
 

   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  القضاء األسرتايل يدين مصطفى راشد صاحب "االفتكاسات" الدينية املثرية للجدل بتهم التشهري 
 . يدعي أزهريته وأستاذيته واألزهر الشريف يتربأ منه •
السمعة سرتايل يطالبه بتعويضات على التشهري وتشويه األوفق حكم احملكمة: جملس األئمة الفيدرايل  •

 .واألضرار املعنوية اليت حلقت به
   

يكسب دعوى قضائية ضد املدعو مصطفى راشد جبرم التشهري وانتحال صفة مفيت أسرتاليا   (ANIC) جملس االئمة الفيدرايل األسرتايل 
 .وترويج الفتاوي واالدعاءات واملنشورات الكاذبة على شبكة االنرتنت

 
إبصدار منشورات تدعي زورا أبنه مفيت أسرتاليا الوحيد املنتخب ورئيس "االحتاد العاملي للمسلمني من أجل  لقد قام املدعو مصطفى راشد 

ا  السالم" اليت ادعى أ�ا املنظمة الوحيدة املسجلة يف أسرتاليا لألئمة املسلمني، وهي ادعاءات كاذبة وليس هلا أي أساس من الصحة كذبته
 .احملكمة

 

 :د قد صرح ألحد املواقع اإللكرتونية بتصرحيات كاذبة ادعي فيها كذاب وهبتا� أنوكان املدعو مصطفى راش
 .جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل متعاطف مع اإلرهابيني . أ

  جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل جيمع عناصر من أتباع داعش . ب
  خالل األموال اليت تقدمها قطر وتركيا للمجلس املزيفجملس األئمة الفيدرايل األسرتايل يقوم بتمويل داعش والقاعدة من   . ت
   جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل جملس إجرامي  . ث
جملس األئمة الفدرايل األسرتايل يشكل خطر للمجتمع األسرتايل ويتبىن العنف واإلجرام ويرفض حرية التعبري وحقوق من ليس مبسلم   . ج

  .سين
  .س اتبع لإلخوان املسلمني جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل جمل . ح
 .جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل جملس مزيف وغري رمسي . خ

 



 
 
 

ضد املدعو مصطفى راشد جبرم التشهري ضد جملس   2021يونيو    10حكمت احملكمة األسرتالية يوم اخلميس  وإزاء هذه االهتامات الباطلة
  .األئمة الفيدرايل األسرتايل 

 

واالفرتاء واألضرار   ي وتعويض جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل عن التشهريضمصطفى راشد بدفع شىت مصاريف التقاوقررت احملكمة إجبار 
 . اليت حلقت به  املعنويةالنفسية و 

 

يل  وأكد الشيخ/ شادي السليمان رئيس جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل، على نزاهة القضاء األسرتايل، وأن كسب جملس األئمة الفيدرا 
فى  األسرتايل القضية املرفوعة ضد مصطفى راشد دليل واضح على كذبه، وافرتائه يف كل ما يدعيه، وأنه مفيت أسرتاليا، وقال: إن املدعو "مصط

املسلمة يف    راشد" ليس مفتيا ألسرتاليا وال إماًما يف أي مسجد من مساجدها أو مركز إسالمي ومل يعتل منربا قط يف أسرتاليا وال عالقة له ابجلالية 
  .اسرتاليا، وليس له أي اعتبار من أحد من اجلالية املسلمة او املؤسسات احلكومية

 

  كما صرح مصدر مسؤول يف جملس األئمة أن ما يردده املدعو مصطفى راشد وكالمه يف اإلسالم ال صلة له ابإلسالم أصال وادعاءاته اليت يروج 
ؤسسات الدينية املتخصصة يف العامل كله، وكان األزهر الشريف قد أصدر بيا� أبن مصطفى راشد ال  هلا يف اإلعالم مرفوضة من كل اهليئات وامل

  .حيمل شهادة دكتوراه من األزهر ومل يعمل أستاذا للشريعة يف يوم من األ�م ال يف األزهر وال يف أي جامعة 
 

يف زاوية يف اسرتاليا، وقد صرح وشهد بذلك فضيلة األستاذ الدكتور/   ومن املعروف أيضا أنه مل يكن إماما يف أي مسجد صغري أو كبري وال حىت
 .عباس شومان وكيل األزهر السابق بعد ز�رته إىل أسرتاليا منذ ثالثة أعوام

 

االفرتاء  وبعد حكم احملكمة فإن جملس األئمة الفيدرايل األسرتايل سيالحق املدعو مصطفي راشد ويطالبه بدفع تعويضات ملا اقرتفه من جرم 
واحلضاري بكفاءة واقتدار وتلتزم   يوالتشهري وتشويه مؤسسات حمرتمة متثل مجوع املسلمني يف اسرتاليا وتؤدى دورها التنويري والتثقيفي والدعو 

  .ابلقانون وتتعامل مع كل مؤسسات الدولة الرمسية يف خدمة اجملتمع عامة واملسلمني بشكل خاص
 

الفيدرايل األسرتايل يف رفع دعاوى قضائية ضد املؤسسات اإلعالمية اليت تصر على استضافة هذا الرجل وتعرفه أبنه  كما يفكر جملس األئمة 
نه به  عامل أزهري، ومفيت أسرتاليا وقد تواصل اجمللس معهم وبني هلم حقيقة األمر. وأن الرجل ليس مفتيا وال حىت إماما يف مسجد وأن ما يقدمو 

 .غري صحيح
 

:   2020/00195549رار احملكمة قضية رقم:  نسخة عن ق
https://www.anic.org.au/case2020/00195549   
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