بسم هللا الرحمن الرحيم

مخرجات األفكار العملية لورشة خطة العلماء لنصرة
القدس وفلسطين
مالحظة:
 .1كل مؤسسة تؤسس لجنة للقدس في بلدها وتفرز شخصا ً مسؤوالً مكلفا بالتواصل.
 .2بعد تأسيس اللجنة يجب وضع خطة للسنة الجديدة  2022واختيار أفكار من هذه
المقترحات للتنفيذ مع تفريغها زمنيا ً

المحوراألول:
وسائل تعزيز البناء المعرفي المقدسي للخطباء والدعاة
 -1تنظيم دورات عامة ومتخصصة حول المعارف المقدسية والفلسطينية بلغات العالم
حضورية وعبر النت.
 -2التزام الداعية بتبني القضية الفلسطينية بدافع ذاتي لالستزادة من المعارف الفلسطينية
والمقدسية.
 -3إنشاء معاهد أو مركز أو لجان بحث متخصصة بالقضية الفلسطينية.

 -4تبني البحوث والدراسات االكاديمية المختصة بالقضية الفلسطينية مع توجيه الطلبة
وتحفيزهم ومساعدتهم في نشرها.
 -5انتداب المؤسسات العلمائية لدعاة أو خطباء أو طلبة يدرسون في جامعة طرابلس
ماجستير القضية الفلسطينية بمسارين:
أ -الفقه الشرعي للقضية الفلسطينية
ب -ب -المعارف العامة للقضية الفلسطينية
 -6استغالل الوسائل اإلعالمية التقليدية والحديثة إليصال المعارف المقدسية والفلسطينية إلى
الدعاة والعلماء ،خاصة استغالل المجموعات الدعوية االلكترونية.
 -7إنشاء مسابقة دولية خاصة بالدعاة والخطباء في المعارف المقدسية والفلسطينية مع ربطها
بكتب متخصصة معينة.
 -8عقد ندوات متخصصة في معارف القضية الفلسطينية بالتعاون مع عمداء الكليات والمعاهد
المختصين بالقضية الفلسطينية في أي مساء من مساراتها.
 -9إنشاء قناة تلغرام تضم العلماء والدعاة والخطباء الناشطين في القضية.
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تنظيم مجالس سماع وتدريس باإلجازة والسند في كتب فضائل بيت المقدس والكتب

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المحور الثاني:
دور العلماء في تعبئة األمة وحشدها لقضية القدس
 -1إنشاء كرسي األقصى على غرار الكراسي العلمية يخصص لتدريس المعارف
المقدسية.
 -2الخطب والدروس والمواعظ التي تخصص للقضية بالمناسبات ومن حين آلخر بشكل
دائم ،وكذا تخصيص الدعاء الدائم للقضية.
 -3إصدار البحوث والدراسات الشرعية التأصيلية والتاريخية وتبسيطها وشرحها ونشرها
وتوزيعها.
 -4إنتاج المضامين المركزة في القضية الموجهة لمختلف الهيئات والفضاءات.
 -5الحضور الدائم وإشعال وسائل التواصل االجتماعي من خالل ترسيخ مختلف القيم
وكذا الجانب الشرعي للقضية وما ينشر بخصوصها.
 -6التنقيب واكتشاف من يمكن أن يكون رمزا ً من رموز القضية والعناية بهم وتشجيعهم
ومرافقتهم.
 -7التواصل مع المسؤولين من مختلف المستويات لتسهيل ودعم وسائل التعبئة وترسيخ
القيم وتبين أدوارهم في ذلك.
 -8تنظيم المسابقات على مستوى المساجد والهيئات العلمائية لمختلف الشرائح ( في القرآن
الكريم مثل حفظ سورة االسراء ،في الحديث والسيرة والتاريخ مسابقة النبي واليهود في
السيرة النبوية)

 -9تنظيم قوافل علمائية في المعارف المقدسية والقيم التي نريد ترسيخها تجوب الواليات
والمساجد داخل البلد الواحد وبين البلدان حسب المتاح
 -10تنظيم الدورات الرياضية وتسميتها بأسماء الشهداء واألسرى والمعارك ومناطق
فلسطين.
 -11حضور الخطباء لنشاطات الشباب في مختلف المجاالت خاصة المتعلقة بالقضية،
تشجيعا ً وتصحيحا ً

