تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
تعقد لجنة فلسطين في مجلس النواب
األردني وجامعة العلوم اإلسالمية
العالمية
المؤتمر الدولي األول "الطريق إلى
القدس"

في
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
ّ
 82جمادى اآلخرة 1 -رجب 1341هـ الموافق 8313 /3 / 43 -82م

االفتتاح في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشهيد الملك عبد هللا المؤسس

جلسات المؤتمر في فندق الرويال -الدوار الثالث

برنامج المؤتمر

2

محاور المؤتمر
 .1إظهار األهمية الدينية للمسجد األقصى والمقدساات اإلساالمية والمساي ية
ومواجهة صناعة الرواية التهويدية للقدس.
 .2ساابا اسااتنهاع اليااالميب اليربااي واإلسااالمي والمجتمااع الاادولي لنصاار
القدس واإلسراع بإيصال الدعم لألقصى والمقدسييب.
 .3الدفاع عب المسجد األقصى فرع عيب على كا مسلم والادعو الساتثنا
زيار المسجد األقصى والغوث اإلنساني للفلسطينييب ماب فتاو ت اريم
التطبيع مع الم تا.
 .4اليهااد اليمريااة  -ميانااا المقدسااات المسااي ية وخاصااة كنيسااة القيامااة
ودعو المسي ييب في أن ا اليالم لنصر مقدساتهم وال فاظ عليها.

اليوم األول
االثنين  82جمادى اآلخرة 3415هـ 82 /نيسان
(إبريل) 8134م
الجلسة االفتتاحيّة :مسجد الشهيد الملك عبدهللا المؤسس
– 31 ,11

صباحا

33 ,11

 2دقيقة

 السالم الملكي

 4دقائق

 آي من الذكر الحكيم /سعادة النائب محمد الرياطي

 4دقائق
 4دقائق
 51دقيقة

 كلمة لجنة فلسطين في البرلمان األردني /النائب يحيى السعود
 كلمة رئيس جامعة العلوم اإلسالمية /سعادة الدكتور عبد الناصر أبو البصل
عرض مصور حول:
 اعتددداتا

االحددتالل ضددد المقدسددا

وتدراا المدينددة المقدسددة وأبددر احتياجددا

أوق ددال الق دددس والمقدس دديين  /د .وص ددكي كيالن ددي الم دددير التنكي ددذي للص ددندوق
الهاشددمي إلعمددار المسددجد األقصددى المبددارخ وقبددة الص د رة المش درفة وعطوفددة
 4دقائق
 4دقائق
 4دقائق
 4دقائق

الشيخ ع ام ال طيب مدير عام أوقال القدس
 كلمة و ير األوقال األردني /معالي الدكتور هايل عبد الحكيظ داود
 كلمة و ير األوقال الكلسطيني /معالي الدكتور محمود الهباش
 كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور علي جمعة /عضو هيئة كبار العلمات
 كلمة رئيس البرلمان العربي /معالي السيد أحمد الجروان

 4دقائق

 كلمة رئيس مجلس النواب األردني /سعادة المهندس عاطل الطراونة

 4دقائق

 دعد د ددات لألقصد د ددى (فضد د دديلة الشد د دديخ محمد د ددد حسد د ددين /مكتد د ددي القد د دددس والد د ددديار
الكلسطينية)
 السالم الملكي

55 ,00

العودة للكندق

2 ,00

غدات رسمي في فندق الرويال

4

اليوم األول
االثنين  82جمادى اآلخرة 3415هـ /
(إبريل) 8134م

 82نيسان

جلسات العمل المسائية ( 6 ,31 -3 ,43مساء)

إظهار األهمية الدينية للمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
ومواجهة صناعة الرواية التهويدية للقدس
الجلسة المسائية األولى
رئيس الجلسة :فضيلة الدكتور عمرو خالد /الداعية اإلسالمي
مقرر الجلسة :النائب سمير عويس

بمشاركة السادة:
 )5 4 ,40 -4 ,00معد ددالي السد دديد عد دددنان الحسد دديني /و يد ددر شد ددسون القد دددس فد ددي دولد ددة
فلسطين
 )2 4 ,10 -4 ,40سعادة النائب عادل المعاودة /البحرين
 )0 1 ,00 -4 ,10س د د ددماحة الش د د دديخ عب د د دددالعظيم س د د ددلهب /رئ د د دديس مجل د د ددس األوق د د ددال
اإلسالمية ورئيس المحاكم الشرعية في القدس الشريل
 )4 1 ,50 -1 ,00فضيلة الشيخ محمد رشيد قباني /مكتي الجمهورية اللبنانية
1 ,00 -1 ,51
1 ,41 -1 ,00

