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 التربية على التراث  حف ل افتتاحي لمشروع

 

 بالغ صحفي 

 

هة تانسيفت،  التنمية لج  ، ينظم مركزOCPبتعاون مع األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش و بدعم من مؤسسة  

بجهة مراكش   الالمادي  و  المادي  التراث  تثمين  و  المحافظة  إنجاز مشروع حول  افتتاحيا النطالق   –تانسيفت    –لقاءا 

الجمعة   يوم  ذلك  و  ال  2014نونبر    28الحوز  و  بغرفة  التاسعة  الساعة  من  ابتداء  بمراكش  الخدمات  الصناعة  و  تجارة 

 النصف صباحا. 

 

حسيس و تشجيع التالميذ بتبني و تثمين التراث األصيل بالجهة و سيعتمد في إنجازه خالل لمشروع إلى تو يهدف هذا ا

 . طول السنة الدراسية على األندية المدرسية التابعة للثانويات المختارة في هذا الشأن 

 

 

Communiqué de presse 

 

En collaboration avec l’académie régionale de l’éducation et de la formation de Marrakech 

et avec l’appui de la FondationOCP, le Centre de développement de la région de Tensift -

Forum de Marrakech , organise le vendredi 28 novembre 2014à 9h 30’à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Marrakech (Jnane El Harti)la rencontre d’inauguration du 

démarrage du projet relatif à « la conservationet valorisation du patrimoine 

culturel(matériel et immatériel) dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz ». 

Ce projet vise à sensibiliser et encourager essentiellement les jeunes lycéens de la région à 

s’approprier et valoriser leur patrimoine ancestral. Il se déroulera tout au long de l’année 

scolaire et sera réalisé en collaboration étroite avec les clubs scolaires des lycées 

sélectionnés à cet effet.  
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Rapport de la rencontre d’inauguration 
 

Avec le soutien de la Fondation OCP et en collaboration avec l’académie régionale de la 

l’éducation et de la formation de Marrakech, le Centre de développement de la région de 

Tensift-Forum de Marrakech(CDRT), a organisé le vendredi 28 novembre 2014 à la chambre 

de commerce et d’industrie de Marrakech une rencontre officielle inaugurant le démarrage 

de la réalisation du projet « L’éducation sur le patrimoine ».Ont pris part à cette rencontre 

environ une quarantaine de personnes dont des responsables régionaux de l’enseignement, 

des enseignants ,des cadres et des responsables du CDRT. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes qui ont déployé d’énormes 

efforts pour rejoindre le lieu de la réunion en raison des pluies diluviennes qui se sont 

abattues ce jour là sur Marrakech, le modérateur de la réunion,Mr Aadil Abdellatif, membre 

du bureau du CDRT, a présenté le projet au niveau local et régional et a insisté sur son 

importance. Puis il a donné la parole à Mr.SaadMyLarbi représentant personnel du Directeur 

de l’académie de Marrakech. 

Le représentant de l’académie a tout d’abord présenté les excuses du Directeur de 

l’académie pour son indisponibilité le vendredi, puis il a insisté sur l’efficacité et l’efficience 

du partenariat avec les organisations de la société civile pour résoudre certains problèmes 

afférents à l’enseignement et la formation au niveau régional. Désormais l’un des piliers 

fondamentaux de la politique de l’académie c’est la volonté de faire participer les ONG 

régionales dans la gestion des affaires de l’enseignement. L’académie est non seulement 

disposée mais déterminée à nouer et intensifier les liens de coopération avec la société 

civile en vue de promouvoir l’éducation et la formation et ce à travers la réalisation de 

projets et programmes conjoints. 

Prenant la parole à son tour, Le vice-président du CDRTet coordonnateur du projet,Mr Driss 

Jellouli ,a tout d’abord remercié les responsables de l’enseignement au niveau régional pour 

le soutien et l’appui qu’ils ont bien voulu apporter à la réussite de ce projet. Il arappeléque 

la coopération entre le Centre et l’académie ne date pas d’aujourd’hui et que plusieurs 

projets ont été réalisés conjointement. Puis il a remercié vivement les responsables de la 

Fondation OCP pour la confiance et le soutien qu’ils ont bien voulu apporter à la réalisation 

de ce projet .Par la suite il a essayé d’appréhender le concept de « patrimoine » à travers la 

perception que nous communique nos sens et dans l’éducation et la culture qui nous 

permettent de communiquer et de vivre en communauté. 
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Exposé de Mr Mohamed Bouabd : «L’école et l’éducation sur le patrimoine » 

 Le conférencier a tout d’abord fait quelques remarques préliminaires, il s’est 

interrogé de quelle école nous parlons ? Et la nature de cette éducation ? Et enfin comment 

traiter cette question de patrimoine ? 

Depuis sa création, l’école marocaine a répondu et satisfait les différents besoins et 

demandes de L’état et de la société en cadres et main d’œuvre qualifiée. Puis durant 

lesdernières décennies l’école s’est scindée en 3 secteurs dont chacun respectivement a sa 

propre vitesse :l’école publique est le parent pauvre contrairement à l’école des missions 

étrangères et celle de l’enseignement privé qui ,elles, ont des horizons plus ouverts sur 

l’avenir et plus optimistes. 

 Par la suite, le conférencier a fait un diagnostic négatif de la réalité 

matérielle(logistique) et pédagogique de l’école publique(distorsion entre théorie et 

pratique).Puis l’intervenant s’est attaqué à la définition du concept de « patrimoine »,il l’a 

cerné comme suit : « C’est l’ensemble de l’héritage culturel et civilisationnel qu’ont reçu les 

Marocains d’aujourd’hui de leurs aïeuls ».Il a ajouté qu’il faut y distinguer entre ce qui 

enrichitet contribue à la créativité et l’innovation et ce qui bloque et constitue une charge 

sans utilité. 

 L’auteur a conclu son exposé en insistant sur la nécessité de traiter et d’aborder les 

patrimoines au pluriel(arabe, amazigh ,africain et méditerranéen)selon une méthodologie 

scientifique afin de profiter des richesses qu’ils thésaurisent surtout en ce temps de la 

mondialisation où le patrimoine local et régional est de plus en plus valorisé et constitue des 

sources et références principaux pour le démarrage vers de nouveaux horizons 

conformément au principe qui stipule : « Pas d’avenir pour celui qui n’a pas de passé ;Et pas 

de créativité pour celui qui n’a pas de mémoire ».  

Intervention de Mr. Fakhreddine Mohamed :  

 L’animateur a commencé d’abord par définir la notion de patrimoine. Celui-ci fait 

appel à l’idée d’un héritage (bien public ou bien commun) légué par les ancêtres et qui doit 

être transmis intact ou augmenté aux générations futures. Le patrimoine est aussi un 

ensemble multiple et complexe. les différentes typologies arrêtées par L’UNESCO sont : 

- Le patrimoine culturel qui comprend le patrimoine culturel matériel :mobilier (tableaux, 

monnaie, armes, manuscrits…) ; le patrimoine culturel immobilier(monuments, sites 

archéologiques…). 

- Le patrimoine culturel immatériel : traditions orales, arts du spectacle, rituels. 
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- Le patrimoine naturel : sites naturels, paysages culturels. 

 Le patrimoine culturel peut se définir comme l’ensemble des biens, matériels ou 

immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine et qui appartiennent 

soit à une entité privée soit à une entité publique. 

 Le concept de patrimoine a connu une évolution, la mondialisation de la question 

patrimoniale a été couronnée par l’adoption en 1972 par l’UNESCO de la Convention pour la 

protection du patrimoine mondial.189 pays ont ratifié cette convention. La notion de 

« patrimoine » n’a plus aujourd’hui la même définition , ni le même champ d’action, elle 

peut être considérée aujourd’hui comme l’ensemble de tous les biens naturels ou crées par 

l’homme, matériels ou immatériels, sans limite de temps ni de lieu, qu’ils soient simplement 

hérités des ascendants ou ancêtres des générations antérieures ou réunis et conservés pour 

être transmis aux descendants des générations futures en raison de la valeur qu’on leur 

attribue(historique, esthétique, symbolique ,identitaire….).C’est un bien public dont la 

préservation doit être assurée par les collectivités lorsque les particuliers font défaut. Puisil 

a terminé en abordant la part réservée au patrimoine (conservation, valorisation, 

renouveau,ouverture sur la société…)par la charte nationale de l’éducation et de la 

formation. 

 S’en est suivi alors un débat riche;une dizaine d’intervenants ont pris part à la 

discussion qui s’est focalisée essentiellement sur les points suivants :donner la chance à un 

plus grand nombre de clubs scolaires pour faire bénéficier le maximum possible d’élèves, 

souhait et même nécessité de coordination entre les animateurs ou encadrants des clubs 

pour l’homogénéisation des procédures et méthodologies, organisation de rencontres 

périodiques, communication à travers le courrier électronique, nécessité d’acquisition de 

caméras, appareil photos, faire des recommandations appelant à intégrer le patrimoine 

dans les programmes de l’enseignement…. 

 Les travaux de la rencontre ont été clôturés aux alentours de 12H. 
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 ثانوية القدس اإلعدادية، لمزوضية 

 

 تقرير إجمالي عن أنشطة نادي التراث  

بالمزوضية في   القدس اإلعدادية  بثانوية  التراث  نادي  تأسيس  التربية على  2015يناير    7تم  ذلك في إطار مشروع  ، و 

 .لشريف للفوسفاطالتراث الذي يشرف عليه مركز التنمية لجهة تانسيفت ـ منتدى مراكش بدعم من مؤسسة المكتب ا

النادي ـ و البالغ عددهم عشرون تلميذة و تلميذا ـ ضمن مكتب مسير، و لجان وظيفية، و فرق عمل،    و قد انتظم أعضاء 

 ".نحن و التراث" سموه  مشروعو ذلك بتأطير من األستاذ محمد عــادل، و وضعوا تصورا ألنشطتهم ضمن 

ادي باألستاذ و الباحث التاريخي عبد بتنظيم لقاء جمع أعضاء الن(    2015  /  2014)  افتتح النادي أنشطته لهذا الموسم   

شامال عن تاريخ شيشاوة مع التركيز على تاريخ بناء معصرتي   عرضا تاريخياالعزيز آيت بنصالح قدم هذا األخير خالله  

 . السكر باإلقليم على عهد السعديين

الناد نظم  المحلي  بتراثهم  األعضاء  لمعرفة  تعميقا  األثريي  و  الموقع  إلى  المتواجد  لمعصرة    زيارة  و  الجنوبية  السكر 

بمدخل مدينة شيشاوة بتأطير من األستاذ الباحث عبد العزيز آيت بنصالح حيث قدم للتالميذ جميع المعلومات التاريخية و  

ال هذا اللقاء تنظيم قد ت، و  2015مارس    8الهندسية و االقتصادية ذات الصلة بهذه المعلمة التاريخية، و ذلك يوم األحد  

الباحثحوار صحاف باألستاذ  النادي  أعضاء  بعض  جمع  بالمؤسسة  .  ي  الفنون  نادي  مع  بتعاون  النادي  أعضاء  قدم  كما 

"  العين الزرقا  "  لحويدة الغياتية، و  "  خربوشة  "  و ذلك باالشتغال على أغنيتي    "التراث الغنائي المغربي  "  عرضا حول  

 . 2015فبراير  26في  للحسين السالوي، و ذلك

حضره كل من الكاتب العام    لقاء مع ممثلين عن الجماعة القروية للمزوضيةنظم أعضاء النادي    2015ماي    29و في  

للجماعة و نائب رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس و أحد الموظفين بالجماعة بصفته فاعال جمعويا بالمنطقة، و طرح التالميذ 

ين الحاضرين إلى تقديم وعود بضرورة االهتمام بهذه المعلمة من األسئلة التي دفعت المسؤولخالل هذا اللقاء مجموعة  

الجماعة المتواجدة بتراب  النادي    . التاريخية  الصوتكما أنجز  و  بالصورة  وثائقيا  السكر األثري في    شريطا  عن معمل 

يونيو   األول من  إل  "المنسية  "  تحت عنوان    2015األسبوع  إشارة صريحة  اإلهمافي  النسيان و  الذي طال ى  هذه    ل 

و قد حرص النادي على توثيق تصوره لتثمين التراث المحلي  (.دقيقة    21مدة الشريط  )  المعلمة التاريخية البالغة األهمية  

صفحة عشرة  ست  من  لكتيب  بخصوص   بإصداره  اقتراحاتهم  و  النادي  أعضاء  شعور  جميل، ضمنه  فني  إخراج  في 

 .ناديهم لهذا الموسم ي تعرفوا عليها من خالل أنشطةالمعلمة التاريخية الت

لتقديم أعمال و إنتاجات نوادي التراث بالجهة و الذي نظمه مركز    بالمشاركة في الحفل الختاميو اختتم النادي أنشطته  

،  2015  يونيو  13التنمية لجهة تانسيفت ـ منتدى مراكش بدعم من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و ذلك يوم األحد  

 .التربوي، و كتيبه، و شريطه الوثائقي قدم النادي مشروعهحيث 

 . محمد عــادل. ذ: المقرر
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 تقرير عن اإلنتاجات التي قدمها النادي في الحفل الختامي 

 

 :منتوجين توثيقيين 2015يونيو  13قدم نادي التراث بثانوية القدس اإلعدادية ـ لمزوضية يوم األحد  

النادي    كتيباألول عبارة عن   التراث  "  من ست عشرة صفحة يحمل عنوان مشروع  و  يقدم بشكل موجز "نحن  ، و 

تعريف النادي، و تاريخ تأسيسه، و أهداف مشروعه، و مكونات هذا المشروع، مع تقديم تدخالت كل عضو من أعضائه  

عنها اإلجابة  حاول  التي  األسئلة  و  النادي  انشغاالت  بصفحة  .  بشأن  الكتيب  ذيل  تحتعرض  و  التي  ما  األهداف  من  قق 

الموسم هذا  ألنشطة  النادي  الحاضنين  .سطرها  و  النادي  يشرف  فنيا  إخراجا  أخرج  الكتيب  هذا  أن  بالذكر  الجدير  و 

