
 سم الله الرحمن الرحيمب

 اإلعالن عن مسابقة علمية في موضوع:

 الديني وقضايا إصالح ذات البين في العالم القروي اإلرشاد

، بمنصبه مساجد()جماعة ترابية تتحدد بعدد من ال فيه عملالديني في محيطه الذي ي رشدإن الم

 المجلس العلمي،عالقته بو بوثيرة تردده على المواطنين،، والواعظ مركز مع  تكاملالذي ي

 ،همتهته وميكون له في نفوس المواطنين مركز يناسب صف نأكل هذه المعطيات ساعدت على 

 .وقار العلمفيه جالل الدين ويتجلى 

كان  ن هذا المركز الذي حظي به كل من اإلمام المرشد والواعظ في الحي بالمدينة،أوال شك 

 فاإلمام المرشد .ان إلمام المسجد وحده هذا المقامكله حضور أكبر في الجماعة بالبادية حيث 

وهيئة تجمع أئمة الدواوير علمية  سلطةيمثل ا على أنه مكذلك الواعظ ينظر إلى كل منهو

هنا يكمن عمق من أعماق مهمة هذا القيم و ،تصلح فيما بينهمالج مشاكلهم، وتعوتؤطرهم و

ال  بالعلم الشريف الذيالقادم بكتاب الله و، هذا رجاءفيه المواطنون أمال و يلمسالديني الذي 

مل صلح منه ليحليس أ الذي يحضر في ساعات الذكر،و ،ونقييربطهم به إال كل ما هو جميل 

 .السر ويؤتمن عليه، وليس أجدى منه ليسعى في الصلح

 -خاصة بالبادية-قد رسخت مكانتها  التربوية ذات البعد الروحي ن هذه التجربةوال شك أ

 رصيدا ال يستهان به كتجربة إنسانية تواصلية إصالحية.اكمت رو

بما له من و بمجاله القروي الصرف، موالي يعقوب،المحلي إلقليم مجلس العلمي الإن 

ايضا على مستوى البساطة إنما ليس فقط على مستوى اإلكراهات والصعاب و اتخصوصي

 ية.السلوكاإلنسانية الروحية وبة يجدر بجنودها وصف هذه التجريبة تلخير ك الصفاء،و

ة مسابق اإلعالن عن مة المرشدين والوعاظ،ئتنويها باألتشجيعا و لهذا فقد قرر المجلس، 

ي ف متميز بإنجاز بحث علمي من هؤالء لمن يقوم مالية قيمة جائزةعلمية تتوج بتقديم 

  اإلرشاد الديني وقضايا إصالح ذات البين في العالم القروي.: موضوع

 : التوجيهات بهذا الصدد منو
 .المغربية البادية االرتباط بواقع وخصوصية ضرورة-
 ...(.الشبيبة  ،الشؤون االجتماعية ،)القضاء إن وجدت ائياتصبإح االستعانة-
 ث.البح اشتراط األصالة واإلبداع في-

 صفحة. 066و  06ـ يشترط في حجم البحث أن يكون بين 
م 2622فبراير  01، قبل تاريخ يعبر عن رغبة واستعداد المرشح للموضوع تقديم ملخص -

 على البريد اإللكتروني التالي: 

                                     azzouzihasan@hotmail.com 

mailto:azzouzihasan@hotmail.com

