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امل�ؤ�شر العاملي للفتوى (:)2021-2018
درا�سة يف احلقل الإفتائي للإ�سالمويني ودالالته يف عامل متغري
قراءة وتعقيب :ح�سني القا�ضي

(((

�صدر «امل�ؤ�شر العاملي للفتوى» ( )Global fatwa indexعن دار الإفتاء
امل�صرية ،لري�صد ح�صاد ال�سنوات الأربعة بني عامي (  )2021-2018من خالل
درا�سة احلالة الإفتائية لـ ( )24دولة على م�ستوى العامل ،واعتمد على حتليل عينة
مقدارها ( 2مليون و� 600ألف فتوى) ،ا�ستنا ًدا �إلى «حمرك البحث الإلكرتوين
للم�ؤ�شر العاملي للفتوى» ،وقد �شملت العينة �أبرز املو�ضوعات على ال�ساحة الإفتائية
التي نتناولها من خالل هذه الدرا�سة.

((( باحث �أكادميي م�صري.
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مقدمة
جاء امل�ؤ�شر يف ثالثة جملدات (تقارير) بالألوان ،الأول حتت عنوان« :م�ؤ�شر
الفتوى املقارن :اال�ستمرار والتغيري يف اخلطاب الإفتائي عاملي ًا( ،درا�سة مقارنة
للفرتة من عام  2018حتى الن�صف الأول من عام 2021م)� 135( ،صفحة) ،وجاء
املجلد الثاين حتت عنوان« :ح�صاد � 258( ،»2020صفحة) ،وجاء املجلد الثالث
حتت عنوان« :حالة الفتوى يف العامل ..فقه ما بعد كورونا والرقمنة والق�ضايا
االجتماعية» (تقرير ن�صف �سنوي من  1يناير (كانون الثاين) � 2021إلى 30
يونيو (حزيران) � 206( ) 2021صفحات).
هذه الأعمال (التقارير) الثالثة غري متاحة للقارئ ،لكنها متاحة ل�صناع
القرار ،وبع�ض الباحثني والأكادمييني املتخ�ص�صني ،ومن َث َّم فال حتتوي على
�إ�شارة لدور ن�شر ،لأنها �إ�صدار م�ؤ�س�سة دار الإفتاء ولي�س دار ن�شر ،وامل�ؤ�س�سة
لي�س لها دار ن�شر جتارية ،وت�أتي هذه التقارير ثمرة من ثمرات امل�ؤمتر ال�ساد�س
والأخري الذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء يف العامل يف �أغ�سط�س
(�آب) بالقاهرة ،حتت عنوان «م�ؤ�س�سات الفتوى يف الع�صر الرقمي حتديات
التطوير و�آليات التعاون» .هذا ومت ت�أ�سي�س «امل�ؤ�شر العاملي للفتوى» عام ،2018
وا�شرتك يف �إعداده فريق كبري من الباحثني واملفكرين يف التخ�ص�صات املختلفة،
الفكرية وال�شرعية والثقافية واالقت�صادية والعلوم ال�سيا�سية ،وخرباء حتليل،
ليتي�سر لهم ا�ست�شراف الر�ؤية امل�ستقبلية للتيارات الإ�سالموية .ينق�سم امل�شرتكون
يف العمل �إلى ثالث فرق :فريق ر�صد الفتاوى ،وفريق املحررين ،وفريق املحللني،
و�أما املادة نف�سها فيتم جمعها من خالل حمرك البحث اخلا�ص بامل�ؤ�شر العاملي،
وهو الأول من نوعه .وحمرك م�ؤ�شر الفتوى عبارة عن :بوابة رقمية �إلكرتونية يتم
من خاللها ر�صد الفتاوى �آل ًّيا وحتليلها ،والوقوف على مكامن اخللل يف الفكر
املتطرف ،باالعتماد على خدمات التحول الرقمي يف جمع الفتاوى وتتبع جديدها
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عرب مواقع الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي؛ ال�ستخراج امل�ؤ�شرات التي تفيد
و�صناع القرار.
املعنيني ُ
كل ذلك حتت �إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور �شوقي عالم ،مفتي الديار امل�صرية،
والدكتور �إبراهيم جنم ،الأمني العام لدور وهيئات الإفتاء يف العامل ،والدكتور
طارق �أبو ه�شيمة ،مدير امل�ؤ�شر ورئي�س وحدة الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف دار
الإفتاء امل�صرية.
ُتعد �إ�صدارات امل�ؤ�شر العاملي للفتوى من �أهم الإ�صدارات يف التاريخ الإفتائي،
من حيث ر�صد الفتاوى الدينية وحتليلها ،وا�ستخدام م�ؤ�شرات الفتوى عرب
الإح�صاءات والأرقام ،ال �سيما �أنه ي�ساعد امل�ؤ�س�سات الإفتائية الر�سمية يف الدول
املختلفة لتكون على وعي مبخاطر الفتاوى غري املن�ضبطة واملتطرفة ديني ًا ،وح ّثها
على تقدمي الأجوبة قبل �أن ُتعر�ض عليها الأ�سئلة يف املجاالت كافة ،خ�صو�ص ًا يف
جمال درا�سة وتتبع وتفنيد الفتاوى ال�صادرة عن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي.
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ك�شف امل�ؤ�شر عن ت�أثري الفتوى على املجتمعات و�صناعة الأحداث ،و ُيعد مثا ًال
للتحول الرقمي يف املجال الإفتائي بتحويل الفتوى �إلى �أرقام ميكن حتليلها ،ف�إنه
ر�صدا دقي ًقا حلالة
يقدم ل�صانع القرار والباحثني
واملراكز البحثية املتخ�ص�صةً ،
ِ
الفتوى يف �أربعني دولة.
وك�شف عن احل�صاد الإفتائي لتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�أداء اللجان
الإلكرتونية للجماعات الإ�سالموية ،واال�ستمرارية والتغيري يف اخلطاب الإفتائي
للتنظيمات الإرهابية ،وم�ؤ�شرات �صعودها وهبوطها ،وا�ستغاللها للأزمات
االقت�صادية وال�سيا�سية وال�صحية يف عدد من الدول ،وكيف �أن فتاوى اجلماعات
دعمت ظاهرة الإ�سالموفوبيا ،مما يعك�س مدى ن�شاط وتوغل الفكر
املتطرفة َّ
املت�شدد.
اخلطاب الإفتائي ب�شقيه الر�سمي وغري
ر�صد امل�ؤ�شر ()2021-2018
َ
الر�سمي ،يف دول خمتلفة ،حمدد ًا اخلريطة الإفتائية لكل دولة على حدة ،بق�صد
الك�شف عن ت�أثري الفتوى يف املجتمعات و�صناعة الأحداث ،مقدما ر�ؤية ا�ست�شرافية
ل�صناع القرار والباحثني ملعرفة �أثر الفتاوى يف �صناعة الفكر املعتدل �أو الفكر
ُ
املتطرف ،ويف درا�سة دو ِر امل�ؤ�س�سات الر�سمية ومدى القيام �-أو عدم القيام-
حتد يواجهها ،وهو الفتاوى ال�صادرة عن اجلماعات املتطرفة
بواجبها �أمام �أكرب ٍ
التي تعتمد على التوظيف ال�سيا�سي للدين.
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�أو ًال :امل�ؤ�شر العاملي للفتوى :املنهج ور�صد اخلطاب الإفتائي الإرهابي
اعتمد امل�ؤ�شر على فتاوى امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وفتاوى التنظيمات الإرهابية،
ُ
وطبقت العينة املختارة على منهجني :الأول :كمي ،وجرى خاللها املتابعة اليومية
للفتاوى وح�صر املكرر ،والثاين :نوعية�ُ ،سجلت فيها املالحظات التي ي�صعب
ر�صدها باملقايي�س الكمية ،فا�ستعمل امل�ؤ�شر لذلك منهجية تعتمد على م�ضمون
املادة ا�ستكما ًال جلهود الر�صد الكمي حتى تكون ال�صورة �أكرث و�ضوحا ودقة.
ات�سمت منهجية امل�ؤ�شر بتنوع منافذ العينة ،ما بني م�ؤ�س�سات �إفتائية ر�سمية
عربية و�أجنبية (عددها « ،)»500ومواقع متخ�ص�صة ( ،)1500و�صحف ومواقع
غري �إخبارية (عددها « ،)»200وقنوات تلفزيونية (عددها « ،)»100وح�سابات
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أخرى كالكتب والإ�صدارات املرئية (عددها
« .)»20000و�صنف الفتوى �إلى ( )30ت�صنيفا ،مما ُي�س ِّهل معرفة جماالت الفتوى
وم�صدرها و�أماكن ن�شرها ،ومتكني الباحثني من معرفة هوية م�صدر الفتوى
وجن�سيته وانتمائه ونطاق الفتوى اجلغرايف والزمني ،ف�أ�صبحت الفتوى حية
متحركة ،من خالل حتويل البيانات الإح�صائية املوجودة يف ال�سجالت وامل�ستندات
من مادة خام �إلى بيانات لها �أبعادها ت�سهم يف حتديد امل�شكلة وامل�ساعدة على
الت�شخي�ص ،ومعرفة بيئة الفتوى و�أ�سبابها وم�صدرها وتوجهاته.
اعتمد امل�ؤ�شر على منهج «امل�سح الإعالمي» ،وهو من �أو�سع املناهج ا�ستخدام ًا
يف الدرا�سات الإعالمية احلديثة؛ لو�صف وحتليل الفتاوى املختلفة ،وا�ستخدام
منهج حتليل امل�ضمون بنوعيه الكمي واملو�ضوعي ،لذا بد�أ بتحديد امل�شكلة ،مقرتح ًا
بع�ض احللول ما �أمكن ،مع مراعاة متابعة اخلطط وتقومي الأداء ،و�إيجاد م�ؤ�شرات
للمدخالت ،وامل�ؤ�شرات العملية ،وم�ؤ�شرات النواجت ،وم�ؤ�شرات الآثار.
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تدرج امل�ؤ�شر يف عملية البحث النوعي يف جمال الفتوى الذي يقوم على مالحظة
