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فخامة رئيس جمهورية غينيا يستقبل معالي األمين العام يف قصره بكوناكري

ــا  ــة غينيـ ــس جمهوريـ ــة رئيـ ــتقبل فخامـ اسـ
ــس  ــا، رئيـ ــادي دومبيـ ــد مامـ ــيد العقيـ السـ
ــلحة،  ــوات املسـ ــى للقـ ــد األعـ ــة، القائـ الدولـ
ــى  ــب مصطفـ ــور قطـ ــتاذ الدكتـ ــايل األسـ معـ
ـــامي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــام ملجم ـــن الع ـــانو، األم س
الـــدويل، مســـاء يـــوم األربعـــاء 11 مـــن شـــهر 

ـــن  ـــق 15 م ـــام 1443هــــ املواف ـــادى األوىل لع جم
شـــهر ديســـمرب لعـــام 2021م بمكتبـــه يف 
ـــة  ـــس بالعاصم ـــد الخام ـــايس محم ـــر الرئ الق
ــد  ــذا، وقـ ــا. هـ ــة غينيـ ــري بجمهوريـ كوناكـ
ـــب فخامتـــه بمعاليـــه، وشـــكره عـــى  رحَّ
ــاح  ــن النجـ ــًدا مـ ــه مزيـ ــى لـ ــارة، وتمنّـ الزيـ
ــم  ــه دعـ ــد لـ ــا أكَّـ ــه، كمـ ــق يف مهاّمـ والتوفيـ
ــة للمجمـــع وملنظمـــة التعـــاون  الجمهوريَـّ
ـــن  ـــايل األم ـــرّب مع ـــه، ع ـــن جانب ـــامي. وم اإلس
العـــام عـــن جزيـــل شـــكره، وعظيـــم تقديـــره 
ـــام  ـــه للس ـــة ل ـــه الفرص ـــى إتاحت ـــه ع لفخامت
ــد  ــه مقاليـ ــى توّليـ ــاه عـ ــا إيّـ ــه، مهنئًـ عليـ
ـــق  ـــه التوفي ـــى ل ـــا تمن ـــهر، كم ـــذ أش ـــلطة من الس
ــا املـــوىل الكريـــم أن  والســـداد والرشـــاد، داعيًـ
يـــْكأل فخامتَـــه بعـــن رعايتـــه، وأن يحفظـــه 
ـــل  ـــن أج ـــاه م ـــّدد ُخط ـــروه، وأن يس ـــن كل مك م
ـــْمل،  ـــمِّ الش ـــة، ول ـــع الكلم ـــال، وجم ـــق اآلم تحقي
ـــتقرار.  ـــان واالس ـــن واألم ـــى األم ـــة ع واملحافظ
ـــع  ـــتعداد املجم ـــه اس ـــه لفخامت ـــد معالي ـــا أك كم
التـــاّم لدعـــم كافـــة جهـــود املصالحـــة، 

ـــش  ـــامح والتعاي ـــطية، والتس ـــم الوس ـــر ِقيَ ون
ــر  ــه بالتعبـ ــه حديثـ ــم معاليـ ــرك. وختـ املشـ
عـــن شـــكر املجمـــع رئاســـًة وأمانـــًة عامـــًة 
ـــا  ـــا بوصفه ـــة غيني ـــرباء لجمهوري ـــاء وخ وأعض
إحـــدى الـــدول املؤسســـة للمجمـــع، ولدعمهـــا 
ـــه. ـــع وبرامج ـــطة املجم ـــف أنش ـــل ملختل املتواص

تذكاريـــة  هديـــة  معاليـــه  قـــدَّم  ثـــم 
لقـــرارات  الرابـــع  اإلصـــدار  نـــة  متضمِّ
وتوصيـــات املجمـــع، مـــع مجموعـــة مـــن 
الشـــهرية. اإلخباريـــة  النـــرة  أعـــداد 

املجمع ووزارة الشؤون الدينية بجمهورية غينيا يوقعان ىلع مذكرة تعاون
ـــامي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــداف مجم ـــن أه ـــا م انطاًق
ـــاون  ـــة التع ـــن منظم ـــرِّع ع ـــدة )املتف ـــدويل بج ال
ـــب  ـــذ التعّص ـــى نب ـــتمل ع ـــي تش ـــامي( الت اإلس
املذهبـــي، والغلـــّو يف الدِّيـــن، وتكفـــر املذاهـــب 
ــطية  ــدال والوسـ ــر روح االعتـ ــا، بنـ وأتباعهـ
والتســـامح بـــن أتبـــاع املذاهـــب والِفـــَرق 
اإلســـامية املختلفـــة، وأهـــداف وزارة الشـــؤون 
ـــم  ـــة يف تقدي ـــا املتمثل ـــة غيني ـــة بجمهوري الديني
ــى  ــم عـ ــح القائـ ــامي الصحيـ ــر اإلسـ الفكـ
الوســـطية، وبنـــاء الشـــخصية اإلســـامية 
ــر  ــهم يف تطويـ ــا يُسـ ــاءة بمـ ــة والبنّـ املعتدلـ
ــر  ــال نـ ــن خـ ــانية، مـ ــارات اإلنسـ الحضـ
ــا  ــع القضايـ ــل مـ ــامي والتعامـ ــراث اإلسـ الـ
ـــة،  ـــه املختلف ـــم بلُغات ـــة العاَل ـــارصة، ومخاطب املع
ومناهضـــة الفكـــر املتطـــّرف، وّقـــع يـــوم 
ـــادى األوىل 1443هــــ  ـــهر جم ـــن ش ـــبت 21 م الس
25 مـــن شـــهر ديســـمرب2021م،  املوافـــق 
ــى  ــب مصطفـ ــور قطـ ــتاذ الدكتـ ــايل األسـ معـ
ســـانو، األمـــن العـــام للمجمـــع، ومعـــايل 
ــؤون  ــر الشـ ــاورا، وزيـ ــو جـ ــور كارامـ الدكتـ
ـــا، عـــى مذكـــرة تعـــاوٍن  ـــة بجمهـــوري غيني الديني
ـــل  ـــن أج ـــك م ـــن، وذل ـــن الطرَف ـــراتيجي ب إس
التعـــاون املســـتمر وامُلثمـــر يف كل املجـــاالت 
ـــة  ـــذه االتفاقي ـــدف ه ـــركة. وته ـــا املش والقضاي
ــال املشـــرك بـــن  ــاون يف املجـ ــز التعـ إىل تعزيـ
ــل  ــا يتّصـ ــة فيمـ ــوزارة، وخاصـ ــع والـ املجمـ
ـــة  ـــامية واملحافظ ـــة اإلس ـــة والثقاف ـــر املعرف بن
ـــّم  ـــد أه ـــال رص ـــن خ ـــامي، م ـــراث اإلس ـــى ال ع
ـــة ـــة واالقتصادي ـــة واالجتماعي ـــات الفكري التحّدي

والثقافيـــة مـــن أجـــل إبـــداء الـــرأي الرعـــي 
فيهـــا، وتقديـــم الحلـــول املناســـبة. كمـــا 
ـــل  ـــاون والتواص ـــز التع ـــرة إىل تعزي ـــدف املذك ته
املســـتمر، وتوثيـــق التنســـيق بـــن الطرَفـــن يف 
ـــة  ـــدوات وإقام ـــرات والن ـــم املؤتم ـــاالت تنظي مج
ــات  ــاُدل املطبوعـ ــب، وتبـ ــل والتدريـ ِوَرش العمـ
واملنشـــورات، وتمثيـــل الجهتَـــن يف أعمـــال 
ـــة كل  ـــد بمعرف ـــي تُعق ـــدوات الت ـــرات والن املؤتم
منهمـــا يف مجـــال االهتمـــام املشـــرك بينهمـــا 
ـــايل  ـــرّب مع ـــة، ع ـــى االتفاقي ـــع ع ـــب التوقي .وعِق
ـــة  ـــعادته الفائق ـــن س ـــع ع ـــام للمجم ـــن الع األم
بزيـــارة مقـــر الـــوزارة، وعـــن رسوره البالـــغ 
بإبـــرام هـــذه االتفاقيـــة التـــي ترُبِهـــن عـــى 
ـــاء  ـــدول األعض ـــه ال ـــذي تٌِكنُّ ـــر ال ـــرام الكب االح
ـــره ـــن تقدي ـــرّب ع ـــا ع ـــع، كم ـــة للمجم باملنظم

العظيـــم ِلمـــا تبذلـــه جمهوريـــة غينيـــا مـــن 
ــطية،  ــج الوسـ ــر منهـ ــدَّرة يف نـ ــود مقـ جهـ
ـــش  ـــامح والتعاي ـــدال والتس ـــة االعت ـــز ثقاف وتعزي
ـــى  ـــى ع ـــعوب، وأثن ـــان والش ـــن األدي ـــلمي ب السِّ
ـــع يف  ـــل للمجم ـــا املتواص ـــة غيني ـــم جمهوري دع
ـــرّب  ـــا ع ـــة. كم ـــات املختلف ـــات واملنتدي االجتماع
ـــرة  ـــذه املذك ـــون ه ـــه يف أن تك ـــن أَمل ـــه ع معالي
بدايـــَة مرحلـــٍة جديـــدة يف عاقـــات التعـــاون 
ـــدويل  ـــامي ال ـــه اإلس ـــع الفق ـــن مجم ـــة ب القويّ
وجمهوريـــة غينيـــا، خاصـــة مـــا يتّصـــل 
ــن  ــل مـ ــز التواصـ ــود وتعزيـ ــيق الجهـ بتنسـ
ــكات  ــة ملشـ ــول الناجعـ ــم الحلـ ــل تقديـ أجـ
ــي  ــا التـ ــائر القضايـ ــارصة، ولسـ ــاة املعـ الحيـ
تهـــّم املســـلمن يف غـــرب إفريقيـــا، كمـــا أكـــد 
ــم  ــم كل الدعـ ــع لتقديـ ــتعداد املجمـ ــى اسـ عـ
العلمـــي الـــذي تحتاجـــه الـــوزارة بُغيـــة 
ــطتها  ــا وأنشـ ــذ برامجهـ ــن تنفيـ ــا مـ تمكينهـ
ــود  ــذًا لبنـ ــا. وتنفيـ ــة غينيـ ــل جمهوريـ داخـ
ـــة  ـــكيل لجن ـــى تش ـــان ع ـــق الطرف ـــرة، اتف املذك
ــذ  ــات التنفيـ ــرق وآليّـ ــّدد ُطـ ــة تحـ متخّصصـ
حســـب التصـــّور الـــوارد يف املذكـــرة نفســـها.
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 معالي رئيس وزراء جمهورية غينيا يستقبل معالي األمين العام يف مقر
بكوناكري الحكومة 