 . لمشروعه

و قد  .  عن معصرة السكر بشيشاوة و التي شكلت محور أنشطة النادي لهذا الموسم  شريطا وثائقياأما اإلنتاج الثاني فكان  

إشارة إلى اإلهمال و النسيان الذي عانت منه هذه المعلمة التاريخية و التي يرجع تاريخ  "  المنسية  "  ـ  يلم با الفعنونا هذ

ميالدي عشر  السادس  القرن  نهاية  إلى  في  .تشييدها  الوثائقي  الشريط  هذا  توضيحات    دقيقة  21يقع  للمشاهد  ينقل  و 

ال أعضاء  أسئلة  و  المتخصص،  الباحث  لسان  على  انشنادي  تاريخية  بجماعة و  الجماعيين  المسؤولين  أجوبة  و  غاالتهم، 

 .لمزوضية ذات الصلة بموضوع تثمين تراث الجماعة المحلي و على رأسه هذه المعصرة التاريخية

محمد عادل بمساعدة التلميذة فاطمة الزهراء فضلو  . قدمه مؤطر النادي ذ عرض شفويو قد تم تقديم هذين المنتوجين في 

معززا بعرض صور و وثائق أعضاء النادي و مسؤولة عن لجنة الزيارات و األبحاث الميدانية به، ا من ا عضوهللا بصفته

 .بتقنية العرض اإللكتروني

 محمد عادل . المقرر ذ 

 

 تقرير عن عملية تسليم هدية مركز التنمية لجهة تانسيفت 

ز التنمية لجهة تانسيفت ـ منتدى مراكش، ة مركة هديسلم األستاذ محمد عادل مؤطر نادي التراث بثانوية القدس اإلعدادي

على الساعة الثانية عشرة تقريبا بقاعة األساتذة بثانوية القدس اإلعدادية ـ لمزوضية، للسيد    2015يونيو    20يومه السبت  

دية و  إلعداتذة امدير المؤسسة بحضور السيد مفتش التربية البدنية بنيابة شيشاوة و السيد الحارس العام و مجموعة من أسا

 . ثلة من أعضاء النادي

النشيطة بالمؤسسة، كما   النوادي  الطابعة رهن إشارة كل  التالميذ الحاضرين بوضع هذه  المدير جميع  السيد  و قد وعد 

إلجراء  المصاحبة  العمليات  من  االنتهاء  فور  ذلك  و  النادي  لمؤطر  تسليمه  و  توقيعه  و  استالم  محضر  بتحرير  وعد 

 . هوية لنيل شهادة السلك اإلعدادية الجلموحداالختبارات ا

 . محمد عادل. ذ: المقرر 
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 تقرير عن العرض التاريخي حول صناعة السكر بشيشاوة على عهد السعديين

 

العزيز  عبد  باألستاذ  النادي  أعضاء  جمع  تربويا  ثقافياـ  لقاء  بالمزوضية  اإلعدادية  القدس  بثانوية  التراث  نادي  نظم 

بقاعة    2015يناير    14، و ذلك يوم األربعاء  "صناعة السكر بشيشاوة على عهد السعديين  "  آيتبنصالح حول موضوع  

 . الساعة العاشرة و الربع صباحا المطالعة و التنشيط الثقافي باإلعدادية، ابتداء من

تراث بثانوية القدس و التي ينهجها نادي الفي إطار التربية على تثمين التراث المحلي و اإلقليمي  و يأتي تنظيم هذا اللقاء 

 .عدادية و يجعل منها اختيارا من بين اختياراته االستراتيجيةاإل

ذا اللقاء بكلمة ترحيب باألستاذ آيت بنصالح و بضيوف النادي،  ه  منشطة النادي التلميذة زينب الصحراويو قد افتتحت  

 .كما شكرت جميع من ساهم في تنظيم هذا النشاط المتميز

ليقدم للحاضرين بطاقة تعريف مفصلة عن األستاذ عبد العزيز    المنشطة التلميذ حمزة البوداليعد  مساو تدخل عقب ذلك 

 . نادي آيت بنصالح، كما حدد الهدف من استضافته بال

و استهل إثر ذلك ضيف النادي عرضه بتقديم نبذة موجزة عن تاريخ شيشاوة منذ ما قبل التاريخ إلى اآلن، مشيرا في كثير 

 .لى المكانة التاريخية المرموقة التي حظيت بها هذه المدينة العتيقةمن المحطات إ

،  قصب السكر اللتين شيدهما السعديون بشيشاوةإبراز القيمة التاريخية و االقتصادية لمعصرتي  كما ركز المتدخل على  

صد إخراجها من مناطق النسيان ملفتا انتباه أعضاء النادي إلى ما يعنيه ذلك من ضرورة االهتمام بهذه المعالم التاريخية ق

قتصادي داخل  نموية مختلفة تعيد لإلقليم ما فقده من وزن ا و اإلهمال، و لما ال العمل مستقبال على استثمارها استثمارات ت

 .المملكة المغربية

هان  م جعلت أذ1990و قد عزز األستاذ آيت بنصالح عرضه بتقديم صور لمعصرة زاوية بلمقدم بشيشاوة التقطها سنة  

ميذ الحاضرين تقترب أكثر من تصور هذه المعلمة التاريخية، كما بعثت فيهم شوقا كبيرا للتعرف عليها عن قرب، و التال

 . ته تدخالت و أسئلة أعضاء النادي إثر انتهاء األستاذ من إلقاء عرضههو األمر الذي عكس

التنقل   من مراكش لتقديم هذا العرض، و نوه بالتفاعل و عقب ذلك تدخل منسق النادي فشكر األستاذ على تحمله مشاق 

الذي أبان ع الذي حملته شروح األاإليجابي  الهام  التاريخي  المحتوى  التالميذ الحاضرون بشأن  العزيز آيت نه  ستاذ عبد 

شهر  .  بنصالح مستهل  في  بشيشاوة  السكر  قصب  لمعصرة  األثري  للموقع  ميدانية  زيارة  بتنظيم  النادي  أعضاء  وعد  و 

 .لمقبلمارس ا

 . و اختتم اللقاء في تربوي مثمر تخلله التقاط صور جماعية مع األستاذ عبد العزيز آيت بنصالح

 محمد عادل . ذ: المقرر 
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 ثانوية ابن ماجة التأهيلية، أمزميز

 

 الجمع العام التأسيسي : تقرير حول 

 

، ابتداء من الساعة  29/12/2014التأسيسي يوم السبت    عقد نادي الفكر واإلبداع بثانوية ابن ماجة التأهيلية، جمعه العام 

.  براهيم أيت إزي، محفوظ أعشاريإ:  ، وذلك بتأطير من األساتذة17.00إلى حدود الساعة الخامسة  15.00الثالثة زواال  

 .CDRTواألستاذ عبد العزيز السيدي عن مركز التنمية لجهة تانسيفت 

و انتخاب أعضاء مكتب    وتحديد برنامج العمل السنوي  و مجاالت اهتماماته  وخالل هذا الجمع تمت مناقشة أهداف النادي

من .النادي كال  شملت  التي  اهتمامه،  ومجاالت  النادي  بأهداف  فيها  عرفوا  المؤطرين  لألساتذة  بكلمة  الجمع  استهل  وقد 

 : م الحالي على النحو التاليبعد ذلك تم تحديد برنامج العمل السنوي للنادي للموس... التاريخ، التراث، الفكر، األدب 

 . ةتنظيم ندوات وعروض وفق المناسبات الوطنية والدولي

 .تنظيم أمسيات فكرية وقراءات

 CDRTاالشتغال على مشروع التراث الذي يؤطر مركز التنمية لجهة تانسيفت 

 . عرض أفالم تربوية أو مسرحيات ومناقشتها

 . تنظيم أسبوع ثقافي بالمؤسسة

 . ة الناديحائطية تتضمن أنشطاإلشراف على مجلة 

 : كما تمت هيكلة نادي الفكر واإلبداع على هذا النحو

 .محفوظ أعشاري:  إبراهيم أيت إزي و األستاذ: األستاذ : تــــأطيرحفصة الهريم :المقــررة ,سعيدة الزين :المنسقة 

 

 تقرير حول سير أشغال مشروع التراث 

التأهي بية على التراث، الذي يشرف عليه  لية بأمزميز في االشتغال على مشروع الترشرع نادي الفكر بثانوية ابن ماجة 

تانسيفت   لجهة  التنمية  في    CDRTمركز  كبيرا  دورا  لعبت  تاريخية  كتقنية  بالخطارات  التعريف  على  العمل  من خالل 

 . راوية وشبه الجافةصيانة الثروة المائية بالمغرب خاصة بالمجاالت الصح
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الناد بالموضوعواشتغل تالميذ  المهتمين  يناير    2014من نونبر  )  ، خالل األسدس األول  ي  ، على دراسة  (2015حتى 

توثيقية لهذه التقنية تشمل سياقها التاريخي مراحل تطورها، تقنية إنجازها، وكذا أهم إيجابيات هذا النظام في حفظ وصيانة  

 .نجليزيةصياغة هذه الدراسة باللغتين العربية واإلوتمت . الموارد المائية

 : إلى ( 2015أبريل  -فبراير)ستنتقل المجموعة خالل الطور الثانية  

بالحوز، قصد    المدينة وكذلك  الموجودة بمراكش  الخطارات  لبعض نماذج  القيام بخرجات استطالعية وزيارات ميدانية 

 .وقت الراهن ومظاهر تدهورهاإعداد دراسة توثيقية لواقع هذه التقنيةفي ال

 (. تم اختيار الفخار كمادة أولية لهذا العمل)ه التقنية تقريبي لهذ إنجاز مجسم 

 .إعداد عرض مسرحي للتحسيس بأهمية التراث المائي، وضرورة صيانته 

 (.تجهيز قاعة خاصة وإعداد سقايات داخل المؤسسة)إنجاز أعمال تقنية  

 

 حفصة الهريم :تقرير

 

 

 قرير حول مشروع التراث ت

بثان  الفكر  نادي  التأهيشرع  ماجة  ابن  عليه  وية  يشرف  الذي  التراث،  على  التربية  علىمشروع  االشتغال  في  بأمزميز  لية 

من خالل العمل على التعريف بالخطارات كتقنية تاريخية لعبت دورا كبيرا في . .  CDRTمركز التنمية لجهة تانسيفت  

 . المائية بالمغرب خاصة بالمجاالت الصحراوية وشبه الجافةصيانة الثروة 

األول    األسدس  بالموضوع، خالل  المهتمين  النادي  نونبر  )  واشتغل تالميذ  يناير    2014من  دراسة  (2015حتى  ،على 

ي حفظ وصيانة  توثيقية لهذه التقنية تشمل سياقها التاريخي مراحل تطورها، تقنية إنجازها، وكذا أهم إيجابيات هذا النظام ف

 .  الموارد المائية

 : إلى ( 2015ماي  -فبراير)الطور الثانية لتنتقل المجموعة خالل 

وكذلك   المدينة  بمراكش  الموجودة  الخطارات  نماذج  لبعض  ميدانية  وزيارات  استطالعية  بخرجات  القيام 

الت هذه  لواقع  توثيقية  دراسة  إعداد  تم  حيث  وأمزميز،  بتمصلوحت  وتحديدا  الراهن  بالحوز،  الوقت  في  قنية 

 .ومظاهر تدهورها

 (. تم اختيار الفخار كمادة أولية لهذا العمل ) بي لهذه التقنيةإنجاز مجسم تقري
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 .إعداد عرض مسرحي للتحسيس بأهمية التراث المائي، وضرورة صيانته

 . إعداد سقاية داخل المؤسسة

يونيو   13لتنمية لجهة تانسيفت، بمراكش يوم  ليتم تقديم حصيلة هذه األعمال في يوم ختامي من تنظيم مركز ا

2015 . 

 ة الزينسعيد تقرير

 الزيارة الميدانية لمدينة مراكشتقرير حول 

مشروع التربية    االشتغال علىإطار  في    ، 2015أبريل    26، يوم األحد  نادي الفكر بثانوية ابن ماجة التأهيلية بأمزميز  نظم

  زيارة ميدانية   بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط.  CDRT  التنمية لجهة تانسيفتعلى التراث، الذي يشرف عليه مركز  

، عالوة على بعض الحدائق المتميزة بالمدينة، وهي "جنان الحارتي" لبعض نماذج الخطارات الموجودة بمراكش المدينة

في الوقت  وخصوصيتها  هذه التقنية   ، قصد إعداد دراسة توثيقية لواقعو "عرصة موالي عبد السالم" وكذا حديقة "الكتبية" 

 .ذلك على الفضاء األخضر لمدينة مراكشكاسات ، وانعالراهن ومظاهر تدهورها

وقد أطر هذه الزيارة كل من الدكتور : إدريس جلولي )نائب رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت( والدكتور طارق هواري 

إبراه األستاذ  النادي  مؤطري  جانب  إلى  المركز(،  إزي)عضو  أيت  التالميذ   يم  عدد  وكان  أعشاري.  محفوظ  واألستاذ 

 ذكور(.  8إناث /  17تلميذ )  25دين المستفي

 الزين   سعيدة:  تقرير من إنجاز التلميذة
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، مراكش لمهن التربية والتكوين  المركز الجهوي  

 
 

تانسيفت بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف ي إطار مشروع المدرسة والتراث الذي يشرف عليه مركز التنمية لجهة  ف

ال.للفوسفاط نادي  تأسيس  التراث  تم  عل  وتأطير تربية  إشراف  تحت  بمراكش  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي  بالمركز 

، شعبة اللغة العربية بسلكيها  2015/ 2014األستاذ عبد العزيز السيدي، و الدكتور محمد فخر الدين، برسم السنة التكوينية  

 .لنادي وأهم أهدافه وأنشطتهوسنتعرض في هذا التقرير لتأسيس ا. انوي اإلعدادي والثانوي التأهيليالث

 :التأسيس

المتدربين األساتذة  بين  عام  جمع  عقد  بعد  النادي  والثانوي (  ات)أسس  اإلعدادي  الثانوي  بسلكيها  العربية  اللغة  بشعبة 

