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دورة حتفيزية لتالميذ البكالوريا شعبــة بوقاعـة )سطيـف(
نظمت جمعية العلماء المس���������لمين ش���������عبة بوقاعة دورة تحفيزية للتالميذ المقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وهذا في 

إطار التحضير الّنفسي والبيداغوجي ألبنائنا وبناتنا. 
* الحضور كان كبيرا ورائعا، التجاوب والتناغم مع الدكتور أمين فركول كان جميال وماتعا. 

* كل الشكر والعرفان لجنود ورجال الجمعية الذين وزعوا المنشور على  كل المتوسطات والثانويات ببوقاعة وماجاورها )مع أننا نسجل 
بأس���������ف ش���������ديد ودون أن نعمم غياب جل الطواقم اإلدارية والتربوية الذين كنا ننتظر منهم الدعم والمس���������اندة خدمة للتالميذ ورسالة التربية 

التي تعتبر في االصل هي رسالتهم ليس إاّل. 

المكتب  عض���������وي  بمش���������اركة 
العلم���������اء  لجمعي���������ة  الوطن���������ي 
الشيخين  الجزائريين  المسلمين 
قدور قرناش وحسين بوطاوي، 
وفي جو إيماني خالل العش���������ر 
األواخ���������ر من ش���������هر رمضان 
المب���������ارك تعانق في���������ه الحديث 
عن االمتزاج بين مداد العلماء 
شعبة  الش���������هداء،أحيت  ودماء 
بلدية خميس مليانة، هذه المدينة 
التاريخية بوالي���������ة عين الدفلى، 
الذكرى المزدوجة لميالد جمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
التي تأسس���������ت ف���������ي 05 ماي 
أحد  استشهاد  وذكرى   ،1931
المباركة،  التحريرية  الثورة  قادة 
ابن المنطقة الشهيد سي امحمد 
بوقارة الذي نال شرف الشهادة 
في 05 ماي 1959، وتكريما 
له حملت مدرسة جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين بخميس 
مليانة اسمه، هذه المدرسة التي 
احتضنت هذا االحتفال مس���������اء 
ي���������وم 25 رمضان الموافق 07 

ماي 2021 بعد صالة العصر 
بحضور قوي من أهل المدينة 
رجاال ونس���������اء، ش���������يبا وشبابا، 
المحاضرات  قاعة  بهم  غصت 
في الطابق األول من المدرسة 

التي وهبها محسن للجمعية. 
الس���������اعة  انطلق االحتفال عند 
الخامسة مساًء بإشراف المكتب 
في  الجمعية  وأط���������ر  الوالئ���������ي 
كانت  حيث  البلدي���������ة،  مكاتبها 
بداية اللقاء بتالوة عطرة آليات 
م���������ن الذكر الحكي���������م تالها أحد 
براعم المدرس���������ة القرآنية س���������ي 
امحم���������د بوقارة ليعقبها النش���������يد 
فالم���������رور مباش���������رة للمداخالت 
العلمي���������ة ربحا للوق���������ت، فكانت 
المداخلة األولى للش���������يخ حسين 
بوط���������اوي بعن���������وان: "جمعي���������ة 
العلماء قبل االس���������تقالل" تناول 
فيه الجانب التاريخي للتأسيس، 
ثم كانت مداخلة الش���������يخ قدور 
قرناش بعنوان: "جمعية العلماء 
بع���������د االس���������تقالل"، وتناول فيه 
من  كانت  الت���������ي  المح���������اوالت 

شيوخ الجمعية إلعادة الجمعية 
للنش���������اط وعدم تمكنهم من ذلك 
حت���������ى االنفتاح ال���������ذي حصل 
بدستور س���������نة 1989، معّرجا 
على الجهود التي بذلها ش���������يوخ 
الجمعي���������ة فرادى كلٌّ من موقعه 
إلى  الجمعية  تغيي���������ب  فترة  في 
م���������ن جديد معّرجا  بعثها  غاية 
على الجهود التي تقوم بها اليوم 
في عهدها الجدي���������د في القطر 

الجزائري.
اس���������تمتع  المداخلتين،  عق���������ب 
الحضور بوصلة إنشادية حول 
الص���������الة على الرس���������ول محمد 
-صلى عليه وسلم - من أداء 
طالبات المدرسة،كما هو الحال 
مع النشيد الذي أّدوه في البداية 
الثالثة  المداخلة  وقب���������ل  أيضا. 
استش���������هاد  لذكرى  المخصصة 
العقيد س���������ي امحمد بوقارة من 
البروفيس���������ور محم���������د  ط���������رف 
تيكيالين، تم عرض شريط فيديو 
يحكي مس���������يرة الشهيد بوقرة من 
الطفولة إلى االستش���������هاد، ومن 

الش���������ريط انطلق المحاضر في 
مداخلت���������ه مبرزا بعض الجوانب 
المني���������رة في حياة س���������ي امحمد 
بوقارة انطالقا من شهادات من 
عايش���������وا الرجل وكانوا معه في 

