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  :13ملحق 

  :مصر الشقیقة تحتفل بالكشافة اإلسالمیة الجزائریة 

شـــاء اهللا عـــز وجـــل أن تتحقـــق أمنیـــة لنـــا ، طالمـــا تمنیناهـــا فـــي الجزائـــر ، إذ كـــان     

وكثیـرا  رجالنا في القدیم یرغبون في التنقل واألسـفار طلبـا للعلـم ، واسـتزادة فـي المعرفـة

إن تلـــك األســـفار كانـــت فردیـــة ذات فائـــدة مـــا كـــانوا هـــدفا للمخـــاطرة ، واألتعـــاب ، ثـــم 

محــدودة ، وفــي هــذه الســنوات األخیــرة ـ ســنوات النهضــة ـ انتشــرت المعــارف وحلــت 

الیقظة محل الغفلة والركـود الفكـري ونمـا الـوعي  وتحركـت الهمـم إلـى طلـب المعـالي ، 

بون وٕادراك الغایات البعاد في هذه الحیاة فبدأ الناس یرحلـون إلـى الشـرق والغـرب یضـر 

فــي األرض یبتغــون مــن فضــل اهللا مبشــربن بنهــوض الجزائــر ، وعــودة األمــة الجزائریــة 

 ،إلــى النضــال مــن جدیــد  وحســبك بهــذه النهضــة جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین 

ومختلــــف المنظمــــات ومنهــــا لبكشــــافة وجمعیتهــــا ، فســــمع النــــاس صــــوت الجزائــــر فــــي 

ء الجزائــر ، وعــرف النــاس عــنهم الكثبــر ثــم المــؤتمرات الدولیــة ورنــت العیــون إلــى أبنــا

اتجهــت األنظــار حــول البعــوث العلمیــة إلــى الخــارج لتــدرس ، وفیمــا أعلــم أن اول مــن 

فكر فقید العروب واإلسالم الشـیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس ـ رحمـه اهللا ـ ثـم تلمیـده البـار 

ة ووأدتــه فــي األســتاذ الفضــیل الــورتالني ـ حفظــه اهللا ت علــى ان الحــرب أتتعلــى الفكــر 

ـــــة  مهـــــدها  ثـــــم انتهـــــت الحـــــرب فجـــــدت جمعیـــــة العلمـــــاء ونشـــــطت الهیـــــآت اإلجتماعی

والریاضیة  ومنها الكشافة لخدمة المجتمع الجزائري ، فكان أن أسست جمعیـة العلمـاء 

مـــن المـــدارس والمعاهـــد مایزیـــد عـــن مائـــة وخمســـین مدرســـة حـــرة لنشـــر الثقافـــة العربیـــة 

، ثــم خــار اهللا لجمعیــة العلمــاء فــي الفتــرة األخیــرة أن واإلســالمیة فــي القطــر الجزائــري 

" توفد إلى األقطار الشرقیة الشقیقة رئیسـها العظـیم صـاحب السـماحة والفضـیلة الشـیخ 

، وهو من هو علما ومعرفة ودرایـة بـأمور الـدین واإلجتمـاع " محمد البشیر اإلبراهیمي 

الجزائریـة بعـوث علمیـة منظمـة ، إذا به یحقق المعجزة فكان لجمعیة العلماء بـل لألمـة 

إلــى الكویــت  -فــي كــل مــن مصــر والعــراق وتــونس ، وســتكون لهــا بعــوث ـ بعــو ن اهللا

  .وسوریا وأوروبا في القریب العاجل 
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جاء األستاذ الرئیس إلـى الشـرق العربـي اإلسـالمي فجـال جـوالت موفقـة واتصـل بـوالت 

أمــور الـــبالد ، فوجـــه وأرشـــد ولفــتهم إلـــى وجـــوب تقـــدیم المســاعدة ألبنـــاء عمـــومتهم فـــي 

الجزائر عن طریق التربیة والتعلیم فاستجابواـ حفظهم اهللا ـ وجزاهم عن اإلسالم والعربـة 

  .خیرا 

حقق أمانینا في اإلتصال بإخواننا ، وها قـد اجتمعنـا ـ بعـون مـن اهللا قلت شاء اهللا ان تت

ـ في هذه الكشافة اإلسالمیة تعقد رحلة إلى مصر تدوم نصـف شـهر بـالقطر المصـري 

الطــاهر التجینــي ومحمــود بــن محمــود والغســیري جــاءت مــدعوة :" تحــت قیــادة األســتاذ 

مـــرور ســـنة علـــى الثـــورة مـــن طـــرف الكشـــافة المصـــریة بمناســـبة حفـــالت التحریـــر ، و 

وقطعـــت المســـافة بـــین الجزائـــر والقـــاهرة فـــي أربعـــة أیـــام بلیالیهـــا ،  ،الســـلمیة العظیمـــة

فــاحتفى بهــا التونســیون واللیبــوین فــي الــذهاب بمــا یلیــق بمكــانتهم فــي نفوســنا ثــم حلــت 

بمصــر فأرتهــا مصــر بضــروب التكــریم واإلحتفــاء مــا كــان ینســیها دیارهــا وذویهــا وذلــك 

والكشـــافة المصـــریة ، ،معیـــات اإلخـــوان المســـلمین ، والشـــباب المســـلمین فـــي أوســـاط ج

والحكومــــــة المصــــــریة ، واألمانــــــة العامــــــة لأللعــــــاب الریاضــــــیة العربیــــــة باألســـــــكندریة 

والشخصـیات العربیــة اإلسـالمیة البــارزة ، أمثــال الـرئیس العظــیم محمـد نجیــب ، ووزیــر 

حب الســماحة أمــین الحســیني ، اإلرشــاد القــومي ، ومحمــد الشــین والمفتــي األكبــر صــا

واألمیــر عبـــد الكـــریم الخطـــابي ، وعبـــد الرحمـــان عـــزام  والدكتورمحمـــد صـــالح الـــدین ، 

والدكتور محمد علي حسن رئیس الكشـافة المصـریة  والشـیخ محمـد عبـد اللطیـف دراز 

وكیـل األزهـر الشــریف ، واألسـتاذ حســن الهضـیبي  المرشـد العــام لإلخـوان المســلمین ، 

 "عبـد اهللا التـل"أحمد الشرباصـي الكاتـب العـام للشـبان المسـلمین ، والكولونیـل واألستاذ 

وكیل جمعیة العلمـاء المسـلمین بالشـرقین العربـي  "الفضیل الورتالني"وأستاذنا المجاهد 

مــن جمعیــة  "عبــد المعــز عبــد الســتار"، و "عبــد الحكــیم عابــدین"واإلســالمي ، واألســتاذ 

، مــن  "نعم خــالفمــعبــد ال"، واألســتاذ "یئــف أبــي المــع"اإلخــوان المســلمین ، والــدكتور 

    .أعضاء مكتب األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 




