
تمكنت حبيبة المازوني من 
الحصول على الرتبة األولى في 

مدرسة علوم اإلعالم بالرباط، في 
هذا الحوار لـ«التجديد« تعتبر 

حبيبة 22 سنة، والمزدادة بمدينة 
مراكش، أن سر النجاح يكمن في 

المثابرة والجد، وكذا تحمل 
المسؤولية، والتعلم من األخطاء 

المرتكبة. 
● حاورتها : سكينة خرباش

طرائف ومواقف قضاة

عبد اللطيف الشنتوف ❋:  أجريت 
صلحا بين عائلتين و كادتا 

تتنازعان من جديد حول من 
يأخذني للغذاء لديه

ممار�ضة الق�ضاء، وخا�ضة الق�ضاء غير المتخ�ض�ص، فيه مالم�ضة لق�ضايا 

النا�ص اليومية وهمومهم ب�ضكل كبير وخا�ضة الفئات الب�ضيطة من النا�ص، هاته 

الفئة التي تحتاج اإلى معاملة خا�ضة بعيدة عن الإجراءات  الم�ضطرية، وقواعد 

الإثبات بالرغم من اإلزاميتها و �ضرورة الحفاظ عليها حتى ل يتعر�ص  الحكم 

الذي اأ�ضدره القا�ضي لـ»التهرا�ص«   كما يقال باللغة العامية ...

ومن الطرائف التي اأذكرها الآن، دعوى ق�ضائية تتعلق بجنحة –انتزاع 

جل�ضة  خالل  بالمنطقة،  معروفتين  كبيرتين  عائلتين  بين  الغير-  من  عقار 

العائلتين  بين  اأ�ضالح  اأن  المحكمة، حاولت جاهدا  اأمام  المتقا�ضون  ح�ضر 

وبعد  واحدة،  عائلة  من  واأنهم  خا�ضة  الق�ضايا  هذه  مثل  لتداعيات  نظرا 

في  وفقت  الأخير  في  و  لهما  المو�ضوع  وتب�ضيط  المعنيين  اإلى  ال�ضتماع 

ال�ضلح بينهما، وكم كانت ده�ضتي كبيرة وهم يق�ضمون علي باأن اأذهب للغذاء 

معهم في الحال، وقبل حتى النتهاء من الجل�ضة لأن ذلك الوقت، وقت تناول 

بال�ضلح  الجميع كان يتحدث ب�ضوت مرتفع، من جهة فهم �ضعداء  الغذاء، 

حول النزاع، ومن جهة كل من الفريقين يحاول جاهدا اإقناعي بتناول الغذاء 

فكرة  ب�ضبب  الفرقين  بين  اآخر  نزاع  حدوث  من  اأخاف  كنت  لدرجة  لديه 

اأن  دون  اأول  لإ�ضكاتهم  طريقة  في  اأفكر  كنت  واأولئك  هوؤلء  وبين  الغذاء، 

واأنهما  مطلبهما  قانونية  ل  لهم  اأو�ضح  ولكي  ال�ضلح،  بذلك  فرحتهم  اأنزع 

نية  كانت  مهما  القا�ضي  وو�ضعية  القانونية  الم�ضاطر  تحكمها  بمحكمة 

اإ�ضرارهما على الغذاء.

و  »الفاتحة«  قراءة  اإلى  اأحدهم  بادر  الجميع  من  الهدوء  اأطلب  واأنا 

عملية  بعد  �ضرورة  البادية  عرف  في  يعتبر  والذي  مرتفع  ب�ضوت  الدعاء 

الطقو�ص  تلك  انتهاء  حين  اإلى  انتظرت  معين...ب�ضبر،  نزاع  في  ال�ضلح 

واأمام قا�ضي  لها حرمتها ومواقيت عملها،  اأنهم في محكمة  للجميع  لأ�ضرح 

تحكمه قوانين ومبادئ اأق�ضم عليها قبل بداية م�ضواره العملي. 

