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األمين العام يرأس وفد علماء األمة إلى زيارة كابل

األعضاء  للدول  الوزاري  املجلس  لقرار  تنفيذًا 
االستثنائية  دورته  يف  اإلسالمي  التعاون  بمنظمة 
خالل  اإلسالمية  باكستان  بجمهورية  آباد  بإسالم 
شهر ديسمرب املايض، والذي نّص عىل دعوة مجمع 
الفقه اإلسالمي الدويل إىل قيادة وفد من علماء األّمة 
إىل زيارة أفغانستان من أجل التباحث والتحاور مع 
القضايا  من  جملة  حول  بكابل  الحاكمة  لطة  السُّ
املرأة،  وعمل  الجنسني،  بتعليم  املتعلقة  واملسائل 
الدكتور  األستاذ  معايل  وصل  والتعايش،  والتسامح 
للمجمع، ووفد  العام  األمني  قطب مصطفى سانو، 
علماء األمة يوم االثنني 21 من شهر ذي القعدة لعام 

لعام 2022م،  يونيو  20 من شهر  املوافق  1443هـ 
العلماء  وفد  ويتكون  كابل،  األفغانية  العاصمة  إىل 
املشاركني يف هذه الزيارة األوىل من نوعها من علماء 
أفاضل، وهم معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
سانو من جمهورية غينيا، وفضيلة األستاذ الدكتور 
قبلة أياز من جمهورية باكستان اإلسالمية، وفضيلة 
الدكتور محمد يونس الزعبي، وفضيلة الدكتور عمر 
عبد الحميد الطبوش من اململكة األردنية الهاشمية، 
عبد  الشيخ  وفضيلة  تورال  طاهر  الدكتور  وفضيلة 
الجليل البكري من جمهورية تركيا، وفضيلة األستاذة 
الدارقطني،  أماني لوبيس، وفضيلة اإلمام  الدكتورة 
إندونيسيا،  جمهورية  من  مصطفى  زلفى  وفضيلة 
بخيت،  طارق  السفري  سعادة  الوفد  يرافق  كما 
والثقافية  اإلنسانية  للشؤون  املساعد  العام  األمني 
لألمني  الخاص  واملبعوث  باملنظمة،  واالجتماعية 
الدكتور  وسعادة  أفغانستان،  إىل  للمنظمة  العام 
اإلدارية  للشؤون  العام  املدير  الرشعبي،  فيصل 
آل  الدكتور سعيد محمد  باملنظمة، وسعادة  واملالية 
وسعادة  بكابل،  املنظمة  مكتب  عام  مدير  عياش، 

األستاذ أمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم املراسم 
باملجمع، وسعادة الدكتور ياسمي ادريانسياه يونس، 
أفغانستان. إىل  للمنظمة  الخاص  املبعوث  مساعد 

وكيل  وصوله  لدى  الوفد  استقبال  يف  كان  وقد 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وزارة 
األفغانية. الخارجية  وزارة  من  وممثلني 

وتقديره  الجزيل  شكره  عن  معاليه  عرّب  وقد 
حسن  عىل  بكابل  الحاكمة  للسلطة  العظيم 
تطّلعه  عن  عرب  كما  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال، 
مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  سلسلة  عقد  إىل 
حول  بأفغانستان  الحالية  بالسلطة  املسؤولني 
األفغاني. الشعب  تهم  التي  واملوضوعات  القضايا 

وفد علماء األمة يجتمع بوكاالت منظمة األمم املتحدة بكابل

أفغانستان  يزور  الذي  األمة  علماء  وفد  اجتمع 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
االثنني  يوم  مساء  للمجمع،  العام  األمني  سانو، 
املوافق  1443هـ  لعام  القعدة  ذي  شهر  من   21
وممثالت  بممثلني  2022م  لعام  يونيو  من   20
العاملة  املتحدة  األمم  منظمة  وكاالت  ملختلف 
بكابل. الوفد  إقامة  مقر  يف  بأفغانستان 

هذا، وقد رّحب سعادة السفري طارق عيل بخيت، األمني 
العام املساعد للشؤون اإلنسانية والثقافية باملنظمة، 
وشكرهم  أفغانستان،  إىل  الخاص  املنظمة  ومبعوث 

عىل حرصهم عىل التعاون والتنسيق مع املنظمة من 
الشعب  إليه  يحتاج  الذي  والعون  الدعم  تقديم  أجل 
اإلغاثية  املجاالت  املرحلة خاصة يف  األفغاني يف هذه 
واإلنسانية. ثم عربَّ معايل األمني العام، رئيس الوفد، 
وممثالت  ممثلني  مع  اللقاء  بهذا  رسوره  عن  معربًا 
جهودهم  غاليًا  وثّمن  األممية،  الوكاالت  ملختلف 
املقدَّرة يف مساعدة الشعب األفغاني، ودعم مشاريع 
التنمية واإلغاثة، كما أكد لهم استعداد الوفد واملجمع 
عىل التعاون والتواصل والتنسيق يف كل ما يحتاجون 
عن  مخترصة  نبذة  للحضور  معاليه  قّدم  ثم  إليه. 
املرجعية  بوصفه  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
العالم  العليا لألمة اإلسالمية داخل وخارج  الفقهية 
تعد  األمة  علماء  وفد  زيارة  أن  إىل  مشريًا  اإلسالمي، 
أحد األنشطة واملهاّم األساسية التي يقوم بها املجمع 
ألحكام  والبيان  والتصحيح  التنوير  لجهود  دعًما 
وتعزيًزا  ومبادئه،  وقيَمه  اإلسالم  وتعاليم  الرشع 
االعتدال. لثقافة  ونرًشا  العالم،  يف  الوسطية  ملنهج 

األمة  علماء  إن  قائالً:  حديثه  معاليه  وختم 

األجالّء،  أفغانستان  بعلماء  اللقاء  إىل  يتطّلعون 
بغية  الحالية  السلطة  من  األكارم  وباملسؤولني 
التباحث والتحاور حول جملة من القضايا واملسائل 
أمٌل  ويَْحُدونا  أفغانستان،  يف  املسلمني  تهم  التي 
من  مزيد  تحقيق  يف  الوفد  اجتماعات  تُسهم  أن  يف 
األفغاني”. للشعب  واالستقرار  والتقدم  الرُّقي 

نشاطات  عن  الوكاالت  وممثالت  ممثلو  تحدث  ثم 
والتنسيق  التعاون  إىل  وتطّلعهم  وكاالتهم، 
خاصة. العلماء  وفد  ومع  عامًة،  املنظمة  مع 

وفد علماء األّمة يجتمع بسفراء الدول األعضاء باملنظمة بكابل
أفغانستان  يزور  الذي  األّمة  علماء  وفد  عقد 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
تشاوريًّا  اجتماًعا  للمجمع،  العام  األمني  سانو، 
الدول  وممثيل  سفراء  السعادة  أصحاب  مع 
لدى  املعتَمدين  اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء 
ذي  شهر  من   21 االثنني  يوم  مساء  أفغانستان، 
يونيو  شهر  من   20 املوافق  1443هـ  لعام  القعدة 
كابل  العاصمة  إىل  وصوله  فور  وذلك  2022م،  لعام 
بأفغانستان. الحالية  لطة  بالسُّ باملسؤولني  لّلقاء 

السفري طارق بخيت، األمني  هذا، وقد شكر سعادة 
العام املساعد للشؤون اإلنسانية والثقافية باملنظمة 
السفراء  أفغانستان،  إىل  الخاص  املنظمة  ومبعوث 
دعوة  تلبية  عىل  الدبلوماسية  التمثيليات  وممثيل 

الذي وصل إىل كابل  املنظمة للقاء بوفد علماء األمة 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  تحدث  ثم  قليل.  قبل 
مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، رئيس الوفد، 

التمثيليات  وممثيل  بالسفراء  اللقاء  هذا  أهمية  عن 
مهمة  عىل  إطالعهم  إىل  يهدف  الذي  الدبلوماسية 
الوفد، والرسالة التي يوّد إبالغها إىل السلطة الحالية، 
إىل  االستماع  إىل  الوفد  بتطّلع  األثناء  هذه  يف  منّوًها 
كل  قّدم  ذلك،  وعِقب  واستشاراتهم.  اقرتاحاتهم، 
واقرتاحاتهم  مرئيّاتهم  واملمثلني  السفراء  من  واحد 
مهّمته. يف  والنجاح  التوفيق  له  متمننّي  الوفد،  إىل 

هذا، وقد شارك يف االجتماع سفراء وممثلون لجمهورية 
والجمهورية  العربية،  مرص  وجمهورية  إندونيسيا، 
عام  ومدير  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  الرتكية، 
مكتب املنظمة بكابل الدكتور سعيد محمد آل عياش.
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وزير العدل باإلنابة يستقبل وفد علماء األمة بكابل

رشيعي،  الحكيم  عبد  الشيخ  املولوي  معايل  استقبل 
بأفغانستان،  الحالية  بالسلطة  باإلنابة  العدل  وزير 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
علماء  ووفد  اإلسالمي،  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
كابل  بمدينة  العدل  وزارة  بمقر  له  املرافق  املسلمني 
بأفغانستان يوم الثالثاء 21 من شهر ذي القعدة لعام 
2022م. لعام  يونيو  22 من شهر  املوافق  1443هـ 

هذا، وقد رّحب معاليه بالوفد، وشكرهم عىل زيارة 
بها  تمّر  التي  العصيبة  املرحلة  هذه  يف  أفغانستان 
التعاون  منظمة  بدور  مشيًدا  اإلسالمية،  اإلمارة 
اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف الدفاع عن 
مصالح وحقوق املسلمني، ومتطّلعا إىل قيام العلماء 
بحث دولهم عىل االعرتاف باإلمارة بوصفها السلطة 
وكافحت  صمدت  التي  األفغاني  للشعب  الرشعية 
املاضية. عاًما  العرشين  خالل  بالكثري   وضحت 

شكره  عن  الوفد  رئيس  معايل  أعرب  جهته،  ومن 
الحالية عىل كرم  للسلطة  العظيم  الجزيل، وامتنانه 
تعريفية  نبذة  قّدم  ثم  الرتحيب،  وحسن  الضيافة، 
لألمة  العليا  الفقهية  املرجعية  بوصفه  باملجمع 
اإلسالمي وخارجه، موضحا  العالم  داخل  اإلسالمية 
بأن زيارة الوفد تهدف إىل التباحث والتحاور مع علماء 
أفغانستان حول عدد من املوضوعات التي تهّم الشعب 
التسامح والتعايش  األفغاني، وعىل رأسها موضوع 
والوئام بني أتباع األديان واملذاهب، وموضوع تعليم 
املرأة وعملها. وأشار معاليه إىل أن آيات }آل إكراَه يف 
الناَس  تُْكِره  }أفأنَت  ِدين{،  دينُكم ويلَ  }لكم  الدين{، 
للتعايش  س  تؤسِّ وغريها  مؤمنني{  يكونوا  حتى 
مكان. كل  ويف  زمان  كل  يف  به  وتأمُر  والتسامح 

وبالنسبة ملوضوع تعليم املرأة، أوضح بأن “اإلسالم 
كما  حوله،  خالف  ال  ثابتًا  ًسا  ُمقدَّ ا  حقًّ التعليم  يعّد 
يعّد فريضة عظيمة تجب عىل كل مسلم ومسلمة يف 
وامرأة؛  رجل  بني  فيها  التفريق  يجوز  وال  املجتمع، 
الواردة  والحديثية  القرآنية  الرشعية  النصوص  ألن 
وامرأة،  رُجل  أبًدا بني  تفّرق  لم  العلم  األمر بطلب  يف 
وال بني صغري وكبري، بل أوجبَت عىل الجميع طلبَه، 
الصالة  أفضل  عليه  الكريم  للنبي  أمٌر  }اقرأ{  فآية 
وهذا  العلم،  طلب  وهي  بالقراءة،  التسليم  وأتم 
هل  }قل  آية  أن  كما  أَوىل،  باب  من  ألّمته  أمٌر  األمر 
يف  عامٌّ  يعلمون{  ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي 
وأنثى،  ذكر  بني  ذلك  يف  فرق  وال  والنساء،  الرجال 

ويف  مسلم”  كل  عىل  فريضٌة  العلم  “طلُب  وحديث 
وجوب  عىل  واضح  رصيح  نصٌّ  “ومسلمة”،  رواية: 
وأردف  استثناء”.  بال  الجنسني  كال  عىل  العلم  طلب 
الواجبات  آكد  من  يُعّد  املرأة  “تعليم  بأن  معاليه 
تعليم  ضمان  من  عليه  يرتتّب  ملا  الُقربات  وأعَظم 
ينبغي  التي  تأثريًا  األكثر  املدرسة  األجيال؛ ألنها هي 
إعدادها إعداًدا متكامالً، مما يُوجب تضاُفر الجهود 
وتسخري كاّفة اإلمكانات من أجل ضمان تعليمها يف 
جميع املراحل التعليمية الحديثة، ويف كافة املجاالت 
وتمريض،   ، طبٍّ من:  املجتمع  إليها  يحتاجها  التي 
واقتصاد، وعمارة، وهندسة، وأدب، ولغة، وِسواها.

“العمل فرٌض  أن  املرأة، بني معاليه  لعمل  وبالنسبة 
وواجب عىل ِكال الجنَسني كما دلت عىل ذلك نصوص 

وإجماع  الرشيفة،  النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن 
صىل  الله  رسول  لُدن  من  بذلك  العمل  وجرى  األّمة، 
حيث  وتابعيهم،  وصحابته  وسلم  وآله  عليه  الله 
األعمال  جميع  يف  ويشارْكن  يعمْلن  النساء  كانت 
وصباغة،  تجارة،  من  الرجال  بها  يقوم  كان  التي 
ويعد  …إلخ،  وتطبيب  وتمريض،  وتعليم،  ونساجة، 
الجنسني  عىل  املفروضة  العبادات  من  عبادة  العمل 
والعدل،  والرِبّ،  والحج،  والصيام  والزكاة  كالصالة 
لم  اإلسالم  أن  فكما  وغريها،  واالستقامة،  والوفاء، 
يفّرق أبًدا بني ذكر وأنثى أو رجل وامرأة يف أداء تلك 
لم  فإنه  فكذلك،  ِذكرها،  اآلِنِف  والواجبات  الفرائض 
كل  عىل  العمل  وجوب  يف  الجنسني  بني  َقّط  يفّرق 
واحد منهما، ولذلك، فإن منْع أحدهما ذكًرا كان أو 
مع  يتعارض  العظيم  الواجب  بهذا  القيام  من  أنثى 
ومن  عليهما”.  أوجبتْه  التي  الحنيف  الدين  تعاليم 
التي  الرشعية  الضوابط  وفق  املرأة  عمل  فإن  هنا، 
يقّررها ويلّ األمر يف كل عرٍص وِمرٍص يعّد يف حقيقة 
األمر محل إجماع بني علماء األّمة، وال يجوز ترك هذا 