واستمعو النادي  أهداف  الحاضرون  تدارس  برنامج التأهيلي،وقد  جماعي  بشكل  المؤطرين،وسطروا  السادة  لعرضي  ا 

التراثي وحاألنشطة  األنشطة  هذه  تتطلبها  التي  الحاجيات  حددوا  كما  تنفيذها،  المزمع  هذه  ة  إلنجاز  الزمني  األفق  ددوا 

 ...  األنشطة

 : وكان برنامج األنشطة كالتالي

 ...  لد محمد فخر الدين: ل بالتربية على التراث عرضحول المفاهيم والمنطلقات واألسس التي يقوم عليها االشتغا 

النوادي العرض حول كيفية االش المنجزة،ومن ضمنها  تغال في  تربوية وكيفية تخطيط و تدبير وتقويم مختلف األنشطة 

 ... لألستاذ عبد العزيز السيدي: نادي التراث، عرض 

 :أهداف النادي وأنشطته

المراكشي على الخص المغربي  للتراث  التراثي أساسا في إعادة االعتبار  النادي  المتتمثل أهداف  أنواعه  ادي  وص بشتى 

عبر التعريف بمختلف المهن والحرف التقليدية المراكشية، خصوصا تلك السائرة في طريق االنقراض   والالمادي وذلك

 . واالندثار، والتحسيس بأهمية الحفاظ عليها وبعثها من جديد

للتعر مناسبا  النادي مجاال  أنشطة  إطار  في  برمجته  تمت  الذي  المسرحي  النص  وإبويشكل  المهن،  بهذه  أبعادها  يف  راز 

 .ية والفنية والجمالية وذلك في انسجام تام مع اهتمام شعبة اللغة العربية بمجاالت السرد والحكيالثقاف

 :جدول األعمال واألنشطة

 . القيام بخرجات ميدانية إلى األسواق للبحث في واقع هذه الحرف والمهن التقليدية -

 التقليدية إنتاج روبورتاج مصور حول الحرف  -

نص - ت  كتابة  مستوى مسرحي  على  سواء  التقليدية  الحرف  منتوجات  بتوظيف  وتشخيصه  راثي 

 .التشخيص أو الديكور والمالبس

 .تنظيم ورشات للرسم والصباغة إلعداد لوحات جدارية سيتم استعمالها في ديكور المسرحية -

 .تنظيم ورشات للحياكة والطرز -
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 :مستوى تقدم العمل داخل النادي 

 . د برنامج للعمل والشروع في إنجازهم التأسيسي تم إعداانعقاد الجمع العا بعد

 .تمت كتابة النص وتحديد الممثلين وبرمجة حصص أسبوعية للتداريب: بالنسبة إلى المسرحية

اقتناؤها  فقد تم اقتناء بعض لوازم الرسم والحياكة والطرز، وتم تحديد حاجيات أخرى سيتم  :  بالنسبة إلى الديكور

 . قريبا

 .  وعية للوقوف على مدى تقدم العمللقاءات أسبو تتم عقد 

 . كمال حمان –رشيد أسطس : تقرير

 

 . تقرير مركز حول أنشطة نادي التربية على التراث

التراث بالمركز  التربية على  التي تم إنجازها في إطار نادي  المركز جملة من األنشطة والفعاليات  التقرير  يتضمن هذا 

بمدينة مراكش، والذي يضم عددا من األساتذة المتدربين المنتمين إلى شعبة اللغة العربية    الجهوي لمهن التربية وللتكوين

ال الثانوي اإلعدادي والثانوي  السيدي والدكتور  بسلكيها  العزيز  الدكتور عبد  المكونين  بتأطير وإشراف األستاذين  تأهيلي 

 . م 2015/ 2014محمد فخر الدين في إطار السنة التكوينية 

لة من األنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بموضوع التربية على التراث، وقد توزعت هذه األنشطة بين  النادي جموقد برمج 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة مراكش وبين ما تم إنجازه داخل فضاءات أخرى ذات  ما تم إنجازه داخل  

 .طبيعة تربوية وجمعوية

مجموعات صغرى وورشات مثل ورشة التشكيل تحت إشراف  تم إنجازها في إطار خاليا وونشير إلى أن أنشطة النادي  

الع عبد  واألستاذ  الدين  فخر  محمد  الدكتور  التشكلية األستاذ  اللوحات  من  منها رسم مجموعة  الهدف  وكان  السيدي،  زيز 

افة المعدات واللوازم الضرورية لهذه  المرتبطة بموضوع التربية على التراث والحرف التقليدية، وقد تكلف النادي بتوفير ك

مراجعته النص وتنقيحه إلى جانب ورشة الرسم والتشكيل تم تنظيم ورشات خاصة بكتابة النص المسرحي و. الورشة الفنية

على مستوى  أو  النص  الضرورية سواء على مستوى  التعديالت  بعض  وإجراء  الممثلين  أداء  تقدم  مدى  على  والوقوف 

ت.  التشخيص تم  مواكما  يجعله نظيم  فعال  بشكل  واستثماره  به وصيانته  العناية  وسبل  التراث  مستديرة حول موضوع  ئد 

 . واالجتماعية والثقافيةرافدا من روافد التنمية االقتصادية 

وبعد إتمام عمل الورشات تم تجميع األعمال وتنسيقها وإعدادها للعرض الذي كان عبارة عن شريط وثائقي حول الحرف 

تقديم    التقليدية تم  وقد  التشكيلية،  واللوحات  المسرحي  العمل  إلى  باإلضافة  باالندثار  المهددة  تلك  وتحديدا  مراكش  بمدينة 

الن في  أعمال  فنية  ادي  ولوحات  عروضا  األخرى  هي  قدمت  التي  والتربوية  التعلمية  المؤسسات  من  عددا  ضم  حفل 

المادي والالمادي وتحاول التعريف بكافة المخاطر التي  ومسرحيات وأشرطة وثائقية تعنى كلها بموضوع التراث بنوعيه  

للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة الحفاظ   تتهدده، وقد تشكل الحضور من تالميذ المؤسسات الدراسية مما شكل فرصة هامة

 . على التراث

 

 .كمال حمان: تقرير
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 قَِصيَدة اَلشَّْمعَة

 نظم محمد بنعلي ولد أرزين 

 مبيت ثنائي

 القسم األول

 اَْعالَْش يَا اَلشَّْمعَة تَبِكي َما َطاْلْت الل ْيَاِلي 

 َوْشبِيْك يَالِل ي تَتِْهيَّاْ لَْبَكاْك ُكل ْ ِليالَ 

 اَْعالَْش َكاتْبَاتِي ُطوْل اَلِد يَجاْن َكاتاْلَِلي

 َوْشبِيْك يَالِل ي َوِل يتِي َمْن ذَا اَْلْبَكا ْعِليالَ 

 َسْهُر اَْنَجاِلي اَْعالَْش َكاتَْساَهْر َداَجْك َما

 َوْشبِيْك يَالِل ي َما ِرينَا لَْك فَاْلْبَكا ْمثِيالَ 

  اَْلْمعَاِلياَْعالَْش بَاْكيَا َوْنتِيَّ فَْمَراتَبْ 

 َوْشبِيْك يَالِل يِفيْك اَْوَصاْف اَْلعَاْشِقيْن ِصيالَ 

ْعتِي نَاْس اَْلْهَوى ْمثَاِلي  اَْعالَْش بَاْكيَا َروَّ

 اَرْك لَْهِطيالَ تَْنَصْرفِي بَْدرَ  َوْشبِيْك يَالِل ي

 اَْعالَْش بَاْكيَا َماَدالَْك لَْلبَاِكي ُو َساِلي

  َحالَْك ْكَحاْلتِي اَْنِحيالَ َوْشبِيْك يَالِل ي َظاَهرْ 

 اِلَى اَْنُشوْف لَْصِفَراَرْك يَْصفَاْر ُل اَْخيَاِلي 

 ِويالَ اَْنُشوْف لَْذبَْلتَْك َزاَدْت َخاْطِري اَْذبِيالَ 

ْ يَا اَلشَّْمعَة َسْلتَْك َرِد  ِلي اَْسئَاِلي   َلََلَّ

 اَْش بِيْك فَالل ْيَاِلي تَْبِكي َمَداْلِك اَْشِعيالَ 

 

 القسم الثاني 

ْ ِعْد ِلي َشْجَرا لَكْ   َسْلتَْك َلََلَّ

 َوْعالَْش بَاْكيَا َمَدالَكْ  

تَْك َواْشْنُهوَّ َداكْ   اَْش َكاْن قَص ْ

 ق ْ اَْخيَالَكْ اََشْنُهوَّ َداْك بَاْش رَ 

 َوْكَسا قَاْمتَْك َجْنَحالَكْ 

 َوتْبَاْت بَاْكيَا لَْحبَابَْك َوْعَداكْ 

 ْشِكي ْبَما فَْدَخالَكْ ِليَّ ُدوْن اَْخفَا اَ 

 َوْحِك ْقِصي ْتَْك نَْصغَى لَكْ 

تِي بَِها نَتْعَدَّاكْ   َونَا قَص ْ

 ِلي لَْو ِجيْت يَا اَلشَّْمعَة نَْحِكي لَْك ُكل ْ َما ْجَرا 

 تَنَسا اَْغِريْبتَْك َوتَْسْمِعي لَْغَراْيبِي اَْطِويالَ 

 اْدَخاِلي اِلَى بَاْكيَا َمْن نَاَرْك نِيَراْن فِي 

 َعدَّاْت ُكل ْ نَاْر ْفذَاتِي َوْجَواْرِحي اَْعِليالَ 

 ِويلَى بَاْكيَا بَْسقَاَمْك ُشِف اَْسقَاْم َحاِلي

 …اْم ُحب ْ ِليالَ َمْن قِيْس َواْرُث بَْعْد اَْفنَاْه ْسقَ 
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 الصناعة التقليدية  لوحة مسرحية حول حرف

 ياسين معبد 

 حرفة الفقيه 

 

 سالمي الغالي لحبابي  

 هل المكان 

 سالم معطر بالزهر ولكحوان

 التمر إلى تمر

 مزين كلوعو 

 والعمر إلى ختر 

 بالحكمة يتشمر 

 نسمعو ونطوعو  

 يالي البس الفهامة خيدوس 

 مطرز بضحكة الصبيان 

 محرزة فدان  دةور

 من دارني سكني

 نجمع الغلة

 من دارني سكني 

 نوفي النكلة 

 نورك يا قنديل 

 حال ظالمنا صباح 

 شمعة ضوي وتربي لفراح

 نوشمك يازين الطلة 

 على خذي خالة 

 نطلع جبالك العالية 

 حفيان 

 وعلى بابك بالفرح 

 نلبس الدربالة 

 أنا سري

 في السمخ و اللوحة 

 دوا إنور العقول 

 مشروحةالقلوب و يجعل 

 واش عرفتوني يا حضار 

 ويال جهلتو 

 شوفو صورتي في عين المحضار

 

 

 

 

 

 شادية

 حرفة العطار 

 

 ضحكي يا الستارة

 

 وتبرم يالقادوس 

 الالك في رياض العروس

 كتبيع الحركوص

 أنا لي تعرفني كل دار 

 ف كل دوار 

 الكبار وحتى الصغار 

 أنا لي زكاوتي فواحة 

 نبيع الحنة والمصلحة 

 د دوايايقص كلشي

 العمة والخالة 

 

 المطلقة وحتى الهجالة 

 ها السواك ها السواك 

 ذهنة الحكاك ها 

 ها الغسول

 ها حجاب القبول

 عمر شواري مايسخف

 ولي شم ريحتي علي مايتلف

 واش عرفتوني شكون أنا

 أنا هو مول لحمار

 أنا هو سيدكم العطار

 

 فاطمة كمال

 حرفة الدباغ 

 

 على ظهرك ناسج حروفي  

 شاك تلعب كفوفي ى حوعل

 تشتف تهيتف 

 تصنع لحن لموزون  

 المدفون من سر جلدك 

 ترسم التعريجة 

 على قلب الطعريجة  

 ولغابت على يدي ساعة نشريها 

 يا لكراب 

 يا مول لقراب

 خذ من صنعي

 هاد لجراب 

د الشراب  ر وبر   عم 

 أنا يدي تلعب فماك 

 و تلبس كل صباغ 

 أنا عم جلد و صوفة 

 أنا الدباغ
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 الغنيد عب

 حرفة الخياط 

 

 يا برد الليالي 

 ومنين دوز 

 كاشوشك وكبتي على 

 رخات الرباط

 كسيتك يا لعريان

 وحميتك من كسا الزمان  

 بنتي بنت بعين 

 تلبسك و تلبس خرين 

 يا لي دافع الكسدة حيط

 تروى،وال تسرب الخيط 

 تولي شفايا 

 بال قنب معكول حدايا 

 إيال تغمدوعينيك 

 نحيك بياضك سترة 

 الزربان  نادميا ب

 يا الدهر لمنهوك 

 يا معاول البنايا 

 ال نوضوا من حدايا؟؟؟  قلعوني و

 مينة  

 نساجة الزرابي

 

 و صنعتي يا مجمع الحضار

 هي حرفة كل عياالت القصر و الدشر و الدوار 

 نهار العيد يا سيادي 

 الناس تقلب السفود و الشواية 

 ايةو انا همي على بطانتي نملحها و نخبيها تحت الضو

 و على ريحة الجلد نتف الصوفة و نشفها 

 نقرشلها و نمشطها و نغزلها 

 ومع حبابات الدوار و صينية أتاي و زوج اوتاد

 الال زبيدة تمشي و تجيني مزروبة

 و على وجهها رسمات ايتسامتها المحبوبة

 نبني دار في قلب بيتي

 ولي فيه مقامي و شرابي و ماكلتي

 ا نربي بنتي و نكبرها و نزينه

 حتى تصبح عروس زاهية األشكال و األلوان 

 يتمناها الفقير، و مول االعيان

 و حتى الوزير و موالي السلطان 

 واش عرفتو مقصودي يا مجمع الحاضرين و الحاضرات

 صنعة إيدي مزينة البيوت و الصالونات 

 .أنا نساجة الزرابي ، حرفة المغربيات الغرات
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 ع النادي تشكيلية من ابدا لوحاتنمادج من 
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 " المغربية الثقافة  ومستقبل  المغربي التراث : "  عنوان  تحت دراسي م يوتقرير حول 

