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على مدار اليومين األولين من السنة الميالدية 2021.. الجمعة 
جانفي   02-01  /  1442 األولى  جمادى   18-17 والسبت 
2021، نظمت الدورة السادسة للجنة تقويم الحفظة، بمدرسة عبد 

اهللا بن عباس ..
سليمة  غزارة،  بلقاسم  األساتذة:  من  المكونة  اللجنة  امتحنت  وقد 
ثالثة  غموشي،  صباح  كموش،  سهيمة  زعالني،  مريم  عليوي، 
وأربعين (43) طالبا وطالبة من مختلف مدارس الشعبة الوالئية 
الحفظ  في  بدقة  قيموا   .. حزبا  و45  و30   15 في   .. قالمة 
ونجح  مسبقا،  أعدت  فنية  بطاقة  وفق  واألداء  النظرية  واألحكام 
منهم اثنان وعشرون طالبا وطالبة ستسلم لهم الحقا شهادات حفظ 

في المقدار الذي امتحنوا فيه. 
من  لكل  المقبلة  الدورات  في  موفقا  وحظا  الناجحين  لكل  مبارك 
الموضوعي  التقييم  على  سهرت  التي  للجنة  التحية  وكل  تعثر، 
للطلبة، ولجنديات الخفاء في التنظيم الذي كان جيدا وساعد على 

نجاح الدورة بفضل اهللا والحمد هللا على توفيقه ..
أ. صباح غموشي
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أقامت شعبة جمعية العلماء ببلدية وادي سلي بوالية الشلف سلسلة 
أنشطة متنوعة واصلت بها تمّيزها وتأّلقها، وقد تمثلت هذه االنشطة 

في اآلتي: 
األوائل  المتفوقين  شرف  على  تكريم  حفل  الشعبة  نظمت   -
الطلبة  إلى  إضافة  الحفل  حضر  البكالوريا،  شهادة  امتحان  في 
أولياؤهم، وأعضاء شعبة الجمعية، وهي خطوة من الشعبة لتحفيز 
الطلبة وتشجيعهم على مواصلة مسيرة العلم وكذا التعلق بالمدرسة 
القرآنية، إذ احتضن النادي القرآني الشيخ عبد الحميد بن باديس 

التابع للشعبة فعاليات هذا النشاط.
- ومن منجزات الشعبة مواصلة تخريجها لحفظة كتاب اهللا تعالى، 
وحفصة  14سنة،  ذات  عصمان  إسراء  األختان  ختمت  حيث 
عدد  بذلك  ليصل  تعالى  اهللا  كتاب  حفظ  16سنة  ذات  عصمان 
المتخرجات من الحفظة في مدرسة الشعبة تسع حافظات يضاف 
لهن حافظ من الذكور ليبلغ العدد عشرة حفظة من طلبة مدرسة 

الجمعية التابعة للشعبة.
- ومن ضمن األنشطة التي نظمتها شعبة وادي سلي دورة تكوينية 
في أحكام التالوة قراءة نافع رضي اهللا تعالى عنه وقد أشرف على 
هذه الدورة األستاذ المجاز في القراءات مصطفى حراث، وتواصل 

الشعبة فعالياتها المستمرة بأنشطة تثبت بها تألقها وتميزها.
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المدرسة القرآنية «عبد الحميد بن باديس» التابعة لجمعية العلماء 
النور فارسا آخر من حملة  بالشلف ُتخرج إلى  ببلدية بني حواء 
أتم  الذي  رنو»  بن  الودود  «عبد  النجيب  الطالب  الكريم،  القرآن 
األربعاء 22 جمادى األولى 1442 الموافق 06 جانفي 2021 

حفظ كتاب اهللا تعالى كامال.
فهنيئا له وهنيئا لوالديه، وزاده اهللا توفيقا وسدادا.

