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دار الفتوى
ن من سكان البلد  الي�ي ن األس�ق ي تمثل المسلم�ي الية هي الهيئة العليا ال�ق ي أس�ق

دارالفتوى المجلس اإلسالمي األعىل �ن
ين خلفية عرقية ولغوية متنوعة.  ومن المنحدرين من أك�ث من ع�ش

بما  الثقافات،  المتعددة  الية  األس�ق االجتماعية  اإلسالمية  المؤسسات  ات  لع�ش العليا  التمثيلية  المظلة  وهي 
يشمل النوادي الرياضية والكشفية والمساجد، والمدارس والجمعيات المنتمية إىل  عدد كب�ي من الخلفيات 

الديموغرافية. 
يفة، وإجماع  يــــع كالقرءان الكريم، واألحاديث النبوية ال�ش ي الت�ش

وهي تعتمد عىل المصادر اإلسالمية الموثوقة �ن
. ن علماء وأئمة المسلم�ي

الغربية بعيدا عن  البالد  ي 
الذين يعيشون �ن ن  للمسلم�ي ليكونوا قادة وقدوة  ي بتدريب األئمة والدعاة  كما تعت�ن

ي جميع أنحاء 
اىلي �ن الية إىل أك�ث من نصف مليون مسلم أس�ق ي أس�ق

وطنهم األم، وتصل خدمات دار الفتوى �ن
ي بوالية نيو ساوث ويلز. 

ي سيد�ن
البالد، من مقرها �ن

المتعددة  اإلسالمية  الجالية  لعموم  واألكاديمية  واالجتماعية  الدينية  االحتياجات  ن  تأم�ي ي 
�ن رؤيتها  وتتمثل 

الثقافات. وهي تهدف إىل التوعية واإلرشاد. 
ا لعموم الشباب، حيث تساعدهم عىل بناء هويتهم اإلسالمية القوية  وتوىلي دار الفتوى اهتماما خاصا وكب�ي
عن  ة  المع�ب الصور  أحسن  وتقديم  المجتمع  ي 

�ن ي  اإليجا�ب االندماج  إىل  الدعوة  من خالل  باالنتماء،  والشعور 
ي المجتمع الذي 

اإلسالم واالعتدال والذي هو بعيد عن الغلو والتطرف عن طريق غرس حب التعلم والعمل �ن
عنا الحنيف.  يعيشون فيه بمقت�ن �ش

ي التعليم ضد التعصب المذموم، وتوجيه الشباب نحو 
ن دار الفتوى بإنجازها �ن ، تع�ق أما عىل الصعيد االجتماعي

ي المجتمع 
ن النساء المسلمات من أخذ حقوقهن ودورهن ومشاركتهن الفعالة �ن مستقبل أفضل، فضال عن تمك�ي

 . اىلي األس�ق
ي يدعو إىل األخالق السامية والعدالة والبناء 

ن يدرك أن اإلسالم دين ن�ق رعت دار الفتوى جيال من المسلم�ي
َ َرِفيٌق  والمقاربات االيجابية، معتمدة بذلك عىل حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسلم حيث قال »ِإنَّ اللَّ

ُعْنِف«.
ْ
 ُيْعِطي َعىَل ال

َ
ْيِه َما ل

َ
َق، َوُيْعِطي َعل

ْ
ف ُيِحبُّ الرِّ

ي تنص عىل اإليمان الجازم باهلل تعاىل وأنه سبحانه موجود أزىلي ال  ي ذلك عىل العقيدة الحقة ال�ق
كما تعتمد �ن

ء من خلقه، وأنه  ي
ء، وال يشبه شيئا من خلقه، وال يحتاج إىل �ش ي

ابتداء له، أبدي ال انتهاء له، وأنه خالق كل �ش
سبحانه ال يحويه مكان وال يجري عليه زمان، واإليمان الجازم أن هللا تعاىل أرسل رسله وأنبياءه بدين واحد هو 
اإلسالم، وأولهم ءادم وآخرهم وأفضلهم محمد، ومن بينهم نوح وإبراهيم ومو� وعيىس، صىل هللا وسلم 

. ن عليهم أجمع�ي
فإن الجيل الجديد مزين باإليمان السليم والمبادئ االجتماعية السليمة مجهز بالموارد والمهارات والمعرفة 
ي 

ي مع االنخراط الحسن �ن
ام بشكل مناسب باإلسالم الحقي�ق ن ن االعتدال والراديكالية المذمومة، واالل�ق ن ب�ي للتمي�ي

المجتمع األوسع الذي يعيشون فيه. 
الية عىل عدم االنحياز مهنيا وثقافيا، وأن تب�ق دار  ي دار الفتوى األس�ق

 من جانب آخر، يتعهد مجلس اإلدارة �ن
اىلي بالعموم. الفتوى مؤسسة أكاديمية مستقلة تع�ن بالمعرفة اإلسالمية، وتقديم خدمات تفيد المجتمع األس�ق

، تابعت دار الفتوى اتصاالتها بالشخصيات الدولية والمؤسسات اإلسالمية العالمية  ي
ومن خالل نهجها التواف�ق

بقيادة وتوجيه أمينها العام فضيلة الشيخ  أ.د/سليم علوان. 
ي العديد من المناصب اإلدارية والدينية. كما كان سماحته ضيفا 

ن فضيلة الشيخ أ.د/سليم علوان �ن وقد تم تعي�ي
ق آسيا.  ق األوسط وجنوب �ش الية وأوروبا وال�ش ي إفريقية وأس�ق

ي العديد من الجامعات والمساجد �ن
ا �ن محا�ن

ة صاحب السمو  ي ح�ن
ي الدروس الحسنية الملكية الخاصة �ن

باإلضافة إىل استضافته للحضور والمشاركة �ن
ف عىل اتفاقيات التعاون األكاديمية مع العديد من الجامعات والمؤسسات اإلسالمية  ملك المغرب. وقد أ�ش

ي العالم.
الرائدة �ن

الخارج  ي 
و�ن الية  أس�ق ي 

�ن واالجتماعية  األكاديمية  األنشطة  ي 
�ن أيضا  الية  األس�ق الفتوى  دار  مندوبو  يشارك  كما 

ي المؤتمرات اإلقليمية والمحافل الدولية كمؤسسة تدعو إىل الوسطية واالعتدال.
الية �ن ن أس�ق ممثل�ي
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المقدمة
ي وقت التسبيح

أك�ث من أربعة قرون والعقيدة المرشدة يرددها المؤذنون �ن
العقيدة  يدرس   )6٢٠ سنة  ي 

)تو�ن عساكر  بن  الدين  فخر  محمد  بن  الرحمن  عبد  منصور  أبو  الشيخ  كان 
ي المدرسة الصالحية قرب المسجد األق�.

