امــــجمــيــــورًـــة امــجــــزائـــرًــة امــدًــمــلــراظــِـة امــضـؼـبـِــة
والًــــة ثــِــزي وزو
ادلًوان

لكمة امس َد اموايل مبناس بة اإفذخاح امللخلى اموظين
"دور الزاويا في تعزيز قيم الدين اإلسالمي الحنيف"

 امس َد مؼايل وزٍر امضؤون ادلًنِة امس َد رئُس املنظمة اموظنَة نلخضامن امجلؼوي امس َد رئُس اجمللس امضؼيب امواليئ امسادت هواة امربملان بغرفذَو امس َد رئُس امخنس َلِة اموالئَة نلزوااي مضاخينا ا ألفاضل أبرست أبالإػالم امضَوف امكرامامسالم ػلَمك
أبجرشف بأأن أبرحب أبحر حرحِب ابمس َد اموزٍر و اموفد امكرمي املرافق هل و ابمسادت
امضَوف ا ألغزاء ،و ٌسؼدين حلا أبن أبصاركمك افذخاح امللخلى اموظين اذلي سُنكب ػىل
اإبراز "دور امزوااي يف ثؼزٍز كمي ادلٍن االإساليم احلنَف" .و اإين ألصكر جزًل امضكر
منظمي ىذا امللخلى ػىل ادذَارمه زاوًة أبًت اسامغَل أبو زاوًة بوهوح امواكؼة غند سفح
جبل جرجرت امضامخ أبحد مؼاكل امثوار اذلٍن ملنوا امغزات دروسا ال ثنىس و ثذكران ىذه
امزاوًة ابمس مؤسسيا يف بداًة املرن امثامن غرش جهري أبال و ىو امض َخ امفلِو امصويف
دمحم بن غبد امرمحن ا ألزىري املضعويل املؼروف ببوكربٍن اذلي ذاع صَخو حىت ثؼدى
احلدود اموظنَة ،و اهخلل امض َخ اإىل جوار ربو س نة .3971
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و اإن ادذَار موضوع ىذا امللخلى الدذَار حصَف اإذ ًدناول امزوااي مبؼناىا املخؼارف
ػلَو يف املغرة امؼريب ،ىذه امخنظاميث اميت أبوضأأىا ص َوخ أبجالء اكهت حتدومه رغبة أبكَدت
يف ذلق حركة ػلمَة يف املدن و املرى و ا ألرايف.
ثغعي ىذه امزوااي لك امبالد ابمخلرًب و جندىا يف مقم اجلبال اموغرت املساكل و يف
أبغامق امصحراء املائظة و يف امسيول املنبسعة ،و جسلت امزوااي املربهَة صفحاث ساظؼة
يف اترخي امبالد ادلًين و امس َايس و امثلايف و مل ثخوان أببدا غن ورش اموغي ادلًين و
امثلايف و أبوضأأث كخاثُب مخحفِغ املربن امكرمي و ثؼلمي ادلٍن و مبادئ امؼلوم.
و ملد ثعورث بؼض ىذه امكذاثُب اإىل مدارس و لكَاث سامهت يف احلركة امؼلمَة
اإىل جاهب مؤسساث ػلَا.
اكهت كذكل امزوااي ثخخذ مأأوى معلبة املربن و امؼمل و جس خلبل زوارا ًلصدوهنا
مالس خفذاء و االإصالح بني املخخامصني.
و ًخؼني كذكل ػلَنا أبن هنوه ابدلور امفؼال ا ألسايس اذلي اكهت ثؤدًو امزوااي يف
حماربة امغزات و املؼخدٍن ػىل حرمة امبالد .و اكهت لك امثوراث اميت غرفهتا اجلزائر منذ
احذالميا حرحكز ػىل رجال امزوااي و اكن املس خؼمر ًؼي أبمهَة امللاومة اميت ثلودىا و ميذا مل
ًرتدد يف ثدمري بأغلبُهتا و غلق ػدد أبدر مهنا و حتوًل كثري مهنا اإىل ثكناث غسكرًة كام
سلط أبكىس أبهواع امخؼذًب ػىل املضاخي بل أبكدم ػىل اإػدام ػدًد مهنم و معل كذكل ػىل
بر امرصاػاث و الاوضلاكاث نلدضوٌش ػلهيا و بصدد امللاومة امضؼبَة اميت كادهتا امزوااي
هذكر أبن زاوًة أبًت اسامغَل اميت حنن ضَوفيا يف ىذا امَوم املبارك ذادث بال ىوادت غن
حرمة امبالد و صاهت اميوًة اموظنَة و حس يب أبن أبصري اإىل دور امض َخ احلاج أبغامر
اذلي أببىل امبالء احلسن يف اهخفاضة س نة  ،3589و كذكل الاس امتثة اميت متزي هبا ا ألدوان
امرحامهَون يف زورت  3593اميت أبصؼل فذَليا امللراين و برز ذالميا هوع من امللاثلني
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ا ألصاوس ،أبظللت ػلهيم جسمَة "املس بلني" ،و كد ورش ىؤالء املس بلون اذلٍن مل امخارخي
مثليم اإال غند امَاابهَني يف صورت اماكمِاكز،يف صفوف اجلنود امفروس َني .و حىت امللاومة
اميت اص هترث هبا الةل فاظمة وسومر ثندسب اإىل امزاوًة امرحامهَة.
متثل امزوااي كزنا مثَنا ًلذيض الاغخناء بو و ًخؼني ػلَنا كذكل أبن هؼمل ػىل جؼل لك
امزوااي جساٍر امؼرص و ثواكب حمنَة امبالد مسامهة فهيا.
بمل أبن ٌسفر ىذا امللخلى ػىل هخاجئ مفِدت و ثوجهياث سدًدت جساػد ػىل حزوًد
املضاخي و ا ألمئة بزاد وفري ًؼَهنم ػىل ثـأأدًة هماهمم امنبِةل ػىل أبحسن وجو و حرس َخ مبادئ
االإسالم احلنَف يف كلوة و أبذىان امضؼب اجلزائري و الس امي امرشاحئ امض باهَة اميت
ثخؼرض ميجامث دعريت هتدد حىت امكِان اموظين.
أبصكر امجلَع ػىل حسن االإصغاء و امسالم ػلَمك.
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