 اللغة  شعبة  بمراكش  والتكوين التربية  لمهن  الجهوي  والمركز  العربية  اللغة  وكلية  تانسيفت  لجهة  التنمية  مركز  نظم

 ،" المغربية  الثقافة  ومستقبل  المغربي  التراث: "  عنوان  تحت يادراس  يوما  التراث،  على  التربية  مشروع  إطار  في  العربية،

 . بمراكش العربية اللغة  بكلية إقبال شرقاوي العالم بمدرج 2015 أبريل 30 الخميس يوم

 االفتتاحية  الكلمة  وكانت  الدين،  فخر  محمد.  ود  المودن   حسن.  ود  يقطين  سعيد.  د  من  كل  الدراسي   اليوم هذا  في  شارك  وقد

 رحب   التنمية  مركز  رئيس  كلمة  تلتها  ثم  المغربي،  تراثنا  على المحافظة  أهمية  على  فيها  شدد   الذي  المودن   نسح  للدكتور

 التراث  وقيمة  بأهمية  بالوعي  تنشر  والتي  والملتقيات  والندوات  الدراسية   األيام  هذه  مثل  أهمية  على   وأكد  بالحضور،  فيها

 وفقهه  وفهمه  وتوظيفه  التراث هذا   استثمار  على  والقدرة  الماضي،  التراث   بين  التوفيق  وكيفية  والنهضة،   التقدم  في   والثقافة

  ودورهما  والثقافة،  التراث  أهمية  على  كذلك  ركزت  التي  يقطين سعيد  الدكتور  كلمة  لتأتي  .مكوناته  جميع  في  تفريط  وعدم

 والثقافية  الشعبية  والثقافة  لمةعاال  الثقافة  وهي  خصوصا   والمغربية   عموما  الثقافة  أنواع  بين كما  ونهضتها،  األمم  تقدم  في

  وأن   باألمة، وعالقته التراث مفهوم وأوضح ودورها، وأثرها منها واحدة كل وخصائص مفهوم  تقريب محاوال الجماهيرية

  وثقافتها  تراثها جعل مما  أمة  دولة أي مركزية دولة دائما كان المغرب أن رغم االستعمار  وليد"  جغرافيا"  الحديث المغرب

 .يميزها عالميا وغنى وتميُّز صيةخصو لها

 حول  كانت  فقد  والتكوين التربية  لمهن  الجهوي  بالمركز  العربية  اللغة  شعبة  رئيس  الدين  فخر  محمد  الدكتور  مداخلة  أما 

  .العقود عبر المفهوم هذا وتطور وأصنافه وأنواعه التراث مفهوم فيها قدم ، والمنطلقات المفاهيم التراث

 إسهامات  وأوضحوا  العالمية والثقافة  التراث  مع  تتكامل  المغربية  والثقافة  التراث  أن  على  المحاضرون  األساتذة  أجمع  وقد

  الدكتور   ونبه  .عوامل  لعدة  األخيرة  العقود  في  ضعف التأثير  هذا  لكن  الماضي،  في  العالمي  التراث  في  المغربي  التراث

 المثقفون   وخصوصا  المجتمع،  الفئات جميع  مسؤوليتها  مليتح  العالمية  إلى  المغربية  الثقافة  نقل  أن  إلى  المودن   حسن

 .الغاية هذه تحقيق في المغربية والمدرسة التعليم دور أكد و والنخبة،

  ما   تملك   وأنها  المغربية الثقافة مستقبل حول كبير تفاؤل فيها أظهر العربية  اللغة كلية عميد  للسيد بكلمة الدراسي اليوم وختم

  الدعوة   تلبية  على   والمحاضرين  الحضور  شكر  كما  والتطور، اإلقالع  هذا   شروط  لها  توفرت  هي   إن   مؤثرة  عالمية  يجعلها

 ."وثقافته تراثه عن  مسؤول وكلنا راع كلنا"  : الختام مسك  النبوي االقتباس  هذا جاعال
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كيعبد الكريم الخطابي، وار   ثانوية    

 
 

Compte-rendu des séances organisées dans le cadre du projet 

« Education au patrimoine » 

Première séance 

  

Lors de cette première visite de notre établissement « Lycée secondaire qualifiant 

Abdelkrim El khattabi » (délégation kelâa des sraghnas ) effectuée par M. Essaydi Abdelaziz , 

superviseur du projet au sein du cdrt à et qui a présenté le cadre général du projet et ses 

objectifs en présence de l’encadrante/animatrice du projet Mlle. KABIL ouisal et du 

directeur de l’établissement M. Taoussi Mohamed, il a été décidé de lancer le 

commencement des activités prévues dans le cadre du projet « Education au patrimoine » 

en commençant par la création d’un club culturel. 

Objet de la séance : 

- Création du club culturel  

- Présentation des recherches réalisées par les élèves sur le patrimoine poético musical au 

Maroc 

- Rappel du cadre général du projet et mise en place du planing des activités. 

Lieu de la rencontre :  

Lycée secondaire qualifiant Abdelkrim ALKHATTABI 

Date et heure de la réunion : 19 Janvier 2015 de 14H à 17H 

 Personnes présentes: M.ESSAYDI Aziz (superviseur du projet)- Mlle. KABIL Ouisal 

(Animatrice du projet) - M.TAOUSSI Mohamed (Directeur de l’établissement) - Elèves 

bénéficiaires (2ème année du baccalauréat) 

Objectifs à atteindre :  
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 - Sensibilisation du public cible à l’importance du projet 

 - Recueillir les premières représentations sur le patrimoine oral au Maroc et discuter les 

recherches des élèves  

Activité du jour : 

 Organisation d’une table ronde afin de discuter l’importance du patrimoine oral comme 

fondement de l’identité marocaine. 

Présentation des recherches ( et des représentations) des élèves sur le patrimoine poético-

musical au Maroc (selon les régions) 

Points secondaires : 

- Mise au point du planning des activités suivantes  

- Préparation à la séance prochaine : fixation de l’activité , formation de groupes et 

répartition des tâches entre les élèves 

- Recommandations de quelques ouvrages à consulter 

Date et lieu de la prochaine séance : Après la récupération du matériel du cdrt puisqu’il est 

indispensable pour la réalisation des activités prévues.  

Deuxième séance 

 

Objet de la séance : 

- Présentation des recherches réalisées par les élèves sur le patrimoine poético- musical au 

Maroc  

Démarche suivie : Travail en groupes 

Lieu de la rencontre : Lycée secondaire qualifiant Abdelkrim ALKHATTABI 

Date et heure de l’activité : 02 Mars 2015 de 12H à 14H 

 Personnes présentes: Mlle. KABIL Ouisal (Animatrice du projet) - M.TAOUSSI Mohamed 

(Directeur de l’établissement) - Elèves membres du club (bénéficiaires élèves de la 

deuxième année du baccalauréat) voir la feuille d’émargement. 

Objectifs à atteindre :  

 - Présenter et discuter les données collectées par les élèves sur le patrimoine oral au Maroc  

 - Recueillir et organiser les recherches des élèves sur AL MALHOUNE  

L’activité du jour porte sur les éléments suivants: 
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- Organisation d’une table ronde afin de discuter l’importance du patrimoine oral 

comme fondement de l’identité marocaine. 

- Présentation des recherches des élèves sur le patrimoine poético-musical au 

Maroc (d’une manière générale, selon les régions) 

- Répartition des élèves en groupes de travail et répartition des tâches 

- Chaque groupe est chargé de travailler sur un axe précis : 

- Présentation des genres poético-musical au Maroc  

- Présentation du genre AL MALHOUNE : 

- Histoire et évolution du genre 

- Définition du genre 

- Caractéristiques formelles et prosodiques des poèmes du Malhoune 

- Thématiques des poèmes du Malhoune 

- Les fonctions des Hommes du Malhoune 

- Les traditions de la communauté du Malhoune 

- Les instruments utilisés dans l’interprétation des Qsaids Al Malhoune 

- Les vedettes du Malhoune au Maroc notamment à Marrakech 

Points secondaires : 

Fixation de l’activité de la séance prochaine : chaque groupe devra porter son travail réalisé 

sur un support écrit  

Recommandations de quelques ouvrages à consulter pour compléter leurs recherches 

Date et lieu de la prochaine séance :  

Samedi 07 Mars 2015 au lycée secondaire qualifiant Abdelkrim Alkhattabi  

Troisième séance 

Objet de la séance : Présentation des recherches réalisées par les élèves sur le patrimoine 

poético- musical au Maroc  

Démarche suivie : Travail en groupes 

Lieu de la rencontre : Lycée secondaire qualifiant Abdelkrim ALKHATTABI 

Date et heure de l’activité :Samedi 07 Mars 2015 de 8H à 12H  

 Personnes présentes: Mlle. KABIL Ouisal (Animatrice du projet) - M.TAOUSSI Mohamed 

(Directeur de l’établissement) - Elèves membres du club (bénéficiaires élèves de la 

deuxième année du baccalauréat) voir la feuille d’émargement. 
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Objectifs à atteindre :  

 - Mettre au point le contenu des recherches 

effectuées par les élèves et le mettre sur un 

support écrit 

L’activité du jour porte sur les éléments 

suivants: 

Les groupes désignés lors de la séance 

précédente entreprennent aujourd’hui la 

rédaction des recherches discutées et rectifiées 

.Il est à rappeler que chaque groupe est chargé 

de travailler sur un axe précis : 

- Présentation des genres poético-musical 

au Maroc  

- Présentation du genre AL MALHOUNE : 

- Histoire et évolution du genre 

- Définition du genre 

- Caractéristiques formelles et 

prosodiques des poèmes du Malhoune 

- Thématiques des poèmes du Malhoune 

- Les fonctions des Hommes du Malhoune 

- Les traditions de la communauté du 

Malhoune 

- Les instruments utilisés dans 

l’interprétation des Qsaids Al Malhoune 

- Les vedettes du Malhoune au Maroc 

notamment à Marrakech 

Points secondaires : 

Fixation de l’activité de la séance prochaine : 

chaque groupe devra achever sa tâche. 

Date et lieu de la prochaine séance :  

16 Mars 2015 au lycée secondaire qualifiant Abdelkrim Alkhattabi  
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Rapport final sur les activités du club culturel  

Objet de la rencontre: présentation finale des travaux des clubs scolaires Dans le cadre du 
projet « Education au patrimoine » 

Lieu et date de l’événement :Samedi 13 juin 2015 au club de l’enseignant à Marrakech de 
9h à 14h30 

Membres présents : Animatrice du club Mlle. KABIL Ouisal +le directeur de l’établissement + 
élèves 

Le club culturel « Education au patrimoine » du lycée qualifiant Abdelkrim Al Khattabi 
dépendant de la délégation des Kelaa des Sraghnas s’est présenté le samedi 13 juin 2015 au 
club de l’enseignant à Marrakech afin de présenter le bilan de ses activités menées le long 
de l’année scolaire 2015 sous l’encadrement de son animatrice Mlle. KABIL ouisal. Il est à 
rappeler que le club a choisi comme thème de son projet : « La valorisation du patrimoine 
immatériel de la région de Marrakech. Cas du Malhoune ». Les activités présentées par le 
club lors de cette journée de clôture sont les suivantes :  

Exposition des travaux des élèves dans la salle (traces écrites de recherches et exposés des 
ateliers) ; 

Présentation du bilan des activités du club à travers une projection de photos et de vidéos 
exposant les travaux des ateliers: recherches et exposés autour du malhoune , 
entraînements à la pièce théâtrale ; 

Projection de la matinée culturelle organisée le 21 mai 2015 au Lycée Abdelkrim Al Khattabi 
sous le thème « Le Malhoune art, patrimoine et histoire » et dont les composantes sont :  

Exposés et saynètes présentés par les élèves présentant et définissant le malhoune. 

Exposition des travaux des élèves dans la salle (traces écrites de recherches et exposés des 
ateliers) 

Interventions autour du Malhoune présentées par : 

1- Dr. Elhassan CHAOUKI « Le poème du malhoune : un document historique. Etude du 
poème « El warchane » de CHEIKH JILALI MTHIRED » 

2- M.Reda ELBACHIR « La symbolique dans le malhoune. Etude du poème « Chamaa » de 
Ben ali wald arzine 

Interprétation de la pièce théâtrale « Al harraz » de Cheikh jilali MTHIRED par les élèves du 
club. 

