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مقترح 
كتاب  مقدمة اؿؿ

مقتبس مف مقدمة الممتقى الثقافي الثالث بعنكاف اإلجازة الصيفية 
األستاذ نافذ الجعب   

رئيس المنتدل التربكم 
نائب رئيس التجمع الكطني لمفكر كالثقافة 

 
التي جاء التجمع الكطني لمفكر كالثقافة ليسد ثغرة ىامة مف ثغكر ىذا الكطف  كىذا الديف أال كىي ثغرة الفكر كالثقافة ك
مف خالليا يتسمؿ لنا األعداء فيقتحمكف عمينا عقكلنا كبيكتنا كأخالقنا كقيمنا كمبادئنا فكاف البد مف حماية ليذه 

األخالؽ كالقيـ كالديف كالمبادئ كالكطف مف خالؿ التجمع الكطني لمفكر كالثقافة كالذم انطمؽ منذ حكالي خمس سنكات 
. فصمية تسمى مجمة اإلماـ كلو مجمكعة مف األنشطة الثقافية المختمفة  في خاف يكنس كاآلف يقـك عمى إصدار مجمة

: كيأتي المنتدل التربكم في رفح كفرع ليذا التجمع الكطني لمفكر كالثقافة مف أجؿ أف يكمؿ رسالة التجمع التي ىي 
. نشر الفكر اإلسالمي الصحيح الذم يزاكج بيف األصالة كالمعاصرة 

متو ميمة تكميمية كىي التربية عمى ىذا الفكر كاستكشاؼ الطاقات المبدعة كتنميتيا أما المنتدل التربكم فمو
الكتب ك المكتبة التي أقاميا المنتدل حديثان -النشرات  -الدكرات -الميرجانات  -كاستثمارىا كذلؾ مف خالؿ الندكات 

المميزة مف بينيا الصالكف األدبي كىذا كالمخيمات التربكية ، كذلؾ يقـك المنتدل التربكم اآلف بمجمكعة مف األنشطة 
الصالكف يجمع بيف الفئة الناشئة مف الكتاب كالشعراء كاألخكة ذكم الخبرة في ىذا المجاؿ حتى يتـ نقؿ الخبرات 

. كتنمية قدرات ىؤالء الكتاب كاألدباء كالشعراء الناشئيف
دكرة في الحاسكب ك تـ اإلعالف عنيا  30حكالي  أنيىكذلؾ افتتح المنتدل التربكم اآلف مركزان لمحاسكب ىذا المركز 

في األماكف العامة ك المساجد المؤسسات ك بحمد هلل اآلف سجؿ عدد كبير ليذه الدكرات ك ستفتح عما قريب إف شاء 
. اهلل دكرات متخصصة ك دكرات عامة 

قافي الثالث الذم ييدؼ إلى جمع أيضا ىذا الممتقى الثقافي ىك أيضا فرع مف فركع المنتدل التربكم ىذا الممتقى الث
المثقفيف في مدينة رفح بشكؿ أخص  ك التشاكر معيـ في قضايا تيـ المجتمع ك تيـ اإلسالـ ك المسمميف كتيـ 

السياسة كالكاقع السياسي المتحرؾ إلى غير ذلؾ مف القضايا حيث تـ قبؿ ذلؾ ممتقياف األكؿ حكؿ االنتخابات 
 .لتقى الثاني بعنكاف  القضية الفمسطينية في المرحمة القادمة الفمسطينية مضاميف كآفاؽ  كالـ
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ممتقى إبداع  -1
 

لـ يغفؿ المنتدل التربكم عف اليجمة الشرسة التي يشنيا الغرب عمى أبنائنا كأشبالنا في شتى المجاالت لتفريغيـ مف 
ات السالـ كمنيا تنمية المكاىب لدل كؿ القيـ كاألخالؽ تحت مسميات عديدة ككثيرة منيا المخيمات الصيفية كمنيا بعث

الطفؿ كحقكؽ الطفؿ ككميا أنشطة تيدؼ لمسخ الطفؿ الفمسطيني مف ىكيتو كدينو كلذلؾ كاف لزاما ن عمينا أف نجد 
شباؿ كالفتياف مساحة مف اىتمامات المنتدل التربكم كىنا برزت فكرة ممتقى إبداع ليحتضف أصحاب المكاىب ألؿ

كالمشاريع الغربية تمبي ليـ حاجتيـ كتكفر ليـ كف سكل المؤسسات التبشيرية كالمختمطة كاإلبداع الذيف ال يجد
كيقـك عمى إدارة الممتقى مجمكعة مف الشباب كالفتياف الذيف كىبكا أنفسيـ خدمة لديف اهلل عز كجؿ يرأس  رغباتيـ

. مع كالتعميـ المستمر الممتقى األستاذ أيمف عيد عضك إدارة المنتدل التربكم كمدير مركز خدمة المجت
: ـ ما يمي  2005كمف أىداؼ ىذا الممتقى الذم تأسس مع بداية عاـ  
.  تكثيؽ ارتباط الناشئة كالشباب بكتاب اهلل تعالى كتيسير حفظو كتالكتو  -1
.  تعزيز كترسيخ اليكية اإلسالمية ، كتقكية الشعكر باالنتماء اإلسالمي كالكطني  -2
.  في نفكس الناشئة ( صمى اهلل عمية كسمـ )  كرسكلو تعميؽ مشاعر حب اهلل -3
.  المساعدة عمى إصالح النفكس كتطيير القمكب كاستقامة السمكؾ  -4
.  كتطبيقاتيا ( العمـك الشرعية ) تزكيد الجيؿ المقصكد بنصيب مناسب مف  -5
.  خير استثمار أكقات الفراغ لدل الناشئة ، كتفجير طاقتيـ كمكاىبيـ في أعماؿ اؿ -6
بما كاف عمية السمؼ الصالح مف اىتماـ بالغ ( صمى اهلل عمية كسمـ ) ربط النشء المسمـ بسيرة رسكؿ اهلل  -7

.  بالقرآف الكريـ كالعمـك الشرعية 
.  تكفير مناخ تربكم لممنتميف لمممتقى كغرس القيـ اإلسالمية األصمية في نفكسيـ -8
.  آلخريف كبعض ميارات الحياة تدريب الطالب عمى فنكف التعامؿ مع ا -9

. استثمار طاقات الناشئة كاألطفاؿ كاستغالؿ طاقاتيـ كزيادة إبداعاتيـ مف جميع النكاحي الحياتية   –10
. تعزير ركح التطكع لدل الناشئة  -11
. إيجاد ركح القيادة لدم الجيؿ كالناشئة  -12

لتي يمكف أف تساعد عمى تنشئة النشء ثقافيان ، كصقؿ كتتمثؿ رؤية الممتقى أيضان في تكفير البيئة المالئمة ا
شخصيتو كتنمية قدراتو اإلبداعية كالمعرفية كالكجدانية كاالجتماعية ، مف خالؿ ممارسة عدد مف األنشطة التي تعتمد 

كالتكازف، عمى األداء الحر كالتعمـ الذاتي كالمشاركة في كؿ المياديف، كبما يحقؽ ليـ المتعة كالترفيو بجانب الجدية 
. كيسيـ في بناء شخصية متكازنة قادرة عمى خكض الغمار في كؿ مياديف الحياة 

. ألنو أداة التغيير كسبيؿ االكتشافات العممية. إننا نعيش في عصر أصبح االىتماـ باإلبداع مف ابرز خصائصو
تفاكت المكاىب كالقدرات أمر كأضحى المبدعكف ىـ أمؿ األمة ، كخصكصان إذا كانكا مف الجيؿ الشباب كاألطفاؿ، ؼ

ككاف التفكؽ , جميؿ، يمف اهلل بو عمى مف يشاء، فإذا سارت ىذه المكاىب كالقدرات في مسارىا الصحيح كاف اإلبداع
. كاالبتكار

: كمف أىـ نشاطات ممتقى إبداع 
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. فرقة نشيد الممتقى كتتككف مف أكثر مف خمسة عشر منشدا ن مف األشباؿ كالفتياف  -1
. سيات اإلبداعية كالثقافية كعقد الممتقى إلى اآلف أمسيتيف خاصة باألشباؿ األـ -2
. ميرجاف األنشكدة الفمسطينية بمشاركة عشرات المنشديف عمى مستكل رفح كخانيكنس  -3
. تأسيس نادم لألكائؿ كتنمية مكاىبيـ كقدراتيـ عبر مجمكعة مف الدكرات المتنكعة  -4
. ديرىا مدير ممتقى إبداع صفحة كاممة عمى االنترنت م -5
. اإلصدارات المختمفة مف نشرات كمسابقات صغيرة ألعضاء الممتقى  -6
. عبر اجتماعات دكرية كزيارات لألعضاء لتكسيع عدد األعضاء التكاصؿ مع أعضاء ممتقى إبداع  -7



