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يوزع مجانا تصدر باللغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية

معالي األمين العام يزور مقر اتحاد وكاالت أنباء دول املنظمة )يونا(

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  زار 
عىل  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
دول  أنباء  وكاالت  اتحاد  مقر  له  املرافق  الوفد  رأس 
جّدة  بمدينة  )يونا(  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
1443هـ  األول  ربيع  شهر  من   14 األربعاء  يوم 
استقبال  يف  وكان  2021م.  أكتوبر  من   20 املوافق 
عام  مدير  اليامي،  محمد  األستاذ  سعادة  معاليه 
هذه  مثّمنًا  وبمرافقيه،  به  رّحب  الذي  )يونا( 
ومعّبًا  املجمع،  عام  ألمني  نوعها  من  األوىل  الزيارة 
املجمع باهتمام  سعادته  عن  ذاته  الوقت  يف 

مع  والرشاكة  والتواصل  التعاون  عالقات  بتعزيز 
للطرفني.  )يونا( من أجل تحقيق األهداف املشرتكة 
من جهته، عبَّ معايل األمني العام عن شكره الجزيل 
ُحسن عىل  العام  املدير  لسعادة  الجليل  وتقديره 

ترّشفه  عن  عّب  كما  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال 
بهذه الزيارة إىل مقر )يونا( تقديًرا ِلما تتمتّع به من

إعالمية  خدمات  من  تقدِّمه  ولِما  طيبة،  ُسمعة 
مظلة  تحت  تعمل  التي  األجهزة  لجميع  جليلة 
يونا  أن  معاليه  أكد  كما  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
يعمالن  التي  األهداف  من  كثريًا  يتقاسمان  واملجمع 
الوثيق  التعاون  فإن  ولذلك  تحقيقها،  أجل  من 
أمالً  بمكان  األهمية  من  بينهما  املستمر  والتنسيق 
والوسطية  والتسامح  االعتدال  قيم  وتعزيز  نرش  يف 
معاليه  وختم  اإلسالمي؛  العالم  وخارج  داخل 
)يونا(  من  املرتجى  الدور  ذلك  عن  بالتعبري  حديثه 
إىل  املجمع  وبيانات  وتوصيات  قرارات  إيصال  يف 
تملكه  ما  إىل  استناًدا  وذلك  وأوسع،  أكب  رشيحة 
مركزة.  واتصاالت  متميزة،  عالقات  شبكات  من 
مدير  عنايت،  يونس  األستاذ  قّدم  أخرى  جهة  ومن 
عرًضا  بـ)يونا(،  اإلسرتاتيجي  والتطوير  العالقات 
لعمل  له  املرافق  والوفد  العام  األمني  ملعايل  تفصيليًّا 
)يونا( وخطته اإلسرتاتيجية، وأهدافه، ُمِبًزا كيفية 
الربط بني هذه الخطة وبني األهداف املشرتكة، وجوانب 
االلتقاء والتكامل بني الجهاَزين من أجل الوصول إىل 
أكب رشيحة ممكنة من املسلمني عىل مستوى العالم.

مواصلة  عىل  الطرفان  اتفق  اللقاء  ختام  ويف 
رشاكة  عقد  أجل  من  بينهما  والتواصل  التنسيق 
اتفاقية بإمضاء  ج  تُـتوَّ املدى  طويلة  إسرتاتيجية 
بينهما. والعمل  التعاون  أوُجه  د  وتحدِّ تؤطِّر  تعاون 

منظمة  دول  أنباء  وكاالت  اتحاد  أن  ذكره  وجدير 
املتخصصة األجهزة  أحد   )UNA( اإلسالمي التعاون 

جدة  مدينة  ومقره  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة 
االتحاد  ويجمع  السعودية،  العربية  باململكة 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  إطار  يف  األنباء  وكاالت 
املنظمة وأهدافها، ويتكون من  ويستند عىل مبادئ 
األعضاء  للدول  الرسمية  الوطنية  األنباء  وكاالت 
ومشاريع  برامج  تنفيذ  عىل  يعمل  كما  باملنظمة، 
عىل القضايا اإلسالمية  الضوء  بتسليط  تعنى 
وبرصية  سمعية  تقارير  أيًضا  يُنتج  كما  املشرتكة، 
الدول  وكاالت  عىل  بتوزيعها  ويتكفل  عدة،  بلغات 
األستاذة  من:  كل  االجتماع  يف  وشارك  األعضاء. 
واألستاذ  واملرأة،  األرسة  شؤون  مديرة  أمجد،  سارة 
والعالقات  اإلعالم  إدارة  مدير  اإلدرييس،  محمد 
مستشار  التلييل،  مراد  واألستاذ  باملجمع،  العامة 
العامة واإلعالم. ومن  العام لشؤون العالقات  األمني 
مدير  الزهراني،  القادر  عبد  األستاذ  )يونا(:  جانب 
املكلف،  واملالية  اإلدارية  الشؤون  ومدير  اإلنتاج 
والتمويل. التسويق  مدير  مراد،  صالح  واألستاذ 

عان مذكرة تعاون بأبوظبي  املجمع واملجلس العاملي للمجتمعات املسلمة يوقِّ
التعاون والتواصل بني مجمع  سعيًا لتعزيز عالقات 
العاملّي للمجتمعات  واملجلس  الدويلّ  الفقه اإلسالمي 
املسلمة يف املجاالت ذات االهتمام املشرتك خاصة ما 
يتعلق بالتعامل األمثل مع مختلف القضايا املستجدة 
والنوازل التي تطرأ يف حياة  املجتمعات املسلمة خارج 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، ورغبة يف 
عت املؤسستان  وضع إطار علميٍّ متماسك ومنظم، وقَّ
األول  ربيع  شهر  من   22 الخميس  يوم  صباح 
تعاون  مذكرة  أكتوبر2021م   28 املوافق  1443هـ 
والرشاكة  التعاون  بمستوى  االرتقاء  إىل  تهدف 
واإلتقان.  الجودة  مدارج  نحو  املؤسستني  بني 
األستاذ  معايل  املجمع  جانب  من   املذكرة  ع  وقَّ وقد   
العام األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 

جانب  من  ع  وقَّ كما  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع 
النعيمي،  راشد  بن  عيل  الدكتور  معايل  املجلس 
بمقر  املسلمة  للمجتمعات  العاملي  املجلس  رئيس 
املجلس بأبوظبي خالل الزيارة الرسمية التي يؤّديها 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة  العام  األمني  معايل 
وتسعى االتفاقية إىل توثيق عرى التواصل والتنسيق يف 
دعم ومساندة قضايا  املجتمعات املسلمة خارج الدول 
الفكري والثقايف  الدعم  املنظمة، وتقديم  األعضاء يف 
اإلسالمية،  هويتهم  عىل  حفاًظا  لها  واالجتماعي 
والترصفات  املتطرفة  األفكار  من  لهم  وحماية 
رصد  خالل  من  وذلك  ووطنهم،  دينهم  إىل  املسيئة 
والحلول  الفتاوى  تقديم  بغية  واملستجدات  النوازل 
مصالح يحّقق  بما  لها،  املناسبة  الناجعة  الرشعية 
أوطانها. يف  اندماجها  يف  ويُسِهم  املجتمعات،  تلك 

التدريبية  الدورات  تنظيم  إىل  املذكرة  تهدف  كما 
لتكوين وتأطري امُلفتني واألئمة والوُّعاظ يف املجتمعات 
املسلمة بما يُسِهم يف تكوين جيل جديد من القيادات
بروح العرص  تحّديات  مواجهة  عىل  قادر  الدينية 

املواطنة  بمقتضيات  االلتزام  مع  ْمحة  السَّ اإلسالم   
التي ال تتعارض مع قيم ومقاصد اإلسالم. وبموجب 
وثقافة  ِقيَم  نرش   عىل  العمل  سيتم  االتفاقية،  هذه 
اإليجابي  االندماج  لتحقيق  املشرتك  والعيش  الحوار 
صورة  وتقديم  ُدَولها،  يف  املسلمة  للمجتمعات 
اإلسالم الناصعة للعالم بما يُسِهم يف مواجهة ثقافة

ِقيَم  ويعزِّز  “اإلسالموفوبيا”،  اإلسالم  من  الخوف 
التسامح والسالم يف تلك املجتمعات. هذا، وقد اتفق 
الكتب وترجمة  نرش  أجل  من  العمل  عىل  الطرفان  

بنقد ظاهرة  تُعنى  التي  املعارصة  العلمية  واألبحاث 
بالرموز  الكراهية، واالْزِدراء  األديان، وخطاب  فوبيا 
من  مًعا  العمل  عىل  اتفقا  كما  والثقافية،  الدينية 
تُظهر  التي  النفيسة  الرتاث  أجل نرش وترجمة كتب 
مبادئ  تعزيز  مجال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أسبقيّة 
والثقافات، فضاًل عن  األديان  بني  السلمي  التعايش 
واإلصدارات  والتعليم،  والفكر  املعرفة  تباُدل مصادر 
املشرتك.  والعيش  الحوار  بقضايا  املتعلقة  العلمية 
للمجتمعات  العاملي  املجلس  يعد  بالذكر:  والجدير 
عام 2018م  تأسست  إسالمية  املسلمة مؤسسة 
وتهدف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  بأبوظبي 
املسلمة،  مؤسسات املجتمعات  جهود  تنسيق  إىل 
أفراد  الوظيفي من خالل تشجيع  بدورها  واالرتقاء 
دولهم  نهضة  يف  املساهمة  عىل  املسلمة  املجتمعات 
النمطية  الصورة  وتصحيح  واالقتصادية،  املدنية 
“الُهوَّة  وجب  املسلمة،  واألقليات  اإلسالم  عن 
الفكرية والثقافية” بني مكونات املجتمع اإلنساني.
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معالي األمين العام يزور القنصلية العامة للمملكة األردنية الهاشمية بجدة
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  قام 
األمني العام للمجمع يوم الخميس 15 من شهر ربيع 
األول لعام 1443هـ املوافق 21 من شهر أكتوبر لعام 
العامة  القنصلية  مقر  إىل  مجاملة  بزيارة  2021م 
باململكة  جّدة  بمدينة  الهاشمية  األردنية  للمملكة 
الفقه  مجمع  من  وفد  رأس  عىل  السعودية  العربية 
والوفد  معاليه  استقبال  يف  وكان  الدويل.  اإلسالمي 
السفري  سعادة  األردني  العام  القنصل  له  املرافق 
جعفر محمد جعفر، وسعادة األستاذ رامي مشهور 
سعادة  ورّحب  العام.  القنصل  نائب  الخرابشة، 
عن  له  ُمعربًا  العام،  األمني  بمعايل  العام  القنصل 
سعادته باستقبال وفد املجمع وعن ترّشفه شخصيًّا 
حرص  ملعاليه  ومؤكًدا  ثانية،  مرة  معاليه  بلقاء 
التواصل  جسور  مد  عىل  الهاشمية  األردنية  اململكة 
املجمع  بني  والتنسيق  التعاون  عالقات  وتعزيز 
باململكة،  والعلمية  الدينية  الرسمية  واملؤسسات 
قيم  وتعزيز  الديني،  الشأن  بتدبري  يتعلق  ما  خاصة 
األديان. من جانبه،  السلمي بني  والتعايش  االعتدال 
الزيارة  بهذه  رسوره  عن  العام  األمني  معايل  أعرب 
له  ليعّب  العام  القنصل  سعادة  لقاء  عىل  وحرصه 
لُحسن لسعادته  الكبري  وامتنانه  الجليل  شكره  عن 