استقبل صاحب املعايل رئيس الوزراء ورئيس الحكومة 
السيد محمد بيافوجي، معايل األستاذ الدكتور قطب 
مصطفى سانو، األمن العام ملجمع الفقه اإلسامي 
األوىل  جمادى  شهر  من   13 الجمعة  يوم  الدويل، 
1443هـ املوافق 17 من شهر ديسمرب لعام 2021م 
غينيا. بجمهورية  كوناكري  بالعاصمة  بمكتبه 

عى  شكره  عن  املعايل  صاحب  أعرب  وقد  هذا، 
بها  يقوم  التي  املتميزة  الجهود  تلك  مثّمنًا  الزيارة، 
العالم  مستوى  عى  الدويل  اإلسامي  الفقه  مجمع 
والتسامح  االعتدال  وقيَم  الوسطية  ملنهج  تعزيًزا 
كما  املختلفة.  األديان  أتباع  بن  لمي  السِّ والتعايش 
مكافحة  مجال  يف  املقدَّر  املجمع  بدور  معاليه  أشاد 
منّوًها  والتشّدد،  والغلّو  واإلرهاب،  املتطّرف  الفكر 
يف هذا الصدد بأن وزارة الشؤون الدينية بجمهورية 
هذه  يف  داعيًا  عقود،  منذ  الدور  بهذا  تقوم  غينيا 
الدائم  الوثيق والتنسيق  التعاون  إىل  املجمع  املناسبة 
الكبر  بالفخر  بشعوره  حديثه  وختم  الوزارة.  مع 
واالعتزاز البالغ بالثقة التي وضعتها الدول األعضاء 
أبناء  أحد  اختيارها  يف  اإلسامي  التعاون  بمنظمة 
غينيا لتويّل األمانة العامة للمجمع، ليكون بذلك أول 
أفريقي غر ناطق بالعربية يتوىّل هذا املنصب العلمي 
الرفيع. ودعا معايل األمن العام إىل مضاعفة الجهود 
من أجل النهوض باملجمع، مؤكًدا عى عْزم حكومته 
األكيد عى مواصلة تقديم الدعم والرعاية املطلوبَن

للمجمع، واستضافة مختلف أنشطة وبرامج املجمع 

يف جمهورية غينيا. ومن جانبه، أعرب معايل األمن 
الفائق  وتقديره  الجزيل،  شكره  عن  للمجمع  العام 
وحفاوة  االستقبال،  حسن  عى  املعايل  لصاحب 
إىل  ناقاً  أعماله،  كثرة  من  الرغم  عى  الرحيب، 
معاليه تحيّات معايل رئيس املجمع، وأعضاء وخرباء 
العامة  األمانة  شكر  ملعاليه  أعرب  كما  املجمع، 
املتواصل،  الدعم  عى  غينيا  لجمهورية  للمجمع 
والرعاية الكريمة من َلُدن السلُطات الغينية، مشيًدا 
باملكانة الخاصة التي تحظى بها قرارات وتوصيات 

املجمع من لُدن القائمن عى الشأن الديني بالدولة. 
استعداد  عن  للتعبر  الفرصة  هذه  معاليه  واغتنم 
الدينية  السلُطات  مع  التعاون  لتعزيز  التاّم  املجمع 
والعلمية يف غينيا يف مختلف املجاالت، وذلك من أجل 
الهادفة  واألنشطة  الربامج  وتنظيم  الجهود  تنسيق 
العنف،  أشكال  وجميع  املتطرف  الفكر  محاربة  إىل 
والغلو والتشدد واإلرهاب، فضاً عن العمل مًعا من 
أجل تعزيز قيَم التسامح والعيش املشرك بن أتباع 
لصاحب  معاليه  قّدم  ثم  الغيني.  املجتمع  يف  األديان 
اإلسراتيجية،  املجمع  خطة  الوزراء  رئيس  املعايل 
الفرنسية. ومجموعة من النرات اإلخبارية باللغة 

 معالي األمين العام للمجمع يلقي كلمة رئيسة يف املؤتمر الدولي ملنتدى
بإندونيسيا الزكاة 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ألقى 
من   01 األحد  يوم  للمجمع،  العام  األمن  سانو، 
من   05 املوافق  1443هـ  لعام  األوىل  جمادى  شهر 
ضمن  رئيسة  كلمًة  2021م،  لعام  ديسمرب  شهر 
العارش،  العاملي  الزكاة  ملنتدى  الدويل  املؤتمر  أعمال 
كلمته،  ويف  جاكرتا.  اإلندونيسية  بالعاصمة  املنعقد 
املؤتمر  هذا  يف  باملشاركة  رسوره  عن  معاليه  عرّب 
االرتقاء  سبل  حول  التباُحث  إىل  الهادف  اآلني  املهم 
بمؤسسات الزكاة واألوقاف؛ ملعالجة اآلثار الَوخيمة 
لجائحة كورونا عى جميع مناحي الحياة، منّوًها يف 
املؤسسات  تبذلها  التي  الطيبة  بالجهود  الصدد  هذا 
إندونيسيا  جمهورية  يف  والعلمية  الدينية  واملراكز 
دينهم،  بخصائص  املسلمن  جموع  توعية  أجل  من 
تتعّلق  أمور  من  يستجّد  فيما  الرع  أحكام  وتبيان 
املنظَِّمن  معاليه  شكر  كما  اليومية.  املسلم  بحياة 
الوطنية  “الوكالة  و  العاملي”  الزكاة  “منتدى  وهما: 
التعاون  إىل  متطلًِّعا   ،)Baznas( بإندونيسيا”  للزكاة 
مثل  يف  مستقباً  املجمع  وبن  بينهما  والتنسيق 
عن  معاليه  تحدث  ثم  العلمية.  التظاهرات  هذه 
الركن  إنها  إذْ  التعبُّديّة  الناحية  من  الزكاة  مكانة 
يف  دورها  حيث  ومن  اإلسام،  أركان  من  الثالث 
أهمية  عى  مؤكًدا  املجتمعات،  يف  الفقر  مكافحة 
أجهزتها،  بتطوير  الزكاة  مؤسسات  بأداء  االرتقاء 
وبرامجها  أنشطتها  ورْقمنة  وسائلها،  وتحديث 
دعا  لهذا،  وتحقيًقا  منها.  امُلرتَجى  الدور  لتؤّدي 
معاليه إىل مزيد من العناية والرعاية واالهتمام بهذه
وهما: ومواَكبة،  تطويًرا  مستويَن  عى  املؤسسة 

الذين  األشخاص  من  الزكاة  وجمع  ِجباية  مستوى 
توزيعها  ومستوى  الوجوب،  رشوط  فيهم  تتوافر 
املعروفة.  الثمانية  يها  ومستحقِّ مصارفها  عى 
الجهود  تتكاتف  أن  “ينبغي  قائا:  معاليه  وأشار 
النهوض  أجل  من  والتنظيمية  واإلدارية  الفكرية 
وخارجه:  اإلسامي  العالم  داخل  الزكاة  بمؤسسات 
املقاصد  لتتحقق  ومواكبة،  وتحديثًا،  وفعالية،  أداًء، 
االجتماعية  العدالة  مقصد  خاصة  تريعها،  من 
َرواج  ومقصد  املجتمع،  يف  الثروة  توزيع  إعادة  يف 
ومقصد  املجتمع،  أفراد  من  عدد  أكرب  بن  املال 
الرفاهة  يتحقق من خاله  الذي  والتضاُمن  التكافل 
والسعادة للجميع”. كما تطّرق معاليه إىل موضوع

التمويل االجتماعي اإلسامي الذي تمثل الزكاة أهم 
الجانب بهذا  الوعي  تعزيز  يتطّلب  مما  مؤسساته، 

يف  معاليه  وأشار  الشامل.  اإلسامي  التمويل  من   
توعية  يف  فّعال  بَدور  العلماء  قيام  أهمية  إىل  حديثه 
أحكامها  تبسيط  ورضورة  الزكاة،  بمكانة  الناس 
ومسائلها للعامة؛ ليتمّكنوا من إدراكها واستيعابها، 
فضاً عن رضورة االستفادة القصوى من التقنيات 
الحديثة والناشئة، خاصة الوسائل الرقمية الجديدة، 
إيجاد  أجل  من  وذلك  املالية،  الصناعة  وتكنولوجيا 
كما  وتوزيعها.  الزكاة  جباية  لجهود  مبتكرة  حلول 
جمهورية  ومكانة  موقع  عى  حديثه  يف  معاليه  أكد 
ألن  يؤهلها  مما  اإلسامي،  العالم  يف  إندونيسيا 
االجتماعي  بالتمويل  الوعي  لتعزيز  مركًزا  تكون 
اإلشارة  وتجدر  وأنشطته.  بمؤسساته  اإلسامي 
جمهورية  رئيس  نائب  افتتحه  املؤتمر  هذا  أن  إىل 
معروف  الدكتور  األستاذ  املعايل  صاحب  إندونيسيا، 
الشخصيات  من  كبر  جمع  فيه  شارك  كما  أمن، 
اإلسامي. والتمويل  الزكاة  البارزة يف مجال  الدولية 
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صاحب السمو حاكم الشارقة يستقبل معالي األمين العام للمجمع