ي مدينة القدس �ن
االمرشدة �ن

ي سنة 845 هـ ( فـي كـتـابـه ) المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ( 
ي الدين المقريزي ) تو�ن

قال المؤرخ ت�ق
ن أن يعلنوا وقت التسبيح  ما نصه : “لما وىلي السلطان صالح الدين يوسف بن أيـوب.. تقدم األمر إىل المؤذن�ي
ي كل ليلة بسائر 

ي تعرف بالمرشدة ، فواظب المؤذنون عىل ذكرها �ن عىل الـمــآذن بالليل ، بذكر العقيدة ال�ق
جوامع م� إىل وقتنا هذا 

العقيدة المرشدة
عّزَ  اهلل  أن  يعلَم  أن  مكّلَف  كــــــــّل  عىل  يجُب  أنه  ـّــــــاك  وإيـ اهلل  أرشَدنا  إعلم   
والسفيّلَ  العلـوّيَ   • بــأسِرِه   العـــــالَم  خلَق   • مُلِكـــه  فـي  واحـــٌد  وجــــــّلَ 
مجيــــــُع   • بيهنمـا  وما  فهيما  وما  واألرَض  مواِت  والّسَ  ، والكريّسَ والرعَش 

الخالئـِق مقهوروَن بقدَرِتــــــِه  • 
فـي  شريـــــــٌك  وال  الَخلِق  فـي  مُدّبـــــٌر  معهُ  ليَس   • بـإذِنـــــِه   إال  ذرٌة  تتحرُك  ال 
ال   • والشهادِة   الغيب  عـالـُم   • نـــوٌم   وال  ِسنٌة   ُ تــــــــــأخُذه ال  قيوٌم  يّحٌ   • الُملِك  
َيــخفى عليـِه يشءٌ فـي األرِض وال فـي السماِء  •  يــــعلــُم مـــــا فـي البـّر  •  والبحِر 
وال  األرِض  ظلمـاِت  فـي  حبـــــٍة  وال    • يعلُمَهــا   إال  ورقــــــــٍة  من  تسقُط   وما 
 • علًما    ىشٍء  بكــــّل  أحــــــــــــاط   • مبني   كتـــــاٍب  فـي  إال  يـــابٍس   وال  َرطٍب 
الملُك  لـه   •   ُ يشاء ما  عىل  •قادٌر  يريُد   لما  فعـاٌل   • عددًا   ىشٍء  كـــــــــــّلَ  وأحصى 
 ُ األمساء ولـهُ   •   ُ والقضاء الحكُم  ولـــهُ    •   ُ والبقاء العّزُ  ولــــــه    • الِغنَى   ولــــــه 
ِملِكِه  فـي  يفعُل   • أعطى  لمــا  مـــــــانَع  وال   • قضى   لمـا  دافَع  ال    • الحسنى  
يـخـــــاُف  وال  ثواًبـا  يـرجو  ال    • يشاء   بما  خلِقـــــه  فـي  •ويحكُم  يريُد    مـا 
فضٌل    منـهُ  ِنعمٍة  وكّلُ    • حكٌم   عليـه  وال  )يلزمُهُ(  حّقٌ  علــيــــه  ليس    • عقابــًــا  
• موجـــوٌد قبـــل الخلِق   • ال يُسئُل عـما يفعُل ومه يُسألــوَن   •وكـّلُ ِنقمٍة منه عدٌل  
وال  أماٌم  وال  مشـاٌل  وال  َيمنيٌ   وال  تحــٌت  وال  فــــــــوٌق  وال  بعٌد  وال  قبٌل  هل  ليس    •
وال  كان   • كيَف   وال  كـاَن  أيَن  وال  كـاَن  متى  يقاُل  وال   • بعٌض   وال  كـّلٌ   وال  خلٌف 
ُص  يتخّصَ وال  بالزمــــــاِن  يتقّيَُد  ال   • الزمـــــاَن   ودّبَـر  األكـــــواَن  َن  كّوَ  • مكان  
بالمكــــان  •  وال يشغُلُ شـــــأٌن عن شــــــأن  • وال يــلحقُهُ ومهٌ  • وال يكَتنِفُهُ عقٌل  
• وال  •  وال يتصوُر فـي الومِه   • وال يــتمثُل فـي النفِس   ُص بـــــاذلهِن   • وال يتخّصَ

ُ واألفكـــــــــــاُر  •   ـَلحقُهُ األوهـــام يتكّيَـــُف فـي العقِل  • ال تــ

ُ اهـ ِميُع الَبِصري لَْيَس َكِمثِلِ ىَشءٌ َوُهَو الّسَ



ي سلم المجتمع
ي لل وثيقة سيد�ن
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أهداف الندوة
بسم هللا الرحمن الرحيم

ي 
�ن وأنزله  القلوب،  بكتابه  نّور  الذي  هلل  الحمد 

أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأْعَيت بالغته البلغاء، 
فصاحته  وأبكمت  الحكماء،  حكمته  وأعجزت 
محّمد  سّيدنا  عىل  والّسالم  والّصالة  الخطباء، 
األوفياء،  ءاله  وعىل  األتقياء،  وإمام  األنبياء،  خاتم 

وصحابته األصفياء.

وبعد، فإّن هللا تبارك وتعاىل أرسل محّمًدا صىّل هللا 
م بالهدى ودين الحّق، وختم به األنبياء 

ّ
عليه وسل

وأعجز  الكريم،  القرءان  عليه  وأنزل   ، ن والمرسل�ي
خلقه عن معارضته، وعن اإلتيان بسورة من مثله 
ّ وأنذر، وقّص عن  ي مقابلته، أمر فيه وزجر، وب�ش

�ن
ب فيه األمثال لُيتدّبر،  ، و�ن ن لُيعت�ب أحوال الماض�ي
ه،  تفس�ي بدراية  إال  المقاصد  لهذه  حصول  وال 
عىل  والوقوف  وأحكامه،  نزوله  أسباب  ومعرفة 

ناسخه ومنسوخه، ومعرفة خاّصه وعاّمه.
بالقرءان  بالّتمّسك  وأبًدا  دائًما  مطالب  والمسلم 
حياته  ي 

�ن ذلك  وتطبيق  الّتمّسك  حّق  الكريم 
ي 

�ن الّتمّسك  ذلك  ءاثار  وظهور  والعاّمة،  الخاّصة 
سلوكه وتّ�فاته.

ي ع�نا الحا�ن - ان�اف 
لكن المالحظ - وبخاصة �ن

بكتاب  الّتمّسك  عن  ن  المسلم�ي شباب  من  كث�ي 
وتقديسهم  حّبهم  أظهروا  وإن  وجّل،  عّز  ربـّبهم 
امهم له، إال أّن الواقع المعاش ُيغاير ذلك ومن  واح�ق
ن أفراًدا  ي حياة المسلم�ي

هنا كان االختالل الواضح �ن
ي حياة األّمة 

ومجتمعات، األمر الذي أوقع الوهن �ن
عىل مختلف األصعدة الّدينّية والّدنيوّية. والمتأّمل 
ي كتاب هللا تعاىل يجد الّدعوة الّ�يحة الواضحة 

�ن
ي  ال�ق العظيمة  واآلثار  الكريم،  بالقرءان  للّتمّسك 

سوف يجنيها الفرد والمجتمع من ذلك.
حياة  من  الّشباب  مرحلة  أن  فيه:  شك  ال  ومما 
باعتبارها  واألدق،  األخطر  المرحلة  هي  اإلنسان، 
وجّدته،  العمر  ونشوة   ، عي ال�ش التكليف  بداية 
ولهذا اهتم المصلحون بالّشباب، لرعاية شؤونهم، 
ووقاية  انحرافهم،  وتقويم  سلوكهم،  وتوجيه 
أخالقهم، ليعيشوا حياة سعيدة مستقّرة، ويكونوا 

. ن سعداء صالح�ي
ي ع�نا، مهملون 

ا من الّشباب �ن ً والمالحظ أّن كث�ي
الفاشلة  العقائد  تتخطفهم  مغشوشون  مضّيعون 
ُيوّجُهُهم  َه  موجِّ ال  الفاسدة،  التيارات  وتتجاذبهم 
صوب  يقودهم  لهم  قائد  وال  يف،  �ش هدٍف  نحو 
غايٍة حميدٍة، وال حاكم ُيعطيهم جهده واهتمامه، 

وعطفه وحنانه. 
ي ضياع وفراغ و�اع، ال يد تمتّد 

فلذلك تجدهم �ن
تعالج  وال  لمأساتهم،  يوضع  حّد  وال  لنجدتهم، 

أزماتهم بالجّد.
ي أي قطر من األقطار 

ي جميع األطوار و�ن
والّشباب �ن

ي 
�ن ألّنهم  نهضتها،  و�  األمم،  حضارة  عماد  هم 

بة والجهود المبذولة، سّن البذل 
ّ
سّن الهمم المتوث

والعطاء، سّن الّتضحية والفداء.
الحضارة  األخّص، هم عماد  اإلسالم عىل  وشباب 
تلك  المكّرمة،  ة 

ّ
مك من  انبثقت  ي  ال�ق الحقيقّية 

العباد إىل  الّناس من عبادة  ي أخرجت  ال�ق الحضارة 
عبادة رّب العباد.

