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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  السالم على نبيه الكريم.الحمد  رب العرش العظيم والصالة و

  "ما أنا بقارىء" 

والوحيدة، بكل أبعادھا التي تتعدى قراءة القراءة فكرته األولى ھذا ھو أول حوار بدأ به تغيير العالم. حوار كانت 
 الحروف إلى قراءة الكون من حولنا والتمعن فيه للوصول إلى الحقائق.

ً على ھذه الخصلة، إال أننا لم نعد ننتمي إلى صفوف من يقوم بھذا التغيير ألننا تخلينا عنھاو عندما  إلى يومنا ھذا يبقى تغيير العالم مبنيا
  !.يسةتخلينا عن آليتھا الرئ

  إفادة.يكون نواة ومحفزاً لقراءة أكثر جدية وأكثر تنظيماً ومتعة و –نحو تكوين نادي للقراءة 

  ماذا يعني: نادي القراءة؟

ھذا ھو العامل ناقشته. ھذه ھي الفكرة ببساطة، وم ثمّ  منة من األفراد لقراءة كتاب معين ونوادي القراءة قبل كل شيء تجمع لمجموع
  اءة بأشكالھا المختلفة.رادي القالمشترك بين كل نو

من ثم االتفاق على ل أحدھم مثالً أو في مكان عام، ونادي القراءة بالمفھوم العام ھو اجتماع األعضاء في مكان ما، وجھاً لوجه، في منزف
لى االلتزام بھذا وضع جدول زمني لقرائته فيه، مع التأكيد عاب معين بحسب اقتراحات األعضاء ويتم التصويت على كتاب معين وكت

ً بعد إنھاء عدد معين من فصول الكتاب أو حتى بعد إن ھاء الكتاب كله (بحسب االتفاق) وتتم مناقشة الجدول. يتم بعدھا االجتماع دوريا
ً يتنوع بين مناقشة أفكار الكتاب العامة أو محاولة تفسيرالكتاب و بعض  األفكار التي انطبعت في ذھن كل من األعضاء. النقاش أيضا
ً فيه على سبيل المثال. األمر مفتوح تماماً طلحات الواردة فيه أو حتى نقده والمصالمفاھيم و تصحيح بعض المفاھيم التي وردت خطا

  للمناقشة. ھذا باختصار ما تدور نوادي القراءة حوله بشكل أساسي.

يتم بھا تحقيق ھذه األھداف. باإلضافة إلى النشاطات  يأتي االختالف الذي تشھده نوادي القراءة اليوم من االختالف في األدوات التي
ً واألخرى التي يتبنى أعضاء النادي القيام بھا على ھامش قراءة الكتب، كاالجتماع بمؤلف ا مناقشته في لكتاب مثالً إن كان ذلك ممكنا

كن أن يكون عليه نادي القراءة الذي نريد أن في أثناء محاولتنا للتخطيط للشكل الذي يمت قراءته من قبل أعضاء النادي. وكتابه الذي تم
لك اقترحنا أن تكون البداية كثيرة جداً، لذرحھا من سألناھم العون في ذلك، والتي كانت غنية ونؤسسه وضعنا العديد من األفكار التي اقت

  عة ألن مطالبتنا بتحقيق كل تلك األھداف مباشرة ستكون أمراً مبالغاً فيه في البداية.ضامتو

النقاط يم السابقة مع أدوات جديدة ومختلفة وأھداف مختلفة أيضاً. وتأسيس نادي قراءة يعتمد على المفاھ –إن شاء هللا  –لذلك سنحاول 
  التالية يجب أن توضح الھدف من تشكيلنا لھذا النادي.

 إن خرجنا بھذا و من ثم مناقشتھا،على قراءة الكتب المفيدة، و الھدف األساسي من النادي كما كل نادي للقراءة ھو اجتماعنا
 ھو أننا صرنا من أمة إقرأ!.جداً، و الھدف فقط فسنكون قد حققنا ھدفاً جميالً 

 لب أن تكون الھدف الثاني الذي نھدف إليه ھو أن تكون عملية القراءة نوعية بكل ما تقتضيه النوعية من معاني. طبعاً ھذا يتط
د منھا، ال مجرد طالب أنفسنا بقراءة نوعية لھذه الكتب. بمعنى أننا نريد قراءة نستفيمن ثم نستطيع أن نالكتب نوعية أيضاً، و

