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 معالي األمين العام يرأس جلسة االقتصاد الرقمي من منظور الشريعة يف
الدورة 42 ملنتدى البركة حول االقتصاد الرقمي واستشراف املستقبل

املجمع ومنتدى البركة لالقتصاد اإلسالمي يوّقعان مذكرة تفاهم

بن  األمري فيصل  امللكي  السمو  تحت رعاية صاحب 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمري منطقة املدينة 
نائب  الفيصل،  خالد  بن  سعود  وبحضور  املنورة، 
عبد  الشيخ  وسعادة  املنورة،  املدينة  منطقة  أمري 
منتدى  أمناء  مجلس  رئيس  كامل،  صالح  بن  الله 
أعمال  هامش  وعىل  اإلسالمي،  لالقتصاد  الربكة 
ندوة الربكة 42 املنعقدة باملدينة املنورة، وّقع مساء 
1443هـ  لعام  رمضان  شهر  من   18 الثالثاء  يوم 
األستاذ  معايل  2022م  أبريل  شهر  من   19 املوافق 
ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
بن  يوسف  األستاذ  وسعادة  الدويل،  اإلسالمي  الفقه 
لالقتصاد  الربكة  ملنتدى  العام  األمني  خالوي،  حسن 
املجمع بني  إسرتاتيجي  تفاهم  مذكرة  اإلسالمي، 
والرشاكة التعاون  تعزيز  أجل  من  وذلك  واملنتدى، 

املشرتك.  االهتمام  ذات  والقضايا  املجاالت  كل  يف 

خالوي،  يوسف  الدكتور  سعادة  من  كريمة  بدعوة 
اإلسالمي،  لالقتصاد  الربكة  ملنتدى  العام  األمني 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
الخميس 20 من شهر رمضان املبارك لعام 1443هـ 
الجلسة  2022م،  لعام  أبريل  شهر  من   21 املوافق 
الربكة  لندوة   42 الدورة  جلسات  من  الخامسة 
التي  املستقبل  واسترشاف  الرقمي  االقتصاد  حول 
باململكة  املنورة  باملدينة  الطيبة  بطيبة  انعقدت 
العربية السعودية. وقد كان عنوان الجلسة املذكورة 
اإلسالمية.  الرشيعة  منظور  من  الرقمي  االقتصاد 
ملحوظة  بإبداء  رئاسته  معاليه  استهل  وقد  هذا، 
مؤكدا  اإلسالمية«  الرشيعة   « كلمة  حول  جوهرية 
أنه من الخطأ الشائع عىل األلسن يف العرص إضافة 
اعتباًرا  وذلك  الرشيعة،  إىل  »اإلسالمية«  وصف 
وقيمه  اإلسالم  تعاليم  تلقائيا  تعني  الرشيعة  بأن 
وصفها  إىل  حاجة  فال  وبالتايل  وأحكامه،  ومبادئه 
أن  للرشيعة  يمكن  ال  آخر  وبتعبري  باإلسالمية، 
الرشيعة  وصف  أن  يعني  مما  إسالمية،  غري  تكون 
البتة،  إليه  ال حاجة  زائدا  يعد وصفا  ب«اإلسالمية« 
املصطلحات  من  العديد  يف  كالشأن  هذا  يف  والشأن 
املتداولة يف العرص الحارض، مثل مصطلحات الصالة، 
والصوم، والزكاة، والحج، وغريها. فهذه املصطلحات 
كلها  ألنها  »اإلسالمية«  وصف  إىل  تحتاج  ال  برمتها 
أي  وصف  إىل  تحتاج  وال  ومعنى،  مبنى  إسالمية 
اإلسالمية، الصالة  يقال مثال:  باإلسالمية، فال  منها 

الزكاة اإلسالمية. وألمر ما  أو  أو الصوم اإلسالمي،   
اللغتني  يف  باإلسالمية  الرشيعة  وصف  عدم  استقر 
بكلمة  فيهما  يكتفى  حيث  والفرنسية،  اإلنجليزية 
الرشيعة)Shariah=Charia( وال يضاف إليها وصف 
موضوع  أهمية  عن  معاليه  تحدث  ثم  اإلسالمية. 
عنوان  وعن  الرقمي،  االقتصاد  وهو  عامة  الندوة 
منظور  من  الرقمي  االقتصاد  وهو  خاصة  الجلسة 
الرشعي  املوقف  بيان  أهمية  إىل  مشريا  الرشيعة، 
ومشيدا  االقتصاد،  عالم  يف  الجديد  الوافد  هذا  من 
لالقتصاد  الربكة  منتدى  عىل  القائمني  باختيار 
اإلسالمي هذا املوضوع عنوانا لهذه الدورة، بوصفه 
جانبا  إيالءه  ينبغي  ومهما  عرصيا  حيويا  موضوعا 
معاليه  نوَّه  كما  والتحقيق،  والتحرير  التأصيل  من 
اإلسالمي  االقتصاد  يف  الباحثني  استفادة  بأهمية 
يجود  التي  واألدوات  والوسائل  اآلليات  سائر  من 
اإلسالمي  باالقتصاد  النهوض  أجل  من  الزمن  بها 

العرص،  مواكبة  من  تمكينه  وبغية  وتطبيقا،  فكرا 
ومجابهة التحديات، واغتنام الفرص. وختم معاليه 
موضحا  باملجمع،  تعريفية  نبذة  بإعطاء  حديثه 
هذا  يف  للمجمع  القارة  العلمية  املكانة  للحضور 
لالجتهاد  علمية  مؤسسة  أكرب  باعتبار  العرص 
الرشعية  املرجعية  وبوصفه  املعارص،  الجماعي 
بمنظمة  األعضاء  للدول  واألوىل  العليا  الفقيهة 
العلمي  املجمع  هو  ألنه  وذلك  اإلسالمي،  التعاون 
الوحيد الذي يتكون أعضاؤه من كبار فقهاء وعلماء 
قراراته  وتعد  املعارصة،  الثمانية  اإلسالمية  املذاهب 
فإن  هنا،  ومن  باملنظمة.  األعضاء  للدول  ملزمة 
توصيات  الندوة  هذه  عن  يصدر  أن  يتطلع  املجمع 
ملجلس  القادمة  الدورة  عىل  عرضها  سيتم  مهمة 
املجمع بهدف إصدار قرارات منها حول هذا االقتصاد 
تكون محل إجماع وقبول لدى فقهاء وعلماء العرص. 
الفقهاء  بدعوة  الجلسة  رئاسته  معاليه  وختم 
باالقتصاد  االهتمام  من  مزيد  إيالء  إىل  والعلماء 
بغية  وتحقيقا،  وتحريرا  وتأصيال  دراسة  الرقمي 
استيعابه  من  العادي  املسلم  اإلنسان  تمكني 
رضورة  إىل  دعا  كما  إيجابياته.  من  واالستفادة 
املستجدة  املالية  واألدوات  الوسائل  عىل  االنفتاح 
عىل  والعمل  املستحدثة،  واملعامالت  والعقود 
رفضها  من  بدال  وترشيدها  وتوجيهها  تسديدها 
وافد  بكل  فمرحبا  دليل،  دونما  منها  والتوجس 
ومبيد. مرض  وافد  كل  من  وحذار  مفيد،  نافع 

إسرتاتيجية  رشاكة  بناء  إىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 
والقدرات  اإلمكانات  دعم  مجال  يف  الطرفني  بني 
مجاالت  وتعميق  للمؤسستني،  والبحثية  العلمية 
املعارصة  القضايا  لدراسة  بينهما  التعاون 
اإلسالمي،   االقتصاد  ونوازل  مستجدات  وخاصة 
بني  التنسيق  من  مزيد  إىل  االتفاقية  تهدف  كما 
للقضايا  التحتية  البنى  بأداء  االرتقاء  يف  املؤسستني 
ونرشها  بتطويرها  اإلسالمي  باالقتصاد  املتصلة 
املؤسستني  إمكانات  توظيف  عن  فضال  وتطبيقها، 
واملحافظة  اإلسالمية  االقتصادية  املعرفة  نرش  يف 
اإلسالمي.  االقتصادي  الحضاري  الرتاث  عىل 
املؤسستني  تنظيم  إىل  املذكرة  تهدف  وأخريا، 
مختلف  حول  العمل  ووَرش  والندوات  املؤتمرات 
اإلسالمي،  باالقتصاد  املتعلقة  واملسائل  القضايا 
الجهتني  وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل 
بمعرفة  تعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف 
بينهما.  املشرتك  االهتمام  مجال  يف  منهما  كل 
األمني  معايل  عرّب  املذكرة،  عىل  اإلمضاء  وعِقب 
أن  وأَمله  التعاون،  بهذا  اعتزازه  عن  للمجمع  العام 
عالقات  يف  جديدة  مرحلة  بدايَة  املذكرة  هذه  تكون 
واملنتدى املجمع  بني  واملستدامة  املتينة  التعاون 
الناجعة الحلول  وتقديم  الجهود  تنسيق  أجل  من 
االقتصاد. مجال  يف  خاصة  واملستجدات؛  للنوازل 
البيانات قواعد  تطوير  يف  أمله  معاليه عن  عرّب  كما 

التي تخدم مجاالت العمل املشرتك، واالستفادة امُلثىل 

لدى  البيانات  قواعد  يف  املتخصص  العمل  فريق  من 
املنتدى. وأكد معاليه أيًضا استعداد املجمع لتسخري 
أجندة  لخدمة  واملعنوية  العلمية  إمكاناته  جميع 
املنتدى وتمكينه من تحقيق أهدافه النبيلة داخل دول 
املتميز  الريادي  بالدور  مشيًدا  وخارجها،  املنظمة 
االقتصاد  بمكانة  الوعي  تعزيز  مجال  يف  للمنتدى 
مستجدات  من  االستفادة  ورضورة  اإلسالمي، 
بتهنئة  حديثه  معاليه  واختتم  املعارص.  االقتصاد 
القائمني عىل املنتدى عىل مبادرتهم الرائدة واملوفقة 
االقتصاد  لدراسة  الحايل  العام  ندوة  تخصيص  يف 
الرقمي واسترشاف املستقبل. وتنفيذًا لبنود املذكرة، 
تحّدد  متخصصة  لجنة  تشكيل  عىل  الطرفان  وافق 
التنفيذ حسب  التعاون بينهما، وُطرق وآليّات  أوُجه 
يف  الصالحية  ولها  نفسها،  املذكرة  يف  الوارد  التصّور 
االستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ جميع بنود املذكرة.
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املفوضية السامية لشؤون الالجئين تصدر تقريرها السنوي للعمل الخيري 
اإلسالمي من جدة

املنبثق  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مع  بالتعاون 
املفوضية  عقدت  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عن 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يوم األربعاء 
لعام  مارس   30 املوافق  1443هـ  لعام  شعبان   27
السعودية،  العربية  باململكة  جدة  مدينة  يف  2022م 
اإلسالمي  الخريي  “العمل  بعنوان  مشرتكة  فعالية 
وأثره: رشاكات مستدامة وحلول عملية”، تم خاللها 
الخريي  للعمل  السنوي  املفوضية  تقرير  إطالق 
أثر  عىل  الضوء  يسلط  التقرير  وهذا  اإلسالمي. 
صندوق  تلقاها  التي  والصدقات  الزكاة  مساهمات 
آالف  حياة  عىل  للمفوضية  التابع  لالجئني  الزكاة 
.2021 عام  خالل  داخليا  والنازحة  الالجئة  األرس 

وجاء يف التقرير أن صندوق الزكاة لالجئني قد مّكن 
والعينية  النقدية  املساعدات  تقديم  من  املفوضية 
يف   2021 عام  خالل  ونازح  الجئ   1,275,000 لـ 
ولبنان  واألردن  وسوريا  اليمن  وهي:  دولة،   14
والعراق ومرص وموريتانيا وبنغالديش وأفغانستان 
ونيجرييا.  وإندونيسيا  وماليزيا  والهند  وباكستان 
الزكاة،  تم توزيع كامل تربعات  أنه  التقرير  ووّضح 
باتباع سياسة توزيع %100 من أموال الزكاة دون أي 
اقتطاع، عىل %53 من إجمايل املستفيدين )679,000 
 596,000( الباقون  استفاد  فيما  شخص(، 
املفوضية. تلقتها  التي  الصدقات  من  شخص( 

تم  التي  اإلنجازات  أبرز  إىل  التقرير  أشار  كما 
خالل  اإلسالمي  الخريي  العمل  مجال  يف  تحقيقها 
الزكاة صندوق  تطبيق  إطالق  ومنها  املايض،  العام 

عن  التربع  للمستخدمني  يتيح  والذي  لالجئني، 
جانب إىل  ورسعة،  بسهولة  املحمول  الهاتف  طريق 

آليات  تدعم  إضافية  فتاوى  عىل  املفوضية  حصول 
عريقة  فقهية  مؤسسات  من  وذلك  الصندوق،  عمل 
كمجمع الفقه اإلسالمي الدويل التابع لرابطة العالم 
باألزهر اإلسالمية  البحوث  ومجمع  اإلسالمي، 

الرشعية للبحوث  العاملية  واألكاديمية  الرشيف، 
فقد  لذلك،  إضافة  بكندا.  األئمة  ومجلس  بماليزيا، 
حصوله  للصندوق  الكندي  الفقهي  املجلس  أجاز 
برنامج  خالل  من  وتوزيعها  الزكاة  أموال  عىل 
لألعىل’. الطموح  الدراسية’  للمنح  املفوضية 

