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 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

تأصيل فقه القضية 
 الفلسطينية

 فريق متخصص في فقه القضية الفلسطينية تأهيل

كادر متخصطططططص م   بتأهيلتنفيذ الفعاليات واالنشططططططة ال فيلة 
طلبة البحث العلمي والمحاضطططططططططططري  وال ااق في فقه القضطططططططططططية 

لشطططططرض القضطططططية بتفاقطططططيل ا الرا  ية  الفلسططططططينية لي رنرا ر ططططط ا 
 والشرعية للجم رر

 بفقه القضية نشطة العلمية المتعلقةإ امة ال ورات واأل
والمحطططاضطططططططططططططرات واللقطططاتات العلميطططة والنططط وات تنفيطططذ الططط ورات 

المتخصططططصططططة بمنا شططططة القضططططية الفلسطططططينية م  الج ات  ات 
 الع  ة

نرازل القضية الفلسطينية وفق اجت اد  تعزيز م ار ة
 جمااي

ا امة مجالس المية متخصصة يشارك فيه  يا يي  وشرايي  
الى وما تتعرض له م   ضططايا  ومثقفي  ل را ططة نرازل القضططية

 الصعي  المحلي واال ليمي وال ولي

 إط ق مبادرق إنشات مر راة المية خاقة بفقه القضية
تجمي  كافة الخرائط والمعلرمات والقضطططططططططططططايا المتعلقة بالق   
واال صى واق ارها ضم  أكبر مر راة من جية المية تبادر 

 دوال ومؤ سات ل ام ا ماليا

المعرفي  تعزيز الجانب
بالمقدسات والمخطوطات 
واالثار االسالمية والعناية 

بها، وتفعيل دور 
المسلمين في حمايتها 

 والدفاع عنها.

القضية الفلسطينية  ألقرلالنشر الثقافي والعلمي 
 ومق  ات المسلمي  وحقر  م الرطنية

نشططططططططر المفاييم والميم ال طططططططط مية المتعلقة بالق   واأل صططططططططى 
ية وواجب المسطططططططططططططلمي  تجاه ا  الفلسططططططططططططططين والتعريف بالحقرق 

وفضطططططططا ممار طططططططات االحت ل م  خ لح لخطب منبرية حرل 
إق ارات تعريفية بالراجبات الشرعية تجاه -الحقرق الفلسطينية

ا ططططططططت تاا وا ططططططططتنطاق العلمات -القضططططططططية الفلسطططططططططينية والق  
إحيات  -والمف ري  العالميي  في ا تن اض األمة تجاه فلسطي 

لرطنيططة المتعلقططة بططالقطط   والمسطططططططططططططجطط  لطط ينيططة واالمنططا طططططططططططططبططات ا
-ا امة المؤتمرات العلمية والن وات المحلية وال ولية-األ صطططططططى

 (خ.. ال-تحشي  المسيحيي  والمجتم  ال ولي لل فاع ا  الق  
اال  ام في ت ري  تجم  إ  مي م  ال اخل والخارج 

 لل فاع ا  الق  
بذولة في  ضطططططططية المي  ف هذا التجم  لحشططططططط  وتنهيم الج رد 

 الق  

 ت شي  المعرض ال ائم للق   واأل صى
ت شططططططططي  معرض الى مسططططططططاحة دونم يقام اليه مبنى للمعرض 
يضططططططططططم مجسططططططططططمات وقططططططططططرر وم تبة خاقططططططططططة بالق   و ااة 

 للمحاضرات ت رن معلما يقص ه الط ا والم تمرن 

 

التعريف باآلثار ال  مية في فلسطي   والمخطرطات 
    والمحافهة الي ابالق التي تعنى 

إنشطططات أرشطططيف ور ي وال تروني بقاا ق بيانات خاقطططة ب ل ما 
يتعلق بالق   والمخطرطات  وت شططططططططي  منصططططططططة بحثية لنشططططططططر 

وح ق تصطططططططططرير  المحققة  وإنشطططططططططاتالمخطرطات المحققة وغير 
  سم للترميم والتجلي  و مي روفيلم لحفظ المخطرطات  

 ي ال  مية في فلسطت شي  دليل لآلثار 
نهراا ألهميططططة اآلثططططار ال ططططططططططططط ميططططة ودور وزارق األو ططططاف في 
المحافهة الي ا يقتضططططططططي أن ي رن هناك دليل للمسططططططططاا ق في 

 تحقيق هذا ال  ف
 

  


