أفضل.  مستقبل  في  واألمل  للعمل  اإللهام  نستمد  فمنهم  بمجتمعاتهم، 
االقليمية  المديرة  دودين،  لسمر  وتقديري  امتناني  خالص  عن  أعرب  أن  أيضا 

لرواد، وفريق رواد الدؤوب الذي ال يكل وال يتوقف عن العمل لمستقبل أفضل.

 فادي غندور
 المؤسس ورئيس مجلس إدارة رواد
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رسالة المديرة اإلقليمية
حصاد األمل 

اتسم عام 2012 باإلنجازات الزاخرة فكان علما بارزا في مسيرة رواد. كانت قناعتنا 
وفلسفتنا في مؤسسة رواد أن التنمية المجتمعية المستدامة تقاس بمدى استطاعة 
المجتمعات المحلية على العمل بشكل مستقل لتعريف احتياجاتها وتحرير وتفعيل 
التي  والتحديات  العقبات  على  للتغلب  الفعالة  الحلول  وايجاد  لها  المتاحة  الموارد 
والجهد  اآلمال  ثمار  بدأنا حصاد  اننا  إذ  تواجهها، وهو ما شهدناه في عام 2012 
والتفاني في العمل مع رفقائنا من المجتمعات التي نعمل معها وتأكدنا من نجاحنا 
من  المجتمع  تنمية  على  ومستقلة  دائمة  بصورة  يعمل  ذاتي  دفع  نظام  خلق  في 

الداخل.

سنوات،  أربع  منذ  إقليمية  كمديرة  الرسمية  بصفتي  رواد  لفريق  انضممت  عندما 
كانت جذور المؤسسة قد تغلغلت في مجتمع جبل النظيف. ولم أكن وقتها غريبة 
على المجتمع، فقد كنت قبل انضمامي للعمل بالمؤسسة التزم بزيارة جبل النظيف 
منذ عام 2006 وأقوم برحلة اسبوعية من غرب عمان الى شرقها للتطوع في برامج 
رواد. وكنت أقضي ساعات شيقة صباح كل يوم سبت مع شباب وشابات جبل النظيف 
بينهم  اجلس  كنت  »دردشات«.  شديد  بحرص  سميتها  ونقاش  حوار  جلسات  في 
المستقبلية  وآمالهم  وتوقعاتهم  هويتهم  استكشاف  في  االنخراط  على  وأحثهم 
ومجتمعاتهم.  أسرهم  وآالم  ومخاوفهم  لديهم  اإلحباط  مصادر  عن  والحديث 
الحقيقة أنهم كانوا يتحدثون عن كل ما له صلة بحياتهم قريبا كان أو بعيد وكنت 

أشجعهم على االستمرار في التواصل والحوار. 

تنمية  وهو  الحديث  من  أهمية  أكثر  لعله  أخر  هدف  لي  كان  الحوار  بجانب  لكن 
بالرغم  تستحقه  الذي  االهتمام  تجد  ما  نادرا  والتي  الشباب  لدى  االستماع  مهارة 
»دردشات«  مكون  كان  فقد  لذلك  والتنمية.  للنمو  وحيويا  اساسيا  أنها شرطا  من 
الوحيدة  المساحة  آنذاك  كان  ألنه  لقلبي  المحببة  البرامجية  المكونات  أكثر  من 
باألمان  والشعور  بحرية  أنفسهم  عن  التعبير  النظيف  جبل  لشباب  تتيح  التي 
أصبح  كلما  لديهم  والحوار  االستماع  مهارة  صقلت  وكلما  واآلخر.  الذات  واحترام 
بل  عابرة،  أو  صغيرة  كلمات  مجرد  تكن  لم  الـ»دردشات«  تلك  أن  الواضح  من 
النظر  لنعيد  فيها  نتوقف  التي  اللحظات  تلك  حقيقية،  تغيير  لحظات  كانت  أنها 
ومجتمعنا. أنفسنا  إصالح  في  جرأة  وأكثرها  الخطوات  أولى  ونتخذ  المسار  نغير   ثم 

التي  الفئات  أكثر  هي  الشباب  فئة  أن  البداية  منذ  رواد  في  الراسخ  اعتقادنا  كان 
أفضل  حياة  في  وفرصتهم  الشباب  مستقبل  أن  حيث  والتنمية  الرعاية  تقتضي 
ارتباطا وثيقا بمدى صحة مجتمعاتهم المحلية ومساهمتهم على المدى  يرتبطان 
الطويل في النهوض بها. لذلك فقد كان تمكين الشباب من أول أهداف المؤسسة 

واكثرها  إلحاحا. 

النافذة  رواد،  إدارة  مجلس  رئيس  و  مؤسس  غندور،  فادي  رؤية  انبثقت  هنا  ومن 
ومكونات  مبادرات  جميع  عبر  المستدامة  للتنمية  األولى  البذور  زرع  في  والصائبة 
الشباب. لذلك فقد  المجتمعية وخاصة بين  الخدمة  المؤسسة وهي تعزيز  وبرامج 
اقترن الحصول على منحة تعليمية من المؤسسة بشرط الخدمة المجتمعية، فكان 
على الشباب المستفيدين من المنح االلتزام بعدد ساعات اسبوعية للعمل في خدمة 
المجتمع المحلي لمواجهة المشكالت االجتماعية بصورة مباشرة واستثمار طاقاتهم 
الفعالة. بذلك يكون للشباب دورا  الحلول  اإلبداعية في االبتكار االجتماعي وإيجاد 
من  ويمكنهم  والمجتمعية  المدنية  المسؤوليات  في  للمشاركة  يؤهلهم  جديدا 

إحداث تغيير ايجابي في حياتهم ومجتمعاتهم.
  

2012 عودة عدد كبير من الشباب المستفيدين سابقا من برامج  شهدنا في عام 
رواد المختلفة للعمل سويا على تطوير ونهضة مجتمعاتهم؛ وخاصة في منطقة جبل 
العديد منهم االستمرار في  النظيف في شرق عمان حيث كانت بدايتنا. فقد اختار 
التعاون بصورة تطوعية مع المؤسسة في حين أن البعض اآلخر قرر االنضمام لفريق 
العمل توثيقا الرتباطهم ومثابرتهم على المضي في تحقيق أهداف المؤسسة، فكان 
2012 عام الحصاد. لذلك فقد قررنا أن نكرس الجزء األكبر من صفحات هذا التقرير 
لصوت شباب رواد بصفتهم القادة الجدد في مجتمعاتهم، وأن نوفر لهم مساحة 
ليشاركونا تفاصيل رحلتهم من خريجين الى قادة في مجتمعاتهم. أدعوكم لقراءة 
كل قصة بالروح الرائعة لشخصياتها وأبطالها، روح الصدق والقوة وااللتزام واألمل.

 سمر دودين
 المديرة اإلقليمية ومديرة البرامج
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إن التنميـة المجتمعيـة الحقيقيـة والمسـتدامة ال يمكـن أن تكـون ناجحـة إال حينمـا نـدرك أنهـا مسـؤولية مشـتركة، فـال يجـــوز أن نتوقـع مـن 
الحكومـات والمؤسسـات العامـة أن تتولـى جميـع شـؤون التنميـة وحدهـا. عندمـا تكـون كل القطاعات علـى دراية بحقوقهـا ومسـؤولياتها وعندما 

يتشـارك الجميـع فـي إيجـاد الحلـول وتفعيلهـا يمكـن تحقيـق أثـر حقيقـي فـي تنميـة المجتمعـات.

رواد تؤمـن بمبـدأ المواطنـة الصالحـة وتدعـم التـزام المواطنيـن والمجتمعـات المحليـة والمؤسسـات الخاصـة بالتشـارك علـى تعريـف المشـاكل 
التـي تواجههـا المجتمعـات المحليـة وايجـاد حلـول فعالـة لهـا. نترجـم إيماننا هذا من خـالل جهدنا الدائم فـي توفير فـرص المشـاركة المجتمعية 
للمواطنيـن ومؤسسـات القطـاع الخـاص إلحـداث تغييـر إيجابـي فـي المجتمعـات المحليـة، كمـا نؤمـن بـأن المشـاركة المجتمعيـة يجـب أن تنتـج 

فائـدة متبادلـة فتحـدث نمـوا وتغييـرا ايجابيـا فـي كل مـن الفـرد المنخـرط فـي الخدمـة والمجتمـع بكامله. 

من الفكر الى الفعل
الخدمة المجتمعية
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نموذج رواد لتحقيق شراكة مجتمعية فعالة
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COMMUNITY EMPOWERMENT
a partnership for sustainable change

طارق الفقيه
دعم الشباب في تمكين أنفسهم ومجتمعاتهم

لدراسة  الشباب  وتمكين  لتعليم  خورما  مصعب  صندوق  من  منحة  على  حصلت 
انقلت  ثم  ومن  األكاديمي  الدعم  في  أنذاك  التطوع  بدأت  البرمجيات.  هندسة 
)والتي كانت تسمى محطة جيران في 2006( حيث كنا نجمع  الحارة«  الى »دكان 
بدأت  ذاته  الوقت  وفي  المحلي،  المجتمع  في  تدويرها  ونعيد  العينية  التبرعات 
المشاركة في جلسات »دردشات«. كانت تجربتي في »دردشات« عبارة عن نقطة 
تحول إذ انها كانت المرة األولى التي أجد فيها متنفسا للتعبير عن الذات والمناقشة 
الحرة؛ وكانت هذه تجربة أغلب أقراني في البرنامج. ولكن كان األهم من ذلك أننا 
تعلمنا في »دردشات« أن نحترم آراء اآلخرين حتى عندما تتعارض مع آراءنا. في رواد 
أتيحت لنا الفرصة لمقابلة الكثير من الشخصيات الملهمة التي ما كنا نراها إال على 
شاشات التلفزيون أو نقرأ عنها في الصحف فصاروا اآلن يحضرون للقائنا في مجتمعنا 

وداخل ديارنا لتبادل خبراتهم معنا.
  

عندما أقارن شخصيتي ما قبل وبعد تجربتي مع رواد أرى بوضوح أن التغيير اإليجابي 
الذي حدث لي كان بسبب برامج المؤسسة أكثر منه بسبب المنحة التي مكنتني من 
الدراسة والتحصيل العلمي. كنت قد أدركت أثناء تأديتي للخدمة المجتمعية التي تلزمنا 
 بها المنحة أن مساعدة اآلخرين تسعدني وتجعلني أشعر بالقيمة الحقيقية لإلنجاز. 
خالل استفادتي من منحة رواد قررت أن استمر في تطوير نفسي حتى أتمكن من  
تطوير البرامج التي اتطوع بها فتزداد فائدتها للمجتمع. وبعد أن أكملت عامي األول 
لتكنولوجيا  المجتمع وشغفي  رغبتي في تمكين  أجمع بين  أن  المؤسسة قررت  مع 
المعلومات. كانت المؤسسة تقدم دروس لتعليم مبادئ الحاسوب فقررت أن أساهم 
الدولية  »الرخصة  شهادة  على  للحصول  تحضيري  برنامج  ووضعت  تطويرها  في 
لقيادة الحاسب اآللي )ICDL(، وكلما ازداد عدد األشخاص الحاصلين على شهادة 
ICDL ازداد الطلب على التدريب، وعادة كان الشباب اللذين يحصلون على الشهادة 

يعودون لتدريب اآلخرين بصورة تطوعية.

المتطوعين  بتدريب  وأقوم  رواد  في  المعلومات  تكنولوجيا  برنامج  منسق  اآلن  أنا 
في هذا المجال، وبالطبع ال أظن انني سأقوم بهذا العمل إلى األبد ولكنني أؤمن 
أن كل منا مدين للمجتمع بجزء من أنفسهم. لدي عدد كبير من المتطوعين الذين 
 يلتزمون مع البرنامج لفترات طويلة وهذا بسبب رؤيتي وفلسفتي للتعلم والتطوع.

بتكنولوجيا  شغوفا  يبدو  أحدهم  أن  المتطوعين  من  فوج  تدريب  أثناء  الحظت 
المعلومات فبدأت بتدريبه للحصول على المستوى المتقدم لشهادة الـ ICDL وهو 
اليوم يتلقى عروض عمل متعددة من مراكز تدريب الحاسوب ويكسب دخال جيدا، 
هذا فضال عن أنه ما زال يتطوع في رواد؛ وبسبب حماسه ووالءه لمجتمعه فنحن 

. ICDLاآلن أحد المراكز في األردن التي تقدم دورات تدريبية متقدمة في الـ

نتبادل  حيث  القيادية  مهاراتهم  لتطوير  المتطوعين  مع  بها  أقوم  تجربة  هناك 
موقع  في  المتطوع  ويصبح  التطوعية  بالمهام  أنا  فأقوم  أيام  لبضعة  المسؤوليات 
اإلدارة وصنع القرار. أريد لهم أن يتعلموا بصورة عملية ويكونوا على استعداد للحياة 
في المستقبل، إذ كيف يمكننا أن نتوقع من شبابنا خوض معارك الحياة والعمل اذا كان 
الدور الوحيد الذي يسند لهم هو دور المتفرج؟ إن المسؤولية التي أضعها بين يديهم 
 تزيد من التزامهم بتمكين مجتمعاتهم وتجعلهم مواطنين صالحين وقادة متمكنين.

 طارق الفقيه
 خريج صندوق منح مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب 

منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات
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COMMUNITY EMPOWERMENT
a partnership for sustainable change

رهف ابو ضحى
العطاء كوسيلة للتعافي

بعـــد أن أكملت دراســـتي الثانوية لم اســـتطع االلتحاق بالجامعة بســـبب ظروفي 
االقتصادية، فأســـرتي كانت تتكون من اربعة أشـــقاء ووالدتي التـــي تكد لتوفير 
احتياجـــات كل واحـــد منـــا. وألنه لـــم يكن لدينـــا مـــوارد مالية كافيـــة لتأمين 
التعليـــم الجامعـــي لنا جميعـــا قررت أنـــا أن التحق بكليـــة لدراســـة دبلوم أدب 
انجليـــزي لمدة ســـنتين. خالل الســـنة األولى من الدراســـة أخبرني أحـــد معارفنا 
عـــن مؤسســـة رواد فتقدمت بطلـــب للحصول على منحة دراســـية علـــى أمل أن 
أتمكـــن من التجســـير الى جامعـــة والحصول علـــى درجة البكالوريـــوس. لم يتم 
قبـــول طلبـــي للمنحة ذلك العـــام ومع ذلـــك انضممت لمكون »دردشـــات«. في 
داخل محيط أســـرتي كنا نتحـــاور ونتبادل اآلراء بـــروح االحترام والتســـامح حتى 
وإن اختلفنـــا، ولكن لـــم يكن هذا هو النمط الســـائد في مجتمعنـــا فلم أكن ارى 
هذا االنفتـــاح واالحترام المتبادل في المدرســـة أو أي منصـــة اجتماعية أخرى الى 

أن بدأت في التردد على جلســـات »دردشـــات«. 

إال  وشـــابة  شـــابا   90 حوالـــي  كان  المشـــاركين  عـــدد  أن  مـــن  وبالرغـــم 
 أننـــي كنـــت أشـــعر باألمـــان والراحـــة وأعبـــر عـــن نفســـي بحريـــة تامـــة.
توفيـــت والدتي ذلك العـــام وأتى فراقها بعاصفـــة ثلجية ســـكنت قلبي وبعثرت 
كل مـــا كنت أحلـــم به في أفـــق حياتي. في ذلـــك الوقت شـــجعني بعض أعضاء 
فريـــق رواد علـــى التقدم بطلـــب آخر للمنحـــة الدراســـية وقمـــت بالفعل بذلك 
فحصلت علـــى منحة دراســـية مكنتنـــي من مواصلة دراســـتي. في عـــام 2009 
شـــاركت في امتحان المعادلة لالنتقال للدراســـة الجامعية والحصـــول على درجة 
البكالوريـــوس فحصلـــت على أعلـــى تقدير على مســـتوى المملكة فـــي امتحان 
الشـــامل وتـــم قبولي فـــي الجامعـــة األردنية واصبحـــت من المســـتفيدين من 
المنحة الدراســـية في صندوق مصعـــب خورما لتعليم وتمكين الشـــباب فالتزمت 

بخدمـــة المجتمع بحســـب ما تمليه شـــروط الحصول علـــى منحة. 

اختـــرت العمل مـــع اليافعيـــن وبدأت بتلقـــي التدريب على اســـتخدام أســـاليب 
الدعـــم االجتماعـــي النفســـي بواســـطة الفنـــون، والحقيقـــة أن ذلـــك التدريب 
الـــذي اســـتمر لمـــدة 11 يـــوم جعلنـــي أنظـــر لألمـــور بعيـــن مختلفـــة. كنت 
مـــا زلـــت أعانـــي من حزنـــي علـــى فقـــدان والدتـــي ولكنني لـــم أكـــن قادرة 

علـــى التعبيـــر عـــن ذلـــك الحـــزن. خـــالل هـــذا التدريـــب تعلمت كيـــف أعبر 
عن نفســـي وعـــن مشـــاعري الداخليـــة. نبهتنـــي تجربتي هـــذه للـــدور الهام 
 الـــذي يلعبـــه دعـــم المجتمـــع المحلـــي فـــي إنتـــاج أفـــراد أصحـــاء ومنتجين. 
في عـــام 2010 انضممت لفريق برنامج تمكين الشـــباب فـــي رواد كمتدربة الى 
أن أتممـــت دراســـتي الجامعية في عام 2012 فشـــرعت في العمل بـــدوام كامل. 
ســـعدت بصفـــة خاصة ألن أكون جـــزءا من فريـــق اإلعداد لبرنامج »دردشـــات«؛ 

وفي عام 2011 أسســـت نادي المناظرة للشـــباب. 