مناقشة عامة
استراحة قهوة

الجلسة المسائية الثانية
رئيس الجلسة :فضيلة الشيخ ع ام ال طيب التميمي
مقرر الجلسة :النائب محمد العمد

بمشاركة السادة:
 )5 1 ,11 -1 ,41فضدديلة األسددتاذ الدددكتور أحمددد الكبيسددي /رئدديس جمعيددة العلمددات فددي
العراق
 )5 6 ,01 -1 ,11سعادة النائب محمد ناصر الجبري /الكوي
 )2 6 ,51 -6 ,01سدعادة الدددكتور مهدددي عبددد الهددادي /رئدديس الجمعيددة الكلسددطينية
األكاديمية للشسون الدولية (مسسسة باسيا) -القدس
 )0 6 ,21 -6 ,51معالي األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي /و ير األوقال األردني األسبق
مناقشة عامة

6 ,41 -6 ,21

5

اليوم الثاني
الثالثاء  82جمادى اآلخرة 3415هـ /
(إبريل) 8134م

 82نيسان

جلسات العمل الصباحية ( 11 ,31 -9 ,43صباحا)
سبل استنهاض العالمين العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي
لنصرة القدس واإلسراع بإيصال الدعم لألقصى والمقدسيين
الجلسة الصباحية األولى
رئيس الجلسة :سعادة الدكتور عارل النايض
مقرر الجلسة :النائب فاطمة أبو عطة

بمشاركة السادة:
 )5 9 ,40 -9 ,00فضيلة الشيخ حسين العبيدي /رئيس الهيئة العلمية لجامع ال يتونة
 )2 9 ,10 -9 ,40سعادة النائب ع ام األحمد /دولة فلسطين

 )0 50 ,00 -9 ,10سددعادة الدددكتور "محمددد توفيددق" محمددد سددعيد رمضددان البددوطي /رئدديس
اتحاد علمات بالد الشام وعميد كلية الشريعة في جامعة دمشق
 )4 50 ,50-50 ,00كلمة مجلس شورى المكتين /الجمهورية الروسية
مناقشة عامة
استراحة قهوة

50 ,00-50 ,50
50 ,41-50 ,00

الجلسة الصباحية الثانية
رئيس الجلسة :سعادة األستاذ الدكتور مصطكى أبو صوي /أستاذ
الكرسي المكتمل لدراسة فكر اإلمام الغ الي
مقرر الجلسة :النائب ردينة العطي

بمشاركة السادة:
 )5 50 ,11 -50 ,41فضيلة الشيخ رافع الرفاعي /مكتي الديار العراقية

 )2 55 ,01 -50 ,11سد ددعادة النائد ددب ند ددور الد دددين السد ددد /الجمهوريد ددة الج ائريد ددة الديمقراطيد ددة
الشعبية
 )0 55 ,51 -55 ,01سعادة الددكتور أحمدد الطيبدي /ممثدل عدن عدرب فلسدطين الددا ل ودفداعهم
عن األقصى المبارخ
 )4 55 ,21 -55 ,51فضدديلة الشدديخ الدددكتور عكرمددة صددبري /طيددب المسددجد األقصددى ورئدديس
الهيئة اإلسالمية العليا -القدس الشريل
مناقشة عامة
غدات

55 ,41 -55 ,21

6
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اليوم الثاني
الثالثاء  82جمادى اآلخرة 3415هـ /
(إبريل) 8134م

 82نيسان

جلسات العمل المسائية ( 6 ,31 -3 ,43مساء)
الدفاع عن المسجد األقصى فرض عين على كل مسلم والدعوة الستثناء زيارة المسجد
األقصى والغوث اإلنساني للفلسطينيين من فتوى تحريم التطبيع مع المحتل
الجلسة المسائية األولى
رئيس الجلسة :سعادة الدكتور نهاد عوض /المدير التنكيذي لمجلس
العالقا األمريكية اإلسالمية
مقرر الجلسة :النائب رائد الكو

)5 4 ,40 -4 ,00
)2 4 ,10 -4 ,40
)0 1 ,00 -4 ,10
)4 1 ,50 -1 ,00
1 ,00 -1 ,50
1 ,41 -1 ,00