 5 

ندكة بعنكاف  -2
حماس كاالنتخابات الفمسطينية  

 
مع الكطني لمفكر كالثقافة في محافظة رفح ندكة سياسية بعنكاف حركة حماس أقاـ المنتدل التربكم بالتج        

ـ  بعد صالة العصر مباشرة بحضكر متميز كقد أدار  ىذه الندكة  6/1/2005كاالنتخابات الفمسطينية يـك الخميس 
عف األسباب السياسية الدكتكر غازم حمد حيث تحدث فكزم برىـك ممثؿ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في رفح 

التي أدت حركة حماس إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة الفمسطينية في ىذا الكقت بالذات، كمف بيركت تحدث األستاذ 
أسامة حمداف ممثؿ حماس في لبناف عف مكقؼ حماس مف المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبمة  كأجاب عف 

راـ اهلل تحدث الشيخ حسف يكسؼ عف قراءة حماس لنتائج  أسئمة الجميكر كالصحافة حكؿ  ىذا المكضكع ، كمف
االنتخابات المحمية في الضفة الغربية  كأجاب عف أسئمة الجميكر كالصحافة عف ىذا المكضكع كفي نياية المقاء قدـ 

 .الدكتكر غازم حمد ممخصا ليذه المحاكر الثالث 
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كرشة عمؿ حكؿ   -3
الفمسطيني بيف الكاقع كالتحديات المنياج /  اقتراح مؤتمر تربكم بعنكاف 

 
عقد المنتدل التربكم كرشة عمؿ حكؿ اقتراح لعقد مؤتمر تربكم بعنكاف المنياج الفمسطيني بيف الكاقع كالتحديات يـك 

ـ  بعد صالة العصر مباشرة في مقر المنتدل التربكم بحضكر العديد مف األخكة  24/2/2005الخميس المكافؽ 
لمكجييف كدار النقاش حكؿ كضع محاكر رئيسية ليذا المؤتمر كتحديد ىذه المحاكر ليتـ نشرىا المدرسيف كالمشرفيف كا

:  لمف أحب المشاركة في المؤتمر ككانت أبرز المحاكر المقترحة ىي 
  (  أم المادة النصية ، كمدل تكافقيا لممنيج  اإلسالمي ، كالثقافة الفمسطينية )محتكل المنياج
  اج الفمسطيني لممكاصفات الصحيحة لممناىج مدل مطابقة المنو .
   ( . عكامؿ النجاح كالفشؿ ) النظاـ التعميمي الفمسطيني

كأجمع الحضكر عمى أىمية عقد مؤتمر تربكم يناقش ىذا المكضكع خاصة بعد االنتقادات التي تعرض ليا المنياج 
مف النقاط الرئيسية كالفرعية كتحديد محاكر أكثر الفمسطيني الجديد كتكصؿ المشارككف بعد مناقشة ىذه المحاكر لعدد 

. تفصيال ن عمى أمؿ نشرىا كمحاكر معتمدة لممؤتمر التربكم القادـ 
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ميرجاف األنشكدة الفمسطينية   -4
 

ـ بعد صالة العصر مباشرة  4/3/2005أقاـ ممتقى إبداع بالمنتدل التربكم ميرجاف األنشكدة الفمسطينية يـك الجمعة 
ابريف برفح  كىذا الميرجاف ىك األكؿ مف نكعو في قطاع غزة كىك عبارة عف مسابقة ألفضؿ المنشديف في صالة ص

األشباؿ كالفتياف أعمف عنيا ممتقى إبداع كتقدـ ليذه المسابقة أكثر مف أربعيف  منشدا ن مف كافة مناطؽ مدينة رفح 
شادية عند األشباؿ كالفتياف كتـ تشكيؿ لجنة تحكيـ كخانيكنس ك ييدؼ ىذا الميرجاف لتشجيع الطاقات اإلبداعية كاإلف

كاستمعت  4/3/2005لالستماع لممشاركيف كتقييـ أفضؿ عشرة ليتـ تقييميـ في الميرجاف الختامي الذم عقد يـك 
لجنة تحكيـ لممنشدبف في ثالثة لقاءات الختيار العشرة الفائزيف لعرضيـ عمى الجميكر في الميرجاف كيرأس لجنة 

الدكتكر جياد العرجا أستاذ مشارؾ في الجامعة اإلسالمية كمدير الصالكف األدبي بالمنتدل التربكم كاألستاذ  التحكيـ
نافذ الجعب رئيس المنتدل التربكم كالدكتكر صالح البردكيؿ كاألستاذ جمعة الحاج أحمد كاألستاذ أحمد شيخ العيد 

. كاألستاذ أيمف عيد مدير ممتقى إبداع 
: ىرجاف أخكيف مف ممتقى إبداع كىما محمكد أبك رزؽ كخالد منصكر كبدأ الميرجاف بالفقرات التالية ككاف عرفاء الـ

. تالكة آيات عطرة مف القرآف الكريـ  تالىا الشبؿ محمد أبك طو   -1
بية كممة المنتدل التربكم لألستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدل التربكم كتحدث حكؿ دكر النشيد اإلسالمي في التر -2

. كالمجتمع كككنو يجب أف يككف بديال ن عف األغاني اليابطة 
. االستماع لممنشديف الفائزيف في مسابقات التصفية مبتدئيف بالترتيب األبجدم  -3
فقرة تكزيع الجكائز عمى الفائزيف كأدارىا رئيس لجنة التحكيـ الدكتكر جياد العرجا كالفائزكف العشرة في المسابقة  -4

:  ب ىـ عمى الترتي
 محمد عبد القادر محمكد سمطاف -1 
أحمد رزؽ عمي أبك صبحة +  محمد صالح محمد البردكيؿ -2
عبد العزيز أسامة سبع العيش  -3
 جياد ىشاـ محمد بدير -4

محمد إبراىيـ محمد أبك طو  -5
 سبع العيش حاـز عبد العزيز -6
طاىر شفيؽ  الخالدم +  خالد شفيؽ  الخالدم -7
 يف إبراىيـ الحاجصييب  حس  -8
 فرقة مسجد خالد بف الكليد -9

. مؤمف سعيد عبد الكاحد أبك عاذرة  -10
. ككزعت جكائز ترضية عمى جميع المشاركيف مف الذيف لـ يحالفيـ الحظ أف يككنكا ضمف العشرة األكائؿ 

اسة األستاذ أيمف عيد ككاف ىذا الميرجاف نتاج جيد شاؽ كمشككر مف أعضاء ممتقى إبداع في المنتدل التربكم برئ
. الذيف ساىمكا بكقتيـ كجيدىـ كصكتيـ لتككف األنشكدة اإلسالمية ك كالكطنية الممتزمة ىي البديؿ إف شاء اهلل 
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األمسية الشعرية في الذكرل األكلى الستشياد   -5
الشيخ اإلماـ أحمد ياسيف 

 
ة شعرية في الذكرل األكلى الستشياد الشيخ اإلماـ أقاـ المنتدل التربكم بالتجمع الكطني لمفكر كالثقافة برفح أمسي

ـ بعد صالة العصر مباشرة في مكتبة بمدية رفح بحضكر حشد غفير مف  18/3/2005أحمد ياسيف كذلؾ يـك الجمعة 
األخكة الشعراء كاألدباء كالميتميف بالشعر كاألدب خاصة كعدد كبير مف المشاىديف عامة كقد شارؾ في ىذه األمسية 

: عراء كىـ سبعة ش
عطا اهلل أبك السبح  / الشاعر الدكتكر 
عبد الكريـ العسكلي  / الشاعر األستاذ 
عبد اهلل مينا  / الشاعر األستاذ 
مكسى أبك اجميداف / الشاعر األستاذ 
ىشاـ غانـ / الشاعر األستاذ 
غازم كمخ  / الشاعر الدكتكر 
نافذ الجعب  / الشاعر األستاذ 

تكر جياد العرجا الذم تحدث عف الشيخ أحمد ياسيف أنو  ما زاؿ  عمى ىامش التاريخ ، رغـ كأدار ىذه األمسية الدؾ
ركعة أدائو كعظيـ فعالو ، كىذه ليست مكانة الشيخ ، فمثمو يممي ، كيكتب التاريخ بدمو ، كمثمو يتعمؽ ، يتمدد جسرا 

. ، تعيره الكتائب الزاحفة إلى العزة كالنصر
ـ كاستمر نضالو رغـ ضعؼ البدف كاالعتقاؿ 1987، كقاد انتفاضة الحجارة عاـ ( سحما)مف ىنا ، أنشأ الشيخ 

ـ كظؿ الشيخ أبيا حتى 2000كالتيديد بالنفي كالقتؿ كاغتياؿ القادات المحيطة بو ، ثـ قاد انتفاضة األقصى عاـ 
األرفع إف شاء اهلل بعد مقدمة ناؿ ما أراد ، ناؿ الكساـ  –كما النصر إال أف تحقؽ ىدفو الذم قاتؿ مف أجمو  –انتصر 