مســـاحة  لهـــم  توفـــر  ال  مغلقـــة  بيئـــات  فـــي  يعيشـــون  الشـــباب  غالبيـــة 
لالستكشـــاف والتعبيـــر وال تســـمح لهـــم باالســـتقاللية وحريـــة تحديد مســـار 
حياتهـــم. لذلـــك نحـــن نواظـــب علـــى العمـــل بال كلـــل للحفـــاظ علـــى بيئة 
 آمنـــة تتســـم باالحتـــرام المتبـــادل وتشـــجع علـــى االنخـــراط في حـــوار مثمر. 
ال زلت أشـــعر بصـــورة يومية بأننـــي أحقق ذاتي مـــن خالل عملي مـــع المجتمع 
وخاصـــة عندما أشـــعر بأننـــي قد نقلت لشـــخص ما المهـــارات والخبـــرات التي 
تعلمتهـــا والتي من شـــأنها أن تســـاعدهم فـــي اتخـــاذ الخيـــارات األفضل في 

حياتهـــم كمـــا كانت وال زالت تســـاعدني.

 رهف أبو ضحى 
 خريجة صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب 

 مسؤولة البرنامج اإلثرائي
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من التردد الى الريادة
تمكين الشباب

الخالقة  الطاقات  تأجج  مرحلة  هو  فالشباب  سواء.  حد  على  والبعيد  القريب  المدى  على  المجتمع  وتمكين  لتنمية  الموارد  أكبر  تشكل  الشباب  فئة  إن 

الشباب  يحصل  عندما  أفضل.  مستقبل  بناء  في  والمساهمة  الجديدة  األفكار  لتقبل  استعداد  على  دائما  فالشباب  والموهبة،  واالبتكار  االبداع  وازدهار 

قوة  يصبحون  فإنهم  وعالمهم  محيطهم  مع  الحيوي  التفاعل  وطاقات  اإلبداع  من  الفطرية  هباتهم  واستخدام  تنمية  من  تمكنهم  التي  الفرص  على 

مجتمعاتهم. في  اإليجابي  للتغيير  فعالة 

إن رواد تؤمـن بـأن داخـل كل شـاب وشـابة طاقـة حيويـة للقيـادة واالبتـكار وأن مشـاركة الشـباب فـي شـؤون المجتمـع عامـل أساسـي لنهضتـه. لذلـك 

نحـن نحـرص فـي شـراكتنا مـع الشـباب علـى التمكيـن عـن طريـق اتاحـة فـرص التعليـم الجيـد وخلـق بيئـة للتطـور والنمـو الذاتـي وتعزيـز المهـارات 

العمليـة والقياديـة حتـى يتسـنى للشـباب أن يشـارك فـي بنـاء المجتمـع مشـاركة راشـدة. تتسـم برامـج تمكيـن الشـباب بالحث على المشـاركة وتشـجيع 

الشـباب ليكـون عنصـرا فعـاال فـي استكشـاف وتعريـف التحديـات التـي تواجهـه وتواجـه مجتمعـه، وكذلـك استكشـاف مسـارات إلحـداث تغييـر إيجابـي 

ألنفسـهم و لصالـح المجتمـع األكبـر.
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رواد وتحرير موارد وإمكانيات الشباب

تحديات
 في المواجهة

الرجعي للتصرف  يميل 

سريع الحكم على األمور

منغلق

ال فائدة من المحاولة
هناك من

هو مسؤول
عن فشلي

ربما توجد
لدي خيارات أخرى

هل سيتغير هذا الوضع؟
هل سأظل عالقا هنا لألبد؟

لماذا تبوء كل محاوالتي بالفشل؟

ماهي الخيارات المتاحة
وما هي أوجه المجازفة؟

الخيارات لتقييم  يميل 
منفتح

المجازفة يتجنب  ال 

أستطيع القيام بهذا العمل!

ثانية فرصة 
إلى األمام

 عناصر ممكنة

النجاح ى 
ال ل 

صو
لو

ل ي 
الح

ف اص
منعط

 عناصر ممكنة

كيف أكون مستعدا؟
ما الذي احتاجه؟ من بإمكانه مساعدتي؟
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أبرز إنجازات عام 2012
برنامج تمكين الشباب

صندوق مصعب خورما
 لتعليم وتمكين الشباب

في شـــباط 2012، تلقت مؤسســـة رواد 450 طلبا للمنح الدراســـية وتــــم اختيار121 منهـــم إلنتقالهم الى المرحلة الثانيـــــة من القبول وإلجـــراء المقابالت 

الشـــخصية. بعـــد ذلك تم اســـتقبال 14 طالبـــا وطالبة في برنامج الشـــباب حيث أصبحـــوا من المســـتفيدين من المنـــح التعليمية في رواد ممـــا جعل العدد 

اإلجمالـــي للمنـــح التعليمية المقدمة مـــن رواد منذ بدايـــة البرنامج 725 منحة.

تأســـس صنـــدوق مصعب خورما لتعليـــم وتمكين الشـــباب في عام 2005 لتكريـــم ذكرى الراحل رجـــل األعمال االردنـــي والمواطن المثالي الســـيد مصعب 

خورما الــــذي توفـــي في عمليـــة التفجيـــرات االرهابية في ذلـــك العام. يشـــترط البرنامج على الطـــالب الحاصليــــــن على منحة دراســــــية الحفــــاظ على 

مســـتوى أكاديمـــي جيد كمـــا يتطلب االلتزام بتقديم 4 ســـاعات أســـبوعيا مـــن خدمة المجتمـــع. أقيم حفـــل التخرج لـ46 طالـــب وطالبة انهوا دراســـتهم 

الجامعيـــة في شـــهر تشـــرين الثاني من عـــام 2012 وحضـــره عدد كبير من أســـر واصدقـــاء الخريجين وأعضـــاء مجلـــــس إدارة مؤسســـة رواد ونخبة من 

المؤسسة. واصدقاء  شـــركاء 

نادي المناظرة للشباب

فـــي كانـــون الثاني 2012، اطلقـــت رواد نادي المناظرة للشـــباب وبلغت عضويته في ذلك الوقت 36 شـــابا وشـــابة. يجتمع فريق المناظرة أســـبوعيا 

يوم الســـبت للتخطيط واالســـتعداد للمناظرة الشـــهرية. وقد تـــم عقد ثمانية مناظرات حتى األن تشـــمل عدد من المواضيع التي تشـــغل الشـــباب 

مـــن قضايا سياســـية واجتماعية وثقافية وقانونيـــة وبيئية كمثل قوانيـــن االنتخابات ونظم النقـــل والطاقة النووية.
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أبرز إنجازات عام 2012
برنامج تمكين الشباب

مشروع التوعية الجندرية للشباب

شـهد شـهر تشـرين الثانـي لعـام 2012 ختـام مشـروع التوعيـة الجندريـة للشـباب والـذي يهـدف لالستكشـاف والتثقيـف بشـأن تفـاوت المفاهيـم والسلوكيـــات 

والممارسـات االجتماعيـة بيـن الذكـور واإلنـاث وتعزيـز مبـادئ المسـاواة بيـن الجنسـين. وبمـا أن القضايـا الجندريـة تعـــد من الموضوعـــات الشـائكة التـي يصعب 

إثارتهـا أو البحـــث فيهـا فقـد اتخـذ المشـروع مـن األعمـال الفنيـة –بمـا فـي ذلـك الفنـون المرئيـة والسـينما– مدخـال للبحـث والنقـاش، وقـام الشـباب المشـاركين 

بالتدريـب علـى فـن التصويــــــر الفوتوغرافـي وتحليل الصور وتعلموا اسـتراتيجيات لدمج مفاهيم المسـاواة بين الجنسـين فـي أعمالهم الفنية وفـي حياتهم وخدمة 

المجتمـع الخاصـة بهـم في برامـــج رواد.

وكان مـن منتجـات المشـروع فيلـم قصيـر يعـرض سـيناريوهات لعـدد مـن المواقـف االجتماعيـة المتعلقـة بالمفاهيـم الجندريـة مـع التركيـز علـى الجوانـب اإليجابيـة 

للمسـاواة بيـن الجنسـين. بإمكانكـم مشـاهدة الفيلـم القصيـر عبـر الرابط هنا. إضافـة إلى ذلك، تم جمـع عدد من الصـور الفوتوغرافية الفــنيــــة التـــي تعكس آراء 

ووجهـــات نظـر الشـباب بشـأن القضايـا الجندريـة فـي مجتمعاتهـم المحليـة وتـم عرض هـذه المجموعـة بالتعاون مـع الفنانـة الفوتوغرافيـة األردنية جان قسـي. تم 

إنتـاج كتيـب مـن تلـك الصـور وبإمكانكـم إلقـاء نظـرة عليه مـن خالل الرابـط هنا. 

https://youtu.be/W-lIbiJS_aI?list=UUwx9c6grEIJmDpSqpLzRw3Q
http://f.cl.ly/items/0C0K1n2n2v0g3n453z34/StoriesFrom_JabalAlnatheef.pdf


142012 رواد التقرير السنوي

=

داخل دائرة الضوء
برنامج تمكين الشباب

دردشات

يقدم مكون »دردشـــات« مســـاحة آمنة للشـــباب الستكشـــاف وتطوير الذات دون خوف من اإلســـتبعاد االجتماعي، ويســـعى إلحـــداث تغيير ايجابـــي في مفاهيم 

وســـلوكيات الشـــباب موظفا لذلك أســـاليب وآليات الدعم النفســـي االجتماعي. أسســـت ســـمر دودين المكون في عـــام 2006 عندما كانت تتطوع أســـبوعيا مع 

الشـــباب فـــي رواد، فكانت تلتقي بشـــباب جبل النظيف في جلســـات »دردشـــات« في يوم الســـبت من كل أســـبوع في تمام الســـاعة الثانية عشـــرة ظهرا وعلى 

مـــدى ســـاعتين للنقاش الهادف في شـــتى األمـــور التي تهمهم واالنخـــراط في االستكشـــاف الذاتي المرتبـــط باألهداف المســـتقبلية والطموحـــات والتطلعات 

المهنيـــة والثقافات المحليـــة واأليديولوجيات المختلفـــة ومفاهيم المواطنة والعالقات األســـرية واالجتماعيـــة، وكذلك عدد من الموضوعات األخـــرى التي ال يجد 

الشـــباب مســـاحة آمنة في المجتمع الستكشـــافها وتطويرها، وخاصة في المجتمعات المهمشـــة.

الـــى  المشـــاركون  ينقســـم  حيـــث  المفتوحـــة  التشـــاركية  المناقشـــة  أســـلوب  وتســـتخدم  العمـــل  ورش  نمـــط  علـــى  »دردشـــات«  جلســـات  تـــدار 

فـــي  لهـــا  تطرقـــوا  التـــي  واالســـتنتاجات  والنتائـــج  األســـئلة  ومناقشـــة  لطـــرح  اخـــرى  مـــرة  التجمـــع  يعـــاودون  ثـــم  صغيـــرة  نقـــاش  مجموعـــات 

فـــي  الحـــادة.  النقـــاش  لحظـــات  بعـــض  مـــن  يخلـــو  لـــم  البرنامـــج  تاريـــخ  أن  بـــل  واإلثـــارة  بالحيويـــة  عـــادة  النقـــاش  ويتســـم  مجموعاتهـــم. 

متخصصـــة.  خبـــرات  تتطلـــب  التـــي  المســـائل  بعـــض  علـــى  الضـــوء  وتســـليط  للتعمـــق  متحـــدث  ضيـــف  دعـــوة  تتـــم  كانـــت  األحيـــان   بعـــض 

أحـــد المشـــاركين في »دردشـــات« عبر قائال مـــرة: »كيف يتوقع منـــا المجتمع أن نشـــارك في بناءه وبناء مســـتقبلنا في حين أننـــا ال نمتلك حق التفكير ألنفســـنا 

وال نجـــد مســـاحة أو صـــوت للتعبير عن آراءنا؟ »دردشـــات« ســـاعدنا على استكشـــاف وبنـــاء المعايير والقيم التـــي تعبر عن جيلنـــا من خالل المناقشـــة والحوار 

المشـــترك، وبالتالـــي اصبحنا قادرين علـــى تعريف مصالحنا حاليا ومســـتقبليا.«

مـــع مرور الوقت تصقل مهارات االســـتماع لدى الشـــباب المشـــاركين ويتم تشـــجيعهم علـــى النظر لألمور مـــن زوايا متعـــددة فتبدأ مفاهيمهم وممارســـاتهم 

وســـلوكياتهم فـــي التغير من التلقي الســـلبي ورد الفعـــل الى المبادرة واالستكشـــاف. ومن خالل هذا التفاعل تتســـع آفـــاق الفكر والتفكير ويتمكن الشـــباب من 

تكويـــن توقعـــات ومنظورات جديدة تجـــاه الذات واآلخر والمجتمـــع األكبر، منظورات تســـتند إلى التســـامح والقبول والتقديـــر للتنوع وتعدد وجهـــات النظر. إذا 

حـــاول أحد المشـــاركين في الجلســـة الهيمنة وفـــرض الرأي على بقيـــة المجموعة يقوم الميســـر بتشـــجيع المجموعة على االفصـــاح اذا كان الـــرأي الذي يحاول 

المشـــارك فرضـــه ال يعبر عن آرائهـــم فيتعلم المشـــاركين الثبات والدفاع عـــن آرائهم في مجابهة الفرض والتخويف. مكون »دردشـــات« يســـاعد الشـــباب على 

اكتشـــاف وممارســـة الصوت الذي يعبر عنهـــم في نفس الوقـــت الذي يغرس فيهـــم قواعد احتـــرام رأي اآلخرين.

من كلمات صغيرة الى تغيرات كبيرة
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مسار عبدهللا للنجاح
زعزعة جبال عمان الشرقية

كنـت دائمـا احلـم منـذ الصغـر بالحصـول علـى تعليـم متميز ودرجـة جامعيـة عالية، 
فقـد كنـت اعشـق العلـم والمعرفـة وكنـت أميـل بشـكل خـاص للرياضيـات، ولكـن 
الجامعـة التـي تـم قبولـي بهـا كانت فـي بلدة بعيـدة عن عمـان ولم يكـن لدي من 
المـوارد الماليـة مـا يمكننـي مـن اسـتئجار مـكان للسـكن بالقـرب مـن الجامعـة وال 
اسـتطيع كذلـك تحمـل نفقـات المواصـالت بصـورة يوميـة. اضطررت الـى االنقطاع 
عـن الدراسـة بعـد ثـالث أسـابيع فقـط من بـدء العـام الدراسـي األول. كانـت جدتي 
قـد سـمعت عـن مؤسسـة جديـدة فـي منطقـة سـكنها تسـمى رواد توفـر المنـح 

الدراسـية للشـباب. 

الحقيقـة أننـي فـي البدايـة وجـدت فكـرة الحصـول علـى منحـة غيـر مستسـاغة على 
االطـالق، فقـد كنـت انظـر للمنحـة كعمـل خيـري أو صدقـة تقـل مـن شـأني وشـأن 
أسـرتي فمنعنـي كبريائـي مـن اعتبارهـا حال يتيـح لي فرصـة العودة للدراسـة. قررت 
أن أبحـث عـن أي وظيفة من شـأنها أن تجلب لي من الدخل مـا يكفي لدفع تكاليفي 
الجامعيـة، وكنـت مصـرا علـى قراري مـع أنني كنـت أدرك أن الطريق سـيكون طويال 

وشـاقا وأن نهايتـه لـم تكن وشـيكة أو حتـى أكيدة. 

بعـد ذلـك بـدأ والـدي بحثـي علـى الذهـاب لمؤسسـة رواد واإلستفسـار عـن المنـح. 
أتذكـر أننـي عندمـا دخلت مركـز رواد للمرة االولى كنت أخشـى أن يراني شـخص ما 
فيتعـرف علـي وكأن وجـودي هنـاك في حـد ذاته يعيبنـي. قمت بتعبئة طلـب المنحة 
إلسـتكمال دراسـتي، وكانـت الفكـرة ذاتهـا تصيبنـي بحـرج شـديد الـى درجـة أننـي 
كـدت أن أرمـي الطلـب بعـد أن أكملـت تعبئته. ولكن تبدل شـعوري مـن الخجل الى 
الحمـاس عندمـا أدركت أن حصولي على منحة دراسـية يلزمني بالعمل التطوعي في 
برامج المؤسسـة بهدف المشـاركة في خدمة المجتمع  وتطويره. احسسـت بالراحة 
النفسـية إذ أننـي أيقنـت أننـي لسـت بصدد قبـول صدقة كمـا كنت اعتقـد، بل أنني 
سأشـارك فـي العطاء لمجتمعي فأحسسـت بقيمـة مواطنتي وأدركـت أهمية الخيوط 
التـي تربـط بيـن صالحـي والصالـح العـام لمجتمعـي. قمـت بتقديـم الطلـب وفـي 
 خـالل ثالثـة أشـهر تم قبـول طلبي وبدأت دراسـتي فـي الجامعة األردنيـة في عمان.
بـدأت بالتطـوع فـي »محطـة جيـران« والتزمـت بالتطـوع هنـاك لمـدة عاميـن، وفي 
نفـس الوقـت صـرت أواظـب علـى حضـور جلسـات النقاش »دردشـات«، وسـرعان ما 

أدركـت أن حياتـي أصبحـت تعـج بالمعرفـة والعلم وأن مـا يجب أن أتعلمـه ال يقتصر 
علـى مـادة الرياضيـات التـي كنـت أدرسـها فـي الجامعة. كانت جلسـات »دردشـات« 
تجربـة تحـول محـوري فـي رحلتي أحسسـت خاللهـا وكأنني كنـت في الماضـي أنظر 
للحيـاة مـن خـالل منظـار لـم يصنـع لعينـي فكانـت رؤيتـي باهتـة ال لـون لهـا وال 
تفاصيـل. أمـا اآلن وبعـد أن خلعـت ذلـك المنظـار بـدأت رؤيتـي تتضـح وتعلمـت أن 
أفكـر فـي األمـور بنفسـي. تجـرد ذهنـي تدريجيـا مـن األفـكار المتضاربـة التـي كان 
يكتـظ بهـا والتـي فرضـت عليـه بـدون إذن فأصبحـت أنظـر لألمور مـن جوانب عدة 

وصـرت قـادرا علـى تخيل المسـتحيل. 

