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جلنة التن�سيق بني م�شيخة الأزهر ومكتبة الإ�سكندرية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة الإمام الأكرب �أحمد الطيب؛�شيخ الأزهر
يف تقدمي الوثيقة
ُ
لتجعل من �أمنها وا�ستقرارها،
�إن اللحظة احلا�سمة التي تعي�شها م�صر،
واحلفاظ على مكا�سب ثورتها �سقفًا تقف عنده كل منازع الفرقة وال�شتات
 ..وتتوحد حتته كل اختالفات التنوع والتكامل الذي نن�شده لوطننا ومل�صر
يف هذا املنعطف التاريخي احلاد .و�أ�صدقكم القول :ب�أن تنوع االجتهادات
حول ا�سرتاتيجية امل�ستقبل� ،إذا حتول �إىل تقاطع وتنابذ فكري فلن يكون
ح�صاده �إال ثم ًرا ُم ًّرا للوطن ومل�صر يف حا�ضرها وم�ستقبلها � .إن الد�ساتري -
وم�صالح
يف حقيقتها� -إمنا هي تعب ٌري �صادقٌ عن ُهو َّية �أُ ّمة ،و�ضمري �شعب،
ِ
جمتمع ،كما �أن تنوع االجتهادات حول البناء ال�سيا�سي والد�ستوري القادم
لن يكون تنو ًعا حممو ًدا �إال �إذا ظل يف �إطار َوحدة الوطن و�أهدافه العليا.
والأزهر ال�شريف  -الذي �أعلن �أكرث من مرة �أنه يقف على م�سافة
واحدة من جميع الفرقاء ،و�أنه يتابع بكل دقة واهتمام �أطروحات اجلميع
حول م�ستقبل الوطن  -يعلن يف �صراحة وو�ضوح �أنه ال يخو�ض غمار
العمل ال�سيا�سي ،وال احلزبي وال ال�سيا�سة مبفهومها املعتاد ،ف�إن هذا لي�س
من �ش�أنه وال �ضمن اهتماماته ،لكنه يحمل على كاهله دو ًرا وطن ًّيا َّ
جتذر
وحم َلت ُه �إياه الأمةُ ،للحفاظ على ح�ضارتها املمتدة ،وثقافتها
يف التاريخَّ ،

الرا�سخة ،وهويتها التي ت�أبى االخرتاق والذوبان .ومن منطلق هذا الدور
الوطني للأزهر ،وهذه امل�س�ؤولية التي ي�شعر الأزهر ب ِث َقلِها و ُيدرِك �أمانتها �أمام
اهلل والتاريخ ،ندعو �أبناء الوطن �إىل النظر يف التوافق حول «وثيقة الأزهر»؛
ٍ ٍّ
كحل يخرج به النا�س من �ضيق االختالف وخطره� ،إىل �سعة الآفاق الرحبة
والتعاون اجلاد ،من �أجل بلدنا جمي ًعا ،وتقدي ًرا لدماء �شهدائنا ،وت�ضحيات
جماهرينا.
«ووثيقة الأزهر» هي جمرد �إطار ق َيمي ي�صون �أ�سا�سيات �شعبنا وثواب َته،
ويعترب الدولة الوطنية الد�ستورية الدميقراطية احلديثة من ثوابت املطالب
الوطنية ،بكل ما ت�ستوجبه من مواطنة كاملة ،وتداول حقيقي لل�سلطة مينع
احتكارها من فريق� ،أو الوثوب عليها من فريق �آخر.
وهذا التوافق ي�ؤهلها لأن تكون وثيق ًة ُي�سرت�شد بها عند و�ضع الد�ستور،
وميثاقَ ٍ
�شرف يلتزم به اجلميع طواعي ًة واختيا ًرا ،ال ُيف َر�ض على �أحد ،و�إمنا
يرتك الأمر فيه للإرادة ال�شعبية التي ُي رِّعب عنها الد�ستور املنتظر.
إرها�صا من اجلميع
ولعل هذه اللحظة التاريخية التي نعي�شها الآن تمُ ثل � ً
وم�صالح
بتوافقٍ يتم�سك بثوابت م�صر ،وي�صون ثورتها ،ويحمي ا�ستقاللها،
َ
�شعبها يف عامل متغطر�س ال يرحم ال�ضعفاء وال املتناحرين ،وال ُي ْ�سعِد ُه
ُ
متا�سك �شعب م�صر والتفا ُفه حول م�صلحته ،و َوحدة م�صريه.
			