ما يتعلق بردود الفعل حول الفتاوى� ،سواء قبل �إ�صدارها� ،أو بعد �إ�صدارها ،مما
ي�ؤدي للتتبع الدقيق لبيئة الفتوى وردود الفعل حولها وتالي ًا �إ�ضفاء مزيد من الدقة
على التحليل ،وحتقيق املرونة يف تلقي املعلومات والبيانات.
ا�ستندت اخلطوة الثانية وهي (الو�صف العلمي) على الو�سائل الإح�صائية
القادرة على اختزال جمموعة كبرية من البيانات �إلى جمموعة ب�سيطة من
الأرقام وامل�صطلحات الإح�صائية ،وهو املنهج الذي يبد�أ منه امل�ؤ�شر انطالق ًا من
اعتبارات عدة� ،أبرزها� :أن الأ�سلوب الو�صفي هو الأن�سب لبحث �أ�سباب الفتوى
مبختلف الظروف املحيطة بها وامل�ؤثرة فيها ،ويتم ا�ستخدام الو�صف الختيار
امل�ؤ�شرات وبناء املقايي�س التي ُتعد الأ�سا�س لدرا�سة احلقل الإفتائي ،ويقوم امل�ؤ�شر
يف ا�ستخداماته لأ�سلوب الو�صف على درا�سة خمتلف �أنواع املتغريات الكمية �أو
النوعية ،واالعتماد على الإح�صائيات الو�صفية با�ستخدام �أ�ساليب متنوعة،
�سواء الو�صف بال�صورة مثل :الر�سم البياين والأعمدة واملنحنيات والقطاعات
الدائرية ،والو�صف بالأرقام للتمركز حول قيمة معينة ،وقد �سهل هذا علينا كثري ًا
يف قراءة احلقل الإفتائي.
�أما �أ�سلوب الو�صف كعملية �أولية لتجميع البيانات واملعلومات ب�ش�أن جوانب
احلقل الإفتائي كافة ،وتنظيمها من �أجل معرفة �أ�سبابها والعوامل املتحكمة فيها،
فكانت نقطة االنطالق لالنتقال ملرحلة حتليل وتف�سري الفتوى ،وتق�سيم امل�ؤ�شر
الرئي�س لعدد من امل�ؤ�شرات الفرعية التي تنتقل �إلى امل�ؤ�شرات املقارنة.
ينقلنا هذا �إلى اعتماد امل�ؤ�شر على (املنهج املقارن) ،ملا يتمتع به هذا املنهج
من خ�صائ�ص ُتعني على تف�سري وفهم الظواهر حمل درا�سة امل�ؤ�شر وجتزئتها
وا�ستنتاج العالقة بينها ،ومدى تفاعل الق�ضايا الإفتائية مع ال�سياقات املختلفة،
فهو بديل التجريب يف العلوم التطبيقية ،ومن �أف�ضل �أنواع الدرا�سات الو�صفية.
8
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يقوم امل�ؤ�شر باملقارنة يف اجتاهني :طول ًيا وعر�ض ًيا ،فطول ًيا من خالل مقارنة
الفتوى يف املجتمع خالل فرتة زمنية حمددة ،وعر�ض ًيا من خالل مقارنة و�ضع
الفتوى يف �أكرث من جمتمع يف الفرتة الزمنية نف�سها ،انتهاء باخلروج بنتائج ور�ؤى
ا�ست�شرافية واخلروج ب�إح�صائيات ا�ستنتاجية متعلقة بفح�ص الفر�ضية ،وعالقة
املتغريات ببع�ضها لتقرتب بقوة من الواقع نتيجة لدقة الو�صف وقوة التحليل.
� 1.1أحداث م�ؤثرة يف القدرة الإفتائية للتنظيمات املتطرفة
من الالفت للنظر �أن ال�صورة الإجمالية للتنظيمات الإرهابية ،ت�ؤكد
تراجعها على امل�ستوى احلركي ب�شكل تدريجي وملحوظ ،خالل ال�سنوات الفائتة.
يرجع ذلك �إلى العمليات الع�سكرية املحلية والعاملية ملكافحة الإرهاب ،وخ�سارة
التنظيمات عدد ًا من قياداتها ،وم�ساحات كبرية يف مناطق �سيطرتها ،وهذه
اخل�سائر �أثرت يف خطابهم الديني عموم ًا والإفتائي خ�صو�ص ًا ،حيث ت�أثرت فتاوى
هذه التنظيمات بان�شغالها بجمع �شتاتها ،وتعوي�ض خ�سائرها من خالل �إطالق
فتاوى التحري�ض والتكفري ،وح�ض �أتباعها على التكاتف ،ونبذ الت�شتت واالنق�سام
بعد انت�شار اجلوا�سي�س داخلها ،ويف ظل ال�صراع بني هذه التنظيمات كان تنظيم
القاعدة املركزي و�أفرعه الفاعلة با�ستثناء «حركة ال�شباب املجاهدين» من �أكرث
التنظيمات التي ظهر فيها الرتاجع الإفتائي ،وهو ما ر�صده م�ؤ�شر الفتوى.
فبداية من عام  ،2018على الرغم من �أن تنظيم القاعدة ا�ستمر يف تراجعه
احلركي وبقائه يف �أو�ضاعه املتدهورة منذ �سنوات ،ف�إنه كان من �أكرث التنظيمات
كثافة يف الفتاوى التي ي�صدرها يف ظل وجود عدد من منظريه الن�شطني ،وعلى
ر�أ�سهم زعيم القاعدة «�أمين الظواهري» ،الذي تراجع ظهوره يف الأعوام الأخرية،
وندر يف عام  ،2021حيث مل يظهر �إال مرة واحدة .كما �أن القيادي «�أبا قتادة
الفل�سطيني» الذي كان يعمد لإطالق الفتاوى االجتماعية عرب برناجمه الإفتائي،
الذي كان يتلقى خالله ت�سا�ؤالت امل�ستفتني اختفى بني عامي () 2020 -2019
المسبار
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ب�سبب الت�ضييق على الن�شاط الإلكرتوين للتنظيمات الإرهابية ،ليعود عام 2021
ب�صورة حمدودة جد ًا ،مقدم ًا �سل�سلة حلقات رم�ضانية بعنوان «يف ظالل الأخالق».
ر�صد امل�ؤ�شر ت�أثر فتوى التنظيم باخلالفات الداخلية واالن�شقاقات ،على
ر�أ�سها خالفات منظر التنظيم «�أبي حممد املقد�سي» مع «هيئة حترير ال�شام»
�إلى حد تكفريه لها ،وانتقاد اتفاق ال�سالم بني حركة طالبان و�أمريكا ،وانتقاله
من مفتي التنظيمات الإرهابية� ،إلى تقدمي عدد من الفتاوى املحدودة ،هذا �إلى
جانب تراجع اخلطاب الإفتائي لأفرع التنظيم يف �سوريا بعد انهيار غرفة عمليات
تنظيم «وح ِّر�ض امل�ؤمنني» ،وتنظيم «حرا�س الدين» الذي �شهد عام  2019مقتل
القيادي الأبرز له «بالل خري�سات» ،ومقتل نائب التنظيم «�أبي القا�سم الأردين»
عام .2020
ا�ستمر تراجع تنظيم القاعدة يف املغرب العربي منذ نهاية  ،2018ال �سيما
بعد مقتل �أمريه «�أبي م�صعب عبدالودود» ،وغريه من القادة مثل «�أبي يحيى
اجلزائري» ،وت�أثر خطابه الإفتائي بهذه الأحداث ،فخرج مت�سم ًا باملحدودية ،مع
�إطالق بع�ض الفتاوى من حني لآخر للتحري�ض على التظاهرات ،والت�أليب على
احلكومات يف �شمال �أفريقيا «اجلزائر وتون�س».
وبالنظر لتنظيم داع�ش الذي على الرغم من افتقاره لوجود منظرين على
غرار القاعدة ،ف�إن ا�ستقراره يف مناطق نفوذه الأ�سا�سية (العراق و�سوريا)
منذ عام � 2014ساعده على ت�أ�سي�س خطاب �إفتائي يقدمه لأتباعه ،كانت �إذاعة
(البيان) �أداته الرئي�سة ،غري �أن هذا الن�شاط الإفتائي تراجع منذ عام 2019
ب�شكل ملحوظ ،نتيجة مقتل زعيمه «�أبي بكر البغدادي» ،واملتحدث با�سمه «�أبي
احل�سن املهاجر» ،ومن ثم احلرمان مما كانوا يقدمونه من فتاوى و�إر�شادات لأتباع
التنظيم ،يف ظل عدم ن�شاط الزعيم اجلديد «�أبي �إبراهيم القر�شي» ومتحدثه
الر�سمي ،كما �أدت هزمية التنظيم يف الباغور وخ�سارته مناطق نفوذ �شا�سعة� ،إلى
10
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الت�أثري على ا�ستقراره ،ومن ثم قدرته على �إطالق الفتاوى.
اقت�صر خطاب التنظيم الإفتائي بني عامي ( )2021-2020على ما يقدمه
من خالل �صحيفة النب�أ ،والإ�صدارات املرئية التي يطلقها ،والتي ال تت�ضمن خطاب ًا
�إفتائي ًا ر�صين ًا ،مع غياب الإ�صدارات املكتوبة (الكتب -الكتيبات -املطويات) التي
تقدم حمتوى �إفتائي ًا.
2.2اال�ستمرارية والتغري يف اخلطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية
�أكد م�ؤ�شر الفتوى �أن هناك جمموعة من مو�ضوعات الفتاوى التي ميكن
اعتبارها �شبه ثابتة على مدار �سنوات ،حتى و�إن تباين م�ستوى زخمها �صعود ًا
وهبوط ًا ،وهي الفتاوى «اجلهادية» ،والفتاوى التكنولوجية وفتاوى العبادات
والق�ضايا االجتماعية ،التي تعتمد عليها التنظيمات خلدمة �أهدافها املتنوعة التي
ت�شمل التحري�ض على العمل الإرهابي ،واحلفاظ على متا�سك �أتباعها وحتقيق
االت�صال فيما بينهم.
�ساعدت عوامل على تفاوت وترية فتاوى التنظيمات الإ�سالموية الإرهابية،
ر�صد امل�ؤ�شر �أبرزها :الرتاجع احلركي ب�سبب تعر�ضها لل�ضربات ،فلج�أت �إلى
تكثيف الفتاوى القتالية لت�ضمن ا�ستمرار بقائها ،ولتجد التنظيمات يف الو�سائل
التكنولوجية و�سيلة للتوا�صل بني �أتباعها منع ًا لالخرتاق والتج�س�س ،فتعمل على
تكثيف تناولها لهذه الق�ضايا حفاظ ًا على متا�سكها وعدم اخرتاقها.

