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نظراً لعظم املسؤولية اليت تقع على طالب العلم الشرعي والدعاة إىل اهللا تعاىل، وخاصة يف هذه األيام 

واليت تتطلب أن يقدم كل واحد من املسلمني غاية جهده العصيبة اليت متر ا الثورة السورية، 
وإمكانياته فالنفري العامل ليس باجلهاد القتايل فقط، ولكن أنواعا أخرى من اجلهاد كثرية تنتظرنا... 
وعلى املسلم أن يبحث عن الثغرة اليت يستطيع سدها : {فَاتقوا اَهللا ما استطعتم} {وأعدوا هلم ما 

هذا املنطلق أحببنا أن نصدر نشرةً شهريةً بأبرز األنشطة اليت يقوم ا األعضاء استطعتم}.. ومن 
 الفاعلون ليستحثوا مهَّة إخوام من أعضاء الرابطة ومن يف حكمهم للتنافس يف أعمال الرب..

  مشروع إفطار صائم من طالب العلم:

 ٣وقد مت تنفيذ هذا املشروع خالل  بفضل اهللا تعاىل مت إفطار جمموعة من الطالب البالغني الصائمني..
 أيام متوالية، يف مناطق الريف احلليب الشمايل النائية يف القرى املهملة..

 

 

  :عيديات األيتام

يتيم يف األيام األخرية من شهر رمضان املبارك  ٤٢١على    مت بعون اهللا تعاىل توزيع اهلدايا النقدية
 ولكي يفرحوا ا يف العيد دون أن تتأخر عليهم..لصعوبة مجعهم يف مكان واحد يف العيد 



  

  زيارة حلب وريفها:

  قام أحد أعضاء الرابطة بزيارة حلب، وريفها الغريب والشمايل. 

  ومتت إقامة دورات للدعاة وأئمة املساجد حول العمل الدعوي وتطوير مهارات الداعية. 

مناذج  –ومت التركيز يف خطبة اجلمعة ويف الدروس على املعاين اإلميانية حنو (دروس سورة األحزاب، 
طفولة موسى وإرادة اهللا اليت ال تغلب). كذلك متت زيارات لبعض املراكز  –من عدل اإلسالم 

د الكوادريف الدعوية ، حنو (مركز مسرات لرعاية األيتام والفقراء يف حلب، مركز رشد للتطوير وإعدا
 حلب)، وزيارة بعض الكتائب وإلقاء كلمات يف شباا واحلوار معهم.

  زيارة الداخل السوري احملرر:

  ) متت زيارة مقر محاية املدنيني أورم.١

  معلمة. ٤٥طالبة و ٨٠٠) حضرنا حفل قرية كللي وفيها أكثر من ٢

  عضواً. ٥٠شيخ أمحد علوش وأكثر من) ومت عقد لقاء مع فرع الرابطة هيئة علماء إدلب حبضور ال٣

  ) وحضرنا لقاء الس الشرعي حبلب.٤

  وغري ذلك من اللقاءات والزيارات الرمسية، واألخوية.



  

  

  زيارة ريف الالذقية:

قام أحد أعضاء الرابطة مشكورا بزيارة ريف الالذقية: (جبل األكراد)، و(جبل التركمان)، ومت اللقاء 
والتعرف على أحواهلم والتواصل معهم. كذلك متت زيارة خميم الضباط يف تركيا، بالكتائب ااهدة، 

) ٣٥٠)، واإلناث (٢٥٠واللقاء بأهل املخيم، وبطالب احللقات، وعدد الطالب الذكور يف املخيم: (
 . ١٤، واملدرسات ٧، واملدرسني 

  زيارة خميم الزعتري:

املخيم، وسبل دعم القائمني على املساجد مت استعراض احتياجات العمل القرآن و الدعوي يف 
بالكتب واملراجع، وأمهية تنشيط الدعوة خارج املسجد، ودعم احللقات دايا للطالب يف املساجد. 
مع تزويد املعلمني واملعلمات مبراجع وكتب ومناهج، فقه/ قصص/ حباجة ملنهج/ هدية جهاز / بابا 

  سالم. 

