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إشادة وترحيب بإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم الخامس عشر )15( 
من شهر مارس من كلِّ عاٍم يوًما عامليًّا ملكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا

والصالة  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
رحمة  املبعوث  عىل  األكَمالن  األتّمان  والسالم 
لني،  للعاملني، وعىل آله الطاهرين، وصحبه الُغرِّ امُلحجَّ
يرسُّ  فإنّه  وبعد:  الدين،  يوم  إىل  بإحسان  وتابعيهم 
منظمة  عن  املنبثق  الدويلَّ  اإلسالميِّ  الفقه  مجمع 
الرشعيّة  املرجعيّة  بوصفه  اإلسالمي،  التعاون 
اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  للدول  الُعليا 
واملجتمعات املسلمة يف العالم، أن يُشيد إشادًة كبرية، 
ب ترحيبًا بالًغا باعتماد الجمعيّة العاّمة لألمم  ويرحِّ
املتحدة قراًرا تاريخيًّا ينصُّ عىل إعالن يوم الخامس 
عرش )١٥( من شهر آذار )مارس( من كلِّ عاٍم يوًما 
تعني  التي  “اإلسالُموفوبيا”  ظاهرة  ملكافحة  عامليًّا 
اإلسالم”.  من  “التخويف  ظاهرة  معانيها  أبسط  يف 
املؤملة  االرهابية  الحادثة  تلك  إىل  التاريخ  هذا  ويرمز 
مجرم  رجل  اطلق  عندما   2019 عام  وقعت  التي 
يف  املصلني  عىل  النار  “اإلسالُموفوبيا”  بداء  مصاب 
مسجدين يف نيوزيلندا فقتل 49 شخصاً من املصلني. 
إنَّ املجمع إذْ يثمن غاليًا هذا القرار األمميَّ اآلِنيَّ املهمَّ 
يف هذه املرحلة العصيبة من تاريخ العالقة املضطربة 
بني أتباع األديان واملعتقدات نتيجة تحريف الغاِلني، 
ليجدد  فإنَّه  امُلبِطلني،  وانتحال  الجاهلني،  وتأويل 
التأكيد عىل أهمية ورضورة تكثيف وتكاتُف وتكاُمل 
واالجتماعيّة  والثقافيّة  والفكريّة  العلميّة  الجهود 
والسياسيّة من َلُدن أويل بقيٍّة من الحكماء والعلماء 
يف  العاّم  الرأي  وصانعي  القرار  وُصنَّاع  واملفكِّرين 
ونرش  تعزيز  أجل  من  وذلك  املعمورة،  أنحاء  جميع 
وقبول  املشرتك،  والعيش  والتسامح،  الحوار،  ثقافة 
وحماية  الدينيّة،  والرموز  األديان  واحرتام  اآلخر، 
الحريّات العاّمة وحقوق اإلنسان، ونبذ جميع أشكال 
كما  واإلرهاب؛  والتطّرف  والتعّصب  والغلّو  العنف 
الشكر  املباركة ليقدم وافر  السانحة  أنَّه ينتهز هذه 
وعظيم التقدير لجميع الدول واملنظَّمات والجمعيّات 
التي دعمت هذا القرار التاريخي يف الجمعيّة العامة 
جمهوريّة  والثناء  بالذْكر  ويخص  املتحدة؛  لألمم 
املبادرة  هذه  تبَـنِّيها  عىل  اإلسالميّة  باكستان 
الدول واملنظَّمات  ق لدى  املوفَّ الكريمة، وعىل سعيها 
اإلسالميّة والصديقة امُلِحبّة للسالم والوئام والتواصل

األديان  أتباع  بني  البَـنَّاء  والحوار  الحضاريِّ 
املجمع  ويغتنم  القرار.  هذا  لدعم  واملعتَقدات 
ذا  قراره  جديد  من  لينرش  السعيدة  املناسبة  هذه 
املجمع  مجلس  أصدره  الذي   18  /4/166 الرقم 
بماليزيا بُوتراجايا  يف  عرشة  الثامنة  دورته  يف 

1428هـ لعام  اآلخرة  جمادى  شهر  من   29 يف 
هذه  إزاء  2007م  لعام  )يوليو(  تموز   14 املوافق 
الظاهرة التي أدَّت وال تزال تؤّدي إىل إشاعة مْوجات 
اإلسالم  من  والتخويف  والنفور  الكراهية  من 
املسلمة  املجتمعات  عىل  والضغوط   ، واملسلمني، 
تراُكمات  من  انطالًقا  العالم  دول  من  العديد  يف 
قة، فضالً  ُمَلفَّ إعالميّة  تاريخيّة مؤلِمة، وتشويهات 
التعريف  يف  املسلمني  عموم  من  كبري  تقصرٍي  عن 
وُمثُِله  الساِميَة،  وِقيَمه  الناصعة،  اإلسالم  بمبادئ 
ة يف األوساط واآلفاق، ريِّ الُعليا، وتعاليمه السْمحة النَـّ

جزًءا  أّن  نحسب  الذي  امَلجَمعي  القرار  نصُّ  وهذا 
املجمع  يُدرك  وإذْ   ” اإلعالن:  بهذا  تحقق  منه  ا  مهمًّ
اآلثار السيئة التي نتََجت عن هذه الظاهرة )ظاهرة 
اإلسالموفوبيا= التخويف من اإلسالم(، يقرِّر ما ييل:

إطار  يف  الظاهرة  لهذه  التصّدي  رضورة  أواًل:  
الدولية  واملنظَّمات  الدول  لها  تخطِّط  اسرتاتيجيّة 
اإلسالمي  للوجود  املمثِّلة  واملنظَّمات  اإلسالمية 
خارج الديار اإلسالمية، تتضّمن آليّات وتدابري قوية 
واالقتصادية  والسياسية  اإلعالمية  النواحي  تشمل 
واضحة  إعالمية  رسالة  وتكوين  واالجتماعية، 
واملبادئ  الحقائق  وبيان  اإلسالمي،  بالدين  للتعريف 
نرشها  مع  عليها،  يقوم  التي  الساميَة  والقيَم 
بمختلف وسائل اإلعالم والشبكة الدولية للمعلومات، 
الدويل. التأثري  ذات  اإلعالم  أجهزة  فيها  وتشارك 

ثانيًا:  رضورة التشاور والتنسيق بني مختلف الدول 
واملنظمات الدولية اإلسالمية، التّخاذ القرارات والقيام 
باألعمال التي تراها مناسبة للرد عىل حمالت التشكيك 
ه إىل األمة اإلسالمية ورموزها . واإلهانات التي توجَّ

مع  والتآُزر  التعاون  إىل  الدويل  املجتمع  دعوة  ثالثًا:  
الدول واملنظَّمات والشعوب اإلسالمية يف مقاومة هذه 
الهجمة الرِشسة عىل اإلسالم واملسلمني، وإىل إشاعة 
الكراهية  ثقافة املحبة والتعاون بني الشعوب، ونبذ 
. اإلنسانية  خري  يحّقق  ما  عىل  والتعاون  والعنف، 

خارج  املوجودة  اإلسالمية  التجّمعات  دعوة  رابًعا:  
واألمن  للسالم  ُرُسالً  تكون  أن  إىل  اإلسالمية  الديار 
األقطار  مختلف  إىل  النقيّة  اإلسالم  رسالة  وحْمل 
والترّصفات  املمارسات  عن  واالبتعاد  والشعوب، 
بقيَم التمّسك  مع  البالد،  تلك  يف  اإلسالم  إىل  املسيئة 

ومبادئ اإلسالم. ويِهيب املجمع بالدول اإلسالمية أن 
تُِمّد   هذه التجّمعات بكل ما يُعينها عىل فهم وتعّلم أصول 
دينها، وباملعلومات التي تجعلها عىل علم بما يجري

تعمل  هيئات  إنشاء  مع  اإلسالمي،  العالم  يف 

اإلسالمية. األمة  مع  عالقاتها  تقوية  عىل 
التي تناولت هذه  الكتابات واملؤلفات  خامًسا:حرص 
يُجيدون  الذين  املسلمني  املفكرين  وحّث  الظاهرة، 
معهم،  والحوار  باآلَخر،  لالتصال  األخرى  اللغات 
واملسلمني  اإلسالم  صورة  تصحيح  عىل  والعمل 
الذين  الدعاة  تأهيل  سادًسا:  والخارج.  الداخل  يف 
تلك  لُغات  إلتقان  اإلسالمية؛  غري  البالد  إىل  يَِفُدون 
البالد وتشجيع املؤسسات القائمة التي تُعنى بتأهيل 
يف  قدوة  ليكونوا  توجد،  لم  إن  تكوينها  أو  الدعاة، 
. ومعاملة  وعلًما  سلوًكا  اإلســـــالم  َعرِضهم 

االحرتام  أساس  عىل  اآلَخر  مع  العالقة  بناء  سابًعا:  
أجل  من  النقيّة،  اإلسالم  رسالة  وتبليغ  املتباَدل، 
تفاُهٍم متباَدل، والتوعية لذلك يف املناهج التعليمية”.

مجلس  ُعِني  فقد  الّرصني،  القرار  هذا  عن  وفضالً 
التوصيات  بإصدار  ذاتها  الدورة  يف  ر  املوقَّ املجمع 
الرابعة،  املادة  عليه  ت  نصَّ ما  تفعيل   )1( التالية: 
بشأن  للمجمع  األسـايس  النظام  من   6 فقرة 
“إقامة مراكز للدراسات اإلسالمية يف بعض املناطق 
مع  والتعاون  اإلســالمي،  العالم  خارج  املركزية 
ما  ورصد  املجمع،  أهداف  لخدمة  القائمة  املراكز 
عملها،  يشملها  التي  املناطق  يف  اإلسالم  عن  يُنرَش 
ودْفع ما يُثار من شبهات “، بحيث تقوم تلك املراكز 
الخّطة  وتحديد  الغرب،  عن  عميقة  دراسة  بإعداد 
وشعوبنا  دَولنا  عليها  تسري  أن  يجب  التي  املناسبة 
يف التعامل مع مختلف الدول الغربية، وكذلك الُقوى 
الغربية. والشعوب  الحكومات  عىل  املؤثّرة  األخرى 

)2( رضورة التنسيق مع املرصد الذي أنشأتْه منظمة 
اإلعالم  يف  اإلسالم  قضايا  ملتابعة  اإلسالمي  املؤتمر 
الغربي، والعمل عىل تصحيح صورة اإلسالم يف املناهج 
وتصحيح  الشبهات،  عىل  والرد  الغربية،  الدراسية 
الصورة عن اإلسالم الحقيقي بالتنسيق مع املجمع.

العلماء  بني  وفكرية  علمية  ندوات  )3(عقد 
لقاء  أجل  من  املسلمني  وغري  املسلمني 
. والتواصل  التفاهم  جسور  وبناء  املصاَرحة، 

يجزي  أن  عاله-  يف  -جلَّ  اللَه  نسأل  الختام،  ويف 
الدول  يف  األمر  ُوالة  اإلسالميّة  األّمة  وعن  عنَّا 
القرار،  هذا  دعمهم  عىل  خرياً  باملنظمة  األعضاء 
واألمان  واألمن  السالم  ُمحبِّي  جميع  عنا  ويجزي 
التاريخي. القرار  لهذا  مسانَدتهم  عىل  العالم  يف 

العاملني. رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 

أ. د. قطب مصطفى سانو 

األمني العاّم ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل
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املندوب الدائم لجمهورية باكستان اإلسالمية لدى املنظمة يزور املجمع
استقبل معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
سعادة  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عام  أمني 
الدائم  املندوب  شيخ،  سعيد  رضوان  السيد  السفري 
لجمهورية باكستان اإلسالمية لدى منظمة التعاون 
محمود  إلياس  السيد  سعادة  ونائبه  اإلسالمي، 
نظامي، ظهر يوم الثالثاء 05 من شهر شعبان لعام 
2022م،  لعام  مارس  شهر  من   08 املوافق  1443ه  
عّب  وقد  هذا،  بجّدة.  للمجمع  العامة  األمانة  بمقر 
الكبري وتقديره  الجزيل،  شكره  عن  السفري  سعادة 

وحفاوة  االستقبال  حسن  عىل  العام  األمني  ملعايل 
الرتحيب، كما أعرب عن شعوره بالسعادة واالعتزاز 
بلقاء معاليه مّرة أخرى لتَْسنَح له الفرصة للتباحث 
مًعا يف القضايا واملواضيع التي تهّم العالم اإلسالمي، 
يف  املجمع  لنجاح  الرضوريَّني  والَعون  الدعم  وتقديم 
أوضح  كما  وجه.  أكمل  عىل  املِحَوري  بدوره  القيام 
عىل  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  أّن  سعادته 
إليها  تحتاج  التي  الرعاية  كل  لتقديم  تاّم  استعداد 
للمنظمة، الوزاري  للمجلس  رئاستها  فرتة  خالل 

منوًِّها يف هذا الصدد باستعداد املندوبية لتقديم الدعم 
سيشارك  الذي  املجمع  لوفد  واالستشاري  الفني 

األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  مجلس  اجتماع  يف 
باملنظمة املقرر انعقاده يف الفرتة الواقعة ما بني 22 
إىل 24 من شهر مارس الحايل بمدينة إسالم آباد تحت

عمران  السيد  الوزراء  رئيس  املعايل  صاحب  رعاية 
إمكانات  جميع  يضع  بأنّه  سعادته  وأضاف  خان. 
العامة  األمانة  ترّصف  تحت  الدائمة  املندوبية 
اللقاءات  وسلسلة  الوفد،  زيارة  لنجاح  للمجمع 
االجتماع. هامش  عىل  عقدها  عىل  الوفد  يعزم  التي 

ومن جانبه، أعرب معاليه عن شكره العظيم وامتنانه 
الزيارة هذه  عىل  ونائبه  السفري  لسعادة  الفائق 

باكستان  جمهورية  تقّدمه  بما  مشيًدا  الكريمة، 
منذ  للمجمع  متواصل ومستمر  دعم  اإلسالمية من 
التي  الكبرية  للجهود  ومقّدًرا  هذا،  يومنا  إىل  إنشائه 
تبذلها باكستان قيادًة وشعبًا خدمًة لقضايا اإلسالم 
رغبة عن  معاليه  عّب  ثم  مكان.  كل  يف  واملسلمني 

والتواصل  التعاون  تعزيز عالقات  األكيدة يف  املجمع 
العلمية  واملراكز  الرسمية  الدينية  املؤسسات  مع 
التي  تلك  وخاصة  العريقة،  الباكستانية  والبحثية 
تنَشط يف مجال الحوار، ومكافحة التطرف واإلرهاب، 
املجمع  استعداد  مؤكًدا  والتسامح،  االعتدال  ونرش 
تلك  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون،  اتفاقيات  لتوقيع 
الدوري  االجتماع  هامش  عىل  واملراكز  سات  املؤسَّ
لوزراء خارجية املنظمة. كما عّب معاليه عن تطّلعه 
سيزور  الذي  املجمع  علماء  لوفد  املندوبية  دعم  إىل 
الله  بمشيئة  القادمة  األسابيع  خالل  أفغانستان 
تعاىل. هذا، وقد حرض االجتماع من جانب املجمع كل 
البحوث  إدارة  مدير  قمر،  القاهر  عبد  الدكتور  من: 
والدراسات، والسيدة سارة أمجد حسني، مديرة إدارة 
شؤون األرسة واملرأة، واألستاذ مراد التلييل، مستشار 
معايل األمني العام لشؤون اإلعالم والعالقات العامة.

