
أنشطة سنوية:

ونقصد بها تلك العمال واللقاءات التي أصبحت سمة تميز عمل المجل�س، تنظ�م ف�ي مواس�م مح�ددة ومواع�د

:ثابتة، وهي

_الملتقى الجهوي للسيرة النبوية :1

نافذة على الملتقى الجهوي الول للسيرة النبوية

بمناس�بة ذك�رى هج�رة الرس�ول ص�لى ا علي�ه وس�لم وحل�ول الس�نة الهجري�ة الجدي��دة،ومع اق�تراب ذك�رى

المولد النبوي الشريف، مول�د اله�دى والن�ور، وم�ن أج�ل رب�ط بي�ن الح�دثين الجليلي�ن ومواص�لة الحتف�الت م�ن

ذك��رى هجرت��ه ص��لى ا علي��ه وس��لم إل��ى تاري��خ مول��ده، ينظ��م المجل��س العلم��ي المحل��ي بعمال��ة طنج��ة بتنس��يق

وتعاون مع الكاديمية الجهويى للتربية والتك�وين بجه�ة طنج�ة تط�وان، والمندوبي�ة الجهوي�ة للش�ؤون الس�لمية

وجمعيتي الدراسات القرآنية، وأساتذة التربية السلمية، ومؤسسات التعليم العتيق ملتقى جهوي��ا للس�يرة النبوي�ة

يرتكز على محورين أساسيين:

محور تعليمي تثقيفي ويتمثل في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات علمية بقاع�ة المحاض�رات التابع�ة

للمجل��س العلم��ي، وبالمؤسس��ات التعليمي��ة العدادي��ة والثانوي��ة والعتيق��ة والجامعي��ة، وذل��ك م��ن أج��ل

الوق��وف عل��ى ال��دروس والع��بر المس��تقاة م��ن الس��يرة النبوي��ة، وتعري��ف الناش��ئة بمص��ادرها ومراجعه��ا

والكتب التي ألفت فيها.

محور تشجيعي تطبيقي ويتمثل ف�ي تنظي�م مس�ابقات ف�ي الس�يرة النبوي�ة بي�ن أبن�اء المؤسس�ات التعليمي�ة

م��ن أج��ل ح��ث ه��ؤلء التلمي��ذ عل��ى الرج��وع إل��ى كت��ب الس��يرة ومص��ادرها والوق��وف عل��ى أح��داثها

ودللته��ا، م��ع خل��ق ن��وع م��ن التن��افس العلم��ي والح��وار المعرف��ي المتأس��س عل��ى ه��ذا المج��ال العلم��ي

المتميز.

وبحلول شهر صفر ت�م  النتق�ال إل�ى المح�ور الث�اني ف�ي ه�ذا الملتق�ى والمتمث�ل ف�ي تنظي�م مس�ابقات ف�ي الس�يرة

النبوي��ة بي��ن أبن��اء المؤسس��ات التعليمي��ة ، فك��انت المس��ابقات القص��ائية داخ��ل المؤسس��ات التعليمي��ة العمومي��ة

والعتيقة والجامعي�ة تح�ت إش�راف الس�اتذة والمختص�ين م�ن أج�ل اختي�ار ثلث ممثلي�ن ع�ن ك�ل مؤسس�ة. وف�ي

بداية شهر ربيع الول كانت المباراة النهائية بمقر المجلس



نافذة على الملتقى الجهوي الثاني للسيرة النبوية

 

نظم المجلس العلمي المحلي بعمالة طنجة بتنسيق  مع الكاديمية الجهوي�ة للتربي�ة والتك�وين والمندوبي�ة

الجهوية للشؤون السلمية وبتعاون مع نيابة وزارة التربي�ة وتك�وين الط�ر والتعلي�م الع�الي بطنج�ة، والجمعي�ة

المغربي�ة لس�اتذة التربي�ة الس�لمية وجمعي�ة الدراس�ات القرآني�ة، الملتق�ى الجه�وي الث�اني للس�يرة النبوي�ة ال�ذي

انطل��ق محلي��ا ف��ي دورت��ه الول��ى وتط��ور ه��ذه الس��نة إل��ى عم��ل جه��وي بفض��ل التع��اون والتنس��يق م��ع الجه��ات

المذكورة أعله،  حيث تم: 



تأسيس نادي القرآن الكريم والس�يرة النبوي�ة ف�ي جمي�ع مؤسس�ات التعلي�م العم�ومي بجه�ة طنج�ة تط�وان.1

(ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي ) من أجل تربي�ة الناش�ئة عل�ى قي�م ومب�ادئ الش�ريعة الس�لمية. حي�ث أص�در الس�يد

مدير الكاديمية مذكرة ف�ي الموض�وع إل�ى ن�واب الجه�ة م�ن أج�ل تأس�يس ه�اته الن�وادي والتب�اري عل�ى أحس�ن

مشروع على مستوى الجهة. 

إنش��اء مكتب��ات خاص��ة بالس��يرة النبوي��ة بجمي��ع المؤسس��ات التعليمي��ة بإش��راف الس��يد م��دير الكاديمي��ة.2

الجهوية وتنسيق مع المجلس العلمي.

تنظيم محاضرات وندوات في السيرة النبوية بعمالة طنجة بقاع�ة المجل�س العلم�ي وببع�ض المؤسس��ات.3

الثقافية والجتماعية، وجل المؤسسات التعليمية ( إعدادية ـ ثانوية ـ عتيقة ـ جامعية ) 

تنظيم مسابقات في السيرة النبوية بين أبناء المؤسسات التعليمية العمومي�ة بمدين�ة طنج�ة م�ن أج�ل ح�ث.4

هؤلء التلميذ على الرجوع إلى كتب السيرة ومصادرها وخلق نوع من التنافس العلمي والحوار المعرفي.

تنظيم مباري�ات داخ�ل جمي�ع المؤسس�ات التعليمي�ة العتيق�ة بجه�ة طنج�ة تط�وان تش�رف عليه�ا المندوبي�ة.5

الجهوية للشؤون السلمية.

تنظيم مباريات بالمؤسسات الجامعية بطنجة..6

.تنظيم مبارايات تشجيعية داخل المؤسسات الجتماعية والخيرية والسجنية.7

مح��رم الح��رام بفض�اء المجل��س العلم�ي10وهك��ذا وعل�ى برك�ة ا نطل��ق برنام��ج ه�ذا الملتق�ى ي��وم الجمع�ة 

بحض��ور الس�ادة: م��دير الكاديمي��ة الجهوي�ة للتربي�ة والتك��وين ون��ائب وزارة التربي�ة الوطني��ة، وممث�ل المن��دوب

الجهوي للشؤون السلمية، ورئي�س المجل�س العلم�ي لعمال�ة الفح�ص أنج�رة وبع�ض أعض�اء المج�الس العلمي�ة

المحلي��ة، والمش��رفين عل��ى ن��وادي الق��رآن الكري��م والس��يرة النبوي��ة، وم��ديري م��دارس التعلي��م الع��تيق، و؛تلمي��ذ

المؤسسات التعليمية وبعض الساتذة وجمهور من المهتمين.
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العلمي بطنجة ، بحضور الس�يد المي�ن الع�ام  المجل�س العلم�ي العل�ى ال�دكتور محم�د يس�ف، ورئي�س المجل�س

العلمي المحليي الدكتور محمد كن�ون الحس�ني، والس�يد م�دير الكاديمي�ة الجهوي�ة للتربي�ة والتك�وين ال�دكتور عب�د

الوهاب بنعجيبة، والسيد المندوب الجهوي للشؤون السلمية ، وممثل والي ص�احب الجلل�ة عل�ى جه�ة طنج�ة

تطوان، ورؤساء المجالس العلمية لكل من : تطوان، والعرائش، والفحص أنجرة، والفني�دق، ووزان وشفش�اون

وأعضاء المجالس المذكورة، وأساتذة وباحثين، وشيوخ التعلي�م الع�تيق، وطلب�ة الجامع�ات والمؤسس�ات الثانوي�ة

والعدادية والبتدائية، سواء في التعليم العمومي أو الصيل أو العتيق.

