الشيخ الدكتور .أسامة األزهري
جيدد ذاكرة األخوة والتعاون بني األشقاء األفارقة.

أمام مؤمتر جتمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة

خالل انطالق فعاليات مؤمتر وزراء الدفاع
واالنتاج احلربى لتجمع دول الساحل والصحراء
الذى عقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 22
الى  25مارس 2016أدى الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،صالة اجلمعة ،مبسجد السالم بشرم
الشيخ ،فى اخلامس والعشرون من مارس2016
بحضور الفريق أول صدقي صبحي ،وزير الدفاع
وعدد من القيادات العسكرية باإلضافة إلى
عدد من وزراء دفاع الدول األعضاء بتجمع دول
الساحل والصحراء ،الذين يشاركون باملؤمتر
بصفة مراقب.
وقد ألقي خطبة اجلمعة الدكتور “أسامة
األزهرى” مستشار رئيس اجلمهورية وعضو
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هيئة التدريس بجامعة األزهر ،تناول فيها
العالقات التاريخية بني مصر وربوع القارة
االفريقية وكيف كان لألزهر الشريف دور هام
فى توطيد هذه العالقة ،كما استشهد األزهرى
ببعض العلماء املصريني الذين سافروا إلى
ربوع افريقيا لنشر الدين االسالمى والكثير
من الوافديني االفارقة الذين جاءوا إلى االزهر
لطلب العلم وكانوا خير سفراء لبالدهم فى
مصر.
وألهمية اخلطبة وسردها الدقيق للعالقات
املصرية األفريقية حرصت مجلة “أفريقيا
قارتنا” على نقلها لك عزيزى القارئ ملا حتويه
من مضامني هامة
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نص خطبة اجلمعة الىت القاها الدكتور»اسامة
االزهرى»
أرجع مع حضرتكم إلى عدة قرون مضت من
الزمان إلى ثمانية قرون على وجه التحديد ،حيث
أستيقظ أهل القاهرة احملروسة ذات صباح على
موكب حافل قدم فيه سلطان عظيم من سالطني
األشقاء األفارقة السلطان « املاى دومنة ديالمى
الكامنى» وكان رحمة اهلل تعالى من سالطني بالد
التكرور ،التى متتد من غرب السودان حتى تغطى
قلب القارة اإلفريقية الكرمية إلى أقاصى غربها ،وكان
من عادة ذلك السلطان اجلليل أنه كلما جاء موسم
احلج فى كل سنة عبر الى القاهرة ،وأصطحب معه
ثالثمائة نفس من العلماء وطالب العلم وميضى
إلى احلرمني الشريفني ألداء شعائر احلج ،حتى رغب
ذلك السلطان اجلليل فى أن يؤسس مدرسة علمية
شامخة قام عليها األمام اجلليل «بن رشيق» املتوفى
فى سنة ستمائة و أربعني هجرياً فعرفت مبدرسة «
بن رشيق» ،وكان جاللة السلطان املوقر فى كل سنة
اذا أراد احلج أصطحب معه ثالثمائة نفس حتى تراكم
أشقائنا االفارقة الكرام من طالب العلم وبلغوا فى
القرن السابع الهجرى ما يزيد عن تسعمائة نفس
من الكرام ،ثم مضى الزمان وتوطدت بذلك أوصار
عميقة ومودة راسخة واخوة قوية بني أرض الكنانة
وأشقاءها الكرام فى عمق القارة الكرمية.
ومضى زمن من وراء زمن والروابط تزداد واملودة
تتعمق حتى حكى «األمام املقريزى» بعد ذلك
بثالثمائة سنة أن عدد الطالب الوافدين من الزيانية
من القرن االفريقى ومن املغاربة قارب األلف نفس
وكانوا يقيمون فى اجلامع االزهر الشريف ،فلما
تكاثرت وتسارعت أوصال املودة قام العلماء فى أرض
مصر الطاهرة بواجب إكرام ضيوفهم وأشقائهم من
األفارقة ،وأسست األروقة العلمية فى األزهر الشريف،
حتى يئوى أبناء كل أقليم من العمق االفريقى إلى
موضع يليق بهم ،فأنشأوا رواق»املغاربة»ألبناء ليبيا
وتونس واجلزائر واملغرب ،ورواق «السفارية» ليقيم فيه
أبناء السودان الشقيق ونشأ رواق « اجلبرت» ليقيم
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فيه أبناء الصومال وإثيوبيا واريتريا وأوغندا وغيرها
من دول القرن األفريقى الشقيق ،وأنشأ رواق» صليح»
ليقيم فيه أبناء دولة التشاد ،ورواق « البرناوية» ألبناء
النيجر والسنغال.
