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صاحب املعالي الوزير األول املوريتاني يستقبل معالي األمين العام بنواكشوط
والرشاكة  التعاون  عالقات  تعزير  إىل  سعيًا 
اإلسرتاتيجية بينه وبني املؤسسات العلمية والدينية 
التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  داخل  والبحثية 
عىل  للمجمع  العامة  األمانة  من  وحرًصا  اإلسالمي، 
بأنشطة  علًما  باملنظمة  األعضاء  الدول  إحاطة 
خّطته  خاصة  ومشاريعه،  وبرامجه  املجمع 
الدكتور  األستاذ  معايل  زار  األخرية،  اإلسرتاتيجية 
للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 
ولد  محمد  السيد  املوريتاني  األول  الوزير  معايل 
رجب  شهر  من   09 الخميس  يوم  مسعود،  بالل 
لعام  فرباير  شهر  من   10 املوافق  1443هـ  لعام 
بمدينة  األوىل  الوزارة  بمقر  بمكتبه  2022م، 
املوريتانية. اإلسالمية  بالجمهورية  نواكشوط 

هذا، وقد رّحب معايل الوزير األول بضيفه ومرافقه، 
مشاركته  عىل  شكره  كما  الزيارة،  عىل  وشكره 
املنعقد  السلم  لتعزيز  الثاني  اإلفريقي  املؤتمر  يف 
بها  يقوم  التي  املقدَّرة  الجهود  نًا  مثمِّ بنواكشوط، 
مجمع الفقه اإلسالمي الدويل من أجل تعزيز منهج 
الوسطية ونرش ثقافة االعتدال والتسامح والتعايش. 
ثم أشاد معاليه بدور املجمع املتميز يف مجال مكافحة 
الغلو والتطرف والتعصب واإلرهاب،- منّوًها يف هذا 
إىل  املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  بتطّلع  الصدد 
اإلفريقي  املؤتمر  عىل  القائمني  لجهود  املجمع  دعم 
الثاني لتعزيز السلم املنعقد حاليًّا بنواكشوط، وذلك 
اعتباًرا بكون أهداف ذلك املؤتمر ُمندِرجة ضمن أهداف

املجمع املهمة، مما يتطّلب تكامل الجهود والتنسيق 
استمرار  بالتأكيد عىل  بينهما، وختم معاليه حديثه 
حكومته يف تقديم الدعم والرعاية املطلوبنَي لألمانة

بأنشطتها  القيام  من  لها  تمكينًا  للمجمع؛  العامة 
املجمع  بني  الدائمة  للرشاكة  وتعزيًزا  وبرامجها، 
املوريتانية. والدينية  العلمية  املؤسسات  كافة  وبني 

عن  للمجمع  العام  األمني  معايل  أعرب  جانبه،  ومن 
األول  الوزير  ملعايل  الفائق  وتقديره  الجزيل،  شكره 
إليه  ونقل  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال  ُحسن  عىل 
الدكتور صالح  الشيخ  املجمع،  رئيس  تحيات معايل 
بن عبد الله بن حميد -حفظه الله-، وتحيات أعضاء 
وخرباء املجمع، كما أعرب ملعاليه عن شكر وتقدير 
اإلسالمية  للجمهورية  للمجمع  العامة  األمانة 
الدائمة  والرعاية  املستمر  الدعم  عىل  املوريتانية 
بها  تحظى  التي  الطيبة  باملكانة  مشيًدا  للمجمع، 
املوريتانيني العلماء  لدى  املجمع  وتوصيات  قرارات 

والقائمني عىل الشأن الديني بالدولة، ومشريًا إىل أن 
الشؤون  ووزارة  املجمع  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 
ذلك.  عىل  دليل  أكرب  األصيل  والتعليم  اإلسالمية 
تعريفية  نبذة  لتقديم  الفرصة  معاليه  اغتنم  ثم 
وبرامَج وأهداًفا  ورسالًة  رؤيًة  املجمع  عن  ضافية 

ومشاريع، ُمعِربًا يف هذه األثناء عن استعداد املجمع 
كافة  مع  والتواصل  التعاون  ُعرى  لتوثيق  التاّم 
مختلف  يف  موريتانيا  يف  والعلمية  الدينية  السلُطات 
الربامج  وتنظيم  الجهود  تنسيق  بهدف  املجاالت 
السلم  تعزيز  إىل  الهادفة  واألنشطة  واملؤتمرات 
وجميع  املتطرف،  الفكر  ومكافحة  واالستقرار 
فضالً  واإلرهاب،  والتعّصب  والغلّو  العنف  أشكال 
السلُطات  مع  املنشود  للتعاون  املجمع  استعداد  عن 
املوريتاني  النموذج  إبراز  أجل  من  املوريتانية 
الناجح يف مجال التكامل املتني بني املقاَربات األمنية 
واإلرهاب.  التطرف  محاربة  يف  الفكرية  واملقاَربات 
واألمان  األمن  بدوام  بالدعاء  حديثه  معاليه  وختم 
اإلسالمية  للجمهورية  واالزدهار  واالستقرار 
املوريتانية قيادًة وشعبًا. ثم قدَّم ملعاليه نسخة من 
املجمع،  وتوصيات  قرارات  لكتاب  الرابع  اإلصدار 
ونسخة من الخطة اإلسرتاتيجية الخمسية للمجمع.

األول،  الوزير  ديوان  مديرة  اللقاء  حرض  وقد  هذا، 
السيدة عيش فال فرجس، واملستشار املكلَّف بالشؤون 
اإلسالمية بالوزارة األوىل، السيد أحمد سالم ولد ميابه، 
واألستاذ أمجد املنيس، رئيس قسم املراسم باملجمع.

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي واتحاد علماء أفريقيا يوقعان مذكرة تعاون

والتنسيق  والرشاكة  التعاون  عالقات  تعزيز  إطار  يف 
العلمية  الدويل واملؤسسات  الفقه اإلسالمي  بني مجمع 
واألبحاث  الدراسات  مجال  يف  تنَشط  التي  والدينية 
وانطالًقا  وخارجه،  اإلسالمي  العالم  داخل  والفتاوى 
االجتهاد  تشجيع  عىل  تنّص  التي  املجمع  أهداف  من 
الجماعي يف قضايا الحياة املعارصة ومشكالتها بهدف 
وّقع  اإلسالمية،  الرشيعة  من  النابعة  الحلول  تقديم 
األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
بابا  محمد  سعيد  الدكتور  سعادة  مع  للمجمع،  العام 
سيال، األمني العام التحاد علماء أفريقيا، اتفاقية تعاون 
01 من شهر  األربعاء  املؤسستني، يوم  اسرتاتيجي بني 
2022م  فرباير  شهر  من   02 املوافق  1443هـ  رجب 
االتفاقية  هذه  وتهدف  زوم.  تقنية  عرب  بُعد  عن  وذلك 
إىل بناء رشاكة إسرتاتيجية يف مجال االستفادة املتبادلة 
من اإلمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستني، 
من  املعارصة  والقضايا  للنوازل  املشرتكة  والدراسة 
أجل ُحسن توجيهها وترشيدها. كما تهدف االتفاقية.

إىل التنظيم املشرتك للمؤتمرات والندوات وإقامة ِورش 
واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل  والتدريب،  العمل 
وتمثيل الجهتني يف أعمال املؤتمرات والندوات التي تُعقد 
بينهما  املشرتك  االهتمام  مجال  يف  منهما  كل  بمعرفة 
األمني  معايل  عرّب  االتفاقية،  عىل  اإلمضاء  وعِقب 
تكون  أن  وأَمله  التعاون،  بهذا  اعتزازه  عن  العام 
هذه املذكرة بداية مرحلة جديدة يف عالقات التعاون 
املتينة واملستدامة بني املجمع واتحاد علماء إفريقيا 
يف جمهورية مايل، من أجل تنسيق الجهود، وتقديم 
ولسائر  املعارصة،  الحياة  ملشكالت  الناجعة  الحلول 
وأّكد  أجمع.  العالم  يف  املسلمني  تهم  التي  القضايا 
معاليه أّن اتحاد علماء إفريقيا سيجد من املجمع كل 
الدعم والتشجيع لتمكينه من بيان األحكام الرشعية 
يف القضايا واملسائل التي تهم املسلمني يف جميع أنحاء 
إفريقيا. من جهته، عرّب سعادة أمني عام االتحاد عن 
والتي ستفسح  االتفاقية،  بإتمام هذه  بالغ رسوره 
وخربات  بُقدرات  لالستعانة  االتحاد  أمام  املجال 
املجمع العلمية الهائلة، مما يعود بالنفع املبارش عىل 
مستوى املخَرجات العلمية والبحثية لالتحاد، وُقدرته 
سعادته  وأضاف  األمثل.  الوجه  عىل  دوره  أداء  عىل 
لعلماء  والعلمي  الفقهي  املجمع  دعم  إىل  يتطلع  أنّه 
إفريقيا من خالل عقد ندوات متخصصة مشرتكة مع 
املجمع تدور محاورها حول قضايا ومشاغل الدول 
اإلفريقية إىل جانب توفري دورات تدريبية مكثفة عىل

االتحاد. علماء  مستوى  ورفع  لتطوير  السنة  مدار 
تشكيل  عىل  الطرفان  وافق  املذّكرة،  لبنود  وتنفيذًا 
بينهما،  التعاون  أوُجه  تحّدد  متخصصة  لجنة 
يف  الوارد  التصّور  حسب  التنفيذ  وآليّات  وُطرق 
االستعانة  يف  الصالحية  ولها  نفسها،  املذكرة 
االتفاقية. بنود  جميع  لتنفيذ  مناسبًا  تراه  بمن 

بامبا،  عمر  الدكتور  التوقيع  حفل  حرض  وقد  هذا، 
واألستاذ  إفريقيا،  علماء  باتحاد  التنفيذي  املدير 
الديوان  شؤون  إدارة  مدير  الشوك،  املنذر  محمد 
حسني،  أمجد  سارة  والسيدة  باملجمع،  واملراسم 
والدكتور  باملجمع،  واملرأة  األرسة  شؤون  مديرة 
عبد الفتاح أبنعوف، مدير إدارة التخطيط والتعاون 
درامه،  مانتا  الحاجي  والدكتور  باملجمع،  الدويل 
مراد  واألستاذ  باملجمع،  الدويل  التعاون  قسم  رئيس 
التلييل، مستشار معايل األمني العام لشؤون اإلعالم.
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 معالي األمين العام للمجمع يشارك يف احتفالية اليوم العاملي لألخوة
بأبوظبي اإلنسانية 

شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
 04 املوافق  1443هـ  رجب  شهر  من   03 الجمعة 
الفكرية  الندوة  أعمال  يف  2022م،  فرباير  شهر  من 
االفرتاضية التي نّظمها مركز زايد للدراسات والبحوث 
“وثيقة  عنوان:  تحت  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع 
وذلك  الخالد”،  اإلنساني  الرتاث  نرباس  ظبي..  أبو 
أقرَّته  الذي  اإلنسانية  العاملي لألخّوة  اليوم  بمناسبة 
األمم املتحدة يف الرابع من فرباير من كل عام؛ تخليًدا 
ظبي. أبو  من  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  إطالق  ليوم 

شكره  عن  العام  األمني  معايل  عرّب  مداخلته،  ويف 
للمشاركة  دعوته  عىل  اإلمارات  تراث  لنادي  الجزيل 
مواضيع  أهم  من  واحد  حول  املهّمة  الندوة  هذه  يف 
املكانة  إيالؤه  جميًعا  علينا  يجب  والذي  الساعة 
وأكد  وتمحيًصا.  ودراسًة  بحثًا  يستحّقها  التي 
أهم  من  تعّد  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  أّن  معاليه 
فرتة  يف  ُوِلَدت  كْونها  البرشية،  عرَفتها  التي  الوثائق 
تذّكر  مبادرة  إىل  ماّسة  بحاجة  أجمع  العالم  كان 
اإلنسانية  األخوة  بأهمية  واملجتمعات  الشعوب 
يف  أتَت  الوثيقة  أّن  وأضاف  وِقيَمها.  مبادئها  وتََمثُّل 
مشتعلة  والرصاعات  االحرِتاب  نريان  كانت  مرحلة 
تذكري  رضورة  اقتىض  مّما  األرجاء،  من  كثري  يف 
وفصلها  أصلها  يف  اإلنسانية  األخوة  بأن  البرشية 
منها  واالنطالق  بها  االعتصام  ينبغي  إلهيّة  ِمنٌّة 
لبناء العالقات بني البرش يف كل مكان ويف كل زمان، 
متكاملة وثيقة  “إنها  قائالً:  معاليه  أضاف  ثم 
يف تُطرح  التي  التساؤالت  كل  عن  تُجيب  وشاملة 

امُلقبلة.  العصور  يف  ستُطرح  والتي  الحايل  العرص 
املناسبة،  هذه  يف  جميًعا  بنا  َحِريٌّ  فإنَّه  ولذلك، 

 أن نعيش هذه األخوة يف سلوكنا وأخالقنا وعقيدتنا 
وتعامالتنا، وأن تكون األخّوة حارضًة يف كل ما نقوم 
ينعكس ذلك عىل  أن  بل يجب  اليومية،  به يف حياتنا 
إخوة  هم  مّمن  حولنا  بمن  عالقتنا  وعىل  ترّصفاتنا 
أنني  كما  اإلنسانية،  يف  لنا  نُظراء  أو  الدين  يف  لنا 
إىل  العالم  يف  التعليم  مؤسسات  عىل  القائمني  أدعو 
يف  اإلنسانية  لألخّوة  العاملي  اليوم  وإدراج  تسجيل 
للجميع،  معروًفا  يصبح  لكي  الدراسية؛  املناهج 
بأْسرِه”. الكون  والسالم  واملحبة  التسامح  وليَُعّم 

والتقدير  الشكر  بتقديم  مداخلته  معاليه  وختم 
تراث  نادي  املتحدة ممثلة يف  العربية  اإلمارات  لدولة 
الشيخ  معايل  وإىل  الندوة،  لهذه  عْقده  عىل  اإلمارات 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 
األخّوة  مهرجان  وتنظيم  رعاية  عىل  باإلمارات 
التسامح  بِقيَم  واهتمامها  الوزارة  ودعم  اإلنسانية، 
أرض  عىل  عمليًّا  ذلك  وترجمة  الناس،  بني  واملحبة 
الواقع من خالل احتضان الجميع عىل أرض اإلمارات 
بينهم. السلمي  والتعايش  القانون  احرتام  َكنَف  يف 

اإلنسانية  األخّوة  وثيقة  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

أحمد  الدكتور  األستاذ  األكرب  اإلمام  فضيلة  وّقعها 
فرانسيس،  والبابا  الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب، 
بابا الكنيسة الكاثوليكية، يف أبو ظبي عام 2019م، 
وهي تعّد إنجاًزا تاريخيًّا وإنسانيًّا عظيًما يستند عىل 
اإليمان الذي أعطى بُعًدا إنسانيًّا من حيث األساسات 
لكل  رسالة  وهي  واألهداف،  واملنطَلقات  والقواعد 
وقد  ِعرق.  أو  ِدين  أو  موقٍع  إىل  النظر  دون  البرشية 
جمعت الوثيقة بني النص الديني واإلنساني، وقدَّمت 
بني  والواجبات  الحقوق  عن  شافيًا  ضافيًا  عرًضا 
ومستداًما  قويًما  نهًجا  ورَسمت  األديان،  أتباع  كل 
من  عامليًّا  دستوًرا  يصبح  أن  يجب  القادمة  لألجيال 
أجل التسامح والتعايش واملحبة بني الناس جميعا.

كامَلني  يوَمني  مدار  عىل  الندوة  يف  شارك  وقد  هذا، 
العلماء  ومن  الدينية  الشخصيات  من  العديد 
الرساالت  إىل  ينتمون  الذين  واألكاديمينّي  واملفكرين 
ممثيل  من  العديد  إىل  إضافة  الثالث،  السماوية 
الشعوب واألديان املختلفة التي تعيش يف أمن وسالم 
عرشات  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  أرض  عىل 
السنني، ومن أبرز املشاركني فضيلة الشيخ الدكتور 
إدارة  ومدير  املفتني  كبري  الحّداد،  العزيز  عبد  أحمد 
الخريي  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  بدائرة  اإلفتاء 
التنفيذي  الرئيس  حّداد،  نبيل  واألب  دبي،  بإمارة 
ملركز التعايش الديني يف اململكة األردنية الهاشمية، 
األنبا  كاتدرائية  راعي  أمني،  فخري  بيشوي  والِقّس 
وغريهم،  بأبوظبي  األرثوذكس  لألقباط  أنطونيوس 
فاتح  محمد  الدكتور  الجمعة  يوم  الجلسة  وأدار 
والبحوث. للدراسات  زايد  مركز  يف  باحث  زغل، 

معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون املوريتاني يستقبل معالي األمين العام

استقبل معايل السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون واملوريتانيني بالخارج، 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، يوم الخميس 09 
10 من شهر  1443هـ املوافق  من شهر رجب لعام 
بمدينة  الوزارة  بمقر  بمكتبه  2022م  لعام  فرباير 
املوريتانية. اإلسالمية  بالجمهورية  نواكشوط 

وهنّأه  بضيفه،  الوزير  معايل  رّحب  وقد  هذا، 
بارز  وقيادّي  ريادّي  دور  من  به  يقوم  ما  عىل 
أعرب  ثم  املجمع،  إدارة  يف  املتميز  أدائه  خالل  من 
بتعزيز التاّم  املوريتانية  الحكومة  التزام  عن  له 
اإلسالمي التعاون  منظمة  مع  التعاون  عالقات 

اإلسالمي  الفقه  مجمع  خاصة  أجهزتها،  وجميع 
مواطن  تاريخه  يف  األوىل  للمرة  يرأسه  الذي  الدويل 
شخص  يف  ممثَّالً  اإلفريقية  املجموعة  من 
لدعم  وزارته  استعداد  عن  له  أعرب  كما  معاليه. 
إىل  الهادفة  املجمع  وبرامج  مشاريع  مختلف 
كما  العالم.  يف  واملحبة  والتسامح  السالم  تعزيز 
تطّرق الجانبان خالل اللقاء إىل مخَرجات وتوصيات 
يف  املنعقد  السلم  لتعزيز  الثاني  اإلفريقي  املؤتمر 
نواكشوط، وما طرحه من مواضيع مهمة وحّساسة 
تخدم تعزيز األمن والسالم وروح التسامح بني البرش.

الوزير  معايل  العام  األمني  معايل  شكر  جانبه،  من 
عىل االستقبال الحاّر امليلء بمشاعر املحبة والتقدير، 
منّوًها بمتانة العالقة األخوية والصداقة التي تربطه 
العظيم  امتنانه  عن  ومعرّبًا  سنوات،  منذ  بمعاليه 
املوريتانية  اإلسالمية  للجمهورية  الفائق  وتقديره 
وجميع  للمجمع  املستمر  دعمها  عىل  وشعبًا  قيادًة 
أجهزة املنظمة؛ تعزيًزا لروح العمل اإلسالمي املشرتك 
والتعاون األخوي والبناء بني دول املنظمة. كما أعرب 
معاليه عن تهنئته للجمهورية اإلسالمية املوريتانية 
وملنتدى أبو ظبي للسلم عىل نجاح املؤتمر األفريقي 
الثاني لتعزيز السلم، وأهمية التوصيات الصادرة عن 
املؤتمر، مشريًا إىل أن انعقاد هذا املؤتمر يف نواكشوط 
تأكيد عىل نجاح النموذج املوريتاني املبارك يف مكافحة

أمنيّة  مقاَرباٍت  خالل  من  واإلرهاب  والغلو  التطرف 
وفكرية رصينة وناجعة آتَت أُكلها، وتستحق اإلشادة 
العالم. أنحاء  يف  كثرية  أماكن  يف  منها  واالستفادة 

إقامة  إىل  تطّلعه  باإلعراب عن  وختم معاليه حديثه 
واملؤسسات  املجمع  بني  إسرتاتيجية  رشاكات 
موريتانيا،  يف  والدينية  والدبلوماسية  العلمية 
تتعّلق  التي  والقضايا  املوضوعات  يف  وخاصة 
تزويد  خالل  من  الدينية  الدبلوماسية  بتعزيز 
املعلومات  بكافة  الدبلومايس  القطاع  يف  العاملني 
النمطية  الصورة  تصحيح  بكيفية  تتصل  التي 
واألخرى. الَفينة  بني  باإلسالم  إلصاقها  يتم  التي 

أحمد  سيد  الشيخ  السفري  اللقاء  حرض  وقد  هذا، 
العربية  الدول  جامعة  مدير  السالك،  محمد  ولد 
العامة  باإلدارة  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة 
واألستاذ  بالوزارة،  األطراف  متعدد  للتعاون 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  املنيس،  أمجد 
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 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ووزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي
بموريتانيا يوّقعان مذكرة تعاون

التعاون والرشاكة والتنسيق  يف إطار تعزيز عالقات 
واملؤسسات  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بني 
الدراسات  مجال  يف  تنَشط  التي  والدينية  العلمية 
اإلسالمي  العالم  داخل  والفتاوى  واألبحاث 
تنّص  التي  املجمع  أهداف  من  وانطالًقا  وخارجه، 
الحياة  قضايا  يف  الجماعي  االجتهاد  تشجيع  عىل 
النابعة  الحلول  تقديم  بهدف  ومشكالتها  املعارصة 
الدكتور  من الرشيعة اإلسالمية، وّقع معايل األستاذ 
مع للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 

أعمر طالب، وزير  الّداه ولد سيدي ولد  السيد  معايل 
بالجمهورية  األصيل  والتعليم  اإلسالمية  الشؤون 
إسرتاتيجي  تعاون  اتفاقية  املوريتانية،  اإلسالمية 
لعام  08 من شهر رجب  األربعاء  يوم  الجهتني،  بني 
2022م،  09 من شهر فرباير لعام  1443هـ املوافق 
وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة املوريتانية نواكشوط.

