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األزهر.. الحاضر 
والتحديات 

المستقبلية 

رضوان السيد 

يونيو   30 حل�سود  التالية  ال�ستة  ال�سهور  شهدت 
2013 يف م�سر، حملًة �سعواء من جانب منت�سبي  )حزيران( عام 
وطالب الإخوان امل�سلمني على الأزهر، م�سيخًة وجامعة، واحلجة 
يف ذلك وقوف �سيخ الأزهر اإىل جانب احل�سود والقوى ال�سيا�سية 
واجلي�ش يف حركتهم لتنحية حممد مر�سي عن الرئا�سة، وكانت 
اإحراق  اجلامعة  كليات  داخل  يف  املتظاهرين  تخريبات  نتيجة 

مباين اأربع كليات، ومباٍن اإدارية اأخرى للجامعة. 

( اأكادميي لبناين، اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف اجلامعة اللبنانية.  (
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ها  بع�سُ الإخوان  لطاّلب  تظاهرات  �سهدت  امل�سرية  �سائر اجلامعات  اأّن  ومع 
اجلامعات،  �سائر  من  بكثري  اأكرب  كان  بطاّلبها  الأزهر  ُم�ساب جامعة  لكّن  عنيف، 
ول ميكن ن�سبة ذلك اإلى كرثة طالب الإخوان بالأزهر على وجه اخل�سو�ص؛ بل لأّن 
الإخواين  فالتنظيم  كان متعمدًا،  الإخوان  قيادة  الأزهر من جانب  العنف �سد  هذا 
يعترب نف�سه بدياًل لالأزهر يف املرجعية، ويف اإحقاق الدين يف الوطن واملجتمع والدولة. 
وقد �سهدت فرتة الإخوان الق�سرية يف جتربة ما بعد 25 يناير )كانون الثاين( عام 
2011 و�سوًل اإلى الأغلبية الربملانية والرئا�سة، جتاذبات كثرية بني الإخوان والأزهر؛ 
وخ�سو�سًا يف اإزعاجات التظاهر اأمام امل�سيخة ملختلف الأ�سباب، ويف افتعال حوادث 

باجلامعة والتو�سل بها لعزل رئي�ص اجلامعة اأو �سيخ الأزهر! 

يف البدايات؛ فاإّن الإزعاجات للم�سيخة واجلامعة ما اقت�سرت على الإخوان، بل 
�سارك فيها بع�ص ال�سلفيني، �سواء جلهة الغ�سب من البيانات والوثائق التي اأ�سدرها 
الد�ستور  ال�سعب وال�سورى ب�ساأن  اأو جلهة املناق�سات يف جمل�سي  الثورة،  الأزهر بعد 

الذي اأ�سدره الرئي�ص مر�سي وا�ستفتى ال�سعب عليه على عجٍل عام 2012. 

بيد اأّن التحركات ال�سلفية من حول الأزهر ما لبثت اأن ت�ساءلت حتى خمدت، 
ُر على قادة الإخوان وطالبهم، ورغم م�ساعي الإخوان احلثيثة لإ�سعاف  واقت�سر التنمُّ
الأزهر اأو التهوين من �ساأنه، فاإّن و�سعيته القانونية مل ُت�ّص، لأّن قانونًا �سدر يعيد 

تنظيم م�سيخة الأزهر)قانون تطوير الأزهر( اأيام املجل�ص الع�سكري. 

ب�سبب  العام 2012،  ُعُه حتى يف د�ستور  تعّزز و�سْ الأزهر  اأّن  اإلى ذلك  ي�ساف 
التناُف�ص بني الإخوان وال�سلفيني على ال�ستئثار اأو ال�ستيالء على املرجعية الدينية، اإذ 
اآثر احلزبان الإ�سالميان يف النهاية اأن تبقى املرجعية الدينية يف الأزهر، اأي خارجهما 
معًا. وملن ل يعرف فاإّن »�سلطة« الأزهر، باعتباره املرجعية الرمزية والعلنية لالإ�سالم، 
ل ُتقا�ُص برمزياته و�سالحياته بح�سب القوانني التنظيمية فح�سب؛ بل بحجمه اأي�سًا، 
ففي الأزهر يف كل م�ستويات التعليم خم�سمائة األف تلميذ وتلميذة، وطالب وطالبة، 
البحثية  �سات  املوؤ�سَّ ع�سرات  عن  ف�ساًلً  ومعلِّم،  ومدّر�ص  اأ�ستاذ  األف  وثمانون  ومائة 
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واخلدمية، واأكرث من ع�سرة اآلف طالب من خارج م�سر، ومئات الفروع داخل م�سر، 
وع�سرات منها يف العاملني العربي والإ�سالمي، وبالطبع هناك ع�سرات األوف املوظفني 
يف املركز والفروع والبعثات اخلارجية، فمن ي�سيطر على التوجيه اأو القرار بالأزهر 
– قبل  له، ولذا كان هناك دائمًا حر�ٌص  يتمتع بنفوٍذ ل نظري  )على �سعوبة ذلك( 
مرجعيته  لتظلَّ  املتعالية،  احليادية  بتلك  لالأزهر  الحتفاظ  على  وبعدها-  الثورة 
مبناأى عن التجاذبات، وكذلك تعليمه الديني وفتاواه، واإطاللته على اخلارج العربي 

والإ�سالمي.

ال�سّني  الإ�سالمي  التقليد  حار�ص  املا�سية  ال�سبعة  القرون  طوال  الأزهر  ظلَّ 
العريق، تقليد املذاهب الأربعة: احلنفي واملالكي وال�سافعي واحلنبلي، وب�سبب طبيعة 
الفقهي،  الجتهاد  جلهة  �سواء  تعددية  هناك  ظّلت  فقد  الوا�سعة،  الفقهية  املذاهب 
اأو جلهة احلراك الجتماعي والثقايف، وعلى �سبيل املثال؛ فاإّن الت�سوف داَخَل على 
التوايل املذاهب ال�سافعية واملالكية واحلنفية، ومل يداخل املذهب احلنبلي اإّل قلياًل. 
الأ�سويل �سمن  الإحياء  انفجرت من  اإمنا  ال�سلفيات احلديثة  فاإّن  وكما هو معروف 
املذهب احلنبلي، ولأّن املرجعية الفقهية مذهبية؛ فاإّن الفقهاء الكبار يف كل مذهب، 

مهما عُظم حجمهم، وعُظمت اإجنازاُتهم الفقهية، يظلُّون حتت �سقف مذهبهم. 

والتحول من مذهٍب اإلى مذهب قليل، لكنه ممكن، ومن النادر اأن يعلن فقيٌه 
خروجه على كّل مذهب، رغم اإمكان ذلك من الناحية النظرية، وكانت هذه – على 
�سبيل املثال- م�سكلة ابن تيمية احلنبلي )661-728هـ( الذي قّدم اجتهاداٍت خالفت 
املوؤ�س�سة  قوة  من  الرغم  فعلى  وهكذا  اإجماعاتها.  على  خرجت  اأو  املذاهب  �سائر 
بعد  اأنه  بيد  املطلق،  الجتهاد  اّدعاء  القول-  �سبق  كما  ممكنًا-  ظلَّ  فقد  املذهبية، 
القرن الرابع الهجري/ احلادي ع�سر امليالدي، ما ا�ستطاع اأحٌد الإقدام على اإن�ساء 
مذهٍب جديٍد اأو مدر�سة جديدة، وما كانت هناك حاجٌة للجوء اإلى هذا احلّل احلا�سم، 

ب�سبب اّت�ساع التقاليد املذهبية وت�سعبها، وحرية احلراك فيها.

ال�سا�سعة �سمن  �سٌة بحدِّ ذاته، وهذه احلرية  اإّن املذهب هو موؤ�سَّ  لذلك قلُت 
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تقاليد كّل مذهب، وا�ستقرار املذاهب الأربعة على امتداد عامل الإ�سالم ال�سني هي 
التي اأرغمت املماليك مب�سر على العرتاف باملذاهب الأربعة، وال�سماح بفتح مدار�ص 
ة لكّل مذهب من  تعليمية لكلٍّ منها، وهي مدار�ُص كانت قائمًة على الأوقاف اخلا�سّ
مركزيٍة  ل�سالح  احلديثة  الوطنية  الدول  بالتدريج  طوْتها  اأن  اإلى  ديه،  موؤيِّ جانب 
ت�سيطر من خاللها الدولة على املوؤ�س�سة مبذهبها اأو مذاهبها، دون اأن ت�ستطيع اإلغاء 

احلراك- واإن كان حمدودًا- داخلها اأو خارجها.

