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نصـيـحة إلـى أبنـاء اجلـزائـر
احلؿد هلل وحده ،والصالة والسالم ظذ من ال كبي بعدَ ه.
أما بعدُ :
هلل ـ جل وظال ـ يف ُم َؽم كتابه﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
فقؼول ا ُ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ﴾ [\.]d
إن الـاطر يف أحوال أمتِ ـا وما جيري يف أوضان أهل اإلشالم من أ حداث متتابعة ،ووقائع
وجرأت األظدا َء ظؾقفا ،حتى تالحؼت هبا
متسارظة ،كالت من شؿعتفا وظجؾت يف إضعاففاَ ،
األزمات من كل جاكب ،وصارت هد ًفا لؽل را ٍم وضارب؛ َلقت ِض ُح له مدى ذلك العداء الدفني،
ٍ
يعؿل ُ
ُ
ومؽر ،وتـػقذه
أهل مؾ ِة الؽػر ظذ متريره بدهاء
واالتػاق اهلجني ،وادُخطط ادَفني الذي
ٍ
غرضه الـ ُقل من دين األم ة والؼضاء ظذ وحدهتا،
وقفر يف بالد أهل اإلشالم،
ـ أحقا ًكا ـ بؼو ٍة
ُ
ووشقؾتُه التفوي ُن من لزوم مجاظة ادسؾؿني واالكتظا ِم يف ِشؾؽِفا واالجتام ِع ظذ كؾؿتفا ،والتشجق ُع
ِ
ِ
واشسداد
وخمالػة شبقؾفا واالفتقات ظؾقفا ،فزيـُوا هلم باشم احلريات
ظذ مػارقتفا وصق ظصاها،
احلؼوق والتداول ظذ الس ِ
َ
اخلروج يف ادظاهرات،
ؾطة
واحتالل الشوارع والساحات ،وتصعقدَ
َ
موجة االحتجاجات ،وإذكا َء كار الػتن والعداوات ظز وشائل اإلظالم وقـوات االتصال؛ ما
ي ِ
ويمدي إىل إثارة الػوىض
وحي إىل الـػرة والؼطقعة بني احلاكم وادحؽوم ،والراظي والرظقةَ ،
ُ
واضطراب األمور واختالل األمن واشترشاء الػساد.
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بعض بالد اإلشالم ،والذي امتدت
وأمام هذا الوضع ادُؼؾِق واحلال ادُتَ َلزم الذي تعقشه ُ
ِ
يتعني ظذ العؼالء واحلؽامء من َيؿفم
فر ت إرهاصا ُته يف ربوع وضــا احلبقب اجلزائر؛
ُ
طال ُل ه و َط َ
كصحا لألم ة واشتبؼا ًء لؾخر فقفا ،وصقاك ًة هلا من أدواء االكحراف
مصؾح ُة العباد والبالد ـ
ً
ِ
ِ
محاية بقضة الدين
ومجاظاهت ا بػضل اجلامظة وأمقتِفا يف
وخماضر االكجراف ـ أن ُي َذك ُروا أفرا َد ها
ِ
ِ
رزها ويـتظِ ُؿوا يف ِش ؾؽِفا ويركـُوا
واشتتباب األمن
ؾزموا َغ َ
واحلػاظ ظذ ُمؽتَ َسبَات األمة ،وأن َي َ
ادسؾم ربه آمـًا ،ويدظو إىل اهلل
إىل أهؾفا؛ إذ هي رابط ُة ادسؾؿني
ومصدر كرامتفم ،فقفا يعبُدُ
ُ
ُ
مـصور ،والعاجز يف مقطفا ُمعا ٌن،
ف يف َك ِـػفا قوي ،وادظؾوم يف طِؾفا
تعاىل مطؿئِـ ا ،ادستض َع ُ
ٌ
وذور الثورات التي ال ُت ِ
ِ
شؼط ادتاع؛ من ٍ
َ
ور ُ
فؼر،
ث إال
وأن ُيذ روهم من جـايات الػتن
ِ
ِ
ِ
ؿؽني لدظاة الرش  ،و ُمرو جي
وتعطقل مصالح العباد والبالد ،والت
وتآمر األظداء،
وجو ٍع،
ريق أما َم
الػساد ،وأن يؼػوا بادرصاد يف وجه مبتغي الػتـة ومثري الػوىض ،ويؼطعوا الط َ
ٍ
ِ
ادغر ضني الشاك ِئني لوحدة اجلزائر وما َتـ َع ُم به من َأ ٍ
واشتؼرار ،الد اظني إىل العصقان والتؿرد،
من
ضامئر هم بلن هذه الث ورات لقست
والعودة هبا إىل شـوات اجلؿر واهلر ج وادعاكاة ،وأن يوقظوا
َ

من أشالقب ذيعة اإلشالم يف ادـاصحة ،وال من ضرائق تغقر ادـؽر ،ودفع الظ ؾ ِم ودرئِه؛ إذ
الؼاظد ُة الرشظقة التي هبا ققا ُم مصالح الدين والدكقا أن الوشائل هلا أحؽام ادؼاصد ،وأن ما
ٍ
ٍ
ٍ
وبالء شببُه الذكوب واخلطايا والت ؼصر يف
ذ
َ
أصاب األم َة من هوان وخذالن وما حلؼفا من ر
الؼقام بام ُأ ِم ُر وا به من التوحقد والط اظة واالشتؼامة واإلصالح ،وقد قال اهلل جل وظال:
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾ [ ،]11 :iأي :أن اهلل تعاىل ال يسؾب قو ًما كعؿ ًة
غر وا ما كاكوا ظؾقه من الطاظة والعؿل الصالح.
أكعؿفا ظؾقفم حتى ُي ُ
ذوخا أو كجدد هلا أحزا ًكا ،أو ُك ِ
بحاجة إىل أن ُك ِ
ٍ
حد َ
ً
دم َي فقفا
ث يف جسم األمة
إكـا لسـا
َ
شقاشات العـف
جروحا ،بعد أن ذاقت الويالت وجترظت ادآد ،واكتوت بـار الػتن ،وجتاذبتفا
ُ
ً
واخلوف ضقؾ َة ٍ
ظفد مل يؽن من الس ِ
اجتقازه لوال أن اهلل شؾ َم ،فدفع ظن األمة البلس
فل ظؾقفا
ُ
ٍ
خوف.
وخؾصفا من القلس ،وأمـفا بعدَ
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فاذكروا ـ أيا ادُـَعؿون باألمن القوم ـ كقف كـتم باألمس ،والعفد لقس ببعقد ،وتذك ُروا كعؿ َة
حني أراد أظداؤكم أن يػرقوا بقـؽم فللف اهلل ـ جل وظال ـ بني قؾوبؽم فلصبحتم بـعؿته
اهلل ظؾقؽم َ
إخوا ًكا ،فػو ُتوا الػرص َة ظذ دظاة الػتـة وادبقتني لؾسوء ادُ ِ
ضؿرين لؾعداوة ،الذين يسوؤهم بؼا ُء ظز
والبؾد ِ
ِ
اإلشال ِم صاخم ًا ،والد ِ
ً
آمـًا مطؿئـا﴿ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
راشخا،
ين يف قؾوب أبـائه
﮴ ﮵ ﮶﴾ [\.]s
فالؾ ُفم امجع قؾوبـا ظذ احلق ،ووفؼـا إىل االظتصام بحبؾك ،واتباع ذظك ،واحػظ بالد
ادسؾؿني ،وبؾدَ كا اجلزائر ـ خاص ًة ـ من كقد الؽائدين ،وتآمر ادبطؾنيِ ،
وآمـا يف أوضاكـاَ ،و ِقـَا ذ
طفر مـفا وما بطن.
الػتن ما َ
وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا مؿد األمني ،وظذ آله وصحبه أمجعني.
اجلزائر :بتاريخ 14 :مجادى اآلخرة 1435هـ  15/أفريل 2014م

املو ِّقعون:
حممد عيل فركوس
أ.دَّ .

د .عبد املجيد مجعة

د .رضا بوشامة

الشيخ عبد احلكيم دهاس

َّ
الشيخ عزّ الدِّ ين رمضاين

د.عبد اخلالق مايض

َّ
الشيخ توفيق عمروين

الشيخ عمر احلاج مسعود

الشيخ عبد الغني عوسات

َّ
الشيخ نجيب جلواح

َّ
الشيخ لزهر سنيقره

الشيخ عثامن عييس
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