لم  معالي األمين العام يشارك يف فعاليات امللتقى الثامن ملنتدى تعزيز السِّ
يف أبو ظبي بدولة اإلمارت العربية املتحدة

لعام  األوىل  جمادى  شهر  من   1 األحد  يوم  انطلقت 
2021م  لعام  ديسمرب  5 من شهر  املوافق  1443هـ 
لم يف  فعاليات امللتقى الدويل الثامن ملنتدى تعزيز السِّ
وقد  هذا،  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  ظبي  أبو 
اختار املنتدى هذا العام موضوع “املواَطنة الشاملة 
عنوانًا  املتشارك”  الوجدان  إىل  املشرك  الوجود  من 
للملتقى الذي افتتحه معايل الشيخ نهيان بن مبارك 
اإلمارات  بدولة  والتعايش  التسامح  وزير  نهيان،  آل 
العربية املتحدة، بحضور علماء ومفكرين من جميع 
عبد  الشيخ  العاّمة  سماحة  وألقى  العالم،  أنحاء 
الله بن بيَّه، رئيس املنتدى، ورئيس مجلس اإلمارات 

لإلفتاء الرعي، الكلمة التأطرية للملتقى التي ورد 
فيها ما نّصه: “نجتمع هذه املّرة لنستثر الفكر مَعا، 
مفاهيم  من  أسايس  مفهوم  يف  سويًّا  النظر  ونُمعن 
لم، مفهوٌم له أغواره الفلسفية العميقة، وآفاقه  السِّ
كما  الشاملة”،  املواَطنة  مفهوم  الراهنة،  الواقعية 
من  سلسلة  بعد  املنتدى  سعي  إىل  سماحته  أشار 
ورش العمل التي عقدها من َقبل إىل تتويج الجهود 
بإصدار امللتقى “إعان أبوظبي للمواَطنة الشاملة”. 
هذا، وقد رأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
سانو، األمن العام للمجمع، يوم االثنن 02 من شهر 
شهر  من   6 املوافق  1443هـ  لعام  األوىل  جمادى 
“املواَطنة  امُلعنَونة  الجلسة  2021م  لعام  ديسمرب 
لم بن إطاقيّة املبدأ، ونِسبية  الشاملة عى بساط السِّ
التنزيل”. افتتحها بالتعبر عن شكره الجزيل وتقديره 
املتحدة قيادة وشعبًا  العربية  اإلمارات  لدولة  الفائق 
عى ُحسن االستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب عن 
امتنانه العظيم لسماحة العاّمة الشيخ عبد الله بن 
الكريمة،  الدعوة  هذه  عى  بيَّه  بن  املحفوظ  الشيخ 
إىل  تأسيسه  منذ  املقدَّرة  املنتدى  بإنجازات  مشيًدا 
املنتدى  بإبداعات  أخّص  بشكل  ومنّوًها  هذا،  يومنا 
والعناوين  الهاّمة،  املوضوعات  اختيار  مجال  يف 
لم  ة عن تحديات وقضايا السِّ الدقيقة املتميزة، واملعربِّ
موضوع  بأن  معاليه  أكد  كما  الراهن.  العر  يف 
موضوعات  أهم  من  اليوم  يعد  الشاملة”  “املواَطنة 
الكربى  مسائلها  تناول  ينبغي  التي  الساعة 
والتحقيق  والتأصيل  بالتحرير  املختلفة  وقضاياها 

املواَطنة  مفهوم  “تعزيز  ألن  ذلك  والتطبيق؛ 
االحراب  حاالت  يخّفف  أن  شأنه  من  الشاملة 
لهذه  وسيكون  املجتمعات،  من  كثر  يف  السائدة 
الجانب  ضوء  يف  نُوقَشت  ما  إذا  أكرب  نَجاعة  الِقيمة 
ساعة  مدار  وعى  الواقع«.  أرض  يف  التنزييلّ  العميل 
الجلسة  يف  واملشاركات  املشاركون  قّدم  الزمن  من 
الجلسة.  موضوع  حول  أوراقهم  ونتائج  ملّخصات 
يف  لم  السِّ تعزيز  “منتدى  مسّمى  أن  ذْكره:  والجدير 
ل  سيحوَّ 2014م  عام  س  أسِّ املسلمة”  املجتمعات 
لم”. ابتداًء من هذا امللتقى إىل “منتدى أبو ظبي للسِّ

بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  استقبل صاحب 
القاسمي، عضو املجلس األعى، حاكم إمارة  محمد 
معايل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  الشارقة 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمن العام 
ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، صباح يوم األربعاء 4 
من شهر جمادى األوىل لعام 1443هـ، املوافق 8 من 
شهر ديسمرب لعام 2021م، يف دارة الدكتور سلطان 
القاسمي بالشارقة. يف مستهّل حديثه، أعرب صاحب 
السمو عن شكره ملعايل األمن العام عى الزيارة، كما 
كل  له  يُِكّن  الذي  بمعاليه  باللقاء  سعادته  عن  عرّب 
بأهمية  الطيبة، مشيًدا  والذكريات  والتقدير،  املحبة 

الوسطية،  منهج  نر  أجل  من  الجهود  تكاتُف 
النبيلة،  والِقيَم  والتسامح،  االعتدال،  وثقافة 
سموُّه  نوَّه  كما  اإلسام؛  عن  الصحيحة  واملفاهيم 
بأهمية العمل من أجل نر العلم النافع، واملحافظة 
عى تراث األمة، وتأهيل نْشء يعتّز بانتمائه إىل دينه، 
ووطنه، ويحافظ عى الِقيَم والفضائل يف املجتمع. ثم 
ختم سموُّه حديثه بالتعبر عن استعداده لتقديم كل 
مهاّمه  أداء  من  لتمكينه  للمجمع؛  واملساندة  الدعم 
عى الوجه املطلوب. ومن جانبه، أعرب معايل األمن 
وتقديره  الجزيل  شكره  عن  السمو  لصاحب  العام 
داعيًا  الرحيب،  وحفاوة  االستقبال  لُحسن  الفائق 
اللَه أن يحفظ سمّوه ويبارك له، كما أعرب عن شكر 
املجمع الوافر وامتنانه العظيم، رئاسة وأمانًة عامًة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  وخرباء،  وأعضاء 
املتواصل  الدعم  عى  خاصًة  الشارقة  وإلمارة  عامًة 
والرعاية الدائمة ألنشطة وبرامج املجمع، مشرًا إىل 
أن إمارة الشارقة استضافت دورًة من دورات املجمع 
البالغ عددها أربًعا وعرين دورة، تأكيًدا عى مكانة 
نبذة  لسمّوە  معاليه  قّدم  ثم  اإلمارة.  لدى  املجمع 
تعريفية مخترة عن املجمع وخطته اإلسراتيجية 
التي تتضمن صياغة ناضجة ألهم األنشطة والربامج 
الخمس  خال  إنجازها  عى  املجمع  يعزم  التي 
هذا  يف  منوًِّها  تعاىل،  الله  بمشيئة  القادمة  السنوات 
واالعتدال الوسطية  بمنهج  املجمع  باْلتزام  الصدد 

بشكر  حديثه  معاليه  وختم  وتوصياته.  قراراته  يف 
واهتمام  وعناية  رعاية  من  يُولِيه  ما  عى  سموه 
املوىل  سائاً  واملفكرين،  وبالفكر  والعلماء،  بالعلم 
وأهله  العلم  عن  ويجزيه  رعايته،  بَعن  يْكأله  أن 
ملعاليه  سمّوە  قّدم  اللقاء  نهاية  ويف  الجزاء.  خر 
العربية،  لّلغة  التاريخي  املعجم  كتاب  من  نسخة 
الرابع  اإلصدار  من  نسخة  لسمّوە  معاليه  قّدم  كما 
من  ونسخًة  املجمع،  وتوصيات  قرارات  لكتاب 
أعداد  إىل  إضافة  والعمرة،  الحج  موسوعة  كتاب 
اإلسراتيجية.  والخطة  اإلخبارية  النرة  من 
باالطاع  زيارته  أثناء  معاليه  قام  وقد  هذا، 
واملخطوطات  والصور  والخرائط  الوثائق  عى 
الدارة. يف  تتوفر  التي  النادرة  التاريخية  والكتب 
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 معالي رئيس املجمع يشارك يف أعمال االجتماع السنوي الثامن للفريق
بالقاهرة االستشاري 

عقد الفريق االستشاري اإلسامي اجتماعه السنوي 
1443هـ  األوىل  جمادى   04 األربعاء  صباح  الثامن، 
األزهر  بمشيخة  2021م،  ديسمرب   08 املوافق 
األمن  االجتماع  يف  شارك  وقد  بالقاهرة.  الريف 
العام ملنظمة التعاون اإلسامي، معايل السيد حسن 
اإلسامي  االستشاري  الفريق  ورئيس  طه،  إبراهيم 
الله  الدكتور صالح بن عبد  الشيخ  باملشاركة معايل 
الدويل،  اإلسامي  الفقه  مجمع  رئيس  حميد،  بن 
املستشار بالديوان امللكي، عضو هيئة كبار العلماء، 
إمام وخطيب املسجد الحرام، ووكيل األزهر الريف 
فضيلة األستاذ الدكتور محمد الضويني، ممثاً عن 
رئيس  الريف،  األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة 
وسعادة  باملشاركة،  اإلسامي  االستشاري  الفريق 
الدكتور أحمد سالم املنظري، املدير العام ملكتب رشق
العاملية. كما شارك الصحة  املتوسط ملكتب منظمة 