األزهر وأزمنة القلق

لقد �سرى قلٌق عميٌق داخل املوؤ�س�سات الدينية ال�سنية - ومنها الأزهر- يف القرن 
يدعون  وكهوٌل،  �سباٌن  اأبنائها  بني  من  ظهر  عندما  الع�سرين،  ومطالع  ع�سر  التا�سع 
اإلى اخلروج على التقليد، وفتح باب الجتهاد، دومنا تقيد باأّي مذهب، وكانت حجة 
واأّن  د،  التقليد جتمَّ اأّن  ال�سلفيني-  واأوائل  ال�سيخ حممد عبده،  راأ�سهم  هوؤلء- وعلى 
ال�سوفية ف�سدت، كما اأّن العقيدة الأ�سعرية ال�سائدة يف الإ�سالم ال�سني )اإلى جانب 
املاُتريدية القريبة عند الأحناف( ما عادت مالئمًة للروؤى اجلديدة للدين وللعامل، 
ووراء هذا القلق كانت هناك وجهتا نظر: الوجهة التي ترى اأّن الجتهاد ممكٌن من 
ول  كامٌل  التقليد  اأّن  ترى  التي  والوجهة  املدار�ص،  بني  اأو  املذهبية  املدر�سة  داخل 
ُي�ستح�َسُن اخلروُج عليه، ومن حقِّ كل اأحٍد عند اأهل ال�سّنة نظريًا اأن يرف�ص الدخول 
يف اأّي مذهٍب دون اأن ُيخلَّ ذلك باإميانه واإ�سالمه، اإمنا لي�ص من حّقه الدعوة اإلى اإزالة 
لْتها  املذاهب وتقاليدها والتي كان النت�ساب اإليها طوعيًا يف الأ�سل، لكن ّ العراقة حوَّ
اإلى واقٍع تاريخي ي�سُعُب التحرك احُلّر دومنا اعتباٍر له. ويف النهاية، وخالل اأقّل من 
ن�سف قرن، اخرتقت الإ�سالحية اجلديدة �سائر املذاهب املوجودة يف الأزهر، كما 
اخرتقت املوؤ�س�سات الدينية الأُخرى مثل الزيتونة بتون�ص، والقرويني باملغرب، وديوبند 
اأّن �سيوخًا عديدين لالأزهر يف القرن الع�سرين،  بالهند، وقد بلغ هذا الخرتاق حدَّ 
يعلنون اأنهم ل ينت�سبون اإلى اأي مذهب، ومنهم َمْن يذهب اإلى اأنه �سلفي، اأي اأنه جتاوز 

�سائر املذاهب!
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�سًا عميقًا �سرب التقليد املذهبي �سربًة قوية،  بعد القلق الأول الذي اأحدث توجُّ
جاءت حقبة القلق الثاين اأو الآَخر، اأي القلق من اجلمعيات واجلماعات الدينية التي 
�سيها  �سميناها اإحيائيات، فقد ن�ساأت يف معظمها خارج الأزهر، واإن يكن بع�ص موؤ�سِّ
لذلك عن  اإ�سافًة  بل حتدثت  الجتهاد فقط،  لكنها ما حتدثت عن  الأزهريني،  من 
للدين  اجلديد  املفهوم  عن  ناجٌم  القلق  وهذا  والدولة،  املجتمع  �سرعية  ال�سرعية: 
الأُخرى  ال�سنية  الدينية  واملوؤ�س�سات  فالأزهر  اجلديدة،  الدول  اأو  بالدولة  ولعالقاته 
�سارت جزًءا من ُبنى تلك الدول عمليًا، وبالطبع ما كانت تبعيُتها مثل تبعية الدواوين 
والوزارات اجلديدة، لكنها- وبخالف موؤ�س�سة املراجع ال�سيعية امل�ستقلة مبواردها- 
راحت تفقد من قدرتها على احلراك امل�ستقّل، بقدر ما �سيطرت الدول على اأوقافها. 
ف�سيخ املذهب اأو �سيوخه ُيختارون من جانب علماء املذهب ُعرفًا، لكن �سيخ املوؤ�س�سة 
ُ من ال�سلطة ال�سيا�سية ملكيًة كانت اأم جمهورية،  يف القرويني والزيتونة والأزهر ُيعنيَّ

وقد كان هذا مقلقًا بالطبع لكبار ال�سيوخ.

 لأّن القرار يف الإدارة واملوارد ما عاد باأيديهم، وعندما ذهبُت للدرا�سة بالأزهر 
يف اأوا�سط ال�ستينيات من القرن املا�سي، كان كبار ال�سيوخ ل يزالون �سديدي التذمر 
الدولة  قب�سة  اأَحكم  والذي   ،1961 عام  �سدر  الذي   )103 )رقم  الأزهر  قانون  من 
الأزهر  امل�سيخة واجلامعة، يف مقابل ميزات مادية ووظيفية منحت  النا�سرية على 
احلجم الذي �سار عليه اليوم. بيد اأّن قلق ال�ستقاللية خمتلٌف تامًا عن قلق املفهوم 
اأقبلت جماعات الهوية على ن�سرها عن الدين ذاته، وعن عالقاته  اأو املفاهيم التي 
بالدولة، ولقد كان قلق ال�سيوخ من �سيطرة الدولة اإداريًا اإذا �سحَّ التعبري)وقد تبني 
بالتدريج  �سارت  )التي  الهوية  جماعات  من  القلق  اأّما  ذلك(،  من  اأكرث  اأنه  لحقًا 

اأحزابًا دينيًة – �سيا�سية( فكان من نوٍع اآَخر. 

اإنها �سورٌة جديدٌة لالإ�سالم الذي ميلك نظامًا كاماًل للحياة، مبا يف ذلك احلياة 
وبالطبع  بتطبيقه،  مكلَّفون  جميعًا  وامل�سلمون  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
اإّل بالو�سول اإلى  فاإّن »تطبيق ال�سريعة« هذا ب�سموليته ل ميكن لأحٍد اإجناز تطبيقه 
دْته جماعات  ال�سلطة، والإقدام على اإحقاقه بقوة الدولة، هذا هو املفهوم الذي �سوَّ
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واأحزاب الهوية خالل العقود الأربعة بني الثالثينيات وال�سبعينيات من القرن املا�سي، 
لته اإلى �شرٍط ال ميكن جتاُوُزُه ال�شتعادة ال�شرعية يف املجتمع والدولة، وهذه  والذي حوَّ
بالطبع  فيها  يفّكر  امل�سابهة من قبل، كما مل  واملوؤ�س�سات  الأزهر  فيها  فّكر  ما  مهمٌة 

مراجع الدين عند ال�سيعة يف النجف وقم قبل اخلميني. 

 قال ح�سن البنا: الإ�سالم ديٌن ودنيا، م�سحٌف و�سيف. وقال زميله عبد القادر 
عودة: الدولة هي الدين، والدين هو الدولة! لقد اعتادت املوؤ�س�سة الدينية التقليدية 
الكرثة  دول  يف  القائمة  ال�سيا�سية  ال�سرعية  �سمن  الن�سواء  على  ال�سنة  اأهل  عند 
الإ�سالمية، وما كان القلق ي�ساورها اإّل عندما يجري التدخل يف »�سرعيتها« الباقية يف 
حقوٍل معينة وهي: قيادة العبادات، والفتوى، والتعليم الديني، والإر�ساد العام. وقد 
انزعج ال�سيوخ عندما اأْلغت حكومة عبد النا�سر املحاكم ال�سرعية عام 1955 بحجة 
الأحوال  اأحكام  الإ�سالمية يف  ال�سريعة  املدنيني ظلُّوا يطبقون  الق�ساة  لكّن  الف�ساد، 
اأُ�سولها من »قانون العائلة« العثماين،  اأو قوانني الأُ�سرة، والتي ا�ستمدت  ال�سخ�سية 
نات  فالدين حمفوٌظ والتقاليد حمفوظة لهذه الناحية، والتطوير الذي يدخل على مدوَّ
اأو  ق�سٍر  دومنا  الإدارة  اأو  الدولة  ل�سالح  العلماء  كبار  به  يقوم  ال�سخ�سية  الأحوال 

اإرغام. 

لالأزهر  عهد  ل  اأمرين  يفعل  فاإنه  الهوية  جماعات  اأحدثته  الذي  الدمج  اأّما 
واملوؤ�س�سات الدينية الأخرى تقليديًا وتاريخيًا بهما: يجعل الإمامة اأو ال�سلطة ال�سيا�سية 
ركنًا من اأركان الدين، وي�سع »ال�سريعة الإ�سالمية« يف يد ال�سلطة ال�سيا�سية من اأجل 
تطبيقها، لكي تربر بذلك �سرعيتها! وكال الأمرين تكليٌف مبا ل ُيطاق؛ لأّن ال�سلطة 
ولي�ست  وتدبريية  واجتهادية  م�سلحية  وفقهائهم  ال�سنة  اأهل  متكلمي  قدامى  عند 
اعتقادًا اأو ركنًا من اأركان الدين، ولأّن و�سع الدين يف يد ال�سلطة ال�سيا�سية، مهما بلغ 
من َوَرِعها وحر�سها، يجعُلُه ُعر�سًة لال�ستغالل ل�سالح ال�سلطة القائمة. ثم على ماذا 
نرّبي اأطفالنا وفتياننا يف املعاهد واملدار�ص الدينية؟ هل نربيهم يف فتوتهم على اأنهم 

مكلَّفون بتطبيق حكم اهلل يف الأر�ص؟!
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الدين  ُيخرج  فهو  ُيطاق!  ل  مبا  تكليفًا  الدين  من  يجعُل  ت�سوٌر  بالفعل  اإنه   
و�سرعيته من املجتمع، ثم يعيد فر�سه عليه، كاأمنا هو غافٌل عن الواجبات الدينية، اأو 

ُمنكٌر لها، وهذا غري �سحيٍح على الإطالق.

كبار  اأحد  وكان  دراز )1958-1894(  ال�سيخ حممد عبداهلل  �سرية  قراأُت يف 
علماء الأزهر، اأنه كان �سديد ال�ُسْخط لطرائق التعاُمل مع عائالت الإخوان يف َحَدث 
العام 1954. وكذلك الأمر مع ما �ساهدُتُه من الدكتور حممد البهي وال�سيخ حممد اأبو 
زهرة عام 1966. والبهي من علماء الأزهر، لكّن ال�سيوخ �سخطوا عليه لأنه اأ�سرف 
 103 رقم  القانون  تطبيق  على   -  )1964-1962( الأزهر  ل�سوؤون  وزيرًا  باعتباره   -
للعام 1961. لقد كان العامِلان اجلليالن �ساخطني على »املظامل« التي نزلت بالإخوان 
واأُ�َسِرهم )1965(، على اأنهما ظاّل ينكران اأي�سًا اأن يكوَن يف الإ�سالم مذهٌب �سيا�سيٌّ 
الإ�سالميون  واحلزبيون  بتطبيقه،  مكلَّفون  وامل�سلمون  وال�سنة،  الكتاب  مبقت�سى 

م�ستعدون للموت يف �سبيله!