ندوة بعنوان “منظمة التعاون اإلسالمي عبر العقود: التحديات والُفرص“
أكب  ثاني  باعتبارها  للمنظمة  الكبرية  اإلمكانات 
إىل  داعيا  املتحدة؛  األمم  بعد  دولية  منظمة حكومية 
ملواجهة  هيكلتها  يف  النظر  املنظمة  إعادة  رضورة 
املتاحة.  الفرص  من  واالستفادة  الجديدة  التحديات 
ومن جهته، تحدث معايل السيد شاه محمود قرييش، 
يف  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  خارجية  وزير 
املنظمة  لقيام  الُقصوى  األهمية  عن  لة  مسجَّ كلمة 
بمسؤوليتها يف الدفاع عن حقوق ومصالح املسلمني 
يف أنحاء العالم من خالل الحوار والوسائل السلمية، 
الثامنة  للدورة  باكستان  “استضافة  أنَّ  عىل  مؤكدا 
األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  ملجلس  واألربعني 
والسبعني  الخامسة  الذكرى  مع  تزامنًا  باملنظمة 
داللة  تدّل  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  لتأسيس 
واضحة عىل التزام باكستان برؤية املنظمة ورسالتها 
وأهدافها يف تحقيق التضامن بني الشعوب اإلسالمية 
األستاذ  معايل  سلَّط  ثم  املستويات«.  كافة  عىل 
الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
يف مداخلته عىل الدور املهم الذي تقوم به املنظمة يف 
معالجة قضايا املسلمني، ُمعربًا عن امتنانه ملنظِّمي 
املائدة املستديرة ولحكومة باكستان عىل هذه الندوة 
االجتماع  موعد  قبل  املناسب  الوقت  يف  تنعقد  التي 
الرؤى وتقديم  بْلورة  إىل  الوزاري يف باكستان؛ سعيًا 
الجماعيَّ  »الصوت  تدعم  التي  واملبادرات  املقرتحات 
والعمل اإلسالمّي املشرتك من خالل املنظمة ألكثر من 
ملياَري مسلم حول العالم، وأهمية نهوض مؤسسات 
املنظمة املختلفة املتفرِّعة واملتخصصة بمسؤوليتها 
يف معالجة قضايا األّمة«. كما عّب معاليه عن تمنّياته 
قائالً: “إنني أحلُم -ويلَ الحقُّ أن أحلُم- بأن يأتي ذلك 
ُعملٌة  باملنظمة  األعضاء  للدول  ستكون  الذي  اليوم 
يكون بأن  أحلُم-  أن  الحق  -ويلَ  أحلم  كما  دة،  موحَّ

لتسهيل  د  موحَّ سفر  جواز  األعضاء  الدول  ملواطني 
يأتي  بأن  ا  حقًّ أحلُم  أنني  كما  دولها،  بني  تنقالتهم 
والجهل امُلدِقع،  الفقر  فيه  سيزول  الذي  اليوم  ذلك 

تضاُمٍن  خالل  من  األعضاء  الدول  داخل  امُلْفِظع، 
َوثيٍق بني الدول الثّريَّة والدول األقّل نُموًّا، ومن خالل

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
1443هـ   لعام  شعبان  شهر  من   14 الخميس  يوم 
ندوة  يف  2022م،  لعام  مارس  شهر  من   17 املوافق 
“منظمة  بعنوان:  مستديرة  مائدٍة  عب  فكرية 
والُفرص  التحديات  العقود:  عب  اإلسالمي  التعاون 
معهد  بني  مشرتك  بتنظيم  وذلك  املستقبل”،  يف 
بجمهورية  أباد  إسالم  يف  اإلسرتاتيجية  الدراسات 
بلندن. مونيتور  إيست  وميدل  اإلسالمية،  باكستان 

يف مستهّل الندوة، رّحبَت رئيسة الندوة السيدة أمينة 
األوسط  والرشق  أفغانستان  مركز  مديرة  خان، 
بإسالم  اإلسرتاتيجية  الدراسات  بمعهد  وأفريقيا 
أباد، باملشاركني واملتحدثني، مشيدة بالدَّور الريادي 
مؤسسات  داخل  اإلسالميّة  باكستان  لجمهورية 
عن  الدفاع  يف  جيِلّ  بشكل  أسهم  مّما  املنظمة، 
ومن  املعمورة؛  أنحاء  جميع  يف  املسلمني  حقوق 
اإلنجازات التي حّققتها باكستان يف هذا املجال إعالن 
عرش  الخامس  يوم  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
)15( من شهر مارس كل عام يوًما عامليًّا ملكافحة 
أحمد  إعزاز  السفري  ألقى سعادة  ثم  اإلسالُموفوبيا، 
تشودري، املدير العام ملعهد الدراسات اإلسرتاتيجية، 
عىل  للمتحدثني  شكره  عن  فيها  عّب  التي  كلمته 
التزام  تجديد  عن  عّب  كما  الندوة،  يف  مشاركتهم 
مشاريعها  وجميع  املنظمة،  تجاه  باكستان 
تُعّد  التي  الفلسطينينّي  ِمحنة  وخاصة  وبرامجها، 
املنظمة، ثم تحدث سعادة  الرئيس لتأسيس  السبب 
الدكتور داود عبد الله من ميدل إيست مونيتور عن

وتباُدل  البَيِنيَّة،  التجارة  من  ُقصوى  استفادٍة 
مكافحة  مجال  يف  الناجحة  والتجارب  الخبات 
عن  الدفاع  يف  ُقُدًما  وامُلِضّ  يّة،  األمِّ وَمْحو  الفقر، 
العالم  خارج  القاِطنني  املسلمني  ومصالح  حقوق 
باألهمية  بالتذكري  حديثه  معاليه  اإلسالمي”. وختم 
عليه  الله  صىل  لقوله  والعملية  والعلمية  الفكرية 
وتراُحمهم  توادِِّهم  يف  املؤمنني  “مثَُل  وسلم:  وآله 
منه  اشتكى  إذا  الواحد  الجسد  كمثَِل  وتعاُطفهم 
والُحّمى”.  بالسَهر  الجسد  سائر  له  تداعى  ُعضٌو 
وتأصيالً  حياة  ملنهج  تأسيًسا  يمثّل:  الحديث  فهذا 
شعوب  بني  تُسوَد  أن  ينبغي  التي  العالقات  لطبيعة 
والتنّوع  التنّوع،  يف  الوحدة  إنها  ودَولها،  األّمة 
والتعاون  والتكافل  التضاُمن  وإنها  الوحدة،  يف 
والتسانُد والتآُزر، إنها التكامل والتواصل والتنسيق.

لجمهورية  الدائم  املندوب  سعادة  تحدث  وأخريًا: 
تعزيز  يف  املنظمة  َدور  عن  اإلسالمية  باكستان 
بأن  مشريًا  األعضاء،  الدول  بني  والتضامن  الوحدة 
خارجية  وزراء  ملجلس  واألربعني  الثامنة  الدورة 
الدول األعضاء اختارت أن تكون “الرشاكة من أجل 
عىل  تأكيًدا  لها؛  عنوانًا  والتنمية”  والعدالة  الوحدة 
العدالة  وتحقيق  الكلمة،  توحيد  ورضورة  أهمية 
وأشاد  باملنظمة،  األعضاء  الدول  جميع  يف  والتنمية 
أداء مجمع الفقه اإلسالمي الدويل ومجموعة  بتميُّز 
املنظمة. رسالة  تحقيق  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك 

أمجد  سارة  السيدة  من:  كلٌّ  الندوَة  تابع  وقد  هذا، 
باملجمع،  واملرأة  األرسة  شؤون  مديرة  حسني، 
قسم  رئيس  درامي،  مانتا  الحاج  والدكتور 
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 معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين األديان بجمهورية باكستان اإلسالمية
يرحب بمعالي األمين العام يف مقر الوزارة بإسالم آباد

الوزير  قادري،  الحق  نور  الدكتور  معايل  ب  رحَّ
األديان  بني  والوئام  الدينية  للشؤون  االتحادي 
األستاذ  بمعايل  اإلسالمية،  باكستان  بجمهورية 
العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
18 من  االثنني  الدويل، يوم  الفقه اإلسالمي  ملجمع 
21 من شهر  املوافق  1443هـ  لعام  شهر شعبان 
بمدينة  الوزارة  مقر  يف   ، 2022م  لعام  مارس 
الوزير  معايل  عّب  اللقاء،  مستهّل  ويف  آباد.  إسالم 
املرافق  والوفد  معاليه  بزيارة  البالغة  سعادته  عن 
ينهُض  التي  البارزة  بالجهود  مشيًدا  للوزارة، 
خاصة  املجاالت،  كل  يف  قيادته  تحت  املجمع  بها 
والتسامح  االعتدال  ثقافة  وتعزيز  نرش  مجال  يف 
كما  وخارجها،  األعضاء  الدول  داخل  والتعايش 
به  يقوم  الذي  املهّم  املِحَوري  بالدور  معاليه  نوَّه 
املرجعية  باعتباره  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
الرشعية العليا لألّمة اإلسالمية، يف تحقيق التكامل 
من  األّمة  علماء  بني  الفكري  والتالُقح  العلمي 
موّضحة  ناصعة  علمية  قرارات  صياغة  خالل 
والنوازل  للمستجدات  املناسبة  الرشعيَّة  األحكام 
وأعرب  الحارض.  العرص  يف  العالم  عىل  تطرأ  التي 
معاليه يف هذه األثناء عن تطّلعه إىل توثيق عالقات 
خالل  من  واملجمع  وزارته  بني  والتعاون  الرشاكة 
األيام. قابل  يف  نموذجية  تعاون  اتفاقية  توقيع 

عن  ضافية  نبذٍة  بإعطاء  حديثه  معاليه  وختم 
من  كثري  يف  تتوافق  التي  الوزارة  وبرامج  أنشطة 
بنودها مع املجمع، وخاصًة فيما يتعلق بالبامج 
التعصب  ونبذ  املفاهيم،  تصحيح  إىل  الهادفة 
أشكاله. جميع  يف  واإلرهاب  والتطرف  والغلو 

جزيل  عن  العام  األمني  معايل  أعرب  جهته،  ومن 
حفاوة عىل  الوزير  ملعايل  تقديره  وفائق  شكره 

الرتحيب، وُحسن االستقبال، كما أعرب عن شكر 
وخباء  وأعضاء  عاّمة  وأمانة  رئاسًة  املجمع 
يحظى  املجمع  َفِتئ  ما  التي  الكريمة  بالرعاية 
قيادًة  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  َلُدن  من  بها 
تقوم  التي  املتميزة  باملبادرات  مشيًدا  وشعبًا، 
العمل  تعزيز  يف  بـباكستان  الحكيمة  القيادة  بها 
واملسلمني  اإلسالم  والدفاع عن  املشرتك،  اإلسالمي 
يف جميع أنحاء العالم، وخاصًة املجتمعات املسلمة 
هذه  يف  ونوَّه  اإلسالمي،  العالم  خارج  تعيش  التي 
وتقدير  الوافر  اإلسالمية  األّمة  بشكر  األثناء 
املجتمعات املسلمة العميق لتلك املبادرة التاريخية 
باكستان  جمهورية  قدَّمتْها  التي  العظيمة 
اإلسالمية حول مكافحة ظاهرة اإلسالُموفوبيا )= 
املبادرة تلك  عن  وتمخض  اإلسالم(،  من  التخويف 

اعتماد  املتحدة  لألُمم  العامة  الجمعية  إعالن 
يوًما  مارس  شهر  من   )15( عرش  الخامس  اليوم 
انتهز  كما  اإلسالُموفوبيا.  ظاهرة  ملكافحة  عامليًّا 
املجمع  تقدير  عن  لإلعراب  املناسبة  هذه  معاليه 
عن الدفاع  يف  املقدَّرة  الباكستانية  القيادة  لجهود 

لها، املجاورة  الدول  يف  املسلمة  املجتمعات  حقوق 
الجوار  دول  إقناع  يف  القيادة  نجاح  بالذْكر  وَخصَّ 
عىل احرتام مشاعر املسلمني، وخاصًة فيما يتعلق 
كورونا  جائحة  بسبب  مْوتاهم  دْفن  يف  بحّقهم 
دينهم.  تعاليم  تقرِّرها  التي  بالطريقة  املستجدة 
املجمع  عن  وافية  تعريفية  نبذًة  معاليه  قدَّم  ثم 
رؤيًة ورسالًة وأهداًفا، مؤكًدا يف هذه املناسبة عن 
والتعاون  الرشاكة  عالقات  لبناء  املجمع  استعداد 
النموذجية بني املجمع واملؤسسات واملراكز العلمية 
الشؤون  وزارة  رأسها  وعىل  بباكستان،  والدينية 
بني  تعاون  اتفاقية  عىل  بالتوقيع  بًا  مرحِّ الدينية، 
ختام  ويف  القريب.  العاجل  يف  والوزارة  املجمع 
والرؤى  الجهود  تنسيق  عىل  الطرفان  اتفق  اللقاء 
الفكري  الدعم  تقديم  يف  باإلسهام  يتعلق  فيما 
والرشعي للسْلطة األفغانية الحاليّة يف قادم األيام.

وقد  هذا،  التذكارية.  الهدايا  الطرفان  تبادل  ثم 
واملستشار  بالوزارة،  العام  الكاتب  اللقاء  حرض 
الخاص ملعايل الوزير، والسيدة سارة أمجد حسني، 
واألستاذ  باملجمع،  واملرأة  األرسة  شؤون  مديرة 
أمجد إبراهيم املنيس، رئيس قسم املراسم باملجمع.

