
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
ـ  2006حصاد المنتدل لعاـ 

 
الصفحة النشاط التاريخ ـ 

   كرشات عمؿ حكؿ مشاركة الشباب في اتخاذ القرارسمسمة  22/4/2007- 1
 الخطاب الدعكم في المرحمة الحالية /ممتقى الدعاة الخامس بعنكاف  11/5/2006- 2
 جو العدكاف الصييكني ؟ الندكة العامة بعنكاف كيؼ نكا 8/6/2006- 3
 . تينئة لطالب كطالبات الثانكية العامة المتفكقيف  5/7/2006- 4
 ندكة عامة لألشباؿ بعنكاف الشباب آماؿ كطمكح  13/7/2006- 5
 تكزيع نشرة بعنكاف اإلشاعة كخطرىا عمى المجتمع  30/7/2006- 6
مع أطفاؿ فمسطيف كاؿ  3/8/2006- 7  . عراؽ مسيرة أطفاؿ تضامنا ن
 . العدكاف الصييك أمريكي عمى المنطقة / الندكة السياسية بعنكاف  8/8/2006- 8
 المخيـ االلكتركني لمطالب األكائؿ  12/8/2006- 9

 . رحمة لمطالب األكائؿ لمركز المصادر بخانيكنس  17/8/2006- 10
 المخيـ االلكتركني لمطالبات األكائؿ  19/8/2006- 11
 ؟  كيؼ نستقبؿ العاـ الدراسي الجديد /ندكة لمطالب بعنكاف  21/8/2006- 12
 . رحمة لمطالبات األكائؿ لمعامؿ الجامعة اإلسالمية بغزة  26/8/2006- 13
 رحمة ممتقى إبداع لمبحر   30/8/2006- 14
 .  السياسة الحركية لمتعامؿ مع األخطاء التنظيمية/ ممتقى الدعاة السادس بعنكاف  11/9/2006- 15
 كتقديـ الخدمة ( البركتكككؿ ) فف التعامؿ / دكرة في  14/9/2006- 16
 إصدار كتكزيع العدد الثاني مف نشرة الصالكف األدبي   20/11/2007- 17
  حككمة الكحدة الكطنية آماؿ كتحديات/ الندكة السياسية بعنكاف  27/11/2006- 18
 فدائيات عمى خط النار /   المقاء الشعرم السياسي بعنكاف 1/12/2006- 19
 أزمة القراءة عند الدعاة كالمثقفيف / ممتقى الدعاة السابع بعنكاف  5/12/2006- 20
 سمسمة محاضرات تثقيفية حكؿ فكر حركة المقاكمة اإلسالمية حماس  23/12/2006- 21



 
 كرشات عمؿ حكؿ مشاركة الشباب في اتخاذ القرارسمسمة 

برفح بالتعاكف مع جمعية الخدمة العامة لحي كندا مجمكعة كرشات عمؿ شبابية بعنكاف مشاركة اختتـ المنتدل التربكم 
الشباب في اتخاذ القرار كافتتح ىذه الكرشات مدير المشركع رامي يكنس مف جمعية الخدمة العامة لحي كندا أكد فييا أف 

عدة الشباب في اتخاذ قراراتو نحك المستقبؿ كما ىذا المشركع ىك بتمكيؿ مف جمعية المساعدات الشعبية النركيجية لمسا
ألقى منسؽ المشركع في المقاء االفتتاحي أيمف عيد كممة حكؿ المنتدل التربكم تطرؽ فييا حكؿ دكر المنتدل في خدمة 

، ككجو الشباب  تالشباب كأىداؼ ككسائؿ المنتدل التربكم كقد أدار منشط المشركع محمد أبك عيسى جميع الكرشا
ركيف في الكرشات إلي التفاعؿ مع مساقات ىذه الكرش ككزع عمييـ المادة الكاممة لمحتكل الكرش ككميا تستيدؼ المشا

. الشباب 
مشاركة الشباب مف أجؿ اتخاذ : عاـ كقد احتكل عمي ثماني كرشات كىي 24-18تستيدؼ ىذه الكرش الشباب مف سف 

راىقة، الديمقراطية ، تكنكلكجيا المعمكمات ، كالتفكير اإلبداعي كقد القرار، القرار النفسي، التمييز، العنؼ األسرم، الـ
ـ كأكد 29/4/2006اختتـ المنتدل التربكم بالتعاكف مع جمعية الخدمة العامة لحي كندا ىذه الكرش بمقاء ختامي السبت 

تمحؽ بنشاطات أخرل في الشباب المشارككف في ىذه الكرش عمي مدل الفائدة التي خرجكا بيا مف ىذه المقاءات كالتي س
فصؿ الصيؼ  



 
ممتقى الدعاة الخامس 

عقد المنتدل التربكم برفح لقاء ن لإلخكاف في المنطقة تحت عنكاف الخطاب الدعكم في المرحمة الحالية الخميس المكافؽ 
ر التي ـ لألستاذ إسماعيؿ برىـك بحضكر عشرات األخكة األفاضؿ ككبار المشايخ  ككانت أبرز المحاك 11/5/2006

تحدث فييا برىـك ىي  
. تحديث الخطاب الدعكم  -1
. الفرؽ بيف مرحمة االستخالؼ كمرحمة االستضعاؼ يحتاج إلى فقو  -2
. مالمح الخطاب السياسي كاإلعالمي  -3
. الحككمة كالتشريعي كالحركة : الفرؽ بيف خطاب كؿ مف  -4
. المطمكب مف أبناء الحركة  -5
. تحديث الخطاب الدعكم  -1
: تكضيح لحالة الحركة في الكضع الحالي   

  نتائج االنتخابات جعمت ميما الحركة أكسع لمشعب كمو .
  تشيد المرحمة حمالت مسعكرة ميدانية خارجية إلفشاؿ الحككمة . 

  تشيد المرحمة تكالب قكل الشر بالحصار ك التضييؽ عمى الشعب كرىاف عمى إفشاؿ الحككمة سرم كعمني. 

ميعا ن التعامؿ بحنكة ك ذكاء في ىذه المرحمة في مكاجية األزمات اإلعالمية كغيرىا كيجب التفريؽ بيف ما المطمكب منا ج
: تحديث الخطاب الدعكم بما يتالءـ مع أىداؼ المرحمة ، مالمح الخطاب . ىك استراتيجي كما ىك تكتيكي 

  المركنة مع األحداث كالمستجدات باستيعابيا .
  كاألصكؿ اإلسالمية الفمسطينية كجكب التمسؾ بالثكابت. 

  تقكيـ ذاتي مستمر كتطكير الخطاب الدعكم. 

  لكؿ مرحمة ليا فقو دعكم خاص بيا. 

 كالمناىج بما يتالءـ مع الفكر اإلسالمي كالمنيج اإلسالمي  رصياغة األفكا. 

: االستراتيجيات 
. انب كليس ىك فقط لمتضحية كالبذؿ اإلسالـ لو دكر اقتصادم كسياسي كاجتماعي فيك نظرية متكاممة لكؿ الجك -
 :تطكيع الفكرة عبر أسممة المجتمع لتقتنع بو مف خالؿ  -

  بناء عالقات اجتماعية إسالمية .
  بناء عالقات مع جميع شرائح المجتمع لتكصيؿ الفكرة إلييا. 

  ممارسة الدعكة بشكؿ سمس .
. الفرؽ بيف مرحمة االستخالؼ كمرحمة االستضعاؼ يحتاج إلى فقو  -2
: آليات كمشركعات جديدة  

  مخاطبة الناس كتسييؿ الخطاب الدعكم معيـ. 



  اعتماد التجمعات عمى نفع المجتمع. 

  مخيمات لرعاية األميات كالطالب كاالرتقاء بالمجتمع بالجانب  -مراكز –دكرات ) إنشاء معاىد متخصصة
 .. الصحي كالتعميمي 

 ية االتجاه نحك المؤسساتية في العمؿ كعدـ الفرد. 

  تطكير رسالة المسجد ليخدـ المجتمع في جميع الجكانب. 

  صياغة المشاريع التجارية بالصبغة اإلسالمية لتخدـ المجتمع. 

  تأسيس مركز أبحاث لخدمة المجتمع. 

  استثمار كسائؿ اإلعالـ  العامة. 

  تييئة الككادر اإلعالمية لممخاطبة. 

 ع اقتحاـ األعماؿ الدرامية لتصؿ الفكرة لممجتـ. 

. مالمح الخطاب السياسي كاإلعالمي  -3
كجكد ماكنة إعالمية ضخمة تعمؿ عمى ضرب الحركة اإلسالمية تيدؼ إلى التقميؿ مف النتائج االيجابية لفكز       

: الحركة  لذلؾ يجب أف تكاجو ىذه الماكنة بخطاب متماسؾ ككاضح كمف مالمح ىذا الخطاب 
  تكظيؼ أصالة الديف كحداثة السياسة .
  الحرص عمى استمالة الرأم العالمي مف خالؿ األدلة أك البراىيف  سكاء تاريخية أك كاقعية أك ما شابو.. 

  المدافعة عف الحؽ دكف االصطداـ باآلخريف 

  67اإللحاح المستمر أف إسرائيؿ ال تريد السالـ كقبكؿ دكلة عمى حدكد  

 كمحتؿ  الحرب القائمة بيننا كبيف إسرائيؿ ليست كديانة كلكنيا. 

  استخداـ مصطمح المقاكمة أكثر مف الجياد ليشمؿ جميع التيارات اإلسالمية كالكطنية. 