معاليه  بها  قام  التي  للزيارة  والتنسيق  التحضري 
الهاشمية  األردنية  اململكة  إىل  املجمع  من  وفد  مع 
تلك  حققته  بما  مشيداً  املايض،  يوليو  شهر  خالل 

الزيارة من نتائج متميزة،  حيث إنها جَرت يف أحسن 
لقاءات مهمة مع عدد  الظروف، وأسفرت عن عدة 
واملفكرين،  والعلماء،  بالدولة  املسؤولني  كبار  من 
غازي  األمري  امللكي  السمو  صاحب  مقدمتهم  ويف 
جاللة  مستشار  الهاشمي،  طالل  بن  محمد  بن 
الدكتور  الوزراء  الدينية، ودولة رئيس  امللك للشؤون 
الخاليلة  محمد  الدكتور  ومعايل  الخصاونة،  ِبرش 
اإلسالمية،  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزير 
وسماحة قايض القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، 
وسماحة املفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة، 
العاملية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة  رئيس  إىل  إضافة 
توقيع  عن  أسفرت  الزيارة  أن  معاليه  أضاف  كما 
والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  أول 
تدارس  عن  أسفرت  كما  اإلسالمية،  واملقدسات 
أوجه ومجاالت عقد رشاكات إسرتاتيجية مهمة مع

يف  تنشط  التي  والعلمية  الدينية  املؤسسات  مختلف 
والنوازل  اإلسالمي،  الفقه  ودراسة  اإلفتاء،  مجال 
واملستجدات. وختم معاليه حديثه باإلشادة باملستوى 
العلمي املرموق الذي َلمَسه لدى زيارته للمؤسسات

املناسبة  هذه  يف  وأبدى  باألردن،  اإلسالمية  واملراكز 
إمكاناته  كافة  لتسخري  التام  املجمع  استعداد 
الدينية  املؤسسات  جهود  لدعم  واملعنوية  العلمية 
وتعزيز  نرش  مجال  يف  باألردن  والعلمية  والفكريَّة 
املتطرف.  الفكر  ومكافحة  والتسامح  االعتدال  قيم 
هذه  يف  للمجمع  العام  األمني  معايل  رافق  وقد  هذا، 
الشوك،  رضا  املنذر  محمد  األستاذ  من  كل  الزيارة 
سارة  واألستاذة  باملجمع،  الديوان  شؤون  مدير 
أمجد، مديرة شؤون األرسة واملرأة باملجمع، واألستاذ 
مراد التلييل، مستشار األمني العام لشؤون العالقات 
إبراهيم  أمجد  واألستاذ  باملجمع،  واإلعالم  العامة 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  مصطفى،  محمد 

املجمع يوقع مذكرة تعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي بجمهورية السودان

التعاون والرشاكة والتنسيق  يف إطار تعزيز عالقات 
من  والعديد  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بني 
الدراسات  مجال  يف  تنشط  التي  العلمية  املؤسسات 
اإلسالمي  العالم  داخل  الرشعية  العلمية  واألبحاث 
وخارجه، وانطالًقا من أهداف املجمع التي تنص عىل 
تشجيع االجتهاد الجماعي يف قضايا الحياة املعارصة 
ومشكالتها بهدف تقديم الحلول النابعة من الرشيعة 
ع معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى  اإلسالمية، وقَّ
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
محمد  آدم  الرحيم  عبد  الدكتور  األستاذ  فضيلة  مع 
السوداني،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  رئيس  سليمان، 
ربيع  شهر  من   06 الثالثاء  اليوم  تعاون،  مذكرة 
األول 1443هـ املوافق 12 من شهر أكتوبر 2021م. 
إسرتاتيجية رشاكة  بناء  إىل  املذكرة  هذه  وتهدف 

العلمية  والقدرات  اإلمكانات  دعم  مجال  يف  واسعة 
والبحثية للمؤسستني، وخاصة فيما يتعلق بدراسة

يف  والظواهر  النوازل  يف  والنظر  اإلسالمي،  الفقه 
والتطبيقية،  النظرية  الطبيعية  العلوم  مجاالت 
وذلك من خالل البحوث العلمية والدراسات الفقهية 
القيّمة وتنزيلها عىل واقع الحياة املعارصة من أجل 
املناسبة. الحلول  الرأي الرشعي فيها، وتقديم  إبداء 

والتواصل  التعاون  تعزيز  إىل  املذكرة  تهدف  كما 
املستمر، وتوثيق التنسيق بني املؤسستني يف مجاالت 
العمل  ورش  وإقامة  والندوات  املؤتمرات  تنظيم 
وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل  والتدريب، 
تعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف  الجهتني 
بمعرفة كل منهما يف مجال االهتمام املشرتك بينهما.

تشكيل  عىل  الطرفان  وافق  املذكرة،  لبنود  وتنفيذًا 
بينهما،  التعاون  أوجه  لتحديد  متخصصة  لجنة 
يف  الوارد  التصور  حسب  التنفيذ  وآليات  وطرق 
االستعانة  عىل  الطرفان  وافق  كما  نفسها،  املذكرة 
وتجدر  بنودها.  جميع  لتنفيذ  مناسبًا  يرونه  بمن 
يوم  من  سنوات  ثالث  االتفاقية  مدة  أن  إىل  اإلشارة 
يُبِد  َلم  ما  املدة  انتهاء  عند  تلقائيًّا  د  وتجدَّ التوقيع، 
توقيع  ويأتي  بها.  العمل  إنهاء  يف  رغبته  طرف  أي 
مدير  أجراه  الذي  والتباُحث  اللقاء  بعد  املذكرة  هذه 
عبدالفتاح الدكتور  الدويل  والتعاون  التخطيط 

محمود أبنعوف بتكليف من األمانة العامة للمجمع 
حيث  امَلجمعنْي،  بني  والتنسيق  التعاون  آفاق  لبحث 
السوداني  الفقه  مجمع  برئيس  أبنعوف  د.  التقى 
بالخرطوم  بمكتبه  آدم  عبدالرحيم  الدكتور  فضيلة 
وذلك يف 2021/8/12م، واتفق الطرفان عىل صياغة 
التخطيط مدير  تكليف  تم  تعاون  مذكرة  مرشوع 

بإعدادها واعتمادها من قبل املؤسستني. وقال معايل 
املذكرة:  هذه  عىل  معّلًقا  سانو  قطب  البوفيسور 
“نأمل أن تكون هذه املذكرة بداية مرحلة جديدة يف 
الفقه  املتينة والرصينة بني مجمع  التعاون  عالقات 
اإلسالمي الدويل ومجمع الفقه اإلسالمي يف السودان 
الناجعة  الحلول  وتقديم  الجهود  تنسيق  أجل  من 
التي  القضايا  ولسائر  املعارصة،  الحياة  ملشكالت 
تهم املسلمني يف أرجاء املعمورة، وسوف يجد مجمع 
الدعم والتشجيع  الفقه اإلسالمي السوداني منّا كل 
القضايا  يف  الرشعية  األحكام  بيان  من  لتمكينه 
واملسائل التي تهم املسلمني يف جمهورية السودان”.

وجدير ذكره: يعد مجمع الفقه اإلسالمي بجمهورية 
السودان  وريث مجلس اإلفتاء الرشعي، ويعود تاريخ 
إنشائه إىل عام 1998م، ويعتب هيئة وطنية مستقلة 
عضواً  أربعني  من  ويتكون  اعتبارية،  شخصية  لها 
وبعض  واللغة،  األصول  وعلماء  الفقهاء  من  ُجلهم 
املختصني  والفلك،  وبعض  الطبيعة  األطباء وعلماء 
القانون. وعلم  النفس،  وعلم  االقتصاد  علم  يف 
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معالي األمين العام يزور الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بأبوظبي

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استهل 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
والوفد املرافق له زيارتهم الرسمية إىل دولة اإلمارات 
العامة  الهيئة  ملقر  مجاملة  بزيارة  املتحدة  العربية 
للشؤون اإلسالمية واألوقاف بمدينة أبوظبي صباح 
1443هـ  األول  ربيع  شهر  من   22 الخميس  يوم 
يف  كان  وقد  2021م.  أكتوبر  شهر  من   28 املوافق 
األستاذ  سعادة  له  املرافق  والوفد  معاليه  استقبال 
واملديرين  الهيئة،  عام  مدير  النـيادي،  سعيد  محمد 
العام  املدير  سعادة  ب  رحَّ وقد  بالهيئة.  التنفيذينّي 
عىل  تؤكد  التي  الزيارة  عىل  وَشكره  الكريم  بضيفه 
والتواصل  التعاون  جسور  مّد  عىل  املجمع  حرص 
الرسمية  الدينية  املؤسسات  وسائر  الهيئة  مع 
اإلسالمي.  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  داخل 
القيادة عىل تقديم كل  كما أكد سعادته عىل حرص 
الدعم الذي تحتاجه الهيئة من أجل القيام بمهامها 
عن فضاًل  اإلماراتي،  الشعب  تجاه  ومسؤولياتها 
الحضارية الصورة  نرش  يف  املرجو  دورها 