كما تعود بي ذاكرتي اإلى �ضنوات م�ضت، عندما كنت اأمار�ص ما كان ي�ضمى 

بق�ضاء الجماعات والمقاطعات ... و كانت الق�ضايا الجنحية من اأكثر الق�ضايا 

التي تثار بها بع�ص الطرائف خا�ضة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير; فهذه 

الجريمة يكثر فيها ال�ضهود، اإذ قد يعر�ص عليك نزاع على متر اأو ب�ضع اأمتار 

قليلة، مقابل 15 �ضاهدا اأو اأكثر، و اأحيانا ينق�ضم الدوار اإلى فريقين ب�ضبب هذا 

النزاع، وعلى المحكمة اأن ت�ضغي اإلى اأطراف النزاع وال�ضهود الذين يبدوؤون 

في �ضرد تاريخ الم�ضكل الذي قد يكون منذ ال�ضتينات وهكذا، ول ينفع في هذه 

الحالة- اأق�ضد اإدارة الدعوى - ل المقت�ضيات القانونية ول غيرها، واإنما على 

القا�ضي اأن يح�ضن الت�ضيير لطماأنة الجميع واإر�ضائهم ... لأنه عمليا ونف�ضيا ل 

يمكن اأن تطلب من رجل قطع م�ضافات طويلة، وبات الليل والأيام التي قبله منذ 

مهموما،  بال�ضتدعاء  تو�ضله 

ثوان  ب�ضع  في  منه  وت�ضمع 

م�ضكلته.

وقع  على  اأعي�ص  كنت 

الكتفاء  بين  �ضعبة،  معادلة 

بما يعني الملف خالل ال�ضتماع 

محدد،  لوقت  المتقا�ضين  اإلى 

يحكي  المتقا�ضي  ترك  وبين 

ق�ضة تلك الأر�ص منذ �ضنوات 

اأوقفت  لو  اإطناب  في  خلت 

المحكمة  اأن  لعتبر  المعني 

تحرمه من حقه في الحديث...

بالمحكمة  قا�ضي   ❋

التجارية بالرباط

مؤسسة 
تخريج العلماء 

بالمغرب

مالعب تاريخية
طوري�ص،  قلعة  من  كلمترات  بعد  وعلى  اإ�ضطالمادرو  �ضاطئ  من  اأمتار  بعد  على 

ي�ضموه،  اأن  الح�ضيمة  مدينة  لأبناء  يحلو  كما  �ضيبول  ملعب  اأو  البلدي  الملعب  ينت�ضب 

ح�ضب ما يحكيه عبد ال�ضادق البوعزاوي رئي�ص فريق �ضباب الريف الح�ضيمي، لجريدة 

التجديد.

ملعب ميمون العر�ضي هو  ملعب �ضباب الريف الح�ضمي الممثل الأول لأندية كرة 

القدم بمدينة الح�ضيمة عا�ضمة منطقة الريف، بناه الم�ضتعمر الإ�ضبان في اأربعينات القرن 

الع�ضرين، حيث كان ي�ضم اأي�ضا حلبة لم�ضارعة الثيران التي ي�ضتهر الإ�ضبان بممار�ضتها، 

ثم اأعيد ت�ضييده في منت�ضف الخم�ضينات لي�ضت�ضيف فقط  لقاءات كرة القدم.

ات�ضع الملعب الذي تعود ت�ضميته لأحد موؤ�ض�ضي الفريق واأحد نجومه في اأربعينات 

يت�ضع  ب�ضيبول.  الملقب  العر�ضي  بميمون  الأمر  ويتعلق  الما�ضي،  القرن  وخم�ضينات 

الملعب لنحو 1500 متفرج في البداية، قبل اأن يخ�ضع ل�ضل�ضلة من الإ�ضالحات طالت كل 

اآلف   10 حولي  حاليا  ال�ضتعابية  طاقته  لت�ضبح  المدرجات  ف�ضاء  وتو�ضيع  مرافقه 

متفرج.