الفعالية حلقات حوارية حول دور أدوات  وتضمنت 
والصدقات  كالزكاة  االجتماعي  اإلسالمي  التمويل 
لالحتياجات  االستجابة  يف  واألوقاف  الجارية 
من  واملترضرين  ضعفاً  األكثر  للفئات  اإلنسانية 
والنازحني  الالجئني  سيما  ال  والكوارث،  النزاعات 
داخلياً، وذلك بحضور ممثلني عن الهيئات الرشيكة 
الخريي  العمل  مجال  يف  والعاملة  للمفوضية 
اإلسالمي يف املنطقة. ويف كلمة ألقاها خالل املؤتمر، 
اإلسالمي  للتمويل  السامي  املفوض  أعرب مستشار 
وممثل املفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، 
للدعم  امتنانه  عن  خليفة،  خالد  األستاذ  سعادة 
وعىل  للمفوضية،  الرشيكة  املؤسسات  تقدمه  الذي 
“إننا  وقال:  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  رأسها 
مع  املستدامة  الرشاكات  عدد  يف  مطرداً  نمواً  نشهد 
والحكومية،  الخاصة  والجهات  واألفراد  املؤسسات 
املساعدة  تقديم  يف  قدرتنا  عىل  إيجاباً  ينعكس  مما 
الالجئة لألرس  املتزايدة  لالحتياجات  واالستجابة 

والنازحة، والذين يواجهون أوضاًعا معيشية صعبة 
االقتصادية  والتحديات  النزوح،  أزمات  امتداد  جراء 
“نؤمن  وأضاف:  كورونا.”  جائحة  فرضتها  التي 
املؤسسات  مع  رشاكاتنا  تلعبه  الذي  بالدور  بشّدة 
تعزيز  يف  اإلسالمي  الخريي  العمل  مجال  يف  الرائدة 
املاليني  حياة  يف  اإلسالمي  الخريي  العمل  أدوات  أثر 
العون يد  األكثر عوزاً، ومد  النازحة قرساً  من األرس 

 لهم.” من جانبه، قال معايل األستاذ الدكتور قطب 
مصطفى سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي 
من  مهما  جانبا  الالجئني  قضية  “تشكل  الدويل: 
يف  املحوري  ودوره  للمجمع،  األساسية  االهتمامات 
وحقهم  املرشوعة،  احتياجاتهم  عىل  الضوء  تسليط 
بهم،  الالئق  الكريم  والعيش  اإلنسانية،  الكرامة  يف 
يف  والرشعية  العلمية  املجمع  مسؤولية  من  فضال 
بيان حكم الرشع الحنيف املتعلق بتكثيف الدعوة إىل 
سد احتياجاتهم، وتوفري الرعاية لهم، ولقد قمنا بناء 
عىل ذلك بمنح املفوضية فتوى رشعية من أجل دعم 
صندوق الزكاة لالجئني وآلية حوكمته”. وأضاف “إنه 
ليسعدنا أن نستضيف اليوم بالرشاكة مع مفوضية 
الالجئني هذه الفعالية املميزة التي نسعى من خاللها 
إىل مناقشة سبل تطوير دور العمل الخريي اإلسالمي 
والنازحني  لالجئني  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  يف 
عوزاً  الفئات  أكثر  كأحد  والعالم،  املنطقة  يف  داخلياً 
املجمع  “يلتزم  وأضاف:  مجتمعاتنا”.  يف  واحتياجاً 
من خالل رشاكته املستدامة مع املفوضية إىل تحقيق 
املحتاجني  مساعدة  إىل  الرامية  الفقهية  األهداف 
عىل  والحفاظ  باإلنسان  والنهوض  وجدوا،  أينما 
كرامته. ومن خالل هذا املنرب، ندعو ونحن عىل أبواب 
الخريي  العمل  يف  الفاعلني  جميع  الفضيل  الشهر 
الالجئني  نسيان  وعدم  املفوضية  مع  التعاون  إىل 
سلسلة  ضمن  الفعالية  هذه  تأتي  واحتياجاتهم.” 
تنظمها  التي  النقاشية  والحلقات  الفعاليات  من 
الخريي  للعمل  السنوي  تقريرها  إلطالق  املفوضية 
جدة  فعالية  اىل  باإلضافة  عقدت  والتي  االسالمي 
عرب االنرتنت يف كل من إندونيسيا ونيجرييا واململكة 
املتحدة وكندا والواليات املتحدة األمريكية، بالتعاون 
وغريها  الفقهية  واملؤسسات  الزكاة  مؤسسات  مع 
والعام. الخاص  القطاع  من  الفاعلة  الجهات  من 
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ثقتهم بصندوق الزكاة التابع ملفوضية الالجئين

ـــع  ـــر مجم ـــده يف مق ـــم عق ـــق ت ـــاع مغل يف اجتم
ــة  ــع ملنظمـ ــدويل التابـ ــالمي الـ ـــه اإلسـ الفق
ـــة  ـــدة باململك ـــة ج ـــالمي، يف مدين ـــاون اإلس التع
املفوضيـــة  اتفقـــت  الســـعودية،  العربيـــة 
الســـامية لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني 
مـــع مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل عـــىل 
ـــا  ـــق عربه ـــم التحق ـــرتكة يت ـــة مش ـــيس آلي تأس
ـــع  ـــني التاب ـــزكاة لالجئ ـــدوق ال ـــزام صن ـــن الت م
ـــكل  ـــزكاة بش ـــط ال ـــكام وضواب ـــة بأح للمفوضي
ـــع  ـــن املجام ـــدد م ـــاع ع ـــارك يف االجتم ـــنوي. ش س
الفقهيـــة التـــي وافقـــت عـــىل هـــذا التوجـــه 
الـــذي يعـــزز مـــن حوكمـــة صنـــدوق الـــزكاة 
ـــني  ـــاة الالجئ ـــره يف حي ـــن أث ـــايل م ـــني، وبالت لالجئ
ـــم.  ـــول العال ـــوزاَ ح ـــر ع ـــاً األكث ـــني داخلي والنازح
ـــدويل،  ـــالمي ال ـــه اإلس ـــع الفق ـــة إىل مجم باإلضاف
حـــرض األمنـــاء العامـــون لـــكل مـــن املجمـــع 
ــم  ــة العالـ ــع لرابطـ ــالمي التابـ ــي اإلسـ الفقهـ
اإلســـالمي، ومجمـــع البحـــوث اإلســـالمية 
باألزهـــر الرشيـــف، ومؤسســـة طابـــة للعلـــوم 
ــىل  ــا عـ ــت جميعهـ ــث صادقـ ــاث، حيـ واألبحـ
الـــدور التنســـيقي ملجمـــع الفقـــه اإلســـالمي 
ـــدوره  ـــيقوم ب ـــذي س ـــال، وال ـــذا املج ـــدويل يف ه ال
ــرى يف  ــات أخـ ــارة جهـ ــارتهم واستشـ باستشـ
ســـياق آليـــة االلتـــزام، والتـــي ســـينتج عنهـــا 
صـــدور تقريـــر مراجعـــة ســـنوي عـــن مـــدى 
ــكام  ــني بأحـ ــزكاة لالجئـ ــدوق الـ ــزام صنـ التـ
ـــر  ـــني وتطوي ـــات لتحس ـــن توصي ـــزكاة، ويتضم ال
طـــرق االلتـــزام. وقـــد جـــاء هـــذا االجتمـــاع 
ــا  ــرتكة عقدتهـ ــة مشـ ــش فعاليـ ــىل هامـ عـ
مفوضيـــة الالجئـــني بالتعـــاون مـــع مجمـــع 
ــور  ــك بحضـ ــدويل، وذلـ ــالمي الـ ــه اإلسـ الفقـ
لفيـــف مـــن املمثلـــني رفيعـــي املســـتوى عـــن 
ــة  ــة والخرييـ ــة والخاصـ ــات الحكوميـ املؤسسـ
مـــن كافـــة أنحـــاء املنطقـــة، ال ســـيما مـــن 
ــم  ــد تـ ــي. وقـ ــاون الخليجـ ــس التعـ دول مجلـ
خـــالل هـــذه الفعاليـــة إطـــالق التقريـــر 
ــذي  ــالمي الـ ــريي اإلسـ ــل الخـ ــنوي للعمـ السـ
تصـــدره املفوضيـــة كل عـــام لتبيـــان أثـــر 
أمـــوال الـــزكاة والصدقـــة التـــي يتلقاهـــا 
الصنـــدوق مـــن املتربعـــني والجهـــات املانحـــة، 
باإلضافـــة إىل كيفيـــة رصف وتوزيـــع االمـــوال 
يف البلـــدان التـــي يتـــم التوزيـــع فيهـــا. ويـــربز 
التقريـــر الـــذي أطلـــق مؤخـــراً كيـــف تمّكنـــت 
املفوضيـــة بفضـــل أمـــوال الـــزكاة والصدقـــات

ـــة لــــ  ـــة والعيني ـــاعدات النقدي ـــم املس ـــن تقدي م
ـــام 2021 يف  ـــالل ع ـــازح خ ـــئ ون 1,275,000 الج

ـــان  ـــوريا واألردن ولبن ـــن وس ـــي: اليم ـــة ه 14 دول
والعـــراق ومـــرص وموريتانيـــا وبنغالديـــش 
وأفغانســـتان وباكســـتان والهنـــد وماليزيـــا 
وإندونيســـيا ونيجرييـــا. ويوضـــح كذلـــك أنـــه 
تـــم توزيـــع كامـــل تربعـــات الـــزكاة، باتبـــاع 
سياســـة توزيـــع %100 مـــن أمـــوال الـــزكاة 
ـــغيلية. ـــة أو تش ـــف إداري ـــاع لتكالي دون أي اقتط

ـــور  ـــتاذ الدكت ـــايل األس ـــال مع ـــياق ق ـــذا الّس ويف ه
ـــع  ـــام ملجم ـــني الع ـــانو، األم ـــى س ـــب مصطف قط
الفقـــه اإلســـالمي: “تشـــكل قضيـــة الالجئـــني 
جانبـــاً أساســـيّاً مـــن االهتمامـــات اإلنســـانية 
للمجمـــع ودوره يف تيســـري الحلـــول لســـد 
ـــة  ـــا يف نهاي ـــك قمن ـــىل ذل ـــاًء ع ـــم، وبن احتياجاته
العـــام 2020 بمنـــح املفّوضيـــة فتـــوى لدعـــم 
ـــعدنا  ـــاف: “يس ـــني” وأض ـــزكاة لالجئ ـــدوق ال صن
ــة،  ــع املفوضيـ ــا مـ ــور رشاكتنـ ــهد تطـ أن نشـ
ـــة  ـــة الحوكم ـــز آلي ـــا يف تعزي ـــا دورن ـــور معه ويتط
لصنـــدوق الـــزكاة لالجئـــني، حيـــث نأمـــل أن تزيـــد 
ـــره  ـــايل أث ـــدوق وبالت ـــة الصن ـــن مصداقي ـــذه م ه
ـــالل  ـــن خ ـــاً. وم ـــني داخلي ـــني والنازح ـــىل الالجئ ع
هـــذا املنـــرب، ندعـــو ونحـــن يف رحـــاب الشـــهر 
الفضيـــل، جميـــع الفاعلـــني يف مجـــال العمـــل 
ـــاعدة  ـــة ملس ـــع املفوضي ـــاون م ـــريي إىل التع الخ
الالجئـــني وتأمـــني احتياجاتهـــم.” كمـــا عّقـــب 
ـــني  ـــاد، األم ـــري عيّ ـــور نظ ـــتاذ الدكت ـــة األس فضيل
العـــام ملجمـــع البحـــوث اإلســـالمية باألزهـــر 
ـــة  ـــذه الجلس ـــاركتنا يف ه ـــي مش ـــف: “تأت الرشي
ــوم  ــذي يقـ ــي الـ ــدور املفصـ ــىل الـ ــد عـ لتؤكـ
ــليط  ــالمية يف تسـ ــوث اإلسـ ــع البحـ ــه مجمـ بـ
ـــم،  ـــني وأوضاعه ـــات الالجئ ـــىل احتياج ـــوء ع الض
وتوضيـــح الدالئـــل الفقهيـــة التـــي تســـاهم يف 
انخراطهـــم مـــع املجتمعـــات املضيفـــة بشـــكٍل 
ـــذي  ـــم ال ـــىل الدع ـــم ع ـــرّس حصوله ـــلس، وتي س
ـــبق  ـــاف: “س ـــه”. وأض ـــة إلي ـــس الحاج ـــم بأم ه
ــني  ــة الالجئـ ــع مفوضيـ ــاون مـ ــم التعـ وأن تـ
ســـواء مـــن خـــالل إطـــالق حملـــة مشـــرتكة 
ـــزكاة،  ـــق بال ـــوى تتعل ـــدار فت ـــالل إص ـــن خ أو م
ونتمنـــى أن تســـهم هـــذه الجلســـة يف تعميـــق 
ـــزكاة  ـــدوق ال ـــر صن ـــم أث ـــاون وتعظي ـــبل التع س
ـــام  ـــوث يف الع ـــع البح ـــى مجم ـــذي أفت ـــني ال لالجئ
ــوال  ــه ألمـ ــتالمه وتوزيعـ ــواز اسـ ــت بجـ الفائـ
ـــن  ـــني ضم ـــن الالجئ ـــتحقيها م ـــىل مس ـــزكاة ع ال
ـــام  ـــني الع ـــة.” وأردف األم ـــط ورشوط معين ضواب
للمجمـــع الفقهـــي اإلســـالمي التابـــع لرابطـــة 
العالـــم اإلســـالمي، فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور 
ـــمعناه  ـــا س ـــي: “إن م ـــن املرزوق ـــن زاب ـــح ب صال