التسامح  ِقيَم  وترسيخ  اإلسالمي،  للدين  الناصعة 
الثقايف والِعرقي التنّوع  لمي، واحرتام  السِّ والتعايش 

بوجود سعادته  نوَّه  أخرى،  جهة  ومن  والديني. 
تطابق كبري بني أهداف الهيئة وأهداف املجمع، مما 
يسّهل عىل الطرَفني تعزيز عالقات التعاون والتنسيق 
والتواصل من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني يف جميع 
العام  األمني  أعرب معايل  العالم. ومن جانبه،  أنحاء 
اإلمارات  لدولة  تقديره  وخالص  ُشكره  عظيم  عن 
الرتحيب  حفاوة  عىل  وشعبًا  قيادة  املتحدة  العربية 
واملعنوي  املادي  بالدعم  مشيًدا  االستقبال،  وُحسن 
املتحدة تقدمه  العربية  الذي ما فتئت دولة اإلمارات 
للمجمع منذ تأسيسه إىل يومنا هذا. كما عّب معاليه 
عن رسوره بهذه الزيارة التي تهدف إىل التباُحث مع 
املجمع  بني  التنسيق  تعزيز  سبل  حول  املسؤولني 
والهيئة يف كافة املجاالت ذات االهتمام املشرتك، خاصة 
والعلمي  الفكري  الدعم  املجمع  بتقديم  يتصل  ما 
الشأن  وتنظيم  تدبري  مجال  يف  الهيئة  تنشده  الذي 
والوسطية  والتسامح  االعتدال  قيم  ضوء  يف  الديني 
الغلو  أشكال  جميع  ومكافحة  لمي،  السِّ والتعايش 
السلوك. يف  أو  الفكر  يف  سواء  واإلرهاب  والتطرف 

االبتهاج  إىل  يدعو  مما  “إن  قائالً:  معاليه  أضاف  ثم 
تتوافق  العامة  الهيئة  وبرامج  أنشطة  أن  والرسور 
املجمع  وأنشطة  برامج  من  حسنة  جملة  مع 
تلك  وتتصمن  اإلسرتاتيجية،  خطته  يف  املحددة 
واعدة  وعلمية  فكرية  مشاريع  واألنشطة  البامج 
تتوافق مع رؤية ورسالة الهيئة الهادفة إىل النهوض

من  وأنشطته  برامجه  بتطوير  الديني  بالقطاع 
الحديثة،  خالل االستفادة من كافة وسائل االتصال 
يسجل  مما  أنه  عن  فضالً  املعلومات،  وتقنيات 
وتحقيق  املتغرّيات،  مواكبة  عىل  حرصها  للهيئة 
قيم  ترسيخ  يف  اإلماراتي  املجتمع  وطموحات  آمال 
سعادة شاكراً  املشرتك،  والعيش  واإلخاء  املحبة 

دورة  الستضافة  الهيئة  استعداد  عىل  العام  املدير 
تعاىل”. الله  بإذن  أبوظبي  بمدينة  القادمة  املجمع 

للشؤون  العامة  الهيئة  أن  بالذكر هو  والجدير  هذا، 
اإلسالمية واألوقاف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تحقيق  أجل  من  تعمل  التي  االتحادية  الجهة  هي 
بالشؤون اإلسالمية  يختص  ما  سياسة اإلمارات يف 
2006م.  عام  إىل  إنشائها  تاريخ  ويعود  واألوقاف، 
الديني  والتوجيه  اإلرشاد  يف  مهامها  أهم  وتتمثل 
وإبداء  عليها،  واإلرشاف  املساجد  وإدارة  الدولة،  يف 
الحج،  شؤون  وتنظيم  الرشعية،  املسائل  يف  الرأي 
الرشيف وتوزيعه،  طبع املصحف  عىل  واإلرشاف 
واملعاهد  القرآن  تحفيظ  مراكز  عىل  واإلرشاف 
األئمة والخطباء، واإلرشاف  الدينية، وتأهيل وإعداد 
حرض  وقد  أموالها.  واستثمار  وتنمية  األوقاف،  عىل 
اإلسالمية،  للشؤون  التنفيذيون  املديرون  االجتماع 
من  حرض  كما  واملساجد.  واإلفتاء،  واألوقاف، 
أمجد،  بنت  سارة  السيدة  من:  كل  املجمع  جانب 
مديرة شؤون األرسة واملرأة، واألستاذ أمجد إبراهيم 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  مصطفى،  محمد 

معالي األمين العام يرأس الجلسة الختامية ملؤتمر أيويف السنوي للهيئات الشرعية
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
أعمال  اإلسالمي،  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
“الفتوى  وموضوعها  الرابعة،  الحوارية  الجلسة 
الرشعية”، من مؤتمر  الهيئات  الفتوى يف عمل  عىل 
أيويف السنوي التاسع عرش للهيئات الرشعية، وذلك 
املوافق  1443هـ  األول  ربيع  من   07 األربعاء  يوم 
الجلسة  هذه  ضمت  وقد  2021م.  أكتوبر  من   13
العلماء والشيوخ،  للمؤتمر عدًدا من كبار  الختامية 
وهم: معايل الشيخ عبد الله بن محمد املطلق، عضو 
العلماء،  كبار  هيئة  عضو  أليويف،  الرشعي  املجلس 
اللجنة  السعودي، عضو  امللكي  الديوان  يف  املستشار 
الشيخ  وفضيلة  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة 
عضو  الطبطبائي،  محمد  سيّد  الدكتور  األستاذ 
االستشارية  اللجنة  ورئيس  أيويف،  أمناء  مجلس 
الرشيعة  أحكام  تطبيق  استكمال  عىل  للعمل  العليا 
الكويتي،  األمريي  للديوان  التابعة  اإلسالمية 
مجلس  عضو  مشعل،  الباري  عبد  الدكتور  وفضيلة 
والرشيك  املؤسس   أليويف،  واألخالقيات  الحوكمة 
بن  سعد  الدكتور  الشيخ  ومعايل  “رقابة”،  املدير 
العلماء، املستشار  الشثري، عضو هيئة كبار  نارص 
وليد  الدكتور  وفضيلة  السعودي،  امللكي  الديوان  يف 
واألخالقيات  الحوكمة  مجلس  عضو  حجازي، 
اإلداري واملؤسس “حجازي ورشكاه  الرشيك  أليويف، 
لالستشارات القانونية”، وفضيلة الشيخ عبد الستار

بن عيل القّطان، عضو لجنة املعايري الرشعية أليويف، 

لالستشارات”.  “شورى  لرشكة  التنفيذي  والرئيس 
هذا، وقد توىل معاليه رشف إدارة الحوار خالل هذه 
الجلسة العلمية الختامية التي دارت محاورها حول 
الفتاوى التي تصدرها الهيئات الرشعية للمؤسسات 
اعتماًدا عىل فتاوى صدرت من هيئات أخرى ومدى 
بعض  إفصاح  عدم  قضية  جانب  إىل  لها،  إلزاميتها 
التي  الفتاوى  بعض  مصدر  عن  الرشعية  الهيئات 
هيئات  فتاوى  عىل  معتمدة  األحيان  بعض  يف  تكون 
أخرى، أو عىل رأي أحد أعضائها دون اإلشارة إىل ذلك، 
وتناولت الجلسة بيان حكم الرشع يف هذا املوضوع. 
كما تطرق املتحدثون إىل قضية “الفتوى عىل الفتوى” 
االنضباط  عىل  وأثرها  العامة،  الرشعية  وضوابطها 
بالخصوص،  اإلسالمية  املالية  لصناعة  الرشعي 
عمل  يف  الجماعي  االجتهاد  لغرض  تفويتها  ومدى 
الهيئات الرشعية عموًما.وعّلق معايل رئيس الجلسة
الغرض أن  إىل  بالتنويه  الدائر  النقاش  عىل موضوع 

وتسديد  تنظيم  هو  الرشعية  الهيئات  هذه  من 
حتى  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك  معامالت 
تؤدي عملها عىل أكمل وجه وباتّساق تاّم مع تعاليم 
وازدهارها  نجاحها  يضمن  مما  اإلسالمية  الرشيعة 
وتطورها نحو األفضل بما يخدم صالح املسلمني يف 
جميع أنحاء العالم. وتحقيًقا لهذا، فإنه ينبغي عىل 
رشوط  فيهم  تتوافر  الذين  العلماء  اختيار  الهيئات 
فيهم هذه  تتوافر  ال  أُناس  تسّلل  منًعا من  االجتهاد 
الرشوط، كما بنّي معاليه أهمية إبراز األدلة الرشعية 
التي تعتمدها الهيئات يف فتاواها، ذلك ألن هناك فرًقا 
دقيًقا بني التقليد واالتّباع. فالتقليد هو: األخذ بقول 
وأما  قوله.  دليل  معرفة  دون  ُحّجة  قوله  ليس  َمن 
االتّباع فهو: األخذ بقول َمن ليس قوله ُحجة ولكن 
بعد معرفة دليل قوله. ولهذا، فإنه يجب عىل الهيئات 
يودُّون  التي  الفتاوى  أدلة  عىل  التعرف  الرشعية 
أْخذهم  فيكون  أخرى،  هيئات  من  عليها  االعتماد 
بتلك الفتاوى بعد معرفة أدلتها اتّباًعا ال تقليًدا، ذلك 
رتبة  بلغ  مّمن  رشًعا  يصح  وال  مذموم،  التقليد  ألن 
االجتهاد.وختم معاليه بالثناء عىل أصحاب الفضيلة 
من  به  تفضلوا  ِلما  الجلسة  يف  املشاركني  الشيوخ 
تسديد  بُغية  دقيق؛  ورشعي  علمي  وطرح  تحليل 
أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية إىل ما فيه مصلحة 
يف  معاليه  شكر  كما  االقتصادي.  ونجاحها  األّمة 
الجلسة جميع الحضور، وهنّأ )أيويف( بنجاح  ختام 
واالزدهار. التقّدم  من  مزيًدا  لهم  متمنّيًا  املؤتمر، 
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معالي األمين العام يشارك يف املؤتمر السنوي ٢٠ عن قانون األسرة بجاكرتا