وقد استهل السيد المين العام للمجلس العلمي العلى الدكتور محمد يسف هذا الحف�ل بكلم�ة ب�ارك فيه��ا

هذه الخطوة التي اعتبره�ا ليس�ت بمن�أى ع�ن تاري�خ طنج�ة وخصوص�يات المنطق�ة ف�ي العط�اء العلم�ي والنب�وغ

مه أهل شمال المغرب من خ�دمات ف�ي التأري�خ للس�يرة النبوي�ة والنف�راد بالكتاب�ة ف�ي الفكري، واستحضر ما قدي

مواضيعها كالشمائل وغيرها، وتوقف عند مقاصد تأليف الشفا للقاض�ي عي�اض وظ��روف ت�أليفه، والحاج�ة إل�ى

الوحدة الفكرية على مستوى اللتزام بالسنة وصدق التباع، وأشاد بدور العلماء في تغيير مجريات المور ولمي

الشمل وجمع الكلمة انطلق�ا م�ن س�يرة المص�طفى ص�لى ا علي�ه وس�لم، وكيفي�ة ت�وظيفهم آثاره�ا وأه�دافها ف�ي

الص�لح رغ�م تغي�ر الظ�روف والح�وال. واعت�بر ال�دكتور محم�د يس�ف ب�ادرة الملتق�ى ص�رحا إص�لحيا عل�ى

مستوى الجهة، ينبغي أن يسير على حذوها وأن تتمثل خطاها باقي المجالس بالمملك�ة، ح�تى تص�ير س�نة قائم�ة

تلق��ي بظلله��ا عل��ى الجي��ال الناش��ئة، ال��تي ه��ي أح��وج م��ا تك��ون إل��ى التغيي��ر والتع��رف عل��ى حق��ائق التاري��خ

السلمي الحافل بالخير والهدى، مع وجود معاول الهدم من كل جانب، ح�تى يتمت�ع أولئك بالحص�انة ف�ي وج�ه

الوافد



واستبش��ر خي��را إذ س��ارعت الهيئات القائم��ة عل��ى الملتق��ى إل��ى إرادة الص��لح ف��ي أوس��اط مختلف��ة م��ن

مدارج تعليمية متنوعة جامعية وثانوية وإعدادية وحتى البتدائية في العمومي والعتيق والصيل، مما يس��تدعي

التن�ويه ب�دور العلم�اء ف�ي الص�لح، وإع�ادة الش�عاع المعرف�ي لمن��ابرهم ورؤاه�م، وأك�د دور المجل�س العلم�ي

العلى في اختلق بوادر مباركة من أجل تعزيز هذا المسعى والسير به إلى الوجهة الفضل

.



أما السيد م�دير الكاديمي�ة الجهوي�ة للتربي�ة والتك�وين  فق�د ش�كر جمي�ع الفعالي�ات المش�اركة والحض�ور المكث�ف

ه بالبادرة التي استدعت تنسيقا متبادل بين القوى التعليمية في إحداث لجان س��ايرت لرجال التعليم والناشئة، ونوي

ات التواص�ل م�ن أج�ل إنج�اح الملتق�ى، وهوم�ا جع�ل طريق�ة احت�واء جمي�ع مؤسس�ات الجه�ة م�ن قبي�ل أهم محطي

المجهود المثمر الذي نتج عنه تأسيس  نوادي للقرآن والسيرة النبوية بالمؤسسات، وإقام�ة مكتب�ات ره�ن إش�ارة

التلميذ للتزود من معارفها، وتوسيع مجال المشاركة باحتضان مباريات ومسابقات أسفرت عن نتيجة مرضية

في خاتمة الملتقى.

 كلمة السيد المين العام للمجلس العلمي العلى في حفل اختتام   

   الملتقى الجهوي الثالث للسيرة النبوية 

بسم ا الرحمان الرحيم

الحمد ل    رب   العالمين ’  اللهم    صلي    على   سيدنا    محمد   المصطفى   المين’   وعلى   أله

وصحبه   أجمعين.

رؤساء  المجالس العلمية المحلية

 سيادة المندوب لوزارة     الوقاف   و الشؤون   السلمية   على   جهة طنجة-تطوان

السادة   ممثلين     السلطة    المحلية    على     اختلف    مهامها



السادة النواب لوزارة  الوقاف   والشؤون   السلمية  على   هذه القاليم.

السادة العلماء   و الساتذة   وأهل   البحث  والتفكير.

السيدات  العالمات والمرشدات الفضليات.

أبنائي   وبناتي  الطلب  و الطالبات  .

أيها الحضور  الكريم.

السلم   عليكم   ورحمة   ا   تعالى  وبركاته. 

في البداية أحب ان   اعرب   للمجلس   العلمي   المحلي   بطنجة ’  عن شكري وتقديري عل�ى ال�دعوة   ال�تي

وجهه��ا   إل��ي    للحض��ور  ف��ي  ه��ذا الحف��ل المب��ارك ال��ذي يختت��م عم��ل المجل��س وعم��ل  الكاديمي��ة  الجهوي��ة

والتعليم على النشاط الرائع  والمتميز ’  الذي  طبع   هذه الجهة  وميزها عن غيرها من الجهات الخرى  بم��ا

ثم  خلله  من  تكريم وإجلل وتقدير لسيرة الرسول الكرم صلى ا عليه  وسلم .

وبالمناسبة أوجه   تحية     إكرام    وإجلل    إلى    السيد    مدير  الكاديمية   الجهوية     على     حيويته

وغيرته      وإخلصه   وسيحافظون   عليه وسيذكرون الذين اسهموا ف�ي تك�وينه  وبن�ائه ,  إن�ي أع�بر  ب�ذلك

اليوم على احترامهم وإجللهم لمن يسهرون  على تكوينهم. فإنهم غ�دا وإن غ�دا لنظي�ره قري�ب س�يكونون ال�ذين

ل�ذلك أعت�بر أن النم�وذج ال�ذي يج�ري  ف�ي ه�ذه كونهم وسنعملوا منهم رجال يفتخرون بهم وتفتخر به�م أمته�م .

الجه��ة   ه��و   نم��وذج منف��رد , يس��تحق أن   يعم��م ’   وم��ن   جه��تي   كمس��ؤول   الي��وم  ع��ن المان��ة العام��ة

للمجل��س العلم��ي   العل�ى’    ف��إنني    س��أبلغ     الي��وم رؤس��اء    المج��الس   العلمي�ة  ف��ي  الجه��ات  المغربي��ة

الخرى   بأن  النموذج الذي يصنع هنا  ف�ي  ه�ذه  الجه�ة  ’ه�و   نم�وذج    يس�تحق  منك�م  اللتفات�ة’ ويس�تحق

منهم أن يتبنوهم وأن يصنعوا   مثلكم في  جهاتهم  لما  تعمله هذه الكاديمي�ة’ ب�ل إنه�ا الي�وم تس�جل  حض�ورها

في عمق  هذا  الوطن بما تعلمه في قلوب أبنائنا و ناشئتنا من ح�ب وإكب��ار  وإجلل  لمولن��ا رس��ول ا ص��لى

ا عليه وسلم .