Òäñn´@âbjÅc

تشرفت شعبة جمعية العلماء المسلمين 
السبت  يوم  مستغانم  بوالية  الجزائريين 
الموافق  1442هـ  األولى  جمادى   18
لـ 02 جانفي 2021م باستضافة اللقاء 
الجهوي السنوي الخامس لشعب الغرب 
للجزائر  الغربي  والجنوب  الجزائري 
اهللا  رحمه  العقبي  الطيب  الشيخ  بنادي 
العلماء  لجمعية  التابع  القرآني  للتعليم 
شعار:  تحت  حّجاج  بلدية  بشاطيء 
«نتجدد وال نتبدد، غايتنا إيصال الخير 
الشيخ  وٕاشراف  باقتراح  كلها»،  لألمة 
الوطني  المكتب  عضو  قرناش  قدور 
والذي  للجهة،  العام  المراقب  للجمعية، 
بسبب  لنهايته  اللقاء  فعاليات  ُيكمل  لم 
ضمن  حضوره  رغم  طارئ،  عارض 
الشيخ  برئاسة  للجمعية  الرسمي  الوفد 
الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم حفظه 
جانفي  الفاتح  الجمعة  مساء  تعالى  اهللا 

بمستغانم.
ضيوف  فيها  نزل  مباركة  أمسية  وبعد 
السياحي  بالمركب  الكبار  مستغانم 
«إقامة السفير» بشاطيء بلدية بن عبد 
محبي  أحد  نفقة  على  رمضان  المالك 

الجمعية جزاه اهللا خيرا.
أشغال  الموالي  اليوم  صبيحة  انطلقت 
في  الخامس  السنوي  الجهوي  اللقاء 
صباحا،  والنصف   09 الساعة  حدود 
بمشاركة (عشر10) شعب والئية وهي: 
شعبة  غليزان،  شعبة  تلمسان،  شعبة 
شعبة  وهران،  شعبة  بلعباس،  سيدي 
تيارت،  شعبة  سعيدة،  شعبة  الشلف، 
شعبة تيسمسيلت، شعبة النعامة وشعبة 

مستغانم المستضيفة.
وتغيبت كل من الشعب الوالئية التالية: 
البيض، وشعبة  شعبة معسكر، وشعبة 
أما  بشار،  والية  وشعبة  تموشنت  عين 
شعبة األغواط التي لم تغب عن اللقاءات 
الجهوية السابقة، فقد كان غيابها مبررا 
لقافلة  تنظيها  مع  اللقاء  تزامن  بسبب 

طبية لقرى ومداشر الوالية.
الشيخ  من  مباركة  بتالوة  اللقاء  افتتح 
المقريء صاحب القراءات العشر الشيخ 
للنشيد  االستماع  وبعد  علي،  هواري 
الوطني ونشيد الجمعية، استمع الحضور 
مستغانم  والية  لشعبة  ترحيبية  لكلمة 
ألقاها فضيلة الشيخ أحمد سعداوي نائب 
رئيس المكتب الوالئي للجمعية، هّنأ فيها 
المشاركين على انعقاد هذا اللقاء المبارك 
الذي تشرفت باحتضانه والية مستغانم، 
كما عّبر عن فخر وسعادة أبناء وبنات 
رئيس  باستضافة  بمستغانم  الجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
الشيخ عبد الرزاق قسوم ألول مرة بهذه 
الوالية، إذ لم يزر رؤساء الجمعية الوالية 
منذ حوالي 90 سنة، حين تشرفت يومها 
بالشيخ   1931 سنة  مستغانم  والية 
الرئيس المؤسس عبد الحميد بن باديس 
الشيخ  بها  نزل  حين  تعالى  اهللا  رحمه 
بن  مصطفى  الشيخ  أخيه  على  ضيفا 
رحب  كما  تعالى،  اهللا  رحمهما  حلوش 
الشيخ سعداوي باإلخوة أعضاء المكتب 
ممثلي  وباإلخوة  للجمعية،  الوطني 
في  الشيخ  دعا  حيث  الوالئية،  الشعب 
كلمته الحضور الكريم إلى ضرورة توثيق 
وقاعدتها،  الجمعية  قيادة  بين  التواصل 
للجمعية،  الداخلي  البيت  تمتين  وٕالى 
والحفاظ على خطها األصيل الذي رسمه 
لها المؤسسون األوائل، وفي كلمته عّبر 
الشيخ الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم 
مستغانم  شعبة  الحتضان  سعادته  عن 
لهذا اللقاء، متمنيا أن يكون لقاء إخاء 
أحمد  الشيخ  دعوة  مثمنا  ووفاء،  وبناء 
بين  العالقة  تعزيز  لضرورة  سعداوي 
مهمته  الذي  للجمعية  الوطني  المكتب 
القيادة، والشعب الوالئية التي تتولى مهام 