وتهدف هذه االتفاقية إىل بناء رشاكة إسرتاتيجية يف 
والقدرات  اإلمكانات  من  املتبادلة  االستفادة  مجال 
املشرتكة  والدراسة  للمؤّسستني،  والبحثية  العلمية 
للنوازل والقضايا املعارصة من أجل ُحسن توجيهها 
وترشيدها. كما تهدف االتفاقية إىل التنظيم املشرتك 
للمؤتمرات والندوات وإقامة ِورش العمل والتدريب، 
الجهتني  وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل 
بمعرفة  تُعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف 
بينهما.  املشرتك  االهتمام  مجال  يف  منهما  كل 
األمني  معايل  عرّب  االتفاقية،  عىل  اإلمضاء  وعِقب 
مقر  بزيارة  الفائقة  سعادته  عن  للمجمع  العام 
االتفاقية هذه  بإبرام  البالغ  رسوره  وعن  الوزارة، 
الدول تُكنّه  الذي  الكبري  االحرتام  عىل  ترُبِهن  التي 
تقديره عن  عرّب  كما  للمجمع،  باملنظمة  األعضاء 

املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  تبذُله  ملا  العظيم 
الوسطية  منهج  نرش  يف  محمودة  جهود  من 
والتعايش  والتسامح  االعتدال  ثقافة  وتعزيز 
دعم  عىل  وأثنى  والشعوب،  األديان  بني  السلمي 
للمجمع  املتواصل  املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 
ودوليًّا.  إقليميًّا  املختلفة  واملنتديات  االجتماعات  يف 
املذّكرة  هذه  تكون  أن  يف  أَمله  عن  معاليه  عرّب  كما 
القوية  التعاون  عالقات  يف  جديدة  مرحلة  بداية 
والجمهورية الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بني 

بتنسيق  يتصل  فيما  خاصة  املوريتانية،  اإلسالمية 
الحلول  تقديم  أجل  من  التواصل  وتعزيز  الجهود 
الناجعة ملشكالت الحياة املعارصة، ولسائر القضايا 
التي تهّم املسلمني يف إفريقيا، كما أكد عىل استعداد 
الذي  والعلمي  الفقهي  الدعم  كل  لتقديم  املجمع 
برامجها  تنفيذ  من  تمكينها  بغية  الوزارة  تحتاجه 
املوريتانية. اإلسالمية  الجمهورية  داخل  وأنشطتها 
من جهته، عرّب معايل الوزير عن بالغ رسوره بإتمام
وزارته أمام  املجال  ستفسح  والتي  االتفاقية  هذه 

العلمية املتميزة  لالستعانة بقدرات وخربات املجمع 
املخَرجات  مستوى  عىل  املبارش  بالنفع  يعود  مما 
عىل  وُقدرتها  للوزارة  والتدريبية  والبحثية  العلمية 
وجه.  أكمل  عىل  واإلقليمي  الوطني  دورها  أداء 
الفقهي  املجمع  دعم  إىل  يتطّلع  أنّه  معاليه  وأضاف 
الوزارة املختلفة  والعلمي لعلماء موريتانيا وهياكل 
من خالل عقد ندوات متخصصة مشرتكة مع املجمع 
الجمهورية  ومشاغل  قضايا  حول  محاورها  تدور 
اإلسالمية املوريتانية ومنطقة غرب إفريقيا عموًما، 
مدار  عىل  مكثفة  تدريبية  دورات  توفري  جانب  إىل 
املوريتانيني.  العلماء  مستوى  ورفع  لتطوير  السنة 
تشكيل  عىل  الطرفان  وافق  املذكرة،  لبنود  وتنفيذًا 
بينهما،  التعاون  أوُجه  تحّدد  متخصصة  لجنة 
يف  الوارد  التصّور  حسب  التنفيذ  وآليّات  وُطرق 
االستعانة  يف  الصالحية  ولها  نفسها،  املذكرة 
االتفاقية.  بنود  جميع  لتنفيذ  مناسبًا  تراه  بمن 
بيت  الدكتور  سعادة  التوقيع  حفل  حرض  وقد  هذا، 
واألستاذ  للوزارة،  العام  األمني  لسود،  أحمد  الله 
باملجمع. املراسم  قسم  رئيس  املنيس،  أمجد 

مجمع الفقه االسالمي الدولي واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
 الالجئين يتشاوران حول تنظيم فعالية عن العمل الخيري اإلسالمي

والـــرشاكات يف التوجيـــه اإلســـرتاتيجي والشـــفاف 
ــاف  ــات واألوقـ ــزكاة والصدقـ ــوال الـ ــرصف أمـ لـ
وغريهـــا بوصفهـــا أدوات ناجعـــة مـــن أدوات 
ـــا  ـــن توجيهه ـــؤدي حس ـــي ي ـــالمي الت ـــل اإلس التموي
إىل تحقيـــق أكـــرب أثـــر ممكـــن يف حيـــاة الفئـــات 
ــيما  ــم، ال سـ ــة والعالـ ــا يف املنطقـ ــر ضعفـ األكثـ
املجتمعـــات الالجئـــة والنازحـــة ويف هـــذا اإلطـــار، 
ـــتاذ  ـــن األس ـــاع كل م ـــذا االجتم ـــع يف ه ـــل املجم مثَّ
ـــات  ـــالم والعالق ـــر اإلع ـــيس مدي ـــد االدري ـــد ولي محم
ــوي،  ــارة البديـ ــيدة سـ ــع، والسـ ــة باملجمـ العامـ
مديـــرة شـــؤون األرسة واملـــرأة باملجمـــع، واملـــرأة

ـــع  ـــني مجم ـــرتك ب ـــاون املش ـــل التع ـــار تفعي يف إط
الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل واملفوضيـــة الســـامية 
ـــاع  ـــد اجتم ـــني، ُعق ـــؤون الالجئ ـــدة لش ـــم املتح لألم
تنســـيقي مشـــرتك بـــني الطرفـــني يـــوم الثالثـــاء 
ـــق 15  ـــام 1443هــــ املواف ـــب لع ـــهر رج ـــن ش 14 م
ـــال  ـــرب االتص ـــام 2022م ع ـــر لع ـــهر فرباي ـــن ش م
ـــة  ـــم فعالي ـــاع إىل تنظي ـــذا االجتم ـــدف ه ـــي. ويه املرئ
ـــع  ـــاون م ـــالمي بالتع ـــريي اإلس ـــل الخ ـــول العم ح
ــؤون  ــدة لشـ ــم املتحـ ــامية لألمـ ــة السـ املفوضيـ
الالجئـــني لتســـليط الضـــوء عـــىل األهميـــة 
ــالمي، ــريي اإلسـ ــل الخـ ــا للعمـ ــدة عامليـ املتزايـ
ــة ــات الدوليـ ــة واملنظمـ ــات الخرييـ ودور املؤسسـ

ــار  ــيل املستشـ ــراد التليـ ــتاذ مـ ــع، واألسـ باملجمـ
اإلعالمـــي ملعـــايل األمـــني العـــام للمجمـــع.

ــا  ــني اتفقـ ــارة إىل أن الطرفـ ــدر اإلشـ ــذا وتجـ هـ
ـــهر  ـــة ش ـــّدة يف نهاي ـــة ج ـــدوة بمدين ـــد الن ـــىل عق ع
ــن  ــد مـ ــور العديـ ــك بحضـ ــادم وذلـ ــارس القـ مـ
ـــالمي  ـــم اإلس ـــة بالعال ـــة والديني ـــات الفقهي املؤسس
إضافـــة إىل املؤسســـات والصناديـــق والبنـــوك 
اإلســـالمية الناشـــطة يف مجـــال الـــزكاة والعمـــل 
الخـــريي اإلنســـاني مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
ـــني  ـــن واإلعالمي ـــاء واملفكري ـــن العلم ـــة م ومجموع
ـــريي. ـــل الخ ـــال العم ـــطني يف مج ـــن والناش البارزي
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مبعوثة خاصة لقضايا املرأة من الخارجية األمريكية تزور مقر املجمع بجدة

ــة  ــاون والرشاكـ ــات التعـ ــز عالقـ ــار تعزيـ يف إطـ
ـــدويل  ـــالمي ال ـــه اإلس ـــع الفق ـــني مجم ـــيق ب والتنس
ـــأن  ـــري الش ـــى بتدب ـــي تعن ـــمية الت ـــلطات الرس والس
ـــارج  ـــلمني خ ـــا املس ـــىل قضاي ـــي واإلرشاف ع الدين
ــة  ــة العامـ ــر األمانـ ــالمي، زار مقـ ــم اإلسـ العالـ
للمجمـــع بجـــدة يـــوم الخميـــس 16 مـــن شـــهر 
ـــ  املوافـــق 17 مـــن شـــهر  رجـــب لعـــام 1443ه
ـــة  ـــن وزارة الخارجي ـــد م ـــام 2022م، وف ـــر لع فرباي
بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة برئاســـة الســـيدة 
ـــرأة  ـــا امل ـــة لقضاي ـــة الخاص ـــريي، املبعوث ـــا أم رين
ـــة،  ـــان بالخارجيةأمريكي ـــوق اإلنس ـــة وحق األفغاني
منصـــور،  روشـــاني  املستشـــارة  ترافقهـــا 
موظفـــة  مارســـالييس،  لـــورا  والســـيدة 
الضبـــط، والســـيد ألـــن كـــراوس، رئيـــس قســـم 