ــراءات  ــول اإلجـ ــني حـ ــة الالجئـ ــن مفوضيـ  مـ
ــا لتوزيـــع الـــزكاة ملســـتحقيها  ــي تتخذهـ التـ
كعـــدم اقتطـــاع أي مصاريـــف إداريـــة بحيـــث 
ــع،  ــة التوزيـ ــة، ورسعـ ــا كاملـ ــم إيصالهـ يتـ
ـــتالم  ـــواز اس ـــول يف ج ـــجع بالق ـــك، يش ـــو ذل ونح
ــىل  ــا عـ ــزكاة ورصفهـ ــوال الـ ــة ألمـ املفوضيـ
ــم.”  ــران الكريـ ــص القـ ــا نـ ــتحقيها كمـ مسـ
ـــوم  ـــذي تق ـــل ال ـــذا العم ـــك أن ه ـــاف: “ال ش وأض
ـــدة  ـــات املعتم ـــن الجه ـــا م ـــة وغريه ـــه املفوضي ب
ـــة  ـــكام الرشيع ـــامية ألح ـــداف الس ـــب يف األه يص
اإلســـالمية يف مســـاعدة املحتاجـــني واملعوزيـــن 
اإلســـالمي.”  العالـــم  بلـــدان  يف  ســـيما  ال 
ـــل  ـــامي للتموي ـــوض الس ـــار املف ـــرب مستش وأع
ـــس  ـــدى دول مجل ـــة ل ـــل املفوضي ـــالمي وممث اإلس
التعـــاون الخليجـــي، خالـــد خليفـــة، عـــن 
ـــات  ـــذه الجه ـــه ه ـــذي تقدم ـــم ال ـــه للدع امتنان
مجتمعـــًة، قائـــالً: “نرحـــب اليـــوم بهـــذا 
ـــع،  ـــع املجام ـــا م ـــهده عالقتن ـــذي تش ـــور ال التط
ــدويل  ــالمي الـ ــه اإلسـ ــع الفقـ ــيما مجمـ ال سـ
الـــذي ســـيقوم مشـــكوًرا بـــدور محـــوري 
يف التحقـــق مـــن التـــزام صنـــدوق الـــزكاة 
ــر  ــزكاة، األمـ ــط الـ ــكام وضوابـ ــني بأحـ لالجئـ
الـــذي نحـــرص عليـــه حرصـــاً تامـــاً، ويأتـــي 
ــه  ــا تمليـ ــزام بمـ ــا يف االلتـ ــياق تعهدنـ يف سـ
ـــا  ـــتلمناها، بم ـــي اس ـــاوى الت ـــة الفت ـــا كاف علين
ـــع  ـــن مجم ـــا م ـــا عليه ـــي حصلن ـــك الت ـــا تل فيه
الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل”. وأضـــاف: “نؤمـــن 
بشـــّدة بالـــدور الـــذي تلعبـــه رشاكاتنـــا مـــع 
ــال العمـــل  ــة املؤسســـات الرائـــدة يف مجـ كافـ
ـــريي  ـــل الخ ـــر أدوات العم ـــز أث ـــاني يف تعزي اإلنس
ـــة  ـــن األرس النازح ـــني م ـــاة املالي ـــالمي يف حي اإلس
ـــز  ـــوة يف تعزي ـــذه الخط ـــع إىل دور ه ـــرساً، ونتطل ق
مصداقيـــة صنـــدوق الـــزكاة لالجئـــني ورغبـــة 
الـــرشكاء الفاعلـــني يف توســـيع رقعـــة العمـــل مـــع 
املفوضيـــة ملســـاعدة أكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن 
ــني  ــة الالجئـ ــدرت مفوضيـ ــتفيدين.” أصـ املسـ
ـــالمي  ـــريي اإلس ـــل الخ ـــنوي للعم ـــا الس تقريره
ـــلة  ـــرب سلس ـــان ع ـــدء رمض ـــل ب ـــام قب ـــذا الع له
ــاً يف كل  ــاً وافرتاضيـ ــات حضوريـ ــن الفعاليـ مـ
ـــعودية  ـــة الس ـــة العربي ـــيا واململك ـــن إندونيس م
ــك  ــدا، وذلـ ــدة وكنـ ــة املتحـ ــا واململكـ ونيجرييـ
بالتعـــاون مـــع مؤسســـات فقهيـــة وزكويـــة، 
باإلضافـــة إىل جهـــات مـــن القطاعـــني العـــام 
ـــزكاة  ـــدوق ال ـــة صن ـــأت املفوضي ـــاص. أنش والخ
لالجئـــني عـــام 2019، وهـــو برنامـــج تمويـــل 
ـــاءة  ـــة والكف ـــع باملصداقي ـــي يتمت ـــالمي عامل إس
ـــري  ـــع إىل معاي ـــزكاة، ويخض ـــكام ال ـــزام بأح وااللت
ـــة  ـــفافية املطلق ـــن الش ـــة تضم ـــة صارم حوكم
بـــدءاً مـــن تســـّلم املفوضيـــة ألمـــوال الـــزكاة 
ـــني  ـــىل الالجئ ـــا ع ـــاًء بتوزيعه ـــات وانته والصدق
ـــم. ـــول العال ـــوزاً ح ـــر ع ـــاً األكث ـــني داخلي والنازح
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 املدير التنفيذي لألكاديمية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية
بماليزيا )إسرا( يزور املجمع

ــىل  ــع ع ــام للمجم ــني الع ــايل األم ــة مع لألكاديمي
ُحســن االســتقبال وحــرارة اللقــاء، كمــا عــرّب عن 
ــري  ــة الكب ــزاز األكاديمي ــخصيًّا واعت ــزازه ش اعت
ــة  بعالقــات التعــاون امُلثمــر مــع املجمــع، وأهمي
ــني يف  ــربات الطرف ــات وخ ــن إمكان ــتفادة م االس
جميــع املجــاالت ذات االهتمــام املشــرتك. ويف هــذا 
ــمية  ــوٍة رس ــع بدع ــف املجم ــّدم ضي ــار تق اإلط
إىل معــايل األمــني العــام للمشــاركة يف النــدوة 
التــي ســتنّظمها األكاديميــة خــالل شــهر يونيــو 
ــا  ــالمية. كم ــة اإلس ــول املالي ــدن ح ــادم يف لن الق
اســتعرض ســعادته مرشوًعــا جديــًدا تعمــل 
األكاديميــة عليــه حــول تضمــني البُعــد امَلقاصــدي 
يف مختلــف ُمنتجــات الصناعــة املاليــة اإلســالمية، 
ــب  ــد رّح ــال. وق ــآالت األفع ــار بم ورضورة االعتب
معاليــه بهــذا املــرشوع الطَّمــوح، وأكــد لســعادته
الفكــري الدعــم  لتقديــم  املجمــع  اســتعداد 

ــن،  ــرم الُل الدي ــد أك ــور محم ــعادة الدكت زار س
ــوث  ــة للبح ــة العاملي ــذي لألكاديمي ــر التنفي املدي
ــا )إرسا(،  ــالمية بماليزي ــة اإلس ــة يف املالي الرشعي
يــوم االثنــني 17 من شــهر رمضان لعــام 1443هـ 
املوافــق 18 مــن شــهر أبريــل لعــام 2022م مقــر 
ــدويل  األمانــة العامــة ملجمــع الفقــه اإلســالمي ال
بمدينــة جــّدة. وكان يف اســتقباله معــايل األســتاذ 
ــور قطــب مصطفــى ســانو، األمــني العــام  الدكت
ــاء  ــه اللق ــتهّل معالي ــد اس ــذا، وق ــع. ه للمجم
بالرتحيــب بســعادته وشــكره عــىل هــذه الزيــارة 
ــات  ــوخ عالق ــق ورس ــد ُعم ــي تؤك ــة الت الكريم
التعــاون والتنســيق والتواصــل بــني املجمــع 
ــرشوع  ــة ال ــىل أهمي ــد ع ــا أك ــة، كم واألكاديمي
ــرتاتيجي  ــاون اإلس ــة التع ــود اتفاقي ــذ بن يف تنفي
التــي تربــط الطرفــني مــن أجــل تحقيــق األهــداف 
املرســومة مــن خاللهــا. ثــم قــّدم معاليــه لضيفه 
ــالته،  ــع، ورس ــة املجم ــن رؤي ــرصة ع ــذًة مخت نب
الخمســية،  اإلســرتاتيجية  وأهدافــه، وخّطتــه 
إىل  مشــريًا  املختلفــة،  وبرامجــه  وأنشــطته 
اســتضافة املجمــع خــالل األســابيع القادمــة ندوًة 
ــات يف  ــور والحيوان ــخ الطي ــن تدوي ــة ع متخصص
اإلســالم، ودعــا يف هــذه املناســبة أكاديميــة )إرسا( 
ــوى  ــراء املحت ــا إلث ــا حضوريًّ ــاركة فيه إىل املش
مــن جهــة، وتعميــم الفائــدة داخــل دول املنظمــة 
ــعادة ــكر س ــه ش ــن جانب ــرى. وم ــة أخ ــن جه م
الدكتــور محمــد أكــرم الُل الديــن املديــر التنفيــذي

والرشعــي لنجــاح هــذا املــرشوع وَصريُورتــه 
ــة  ــة املالي ــأداء الصناع ــاًء ب ــا ارتق ــا َمْلموًس واقًع
اإلســالمية، وتحقيًقــا ألهــداف االقتصاد اإلســالمي 
املســتديمة،  التنميــة  تحقيــق  يف  املتمثلــة 
والرفاهيــة الشــاملة لعمــوم أفــراد املجتمــع. هذا، 
ــع  ــب املجم ــن جان ــا م ــاء أيًض ــرض اللق ــد ح وق
ــر  ــوك، مدي ــذر الش ــد املن ــتاذ محم ــن: األس كل م
ــد  ــور عب ــم، والدكت ــوان واملراس ــؤون الدي إدارة ش
ــات،  ــوث والدراس ــر إدارة البح ــر، مدي ــر قم القاه
ــر  ــاح محمــود أبنعــوف، مدي ــد الفت ــور عب والدكت
والســيدة  والتخطيــط،  الــدويل  التعــاون  إدارة 
ســارة أمجــد حســني، مديــرة إدارة شــؤون األرسة 
واملــرأة، واألســتاذ مــراد التليــي، مستشــار معــايل 
األمــني العــام لشــؤون اإلعــالم والعالقــات العامة.

األمين العام للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة يزور املجمع
استقبل معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، صباح يوم 
املوافق  1443هـ  لعام  رمضان  شهر  من   4 الثالثاء 
الدكتور  فضيلة  2022م،  لعام  أبريل  شهر  من   5
للغرفة  العام  األمني  الخالوي،  حسن  بن  يوسف 
مقر  يف  والزراعة،  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية 
ب  ة للمجمع بجدة. يف مستهّل اللقاء رحَّ األمانة العامَّ
ًا  ومعربِّ الزيارة،  له  شاكًرا  الكريم،  بضيفه  معاليه 
عن تقديره لجهود الُغرفة اإلسالمية يف التنسيق بني 
للتجارة والصناعة والزراعة داخل  الُغرف اإلسالمية 
كما  اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول 
املتميزة  للجهود  الكبري  امتنانه  عن  معاليه  أعرب 
الوعي  تعزيز  يف  اإلسالمي  لالقتصاد  الربكة  ملنتدى 
عىل  وُقدرته  وأهميته  اإلسالمي  االقتصاد  بمكانة 
يف  االقتصادية  للمشكلة  الناجعة  الحلول  تقديم 
اإلسالمية  واملبادئ  القيَم  من  انطالًقا  وذلك  العالم، 
الثابتة  الرشعيَّة  املقاصد  إىل  واستناًدا  الخالدة، 
رسالة  من  وترشيًدا.وانطالًقا  وتسديًدا  توجيًها 
صحيًحا  عرًضا  الرشيعة  عرض  يف  املتمثلة  املجمع 
معالجة  عىل  التاّمة  وقدرتها  مزاياها  بإبراز  معتدالً 
مشكالت الحياة املعارصة، ورغبًة يف تحقيق أحد أهّم 
أهداف املجمع املتمثل يف التنسيق يبن جهات الفتوى 
العالم  يف  اإلسالمية  واملجالس  الفقهية  والهيئات 
اإلسالمي وخارجه من أجل تجنّب التناُقض والتضاّد، 
لذلك، فقد أعرب معاليه عن تطّلعه إىل تعزيز التعاون 
اإلسالمية  والُغرفة  املجمع  بني  والرشاكة  والتنسيق 
لالقتصاد  الربكة  ومنتدى  املجمع  وبني  جهة،  من 
يتصل  فيما  وخاصة  أخرى،  جهة  من  اإلسالمي 
العلمية واملؤتمرات  املتخصصة  الندوات  بتنظيم 
وِورش العمل حول النوازل واملستجدات االقتصادية

املناسبة  الرشعيّة  األحكام  الضوء عىل  بُغية تسليط 
وبهدف  منتِظمة،  وعلمية  منهجية  بصورة  لها 
وخاصة  الحياة،  ملشكالت  اإلسالمية  الحلول  تقديم 
النوازل واملستجدات واملتغرّيات االقتصادية املتالحقة 
الدكتور  فضيلة  أعرب  جهته،  ومن  واملتصاعدة. 
لُحسن  الجليل  وتقديره  الجزيل  شكره  عن  الخالوي 
االستقبال، مشيًدا بالنْقلة النوعية والتغرّيات الكبرية 
ة تنظيًما وترتيبًا،  التي طرأَت عىل مقر األمانة العامَّ
التفاؤل ملستقبٍل  الذي يُثلج الصدر، ويدعو إىل  األمر 
امتنانه  عن  فضيلته  أعرب  كما  للمجمع،  زاهر 
املمكنة  والرشاكة  التعاون  أوُجه  بجميع  وترحيبه 
من  اإلسالمي  لالقتصاد  الربكة  ومنتدى  املجمع  بني 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  املجمع  وبني  جانب، 
التنسيق  بأهمية  منّوًها  آخر،  جانٍب  من  والصناعة 
يف  تنَشط  التي  العلمية  املؤسسات  بني  والتكامل 
مجال االقتصاد اإلسالمي، ورضورة تضافر الجهود 
ثم الحميدة.  غري  واملنافسة  التكرار  تجنّب  أجل  من 