المسبار
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تناول امل�ؤ�شر فتاوى التنظيمات الإرهابية على النحو الآتي:

(((

3.3تنظيم داع�ش:
ك�شف امل�ؤ�شر �أن الكثافة الإفتائية الأكرب من الفتاوى القتالية لتنظيم داع�ش
كانت بني عامي  2018و ،2019وكانت الن�سبة الأكرب يف  ،2018ثم بد�أت يف الرتاجع
التدريجي لت�صل لأقل ن�سبة لها عام  ،2020ثم عادت لالرتفاع مرة �أخرى خالل
الن�صف الأول من عام .2021
تف�سري هذه احلالة من ال�صعود والهبوط يعود �إلى �أن عامي  2018و2019
م َّثال حالتي نقي�ض ،ففي عام  2018كانت �أو�ضاع التنظيم م�ستقرة ،وال يزال يتمتع
بالقوة ،وتالي ًا ا�ستغل هذه احلالة يف التحري�ض على تكثيف عملياته الإرهابية من
خالل �إطالق الفتاوى القتالية ،بعك�س عام  2019الذي ُيعد العام الأ�صعب للتنظيم
ب�سبب خ�سائره ،ومقتل زعيمه؛ لذلك اهتم بتكثيف الفتاوى القتالية حفاظ ًا على
بقائه ومنع تفككه .فيما جاء الرتاجع الطفيف لهذه الفتاوى خالل عام � 2020إلى
ا�ستمرار معاناة التنظيم من الهزمية وحماولته ا�ستغالل جائحة كورونا للعودة
�إلى ال�ساحة ،ومل يكن التنظيم بقوته ال�سابقة نف�سها ،ليعود التنظيم مرة �أخرى
لتكثيف هذه الفتاوى خالل عام  2021بعد ا�ستقرار قيادته اجلديدة بزعامة «�أبي
�إبراهيم القر�شي» والبحث عن مناطق جديدة للتمدد مثل �أفريقيا و�آ�سيا ،وال�سعي
نحو تهريب �سجناء التنظيم.
 4.4تنظيم القاعدة:
بعك�س تنظيم داع�ش اتخدت الفتاوى لدى تنظيم القاعدة �شك ًال ت�صاعدي ًا
انتقل من الرتاجع �إلى التزايد التدريجي؛ بل اتخذ �شكل �أكرث عنف ًا من حيث
م�ضمون الفتاوى التحري�ضية على مدى �سنوات ،لي�صل حلد التحري�ض على
((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.55
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انتهاج نهج «الذئاب املنفردة» بداية من  2020وحتى  ،2021فخالل  2020ا�ستغل
التنظيم تراجع تنظيم داع�ش وهزميته يف حماولة العودة للظهور والتحري�ض
�ضده.
بينَّ امل�ؤ�شر �أن الفتاوى القتالية لدى تنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية
�أخذت منحى تنازلي ًا ،فكان التنظيم �أكرث ن�شاط ًا وبروز ًا خالل عامي 2018
وع َّد مناف�سا قوي ًا لتنظيم داع�ش يف اليمن ،حتى تعر�ض لالخرتاق
وُ ،2019
الداخلي خالل عام  ،2019وكانت نهايته مبقتل زعيمه «قا�سم الرميي» الذي
ُيعرف بـ»�أبي هريرة ال�صنعاين» مطلع  ،2020لي�صل التنظيم �إلى �أقل معدل له
يف الفتاوى عموم ًا ،وللفتاوى القتالية التي يركز عليها التنظيم خ�صو�ص ًا ،وتعمق
هذا الرتاجع باختفاء زعيمه اجلديد «خالد باطريف» منذ منت�صف  2020و�سط
�أنباء عن اعتقاله �أو مقتله ،ليحاول التنظيم خالل عام  2021العودة الطفيفة
مرة �أخرى ،يف ظل عودة ظهور حمدود و�إعادة ن�شر الفتاوى اجلهادية للزعيم
(((
ال�سابق «الرميي».
5.5تطورات اخلطاب الإفتائي و�أثره يف احلركية الإ�سالموية
ُيعد الن�شاط احلركي والإفتائي مكملني لبع�ضهما البع�ض بالن�سبة لتنظيمات
الإ�سالم ال�سيا�سي ،وقد تطور الن�شاط احلركي للتنظيمات خالل �سنوات الدرا�سة،
فبع�ض التنظيمات اجتهت للبحث عن مناطق ن�شاط جديدة ،وبع�ضها انح�سر
ن�شاطه وفق ًا لقوة كل تنظيم و�أو�ضاعه الداخلية ،ووفق ًا للم�ستجدات الدولية.
ُتعد التنظيمات الإرهابية الن�شطة يف �أفريقيا التابعة لداع�ش والقاعدة� ،أكرث
التنظيمات التي يتوافق فيها اجلانبان الإفتائي واحلركي ،فيما يعد تنظيم القاعدة
املركزي و�أفرعه (اجلزيرة العربية واملغرب العربي) الأقل من حيث التوافق،
((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.61 ،60 ،59
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فتدهور �أو�ضاع التنظيم يف اجلزيرة العربية حال دون قدرته على �إ�صدار فتاوى
التحري�ض على �أر�ض الواقع ،بينما حال ا�ستقرار الأو�ضاع الداخلية وقوة دولتي
اجلزائر وتون�س دون متكن فرع التنظيم يف املغرب العربي من ت�أليب �شعوبهما
على احلكام.
وي�أتي تنظيم داع�ش ك�أكرث التنظيمات التى يتحقق فيها التوافق بني اجلانبني
الإفتائي واحلركي ،في�شري امل�ؤ�شر �إلى �أن فتاوى التحري�ض من داع�ش يقابلها
عمليات �إرهابية ِفعلية ،فالفتوى باقتحام ال�سجون يقابلها العمل الفعلي على
حتقيق االقتحام ،لكن تعر�ض التنظيم للهزائم والت�ضييق عليه يحول -يف بع�ض
(((
الأحيان -دون تنفيذ بع�ض الفتاوى على �أر�ض الواقع.
تطورت الدول التي كانت حمور ن�شاط تنظيم داع�ش على مدار الأربعة �أعوام
املا�ضية ،فخالل عام  2018كانت (�أفغان�ستان– العراق� -سوريا– ليبيا -تون�س–
م�صر) �أكرث الدول التي انت�شر فيها التنظيم حركيا ،وبالرغم من ا�ستمرار عمليات
التنظيم يف هذه الدول؛ ف�إن كثافة العمليات تفاوتت على مر الأعوام وباختالف
الأحداث.
6.6تنظيمات مندثرة حركي ًا و�إفتائي ًا
خالل الأعوام الأربعة املا�ضية اندثر الن�شاط الإفتائي لعدد من التنظيمات،
مثل :حركة (ح�سم) الإخوانية ،وهي من احلركات التي ت�أ�س�ست عام  ،2014ولكنها
مل ت�ستطع ال�صمود �أمام عمليات اجلي�ش امل�صري ،حتى �أ�صبحت مندثرة منذ
عام  ،2019وقبل ذلك بعام كان ن�شاطها الإفتائي والع�سكري حمدود ًا ،وتنظيم
القاعدة يف �سيناء �أي�ض ًا من التنظيمات التي اندثرت .واندثرت غرفة عمليات
تنظيم «وحر�ض امل�ؤمنني» ،الذي ت�شكل �أواخر  2018نتيجة حتالف تنظيمات عدة
((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.65
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تابعة لتنظيم القاعدة يف �سوريا ،فبد�أ يف الربوز عام  ،2019وتراجع ن�شاطه عام
 ،2020مهتما ب�إطالق الفتاوى القتالية التي حتر�ض على القتال يف �سوريا ،ثم بد�أ
بالت�صدع التدريجي بعد �إعالن تنظيم «�أن�صار التوحيد» انف�صاله عنه يف مايو
(((
(�أيار) 2020م.
نخل�ص يف املحور الأول من هذه الدرا�سة �إلى النتائج الآتية:
 1.1تراجع معدل كثافة فتاوى التنظيمات الإرهابية من بعد  ،2018رمبا كانت
جائحة كورونا �أحد �أ�سبابه ،مع ان�شغال هذه التيارات بهزائمها على الأر�ض،
وتعر�ضها لالخرتاقات ،واكتفت بالبحث عن �سبل ا�ستغالل اجلائحة لتحقيق
�أهدافها.
 2.2بالرغم من التفوق احلركي لتنظيم داع�ش مقارنة مبختلف التنظيمات
الفاعلة ،ف�إنه يف ال�سنوات الأخرية كان �أقل كثافة �إفتائي ًا من تنظيم القاعدة
الذي يعتمد على منظريه فيما ي�صدر عنه من فتاوى ،وكانت الفتاوى اجلهادية
هي الأكرث كثافة بالن�سبة ملختلف التنظيمات التي يهمها ال�سيطرة وتهديد
احلكومات القائمة� ،إلى جانب اللجوء لفتاوى العبادات والفتاوى التي حتث
على الت�ضحية والإيثار حفاظا على التنظيم.
 3.3ظلت الإ�صدارات املرئية اخليار الأكرث تف�ضي ًال من جانب التنظيمات
املتطرفة ،و�إن كان �أ�صابها الرتاجع ب�سبب مقتل بع�ض قياداتها �أو الت�ضييق
عليهم ،وميكن القول� :إن التنظيمات التي عانت من الرتاجع والهزمية يف
بع�ض املناطق ،حاولت البحث عن مناطق تو�سع �أخرى ،ال �سيما يف �أفريقيا
و�آ�سيا ،بينما التنظيمات امل�ستقرة زادت من �سيطرتها ،فيما اندثرت تنظيمات
مثل ح�سم الإخوانية.
((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى� ،ص.65
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ثاني ًا :اخلطاب الإفتائي جلماعة الإخوان
1.1ا�ستغالل الفتوى ال�سيا�سية للت�أليب على الأنظمة امل�ستقرة
ُتعد جماعة الإخوان من اجلماعات التي ال يتباين تفاعلها الفكري والإفتائي،
وميكن القول� :إنها تت�سم بالثبات �إلى حد بعيد ،و ُتعد الفتوى املتعلقة بالأحداث
ال�سيا�سية التي تخ�ص امل�سلمني عموم ًا من الفتاوى الثابتة لدى الإخوان ،انطالق ًا
من و�صية م�ؤ�س�س اجلماعة ح�سن البنا التي جاء فيها�« :إننا نعترب حدود الوطنية
بالعقيدة ،وهم يعتربونها بالتخوم الأر�ضية واحلدود اجلغرافية ،فكل بقعة فيها
م�سلم يقول( :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) وطن عندنا ،له حرمته وقدا�سته»(((.
وما يختلف فقط هو الزخم الإفتائي فيما يتعلق بهذه الفتاوى املرتبطة بالأحداث
ال�سيا�سية ،وات�ضح هذا الأمر ب�شدة خالل فرتة الدرا�سة� ،إذ الحظ امل�ؤ�شر �أن هذه
الفتاوى ميكن ح�صرها يف عدد حمدد من املو�ضوعات الأكرث تكرا ًرا ،والتي تتمثل
فيما يلي:
•الت�أليب �ضد احلكومات العربية والإ�سالمية التي تعار�ضها :وهي الفتاوى التي
بلغت ن�سبة مرتفعة �-إلى حد كبري -من �إجمايل فتاوى اجلماعة خالل فرتة
الدرا�سة ( )%35التي ر�صدها امل�ؤ�شر ،حيث تعمد هذه الفتاوى للت�شكيك
الدائم يف احلكومات العربية والإ�سالمية التي حتاول معار�ضة �أفكار اجلماعة،
باتهامها باخليانة ،ومواالة الأعداء ،وعدم الأمانة يف مراعاة م�صالح و�أحوال
�ش�ؤون ال�شعوب والظلم ،وذلك بهدف �إ�سقاط هذه احلكومات وت�شويهها حتقيقا
للفو�ضى والتخريب.
ذكر م�ؤ�شر الفتوى �أن ح�صاد فتوى الإخوان يف انتقاد الدول املعار�ضة لهم
ودعم الثورات واالحتجاجات والتظاهرات جاء بن�سبة (� ،)%60إذا كان لهذه
((( جمموعة ر�سائل ح�سن البنا ،دار ال�شهاب� ،ص.19
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الدول هدف �سيا�سي يختلف مع توجهات اجلماعة ،ومن ذلك فتوى االحتاد
العاملي لعلماء امل�سلمني التي عدت« :التظاهر ال�سلمي لل�شعوب واملطالبة بحقوقها
ومبعاقبة الفا�سدين ،حق ثابت �شرع ًا ،وحمايتهم فري�ضة �شرعية ،فالعلة اجلامعة
ملا يحدث يف العراق ولبنان و�إيران واجلزائر وغريها هي الف�ساد الكبري الذي �أدى
(((
�إلى �إفقار ال�شعوب و�إذاللها».
• الرتكيز على الق�ضية الفل�سطينية باعتبارها ق�ضيتها الأولى ،وهي الق�ضية
الأكرث كثافة يف تناول اجلماعة بن�سبة ( ،)%45وتعد من الق�ضايا الثابتة التي
تعتمد عليها اجلماعة للتقارب مع ال�شعوب الإ�سالمية من ناحية ،و�إحراج
احلكومات العربية من ناحية �أخرى ،من خالل الظهور باعتبارها املدافع
الوحيد عن الق�ضية الفل�سطينية و�سط �صمت احلكومات العربية ،وهي و�سيلة
لغ�سل �سمعة اجلماعة �أمام الر�أي العربي والإ�سالمي ،وبوابة ال�ستغالل م�شاعر
(((
الأمة للنفاذ �إلى عقولهم ب�أفكارهم الهدامة.
• ت�أتي يف املرتبة التالية فتاوى املحاباة والدفاع عن الدول التي تدعم اجلماعة،
وعلى ر�أ�سها تركيا بن�سبة ( ،)%35فت�ستخدم الفتوى لتقدمي الدعم الكامل
والت�أييد املطلق للدول التي تدعمها مادي ًا ،وت�ؤي �أتباعها على �أر�ضها ،وتقدم
اجلماعة التربيرات التي حتمل غطاء �شرعيا ودينيا لكل ممار�سات هذه
الدول ،بل وتفخيمها لدرجة اعتبارها حامي الإ�سالم على الأر�ض.
حيث دعمت اجلماعة بكل فروعها وقياداتها فتاوى التحركات الرتكية يف
ليبيا ،فجاءت فتاوى دار الإفتاء الليبية اخلا�صة بـ»�صادق الغرياين» و»حممد
عجيلة» ،و»�سامي ال�ساعدي» التي خرجت للرتحيب بالتدخل الرتكي يف ليبيا،
والتعهد بجعل املوارد الليبية يف خدمة تركيا ،ومعار�ضة كل الأطراف املعار�ضة
لهذا التدخل.
((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.69
((( املرجع ال�سابق نف�سه.
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كما خرجت املقاالت والفتاوى والتحليالت من قبل الإخوان لدعم خطوة
الرئي�س �أردوغان لتحويل كني�سة �آيا �صوفيا �إلى م�سجد ،حيث قال الإخواين الليبي
علي ال�صالبي�« :إن فتح �أبواب العبادة مل�سجد ظل حمروم ًا من �أهله على مدار قرن
تقريب ًا ،لهو �أمر عظيم ا�ستب�شر به الأحرار وحمبو العدل و�أن�صار احلق الإن�ساين
يف العامل» ،بل و�صلت املبالغة يف الأمر حيت اعتربها الإخوان خطوة ال�سرتداد
امل�سجد الأق�صى ،وهي خطوات غر�ضها �إيهام العامة ب�أن الإخوان هم املدافعون
عن الإ�سالم.
ر�صد امل�ؤ�شر ت�صاعد ًا يف منحنى فتاوى اجلماعة املرتبطة بالق�ضايا
ال�سيا�سية يف الأعوام املا�ضية حمل الدرا�سة ،فك�شف عن �أن عام � 2020أكرث
الأعوام التي ظهرت فيها كثافة الفتاوى املرتبطة بالق�ضايا ال�سيا�سية جلماعة
الإخوان ،وال�سبب يف ذلك تعدد الأحداث ال�سيا�سية العاملية واملحلية التي حر�صت
اجلماعة على ا�ستغاللها مل�صلحتها ،ومتثلت يف ا ِّدعاء التخاذل العربي يف الق�ضية
(((
الفل�سطينية ،و�إطالق الفتاوى لت�أليب ال�شعوب على احلكومات العربية.
•الأحداث ال�سيا�سية على امل�ستوى املحلي يف عدد من الدول وعلى ر�أ�سها م�صر
وليبيا ،فبالن�سبة مل�صر قامت اجلماعة باالنتقاد امل�ستمر ل�سيا�سات الدولة
امل�صرية لت�شويه ما تقوم من �إ�صالحات تنموية و�سيا�سية واقت�صادية ،كانتقاد
العا�صمة الإدارية يف م�صر .وبالن�سبة حلالة ليبيا �أطلقت اجلماعة عددا
ال ُيح�صى من الفتاوى املتعلقة بوجوب القتال ،و�أحكام ال�صلح والتفاو�ض
والغنائم ،واحل�صول على الدعم اخلارجي خا�صة الدعم الرتكي ،وغريها من
الفتاوى التي حملت الكثري من الأحكام التي غلب عليها (الوجوب والتحرمي
والتكفري).

((( تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.70 ،69
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لكن انخف�ض زخم الفتاوى عند جماعة الإخوان عن �سابقيها ،وميكن تف�سري
ذلك ب�أ�سباب عدة على ر�أ�سها �أزمات اجلماعة �سيا�س ًيا ،التي تفاقمت عام
 ،2020والتي كان منها وفاة عدد من قيادات اجلماعة يف م�صر مثل« :ع�صام
العريان» ،والقب�ض على القيادي الإخواين «حممود عزت» ،القائم ب�أعمال املر�شد
العام للجماعة ،واالن�شقاقات الداخلية بالن�سبة ل�شباب اجلماعة ،هذا �إلى جانب
الأزمات التي تواجهها اجلماعة يف عدد من الدول العربية مثل :ال�سودان وتون�س
(((1
والأردن ،وغلق النوافذ الإعالمية اخلا�صة بها يف بع�ض الدول.
2.2ا�ستغالل الإخوان جلائحة كورونا
وف�سرها بع�ض �أع�ضائها تف�س ًريا
ا�ستغلت جماعة الإخوان جائحة كوروناَّ ،
عقائد ًيا ،باعتبارها عقوبة �إلهية ب�سبب الظلم ،وبلغت ن�سبة هذا التف�سري
( ،)%20كما �أنكر بع�ض املنتمني للجماعة هذا التف�سري ،و�أرجع امل�ؤ�شر ذلك �إلى
حماولة الإخوان ك�سب الأن�صار من اجلهتني ،فالطرف الذي يعتربها عقوبة �إلهية
يعمق �أفكار املظلومية ،والآخرون ينكرون كونها عقوبة �إلهية؛ حتى ال ُيقال� :إن
اجلماعة ُتروج للخرافة( ،((1ونحن نرى -بالإ�ضافة �إلى ال�سبب الأول� -سبب ًا يتعلق
ب�أن اجلماعة -مع انق�ساماتها املختلفة -مل تعد لها ر�ؤية وا�ضحة متفق عليها يف
ق�ضايا ال�ش�أن العام ال�شرعية ،فتقول ال�شيء ونقي�ضه ،ب�سبب خلل يف بنية املنهج
من ناحية ،وب�سبب ت�أثري االنق�سامات يف عدم تكوين ر�ؤية موحدة من جهة �أخرى.
حاولت اجلماعة �إبراز �أنها اجلديرة باملرجعية ال�شرعية يف العلوم الدينية،
وذلك من خالل �إطالق فتاوى يغلب عليها االجتهاد وادعاء مواكية الع�صر،
كو�سيلة للت�أكيد �أنها الأعلم والأكرث اجتهاد ًا من امل�ؤ�س�سات الإفتائية الر�سمية ،ما
ميكنها من ك�سب ثقة ال�شعوب الإ�سالمية ،وتكون هي املُ�صدرة للعلم ال�شرعي،
( ((1تقرير ح�صاد � ،2020ص.252
( ((1تقرير ح�صاد 2020م� ،ص.243
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وكان الن�شاط الأبرز يف هذا الإطار من ن�صيب االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني،
وهو ما ر�صده امل�ؤ�شر من خالل:
�أ -ا�ستغالل دعوات جتديد اخلطاب الديني ،حيث �أكدت اجلماعة �أهمية
جتديد اخلطاب الديني( ((1ووجوب نبذ الت�شدد ،ووجوب الت�سهيل يف الفتوى.
ب -فتحت جائحة كورونا الباب لإطالق عدد من الفتاوى التي تخ�ص
اجلائحة ،وحتى بيان الأحكام املتعلقة بالعبادات ،مع مواكبة الع�صر يف الفتاوى
االجتماعية.
�إال �أن املالحظ �أن ن�سبة االن�ضباط يف فتاوى كورونا عند جماعة الإخوان
بلغت (� ،)%75إال �أن هذا مل ُ
يخل من انتقاد لعلماء ال�سعودية وم�صر والإمارات،
واعتبار علماء هذه الدول �أداة يف يد احلكام.
مناذج لفتاوى �إخوانية غري من�ضبطة مرتبطة بق�ضايا �سيا�سية

جدول ()1
فتوى الإخوان
التعديالت الد�ستورية امل�صرية
جرمية وخيانة هلل ولدينه،
والت�صويت عليها �إعانة على الإثم
والعدوان.
دماء �أفراد اجلي�ش اليمني ودماء
القوات احلكومية حالل ويجوز
اغتيالهم.

قائلها

�ضبط الفتوى

«الب�شري بن احل�سن»
الإخواين التون�سي.

امل�شاركة يف الت�صويت على التعديالت
الد�ستورية واجب وطني وديني ،ي�صب
يف م�صلحة الوطن.

اجلي�ش برجاله هم حماة الأمة ،وحائط
«هاين بن بريك»
�صد �ضد العدو ،لكن البع�ض يحر�ض
نائب رئي�س املجل�س االنتقايل
�ضدهم لأ�سباب �سيا�سية ومطامع
اجلنوبي اليمني ،التابع للإخوان.
�شخ�صية.

مفاهيم مغلوطة� ،أو ت�أويالت منحرفة� ،أو ا�ستدعاء خاطئ لآيات القر�آن يف غري ما ق�صدت
( ((1جتديد اخلطاب الديني مق�صود به �إزالة كل ما علق بالدين من
َ
�إليه ،و�إعادة �إبراز مكارم ال�شريعة ،و�سمو �أخالقها ،ومعاجلة الأفكار التي خرجت يف جو م�شحون مندفع ،اختلطت فيه املعاناة واالبتالءات بالفكر والعلم ،حتت
ال�ضغوط النف�سية الهائلة ،مما �أنتج فقها وفكرا مغرقا يف الت�شوي�ش واال�ضطراب ،وعلى ذلك فمعنى التجديد الذي يقوم به الإخوان خمتلف متاما عن التجديد يف
الفكر الإ�سالمي ،فالتجديد يف الفكر الإ�سالمي ينتهي �إلى رف�ض التنظيمات هذه.
20
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مناذج لفتاوى �إخوانية من�ضبطة ب�ش�أن جائحة كورونا

جدول ()2
فتوى الإخوان
اال�ستجابة للتدابري والإجراءات التي تتخذها الدول
ملواجهة «كورونا» هو �أمر واجب �شرعا على املواطنني.
يجب توفري ما حتتاجه الأطقم الطبية من �أدوات
حتفظهم من الإ�صابة بالفريو�س.
�إذا ر�أت اجلهات حظر التجوال حفاظا على �صحة
املواطنني ،ف�إن من يخرج من بيته لغري �ضرورة يكون
�آثما من الناحية ال�شرعية.

قائلها
«�أحمد الري�سوين»
رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
موقع �إ�سالم �أون الين.
«وني�س املربوك الف�سي» الليبي
ع�ضو جمل�س �أمناء االحتاد العاملي.

يغلب على اخلطاب الإفتائي جلماعة الإخوان االن�ضباط فيما يتعلق بالفتاوى
التي تخ�ص �أحكام العبادات واملعامالت املالية والإن�سانية؛ جذب ًا للأتباع ،وخلق ًا
لقاعدة جماهريية م�ؤيدة لها ،وقادرة على الدفاع عن �أي اتهامات توجه للجماعة
بالت�شدد �أو الإرهاب� ،أو ال�سعي لتحقيق م�صالح خا�صة ،لتكون �صورة اجلماعة
�شعبيا معتدلة ومدافعة عن �ش�ؤون الإ�سالم وامل�سلمني.
وهناك عدد من مفتي الإخوان الذين كانوا �أكرث ح�ضور ًا على مدار الأعوام،
على ر�أ�سهم يو�سف القر�ضاوي الذي خفت ن�شاطه واجلدل الذي يثريه على مدار
�سنوات� ،سواء ب�سبب تركه رئا�سة االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني �أو املر�ض وكرب
ال�سن ،ثم ي�أتي مفتي دار الإفتاء الليبية «ال�صادق الغرياين» الذي ا�ستمر يف
كثافته الإفتائية املثرية للجدل والداعية للتحري�ض ،فيما كان «القره داغي» الأكرث
تفاع ًال مع خمتلف الأحداث التي تخ�ص امل�سلمني على م�ستوى العامل ،والأكرث
انتقادا للحكومات العربية� ،أما الداعية الكويتي «حاكم املطريي» فكان الأكرث
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�إطالقا للفتاوى غري املن�ضبطة( ((1واملثرية للجدل.

(((1

وين�شط االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني وفروعه يف الغرب يف جمال الفتوى،
وكذلك املجل�س الأوروبي للإفتاء والبحوث ،وجلنة الفتوى يف �أملانيا( ((1التي كانت
�أكرث امل�ؤ�س�سات الإخوانية ن�شاط ًا على مدار الأعوام الأربعة ،وقد ذهب امل�ؤ�شر �إلى
�أن عام  2020كان عام االزدهار الإفتائي جلماعة الإخوان ،وعام حماولة العودة
مرة �أخرى للظهور على ال�ساحة.
كما كانت م�صر واململكة العربية ال�سعودية �أكرث الدول مواجهة للإخوان
فكري ًا ،من خالل �إطالق الفتاوى التي ت�ؤكد ت�صنيف اجلماعة ومنت�سبيها
باعتبارهم خوارج الع�صر ،و�إطالق الربامج الدعوية وعقد امل�ؤمترات ،و�إطالق
احلمالت الإلكرتونية للتحذير من خطورة �أفكار اجلماعة.
وعلى م�ستوى املواقع الإلكرتونية ي�أتي يف ر�صد امل�ؤ�شر العاملي للفتوى موقع
«�إ�سالم ويب» املوجه للغرب من �أكرث املواقع انت�شار ًا ،حيث يت�ضمن عدد ًا من
اللغات الأكرث انت�شار ًا ،على ر�أ�سها الإجنليزية والفرن�سية والأملانية والإ�سبانية،
كما يعتمد على �إ�صدار الفتاوى التي تخ�ص عدد ًا كبري ًا من املتلقني ،مثل فتاوى
(((1
العبادات والأطعمة وال�شباب واملر�أة والطفل.
( ((1تعبري (الفتوى املن�ضبطة) تعبري �سائغ م�شهور ،للتفرقة بني الفتوى امل�ؤ�س�سة على قواعد علمية �صحيحة ،والفتوى غري املن�ضبطة املحكومة باحلما�س
والعاطفة ،والتي نتج عنها �أن �أل�صقت بالدين �أفهاما حائرة ،وا�ستدالالت م�ضطربة ،وخرجت يف جو م�شحون ،اختلطت فيه االبتالءات والتوجهات الفكرية بالعلم
واال�ستنباط ،لتكوين مرجعية �إ�سالمية خارج امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،والفتوى املن�ضبطة معناها :الفتوى امل�ؤ�س�سة على عملية اال�ستنباط ب�آالتها و َف ِّن َّيا ِتها ومعايريها،
ودوائر علومها ،ومقايي�س التثبت من دقة الأحكام التي مت ا�ستنباطها ،وت�ؤدي �إلى التوازن الفكري وا�ستقرار املجتمع ،ورعاية الواقع ومقا�صد ال�شريعة ،ال �سيما
الفتاوى املتعلقة بال�ش�أن العام ،وعرفتها دار الإفتاء امل�صرية يف درا�سة من�شورة مبا خال�صته� :أنها تبيني احلكم ال�شرعي بح�سب ترتيب الأدلة ال�شرعية ،بكالم
موجز و�ألفاظ حمررة غري متعددة االحتماالت ،ال جزم ب�أنها حكم اهلل ،مع احرتام اخلالف ال�سائغ ،ومراعاة الواقع ،لأن الن�صو�ص حم�صورة واحلوادث والوقائع
غري حم�صورة ،انظر :دار الإفتاء امل�صرية ،الفتوى ..تعريفها ..كيفيتها ..مراحلها ،على الرابط الآتي:
https://www.ifta-learning.net/mofti223?page=show