رائعة عف الشيخ قدـ الشعراء كؿ بذاتيتو كألقى الشعراء قصائدىـ في مدح كرثاء الشيخ أحمد ياسيف التي نالت إعجاب 
. الجميع كتخمميا التكبير كاليتافات 
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الصالكف األدبي   -6
 

لكطني لمفكر كالثقافة عمى رعاية المكاىب الشابة ، انطالقان مف حرص القائميف عمى المنتدل التربكم ، التابع لمتجمع ا
شعران أك )كدعميـ، كالعمؿ عمى إبراز مكاىبيـ ، فقد نبعت فكرة إقامة ممتقى أدبي يعرض فيو أصحاب المكاىب األدبية 

فقنا عمى كقد ات( . لغة كنقدان كبالغة كعركضان ) ما تجكد بو قرائحيـ أماـ مجمكعة مف الميتميف باألدب العربي ( نثران 
مف ( شعران أك نثران ) فيجد فيو الشباب الفمسطيني مف ىذا الجيؿ الذم يتذكؽ األدب العربي ( الصالكف األدبي ) تسميتو 

يستمع إلنتاجو ، كيقـك بنقده نقدان بناءن ، كتكجييو إلى الطريؽ الصحيح لنظـ الشعر أك كتابو القصة ، أك المسرحية 
. أك الخاطرة، عمى أسس صحيحة

: دير الصالكف األدبي نخبة مف الميتميف باألدب العربي كالمغة العربية ، منيـكم
نافذ : مصطفى عكض اهلل ، كاألستاذ: جياد العرجا ، أستاذ المغة العربية بالجامعة اإلسالمية ، كاألستاذ : الدكتكر 

: العاؿ أبك السبح ، كالشيخعطا اهلل عبد / الدكتكر: الجعب ، كنخبة مف أشير شعراء مدينة رفح ، كعمى رأسيـ 
ىشاـ غانـ ،كغيرىـ مف الشعراء كاألدباء الميتميف بالشعر : ناجي حمداف ، كاألستاذ : مكسى أبك جميداف ،كاألستاذ 

. كالقصة القصيرة كغيرىا مف ألكاف العمؿ األدبي 
/ يدير الصالكف األدبي الدكتكركيتـ عقد الصالكف األدبي يـك األربعاء كؿ أسبكعيف بعد صالة المغرب مباشرة ، حيث  

جياد العرجا الذم يقـك بتقديـ كممة مكجزة عف الصالكف األدبي ،ثـ يبدأ األدباء المشاركيف بأعماليـ في الصالكف كمف 
ثـ يقـك الحضكر بالتعميؽ عمى العمؿ األدبي ، كتكجيو صاحبو إلى ما فيو صكاب كبعد أف تنتيي ىذه الفقرة ، تبدأ 

( . شعران أك نثران )م عبارة عف فقرة حرة يقـك مف يريد بإلقاء إنتاجو األدبي فقرة أخرل ، كه
كيحاكؿ القائمكف عمى الصالكف األدبي مده بكؿ ما ىك جديد في مجاؿ األدب العربي، كمساعده الشباب عمى إتقاف 

/ نحك العربي، كالبالغة العركض كالقافية، كاؿ: المغة العربية ، كمف ثـ يتـ عقد الدكرات في مجاالت متعددة مثؿ 
. كغيرىا مف الدكرات

كيأمؿ القائمكف عمى الصالكف بأف يتطكر كاف يأخذ أشكاال مختمفة أخرل بحيث تطرح فيو مستقبالن قضايا أدبية أك 
تساعد في تكسيع أفؽ المشاركيف، كما يعمؿ القائمكف عمى الصالكف عمى إقامة أمسيات شعرية لمشعراء . لغكية 

. عرؼ الجميكر الفمسطيني عمى الناشئة مف ىؤالء الشعراء الشباب كي يت
ـ كيضـ حكالي عشريف عضكا مف  30/3/2005كقد انطمؽ الصالكف األدبي بفعالياتو كلقاءاتو الدكرية يـك األربعاء 

قصيرة كالمسرح كالقصة اؿ( الحر  –الشعبي  –التفعيمة  –العمكدم ) الشباب األدباء الذيف يكتبكف في الشعر بأنكاعو 
كالنشيد كالخاطرة ، كعقد حتى اآلف سبعة عشر لقاء ن في الصالكف األدبي منيا خمسة لقاءات استضاؼ فييا الصالكف 

األدبي شعراء كبار لإلفادة مف خبرات كاالستمتاع بتجربتيـ كبشعرىـ كانتاجيـ األدبي كىـ الدكتكر صالح البردكيؿ 
. الكريـ العسكلي كاألستاذ عبد اهلل مينا كاألستاذ مكسى أبك اجميداف كالدكتكر عطا اهلل أبك السبح كاألستاذ عبد 

كما ناقش الصالكف في بعض لقاءاتو قضايا أدبية متفرقة أبرزىا الشعر الشعبي كمكانتو في األدب الفمسطيني 
م كالذم كاستضاؼ الصالكف في ىذا المقاء الدكتكر غازم كمخ الشاعر الشعبي المعركؼ بكتاباتو في الشعر العاـ

. يعالج القضايا اليكمية لمشعب الفمسطيني كيطرح ىمكمو كقضاياه 
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كمف نشاطات الصالكف األدبي عمى صعيد األمسيات األدبية  فقد أقر الصالكف في لقائو السادس يـك األربعاء 
ربعاء ـ أمسية شعرية لنصرة األقصى يشارؾ فييا أعضاء الصالكف كقد عقدت ىذه األمسية يـك األ 15/6/2005

. ـ بعد صالة العصر مباشرة في مكتبة بمدية رفح  6/7/2005المكافؽ 
كما شارؾ أعضاء الصالكف األدبي في مسابقة أدبية عمى مستكل قطاع غزة بمناسبة اندحار العدك الصييكني عف غزة 

                                                   .                                  كفاز في ىذه المسابقة  خمسة مف أعضاء الصالكف األدبي 
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دكرة في عمـ العركض  -7
 

أقاـ  الصالكف األدبي بالمنتدل التربكم  دكرة في عمـ العركض في مقر المنتدل أشرؼ عمييا كأعدىا األستاذ مصطفى 
 9/4/2005ىذه الدكرة يـك السبت عكض اهلل ككاف عدد المشاركيف حكالي عشرة مف الشباب المكىكب بالشعر كبدأت 

ـ في امتحاف شامؿ لممشاركيف ، ككاف المقاء مرة كؿ أسبكع يـك السبت كبعد نياية  11/6/2005ـ كانتيت يـك السبت 
. الدكرة  كزعت الشيادات عمى المشاركيف  
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االنترنت بيف البناء كاليدـ ندكة بعنكاف  -8
 

 نيكنس ندكة بعنكاف االنترنت بيف البناء كاليدـ كذلؾ يـك الجمعة المكافؽ أقاـ التجمع الكطني لمفكر كالثقافة بخا
تحدث عف الذم صالح الرقب  الدكتكرشارؾ فييا كؿ مف  كقد  قاعة جمعية الشابات المسمماتفي   ـ13/5/2005

 د اهلل عكض عب. تحدث عف آثار االنترنت كقد أدار الندكة أالذم عاطؼ عثماف األغا  الدكتكرأخطار االنترنت، ك
حضرىا عدد مف المثقفيف كالميتميف، ىذا كقد لخصت الندكة كنشرت في مجمة اإلماـ العدد الرابع تحت زاكية ندكة ك

 .العدد
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مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر  -9
 

تضـ  لجنة كم عمى يد األستاذ أنكر النكاجحة بإشراؼ بقرار مف إدارة المنتدل الترب ـ 1/6/2005تأسس المركز في 
في مقر المنتدل التربكم كيحتكم عمى قاعتيف   األستاذ مدحت النحاؿ كاألستاذ أيمف عيدالتربكم إدارة المنتدل  أعضاء

كقاعة لممحاضرات كدركس  األكلى قاعة لمركز الحاسكب الذم يضـ ثمانية أجيزة حاسكب حسب المكاصفات المطمكبة 
الطالبات في المدارس كالجامعات عبر دركس في الحاسكب بأسعار رمزية كييدؼ المركز إلى خدمة الطالب كالتقكية 

       .تتكافؽ مع إمكاناتيـ كىك مركز غير ربحي بقدر ما ىك خدماتي  لمتكفير عمى الطالب 
:  دكرة في المجاالت التالية  30حكالي  بحمد اهلل تعالى حتى اآلف  أنيى المركزقد  ك
. حاسكب مبتدئ  -1
. فكتكشكب  -2
. تصميـ مكاقع انترنت  -3
. صيانة حاسكب  -4
.  ماالنترنت كالبريد االلكتركف -5
. ككرد متقدـ  -6
دارة تركيب شبكات  -7 . مبادئ كا 
. أكتككاد  -8
. ثريدم ماكس  -9