 معالي األمين العام يشارك يف إطالق التقرير السنوي للعمل الخيري اإلسالمي
لعام 2022 للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

 آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية، أشار إىل أهمية
بوصفها  والنازحني  الالجئني  قضية  مع  التعامل 
فإنها  وبالتايل  األوىل،  الدرجة  من  إنسانية  قضية 
االعتبارات  تتجاوز  كما  واملعتقدات،  األديان  تتجاوز 
االجتماعية واالقتصادية، مما يجعل إيالءها العناية 
وإشادة،  تقدير  محل  الكبري  واالهتمام  الفائقة 
وخاصة أن موضوع اللجوء والنزوح يتعلقان بصورة 
مبارشة بموضوع املقاصد الرشعية العليا التي دعت 
الرشائع السماوية إىل املحافظة عليها واعتبتها من 
وصونها  حمايتها  يجب  التي  الرضورية  املصالح 
تلك  أول  النفس  حفظ  مقصد  ويعد  خلل،  كل  من 
هذا  ويتفرع عن  الرضورية،  املصالح  وأوىل  املقاصد 
املقصد حفظ الكرامة اإلنسانية لالجئني والنازحني، 
العيش  عىل  الحصول  من  تمكينهم  خالل  من  وذلك 
الصحية  الرعاية  وتوفري  بهم،  الالئق  الكريم 
وألزواجهم  وألبنائهم  لهم  التحتية  والبنى  املناسبة، 
ذلك. وغري  وآبار  ومستوصفات  مدارس  من 

وأوضح معاليه يف هذه املناسبة بأنه قد سبق ملجمع 
التاريخي  قراره  أصدر  أن  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
أنه عىل  رصاحة  فيه  نص  الذي   165 الرقم  ذا 

والصدقات  الزكاة  أموال  من  الرصف  رشعاً  يجوز 
والنازحني الالجئني  احتياجات  لسد  والتبعات 

األوصاف  معظم  ضمن  مندرجني  باعتبارهم 
الزكاة،  لهم  التي ترصف  الثمانية  للمصارف  الثابتة 

جبايًة  عليها  والعاملون  واملساكني،  الفقراء،  هم 
والغارمون،  والعبيد،  قلوبهم،  واملؤلفة  وتوزيعاً، 
السبيل. وأبناء  العامة(  )=املصالح  الله  وسبيل 

يندرجون  والنازحني  الالجئني  فإن  عليه،  وبناء 
ضمن أصناف الفقراء واملساكني، والغارمني، وأبناء 
رشعا  يجوز  فإنه  ولذلك،  قلوبهم،  واملؤلفة  السبيل، 
من  إعانتهم  يجوز  كما  الزكاة،  أموال  من  إعانتهم 
سائر أموال التبعات والصدقات كالوصايا واألوقاف 
معاناتهم وتضامنا  تخفيفا عن  والنذور  والكفارات 
العاتية. القاهرة  وظروفهم  مأساتهم  يف  معهم 

ويف نهاية الفعالية أجاب معاليه عىل أسئلة وجهتها 
اعتزاز  عىل  مؤكدا  الحوارية،   الجلسة  مديرة  إليه 
لشؤون  السامية  املفوضية  مع  برشاكته  املجمع 
الالجئني من أجل تقديم الدعم الرشعي والفكري لكافة 
أنشطة وبرامج املفوضية الهادفة إىل جمع التبعات 
والنازحني. لالجئني  الزكاة  لصندوق  والصدقات 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  نظمت 
األندونيسية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  الالجئني 
األربعاء  يوم  بجاكرتا  اإلسالمي  والتمويل  لالقتصاد 
 23 املوافق  1443هـ  لعام  شعبان  شهر  من   20
عب  حوارية  فعالية  2022م  لعام  مارس  شهر  من 
املفوضية  تقرير  إلطالق  وذلك  االفرتايض،  الفضاء 
يف  ودوره  اإلسالمي  الخريي  العمل  عن  السنوي 
املض  بغية  والنازحني  الالجئني  معاناة  تخفيف 
بهذه  االهتمام  إىل  الخري  أهل  مناشدة  يف  قدما 
الرشيحة من املجتمع من خالل االستفادة من أدوات 
الزكوات  يف  املتمثلة  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل 
والصدقات والتبعات التي بات لها دور معتب يف سد
الحارض. العرص  يف  والنازحني  الالجئني  احتياجات 
مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  ملعايل  مداخلة  ويف 
سانو، األمني العام للمجمع، من مقر إقامته يف إسالم
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املندوب الدائم ألفغانستان يزور املجمع

املندوب  صميم،  شفيق  الدكتور  السفري  سعادة  زار 
لدى  اإلسالمية  أفغانستان  لجمهورية  الدائم 
الدكتور  األستاذ  معايل  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 
شعبان  شهر  من   4 االثنني  يوم  الدويل،  اإلسالمي 
لعام  مارس  شهر  من   7 املوافق  1443ه   لعام 
2022م، بمقر األمانة العامة للمجمع بمدينة جّدة.

ملعايل  الجزيل  شكره  عن  سعادته  أعرب  وقد  هذا، 
عن أعرب  كما  االستقبال،  حسن  عىل  العام  األمني 
للمجمع العامة  األمانة  تشهده  ِلما  البالغ  تقديره 

جميع  عىل  بارزة  وتطورات  نوعية،  تغرّيات  من 
العامة،  األمانة  مقاليد  معاليه  تويّل  منذ  املستويات 
كلمة  توحيد  عىل  الجيلّ  معاليه  بحرص  مشيًدا 
الحنيف،  للدين  الصحيحة  املفاهيم  ونرش  األّمة، 
والتعايش  واالعتدال  الوسطية  قيَم  وتعزيز 
امُلرتَقبة  الزيارة  إىل  سعادته  تطّرق  ثّم  السْلمي. 
أفغانستان،  إىل  املنظمة  مظّلة  تحت  املجمع  لوفد 
األفغان  والقادة  طالبان  علماء  مع  للتباحث  وذلك 
قادة  تهّم  التي  واملواضيع  القضايا  من  عدد  حول 
الدول األعضاء باملنظمة تحقيقا للسْلم االجتماعي، 
التاّم  استعداده  عىل  مؤكدا  السلمي،  والتعايش 
الزيارة. لنجاح  الرضورية  التسهيالت  كافة  لتقديم 

عىل  وشكره  بسعادته،  معاليه  رّحب  جانبه،  ومن 
يُِكنُّه الذي  التقدير  ذلك  عىل  تدّل  التي  الزيارة  هذه 
أنها كما  للمجمع،  األفغانية  واملندوبية  سعادته 

تؤكد عىل الرغبة الصادقة يف توطيد عالقات التعاون 
واملؤسسات للمجمع  العامة  األمانة  بني  والتواصل 

العلمية والدينية بأفغانستان، مشيًدا بالدَّور املِحَوري 
وإرساء ترسيخ  يف  أفغانستان  لعلماء  والرِّيادي 

السْلم االجتماعي، وتعزيز التضاُمن بني أبناء الشعب 
األفغاني دون تفرقة أو إقصاٍء. كما عب معاليه عن 
علماء  بنظرائهم  املجمع  علماء  وفد  لقاء  إىل  تطلعه 
جملة  حول  والتحاور  التباحث  بُغية  أفغانستان 
أفغانستان، وعىل  يف  املسلمني  تهم  التي  املسائل  من 
رأسها أهمية تكاتف الجهود من أجل تعزيز التسامح 
من  الجنسني  وتمكني  اآلخر،  وقبول  والتعايش، 
التعليم، واملشاركة يف بناء املجتمع األفغاني، انطالًقا 
من مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف، منوًِّها بأهمية دور 
علماء أفغانستان يف توعية الشعب األفغاني وترشيده 
معاليه  وختم  وقيمه.  اإلسالم  مثل  وفق  وتوجيهه 
لتسخري  التاّم  املجمع  استعداد  عىل  بالتأكيد  حديثه 
والشعب  أفغانستان  لدعم  العلمية  إمكانياته  جميع 
ثقافة  وترسيخ  الوسطية  نرش  يف  األِبّي  األفغاني 
أشكال  جميع  ونبذ  والتعايش،  والتسامح  االعتدال 
العنف والغلو والتطرف. هذا، وقد حرض االجتماع مع 
معاليه كلٌّ من: الدكتور عبد القاهر قمر، مدير إدارة 
التلييل،  مراد  واألستاذ  باملجمع،  والدراسات  البحوث 
مستشار معايل األمني العام للمجمع لشؤون اإلعالم.

املجمع ومجلس الفكر اإلسالمي يوّقعان اتفاقية تعاون يف إسالم أباد
يف إطار سعي املجمع الحثيث واملتواصل إىل بناء مزيد 
من عالقات التعاون والتواصل والرشاكة مع السلطات 
العليا املسؤولة عن تدبري الشأن الديني داخل الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، ورغبًة يف تنسيق 
الفكري  والتالقح  املعريف،  التكامل  وتعزيز  الجهود، 
بني علماء األّمة، وتقديًرا للدور املِحَوري الجليل الذي 
ينهض به مجلس الفكر اإلسالمي، بوصفه املرجعية 
يف  اإلسالمية  باكستان  لجمهورية  العليا  الرشعية 
منهج  وتعزيز  والرتشيد،  والتسديد  التوجيه  مجال 
والتعايش  والوئام  التسامح  ثقافة  ونرش  الوسطية 
السلمي بني أتباع األديان واملذاهب واملعتقدات، عقد 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
 21 الخميس  يوم  له،  املرافق  والوفد  للمجمع،  العام 
من   24 املوافق  1443هـ  لعام  شعبان  شهر  من 
مجلس  مع  اجتماًعا  2022م،  لعام  مارس  شهر 
أباد  إسالم  مدينة  يف  املجلس  بمقر  اإلسالمي  الفكر 
رئيس  عن  ونيابًة  اإلسالمية.  باكستان  بجمهورية 
يف  كان  الذي  أياز،  قبلة  الدكتور  فضيلة  املجلس، 
مهّمة رسمية خارج العاصمة، رّحب فضيلة الدكتور 
األمني  بمعايل  املجلس  أمني  الحق،  إكرام  حافظ 
سعادته  عن  معّبًا  املرافق،  والوفد  للمجمع  العام 
تطّلعه  وعن  للمجلس،  املجمع  وفد  بزيارة  البالغة 
املؤّسستنَي  بني  والتنسيق  التعاون  ُعرى  توثيق  إىل 
عىل  تزيد  قديمة  رشاكة  عالقات  تربطهما  الّلتنَي 
ثالثة عقود. ثم قّدم فضيلته تعريًفا مستفيًضا عن 
مؤكًدا  وأعضاء،  وأهداًفا،  ورسالة،  تاريًخا،  املجلس 
عىل رغبة املجلس يف االستفادة القصوى من قرارات 
تنظيم  عن  فضالً  ومطبوعاته،  وتوصياته،  املجمع، 
حلقات النقاش، والندوات املتخصصة حول مختلف 
عّب  كما  املشرتك.  االهتمام  ذات  واملسائل  القضايا 
عن ُشكر فضيلة رئيس املجلس عىل موافقة املجمع 
عىل توقيع اتفاقية تعاون بني املؤسستني عند نهاية 
هذا االجتماع. ومن جهته، عّب معايل األمني العام عن 
 ، الحاّر  لالستقبال  العظيم  وتقديره  الجليل،  شكره 
والرتحيب الكريم به وبالوفد يف مقّر املجلس، مشيًدا 
قها  حقَّ التي  املقدَّرة  واإلنجازات  املتميزة  بالجهود 
حافظ  مّما  املاضية،  الستة  العقود  خالل  املجلس 
-وال يزال يحافظ- عىل السْلم االجتماعي، والتعايش
عىل املجتمع  مكوِّنات  بني  امَلِكني  والوئام  السلمي، 
أعرب أديانهم، ومذاهبهم، وطوائفهم. كما  مختلف 

به  يتميّز  الذي  بالتنّوع  البالغ  رسوره  عن  معاليه 
أعضاء املجلس املتمثل يف انفتاحه الحكيم عىل أتباع 
الديانات األخرى من املواطنني الباكستانينّي؛ احرتاًما 
بُمقتضيات  والتزاًما  واالختيار،  التديّن  حّرية  ملبدأ 
املواَطنة، مشريًا يف هذه األثناء إىل أن ذلك يعّد تطبيًقا 
مسؤوالً ملا تضّمنته صحيفة املدينة من مبادئ ثابتة، 
وقيَم ناِصعة، وأُُسس نبيلة مُلرتَكزات مواَطنٍة شاملة 
عن  النظر  بَغضِّ  وذلك  الواحد،  الوطن  أبناء  تََسُع 
آَخر،  جانب  ومن  ومذاهبهم.  ومعتقداتهم  أديانهم 
اغتنم معاليه هذه املناسبة للتعبري عن شكر املجمع 
ة،  عامَّ وأمانًة  رئاسًة،  الفائق،  وتقديره  الجزيل 
وأعضاَء، وخباَء، للقيادة الباكستانيَّة الرشيدة عىل 
يف  املسلمني  ومصالح  حقوق  عن  املستمّر  دفاعها 
جهودها   ، أخصَّ بشكل  مهنِّئًا،  العالم،  يف  مكان  كل 
التاريخيّة املباركة التي تكلََّلت قبل أيام بنجاح باِهر، 
الجمعيَّة  موافقة  يف  تمثَّل  ظاهر،  تاريخيٍّ  وإنجاز 
عرش  الخامس  يوم  إعالن  عىل  املتحدة  لألمم  العاّمة 
عامليًّا  يوًما  عاٍم  كلِّ  من  مارس  شهر  من   )15(
ملكافحة اإلسالُمـوفوبيا. كما أثنى معاليه عىل الدعم 
املتواصل، والرعاية الكريمة التي يحظى بها املجمع 
األثناء  هذه  يف  منوًِّها  هذا؛  يومنا  إىل  تأسيسه  منذ 
والتواصل  التعاون  لتعزيز  التاّم  املجمع  باستعداد 
والدينيَّة،  العلميَّة  واملراكز  سات  املؤسَّ مع  والتنسيق 
ندوات  تنظيم  بُغية  املجلس والوزارة، وذلك  ة  وخاصَّ
تهدف  عامليّة  مؤتمرات  وإقامة  متخصصة،  علميَّة 
ظاهرة ملكافحة  متكاملة  عمٍل  خطِة  صياغة  إىل 

بشكل  )=اإلسالُمـوفوبيا(  اإلسالم  من  التخويف 
والغلّو التعّصب  ونبْذ  وعميل،  علمي  منهجيٍّ 

ترحيبه  عن  معاليه  أعرب  كما  واإلرهاب.  والتطّرف 
املجمع  بني  ورشاكة  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الوافر 
إنما  اليوم  عليها  التوقيع  أنَّ  عىل  ومؤكِّدا  واملجلس، 
أكثر  مستوى  إىل  العالقات  بتلك  االرتقاء  إىل  يهدف 
وموادِّها. لبنودها  وتنفيذًا  وتخطيًطا،   تنظيًما 

مختلف  حول  يّة  الودِّ األحاديث  الطرفان  تبادل  ثم 
القضايا واملسائل التي تهّم املسلمني يف منطقة جنوب 
آسيا، وخاصة يف دولة أفغانستان، واتفقا عىل أهمية 
املقررة  الزيارة  أثناء  والتنسيق  والتواصل  التعاون 
التباحث  أجل  من  ألفغانستان  األّمة  علماء  لوفد 
ونرش  الوسطية،  منهج  تعزيز  ُسبل  حول  والتحاور 
مكونات  بني  والتعايش  والتسامح،  االعتدال،  ثقافة 
الشعب األفغاني. وختم الطرفان اللقاء بالتوقيع عىل 
اتفاقية التعاون مؤكِّدين عىل بداية مرحلة جديدة من 
 التعاون الوثيق، والتواصل والتنسيق بني املؤّسستنَي.