إنه   يحق   للمغرب   كامل   وكوطن’  ويحق  لهذه  المدينة  ال�تي ص�نعت وال�تي أعط�ت له�ذا المغ�رب  حل�ة

م��ن  العلم  الكب��ار  ال��ذين يع��تز به��م العل��م ويع��تز به��م المغ��رب ,  أمث��ال "القاض��ي عي��اض "  لم��ا  ع��رف

المغرب. فإن القاضي عي�اض ل�م يرح�ل  إل�ى  المش�رق ’ ولك�ن  عط�ائه العلم�ي والفك�ري وص�ل ال�ى المش�رق’

ف��أكبره أه��ل    المش��رق  وعظم��وا المغ��رب م��ن   أجل��ه  ح��تى   ق��الوا    ف��ي    "كت��اب   مش��ارق الن��وار"

ومش��ارق الن�وار تب�دت بس�بته’  وم�ن عج�ب  أن المش�ارق ب�المغرب. ع�ادة تك�ون  ف�ي  المش��رق ’ ولك�ن  ه�ذه

الم�رة    مش��ارق   الش�مس’  مش�ارق  العل�م’ مش��ارق    الفه�م’    مش��ارق     الجته�اد’  طلع�ت  م�ن  المغ�رب

عل�ى المش�رق’ ف�ان ه�ذه المدين�ة المجاه�دة  ه�ي  ال�تي  مه�دت  وال�تي  ص�نعت مناس�بة   الحتف�ال   والحتف��اء

بذكرى ميلد رسول ا  صلى  ا  عليه وسلم.

أصاحب الفضيلة.

السادة العلماء الجلء.

السادة الحضور الكريم.

عندما يلتقي رجال العلم ’ورجال التربي�ة  والتك�وين    للجي�ال    فل ش�ك أن عط�اء ه�ذا اللق�اء   وعط�اء ه�ذ ا

الميثاق   الذي   ينعقد   بين  علماء  المة وبين الساتذة ’والمربيين ف�ي ه�ذه الم�ة’ فل ش�ك  أن�ه  ينعق�د  عل�ى

نية بناء جيل جديد يفتخر به  المغرب’   وليس   هناك أساس أق�وى ف�ي   بن�اء جي�ل   جدي�د   ف�ي بن�اء   رج�ال

الغد’    بأن  ن�ذكركم  بم�ا  ك�ان  علي�ه  س�لفنا الص�الح رض�وان  ا  عليه�م,  ونج�د أحس�ن و أق�وى وأثب�ت ب�ان

نذكركم بسيرة  رسول   ا   صلى   ا  عليه  وسلم الذي  لم   يهتم   بشيء  أك�ثر    م�ن    اهتم�امه   ببن�اء

النس�ان’  بص�ناعة النس�ان.  والمرحل�ة  المكي�ة  كم�ا  تعلم�ون  أيض��ا أيه�ا الس�ادة ’ وم��دتها ثلث�ة عش�ر س�نة ’

قض�اها رس�ول ا ص�لى ا علي�ه وس�لم ف�ي بن�اء النس�ان ف�ي إع�ادة ص�ياغة النس�ان ’ ال�ذي  ك�ان ق�د  دمرت�ه

الجاهلية  وأفرغته من كل محت�وى   إنس�اني ’   ورس�ول ا  ص�لى  ا  علي�ه  وس�لم  خلل ف�ترة ثلث�ة عش�ر



سنة أنفق   في إعادة صياغة هذا  النس�ان’    وبن�اء   ه�ذا  النس�ان,  وإفراغ�ه  م�ن محت�واه الج�اهلي’ وتع�بئته

بقيم جديدة  التي  تعيد له إنسانيته وتعيد له كرامته’ فعندما نود الرجوع ال�ى  ه�ذا  الص�ل   ف�ي  العم�ل   ال�ذي

يقوم  به  العلماء  هنا   بتعاون    ومشاركة    فاعل�ة    م�ع   رج�ال  التربي�ة والتعلي�م  ف�ي  ه�ذه الجه�ة’ يك�ون

عمل مؤص��ل ’  عمل مبن��ي عل��ى القواع��د الثابت��ة ’عمل يس��تمد ش��رعيته وق��وته م��ن أسس��نا  وم��ن مص��ادرنا

الصلية’ يستمد قوته  م�ن  حي�اة  الرس�ول  الكري�م ’  وم�ن  س�يرة الرس�ول الكري�م ’ وم�ن ص�حابة  رس�ول  ا

صلى  ا   عليه وسلم’  إن عمل كهذا ل يمكن إل أن يكون ناجحا   إن   شاء   ا’ ول��ذلك  ف�إن  ه�ذه العملي�ة

التي تقوم بها هذه الفئة  الصالحة     التي  تؤجج  الغيرة  على القيم’ والغي�رة عل�ى المقدس�ات’  والغي�رة   عل�ى

اختيارات  هذه  المة’ هي التي جعلتها تتبنى هذ ا المشروع.

أعتقد  انه  مشروع  مؤسس’ أعتقد أنكم  تؤسسون   اليوم   لعم�ل رائد س�يكون  إن ش�اء  ا  مثل  وس�لفا

إلي��ه كعم��ل رائد ل يمك��ن  أن    ي��أتي    إل   بعق��ول    ني��رة بالحكم��ةللخري��ن,   وأن  الخري��ن س��ينظرون 

وبالغيرة.

حضرات السادة.

ل شك أن مؤسساتنا التعليمية  تحتاج الى  مثل  هذه   الحرك�ة . مؤسس��اتنا   التعليمي�ة  الي�وم  ف�ي  حاج�ة  ال�ى

أن    تستمد   وعيها ورشدها’ول يمكنها أن  تضع  قطرتها  في  التجاه  الصحيح’  إل عن��دما تك��ون برامجه��ا

ومناهجها معتم�دة عل�ى م�ا أسس�ته ه�ذه الم�ة’ وم�ا تمس�كت ب�ه ’ فتعليمن�ا ل يمك�ن ان    يك�ون   منفص�ل   أب�دا

عن قيمنا إننا عندما نكون رجال ف�ي مدارس�نا دون أن نطعمه�م بتاريخن�ا وبس�لوكنا وبعوائدن�ا وتقالي�دنا الجميل�ة’

فعن�دما نظف�ر  به�ذا   العنص�ر  ف�ي تك�وين أبنائن�ا وأجيالن�ا ’ فإنن�ا نك�ون أجي�ال  منفص�لة   تمام�ا  ع�ن  أمتن�ا’

منفص��لة ع�ن وطنن��ا’ ه�ذا ه��و  الج��انب  ال��ذي  فعل  ش��دني  ال�ى ه�ذه  الجه��ة به��ذه الق�وة’ لق��د حض�رت  ف�ي