Lecture de poèmes du malhoune produits par les élèves  
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لمحاميداانوية االعدادية طارق بن زياد،  الث  

 
 

 تقرير اجتماع  

العاشرة والنصف   بالثانوية االعدادية طارق بن زيادلمحاميد، هذا اللقاء جمع بين ممثلي عن مركز التنمية لجهة  الساعة 

المشروع ومنسق  التنمية  مركز  الرئيس  نائب  السيد:  تانسيفت،  العزيز  عبد  واألخ  ادريسالجلولي  المكتب  األخ  ي عضو 

سسة طارق بن زيـــــــاد لمحاميد، تحت لمشروع الثراتي، مع مؤطري نادي التراث بمؤوعضو لجنة اإلشراف على هذا ا

 : وقد تم التطرق للنقط التالية. إشراف السيد رئيس المؤسسة

رة حة و المتمحــوالرائدة والناج  2012تم اختيار التنسيق مع مؤسسة طارق بن زياد، استمرارا وتتويجا لتجربة   •

 .حول موضوع التراث والمدرسة 

الموسم   • إطار  في  االتفاق،  موضوع  تم  على  لالشتغال  والمؤسسة  التنمية  مركز  بين  التنسيق  الحالي،  الدراسي 

قسم  لترسيخ  وتطويــــره  المحلي  التراث  على  الحفاظ  في  األساسية  المحاور  كأحد  مراكش،  بمدينة  الحدائق 

 .االنتماء والمواطنة

وتجهيز المؤسسة بالحاجيات الالزمة   هد ممثلي مركز التنمية في إطار التنسيق، بالقيام بعمليات التأطير والتتبععت •

التراث لنادي  التطبيقية  باألعمال  الخاصة  االشتغال  التربوية .  وأدوات  الخرجات  بمصاريف  التكفل  باإلضافة 

 . ة النخيلالمزمع تنظيمها للتالميذ المستفيدين لمختلف الحدائق وواح

تنمية لجهة تانسيفت على الساعـــــة الثالثة بعد  ثم تسليمنا الحاجيات التي يحتاجها النادي وذلك يوم من مقر مركز  •

 . الزوال

حــدائق المنارة، الحارثي، موالي عبد السالم  )لبعض تالميذ المؤسسة الى حدائق المدينة  (  جوالت)سننظم رحلة   •

 . 2015مارس  21س وذلك يوم الخمي(و واحة النخيل 

تربوي   • لقاء  تعليمية  ) عقد  ب(محاضرة  المؤسسة  تالميذ  السبت  لفائدة  يوم  يؤطرها 2015أبريل    18المؤسسة   ،

 . الدكتور عبد اإلله امدس، أستاذ بكلية العلوم

 

 التقرير السنوي التركيبي ألنشطة نادي التراث 

 

من طرف مؤطري النادي األستاذين عبد العزيز وهبي  نظم نادي طارق بن زياد للتراث مجموعة من األنشطة والورشات 

اإلشراف المباشر لرئيس المؤسسة عبد المحسن ريان، وبالتنسيق والتعاون مع جمعية مركز التنمية تحت    وعصام نعوم

 : وكان البرنامج على الشكل التالي .لجهة تانسيفت
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 : 2015مارس  11اللقاء التنسيقي ليوم األربعاء 

لجهة تانسيفت، النائب األول للرئيس األخ ادريس جلولي واألخ عزيز السيدي مع    عية مركز التنميةجمع بين ممثلي جم

مؤطري نادي طارق بن زياد للتراث تحت إشراف السيد رئيس المؤسسة، وقد تم من خالل هذا اللقاء اختيار التنسيق مع  

وتتوي استمرارا  بن زياد  االعدادية طارق  لتجربة  الثانوية  التراث  لا  2012جا  المتمحورة حول موضوع  والناجحة  رائدة 

موضوع  .  والمدرسة على  باألشغتال  واإلعدادية  الجمعية  بين  التنسيق  الحالي،  الدراسي  الموسوم  إطار  في  االتفاق  وتم 

ثقافة  لترسيخ  وتطويره  المحلي  التراث  على  الحفاظ  في  األساسية  المحاور  كأحد  مراكش،  بمدينة  االنتماء    الحدائق 

 .طنةوالموا

وتعهد ممثلي الجمعية في إطار التنسيق، بالقيام بعمليات التأطير والتكوين وتجهيز المؤسسة باألجهزة وأدوات االشتغال، 

 . مع تمويل الخرجات والرحالت المزمع تنظيمها للتالميذ المستفيدين

 :2015مارس  12زيارة المقر ليوم 

لم التراث بزيارة  نادي  القام مؤطرو  تانسيقر جمعية مركز  لجهة  الخميس  تنمية  الساعة    2015مارس    12فت يوم  على 

 .الثالثة بعد الزوال، وقد تم تزويد النادي باألجهزة واألدوات لالشتغال

 : 2015مارس  14ورشة هيكلة نادي طارق بن زياد للتراث يوم السبت 

السبت    التراث يوم  لنادي  ال  2015مارس    14تم تنظيم االجتماع األول  الساعة  الزعلى  التالميذ  ثالثة بعد  وال بحضور 

التراث نادي  ومؤطري  مع .المستفيدين  وأهدافه  النادي  تعريف  تضمنت  للمتعلمين،  شروحات  تقديم  البداية  في  تم  وقد 

التراث اإليكولو الموسم، وقد تخلل هذا اللقاء، تنظيم ورشة تناولت  المزمع تنظيمها خالل هذا  إلى األنشطة  جي  اإلشارة 

على حدائقها، فقسم التالميذ إلى مجموعات بأسماء مختلفة، مجموعة النخيل، الكتبية،  من خالل التعرف    لمدينة مراكش،

للمدينة  االيكولوجي  الفضاء  حول  مسابقة  شكل  على  مجموعة  كل  من طرف  تقارير  تمت صياغة  وقد  المنارة،  أكدال، 

ودورها أهميتها  إلى  اإلشارة  مع  بالحدائق،  والحضا  المتعلق  وتمالتاريخي  والتنموي،  فيديو    ري  ذلك عرض شريط  بعد 

حول حدائق المدينة ووضعيتها الحالية، وفي األخير، تم اختيار التلميذة أميمة أفقير منسقة النادي، وانتهى اللقاء بصياغة  

 .تقرير من لدن التالميذ

 :2015مارس   21نشاط ترفيهي تحسيسي بمناسبة عيد األم ليوم 

  21يوم السبت " شباب في حركة" ف مؤطري النادي بالتعاون مع جمعية التراث تحت إشرا اركة تالميذ ناديحضور ومش

وقد تخلل هذا النشاط عدة عروض  .  بمناسبة عيد األم"  رفقا بأمهاتنا" لنشاط ترفيهي تحسيسي تحت عنوان    2015مارس  

 .مسرحية وفقرات غنائية تحتفي باألم في عيدها المجيد

 :2015مارس  25األربعاء مدينة مراكش يوم عية لبعض حدائق خرجة استطال

على    االشتغال  إطار  وفي  زياد،  بن  التراث إلعدادية طارق  نادي  وأعضاء  أطر  قبل  من  المسطر  البرنامج  مع  تماشيا 

وبالتنسيق مع األستاذ عزيز السيدي،  "  جمعية مركز التنمية لجهة تانسيفت"  محور حدائق مراكش بالشراكة والتعاون مع  

إلى حدائق المنارة وجنان الحارثي وعرصة    2015مارس    25ربعاء  خرجة لفائدة التالميذ أعضاء النادي يوم األ  تم تنظيم

 : موالي عبد السالم، وكان برنامج هذا النشاط على الشكل التالي

حافلة ل  ن ثانوية طارق بن زياد االعدادية على متن الانطلقت خرجة أعضاء نادي التراث علىالساعة الثامنة والنصف م

في    20 متجهين  المؤسسة،  تالميذ  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعية  رئيس  السيد  وبحضور  مؤطرين  ثالث  يرافقها  منخرطا 



31 
 
 
 

التقليدية   الصناعة  مجمع  زيارة  ثم  السالم،  عبد  موالي  عرصة  ذلك  وبعد  الحارثي  جنان  ثم  المنارة  حدائق  البدايةنحو 

 . ستغلين قربه من حديقة موالي عبد السالمم

تقديم عدة شروحات خالل هذه الخرجة حيث ذكر المؤطرون بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه الحدائق كتراث   تم  وقد

 . ايكولوجي ومكون هوياتي للمدينةالحمراء

م المعلومات  التالميذ على مجموعة من  اطلع  الحارثي،  بحديقة  تواجدنا  المكتوبة ضمن  وأثناء  واللوائح  الصور  ن خالل 

حديقة، والتي سهرت على هيكلتها واعداد  فضاء هذه ال

م تحت  تنظيمها  البيئة  لحماية  السادس  محمد  ؤسسة 

رئاسة األميرة الجليلة لالحسناء بالشراكة مع مجموعة  

 . من الفاعلين

الري   تقنية  على  المكان  عين  في  التالميذ  اطلع  وقد 

انشا وطرق  سقي  بالخطارات  في  وأدوارها  ئها 

عبر المدينة  وحدائق  تاريخية،   األغراس  حقب 

خ أخرى  قيمة  معلومات  إلى  بواحة  باإلضافة  اصة 

 .النخيل

الى عرصة موالي عبد   ذلك  المجموعة بعد  وستتوجه 

تعرف   التقليدية حيث  الصناعة  إلى مركب  ثم  السالم، 

التقليدية   والصنائع  الحرف  بعض  على  المتعلمون 

المر المنتوجات  العريقة  بعض  فيها  بما  بالمدينة  تبطة 

 .معروضة في أروقة هذا المجمعوالقطع ال

جنان   حديقة  الى  الفريق  عاد  زواال  الواحدة  وفي 

واستمرت   جماعية  غذائية  وجبة  تناول  وتم  الحارثي، 

التواصلي   التحسيسي  التربوي  نشاطها  في  المجموعة 

  أغاني ...  أسئلة    –تنشيط وترفيه    –نقاشات مفتوحة  )

المؤسس...(  تراثية   إلى  الرجوع  ساعة  دقت  أن  ة  إلى 

الزوال بعد  الثالثة  الساعة  النادي  :  حوالي  ليضرب 

خالل  واالستثمار  التقييم  لجلسة  لمنخرطيه  موعدا 

 . الحصة األسبوعية لمساء يوم السبت

تقييم واستثمار الخرجة االستطالعية لبعض حدائق  

 : 2015مارس   28مدينة مراكش ليومه السبت 

السبت  ت ا   ابتداء من  2015مارس    28م تنظيم ورشات يوم  تقييم واستثمار معطيات  الساعة  الزوال، تضمنت  لثالثة بعد 

وقد دون كل  (  عرصة موالي عبد السالم  –الحارثي    –المنارة  )الرحلة االستطالعية، وتم التطرق لكل حديقة على حذة  

المعطيات والمعلومات في دفت التراث كل  النقاش، إلى انجاز مطوية تحمل  مشارك في نادي  ليتحول  شعار  ر خاص به، 

 .ينة مراكشالنادي وتتضمن بطاقة تعريفية لبعض حدائق مد
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 : 2015ابريل   15 تنظيم ورشة موضوعاتية بالمؤسسة حول حدائق وواحة النخيل بمراكش يوم السبت

من الساعة الثالثة إلى الخامسة والنصف بعد الظهر، تمحورت    2015ابريل    18تم تنظيم ورشة موضوعاتية يوم السبت  

ديش أستاذ بكلية العلوم ومهندس دولة وواحة النخيل بمراكش وقد نشط محاور هذا اللقاء، السيد عبد االله م  حول حدائق

ر عضوي جمعية مركز التنمية لجهة تانسيفت األخوان ادريس مختص في دراسة حدائق وواحة النخيل بمراكش، بحضو

الورشة مؤطرا   العزيز وهبي  جلولي و عزيز السيدي وقام بتنسيق بين فقرات هذه  التراث باإلعدادية األستاذ عبد  نادي 

مؤسسة،  في البداية، تناول الكلمة السيد رئيس ال.  واألستاذ عصام نعوم تحت اشراف رئيس المؤسسة عبد المحسن ريان

اإلعدادي انفتاح  اطار  في  تانسيفت،  لجهة  التنمية  والشراكة مع جمعية مركز  بالتنسيق  الكريم ومنوها  بالحضور  ة  مرحبا 

للورشة بالتفصيل لعدة محاور   المنشط  المدني، وبعد ذلك تطرق االستاذ عبد االله  المجتمع  على محيطها وعلى فعاليات 

ي وجنانات المدينة وواحة النخيل، وقد قدم معلومات مستفيضة ودقيقة شخص  تاريخ حدائق مراكش، بما فيها عراصهمت  

الطبيع الناحية  الحدائق من  هذه  حاالت  بالخصوص  من خاللها  مركزا  وتدهور،  هشاشة  من  تعانيه  وما  وااليكولوجية  ية 

 . على واحة النخيل

خاطر، موضحا مضامين الميثاق البيئي، الذي كما أشار كذلك إلى التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه الم

ستدامة بصيانة التراث اإليكولوجي بالمدينة،  يعتبر كإطار الشتغال العديد من الشركاء والفاعلين لتحقيق أهداف التنمية الم

العالي   التعليم  ومؤسسات  البلدي  بالمجلس  العلوم)واألمريتعلق  ومؤسسة(  كلية  السياحة،  مندوبية  الثقافة،  محمد   وزارة 

 .السادس للبيئة التي تترأسها األميرة الجليلة لالحسناء

ل طرح المتعلمين المشاركين، سواء من نادي أعضاء التراث  وفي المحطة الثانية لهذه الورشة، فتح باب النقاش من خال 

، أجاب عنها أو ضيوف اللقاء أسئلة متنوعة عكست غيرة المتعلمين ورغبتهم في التعرف على خصوصيات مجالهم البيئي

 . األستاذ بدقة وتفصيل، وضرب ألعضاء النادي موعدا قادما

 :  2015يونيو  05اعداد المنتوج النهائي لنادي التراث ليوم السبت 

يونيو على الساعة العاشرة صباحا، حضره تالميذ أعضاء التراث تحت اشراف مؤطري النادي،    05عقد لقاء يوم الجمعة  

مفصل تضمن كل األنشطة والورشات التي تم تنظيمها خالل هذا الموسم، حيث تم اطالع    حيث تم استعراض شريط فيديو

التي تحتوي النادي على المطوية  المدينة مرفقة ببطاقة تعريفية لكل حديقة،    أعضاء  النادي وصور لبعض حدائق  شعار 

توج النهائي لنادي التراث للمشاركة به  ذه الورشة، التي توجت بإعداد المنوبعد ذلك قدم اعضاء النادي اقتراحاتهم خالل ه 

 . 06/2015/ 13في الحفل الختامي المزمع تنظيمه يوم 
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 . امي لمشروع التربية على التراث مقدمة في اللقاء الختتقرير حول األنشطة ال

 

السبت   يومه  التراث  على  التربية  لمشروع  الختامي  اللقاء  في  للتراث  االعدادية  زياد  بن  ثانوية طارق  نادي   13شارك 

 .يونيوبنادي المدرس التابع لمؤسسة األعمال االجتماعية مراكش  

 الية  وفد تم تقديم خالل هذا الحفل األنشطة الت

 وقد تضمن المحطات التالية  .  2015  - 2014موسم الدراسي  تالوة التقرير السنوي التركيبي ألنشطة النادي لل- •

 مارس 11اللقاء التنسيقي ليوم االربعاء  -

 مارس  14ورشة هيكلة نادي طارق بن زياد للتراث يوم السبت  -

 مارس 12نشاط ترفيهي تحسيسي بمناسبة عيد األم ليوم  -

 مارس 25بعض حدائق مدينة مراكش يوم األربعاء طالعية لخرجة است -

 مارس  28ييم واستثمار الخرجة االستطالعية يوم السبت تق -

السبت   - يوم  بمراكش  النخيل  وواحة  حدائق  بالمؤسسة حول  ورشة موضوعاتية  من   15تنظيم  أبريل 

 المهندس واالستاذ الجامعي عبد االله مريشتنشيط 

 يونيو  5دي التراث يوم السبت اعداد المنتوج النهائي لنا -

 . ورا لكل النشطة والورشات المنظمة خالل هذا الموسم عرض شريط في فيديو يتضمن ص •

 .لصور و فقرات المطوية التحسيسية power point    عرض •

ألهم   عرض المنتوج النهائي لنادي التراث تجسد في وثيقة تربوية عبارة عن مطوية تحمل شعارا للنادي وصور •

مذيلة ببطاقة تعريفية لكل حديقة تم انجازها من طرف اعضاء نادي التراث تحت اشراف   مدينة مراكشحدائق  

 . ومساعدة مؤطري النادي 

 

 

 عبد العزيز وهبي:المقرر 
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المحاميد  ،ثانوية عبد هللا إبراهيم التأهيلية   

 
 

 المدرسة والتربية على التراث  

 :زش تانسيفت الحوتنمية جهة مراكإليكم أيها األحبة في مركز 

أحييكم، وأثمن الجهود المشكورة التي تبذلونها من أجل تنمية هذه الجهة المجاهدة من وطننا العزيز، كما أعبر لكم عن 

إحساسي بالفخر النتمائي إلى اللجنة الثقافية التابعة لهذا المركز النشيط، وأفصح عن اعتزازي بالمساهمة في هذا النشاط 

 .حافظة على وتثمين التراث المادي والالمادي بجهتنانجاز مشروع المتتاحيالنطالق إاالف

 :إليك يا بوعابد

وألنك تريد لمن تحب وتهوى أن يكون في أفضل صورة، بل من شدة عشقك له وحماسة غيرتك عليه تود منه أن  ...  