األستاذة  من:  كلٌّ  معاليه  رافق  وقد  هذا، 
األرسة  شؤون  مديرة  حسني،  أمجد  بنت  سارة 
إبراهيم  أمجد  واألستاذ  باملجمع،  واملرأة 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  املنيس،   مصطفى 

هيئًة  اإلسالمّي  الفكر  مجلس  يعدُّ  بالذْكر  والجدير 
الرشعيَّة  املشورة  بإعطاء  تُعنى  ُعليا  اتحاديًَّة 
1962م،  عام  ست  تأسَّ وقد  والبملان،  للحكومة 
مع  تتفق  قوانني  اقرتاح  يف  مهاّمه  أهم  وتتلّخص 
اإلقليميَّة؛  واملجالس  البملان  إىل  نة  والسُّ القرآن 
ولرئيس  للبملان،  واإلجابة  املشورة  وتقديم 
سؤاٍل  أّي  بشأن  املحافظات  وحّكام  الحكومة، 
املقرتح  القانون  كان  إذا  ما  وبشأن  إليه،  يُحال 
توصيات  وتقديم  ال،  أم  اإلسالم  تعاليم  يخالف 
الرشيعة. تعاليم  مع  الحالية  القوانني  مُلواءمة 
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مدير عام الديوان وكبير املستشارين باملنظمة يزور مقر املجمع

يف إطار تعزيز التعاون والتنسيق بني األمانة العامة 
املتفرعة  واألجهزة  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
مدير  كلبو،  آدم  محمد  الدكتور  سعادة  قام  عنها، 
العام  األمني  ملعايل  املستشارين  وكبري  الديوان  عام 
الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  ملقر  بزيارة  للمنظمة، 
اإلسالمي الدويل بجدة، وذلك يوم األربعاء 06 شعبان 
لعام 1443هـ املوافق 09 مارس لعام 2022م. هذا، 
الدكتور  األستاذ  معايل  بسعادته  رّحب  قدومه  وعند 
قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، وشكره 
عىل هذه الزيارة األوىل لسعادته منذ مبارشته مهاّمه 
للمنظمة،  العام  األمني  معايل  لديوان  ا  عامًّ مديًرا 
وتقديره  الجليل،  املجمع  امتنان  عن  له  عّب  كما 
الذي  املستمر  والدعم  الكريمة،  للرعاية  الفائق 
للمنظمة،  العام  األمني  معايل  لُدن  من  به  يحظى 
تسخري  عىل  املجمع  بحرص  الصدد  بهذا  منوًِّها 
تنفيذ  أجل  من  جهوده  وكافة  إمكانيّاته  جميع 
النهوض  إىل  الهادفة  معاليه  ومبادرات  توجيهات 
باملنظمة وأجهزتها املتفّرعة واملتخصصة، واالرتقاء 
جانبه،  ومن  واإلتقان.  الجودة  مدارج  نحو  بأدائها 
للمنظمة  العام  األمني  معايل  تحيّات  سعادته  نقل 
بالتطورات مشيًدا  للمجمع،  العام  األمني  معايل  إىل 

األمانة  تشهدها  التي  املتميزة  والتغرّيات  النوعية 
دعم  ومؤكًدا  معاليه،  قيادة  تحت  للمجمع  العامة 
معايل األمني العام للمنظمة الكامل للمجمع وألمانته 
أجهزة  أهّم  أحد  املجمع  بكون  اعتباًرا  العامة، وذلك 
املنظمة املتفّرعة التي تعتّز به، وتفتخر بدوره املهم 
ونرش  وتعزيز  معتدالً،  عرًضا  الرشيعة  عرض  يف 
والتعايش  والتسامح  واالعتدال  الوسطية  منهج 
داخل العالم اإلسالمي وخارجه. كما أعرب سعادته 
عن استعداد املنظمة لتقديم الدعم اللُّوجستي الالّزم 
لألمانة العامة للمجمع لتمكينها من إقامة أنشطتها 
الدول  داخل  التوعوية  ومشاريعها  وبرامجها 
تشهد  التي  املناطق  يف  وخاصًة  باملنظمة،  األعضاء 
تبَـنّي  نتيجة  وذلك  داخليًّا،  واحرتابًا  اضطرابات 
واإلرهاب،  املتطرف  الفكر  املناطق  تلك  أبناء  بعض 
يف  كبري  بدور  املجمع  قيام  يتطّلب  الذي  األمر 
تصحيح املفاهيم املغلوطة عن قيَم اإلسالم الخالدة، 
ومكافحة  الناصعة،  وتعاليمه  الثابتة،  ومبادئه 
والتطرف،  والغلّو،  التعّصب،  تغذّي  التي  األفكار 
تدعو  التي  والتأويالت  املفاهيم  ونقض  واإلرهاب، 
األنفس  عىل  واالعتداء  اآلخر،  ورفض  اإلقصاء،  إىل 
املحفوظة،   واألموال  املصونة،  واألعراض  املعصومة، 

تنفيذًا  بأنه  لضيفه  معاليه  أّكد  جهته،  ومن 
لتوجيهات معايل األمني العام للمنظمة سوف ينظم 
الندوات  من  سلسلة  القريب  العاجل  يف  املجمع 
الساحل  دول  يف  الخاصة  العمل  وِورش  املتخصصة 
الوسطية، ونرش  األفريقي مرّكزة عىل تعزيز منهج 
املشرتك، ونْقض  التسامح واالعتدال والعيش  ثقافة 
واإلرهاب،  املتطرف  الفكر  ومقوالت  ُمنطَلقات 
املؤسسات من  عدد  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 

الرائدة يف القاّرة اإلفريقية، كاتحاد  واملراكز العلمية 
واملجلس  العاملية،  إفريقيا  وجامعة  إفريقيا،  علماء 
الذي  تشاد  بجمهورية  اإلسالمية  للشؤون  األعىل 
اتفاقية  القادمة  األيام  خالل  املجمع  معه  سيوّقع 
أخرى،  جهة  ومن  تعاىل.  الله  بإذن  ورشاكة  تعاون 
لوفد  األخرية  الرتتيبات  عىل  سعادته  معاليه  أطلع 
أفغانستان  جمهورية  سيزور  الذي  املجمع  علماء 
بُغية  الله-  -بإذن  القادمة  األيام  يف  اإلسالمية 
حول  للتحاور  الجديدة  األفغانية  بالسْلطة  اللقاء 
املسلمني  تهّم  التي  والقضايا  املوضوعات  جملة من 
التسامح  موضوع  رأسها  وعىل  أفغانستان،  يف 
أن  بالذْكر  والجدير  الجنسني.  وتعليم  والتعايش، 
إحدى  تعدُّ  أفغانستان  إىل  املجمع  علماء  وفد  زيارة 
الدول  خارجية  لوزراء  الطارئ  االجتماٍع  توصيات 
أباد مؤخرا.  انعقد يف إسالم  الذي  باملنظمة  األعضاء 
يف  ضيفه  معاليه  رافق  اللقاء،  نهاية  ويف 
للمجمع. العامة  األمانة  وأقسام  إدارات  زيارة 

القنصل العاّم للسودان يزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدة

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 
يارس  السيد  سعادة  للمجمع،  العام  األمني  سانو، 
لجمهورية  بالنيابة  العام  القنصل  الصّديق،  أحمد 
األربعاء  يوم  السعودية،  العربية  باململكة  السودان 
من   9 املوافق  1443هـ  لعام  شعبان  شهر  من   06
العامة  األمانة  بمقّر  م،   2022 لعام  مارس  شهر 
الكريم  بضيفه  معاليه  رّحب  وقد  جّدة.  يف  للمجمع 
وشكره عىل الزيارة، كما عّب له عن امتنان املجمع 
ورعايتها  دعمها  عىل  السودان  لجمهورية  وتقديره 
للمجمع منذ تأسيسه إىل يومنا هذا. ثم قّدم لسعادته 
شهدها  التي  والتطورات  املجمع  أنشطة  عن  نبذًة 
يف الفرتة األخرية، منّوًها بهذا الصدد حرص املجمع 
االعتدال  ثقافة  الوسطية ونرش  بمنهج  االلتزام  عىل 
والتسامح والعيش املشرتك يف العالم، فضالً عن سعي 
الشْمل، وتوحيد  وَلمِّ  الصف،  لوحدة  الدؤوب  املجمع 

كلمة األّمة. كما أشاد معاليه بالخدمات الجليلة التي 
قّدمتها جمهورية السودان من خالل إسهامات بعض 
الفقيه  العالمة  فضيلة  رأسهم  وعىل  علمائها،  أبرز 
املالكي املجدد الشيخ الدكتور الصدِّيق محمد األمني 
الرضير -رحمه الله- عضو املجمع السابق، وفضيلة
الله -رحمه  باِبكر  خالد  أحمد  الدكتور  األستاذ 
للمجمع، وغريهم كثري. األسبق  العام  األمني  تعاىل- 

وتقديره  شكره  عن  بالتعبري  حديثه  معاليه  وختم 
مع  وّقع  الذي  السوداني  اإلسالمي  الفقه  ملجمع 
املجمع اتفاقية تعاون قبل أشُهر، مؤكًدا عىل أهمية 
وضبْط  عمل  خطة  من  تتضّمن  مَلا  االتفاقية  هذه 
ألوُجه التعاون والتواصل والتنسيق بني املؤسستني، 
بتوقيع  املجمع  برتحيب  األثناء  هذه  يف  ورّحب 
األكاديمية املؤسسات  مع  وتعاون  رشاكة  اتفاقية 
العريقة بالسودان عىل غرار جامعة إفريقيا العاملية.
من جانبه، عّب سعادة السفري عن رسوره وترّشفه

العام  األمني  ملعايل  وامتنانه  وشكره  املجمع،  بزيارة 
مؤكًدا  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال  حسن  عىل 
مع وُمستدامة  قوية  عالقات  ترسيخ  عىل  حرصه 

املجمع، واالستفادة منه يف خدمة العديد من القضايا 
اإلسالمي  والعالم  السودان  تشغل  التي  واملحاور 
وتثمينه إعجابه  عن  سعادته  عّب  كما  عموًما. 
جميع عىل  املجمع  شهدها  التي  املهمة  للتطورات 

ا  عامًّ أمينًا  مهاّمه  معاليه  مبارشة  منذ  املستويات 
التي  والتعاون  الرشاكة  عالقات  وخاصًة  للمجمع، 
الفقهية  املؤسسات  أعَرق  بناؤها باستمرار مع  يتّم 
سعادته  أضاف  اإلسالمي.كما  بالعالم  والعلمية 
السوداني  األوقاف  وزير  معايل  يزور  أن  يأمل  أنه 
العربية  اململكة  إىل  الرسمية  زيارته  خالل  املجمع 
السودانية  الحكومة  من  صادًقا  تعبريًا  السعودية؛ 
لجهوده  وتقديًرا  العلمية،  املجمع  مكانة  عن 
والتسامح. والوسطية  االعتدال  نرش  يف  املقدَّرة 

هذا، وقد حرض االجتماع كل من: الدكتور عبد الفتاح 
محمود أبنعوف، مدير إدارة التعاون الدويل والتخطيط 
باملجمع، واألستاذ مراد التلييل، مستشار معايل األمني 
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 األمين العام يدعو عموم املسلمين إلى االلتزام بتعليمات السُلطات الصحية
الخاصة بكوفيد19- خالل رمضان

 15 الثالثاء  يوم  اإلسالمي  االستشاري  الفريق  عقد 
حلقة  1443هـ  شعبان   12 املوافق  2022م  مارس 
املمارسات  حول  االفرتايض  الفضاء  عب  النقاش 
علماء  بمشاركة  املبارك  رمضان  شهر  خالل  اآلمنة 
من مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، واألزهر الرشيف، 
العاملية،  الصحة  منظمة  من  ومتخصصني  وأطباء 
واليونيسيف،  املتوسط،  للرشق  اإلقليمي  واملكتب 
والهالل األحمر والصليب األحمر الدولينَي. هذا، وقد 
تقرير  بتقديم  النقاش  التنظيمية  اللجنة  استهّلت 
ل عن حالة جائحة كورونا املستجدة، مشيدة  مفصَّ
الصحية  املنظمات  مختلف  تبذلها  التي  بالجهود 
ثم  الجائحة.  مكافحة  أجل  من  والدولية  اإلقليمية 
تحّدث معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
حماية  يف  الرشيعة  دور  عن  للمجمع،  العام  األمني 
واملجتمع عموًما وخالل شهر رمضان  الفرد  صحة 
املبارك مع وجود جائحة كورونا خصوًصا، مستِهالًّ 
حديثه بأن مصطلح “الرشيعة” ال يحتاج إىل إضافة 
ما  كل  تعني  الرشيعة  ألن  إليه،  “اإلسالمية”  لفظة 
رشعه الله من أحكام، سواء أكانت أحكاًما عقدية أم 
أحكاًما عملية أو أحكاًما تهِذيبيّة، وتعدُّ هذه األحكام 
األحكام  تلك  تكون  أن  يمكن  ال  إذ  إسالمية،  كلها 
غري  رشيعة  وجود  عدم  يعني  مما  إسالمية،  غري 
إسالمية! وبناء عليه، فإن إضافة لفظة “اإلسالمية” 
شائع. وخطأ  تجاُوز،  “الرشيعة”  مصطلح  إىل 

من  ُوضعت  إنما  الغراء  الرشيعة  أن  معاليه  بنيَّ  ثم 
وأديانهم،  نفوسهم،  يف  واملجتمع  الفرد  حماية  أجل 
وأعراضهم، وأموالهم، وعقولهم، وتعّد املحافظة عىل 
تتوقف التي  الرضورية  املصالح  من  الكليات  هذه 

النفس يعدُّ  عليها الحياة. كما أكد معاليه أن حفظ 
أوىل تلك الرضوريات الخمس وأهّمها وأوالها اهتماًما

يف  الجهود  تتضافر  أن  ينبغي  فإنه  ولذلك،  وعناية. 
التي  التعليمات  بسائر  االلتزام  خالل  من  حمايتها 
العالم.  يف  املتخصصة  الصحية  الجهات  تصِدرها 
أهم  من  املبارك  رمضان  شهر  بأن  معاليه  نبَّه  كما 
النفس لحماية  استغاللها  ينبغي  التي  املناسبات 

الغذائي  النظام  من  متميّز  نَمط  عىل  وترويضها 
ا ونوًعا، مما  ب َكمًّ املتمثِّل يف التقليل من األكل والرشُّ
األوزان للتخّلص من  أن شهر رمضان فرصة  يعني 
فالتخّلص واألرشبة،  األطعمة  من  بالتقليل  الزائدة 

ة   من الكوليسرتول والدهون وِسواها من املواد امُلرِضَّ
العادات  إىل  األثناء  هذه  يف  معاليه  وأشار  بالصحة. 
السيئة التي يتوّرط فيها كثري منّا أثناء شهر رمضان 
التجارية،  اإلقبال عىل األسواق واملحالّت  حيث يزداد 
املواد  كما يزداد اإلقبال عىل رشاء كميّات كبرية من 
الغذائية يف هذا الشهر الفضيل، وال شك أن ذلك مخالف 
مخالفة صارخة للمقصد الرشعي األسمى من شهر 
أثناء  املسلم  إحساس  رضورة  يف  املتمثل  رمضان 
يعانيها التي  الَعِويصة  املعيشية  بالظروف  صيامه 

