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يقول اهلل سبحانه وتعالى:
َن اْلَْمِر َفاتَِّبْعَها َوَل َتتَِّبْع َأْهوَاء الَِّذيَن َل َيْعَلُموَن﴾]سورة الجاثية، اآلية: 18[. ﴿ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ

النصيحة،  »ال�����دي�����ن  ق������ال:  وس����ل����م-  ع��ل��ي��ه  اهلل  -ص���ل���ى  ال���ن���ب���ي  أن  ع���ن���ه-  اهلل  -رض������ي  ال���������داري  ت��م��ي��م  وع�����ن 
مسلم(.  )رواه  وع���ام���ت���ه���م«  ال���م���س���ل���م���ي���ن،  ولئ����م����ة  ول����رس����ول����ه،  ول���ك���ت���اب���ه  هلل  ق�������ال:  اهلل؟  رس�������ول  ي����ا  ل���م���ن  ق���ل���ن���ا: 
للهيئة  ال���م���وس���ع  ال���وط���ن���ي  ال��م��ك��ت��ب  اج���ت���م���ع  أك�����ت�����وب�����ر2020،   3 ل�����  ال���م���واف���ق  1442ه  ص���ف���ر   16 ب���ت���اري���خ 
الس���ت���ش���اري���ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن ال���ج���زائ���ري���ي���ن،  ب���ن���ادي ال���ت���رق���ي  ب���ال���ع���اص���م���ة،  وذل������ك  لمدارسة  
ال��وث��ي��ق��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل���م���ش���روع  ال���دس���ت���ور 2020،  ال���م���ع���روض  ل��اس��ت��ف��ت��اء  ي�����وم  ال���ف���ات���ح  م����ن  ن��وف��م��ب��ر القادم.
وب���������������ع���������������د ن���������������ق���������������اش م���������س���������ت���������ف���������ي���������ض، خ������������ل������������ص الج���������������ت���������������م���������������اع إل�����������������������ى م�����������������ا ي���������ل���������ي:

ف��ي حاضرها  ال��م��س��ت��وي��ات  م��ن  كثير  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة،  ت��ح��دي��ات  م��ن  ال��ج��زائ��ر  ت��واج��ه��ه  ب��م��ا  ال��ع��ل��م��اء وع��ي��ا منها  إن جمعية 
ومستقبلها )داخ��ل��ي��ا وخ���ارج���ي���ا(، وه���و م��ا م��ن ش��أن��ه أن ي��ه��دد ت��م��اس��ك ال��م��ج��ت��م��ع، وك��ي��ان الم����ة وث��واب��ت��ه��ا، ووح����دة الشعب 
ال��وط��ن، وض��ي��اع م��ا ض��ح��ى ف��ي سبيله اآلب����اء والج����داد. � بتمزيق نسيج  ق���ّدر اهلل  ي��ن��ذر� ل  ق��د  ال��ج��زائ��ري وان��س��ج��ام��ه، م��م��ا 
إيجابي  ح��ض��ور  تسجيل  إل���ى  ج��اه��دة  تسعى  ت��أس��ي��س��ه��ا،  م��ن��ذ  فتئت  م��ا  وال���ت���ي،  الم����ة،  ضمير  ال��ع��ل��م��اء،  جمعية  ّن  واإ
ل��ه��ا ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة، م���ن م��وق��ع ال���راص���د ال���واع���ي، وال��ن��اص��ح الم���ي���ن، ي��ح��دوه��ا ش��ع��اره��ا ال��ب��ادي��س��ي »ال���ح���ق فوق 
ك���ل أح���د وال���وط���ن ق��ب��ل ك���ل ش�����يء«، وت��أس��ي��س��ا ع��ل��ى ال��م��ب��دأ ال��خ��ال��د: »اإلس�����ام دي��ن��ن��ا، ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ت��ن��ا، وال���ج���زائ���ر وطننا«. 
مبادئها  من  انطاقا  الجمعية  فإن  الدستور(،  على  )الستفتاء  المعاصر،  الجزائر  تاريخ  في  الحاسمة  المحطة  هذه  وأم��ام 
الجزائري  والشعب  التاريخ  وأمام  اهلل،  أمام  الثقيلة  التاريخية  بمسؤوليتها  منها  وشعورا  التاريخي،  ورصيدها  اإلصاحية  ورسالتها 
في  ساهمت   قد  الجمعية  إن  المبارك،   الصيل  الشعبي  الحراك  خ��ال  من  عنها  عبر  التي  وأه��داف��ه  ومطالبه  لتطلعاته  تجسيدا 
بشؤون  والعارفين  الخبراء  إش��راك  عن  فضا  وقواعدها،  الولئية  ُشَعِبها  إلى  الستشارة  دائ��رة  توسيع  بعد  الدستور،  مسوّدة  إث��راء 
في  واس���ع  ن��ط��اق  على  نشرتها  كما  ال��رئ��اس��ة،  إل��ى  وأرسلتها  وعميقة  دقيقة  م��ذّك��رة  ف��أع��دت  ب��ه،  المتعّلقة  وال��ق��وان��ي��ن  ال��دس��ت��ور 
الجديدة.  ال��ج��زائ��ر  لبناء  مؤصلة  صحيحة  أس��س  على  المبني  اإلي��ج��اب��ي  التغيير  واج���ب  ذل��ك  ف��ي  يحدوها  اإلع��ام��ي��ة  وسائطها 
يلي: م��ا  إل��ى   الجمعية  خلصت  وعمق  باستفاضة  ودراس��ت��ه��ا  لاستفتاء  المعروضة  النهائية  النسخة  على  الط���اع  وبعد  لكن 

تعبر الجمعية عن تحّفظها، وعن مخاوفها بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة لاستفتاء 
الشعبي، والتي تراها � جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- بمثابة ألغام تمّس بالهوية الوطنية، ومكانة اإلسام )الذي لم ينّص 
على كونه مصدرا للتشريع( والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة الخ..