( ((1تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص .77-72
( ((1من �أذرع جماعة الإخوان يف الغرب :منظمة كري الإ�سالمية الأمريكية ،واحتاد املنظمات الإ�سالمية يف �أوروبا ،ومعهد الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي بلندن،
واالحتاد الإ�سالمي يف الدمنارك ،ومبادرة امل�سلم الربيطاين «بي �إم �آي» ،واحتاد املنظمات الإ�سالمية يف �أوروبا ،واجلمعية الإ�سالمية يف �أملانيا ،واحتاد املنظمات
الإ�سالمية يف فرن�سا ،وغريها .وتعد التجمعات ال�شبابية �ساحة خ�صبة لن�شر �أفكار الإخوان و�إقناع ال�شباب مبواقفهم ال�سيا�سية� ،ساعدهم على ذلك بعد املنظمات
واجلمعيات الإخوانية عن الأجهزة الأمنية.
( ((1تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.77
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3.3امل�ؤمترات الإلكرتونية فر�صة الإخوان يف الت�أثري
فيما �أكد م�ؤ�شر الفتوى �أن ن�شاط اجلماعة مل يتوقف عند حد �إطالق الفتاوى
فح�سب ،بل عقدت عدد ًا من امل�ؤمترات با�ستخدام و�سائل التوا�صل احلديثة،
عرب من�صات «زووم» ،حيث وجدت اجلماعة يف التباعد االجتماعي والو�سائل
التكنولوجية احلديثة فر�صتها لتعوي�ض تراجعها الواقعي بالوجود الرقمي
والإلكرتوين ون�شر �أفكارها ،لذا حر�صت على �أن يكون مو�ضوع هذه امل�ؤمترات:
جائحة كورونا ،والتطبيع ،والإ�سالموفوبيا ،ويف الغالب كان االحتاد العاملي لعلماء
امل�سلمني هو املنظم �أو امل�شارك الرئي�س.
من هذه امل�ؤمترات ،م�ؤمتر �أولويات العمل الوطني ،الذي عقد مبدينة
�إ�سطنبول الرتكية ،وكان هدفه -وفقا للقائمني عليه -توعية امل�صريني مبخاطر
كورونا ،ولكن املالحظ �أنه مل يلق �صدى داخل م�صر ،وم�ؤمتر «الإ�سالموفوبيا
والتوجهات الفرن�سية يف �ضوء ت�صريحات ماكرون» ،وقد عقد برئا�سة هيئة علماء
(((1
امل�سلمني يف لبنان ،ومب�شاركة االحتاد العاملي ،والهيئة الدائمة لن�صرة القد�س.
ات�سم خطاب الإخوان الإفتائي ب�سمات عدة ،منها :الهجوم امل�ستمر للدولة
امل�صرية ،والرتويج لف�شل النظام امل�صري يف كل �شيء ،وتكثيف م�شاعر التعاطف
مع امل�صريني و�إظهار حر�ص اجلماعة على حقوقهم ،وتكثيف خطاب املظلومية
واالبتالء.
4.4حتول فتوى الفقيه الإخواين �إىل �أداة تعبئة تنظيمية
�إذا دققنا النظر يف خال�صة الأداء الإفتائي جلماعة الإخوان –بل لغريها
من اجلماعات الإ�سالمية -جند �أن كثري ًا من فقهاء هذه احلركات الإ�سالموية
املتطرفة قد حتول فقههم وفتاواهم �إلى �أداة تطويع تعبئة تنظيمية تعمل على
( ((1تقرير ح�صاد � ،2020ص.251
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خدمة اجلماعة ،وحممد احل�سن ولد الددو ما هو �إال مثال فقط ،ومثال �آخر هو
القر�ضاوي الذي طوع فقهه يف املرحلة الأخرية خلدمة تنظيم الإخوان ،ودعم
الدول الداعمة لها كقطر وتركيا.
ولكي يحقق الفقيه مبتغاه بجعل الفقه �أداه تنظيمية ،ف�إنه يدخل على الفتوى
بت�صورات م�سبقة ،متلأ ذهنه� ،أو نظريات خا�صة به؛ وينطلق لي�ستنطق الفقه
ا�ستنطاق ًا �أيديولوجي ًا تنظيمي ًا� ،إنه منهج خطري يك�شف عن غياب تام لعقلية
الفقيه ،ويعزله عن مناهج العلم حل�ساب عقلية التنظيمي واحلزبي والتعبوي
واحلما�سي ،و�صار الفقه عند احلركات الإ�سالموية فقه ًا حركي ًا عنفي ًا.
مل يغري �إنكار الإخوان �ضلوعهم يف العمل ال�سري من حقيقة وجود تنظيمات
وخاليا �إخوانية ن�شطة ،و�إن مل تظهر للعلن ب�صورتها وهيئتها ،وحافظ بع�ض
فقهاء الإخوان على �صورتهم املتعالية على الت�صريح ب�شرعية العمل ال�سري �أو
دعمه حركي ًا و�إفتائي ًا ،ففي م�ؤمتر (هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج) ،الذي عقد
حتت ا�سم «منتدى ال�شباب الثاين» يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2017حتدث
الفقيه الإخواين املوريتاين الددو ،قائ ًال� :إن منتدى ال�شباب كالكهف ،لتحقيق
الرتبية التي حتقق الأخوة والتعارف ،و�إن هذا العدد هو الأ�صل �أن يكون فرديا،
حل�سم اخليار ،ويتقيد بالظرف الأمني الذي يحيط به ،و�إن �أن�سب الأعداد هي
الفردية ،وا�ست�شهد بذلك ب�آيات من القر�آن الكرمي ،و�أن اهلل مل يح�سم ذلك،
و�إمنا وكله للظروف ،ويت�ساءل عن ماذا يرمز الكلب؟ ويجيب :يرمز �إلى االحتياط
الأمني و�أخذ احلذر ،وي�شري �إلى �أن �أهل الكهف قالوا« :فابعثوا ب�أحدكم» ،لئال
يتعر�ضوا مل�شكالت �أمنية ،وما قاله الددو ت�أكيد على � َّأن الت ّيارات الإخوانية ال
تتخلى عن �أ�س�س الأيديولوجيا ،ومثال لتيارات ترى �أنه ال بد من عمل �سري ملواجهة
الأو�ضاع احلالية التي ت�ض ّيق امتدادهم وتخنق وجودهم ،فتحولت رمزيات ق�صة
�أهل الكهف من مثال تربوي ينبه امل�سلمني �إلى التعامل مع «�صدمة احل�ضارات»،
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�إلى �شفرات �سيا�سية يتم فيها تطويع الن�ص مبا يخدم اجلماعة ،بتحويل الكلب
البا�سط ذراعيه بالو�صيد �إلى �إ�شارة للعمل احلذر ال�سري ،والدعوة �إلى احلذر
من �أجهزة الأمن(.((1
5.5ال�شخ�صيات الإخوانية واخلطاب الإفتائي
قبل ر�صد �أبرز املواقع وال�شخ�صيات الإخوانية التي �صدرت خطاب ًا �إفتائي ًا،
نعر�ض اجلهات الر�سمية الأكرث كثافة �إفتائية كما ر�صدها امل�ؤ�شر ،لو�ضع للمقارنة
بني الن�شاط الإفتائي الر�سمي والن�شاط الإفتائي جلماعة الإخوان .وقد جاءت
وفق الرتتيب الآتي:
• ت�أتي دار الإفتاء امل�صرية يف املرتبة الأولى ،ويرجع ذلك �إلى �أ�سباب عدة،
�أهمها :تنوع قنواتها الإعالمية ،و�صفحاتها املختلفة ،وتنوع و�سائل �إ�صدار
الفتوى ال�شفوية واملكتوبة ،واحل�ضور الإعالمي لأمناء دار الإفتاء ،وجاءت
دائرة الإفتاء الأردنية يف املركز الثاين ،نظر ًا لن�شاطها امللحوظ و�سرعتها
يف التفاعل مع الأحداث املحيطة ،وتنوع منافذ الفتوى بها ،وجاء الأزهر
ال�شريف يف املرتبة الثالثة بعد تفاعله مع الق�ضايا والظواهر املختلفة،
وجاءت وزارة الأوقاف القطرية يف املركز الرابع ،والهيئة العامة لل�ش�ؤون
(((1
الإ�سالمية والأوقاف بالإمارات يف املركز اخلام�س.
�أما �أكرث املواقع املتخ�ص�صة �إ�صدار ًا للفتوى ،فجاءت على النحو الآتي:
•يف املرتبة الأولى موقع درو�س الإمارات الإماراتي ،ويليه موقع الإ�سالم
�س�ؤال وجواب ال�سعودي ،ويليه موقع �شبكة حترير وتنوير التون�سي ،ويليه
موقع بينونة للعلوم ال�شرعية الإماراتي ،ويليه موقع نور الإ�سالم التون�سي،
( ((1بت�صرف واخت�صار وزيادة ب�سيطة جدا من تقرير بعنوان :الإخوان و�شهوة العمل ال�سري ،كيف يتحول الفقيه �إلى �أداة تعبئة تنظيمية ..ولد الددو منوذجا،
�صادر عن وحدة حتليل الوثائق مبركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث ،بتاريخ  24يوليو (متوز) .2018
( ((1تقرير حالة الفتوى يف العامل� ،ص.28
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ويليه موقع �إ�سالم ويب القطري الذي �شهد تراجع ن�شاطه يف ال�شهور
الأخرية من �سنة  ،2021وبرز موقع رابطة العلماء ال�سوريني �ضمن قائمة
�أكرث ( )10مواقع متخ�ص�صة يف �إ�صدار الفتوى.
• �أما �أكرث ال�شخ�صيات الر�سمية �إ�صدار ًا للفتوى فهي على الرتتيب� :شوقي
عالم (م�صر) ،عبدالكرمي اخل�صاونة (الأردن)� ،أحمد احل�سنات
(الأردن) ،عبداهلل املطلق (ال�سعودية)� ،أحمد عبدالعزيز احلداد
(الإمارات) ،ال�صادق الغرياين (ليبيا).
�أكرث ال�شخ�صيات غري الر�سمية �إ�صدار ًا للفتوى جاءت على الرتتيب:
• عزيز العنزي (الإمارات) ،عبداحلي يو�سف (ال�سودان) ،يو�سف
القر�ضاوي (قطر) ،خمي�س املاجري (قطر)� ،إبراهيم احلرمي
(الأردن) ،م�شهور فواز (فل�سطني).
�أبرز �شخ�صيات الإخوان التي �صدرت خطاب ًا �إفتائي ًا كما ر�صدها م�ؤ�شر
الفتوى:
• عبداحلي يو�سف ،وحاكم املطريي ،ووجدي غنيم ،وعبداهلل جاب اهلل،
وعلي القره داغي ،وال�صادق الغرياين.
وا�ستغلت جماعة الإخوان �سالح الفتوى لتحقيق �أغرا�ضها ال�سيا�سية ،وال�سعي
لإثارة الفرقة بني الدول ،وال�شعوب ،ومن مناذج ذلك:
• الإخواين ال�صادق الغرياين ،مفتى ليبيا الذي �أفتى مبنح ثروات الليبيني
لرتكيا ،و�أفتى بحرمة �شراء ال�سلع من م�صر �أو غريها من الدول التي
تعادي (الإخوان) ،لأن التجارة معهم تقوية لهم ،و�أما الإخواين الكويتي
حاكم املطريي فقد كفر بع�ض الدول الإ�سالمية ،وله فتوى يدعم فيها
ملي�شيات تركيا يف ليبيا.
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ولو �أخذنا دولة مثل موريتانيا ك�أمنوذج ،الحظ امل�ؤ�شر اعتماد الفتوى الر�سمية
املمثلة يف (املجل�س الأعلى للفتوى واملظامل) على �إعادة ن�شر الفتاوى القدمية،
وعدم االهتمام مبواكبة الأحداث اجلارية وامل�ستجدات الفقهية ،مما دفع العديد
من امل�ستفتني �إلى متابعة عدد من الدعاة املعروفني ب�آرائهم املت�شددة واملن�ضمني
�إلى جماعة الإخوان ،ومن �أبرز دعاة الإخوان يف موريتانا ظهورا «حممد احل�سن
الددو» ،و»حمفوظ ولد الوالد» ،و»�أبو حف�ص املوريتاين» ،وقد اهتم ه�ؤالء بن�شر
الفتاوى على �صفحاتهم ،و�أغلبها فتاوى �سيا�سية(.((2
الالفت للنظر �أن تراجع م�ؤ�س�سة الفتوى الر�سمية مل يكن يف موريتانيا فقط،
بل كان يف عدد من الدول ومنها ال�سودان ،التي �أظهرت النتائج �أن الفتوى فيها
تعاين من �ضعف ،وهو ما ينعك�س على حالة الفتوى ب�شكل عام ،كما �أكد م�ؤ�شر
الفتوى �أن الفتوى التون�سية تركز على �آراء تت�سم يف بع�ض الأحيان بالت�شدد ،مثل
فتوى «عبداحلي يو�سف ،التي يذهب فيها �إلى �أن «الكنائ�س ال تو�صف ب�أنها بيوت
اهلل».
تكرر الأمر يف �أمريكا ،فقد �أدى غياب املرجعيات الدينية املعتدلة ،و�ضعف
م�صادر الفتاوى املعتدلة �إلكرتونيا �إلى اللجوء للمواقع التابعة جلامعة الإخوان،
مثل جممع فقهاء ال�شريعة يف �أمريكا ،الذي يعد الذراع الأ�سا�سية جلماعة الإخوان
يف �أمريكا.