				

�شيخ الأزهـر
�أحمـد حممـد الطـيب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الأزهر ال�شريف
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م�ستقبل م�صر
مببادرة كرمية من الأ�ستاذ الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ،اجتمعت
كوكبة من املثقفني امل�صريني على اختالف انتماءاتهم الفكرية والدينية
مع عد ٍد من كبار العلماء واملفكرين يف الأزهر ال�شريف ،وتدار�سوا خالل
اجتماعات عدة مقت�ضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي متر بها م�صر
بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير ،و�أهميتها يف توجيه م�ستقبل م�صر
نحو غاياته النبيلة وحقوق �شعبها يف احلرية والكرامة وامل�ساواة والعدالة
االجتماعية.
وقد توافق املجتمعون على �ضرورة ت�أ�سي�س م�سرية الوطن على مبادئ
كلية وقواعد �شاملة تناق�شها قوى املجتمع امل�صري وت�ستب�صر يف �سريها
باخلطى الر�شيدة ،لت�صل يف النهاية �إىل الأطر الفكرية احلاكمة لقواعد
املجتمع ونهجه ال�سليم.

واعرتافًا من اجلميع بدور الأزهر القيادي يف بلورة الفكر الإ�سالمي
الو�سطي ال�سديد ،ف�إن املجتمعني ي�ؤكدون �أهميته واعتباره املنارة الهادية
ّ
التي ُي�ست�ضاء بها ،ويحتكم �إليها يف حتديد عالقة الدولة بالدين وبيان �أ�س�س
ال�سيا�سة ال�شرعية ال�صحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكا ًزا على خربته
املرتاكمة ،وتاريخه العلمي والثقايف الذي ارتكز على الأبعاد التالية:
 -1البعد الفقهي يف �إحياء علوم الدين وجتديدها ،طبقًا ملذهب �أهل ال�سنة
واجلماعة الذي يجمع بني العقل والنقل ويك�شف عن قواعد الت�أويل
املرعية للن�صو�ص ال�شرعية.
 -2البعد التاريخي لدور الأزهر املجيد يف قيادة احلركة الوطنية نحو احلرية
واال�ستقالل.
 -3البعد احل�ضاري لإحياء خمتلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون
بتنوعاتها اخل�صبة.
 -4البعد العملي يف قيادة حركة املجتمع وت�شكيل قادة الر�أي يف احلياة
امل�صرية.
البعد اجلامع للعلم والريادة والنه�ضة والثقافة يف الوطن العربي والعامل
ُ -5
الإ�سالمي.
وقد حر�ص املجتمعون على �أن ي�ستلهموا يف مناق�شتهم ُروح تراث
�أعالم الفكر والنه�ضة والتقدم والإ�صالح يف الأزهر ال�شريف ،ابتدا ًء من
�شيخ الإ�سالم ال�شيخ ح�سن العطار وتلميذه ال�شيخ رفاعة الطهطاوي� ،إىل
الإمام حممد عبده وتالميذه و�أئمته املجتهدين من علمائه من �أمثال
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املراغي وحممد عبد اهلل دراز وم�صطفى عبد الرازق و�شلتوت وغريهم من
�شيوخ الإ�سالم وعلمائه �إىل يوم النا�س هذا.
كما ا�ستلهموا يف الوقت نف�سه �إجنازات كبار املثقفني امل�صريني ممن
�شاركوا يف التطور املعريف والإن�ساين ،و�أ�سهموا يف ت�شكيل العقل امل�صري
والعربي احلديث يف نه�ضته املتجددة ،من رجال الفل�سفة والقانون ،والأدب
والفنون ،وغريها من املعارف التي �صاغت الفكر والوجدان والوعي العام،
اجتهدوا يف كل ذلك وركزوا يف و�ضع القوا�سم امل�شرتكة بينهم جمي ًعا،
تلك القوا�سم التي تهدِ ُف �إىل الغاية ال�سامية التي يرت�ضيها اجلميع من
عقالء الأمة وحكمائها ،والتي تتمثل يف الآتي:
حتديد املبادئ احلاكمة لفهم عالقة الإ�سالم بالدولة يف املرحلة
تر�سم �شكل الدولة
الدقيقة الراهنة ،وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية توافقيةُ ،
الع�صرية املن�شودة ونظام احلكم فيها ،وتدفع بالأمة يف طريق االنطالق نحو
التقدم احل�ضاري ،مبا يحقق عملية التحول الدميقراطي وي�ضمن العدالة
االجتماعية ،ويكفل مل�صر دخول ع�صر �إنتاج املعرفة والعلم وتوفري الرخاء
وال�سلم ،مع احلفاظ على القيم الروحية والإن�سانية والرتاث الثقايف؛ وذلك
حماية للمبادئ الإ�سالمية التي ا�ستقرت يف وعي الأمة و�ضمري العلماء
واملفكرين من التعر�ض للإغفال والت�شويه �أو الغل ّو و�سوء التف�سري ،و�صونًا
لها من ا�ستغالل خمتلف التيارات املنحرفة التي قد ترفع �شعارات دينية
طائفية �أو �أيديولوجية تتنافى مع ثوابت �أمتنا وم�شرتكاتها ،وحتيد عن نهج
االعتدال والو�سطية ،و ُتناقِ�ض جوهر الإ�سالم يف احلرية والعدل وامل�ساواة،
وتبعد عن �سماحة الأديان ال�سماوية كلها.
ُ
حول م�ستقبل م�رص
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نعلن توافقنا  -نحن املجتمعني  -على املبادئ التالية لتحديد
من هنا ُ
أ�سا�سا يف عدد من الق�ضايا
طبيعة املرجعية الإ�سالمية النرية ،التي تتمثل � ً
الكلية ،امل�ستخل�صة من الن�صو�ص ال�شرعية القطعية الثبوت والداللة،
بو�صفها املعربة عن الفهم ال�صحيح للدين ،وجنملها يف املحاور التالية:
�أو ًال :دعم ت�أ�سي�س الدولة الوطنية الد�ستورية الدميقراطية احلديثة،