المحور الثالث
تفعيل دور العلماء والدعاة والمرابطين في تحرير بيت المقدس
 -1إعالمياً :النشر على حسابات العلماء والمشايخ في التواصل االجتماعي
إنتاج مقاطع قصيرة للعلماء
مناشط شعبية لدعم صمود المرابطين ومهرجانات متنقلة.
 -2توعوي :التوعية المسجدية بفضل الرباط والمرابطين
التوعية لضرورة وحدة األمة وتوجيه بوصلة الصراع مع اليهود
مقاالت وأبحاث متخصصة بالمعارف المقدسية ومواجهة التطبيع.
 -3إنشاء مشاريع دائمة يرجع ريعها لدعم صمود المرابطين.
 -4إنشاء مشاريع وقفية في األرض المقدسة وخارجها ويجعل ريعها لدعم صمود المرابطين.
 -5اجتماعياً :التوأمة بين العائالت واألسر الفلسطينية والتوأمة بين المساجد.
 -6إحياء مشاريع تجهيز الغزاة والمرابطين وفي مقدمتها كفالة األيتام وعوائل األسرى والشهداء.
 -7تجريم التطبيع على المنابر ومناصرة مواقف الدول والتيارات المواجهة للتطبيع.
 -8إنشاء وسائل إعالم متخصصة لخطاب جماهير المسلمين في الحديث عن فلسطين وكبرى
قضاياها.
 -9التسويق لبطاقات كفالة مرابط تهدى بالمناسبات بعد تعريف الناس بثواب الرباط وفضله.
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إنشاء دليل الخطباء والدعاة التي تتضمن قصص لنماذج معاصرة من ثبات وصمود أهل

فلسطين يستعان بها في الخطب والدروس.
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نشر أخبار المرابطين في اإلذاعات والفضائيات.
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إصدار دليل لألدعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية تنقل من السلبية لإليجابية.
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إدراج فقرات معينة في دعاء ومناجاة السحر.
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إقامة مسابقة ألجمل نشيد عند التحرير
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وضع صور بأسماء العلماء الشهداء في المدارس والمعاهد الشرعية.
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استخدام اليوتيوب في نشر معلومات مهمة عن فلسطين

-17

إصدار مسابقة ألفضل آذان مميز للمسجد األقصى.

المحور الرابع
أفكار الترميز وتوطين العمل المقدسي
 -1تكوين مجموعة في كل دولة باسم منبر الدفاع عن األقصى.
 -2اقتراح قائمة للرموز وفق معايير واضحة (الئحة معايير)
 -3ترميز األشخاص من حيث أ-االعداد والتكوين والمرافقة ولتوجيه.
التقدير والتشويق وذلك ب -دعم فرق شبابية – انتاج فيديوهات – حصص إعالمية-
مشاركة في المؤتمرات.
 -4ترميز المؤسسات :وذلك بالتعريف بالمؤسسات العلمائية في مختلف الدول
وكذلك بفتح لجان المؤسسات العلمائية متخصصة القدس وفلسطين.
 -5ترميز األشكال وذلك بإعداد مجموعة من المقترحات مثل(ارتداء الكوفية عند الخطبة-
تسمية مساجد باسم القدس في كل دولة ومن حيث المخطط العمراني.
 -6فتح منتدى الرموز العلمائية للعاملين للقدس وفلسطين وتنظيم دورات تربوية لهم وتنمية
مهاراتهم.
 -7الربط الترميزي بين علماء الدول وبيت المقدس وتزكية المرجعيات الكبرى للرموز.
 -8بيان جهود علماء كل دولة في الحاضر والتاريخ في خدمة القدس قديما ً وحاضرا ً
 -9مراعاة التنوع في الترميز لكل الجماعات والهيئات.
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إعداد خطة لتفعيل الرمزية واستثمارها لدعم مختلف مشاريع فلسطين والقدس.
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عقد مجالس تدارس لوصية الشيخ فادي أبو شخيدم رحمه هللا تعالى.

المحور الخامس:
تفعيل دور اإلفتاء واالجتهاد في عالج نوازل بيت المقدس
-١البحث عن القضايا والمسائل الشائكة التي فيها شبهات والرد عليها.
-٢إصدار فتاوى على مستوى كل مؤسسة بخصوص القضية الفلسطينية.
-٣رصد أي حدث متعلق بالقضية الفلسطينية يقع في بلد المؤسسة المعنية.
-٤كل مؤسسة تجمع الفتاوى والمواقف التي صدرت في كل بلد والتي تخص القضية
الفلسطينية.
-٥رصد الخروقات التي في البلدان تجاه القضية الفلسطينية والتصدي لها.
-٦إصدار  ٦فتاوى جماعية عن علماء ،و ٦فتاوى عن مؤسسات في السنة حول القضية
الفلسطينية وإصدارها في كتاب.
-٧إعداد مناهج تعليمية متخصصة في القضية الفلسطينية.
-٨كل مؤسسة تتبنى إعداد طالب متخصص (ماجستير) في القضية الفلسطينية.
-٩تحرص كل مؤسسة على أخذ تصريح أو موقف أو فتوى من مفتي الدولة التي تنتمي لها
المؤسسة حول القضية الفلسطينية.

-١١رصد فتاوى الحاخامات وترجمتها ونشرها للجمهور.
-١٢جمع األدلة التي استدل بها فقهاء التطبيع ومناقشتها ودحضها وتعميم هذه الردود.
-١٣إصدار مقاطع مرئية تأصيلية للفقهاء بخصوص القضية الفلسطينية.
-١٤تصميم تطبيق على الجوال تنزل عليه فتاوى المؤسسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
-١٥إنشاء مجمع فقهي متخصص في القضية الفلسطينية.