بعـد عاميـن مـن التطـوع فـي »محطـة جيـران« قـررت أن اتجه الـى مكـون وبرنامج 
آخـر لتنويـع التجربـة فبـدأت العمـل فـي »شـبابيك: ورشـة الفنـون اإلبداعيـة« وهـو 
برنامـج يسـتخدم فنـون الدراما والمسـرح مع األطفـال كأدوات للتعبير واالستكشـاف 
وتنميـة الـذات. كنـت أظـن الى ذلـك الحين أننـي أحب العمـل مع فئة الشـباب فقط 
وأن مهاراتـي الشـخصية ال تؤهلنـي للتعامـل مـع األطفـال، وكانـت المفاجـأة أننـي 
اكتشـفت أننـي اعشـق العمل مع تلـك الفئة وأنني أجيـد التواصـل والتعامل معهم و 

خصوصـا مـع الفئـة العمريـة مـن 10 الى 16 سـنة.

أثنـاء فتـرة تطوعـي مع "شـبابيك" بـدأت العمل مع أحـد المخرجين البارزين األسـتاذ 
محمـود حورانـي فـي إطـار تعاونـي مـع متحـف لألطفـال واكتشـفت أن لـدي موهبـة 
التمثيـل واإلخـراج. كانـت مـن أكثـر التجـارب التـي أثرت بي هـي تجربتي فـي العمل 
مـع المخرجـة جويـس الراعـي فـي مسـرحية عـن مجتمعنـا فـي جبـل النظيـف حيـث 
لعبـت شـخصية شـاب طمـوح غـادر الجبـل بحثا عن فرص أوسـع فـي العمـل والحياة 
وعـاد كرجـل أعمـال ناجـح ليسـاهم في تطويـر مجتمعه. ما زلـت احمل تلـك التجربة 

فـي قلبي.
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النفسـي  الدعـم  برنامـج  فـي  اليافعـات  مـع  أشـهر  لبضعـة  بالعمـل  قمـت  الجامعيـة  دراسـتي  مـن  األخيـرة  السـنة  خـالل 
مسـاحة  فـي  الـذات  عـن  للتعبيـر  كأدوات  والرياضـة  والدرامـا  الموسـيقى  فنـون  نسـتخدم  وكنـا  رواد،  فـي  اإلجتماعـي 
فقـد  اكثـر،  وربمـا  اليافعـات  أفـادت  مـا  بقـدر  التجربـة  هـذه  أفادتنـي  واالستكشـاف.  التعبيـر  حريـة  مـن  تمكنهـم  آمنـة 
الشـخصية. حياتـي  مسـتوى  علـى  حتـى  لألمـور  نظرتـي  فتغيـرت  الفتيـات  نظـر  وجهـة  مـن  لألمـور  انظـر  أن   تعلمـت 

اندهـش عندمـا أفكـر فـي ذلـك الوقت الذي كنـت ارفض فيه فكـرة االتصال بـرواد، فقد تكونت شـخصيتي الحقيقيـة أثناء كل 
مـا تعلمتـه مـن االفـراد اللذيـن التفـوا حولـي سـواء كانـوا أطفـال أو يافعين أو شـباب أو كبـار، فتيات أو فتيـان، رجاال أو نسـاء، 
سـواء كانـوا مـن الرفقـاء وأعضـاء المجتمـع، أو المهنييـن ورجـال األعمال وغيرهـم. إن ما تعلمتـه من كل هؤالء فـي رحلتي مع 

رواد بالفعـل ال يقـدر بثمن.

عبداهلل ابو فنس
 خريج صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

 مسؤول صندوق مصعب خورما 
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COMMUNITY EMPOWERMENT
a partnership for sustainable change

 قصة ''جملون"
الصعود الى القمة

كانـت بدايـة نشـأتي فـي جبـل الجوفـة فـي شـرق عمـان، جبـل الجوفـة يقـع بالقرب 
مـن جبـل النظيـف حيـث يوجـد مقـر رواد. كان والـداي معلميـن تربوييـن لذلـك 
اهتـم  كنـت  اسـرتنا.  ثقافـة  فـي  عاليـة  مرتبـة  بالمعرفـة  والشـغف  التعليـم  احتـل 
بصـورة خاصـة بالرياضيـات والعلـوم، ومـع انتشـار أجهـزة الحاسـوب والتكنولوجيـا 
ازداد انبهـاري بهـا ولكـن كنـت كمعظـم األطفـال فـي مدرسـتي والحي الـذي اقطن 
بـه بعيديـن عـن المـوارد التـي تمككنـا مـن التعامـل مـع أجهـزة الحاسـوب بصـورة 
مسـتدامة. تنبـه والـدي لشـغفي بأجهزة الحاسـوب فبـدأ بتنفيـذ خطة ادخـار دقيقة 
ومعقـدة بهـدف شـراء جهـاز لـي، وعندمـا اصبـح لـدي جهـاز فـي المنـزل اكتشـفت 
مـدى حبـي العميـق لدراسـة علـم الحاسـوب والبرمجـة. كان شـغفي في هـذا المجال 
فائقـا وفطريـا لحـد أننـي لـم أكـن بحاجـة الـى دروس أو مدرسـين لتعلم الحاسـوب، 
وعندمـا أكملـت دراسـتي الثانويـة رشـحتني مدرسـتي للحصـول علـى منحة دراسـية 
فـي جامعـة فيالدلفيـا فـي السـلط للحصـول علـى شـهادة البكالوريـوس فـي علـم 

الحاسـوب.

كنـت مـن أوائـل المتطوعيـن فـي رواد فـي عـام 2006 حيـث كنـت أقـوم بتدريـب 
الشـباب علـى المبـادئ األساسـية لمهارات الحاسـوب. لـم يكن لدي أي خبرة سـابقة 
فـي التدريـب أو التدريـس قبـل ذلك بـل أنه لم يكن لـدي أيضا أي سـابق تجربة في 
اي عمـل تطوعـي فأكسـبني تطوعـي مـع رواد الثقـة بالنفـس وصقـل مهاراتـي على 
التدريـب واإللقـاء، ذلـك إضافة الى أن برامـج رواد األخرى التي التحقت بها سـاهمت 
فـي تنميـة شـخصيتي وبلـورة افـكاري. تعلمت فـي جلسـات »دردشـات« التعبير عن 
الـذات والتسـامح فـي اعتبـار آراء اآلخريـن ووجهـات النظـر المختلفـة، كمـا صقلتنـي 
المناظـرات الهادفـة وزادتنـي سلسـلة نـدوات المتحدثيـن المدعويـن علمـا وفكـرا 
وثقافـة. الحقيقـة هـي أن مؤسسـة رواد قامـت بسـد فجـوة كبيـرة فـي مجتمعنا بأن 
خلقـت مناخـا ثقافيـا ينبـض بالحيويـة كان فـي ما سـبق غائبا مـن حياتنـا وخصوصا 

بين الشـباب.

كنـت دائمـا احلـم بأن اكـون من رواد رجـال األعمال، فكنت كلما تسـنح لـي الفرصة 
أناقـش المشـاريع التـي أفكر بها مع مؤسـس رواد السـيد فادي غندور وكان يسـتمع 
لحديثـي بصـدر رحـب وجديـة تامـة ويشـجعني علـى االسـتمرار فـي التفكيـر والعمل 
علـى الوصـول ألهدافـي. أذكـر أننـي أعطيتـه خطـة العمـل األولـى ألحـد مشـاريعي 

عندمـا كنـت ال ازال طالبـا فـي الجامعـة ولكنـه لـم يتوانـى عـن مسـاعدتي بالرغـم 
مـن أننـي عندمـا أتذكـر تفاصيـل خطة العمـل تلك وأقيمهـا بما لـدي األن من خبرة 
عمليـة أدرك مـدى سـذاجتها. ولكـن لـم يثبـط ذلـك السـيد فـادي غندور وشـرع في 
مـد أواصـر الصلـة بينـي وبيـن فريـق مـن المستشـارين المهنييـن وكانت دهشـتي 
أكبـر عندمـا وجدتهـم أيضـا يعاملوننـي بجديـة ويأخـذون خطـة عمـل المشـروع 
علـى محمـل الجـد الـى أنهـم نجحوا فـي أن يشـعروني وكأننـي ولدت بموهبـة إدارة 

األعمـال. وبالفعـل أعطانـي هـذا اإلحسـاس دفعـة كبيـرة وزاد مـن ثقتي بنفسـي.

عندمـا أكملـت دراسـتي وحصلـت علـى شـهادة البكالوريـوس واصلـت فـي تطويـر 
األفـكار الخاصـة بالمشـاريع التـي أود أن أطورها، ولكن أردت أيضا أن أوسـع معرفتي 
وخبرتـي فـي مجـال دراسـتي وتجربتـي الحياتيـة بصـورة عامـة. فكـرت فـي السـفر 
الـى الخـارج للدراسـة والحصـول علـى درجـة الماجسـتير وتـم قبولـي في مركـز أثينا 
منحـة  علـى  أننـي حـزت  مـن  الرغـم  وعلـى  اليونـان.  فـي  المعلومـات  لتكنولوجيـا 
للمصروفـات الدراسـية، إال أننـي اضطـررت ايضـا للبحـث عـن عمـل لتغطيـة نفقـات 
المعيشـة وحصلـت علـى وظيفـة في قسـم تكنولوجيـا المعلومـات في شـركة دولية 

واصبـح لـدي خبـرة مهنيـة جيـدة فـي مجـال تخصصـي الدراسـي.

فـي خـالل ذلـك الوقـت كلـه كانـت فكرتـي تتبلور بشـأن إنشـاء شـركة رقميـة تأتي 
بالكتـب العلميـة والمهنيـة واألدبيـة والثقافيـة للقـراء فـي منازلهـم علـى شـاكلة 
شـركة »أمـازون دوت كـوم« )amazon.com(. وكانـت الفكـرة قـد اكتملـت لدرجـة 
أننـي كنـت قـد اخترت اسـم الشـركة »جملـون«، أي قمـة الهـرم. واصلت الحـوار مع 
فـادي غنـدور مـن خـالل المراسـالت واسـتمر هـو في القيـام بـدور المرشـد والمعلم 
فـكان يشـجعني فـي بعض األحيـان وفي البعـض األخر يدعونـي للتوقـف والمراجعة 
ويلفـت انتباهـي الحتمـاالت لعلنـي لـم أكـن أرغـب فـي اعتبارهـا فـي ذلـك الوقـت 
ولكنهـا كانـت كمـا أثبتـت لـي التجربـة دروسـا قيمـة. أتذكـر بعـد أول مـرة قمـت 
باعطائـه خطـة عمـل كاملـة لــ »جملـون« أنـه قال لـي أنـه إذا كان قد قدر لشـركتي 
النجـاح فسـوف تنجـح ولكنـه قـال لـي أننـي ال بـد أن أكـون مسـتعدا ايضـا لتقبـل 
الفشـل. لـم تعجبنـي تلـك الفكـرة إذ اننـي لـم أكـن أريـد اتاحـة المجـال إلمكانيـة 
الفشـل، ولكـن كمـا اتضـح الحقـا أننـي ما كنـت ألنجح فـي تحقيق حلمـي إن لم أكن 

قـد تعلمـت كيـف أقـف مـرة اخرى بعـد السـقوط .
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 أثنـاء فتـرة دراسـتي فـي اليونـان اعتلـت صحـة والـدي ثـم وافتـه المنيـة وأصابنـي حـزن
 سـاحق لـم اعـرف لـه مثيـال مـن قبـل، ومـع الحـزن واجهنـي قـرار صعـب: هـل أعـود بعـد
 التخـرج لـألردن للشـروع فـي تنفيذ حلمـي والصعود بـ »جملـون« الى القمـة أم هل ابقى
 فـي اليونـان للحفـاظ علـى وظيفتـي حتـى أسـتطيع المسـاهمة فـي التكاليـف المعيشـية
 ألسـرتي؟ كان هـذا بـدون شـك مـن أصعـب القـرارات التـي واجهتهـا فـي حياتـي، ومـرة
أخـرى شـجعني السـيد فـادي غنـدور وفريـق رواد علـى المثابرة وااللتـزام بتنفيـذ أهدافي.
 عـدت الـى األردن فـي عـام 2010 واتخـذت مـن منـزل اسـرتي مقـرا للعمـل علـى تنفيـذ
 »جملـون«، صـرت وأخوتـي شـركاء وموظفيـن فـي ذات الوقـت. وكانـت أختـي ريمـا، كان
 عمرهـا آنـذاك 21 عـام، تتولـى شـؤون خدمـة ودعـم العمـالء، وأخـي حسـام، فـي سـن
 الــ14، يقـوم بـدور مديـر التسـويق، ومعتـز، 18 عـام، مديـرا للعالقـات العامـة، ومحمـد،
 20 عامـا، المديـر الفنـي، وعامـر، 22 عامـا، مديـر العمليـات، وكنـت أنـا المديـر العـام لــ
 »جملـون«. أمـا والدتـي فكانـت تقوم باإلشـراف علـى الجميـع وأحيانا تلعب دور الوسـيط

 عندمـا نختلـف أنـا وأخوتـي.

 بدأنا العمل في شـهر تشـرين األول من عام 2010 وبحلول كانون األول كان رأس المال
 قـد نفـذ. مـرة أخـرى أخذ السـيد فادي غندور بيـدي وأقرضني مبلغـا ماليا لمتابعـة العمل،
وكان إيمانـه بـي وبالعمـل الـذي أسـعى لتنفيذه سـندا كبيرا لـي ومصدر الهـام للمثابرة.
 فـي ذلـك العـام حـازت »جملـون« على جائـزة الشـركة الرياديـة المفضلـة لـدى الجمهور
بيـن والتشـاور  للتواصـل  العربيـة  الرقميـة  للشـركات  ملتقـى  وهـو  نـت«  »عـرب   مـن 
 المهتميـن والمهنييـن ورجـال األعمال. ومع ذلـك، لم تحصل »جملون« علـى جائزة لجنة
 التحكيـم حيـث أن اللجنـة صرحـت بعـدم ثقتهـا فـي مقدرتنـا على تحقيـق هدفنـا المعلن
 وهـو الوصـول الـى 7.5 مليـون كتـاب للعـرض فـي الشـركة. فـي العـام التالـي، تمكننـا
 مـن تأميـن تمويـل إضافـي ومسـاحات مكتبيـة لـ«جملـون« كجـزء مـن برنامـج التسـريع
 مـن شـركة »أويسـيس 500«، وهـي شـركة توفـر التدريب واإلرشـاد والتمويل األساسـي
 والتكميلـي للشـركات الرياديـة ورواد األعمـال. كانـت هـذه أول مـرة فـي تاريـخ الشـركة
 تتوفـر لنـا الفرصـة للعمـل فـي بيئة مهنيـة وأصبح لدينـا فرصة رائعـة للقاء والتشـاور مع

الزمـالء مـن مؤسسـي الشـركات الرقميـة والمسـتثمرين.

  وكان مـن أهـم األحـداث فـي تلـك الفتـرة أننـي حصلـت علـى الفرصـة للحديـث لمـدة
إلطـالق  »500 »أويسـيس  شـركة  أقامتهـا  التـي  المؤتمـرات  أحـد  فـي  دقائـق   7 
المسـتثمرين مـن  طلبـت  القصيـر  الوقـت  ذلـك  وفـي  المبتدئـة.  الرياديـة   الشـركات 
يبلـغ  تمويـال  مبالـغ مـن مصـادر 400,000الحاضريـن  علينـا  أمريكـي وعرضـت   دوالر 
التـي للدراسـة  العـودة  إخوتـي  بإمـكان  فصـار  طلبنـاه  مـا  فاقـت  متعـددة   اسـتثمارية 
موظفيـن بسـبعة  أنـا  واسـتعنت  الشـركة  إدارة  فـي  لمسـاعدتي  تركوهـا  قـد   كانـوا 
 بـدوام كامـل. كذلـك صـار بإمكاننـا الخـروج مـن مكاتـب »أويسـيس 500« والحصـول
الجوفـة حيـث كانـت بدايتنـا. الـى جبـل  بــ »جملـون«  بنـا فصعدنـا  علـى مقـر خـاص 
 اليـوم يتكـون فريـق العمـل فـي »جملـون« مـن 17 موظـف بـدوام كامـل ولدينـا مكاتب

 فـي لبنـان ونيويـورك وسـيتم التوسـع قريبـا فـي دبـي ودول أخرى فـي المنطقـة. كذلك،
 وبالدعـم المسـتمر مـن السـيد فـادي غنـدور وفريقـه بدأنا شـراكة مع شـركة »أرامكس«
 حيـث تسـتخدم »جملون« مسـتودعات »أرامكس« في المنطقة العربيـة كمواقع للتخزين
 والتعبئـة، واسـتطعنا الوصـول للهـدف األول وهـو الحصول على 7.5 مليـون كتاب بل أننا
 تجاوزنـاه واصبـح لدينـا اآلن 9.3 مليـون كتـاب باللغتيـن اإلنجليزيـة والعربيـة مما يجعل

»جملـون« أكبـر متجـر لبيـع الكتـب على االنترنت في الشـرق األوسـط.
 