ستكون أھم خطوة ھي و ھذه العملية تتألف من الكثير من الخطوات التي سنتعاون عليھا في حينھا إن شاء هللاقراءة للسطور. و
ير، يمسكون الكتاب من أول راءة تقليدية مثلما يقرأ الكثلكن المھم أن تعلم أن قرائتنا ھنا لن تكون ق. ومناقشة فصول الكتاب

 ھكذا ھم يقرؤون!.يصلون آلخر صفحة يضعونه جانباً ويبدؤون من جديد، وعندما صفحة و

  فشيئاً. سنبدأ بقراءة الكتب سنحاول في ھذا النادي تطويرھا شيئإلى جانب القراءة متنوعة جداً، وأنشطة نادي القراءة ً ا
 ول أن نطور في ھذه األنشطة شيئاً فشيئاً.نحاومناقشتھا و

 المناقشة النوعية، ثم تطوير األنشطة إلى أنشطة أخرى ھي أھداف نسعى لھا.ءة كبداية، ثم القراءة النوعية وإذاً: القرا 

  

إقرأ
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  صورة التي سنكون بھا ھذا النادي.لنبدأ اآلن محاولة وصف ال

لناديك ھذا فستكون قد وافقت على كل ما جاء في ھذه الوثيقة من التزامات و أفكار، ما نريده منك ھو أنك إن قررت أن تنضم  –بداية 
  نصحك لنا.ن لم توافق فسيسعدنا سماع رأيك وفإ

  خير جليس. –سنبدأ اآلن بتوضيح الفكرة عبر توضيح معالم نادي القراءة الذي سميناه مبدئياً 

  منصات رئيسية: 3يتألف النادي من 

 /http://thebestcompanion.wordpress.com        المدونة .1

2. Facebook Group    https://www.facebook.com/groups/419568204753673/ 

3. Facebook Page      https://www.facebook.com/TheBestCompanion 

  المدونة
التي تدور حول فصول الكتاب الذي تتم  النقاشاتف األساسي منھا بطرح دالتي يتمثل الھصة الرئيسية للنادي، ومدونة النادي ھي المن

  قرائته من قبل أعضاء النادي حالياً.

؟ في الحقيقة جاءت الفكرة للتغلب على بعض Facebook Groupلماذا لم نكتفي بـ قد تسأل نفسك لماذا المدونة و المدونة؟لماذا 

  كمنصة رئيسية لنادي القراءة. تتمثل ھذه السلبيات بالنقاط التالية: Facebook Groupالسلبيات التي ظھرت عند اعتماد الـ 

 أجمل.تي تريد مناقشتھا أسھل للقراءة وجعل األفكار ال غياب أدوات التنسيق التي تستطيع بھا 

  مشاكل اللغة العربية التي تظھر عند استخدامك الـFacebook  باللغة االنكليزية في حين أن كل المنشورات ستكون باللغة
 العربية.

 ة، تظھر المشكلة في حالة أن يأتي من يرد عليك، ثم يأتي من يرد ثانيطقي للردود، فقد تطرح أنت فكرة وعدم وجود ترتيب من
 ليس على المنشور نفسه!.مثالً أن تعقب على الرد األول و أردت

بالتالي تتوفر فيھا كل أدوات التنسيق المتاحة مدونة ھي باألساس منصة للتدوين وھذه أھم السلبيات التي تستطيع المدونة التغلب عليھا، فال
تنسيق الردود  ، باإلضافة إلىعلى اعتبارھا منصة للتدوين بشكل أساسي بشكل كبير جداً نسقھا . كما أنھا تدعم اللغة العربية وللنشر

  المنطقي.

ً لكل ما يتم مناقشته وكما أن المدونة توفر أرشي ً ذاتيا يمكن أن تكون  طرحه في فضاء الكتب التي تتم قرائتھا من قبل أعضاء الناديفا
  .مرجعاً لنا في المستقبل

أن تقوم  –خير جليس  –صة الرئيسية ألي نقاش سيدور حول الكتاب، لكن كيف تستطيع أنت كعضو في نادي القراءة نإذاً المدونة ھي الم
  بالنشر في مدونة النادي؟

  بداية ال بد من أن تكون لديك فكرة عامة عن المدونات.