التي تعتمد على د�ستور ترت�ضيه الأمة ،يف�صل بني �سلطات الدولة
وم�ؤ�س�ساتها القانونية احلاكمة .ويحدد �إطار احلكم ،وي�ضمن احلقوق
والواجبات لكل �أفرادها على قَدم امل�ساواة ،بحيث تكون �سلطة الت�شريع
فيها لنواب ال�شعب؛ مبا يتوافق مع املفهوم الإ�سالمي ال�صحيح ،حيث
مل يعرف الإ�سالم ال يف ت�شريعاته وال ح�ضارته وال تاريخه ما يعرف يف
الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي ت�سلطت على النا�س،
وعانت منها الب�شرية يف بع�ض مراحل التاريخ ،بل ترك للنا�س �إدارة
جمتمعاتهم واختيار الآليات وامل�ؤ�س�سات املحققة مل�صاحلهم� ،شريطة �أن
تكون املبادئ الكلية لل�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر الأ�سا�س للت�شريع،
ومبا ي�ضمن لأتباع الديانات ال�سماوية الأخرى االحتكام �إىل �شرائعهم
الدينية يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
ثان ًيا :اعتماد النظام الدميقراطي ،القائم على االنتخاب احلر املبا�شر ،الذي
هو ال�صيغة الع�صرية لتحقيق مبادئ ال�شورى الإ�سالمية ،مبا ي�ضمنه من
تعددية ومن تداول �سلمي لل�سلطة ،ومن حتديد لالخت�صا�صات ومراقبة
للأداء وحما�سبة للم�سئولني �أمام ممثلي ال�شعب ،وتوخي منافع النا�س
وم�صاحلهم العامة يف جميع الت�شريعات والقرارات ،و�إدارة �شئون
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الدولة بالقانون  -والقانون وحده  -ومالحقة الف�ساد وحتقيق ال�شفافية
التامة وحرية احل�صول على املعلومات وتداولها.
ثالثًا :االلتزام مبنظومة احلريات الأ�سا�سية يف الفكر والر�أي ،مع االحرتام
الكامل حلقوق الإن�سان واملر�أة والطفل ،والت�أكيد على مبد�أ التعددية
واحرتام الأديان ال�سماوية ،واعتبار املواطنة مناط امل�سئولية يف املجتمع.
راب ًعا :االحرتام التام لآداب االختالف و�أخالقيات احلوار ،و�ضرورة
اجتناب التكفري والتخوين وا�ستغالل الدين وا�ستخدامه لبعث الفرقة
والتنابذ والعداء بني املواطنني ،مع اعتبار احلث على الفتنة الطائفية
والدعوات العن�صرية جرمية يف حق الوطن ،ووجوب اعتماد احلوار
املتكافئ واالحرتام املتبادل والتعويل عليهما يف التعامل بني فئات
ال�شعب املختلفة ،دون �أية تفرقة يف احلقوق والواجبات بني جميع
املواطنني.
خام�سا :ت�أكيد االلتزام باملواثيق والقرارات الدولية ،والتم�سك باملنجزات
ً
احل�ضارية يف العالقات الإن�سانية ،املتوافقة مع التقاليد ال�سمحة للثقافة
الإ�سالمية والعربية ،واملت�سقة مع اخلربة احل�ضارية الطويلة لل�شعب
امل�صري يف ع�صوره املختلفة ،وما قدمه من مناذج فائقة يف التعاي�ش
ال�سلمي ون�شدان اخلري للإن�سانية كلها.
�ساد�سا :احلر�ص التام على �صيانة كرامة الأمة امل�صرية واحلفاظ على عزتها
ً
الوطنية ،وت�أكيد احلماية التامة واالحرتام الكامل لدور العبادة لأتباع
الديانات ال�سماوية الثالث ،و�ضمان املمار�سة احلرة جلميع ال�شعائر
حول م�ستقبل م�رص
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الدينية دون �أية ُمع ِّوقات ،واحرتام جميع مظاهر العبادة مبختلف
�أ�شكالها ،دون ت�سفي ٍه لثقافة ال�شعب �أو ت�شوي ٍه لتقاليده الأ�صيلة،
وكذلك احلر�ص التام على �صيانة حرية التعبري والإبداع الفني
والأدبي يف �إطار منظومة قيمنا احل�ضارية الثابتة.
�ساب ًعا :اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول ع�صر املعرفة قاطرة التقدم
احل�ضاري يف م�صر ،وتكري�س كل اجلهود لتدارك ما فاتنا يف هذه
املجاالت ،وح�شد طاقة املجتمع ك ّله ملحو الأمية ،وا�ستثمار الرثوة
الب�شرية وحتقيق امل�شروعات امل�ستقبلية الكربى.
ثام ًنا� :إعمال فقه الأولويات يف حتقيق التنمية والعدالة االجتماعية،
ومواجهة اال�ستبداد ومكافحة الف�ساد والق�ضاء على البطالة ،ومبا يفجر
طاقات املجتمع و�إبداعاته يف اجلوانب االقت�صادية والربامج االجتماعية
والثقافية والإعالمية على �أن ي�أتي ذلك على ر�أ�س الأوليات التي
يتبناها �شعبنا يف نه�ضته الراهنة ،مع اعتبار الرعاية ال�صحية احلقيقية
واجلادة واجب الدولة جتاه كل املواطنني جمي ًعا.
تا�س ًعا :بناء عالقات م�صر ب�أ�شقائها العرب وحميطها الإ�سالمي ودائرتها
الإفريقية والعاملية ،ومنا�صرة احلق الفل�سطيني ،واحلفاظ على ا�ستقالل
الإرادة امل�صرية ،وا�سرتجاع الدور القيادي التاريخي على �أ�سا�س
التعاون على اخلري امل�شرتك ،وحتقيق م�صلحة ال�شعوب يف �إطار من
الندية واال�ستقالل التام ،ومتابعة امل�شاركة يف اجلهد الإن�ساين النبيل
لتقدم الب�شرية ،واحلفاظ على البيئة وحتقيق ال�سالم العادل بني الأمم.
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أييد م�شروع ا�ستقالل م�ؤ�س�سة الأزهر ،وعودة "هيئة كبار العلماء"
عا�ش ًرا :ت� ُ

