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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مجعية قدماء التالميذ
  1985األسبوع الثقايف التاسع فيفري 

  تنظيم
  طلبة اجلامعة و الثانويات

  
  :ندوة تارخيية مبشاركة السادة األساتذة 

ü الشيخ بسيس قاسم بن احلاج سعيد  
üالشيخ الشيخ دمحان سعيد بن عبد اهللا   
üالسيد خبزي حممد بن عيسى بن عمارة   
ü األستاذ محاين أمحد التجاين بن املازوزي  

  
  

  مشاركة القرارة يف الثورة التحريرية املباركةمشاركة القرارة يف الثورة التحريرية املباركة
  
  

  -اهللا رمحه – سعيد بن عبد اهللا الشيخ دمحان:  األستاذ ?
  

  1985 فيفري 10يف القرارة 
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                                          يف سطوردمحان بن ا عبد بن سعيد دمحان الشيخ
 .ميزاب اندرس من معامل الدين بوادي اجلربي يف القرن العاشر إلحياء ماسعيد عمي الشيخ عمالنفوسي الذي وفد ميزاب  دمحان الشيخ ورة واىلبن يتصل نسبه اىل قصر

 1918  من مواليد القرارة خالل -

 صاحل بن  على يد الشاعر اجلزائري أبي احلسن علي تلقى تعليمه االول مبدينة بسكرة -

 بيوض بالقرارة فكان من كبار تالميذه الشيخ لقةثم انضم اىل ح

 -باشعادل- باحلاج بكري خالشي خبري أمثال توىل التدريس مبدرسة احلياة يف بداية عهدها وال يزال كبار تالميذه يذكرونه-

بيوض يف مسريته  الشيخ عوامل جناح رابط يف القرارة جماهدا ومصلحا حيث افنى زهرة عمره يف سبيل اتمع وكان من -   تفان وتضحية واخالص والء تامملا ملس منه من االصالحية املظفرة حبيث صار عضده االمين وحاز ثقته

 .1968  منذعضو حلقة عزابة مدينة القرارة - 

ويدعو اىل الرمحة واأللفة ،والوحدة ،ونبغ  حيل املشاكل ويصلح بني الناس..برز بشكل واضح يف ميدان االصالح االجتماعي  -   -املواريث- الفرائض ايضا باخلصوص يف علم

 . الفصيح  خطب اجلمعة بذات املسجد وبصوته اجلهوري ولسانه- صغار وحنن - كما ال زلنا نتذكر  صوته الرخيملباملسجد يف االحتفال باملولد النبوي ابان مرضه يف القاء املولودية  الشيخ ناب عن - 

 ، ا من كبار جماهدي املنطقة ابان الثورة ،احتسب اجره عند

التسجيل خاصة يف االربعينيات وله الفضل يف   يف غياب االت  اشتهر خبطه اجلميل وقدرته الفائقة على نقل اخلطب والدروس -  القرارة احلافل احلفاظ على هذا االرشيف الثري من تاريخ

قداعتمده الكثري من املؤرخني وعلى رأسهم  ته القوية ومعرفته باالنساب والعشائر والتاريخ ،وكما يعد نسابة املنطقة لذاكر  .حممد على دبوز الشيخ زميله

وافته املنية بعد صراع مرير مع  ورة حبكم اواصر القربىبن ره بالقرارة وله مكانة خاصة عند اهله مبدينةوبن شيخ عشرية ال - 
دفن  ، 1429 شعبان 21املوافق  2008 اوت 22امسية اجلمعة .املرض اقعده الفراش لسنوات كانت جنازته حا شدة 

 رمحة واسعة ا باهبون بالقرارةرمحه الشيخ مبقربة
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