طيع على الشبكة، فھي منصة تستالمدونة ھي عبارة عن صفحة شخصية لك على االنترنت، بمعنى أنھا عبارة عن موقع شخصي لك 
مشاركتھا مع العالم.  (تستطيع أن تتجاوزھذه الفقرة تماماً إن كان لديك فكرة عن الموضوع أو كانت لديك مدونة عبرھا طرح أفكارك و

ً عدة منصات للتدوين أشھرھا  خدمة غيرھا. الو Google Blogger ،Word Press ،Tumblrمسبقاً). ھذه الصفحة تقدمھا لك مجانا
ً في الحالة االفتراضية التي إن كانت الفكرة جديدة عليك فال تترد في  المقدمة للخدمة. يتضمن فيھا اسم النطاق اسم الشركة مجانية طبعا

  خير جليس. Facebook Groupطلب العون من أي عضو تجده متواجداً على الـ 

  مرونتھا أيضاً.لتي اخترناھا لسھولتھا الشديدة وا Word Pressسيكون عليك ھنا أن تقوم بإنشاء مدونة على منصة التدوين 
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  بعد أن تقوم بإنشاء مدونتك الخاصة سنقوم بإرسال دعوة إليك لالنضمام إلى فريق مدونة النادي:

www.thebestcompanion.wordpress.com 

في مدونة النادي، أي كابتاً فيھا ويحق لك نشر أي مقالة تريد في مدونة النادي. طبعاً مبدئياً سيكون كل ما ننشره  Authorبذلك ستصبح و
النقاش. دونة ھي منصة الحوار وشتھا مع أعضاء النادي اآلخرين، ألننا اتفقنا أن تكون الماقواضيع التي نرغب في منمفي المدونة ھي ال

  االت التي سُتنشر في المدونة يتم االتفاق عليھا الحقاً إن شاء هللا.سيكون ھناك نمط معين للمقو

Facebook Group 

ستكون بمثابة غرفة االجتماعات ألعضاء النادي. يتم فيھا التصويت على أسماء الكتب التي ھذ المجموعة كل أعضاء النادي، و ستضم
  المباشرة بين األعضاء...قاءات اللمن األمور اإلدارية كالمقترحات وغيرھا ءتھا وسيتم قرا

Facebook Page  

المنصة اإلعالنية له. كما ذكرنا من قبل أية مقالة يتم نشرھا على سبيل المثال في المدونة بمثابة الصفحة الرسمية للنادي و ستكون ھي
  ن.سيتم نشرھا تلقائياً على صفحة النادي ھذه. بمعنى أنھا لن تكون محطة النقاش إنما محطة اإلعال

  التي تخبرك بأن ھناك مقالة تم طرحھا في المدونة للنقاش.ن ھناك آليتنا لتلقي اإلشعارات وإذاً سيكو

  األولى: أن تتابع مدونة النادي بضغطك علىFollow بذلك سيصلك إيميل من المدونة حالما ينشر أي في الشريط العلوي، و
 عضو أية مقالة للنقاس.

 دي على الـ الثانية: عبر متابعة صفحة الناFacebook .كما تتابع أية صفحة إعالنية أخرى  

  ميثاق النادي –منھج العمل 
في سعينا لكي يكون ھذا المشروع ناجحاً ال بد من االتفاق على بعض النقاط األساسية من قبل األعضاء قبل أن نبدأ بالمشروع، موافقتك 

ليس ھيئة عليا تفرض عليك  يفرض عليك أية قيود أو شروط، وادي بذلك العلى ھذه االلتزامات شرط أساسي النتسابك لھذا النادي. الن
فالكل سواسية طالما أننا ملتزمون  –األوامر، فبمجرد انضمامك للنادي ستكون جزءاً من النادي ال ُيميزك شيء عن بقية األعضاء 

  ال شيء آخر.لتي يجب أن تفرض عليك االلتزام وإذا موافقتك على االنتساب للنادي ھي ا ء األساسية التي سيقوم عليھا النادي.ىبالمباد

  ھي كسائر ھذا الميثاق قابلة للتغيير حسب ما يتفق عليه األعضاء.و –سنناقش خطة العمل التي سنعمل بھا 

  المنھج العام للنادي في قرائته للكتب يقوم على النقاط التالية:

  يتم الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت ويفوز الكتاب عليھا من قبل كل أعضاء النادي و التصويتالكتب ويتم أوالً اقتراح
 اعتباره الكتاب الذي ستتم قرائته.