األزهر بين الدولة واإلحيائيين اإلسالميين

ما زْلنا نتحدث عن ظروف ال�ستينيات من القرن الع�سرين املا�سي، لكن غري 
الأطول  الثانية  املرحلة  على  ا�ستولت  والتي  العربية،  الع�سكرية  فالأنظمة  املنق�سي. 
من مرحلتي الدولة الوطنية العربية، كان لها تعاُمُلها املختلف مع املوؤ�س�سات الدينية، 
العربي  العاملني  يف  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  اأنظمة  اأّن  �سبق  فيما  ذكرُت  وقد 
والإ�سالمي اإمنا تعاملت مع املوؤ�س�سات الدينية باأحد ثالثة اأ�سكال: احلفظ وال�ستتباع 
يف مثل حالت م�سر وال�سعودية واملغرب- اأو اجلفاء والقطيعة مثل باك�ستان وتركيا 
اأو  وال�سودان-  وليبيا  واجلزائر  ما(  حٍد  اإلى  )وتون�ص  والعراق  و�سورية  واإندوني�سيا 
اأو املتجهمة مثل الأردن ولبنان وموريتانيا وماليزيا. وهذا تنميٌط  احليادية الودودة 
عامٌّ بالطبع، وله تفا�سيل كثريٌة وتخ�سي�ساٌت تبدو اأحيانًا كاأمنا تنق�ص مقولة النمط 

اأو النموذج اخلال�ص.

 لكنها ل توؤدي اإلى ذلك يف احلقيقة. يف البداية، كان لدى اأكرث رّواد »الدولة 
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احلديثة« الع�سكرية وغري الع�سكرية وعٌي باأّن املوؤ�س�سات الدينية )التقليدية( ت�سّكل 
عقبًة يف طريق التحديث، فالراديكاليون )وخ�شو�شًا من �شباط االأقليات الدينية اأو 
الإثنية اأو اجلهوية( ما كان عندهم مانٌع من القطيعة اإلى حدود الإلغاء، وما كان عندهم 
الدينية  املوؤ�س�سات  اأحْلقوا رجال  والثقافية، فقد  الجتماعية  للتاأثريات  كاٍف  اعتباٌر 
ًة  ُعدَّ اتخاذها  َ هوؤلء يف  التي تفنَّ املارك�سيات احلرفية  الرجعية، بداعي  بالطبقات 
نظرية، اإمنا عندما بداأت عوا�سف الإحيائيات العنيفة بالهبوب عليهم يف ال�ستينيات 
وال�سبعينيات من القرن املا�سي، وعادوا - واإن ببطٍء - اإلى بع�ص املُحاباة لرجالت 
تلك املوؤ�س�سات التي �سُعفت وغا�ست يف الت�سوف والروحانيات، وكان املق�سود اتخاذ 
هوؤلء ال�سيوخ ُجّنًة يف وجه الأ�سوليات من طريق الفتاوى واملواقف �سد العنف با�سم 
الدين، وما �شلك �شباط يوليو )متوز(- للإن�شاف – هذا امل�سلك، لأّن كثريين منهم 
كانوا متدينني )كان بع�سهم قد ن�ساأ يف �سفوف الإخوان امل�سلمني!(، ولأنهم اأدركوا 
يف  لدورها  وبالن�سبة  الجتماعي،  وا�ستقرارها  مل�سر  بالن�سبة  الأزهر  معنى  ب�سرعٍة 
الإ�سالمية  بالإحيائية  ال�سطدام  تكرر  بعد  وخ�سو�سًا  والإ�سالمي؛  العربي  العاملني 
ُهُم الأزهُر مبدٍد وا�سع، وخ�سو�سًا بعد اأن جتردت الدولة الوطنية  ال�ساعدة. وقد اأمدَّ
امل�سرية والعربية يف ال�سبعينيات من امل�سروعات والأدوار التي اتخذْتها لنف�سها على 
مدى عقدين واأكرث. لكّن هذا التالوؤم املتزايد اأَ�سعف من حجية الأزهر اأمام اأجيال 
يف  امل�ستمرة  الإ�سالميني  دعاوى  وبفعل  ال�سحوة،  موجات  بفعل  املتدينني  ال�سباب 
النتهاكات  الذي يحملونه، ويف  الإ�سالمي  انت�سار احلّل  والدين، ويف حتمية  الدولة 
)ال�سلح  الأمور  كبائر  يف  ال�سلطة  رجال  ميار�سه  الذي  وال�سيا�سي  الديني  والف�ساد 
اإ�سرائيل(، ويف ال�سغائر )ال�سلوك ال�سخ�سي، و�سعود الجتاهات النيوليربالية  مع 

وال�ستهالكية يف �سفوف ُنَخبهم وعامتهم(.

ُمواجهُة  وامل�ست�سَعفة  ال�سعيفة  الدينية  واملوؤ�س�سات  الأزهر  على  �سُعَب  وما 
جماعات العنف التي انطلقت يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ويف م�سر بالذات، 
وما اأزال اأذكر ال�سدمة الفاجعة لدى الأزهريني عندما اأقدمت جماعة امل�سلمني ) = 
تنظيم التكفري والهجرة( على قتل وزير الأوقاف ال�سيخ حممد ح�سني الذهبي عام 
ك – ثناًء على »الرئي�ص  1977، وكنُت قد �سمعُت من بع�ص الأزهريني- واإن على ت�سكُّ
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»اجلماعات  ورعى  الإخوان،  معتقلي  عن  اأفرج  لأنه  ال�سادات،  اأنور  حممد  املوؤمن« 
الإ�سالمية« يف اجلامعات، واأ�ساف املادة الثانية يف الد�ستور )1971( ب�ساأن مبادئ 
الذهبي  اأُ�ستاذنا  قتل  بعد  لكنني  الت�سريع،  يف  الرئي�ص  امل�سدر  باعتبارها  ال�سريعة 
)كان يدّر�سنا مادة التف�سري يف كلية اأُ�سول الدين( ما عدُت اأ�سمع ثناًء ول ترحابًا اأو 
اهتمامًا ب�ساأن الإ�سالميني، با�ستثناء كالٍم عاٍم عن الذين ذهبوا اإلى اأفغان�ستان لقتال 

ال�سيوعيني وهذا خرٌي لهم من ن�سر العنف يف م�سر وغريها من البلدان العربية! 

وما ا�ستطاع اأحٌد يف الأزهر َفْهَم دخائل »اجلهاديني« هوؤلء، وكيف ي�ستحلُّون 
الدماَء بالداخل العربي والإ�سالمي. وكان بع�سهم ي�سري على ا�ستحياء اإلى اأّن �سلوك 
اأو  العنيفني  هوؤلء  معظم  لأّن  حمقًا،  كان  رمبا  الإخوان  جتاه  النا�سر  عبد  الرئي�ص 
قادتهم ن�ساأوا يف الأ�سل يف اأح�سان الإخوان، يف حني كان الإخوان ال�ساعدون وقتها 
ُدعاة ل  اله�سيبي:  املر�سد ح�سن  كتاب  اإلى  وي�سريون  ُينكرون ذلك،  ال�سجون  خارج 
ق�ساة، واأّن هناك �سراعًا بداخل الإخوان بني نهج ح�سن البنا، ونهج �سّيد قطب. لكّن 
زورهم حتى الثمانينيات )غادرُت م�سر عام 1970(،  بع�ص �سيوخنا، والذين كنُت اأَ
على  الواردة  اجلديدة  ال�سلفية  من  ياأتي  اإمنا  العنف  هذا  كلَّ  اأنَّ  اإلى  يذهبون  كانوا 

م�سر وامل�سريني من مهاجرهم للعمل يف بلدان اخلليج.

من  اجلهاديني  مع  لي�ص  لكْن  قائمة،  ال�سلفيني  مع  الأزهريني  م�سكالت  ظّلت 
اأو  بينهم فقط؛ بل مع التيارات الرئي�سة التي كانت مهتمًة بالدعوة، ولي�ص باجلهاد 
بالعمل ال�سيا�سي. كان ال�سيخ حممد خليل هّرا�ص، اأ�ستاذنا بكلية اأ�سول الدين، �سلفيًا 
اأي خاطٍر �سيا�سٍي  وديعًا، وكانت �سخ�سيته �سديدة اجلاذبية، وما كان يخطر بباله 
اأو احتجاجي، واإمنا كان �سديد الهتمام ب�سالمة العقيدة وبطرائق اللبا�ص والهيئة، 
ولأّن  الطالب،  من  لي�سوا  وبع�سهم  ال�سباب،  من  الع�سرات  جتتذب  درو�سه  وكانت 
الع�سدية«  »العقائد  على  احلوا�سي  اإحدى  كانت  الكالم،  علم  مادة  يف  علينا  املقرر 
ُه �سرفنا عن تلك الن�سو�ص البْدعية، وحتفيظنا كتاب الإميان  الأ�سعرية؛ فقد كان همُّ
ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية. وقد �ساأله طالٌب متقدٌم يف ال�سّن: ملاذا كتاب الإميان، ولي�ص 
ر�سالة �سيخ الإ�سالم يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؟! فاأجابه ال�سيخ مبت�سمًا: 
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ل تكن خبيثًا، وبال�ص كالم يف ال�سيا�سة! الأزهري تربوي وتعليمي، وهو يقبل املناف�سة 
الثقافة  الأزهريون لنت�سار  ارتاع  ولذلك  يراه من اخت�سا�سه،  اإّل فيما  يف كل �سيء 
احللقات  ومن طريق  والعتقاد،  والعي�ص  التفكري  اأعرافهم يف  تخالف  التي  ال�سلفية 
اأّن الباحث  والن�شاطات واخلدمات االجتماعية بداخل االأزهر وخارجه. وقد ذكرُت 
الراحل ُح�سام ّتام لحظ يف مطالع القرن احلادي والع�سرين، اأّن ال�سلفية اجلديدة 
اأي�سًا، واأف�سلت التيارات  ما اقتحمت الأزهر فح�ْسب؛ بل اقتحمت الإخوان امل�سلمني 

الإ�سالحية املنفتحة يف �سفوفهم)1(.