يف االجتماع مدير إدارة البحوث والدراسات والفتاوى 
فضيلة  للفريق  التنفيذية  اللجنة  وعضو  باملجمع، 
معايل  عن  ممثاً  قمر،  محمد  عبدالقاهر  الدكتور 
االستشاري  الفريق  وعضو  للمجمع،  العام  األمن 
هذا،  سانو.  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
وقد أشار معايل رئيس املجمع يف كلمته إىل أن فكرة 
الفريق االستشاري نبَعت عندما امتنع البعض يف عدٍد 
بتناول  ألطفالهم  السماح  عن  اإلسامية  ُدَولنا  من 
شائعات  عى  بناًء  األطفال،  شَلل  مرض  لقاحات 
بأن  الصدد  بهذا  مؤكًدا  اللقاحات،  تلك  حول  قة  ملفَّ
التاريخ يُعيد نفسه اليوم مع جائحة كورونا، حيث 
نجد البعض يمتنع عن أخذ اللقاحات بسبب انتشار 
وحول  اللقاحات  محتويات  حول  نفسها  الشائعات 
املؤسسات  َدور  يأتي  هنا  ومن  وفعالياتها.  جدواها 
توعية  يف  اإلسامي  االستشاري  والفريق  الدينية 
املجتمعات ملا فيه نفعهم، واملحافظة عى صّحتهم. 
واغتنم معاليه هذه املناسبة بالتوّجه بالشكر الجزيل 
لكل األطباء واملمرضن واملمارسن الصحيّن؛ تقديًرا 
كورونا  جائحة  مواجهة  يف  تضحيات  من  قدَّموه  ملا 
مقدَّرة  جهود  من  يبذلونه  بما  وإشادًة  املستجد، 
التوعية  ونر  منها  والوقاية  مْرضاها  معالجة  يف 
التّباع  كان  “لقد  قائا:  معاليه  أكد  كما  بشأنها. 
اإلسامية ومجتمعاتنا  دولنا  يف  الرعية  األحكام 

املجتمعي،  الصحي  الوعي  رسوخ  يف  الرئيس  الدور 
االحرازية باإلجراءات  املجتمع  أفراد  اْلتزام  ويف 

الصحية وقبولهم اإليجابي للتطعيمات والتحصينات 
انخفاض  عى  إيجابًا  انعكس  مما  اعراضات،  دون 
هذا  من  صعبة  مراحل  وتجاوز  اإلصابات،  أعداد 
بيان  االجتماع  عن  صدر  وقد  هذا،   .” املتفشِّ الوباء 
ختامي تضّمن أهم التوصيات والتوجيهات الصادرة 
عن الفريق. وتجدر اإلشارة إىل أّن الفريق االستشاري 
اإلسامي يُعترب “اتّحاًدا إساميًّا”، تم إنشاؤه يف عام 
2013م بن األزهر  الريف ومجمع الفقه اإلسامي 
ومجموعة  اإلسامي،  التعاون  ومنظمة  الدويل، 
وخرباء  دين  علماء  ويضّم  اإلسامي  للتنمية،  البنك 
تقِنيّن.  ويحرص الفريق عى مواصلة دعم املبادرات 
وتعزيز  اإلنسان،  صحة  لحماية  الساعية  العاملية 
الصحة  مجال  يف  األولوية  ذات  بالقضايا  الوعي 
 العامة يف املجتمعات املحلية، من خال امُلواءمة بن 
واالستفادة  من  والدينية،  التقنية  النظر  وجهات 
علماء الدين واألئمة وأصحاب التأثر يف املجتمعات.

معالي األمين العام الجديد للمنظمة يرحب بمعالي األمين العام للمجمع
استقبل معايل السيد حسن إبراهيم طه، األمن العام 
األستاذ  معايل  اإلسامي،  التعاون  ملنظمة  الجديد 
ملجمع  العام  األمن  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
الفقه اإلسامي الدويل والوفد املرافق له، يوم الثاثاء 
24 من شهر جمادى األوىل لعام 1443ه  املوافق 28 
من شهر ديسمرب لعام 2021م بمقر املنظمة بجدة. 
هذا، وقد رّحب معايل األمن العام للمنظمة بمعاليه 
يف  ُمعربًا  الزيارة،  عى  وشكرهم  له،  املرافق  والوفد 
الدعم  املناسبة عن رغبته األكيدة يف تقديم كل  هذه 
أحد  بوصفه  املجمع  إليها  يحتاج  التي  الرعاية  وكل 
أجهزة املنظَّمة املهّمة التي تتوىّل مهّمة البيان واإلفتاء 
املسلمن يف جميع  تهّم  التي  النوازل واملستجدات  يف 
أنحاء العالم. كما أعرب عن ثقته التاّمة يف ُقدرة معايل 
األمن العام للمجمع عى مواصلة النهوض واالرتقاء 
وبرامجه،  أنشطته  وتنويع  أدائه،  بتطوير  باملجمع 
والتكامل  والتواصل  التعاون  تعزيز  إىل  داعيًا معاليه 
مع كافة املؤّسسات الفكريّة والعلميّة والدينيّة داخل 
الجهود،  تنسيق  أجل  من  وخارجه  اإلسامي  العالم 
عرض  إىل  الهادفة  والربامج  األنشطة  وتنظيم 
والغلو  التطرف  ومكافحة  معتدالً،  عرًضا  الريعة 
األمن  معايل  أعرب  جهته،  ومن  واإلرهاب.  والعنف 
العظيم  وتقديره  الجليل  شكره  عن  للمجمع  العام 
الرحيب،  وحفاوة  االستقبال  حسن  عى  ملعاليه 
مجّدًدا تهنئة املجمع، رئاسًة، وأمانًة عامًة، وأعضاء 
مهاّمه  مبارشته  عى  ملعاليه  ومنسوبن  وخرباء 
جاله،  جلَّ  الله،  داعيًا  للمنظمة،  جديًدا  ا  عامًّ أمينًا 
أصحاب  ثقة  الستحقاق  ويوّفقه  ُخطاه،  يسدِّد  أن 
الدول قادة  واملعايل  والفخامة  والسمّو  الجالة 

تطلُّع  عن  أعرب  كما  معاليه.  يف  باملنظمة  األعضاء 
املاّدي  الدعم  من  مزيد  إىل  معاليه  خال  من  املجمع 
واملعنوي من َلُدن األمانة العامة للمنظمة؛ تمكينًا له 
من تحقيق رؤيته، والقيام برسالته، وإنجاز أهدافه 
التي  واملشاريع  والربامج  األنشطة  تنظيم  من خال 
املعريف بن  والتكامل  الفكري  التاقي  بتحقيق  تُعنى 
فقهاء املذاهب اإلسامية من جهة، وبن علماء األّمة 
وعلماء وخرباء العلوم واملعارف الطبيعية واإلنسانية 
الناجعة  الحلول  تقديم  بُغية  وذلك  أخرى،  جهة  من 
املعارصة،  الحياة  مشكات  عن  الشافية  واألجوبة 
والقضايا واملسائل التي تهّم املسلمن يف جميع أنحاء 
املعمورة. كما أوضح معاليه عن أن الغاية العليا من 
يف  تتمثل  واملشاريع  والربامج  األنشطة  تلك  إقامة 
من  األمة  وخرباء  علماء  تكامل  عى  املجمع  حرص 
ثقافة  وتعزيز  القويم،  الوسطية  منهج  نر  أجل 
لمي بن املجتمعات االعتدال والتسامح والتعايش السِّ

النَمِطيّة  الصورة  تصحيح  عن  فضاً  والشعوب، 
واملفاهيم املغلوطة عن مبادئ وتعاليم اإلسام. هذا، 
وقد اختتم معاليه حديثه بتقديم نبذة ضافية ووافية 
وخّطته  إداريًّا،  وهيكاً  ورسالًة،  نشأًة،  املجمع  عن 
اإلسراتيجية األخرة، داعيًا معاليه إىل التكّرم بدعوة 
العالم  داخل  واملنظمات  واملؤّسسات  األعضاء  الدول 
ِخّي،  السَّ املادي  الدعم  تقديم  إىل  وخارجه  اإلسامي 
اإلسراتيجية  املجمع  لخطة  املطلوب  والتمويل 
إذ  الخمسية عامًة، ولصندوق وقف املجمع خاصة، 
العاجل  يف  الصندوق  أن يصبح هذا  يأمل  املجمع  إن 
وبرامج  أنشطة  لتمويل  الثابت  امَلورد  القريب 
قدَّم  اللقاء،  نهاية  ويف  تعاىل.  الله  بإذن  املجمع 
للمنظمة،  العام  األمن  ملعايل  تذكارية  هديًة  معاليه 
حرض  وقد  هذا،  املجمع.  منشورات  من  ومجموعة 
األمن  ديوان  كلبو، مدير عام  الدكتور محمد  اللقاء 
العام للمنظمة، واألستاذ محمد املنذر الشوك، مدير 
بنت  سارة  والسيدة  للمجمع،  العام  األمن  ديوان 
أمجد حسن، مديرة شؤون األرسة واملرأة باملجمع.
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معالي أمين عام املنظمة يرأس االجتماع الثاني لهيئة املكتب للمجمع

معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء يزور املجمع

العام  األمن  طه،  إبراهيم  حسن  السيد  معايل  رأس 
هيئة  ورئيس  اإلسامي،  التعاون  ملنظمة  الجديد 
جمادى  شهر  من   26 الخميس  يوم  املجمع،  مكتب 
األوىل لعام 1443ه  املوافق 30 من شهر ديسمرب لعام 
2021م االجتماع الثاني لهيئة املكتب للمجمع للسنة 
2021م، وذلك عن بُعد عرب تقنية االتصال املرئي. وقد 
بن  صالح  الدكتور  الشيخ  معايل  االجتماع  يف  شارك 
عبد الله بن حميد، املستشار بالديوان امللكي، عضو 
الحرام،  املسجد  وخطيب  إمام  العلماء،  كبار  هيئة 
ومعايل  املكتب،  هيئة  رئيس  ونائب  املجمع،  ورئيس 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمن العام 
يف  شارك  كما  املكتب،  هيئة  رّس  وأمن  للمجمع، 
االجتماع أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء الهيئة 
بكر  أبو  الدكتور  الشيخ  فضيلة  وهم:  رين،  املوقَّ
الدوكوري، وفضيلة األستاذ الدكتور َعِجيل بن جاسم 
النْشمي. هذا، وقد افتتح معايل األمن العام للمنظمة 
االجتماع بالتعبر عن شكره الجزيل وتقديره العظيم 
ألصحاب املعايل والفضيلة عى مشاركتهم، ودعمهم
املستمر ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، مشيًدا بالدور

العظيم الذي ينهض به املجمع يف نر ثقافة االعتدال 
واإلرهاب  والغلو  التطرف  ومكافحة  والتسامح، 
العظيمة  بالجهود  نوَّه  كما  واإلقصاء،  والعنف 
التعاون  تعزيز  يف  بها  املجمع  يقوم  التي  املقدَّرة 
يف  الرعية  واملجالس  اإلفتاء  جهات  بن  والتنسيق 
الدول األعضاء باملنظمة. وأعرب يف هذه املناسبة عن 
رسوره واعتزازه بما حّققه املجمع يف الفرة األخرة 
من إنجازات جليلة ونتائج ملموسة منذ تويّل معايل 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو األمانة العامة 
الدكتور  الشيخ  معايل  عرّب  جانبه،  ومن  للمجمع. 
عن  املجمع،  رئيس  حميد،  بن  الله  عبد  بن  صالح 
العام  األمن  ملعايل  العظيم  وتقديره  الجليل  شكره 
كما  للمجمع،  املتواصل  املنظمة  دعم  عى  للمنظمة 
حضورهم  عى  الهيئة  ألعضاء  امتنانه  عن  أعرب 
معاليه  أشاد  ثم  املجمع،  لجهود  دعًما  ومشاركتهم 
بما حّققه املجمع من نتائج وإنجازات تحت قيادة 
العام ومساعديه، مشرًا إىل أن ما ورد  معايل األمن 
يف تقرير األمانة العامة للمجمع املقدَّم لهذا االجتماع 
ناقش  ثم  ذلك.  عى  برهان  وأعظَم  دليل  أكربَ  يُعترب 
االجتماع  أعمال  امُلدَرجة عى جدول  البنود  االجتماع 
ُمستِهاًّ  للمجمع،  العام  األمن  معايل  قّدمها  التي 
عام  أمن  ملعايل  والتربيكات  التهاني  أحّر  بتقديم 
باألمانة  القيادة  مقاليد  توّليه  بمناسبة  املنظمة 
مهاّمه،  يف  والتوفيق  النجاح  له  متمنّيًا  العامة، 
ومؤكًدا استعداد املجمع لتقديم كل الدعم والتعاون 
العامة  باألمانة  معاليه  جهود  لنجاح  الرضوريَّن 
يوسف الدكتور  معايل  معاليه  شكر  كما  للمنظمة. 

للمنظمة،  السابق  العام  األمن  العثيمن،  أحمد  بن 
للمجمع كبرَين  ورعاية  دعم  من  قّدمه  ما  عى 

التوفيق  له  متمنّيًا  املنظمة،  أمانة  توّليه  فرة  ِطيَلة 
املجمع،  باسم  معاليه  عرّب  ثم  الجديدة.  مهاّمه  يف 
ومنسوبن،  وخرباء  وأعضاء  عامًة،  وأمانًة  رئاسًة، 
املقر،  لدولة  األكرب  وامتنانهم  األجزل  شكرهم  عن 
قيادًة وشعبًا، عى ما تقّدمه من دعم كبر ورعاية 
من  للمجمع  تمكينًا  جسيمة؛  وتسهيات  عظيمة 
يرُس  يف  ومشاريعه  وبرامجه  أنشطته  جميع  إقامة 
وسهولة. ثم عرض معايل األمن العام بنود االجتماع 
محرض  عى  املصادقة  عى  مشتملة  كانت  التي 
الهيئة  أعضاء  اّطاع  وعى  السابق،  الهيئة  اجتماع 
العلمية  وامللتقيات  الندوات  وبيانات  توصيات  عى 
للمجمع،  العامة  األمانة  نّظمتها  التي  املتخصصة 
عتها  وقَّ التي  التفاُهم  ومذكرات  التعاون  واتفاقيات 
الوزارات  من  العديد  مع  للمجمع  العامة  األمانة 
اشتملت  كما  العلمية.  واملؤسسات  واملجالس 
ِقبَل  من  املقدَّمة  الرشيحات  مناقشة  عى  البنود 
نهاية  ويف  املجمع.  مجلس  يف  ُجُدد  ألعضاء  الدول 
املكتب وأصحاب  ل معايل رئيس هيئة  االجتماع سجَّ
الكبر،  ارتياحهم  املكتب  أعضاء  والفضيلة  املعايل 
األمانة  حّققتها  التي  لإلنجازات  العميق  وتقديرهم 
من  الرغم  عى  األصعدة،  كافة  عى  للمجمع  العامة 
ظروف جائحة كورونا التي أثّرت عى جميع مناحي 
ملعايل  الكبر  تقديرهم  عن  جميًعا  وعرّبوا  الحياة، 
املستقّر  املايل  الوضع  عى  أثنَوا  كما  العام،  األمن 
قة  للمجمع خال العام املنِرم، نتيجة الجهود املوفَّ
التي بذَلتها -وال تزال تبذلها- األمانة العامة للمجمع 
َمكَّن  مما  الدول،  ومساهمات  رات  متأخِّ تحصيل  يف 
والربامج  األنشطة  من  العديد  إنجاز  من  املجمع 
العام. لهذا  ميزانيته  يف  فائض  وتحقيق  املتميزة، 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  لدعوة  تلبيًة 
الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمن  سانو، 
قام معايل الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس 
باململكة  والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  التنفيذي 
األوىل  جمادى   30 االثنن  يوم  السعودية،  العربية 
1443هـ املوافق 03 يناير 2022م بزيارة مقّر األمانة 
جدة. بمدينة  الدويل  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العامة 

وقد رّحب معايل األمن العام للمجمع بضيفه الكريم، 
شاكًرا ملعاليه تلبية دعوة املجمع، ومشيًدا بالجهود 
األصعدة،  كافة  عى  الهيئة  بها  تقوم  التي  املتميزة 
كما ثّمن عاليًا ذلك التقدير الفائق واالحرام العظيم 
لدى  املجمع  وتوصيات  قرارات  به  تحظى  الذي 
املجمع  أصدرها  التي  القرارات  تلك  خاصًة  الهيئة، 
األطعمة  من  الحال  ومسائل  الذبائح،  مجال  يف 
فإنما  يشء،  عى  ذلك  دلَّ  وإن  واألدوية،  واألرشبة 
التنسيق  عى  الهيئة  عى  القائمن  حرص  عى  يدلُّ 
الفقهية  املرجعية  بوصفه  املجمع  مع  والتواصل 
يف  اإلسامي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  للدول  العليا 
أنشطة  بتوجيه وتسديد  تُعنى  التي  العلمية  املسائل 
التي تعمل يف مجال  التجارية  الركات واملؤسسات 
األغذية واألدوية لتتوافق مع تعاليم الرع الحنيف.

الزيارة  تكون  أن  إىل  بتطّلعه  حديثه  معاليه  وختم 
الوثيق،  التعاون  عاقات  من  جديدة  صفحة  بدايَة 
املجمع  بن  الدائم  والتنسيق  الواعدة،  والراكة 
والدراسات وتنظيم البحوث  إعداد  والهيئة يف مجال 

مختلف  حول  العمل  وِورش  واملؤتمرات  الندوات 
من  واألدوية.  باألغذية  املتصلة  واملسائل  القضايا 
جهته، عرّب معايل الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكره 
الجزيل، وامتنانه الكبر ملعايل األمن العام عى حفاوة 
الريادي  بالدَّور  مشيًدا  االستقبال،  وحسن  الرحيب 
والرشيد  التوجيه  مجال  يف  املجمع  به  يقوم  الذي 
والتسديد للركات واملؤسسات التي تعمل يف مجال 
الغذاء والدواء داخل العالم اإلسامي وخارجه؛ بُغية 
تمكينها من االلتزام بتعاليم الرع الكريم وأحكامه 
حرص  معاليه  أكد  كما  امَلجاَلن.  بهذَين  املتعلقة 
وتوصياته  املجمع  بقرارات  االلتزام  عى  الهيئة 
منها  إيمانًا  الحال،  وقضايا  الذبائح  موضوع  يف 
بكونها قرارات رصينة وناجعة بوصفها صادرة عن 
علماء وفقهاء األمة. ونظًرا ملا يشهده مجال األغذية 
متتالية، وتغّرات  متصاعدة  تطورات  من  واألدوية 