بدعوة كريمة من جامعة رشيف هداية الله اإلسالمية 
بجاكرتا بجمهورية إندونيسيا،  شارك معايل األستاذ 
ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
شهر  من   20 الثالثاء  يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه 
ربيع األول لعام 1443هـ املوافق 26 من شهر أكتوبر 
قانون  ملؤتمر  األوىل  العامة  الجلسة  يف  2021م  لعام 
السنوي  املؤتمر  جلسات  ضمن  اإلسالمي  األرسة 
بإندونيسيا. اإلسالمية  الدراسات  حول  العرشين 

االهتمام  عىل  املنظِّمني  معاليه  شكر  كلمته  ويف 
العرص  يف  املسلمني  حياة  من  املهم  الجانب  بهذا 
العلمية  املؤتمرات  هذه  مثل  أهمية  وبنّي  الراهن، 
املتعلقة  القوانني  ودراسة  لبحث  املتخصصة 
تماُسك عىل  بالغ  أثر  من  لها  ِلما  املسلمة  باألرسة 
نسيج املجتمع، وتمتُّع جميع أفراد األرسة وخاصة

الكريم يف  الرشع  بها  أمر  كما  بكافة حقوقها  املرأة 
وتطرَّق الرشيفة.  النبوية  والسنة  العزيز  الكتاب 
معاليه خالل مداخلته إىل أهمية مراجعة جملة من
املسائل حول  نُِسَجت  التي  واالجتهادات  املفاهيم 

ها يف املرياث يف املرأة االقتصادية حيث مكَّنها من حقِّ
حقوقها  أبسط  تنال  وال  شة،  ُمهمَّ املرأة  كانت  زمن 
املادية واملعنوية، كما راعى الشارع الحنيف  أهمية 
عىل فحثَّ  املسلمة،  األرسة  بناء  داخل  املرأة  َدور 

تربِّي  أن  تستطيع  حتى  وتأديبها؛  تعليمها  ُحسن 
اإلسالم  رسالة  وتحمل  األّمة،  تخِدم  متميزة  أجياالً 
الترشيعات  أهمية  عن  معاليه  تحّدث  املستنرية.كما 
النفسية  كرامتها  للمرأة  تحفظ  التي  اإلسالمية 
وُحرمتها الجسدية، فال يجوز رشًعا االعتداء اللفظي 
بعض  ممارسة  يجوز  ال  كما  عليها،  الجسدي  أو 
إىل  معاليه  وأشار  بها.  ة  امُلرِضَّ االجتماعية  العادات 
الرشع  لتعاليم  والتقاليد  العادات  إخضاع  رضورة 
ومقاصده.هذا، وقد شارك مع معاليه يف الجلسة كل

من األستاذ الدكتور فريد شعيب، رئيس قسم القانون 
املدني بالجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، والدكتورة 
بجامعة  النفس  علم  أستاذة  رسيمولياني،  إيكا 
بإندونيسيا، والدكتورة  الله اإلسالمية  رشيف هداية 
اإلسالمي  األرسة  قانون  أستاذة  األواتي،  نور  إيوس 
بإندونيسيا. اإلسالمية  الله  هداية  رشيف  بجامعة 

القارصات،  زواج  من  بدًءا  املسلمة  باملرأة  املتعلقة 
ومروًرا بأهمية توثيق الزواج والطالق، وعروًجا عىل 
اإلناث،  ِختان  بمسائل  وانتهاًء  الحضانة،  مسائل 
معاليه  وذكر  العامة.  والواليات  القضاء  املرأة  وتويلِّ 
أنه ثّمة خلًطا بني أحكام الرشع والعديد من العادات 
والتقاليد التي يتم اعتبارها أحكاما رشعية، والحال 
الرشيعة  عىل  َعْرضها  ينبغي  وعادات  تقاليد  أنها 
تصحيح  أهمية  إىل  الصدد  بهذا  مشريًا  ومقاصدها، 
التي  الظرفية  واالجتهادات  الشبهات  من  العديد 
وغري  ضارة  باتت  التي  املمارسات  بعض  أجازت 
فليس  القارصات،  زواج  يف  الحال  هو  كما  مقبولة، 
مقبواًل اليوم التمادي يف القول بجواز هذا الزواج الذي 
نفعه، وال حاجة  أكب وأعظم من  تبنّي كون رضره 
إىل االلتفاف حول بعض األقوال املأثورة عن األقدمني 
أبي  بنت  عائشة  املؤمنني  أم  زواج  حادثة  خاصة 
بكر ريض الله عنها وعن أبيها، وذلك اعتباراً بثبوث 
الصحيحة  التاريخية  للوقائع  الخب  ذلك  معارضة 
التي تؤكد بأن عمرها ريض الله عنها عندما تزوجها 
رسول الله صىل الله عليه وسلم كان سبعة عرش عاماً 
ال سبع سنوات، وذلك اعتمادا عىل ما ذكره ابن كثري 
رحمه الله من أن أخت أم املؤمنني عائشة الصحابية

كانت  عنها  الله  ريض  بكر  أبي  بنت  أسماء  الجليلة 
تكب عائشة بعرش سنوات، مما يعني أن عمرها عند 
عمر  وكان  سنة،  وعرشين  سبعا  كان  عائشة  زواج 
وفضال  سنة.  عرشة  سبع  عنها  الله  ريض  عائشة 
عن هذا، ينبغي الكف عن ممارسة ما يعرف بِختان 
اإلناث ملا يرتتب عليه من رضر جسيم وإساءة بالغة،

املرأة  تويل  يجيز  الذي  القول  ترجيح  أيضا  وينبغي 
االجتهادية  املسائل  من  ذلك  وغري  القضاء،  الُكفء 
التي تدعو الحاجة إىل تصحيحها وتجاوزها. وأضاف 
معاليه أن الترشيع اإلسالمي َحِفظ منذ قرون حقوق 

املجمع و دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي يوقعان مذكرة تعاون

التعاون والرشاكة والتنسيق  يف إطار تعزيز عالقات 
من  والعديد  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بني 
املؤسسات الرسمية داخل العالم اإلسالمي وخارجه، 
وانطالًقا من أهداف املجمع التي تنصُّ عىل َمّد جسور 
والقضايا  املجاالت  يف  املؤسسات  هذه  مع  التعاون 
الجماعي  االجتهاد  املشرتك، وتشجيع  االهتمام  ذات 
ومستجّداتها  بنوازلها  املعارصة  الحياة  قضايا  يف 
بهدف تقديم الحلول النابعة من الرشيعة اإلسالمية، 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ع  وقَّ
الدويل، وسعادة  الفقه اإلسالمي  العام ملجمع  األمني 
الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، املدير العام

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بإمارة دبي 
باإلمارات العربية املتحدة، عىل مذكرة تعاون، صباح
يوم االثنني 26 من شهر ربيع األول 1443هـ املوافق

االتفاقية هذه  نوفمب2021م.وتهدف  شهر  من   1
إىل بناء رشاكة إسرتاتيجية يف مجال دعم اإلمكانات 
والتميّز  للمؤسستنَي،  والبحثية  العلمية  والقدرات 
إثراًء  املعرفة وتطويرها ونرشها وتطبيقها  بتكوين 
لحياة األفراد واملجتمعات، إضافة إىل جانب التعامل 
باإلفتاء  املتعلقة  املعارصة  الفقهية  القضايا  مع 
من  الرشعي  املوقف  بيان  بُغية  الخريي؛  والعمل 
إىل املذكرة  تهدف  كما  املعارصة.  الحياة  مشكالت 

التنسيق  وتوثيق  املستمر،  والتواصل  التعاون  تعزيز 
بني املؤسستني يف مجاالت تنظيم املؤتمرات والندوات 
املطبوعات  وتباُدل  والتدريب،  العمل  ِورش  وإقامة 
املؤتمرات  أعمال  يف  الجهتني  وتمثيل  واملنشورات، 
مجال  يف  منهما  كلٍّ  بمعرفة  تعقد  التي  والندوات 
االهتمام املشرتك بينهما.وإثر التوقيع عىل االتفاقية، 
األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  معايل  أعرب 
العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، عن شكره الجزيل 
املتحدة العربية  اإلمارات  لدولة  الفائق  وتقديره 
دعم من  املجمع  به  يحظى  ما  عىل  وشعبًا  حكومة 

جليل ورعاية كريمة منذ تأسيسه قبل أربعني عاًما، 
املجمع  بني  العالقة  “بمتانة  الصدد  هذا  يف  منوًِّها 
ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي التي سبق 
البالغ  املجمع  دورات  استضافت دورتني من  أن  لها 
عّب  كما  دبي”.  بإمارة  دورة  أربًعا وعرشين  عددها 
معاليه عن رسوره البالغ بالتطّور والتقّدم والتنظيم

وبرامج  أنشطة  يف  املرافق  والوفد  َلمَسه  الذي 
أداء بها  يتَِّسم  التي  االبتكارات  عن  فضالً  الدائرة، 

الدكتور  العام  املدير  املناسبة  هذه  يف  مهنئًا  الدائرة، 
كما  واإلتقان.  التميّز  عىل  وفريقه  الشيباني  حمد 
األعضاء الدول  استفادة  إىل  تطلُّعه  عن  معاليه  عّب 

