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	 صاحب	السمو	امللكي	أمير	منطقة	مّكة	املكّرمة	يستقبل	معالي	األمين	العام
الفيصل،  امللكي األمري خالد  استقبل صاحب السمو 
منطقة  أمري  الرشيفني،  الحرمني  خادم  مستشار 
الفقه  ملجمع  العام  األمني  معايل  املكّرمة،  مّكة 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  الدويل،  اإلسالمي 
سانو، والوفد املرافق له، بمقّر اإلمارة بمدينة جّدة، 
لعام  اآلخرة  جمادى  شهر  من   7 االثنني  يوم  صباح 
2022م. لعام  يناير  شهر  من   10 املوافق  1443هـ 

هذا، وقد رّحب سُمّوه بمعايل األمني العام للمجمع، 
وعن  املجمع،  وفد  باستقبال  سعادته  عن  ًا  معبِّ
منهج  نرش  يف  املجمع  به  يقوم  الذي  للدور  تقديره 
أّكد  كما  والتسامح،  االعتدال  وثقافة  الوسطية 
تعزيز  أجل  الجهود من  سمّوه عىل رضورة تضاُفر 
ثقافة االعتدال ومكافحة الغلو والتعصب والتطرف.

من جهته، عّب معايل األمني العام عن شكره الجزيل 
هذا  عىل  امللكي  السمّو  لصاحب  العظيم  وامتنانه 
وحفاوة  االستقبال  ُحسن  وعىل  العظيم  الترشيف 
الرتحيب به وبوفد املجمع، كما نقل إىل سمّوه تحيات 
معايل رئيس املجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله 
هيئة  عضو  امللكي،  بالديوان  املستشار  حميد،  بن 
وجميع  املّكي،  الحرم  وخطيب  إمام  العلماء،  كبار 
وموظفني. وخباء  أعضاء  من  املجمع  منسوبي 

عن  مخترصة  تعريفية  نبذًة  لسمّوه  معاليه  قدَّم  ثم 
عرًضا  الرشيعة  عرض  يف  املتمثلة  املجمع  رسالة 
تحقيق  عىل  وُقدرتها  مزاياها،  وإبراز  معتدالً، 
بهذا  منوًِّها  واملجتمع،  للفرد  واالستقرار  السعادة 
الصَدد بجهود املجمع املتواصلة يف تصحيح املفاهيم 
أشاد كما  اإلسالم،  عن  النَمطية  والصورة  املغلوطة 

 معاليه بحرص املجمع عىل تحقيق التالقي الفكري 
املذاهب  وفقهاء  األمة  علماء  بني  املعريف  والتكامل 
اإلسالمية املعتَبة، إضافًة إىل العمل الدؤوب من أجل 
العلماء  كبار  وهيئات  اإلفتاء،  جهات  مع  التنسيق 
العالم اإلسالمي، واملجتمعات املسلمة. وأشار  داخل 
معاليه يف هذه املناسبة إىل عدم تعّرض املجمع للدراسة 
واإلفتاء يف املسائل والقضايا التي لها ِصبغة محّليّة، 
الخالفية؛  للمسائل  يتعّرض  ال  املجمع  بأن  بنيَّ  كما 
صفوفها. وتوحيد  األمة،  كلمة  جمع  إىل  منه  سعيًا 

الكريمة  والرعاية  املتواصل  بالدعم  معاليه  أشاد  ثم 
والعناية الفائقة والتسهيالت الكبرية التي يحظى بها 
املجمع من لُدن دولة املقّر قيادًة وشعبًا، وعىل رأسهم 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، حفظه الله، وصاحب السمو امللكي األمري 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سلمه الله.

ثم  الله  بفضل  تمّكن  املجمع  إن  حيث  الحمد  ولله 
باملنظمة األعضاء  والدول  خاصًة  املقر  دولة  بدعم 

أربع وعرشين )24( دورة، وإصدار   عامًة من عقد 
حول  َمجمعيًّا  قراًرا   )238( وثالثني  وثمانية  مئتنَي 
والفكر  االقتصاد  يف  واملستجدات  النوازل  مختلف 
حديثَه  معاليه  ختم  ثم  والتعليم.  والرتبية  والثقافة 
التعاون  عالقات  تعزيز  إىل  تطّلعه  عن  باإلعراب 
العلمية  املؤسسات  مع  والتواصل  والتنسيق 
باململكة. الديني  الشأن  تُعنى بتوجيه  التي  والدينية 

نسخًة  لسمّوه  معاليه  قّدم  اللقاء،  ختام  ويف 
قرارات  لكتاب  الرابع  اإلصدار  من  فاخرة 
املجمع. منشورات  من  وعدًدا  املجمع،  وتوصيات 

األستاذ محمد  اللقاء  إىل هذا  هذا، وقد رافق معاليه 
واملراسم،  الديوان  شؤون  مدير  الشوك،  املنذر 
شؤون  مديرة  حسني،  أمجد  بنت  سارة  والسيدة 
األرسة واملرأة، واألستاذ محمد وليد اإلدرييس، مدير 
املعلومات،  وتقنية  العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة 
مدير  أبنعوف،  محمود  الفتاح  عبد  والدكتور 
أمجد  واألستاذ  الدويل،  والتعاون  التخطيط  إدارة 
املراسم. قسم  رئيس  املنيس،  مصطفى  إبراهيم 

	معالي	األمين	العام	للمجمع	يقدم	ملعالي	األمين	العام	للمنظمة	اإلصدار	الثاني
لكتاب	قرارات	وتوصيات	املجمع	باللغة	اإلنجليزية

والتغـــريات  النوعيـــة  للتطـــورات  امتـــدادا 
ــة  ــة العامـ ــهدها األمانـ ــي تشـ ــة التـ الحثيثـ
ـــارشة  ـــذ مب ـــدويل من ـــالمي ال ـــه اإلس ـــع الفق ملجم
ــى  ــب مصطفـ ــور قطـ ــتاذ الدكتـ ــايل األسـ معـ
ســـانو مهامـــه أمينـــا عامـــا للمجمـــع،
ورغبـــة يف تمكـــني العلمـــاء واملفكريـــن والباحثـــني

وطلبـــة العلـــم مـــن غـــري الناطقـــني باللغـــة 
العربيـــة داخـــل العالـــم اإلســـالمي وخارجـــه 
ــورات  ــن منشـ ــوى مـ ــتفادة القصـ ــن االسـ مـ

ـــع،  ـــات املجم ـــرارات وتوصي ـــة ق ـــع، خاص املجم
ــل  ــع بفضـ ــة للمجمـ ــة العامـ ــت األمانـ قـ وفِّ
ــي  ــدار الثانـ ــة اإلصـ ــن طباعـ ــه مـ ــه ومنِـّ اللـ
باللغـــة  والتوصيـــات  القـــرارات  لكتـــاب 
ــني  ــف دام اثنـ ــد توقـ ــك بعـ ــة، وذلـ اإلنجليزيـ
وعرشيـــن ) 22( عامـــا، حيـــث يعـــود تاريـــخ 
ـــالد. ـــني) 2000( للمي ـــام ألف ـــدار األول إىل ع اإلص

ــة  ــن ترجمـ ــد يتضمـ ــدار الجديـ ــذا اإلصـ إن هـ
ــي  ــات التـ ــرارات والتوصيـ ــكل القـ ــة لـ وافيـ
ــا  ــه إىل يومنـ ــن تأسيسـ ــع مـ ــا املجمـ أصدرهـ
ـــني  ـــة وثالث ـــني وثماني ـــا مئت ـــغ عدده ـــذا، ويبل ه
ــة  ــئ األمانـ ــة. وإذ تهنِـّ ــرارا وتوصيـ )238( قـ
ـــدور  ـــباءه بص ـــاءه وخ ـــع أعض ـــة للمجم العام
ـــكرها  ـــدِّم ش ـــا تق ـــد، فإنه ـــدار الجدي ـــذا اإلص ه
ــيد  ــايل السـ ــم ملعـ ــا العظيـ ــل وتقديرهـ الجزيـ
ـــة  ـــام ملنظم ـــني الع ـــه، األم ـــم ط ـــني إبراهي حس
ـــور  ـــيخ الدكت ـــايل الش ـــالمي، وملع ـــاون اإلس التع
صالـــح بـــن عبـــد اللـــه بـــن حميـــد، رئيـــس 
ـــد ـــن أحم ـــف ب ـــور يوس ـــايل الدكت ـــع، وملع املجم
العثيمـــني، األمـــني العـــام الســـابق للمنظمـــة،

ـــة  ـــم الكريم ـــل، ورعايته ـــم املتواص ـــىل دعمه ع
للمجمـــع، كمـــا تعـــب عـــن تقديرهـــا الفائـــق

واملرتجمـــني  والفقهـــاء  العلمـــاء  للســـادة 
ــد يف  ــن جهـ ــوه مـ ــا بذلـ ــىل مـ ــني عـ واملراجعـ
إتمـــام هـــذا العمـــل. هـــذا، وقـــد قـــام معـــايل 
ــاء 23  ــوم األربعـ ــع يـ ــام للمجمـ ــني العـ األمـ
ـــ   مـــن شـــهر جمـــادى اآلخـــرة لعـــام 1443ه
املوافـــق 26 مـــن شـــهر ينايـــر لعـــام 2022م 
ــدار  ــاب اإلصـ ــن كتـ ــخة مـ ــليم أول نسـ بتسـ
الجديـــد باللغـــة اإلنجليزيـــة إىل معـــايل األمـــني 
ـــه  ـــه ب ـــاء اجتماع ـــك أثن ـــة، وذل ـــام للمنظم الع
يف مكتبـــه بمقـــر األمانـــة العامـــة للمنظمـــة.
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سعادة	املندوب	الدائم	لدولة	ليبيا	يزور	مقر	األمانة	العامة	للمجمع
عريبــي  بشــري  كمــال  الســفري  ســعادة  زار 
لــدى  ليبيــا  لدولــة  الدائــم  املنــدوب  دهــان، 
منظمــة التعــاون اإلســالمي، معــايل األســتاذ 
األمــني  ســانو،  مصطفــى  قطــب  الدكتــور 
ــوم  ــدويل، ي ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق ــام ملجم الع
ــ   ــرة 1443ه ــادى اآلخ ــهر جم ــن ش ــاء 8 م الثالث
املوافــق 11 مــن شــهر ينايــر 2022م، بمقــر 
جــّدة. بمدينــة  للمجمــع  العامــة  األمانــة 

هــذا، وقــد أعــرب ســعادته عــن شــكره الجزيــل 
ملعــايل األمــني العــام عــىل حفــاوة الرتحيــب 
ــره  ــن تقدي ــرب ع ــا أع ــتقبال، كم ــن االس وُحس
ــع  ــة للمجم ــة العام ــهده األمان ــا تش ــغ مل البال
ــواء  ــارزة س ــّورات ب ــة، وتط ــرّيات نوعيّ ــن تغ م
العلمــي  املســتوى  أو  اإلداري  املســتوى  عــىل 
ــا  ــه أمينً ــه مهاّم ــارشة معالي ــذ مب ــري من والفك
ــا للمجمــع، مشــيًدا بحــرص معاليــه الكبــري  عامًّ
املفاهيــم  ونــرش  األّمــة  كلمــة  جمــع  عــىل 
قيَــم  وتعزيــز  الحنيــف،  للديــن  الصحيحــة 
الســلمي. والتعايــش  واالعتــدال  الوســطية 

عــن  بالتعبــري  حديثَــه  ســعادته  واختتــم 
ــل  ــاون والتواص ــات التع ــز عالق ــه إىل تعزي تطّلع
بــني األمانــة العامــة للمجمــع وبــني دولــة 
ــدة،  ــة الجدي ــة الدائم ــالل املندوبي ــن خ ــا م ليبي
ــاح  ــن النج ــد م ــع املزي ــه وللمجم ــا ملعالي متمنّيً
خطــة  تتضّمنــه  مــا  تحقيــق  يف  والتوفيــق 
ــج،  ــطة وبرام ــن أنش ــرتاتيجية م ــع اإلس املجم
ــة  ــم كاف ــاّم لتقدي ــتعداده الت ــىل اس ــًدا ع ومؤك
التســهيالت والخدمــات الرضوريــة لنجــاح برامــج

ومشــاريع املجمــع املختلفــة. كمــا تعّهد ســعادته 
بالحــرص عــىل قيــام دولــة ليبيــا بالوفــاء 
باْلتزاماتهــا املاديــة واملعنويــة كاملــًة تجــاه 
ــا. ــع أجهزته ــالمي وجمي ــاون اإلس ــة التع منظم

بســعادته،  معاليــه  رّحــب  جانبــه،  ومــن 
ــىل  ــدّل ع ــي ت ــارة الت ــذه الزي ــىل ه ــكره ع وش
ــة  ــعادته واملندوبي ــه س ــذي يُكنُّ ــر ال ــك التقدي ذل
الليبيــة للمجمــع، كمــا أنهــا تؤكــد عــىل الرغبــة 
الصادقــة يف توطيــد عالقــات التعــاون والتواصــل 
للمجمــع واملؤسســات  العامــة  األمانــة  بــني 
مشــيًدا ليبيــا،  بدولــة  والدينيــة  العلميــة 

الرفيــع  العلمــي  باملســتوى  األثنــاء  هــذه  يف 
ــع بــه علمــاء ليبيــا والــدور املِحــَوري  الــذي يتمتّ
ــة  ــات الديني ــه املؤسس ــوم ب ــذي تق ــادي ال والرِّي
هيئــة رأســها  وعــىل  الليبيــة،  والعلميــة 

الليبيــة. اإلســالمية  والشــؤون  األوقــاف 
وختــم معاليــه حديثَــه بالتأكيــد عــىل أن املجمــع 
يتطّلــع بشــّدة إىل العمــل والتواصــل مــع املندوبيــة 
الدائمــة، ومــع كافــة املؤسســات واملراكــز العلمية 
الفكــر واالجتمــاع  املعنيّــة بقضايــا  الليبيــة 
واالقتصــاد، حيــث إن املجمــع عــىل اســتعداد 
العلميــة  إمكانياتــه  جميــع  لتســخري  تــاّم 
الليبــي  والشــعب  الليبيــة  الحكومــة  لدعــم 
ــش  ــان والتعاي ــن واألم ــق األم ــقيق يف تحقي الش
الســلمي بــني جميــع فئاتــه، مــع الحــرص 
عــىل نبــذ العنــف والتطــرف وخطــاب الكراهيــة.

معاليــه  مــع  االجتمــاع  حــرض  وقــد  هــذا، 
أبنعــوف،  الفتــاح  عبــد  الدكتــور  مــن:  كلٌّ 
مديــر التخطيــط والتعــاون الــدويل باملجمــع، 
ــرة  ــني، مدي ــد حس ــت أمج ــارة بن ــيدة س والس
واألســتاذ  باملجمــع،  واملــرأة  األرسة  شــؤون 
ــام  ــني الع ــايل األم ــار مع ــي، مستش ــراد التلي م
ــة. ــات العام ــالم والعالق ــؤون اإلع ــع لش للمجم
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الديــن  ضيــاء  الســفري  ســعادة  اســتقبل 
ــفري  ــايس، وس ــلك الدبلوم ــد الس ــة، عمي باَمْخَرم
ــور  ــتاذ الدكت ــايل األس ــي، مع ــة جيبوت جمهوري
ــع  ــام ملجم ــني الع ــانو، األم ــى س ــب مصطف قط
ــن  ــاء 2 م ــوم األربع ــدويل، ي ــالمي ال ــه اإلس الفق
شــهر جمــادى اآلخــرة لعــام 1443هـــ املوافــق 5 
مــن شــهر ينايــر لعــام 2022م يف مكتبــه يف حــي 
الســفارات بالرياض باململكــة العربية الســعودية.