دّلت  ما  تخالف  الواضح العتبارات  الرشعي  الواجب 
يف  مؤكدا  واإلجماع.  والسنة  الكتاب  نصوص  عليه 
بل  تربًّجا،  يعّد  ال  املرأة  “عمل  أن  عىل  املناسبة  هذه 
إن الترّبج املنصوص عىل تحريمه هو ترّبج الجاهلية 
أن  كما  الرشعي،  بالحجاب  املرأة  فيه  تلتزم  ال  الذي 
يف  بالَقرار  لألمر  مخالفة  يعد  ال  عموما  املرأة  عمل 
يف  }وَقْرَن  األحزاب  سورة  يف  ذْكره  ورد  الذي  البيوت 
ألن  ذلك  األوىل{،  الجاهلية  تربَُّج  ترَبَّجَن  وال  بيوتكّن 
املؤمنني،  بأمهات  خاصٌّ  اآلية  هذه  يف  بالقرار  األمر 
وُهّن نساء النبي عليه الصالة والسالم؛ ألنهن -كما 
فإنهنَّ  ولذلك،  النساء،  من  كأحٍد  َلْسَن  اآلية-  نصت 
حجاب  وهما:  الحجاب،  من  بنوعني  مأمورات 
حجاب  وبمقتىض  األبدان،  وحجاب  األشخاص، 
األشخاص يجب عليهن القرار يف البيوت وال يَخُرجَن 
إال للرضورة، وبمقتىض حجاب األبدان يجب عليهن 
خروجهن  عند  املعروف  الرشعي  الحجاب  اْلتزام 
للرضورة. وأما بقية نساء املؤمنني، فإنه من املتّفق 
عليه أنه ليس بواجب عليهن حجاب األشخاص الذي 
يقتيض القرار يف البيوت، وإنما الواجب يف حّقهن هو 
حجاب األبدان الذي يقتيض اْلتزام الضوابط الرشعية 
املعروف”. الرشعي  الحجاب  وهو  اللباس،  يف 

أورده  ما  مؤيدين  الوفد  أعضاء  بقية  تحدث  ثم 
البنات  تمكني  لطة  السُّ من  راجني  الوفد،  رئيس 
مقاعد  إىل  العودة  من  األفغانيات  والفتيات 
للمرأة  والسماح  الحكومية،  املدارس  يف  الدراسة 
النهضة  جهود  يف  واملشاركة  للعمل  األفغانية 
الرشعية الضوابط  وفق  وذلك  والتطور،  والتقدم 

بنقل  الوفد  الوزير  معايل  طْمأن  وقد  هذا، 
املعنية. الجهات  إىل  العلماء  مناشدة 
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األمر  وزير  حنفي،  خالد  محمد  شيخ  معايل  اجتمع 
باملعروف والنهي عن املنكر باإلنابة بالسلطة الحالية 
كابل  يزور  الذي  املسلمني  علماء  بوفد  بأفغانستان، 
برئاسة معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي، بمقر وزارة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر بمدينة كابل بأفغانستان، 
وذلك مساء يوم الثالثاء 22 من شهر ذي القعدة لعام 
2022م. لعام  يونيو  21 من شهر  املوافق  1443هـ 

هذا، وقد استهّل معايل الوزير االجتماع بالتعبري عن 
أفغانستان، منّوًها  للوفد عىل زيارته  الجزيل  شكره 
الشعب  تمكني  أجل  من  جاهدًة  تعمل  وزراته  بأن 
والتقاليد  اإلسالم  بتعاليم  االلتزام  من  األفغاني 
وفد  ناشد  كما  الحياة،  مجاالت  كافة  يف  األفغانية 
علماء املسلمني بَحّث دولهم عىل االعرتاف بالسلطة 
السلطة  بوصفها  وذلك  بأفغانستان،  الحاكمة 
مشيًدا  األفغاني،  للشعب  املمثلة  الوحيدة  الرشعية 
بالكفاح والتضحية التي قّدمتها السلطة الحالية من 
الزمن. أربعة عقود من  أجل الشعب األفغاني خالل 

ومن جانبه، أعرب معايل األمني العام -رئيس الوفد- 
عن جزيل شكره، وعظيم امتنانه ملعاليه، وللسلطة 
وكَرم  االستقبال  لُحسن  بأفغانستان  الحاكمة 
يف  املعروف  األفغاني  بالتقليد  أشاد  كما  الضيافة، 
َلَمس  وقد  والُكرباء،  األولياء  وتوقري  العلماء  تعظيم 
الوفد هذا التقليد بشكل واضح منذ وصوله إىل كابل.

الفقه  بمجمع  تعريفية  نبذة  معاليه  قّدم  ثم 
الفقهية  املرجعية  يعد  الذي  الدويل  اإلسالمي 
األحكام  ببيان  يتعلق  فيما  اإلسالمية  لألمة  العليا 
املسلمني  تهم  التي  والقضايا  النوازل  يف  الرشعية 
علماء  وفد  زيارة  بأن  موضًحا  مكان،  كل  يف 
لوزراء  الوزاري  املجلس  لقرار  تنفيذًا  تأتي  املسلمني 
اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  خارجية 

وزير األمر باملعروف والنهي عن املنكر باإلنابة يجتمع بوفد علماء األمة بكابل

علماء  وفد  قيادة  املجمع  يتوىل  بأن  أوىص  الذي 
والتحاور  التباحث  بهدف  أفغانستان  إىل  املسلمني 
حول  ومسؤولني،  علماء  الحالية،  السلطة  مع 
الشعب  تهم  التي  واملوضوعات  القضايا  من  عدد 
التسامح والتعايش  األفغاني، وعىل رأسها موضوع 
وموضوع  واملذاهب،  األديان  أتباع  بني  والوئام 
وعملها. املرأة  تعليم  وموضوع  واإلرهاب،  التطرف 

وتحقيًقا لهذا، تحدث معاليه باسم الوفد عن أهمية 
االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية،  بمنهج  االلتزام 
التزاًما  األفغاني  املجتمع  يف  والتعايش  والتسامح 
من  واإلجماع  والسنة  الكتاب  نصوص  قّررته  بما 
والغلو،  والتعصب،  الدين،  يف  اإلكراه  عن  النهي 
نصوص  من  حسنة  بجملة  مستشهًدا  والتشدد، 
الصحيحة،  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
تعليم  أهمية  عن  الوفد  باسم  معاليه  تحدث  كما 
الجنسني من الذكور واإلناث، وعدم التفريق بينهما 
فريضة  العلم  طلب  كون  عىل  األمة  بإجماع  اْلتزاًما 
عىل كل مسلم ومسلمة، وكون العلم عبادة ال يجوز 
التفريق  التفريق فيها بني ذكر وأنثى، كما ال يجوز 
بني ذكر وأنثى يف أركان اإلسالم من شهادة، وصالة، 
وزكاة، وصوم، وحج، وغري ذلك. كما تحدث معاليه 

دولة  بناء  جهود  يف  الجنسني  مشاركة  أهمية  عن 
من  والنساء  الرجال  تمكني  خالل  من  أفغانستان 
كل  يجيدها  التي  الحياة  مجاالت  جميع  يف  العمل 
بينهما  التفريق  أساس  يكون  أن  عىل  منهما،  واحد 
الكفاءة والقدرة عىل القيام بالعمل بإخالص وإتقان، 
موضًحا بأن العمل عبادة مثل العلم وأركان اإلسالم 
الكتاب  يف  ذْكرها  ورد  التي  والفضائل  واإليمان 
األمة. وإجماع  الرشيفة  النبوية  والسنة  العظيم 

وختم معاليه حديثه بالتعبري عن تطّلع وفد العلماء 
وبالتعاون  أجهزته  خالل  من  الوزارة  قيام  إىل 
الوعي  تعزيز  أجل  من  الدولة  أجهزة  كافة  مع 
وذلك  ِذكرها،  اآلِنِف  واملسائل  املوضوعات  بهذه 
يف  األمر  ويلّ  يقّررها  التي  الرشعية  الضوابط  وفق 
للدنيا. وسياسًة  للدين  حراسًة  وِمرٍص  عرٍص  كل 

الوزير  معايل  شكر  الوفد،  به  تقّدم  ما  عىل  ا  وردًّ
عىل  حرًصا  نصيحة  من  قّدمه  ما  عىل  الوفد. 
مستقبل اإلمارة اإلسالمية، وتذكريًا للسلطة الحالية 
األفغاني. كما  الشعب  وأمام  الله  أمام  بمسؤوليتها 
وعد معاليه الوفد بأنه سينقل بكل صدق وأمانة ما 
إىل  الوفد  داعيًا  وآراء،  اقرتاحات،  من  العلماء  قّدمه 
زيارات قادمة ألفغانستان كلما سنََحت له الفرصة.

وزير الداخلية باإلنابة يرحب بوفد علماء األمة بكابل

استقبل معايل امُلالّ رساج الدين حّقاني، وزير الداخلية 
بأفغانستان، وفد علماء  الحاكمة  بالسلطة  باإلنابة 
املسلمني الذي يزور كابل بقيادة معايل األستاذ الدكتور 
الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب 
اإلسالمي، يوم األربعاء 23 من شهر ذي القعدة لعام 
2022م،  لعام  يونيو  22 من شهر  املوافق  1443هـ 
كابل. األفغانية  بالعاصمة  الداخلية  وزارة  بمقر 

حارًّا،  ترحيبًا  بالوفد  الوزير  معايل  رّحب  وقد  هذا، 
أفغانستان،  الثاني  لبلدهم  زيارتهم  عىل  وشكرهم 
كما شكر علماء األمة عىل ما يحملونه من حرص عىل 
مستقبل الشعب األفغاني، مؤكًدا عىل أن هذه الزيارة 
لعلماء األمة تعد أول زيارة لوفد كبري عىل مستوى عاٍل 
لإلمارة اإلسالمية منذ وصولها إىل السلطة، منوًها يف 
الدول اإلسالمية  إىل دعوة  اإلمارة  بتطّلع  الصدد  هذا 
إىل االعرتاف بالسلطة الحاكمة بأفغانستان بوصفها 

األفغاني. للشعب  املمثلة  الوحيدة  الرشعية  السلطة 
-رئيس  العام  األمني  معايل  استهّل  جهته،  ومن 
الوفد- حديثه باْسم الوفد، بالتعبري عن بالغ رسور 
وحفاوة  الضيافة،  لكرم  تقديره  وعظيم  الوفد 
من  وزارته  تبذله  ما  عىل  ملعاليه  شاكًرا  الرتحيب، 
جميع  يف  واألمان  األمن  اسِتتباب  يف  مقدَّرة  جهود 
الفرتة  يف  تحقق  بما  ومشيًدا  أفغانستان،  أنحاء 
األيام. زائر يف هذه  يلَمُسه كل  استقرار  األخرية من 

ثم تحدث معاليه عن مجمع الفقه اإلسالمي الدويل 
اإلسالمية  لألمة  العليا  الفقهية  املرجعية  بوصفه 
النوازل  يف  الرشعيَّة  األحكام  ببيان  يتصل  ما  كل  يف 
مشريًا  مكان،  كل  يف  املسلمني  تهم  التي  والقضايا 
الجماعي  لالجتهاد  علمية  مؤسسة  أكرب  كونه  إىل 
وتوصياته  قراراته  يجعل  مما  الحارض  العرص  يف 
وفد  زيارة  بأن  موضًحا  األمة،  لدى  قبول  محل 
املجمع  بقيادة  أفغانستان  إىل  املسلمني  علماء 
الوزاري  املجلس  به  أوىص  الذي  للقرار  تنفيذًا  تأتي 
التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  خارجية  لوزراء 
املسلمني  علماء  تباحث  بهدف  وذلك  اإلسالمي، 
حول  األفغان  واملسؤولني  أفغانستان  علماء  مع 
الشعب  تهم  التي  واملوضوعات  القضايا  من  عدد 
والتعايش  التسامح  موضوع  خاصة  األفغاني، 
وموضوع  واملذاهب،  األديان  أتباع  بني  والوئام 
وعملها. املرأة  تعليم  وموضوع  واإلرهاب،  التطرف 

أطراف  معاليه  مع  العلماء  وفد  تبادل  وقد  هذا، 

بشكل  آِنًفا  إليها  امُلشار  املوضوعات  حول  الحديث 
حول  الحديث  الطرفان  تبادل  كما  ورصيح،  ودِّيٍّ 
كيفية ترجمة االقرتاحات التي قّدمها الوفد إىل واقع 
ملموس ودائم، خاصًة فيما يتعلق بتمكني الجنسني 
من التعليم يف كل املراحل التعليمية، وضمان مشاركة 
املرأة األفغانية يف جهود البناء والتقدم وفق الضوابط 
ثقافة  نرش  أجل  من  العمل  عن  فضالً  الرشعية، 
مكوِّنات  بني  والوئام  والتعايش  والتسامح  االعتدال 
وإثِنيّاته. وطوائفه  بأعراقه  األفغاني  الشعب 

وختم معايل الوزير االجتماع بتجديد شكره وتقديره 
ُجهًدا يف  تألَو  لن  اإلسالمية  اإلمارة  بأن  واعًدا  للوفد، 
لجميع  والرخاء  واالستقرار  واألمان  األمن  تحقيق 
أن  وتمنّى  تفريق،  دون  األفغاني  الشعب  أفراد 
تتكّرر زيارات الوفد إىل أفغانستان يف األيام القادمة.
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وفد علماء األمة يحاورون علماء أفغانستان بمقر وزارة الخارجية بكابل

تنفيذًا لقرار وزراء خارجية الدول األعضاء بمنظمة 
األخرية  االستثنائية  دورته  يف  اإلسالمي  التعاون 
بجمهورية  آباد  بإسالم  2021م  عام  ديسمرب  يف 
باكستان اإلسالمية، عقد وفد علماء األمة اإلسالمية 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
مساء  اإلسالمي،  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
يوم األربعاء 23 من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ 
اجتماًعا  2022م،  لعام  يونيو  شهر  من   22 املوافق 
بمقر  املؤثِّرين  أفغانستان  علماء  مع  تشاوريًّا 
هذا،  كابل.  األفغانية  بالعاصمة  الخارجية  وزارة 
وقد رحب معايل مولوي متقي خان وزير الخارجية 
بوفد العلماء  وشكرهم عىل الزيارة، منوًها بأن هذا 
طالبان  وصول  بعد  كابل  يزور  وفد  أكرب  يعّد  الوفد 
بجهود  ومشيًدا  أشهر،  عرشة  قبل  الحكم  سّدة  إىل 
املنظمة عامة واملجمع خاصة فيما يتصل بمساعدة 
من  الصعبة  املرحلة  هذه  تجاوز  عىل  أفغانستان 
الحالية  السلطة  بأن  معاليه  أوضح  ثم  تاريخها، 
األمن  لتعزيز  الوقت  بعض  إىل  تحتاج  بأفغانستان 
واالستقرار يف جميع أنحاء البالد، وتلبية احتياجات 
وِبنى  ودواء،  غذاء،  من  الرضورية  األفغاني  الشعب 
تحتيّة، وتوفري فرص العمل، ومكافحة الفقر والَعَوز،

بالتوسط  األكارم  العلماء  وفد  »يناشد  فإنه  ولهذا، 
بالسلطة  باالعرتاف  اإلرساع  أجل  من  دولهم  لدى 
الرشعية  السلطة  بوصفها  بأفغانستان  الحاكمة 
وباعتبارها  األفغاني،  للشعب  املمثلة  الوحيدة 
السلطة الوحيدة التي استطاعت -ألول مرة- فْرض 
سيطرتها عىل كامل األرايض األفغانية دون استثناء، 
حيث إن جميع محافظات الدولة البالغ عددها خمًسا 
لسلطة  اليوم  كلها  يخضع  محافظة   )35( وثالثني 
اإلمارة اإلسالمية، كما يناشد علماء األمة بالتوسط 
لدى دولهم من أجل املساعدة عىل اإلفراج عن أرصدة 
وجِه  ُدونما  الدول  بعض  لدى  املحتجزة  أفغانستان 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  معاليه  دعا  ثم  حق«. 
مصطفى سانو، رئيس الوفد إىل إلقاء كلمته يف هذه 
املناسبة، الذي عرب عن شكر الوفد الجزيل وتقديره 
الوفد من كرم  لقيَه  الحالية عىل ما  للسلطة  الفائق 
ضيافة، وحسن استقبال، وحفاوة ترحيب، كما عرّب 
عن امتنان املجمع العظيم ِلما تُِكنّه السلطة الحالية 
للتقاليد  تأكيًدا  للعلماء  كبريَين  وتوقري  تعظيم  من 
تعظيم  يف  املتمثلة  العصور  عرب  املعروفة  األفغانية 
العلم والعلماء، وتوقري األولياء والكرباء. ثم أكد معاليه 
بأن “هذا الوفد يمثل علماء األمة املوثوقني يف الدول 
محبة  رسالة  معهم  ويحملون  باملنظمة،  األعضاء 
وتقدير واحرتام ألصحاب السماحة والفضيلة علماء 
زيارتهم ألفغانستان يف  البارزين، وتأتي  أفغانستان 
ألئمة  النصح  وتقديم  البيان،  بواجب  قيامهم  إطار 
املسلمني وعاّمتهم، امتثاالً لقوله صىل الله عليه وآله 
وسلم: “الدين النصيحة، قلنا ملن؟ قال: لله، ولكتابه، 