احت�ضن ملعب �ضيبول مبارياة عدد من الفرق المحلية التي تاأ�ض�ضت قبل فريق �ضباب 

الريف الح�ضيمي من طرف المعمرين الإ�ضبان، وهي نادي ديبورتيفو بي�ضكادوري�ص وتعني 

» ال�ضيادين« و خوبينتود ماريتيما وتعني »�ضباب ال�ضاحل«، والتي كانت تمار�ص بدوري 

المنطقة ال�ضمالية لكرة القدم التي كانت تخ�ضح لالحتالل الإ�ضباني اإلى جانب فرق من 

�ضف�ضاون وتاونات والناظور والعرائ�ص وتطوان،  قبل اأن تندثر مع نيل المغرب ا�ضتقالله.

وا�ضتقبل الملعب مباريات فريق �ضباب الريف الح�ضيمي الذي تاأ�ض�ص �ضنة 1953، 

ثالث موا�ضم بعد ها التاريخ ممار�ضا ببطولة الدوري الإ�ضباني بالأق�ضام ال�ضرفية، قبل اأن 

يلتحق بع�ضبة ال�ضمال للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد ا�ضتقالل المغرب، حيث 

بينهما  متاأرجحا  والثاني  الثالث  الوطني  الق�ضمين  بطولة  مباريات  اأر�ضه  على  ا�ضتقبل 

لعقود من الزمن قبل اأن يتمكن من تحقيق ال�ضعود للق�ضم الممتاز، �ضنة 2010، م�ضتقبال 

والمغرب  المراك�ضي  والكوكب  الملكي  والجي�ص  البي�ضاوي  الوداد  مثل  كبرى  اأندية 

الفا�ضي.

غياب  ب�ضبب  له  معقال   1995 �ضنة  تاأ�ض�ص  الذي  الح�ضيمة  رجاء  فريق  اتخذه  و 

مالعب اأخرى بموا�ضفات جيدة يمكن اأن ي�ضتقبل فيها الفريق الحديث الن�ضاة اأندية النخبة 

في الق�ضوم الوطني الثاني، والق�ضم الأول هواة. 

اإ�ضبانية عريقة كانت تمار�ص بالبطولة الإ�ضبانية في  واحت�ضن ملعب �ضيبول فرقا 

غرناطة  كفريقي  بالليغا  الأول  بالق�ضم  اليوم  يلعب  منها  بع�ص  والثالث،  الثاني  ق�ضمها 

وقرطبة، ووطاأت اأر�ضه اأقدام عدة لعبين اإ�ضبان اأبرزهم رافا و�ضالو فرناندو ورامون، 

بالإ�ضافة اإلى عدد من النجوم المحليين اأبرزهم ميمون العر�ضي الملقب بـ )�ضيبول( واأحد 

موؤ�ض�ضي الفريق، بالإ�ضافة اإلى بوخيار بان�ضو والحار�ص الروبيو وغيرهم.

الح�ضيمة  مدينة  �ضرب  الذي  الزلزال  من  للمت�ضررين  ماأوى  اإلى  الملعب  تحول 

منهم، وطالت  للجرحى  الأولية  الإ�ضعافات  لتقديم  2004، وعيادة  عام  الريف  ومنطقة 

بنيته التحتية حينئذ بع�ص الأ�ضرار، تطلب معها �ضل�ضلة من الإ�ضالحات اأهمها التي جرت 

�ضنة 2010. 

الم�ضتطيل الأخ�ضر لملعب ميمون  التي تجري فوق  الكروية  المباريات  اأهم  وتبقى 

العر�ضي هي التي تكت�ضي طابع الديربي الإقلمي والتي تجمع بين فريق الريف الح�ضيمي 

اأو وداد  بركان  الإ�ضالمي لوجدة ونه�ضة  اأو التحاد  الناظور  من جهة وبين هالل وفتح 

فا�ص.