 أنظـر لرحلتـي مـع »جملـون« كقصـة نجاح تحققـت بالرغم مـن العديد من الصعـاب التي
 واجهتهـا، وأعتبـر نفسـي محظوظا للغاية بالدعم والمسـاندة الذيـن وجدتهم في رحلتي
 هـذه. ال شـك أننـي أحمـل بداخلـي الكثيـر مـن اإلمتنـان لجميـع الذيـن سـاندوني علـى
 طـول الطريـق، أوال كل العرفـان لوالـدي وأشـقائي لكل مـا بذلوه من مجهود لمسـاندتي
 وإليمانهـم برؤيتـي، ثـم أسـاتذتي الذين أدركوا مواهبـي ورعوها وعززوها، وكل شـخص
 قابلتـه فوهبنـي كلمـة شـجعتني وزادت مـن حماسـي وثقتـي. لكننـي أعلـم أن مـا دفعني
 لتجـاوز الحواجـز والصعـاب وحثنـي علـى المضـي قدما فـي لحظات الشـك هو ذكـرى تلك
 المحادثـات مـع زمالئي في »دردشـات« وخاصة النقاشـات السـاخنة التـي دفعتني للخروج
 عـن مـا هـو مألـوف لـدي ودفعتنـي للتفكيـر بطريقـة جديـدة ومبتكـرة، أو كلمـة تقديـر
 مـن شـاب أو شـابة ممـن كنـت أتطـوع لتعليمهـم فـي رواد لمـا أشـعرتني بقيمـة لذاتـي
 وصقلـت إحساسـي بمـا يمكننـي أن أقدمـه للمجتمـع. دون تلـك الفـرص التـي أتاحت لي
 أن أنمـي ذاتـي وأشـعر بالرضـا عمـا بداخلي حتـى بعد العديد مـن األخطاء التـي قد أكون
 ارتكبتهـا فـي مشـوار حياتـي، دون تلـك الفـرص كلهـا كان مـن الممكن أن أكـون ال زلت
 واقفـا عنـد مفتـرق الطريـق خائفا مـن اتخاذ القـرار. لذلك آمـل أن تكـون قصتي وقصص

 النجـاح االخرى
مصدر إلهام لكل الشباب الذين يريدون خلق عالم أفضل و أكثر عدال.

 عالء السالل
 خريج صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

 المؤسس والمدير التنفيذي للمتجر الرقمي العربي للكتب »جملون«
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COMMUNITY EMPOWERMENT
2012 Highlights

استراتيجيات التمكين الفعالة

حين يصبح الحلم حقيقة

الكرك، محافظة  القانون في جامعة بمحافظة  األولى بكلية  السنة  كنت طالبة في 
تبعد حوالي ساعتين ونصف عن عمان. كنت وقتها أعاني من مشاكل مادية وكانت 
تكلفة الجامعة والمواصالت ترهقني حتى أنني فكرت جديا في التوقف عن الدراسة 
وإيجاد عمل ما بدون شهادة جامعية. لكن فكرة التوقف عن الدراسة كانت تصيبني 
بحزن بالغ إذ أنني كنت أحلم منذ الصغر بأن اصبح محامية ناجحة. كانت والدتي 
تدرك مدى ارتباطي بهذا الحلم وتدرك معاناتي، فدعتني في يوم لحضور اجتماع 
معها في أحد المؤسسات المجتمعية لالستماع الى بعض المتحدثين من مؤسسة 
حديثة النشأة في جبل النظيف تدعى مؤسسة رواد. قيل لنا قبل اللقاء أن رواد تقدم 
بهدف  سيكون  اللقاء  وأن  المحدودة  المالية  الموارد  ذوى  للطلبة  الدراسية  المنح 
عرض المعلومات عن الخطوات الالزمة الستكمال تقديم الطلب للمنحة. لم يحضر 
اللقاء أكثر من عشرة أشخاص معظمهم من الشباب. تحدث أعضاء فريق رواد أثناء 
النهوض  في  التعليم  دور  وعن  الذات  وتطوير  المهارات  تطوير  أهمية  عن  اللقاء 
رواد  برامج  في  التطوعي  العمل  في  ننخرط  أن  علينا  واقترحوا  والمجتمع،  بالفرد 
ما  أن هنالك شخص  األولى في حياتي  للمرة  المجتمع. شعرت  لتنظيم  وأنشطتها 
يشجعني ويحثني على اإليمان بأنه من الممكن أن يكون لي دور إيجابي في تحديد 

مسار حياتي بل وأن يكون لي دور في تشكيل المجتمع الذي أنتمي إليه.

 بدون شك كان اللقاء ايجابيا وحماسيا حتى أنني وغالبية الشباب الحاضرين قمنا 
 بتسجيل أسمائنا للعمل التطوعي في رواد قبل أن نتقدم بطلب للمنحة الدراسية.
كانت أول زيارة لي لمركز رواد عالمة بارزة في رحلة التغيير في حياتي. فقد كنت 
وأتخلى  األمل  أفقد  أن  وشك  على  وكنت  اليأس  حالة  في  أعيش  الحين  ذلك  حتى 
القانون. لم يكن أي شخص في محيطي  الحصول على شهادة في  عن حلمي في 
الكل  كان  الدراسة.  عن  التخلي  فكرة  على  وحزني  وإحباطي  يأسي  مدى  يدرك 
يقول لي أنه ال يوجد لدي أي خيار نظرا لظروفي المادية الصعبة وأنه من األجدر 
الدراسة.  نفقات  من  المعاناة  عن  بدال  الدخل  تدر  ما  وظيفة  عن  أبحث  أن  بي 
حولي. من  كل  في  الثقة  أفقد  أصبحت  أنني  حتى  التشتت  من  حالة  في   كنت 
يكون  ان  يجب  الدراسة  عن  التخلي  أن  شعرت  المركز  بارتياد  بدأت  عندما  ولكن 
سويا  شرعنا  و  والصمود  المثابرة  على  رواد  فريق  شجعني  خياراتي.  نطاق  خارج 
على  يدأبون  وكانوا  دراستي،  إتمام  فرصة  لي  تتيح  قد  التي  األبواب  جميع  نطرق 

سؤالي والتحقق من مواظبتي على حضور دروسي حتى أني ظننت بأنني سأجدهم 
على مدخل الجامعة يوما ما للتأكد من استمراري في دراستي. بالفعل كنت أحظى 
باهتمامهم الكامل حتى أنني شعرت بأن المؤسسة كانت تعمل من أجلي وحدي. 
كان مدى التزامهم بدفعي للنجاح يسعدني ويشعرني بالثقة في نفسي وفي قدراتي 

وفي كل الناس.

عندما جاءت مؤسسة رواد الى جبل النظيف كنا ال زلنا نعيش في مجتمع مغلق ال يتيح 
للشباب فرصة للتفكير المستقل والتعبير عن الذات او الحوار، أو أي نوع من أنواع 
التنظيم. وقد كنت وزمالئي من الشباب والشابات نعاني من انعدام الثقة بالنفس 
وباآلخرين وباإلحباط بصفة عامة، ولكن اصبح وجود المؤسسة في مجتمعنا عامال 
ثقتنا  فازدادت  المجتمع  مع  والتفاعل  للتعبير  حقوقنا  لممارسة  دعمنا  في  حيويا 
واصبحنا نطور من أنفسنا ومجتمعنا ونتحاور في ثقافتنا. في البداية عندما كنت ارتاد 
مركز رواد لحضور الندوات واللقاءات كنت أجلس في الصفوف الخلفية وال أشارك في 
أفتقد  التي تزدحم في فكري والتي كنت  النقاش بكلمة واحدة بالرغم من األفكار 
الثقة لطرحها ومناقشتها فتظل حبيسة داخل جدران عقلي. أما اآلن فأنا أعمل في 
مجال المحاماة في إحدى أكبر خمس شركات في األردن حيث يعتبرني زمالئي مثال 

في الجرأة والمبادرة بالحديث.

اليوم اصبحنا أنا وزمالئي من رواد في طليعة المهنيين الناجحين في األردن نتبوأ 
أفضل المناصب التي يتنافس عليها ذوو القدرات العالية، بل أن البعض منا تلقى 
عروض للعمل في شركات ومؤسسات كبيرة في شتى أنحاء العالم. وأكاد أكون على 
يقين أن غالبية من يشغلون مناصب مماثلة لي ولزمالئي من رواد هم أكبر منا بخمس 
الى عشرة سنوات على األقل، فلم يكن نجاحنا نتيجة المجهود والحصيلة األكاديمية 
فقط بل كان العامل الرئيسي هو النمو والتطور الجوهري الذي أحدثته برامج رواد في 
شخصياتنا. فقد اعطتنا رواد دفعة قوية قفزت بنا الى المقدمة ففاقت قدراتنا ومهاراتنا 
 العملية والشخصية الكثير ممن لديهم سند وموارد ضخمة لتحقيق آمالهم العملية.
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 فقـد دفعتنـي بعـض البرامـج فـي رواد مثـل مكون »دردشـات« 
للتفكيـر بمنظـور أوسـع واعمـق ممـا هـو سـائد فـي مجتمعنـا 
وأتحـاور فيهـا بتمكـن وثقـة.  االمـور  ابحـث فـي  أن  وعلمتنـي 
كذلـك، ومـن خـالل عالقتنـا بـرواد، تسـنى لنـا اللقـاء والحـوار 
مـع عـدد كبيـر مـن الشـخصيات البـارزة فـي مجـاالت شـتى مـا 
كنـا نظـن قبـال أن تجمعنـا بهـم جلسـة واحـدة. كنا نشـارك في 
المؤتمـرات والمنتديـات ويشـجعنا فريـق رواد علـى التعبيـر عن 

أفكارنـا وآراءنـا.

 أصبحنـا نعـرف حقوقنـا وواجباتنـا كمواطنيـن بعـد أن يسـرت 
المؤسسـة لنـا فـرص الحـوار واالستفسـار مـع خبـراء قانونييـن 
ومسـؤولين مـن مؤسسـات حكوميـة فأصبـح صوتنـا يصـل الى 
جهـات لم تكـن ملمة بالتحديـات التي تواجه مجتمعنا. وشـعرنا 
نحـن بمسـؤولية أكبـر تجـاه مجتمعنـا فكنـا نبـذل الجهـد فـي 
التواصـل مـع الفئـات المختلفـة مـن المجتمـع ونحـاول أن نفهم 
بصـورة أعمـق معاناتهـم وآمالهـم ثم نسـعى إليصـال صوتهم 
للمسـؤولين فـي المراكـز التـي من شـأنها أن تنهض بمسـتوى 
المعيشـة حتـى أصبـح الصوت يترجـم الى نتائج فعلية انعكسـت 
علـى مجتمـع جبـل النظيـف بأكملـه. كنا نشـعر وكأننا نعيـد بناء 
بيتنـا حجـرا حجـرا وغرفة غرفـة، وكلمـا اكتمل بناء غرفة شـغلها 
سـكان جـدد مـن اسـرتنا الكبيـرة فـازداد عـدد المشـاركين فـي 

ترميـم وبنـاء الغرفـة التاليـة وتحسـنت جودتها.

كانـت قواعـد ثقافتنا وتقاليدنا تمنـح الذكور حقوق وحريات أكثر 
مـن اإلناث، فعلى سـبيل المثال لم يكن بإمكاننـا كإناث التحرك 
بحريـة فـي المجتمع أو السـفر أو االختـالط بأقراننا مـن الذكور. 
ولكـن حتـى تلك التقاليد الراسـخة بدأت في التغييـر إذ أن فريق 
رواد لـم يكتـف بتمكيـن الشـباب لتطويـر أنفسـهم ومهاراتهـم 
فقـط بـل نجحوا في الوصـول الى أسـرنا وبقية اعضـاء المجتمع 

فأصبـح مجتمعنـا بـكل فئاتـه يسـير قدمـا فـي طريـق التغييـر. 
أصبـح الشـباب يحصـل علـى فـرص تعليم جيـدة وصـار األطفال 
يـراودون المكتبـة بانتظـام للقـراءة والتعلـم، أصبحـت األمهات 
غيـر المتعلمـات يشـاركن فـي دروس محـو األميـة أو يتعلمـن 
حرفـة كالخياطـة، وأصبح المجتمع بكاملة يشـارك فـي بناء رؤيه 
مشـتركة ويناقـش التحديـات التـي تواجهـه وإيجـاد حلـول لهـا 
 فصـار الحـوار والتشـارك محـور عالقة أفـراد المجتمـع ببعضهم.

كنـت فـي الماضـي عندمـا أرغـب فـي الخـروج تعارضنـي والدتي 
فتقـول، »ال يجـوز لـك الخـروج كثيـرا، انت فتـاة.« امـا األن فهي 
تقـول، »انتظـري قليـال فأنـا فـي طريقـي للخـروج ايضـا، فلنخرج 

سـويا.« أصبحنـا كلنـا منخرطـون فـي عمليـة تعلـم جماعي.

 شاريهان النسور
 خريجة صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

 محامية
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ي 

األرقام
725 مجموع عدد الشباب والشابات المستفيدين من منح رواد التعليمية لحد عام 2013.

141 عدد الشباب والشابات المستفيدين من منحة صندوق مصعب خورما في جبل النظيف في العام الدراسي 2012/2013.

35     متوسط عدد الشباب المشاركين أسبوعيا في جلسات "دردشات".

84     عدد الشباب المستفيدين من البرنامج اإلثرائي الشبابي.

10 عدد الشباب والشابات المستفيدين من المنحة التعليمية في البيضا للعام الدراسي 2012/2013.

43 عدد الشباب والشابات المستفيدين من المنحة التعليمية في الطفيلة للعام الدراسي 2012/2013.

80 عدد الشباب والشابات المستفيدين من المنحة التعليمية في لبنان للعام الدراسي 2012/2013.

29 عدد الشباب والشابات المستفيدين من المنحة التعليمية في فلسطين للعام الدراسي 2012/2013.

21 عدد الشباب والشابات المستفيدين من المنحة التعليمية في مصر للعام الدراسي 2012/2013.

324 مجموع الشباب والشابات المستفيدين من المنح التعليمية للعام الدراسي 2012/2013.

2012 برنامج تمكين الشباب

البرنامج في أرقام
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األمل في مستقبل أفضل
تنمية الطفل

إن المجهود الذي نبذله في تنمية الطفل اليوم هو بالفعل االستثمار األكبر في مستقبل أفضل ومستدام.  فأطفال اليوم هم رواد 
الغد وقادته الذين سوف يحددون مسار المستقبل لإلنسان واألرض التي تأويه.

إن االطفال في المجتمعات التي نعمل بها يعانون بصفة خاصة من درجة عالية من التهميش وفي بعض األحيان ال يحصلون حتى على الحقوق واإلحتياجات 

األساسية التي يجب أن يمتلكها كل طفل، وبالتالي فإن عدد كبير منهم يصاب باإلحباط والالمباالة في سن مبكرة ويتعثر في طريق يقودهم بعيدا عن 

إمكاناتهم ومواهبهم الفطرية. لذلك يحرص فريق برنامج الطفل من موظفين ومتطوعين على تكثيف اهتمامهم بشؤون األطفال وبناء قدراتهم وتعزيز 

شغفهم الفطري للعلم عن طريق اإلرشاد واإلجابة على األسئلة وتوفير الموارد والمعرفة التي تتناسب مع سنهم بصبر وحكمة، وتوجيه كل طفل بصورة 

فردية في طريق رحلته في النمو من الناحية النفسية والجسدية والعاطفية.
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COMMUNITY EMPOWERMENT
a partnership for sustainable change

خلق مساحة آمنة
تنمية الطفل

يقـدم برنامـج تنميـة الطفـل خدماتـه لــ 1500 مـن األطفـال مسـتعينا بالمجهـود القيـم الـذي يقدمـه مـا يزيـد عـن 70 متطـوع. يقـدم البرنامـج خدماتـه لجميـع األطفـال الراغبيـن في 
المشـاركة بغـض النظـر عـن العقيـدة، العـرق أو الجنـس. يركـز البرنامـج بصورة رئيسـية على حق الطفل في وجود مسـاحة آمنة لـه وحق حرية الطفل فـي التعبير عن الـذات بدون خوف، 
كمـا يهتـم البرنامـج بحـق الطفـل فـي اللعـب. وبالرغـم مـن أننـا نهتـم ايضـا بالنواحـي والمهـارات األكاديميـة إال أننـا نؤمن بـأن التمكيـن والتنميـة الحقيقية لألطفـال يجـب أن يتجاوز 

أداءهـم فـي مؤسسـات التعليـم الرسـمية لتشـمل مفاهيـم استكشـاف ومعرفـة الـذات، احترام الـذات واآلخـر، وتنمية اإلحسـاس بالمسـؤولية تجاه المجتمـع األكبر.