داعيا  الجمعية،  أنشطة  وتأطير  تنظيم 
المشاركين إلى طرح كل ما يشغل بالهم 
هذا  أن  باعتبار  وٕاخالص  صدق  بكل 
اللقاء تنظيمي، حتى تتمكن الجمعية من 
إعادة ترتيب بيتها الداخلي على أسس 
التي  العظيمة  للتحديات  نظرا  صحيحة 
الجمعية، مشددا على ضرورة  تعترض 
أن تكون االستجابة أشد وأقوى، خاصة 
وأننا على موعد قريب مع فعاليات دورة 

المجلس الوطني.
اللقاء  منشط  دعا  الرئيس،  كلمة  وبعد 
نور  الشيخ  هواري  حمشريف  األستاذ 
الوطني  المكتب  عضو  رزيق  الدين 
للجمعية ليمتع الحضور بمداخلته، لكنه 
أبى إال أن يتناول الكلمة الشيخ محمد 
تعالى  اهللا  حمد  الذي  الحسني  الهادي 
الجمعية  لهذه  االنتساب  شرف  على 
من  الكثير  بأن  قال  والتي  المباركة، 
الدول  من  عدد  في  والمشايخ  العلماء 
وقد  عليها،  يغبطوننا  الشقيقة  العربية 
سمع ذلك منهم بنفسه، مذكرا المشاركين 
التي أحيا اهللا بها  الجمعية  بفضل هذه 
المستدمر  عمل  بعدما  الجزائرية  األمة 
مما  إماتتها،  على  الفرنسي  الصليبي 
يدل على أنها قد أسست على تقوى من 
اهللا ورضوان، لذا فالعمل على ديمومتها 
واستمرار رسالتها والحفاظ على منهجها 
التربوي التعليمي الدعوي هو من أوجب 

الواجبات على أبنائها وبناتها.
فاروق  الدكتور  بّين  مداخلته  وفي 
والتكوين  بالتربية  المكلف  الصايم، 
القوانين  أن  للجمعية  الوطني  بالمكتب 
التي تؤطر المؤسسات التربوية للجمعية 
والنظام  األساسي  القانون  يحددها 
الداخلي لها، وأن اللجنة الوطنية للتربية 
لم تحدث أي بدع جديدة في هذا الباب، 
التربوية  العملية  رقمنة  عملية  وأن 
تتماشى  بحتة،  تنظيمية  عملية  هي 
هذه  لمثل  المسيرة  والنظم  القوانين  مع 
المؤسسات، والتي تعتبر القلب النابض 

للجمعية ومنبع إشعاعها.
الوفد  استمع  خفيفة،  استراحة  وبعد 
الشعب  النشغاالت  للجمعية  القيادي 
الوالئية المشاركة في هذا اللقاء الجهوي، 
حيث اتفق معظم المتدخلين على تثمين 
مثل هذه اللقاءات التي تطبعها الصراحة 
المتحدثين  أكثر  دعا  كما  والمكاشفة، 
الجمعية  قيادة  تأخذ  أن  ضرورة  إلى 
بمالحظات الُشعب والتي تمحورت فيما 

يلي:
- ثقل الملف المطلوب العتماد النوادي 

القرآنية.
العملية  رقمنة  في  التدرج  ضرورة   -
التربوية وعدم ضبطها بمواعيد ال يمكن 

االلتزام بها.
القرآنية  النوادي  بين  التمييز  وجوب   -
الشروط  دفتر  في  التحضيري  وأقسام 

العتمادها.
الُشعب،  وخصوصيات  واقع  مراعاة   -
كصعوبة  تعترضها،  التي  والعقبات 
واألحياء  األرياف  في  الهبات  توثيق 

الشعبية.