وتتمحور  وعامتهم”.  املسلمني  وألئمة  ولرسوله، 
نصيحتهم إلخوانهم العلماء األفاضل حول عدد من 
اآلونة  يف  حولها  أُثريت  التي  واملوضوعات  القضايا 
التحاور  تستحق  واستفسارات  تساؤالت  األخرية 
تعليم  موضوع  رأسها  وعىل  حولها،  والتباحث 
التسامح  وموضوع  املرأة،  عمل  وموضوع  البنات، 
قال  البنات،  تعليم  ملوضوع  وبالنسبة  والتعايش”. 
معاليه: ” إن ثّمة إجماًعا لدى علماء األمة عىل وجوب 
طلب العلم عىل كال الجنسني، الذكر واألنثى، كما أن 
آَكد الواجبات  العلم من  هنالك إجماًعا عىل أن طلب 
واألدّلة  واألنثى،  الذكر  للجنسني  الُقربات  وأعَظم 
من  العديد  ثنايا  يف  مبثوثة  الوجوب  هذا  عىل  الداّلة 
النصوص الرشعية يف الكتاب العظيم والسنة النبوية 
وحاَشا  الجنسني،  بني  َقّط  تفّرق  لم  التي  الرشيفة 
عامًلا أن يفّرق بينهما كما يعلم ذلك علماؤنا األفاضل 
جاؤوا  العلماء  وفد  فإن  عليه،  وبناء  بأفغانستان. 
ذلك  تطبيق  كيفية  حول  إخوانهم  مع  ليتحاَوروا 
األمر اإللهي الرصيح الواضح خاصة بالنسبة لتعليم 
التي  العوائق  كافة  بإزالة  وذلك  األفغانيات،  فتياتنا 
تُحول دون ذلك، تَجنُّبًا من الوقوع يف املحظور املتمثل 
يف التسبُّب يف عدم االمتثال بأمر الله القايض بوجوب 
طلب العلم عىل الرجال والنساء والفتيان والفتيات”.

وبالنسبة ملوضوع مشاركة املرأة األفغانية يف جهود 
توّجه  الرشعية،  الضوابط  وفق  والتقدم  البناء 
معاليه إىل العلماء األفغان قائالً “إنكم أنتم مشايخنا 
واجب  ديننا  يف  العمل  بأن  جيًدا  تعلمون  وأساتذتنا 
عىل  يُثاب  حيث  قادر،  مكلَّف  كل  عل  الله  أوجبه 
فعله ويعاَقب عىل تركه بال عذر، وال فرق بينه وبني 
صالة  من  املفروضة  الرشعية  الواجبات  من  غريه 
يف  فرق  ال  كما  واستقامة،  وِبرٍّ  وحج  وصوم  وزكاة 
وجوبه بني رجل وامرأة كما نّصت عىل ذلك نصوص 
النبوية الرشيفة،  القرآن الكريم، والسنة  عديدة من 
فسريى  اعملوا  }وُقِل  تعاىل  كقوله  األمة،  وإجماع 
عِمَل  }َمن  وقوله  واملؤمنون{،  ورسولُه  عَمَلكم  الله 
صالًحا ِمن ذكٍر أو أنثى وهو مؤمٌن فَلنُحيـيَنّه حياًة 
طيبًة وَلنجِزيَنّهم أجَرهم بأحسِن ما كانوا يعملون{ 
قيام  إىل  يتطّلعون  األمة  فإن علماء  ولذلك،  وغريها. 
تصحيح  يف  امُلرتَجى  بَدورهم  أفغانستان  علماء 
تلك  خاصة  املوضوع،  هذا  حول  املغلوطة  املفاهيم 
التي ترضب النصوص بعضها ببعض، وال تَميّز بني 
النصوص الخاصة بأمهات النساء والنصوص العامة 
التي تنّص عىل وجوب العمل عىل كال الجنَسني، كما 
مواصلة  أفغانستان  علماء  من  يرُجون  العلماء  أن 
الرجال  مشاركة  بأهمية  الوعي  تعزيز  يف  جهودهم 
لإلمارة  والتطور  والتقدم  البناء  جهود  يف  والنساء 
اإلسالمية امتثاالً ألمر الله جل جالله”. وأما بالنسبة 
مكّونات  بني  والوئام  والتعايش  التسامح  ملوضوع 
الشعب األفغاني بأعراقه وطوائفه وإثِنـيّاته، فـعرّب 

علماءنا  يا  “إنكم  بقوله  ذلك  أهمية  عن  معاليه 
إسالميَّا  مبدأً  يعّد  ذلك  بأن  معي  تتفقون  العظام 
فإن  ولذلك،  الُحكم،  إدارة  يف  نبويًّا  ومنهًجا  خالًدا، 
اْلتزام اإلمارة اإلسالمية بهذا املنهج النبوي سيحقق 
أطياف  جميع  من  الواسعة  واملشاركة  االستقرار 
املجتمع األفغاني يف بناء الوطن، ويشكر لكم جهودكم 
الحاكمة”.  السلطة  لدى  التوّجه  البارزة يف دعم هذا 
والتقدير  الشكر  بتجديد  كلمته  معاليه  وختم 
وللنصائح  لنصيحته،  إصغائهم  حسن  عىل  للعلماء 
العلماء. وفد  أعضاء  من  واحد  كل  قّدمها  التي 

إسماعيل،  محمد  املولوي  الشيخ  فضيلة  تحدث  ثم 
رحب  الذي  املؤثِّرين،  أفغانستان  علماء  رئيس 
َمهم  تَجشُّ لهم  شاكًرا  املسلمني،  علماء  بوفد  بدوره 
امَلشاّق من أجل زيارة أفغانستان بعد تمكن الشعب 
من  عقود  أربعة  بعد  استقالله  إعادة  من  األفغاني 
نبذًة  سماحته  وقّدم  يشء،  كل  دّمرت  التي  الحروب 
مركزًة عما تعّرض له الشعب األفغاني خالل أربعة 
أفقَرت  التي  واإلذالل  اإلهانة،  صنوف  من  عقود 
وأثرَّت  األطفال،  ويتََّمت  النساء،  وأرمَلت  الشعب، 
منوًِّها  األفغانية،  واألعراف  التقاليد  بالًغا عىل  تأثريًا 
يف هذا الصدد بحاجة اإلمارة اإلسالمية إىل وقت ليس 
بقصري إلصالح ما أفسَدته سنوات الحروب واالحتالل 
اإلمارة  علماء  فإن  “لذلك،  قائالً:  وأردف  األجنبي، 
اإلسالمية بأفغانستان يرجون من إخوانهم العلماء 
الصعبة  الظروف  هذه  تفّهم  اإلسالمي  العالم  يف 
بْسط  ِمن  الله  مّكنها  أن  منذ  اإلمارة  بها  تمّر  التي 
وبالنسبة  األفغانية”.  األرايض  جميع  عىل  نفوذها 
للموضوعات واملسائل التي تحّدث عنها رئيس الوفد، 
خاصة  واملوضوعات  املسائل  تلك  بأن  سماحته  أكد 
من  أولوية  اإلسالمية  اإلمارة  تعتربه  البنات  تعليم 
أهم أولويات اإلمارة التي تؤمن إيمانًا كامالً بحّق كال 
أن هنالك عوائق وأوضاًعا  التعليم، غري  الجنَسني يف 
صعبة تُعرِقل عودة بعض الفتيات إىل مقاعد الدراسة، 
بالعودة  السماح لهن  العوائق سيتم  تلك  وفور زوال 
والتعايش  التسامح  ملوضوع  وبالنسبة  املدارس.  إىل 
بأن  سماحته  أوضح  واملذاهب،  األديان  أتباع  بني 
حّقها  لألقّليّات  ضِمنَت  اإلسالمية  اإلمارة  سلطة 
أنها  كما  واحرتام،  حرية  بكل  عبادتها  ممارسة  يف 
تضم يف وزارتها وأجهزتها ممثلني لألعراق واإلثِنيّات 
التعايش.  وقبولها  تسامحها  عىل  تأكيًدا  املختلفة 
علماء  من  عدد  بدعوة  حديثه  سماحته  وختم 
أفغانستان إىل التعليق عىل ما قاله إخوانهم العلماء.

وفد  بدعوة  اللقاء  الخارجية  وزير  معايل  ختم  ثم 
لهم  سنََحت  كلما  أفغانستان  زيارة  إىل  العلماء 
واالطمئنان  إخوانهم،  أحوال  عىل  للوقوف  الظروف 
اإلمارة  استفادة  عىل  مؤكًدا  اإلسالمية،  اإلمارة  عىل 
األمة. علماء  وفد  قّدمها  التي  الطيبة  النصائح  من 
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نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية يرحب بوفد علماء األمة بالعاصمة كابل

نائب  الكبري،  عبد  املولوي  املعايل  صاحب  رحب 
الحاكمة  الوزراء للشؤون السياسية للسلطة  رئيس 
كابل  يزور  الذي  املسلمني  علماء  بوفد  بأفغانستان، 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  برئاسة 
مساء  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
لعام  القعدة  ذي  شهر  من   24 الخميس  يوم 
2022م،  لعام  يونيو  شهر  من   23 املوافق  1443هـ 
كابل. األفغانية  بالعاصمة  الوزراء  رئاسة  بمقر 

بالرتحيب  حديثه  املعايل  صاحب  استهل  وقد  هذا، 
إىل  قدومهم  عىل  وشكرهم  املسلمني،  علماء  بوفد 
واللقاء  األفغاني،  الشعب  عىل  لالطمئنان  كابل 
بنظرائهم من علماء أفغانستان البارزين واملسؤولني 
يف الحكومة األفغانية، متمنيا أن تعقب هذه الزيارة 
زيارات أخرى للعلماء واملسؤولني من الدول اإلسالمية. 
إىل  اإلسالمية  اإلمارة  تطلع  عن  معاليه  تحدث  ثم 
خاصة  علمائها،  خالل  من  اإلسالمية  الشعوب  دعم 
التوسط لدى قادة العالم اإلسالمي من أجل اإلرساع 

وتقديم  بأفغانستان،  الحاكمة  بالسلطة  باالعرتاف 
الشعب  إليها  يحتاج  التي  املساعدات  أنواع  كافة 
األفغاني بعد أربعة عقود من الحروب واالضطرابات.

العام، رئيس الوفد،  ومن جانبه، أعرب معايل األمني 
للقاء  الفرصة  إتاحته  عىل  ملعاليه  الوفد  شكر  عن 
عن  أعرب  كما  انشغاالته،  كثرة  من  الرغم  عىل  به 
الوفد  لقيه  ما  عىل  الحاكمة  للسلطة  الوفد  امتنان 
وضيافة  حسن،  واستقبال  عظيم،  ترحيب  من 
ألول  جمع  الذي  التاريخي  باللقاء  مشيدا  كريمة، 
أفغانستان  وعلماء  املسلمني  علماء  وفد  بني  مرة 
“زيارة  بأن  معاليه  أوضح  ثم  يوم  قبل  البارزين 
املجمع  بقيادة  أفغانستان  إىل  املسلمني  علماء  وفد 
خارجية  لوزراء  الوزاري  املجلس  لقرار  تنفيذا  تأتي 
وذلك  اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول 
التباحث والتحاور مع علماء أفغانستان حول  بغية 
حولها  أثريت  التي  واملوضوعات  القضايا  من  عدد 
الدويل،  املجتمع  لدن  من  واستفسارات  تساؤالت 
التسامح  وموضوع  البنات،  تعليم  موضوع  خاصة 
والتعايش يف املجتمع األفغاني، وموضوع عمل املرأة 
أن  أفغانستان... ومعلوم  بناء  ومشاركتها يف جهود 
ل القول يف هذه املوضوعات بشكل  ديننا الحنيف فصَّ
رصيح وواضح، إذ إنه جعل طلب العلم فريضة عىل 
كل مسلم ومسلمة، كما أوجب العمل عىل كل مكلف 
ذكرا كان أو أنثى، وجعل التسامح والتعايش وسيلة 
لتحقيق مقصد التعارف والتآزر والتعاون والتضامن، 
ولذلك، فإن وفد العلماء قدموا من أجل القيام بواجب 
املوضوعات  مع  التعامل  بأهمية  والتذكري  النصح، 

والقضايا املذكورة وفق ما تأمره به الرشيعة الغراء”.
من  لديه  ما  الوفد  أعضاء  من  عضو  كل  أبدى  ثم 
اقرتاحات تهدف إزالة كافة الصعوبات والعوائق التي 
دراساتهن  مواصلة  من  البنات  تمكني  دون  تحول 
عن  تحدثوا  كما  والثانوية،  املتوسطة  مرحلتي  يف 
الفعالة  املشاركة  من  األفغانية  املرأة  تمكني  أهمية 
التي  الرشعية  الضوابط  وفق  املجتمع  بناء  يف 
وتحدثوا  بأفغانستان.  اإلسالمية  اإلمارة  تقررها 
ونرش  الوسطية،  منهج  تعزيز  أهمية  عن  أيضا 
وتعزيز  والتعايش،  والتسامح  االعتدال  ثقافة 
كل  يف  الجوار  دول  مع  والتنسيق  التعاون  عالقات 
مايحقق األمن واالستقرار والرخاء للشعب األفغاني.