. صيانة الجكاؿ  -10
( متقدـ  –متكسط  –مبتدئ . ) المغة االنجميزية  -11
. الخط العربي  -12
. الفيزياء  -13

طالب كطالبة  مف طالب كطالبات المدارس كالجامعات كمف  مدرسيف  300كقد استفاد مف ىذه الدكرات حكالي       
.  كأطباء كممرضيف كميندسيف كمحاسبيف ك أشباؿ كذلؾ عمى مدار ستة شيكر مف عمؿ المركز 

ركز بحمد اهلل تعالى يفتح كشارؾ في المركز مدرسيف مميزيف بعضيـ كاف يعمؿ متطكعا ن لخدمة الطالب كال يزاؿ الـ
 .أبكابو ك يقيـ الدكرات المختمفة عمى مدار العاـ 
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المجنة االستشارية التربكية   -10
 

التربية كالتكجيو التربكم ىي مف سمـ أكلكيات المنتدل التربكم كلذلؾ قاـ المنتدل بتأسيس لجنة استشارية تربكية 
المجنة عمى تقديـ االستشارات المجانية العممية كالمكضكعية في كيتركز عمؿ ىذه ـ  2005/   6/  10انطمقت في   

مجاؿ التربية كالتدريس كالمناىج ككؿ ما يرتبط بذلؾ  كيرأس ىذه المجنة األستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدل التربكم 
:  ة ىي كمعو لجنة مف المشرفيف كاألساتذة كالمكجييف التربكييف القادريف عمى حمؿ ىذه األمانة ىذه المجف

 
. األستاذ نافذ سميماف الجعب  مدير مساعد في مدارس ككالة الغكث  -1
. الدكتكر جياد العرجا أستاذ مشارؾ في الجامعة اإلسالمية  -2
. األستاذ جماؿ أبك ىاشـ مدير قسـ اإلشراؼ بمديرية التربية كالتعميـ برفح  -3
. األستاذ غالب نصر اهلل مدرس متقاعد  -4
. عد المغارم مدير مدرسة بككالة الغكث األستاذ س -5
. األستاذ نصر فحجاف مدير مساعد بمدارس ككالة الغكث  -6
. األستاذ مدحت النحاؿ مدرس بمدارس الثانكية  -7
 

كقد أشرفت ىذه المجنة عمى تقييـ المنياج التعميمي لمدرسة األيتاـ التابعة لمجمعية اإلسالمية برفح كما أشرفت عمى 
ت القبكؿ لمدرسات كمديرة نفس المدرسة كمف أىـ أعماليا أيضا ن كضع تقرير كامؿ حكؿ عمؿ المدارس كضع امتحانا

 .الخاصة في قطاع غزة كتقييـ عمميا اإلدارم كالتعميمي 
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/ الممتقى الثقافي  الثالث بعنكاف  -11
اإلجازة الصيفية بيف االستثمار كالتسيب 

 
ـ  13/6/2005االثنيف : المكعد 
قاعة المنتدل التربكم برفح  :المكاف 

الجمعيات كالمؤسسات كاألشخاص الميتميف برعاية األطفاؿ كالشباب كالمخيمات الصيفية  : الفئة المستيدفة 
:  محاكر المقاء 

 لألستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدل التربكم       . كترحيب تسجيؿ -1

 لمدكتكر عطا اهلل أبك السبح   . الصيفية اإلجازة في أبنائنا تستيدؼ التي األجنبية المخططات -2

 لألستاذ صبحي رضكاف .     كالشعبي الرسمي الفمسطيني المستكل عمى الصيفية اإلجازة استثمار كاقع -3

نقاش عاـ     .  كمفيدة ممتعة صيفية إلجازة كتكصيات اقتراحات -4
م قدميا األستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدل بدأ المقاء بالتعارؼ بيف الحضكر ككممة ترحيب باسـ المنتدل التربك

مف فركع المنتدل التربكم  التربكم برفح كأشار إلى طبيعة عمؿ ىذا المنتدل  كعمؿ الممتقى الثقافي  الذم يعتبر 
ييدؼ إلى جمع المثقفيف في مدينة رفح بشكؿ أخص  ك التشاكر معيـ في قضايا تيـ المجتمع ك تيـ  كالممتقى 

حكؿ تـ قبؿ ذلؾ ممتقياف ك  الكاقع السياسي المتحرؾ إلى غير ذلؾ مف القضايا  ك ميف كتيـ السياسةاإلسالـ ك المسؿ
 مكضكع االنتخابات المحمية الفمسطينية في الضفة كالقطاع كحكؿ القضية الفمسطينية في المرحمة القادمة  كاؿ

كتحدث عف عالقة فتياتنا كفتياننا  شبابنا ك كاإلجازة الصيفية التي بدأت اآلف لطالبنا  لمغاية  ىاـ المطركح ىنا 
. المنتدل التربكم بالتجمع الكطني لمفكر كالثقافة كفرع لو في رفح 

 
أبك السبح حكؿ المخططات المعادية التي تستيدؼ أبنائنا في اإلجازة الصيفية  عطا هللالدكتكر  ثـ تحدث بعد ذلؾ 

ر مصير األمة لخمسيف أك مئة سنة قادمة ، كىذه القضية يدركيا مف ممؾ عقكؿ الناشئة ممؾ تقرمكأكد في حديثو أف  
المسمـ ك غير المسمـ ألف الشباب عندما يتبنى قضية ما يتبناىا بحرارة الشباب ك بقكتو عنفكانو فإف كاف الشباب قد 

ذا أحسف تربيتيـ كصيغت عقكليـ بما يحقؽ أىداؼ األمة كغاياتيا كاف ليذا الشباب انتماء حقيقي ألمتو  ككطنو كا 
كتطرؽ لحاؿ الشباب األكائؿ  الذيف لتمؾ األيدم الخبيثة  ٍ   نشأ منتـ أم أف تناكلتو أيدم خبيثة فشكىت عقمو ك فكره 

يتـ إرساليـ في بعثات لمخارج ككيؼ يتـ استيداؼ األكائؿ مف الطالب كالطالبات في بعثات كمخيمات صيفية ألىداؼ 
. ظاىرىا الرحمة كباطنيا السكء 

 
كاقع استثمار اإلجازة الصيفية في بالدنا داخؿ فمسطيف أك داخؿ  تقييـ  حكؿتحدث باختصار ستاذ صبحي رضكاف األ

كتطرؽ إلى األساليب التي يتبعيا المنشطكف في المخيمات الصيفية مع األطفاؿ كاالختالط  قطاع غزة بشكؿ أخص
الصيفية كالمكاد التي  تدرس داخؿ ىذه المخيمات كعيكبو كالبرامج كالخطط التي يتبعيا القائمكف عمى المخيمات 

كتطرؽ أيضا ن إلى أشكاؿ المخيمات األخرل  مثؿ مراكز تحفيظ القرآف كالمخيمات المسجدية كالدكرات التثقيفية كدكرات 
. الحاسكب كبرامج الصيؼ المتنكعة التي يقـك بيا البعض لغرض مادم أك تنظيرم أك ماشابو 
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قاش مفتكح كمداخالت مف الحضكر حكؿ ىذا المكضكع كخرج المجتمعكف بجممة مف التكصيات في النياية كاف ىناؾ ف
:  كالنصائح  الستثمار ايجابي كجيد في االجازة الصيفية منيا 

بعض التكصيات التي أكصى بيا المجتمعكف خالؿ المقاء   
. الحذر مف إرساؿ الطالب كالطالبات في منح جامعية لمدكؿ األكركبية  -1
الحذر مف إرساؿ طالبنا كطالباتنا في بعثات لمخارج عبر المؤسسات الماسكنية مثؿ جفعات حبيبة كبذكر  -2

 .السالـ 

 الطالب كالطالبات كقت الفراغ بما يعكد عمى الستغالؿمسبقة كخطط الصيفية ضمف برامج  لإلجازة االستعداد -3
 .بالنفع ك الفائدة

جسـ في اؿيساعد في تقكية  كيساعد في اكتساب معمكمات ، ضركرم كميـ في حياة الطفؿ ألنو مءالمعب ش -4
 .الغير  أف يككف ىذا الجسـ رشيؽ ، يعطي لو خبرة في التعامؿ ك التكاصؿ مع

 مع يتحدثكف ، بعض مع ىـترؾفي المخيمات الصيفية ك   مراىقةاؿ كالبنت مراىؽاؿ الشاب بيف االختالط -5
 .فان ىذا أمر مرفكض دينان كعر بعض مع كيدبككف بعض