عن أى عمق أحدثكم ،هل أحدثكم عن السودان
الشقيق وقد نزل العالم املصرى اجلليل « محمد
األدفوى» من صعيد مصر الكرمي ،فأقام فى السودان
الشقيق زمناً وتتلمذ على يديه علماء من آل «سوار
الذهب» حتى بلغ علماء هذه األسرة وحدها ما
يزيد عن ثالثني عاملاً ،انتشروا فى آفاق البالد الكرمية
وأغمروها بالعلم وأصلحوا اخلصومات وآمنت بهم
البالد وأستقر بهم العمران ،فاالمام « األدفوى»جسر
من جسور الروابط و املودة بني البلدين الشقيقني ومن
بعده جاء حفيده العالم اجلليل «محمد املضوى» فنزل
إلى مدينة «شندى» ودرس كتاب «مختصر خليل فى
الفقه»فتخرج على يديه ما يزيد عن ثالثمائة عالم
من أجالء علماء السودان الشقيق ،هل أحدثكم عن
ذلك أم احدثكم عن شيخ االسالم وناقل علوم األزهر
للسودان العالم اجلليل الشيخ»محمد البدوى» وقد
درس فى األزهر الشريف زمناً طويالً فتتلمذ على يده
كل علماء قطره الكرمي.
أحدثكم
هل
عن العالم اجلليل
الشيخ « حممد نور
احلسن» وقد جاء من
السودان وتلقى العلم
فى األزهر الشريف
وتتلمذ على يديه
عدد من علماء مصر
كالشيخ
األجالء
الشعراوى وطبقته
من العلماء ،ورمبا يطيب لى أن أقفز مع حضارتكم
قفزة أخرى فى ربوع القارة الكرمية ،هل أحدثكم عن
إريتريا وقد جاء منها العالم اجلليل الشيخ « إبراهيم
اخملتاراملنفري» فدرس فى األزهر الشريف خمسة
عشر سنة ويوم أن مت دراسته وركب البحر عائدا ً الى
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بلده الكرمي بكى من شدة حنينه وشوقه إلى مصر
وهو ينشد قول الشاعر بن زيدون» ْ
أض َحى ال ّتنائي
بَديالً ع ْن تَدا ِني َنا..و ََنابَ َع ْن طيب ُل ْق َ
يانا جتافي َنا»فما
ِ
نزل أريتريا الشقيقة مازال يترقى حتى أصبح مفتى
الديار وعرف باملفتى «سراج» وكتب فى سنة 1954
رسالة فخيمة إلى الزعيم جمال عبد الناصر يعرب
فيها عن مدى عمق املودة بني البلدين الشقيقتني.
هل أحدثكم عن الصومال
الشقيق وكيف نزلت اليه
البعثة األزهرية الكرمية
وعلى رأسها العالم اجلليل
الشيخ» عبداهلل املشد»
الذى صار رئيساً للجنة
الفتوى بعد ذلك فمكث فى
رحاب الصومال وجيبوتى
بضعة أشهر يرافق أشقاؤه
وينظر فى شئونهم ويصل املودة معهم ويبنى جسر
للمودة بني البلدين.
هل أحدثكم عن تنزانيا وقد نزل إليها العالم
اجلليل األستاذ الدكتور «نور
الدين شريبه»فعرف عالم
تنزانيا الكبير الشيخ «عبد
القادر اجلنيد» وتوطدت
املودة واستفاض العلم
وأمنت البالد وأنارت العقول
ثم رجع الشيخ «نورالدين
شريبة» توطدت مودته مع
أخيه وصديقه الشيخ «محمود عبد احلليم» رحمة
اهلل.
هل أحدثكم عن
أوغندا الشقيقة و
بعثة العالم اجلليل
الشيخ «حممود حب
اهلل»الذى رجع بعد ذلك
إلى مصر وصار عميد
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لكلية أصول الدين باالزهر الشريف ،هل أحدثكم عن
دولة تشاد الشقيقة وكيف جاء منها عاملنا الشيخ
«عليش عويضة»الذى درس فى األزهر ثم رجع الى
مدينة أشتى بشرق تشاد وأسس بها مدرسة علمية
عريقة أمتدت بها أوصار املودة بني أرض الكنانة ودولة
تشاد الكرمية.
هل أحدثكم عن ليبيا وشيخ علمائها الشيخ
«حممد كامل بن مصطفى» أستاذ املدرسة
العثمانية فى طرابلس وكيف تتلمذ على يد علماء
االزهر ثم رجع فتتلمذ له علماء أجالء واستفاضت
به العلوم واملعارف فى تلك الديار الكرمية..هل
أحتدث عن تونس والشيخ «محمد اخلضرحسني»
الذى جاء إلى مصر طالباً من الشقيقة تونس
ومازال يترقى حتى صار شيخاً لألزهر الشريف..هل
أحدثكم عن اجلزائر الشقيقة والعالم « محمد أبو
راس الناصري املعسكري” اجلزائري ورحلته إلى مصر
واالزهر.
هل أحدثكم عن رئيسها
الكرمي الرئيس “هوارى
بوميدين” وقد تعلق
قلبه بأرض الكنانة مصر
الكرمية فلم يجد بدا ً من
السعى إليها مع ضيق فى
النفقة حتى جاء من اجلزائر
الى أرض مصر ماشياً على
قدميه ،هل أحدثكم عن
الشيخ “ حممد حبيب اهلل الشنقيطي” فدرس
فى األزهر ومات فى القاهرة ودفن بجوار قلعتها.