  (قدسية القدس ككقفية أرض فمسطيف ) تكظيؼ النظرة الفقيية لفمسطيف 

  اإلصرار الدائـ عمى كحدة الصؼ الداخمي كحرمة الدـ الفمسطيني. 

  الكضكح في العبارات كالكسائؿ كاألىداؼ. 

 الكحدكية لألنظمة كالفصائؿ كاألحزاب مف أجؿ تسخير تمؾ الطاقات لخدمة الحككمة  النظرة. 

. الحككمة كالتشريعي كالحركة : الفرؽ بيف خطاب كؿ مف  -4
   خطاب الحركة يجب أف يككف ذا كتيرة أعمى مف الحككمة كيركز عمى الثكابت الدينية كالسياسية. 

 مي كتبادؿ األدكار أف يتكامؿ خطاب الحركة مع الخطاب الحكك. 

  أف يككف الخطاب الحككمي مرف كفضفاض أما خطاب الحركة فيككف أكثر صالبة. 

  خطاب التشريعي مدقؽ كقانكني ضمف العمؿ في التشريعي. 

  إدراؾ متطمبات الخطاب لمتشريعي كالحككمة كالحركة يفيد في تمتيف الصؼ الداخمي لفيـ أنو ال يكجد تناقض. 

. اء الحركة المطمكب مف أبف -5



  طرح برامجنا كبرامج مجتمعية كليس كبرامج تنظيـ مف خالؿ امتالؾ كؿ أخ كعيا ن ثقافيا ن كدينيا ن مف خالؿ
 .تطكير فيـ نظرية اإلسالـ في الحكـ 

  التركيز عمى احتياجات كؿ الناس كليس التنظيـ فقط. 

  التعامؿ مع كافة شرائح  المجتمع مناصريف كخصـك. 

  نمكذجا ن راقيا ن في تكاضعو خاصة أماـ الخصـك أف يككف كؿ أخ. 

  أف يربأ كؿ أخ بما في الدنيا كالزىد فييا كعدـ التصارع أك الحرص عمييا. 

  أال نقع فيما كقع فيو غيرنا في استغالؿ كضعنا في خدمة ذكاتنا كمعارفنا. 

 
 
 
 

     
 
 



 
 

الندكة العامة بعنكاف كيؼ نكاجو العدكاف الصييكني ؟ 
 

ـ بعد صالة  8/6/2006لمنتدل التربكم برفح ندكة عامة بعنكاف كيؼ نكاجو العدكاف الصييكني ؟ كذلؾ يـك السبت عقد ا
المغرب  مباشرة في مسجد األبرار أماـ  حشد المصميف كقد تحدث في ىذه الندكة كال ن مف  الميندس عيسى النشار 

لمقاكمة الفمسطينية في مكاجية العدكاف الصييكني  كالتي كاألستاذ نصر فحجاف كقد كاف محكر الندكة يدكر حكؿ دكر ا
كاف أبرزىا عممية خطؼ الجندم الصييكني  جمعاد شميت  كاستعرض المتحدثكف أبرز السيناريكىات المتكقعة في أزمة 

. الجندم المخطكؼ كبعد انتياء الندكة أجاب المتحدثكف عف أسئمة الحضكر 
 



5/7/2006 
تينئة 

 
ل التربكم برفح نيديكـ أجمؿ التياني كالتبريكات بمناسبة نجاحكـ الباىر كتفكقكـ بجدارة في امتحانات إننا في المنتد

الثانكية العامة ليذا العاـ، كبيذه المناسبة يسعدنا أف نرحب بكـ في المنتدل التربكم بيف إخكانكـ كنقدـ لكـ دكرة حاسكب 
أف تشارككنا بإبداعاتكـ كمكاىبكـ في أنشطتننا المتميزة كالمتنكعة  مجانا في مركز الحاسكب التابع لممنتدل كما يسعدنا

.  كخاصة الصالكف األدبي  كممتقي إبداع كمكقع االنترنت كنادم األكائؿ كغيرىا



  

ندكة عامة لألشباؿ بعنكاف الشباب آماؿ كطمكح 
إبداع بالمنتدل  التربكم يـك الخميس بحضكر أكثر مف ستيف طالب مف طالب المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية أقاـ ممتقي 

في مسجد األبرار بعد صالة العصر مباشرة في الطابؽ الثاني برفح ندكة عامة بعنكاف الشباب آماؿ  13/7/2006المكافؽ 
كطمكح  

كالتي تحدث فييا الميندس أسامة يحيي خفاجة عضك مجمس الطالب في الجامعة اإلسالمية سابقا عف الشباب كدكرىـ 
في الحياة كأنيـ عماد األمة كىـ سبب رفعة األمـ كضرب ليـ األمثاؿ مف عيد الصحابة حتى اليـك كدكرىـ في  العظيـ

الحياة كما قدمكه مف أجؿ بناء كتطكير األمـ كانكا ىـ دائما في الفتكحات في الصؼ األكؿ كتطرؽ فييا إلي ما قدمو 
الذم أبمكه كقدمكه ككزعت أثناء المقاء نشرة تربكية دينية بعنكاف الخمفاء كالصحابة كىـ في ريعاف الشباب كالبالء الحسف 

لماذا أييا الشباب كقد تحدث األستاذ أيمف محمد عيد دكر المنتدل التربكم كممتقي اإلبداع في خدمة لنشئ كالمجتمع  



بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اإلشاعة  

يتـ طبخيا بإتقاف حتى يككف أثرىا ذا كقع كبير لدل المتمقي مف ك، اإلشاعة كممة مف المفردات التي تغاير الحقيقة تمامان 
كاليدؼ يككف إلثارة البمبمة أك تحقيؽ غايات معينة أك . عامة الناس كخاصة الفئات االجتماعية محدكدة الكعي كالثقافة 

اإلشاعة كمازالت كسيمة كبرل  ؽ تأثيرىا فقد كانتلخطكرتيا كعـ إثارة الفتف كالقالقؿ أك التأثير عمى معنكيات الناس كنظران 
ىزيمتنا عمى ىذه ؿك عمينامف كسائؿ الحرب النفسية يقكـ بيا أعداؤنا مف الييكد كالمنافقيف لتككف ليـ عكنان في حربيـ 

.  األرض المباركة فمسطيف
ء كالجيالء ، فالبسطا سرياف النار في اليشيـ كقد ينطمي األمر عمى البعض فيسيركف باإلشاعة كينطمقكف بيا فتسرم 

كفى :  " -كسمـ  يواهلل عؿ لصؿ -بكؿ شئ ىـ كقكد لإلشاعة ،  يقكؿ رسكؿ اهلل  لـالذيف يحبكف أف يظيركا بصفة العا
. " المرء نفاقان أف يحدث بكؿ ما سمع

كالمنيزمكف ىـ الذيف  ، أما المصدر األساسي لإلشاعة كالذم يعمـ أنو كذب في كذب فيك عدك غادر أك حاقد كاذب
كالتعصب لتحقيؽ مآرب ال عالقة ليا بشعار مرفكع كال  ةبنشر الجيؿ كالكذب كالزكر ك البيتاف كالحقد ك الكراىي فننكيتؼ

. بمبدأ مطركح 
المنتشرة اإلشاعات أنواع 

 : اإلشاعة الحالمة : اإلشاعة اإلستنتاجية : اإلشاعة الحقيقية  .1

 : اإلشاعة الكاذبة  .2

 : اإلشاعة الحاقدة  .3

إلشاعة اليهود ونشر ا
كالفتف كالحركب في كؿ زماف كمكاف كليـ باع طكيؿ في استخداـ حرب الشائعات الييكد ىـ سدنة الفساد  -1

لتقكيض المجتمعات كالييمنة عمى الشعكب خاصة في صراعيـ معنا عمى أرض فمسطيف حيث شف الييكد ىذه 
الحرب منذ بدايات  

كيف نحارب اإلشاعات ؟ 
المنتدل     

التربكم  
         30/7/2006 

ـ 
 
 



 المسيرة الحاشدة لألطفاؿ
يتشرؼ ممتقى إبداع بالمنتدل التربكم برفح بدعكتكـ لممشاركة في المسيرة الحاشدة لألطفاؿ كالتي ستجكب شكارع          

مدينة رفح لمتعبير عف الغضب كالسخط لما يجرم عمى الساحة العربية مف مجازر كمذابح بحؽ األطفاؿ كالعزؿ مف 
. كخ كالنساء كالشباب كالتضامف مع عكائؿ الشيداء كالمشرديف الشي

. ـ الساعة العاشرة صباحان  3/8/2006ستنطمؽ المسيرة مف دكار النجمة بحي الشابكرة ، يـك الخميس المكافؽ  
حضكركـ يعني مؤازرتكـ ألىالي الضحايا كالشيداء 

 كتعبيران عف تضامنكـ معيـ

 2006-8-3مسيرة أطفاؿ 



 ،"الصييك أمريكي عمى المنطقة كدكافعو كأفاقة المستقبمية العدكاف
8/8/2006 

نعمؿ عمى حؿ الخالفات بيف حماس كفتح : أبك زىرم
  

مسمسؿ االعتداءات "سامي أبك زىرم المتحدث باسـ حماس يقكؿ إف اتصاالت تجرييا حركتو مع حركة فتح إلنياء 
.. مركزم، كتشكيؿ لجاف ميدانية بالقطاع لحؿ الخالفاتبينيما، كالعمؿ عمى افتتاح مكتب " كصفحة الخالفات