رئيس  نائب  املعايل  صاحب  جدد  اللقاء  نهاية  ويف 
للوفد،  الكبري  وتقديره  الجزيل  شكره  الوزراء 
يف  قدما  ماضية  اإلسالمية  األمارة  بأن  واعدا 
لجميع  الرخاء  وتحقيق  واالستقرار  األمن  استتباب 
تمييز. وال  تفريق  دون  األفغاني  الشعب  أفراد 

وزير املعادن والطاقة باإلنابة يجتمع بوفد علماء األمة بالعاصمة كابل
الدين  شهاب  املولوي  الشيخ  معايل  اجتمع 
الحاكمة  بالسلطة  والطاقة  املعادن  وزير  ديالوار، 
بقيادة  كابل  يزور  الذي  العلماء  بوفد  بأفغانستان، 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
يوم  صباح  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
1443هـ  لعام  القعدة  ذي  شهر  من   24 الخميس 
بمقر  2022م،  لعام  يونيو  شهر  من   23 املوافق 
كابل. األفغانية  بالعاصمة  والطاقة  املعادن  وزارة 

الفائق،  تقديره  عن  الوزير  معايل  أعرب  وقد  هذا، 
لزيارتهم  املسلمني  علماء  لوفد  العظيم  وامتنانه 
كما  بأفغانستان،  اإلسالمية  اإلمارة  الثاني،  لبلدهم 
أعرب عن شكره الخاص لعلماء األمة عىل حرصهم 
هذه  أن  عىل  مؤكدا  األفغاني،  الشعب  مستقبل  عىل 
الزيارة تعبري صادق عما يحظى به الشأن األفغاني 
األمة  علماء  لدن  من  كبريين  واهتمام  عناية  من 
زيارات  الزيارة  هذه  تعقب  بأن  وراجيا  ومفكريها، 
بني  واألخوة  املحبة  عالقات  تعزيز  أجل  من  أخرى 
الشعب األفغاني والشعوب اإلسالمية. وختم معاليه 
حديثه بمناشدة وفد العلماء إىل التوسط لدى دولهم 
بأفغانستان،  الحاكمة  بالسلطة  االعرتاف  أجل  من 
املحتجزة. أفغانستان  أرصدة  عن  واإلفراج 

بالغ  عن  الوفد،  رئيس  معايل  عرب  جانبه،  ومن 
ملا  تقديره  وفائق  شكره،  وجليل  الوفد،  رسور 
مشيدا  حافل،  وترحيب  كريمة،  ضيافة  من  لقيه 
أجل  من  اإلمارة  تبذلها  التي  الطيبة  بالجهود 
األفغانية  األمة  أمر  وانتظام  األمن،  استتاب 
واالضطرابات. الحروب  من  طويلة  سنوات  بعد 

املرجعية  بوصفه  املجمع  عن  معاليه  تحدث  ثم 
مؤسسة  أكرب  وباعتباره  لألمة،  العليا  الفقهية 
الراهن  علمية موثوقة لالجتهاد الجماعي يف العرص 

موضحا بأن “...زيارة وفد العلماء إىل أفغانستان 
بقيادة املجمع تأتي تنفيذا لقرار املجلس الوزاري 
لوزراء خارجية الدول األعضاء باملنظمة الداعي إىل 
إجراء حوار مع علماء أفغانستان حول جملة من 
التي تهم الشعب األفغاني،   القضايا واملوضوعات 
األديان،  أتباع  بني  والتعايش  التسامح  كموضوع 
املرأة.  عمل  وموضوع  الجنسني،  تعليم  وموضوع 
املعادن  لوزارة  الوفد  زيارة  أن  إىل  معاليه  وأشار 
والطاقة إنما تهدف إىل التحدث مع معاليه ال بصفته 
أعالم  أحد  بصفته  ولكن  والطاقة  للمعادن  وزيرا 
وباعتباره  البارزين،  الراسخني  أفغانستان  علماء 
خربة  وذا  ثاقبة،  ونظرة  ناصعة،  رؤية  صاحب 
النبوية  والسنة  بالكتاب  عميقة  ومعرفة  واسعة 
يجعل  الذي  األمر  اإلسالمي.  والرتاث  الرشيفة 
الحوار مع معاليه حوارا يف العلم والفقه والفكر.”

ثقة  عىل  األمة  علماء  إن   ” قائال:  معاليه  وأردف 
يشاركونهم  أفغانستان  وعلماء  معاليه  بأن  تامة 
طلب  كون  يف  والرصيح  الواضح  الرشعي  الرأي 
العبادات  من  عبادة  والتعليم(  )=التعلم  العلم 

وأن  امرأة،  أم  كان  رجال  مكلف  كل  عىل  املفروضة 
تفرق  لم  والحديثية  القرآنية  الرشعية  النصوص 
أن علماء األمة يعلمون  يف ذلك بني ذكر وأنثى؛ كما 
األجالء  أفغانستان  وعلماء  معاليه  بأن  جيدا 
اآلخر  هو  العمل  كون  يف  الرأي  يف  يشاطرونهم 
الجنسني،  كال  عىل  املفروضة  العبادات  من  عبادة 
وأخريا  اإللهي...  األمر  لذلك  االمتثال  عليهما  ويجب 
املقدرة  بالجهود  تام  علم  عىل  املسلمني  علماء  إن 
أجل  من  أفغانستان  وعلماء  معاليه  يبذلها  التي 
تصحيح املفاهيم املغلوطة عن تعليم املرأة وعملها، 
األديان  أتباع  بني  والتعايش  التسامح  رضورة  وعن 
الوفد  أعضاء  تحدث  ثم  والطوائف...”.  واملذاهب 
آنفا. إليها  املشار  املوضوعات  حول  رأيهم  عن 

معاليه  أوضح  العلماء،  وفد  اقرتاحات  عىل  وإجابة 
الوفد  قدمه  ما  كل  بتحقيق  ملتزمة  اإلمارة  بأن 
عىل  االرتكاز  خالل  من  ونصائح  اقرتاحات،  من 
يف  إليها  اإلشارة  وردت  التي  الثالثة  العلمية  األسس 
قوله تعاىل: ))ادع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة 
الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن((، أي الحكمة، 
أحسن. هي  بالتي  واملجادلة  الحسنة،  واملوعظة 
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وفد علماء األمة يجتمع بوفد من عاملات أفغانستان بكابل

وزير التعليم العالي باإلنابة يجتمع بوفد علماء األمة بكابل
عقد معايل املال الشيخ عبد الباقي بصري، وزير التعليم 
علماء  بوفد  بأفغانستان،  الحالية  بالسلطة  العايل 
األستاذ  معايل  برئاسة  كابل  يزور  الذي  املسلمني 
العام ملجمع  األمني  الدكتور قطب مصطفى سانو، 
الفقه اإلسالمي مساء يوم السبت 26 من شهر ذي 
القعدة لعام 1443هـ املوافق 25 من شهر يونيو لعام 
2022م بمطار كابل الدويل بالعاصمة األفغانية كابل.

املسلمني  علماء  بوفد  الوزير  معايل  رحب  وقد  هذا، 
للعاصمة  زيارتهم  عىل  وشكرهم  ترحيب،  أيما 
أفغانستان  بعلماء  اللقاء  بهدف  كابل  األفغانية 
املوثوقني واملسؤولني يف الحكومة األفغانية الحالية، 
للعلماء  زيارة  آخر  الزيارة  هذه  تكون  أال  متمنيا 
معاليه  تطرق  ثم  اإلسالمية.  الدول  من  واملسؤولني 
تبذلها  تزال  وال  بذلتها  التي  الجهود  إىل  حديثه  يف 
السلطة الحالية بأفغانستان من أجل تمكني جميع 
أبناء أفغانستان من التعليم بجميع مراحله، منوها 
يف هذه األثناء بأن الجامعات مفتوحة للجنسني، وأن 
للجنسني.  مفتوحة  األخرى  هي  االبتدائية  املدارس 
غري  تزاالن  فال  والثانوية،  املتوسطة  املرحلة  وأما 
مفتوحتني لوجود عوائق وصعوبات تتطلع السلطة 
إىل تعاون ودعم الدول اإلسالمية واملجتمع الدويل من 
املرحلتني  فتيات  لتتمكن  وقت  أقرب  يف  إزالتها  أجل 
أكد معاليه  املذكورتني من استئناف دراستهن. كما 
بأن  كامال  إيمانا  تؤمن  اإلسالمية  اإلمارة  بأن 
التعليم حق من الحقوق األساسية للجنسني، ولذلك 
الحق  ذلك  ضمان  أجل  من  بوسعها  ما  كل  ستعمل 
لجميع أفراد الشعب األفغاني. وختم معاليه حديثه 
بمناشدة وفد العلماء بالتوسط لدى دولهم من أجل 

أجل  من  املادية  واملساعدات  املعنوي  الدعم  تقديم 
التعليمية،  للمؤسسات  التحتية  بالبنى  االرتقاء 
وبعض  ونائبه  معاليه  تنقالت  عن  القيود  ورفع 
مسؤويل السلطة ليتمكنوا من التواصل مع املجتمع 
الدويل يف كل ما يخص تطوير التعليم يف أفغانستان.

رئيس  العام،  األمني  معايل  أعرب  جانبه،  ومن 
الفرصة  إتاحته  عىل  ملعاليه  الوفد  شكر  عن  الوفد، 
كما  انشغاالته،  كثرة  من  الرغم  عىل  به  للقاء 
ما  عىل  الحاكمة  للسلطة  الوفد  امتنان  عن  أعرب 
وكرم  استقبال،  وحسن  ترحيب،  من  الوفد  لقيه 
جمع  الذي  التاريخي  باللقاء  مشيدا  ضيافة، 
يوم. قبل  البارزين  أفغانستان  وعلماء  الوفد  بني 

إىل  العلماء  وفد  زيارة  بأن  معاليه  أوضح  ثم 
أفغانستان بقيادة املجمع تأتي تنفيذا لقرار املجلس 
بمنظمة  األعضاء  الدول  خارجية  لوزراء  الوزاري 
والتحاور  التباحث  بغية  وذلك  اإلسالمي،  التعاون 
حول  األفغان  واملسؤولني  أفغانستان  علماء  مع 
الشعب  تهم  التي  واملوضوعات  القضايا  من  عدد 
البنات، ومشاركة  تعليم  األفغاني، خاصة موضوع 

التسامح  املرأة األفغانية يف بناء املجتمع، وموضوع 
وأشار  واملذاهب.  األديان  أتباع  بني  والتعايش 
معاليه إىل أن ما سمعه الوفد من علماء أفغانستان 
التعليم  موضوع  حول  الكبار  واملسؤولني  البارزين 
وطمأنهم  صدرهم،  أثلج  البنات  وتعليم  عموما 
والثانوية  املتوسطة  مرحلتي  يف  الفتيات  عودة  بأن 
وستتحقق  فحسب،  وقت  مسألة  مدارسهن  إىل 
الصعوبات  إزالة  بعد  وذلك  تعاىل،  الله  بإذن  قريبا 
والعوائق اللوجستية التي تعد السبب الرئيس لتأجيل 
مرحلتي  يف  بأخواتهن  أسوة  دراستهن  استئنافهن 
هذه  يف  معاليه  ه  نوَّ كما  والجامعية،  االبتدائية 
األثناء بأن وفد العلماء سينقلون بكل صدق وأمانة 
وإخالص إىل قادة دولهم احتياجات الشعب األفغاني 
جاهدين  سيسعون  أنهم  كما  الحالية،  والسلطة 
وقت.” أرسع  يف  االحتياجات  تلك  تلبية  أجل  من 

زيارة  إىل  الوفد  دعوة  معاليه  جدد  اللقاء  نهاية  ويف 
حول  والتحاور  للتشاور  وكرات  مرات  أفغانستان 
األفغاني. الشعب  تهم  التي  واملسائل  القضايا  كافة 

اجتمع معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
إىل  األمة  علماء  وفد  ورئيس  للمجمع  العام  األمني 
عاملات  الفضيلة  صاحبات  من  بعدد  أفغانستان، 
ذي  شهر  من   26 السبت  يوم  صباح  أفغانستان، 
يونيو  شهر  من   25 املوافق  1443ه  لعام   القعدة 
كابل.  بالعاصمة  الوفد  إقامة  بمقر  2021م  لعام 
الفاضالت،  بالعاملات  معاليه  رحب  اللقاء  بداية  يف 
العلماء  وفد  مقابلة  عىل  حرصهن  عىل  وشكرهن 
واملسائل  القضايا  مختلف  حول  والتشاور  للتحاور 
الفتيات،  تعليم  خاصة  األفغانية  باملرأة  تتعلق  التي 
والسماح للمرأة من العمل واملشاركة يف جهود إعمار 
الدولة والنهوض بها، كما شكرهن عىل ما يبذلن من 

جهود عظيمة يف مجال التوعية والتعليم والتأهيل يف 
وسط النساء األفغانيات، مؤكدا عىل أن االجتماعات 
التي عقدها الوفد مع علماء أفغانستان واملسؤولني 
إن  إذ  ومطمئنة،  ناجحة  كانت  الحالية  بالسلطة 
ووجهات  الوفد  نظر  وجهات  بني  تطابقا  ثمة 
معارضة  الوفد  يجد  ولم  واملسؤولني،  العلماء  نظر 
اإلشكال  ويكاد  املرأة،  وعمل  الفتيات  تعليم  ألهمية 
ينحرص يف اإلمكانات اللوجستية التي تعمل السلطة 
إىل  بالعودة  للفتيات  والسماح  توفريها  عىل  جاهدة 
الحال يف  القريب، وكذلك  العاجل  الدراسة يف  مقاعد 
تدريجيا.  تنفيذه  يف  السلطة  بدأت  الذي  املرأة  عمل 
أفغانستان  علماء  ذكَّر  الوفد  أن  معاليه  وأوضح 

طلب  بكون  بالسلطة  األكارم  واملسؤولني  األجالء 
العمل  وكذلك  الجنسني،  كال  عىل  واجبا  العلم 
الجنسني  أي من  للجنسني، وال يجوز منع  بالنسبة 
من التعليم أو العمل عمال بنصوص الكتاب العظيم 
والسنة النبوية الرشيفة وإجماع األمة. ودعا معاليه 
الحالية  السلطة  مع  والتواصل  التعاون  إىل  العاملات 
األمر يف يرس وسهولة. وطلب  هذا  تحقيق  أجل  من 
عضو  لوبيس  أماني  الدكتورة  فضيلة  من  معاليه 
العاملات.  إىل  املناسبة  هذه  يف  كلمة  بتوجيه  الوفد 
معربات  األخرى  تلو  واحدة  العاملات  تحدثت  ثم 
بمواصلة  وتعهدن  األمة،  علماء  لوفد  شكرهن  عن 
أجل  من  الحالية  السلطة  مع  والتواصل  التعاون 
تمكني الفتيات من التعليم وتمكني النساء من العمل 
تعاىل.  الله  بإذن  اإلسالمية  اإلمارة  مرافق  جميع  يف 
سعيد  الدكتور  سعادة  االجتماع  حرض  وقد  هذا، 
بكابل. املنظمة  مكتب  عام  مدير  عياش،  آل  محمد 
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املجمع واملركز الثقايف اإلسالمي بلندن يوّقعان مذكرة تعاون

يف إطار سعي مجمع الفقه اإلسالمي الدويل إىل بناء 
واملراكز  املؤسسات  مع  إسرتاتيجية  رشاكة  عالقات 
ثقافة  نرش  مجال  يف  تعمل  التي  والبحثية  العلمية 
أتباع  بني  والوئام  والتعايش  والتسامح  االعتدال 
واملراكز  املؤسسات  تلك  تمكني  يف  ورغبًة  األديان، 
وتوصيات  قرارات  من  القصوى  االستفادة  من 
من  للعديد  ناجعة  حلوالً  تتضمن  التي  املجمع 
املستجدة،  والقضايا  املعارصة  الحياة  مشكالت 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  وّقع 
الدويل، وسعادة  الفقه اإلسالمي  العام ملجمع  األمني 
العام  املدير  بَـيّان،  الدُّ محمد  بن  أحمد  الدكتور 
الثقايف  واملركز  املركزي،  لندن  مسجد  لصندوق 
يوم  املؤسستني،  بني  تعاون  مذكرة  اإلسالمي، 
املوافق  1443هـ  القعدة  ذو  شهر  من   18 الجمعة 
17 من شهر يونيو 2022م افرتاضيًّا عرب تقنية زوم.

إسرتاتيجية  رشاكة  بناء  إىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 
املؤسستني  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  عىل  تقوم 
ثقافة  ونرش  الوسطية،  منهج  تعزيز  أجل  من 
جميع  ونبذ  والوئام،  والتعايش  والتسامح  االعتدال 
وذلك  واإلرهاب،  والتطرف  والتعصب  الغلو  أشكال 
الربامج والندوات  الجهود وتنظيم  من خالل تنسيق 
هذه  تحقيق  إىل  الهادفة  واألنشطة  واملؤتمرات 
تعزيز  إىل  االتفاقية  تهدف  كما  املذكورة،  األهداف 
مًعا  بالعمل  يتصل  فيما  املؤسستني  بني  التعاون 
املتحدة  اململكة  يف  املسلمة  املجتمعات  تمكني  عىل 

االلتزام  مع  الدينية  هويتهم  عىل  املحافظة  من 
عىل  وتأكيًدا  تقريًرا  املواَطنة؛  بمقتضيات  الصارم 
عدم وجود أي تعارض بني االنتماء الديني واالنتماء 
تمثيل  إىل  تهدف  املذكرة  أن  عن  فضالً  الوطني، 
تُعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف  الجهتني 
بمعرفة كلٍّ منهما يف املجاالت ذات االهتمام املشرتك.