الربكة  لندوة  القادمة  الدورة  عن  فضيلته  تحّدث 

السنوية املقرر انعقادها بني يومي 20-19 من شهر 
رمضان املبارك يف املدينة املنورة تحت رعاية صاحب 
السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، أمري منطقة املدينة املنورة، داعيًا يف هذه 
الندوة،  يف  باملشاركة  التكرم  إىل  معاليه  املناسبة 
االقتصاد  ستتناول  التي  جلساتها  إحدى  وترّؤس 
فضيلته  ب  رحَّ كما  االصطناعي.  والذكاء  الرقمي، 
املجمع  بني  ورشاكة  تعاون  اتفاقية  توقيع  بفكرة 
هامش  عىل  اإلسالمي  لالقتصاد  الربكة  ومنتدى 
وسائل  مع  التعاون  ملجاالت  تحديًدا  تتضمن  الندوة 
التنفيذ. وتحقيًقا لهذا، وّجه معاليه إدارة التخطيط 
والتعاون الدويل باملجمع إىل إعداد مسودة لالتفاقية 
املذكورة، وعرضها عىل املنتدى قبل الندوة لالعتماد. 
عىل  ملعاليه  شكره  فضيلته  كرَّر  اللقاء  نهاية  ويف 
حفاوة الرتحيب، وعىل اإلصدار الجديد لكتاب قرارات 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  املجمع  وتوصيات 
حرض  وقد  هذا،  املتميزة.  املجمع  منشورات  وبعض 
اللقاء مع معاليه الدكتور عبد الفتاح محمود أبنعوف، 
باملجمع. الدويل  والتعاون  التخطيط  إدارة  مدير 
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معالي األمين العام للمجمع يرحب بسعادة مدير مكتب الرابطة بفرنسا
ـــب معـــايل األســـتاذ الدكتـــور قطـــب  رحَّ
ــع  ــام ملجمـ ــني العـ ــانو، األمـ ــى سـ مصطفـ
الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل، بســـعادة الســـفري 
ـــب  ـــر مكت ـــوي، مدي ـــني بدي ـــد حس ـــتاذ أمج األس
ـــا،  ـــس بفرنس ـــالمي بباري ـــم اإلس ـــة العال رابط
ـــارك  ـــان املب ـــهر رمض ـــن ش ـــني 10 م ـــوم االثن ي
ـــل  ـــهر أبري ـــن ش ـــق 11 م ـــام 1443هــــ املواف لع
لعـــام 2022م بمكتبـــه باألمانـــة العامـــة 
ـــتهل  ـــد اس ـــذا، وق ـــّدة. ه ـــة ج ـــع بمدين للمجم
معاليـــه اللقـــاء بالتعبـــري عـــن شـــكره 
ــأه  لضيفـــه عـــىل زيـــارة املجمـــع، كمـــا هنَـّ
عـــىل الـــدور املتميـــز املشـــهود الـــذي يقـــوم 
ــة  ــل الجمهوريَـّ ــة داخـ ــب الرابطـ ــه مكتـ بـ
التعـــاون  تعزيـــز  مجـــال  يف  الفرنســـية 
والتواصـــل بـــني أبنـــاء املجتمعـــات املســـلمة، 
ـــش  ـــامح والتعاي ـــدال والتس ـــة االعت ـــرش ثقاف ون
الســـلمي يف فرنســـا، فضـــال عـــن دعـــم 
ـــارة  ـــان يف الق ـــاع األدي ـــني أتب ـــاء ب ـــوار البنَّ الح
األوربيـــة عمومـــا ويف فرنســـا خصوصـــا. 
ومـــن جهتـــه، عـــرب ســـعادة الســـفري عـــن 
شـــكره الجزيـــل وتقديـــره الجليـــل ملعاليـــه 

والرتحيـــب  االســـتقبال،  حســـن  عـــىل 
الحـــار، مشـــيدا بمـــا تشـــهده األمانـــة 
ـــة للمجمـــع مـــن نقلـــة نوعيـــة منـــذ  العامَّ
توليـــه مهـــام األمـــني العـــام للمجمـــع، 
داعيـــا اللـــه ســـبحانه وتعـــاىل أن يديـــم 
ــني  ــع والقائمـ ــىل املجمـ ــه وعـ ــىل معاليـ عـ
نعمـــة التوفيـــق. ومـــن جانـــب آخـــر، أبلـــغ 
ــن  ــد مـ ــارة وفـ ــن زيـ ــعادته عـ ــه سـ معاليـ
املجمـــع إىل فرنســـا يف العاجـــل القريـــب، 
وذلـــك مـــن أجـــل التباحـــث مـــع الســـلطات

الفرنســـية حـــول جملـــة مـــن القضايـــا 
ــا  ــا، ودعمـ ــلمني يف فرنسـ ــم املسـ ــي تهـ التـ
ــا  ــي يبذلهـ ــة التـ ــدرة واملوفقـ ــود املقـ للجهـ
الرابطـــة يف فرنســـا. ويف نهايـــة  مكتـــب 
اللقـــاء، قـــدم معاليـــه لســـعادته هدايـــا 
تذكاريـــة تتضمـــن نســـخة مـــن كتـــاب 
القـــرارات والتوصيـــات باللغـــات العربيـــة 
مـــن  والفرنســـية،وعدد  واإلنجليزيـــة 
الشـــهرية. اإلخباريـــة  النـــرشة  أعـــداد 

املجمع ومنظمة تنمية املرأة يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق
استغاللها لتمكني املرأة من املساهمة يف دْفع عجلة 
اإلسالمي  الدين  تعاليم  أن  معاليه  وأكد  التنمية. 
السياسيّة  الحقوق  سائر  للمرأة  َكَفَلت  الحنيف 
التي  والثقافية  والرتبوية  واالجتماعية  واالقتصادية 
الرجال،  شقائق  فالنساء  الرُجل،  لشقيقها  كَفلتَها 
}واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعٍض يأمرون 
}من عمل صالًحا  و  املنكر{،  وينهون عن  باملعروف 
من ذَكٍر أو أنثى وهو مؤمٌن فلنحِييَنّه حياًة طيبة{. 
وأضاف معاليه أن الدين اإلسالمي كان دوًما سبّاًقا 
واملدنية  الرشعية  حقوقها  جميع  املرأة  إعطاء  إىل 
أنه  يعني  مما  والعمل،  والصحة  التعليم  يف  كحّقها 
ال عالقة بني اإلسالم وُجملِة املماَرسات والتجاُوزات 
وتُْقصيها  حقوقها،  عىل  وتعتدي  املرأة  تْمتهن  التي 
إقصاًء. وتصحيًحا لتلك املمارسات والعادات املخالفة 
لقيَم اإلسالم ومبادئه وتعاليمه، أصدر املجمع ُجملًة 
الرصينة تتضّمن  السديدة والتوصيات  القرارات  من 
بشّدة  وتنّدد  وواجباتها،  املرأة  لحقوق  واضًحا  بيانًا 
بجميع أشكال العنف واالمتهان واالعتداء عىل املرأة. 
املجمع  استعداد  عىل  بالتأكيد  حديثه  معاليه  وختم 
وتعزيز  املرأة،  تنمية  منظمة  جهود  لدعم  التاّم 
شؤون  إدارة  خالل  من  معها  والتعاون  التنسيق 
سعادة  عرّبت  جهتها،  من  باملجمع.  واألرسة  املرأة 
املستشارة فاطمة الزهراء حسن، مدير إدارة الربامج 
والسياسات والدعم الحكومي الدويل بمنظمة تنمية 
لالجتماع  الفرصة  لهذه  امتنانها  عميق  عن  املرأة، 
العام،  مع ممثي املجمع، وعىل رأسهم معايل األمني 
يقّدمه الذي  بالعمل  الكبري  إعجابها  عن  عرّبت  كما 

املرأة  ومكانة  دور  وتعزيز  دعم  مجال  يف  املجمع 
تقديم  خالل  من  املسلمة  واملجتمعات  البلدان  يف 
اإلسالمي  ديننا  تعاليم  إىل  تستند  شاملة  أُطروحات 
الحنيف وتوعية املسلمني بها،وأضافت أّن ما توّصَلت 
إليه منظمة التعاون اإلسالمي من نتائج وما حّققته 
من تقّدم كبري يف مجال تمكني املرأة بالعالم اإلسالمي

أخرى محكوًما  يبقى من جهة منقوًصا ومن جهة 
قد دوالً  نِجد  فبينما  وأخرى،  دولة  بني  بالتفاُوت 

قطَعت شوًطا كبريًا يف عملية تمكني املرأة اجتماعيًّا 
بذل  إىل  بحاجة  تزال  ال  أخرى  دوالً  نِجد  واقتصاديًّا، 
من  العديد  وتجاوز  املرأة،  لتمكني  الجهود  من  مزيد 
املمارسات والعادات املخالفة لقيَم اإلسالم ومبادئه. 
الجهود  تضافر  بأهمية  حديثها  سعادتها  وختَمت 
بني املجمع ومنظمة تنمية املرأة، وخاصًة أن املجمع 
يمثل املرجعية الرشعية العليا للدول األعضاء بمنظمة 
وتوصياته  قراراته  يجعل  مما  اإلسالمي،  التعاون 
اإلسالمية  الدول  جميع  لدى  وتقدير  قبول  محّل 
املستشارة  سعادة  واغتنَمت  املسلمة؛  واملجتمعات 
املناسبة بدعوة املجمع إىل الرشاكة مع منظمة تنمية 
الذي يصادف  العاملي لألرسة  اليوم  املرأة يف فعاليات 
15 من شهر مايو القادم. هذا، وقد حرض االجتماع 
أسماء حسن،  األستاذة  كلٌّ من:  املنظمة  من جانب 
واألستاذة  اإلسرتاتيجية،  الرشاكات  أول  مسؤول 
أمرية  واألستاذة  برامج،  أول  مسؤول  أحمد،  ربياتو 
كل  املجمع  جانب  ومن  برامج.  مسؤول  فاضل، 
إدارة شؤون  أمجد حسني، مدير  السيدة سارة  من: 
محمد  واألستاذ  واملسننّي،  والطفولة  واملرأة  األرسة 
واملراسم،  الديوان  شؤون  إدارة  مدير  الشوك،  املنذر 
البحوث  إدارة  مدير  قمر،  القاهر  عبد  والدكتور 
مدير  التميمي،  عمر  الله  عبد  واألستاذ  والدراسات، 
التليي،  مراد  واألستاذ  واملؤتمرات،  الدورات  إدارة 
اإلعالم. لشؤون  العام  األمني  معايل  مستشار 

الدويل  اإلسالمي  الفقه  العاّمة ملجمع  األمانة  عقدت 
ملنظمة  التابعة  املرأة  تنمية  منظمة  مع  اجتماًعا 
شهر  من   10 االثنني  يوم  وذلك  اإلسالمي،  التعاون 
لعام  أبريل  شهر  من   11 املوافق  1443هـ  رمضان 
النهوض  مسألة  بالبحث  االجتماع  وتناول  2022م. 
منظمة  يف  األعضاء  البلدان  يف  وتمكينها  باملرأة 
التعاون اإلسالمي يف املجاالت ذات األولوية الرئيسية 
كما  2025م،  لعام  املنظمة  عمل  برنامج  يف  املحددة 
بني  والتنسيق  التعاون  أوُجه  إىل  االجتماع  تطّرق 
املجمع ومنظمة تنمية املرأة يف املجاالت ذات االهتمام 
مبارشة  عالقة  لها  التي  تلك  وخاصًة  املشرتك، 
باختصاصات املجمع ودوره الرشعي والعلمي داخل 
إطار عمل منظمة التعاون اإلسالمي. وتحظى املرأة 
منظمة  أجندة  يف  والعناية  االهتمام  من  كبري  بَقْدر 
واملتخّصصة؛  املتفّرعة  وأجهزتها  اإلسالمي  التعاون 
يف  املنشودة  اإليجابية  املشاركة  من  لها  تمكينًا 
االجتماعية  التنمية  وتحقيق  بالشعوب،  النهوض 
األعضاء  الدول  ملجتمعات  املرجّوة  واالقتصادية 
بشكل  املسلمة  والتجّمعات  خاصٍّ  بشكل  باملنظمة 
الدكتور  األستاذ  معايل  أشار  االجتماع،  وخالل  عاّم. 
إىل للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 

الذي ينبغي أن تقوم به منظمة تنمية  الدور  أهمية 
التي  اليومية  التحديات  مستوى  عىل  سواء  املرأة 
واالقتصادية االجتماعية  الحياة  يف  املرأة  تعيشها 
ينبغي التي  الُفَرص  مستوى  عىل  أو  والسياسية 
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االجتماع الدوري الشهري الثامن عشر ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  من   02 األحد  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
إبريل  شهر  من   03 املوافق  1443ه ـ  لعام  رمضان 
لعام 2022م االجتماع الدوري الشهري الثامن عرش 
ملنسوبي املجمع، وذلك بمقّر األمانة العامة للمجمع 
بالرتحيب  االجتماع  معاليه  افتتح  جّدة.  بمدينة 
حضور  يف  االنتظام  لهم  شاكًرا  بالحارضين، 
االجتماعات العاّمة الدورية، ومهنّئًا املوظفني بحلول 
لصيامه  التوفيق  املوىل  سائالً  املبارك،  رمضان  شهر 
إىل  الجميع  معاليه  ودعا  واحتسابًا،  إيمانًا  وقيامه 
إىل  بالتقّرب  الكريم  الشهر  اغتنام فرصة حلول هذا 
الله، ومحاسبة النفس، وتصفية القلوب من كل ما 

يُشوبُها، واالستفادة من سائر الطاعات والعبادات، 
وتعاىل  تبارك  الله  إىل  والعودة  الرِبِّ،  أعمال  وجميع 
تالوًة  الكريم  القرآن  عىل  واإلقبال  إليه،  والتوبة 
أكد معاليه عىل أهمية تعزيز  وتدبًرا ومدارسة. كما 
واألقسام  اإلدارات  مختلف  بني  والتكامل  التعاون 
فرصة  الشهري  االجتماع  بأن  الصدد  هذا  يف  منّوًها 
املقرتحات  وإبداء  األداء،  وتقويم  الذات،  ملحاسبة 
وتصحيح  بالعمل،  االرتقاء  أجل  من  وامللحوظات 
املسار.وتحقيًقا لذلك دعا معاليه الجميع إىل التعبري 
َخْلق جوٍّ  يف  أمالً  الرتّدد يف ذلك،  عن شْكواهم، وعدم 
باملجمع. للنهوض  املطلوبنَي  والتكامل  التواصل  من 

الدكتور محمد مصطفى شعيب يمّثل املجمع يف االجتماع 18 للهيئة العلمية 
العام للبنوك لالعتماد، للمجلس 