وكان الملعب م�ضرحا لأفراح الجمهور الح�ضيمي في عدة منا�ضبات ما تزال خالدة في 

ذاكرة اأبناء المدينة، اأبرزها المباراة التي ا�ضتقبل فيها �ضباب الريف فريق عمل بلق�ضيري 

�ضنة 1985، من اأجل ال�ضعود للق�ضم الممتاز، وانتهت بفوز الفريق المحلي بهدف ل�ضفر، 

وتتويج الفريق الح�ضيمي ببطولة الق�ضم الوطني الثاني مو�ضم 2010-2009، و مقابلة 

الح�ضيمة والوداد  مو�ضم 2010 / 2011 والتي ق�ص بها الفريق �ضريط ح�ضوره بالق�ضم 

الأول اإلى اليوم.

ملعب شيبوال 
ميمون العرصي
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المعهد اإلسالمي بتارودانت.. حلم أهل سوس حققه محمد الخامس 

هناك نقص في التوجيه بعد الباكالوريادردشة مع المتفوقين
الأولى  الرتبة  على  توج بح�صولك  الذي  م�صارك  عنة  حدثينا   ❍

بمدر�صة علوم الإعالم هذه ال�صنة؟

في  دائما  متفوقة  كنت  فقد  الدرا�ضي،  لم�ضاري  بالن�ضبة   ●
الدرا�ضة منذ البتدائي و�ضول اإلى ال�ضلك الجامعي، حيث تنوعت 

والعمومي  الخ�ضو�ضي  بين  التعليمية  الموؤ�ض�ضات  في  درا�ضتي 

اإ�ضكال،  ح�ضلت على �ضهادة  اأي  اأمر لم يخلق لي  بمدينة مراك�ص، 

الباكلوريا بمعدل  16.18 عن �ضعبة علوم الحياة والأر�ص، كنت 

دائما من بين الأوائل في ال�ضف، اإذ اأتمتع بح�ص جدي وكذا القدرة 

كبيرين وهي  بدينامية ون�ضج  اأتمتع  كما   الم�ضوؤولية،  على تحمل 

اأمور مكنتني من التفوق، بالإ�ضافة اإلى الأ�ضرة المتوا�ضعة والمثقفة 

التي ترعرعت فيها، فوالدي الذي ي�ضتغل في قطاع الألبان والوالدة 

المحافظة  التقليدية  التربية  بين  يجمع  تعليما  لي  قدما  بيت،  ربة 

والثقافة الليبيرالية، واأود من هذا المنبر اأن اأتوجه بال�ضكر لهم  اإذ 

يعود لهم الف�ضل في نجاحي، ول اأتخيل اأي م�ضتقبل م�ضرق بدونهم. 

اأ�ضرة  لي  بالن�ضبة  ي�ضكلون  كانوا  الذين  الأ�ضدقاء  الى   بالإ�ضافة 

ثانية.

❍ كيف تم اختيارك بالمدر�صة؟

● ل اأخفي عليكم اأن هناك نق�ص على م�ضتوى التوجيه بعد 
المعلومات  على  اأتوفر  اأكن  لم  اأدر�ص  كنت  فعندما  الباكالوريا، 

الكافية حول مدر�ضة علوم الإعالم، والمعلومة الوحيدة التي كنت 

وبين  بينها  اأخلط  كنت  اإذ  للدولة  تابعة  مدر�ضة  كونها  هي  اعرفها 

اأ�ضبح  باأن  اأحلم  اأنني كنت  وبما  لالإعالم ولت�ضال،  العالي  المعهد 

�ضحافية م�ضهورة فقد تقدمت بطلب التر�ضح اإلى المدر�ضة، وعندما 

انطلقت الدرا�ضة والتداريب بداأت اأتعرف على المجال ب�ضكل اأكثر، 

مجالت  على  النفتاح  اإمكانية  يعطي  غني  مجال  باأنه  فاكت�ضفت 

يجب  ميدان  فهو   ، لختياري  جدا  مرتاحة  انا  هلل  والحمد  اأخرى 

اكت�ضافه ل محالة.