وما  يأكلون  ما  يجُدون  ال  الذين  وامُلعَدمون  الفقراء 
يرشبون. ولهذا، دعا معاليه إىل مراجعة هذه العادة 
اإلحسان،  مضاعفة  عىل  املكثَّف  باإلقبال  وتبديلها 
هذا  يف  وامُلعِوزين  للفقراء  الِبّ  أعمال  من  واإلكثار 
الشهر، فضالً عن رضورة االقتصاد يف املأكل وامَلرشب. 
ثم تطّرق معاليه إىل أهمية االلتزام بكافة التعليمات 
واالحرتازات الصحية التي تصِدرها الجهات املسؤولة 
بأن  مؤكًدا  العالم،  يف  كورونا  جائحة  مكافحة  عن 
هذه  حتى  أظُهرنا  بني  موجودة  تزال  ال  الجائحة 
عن  العاملية  الصحة  منظمة  تُعلن  لم  إذ  اللحظة، 
تضافر  من  بّد  فال  ولذلك،  وانتهائها،  انِدحارها 
الجهود عىل مواصلة مكافحتها، والتخّلص منها من 
واالشرتاطات،  واالحرتازات  التعليمات  احرتام  خالل 
باملمارسات  املسؤول  االلتزام  أن  عىل  مؤكًدا 
والتعليمات  واملرشب  املأكل  يف  ِذْكرها  اآلِنف  اآلمنة 
حفظ مقصد  تحقيق  شأنها  من  املعتَمدة  الصحية 

رِضار”.  وال  ر  رَضَ “ال  قاعدة  وتطبيق  النفس، 
يف  املسلمني  عموم  بدعوة  مداخلته  معاليه  وختم 
التعليمات سائر  احرتام  إىل  العالم  أنحاء  جميع 
السلُطات تصِدرها  التي  واالشرتاطات  واالحرتازات 

الصحية يف بلدانهم، طاعًة لله ولرسوله عليه الصالة 
والسالم ولُوالة األمر. ومن جانب آَخر، شارك يف حلقة 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  من  النقاش 
مصطفى  محمد  الدكتور  فضيلة  من:  كلٌّ  الدويل 
واملراجعات،  الفتوى  مرصد  عىل  املرشف  شعيب، 
وبيانات  “فتاوى  موضوع  يف  كلمته  ألقى  وقد 
الحصول  بشأن  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
لقاحات  وإباحة  رمضان،  شهر  يف  اللقاحات  عىل 
اإلسالمية”،  الرشيعة  يف  وأهميتها   ١٩  – كوفيد 
أحمد  محمد  عبدالقاهر  الدكتور  فضيلة  ألقى  كما 
واملوسوعات  والدراسات  البحوث  إدارة  مدير  قمر، 
والرتجمة والطباعة، عضو اللجنة التنفيذية للفريق 
االلتزام  “أهمية  حول  كلمًة  اإلسالمي  االستشاري 
الفطر،  الوقائية خالل شهر رمضان وعيد  بالتدابري 
وتسهيل حصول املصلِّني عىل اللقاحات خالل الشهر 
الرشيف  األزهر  من  الحلقة  يف  شارك  كما  الكريم”. 
الُهدُهد،  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  فضيلة  من:  كلٌّ 
األستاذ  وفضيلة  األزهر،  لجامعة  األسبق  الرئيس 
الدكتور عبدالله مبوك النجار، عضو مجمع البحوث 
الدكتور  األستاذ  وسعادة  املجمع،  وعضو  اإلسالمية 
اإلسالمي  الدويل  املركز  مدير  الرسور،  أبو  جمال 
للدراسات والبحوث السّكانية بجامعة األزهر، عضو 
التنفيذية للفريق االستشاري اإلسالمي، وقد  اللجنة 
رئيس  املزروع،  يعقوب  الدكتور  سعادة  الحوار  أدار 
التنفيذية للفريق االستشاري اإلسالمي، وقد  اللجنة 
املستجّدة  املعلومات  يف  بثَراء  النقاش  حلقة  تميّزت 
وقٌت  ص  ُخصِّ نهايتها،  ويف  املفيدة،  واالقرتاحات 
من  املتابعني  من  هة  املوجَّ األسئلة  عىل  لإلجابة 
من  املشاهدين  ومن  الدولية  املنظمات  منسوبي 
مختلف دول العالم. والجدير بالذْكر أن األمانة العامة 
اللقاحات  أَْخِذ  جواز  بشأن  فتوى  أصدرت  للمجمع 
املتاحة ضد كوفيد – ١٩ والُحَقن الجلدية والعَضلية 
للصائم يف نهار شهر رمضان، وذلك إجابًة الستفسار 
اإلسالمي،  االستشاري  للفريق  التنفيذية  اللجنة  من 
ووزارات  الدول  عىل  الفتوى  هذه  ع  توزَّ وسوف 
الرسمية  والجهات  الصحية  واملنظمات  الصحة 
اإلسالمي. التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  يف 

املندوب الدائم لدولة ليبيا يجتمع بمعالي األمين العام للمجمع
النهوض  ليبيا يف  والتحاور حول تعزيز مساهمة دولة 
الوجه  عىل  برسالته  القيام  من  وتمكينه  باملجمع، 
استعداد  ملعاليه  سعادته  جدَّد  لهذا،  وتحقيًقا  األكمل. 
املعنوي  الدعم  لتقديم  ليبيا  لدولة  الدائمة  املندوبية 
كما  واملستويات.   األصعدة  كاّفة  عىل  للمجمع  واملايل 
بها  سيقوم  التي  املرتَقبة  الزيارات  إىل  سعادته  تطّرق 
املجمع  إىل  املرموقة  الليبية  الدينية  الشخصيات  بعض 
التعاون  ترسيخ  إطار  يف  وذلك  املنظور  املستقبل  يف 
واملراكز  واملؤسسات  املجمع  بني  والتنسيق  والتواصل 
الدينية والعلمية بالدول األعضاء باملنظمة. ومن جانبه، 
التي  الزيارة  رّحب معاليه بسعادته، وشكره عىل هذه 
املجمع من  بها  التي يحظى  الكريمة  الرعاية  تدّل عىل 
واملؤسسات  خاصة،  ليبيا  لدولة  الدائمة  املندوبية  لُدن 
الدينية والعلمية الرسمية بليبيا عامة. كما عّب معاليه

عن ترحيبه بجميع أشكال التواصل والتنسيق والتعاون 
يف  املسلمني  خدمة  أجل  من  الليبية  املؤسسات  مع 
البارز  سعادته  بدور  معاليه  أشاد  كما  ليبيا.  دولة 
بني والتنسيق  والرشاكة  التعاون  عالقات  تعزيز  يف 

دولة  يف  الرائدة  العلمية  واملراكز  واملؤسسات  املجمع 
ليبيا دولة  ليشكر  الفرصة  معاليه  انتهز  كما  ليبيا. 

الدكتور قطب مصطفى سانو،  األستاذ  استقبل معايل 
سعادة  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
السفري كمال بشري عريبي دهان، املندوب الدائم لدولة 
ليبيا لدى منظمة التعاون اإلسالمي، يوم األحد 10 من

ـ  املوافق 13 من شهر مارس  شهر شعبان لعام 1443ه
2022م، بمكتبه باألمانة العامة للمجمع بمدينة جّدة.

هذا، وقد أعرب سعادته عن شكره الجزيل ملعايل األمني 
امتنانه  عن  أعرب  كما  االستقبال،  حسن  عىل  العام 
تقريبًا، شهرين  غضون  يف  بمعاليه  الثاني  اللقاء  لهذا 

التباحث  تواصل  بُغية  له  معاليه  برتحيب  مشيًدا 

املجمع،  ميزانية  يف  السنوية  مساهمتها  تسديد  عىل 
أقرب  يف  املتأّخرات  جميع  تسديد  عىل  حرصها  وعىل 
معاليه  مع  االجتماع  حرض  وقد  هذا،  ممكنة.  فرصة 
الشوك،  املنذر  محمد  األستاذ  من:  كلٌّ  املجمع  من 
واألستاذ  واملراسم،  الديوان  شؤون  إدارة  مدير 
اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  الفهري،  عدنان  محمد 
األمني  معايل  مستشار  التلييل،  مراد  واألستاذ  واملالية، 
العامة. والعالقات  اإلعالم  لشؤون  للمجمع  العام 
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االجتماع الدوري الثالث والثالثون لرؤساء األقسام

االجتماع الدوري الرابع والثالثون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
1443هـ  لعام  شعبان  شهر  من   14 الخميس 
2022م، االجتماع  17 من شهر مارس لعام  املوافق 
وذلك  األقسام،  لرؤساء  والثالثني  الثالث  الدوري 
اللقاء  مستهّل  ويف  بجدة.  العامة  األمانة  بمقّر 
األقسام،  رؤساء  بالسادة  العام  األمني  معايل  رّحب 
االجتماعات  هذه  حضور  يف  انتظامهم  لهم  شاكًرا 
الدورية املهمة التي تناقش قضايا املجمع املستِجّدة 
تنفيذه  تم  ما  متابعة  جانب  إىل  للنقاش،  وَطرحها 
املعاناة  عن  معاليه  تحّدث  ثم  وبرامج.  أنشطة  من 
والسعي  ، دوليًّا  أفغانستان  دولة  بها  تُمّر  التي 
خالل من  والدينية،  الفكرية  اإلشكاالت  ملعالجة 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
الخميس 28 من شهر شعبان لعام 1443هـ املوافق 
31 من شهر مارس لعام 2022م، االجتماع الدوري 
الرابع والثالثني لرؤساء األقسام، وذلك بمقّر األمانة 
األمني  اللقاء رّحب معايل  العامة بجدة. ويف مستهّل 
العام بالسادة رؤساء األقسام، شاكًرا لهم انتظامهم 
التي  املهّمة  الدورية  االجتماعات  هذه  حضور  يف 
للنقاش،  وطرحها  املستجدة  املجمع  قضايا  تناقش 
إىل جانب متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج، 
التي  املشرتكة  الفعالية  عن  معاليه  تحدث  ثم 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بني  بالتعاون  ُعقدت 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  الساميَة  واملفّوضية 
رشاكات  وأثره:  اإلسالمي  الخريي  ”العمل  بعنوان: 
ُمستدامة وحلول عملية“، تم من خاللها إطالق تقرير 
وسّلط  اإلسالمي.  الخريي  للعمل  السنوي  املفّوضية 
التقرير الضوء عىل أثر مساهمات الزكاة والصدقات 
التي تلّقاها صندوق الزكاة لالّجئني التابع للمفّوضية

أفغانستان  لزيارة  املجمع  علماء  من  وفد  تشكيل 
القضايا  من  الصحيح  الرشعي  املوقف  لتوضيح 
املعارصة كحّق الجنسني يف التعليم، ومشاركة املرأة 
االلتزام  وأهمية  والنهضة،  والبناء  التنمية  جهود  يف 
والتسامح  االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية،  بمنهج 
وقد  هذا،  القضايا.  من  وغريها  املشرتك،  والعيش 
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

وصياغة  لجمع  عمل  خطة  •إعداد 
وخبائه.  املجمع  ألعضاء  الذاتية  السرَي 
عىل  )رمضانيات(  قسم  نرش  •إعادة 
املجمع  قرارات  عىل  مشتمالً  املجمع  موقع 
املبارك رمضان  وبشهر  بالصيام  املتعلقة 

عىل حياة آالف األرَس الالّجئة والنازحة داخليًّا خالل 
يف  فّعال  دور  للمجمع  كان  والتي  2021م.  عام 
اإلنجازات التي تم تحقيقها يف مجال العمل الخريي 
خالل  من  للمفّوضية  املايض  العام  خالل  اإلسالمي 
لالّجئني،  الزكاة  صندوق  عمل  آليّات  تدعم  فتاوى 
لالّجئني  منها  جزء  أو  الزكاة  توزيع  بجواز  وذلك 
والنازحني لالّجئني  اإلنسانية  لالحتياجات  تلبيًة 

للصائم  وجوازها  اللقاحات  فتوى  مراجعة   •
املجمع. موقع  عىل  نرشها  ليتم  رمضان؛  بنهار 

عَوًزا  الفئات  أكثر  كأحد  والعالم،  املنطقة  يف  داخليًّا 
كرامته  عىل  والحفاظ  باإلنسان  للنهوض  واحتياًجا 
هذا، وقد ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن 
االجتماع السابق، وصدرت عنه عدة قرارات، من أهّمها:

إعداد دراسة عن عقد ندوة حول تنظيم العمل • 
واللجوء،  )الهجرة،  وقضايا  اإلسالمي  الخريي 
بذلك. َمجَمعي  قرار  الستصدار  والنزوح( 

كلمات •  من  إعداده  تم  ما  تنزيل 
والندوات  الدورات  يف  والختام  االفتتاح 
اإللكرتوني. املجمع  موقع  عىل  القديمة 

ألعضاء •  الذاتية  السرَي  ترجمة 
للنرشة  تجهيزها  تم  التي  املجمع 
والفرنسية. اإلنجليزية  اللغتني  إىل 

حول •  الدورات  أبحاث  من  مناسب  عدٍد  جمع 
موضوعات آِنـيّة مهّمة بغية تحريرها، تمهيًدا 
املجمع. إصدارات  ضمن  ونرشها  لطباعتها 

االجتماع الدوري الشهري السابع عشر ملنسوبي املجمع
الدورية ملا لها من تأثري مبارش عىل مخرجات العمل 
مشاركته  إىل  معاليه  تطرق  ثّم  وجودتها.  باملجمع 
يف أعمال املؤتمر األفريقي الثاني حول تعزيز السلم 
للسلم  ظبي  أبو  منتدى  نظمه  الذي  املجتمعات  يف 
املايض فباير  شهر  من   10-8 الواقعة  الفرتة  يف 
معاليه عقد  كما  نواكشوط.  املوريتانية  بالعاصمة 

عىل هامش هذه املشاركة عددا من اللقاءات رفيعة 
األول،  الوزير  املعايل  صاحب  من  كّل  مع  املستوى 
الخارجية  املوريتانية، ومعايل وزير  الحكومة  رئيس 
املوريتاني، ومعايل وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم 
األصيل املوريتاني، حيث وّقع مع هذا األخري اتفاقية 
واملجمع. الوزارة  بني  اسرتاتيجية  وتعاون  رشاكة 

املوظفني  لجميع  الفرصة  معاليه  أعطى  وقد 
العمل  سري  حول  وملحوظاتهم  آرائهم  إلبداء 
مقرتحاتهم تلقي  إىل  إضافة  املجمع  يف 
بأدائه. واالرتقاء  باملجمع  النهوض  أجل  من  البناءة 

وعناية  اهتمام  بكل  معاليه  استمع  وقد  هذا، 
من العديد  وتساؤالت  ومقرتحات  تعليقات  إىل 

أجوبة  من  بها  يليق  بما  عليها  ورّد  املوظفني، 
التحيل مواصلة  إىل  الجميع  ودعا  ضافية،  شافية 

الجهود  أقىص  وبذل  واإلخاء،  والتآزر  التعاون  بروح 
املطلوب. الوجه  عىل  املجمع  أعمال  جميع  إلنجاز 
أهّمها: من  قرارات،  عّدة  االجتماع  اتخذ  وقد  هذا، 

بدارسة •  واملالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  توجيه 
للتأمني  التغطية  شبكة  توسيع  إمكانية 
للمجمع،  العامة  األمانة  ملوظفي  الصحي 
لهم. املقدمة  الصحية  الرعاية  جودة  لتحسني 

ومخارج •  مداخل  عىل  مراقبة  كامريات  وضع 
وقت  أقرب  يف  للمجمع  العامة  األمانة  مقّر 
للموظفني. الالزم  األمن  أجل توفري  ممكن من 

النهائية ملعلمة •  الحصول عىل النسخة الرقمية 
زايد حتى تتّم إعادة طباعتها بأرسع وقت ممكن.