بيد اأّن هذا كلَّه - تغول ال�سلطات، والتوج�ص من ال�سلفية اجلهادية والدعوية- 
ما اأقلق الأزهريني، كما اأقلقهم �سعود الإخوان، وزيادة جاذبيتهم منذ الثمانينيات من 
القرن املا�شي، لقد اأقلق الي�شاريني من االإخوان تغلغلهم يف اأو�شاط طلب اجلامعات، 
اأقلقها منهم )وهم  اأما ال�سلطات فقد  ويف النقابات، ويف امل�سرح الجتماعي العام، 
اجلماعة املحظورة( حتالفاتهم املتلونة مع الأحزاب امل�سروعة، وو�سولهم اإلى الربملان 
بهذه الطريقة، مما يدلُّ على ت�ساُعد �سعبيتهم. ولذلك عادت ال�سلطات اأيام مبارك 
مل�سادمتهم عام 1986، وعام 1995.. الخ. اأّما الأزهريون فقد اأقلقتهم منهم اأ�سياء 
الذي  النجاح  بالتحديد:  اأمرين  ذكر  ال�سدد  هذا  يف  وميكن  تامًا،  خمتلفٌة  اأخرى 
الو�شطى  اأو�شاط الطبقة  اأحرزوه يف عمليات حتويل املفاهيم، وت�شاُعد نفوذهم يف 

املتعلمة واملتدينة، مبا يف ذلك ال�سيوخ ال�سبان بجامعة الأزهر، ومعاهده الدينية.

 قال يل ال�سيخ جاد احلق، وكان مفتيًا مل�سر، ثم �سار �سيخًا لالأزهر: »ماذا 
تريدين اأن اأقول اإذا كان قانونيون كبار، وفقهاء د�ستوريون، يحاولون اإقناعي ب�سرورة 
لكّن  لهم:  اأقول  وكنت  بالدين؟!  اإّل  تقوم  ل  ال�ساحلة  الدولة  لأّن  ال�سريعة،  تطبيق 
مذهبًا  ميلك  ل  وديُننا  قبل،  من  ْق  ُتطبَّ مل  كما  قٌة  مطبَّ وهي  الدين،  هي  ال�سريعة 
لكنها  ال�سيا�سية،  ويف  الدنيا  يف  تفيد  واأخالقية  قيمية  قواعد  ميلك  واإمنا  �سيا�سيًا، 
ل ت�سنُع دولًة، ول منطًا �سيا�سيًا، وحتت وطاأة احلما�ص لفكرة تطبيق ال�سريعة هذه 
لتقنني  تف�سيلي  م�سروع  و�سع  اإلى  بالأزهر  الإ�سالمية  البحوث  جممع  يف  ان�سرفنا 

)1( ح�سام، تام: ت�سلف الإخوان، تاآكل الأُطروحة الإخوانية و�سعود ال�سلفية يف جماعة الإخوان امل�سلمني. مكتبة الإ�سكندرية، 2010.
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كنا  م�سيبتنا.  ت�سور  الثمانينيات.  مطلع  يف  للربملان  به  تقدمنا  وتطبيقها  ال�سريعة 
جنادل جماعة البنا وقطب ب�ساأن الدولة الدينية، ونعتربهم ان�سقاقًا يف الدين، وهم 
اأبو  دعوات  اإلى  بخجل  لال�ستماع  الآن  م�سطرون  ونحن  ال�سلطان،  فقهاء  يعتربوننا 

املجد والب�سري والعوا وعمارة لتطبيق ال�سريعة«! 

اأحّدُثه عن اجلل�سة »العرمرمية«  ذكر يل ال�سيخ جاد احلق ذلك عندما كنُت 
التي ح�سرُتها مع ال�سيخ حممد مهدي �سم�ص الدين عام )1989( يف بيت اأحد كبار 
الأ�ساتذة من اأ�سدقائه مب�سر، وقد جمع له فيها ذلك الأُ�ستاذ �ستًة من ال�سيوخ وكبار 
القانونيني. وكان �سم�ص الدين يريد اإقناعهم بنظريته يف ولية الأمة على نف�سها، وهم 
ون )وبع�سهم من اأُ�سول ي�سارية!( اأّن الولية لل�سريعة ولي�ست لالأمة. وكان �سم�ص  ي�سرُّ
»اأنتم  لهم:  قال  ومقت�سياتها.  الولية  غري  وهواج�سها،  الهوية  باأّن  يجادلهم  الدين 
�سيوخ كبار وفقهاء د�ستوريون، وكلكم من اأهل ال�سنة، والإمامُة يف كالمكم وفقهكم 
اجتهاٌد وم�سلحٌة وتدبري، واملرجعية فيها لالأمة، ماذا تركتم للخميني واأهل الإمامة«؟ 
وبالطبع فاإّن الإخوان ما كانوا منفردين اأو متفردين يف هذا الن�سواء الإحيائي، فهذا 
والتي  واعتقاداتها،  ال�سحوة  فكر  يف  �سادت  التي  الدينية  ال�سْمتية  �سميُته  مما  كلُّه 
ُن م�ساألة ال�سرعية والفتقار اإليها، بعد اأن ع�سف بها ال�ستعمار، وع�سفت بها  تتبطَّ
ال�سبان  لدى  األيفًة  �سارت  اأنها  اأو  قريبة  الفكرة  وكانت  احلديثة.  والدولة  احلداثة، 
وفاقد  فا�شد،  فالنظام  املحرتمة:  االجتماعية  االأَو�شاط  من  واملتدينني  املتعلمني 
للم�سروع وامل�سروعية، وال�سباب املمتلئ باملثالية والطهورية ل يرى مانعًا )واملت�سددون 
يرونه واجبًا( يف اإقامة الدولة الإ�سالمية التي تطّبق ال�سريعة، وحتقق النموذج الأمَثل 

للعدالة. 

»النظام  تفا�سيل  عن  الدرا�سات  مئاُت  ُن�سرت  والت�سعينيات  الثمانينيات  ويف 
وكرثت  الإ�سالمي«،  »القت�ساد  عماد  الالربوية  البنوك  وتقدمت  املاأمول،  الكامل« 
زمان  الزمانني:  وامل�سلمني ويف  الإ�سالم  نظر اجلمهور على  واحلروب يف  املوؤامرات 
احلرب الباردة، وزمان الهيمنة الأمريكية! ومع ذلك فاإّن تاآُكل الدولة الوطنية العربية، 
كان ميكن يف الت�شعينيات من القرن املا�شي على اخل�شو�ص اأن يدفع للبحث عن بدائل 
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اأُخرى يف احلكم ال�سالح، ويف الدميقراطية، ويف النهو�ص القت�سادي والجتماعي. 
بعد،  وما  الت�سعينيات  وتفاقمت يف  ال�سبعينيات  اندلعت منذ  التي  وحتى اجلهاديات 
كان ميكن اأن تدفع للتفكري لدى اأهل الدولة الوطنية باجتاهاٍت اأُخرى. لكّن الباحث 
»ت�سخيم  كتابه  يف  قال   )1995-1944( الأيوبي  نزيه  الراحل  امل�سريَّ  ال�سيا�سي 
يف  تفاقمت  الن�سدادات  اإّن  الأو�سط«:  ال�سرق  يف  واملجتمع  ال�سيا�سة  العربية  الدولة 
الدولة العربية حتى عّطلت كلَّ وظائفها ف�ساًل عن اأدوارها على م�ستوى الأمة، ول اأمل 
التي تار�ص و�سُتمار�ص  العنيفة  اإمنا هناك بع�ص اجلماعات الإ�سالمية  التغيري،  يف 

تردات م�سلَّحة، ُتخمدها الأنظمة برعاية الوليات املتحدة!)2(

ت�ساوؤميٌة  الثورات  على  ال�سابَقني  العقدين  يف  وخارجه  الأزهر  يف  �سادت  لقد 
التالوؤم  حماولت  بني  وموؤ�س�ساته  الأزهر  على  الأمر  وا�ستّد  عارمة.  ودينيٌة  ثقافيٌة 
وُمزايدات  و�شغوط  ال�شائدة،  ال�شْمتيات  مع  التلوؤم  وحماوالت  النظام،  رغبات  مع 
الإخوان وال�سلفيني باجتاه »التطبيق الكامل« لنظام الإ�سالم يف املجتمع والدولة! كنُت 
مرًة اأناق�ص �سيخ الأزهر الأ�سبق ال�سيخ الدكتور حممد �سيد طنطاوي يف فقرٍة وردت 
يف حما�سرٍة له عن »الو�سطية الإ�سالمية« التي يدعو لها الأزهر يف مواجهة الت�سدد 
والتطرف، وعندما ت�ساعد اجلدال بح�سور اأُ�ستاذنا وزير الأوقاف امل�سري ال�سابق 
ال�سيخ وقال  الدين عام 1968-1969(، نه�ص  اأ�سول  بكلية  حممود زقزوق )دّر�سنا 
والفتوى  التعليم  يف  الوظائف  اأما  ومهمات،  وظائف  الأزهر  ميلك  زقزوق:  خماطبًا 
اإْن كنا نقوم ب�سيٍء منها،  اأدري  فال نزال نقوم بها بقْدر الإمكان، واأّما املهمات فال 
نحن فاقدون لالجتاه مثل هذه الدولة! و�سعر كالنا الدكتور زقزوق واأنا بالوح�سة التي 

خاجلت ال�سيخ، فنه�سنا مرتبكني ووقفنا اإلى جانبه، وما نب�ص اأحٌد منا ببنت �سفة!

األزهر في الثورة وبعدها)3( 

 قال �سيخ الأزهر الدكتور اأحمد الطيب: »لي�ص لالأزهر دوٌر �سيا�سي، ومل ولن 

العربية  املنظمة  من�سورات  حم�سن،  اأجمد  ترجمة  الأو�سط،  ال�سرق  يف  واملجتمع  ال�سيا�سة  العربية  الدولة  ت�سخيم  الأيوبي:  نزيه،   )2(
للرتجمة، بريوت، الطبعة الأولى، 2010. 