شهور .  ٥وقد بدأ حتفيظ القرآن لدى النساء منذ حوايل واملخيم حباجة إىل حجاب للفتيات..، 
تقريبا  ٦٢واملعلمات يطالنب بتوفري اللباس الشرعي للنساء والفتيات يف املخيم. وقد بلغ عدد احللقات 

 ذكورا وإناثاً.

 

 

  أنشطة الفروع:



  املكرمة ..إفطار مجاعي ألعضاء الرابطة يف جدة، حضره جمموعة من إخواننا يف مكة      .١

  مت عقد اجتماعات للجنة أصدقاء الرابطة للنهوض مبشاريع الرابطة، وتطويرها ودعمها..     .٢

  متت إقامة دورة بعنوان : (التخطيط االستراتيجي) يف املدينة املنورة..     .٣

  .-حفظه اهللا  –إقامة حماضرة عن: فقه املصاحل، ألقاها الشيخ: عمر جبه جي      .٤

مت وضع مشروع لدورات ملعاجلة ظاهرة الغلو واليت تفشت يف أوساط كثرية يف اتمع كما      .٥
  السوري.

  أقيمت عدة اجتماعات للجنة أصدقاء الرابطة، دف دعم ورعاية املشاريع اخلريية والدعوية.     .٦

 الدورة.أقيمت دورة تدريب القضاة (السادسة) يف غازي عينتاب، وسنوافيكم بتقرير مفصل عن      .٧

  الزيارات التفقدية والدعوية:

بدعوة كرمية من د. علي مقبول العمري (األمني العام للهيئة اإلسالمية العاملية للتعليم) التابعة      .١
لرابطة العامل اإلسالمي، لألمني العام لرابطة العلماء السوريني د. حممد ياسر املسدي قام األمني العام 

هـ حلضور احلفل التعريفي بإجنازات اهليئة يف اال ١٤٣٤رمضان  ١٦بزيارة مركز اهليئة، يف 
التعليمي، وذلك حبضور ثلة مباركة من أهل العلم والفضل، وحتدث فضيلة األمني العام عن نشاط 

  الرابطة الدعوي والتعليمي يف املخيمات التركية والداخل السوري.

ني منهم فضيلة الشيخ د. خالد اهلنداوي (األمني العام قام وفد من العلماء السوريزيارة ماليزيا:      .٢
املساعد لرابطة العلماء السوريني) بزيارة ماليزيا، والتقوا بعدد من املسؤولني، باإلضافة إىل لقاءات 
مجاهريية حتدثوا فيها عن الثورة السورية، وكشف احلقائق عن بعض الشبهات مثل حزب اهللا، وما 

  أنه يتبنى املقاومة.يقال عن النظام السوري ب

: قام وفد من أعضاء الرابطة برئاسة الشيخ رسالن مصري بزيارة اليمن يف زيارة اليمن     .٣
هـ لشرح القضية السورية، وبيان مدى حاجة الشعب ١٩/٩/١٤٣٤هـ، إىل ١٥/٩/١٤٣٤

مت بيان مدى السوري للدعم ماديا ومعنويا واملساندة.. كما قام الوفد بزيارة جامعة اإلميان، كما 
  خطورة التدخل الصفوي. 

شارك الوفد يف احتفالية مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية لبيان وشرح القضية السورية.. وألقى 



الوفد خطبة اجلمعة يف عدد من املساجد. كما التقى الوفد برئيس هيئة علماء اليمن فضيلة الشيخ 
اهليئة مبا حيقق املواءمة بني الدولتني الشقيقتني اليت دعا هلما  عبدايد الزنداين وتداولوا توقيع اتفاقية بني

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

قام األمني العام د. حممد ياسر املسدي التعريف بوضع الرابطة ومكانتها ومسعتها  زيارة األردن:     .٤
مت اللقاء مع مجعية الغراء وانتشارها، والعمل على تقدمي اخلدمات الدعوية للمهاجرين السوريني. وقد 