 دكرىا تؤدمؿ الصيفية المخيمات عمى لمقياـ مدربيف تدريبب الرسمية ك األىمية المؤسسات ك المجتمع اىتماـ -6
 . كأحسف أفضؿ بشكؿ

كالمنشطيف  الالزمة األدكات ات ككالنشاط األلعاب جميعكالسنة تضـ  الصيؼ متخصصة طكاؿ مؤسسات إيجاد -7
 .كالشباب  ؿكالمدربيف الحتكاء األطفا

 اتالمعسكر أم عمى مستكل في خارج بيئة السمطة  كىـ في خارج بيئة البيت ئبناألأكلياء األمكر  بةمراؽ  -8
 .ة كالمخيمات الترفييية الصيفي

 .تعكيد األطفاؿ في المخيمات الصيفية عمى الحديث كالتعبير عف الذات كتدريبو عمى ذلؾ  -9

 ؼت كالرحالت لدعـ البرامج الصيفية األخرل لتثقيتفعيؿ دكر المسجد كمؤسساتو مف مراكز التحفيظ كالندكا -10
 .الطالب كالطالبات دينيا ن 
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لممتقى إبداع بالمنتدل التربكم   األمسية الثقافية اإلبداعية األكلى  -12
 

ـ 16/6/2005ىػ ، المكافؽ  1426/ جماد األكؿ/ 9أقاـ ممتقى إبداع بالمنتدل التربكم يـك الخميس 
، أمسية ثقافية إبداعية كذلؾ في مقر المنتدل ... ان مف المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية بحضكر أكثر مف ستيف طالب

التربكم تخمميا العديد مف البرامج كالفقرات المتنكعة كالتي قدميا أعضاء ممتقى إبداع كقد نالت إعجاب الجميع  فقد 
كاف ثقافة المجتمع ، ككاف ىناؾ مسابقة قدـ العضك محمد سمطاف أنشكدة إسالمية جميمة كقدـ األعضاء مسرحية بعف

 Lcdثقافية كسحب عمى األرقاـ كزع مف خالليما الجكائز القيمة عمى الحاضريف ، كقدمكا أيضان العديد مف عركض 
. كقد كانت ىذه الفقرات مف إعداد أعضاء الممتقى 

ف الفرصة أماميـ كأنيـ ىـ مف سيبني أيمف عيد مدير ممتقى إبداع  أ/  كمف خالؿ األمسية كفي كممة لو أكد األستاذ 
ىذا الكطف كأف المستقبؿ ليـ كبيف ليـ المخاطر التي تحيط بيـ كتحاكؿ التأثير سمبيان عمييـ ، كأكد ليـ أف اليـ الذم 

يحممكنو كبير جدان ، كعمى كاىميـ مسئكلية عظيمة في الرقي بيذا الكطف ، كأنيـ البد أال يكفركا جيدان في سبيؿ 
.   غالي فمسطيف ، مكضحان ليـ أف كؿ أطفاؿ العالـ يعيشكف برفاىية كسعادة إال أطفاؿ فمسطيف كطنيـ اؿ
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/ األمسية الشعرية لنصرة األقصى بعنكاف  -13
األقصى في خطر 

 
ـ أمسية شعرية لنصرة  15/6/2005أقر الصالكف األدبي بالمنتدل التربكم برفح  في لقائو السادس يـك األربعاء 

. ارؾ فييا أعضاء الصالكف األقصى يش
ـ بعد صالة العصر مباشرة في مكتبة بمدية رفح بمشاركة  6/7/2005كقد عقدت ىذه األمسية يـك األربعاء المكافؽ 

عشرة مف الشعراء كاألدباء كجميعيـ أعضاء في الصالكف األدبي بالمنتدل التربكم كقد حضر األمسية  جمع غفير مف 
عامة ككاف مدير األمسية الدكتكر جياد العرجا مدير الصالكف األدبي كعضك إدارة  محبي الشعر كاألدب كالجميكر

بيت المقدس أكبر مف أف يستكعبو حديث، أك ندكة أك مؤتمر،أك  المنتدل التربكم كأكد في بداية ىذه األمسية أف
، ال يزيد عف ككنو تذكير لنا جميعا ببيت المقدس ا لذم ىك عنكاف رئيس في أمسية شعرية، كأف ما نقـك بو اليـك

ثـ فتح المجاؿ لمشعراء لممشاركة بقصائد يعبركف عف حبيـ لألقصى كالقدس ماضي كحاضر كمستقبؿ المسمميف 
كيحرضكف العرب لحمايتو كالذكد عنو كقد شارؾ في ىذه األمسية عشرة شعراء منيـ خمسة مف الشعراء الشباف 

. لمعركفيف األعضاء في الصالكف األدبي كخمسة مف الشعراء ا
: أسماء الشعراء المشاركيف في األمسية كالقصائد التي ألقكىا 

رسالة حب ألبي تماـ نصر فحجاف - 1
بشائر النصر أحمد عيسى - 2
يا قدس ال تبكي عمييـ نافذ الجعب - 3
إثبات محمد العرجا - 4
حبيبة ىشاـ غانـ - 5
حزف ككآبة  زىير أبك خاطر - 6
الشعر العامي قصائد مف غازم كمخ - 7
نبض المجد محمكد الرنتيسي - 8
زفرات القدس مكسى أبك اجميداف - 9
األقصى خط أحمر  مازف أبك امطير - 10
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المخيـ الصيفي األكؿ لمتجمع الكطني لمفكر كالثقافة بخانيكنس   -14
باالشتراؾ مع مؤسسة إنقاذ الطفؿ 

 
، أقامت  ـ، كباالشتراؾ مع المجنة الكطنية16/7/2005بتاريخ  العميا لممخيمات الصيفية كمؤسسة إنقاذ الطفؿ، ن

طالبان في منطقة معسكر خاف يكنس حيث أنيا مف أشد المناطؽ تضررا، قدمت في  250الجمعية مخيـ صيفي ضـ 
سمكؾ الدينية ػ الثقافية ػ الرياضية ػ القيـ كاؿ)ميارات كترفيو كتثقيؼ خاص حيث تـ تقسيـ زكايا المخيـ إلى ستة زكايا 

 .، كاستمر المخيـ لمدة أسبكعيف ، تخمميا رحمة استكشافية(ػ المكاىب كالدعـ النفسي ػ الفنية
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نادم األكائؿ بممتقى إبداع بالمنتدل التربكم  -15
 

لقاء ن مكسعا ن مع الطالب األكائؿ كالمتفكقيف في الصؼ التاسع  ـ  3/8/2005عقد المنتدل التربكم يـك األربعاء 
محافظة رفح بيدؼ تأسيس نادم لمطالب األكائؿ في الصؼ التاسع األساسي كمرحمة أكلى ييدؼ لتنمية األساسي في 

 .قدراتيـ المعرفية في كافة المجاالت المنيجية كالتعميمية كالالمنيجية 

ف في طالبا ن جميعيـ مف الطالب األكائؿ المتميزيف كالمتفكقي 45ك قد حضر االجتماع األكؿ لنادم األكائؿ حكالي 
مدارسيـ إضافة لبعض الضيكؼ كقد رحب األستاذ عبد الرءكؼ شقفة مدير النادم بالحضكر مف الطالب كاألخكة 

الضيكؼ مف األساتذة كالمدرسيف الذيف سيدربكف الطالب عمى الميارات المختمفة كيمدكنيـ بالمعارؼ المتنكعة كبدأ 
حكؿ التعريؼ كالمبادمء كالمنطمقات الفكرية لممنتدل التربكم  البرنامج التأسيسي األكؿ بكممة لمدير المنتدل التربكم

ثـ كممة لمدكتكر غازم حمد حكؿ ىذه الفكرة الرائدة كدكر الشباب في قيادة األمة كالدكر الريادم المطمكب مف الشباب 
اإلرشاد الميني في كافة مكاقعيـ ، كتحدث بعد ذلؾ األستاذ أمجد جمعة يعمؿ في مجاؿ التكجيو كاإلرشاد النفسي عف 

كالنفسي كأىميتو ثـ كممة لألستاذ حسيف الشاعر تخصص عمكـ فيزياء حكؿ الفيزياء العممية كتحدث األستاذ محمد 
ك تاله األستاذ مركاف أبك زيد تحدث حكؿ برامج الحاسكب ثـ األستاذ باسـ المغارم  أبك عمكاف حكؿ المجاؿ الفكرم 

 .كة المدرسكف كؿ حكؿ دكره في برامج النادم المقبمة حكؿ كسائؿ الغزك الفكرم قد تحدث األخ
كفي نياية المقاء فتح باب النقاش حكؿ مختمؼ العمـك كالمعارؼ المتنكعة التي يحتاجيا الطالب في ىذا السف كما 
ىـ يمكف أف يخدـ دراستيـ كيككف عكنا عمى تفكقيـ كقد أدلى جميع الطالب بآرائيـ كاقتراحاتيـ التي تركزت عمى حاجت