واســتهل ســعادته حديثَــه بالتعبــري عــن شــكره 
الجزيــل ملعاليــه ومرافقه عــىل الزيارة، مشــيًدا بما 
يقــوم بــه معاليــه مــن جهــود متميزة ومشــكورة 
ــدويل،  ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق ــوض بمجم يف النه
ــاء  ــدول األعض ــع ال ــل م ــىل التواص ــه ع و حرص
أعــرب  كمــا  اإلســالمي،  التعــاون  بمنظمــة 
ــي ــورات الت ــق للتط ــره الفائ ــن تقدي ــعادته ع س

يشــهدها املجمــع منــذ تــويّل معاليــه أمانــة 
املجمــع، منّوًهــا بالــدور العظيــم الــذي يقــوم بــه 
املجمــع يف مجــال نــرش منهــج الوســطية، وتعزيز 
ــلمي.  ثقافــة االعتــدال والتســامح والتعايــش السِّ
وختــم ســعادته حديثَــه بالتعبــري عــن تطّلعــه إىل 
قيــام املجمــع بالرشاكــة مــع املؤسســات الدينيــة 
الرائــدة يف رشق أفريقيــا مــن أجــل تنظيــم نــدوة 
علميــة متخصصــة يف جيبوتــي حــول تعزيــز 
ــامح  ــدال والتس ــة االعت ــطية وثقاف ــج الوس منه
ومكافحــة التطــّرف واإلرهــاب يف الَقــرن اإلفريقي.

مــن جانبــه، أعــرب معاليــه عــن شــكره الجليــل 
ــن  ــىل ُحس ــفري ع ــعادة الس ــق لس ــره الفائ وتقدي
االســتقبال وحفــاوة الرتحيــب، مشــيًدا بمــا 
ــز  ــم يف تعزي ــن دور عظي ــعادته م ــه س ــوم ب يق
عالقــات التعــاون والرشاكــة بــني اململكــة العربيــة 
الســعودية وجميــع ســفارات دول العالــم املوجودة 
ــرتام  ــة واالح ــة الجليل ــا بالثق ــة، منّوًه يف اململك
الكبــري الــذي يحظــى بــه ســعادته لــدى الجميــع 
ــه  ــرب معالي ــا أع ــه. كم ــه وحكمت ــًرا لِحنكت تقدي
ــم  ــه العظي ــر وامتنان ــع الواف ــكر املجم ــن ش ع
لســعادته عــىل الدعــم املتواصــل مــن َلــُدن 
ــُدن  ــن َل ــًة، وِم ــة عام ــاء باملنظم ــدول األعض ال
جمهوريــة جيبوتــي خاصــة، مؤكــًدا بهــذا الصــدد 
اســتعداد املجمــع لتعزيــز عالقــات الرشاكــة 
ــة  ــة والعلمي ــات الديني ــع املؤسس ــيق م والتنس
ــا عــىل  ــدول األعضــاء باملنظمــة، ومرّحبً داخــل ال
وجــه الخصــوص باقــرتاح ســعادته تنظيــم

ــول  ــة ح ــة املتخصص ــدوة العلمي ــك الن ــع تل املجم
املوضوعــات والقضايــا املذكــورة، وذلــك بالتعــاون 
مع املؤسســات الدينيــة والعلمية يف منطقــة الَقرن 
ــاىل. ــه تع ــإذن الل ــب ب ــل القري ــي يف العاج األفريق

إىل  بدعــوة ســعادته  وختــم معاليــه حديثَــه 
للمجمــع  العامــة  األمانــة  بزيــارة  التكــّرم 
ــدار  ــن اإلص ــخة م ــه نس ــّدم ل ــا ق ــدة، كم بج
وتوصيــات  قــرارات  كتــاب  مــن  الرابــع 
ــهرية. ــة الش ــرشة اإلخباري ــداد الن ــع، وأع املجم

والجديــر بالذكــر: أن ســعادة الســفري ضيــاء الدين 
ــن  ــفراء املتميّزي ــرية الس ــن خ ــّد م ــة يُع باَمْخَرم
الذيــن يتمتّعــون بثقافــة عاليــة، وِحنكــة فائقــة، 
ممــا جعلــه محــّل قبــول واحــرتام لــدى الجميــع.

هــذا، وقــد رافــق معاليــه األســتاذ محمــد 
ــات  ــالم والعالق ــر إدارة اإلع ــيس، مدي ــد اإلدري ولي
ــع. ــال باملجم ــات واالتص ــة املعلوم ــة وتقني العام
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معالي	األمين	العام	يزور	مقر	سفارة	جمهورية	السنغال	بالرياض

قطــب  الدكتــور  األســتاذ  معــايل  اســتقبل 
ــه  ــع الفق ــام ملجم ــني الع ــانو، األم ــى س مصطف
اإلســالمي الــدويل، بمكتبــه بمقــر األمانــة العامــة 
ــهر  ــن ش ــاء 9 م ــوم األربع ــاح ي ــع، صب للمجم
جمــادى اآلخــرة 1443هـــ املوافــق 12 مــن شــهر 
ــه  ــد بمب ــفري محم ــعادة الس ــر 2022م، س يناي
ــة  ــة اإلقليمي ــام للبعث ــر الع ــه، املدي ــد بوب محم
جمهوريــة  يف  اإلســالمي  التعــاون  ملنظمــة 
للســالم  قــِدم  والــذي  االتحاديــة،  الصومــال 
ــتجّدات  ــر  مس ــىل آخ ــه ع ــه، وإطالع ــىل معالي ع
وتطــّورات الوضــع يف الصومــال، والتباحــث حــول 
مجــاالت أوُجــه التعــاون والتنســيق املمكنــة 
بــني البعثــة واملجمــع. هــذا، وقــد رّحــب معاليــه 
بســعادته، وشــكره عــىل الزيــارة، منّوًهــا بالــدور 
ــالل  ــن خ ــة م ــه املنظم ــوم ب ــذي تق ــم ال العظي
بعثتهــا اإلقليميــة يف دعــم جهــود الســالم وإعــادة 
االتحاديــة،  الصومــال  جمهوريــة  يف  اإلعمــار 
ــه  ــعادته يف مهاّم ــق لس ــاح والتوفي ــا النج ومتمنّيً
الجســيمة حتــى يعــود الصومــال إىل ســاِلف 
اســتقراره وازدهــاره. ويف هذا الســياق أكــد معاليه 
اســتعداد املجمــع الكامــل لتقديــم كافــة أشــكال 
الدعــم الفكــري والرشعــي لجمهوريــة الصومــال 
ــال  ــًة يف مج ــعبًا، وخاص ــًة وش ــة حكوم االتحادي
مكافحــة الفكــر املتطــرف الــذي يغــذّي اإلرهــاب 
وينــرش التطــّرف ويدعــو إىل االعتــداء الغاشــم عىل 
األنُفــس واألعــراض واملمتلــكات العاّمــة والخاّصة؛ 
ــة،  ــم مغلوط ــا إىل مفاهي ــن مرتكبيه ــتناًدا م اس
وتأويــالت باطلــة للنصــوص الرشعيّــة. كمــا 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــز ال ــدور املتميّ ــه بال ــاد معالي أش
كثــري مــن علمــاء ومفكــري جمهوريــة الصومــال

ـــى  ـــب مصطف ـــور قط ـــتاذ الدكت ـــايل األس زار مع
ـــالمي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــام ملجم ـــني الع ـــانو األم س
ـــادى  ـــهر جم ـــن ش ـــس 3 م ـــوم الخمي ـــدويل ي ال
ـــهر  ـــن ش ـــق 6 م ـــام 1443هــــ املواف ـــرة لع اآلخ
ـــة  ـــفارة جمهوري ـــر س ـــام 2022م مق ـــر لع يناي
ـــاض  ـــة الري ـــفارات بمدين ـــي الس ـــنغال يف ح الس
ـــتقبال  ـــعودية. وكان يف اس ـــة الس ـــة العربي باململك
ـــفري  ـــدو دودو، س ـــيد محم ـــعادة الس ـــه س معالي
ــة  ــدى منظمـ ــم لـ ــه الدائـ ــنغال ومندوبـ السـ
ـــعادته  ـــب س ـــد رح ـــذا، وق ـــالمي. ه ـــاون اإلس التع
ـــب أول ـــي تعت ـــارة الت ـــىل الزي ـــكره ع ـــه وش بمعالي

ـــالمي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــن مجم ـــؤول م ـــارة ملس زي
ــذه  ــأن هـ ــر الســـفارة، مشـــريا بـ الـــدويل ملقـ
ـــه  ـــه معالي ـــا يحمل ـــادق عم ـــري ص ـــارة تعب الزي
مـــن تقديـــر ومحبـــة لجمهوريـــة الســـنغال يف 
ــني  ــة بـ ــاون والرشاكـ ــات التعـ ــز عالقـ تعزيـ
ـــن  ـــنغال م ـــة بالس ـــات العلمي ـــع واملؤسس املجم
ـــدال  ـــة االعت ـــطية وثقاف ـــج الوس ـــرش منه ـــل ن أج
والتســـامح والتعايـــش مـــن ناحيـــة، وتوثيـــق 
عـــرى التواصـــل والتنســـيق بـــني املجمـــع 
واملؤسســـات الدينيـــة بغيـــة مكافحـــة جميـــع 
ـــاب  ـــرف واإلره ـــو والتط ـــب والغل ـــكال التعص أش
ـــا  ـــعادته بم ـــاد س ـــم أش ـــرى. ث ـــة أخ ـــن ناحي م
ـــة  ـــي لألمان ـــري نوع ـــري وتغ ـــور كب ـــن تط ـــه م ملس
ـــع  ـــر املجم ـــه ملق ـــاء زيارت ـــع أثن ـــة للمجم العامَّ
ــر،  ــىل الفخـ ــث عـ ــذي يبعـ ــر الـ ــدة، األمـ بجـ
واالعتـــزاز، وحســـن القيـــادة ملعاليـــه. وختـــم 
ــتعداد  ــن اسـ ــري عـ ــه بالتعبـ ــعادته حديثـ سـ
الدعـــم  كل  لتقديـــم  الســـنغال  جمهوريـــة 
ـــام  ـــن القي ـــه م ـــا ل ـــع تمكين ـــاندة للمجم واملس
ـــة،  ـــة األم ـــع كلم ـــز يف جم ـــدر واملتمي ـــدوره املق ب
ـــل  ـــق التواص ـــالمي، وتحقي ـــف اإلس ـــد الص وتوحي
ـــاء ـــع وعلم ـــباء املجم ـــاء وخ ـــني علم ـــاون ب والتع

الســـنغال يف مجـــاالت البحـــوث والدراســـات 
ـــن  ـــه ع ـــرب معالي ـــه، أع ـــن جانب ـــاوى. وم والفت
شـــكره الجزيـــل، وتقديـــره العظيـــم لســـعادة 
ــاوة  ــتقبال، وحفـ ــن االسـ ــىل حسـ ــفري عـ السـ
الرتحيـــب، مشـــيدا بمـــا يحظـــى بـــه املجمـــع 
ـــن  ـــعبًا م ـــادة وش ـــنغال قي ـــة الس ـــن جمهوري م
ـــة  ـــة فائق ـــة وعناي ـــة كريم ـــم ورعاي ـــم عظي دع
منـــذ تأسيســـه إىل يومنـــا هـــذا، كمـــا أعـــرب 
ـــه  ـــم امتنان ـــره وعظي ـــق تقدي ـــن فائ ـــه ع معالي
ـــة  ـــة العام ـــرية لألمان ـــه األخ ـــىل زيارت ـــعادته ع لس
ــامِّ  ــع التـ ــتعداد املجمـ ــدا اسـ ــع، مؤكـ للمجمـ
ـــات  ـــز عالق ـــأنه تعزي ـــن ش ـــا م ـــكل م ـــام ب للقي
ـــني  ـــل ب ـــيق والتواص ـــاون والتنس ـــة والتع الرشاك
ــة  ــة والدينيَـّ ســـات األكاديميَـّ املجمـــع واملؤسَّ
ـــال  ـــة مج ـــاالت وخاصَّ ـــة املج ـــنغاليَّة يف كاف الس
ـــش  ـــامح والعي ـــدال والتس ـــطيَّة واالعت ـــرش الوس ن
املشـــرتك. وختـــم معاليـــه حديثـــه بوعـــد ســـعادته 
ـــيئة  ـــب بمش ـــل القري ـــنغال يف العاج ـــارة الس بزي
ـــالل  ـــه خ ـــق معالي ـــد راف ـــذا، وق ـــاىل. ه ـــه تع الل
الزيـــارة األســـتاذ محمـــد وليـــد اإلدريـــيس 
العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم  إدارة  مديـــر 
باملجمـــع. واالتصـــال  املعلومـــات  وتقنيـــة 

االتحاديــة املعارصيــن يف القــرن األفريقــي يف 
نــرش منهــج الوســطية، وتعزيــز ثقافــة االعتــدال 
ــب  ــو والتعص ــذ الغل ــش، ونب ــامح والتعاي والتس
لســعادته  أكــد  كمــا  واإلرهــاب،  والتطــرف 
الوثيــق  التعــاون  لتعزيــز  املجمــع  اســتعداد 
ــة  ــة والرشعي ــز العلمي ــات واملراك ــع املؤسس م
بالصومــال مــن خــالل الرشاكــة يف عقــد مؤتمرات 
ونــدوات وورش عمــل مــع علمــاء الصومــال 
حــول ُســبل تفكيــك منطَلقــات الفكــر املتطــرف، 
ــا  ــتند إليه ــي يس ــة الت ــس الفكري ــض األُس ونْق
املتطّرفــون، فضــالً عــن َدحــض املنطَلقــات التــي 
ــباب  ــن الش ــد م ــط العدي ــا لتوري ــزون عليه يرتك
والنســاء واألطفــال يف ارتــكاب األعمــال الشــنيعة 
التــي يــبأ منهــا اإلســالم ُجملــًة  واملنكــرة 
ــفري  ــعادة الس ــّب س ــه، ع ــن جانب ــالً. م وتفصي
ــىل  ــام ع ــني الع ــايل األم ــره ملع ــكره وتقدي ــن ش ع
ــيًدا  ــب، مش ــاوة الرتحي ــتقبال وحف ــن االس ُحس
ــوده  ــع وجه ــه املجم ــذي يؤّدي ــري ال ــدور الكب بال
املقــّدرة يف مجــال مكافحــة جميــع أشــكال 
ــرش ــاب، ون ــف واإلره ــّدد والعن ــرف والتش التط