األثر  هذا  والوسطية  االعتدال  أعداء  أدرك  ولقد 
لشباب األّمة اإلسالمّية، وأدركوا معه الّسبب الذين 
يبلغون به هذا األثر فوضعوا مخّططاتهم، وبذلوا 
مجهوداتهم للحيلولة دون الّشباب وتلك األسباب، 
متنّوعة،  تحّديات  يواجه  اإلسالم  شباب  فأصبح 

تهدف إىل إضعاف إيمانهم وإذابة شخصّياتهم.
المجتمعات  سيما  وال   ّ اإلسالمي العالم  يمرُّ 
بالغة  بظروف  اآلن  اب  االغ�ق بالد  ي 

�ن المسلمة 
ب 

ّ
يتطل ا  ممَّ سواء،  حدٍّ  عىل  والخطورة  األهمّية 

ما طالب  ، وال سيَّ ن من العلماء والمفكرّين والباحث�ي
بفكٍر  ظر  النَّ ُيمِعنوا  أن  منهم،  الُعليا  الّدراسات 
القضايا  دراسة  ي 

�ن  ، ن عميق�ي وُمْكٍث  وتأنٍّ  ثاقب 
 

ً
ة، تناول ة والمشكالت المعا�ة ذات األولويَّ البحثيَّ
االقتصاد  العقيدة والدعوة،  لموضوعات مجاالت 
العلوم  بية،  ال�ق  ، اإلسالمي الفقه  التنمية،  وقضايا 

التطبيقّية.... إلخ.

وألهمية ما تكلمنا عنه، نظمت دار الفتوى المجلس 
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الجولة االوىل
عند  المحلية  النشاطات  بعض  عىل  الوفود  جولة 

وصولهم 

ن  الدولي�ي الوفود  الية  األس�ق الفتوى  دار  استقبلت 
ي الندوة الدولية اإلسالمية والذي كان 

ن �ن المشارك�ي
 ،٢٠١9 نوفم�ب   ٢9 الجمعة  يوم  وصولهم  ابتداء 
وعىل مدى خمسة أيام، وهم  من اإلمارات العربية 
ية،  ن مال�ي أندنوسية،  بروناي،  سلطنة  المتحدة، 
، هونغ كونغ، كالدونيا  ي سنغافورة، نيوزيلندة، في�ب
فرنسا  أفغانستان،  �يالنكة،  تايالند،  الجديدة، 

ولبنان.
ي جولة 

الية �ن وقد استهل برنامج الزيارة الحافل ألس�ق
ي تهم الجالية اإلسالمية  لبعض األماكن المهمة ال�ق
الفتوى كبار  دار  مندوبو  رافق  حيث   ، ي

سيد�ن ي 
�ن

الشخصيات، وقد شملت جولتهم مجالس البلدية 
وجمعيات  خاصة  ومدارس  مساجد  المحلية، 
الثقافية،  السبت  إىل مدارس  باإلضافة  اجتماعية، 
ومكتب    2MFM اإلسالمية  الجالية  وإذاعة 
هذه  خالل  الوفد  والت�ق   ، ي

سيد�ن ي 
�ن الفتوى  دار 

رؤساء  بينهم  من  بارزين  ن  ومسؤول�ي بقادة  الجولة 
المؤسسات والجمعيات، وأعضاء البلديات ومدراء 

المدارس وبعض األئمة والدعاة والمشايخ.

بالتعاون مع المجلس  الية  ي أس�ق
اإلسالمي األعىل �ن

ندوة   ، ي ظ�ب أبو  ي 
�ن المسلمة  للمجتمعات  العالمي 

بية  ال�ق "دور  حول  دولية  إسالمية  تربوية  علمية 
رعاية  من  المسلمة  المجتمعات  أ�  ن  تمك�ي ي 

�ن
 " ي مجتمعاتها" تحت عنوان 

�ن والشباب  األطفال 
ي المجتمعات المسلمة 

تحديات الشباب المسلم �ن
لتثبيت  وذلك   ،٢٠١9-٢-١٢ ي 

سيد�ن مدينة  ي 
�ن  "

الن�ي المعتدل، الذي يدعو إىل  الشباب عىل الفكر 
واإلفراط   ، والتقص�ي الغلو  ونبذ  بالدين،  التمسك 
الممقوت،  والعنف  البغيض  واإلرهاب  والتفريط، 
ليكون  المجتمع،  ي 

�ن ي  اإليجا�ب االندماج  إىل  ويدعو 
ي 

الشاب المسلم قدوة حسنة، ونفاعا، ومساهما �ن
بناء الوطن واستقراره.

والفكر  العلم  أهل  من  وفود  فيها  شارك  وقد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  من  واالختصاص 
سنغافورة،  ية،  ن مال�ي أندنوسية،  بروناي،  سلطنة 
الجديدة،  كالدونيا  كونغ،  هونغ   ، ي في�ب نيوزلندا، 
كما  ولبنان،  فرنسا،  أفغانستان،  �يالنكا،  تايلند، 
ي الندوة ممثلون عن المؤسسات اإلسالمية 

شارك �ن
ملبورن،   ، ي

سيد�ن ا،  كانب�ي الية:  األس�ق الواليات  من 
ها. إىل جانب التمثيل لحكومة  أداليد، وبرزبن وغ�ي

الية. أس�ق

وقد تضمنت هذه الندوة المحاور اآلتية:
١ - المحور األول: »التحديات الفكرية«، ويناقش 
ي لدى الشباب، وأن التمسك  أمر تقوية االنتماء الدي�ن
ومجتمعه،  محيطه  عن  االنعزال  ي  يع�ن ال  بالدين 

ائح المجتمع. وكيفية التعايش الحسن مع كل �ش
االجتماعية  »التحديات   : ي

الثا�ن المحور   -  ٢
تتعلق  بحوث  مناقشة  ويتضمن  والنفسية«، 
والمسكرات،  المخدرات  ومشكالت  بالزواج، 

ومشكلة التفكك األ�ي. 
االقتصادية«،  »التحديات  الثالث:  المحور   -  3
البطالة،  حول  بحوثا  فيه  المشاركون  ويناقش 
المجتمع، والمشاركة  ي 

ي �ن وكيفية االندماج اإليجا�ب
ي تقوية المجتمع ونفعه.

�ن
بوية واإلعالمية«،  4 - المحور الرابع: »التحديات ال�ق
ي ن�ش االعتدال 

ويبحث دور المدارس اإلسالمية �ن

والوسطية، وتربية األجيال الصالحة، ودور اإلعالم 
ي ن�ش االعتدال والوسطية.  

الهادف �ن

القرارات  من  وثيقة  إصدار  تم  للندوة،  وكنتيجة 
ي للسلم 

ي تم إقرارها كـ "وثيقة سيد�ن والتوصيات ال�ق
مب�ن  ي 

�ن رسمًيا  عنها  اإلعالن  وتم   " المجتمعي
الموافق  الثالثاء  يوم  ويلز  ساوث  نيو  ي 

�ن لمان  ال�ب
من  العديد  الندوة  احتلت  وقد   ٢٠١9/١٢/3
العناوين واستقطبت تغطية إعالمية من عدد كب�ي 
اليا وخارجها، مما يعكس  ي أس�ق

من وسائل اإلعالم �ن
تأث�ي  فعاليتها عىل العديد من المستويات.