السنة  الماضية  حضرت لقاءا شبيها  بهذا’  وأظن  أن  هذا  اللقاء  الذي  يتم   الي��وم’   ه�و  خط��وة  ثاني��ة

في  بناء  هذا المشروع’ ول شك أنه  تتلوه  خطوات أخرى على الطريق’  ول  ش�ك أن�ه  س�يكون  مش�روعا

كبيرا  ينتقل من الجهة’ ويأتي  إلى  الوطنية إن شاء ا

فعن��دما نظف��ر  به��ذا   العنص��ر  ف��ي تك��وين أبنائن��ا وأجيالن��ا ’ فإنن��ا نك��ون أجي��ال  منفص��لة   تمام��ا  ع��ن  أمتن��ا’

منفصلة عن وطننا’ هذا هو  الجانب  الذي  فعل  شدني  الى ه�ذه  الجه�ة به�ذه الق�وة’ لق�د حض�رت  ف�ي  الس�نة

الماضية  حضرت لقاءا شبيها  بهذا’  وأظن  أن  هذا  اللقاء  الذي  يت�م   الي�وم’   ه�و  خط�وة  ثاني�ة  ف�ي  بن�اء

هذا المشروع’ ول شك أنه  تتلوه  خطوات أخرى على الطريق’  ول  شك أنه  سيكون  مشروعا  كبيرا  ينتقل

من الجهة’ ويأتي  إلى  الوطنية إن شاء ا.

حاضرات السادة



إن اله�م ال�ذي يش�غل المؤسس�ة العلمي�ة  الي�وم بالدرج�ة الول�ى ه�و ه�م  وح�دة  ه�ذه  الم�ة’  وجم�ع  كلم�ة  ه�ذه

المة ’ وكلمة هذه المة  قد وضع لها أسلفنا إطارا صحيحا عندما أجمعوا على اختي�ارات ثابت�ة وعل�ى ث�وابت

لم  يأخذوها  صدفة’  وإنما  فكروا فيها  وقدروها  ثم تمسكوا بها  وجعلوها  بمثابة   سفينة   النج��اة    بالنس��بة

إليهم ’ فسفينتنا التي تمحو عبد  المحيطات  المتلطمة   المواج’ ل يمكن أن تصل بسلمتها ال��ى الش��اطئ ’ إل

إذا  بقي��ت     مستمس��كا    به��ذا الحب��ل’ به��ذه الختي��ارات ال��تي جربته��ا أمتن��ا’ وال��تي    تمس��كت    به��ا  ش��عبا

وتمسكت بها قيادة .

و لذلك فإذا كان هناك شيء يلف�ت النظ�ر الي�وم  إل�ى   ه�ذه   العملي�ة’ فإنم�ا ه�و فيم�ا يس�تهدفه وتتواخ�اه

من صناعة   جيل   جديد’   جيل متميز’ جيل إن شاء  ا  سيجني  ثماره  غدا.

والمغ�رب يتخل�ص    م�ن   ك�ل   الرواس�ب   ال�تي   تق�ف   ف�ي  طري�ق  المؤسس�ات    العلمي�ة لتأخ�ذ

طريقها   الصحيح’   ولتصنع   شعبا  موحد ا  بقادته  وبرجالته  على اختلف تخصصاتهم.

فل يمكن لي  مغربي  سواء  كان   قائدا  زعيما  مسلما’  أو  كان إنسانا عاديا ل بد أن يك�ون ل�ه حق�وق  م�ن

ثقافة هذه المة’  ول  بد أن    يكون  مشاركا  في  ك�ل  أماله�ا  وأمانيه�ا ’  ول  ب�د  أن  يش�عر بش�عورها’ وإذا

أخرى. كان غريبا يعيش  بجسمه  في  هذا  الوطن’  ولكن عقله وفكره ووجدانه وروحه في جهة

لذلك اسمحوا لي  أن أكثر في الكلم  في  هذا   الموضوع ’   لنني  أعت�بر  أن�ه  ق�وة  وإنن�ا اهت�دينا فعل  ال�ى

الطريق  الصحيح ’   الذي  يمكن  أن  أعتبره  طريقا سالكا’ وأعتبر أن العمل الذي يجري عل�ى ه�ذا المس��توى

عمل  نافعا لمتنا.

 قل��ت.  إن ه��م المؤسس��ة العلمي��ة ورهانه��ا الجدي��د  الي��وم   ه��و   العم��ل م��ن أج��ل   أن   تبق��ى  ه��ذه  الم��ة

متماسكة’  مستمسكة   بأصولها  وبثوابتها ومقدساتها ’ وإننا  ننتقل  اليوم  بحكم  الدستور  الجديد’ ننتقل  الي��وم

إلى العمل على مستوى الجهة .

 مجلسا  علميا  في  هذا  البلد, وكلها مجالس  بحمد ا تتحرك   حرك�ة   طيب�ة’   وتع�بر   ع�ن82لذلك  فإن  

وجودها وحضورها  في محفلها ول سيما وأن إمارة المؤمنين   تعلق أمال كبيرة على  ه��ذه المؤسس��ات’ وع�ن

العلماء   الذين     بيدهم   زم�ام   أم�ر   ت�دبيرها’ وكم�ا  قل�ت ’ ف�إن  ه�ذه  المؤسس�ات  ه�ي  ك�ل    ل  يتج�زأ’

ف��الرئيس والعض�اء كله�م مس�ئولون ع�ن  عم�ل   المجل�س     العلم�ي ’   وع�ن  عم�ل  المؤسس�ة العلمي�ة’ وإن

عملن��ا   م��ن   ألن   فص��اعدا   س��واء عل��ى المس��توى المحل��ي’   أو  عل��ى  المس��توى  الجه��وي’ ف��إن  العم��ل

سيكون  في  اتجاهين’  أو سيكون  في   محورين   اثنين’   محور  محلي’  ومحور جهوي.

والمحور  الجهوي هو  الذي  تتعاون    فيه     مجالس     الجهة ’  والتي   تضع     برنامجا جهويا.



الموج�ودة   البرنامج ال�ذي يش�خص  الوض�ع   ف�ي    الجه�ة ’      وال�ذي    يح�دد المخ�اطر او يح�دد الس�لبيات

في   الجهة ’    ويرتبها   على  حسب  أولويته�ا  ويب�دأ  ب�الول    ف�الول ’    واله�م     ب�الهم   ه�ذا   عل�ى

المستوى  الجهوي.

أما على    المستوى   المحلي   فإن   المجالس    المحلية   ستبقى  مستمرة  في  تنفي�ذ  برامجه��ا المحلي�ة كم�ا

كانت من  قبل  نعم  عل�ى مس�توى  العلم وعل�ى  مس�توى النش�ر ’ وعل�ى  مس�توى  الت�أليف’ وعل�ى  مس�توى

البحث العلمي’  فالحسن  أن  يكون  ك�ل  ه�ذا  عل�ى مس�توى   الجه�ة’  ل  عل�ى  المس�توى   المحل�ي’    ح�تى

نعطي ’ وحتى  ننتج’  وحتى  ننشر’  وح�تى  نب�دع  م�ا  يس�تحق   أن   يق�رأه  الن�اس’ ويك�ون مفخ�رة للمؤسس�ة

العلمية.

حضرات السادة .