ــدال والوســطية. كمــا أكــد  ــم التســامح واالعت قيَ
ســعادته ملعاليــه ترحيبــه باســتعداد املجمــع 
ــني  ــه وب ــة بين ــاون والرشاك ــرى التع ــق ُع لتوثي
املؤسســات العلميــة الصوماليــة الرائــدة والعريقة 
يف تكامــل الجهــود وتنســيق الــرؤى لتعزيــز منهج 
ــف  ــو والعن ــرف والغل ــة التط ــطية، ومحارب الوس
ــم  ــة وتنظي ــدوات متخصص ــم ن ــالل تنظي ــن خ م
ــائل  ــا واملس ــف القضاي ــول مختل ــل ح وَرش عم
التــي تهــم املســلمني يف القــرن اإلفريقــي عامــة، 
ــة. ويف  ــة خاص ــال االتحادي ــة الصوم ويف جمهوري
ــد  ــفري محم ــعادة الس ــرَّر س ــارة، ك ــام الزي خت
بمبــه شــكره وتقديــره ملعاليــه، وتطّلعــه إىل 
ــة  ــع للعاصم ــن املجم ــد م ــه ووف ــارة معالي زي
“مقديشــو” يف العاجــل القريــب بــإذن اللــه 
تعــاىل. هــذا، وقــد حــرض االجتمــاع ســعادة 
املهنــدس عبــد اللــه عبــد اللــه عــي، نائــب املديــر 
ــال،  ــة يف الصوم ــة للمنظم ــة اإلقليمي ــام للبعث الع
ــر  ــاح محمــود أبنعــوف، مدي ــد الفت ــور عب والدكت
ــتاذ  ــع، واألس ــدويل باملجم ــاون ال ــط والتع التخطي
ــام  ــني الع ــايل األم ــار مع ــي، مستش ــراد التلي م
ــة. ــات العام ــالم والعالق ــؤون اإلع ــع لش للمجم
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ـــس  ـــات واملقايي ـــد املواصف ـــام ملعه ـــني الع زار األم
ــاون  ــة التعـ ــع ملنظمـ ــالمية التابـ ــدول اإلسـ للـ
ــد  ــت، والوفـ ــان أوفـ ــيد إحسـ ــالمي، السـ اإلسـ
ــع  ــة ملجمـ ــة العامـ ــر األمانـ ــه مقـ ــق لـ املرافـ
ــس  ــوم الخميـ ــدويل، يـ ــالمي الـ ــه اإلسـ الفقـ
1443هــــ  ــرة  اآلخـ ــادى  جمـ ــهر  شـ ــن  مـ  10
املوافـــق 13 مـــن شـــهر ينايـــر 2022م. وكان يف 
ـــايل  ـــه مع ـــق ل ـــد املراف ـــعادته والوف ـــتقبال س اس
ــور  ــتاذ الدكتـ ــع، األسـ ــام للمجمـ ــني العـ األمـ
ــوادر  ــض كـ ــانو، وبعـ ــى سـ ــب مصطفـ قطـ
املجمـــع. وقـــد رّحـــب معـــايل األمـــني العـــام 
بالضيـــف الكريـــم، مشـــيًدا بالعالقـــة املتميـــزة 
التـــي تجمـــع بـــني مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي 
ـــدول  ـــس لل ـــات واملقايي ـــد املواصف ـــدويل ومعه ال
اإلســـالمية منـــذ إنشـــائه، منوًِّهـــا يف هـــذا 
ـــد ـــني املعه ـــم ب ـــي القائ ـــاون اإليجاب ـــدد بالتع الصَّ

واألمانـــة العامـــة للمجمـــع يف مجـــال إصـــدار 
ـــح ـــالل يف الذبائ ـــة الح ـــة لصناع ـــري الرشعي املعاي

ـــا  ـــك؛ تحقيًق ـــري ذل ـــات وغ ـــوالت واملرشوب واملأك
ألهـــداف املنظمـــة يف رَواج صناعـــة الحـــالل 
امللتزمـــة باملعايـــري اإلســـالمية والتأكيـــد عـــىل 
ـــني.  ـــني الطرف ـــة ب ـــرتاتيجية القائم ـــة اإلس الرشاك
ـــدول  ـــزام ال ـــه إىل اْلت ـــن تطّلع ـــه ع ـــرب معالي وأع
ـــة  ـــري الرشعي ـــة املعاي ـــة بكاف ـــاء باملنظم األعض
للمنتجـــات الحـــالل مـــن األطعمـــة واألدويـــة 
وغريهـــا، اعتبـــاًرا بـــأن تلـــك املعايـــري تنبثـــق 
ــا  ــي أصدرهـ ــات التـ ــرارات والتوصيـ ــن القـ عـ
ـــن،  ـــن الزم ـــود م ـــة عق ـــدار أربع ـــىل م ـــع ع املجم
كمـــا أعـــرب عـــن ثقتـــه يف تعـــاون وتكامـــل 
ـــاج  ـــال إنت ـــا يف مج ـــا بينه ـــاء فيم ـــدول األعض ال
ـــع  ـــون جمي ـــى تك ـــالل حت ـــات الح ـــارة منتج وتج
منتجاتهـــا وفًقـــا ألحـــكام دينهـــا ورشيعتهـــا. 
ــة  ــه بمواصلـ ــد معاليـ ــياق، وعـ ــذا السـ ويف هـ
ــع  ــني املجمـ ــتمّر بـ ــيق املسـ ــاون والتنسـ التعـ
ــة  ــات الدوريـ ــالل االجتماعـ ــن خـ ــد مـ واملعهـ
ـــن  ـــرتكة م ـــرات املش ـــدوات واملؤتم ـــة والن املكثف
ــق  ــلمني وتحقيـ ــة املسـ ــة خدمـ ــل مواصلـ أجـ
ـــة  ـــة واألدوي ـــال األطعم ـــة يف مج ـــداف املنظم أه
ـــن  ـــّراء. م ـــة الغ ـــكام الرشيع ـــع أح ـــة م املتوافق
ـــت  ـــان أوف ـــيد إحس ـــعادة الس ـــكر س ـــه، ش جانب
ـــتقبال  ـــن االس ـــىل ُحس ـــام ع ـــني الع ـــايل األم مع
ـــرية  ـــود الكب ـــيًدا بالجه ـــب، مش ـــاوة الرتحي وحف
التـــي يبذلهـــا املجمـــع تحـــت قيـــادة معاليـــه 
لخدمـــة املســـلمني وقضاياهـــم داخـــل الـــدول 
نـــّوه ســـعادته  األعضـــاء وخارجهـــا. كمـــا 
بالتعـــاون الراســـخ بـــني املعهـــد واملجمـــع يف

ــذاء ودواء  ــن غـ ــالل مـ ــات الحـ ــا منتجـ قضايـ
ـــف  ـــة تكثي ـــىل رضورة مواصل ـــد ع ـــس، وأّك وَمْلبَ
ـــن  ـــني م ـــني الجهت ـــاون ب ـــق التع ـــود وتعمي الجه
أجـــل مواكبـــة التطـــّورات والتغـــرّيات الحثيثـــة 
ــل  ــن أجـ ــوم، ومـ ــا اليـ ــهدها عاملنـ ــي يشـ التـ
االرتقـــاء بقـــرارات املجمـــع ومعايـــري املعهـــد 
ـــع  ـــي الرسي ـــّور العلم ـــتجيب إىل التط ـــاًء يس ارتق
ـــارة  ـــدر اإلش ـــاع. وتج ـــذا القط ـــهده ه ـــذي يش ال
ــارت  ــالمي اختـ ــاون اإلسـ ــة التعـ إىل أّن منظمـ
ـــارش  ـــل املب ـــوىّل العم ـــدة تت ـــالمية موحَّ ـــة إس جه
ـــات  ـــد املواصف ـــأت معه ـــالل، فأنش ـــا الح يف قضاي
ـــى  ـــيميك” ليُعن ـــالمية “س ـــدول اإلس ـــس لل واملقايي
بهـــذا الغـــرض، ويضـــم يف عضويتـــه خمًســـا 
ـــرشة  ـــع ع ـــالمية، وأرب ـــة إس ـــني )45( دول وأربع
)14( منظمـــة إقليميـــة ودوليـــة مختصـــة.
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ــف  ــود رشيـ ــيد محمـ ــعادة السـ ــتقبل سـ اسـ
ـــة  ـــدى اململك ـــا ل ـــة غيني ـــفري جمهوري ـــي س نبهان
العربيـــة الســـعودية معـــايل األســـتاذ الدكتـــور 
ـــع  ـــام ملجم ـــني الع ـــانو األم ـــى س ـــب مصطف قط
ـــن  ـــس 3 م ـــوم الخمي ـــدويل ي ـــالمي ال ـــه اإلس الفق
ـــق  ـــام 1443هــــ املواف ـــرة لع ـــادى اآلخ ـــهر جم ش
6 مـــن شـــهر ينايـــر لعـــام 2022م بمقـــر ســـفارة 
جمهوريـــة غينيـــا يف حـــي الســـفارات بمدينـــة 
الريـــاض باململكـــة العربيـــة الســـعودية. هـــذا، 
ـــارا،  ـــا ح ـــه ترحيب ـــعادته بمعالي ـــب س ـــد رح وق
وشـــكره شـــكرا خاصـــا عـــىل هـــذه الزيـــارة 
التـــي تعـــد تأكيـــدا عـــىل مـــا يحملـــه مـــن 
ــادة  ــده قيـ ــق لبلـ ــاء عميـ ــص وانتمـ والء خالـ
ــه يف  ــن رغبتـ ــريا عـ ــد تعبـ ــا تعـ ــعبا، كمـ وشـ
ـــيق  ـــة والتنس ـــاون والرشاك ـــات التع ـــز عالق تعزي
بـــني املجمـــع واملؤسســـات العلميـــة والدينيـــة 
بجمهوريـــة غينيـــا مـــن أجـــل نـــرش منهـــج 
والتســـامح  االعتـــدال  وثقافـــة  الوســـطية 
ـــب  ـــكال التعص ـــع أش ـــة جمي ـــش، ومكافح والتعاي
ـــذه  ـــيدا يف ه ـــاب، مش ـــرف واإلره ـــو والتط والغل
ــة ــرية الناجحـ ــه األخـ ــارة معاليـ ــاء بزيـ األثنـ
ــة ــى بفخامـ ــث التقـ ــا حيـ ــة غينيـ لجمهوريـ

ـــس  ـــايل رئي ـــب املع ـــة، وصاح ـــس الجمهوريَّ رئي
الـــوزراء، وعـــددا مـــن الـــوزراء، كمـــا أشـــاد 
ـــا  ـــي وقعه ـــاون الت ـــة التع ـــاص باتفاقي ـــكل خ بش
ـــة ـــؤون الديني ـــة للش ـــة العامَّ ـــع األمان ـــه م معالي
ــن رسوره ــعادته عـ ــرب سـ ــم أعـ ــا. ثـ بغينيـ

البالـــغ وارتياحـــه الكبـــري للتطـــورات النوعيـــة 
ـــة  ـــىل األمان ـــرأت ع ـــي ط ـــة الت ـــريات الحثيث والتغ
العامـــة للمجمـــع منـــذ مبـــارشة معاليـــه 
ــدر  ــك مصـ ــد ذلـ ــا؛ ويعـ ــا عامـ ــه أمينـ مهامـ
فخـــر واعتـــزاز للقـــارة األفريقيـــة عامـــة 
ـــا خاصـــة. وختـــم ســـعادته  ولجمهوريـــة غيني
ــة  ــتعداد جمهوريـ ــن اسـ ــري عـ ــه بالتعبـ حديثـ
ـــة  ـــاندة والرعاي ـــم واملس ـــم كل الدع ـــا لتقدي غيني
للمجمـــع تمكينـــا لـــه مـــن القيـــام برســـالته 
ــن  ــة. ومـ ــه النبيلـ ــق أهدافـ ــة، وتحقيـ القيمـ
ـــل  ـــكره الجزي ـــن ش ـــه ع ـــرب معالي ـــه، أع جانب
ــتقبال،  ــن االسـ ــىل حسـ ــفري عـ ــعادة السـ لسـ
ـــل  ـــم املتواص ـــيدا بالدع ـــب، مش ـــاوة الرتحي وحف
ـــع  ـــئ املجم ـــا فت ـــي م ـــاركة  الت ـــة واملش والعناي
ــا  ــة غينيـ ــدن جمهوريـ ــن لـ ــا مـ ــى بهـ يحظـ
ـــذا،  ـــا ه ـــه إىل يومن ـــذ تأسيس ـــعبًا من ـــادة وش قي
ــره  ــق تقديـ ــن فائـ ــه عـ ــرب معاليـ ــا أعـ كمـ
لســـعادته عـــىل زيارتـــه األخـــرية لألمانـــة 
ــع  ــرص املجمـ ــدا حـ ــع، مؤكـ ــة للمجمـ العامـ
ـــة  ـــاون املوقع ـــة التع ـــود اتفاقي ـــذ بن ـــىل تنفي ع
بـــني املجمـــع واألمانـــة العامـــة للشـــؤون 
ــرش  ــطيَّة ونـ ــج الوسـ ــزا ملنهـ ــة تعزيـ الدينيـ
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سعادة	سفير	جمهورية	غينيا	بيساو	لدى	اململكة	يزور	املجمع
زار سـعادة السـيد دينو سـيدي، سـفري جمهورية 
العربيـة السـعودية،  غينيـا بيسـاو لـدى اململكـة 
الدائـم لجمهوريـة غينيـا بيسـاو لـدى  واملنـدوب 
 17 الخميـس  يـوم  اإلسـالمي،  التعـاون  منظمـة 
جمـادى اآلخـرة 1443هـ املوافـق 20 يناير 2022م 
اإلسـالمي  الفقـه  ملجمـع  العامـة  األمانـة  مقـر 
الـدويل بمدينـة جـدة باململكـة العربية السـعودية.

هـذا، وقـد كان يف اسـتقباله معايل األسـتاذ الدكتور 
قطـب مصطفـى سـانو، األمـني العـام للمجمـع، 
الـذي رّحب بضيفـه الكريـم ترحيبًا حارًّا، وشـكره 
عـىل الزيـارة، كمـا أعـرب لـه عـن شـكره الجزيل 
وتقديـره الفائـق لقيـادة جمهوريـة غينيا بيسـاو 
عـىل دعمهـا ورعايتهـا للمجمـع منذ تأسيسـه إىل 
يومنـا هـذا. كمـا اغتنـم معاليـه الفرصـة ليهنـئ 
لبلـده  سـفريًا  مهاّمـه  مبارشتـه  عـىل  سـعادته 
يف  والتوفيـق  النجـاح  لـه  متمنّيًـا  اململكـة،  لـدى 
والصداقـة  والرشاكـة  التعـاون  عالقـات  تعزيـز 
العربيـة  بـني جمهوريـة غينيـا بيسـاو واململكـة 
السـعودية من جانب، وبني جمهورية غينيا بيسـاو 
ومجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل من جانـب آخر.