فإن الحاجة تمّس إىل مواكبة فقهية لتلك التطورات 

عى  وبناًء  وترشيًدا.  وتسديًدا  توجيًها  والتغّرات 
علمية  ندوة  تنظيم  عى  الطرفان  اتفق  فقد  هذا، 
لدراسة  القادم  فرباير  شهر  خال  متخصصة 
واألجهزة  واملعّدات  الوسائل  مستجدات  من  العديد 
الحال  الذبح  مجال  يف  اليوم  تستخدم  باتت  التي 
شكره  معاليه  كرَّر  اللقاء،  نهاية  ويف  للدواجن. 
للتنسيق  ن  فنّـيِـّ بإرسال  واعًدا  العام،  األمن  ملعايل 
تنظيم  تفاصيل  حول  للمجمع  العامة  األمانة  مع 
من:  كلٌّ  اللقاء  حرض  وقد  هذا،  املقرحة.  الندوة 
الدكتور عبد القاهر محمد قمر، مدير إدارة البحوث 
عمر  الله  عبد  واألستاذ  والفتاوى،  والدراسات 
واألستاذ  والندوات،  املؤتمرات  إدارة  مدير  التميمي، 
الشؤون  إدارة  مدير  الفهري،  اشماعو  عدنان 
مستشار  التلييل،  مراد  واألستاذ  واملالية،  اإلدارية 
العامة. والعاقات  اإلعام  لشؤون  العام  األمن 
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األستاذ محمد املنذر الشوك يمثل املجمع يف مؤتمر روسيا والعالم اإلسالمي

 الدكتور محمد مصطفى شعيب يمّثل املجمع يف اجتماع الهيئة العلمية
لالعتماد للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

نيابًة عن معايل األمن العام ملجمع الفقه اإلسامي 
الشوك،  رضا  املنذر  محمد  األستاذ  شارك  الدويل، 
مدير الديوان واملراسم والشؤون القانونية باملجمع، 
1443هـ  الثاني  ربيع  شهر  من   19 األربعاء  يوم 
مجموعة  مؤتمر  يف  2021م،  نوفمرب   24 املوافق 
اإلسامي:  العالم   – )روسيا  اإلسراتيجية  الرؤية 
باململكة  جدة  بمدينة  والتعاون(  الحوار  آفاق 
تحت  املؤتمر  انعقد  وقد  هذا،  السعودية.  العربية 
بن  سلمان  امللك  الريفن  الحرمن  خادم  رعاية 
عرة،  الرابعة  اإلسامية  القمة  رئيس  العزيز،  عبد 
وبحضور صاحب السمو امللكي األمر خالد الفيصل، 
منطقة  أمر  الريفن،  الحرمن  خادم  مستشار 
مينيخانوف رستم  الرئيس  وفخامة  املكرمة،  مكة 

الرؤية  مجموعة  ورئيس  تتارستان،  رئيس 

بالعالم  عاقاتها  لتعزيز  روسيا  مساعي  إطار  يف 
السعودية  العربية  اململكة  مبادرة  ظل  يف  اإلسامي 
للحوار بن أتباع األديان والثقافات. هذا، وقد شارك 
من  البارزة  الشخصيات  من  كبر  عدد  املؤتمر  يف 
االتحادية،  روسيا  ومن  السعودية  العربية  اململكة 
اإلسامي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  ومن 
باملنظمة  العامة  األمانة  موظفي  كبار  عن  فضاً 
إىل  اإلشارة  وتجدر  واملتخصصة.  الفرعية  واألجهزة 
عام  يف  ست  أسِّ اإلسراتيجية  الرؤية  مجموعة  أن 
منظمة  إىل  االتحادية  روسيا  انضمام  بعد  2006م 
وترّكز  مراِقب،  عضو  بصفة  اإلسامي  التعاون 
املجموعة حاليًّا عى وضع تدابر لتعزيز التعاون بن 
للراكة  العميل  والتنفيذ  اإلسامية،  والدول  روسيا 
اإلسراتيجية بن روسيا االتحادية والعالم اإلسامي.

لبحث  املؤتمر  أعمال  انطلقت  وقد  االسراتيجية. 
حول  والتباحث  الجانبن،  بن  املشركة  القضايا 
سبل تعزيز التعاون والتواصل يف مواجهة التحديات
املؤتمر هذا  ويندرج  األصعدة.  كافة  عى  القائمة 

شـــارك فضيلـــة الدكتـــور محمـــد مصطفـــى 
شـــعيب، رئيـــس قســـم الدراســـات والفتـــاوى 
ـــع  ـــام للمجم ـــن الع ـــايل األم ـــاً ملع ـــع ممثِّ باملجم
ــة  ــر للهيئـ ــابع عـ ــاع السـ ــال االجتمـ يف أعمـ
ــام للبنـــوك  ــاد للمجلـــس العـ العلميـــة لاعتمـ
ـــاء  ـــوم األربع ـــامية، ي ـــة اإلس ـــات املالي واملؤسس
1443هــــ  4 مـــن شـــهر جمـــادى األوىل لعـــام 
2021م، مـــن خـــال  ديســـمرب   8 املوافـــق 
ـــدول  ـــرار ج ـــاع بإق ـــتُهّل االجتم ـــة زوم. اس تقني
ـــرار  ـــة، وإق ـــاش واملداول ـــروح للنق ـــال املط األعم
محـــرض االجتمـــاع الســـابق الســـادس عـــر، 
ـــاط  ـــول نش ـــًرا ح ـــام تقري ـــن الع ـــّدم األم ـــّم ق ث
ـــد ـــة. وبع ـــرة املاضي ـــال الف ـــام خ ـــس الع املجل
مـــداوالت ومناقشـــات أّكـــد املجتمعـــون عـــى
ــاء ــات أعضـ ــرارات وتوصيـ ــة قـ رضورة متابعـ

الهيئـــة العلميـــة لاعتمـــاد، واعتمـــاد حقائـــب 
التدقيـــق الرعـــي )املســـتوى األول والثانـــي(، 
ــواردة  ــات الـ ــق املاحظـ ــزام بتطبيـ ــع االلتـ مـ
ـــرض  ـــد ح ـــذا، وق ـــل. ه ـــا بالكام ـــا وتنفيذه عليه
ـــق،  ـــه بلعتي ـــد اإلل ـــور عب ـــن: الدكت ـــاع كل ِم االجتم
ــل  ــور فيصـ ــس، والدكتـ ــام للمجلـ ــن العـ األمـ
ــامي  ــاد اإلسـ ــد االقتصـ ــن معهـ ــي مـ العتبانـ
ـــور  ـــز، والدكت ـــد العزي ـــك عب ـــة املل ـــع لجامع التاب
ــة  ــة العامليـ ــن األكاديميـ ــن، مـ ــرم الُل الديـ أكـ
ـــاض  ـــور ري ـــا، والدكت ـــة بماليزي ـــوث الرعي للبح
الهنـــداوي مـــن معهـــد الدراســـات املرفيـــة 
ـــز  ـــن مرك ـــرس، م ـــد ب ـــور محم ـــاألردن، والدكت ب
ــف  ــر الريـ ــة األزهـ ــل بجامعـ ــح كامـ صالـ
بمـــر، والدكتـــور عبـــد اللـــه محمـــد، مـــن 
ـــعودية. ـــة بالس ـــامي للتنمي ـــك اإلس ـــد البن معه

االجتماع الدوري الشهري الرابع عشر ملنسوبي املجمع
ـــى  ـــب مصطف ـــور قط ـــتاذ الدكت ـــايل األس رأس مع
ـــد 15  ـــوم األح ـــع، ي ـــام للمجم ـــن الع ـــانو، األم س
ـــق 19  ـــادى األوىل 1443هـــ  املواف ـــهر جم ـــن ش م
مـــن شـــهر ديســـمرب لعـــام 2021م االجتمـــاع 
ــوبي  ــر ملنسـ ــع عـ ــهري الرابـ ــدوري الشـ الـ
املجمـــع، وذلـــك عـــرب تقنيـــة زوم مـــن مقـــر 
ـــح  ـــري. افتت ـــة كوناك ـــة الغيني ـــه بالعاصم إقامت
ــن،  ــب بالحارضيـ ــاع بالرحيـ ــه االجتمـ معاليـ
ــا عـــى َســـر العمـــل يف املجمـــع أثنـــاء  مطمئنًـّ
فـــرة وجـــود معاليـــه خـــارج مدينـــة جـــدة، 
ــودة  ــود املحمـ ــار بالجهـ ــذا اإلطـ ــيًدا يف هـ مشـ
ـــم  ـــل أداء مهاّمه ـــن أج ـــع م ـــا الجمي ـــي يبذله الت
وواجباتهـــم عـــى أحســـن وجـــه. كمـــا أثنـــى 
ـــي  ـــام الت ـــع اإلدارات واألقس ـــى جمي ـــه ع معالي
ـــي  ـــام امُلنَق ـــال الع ـــارة خ ـــوًدا جبّ ـــت جه بذل
ـــع  ـــاريع املجم ـــج ومش ـــذ برام ـــل تنفي ـــن أج م
ـــا  ـــراتيجية، داعيً ـــة اإلس ـــاء يف الخط ـــا ج ـــا مل وفًق
ـــاء؛  ـــد والعط ـــن الجه ـــد م ـــذل املزي ـــع إىل ب الجمي

ـــادي  ـــدوره الري ـــام ب ـــن القي ـــع م ـــا للمجم تمكينً
ـــال  ـــادة خ ـــه الع ـــَرت علي ـــا ج ـــايل. وكم والرِّس
هـــذا النـــوع مـــن االجتماعـــات، فقـــد فتـــح 
معاليـــه املجـــال أمـــام جميـــع املوظفـــن 
ـــل  ـــر العم ـــول س ـــم ح ـــم وماحظاته ـــداء آرائه إلب
ــم  ــات لديهـ ــًة إىل أي مقرحـ ــع، إضافـ يف املجمـ
ـــات  ـــة املخَرج ـــن نوعي ـــهم يف تحس ـــن أن تُس يمك
وفاعليّتهـــا. واســـتمع معاليـــه بالخصـــوص إىل 
ــع  ــوا باملجمـ ــن اْلتحقـ ــُدد الذيـ ــن الجـ املوظفـ

ـــًرا، ودعـــا الجميـــع إىل التعـــاون معهـــم  مؤخَّ
ـــد  ـــذا، وق ـــع. ه ـــم يف أرسة املجم ـــان اندماجه لضم
اتخـــذ االجتمـــاع عـــّدة قـــرارات، مـــن أهّمهـــا:

والتعـــاون  التخطيـــط  إدارة  تكليـــف   •
علمـــاء  اتحـــاد  مـــع  بالتواصـــل  الـــدويل 
أفريقيـــا بـ)باماكـــو( بجمهوريـــة مـــايل، مـــن 
أجـــل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق معـــه.