باملجمع من خبات وتجارب الدائرة، خاصة يف مجال 
اإلفتاء االفرتايض، واملساجد الذكية، والتحفيظ الذكي 
للقرآن الكريم، وتطوير العمل الخريي.وتنفيذًا لبنود 
املذكرة، وافق الطرفان عىل تشكيل لجنة متخّصصة 
تجتمع مرتنَي يف السنة لتحديد أوُجه التعاون بينهما، 
وُطرق وآليّات التنفيذ حسب التصّور الوارد يف املذكرة 
سنة  االتفاقية  مدة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  نفسها. 
انتهاء  عند  تلقائيًّا  د  وتجدَّ التوقيع،  يوم  من  واحدة 
بها. العمل  إنهاء  أي طرف رغبته يف  يُبِد  َلم  ما  املدة 
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 معالي الدكتور حمدان املزروعي يرحب بمعالي األستاذ الدكتور قطب سانو
بجامعة محمد بن زايد بأبوظبي

استقبل معايل الدكتور حمدان مسلَّم املزروعي، رئيس 
مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، ُظهر يوم األربعاء 
27 من شهر ربيع األول 1443هـ املوافق 3 من شهر 
أبوظبي  الجامعة بإمارة  2021م بمقر  نوفمب لعام 
رئيس  معايل  املتحدة.استهّل  العربية  اإلمارات  بدولة 
املرافق  والوفد  بضيفه  بالرتحيب  حديثَه  الجامعة 
تؤكد  التي  الزيارة  هذه  عىل  رسوره  عن  معّبًا  له، 
تعزيز  عىل  للمجمع  العام  األمني  معايل  حرص  عىل 
واملؤسسات  املجمع  بني  والرشاكة  التعاون  عالقات 
العلمية الرائدة داخل الدول األعضاء بمنظمة التعاون 
اإلسالمي، كما أعَرب عن تقديره الفائق للمساهمات 
ترشيد  مجال  يف  العام  األمني  ملعايل  املتميزة  الفكرية 
والتسامح  االعتدال  ِقيَم  ونرش  الديني،  الخطاب 
وااللتزام  االنتماء  وتعزيز  لمي،  السِّ والتعايش 
التطرف  أشكال  لجميع  رفًضا  املواَطنة،  بمقتضيات 
والغلّو والعنف. كما أشار معاليه إىل أن جامعة محمد 
بن زايد تعمل من أجل إعداد جيل من النشء متوازن 
أجل  الوطن، ويعمل من  ُكفء يحمل هموم  ومتميز 
النهوض بمؤسساته يف تالُحم مع توجيهات القيادة 
املباركة.  الدولة  الله بها عىل هذه  التي َمنَّ  الحكيمة 
الجامعة  بالتعبري عن استعداد  وختم معاليه حديثه 
عىل التوقيع  خالل  من  املجمع  مع  الوثيق  للتعاون 

ذات  والبحثية  العلمية  املجاالت  يف  تعاون  اتفاقية 
االهتمام املشرتك، وتباُدل مصادر املعرفة واملطبوعات

واملنشورات. ومن جانبه أعرب معايل األمني العام عن 
شكره الجزيل وتقديره الفائق ملعايل رئيس الجامعة 
عىل ُحسن االستقبال، وحفاوة الرتحيب، مشيًدا بما

يحظى به املجمع من دعم سخيٍّ ورعاية متميزة من 
لُدن القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  باستضافة  ومنوًِّها 
أربع دورات َمجَمعيَّة متميزة، كما أعرب معاليه عن 
امتنانه الكبري لدولة اإلمارات التي تكّفلْت مشكورة 
جامعة  علمية  موسوعة  أكب  إعداد  تكاليف  ل  بتحمُّ
اإلسالمي، التاريخ  عب  واألصولية  الفقهية  للقواعد 

واألصولية”،  الفقهية  للقواعد  زايد  “َمعَلمة  وهي 
إعادة  يف  املجمع  رغبة  عن  املناسبة  هذه  يف  ًا  معبِّ
طباعة “امَلعَلمة” بعد تنقيحها، ومراجعتها مراجعًة 
يف  والباحثني  الدارسني  تمكني  إىل  سعيًا  شاملة، 

أنحاء املعمورة من االستفادة من هذا الكنز العلمي 
العظيم.كما عبَّ معاليه عن تطلُّعه إىل توقيع اتفاقية 
بُغية القريب؛  العاجل  يف  املؤسستني  بني  التعاون 

وختم  والتعاون.  والتكامل  التواصل  ُعرى  توثيق 
معاليه حديثه بدعوة معايل رئيس الجامعة وسعادة 
إىل  الجامعة  مدير  نائبَي  وسعادة  الجامعة،  مدير 
العامة للمجمع بجدة؛ لوْضع  التكّرم بزيارة األمانة 
حة  املنقَّ الطبعة  إعادة  يف  للرشوع  العامة  األُُطر 
للَمعَلمة، ومواصلة التباُحث حول كافة ُسبل تعزيز 
التعاون والتنسيق بني املؤسستني يف كافة املجاالت.

خالد  الدكتور  سعادة  االجتماع  يف  شارك  وقد  هذا، 
سيف  الدكتور  وسعادة  الجامعة،  مدير  الظاهري، 
واالستثمار،  للتطوير  الجامعة  مدير  نائب  الشعايل، 
مدير  نائب  الظاهري،  خليفة  الدكتور  وسعادة 
يف  شارك  كما  األكاديمية،  الشؤون  لقطاع  الجامعة 
بنت  سارة  األستاذة  من:  كل  املجمع  من  االجتماع 
أمجد حسني، مديرة شؤون األرسة واملرأة باملجمع، 
واألستاذ خالد حامد األحمدي، رئيس قسم الشؤون 
إبراهيم  أمجد  واألستاذ  باملجمع،  والتدريب  اإلدارية 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  املنيس،  مصطفى 

معالي األمين العام يفتتح املؤتمر الدولي عن التمويل االجتماعي اإلسالمي

افتتح معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
اليوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
الثالثاء 20 من شهر ربيع األول 1443هـ املوافق 26 
من شهر أكتوبر 2021م املؤتمر الدويل حول التمويل 
االجتماعي اإلسالمي من منظور فقهي تحت شعار 
عامليًّا  مركًزا  لتصبح  إندونيسيا  مكانة  “تعزيز 
للتمويل االجتماعي اإلسالمي”.قدَّم الكلمة الرتحيبية 
للمؤتمر الدكتور مرصودي سيوهود، رئيس مجلس 
لعبه  الذي  بالدور  أشاد  الذي  اإلندونييس،  العلماء 
املنظمني إلقامة هذا  الرشاكة مع  املجمع من خالل 
العلمية  بالنخبة  التنويه  إىل  إضافة  املهم،  املؤتمر 
املؤتمر،  أعمال  يف  للمشاركة  املجمع  قدَّمها  التي 
سانو،  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأسها  وعىل 
للنقاشات  وإثراء  للمؤتمر،  حقيقيًّا  دفًعا  يمثّل  مما 
واألفكار املطروحة من أجل ترسيخ مفهوم التمويل 
تخدم  فّعالة  وسيلة  وجعِله  اإلسالمي،  االجتماعي 
البلدان  وسائر  إندونيسيا،  يف  اإلسالمي  االقتصاد 
اإلسالمية.ويف كلمته، عّب معايل األمني العام للمجمع 
عن سعادته باملشاركة يف هذا املؤتمر من خالل إلقاء 
التي  بالرشاكة  رسوره  عن  عّب  كما  االفتتاح،  كلمة 
وبنك  اإلندونييس  العلماء  بمجلس  املجمع  جمعت 
متمنيًا  التظاهرة،  هذه  لتنظيم  املركزي  إندونيسيا 
الجهات  جميع  مع  والتنسيق  التعاون  من  املزيد 
املختصة داخل الدول األعضاء باملنظمة حتى تستفيد

الواسعة  وإمكاناته  العلمية  املجمع  خبات  من 
أنحاء  جميع  يف  املسلمني  وخدمة  أهدافها  لتحقيق 
مجال  يف  والباحثني  العلماء  معاليه  دعا  العالم.كما 
موضوع  يعطوا  أن  إىل  اإلسالمي  واالقتصاد  املالية 
البحث  من  ه  حقَّ اإلسالمي  االجتماعي  التمويل 
مجتمعاتنا،  عىل  بليغ  أثر  من  له  ِلما  والتمحيص 
اقتصادية لكثري من  أن يوّفره من حلول  وما يمكن 
وأضاف  والجهل.  واملرض  كالفقر  امُلزِمنة  املشاكل 
اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  مؤسسات  أن  معاليه 
اإلسالم،  يف  الراسخة  املؤسسات  من  عدًدا  تشمل 
والنذور والصدقات،  واألوقاف،  الزكاة،  كمؤسسة 

ـــدد  ـــذا الص ـــا يف ه ـــا، منّوًه ـــارات، والوصاي والكف
ـــة  ـــات ملكافح ـــذه املؤسس ـــتعانة به ـــة االس بأهمي
ـــا  ـــروة توزيًع ـــع الث ـــادة توزي ـــان إع ـــر، وضم الفق
ـــة  ـــع، خاص ـــات املجتم ـــع فئ ـــمل جمي ـــادالً يش ع
ـــة  ـــّس الحاج ـــي يف أَم ـــي ه ـــة، الت ش ـــات املهمَّ الفئ
إىل الدعـــم واملساندة.وأشـــار معاليـــه إىل أهميـــة 
ـــوض  ـــرشوع النه ـــيا مل ـــة إندونيس ـــي جمهوري تبنِّ
بالتمويـــل االجتماعـــي اإلســـالمي بتعزيـــز 
ـــف  ـــاته، والتعري ـــر مؤسس ـــه، وتطوي ـــام ب االهتم
بمكانتـــه، تأكيـــًدا عـــىل مكانـــة وموقـــع 
ـــة،  ـــاء باملنظم ـــدول األعض ـــل ال ـــيا داخ إندونيس
ـــًزا  ـــون مرك ـــا أن تك له ـــي تؤهِّ ـــة الت ـــك املكان تل
ـــدي  ـــا تهت ـــل، ونباًس ـــذا التموي ـــا له ـــا متألًِّق عامليًّ
ـــري  ـــل توف ـــن أج ـــالمية م ـــدول اإلس ـــي ال ـــه باق ب
ـــي  ـــَوز الت ـــر والَع ـــكلة الفق ـــة ملش ـــول جذري حل
ـــلمة  ـــات املس ـــالمي واملجتمع ـــا اإلس ـــاح عاملن تجت
ـــة  ـــة التحتي ـــه أن الِبنْي ـــنّي معالي ـــم ب ـــاء. ث يف األرج
االجتماعيـــة يف إندونيســـيا ومواردهـــا البرشيـــة 
ــدور. ــذا الـ ــام بهـ ــا للقيـ ــة تؤّهلهـ والطبيعيـ