اإلسالمية،  الدولية  الندوة  أعمال  سبق  وقد 
ي بذكرى والدة 

ي سيد�ن
احتفال الجالية اإلسالمية �ن

األحد  يوم  والسالم  الصالة  عليه  محمد  ي  الن�ب
الية. ٢٠١9/١٢/١ تحت رعاية دار الفتوى األس�ق
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المأدبة الرسمية

، أقامت دار الفتوى  ي يوم األحد األول من ديسم�ب
�ن

أحد  ي 
�ن ن  الدولي�ي للوفود  تكريما  رسمية  مأدبة 

ي 
ق أوسطي �ن ال�ش الطابع  المرموقة ذات  المطاعم 

دار  عام  ن  أم�ي أل�ق  وقد  باراماتا،  محلة  ي 
�ن ي 

سيد�ن
ترحيب  علوان كلمة  سليم  أ.د/  الية  األس�ق الفتوى 
ة شكر فيها الضيوف الذين قدموا من بلدان  قص�ي
ي 

ي سيد�ن
عديدة لحضور الندوة اإلسالمية الدولية �ن

ي هذا المساء. 
وحضور حفل المولد السنوي الكب�ي �ن

الضيوف، شكروا  لبعض  ة  قص�ي كما كانت كلمات 
للمجتمعات  العالمي  والمجلس  الفتوى  دار  فيها 
المسلمة، وتم بعد ذلك التوجه إىل محلة هومبوش 
النبوي  المولد  ي لحفل  الدي�ن المهرجان  يقام  حيث 

يف. ال�ش

المجلس اإلسالمي األعىل  الفتوى  تحت رعاية دار 
الية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات  ي أس�ق

�ن
اإلنشادي  المهرجان  أقيم  ي 

سيد�ن ي 
�ن اإلسالمية 

ي الضخم بمناسبة ذكرى المولد  السنوي الجماه�ي
ي قاعة 

يف يوم األحد ١ ديسم�ب ٢.١9 �ن النبوي ال�ش
ي همبوش  تحت شعار "محمد 

األولمبياد الرياضية �ن
ن عام  ه  اىل جانب أم�ي ي هديك الفالح" حيث ح�ن

�ن
 ، ي الية أ.د/ سليم علوان الحسي�ن ي أس�ق

دار الفتوى �ن
ي 

�ن اإلسالمية  ية  الخ�ي المشاريــــع  جمعية  ورئيس 
شوكت  السيناتور  محيو،  محمد  األستاذ  الية  أس�ق
المجلس  لرئيس  المساعدين  رئيس   ، ي

مسلما�ن
الظل  ويلز، ووزيرة  نيو ساوث  برلمان  ي 

�ن يعي  الت�ش
رئيس  ممثال  ديب  جهاد  الظل  ووزير   ، ن فول�ق ليندا 
ي والية نيو ساوث ويلز، وزير الظل بول 

المعارضة �ن
السفراء  وعميد  فن،  جوليا  الظل  ووزيرة  لينش، 
د.عىلي  الهاشمية  األردنية  المملكة  سف�ي  العرب 
مدرك  كريم  المغرب  سف�ي  والسفراء:  كريشان 
وقنصل  نفرك،  الدين  عز  السيد  بالقنصل  ممثال 
العابد،  السيد يا�  ي 

ي سيد�ن
عام جمهورية م� �ن

وسف�ي بروناي الحاج زكريا أحمد، إىل جانب رئيس 
وأعضاء  عصفور،  بري كارل  بانكستاون كان�ق بلدية 
البلديات: عىلي كرنيب، جورج زخيا، وبالل الحايك، 
ساوث  نيو  والية  ي 

�ن الية  األس�ق طة  ال�ش وممثلو  
وفد   ، ي

األفري�ق اإلسالمي  المجلس  من  وفد  ويلز، 
اف، وفد من الجمعية الصوفية،  من جمعية األ�ش
وفد من جمعية الكمبا اإلسالمية، وفد من جمعية 
ليفربول، وفد من الجمعية السودانية االجتماعية، 
وفد   ، اىلي األس�ق المسلم  الشباب  جمعية  من  وفد 
المشايخ  من  وحشد كب�ي   ، اىلي األس�ق الكشاف  من 
واألئمة ورؤساء الجمعيات واألحزاب وممثلون عن 
الجاليات  أبناء  المؤسسات اإلعالمية واآلالف من 

العربية واألعجمية. 
إىل جانب ضيوف الجالية اإلسالمية، الدكتور عبد 
العالمي  المجلس  ي 

�ن االتصال  مدير  ي  لودي�ن العزيز 
ن العام  ي ممثال األم�ي ي أبو ظ�ب

للمجتمعات المسلمة �ن
الدكتور  المسلمة  للمجتمعات  العالمي  للمجلس 
اإلمارات  من  له  المرافق  والوفد  البشاري،  محمد 
بروناي  سلطنة  ي  مف�ق نائب  المتحدة،  العربية 
الدكتور الحاج جعفر بن مات دين، والوفد المرافق، 
ي 

يف عىلي اإلسالمية �ن رئيس جامعة السلطان ال�ش
بروناي الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينال، 
بجمهورية  واألوقاف  والحج  اإلرشاد  وزير  نائب 
ن الدين،  أفغانستان اإلسالمية الدكتور مظفري أم�ي
رئيس مجلس علماء سومطرا الشمالية من أندنوسيا 
المرافق،  والوفد  محمد  بن  شاه  عبد هللا  الدكتور 
المعاهد  إتحاد  رئيس  تاتا  محمد  توفيق  الدكتور 
ي جاكرتا ممثال الوزارة الدينية األندنوسية والوفد 

�ن
أرشد،  محمد  الشيخ  هونغ كونغ  ي  مف�ق المرافق، 
هونغ كونغ  رئيس جمعية  يانغ  الدين  نور  األستاذ 
جافاكيا  عمر  أحمد  الدكتور  اإلسالمية،  للثقافة 
من  المرافق  والوفد  ي 

فطا�ن جامعة  رئيس  نائب 
تايلند، الشيخ مصط�ن حميد من كالدونيا الجديدة، 
ش –  الشيخ خليفة محمد حا�ي من كرايست �ش
نيوزلندا، الشيخ م�ي الدين شاثيكي رئيس جمعية 
محمد  واألستاذ   ، ي في�ب ي 

�ن والجماعة  السنة  أهل 
هم من الضيوف. إمام حسن من �يلنكا، وغ�ي

أ.د/  ألقاها  بكلمة  المولد  حفل  افتتاحية  ثم كانت 
الية،  األس�ق الفتوى  لدار  العام  ن  األم�ي علوان  سليم 

االفتتاحية الرسمية 
الحفل السنوي المتعدد الثقافات بمناسبة ذكرى

يف المولد النبوي ال�ش
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لالحتفال،  ى  الك�ب القاعة  إىل  الحضور  توجه  ثم 
جمعية  لممثل  المهرجان  افتتاح  كلمة  وكانت 
المشاريــــع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي جاء فيها:
إىل  قربة  هو  وسلم  عليه  هللا  صىل  ي  الن�ب مدح 
الذي  الحق  هو  وهذا  رسول هللا،  يحبه  وأمر  هللا 
يعتقده المسلمون من أيام الرسول إىل اآلن، وليس 
المولد بدعة  ن أن عمل  المشوش�ي كما يزعم بعض 
سوى  برهان  وال  حجة  عندهم  وليس  قبيحة 
قولهم: ما فعله الرسول، وكم من أشياء يعملونها لم 
يفعلها الرسول من ذلك عمل المحاريب للمساجد 
وتنقيط المصاحف وتشكيلها وغ�ي ذلك الكث�ي من 

األعمال الحسنة مما أقره العلماء.

