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باظم هللا الشخمً الشخُم
الحمذ هلل وخذه  ،والفالة والعالم غلى مدمذ وآله وصحبه وول مً ظاس غلى دسبه وهذًه إلى ًىم الذًً .
جدُت خالفت لىم ومً خاللىم إلى ول املػلمين واملػلماث في الجضائش وليل املػلمين في أكعاس الػالم
هشخب بالحضىس الىشٍم الزي ًحي مػىا اخخفالُت الُىم الػاملي للمػلمين املفادف للخامغ مً أهخىبش مً ول
ظىت الزي اخخير له هزا الػام ؼػاس " اظدثمشوا في املػلمين " هزا الؽػاس الزي ًدمل أهثر مً مػنى فهى سظالت إلى ول
الذوٌ والحىىماث مً أحل الاهخمام بأوضاع املػلمين الاحخماغُت واملهىُت ،وسظالت للمػلمين أهفعهم وهزا وله ًفب في
الاهخمام الػاملي مً أحل الاهخلاٌ مً ضمان الخػلُم للجمُؼ إلى الخػلُم الجُذ للجمُؼ  ،ففي بالدها الجضائش وغلى الشغم
مما ؼُذ مً هُاول جشبىٍت هفخخش بها غير أنها جبلى غير وافُت للىـىٌ لللعم الىمىرجي امليؽىد  ،وباملىاظبت هىحه هذاءها
لحىىمخىا للػىاًت الجادة مً أحل جدلُم الخػلُم الجُذ الزي ال ًخأحى إال بخىفير الؽشوط ألاظاظُت الضامىت لخدلُم
هزه الىللت الىىغُت مً خالٌ الاهخمام بخدعين هىغُت البرامج واملىاهج التربىٍت وظشوف جمذسط الخالمُز وجيافؤ فشـهم
والخىفل الجُذ بخىىًٍ املؤظشًٍ املخخفين واملؤهلين  ،إر ال ًلخفشهزا الخدذي غلى جىظُف ألاغذاد الهائلت و اليافُت
مً املػلمين بل ًشجبغ أًضا بخىظُف مػلمين أهفاء بما ًمىً اللضاء غلى الػلباث و ٌعهم في حػلُم هىعي وحُذ  ،وللذ
ـذق سائذ النهضت التربىٍت بالجضائشالؽُخ إلامام غبذ الحمُذ ابً بادٌغ سخمت هللا غلُه خين اغخبر املػلم أهم سهً في
الػملُت التربىٍت فهى ًشي :أن أًت مذسظت تهخم بخدلُم أهذاف حػلُمُت وجشبىٍت مػُىت،غليها أن جيخلي مػلميها بذكت وأن

حػذهم وجىىنهم الخىىًٍ املىاظب ختى ٌػىد للخػلُم غشظه العُب وثمشه املشحى وٍدبىأ املػلم مياهه املىين لُىاـل
سظالخه في جشبُت ألاحُاٌ وبىاء الىظً بمهىت الخذسَغ والخػلُم التي هي أؼشف املهً .
أيها الحضىس الىشٍم
إن هزا الُىم حاء جخىٍجا للجهىد الجلُلت و ألاغماٌ الىبُلت التي ال جدفيها اللُالي و ألاًام و ال ألاغذاد و ألاسكام ،فجذًش
باملػلم أن ًفخش بهزا الُىم و خشي بىا أن هىشمه ألهه خامل لشظالت ألاهبُاء و الشظل إر ًلىٌ الؽاغش :
كم للمػلم وفه الخبجُال  ...واد املػلم أن ًىىن سظىال
فاليل مذًً له بأفضاله غليهم ،فػلى ًذًه ًفىؼ الشحاٌ و ًبنى ـشح ألامم باغخباسه مفذس ول جعىس و جدضش و سقي ،فهى
الػمىد الفلشي للػملُت الخػلُمُت التربىٍت ملا له مً دوس و أهمُت في بىاء ألامت و جشبُت ألاحُاٌ الىاغذة  ،فهى حذًش
باالخترام و الخلذًش .
أًتها الفضلُاث أيها ألافاضل :
إهىا  -هدً املػلمين  -مذسهين لشظالت التربُت و الخػلُم التي حعخمذ سوخها مً هذي ؼشَػخىا العمداء و املػلم خين
ًذسن هزا ٌعدؽػش غظمت سظالخه و ٌػتز بها و هزا ما ًذغىه إلى الحشؿ غلى هلاء ظيرجه و ظهاسة ظشٍشجه لُدفظ للمهىت
ؼشفها و كذظُتها  ،وهزا أظمى ما في أخالكُاث املهىت التي هيؽذها .
و سظالتي للمػلمين في هزا الُىم ألاغش ما حاء غلى لعان أبي املػلمين الجضائشٍين الؽُخ البؽير إلابشاهُمي غلُه سخمت هللا
إر ًلىٌ :
و
"إهىم ججلعىن مً هشاس ي الخػلُم غلى غشوػ ممالًُ ،سغاًاها أظفاٌ ألامت  ،فعىظىهم بالشفم و إلاخعان ،
ّ
جذسحىا بهم مً مشخلت واملت في التربُت إلى مشخلت أهمل  ،إنهم أماهت هللا غىذهم ،وودائؼ ألامت بين أًذًىم  ،ظلمتهم إلُىم
أظفاال لتردوهم إليها سحاال  ،و كذمتهم إلُىم هُاول لخىفخىا فيها الشوح و ألفاظا لخػمشوها باملػاوي  ،وأوغُت جملؤها
بالفضُلت واملػشفت ،إهىم سغاة و إهىم معؤولىن غً سغُخىم و إهىم بىاة و إن الباوي معؤوٌ ملا ًلؼ في البىاء مً صَغ
واهدشاف".