 من  نشره على صفحة النادي الرئيسية. الجدول الزمنة يقسم الكتاب لفصول أو أجزاء يتم االنتھاءيتم وضع جدول زمني و
شة األفكار الواردة فيه قاي قراءة متوازية للكتاب ليتاح منالھدف من ذلك أن يكون كل األعضاء فو قرائتھا بمعدل زمني معين،

 بتناسق.

  النقطة السابقة ليست بتلك البساطة، فليست كل ً ي كتاب ألكن سنتفق على أن الكتب متشابھة بسويتھا العلمية والفكرية، وطبعا
 نا له.رق أكثر من شھر واحد في قرائتيجب أن ال يستغ

 ينتھي قبل يوم من بداية الشھر و في الحالة الطبيعية يبدأ التصويت للكتاب الجديد في آخر أسبوع من مقرر الكتاب الحالي
 التالي.

  سنعتمد يوم اإلثنين بمثابة الـCheck Point  بمعنى أن أية فكرة يتم طرحھا للتصويت أو أية نقطة أخرى ُتعرض على أعضاء
صويت أو المشاركة في اإلجابة عليھا تنتھي قبل يوم اإلثنين التالي لطرح التصويت أو السؤال. فمثالً عند النادي نعتبر أن الت

لنقل أننا طرحناه في يوم الثالثاء، ُيعتبر التصويت منتھياً في ليلة األحد التالي ويبدأ تنفيذ ما طرح التصويت على الكتاب القادم و
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مساء يوم  ينتھي وقت اإلجابة القول بأن نوإذا طرحت أنت سؤاالً في يوم الخميس فيكم، تم االتفاق عليه صباح يوم اإلثنين
 ً  . (بناء على توقيت القدس).األحد التالي أيضا

  ذلك بمجرد أن تزور الـ النادي مھما كانت مشاغلك كثيرة ون تبقى على اطالع بما يحدث في أالھدف من ھذه العملية
Facebook Group ذلك حصراً قبل يوم اإلثنين طبعاً ألن القرارت تدخل حيز التطبيق يوم االثنين سبوع ومرة واحدة في األ
زيارة صفحة المجموعة مرة واحدة على األقل قبل يوم االثنين ك نشر موضوعك قبل يوم اإلثنين، ومن كل أسبوع. إذاً علي

ع في يوم يالرسمية في كل مكان من العالم، بمعنى أنك تستطلتبقى على اطالع بما يحدث. (اخترنا يوم االثنين ألنه يتلو العطلة 
 العطلة اإليفاء بكل التزاماتك للنادي).

 سيكون مطلوباً من األعضاء النشر في المدونة في كل أسبوع مرة واحدة كحد أدنى. أما ماذا ينشر العضو في المدونة؟ 

o الكتاب.ا قلنا ستحتضن كل حوار أو نقاش يدور في فلك طبعاً المدونة كم 

o أي ربع الكتاب في كل أسبوع، فسيكون لك أن تنشر ← كثر من شھرأبما أننا اتفقنا على ان الكتاب لن يأخذ معنا و
نتھي من ية فكرة أو موضوع للنقاش حول الربع األول من الكتاب في األسبوع األول. مع نھاية األسبوع األول نأ

ً عن الربع األول للكتاب في الربع ننتقل للربع الثاني. طبالربع األول من الكتاب و ً يحق لك أن تنشر موضوعا عا
 موضوع في كل أسبوع. –الثاني من الشھر، ال مشكلة في ذلك، المھم أن تلتزم بالحد األدنى للنشر 

o من الربع ما استفدته شر؟ تستطيع نشر خالصة لما قرأت وقد ال يخطر ببالك شيء للنقاش فماذا يجب عليك أن تن
 يستفيد منھا غيرك.صة لما قرأت، تستفيد منھا أنت ومع نھايتك من القراءة تتجمع لديك خالبذلك واب. واألول للكت

o تتوسع بھا إن رأيت ذلك مناسباً.ث بھا عن فكرة من أفكار الكتاب وتستطيع أن تنشر مقالة تتحد 

o كل ما ھنالك جمع األفكار... وص وقط، إنما بالنقاش والتلخيفي بالقراءة فستالحظ أن كل ما سبق يھدف إلى أن ال تكت
 من أمور تخرج بالقراءة عن القراءة التقليدية.