 .لدركس التقكية في الرياضيات كالفيزياء كجميع برامج الحاسكب 
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لممتقى إبداع بالمنتدل التربكم  األمسية اإلبداعية الثانية   -16

 
بحضكر أكثر مف خمسيف شبالن ، كبعد صالة العصر مباشرة ، كبقاعة المنتدل التربكم أقاـ ممتقى إبداع األمسية 

ـ ، كقد كاف عريؼ األمسية األخ محمد إبراىيـ أبك شبيكة ، كبدأ  25/8/2005يـك الخميس الثقافية اإلبداعية الثانية  
مف إعداد األخ عبادة عبد الناصر عكاد ، ثـ كانت أكؿ فقرات األمسية تالكة عطرة لمذكر الحكيـ   Lcdالمقاء بعرض 

ع أكد فييا دكر الفتية كاألشباؿ في بناء تالىا أحد أعضاء الممتقى ،ثـ كممة األستاذ أيمف محمد عيد مدير ممتقى إبدا
، " أربط الجرح كقاـك : " كتحدث عف بعض نشاطات الممتقى ثـ كانت ىناؾ أنشكدة لمشبؿ جياد السكالمة كانت بعنكاف
، ثـ "يا عابد الحرميف " ثـ كانت فقرة المسابقة الثقافية  كالمتنكعة  كالتي قدميا محمد أبك شبيكة ثـ أنشكدة بعنكاف 

مت فرقة المسرح بالممتقى مسرحية لمدة عشر دقائؽ عف التفكؽ ك النجاح ، ثـ أنشكدة بالمغة اإلنجميزية لألخ قد
محمد أبك شبيكة كفي نياية األمسية تـ تكزيع نشرة بعنكاف أييا الفقيد الغالي ، ككزعت في نياية المقاء الجكائز 

. المتنكعة عمى الحضكر 
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احتفاؿ اإلسراء كالمعراج  -17
 

بمناسبة ذكرل اإلسراء كالمعراج كبمناسبة مركر ثالثة أشير عمى تأسيس مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر 
بالمنتدل التربكم كالذم خرج  أكثر مف مائة طالب كطالبة  أقاـ المنتدل التربكم  االحتفاؿ الكبير ييذه المناسبتيف  

في مسجد األبرار ككاف عريؼ االحتفاؿ األستاذ أيمف عيد كألقى ـ بعد صالة المغرب مباشرة  3/9/2005يـك االثنيف 
الدكتكر عطا اهلل أبك السبح كممة بمناسبة ذكرل اإلسراء كالمعراج  كتحدث األستاذ نافذ الجعب كممة المنتدل التربكم 

مركز بعقد أكثر حكؿ دكر المنتدل كمركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر في خدمة المجتمع المحمي حيث قاـ ىذا اؿ
مف عشريف دكرة في الحاسكب بكافة مجاالتو كدكرات تخصصية كتعميمية أخرل خدمت ىذه الدكرات أكثر مف مائة 

طالب كطالبة  ككزعت في نياية الحفؿ شيادات تخريج دكرات الحاسكب كالدكرات التخصصية التي أقاميا المركز عمى 
كما  شيادات تقدير عمى المدرسيف الذم تفانكا في عمميـ خالؿ المركز  الطالب كالطالبات الذيف أنيكا دكراتيـ بنجاح

. طكاؿ مدة الدكرات آمميف أف يككف  ذلؾ العمؿ في ميزاف حسناتيـ 
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الصالكف األدبي األكؿ بالتجمع الكطني لمفكر كالثقافة بخانيكنس   -18
 

ـ، كقد حضره لفيؼ مف األدباء كالشباب 1/10/2005عقد التجمع الكطني لمفكر كالثقافة الصالكف األدبي األكؿ بتاريخ 
المبدعيف عمى اختالؼ إبداعاتيـ سكاء في الشعر أك القصة أك المسرح أك غيرىا، كقد كاف بمثابة المقاء التأسيسي 

أحمد األسطؿ، كقد كمؼ األخ أحمد بمتابعة كمباشرة أعماؿ الصالكف، / لمصالكف حيث تـ تحديد مدير لو كىك األخ 
فؽ األخكة الحضكر عمى عقده كؿ أسبكعيف مف تاريخو بعد المغرب ، عمى أف يتضمف قراءات حرة في األدب كقد ات

ككذلؾ االستماع إلى األعماؿ اإلبداعية كنقدىا كتكجيو أصحابيا، كالتعرؼ عمى الحاجات لدل ىؤالء المبدعيف، حتى 
 .يتسني لمقائميف عقد دكرات خاصة تنمك بالقدرات كالميارات
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لممنتدل التربكم  اإلفطار الجماعي الثاني -19
 

عقد المنتدل التربكم لقاء ن مفتكحا ن مع بعض األخكة المثقفيف كاألساتذة عمى مائدة رمضانية لمناقشة بعض األمكر 
التي تيـ المجتمع الفمسطيني ك مناقشة بعض نشاطات المنتدل التربكم كعمى رأسيا تأسيس ممتقى سياسي في 

لميتميف بالسياسة إلى جانب بعض األخكة السياسييف في مدينة رفح لممساعدة كالمساىمة في التربية المنتدل يضـ ا
السياسية ليذا الجيؿ الصاعد مف األخكة كالشباب التكاؽ لممعرفة كممف عندىـ المكىبة السياسية في التحميؿ كاالطالع 

. كالمناقشة 
ـ بحضكر األخكة الميتميف بالسياسة كأعضاء الممتقى  12/10/2005كقد عقد ىذا المقاء يـك  األربعاء المكافؽ 

الثقافي كأعضاء الصالكف األدبي بالمنتدل التربكم ، كقد أدار المقاء األستاذ نافذ الجعب الذم تحدث حكؿ أىداؼ 
مكضكع المنتدل كطمكحاتو كأبرز نشاطاتو كاقترح أماـ الحضكر فكرة تأسيس ممتقى سياسي كفتح باب المناقشة ليذا اؿ
. الذم كجد استحسانا ن كبيرا ن بيف الحضكر كرشح البعض أنفسيـ لعضكية ىذا الممتقى كالمساىمة في تأسيسو 

كبعد ذلؾ استمع األخكة لقصيدة مف الدكتكر غازم كمخ مف الشعر الشعبي ككممة قصيرة مف األستاذ مصطفى عكض 
. ء قبؿ اإلفطار حتى يحيف أذاف المغرب اهلل ناقد كأديب في الصالكف األدبي كختـ ىذا المقاء بدعا

. كبعد صالة المغرب جماعة تناكؿ الحضكر  طعاـ اإلفطار جماعة 
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بالمنتدل التربكم  الممتقى السياسي -20
 

عقد الممتقى السياسي بالمنتدل التربكم ثالث لقاءات لتأسيس ممتقى يجمع األخكة الميتميف بالسياسة           
فظة لتبادؿ اآلراء كالتكصيات حكؿ المستجدات السياسية في المنطقة إلثراء الفكر كالتحميؿ كالسياسييف في المحا

كاالطالع عمى مجريات األمكر ، كقد كاف المقاء األكؿ خامس أياـ عيد الفطر المبارؾ جمع المثقفيف كالميتميف 
ىػ المكافؽ  1426شكاؿ  5 بالسياسة كأعضاء المنتدل التربكم كأعضاء الممتقى الثقافي كذلؾ يـك االثنيف

ـ بعد صالة المغرب مباشرة في المنتدل التربكم كأدار المقاء الدكتكر فؤاد النحاؿ الذم أكد عمى أىمية  7/11/2005
التربية السياسية كضركرة المتابعة السياسية كالتحميمية لمجريات األحداث في المنطقة ك اتفؽ الحاضركف عمى 

. ممتقى يرأسو الدكتكر فؤاد النحاؿ  تأسيس لجنة تحضيرية ليذا اؿ
: مف نشاطات الممتقى السياسي 

. إصدار كرقة عمؿ خاصة بالممتقى السياسي  -1
. إصدار نشرات سياسية تكعكية لمناقشتيا كقد صدر عدة نشرات بيذا الخصكص  -2
. ندكات كأىميا ندكة بعنكاف التأصيؿ الشرعي كالسياسي لالنتخابات التشريعية  -3
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الثبات عمى طريؽ الدعكة ندكة بعنكاف  -21
 

ىػ  1426شكاؿ  22أقاـ المنتدل التربكم ندكة تربكية بعنكاف   الثبات عمى طريؽ الدعكة يـك الخميس الخميس 
ـ في المنتدل التربكم كقد أدار  المقاء  األستاذ نافذ الجعب كحاضر في ىذه الندكة الدكتكر  24/11/2005المكافؽ 