أًتها ألاخىاث أيها إلاخىة :
هدخفي بهزا الُىم ومىظفي وغماٌ التربُت ما صالىا ٌػاهىن جبػاث إجحاف اللاهىن الخاؿ الزي ًدمل بين ظُاجه
اخخالالث أخذثذ ؼشخا هبيرا بين مخخلف أظالن التربُت هىهه لم ًىفف مً أفىىا صهشة ؼبابهم خذمت لشظالت الخػلُم و
التربُت  ،هما لم ًىفف أظالوا غذة ،هاهًُ غً جذوي اللذسة الؽشائُت هدُجت الاسجفاع الفاخؾ و املعخمش لألظػاس في
غُاب مُياهضماث و آلُاث لضبغ العىق الىظىُت  ،وبالشغم مً هزا الىاكؼ املنهي والاحخماعي الػفِب ليل فئاث املشبين
بمخخلف أظالههم وأظىاسهم فئن رلً لً ًلف خائال للمعالبت بئـالح معخذًم للمىظىمت التربىٍت بما ًمىنها مً جفػُل

أدواث الخىحُه والخخعُغ والخلُُم والدعُير الىاجح لشفؼ معخىي ألاداء التربىي في إظاس كُم الىظىُت الجضائشٍت باهخمائها
وبػذها الشوحي والحضاسي غلُذة ولغت وثلافت وفىشا واهدعابا .
ُ
وبهزه املىاظبت فئهىا هذغى املػلمين سفؼ الخدذي و الخمثل بملىلت الؽُخ البؽير إلابشاهُمي العالفت الزهش لخدعين
ألاداء التربىي بمضاغفت الجهذ بما ًىػىغ إًجابا غلى واكؼ جمذسط أبىائىا في املذسظت الػمىمُت خفىـا لخدلُم
اللفضة الىىغُت امليؽىدة لضمان مػلم مخميز و مذسظت راث هىغُت  ،وإن هضالىا ال ًضاٌ معخمشا ختى جدلُم امللفاث
الػاللت التي ال جضاٌ جؤسق املػلم و جدىٌ دون أداء سظالخه غلى أهمل وحه .
أخىاحي إخىاوي املػلماث و املػلمىن الىبالء واملشبُاث واملشبىن الفضالء :
ًعُب لي في هزا الُىم ألاغش أن أجىحه بالخدُت إلى ول مً ًدترق لُىير دسب ألاحُاٌ الىاؼئت ،إلى ول مً ًيؽش الػلم
وٍداسب الجهل  ،إلى ول مشب لألحُاٌ ،وميش ئ اللادة ومبػث الػظماء فأكىٌ :
أهذ املفباح الزي ؼؼ هىسه غلى ًذًً جنهض ألامم  ،ومً هىسن جىجلي الظلم  ،وهدى هامخً جلفش اللمم  ،ألعذ أهذ
الزي جخػب وحؽلى  ،وحغضب وجشض ى وجللى ما جللى  ،ول رلً مً أحل أن جيؽش الػلم الىافؼ لخخشج لىا العبِب الباسع ،
واملهىذط الالمؼ ،واملػلم الفاضل  ،والجىذي املذافؼ والعُاس املخميز .
مػلمي اللذًش لً مني ومً ول ظالب غلم غشف كذسن وسعى خلً حضٍل الؽىش والػشفان واملدبت والامخىان .
وهدً هنهئ أهفعىا بهزا الُىم ال ًمىىىا أن هيس ى إخىاها لىا مً املػلمين الزًً ٌػِؽىن ظشوفا ـػبت في ول مً فلععين
والػشاق وظىسٍا والُمً ومفش و لُبُا ،فلهم مىا أخلق الخداًا والخلذًش
لً ظُذي املػلم ،لً ظُذحي املػلمت فائم خبي وجلذًشي واخترامي للذ كاٌ فُىم غض مً كائلً ( :شفؼ هللا الزًً آمىىا
مىىم والزًً أوجىا الػلم دسحاث ) .
و في ألاخير وغمال بامللىلت املأثىسة :مً ال ٌؽىش الىاط ال ٌؽىش هللا  ،أجلذم بالؽىش الجضٍل للعُذة مذًشٍت التربُت
لىالًت بىمشداط والعُذ مذًش ثاهىٍت فشاهتز فاهىن وول الػاملين فيها غلى خفاوة الاظخلباٌ و جىفير ول الظشوف املالئمت
إلهجاح الحفل  ،دون أن هيس ى اللذهت الىالئُت للخذماث الاحخماغُت التي اظخضافذ خفلىا  ،واملىخب الىالئي لىالًت
بىمشداط  ،فللجمُؼ مشة أخشي خالق الؽىش وغظُم الخلذًش.
والعالم غلُىم وسخمت هللا حػالى وبشواجه