العام  املذكرة، عرّب معايل األمني  وعِقب اإلمضاء عىل 
بإنجاز  العظيم  وفْخره  البالغ  رسوره  عن  للمجمع 
أَسِفه  عن  ًا  معربِّ للطرفني،  املهمة  االتفاقية  هذه 
هذه  عىل  للتوقيع  لندن  إىل  املّرة  هذه  سَفره  لتعّذر 
املذكرة حضوريًّا. كما عرّب عن ثقته بأن “تُمّكن هذه 
املذكرة املؤسستني من تكثيف العمل وتنسيق الجهود 
من أجل البدء فوًرا يف تنفيذ عدد من بنود االتفاقية، 
خاصًة ما يتعلق بتنظيم الندوات العلمية املتخصصة 
واملركَّزة حول قضايا ومشكالت املجتمعات املسلمة 
الحالل،  صناعة  مشكلة  رأسها  وعىل  اآلِنيّة، 
وُفوبيا  والتطرف،  التعصب  ومشكلة  والتعايش، 
األديان، وخطاب الكراهية بجميع أشكاله ومظاهره، 
وقضايا األحوال املدنية يف بريطانيا وأوروبا عموًما”.

وأضاف معاليه أّن “املجمع يحرص بشّدة عىل القيام 
السلبية  النَمطية  الصورة  تصحيح  يف  كامالً  بدوره 
املفاهيم  وتصحيح  جهة،  من  الغرب  يف  اإلسالم  عن 
املغلوطة واملمارسات املخالفة لقيَم اإلسالم ومبادئه 
من  حوله  من  بالعالم  املسلم  عالقة  حول  وتعاليمه 
نرش  برضورة  اإلطار  هذا  يف  منوًِّها  أخرى،  جهة 
وحّث  والتسامح،  االعتدال  وثقافة  الوسطية  منهج 
رضورة  عىل  املتحدة  باململكة  املسلمني  املواطنني 
بقوانني  وااللتزام  املواَطنة  بمقتضيات  التقيّد 
كاملة  مشاركًة  مشاركتهم  عن  فضالً  دولتهم، 
واستقرارها”. وازدهارها  أوطانهم  بناء  يف  وفاعلة 

وختم معاليه بالتعبري عن إعجابه وتثمينه إلنجازات 
صندوق مسجد لندن املركزي واملركز الثقايف اإلسالمي 
لسعادة  الحكيمة  القيادة  تحت  وامللموسة  املتميزة 

بَـيّان، وجميع  املدير العام الدكتور أحمد بن محمد الدُّ
العاملني معه، متمنّيًا لهم مزيًدا من النجاح، ومؤكًدا 
الفقهي  الدعم  لتقديم  التاّم  املجمع  استعداد  عىل 
بمهاّمها  تْضطلع  حتى  للمؤسسة  الكامل  والفكري 
اململكة  يف  املسلمة  الجالية  وتخدم  وجٍه،  أتّم  عىل 
املتحدة من خالل مختلف الخدمات التي تقدمها لهم.

ومن جهته عرّب سعادة املدير العام للمركز عن شكره 
للمجمع  العام  األمني  ملعايل  الفائق  وتقديره  الجزيل 
عىل الحرص عىل إتمام هذه االتفاقية بني الطرفني، 
مشيًدا  املسلمة،  املجتمعات  مسلمي  تخدم  والتي 
الطيبة  الدولية  معة  والسُّ الرائدة  العلمية  باملكانة 
العالم بأرْسه.  التي يحظى بها املجمع عىل مستوى 
كما عرّب سعادته عن تطّلعه إىل صفحة مرِشقة من 
التعاون املثمر بني املركز واملجمع حول كافة القضايا 
املسائل  وبخاصة  املشرتك،  االهتمام  ذات  واملواضيع 
وختم  املتحدة.  باململكة  املسلمة  الجالية  تهّم  التي 
العام  األمني  ملعايل  رسمية  دعوة  بتوجيه  سعادته 
للمجمع بزيارة مقّر املركز بلندن، وذلك لالطالع عن 
الواعدة، إضافة  املركز وبرامجه  كثٍب عىل نشاطات 
كبري  معنويٍّ  دفع  من  الزيارة  هذه  ستُعطيه  ما  إىل 
به  يحظى  ِلَما  املتحدة؛  باململكة  املسلمة  للجالية 
كبري  دويل  ِسيٍط  من  سانو  قطب  الربوفسور  معايل 
ومكانٍة يف األوساط اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم.

املجمع ومسجد شرق لندن يبحثان سبل التعاون الثنائي بينهما

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  عقد 
تقنية  افرتاضيًّا عرب  اجتماًعا  للمجمع،  العام  األمني 
اإلمام  القيوم،  عبد  محمد  الشيخ  فضيلة  مع  زوم 
املتحدة،  باململكة  الشهري  لندن  رشق  ملسجد  األّول 
لعام  القعدة  ذي  شهر  من   19 السبت  يوم  وذلك 
2022م. لعام  يونيو  18 من شهر  املوافق  1443هـ 

ويف بداية االجتماع، رّحب معاليه بفضيلته ومرافقيه، 
لزيارة  الكريمة  الدعوة  عىل  املسجد  إدارة  وشكر 
بالعاصمة  املسلمني  جموع  إىل  والتحدث  املسجد 
املجمع  استعداد  عن  معاليه  أعرب  كما  الربيطانية. 
التي  واملسائل  القضايا  جملة  حول  معهم  للتواصل 
تشغل حياة املسلمني باململكة املتحدة عموًما؛ وأّكد 
لعالقات  حقيقية  بداية  يعترب  اللقاء  هذا  أّن  أيضا 
بني  والتنسيق  التعاون  من  ومستدامة  متينة 
املشرتكة  والقضايا  املحاور  حول  واملجمع  املسجد 
بريطانيا. يف  املسلمني  وتخدم  الطرفني،  تهّم  التي 

ثّم سّلط معاليه الضوء عىل مكانة املسجد يف اإلسالم، 
“نشاط  أّن  إىل  مشريًا  املحَوري،  املجتمعي  ودوره 

أن يقترص عىل  املسجد ما كان له -وال ينبغي له- 
أداء الصلوات فيه، وإلقاء الُخطب فقط، ولكن يجب 
املتصلة  القضايا  بسائر  التوعية  أيًضا  يشمل  أن 
بحياة اإلنسان املسلم من تربية واقتصاد واجتماع 
وسياسة، كما يجب أن يكون مكانًا للتنوير والرتبية 
والتعليم والتأهيل، مما يعني أن تكون الُخطب التي 
تلقى فوق املنابر ُخطبًا تناقش مشكالت املجتمع، 
وتقدم الحلول لتلك املشكالت، كما ينبغي أن تتناول 
تهّم  التي  واملستجدات  النوازل  والتفصيل  بالرشح 
املسلمني تأهيالً وتمكينًا لهم من املشاركة الفاعلة يف 
مسرية بناء البلدان التي يعيشون فيها، واملساهمة 
يف ازدهارها ونمّوها واستقرارها«. وأضاف معاليه 
إىل أنّه يتطّلع بكل َشَغٍف إىل زيارة مدينة لندن قريبًا 
سبل  الديني  الشأن  عىل  القائمني  مع  للتباحث 
واملؤسسات  املجمع  بني  والتواصل  التعاون  تعزيز 
اإلسالمية يف بريطانيا، كما عرّب عن ترحيب املجمع 
املسجد. إدارة  مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 

رسوره  عن  األّول  اإلمام  فضيلة  عرّب  جانبه،  من 
عىل  العام  األمني  ملعايل  العظيم  وتقديره  الكبري 
بمعاليه  لِلقاء  الفرصة  املسجد  ممثيل  إعطائه 
التي  واملحاور  القضايا  مختلف  حول  والتباحث 
تشغل وتهّم الجالية املسلمة باململكة املتحدة. كما 
ملا  جدا  ممتّن  املسجد  “إن  قائال:  فضيلته  أضاف 
يقدمه املجمع من دعم فكري وفقهي للمؤسسات 
املسلمة،  املجتمعات  دول  داخل  والعلمية  الدينية 

وأنّه شخصيا يتابع عن كثب جميع أنشطة املجمع 
االّطالع  إىل  بانتظام  ويسعى  وشَغف،  اهتمام  بكل 
قراراته  وجميع  الدورية  املجمع  إصدارات  عىل 
من  العديد  يف  شخصيًّا  يستخدمها  التي  الفقهية 
املتحدة”. اململكة  يف  تقّلدها  التي  الفقهية  مناصبه 

بفكرة  القيوم  عبد  محمد  الشيخ  فضيلة  رّحب  كما 
لهذه  ِلما  املجمع  مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة  إبرام 
املؤسسة الفقهية الدولية العريقة من مكانة إذ إنها 
العالم  وخارج  داخل  اإلسالمية  األمة  علماء  تمثل 
الغرب.  يف  املسلمة  املجتمعات  خاصة  اإلسالمي 
املثال  سبيل  عىل  املجمع  بإمكان  أّن  فضيلته  وأّكد 
اململكة  يف  الرشعية  املجالس  توحيد  يف  املساعدة 
دة بشأن  املتحدة من أجل الحصول عىل مواقف موحَّ
الحالل،  بصناعة  يتعلق  فيما  الجديدة  التطورات 
وغري ذلك من املسائل االجتماعية واألرسية الشائكة، 
املجمع  وخرباء  بعلماء  االستعانة  إىل  متطلعا 
النبيلة. واألهداف  الغايات  هذه  تحقيق  أجل  من 
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املبعوثة األمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية تزور املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  عقد 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، اجتماعا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  املستوى  رفيع  بوفد 
برئاسة السفرية الدكتورة ديبورا ليبستادت، املبعوثة 
يوم  السامية  معاداة  ومكافحة  لرصد  الخاصة 
املوافق  1443هـ  الحجة  01 من شهر ذي  الخميس 
العامة  األمانة  بمقر  2022م  يونيو  شهر  من   30
السعودية. العربية  باململكة  جّدة  بمدينة  للمجمع 

عن  السفرية  سعادة  عرّبت  االجتماع،  مستهل  يف 
معاليه  وشكرت  املجمع،  بزيارة  البالغ  رسورها 
أن  عىل  مؤكدة  املرافق،  وبالوفد  بها  ترحيبه  عىل 
الزيارات  لسلسلة  األوىل  املحطة  تمثل  الزيارة  هذه 
تأتي  أنها  كما  املنطقة،  إىل  بها  القيام  تود  التي 
اإلسالمي  الرصح  لهذا  الكربى  األهمية  عىل  تأكيدا 
ونرش  تعزيز  أجل  من  جاهدا  يعمل  الذي  العظيم 
وأشادت  املشرتك،  والعيش  والتسامح  املحبة  قيم 
الكراهية  خطاب  تفكيك  يف  املقدرة  املجمع  بجهود 
والرموز،   األديان  ومعاداة  والتطرف،  والعنف 
الندوات  وعرب  وتوصياته،  قراراته  خالل  من  وذلك 
واألخرى.  الفينة  بني  ينظمها  التي  واملؤتمرات 
التنسيق  يف  املجمع  برغبة  سعادتها  عن  وأعربت 
والعمل معا من أجل تنظيم الربامج واألنشطة التي 
تهدف إىل مكافحة الخطب التي تحث عىل الكراهية 

واإلقصاء. والتطرف  العنف  وترويج  اآلخر،  ورفض 
والوفد  السفرية  بسعادة  معاليه  رحب  جانبه،  ومن 
من  مساحة  تخصيصها  عىل  وشكرها  لها،  املرافق 
من  به  يقوم  ما  عىل  واالطالع  املجمع  لزيارة  وقتها 
أشكال  جميع  مكافحة  مجال  يف  وأنشطة  أعمال 
بما  والرموز،  األديان  إىل  واإلساءة  والعنف  التطرف 
اغتنم  كما  األديان،  وفوبيا  السامية،  معاداة  ذلك  يف 
تعيينها  عىل  سعادتها  لتهنئة  الفرصة  معاليه 
مبعوثة ملكافحة معاداة السامية، متمنيا لها النجاح 
الكامل  املجمع  تأييد  مؤكدا  مهامها،  يف  والتوفيق 
تعزيز  إىل  تهدف  التي  واألنشطة  الجهود  لكافة 
العنف  ونبذ  اإلنسانية،  والكرامة  اإلنسانية،  األخوة 
املجمع  مكانة  بأن  وموضحا  والتعصب،  والغلو 

بصفته املرجعية الدينية العليا لألمة اإلسالمية تميل 
إمكاناته وقدراته وخرباته يف دعم  عليه تسخري كل 
جسور  وبناء  والتسامح،  االعتدال  ثقافة  وتعزيز 
أديانهم  اختالف  عىل  البرش  بني  والتفاهم  التواصل 
عن  بالتعبري  حديثه  معاليه  وختم  ومعتقداتهم. 
املجمع  بني  مرجو  وتنسيق  وثيق  تعاون  إىل  تطلعه 
ومكتب سعادتها يف كل ما يحقق األهداف املشرتكة.

فارس  السيد  سعادة  من  كل  اللقاء  حرض  وقد  هذا 
للواليات  الخاص  واملبعوث  العام  القنصل  أسعد 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  لدى  األمريكية  املتحدة 
املبعوثة  مستشاري  كبري  هود،  لودوفيك  والسيد 
مديرة  حسني،  أمجد  سارة  والسيدة  الخاصة، 
مراد  واألستاذ  باملجمع،  واألرسة  املرأة  شؤون 
التلييل، مستشار معايل األمني العام لشؤون اإلعالم.

األمين العام يشارك يف ندوة سيبايف حول “التمكين االقتصادي للمرأة“

ألقـــى معـــايل األســـتاذ الدكتـــور قطـــب مصطفـــى 
ـــالمي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــام ملجم ـــني الع ـــانو، األم س
ــدوة  ــاح النـ ــًة يف افتتـ ــًة رئيسـ ــدويل، كلمـ الـ
اإللكرتونيـــة العلميـــة التـــي نّظمهـــا املجلـــس 
ـــالمية  ـــة اإلس ـــات املالي ـــوك واملؤسس ـــام للبن الع
ـــادي  ـــني االقتص ـــوان “التمك ـــت عن ـــيبايف( تح )س
للمـــرأة: دور املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية يف 
ـــني  ـــوم االثن ـــك ي ـــة”، وذل ـــوات الحالي ـــّد الَفج س
1443هــــ  القعـــدة لعـــام  21 مـــن شـــهر ذي 
املوافـــق 20 مـــن شـــهر يونيـــو لعـــام 2022م.