الشبكة اإلعالمية الفمسطينية   -تامر قشطة  -رفح  
إف اتصاالت تجرييا حركتو مع حركة فتح ( حماس)قاؿ سامي أبك زىرم المتحدث الرسمي باسـ حركة المقاكمة اإلسالمية 

. ؿ االحتكاـ إلى لغة الحكار كالعقؿبينيما مف خال" مسمسؿ االعتداءات كصفحة الخالفات"إلنياء 
جارم العمؿ لفتح مكتب مركزم لمحركتيف في قطاع غزة إلنياء ىذه الخالفات التي ال تخدـ سكم :" كقاؿ أبك زىرم 

. ، مكضحان أنو سيتـ تشكيؿ لجاف ميدانية في محافظات الكطف لمتابعو جميع اإلشكاالت كالعمؿ عمى حميا"االحتالؿ
فات كاإلشكاالت التي حدثت بيف الحركتيف مؤخران، ليست نيجان لكمتييما، بؿ ىي استثمارات لمعمالء كأكد عمى أف الخال

. كالمتخاذليف لتنفيذ مخططات االحتالؿ
جاءت تصريحات أبك زىرم في لقاء سياسي نظمو المنتدل التربكم لمفكر كالثقافة في محافظة رفح، جنكب قطاع غزة، 

، بحضكر ممثميف "العدكاف الصييك أمريكي عمى المنطقة كدكافعو كأفاقة المستقبمية" نكاف ، بع2006-8-8مساء الثالثاء 
. عف الييئات الحككمية كاألىمية إضافة إلى عشرات المثقفيف في المدينة

حماس كالكىـ المتبدد 
جاءت كإجابة عمى  التي نفذتيا المقاكمة كأسرت خالليا جندم إسرائيمي،( الكىـ المتبدد)كأكضح أبك زىرم أف عممية 

. تساؤالت المزايديف عمى حركة حماس، كالذيف اتيمكا قادة الحركة بالتخمي عف المقاكمة مف أجؿ الكصكؿ إلى سدة الحكـ
 .كشدد عمى أف فمسفة المقاكمة ىي النيج الذم تتبناه الحركة كتعمؿ عمى نشره في المجتمع الفمسطيني

اؼ متعددة عمى الحككمة الفمسطينية منذ تكلييا مياميا يأتي ضمف عمميات كأشار إلى أف العدكاف الممارس مف قبؿ أطر
المؤامرة المساقة إلسقاطيا، الفتان إلى أف اعتقاؿ الكزراء كرئيس المجمس التشريعي كعدد مف نكابو يأتي في إطار أعماؿ 

. القرصنة التي تقـك بيا قكات االحتالؿ ضد الشرعية الفمسطينية
ؼ سكريا المشرؼ كالممانع لممخططات األمريكية في المنطقة، كتمسكيا في استمرار إقامة القادة كأشاد أبك زىرم بمكؽ

الفمسطينييف عمى أرضيا، مشددان عمى أف الشعكب العربية ما زالت بخير لكنيا بحاجة إلى حكاـ جدد ال تسيطر عمييـ 
 (.أمريكا)إدارة القطب الكاحد 

اف كقطاع غزة لـ يكف سببو الرئيسي عمميات المقاكمة، بؿ يأتي ضمف مخطط إف العدكاف اإلسرائيمي في لبف:" كقاؿ
". المحافظيف الجدد في المنطقة لمتغطية عمى إخفاقيـ في العراؽ كأفغانستاف 

كأضاؼ، ما يجرم عمى األرض ىك انتصار لممقاكمة اإلسالمية في فمسطيف كلبناف، مبينان أف المسيرات التي تخرج في 
. ية كالعربية تؤكد عمى دعميا، كرفض العدكاف اإلسرائيمي عمى المدنيف في كال البمديف الشقيقيفالعكاصـ األكرب

 



  
 

كأكد عمى أف العدكاف اإلسرائيمي ساىـ في تكحيد الصؼ الفمسطيني كالمبناني عمى اختالؼ مذاىبو كمناىج لمتصدم أللو 
. يريد الحرية كيبحث عف االستقالؿالدمار اإلسرائيمية، مكضحان أف الدمار كالخراب ىك ثمف لمف 

كشدد عمى أىمية العمؿ عمى نشر ثقافة المقاكمة في مختمؼ الساحات العربية كاإلسالمية، كالعمؿ عمى التصدم لممخطط 
. األمريكي في المنطقة، كفضح مكاقفو الذم يمثؿ محكر الشر في العالـ

 المقاكمة عنكاف المرحمة
إف المقاكمة صاغت عنكاف المرحمة في الصراع الفمسطيني :" ؿ حركة فتح في المقاءمف جانبو، قاؿ زياد الصرفندم ممث

". ، مكضحان أف مشاريع االحتالؿ التدميرية لف تتكقؼ لطالما بقيت سيطرت القطب الكاحد عمى العالـ"اإلسرائيمي
سياسة الحصار كالعدكاف  كأكد عمى أف الشعب الفمسطيني لف يتراجع كلك لمحظة عف ثكابتو الكطنية، حتى لك استمرت

 .الصييك أمريكي لعدة عقكد، مشددان عمى أف اإلرادة كالصمكد التي يتسمح بيا أبناء شعبنا أقكم مف كؿ المخططات
 المشركع اإلسالمي 

أحمد المدلؿ ممثؿ حركة الجياد اإلسالمي في المقاء مكاقؼ الحككمات العربية التي جاىرت بمكقفيا . مف جيتو، استنكر د
تضامف كالمساند لدكلة االحتالؿ تمبية لرغبة اإلدارة األمريكية، مكضحان أف التبعية كالتجزئة التي أفرزتيا سياسة القطب الـ

 .الكاحد في العالـ ىي التي أضعفت األمة العربية كاإلسالمية
أف المشركع اإلسالمي يتقدـ  كبيف أف العدكاف اإلسرائيمي في لبناف كغزة يؤكد فشؿ مسيرة التسكية في المنطقة، مشيران إلى

. في المنطقة كيحقؽ نجاح كبير ألنو يأتي عمى أساس تحرير األرض
كأكد عمى أف الشعكب العربية تقؼ خمؼ زعيـ المقاكمة الشيخ حسف نصر اهلل الذم يدافع عف كرامة األمة كعزتيا، مشددان 

 ك فصائؿ المقاكمة الفمسطينية لمتصدم لممشركع عمى أف المنطقة تشيد صعكدان كاضحان لممقاكمة التي يقكدىا حزب اهلل
 ".الصييك أمريكي"
بدكره، كجو زياد جرغكف عضك الجبية الديمقراطية لتحريو فمسطيف التحية ألعضاء المنتدل التربكم عمى استضافتيـ  

. لممشاركيف في الندكة، حيث تناكؿ في كممتو أثار العدكاف اإلسرائيمي عمى المنطقة
 



 12/8/2006اإلبداعي  ملكتركفالمخيـ اال
فعاليات المخيـ االلكتركني اإلبداعي الذم استمر طيمة أياـ األسبكع  16/8/2006اختتـ المنتدل التربكم أمس األربعاء 

كقد %  90طالبا ن مف طالب الثانكية المتفكقيف الحاصميف عمى معدالت عالية أكثر مف  35كشارؾ في ىذا المخيـ 
كييتـ المخيـ بتنمية قدرات الطالب العممية كخاصة النكاحي  12/8/2006يـ يـك السبت المكافؽ انطمقت فعاليات المخ

االلكتركنية كالكيربائية بما يتناسب مع تفكقيـ العقمي المميز ككانت أبرز فعاليات المخيـ التدريب العممي عمى الدكائر 
تجميع قطع كأسالؾ كمعدات كيربائية دقيقة كاستضاؼ ك ةالكيربائية بكافة أشكاليا كالتعرؼ عمى العناصر االلكتركني

المخيـ في نياية أيامو األستاذ فتحي الحاج يكسؼ مدير مركز المصادر كالكسائؿ التعميمية في منطقة خانيكنس التعميمية  
ة كعرفيـ بقطعيا المختمؼ تحيث درب الطالب تدريبا عمميا عمى استخداـ المكصالت الكيربائية التعرؼ عمى االلكتركنيا

عمى أنظمة الحركة الميكانيكية ، ككاف أبرز المدرسيف في ىذه الدكرة األستاذ حسيف الشاعر مدرس فيزياء كاألستاذ عز 
الديف امطير ميندس اتصاالت كالكتركنيات كاألستاذ أمجد جمعة مرشد نفسي كتربكم ، كما استضاؼ المخيـ األستاذ نافذ 

أعطى الطالب محاضرة حكؿ رفع اليمـ كدكر الشباب في بناء الكطف كعرفيـ ببرامج الجعب رئيس المنتدل التربكم الذم 
المنتدل التربكم كأىدافو كلـ يخؿ برنامج المخيـ مف فقرات ترفييية كسيختتـ المخيـ يـك الخميس برحمة إلى مركز 

لى شاطيء البحر كسيتـ التكاصؿ مع ىؤالء الطالب األكائؿ المبدعي ف في محاكلة مف المنتدل المصادر بخانيكنس كا 
 .التربكم لتأسيس نادم العمماء الصغار مستقبال ن 

 12-11 11-10 10-9 9-8التاريخ اليـك 

 نافذ الجعب/ رفع اليمـ عممي عمى الدكائر دكائر كيربائية تعارؼ  12/8السبت 

 عيد أيمف/ التخطيط لممستقبؿ العناصر االلكتركنية عممي العناصر االلكتركنية  13/8األحد 