ــة  ــة بالقنصليـ ــية واالقتصاديـ ــؤون السياسـ الشـ
ــدة. ــة بجـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــة للواليـ العامـ

ـــيدة  ـــه الس ـــدى وصول ـــد ل ـــتقبال الوف ـــت يف اس وكان
ــاره بنـــت أمجـــد حســـني ، مديـــرة شـــؤون  سـ
األرسة واملـــرأة باملجمـــع. وقـــد رحبـــت ســـعادتها 
بالوفـــد، وعـــربت باســـم معـــايل األمـــني العـــام 
للمجمـــع عـــن شـــكر املجمـــع الجزيـــل للوفـــد 
ــا  ــن تقديرهـ ــربت عـ ــا عـ ــارة، كمـ ــىل الزيـ عـ
للقنصليـــة العامـــة عـــىل تســـهيل الزيارة.ومـــن 
ـــا  ـــن رسوره ـــة ع ـــة الخاص ـــت املبعوث ـــا، أعرب جانبه
ـــق  ـــا الفائ ـــن تقديره ـــع، وع ـــارة املجم ـــغ بزي البال
ملـــا يقـــوم بـــه املجمـــع مـــن جهـــود مقـــدرة يف 
ــم  ــي يتـ ــات التـ ــات واملمارسـ ــح الترصفـ تصحيـ
ـــد  ـــىل العدي ـــا، ع ـــا وعدوان ـــداء، ظلم ـــا االعت بموجبه

ـــة  ـــا الرشيع ـــي أعطته ـــة الت ـــوق املرشوع ـــن الحق م
اإلســـالمية للمـــرأة ســـواء يف مجـــال الفكـــر، 
واالجتمـــاع، واالقتصـــاد، والثقافـــة، والسياســـة، 
ـــم  ـــع امله ـــدور املجم ـــا ل ـــن امتنانه ـــربت ع ـــا ع كم
يف تعزيـــز الوعـــي بأهميـــة تمكـــني املـــرأة مـــن 
ــور  ــدم والتطـ ــاء والتقـ ــود البنـ ــاركة يف جهـ املشـ
يف العالـــم اإلســـالمي، مشـــيدة بقـــرارات املجمـــع 
ـــاث،  ـــان اإلن ـــرأة، وخت ـــم امل ـــة بتعلي ـــة املتعلق املوفق
ــك. ــري ذلـ ــرأة، وغـ ــل املـ ــارصات، وعمـ وزواج القـ

وختمـــت ســـعادتها حديثهـــا بالتعبـــري عـــن 
تطلعهـــا إىل نجـــاح املجمـــع يف جهـــوده يف إقنـــاع 
الســـلطات الجديـــدة يف أفغانســـتان بتمكـــني 
والعمـــل. التعليـــم  مـــن  األفغانيـــة  املـــرأة 

ـــاون  ـــاالت التع ـــه ومج ـــان أوج ـــث الجانب ـــم تباح ث
املبعوثـــة  ومكتـــب  املجمـــع  بـــني  املمكنـــة 
مختلـــف  حـــول  املـــرأة  لشـــؤون  الخاصـــة 
القضايـــا واملســـائل ذات االهتمـــام املشـــرتك. ثـــم 
قدمـــت ســـعادة مديـــرة شـــؤون األرسة واملـــرأة 
ـــع  ـــات املجم ـــرارات وتوصي ـــاب ق ـــن كت ـــخة م نس
ـــق. ـــد املراف ـــا والوف ـــة إىل ضيفته ـــة اإلنجليزي باللغ

معالي األمين العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي يزور مقر املجمع بجدة
الوهيبي،  سليمان  بن  صالح  الدكتور  معايل  زار 
اإلسالمي،  للشباب  العاملية  للندوة  العام  األمني 
1443هـ  لعام  رجب  شهر  من   02 الخميس  يوم 
2022م  لعام  فرباير  شهر  من   03 املوافق 
جدة. بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  مقّر 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رّحب  وقد 
الكريم والوفد  للمجمع، بضيفه  العام  األمني  سانو، 
بالجهود  ومشيًدا  زيارته،  ملعاليه  شاكًرا  له،  املرافق 
للشباب  العاملية  الندوة  بها  تقوم  التي  املتميزة 
ذلك  عاليًا  ثّمن  كما  األصعدة،  كافة  عىل  اإلسالمي 
به  تحظى  الذي  العظيم  واالحرتام  الفائق  التقدير 
القرارات  تلك  خاصة  املجمع،  وتوصيات  قرارات 
والتربعات.  األوقاف  مجال  يف  املجمع  أصدرها  التي 
هذه  تكون  أن  إىل  بتطّلعه  حديثه  معاليه  وختم 
التعاون  عالقات  من  جديدة  مرحلة  بداية  الزيارة 
بني  الدائم  والتنسيق  الواعدة،  والرشاكة  الوثيق، 
والدراسات  البحوث  إعداد  مجال  يف  والندوة  املجمع 
حول  العمل  وِورش  واملؤتمرات  الندوات  وتنظيم 
املسلم. بالشباب  املتّصلة  واملسائل  القضايا  مختلف 

من جهته، عرّب معايل األمني العام للندوة عن رسوره 
عىل  العام  األمني  ملعايل  الجليل  وامتنانه  الكبري، 
بالدَّور  مشيًدا  االستقبال،  وُحسن  الرتحيب  حفاوة 
التوجيه  مجال  يف  املجمع  به  يقوم  الذي  الريادي 
تهّم  التي  الكربى  للقضايا  والتسديد  والرتشيد 
وخارجه.  اإلسالمي  العالم  داخل  املسلمني  جميع 
من االستفادة  عىل  الندوة  حرص  معاليه  أّكد  كما 

األوقاف  موضوع  يف  وتوصياته  املجمع  قرارات 
منها  إيمانًا  أنواعها،  بجميع  والتربعات  والِهبات 
صادرة  بوصفها  وناجعة  رصينة  قرارات  بكونها 
عن صفوة علماء وفقهاء األّمة، وتحظى باإلجماع.

ونظًرا ِلما يشهده العالم اليوم من تطورات متصاعدة، 
وتغرّيات متتالية يف املجاَلني االقتصادي واالجتماعي، 
فإن الحاجة تمّس إىل مواكبٍة فقهية لتلك التطورات 
والتغرّيات توجيًها وتسديًدا وترشيًدا من خالل بحث 
املستجّدة  واملواضيع  الوقف  أنواع  موضوع  ودراسة 
يف املسألة الوقفية، خاصة األوقاف النقدية واألوقاف 
هذا،  عىل  وبناًء  ومستفيض.  ع  موسَّ بشكل  تة  املؤقَّ
ندوة تنظيم  فكرة  الندوة  عام  أمني  اقرتح  فقد 

لدراسة  القادمة  األشهر  خالل  متخصصة  علمية 
هذا املوضوع والخروج بتوصيات جديدة تُطرح عىل 
القادمة.   25 دورته  خالل  لالعتماد  املجمع  مجلس 
ويف نهاية اللقاء، كرَّر معايل األمني العام شكره ملعايل

عىل  اإلسالمي  للشباب  العاملية  للندوة  العام  األمني 
الزيارة، واعًدا بمتابعة إجراءات وتفاصيل تنظيم الندوة 
تطويرها. وُسبل  األوقاف  موضوع  حول  املقرتحة 

أحد  للمجمع  العام  األمني  يعّد معايل  ِذكره،  والجدير 
طالب معايل األمني العام للندوة، حيث درس عىل يديه 
والرصف  اللغة  يف  ا  موادًّ عاًما  وثالثني  خمسة  قبل 
بالرياض. سعود  امللك  بجامعة  طالبًا  كان  عندما 

بن  صالح  الدكتور  سعادة  اللقاء  حرض  وقد  هذا، 
للشؤون  املساعد  العام  األمني  بابعري،  إبراهيم 
التنفيذية، واألستاذ محمد املنذر الشوك، مدير إدارة 
عبد  والدكتور  باملجمع،  واملراسم  الديوان  شؤون 
الفتاح أبنعوف، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدويل 
باملجمع، واألستاذ محمد وليد اإلدرييس، مدير إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة وتقنية املعلومات واالتصال 
األمني  مستشار  التلييل،  مراد  واألستاذ  باملجمع، 
باملجمع. العامة  والعالقات  اإلعالم  لشؤون  العام 
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 فضيلة الدكتور محمد مصطفى شعيب يمّثل املجمع يف ندوة صناديق
اإلسالمية االستثمار 

شـــارك فضيلـــة الدكتـــور محمـــد مصطفـــى 
شـــعيب، املـــرشف عـــىل مرصـــد الفتـــاوى 
ــني  ــايل األمـ ــال ملعـ ــع ممثّـ ــات باملجمـ واملراجعـ
ـــس  ـــي أقامهـــا املجل ـــدوة الت العـــام للمجمـــع يف الن
ـــالمية  ـــة اإلس ـــات املالي ـــوك واملؤسس ـــام للبن الع
ـــتثمار  ـــق االس ـــوان “صنادي ـــت عن ـــن، تح بالبحري
ـــرص”  ـــات والف ـــات والتحدي ـــالمية: االتجاه اإلس
ـــرة  ـــادى اآلخ ـــهر جم ـــن ش ـــاء 23 م ـــوم األربع ي
ـــام  ـــر لع ـــن يناي ـــق 26 م ـــام 1443هــــ املواف لع
2022م، وذلـــك عـــن بعـــد مـــن خـــالل تقنيـــة زوم.

هـــذا وقـــد تطرقـــت النـــدوة ملشـــاركات 
ـــة اإلســـالمية يف ســـوق صناديـــق املؤسســـات املالي
االســـتثمار اإلســـالمية العامليـــة، ومـــا يتعلـــق
ـــل ـــا والعوام ـــا وآثاره ـــاركات وحجمه ـــك املش بتل

املؤثـــرة فيهـــا ســـلبا وإيجابـــا. كمـــا تناولـــت 
ـــق  ـــول صنادي ـــي ح ـــادة الوع ـــة زي ـــدوة أهمي الن
االســـتثمار اإلســـالمية، وفهـــم التطـــورات 
واملراحـــل تمـــر بهـــا، ممـــا يســـاعد يف تقديـــم 
منتجـــات مبتكـــرة إلدارة تلـــك الصناديـــق.