مختـرصة  نبـذًة  لسـعادته  معاليـه  قـّدم  ثـم 
املختلفـة  وبرامجـه  املجمـع  أنشـطة  عـن 
األخـرية،  الفـرتة  يف  شـهدها  التـي  والتطـورات 
منّوًهـا بهـذا الصـدد باملكانـة املرموقـة واالحـرتام 
الـذي يحظـى بـه املجمـع عـىل مسـتوى الكبـري 

منهـج  بنـرش  يتعّلـق  فيمـا  خاصـًة  العالـم، 
والتسـامح  االعتـدال  ثقافـة  وتعزيـز  الوسـطية 
واألديـان.  الشـعوب  بـني  السـلمي  والتعايـش 

ر جميـع إمكاناته  وأفـاد معاليـه أّن املجمـع يسـخِّ
العلميـة واملعنويـة لدعم الدول األعضـاء يف معالجة 
القضايـا ذات الطبيعة الفكريـة والثقافية والرتبوية 
بتقديـم الحلـول الناجعـة واألجوبـة الشـافية عـن 
الناجمـة مـن مفاهيـم مغلوطـة عـن  املشـكالت 
تعاليـم وقيَـم اإلسـالم الناصعـة، وذلـك مـن خالل 
التدريبيـة  العمـل  ووَرش  واملؤتمـرات  النـدوات 
واألخـرى. الفينـة  بـني  املجمـع  ينّظمهـا  التـي 

ويف نفس السـياق، أضاف معاليـه أّن املجمع يتطّلع 
بـكل تفـاؤل إىل تعزيـز العالقـات البيــنيّة مع دول 
املجموعـة اإلفريقيـة لـدى املنظمة، كمـا يتطّلع إىل

الفقهيـة  املؤسسـات  مـع  قويـة  رشاكات  عقـد 
كمـا  املجموعـة.  تلـك  بـدول  الرائـدة  والعلميـة 
القيـام  يعتـزم  بأنـه  ضيفـه  معاليـه  أخـب 
بجولـة رسـمية يف عـدد مـن دول غـرب إفريقيـا 
خـالل الربـع األول مـن هـذا العـام، وذلـك تلبيـة 
الـدول. هـذه  يف  املسـؤولني  مـن  عـدد  لدعـوة 
من جانبه، عّب سـعادة السفري عن رسوره وترّشفه

األمـني  ملعـايل  وامتنانـه  املجمـع وشـكره  بزيـارة 
العـام عـىل حسـن االسـتقبال وحفـاوة الرتحيـب، 
مؤكـًدا حـرص بـالده عـىل ترسـيخ عالقـات قوية 
يف  منـه  واالسـتفادة  املجمـع،  مـع  ومسـتدامة 
معالجـة العديـد مـن القضايـا املحلية التي تشـغل 
وطنـه ومنطقـة غـرب إفريقيـا عموًمـا. كمـا عّب 
سـعادته عـن إعجابـه وتثْمينـه للتطـورات املهّمة 
والتغيـريات العميقـة التـي يشـهدها املجمـع عـىل 
جميـع املسـتويات، مؤكًدا عـىل اعتـزاز وفخر دول 
املجموعـة اإلفريقيـة باملنظمـة بمـا أنجـزه معـايل 
األمـني العـام منذ توّليـه األمانـة العامـة للمجمع.

وختم سـعادته حديثه بالرتحيب بالزيارة الرسـمية 
إفريقيـا،  غـرب  منطقـة  إىل  العـام  األمـني  ملعـايل 
ودعـاه إىل زيـارة جمهوريـة غينيـا بيسـاو أيًضـا 
مـن أجـل تعزيـز عالقـات التعـاون والتواصـل بني 
املجمـع واملؤسسـات العلميـة الدينيـة الرائـدة من 
ناحيـة، وبـني املجمـع وعلمائـه من ناحيـة أخرى.

ويف نهايـة الزيـارة قـدَّم معاليـه لسـعادته هدايـا 
التليـي،  اللقـاء األسـتاذ مـراد  تذكاريـة، وحـرض 
اإلعـالم. العـام لشـؤون  األمـني  مستشـار معـايل 

املجمع	وكلية	الدراسات	اإلسالمية	بـ)ِصربيا(	يوّقعان	مذكرة	تعاون
ــدويل  يف إطــار ســعي مجمــع الفقــه اإلســالمي ال
ــريف  ــل املع ــري والتكام ــي الفك ــق التالق إىل تحقي
الــدول  يف  الرائــدة  العلميــة  املؤسســات  بــني 
ــة  ــالمي، ورغب ــاون اإلس ــة التع ــاء بمنظم األعض
يف االســتفادة مــن الخــبات والتجــارب التــي 
تزَخــر بهــا الجامعــات واملعاهــد العلميــة الراقيــة 
والعريقــة داخــل وخــارج العالــم اإلســالمي، 
ــى  ــب مصطف ــور قط ــتاذ الدكت ــايل األس ــع مع وقَّ
ســانو، األمــني العــام للمجمــع، وســعادة األســتاذ 
الدكتــور أنــور غيتســيتش، عميــد كلية الدراســات 
ــاون  ــة تع ــا، اتفاقي ــة رصبي ــالمية بجمهوري اإلس
ــاء 23  ــوم األربع ــتني ي ــني املؤسس ــرتاتيجي ب إس
مــن شــهر جمــادى اآلخــرة 1443هـــ املوافــق 26 
ــة  ــة العام ــر األمان ــر 2022م بمق ــهر يناي ــن ش م
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ــع بج للمجم

رشاكــة  بنــاء  إىل  االتفاقيــة  هــذه  وتهــدف 
املتبادلــة  االســتفادة  مجــال  يف  إســرتاتيجية 
ــة  ــة والبحثي ــدرات العلمي ــات والق ــن اإلمكان م
للنــوازل  املشــرتكة  والدراســة  للمؤسســتني، 
والقضايــا املعــارصة مــن أجــل ُحســن توجيههــا 
ــم  ــة إىل التنظي ــدف االتفاقي ــا ته ــيدها. كم وترش
وإقامــة  والنــدوات  للمؤتمــرات  املشــرتك 
املطبوعــات  وتبــادل  والتدريــب،  العمــل  ِورش 
أعمــال  يف  الجهتــني  وتمثيــل  واملنشــورات، 
ــة كل  ــد بمعرف ــي تُعق ــدوات الت ــرات والن املؤتم
منهمــا يف مجــال االهتمــام املشــرتك بينهمــا.
وعِقــب اإلمضــاء عــىل االتفاقيــة، عّب معــايل األمني

العــام عــن رسوره بمــا تشــهده الكليــة مــن تطّور 
قتــه يف الســنوات  وتقــّدم، وابتهاجــه بمــا حقَّ
ــة  ــازات خاص ــة وإنج ــج علمي ــن نتائ ــرية م األخ
ــة املتميــزة  عــىل مســتوى تكويــن الكــوادر الديني
ــذه  ــأن ه ــا ب ــة، منّوًه ــلمني باملنطق ــة املس لخدم
ــتكتاب  ــانحة الس ــة س ــتكون فرص ــة س االتفاقي
الباحثــني والباحثــات مــن هــذه الكلية للمشــاركة 
يف دورات املجمــع وندواتــه ومؤتمراتــه، إضافــة إىل 
التعــاون العلمــي واألكاديمــي والبحثــي مــن أجــل 
ــني. ــة والخّريج ــي للكّلي ــكادر التعليم ــري ال تأط

ــن  ــة ع ــد الكلي ــعادة عمي ــّب س ــه، ع ــن جهت وم
بالــغ رسوره بإتمــام هــذه االتفاقيــة والتــي 
التدريســية  الهيئــة  أمــام  املجــال  ستْفســح 
ــع  ــبات املجم ــدرات وخ ــتعانة بق ــة لالس للكّلي
ــارش  ــع املب ــود بالنف ــا يع ــة مم ــة الهائل العلمي
ــة  ــة والتدريبي ــات التعليمي ــتوى املخَرج ــىل مس ع
املزيــد اســتقطاب  عــىل  وقدرتهــا  للكليــة 

ــع إىل  ــه يتطّل ــعادته أنّ ــاف س ــة. وأض ــن الطلب م
ــد  ــا عق ــة مقرِتًح ــي للكّلي ــع العلم ــم املجم دع
ــدور  ــع ت ــع املجم ــة م ــة بالرشاك ــدوة متخصص ن
ــات  ــاغل املجتمع ــا ومش ــول قضاي ــا ح محاوره
املســلمة يف منطقــة البَْلقــان. وتنفيــذًا لبنــود 
ــة  ــكيل لجن ــىل تش ــان ع ــق الطرف ــرة، واف املذك
متخصصــة تحــّدد أوُجــه التعــاون بينهمــا، وطرق 
وآليـّـات التنفيــذ حســب التصــّور الــوارد يف املذكــرة 
نفســها، ولهــا الصالحيــة يف االســتعانة بمــن 
ــة. ــود االتفاقي ــع بن ــذ جمي ــبًا لتنفي ــراه مناس ت

هــذا، وقــد حــرض اللقــاء ســعادة الدكتــور عمــر 
زهــري حافــظ، املستشــار الخــاص ملعــايل األمــني 
ــر  ــوك، مدي ــذر الش ــد املن ــتاذ محم ــام، واألس الع
ــد  ــور عب ــم، والدكت ــوان واملراس ــؤون الدي إدارة ش
الفتــاح أبنعــوف، مديــر إدارة التخطيــط والتعــاون 
التليــي،  مــراد  واألســتاذ  باملجمــع،  الــدويل 
مستشــار معــايل األمــني العــام لشــؤون اإلعــالم.
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	معالي	األمين	العام	يدعو	املجتمعات	املسلمة	يف	املؤتمر		34	ملسلمي	أمريكا
الالتينيَّة	إلى	الترحيب	باألوقاف	العينيَّة	والنقديَّة	وباألوقاف	املؤبَّدة	واملؤقتة

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ألقى 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
1443هـ  اآلخرة  جمادى  شهر  من   22 الثالثاء 
املوافق 25 من شهر يناير 2022م، كلمًة يف الجلسة 
والثالثني  الرابع  الدويل  االفرتايض  للمؤتمر  الختامية 
البحر  ودول  الالّتيـنيّة  أمريكا  ملسلمي   )34(
 الكاِريبي، املنعقد بمدينة ساو باولو بدولة البازيل.

ودوره  »الوقف  العام  هذا  مؤتمر  عنوان  وكان  هذا، 
الالّتيـنيّة  أمريكا  يف  املسلمة  الجاليات  خدمة  يف 
اإلسالمية  الدعوة  مركز  نظَّمه  الكاريبي«،  والبحر 
يف  الكاريبي  البحر  ودول  الالّتيـنيّة  ألمريكا 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  رعاية  تحت  البازيل، 
السعودية.  العربية  باململكة  واإلرشاد   والدعوة 
شخصية   100 من  أكثر  املؤتمر  يف  شارك  وقد 
واألكاديميني  واملفكرين  العلماء  من 
ينتمون  علم  وطلبة  اإلسالمية  والشخصيات 
العالم. أنحاء  جميع  من  دولة   30 من  أكثر   إىل 

الجزيل  شكره  عن  بالتعبري  كلمته  معاليه  واستهّل 
ملركز الدعوة بالبازيل عىل دعوته للمشاركة يف هذا 
املؤتمر اآلني املهم حول موضوع من أهّم موضوعات 
شعرية  بوصفه  به  االعتناء  ينبغي  والذي  الساعة، 
وسائل  من  ووسيلة  الخالدة،  اإلسالم  شعائر  من 
املجتمعات  وخاصة  املجتمعات،  يف  الفقر  مكافحة 
معاليه  أشار  كما  اإلسالمي،  العالم  خارج  املسلمة 
عب  الدخل  روافد  من  ا  هامًّ ِرْفًدا  الوقف  كون  إىل 
الذي  املهم  الدور  بذلك  منّوًها  اإلسالمي،  التاريخ 
واملحتاجني  امُلعِوزين  حاجات  سّد  يف  الوقف  به  قام 
له  كان  عما  فضالً  واألرامل،  واليتامى  الثكاىل  من 
واملجتمعات.  الدول  اقتصاد  دعم  يف  عظيم  دور   من 
مزيد  إيالء  إىل  اليوم  تمّس  الحاجة  فإن  ولهذا، 
ألنواعه،  دراسًة  بالوقف  واالهتمام  العناية  من 
وأدواته،  ملجاالته،  وتطويًرا  ونوازله،  ومستجداته، 
وتحقيًقا  ومسائله،  ألحكامه  عميقًة  ومراجعًة 
الدور  بذلك  ليقوم  ووسائله  ومقاصده،  ألرساره،  
يمّر  أجمع  العالم  أن  واملنشود منه، خاصة  املرتجى 
تعرفها  لم  واقتصادية  صحيّة  أزمة  بأخطر  اليوم 
كورونا  جائحة  نتيجة  وذلك  قبل،  ذي  من  البرشية 
رت االقتصاد، وألقت  املستجد التي شلَّت الحياة، ودمَّ
اإلنسانية. الحياة  أوُجه  الثقيلة عىل جميع  بظاللها 
ما األمة  رسور  دواعي  من  بأنَّه  معاليه  وأضاف 

العلية  واملكانة  املتميز  الحضور  من  اليوم  نلمسه 
أدوات  ضمن  الوقفية  الصناعة  تتبوأها  التي 
إنها  حيث  املعارص،  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل 
واعتزاز  فخر  محّل  الله،  بفضل  اليوم،  أصبحت 
محّل  غَدت  إنها  كما  اإلسالميَّة،  ة  األمَّ لعموم 
العلمية  واملراكز  بالجامعات  وأبحاث  دراسات 
يف  البارز  بدورها  اعرتاًفا  العالم؛  أنحاء  جميع  يف 
الفوارق وتقليص  والعطالة،  البطالة  مكافحة 

وأجل  أهم  من  كونها  عن  فضالً  االجتماعية، 
الكريم.  الرشع  عليها  التي حثَّ  والخري  الِبِّ   مصادر 
الساحة  تشهده  ِلَما  نظًرا  أنه  إىل  معاليه  أشار  ثم 
وتغريات  نوازل ومستجدات  من  واالقتصادية  املالية 
وتطورات تداهم الصناعة الوقفية، فإن الحاجة تدعو 
السادة الفقهاء والباحثني إىل مواكبٍة علمية رصينة 
وترشيد  املستجدات،  وتوجيه  النوازل  تلك  لتسديد 
التغريات والتطورات، حفاًظا عىل تطّور هذه الصناعة

 وتقّدمها، مشيًدا بهذا الصدد بتلكم القرارات العلمية
الناضجة والتوصيات العملية الناجعة التي أصدرها 
من  العديد  خالل  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
ألحكامها  تأصيالً  الوقفية  القضايا  إزاء  دوراته 
ومستجّداتها.  لنوازلها  وتوجيها   ومسائلها، 
يف  أجاز  املجمع  بأن  األثناء  هذه  يف  معاليه  وأوضح 
عمان،  بسلطنة  بمسقط  عرشة  الخامسة  دورته 
ودورته التاسعة عرشة بالشارقة باإلمارات العربية 
بدًءا  املعارصة  الوقف  وأنواع  أشكال  جميع  املتحدة 
وُعروًجا  النقود،  بوقف  ومروًرا  األعيان،  بوقف 
وقف  عند  ووقوًفا  واملنافع،  الحقوق  وقف  عىل 
والوقف  املؤبَّد،  بالوقف  وانتهاء  والصكوك،  األسهم 
من أيًّا  يختار  أن  للمسلم  أن  يعني  مما  ت.  املؤقَّ
لقدرته. مالئمة  يجدها  التي  وأشكاله  الوقف   أنواع 
وانطالقا من هذا، دعا معاليه املسلمني الذين يعيشون
 يف املجتمعات غري املسلمة خارج العالم اإلسالمي قائال:

القرارات  هذه  من  تستفيدوا  أن  بكم  أهيب  “إنني   
املذاهب  فقهاء  عليها  أجمع  التي  األصيلة  امَلجَمعيّة 
اإلسالمية املعتبة يف هذا العرص استنادا إىل النصوص 
الرشيفة،  النبويَّة  والسنَّة  الكريم  القرآن  العامة من 
التبعات  بباب  الخاصة  الرشع  بمقاصد  واعتصاما 
عند  املعتبة  األفعال  مآالت  إىل  والتفافا  والصدقات، 
املوازنة والرتجيح واالختيار بني اآلراء واالجتهادات.. 
أن  الدول  تلك  يف  يقطنون  الذين  األحباب  أدعو  إنَّني 
ينتقوا شكل ونوع الوقف الذي يناسب واقعهم، وال 
إىل  أدعوهم  دولهم..  وقوانني  أنظمة  مع  يتعارض 
العقارات(،  )=وقف  الَعيـنيّة  باألوقاف  بوا  يرحِّ أن 
املنافع،  وأوقاف  النقود(،  )=وقف  النقدية  واألوقاف 
بوا  يرحِّ أن  إىل  أدعوهم  كما  والصكوك.  واألسهم 
يف  ومستندنا  تة،  املؤقَّ واألوقاف  املؤبَّدة،  باألوقاف 
هذا االنفتاح عىل أشكال وأنواع الوقف هو كون تلك 
الوقفية  املسألة  يف  ورَدت  التي  الرشعية  النصوص 
نصوص َمِرنًَة وعاّمة وُمطَلقة تََسُع األجيال واألعصار 
والوسائل، وتنفتح عىل األساليب واآلليّات واألدوات، 
كما أن مقاصد الرشع يف التبّعات والهدايا تتمثل يف 
تنويع مصادر الخري والِبِّ واإلحسان، مصداًقا لقوله 
تعاىل: }لن تنالوا الِبَّ حتى تنفقوا مّما تحبون{ فلْفظ 
العموم، ال يمكن تخصيصها »ما« صيغٌة من صيَغ 

بنوع خاصٍّ من الِبّ، بل تشمل وتُعّم جميع أشكال 
تا، َعينًا أو نقًدا.. كما أن قوله  وأنواع الِبّ مؤبًَّدا أو مؤقَّ
صىل الله عليه وآله وسلم: »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، 
بها  ويراد  »صدقة«  فلفظ  له«.  يدعو  صالح  ولد  أو 
الوقف مطَلق غري مقيَّد بنوع، بل شامل لكل صدقة 
تة.  مؤقَّ أو  مؤبَّدة  نقديّة،  أو  عينيّة  جارية  دامت  ما 
هذا  يكون  أن  معقود  األمل  فإن  هذا،  عىل  وبناء 
الكريم فرصة للمراجعة والتطوير واالرتقاء  املؤتمر 
باملسألة الوقفية لتتحقق املقاصد الرشعية العليا من 
ترشيعها.. عىل أنه من الحري بالتقرير أن النهوض 
باملسألة الوقفية يف املجتمعات املسلمة خارج العالم 
عىل  القضاء  شأنه  من  متقنا  نهوضا  اإلسالمي 
والصدقات  التبعات  عىل  املجتمعات  تلك  اعتماد 
ومن  كثرية،  أحيانا  تأتيها  وال  حينا،  تأتيها  التي 
اإلنفاق  ملوارد  واالستمرار  الديمومة  ضمان  شأنه 
املجتمعات« تلك  يف  اإلسالمي  والعمل  الدعوة   عىل 

الجزيل  الشكر  بتقديم  مداخلته  معاليه  ختم  ثم 
ممثلة  السعودية  العربية  للمملكة  الفائق  والتقدير 
عىل  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  يف 
رعايتها الكريمة لهذا املؤتمر، وعىل دعمها املبارك له، 
وعىل اهتمامها املشهود بشؤون املجتمعات املسلمة 
يف أمريكا الالّتينيّة ويف العالم أجمع، وخّص بالشكر 
الدكتور  الشيخ  الوزير  معايل  العاطر  والثناء  الجليل 
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ عىل مشاركته 
وحضوره ورعايته للحفل الختامي للمؤتمر، ثم دعا 
اللَه جل ثناؤه أن يحفظ بالد الحرمني ودولة اإلمارات 
من  األيام  هذه  يف  له  تتعرضان  مّما  املتحدة  العربية 
إىل  تسعى  إرهابية  جماعات  من  غاشمة  اعتداءات 
فيها. اآلمنني  وترويع  واستقرارها،  أمنها   زعزعة 

هذا، وقد صدر عن املؤتمر توصيات عديدة تضّمنت 
وإبراز  الواسع،  الوقف  بمفهوم  التعريف  أهمية 
للمسلمني،  حضاري  تاريخ  بناء  يف  البارز  دوره 
ثقافة  ونرش  إليه،  املسلمة  الجاليات  وحاجة 
عىل  الرتكيز  مع  املتاحة  الوسائل  خالل  من  الوقف 
الرشعية  األحكام  وتعليم  الحديثة،  االتصال  وسائل 
اإلسالمية.  واملعاهد  الجامعات  يف  بالوقف   الخاصة 
وجلسات  عمل  ِورش  بعقد  املؤتمر  أوىص  كما 
تطوير  حول  وأمنائه  الوقف  عىل  للقائمني  تدريب 
الداخلية؛  اللوائح  وتطوير  اإلدارة،  وتحسني  األداء، 
عقد  إىل  إضافة  الناجح،  األداء  معايري  مع  لتتماىش 
لدفع  الزكاة  األوقاف وصناديق  إدارات  بني  رشاكات 
عجلة الوقف إىل األمام. كما َشَجب املؤتمر واستنكر 
حاضنة  املكرمة  مكة  عىل  املتكررة  االعتداءات 
السعودية  العربية  اململكة  وأرايض  املسلمني  ِقبلة 
فيهما،  واملدنيني  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة 
ومطالبة  اإلرهابية،  الحوثية  املليشيات  ِقبَل  من 
تجاهها. بمسؤولياته  االضطالع  الدويل  املجتمع 
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معالي	األمين	العام	يلتقي	سعادة	سفير	جمهورية	أوغندا	بالرياض

املندوب	الدائم	لجمهورية	العراق	لدى	املنظمة	يزور	املجمع

اجتمـــع معـــايل األســـتاذ الدكتـــور قطـــب 
مصطفـــى ســـانو األمـــني العـــام ملجمـــع 
ــس 3  ــوم الخميـ ــدويل يـ ــالمي الـ ــه اإلسـ الفقـ
1443هــــ  ـــام  ـــرة لع ـــادى اآلخ ـــهر جم ـــن ش م
ـــع  ـــام 2022م م ـــر لع ـــهر يناي ـــن ش ـــق 6 م املواف
ــبيوليم  ــا سـ ــحاق بريومـ ــيد إسـ ــعادة السـ سـ
ســـفري جمهوريـــة أوغنـــدا، ومندوبهـــا الدائـــم 
ــة  ــالمي بمدينـ ــاون اإلسـ ــة التعـ ــدى منظمـ لـ
الســـعودية. العربيـــة  باململكـــة  الريـــاض 

ـــغ  ـــن رسوره البال ـــعادته ع ـــب س ـــد ع ـــذا، وق ه
وشـــكره الجزيـــل ملعاليـــه عـــىل زيارتـــه ملقـــر 
الســـفارة، مشـــيدا بالتطـــورات والتغـــريات 
ــة  ـ ــة العامَّ ــهدها األمانـ ــي تشـ ــة التـ النوعيـ
ـــع  ـــه للمجم ـــاء زيارت ـــها أثن ـــي ملس ـــع والت للمجم
ــن  ــعادته عـ ــرب سـ ــا أعـ ــهر، كمـ ــل أشـ قبـ
تطلعـــه إىل بنـــاء رشاكـــة اســـرتاتيجية علميـــة 
نموذجيـــة بـــني املجمـــع واملؤسســـات الدينيـــة 
ــي ــماحة مفتـ ــب سـ ــة مكتـ ــدا خاصـ يف أوغنـ

زار ســـعادة الســـيد كنعـــان عدنـــان العـــّزاوي، 
ــدى  ــراق لـ ــة العـ ــام لجمهوريـ ــل العـ القنصـ
ـــم  ـــدوب الدائ ـــعودية، واملن ـــة الس ـــة العربي اململك
لجمهوريـــة العـــراق لـــدى منظمـــة التعـــاون 
ــة  ــن القنصليـ ــد مـ ــه وفـ ــالمي، يرافقـ اإلسـ
ـــرة  ـــادى اآلخ ـــن جم ـــني 28 م ـــوم االثن ـــة، ي العام
1443هــــ املوافـــق 31 ينايـــر 2022م، مقـــر األمانة 
ــدويل  ــالمي الـ ــه اإلسـ ــع الفقـ ــة ملجمـ العامـ
بمدينـــة جـــدة باململكـــة العربيـــة الســـعودية.

ــام  ــني العـ ــايل األمـ ــب معـ ــد رّحـ ــذا، وقـ هـ
ــه،  ــق لـ ــد املرافـ ــعادته والوفـ ــع بسـ للمجمـ
ـــن  ـــه ع ـــرب ل ـــا أع ـــارة، كم ـــىل الزي ـــكره ع وش
ـــة  ـــق لجمهوري ـــره الفائ ـــل وتقدي ـــكره الجزي ش
ــا  ــل ورعايتهـ ــا املتواصـ ــىل دعمهـ ــراق عـ العـ
إىل  للمجمـــع واملنظمـــة منـــذ تأسيســـهما 
ـــذًة  ـــه نب ـــه لضيف ـــّدم معالي ـــم ق ـــذا. ث ـــا ه يومن
ــه  ــع وبرامجـ ــطة املجمـ ــن أنشـ ــة عـ ضافيـ
ـــرتة  ـــهدها يف الف ـــي ش ـــورات الت ـــة، والتط املختلف
األخـــرية، منّوًهـــا بهـــذا الصـــدد باملكانـــة 
ــى  ــذي يحظـ ــري الـ ــرتام الكبـ ــة واالحـ املرموقـ
بـــه املجمـــع عـــىل مســـتوى الـــدول األعضـــاء 
ـــرش  ـــق بن ـــا يتعّل ـــع، فيم ـــم أجم ـــة والعال باملنظم
منهـــج الوســـطية وتعزيـــز ثقافـــة االعتـــدال 
ـــعوب ـــني الش ـــلمي ب ـــش الس ـــامح والتعاي والتس

تقديـــم  عـــىل  املجمـــع  يحـــرص  كمـــا 
لجمهوريـــة  والفكـــري  الرشعـــي  الدعـــم 
العـــراق؛ تعزيـــًزا لجهـــوده املقـــدَّرة يف مجـــال 
نبْـــذ التعّصـــب والتطـــّرف الـــذي يغـــذّي 
والفـــوىض،  التفرقـــة  وينـــرش  اإلرهـــاب 
ــس  ــىل األنُفـ ــم عـ ــداء الغاشـ ــو إىل االعتـ ويدعـ
ــة. ــة والخاصـ ــكات العامـ ــراض واملمتلـ واألعـ

ــن  ــري عـ ــه بالتعبـ ــه حديثـ ــم معاليـ ــم ختـ ثـ

ـــة  ـــة والرشعي ـــز العلمي ـــات واملراك ـــع املؤسس م
بالعـــراق مـــن خـــالل الرشاكـــة يف عقـــد مؤتمـــرات 
ونـــدوات وِورش عمـــل مـــع علمـــاء العـــراق حـــول 
ــرف،  ــر املتطـ ــات الفكـ ــك منطَلقـ ــبل تفكيـ ُسـ
وتصحيـــح املفاهيـــم املغلوطـــة عـــن اإلســـالم.

مـــن جانبـــه، عـــّب ســـعادة القنصـــل العـــام 
املجمـــع،  بزيـــارة  وترّشفـــه  رسوره  عـــن 
وُشـــكره وامتنانـــه ملعـــايل األمـــني العـــام 
عـــىل ُحســـن االســـتقبال وحفـــاوة الرتحيـــب، 
ـــات  ـــيخ عالق ـــىل ترس ـــالده ع ـــرص ب ـــًدا ح مؤكِّ
قويـــة وُمســـتدامة مـــع املجمـــع، واالســـتفادة 
منـــه يف معالجـــة العديـــد مـــن القضايـــا 
ــع  ــغل املجتمـ ــي تشـ ــة التـ ــة والفكريـ الدينيـ
العراقـــي. كمـــا أعـــرب عـــن تقديـــره البالـــغ 
ملـــا تشـــهده األمانـــة العامـــة للمجمـــع مـــن 
ــارزة، ســـواء ــة، وتطـــورات بـ تغيـــريات نوعيـ

ــي  ــتوى العلمـ ــتوى اإلداري أو املسـ ــىل املسـ عـ
ــه  ــه مهاّمـ ــارشة معاليـ ــذ مبـ ــري منـ والفكـ
ـــا للمجمـــع، مشـــيًدا بحـــرص  أمينًـــا عامًّ
ــة،  ــة األمـ ــع كلمـ ــىل جمـ ــري عـ ــه الكبـ معاليـ
ونـــرش املفاهيـــم الصحيحـــة للديـــن الحنيـــف. 
ــة ــه برغبـ ــن ترحيبـ ــعادته عـ ــّب سـ ــا عـ كمـ

ـــل  ـــاون والتواص ـــات التع ـــز عالق ـــع يف تعزي املجم
بـــني األمانـــة العامـــة للمجمـــع وعلمـــاء 
العـــراق الراســـخني واملوثوقـــني يف علمهـــم 
ــراق  ــة العـ ــود حكومـ ــا لجهـ ــم دعًمـ ودينهـ
ــاب. ــرف واإلرهـ ــب والتطـ ــة التعصـ يف محاربـ

وختـــم ســـعادته حديثـــه بالتعبـــري عـــن 
باملزيـــد  وللمجمـــع  ملعاليـــه  تمنّياتـــه 
مـــن النجـــاح والتوفيـــق يف تحقيـــق مـــا 
تتضّمنـــه خطـــة املجمـــع اإلســـرتاتيجية مـــن 
ــتعداد  ــىل اسـ ــًدا عـ ــج، مؤكـ ــطة وبرامـ أنشـ
ــة  ــم كافـ ــراق لتقديـ ــة للعـ ــة الدائمـ املندوبيـ
ــاح  ــة لنجـ ــات الرضوريـ ــهيالت والخدمـ التسـ
املختلفـــة. املجمـــع  ومشـــاريع  برامـــج 

هـــذا، وقـــد حـــرض اللقـــاء مـــن الجانـــب العراقـــي 
ســـعادة القنصـــل نهـــاد حمـــد الدليمـــي، وســـعادة 
املستشـــار الدبلومـــايس ميـــا هـــادي مهـــدي، 
وســـعادة نائـــب القنصـــل محمـــد مصطفـــى 
ـــد  ـــتاذ محم ـــع األس ـــب املجم ـــن جان ـــل. وم كام
املنـــذر الشـــوك، مديـــر إدارة شـــؤون الديـــوان 
واملراســـم باملجمـــع، واألســـتاذ مـــراد التليـــي، 
مستشـــار معـــايل األمـــني العـــام لشـــؤون اإلعـــالم.