ــكر  ــه الشـ ــّدم معاليـ ــه، قـ ــتهّل كلمتـ ويف مسـ
ـــىل  ـــة ع ـــذه الفعالي ـــىل ه ـــني ع ـــل للقائم الجزي
ــذي  ــدوة، والـ ــوع النـ ــار موضـ ــن اختيـ حسـ
يعتـــرب مـــن املحـــاور والقضايـــا اآلِنيّـــة 
ــالمي ويف  ــا اإلسـ ــة يف عاملنـ ــة واملهمـ الحّساسـ
ـــىل  ـــًدا ع ـــرى، مؤك ـــدول األخ ـــن ال ـــري م ـــدد كب ع
ـــاملة  ـــة والش ـــرأة الفاعل ـــاركة امل ـــة مش أن قضي
ـــا  ـــاة اجتماعيًّ ـــب الحي ـــف جوان ـــر مختل يف تطوي
ــا فريضـــة  ــا وسياســـيًّا واقتصاديًـّ وثقافيًـّ
دينيـــة، ورضورة عرصيـــة، ومصلحـــة زمنيـــة؛ 
ذلـــك ألن الرشيعـــة لـــم تفـــّرق بـــني ذكـــر أو 
ـــَدت كل  ـــل وع ـــح، ب ـــل الصال ـــال العم ـــى يف مج أنث
ـــالً  ـــال عَم ـــة إذا عِم ـــاة الطيب ـــا بالحي ـــد منه واح
ـــا  ـــل صالًح ـــن عِم ـــاىل: }َم ـــه تع ـــا يف قول صالًح

مـــن ذَكـــٍر أو أنثـــى وهـــو مؤمـــٌن فَلنُحِيــــيَنّه 
حيـــاًة طيبـــًة، وَلنَجزيَنّهـــم أجَرهـــم بأحســـِن 
ــإن  ــه، فـ ــاًء عليـ ــون{. وبنـ ــوا يعملـ ــا كانـ مـ
ــٌر  ــرأة أمـ ــادي للمـ ــني االقتصـ ــق التمكـ تحقيـ
ـــادي  ـــّو االقتص ـــار والنم ـــق االزده رضوري لتحقي
ـــه “...  ـــه إىل أن ـــار معالي ـــع كان. وأش يف أي مجتم
بالرغـــم مـــن الجهـــود الكبـــرية التـــي بُِذَلـــت 
ـــالمية  ـــا اإلس ـــن دولن ـــري م ـــنني يف الكث ـــرب الس ع
لتمكـــني املـــرأة وتزويدهـــا باملهـــارات الالّزمـــة، 
وإتاحـــة ُفـــرص متســـاوية لهـــا للوصـــول إىل 
االنطـــالق االقتصـــادي، فإنـــه ال تـــزال هنـــاك 
حاجـــة إىل مزيـــد مـــن العمـــل لَســـّد الثغـــرات 
املوجـــودة يف اإلدمـــاج االقتصـــادي للمـــرأة 
ـــىل  ـــواء ع ـــادي س ـــاط االقتص ـــاركتها يف النش ومش
ــع”. ــتثمار أو التوزيـ ــاج أو االسـ ــتوى اإلنتـ مسـ

وأضـــاف معاليـــه أن الرشيعـــة َحِفَظـــت منـــذ 
ـــة،  ـــرأة االقتصادي ـــوق امل ـــع حق ـــد جمي ـــٍد بعي أم
وحثّـــت عـــىل حســـن تعليمهـــا وتربيتهـــا، 
وعـــىل مشـــاركتها الفاعلـــة يف تنميـــة عجلـــة 
ـــروة  ـــق الث ـــة يف َخْل ـــاهمة الفاعل ـــاد، واملس االقتص
ـــرية  ـــل يف مس ـــَة الرُج ـــا رشيك ـــة، واعتربَته الوطني
بنـــاء ونهضـــة األُمـــم، كمـــا أمَرتهـــا بالقيـــام 
ــي  ــات التـ ــن الواجبـ ــف عـ ــات ال تختلـ بواجبـ
كلََّفـــت بهـــا شـــقيقها الرجـــل؛ تأكيـــًدا عـــىل 
ــق  ــني يف تحقيـ ــاهمة ِكال الجنسـ ــة مسـ أهميـ
ـــه “…  ـــد معالي ـــور. وأك ـــدم والتط ـــة والتق النهض
أن تعاليـــم الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف كَفَلـــت 
ـــة  ـــية واالقتصادي ـــوق السياس ـــائر الحق ـــرأة س للم
واالجتماعيـــة والرتبويـــة والثقافيـــة التـــي 
كَفَلهـــا لشـــقيقها الرُجـــل، فالنســـاء شـــقائق 
الرجـــال، }واملؤمنـــون واملؤمنـــات بعُضهـــم 
أوليـــاُء بعـــٍض، يأمـــرون باملعـــروف وينَهـــون 
ـــٍر  ـــن ذَك ـــا م ـــل صالًح ـــن عم ـــر{، و }م ـــن املنك ع
ـــة{.  ـــاًة طيب ـــيَنّه حي ـــى وهـــو مؤمـــٌن فَلنُحِيـ أو أنث
ـــبّاًقا  ـــا س ـــف كان دوًم ـــالمي الحني ـــن اإلس فالدي
إىل إعطـــاء املـــرأة جميـــع حقوقهـــا الرشعيـــة 

ـــل،  ـــة والعم ـــم والصح ـــا يف التعلي ـــة كحّقه واملدني
ــالم  ــني اإلسـ ــة بـ ــه ال عالقـ ــي أنـ ــا يعنـ ممـ
تْمتِهـــن  التـــي  والتجـــاوزات  واملماَرســـات 
املـــرأَة، وتعتـــدي عـــىل حقوقهـــا وتُْقِصيهـــا”.

ـــات  ـــه إىل التحدي ـــار معالي ـــه أش ـــام كلمت ويف خت
ــلمة يف  ــرأة املسـ ــها املـ ــي تعيشـ ــة التـ اليوميـ
ـــية  ـــة والسياس ـــة واالقتصادي ـــاة االجتماعي الحي
أو عـــىل مســـتوى الُفـــرص التـــي ينبغـــي 
ـــع  ـــاهمة يف دْف ـــن املس ـــا م ـــتغاللها لتمكينه اس
ــا معاليـــه املؤسســـات  عجلـــة التنميـــة. ودعـ
ــا يف  ــب دوًرا محَوريًـّ ــالمية أن تلعـ ــة اإلسـ املاليـ
ـــودة  ـــرية املوج ـــرات الكب ـــّد الثغ ـــرأة وس ـــني امل تمك
بـــني الرجـــل واملـــرأة يف هـــذا النطـــاق. وأكـــد 
ـــالل  ـــن خ ـــك م ـــم ذل ـــن أن يت ـــه يمك ـــه أن معالي
صـــة وعـــروض  تقديـــم خدمـــات ماليـــة مخصَّ
ـــن  ـــد م ـــرأة وتزي ـــات امل ـــي احتياج ـــة تراع رقمي
ــا  ــذي يمّكنهـ ــايل الـ ــل املـ ــا إىل التمويـ وصولهـ
ـــن  ـــروة وَمواط ـــق الث ـــال وَخْل ـــادة األعم ـــن ري م
الشـــغل. كمـــا يمكـــن للمؤسســـات املاليـــة أن 
ــل  ــادة تمثيـ ــالل زيـ ــن خـ ــا مـ ــاهم أيًضـ تسـ
ـــة  ـــات مالئم ـــق بيئ ـــل، وَخْل ـــكان العم ـــرأة يف م امل
ــق  ــة تليـ ــب قياديـ ــا ملناصـ ــا وتقّلدهـ لتقّدمهـ
بمســـتواها التعليمـــي وخرباتهـــا العمليـــة.
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مندوب باكستان الدائم لدى املنظمة يزور املجمع
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
شيخ،  سعيد  رضوان  السيد  السفري  سعادة 
لدى  اإلسالمية  باكستان  لجمهورية  الدائم  املندوب 
السيّد  سعادة  ونائبه  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
ذي  شهر  من   01 الخميس  يوم  وريش،  عيل  لياقت 
يونيو  شهر  من   30 املوافق  1443ه   لعام  الحجة 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقر  2022م  لعام 

هذا وقد عرّب سعادة السفري عن شكره الجزيل ملعايل 
األمني العام عىل حسن االستقبال وحفاوة الرتحيب، 
كما أعرب عن امتنانه لهذه الفرصة التي أتيحت له 
أفغانستان  من  عودته  إثر  مبارشة  معاليه  ملقابلة 
حيث كان عىل رأس وفد علماء األمة الذي زار كابل 
منذ أيام للتباحث حول جملة من القضايا التي تهم 
بالده،  حكومة  أن  سعادته  وأكد  األفغاني.  الشعب 
بوصفها الرئيسة الحالية ملجلس وزراء خارجية الدول 
مجريات  كبري  باهتمام  تتابع  باملنظمة،  األعضاء 
مخرجات  وبالخصوص  أفغانستان  يف  األحداث 
أفغانستان. إىل  األمة  علماء  وفد  زيارة  ونتائج 

ومن جانبه، شكر معايل األمني العام سعادة السفري 
ونائبه عىل هذه الزيارة الكريمة، وعىل حرص سعادته 
عىل مواكبة أنشطة املجمع وباألخص أعمال الزيارة 
الرسمية التي قام بها وفد األمة إىل أفغانستان تحت 
قيادة املجمع. كما أشاد معاليه باملناسبة بما تقدمه 
متواصل  دعم  من  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
موضوع  إىل  معاليه  تطرق  ثّم  للمجمع.  ومستمر 
زيارة وفد علماء األمة إىل أفغانستان وأطلع سعادة 
الوفد  عقدها  التي  الرسمية  اللقاءات  عىل  السفري 

طالبان.  حكومة  من  والعلماء  املسؤولني  كبار  مع 
اجتماعات  سري  من  الوفد  ارتياح  لسعادته  ونقل 
الوفد وتفاؤله أن تثمر هذه الجولة األوىل من الحوار 
األفغاني. املجتمع  عىل  بالنفع  تعود  إيجابية  نتائج 

عىل  الطرفان  اتفق  االجتماع  ختام  ويف 
امللف  بخصوص  والتواصل  التنسيق  مواصلة 
الطرفني  تهّم  التي  املحاور  وسائر  األفغاني 
يف  اإلسالموفوبيا  حول  دويل  مؤتمر  عقد  مثل 
.2022 العام  من  األخري  الربع  خالل  باكستان 

مندوب اليابان الدائم لدى املنظمة يزور املجمع

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
شيمورا،  ايزورو  السيد  العام  القنصل  سعادة 
التعاون  منظمة  لدى  الدائم  اليابان  مندوب 
الحجة  ذي  شهر  من   04 األحد  يوم  اإلسالمي، 
لعام  يوليو  شهر  من   03 املوافق  1443ه   لعام 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقر  2022م 

الجزيل  شكره  عن  املندوب  سعادة  عرّب  وقد  هذا 
عن  أعرب  كما  االستقبال،  حسن  عىل  ملعاليه 
ووفد  عودته  بعد  بمعاليه  اللقاء  لفرصة  امتنانه 
مؤكدا  أفغانستان،  من  رافقه  الذي  األمة  علماء 
مخرجات  اهتمام  بكل  تتابع  بالده  حكومة  أن  عىل 
األمة  علماء  وفد  أجراها  التي  املثمرة  املباحثات 
موضوع  خاصة  األفغان،  واملسؤولني  العلماء  مع 
باستعداد حكومة  الصدد  بهذا  البنات، منوها  تعليم 
يف  يسهم  أن  يمكن  الذي  املادي  الدعم  لتقديم  بالده 
أفغانستان  فتيات  تمكني  أمام  املادية  العوائق  إزالة 
وقت.   أقرب  يف  الدراسة  مقاعد  إىل  العودة  من 
زيارته  عىل  سعادته  معاليه  شكر  جانبه،  ومن 
زيارة  مخرجات  متابعة  عىل  حرصه  وعىل  للمجمع 
وفد علماء األمة، مشريا إىل أن الوفد تمكن من مناقشة 
األفغانية  املرأة  ومشاركة  الفتيات  تعليم  موضوع 
التعايش  وموضوع  والنهضة،  البناء  جهود  يف 

وأّكد  ورصاحة.  وشفافية  وضوح  بكل  والتسامح 
قد  الزيارة  بأن تكون  بأنه متفائل  معاليه لسعادته 
حققت أهدافها، وأن املوضوعات التي ناقشها الوفد 
الله. بإذن  القريب  العاجل  يف  مرضية  حلوال  ستجد 

أبداه  ما  عىل  سعادته  بشكر  حديثه  معاليه  وختم 
املادي  الدعم  لتقديم  دولته  لدى  صادقة  رغبة  من 
مساعدات  إىل  تحتاج  التى  ألفغانستان  واللوجستي 
مادية كبرية ملواجهة ما تعانيه من ظروف قاسية.

األمين العام يشارك يف املائدة املستديرة حول التعددية الدينية

شارك معايل األستاذ الدكتور، قطب مصطفى سانو، 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل يوم الخميس 
املوافق  1443هـ  لعام  الحجة  ذي  شهر  من   01
املائدة  فعالية  يف  2022م  لعام  يونيو  شهر  من   30
املستديرة للمجلس رفيع املستوى لألمم املتحدة حول 
من  األديان  مؤسسة  نظمتها  التي  الدينية  التعددية 
أجل السالم بنيويورك، وذلك عرب الفضاء االفرتايض.

شكره  عن  معاليه  عرّب  مداخلته،  مستهل  ويف 
ملوضوع  اختيارها  حسن  عىل  وأثنى  املنظمة  للجنة 
الفعالية، مؤكدا عىل “أّن هذا االجتماع يعترب فرصة 

ثمينة للتعبري عن الرؤى املشرتكة بني جميع األديان 
وتضامن أتباعها خاصة رجالها وعلماءها من أجل 
الكراهية  وخطاب  العنف،  ونبذ  البرشية،  إسعاد 
العاملي عىل أساس  بناء مجتمعنا  أمال يف  واإلقصاء، 
من قيم املحبة، واإلخاء، والتسامح والوئام والسالم 
والتعددية  الدينية  التعددية  إّن  قائال:  وأردف  الدائم. 
منعها،  أو  تجاهلها  يمكن  ال  أزلية  إرادة  العرقية 
معها،  التعامل  حسن  عىل  العمل  ينبغي  وإنما 
واحدة،  وأم  واحد  أب  من  جميعا  البرش  بأن  اعتبارا 
والناس سواسية كأسنان املشط، والناس إما أخ لك 
أتباع  ينبغي عىل  الخلق، ولذلك،  أو نظري يف  الدين  يف 
والقساوسة  والرهبان  واألحبار  األئمة  من  األديان 
والكهنة تظافر جهودهم والتنسيق بينهم والوقوف 
ونرش  واإلكراه،  واإلقصاء  العنف  ضد  واحدا  صفا 
ثقافة االعتدال واملحبة والسالم وبناء جسور دائمة 
البرشية” خري  أجل  من  والتعاون  والتواصل  للحوار 

والثقايف  والعرقي  الديني  التنوع  أّن  معاليه  وأضاف 
البرشي أمر ال بّد منه ويتطلب منا التسامح واملحبة 
إىل  ماّسة  بحاجة  االختالفات. ونحن  الحتضان هذه 
االختالف  من  تنشأ  التي  واألحقاد  العداوة  تجاوز 

والتي  عامة  الدينية  األسس  إىل  والعودة  والتنوع، 
أن  يجب  ولذلك  والسالم.  واملحبة  اإلخاء  إىل  تدعو 
تكمل  وأنها  مختلفة  حضارات  هناك  بأن  نعرتف 
بعضها البعض وتتفاعل ثقافيا واجتماعيا كمصدر 
أن  معاليه  وأكد  الحقيقية.  للوحدة  وعامل  إثراء 
ضمان الحقوق األساسية للبرش كحرية املعتقد من 
أهم الركائز التي يجب أن يبنى عليها السلم العاملي 
والتآخي والتحاّب بني الشعوب واملجتمعات. فالدين 
إىل  اإلنسانية  يهدي  وتنوير  تهذيب  عامل  يف جوهره 
وسالم. ومحبّة  تسامح  من  املشرتكة  النبيلة  القيم 