ل أح��ب  أن   أثق��ل  عل��ى  مس��امعكم  بك��ثرة  الح��ديث  ع��ن   المؤسس��ة  العلمي��ة  وع��ن    المج��الس  العلمي��ة’

فالعبرة  ليست  بالكلم  وإنما العبرة  بالعمل ’   وإنا   ندعو    المجالس   العلمية   بهذه  الجهة’ وكلها   بحم�د

ا    حيوي��ة   ونش��اط’  أدعوه��ا     إل��ى   أن   تص��نع نموذج��ا عل��ى نح��و م��ا يص��نع الي��وم ف��ي ه��ذا   القلي��م

للتطبيق على المستوى الوطني . نموذجا    يمكن  أن يكون صالحا

ب��ارك   ا   ف��ي   ه��ذا البل��د ’  وب��ارك  ا  ف��ي  إم��امه  العظ��م  أمي��ر الم��ؤمنين ال��ذي عل��م  العلم��اء’ وعل��م

الم���واطنين كي���ف يك���ون الخلص لل���وطن؟ الخلص  لل���وطن  ل يك���ون ب���الكلم ولك���ن بالحرك���ة و العم���ل’

 سنة منذ  أن  اعتلى  عرش   أسلفه الميامين ’فهو  في  رحلة    موصولة   من12فنشاطهم  متميز   منذ    

الجنوب  الى   الشمال ومن الشرق إلى   الغرب   في   هذا   الوطن.



لي��س  عن��ده عاص��مة واح��دة  ب��ل   المغ��رب  كل��ه    عواص��م   ’  فحي��ث   م��ا  وج��د  ك��انت عاص��مته’

فبارك ا   للمة    فيه   ’  ولكن     ه�ذا    الم�ام  بنش�اطه  وحي�ويته ال�ذي ينف�ق ش�بابا ه�و ق�وته ’ م�ن  أج�ل

أن  يرتقي  بهذه   المة   إلى    المقام  والفق  الذي  يطمح  إليه   كل  واحد  منا ’ ل بد  أن يكون له أعوان

ول  بد   أن   نكون   جميعا أعوانا   ل�ه   مس�اندين    و مأي�دين     وم�دافعين     ع�ن      برنام�ج  الص�لح

الذي  يقوم  به.

  س�نة,   ل ب�د  أن  يلح�ظ  البع�د الشاس�ع بي�ن12وهذه    الجه�ة  بالخص�وص  ال�ذي  يتأمله�ا   قب�ل  

  عام��ا,   ش��مال   الي��وم    ه��و     عب��ارة     ع��ن12الم��س  والي��وم’ والش��مال الي��وم  لي��س ه��و الش��مال قب��ل  

ورشة    ممتدة’     ورشة  متحركة ’ ورش�ة  تل�د   ف�ي   ك�ل    ي�وم   مش�اريع  ومش�اريع  ح�تى  أن   نق�ارب

تلك   القارة   الخرى   في  الداخل   إلى  المغرب .

لن  نشعر بأي فرق  بين  ما   هو   موجود    هناك    عندهم    من  أعمال ’  وبين البلد الذي حل فيه.

والمغرب يشهد اليوم   ميلدا   جديدا,  ول  بد  أن نكون  حاضرين  في  هذا  اليوم  .علماء ومربيين

’   تج��ار ورج��ال  أعم��ال,  لب��د  أن يك��ون الك��ل  حاض��را  ف��ي  ه��ذا   المع��ترك ’    مع��ترك   ض��د  التخ��وف’

عم�ل  م�ا   عمل�ت معترك ضد المية’ مع�ترك ض�د الجه�ل’ فغ�دا إن  ش�اء   ا  س�تجني الجي�ال القادم�ة ثم�ار

أي��دي   ه��ذا   الجي��ل الحاض��ر الن’ فل ب��د أن يعم��ل ه��ذا الجي��ل م��ن أج��ل  أن   يف��وز   برض��ى  الجي��ل الق��ادم’

وسيكون  إن شاء  ا  راضيا  عنه  فب�ارك  ا    ف�ي   ه�ذا المغ�رب ف�ي ب�ادئ  الم�ر’  وب�ارك  ا  لمامن�ا

العظ�م  ف�ي    ش�عبه  ال�وفي ال�ذي يلت�ف ح�وله’ وب�ارك ا ف�ي طنج�ة ’وف�ي مجلس�ها  ’وف�ي  أكاديميته�ا’ وف�ي

رجال التربية فيها’  وفي  كل  العاملين   النشطاء  الذين  يشتغلون بهذه الهمة.

   والحمد ل رب العالمين.



رئيس المجلس العلمي

لعمالة طنجة أصيلة

بس��م ا الرحم�ن الرحي��م الحم�د ل رب الع�المين المل�ك الح��ق الم�بين، وص�لى ا عل�ى س�يدنا محم�د وعل�ى آل�ه

وأصحابه أجمعين

السيد والي صاحب الجللة على جهة طنجة تطوان

السيد العمدة

السيد المين العام للمجلس العلمي العلى فضيلة الدكتور سيدي محمد يسف

السيد مدير الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

السادة رؤساء المجالس العلمية لجهة طنجة تطوان والسادة أعضاء المجلس العلمي العلى.

السيد المندوب الجهوي للشؤون السلمية بجهة طنجة تطوان.

السيد نائب وزارة التربية الوطنية 

السيد المنادبة القليميين لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

السيد ناظر الوقاف

السادة مدير مدارس التعليم العمومي والعتيق

السادة العلماء والساتذة الفضلء

السيدات العالمات والمرشدات الفضليات

أبنائي الطلبة، أيها الحضور الكريم السلم عليكم ورحمة ا.



والنصر المبين ، وتفتح��ت قل��وب الن��اس لتوحي��د ا وعب��ادته، وانس��اقت ع��ن طواعي��ة واختي��ار لط��اعته وطاع��ة

رسوله والتمسك بكتابه وسنة نبيه، فقد بعث ا سيدنا محم��د ص��لى ا علي�ه وس��لم ليخ��رج الن��اس م�ن الظلم��ات

إل��ى الن��ور، وليض��ع عنه��م إص��رهم وأغلله��م ال��تي ك��انت عليه��م ، وليش��يد له��م مدني��ة س��امية يتفيئون ظلله��ا

ويرتقون بها ذروة المجد والسؤدد ما استمسكوا بهذه المدنية السلمية الصالحة لكل عصر ومصر.

فهذا هو الن�بي المؤي��د ب�القرآن الكري��م كلم ا وحجت�ه عل�ى خلق�ه، والرس��ول ال��ذي ظلل�ه الغم���ام،ونبع م�ن بي�ن

أصابعه الماء، وأظهره ا غاية الظهار، وأودعه ما أودعه من المعارف والسرار ، وخصه بالمقام المحمود

يا��ا إللى��ى اعل دى ا وى يرا نى��ذل ا وى بىشررا مب ا وى دا اهل اكى شى لننى سى ا أىرن بلي  إلنا ا النا هى ا أىي  والحوض المورود والشفاعة العظمى، قال تعالى:( يى

ا) ، فبش��رى لن�ا معش��ر الس��لم فك��م م�ن عناي�ة لن�ا بحرم�ة س��يد الن�ام، فق��د جعل�ه ا لن��ا نليرا ا مب اجا رى سل نلهل وى ل بلإلذن اا

ملذا وكنزا وذخرا، ورحمنا به في الدنيا ويرحمنا به في الخرة،وهنيئا لنا بهذه الذكرى الغالي��ة، ذك��رى مول��ده