( ((2تقرير حالة الفتوى يف العامل� ،ص.29

المسبار

27

ثالث ًا :جماالت الفتوى و�أثرها يف دعم ظاهرة الإ�سالموفوبيا

(((2

ارتفعت حدة الإ�سالموفوبيا يف �أوروبا خالل عامي  2020و 2021بن�سبة
( ،)%70نظر ًا ال�ستخدام اليمني املتطرف والتنظيمات الإرهابية جائحة كورونا
لتنفيذ �أجندتهم املتطرفة ،وقد قام امل�ؤ�شر العاملي للفتوى بتحليل ظاهرة
الإ�سالموفوبيا يف �أوروبا ،من خالل ر�صد وحتليل خطاب اليمني املتطرف يف
الغرب ،واخلطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية وكيفيه ت�أثريه يف ارتفاع حدة
الظاهرة ،حيث �أ�شار �إلى �أن الأحزاب اليمينية املتطرفة ت�ستغل الفتاوى ال�صادرة
من اجلماعات املت�شددة ،كمربر لها ،حتمل �أحكاما �شرعية حتثّ على الكراهية
والعنف ونبذ الآخر ،ف�ض ًال عن تطويع الفتاوى املن�ضبطة بزعم �أنها تتعار�ض مع
طبيعة وقوانني املجتمعات الغربية.
يلقي امل�ؤ�شر ال�ضوء على الإ�سالموفوبيا يف الغرب من خالل ت�صاعد حدتها،
وت�أثري تطور الو�سائل التكنولوجية وجماالت الفتوى التي �ساهمت يف ارتفاع هذه
الظاهرة.
1.1م�ؤ�شر ت�صاعد حدة ظاهرة الإ�سالموفوبيا
من خالل املتابعة جرى التو�صل �إلى �أبرز حوادث وخطابات الإ�سالموفوبيا
التي �شهدت عنف ًا وكراهية �ضد امل�سلمني يف �أوروبا على مدار ال�سنوات الأربع
املا�ضية ،وتبني تنامي حدة الظاهرة ب�شكل ملحوظ يف املجتمعات الأوروبية ،وهو
ما تثبته الإح�صائيات ال�صادرة عن املنظمات املهتمة بر�صد الظاهرة ،ومنها
احتاد اجلمعيات الإ�سالمية ،واملنظمات احلقوقية املناه�ضة للإ�سالموفوبيا يف
�أوروبا ،وهذه الأرقام يف الأ�سا�س ال تعك�س الأرقام احلقيقية ،ومل تنقل الواقع
( ((2درا�سات متعددة تناولت ظاهرة الإ�سالموفوبيا ،منها درا�سة ح�سناء عبد اهلل �صالح التي ذهبت فيها �إلى �أن ن�ش�أة الإ�سالموفوبيا كم�صطلح وانت�شاره كان
يف الغرب� ،إال �أن هذا ال يعني �أنه مل يكن له وجود داخل البلدان الإ�سالمية ،وعر�ضت الدرا�سة اجلهات التي �ساهمت يف �إذكاء وت�ضخيم الظاهرة ،وق�سمتها �إلى:
جهات غربية حتط من قدر الإ�سالم وامل�سلمني ،وجهات �إ�سالمية متطرفة �ساهمت ممار�ساتها يف ت�أجيج الظاهرة ،وهذا التق�سيم هو ما انتهى �إليه م�ؤ�شر الفتوى،
ح�سناء عبد اهلل �صالح :ظاهرة الإ�سالموفوبيا :املفهوم ،الن�ش�أة� ،أبرز اجلهات املُ�ساهمة يف �إذكاء الظاهرة ،جملة الذخرية للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
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ب�شكل �صريح؛ نظرا لأن العديد من امل�س�ؤولني عن دور العبادة ال يرغبون يف تقدمي
�شكوى ،لأن التحقيقات الأمنية يف احلوادث نادر ًا ما يتم ا�ستكمالها.
بحث امل�ؤ�شر الأ�سباب املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تقف وراء ظاهرة تنامي
الإ�سالموفوبيا يف �أوروبا ب�شكل عام ،ووجد �أبرزها يف ت�صوير الأحزاب اليمينية
املتطرفة لبع�ض ال�شعائر الإ�سالمية على �أنها تخالف القوانني الو�ضعية للدول
الأوروبية� ،أو تعار�ض الد�ساتري الأوروبية ،ف�ض ًال عن �أن بع�ض فتاوى احلركات
الإ�سالموية ت�ؤ�س�س ملا ي�سمى (�أ�سلمة �أوروبا) ما يهدد هويات الدول وتاريخها،
وت�صوير بع�ض الفتاوى على �أنها هادمة لالقت�صاد ،مثل فتاوى �أكل حلوم اخلنزير
و�شرب اخلمور ،ال �سيما و�أن ن�سبة كبرية من دعائم اقت�صاد الدول الأوروبية تقوم
على ذلك.
�أكد امل�ؤ�شر �أن و�سائل الإعالم الغربية �ساهمت يف ارتفاع حدة الإ�سالموفوبيا
بالرتكيز على الفتاوى املتطرفة وغري املن�ضبطة ،وتطورت الظاهرة حتى انت�شرت
يف �شرق بريطانيا ر�سائل �إلكرتونية حتمل عنوان( :يوم عقاب امل�سلمني) تطالب
م�ستلميها باالعتداء على امل�سلمني ،وتنامت احلوادث العن�صرية تباع ًا ،ويف عام
 2019ا�ستخدم حزب (البديل من �أجل �أملانيا) عبارة( :الإ�سالم ال ينا�سبنا)،
م�ستد ًال عن �سبب اختياره هذا ال�شعار بالفتاوى التي �أ�صدرتها جماعات التطرف
الإ�سالموية.
و�شهد عام  2020ا�ستغالل اليمني املتطرف لفتاوى اجلماعات املتطرفة
لرتويج نزعة معادية للم�سلمني ،ومن �أبرز تلك الفتاوى التي ا�ستغلتها هذه
الأحزاب ،فتوى تنظيم داع�ش التي ن�صت على �أن «كورونا عقاب �إلهي لغري
امل�سلمني ،و�أن ال�سبيل الوحيد للخال�ص منه هو اجلهاد ب�أب�سط الو�سائل املتاحة»،
ورمبا هذا يف�سر لنا الأ�سباب امل�ؤدية �إلى قيام حزب االحتاد امل�سيحي ،واحلزب
الدميقراطي االجتماعي ،وحزب البديل من �أجل �أملانيا ،واحلزب الدميقراطي
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احلر برف�ض امل�شروع الذي تقدم به حزب الي�سار للربملان الأملاين لرفع االتمييز
(((2
�ضد اجلماعات الدينية وتعزيز �أمن امل�ساجد.
2.2ت�أثري تطور الو�سائل التكنولوجية يف ارتفاع ظاهرة الإ�سالموفوبيا
ي�شري امل�ؤ�شر العاملي للفتوى �إلى �أن التطور امل�ستمر يف الو�سائل التكنولوجية
امل�ستخدمة� ،ساهم ب�شكل ملحوظ يف تنامي ظاهرة الإ�سالموفوبيا بن�سة ()%40
خالل فرتة الدرا�سة ،حيث ف�شلت �شركات التكنولوجيا يف جتفيف املحتوى
املتطرف .ومن العوامل امل�ساهمة يف هذه الظاهرة:
• �إعادة ن�شر الفتاوى املتطرفة من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي:
�ساهمت و�سائل التوا�صل االجتماعي يف ت�صاعد حدة ظاهرة الإ�سالموفوبيا
ب�شكل كبري ،فمع كل عملية �إرهابية تقوم بها جماعات ت�صف نف�سها ب�أنها
�إ�سالمية متار�س �إرهابها من خالل العمليات االنتحارية والتفجريات،
وت�ستهدف الأبرياء من امل�سلمني وغري امل�سلمني ،يقوم العديد من الأجانب
يف �أوروبا بن�شر هذه الفتاوى التي تبيح الدماء ،ومن �أبرز االنعكا�سات:
ا�ستعرا�ض عدد من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي يف بريطانيا فتاوى
�أ�سامة بن الدن القدمية ،ومنها وجوب حماربة اليهود وامل�سيحيني على
م�ستوى العامل ،بل موافقة قنوات تلفزيونية بريطانية على ظهور دعاة
التحري�ض والعنف على �شا�شتها ،لإثبات �أن جذور الأفكار املتطرفة يف
العامل هي عربية �إ�سالمية خال�صة ،واتهام بع�ض الدول العربية بالتحري�ض
على ن�شر �أفكار متطرفة ت�ساعد على الإرهاب بحجة �أنها تطبق ال�شريعة
الإ�سالمية.