o  إلى الالنھاية ً النشر مقيد بجدول القراءة  لكن. والنقاش في أية مقالة منشورة على مدونة النادي يبقى مفتوحا
 المتفق عليه كما ذكر. الزمني

o االتفاق عليھا  مأنشطة النادي األخرى التي يتيمكن أن تتغير باتفاق األعضاء و مواضيع المنشورات على المدونة
 كما اتفقنا. –خير جليس  Facebook Groupضمن الـ 

 :إذاً خالصة الموضوع 

o .التصويت على الكتاب القادم يبدأ في األسبوع األخير 

o .نبدأ بقراءة الكتاب يوم اإلثنين بعد آخر أسبوع 

o  ألربعة أرباع على أربع أسابيع.يتم تقسيم الكتاب 

o .نلتزم بالجدول الزمني للقراءة 

o ور واحد على األقل أسبوعياً:نلتزم بمنش 

 .قد يكون موضوعاً للنقاش 

 ما استفدت.خالصة ما قرأت و 

 ...توسعاً في فكرة معينة 

  ق عليھا الحقاً.يستخدم لتمويل نشاطات النادي الثانوية التي يتم االتفاليرة سورية.  250 االشتراك الشھري

  تلتزم بھا لبقائك عضواً في النادي:زامات التي يجب أن توافق عليھا وإذاً تصبح االلت

 في مدونة النادي. Authorأن تكون عضواً  .1

 االلتزام بخط القراءة الشھرية. .2

 مع صفحة النادي الخاصة باألعضاء (التصويت). االلتزام بالتفاعل األسبوعي على األقل .3

 بالنشر األسبوعي على األقل في مدونة النادي.االلتزام  .4

 االلتزام بالقرارت التي يتفق عليھا أعضاء النادي باألغلبية. .5

 دفع االشتراك الشھري. .6
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اشتراك كامل أو تنسحب من  غرامات تدفع 3بعد ليرة سورية. و 100ة مالية قدرھا ) تدفع غرام6←2عند عدم التزامك بإحدى النقاط (
ً للنادي. فإن أحببت متابعة النادي من االنسحاب من النادي كيفي و النادي. ال شروط عليه، لكن الشروط تبقى عليك عندما تكون منتسبا
 صفحة النادي على  ذلك عبر متابعةااللتزامات فلك الحرية في ذلك و دون ھذه

https://www.facebook.com/TheBestCompanion 

  المشاركة في الحوارات (لكنك تخسر عضويتك في المدونة ما لم تكن عضواً في النادي)ما تستطيع متابعة مدونة النادي وك

http://thebestcompanion.wordpress.com/ 

 

 

 

  مالحظات

  :الشھرياالشتراك 

 يستطيع  في حال عدم إمكانية ذلكو يقوم أحد أقاربھم بالدفع لھم من داخل القطر يمكن أن :لألعضاء خارج سوريا بالنسبة
 .شھر)... 4أو  3المشترك تحويل مبلغ معين تعادل قيمته قيمة عدة اشتراكات شھرية (عن 

  يقوم ھو بدوره بتحويل المبلغ للمسؤول المالي ي ون كل محافظة فيھا أعضاء للنادداخل سوريا: سيتم ترشيح عضو ماألعضاء
 الذي نحدده الحقاً.

  :للنادياالنضمام 

  ال يشترط في األعضاء المنتسبين للنادي سوى الموافقة على ما جاء في ھذا الميقاق.دعوة من تشاء للنادي وتستطيع 

  ي، فمدونة النادي لو لم يكن عضواً في النادالتي تدور في مدونة النادي حتى وأي شخص المشاركة في النقاشات يستطيع
 على أعضائه.ليست مقتصرة مدونة مفتوحة و

  دور الـ يتقصرFacebook Group  على مناقشة األمور اإلدارية التي تخص النادي، من طرح أفكار تخص تطوير النادي
 و تبقى المدونة لمناقشة الكتب.إلى التصويت على الكتب... 

  النادي:متابعة 

 كما ذكرنا متابعة النادي عبر متابعة المدونة و صفحة النادي على الـ  و غير األعضاء يستطيع األعضاءFacebook. 
  التي تميز األعضاء ھي حصولھم على حق النشر في المدونة.الميزة  

  

  

  

  

ھو ما يتفق عليه كل أعضاء النادي، لذلك فال تبخل بأي اقتراح أو تعديل أو فكرة مغايرة لما جاء في  الميثاق
  فھو لن يكون ملزماً إلى بعد االتفاق عليه من قبل كل األعضاء. ھذا الميثاق.