إن م������وض������وع ت���ح���ي���ي���د ال������م������درس������ة، إي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ا ي�����وح�����ي ب����ال����ع����م����ل ع����ل����ى إب������ع������اده������ا ع������ن ُه���وي���ت���ه���ا 
ووط���ن���ي���ت���ه���ا، وه����م����ا ال����دع����ام����ت����ان الس����اس����ي����ت����ان ل���ب���ن���اء ال����م����واط����ن ال����ص����ال����ح، وح����م����اي����ة الس���������رة م�����ن ك�����ل اآلف�������ات.
وب����ن����اء ع���ل���ى ت���ل���ك ال���ت���ح���ف���ظ���ات وال����م����اح����ظ����ات ف������إن ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ل���م���اء ال��م��س��ل��م��ي��ن ال���ج���زائ���ري���ي���ن ت���س���ج���ل م����ا يلي:
إن ما جاء في تلك المواّد يعتبر بمثابة تهديد لمستقبل الوطن، نتحمل جميعا نتائجه بالسكوت واإلغفال وعدم تقديم النصح.
أم�����اٍن  ت���ك���ون ص����ّم����ام  ال����ت����أوي����ل، وأن  ت��ح��ت��م��ل  ال���م���ع���ان���ي ل  ب��ل��غ��ة واض����ح����ة  ت��ك��ت��ب  أن  ال���دس���ات���ي���ر  ف����ي  الص������ل  إّن 
وق�����وة، ووث��ي��ق��ة ت��ح��ق��ق الن���س���ج���ام وال��ت��م��اس��ك، وت��ب��ع��د ال��م��ج��ت��م��ع وال���وط���ن ع���ن ك���ل أش���ك���ال الن���ق���س���ام وال��ف��ت��ن والتمزيق. 
وب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ح��ف��ظ��ات وال��م��خ��اوف ال��س��اب��ق��ة، وف���ي ظ��ل ال��م��ع��ط��ي��ات ال��ط��اف��ي��ة ع��ل��ى ال��س��ط��ح ف��ي وس��ائ��ط اإلعام 
الجزائريين،  ال��م��س��ل��م��ي��ن  ال��ع��ل��م��اء  ج��م��ع��ي��ة  ف���إن  وف��ئ��ات��ه،  ال��م��ج��ت��م��ع  أوس����اط  ف���ي  ال���ح���اّد  ال��ك��ب��ي��ر  وال���ت���ج���اذب  والت���ص���ال، 
ت��ه��ي��ب ب��ك��ل م��ن م��ّك��ن��ه اهلل م��ن ال��وص��ول إل���ى م��واق��ع ال���ق���رار، أي���ا ك���ان ذل���ك ال��م��وق��ع، ع��ل��ى ت��ح��م��ل ث��ق��ل ه���ذه المسؤولية 
ح���ق���اق ال���ح���ّق، وت��ج��ن��ي��ب ال��وط��ن وي����ات ال��ف��ت��ن وال���ص���راع ال��م��ه��ل��ك ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ق��د ي��ن��ت��ج م��ن ت��أوي��ل ل��ت��ل��ك المواد. واإ

إّن������ن������ا ن����ن����اش����د ال����س����ي����د رئ�����ي�����س ال����ج����م����ه����وري����ة، ال���������ذي ه������و ال����م����ؤت����م����ن ع����ل����ى أم��������ن واس������ت������ق������رار ووح��������دة 
ال�������وط�������ن أن ي������أخ������ذ ب����ع����ي����ن الع�������ت�������ب�������ار، خ�������ط�������ورة ت�����ل�����ك ال��������م��������واد ال����م����ل����غ����م����ة، ف����ي����ع����م����ل ع�����ل�����ى ت���ق���وي���م���ه���ا.

كما نشير إلى أن نوفمبر، الرمز الذي يوّحد المة، نريده أن يكون موعدا لتوحيد كل أبناء المجتمع الجزائري وبناته، ل سببا لتفريقهم. 
ول�����ه�����ذا ت���ه���ي���ب ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ل����م����اء ال���م���س���ل���م���ي���ن ال����ج����زائ����ري����ي����ن ف�����ي ذات ال�����وق�����ت ب���ال���ش���ع���ب ال�����ج�����زائ�����ري، 
إل���������ى أن ي�����ع�����ي م�����س�����ؤول�����ي�����ة م�������ا س�����ي�����ق�����دم ع�����ل�����ي�����ه، ف����ي����ق����ف م�������ع الن��������ف��������ع، والج���������������دى ل���م���ص���ل���ح���ة ال������وط������ن.

 ]سورة الحج، اآلية 40[