واخت�صا�صها برت�شيح واختيار �شيخ الأزهر ،والعمل على جتديد مناهج
التعليم الأزهري؛ لي�سرتد دوره الفكري الأ�صيل ،وت�أثريه العاملي يف
خمتلف الأنحاء.

حادي ع�شر :اعتبار الأزهر ال�شريف هو اجلهة املخت�صة التي ُيرجع �إليها يف
�شئون الإ�سالم وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية احلديثة،
مع عدم م�صادرة حق اجلميع يف �إبداء الر�أي متى حتققت فيه ال�شروط
العلمية الالزمة ،وب�شرط االلتزام ب�آداب احلوار ،واحرتام ما توافق عليه
علماء الأمة.
هيب علماء الأزهر واملثقفون امل�شاركون يف �إعداد هذه الوثيقة بكل
و ُي ُ
الأحزاب واالجتاهات ال�سيا�سية امل�صرية �أن تلتزم بالعمل على تقدم م�صر
�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا واجتماع ًيا يف �إطار املحددات الأ�سا�سية التي وردت يف
هذا البيان.
واهلل املوفق ملا فيه خري الأمة.

			

			
			

حول م�ستقبل م�رص

م�شيخة الأزهر

 17من رجب �سنة 1432هـ
 19من يونية �سنة 2011م
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