ــة الدكتـــور محمـــد مصطفـــى  شـــارك فضيلـ
ـــاوى  ـــد الفت ـــىل مرص ـــرشف ع ـــعيب، امل ـــد ش أحم
ــني  ــايل األمـ ــالً ملعـ ــع ممثِـّ ــات باملجمـ واملراجعـ
العـــام للمجمـــع يف أعمـــال االجتمـــاع الثامـــن 
ــس  ــاد للمجلـ ــة لالعتمـ ــة العلميـ ــرش للهيئـ عـ
ـــالمية،  ـــة اإلس ـــات املالي ـــوك واملؤسس ـــاّم للبن الع
يـــوم الثالثـــاء 18 مـــن شـــهر رمضـــان لعـــام 
ـــل 2022م،  ـــهر أبري ـــن ش ـــق 19 م 1443هــــ املواف
ــاع  ــتُهّل االجتمـ ــة زوم.اسـ ــالل تقنيـ ــن خـ مـ
ــاش  ــروح للنقـ ــال املطـ ــدول األعمـ ــرار جـ بإقـ
ـــابق ـــاع الس ـــرض االجتم ـــرار مح ـــة، وإق واملداول

قـــّدم  ثـــّم  عـــرش،  الســـابع 
تقريـــًرا للمجلـــس  العـــام  األمـــني 

حـــول نشـــاط املجلـــس العـــاّم خـــالل الفـــرتة 
ــات  ــة امللحوظـ ــت مناقشـ ــا تّمـ ــة. كمـ املاضيـ
ــتوى ــي )املسـ ــق الرشعـ ــة التدقيـ ــىل حقيبـ عـ

الثالـــث( والتأكيـــد عـــىل تصحيـــح امللحوظـــات 
إعادتهـــا  ثَـــّم  ومـــن  عليهـــا،  املأخـــوذة 
ــن  ــد مـ ــك للتأكـ ــرى، وذلـ ــرًة أخـ ــم مـ للمحكَّـ
صالحيتهـــا لالعتمـــاد. هـــذا، وقـــد حـــرض 
االجتمـــاع كل مـــن: الدكتـــور عبـــد اإللـــه 
بلعتيـــق، األمـــني العـــام للمجلـــس، والدكتـــور 
فيصـــل العتبانـــي، مـــن معهـــد االقتصـــاد 
ـــز،  ـــد العزي ـــك عب ـــة املل ـــع لجامع ـــالمي التاب اإلس
والدكتـــور أكـــرم الُل الديـــن، مـــن األكاديميـــة

العامليـــة للبحـــوث الرشعيـــة بماليزيـــا )إرسا(، 
ــد  ــن معهـ ــداوي، مـ ــاض الهنـ ــور ريـ والدكتـ
الدراســـات املرصفيـــة بـــاألردن، والدكتـــور 
ــل  ــح كامـ ــز صالـ ــن مركـ ــرس، مـ ــد بـ محمـ
بمـــرص،  الرشيـــف  األزهـــر  بجامعـــة 
ــد  ــن معهـ ــد، مـ ــه محمـ ــد اللـ ــور عبـ والدكتـ
بالســـعودية. للتنميـــة  اإلســـالمي  البنـــك 

 الدكتور محمد مصطفى شعيب يمّثل املجمع يف ندوة االحتفال بيوم اليتيم
يف العالم اإلسالمي

ــاون  ــة التعـ ــة ملنظمـ ــة العامـ ــت األمانـ نّظمـ
اإلســـالمي يـــوم االثنـــني 17 مـــن شـــهر 
ــهر  شـ ــن  مـ  18 ــق  املوافـ 1443هــــ  ــان  رمضـ
أبريـــل 2022م نـــدوًة تفاعليـــة افرتاضيـــة 
بمناســـبة يـــوم اليتيـــم يف العالـــم اإلســـالمي. 
وشـــارك فيهـــا فضيلـــة الدكتـــور محمـــد 
مصطفـــى أحمـــد شـــعيب، املـــرشف عـــىل 
ـــع ـــالً ملجم ـــات، ممث ـــاوى واملراجع ـــد الفت مرص

الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل، وذلـــك بمقـــر 
بجـــّدة.  للمنظمـــة  العامـــة  األمانـــة 

ــات  ــود الهيئـ ــدوة إىل جهـ ــت النـ ــد تطّرَقـ وقـ
واملؤسســـات اإلنســـانية واالجتماعيـــة املهتمـــة 
ـــاء  ـــدول األعض ـــن ال ـــدد م ـــام يف ع ـــا األيت بقضاي
ــّم  ــث تـ ــالمي، حيـ ــاون اإلسـ ــة التعـ بمنظمـ
العالـــم  مـــن  مرئيـــة  مقاطـــع  عـــرض 
ـــام،  ـــة باأليت ـــام املنظم ـــس اهتم ـــالمي تعك اإلس
املبذولـــة  والجهـــود  قضاياهـــم،  ومتابعـــة 
انطالًقـــا  وذلـــك  وكفالتهـــم،  رعايتهـــم  يف 
ــع  ــن موضـ ــر مـ ــالم يف أكثـ ــّث اإلسـ ــن حـ مـ
ــىل  ــة عـ ــنة النبويـ ــم والسـ ــرآن الكريـ يف القـ
ُحســـن معاملـــة األيتـــام، واإلحســـان إليهـــم، 
ــا  ــم تربويًـّ ــم ورعايتهـ ــم، وكفالتهـ ــرِبِّ بهـ والـ
ــا ومعيشـــيًّا، مـــع الدعـــوة  ــا واجتماعيًـّ وصحيًـّ
ـــم. ـــن تربيته ـــم، وُحس ـــىل حقوقه ـــاظ ع إىل الحف

ـــه  ـــعيب يف مداخلت ـــد ش ـــور محم ـــّدث الدكت وتح
ـــنة،  ـــاب والس ـــم يف الكت ـــة اليتي ـــل كفال ـــن فض ع
ورضورة رعايتـــه رعايـــًة نفســـية وعقليـــة 
وبدنيـــة وتربويـــة واجتماعيـــة، ووجـــوب الحفـــاظ 
ــل  ــال– بـ ــه مـ ــم -إن كان لـ ــال اليتيـ ــىل مـ عـ
ـــورة  ـــنّي خط ـــا ب ـــتثماره، كم ـــه واس ـــه ل وتنميت
إهمـــال اليتيـــم، وأثـــر ذلـــك عـــىل املجتمـــع، 

وأهميـــة َدور األّم يف رعايـــة اليتيـــم، ورضورة تأهيل 
ـــام. ـــة األيت ـــىل رعاي ـــون ع ـــن يقوم ـــب َم وتدري

اليـــوم يف ظـــل  بهـــذا  االحتفـــال  ويأتـــي 
ــتوجب  ــام تسـ ــذا العـ ــتثنائية هـ ــروف اسـ ظـ
ُمقاَربـــًة مختلفـــة يف العمـــل عـــىل تأمـــني 
الرعايـــة والكفالـــة الشـــاملة لليتامـــى، وبـــذل 
ــل  ــم والتكفـ ــود لحمايتهـ ــن الجهـ ــد مـ املزيـ
بهـــم؛ خاصـــة يف ضـــوء التداعيـــات املختلفـــة 
والنزاعـــات  والكـــوارث  كورونـــا  لجائحـــة 
املنظمـــة. يف  األعضـــاء  الـــدول  بعـــض  يف 

وتجـــدر اإلشـــارة إىل أّن العالـــم اإلســـالمي 
يحتفـــل يف الخامـــس عـــرش مـــن شـــهر 
ـــلم،  ـــم املس ـــوم اليتي ـــام بي ـــن كل ع ـــان م رمض
حيـــث أصـــدر مجلـــس وزراء خارجيـــة الـــدول 
األعضـــاء باملنظمـــة يف دورتـــه األربعـــني التـــي 
ــا، يف  ــة غينيـ ــري بجمهوريـ ــدت يف كوناكـ انعقـ
شـــهر ديســـمرب لعـــام 2013م قـــراًرا باعتبـــار 
ــن  ــان مـ ــن رمضـ ــرش مـ ــس عـ ــوم الخامـ يـ
ــالمي  ــم اإلسـ ــم يف العالـ ــا لليتيـ ــام يوًمـ كل عـ
ـــم،  ـــة احتياجاته ـــم، ومناقش ـــة بقضاياه للتوعي
املرشوعـــة. حقوقهـــم  عـــىل  والحفـــاظ 
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االجتماع الدوري الخامس والثالثون لرؤساء األقسام

االجتماع الدوري السادس والثالثون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
الخميس 14 من شهر رمضان لعام 1443هـ املوافق 
الدوري  االجتماع  2022م،  لعام  أبريل  شهر  من   15
الخامس والثالثني لرؤساء األقسام، وذلك بمقّر األمانة 
األمني  اللقاء رّحب معايل  العامة بجدة. ويف مستهّل 
العام بالسادة رؤساء األقسام، شاكًرا لهم انتظامهم 
التي  املهمة  الدورية  االجتماعات  هذه  حضور  يف 
للنقاش،  وطرحها  املستجدة  املجمع  قضايا  تناقش 
إىل جانب متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج، 
ثم هنّأ معاليه الجميع عىل صدور العدد السابع عرش 
إدارة  بذلك  شاكًرا  للمجمع،  اإلخبارية  النرشة  من 
النرشة،  لصدور  املحدد  باملوعد  التزامها  عىل  اإلعالم 
عقدها  امُلزَمع  التدويخ  ندوة  عن  معاليه  تحدث  ثم 
الشهر امُلقبل ودعا فيها رؤساء األقسام إىل التعاون 
وبذل املزيد من الجهد لإلعداد الجيد لهذه الندوة مع 
املجمع قيَم  من  انطالًقا  وذلك  املجمع،  إدارات  بقية 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
املوافق  1443هـ  لعام  25من شهر رمضان  الثالثاء 
الدوري  االجتماع  2022م،  لعام  أبريل  شهر  من   26
بمقّر  وذلك  األقسام،  لرؤساء  والثالثني  السادس 
رّحب  اللقاء  مستهّل  ويف  بجدة.  العامة  األمانة 
شاكًرا  األقسام،  رؤساء  بالسادة  العام  األمني  معايل 
الدورية  االجتماعات  هذه  حضور  يف  انتظامهم  لهم 
املهمة التي تناقش قضايا املجمع املستجدة وطرحها 
للنقاش، إىل جانب متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة 
األواخر  العرش  ثم تحدث معاليه عن فضل  وبرامج، 
األيام  هذه  الغتنام  الجميع  داعيًا  رمضان،  من 
بالتقرب إىل الله باألعمال الصالحة، كما دعا يف الوقت 
نفسه إىل إصالح ذات البني ونبذ الكراهية والبغضاء.

والعمل  الطيور  تدويخ  ندوة  كما تحدث معاليه عن 
عىل اإلعداد الجيد للندوة والتعاون مع لجان الندوات  

التي تدعو إىل اإلنتاجية والتعاون والتكامل من أجل 
والربامج.  األنشطة  بإنجاز  املرجّوة  النتائج  تحقيق 
عن  تصّور  إعداد  يف  البدء  عن  معاليه  تحدث  كما 
اإلسالمي،  الخريي  العمل  تنظيم  حول  ندوة  عقد 
تمهيًدا  والنُّزوح(  واللُّجوء،  )الهجرة،  وقضايا 
وقد  هذا،  املجمع.  ِقبَل  من  فيها  قرارات  الستصدار 
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

نهاية 	  قبل  وباحثات  باحثني  استكتاب 
لندوة  أبحاث  إلعداد  رمضان  شهر  دوام 
األرُسة..  “مؤسسة  بعنوان:  متخصصة 
إلقامتها  تاريخ  اقرتاح  مع  وآفاق”،  تحديات 
امليالدي. العام  نهاية  قبل  حضوريًّا 

أعضاء 	  املجمع  أعالم  معجم  كتاب  إعداد 
وخرباء قبل نهاية شهر أغسطس، عىل أالّ يقّل 
األوىل. الطبعة  يف  عَلًما   150 عن  األعالم  عدد 

من	  الثاني  العدد  صياغة  من  االنتهاء 

حتى تنعقد باملستوى املطلوب واملناسب للمجمع، ثم 
تطرق معاليه إىل الخطة اإلسرتاتيجية للمجمع، دعا 
رؤساء األقسام إىل التعاون مع املديرين لتنفيذ جميع 
االتفاق عليها. أنشطة وبرامج تم  ما جاء فيها من 
هذا، وقد ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن

نرشها  يتسنى  حتى  املجمع  أعالم  سرَي 
املجمع. أخبار  لنرشة  القادم  بالعدد 

سلطنة 	  من  املجمع  عضَوي  مع  التواصل 
لطلب  اإلسالمية؛  إيران  وجمهورية  ُعمان، 
الكتب  بأّمهات  املجمع  مكتبة  تزويد 
والجعفري. اإلبايض،  املذهب  لدى  املعتمدة 

االجتماع السابق، وصدرت عنه عدة قرارات، من أهّمها:
إىل 	  األخرية  املجمع  مجلة  أعداد  جميع  إرسال 

لطباعتها. تمهيًدا  مراجعتها  بعد  املطبعة 
يف 	  املجمع  عنوان  يف  الخلل  ومعالجة  إصالح 

خالل  من  وذلك  املجمع،  ملقر  الجغرايف  املوقع 
ذلك. عن  املسؤولة  الرشكة  مع  التواصل 

سرَي 	  من  الثالث  العدد  صياغة  من  االنتهاء 
ضمن  نرشها  يتسنى  حتى  املجمع  أعالم 
اإلخبارية. للنرشة  القادم  العدد  موضوعات 

سلطنة 	  من  املجمع  عضَوي  مع  التواصل 
بهدف  اإلسالمية؛  إيران  وجمهورية  ُعمان، 
الكتب  بأّمهات  املجمع  مكتبة  تزويد  طلب 
والجعفري. اإلبايض،  املذهب  لدى  املعتمدة 

االجتماع األسبوعي الثاني والسبعون ملديري اإلدارات
املجمع. وقف  لصندوق  الدعم  طلب 

عن 	  متخصصة  ندوة  لعقد  اإلعداد  يف  البدء 
الوصايا، وذلك بإعداد قائمة بأسماء املْستْكتَبني 
واملْستْكتَبات إلعداد بحوث حول الندوة املذكورة.