• تكليـــف إدارة اإلعـــام والعاقـــات العامـــة 
تصميـــم  بتجهيـــز  املعلومـــات  وتقنيـــة 
مبتَكـــر يشـــتمل عـــى إنجـــازات املجمـــع 
خـــال العـــام املنقـــي، ويُســـتخدم كأداة 
ــع. ــف باملجمـ ــن التعريـ ــد مـ ــويقية ملزيـ تسـ

ــن  ــدد مـ ــن عـ ــرَكة بـ ــة مشـ ــن لجنـ • تعيـ
وإعـــداد  وإنتـــاج  تصميـــم  تتـــوىل  اإلدارات 
ــعيًا إىل  ــة؛ سـ ــا التذكاريـ ــن الهدايـ ــة مـ قائمـ
ــالًة  ــًة ورسـ ــع رؤيـ ــع باملجمـ ـ ــف موسَّ تعريـ
وبرامـــج. وأنشـــطًة  ووســـائَل  وأهداًفـــا 
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االجتماع الدوري السابع والعشرون لرؤساء األقسام 

االجتماع الدوري الثامن والعشرون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمن 
الخميس 12 من شهر جمادى األوىل 1443ه  املوافق 
16 من شهر ديسمرب لعام 2021م، االجتماع الدوري 
السابع والعرين لرؤساء األقسام، وذلك عرب تقنية 
كوناكري.  الغينية  بالعاصمة  إقامته  مقر  من  زوم 
استهّل معاليه االجتماع بالرحيب بالحضور، شاكًرا

االجتماعات  هذه  حضور  يف  انتظامهم  عى  الجميع 
ما  جميع  تنفيذ  عى  وحرصهم  املهمة،  الدورية 
يصُدر عنها من قرارات وتوجيهات بكل أمانة ودّقة 
وِحَرفيّة. ويف السياق نفسه، رّحب معايل األمن العام 
لهم،  اجتماع  أول  الذين يحرضون  الجُدد  باملوظفن 
لهم  متمنيًا  باملجمع،  عملهم  ظروف  عى  واْطمأّن 
برنامجه  عن  معاليه  تحدث  ثم  والتوفيق.  النجاح 
حِظَي  حيث  غينيا،  بجمهورية  إقامته  فرة  خال 
بَرف لقاء فخامة رئيس الجمهورية العقيد مامادي 
دومبيا، الذي أكد ملعاليه حرص جمهورية غينيا عى 
مواصلة دعم جهود املجمع، وتعزيز أوارص الراكة 
الدينية  املجمع واملؤسسات  والتنسيق بن  والتعاون 
داخل غينيا، كما اْلتقى معاليه بصاحب املعايل رئيس

بيافوجي،  محمد  السيد  الحكومة  ورئيس  الوزراء 
بتعزيز  غينيا  اْلتزام  جهته  من  اآلَخر  هو  أكد  والذي 

جهوده  ودعم  املجمع،  مع  الوثيق  التعاون  عاقات 
السمحة،  اإلسام  قيَم  نر  إىل  الهادفة  الفكرية 
املشرك  والعيش  والتسامح  املستنر،  والفكر 
االجتماع  ناقش  وقد  هذا،  واألمم.  الشعوب  بن 
أهّمها: من  قرارات،  واتخذ  املوضوعات،  من  عدًدا 

االجتماعات  حضور  مواظبة  عى  الجميع  حّث   •
قاهرة. ألعذار  إال  عنها  التخّلف  وعدم  الدورية، 

اإلدارية  الشؤون  إدارة  توجيه   •
اإلضافية  الساعات  بدل  برف  واملالية 
الجاري. ديسمرب  راتب  ضمن  للموظفن 

وتغير  جديدة،  بحواسيب  الجُدد  املوظفن  تزويد   •
من  أكثر  عليها  مّر  التي  املجمع  أجهزة  جميع 
اللوائح. عليه  تنّص  ما  حسب  سنوات،  خمس 

الدكتور قطب مصطفى سانو،  األستاذ  رأس معايل 
يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمن 
الخميس 26 من شهر جمادى األوىل 1443ه  املوافق 
30 من شهر ديسمرب لعام 2021م االجتماع الدوري 
بمقّر  وذلك  األقسام،  لرؤساء  والعرين  الثامن 
اللقاء  ُمستهّل  ويف  بجّدة.  للمجمع  العامة  األمانة 
عى  وشكرهم  بالحضور،  العام  األمن  معايل  رّحب 
ما بذلوه من جهود قيّمة وصادقة للنهوض بأعمال 
الكبر  ارتياحه  أبدى  املجمع خال فرة غيابه. كما 
املجمع  أرسة  لدى  وشَغف  اْلتزام  من  َلمسه  ِلما 
ومشاريعه  وبرامجه  أهدافه  وتحقيق  به  للنهوض 
الخمسية.  اإلسراتيجية  الخطة  يف  جاء  ما  حسب 
2022م يُعترب  أّن عام  أّكد للحضور  ويف هذا السياق 
وذلك  املجمع،  ومشاريع  لربامج  الفعلية  االنطاقة 
وبرامجها  بأنشطتها  اإلسراتيجية  الخطة  لتطبيق 

كورونا  جائحة  تنَْقِشع  أن  متمنّيًا  ومشاريعها، 
ثّم  الله.  بإذن  طبيعتها  إىل  الحياة  وتعود  املستجّد، 
التي  واالجتماعات  اللقاءات  عن  معاليه  تحدث 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  زيارته  أثناء  عقدها 
ًرا. كما تحدث عن زيارته لجمهورية غينيا حيث  مؤخَّ
اْلتقى بفخامة الرئيس، ودولة رئيس الوزراء، وعدًدا 
من الوزراء واملسؤولن الكبار، وقّدم لهم جميعا نبذًة 
تعريفية عن املجمع وعن أهدافه وأنشطته. وتُوَِّجت 
ووزارة  املجمع  بن  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الزيارة 
مع  نوعها  من  األوىل  الغينية، وهي  الدينية  الشؤون 
املنظمة. دول  من  اإلفريقية  املجموعة  دول  إحدى 
هذا، وقد صدر عن االجتماع عّدة قرارات، من أهّمها:

من  عام؛  وتقويم  ُمقايَسة  اجتماع  عقد   •
الخطة،  محتويات  إنجاز  من  التأكد  أجل 
بها. املرتبطة  القضايا  مختلف  حول  والتباُحث 

شؤون  إدارة  وبرامج  أنشطة  تفعيل  يف  البدء   •
الجديدة. السنة  بداية  مع  واملرأة  األرسة 

النرة  توزيع  عى  اإلهداءات  لجنة  حّث   •
ممكن،  نطاق  أوسع  عى  للمجمع  اإلخبارية 
يف  فّعال  وَدور  إيجابي،  صًدى  من  لها  ِلما  وذلك 
املتنوعة. وأنشطته  للمجمع  والرويج  التعريف 

االجتماع األسبوعي الخامس والخمسون ملديري اإلدارات
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمن العام للمجمع، يوم االثنن 24 من شهر ربيع 
الثاني 1443هـ، املوافق 29 من شهر نوفمرب 2021م 
ملديري  والخمسن  الخامس  األسبوعي  االجتماع 
إقامته  مقر  من  زوم،  تقنية  عرب  وذلك  اإلدارات، 
االجتماع  معاليه  وافتتح  املتحدة.  العربية  باإلمارات 
لله والثناء عليه، والرحيب بالحضور، مذّكًرا  بحمد 
بأهمية االجتماعات الدورية بَوصفها وسيلة ملتابعة 
وتقوية  إنجازها،  من  والتأكد  والربامج،  األنشطة 
واتخاذ  اإلدارات،  بن  والتعاون  التواصل  روابط 
عى  ينبغي  فإنه  ولذلك،  مناقشتها،  بعد  القرارات 
أخرب  ثم  بانتظام.  حضورها  عى  الحرص  الجميع 
العربية  إقامته باإلمارات  أثناء  معاليه عن برنامجه 
الدوري  االجتماع  يف  سيشارك  إنه  حيث  املتحدة 
انعقاده  املقرر  أبو ظبي  املسلمن يف  ملجلس حكماء 
لعام  نوفمرب  شهر  من   30 املوافق  الثاثاء  يوم 
2021م، كما سيشارك معاليه أيًضا يف امللتقى الثامن

لعام  ديسمرب  شهر  من   5 يف  لم  السِّ تعزيز  ملنتدى 
انعقاد  بتأجيل  االجتماع  معاليه  أخرب  كما  2021م، 
مؤتمر املجتمعات املسلمة الذي كان مقرًَّرا انعقاده يف 
الة الجديدة لكورونا. ثم  األسبوع القادم بسبب السُّ
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
السابق، وصدرت عن االجتماع عدة قرارات، من أهّمها:

العمات  “ندوة  أبحاث  إعداد  يف  اإلرساع   -

تنقيحها،  بعد  للطباعة  املشفرة”  الرقمية 
. املجمع  منشورات  ضمن  يوزَّع  كتاب  يف 

ألبحاث  والعاِرضات  العاِرضن  بمخاطبة  البدء   -
الدورة القادمة من غر الباحثن والباحثات؛ ضمانًا 
ًصا  ملخَّ العروض  تشمل  أن  عى  والنزاهة،  للِحيَاد 
والتوصيات. القرارات  وملشاريع  لألبحاث  وافيًا 