أوغنـــدا، وذلـــك مـــن أجـــل تعزيـــز ثقافـــة االعتـــدال 
ـــني  ـــلمي ب ـــش الس ـــاح والتعاي ـــامح واالنفت والتس
أتبـــاع األديـــان. وختـــم ســـعادته حديثـــه بالتعبـــري 
ــم  ــدا لتقديـ ــة أوغنـ ــتعداد جمهوريـ ــن اسـ عـ
الدعـــم واملســـاندة للمجمـــع عـــىل كافـــة 
األصعـــدة تمكينـــا لـــه مـــن القيـــام برســـالته 
االســـرتاتيجية. خطتـــه  وتنفيـــذ  النبيلـــة، 

ــل  ــن جزيـ ــه عـ ــرب معاليـ ــه، أعـ ــن جهتـ ومـ
ــره لســـعادة الســـفري  ــم تقديـ شـــكره، وعظيـ
عـــىل حســـن االســـتقبال، وحفـــاوة الرتحيـــب، 
ــه  ــى بـ ــا يحظـ ــاء بمـ ــذه األثنـ ــا يف هـ منّوهـ
املجمـــع مـــن لـــدن جمهوريـــة أوغنـــدا قيـــادة 
ـــزة  ـــة متمي ـــل ورعاي ـــم متواص ـــن دع ـــعبًا م وش
منـــذ تأسيســـه إىل يومنـــا هـــذا، كمـــا أعـــرب 
ـــري  ـــه الكب ـــق وامتنان ـــره الفائ ـــن تقدي ـــه ع معالي
لســـعادته عـــىل زيارتـــه األخـــرية لألمانـــة 
ـــىل  ـــع ع ـــرص املجم ـــدا ح ـــع، مؤك ـــة للمجم العام
ـــل ـــاون والتواص ـــة والتع ـــات الرشاك ـــز عالق تعزي

ســـات  واملؤسَّ املجمـــع  بـــني  والتنســـيق 
يف  ــة  األوغنديَـّ ــة  والدينيَـّ ــة  األكاديميَـّ
ـــة مجـــال نـــرش  كافـــة املجـــاالت وخاصَّ
ــان. ــني األديـ ــرتك بـ ــش املشـ ــامح والعيـ التسـ

الزيـــارة  خـــالل  معاليـــه  رافـــق  وقـــد 
اإلدريـــيس  وليـــد  محمـــد  األســـتاذ 
العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم  إدارة  مديـــر 
باملجمـــع. واالتصـــال  املعلومـــات  وتقنيـــة 
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	د.	عبد	الفتاح	أبنعوف	يشارك	يف	أعمال	اجتماع	الدورة	35	لّلجنة	اإلسالمية
الدولي للهالل	

شارك الدكتور عبد الفتاح محمود أبنعوف، مدير إدارة 

اإلسالمي  الفقه  بمجمع  الدويل  والتعاون  التخطيط 

افتتاح  يف  للمجمع  العام  األمني  ملعايل  ممثِّالً  الدويل، 

اإلسالمية  لّلجنة  والثالثني  الخامسة  الدورة  أعمال 

يف  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  التابع  الدويل  للهالل 

 3-2 والخميس  األربعاء  يوَمي  بجدة،  املنظمة  مقر 

جمادى اآلخرة 1443هـ املوافق 5-6 يناير 2022م.

ألقاها  التي  الكلمة  يف  أبنعوف  الدكتور  وأكد 

املجمع  أن  للمجمع  العام  األمني  معايل  عن  نيابًة 

القضايا  دعم  شأنه  ِمن  ما  كل  يف  بالتعاون  ب  يرحِّ

اللجنة  أهداف  تحقيق  يف  واإلسهام  اإلنسانية، 

فضيلته  أضاف  كما  الدويل.  للهالل  اإلسالمية 

للمجمع اإلسرتاتيجية  األهداف  ضمن  من  أن 

الرشعي  الرأي  إبداء  لدواعي  املبارشة  االستجابة 

التي  والتحّديات  الحياة  مستجدات  يف  وترجمته 

جوهرها  يف  تلتقي  والتي  اإلسالمية،  األمة  تواِجه 

الدويل  للهالل  اإلسالمية  اللجنة  أهداف  مع 

الكوارث  ضحايا  آالم  تخفيف  إىل  تسعى  التي 

والنزاعات والحروب يف العالم اإلسالمي وخارجه. ويف 

للمجمع  العامة  األمانة  استعداد  أكد  كلمته،  ختام 

لدعم  واملعنوية  العلمية  إمكانياتها  جميع  لحْشد 

الدويل يف جهودها الصادقة  اللجنة اإلسالمية للهالل 

يف مساعدة وإغاثة املحتاجني واملترّضرين من َجّراء 

والنزاعات. والحروب  واألوبئة  الطبيعية  الكوارث 

هذا، وقد انعقد االجتماع يف هذه السنة برعاية اململكة 

العربية السعودية دولة املقر، رئيسة القّمة اإلسالمية، 

املتعلقة  املوضوعات  يف  املستجدات  بحث  خالله  وتّم 

يف  للمترّضرين  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  بأعمال 

الطبيعية، وتقديم اإلغاثة اإلنسانية  الكوارث  حاالت 

ومواصلة  األعضاء،  الدول  يف  بالنازحني  الخاصة 

اإلنساني،  العمل  مجاالت  يف  والتنسيق  التعاون 

ومتابعة املستجدات يف برنامج الهجرة غري النظامية.

املجمع	يقّدم	خطته	اإلستراتيجية	إلى	الدورة	50	للجنة	املالية	الدائمة	للمنظمة
التعاون  منظمة  لدول  الدائمة  املالية  اللجنة  عقدت 
اإلسالمي دورتها الخمسني ملناقشة مرشوع ميزانية 
املنظمة واألجهزة املتفرعة، وذلك خالل الفرتة 17-15 
جمادى اآلخرة 1443هـ املوافق 18-20 يناير 2022م، 
 بمقر األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي بجدة.

وممثلو  عضوا  دولة   42 ممثلو  حرض  وقد،  هذا 
ممثل  وافتتح  املتفرعة،  واألجهزة  العامة  األمانة 
الدورة  رئيس  بصفته  االجتماع  النيجر  جمهورية 
التاسعة واألربعني املنتهية، وسّلم الرئاسة للمندوب 
سعادة  اإلسالمية،  باكستان  لجمهورية  الدائم 
السفري رضوان الشيخ، بصفته رئيس وفد جمهورية 
للدورة  الجلسة  أعمال  لتسيري  اإلسالمية  باكستان 
الخمسني للجنة املالية، وتم انتخاب هيئة املكتب، وإثر 
ذلك أقرت اللجنة املالية الدائمة جمهورية باكستان 
والجمهورية  فلسطني  ودولة  رئيسا،  اإلسالمية 
للرئيس،  نوابا  الكامريون  وجمهورية  اليمنية، 
مقررا. املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اختيار   وتم 

التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معايل  ألقى  وقد  هذا 
كلمة  طه،  إبراهيم  حسني  السيد  اإلسالمي، 
باملناسبة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها املندوبون 
القوانني  وتطبيق  سري  حسن  لضمان  املوقرون 
للمنظمة  املالية  الكفاءة  تحسني  عن  فضال  املالية 
الهيئة  رئيس  سعادة  كلمة  ذلك  تىل  ثّم  عموما. 
لعامي  املايل  التقرير  عن  وجيزا  ملخصا  قّدم  الذي 
وتوصيات. مالحظات  من  شمله  وما   2020-2019 

ميزانيات  املتفرعة مشاريع  األجهزة  ممثلو  قدَّم  ثّم 
ملحوظاتهم  الدول  ممثلو  وأبدى  أجهزتهم، 
مؤيدين  بني  مواقفهم  وتباينت  وتعليقاتهم، 
ومعارضني  األجهزة  بعض  ميزانيات  يف  للزيادة 
كل  تفسري  عىل  بناء  األجهزة  لجميع  للزيادة 
نص  الذي  الخارجية  وزراء  مجلس  لقرار  اتجاه 
رضورة.  هنالك  تكن  لم  ما  الزيادة  عدم   عىل 
معايل  الطويل، عرض  الحادِّ  النقاش  ذلك  ويف خضم 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
ميزانية  مرشوع  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع 
الرسمية  باللغات  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
الثالث للمنظمة، مركًِّزا يف عرضه عىل إبراز أهمية دور

املجمع وجهوده املقدرة يف بيان األحكام الرشعيَّة يف 
املسائل والقضايا التي تهم املسلمني منذ تأسيسه إىل

يومنا هذا، مشيدا بجهوده املتميزة يف عرض الرشيعة 
وإبراز مزاياها وقدرتها عىل تحقيق  عرضا معتدال، 
يف  لإلنسان  واالستقرار  واألمان  واألمن  السعادة 
الدارين، منوِّها يف هذه األثناء بما يقوم به املجمع من 
ثقافة  ونرش  الوسطية،  منهج  تعزيز  يف  عظيم  دور 
التعصب  ونبذ  املشرتك،  والعيش  والتسامح  االعتدال 
رضورة  وجود  ًحا  موضِّ واإلرهاب؛  والتطرف  والغلو 
املوافقة  تقتيض  رضورة  من  أكثر  وجود  بل  ملحة 
من  لتمكينه  املجمع  ميزانية  زيادة  مرشوع  عىل 
الفكر  مكافحة  يف  املتمثلة  املركزية  برسالته  القيام 
األمة،  عموم  إفتاء  لدواعي  واالستجابة  املتطرف، 
املعارصة.  الحياة  ملشكالت  الناجعة  الحلول   وتقديم 
خطٍَّة  ألول  مركٍَّز  ملخص  تقديم  إىل  معاليه  وخلص 
واضحا  تحديدا  تتضمن  للمجمع  إسرتاتيجية 
وتفصيال  لرسالته،  محكما  وضبطا  لرؤيته، 
ومبادراته  ومشاريعه  وبرامجه  ألنشطته  شامال 
والتقويم.  للمقايسة  قابلة  أداء  بمؤرشات   مرتبطة 
من  كبريًا  استحسانا  معاليه  عرض  لقي  وقد  هذا، 
أثنوا عىل  الذين  باملنظمة  الدول األعضاء  لدن ممثي 
بتطوير  باملجمع  النهوض  يف  املقدرة  معاليه  جهود 
أدائه واالرتقاء بعمله منذ توليه مهام األمانة العامة 
قبل خمسة عرش شهرا؛ ودعا عدد من ممثي الدول 
آخرون  وعارض  امليزانية،  مرشوع  عىل  املوافقة  إىل 
كل زيادة يف ميزانية األمانة العامة للمنظمة ولجميع 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  مجمع  فيها  بما   أجهزتها 

الدول  ممثي  مداخالت  إىل  االستماع  وعقب 
واملتعارضة  املتباينة  وتعليقاتهم  وتعقيباتهم 
إمكانية  تعذر  الجلسة  رئاسة  أعلنت  واملختلفة، 
املقنعة  األدلة  رغم  وذلك  املجمع،  ميزانية  يف  الزيادة 
لتبير معاليه  قدَّمها  التي  الباهرة  والحجج 

واصلت  ثم  املجمع،  ميزانية  يف  الزيادة  إىل  الحاجة 
بقية  ميزانية  مشاريع  عروض  إىل  االستماع  اللجنة 
إىل  طويلة  جلسات  بعد  لتخلص  املتفرعة  األجهزة 
مطلقا  الزيادة  رفض  إىل  الليل  من  متأخرة  ساعات 
يف  أو  للمنظمة  العامة  األمانة  ميزانية  يف  سواء 
ميزانيات األجهزة املتفرعة، وعوضا عن الزيادة دعت 
املنظمة وأجهزتها إىل ترشيد نفقاتها وتوخي الكفاءة 
والفعالية، وتقليص نفقات األسفار ونفقات التنقل 
العامة للمنظمة  اللجنة األمانة  والتمثيل. كما حثت 
املمارسات  بأفضل  االلتزام  عىل  املتفرعة  وأجهزتها 
عىل  والعمل  النفقات،  وترشيد  الشفافية،  ميدان  يف 
الرقابة  هيئة  تقرير  يف  الواردة  املالحظات  تدارك 
أّي  منح  بعدم  اللجنة  أوصت  ذلك  من  وأبعد  املالية. 
زيادة يف ميزانيات األمانة العامة للمنظمة وأجهزتها 
 للعام املايل 2023م ما لم تكن هنالك رضورة ملحة. 
أن  للمنظمة  العامة  األمانة  عىل  أن  ذكره  وجدير 
تعمل جاهدة من أجل تحديد املراد بقيد » ما لم تكن 
نص  الذي  الوزاري  القرار  يف  ملحة«  رضورة  هنالك 
عىل عدم الزيادة يف ميزانية األمانة العامة وأجهزتها 
2023، ذلك ألن هنالك  2022 و  للسنة املالية لعامي 
غموضا كبريا لدى كثري من ممثي الدول حول املراد 
بني  كبريا  تباينا  املرء  يجد  لذلك  ونتيجة  القيد،  بهذا 
والتعقيبات.  التعليقات  بني  أكب  وتعارضا   املواقف، 
بغبطة  يشعر  املجمع  فإن  يشء،  من  يكن  ومهما 
خطته  عرض  يف  الفرصة  الغتنامه  وسعادة 
وإحاطة  محكما،  منهجيا  عرضا  اإلسرتاتيجية 
املستقبلية،  بمشاريعه  علما  الدول  ممثي 
وتغريات  نوعية  تطورات  من  يشهده  وما 
وتوفيقه. الله  بفضل  األخرية  اآلونة  يف  حثيثة 
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االجتماع	الدوري	الشهري	الخامس	عشر	ملنسوبي	املجمع

االجتماع	الدوري	التاسع	والعشرون	لرؤساء	األقسام

جّدة. بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك 
بالحارضين،  بالرتحيب  االجتماع  معاليه  افتتح 
الكامل  وااللتزام  االنضباط  حسن  لهم  شاكرا 
حضور  يف  االنتظام  خاصة  املجمع  وقرارات  بلوائح 
العامة  التوجهات  تحّدد  التي  الدورية  االجتماعات 
إزاء  املتخذة  العملية  واإلجراءات  املجمع  لسياسات 
ينظمها  التي  املختلفة  واألنشطة  القضايا  جميع 
املجمع باستمرار. كما انتهز معاليه الفرصة ليهنئ 
داعيا  الجديدة،  اإلدارية  بالسنة  املوظفني  جميع 
جميع منسوبي املجمع إىل مضاعفة الجهد والسعي 
الجديد  العام  يكون  حتى  املهام  أداء  يف  التميز  إىل 
وتوفيقه. الله  بعون  املايض  العام  من  أفضل   2022

االجتماعات،  هذه  مثل  يف  العادة  عليه  جرت  وكما 
املوظفني  جميع  أمام  املجال  معاليه  أفسح  فقد 
يف  العمل  سري  حول  وملحوظاتهم  آرائهم  إلبداء 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
اآلخرة  جمادى  شهر  من   10 الخميس  يوم  الدويل، 
2022م  لعام  يناير  شهر  من   13 املوافق  1443ه  
لرؤساء  والعرشين  التاسع  الدوري  االجتماع 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك  األقسام 

رؤساء  بالسادة  العام  األمني  معايل  رّحب  وقد  هذا 
هذه  حضور  يف  االنتظام  عىل  وشكرهم  األقسام 
لبامج  واملحددة  الهامة  الدورية  االجتماعات 
مفّصل  بشكل  تنفيذها  وأساليب  املجمع  ومشاريع 
إىل  معاليه  أشار  كما  عليها.  املتفق  مواعيدها  ويف 
ولوائح  بإجراءات  املوظفني  جميع  التزام  رضورة 
الحضور  قواعد  يخص  فيما  التنظيمية  املجمع 
الخاصة،  األعمال  لقضاء  واالستئذان  واالنرصاف 
التعامل  يف  واألمانة  بالصدق  بالتحي  الجميع  مذّكرا 
األمة تجاه  باملسؤولية  واإلحساس  املؤسسة  مع 
املوظفني جميع  رواتب  إّن  حيث  خاصة  اإلسالمية 

أن  يمكن  لديهم  مقرتحات  أية  إىل  إضافة  املجمع 
تسهم يف النهوض باملجمع واالرتقاء بأداء املوظفني. 
إىل  وتركيز  اهتمام  بكل  معاليه  استمع  وقد  هذا 
من  عدد  واستفسارات  ومقرتحات  ملحوظات 
بروح  التحي  مواصلة  إىل  الجميع  داعيا  املوظفني، 
الجهود  أقىص  بذل  مع  واإلخاء  والتآزر  التعاون 
األمثل. الوجه  عىل  املجمع  وبرامج  أنشطة  إلنجاز 
أهّمها: من  قرارات،  عّدة  االجتماع  اتخذ  وقد  هذا، 

بالتعاون  واملالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  •تكليف 
الوسائل  ببحث  املعلومات  تقنية  قسم  مع 
تقرير  رفع  مع  البصمة،  لعمل  املستحدثة 
العام. األمني  ملعايل  والغياب  الحضور  عن  شهري 

لتعيني  واملالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  •توجيه 
يف  التوسع  عملية  لتغطية  إضايف  نظافة  عامل 
املنرصم. العام  خالل  املجمع  شهدها  التي  املكاتب 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
1443ه ـ  اآلخرة  جمادى  شهر  من   6 األحد  يوم 
االجتماع  2022م  لعام  يناير  شهر  من   9 املوافق 
املجمع،  ملنسوبي  عرش  الخامس  الشهري  الدوري 

باملنظمة،  األعضاء  الدول  مساهمات  من  تأتي 
علينا جسيمة  األخالقية  املسؤولية  فإّن  وبالتايل 
جميعا لتأدية واجبنا عىل أكمل وجه وأبهى صورة.