وتـــم خـــالل النـــدوة أيضـــا إطـــالق التقريـــر 
ـــتثمار  ـــق االس ـــول “صنادي ـــس ح ـــاص للمجل الخ
ـــرص”  ـــات والف ـــات والتحدي ـــالمية: االتجاه اإلس
ــن  ــعا عـ ــال واسـ ــدم تحليـ ــر يقـ ــو تقريـ وهـ
اآلفـــاق الجديـــدة والتحديـــات والعقبـــات التـــي 
تواجههـــا املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية يف 
ــا  ــق وازدهارهـ ــك الصناديـ ــو تلـ ــق نمـ طريـ
والعاملـــي. اإلقليمـــي  الصعيديـــن  عـــىل 

االجتماع الدوري الشهري السادس عشر ملنسوبي املجمع

االجتماع الدوري الحادي والثالثون لرؤساء األقسام

ــى  ــب مصطف ــور قط ــتاذ الدكت ــايل األس رأس مع
ــني  ــوم االثن ــع، ي ــام للمجم ــني الع ــانو، األم س
ــق  ــام 1443ه ـــ املواف ــب لع ــهر رج ــن ش 6 م
ــاع  ــام 2022م، االجتم ــر لع ــهر فرباي ــن ش 7 م
الــدوري الشــهري الســادس عــرش ملنســوبي 
ــن  ــرتايض م ــال االف ــات االتص ــرب تقني املجمــع، ع
مقــّر إقامتــه بالعاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط.

افتتــح معاليــه االجتمــاع بالرتحيــب بالحارضيــن، 
ــات  ــور االجتماع ــام يف حض ــم االنتظ ــاكًرا له ش
الدوريــة ِلمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة عــىل 
َســري أعمــال املجمــع، وُحســن إدارة أشــغاله 
ــم  ــه وســيلة يت ــن كون ــالً ع ــاريعه، فض ومش
خاللــه إتاحــة الفرصــة لجميــع املنســوبني لطــرح 
ملحوظاتهــم ومقرتحاتهــم والتعبــري عــن أّي رأي 
ــل  ــة العم ــني بيئ ــهم يف تحس ــأنه أن يُس ــن ش م
وَجــودة املخَرجــات. ثــّم تطــّرق معاليــه إىل ســبب 
زيارتــه للجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة، حيــث 
يشــارك يف أعمــال “املؤتمــر اإلفريقــي الثانــي عــن 
ــه  ــذي ينّظم ــات”، وال ــلم يف املجتمع ــز السِّ تعزي
ــلم عــىل مــدار ثالثــة أيــام منتــدى أبــو ظبــي للسِّ
يف الفــرتة الواقعــة 8-10 مــن شــهر فربايــر. كمــا

ــلة  ــارة سلس ــش الزي ــىل هام ــه ع ــيعقد معالي س
ــاء  ــدًءا باللق ــتوى، ب ــة املس ــاءات رفيع ــن اللق م
ــة  ــس الحكوم ــر األول، رئي ــايل الوزي ــب املع بصاح
املوريتانيــة، ومعــايل وزيــر الخارجيــة املوريتانــي، 
ومعــايل وزيــر الشــؤون اإلســالمية والتعليــم 
ــري  ــذا األخ ــع ه ــيوّقع م ــي، وس ــيل املوريتان األص
اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون بــني الــوزارة واملجمــع.

مثــل  يف  العــادة  عليــه  جــَرت  وكمــا 
أفَســح  فقــد  االجتماعــات،  هــذه 
املوظفــني جميــع  أمــام  املجــال  معاليــه 

إلبــداء آرائهــم وملحوظاتهــم حــول َســري العمــل 
ــي  ــم الت ــي مقرتحاته ــة إىل تلّق ــع، إضاف يف املجم

يمكــن أن تُســهم يف النهــوض باملجمــع واالرتقــاء 
ــه  ــتمع معالي ــد اس ــذا، وق ــني. ه ــأداء املوظف ب
بــكل اهتمــام وتركيــز إىل ملحوظــات ومقرتحــات 
واستفســارات عــدد مــن املوظفــني، داعيـًـا الجميع 
إىل مواصلــة التحــيّل بــروح التعــاون والتــآُزر 
واإلخــاء، مــع بــذل أقــى الجهــود إلنجاز أنشــطة 
وبرامــج املجمــع عــىل الوجــه األمثــل. هــذا، وقــد 
اتخــذ االجتمــاع عــّدة قــرارات، مــن أهّمهــا:

- توجيــه إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة إىل 
تزويــد جميــع اإلدارات بَفّرامــات لألوراق؛ تســهيالً 
ــع. ــق املجم ــة وثائ ــىل رّسي ــا ع ــم، وحرًص لعمله

ــع  ــة مُلراج ــتحقات املالي ــديد املس - اإلرساع يف تس
اللغــة الفرنســية واملصّمــم املاليــزي اللذَيــن 
عِمــال عــىل كتــاب القــرارات بنســخته الفرنســية.

الالّزمــة  العلميــة  املــادة  البــدء يف تجميــع   -
املجمــع. أعــالم  معَجــم  كتــاب  إلخــراج 

بهــدف  أرشف؛  األســتاذ  مــع  التواصــل 
لكتــاب  الــُوورد  النســخة  عــىل  الحصــول 
واألصوليــة؛  الفقهيــة  القواعــد  َمعَلمــة 
طباعتــه. إعــادة  يف  للبــدء  تمهيــًدا 

ــدور ــور بص ــادة الحض ــه الس ــأ معالي ــا هنّ كم
ــع  ــة للمجم ــرشة اإلخباري ــن الن ــري م ــدد األخ الع
ــر  ــل تضاف ــك بفض ــددة، وذل ــال املح ــن اآلج ضم
ــوص  ــا، وبالخص ــة عليه ــان القائم ــود اللج جه
ــهر  ــذي س ــّمار ال ــعد الس ــتاذ س ــم األس املصّم
ــمية  ــالث الرس ــات الث ــرشة باللغ ــراج الن ــىل إخ ع
ــدر  ــد ص ــذا وق ــايس. وه ــت قي ــة يف وق للمنظم
أهّمهــا: عــن االجتمــاع عــّدة قــرارات مــن 

الســري  ترجمــة  ونــرش  إعــداد  يف  البــدء   -
أعــداد  يف  األحيــاء  املجمــع  ألعضــاء  الذاتيــة 
أن  عــىل  القادمــة  اإلخباريــة  النــرشة 
يتضمــن كل عــدد اثنــي عــرش )12( عضــوا.

- التواصــل مــع الســادة املســتكتبني يف نــدوة 
ــم  ــال أبحاثه ــل بإرس ــن للتعجي ــخ الدواج تدوي
ــا. ــدد له ــخ املح ــدوة يف التاري ــاد الن ــا النعق ضمان

- املواظبــة عــىل مراجعــة محتــوى املوقــع دوريــا 
ــأول. ــه أوال ب ــة علي ــالت الالزم ــال التعدي وإدخ

االجتماعــات الدوريــة بوصفهــا وســيلة مــن وســائل 
أنشــطة وبرامــج  التواصــل ومعرفــة ومتابعــة 
املجمــع أوال بــأول. وأكــد معاليــه عــىل رضورة 
االنضبــاط وااللتــزام بالقوانــني واإلجــراءات املنظمــة 
لعمــل منســوبي املنظمــة وإعطــاء هــذه االجتماعات 
حقهــا مــن االهتمــام واالحــرتام والعمــل عــىل تنفيــذ 
مــا يتــم أخــذه مــن قــرارات وتوجيهــات. ثــّم تحــدث 
معاليــه عــن رحلتــه األخــرية إىل جمهوريــة موريتانيا 
اإلفريقــي  املنتــدى  يف  شــارك  حيــث  اإلســالمية 
ــة.  ــارة اإلفريقي ــلم بالق ــز الّس ــول تعزي ــي ح الثان
هــذا وقــد عقــد معاليــه عــىل هامــش القمــة 
ــر األول  ــايل الوزي ــن مع ــع كل م ــة م ــاءات مهم لق
ــاون  ــة والتع ــر الخارجي ــايل وزي ــي، ومع املوريتان
املوريتاني،ومعــايل وزيــر الشــؤون اإلســالمية 
والتعليــم األصــيل املوريتانــي، ووّقــع مــع األخــري 
اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون اســرتاتيجية بــني
الجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة واملجمــع.

رأس معــايل األســتاذ الدكتــور قطــب مصطفــى 
ــالمي  ــه اإلس ــع الفق ــام ملجم ــني الع ــانو، األم س
الــدويل، يــوم الخميــس 16 مــن شــهر رجــب 1443ه  
املوافــق 17 مــن شــهر فربايــر لعــام 2022م االجتماع 
الــدوري الحــادي والثالثــني لرؤســاء األقســام وذلــك 
ــري.  ــة كوناك ــة الغيني ــه بالعاصم ــّر إقامت ــن مق م
ــادة  ــام بالس ــني الع ــايل األم ــب مع ــد رّح ــذا وق ه
ــذه  ــور ه ــىل حض ــكرهم ع ــام، وش ــاء األقس رؤس
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االجتماع األسبوعي السادس والستون ملديري اإلدارات
عىل  للمجمع  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقا 
واألنشطة،  الربامج  ومتابعة  العمل،  سري  تطوير 
رأس  االحتياجات،  وتلمس  اإلدارات،  بني  والتنسيق 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
السادس  األسبوعي  االجتماع  للمجمع،  العام  األمني 
شهر  من   13 االثنني  يوم  اإلدارات،  ملديري  والستني 
رجب لعام 1443هـ املوافق 14 من شهر فرباير لعام 
إقامته  مقر  من  املرئي  االتصال  عرب  وذلك  2022م 
غينيا. بجمهورية  كوناكري  الغينية  بالعاصمة 

بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستهل  ويف 
وشكرهم عىل حرصهم عىل املشاركة يف االجتماعات 
هذه  أهمية  عىل  التأكيد  مجدًدا  األسبوعية، 
األخرية  زيارته  عن  معاليه  تحدث  ثّم  االجتماعات، 
اإلفريقي  املؤتمر  يف  شارك  حيث  موريتانيا  دولة  إىل 
الثاني لتعزيز السلم بإفريقيا الذي انعقد بالعاصمة 
من  كريمة  رعاية  تحت  نواكشوط  املوريتانية 
عن  يقل  ال  ما  وبحضور  الجمهورية  رئيس  فخامة 
وممثلني  وفكرية  ودينية  سياسية  شخصية   250
بالقارة؛  الشبابية  والتنظيمات  املدني  املجتمع  عن 
األول  الوزير  املعايل  بصاحب  لقائه  عن  تحدث  كما 
ملعاليه عرب  حيث  مسعود،  بالل  السيد  املوريتاني 