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمني العام للمجمع، يوم األحد 03 من شهر شعبان 
لعام 1443ه ـ املوافق 06 من شهر مارس لعام 2022م 
ملنسوبي  عرش  السابع  الشهري  الدوري  االجتماع 
بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  وذلك  املجمع 
جّدة. افتتح معاليه االجتماع بالرتحيب بالحارضين،

العامة  االجتماعات  حضور  يف  االنتظام  لهم  شاكرا 
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االجتماع األسبوعي الحادي والسبعون ملديري اإلدارات

اجتماعه  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عقد 
يوم  اإلدارات،  ملديري  والسبعني  الواحد  األسبوعي 
االثنني 25 من شهر شعبان لعام 1443هـ املوافق 28 
من شهر مارس لعام 2022م، برئاسة معايل األستاذ 
الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
وذلك بمقر األمانة العامة بجدة. ويف مستهّل االجتماع 
ب معاليه بالحضور، وشكرهم عىل االستمرارية  رحَّ
مجّدًدا  األسبوعية،  االجتماعات  يف  املشاركة  يف 
التأكيد عىل أهمية هذه االجتماعات التي يتم خاللها 
التباحث حول مختلف قضايا املجمع من أجل اتخاذ 
قرارات حولها، ثم تحّدث معاليه عن زيارته األخرية 
لجمهورية باكستان اإلسالمية والتي شارك فيها مع 
وفد املجمع يف  الدورة الثامنة واألربعني ملجلس وزراء

خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي  التي انعقدت 
املتميزة  بالجهود  معاليه  أشاد  كما   آباد،  إسالم  يف 
لجمهورية باكستان يف  تنظيم  هذه الدورة  ُمعربًا عن 
شكره وتقديره  لُحسن الضيافة وحفاوة االستقبال. 
االتحادي  بالوزير  زيارته  خالل  معاليه  التقى  كما 
بجمهورية  األديان  بني  والوئام  الدينية  للشؤون 
قادري،  الحق  نور  الدكتور  اإلسالمية  باكستان 
للمجمع  البارزة  بالجهود  لقائه  خالل  أشاد  الذي 
االعتدال  الفّعال يف مجال نرش وتعزيز ثقافة  وَدوره 
والتسامح والتعايش داخل الدول األعضاء وخارجها، 
الرشاكة  عالقات  توثيق  إىل  الزيارة  تطّلعت  كما 
توقيع  خالل  من  واملجمع  وزارته  بني  والتعاون 
السعي  إطار  ويف  مستقبالً.  مشرتك  تعاون  اتفاقية 
التعاون  عالقات  من  مزيد  بناء  إىل  للمجمع  الحثيث 
اتفاقية  عن  معاليه  تحّدث  والرشاكة  والتواصل 
اإلسالمي  الفكر  مجلس  مع  عت  ُوقِّ التي  التعاون 
تهدف  والتي  أباد،  إسالم  العاصمة  يف  املجلس  بمقر 
لتوثيق ُعرى التعاون والتنسيق بني املؤّسستنَي الّلتنَي 
رغبة  عن  فضالً  قديمة،  رشاكة  عالقات  تربطهما 
املجلس من االستفادة من قرارات املجمع، وتوصياته،

الندوات  من  عدد  وتنظيم  ومطبوعاته 
واملسائل  القضايا  مختلف  حول  املتخصصة 
ناقش  وقد  هذا،  املشرتك.  االهتمام  ذات 
االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود  االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

رئيس •  لدولة  وتقدير  شكر  خطاب  إعداد 
باكستان  به  قامت  ما  عىل  باكستان  وزراء 
موافقة  يف  تمثّلت  مباركة  جهود  من 
اعتماد  عىل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
كل  من  مارس  شهر  من  عرش  الخامس  يوم 
اإلسالُمـوفوبيا. ملكافحة  عامليًّا  يوًما  عام 

وزير •  ملعايل  وتقدير  شكر  خطاب  إعداد 
األديان  بني  والوئام  الدينية  الشؤون 
الفكر  مجلس  رئيس  وإىل  الباكستاني، 
وحفاوة  االستقبال  ُحسن  عىل  اإلسالمي 
إىل  املجلس  رئيس  ودعوة  الرتحيب، 
املجمع. مجلس  يف  لتمثيلهم  عضو  ترشيح 

القرارات •  كتاب  مرتجمي  مع  التواصل 
عليه  االتفاق  تم  بما  ليْلتزموا  والتوصيات؛ 
املجمع. وبني  بينهم  عة  املوقَّ العقود  يف 

االجتماع األسبوعي السبعون ملديري اإلدارات
وناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

صندوق •  دعم  بخصوص  خطابات  إعداد 
الرشعية  الهيئات  وأمناء  رؤساء  من  املجمع 
اململكة. وخارج  داخل  اإلسالمية  باملصارف 

امللكي •  السمو  لصاحب  عزاء  برقية  إرسال 
خادم  مستشار  الفيصل،  خالد  األمري 
مكة  منطقة  أمري  الرشيفني،  الحرمني 
السمو  ولصاحب  شقيقته،  وفاة  يف  املكرمة، 
العام  األمني  سعود،  آل  خالد  بن  بندر  األمري 
والدته  وفاة  يف  الخريية  فيصل  امللك  ملؤسسة 
جنانه-. فسيح  وأسكنها  الله  -رحمها 

بيانات •  محتوى  عن  ل  مفصَّ تقرير  إعداد 
التي  العلمية  امللتقيات  وتوصيات 
التأكد  أجل  من  املايض  العام  يف  انعقدت 
التوصيات. تلك  من  تنفيذه  تم  مّما 

القواعد •  “َمعَلمة  طباعة  إعادة  يف  البدء 
نرش. دار  مع  جديد  تصميم  وفق  الفقهية” 

جميل  الكريمة  املالكة  العائلة  يُلهم  وأن  جناته، 
زيارة  عن  معاليه  تحّدث  ثم  العزاء.  وُحسن  الصب 
األيام  خالل  واملقرَّرة  ألفغانستان،  املجمع  من  وفد 
املقبلة مع وفد من العلماء للتباحث حول جملة من 
املجمع وتوجيهاته باهتمامات  الصلة  ذات  القضايا 

زيارته  عن  معاليه  تحدث  كما  الرشعية، 
سيلتقي  والتي  باكستان،  لجمهورية  املقرَّرة 
تعزيز  بهدف  املسؤولني  من  بعدد  فيها 
مشرتك. تعاون  اتفاقيات  وعقد  العالقات 

الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  حرص  من  انطالًقا 
اإلسالمي الدويل عىل متابعة أعمال إداراتها ومعرفة ما 
تم إنجازه من أنشطة وبرامج، وطْرح كل ما يستجّد 
واتّخاذ  ملناقشتها  االجتماع  طاولة  عىل  قضايا  من 
الدكتور  األستاذ  معايل  رأس  عليها،  متّفق  قرارات 
قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، االجتماع 
11 االثنني  يوم  اإلدارات،  ملديري  السبعني  األسبوعي 

من شهر شعبان لعام 1443هـ املوافق 14 من شهر 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2022م،  لعام  مارس 

ويف بداية االجتماع رّحب معاليه بالحضور، وشكرهم 
عىل الحضور واملشاركة، ثم عّب معاليه عن خالص 
صاحب  شقيقة  وفاة  يف  املواساة  وصادق  التعازي 
خادم  مستشار  الفيصل،  خالد  األمري  امللكي  السمو 
الحرمني الرشيفني، أمري منطقة مكة املكرمة،صاحبة 
السمو امللكي األمرية نورة بنت فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود -رحمها الله-، سائالً املوىل القدير أن يتغّمد 
فسيح ويُسكنها  ورضوانه  رحمته  بواسع  الفقيدة 

االجتماع األسبوعي التاسع والستون ملديري اإلدارات
القرارات •  لكتاب  وتراخيص  فسوح  استخراج 

باللغتني العربية واإلنجليزية من الجهات املعنيّة.
الصيانة •  بخصوص  ل  مفصَّ تقرير  تقديم 

التأكد  بُغية  املجمع؛  مَلرَكبات  الشاملة 
جديدة. َمرَكبات  إىل  الحاجة  مدى  من 

االعتدال والتسامح والعيش املشرتك، وغريها من 
الكريم.  البلد  هذا  يف  املسلمني  تهم  التي  القضايا 
كما تحدث معاليه عن أهمية الرشوع يف اإلعداد 
القادمة بمدينة جدة، وذلك  املجمع  إلقامة دورة 
للمجمع،  اإلسرتاتيجينّي  الرشكاء  مع  بالتعاون 
املشرتك  االهتمام  ذات  الجهات  مع  والتواصل 
بخصوص الدعم املايل النعقادها. هذا، وقد ناقش 
االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود  االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

املجمع •  علماء  مراسلة  يف  البدء 
إىل  املجمع  وفد  يف  للمشاركة  حني  املرشَّ
األفغانية. السلُطات  ملقابلة  أفغانستان 

إقامة •  تكاليف  عن  شامل  تصور  تقديم 
جدة. مدينة  يف  القادمة  املجمع  دورة 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
التاسع  األسبوعي  االجتماع  للمجمع،  العام  األمني 
05 من شهر  الثالثاء  يوم  اإلدارات،  ملديري  والستني 
مارس  شهر  من   08 املوافق  1443هـ  لعام  شعبان 
باململكة  بجدة،  العامة  األمانة  بمقر  2022م،  لعام 
العربية السعودية. ويف بداية االجتماع رّحب معاليه 
ثم  واملشاركة،  الحضور  عىل  وشكرهم  بالحضور، 
سيقوم  التي  الرسمية  الزيارة  عن  معاليه  تحدث 
علماء  كبار  من  وفد  مع  أفغانستان  دولة  إىل  بها 
للتحاور  الجديدة  األفغانية  السْلطة  ملقابلة  املجمع 
بجملة  املتعلقة  الرشعية  باألحكام  والتذكري  معهم، 
التعليم،  يف  الجنسني  كحق  املعارصة  القضايا  من 
والنهضة،  والبناء  التنمية  جهود  يف  املرأة  ومشاركة 
ثقافة ونرش  الوسطية،  بمنهج  االلتزام  وأهمية 
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 ومضات المعات عن ِسَير أعالم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )١( 

 معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد

 معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو

أربعة عقود َخَلْوَن عىل تأسيس قادة العالم اإلسالمي 
الجماعيِّ  لالجتهاد  معارصة  علمية  هيئة  أكب 
الرشيعة  يتكون أعضاؤها من صفوة وخرية علماء 
املعارصين يعضدهم كوكبة نرية متميزة من خباء 
والسياسة،  واالقتصاد  واالجتماع  الطبيعة  علوم 
املعارصة  الحياة  مشكالت  دراسة  بهدف  وذلك 
تهم  التي  القضايا  يف  الرشعيَّة  األحكام  وبيان 
محكمات  إىل  استنادا  البسيطة  أرجاء  يف  املسلمني 
النبويَّة،  الكلم  جوامع  من  ونفاذا  الحكيم،  الذكر 
واستئناسا باملقاصد السامية للمرشع، واستصحابا 
وارتكازاً  واالستنباط،  االستدالل  يف  األسالف  ملنهج 
جادت  التي  والفقهية  األصولية  القواعد  عىل 
األجيال. عب  والفقهاء  األصوليني  قرائح  بها 

الهيئة  تلك  أصبحت  الكريم  املوىل  من  وبتوفيق 
الدول بها  تلوذ  التي  العليا  الرشعية  املرجعيَّة  
واملجتمعات اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء 

نوازل  يف  الرشع  أحكام  معرفة  أجل  من  املسلمة   
العرص، ومستجدات الحياة. ولله الحمد حيث إن تلك 
املرجعية اصدرت قرارات رشعية ناصعة إزاء النوازل 
علمية  توصيات  تبنت  كما  واملتغريات،  واملستجدات 
ناجعة للتوجيه والتسديد والرتشيد. ولنئ قالها ذات 
»إن  املبارك:  ابن  الله  عبد  املبارك  الزاهد  اإلمام  يوم 
ة  من بركة العلم نسبته إىل أهله«، فإنَّ األمانة العامَّ
للمجمع تحس أن ثمة حاجة ماسة إىل تعريف األجيال 
البارزين  واألعالم  الراسخني،  الفقهاء  أولئك  بسري 
تلك  املحكمات، وصاغوا  القرارات  تلك  الذين نسجوا 
التوصيات النريات، بدءا بأولئكم الذين قضوا نحبهم 
منهم، ولحقوا بالرفيق األعىل، رحمهم الله وأسكنهم 
يتحفوننا  يزالون  ال  بمن  وانتهاء  جنانه،  فسيح 
باجتهاداتهم الصائبة، متعهم الله الصحة والعافية،
ثقة والداني  القايص  ليزداد  وذلك  بقاءهم،  وأطال 
التوصيات ورشاد  القرارات،  سداد  يف  واطمئنانا 

الورع  ذوي  كبار  علماء  عن  صادرة  بحسبانها 
تمكنوا  ممن  حسيبهم-  -والله  نحسبهم  والتقوى 
وتوافرت  املنشود،  االجتهادي  النظر  أدوات  من 
وتحقيقا،  اإلفتاء.  وآداب  االجتهاد  رشوط  فيهم 
األمانة  قررت  املهمة،  الفكرية  املسؤوليَّة  لهذه 
نرشتها  من  مساحات  تخصيص  للمجمع  ة  العامَّ
مخترصة  تعريفية  نبذة  إلعطاء  الشهرية  اإلخبارية 
لجهودهم،  تقديرا  وخباء  أعضاًء  املجمع  ألعالم 
بالرحمة  لهم  الدعاء  مع  بإسهاماتهم  واعرتافا 
هذا  إتمام  إىل  يوفقنا  أن  الله  وعىس  والقبول. 
ما  اإلصالح  إال  نريد  إن  القريب،   العاجل  يف  العمل 
العظيم. العيل  بالله  إال  توفيقنا  وما  استطعنا، 

 
أ.د. قطب مصطفى سانو 

األمني العام للمجمع

بن  الله  عبد  بن  صالح  الدكتور  الشيخ  معايل  ولد 
يف  بريدة  بمدينة  1950م  عام  أبريل   18 يف  حميد 
بها،  ونشأ  السعودية،  العربية  باململكة  القصيم 
االبتدائية  باملدرسة  والتحق  الكريم،  القرآن  وحفظ 
التحق  وفيها  مكة  قدم  ببيدة، ثم  واملتوسطة 
امللك  بجامعة  الرشيعة  بكلية  ثم  الثانوية،  باملدرسة 
العزيز يف مكة املكرمة،  حيث نال فيها شهادة  عبد 
الليسانس، ودرجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي. ثم 
القرى. أم  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  عىل   حصل 

الفقه  مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضوا  معاليه  عني 
السعودية  العربية  للمملكة   ممثال  الدويل  اإلسالمي 
العام  يف  انتخب  كما  2007م.  لعام  يوليو   9 يف 
الدويل.  الفقه اإلسالمي   نفسه رئيسا ملجلس مجمع 
العلمية  املناصب  من  العديد  معاليه  وتقلد  هذا، 
واإلدارية والسياسية املهمة، منها:  عمله مدرسا يف 
يف  محارضا  القرى، ثم  أم  يف جامعة  الرشيعة  كلية 
اإلسالمي االقتصاد  لقسم  ورئيسا  الجامعة،  نفس 