التظاهرات  من  املزيد  إىل  بالدعوة  معاليه  وختم 
العالم،  يف  الدينيني  القادة  لكبار  املتميزة  الفكرية 
التوعية  أجل  من  وذلك  اليوم،  اجتماع  غرار  عىل 
أنحاء  جميع  يف  املجتمعات  لجميع  الشاملة 
الجهود  وتعزيز  دعم  أجل  من  وأيضا  العالم، 
ومتسامح. آمن  عالم  أجل  من  املتظافرة  الدولية 

الدكتورة  سعادة  الحوار  هذا  أدارت  وقد  هذا، 
من  األديان  ملنظمة  العامة  األمينة  كرم،  عّزة 
لألمم  العام  األمني  مجلس  وعضو  السالم،  أجل 
الفعالة. التعددية  بشأن  مستوى  رفيع  املتحدة 
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األمين العام يشارك يف أعمال ندوة الحج الكبرى

مصطفى  قطب  الدكتور،  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
يف   46 الـ  نسختها  يف  الكربى  الحج  ندوة  أعمال  يف 
 5-4 يومي  مدى  عىل  امتدت  والتي  املكرمة،  مكة 
 4-3 املوافق  1443هـ  لعام  الحجة  ذي  شهر  من 
من شهر يوليو لعام 2022م، بعنوان “الحج ما بعد 
الجائحة.. نسك وعناية”، وتضمنت أعمالها جلسات 
ونقاشات وبحوث ومحارضات، وبحضور ومشاركة 
العلماء  والفضيلة  الوزراء  املعايل  أصحاب  من  عدد 
العربية  اململكة  داخل  من  واملفكرين  والفقهاء 
معايل  الندوة  افتتح  وقد  هذا  وخارجها.  السعودية 
بن  توفيق  الدكتور  السعودي،  والعمرة  الحج  وزير 
فوزان الربيعة، الذي ألقى خالل الجلسة االفتتاحية 
املعايل  بأصحاب  فيها  رّحب  والتي  الرئيسية  كلمته 
يف  واملشاركني  الحارضين  واملختصني  والفضيلة 
معايل  مشاركة  االفتتاحية  الجلسة  وشهدت  الندوة. 
الرئيس العام لشؤون الحرمني الدكتور عبد الرحمن 
وزير  الخاليلة  محمد  الدكتور  ومعايل  السديس، 
األردني،  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف 
الشؤون  وزير  الشكور  عبد  مفتي  السيد  ومعايل 
الدينية والوئام بني األديان الباكستاني، ومعايل وزير 
الشؤون الدينية واألوقاف بجمهورية الجزائر األستاذ 
يوسف بن مهدي، وأدار الجلسة معايل الشيخ الدكتور 
صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل 

كبار  هيئة  وعضو  امللكي  الديوان  يف  واملستشار 
لليوم  األوىل  الرئيسية  الجلسة  يف  وشارك  العلماء. 
الثاني لندوة الحج الكربى والتي جاءت تحت عنوان: 
كل  العرص”،  ونوازل  اإلسالمية  الفقهية  “املنظومة 
من: معايل األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل 
وسماحة  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ 
مفتي جمهورية مرص العربية الدكتور شوقي عالم، 
العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  عضو  ومعايل 
بينما  الشثري،  نارص  بن  سعد  الدكتور  السعودية 
العلماء  كبار  لهيئة  العام  األمني  معايل  الجلسة  أدار 
املاجد. ويف مستهل مداخلته  الدكتور فهد بن سعيد 
واالمتنان  والتقدير  الشكر  العام  األمني  معايل  قّدم 
إىل اململكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا 
العالم من  عىل ما تقدمه للمسلمني يف جميع أنحاء 
خدمات جليلة وميرسة لتمكينهم من الحج والعمرة 
يف أفضل الظروف وأحسنها. كما شكر معاليه وزارة 
الحج عىل تنظيم هذه الندوة املتخصصة وعىل الدعوة 
موضوعها. اختيار  وحسن  أعمالها  يف  للمشاركة 

الفقهية  املنظومة  أن  معاليه  أّكد  مداخلته  وخالل 
التي  واملقاصد  والقواعد  األصول  مجموعة  بها  يراد 
الرشيعة  أحكام  بيان  أجل  من  املجتهد  بها  يستعني 
وتتضمن  املعارصة،  الحياة  ومشكالت  النوازل  يف 
الكتاب  من  الرشعية  األدلة  مجموع  املنظومة  تلك 
املرسلة  واملصالح  والقياس  واإلجماع  والسنة 
يعرف  بات  ما  أيضا  وتتضمن  وغريه،  واالستحسان 
األمور  كقاعدة  املعروفة  الكربى  الفقهية  بالقواعد 
املحظورات،  تبيح  الرضورات  وقاعدة  بمقاصدها، 
وقاعدة ال رضر وال رضار، وغريها، كما تتضمن تلك 
حفظ  من  الخمس  الرضوريات  املقاصد  املنظومة 
للنفس، وللدين، وللنسل، وللمال، وللعقل، فضال عن 
أن تلك املنظومة تتضمن االلتفات إىل مآالت األفعال. 
املسائل  بأنها عبارة عن   النوازل، فبني معاليه  وأما 
واألمور التي ليست لها نصوص مبارشة، ولم يسبق 
زمانهم  بعد  لوقوعها  السابقون  فيها  اجتهد  أن 
املتجدد  االجتهاد  أمام  الباب  يفتح  مما  وعرصهم، 
واسعا. وبناء عليه، فإن عىل الفقيه أن يستند إىل هذه 

وتسديدها  العرص  نوازل  توجيه  أجل  من  املنظومة 
وترشيدها، استنادا إىل أصول االستدالل واالستنباط، 
وانطالقا من القواعد الفقهية، واعتمادا عىل مقاصد 
الرشيعة، والتفاتا إىل مآالت األفعال” وأردف معاليه 
وغلبة  النوازل  طبيعة  وتشابك  لتعقد  نظرا  قائال: 
العموم، فإنه ينبغي أن يتصدى لالجتهاد فيها جماعة 
والهيئات  الفقهية  املجامع  خالل  من  العلم  أهل 
يف  االجتهاد  بأن  اعتبارا  العليا،  واملجالس  الرشعية 
اجتهادا  يكون  أن  يجب  العامة  واملسائل  النوازل 
املجامع  تتواله  أن  فرديا؛ ويجب  اجتهادا  ال  جماعيا 
األعضاء  بالدول  الرسمية  واملؤسسات  الفقهية 
تخطئ  أن  يمكن  التي  الفردية  لالجتهادات  تجنبا 
والتنافر...”.  والتناقض  البلبلة  إحداث  يف  وتتسبب 
وبنّي معاليه أن “قدرة املنظومة الفقهية عىل توجيه 
تقتيض  وزمان  عرص  كل  يف  واملستجدات  النوازل 
قدرتها عىل مراعاة أمور ثالثة، وهي املواكبة للنوازل 
من خالل استيعابها استيعابا تاما، ومراعاة التطور 
والوسائل  التقنيات  كافة  من  االستفادة  خالل  من 
انتقاء  الواقعية من خالل  املتاحة، ومراعاة  الحديثة 
التي تتناسب مع ظروف  واختيار األحكام الرشعية 
الزمان واملكان استنادا إىل قاعدة ال ينكر تغري الفتوى 
بتغري األزمنة واألمكنة واألحوال واألوضاع”. والجدير 
الفعاليات  أبرز  أحد  الكربى،  الحج  ندوة  أّن  بالذكر 
سنويا  والعمرة  الحج  وزارة  تنظمها  التي  العلمية 
منذ عام 1390هـ املوافق 1970م، تهدف إىل مناقشة 
الحجيج. وخدمة  بالحج  املتصلة  واملسائل  النوازل 

املجمع واملجلس األىلع للشؤون الدينية بتركيا يوقعان مذكرة تعاون بجدة
التعاون  جسور  مّد  يف  املجمع  رغبة  إطار  يف 
والتنسيق مع مؤسسات االجتهاد الجماعي املعارص 
وجهات  اإلسالمية،  للشؤون  العليا  املجالس  من 
املؤسسات  تلك  مع  التنسيق  بهدف  وذلك  اإلفتاء، 
املعارصة،  الحياة  ملشكالت  الناجعة  الحلول  لتقديم 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ع  وقَّ
األستاذ  فضيلة  مع  للمجمع  العام  األمني  سانو 
املجلس  رئيس  حجقايل،   الرحمان  عبد  الدكتور 
مذكرة  تركيا،  بجمهورية  الدينية  للشؤون  األعىل 
لعام  القعدة  ذي  شهر  من   30 األربعاء  يوم  تعاون 
2022م. لعام  يونيو  29 من شهر  املوافق  1443هـ 

إسرتاتيجية  رشاكة  بناء  إىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 
يف مجال دعم اإلمكانات والقدرات العلمية والبحثية 
للمؤسستني، واالستفادة من املطبوعات واملنشورات 
إىل  املذكرة  تهدف  كما  مؤسسة.  كل  تصدرها  التي 
تعزيز التعاون والتواصل يف مجاالت التنظيم املشرتك 
وتمثيل  العمل،  ورش  وإقامة  والندوات  للمؤتمرات 
تعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف  الجهتني 
بمعرفة كل منهما يف مجال االهتمام املشرتك بينهما.

األمني  معايل  رّصح  االتفاقية  عىل  التوقيع  وعقب 

العام للمجمع قائال: إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إىل 
أن تكون هذه املذكرة بداية مرحلة جديدة من عالقات 
التعاون القوية واملثمرة بني مجمع الفقه اإلسالمي 
لألمة  العليا  الفقهية  املرجعية  بوصفه  الدويل 
برتكيا  الدينية  للشؤون  األعىل  واملجلس  اإلسالمية 
الرتكية،  بالجمهورية  اإلفتاء  مرجعية  باعتباره 
املناسبة  الحلول  وتقديم  الجهود  تنسيق  بغية  وذلك 
ملشكالت الحياة املعارصة ونوازلها، ولسائر القضايا 
املجمع  يقدم  وسوف  تركيا.  يف  املسلمني  تهم  التي 
كل الدعم العلمي والفكري للمجلس األعىل للشؤون 
القيام برسالته، وتعزيز منهج  لتمكينه من  الدينية 

والعيش  والتسامح  االعتدال  ثقافة  الوسطية، ونرش 
املحيطة بها”. املشرتك يف جمهورية تركيا واملناطق 

سعدنا  قائال:  املجلس  رئيس  معايل  عّلق  جهته  من 
العام  األمني  سانو،  الربوفسور  معايل  بلقاء  اليوم 
بني  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  وترشفت  للمجمع، 
هذا  الدويل  اإلسالمي  الفقه  ومجمع  مؤسستنا 
ونفخر  نعتّز  وإذ  العظيم.  اإلسالمي  العلمي  الرصح 
إىل  رسور  بكل  نتطلع  فإننا  التاريخي،  اإلنجاز  بهذا 
املتواصل  والتنسيق  التعاون  من  مرشق  مستقبل 
الجانبني.  تهم  التي  واملحاور  املسائل  جميع  حول 
الباحثني  مشاركة  إىل  شغف  بكل  نتطلع  كما 
الرائدة  العلمية  ومؤتمراته  املجمع  دورات  يف  األتراك 
املرجوة«. العلمية  الفوائد  وتحقيق  الخربات  لكسب 

أعضاء  جانب  من  التوقيع  مراسم  حرض  وقد  هذا 
املجلس األعىل الرتكي الدكتور مصطفى بلند داداش، 
والدكتور  كوناي،   محمد  حجي  الدكتور  واألستاذ 
مصطفى جكري، واألستاذ يونس اجار، ملحق الشؤون 
املجمع  ومن  بجّدة.  الرتكية  بالقنصلية  الدينية 
محمد وليد اإلدرييس، مدير شؤون اإلعالم، واألستاذ 
اإلعالم. لشؤون  العام  األمني  مستشار  التلييل،  مراد 
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وزير الشؤون الدينية الغيني يزور مقر املجمع

زار معايل السيد كارامو جاورا وزير الشؤون الدينية 
 18 األحد  يوم  له  املرافق  والوفد  غينيا،  بجمهورية 
17 من  املوافق  1443هـ  لعام  الحجة  ذي  من شهر 
بمدينة جّدة،  املجمع  2022م مقر  لعام  يوليو  شهر 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقباله  يف  وكان 
وقد  هذا،  للمجمع.  العام  األمني  سانو،  مصطفى 
األمني  ملعايل  الجزيل  شكره  عن  الوزير  معايل  أعرب 
العام عىل حسن االستقبال، مشيدا باعتزازه واعتزاز 
سلطات جمهورية غينيا بعالقات التعاون والتواصل 
الدينية،  للشؤون  العامة  املجمع واألمانة  املتينة بني 

واالمتنان  بالفخر  وشعوره  رسوره  عن  أعرب  كما 
نوعية  نقلة  من  للمجمع  ة  العامَّ األمانة  تشهده  ملا 
األصعدة،  كافة  عىل  حثيث  وتطور  مسبوقة  غري 
البارزين  غينيا  أبناء  أحد  معاليه  تويل  منذ  وذلك 
بحرص  وأشاد  وأشهر.  عام  قبل  العام  األمني  مهام 
املوقعة  التعاون  مذكرة  بنود  تفعيل  عىل  املجمع 
عددا  دعوته   خالل  من  وذلك  والوزارة،  املجمع  بني 
يف  املشاركة  إىل  غينيا  جمهورية  وعاملات  علماء  من 
دورة املجمع القادمة بإذن الله تعاىل. وختم معاليه 
حديثه بالتوجه إىل الله جل يف عاله أن يحفظ معايل 
األمني العام، ويزيده توفيقا وسؤددا، ويدخره ذخرا 
األمني  معايل  أعرب  جهته،  من  واملسلمني.  لإلسالم 
العام عن عظيم امتنانه ملعايل الوزير والوفد املرافق 
انشغاالته،  كثرة  من  الرغم  عىل  الزيارة  عىل  له 
مناسك  ألداء  بالده  وفد  قيادة  يف  نجاحه  وهنَّأه عىل 
التي  املتميزة  بالخدمات  مشيدا  العام،  لهذا  الحّج 
وشعبا  حكومة  السعودية  العربية  اململكة  تقدمها 
شكر  كما  عام.  كل  يف  الحرام  الله  بيت  لحجاج 

التي  الكريمة  الرعاية  عىل  الكريم  ضيفه  معاليه 
يحظى بها املجمع من لدن جمهورية غينيا حكومة 
الوجه  عىل  برسالته  القيام  من  له  تمكينا  وشعبا، 
تعزيز  عىل  التام  املجمع  استعداد  مؤكدا  األمثل، 
التعاون والتواصل والتنسيق مع مختلف املؤسسات 
وختم  غينيا.  بجمهورية  والبحثية  العلمية  واملراكز 
برتجمة  علما  الوزير  معايل  بإحاطة  حديثه  معاليه 
أنكو،  اللغة  إىل  مرة  ألول  املجمع  وتوصيات  قرارات 
بها  يتحدث  التي  املحلية  اللغات  أهم  إحدى  وهي 
نسمة  مليون  مائة  وحوايل  غينيا،  جمهورية  سكان 