 مسابقاتعممي أشباه المكصالتالثنائيات  14/8االثنيف 

 أمجد جمعة/ إدارة الكقت البكابات المنطقية عممي المنطؽ  15/8الثالثاء 

 LCDعرض  أنظمة الحركة فتحي الحاج يكسؼ /االلكتركنيات االتصاالت  16/8األربعاء 

 حررحمة إلى مركز المصادر خانيكنس ، رحمة إلى الب 17/8الخميس 



تقرير كامؿ عف يـك الرحمة 
. ىػ  1427رجب  23ـ  ،   2006 -8  –17المكافؽ الخميس 

أبك ) كاألستاذ يحيى خفاجة ( أبك عبد اهلل ) كاألستاذ سميماف الزاممي ( أبك معاذ ) بحضكر األستاذ نافذ الجعب - 
ر كالمشرؼ العاـ عمى الرحمة األستاذ أيمف ، كاألستاذ عز الديف أبك مطي( أبك صالح ) كاألستاذ حسيف الشاعر ( أسامة 

. مشارؾ ، انطمؽ الباص بفضؿ اهلل كتكفيقو الساعة الثامنة كالنصؼ  35عيد  ، كبمشاركة 
أثناء سير الباص تحدث األستاذ نافذ الجعب عف آداب السفر كآداب يجب أف يتحمى بيا المسمـ ، كدعا عمى - 

.  مسامعيـ دعاء السفر 
الثامنة كأربعكف دقيقة كصؿ الباص إلى دار الدعكة كالعمـك الشرعية برفح ، كىناؾ تحدث  في تماـ الساعة- 

الميندس جماؿ الصكالحي عف المبنى كمرافقو كأىـ المباني فيو ك كيفية تكزيع الغرؼ كالقاعات فيو ، كقد تحدث كالن مف 
ستاذ نافذ الجعب عف تاريخ كماضي دار الدعكة عميد دار الدعكة كالعمـك الشرعية الشيخ األستاذ  سميماف الزاممي كاأل

،كفي تماـ الساعة التاسعة كالثمث تـ االنصراؼ مف دار الدعكة .كالمراحؿ التي مرت بيا الدار حتى كصمت ليذه المرحمة 
 .
في تماـ الساعة التاسعة  كالنصؼ كصؿ الباص إلى الجامعة اإلسالمية بخاف يكنس فرع الجنكب ككاف ىناؾ - 

. ر كالعصير كالراحة كبعد ذلؾ االنصراؼ اإلفطا
في تماـ الساعة العاشرة كاألربعيف دقيقة كصؿ الباص إلى مركز مصادر التعمـ في خاف يكنس ، كاستقبمنا ىناؾ - 

المكظفيف كعمى رأسيـ مدير المركز األستاذ فتحي الحاج يكسؼ ، ككاف ىناؾ طمبات لمنادم العممي التابع لممركز كقد 
بات بعرض كشرح بعض التجارب التي قمف بإعدادىا أماـ الطالب ، كفي تماـ الساعة الحادية عشر كالثمث قامت الطاؿ

. تـ االنتياء مف مركز مصادر التعمـ كاالنصراؼ بعد ذلؾ 
: في تماـ الساعة الثانية عشر كصؿ الباص إلى مدخؿ مستكطنات مكراج كبدأت زيارة المستكطنات المحررة مثؿ - 
جامعة األقصى ، كفي تماـ الثانية عشر كخمس كثالثكف دقيقة انتيت زيارة  –عتصمكنا  –نفيو دكاليـ  –مكراج ) 

. المستكطنات 
في تماـ الساعة الثانية عشر كخمسكف دقيقة كصؿ الباص إلى بحر رفح ، ككاف نزكؿ الطالب عند المسجد في - 

ق في المسجد ، كبعد ذلؾ كاف اإلنطالؽ لمبحر ، ككانت القرية السكيدية المجاكر لشاطئ البحر ككانت صالة الظير في
أكؿ فقرة تكزيع البسككيت كالعصير عمى المشاركيف كفي تماـ الكاحدة كخمسكف دقيقة تحدث األستاذ نافذ الجعب في كممة 

ة سباحة كفي ترحيبية لمطالب كبعدىا كانت فترة السباحة حتى مكعد الغذاء في الساعة الثانية كالنصؼ ، كبعدىا كانت فقر
تماـ الساعة الرابعة كالنصؼ جمع الطالب لصالة العصر ، كبعدىا كانت فقرة المسابقات المتنكعة كالجكائز ، حيث كانت 

العديد مف المسابقات مف أسئمة متنكعة كشد الحبؿ كنفخ البالكف كغيرىا مف المسابقات ، كقد تخمؿ ذلؾ فترة لمشام 
احة مف السادسة كحتى مكعد انتياء الرحمة في تماـ الساعة السابعة كأربعكف دقيقة ، كالبسككيت ، كبعدىا كانت فترة سب

.كبذلؾ انتيت الرحمة بحمد اهلل كعكنو كفضمو ، كعاد الجميع بسالـ كأماف بفضؿ اهلل 



 
مخيـ  االلكتركني لمطالبات اؿ

 
ـ كعقد 23/8/2006كانتيى يـك األربعاء ـ 19/8/2006بدأ المخيـ االلكتركني لمطالبات بالمنتدل التربكم يـك السبت 

أميرة فؤاد النحاؿ ، سماح السكالمة ، ىبة : المخيـ بالتعاكف مع الكتمة اإلسالمية لمطالبات كاشرؼ عميو كؿ مف األخكات 
عز الديف مطير كحسيف الشاعر  : بمبؿ ، ككاف مدرسك الدكرة ىـ 

قسـ الكتركني : الكاحدة ظيرا كينقسـ برنامج المخيـ إلى قسميف  ككاف المخيـ يعقد يكما مف الساعة الثامنة صباحا كحتى
عممي بحت ، كقسـ ديني ترفييي ، أما القسـ األكؿ قد أشرؼ عميو المنتدل مع المدرسيف أعاله حيث تعرفت الطالبات 

ائر الكيربية مف عمى كؿ ما يتعمؽ بالمقاكمات كالدكائر الكيربية كالكتركنية كعمميا كتدربت عمى عمؿ الكثير مف الدك
جياز : التطبيؽ العممي مف الدكائر المكضحة عمى السبكرة كما تعرفت الطالبات عمى عمؿ بعض المشاريع الصغيرة مثؿ 

غالؽ البكابة ، كالمصعد الكيربائي ،كالدكائر الكيربية المختمفة  . فتح كا 
محاضرة اليـك األكؿ لألستاذ نافذ : ترفييية مثؿ أما القسـ الثاني في المخيـ فيك عبارة عف بعض المحاضرات المتنكعة كاؿ

الجعب حكؿ المنتدل التربكم كدكره في التربية كىدؼ ىذا المخيـ االلكتركني كدكر المبدعيف األكائؿ في بناء الكطف ، 
دعكة كالمحاضرة الثانية كانت لألخت تياني أبك جزر مف جمعية الشابات المسممات تحدث فييا حكؿ األخالؽ السميمة كاؿ

نترنت كما كانت ىناؾ كجبة إفطار يكمية ككجبة شام  إلى اهلل كما تخمؿ المخيـ مسابقات ثقافية كترفييية كدكرة حاسكب كا 
. كعصير خالؿ المحاضرات 

.  طالبة مف الطالبات األكائؿ كالمتفكقات كمعظميف مف الصؼ العاشر األساسي  22كبمغ العدد اإلجمالي لمطالبات 
الرحيـ  بسـ اهلل الرحمف



 
ندكة بعنكاف كيؼ نستقبؿ العاـ الدراسي الجديد 

 
ـ  21/8/2006كيؼ نستقبؿ العاـ الدراسي الجديد يـك الخميس / عقد ممتقى إبداع بالمنتدل التربكم برفح ندكة بعنكاف   

ف الذم رحب بحضكر جمع غفير مف طالب اإلعدادية كالثانكية كذلؾ في مسجد الفاركؽ كألقى الندكة األخ محمكد عثما
منيـ االستمرار عمى ما ساركا عميو في العاـ الماضي مف  بالحضكر كىنأ الطالب بمناسبة بدء العاـ الدراسي الجديد طالبا ن

النشاط كاليمة في مدارسيـ لمحصكؿ عمى أعمى الدرجات ، كأكد عثماف أف الحرب التي تشنيا إسرائيؿ عمينا ىي حرب 
فة حقكقيـ كأىميا التعميـ ، لذلؾ فيجب عمى األخكة الطالب أف يخكضكا ىذه الحرب تجييؿ كحرماف الفمسطينييف مف كا

. بجدارة كاالىتماـ  بسالح العمـ لمكاجية آفة الجيؿ كالتجييؿ 
خالصيـ  كما أثنى عثماف خالؿ حديثو عمى الدكر الرائد لممعمميف خالؿ العاـ الدراسي فبجيكدىـ كعطائيـ المتكاصؿ كا 

كالتقدير كحذر عثماف  ـحات العمـ كالتفكؽ كليذا الدكر الرائد لممعمـ الفمسطيني فيك جدير باالحترايتقدـ الطالب لسا
فشاؿ معممييـ كاالنجرار خمؼ أصدقاء السكء ، كفي نياية ىذه الندكة فتح باب النقاش  الطالب مف إىماؿ دركسيـ كا 

ر ككزع المنتدل نشرة عمى جميع الحضكر بعنكاف أمة كاألسئمة حكؿ ىذا المكضكع الياـ الذم ييـ الطالب كأكلياء األمك
. اقرأ البد أف تقرأ 

 
 



 