هـــذا، وقـــد شـــارك أيًضـــا يف هـــذه الجلســـة 
ـــور  ـــتاذ الدكت ـــايل األس ـــن: مع االفتتاحيـــة كل م
ــة  ــس جمهوريـ ــب رئيـ ــني، نائـ ــروف أمـ معـ
إندونيســـيا، وســـعادة الدكتـــور زيـــن التوحيـــد 
الدينيـــة. الشـــؤون  ســـعدي، وكيـــل وزارة 
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االجتماع الدوري الشهري الثاني عشر ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الشهري  الدوري  االجتماع  للمجمع،  العام  األمني 
من   26 األحد  يوم  املجمع،  ملنسوبي  عرش  الثاني 
شهر صفر 1443هـ املوافق 03 من أكتوبر 2021م. 
بالحارضين،  بالرتحيب  االجتماع  معاليه  واستهّل 
خالل  الجميع  بذلها  التي  الكبرية  بالجهود  مشيًدا 
إّن هذا االجتماع يمثّل مرور  امُلنَقِضيَة، حيُث  نة  السَّ
ا للمجمع  ه أمينًا عامًّ عاٍم عىل مبارشة معاليه مهامِّ
أنجَزه  ما  أّن  أّكد  كما  2020م.  لعام  أكتوبر  ُغرة  يف 
ِلرَيى  يكن  لْم  الوجيزة  الفرتة  هذه  خالل  املجمع 
الجميع، تعاون  ثم  وتوفيقه،  اللِه  فضُل  لوال   النوَر 

واألنشطة  للبامج  امُلحَكم  التخطيط  عن   فضالً 
ِقبَل  الجيّد من  التنفيذ  إىل جانب  املختلفة  واملشاريع 
معاليه تحّدث  اختصاصه.كما  حسب  كلٌّ  اإلدارات 

 عن الندوة التي سيعقدها املجمع خالل هذا الشهر 
بالتعاون مع البنك املركزي اإلندونييس حول التمويل 
إلدارتَي  توجيهاته  وأعطى  اإلسالمي،  االجتماعي 
البحوث واملؤتمرات للقيام بالالزم من أجل إنجاح هذه 
 الندوة. هذا، وقد اتخذ االجتماع قرارات، من أهّمها:

باملجمع  الداخلية  املراَسالت  كّل  •تحويل 
من لالستفادة  إلكرتونية  صيغة   إىل 

واملحافظة  املتاحة،  التكنولوجية  اإلمكانات 
وِحب. وَرٍق  من  األساسية  املوارد   عىل 

برنامج  عىل  للحصول  املنظمة  مع  •التواصل 
املجمع  يحتاجه  الذي  2021م  املحاسبة 
وُمتَقن. عرصي  بشكل  ميزانيّته   إلدارة 

قسم  بَمّد  املوظفني  جميع  •توجيه 
الذاتية بِسرَيهم  املوظفني  شؤون 

العلمية. شهاداتهم  من  وبنُسٍخ  املحدَّثة،    
•تمكني عّمال النظافة من بصمة الدخول إىل املجمع؛ 
 حتى يتّم تسهيل ُوصولهم إىل املكاتب وتيسري أعمالهم.

األريض  للطابق  العاّم  امَلْظهر  •تطوير 
األول. بالطابق  أُسوًة  باملجمع 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وجامعة الشارقة يوقعان مذكرة تعاون بالشارقة

إىل  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  سعي  إطار  يف 
بني  املعريف  والتكامل  الفكري  التالقي  تحقيق 
املؤسسات العلمية الرائدة يف الدول األعضاء بمنظمة 
التعاون اإلسالمي، ورغبًة يف االستفادة من الخبات 
والتجارب التي تْزَخر بها الجامعات واملعاهد العلمية 
اإلسالمي،  العالم  وخارج  داخل  والعريقة  الراقية 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ع  وقَّ
األمني العام للمجمع، وسعادة األستاذ الدكتور حميد 
اتفاقية  الشارقة،  جامعة  مدير  النعيمي،  مْجول 
 29 تعاون إسرتاتيجي بني املؤسستني يوم الخميس 
04 من شهر  املوافق  1443هـ  من شهر ربيع األول 
الشارقة بإمارة  الجامعة  بمقر  2021م،  نوفمب 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.وتهدف هذه االتفاقية 

االستفادة  مجال  يف  إسرتاتيجية  رشاكة  بناء  إىل 
والبحثية  العلمية  والقدرات  اإلمكانات  من  املتباَدلة 
والقضايا  للنوازل  املشرتكة  والدراسة  للمؤسستني، 
كما  وترشيدها.  توجيهها  ُحسن  أجل  من  املعارصة 
للمؤتمرات  املشرتك  التنظيم  إىل  االتفاقية  تهدف 
وتباُدل  والتدريب،  العمل  ِورش  وإقامة  والندوات 
أعمال  يف  الجهتني  وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات 
منهما  كل  بمعرفة  تُعقد  التي  والندوات  املؤتمرات 
اإلمضاء  بينهما.وعِقب  املشرتك  االهتمام  مجال  يف 
رسوره  عن  العام  األمني  معايل  عّب  االتفاقية،  عىل 
وتقّدم  ملموس،  تطّور  من  الجامعة  تشهده  بما 
الجامعة  حّققته  بما  ابتهاجه  عن  عّب  كما  حثيث، 
يف السنوات األخرية من نتائج علمية وإنجازات عىل 
االتفاقية  هذه  بأن  منوًِّها  العلمي،  البحث  مستوى 
الباحثني  الستكتاب  سانحة  فرصة  ستكون 
الجامعة  ومعاهد  كليات  مختلف  من  والباحثات 
ومؤتمراته،  وندواته  املجمع  دورات  يف  للمشاركة 
التكامل  لتحقيق  نموذًجا  ستكون  أنها  عن  فضالً 
والتالقي بني فقهاء وفقيهات وخباء وخبريات األّمة 
عند دراسة مشكالت الحياة املعارصة بصورة علمية 
إىل  يتطّلع  املجمع  أن  معاليه  وأضاف  وموضوعية. 
البحثية  الِفَرق  مع  الوثيق  والبحثي  العلمي  التعاون 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإىل ما سيقّدمونه 
الفقهية  القرارات  اتّخاذ  يف  تٌسِهم  وخبات  آراء  من 
املناسبة. كما أشار معاليه إىل أن الجامعة بما لديها

من إمكانات بحثية متقدمة يف مختلف التخصصات، 
والباحثني  الخباء  عب  وبفعالية  تُسِهم  أن  يمكنها 
القضايا  مختلف  يف  التدريسية  الهيئة  وأعضاء 
واالقتصادية  واملالية  واالجتماعية  والعلمية  الطبية 
لبنود  املجمع.وتنفيذًا  اهتمامات  ضمن  تدُخل  التي 
املذكرة، وافق الطرفان عىل تشكيل لجنة متخصصة 
التنفيذ  وآليّات  وُطرق  بينهما،  التعاون  أوُجه  تحّدد 
ولها  نفسها،  املذكرة  يف  الوارد  التصّور  حسب 
لتنفيذ  مناسبًا  تراه  بَمن  االستعانة  يف  الصالحية 
مراسم  حرض  وقد  االتفاقية.هذا،  بنود  جميع 
التوقيع عىل االتفاقية فضيلة األستاذ الدكتور عّواد 
القاسميّة  الجامعة  مدير  بأعمال  القائم  الخَلف، 
وعميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 
مدير  مرابطني،  طارق  الدكتور  وسعادة  الشارقة، 
حرض  كما  بالجامعة،  الخارجية  العالقات  مكتب 
أمجد،  سارة  السيدة  من:  كل  املجمع  جانب  من 
خالد  واألستاذ  واملرأة،  األرسة  شؤون  إدارة  مديرة 
والتدريب،  اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  األحمدي، 
املراسم. قسم  رئيس  املنيس،  أمجد  واألستاذ 

صدور كتاب عن“املوقف الشرعي من األمراض واألوبئة” للدكتور محمد شعيب
الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  تهنّئ 
فضيلة الدكتور محمد مصطفى أحمد شعيب، رئيس 
قسم الدراسات والفتاوى باملجمع، عىل صدور كتابه 
 - واألمراض  األوبئة  من  الرشعي  “املوقف  الجديد: 
فريوس كورونا املستجد )كوفيد19( نموذًجا”، والذي 
مرص  بجمهورية  )مفّكرون(  دار  ًرا  مؤخَّ أصدرتْه 
باملرض، والوباء،  التعريف  الكتاب  العربية. ويتناول 
كورونا  فريوس  من  الوقاية  طرق  وأهم  والجائحة، 
سواء واألمراض،  الفريوسات  من  وغريه  املستجد، 

أو روحية وإيمانية،  الوقاية مادية وجسدية،  كانت 
وموقف اإلسالم من العدوى، وحكم التداوي، وحكم 
إنهاء حياة املريض امَليؤوس من شفائه.. فيما يُعَرف 
لكيفية  الكتاب  يتعّرض  كما  الرحيم”.  بــ”القتل 

تغسيل وتكفني وتشييع ودفن امليت بالوباء مع خوف 
العدوى، وحكم إغالق املساجد ومنع صالة الجماعة 
العبادات يف  تأدية  العدوى، وكيفية  فيها احرتاًزا من 
زمن الوباء، مثل صالة الجماعة، والجمعة، والعمرة، 

الكتاب  بنّي  كما  العبادات،  من  وغريها  والحج، 
األزمات أوقات  سيما  ال  الشائعات،  نقل  خطورة 