)3( ناثان، ج. براون: الأزهر يف حقبة ما بعد الثورة، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل �سبتمرب )اأيلول( 2011.
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م عامِلًا من علمائه اأو �سيخًا من �سيوخ الأزهر ليكون واليًا اأو  يكوَن يومًا يطمح اأن يقدِّ
خليفًة اأو حاكمًا اأو رئي�سًا اأو غريه، ودلئل ذلك كثريٌة تاريخيًا، فالأزهر يقود الثورات 

الوطنية، ثم يعود اإلى اأروقته، ومن ثمَّ ل يلعب دورًا �سيا�سيًا مطلقًا«)4(.

القرن  يف  الأول  لالأزهري  �سهرٍي  بقوٍل  بعيٍد  من  ولو  ذّكرين  الكالم  هذا 
ما  وكلَّ  وَم�سو�ص،  و�سائ�ص  وي�سو�ص  �سا�ص  اهلل  »لعن  عبده:  حممد  ال�سيخ  الع�سرين، 
ا�سُتقَّ من ال�سيا�سة، فاإنها ما دخلت �سيئًا اإّل اأَْف�َسَدْته«. لقد اأطلَعْتنا الثورات العربية 
الوحيدة  الدينية  املوؤ�س�سة  اأّن  ها-  ي�سميِّ اأن  البع�ُص  ل  يف�سّ كما   - التغيري  اأو حركات 
ال�ستقاللية، هي  ب�سيٍء من  وتتمّتع  بنيٌة قائمٌة،  لها  تزال  التي ل  العربي،  العامل  يف 
موؤ�س�سة الأزهر، اأّما املوؤ�س�ساُت الأُخرى يف بلدان الثورات، فلم ن�سمع لها �سوتًا، ول 
علماء  كبار  بني  حدثت  التي  النق�سامات  من  حالَتها  ر  نت�سوَّ اأن  ولنا  فعل،  لها  كان 
املوؤ�س�سة اأو املوؤ�س�سات ال�سنية ال�سعيفة وامل�ست�سَعفة يف العراق و�سورية، وكيف داخلوا 
اأما  الأنظمة،  اآِخر نف�ٍص مع  اإلى  اأو ظلوا  الدينية  اإحدى اجلماعات  اأو داَخَل بع�سهم 
�شًة  موؤ�شَّ كانت  وقد  االأفراد،  والعلماء  املوؤ�ش�شة  اجتّث  القذايف  اأّن  تبني  فقد  ليبيا  يف 
ووّحدت  بالقتال،  ال�ستقالل  على  ح�سلت  التي  هي  ال�سنو�سية(  )الطريقة  حقيقيًة 
ليبيا، واأعطتها هوية الدولة! واأّما يف تون�ص فتنبهنا اإلى اأمٍر عجيب وغريب اإذا �سحَّ 
التعبري، اإذ اإّن ال�سهور الأُولى للثورة هناك �سهدت اإعادة افتتاٍح جلامعة الزيتونة على 
لة بالتعليم الديني والفتوى، ما  اأُ�ُس�ٍص جديدٍة، تعطيها طابع املوؤ�س�سة امل�ستقّلة واملخوَّ
كان بورقيبة حاكمًا ع�سكريًا، لكنه ت�ساوى مع خليفته الع�سكري يف عدم اإدراك الآثار 
املرتتبة على اإ�سعاف املوؤ�س�سات الدينية التقليدية اإلى هذا احلّد: نعم، يف كل البلدان 
احلركات  بالتدريج  حملَّها  حّلت  فاعل،  بفعل  الدينية  املوؤ�س�سة  فيها  انهارت  التي 

الإ�سالمية العنيفة اأو احلزبية.

بيـن الأمري وال�سيـخ،  ال�سنية   هناك ق�سمٌة تقليـديٌة يف املجتمعات الإ�سـالمية 
هذه  اختّلت  وعندما  الأقالم،  واأرباب  ال�سيوف،  باأرباب  تقليديًا  ُيعرُف  كان  ما  اأو 
قلٍق  على  املجتمعات  بحثت  احلديثة،  اأو  الوطنية  الدولة  ظّل  يف  والتواُزنات  العالئق 

)4( �سحيفة ال�سرق الأو�سط، ال�سبت يف 2/8/ 2014، ال�سفحة الأولى.



األزهر.. الحاضر والتحديات المستقبلية 

المسبــار26

عن مرجعيٍة اأو مرجعيات بديلة، وعندما يقول حممد عبده يف مطلع القرن املا�سي 
اإّن احلكم يف الإ�سالم َمَدين فهو يعني ذلك بالفعل، لأنه يف املقابل قال لعلماء الدين 
الإ�سالمي اإّن العمَل ال�سيا�سي لي�ص من �ساأنهم، لأّن لهم وظائف ومهماٍت اأُخرى اأكرب 
واأجّل من وجهة نظره، واإذا طمحوا للتدخل من قريٍب يف اإدارة ال�ساأن العاّم؛ فاإنهم 
يتخلَّون عن مرجعيتهم، وقد يتحولون اإلى عاملني يف خدمة هذا ال�سيا�سي اأو ذاك، 
اأو  الوعي  لكْن كان من ح�سن احلّظ، ورمبا من تفوق  الأمران يف م�سر،  وقد حدث 
الزمن  يف  ول  املدين،  الزمن  يف  ل  ُت�ّص  مل  الأزهرية  املوؤ�س�سة  بنية  اأّن  ا�ستقراره، 
الع�سكري والأمني. نعم، جرى التالُعُب اأحيانًا بقرارها من خالل التاأثري يف �سيوخها 
الكبار )اأْلغت ثورة يوليو يف القانون رقم 103 للعام 1961 هيئة كبار العلماء(، لكّن 
اأّن الأزهر عاموٌد  الدولة امل�سرية بُعمقها الداخلي وانت�سارها اخلارجي، راأت دائمًا 
من اأعمدة اال�شتقرار، والثقة واالأمن للمجتمع والدولة. ولذلك �شار كلُّ ن�شاٍط له طابع 
دينيٌّ خارج الأزهر هو من عمل اجلمعيات اخلريية و�سبه اخلريية، اأّما الذين طمحوا 
من اأهل »جمعيات الهوية« بالتحول اإلى جماعات واأحزاب تّدعي لنف�سها �سمات اإحقاق 
�سرعيٍة بديلٍة مل�سروعيٍة اعتربوها قد غابت؛ ف�ُسرعان ما وجدوا اأنُف�َسُهْم يف �سراٍع مع 

الأزهر ومع الدولة معًا. 

وعندما اأقول اإّن هوؤلء �سارعوا الأزهر اأوًل، فاإنني اأعني بذلك املقالت الكثرية 
املجموعة يف جملٍَّد �سخٍم والتي ن�سرها ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا يف مطلع الثالثينيات 
اأّن بع�ص تلك املقالت  من القرن املا�سي بعنوان: املنار والأزهر )1933(، و�سحيٌح 
ذات نزعة اإ�سالحية، وُكتبت اأيام حممد عبده )ت 1905(، لكّن اأغرا�ص عبده كانت 
غري اأغرا�ص ال�سيد ر�سيد امل�ستاأنفة واملُغايرة يف الع�سرينيات والثالثينيات من القرن 
املا�سي، عبده كان منهمكًا يف اإ�سالح الأزهر لناحية الإدارة، ولناحية الربامج، كما 
واجلهات  امَلَلكية  بل عن مطامع  الدولة،  لي�ص عن  ا�ستقالليته  دعم  منهمكًا يف  كان 
جانب  اإلى  ذاِتها،  لالأ�سباب  الأَوقاف  اإدارة  اإ�سالح  يف  منهمكًا  كان  كما  ال�سيا�سية، 
املحاكم ال�سرعية، وكلُّ ذلك من اأجل تكينها من القيام بوظائفها ومهماتها بكفاءٍة، 

ولي�ص من اأجل اأّن حتلَّ حملَّ الدولة وموؤ�س�ساتها، اأو تاأكلها الدولة. 
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والثالثينيات  الع�سرينيات  اأحداث  طغيان  وو�سط  ر�سا،  ر�سيد  ال�سيد  اأما 
عن  ال�ستقالل  اإّما  ين:  حدَّ اأحد  بني  الأزهر  ي�سُع  كان  فاإنه  امل�ستجدة؛  وم�سكالتها 
الإ�سالح اجلذري. لقد  الهوية بحجة  اأُطروحات جمعيات وجماعات  تبّني  اأو  الدولة 
املماليك  اأيام  منذ  العامة،  الوطنية  احلركات  يف  قياديٍّ  بدوٍر  دائمًا  الأزهر  اأ�سهم 
والعثمانيني. وقاد ثورة العام 1800 �سد املحتلني الفرن�سيني، كما قام علماوؤه )وكهنة 
االأقباط من على منربه!( بدوٍر بارٍز يف ثورة العام 1919. عندما يكون الوطن وتكون 
�سيادته وحياة مواطنيه يف خطر؛ فاإّن الأزهر يهبُّ كما تهبُّ �سائر فئات ال�سعب، حتى 
والق�ساء  والفتوى  التعليم  يف  ه  ومهامِّ وظائفه  اأداء  اإلى  يعود  فاإنه  الُغّمة  جتّلت  اإذا 
والإر�ساد العاّم، هكذا فعل عندما زال الحتالل الفرن�سي، وهكذا فعل اأي�سًا عندما 

عادت ال�سيادة الوطنية والد�ستور عام 1923-1922.

كان  ذلك  فاإّن  الأزهر)5(؛  م�سيخة  ملن�سب  الطيب  اأحمد  ال�سيخ  تعنّي  عندما 
يف  درو�سه  وتابع  بالأزهر،  الدين  اأُ�سول  بكلية  در�ص  فقد  طويل،  م�ساٍر  يف  الذروة 
ال�سوربون بباري�ص، ورجع للت�سرف باحل�سول على الدكتوراه من الأزهر، والتدري�ص 
اأُ�سول الدين، ويف مطالع القرن احلا�سر �سار مفتيًا  فيه و�سوًل ملن�سب عميد كلية 
مل�سر، ثم رئي�سًا جلامعة الأزهر، اإلى حني ت�سلُّمه من�سبه احلايل، وهكذا فهو يعرف 
عن كثٍب املوؤ�س�سة كلَّها وهموَم اأبنائها وق�ساياهم وم�سكالتهم، وقد بذل جهدًا �سخمًا 

يف اإ�سالح الربامج التعليمية باجلامعة.