 
تقرير حكؿ رحمة المخيـ االلكتركني لمطالبات 

ـ 26/8/2006السبت 
ا مف اختتـ المنتدل التربكم مخيمو االلكتركني األكؿ لمطالبات األكائؿ برحمة ترفييية كعممية انطمقت الساعة الثامنة صباح

مشرفيف كزار المخيـ أنقاض المستكطنات الصييكنية في  3مشرفات ك 6طالبة ك 44أماـ مقر المنتدل التربكم بمشاركة 
ككاف ( نيفيو كاليـ ، كفار دارـك ، نتساريـ ) قطاع غزة بدءا مف رفح كحتى غزة كدخؿ المخيـ بعض المستكطنات مثؿ 

ىذه المستكطنات ككانت ىناؾ كقفة عند جسر غزة الذم قصفتو الطائرات مرشد الرحمة يكضح لمطالبات نبذة تاريخية عف 
.  الصييكنية كبعض المباني التي ىدميا الجيش الصييكني 

كما زار المخيـ الجامعة اإلسالمية حيث استمعت الطالبات إلى نبذة عف الجامعة مف أحد األخكات في العالقات العامة 
لية العمـك حيث كاف ىناؾ شرح مطكؿ مف احد المدرسيف حكؿ بعض األجيزة في الجامعة كمعمؿ االلكتركنيات في ؾ

كالقطع االلكتركنية الدقيقة جدا كالكبيرة جدا كبعض اختراعات كمية العمـك كأخيرا عرض المدرس يقكـ عميو القسـ بالتعاكف 
ف أحد محطات الشركة المقدـ مع شركة االتصاالت الخمكية جكاؿ باالستعانة بفئراف تجارب كذلؾ بتسميط اإلشعاعات ـ

لمكمية لدراسة تأثير اإلشعاعات التي تطمقيا أبراج اإلرساؿ عمى البشر كال زالت التجربة مستمرة، ثـ زار المخيـ معمؿ كمية 
اليندسة حيث استمعت الطالبات مف إحدل المدرسات عف بعض االختراعات كمشاريع الطالب كالطالبات مثؿ آلة فتح 

ف االلكتركني كأمكر أخرل كبعد ذلؾ تناكؿ المخيـ طعاـ اإلفطار في الجامعة اإلسالمية ثـ انطمؽ لمديرية البكابة كالميزا
التربية كالتعميـ حيث المعرض المفتكح لمحاسكب كالكتركنيات كالذم يحتكم عمى مشاريع كاختراعات لطالب كطالبات 

أكاديمية مبرمجة عمى فالش كفيجكؿ بيسؾ كبعد ىذا  الثانكية مثؿ سيارة تسير عمى خط أسكد كبرامج حاسكب تعميمية
المعرض انطمؽ المخيـ لمدينة المالىي عند نتساريـ ثـ بحر رفح حيث تناكلت الطالبات الغذاء ككانت فترة سباحة حرة 

.   كانتيت الرحمة الساعة السادسة عصرا 
 

 



ـ  30/8/2006تقرير عف رحمة ممتقى إبداع يـك األربعاء 
 

في االجتماع األسبكعي لممتقى إبداع تـ االتفاؽ بيف األعضاء عمى  رحمة بحرية ألشباؿ الممتقى كذلؾ يـك             
ـ كتجمع األشباؿ الساعة الثامنة صباحا أماـ  الدفاع المدني ككصمكا لمبحر التاسعة إال ربع ككاف  30/8/2006األربعاء 

ؿ طعاـ اإلفطار نزؿ الجميع لمبحر كتناكلكا طعاـ الغداء  بعد صالة مكاف النزكؿ استراحة الكتمة عمى الشاطئ كبعد تناك
الظير ككانت ىناؾ عدة فقرات منيا مسابقة ككممة لمسئكؿ الممتقى أيمف عيد كفقرات ممتعة أخرل ككاف ىدؼ الرحمة 

. بشكؿ رئيسي الترفيو كالنزىة 
 ـ 2006-8-30 لمبحررحمة ممتقى إبداع 



 
السياسة الحركية لمتعامؿ مع األخطاء التنظيمية /كاف ممتقى اإلخكاف السادس بعف

 
/ يدعككـ المنتدل التربكم لحضكر ممتقى اإلخكاف السادس بعنكاف 

السياسة الحركية لمتعامؿ مع األخطاء التنظيمية 
.  ـ بعد صالة المغرب مباشرة في مقر المنتدل التربكم 11/9/2006كذلؾ يـك االثنيف 

:  محاكر المقاء 
نصر فحجاف  / األستاذ.   سالـ في التعامؿ مع أخطاء اآلخريفأدب اإل-1
سميماف الزاممي  / األستاذ.                          عمـ الجرح كالتعديؿ-2
. مناقشة مفتكحة مداخالت كاستفسارات -3

 

حضكركـ  كمشاركتكـ شرؼ لنا 
 
 إدارة المنتدل التربكم 



 
 

ـ الخدمة كتقدم( البركتكككؿ ) دكرة فف التعامؿ 
 

كىك ما يسمى بفف " فف التعامؿ كتقديـ الخدمة " ـ دكرة بعنكاف 14/9/2006افتتح المنتدل التربكم برفح اليـك الخميس 
االتيكيت كالبركتكككؿ في مقر المنتدل التربكم كنستيدؼ ىذه الدكرة الجمعيات األىمية كالخيرية كالمؤسسات كالنقابات 

سعيد النمركطي مدير قاعات المؤتمرات في الجامعة اإلسالمية الحاصؿ عمى العديد / اذ العامة كيدير ىذه الدكرة األست
مف الدكرات األكاديمية في ىذا المجاؿ كمجاالت أخرل متعددة كمف المقرر أف تستمر ىذه الدكرة حتى ثالثيف ساعة 

. معتمدة كتمنح بعدىا شيادة تعتمد مف كمية المجتمع بالجامعة اإلسالمية 
الدكرة مدير المنتدل التربكم الذم رحب بالحضكر كبالمشاركيف كأثنى عمى اىتماميـ كاىتماـ مؤسساتيـ بيذه الدكرة  كأفتتح

كما رحب باألستاذ المحاضر كعرؼ بو كقدمو لمحضكر كفي بداية الدكرة قدـ النمركطي سيرة ذاتية عف نفسو كعف 
يتيا لكؿ إنساف بصفة عامة كلممؤسسات بصفة خاصة الدكرات التي حصؿ عمييا ككضح مبررات ىذه الدكرات كأىـ

كبشكؿ أىـ لمدبمكماسييف كالعامميف في السمؾ الدبمكماسي كأكد أف ىذا العمـ أصبح عمما بشكؿ مستقؿ يدرس كعمـ منفرد 
لـ كىناؾ العديد مف دارسيو الذيف حصمكا عمى شيادات الدكتكراه كاألستاذية في ىذا العمـ كتعتبر بريطانيا رائدة ع

البركتكككؿ االتيكيت ككانت ىذه المحاضرة ىي األكلى في ىذه الدكرة قدـ منيا النمركطي نبذة عف ىذا العمـ كأكد أف 
. الدكرة ستستأنؼ األسبكع القادـ بكافة مكضكعيا 

:  أما عف محاكر الدكرة كمكضكعاتيا فيي 
 

": اإلتيكيت " مدخؿ إلى قكاعد آداب السمكؾ 
.  سمي كاالجتماعيإتيكيت التعامؿ الر* 
. المجاممة * 
. التقديـ كالتعارؼ * 
.  المصافحة كاالستقباؿ * 
. فف الحديث * 
. فف اإلصغاء * 
.  لغة الجسـ * 
. آداب الحديث التميفكني * 
. فف التعامؿ مع المسئكؿ * 
. فف التعامؿ مع الزمالء * 
. فف التعامؿ مع الجميكر * 
. مالبس الغير رسمية اؿ. المالبس الرسمية : المالبس * 



 
: الحفالت كالكالئـ كطرؽ تقديـ الخدمة 

. محظكرات الضيافة * 
.  قكاعد تقديـ الخدمة * 
. االعتذار* 
" كككتيؿ  –عشاء  -غذاء" الحفالت كالكالئـ * 
تجييز المائدة  * 
طرؽ تقديـ الطعاـ كالشراب *
 

: كيؼ تككف مكظفا ناجحا 
السمكؾ اإليجابي * 
م السمكؾ السمب* 



 20/11/2006نشرة الصالكف العدد الثاني 
 

 االسن القص٘دج م

 جِاد العرجا. د  تقدٗن -1

 هصطفٔ عْض هللا آخر دهعح  -2

 أحود جوعح صفحاخ هي دفتر تطل -3

 أحود ع٘سٔ عشرج آالف أس٘ر ّأس٘ر -4

 أحود ع٘سٖ أهطار الص٘ف ّالُْن الوثدد -5

 جوعح الحاج  سٌسرر السٗتًْح  اً٘حًة  -6

 حسي سٌجر التحدٕ -7

 زُ٘ر أتْ خاطر صرخح ألن -8

 زُ٘ر أتْ خاطر الشِ٘د أتْ عطاٗا -9

 زُ٘ر أتْ خاطر ُّن تثدد -10
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 غازٕ كلخ ٗا خَْٗ الوسلن -13