يسـتخدم البرنامـج عـدة وسـائط فـي تنميـة الطفل منهـا الفنـون والدراما والموسـيقى والرياضة وأسـاليب الدعم النفسـي واالجتماعي فيقـدم للطفـل التوجيه في مسـاحة آمنة ويدعمه 
بتوفيـر المـوارد المعرفيـة وفـي الوقـت ذاتـه يترك للطفـل حرية اختيار المجـاالت والنواحـي التي تحوز علـى اهتمامه.
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هو خدمة مجانية سنوية تقدمها روّاد لألطفال واليافعين استجابة األهالي، حيث ال تتوفر في المنطقة مراكز مجتمعية أو تعليمية أو ترفيهية كافية الستثمار وقت 
األطفال أثناء العطلة الصيفية. في عام 2012 استمر النادي الصيفي لمدة ثالثة أسابيع خالل شهري حزيران وتموز وقدم األنشطة الترفيهية والتعليمية التي تشجع 

على التفكير النقدي والتعلم عن طريق التقصي والتساؤل لـ250 طفل. يحرص البرنامج على تعزيز حق الطفل في اللعب وحرية التعبير عن النفس، وشملت األنشطة 
في النادي الكتابة التعبيرية والعلوم اإلبداعية والرياضة البدنية ورياضة اليوغا وألعاب تنافسية والفنون والحرف اليدوية وفن الدراما والمسرح.

اختتم النادي الصيفي بحفل تخرج شارك فيه 75 طفال من سن 6 إلى 9 سنوات، و75 طفال أخرين من سن 10 إلى 13، و45 طفال مشاركا في مشروع العلوم، فضال 
 عن 55 من اليافعين، وشاركت في اإلشراف على النادي 10 أمهات من المجتمع بصفة تطوعية.

في إطار عمل برنامج تنمية الطفل استمر مكون “شبابيك” في توفير مساحة ومنصة آمنة لألطفال معتمدا على الفنون اإلبداعية كوسيط للتعبير بحرية وبدون خوف. 
يفتح “شبابيك” أبوابه يوميا الستقبال األطفال والترحيب بهم ودعمهم دون قيد أو شرط. ويقوم المكون بتنظيم عروض فنية يعرض بها األعمال اإلبداعية التي 

أنتجها األطفال.

يتم كذلك تقديم دروس تقوية لألطفال واليافعين الراغبين في الدعم األكاديمي وذلك بتيسير متطوعين من الطالب المستفيدين من صندوق مصعب خورما. يقوم 
المتطوعون أيضا بتقديم المشورة واإلرشاد لطالب المدارس الثانوية بشأن اختياراتهم للدراسة الجامعية وأهدافهم المستقبلية.

النادي الصيفي

الفنون اإلبداعية والدعم األكاديمي

أبرز إنجازات عام 2012
تنمية الطفل
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t 

أبرز إنجازات عام 2012
تنمية الطفل

أطلقـــت رواد فـــي كانـــون الثاني من عـــام 2012 مشـــروع “أطلق صوتك” الـــذي يهدف إلـــى توفير التدريـــب للمعلميـــن والتربويين واإلداريين فـــي المدارس 
لتطويـــر األســـاليب واآلليـــات الفعالة لخلق مســـاحة آمنة ألطفال المـــدارس للحوار مع معلميهـــم وأقرانهم دون خـــوف، ووضع حد للعنف داخـــل المدارس. حضر 
التدريبـــات ايضـــا بعض أعضاء فريـــق رواد من كل مـــن الموظفين والمتطوعيـــن. وتم تنظيم عدد مـــن ورش العمـــل ودورات التوعية والتثقيـــف في المدارس 
المجـــاورة بهدف تشـــجيع األطفال علـــى التعبير والحوار بصـــوت قوي خال من الخـــوف والتردد. وشـــارك األطفال في إنتاج أعمـــال فنية للتعبير عن مشـــاعرهم، 

كما قامـــوا بتصميم مســـاحات آمنة في مدارســـهم بالتعاون مع نخبـــة من المهندســـين المتطوعين.

تأسسـت مكتبـة شـمس البيضـاء فـي مدينـة البترا فـي عام 2008 وذلك بالتعـاون بين مؤسسـة رواد ومخيم البيضا. كان السـيد زياد حمزة - مؤسـس مخيم البيضا - 
وشـريكه جمعيه البيضا التعاونية قد توجها لمؤسسـة رواد بطلب تمكين شـباب وأطفال البيضا عن طريق المنح والبرامج التعليمية. تم إنشـاء مكتبة شـمس البيضا 
 لتكـون واحـدة مـن المكتبـات العديـدة التـي يتم دعمها من قبل مشـروع آنا ليند ألدب الطفل العربي. تحتـوي اليوم المكتبة على 1500 كتاب مـن كتب أدب االطفال.

 مكتبـة شـمس البيضـا األن توفـر مكانـا آمنـا للتعلـم والمشـاركة المدنيـة لــ20 من الشـباب المسـتفيدين من صنـدوق مصعـب خورما لتعليـم وتمكين الشـباب. في 
عـام 2012، تخـرج مـن المنحـة 3 شـباب، ومن دواعي سـرورنا وفخرنا أن األسـتاذة عائشـة عماريـن، إحدى خريجـات المنحة، تم تعيينها في مدرسـة البيضـا اإلبتدائية 

بعـد حصولهـا غلـى درجـة البكالوريـوس فـي اللغـة العربية، لتكـون أول معلمة  شـابة بين أقرانهـا من الذكـور بالمحافظة.

مشروع أطلق صوتك

مكتبة شمس البيضا
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قصص ملهمة عن اإلرادة والعزيمة
بعيون األطفال

انضممت لفريق برنامج تنمية الطفل في رواد عام 2010 لتحقيق رغبتي في أن أكون شخصا 
فعاال في تطوير مجتمعي. حيث كانت وال زالت لدي قناعة تامة أن التنمية المجتمعية الفعالة 
والمستدامة ال يمكن تحقيقها إذا لم يتم اعتبارها في إطار حقوق اإلنسان، لذلك فإن لي رؤية 
خاصة لليوم الذي يكون الجميع فيه قادرين على الحصول على تعليم جيد وخدمات صحية 
وغيرها من احتياجات المعيشة األساسية، وأن يكون للجميع الحق والقدرة على التفكير واتخاذ 
وانعدام  المجتمعية  القيود  تمليه  الذي  االجتماعي  اإلقصاء  من  خوف  وبدون  بحرية  القرار 

الفرص. 

ألجل ذلك اخترت العمل مع األطفال ألن الطفولة هي مرحلة البداية، فهي كاألرض الخصبة تنبت 
ما نغرسه فيها، فإذا استطعنا تمكين الطفل من أن ينمو بدون عامل الخوف –الخوف من الفشل أو 
المعرفة أو اآلخرين أو النفس، الخ...– وإن تمكنا من دعمه في استكشاف وتطوير وتنمية قدراته 
 وإرشاده للتفكير الحر والتحليلي وإطالق طاقاته اإلبداعية، فأنا على يقين من أن رؤيتي ستتحقق.

لقد كانت رحلتي الشخصية مع رواد غنية بالتجربة وأعتبرها نقطة تحول محورية في حياتي. 
ولكن بدال من المشاركة بتاريخي مع المؤسسة فقد قررنا أنا وزمالئي من فريق العمل في 
المؤسسة ألننا  يراودون مقر  الذين  الطفل أن نشارك بعض قصص األطفال  برنامج تنمية 
تعلمنا كيف ننظر لألمور بعيون األطفال فرأينا من خاللها قوة ومرونة وإصرار فطري للتقدم 

ألهمنا باألمل واإليمان بمستقبل أفضل للجميع.

 نورا عواد
 خريجة صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

 مسؤولة برنامج تنمية الطفل
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قصة ميس
بطلة الماراثون من جبل النظيف

لرواد  انضمت  قد  كانت ميس  المواهب.  متعددة  فتاة  عاما وهي   13 العمر  تبلغ من  ميس 

منذ أن كانت في عمر التاسعة وكان من الواضح أن ميس متفوقة في القراءة والرسم وتنس 

ميس  الركض،  أو  العدو  لرياضة  كان  الحقيقي  شغفها  ولكن  التايكواندو.  ورياضة  الطاولة 

وأنا  أن لدي هدف ما  فالركض يجعلني أشعر  بالحرية والسعادة،  اركض اشعر  تقول “عندما 

أركض باتجاهه”. قبل انضمامها لرواد كانت ميس تتعرض للنقد والسخرية بسبب عشقها 

تصلح  ال  الرياضة  أن  هو  االجتماعية  األعراف  تمليه  ما  أن  إذ  الركض،  لرياضة  وممارستها 

للفتيات وتحتكر ممارستها الذكور. كانت ميس توصف بأنها كالصبي وتتعرض للتهكم من 

أقرانها مما جعلها غير قادرة على تكوين صداقات مع فتيات أخريات في مرحلتها العمرية.

لم توفر الحياة الخاصة في المنزل أو المحتمع دعما لميس في شغفها بسبب النظرة التقليدية 

للفتيات وعالقتهن بالرياضة. وعندما كبرت ميس وأصبحت يافعة كان من المتوقع أن تتقيد 

التقاليد المفروضة عليها فتلتزم بحياة تحصر نشاطها داخل جدران المدرسة والمنزل  بكل 

فقط. وكانت ميس تتذكر فتقول، “كلما ازداد احساسي باإلحباط وخيبة األمل في المستقبل 

من  التخلص  في  ذلك  ليساعدني  الركض  في  رغبتي  ازدادت  كلما  المجتمع،  لي  أعده  الذي 

احساسي بالغضب.” واصل برنامج تنمية الطفل في رواد مجهوداته في توفير الدعم النفسي 

اإلجتماعي لميس وتعزيز مهاراتها في رياضة العدو، وفي الوقت ذاته بدأنا بخلق حوار ايجابي 

وبناء مع أسره ميس للتوعية بالفوائد التي تعود من اهتمامها وممارستها للرياضة.

ميس اآلن من أبطال رياضة العدو على مستوى المملكة حيث تشارك في سباقات الماراثون 

وتحصل على المراكز المتقدمة والميداليات، وهي اليوم تحظى بشعبية كبيرة بين أقرانها 

من الفتيات والفتيان على حد سواء.
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جـاء حمـزة الـى برنامـج تنميـة الطفـل فـي رواد مـن مخيـم محاذي 
لجبـل النظيـف وكان يبلـغ مـن العمـر آنـذاك 12 عامـا. كان حمـزه 
لـه  يوفـر  آمـن  مـكان  لوجـود  حياتـه  فـي  يفتقـد  انضمامـه  قبـل 
الخصوصيـة أو فرصـة اللعـب فـكان يتخذ من الشـارع مـالذا وملعبا 

علـى حد سـواء. 

أعـرب حمـزة عنـد انضمامـه للمؤسسـة عـن اهتمامـه بالرياضـة 
أعلنـت  وعندمـا  الدفاعيـة،  الفنـون  رياضـة  وخاصـة  البدنيـة 
المؤسسـة عـن تقديـم دروس فـي رياضـة التايكوانـدو كان حمـزة 
أول المنتسـبين، وكانت المؤسسـة قد أعلنت أن التسـجيل لدورات 
التايكونـدو سـيبدأ فـي السـاعة الثانية عشـر ظهرا ولكـن حمزة لم 

يسـتطع أن يتمالـك حماسـه فحضـر للمركـز ذلك اليوم في السـاعة 
الثامنة صباحا فكان اسـمه أول األسـماء التي تم تسـجيلها في أول 

مجموعـة تشـترك فـي هـذا النشـاط.

فـي  دراسـته  ويسـتكمل  عامـا   17 العمـر  مـن  يبلـغ  اآلن  حمـزة 
المرحلـة الثانويـة، وقـد حصـل بالفعل علـى الميداليـة الذهبية في 
فنـون الدفـاع عن النفـس على مسـتوى المملكة وكذلـك الميدالية 
البرونزيـة علـى مسـتوى العالم العربـي. حمزة اليوم يقـوم بتدريب 
األطفـال علـى التايكوانـدو ليقـدم لهـم فرصـة مماثلـة ويمكنهـم 
مـن شـق طريـق ألهدافهـم. فـإذا جئتـم الى جبـل النظيـف يوما قد 

تحظـوا برؤيـة حمـزة يطـرق األبـواب لجمـع األطفـال للتدريـب.

قصة حمزة
فنون الدفاع عن النفس - المتدرب يصبح مدربا
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عندمـا سـمعت عـن رواد ألول مـرة كان أول مـا خطـر بذهنـي أن 
اذهـب ألتسـلى بتخريـب بعـض األمـور لهـم.” كانـت هـذه طريقـة 
تفكيـر زكـي قبل سـتة اعـوام عندما جـاء الـى برنامج تنميـة الطفل 

فـي رواد وكان وقتهـا يبلـغ مـن العمـر 11 عامـا. 

زكـي اليـوم يبلـغ من العمـر 17 عاما وهـو نموذج لفاعليـة التمكين 
بالسـلوك  يتسـم  وآنـذاك  زكـي  كان  اإليجابـي.  للتغييـر  ونمـوذج 
الحيـاة  تجـاه  السـلبي  والشـعور  التخريـب  فـي  والرغبـة  العدائـي 
أقرانـه  والتنمـر مـن بعـض  لـألذى  بصـورة عامـة جـراء خضوعـه 
فأصبـح هـو بـدوره يتعامـل بسـلوكيات التدميـر والعنـف تجـاه أي 
شـخص يعتبـره أضعـف منـه. ولكـن فـي خضـم هـذه الصراعـات 
وعندمـا حضـر زكـي الـى المركـز اكتشـف أنـه يميـل لفـن الرسـم 
وكانـت هـذه الخطـوة األولـى فـي جـذب اهتمامـه واشـراكه فـي 
بعـض النشـاطات البعيـدة عـن األذى والتخريـب، وبالفعـل بـدأت 
األنشـطة المختلفـة تسـتحوذ علـى اهتمامـه وتحل محـل رغبته في 

التدميـر. 

زكـي  قـرر  الماراثـون  لفريـق  األول  التدريـب  رواد  نظمـت  عندمـا 
االنضمـام وكانـت هـذه هـي المـرة األولـى التـي يعبـر فيهـا عـن 

رغبتـه بـأن ينتمـي لنشـاط يجعلـه جـزء مـن مجموعـة. 

أخـذ زكـي التدريـب علـى محمـل مـن الجديـة كانـت نتيجتـه أنـه 
فـاز بالمركـز األول. وكان هـذا أول حـدث إيجابـي يضـع  زكـي  فـي 
دائـرة الضـوء فأحس للمرة األولـى بفائدة المجهـود وروعة اإلنجاز 
وبهجـة الثنـاء مـن كل مـن أحاطـوه. يتمتـع زكـي اليـوم بصداقات 
جيـدة مـع أقرانـه ويحظى بفخـر عائلتـه ومجتمعه، ومـا زال يمارس 
رياضـة العـدو فيركض جنبـا الى جنب مـع أبطال العـدو والماراثون 

فـي األردن. 

قصة زكي
إعادة توجيه الطاقة نحو اإليجابية والنجاح
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كانـت لينـا تهتـم بالعلـوم والتكنولوجيـا فعبـرت عـن رغبتهـا فـي 
االنضمـام الـى فريـق الروبـوت وهو جزء مـن برنامج تنميـة الطفل 

ويهـدف لتعزيـز وتنميـة العلـوم اإلبداعيـة لـدى األطفـال. 

كانـت شـخصية لينـا انطوائيـة ال تميـل للتعامـل مـع اآلخريـن فلم 
تنشـأ لديهـا القـدرة علـى اعتبار وجهـات نظـر اآلخرين أو التسـامح 
بصـدد اآلراء المخالفـة. كانـت لينا متفوقة أكاديميا وكانت أسـرتها 
تـرى أنـه ال يجـب أن يكـون لهـا هـدف آخـر بخـالف الحفـاظ علـى 
مسـتوى أكاديمـي عـال فلـم يحرصـوا علـى مشـاركتها بأي أنشـطة 
جماعيـة ممـا ظهـرت نتائجه عنـد مواجهتهـا لبعض المشـاكل في 

مـا يخـص كونهـا عضو فـي فريـق أكبر. 

عندمـا شـارك فريـق الروبـوت فـي مسـابقة ألول مـرة لـم يحصلـوا 
علـى مرتبـة ضمـن الفائزيـن. أحسـت لينـا باإلحبـاط وألقـت كل 
العـرض  منصـة  علـى  ارتباكهـا  أن  معتقـدة  نفسـها  علـى  اللـوم 
أدوات  علـى  السـيطرة  مـن  ومنعهـا  يدهـا  ارتعـاش  فـي  تسـبب 
العـرض فقـررت التوقـف عن المشـاركة فـي الفريق. قـام فريق رواد 

وزمالئهـا فـي فريق الروبـوت بدعمها وتشـجيعها فـي محاولة لبث 
روح الحمـاس فيهـا مـرة اخـرى فكانـت المـرة األولـى التـي تتقبـل 
لينـا فيهـا اقتراحـات اآلخريـن وتراجعـت عـن قرارهـا فـي االنفصـال 
تبحـث  حقيقيـة،  تشـاركية  بصـورة  بالعمـل  وبـدأت  الفريـق  عـن 
الخطـوات والنتائـج مـع زمالئهـا بـل وتحـاول بدورهـا بـث الحماس 
الفريـق  فـاز  التاليـة  المسـابقة  إذا اصابهـم اإلحبـاط. فـي  فيهـم 
بالمرتبـة األولـى. اصبحـت لينـا اليـوم عضـو منخـرط وفعـال فـي 

فريـق الروبـوت.