❍ اإلى اأي �صيء تطمحين بعد التخرج؟

على  غنية  الجامعية  الدرا�ضة  من  الأربعة  ال�ضنوات  كانت 

التخ�ض�ضات  متعدد  تعليما  خاللها  من  تلقينا  الم�ضتويات،  جميع 

وتكوينا مكنني من الطالع على مختلف المعارف، وبعد ح�ضولي 

العلوم  ماج�ضتير  في  درا�ضتي  موا�ضلة  اأتمنى  ال�ضهادة،  على 

الوقت  نف�ص  وفي  والدبلوما�ضية،  الدولية  والدرا�ضات  ال�ضيا�ضية 

العمل على النخراط في الم�ضاريع لكت�ضاب المزيد من الخبرة.

❍ كيف تقيمين عمل وزارة التعليم العالي ب�صاأن و�صعية الدرا�صة 
وواقع ال�صغل بالمغرب؟ 

● من حيث المبداأ الم�ضوؤولون على قطاع التعليم في المغرب، 
التعليم  لو�ضع  وا�ضحة  و  جيدة  ا�ضتراتيجية  لهم  تكون  اأن  يجب 

هو  الجيد  التعليم  باأن  واعيين  يكونوا  وان  المغرب،  في  العالي 

العمود الفقري لل�ضركة الناجحة، وم�ضتقبل الأمة بكاملها، لذلك يجب 

الدرا�ضية بطريقة تتما�ضى مع  المقررات  اأن يكون هناك تكامل بين 

�ضوق ال�ضغل وكذا التداريب المتاحة، واأن تكون هناك برامج لدعم 

اللغات باعتبارها مهمة. 

❍ ما هو برنامجك اليومي خالل ف�صل ال�صيف؟ 

اأطالع  كما  ال�ضل�ضالت،  بع�ص  الفراغ  اأوقات  في  اأ�ضاهد   ●
الثقافية  الفعاليات  بع�ص  واأح�ضر  والمقالت،  الكتب  بع�ص 

والعرو�ص الم�ضرحية، بالإ�ضافة اإلى ال�ضفر. 

❍ هل من ن�صاط ترينه مهما تودين اإخبار الجمهور به؟ 

● �ضاركت ال�ضنة الما�ضية،  في  مناق�ضة باللغة العربية حول 
م�ضاركة  كانت  للهند�ضة،  الوطنية  بالمدر�ضة  اقيمت  العربي  الربيع 

ت�ضجيعات  وقيمة ح�ضلت من خاللها على  ناجحة، ولحظة جميلة 

اللجنة والح�ضور، م�ضاركة �ضتظل را�ضخة في ذاكرتي واأفتخر بها. 

❍  بما تن�صحين باقي الطلبة وللتالميذ المقبلين على ولوج التعليم 
العالي؟

يحبونه  الذي  المجال  في  درا�ضتهم  بموا�ضلة  اأن�ضحهم   ●
ويرتاحون فيه، وفي نف�ص الوقت يجب اأن تكون اختياراتهم متما�ضية 

مع �ضوق ال�ضغل. واأن يثقوا في اختياراتهم ومهاراتهم التي يتوفرون 

عليها، كما ان�ضحهم بال�ضتثمار في الأن�ضطة الثقافية عبر النخراط 

الموا�ضيع وتقا�ضمها مع زمالئهم لن ذلك  في الجمعيات ومناق�ضة 

اتخاذ  الخوف من  بناء  �ضخ�ضيتهم، وعدم  ي�ضهم في  اأن  �ضاأنه  من 

القرارات وتحمل المخاطر، التعلم من الأخطاء المرتكبة، ثم  تحديد 

اأهدافهم على المدى الطويل.

تنوعت مؤسسات تخريج العلماء بالمغرب وتطورت على مدى 
العقود الماضية، سواء من حيث األدوار التي أنيطت بها أو من 
حيث مناهج التكوين، فالقرويين كانت مسجدا اتخذه العلماء 

مقرا لدروسهم، ليتحول الجامع إلى جامعة علمية، هو بال شك 
أهم مؤسسة لتخريج العلماء بالمغرب،  كما شهدت العديد من 
مناطق المغرب مؤسسات تعليمية مهمة، قبل أن تؤسس شعب 