 كما افتتح معاهد متخ�س�سة عدة، وهو مالكيٌّ اأ�سعريٌّ �سويف، ومن اأُ�سرٍة من 
ده- كما ذكروا- يف دعم الثورة يف  اأُ�سر ال�سعيد الكبرية، وقد اأخذ عليه البع�ص تردُّ
اأ�سابيعها الأُولى، لكّن الإمام الأكرب يعرف، واجلميع يعرفون، اأّن الأزهر لي�ص هو الذي 
يعمل على تغيري نظام احلكم يف م�سر، بل هو �سعُب م�سر، وبياناُته منذ الأ�سابيع 
الأُولى تدعو للوحدة وجتنُّب العنف، والإ�سغاء ل�سوت ال�سعب، وعندما تنّحى الرئي�ص 
مبارك، اأعلن الأزهر دعمه لتحركات ال�سباب، وتوا�سل معهم وتوا�سلوا معه، وانفتحت 
الدعوة  يف  لهجتـه  ت  تغريَّ وما  امل�سري،  ال�سعب  فئات  �سائر  مع  لة  معطَّ كانـت  �ُسُبٌل 

)5( قارن عن ال�سيخ واملوؤ�س�سة: الإ�سالم وال�سيا�سة يف م�سر الثورة، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، اأبريل )ني�سان(، 2013.
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حلفظ ال�سرعية واملوؤ�س�سات، واإن�ساء النظام اجلديد للحرية واحلقوق وامل�سوؤوليات.

ت من عمر الثورة ان�سرف  وخالل ال�سنوات الثالث )2011-2013( التي مرَّ
بقوٍة للعمل يف اأربعة اجتاهات، وكلها تتعلق بالأزهر، والو�سع الوطني العاّم: تا�ُسك 
ومتدينني  واأقباطًا،  م�سلمني  امل�سري  ال�سعب  ووحدة  قراره-  وا�ستقاللية  الأزهر 
�سعبًا  م�ستقبل م�سر  الإ�سالم يف  وبا�سم  ر  واملتنوِّ الإيجابي  والتاأثري  متدينني-  وغري 
ال�سعبة  التغيري  العربية يف ظروف  البالد  يجري يف  والهتمام مبا  ودورًا-  ونظامًا 
على اجلميع، ومن موقع الأزهر، والدور ال�سرتاتيجي مل�سر ولالإ�سالم. وخالل هذه 
لأنها  )رمبا  واأكرث  قرٍن  ن�سف  واأحداثها  تطوراتها  يف  ُتعادل  التي  الثالث  ال�سنوات 
و�سيخه  لالأزهر  كانت  على مدى عقود عدة(،  ا�ستمرت  وان�سداداٍت  احتقاناٍت  نتاج 
الدينية  اجلماعات  من  �سات  املنغِّ اأكرث  واأتت  قليلة،  وم�سّراٌت  كثرية،  �ساٌت  منغِّ
واحلزبية، كما كان �سيخ الأزهر ي�سميهم، وما ظهرت يف التظاُهرات والعت�سامات 
يف  اأي�سًا  ظهرت  بل  اإزعاجًا،  الأ�سد  وهي  اجلامعة،  ويف  امل�سيخة  اأمام  والتخريبات 
التابعة  الإعالم  و�سائل  الد�ساتري، ويف  و�سيخه يف اجتماعات  الأزهر  احلمالت على 
اآفاقًا ففي  فتحْت  التي  وال�ُسُبل  والنفراجات  ات  امل�سرَّ اأّما  ال�سيا�سي.  الإ�سالم  ِلِفَرق 
الجتاهات الأربعة التي ذكرُتها �سابقًا: تا�ُسُك الأزهر وا�ستقالليته ووحدة قراره - 
ووحدة ال�سعب امل�سري ودولته الواحدة- والتاأثري الإيجابي يف م�ستقبل م�سر الوطن 
اإرادة  والدولة والدور با�سم الإ�سالم- والهتمام مبا يجري يف الدول العربية جلهة 

التغيري وجلهة التدخالت اخلارجية.

األزهر والتماُسُك واستقاللية القرار

اإلى اأهمية حركات التغيري يف اأمرين اثنني:  ه املراقبون العرب والأجانب   تنبَّ
حترير الدولة، وحترير املوؤ�س�سة الدينية، فقد حترر بع�ص ُدَول الثورات من الأنظمة 
اأنظمة الف�ساد والطائفيات، والن�سدادات، وما تزال العملية جارية، بيد  الطغيانية، 
حترير  خالل  من  الدين  حترير  عملية  بها  واأعني  بالفعل،  ّتت  الثانية  العملية  اأن 
موؤ�س�ساته، فالأنظمة الع�سكرية والأمنية- كما �سبق القول- خّربت املوؤ�س�سات الدينية 
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اأو اأ�سعفْتها وا�ستتبعْتها، وقد ظهر ذلك – كما �سبق القول اأي�سًا- يف �سورية والعراق 
وليبيا وتون�ص واجلزائر وال�سودان وبدرجاٍت متفاوتة. وقد عرفنا من قبل اأّن الثورة 
التون�سية اأعادت املرجعية والعتبار جلامع الزيتونة وجامعته، اأما يف م�سر فكان اأول 
الع�سكري  املجل�ص  عن  �سدر  الذي  القانون  التغيري  نتيجة  ك�ْسبه  الأزهر  ا�ستطاع  ما 
الت�سريعية بيده، والذي يعيد »هيئة كبار العلماء«، ويعهد  عندما كانت ال�سالحيات 
اإليها باختيار �سيخ الأزهر. ثم �سار هذا الن�ص بندًا يف د�ستوري العام 2012 والعام 
بعنوان:  عليه  الأخري  ال�ستفتاء  جرى  الذي  الد�ستور  من  الثاين  الباب  ففي   ،2013
املقومات الأ�سا�سية للمجتمع، تاأتي املادة ال�سابعة على النحو التايل: »الأزهر ال�سريف 
هيئٌة اإ�سالميٌة علميٌة م�ستقلة. يخت�صُّ دون غريه بالقيام على كافة �سئونه، وهو املرجع 
الأ�سا�سي يف العلوم الدينية وال�سئون الإ�سالمية، ويتولى م�سوؤولية الدعوة ون�سر علوم 
املالية  العتمادات  بتوفري  الدولة  وتلتزم  والعامل،  م�سر  يف  العربية  واللغة  الدين 
القانون  وينّظم  للعزل،  قابٍل  غري  م�ستقلٌّ  الأزهر  و�سيخ  اأغرا�سه،  لتحقيق  الكافية 
طريقة اختياره من بني اأع�ساء هيئة كبار العلماء«. وبالطبع ما كان هذا الن�صُّ ممكنًا 
القول،  �سبق  الثاين( 2011، فكما  يناير )كانون  ثورة 25  اأحدثته  الذي  التغيري  لول 
اإلى ت�ساعد وتغوُّل الإ�سالميني العنيف وال�سيا�سي  اأّدت تاديات الأنظمة الع�سكرية 
حتى  فعاليتها  تراجعت  اأو  لالأزهر  الإ�سالمية  املرجعية  تراجعت  وبذلك  التنظيمي، 
ال�سيا�سي  ال�سراع  عن  نٍة  معيَّ با�ستقالليٍة  الحتفاظ  وحتاوُل  العنف،  تكافح  وهي 
والعنيف الدائر على مدى عقود بني الأنظمة وخ�سومها من الإ�سالميني. لقد انحاز 
الأزهر للدولة ولي�ص للنظام يف ذلك ال�سراع، وما اأ�سعف حجيَتُه النظاُم، بقْدر ما 
اأ�سعفتها التحويالت املفهومية التي اأجراها الإ�سالم ال�سيا�سي يف قلب الإ�سالم، وقد 
د ال�ستقرار  َد ذلك املوؤ�س�سات الدينية ومرجعيتها يف فهم الدين ودوره، كما تهدَّ تهدَّ
القائم على اأخالقيات الدين وتقاليد العي�ص العريقة، وتقاليد العالقة امل�ستقرة بني 

ال�سلطة واملوؤ�س�سة الدينية، واأو�سك هذا الأمر اأن يتحول اإلى ابتزاٍز وا�ستنزاٍف.

وعمق  ودعوته  طبيعته  بحكم  الأزهر-  اأّن  الد�ستور  نقا�سات  يف  بدا  عندما   
حر�ص  من  اأكرث  الوطنية،  الوحدة  على  حري�ٌص  البالد-  يف  العي�ص  بفقه  معرفته 
املزايدين با�سم الإ�سالم، على اإدخال ال�سريعة وتطبيقاتها يف كل مفا�سل الد�ستور. 



األزهر.. الحاضر والتحديات المستقبلية 

المسبــار30

من  الإ�سالم  على  الأحر�ص  باعتبارهم  جمهورهم  اأمام  يبدوا  اأن  الإ�سالميون  اأراد 
االأزهر ذاته! والأّن الزبد يذهُب ُجفاًء وما ينفع النا�ص فيمكُث يف االأر�ص، فقد انت�شر 
اأّن  ذلك  واملزايدات،  البتزازات  على  والتعاُرف  العي�ص  يف  الأزهر  فقه  النهاية  يف 
اإدخال الدين يف بطن الدولة، يق�ّسم الدين، ويهّدد ال�ستقرار الجتماعي والدولتي، 
وقد تك�سف ذلك كلُّه عندما ان�سرف الإخوان بعد خروج احل�سود الهائلة يف 30 يونيو 
اأّن ق�سوا �سنتني يف التظاُهرات والعت�سامات يف  )حزيران( لتخريب الأزهر، بعد 

الأزهر ومن حوله!