نقل  يف  والتحرِّي  التثبُّت  وقواعد  والفتن، 
األخبار،وتحريم االحتكار واستغالل حاجات الناس، ال 
سيما زمن الوباء، وغري ذلك من تفاصيل مهمة يحتوي 
جملة  الكتاب  أَوَرد  ذلك،  إىل  وإضافة  الكتاب.  عليها 
املستجد،  كورونا  فريوس  جائحة  مع  الوقفات  من 
يشتمل  وُملَحق  منها،  املستفادة  والِعَب  والدروس 
عىل توصيات الندوة الطبية الخاصة بكورونا، والتي 
الدويل يف بدايات تلك  الفقه اإلسالمي  عقدها مجمع 
الجائحة. وإذْ تهنّئ األمانة العامة للمجمع فضيلته 
التوفيق  من  املزيد  له  تتمنى  الكتاب،  هذا  بصدور 
والسداد، وأن ينفع الله به وبعلمه اإلسالم واملسلمني.
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االجتماع الدوري الرابع والعشرون لرؤساء األقسام
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
املوافق  1443ه   األول  ربيع  شهر  من   22 الخميس 
الدوري  االجتماع  2021م،  أكتوبر  شهر  من   28
الرابع والعرشين لرؤساء األقسام، وذلك عب تقنية 
أبوظبي.واستهّل  بمدينة  إقامته  مقر  من  زوم 
لهم  شاكًرا  بالحضور،  بالرتحيب  االجتماع  معاليه 
األعمال  جميع  إنجاز  أجل  من  الطيبة  جهودهم 
الرقمية املشفرة،  العمالت  املتعلقة بالتحضري لندوة 
شهر  من   8 االثنني  يوم  املجمع  سيعِقدها  والتي 
بذل  عىل  الجميع  معاليه  وحّث  القادم.  نوفمب 
اإلدارات  جميع  بني  الكامل  والتعاون  الجهود  أقىص 
األهداف  وتحقيق  عقبات،  أي  لتذليل  واألقسام 
املجمع  مكانة  تعزيز  أجل  من  للجميع،  املرسومة 
األوىل  الفقهية  املرجعية  باعتباره  الدولية،  وُسمعته 
يف العالم اإلسالمي. كما هنّأ معاليه جميع املوظفني 
عىل الجميع  وحّث  للمجمع،  الجديد  املوقع  بإطالق 

املستمر. والتحسني  بالتطوير  وتعّهده  إدارته  ُحسن 
التي  الرسمية  الزيارة  ثم عرَّج معاليه عىل موضوع 
اإلمارات  دولة  إىل  له  املرافق  والوفد  حاليًّا  بها  يقوم 
َسري  بُحسن  الجميع  ُمَطْمئنًا  املتحدة،  العربية 
الحضور  معاليه  أخب  كما  واالجتماعات،  اللقاءات 
واملجلس املجمع  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  عن 

مؤسسة  بوصفه  املسلمة  للمجتمعات  العاملي 
من  املسلمة  املجتمعات  تمكني  يف  جهودها  ترّكز 
أطلع  كما  مجتمعاتهم.  يف  اإليجابي  االندماج 
اإلماراتي  الجانب  معاليه رؤساء األقسام عىل رغبة 
اإلسالمية  للشؤون  العامة  بالهيئة  اجتماعه  خالل 
املجمع  دورات  إحدى  استضافة  يف  واألوقاف 
تعاىل-. الله  -بمشيئة  أبوظبي  بالعاصمة  القادمة 

املوضوعات،  من  عدًدا  االجتماع  ناقش  وقد  هذا، 
أهمها: من  القرارات،  من  جملة  إزاءها  واتّخذ 

•البدء باســتكتاب  الباحثني لنــدوة “األرسة” وندوة 
ــهر  ــف ش ــن منتص ــدًءا م ــري” ب ــرة التكف “ظاه
ــر 2022م. ــهر يناي ــة ش ــب 2021م إىل  نهاي نوفم

الجديــد  املوقــع  وتطويــر  •تحســني 
العناويــن  تعديــل  خــالل  مــن  للمجمــع 
والفرنســية. اإلنجليزيــة  باللغتــني  الرئيســية 

االجتماع الدوري الثالث والعشرون لرؤساء األقسام
قرارات  وتفعيل  تنفيذ  أهمية  بالحضور مشّدًدا عىل 
والتنسيق  التعاون  ورضورة  الدورية،  االجتماعات 
املجمع،  ألهداف  تحقيًقا  املوظفني؛  جميع  بني 
وإنجاًزا ألنشطته وفعالياته عىل أكمل وجه. كما ذّكر 
 معاليه الجميع بالواجب األخالقي يف أداء املهام. وأبلغ

من  املالية  الرقابة  لجنة  بانتهاء  الحضور  معاليه 
التقرير  تنتظر  العامة  األمانة  بأن  منّوًها  أعمالها، 
االرتقاء يف  منه  لالستفادة  اللجنة  من  ل  املفصَّ

اللجنة  أن  إىل  نوََّه  كما  واملالية،  اإلدارية  باإلجراءات 
من  العملية  واملقرتحات  التوجيهات  بعض  ترَكت 
جميع  يف  والنزاهة  الشفافية  مستوى  رفع  أجل 
إلدارة  والتقدير  بالشكر  معاليه  وختم  املعامالت. 
الشؤون اإلدارية واملالية عىل حسن اإلعداد الستقبال

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  من   08 الخميس  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
أكتوبر  شهر  من   14 املوافق  1443ه   األول  ربيع 
لرؤساء  والعرشين  الثالث  الدوري  االجتماع  2021م 
بالرتحيب االجتماع  معاليه  واستهل  األقسام. 

أبلــغ  كمــا  مهّمتهــا.  وتيســري  اللجنــة، 
مــن  االنتهــاء  بقــرب  الحضــور  معاليــه 
للمجمــع. الجديــد  املوقــع   تصميــم 

االجتمــاع  اتخــذ  وقــد  هــذا، 
أهّمهــا:  مــن  قــرارات،  مــن   جملــة 
تراقــب  مشــرتيات  لجنــة  •تشــكيل 
املاليــة  واملعامــالت  التعاقــدات  جميــع 
والشــفافية. للنزاهــة  تحقيًقــا   للمجمــع؛ 

املســتودعات  تراقــب  َجــْرد  لجنــة  •تشــكيل 
ــع. ــكات املجم ــىل ممتل ــا ع ــا حفاًظ  ومحتوياته

الشــهرية  اإلخباريــة  النــرشة  •تصميــم 
ــن  ــر م ــب أكث ــا، وتدري ــة داخليًّ ــة الفصلي واملجل
االســتمرارية. لضمــان  ذلــك  عــىل  موظــف 

االجتماع األسبوعي السابع واألربعون ملديري اإلدارات
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ترأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
واألربعني  السابع  األسبوعي  االجتماع  الدويل، 
ملديري إدارات املجمع، يوم االثنني 27 من صفر 
1443هـ، املوافق 04 من أكتوبر 2021م، بمقر 
االجتماع  معاليه  بجدة.واستهّل  العامة  األمانة 
مرّحبًا بالحضور، وشاكًرا لهم عىل االنتظام يف 
عىل  قاَربْنا  أننا  إىل  ُمشريًا  االجتماعات،  حضور 
يجعلُنا  الذي  والخمسني  الثاني  االجتماع  عقد 
وبناًء  االجتماعات،  َعقد  من  كامالً  عاًما  م  نتمِّ
بجْمع  التخطيط  إدارة  معاليه  كلَّف  فقد  عليه 
كاّفة ُمخَرجات وقرارات هذه االجتماعات للنظر 
يف مدى االْلتزام بتنفيذ ما صدر عنها، ولقياس 
درجة اإلنجاز لكّل اإلدارات امَلعنيّة، حتى يتسنّى 
لها تعديل ما يجب تعديله يف املستقبل للنهوض 
تؤّديها.ويف  التي  األعمال  ونوعيّة  بَمرُدوِديّتها، 
السياق نفسه، وبمناسبة مرور عام كامل عىل

 تويّل معاليه مقاليد قيادة املجمع، عّب لجميع 
بذلوه  ِلما  وامتنانه  شكره  عميق  عن  املوظفني 
أحسن  عىل  وظائفهم  ألداء  صادقة  جهود  من 
وْجه، واالْلتزام بتنفيذ بنود الخطة اإلسرتاتيجية، 
امُلناطة  باملهاّم  القيام  من  املجمع  يتمكن  حتى 
يف  أجلها  من  بُِعث  التي  األهداف  ويحّقق  به، 
خدمة املسلمني يف جميع أقطار العالم. كما حّث 
العطاء  بذْل  يف  االستمرار  عىل  الجميع  معاليه 
والجهد الرضوري إلنجاح الفعاليات واألنشطة 
األخري  الرُّبع  املجمع خالل  تنتظر  التي  املتعدِّدة 
من هذا العام.هذا، وقد ناقش االجتماع عدًدا من 
أهّمها: من  قرارات،  عّدة  اتخاذ  وتم  املواضيع، 

بالتواصل  الديوان  شؤون  إدارة  •توجيه 
أعضاء  لها  ليس  التي  األعضاء  الدول  مع 
أعضاء  تسمية  عىل  وحثّهم  ُمنتَدبون، 
خالل   25 السنوية  الدورة  انعقاد  قبل  ُجدد 
الله. بمشيئة  القادم  العام  من  األول  الرُّبع 

تقاريرها  بتسليم  اإلدارات  جميع  •تذكري 
أَجٍل  يف  وذلك  التخطيط،  إلدارة  السنوية 
الجاري. أكتوبر  شهر  منتصف  يتجاوز  ال 

•توجيه إدارة الشؤون اإلدارية بالتواصل مع الهيئة 
السعودية  العربية  باململكة  للعقارات  العامة 
الحايل. للمستودع  بديٍل  مستودع  عىل  للحصول 

•توجيه إدارة املؤتمرات بالتواصل مع املتحدِّثني 
التمويل  ندوة  يف  للمشاركة  املتخّصصني 
املجمع  يعقدها  التي  اإلسالمي  االجتماعي 
اإلندونييس. املركزي  البنك  مع  بالرشاكة  قريبًا 
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االجتماع األسبوعي التاسع واألربعون ملديري اإلدارات
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، االجتماع 
املجمع،  إدارات  ملديري  واألربعني  التاسع  األسبوعي 
املوافق  1443هـ،  األول  ربيع   10 االثنني  يوم  صباح 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2021م،  أكتوبر   18