معركة الجهاد والتحرير.
وبانتهاء المداخلة عادت طالبات 
المدرسة لتمّتع الحضور بوصلة 
أخرى حول الشهيد فكان األداء 
رائعا والرس���������الة بليغ���������ة، وبهذه 
الوصلة كان وقت آذان المغرب 
واإلفطار قد اقت���������رب فتم تكريم 
المحاضرين، وختم الحفل بكلمة 
إيماني���������ة روحية م���������ن الدكتور 
وانصرف  تيفوت���������ي،  رض���������وان 
الجمع إلى تهيئة أنفسهم للصالة 

واإلفطار الجماعي.
أدى الحض���������ور صالة المغرب 
جماعة بإمامة فضيلة الش���������يخ 
عب���������د المطل���������ب أمي���������ن رئيس 
الجمعية بخميس مليانة،  شعبة 
وتوج���������ه الجمع الطي���������ب للفرع 
الثاني للمدرس���������ة بحي الدردارة 
حيث تملك الشعبة ثالثة فروع 
للمدرس���������ة بها أكث���������ر من ألف 
طال���������ب وطالبة، حي���������ث تناول 
الحض���������ور اإلفطار، واس���������تمر 
الحف���������ل بعد اإلفط���������ار بكلمات 
وعظي���������ة وأداء صالة العش���������اء 
اللقاء متمّيزا  والقيام، فكان هذا 
جمع الطابع التاريخي للمناسبة 
اإليمانية  الروحي���������ة  باألج���������واء 

لشهر رمضان الفضيل. 

شعبة مخيس مليانة حتيي ذكرى تأسيس اجلمعية وذكرى 
استشهاد العقيد سي احممد بوقارة

شراف الدكتور عيسى  بحضور واإ
بوعكاز رئيس شعبة باتنة لجمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين 
ج���������رى لق���������اء تنظيم���������ي تكويني 
إلطالق  للتحضي���������ر  إعالم���������ي 
العدد الثاني م���������ن مجلة "آصرة" 
األس���������رية المعرفية الثقافية التي 
تصدر عن ن���������ادي الرقيم ومجلة 
"الربيئ���������ة" بحض���������ور طيب من 
األستاذات الفاضالت في جامعة 
باتنة تتقّدمه���������ن الدكتورة حجيبة 
شيدخ رئيسة لجنة المرأة واألسرة 

في ش���������عبة باتنة، وبالتنسيق مع 
األس���������تاذ بلخير بن جدو رئيس 
تحرير مجلة "الربيئة" واألس���������تاذ 
المكتب  حس���������ن خليفة عض���������و 
الوطن���������ي للجمعية المراقب العام 

للشرق الجزائري.
الحض���������ور الطي���������ب، والنق���������اش 
العميق المتبصر سمح بمدارسة 
عدد من القضاي���������ا ذات الصلة 
� الدعوي ومنه  باإلعالم الثقافي 
المتخصص)األس���������رة  اإلع���������الم 
والمرأة(. كم���������ا تطرق إلى كثير 

من النقاط ذات الصلة: الزحف 
الحداثوي وفتنة الحداثة � النسوية 
المتم���������ددة في فراغن���������ا � ضعف 
المس���������توى لدى طلبة الجامعات 
وكيفي���������ات معالجت���������ه بيداغوجيا 

وعلميا � الخ ...
وكان من مخرج���������ات هذا اللقاء 

المعرفي التشاوري:
1� إصدار العدد الثاني من مجلة 

"آصرة" في آجل قريب. 
2� إص���������دار الع���������دد الجديد من 
شقيقتها )الربيئة( العدد 19 قريبا 

أيضا )خالل أيام قليلة(.
3� السعي إليجاد تطبيقات أجود 
في اإلع���������الم الرقم���������ي )المواقع 
االع���������الم  والمجالت(لتنزي���������ل 
اإللكترون���������ي للجمعية في أحلى 
صيغة وأجملها.)والمطلوب الدعم 
في هذا المجال بكل الوسائل(. 

5� تنظيم سلسلة لقاءات تدريبية 
في مج���������ال "مه���������ارات الكتابة � 
للط���������الب الجامعيين والطالبات" 
باس���������م مجلة "آصرة"وشعبة باتنة 

لجمعية العلماء. 
6� اس���������تكتاب األق���������الم الج���������ادة 

م���������ن  والوازن���������ة 
ل�"مجلة  الجنسين 
وشقيقتها  آصرة" 

"الربيئة"؛
8� تنظي���������م أمس���������يات تدريبي���������ة 
"التخطي���������ط  ف���������ي  تحسيس���������ية   �
الش���������خصي + إدارة الضغوط.." 
وموضوع���������ات ومح���������اور أخرى 
كاألس���������تاذ  معروفين  لمدربي���������ن 
لونيس بن جبل، والدكتور خالد 

زغمي. 
9� توس���������يع لق���������اء "آص���������رة" إلى 
األساتذة واألس���������تاذات المهتمين 
والمهتمات في اآلجال المنظورة.
10� إرس���������ال الع���������دد األول من 
"آصرة " إلى كل من يعنيهم أمر 
عادة  اإلعالم الثقافي الدعوي .واإ
نش���������ر المقاالت التي ُنشرت في 
الع���������دد األول بالنس���������بة آلصرة، 
ولألعداد السابقة من "الربيئة". 