للدراسات اإلسالمية، وتظهر كليات للشريعة، ثم ظهرت دار 
الحديث الحسنية ومعاهد للعلوم الشرعية، دون أن نغفل دور 
رابطة علماء المغرب، وعرفت جل هذه المؤسسات إصالحات 

متكررة.
“مؤسسات تخريج العلماء بالمغرب”، سلسلة ضمن ملحق 

“التجديد” لصيف 2015، سنرصد من خاللها التطور التاريخي 
لهذه المؤسسات، مناهجها وطرق اشتغالها وأهم اإلصالحات 

التي عرفتها، وسنستقرئ آراء عدد من العلماء واألساذة األجالء.
● إعداد: ياسر المختوم

تتعدد وتتنوع الطرائف التي تحدث للقضاة خالل عملهم سواء 
أثناء المحاكمة أو داخل ردهات المحاكم .. 

في فسحة مع القضاة سنتوقف عند أحداث بعضها مؤلم وبعضها 
يثير الضحك يحكيها القضاة.. مواقف تجترها ذاكرة تأبى النسيان 

تفرض نفسها على الهيبة والجدية المطلوبة فيهم ..

● إعداد: سناء كريم

تحكي أسوارها ومرافقها بلسان التاريخ العريق، 
وتتبعثر على بساطها األخضر خطوات أقدام، لو 

تتبعتها ألفضت بك إلى نجوم تسحر بالبريق. 
هي باختصار مالعب كرة القدم بطابع عصري، 

شيَّدها المستعمر الفرنسي واإلسباني بالمغرب 
خالل فترة االستعمار.

 هي مالعب عريقة صلتها بأنديتها وثيقة، بعضها 
طاله النسيان أو صار في خبر كان، وبعضها ال يزال 
يحتضن المباريات حتى اآلن، وبعضها اآلخر يقاوم 

في صمود عوادي الدهر والزمان.

حبيبة المازوني ... الرتبة األولى في مدرسة 
علوم اإلعالم بالرباط
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 عبد الرحيم بلشقار
●

تحول  مرحلة  عن  الحديث  اإلى  النتقال  قبل 

جامع القرويين اإلى جامعة ت�ضم كليات لل�ضريعة 

القرويين،  بجامعة  الدرا�ضة  وتوقف  اأ�ضا�ضا، 

نتوقف في هذه الحلقة، مع موؤ�ض�ضة من موؤ�ض�ضات 

المعهد  اإنه  العالمة،  ب�ضو�ص  العلماء  تخريج 

ذلك  بعد  نعود  اأن  قبل  بتارودانت.  الإ�ضالمي 

توقف  من  القرويين،  جامع  م�ضير  عن  للحديث 

عقود،  ثالثة  بعد  ذلك  وا�ضتئناف  به  للدرا�ضة 

ال�ضل�ضلة  هذه  من  حلقات  اأي�ضا  و�ضنخ�ض�ص 

للحديث عن تا�ضي�ص �ضعبة الدرا�ضات الإ�ضالمية 

بداية ال�ضتينات، والتي تزامنت مع توقف الدرا�ضة 

بجامع القرويين.

عام  ال�ضو�ضيين  من  مجموعة  تقدم  بعدما 

بن  محمد  الراحل  الملك  اإلى  بملتم�ص   ،1950
يو�ضف، ببناء موؤ�ض�ضة تعليمية ع�ضرية بمرجعية 

الخام�ص،  محمد  الراحل  الملك  ا�ضتقبل  اإ�ضالمية، 

الملكي  بالق�ضر  �ضو�ص  علماء  جمعية  عن  وفدا 

بالرباط  في 22 غ�ضت 1956، وخاطبهم قائال، 

»اأتمنى اأن اأزور تارودانت واأجد حلقات الدرو�ص 

في جامعها الكبير اإن �ضاء اهلل، فعليكم اأن ت�ضرعوا 

ويرعاكم  يعينكم  فاهلل  الآن  منذ  العمل  في 

ويوفقكم«. وقبل ذلك، كان علماء �ضو�ص قد اأ�ض�ضوا 

�ضمت   ،1953 �ضنة  اأبريل  �ضهر  في  جمعيتهم 

اآنذاك مئتي ع�ضو، وفي اجتماع له بتارودانت قرر 

مجل�ص الجمعية، افتتاح المعهد الديني ال�ضو�ضي 

بتارودانت في فاتح اأكتوبر 1956، بدر�ص األقاه 

الراحل محمد المختار ال�ضو�ضي، وتم تكوين اآنذاك 

في  حلقات  ع�ضر  على  توزعوا  طالبا   547
م�ضجد الجامع الكبير.