قصة لينا
عضو فريق فعال من خالل العلوم اإلبداعية 
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البرنامج في أرقام

األرقام
250 عدد األطفال واليافعين المستفيدين من مكون الرياضة.

300 عدد زوار مكتبة شمس الجبل.

70 عدد زوار مكتبة شمس البيضا.

44 عدد الفتيات المشاركات في النادي الصيفي للروبوتيكس مع مدرسة اليوبيل.

8 عدد الفتيات المستفيدات من مكون العلوم اإلبداعية / الروبوتيكس.

55 عدد األطفال المستفيدين من مكون العلوم اإلبداعية / ورشات العالم الصغير.

55 عدد األطفال المتكررين شهريا والمستفيدين من مكون الفنون اإلبداعية.

150 عدد األطفال واليافعين المستفيدين من مكون الدعم األكاديمي.

42 عدد جلسات الدعم األكاديمي األسبوعية.

530 عدد األطفال في المدارس المجاورة والمستفيدين من مكون العمل مع المدارس.

500 عدد األطفال المشاركين في مشروع أطلق صوتك.

350 عدد األطفال المشاركين في النادي الصيفي.

250 عدد األطفال المشاركين في النادي الشتوي.

2012 برنامج تنمية الطفل
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شراكة حيوية للتغيير المستدام
تمكين المجتمع

يعتمـد نجـاح عالقـة الشـراكة المجتمعيـة علـى الثقـة المتبادلـة بيـن األطـراف واسـتعداد كل منهـم لدعـم وتمكيـن اآلخـر. 
فعندمـا تقـوم العالقـة مـع المجتمـع علـى دعائـم من الصـدق والتضامـن واالحتـرام والرؤيـة المشـتركة، تصبح صرحـا متينا 

للتنميـة والتغييـر المسـتدامين. 

نحـن فـي مؤسسـة رواد نؤمـن بـأن أفضـل الحلـول لمشـاكل المجتمـع هـي الحلـول التـي يجدهـا ويصنعهـا أفـراد المجتمع ذاتـه. لذلـك فإننـا نلتزم في 
عملنـا مـع األهالـي بنهـج تشـاركي وتعاونـي لتنظيـم وتمكيـن المجتمـع، ونحـرص علـى تقديـر دورهـم كشـركاء وصنـاع قـرار وذوي الملكيـة الكاملـة 
لمجتمعاتهـم ومسـتقبلهم، ونراعـي فـي تعاملنـا أعلـى معاييـر االحتـرام والنزاهـة والشـفافية حتـى نتمكـن مـن بنـاء الثقـة مع أفـراد المجتمع وأسـرهم 

والعمـل معهـم داخـل مؤسسـاتهم ومنازلهـم ووفقـا لمتطلباتهـم.
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في ديسمبر 2012 أطلق السيد فادي غندور مؤسس ورئيس مجلس إدارة رواد صندوق رواد للمشاريع الناشئة لدعم المبادرات الريادية التي تساهم في خلق فرص العمل على 

المستوى المحلي. وقد قامت المؤسسة بإجراء سلسلة من جلسات االستماع والنقاش مع األسر التي تعاني من التحديات االقتصادية لمساندتها في تصميم استراتيجيات مبتكرة 

وفعالة لمواجهة تحدياتها وتحسين امكاناتها المالية. جمعت الجلسات أفراد المجتمع المحلي من جبل النظيف برواد األعمال والرواد اإلجتماعيين وأتاحت الفرصة للعائالت من 

المجتمعات المعنية بالتغلب على التهميش للتعبير عن الصعوبات االقتصادية التي تواجهها واستكشاف الحلول في مناخ آمن وإيجابي. أسفر النقاش عن جهود عملية حيث تم 

تنظيم مجموعات من أفراد المجتمع المحلي لدراسة وتطوير وتنفيذ استراتيجيات ونشاطات مدرة للدخل.

إضافة الى ذلك تم تحديد عدد من الخدمات الحيوية التي لم تكن متاحة لألسر التي تعاني من التحديات االقتصادية، وتم وضع استراتيجيات تمكنهم من االستفادة من تلك 

الخدمات. احتلت الخدمات الصحية والطبية مركز الصدارة في هذا الشأن، ووضعت خطة عمل جمعت أفراد المجتمع باألطباء ورواد المشاريع المجتمعية في مجال الصحة العامة 

ورجال األعمال لرسم خارطة الطريق لتمكين االسر من االستفادة من الخدمات الصحية والطبية الجيدة.

مشروع “حياتنا” هو شراكة لمدة عامين بين رواد وسبيريتوس موندي، وهي منظمة سويدية غير ربحية  تستخدم في عملها مكونات ثقافية لبناء أساس مشترك بين الناس 

من مختلف الخلفيات االجتماعية والثقافية والجغرافية. تستخدم منظمة سبيريتوس موندي الموسيقى والصور والنصوص والتعبيرات اإلبداعية األخرى لخلق الحوار والمشاركة 

والتفاهم بين األفراد والفئات المختلفة. في نطاق مشروع “حياتنا” عمل فريق المنظمة السويدية مع يافعي رواد علي استخدام موسيقى الراب والهيب هوب للتعبير عن الذات 

بصوت مؤثر ومسموع.

أبرز إنجازات عام 2012
تمكين المجتمع

مبادرة التمكين االقتصادي

حياتنا
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أبرز إنجازات عام 2012
تمكين المجتمع

“صلصال” هو مشغل في رواد لتدريب الشباب والشابات ذوي اإلعاقة لصنع التحف والمنتجات الخزفية بهدف توفير المساحة لهم للتعبير الفني. تأسس المشغل عام 
2008 بمبادرة ورعاية الفنانة رلى عطاهلل. يتم عرض أعمال المشاركين في المشغل في معرض “نبض” في جبل اللويبدة وتعود إيرادات مبيعات المنتجات لمشغل 

صلصال في جبل النظيف. 

في شهر تشرين األول 2012 شارك مشغل “صلصال” في معرض “نبض” وتم عرض منتجاته جنبا الى جنب مع أعمال نخبة من أبرز الفنانين األردنيين كالفنانة التشكيلية 
نوال عبداهلل. ولم يقتصرالمعرض على المشاركة باألعمال الخزفية فقط للشباب ذوي اإلعاقة بل أيضا شمل لوحات تم تنفيذها تحت اإلرشاد الفني ورعاية الفنان المقيم 
 في “صلصال” هاني علقم. إضافة الى ذلك فقد استضاف معرض فندق انتركونتيننتال مجموعة جديدة من اعمال مشغل “صلصال” الخزفية في شهر كانون األول.

 تقيم رواد شراكات مستدامة مع المؤسسات واألفراد من أجل سد الثغرات الناجمة عن عدم المساواة وخاصة في مجالي التعلم وبناء المهارات لدى األطفال والشباب.
مما ال شك فيه أن اللغة اإلنجليزية أصبحت في زمن العولمة هذا من المتطلبات األساسية للتنافس على فرص العمل في األسواق والصناعات العالمية. 

ومـع ذلـك تظـل إمكانـات المـدارس الحكوميـة فـي األردن ضعيفـة فـي مجـال تعليـم اللغـة االنجليزية. فـي هذا السـياق قامت السـيدة لمعـة ماضي الكحيمـي بزيارة 
رواد وأعجبـت بمختبـر”Rosetta Stone” لتعليـم اللغـة االنجليزيـة عـن طريـق التعلـم الذاتـي، فسـاهمت بالعطـاء لنقـل هـذه التجربـة الناجحـة للمـدارس الحكومية 
المجـاورة. تـم افتتـاح المختبـر األول فـي 6 أذار 2012 وقامـت بتدشـينها السـيدة لمعـة ماضـي الكحيمـي ورافقتهـا اآلنسـة منـال قدورة، مديرة مدرسـة الشـفاء بنت 
عـوف، أكبـر المـدارس الثانويـة فـي منطقتـي جبـل النظيـف وجبـل المريخ، ليسـتقبل المختبر سـنويا حوالـي 800 مـن الفتيات الذيـن تتـراوح أعمارهم بيـن 13- 18. 

يوفـر ذات المختبـر الخدمـات للعديـد مـن المـدارس المجـاورة كمركـز لدعم تعليـم اللغـة االنجليزية.

صلصال

أدوات من أجل مستقبل أفضل

مشغل ذا نبض حيوي 

مختبرات لتعليم اللغة االنجليزية في المدارس الثانوية
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قصة مصطفى
مشروع صانع أفالم 

التحق مصطفى برواد بسبب اهتمامه بالفنون اإلبداعية وشارك في العديد من ورش العمل 
12 عام. ولكن كان مستوى مصطفى األكاديمي في  يبلغ  المركز، وكان حينذاك  الفنية في 
المدرسة ضعيفا ولم يكن يبدي اهتماما أو رغبة في العمل على تحسين تحصيله االكاديمي. 
حاول الفريق التواصل والعمل مع أفراد اسرته ومدرسيه لتحفيزه على االجتهاد ولكن باءت 
محاوالتنا بالفشل. في ذات الوقت كان حب مصطفى لعالم الفنون جليا حتى أننا حاولنا دون 
جدوى استخدام شغفه هذا لتحفيزه على االجتهاد في المدرسة فأصبحنا نشترط عليه تأمين 
النتيجة  التي يحبها فكانت  المشاركة في األنشطة  درجات جيدة في دراسته حتى نسمح له 
الوحيدة هي إصابته بخيبة األمل وحزنه البالغ لحرمانه من عشقه للفنون. أدركنا وقتها أنه 
المصير  وتحديد  الذاتي  للتنظيم  المساحة  له  فتركنا  ومسارنا  توقعاتنا  لتعديل  الوقت  حان 
بدون أية ضغوط آملين أن يقودنا الى دعمه في إيجاد المسار األمثل لتطوير نفسه ومهاراته 

ومواهبه. 

عندما بلغ مصطفى الـ14 عاما شارك في ورشة عمل مونتاج سينمائي نظمتها الهيئة الملكية 
االردنية لألفالم فصارت الكاميرا عشقه األول. عندما تنبهنا لموهبته قدمنا له الدعم لحضور 
معسكر التعبير الرقمي العربي في مصر حيث تعرف على شتى الفرص للتعبير الفني عن طريق 
التكنولوجيا الرقمية. ازداد حب مصطفى وتفانيه للكاميرا مع كل ورشة عمل كان يحضرها، وكلما 
نمت مهاراته التقنية في صناعة األفالم كلما توسع نطاق خبرته وانتقل مصطفى من مستوى 
 الهاوي الى المحترف وشرع في العمل في مناصب مختلفة تشمل تعليم صناعة األفالم واإلنتاج. 
األطفال  مع  والعمل  رواد  في  التطوع  عن  كلها  رحلته  خالل  مصطفى  يتوقف  لم 
مصطفى  اختاره  الذي  الطريق  يكون  ربما  األفالم.  صناعة  بفن  المهتمين  واليافعين 

بين  الطرق  مفترق  في  ولكن  أقرانه،  عن  مختلفا  الرسمية  التعليم  مساحات  خارج 
خالل  من  مستقبله  ويصنع  يتعلم  أن  واختار  مصطفى  ييأس  لم  واإلنتكاس  التقدم 
وله  وناجح  طموح  مجتمعه،  في  ومنتج  حيوي  شخص  اليوم  مصطفى  الكاميرا.  عدسة 
األفالم. وإنتاج  لمونتاج  خاصة  شركة  مصطفى  يمتلك  اليوم  صناعته.  في  بارز   صيت 
تلك  أن  أو  رياضيا  بطال  هذا سيكون  أن  نعرف  ال  البداية  في  للمركز  األطفال  يحضر  عندما 
لهم  يكون  أن  ينبغي  األطفال  أن هؤالء  ببساطة  نراه  ما  العلماء، كل  أو من  نجمة  ستصبح 

الحق في اللعب.
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COMMUNITY EMPOWERMENT
a partnership for sustainable change

بداياتنا في جبل النظيف

فـي بدايـة األمـر سـمعت عـن مؤسسـة رواد من صديـق لي وكان لـم يمض وقـت طويل على 
بـدء عمـل المؤسسـة فـي جبـل النظيـف. كنـت آنـذاك أتـوق للتعـرف على العالـم القائـم خارج 
الحـدود الضيقـة لمجتمعنـا، لذلـك فقد رحبـت بفكرة المؤسسـة التي جاءت لنا بهـدف التغيير 
والتنميـة المجتمعيـة. ولكـن لـم يكـن يشـاركني الـرأي فـي ذلـك الوقـت عـدد كبير مـن أفراد 
مجتمـع جبـل النظيـف، فلـم يكـن مجتمعنـا قـد اعتـاد بعـد أن يبـدي أي شـخص أو أي هيئة ما 
اهتمامـا بهـم أو بمعيشـتهم أو بمصالحهـم، ناهيـك عن أن تحـاول أية جهة القيـام بمجهود 
مـا للنهـوض بالمجتمـع بـدون مطلـب أو مكسـب. لـذا فقـد كان الغالبيـة يشـككون في عمل 
وأهـداف المؤسسـة فـي البدايـة ولكـن مـع مـرور الوقـت بـدأ الجميع يـرى أن فريق عمـل رواد 
متواجـد دائمـا للتعـاون مـع أي شـخص يريـد أن يشـاركهم الجهـد والعمـل علـى تحسـين 
الخدمـات والنهـوض بالمجتمـع دون فـرض أي شـروط أو رؤية مختلفة عما يتفـق عليه أعضاء 

المجتمـع. وكان كل مـا يطلبـه منـا فريـق رواد هـو العطـاء للمجتمـع الذي ننتمـي إليه.

كان األطفـال بمـا لديهـم مـن حـب المعرفـة والفضـول وثقتهـم العفويـة باألخريـن مـن أول 
الفئـات التـي ارتـادت مقـر المؤسسـة، فكانـوا سـرعان مـا يشـجعون أسـرهم علـى الحضـور 
واالستكشـاف، فيحضـر األخـوان واألخـوات واآلبـاء واألمهـات ثـم يقومـون بدورهـم بدعـوة 
جيرانهـم وأصدقائهـم بـدون حـث أو إلحـاح من المؤسسـة بـل عن قناعـة واقتناع برسـالتها، 
إذ كان فريـق رواد دائمـا علـى اسـتعداد لإلجابـة عـن األسـئلة واالستفسـارات بشـفافية تامة. 

ومـن هنـا بـدأ جبـل النظيـف ينظـر لـرواد مـن منظـار الصداقة والسـند واالمـل. أصبـح أطفال 
جبـل النظيـف يهتمـون بالقـراءة وتحسـن أداء المـدارس فـي المنطقـة وصار بإمكان الشـباب 
والشـابات الحصـول علـى فـرص جيـدة للتعليـم كمـا أخـذت نسـاء المجتمـع تتشـاور وتعقـد 
اجتماعـات منظمـة وجـداول أعمـال لتفعيـل دورها كشـريحة منتجة فـي المجتمـع. ذلك إضافة 
لمـا أسـفرت عنـه الشـراكات بين مؤسسـة رواد والشـركات الخاصة ومؤسسـات القطـاع العام 
فـي تحسـين الخدمـات العامـة فـي مجتمعنـا. وبعـد زمـن ليـس بطويـل، وعندمـا توسـع عمل 
المؤسسـة مـن التوعية وتوفير الخدمات ليشـمل التشـارك والحوار والمسـاهمة فـي بناء رؤية 
مشـتركة لمسـتقبل أفضـل، أصبح الـكل يعتبر رواد فردا من األفراد الرئيسـيين ألسـرة مجتمع 

النظيف.   جبـل 

 طارق الفقيه
 خريج صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

 مسؤول تكنولوجيا المعلومات 
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البرنامج في أرقام

األرقام
13 عدد الشباب والشابات المستفيدين من أنشطة بيت صلصال اليومية.

777 عدد الزوار لمكتب خدمة المجتمع والذين يستفسرون عن المنح التعليمية، الدورات، فرص تمكينية او مساعدات.

28 عدد األهالي من المجتمع الذين تم توظيفهم من خالل مكتب خدمة المجتمع.

12 عدد الشباب الذين يقدمون خدمة المجتمع الخاصة بهم مع مبادرة زوايد.

15 عدد األنساء اللواتي يعملن مع مباردة زوايد كمشروع مدر للدخل.

278 عدد المستفيدين من دعم محطة جيران.

242 عدد اليافعين واليافعات المستفيدين من مكون الدعم اإلجتماعي النفسي.

44 عدد النساء المستفيدات من دورات اللغة اإلنجليزية.

37 عدد النساء المستفيدات من دورات الحاسوب.

6 عدد النساء المستفيدات من مكون محو األمية.