 هازى  أتْ هط٘ر ُدٓ ّالسّرق -14

 هازى أتْ هط٘ر ٗرّخ صثراآٍ ب -15

 هحود جِاد العرجا رسالح إلٖ صِْ٘ى حق٘ر -16

 هحود جِاد العرجا فلسط٘ي أرضٖ -17

 هحود جِاد العرجا رد علٔ رد -18

 هحود حاهد ع٘سٔ الُْن الوثدد -19

 هحوْد الرًت٘سٖ تدد أُّام األّغاد -20

 هحوْد الرًت٘سٖ الُْن الوثدد -21

 ُشام غاًن ٓ هستْٓ القوحفض٘حح عرت٘ح عل -22



 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 
تقرير عف ندكة حككمة الكحدة الكطنية آماؿ كتحديات 

المنتدل التربكم ينظـ ندكة سياسية بعنكاف حككمة الكحدة الكطنية 
 

ة بعنكاف في قاعة أبك مذككر بنادم خدمات رفح  ندكة سياسي 27/11/2006 فنظـ المنتدل التربكم برفح االثني      
حككمة الكحدة الكطنية كشارؾ فييا كؿ مف النائب يحيى مكسى كالنائب أشرؼ جمعة عضكا المجمس التشريعي كأحمد 

. فضالن عف حضكر العديد مف الشخصيات كالجماىير, المدلؿ ممثالن لحركة الجياد اإلسالمي كاألستاذ محمد الفي
كيؿ حككمة الكحدة الكطنية كما أشار إلى أف كالدة حككمة كحدة مف جيتو أعرب النائب يحيى مكسى عف عدـ تفاؤلو بتش

تبدك متعسرة جدان فمنذ أكثر مف أسبكعيف كالمحادثات بيف الفصائؿ الفمسطينية تسير في مكانيا دكف حدكث أم تقدـ فكؿ 
طينية يكجد كأفاد مكسى بأف عمى الساحة السياسية الفمس.تما أنجز في الفترة السابقة ىك مجمكعة مف المتعارضا

برنامجيف مختمفيف برنامج تتبناه الرئاسة كبرنامج آخر تتبناه الحككمة كالمجمس التشريعي الذم يتمتع بأغمبية لحركة حماس  
نما يعتبر ىذا  أما بالنسبة لكتاب التكميؼ فقد أفاد مكسى نحف ال نؤمف بكتاب التكميؼ ىذا ألف ال مكاف لو في الدستكر كا 

. مف أجؿ حركة حماس فحيف تـ تشكيؿ الحككمات السابقة لـ يكف ىناؾ كتاب تكميؼ لرئيس الكزراءالكتاب بدعة ابتدعت 
كأكد مكسى أف الحككمة ال تأخذ شرعيتيا إال مف خالؿ البياف السياسي الذم تمقيو أماـ المجمس التشريعي كما اتفقنا مع 

نما الذم يمـز حماس فقط ىك البياف السياسي الرئاسة بأف يككف كتاب التكميؼ شفييان حتى ال يمـز ذلؾ حركة حـ . اس كا 
كأكد مكسى عمى حاجة الشارع الفمسطيني إلى إرادة سياسية تحؿ األزمة فقد أثبتت الفترة السابقة انيزاـ برنامج أكسمك   

ز مف كلكف الغريب ىك إصرار مف كاف يتبنى ىذا البرنامج عمى مكاصمة تبنيو كالذم يمثؿ قبكؿ لمضغكطات كاالبتزا
. الجانب اإلسرائيمي 

كما أثبتنا أف برنامجنا كالمستند إلى المقاكمة ىك األنجع عمى الصعيد الفمسطيني لذا نريد أف نرتفع إلى مرحمة أعمى مف 
كقاؿ مكسى أف الحككمة منذ أف تكلت زماـ األمكر في .أكسمك كلكف ال نريد أف نحمؽ بالناس إلى ما ىك أعمى مف ذلؾ

سرائيؿ مف أجؿ زج حماس إلى طريؽ أكسمكالسمطة الفمسطيف . ية كىي تقع تحت االبتزاز مف قبؿ أمريكا كا 
لقد تغير العالـ اآلف كأمريكا تيـز في كؿ المحطات التي تخكض فييا غمار الحرب فقد ىزمت في أفغانستاف كالعراؽ 

. ليس كاألمس كلبناف كفمسطيف فال بد مف استنياض ىذه الحالة لكسب أكبر شيء ممكف فنحف اليـك 
كأشار مكسى إلى رفض الفمسفة األمريكية كالغربية كنحف ال نشكؿ حككمة كفؽ المقاسات األمريكية كلكف نشكؿ حككمة 

. كفؽ المقاسات الكطنية 
أما بالنسبة ألىـ نقاط الخالؼ بيف حماس كفتح فقد أفاد مكسى أنو عندما تـ الحديث عف الكزارات الميمة فقد فاجأنا مف 

ئيس أف ىذه الكزارات خارج الحكارات فقد طرحنا عمى الرئيس كؿ الخيارات فأشرنا عميو بأف تككف الداخمية لحماس رد الر
الرئيس محمكد عباس كانت لدية ككتة جاىزة بأف تككف الخارجية لزياد عمرك .كالخارجية لفتح كالمالية لمستقؿ كلكنو رفض

. كعندما طرحت أسماء لمداخمية مف حماس تـ رفض أم اسـكالمالية لسالـ فياض كالداخمية لكماؿ الشرافي 



كأفاد مكسى أنو ال يعقؿ أف نقبؿ بسالـ فياض مثالن كزيران لممالية كىك المسئكؿ األكؿ عف كصكؿ االقتصاد الفمسطيني 
. شاىدان عمى ذلؾ ممؼ االنسحاب كحجـ االستثمارات كالدفيئات اإلستراتيجية ؿليذه المرحمة مف التدىكر كلع

الميمة ألف ذلؾ اتياـ لمفصائؿ الفمسطينية كيعتبر  تكأشار مكسى إلى رفض حركة حماس ألف يتكلى المستقمكف الكزارا
. محاكمة لمكطنييف كالفصائؿ كلمناخب نفسو

كأكد مكسى عمى أف ىذا المنطؽ يعد انقالب عمى إرادة الشعب فالنظاـ الفمسطيني ىك نظاـ ديمقراطي نيابي برلماني  
أكد عمى أف الميمة الكطنية ىي رفع الحصار كلكف ال يعني ذلؾ أف الحصار  الو صالحيات محدكدة كـ كالرئيس

. استحقاؽ يجب دفع ثمنو مسبقان 
مف جيتو أشار أشرؼ جمعة النائب في المجمس التشريعي عف كتمة فتح إلى حؽ حماس في تشكيؿ الحككمة لما أفرزتو   

 بد مف األخذ بالحسباف أنو تـ انتخاب أبكمازف رئيسان قبؿ ذلؾ إذان فنحف أماـ نظاـ نتائج االنتخابات التشريعية كلكف ال
. برأسيف ككؿ لو برنامج مختمؼ عف اآلخر 

نما أفرزتيا نجاح  كأفاد جمعة أف ىذه الحككمة خرجت مف رحـ الكتمة األكبر في المجمس التشريعي كليست منتخبة كا 
كما قاؿ أنو مف المفركض عدـ تشكيؿ حماس لمحككمة كاكتفائيا بمراقبة عمؿ حماس في أغمب مقاعد المجمس التشريعي 

. الحككمة مف خالؿ المجمس التشريعي
كأشار جمعة أف الشعب الفمسطيني يعيش في حالة يأس مف ىذه األزمة كمف عدـ كصكؿ التفاؽ بيف الفصائؿ حتى اآلف 

. كأف ذلؾ يساىـ بقدر كبير في تراجع القضية الفمسطينية
ألزمة التي تمر بيا الحالة الفمسطينية استكجبت تكثيؼ الجيكد مما أسيـ في انبثاؽ كثيقة الكفاؽ الكطني حتى جاءت ا

عمى كتاب التكميؼ لرئيس الحككمة كالذم يتضمف كثيقة االستقالؿ  ؽفكرة تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية كمف ثـ تـ االتفا
. اللتزاـ بالقانكف األساسي ككثيقة الكفاؽ الكطنيكقرارات المجالس الكطنية كالقمـ العربية كا

 6مقاعد لحركة حماس ك9كتـ االتفاؽ عمى اختيار معايير مف خالليا يتـ تكزيع الحقائب الكزارية كتـ االتفاؽ عمى نسبة 
ياـ كلكف ىناؾ بعض الخالفات ناما في التغمب عمييا في األ, مقاعد لمكتؿ البرلمانية  4مستقمكف ك 5مقاعد لفتح ك

. المقبمة
كدعا أشرؼ جمعة إلى تحمؿ الجميع لممسئكلية الكطنية تجاه ىذه المسائؿ كالكصكؿ إلى التكافؽ بيف أنفسنا مف اجؿ 

تحقيؽ األمف كالسالـ كرغد العيش مع عدـ التنازؿ عف الثكابت الفمسطينية كانو يجب التعاكف كالتنازؿ مف أجؿ مصمحة 
. الشعب الفمسطيني
د المدلؿ الممثؿ لحركة الجياد اإلسالمي عمى تمني حركة الجياد الكصكؿ التفاؽ فيما بينيا فقد قاؿ مف جيتو أكد أحـ

المدلؿ أنو بالرغـ مف عدـ خكض الجياد اإلسالمي فاف ىناؾ حالة مف التكافؽ كالقناعة لدل الشارع الفمسطيني بأف الحؿ 
كىذا األمر نرحب بو بقكة في حركة الجياد اإلسالمي ألنو  يكمف في تشكيؿ الحككمة الكطنية كيمكف القكؿ أف ىناؾ اتفاؽ