 ... اهره قسوة وتجنيمما يبدو في ظايكون مجسدا ألزهى مثال، فإن حديثك له أو عنه ال بد أن يتسم بالكثير 

إلى  ...   سوى  االستناد  أو  االعتماد  استطاعتك  في  يكن  ولم  قاهرة،  في ظل ظروف شخصية  هذه  ورقتك  هيأت  وألنك 

ذاكرتك، فإن ما سيرد فيها من أفكار وآراء، وما ستقدم خالل فقراتها من معطيات وأحكام ينبني فقط على معايشتك وعلى  

 ... وضوعية بقدر ما يقر بكونه انطباعات ذاتيةي العلمية والمفهو إذن ال يدعما تبقى في ذهنك، 

وألنك ممن تهمموا باالشتغال على التراث الشعري المغربي العربي الملحون، وممن كان لهم ــ منذ أواخر ستينيات ...  

المسرح ا ــ أن يعملوا رفقة أسماء من رواد  الفارط، أي منذ طفولتك والمراهقة    بالمحمدية، فإن لهاوي بمراكش والقرن 

إدراكك لقيمة التراث الفني والجمالي المغربي كان من وراء عملك في األنشطة الموازية على تنبيه تالميذك إلى ما يشتمل 

عليه هذا التراث المغربي من كنوز ودخائر، وهذا المشروع هو ما أنت مندغم فيه بغاية تعريف تالمذتك بما تحقق من  

مسرحي وا تجارب  البلدة  في  وبعالقاتة  عن    لوطن،  ورثناها  التي  المغربية  الفرجة  بأشكال  الحديث  المغربي  مسرحنا 

ال مستقبل لمن ال ماضي له، وال إبداع  :)أسالفنا، وآلجل تحفيزبعضهم على االندماج في نفس السبيل تحقيقا للمبدأ القائل

 (. لمن ال ذاكرة له

 : إليكم أيها الحضور الكرام

إشكاليا يتمثل في مسألة العالقة أو العالقات التي يمكن أن نعثر على وجودها    ه الورقة سؤاالان المقترح لهذيختزل العنو

التراث   العربي  لساننا  في  نسميه  الذي  هذا  وبين  مدرسة  العربية  في  المسماة  المؤسسة  هذه  بين  ما  إيجادها  في  نفكر  أو 

اللفظتين   من  واحدة  الفرنسي  اللسان  في  أسئلة  .    le patrimoine  أوl’héritageوتقابله  جملة  واجهتنا  فقد  ثمة  ومن 

 :نختصرها كما يلي

عن أية مدرسة نروم التحدث؟ وما هي مواصفاتها؟ وما هي المهام الموكول إليها إنجازها؟ ووفق أية مرام وغايات؟ وما  ٭

 هي اإلمكانيات والوسائل المتوفرة لها إلنجاز مهامها هذه؟
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بالتربي٭ المقصود  العنووما  نفهم منة في هذا  النمو واالكتمال  ان؟ هل  لتحقيق  الهادفة  السيرورة  تلك  فقط ما يدل على  ها 

الراشدون   خاللها  من  يدرب  التي  العمليات  من  سالسل  عن  تنتج  والتي  المعلمون)التدريجيين،  ـ  أو  ـ  األطفال (  اآلباء 

منها كذلك ما يمارسه ينبغي أن ندرك  سلوكياتهم؟ أم  الصغار لييسروا عليهم نمو بعض االتجاهات والعوائد وتبلورها في  

الفرد البشري على نفسه من أفعال تصل به إلى تنمية قدراته وإمكاناته؟ وما هي الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في 

البشرية من مؤهالت وقدر الطبيعة  التربية عملية تقويم لما في  أليست  ات كامنة، تربية فرد ما طفال كان أو مراهقا؟ ثم 

 لم من الغير وللتعلم الذاتي؟ استعدادات للتعومن 

ثم ما الذي علينا أن نفهمه من لفظة التراث؟ وكيف نستطيع أن نضبط مكونات هذا الذي نسميه تراثا؟ وهل هذا الذي  ٭

  مل مع هذا الذي نعينه باعتباره تراثا يتميز بكونه ماديا فحسب أو يتشكل مما هو المادي كذلك؟ وكيف يمكن أو يجب التعا

جميع مكوناته المادية والالمادية في إطار هذه المستجدات التي حلت بالعالم فجعلت منه قرية صغيرة وسوقا  نسميه تراثا ب

 واحدة وحولته إلى مجتمع المعرفة والمعلوميات؟ 

العص إنشائها في  التي كان لها منذ  المغربية  الحديث عنها هي مدرستنا  التي نروم  المدرسة  أن تمإن  الحديث  الدولة  ر  د 

دواليبهما والمج لتسيير  المؤهلين  والمعنويين  الذاتيين  باألشخاص  تزودهما  وأن  والثقافية  العلمية  باألطر  المغربيين  تمع 

وإذا كانت هذه المدرسة في ما خال  .  وللسير بهما ألجل الخطو صوب األمام تحقيقا لبعض التقدم واستشرافا نحو التحديث

ت قد  العقود  جملة  من  لها  وإمكانوفرت  كانت مواصفات  التي  والغايات  األهداف  تحقيق  على  أقدرتها  ومعنوية  مادية  ات 

إلى   الفارط أضحت منقسمة على نفسها  القرن  الثمانينيات من  فإنها منذ عقد  المغربيان يرومان بلوغها،  الدولة والمجتمع 

ن المدرسة المغربية في ما بعد بهذا أونعني  .  آلخرينثالثة أشطار، يسير كل واحد منها بسرعة تخالف سرعة الشطرين ا

االستقالل رامت االستجابة لما احتاجته الدولة والمجتمع من أطر، وتمكنت من إنجاز هذه المهمة تدريجيا، لكنها ــ وهي 

العقود األ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا منذ  المغربي  التي أضحى يعيشها اإلنسان  العميقة  التحوالت  القرن  تساير  خيرة من 

ما   ــ  اإليجابالعشرين  من  مسيرتها  في  أقوى حضورا  السلب  كان  وإن  وإيجابا،  سلبا  تتأثر  األخرى  ونقف  .  فتئت هي 

فمن  ,  تعليم البعثات األجنبية(  3التعليم الخصوصي، ثم  (  2التعليم العمومي، و(  1باألساس على توزعها وانشطارها إلى  

ة يملكون أوفر الحظوظ في الحصول على عمل دون  لبعثات األجنبيهم في مؤسسات االواضح الجلي أن من يتابعون تعليم

الترقي االجتماعي أن يستفيدوا من فرص  للتعطيل، وبالتالي في مقدورهم  للعطالة ودون تهديد حقيقي  كما يظل  .  معاناة 

ن كانت أقل من حظوظ مجليا أن خريجي مؤسسات التعليم الخصوصي قد تتوفر لهم حظوظ الحصول على عمل، وإن  

ف تعليمهم  األجنبيةتابعوا  البعثات  التعليم  .  ي  في  دراساتهم  تابعوا  االستحالة حظوظ من  تبلغ حد  فتندر حتى  تتقلص  بينما 

 .  العمومي في الحصول على عمل شريف كما في الترقي االجتماعي

ي  واقعها الحالي الذ   مغربية العمومية فيومن ثمة فإن الحديث عن المدرسة في ورقتنا هذه إنما ينصب على المدرسة ال

يتسم بوجود الكثير من العوامل المثبطة والمعوقة للعملية التعليمية ــ التعلمية، وهي العوامل التي يمكن تلخيص أهمها في 

البنية التحتية المالئمة، فكثير من المؤسسات التعليمية ال تعدو كونها بنايات وفق تصورات هندس (  1:ما يلي ية ال غياب 

ال الديمقراطية/وظيفةتتوافق مع  الدول والمجتمعات  المتعارف عليه عند  للمدرسة كما هو  المسندة  اكتظاظ (  2.  الوظائف 

كثافة في المواد  (  3.  مهول ال يفسح المجال للمعلمين وال للمتعلمين لكي يحصل التفاعل ويتحقق الفعل واالنفعال التربويان

غطيتها فعال بسبب من تساوق مدد الدراسة مع  دة زمنية ال تمكن تروض تدريسها خالل مالمقررة وغزارة في البرامج المف

غيرهما أو  وطنية  أو  دينية  مناسبات  عن  الناجمة  العطل  من  التعليم (  4...  الكثير  ورجال  لنساء  المؤهل  التكوين  غياب 

في ما   لمحلية والجهويةتهميش األبعاد ا(  5.  الجدد، عالوة على انعدام التكوين المستمر ألطر التربية والتعليم الممارسين

يتعلق بوضع البرامج والمقررات الدراسية، وهو ما يفضي بالتالميذ إلى أن يعتبروا كل ما يمت بصلة إلى مجتمعهم أدنى 

األخرى والحضارات  المجتمعات  إلى غيره من  يمت بصلة  من (  6.  قيمة مما  العظمى  الغالبية  في وجوه  اآلفاق  انسداد 

فيها والمتوقع د االستهانة بكل شيجين منها، بحيث تسوالمتخر الواقع  ء بين مرتاديها، وهو ما يفصح عن السخط على 

 .  منها
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هذا الواقع المعيش في المدرسة العمومية المغربية يجعل من التربية التي يتكفل بتقديمها المعلمون واإلداريون أمرا غير  

الميذ وفق منظومة من القيم تقوم على  كل تأكيد تأطير التهذه الظروف يصعب ب  ففي ظل.  قابل للضبط وال للتقويم والتقييم

مبادئ احترام الذات وتقدير اآلخر، التعامل مع الواقع الملموس لفهمه وإدراك الميكانيزمات المتحكمة في سيره وسيرورته  

 .  ي المجتمع الحديثمن أساسيات العيش فوألجل اكتساب القدرات المؤهلة لتطوير إيجابياته، اعتبارا بأن العلم والمعرفة 

التي   الكتب  قد وقع تسطيرها في  الصالح كان  المواطن  بناء وتكوين  يتم جمعه تحت عنوان  القيم وغيرها مما  وإن هذه 

 تنظر للعملية التعليمية ــ التعلمية، لكن هل تتوفر الشروط المادية والمعنوية القمينة بتحقيقها على أرض الواقع؟ 

ربية، كيف هو واقعها الحق؟ هل هناك حضور للوعي بضرورة دراسة  ستنا العمومية المغعلى التراث في مدر  والتربية

التراث ألجل استثماره؟ وما هي اإلمكانيات والوسائل التي تم ويتم توفيرها من أجل تحقيق هذه الغاية؟ وقبل هذا وذاك  

نحصرها في شق واحد  مادية ورمزية، أم    م توارثه من معطياتماذا علينا أن نفهم من هذه اللفظة؟ هل نقصد بها كل ما ت

د يقول  فنية؟  أعمال  إبداعات مكتوبة وشفوية ومن  من  ما ورثناه  في  المتمثل  الالمادي،  أي  الرمزي  التراث  فيصل .هو 

:   ( ضبط المصطلح وبناء المفهوم:  التراث)الحفيان منسق برامج معهد المخطوطات العربية ضمن مداخلة تحت عنوان  

ج إلى ضبط، وإن مفهومه محتاج إلى إعادة بناء، وذلك حتى يستقيم أمر النظر إليه والتعامل لتراث محتاإن مصطلح ا))...