العليا  الدراسات  ملركز  ومديرا  نفسها،  الجامعة  يف 
بجامعة أم القرى، ووكيال لكلية الرشيعة للدراسات

بن  مصطفى  بن  قطب  البوفيسور  معايل  ولد 
إبراهيم سانو  يف 10 أبريل 1966م يف مدينة كانكان 
تعليمه  وتلقى  أفريقيا،  بغرب  غينيا  بجمهورية 
شيوخ  أيدي  وعىل  اإلسالم  نور  مدرسة  يف  األساس 
والرصف  النحو  علوم  درس  كما  كانكان،  مدينة 
والحديث والتفسري عىل عدد من شيوخ الحرم املكي 
إلتقان  العايل  الدبلوم  عىل  وحصل  املكرمة،  بمكة 
كما  بفرنسا،  الرتبية  وزارة  من  الفرنسية  اللغة 
تخصص  يف  الرتبية  بكالوريس  عىل درجة  حصل 
الرشف  مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  وأصوله  الفقه 
العربية  باململكة  سعود  امللك  جامعة  من  األوىل 
السعودية، وكان ترتيبه األول عىل الدفعة بالجامعة، 
وأصوله  الفقه  يف  اآلداب  ماجستري  عىل  حصل  كما 
دبلوم  ونال  نفسها،  الجامعة  من  ممتاز  بتقدير 
اإلسالميَّة واملاليَّة  املرصفيَّة  يف  العليا  الدراسات 

من الجامعة اإلسالمية العامليَّة بماليزيا، كما حصل 
عىل دكتوراه الفلسفة يف الحقوق يف تخصص أصول 
بطباعة  التوصية  مع  نفسها  الجامعة  من  الفقه 
يف  الدولة  دكتوراه  عىل  أيضا  وحصل  األطروحة. 
اإلسالميَّة املاليَّة  تخصص  يف  اإلسالميَّة  العلوم 

الرشيعة.  لكلية  عميدا  ثم  القرى،  أم  بجامعة  العليا 
كما عني معاليه نائبا للرئيس العام لشؤون املسجد 
للرئاسة  عاما  ورئيسا  النبوي،  واملسجد  الحرام 
العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، ويعد 
معاليه أول حامل شهادة دكتوراه يُعني إماما راتبا يف 
املسجد الحرام عام 1403هـ، كما ُعني معاليه رئيسا 
األعىل  للمجلس  1422هـ ، ورئيسا  الشورى  ملجلس 
امللكي.  بالديوان  ومستشارا  عام1430هـ   للقضاء 

والندوات  املؤتمرات  يف  واسعة  مشاركات  وملعاليه 
والعامة  الخاصة  والعاملية  العلمية  واملحارضات 
من  عدد  ملعاليه  ونرش  وخارجها،  اململكة  داخل 
رفع  منها:  القيمة،  واملحارضات  والبحوث  الكتب 
وتطبيقاته،  ضوابطه  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الحرج 
املسجد  خطب  ومن  النوازل،  فقه  يف  والجامع 
الحرام توجيهات وذكرى، وتلبيس مردود يف قضايا 
السعيد  والبيت  الدعوة،  يف  الحكمة  ومفهوم  حية، 
يف  وأهميته  الجماعي  واالجتهاد  الزوجني،  وخالف 
اإلسالم. يف  وآدابه  الحوار  وأصول  العرص،  نوازل 

األعىل  املعهد  من  )ممتاز(  ا  جدًّ مرشف  بتقدير   
تونس. بجمهوريَّة  الزيتونة  بجامعة  الدين  ألصول 

يف  منتدبا  عضوا  معاليه  عنيِّ  وقد  هذا، 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس 
2001م.  عام  غينيا  لجمهورية  ممثال 
وسياسية  وإدارية  علمية  مناصب  معاليه  وتقلد 
وأصوله،  املقارن  للفقه  أستاذا  عمله  منها:  مهمة، 
واملاليَّة اإلسالميَّة، ومقاصد الرشيعة ملدة ستة عرش 
العامليَّة  اإلسالميَّة  بالجامعة   )2009-1993( عاما 
بماليزيا، ومديرا مؤسسا للمعهد العاملي لوحدة األمة 
اإلسالمية بماليزيا، ونائب مدير للجامعة اإلسالميَّة 
الخارجيَّة  العالقات  لشؤون  بماليزيا  العامليَّة 
الدينيَّة  للشؤون  وزيرا  عمل  كما  واالبتكارات. 
للتعاون  ووزيرا   ،)2011-2009( غينيا  بجمهورية 
الدويل )2011-2016(، ووزيرا للشؤون الدبلوماسية 
دبلوماسيا  ومستشارا  الجمهورية،  برئاسة 
ثم   ،)2020-2016( الجمهورية  رئيس  لفخامة 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  ملجمع  عاًما  أمينا  عني 

باللغات  ومطبوعة  منشورة  وبحوث  كتب  ملعاليه 
معجم منها:  والفرنسيَّة،  واإلنجليزيَّة  العربيَّة 

الفتوى،  وصناعة  الفقه،  أصول  مصطلحات 
واالجتهاد يف فهم النص معالم وضوابط، واالجتهاد 
واملصالح  الراهن،  العرص  يف  املنشود  الجماعي 
مسائل  يف  إنكار  وال  املعارصة،  وتطبيقاتها  املرسلة 
واستثمار  والعمرة،  الحج  وموسوعة  االجتهاد، 
الفقه  يف  واالستثمار  اإلسالمي،  الفقه  يف  املدخرات 
نتعامل  وكيف  وضوابطه،  أحكامه  اإلسالمي 
املسلمة  املرأة  وحقوق  اإلسالمية،  املذاهب  مع 
وخارجه. البيت  داخل  املرأة  وعمل  وواجباتها،  
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 سماحة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

 فضيلة الشيخ محمد تقّي العثمانّي
بن  العثماني  تقّي  محمد  الشيخ  فضيلة  ُولد 
يف  1943م  عام  ياسني  بن  العثماني  شفيع  محمد 
بيت  الهندية يف  قرية ديوبند يف محافظة سهارنفور 
الدينية  العلوم  من  العديد  وتعلم  بالعلم،  مشهور 
بجامعة  التحق  ثم  باللغتني الفارسية واألوردية، 
الرشيعة  علوم  فيها  ودرس  يف كراتيش،  العلوم  دار 

عام  منها  والفرائض والحديث والتفسري،وتخّرج 
عربّي«  »فاضل  شهادة  عىل  قبلها  وحصل  1959م، 
عىل  حصل  كما  1958م،  يف  الرشف  درجة  بتقدير 
يف  1961م  عام  اإلفتاء«  يف  »التخّصص  شهادة 
الجامعة نفسها. ثم اتجه  لدراسة العلوم االقتصادية 

ياسية والحقوق،فحصل عىل شهادة اإلجازة يف  والسِّ
ياسة من جامعة كراتيش عام 1964م،  االقتصاد والسِّ
الجامعة  من  والحقوق  القانون  يف  واإلجازة 
يف  املاجستري  شهادة  ونال  عام 1967م،  نفسها 
1970م  عام  األوىل  ف  الرشَّ بمرتبة  العربية  العلوم 
اإلسالمية.  باكستان  بجمهورية   من جامعة بنجاب 
مجلس  يف  منتدبا  عضوا  فضيلته  عني  وقد  هذا، 
لجمهورية ممثِّال  الّدويلِّ  اإلسالمي  الفقه  مجمع 

1984م.  لعام  نوفمب   19 يف  اإلسالمية   باكستان 
منها:  املهمة،  املناصب  من  عددا  سماحته  وتقلد 
الفيدرالية  الرشعية  للمحكمة  قاضيا  عمل  أنه 

ُولد سماحة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخلييل 
بأفريقيا  زنجبار  يف  1942م،  املوافق  1361هـ  عام 
عمان،  سلطنة  من  والده  إليها  هاجر  التي  الرشقية 
الدينية  والعلوم  الكريم  القرآن  زنجبار  يف  ودرس 
والعربية عىل أيدي مشايخ العلم بالصورة التقليدية، 
1964م،   - 1384هـ  سنة  عمان  سلطنة  إىل  وانتقل 
وبعد وصوله إىل سلطنة عمان عمل مدرًسا يف والية 
بمسقط،  الخور  بمسجد  للتدريس  وانتقل  بهالء، 
األوقاف  بوزارة  اإلسالمية  للشؤون  مديًرا  وعني 
والشؤون اإلسالمية عام 1393هـ ـ 1974م، ثم عني 
مفتيا عاًما للسلطنة عام 1395هـ - 1975م بدرجة 
هذا.  يومنا  إىل  املنصب  هذا  يشغل  يزال  وال   وزير، 
الفقه  بمجمع  منتدبا  عضًوا  سماحته  وُعنيِّ 
يف  عمان  لسلطنة  ممثِّال  اإلسالمي الدويل 
1984م.  نوفمب   19 يف  املجمع   مجلس 
املهمة املناصب  من  العديد  سماحته  تقلد  وقد  هذا، 
السلطان إدارة مركز  رئاسة مجلس  األخرى، منها: 

الفخرية  والرئاسة  اإلسالمية،  للثقافة  قابوس 
املطبوعات  لجنة  ورئاسة  الرشعية،  العلوم  لكلية 
عدد  يف  عضوا  عمل  كما  والثقافة.  الرتاث  بوزارة 
منها:  عمان،  وخارج  داخل  العلمية  املؤسسات  من 
عضوية مجلس أمناء جامعة نزوى بُعمان، وعضوية 
مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي باألردن، وعضوية 
العاملية بإسالم  اإلسالمية  الجامعة  أمناء  مجلس 
أباد بباكستان، وعضوية املجمع العاملي للتقريب بني 
أكثر  لسماحته  وصدر  اإلسالمية يف إيران.  املذاهب 
يف التفسري والعبادات والفتاوى  مؤلفا   عرشين  من 
يف  علمية  ببحوث  سماحته  شارك  كما  وغريها، 
من  مجموعة  وله  متخصصة.  وندوات  مؤتمرات 
واملطبوعة،  املنشورة  والفتاوى  والبحوث  الكتب 
الحق،  ونداء  الحق،  وبرهان  الدامغ،  الحق  منها: 
والعقل بني جماح الطبع وترويض الرشع، وجواهر

االعتقاد،  نظم   يف  املراد  غاية  ورشح  التفسري، 
إىل اإلسالم  أمة  ومواجهته،  مظاهره  واالستبداد 

بباهني  اإللحاد  ومرصع  ومصريا،  مسريا  أين؟ 
تنجيل  ومتى  خاطئة،  مفاهيم  وتصحيح  اإليمان، 
وموسوعة  منتهاها؟  وأين  البرشي  العالم  مشكلة 
الخلييل. حمد  بن  أحمد  الشيخ  سماحة  فتاوى 

ملركز  ورئيسا  البحرين،  بمملكة  اإلسالمية  املالية 
رئيس  ونائب  بباكستان،  اإلسالمي  االقتصاد 
الرقابة  لهيئة  ورئيسا  كراتيش،  العلوم  دار  لجامعة 
العلوم  اإلسالمية،دّرس  البنوك  لبعض  الرشعية 
لدرجتي  املعادلة  العليا  الّدرجات  يف  اإلسالميّة 
بكراتيش،  العلوم  دار  بجامعة  والدكتوراه  املاجستري 
املعادلة  العاملية  بدرجة  النبوي  للحديث  ومدّرسا 
لدرجة املاجستري ومرشفا عىل درجتي التخصص يف 
اإلفتاء والدعوة. كما عنيِّ سماحته عضوا يف املجمع 
وعضوا  اإلسالمي،  العالم  برابطة  اإلسالمي  الفقهي 
اإلسالمي،  للفكر  اإلسالمي  البيت  آل  ألكاديمية 
اإلسالمّي  للبنك  الرشعية  الرقابة  لهيئة  وعضوا 
للمجموعة  للهيئة الرشعية  للتنمية )جدة(، وعضوا 
األمريكية. املتحدة  بالواليات   »Guidance«  املالية 

املنشورة  العلمية  املؤلفات  من  العديد   ولسماحته 
فقه  منها:  واإلنجليزية،  العربية  باللغات  واملطبوعة 
البيوع عىل املذاهب األربعة مع تطبيقاته املعارصة، 
وبحوث يف قضايا فقهية معارصة، وترجمة معارف 
القرآن إىل اإلنجليزية، وتكملة فتح امللهم برشح صحيح 
مسلم، وأصول اإلفتاء وآدابه، والصكوك وتطبيقاتها 
الذبائح. وأحكام  التورق،  وأحكام  املعارصة،  للمجلس  ورئيسا  اإلسالمية،  باكستان  لجمهورية 

للمؤسسات واملراجعة  املحاسبة  لهيئة  الرشعي 

 فضيلة البروفيسور روحان أمبي
داكار  مدينة  يف  أمبي  روحان  البوفيسور  ولد 
تعليمه  وتلقى  1934م،  عام  السنغال  بجمهورية 
يف  واللغة  والرصف  النحو  علوم  من  األساس 
واآلداب  الفلسفة  يف  البكالوريا  درس  ثم  الكتاتيب، 
العربية  يف  الليسانس  شهادة  عىل  وحصل  داكار،  يف 
الليسانس يف  اإلسالمية، كما حصل عىل  والدراسات 
املاجستري  درجة  ونال  واملعارص،  الحديث  التاريخ 
أنتا  شيخ  جامعة  من  الثالث  السلك  ودكتوراه 
يف  الدولة  دكتوراه  عىل  حصل  كما  بداكار،  جوب 
بفرنسا.  بباريس  السوربون  جامعة  من   اآلداب 
مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضوا  فضيلته  وعنيِّ 
لجمهورية  ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
1984م.   لعام  نوفمب   19 يف   السنغال 
 وشغل فضيلته العديد من الوظائف واملناصب، منها: 
والتكوين والبحوث  الدراسات  ملركز  رئيسا  عمله 
بداكار، اإلسالمي  للمعهد  عاما  ومديرا  اإلسالمية، 

لرئيس  ومستشارا  الوطنية،  للرتبية  عاما  ومفتشا 
الحكومة، كما عمل أستاذا بجامعة شيخ أنتا جوب، 
وأستاذ كريّس بجامعة شيخ أنتا جوب داكار، ورئيسا 
لإلدارة  الوطنية  باملدرسة  للمسابقة  التحكيم  للجنة 
للسنغال.  منها  الخروج  أو  بها  لاللتحاق  والقضاء 
للدراسات  السنغالية  للجمعية  عضوا  عنيِّ  كما 
الحقوق  لجنة  لدى  وخبريا  القضائية،  والبحوث 
اليونسكو،  منظمة  لدى  واستشاريا  اإلنسانية، 
للجنة  ورئيسا  إيسيكو،  منظمة  لدى  وخبريا 
العلمية الدولية لتحرير موسوعة منظمة اليونسكو 
يف  زائرا  أستاذا  عمل  كما  اإلسالمية.  الثقافة  حول 
يف  دّرس  حيث  املتحدة  الواليات  يف  املمفيس  جامعة 
الجامعة األدب الجاهيل، النحو العربي القديم، وعلم 
والحضارة الرتجمة،  وطريقة  وفن  الفقه،  أصول 
اإلسالم، وتاريخ  الوسطى،  القرون  يف  اإلسالمية 
الفكر. وتاريخ  التصوف،  إفريقيا،  يف  واإلسالم 