2012 برنامج تمكين المجتمع
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حمالت تنظيم المجتمع

حملة 6 دقائق لمتعة القراءة

فـي شـباط 2012، اسـتضاف مركـز الحسـين الثقافـي مؤسسـة رواد لالحتفـال بقمـة حملة “6 دقائـق لمتعة القـراءة”. احتفـال القمة كان سـببه نجاح وصول 
الحملـة إلـى أكثـر مـن 5000 فـرد أصبحـوا يقـرأون من أجـل المتعة لذاتهـم أو ألطفالهم في المنـازل والمـدارس، كما تجاوز عدد جلسـات القـراءة الجماعية 
ال6600 جلسـة. حضـر الحفـل أكثـر مـن 700 مـن اآلبـاء واألمهـات والتربوييـن والشـباب من مجتمـع جبل النظيـف والمريخ وشـرق عمان. وتضمـن برنامج 
االحتفـال قصـص و شـهادات مـن المشـاركين بالحملـة وعـروض مسـرحية مـن انتـاج وتنفيـذ أعضـاء المجتمـع، وذلك فضـال عن عدد مـن القراءات الشـيقة 

ألعمـال بعـض العظمـاء مـن الكتـاب بمـا فيهم غابرييـل غارسـيا ماركيز، مؤنس الـرزاز وغسـان كنفاني.

كانـت فكـرة حملـة “6 دقائـق لتشـجيع متعـة القـراءة” قـد نشـأت من خـالل اجراء لقـاءات مجتمعيـة لتحديـد الصعوبـات والتحديات التـي تواجـه األهالي في 
المجتمـع والعمـل علـى ايجـاد حلـول مبتكـرة لهـا. كانت مشـكلة ضعف العمليـة التعليمية وضعـف مهارات القـراءة وعدم االهتمـام بها من التحديـات االكثر 
انتشـارا فـي شـتى فئـات المجتمـع وأكثرهـا ضـررا، فقـد كانـت مهـارات القـراءة لـدى الغالبية العظمـى من األطفـال في المـدارس المجـاورة ضعيفـة للغاية، 
بـل أن البعـض منهـم لـم يكـن يملك مهارة القـراءة على االطالق. اسـتهدفت الحملة بصورة أساسـية فئـة األمهات باعتبارهـن الراعيات االساسـيات ألفراد 
األسـرة ونشـاطاتها، وبالفعـل كانـت األمهـات أكثـر الفئـات اسـتجابة للحملـة وتمكنـت الحملة في إطـار عام واحد منذ نشـأتها مـن ترويج ثقافـة القراءة في 

المجتمـع ومـا زالـت تـداوم على عملهـا فينمو معهـا حب القـراءة كل يوم.

مـن أهـم انجـازات حملـة “6 دقائـق لتشـجيع متعـة القـراءة” أنها كانـت التجربـة االولى لمنهجيـة رواد في تنظيـم المجتمع وتمكينـه من ايجاد حلـول محلية 
ومبتكـرة للتحديـات التـي تواجهـه، فكانـت بمثابـة آداه للتعلـم والتشـارك والتمكيـن بيـن المؤسسـة والمجتمـع. مـن هـذا المنطلـق تعتبـر الحملـة نقطـة 
انطـالق لغيرهـا مـن المبـادرات والحمـالت مثـل حملـة “بيـوت آمنـة” التـي تلتهـا فـي شـهر آذار 2012، كمـا كانـت عنصـر أساسـي فـي تجربـة “مجتمعـي” 

الشـبكة العربيـة لتنظيـم المجتمع.
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حملة بيوت آمنة

أطلقت رواد حملة “بيوت آمنة” في آذار 2012 استجابة ألهالي المجتمع الذين صرحوا بأن قضية العنف المنزلي تعد شاغال ملحا ال بد من معالجته، وشارك 
العديد من األهالي بتجاربهم الشخصية بشأن العقاب عن طريق الضرب المفرط والعنف داخل المنازل. تم وضع خطة عمل تقسم فيها المشاركين الى عدد 

من فرق العمل تكون كل منها مسؤولة عن جانب محدد من شؤون تنظيم المجتمع.

 تم تحديد مدة سنة واحدة الستمرار الحملة على أن يكون الهدف المنشود هو تأمين أكثر من 150 منزل خال من العنف وأكثر من 300 منزل أخر في 
طريقه للتخلص من العنف. تلقى المتطوعون تدريب على سبل وآليات تنظيم المجتمع قامت بتوفيره مؤسسة “أهل” المجتمعية. كذلك نظمت الحملة 
سلسلة من المحاضرات وندوات التوعية ألفراد المجتمع استضافت فيها عدد من خبراء علم النفس والطب والعلوم الدينية للحديث عن قضية العنف ضد 
 األطفال. وبحلول نهاية عام 2012، توسع عدد المشاركين في الحملة ليصل إلى 113 من أفراد المجتمع، و تم تأمين 45 منزال باعتبارهم منازل آمنة .

)تم أطالق مشروع “أطلق صوتك” وحملة “بيوت آمنة” بدعم من السفارة الهولندية في األردن.(

حمالت تنظيم المجتمع
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رواد لبنان

بدأت خطط التوسع في لبنان في أوائل عام 2012 من خالل شراكة بين فادي غندور مؤسس رواد ورائدة األعمال السيدة هالة فاضل. تم تحديد موقع للمركز 
المجتمعي في مدينة طرابلس اللبنانية وبالتحديد في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وهما من المناطق الفقيرة والمهمشة التي تعاني من مشاكل مرتبطة 
بالفتنة الطائفية والسياسة والتي كثيرا ما تولد صراعات عنيفة بينهما. في البداية كان فريق “رواد لبنان” يعمل عن بعد من موقع آخر في مدينة طرابلس وفي 
نفس الوقت شرعوا في الحصول على التصاريح الالزمة واستكشاف بنية مجتمعات باب التبانة وجبل محسن وتقديم أنفسهم للقادة المحليين وعقد شراكات مع 

مؤسسات القطاع العام القائمة على خدمة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني فضال عن المؤسسات التعليمية.

بحلول شهر حزيران من عام 2012 تم تعيين مسؤولي البرامج وإطالق صندوق المنح التعليمية وبرنامج الشباب، تم اختيار 80 شاب وشابة وتم إعدادهم لخدمة 
المجتمع عبر برامج وأنشطة رواد. إضافة إلى ذلك تم تنظيم عدة جلسات “دردشات” للفوج األول من الطالب، وعقدت سلسلة جلسات دعي فيها متحدثين وخبراء 

للحوار والمناقشة بشأن الموضوعات التي تهم الطالب والمجتمع.

كذلك تم تنظيم وإطالق النادي الصيفي األول في تموز بمساهمة الطالب المستفيدين من المنح الدراسية في إطار خدمة المجتمع وتحت إشراف مسؤولة 
برنامج تنمية الطفل. قدم النادي الصيفي خدماته خالل أسبوعين لـ 80 طفل ويافع من المجتمعين. شارك األطفال معا في األنشطة التي نظمها النادي مثل 
الرياضة والفنون اإلبداعية والموسيقى والرحالت الميدانية. كذلك بدأ المركز بتفعيل مكون الدعم األكاديمي بعد دوام المدارس لمساعدة االطفال في الواجبات 

والدروس. توجد حاليا خطط جارية إلنشاء مكتبة مفتوحة في مقر المركز.

رواد العالم العربي
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رواد فلسطين

بـدء الحـوار حـول تأسـيس “رواد فلسـطين” عندمـا كان فـادي غنـدور أحـد المتحدثيـن فـي تيـد اكـس رام اهلل فـي عـام 2011. نشـأ أنـذاك حـوار مـع القائـدة 
المجتمعيـة وصانعـة األفـالم جوليـا باشـا التـي شـاركت خالل الحـدث قصة بدرس، البلدة الصغيرة في شـمال فلسـطين. منذ تأسيسـها تمكنت “رواد فلسـطين” 
مـن اكتسـاب ثقـة المجتمـع وتوثيـق العالقـات والشـراكات مـع المنظمـات والقيـادات المحلية بمـا في ذلـك مجلس ونـادي القرية وجمعيـة دار المحبة والسـالم، 

وذلـك بهـدف التعـاون في تمكيـن وتنميـة المجتمـع المحلي.

تـم تأسـيس صنـدوق للمنـح التعليميـة وحصل 39 شـاب وشـابة على منـح تعليمية يصـل مجموعها الـى 12000 دينار أردني تقريبـا. عالوة على ذلك، تم إنشـاء 
برنامـج اثرائـي لمسـاعدة الشـباب فـي بنـاء المهارات، وخاصـة المهارات التي من شـأنها زيادة فرصهم فـي الحصول على عمـل مثل مهـارات التواصل ومهارات 
بنـاء الفريـق وإدارة الوقـت. كذلـك، وبالتعـاون مـع منظمـة “شـركاء مـن اجـل التنميـة المسـتدامة” )PSD(، وفـرت “رواد فلسـطين” 20 جهـاز حاسـوب محمـول 
محمـول لطـالب الجامعـات بسـعر التكلفـة. تـم أيضـا تنظيـم وإطـالق برامج لزيـادة الوعي لـدى المجتمـع حـول القضايـا االجتماعية المختلفـة بهـدف تعزيز دور 

الشـباب فـي المجتمـع وتشـجيع مفاهيـم المسـاواة بين الجنسـين ومشـاركة المرأة في األنشـطة المجتمعيـة العامة.

إضافـة إلـى ذلـك، بـدأت المؤسسـة بالعمـل مـع المـدارس المحليـة وكانـت حلقـة الوصـل بيـن أطفـال المـدارس وطـالب الجامعـات الذيـن يتطوعـون بوقتهـم 
لتقديـم الدعـم األكاديمـي. تـم تأسـيس شـراكات مـع عدد من المؤسسـات التعليمية لتعزيز عمل الشـباب مـع األطفال، من بيـن هذه المؤسسـات مركز القطان 

للبحـث والتطويـر التربـوي ومركـز تامر للتربيـة المدنيـة ووزارة التربيـة والتعليم وجامعـة بيرزيت.

رواد العالم العربي
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رواد مصر

تــم تســجيل “رواد مصــر” فــي آذار 2012 كمؤسســة مصريــة غيــر حكوميــة، حيــث يقــع مركــز رواد المجتمعــي فــي عزبــة خيــراهلل وهــي منطقــة عشــوائية فــي 
القاهــرة القديمــة. وكانــت رواد فــي البدايــة وقبــل أن يكــون لهــا وجــود مســتقل بمنطقــة عزبــة خيــراهلل تعمــل مــن خــالل مؤسســة تنميــة مجتمعيــة محليــة، 
ــي وشــباب المنطقــة، فكانــت  ــة وجــود مركــز ألهال ــراهلل وعــززت نتائــج الدراســة أهمي وفــي عــام 2011 قامــت رواد بإجــراء دراســة مســح لمجتمــع عزبــة خي

الخطــوة التاليــة هــي تشــييد مقــر للمؤسســة داخــل المنطقــة وبــدأ العمــل بإطــالق برنامــج الشــباب وصنــدوق المنــح التعليميــة. 

ــا المعلومــات ودورات تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة. وبالطبــع  ــا وطالبــة لتلقــي المنــح التعليميــة التــي تركــز بالدرجــة االولــى علــى تكنولوجي ــار17 طالب تــم اختي
بــدأ الطــالب المســتفيدون مــن المنــح بااللتــزام بســاعات الخدمــة المجتمعيــة وشــاركوا فــي تنظيــم واطــالق الحملــة االولــى فــي المجتمــع والتــي 
ســميت “نظافتنــا = صحتنــا” لزيــادة الوعــي حــول الصحــة العامــة والنظافــة وكذلــك لطــرح القضايــا البيئيــة. اســتهدفت الحملــة المنطقــة المجــاورة 
ــراهلل. ــة خي ــع عزب ــر” ومجتم ــن “رواد مص ــات بي ــق العالق ــي توثي ــة ف ــوات المهم ــن الخط ــة م ــت الحمل ــرة وكان ــا 150 أس ــتركت به ــة واش ــر المؤسس  لمق

رواد العالم العربي
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شهادات األصدقاء

نادين طوقان

في  كبيرا  عجزا  أرى  أنني  إذ  مختلفة،  بطرق  المحلية  والروايات  القصص  وإخراج  لتجميع  المجهود  ابذل  كنت  الماضية  العشر  السنوات  مدى  على 

مبكر. وقت  في  الرأي  شاركتني  التي  المؤسسات  من  رواد  وكانت  خاص،  بشكل  المجتمعي  التمكين  مجال  وفي  عام   بشكل  األردن  في  الروائي   الخيال 

والفيلم.  واالبداعية  والروائية  القصصية  الكتابة  مجال  في  عمل  ورش  فكرة  لمناقشة  النظيف  جبل  بزيارة  وقمت  سنوات  سبع  حوالي  منذ  رواد  على  تعرفت 

وإجبارنا  األخرين  وأمام  أنفسنا  أمام  مشاعرنا  تحريك  على  األفالم  قدرة  هي  ومناقشتها  الجماعية  األفالم  عروض  على  وتركيزي  اهتمامي  أسباب  أحد 

النقاش  وجلسات  األفالم  عروض  خالل  من  متفاوتة  فترات  في  سنوات  مدى  على  وبرواد  النظيف  جبل  بمجتمع  عالقتي  تطورت  معا.  والبكاء  الضحك  على 

مختلفة.  فنية  أنشطة  الى  تدريجيا  تطورت  ثم  المؤسسة  برامج  إطار  في  شهرية  بصورة  تعقد  اللقاءات  تلك  أصبحت   2010 عام  وفي  تليها.   التي 

انني أسعد كثيرا بالوقت الذي أقضيه مع أفراد المجتمع، فجبل النظيف هو جزء من مدينتي ويسرني المشاركة في تمكينه والتعلم منه واالستكشاف معه، وتبادل 

المعلومات والخبرات. ومن أجمل اللحظات التي نتشارك فيها هي تلك اللحظات بعد أن نفرغ من مشاهدة فيلم ما فتلمع العيون متشوقة لتبادل القصص.

  

بشكل مشابه لنظريتي عن نقص الخيال الحظت أيضا وجود تشويه واضح لتصور مجال التنمية المجتمعية لإلختالفات الجندرية ولتصميم البرامج التي تستهدف 

كل من الرجل والمرأة على حدة. فالرجل ايضا يعاني من الضغوط االجتماعية والنفسية ولكنه في كثير من األحيان ال يجد مجاال للتعبير، وال يعني هذا ان نقل 

من حجم االهتمام والدعم للمرأة ولكننا يجب أن ال نهمل الرجل فهو بحاجة لمناخ ومساحة تؤمن له فرصة االستكشاف بصورة سليمة وصحية. أتذكر على سبيل 

المثال أنه في أحد اللقاءات وبعد أن فرغنا من عرض الفيلم ومناقشته طلب مني شاب الحديث منفردا. جلسنا في ركن هادئ فوجدته ينظر في وجهي مليا ثم 

قال، “عندما شاهدت الفيلم بكيت وبكيت وبكيت حتى لم يعد لدي المزيد من الدموع. اشكرك ألنك أبكيتني!” ثم شرع بعد ذلك في سرد قصة من واقعه أثارها 

الفيلم في ذهنه، وكانت احداثها مؤلمة ولم يمض على حدوثها وقت طويل، وكانت تلك األحداث قد تركت جرحا أليما لدى الشاب ولكن الضغوط االجتماعية 

لم تسمح له بمعالجة جروحه من الناحية العاطفية وال النفسية فظل يتألم بصمت وال يجد مجاال للتعبير عن معاناته. 

أحاول دائما إشراك فئات مختلفة من األشخاص للتطوع معي في أجزاء مختلفة من البرنامج، وكثيرا ما ينتهي بهم األمر باالستمرار في التطوع مع رواد حتى بعد 

أن تكتمل المهمة التي اسندتها اليهم. إن محاولة ترغيب اآلخرين في العمل التطوعي تكون في كثير من األحيان صعبة ومعقدة، ولكنها تستحق كل الجهد 

 ألنه حين يصبح العمل التمكيني تجربة مباشرة ومتناسقة مع التجارب الحياتية األخرى فأنها تصبح تجربة غنية تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء.

منتجة أفالم
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شهادات األصدقاء

حسام برقوني

على المستوى الشخصي، اعتبر انخراطي مع رواد تجربة قيمة وغنية للغاية. أذكر لحظة معينة كانت في بدايتها قد أصابتني بالقلق، ولكنها تحولت الى هدف 

سامي ونشاط جماعي كانت نتائجه مجزية للغاية بالنسبة لي وللمجتمع. فقد شاركت مرة في زيارة مدرسة في جبل النظيف، والحقيقة أنه راعني ما رأيت على 

البنية التحتية من إهمال وتردي حتى أنني رأيت في كل ركن خطرا على سالمة األطفال. كان الدرج متداعيا يكاد يسقط من بين فجواته األطفال، والمراحيض 

كانت على وشك االنهيار، وحتى السقوف تسربت أمطار الشتاء الباردة منها كالمنخل.

 عدت إلى مكتبي مستاء ولكن عازما على بذل المجهود لتغيير حال المدرسة. قمت بتشكيل فريق من ستة أعضاء اسمينا أنفسنا فريق “إرادة” لخدمة المجتمع. 

خالل عام واحد كنا قد جمعنا 6000 دينار أردني فضال عن التبرعات العينية من مواد ومعدات للمدرسة والتي تقدر بقيمة 4000 دينار. في النهاية تمكنا من 

إعادة ترميم المدرسة بالكامل وسعد األطفال بها سعادة بالغة. نتطلع إلى ترميم المزيد من المدارس حتى نضمن للصغار بيئة آمنة وصحية للتعلم واللعب 

وحتى يصبحوا شباب منتجين قادرين على خلق الفرص الجيدة ألنفسهم للوصول لحياة أفضل.