وحدة مصر شعبًا ودولة

اأح�صَّ االأزهر قبل الفئات ال�شيا�شية االأُخرى بال�شغوط التي يتعر�ص لها االأقباط 
وبعدها،  الثورة  قبل  الدينية  وحرياتهم  لكنائ�سهم  التعر�ص  وجلهة  الإق�ساء،  جلهة 
روؤ�ساء  فيه  جمع  الذي  امل�سرية«  العائلة  »بيت  لإن�ساء  الأزهر  �سيخ  �سارع  فقد  ولذا 
وممثلني ل�سائر الطوائف غري امل�سلمة يف البالد. وهذا الدور لي�ص جديدًا على الأزهر، 
فقد �سبق اأن قام به يف ثورة 1919 عندما كان كهنة االأقباط ياأتون للخطابة واحلوار 
يف الأزهر، بيد اأّن التحدي هذه املرة ويف هذه الظروف، كان اأق�سى واأ�سَعب. ففي زمن 
ثورة 1919 كانت الوطنية امل�سرية يف حالة مدٍّ وامتداد، والعدّو الذي يراد اإخراُجُه من 
البالد اأجنبي، والفكر الديني عند امل�سلمني وامل�سيحيني اأَو�سع واأرَحب، اأّما يف املرحلة 
الراهنة فاإّن الت�سدد والتجمد وال�سيق بالنف�ص وبالآخر نالت من كلِّ �سيٍء، ويف اأحياٍن 
كثريٍة نالت يف م�سر وغريها من ثوابت فقه العي�ص، وعالقات النا�ص الإن�سانية بع�سهم 
ال�ستعدادات  ر على  تتوفَّ ما عادت  كالأزهر  تاريخية عظيمة  �سة  موؤ�سَّ ببع�ص، فحتى 
الكافية للحوار والتواُفق، بعد اأن ا�ستّد التغوُّل على النا�ص وعلى الدين ومن اجتاهاٍت 
دينها،  على  الإ�سالمية  الكرثة  جانب  من  ال�سديد  اخلوف  هذا  فلنت�سور  متعددة. 
وبالإ�سغاء اإلى كل الو�ساو�ص والهواج�ص ب�ساأن املوؤامرات اخلارجية )والداخلية( على 
اأقدم  بُعمٍق ومع ذلك فقد  ُه  وُيح�سُّ التحّدي  الأزهر يعرف هذا  و�سيخ  والأمة،  الدين 
ومل ُيحجم، وك�سب ثقة الآخرين املت�سايقني وامل�ستنَفرين، للعمل معًا على ال�ستقرار 
الوطني، والتاآُلف الديني، وهذا الروح الذي انت�سر َعَبُقُه ب�سرعة دفع فئاٍت وا�سعًة من 
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املجتمع امل�سري لالعت�سام بالأزهر، واعتباره �سفينة جناٍة و�سط عوا�سف التغيري، 
وازدياد النق�سام بالبالد مع ا�ستعالء الإ�سالم ال�سيا�سي، وهكذا فقد بدا الأزهر يف 
واحلري�سني  املثقفني  وموئل  والت�سامن،  الوحدة  باعتباره مالَذ  العام 2012  اأواخر 
على هوية م�سر واملعنى الكبري لجتماعها الديني والتاريخي والإن�ساين، وبذلك فقد 
�سارت البيانات والوثائق التي ت�سدر عن الأزهر مهمًة يف توجيه الراأي العام، وتنبيهه 

اإلى الأخطار والآفاق الأُخرى املفتوحة والواعدة. )6(.

وثائق األزهر

التي  املختلفة  املراحل  يف  وتعددت  والهواج�ص  واملخاوف  القلق  وجوه  تنوعت   
مرت بها الثورة امل�سرية خالل الأعوام الثالثة املا�سية، وميكن اإجماُلها بثالثة اأموٍر 
الفرقاء  الأمنية ومن جانب  القوى  العنف من جانب  رئي�سة: اخلوف من الرتدي يف 
ال�سيا�سيني املختلفني – واخلوف من �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي وما ُيحدُثه ذلك من 
والقلق  والعامة-  اخلا�سة  احلياتني  يف  وحقوقهم  وحرياتهم  املواطنني  على  ت�سييٍق 
والإ�سالم  م�سر  وموقف  التغيري،  اأزمنة  يف  حولهم  من  العربي  العامل  يف  يجري  ملا 
املخاوف  هذه  ملواجهة  والتدبري  التفكري  يف  واأُ�سلوبًا  خطًة  الأزهر  اتّبع  وقد  منها. 
والهواج�ص من جهة، وك�سف الآفاق الرحبة للدين وفقه العي�ص والنظر اإلى امل�ستقبل، 
وهي امل�سائل التي جتاهلْتها قوى الإ�سالم ال�سيا�سي يف الكثري من الأحيان، لقد اأ�سدر 
الأزهر خم�ص وثائق، اأ�سرك يف اأربٍع منها �سائر القوى الجتماعية والثقافية والدينية، 
ة بحقوق املراأة، مع اأّن الن�صَّ �سار معروفًا يف  وتع�ّسر اإ�سدار الوثيقة اخلام�سة اخلا�سّ
و�سائل الإعالم. والبيانات والوثائق هي: بيان من الأزهر حول م�ستقبل م�سر- بيان 
اأو وثيقة الأزهر للحريات- وثيقة  الأزهر واملثقفني عن منظومة احلريات الأ�سا�سية 
التغيري والربيع العربي- وثيقة نبذ العنف- وثيقة الأزهر حول حقوق املراأة. و�سنقوم 

فيما يلي باإيجاز رئي�سيات كل وثيقة:

اأو  الوثيقة  بداأت   :)2011 )حزيران(  يونيو   19( م�صر  م�صتقبل  وثيقة  �أ: 

)6( وثيقة الأزهر ال�سريف لنبذ العنف اأبريل )ني�سان(2013.
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الو�سطي  الإ�سالمي  الفكر  بلورة  يف  القيادي  الأزهر  بدور  اجلميع  باعرتاف  البيان 
دت نقاطًا لتجليات هذا الإ�سالم الو�سطي الذي يجد الأزهر نف�سه فيه،  ال�سديد، وحدَّ
والذي يحدد طبيعة املرجعية الإ�سالمية يف عدٍد من الق�سايا الكلية، امل�ستخَل�سة من 
ال�سحيح  الفهم  عن  ة  املعربِّ بو�سفها  والدللة  الثبوت  القطعية  ال�سرعية  الن�سو�ص 
الوطنية  الدولة  تاأ�سي�ص  دعم  الآتي:  النحو  على  الأ�سا�سية  املحاور  وجاءت  للدين، 
الد�ستورية الدميقراطية احلديثة، الد�ستور فيها ترت�سيه الأمة ويف�سل بني �سلطات 
الدولة وي�سمن احلقوق والواجبات لكل املواطنني على قدم امل�ساواة، و�سلطة الت�سريع 
لنواب ال�سعب مبا »يتوافق مع الفهم الإ�سالمي ال�سحيح«، لأّن الإ�سالم مل يعرف الدولة 
الدينية الكهنوتية، مع مراعاة املبادئ الكلية لل�سريعة وهي امل�سدر الأ�سا�سي للت�سريع. 
املبا�سر..  احلر  النتخاب  على  القائم  الدميقراطي،  النظام  فهو  الدولة  نظام  اأما 
احلريات  مبنظومة  واللتزام  لل�سلطة،  �سلمي  تداُول  ومن  تعددية  من  ي�سمنه  مبا 
اجتناب  و�سرورة  احلوار  واأخالقيات  الختالف  لآداب  التام  والحرتام  الأ�سا�سية، 
العن�سرية،  والدعوات  الطائفية  الفتنة  ونبذ  الدين،  وا�ستغالل  والتخوين  التكفري 
وتاأكيد اللتزام باملواثيق والقرارات الدولية، واحلر�ص التام على �سيانة كرامة الأمة 
على  واحلر�ص  الدينية،  لل�سعائر  احلرة  واملمار�سة  العبادة،  دور  وحماية  امل�سرية، 
املعرفة،  ع�شر  ودخول  العلمي  والبحث  بالتعليم  واالهتمام  و�شونها،  التعبري  حرية 
واإعمال فقه الأولويات يف حتقيق التنمية والعدالة الجتماعية، ومواجهة ال�ستبداد، 
ومكافحة الف�ساد، وبناء عالقات م�سر باأ�سقائها العرب وحميطها الإ�سالمي ودائرتها 
امل�سرية،  الإرادة  ا�ستقالل  على  واحلفاظ  الفل�سطيني،  احلق  ومنا�سرة  الإفريقية، 
وتاأييد م�سروع ا�ستقالل الأزهر وعودة هيئة كبارالعلماء، واعتبار الأزهر هو اجلهة 
املخت�سة التي ُيرجع اإليها يف �سوؤون الإ�سالم وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية »مع 
عدم م�شادرة حق اجلميع يف اإبداء الراأي متى حتققت فيه ال�شروط العلمية اللزمة، 

واحرتام ما توافق عليه علماء الأمة«.

تعتمد   :)2011 الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   31( �لعربي  �لربيع  وثيقة  ب: 
ال�سعوب  ر�سا  على  والد�ستورية  الدينية  الواجهة  من  احلاكمة  ال�سلطة  �سرعية 
واختيارها احلر، واالإخلل ب�شروط اأمانة احلكم وعدم اإقامة العدل يعتربان مربرًا 
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والذين يطالبون -من  وال�ستبداد.  الظلم  العدل، ومقاومة  باإقامة  للمطالبة  �سرعيًا 
الُبغاة، ول  ُيعتربون من  بالإ�سالحات املطلوبة ل  والقيام  العدل  باإقامة  املعار�سني- 
يجوز مواجهة املطالبني ال�سلميني بالقوة والعنف امل�سلَّح، واإذا حدث ذلك ي�سبح من 
حق ال�سعوب املقهورة العمل على عزل احلكام املت�سلِّطني وحما�سبتهم، وتغيري النظام 
يوؤدي  ما  كل  عن  كليًا  البتعاد  والإ�سالح  والتجديد  الثورة  قوى  على  ويكون  باأكمله. 
الفكر  وقادة  الأزهر  علماء  »اإّن  اخلارجية.  بالقوى  ال�ستقواء  اأو  الدماء،  اإراقة  اإلى 
والإ�سالح  التجديد  يف  العربية  ال�سعوب  لإرادة  التامة  منا�سرتهم  يعلنون  والثقافة 
ول  وليبيا،  وم�سر  تون�ص  يف  انت�سرت  التي  الجتماعية  والعدالة  احلرية  وجمتمع 
اإطفاء  التي حتاول  الوح�سية  القمع  اآلت  ويدينون  واليمن،  �سورية  تزال حمتدمة يف 
وفعالة  حا�سمة  مبادرات  يتخذ  اأن  والإ�سالمي  العربي  باملجتمع  ويهيبون  جذوتها... 
لتاأمني جناحها..«. ويطالب العلماء واملثقفون حكام �سائر الدول العربية بال�ستجابة 

لرغبات ال�سعوب واإرادتها يف احلرية والعدالة.