. صالح الرقب 
:  رز كمحاكر كعناصر المحاضرة أب

: تعريؼ الثبات 
ىك الثبات عمى الدعكة حتى تحقيؽ إحدل الحسنييف إما النصر أك الشيادة 

: صكر كمكاطف كمظاىر الثبات  
الثبات في الفتف   -1 

فتنة  –الد فتنة الزكجة كاألك  -فتنة الجاه كالمنصب  -فتنة الماؿ  ) مف أنكاع الفف التي تصرؼ المؤمف عف دينو    
(  فتنة الدجاؿ  –الطغياف كالظمـ 

الثبات أماـ األعداء  -2
( أماـ صناع القرار كالحكاـ –في ساحات المعارؾ ) 
( تحكيـ شرع اهلل كتطبيقو في  الكاقع ) الثبات عمى شريعة االسالـ  -3
الثبات عند الممات   -4
الثبات عمى الطاعة   -5
ف الثبات في مكاجية الشدائد ةالمح -6

: معكقات الثبات 
. التنشئة األسرية  -1
. صحية أقراف السكء  -2
. الغفمة كالنسياف  -3
. اإلعجاب بالنفس  -4
. الجيؿ بأسباب كطرؽ الثبات  -5
. اليأس  -6
. ضعؼ الرؤية اإليمانية لمفيـك الصراع بيف الحؽ كالباطؿ  -7
(  . االبتالءات ) اليركب مف القركح  -8
. ـ إيجاد بعض الخصك -9

الجيؿ بالسنف الربانية    -10
: أسباب كعكامؿ الثبات 

. اإلقباؿ عمى القرآف تالكة كتدبرا ن كعمال ن  -1
. التزاـ شرع اهلل كالعمؿ الصالح كالتقرب إلى اهلل بالطاعات  -2
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. تدبر قصص السابقيف مف األنبياء كالصالحيف  -3
. الدعاء كذكر اهلل  -4
. ا تؤدم لمسعادة الثقة بطريؽ اإلسالـ كأنو -5
. اهلل   لممارسة الدعكة  إؿ -6
. االلتفاؼ حكؿ أىؿ الثبات مف العمماء كالصالحيف   -7
. الثقة بنصر اهلل تعالى كأف المستقبؿ لإلسالـ  -8
. اإليماف بالقدر  -9

. معرفة حقيقة الباطؿ كعدـ االغترار بقكتو  -10
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المسابقة الثقافية اإلبداعية األكلى   -22
التجمع الكطني لمفكر كالثقافة ب

 
ـ ، 7/12/2005في تظاىرة احتفالية حاشدة اختتمت جمعية التجمع الكطني لمفكر كالثقافة مساء يـك األربعاء  

فعاليات المسابقة الثقافية اإلبداعية األكلى كالتي قامت عمييا دائرة الطالئع كالشباب بالجمعية ، كذلؾ في قاعة 
فريؽ منطقة مسجد المجمع اإلسالمي ػ فريؽ منطقة : بالتجمع، حيث ضـ المقاء كؿ مف  الندكات الكبرل الخاصة

إبراىيـ سميماف مقدـ / مسجد النكر ػ  فريؽ منطقة السطر، كُتكج المقاء بفكز فريؽ منطقة السطر، ىذا كأفاد األستاذ
مثقؼ ثـ مكاصمة المشكار معو  ليككف المسابقة أف ىذه الفعاليات كسيمة يتـ مف خالليا  انتقاء كادر شبابي طالئعي 

قادران عمى تحّمؿ المسئكلية كأعباء المرحمة القادمة التي تستدعي تضافر الجيكد كرص الصفكؼ، كأكد أف المسابقة 
جرت في جك تسكده األخكة كالمحبة كسط ابتياج مف الحضكر حيث كانت الفقرات ممتعة كشيقة كالتي ُبدأت بالقرآف 

يس التجمع الدكتكر صالح البردكيؿ كالتي قاؿ فييا أنو يجب أف نعيد األمكر إلى نصابيا بحيث الكريـ ثـ كممة رئ
يصبح المثقؼ ىك الدرع الكاقي ألمتو مف الغزك الفكرم الخارجي كيككف متبكعان كليس تابعان لتتسمسؿ القيادة منو إلى 

كنكه إلى أف التجمع يطمح إلى إيجاد مركز السياسي ثـ العسكرم،كأف التجمع ييدؼ إلى تصحيح مثؿ ىذه األفكار، 
لمتدريب القيادم حيث أف األمة بحاجة إلى قادة بعدما استيدؼ الصياينة الكثير منيـ كالمستقبؿ يحتاج إلى تطكير 

" ليمى العراؽ"القدرات البشرية بما يكفي لمنمك كالتطكر المأمكؿ، ثـ أجريت المسابقة كتخمميا قصيدة شعرية بعنكاف 
. األستاذ الشاعر عبد الكريـ العسكلي كفقرات إنشادية قدميا المنشداف عبد اهلل جكدة كأحمد العقاد ألقاىا

فالش حكؿ التعريؼ بالتجمع " إؿ سي دم"ىذا كقد تخمؿ المسابقة فقرات ترفييية مع الجميكر مع عرض  
قة كسط سركر الجميكر الغفير الذم ، كفي ختاـ المسابقة كزعت جكائز قيِّمة عمى الفرؽ المتساب"كأىدافو كطمكحاتو

عبر عف سعادتو بيذا المقاء اإلبداعي كالذم سُيطكر لمقاءات ثقافية كاعدة ترنك لتحقيؽ األىداؼ كالطمكحات التي 
 .أجريت مف أجميا
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ندكة بعنكاف   -23
التأصيؿ الشرعي كالسياسي لالنتخابات التشريعية الفمسطينية 

 
. ـ  8/12/2005ىػ المكافؽ  1426ذم القعدة 6الخميس : الزماف 
. قاعة منتدل شارؾ الشبابي : المكاف 

. محمد صقر : مدير الندكة 
. فراس األسطؿ . التأصيؿ الشرعي  أ -1: المحاضركف 

. غازم   حمد  .التأصيؿ السياسي  د -2                  
. اإلخكاف خاصة كعامة الناس بشكؿ عامة : الفئة المستيدفة 

. دعكة خاصة لمصؼ  600+ دعكة عامة   140زعت حكالي ك: الدعكات 
 

: التفاصيؿ 
أقاـ الممتقى السياسي بالمنتدل التربكم برفح ندكة حكؿ التأصيؿ الشرعي كالسياسي لممشاركة في االنتخابات 

ب ـ بعد صالة المغرب مباشرة حيث أدار الندكة األستاذ محمد صقر الذم  رح 8/12/2005التشريعية يـك الخميس 
بالحضكر كالضيكؼ باسـ المنتدل التربكم  ، كتحدث األستاذ فراس األسطؿ حكؿ التأصيؿ الشرعي لممشاركة في 

االنتخابات التشريعية كقد أكرد األدلة التي تجيز ىذه االنتخابات باعتبارىا شيادة كأمانة كأنيا مف األمكر المعقكلة 
ييا االجتياد ك البحث عف  جمب المصمحة كدفع الضرر عكس المعنى الداخمة في السياسية الشرعية كالتي يجكز ؼ

. األمكر التعبدية التي يجب فييا االستجابة دكف السؤاؿ عف حكمتيا أك االجتياد فييا إال مف خالؿ النص الشرعي 
الى ثـ تحدث الدكتكر غازم حمد حكؿ التأصيؿ السياسي لالنتخابات التشريعية كبدأ الحديث عف ضركرة تطبيؽ قكلو تع

في كؿ مجاالت الحياة كمنيا الدكلة كالتشريع كبيف أف عمى المسمـ أف يقكد المجتمع كيقؼ ضد ( إف الحكـ إال هلل )  
كؿ أنكاع الظمـ سكاء كاف بطالة أك محسكبية أك تعيينات فاسدة أك اعتقاالت أك تشريعات ألنيا مف المنكر الذم يجب 

. إنكاره 
ة في العمؿ التربكم  كالخدماتي كالجيادم مما يجعؿ ليا رصيدا ن كافرا ن لدخكؿ ثـ تحدث عف دكر الحركة اإلسالمي

. العمؿ السياسي كالذم يمثؿ ثمرة لياذ المشكار الطكيؿ 
كفي نياية الندكة كجيت األسئمة مف قبؿ الحضكر لألخكيف المحاضريف حيث أجابا عمييا بقدر ما سمح الكقت كقد 

ٍن عمى اىتماميـ كحضكرىـ كلممنتدل كانت بعض المداخالت مف بعض الحض كر كانتيت بشكر الحاضريف جميعاَ 
. التربكم الذم أفسح لمجميع بيذه الندكة اليامة 

 
. تـ تكزيع  الدراسة الكاممة لمدكتكر يكنس األسطؿ بيذا العنكاف في الندكة : مالحظة 

 www.tajammoh.comالنسخة كاممة مف ىذه الدراسة عمى مكقع التجمع الكطني لمفكر كالثقافة 
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المسابقة األدبية بمناسبة اندحار العدك الصييكني مف غزة   -24
 