بمشاركة السادة:
فضدديلة األسددتاذ الدددكتور علددي محددي الدددين الق درة داغددي/األمددين العددام
لالتحاد العالمي لعلمات المسلمين
سعادة النائب يحيى السعود /األردن
فضيلة الشيخ محمد حسين /مكتي القدس والديار الكلسطينية
فضد دديلة الشد دديخ محمد ددد العريكد ددي /داعيد ددة يسد ددالمي -المملكد ددة العربيد ددة
السعودية
مناقشة عامة
استراحة قهوة

الجلسة المسائية الثانية
رئيس الجلسة :سعادة النائب ميس عطية
مقرر الجلسة :النائب عطيوي المجالي

بمشاركة السادة:
 )2 1 ,11 -1 ,41فض دديلة الش دديخ حم دداد أب ددو دع ددابس /رئ دديس الحرك ددة اإلس ددالمية دا ددل
ال ط األ ضر -الجناح الجنوبي
 )4 6 ,01 -1 ,11سعادة النائب محمد عبد النبي بقي /الجمهورية الليبية
 )5 6 ,51 -6 ,01سددعادة األسددتاذ الدددكتور جعكددر عبددد السددالم /أمددين عددام رابطددة الجامعددا
اإلسالمية

 )2 6 ,21 -6 ,51فض دديلة الش دديخ ال دددكتور أس ددامة األ ه ددري /الداعي ددة اإلس ددالمي -جمهوري ددة
مصر العربية
مناقشة عامة
6 ,41 -6 ,21
عشات (رئيس مجلس النواب األردني)
8

فندق الرويال
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اليوم الثالث
األربعاء  3رجب 3415هـ /
8134م

 11نيسان (إبريل)

الجلسات الصباحية ( 1 ,33 -9 ,43ظهرا)
العهدة العمرية  -معاناة المقدسات المسيحية ودعوة المسيحيين في أنحاء
العالم لنصرة مقدساتهم والحفاظ عليها
الجلسة الصباحية األولى
رئيس الجلسة :غبطة البطريرخ فساد طوال /رئيس أساقكة الالتين في
القدس ،وبطريرخ الكنيسة الكاثوليكية
مقرر الجلسة :النائب مكلح العشيبا

9 ,40 -9 ,00
9 ,10 -9 ,40
50 ,00 -9 ,10

بمشاركة السادة:
 )5غبطددة بطريددرخ المدينددة المقدسددة ثيوفيلددوس الثالددا /بطريددرخ المدينددة
المقدسة
 )2سعادة النائب طارق وري /األردن

 )0غبط ددة البطري ددرخ نوره ددان مانوغي ددان /بطري ددرخ األرم ددن ف ددي الق دددس
واألردن

50 ,50-50 ,00

 )4س د ددعادة األس د ددتاذ ياس د ددين حم د ددود /م د دددير مسسس د ددة الق د دددس الدولي د ددة-
الجمهورية اللبنانية

50 ,00-50 ,50
50 ,41-50 ,00

مناقشة عامة
استراحة قهوة

الجلسة الصباحية الثانية
رئيس الجلسة :سعادة الدكتور محمد بشاري
مقرر الجلسة :النائب فلخ الجمعاني

50 ,11 -50 ,41
55 ,01 -50 ,11
55 ,51 -55 ,01
55 ,21 -55 ,51

بمشاركة السادة:
 )5فضيلة الشيخ مصطكى حجي /مكتي جمهورية بلغاريا
 )2سعادة النائب ضرار الداوود /أو قسطنطين قرمش

 )0نياف ددة المطد دران مني ددب يون ددان /مطد دران الكنيس ددة اللوثري ددة ف ددي الق دددس
واألردن ورئيس االتحاد اللوثري العالمي
 )4سعادة األب نبيل حداد /رئيس مرك التعايش الديني -عمان
مناقشة عامة
استراحة قهوة

55 ,41-55 ,21
55 ,41-55 ,00
11

اليوم الثالث
األربعاء  3رجب 3415هـ /

 11نيسان (إبريل) 8134م

الجلسة الختامية
 1 ,33 – 18 ,43ظهرا
 توصيا المستمر
 البيان ال تامي

 دعات (فضيلة الشيخ عبد الكريم ال ربا) /يمام قبة الص رة المشرفة
عشات في مطعم قرية الن يل يقيمه (النائب غا ي عليان والنائب يحيى السعود)
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