ن عام دار الفتوى  ثم كانت كلمة أ.د/ سليم علوان أم�ي
الية، جاء فيها:  ي أس�ق

المجلس اإلسالمي األعىل �ن
نبيه محمد  قدر  عّظَم  وتعاىل  فإن هللا سبحانه   "
وأعىل مقامه فوق كل مقام، وجعله أفضل خلقه، 
َخلقا وُخلقا، وأقسم بحياته ولم يقسم  وأحسنهم 
ي  �نِ

َ
ل ُهْم  ِإنَّ َعْمُرَك 

َ
ل سبحانه:]  قال  ه  غ�ي أحد  بحياة 

َرِتِهْم َيْعَمُهوَن[.
ْ
َسك

بصفات  متصًفا  وسلم  عليه  هللا  صىل  كان  فقد 
والعفاف،  والصلة،  واألمانة،  الصدق،  من  حسنة 
ي كل حال وأواٍن 

والكرم، والشجاعة، وطاعة هللا �ن

ولحظة ونَفس، مع الفصاحة الباهرة والنصح التام، 
ومواساة  واإلحسان،  والشفقة  والرحمة،  والرأفة 
الفقراء واأليتام واألرامل والضعفاء، وكان أشّد الناس 
ن ويشهد جنائزهم، ويعود  تواضًعا، يحبُّ المساك�ي
والصورة،  مت  السَّ حسن  مع  كله  هذا  مرضاهم، 

والنسب العظيم.
لغاتنا  بش�ق  نجتمع  هنا،  جميعا  اليوم  نحن  لذا 
عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  بوالدة  فرحا  وألواننا 
وسلم، وشكرا هلل تعاىل عىل هذه النعمة العظم، 
هللا،  رسول  يا  نحبك  نحن  لنقول:  جميعا  جئنا 

ي هديك الفالح.
محمد �ن

جئنا جميعا لنقول: إن اإلسالم دين عدل واعتدال، 
دين هدى ورحمة".

ثم ختم:
المستقبل،  أمل  أنتم  اإلسالم:  لشباب  أتوجه   "
يرفعكم، ويحميكم  والوسطية  باالعتدال  امكم  ن وال�ق
وبلدكم  مجتمعكم  ويحمي  المتطرفة،  األفكار  من 

من العنف الممقوت واإلرهاب البغيض.
فبالعلم نحارب الجهل، وباالعتدال نكافح التطرف 
وبالرحمة  المجتمع،  وبالوسطية نحصن  البغيض، 

نتصدى للعنف الممقوت. اهـ "
عن  اإلنشادية  الم�حية  عرض  ذلك  أعقب  ثم 
ي هللا 

ي ر�ن
الباز األشهب الشيخ عبد القادر الجيال�ن

ي الضخم الحفل الجماه�ي
يف بمناسبة ذكرى المولد النبوي ال�ش

دين  اإلسالم  أن  فيها  وأكد  بالحضور  فيها  رحب 
ي كل أنحاء المعمورة 

ن �ن عدل واعتدال، وأن المسلم�ي
ي محمد صىل هللا عليه  يحتفلون بذكرى والدة الن�ب
وسلم شكرا هلل تعاىل عىل هذه النعمة العظم، ثم 
الية  الفتوى األس�ق ن دار  التعاون ب�ي أنه تم  ن لهم  ب�ي
أبو  ي 

�ن المسلمة  للمجتمعات  العالمي  والمجلس 
، عىل إقامة ندوة دولية إسالمية عن تحديات  ي ظ�ب
واالهتمام  المسلمة،  المجتمعات  ي 

�ن الشباب 
ي بناء األوطان.

ي النافع �ن بدورهم اإليجا�ب
األستاذ  المشاريــــع  جمعية  رئيس  كلمة  كانت  ثم 
الجمعية  نهج  عن  فيها:  تحدث  محيو  محمد 
ي  الن�ب الكريم وسنة  القرءان  المأخوذ من  المعتدل، 

 َّ ي الن�ب المسلم  يجعل  وأن  وسلم،  عليه  هللا  صىل 
ي أقواله وأفعاله.

محمدا قدوة له �ن
ثم كانت كلمة وزير الظل جهاد ديب تحدث فيها: 
الية، شاكرا دار  ي أس�ق

ن العريق �ن عن تاريــــخ المسلم�ي
ي ن�ش ثقافة االعتدال 

الفتوى عىل دورها الريادي �ن
. اىلي ي المجتمع األس�ق

�ن
ن عام دار الفتوى أ.د/ سليم علوان   وبعد أن قدم أم�ي
ي 

ي درعا تكريميا للسيناتور شوكت مسلما�ن الحسي�ن
تقديًرا لخدماته للجالية العربية واإلسالمية.

دار  دور  عىل  مثنيا  ي 
مسلما�ن السيناتور  تحدث 

ي 
�ن والدوىلي  واإلقليمي  المحىلي  الية  األس�ق الفتوى 

ن�ش الوسطية.
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ي 
�ن األعىل  االسالمي  المجلس  الفتوى  دار  نظمت 

الية بالتعاون مع  المجلس العالمي للمجتمعات  أس�ق
ي ندوة دولية تربوية تحت عنوان  ي أبو ظ�ب

المسلمة �ن
ي المجتمعات المسلمة 

" تحديات الشباب المسلم �ن
ن ٢ ديسم�ب ٢٠١9 ي يوم االثن�ي

ي مدينة سيد�ن
" �ن

والفكر  العلم  أهل  من  وفوًدا  الندوة  استقطبت 
واالختصاص من اإلمارات العربية المتحدة، سلطنة 
نيوزلندا،  سنغافورة،  يا،  ن مال�ي أندنوسيا،  بروناي، 
تايلند،  الجديدة،  كالدونيا  كونغ،  هونغ   ، ي في�ب

�يالنكا، أفغانستان، فرنسا، ولبنان.
المؤسسات  عن  ممثلون  الندوة  ي 

�ن شارك  كما 
 ، ي

سيد�ن الية:  األس�ق الواليات  كل  من  اإلسالمية 
ها، إىل جانب  ا، وبرزبن، وغ�ي ملبورن، أداليد، كانب�ي
السيد  ويلز  ساوث  نيو  والية  طة  �ش مدير  مساعد 
المكلفة  الفرقة  ي 

�ن األول  والمفتش  سالي،  دارين 
دارين  السيد  ويلز  ساوث  نيو  طة  ب�ش بالشباب 
المفوض  الرئيس  ن  تومكي�ن نيفيل  والسيد  نيومان، 
ي والية نيو ساوث ويلز، وعدد من أفراد 

للكشافة �ن
ن بأمور  ن المكلف�ي ن والعامل�ي طة ومن األكاديمي�ي ال�ش
ن من شباب  الشباب والطفولة، وحضور كثيف مم�ي

الجالية.
افتتح الندوة األستاذ زياد الداود ثم كانت كلمة السيد 
طة نيو ساوث ويلز،  دارين سالي مساعد مدير �ش
الية  أس�ق ي 

�ن الثقافية  التعددية  عن  تحدث  الذي 
المجتمع  ي 

�ن الشباب  وضع  عن  إحصائيات  وقدم 
ي تؤدي إىل انحراف  اىلي واألوضاع األ�ية ال�ق األس�ق
الممقوت،  للعنف  وتوجههم  عامة  بصفة  الشباب 
الفتوى  دار  رأسها  وعىل  الدينية  المؤسسات  ودعا 
ي حل هذه المشاكل من خالل 

لمساعدة المجتمع �ن
الصحيحة  الدينية  بية  وال�ق الروحي  الدعم  تقديم 

عىل االعتدال والوسطية.
العزيز  عبد  الدكتور  رحب  االفتتاحية،  الكلمة  ي 

و�ن
للمجتمعات  العالمي  المجلس  ممثال  ي  لودي�ن
ين  والحا�ن ن  بالمشارك�ي  ، ي ظ�ب أبو  ي 

�ن المسلمة 
للمجتمع  القصوى  األهمية  ذات  الندوة  هذه  ي 

�ن
وشكر  عموما،  المسلمة  وللمجتمعات  اىلي  األس�ق
اهتمامهم  وعىل  تعاونهم  حسن  عىل  الفتوى  دار 
الفكر  من  حمايتهم  ي 

�ن وجهودها  الشباب  بشؤون 
األجيال عىل  وتنشئة  الممقوت  والعنف  المتطرف 

منهج االعتدال والوسطية.