للبنوك  الرشعية  الهيئات  ومخاطبة  والخريية، 
اإلسالمية؛ أمالً يف الحصول عىل دعمهم املاّدي لتمكني 
ري يف النهوض  األمانة العامة للمجمع من مواصلة السَّ
وقد  هذا،  وطموحاته.  أهدافه  لتحقيق  باملجمع 
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

نهائية، 	  بصورة  التدويخ  ندوة  أبحاث  تجهيز 
ومحتوياتها  اإلهداء  حقيبة  وتجهيز 
الندوة. انعقاد  من  كاٍف  قبل وقت  للمشاركني 

الندوة 	  وبرنامج  االفتتاح  كلمات  إعداد 
الذي  التصميم  وفق  الجلسات  وترتيب 
املشفرة.  الرقمية  العمالت  ندوة  يف  اعتُمد 
القرارات  كتاب  مرتجمي  مع  التواصل 
عليه  االتفاق  تم  بما  ليلتزموا  والتوصيات 
املجمع. وبني  بينهم  عة  املوقَّ العقود  يف 

أوقاف 	  إىل  موّجه  خطاب  إعداد 
بخصوص  الراجحي  سليمان  الشيخ 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
االجتماع  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عام  أمني 
يوم  اإلدارات،  ملديري  والسبعني  الثاني  األسبوعي 
املوافق  1443هـ  لعام  03 من شهر رمضان  االثنني 
04 من شهر أبريل لعام 2022م، وذلك بمقر األمانة 
معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستهّل  ويف  بجدة.  العامة 
االجتماعات  يف  املشاركة  عىل  وشكرهم  بالحضور، 
قضايا  مختلف  حول  التباحث  خاللها  يتم  التي 
تحدث  ثم  حولها،  قرارات  اتخاذ  أجل  من  املجمع 
للمملكة  الدائمة  املندوبية  خطاب  عن  معاليه 
عىل  املوافقة  صدور  بخصوص  السعودية  العربية 
البدء  إىل  اإلدارات  ودعا  الطيور،  تدويخ  ندوة  عقد 
نهاية  يف  انعقادها  املقّرر  العلمية  للندوة  اإلعداد  يف 
التعاون أهمية  عىل  مشّدًدا  القادم،  مايو  شهر 

والتنسيق املستمر بني اإلدارات لضمان نجاحها. كما 
تحدث معاليه عىل رضورة العمل لدعم صندوق وقف 
الوقفية،  املؤسسات  مع  التواصل  خالل  من  املجمع 
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االجتماع األسبوعي الثالث والسبعون ملديري اإلدارات

االجتماع األسبوعي الرابع والسبعون ملديري اإلدارات

الدويل  اإلسالمي  الفقه  العامة ملجمع  األمانة  عقدت 
اجتماعها األسبوعي الرابع والسبعني ملديري اإلدارات 
1443هـ  لعام  رمضان  شهر  من   17 االثنني  يوم 
املوافق 18 من شهر أبريل لعام 2022م، وذلك بمقر 
األمانة العامة بجدة. وقد رأس االجتماع معايل األستاذ 

اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  عقدت 
والسبعني  الثالث  األسبوعي  اجتماعها  الدويل 
رمضان  شهر  من   10 االثنني  يوم  اإلدارات  ملديري 
لعام  أبريل  شهر  من   11 املوافق  1443هـ  لعام 
2022م، وذلك بمقر األمانة العامة بجدة. وقد رأس 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  االجتماع 
بالرتحيب  استهلَّه   ، للمجمع  العام  األمني  سانو، 
يف  املشاركة  يف  االستمرار  عىل  وشكرهم  بالحضور، 
أهمية  عىل  التأكيد  مجّدًدا  األسبوعية،  االجتماعات 
حول  التباحث  خاللها  يتم  التي  االجتماعات  هذه 
مختلف قضايا املجمع من أجل اتخاذ قرارات حولها، 
اللقاء االفرتايض  ثم تحدث معاليه عن مشاركته يف 
التابعة  املرأة  تنمية  ومنظمة  املجمع  بني  عقد  الذي 
حول  اللقاء  دار  وقد  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة 
املشاركة من  وتمكينها  باملرأة  النهوض  مسألة 
اإليجابية يف دفع عجلة التنمية داخل الدول األعضاء

تعاليم  أن  االجتماع  خالل  معاليه  وبنّي  باملنظمة، 
الدين اإلسالمي الحنيف كَفَلت للمرأة سائر الحقوق 
والرتبوية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسيّة 
والثقافية التي كَفَلتها لشقيقها الرُجل. }واملؤمنون
باملعروف يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  واملؤمنات 
الرجال. شقائق  والنساء  املنكر{،  عن  وينهون 

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

نُسخ 	  من  عدد  طباعة  إعادة  يف  البدء 
العربية؛  باللغة  املجمع  قرارات  كتاب 
املجمع. وزّوار  لضيوف  منها  اإلهداء  ليتم 

إعادة طباعة أعداد مجلة املجمع غري املتوفرة، 	 
والعمل عىل رفع أعداد املجلة عىل موقع املجمع 
الزاخر. الرتاث  بُغية تعميم االستفادة من هذا 

من 	  التدويخ  ندوة  بحوث  مراجعة 
مراجعة  عن  املسؤولة  العلمية  اللجنة 
قبل  علمية  مراجعة  الندوات  أبحاث 
املطلوب. التصميم  يف  النهائية  الطباعة 

والعارضات 	  العارضني  بأسماء  قائمة  إعداد 
والعرشين. الخامسة  الدورة  ألبحاث 

الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
خاصة  بصفة  ورّحب  بالحضور،  بالرتحيب  استهّله 
الرياحي،  الرّزاق  عبد  امُلعز  األستاذ  الزميل  بعودة 
واملشاريع،  واالستثمار  التمويل  شؤون  إدارة  مدير 
عىل  الجميع  شاكًرا  العالج،  رحلة  من  معاًف  سامًلا 
وْقفتهم األخوية معه، والدعاء له بالشفاء. ثّم تطّرق 
معاليه إىل موضوع الندوات القادمة التي سيعقدها 
اإلدارات  جميع  مطالبًا  العيد،  إجازة  بعد  املجمع 
بينها  فيما  املستمر  والتنسيق  جهودها  تكثيف  إىل 
امَلنُوطة بها عىل أكمل  املهام  إنجاز جميع  حتى يتم 
التطورات  عىل  الحضور  معاليه  أطَلع  كما  وجه، 
يف  السنوية  املجمع  دورة  بعقد  املتعلقة  األخرية 
باإلعداد  البدء  إىل  الجميع  ًها  موجِّ جّدة،  مدينة 
القرارات بنود  االجتماع  راجع  وقد  هذا،  لها.  الجيد 

من  التأكد  أجل  من  السابق  االجتماع  عن  الصادرة 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  تنفيذها، 

لربنامج  مفصالً  توصيًفا  يتضمن  كتيّب  إعداد   •
جلسات ندوة تدويخ الطيور والحيوانات يف اإلسالم.

يف  املهمة  التعديالت  إدراج  عىل  العمل   •
من  محدودة  ألعداد  الجديدة  الطباعة 
العربية. باللغة  املجمع  قرارات  كتاب  نُسخ 

حة املتعلقة بباقات جلب الدعم  • إرسال النسخة املنقَّ
تأكيد  مع  مداد،  مركز  إىل  للمجمع  السنوية  للدورة 
املتابعة املستمرة معه حتى يؤدي ما تّم االتفاق عليه.

حول  والباحثات  الباحثني  باستكتاب  البدء   •
األرسة:  “مؤسسة  عن  املتخصصة  الندوة  محاور 
والعرشين”. الحادي  القرن  يف  وآفاقها  تحدياتها، 

االجتماع األسبوعي الخامس والسبعون ملديري اإلدارات
إدارات  بني  الجماعي  العمل  لتعزيز  السعي  اطار  يف 
املجمع و مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف 
حيالها،  املناسبة  القرارات  اتخاذ  أجل  من  القضايا 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  العامة ملجمع  األمانة  عقدت 
ملديري  والسبعني  الخامس  األسبوعي  اجتماعها 
اإلدارات 24 من شهر رمضان لعام 1443هـ املوافق 
25 من شهر أبريل لعام 2022م، وذلك بمقر األمانة 
األستاذ  معايل  االجتماع  رأس  وقد  بجدة.  العامة 
الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
انتظامهم  لهم  بالحضور، شاكًرا  بالرتحيب  استهّله 
معاليه  هنَّأ  ثم  االجتماعات،  هذه  يف  ومشاركتهم 
الجميع بمناسبة قرب حلول عيد الفطر املبارك، سائال 
الصيام والقيام وصالح  الجميع  يتقبل من  أن  املوىل 
األعمال، وأن يعيده علينا وعىل األمة اإلسالمية باليمن 
واالزدهار. باألمن  أمتنا  عىل  يمن  وأن  والربكات، 

الحثيثة من قبل  ثم تحدث معاليه عن االستعدادات 
جميع اإلدارات لعقد ندوة تدويخ الطيور والحيوانات

واملزمع عقدها يف شهر يونيو القادم، ويف هذا اإلطار، 
وّجه معاليه إىل تفعيل مختلف اللجان للندوات للعمل 
عىل تنفيذ جميع متطلبات الندوه واالهتمام بجميع 
أحسن  يف  الندوة  تنعقد  حتى  الفعالية  تفاصيل 
تطرق  كما  الله.  بإذن  بالنجاح  تكلل  وأن  الظروف 
الخمسية  اإلسرتاتيجية  الخطة  موضوع  إىل  معاليه 
للمجمع، ودعا جميع املديرين إىل مراجعة الخطة مع 
جاء  ما  جميع  تنفيذ  عىل  والعمل  إداراتهم  موظفي 
فيها حرصا عىل إنجاز جميع مشاريع وبرامج املجمع 
حسب ما تم االتفاق عليه وتدوينه بالخطة. هذا، وقد 
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
السابق، وصدرت عنه عدة قرارات جديدة، من أهّمها:

تدويخ 	  ندوة  عن  املسؤولة  اللجان  تفعيل 
التنسيف  بهدف  والحيوانات  الطيور 
وخرباء  علماء  دعوة  الجيّد.  واإلعداد 
إلثراء  وذلك  التدويخ  لندوة  إضافيني 
ودوليا.  محليا  الندوة  قيمة  وتعزيز  النقاش 

كل 	  من  مفّصل  سنوي  ربع  تقرير  إعداد 
أنشطة  من  إنجازه  تّم  ما  حول  إدارة 
للمجمع. اإلسرتاتيجية  الخطة  وفق  وبرامج 

عن 	  واضح  وتصّور  مفّصل  تقرير  عداد 
السنوي للموظفني بمختلف درجاتهم  التقييم 
وعرضه عىل االجتماع القادم للنظر واملناقشة.

للمجمع 	  اإلسرتاتيجيني  الرشكاء  مع  التعاون 
وإصدارات  كتب  لتوزيع  أفريقيا  غرب  يف 
أفريقيا. غرب  ملنطقة  املحلية  باللغات  املجمع 
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 ومضات المعات عن ِسَير أعالم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )2( 

فضيلة البروفيسور عمر جاه

فضيلة الدكتور ثقيل بن ساير زيد الشمري

أربعة عقود َخَلْوَن عىل تأسيس قادة العالم اإلسالمي 
الجماعيِّ  لالجتهاد  معارصة  علمية  هيئة  أكرب 
الرشيعة  يتكون أعضاؤها من صفوة وخرية علماء 
املعارصين يعضدهم كوكبة نرية متميزة من خرباء 
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. عرب  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  وخرباء  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. العي  بالله  إال  توفيقنا  وما  استطعنا، 

 
أ.د. قطب مصطفى سانو 

األمني العام للمجمع

ولد الربوفيسور عمر جاه عام 1934م يف دولة غامبيا، 
وحصل عىل دبلوم الدراسات الدينية من جامعة األزهر 
عام 1960م، كما حصل عىل دبلوم يف اللغة الفرنسية 
يف املركز الثقايف الفرنيس بالقاهرة عام 1965م، ونال 
الثانية  الرشف  مرتبة  مع  آداب  بكالوريوس  شهادة 
1966م، كما حصل  عام  القاهرة  العليا من جامعة 
والحضارة  )الفكر  التاريخ  يف  آداب  ماجستري  عىل 
بكندا،  مونرتيال  جيل،  ماك  جامعة  من  اإلسالمية( 
عام 1970م، ونال شهادة دكتوراه فلسفة يف التاريخ 
والفكر والحضارة اإلسالمية، من جامعة ماك جيل، 
عضوا  فضيلته  وعني  1973م.  عام  بكندا  مونرتيال 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف  منتدبا 
.1984 نوفمرب   19 يف  غامبيا  لجمهورية  ممثال 

واإلدارة  التعليم  مجال  يف  مهمة  خربات  ولفضيلته 
يف  بالتعليم،  أستاذا  عمل  وقد  الدبلوماسية،  و 
 ،)1967-1966( غامبيا  أرميتاج،  الثانوية  املدرسة 
كلنتون، هاملتون،  كلية  يف  زائرا،  ُمحارضا  وأستاذا 
-1970( األمريكية  املتحدة  بالواليات  نيويورك، 

زائرا يف جامعة تورونتو،  1972(، وأستاذا ُمحارضا 
جامعة يف  زائرا  ُمحارضا  وأستاذا   ،)1974( كندا 

ُمحارضا  وأستاذا   ،)1974( كندا  تورونتو،  يورك، 
زائرا يف جامعة ماك جيل، مونرتيال، كندا )1974(، 