هل أحدثكم عن نيجريا الشقيقة وقد جاء امللك
“حممد رونغا”قبل ثالثة قرون فأصطحب معه
بعثة أزهرية قاموا على التعليم والتدريس حتى كان
يدعوهم للتدريس فى بالطه امللكى وماتوا ودفنوا
بتلك الديار.
ضيوف مصر الكرام ...أيها السادة املستمعون
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الكرام فى أنحاء أرض الكنانة الشامخة الطاهرة
وفى أرجاء القارة األفريقية املعمورة يشرفنى بعد
هذا السياق أن أرحب بكم فى بلدكم ووطنكم وأن
أقول أن هذا امللتقى “ جتمع الساحل والصحراء”
يعيد إلى األذهان ما كانت أوطاننا الغالية تنهض به
من عمق الروابط وإطفاء نيران احلروب وتأمني احلدود
واستقرار الشعوب ،أيها السادة الكرام لقد أتيتم
إلى أرض مصر وأقمتم فى رحابها ضيوفاً كرام ،وعن
قريباً ترجعون الى أوطانكم الغالية وإلى بالدكم
العظيمة ،وأنى ألرجو منكم ان أحملكم رسالة من
عمامة أزهرية شامخة ومن وجدان أرض مصر الكرمية
رسالة تنبعث من عمق وادى النيل من أرض مصر إلى
كل شقيق كرمي فى القارة األفريقية ودولها الكرمية
ً
مودة وعمقاً وتعاوناً وقرباً أيها السادة
رسالة متتلئ
الكرام مرحبا بكم فى أرض مصر أرض الكنانة،
شقيقتكم التى العز لها اإل بكم والعز لكم اال بها،
مرحباً بكم فى أرض مصر الشامخة العظيمة التى
تعتز بكم وتعتزون بها ثم إلى كل إنسان على أرض
مصر هل تتذكرون أياماً كرمية كان كل إنسان فى حى
من أحياء القاهرة يبيت ويستيقظ على شقيق من
أبناء أفريقيا الكرام يسكن فى حى من أحياء القاهرة
العريقة لطلب العلم ،حتى أن حياً من أحياء القاهرة
كان يطل على النيل اخلالد وكان من أرقى األحياء
وأجملها فسكنه أبناء أقليم التكرور فقلنب التاء دال
وبقى إلى يوم الناس هذا يعرف بأسم الدكرور حتى
يبقى محفورا ً فى وجدان مصر لفظاً كرمياً من آلسنة
أشقائنا الكرام ،يوم أن بعث علماء التكرور مبكاتبتهم
ورسائلهم الى اإلمام “السيوطى” شيخ علماء مصر
فأحتفى وهش وبش ونهض إلى إكرام رسالة أشقائه
وألف كتابه اجلليل”فتح املطلب املبرور وبرد الكبد
احملرور فى جواب أسئلة علماء التكرور”.
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وختاماً أن جتمع الساحل والصحراء وضيوفه
الكرام الذين نزولوا إلى أرض مصر يؤمنون األوطان
ويطفئون بنيران احلروب ويواجهون التطرف والتخريب
والتدمير لهو ملتقى كرمي يجدد ذاكرة عريقة فى
وجداننا من األخوة والتعاون على رخاء أوطاننا ،كلل
اهلل تعالى جهودكم بالنجاح وأدامكم أماناً ألوطانكم
وأدام أرض مصر شقيقاً لكم تسعد بكم وتسعدون
بها.
ان أوطاننا بفضل اهلل تعالى التزال الروابط سارية
وعريقة بينهم ،فقد ألتقت كلمة ضيوف مصر الكرام
على إعتماد ألية لفض املنازعات وتسوية اخلالفات
وأكرم بها من دعوة كرمية ينهض بها األشقاء لتأمني
أوطاننا.
وقد أتفق األشقاء الكرام على إنشاء مركز علمى
بحثى مقره القاهرة إلطفاء نيران التطرف والتكفير
واإلرهاب والتدمير ومازالت قاهرة املعز بيتا كرمياً
ألشقائها الكرام وستبقى كذلك أبد الدهر إن شاء
اهلل ،أيها السادة الكرام أتوجه إلى اهلل جل جالله
بدعوة كرمية وبدعاء حار وبلسان خالصاً صادقاً فى
يوم اجلمعة املبارك وفى ساعة ميمونة من ساعات
الزمان يتطلع اهلل تعالى فيها على قلوب العباد،
فيرى همماً صادقة ونوايا مخلصة وعزماً عظيماً
ولقاءا ً كرمياً ألمناء األوطان وحراسها يذكرنا بسادات
كراماً فاضوا عبر الزمان سلموا األمانة كابرا ً عن
كابر وأضافوا لألوطان عمراناً على عمراناً ،فرفعوا مع
أيديكم داعني ومبتهلني أن يكلل جهود اوطاننا بكل
توفيق.
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