بسم هللا الرحمن الرحيم
َ ُ ْ ُ َ
هُ َ ََُْ ََ ُ ُُ َ ُْ ْ ُ َ
"وق ِل اع َملوا ف َس ََ َيى اَّلل عملكم ورسوله والمؤ ِمنون"
صدق هللا العظيم
أخ معال األستاذ الدكتور /محمد مختار جمعة وزير األوقاف
حضات أصحاب المعال الوزراء الضيوف
مضيفنا الكريم األستاذ الدكتور /شوق عالم مفت الديار المضية
حضات أصحاب السعادة السفراء وممثل الدول
المفتي والعلماء األجالء
حضات أصحاب الفضيلة
َ
الحضور الكريم
يرسن أن التق بكم اليوم ق افتتاح هذا المؤتمر العالم المرموق؛ ذلك المحفل الهام ذو المقام الرفيع الذي بات
ً
ُ
متمية تجمع ثلة من أفاضل العلماء الذين يساهمون ق إثراء الفكر اإلسالم ،وإعالء رايات التنوير،
منصة سنوية
َ
وتعزيز منهاجية السماحة.
وتأن هذه النسخة من المؤتمر ق سياق له أهمية خاصة؛ إذ يعت بإحدى أهم القضايا الحيوية وه المتعلقة بأهمية
االستفادة من التطور التكنولوخ والتفاعل مع معطيات العض الرقم ق سبيل دعم الفتوى واإلفتاء والنهوض بهما.
السادة الحضور؛
ً
اهتماما َ ً
كبيا نحو اعتماد نهج شامل
تشهد مض نقلة حضارية كيى لبناء مض الرقمية؛ حيث أولت الدولة المضية
للتحول إل مجتمع رقم متكامل تتم من خالله تبت أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة األداء الحكوم ،ورقمنه الخدمات
تحسي جودة حياة المض َيي.
للمواطني عل النحو الذي يسهم ق
المقدمة
َ
َ
الرسعية ق شت مجاالت الحياة الت تنظمها ر
وإذ تمثل مؤسسات اإلفتاء المرجعية ر
الرسيعة السمحة ،والحصن
المنيع للذود عن األمة اإلسالمية ق مواجهة فوض الفتاوى الت تبثها الجماعات الظالمية.
تسخي كافة اإلمكانات لتعزيز قدراتها الرقمية وتمكينها من التجاوب مع
ولذا فلقد أصبح من الضوري والحتم
َ
وتيتها يوما تلو يوم.
متطلبات
المستفتيي بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية الت باتت تتسارع َ
َ
ومن هنا تيز أهمية استخدام الوسائل الرقمية ق خدمة الدعوى واالفتاء ق ظل ما يمثالنه من مكون أساس ق
تشكيل البنيان الفكري للمواطن المضي والذي يعد الهدف األسم ق مض الرقمية.
وتتنوع المجاالت الت يمكن من خاللها توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة الفتوى واالفتاء؛ والت من أبرزها رقمنه
والمستفتيي عي
المواطني
أداء مؤسسات اإلفتاء ،وبناء قاعدة بيانات للفتاوى ،وخلق آليات رقمية للتواصل مع
َ
َ
ى
منصات إلكيونية أو تطبيقات عل الهاتف المحمول ،وكذلك الربط َبي مؤسسات االفتاء لتحقيق التعاون االفتان،
واالستفادة من التكنولوجيات الرقمية ق دعم االجتهاد الجمع؛ فضال عن إنشاء أكاديميات افياضية لتأهيل واعداد
المفتي.
َ
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كذلك ينبع وضع تصور علم متكامل لالستفادة من تكنولوجيا الذكاء االصطناع ق تحليل وتصنيف الفتاوى
اإللكيونية ،وتقديم الفتوى عن ُبعد عل مدار الساعة.
السادة الحضور؛
يأن انعقاد هذا المؤتمر ق وقت تيسخ فيه قواعد مض الرقمية مع اقياب انتقال الحكومة إل العاصمة اإلدارية
الجديدة ومع تسارع خىط التحول الرقم ق جميع مؤسسات الدولة ومن بينها دار اإلفتاء المضية الت تعلو منذ
لنرس الوع الصحيح ،وبيان أحكام ر
نشأتها وعي التاري خ كضح ديت وقامة يحمل لواء التجديد ر
الرسيعة ،وخدمة
والمواطني.
الوطن
َ
ولقد أحسنت دار اإلفتاء المضية واألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء ق العالم تحت قيادة فضيلة األستاذ الدكتور
ً
ً
َ
كبية ومهمة ق
شوق عالم االستفادة بهذا التقدم التكنولوخ؛ فبذلت عل مدار السنوات الماضية
مجهودات َ
ٍ
مجاالت التطور الرقم ،واستخدمت سائر الوسائل التقنية الحديثة ر
لنرس الرؤية الحضارية وليسيخ صورة صحيحة
ً
جرسا قويا للتواصل واليابط َبي
لديننا الحنيف ق المحافل الدولية ،وكانت األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء
ر
مؤسسات الفتوى ق سبيل تحقيق أهدافها المشيكة ،والت يأن عل رأسها دعم البنية التكنولوجية ونرس التقنية
الرقمية ق دور وهيئات اإلفتاء.
واستكماال لهذه الجهود العظيمة؛ تنطلق فعاليات مؤتمرها السادس تحت عنوان "مؤسسات الفتوى ق العض
َ
طريق من أجل تعزيز التعاون الرقم َبي دور وهيئات
الرقم ..تحديات التطوير وآليات التعاون"؛ والذي يعد خارطة
ٍ
متكامل تتبناه األمانة العامة ق سبيل المشاركة الفاعلة ق دعم عملية الفتوى واإلفتاء.
منهج
اإلفتاء َوفق
ٍ
ٍ
َ ً
توفي جميع األدوات العلمية والتقنية لمساعدة
تدخ َر جهدا ق َ
وإنت ألؤكد أن الدولة المضية بجميع مؤسساتها لن ِ
األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء ق سعيها الدؤوب نحو دعم البنية التكنولوجية والتحول الرقم لسائر مؤسسات
الفتوى ق العالم.
ِّ
وق الختام؛ أتوجه بالشكر لكافة السادة الحضور وأقدر تواجد ضيوف مض األعزاء ق ظل ظروف الجائحة الحالية؛
ً
جميعا بأهمية التعاون من أجل أن نصل إل دعم أوطاننا ،وإعالء راية ديننا،
خي دليل عل إيماننا
فتواجدكم معنا هو َ
عازمي متآزرين.
ومواجهة تحديات العض
َ
َّ
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع علماء دار اإلفتاء المضية واألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء ق العالم
والعاملي بها تحت قيادة فضيلة المفت عل ما يبذلونه ق سبيل ِرفعة الدين والوطن.
َ
َّ َ
ً
درعا منيعا للوسطية ومرجعا قويما لصحيح اإلسالم.
َوفقنا هللا جميعا ألداء رسالتنا وتحقيق رؤيتنا لتبق مض دوما
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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