واستهل معاليه االجتماع مرّحبًا بالحضور، وشاكًرا 
االنتظام يف حضور االجتماعات، ثم تحدث  لهم عىل 
معاليه عن أهمية اإلعداد الجيد للندوة العلمية التي 
ستقام يف شهر نوفمب القادم عن العمالت الرقمية 
أزمة  بعد  حضوريَّة  ندوة  أول  تَُعدُّ  والتي  املشفرة، 
كورونا، وكما دعا معاليه إىل تشكيل عدد من اللجان 
واملسائل  القضايا  مختلف  مع  للتعامل  املتخصصة 
الشفافية،  مبدأ  من  بالندوة.وانطالقا  املتعلقة 
بأن الجميع  معاليه  ذّكر  الُفرص،  وتكافؤ  والعدل، 
ورؤساء اإلدارات  مديري  مناصب  عىل  التعيني 

الوظيفي  األداء  عىل  وبناًء  سنويًّا،  سيكون  األقسام 
والتحويل  التجديد  إمكانية  يعني  مما  واإلداري، 
من  عدد  ألكب  الفرصة  إتاحة  عن  فضالً  والتغيري، 
املوظفني الكتساب الخبات.كما وّجه معاليه شكره 
ار عىل ما بذله من جهد يف تصميم  مَّ لألستاذ سعد السَّ
اإلخبارية  النرشة  من  عرش  الحادي  العدد  وإخراج 
الصادرة  القرارات  بنود  االجتماع  ناقش  للمجمع.ثم 
منها،  إنجازه  تم  ما  ومتابعة  السابق،  االجتماع  عن 

وصــدرت عــن االجتماع عــدة قــرارات، مــن أهّمها:
األبحــاث  ملراجعــة  علميــة  لجنــة  •تشــكيل 
املقدمــة لنــدوة العمــالت الرقميــة املشــفرة، 
الطباعــة. قبــل  مراجعتهــا  مــن  والتأكــد 

األعمــال  تتــوىل  إعالميــة  لجنــة  •تشــكيل 
التقنية،وإعــداد كتيـّـب الندوة، وطباعة املنشــورات، 
ــر. ــو والتصوي ــات بالفيدي ــع الجلس ــق وقائ وتوثي

الضيــوف،  مــع  العالقــة  لجنــة  •تشــكيل 
ــريات  ــتقبال والتأش ــق باالس ــا يتعل ــوىل كل م تت
الشــخصيات. كبــار  وبمتابعــة  والتذاكــر، 

•تشــكيل لجنــة ماليــة تتــوىل األمــور املاليــة 
ــز. ــري والحواف ــداد فوات ــن س ــا م ــق به ــا يتعل وم

ــا  ــوف رئيًس ــاح أبنع ــد الفت ــور عب ــني الدكت •تعي
ــع. ــهرية باملجم ــة الش ــرشة اإلخباريَّ ــر الن لتحري

االجتماع األسبوعي الثامن واألربعون ملديري اإلدارات

سانو  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
االجتماع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  العام ملجمع  األمني 
األسبوعي الثامن واألربعني ملديري إدارات املجمع، يوم 
االثنني 05 من شهر ربيع األول عام 1443هـ، املوافق 
11 من شهر أكتوبر عام 2021م، بمقر األمانة العامة 
بالحضور  بالرتحيب  االجتماع  معاليه  بجدة.وافتتح 
ثم  االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عىل  وشكرهم 
تحدث معاليه عن آخر املستجدات املتعلقة برتتيبات

عقدها  املزمع  املشفرة  العمالت  ندوة  واستعدادات 
معاليه  أخب  حيث  القادم.  نوفمب  شهر  بداية  يف 
عىل  املقر  بدولة  الخارجية  وزارة  موافقة  بصدور 
املناسبة  الندوة حضوريًّا. وبهذه  إقامة املجمع هذه 
عّب معاليه عن شكره الجزيل لفرع وزارة الخارجية 
تسهيالت  من  يقّدمه  ما  عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة 
لتمكني املجمع من تنفيذ برامجه وأنشطته، مشريًا 
جميع  مع  املتينة  العالقة  عىل  املحافظة  أهمية  إىل 
القطاعات الحكومية بدولة املقر.كما تحدث معاليه 
الشهر  نهاية  بها  التي سيقوم  الرسمية  الزيارة  عن 
ضمن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  الجاري 
األعضاء بمجلس مجمع  الدول  إىل  الزيارات  سلسلة 
إىل  الزيارات  هذه  وتهدف  الدويل،  اإلسالمي  الفقه 
مع  والتنسيق  والتواصل  التعاون  عالقات  تعزيز 
الجهات الرسمية ذات االهتمام املشرتك داخل الدول 
تعاون  اتفاقيات  توقيع  إىل  تهدف  كما  األعضاء، 

الدعـم  تقديـم  عـن  فضـاًل  الجهـات،  تلـك  مـع 
تلـك  إليـه  تحتـاج  الـذي  والرشعـي  الفكـري 
معاليـه  ناقـش  املسـلمة.ثم  واملجتمعـات  الـدول، 
بنـود القـرارات الصـادرة عـن االجتمـاع السـابق، 
صـدرت  وقـد  هـذا،  إنجازهـا.  مـدى  مـن  للتأكـد 
أهمهـا: مـن  قـرارات،  عـدة  االجتمـاع  عـن 

يف  اإلرساع  إىل  والنـدوات  املؤتمـرات  إدارة  •توجيـه 
إرسـال نسـخة من أبحـاث نـدوة العمالت املشـفرة 
وخارجهـا. اململكـة  داخـل  املشـاركني  جميـع  إىل 

العامـة  والعالقـات  اإلعـالم  إدارة  •توجيـه 
عـن  تعريفـي  وثائقـي  فيلـم  إعـداد  إىل 
النـدوة. افتتـاح  يف  عرضـه  ِليتـّم  املجمـع؛ 

إعـداد  إىل  والدراسـات  البحـوث  إدارة  •توجيـه 
كتيّـب تعريفـي بالنـدوة، عـىل أن تتضمـن مقدمة 
بدائـرة  تعريفيـة  ونبـذة  باملجمـع،  تعريفيـة 
الشـؤون اإلسـالمية والعمـل الخـريي بإمـارة دبي.

االجتماع األسبوعي الخمسون ملديري اإلدارات
مصطفـى  قطـب  الدكتـور  األسـتاذ  معـايل  رأس 
اإلسـالمي  الفقـه  ملجمـع  العـام  األمـني  سـانو، 
ملديـري  الخمسـني  األسـبوعي  االجتمـاع  الـدويل، 
إدارات املجمـع، صبـاح يـوم االثنـني 19 من شـهر 
شـهر  مـن   25 املوافـق  1443هــ،  األول  ربيـع 
بجـدة. العامـة  األمانـة  بمقـر  2021م،  أكتوبـر 

واسـتهل معاليـه االجتمـاع بالرتحيـب بالحضـور، 
وشـكرهم عـىل االنتظـام يف حضـور االجتماعـات، 
ثـم تحـدث عـن زيارتـه املرتقبـة لدولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة، حيث سـيُلقي معاليـه محارضة 
عـن التسـامح والتعايـش السـلمي يف املجتمعـات 
ملنظمـة  العامـة  األمانـة  عـن  نيابـًة  اإلسـالم  يف 
للمنظمـة،  الفخـري  اليـوم  التعـاون اإلسـالمي يف 
ضمـن فعاليـات )معـرض إكسـبو الـدويل( بدبـي، 
تعزيـز إىل  زيارتـه  كمـا سيسـعى معاليـه خـالل 

عالقـات التعاون والرشاكـة اإلسـرتاتيجية مع عدد 
املشـرتك. االهتمـام  ذات  املختصـة  الجهـات  مـن 
كمـا تطـرق معاليـه إىل موضـوع النـدوة العلميـة

التـي يعتزم املجمـع عقدها عـن العمـالت الرقمية 
املشـفرة يف الثامن من شـهر نوفمب القـادم، حيث 
اّطلـع معاليـه عـىل آخـر املسـتجدات مـن أعمـال 
اللجان املختصـة املكّلفة بالتجهيـز والتحضري لهذه 
الندوة.ثـم سـّجل معاليـه شـكره الجزيـل للدكتور 
محمـد مصطفـى شـعيب رئيس قسـم الدراسـات 
والفتـاوى عىل مـا بذله مـن جهد يف صياغة السـري 
الذاتيـة للعلمـاء والخـباء الذيـن خدمـوا املجمـع، 
ورحلـوا عـن ُدنيانـا إىل جنـات النعيـم بـإذن اللـه.

ثم ناقـش االجتمـاع بنـود القـرارات الصـادرة عن 
االجتمـاع السـابق، ومتابعـة ما تـم إنجـازه منها، 
وصـدرت عـن االجتماع عـدة قـرارات، مـن أهّمها:

التشـاورية  النـدوة  •وضـع تصـور متكامـل عـن 
األعضـاء  الـدول  يف  اإلفتـاء  وأمنـاء  لرؤسـاء 
واملجتمعات املسـلمة، بخصوص إحاطة املشـاركني 
فيهـا عـن زمان ومـكان وتاريـخ انعقادهـا، ورفع

التصـور لألمانـة العامـة يف َمطَلـع العـام القـادم 
يف فـرتة كافيـة؛ تجنُّبًـا مـن التأخـري يف الصـدور.

أخبــار  مــن  املحــرَّرة  النســخة  •إعــداد 
املجمــع مــن ِقبَــل إدارة اإلعــالم، وتســليمها 
وتدقيقهــا. ملراجعتهــا  التحريــر  رئيــس  إىل 

ــة كل  ــالث يف نهاي ــات الث ــار باللغ ــر األخب •تحري
أســبوع؛ تمهيــًدا إلدراجهــا يف النــرشة اإلخباريــة.