رئيس رابطة علماء دول الساحل يزور املجمع
رابطة  رئيس  مدو،  ولر  أبوبكر  الدكتور  فضيلة  زار 
الربملان  وعضو  الساحل  دول  وأئمة  ودعاة  علماء 
التشادي، والوفد املرافق له يوم اإلثنني 19 من شهر 
شهر  من   18 املوافق  1443هـ  لعام  الحجة  ذي 
الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  2022م  لعام  يوليو 
استقباله  يف  وكان  جّدة،  بمدينة  الدويل  اإلسالمي 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
عن  الشيخ  فضيلة  أعرب  وقد  هذا،  للمجمع.  العام 
العام  األمني  ملعايل  العظيم  وتقديره  الجزيل  شكره 
مشيدا  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال  حسن  عىل 
باإلنجازات الكربى والتغيريات العميقة التي شهدتها 
األمانة العامة للمجمع منذ تويل معاليه دفة القيادة. 
كما عرّب فضيلته عن رسوره بهذه » الزيارة املفعمة 
املرافق  والوفد  أنا  االستفادة، واستفدت  بكل معاني 
لنا من  العام، وما رسده  األمني  يل من خربات معايل 
الشكر  آيات  بأسمى  تتقدم  فالرابطة  إنجازات، 
والعرفان ملا يقدمه املجمع لألمة والعالم من خدمات 

وقدرات  إمكانات  من  االستفادة  يف  ورغبة  جليلة«. 
الرابطة تتطلع إىل عقد اتفاقية تعاون  املجمع، فإن 
معه لتكون لبنة مباركة ملرحلة مزدهرة من التعاون 
املجلس من خالل  دعم  وإىل  املؤسستني،  بني  الوثيق 
تدور  املجمع  مع  مشرتكة  متخصصة  ندوات  عقد 
اإلفريقية  الدول  ومشاغل  قضايا  حول  محاورها 
ومنطقة الساحل خصوصا وبالتحديد معالجة قضايا 
مكثفة  تدريبية  دورات  وتوفري  واإلرهاب،  التطرف 

جهته،  من  الرابطة.  علماء  مستوى  ورفع  لتطوير 
العام عن شكره وامتنانه لفضيلة  عرّب معايل األمني 
رابطة  جهود  وثّمن  للمجمع،  زيارته  عىل  الشيخ 
املنطقة  يف  املسلمني  توعية  يف  الساحل  دول  علماء 
ثقافة  نرش  وأهمية  واإلرهاب  التطرف  بخطورة 
استعداد  عن  عرّب  كما  والسالم،  والوسطية  االعتدال 
التنظيم  الرابطة يف مجال  مع  للتعاون  التام  املجمع 
املعالجات  تقدم  التي  والندوات  للمؤتمرات  املشرتك 
الحياة  ملشكالت  الناجعة  والحلول  املوضوعية 
مؤكدا  أفريقيا،  يف  املسلمني  تواجه  التي  املعارصة 
بأّن الرابطة ستجد من املجمع كل الدعم والتشجيع 
األمثل.  الوجه  عىل  برسالتها  القيام  من  لتمكينها 
صالح  محمد  هارون  االستاذ  سعادة  اللقاء  حرض 
اإلسالمية  للشؤون  األعىل  املجلس  مفوض  العيىس، 
محمد  واألستاذ  السعودية،  العربية  اململكة  لدى 
وليد اإلدرييس، مدير إدارة اإلعالم باملجمع، واألستاذ 
اإلعالم. لشؤون  العام  األمني  مستشار  التلييل،  مراد 

األمين العام يستقبل رئيس الوقف السني بمقر إقامته بمكة املكرمة

الدكتور قطب مصطفى سانو،  ب معايل األستاذ  رحَّ
بمعايل  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
ديوان  رئيس  العزاوي،  مدحت  الخالق  عبد  الدكتور 
املرافق  والوفد  العراق،  بجمهورية  السني  الوقف 
الحجة  ذي  شهر  من   13 الثالثاء  يوم  مساء  له، 
لعام  يوليو  شهر  من   12 املوافق  1443هـ  لعام 
2022م بمقر إقامته بمكة املكرمة باململكة العربية 
بالتعبري  السعودية. هذا، وقد استهل معاليه حديثه 
عىل  له  املرافق  والوفد  ملعاليه  وتقديره  شكره  عن 
الزيارة، مؤكدا عىل استعداد مجمع الفقه اإلسالمي 

والرشاكة  التعاون  عالقات  لتعزيز  التام  الدويل 
والتنسيق مع ديوان الوقف السني يف سائر القضايا 
واملسائل التي تهم الشعب العراقي خاصة فيما يتصل 
والوئام،  والتعايش  والتسامح  االعتدال  ثقافة  بنرش 
ونبذ الغلو والتعصب والتطرف واإلرهاب. كما أعرب 
عىل  العراق  لجمهورية  الجزيل  شكره  عن  معاليه 
تأسيسه  منذ  للمجمع  واملستمر  املتواصل  دعمها 
لعلماء  املتميزة  باإلسهامات  مشيدا  هذا،  يومنا  إىل 
مجلس  يف  العراق  تمثيل  عىل  تتابعوا  الذين  العراق 
استعداد  عن  بالتعبري  حديثه  معاليه  وختم  املجمع. 
الوقف  ديوان  مع  تعاون  اتفاقية  لتوقيع  املجمع 
ملجاالت  وضبطا  توسيعا  القريب  العاجل  يف  السني 
التعاون والتواصل املمكنة بني املؤسستني فيما يعود 
جهته،  ومن  العراقي.  الشعب  عىل  والخري  بالنفع 
جزيل  عن  السني  الوقف  ديوان  رئيس  معايل  أعرب 
االستقبال  حسن  عىل  ملعاليه  امتنانه  وفائق  شكره 
وحفاوة الرتحيب به وبالوفد املرافق، مشيدا بالدور 
مجال  يف  الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  الريادي 
وتعزيز  واإلرهاب،  املتطرف  والفكر  الغلو  مكافحة 
منهج الوسطية ونرش االعتدال والتسامح. كما أعرب 

سعادته عن تطلعه إىل توثيق عرى التعاون والتنسيق 
مجاالت  كافة  يف  واملجمع  السني  الوقف  ديوان  بني 
الزيارات  تبادل  خاصة  املمكنة،  والتكامل  التواصل 
العلمية، وعقد الندوات املتخصصة حول املوضوعات 
وختم  العراق.  جمهورية  يف  املسلمني  تهم  التي 
زيارة  إىل  العام  األمني  معايل  بدعوة  حديثه  معاليه 
الرتحيب  مع  القريب  العاجل  يف  العراق  جمهورية 
املؤسستني. بني  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الحار 
التذكارية. الهدايا  الطرفان  تبادل  قد  هذا، 
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االجتماع الدوري الشهري الحادي والعشرون ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  20من  الثالثاء  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
شهر  من   19 املوافق  1443هـ  لعام  الحجة  ذي 
الشهري  الدوري  االجتماع  2022م،  لعام  يوليو 
بجدة. املجمع  ملنسوبي  والعرشين  الحادي 

ويف مستهّل اللقاء رّحب معايل األمني العام بالجميع، 
التي  جزويل  عيل  أحمد  الزميل  والدة  عىل  مرتحًما 
وافاها األجل املحتوم يف أفضل أيام العام أيام العرش 
من ذي الحجة، سائاًل الله له بالثبات والصرب الجميل 
وحسن العزاء عىل هذا الفقد األليم، كما شكر معاليه 
االجتماعات  هذه  حضور  يف  انتظامهم  عىل  الجميع 
املجمع. قضايا  تناقش  التي  املهمة  الدورية 

كما قدم معاليه التهنئة بمناسبة عيد األضحى املبارك 
اإلسالمية  األمة  عىل  يعيده  أن  وجل  عز  املوىل  داعيا 
بخري، ثم تحدث معاليه عن مشاركته يف أعمال ندوة 
أصحاب  من  عدد  فيها  شارك  التي  الكربى  الحج 

املعايل الوزراء والفضيلة العلماء والفقهاء واملفكرين 
داخل اململكة العربية السعودية وخارجها هذا، وقد 
قّدم معايل األمني العام الشكر والتقدير واالمتنان إىل 
وشعبا  وحكومة  قيادة  السعودية  العربية  اململكة 
العالم من  عىل ما تقدمه للمسلمني يف جميع أنحاء 
خدمات جليلة وميرسة لتمكينهم من الحج والعمرة 
يف أفضل الظروف وأحسنها. كما شكر معاليه وزارة 

الحج عىل تنظيم هذه الندوة املتخصصة وعىل الدعوة 
موضوعها. اختيار  وحسن  أعمالها  يف  للمشاركة 

ومقرتحاتهم  املوظفني  آراء  إىل  االستماع  وبعد 
الخامسة  للدورة  االستعدادات  حول  ومداخالتهم 
التالية. النقاط  إىل  املناقشات  خلصت  والعرشين 

الدورة 	  أبحاث  مراجعة  يف  البدء  رضورة 
املحدَّدة. باملحاور  التزامها  مدى  من  والتأكد 

حول 	  مستمرة  بصفة  املعلومات  تحديث 
فيما  الباحثني  ومعلومات  البحوث  عدد 
ذلك. وغري  الحديثة  جوازاتهم  بصور  يتعلق 

التي 	  التعاون  جهات  بمراسلة  البدء 
تعاون  اتفاقيات  املجمع  معها  وقع 
املوضوعات  يف  باحثني  ترشيح  بهدف 
فيها. أبحاث  إىل  قائمة  الحاجة  تزال  ال 

الجاهزة.	  الدورة  أبحاث  طباعة  يف  البدء 
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األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي

وفد من املجمع الفقهي العراقي يزور املجمع
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
فضيلة  برئاسة  العراقي  الفقهي  املجمع  من  وفدا 
عضو  العاني،  العزيز  عبد  محمود  الدكتور  الشيخ 
وذلك  العراق،  علماء  مجلس  ورئيس  العليا  الهيئة 
يوم األربعاء 21 من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ 
املوافق 20 من شهر يوليو لعام 2022م بمقر األمانة 
السعودية. العربية  اململكة  بجّدة،  للمجمع  العامة 

لفضيلة  وتقديره  شكره  عن  معاليه  عرب  وقد  هذا، 
الشيخ والوفد املرافق له عىل الزيارة، مؤكدا استعداده 
والرشاكة  التعاون  عالقات  لتعزيز  التام  املجمع 
فيما  العراقي خاصة  الفقهي  املجمع  والتنسيق مع 
انتهز  كما  والتسامح؛  االعتدال  ثقافة  بنرش  يتصل 
املجمع  عن  نبذة  الوفد  إلعطاء  الفرصة  معاليه 
لتوقيع  املجمع  باستعداد  منوها  وأهدافه،  وبرامجه 
اتفاقية تعاون مع املجمع الفقهي العراقي يف العاجل 
مجلس  رئيس  فضيلة  أعرب  جهته،  ومن  القريب 

علماء العراق عن جزيل شكره وفائق امتنانه ملعاليه 
وبالوفد  به  الرتحيب  وحفاوة  االستقبال  حسن  عىل 
املرافق، منّوها باملكانة العظيمة التي يحتّلها املجمع 
يف قلوب املسلمني ملا له من صيت طيب وأثر بالغ عىل 
الرصينة  القرارات  جميع مناحي حياتهم من خالل 
أشاد  كما  السنني.  عرب  يصدرها  التي  والصائبة 
فضيلته بالدور الريادي ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل 
واإلرهاب،  املتطرف  والفكر  الغلو  يف مجال مكافحة 
االعتدال  فكر  ونرش  الوسطية  منهج  وتعزيز 
والتسامح. وختم معاليه حديثه بدعوة معايل األمني 
كثب  عن  لالطالع  العراق  جمهورية  زيارة  إىل  العام 
عىل برامج وأنشطة املجمع الفقهي العراقي وتوقيع 
تعود  املؤسستني  بني  إسرتاتيجي  تعاون  اتفاقية 
عملهم  مخرجات  وتعّزز  العراق  علماء  عىل  بالنفع 
اللقاء من  املسلمني هناك. هذا وقد حرض  يف خدمة 
الجانب العراقي كل من فضيلة الشيخ الدكتور حسن 
سهيل، عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي، وفضيلة 

إدارة املجمع  الدكتور أحمد املشايخي، مدير  الشيخ 
الحسن،  محمد  الدكتور  الشيخ  وفضيلة  الفقهي، 
جانب  الفقهي. ومن  باملجمع  العلمي  القسم  ممثّل 
عبد  الدكتور  من  كل  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
والتعاون  التخطيط  مدير  أبنعوف،  محمود  الفتاح 
إدارة  مدير  اإلدرييس،  وليد  محمد  واألستاذ  الدويل، 
اإلعالم والعالقات العاّمة وتقنية املعلومات واالتصال.

األمين العام للمجلس الدولي للغة العربية يزور املجمع
استقبل معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
سعادة  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
األمني  موىس،  بن  عبدالله  بن  عيل  الدكتور  األستاذ 
العام للمجلس الدويل للغة العربية، يوم األحد 18 من 
شهر ذي الحجة لعام 1443هـ املوافق 17 من شهر 
بجدة. هذا  العامة  األمانة  بمقر  2022م  لعام  يوليو 
وقد رحب معاليه بالضيف الكريم، وشكره عىل هذه 
الزيارة التي تعترب األوىل من نوعها لسعادته إىل مقّر 
املجمع، مثّمنا عاليا تلك الجهود املقدرة التي يبذلها 
املجلس الدويل للغة العربية من أجل الحفاظ عىل لغة 
القرآن الكريم، ولغة نبي اإلسالم عليه أفضل الصالة 
العربية  اللغة  املناسبة بأن  التسليم. وأكد بهذه  وأتم 
إجادتها  وتعد  للمجمع،  األوىل  الرسمية  اللغة  تعترب 
وإتقانها رشطا أساسيا من رشوط االجتهاد واإلفتاء 
العلم قديما وحديثا، ويعدها  يف اإلسالم باتفاق أهل 
التي  اللغة  بوصفها  وذلك  اللغات،  أرشف  املجمع 
اختارها الله الحتضان وحيه العظيم، ونبيه الكريم، 

مما يجعل االعتناء واالهتمام بها من آكد الواجبات، 
الفرصةإلعطاء  معاليه  انتهز  كما  القربات.  وأعظم 
نبذة ضافية عن املجمع وبرامجه وأهدافه واملشاريع 
التي يزمع تنفيذها مستقبال، مبديا الرغبة يف توطيد 
العالقة بني املجمع واملجلس من خالل عقد اتفاقية 
مجاالت  تضبط  الطرفني  بني  إسرتاتيجي  تعاون 
العام  التعاون بينهما. من جهته عرّب سعادة األمني 
»..الذي  العام  األمني  ملعايل  شكره  عن  للمجلس 

استقبلنا بكريم أخالقه، وقد شعرت بسعادة ملا يقوم 
به املجمع من جهود لخدمة اإلسالم واملسلمني، ونحن 
الكريم،  القرآن  لغة  خدمة  يف  الكبري  الدور  له  نقدر 
الدول  جميع  يف  اإلسالمي  الشأن  رفع  يف  وأهميتها 
اإلسالمية، وسنكون سعداء بالتعاون والتواصل مع 
املجمع بصفته مرجعا من مراجع أمتنا، ومصدرا من 
اعتزازنا وتقديرنا..«. ودعا سعادته معاليه  مصادر 
للقوانني  الدويل  املؤتمر  يف  واملشاركة  الحضور  إىل 
واألنظمة  والتخطيط اللغوي الذي سينظمه املجلس 
بمقر  2022م  نوفمرب   25-22 الواقعة  الفرتة  يف 
بالقاهرة  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 
اللقاء  حرض  وقد  هذا  العربيَّة.  مرص  بجمهورية 
سعادة الدكتور عمر زهري حافظ، املستشار الخاص 
مدير  اإلدرييس،  وليد  محمد  واألستاذ  العام،  لألمني 
إدارة اإلعالم والعالقات العاّمة، واألستاذ مراد التلييل، 
اإلعالم. لشؤون  للمجمع  العام  األمني  مستشار 