صلى ا عليه وسلم التي تع��ددت مظ��اهر الحتف��ال به��ا وتن��وعت أش��كال الفرح�ة بحلوله��ا، وق��د اخت��ار المجل�س

العلمي المحلي بطنجة بتنسيق  مع الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوبية الجهوي��ة للش��ؤون الس��لمية

وبتع��اون م��ع نياب�ة وزارة التربي��ة وتك��وين الط��ر والتعلي��م الع��الي بطنج��ة، والجمعي��ة المغربي��ة لس�اتذة التربي�ة

الس���لمية وجمعي���ة الدراس���ات القرآني���ة والمعه���د النس���وي للتك���وين الش���رعي أم الم���ؤمنين عائش���ة رض���ي ا

عنها،والجمعية المغربية لساتذة التعليم البتدائي الصيل الحتفال بهذه الذكرى الغالية بدراسة الس��يرة العط��رة

وتنبيه الجيال القادمة إلى دروسها وعبرها وما تختزله من صور بديعة وإشارات رفيعة، وح��ث الش��باب عل��ى

دراستها وفت��ح المج��ال أم��امهم للرج��وع إل��ى مص��ادرها ومنابعه��ا، فك��ان تنظي��م الملتق��ى الجه��وي الث��الث للس��يرة

النبوية الذي انطلق محليا في دورته الولى وتطور في الدورة الثانية إلى عمل جهوي بفضل التعاون والتنسيق



مع الجهات المذكورة أعله، وانبثقت عنه فكرة تأسيس نادي للقرآن الكريم والسيرة النبوية في جميع مؤسسات

التعليم العمومي بجه��ة طنج�ة تط��وان، ( ابت��دائي ـ إع��دادي ـ ث��انوي) م�ن أج��ل تربي��ة الناش�ئة عل��ى قي��م ومب��ادئ

الشريعة السلمية. 

حيث أصدر السيد مدير الكاديمي��ة م��ذكرة ف��ي الموض��وع إل��ى ن��واب الجه��ة م��ن أج��ل التأس��يس والتب��اري عل��ى

أحس�ن مش��روع عل�ى مس�توى الجه�ة. بالض�افة إل�ى إنش�اء مكتب�ات خاص�ة بالس�يرة النبوي�ة بجمي�ع المؤسس�ات

التعليمية وبإشراف السيد مدير الكاديمية الجهوية وتنسيق مع المجالس العلمية.

وف��ي ه��ذه الس��نة انطل��ق الملتق��ى مطل��ع الس��نة الهجري��ة بمجموع��ة م��ن النش��طة  ت��م التنس��يق والع��داد له��ا من��ذ

 انطل�ق الملتق�ى الجه�وي الث�الث2011 دجن�بر 10 المواف�ق 1433شهور ، وفي اليوم الرابع عشر من مح�رم 

بدورة تكوينية للمشرفين على نوادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بالمؤسسات التعليمية، نظمت بمقر المجل��س

العلم�ي المحل�ي بطنج�ة وأطره�ا مس�ؤلون م�ن الكاديمي�ة الجهوي�ة للتربي�ة والتك�وين، وخلله�ا ت�م العلن ع�ن

المذكرة التي أصدرها السيد مدير الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى السادة الن�واب القليمي�ن، والمفتش�ين

التربويين، ومديري المؤسسات التعليمي�ة بش�أن المب�اراة الجهوي�ة لن�ادي الق�رآن الكري�م والس�يرة النبوي�ة. وهك�ذا

انطلق هذا العمل بمجموعة من النشطة منها:

إش��راف الكاديمي��ة الجهوي��ة للتربي��ة والتك��وين عل��ى مباري��ات ن��وادي الق��رآن الكري��م والس��يرة النبوي��ة بجمي��ع

مؤسسات التعليم بالجهة، وشروعها في إعداد دليل عملي لهاته النوادي.

 تنظيم محاضرات وندوات في السيرة النبوية بعمالة طنجة بقاعة المجل�س العلم�ي وببع�ض المؤسس�ات الثقافي�ة

 والجتماعية، وجل المؤسسات التعليمية ( إعدادية ـ ثانوية ـ عتيقة ـ جامعية )



تنظيم مسابقات في السيرة النبوية بين أبناء المؤسسات التعليمية العمومية بمدين��ة طنج��ة م��ن أج��ل ح��ث.1

ه��ؤلء التلمي��ذ عل��ى الرج��وع إل��ى كت��ب الس��يرة ومص��ادرها وخل��ق ن��وع م��ن التن��افس العلم��ي والح��وار

المعرفي..

 تنظيم مباريات داخل جمي�ع المؤسس�ات التعليمي�ة العتيق�ة بجه�ة طنج�ة تط�وان تش�رف عليه�ا المندوبي�ة.2

الجهوية للشؤون السلمية.

تنظيم مبارايات تشجيعية داخل السجن المدني، وبمؤسسات التعاون الوطني..3

فضيلة السيد المين العام

السادة رؤساء المجالس العلمية  

السادة العلماء:

إن نجاح هذا الملتقى يتجلى في حفله الختامي هذا وفي هذا الحضور المتميز، وفي إقبال التلميذ والطلب��ة عل��ى

المحاض�رات والن�دوات ال�تي نظم�ت، وف�ي مش��اركاتهم ف�ي المس�ابقات ال�تي تم�ت، ويكفين�ا فخ�را واع�تزازا أنن�ا

اس��تطعنا أن نش�غل طلبتن�ا ط�وال الم�دة الماض�ية بس�يرة أفض�ل الخل�ق علي�ه الص�لة والس��لم، ونجع��ل ح��وارهم

يدور حول مصادرها ومراجعها، مما شجعنا على المضي في هذا العمل وجعله ملتقى سنويا يحل ك�ل ع�ام م�ع



حلول ذكرى الهجرة وينتهي أواخر شهر بيع النور، نتج�اوز في�ه ك�ل س�نة ع�ثرات الس�نة الماض�ية ونض�يف م�ا

أغفلناه في التجارب السابقة حتى يصبح شعارا لهذه المدينة وسمة مميزة لها.

وبه��ذه المناس��بة أت��وجه بالش��كر الجزي��ل باس��م المجل��س العلم��ي المحل��ي بطنج��ة والكاديمي��ة الجهوي��ة للتربي��ة

والتك��وين والمندوبي��ة الجهوي��ة للش��ؤون الس��لمية ، والجمعي��ة المغربي��ة لس��اتذة التربي��ة الس��لمية وجمعي��ة

الدراسات القرآنية والمعهد النسوي للتك��وين الش��رعي أم الم��ؤمنين عائش��ة رض��ي ا عنه���ا،والجمعية المغربي��ة

لساتذة التعليم البتدائي الصيل إل��ى ك�ل م�ن تع��اون معن�ا ف��ي تنظي��م ه��ذا الملتق��ى وأخ�ص بال��ذكر نياب�ة وزارة

التربية الوطنية بطنجة وكافة مؤسسات التعليم العتيق بهذه المدينة. و السادة مديري مؤسسات التعليم الع��دادي

والثانوي والسيد عميد كلية الحقوق بطنجة ، والسادة المحسنين ، وفي الخير نقف بش��كل أس��اس لنحي��ي الس��ادة

الساتذة الذين أشرفوا على النشطة داخل مؤسساتهم وساهموا في تطوير عمل ن��وادي الق��رآن الكري��م والس��يرة

النبوية.