حقوق  موضوع  عىل  باملقابل  معاليه  عّرج  كما 
الشؤون إلدارة  توجيهه  الصدد  هذا  يف  وأّكد  املوظف 

املوظفني  جميع  بتمكني  باملجمع  واملالية  اإلدارية 
ذلك أرادوا  متى  النظامية  بإجازاتهم  التمتع  من 

املالئم،  الجّو  وتوفري  املوظف  راحة  عىل  منه  حرصا 
النظام  يف  املدرجة  واللوائح  باإلجراءات  االلتزام  مع 
للمنظمة،  اإلطاري  والنظام  للمجمع  األسايس 
الجهة  إبالغ  إىل  املجمع  منسوبي  معاليه  دعا  كما 
عدم  مؤكدا  للنظام،  ومخالفة  خرق  أي  عن  املعنية 
املجمع  عىل  يحتال  من  مع  تسامح  أدنى  وجود 
الهادف  التبصيم  نظام  عىل  التحايل  خالل  من 
املوظفني. وانرصاف  حضور  مواعيد  ضبط  إىل 
وهذا وقد صدر عن االجتماع عّدة قرارات من أهّمها:

يومية  بصورة  الشهرية  اإلخبارية  النرشة  •مراجعة 
بالتدقيق  املكلفة  اللجان  عىل  األخبار  تراكم  لتفادي 
واملراجعة، وحرصا عىل إصدارها يف موعدها املحدد.

السنوي  اإلخبارية  النرشة  كتاب  نسخ  .توزيع 
للتعريف  األعضاء  الدول  داخل  واسع  نطاق  عىل 
املنرصم. العام  خالل  وإنجازاته  املجمع  بأنشطة 

تدويخ  ندوة  بعقد  املتعلقة  املهام  إنجاز  يف  •اإلرساع 
والدواء. الغذاء  هيئة  مع  بالرشاكة  الدواجن 

االجتماع	الدوري	الثالثون	لرؤساء	األقسام
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
جمادى  شهر  من   24 الخميس  يوم  الدويل، 
يناير  شهر  من   27 املوافق  1443ه   اآلخرة 
لرؤساء  الثالثني  الدوري  االجتماع  2022م  لعام 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  األقسام 

رؤساء  بالسادة  العام  األمني  معايل  رّحب  وقد  هذا 
هذه  حضور  يف  االنتظام  عىل  وشكرهم  األقسام، 
االجتماعات الدورية الهامة وحرصهم الدائم عىل بذل 
الدرجات،  أعىل  إىل  باملجمع  لالرتقاء  والعطاء  الجهد 
واإلدارية  املالية  الشؤون  إدارة  إىل  بالشكر  تقدم  ثّم 
التقرير  إعداد  يف  محمودة  جهود  من  بذلته  ما  عىل 
لقي  والذي  للمجمع  العامة  وامليزانية  السنوي  املايل 
إشادة متميزة من لجنة الرقابة املالية للمنظمة. كما 
التعديالت  ببعض  أوصت  اللجنة  أّن  معاليه  أضاف 
يف  االعتبار  بعني  يأخذها  أن  املجمع  عىل  الطفيفة 
املستقبل لتحقيق الشفافية التامة لجميع حساباته.

العدد  بصدور  الحضور  السادة  معاليه  هنّأ  كما 
اإلنجليزية،  باللغة  املجمع  قرارات  كتاب  من  الثاني 
سنة.  عرشين  من  ألكثر  دام  غياب  طول  بعد  وذلك 
التعاونية  بالروح  معاليه  نّوه  السياق  هذا  ويف 
هذا  عن  املسؤولني  املوظفني  بني  والتضامنية 
حتى  إعداده  يف  ساهم  من  كل  وشكر  املهّم  اإلصدار 
الرتجمة  قسم  رأسهم  وعىل  جديد  من  النور  يرى 
معاليه  أكد  كما  لرجان.  جوزي  األستاذ  برئاسة 
الكتاب عىل أوسع نطاق ممكن عىل رضورة توزيع 

داخل دول املنظمة وخارجها لتعميم االستفادة منه.
وهذا وقد صدر عن االجتماع عّدة قرارات من أهّمها:

النسخة اإلنجليزية  •توجيه لجنة اإلهداءات بتوزيع 
وذلك  العالم  أنحاء  جميع  يف  القرارات  كتاب  من 
القادم. فباير  شهر  نهاية  يتجاوز  ال  أجل  يف 

نسخة  برفع  املعلومات  تقنية  قسم  •توجيه 
باللغة اإلنجليزية عىل  القرارات  إلكرتونية من كتاب 
العربية. النسخة  الرسمي للمجمع عىل غرار  املوقع 

اإلخبارية  النرشة  كتيب  من  نسخ  •طباعة 
واإلنجليزية  )العربية  الثالث  باللغات  الشهرية 
الدبلوماسية  البعثات  عىل  لتوزيعها  والفرنسية( 
املجمع  زوار  وعىل  اللغات،  بهذه  الناطقة 
ينظمها. التي  واملؤتمرات  الندوات  يف  واملشاركني 

بتحويل  املعلومات  تقنية  قسم  •توجيه 
القديمة  والبرصية  السمعية  العلمية  املواد 
يمكن  حديثة  إلكرتونية  نسخ  إىل  للمجمع 
يرس. بكل  منها  واالستفادة  بسهولة  حفظها 
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تُّون	ملديري	اإلدارات االجتماع	األسبوعي	السِّ

االجتماع	األسبوعي	التاسع	والخمسون	ملديري	اإلدارات

تُّون	ملديري	اإلدارات االجتماع	األسبوعي	الحادي	والسِّ

من  والتأّكد  واملتابعة  التنسيق  من  ملزيد  ضمانًا 
العامة  األمانة  تنّظمها  التي  والبامج  األنشطة 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس  للمجمع، 
مصطفى سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي 
إدارات  ملديري  الستني  األسبوعي  االجتماع  الدويل، 
األوىل  جمادى  شهر  من   30 االثنني  يوم  املجمع، 
لعام  يناير  شهر  من   3 املوافق  1443هـ  لعام 
2022م بمقّر األمانة العامة للمجمع بجّدة. وافتتح 
لهم  شاكًرا  بالحضور،  مرّحبًا  االجتماع  معاليه 
األسبوعية،  االجتماعات  يف  باملشاركة  اْلتزامهم 
اإلدارية  بالسنة  املجمع  منسوبي  جميع  ومهنّئا 
ومتطّلًعا  والنجاح،  التوفيق  لهم  متمنّيًا  الجديدة، 
الخطة بنود  تنفيذ  من  واألقسام  اإلدارات  تمّكن  إىل 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
ملديري  والخمسني  التاسع  األسبوعي  االجتماع 
جمادى  شهر  من   25 األربعاء  يوم  املجمع،  إدارات 
ديسمب  شهر  من   29 املوافق  1443هـ  األوىل 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك  2021م، 

شاكًرا  بالحضور،  مرّحبًا  االجتماع  معاليه  وافتتح 
لهم حضورهم، ثم أعطى نبذًة مخترصة عن زيارته 
اللقاءات  من  العديد  عَقد  حيث  األخرية،  الخارجية 
واالجتماعات املهّمة يف كلٍّ من اإلمارات العربية املتحدة 
ورشاكات  اتفاقات  بعْقد  تُوَِّجت  غينيا،  وجمهورية 
مكانته  من  تعزِّز  أن  شأنها  من  للمجمع  مهّمة 
املختلفة  وأنشطته  جهوده  تدعم  وأن  وُسمعته، 
داخل الدول األعضاء واملجتمعات املسلمة يف العالم.

األمني  ملعايل  وتهنئته  لقائه  عن  معاليه  تحّدث  ثم 
اغتنم  كما  للمنظمة،  العامة  األمانة  توّليه  العام 
ومشاريعه  وأهدافه  باملجمع  بالتعريف  الفرصة 
خطته  يف  جاء  ما  حسب  املستقبلية  وبرامجه 
التطّرق  تم  أنه  معاليه  أفاد  كما  اإلسرتاتيجية. 
إىل  للمنظمة  العام  األمني  معايل  مع  االجتماع  خالل 
ُمخَرجات وزراء خارجية املنظمة األخري الذي انعقد 
بباكستان، حيث قّرر السادة الوزراء تكليف املجمع 
والنقاش  للتباحث  األمة  علماء  من  لجنٍة  بتشكيل 
وعملها. املرأة  قضايا  حول  أفغانستان  علماء  مع 

ثم ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

عاجل  تصّور  بتقديم  البحوث  إدارة  تكليف 
بأفغانستان،  طالبان  علماء  مع  املنتَظر  لالجتماع 

املجمع. وفد  من  العلماء  أسماء  اقرتاح  مع 
بتقديم  الدويل  التعاون  إدارة  •تكليف 
فقهية  علمية  لندوة  متكامل  تصّور 
اإلْسِكندنافيّة. الدول  مسلمي  تستهدف 

مهّمة  بتويّل  املؤتمرات  إدارة  •تكليف 
لندوات  املستكتَبني  مع  الكامل  التواصل 

الدويل  اإلسالمي  الفقه  العامة ملجمع  األمانة  عَقدت 
تنّي ملديري اإلدارات  اجتماعها األسبوعي الواحد والسِّ
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
جمادى  شهر  من   07 االثنني  يوم  وذلك  سانو، 
يناير  شهر  من   10 املوافق  1443هـ  لعام  الثاني 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  2022م  لعام 

بالحضور،  معاليه  رّحب  االجتماع  مستهّل  ويف 
االجتماعات  يف  باملشاركة  اْلتزامهم  عىل  وشكرهم 
هذه  أهمية  عىل  التأكيد  ًدا  مجدِّ األسبوعية، 
واحد  مستوى  عىل  الجميع  تجعل  التي  االجتماعات 
تحّدث  ثم  املجمع.  وبرامج  ألنشطة  املتابعة  من 
معاليه عن لقائه ووفد من املجمع مع صاحب السمو 
امللكي األمري خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمني 
اإلمارة  بمقر  املكرمة  مكة  منطقة  أمري  الرشيفني، 
دعم   عىل  وأثره  اللقاء  هذا  بأهمية  مشيًدا  بجدة، 
اغتنم  أنه  معاليه  وأوضح  للمجمع.  العامة  األمانة 
وخاصة باملجمع،  تعريفية  نبذة  بتقديم  الفرصة 
معتدالً، عرًضا  الرشيعة  عرض  يف  املتمثلة  رسالته 
السعادة تحقيق  عىل  وُقدرتها  مزاياها،  وإبراز 

واالستقرار للفرد واملجتمع، كما نوَّه بجهود املجمع 
والصورة  املغلوطة  املفاهيم  تصحيح  يف  املتواصلة 
املجمع  اْلتزام  عىل  مؤكًِّدا  اإلسالم،  عن  النَمطية 
الوسطية،  بمنهج  وبياناته  وتوصياته  قراراته  يف 
سعيًا  والتعايش،  والتسامح  االعتدال  ثقافة  ونرش 
اإلسالمي. الصف  وتوحيد  األّمة،  كلمة  جْمع  إىل 

كما أعرب معاليه لسُمّوه عن شكر املجمع بأعضائه 
احتضنت التي  املقر  لدولة  ومنسوبيه  وخبائه 
ووّفرت عقود،  أربعة  قبل  تأسيسه  منذ  املجمع 

والتسهيالت  اإلمكانات  كافة  له-  توّفر  تزال  -وال 
رسالته. وتبليغ  أهدافه  تحقيق  عىل  تُعينه  التي 

البحوث  إدارة  بتوجيه  حديثَه  معاليه  وختم 
والدراسات إىل َمدِّ اإلمارة بقرارات املجمع وتوصياته 
االعتدال  ثقافة  بتعزيز  تتعّلق  التي  ومنشوراته 
دعا  كما  واإلرهاب،  والتطّرف  الغلّو  ونبْذ  والتسامح 
إجراءات  إتمام  يف  اإلرساع  إىل  الدويل  التعاون  إدارة 
توقيع اتفاقية تعاون بني املجمع ومعهد األمري خالد 
بجّدة. العزيز  عبد  امللك  بجامعة  لالعتدال  الفيصل 
أهّمها: من  قرارات،  االجتماع  عن  صدرت  وقد  هذا، 

•البدء يف التحضري إلقامة ندوة “اإلفتاء يف املجتمعات 
وذلك  فباير،  شهر  خالل  وآفاق”  تحديات  املسِلمة: 
املسلمة. للمجتمعات  العاملي  املجلس  مع  بالتعاون 

قضايا  عن  املجمع  وتوصيات  قرارات  •جمع 
كتيّب،  يف  والتعايش  والتسامح  االعتدال 
املنظمة. لدى  املعتمدة  اللغات  إىل  وترجمتها 

الفيصل  خالد  األمري  معهد  مع  •التواصل 
لتحديد  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  لالعتدال 
املؤسستنَي. بني  التعاون  اتفاقية  لتوقيع  موعد 