ميرجانا ن لتكريـ المشاركيف كالفائزيف في  29/12/2005أقاـ التجمع الكطني لمفكر كالثقافة بخانيكنس الخميس 
مف  تكشارؾ فييا العشرا ميكفالمسابقة األدبية بمناسبة  االنسحاب مف غزة ك التي أعمف عنيا قبؿ االنسحاب الصو

الشعراء كاألدباء مف كافة القطاع كقد ألقى كممة التجمع الدكتكر صالح البردكيؿ رئيس التجمع الكطني لمفكر كالثقافة 
. الفمسطيني القادـ   مكالمرشح لممجمس التشريع

عمى األرض أعمف التجمع بعد إعالف الحككمة الصييكنية عف نيتيا االنسحاب مف قطاع غزة كبدأت االستعدادات 
الكطني لمفكر كالثقافة عف مسابقة أدبية بعنكاف المقاكمة تنتصر كاالحتالؿ يندحر لتكثيؽ ىذه المناسبة العظيمة 

بالشعر كالقصة كالمسرح كاألنشكدة كليعبر الشعراء كاألدباء عف فرحة شعبنا العظيـ بيذا االنتصار بعكاطفيـ كاقالميـ 
. كاف دائما ن دافعا ن لجذكة الثكرة  كباألدب المقاكمة الذم

كبعد أف تمقى التجمع عشرات المشاركات كاألعماؿ األدبية شكؿ لجنة تحكيـ ليذه المشاركات يرأسيا الدكتكر جياد 
العرجا كيشارؾ فييا الدكتكر صالح البردكيؿ كالدكتكر عبد الخالؽ العؼ كاألستاذ جماؿ أبك ىاشـ كاألستاذ مصطفى 

انتياء التحكيـ كرصد الدرجات كتقييـ المشاركيف أقاـ التجمع ىذا الميرجاف لتكريـ كؿ مف شارؾ  عكض اهلل كبعد
بقممو كعاطفتو الجياشة كحماسو فرحة شعبنا الفمسطيني بالنصر كاندحار العدك الصييكني مف غزة  كعقد الميرجاف 

. التحكيـ في قاعة بمدية خانيكنس  بحضكر ممثؿ عف البمدية كادارة التجمع كلجنة 
: برنامج الميرجاف 

ك مقدمة قصيرة لعريؼ الميرجاف عف مبررات التجمع إلقامة مثؿ  ـافتتح الميرجاف بقراءة آيات عطرة مف القرآف الكرم
ىذا االحتفاؿ كىذه المسابقة التي جاءت لتجسد فرحة شعبنا بالنصر كالذم جاء ثمرة لجياد شعبنا كألقى الدكتكر 

لتجمع الكطني لمفكر كالثقافة كتحدث  عف دكر التجمع في تصحيح الثقافة كالفكر كدكر األدب صالح البردكيؿ كممة ا
كالشعر المقاكـ في احياء جذكة االنتفاضة كتحدث عف دكر الكثير مف الشعراء الذيف كانكا بشعرىـ تحريضا ن عمى 

كد في المنطقة بأسرىا كأكد أف القمـ المقاكمة كالصمكد كالثبات كدعا إلى تبني فكر عربي كاسالمي سميـ يجب اف يس
. الفمسطيني كاألدب الفمسطيني إنما ىك قمـ كأدب مجاىد فيو الخير الكثير 

كبعد ذلؾ ألقى األستاذ عبد الكريـ العسكلي قصيدة بعنكاف سالـ لمكطف كىي القصيدة التي حازت عمى المرتبة األكلى 
الشاعر فايز أبك شمالة كالذم أسيب في الحديث عف الشعر في الشعر ثـ كممة بمدية خانيكنس ألقاىا الدكتكر 

. كالشعراء كدكر األدب في القضية الفمسطينية 
كتال ذلؾ قصائد لمدكتكر غازم كمخ مف الشعر الشعبي تتحدث عف غزة تنتصر ثـ كممة لجنة التحكيـ ألقاىا رئيس 

ذه المسابقة كطرؽ تحكيميا كالمشاركات الفائزة المجنة الدكتكر جياد العرجا كقد تحدث بالتفصيؿ عف خطكات اجراء ق
. في كؿ مجاؿ كدعا أعضاء لجنة التحكيـ ليكزعكا الجكائز عمى جميع الفائزيف كالمشاركيف 

:  كقد كانت المشاركات الفائزة عمى النحك التالي 
. قصيدة سالـ لمكطف لمشاعر عبد الكريـ العسكلي  في الشعر   -1
. كف لألخ سامي أبك الخير في القصة القصيرة قصة قبؿ أف يأتي اآلخر -2
. مسرحية عيد في المستكطنة لألستاذ  جمعة أبك الحاج في المسرح  -3
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. نشيدة  فانفركا أشباؿ غزة لألخ جياد دركيش في النشيد  -4
 .كقد قدمت جائزة تقديرية لمدكتكر غازم كمخ عف الشعر الشعبي الذم شارؾ فيو بتميز 
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اإلصدارات  -25
إصدارات التجمع الكطني لمفكر كالثقافة بخانيكنس كالمنتدل التربكم برفح  مف

 
مالحظات اإلصدار م 

مجمة فصمية يصدرىا التجمع كقد صكر منيا حتى اآلف أربعة أعداد مجمة اإلماـ  1

الث كتاب أصدره المنتدل التربكم يحتكل عمى كؿ ما قيؿ في الممتقى الثقافي  الثكتاب االجازة الصيفية  2
بعنكاف االجازة الصيفية بيف التسيب كاالستثمار 

كتاب أصدره المنتدل التربكم يحتكم عمى جميع المشاركات األدبية التي قدمت في كتاب الشيخ أحمد ياسيف  3
األمسية التي أقاميا المنتدل في الذكرل األكلى الستشياد الشيخ أحمد ياسيف 

يحتكم عمى المشاركات األدبية الكاممة التي قدمت في األمسية  كتاب تحت الطباعةكتاب األقصى في خطر  4
الشعرية التي أقاميا المنتدل التربكم لنصرة األقصى 

5 
نشرة بعنكاف التأصيؿ 
الشرعي لالنتخابات 

نشرة أصدرىا المنتدل التربكم بعنكاف التأصيؿ الشرعي لالنتخابات التشريعية 
رة في ندكة التأصيؿ الشرعي كالسياسي لمدكتكر يكنس األسطؿ كقد كزعت ىذه النش

. التي أقاميا المنتدل التربكم 
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مكقع التجمع الكطني لمفكر كالثقافة عمى االنترنت  -26
WWW.TAJAMMOH.COM 

 
أنشأ التجمع الكطني لمفكر كالثقافة مكقعا ن عمى االنترنت يديره األستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدل التربكم كنائب 

م لمفكر كالثقافة كيساعده في ذلؾ مجمكعة مف األخكة الفنييف كيحتكل المكقع عمى منتديات مفتكحة التجمع الكطف
قباال ن ، كمف أىـ أيقكنات المكقع كالمنتدل كالتالي  : لمشاركة الجميع كقد القى بحمد اهلل تعالى ترحيبا ن كا 

 WWW.TAJAMMOH.COM: المكقع : أكال ن 
. المنتدل التربكم  -1
. ل إبداع ممتؽ -2
. مجمة اإلماـ  -3
. الصالكف األدبي  -4
. دكحة الفكر  -5
. آفاؽ تربكية  -6
. عيف عمى فمسطيف  -7
. نشاطات كفعاليات  -8
. إصدارات متنكعة   -9

. كاحة الدعكة  -10
. مكتبة التجمع  -11
. مكاقع ميمة  -12
. استراحة المكقع  -13
. مف نحف  -14
. اتصؿ بنا  -15
. كار سجؿ الز -16
.  ابحث في ىذا المكقع -17
. استفتاء  – 18
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  \WWW.TAJAMMOH.COM\VB: المنتدل : ثانيا ن 

. منتديات التجمع الكطني لمفكر كالثقافة  -1
. المنتدل التربكم  -2
. الصالكف األدبي  -3
. الصالكف السياسي  -4
. ممتقى الفف الفمسطيني  -5
. ممتقى إبداع  -6
. اـ منتدل الحكار الع -7
. منتدل الترحيب  -8
. منتدل الفكتكشكب كالجرافيؾ  -9

. منتدل الصكتيات كالمرئيات  -10
. منتدل المكنتاج كالفيديك  -11
. منتدل البرامج كاالنترنت   -12
. منتدل الطمبات كالخدمات  -13
. منتدل األجيزة كالمشاكؿ كالحمكؿ    -14
. منتدل دكرات المغة العربية  -15
. الدكرات االلكتركنية  منتدل -16

 