عن تطلع املجمع إىل توثيق عرى التعاون والتواصل
موريتانيا  يف  والعلمية  الدينية  السلطات  كافة  مع 
وتنظيم  الجهود  تنسيق  بهدف  املجاالت  مختلف  يف 
تعزيز  إىل  الهادفة  واألنشطة  واملؤتمرات  الربامج 
يف  واإلرهاب  التطرف  ومكافحة  واالستقرار  السلم 
إبراز  القارة اإلفريقية، كما بحث مع معاليه أهمية 
املتني  التكامل  مجال  يف  الناجح  املوريتاني  النموذج 
بني املقاربات األمنية واملقاربات الفكرية يف محاربة 
لقائه مع  معاليه عن  تحدث  ثم  واإلرهاب.  التطرف 
معايل وزير الشؤون الخارجية والتعاون املوريتاني، 
وتباحثا سبل تعزيز التعاون بني املؤسسات واملراكز 
املوريتانية اإلسالمية  بالجمهورية  والدينية  العلمية 

واملجمع يف كافة املجاالت، خاصة فيما يتعلق بتطوير 
وتصحيحا  لإلسالم  خدمة  الدينية  الدبلوماسية 
لصورته خارج العالم اإلسالمي. وأخريا ألقى معاليه 
الّداه ولد سيدي ولد  السيد  لقائه بمعايل  الضوء عىل 
أعمر طالب وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم األصيل، 
والتواصل  التعاون  أوجه  مجاالت  معه  بحث  حيث 
والتنسيق والرشاكة اإلسرتاتيجية، ووقع مع معاليه 
أول مذكرة تعاون وتفاهم بني املؤسستني بغية بناء 
رشاكة إسرتاتيجية يف مجال االستفادة املتبادلة من 
للمؤّسستني. والبحثية  العلمية  والقدرات  اإلمكانات 
هذا، وقد صدرت عن االجتماع عدة قرارات من أهّمها:

باللوائح  الكامل  االلتزام  إىل  الجميع  دعوة   •
لعمل  املؤطرة  والسلوكية  التنظيمية 
للمنظمة. العامة  األمانة  منسوبي  جميع 

يف  املتخصصة  الجهات  إحدى  مع  التعاقد   •
اإلنجليزية  النسخة  لبيع  اإللكرتوني  التسويق 
للمجمع. والتوصيات  القرارات  كتاب  من 

• طلب تقديم عروض إضافية من دور نرش مختلفة 
املجمع. مجلة  من  العرشين  العدد  طباعة  أجل  من 

• توجيه لجنة املشرتيات بدراسة إمكانية بيع السيارات 
القديمة للمجمع وتعويضها بأخرى مناسبة للعمل.

االجتماع الثاني والثالثون لرؤساء األقسام

االجتماع األسبوعي الخامس والستون ملديري اإلدارات

والربامج  األنشطة  إنجاز  استمرارية  ضمان  يف  رغبة 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس  مواعيدها،  حسب 
االجتماع  للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى 
األسبوعي الخامس والستني ملديري اإلدارات يوم األربعاء 

8 من شهر رجب لعام 1443هـ املوافق 9 من شهر فرباير
بمقر  املرئي  االتصال  تفنيه  عرب  2022م  لعام 
اإلسالمية  الجمهورية  عاصمة  نواكشوط  يف  إقامته 
معاليه  َب  َرحَّ االجتماع  مستهل  ويف  املوريتانية. 
يف  باملشاركة  التزامهم  عىل  وشكرهم  بالحضور، 
االجتماعات األسبوعية، مجدًدا التأكيد عىل أهمية هذه 
االلتزام  أهمية  حول  معاليه  تحدث  ثم  االجتماعات، 
والرتكيز  بالذكر  وخص  العرشة،  املجمع  قيم  بجميع 
املتمثلة يف احرتام األنظمة واإلجراءات  قيمة االنضباط 
اإلداري،  السلم  تعليمات  واحرتام  واإلدارية،  التنظيمية 
واللياقة  العامة  باآلداب  مخلة  ترصفات  عن  واالبتعاد 
معاليه  دعا  االنضباط  ألهمية  وتأكيدا  اإلدارية، 
الدوام  ساعات  احرتام  إىل  املجمع  منسوبي  جميع 
ومتابعتها  االجتماعات  بحضور  وااللتزام  الرسمي، 
عن  اجتماعا  يكون  أن  عن  النظر  بغض  نهايتها  إىل 
بأنه األثناء  هذه  يف  وأوضح  فعليا.  اجتماعا  أو  بعد 

النظام،  يخالف  من  حول  تسامح  هناك  يكون  لن 
إذن مسبق.   بدون  نهايتها  قبل  االجتماعات  ويغادر 
هذا وقد صدرت عن االجتماع عدة قرارات من أهّمها:

األندونيسية  املالية  وزيرة  معايل  إىل  خطاب  رفع   -
موعد  تحديد  بموضوع  التذكري  بهدف 
القادمة. املجمع  دورات  من  دورة  الستضافة 

عقد  إمكانية  مدى  عن  مفصل  تقرير  إعداد   -
حول  أفغانستان  يف  متخصصة  إقليمية  ندوة 
العملية. الحياة  يف  ومشاركتها  املرأة  تعليم  قضايا 

النظام  من  بنسخة  املجمع  موظفي  تزويد   -
َوَرِقيًّا  املتفرعة  واألجهزة  املنظمة  ملوظفي  األسايس 
املجمع. موقع  يف  لذلك  اإللكرتوني  الرابط  ورفع 

الطباعة  دور  من  املقدمة  العروض  مراجعة   -
املجمع. مجلة  من  العرشين  العدد  طباعة  بخصوص 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمني العام للمجمع، يوم الخميس 30 من شهر رجب 
لعام 1443ه  املوافق 03 من شهر مارس لعام 2022م 
األقسام ويف  لرؤساء  والثالثني  الثاني  الدوري  االجتماع 
مستهّل اللقاء رّحب معايل األمني العام بالسادة رؤساء 
االجتماعات  هذه  حضور  عىل  وشكرهم  األقسام، 
تعنى  حيث  قصوى  أهمية  من  به  تحظى  ملا  الدورية 
تضعها  التي  والخطط  الكربى  السياسات  بتفاصيل 
اإلدارات وتتوىل األقسام تنفيذها بكل دقة وحرفية وأّكد 
جميع  تنفيذ  يف  األّول  الخّط  تعترب  األقسام  أّن  معاليه 
القرارات التي تتّخذ يف االجتماعات الدورية والسياسات 
التي تتضمنها الخطة االسرتاتيجية الخمسية للمجمع 
مما يبوئها مكانة يف غايةاألهمية لنجاح وتطّور املجمع.
يبذلونه من املوظفني عىل ما  كما شكر معاليه جميع 

جهود قيّمة وصادقة للنهوض بأعمال املجمع، منوها 
أجل  من  بينهم  شهدها  التي  والتنسيق  التعاون  بروح 
إنجاز أنشطة وفعاليات وبرامج املجمع وإعالء كلمته

طالب  السياق  نفس  ويف  األمم.  بني  عاليا  وسمعته 
اإلدارة الجميع ببذل كل ما يف وسعهم لتحقيق أهداف 
باقي مع  والتعاون  والتنسيق  إليها  ينتمون  التي 

اإلدارات من أجل تنفيذ جميع برامج وأنشطة املجمع، 
واألفكار  البناءة  باملقرتحات  املشاركة  عىل  حثّهم  كما 
املجمع  مخرجات  إثراء  يف  يساهموا  حتى  الخالّقة 
االنتهاء من  الجميع بمناسبة  املتنوعة. ثم هنَّأ معاليه 
طباعة اإلصدار الثاني لكتاب قرارات وتوصيات املجمع 
عقدين  حوايل  دام  توقف  بعد  وذلك  الفرنسية،  باللغة 
من الزمن )22 عاما(، إذ يعود تاريخ آخر إصدار باللغة 
الفرنسية إىل نهاية التسعينات. ثم أخرب معاليه الحضور 
السمو  صاحب  إليه  وجهه  جليل  خطاب  فحوى  عن 
الحرمني  خادم  مستشار  الفيصل،  خالد  األمري  امللكي 
الرشيفني، أمري منطقة مكة املكرمة، حيث عرب سموه 
يف ذلك الخطاب عن شكره وتقديره لوفد املجمع الذي زار

اإلمارة قبل شهر تقريبا. كما جدَّد معاليه بهذه املناسبة 
املقر قيادة وشعبا  العامة للمجمع لدولة  شكر األمانة 
عىل دعمها املستمر ورعايتها الكريمة لها وملنسوبيها.

وهذا وقد ناقش االجتماع عددا من القضايا واملواضيع، 
أهمها: من  القرارات،  من  جملة  إزاءها  واتخذ 
-إعادة صياغة تراجم أعالم املجمع، لتشتمل كل ترجمة
عىل مكان امليالد وتاريخه، ثم املؤهالت العلمية، ثم الخربات
املؤتمرات وأبحاث  املؤلفات  تحتها  ويندرج  العلمية 

بوجه  وينص  واإلدارية،  العملية  الخربات  ثم  ونحوها، 
خاص عىل تاريخ قبوله عضوا منتدبا أو معينا باملجمع.