كأشار المدلؿ أف حالة اليدكء في األياـ . يعبر عف إدراؾ الساحة أف الخالؼ السابؽ غير ايجابي بؿ أف استمراره كارثي 
أعطى صكرة سمبية السابقة كانت انعكاسان لالتفاؽ كأف الساسة يمعبكف دكران ميـ في إنياء ىذا الخالؼ كما أف الخالؼ 

لرحمة المقاكمة كأف ىذه المجازر التي يرتكبيا جند االحتالؿ في حؽ أبنائنا ليي دليؿ عمى كجكب تكجيو قكتنا إلى عدكنا 
كأفاد المدلؿ أف العدك إف كافؽ عمى اليدنة فسيستمر في التصعيد ضد أبناء شعبنا كلعؿ أكبر دليؿ عمى ذلؾ .المركزم



نيـ إف يكافقكا عمى أم شيء .القرآف حيث أكد أنيـ سادة في نقض العيكدتاريخ الييكد كما يبينو  فال تتغير صكرتيـ كا 
كأكد المدلؿ أف إسرائيؿ لف تعترؼ بشريؾ فمسطيني فمذا كاجب عمينا .يدعـ صمكدنا كاف الضغكطات كالتحديات لف تنتيي 

كالجدير . كبذلو مف أجؿ القضية الفمسطينيةااللتقاء كتشكيؿ الحككمة مف أجؿ إسناد شعبنا الذم لـ يبخؿ مف شيء إال
بالذكر بأف المدلؿ نكه إلى قضية السالح المبعثر كأنو يعتبر سرطاف يجكب في أنحاء الجسـ الفمسطيني كمف المسمحيف 

. الذيف ليس ليـ عالقة بالمقاكمة مما زاد مأساكية الشعب الفمسطيني كيساىـ في تصفية القضية الفمسطينية
في كممتو مف خالؿ الندكة بما كصمت إليو المحادثات بيف الفصائؿ الفمسطينية بما كصؿ إليو االتفاؽ عمى كبدأ محمد ال

. اليدنة بحضكر رئاسة السمطة كرئاسة الحككمة ليك دليؿ عمى الكفاؽ بيف فتح كحماس 
اإلسرائيمية مما أظير قكة  كأضاؼ الفي بأف ما تعامؿ بو الشعب الفمسطيني لكقؼ سياسة ىدـ البيكت بمثابة كسر لمسياسة

. المكقؼ الفمسطيني لذا يجب أف تككف فمسفة االتفاؽ بكسر السياسة اإلسرائيمية ثـ التكافؽ
كأكد الفي أف المحادثات احتمت مساحة كبيرة منيا الحكار بيف الساسة كطرح مكضكع الكحدة الكطنية ىك الفرع في 

نما األصؿ ىك فيـ منيجية المنظمة  أك اتفاؽ  88في التفاكض ككيؼ ستككف ىؿ عمى غرار مفاكضات سنة المحادثات كا 
. أكسمك فاف قكة االنتفاضة يجب أف تنبثؽ مف كجكد حراؾ سياسي لتحقيؽ انجاز كبير

. كثمف الفي مكقؼ جماؿ نزاؿ حيث قاؿ األخير نحف في لحظة تكافؽ فيجب أال نتحدث عف الكثير مف الخالفات 
نع القكة بتحقيؽ المعادلة الصحيحة فاف مشركع التحرير لـ يكتمؿ بعد لذا يجب جمع كأضاؼ الفي أنو يجب عمينا ص

برامجنا عمى أساس بناء كتحرير فنحف ال نتعامؿ مع أنفسنا كدكلة قد استقرت ككأنيا دكلة بتركلية أك اقتصادية فنحف 
. نعتمد عمى الدكؿ المانحة كالتي بدكرىا ال تمنح إال بمقابؿ

إلى فمسفتيا الخالية كحاكلت تحقيؽ المعادلة أيقنت تماما أنو ال يكجد حؽ يأتي بمجرد المطالبة بو  كعندما كصمت حماس
نما المطالبة بالحؽ يجب أف تككف مستندة إلى الصنع كالتحقيؽ . كا 

 كأكد الفي بأف مشركع المقاكمة ىك الذم فاز كقد خسر الفساد كلـ تخسر حركة كدعت حماس الجميع إلى المشاركة منذ
. ليا أحد مع العمـ بأف ىذه الدعكة مف حركة حماس لـ تكف بضغط مف أم جية  ببداية فكزىا كلكف لـ يستجي

كأفاد الفي بأف المنطؽ يحتـ عمى أف تككف حماس الفصيؿ األكؿ في الحككمة مع األخذ بعيف االعتبار أمكر كثيرة فال 
. ىا ثقؿ سياسييعقؿ أف تأخذ كتمة برلمانية حقيبة كزارية دكف أف يككف ؿ

كيجب األخذ بعيف االعتبار الظركؼ الدكلية لذا يجب أف نأخذ بعيف االعتبار بأف يككف اليدؼ األساسي قيادة الشعب 
. بثقافة كحدكية ككسر الحصار ألف مف الكاضح لنا األزمة باتت في مرحمة االنييار

  



 
فدائيات عمى خط النار : المقاء الشعرم السياسي 

 
مف أجؿ تسجيؿ لحظة تاريخية ، تقدمت فييا خنساكات فمسطيف ، ماجدات بيت حانكف فأقمف                       

صرحا ن مف النخكة كاإلباء كالكبرياء ، فكانت كقفةَ  عزٍّ عزَّ فييا الرجاؿ ، بؿ تكاطأ فييا الزعماء كالقادة كالرؤساء كأشباه 
. الرجاؿ ، فكاف فعُميف فعَؿ الرجاؿ الرجاؿ 

 
: كـ المنتدل التربكم برفح لحضكر المقاء الشعرم السياسي يدعك

 
فدائيات عمى خط النار 

 
. الطابؽ الثاني   –ـ بعد صالة العصر مباشرة في قاعة النسيـ في المركز التجارم  1/12/2006كذلؾ يـك الجمعة 

 
: ضيكؼ المقاء 

 
   ( . قائدة الفدائيات ) جميمة الشنطي / األخت المجاىدة
  صالح النعامي / حمؿ السياسي األخ الـ .
  لفيؼ مف شعراء كشاعرات فمسطيف .
 
 

إف حضكركـ سيزيد المقاَء حماسةن 
 
 

 المنتدل التربكم



بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
يف ثقؼلقراءة عند الدعاة كالـأزمة / ممتقى الدعاة السابع بعنكاف 

عند الدعاة كالمثقفيف المنتدل التربكم يعقد لقاءن دعكيا بعنكاف أزمة القراءة   

ـ  5/12/2006 
عقد المنتدل التربكم اإلثنيف بعد صالة المغرب لقاءن دعكيا بحضكر مجمكعة مف الدعاة كالمثقفيف بعنكاف أزمة القراءة عند 

:  الدعاة كالمثقفيف كناقش الحضكر ثالث محاكر رئيسة كىي 
 

. تشخيص األزمة كعرض مظاىرىا  -1        
. نتائج المترتبة عمييا كاألطراؼ المككنة ليذه األزمة كأىميا الفرد نفسواؿ -2        
.  طرح البدائؿ لحؿ أزمة القراءة الختيار البديؿ المناسب   -3        

 
 أدار المقاء األستاذ عبد الرؤكؼ شقفو الذم عرض بعضان مف مظاىر أزمة القراءة عند الدعاة كالمثقفيف خاصة كعند 

ما ألقى األستاذ محمد الفي مفتتحُا ىذا المقاء فصؿ فييا الفرؽ بيف األزمة كالمشكمة كمدل خطكرة ىذه الناس عامة ، ؾ
األزمة عمى المجتمعات كخاصة العربية كالفمسطينية كالتي طالت المثقؼ العربي كالداعية نفسو كأكد الفي أف مف عكامؿ 

المرئية كالكسائؿ االلكتركنية عمى اىتماـ عمـك المثقفيف عزكؼ الدعاة عف القراءة سيطرة كسائؿ المعرفة المسمكعة ك
كالدعاة كأكد أف المشكمة تعقدت كتراكمت فشكمت أزمة عند جميع المثقفيف في العالـ أجمع كطرح بعضُا مف األرقاـ 

ف المعرفة كتابان كاحدا كختـ حديثو بقكلو أف المثقؼ أكلى الناس بالقراءه أل ألؼ عربي يقرؤكف  300كاإلحصاء كأىميا 
 . التي تكتسب عف طريؽ البرامج التمفزيكنية كاالنترنت ال يككف ىدفيا المعرفة بقدر ما يككف االثارة كالدعاية 

تناكلت كؿ مجمكعة النقاش كالعصؼ الذىني في محكر مف  كبعد ىذه المقدمة تـ تقسيـ الحضكر الى ثالث مجمكعات 
ما تكصمت اليو مف تحميؿ كنقاش كتكصيات حكؿ أزمة القراءة ثـ كاف محاكر ىذا المقاء الذم ختـ بعرض كؿ مجمكعة 

ىناؾ نقاش مستفيض حكؿ الحمكؿ كالتكصيات كمنيا ما أكده الشيخ منصكر أبك حميد بضركرة تفعيؿ مكتبات المساجد 
، كمف جيتو  كتكجيو الدعاه الييا كأحد حمكؿ ىذه األزمة اضافة إلى إيجاد مراكز ثقافية متخصصو تضـ مكتبات كمراجع

اقترح األستاذ غالب نصر اهلل أف تعقد كرشات عمؿ لمناقشة المناىج التربكية لمدعاة تصاغ عمى اساس عممي كبشكؿ 
بشكؿ دكرم  جماعي أما األستاذ نافذ الجعب فقد اقترح اقامة صالكف ثقافي يضـ المثقفيف مف الشباب كمف القراء كالكتاب 