عبئا تراثا  ال  حافزا،  تراثا  ليكون  وتوظيفه،  منه،  اإلفادة  تمكن  وحتى  ]  معه،  بحوث 126:ص.((  التراث،  مستقبل   ،

الدولي األول المؤتمر  الت  [.2011،  1:ط.  ومداخالت  الحفيان من بلوغها بعد أن استعرض  .  ي تمكن دولعل الخالصات 

حضور هذا المصطلح في الثقافة العربية اإلسالمية تفيدنا في تأكيد ما يمكن صياغته في كون اإلنسان، أيما إنسان، كائنا 

وثقافتها أمته  لسان  كذلك  الفيزيولوجية يرث  جيناته ومالمحه  مثلما يرث  فهو  بامتياز،  بل  تراثيا  وفنونها  رؤاها   علومها 

إلخ، وهذا ما تمكنا من فهمه من هذه الخالصات التي دونها د  ومواقفها من كما [132: في ص]الحفيان  .الكون واإلنسان 

 :يلي

 .ــ ال يد وال اختيار لإلنسان في انتقال التراث إليه، فهو يسكنه بغير طلب أو جهد منه)) 

حاضر من جهة، وبالنظر إلى حضوره تمرار الماضي في الني االستمرارية، اســ انتقال التراث بالنظر إلى مصدره يع

 . يعني التواصل، تواصل الحاضر مع الماضي من جهة 

 .(( ــ حضور التراث في الالحق داخل في نسيجه ال يملك أن يتخلى عنه، وال يمكن لغيره أن ينزعه منه

مص تحت  ندرجه  ما  أن  إليه  اإلشارة  سلفت  ما  من خالل  هو  يتضح  ليس  التراث  عليه  طلح  الحصول  تم  من  ما  ميراثا 

بالحيوية  متصفا  ويظل  الماضي  من  يأتينا  أن  يمكن  ما  كل  هو  بل  فحسب،  الماضي  بذلك  مرتبطا  وظل  الماضي، 

ومن ثمة ينبغي التمييز .  واالستمرارية، أي كل ما هو قادر على االنفالت من ماضويته ليعبر الحاضر في اتجاه المستقبل

يته في المساهمة في صنع الحاضر وإبداع المستقبل، وبين ما غدا ميتا ال  ابل ألن تستثمر حيواث بين ما هو حي وقفي التر

 . ينتفع منه وأصبح يشكل عبئا على الحاضر ويعوق بالتالي إبداع المستقبل

وتجعل به،  تعتني  أن  العمومية  التعليمية  مؤسستنا  من  نريد  الذي  الرمزي،  المغربي  التراث  ي  وإن  وبناتنا  حسون أبناءنا 

كون مدى حاجتهم إلى استغالل ممكناته الحية في صنع مستقبلهم، ال يتجسد سوى في لساننا ألسنتنا كما في  بأهميته، ويدر

الثقافية المعرفية واإلبداعية الجمالية التي ورثناها عن األسالف، والتي ما زالت قادرة على الفعل في حاضرنا   األشكال 

إذ   بعناوالمستقبل  التجدد من خالل  تمكنا من مدها  اإليجابي صر  والتفاعل  اإلنسانية  والحضارات  الثقافات  على  االنفتاح 

وهكذا فإن تراثنا المغربي، بما أنه يشتمل في ذاته على أهم ما تتشكل منه شخصيتنا، فهو يعكس في .  معها أخذا وعطاء

التي   المكونات  األسلوبية حضور  الثقافية وصيغها  منها شخصيتناأشكالنا   / األفريقية/العربية/األمازيغية)المغربية    تتشكل 

المكونات جميعها وعلى (.  المتوسطية هذه  تثمين  على  وبناتنا  أبناءنا  تربي  أن  العمومية  التعليمية  بمؤسستنا  فحري  لذلك 

م  عناصر إثراء حاضره  تقديرها حق قدرها، وأن تقدرهم على اكتشاف السبل الكفيلة بتمكينهم من استثمار ما تمدهم به من 

أبناك سواء أكان عبارة عن  .  وإبداع مستقبلهم لذلك من واجبها أن تساعدهم على توثيق هذا التراث وتخزينه في صيغة 
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الفني   التعبير  في  طرقا  أو  محلية،  التشكيلي)لهجات  أو  المسرحي  أو  الموسيقي  أو  البناء ...(الشعري  في  أساليب  أو   ،

ث المغربي، العالم منه والشعبي، هي إعادة إنتاج تغال على أصناف التراوليست الغاية من االش.  اليدويةوممارسة الحرف  

ما سبق لألسالف أن أنتجوه من أفكار ومواقف ورؤى، بل إن المرام هو اتخاذ هذه األنماط واألشكال والصيغ التراثية في 

لة  ء إال بمواجهة أمثال هذه األسئكل هذا ال يمكن أن يتحقق أي شيغير أن  .  تعددها وتنوعها مرقاة لتحقيق التقدم والحداثة

 :مواجهة تستند إلى العلم والمعرفة 

 ــ كيف تحضر الثقافة والفنون الشعبية األمازيغية والعربية في مدرستنا العمومية؟ ومتى؟

ا في رزنا كيف يمكن أن يتم استثمارهــ ما فنون الفرجة التي ورثناها عن األسالف وقمنا بدراستها وتدريسها ألبنائنا؟ وأب

 ي في ظل العولمة؟ التعبير عن وجودنا الحضار

اآلخر  إلرضاء  تسعى  التي  اإليكزوتيكية  الفلكلورية  النظرة  تلك  والالمادية  المادية  لتراثاتنا  نظرتنا  على  تهيمن  لماذا  ــ 

 سالف واالنطالق منه للبناء؟الغربي، وتغيب النظرة العلمية الدارسة والمتغياة االستفادة مما حققه األ

ما الذي يعوقنا عن تثمين العمران المغربي األصيل بمقوماته الهندسية ومميزاته الفنية الجمالية التي يتآلف فيها ما هو    ــ

 أمازيغي بما هو أندلسي؟ 

التالميذ   من  أكبادنا  فلذات  عند  الجمالية  الفنية  الذائقة  تربية  نستطيع  كيف  الفكرية ــ  القيم  على  تعريفهم  عبر  والتلميذات 

الموال الحرفية  المنتجات  عليها  تتوفر  التي  الوطن،  جمالية  هذا  في  الموجودة  والحيوانية  النباتية  المواد  تعتمد  التي  غربية 

 بجباله وسهوله وبحاره وصحاريه؟ 

 محمد بوعابد.ذ

 

 (  نادي الفكر واألبداع)تقرير عن مشاركة  

تالميذ المنخرطون في نادي الفكر واإلبداع منتوجهم  ال قدم 2015يونيو13لمشروع التربية على التراثيوم في اللقاء الختامي

المسرحي خالل اللقاء الختامي لمشروع التربية على التراث، وهو اللقاء المنظم بتنسيق بين مركز التنمية ولجهة تانسيفت  

 . والمكتب الشريف للفوسفاط

اختيار أن يكون االشتغال على التراث    ، قدم األستاذ المشرف على تنشيط النادي مبرراتوقبل العرض المسرحي المنجز

المغربي موضوعا لالشتغال، فال تراث بدون من طرف ن المسرحي  التراث  لماذا تم اختيار  الفكر واإلبداع، وأبرز  ادي 

وبما أن المسرح يشكل فضاء للتربية  مرجعية فكرية وال يمكن لإلبداع أن يتحقق وجودا فاعال دون استناد على تراث،  

اللعب،   الحداثة والديمعبر  بقيم  ارتباطا  الفضاء األشد  المسرحية وهو  التجارب  التركيز على  بد من  فقد كان ال  قراطية، 

التعريف بها الممتدة ما بين األشهر مارس وأبريل وماي، وحتى األسبوع .  المغربية الستعادة  لهذا كله، فطوال األسابيع 

المسر  األول التداريب  على  التركيز  تم  يونيو،  شهر  مسرحية  من  من  المنتقاة  المشاهد  لتشخيص  وفق  ((الحراز))حية   ،

 :  التصور اإلخراجي التالي

مجموعة تالميذ كلفهم أستاذهم بالبحث في تاريخ المسرح المغربي، فمن خالل حواراتهم وتحركاتهم على الركح سيعرفون  

 : المتلقين بجملة معطيات، وهي

 (.نان الحارثي، مسرح وسينما بالص، المسرح الملكيح جمسر)البنايات المسرحية التي كانت في مراكش (1
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 (. البساط سيد الكتفي، سلطان الطلبة، الحلقة)وجود أشكال فرجوية مغربية قبل وجود الشكل المسرحي الغربي (2

مغربية  (3 مسرحيات  عناوين  سلطان  )استحضار  الحراز،  هللاالمجذوب،  مغاربة (.الطلبة،ولي  مسرحيين  أعالم  وأسماء 

 (الشرايبي،الكنفاوي، لعلج يقي،الصد)

 (. تراث الملحون والمسرح األوروبي)لعبد السالم الشرايبي (( الحراز))بيان مبررات اختيار مشاهد من مسرحية (4

 . تشخيص المشاهد المختارة من المسرحية(5

العر الحاضر مع  الجمهور  تفاعل  كان  األندوقد  المشاركين من  اعتبر بعض  بحيث  رائعا،  المسرحي  أن  ض  األخرى  ية 

يزة بين باقي المشاركة نظرا لما جمعته من إيصال للمعلومات وقدرة على اإلمتاع  مشاركة تالميذ نادي الفكر واإلبداع متم 

 . بفنية

 

 مسرحية  فضاءات زيارة عن تقرير

 

 روضالع  مضى  ما  في  احتضنت  التي  الفضاءات  إلى  بزيارة  واإلبداع  الفكر  نادي  أفراد  قام   2015  أبريل  18  يوم

  البداية   في  التوجه  وتم  بالمحاميد،  التأهيلية  إبراهيم  هللا  عبد  مؤسسة  من   الحافلة  متن  على  االنطالقة  كانت  وقد   المسرحية،

  مرورا  اإلدارة،  من  بدء)  مكوناتها  على  واالطالع  البناية  هذه  ولوج  من  التالميذ  تمكن  حيث  الملكي،  المسرح  بناية  نحو

  لها   تخضع  التي  الترميم  إعادة  من  يحدث  ما  على  وقوفا  الطلق،   الهواء  في  اإلغريقي  زالطرا  على  المبنية  العروض  بقاعة

  يشكل  كان  الذي  المكان  في  توقفوا  حيث  الحارثي  جنان  إلى  التالميذ  توجه  ذلك  وبعد(.  اإليطالي  الطابع  ذات  العروض  قاعة

  أزيل   ما  آخر(  الزجاج  قاعة)  كانت  وقد  ،إزالتها  وقعت  التي  مكوناته  على  وتعرفوا  ،(الحارثي  جنان  مسرح)  باسم  عرف  ما

  وزاروا   قديما،  والمسرحي  الموسيقي  المعهد  فيه   كان   الذي  المكان  على   وقفوا  حيث  الحارثي  فضاءات  في  تجولوا  ثم  منها،

  المشرف  األستاذ  لهم  وبين  باالص،  ومسرح  سينما  لقاعة  الخارجي  الباب  أمام  التالميذ  وقف  الحارثي  ومن.  المتنقلة  المكتبة

  وأن   المغطاة،  القاعة   وفضاء  الطلق،  الهواء  فضاء  بفضاءين،  مسرحا  والثمانينيات  السبعينيات  خالل   القاعة  هذه  كانت  فكي

  المسرحية   المهرجانات  من  العديد  وقائع  جدرانها  احتضنت  كما  وعربية،  ووطنية  محلية  مسرحية  لفرق  عروض  قدمت  فيها

  المسرح   قاعة  ولوج  من  تمكنوا  حيث  الثقافة  مديرية  إلى  الحافلة  متن  على  التالميذ  انتقل  ذلك  بعد.  والوطنية  المحلية

  ومثقفين   كتاب  بمشاركة  مقاما  ثقافيا  نشاطا  صادفوا  وهناك  يوسف  ابن  خزانة  مقر  زيارة  ثم  الكواليس،  على  والتعرف

 انتقل  الثقافة  يةمدير  ومن".  الذاكرة  في   الحق   مغاربية،  آفاق "   مجلة   لصدور   الثالثين  الذكرى  بمناسبة  وأجانب  مغاربة

 مكوناتها،   على  وعرفهم  مديرها،  بقيادة  بنايتها  دخلوا  إذ   ،(( الشباب  دار))  زيارة  من  فتمكنوا  الحامض،   عرصة   إلى   التالميذ

  في   الحق  لها  التي  بالجمعيات  عرفهم  كما  بها،  المشتغلة  األندية  عدد  لهم  وذكر  بها،  المتوفرة  الغرف  عدد  على   فأوقفهم

  بين  بهم  جال  ثم  إليها،  يأتون  الذين  والرواد  الدار  إدارة  بين  ما  في  اإلدارية  العالقات  طبيعة  لهم  حوأوض  هناك،  االشتغال

 والفعاليات  الرموز  من  كم  المشرف  األستاذ  لهم  كشف  التي   والمسرحية،  الفنية  العروض  قاعة  على  فأوقفهم  مرافقها،

  التكوين  ونادي  التوجيه  نادي  ومنها  لحظتئذ،  المشتغلة  نواديال  على  وقفوا  كما  بها،  مرت  التي   والمغربية  المراكشية  الثقافية

 دكالة،  بباب   زمران  درب  إلى  اإلشراف  في  معهم  ومن  التالميذ  انتقل  الحامض  عرصة  الشباب  دار  ومن...السينمائي

  داخلي   لقاء  في  واألجانب،  المغاربة  المسرحيين  من  ثلة   على  يشتمل  يومئذ  كان  الذي(  ماصون  دونيس)  منزل  إلى  وبالضبط

.  خمران  الجبار  عبد  واألستاذ  الهنائي  ابراهيم  الدكتور  المغاربة  المسرحيين  طرف   من  مؤطر  المغرفي  بالمسرح  للتعريف

  طبيعة   على  المشرف  األستاذ  مع  وقفوا  وهناك.  الفنا  جامع  ساحة  تتوقف،  ال  التي  الفرجة  ساحة   إلى  التالميذ  انتقل  هنا  ومن

( وشلح  عروبي)  رجلين  وجود  فسجلوا  ،" واالرتجال  التشخيص  حلقة"   إلى  باهاالنت   منهم  وطلب  ،" الحلقات"   من  عدد
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  على   للفوز  بالنقود  يمدونه  إذ  جماعته  إلى  ينتمون  بمن  منهما   واحد  كل  ويستعين  الكالم،  بواسطة  بينهما  فيما  يتصارعان

  في  محطة  آخر  الفنا  عجام  وكانت.  الفني  عرضهم في  وأكسسوارات  مالبس  يستعمالن  الرجلين  أن   التالميذ  والحظ  خصمه،

 .كاملة وجبة لتناول( ابريك الحاج) المأكوالت  صاحب عند الوقوف وبعد الثانوية، مقر إلى العودة قبل الزيارة

 

  

  

  

 

.    
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 تقرير حول أنشطة نادي الفكر واإلبداع 