وباسم هؤلء جميع��ا نتق��دم بالش��كر الجزي��ل للس��يد المي��ن الع��ام للمجل��س العلم��ي العل��ى فض��يلة ال��دكتور محم��د

يسف على تجشمه عناء السفر وتفضله برئاسة هذا الحفل الختامي وبإلقائه كلمة هي  خير سراج لن��ا ف��ي عملن��ا

هذا وأكبر مشجع لبنائنا وشبابنا، فأنتم أهل الختصاص وخير موجه ومنبه لنا في هذا الباب.



نافذة على الملتقى الجهوي الرابع للسيرة النبوية

الملتق��ى الجه��وي الراب��ع للس��يرة النبوي��ة ال��ذي تمي��ز كع��ادته ك��ل س��نة نظ��م المجل��س العلم��ي المحل��ي بطنج��ة 

هـ مواف��ق1434 ربي��ع الول 28بمحاضرات وندوات ومسابقات في السيرة النبوية اختتمت مساء يوم الس��بت 

م بحفل بهي�ج حض�ره رؤس�اء وأعض�اء المج�الس العلمي�ة ومن�اديب وزارة الوق�اف والش�ؤون2013 فبراير 9

السلمية للجهة ومدير الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونائب وزارة التربية الوطنية لطنج��ة وجم��ع غفي��ر

من طلبة وتلميذ معاهد التعليم العتيق والتعليم العمومي.

 وقد افتتح الحفل بكلمة رئيس المجلس العلمي المحلي لجهة طنجة أص�يلة ال�دكتور محم�د كن�ون الحس�ني ال�ذي 

تقدم بالشكر للجهات المشاركة والمنسقة في هذا الملتقى الذي ينظم كل سنة ابت�داء م�ن ش�هر مح�رم ويختت�م ف�ي

شهر ربيع الول احتفاء بسيرة الرسول صلى ا عليه وسلم احتفاء علميا، مذكرا بالملتقيات السابقة وكيف أنها

ابت��دأت محلي�ا لتتط��ور إل�ى الجهوي��ة وينبث��ق عنه�ا ن��ادي الق�رآن الكري��م والس��يرة النبوي��ة وأن ه�ذه الس�نة ارت��أت

عل�م م�ن أعلم أمتن�ا عل�ى الملتق�ى فك�ان أن أطل�ق ه�ذا الع�ام اس�م (دورة اللجن�ة التحض�يرية أن يت�م إطلق اس�م

الشيخ العلمة محمد المكي الناصري)



مدير الكاديمي�ة الجهوي�ة للتربي�ة والتك�وين لجه�ة طنج�ة الفاضل عبد الوهاب بن عجيبةبعدها أخذ الكلمة السيد 

أصيلة حيث عبر عن س�عادته به�ذا الحف�ل ال�ذي أص�بح تقلي�دا يتج�دد ك�ل س�نة احتف�اء بمول�د الن�بي علي�ه الص�لة

والس�لم، كم�ا تق�دم بالش�كر به�ذه المناس�بة نياب�ة ع�ن ك�ل الط�ر التربوي�ة للمجل�س العلم�ي المحل�ي لجه�ة طنج�ة

أص��يلة، والمندوبي��ة الجهوي��ة للش��ؤون الس��لمية لجه��ة طنج��ة تط��وان، والجه��ات المتعاون��ة والمنس��قة عل��ى

احتضانهم وحرصهم الدائم على إنجاح هذا الملتقى، والعمل على تكريم الف�ائزين بج�وائز ن�وادي الق�رآن الكري�م

والسيرة النبوية الشريفة، وكذا الجهود المبذولة لتطوير نوعية المشاريع المقدمة للتباري، وبناء عليه أعل�ن ع�ن

إنجاز دليل خاص لهذه النوادي سيوزع على المؤسسات التعليمية لجهة طنجة تطوان ليص�بح ميث�اق عمله�ا ف�ي

أفق تعميمه على الصعيد الوطني بعد تجربته وتقويمه محليا

الس�تاذ عم�ر مك�وري لتق�ديم تقري�ر مفص�ل ع�ن الملتق�ى ثم تقدم رئيس قسم التعلي�م الع�تيق بالمندوبي�ة الجهوي�ة 

الجه��وي الراب��ع للس��ير النبوي��ة متح��دثا ع��ن المس��ار ال��ذي قطع��ه م��ن المحلي��ة إل��ى الجهوي��ة من��ذ التأس��يس س��نة



م إلى الشعاع عبر إحداث نوادي القرآن الكريم والسيرة النبوية وإنشاء مكتبات خاصة بالسيرة1431/2010

النبوية بالمؤسسات التعليمية وتنظيم المحاضرات 

 والن��دوات تثبيت��ا للقي��م الس��لمية وربط��ا للتلمي��ذ بكت��ب الس��يرة ، وإص��دار دلي��ل ن��ادي الق��رآن الكري��م والس��يرة

النبوية.

40 مدرس��ة م��ن التعلي��م الع��تيق و47وق��د بل��غ ع��دد المؤسس��ات المش��اركة ف��ي الملتق��ى كم��ا ج��اء ف��ي التقري��ر 

11 مراك��ز م��ن المؤسس��ا الجتماعي��ة، وتوص��لت الكاديمي��ة الجهوي��ة بـ10مؤسس��ة م��ن التعلي��م العم��ومي و

مشروع لنادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بعد عملية النتقاء التي همت جميع مؤسسات التعليم العمومي.



أخذ بعدها الكلمة عضو المجلس عبد اللطيف حدوش ليقدم ورق��ة ع�ن المباري��ات المنظم�ة ونتائجه��ا لتت�م عملي�ة

توزي��ع الج��وائز عل��ى الف��ائزين حي��ث ف��از الط��الب نجي��ب الطوي��ل بالج��ائزة الس��تحقاقية ف��ي حف��ظ وش��رح م��ائة

وخمسين حديثا من موطأ مالك رحمه ا وفاز بالجائزة التشجيعية عبد الباسط العفاقي م��ن مدرس��ة الن��ور وه��و

 متباري.74أصغر مشارك وقد بلغ عدد المشاركين في هذه المباراة 

نافذة على الملتقى الجهوي الخامس للسيرة النبوية



 

انطلق الملتقى مطلع السنة الهجرية بمجموعة من النشطة تم التنسيق والعداد لها منذ شهور ، ففي

 انطلق الملتقى الجهوي الخامس بدورة تكوينية للمشرفين على نوادي القرآن1435مستهل محرم الحرام 

الكريم والسيرة النبوية بالمؤسسات التعليمية، نظمت بمقر المجلس العلمي المحلي بطنجة وأطرها مسؤلون من

الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وخللها تم العلن عن المذكرة التي أصدرها السيد مدير الكاديمية

الجهوية للتربية والتكوين إلى السادة النواب القليمين، والمفتشين التربويين، ومديري المؤسسات التعليمية

بشأن المباراة الجهوية لنادي القرآن الكريم والسيرة النبوية. وهكذا انطلق هذا العمل بمجموعة من النشطة

منها:

• إشراف الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على مباريات نوادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بجميع

مؤسسات التعليم بالجهة، وشروعها في إعداد دليل عملي لهاته النوادي.