والبحوث  الكتب  من  مجموعة  أمبي  للبوفيسور 
املختلفة. العلمية  املجالت  يف  نرُشت  التي  العلمية 
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 فضيلة الدكتور عجيل جاسم سعود النشمي
فضيلته عىل شهادة الليسانس يف الرشيعة والقانون 
عام 1971م، وعىل درجة املاجستري عام 1974م، ونال 
عىل شهادة الدكتوراه عام 1977م من كلية الرشيعة 
العربيَّة.   والقانون بجامعة األزهر بجمهورية مرص 
مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضوا  فضيلته  ُعنيِّ 
يف  الكويت  لدولة  ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
العديد  فضيلته  شغل  1984م.  لعام  نوفمب   19
بقسم  مدرسا  عمله  منها:  املهمة،  املناصب  من 
الحقوق  بكلية  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة 
الرشيعة  لكلية  وعميدا  الكويت،  بجامعة 
رئيسا للهيئة  عمل  كما  اإلسالمية،  والدراسات 
ورئيسا للهيئة  الكويتي،  التمويل  لبيت  الرشعية 
علماء لرابطة  ورئيسا  الزكاة،  لبيت  الرشعية 

وعنيِّ الخليجي.  التعاون  مجلس  بدول  الرشيعة 
العالم  لرابطة  الفقهي  عضوا باملجمع  فضيلته 
بيت يف  الرشعية  الرقابة  لهيئة  وعضوا  اإلسالمي، 

سعود  بن  جاسم  بن  عجيل  الدكتور  فضيلة  ُولد 
الكويت،  يف  1946م  عام  العتيبي  األسعدي  النشمي 
تعليمه وواصل  الديني،  املعهد  يف  وتخرج  درس 

الفقه  مجال  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حصل  حتى 
حصل إذ  األزهر،  من جامعة  الفقه  وأصول 

األوروبي  باملجلس  وعضوا   الخليجي،  االستثمار 
لهيئة  الرشعي  باملجلس  وعضوا  والبحوث،  لإلفتاء 
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة 
األوقاف  وزارة  يف  الفتوى  هيئة  وعضو  البحرين،  يف 
فضيلته  وشارك  الكويتية.  اإلسالمية  والشؤون 
املؤتمرات  من  العديد  يف  ومعقبا  ومناقشا  باحثا 
العالم.  بلدان  من  عدد  يف  املتخصصة   والندوات 
العلمية  والبحوث  الكتب  من  عدد  ولفضيلته 
املعامالت  مستجدات  منها:  واملطبوعة،  املنشورة 
قيمة  وتغري  املالية،  املعامالت  وفتاوى  املالية، 
والتحاكم  والتحكيم  اإلسالمي،  الفقه  يف  العملة 
الذرائع  ومفاتيح  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الدويل 
مقدمات  ترتيب  يف  املنطق  علم  وأثر  عنها،  املنهي 
ومرصاد  الحنابلة،  عند  الفقهية  للفروع  االستدالل 
النصوص. فهم  لسوء  املوجهة  األصولية  القواعد 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد رشيد إبراهيم
يف  إبراهيم  الدكتور محمد رشيد  الشيخ  فضيلة  ُولد 
املالديف  الجنوبية من  الجزر  إحدى  فوامالك  جزيرة 
مقتبل  يف  الكريم  القرآن  وحفظ  1942م،  عام 
يف  الفيضية  املدرسة  يف  درس  ثم  الله،  بفضل  عمره 
يف  بويلور  الصالحات  الباقيات  كلية  ويف  جزيرته، 
الرشيف  األزهر  بجامعة  التحق  ثم  الهند،  جنوب 
االبتدائية  الشهادة  عىل  األزهر  من  وحصل  بمرص، 
1967م،  عام  الثانوية  والشهادة  1963م،  عام 
عام  والقانون  الرشيعة  كلية  من  العالية  واإلجازة 
الفقه  يف  املاجستري  درجة  عىل  حصل  كما  1971م، 
1973م،  عام  والقانون  الرشيعة  كلية  من  املقارن 
ودبلوم عام الرتبية من كلية الرتبية بجامعة األزهر 
1974م، وحصل عىل درجة الدكتوراه من كلية  عام 
املالديف  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف 
يف  املسلمة  األرسة  »مشاكل  بعنوان:  اإلسالمية 
اإلسالمية«. الرشيعة  ضوء  يف  وعالجها  املالديف 

مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضًوا  فضيلته  هذا،وعنيِّ 
املالديف  لجمهورية  ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
عام 1996م.  وتقلد فضيلته مناصب علمية وإدارية 
وسياسية مهمة، منها: عمله مدّرسا يف مدرسة أبي 
عبيدة يف الدمام باململكة العربية السعودية، ثم مدّرسا 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  يف  ثقافيًا  ومرشًفا 
الرشيعة  كلية  يف  محارضا  ثم  بالرياض،  اإلسالمية 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
املالديف،  جمهورية  رئاسة  يف  مستشاًرا  عمل  كما 
وزير  ونائب  الجمهورية،  رئاسة  يف  خاًصا  ووكياًل 
وقايض  اإلسالمية،  والشؤون  للعدل  ووزيرا  العدل، 
ورئيسا  العليا(،  املحكمة  )رئيس  املالديف  قضاة 
للجنة  ورئيسا  اإلسالمية،  للشؤون  األعىل  للمجلس 
املالديفية،  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة 
 ورئيسا للمجلس األعىل لإلفتاء بجمهورية املالديف. 
املنشورة. والبحوث  الكتب  من  عدد  لفضيلته 

 فضيلة الشيخ محمود مال بكري
1947م  عام  بكري  مال  محمود  الشيخ  فضيلة  ُولد 
الكامريون،  يف  دياماري  محافظة  ماروا  بمدينة 
النمط  عىل  بالكتاتيب  األوىل  دراسته  ودرس 
باملدارس  التحق  ثم  اإلفريقية،  القارة  يف  املعروف 
الفقه  الدهاليز، فدرس عىل والده  املعروفة بمدارس 
التحق  1967م  عام  ويف  والرصف،  والنحو  واللغة 
الثانوي،  بمعهدها  ودرس  اإلسالمية  بالجامعة 
1969م،  عام  الثانوية  الشهادة  عىل  وحصل 
1973م.  عام  )الليسانس(  العالية   واإلجازة 
الفقه  منتدبا يف مجلس مجمع  عنيِّ فضيلته عضوا 
عام  الكامريون  لجمهورية  ممثِّال  الدويل  اإلسالمي 
1997م. وتقلد فضيلته مناصب مهمة، منها: عمله 
بالثانوية  العربية  للغة  مدّرسا  1977م  عام  منذ 
منذ  راتبا  وإماما  الخاصة،  حلقاته  ويف  العامة، 
تم  كما  ماروا،  بمدينة  الكبري  للجامع  1986م  عام 
التابع بالكامريون  العلماء  ملجلس  رئيًسا  اختياره 

 للجمعية الثقافية اإلسالمية الكامريونية،  ومشاركا 
يف العديد من املؤتمرات الدولية التي نظمتها منظمة 
التعاون اإلسالمي، ودورات لجنة الدعوة يف إفريقيا، 
التأسييس  املجلس  يف  عضًوا  فضيلته  عنّي  كما 
لرابطة العالم اإلسالمي، ونائبًا لرئيس اتحاد علماء 
2010م،  عام  منذ  إفريقيا  يف منطقة وسط  أفريقيا 
وشارك فضيلته يف العديد من املؤتمرات التي نظمها 
القارة.  تعرتي  التي  املختلفة  القضايا  يف   االتحاد 
وسام  نال  بكري  مال  محمود  الشيخ  فضيلة 
 25 بتاريخ  اإلسالمي  التعاون  منظمة  من  التكريم 
مجال  يف  املتميزة  لجهوده  تقديرا  2019م  نوفمب 
الصحية،  والخدمات  والرتبوية  االجتماعية  التنمية 
يف  املواعظ  وإلقاء  التدريس  إىل  باإلضافة  اآلن  وهو 
املختلفة  املناسبات  يف  واملحارضات  الكبري  الجامع 
له جهود يف الدعوة واإلفتاء عىل مستوى الكامريون.
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األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 فضيلة الشيخ عزيز جان منصروف

فضيلة الشيخ محمد عبده عمر

ولد فضيلة الشيخ عزيز جان منرصوف )عبدالعزيز 
بجمهورية  فرغانة  يف  1944م  عام  منصور( 
أوزبكستان، تلقى تعليمه األساس يف ثانوية طشقند 
اإلسالمية التي سميت بعد عىل اسم اإلمام البخاري، 
السودان.  بجمهورية  اإلسالمية  الجامعة  يف   ودرس 
عنيِّ عضوا منتدبا يف مجلس مجمع الفقه اإلسالمي 
2007م.  عام  أوزبكستان  لجمهورية  ممثال   الدويل 
منها:  املهمة،  والوظائف  املناصب  من  العديد  توىل 
عمله سكرتريا تنفيذيا لهيئة تحرير مجلة »مسلمو 
يف  الفتوى  لقسم  ورئيسا  السوفياتي«،  الرشق 
املجلس الديني، وباحثًا يف معهد الدراسات الرشقية، 

1942م  عام  عمر  عبده  محمد  الشيخ  فضيلة  ُولد 
االبتدائي  تعلميه  اليمن، وتلقى  يف محافظة لحج يف 
واإلعدادي والثانوي يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، 
وتخّرج من الجامعة اإلسالمية )كلية أصول الدين( 
باملدينة املنورة عام 1969م، ومن جامعة األزهر عام 
1974م، وحصل عىل رسالة املاجستري يف أصول الفقه 
دبلوم  1976م، وحصل عىل  األزهر عام  من جامعة 
عام  العربية  للجامعة  التابع  املعهد  من  القانون  يف 
1976م. عنّي فضيلته عضًوا منتدبا يف مجلس مجمع

يف  اليمن  لجمهورية  ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
19 نوفمب لعام 1984م. توىل فضيلته عدة مناصب

محافظة  يف  العليا  املحكمة  رئيس  مثل:  مهمة، 
محافظة  يف  العدل  وزير  ومستشار  اليمن،  يف  شبوة 
وزارة  ووكيل  االجتماعي،  القضاء  ورئيس  عدن، 
علماء  جمعية  وعضو  باليمن،  واإلرشاد  األوقاف 
يف  شارك  عمر  عبده  محمد  الشيخ  فضيلة  اليمن. 
العديد من الدورات واملؤتمرات وله عدة بحوث وكتب 
مصادر  أهمها:  من  مختلفة،  مجاالت  يف  ومؤلفات 
منصب  الرشيعة،  مقاصد  اإلسالمية،  الرشيعة 
حقوق  اإلسالم،  يف  املرأة  دية  اإلسالم،  يف  الفتوى 
الغلو والتطرف. الحوار يف اإلسالم،  املرأة يف اإلسالم، 

للجنة  ورئيسا  موفارونهر،  النرش  دار  ورئيس 
الوزراء، ومستشار دولة  الدينية يف مجلس  الشؤون 
طشقند  لجامعة  رئيس  ونائب  الجمهورية،  لرئيس 
اإلسالمية، ونائب رئيس يف مركز الحضارة اإلسالمية، 
أوزبكستان.  يف  اإلسالمي  املجلس  رئيس   ونائب 
من  العديد  يف  ومحارضا  باحثا  فضيلته  شارك 
الكريم  القرآن  وفرسَّ  والدولية،  املحلية  املؤتمرات 
األوزبكية والروسية، كما ترجم  اللغتني  إىل  وترجمه 
العديد من الكتب الدينية من اللغة العربية والفارسية 
فضيلته  ويجيد  والروسية،  األوزبكية  اللغة  إىل 
والروسية. والفارسية  العربية  اللغة  وكتابة  تحدثا 

 فضيلة الدكتور أبوبكر دوكوري
عام  سابقا(  العليا  )فولتا  فاسو  بوركينا  يف  ُولد 
1952م، ودرس القرآن الكريم عىل والده وعىل بعض 
املشايخ املحلِّيِّني، وتلّقى تعليمه االبتدائي يف املدرسة 
عىل  حصل  حيث  العاصمة،  واغادوغو  يف  املركزية 
تلّقى  ثم  1966م،  عام  العربية  االبتدائية  الشهادة 
املتوسط  معهَدي  يف  والثانوي  املتوسط  تعليمه 
الشهادة  املنورة، حيث حصل عىل  باملدينة  والثانوي 
1972م. وحصل عىل شهادة  الثانوية األدبية يف عام 
ممتاز  بتقدير  1976م،  عام  الرشيعة  يف  الليسانس 
باملدينة  اإلسالمية  الجامعة  من  الرشف  مرتبة  مع 
عىل  وحصل  السعودية،  العربية  باململكة  املنورة 
درجة املاجستري يف أصول الفقه عام 1980م بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل من الجامعة نفسها، 
مع التوصية بطبع الرسالة والتبادل مع الجامعات، 
الفقه عام  أصول  الدكتوراه يف  درجة  ثم حصل عىل 
من  األوىل  الرشف  مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  1983م 
اللغة  ودرس  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  الجامعة 

املدرسة  ويف  بفرنسا،  السوربون  بجامعة  الفرنسية 
حيث  باريس،  يف  الفرنسية  والحضارة  للُّغة  الدولية 
حصل عىل دبلوم عايل يف اللغة والحضارة الفرنسية.
مجمع مجلس  يف  منتدبا  عضًوا  فضيلته  عنّي 
لجمهورية ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه 

1984م.  لعام  نوفمب   19 يف  فاسو   بوركينا 
 وتوىل فضيلة الدكتور دوكوري عدة مناصب مهمة 
عمله  منها:  التالية،  والدولية  املحلية  املؤسسات  يف 
اإلسالميَّة،  للشؤون  الجمهورية  لرئيس  مستشاًرا 
ومستشاًرا يف  الخارجية،  يف وزارة  ومستشارا 
العليا  املحكمة  يف  العايل، ومستشاًرا  التعليم  وزارة 
للمجلس  ورئيسا  فاسو،  بوركينا  بجمهورية 
والعلوم  للرتبية  اإلسالمي  العالم  ملنظمة  التنفيذي 
والثقافة )إيسيسكو(، ورئيساً لفرع مؤسسة محمد 
السادس للعلماء األفارقة ببوركينا فاسو، كما عنيِّ 
يف  لليونيسكو، وعضوا  العمومية  الجمعية  يف  عضوا 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  شخصيات  كبار  لجنة 
وعضوا باملجلس األعىل لرابطة العالم اإلسالمي بمكة 
املكرمة، وحصل عىل العديد من الجوائز األكاديمية. 
منها:  ومطبوعة  منشورة  وبحوث  كتب  لفضيلته 
الرشكات،  يف  األسهم  وزكاة  الورقية،  النقود  أحكام 
وأهمية  اإلسالم،  يف  وتحديده  النسل  وتنظيم 
واألخالق.  األحكام  معرفة  يف  الرشيف  الحديث 