يف الشميساين، وقدم مسؤولوها فكرة عن عمل اجلمعية. واستعدادهم للتعاون مع الرابطة. كذلك مت 
  طالب وطالبة سنويا. ١٠٠٠٠٠اللقاء مدير مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، وهذه اجلمعية ترعى 

  

  نشاط الرابطة يف املخيمات التركية:

     ٥عدد املسابقات اليت متت إقامتها         -

   ٢عدد حفالت التكرمي املقامة         -

  ٤عدد حلقات القرآن اجلديدة         -

  
 .مشرفني متفرغني ٧خميماً ، يشرف عليها  ١٥عدد املخيمات اليت تشرف عليها الرابطة يف تركيا  - 
 ..باإلضافة لثالثة خميمات يف الداخل السوري - 
 .طالب وطالبة ١٢٠٠٠عدد الطالب التابعني للرابطة يف تركيا أكثرمن  -
 .طالب وطالبة ٧٠٠٠عدد الطالب التابعني للرابطة يف الداخل السوري أكثر من  -
 مدرس ومدرسة ٦٠٠يدرسهم أكثر من  -
طالب  ٥٠٠٠حلقة فيها أكثر من ٢٥٠والعدد يف ازدياد حيث لدينا طلبات العتماد أكثر من  -

 ة يف الداخل السوريوطالب
 

  ) ما بني مصحف، وربع يس، وجزء عم وتبارك على الطالب.٤٠٧٥مت توزيع (      -

  ١١اجتماعات توجيهية مع املدرسني عدد:      -

متت زيارة بعض مدراء املخيمات وشكرهم باسم الرابطة على ما يقدمونه من خدمات للسوريني        -
  عامة وألهل املخيم خاصة.

 



  
  األنشطة يف املخيمات:وأبرز 

  مشروع الربنامج الرمضاين:      .١

حتت شعار متنا يف رمضان نسترجع األوطان، برعاية مؤسسة شروق الشمس السورية اإلغاثية، 
  وتنفيذ جلنة املخيمات يف رابطة العلماء السوريني.

ية)، و(خميم قرقميش) ، وقد مت تنفيذ هذا املشروع (يف خميم كيليس)، و(خميم الضباط)، و(خميم العثمان
فقه الصيام نشاطات  -حجايب جنيت . -اجلنة أمجل  - أهم الربامج اليت مت القيام ا : فقرة احلكوايت 

 -صاليت حيايت  -تصحيح التالوة   -حزورة رمضان ( املسابقات )  -الصوت العذب  -فنية. 
  نصائح صحية . -رياضة بدنية 

م د. حممد احلريري، والشيخ عبد العظيم عرنوس، والشيخ حكمت زيارة الدعاة للمخيمات، منه     .٢
  احلريري يف خميم الزعتري.

زيارة األخوات الداعيات من مكة املكرمة وجدة للمخيمات التركية، واإلقامة فيها ملدة أسبوعني      .٣
العمل تقريباً، وقد أمثن أنشطة دعوية وتربوية وترفيهية، وقدمن جمموعة من التوصيات للنهوض ب

الدعوي والتربوي يف املخيمات، وخاصة ضمن الشباب الذين يعيشون جوا من البطالة واجلهالة 
  والفراغ. جزاهن اهللا خري اجلزاء.



  حفل تكرمي الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي يف خميم تل أبيض بتاريخ ()     .٤

د ياسر املسدي األمني العام أقيم حفل لتكرمي الطالب املتفوقني يف تل أبيض، حبضور الدكتور حمم
لرابطة العلماء السوريني مع السيد ويسال داملاز وايل السوريني، والسيد غزوان مصري رئيس وقف 

دار السالم ونائب الربوفسور حممد جرمز رئيس الشؤون الدينية يف حفل تكرمي مسابقة القرآن الكرمي 
ي أحياه منشدا الثورة السورية والعراقية على مستوى كل املخيمات اليت تشرف عليها الرابطة والذ

  حيىي حوا ومصطفى العزاوي 

  

 

 

    
 والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصاالحات

 