تعنى  مختلفة  إدارات  من  متخصصة  لجنة  -تشكيل 
املجمع  أعالم  جميع  سري  وإخراج  وصياغة  بجمع 
موّحد. كتاب  يف  وإصدارها  واألموات  منهم  -األحياء 

والندوات  الدورات  يف  والختام  االفتتاح  كلمات  رفع 
الفائدة  لتعميم  املجمع  موقع  عىل  املسجلة  القديمة 
املجمع. تاريخ  من  مهم  جزء  عىل  والحفاظ  منها، 

دوريا  اإللكرتوني  املجمع  موقع  مراجعة  -مواصلة 
ومضمونا. شكال  به  لالرتقاء  الثالث  باللغات 
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االجتماع األسبوعي السابع والستون ملديري اإلدارات

االجتماع األسبوعي الثامن والستين ملديري اإلدارات

قطـــب  الدكتـــور  األســـتاذ  معـــايل  رأس 

ــع،  ــام للمجمـ ــني العـ ــانو، األمـ ــى سـ مصطفـ

والســـتني  الســـابع  األســـبوعي  االجتمـــاع 

ملديـــري اإلدارات، يـــوم االثنـــني 20 مـــن شـــهر 

ـــهر  ـــن ش ـــق 21 م ـــام 1443هــــ املواف ـــب لع رج

ــال  ــرب االتصـ ــك عـ ــام 2022م وذلـ ــر لعـ فربايـ

بالعاصمـــة  إقامتـــه  مقـــر  مـــن  املرئـــي 

غينيـــا. بجمهوريـــة  كوناكـــري  الغينيـــة 

ـــور،  ـــه بالحض ـــب معالي ـــاع رحَّ ـــة االجتم ويف بداي

ــاركة  ــىل املشـ ــم عـ ــىل حرصهـ ــكرهم عـ وشـ

ــد  ــدًدا التأكيـ ــبوعية، مجـ ــات األسـ يف االجتماعـ

عـــىل أهميـــة هـــذه االجتماعـــات التـــي يتـــم 

خاللهـــا التباحـــث والعمـــل ســـويا مـــن 

ــف  ــة مختلـ ــرارات ومناقشـ ــاذ القـ ــل اتخـ أجـ

ـــة  ـــة العام ـــة باألمان ـــائل املتعلق ـــا واملس القضاي

ـــد  ـــه إىل اإلرساع يف عق ـــا معالي ـــم دع ـــع. ث للمجم

ــة  ــود الخطـ ــة بنـ ــص ملراجعـ ــاع مخصـ اجتمـ

االســـرتاتيجية يف ضـــوء مـــؤرشات األداء بهـــدف 

التقويـــم والتطويـــر مـــن خـــالل معرفـــة مـــا 

ــا ــج، ومـ ــطة وبرامـ ــن أنشـ ــذه مـ ــم تنفيـ تـ

ـــى  ـــب مصطف ـــور قط ـــتاذ الدكت ـــايل األس رأس مع

ــاع  ــع، االجتمـ ــام للمجمـ ــني العـ ــانو، األمـ سـ

األســـبوعي الثامـــن والســـتني ملديـــري اإلدارات، 

ــام  ــب لعـ ــهر رجـ ــن شـ ــني 27 مـ ــوم االثنـ يـ

ـــام  ـــارس لع ـــهر م ـــن ش ـــق 01م 1443هــــ املواف

ــن  ــي مـ ــال املرئـ ــرب االتصـ ــك عـ 2022م، وذلـ

ــة  ــري، عاصمـ ــة كوناكـ ــه بمدينـ ــر إقامتـ مقـ

ـــب  ـــاع رحَّ ـــة االجتم ـــا. ويف بداي ـــة غيني جمهوري

ـــم  ـــىل حرصه ـــكرهم ع ـــور، وش ـــه بالحض معالي

ــبوعية، ــات األسـ ــاركة يف االجتماعـ ــىل املشـ عـ

ـــات ـــذه االجتماع ـــة ه ـــىل أهمي ـــد ع ـــّدًدا التأكي مج

التـــي يتـــم خاللهـــا التباحـــث حـــول مختلـــف

قضايـــا املجمـــع مـــن أجـــل اتخـــاذ قـــرارات

جماعيـــة تكـــون جميـــع اإلدارات مشـــاركة يف 

اتخاذهـــا ومســـؤولة عنهـــا، ومتفـــق عليهـــا، 

ــا،  ــزام بهـ ــا وااللتـ ــع لتنفيذهـ ــا الجميـ داعيًـ

كمـــا بـــني معاليـــه بـــأن هـــذه االجتماعـــات

هـــي فرصـــة للتعـــرف عـــىل مجريـــات أخبـــار 

ــات  ــطة واملوضوعـ ــداث واألنشـ ــع واألحـ املجمـ

التـــي تســـتجد وطـــرق تنفيـــذ ومتابعـــة 

أنشـــطة وبرامـــج املجمـــع. ثـــم تحـــدث 

وجهـــه  الـــذي  الخطـــاب  عـــن  معاليـــه 

صاحـــب الســـمو امللكـــي خالـــد الفيصـــل 

الرشيفـــني،  الحرمـــني  خـــادم  مستشـــار 

أمـــري منطقـــة مكـــة املكرمـــة الخـــاص

ــره  ــكره وتقديـ ــن شـ ــا عـ ــرب فيهـ ــذي عـ والـ
للزيـــارة التـــي قـــام بهـــا وفـــد املجمـــع 
مؤخـــًرا إلمـــارة منطقـــة مكـــة املكرمـــة. 

كمـــا تحـــدث معاليـــه عـــن أهميـــة التباحـــث

املجمعيـــة  الـــدورة  إقامـــة  أجـــل  مـــن 

القادمـــة بمدينـــة جـــدة يف حـــال تعـــذر 

املقـــر دولـــة  خـــارج  اســـتضافتها 

ـــذه ـــه به ـــا، وج ـــة وآثاره ـــروف الجائح ـــبب ظ بس

املناســـبة إدارتـــي الشـــؤون املاليـــة والنـــدوات 

ـــرتح  ـــذا املق ـــداد له ـــرشوع يف اإلع ـــرات إىل ال واملؤتم

ـــش  ـــم ناق ـــد ث ـــذا، وق ـــهر القادمة.ه ـــالل األش خ

االجتمـــاع بنـــود قـــرارات االجتمـــاع الســـابق، 

وصـــدرت عنـــه عـــدة قـــرارات، مـــن أهّمهـــا:

•تقديـــم تقريـــر مفصـــل عـــن محتـــوى 

بيانـــات وتوصيـــات امللتقيـــات العلميـــة التـــي 

انعقـــدت يف العـــام املـــايض مـــن أجـــل التأكـــد 

ــات. ــك التوصيـ ــن تلـ ــذه مـ ــم تنفيـ ــا تـ ممـ

•الســـعي للحصـــول عـــىل الفســـح اإلعالمـــي 

ـــرارات  ـــاب الق ـــوص كت ـــالم بخص ـــن وزارة اإلع م

ــالل  ــن خـ ــة مـ ــة واإلنجليزيـ ــني العربيـ باللغتـ

التواصـــل مـــع إحـــدى دور النـــرش، وذلـــك بغـــرض 

ـــر. ـــة املق ـــارج دول ـــل وخ ـــاب داخ ـــويق للكت التس

•تحديـــث قائمـــة أســـماء الـــرشكاء اإلســـرتاتيجيني 

املجمـــع. موقـــع  عـــىل  رفعهـــا  الجـــدد 

املجلـــس  تأســـيس  إجـــراءات  يف  •البـــدء 

ـــالمية،  ـــة اإلس ـــة املالي ـــىل للصناع ـــيقي األع التنس

تقديمـــه. تـــم  الـــذي  التصـــور  وتفعيـــل 

ـــباب  ـــان أس ـــع بي ـــا م ـــذه منه ـــم تنفي ـــم يت ل

عـــدم التنفيـــذ، وتقديـــم الحلـــول املناســـبة 

ـــكل  ـــكره ل ـــن ش ـــه ع ـــرب معالي ـــا ع ـــك. كم لذل

ـــر ـــي، ووزي ـــر األول املوريتان ـــايل الوزي ـــن مع م

ـــؤون ـــر الش ـــدويل، ووزي ـــاون ال ـــة والتع الخارجي

ـــيخ  ـــايل الش ـــيل ومع ـــم األص ـــالمية والتعلي اإلس

العالمـــة عبداللـــه بـــن بيـــه، عـــىل دعوتهـــم

ــر  ــاركة يف املؤتمـ ــور واملشـ ــة للحضـ الكريمـ

ــذي  ــلم الـ ــز السـ ــي لتعزيـ ــي الثانـ األفريقـ

ـــة. ـــالمية املوريتاني ـــة اإلس ـــد يف الجمهوري انعق

ــدء  ــه بالبـ ــة، وجـــه معاليـ ــار املتابعـ ويف إطـ

ـــة ـــات املربم ـــع االتفاقي ـــود جمي ـــة بن بمراجع

ــن ــد مـ ــات والتأكـ ــن الجهـ ــدد مـ ــع عـ مـ

 تنفيـــذ املجمـــع جميـــع التزاماتـــه الـــواردة

يف تلـــك االتفاقيـــات. هـــذا، وقـــد صـــدرت 

عـــن االجتمـــاع عـــدة قـــرارات مـــن أهّمهـــا:

املنـــدوب  مـــع  عاجـــل  اجتمـــاع  •عقـــد 

الدائـــم ألفغانســـتان لـــدى منظمـــة التعـــاون

والتباحـــث التنســـيق  بهـــدف  اإلســـالمي 

النـــدوة عقـــد  موضـــوع  حـــول  معـــه 

بأفغانســـتان. املتخصصـــة  اإلقليميـــة 

• مراجعـــة جميـــع البيانـــات والتوصيـــات 

التـــي انبثقـــت عـــن امللتقيـــات العلميـــة 

التـــي انعقـــدت يف العـــام املـــايض، ومـــا 

تنفيذهـــا. يف  املجمـــع  قبـــل  مـــن  تـــم 

ــات  ــلم الخطابـ ــال وتسـ ــن إرسـ ــد مـ •التأكـ

وذلـــك  الـــدول،  بمســـاهمات  املتعلقـــة 

بالتواصـــل هاتفيًـــا باملندوبيـــات والقنصليـــات.

• إعـــداد تقريـــر حـــول كيفيـــة تســـويق 

اإلنجليزيـــة  باللغـــة  القـــرارات  كتـــاب 

اإللكرتونيـــة. املتاجـــر  طريـــق  عـــن 
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املشاركون يف املؤتمر اإلفريقي الثاني لتعزيز السلم بنواكشوط يصدرون بياًنا 
ختاميًّا مع توصيات مهمة لترسيخ االعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف 