ن عام دار الفتوى أ.د/ سليم علوان  ثم كانت كلمة أم�ي
الذي أكد عىل تمسك دار الفتوى بمنهجية الوسطية 
الية هم جزء من  ي أس�ق

ن �ن المسلم�ي واالعتدال وأن 
البغيض،  اإلرهاب  ومعهم ضد  اىلي  األس�ق المجتمع 

ولحمايتهم من التطرف والعنف الممقوت. 
جلول  غانم  الشيخ  الشاعر  األديب  ثم كانت كلمة 
وهي قصيدة شعرية ع�ب فيها عن شكره لدار الفتوى 
والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة لما يقومان 
به من أنشطة كهذه الندوة لخدمة الشباب المسلم 

اب.  ي بالد االغ�ق
�ن

الجلسة   ، ن جلست�ي ي 
�ن الندوة  هذه  أطوار  وجرت 

الدكتور جان عىلي من جامعة  برئاسة  األوىل كانت 
ي و تحدث فيها كل من الشيخ إبراهيم الشافعي 

سيد�ن
عن  اإلسالمية  ية  الخ�ي المشاريــــع  جمعية  ممثال 
ي 

ي العن�ية وما يسم اإلسالموفوبيا �ن
تنامي ظاهر�ق

اىلي نتيجة لنقص المعرفة باإلسالم  المجتمع األس�ق
ضمنها  من  الحلول  من  عددا  ح  واق�ق  ، ن والمسلم�ي
ي  االيجا�ب والتفاعل  االندماج  الشباب عىل  مساعدة 

ي المجتمع.
�ن

ي الذي 
ي أ�ت قلوب الحضور بمغزاها الرا�ق عنه ال�ق

ي األعظم والثواب الذي  ي النفوس حب الن�ب
يوطن �ن

ي صىل هللا عليه وسلم. يناله المحب الصادق للن�ب
قصة  تحكي  اللغات  بمختلف  فنية  فقرة  ثم كانت 
يف وإظهار المحبة والشوق إىل محمد  المولد ال�ش

أفضل خلق هللا صىل هللا عليه وسلم.

آثار  من  يف  �ش أثر  إظهار  كان  الختام  ومسك 
شعرات  وهو  وسلم،  عليه  هللا  صىل  محمد  ي  الن�ب
يفة طويلة مسندة وثابتة وممهورة بختم بعض  �ش

ن والعلماء.  السالط�ي
وقد تم توزيــــع الحلوى فرحا بهذه الذكرى العطرة.

الندوة الدولية االسالمية
ي المجتمعات المسلمة

تحديات الشباب المسلم �ن
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ويلز لشؤون  نيو ساوث  طة  ثم تحدث مفوض �ش
امج  ال�ب عن  نيومان،  دارن  ن  المفتش�ي الشباب كب�ي 
وتوعيتهم  الشباب  تثقيف  إىل  تهدف  ي  ال�ق المعدة 
ارتكاب  إىل  بهم  تؤدي  أعمال  من  وتحذيرهم 
تزيد  شأنها  من  أيضا  معدة  برامج  وإىل  الجريمة، 

فرص العمل.

الية المفوض العام  ثم تحدث رئيس الكشافة األس�ق
ن عن  عن والية نيو ساوث ويلز السيد نيفيل تومكي�ن
ي تهذيب روح الشباب وتعزيز 

دور منظمة الكشافة �ن
ي بناء المجتمع وتحصينهم من العنف 

مشاركتهم �ن
الممقوت والتطرف معززا كالمه بأرقام وإحصائيات 
من دراسات أجرتها جامعات مرموقة داخل وخارج 

الية. أس�ق
بعد ذلك، تحدثت اآلنسة جنان بقا، ممثلة جمعية 
ي العيش 

الية، عن تجربتها �ن ي أس�ق
الشباب المسلم �ن

اىلي  األس�ق المجتمع  نظرة  بتغ�ي  وتأثرها  الية  أس�ق ي 
�ن

ن بعد تواىلي العمليات اإلرهابية المذمومة  للمسلم�ي
ي العالم وتغلبها عىل هذه الصعوبة بتقديم صورة 

�ن
جيدة عن اإلسالم.

محمد  السيد  تحدث  األوىل،  الجلسة  ختام  ي 
و�ن  

ي أندنوسيا عن دور 
توفيق تاتا، ممثال الوزارة الدينية �ن

ي ن�ش األخبار واألفكار 
وسائل التواصل االجتماعي �ن

ن  والمسلم�ي اإلسالم  مغلوطة عن  ترسم صورا  ي  ال�ق
بأن يتحمل كل فرد من  الواقع  ودعا إىل تغي�ي هذا 
ي ن�ش أخبار موثوقة المصدر، 

المجتمع مسؤوليته �ن
ألن وسائل التواصل االجتماعي هي المصدر األول 

ي هذه األيام .
ي منه الشباب األخبار �ن

الذي يست�ق

شاه  نادر  محمد  الدكتور  الثانية  الجلسة  وترأس 
فيها كل  تحدث  مالبورن،  ي 

�ن موناش  جامعة  من 
التعليمي  المركز  مدير   ، فوس�ق الكالن  األستاذ  من 
مقارنة  دراسة  عن  غراث،  ماك  كيب  الخاص 
الية ومناهج بعض  ي أس�ق

للمناهج الدراسية الوزارية �ن
حيث  السالمة  مدرسة  مثل  اإلسالمية  المدارس 
اإلسالمي  للمنهج  الفتوى  دار  مراقبة  عن  تحدث 
وعن  الوزاري  المنهج  جانب  إىل  فيها  يدرس  الذي 
مدرسة  منهاج  ي 

�ن واالعتدال  الوسطية  مظاهر 

السالمة. 
مستشارة  الشعار،  نا  م�ي األستاذة  مداخلة  وجاءت 
المكلفة  الية  الحكومة األس�ق ي لدى 

الثقا�ن التنوع  ي 
�ن

، عن  ن والمسلم�ي العرب  واألطفال  الشباب  بقضايا 
ي 

�ن األ�ي  والعنف  التفكك  وإحصائيات عن  أرقام 
ي الضواحي وأرجعت 

ي تعيش �ن أوساط العائالت ال�ق
ذلك إىل الفقر من جهة وإىل تأث�ي الثقافة األم عىل 
مشددة  الية  أس�ق ي 

�ن للعيش  انتقلت  ي  ال�ق العائالت 
ورة تدخل دار الفتوى لن�ش الوعي بخطورة  عىل �ن

المشاكل العائلية عىل مستقبل األطفال. 

رفيق  الدكتور  تحدث   ، اإلعالمي الجانب  ومن 
وهي  الية،  األس�ق اإلسالمية  اإلذاعة  رئيس  ن  حس�ي
اإلذاعة اإلسالمية الوحيدة المرخصة من الحكومة 
ي تقريب المجتمع من 

الية، عن دور اإلذاعة �ن األس�ق
بعضه ون�ش الوعي والتعريف بتعاليم اإلسالم عىل 

منهج الوسطية واالعتدال. 

ي  أزم�ي الدكتورة  تحدثت   ، األكاديمي الجانب  ومن 
فليندرز  جامعة  ي 

�ن ة  المحا�ن األستاذة  ميان، 
ي أداليد، عن مسببات المشاكل األ�ية 

الية �ن األس�ق
الشباب  من  والتقرب  الصحيحة  بية  ال�ق دور  وعن 
التطرف  جماعات  من  تحصينهم  بغية  واألطفال 

والعنف الممقوت. 