مواد  بعض  تعديل  إلى  الدعوة   -
ونظامها  للجمعية  األساسي  القانون 
الداخلي بضرورة الذهاب لجمعية عامة 

استثنائية.
- ضرورة انتهاج أسلوب الحوار البناء 
لتذليل  وقاعدتها  الجمعية  قيادة  بين 

الصعوبات خدمة لرسالتها الربانية.
المعّبر  الدعوي  الخطاب  اعتماد   -
عن رسالة جمعية العلماء في التواصل 
هياكل  كل  وفي  والقاعدة  القيادة  بين 

الجمعية.
والوفد  الرئيس  الشيخ  رد  اتسم  وقد 
القيادي المرافق له على هذه االنشغاالت 
تلخيص  ويمكن  والوضوح،  بالصراحة 

تلك الردود كاآلتي:
الوالئية  الشعب  استجابة  ضرورة   -
للجمعية  الوطني  المكتب  لمراسالت 
وجه  على  للتربية  الوطنية  واللجنة 
الخصوص في هذه الفترة المتزامنة مع 

عودة التالميذ إلى الدراسة.
المدارس  العتماد  الرقمية  األرضية   -
والنوادي القرآنية وأقسام التعليم التحضيري 
هي الخيار األمثل المتاح لضبط األمور 
التنظيمية لتلك المؤسسات التربوية وفقا 
يتم  أن  إلى  الّسارية  الجمعية  لقوانين 

تعديلها.
مع  التعامل  في  المرونة  اعتماد   -
الوثائق  بعض  وٕالغاء  القرآنية  النوادي 
للمشرفين  االعتماد  طلب  ملف  من 
شخص  يتولى  أن  إمكانية  مع  عليها، 

واحد اإلشراف على عدة نواد.
الرسالي  الطابع  على  الحفاظ   -
لمؤسسات الجمعية والنأي بها عن كل 
ما من شأنه أن يحيد بها عن طابعها 

التربوي الهادف.
والمكاشفة  الجاد  الحوار  اعتماد   -
لحل  الجمعية  أبناء  مع  الصريحة 
اإلشكاالت وكل ما من شأنه أن يعكر 
الجمعية  قيادة  بين  الراسخة  العالقة 

وقاعدتها في الشعب الوالئية.
- الظروف المالية الحالية للجمعية يقول 
عامة  لجمعية  الذهاب  تعيق  الرئيس 
استثنائية في الوقت الحالي حيث ال يتم 
تعديل القانون األساسي إال في جمعية 
الذي  الداخلي  النظام  بعكس  عامة، 
للمجلس  عادية  دورة  في  تعديله  يمكن 

الوطني.
والية  شعبة  قامت  اللقاء،  نهاية  وفي 
في  ممثلة  الجمعية  بتكريم  مستغانم 
عبد  الدكتور  الشيخ  رئيسها  شخص 
على  بدوره  أثنى  والذي  قسوم،  الرزاق 
كرم الضيافة، وحفاوة االستقبال وحسن 
الجهوي  اللقاء  هذا  ميز  الذي  التنظيم 
اإلخوة  لجميع  شاكرا  الخامس،  السنوي 
جهودهم، داعيا اهللا العلي القدير لمشايخ 
من  بالمزيد  بمستغانم  الجمعية  وشباب 
لألمة  يحفظ  وأن  واإلشعاع،  التألق 
الوباء  عنها  اهللا  يرفع  وأن  جمعيتها، 
وكرمه  بجوده  عليها  ويمن  والبالء 
جواد  رحيم  رب  فهو  وتعالى،  سبحانه 

كريم، والحمد هللا رب العالمين.
أ. بوشارب محمد
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