( ((2تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.112- 108
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لكن املالحظ �أن ( )%9من الفتاوى املعتاد ن�شرها كانت ملفتي الإخوان
يو�سف القر�ضاوي ،ومن �أبرز هذه الفتاوى وجوب «اجلهاد» يف �سوريا عام ،2013
واملطالبة بقتل املدنيني الأمريكيني يف العراق عام .2004
وجاءت �ألفاظ «نحن حتت التهديد» ،و»اجلهاد الدميوغرايف» و»الإبادة
اجلماعية للبي�ض» و»الإرهاب الإ�سالمي» بن�سبة ( ،)%60من بني مفردات �أن�صار
اليمني املتطرف املناه�ضة للم�سلمني والتي مت الرتويج لها .فيما جاءت الألفاظ
التي تروج لـ»�أ�سلمة �أوروبا» و»خماطر التعددية الثقافية والدينية :بن�سبة (،)%25
واعترب امل�ؤ�شر �أن تلك الألفاظ تعد من �أهم حماور اخلطاب اليميني الذي يزعم
�أنه مبجرد �أن ي�صبح امل�سلمون �أغلبية يف الدول الأوروبية� ،أو لهم ال�سيطرة
(((2
ف�سيفر�ضون �أحكام ال�شريعة على املواطنني الأ�صليني وي�ضطهدونهم.
• تد�شني تطبيقات �إفتائية متطرفة :ت�أ�سي�س التيارات الإ�سالموية تطبيقات
�إفتائية عرب الهواتف ،والتي ت�سهل ح�صول امل�سلم على الفتاوى يف �أي
زمان ومكان ،كان من �أ�سباب تعزيز ظاهرة الإ�سالموفوبيا يف �أوروبا،
وكان من �أبرزها التطبيق الإفتائي املعروف با�سم (الدليل الفقهي للم�سلم
الأوروبي)� ،أو ما ي�سمى (يورو فتوى) الذي �أ�صدره املجل�س الأوروبي
للإفتاء يف �أبريل (ني�سان)  ،2019ومت حذفه الحتوائه على حمتوى �إفتائي
ين�شر الكراهية ،ويحثّ على العداء والعنف �ضد غري امل�سلمني ،ويعزز من
ظاهرة الإ�سالموفوبيا.
�أدى �ضعف م�صادر الفتاوى املتاحة باللغات الأجنبية ال �سيما الإلكرتونية �إلى
اللجوء �إلى مثل هذه التطبيقات التابعة جلماعة الإخوان ،التي تبيح مل�ستخدمها من
امل�سلمني يف البالد الأوروبية احل�صول على الفتاوى املتنوعة ،خ�صو�ص ًا الفتاوى
التي تخ�ص الأقليات امل�سلمة.
( ((2تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.114
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هذه الق�ضايا غري مطروحة يف املواقع التقليدية ،كونها ال مت�س �إال �شريحة
الأقليات امل�سلمة يف الدول غري الإ�سالمية .وقد مت حذف تطبيق (الدليل الفقهي
للم�سلم الأوروبي) بعد �إ�صداره من على متجر غوغل ،نظر ًا لرئا�سة مفتي الإخوان
يو�سف القر�ضاوي للمجل�س الأوروبي للإفتاء ،ووفقا ملوقع ( )apptweakلتحليل
البيانات �أ�شار �إلى �أن عدد مرات حتميل التطبيق زادت على �آالف املرات خالل
فرتة احلجر ال�صحي يف القارة الأوروبية ،ما �أثار الذعر يف نفو�س كثري من
الغربيني ،لكن جماعة الإخوان �سعت جاهدة لعودة التطبيق مرة �أخرى يف متاجر
(((2
التطبيقات الإلكرتونية والإبقاء على املحتوى الإفتائي.
•بث املحا�ضرات والفتاوى من خالل حلقات البث املبا�شر :ا�ستغلت جماعة
وتوجه النا�س �إلى مواقع الإنرتنت لتلقي
الإخوان فرتات العزل املنزيل ّ
الفتاوى واملعلومات الدينية ،لتحقيق �أغرا�ض �سيا�سية وللت�أثري على العقل
الأوروبي ،من خالل تقدمي حلقات تفاعلية على �صفحات الأئمة التابعني
للجماعة على مواقع التوا�صل االجتماعي :ومن �أبرز نتائج ذلك قيام
الإخواين خالد حنفي -رئي�س جلنة الفتوى ب�أملانيا -من خالل �صفحته
الر�سمية على موقع في�سبوك ،بن�شر العديد من املحا�ضرات الفقهية،
كمحا�ضرة �أحكام متويل البيوت بالقر�ض الربوي ،وحما�ضرة �أحكام
الزكاة وفل�سفتها مل�سلمي �أوروبا .كما �أن تنظيم داع�ش تبنى ا�ستغالل
من�صات �ألعاب الفيديو لتجنيد ال�شباب الق�صر ،وا�ستخدام قنوات خفية
لالت�صال ،مبا ي�ضمن عدم الك�شف عن هويته ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام
خا�صية «�ألعاب الفيديو اجلماعية» ( )Multiplayerللتوا�صل مع
�أع�ضاء التنظيمات الإرهابية وا�ستغالل تطبيق «تيك توك» منذ عام
 ،2019وهو التطبيق الذي يلقى رواج ًا ب�شكل ملحوظ لتجنيد املزيد من
ال�شباب ،و�إقناعهم ب�أفكار التنظيم حتت �شعار «اجلهاد العاملي» ،فيقدم
( ((2تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.115 - 114
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من خالل التطبيق ر�سائل �إفتائية ودعائية ق�صرية وموجزة يتم اختيارها
(((2
بدقة وعناية.
3.3الفتاوى وتفاقم الإ�سالموفوبيا
ي�شري امل�ؤ�شر �إلى �أن لفتاوى العادات واملجتمع والعبادات الن�صيب الأكرب
من �إجمايل الفتاوى التي ت�سببت يف ارتفاع ظاهرة الإ�سالموفوبيا بن�سبة (،)%38
ونالت فتاوى الأطعمة والأ�شربة حتديد ًا الن�سبة الأكرب منها ،و�سيطر مو�ضوع
اللحم احلالل واحلرام وطرق الذبح على ال�ساحة الإفتائية ،وميكن �أن ُنرجع ذلك
�إلى ارتفاع عدد التقارير حول �أماكن �صنع اللحم احلالل يف �أوروبا والتي يديرها
غري امل�سلمني ،ومن �أبرز الفتاوى املتطرفة التي جاءت يف هذا الإطار فتوى ملوقع
�إ�سالم ويب القطري حترم تناول اللحوم يف �أملانيا ،بزعم �أنها ال تذبح الدواجن
والأبقار بطريقة �شرعية ،ومن َث َّم ال يحل �أكلها.
وكان لفتاوى االحتفاالت ن�صيب من الفتاوى ،ال �سيما املتعلقة بتهنئة غري
امل�سلمني يف �أعيادهم ،فقد حرمت ن�سبة ( )%70من هذه الفتاوى االحتفال
وتهنئة امل�سيحيني ب�أعيادهم ،وهو ما يظهر العزلة وكراهية الآخر ،ومن �أبرزها
فتوى ملوقع «�إ�سالم ويب» القطري التي تقول« :ال يجوز االحتفال �أو تهنئة الكفار
يف �أعيادهم».
من �أبرز فتاوى املجتمع والأ�سرة التي نالت ن�سبة ( )%32فتوى حترمي �إقامة
امل�سلم يف بلد غري �إ�سالمي اعتمادا على الآية الكرمية�ِ } :إنَّ ا َّل ِذينَ َت َو َّف ُاه ُم مْ َالال ِئ َك ُة
َظالمِ ِي �أَن ُف ِ�س ِه ْم َقا ُلوا ِف َيم ُكن ُت ْم َقا ُلوا ُك َّنا ُم ْ�س َت�ضْ َع ِف َني فيِ الأَ ْر ِ�ض َقا ُلوا �أَلمَْ َت ُك ْن �أَ ْر ُ�ض
اللهَّ ِ َو ِا�س َع ًة َف ُت َه ِاج ُروا ِفي َها َف�أُ ْو َل ِئ َك َم�أْ َو ُاه ْم َج َه َّن ُم َو َ�سا َء ْت َم ِ�ص ًريا{(.((2
( ((2تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.116 ،115
(� ((2سورة الن�ساء ،الآية .97
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ا�ستدلت الفتوى بالآية ال�سابقة ،وا�ستدل بها القائلون بعدم جواز الإقامة
يف بالد غري امل�سلمني ،م�ستدلني �إلى تف�سري ابن كثري «عامة يف كل من �أقام بني
ظهراين امل�شركني وهو قادر على الهجرة ،ولي�س متمكنا من �إقامة الدين ،فهو
ظامل لنف�سه مرتكب حراما بالإجماع» ،ويف املقابل جاءت بع�ض الفتاوى املن�ضبطة
(((2
مثل فتوى املجل�س الأوروبي للإفتاء والبحوث مبنع زواج امل�سلمة من غري امل�سلم.
 4.4الدول الأوروبية وتنامي ظاهرة الإ�سالموفوبيا
ك�شف امل�ؤ�شر العاملي للفتوى �أن ال�صورة العامة لظاهرة «الإ�سالموفوبيا»
برزت خالل عام  2020عرب م�سارين :الأول :التوظيف ال�سيا�سي من الأحزاب
اليمينية لبع�ض الفتاوى الإ�سالمية بنوعيها املن�ضبطة واملتطرفة ،والثاين:
ا�ستغالل بع�ض الدول �أو التنظيمات املتطرفة �ضعف �أو توقف متويل اجلمعيات
واملراكز الإ�سالمية املوجودة يف الغرب للقيام مبهمة التمويل لتبني �أجندتها،
ولذلك ين�صح امل�ؤ�شر با�ستقدام جمموعة مدربة من الأئمة واملفتني لهذه الأماكن
مع تد�شني من�صة عاملية �إليكرتونية ب�أكرث من لغة لتوفري الدعم العلمي والدعوي
(((2
للأقليات.
وح�سب ما ر�صده امل�ؤ�شر العاملي للفتوى ،فقد جاءت فرن�سا يف املرتبة الأولى
من بني الدول التي �شهدت تنامي ظاهرة الإ�سالموفوبيا ،وحتديدا خالل عام 2020
بعد حادث الر�سوم امل�سيئة للنبي حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) التي ن�شرتها جملة
«�شاريل �إيبدو» يف �سبتمرب (�أيلول) و�أعاد مدر�س فرن�سي عر�ضها على تالميذه،
وك�شفت نتائج ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد �أبحاث الر�أي العام الفرن�سي ()IFOP
�أن ن�سبة ( )%60من الن�ساء املحجبات يف فرن�سا تعر�ضن للتمييز مرة واحدة يف
حياتهن ،و�شهد عام  2021كتابة عبارات مناه�ضة للإ�سالم على جدران م�سجد
غرب فرن�سا.
( ((2تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.119 ،118
( ((2تقرير ح�صاد � ،2020ص.176
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ومن �أبرز الفتاوى املتطرفة الفتوى الإخوانية التي �صدرت من «خالد حنفي»
(رئي�س جلنة الفتوى ب�أملانيا ،والأمني العام امل�ساعد للمجل�س الأوروبي للإفتاء
والبحوث) ،والتي نادت بوجوب امل�سارعة يف تعجيل �إخراج الزكاة لعامني �أو �أكرث
ل�صالح املراكز الإ�سالمية الإخوانية ،ولي�س �إخراجها للمت�ضررين من الوباء،
و�أعاد املركز الأوروبي للإفتاء والبحوث ن�شر هذه الفتوى التي ت�ؤكد ا�ستغالل
(((2
�أموال الزكاة لأغرا�ض �سيا�سية.
ر�صد امل�ؤ�شر ا�ستغالل تنظيم داع�ش لبع�ض امل�ساجد يف �أملانيا لن�شر الفكر
الداع�شي ،ومن �أبرز الأمثلة على ذلك انت�شار فتاوى وخطب رجل داع�ش الأول يف
�أملانيا «�أبو والء العراقي» ،والتي حت�ض على التطرف والإرهاب ،ومن �أبرزها فتوى
وجوب امل�شاركة يف احلرب �ضد غري امل�سلمني ،وفتوى وجوب امل�شاركة يف حروب
داع�ش يف ليبيا و�سوريا والعراق ،وت�أتي ظاهرة الإ�سالموفوبيا يف بريطانيا يف
املركز الثالث بن�سبة ( )%22حيث لعبت التنظيمات الإ�سالموية دور ًا مبا�شر ًا يف
ظاهرة تنامي م�شاعر الكراهية �ضد امل�سلمني ،و�أ�سهمت يف ت�صعيد املخاوف من
الإ�سالم ،ومنحت اليمني املتطرف مربرا �إ�ضافيا للت�ضييق على امل�سلمني بحجة
(((3
م�س�ؤوليتهم عن الإرهاب.