بنيجرييا كانو  بايرو  جامعة  يف  ُمحارضا،  وأستاذا 
اإلمام  )1973-1980(، وأستاذا مساعدا، يف جامعة 
محمد بن سعود اإلسالمية، بالرياض يف اململكة العربية 
لرئيس  مساعدا  ونائبا   ،)1982-1980( السعودية 
البنك اإلسالمي للتنمية )يف مكتب املساعدة الخاصة(، 
 ،)1996-1991( السعودية  العربية  اململكة  جدة، 
إسالمية–  وحضارة  فكر  )بروفيسور(،  وأستاذ 
)استاك(،  والحضارة  اإلسالمي  للفكر  الدويل  املعهد 
ومستشارا   ،)2005-1997( ماليزيا  المبور،  كواال 
لألمني العام، يف منظمة التعاون اإلسالمي )2005(. 
ومفوض  العادة  فوق  سفريا  فضيلته  عمل  كما 
السعودية، العربية  اململكة  لدى  لغامبيا  جمهورية 

تركيا،  لبنان،  العراق،  إيران،  مرص،  الخليج،  ودول 
بعض  رئيس  هو  وحاليا  والصومال،  إثيوبيا 
املؤسسات وأستاذ )بروفيسور( للفلسفة اإلسالمية 
عىل  حاصل  وهو  غامبيا،  جامعة  يف  جزئي  بدوام 
وسام جمهورية السودان، ووسام ميدالية امللك عبد

)مرتني(.  غامبيا  جمهورية  دولة  ووسام  العزيز، 
جامعة  يف  األمناء  مجلس  يف  عضوا  فضيلته  وعمل 
مجلس  يف  وعضوا  العاملية،  اإلسالمية  باكستان 
بالسودان،  اإلسالمية  الدعوة  منظمة  يف  األمناء 
وعضوا يف منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي بباكستان، 

ولد فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير زيد الشمري عام 
أم  يف  االبتدائية  املرحلة  ودرس  قطر،  بدولة  1957م 
الديني  املعهد  من  وتخرج  االبتدائية،  محمد  صالل 
الثانوي يف الدوحة، ونال شهادة الليسانس واملاجستري 
من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة 
العربية السعودية، كما حصل عىل شهادة الدكتوراه 
من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وعني فضيلته 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضوا 
1998م.  نوفمرب   14 يف  قطر  لدولة  ممثال  الدويل 
عمله منها:  املناصب،  من  العديد  فضيلته  تقلد  وقد 
ثم قاضيًا،  ثم  قايض،  مساعد  ثم  رشعيا  باحثا 

ذلك  بعد  وعني  الرشعية،  االبتدائية  للمحكمة  رئيًسا 
محكمة  يف  قاضيًا  ثم  االستئناف،  ملحكمة  رئيًسا 
نائبًا  ثم  للقضاء،  األعىل  املجلس  يف  وعضًوا  التمييز، 
للقضاء،  األعىل  واملجلس  التمييز  محكمة  لرئيس 
والشؤون  األوقاف  بوزارة  الرشعية  اللجنة  ورئيس 
اإلسالمية، كما عمل فضيلته رئيسا للجنة الرشعية 
لجنة  يف  وعضوا   القطري،  املدني  القانون  ملراجعة 
الجنائية  اإلجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  إعداد 
ورئيس  القطرية،  القضائية  السلطة  وقانون 
الشخصية(. )األحوال  األرسة  قانون  إعداد  لجنة 

اإلسالمي  للفكر  البيت  آل  مؤسسة  يف  وعضوا 
األبحاث  مركز  إدارة  ملجلس  أسبق  ورئيسا  باألردن، 
)إرسيكا(،  اإلسالمية  والثقافة  والفنون  للتاريخ 
الخريية. جاه  الله  عبد  الشيخ  مؤسسة  ورئيس 
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فضيلة الشيخ محمد أحمد محمد حسين
أحمـــد  محمـــد  الشـــيخ  فضيلـــة  ولـــد 
القـــدس  يف  1950م  عـــام  حســـني  محمـــد 
الرشيـــف بفلســـطني، وحصـــل عـــىل شـــهادة 
العالية( مـــن  البكالوريوس )اإلجـــازة 
األردنيـــة  بالجامعـــة  الرشيعـــة  كليـــة 
عـــام 1973م، كمـــا حصـــل عـــىل شـــهادة 
املاجســـتري من جامعـــة القـــدس يف فلســـطني. 
ــس  ــا يف مجلـ ــوا منتدبـ ــه عضـ ــني فضيلتـ وعـ
مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل ممثـــال 
2007م. أبريـــل   10 يف  فلســـطني  لدولـــة 

وقـــد تقلـــد فضيلتـــه مناصـــب مهمـــة، 
ــجد  ــا يف املسـ ــا وخطيبـ ــه مدرسـ ــا: عملـ منهـ
ومدرســـا يف  اآلن،  إىل  1982م  منـــذ  األقـــى 
ــا  ــدس، ومدرسـ ــالمية يف القـ ــام اإلسـ دار األيتـ
يف ثانويـــة األقـــى الرشعيـــة يف القـــدس، 
ــا يف دار  ــا عامـ ــه مفتيـ ــغل فضيلتـ ــا شـ كمـ
اآلن،  إىل  2006م  منـــذ  الفلســـطينية  اإلفتـــاء 
األقـــى  املســـجد  لشـــؤون  إدارة  ومديـــر 
مـــن 1986م إىل 2006م، ومراقـــب التوجيـــه

ـــطينية،  ـــاء الفلس ـــدار اإلفت ـــة اإلرساء ل عاما ملجل
ـــي  ـــر الوطن ـــة للمؤتم ـــة العام ـــوا يف األمان وعض
الشـــعبي للقـــدس، وعضـــوا يف مجلـــس أمنـــاء 
ـــس  ـــوا يف  مجل ـــدس، وعض ـــة الق ـــدوق ووقفي صن
ـــراض  ـــالج أم ـــن لع ـــد الحس ـــز خال ـــاء مرك أمن
ــا للهيئة  ــاع، ورئيسـ ــة النخـ ــان وزراعـ الرسطـ
ـــم  اإلســـالمية املســـيحية، وعضـــوا  يف رابطـــة العال
اإلســـالمي، وعضـــوا يف األمانـــة العامـــة لـــدور 
ـــة  ـــت امللكي ـــة آل البي ـــوا يف مؤسس ـــاء، وعض اإلفت
ـــة  ـــوا يف  الهيئ ـــاألردن، وعض ـــالمي ب ـــر اإلس للفك
اإلســـالمية العليـــا، وعضـــوا يف  مجلـــس أمنـــاء 
ـــس  ـــوا يف  مجل ـــة، وعض ـــطني األهلي ـــة فلس جامع
األوقـــاف والشـــؤون واملقدســـات اإلســـالمية يف 
ــدس  ــا للقـ ــة العليـ ــوا  باللجنـ ــدس، وعضـ القـ
2020م عاصمـــة الرياضـــة للـــدول اإلســـالمية، 
وعضـــوا ســـابقا ملجلـــس األوقـــاف اإلســـالمية 
حاصـــل  وفضيلتـــه  الغربيـــة.  الضفـــة   –
ــددة  ــمية متعـ ــة رسـ ــز أكاديميـ ــىل جوائـ عـ
ــرب، واألردن. ــطني، واملغـ ــرص، وفلسـ ــن مـ مـ

فضيلة األستاذ مامادو أبدو باتشي
ولـــد فضيلـــة األســـتاذ مامـــادو أبـــدو باتـــي 
عـــام 1957م بجمهوريـــة توغـــو يف غـــرب 
ـــة  ـــاس يف الحلق ـــه األس ـــى تعليم ـــا، وتلق أفريقي
العلميـــة عـــىل يـــد والـــده، كمـــا درس عليـــه 
ــة  ــب الفقهيـ ــض الكتـ ــم وبعـ ــرآن الكريـ القـ
ـــة، ومـــن  ـــم التحـــق باملدرســـة النظامي ـــة، ث املالكي
ثـــم إىل مدرســـة لومـــي )املجمـــع التعليمـــي( 
ـــام  ـــة ع ـــهادة الثانوي ـــىل ش ـــل ع ـــا، وحص حالي
التابـــع  الثانـــوي  1400هــــ )1980م( يف املعهـــد 
ـــل  ـــورة، وحص ـــة املن ـــالمية باملدين ـــة اإلس للجامع
ـــة(  ـــازة العالي ـــوس )اإلج ـــهادة البكالوري ـــىل ش ع
ــول  ــوة وأصـ ــة الدعـ ــن كليـ ــام 1985م مـ عـ
ـــورة  ـــة املن ـــالمية باملدين ـــة اإلس ـــن بالجامع الدي
ـــه ـــني فضيلت ـــعودية. وع ـــة الس ـــة العربي باململك

ــه  ــع الفقـ ــس مجمـ ــا يف مجلـ ــوا منتدبـ عضـ
اإلســـالمي الـــدويل ممثـــال لجمهوريـــة توغـــو 
يف 13 ســـبتمرب 2012م. ولفضيلتـــه مشـــاركات 
العمـــل  ورشـــات  مـــن  عـــدد  يف  واســـعة 
ــال  ــة يف أعمـ ــات، وخاصـ ــات وامللتقيـ واملنتديـ
ــة  ــة الوطنيـ ــون األرسة يف اللجنـ ــة قانـ مراجعـ
ـــع  ـــا م ـــرأة فيه ـــون امل ـــة قان ـــة ومراجع الخاص
ـــالمي،  ـــه اإلس ـــا يف الفق ـــائل ذاته ـــه باملس مقارنت
ــدان  ــرض فقـ ــول مـ ــى حـ ــال امللتقـ ويف أعمـ
ـــني  ـــة املصاب ـــه ومتابع ـــبل مكافحت ـــة وس املناع
بـــه وكفالـــة األيتـــام، وحصـــل عـــىل رخصـــة 
الرتجمـــة لـــدى املحاكـــم التوغوليـــة عـــام 
2007م مـــن محكمـــة االســـتئناف التوغوليـــة.

األوقـــاف  دائـــرة  يف  اإلســـالمي 
القـــدس، يف  اإلســـالمية 

ـــىل  ـــاء األع ـــس اإلفت ـــا  ملجل ـــا رئيس ـــل أيض وعم
يف فلســـطني، ورئيســـا للمجلس االستشـــاري 
اإلســـالمية،  والدراســـات  القـــرآن  لكليـــة 
وعضـــوا مؤسســـا لهيئة العلمـــاء والدعـــاة 
ــاء  ــس أمنـ ــوا يف مجلـ ــدس، وعضـ ــت املقـ ببيـ

فضيلة الدكتور سعيد مكرم عبد القادروف زاده
ولـــد فضيلـــة الدكتـــور ســـعيد مكـــرم عبـــد 
القـــادروف زاده عـــام 1963م يف طاجيكســـتان، 
وحفـــظ القـــرآن الكريـــم، والتحـــق بجامعـــة 
ـــىل  ـــل ع ـــتان، وحص ـــذي بطاجيكس ـــام الرتم اإلم
درجـــة البكالوريـــوس يف الجامعـــة اإلســـالمية 
ــا  ــام 2000م، كمـ ــاد عـ ــالم أبـ ــة بإسـ العامليـ
حصـــل عـــىل شـــعادة املاجســـتري يف الحديـــث 
ـــام 2003م،  ـــها ع ـــة نفس ـــن الجامع ـــري م والتفس
ـــة  ـــن جامع ـــتري م ـــىل املاجس ـــا ع ـــل أيض وحص
ــم  ــام 2008م، ثـ ــة  عـ ــتان القوميـ طاجيكسـ
ـــة  ـــوراة يف األدب واللغ ـــهادة الدكت ـــىل ش ـــل ع حص
الطاجيكيـــة مـــن جامعـــة طاجيكســـتان القوميـــة 
عـــام 2012م. عـــنيِّ فضيلتـــه عضـــًوا منتدبـــا

 يف مجلـــس مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل، 
ـــام 2012م.  ـــتان ع ـــة طاجيكس ـــال لجمهوري ممث
ــب  ــن املناصـ ــددا مـ ــه عـ ــغل فضيلتـ ــد شـ وقـ
واألعمـــال املهمـــة، منهـــا: عملـــه مدرًســـا 
ــال  ــالمية، ووكيـ ــتان اإلسـ ــة طاجيكسـ بجامعـ
ــتان،  ــة طاجكسـ ــة بجامعـ ــؤون التعليميـ للشـ
ـــب  ـــة يف املكت ـــات الديني ـــم املؤسس ـــرا لقس ومدي
ـــة  ـــا للجن ـــة، ورئيس ـــس الجمهوري ـــذي لرئي التنفي
التحكيـــم يف العديـــد مـــن املســـابقات القرآنيـــة 
ــارك يف  ــا شـ ــتان، كمـ ــة طاجيكسـ يف جمهوريـ
ـــو  ـــة، وه ـــة العاملي ـــرات العلمي ـــن املؤتم ـــد م العدي
ــة  ــي جمهوريـ ــب مفتـ ــا منصـ ــغل حاليـ يشـ
ـــا. ـــالمي به ـــز اإلس ـــس املرك ـــتان، ورئي طاجيكس
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فضيلة الشيخ الحسن عمر الفاروق
عام  الفاروق  عمر  الحسن  الشيخ  فضيلة  ولد 
أفريقيا، وحصل  بنني يف غرب  1967م يف جمهورية 
الرشيعة  كلية  من  1989م  عام  العالية  اإلجازة  عىل 
التابعة لدار الفتوى يف بريوت بالجمهورية اللبنانية، 
املعهد  من  1995م  عام  املاجستري  عىل  حصل  كما 
املكاسيد،  بجمعية  اإلسالمية  للدراسات  العايل 
السياسية  »األوضاع  أطروحته:  عنوان  وكان 
إفريقيا  غرب  يف  املسلمني  عىل  وانعكاساتها 
بنني(«، وعني فضيلته عضوا  تطبيقية عن  )دراسة 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف  منتدبا 
2015م. لعام  مارس   22 يف  بنني  لجمهورية  ممثال 