بالل  الشيخ  تحدث  الثانية،  الجلسة  ختام  ي 
و�ن

ي بكر الصديق  ، مأذون نكاح وإمام مسجد أ�ب حمي�ي
ي حماية 

ي بانكستاون، عن مؤسسة الزواج ودورها �ن
�ن

ي عىل المودة والرحمة  المجتمع مبينا أن الزواج المب�ن
ي 

ن �ن ن نفسيا وناجح�ي واإلخالص ينتج أطفاال سليم�ي
المجتمع.

بتوزيــــع  الدولية  الندوة  هذه  فعاليات  واختتمت 
جماعية  وصورة  ن  للمتحدث�ي المشاركة  شهادات 
سعادتهم  عن  وا  ع�ب الذين  ن  والمشارك�ي للضيوف 
الية  أس�ق ي 

�ن المسلم  بالمجتمع  ن  المنظم�ي باهتمام 
ي  والدول المجاورة بمناقشة موضوع التحديات ال�ق
ي الظرف 

ي المجتمعات المسلمة �ن
تواجه الشباب �ن

ي األنسب .
ي والمكا�ن

الزما�ن
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المنبثقة  المجتمعي  للسلم  ي 
سيد�ن وثيقة 

عن الندوة الدولية اإلسالمية مؤلفة من 13 
صحيفة، ومما جاء فيها:

قرارات وتوصيات الوثيقة:
يف العطرة،  بمناسبة ذكرى المولد النبوي ال�ش
مع  بالتعاون  الية  األس�ق الفتوى  دار  نظمت 
ي أبو 

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة �ن
ا لرؤساء ومدراء المؤسسات  ، مؤتمًرا دوليًّ ي ظ�ب
آسيا  ق  �ش جنوب  ي 

�ن اإلسالمية  والمنظمات 
وما حولها، حول: " تحديات الشباب المسلم 
شعار  تحت   ،" المسلمة  المجتمعات  ي 

�ن
ن  ي هديك الفالح"، وذلك يوم االثن�ي

"محمد �ن
الموافق ١٢/٢/٢٠١9،  ١44١/4/5 هجرية، 

الية. ي – أس�ق
ي مدينة سيد�ن

�ن

ي مشارك  ي هذه الندوة أك�ث من مائ�ق
وقد شارك �ن

والمنظمات  المؤسسات  ومدراء  رؤساء  من 
آسيا،  ق  الية، وجنوب �ش أس�ق اإلسالمية، من 
ن عن  وبعض دول الباسفيك، إضافة إىل ممثل�ي
الية، وحضور الفت من شباب  الحكومة األس�ق

الجالية العربية واإلسالمية.
ن بحًثا  ي هذه الندوة ما يزيد عىل ثالث�ي

ّدم �ن
ُ
وق

ية تناول  ن ن العربية واإلنكل�ي ا محكًما باللغت�ي علميًّ
ق  ي دول جنوب �ش

قضايا الحضور اإلسالمي �ن
الية والفرص  آسيا وبعض دول الباسيفيك وأس�ق
بعض  بها  مرت  ي  ال�ق واألحداث  والتحديات 
الفكري  التطرف  موجات  بسبب  الدول  هذه 
ممارسات  ي 

�ن تجىل  الذي  المذموم  والتعصب 
اف جرائم  ي اق�ق

وسلوكيات غ�ي إنسانية ممثلة �ن
وأعمال إرهابية متطرفة. 

القرارات  المشاركون  أصدر  الندوة  نهاية  ي 
و�ن

والتوصيات التالية:
 

•القرارات: 
ي بناء األوطان وحمايتها 

١ - المساهمة النافعة �ن
من التطرف. 

للسلم  ي 
سيد�ن وثيقة  وإصدار  اعتماد   -  ٢

. المجتمعي
3 -  إقامة مؤتمر قاري سنوي للمجلس العالمي 
ومديري  رؤساء  يضم  المسلمة  للمجتمعات 
المؤسسات والمنظمات اإلسالمية من جنوب 

ق آسيا ودول الباسفيك.  �ش

• التوصيات: 
ئ المؤتمرون دول العالم بذكرى المولد  : يه�ن ً

أول
ن حلول األمن واألمان  يف، متمني�ي النبوي ال�ش

ي دولهم ومجتمعاتهم. 
�ن

ثانًيا: التأكيد عىل أهمية منظومة القيم الدينية 
من الحكمة والرحمة والسماحة والرفق باآلخر 
ي 

�ن وإدراجها  ها  ن�ش عىل  والعمل  والسلم، 
بوية والخطب الدينية. المناهج ال�ق

ا: تشجيع كل المبادرات الرسمية والشعبية 
ً
ثالث

ن  ي تستهدف تعزيز قيم التعايش السلمي ب�ي ال�ق
بينها  فيما  والتعاون  المجتمع  ائح  �ش مختلف 
وا 

ُ
ول

ُ
)َوق تعاىل:  هللا  بقول  عمال   ، الخ�ي عىل 

اِس ُحْسًنا(. ِللنَّ
لتنسيق  اإلسالمية  المنظمات  دعوة  رابًعا: 
الروحي  األمن  بتحقيق  الدافعة  الجهود 
كل  من  وتحصينها  المسلمة،  للمجتمعات 
وأهل  المذموم،  والتعصب  التطرف  تيارات 
هللا  رسول  لقول   

ً
امتثال المردية،  األهواء 

ي  ِ
�ن نَ  ُمْؤِمِن�ي

ْ
ال "مَثُل  وسلم:  عليه  هللا  صىل 

َجَسِد 
ْ
ال َمَثُل  وَتعاُطِفِهْم،  وَتَراُحِمِهْم  ِهْم  َتَوادِّ

جسِد 
ْ
ال ساِئُر  لُه  َتداَع  ُعْضٌو  ِمْنُه  اْشَتَك  ا 

َ
ِإذ

" متفق عليه، مجددين الدعوة  ُحمَّ
ْ
بالسَهِر وال

عىل  الصف  وتوحيد  الكلمة  وجمع  للتعاون 
الحق والهدى.

المؤسسات  ن  ب�ي التعاون  تكثيف  خامًسا: 
وغ�ي  الحكومية  والمؤسسات  اإلسالمية 
ي  اإليجا�ب االندماج  برامج  إنجاح  ي 

�ن الحكومية 

ي للسلم المجتمعي المنبثقة عن الندوة الدولية اإلسالمية
وثيقة سيد�ن
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عدل  دين  اإلسالم  أن  عىل  والتأكيد  النافع، 
وسالم، وينبذ اإلرهاب المذموم. 

فاعلة  اتيجية  اس�ق وضع  عىل  العمل  سادًسا: 
الفكري  سيما  التطرف،  أنواع  كل  لمواجهة 
ي 

اك قيادات المجتمعات المسلمة �ن منها، وإ�ش
ي صياغتها وتنفيذها.

بلدانها �ن

الدعاة  تأهيل  ورة  �ن عىل  التشديد  سابًعا: 
وتزويدهم  مجاالتهم  ي 

�ن وتمكينهم  واألئمة 
الوسطية  لتحقيق  الكافية  العلمية  بالمعرفة 

واالعتدال، سيما األمن الفكري لكل األفراد.

المسلمة  مجتمعاتنا  عىل  الحض  نؤكد  ثامنا: 
األوطان  إىل  واإلحسان  الخ�ي  لتقديم 
والمساهمة  احتضنتهم،  ي  ال�ق والمجتمعات 
من  وحمايتها  األوطان،  بناء  ي 

�ن معهم  الفاعلة 
التطرف والعنف الممقوت.