( ((2تقرير ح�صاد � ،2020ص.180
( ((3تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن� ،ص.123 ،122 ،121
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رابع ًا :ا�ست�شراف امل�ستقبل الإفتائي واحلركي للتنظيمات املتطرفة
و�ضع امل�ؤ�شر درا�سة ا�ست�شرافية للم�ستقبل احلركي والإفتائي للتنظيمات
الثالثة :القاعدة -داع�ش– الإخوان ،باعتبار هذه التنظيمات الثالثة �أهم
التنظيمات ،والأ�سا�س الذي يتفرع عنه التنظيمات الأخرى(.((3
اعتمد امل�ؤ�شر يف ذلك على �أ�سلوب التحليل ،و�أ�سلوب ال�سيناريوهات ،وحدد
نوعني من الفرتة الزمنية لعملية اال�ست�شراف :امل�ستقبل املبا�شر :الذي ميتد ملدة
عامني ( 2022و ،)2023وامل�ستقبل البعيد ((3(:الذي يرتاوح ما بني (� )20 -5سنة
قادمة.
واملالحظ �أن امل�ؤ�شر حر�ص على �أن تكون �سيناريوهاته اال�ست�شرافية يف ثالثة
اجتاهات:
 1.1ال�سيناريو االجتاهي �أو اخلطي :الذي يقر باملحافظة على الو�ضع القائم
للظاهرة يف امل�ستقبل.
 2.2ال�سيناريو الإ�صالحي الذي يقر ب�إحداث بع�ض الإ�صالحات على الظاهرة
ونوعا.
املدرو�سة ك َّما ً
 3.3ال�سيناريو التحويل �أو الراديكايل :الذي يركز على التغيري اجلذري العميق
للظاهرة .ويتم ذلك من خالل ا�ست�شراف جانبني :الأول يتعلق بامل�ستوى
احلركي ،والثاين يتعلق بامل�ستوى الإفتائي.
( ((3عند البحث عن اخليط الناظم ،واملنجم الفكري ،الذي تولدت منه كل تلك الأفكار ،يتبني �أن تعود �إلى منهج ح�سن البنا ،وكتاب (يف ظالل القر�آن) ل�سيد
قطب ،الذي ُيعد املدونة الأ�سا�سية التي ترتكز عليها وتنبثق منها كل تلك التيارات ،وي�ؤكد ذلك �أن �صالح �سرية وكتابه( :ر�سالة الإميان) ،التي تنادي بتكفري
احلكام وجاهلية املجتمع قد نبعت من (يف ظالل القر�آن) ،وكذا �شكري م�صطفى وتنظيم التكفري والهجرة ،وحممد عبدال�سالم فرج وتنظيم اجلهاد ،وتنظيم
القاعدة وداع�ش يف احلقيقة موجة جديدة من �أمواج الفكر املنبعث من فكر ح�سن البنا و�سيد قطب ،فهم �أ�صحاب القا�سم امل�شرتك ،واخليط الناظم ،والروح
ال�سارية ،لكل تلك التيارات الإ�سالموية ،وقد �أعيد اليوم بعث فكر التكفري الذي كان كامنا يف كتب التيارات املتطرفة ،فتم حتويله �إلى تنظيمات وجماعات
وتطبيقات ،وتولدت منه الأجيال الثواين والثوالث من الأفكار والتطويرات واال�ستدالالت ،وقد ف�صل ذلك الدكتور �أ�سامة الأزهري يف كتابه احلق املبني فيمن
تالعب بالدين ،دار الفقيه ،ط.2015 ،3
( ((3امل�ؤ�شر �سماها امل�ستقبل املتو�سط ،ونحن نرى �أن الت�سمية الأقرب هي امل�ستقبل البعيد.
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1.1تنظيم القاعدة
ال�سيناريو اخلطي :خالل هذا ال�سيناريو �سيكون �شكل مو�ضوعات الفتوى
امل�ستقبلية هي املو�ضوعات التقليدية التي ي�سري التنظيم عليها منذ فرتة ،ويتمثل
�أهمها يف:
 1.1الفتاوى القتالية ووجوب العمل لن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني.
 2.2الفتاوى التي حتث على ال�صرب واالحت�ساب ،وت�أتي هذه الفتاوى نتيجة تراجع
�أو�ضاع التنظيم.
 3.3فتاوى نبذ ال�شقاق بني �أتباع التنظيم ،وهو الأمر املرتبط باالن�شقاقات الداخلية
للتنظيم وفروعه.
 4.4فتاوى جائحة كورونا التي ت�ؤكد �أن �سبب كورونا راجع لأ�سباب عقائدية،
وعالجها التوبة.
 5.5فتاوى مرتبطة باملر�أة من ناحية وجوب دعم املر�أة جلهاد الرجل ،وخدمة
املجاهدين ،و�إعدد الأبناء لهذه املهمة ،وبهذا ال�شكل يرى امل�ؤ�شر �أن هذا ال�شكل
اخلطي �سيكون ال�شكل املعتاد للفتوى.
ال�سيناريو الإ�صالحي :يهدف �إلى ا�ستخدام الفتوى ملواجهة م�شكالت
التنظيم ،فت�أتي الفتوى لتحرك التنظيم ،وتعطي له احليوية ،ويف هذه احلالة
�ستكون الفتوى القتالية ب�شكلها نف�سه دون تغيري ،ولكنها �ستكون حمددة خلطط
كاملة قابلة للتحقيق ،مثل ا�ستهداف دول معينة و�أهداف ا�سرتاتيجية معينة ،على
غرار ما حدث من ا�ستهداف مركز التجارة العاملي  ،2001و�ستكون فتاوى املر�أة
(((3
�أكرث حيوية وتنظيما ولي�س جمرد فتاوى عامة ودعوات.
( ((3تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن ،من .132 - 126
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 .2تنظيم داع�ش
يختلف تنظيم داع�ش عن تنظيم القاعدة ب�أن اهتمامه باجلانب الفكري �أقل
من القاعدة ،فاهتمام داع�ش ب�إعداد ِّ
املنظرين احلركيني لي�س حيوي ًا ،وتركيزه
�إمنا يكون على اجلانب احلركي والع�سكري ،والفتوى لديه ت�أكيد على �صبغة
التنظيم الإ�سالموية والإرهابية ،وحتريك لأتباعه ،وا�ستقطاب لهم.
ال�سيناريو اخلطي :يتوقع امل�ؤ�شر �أن ي�ستمر التنظيم يف الرتكيز على
ق�ضايا �إفتائية عدة تتمثل يف:
 الفتاوى القتالية التي حتر�ض على العمليات الإرهابية ،وتن�شر فكر التكفريملن كان خمالفا �أو خارج �إطار التنظيم ،وت�ستمر الفتاوى للت�أكيد على فكر «الذئاب
املنفردة» ،والعمليات الإرهابية يف �أوروبا وعدد من دول العامل با�ستخدام كافة
و�سائل العنف.
 اال�ستمرار يف ن�شر خطاب �إفتائي يحمل املظلومية ،ويبني �أن التنظيم وحدههو املدافع عن الإ�سالم بعد �أن خانته التنظيمات الأخرى التي ابتعدت عن مفهوم
الوالء والرباء ،وتكثيف الإ�صدارات املرئية الدموية ،والتحذير من االخرتاقات
واجلا�سو�سية.
ال�سيناريو الإ�صالحي :يتمثل هذا ال�سيناريو يف �إمكانية اجتاه التنظيم
لتخفيف حدة الفتاوى التي يطلقها ،ويقلل من حدة دمويتها ،والتقليل من وترية
فتاوى العنف ،كما �سيتجه لإطالق مزيد من الفتاوى ذات الطابع االجتماعي،
بغر�ض جلب الأتباع للتنظيم ،و�إن كان امل�ؤ�شر يرى �أن التنظيم خالل الفرتة القادمة
�سي�ستمر يف اخلطاب العنيف الدموي ،ومن ثم �إذا ا�ستقرت �أو�ضاع التنظيم كما
هي ،فمن املمكن �أن يقلل من وترية اخلطاب الإفتائي العنيف ،ويتجه للدعوة
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احل�سنة ،ولكن كل ذلك �سيكون بن�سبة حمدودة ،و�سيظل اخلطاب العنيف هو
(((3
الغالب امل�سيطر.
 .3جماعة الإخوان
ُيعد اجلانب الإفتائي من �أكرث اجلوانب ثراء لدى جماعة الإخوان على
م�ستوى فروعها يف العامل ،وتعترب الفتوى �إحدى �أهم �آلياتها التي تعتمد عليها
اعتمادا كبري ًا� ،سواء فتاوى التحري�ض �أو فتاوى اللني والدعوة.
ال�سيناريو اخلطيُ :يتوقع فيه ا�ستمرار الكثافة الإفتائية على املنظور
والبعيد ،و�إ�صدار فتاوى تواكب الأحداث االجتماعية وال�سيا�سية والطبية
واالقت�صادية ،وميكن �أن نرجع ذلك �إلى كرثة عدد من يقومون بالفتوى يف
اجلماعة ،ونتيجة لوجود االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني� ،إلى جانب عدد من
املواقع املتخ�ص�صة مثل «�إ�سالم ويب» و»�إ�سالم �أون الين».
وعليه ي�ؤكد امل�ؤ�شر ا�ستمرار اخلطاب الإفتائي للجماعة يف حالة ن�شاط خالل
ال�سنوات القادمة� ،أمال يف ك�سب الأتباع و�ضمان التغلغل التدريجي يف املجتمعات،
و�ستتمثل مو�ضوعاتهم الإفتائية يف :الق�ضايا االجتماعية مثل :اخلتان واالنتحار
والزواج املبكر ،مع اال�ستمرار يف عر�ض التحليالت اخلا�صة بفتاوى كورونا بهدف
الت�أكيد على االجتهاد الفقهي الذي ميتع به �شيوخها ،وتكثيف الوجود الإفتائي يف
الغرب اعتمادا على التكنولوجيا احلديثة ،وا�ستخدام الأ�سلوب اللني يف عر�ضها،
وتكثيف الفتاوى ال�سيا�سية التي حتمل �أفكار املظلومية ،ووجوب الثورة و�إ�سقاط
الأنظمة العربية القائمة ،وتكثيف الفتاوى التي حتث على ن�صرة الإ�سالم ،ودعم
الق�ضية الفل�سطينية.
( ((3تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن ،من .132 - 126
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ال�سيناريو الإ�صالحي :يتوقع امل�ؤ�شر �أن هذا ال�سيناريو لن يختلف عن
�سابقه ،حيث �سيظل ثابتا ل�سنوات طويلة.
ال�سيناريو الرديكايل( :((3ميكن القول� :إنه يحمل جانبني من غري
امل�ستبعد حتققهما ،فبالن�سبة للجانب الأول حتول اجلماعة ب�صورة تامة نحو
العنف والدموية يف اخلطاب الإفتائي حال تزايد حما�صرتها ،و�شعورها بنهايتها،
ِومن َث َّم ينتقل اخلطاب �إلى عنف بحت وحتري�ض على التدمري الكامل والعمل
الإرهابي ،واجلانب الآخر انتقال اجلماعة للني والتقرب يف خطابها الإفتائي من
احلكومات القائمة والتودد لها؛ رغبة يف ت�أكيد رغبتها يف امل�صاحلة ،والت�أييد
الكامل لل�سيا�سات يف الدول التي ن�شطت فيها اجلماعة ،وال�سيناريو الثاين هو
(((3
الذي يرجحه م�ؤ�شر الفتوى ،وال�سيناريو الأول هو ما ترجحه هذه الدرا�سة.

 ال�سيناريو الراديكايل غري مطبق على تنظيمي القاعدة وداع�ش ،و�إمنا مطبق على تنظيم الإخوان فقط ،باعتبار �أنه من غري املتوقع �أن تتغري فتاوى(((3
القاعدة �أو داع�ش ب�صورة جذرية.
( ((3تقرير م�ؤ�شر الفتوى املقارن ،من .135 ،134 ،133
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اخلامتة
ميكن حتديد ال�سلبيات �أو اال�ستدراكات التي وقع فيها امل�ؤ�شر -من وجهة
نظرنا -يف النقاط الآتية:
دواع الزمة -من ذكر بع�ض الأرقام والبيانات.
 1.1الإكثار -دون ٍ
 2.2عدم وجود �أمثلة للفتاوى يف بع�ض املوا�ضع التي حتتاج �إلى ذكر مثال،
ففي �صفحة ( )70من م�ؤ�شر الفتوى املقارن ذكر الفتاوى التي خرجت
من جماعات متطرفة يف ليبيا بوجوب القتال ،واحل�صول على الغنائم،
وتفخيم تركيا لدرجة اعتبارها حامي الإ�سالم ،وغري ذلك دون �أن ُيعقب
امل�ؤ�شر على ذلك بن�صو�ص من الفتاوى.
3.3بع�ض الفتاوى والبيانات كانت حتتاج �إلى ذكر م�صادرها ،فهذا �أدعى
للتوثيق ،مثل :بع�ض الفتاوى املتعلقة بتهنئة غري امل�سلمني يف �أعيادهم،
فقد حرمت ن�سبة ( )%70من هذه الفتاوى االحتفال وتهنئة امل�سيحيني
ب�أعيادهم ،ومن �أبرزها فتوى ملوقع «�إ�سالم ويب» القطري التي تقول« :ال
يجوز االحتفال �أو تهنئة الكفار يف �أعيادهم» ،فمثل هذه الفتوى ال بد من
ذكر م�صدرها متبعا بالرابط والتاريخ والن�ص كامال ،وهو ما مل يفعله
امل�ؤ�شر.
4.4هناك مبالغة �-إلى حد ما -فيما يتعلق بالبحث العلمي على م�ستوى
الأفراد واملراكز البحثية يف العامل ،فيما ال يتعلق بالدرا�سات اخلا�صة
با�ست�شراف امل�ستقبل ،هذه املبالغة وجدنا لها ظال ًال يف م�ؤ�شر الفتوى
عند احلديث عن امل�ستقبل احلركي والإفتائي للجماعات الإ�سالموية،
وا�ست�شراف الر�ؤى امل�ستقبلية يف ( )15عام ًا قادمة ،ونحن هنا ال نعرت�ض
على املبد�أ نف�سه ،بل نثني على امل�ؤ�شر يف قيامه بخطوة غري م�سبوقة ب�أول
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درا�سة ا�ست�شرافية للم�ستقبل الإفتائي ومن ثم احلركي لتنظيمات القاعدة
وداع�ش والإخوان� ،إمنا املالحظة يف املبالغة �أو ادعاء اليقينية يف قراءة
امل�ستقبل ،مع �أنه قد حتدث تغريات �سيا�سية واقت�صادية وتكنولوجية
تن�سف كثري ًا من هذه القراءات.
وي�ضاف للنقطة ال�سابقة التغيريات التي �أعلن عنها موقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك) من حتويله �إلى ميتافري�س (� )Metaverseأي عامل ما وراء الكون،
من خالل التالقي الرقمي و�سد الفجوة بني (الواقعي والرقمي) ،ليظهر عامل
ثالث افرتا�ضي ،هذا العامل ال ندري ما �إذا كانت م�ؤ�س�سات الإفتاء الر�سمية
�أخذت �أهبة اال�ستعداد له �أم ال� .صحيح �أن الإعالن عن التحول �إلى (ميتافري�س)
جاء بعد �إ�صدارات امل�ؤ�شر ،و�صحيح �أن امل�ؤ�شر حتدث عن (املجتمع اخلام�س)،
�أو (جمتمع ما بعد املعلومات) ،وعن حاجة �إحلاق الفتوى بالع�صر الرقمي ،لكن
ال�س�ؤال املهم هنا :هل امل�ؤ�س�سات الدينية الإفتائية والتعليمية الر�سمية ،وعلى
ر�أ�سها الأزهر ال�شريف -مرجعية الإ�سالم ال�سني -ا�ستعدت لالحتماالت القادمة
(الدرا�سات امل�ستقبلية) ،وتكوين مناعة �ضد الأفكار التي �ستنفذ منها تيارات
التطرف الديني؟
 5.5الأخطاء اللغوية كان يجب تداركها ،ال �سيما و�أن امل�ؤ�شر لي�س عم ًال فردي ًا،
بل عمل م�ؤ�س�سي.
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