االجتهاد،  مسائل  يف  املعتَبة  اإلسالمية  املذاهب 
التسامح  ثقافة  الوسطية، وتعزيز  واالْلتزام بمنهج 
والشعوب،  املجتمعات  بني  لمي  السِّ والتعايش 
منسوبي  اّطالع  بأهمية  الصدد  هذا  يف  منوًِّها 
والتمتُّع  املتعّددة،  الفقهية  املذاهب  آراء  عىل  املجمع 
عن  االبتعاد  مع  اآلَخر،  وقبول  األُفق،  بَسعة 
والتكفري. والتبديع  والغلّو  التطّرف  أشكال  جميع 
هذا، وقد صدرت عن االجتماع عدة قرارات، من أهّمها:

صندوق  أمناء  مجلس  اجتماع  عقد  إىل  •الدعوة 
الجاري يناير  شهر  خالل  املجمع  وقف 

.البدء يف التحضري إلقامة ندوة اإلفتاء يف املجتمعات 
املسِلمة: “تحّدياٌت وآفاق” خالل شهر فباير، وذلك 
املسلمة  للمجتمعات  العاملي  املجلس  مع  بالتعاون 

ودقيق.  ق  ومنسَّ َسِلس  بشكل  اإلسرتاتيجية 
منسوبي  تزوُّد  أهمية  عن  معاليه  تحّدث  كما 
الواسعة  واملعرفة  الصحيح  العلم  بزاد  املجمع 
كما  للرشيعة،  الُعليا  واملقاصد  الكليّة  باملبادئ 
اجتهادات عىل  باالنفتاح  التحّي  رضورة  إىل  دعاهم 
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تُّون	ملديري	اإلدارات االجتماع	األسبوعي	الثاني	والسِّ
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
اآلخرة  جمادى  شهر  من   14 اإلثنني  يوم  الدويل، 
2022م  لعام  يناير  شهر  من   17 املوافق  1443ه  
ملديري  والستني  الثاني  األسبوعي  االجتماع 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك  اإلدارات 

بالسادة مديري  ب معاليه  االجتماع رحَّ ويف مستهّل 
هذه  بحضور  االلتزام  عىل  وشكرهم  اإلدارات، 
أنشطة  ملتابعة  املهمة  األسبوعية  االجتماعات 
رضورة  إىل  العام  األمني  أشار  كما  املجمع.  وبرامج 
الرسمي،  الدوام  بمواعيد  املوظفني  جميع  التزام 
عليها  تنّص  كما  واالنرصاف  الحضور  وقواعد 
والنظام للمجمع  األسايس  النظام  وإجراءات  لوائح 

اإلطاري للمنظمة، وطالب جميع املديرين بالحرص 
وعدم  إداراتهم  داخل  صارمة  بصورة  تطبيقها  عىل 
ذلك كان  سواء  انضباط  وعدم  تسيّب  بأّي  السماح 

وقت  باستغالل  أو  واالنرصاف،  بالحضور  متعلقا 
بها. للمجمع  عالقة  ال  شخصية  ألغراض  الدوام 

وأكد معاليه يف السياق نفسه أهمية الرقابة الذاتية 
ومبدأ  أساسا  بوصفها  وجّل  عّز  الله  ومخافة 
اإلجراءات  بأّن  موضحا  املسلم،  ترصفات  يف  ثابتا 
تعني  أدوات  فقط  هي  وغريها  كالبصمة  اإلدارية 
نفسه  املوظف  يراقب  أن  واألصل  االنضباط،  عىل 
توقيعه  عند  عليه  تعاهد  بما  ويلتزم  ربّه  ويخىش 
التحايل  أن  معاليه  وأكد  املجمع.  مع  العمل  عقد 
بطريقة االنرصاف  ثم  الدخول  بتبصيم  النظام  عىل 

املغادرة يعد غشا وتزويرا، وبالتايل يعتب الراتب الذي 
البتة. له  يحل  ال  وحراما  سحتا  املوظف  ذلك  يأخذه 
أهّمها: من  قرارات  االجتماع  عن  صدرت  وقد  هذا، 

تدويخ  لندوة  التحضري  يف  •اإلرساع 
والدواء  الغذاء  هيئة  مع  بالرشاكة  الدواجن 
جّدة. بمدينة  عقدها  عىل  الحرص  مع 

طالبان  علماء  مع  املرتقب  لالجتماع  •التحضري 
بأفغانستان خالل شهر فباير القادم

 •الدعوة إىل عقد اجتماع مجلس أمناء صندوق وقف 
املجمع خالل شهر يناير الجاري 

تُّون	ملديري	اإلدارات االجتماع	األسبوعي	الثالث	والسِّ

تُّون	ملديري	اإلدارات االجتماع	األسبوعي	الرابع	والسِّ

اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  عقدت 
والستني  الثالث  األسبوعي  اجتماعها  الدويل 
الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة  اإلدارات  ملديري 
الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 
جمادى  شهر  من   21 االثنني  يوم  الدويل،  اإلسالمي 
لعام  يناير  شهر  من   24 املوافق  1443ه   اآلخرة 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك  2022م، 

هذا، وقد استهّل معاليه االجتماع مرّحبًا بالحضور، 
شاكًرا لهم انتظامهم عىل الحضور وعىل حرصهم عىل 
عىل  والعمل  االجتماعات،  مخرجات  وتنفيذ  متابعة 
إنجازها بما يتوافق مع مسار الخطة اإلسرتاتيجية 
القرارات  أّن جميع  التي رسمها املجمع، مؤكًدا عىل 
التي تصدر عن هذه االجتماعات هي ُملِزمة للجميع، 
التي  اآلجال  ويف  تفاصيلها،  بكل  تنفيذها  وواجٌب 
معاليه  استعرض  ثم  وعناية،  بِدّقة  لها  ُوضَعت 
النسخة اإلنجليزية لكتاب القرارات، والتي رأت النور
باملجموعة ُمشيًدا  عاًما،  وعرشين  اثنني  ُميّض  بعد 

اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  من  سعيًا 
مبدأ  وتعزيز  املجمع،  عمل  تطوير  إىل  الدويل 
قضايا  من  جديد  هو  ما  كل  وطرح  الشفافية، 
والحلول  اآلراء  إلبداء  النقاش  طاولة  عىل  مستجّدة 
رأَس  والتكامل  التعاون  مبدأ  وانطالًقا من  املناسبة، 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني

والستني  الرابع  األسبوعي  االجتماع  للمجمع،  العام 
جمادى  شهر  من   28 االثنني  يوم  اإلدارات،  ملديري 
يناير  شهر  من   31 املوافق  1443هـ  لعام  الثانية 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  2022م  لعام 

بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستَهّل  ويف 
االجتماعات  يف  باملشاركة  اْلتزامهم  عىل  وشكرهم 
هذه  أهمية  عىل  التأكيد  ًدا  مجدِّ األسبوعية، 
مراجعة  أهمية  عن  تحّدث  ثم  االجتماعات، 
عقَدتها  التي  التشاورية  امللتقيات  توصيات 
أمانات  مع  م  املنرَصِ العام  للمجمع  العامة  األمانة 
يف  الرشعية  الهيئات  وأعضاء  األوقاف،  وإدارات 
مجلس  ودول  املقر،  دولة  داخل  اإلسالمية  البنوك 
من  التأكد  رضورة  عىل  مؤكًدا  الخليجي،  التعاون 
صندوق  دعم  إىل  تهدف  التي  التوصيات  تلك  تنفيذ 
العينية  التبّعات  تحصيل  خالل  من  املجمع  وقف 
وختم املجمع.  وبرامج  أنشطة  لتمويل  والنقدية 

وتوصيات  بملحوظات  باإلشادة  حديثه  معاليه 
امليزانية،  رصف  إجراءات  حول  الداخي  املراقب 
داعيًا إدارة الشؤون املالية إىل االْلتزام التاّم بها.

االجتماع  عن  صدرت  وقد  هذا، 
أهّمها: من  قرارات،  عدة 

ملتقيات  لتنظيم  اإلعداد  إىل  •الدعوة 
مع  للمصارف،  الرشعية  الهيئات  مع 
باللغة  القرارات  كتاب  من  نسخة  إرسال 
امللتقيات. تلك  يف  املشاركني  إىل  اإلنجليزية 

بإدارة  موظف  من  أكثر   •تدريب  
اإلخبارية. النرشة  تصميم  عىل  اإلعالم 

دولة  يف  لألوقاف  امَلعنيّة  الجهات  مع  •التواصل 
خاص  حساب  لفتح  البحرين  ومملكة  الكويت 
باملنظمة. األعضاء  الدول  يف  املجمع  لوقف 

منشورات  وبيع  تسويق  حول  خطة  •وضع 
بذلك. تقرير  وإعداد  املوقع،  طريق  عن  املجمع 

التي عمَلت عليها حتى ظهَرت يف صورتها النهائية.
ثّم تطرق معاليه يف حديثه إىل أعمال الدورة الخمسني 
التي عقدت األسبوع  للمنظمة  الدائمة  املالية  لّلجنة 
الشؤون  إلدارة  شكره  معاليه  سّجل  حيث  املايض، 
يف  بُذل  الذي  الكبري  املجهود  عىل  واإلدارية  املالية 
إبراز أنشطة وبرامج املجمع من خالل التقرير املايل
مّما كاملة  بصفة  اعتُمد  والذي  للمجمع،  السنوي 

وأضاف  املتَّبعة،  املالية  السياسة  سالمة  عىل  يؤرّش 
املوضوعيّة  التحسينات  ببعض  أوَصت  اللجنة  أّن 
الشؤون  إدارة  إىل  معاليه  نقلها  والتي  الطفيفة، 
املالية، وشّدد عىل رضورة اتّباعها بحذافريها لتحقيق 
املجمع. لحسابات  املطلوبة  والشفافية  النجاعة 

ثم ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

جهاز  موضوع  حول  نهائي  تقرير  •تقديم 
به. العمل  وبدء  الكامريات،  وتركيب  البصمة، 

والباحثات  الباحثني  استكتاب  خطابات  •تجهيز 
املسلمة. املجتمعات  وندوة  والدواء،  الغذاء  لندوة 

•وضع كامريات املراقبة داخل وخارج املجمع دون أّي 
تأخري؛ ضمانًا لسالمة املوظفني وممتلكات املجمع.

القرارات  لكتاب  الثاني  اإلصدار  •توزيع 
وجميع  املنظمة  عىل  اإلنجليزية  باللغة 
الدبلوماسية  والبعثات  الفرعية  أجهزتها 
والبحثية  العلمية  واملؤسسات  والجامعات 
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ــالة  ــني، والصـ ــه رب العاملـ ــد للـ الحمـ
والســـالم عـــىل ســـيدنا رســـول اللـــه، 
الطاهريـــن،  الطيبـــني  آلـــه  وعـــىل 
وبعـــد، امليامـــني،  الغـــر  وصحبـــه 

ملجمـــع  العامـــة  األمانـــة  فـــإنَّ 
الفقـــه اإلســـالميِّ الـــدويل ِّاملنبثـــق 
عـــن منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، 
ــة  ــة الفقهيَـّ والـــذي يعتـــب املرجعيَـّ
لتعـــّب  اإلســـالميَّة،  ـــة  لألمَّ العليـــا 
ــتنكارها  ــة، واسـ ــا البالغـ ــن إدانتهـ عـ
ــي  ــة التـ ــات اإلرهابيَـّ ــديد للهجمـ الشـ
الحوثـــي  مليشـــيات  بهـــا  قامـــت 
املجرمـــة يـــوم االثنـــني 6/14/ 1443 هــــ 
ــآت  ــدَّ منشـ ــق 2022/1/17م ضـ املوافـ
ــة بإمـــارة أبوظبـــي  ــة مدنيَـّ حيويَـّ
اآلمنـــة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
ــات  ــك الهجمـ ــد أدت تلـ ــدة، وقـ املتحـ
مـــن عـــدد  ســـقوط  إىل  النكـــراء 

ـــة  ـــب األمان ـــا تع ـــاء؛ كم ـــا األبري الضحاي
ــتهجانها  ــن اسـ ــع عـ ــة للمجمـ العامـ
امليليشـــيات  تلـــك  لرغبـــة  البالـــغ 
ــة يف زعزعـــة أمـــن واســـتقرار اإلرهابيَـّ
ـــدة. وإنَّ ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم دول

ــن  ــع إذْ تُديـ ــة للمجمـ ــة العامـ األمانـ
ــة  ــداءات اإلرهابيَـّ ــذه االعتـ ــدَّة هـ بشـ
الغاشـــمة املخالفـــة ملبـــادئ ديننـــا 
الحنيـــف، ولـــكلِّ القيـــم واألعـــراف 
واملواثيـــق الدوليـــة، فإنهـــا تتقـــدم 
ــب  ــاة لصاحـ ــازي واملواسـ ــر التعـ بأحـ
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 
ـــة  ـــارات العربي ـــة اإلم ـــس دول ـــان رئي نهي
اإلماراتيـــة  وللحكومـــة  املتحـــدة، 
ـــم،  ـــي الكري ـــعب اإلمارات ـــيدة، وللش الرش
ـــذوي  ـــارة ل ـــا الح ـــدم بتعازيه ـــا تتق كم
ــوىل  ــائلني املـ ــم، سـ ــا وأقاربهـ الضحايـ
ـــهداء، وأن  ـــم يف الش ـــل أن يتقبله ـــز وج ع
ـــى  ـــىل الجرح ـــل ع ـــفاء العاج ـــنَّ بالش يم
ـــارات  ـــة اإلم ـــي دول ـــني، وأن يحم واملصاب
بـــالد  وســـائر  املتحـــدة،  العربيـــة 
املســـلمني مـــن رشور التطـــرف واإلرهـــاب.

ـــذه  ـــع به ـــة للمجم ـــة العام ـــو األمان وتدع
ــاء  ــادة العلمـ ــة السـ ــبة األليمـ املناسـ
واملفكريـــن والحكمـــاء يف كل مـــكان 
ــة ــؤوليتهم يف مكافحـ ــام بمسـ إىل القيـ
ــاب ــو واإلرهـ ــرف والغلـ ــذور التطـ جـ

وخاصـــة نقـــض تلـــك املنطلقـــات 

الفكريـــة الخطـــرية التـــي تنطلـــق 
ــة  منهـــا ميليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيَـّ
يف تبيـــر ســـفك الدمـــاء وترويـــع 
واالقتتـــال  الفتـــن  وزرع  اآلمنـــني، 
يف  والخـــراب  والدمـــار  الطائفـــي 
الســـعيد. اليمـــن  أنحـــاء  كافـــة 

ـــع  ـــة للمجم ـــة العامَّ د األمان ـــدِّ ـــا تج كم
ــة  ــود العلميَـّ ــف الجهـ ــا لتكاتـ دعوتهـ
ــتويات  ــع املسـ ــىل جميـ ــة عـ والفكريَـّ
واإلرهـــاب،  التطـــرف  ملواجهـــة 
ونبـــذ العنـــف والتعصـــب بتعزيـــز 
منهـــج الوســـطيَّة، ونـــرش ثقافـــة 
والعيـــش  والتســـامح،  االعتـــدال، 
ــان  ــام أمـ ــا صمـ ــرتك باعتبارهـ املشـ
للمجتمعـــات وللشـــعوب يف كل مـــكان.

واللـــه تعـــاىل نســـأل أن يحفـــظ عـــىل 
ـــا  ـــدة أمنه ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم دول
واســـتقرارها ورخاءهـــا، ويصونهـــا 
برعايتـــه مـــن كل بغـــي وعـــدوان.

أ. د. قطب مصطفى سانو

األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل

املشرف العام:
أ.د. قطب مصطفى سانو
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