بدعوة كريمة من لدن معايل الشيخ العالمة عبدالله 
للسلم،  أبوظبي  منتدى  رئيس  بيه،  بن  املحفوظ  بن 
شارك  الرشعي،  لإلفتاء  اإلمارات  مجلس  ورئيس 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو،  األمني 
لتعزيز  الثاني  اإلفريقي  املؤتمر  يف  للمجمع،   العام 
السلم، خالل الفرتة الواقعة ما بني   6- 8  من شهر 
شهر  من   10  -  08 املوافق  هـ   1443 لعام  رجب 
بالجمهورية  بمدينة نواكشوط  2022م  لعام  فرباير 
تحت  املؤتمر  انعقد  وقد  هذا،  املوريتانية.  اإلسالمية 
محمد  السيد  الرئيس  لفخامة  السامية  الرعاية 
اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  الغزواني،  الشيخ  ولد 
املوريتانية  الحكومة  بني  وبرشاكة  املوريتانية، 
إحدى  يعد  الذي  السلم  لتعزيز  اإلفريقي  واملؤتمر 
اإلمارات  بدولة  للسلم  أبوظبي  منتدى  مبادرات 
السالم  “بذل  شعار  املؤتمر  واختار  املتحدة،  العربية 
للعالم” عنوانا تماشيا مع ما ورد يف إعالن نواكشوط 
بمقاصد  تستنري  حلول  ابتكار  إىل  دعا  الذي   2020
الرضوريات  عىل  الحفاظ  يف  السمحة  الرشيعة 
يف  العريق  اإلفريقي  الرتاث  ومالمح  الخمس، 
وتناولت  األهلية؛  النزاعات  وتجنب  املصالحات 
جلسات املؤتمر محاور مختلفة، من أهمها، إفريقيا: 
الوضع الراهن واملقاربات، تفكيك الخطاب املتطرف 
الحوارات واملصالحات  املفاهيم الرشعية،  وتصحيح 
وتعزيز السلم املجتمعي، الدين حافزا عىل املواطنة، 
قارة  وإفريقيا-  للسالم،  رافدا  االفريقي  الرتاث 
املستقبل، كما عقد عىل هامش املؤتمر ورشات حول 
األدوار اإليجابية للتعليم واإلعالم والشباب يف صناعة 
كلمة  معاليه  ألقى  وقد  التطرف.  ومكافحة  السلم 
يف إحدى تلك الورشات عن  أهمية استشعار شباب 
بالقارة،  النهوض  يف  املرتجاة  مسؤوليتهم  القارة 
وتقدمها  مستقبلها،  بناء  يف  الفاعلة  واملشاركة 
وتطورها من خالل التزود بالعلم واملعرفة ، والتمكن 
وحسن  املعارصة،  واالتصال  املعلومات  تقنيات  من 
اإلسرتاتيجية،  الرشاكات  وبناء  والتنظيم،  التخطيط 
بأهمية  منوًِّها  والتكامل،  التواصل  جسور  وتشييد 
استيعاب الشباب األفريقي األهداف الذكية الخمسة 
وتعني  “SMART=الذكي”،  كلمة  تتصمنها  التي 
رضورة البدء بتحديد املرشوع املراد إنجازه وضبطه، 
للتحقق،  وقابليته  للمقايسة،  قابليته  من  والتأكد 
تحديد عن  فضال  املعاش،  بالواقع  صلة  ذا  وكونه 
إىل الشباب  مع  حواره  معاليه  وختم  إلنجازه.  وقت 

األهداف  هذه  واستصحاب  استحضار  إىل  دعوتهم 
واملعايري يف سائر ما يقدمون عليه من مرشوع سواء 
أكان مرشوعا فكريا، أم اجتماعيا، أم اقتصاديا  أم 
سياسيا، أم غري ذلك. هذا، وقد صدر عن املؤتمر بيان 
ألهم  أمينا  تلخيصا  تضمن  ومركز  شامل  ختامي 
نتائج املؤتمر، من ضمنها: التأكيد عىل أولوية البحث 
الحق  املسلم  بمطالبة  والتذكري  التضامن؛  قيم  عن 
وبيئة،  وحيوانا  إنسانا  كله  للعالم  السالم  بذل  عىل 
بكفه يده عن األذى، ولسانه عن نرش الفتن، وقلبه 
الفكري  البعد  أهمية  عىل  والتأكيد  الكراهية؛  عن 
والدعوة  إفريقيا،  منها  تعاني  التي  األزمات  ملعالجة 
إىل وضع السالح وعدم الخروج عىل الجماعة؛ ومنع 
إىل  وااللتفات  والقتل؛  االقتتال  من  والحماية  الفتن 
والنبوية  القرآنية  للتوجيهات  إحياء  السلم  فقه 
الربط  بأهمية  والوعي  الرشعية؛  للمفاهيم  وضبطا 
)اإليجاب،  الخمسة  التكليفية  الرشعية  األحكام  بني 
واألركان  اإلباحة(  الكراهة،  التحريم،  الندب، 
والرشوط واملوانع، والعلل املرتبطة بها؛ والتأكيد عىل 
رضورة تصحيح املفاهيم بتأصيل املراد منها تأصيال 
محكما، كمفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
مفاهيم  بحسبانها  األمر،  أويل  وطاعة  والجهاد، 
للحفاظ  وأدوات  السلم  عىل  سياجا  األصل  يف  كانت 
عىل الحياة ومظهرا من مظاهر الرحمة الربانية التي 
جاء بها اإلسالم، وقد أدى فهمها عىل غري حقيقتها 
إىل ممارسات ضّد مقصدها األصيل وهدفها وغايتها؛ 
واملصالحة،  الحوار  ملبدإ  الفاعلية  إعادة  إىل  والدعوة 
انطالقا من القناعة الراسخة بأن الحلول العسكرية 
واألمنية وحدها غري كافية، وأنه آن األوان لنستعيد 
الرتاث اإلفريقي األصيل يف التسامح ويف حل املشكالت 
تحت  بالحكمة  واملصالحات  والوساطات  بالحوار 
والتأكيد  املثمرة؛  أوالنخيل  )الدوم(  الباوباب  أشجار 
الّسلم  أجل  من  رشع  الصحيح  الجهاد  أن  عىل 
بغيا  والعنف  التطرف  كون  يعني  مما  والرَّْحمة، 
أن سبيل  والتأكيد عىل  األرض؛  وخروجا، وفسادا يف 
الله نجاة وليست فوتا، وحياة وليست موتا؛ وتوجيه 
حافزا  الديني  االنتماء  جعل  إىل  التأصيلية  الجهود 
الوطنية.  الدولة  ظل  يف  والعيش  املواطنة  لتجسيد 
األخرى  هي  تضمنت  فقد  املؤتمر،  توصيات  وأما 
مبادرات موفقة، ومقرتحات سديدة، وهذه بنودها: 
•التأكيد عىل الحاجة إىل مواصلة البحث عن خطاب 
جديد مقنع، ومقاربة متجددة تفتح اآلفاق وتقرتح

الذي  والقنوط  اليأس  خطاب  عن  بعيداً  الحلول 
اللَِّه(.  َرْوِح  ِمْن  تَيْأَُسوا  )َواَل  املؤمنون:  عنُه  نُهي 
والتنمية،  واملصالحات  للحوار  لجنة  •استحداث 
بلد،  كل  يف  والعلماء  والوجهاء  الحكماء  بني  تجمع 
النزاعات  لفض  واملصالحات  بالوساطات  وتعنى 
مردها  كان  سواء  املختلفة،  واألنماط  األشكال  ذات 
إىل ضغائن وإحن تاريخية أو عصبيات عرقية وقبلية 
ومن  واإلرهاب.   املتطرف  الفكر  سببها  كان  أو 
والتدريب  التكوين  املقرتحة  الهيئة  هذه  وظائف 
وإشكاالته.  ومبادئه  وآلياته  الحوار  ثقافة  عىل 
األئمة  من  تتكون  السالم،  قوافل  وتنظيم  •إنشاء 
والوجهاء من مختلف العرقيات والقبائل يف املناطق 
التي تعاني من الحروب األهلية والرصاعات الدموية. 
تهدف إىل العمل امليداني املؤثّر يف نرش قيم التسامح 
االختالف  غلواء  تخفف  مودة  رسل  وتكون  واألخوة 
املجتمعات. داخل  واألخوة  املحبة  أوارص  وتعزز 

•رضورة أن يصحب هذا الجهد الفكري جهد تنموي 
العاطلني  وتشغيل  املترضرين  مساعدة  عىل  يعمل 
حضورها. وزيادة  الوطنية  الدولة  دور  وتعزيز 

العربية  اإلمارات  دولة  بنموذج  املؤتمرون  •أشاد 
املتحدة يف دعم جهود السالم واملصالحات يف كل دول 
العالم وبخاصة يف إفريقيا ودول الساحل انطالقا من 
رؤيتها الثابتة ألهمية التعايش والتصالح والتسامح.

لتكون  السلم”  لتعزيز  إفريقيا  جائزة   “ •تأسيس 
يف  بارزة  إسهامات  لهم  ملن  وتقديرا  تشجيعا 
ومفكرين  علماء  من  واملصالحات  السلم  مجال 
االفريقية.  القارة  يف  قرار  وصناع  وشباب 
ملتابعة  تفاعلية  إلكرتونية  منصة  •تأسيس 
األفكار. وبلورة  واالقرتاحات  التوصيات 

•تأسيس مقر رئيس للمؤتمر األفريقي لتعزيز السلم 
يُعنى بتعزيز السلم وبث قيم التسامح والتعايش  يف 
مقرا  ليكون  نواكشوط  يف  الساحل  ودول  إفريقيا 
القارة. دول  مختلف  يف  املؤتمر  أعمال  النطالق 

بغية  الدينية  القيادات  لقاء  وتكثيف  •تشجيع 
الثقافات،  بني  الجسور  يبني  الدين  أن  إبراز 
واملصالحات.  للسكينة  قوة  يكون  أن  ويمكنه 
برامج  إلعداد  تربوية  لجان  •تكوين 
والغلو. التطرف  أفكار  ملكافحة  تعليمية 

لتعزيز  االفريقي  املؤتمر  بني  رشاكات  •عقد 
الحكومية  والجامعية  الدينية  واملؤسسات  السلم 
ومتابعة  لتفعيل  والدولية  االقليمية  والخاصة 
 2020 نواكشوط  إعالن  مضامني  تنفيذ 
عرب  امللتقى  هذا  ومضامني  مخرجات  •نرش 
مختلف  يف  االعالم  وسائل  ويف  التواصل  شبكات 
لتصل  االفريقية  اللغات  وبمختلف  القارة  دول 
املجتمع.   فئات  جميع  إىل  وأفكاره  رسائله 
ويف نهاية املؤتمر، عرب املشاركون عن صادق شكرهم 
االسالمية  الجمهورية  لحكومة  ثنائهم  وجزيل 
املوريتانية عىل تيسريها انعقاد هذا امللتلقى، ورفعوا 
ولد  الرئيس محمد  لفخامة  االمتنان  أسمى مشاعر 
الكريمة  رعايته  عىل  الله،  حفظه  الغزواني،  الشيخ 
اإلمارات  لدولة  الشكر  بفائق  توجهوا  للمؤتمر، كما 
عن  وعربوا  للمؤتمر؛   دعمها  عىل  املتحدة  العربية 
الرئيس  لفخامة  امتنانهم  وعظيم  شكرهم  جليل 
محمد بازوم -رئيس جمهورية النيجر عىل ترشيفه 
للمؤتمر ومشاركته القيمة يف أعماله. داعني الله أن 
يحفظ األوطان ويصلح األعمال ويرفع الوباء والبالء 
عليه.  والقادر  ذلك  ويل  إنه  جمعاء،  البرشية  عن 


