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 السادة العلماء  كلمة

  أعضاء املجلس األعلى ملؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة

 حفل تنصيب أعضاء املجلس األعلى خاللبفاس، بجامع القرويين  2016يونيو  14هـ / 1437رمضان  08

 ملؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة 

 دكوري من علماء بوركينا فاصو السيد أبو بكر 

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 موالي أمير املؤمنين، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أعزكم هللا وأيدكم بنصره

نشكر هللا تعالى الذي جعل الخير باقيا في هذه األمة املحمدية إلى يوم القيامة، يرعاه رجال صدقوا ما 

عاهدوا هللا عليه من خدمة اإلسالم ونشر دعوته، واملحافظة على تراث هذه األمة ومصالحها ومكاسبها، 

وأمتكم، في إفريقيا خاصة، وهي وأنتم يا موالي في مقدمة هؤالء، يظهر ذلك في إنجازاتكم لشعبكم ودينكم 

ى. تتمثل في هداية الناس ودعوتهم إلى الخير وتقديم يد العون إلى املحتاجين، ص إنجازات كثيرة ال تح

 والتعاون مع جميع القوى املحبة للخير ألجل تحقيق الرفاهية واألمن والسالم.

، وخاصة في إفريقيا حيث يشعر فال يستغرب أن تحظى جاللتكم بكل ما تحظى به من حب وتقدير واحترام

 الناس كلما زرتموها أنكم بين أهلكم وأحبابكم وحلفائكم.

مؤسسة محمد »وإذ نحضر أمام جاللتكم اليوم نحن العلماء األفارقة املتشرفين بعضوية املجلس األعلى لـ

ن علماء ، فإننا نبارك مبادرة أمير املؤمنين التي تهدف إلى إقامة  ك«السادس للعلماء األفارقة
ِّ
يان يمك 

إفريقيا من التعاون في سبيل خدمة دينهم وتنمية مجتمعاتهم، وال يستغرب أن تأتي مثل هذه املبادرة من 

أمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس، ألنه من الدوحة النبوية ومن ساللة الرسول األعظم الذي بعثه 

ي مقدمة أسسها االعتراف بالجميل والوفاء لألقارب هللا ليتمم مكارم األخالق، التي من أهم عناصرها وف

ألنه من أبر أبنائها، ولكون األفارقة أقرب  والجيران، وهذا هو السر في اهتمام أمير املؤمنين بإفريقيا ،
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  2أو املذهب املالكي أو التصوف السني  1الناس إليه، فتراثهم الديني سواء ما يتعلق منه بالعقيدة األشعرية

املدرسة املغربية، وصلة املغرب الروحية باألفارقة قديمة إذ ترجع إلى القرن األول للهجرة مستمد من 

،وكثير من األسر بل وبعض القبائل املعروفة إلى يومنا هذا من أصول مغربية، فكل هذه الروابط التاريخية 

هم علماء السنغال والنسبية والدينية بين املغرب ودول غرب إفريقيا جعلت علماء إفريقيا وفي مقدمت

يرسلون وفدا إلى جاللة امللك محمد الخامس رحمه هللا في منفاه بمدغشقر  يطلبون من جاللته أن يؤم 

املسلمين في املسجد الذي كان يصلي فيه، ونحن إنما نذكر هذه الحقائق حتـى ال يظن أحد أن عالقة 

ستغرب ما يصدر عن األفارقة من مظاهر املغرب بإفريقيا إنما هي قائمة على املصالح، وبالتالي فال ي

 التضامن والوالء للمغرب، إذا عرفنا ما يقوم به املغرب من جهود ملساعدة األفارقة.

إننا يا موالي نريد من هذه املؤسسة الجديدة أن تكون مشتملة على كل علماء إفريقيا األوفياء املوثوقين 

التي وردت في النص املحدث لها ويضاف إلى أولوياتها ما  على مصالح بلدانهم العليا، وأن تسير على األهداف

 يأتي:

محاولة تسوية جميع الصراعات القائمة ال سيما في إفريقيا تسوية شاملة ودائمة وقائمة على العدل  .1

 وإحقاق الحقوق؛

 تشجيع استمرار الحوار بين الديانات والثقافات املختلفة. .2

لة لبلداننا، بفضل التخليق والتضامن وغيرها من القيم التي ينبغي أن االهتمام بتحقيق التنمية الشام .3

يدافع عنها العلماء في دعوتهم ألن هذه القيم إذا توفرت تيهئ مناخ إيجاد فرص العمل للشباب حتـى ال 

 ينجرفوا وراء التيارات الهدامة ويهددوا األمن والسالم في مجتمعاتهم.

ن واالستقرار والسالم، وألمتنا الوحدة والتضامن والتناصر، ولديننا املنعة ونسأل هللا أن يحقق لعاملنا األم

واالزدهار، كما نسأله تعالى أن يوفق أمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وأن يمنحه كل 

رات التي اإلمكانيات الالزمة التي تمكنه من تحقيق كل هذه األهداف النبيلة، ومن إنقاذ أمتنا من املؤام

 تهدف إلى زجها في أتون حروب طائفية مدمرة ال تبقي وال تذر، يكون ضحيتها اإلسالم واملسلمون.

                                                           
هـ. 270ى األشعري اليمني، ولد بالبصرة سنة سنسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر؛ ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي مو 1

قى تلقى في مستهل حياته العلمية ثقافة قرآنية وحديثية ولغوية واسعة، وعاش في شبابه في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره، وتل
بدأ األشعري يعيد النظر في أفكاره ويدرس ويستخير هللا  . ثمسنةلومه حتى صار نائبه وموضع ثقته. ولم يزل أبو الحسن يتزعم المعتزلة أربعين ع

 لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص التي قد يفهم منها تشبيه هللا االعتزال، وخطتعالى حتى اطمأنت نفسه، وأعلن البراءة من 
 بمخلوقاته بما يراه متفقا مع محكمات الشرع ومقتضيات العقل.

األولى  الرباط، الطبعةاألعلى، العلماء، المجلس العلمي  سبيلبالنسبة للتصوف السني، انظر: أحمد آيت إعزة، إدريس بن الضاوية وآخرون،  2

 85م، ص2016،
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يا أمير املؤمنين، فإننا معشر املشاركين في املؤتمر التأسيسـي ملؤسستكم املباركة من العلماء والشيوخ 

ؤالء املشاركين هم النخبة من أبنائها واألئمة والشرفاء والصالحين، نستطيع أن نتحدث باسم القارة، ألن ه

والصفوة من علمائها، فنعاهد هللا ونعاهد جاللتكم بأن نكون جنودا أوفياء، إلسالمنا الحنيف، فسيروا 

على بركة هللا، فنحن معكم بقلوبنا ودعواتنا ووالئنا، كما نسأله تعالى أن يمد في عمركم ذخرا لشعبكم 

ا ملا فيه صالح البالد والعباد، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول، وهو نعم وألمتكم ولدينكم وأن يوفقكم دائم

 املولى ونعم املجيب، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 

 

 

 

 

 

  

 