متخصصة  علمية  لندوة  متكامل  تصور  تقديم 
وسائل  من  وسيلة  بوصفها  “الوصايا”  عن 
دائرة  مع  بالراكة  وذلك  الفقر،  مكافحة 
بدبي. الخري  والعمل  اإلسامية  الشؤون   -

إندونيسيا  جمهورية  مع  التواصل  متابعة   -
للمجمع. القادمة  الدورة  موعد  تحديد  بخصوص 
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االجتماع األسبوعي السابع والخمسون ملديري اإلدارات

االجتماع األسبوعي الثامن والخمسون ملديري اإلدارات

ملديري  األسبوعية  االجتماعات  لسلسلة  امتداًدا 
الدويل، رأس معايل  الفقه اإلسامي  اإلدارات بمجمع 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمن العام 
األسبوعي  االجتماع  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع 
السابع والخمسن ملديري إدارات املجمع، يوم االثنن

09 من شهر جمادى األوىل 1443هـ املوافق 13 من 

شهر ديسمرب 2021م، وذلك عرب تقنية زوم من مقر 
إقامته بالعاصمة الغينية كوناكري. وافتتح معاليه 
االجتماع مرّحبًا بالحضور، شاكًرا لهم حرصهم عى 
عن  تحدث  ثم  األسبوعية،  االجتماعات  هذه  حضور 
النرة اإلخبارية للعدد الثالث عر، والتي تَُعّد العدد 
من  كل  وشكر  صدورها،  منذ  الثانية  للسنة  األول 
باللغة  اإلخبارية  النرة  وصياغة  تحرير  يف  ساهم 
العربية. كما تقدَّم األمن العام أيًضا بالشكر والتهنئة 
إلدارة الشؤون اإلدارية واملالية عى نجاحها يف اجتياز 
بكل  املحاسبات  لدائرة  السنوي  املايل  التقرير  مهمة 
والثناء  اإلشادة  عى  وحصولها  وِحَرفيّة،  اقتدار 
باملوظفن  معاليه  رّحب  كما  املذكورة.  الدائرة  من 
لهم  متمنيًا  ًرا،  مؤخَّ باملجمع  اْلتحقوا  الذين  الجُدد 
الرحيب  إىل  املجمع  أرسة  ودعا  والتوفيق،  النجاح 
لهم،  واإلرشاد  والرعاية  العون  كل  وتقديم  بهم، 
ناقش ثم  وساسة.  برسعة  اندماجهم  يتم  حتى 

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

الرقمية  العمات  ندوة  توصيات  مروع  إرسال   •
الندوة. يف  واملشاركات  للمشاركن  املشفرة 

ألبحاث  والعارضات  العارضن  اختيار   •
من  للمجمع  والعرين  الخامسة  الدورة 
والنزاهة،  للحياديّة  ضمانًا  املستكتَبن؛  غر 
لألبحاث،  ًصا  ملخَّ العروض  تشمل  أن  عى 
توصيات. ومشاريع  قرارات،  ومشاريع 

املشاركن  عدد  عن  شامل  تقرير  تقديم   •
الباحثن  ضمن  وتصنيفهم  واملشاركات، 
للمشاركة  املدعّوين  والخرباء  واألعضاء 
للمجمع. والعرين  الخامسة  الدورة  يف 

لكتاب  التفصيلية  الفهرسة  موضوع  متابعة   •
االنتهاء  رضورة  عى  التأكيد  مع  القرارات، 
الله. بمشيئة  القادمة  الدورة  انعقاد  قبل  منه 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
الدويل  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمن  سانو 
والخمسون  الثامن  األسبوعي  االجتماع  انعقد 
شهر  من   16 االثنن  يوم  املجمع  إدارات  ملديري 
شهر  من   20 املوافق  1443هـ  األوىل  جمادى 
مقر  من  زوم  تقنية  عرب  وذلك  2021م،  ديسمرب 
إقامته بالعاصمة الغينية كوناكري. وافتتح معاليه 
حرصهم  لهم  شاكًرا  بالحضور،  مرحبًا  االجتماع 
عى حضور هذه االجتماعات األسبوعية، ثم تحدث 
من  ملسه  وما  األسبوعية،  االجتماعات  عن  معاليه 
القرارات  مراجعة  يف  اإلدارات  من  شديد  حرص 
مبينًا  األسبوعية،  االجتماعات  هذه  عن  الصادرة 
الذي يقوم عى  العمل  الناجح هو  اإلداري  العمل  أن 
ما  أن  كما  والعلمي،  اإلداري  العمل  وتنظيم  متابعة 
محارضها يف  وقرارات  تكليفات  من  عنها  يصدر 

هي بمثابة مرجعية ملتابعة األنشطة والربامج التي 
يعتزم املجمع القيام بها، ومناقشة القضايا الجديدة، 
والقضاء بذلك عى الشائعات، واملركزية السلبية التي 
بسببها قد ترض بسر عمل املجمع. ثم تطرق معاليه 
إىل اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية الغينية 
التي سيتم التوقيع عليها بعد غٍد بإذن الله، ويف هذا 
الجانب شكر معاليه الدكتور عبد الفتاح أبنعوف عى 
ما بذله من مجهودات مقدرة يف إعداد صياغتها حيث 
القت قبواًل واستحسانًا كبريْن. ثم ناقش االجتماع 
السابق،  االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  وصدرت 

الذين  املجمع  أعضاء  بقية  استكتاب  من  التأكد   -
يكون  التي  املوضوعات  حول  قبل  من  يستكتبوا  لم 
املؤسسات  مع  والتواصل  قليًا،  فيها  األبحاث  عدد 
من للمجمع  العامة  األمانة  معها  وقعت  التي 

استكتاب  خال  من  االتفاقية  بنود  تفعيل  أجل 
املؤسسات.-  تلك  ترشحها  التي  األسماء  بعض 
بخصوص  مفكرون  دار  مع  املتابعة  استمرار 
مراحل  ومتابعة   )21-20( املجلة  أعداد  إصدار 
صدورها وذلك قبل انعقاد الدورة القادمة للمجمع.

- العمل عى مراجعة الطبعة الحالية من كتاب القرارات 
التأكيد  مع  طباعته  إلعادة  تمهيًدا  دقيقة  مراجعة 
عى رضورة االنتهاء منه قبل انعقاد الدورة القادمة.

االجتماع األسبوعي السادس والخمسون ملديري اإلدارات
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمن العام ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، االجتماع 
إدارات  ملديري  والخمسن  السادس  األسبوعي 
األوىل  جمادى  شهر  من   2 االثنن  يوم  املجمع، 
1443هـ املوافق 6 من شهر ديسمرب 2021م، وذلك 
العربية  باإلمارات  إقامته  مقر  من  زوم  تقنية  عرب 
بالرحيب  االجتماع  معاليه  استهّل  وقد  املتحدة. 
إنجاز  يف  جهودهم  عى  وشكرهم  بالحارضين، 
املهاّم، وتنفيذ األنشطة والربامج، فضاً عن حرص 
الجميع عى النهوض باملجمع. ثم تحدث معاليه عن 
العارش  الدويل  املؤتمر  يف  رئيسيًّا  متحدثًا  مشاركته 
للمنتدى الدويل للزكاة، الذي يهدف إىل التباُحث حول 
سبل االرتقاء بمؤسسات الزكاة واألوقاف؛ كما أخرب 
الخامس  الدوري  االجتماع  عن  الحارضين  معاليه 
عر ملجلس حكماء املسلمن، حيث بحث عى هامش 
الدكتور  الشيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  مع  االجتماع 
أحمد الطيب، شيخ األزهر، رئيس املجلس، وسعادة 

املستشار محمد عبد السام، األمن العام لّلجنة العليا 
لألخوة اإلنسانية أوُجه التعاون املمكنة بن املجلس 
الخربات،  تباُدل  خال  من  تعزيزها  وسبل  واملجمع، 
ومساعدة املجلس عى إعداد خطة إسراتيجية عى 
غرار الخطة اإلسراتيجية للمجمع. كما طلب معاليه 
املشاركن يف االجتماع بالبدء يف اإلعداد الجيد للدورة 
املحدد،  موعدها  يف  عقدها  لضمان  للمجمع؛   25
وّجه  ثم  املستويات.  كافة  عى  نجاحها  وضمان 
اإلعداد يف  اإلرساع  برضورة  املعنيّة  اإلدارات  معاليه 

التكفر” وأخرى   لتنظيم ندوة فقهية عن “ظاهرة 
عن “الوصايا”، كما وّجه أيًضا بإقامة ندوة تشاورية 
املسلمة  املجتمعات  يف  اإلفتاء  وجهات  املجمع  بن 
املسلمة  للمجتمعات  العاملي  املجلس  مع  بالراكة 
وتدريب  تأهيل  إعادة  سبل  حول  التباحث  أجل  من 
االجتماع  ناقش  ثم  املسلمة.  املجتمعات  يف  املفتن 
السابق،  االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  وصدرت 

بن  محمد  جامعة  مع  والتنسيق  التواصل   •
النهائية  الصيغة  إلعداد  اإلنسانية  للعلوم  زايد 
املجمع. مع  التعاون  مذكرة  عى  للتوقيع 

بصورة  الجديد  املجمع  موقع  تسلُّم   •
والبدء  املطورة،  الركة  من  نهائية 
استخدامه. عى  املعنيّن  املوظفن  بتدريب 

املسلمة  للمجتمعات  العاملي  املجلس  مع  التواصل   •
املجتمعات  يف  املفتن  قائمة  عى  الحصول  أجل  من 
التشاورية. الندوة  لحضور  دعوتهم  بغية  املسلمة؛ 