جـ. وثيقة �لأزهر عن منظومة �حلريات �لأ�صا�صية )8 يناير )كانون الثاين( 
2012(: وهي اأربع: حرية العقيدة، وما يرتبط بها من حقوق املواطنة الكاملة للجميع- 
– وحرية البحث العلمي- وحرية  اأم احلريات كّلها  وحرية الراأي والتعبري التي هي 
من  وا�سٌع  تدليٌل  هناك  احلريات  تلك  من  واحدٍة  كّل  وعند  والأدبي.  الفني  الإبداع 

الكتاب اأو ال�سّنة ومبادئ الإ�سالم الأ�سا�سية.

د. وثيقة �لأزهر �ل�صريف لنبذ �لعنف )31 يناير )كانون الثاين( 2013(: حق 
الإن�سان يف احلياة، وحرمة الدماء واملمتلكات العامة واخلا�سة، والتفرقة احلا�سمة 
بني العمل ال�سيا�سي والعمل التخريبي، وواجبات الدولة يف حماية اأمن املواطنني، ونبذ 
بالو�سائل  واللتزام  ت�سويغه،  اأو  العنف  التحري�ص على  واإدانة  اأ�سكاله،  بكافة  العنف 
اأطراف  بني  احلوار  باأ�سلوب  واللتزام  العام،  الوطني  العمل  يف  ال�سلمية  ال�سيا�سية 
امل�سنوعة  الطائفية  الفنت  من  الواحد  الوطني  الن�سيج  وحماية  الوطنية،  اجلماعة 

واحلقيقية، وحماية كيان الدولة امل�سرية.
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بنود:  �سبعة  تت�سمن  دتها  وم�سوَّ بعد،  ت�سدر  مل  التي  �ملر�أة  حقوق  وثيقة  هـ. 
والأُ�سرة  واملراأة  للمراأة-  القانونية  وال�سخ�سية  والجتماعية-  الإن�سانية  املراأة  قيمة 
– واملراأة والتعليم- واملراأة والعمل- واملراأة والأمن ال�سخ�سي- واملراأة والعمل العام. 
الوثيقة التي كانت الأكرث جدًل ما تعّلق  اأّن بنود هذه  وقد ذكر بع�ص كّتاب املقالت 
البحري، وكذلك  والوجه  والتي تختلف بني �سعيد م�سر  والتقاليد،  بالأعراف  منها 
ما يتعلق باحلجاب وهل هو اإجباري اأم اختياري، وهل يكون الطالق بالرتا�سي بني 
الطفل  بحقوق  املتعلقة  البنود  وكذا  اخُلْلع،  على  الرتا�سي  هذا  يقت�سر  اأم  الزوجني 

فيما يخ�صُّ احل�سانة والروؤية.

خاتمة

وظائف  عن  طنطاوي  �سيد  حممد  ال�سابق  الأزهر  �سيخ  كلمة  قبل  من  ذكرُت 
ناها يف هذا البحث اأّن االأزهر  االأزهر ومهماته، وقد تبني من االإيجازات التي عر�شْ
ارتفع عمله يف زمن الثورة من اأُفق الوظيفة اأو الوظائف اإلى اأُفق املهمة والر�سالة، كما 
اأّنه  الوطنية والعربية والإ�سالمية الكربى)7(. كما لنذكر  الأزمات  يحدث يف ظروف 
وهو يقوم بهذه املهاّم اأو املهمات حظي ب�سبه اإجماٍع من مثقفي م�سر، وكبار رجالتها، 
اأو ثقايف اهتّم باأحداث العنف على  اأنه ما كان هناك طرف �سيا�سي  اأي�سًا  ولنتذكر 
اأّن  بيد  يزال.  ول  و�سيخه  الأزهر  اهتّم  ما  بقدر  العربي،  والعامل  م�سر  يف  النا�ص 
التحديات التي تواجُه الأزهر و�سائر املوؤ�س�سات الدينية تظلُّ قائمًة بل ومتفاقمة، وكما 

يف الوظائف، كذلك يف املهمات وامللّمات.

الديني  والتعليم  العبادات،  قيادة  تتمثل يف:  الوظائف  اأّن  قبل  كما ذكرنا من 
املرحلة  الوظائف جميعًا حفلت  العام. وهذه  والإر�ساد  والفتوى،  �ستى م�ستوياته،  يف 
املا�سية بانتقا�ٍص لها ومنها، ولي�ص من الأنظمة فقط؛ بل ومن جمموعات وجماعات 
الإ�سالم ال�سيا�سي واجلهادي، وُدعاة الف�سائيات، وقدرة هذه املجموعات والأ�سناف 

)7( تختلف تقديرات الأزهريني وامل�سريني حلجم دور الأزهر يف العقود القادمة. قارن على �سبيل املثال اأحمد، حممود ال�سيد: م�ستقبل 
الأزهر بعد الثورات العربية، املركز العربي للدرا�سات الإن�سانية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2013. وعمار، علي ح�سن: الإ�سالح ال�سيا�سي يف 

الأزهر والإخوان امل�سلمني قبل الثورة وبعدها، هال للن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2013.
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على حتدي الأزهر واملوؤ�س�سات الدينية الأُخرى تعود اإلى عمليات حتويل املفاهيم التي 
�سبق اأّن ذكرناها مرارًا. ويتطلب ذلك نهو�سًا دينيًا كبريًا ملواجهة عمليات التحويل 
اأف�سل من غريه كما �سبق القول، لأّن البنية ل تزال �سليمة،  تلك، والأزهر يف و�سٍع 
فاإنها حتتاج  بع�سها-  - ذكرنا  خرى عديدة  اأُ دوٍل عربيٍة  الدينية يف  املوؤ�س�سات  اأّما 
اأوًل اإلى ا�ستعادة البنية الأولية، لكّن توافر البنية لي�ص كافيًا للقيام باأمرين يدخالن 
والعودة  وال�سيا�سي،  اجلهادي  الإ�سالمني  من  والإخراج  اخلروج  املهمات:  باب  يف 
لقد  ووثائقه.  الأزهر  بيانات  يف  بو�سوح  ظهر  خمتلٍف  بخطاٍب  العامل  خماطبة  اإلى 
اأخرجت حركات التغيري املوؤ�س�سات الدينية )بل والدين ذاته( من النفق واحل�سار 
بني الطغاة واملتطرفني. وهذه احلريات اجلديدة، حتتاج اإلى ا�ستعداداٍت جديدة. اإّن 
الطموح ينبغي اأن يكوَن يف التحول الكبري اإلى موؤ�س�سٍة ر�ساليٍة ومرجعيٍة من موؤ�س�سات 
املجتمع املدين الكربى، فالعامل امل�سلُم �ساحب ر�سالٍة �سا�سعٍة �س�سوع امل�سكالت التي 
يعاين منها امل�سلمون على مدى العامل. التعليم الديني ينبغي اأن يتغري لتن�سئة الفتى 
والفتاة على هذه الروؤية اجلديدة وامل�سرقة لالإ�سالم كما بدا يف وثائق الأزهر. وقد 
جرى تطوٌر كبرٌي يف الفتوى عندما ظهرت املجامع الفقهية، لكّن الإحيائيني امل�سلمني 
املعنيني بق�سايا الهوية ل يزالون ذوي �سعبية، وهم يت�سببون بالكثري من امل�سكالت، 
ويجتمع هذا الهمُّ الذي نتحدث عنه يف التطوير ملفهوم الإر�ساد العام الذي ا�سُتلب 
اأكرثه من علماء املوؤ�س�سات الدينية، فمهمة الإر�ساد العام الدخول يف فقه التعاُرف 
والتفاهم والعرتاف، وكما بداخل املجتمعات الإ�سالمية، فكذلك على م�ستوى عامل 

الديانات والأُفق العاملي الكبري.

لقد كانت جتربة الأزهر يف الإ�سالح بالغة الأهمية، ويكفي اأنها رغم �سعوبة 
الإ�سالمي،  والعربي  الداخلي،  امل�ستويني  على  الكبري  النجاح  هذا  حّققت  الظروف، 
تقدم  اإلى  بالطموح  تقرتن  النجاح  هذا  من  الإفادة  فاإّن  جنحت  ولأنها  والعاملي. 
املنكم�سة  الهوية  الدين وبالتايل املجتمعات من م�ستنقعات  يُخرج  اأو نهو�ص،  نوعي، 
ون الدين يف اأزمنة التغيري؛ فاإّن طموح امل�ستقبل  والعدوانية. فاإذا كان الطموح الآن �سَ
وحتدياته هو ا�ستعادة ال�َسوية الدينية والأخالقية ملجتمعاتنا، وبالتايل للعالئق فيما 
بيننا ومع العامل. نحن ل نريد اأن ُنخيف العامل، ول اأن نخاَف منه، بل نريد العي�ص فيه 
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ومعه وامل�ساركة يف ح�سارة الع�سر وع�سر العامل: {الذين اآمنوا ومل َيلِب�سوا اإميانهم 
بُظلٍم اأولئك لهم الأمن وهم مهتدون} )�سورة الأنعام: 82(.
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