• تنظيم محاضرات وندوات في السيرة النبوية بعمالة طنجة بقاعة المجلس العلمي وببعض المؤسسات الثقافية

 والجتماعية، وجل المؤسسات التعليمية ( إعدادية ـ ثانوية ـ عتيقة ـ جامعية)

• تنظيم مسابقات في السيرة النبوية بين أبناء المؤسسات التعليمية العمومية بمدينة طنجة من أجل حث هؤلء

التلميذ على الرجوع إلى كتب السيرة ومصادرها وخلق نوع من التنافس العلمي والحوار المعرفي.



• تنظيم مباريات داخل جميع المؤسسات التعليمية العتيقة بجهة طنجة تطوان تشرف عليها المندوبية الجهوية

للشؤون السلمية.

• تنظيم مبارايات تشجيعية داخل السجن المدني، وبمؤسسات التعاون الوطني.

• العداد لندوة فكرية عن العلمة عبد ا كنون تميزت بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين.

بندوة فكرة عن العلمة عبد ا كنون نظمها المجلس2014 يناير 24وقد توج هذا العمل مساء الجمعة 

العلمي المحلي بطنجة ومؤسسة عبد ا كنون للثقافة والبحث العلمي، حضرها الدكتور محمد الكتاني، مكلف

بمهمة بالديوان الملكي وعضو الكاديمية للملكة المغربية، والدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي أستاذة بكلية

الداب بالرباط، وقد افتتح الندوة الستاذ محمد مصطفى الريسوني رئيس مؤسسة عبد ا كنون بكلمة ترحيبية

أبرز فيها قيمة هذا اللقاء الفكري ودوره في التعريف برجال هذا الوطن وعلمائه، تلتها كلمة السيد رئيس

المجلس العلمي بطنجة الدكتور محمد كنون الحسني الذي رحب بدوره بالضيوف وتحدث عن السباب التي

كانت وراء إطلق إسم العلمة عبد ا كنون على الملتقى الجهوي الخامس للسيرة النبوية، ودعا الشباب

والجيال القادمة إلى السير على منوال هؤلء العلم من رجال أمتنا، لنهم كانوا يجسدون قيم السلم

وسماحته وجماليته المستقاة من سيرة خير البشر سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم، كما أخبر الحاضرين

باعتذار السيد المين العام للمجلس العلمي العلى عن حضور هذا اللقاء، وباعتذار كل من السادة: الدكتور

عبد الهادي التازي، عضو أكاديمية المملكة المغربية، والدكتور عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم

القصر الملكي. وبدوره رحب الدكتور عبد الوهاب بن اعجيبة مدير الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

بالضيوف، وأبرز قيمة هذا العمل ومكانة هذا العلم الكبير الذي نحتفي به في هذه الدورة، وذكر أن السيد

وزير التربية الوطنية كان قد أطلق منذ شهور على مدرج مؤسسة مولي الحسن الذي تقام به هذه التظاهرة،

مدرج عبد ا كنون.

ثم تناول الكلمة الدكتور محمد الكتاني الذي ألقى بالمناسبة محاضرة تحت عنوان " من تجليات الفكر الوطني

عند عبد ا كنون، من خلل تأريخه للدب المغربي " افتتحها باستحضار السياقين التاريخي والدبي اللذين

يكشفان عن مدى التجاوب بين عبد ا كنون وبين تاريخ وطنه من جهة، وبينه وبين الدب العربي في نقطة

التقاطع بين هذا الدب والدب المغربي من جهة ثانية.

 يناير تم اختتام الملتقى الجهوي الخامس للسيرة النبوية بحفل بهيج افتتح بكلمة للسيد25وصباح يوم السبت 

رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة الدكتور محمد كنون الحسني الذي ذكر بالدورات السابقة لهذا الملتقى

مبرزا ما حققته من نجاح وإنجازات أهمها إنشاء نوادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بالمؤسسات التعليمية،

ووضع دليل لهذه النوادي.

من جهته عبر السيد مدير الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن ارتياحه الكبير لما تحقق من نتائج الشراكة

المبرمة بين الكاديمة والمجلس العلمي بطنجة ، خاصة في إنجاح أندية القرآن الكريم والسيرة النبوية ، شاكرا



كل الفاعلين والمساهمين في أنشطة الملتقى ، مؤكدا على المزيد في بذل الجهد لتعزيز منظومة القيم لحماية

المؤسسة التعليمية والمجتمع .

كما عرف الحفل عرض لوحات إنشادية لتلميذ المؤسسات التعليمية، وإلقاء قصيدة شعرية للطالب سعيد فافا

من مؤسسة المام نافع، وبعد عرض تقرير عام عن الملتقى ثم تتويج المؤسسات التعليمية الفائزة على مستوى

الجهة في المباراة المنظمة لختيار أحسن مشروع نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية ، وهي:

• الطور الثانوي التأهيلي : ثانوية تأهيلية الشريف الدريسي بتطوان

 • الطور الثانوي العدادي : ثانوية إعدادية خالد بن الوليد بوزان

• الطور البتدائي : مدرسة عبد ا كنون بالعرائش

كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في:

أ - المسابقة التي نظمها المجلس العلمي في حفظ متن ابن عاشر

ب -المسابقة الجهوية في السيرة النبوية بين مؤسسات التعليم العتيق:

ج ـ المسابقات المحلية في السيرة النبوية:

 التعليم العمومي

التعليم العتيق

الجامعي - الثانوي - العدادي - البتدئي - التعاون الوطني- دار الهنا - مراكز التحفيظ.

وفي نهاية هذا الحفل قرأت الدكتورة وداد العيدوني نص البرقية المرفوعة إلى أمير المومنين جللة الملك

محمد السادس نصره ا.



ـ المسية القرآنية الرمضانية (ليلة الرمضانية)2

من النشطة التربوية والروحية التي أضحت تميز عمل المجل�س العلم�ي المحل�ي بطنج�ة اعتن�اءه بكت�اب

ا س��بحانه وتع��الى، وتنظيم��ه للمس��ابقات والمباري��ات القرآني��ة، وتكريم��ه لرج��ال الق��رآن ال��ذين أفن��وا زه��رة

عمرهم في تلقينه وتحفيظه وتدريس علومه، وفي ه�ذا الط�ار ينظ�م المجل�س ك�ل س�نة حفل قرآني�ا يت�وج ب�ه

المسابقات القرآنية التي ينظمه�ا  بمناس�بة ش�هر رمض�ان المعظ�م، وق�د أطل�ق عل�ى ه�ذه الليل�ة اس�م "المس�ية

القرآنية" ينظمها بشراكة وتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات، ويشتمل هذا الحفل القرآني على :

.تلوات قرآنية بأصوات مقرئين معروفين مشهورين من داخل المدينة وخارجها

 .تكريم شيخ من شيوخ القرآن الكريم اشتهر بخدمته لكتاب ا وحفظه  وتحفيظه وتعليم رسمه وتجويده

توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات القرآنية الرمضانية والتي يشارك فيها جميع الصناف 

والمستويات وقد اختار المجلس هذا العام أن ينقل الحتفال بالليلة القرآنية من قاعة المجلس إلى الساحة 

 أبريل" التي  ألقى فيها جللة المغفور له محمد الخامس طيب ا ثراه خطابه التاريخي 9التاريخية "ساحة 

الشهير . ويحضر هذا الحفل القرآني عدد من أعيان المدينة ورجالتها، وطلبة القرآن . 


