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بيان
يف التحذير من املظاهرات واملسريات
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده؛ أما بعد:
فيقول اهلل عز وجل( :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ) [األنفال.]52:
َّالفتَنَّ،إنََّّالس ِعيدَ ََّلَنَّجنِّب ِ
ويقول رسول اهلل ﷺ« :إنََّّالس ِعيدَ ََّلَنَّجنِّب ِ
َنَّ،إنََّّالسَّ ِعيدَ ََّلَ ْنَّ
َّالفت ََّ
ْ ُ َ
َ
ْ ُ َ
جنِّب ِ
ِ
بَّ َف َو ًاها» [رواه أبو داود ( ،)3524وهو صحيح].
َّفص َ َّ
َّالفت ََّ
َنَّ،وَلَ ْنَّا ْبت َُِل َ
ُ َ
فهذه نصيحة مشفق وصيحة نذير إىل عموم األمة اجلزائرية يف هذه األيام احلبىل واألجواء
أصوات من هنا وهناك ـ داخل الوطن وخارجه ـ منادية باخلروج يف مسريات
املتوترة ،تتعاىل
ٌ
ومظاهرات يف الشوارع والساحات العامة عرب تراب القطر اجلزائري ،حمركة عواطف الشباب
ومحاسهم ،دافعة هبم إىل مصري جمهول قد ال ُتمد عاقبته ،وال يدرى مآله.
ومهام كانت مسوغات هذا ح
احلراك للخروج يف هذه املظاهرات واملشاركة فيها ،ومهام أعطيت
وجتنيد اآللي ح
ح
ات والوسائل
الضامنات للحفاظ عىل سلميتها والّتكيز عىل مطال معينة وحمددة،
للتحكم فيها؛ فإنه ال يعدو وها حيج احلقيقة عن العقالء ،وتغريرا باألبرياء لرميهم يف مستنقع آفحن،
فاملظاهرات واالعتصامات واالحتجاجات الشعبية ـ كام هو حاهلا يف املايض واحلارض ـ فضاؤها
مفتوح ،والتحكم يف املشاركني فيها رض ٌب من اخليال وال يمكن بحال ،فهي تفيض غالبا إىل الفوىض
ح
وتعطيل مصالح العباد والبالد ،وما إىل ذلك من
واختالل األمن ،واضطراب األمور ،وتآمر األعداء،
املفاسد والّشور التي أضحت حمل حعرب وعظات عند من جرهبا وابتيل هبا.
ولو مل يكن من خملفات املظاهرات واملسريات وآثارها السلبية إال ووال نعمة األمن والسلم،
ح
ح
ح
وتعريض حياة اآل حمنني
حقوق الناس،
وإتالف األموال ،والتعدي عىل
وتردي األوضاع وسفك الدماء،
إىل اخلطر؛ لكان ذلك كافيا وواجرا عن جعلها وسيلة إصالح وأداة للتغيري؛ كيف وهي ال تتفق أساسا
مع ما أرشد إليه النبي ﷺ أمته من الصرب والدعاء عىل ما قد جيدونه من بعض والهتم من األثرة.
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ِ
ْ»
َّال ْو َِّ
بواَّحتىَّ َت ْل َق ْوينَّ َع ََل ََّ
قال رسول اهلل ﷺ« :إنك ُْم َّ َس َت ْل َق ْو َن َّ َب ْعدي ََّأ َث َر ًة ْ
َّفاص ِ ُ

[البخاري

( ،)4975ومسلم (.])5432
ِ
ُونَّ َب ْع ِد َ
اَّر ُس َ
ولَّاهللَ َّ،ك ْي َ
فَّت َْأ ُم ُر ََّم ْنَّ
وقال ﷺ أيضا« :إَّنَاَّستك ُ
ورَّ ُتنْك ُر َ
يَّأ َث َرة َ
وَّنَا»َّ،قا ُلواَ َّ:ي َ
ٌَّو ُأ ُم ٌ
ك؟ َ
َأ ْد َر َك َِّمناَّ َذلِ َ
ُم» [البخاري ( ،)4264ومسلم (.])5434
ونَّاهللََّال ِذيَّ َلك َّْ
ونَّالقَّال ِذيَّ َع َل ْيك ُْمَّ،وت َْس َأ ُل َ
َّقال«َّ:ت َُؤ ُّد َ
فعىل أهل اجلزائر أن يعملوا جاهدين عىل استجالب الوسائل واِّتاذ األسباب التي رشعها اهلل
ورسوله ﷺ لإلصالح؛ فإَّنا وافي ٌة بالغرض ،كافي ٌة ملن رام خريا وإصالحا ،من ُتقيق التوحيد
ح
ح
األخالق اإلسالمية يف النفوس ،وتربيتحها عىل
وإحياء حقيم
والدعوة إىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له،
ح
الفضيلة ،والت ح
وكثرة االستغفار والتضع إليه سبحانه
وبة من الذنوب واملعايص ،واجتناب املظامل،
ودعائه وحده دون من سواه؛ « ُّ
امرَّ
نوبَّوخمالف ُةَّأو َِّ
َّفس ََّب ُبه َُّّ
َّواآلخرة َ َّ
ََّ
َّالدنيا
ورشَّيف َُّّ
َّالذ ُ
فكلَّنقصََّّوبالءََّّ ٍّ
َّرش ُّ
موج ََّباهتا».
الذنوبَّو َِّ
َّقطَّإَّلَّ َُّّ
الرَّ ِّ َّ
بَّ،فليسَّيفَّالعامل ٌّ
أال فانتبهوا يا أبناء اجلزائر! واقطعوا الطريق عىل االنتهاويني واملّتبصني املت ح
اجرين هبوس
ح
مآالت األمور وعواق التهور ،وما
اجلامهري ،وال تنخدعوا بشعاراهتم الزائفة ،وعىل اجلميع أن يدرك

ح
قد ت ح
املسريات حمن انفالت أمني ووضع مزر ،والتي تقاد ُتت رايات
فروه دعوات التظاهر وحشد
عمياء ،وتوجه بشعارات جوفاء ،وأن حيذر تآمر وكيد األعداء هبم.
واهلل نسأل أن يديم علينا نعمة األمن واهلدوء ،وأن ُيي جهود املفسدين الساعني لبث الفوىض
ووعزعة االستقرار ،وأن جيعل بلدنا احلبي وسائر ح
بالد املسلمني ،يف مأمن من كل فتنة مضة أو فكرة
مضلة ،وهلل األمر حمن قبل ح
ومن بعد ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.
اجلزائرَّيفََّّ6446/61/61اَلوافقََّّ1662/61/16

اَلو ِّقعونَّ:
الشيخَّعبدَّالغنيَّعوساتَّ

َّ

الشيخَّدَّ.عبدَّاخلالقَّمايضَّ

الشيخَّعزَّالدينَّرمضاينَّ

َّ

الشيخَّعمرَّالاجَّمسعودَّ

الشيخَّعبدَّالكيمَّدهاسَّ

َّ

الشيخَّعثامنَّعييسَّ

الشيخَّأ.د.رضاَّبوشامةَّ

َّ

الشيخَّتوفيقَّعمروينَّ
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