عمله  منها:  عدة،  مناصب  فضيلته  وشغل 
يف  سنتني  ملدة  واإلدارية  السياسية  للعلوم  مدرسا 
الجامعة  يف  محارضا  وأستاذا  اللبنانية،  الجامعة 
ومسؤوال  سرياليون،  يف  ماجبوراكا  يف  اإلسالمية 
اإلسالمي  املنتدى  مكتب  يف  واإلرشاد  الدعوة  بقسم 
يف  اإلسالمي  للمنتدى  مكتب  ومدير  بنني،  يف 
دينيا  مستشارا  حاليا  فضيلته  يعمل  و  توجو، 
للمجلس  رئيس  ونائب  البنيني،  اإلسالمي  لالتحاد 
إدارة  مجلس  ورئيس  بنني،  يف  اإلسالمي  األعىل 
االجتماعية.  والتنمية  للرتبية  الخريية  الجمعية 

فضيلة األستاذ الدكتور إرشاد أغابي أونغاروف

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سعيد قلدنشي )غالدنث(

عام  أونغاروف  أغابي  إرشاد  الدكتور  األستاذ  ولد 
عىل  وحصل  كازاخستان،  بجمهورية  1975م 
عام  األزهر  جامعة  من  الرشيعة  يف  العالية  اإلجازة 
املعهد  من  املاجستري  شهادة  نال  كما  2004م، 
القاهرة  بجامعة  اإلسالمية  للدراسات  العايل 
جامعة  من  الدكتوراه  عىل  وحصل  2007م،  عام 
عام  كازاخستان  يف  الفارابي  الوطنية  كازاخستان 
مجلس  يف  منتدبا  عضوا  فضيلته  وعني  2010م. 
لجمهورية  ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
2013م. كازاخستان  يف 18 من شهر نوفمرب  لعام 

عمله  منها:  مهمة،  مناصب  فضيلته  شغل  وقد 
كازاخستان،  ملسلمي  الدينية  لإلدارة  رئيس  نائب 
كازاخستان،  جمهورية  يف  العام  للمفتي  ونائبا 
اإلدارة  يف  واملراسم  الدولية  العالقات  لقسم  ورئيسا 
 ،)2019-2015( كازاخستان  ملسلمي  الدينية 

قلدني  سعيد  أحمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ولد 
نيجرييا،  جمهورية  يف  1933م  عام  )غالدنث( 
العالية( من  البكالوريوس )اإلجازة  عىل  وحصل 
شهادة  عىل  حصل  كما  1962م،  عام  لندن  جامعة 
1969م.  عام  كانتاب  املاجستري من جامعة 
العلوم  دار  الدكتوراه من كلية  شهادة  ونال 
فضيلته  وعني  1974م.  عام  القاهرة  بجامعة 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف  منتدبا  عضًوا 
1997م. عام  نيجرييا  لجمهورية  ممثال  الدويل 

هذا، وقد تقلد فضيلته مناصب مهمة، منها: عمله 
اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  كلية  يف  ناظرا 
كانو، نيجرييا، وأستاذا محارضا يف كلية اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أحمدو بالو بنيجرييا، 

وعميدا لكلية عبد الله بايريو يف جامعة أحمدو بالو، 
سوكوتو،  دانفوديو  عثمان  لجامعة  مدير  ونائب 
نورث  جامعة  يف  زائرا  أستاذا  عمل  كما  نيجرييا. 
وسرتن يف الواليات املتحدة األمريكية، وبروفسورا يف 
جامعة بايريو، وسفريا يف سفارة نيجرييا بالرياض. 
االنتخابية  اللجنة  يف  الوطني  املفوض  أيضا  وعمل 
الوطنية املستقلة يف نيجرييا، ورئيس اللجنة الجامعية 
اإلسالمية  املؤسسة  ورئيس  نيجرييا،  يف  الوطنية 
بأبوجا بنيجرييا.  الوطني  بنيجرييا، ومرشد املسجد 
حصل فضيلته عىل عدة أوسمة يف نيجرييا، مثل: وسام 
وشهادة  تربوية،  رشف  وشهادة  الوطني،  الرشف 
رشف حكومية، وجائزة األستاذ املتميز، وجائزة نائب 
دانفوديو. الفخرية بجامعة عثمان  الجامعة  رئيس 

الدينية  اإلدارة  يف  واإلرشاد  الدعوة  قسم  ورئيس 
ونائب   ،)2015-2103( كازاخستان  ملسلمي 
الدراسات  مؤسسات  مع  العالقات  لقسم  رئيس 
 ،)2013-2012( الدينية  الشؤون  وكالة  يف  الدينية 
البحوث  مركز  يف  اإلسالمية  البحوث  لقسم  ورئيسا 
والتحاليل يف املسائل الدينية بوكالة الشؤون الدينية 
بأملاطي  الدينية  الشؤون  إدارة  ومدير   ،)2012(
جامعي  وأستاذ   ،)2011( الدينية  الشؤون  بوكالة 
-2009( الفارابي  الوطنية  كازاخستان  جامعة  يف 

2011(، ومحّرر رشعي يف قناة »أصيل« التلفزيونية 
والتحاليل  التحارير  قسم  ورئيس   ،)2011-2009(
-2008( كازاخستان  ملسلمي  الدينية  اإلدارة  يف 

يف  التعليم  قسم  يف  متخصص  وموظف   ،)2009
اإلدارة الدينية ملسلمي كازاخستان )2008-2007(.

فضيلة الدكتور فريد يعقوب املفتاح
ولـد فضيلـة الدكتـور فريـد يعقـوب املفتـاح عام 
1960م يف مملكـة البحريـن، وحصـل عىل شـهادة 
الليسـانس، واملاجسـتري مـن جامعة اإلمـام محمد 
إبن سـعود اإلسـالمية باململكة العربية السـعودية، 
وحصـل عـىل شـهادة الدكتـوراه يف جامعـة إدنربة 
باململكـة املتحـدة. وعـني فضيلتـه عضـًوا منتدبـا 
يف مجلـس مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل ممثال 
2007م.  عـام  أبريـل   10 يف  البحريـن  ململكـة 
مملكـة  يف  مهمـة  مناصـب  فضيلتـه  تقلـد  وقـد 

البحريـن، منهـا: عملـه وكيـال ملحكمـة التمييـز، 
الخليجـي  املـرصف  يف  الرشعيـة  للهيئـة  ورئيسـا 
التجـاري، ونائـب رئيـس للهيئـة الرشعيـة يف بنـك 
السـالم، وأسـتاذ الدراسـات اإلسـالمية يف جامعـة 
البحرين، ويعمل حاليا وكيل وزارة العدل والشـؤون 
األعـىل  املجلـس  اإلسـالمية واألوقـاف، وعضـوا يف 
للشـؤون اإلسـالمية بالبحريـن، وعضـوا يف مجلس 
أمنـاء كلية عبد الله بن خالد للدراسـات اإلسـالمية.
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فضيلة الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

فضيلة الدكتور عبد اهلل املعروف محمد شاه عالم

ـــاء  ـــبيهنا م ـــي ش ـــور حمدات ـــة الدكت ـــد فضيل ول
العينـــني عـــام 1938م يف اململكـــة املغربيـــة، 
ــراء،  ــاء الصحـ ــر علمـ ــد أكابـ ــىل يـ ودرس عـ
الدولة مـــن دار  دكتـــوراه  عـــىل  وحصـــل 
املغربيـــة،  اململكـــة  الحَســـنية يف  الحديـــث 
ــس  ــا يف مجلـ ــًوا منتدبـ ــه عضـ ــني فضيلتـ وعـ
مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل ممثـــال 
1998م. نوفمـــرب   14 يف  املغربيـــة  للمملكـــة 

مناصـــب  فضيلتـــه  شـــغل  كمـــا 

شاه  محمد  املعروف  الله  عبد  الدكتور  فضيلة  ولد 
1963م يف محافظة نواخايل، ببنغالديش،  عالم عام 
وتعّلم يف املدارس الدينية حيث تعلم العلوم اإلسالمية 
التحق  ثم  وتفسري،  وحديث  لغة  من  األساسية 
عىل  فحصل  املنورة  باملدينة  اإلسالميَّة  بالجامعة 
1987م،  عام  العربية  اللغة  يف  الليسانس  شهادة 
اللغة  قسم  من  املاجستري  درجة  عىل  حصل  ثم 
من  2003م  عام  والدكتوراه  1989م،  عام  العربية 
منتدبا  عضوا  فضيلته  وعني  بنغالدش.  دكا  جامعة 
ممثال  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف 
لعام  مارس  شهر  من   14 يف  بنغالديش  لجمهورية 
يف  كباحث  الوظيفية  مهامه  فضيلته  بدأ  2017م. 
ببنغالديش الدينية  الوزارة  يف  اإلسالمية  املؤسسة 

حتى  سنة   25 حوايل  فيها  وعمل  1989م،  عام 
يف  مشارًكا  أستاذًا  صار  ثم  املدير،  منصب  حل 
2019م. عاًما  وأستاذًا   ،2014 عام  دكا  جامعة 

معهد  مدير  منها:  مهمة،  مناصب  فضيلته  وشغل 
اللغة يف املؤسسة اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية، 
وعضو يف مجلس البحوث الطبية ببنغالديش، وعضو 
ومستشار  ببنغالديش،  الدراسية  املناهج  مجلس  يف 
التاريخية، وعضو  الفتاوى  العليا يف قضية  املحكمة 
الكريم، ومستشار  يف مجلس برامج ديجتال للقرآن 
الكتب  يف يونيسف ببنغالديش، ورئيس لجنة تعديل 
الدينية  للمدارس  التعليم  مجلس  تحت  املدرسية 
ببنغالديش،  حالل  لجنة  ورئيس  ببنغالديش، 
ببنغالديش. النساء  حقوق  مجلس  لجنة  يف  وعضو 

ــه  ــا: عملـ ــة، منهـ ــة املغربيـ ــة يف اململكـ مهمـ
ــا  ــي، ورئيسـ ــوان امللكـ ــا بمهمة يف الديـ مكلفـ
لغرفـــة رشفيـــة يف املجلـــس األعـــىل للقضـــاء، 
وأســـتاذا محـــارضا يف دار الحديـــث الحَســـنية، 
ـــا  ـــرة، ورئيس ـــاء بالقنيط ـــس العلم ـــا ملجل ورئيس
ـــوا  ـــه عض ـــل فضيلت ـــا عم ـــدد، كم ـــة الس يف محكم
ـــة  ـــوا باللجن ـــا، وعض ـــتورية العلي ـــة الدس باملحكم
ن.  ـــدوَّ ـــة امل ـــة بمراجع ـــة املكلف ـــارية امللكي االستش
ولفضيلتـــه أبحـــاث ودراســـات منشـــورة. 

فضيلة الدكتور الحاج جعفر بن الحاج مت داين مايدين
ُولــد فضيلــة الدكتــور الحــاج جعفــر بــن الحــاج 
ــىل  ــل ع ــاي، وحص ــلطنة برون ــام 1961م يف س ع
الشــهادة الثانويــة مــن املدرســة الدينيــة العربيــة 
الثانويــة للبنني حســن البلقيــة )1972م1978-م(، 
اإلســالمية  الجنيــد  مدرســة  يف  درس  كمــا 
عــىل  وحصــل  )1979م1982-م(،  بســنغافورة 
ــة  ــن كلي ــة( م ــازة العالي ــانس )اإلج ــة الليس درج
أصــول الديــن بجامعــة األزهــر عــام 1987م، 
ونــال درجــة دبلــوم التخصــص يف التفقــه يف 
الديــن مــن معهــد الدراســات اإلســالمية بربونــاي 
درجــة  عــىل  وحصــل  )1994م(،  الســالم  دار 
ــواال  ــة ك ــا بمدين ــة مالي ــن جامع ــتري م املاجس
لومبــور بماليزيــا عــام 2000م، كمــا حصــل 
ــها  ــة نفس ــن الجامع ــوراه م ــة الدكت ــىل درج ع
َ فضيلتــه عضــوا منتدبــا  عــام 2011م. وقــد ُعــنيِّ
ــال  ــدويل ممث مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي ال
لســلطنة برونــاي يف 14 مــارس لعــام 2017م،
وقــد تــوىل فضيلتــه عــدًدا مــن الوظائــف املهمــة،

يف نفــس املؤسســة )2002م 2015-م، ويعمــل 
ــذ  ــالم من ــاي دار الس ــلطنة برون ــي س ــا ملفت نائب
ــس  ــوا يف املجل ــه عض ــل فضيلت ــا يعم 2015م، كم
ــب  ــالم، ونائ ــاي دار الس ــالمي بربون ــي اإلس الدين
رئيــس للمجلــس األعــىل لتســميع القــرآن الكريم، 
الدينــي  باملجلــس  الــزكاة  لجنــة  يف  وعضــوا 
ــهادة  ــص لش ــة الفح ــوا يف لجن ــالمي، وعض اإلس
ــة  ــوا يف لجن ــالل، وعض ــات الح ــالل وملصق الح
الشــيوخ ملراجعــة وتفســري مصحــف برونــاي دار 
ــال  ــع امل ــدوق جم ــة صن ــوا يف لجن ــالم، وعض الس
وإنفاقــه لبنــاء املســاجد، وعضــوا بمجلــس إدارة 
ــوا يف  ــالم، وعض ــاي دار الس ــة برون ــة النقدي الهيئ
املجلــس الوطنــي للهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة 
ــالم.  ــاي دار الس ــة يف برون ــوزارة املالي ــة ب الرشعي
العديــد  يف  واســعة  مشــاركات  ولفضيلتــه 
حيــث  والدوليــة،  املحليــة  املؤتمــرات  مــن 
فيهــا. العمــل  أوراق  بعضهــا  يف  قــّدم 

حيــث ُعــنِيَ موظًفا دينيـًـا يف وزارة الشــؤون الدينية 
)1988م- 1992م(، وقاضيـًـا بدائــرة برونــاي موارا
)1992م – 1994م(، وأقــدم مســتنبط لألحكام بدار
ــالم )1994م 2001-م(، ــاي دار الس ــاء بربون اإلفت

ورئيســا لقســم اســتنباط األحــكام بــدار اإلفتــاء 