صات تعرض في ىذا الصالكف كيككف ميمو الصالكف الثقافي أيضا اقامة لقاءات مكسعة يتبادلكف فيو ما يقرأكنو عبر ممخ
تستضيؼ كتاب كمؤلفيف تحت عنكاف خير جميس في الزماف كتاب ، يقـك المؤلؼ في ىذه المقاء بعرض ما ألفو أك 

االقتراح كتـ تشكيؿ  لخصو أماـ الحضكر ليشكؿ ذلؾ دعما ثقافيا لمجمكع الحضكر كقد كافؽ االخكة الحضكر عمى ىذا
 . لجنو لمتابعة تنفيذ مشركع الصالكف الثقافي 

: تعريؼ األزمة  
ىي اإلحساس باألزمة ىك أمر عاطفي كيكف تعريؼ األزمة بأنيا مشاكؿ كمصاعب تتداخؿ كترسبت كطاؿ عمييا األمد 

.  كصعب عمييا الحؿ 



صصاتيـ أك قراءة ىامشية ال تبني المعرفة أك النفس أك ىناؾ أناس أميكف أك ال يقرءكف إال في تخ: المقصكد بالقراءة 
القراءة كالصحؼ كالمجالت التافية كىناؾ مف يقرأ كال يستفيد مف قراءتو بسبب األكضاع الراىنة كىناؾ مف يعمؿ طكاؿ 

.  كىناؾ مف طمؽ القراءة ككتفا بالتمفاز كاإلنترنت . …الكقت كال يكجد لو كقت ليقرأ 
:  تفكيؾ األزمة 

ماذا نقرأ   -2لماذا نقرأ   -1
 320) لمتكاصؿ بيف الناس تاريخيا كمحاصرة كلتطكير األداء العممي كتنمية الميارات لإلنساف  –لكي نتعمـ النقص  -1

عف أمريكا كنظرياتيا مثؿ ) كاكتساب خبرات كحكمة مف يكتب كلتصبح رؤيتنا عف الناس رؤية الناس عنا ( قدرة عقمية 
.  ككيؼ يفكر الغرب ككيؼ يفيمكنا كنفيميـ ( الخ .... العكلمة 

.  كلتأكيد تفاكت الناس في الدرجات يككف مف خالؿ القراءة ، كنقرأ قبؿ أف ال نجد كقتا ال نقرأ فيو 
ماذا نقرأ ؟   -2
.  في مجاؿ المينة كالتخصص  –العمـك المعاصرة  –اإلنساف خمية اهلل عمى األرض  -
.  نقرأ إصدارات اآلخريف  –لشرعي كاالستراتيجيات اإلطار المنيجي كالسياسي كا -
. كنفرؽ بينيما . كفتح كنقرأ المصطمحات األمنية كالسياسية كغيرىا ... نقرأ إصدارات الغرب كأمريكيا  -
.  المرجعيات كاألسس المشكمة لمعقؿ كالرأم  -
المغة كاأللفاظ   –الجغرافيا السياسية  –ندرس التاريخ  -
:  ت لحؿ األزمة آليات كمحددا -3

.  تكفير الكتب كالمراجع المناسبة كثرية في مككناتيا *  
.  إيجاد عمى غراء مكتبات المساجد كحؿ لمشاكميا * 
.  قراءة في كتاب كتحضير كمناقشة ( مؤسسة عمى كتاب ) كجكد ندكة في كؿ مسجد * 
.  مع كؿ دعكة خاصة كتابة المراجع كالمصادر لكي يتـ الرجكع إليو * 
..... مسابقات خفيفة في المدارس كالمساجد ك* 
.....( القراءة لمجميع  –اليدية كتاب ) حمالت * 
.  طرح ندكة ثقافية شيرية حكؿ ضركرة القراءة * 
.  إجبار القيادات عمى القراءة كتشجيعيـ * 
عطاء ندكة كمداخمة ) مف يكتب يقرأ *  (  الدفع في اتجاه الكتابة كا 
 
(  الشيخ منصكر ) أبك أحمد أبك حميد / المتحدث : تشخيص األزمة  -
.  أكقات الدعاة مميئة بالعمؿ  -1
.  الظركؼ المعيشية كاالجتماعية صعبة  -2
.  كسائؿ اإلعالـ أكثر جذبا في الحصكؿ عمى المعرفة الجاىزة  -3
.  العمؿ العسكرم يغمب عمى القراءة كالثقافة عند الشباب  -4



.  لمراجع اليامة مع تكرار العناكيف عدـ كجكد المكتبات كا -5
. تغيب العالقة الشخصية بيف عمى تكظيفيا باالستفادة  -6
.  انعداـ المحفزات لمقراءة في تربية النشئ الجديد كما كاف عميو الجيؿ السابؽ  -7
.  أحد معايير تفاكت درجات األخكة التنظيمية ( الثقافة ) عدـ كضع القراءة  -8
.  ماعية منذ الصغر التنشئة االجت -9

.  عدـ القدرة عمى إدارة الكقت  -10
.  عدـ كجكد مراكز ثقافية يجتمع بيا األخكة  -12
(  يكلد اإلحباط ) عدـ تكظيؼ ما يتـ قراءتو لطبيعة الظركؼ السياسية  -13
الكضع النفسي لمدعاة  -14
(   ماذا نقرأ ككيؼ نقرأ ؟ ) عدـ كجكد ميارات لمقراءة  -15

:  ار سمبية مترتبة عمييا  كىناؾ آث
:  األطراؼ المككنة لألزمة : المحكر الثاني 

الدافعية لمقراءة كاالجتماعات كالميكؿ  كالمستكل العممي كالفكرم كاالنشغاؿ كالحالة النفسية كمدل تأثير : الفرد  -1
.  البيئة عمى الفرد 

 األسرة ، المؤسسات : المجتمع  -2

 .يكمية تشغؿ األفراد عف القراءة  صناعة أحداث: " األطراؼ المعادية  -3

 ( الكتاب ، اإلعالـ ، تكنكلكجيا المعمكمات : ) العكامؿ المادية   -4

:  كىناؾ بعض السمبيات 
.  تأخر كصكؿ النشرات في الكقت المناسب  -1
 . تكميفات متعددة لمفرد  -2

 . إىماؿ الجانب التربكم كالتركيز عمى الفعاليات األخرل  -3

 . لقراءة افتقار الحركة لمصادر ا -4

:  طرح البدائؿ لحؿ األزمة كتككف قابمة لمتطبيؽ : المحكر الثالث 
.  تدريب الشباب عمى المشاركة في إعطاء الندكات الثقافية  -1
 . إصدار مجمة ثمرات المطابع  -2

 . إجراء مسابقة أحسف تمخيص كتاب  -3

 . بيع الكتب المستعممة بأسعار زىيدة  -4

 . إقامة المعارض لمكتاب  -5

 . دكرم بعنكاف خير جميس في الزماف كتاب عقد لقاء  -6

 . بناء مكتبات مركزية في المناطؽ المختمفة  -7

 .تكثيؽ المقاءات لألسر اإلخكانية إلى المكتبات بشكؿ جماعي  -8



 . عمؿ ممخصات ألىؿ المكاضيع عمى شكؿ عممي  -9

(  مكرر كلكف النقاط األساسية : ) المجمكعات 
:  المجمكعة األكلى 

:  تشخيص األزمة : المحكر األكؿ 
أكقات الدعاة مميئة بالعمؿ الدعكم  -1
 . الظركؼ المعيشية كاالجتماعية كاالقتصادية  -2

 كسائؿ اإلعالـ أكثر جذبا في الحصكؿ عمى المعرفة الجاىزة  -3

 . العمؿ العسكرم يغمب عند الشباب عف ميميـ لمقراءة كالثقافة  -4

 . عدـ كجكد المكتبات كالمراجع اليامة كتكرار العناكيف  -5

 . تغيب العالقة الشخصية بيف اإلخكاف عمى تكظيفيا في االستفادة  -6

 . انعداـ المحفزات لمقراءة في تربية النشئ الجديد عما كاف عميو في الجيؿ السابؽ  -7

 . التنشئة االجتماعية منذ الصغر  -8

 . عدـ القدرة عمى إدارة الكقت  -9

 .ة القراءة كحصكؿ  المعرفة المعيشية  عدـ كجكد جية مركزية اخكانية تصدر عناكيف محددة لمتابع -10

 . عدـ كجكد مراكز ثقافية تجمع األخكة  -11

 عدـ تكظيؼ ما يتـ قراءتو لطبيعة الظركؼ السياسية  -12

 الكضع  النفسي لإلخكاف  -13

.  عدـ كجكد ميارات لمقراءة   -14
 

:  المجمكعة الثانية 
 :طرح البدائؿ لحؿ األزمة كتككف قابمة لمتطبيؽ  

 
 

.  لى المشاركة في إعطاء الندكات الثقافية تدريب الشباب ع -1
 . إصدار مجالت ثمرات المطابع آلخر اإلصدارات الثقافية  -2

 اعتماد المكضكعات بدال مف الكتب في المنيج األسرم لدل الدعاة   -3

 . إجراء مسابقة أحسف تمخيص لكتاب  -4

 . بيع الكتب المستعممة بأسعار زىيدة  -5

 . إقامة المعارض دكرية لمكتاب  -6

 . د لقاء دكرم بعنكاف خير جميس في الزماف كتاب عؽ -7
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