إرادة - أراميكس

عضو اللجنة اإلستشارية لصندوق مصعب خورما

الدكتور سلمان الشوبكي

غالبية  فإن  االستدامة.  جهود  من  كجزء  المجتمعية  التنمية  دعم  على  حريصة  الشركة  أن  لدي  اتضح  ما  سرعان  أرامكس  شركة  فريق  الى  انضممت  عندما 

الممارسات.  هذه  لمثل  به  يحتذى  نموذجا  للشركة  التنفيذي  الرئيس  كان  الواقع  وفي  المجتمع،  وتمكين  لتنمية  يهدف  ما  عمل  في  منخرطين  الموظفين 

وتمكين  لتعليم  خورما  مصعب  صندوق  وهو  رواد  برامج  أهم  احد  هيكلة  وإعادة  تطوير  في  للمساعدة  األكاديمية  خلفيتي  استخدام  أن  قررت  وبالتالي، 

أفضل. مستقبل  بناء  في  أساهم  أنني  أدرك  ألنني  الشخصية  والراحة  بالسعادة  يشعرني  رواد  مؤسسة  مع  التطوع  في  أبذله  الذي  المجهود  إن   الشباب. 
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سينا عطا

أنــا اعتبــر الفــن وســيلة إنســانية للتعبيــر. لقد عشــت فــي العراق لمــدة 35 عاما وتكبدت الكثير من الخســائر على مســتويات مختلفــة فكان الظلم هــو دائما القوة 

الدافعــة وراء فنــي ورغبتــي فــي التعبيــر. وقــد وهبني العمل وخدمة المجتمع مع رواد وســيلة وقناة للمســاهمة في خلــق عالم أكثر إنصافا. هــذا باإلضافة الى أنني 

 اســتمتع بالتفاعــالت بينــي وبيــن طالبــي مــن جبــل النظيف فــي ورش عمل الجرافيتــي التي أقدمها، والحــق أنني دائما مندهــش من مدى انضباطهــم في العمل.

منى حالوة

ــم  ــدم الدع ــا أن أق ــة. أردت وقته ــة وفني ــال خزفي ــباب بأعم ــه الش ــرط في ــذي ينخ ــز رواد وال ــي مرك ــة ف ــباب ذوي اإلعاق ــال” للش ــاحة “صلص ــن مس ــمعت ع س

ألمهــات جبــل النظيــف عــن طريــق مــد نشــاطات “برنامــج دعــم االمهــات” مــن “ســنا” للجبــل، وهــو برنامــج ربــط وتمكيــن ألمهــات الشــباب ذوي اإلعاقــة 

ــادل، ولكــن أهــم مــا  ــم المتب ــي فــي التطــوع فــي رواد نمــوذج للتعل ــة. كانــت تجربت ــة ومهــارات التربي ــرة ومناهــج المســاعدة الذاتي ــادل المعرفــة والخب لتب

تعلمتــه هــو أن بعــض األعمــال البســيطة يمكنهــا أن تحــدث تغييــر حقيقــي فــي حيــاة شــخص. أنــا دائمــا أتحــدث مــع األخريــن عــن عملــي التطوعــي فــي 

المؤسســة، وأدعوهــم لالنضمــام لــي فــي المناســبات التــي تقــام فــي المركــز، وأدعــو خاصــة األمهــات مــن “برنامــج دعــم االمهــات” فــي عمــان للحــوار مــع 

 أمهــات جبــل النظيــف فــي ذات البرنامــج. لدينــا األن عالقــة قويــة بيــن األمهــات حيــث أصبحــوا مصــدر للطاقــة والتأثيــر اإليجابــي علــى بعضهــن البعــض.

فنان

مؤسسة جمعية - سنا - لدعم ذوي اإلحتياجات الخاصة
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عضو مجلس إدارة - أراميكس

نسرين أبو ديل

لقد بدأت بالتطوع في رواد بسبب رغبتي في العطاء واحساسي بالمسئولية خاصة تجاه المجتمعات المعنية بالتغلب على التهميش. ما نقوم به مع رواد هو 

العمل مع السيدات إلنتاج مطرزات إلدرار الدخل عليهن وعلى عائالتهم. ولكن عملي مع رواد لم يكن فقط عطاء من طرف واحد، فقد حصلت أنا علي كثير 

من السعادة واإلحساس باإلنجاز ألنني كنت قادرة على التأثير على حياة الناس بطريقة إيجابية وشهدت الكثير من األعمال الجميلة التي أنتجوها فكان وقتي 

 معهم مليئا باللحظات واألحداث الشيقة. 

أذكر مرة كنا بصدد تقسيم األموال المكتسبة من معرض أعمال المشاركين من مجتمع رواد. رفضت إحدى النساء استالم حصتها بالرغم من أن مواردها 

المادية كانت محدودة للغاية، وكان السبب هو أنها تريدني أن آخذ حصتها هدية لطفلي حديث الوالدة. كانت لحظة مؤثرة تبين روح العطاء والكرم حتى 

في مواجهة التحديات المادية. ما زلت أصف لجميع أصدقائي ومعارفي من دائرتي الشخصية والمهنية تجاربي الجميلة في رواد حتى أشجعهم على تخصيص 

 بعض من وقتهم لتمكين المجتمع.  

ريم خوري

لقد كنت دائما أميل للعمل التنموي والتمكيني المجتمعي وأحبذ بشكل خاص منهج مؤسسة رواد لتركيزهم على أهمية التمكين المحلي وبناء المجتمع من 

الداخل بدال من الدعم المؤقت عن طريق اإلحسان والصدقات. عالوة على ذلك، بوصفي عضو من العاملين بمؤسسات القطاع الخاص، فأنا أؤمن بمسؤولية 

 الشركات في دعم المجتمع والتنمية كضرورة الستدامة هذه الشركات.

إن مكاسبي من العمل التطوعي في رواد ال حصر لها، فقد اكسبتني معرفة جديدة ومناظير متعددة ودفعتني للنمو الذاتي. ساعدني التطوع أيضا على إدراك 

مدى قيودي الشخصية التي تحد من كياني ومقدراتي واكتسبت الخبرة الالزمة لتوسيع آفاقي. ولكن األهم من ذلك، من خالل عملي مع مجتمع رواد تعلمت 

المعنى الحقيقي للتمكين وأدركت أن كل شخص بداخله طاقة يمكن تفعيلها إلحداث تغيير إيجابي وأن لكل مواطن موارده الخاصه التي يمكن أن تحدث 

فرقا. أكثر من يلهمني في رواد هم النساء لما يملكونه من قوة ومرونة وتحمل وفضول ورغبة دائمة في البحث عن الفرص لحياة أفضل.
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مصورة

جان قصي

منـذ سـنوات عـدة، عندمـا افتتحـت رواد مركزهـا فـي جبـل النظيـف، ذهبت ألتبـرع ببعض الكتـب لألطفـال وصادفت بعـض الصبية الصغـار يقفون خـارج المركز 
بفضـول واضـح فدعوتهـم للدخـول. دهشـت عندمـا اجابني أحدهم بصورة شـبه عدوانيـة وقال، “ابدا! لـن تخطو لنا قدم في هـذا المكان ما دام يسـمح للفتيات 
بدخولـه.” هـذا الحـدث هـو   األن ذكـرى بعيـدة عـن واقـع جبل النظيف اليـوم بعد الثـورة الثقافية التي اكتسـحته منـذ ذلك الحين، فقـد أعاد مجتمع جبـل النظيف 

خلـق وتوصيف نفسـه على جميع المسـتويات.

إن العمـل التطوعـي الـذي اقـوم بـه فـي رواد ليـس مجـرد وقـت أهبـه لألخريـن، فأنا اعتبر نفسـي مـن المحظوظين ألننـي دعيت للمشـاركة في مجهـود جماعي 
مـع جمهـور ذكـي ومبتكـر ومبـدع. عملـت مـع مختلـف المجموعـات والفئـات في المؤسسـة، أوال فـي مجال استكشـاف وتعليـم التصويـر الفوتوغرافي، ثـم تحليل 
الصـورة ودراسـة النواحـي الجماليـة، وفـي عـام 2012 دعيت للمشـاركة فـي حملة التوعيـة الجندرية للشـباب وكانت الخطة طويلـة األمد، ودقيقـة وهادفة حيث 

نجحـت مـن خاللهـا فـي التطـرق لموضوعـات تعتبر مـن المحرمات للطرح فـي سـياقات اجتماعية.

حضـرت مـع شـباب مجتمـع جبـل النظيـف محاضرات، وحلقـات نقاش، وأفـالم وعروض وثار بيننـا النقاش والجـدل، وتحدينا بعضنـا البعض من خـالل الحوار. كان 
دوري أن أحصـد تلـك المشـاعر كلهـا وأوجههـا للتعبيـر عـن طريـق العمـل الفنـي. تطورت المهـارات لدى المشـاركين مـن اآلليات األساسـية السـتخدام الكاميرا 
وتحليـل مكونـات الصـورة الـى اسـتخدام الصور كوسـيلة للتعبيـر عن األفـكار والعواطف والتحـوالت العاطفيـة والفكرية التي جاءت بهـا حملة التوعيـة الجندرية. 
شـعرت بعـد ذلـك أننـا بحاجـة الـى إضافة أدوات أكثـر للتعبير عن الـذات فقمت بتعريف المشـاركين على الفن متعدد الوسـائط الغيـر متواجد فـي البرامج الفنية 
للمـدارس الحكوميـة. مـع الفـن المتعـدد الوسـائط أصبـح للشـباب حريـة أكبر وأوسـع فـي التعبير عـن عواطفهم عن طريـق الوسـائط المختلفة وخاصـة الكلمة 
المكتوبـة. شـاهدت تحـوالت محوريـة حتـى  بيـن الشـخصيات األكثـر راديكاليـة، فتماسـكت العالقات بيننـا وتطورت. عندمـا اذهب لزيـارة رواد فأنا أعـود ألكون 

بيـن أصدقائـي وأسـرتي، لذلـك أنـا احرص علـى الذهاب فـي كل فرصة احصـل عليها. 
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قائمة الموجودات و المطلوبات
كما في 31 كانون االول 2012

2012 2011

دينار دينار

األصول

197,765 221,411 األصول الثابتة

127,572 94,929 األصول المتداولة

325,337 316,340 إجمالي األصول

حقوق الملكية و المطلوبات

حقوق الملكية

50,000 50,000 رأس المال المدفوع

35,571 35,571 احتيطاي إجباري

214,965 202,428 الوفر المتراكم

300,536 287,999 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

24,801 28,341 ذمم وأرصدة دائنة أخرى

24,801 28,341 إجمالي المطلوبات

325,337 316,340 مجموع حقوق الملكية و المطلوبات
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قائمة الموجودات و المطلوبات
كما في 31 كانون االول 2012

31/12/2012 31/12/2011

دينار دينار

اإليرادات

821,911 869,407

المصاريف

(297,631) (305,390) مصاريف صندوق الشباب

(93,011) (90,036) مصاريف برنامج المجتمع

(98,855) (101,060) مصاريف برنامج االطفال

0 (83,453) مصاريف مشروع أناليند

(850) (6,437) مشروع صناع التغيير

0 (16,247) مصاريف مشروع دعم مبادرات تكافؤ الفرص

0 (5,008) مصاريف مشروع دعم المراة

مصاريف مشروع الحضانة 0 0

0 (13,437) Sci Girls مصاريف مشروع العلوم

(86,727) (3,467) مصاريف مشروع اطالق الصوت 

(4,681) (4,740) مصاريف مشروع ادب الطفل

(27,648) (27,058) Rosetta مصاريف مشروع مختبر االنجليزي

(13,362) (13,598) Youth مصاريف مشروع دعم مبادرات تكافؤ الفرص

(3,909) مصاريف مشروع المناظرة 0

(820) مصاريف مشروع المواطنة 0

(181,880) (193,227) مصاريف إدارية وعمومية

(809,374) (863,158) اجمالي المصاريف

12,537 6,249 الفائض )العجز( قبل رسوم صندوق التشغيل والتدريب

رسوم صندوق التشغيل والتدريب المهني 0 0

12,537 6,249 صافي الفائض )العجز(
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ايضاح االيرادات
كما في تاريخ 31/12/2012

2012

JD

التبرعات
108,000فادي غندور

199,589عارف نقضي

116,458شركة ارامكس

100,000خالد المصري

100,000بنك القاهرة عمان

29,990هال فضل

20,990علي الحصري

25,000شركة ارام

338ايرادات رديات منح

24,589ايرادات اخرى

724,954إجمالي التبرعات

إيرادات المشاريع
49,414مشروع إطالق الصوت

29,014مشروع مختبر اإلنجليزي

13,210مشروع دعم مبادرات تكافؤ الفرص / االشباب

4,385مشروع المناظرة

934مشروع المواطنة

96,957إجمالي إيرادات المشاريع

821,911إجمالي اإليرادات و التبرعات
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المستدامة للتنمية  العربية  المؤسسة 

قائمة التدفقات النقدية
كما في تاريخ 31/12/2012

20112012

JDJD

40,878 29,387 صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية

(5,007)(7,843)يضاف : صافي التدفق المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

(1,800)(1,800)يضاف : صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية 

34,071 19,744 الزيادة في النقد )النقص( 

71,203 51,459 يضاف : النقد و ما في حكمه في بداية السنة

105,274 71,203 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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.  فادي غندور - المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
.  خالد المصري - نائب رئيس مجلس اإلدارة

.  فردريك سيكر
.  مجدي ياسين

.  ريم خوري
.  راجي حتر

أعضاء مجلس إدارة رواد

.  أمل غندور / المستشارة اإلستراتيجية ومستشارة التواصل
. إيبا أوغستين /  مستشارة المتابعة والتقييم

. د. هالة حماد / خبيرة في الطفولة المبكرة والتربية الوالدية
. نسرين حاج أحمد / خبيرة في تنظيم المجتمع

. ميس عرقسوسي / متخصصة في تنظيم المجتمع
. ريم أبو كشك / خبيرة في الدعم االجتماعي النفسي من خالل الفنون

شخصيات موردية للبرامج

.  أرامكس
.  بنك القاهرة عمان

.  مجموعة أبراج

الشركات الداعمة

. د. سلمان الشوبكي
. هال غوشة
. إياد كمال

. مريم أبو عدس
. سمر دودين

اللجنة االستشارية لصندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

. مكتب سائد كراجة لالستشارات القانونية
. رندا جبجي للتصميم الجرافيكي
. الهيئة الملكية األردنية لألفالم

. أرامكس فلسطين / أرامكس مصر / أرامكس لبنان
والتسويق،  التواصل  المعلومات،  تكنولوجيا  فريق  أرامكس-   .

المالية والتدقيق، االستدامة وفريق العمليات

دعم تقني مجاني

. تحت شجرة الزيتون - علي دهمش
. فريق إرادة - أرامكس، حسام برقوني

. نخوة - كامل األسمر
. زوايد - محمد الحجي
. تعليلة - روان الزين

. صور الجبل - روان دعاس

النشطاء االجتماعيين

. وزارة التربية والتعليم
. وزارة التنمية االجتماعية

. أمانة عمان الكبرى
. وزارة الصحة
. وزارة العمل

الشراكات الحكومية

. السفارة الهولندية / مشروع أصواتنا
. مؤسسة أنا ليند / مشروع أدب الطفل العربي

. الوكالة الكندية للتنمية الدولية /  برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص
. السفارة اإلسبانية /  تمكين المرأة 

. المجلس الثقافي البريطاني / صناع التغيير.
. أهل لتنظيم المجتمع

. آرت ميديوم / يوم رواد

مبادرات خاصة ومشاريع وشراكات

· 
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· 

. بيت صلصال لذوي اإلعاقة - رال عطا اهلل
. صندوق المرحوم علي شريف الزعبي - مركز العدل للمساعدة القانونية

. جمعية عبد العزيز الكحيمي - الفاضلة لمعة ماضي
. جامعة بيردو - فريق التصميم العالمي

. سنا لدعم ذوي االحتياجات الخاصة
. فتيات العلوم - يارا سفري وراما سفري

. برنامج الروبوت في مدرسة اليوبيل
. اتحاد كرة القدم

. بيت الحكايات والموسيقى
. أفالم فيرتايل كريسنت - باسل غندور

. معهد غوته
. مسرح البلد

. جمعية المكتبات األردنية
. ملتقى المؤسسات العربية الداعمة

. جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات االجتماعية
. متحف االردن

. مركز الحسين الثقافي
. مشروع حياتنا

الشركاء المجتمعيين الرئيسيينالشراكات
في جبل النظيف

· 17 مدرسة مجاورة )مدرسة الشفاء الثانوية، مدرسة 
مدرسة  لإلناث،  الوكالة  مدرسة  األساسية،  عاتكة 
األساسية  البرغوثي  عمر  مدرسة  للذكور،  الوكالة 

للذكور، مدرسة صالح الدين الثانوية للذكور(
. مركز أيتام النظيف

. جمعية النظيف الخيرية

في البيضا 
. جمعية العمارين التعاونية

. مخيم العمارين
. مدرسة البيضا لإلناث
. مدرسة البيضا للذكور

في عزبة خير اهلل / القاهرة - مصر

. اتجاه - المؤسسة االستشارية للشباب والتنمية
. مدرسة ومركز حرف خطوات

في بدرس / رام اهلل - فلسطين
. المجلس القروي في بدرس

الشركات الداعمة