األطفال  توعية  أهمية  عىل  نؤكد  تاسًعا: 
ي مختلف مراحل التعليم بأن الدين 

والشباب �ن
المسلم،  ولغ�ي  للمسلم  الخ�ي  بمحبة  يأمرنا 
عمال بقول رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: 
اِس  يَماِن َح�قَّ ُيِحبَّ ِللنَّ ِ

ْ
 اإل

َ
ُغ َعْبٌد َحِقيَقة

ُ
 َيْبل

َ
"ل

حبان  ابن  "رواه  الخ�ي من  لنفسه  ُيِحبُّ  َما 
عىل  الفرص  تفويت  فيه  وهذا  صحيحه،  ي 

�ن
باسم  الممقوت  العنف  باستخدام  ن  المتطرف�ي

الدين. 

بتجريم  الدوىلي  المجتمع  مطالبة  ا:  ً عا�ش
الداعمة  والدول  ي 

و�ن اإللك�ق البغيض  اإلرهاب 
له.

، ومالحقة  ي التكف�ي
: تجريم الغلو �ن حادي ع�ش

ومنصات  اإلعالمية،  المنصات  عىل  مروجيه 
. التواصل االجتماعي

دور  أهمية  عىل  كون  المش�ق أكد   : ع�ش ي 
ثا�ن

ي 
�ن األمهات  دور  وخاصة  المجتمع،  ي 

�ن المرأة 
رعاية األجيال وتربيتهم عىل األخالق السمحة، 
دوًرا  إلعطائها  اإلسالمية  المؤسسات  ودعوة 

ي إداراتها.
أك�ث �ن

الحكومات  كون  المش�ق طالب   : ع�ش ثالث 
واإلعالمية  بوية  ال�ق الرسمية  المؤسسات  ع�ب 
لن�ش  المساهمة  ي 

�ن الجاد  العمل  ها  وغ�ي
وأدواته،  التطرف  ونبذ  والوسطية،  االعتدال 
وتنقية المناهج الدراسية من األفكار المغلوطة 

أو الداعمة للتطرف.

العالمي  المجلس  مطالبة   : ع�ش رابع 
أجل  من  أك�ث  التعاون  المسلمة  للمجتمعات 
ي 

بوية �ن ال�ق العلمية  الندوات  توسعة مثل هذه 
ي ن�ش االعتدال 

العديد من البلدان للمساهمة �ن
والوسطية وحماية الوطن والمواطن.

قيم  تعزيز  أهمية  عىل  التأكيد   : ع�ش خامس 
ي كفلتها الدسات�ي  ي ال�ق ي الوط�ن االندماج اإليجا�ب
الوطنية، وقد نصت عىل نبذ األفكار المنحرفة 
ي تعيق مشاريــــع الوحدة الوطنية، وتعكر من  ال�ق
صفو االنسجام والتعايش الحسن فيما بينهم .

بوية  ال�ق العلمية  الندوة  هذه  وح�ن  هذا 
ورؤساء  ومفتون  دينيون  وزراء  اإلسالمية 
ي 

�ن ونحوهم  ودكاترة جامعيون  علماء  مجالس 
ية وبروناي وسنغافورة  ن كل من أندنوسية ومال�ي
وهونغ  ونيوزلندا  ي  وفي�ب و�يالنكا  وتايلند 
وفرنسا  الجديدة  وكالدونيا  وأفغانستان  كونغ 
واإلمارات العربية المتحدة ولبنان وكل الواليات 
الحكومة  عن  ن  ممثل�ي جانب  إىل  الية،  األس�ق

الية. األس�ق

ي ختام الندوة أرسل المشاركون برقية شكر 
و�ن

الندوة  هذه  إقامة  لتسهيلها  الية  أس�ق دولة  إىل 
برقية  أصدروا  كما   ، ي

سيد�ن مدينة  ي 
�ن الدولية 

العالمي  للمجلس  العامة  األمانة  إىل  شكر 
وعىل   ، ي ظ�ب أبو  ي 

�ن المسلمة  للمجتمعات 
رأسها معاىلي الدكتور عىلي النعيمي وأمينه العام 
وكذا  التعاون،  عىل  البشاري  محمد  الدكتور 
الشكر الجزيل لدار الفتوى المجلس اإلسالمي 
سليم  أ.د/  العام  وأمينها  الية  أس�ق ي 

�ن األعىل 
لتحقيق  الرامية  المبادرات  ودعم كل  علوان، 

. النفع والسلم المجتمعي
وهللا وىلي التوفيق.



ي سلم المجتمع
ي لل وثيقة سيد�ن
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ي والوداع
ي مدينة سيد�ن

الجولة �ن
نيو ساوث ويلز،  ي والية 

اىلي �ن لمان األس�ق ال�ب  زيارة 
الزيارة  واختتمت  الوفود،  جولة  ضمن  من  كانت 

ي منها: بأخذ الصور التذكارية وبتبادل الهدايا ال�ق
تقدير  شهادة  ي 

مسلما�ن شوكت  السيناتور  تقديم 
ن عام المجلس  برلمانية للدكتور محمد البشاري أم�ي
، تسلمها  ي ي أبو ظ�ب

العالمي للمجتمعات المسلمة �ن
ي الندوة الدولية اإلسالمية.

عنه ممثل المجلس �ن
جمعية  رئيس  محيو  محمد  األستاذ  وتقديم 
للسيناتور  تكريميا  درعا  الية  أس�ق ي 

�ن المشاريــــع 
  . ي

شوكت مسلما�ن
جالوا  بحرية  ترفيهية  رحلة  إىل  الوفود  ِخذت 

ُ
أ ثم 

ي مدينة 
فيها عىل أهم المعالم البارزة والتاريخية �ن

ي وتم خاللها تقديم كلمات الشكر من ممثل 
سيد�ن

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومن بعض 
الضيوف.

والفرح  الندوة،  وفود  توديع  التاىلي  اليوم  ي 
�ن وتم 

وال�ور عىل وجوههم، عىل أمل اللقاء مرة أخرى 
للتعاون عىل ن�ش االعتدال والوسطية لحماية أمن 

البالد، وأفكار العباد.

ي وسائل اإلعالم
الندوه �ن

عن  وموضوعها  الدولية  اإلسالمية  الندوة  لفتت 
أهمية صيغة التعايش الحسن والتفاعل واالندماج 
ن  المشارك�ي أنظار  المجتمع،  أطياف  ن  ب�ي ي  اإليجا�ب

ين الذين أكدوا دعمهم لهذه الندوة.  والحا�ن
ي  الرسالة الواضحة والشفافية العالية جعلت مندو�ب
الجالية  والعالمية كإذاعة  المحلية  اإلعالم  وسائل 
الوحيدة  اإلسالمية  اإلذاعة  تعت�ب  ي  ال�ق اإلسالمية 
ها من  الية وغ�ي المرخصة من قبل الحكومة األس�ق
والمقروءة،  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل 
صورة  لنقل  ين  والحا�ن ن  المشارك�ي عىل  يجولون 

اىلي والعالم. نقية عن هذه الندوة للمجتمع األس�ق

رافقت  ي  ال�ق اللغات  تعدد  هو  لإلنتباه  والالفت 
ن  التغطية اإلعالمية لهذا الحدث حيث تنوعت ب�ي
ن باللغة العربية واإلندنوسية  ن من الناطق�ي المراسل�ي

ية. ن والبنغالية والمااليو باإلضافة إىل اإلنكل�ي

ي للسلم المجتمعي
إعالن وثيقة سيد�ن

ويلز  ساوث  نيو  برلمان  زيارة  تمت  التاىلي  اليوم  ي 
�ن

ي استقبال الوفود األستاذ جان عجاقة 
حيث كان �ن

السناتور  ثم  مكتبه  ي 
�ن يعي  الت�ش المجلس  رئيس 

ي الذي جال مع الوفد داخل قاعات 
شوكت مسلما�ن

لمان شارحا كيفية س�ي عملية التصويت وإصدار  ال�ب
الندوة  إعالن مقررات وتوصيات  تم  ثم   . القرارت 
ي 

ي أطلق عليها وثيقة سيد�ن الدولية اإلسالمية وال�ق
. للسلم المجتمعي


