
 

 {صفقة القرن: رؤية شرعية وقراءة استراتيجية} برنامج ندوة  

 م 2020( أكتوبر)  تشرين األول 10 –السبت اليوم األول: 

11:00 - 14:15 

 اجللسة االفتتاحية   12:00:-11:00
 رئيس اجللسة: د. عبد الرمحن مقداد

   وقراءة قرآن افتتاح  11:00-11:05

 د. نواف تكروري، رئيس اهليئة /   والدراسات وهيئة علماء فلسطني يف اخلارجكلمة مركز معراج للبحوث   11:05-11:10

                                                                 د. سامي العراين، رئيس املركز /جامعة صباح الدين زعيم  ،كلمة مركز دراسات اإلسالم والشؤون العاملية 11:10-11:15

 الريسوين، رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيالعالمة الدكتور أمحد   /  لتطبيع مع االحتالل لالرؤية الشرعية  11:15-11:35

الددو، رئيس   العالمة الشيخ حممد احلسن ولد  /  املعلوم من الدين ابلضرورة يف القضية الفلسطينية يف ضوء صفقة القرن  11:55- 11:35
 اء مبوريتانيامركز تكوين العلم

 اسرتاحة  12:10  -11:55

 اجللسة األوىل:  14:15-12:10
  التأصيل الشرعي للحقوق الثابتة اليت تسلبها صفقة القرن 

 رئيس اجللسة: د. حممد عوام 
  د. وصفي عاشور أبو زيد/    التأصيل الشرعي إلسالمية املسجد األقصى ومدينة القدس وفلسطني يف ضوء صفقة القرن   12:30-12:15:

  د. يونس األسطططط ل/    األرض والسللللليادة علي ا وحا املقاومةقدسلللللية    -املسللللللمات الشلللللرعية الف ةنقضللللل ا صلللللفقة القرن    12:45-12:30:
 د. حممد سليمان الفرا

   د. نواف تكروري /   نالتأصيل الشرعي حلا العودة يف ضوء صفقة القر  13:00-12:45:

 حممود النفار  أ. -    ملحمد. حممد مهام  /   مفاسد التنسيا األمين مع الكيان الص يوين ومراةبه... دراسة مقاصدية 13:15-13:00:

 أ. حممد خري موسى /  ة قالصف التكييف الشرعي ملن يتعامل مع  13:30-13:15:

 األول نقاش مفتوح حول أوراق اجللسة : 14:15-13:30



 

 م 2020(  أكتوبر)  تشرين األول 11 - اليوم الثاني: األحد 

14:30-19:30 

 اجللسة الثانية   16:00-14:30
 واملآالت   خاطرامل بعاد و األ..  ومستقبل الصراع صفقة القرن

 فادي الزعرتي رئيس اجللسة: د.  
 د. أمحد احليلة / صفقة القرن وخماطرها على القضية الفلسطينية 14:45-14:30:

                                                                 عصام عبد الشايفد.  /واإلسالمي  العريب التطبيع يف صفقة القرن يف ظل ةداعي األمن القوميخماطر  15:00-14:45:

 د. سعيد الدهشان /  صفقة القرن يف ضوء القانون الدول   15:15-15:00:

 د. سامي العراين /  األصول واملبادئ االسرتاةيجية لطبيعة الصراع وكيفية انت ائه  15:30-15:15:

 نقاش مفتوح حول أوراق اجللسة األول  16:00-15:30:

 اسرتاحة  16:30-16:15:

 اجللسة الثالثة   18:30-16:30:    
 مواجهة الصفقة.. الواجبات الشرعية وبرامج العمل 

 إبراهيم أعمر الكلي رئيس اجللسة: د.  
 د. ع ية عدالن  -   د. حامت عبد العظيم/  الواجبات الشرعية املرتةبة على إعالن صفقة القرن  16:45-16:30:

   حسام شاكر أ./  م والرأي العا  الصفقة يف اإلعالم حتدايت 17:00-16:45:

 مسعود صربيد. /  عمل برانمج - مواج ة الصفقةيف املؤسسات العلمائية  دور 17:15-17:00:

 د. ايسني أق اي /  الصفقة دور الدول الصديقة للقضية الفلسطينية يف مواج ة  17:30-17:15:

 أسامة أبو ارشيد   د./   دور اجلاليات اإلسالمية يف الغرب 17:45-17:30:

 نقاش مفتوح حول أوراق اجللسة الثالثة  18:15-17:45:

 اسرتاحة  18:30-18:15:



 

 اجللسة اخلتامية   18:30 - 19:30:
 عبد اجلبار سعيد رئيس اجللسة: د. 

 عرض مسودة البيان اخلتامي للندوة  18:40-18:30:

 نقاش حول مسودة البيان اخلتامي  19:20-18:40:

 عبد احلي يوسف فضيلة الشيخ /    قراءة البيان اخلتامي للندوة 19:30-19:20:

 انت ى 

 

 
 