ويرى الأ�ضتاذ المتوكل عمر ال�ضاحلي، �ضمن 

موؤلفه »المعهد ال�ضالمي بتارودانت«، اأن اختيار 

تارودانت مركزا للمعهد الإ�ضالمي، لم يكن عر�ضا 

من  تاريخية  لأ�ضباب  ق�ضدا  كان  بل  �ضدفة،  ول 

في  ل  اآنذاك،  تتوفر  لم  مادية  ولأ�ضباب  جهة، 

وقد  اأخرى،  جهة  من  تيزنيت  في  ول  اأكادير 

اختيرت تارودانت لمكانتها العلمية وال�ضيا�ضية«.

وتمثل الهدف الأ�ضا�ضي من تاأ�ضي�ص المعهد، 

)ن�ضبة  الوكاكية،  للمدر�ضة  امتدادا  يكون  اأن  في 

هـ(،   445 �ضنة  المتوفى  زلوي  بن  وكاك  الى 

قرر  لذلك  ب�ضو�ص،  العلمية  للحركة  وتجديدا 

اأن  ال�ضاحلي،  عمر  المتوكل  يقول  الموؤ�ض�ضون، 

القرويين  نظام  غرار  على  الدرا�ضي  نظامه  يكون 

العربية  العلوم  على  حافظت  التي  بفا�ص، 

العلمية  المدار�ص  عليها  حافظت  كما  ال�ضالمية، 

ال�ضو�ضية والكلية اليو�ضفية بمراك�ص. 

ويقول اأحد خريجي المعهد بفرعه في تزنيت، 

حيث در�ص هناك في ال�ضبعينيات، »ما زلت اأتذكر 

واأربعين  اأربع  قبل  ذاكرتي،  في  منقو�ضة  اأ�ضماء 

�ضنة م�ضت ل تفارقني اأينما حللت، ويتعلق الأمر 

بالأ�ضتاذ محمد بن الباز الجلوي رحمه اهلل، الذي 

كان يتولى �ضخ�ضيا، كمدير فرع تيزنيت،  ت�ضجيل 

والأ�ضتاذ  درا�ضي،  مو�ضم  كل  بداية  في  الطلبة 

الح�ضين الباعمراني رحمه اهلل، كان يدر�ضنا مادة 

النظام  ح�ضب  الرابع  ال�ضف  في  والتوحيد  الفقه 

المعهد  نظام  ح�ضب  )الثانية  الحالي  التعليمي 

رحمه  الحاحي  اإحلمي  �ضعيد  والأ�ضتاذ  اأنذاك(، 

الأخالق،  مادة  الآخر  هو  يدر�ضنا  كان  اهلل، 

والأ�ضتاذ اإبراهيم الرا�ضدي الإلغي رحمه اهلل، كان  

داخليين  وكنا  والأ�ضتاذ،  العربية  اللغة  يدر�ضنا 

 ( للنوم  قاعات  اأربع  ال�ضن على   موزعين ح�ضب 

ونتناول   ،)4 ورقم   3 وقم   ،  2 ورقم   ،1 رقم 

الأق�ضام  قبالة  كبيرة  قاعة  في  اليومية  الوجبات 

الدرا�ضية، التي كان عددها اآنذاك خم�ص قاعات«.

أتمنى مواصلة 
دراستي في ماجستير 

العلوم السياسية 
والدراسات الدولية 

والدبلوماسية، وفي 
نفس الوقت العمل 

على االنخراط في 
المشاريع الكتساب 

المزيد من الخبرة.