11� االهتمام بالباحثين والباحثات 
الش���������باب م���������ن طلب���������ة الدكتوراه 
والماستر علميا وتربويا، والسعي 
في دعمه���������م وتكوينهم إلعدادهم 
أكاديمي���������ا ومعرفي���������ا ليكونوا في 
مجال  في  المطلوب  المس���������توى 
البحث الذي ه���������و أحد الرهانات 

الكبرى للمجتمعات والدول. 

اإلعالم الثقايف الرقمي جلمعية العلماء بوالية باتنة

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة والية تيارت يف وقفة 
تضامنة مع القضية الفلسطسنية 

نظم المكتب الوالئي يوم الس���������بت 10 شوال 1442ه� 
الموافق ل�� 2021-05-22 وقفة تضامنية مع القضية 
الفلسطينية تخللتها كلمة ألقاها الشيخ الدكتور الهاشمي 
عبد المالك رئيس ش���������عبة تيارت ركز فيها على ضرورة 
التكاتف و التكافل مع إخواننا في فلسطين وأنها قضية 
األمة جمعاء و التي ال يتنازل عنها وبضرورة المساهمة 
ف���������ي التخفيف من معاناتهم ج���������راء القصف من الكيان 
الغاص���������ب وذلك بالمال و توفي���������ر األدوية و المعدات 
الطبية كما تدخل كذلك األس���������تاذ العربي جالب رئيس 
جمعية كاف���������ل اليتيم ليأكد على ض���������وروة الوقوف مع 
الشعب الفلسطيني كما استعرض جانب من بطوالت و 

صبر ذلك الشعب األبي.
حيث أن الجمعية أحص���������ت قائمة لألدوية و المعدات 
الطبية الالزمة و كذلك الحساب الجاري لمن للمساعدات 
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شعبة عنابة تنتصر للقضية الفلسطينية 

نظم���������ت الش���������عبة الوالئية لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن – عنابة، بالتنس���������يق مع مكتب���������ة  المطالعة 
العمومية بركات س���������ليمان. وقد ب���������دأت بتالوة آيات من 
سورة اإلسراء من قبل القارىء محمد لمين فليغة، ليتدخل 
رئيس المكتب الوالئي بعدها بكلمة عن دواعي التظاهرة 
مواقف جمعية المس���������لمين من القضية الفلس���������طينية منذ 

المؤسسات األوائل إلى حاضرنا اليوم.
تن���������اول بع���������ده الكلمة األس���������تاذ يامن قديح م���������ن الجالية 
الفلس���������طينية بالحزائر رئيس اإلعداد العام للمهندس���������ين 
الفلس���������طينيين فرع الجزائر بعن���������وان " مخلوقات الحرب 
األخيرة في فلس���������طين"  ركز فيها على تضحيات الشعب 
الفلسطيني وأن المقاومة جسم حي  تغذيه دماء الشهداء، 
وأنا هذه المحنة أظهرت مجددا وحدة الشعب الفلسطيني 
أينما كان. كما قدم إحصائيات دقيقة للخس���������ائر المادية 

والبشرية.   
كلمة الشيخ نورالدين نوي عنونها " النظرة الشرعية للثورة 
الفلسطينية"، جال فيها بين النصوص الشرعية والتاريخ 
وواقع المقاومة. خللص الش���������يخ ف���������ي األخير من خالل 
عرضه إلى أن قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين 
والع���������رب األولى، وأن منطقاتن���������ا العقيدية تثبت في كل 

معركة أن النصر آت ولو بعد حين بتوفير أسبابه.
المداخلة الثالثة كانت لألس���������تاذ عيسى مشعلي بعنوان " 
نقل تجربة من حرب االستنزاف 1970-1969"، حيث 
نقل تجربته في الجيش الجزائري الذي ش���������ارك ببس���������الة 
في تلك الح���������رب مع الجيوش العربي���������ة ومنها المقاومة 
الفلسطينية، وقد أبدى الحضور تفاعال مع مداخلته التي 
ن ل���������م تكن  - كما أورد- محاض���������رة، إال أن حضوره  واإ
كان كافي���������ا في نقل تجربة جن���������دي جزائري في مواجهة 
الصهاينة. ختام التدخالت كانت قصيدة شعرية لألستاذة 

صبيرة قسامة بعنوان " مكالمة فردوسية". 
التظاهرة كانت من تنش���������يط األستاذ علي بوعزدية الذي 

أجاد في تسيير الجلسات.
ختم���������ت التظاه���������رة بتوزيع الش���������هادات على األس���������اتذة 
المتدخلين، كما تم تكريمهم من قبل األس���������تاذ يامن قديح 
ممثال عن الجالية الفلسطينية في الجزائر، وأخذت صورا 

للذكرى للمشاركين في التظاهرة. 
بالتزامن مع ه���������ذه المداخالت أقيم ببهو المكتبة معرض 
للكت���������ب والمج���������الت المتعلقة بالقضية العادلة للش���������عب 

الفلسطيني.