 . محمد بوعابد :األستاذ المشرف

 :أعضاء المكتب

الهاشم:  المنشط الباجودي:  نائبتها.  أميمة جغير:  مقررة.  ية نهدولحور:  نائبته.  خالد  الزهراء  المال.  فاطمة  حسن  :  أمين 

 . جعفر العادلي: نائبه. عنزيز

عنوانالدكتور  :  2014دجنبر31يوم تحت  النادي  أعضاء  على  محاضرة  يلقي  الفتاحي  )إبراهيم  أية  :  والفن،  الفلسفة 

 ( عالقات؟/ عالقة

 فرقة المسرحية انتقاء أعضاء ال:  2015يناير  17يوم 

 الشروع في التداريب  :   2015يناير 23يوم 

 .استنساخ النص المسرحي وتوزيعه على التالميذ المشاركين: 2015فبراير19يوم

 ((. الحراز))التداريب اإليطالية على المشاهد األولى من مسرحية:2015فبراير28يوم

 ((.علويحسن ال))لقاء مع الفنان المسرحي والسينمائي : 2015مارس07يوم
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 ابن جرير  التاهيلية،  عبد هللا إبراهيم  ثانوية 

 

 تقرير بشأن الجمع العام الذي عقده منسقي نادي التراث مع مجموعة من التالميذ  

 

واألستاذ   األستاذ محمد جمالي  التراث  نادي  المستدامة عقد منسقا  التنمية  بمركز  المؤسسة  تربط  التي  الشراكة  إطار  في 

من الساعة الحادية عشرة   2014دجنبر  24عا عاما بمشاركة التالميذ المذكورة أسماؤهم أسفله وذلك يوم  رشيد لمزابي جم

التراث  البحث حول مكون من مكونات  إتباعها للشروع في  الواجب  الساعة الثانية عشر وتم تدارس أهم الخطوات  الى 

 :التطرق إليها في البحت ومنها وتمت مناقشة أهم النقط التي يجب ".  العيطة" الشعبي المغربي وهو 

 تقديم لمحة عن هذا التراث -

 يطة كفن وتراث بين الماضي والحاضر الع -

 أهم رواد هذا التراث -

 التقاليد واألشعار الغالبة على هذا الفن  -

 األلبسة واآلالت المستعملة -

أغنية   - وهم  ويؤدونه  التالميذ  يحفظه  نموذج  ابنجرير" تقديم  أيامك  مشهور"  افين  أغنية  بكلمات وهي  وزاخرة  ة 

 .  ضاربة في جدور التاريخ

لتالميذ فكرة حول ما يجب القيام به وتم توزيع بعض الدفاتر على التالميذ للبدء في جمع المعلومات و قد تبلورت لدي ا 

 .  كما تم تقسيم التالميذ الى أربعة مجموعات وذلك من أجل تمكينهم من مساعدة بعضهم البعض في البحث. عن هذا الفن

 

 التقرير النهائي ألعمال وورشات نادي التراث  

طيلة   العمل  بالرحامنة  تم  الشعبي  التراث  على موضوع  أنموذجا–الموسم  العيطة  فن  أهمية    -اشعار  مدى  وذلك إلبراز 

المغربية الهوية  بناء  الشفهي في  الحوزوتلقينا مجموعة من .  التراث  لجهة  التنمية  بدأنا في االول بعقد شراكة مع مركز 

المركز  ا التي كنا قد طلبناها من  وتمت (.  مجوعة صوتية و اوراق وأقالم,  صوير رقميةالة ت ,  طابعة,  حاسوب)لوسائل 

اكثر من   بلغ عددها  التكوينية والتأطيرية والتي  اللقاءات  المعلومات .  لقاءات  8برمجة  التالميذ بدورهم في جمع  وساهم 

كما تدرب التالميذ بشكل جماعي .  ة االطالع على هذا المكون التراثيالخاصة بالموضوع والقيام بأبحاث مصغرة عنه بغي

  13وفي اليوم الختامي الذي وافق  ".  خالي يخويلي" على مقطع من اغنية شعبية من اغاني العيوط وكانت تحت عنوان  

ا قد تدربوا عليه من  توجه التالميذ الى مدينو مراكش وقدموا البحث الذي اجروه كما القوا المقطع الذي كانو  2015يوينو  

ر نوجه الشكر الجزيل والتقدير الكبير الى كل من ساهم في امجاح هذا المشروع الذي سيلعب بكل تأكيد وفي االخي.  قبل

 . دورا مهما في تحسيس الناشئة بأهمية التراث الشفهي بمنطقتنا
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 حف ل تقديم االشغال النهائية لألندية المدرسية للتراث.
 

 

منتدى مراكش اتفاقية شراكة مع مؤسسة مجموعة -نشطته الثقافية و التنموية، أبرم مركز التنمية لجهة تانسيفتفي إطار أ

المتمد   الشباب  فئات  عند  خاصة  عليه  والحفاظ  بأهميته  التراث,التحسيس  تثمين  منها  الغاية  للفوسفاط،  الشريف  المكتب 

 رسين بالجهة.  

الحوز. ومن أجل تحقيق هذا الغرض،  -تانسيفت -تعليمية وتكوينية بجهة مراكش  بع مؤسساتوتم انجاز هذا البرنامج في س

التراث.   مجال  في  وخبراء  متخصصون  أساتذة  تأطيرها  على  وأشرف  السبع،  المؤسسات  بهذه  التراث  أندية  تأسيس  تمَّ 

خصوصيات كل منطقة من  االعتبار  والالمادي، أخذًا بعين   واشتغل كل ناٍد بمحوٍر معين يعكس أحد وجوه تراثنا المادي

 مناطق الجهة.

للفوسفاط، الشريف  المكتب  مجموعة  طرف  من  المدعم  المشروع  السنة  هذا  طيلة  انجازه  تم 

 الحوز ، -تانسيفت  -بتنسيق مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوينبمراكش 2014/2015 الدراسية

ميدا  زيارات  وورشات,  محاضرات,مشتغالت  عدة  حفل   ..... نيةوتضمن  في  لألندية  النهائية  األعمال  تقديم  سيتم  و 

السبت   يوم  فنية  أمسية  للتعليم   2015يونيو  13اختتاميمع  االجتماعية  االعمال  لمؤسسة  التابع  المدرس  بنادى 

 الداوديات(.-بمراكش)مقتصدية التعليم

 

Rapport de la journée finale de présentation 
des travauxdes clubs scolaires. 

 

Dans le cadre de ses activités culturelles et de sa contribution au développement régional, le 

Centre de Développement de la Région de Tensift -Forum de Marrakech (CDRT) a conclu 

une convention de partenariat avec la Fondation OCP en vue de la conservation, valorisation 

et sensibilisation des jeunes et particulièrement les élèves sur l’importance du patrimoine 

matériel et immatériel dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz . 

Ce programme a été réalisé dans sept (7) établissements scolaires dans la région. Pour cette 

raison, sept clubs (7) du patrimoine ont été créés au sein de ces établissementset encadrés 

par des professeurs spécialisés et autres experts. Chaque club a choisi une thématique de 

notre patrimoine ancestral qui reflète les particularités de chaque contrée de notre région. 
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Ce projet soutenu par la Fondation OCP a été réalisé durant toute l’année scolaire2014 – 

2015 en coordination avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation dela 

Région de Marrakech – Tensift – Al Haouz. 

Le programme du projet était riche, il était constitué de conférences, d’ateliers, de visites 

sur le terrain… les travaux finaux des élèves ont été présentés lors de la rencontre finale le 

Samedi 13 Juin 2015 au Club de l’Enseignant de la Fondation des Œuvres Sociales de 

l’Enseignement de Marrakechde 9H à 14h30’. 

Lors de cette journée modérée par le professeur Aziz Essayedi, membre du bureau du CDRT, 

plusieurs intervenants ont pris la parole dont le coordinateur du projet, Mr Driss Jellouli 

membre du bureau du CDRT ; Mr Ahmed Chehbouni, président du CDRT ; Le Dr. Boujemaa 

Belhend représentant de l’académie régionale de l’éducation et de formation de Marrakech 

et Mr. Abdelmohssine Ryane au nom des directeurs des établissements scolaires et de 

formation partenaires dans le projet. Toutes les interventions ont été axées et ont loué les 

efforts qu’ont déployés tous les clubs en vue de sensibiliser et encourager les jeunes élèves 

à s’approprier et valoriser le patrimoine commun ancestral et ont insisté tous sur la 

nécessité de la pérennisation de cet effort une fois le projet achevé sans oublier de 

remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet et 

notamment le CDRT et la Fondation OCP. 

Après les allocutions de la séance inaugurale, les animateurs et membres des clubs se sont 

vus accorder ,tour à tour,30 minutes pour présenter les travaux de leurs clubs respectifs. 

C’est ainsi que les 7 clubs partenaires(Le centre régional des métiers d’éducation et de 

formation de Marrakech ;Le lycée Abdallah Ibrahim de M’Hamid ;Le Lycée IbnouMajja 

d’Amizmiz ;Le Lycée Abdallah Ibrahim de Ben Guérir ;Le Lycée Abdelkrim El Khattabi de 

Ouargui-El Kalaa ;Le Collège Al Qods de Mzoudia-Chichaoua ;Le Collègr Tarik BnouZiad de 

M’Hamid) ont présenté successivement et dans cet ordre un ensemble de tableaux de 

peinture, de pièces théâtrales, des enregistrements vidéo, des rapports et comptes-rendus… 

Le public présent (plus de 110 personnes) ont suivi avec attention et intérêt le déroulement 

de ces évènements (plus de 4 heures) entrecoupés de temps à autre par des 

applaudissements pour encourager les jeunes talents et la perfection de certains travaux. Le 

coordinateur du projet a clôturé cette journée par une brève allocution remerciant les 

cadres associatifs et de l’enseignement ainsi que la Fondation OCP pour la réussite de ce 

projet et en décernant des cadeaux symboliques aux établissements partenaires du projet. 

Signalons au passage qu’outre la pause-café organisée en l’honneur des participants, un 

déjeuner(des sandwichs) leur a aussi été offert à cette occasion. 
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Les travaux détaillés des clubs scolaires des établissements partenaires seront présentés et 

rassemblés dans un seul document ultérieurement. 
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 حقمل 
 

Données relatives aux établissements scolaires 

ETABLISSEMENT THEME RETENU 
ENCADRANT(S) 

DU CLUB 

NOMBRE 

D’ELEVES 

LIVRABLES ET REALISATIONS 

PREVUES 

Lycée Ibnou Majja.  

 

Amizmiz (Al 

Haouz) 

Les khettaras, 

patrimoine matériel et 

historique de Marrakech 

(origine, conception, 

fonction). 

Brahim Ait Izzi 25 

Rapport d’activités final 

Livret sur l’histoire des khettaras 

Maquette en poterie 

Représentation théâtrale 

Exposition de photos 

Construction d’une fontaine dans la cour 

du lycée. 

Collège Al Qods. 

 

M’zoudia-

Chichaoua. 

L’industrie sucrière 

dans la région de 

Chichaoua à l’époque 

des Saadiens comme 

patrimoine historique 

(technologie de base et 

évolution 

Mohamed Adil 20 

Rapport d’activités final 

Montage audio-visuel sur l’histoire de 

l’industrie sucrière 

Représentation théâtrale. 

Centre régional des 

métiers de 

l’éducation et de la 

formation.  

 

Marrakech 

Les métiers 

traditionnels et leur 

organisation et 

évolution, rôles social et 

économique. 

 

Abdelaziz 

Essayedi 

Mohamed 

Fakhreddine. 

25 

Rapport d’activités final 

Montage audio visuel sur métiers 

traditionnels d’artisanat 

Exposition de tableaux sur les métiers 

traditionnels 

Exposition sur les anciennes pièces de 

monnaie 

Représentation théâtrale tirée des contes 

populaires sur les métiers traditionnels. 

Lycée Abdallah 

Ibrahim 

 

Mhamid-

Marrakech. 

Le mouvement théâtral 

à Marrakech et ses 

grands représentants des 

années soixante 

Mohamed Bouabd  

Abdellatif Aadil. 
15 

Rapport d’activités final 

Représentation théâtrale 

Recueil des conférences 

Lycée Abdelkrim El 

Khattabi 

 

Ouargui-Kalaa des 

Sraghnas. 

Le patrimoine poético-

musical au Maroc-cas 

du malhoune 

Kabil Wissal 30 

Rapport d’activités final 

Représentation musicale et théâtrale 

Livret sur le malhoune 

Lycée Abdellah 

Ibrahim. 

 

Ben Guerir. 
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 بين الماضي والحاضر العيطة الشعبيةبحث حول 

 ثانوية عبد هللا ابراهيم التأهيلية

 نادي التراث والتربية على المواطنة

 ابن جرير 

 

ــدعى "العيطــة الشــعبية" إن هــذه  ــراهيم عــن عــن رصــين ي ــد إب ــة عب ــق البحــث لثانوي األوراق المقدمــة مــن طــرف فري

ــدا,  ــن اب ــذا الف ــق به ــا هــو متعل ــق متخصــصال تجمــع كــل م ــم تنجــز مــن طــرف فري ــا اوال ل ــك ألنه ــاحثين  وذل مــن الب

ــل ــي عــدد مــن االوراق مث ــن العيطــة الشــعبية ف ــا ف ــدا تلخــيص خباي ــه ال يكمــن اب ــا ألن هــذه, وسيضــر هــذا كــذلك  وثاني

بكــل مــن افنــى حياتــه مــن أجــل النــبش عــن مســتحاثات هــذا الفــن الفرجــوي الجميــل. وســنقدم أوال نبــذة عــن هــذا الفــن 

 لبعض من فهمه اوال قبل دخول غمار تجربة اإلنصات لبعض راوده الذي ابدعوا فيه. لتمكين ا

ــة ا ــة يعتبــر فــن العيطــة مــن أرقــى وأعقــد الفنــون الشــعبية المغربي ألصــيلة ، حيــث ال يمكــن اختــراق مجاالتهــا اإلبداعي

ــاء ، إال مــن خــالل تكامــل وانســجام أطرافــه ال ــة ســواء علــى مســتوى العــزف أو اإليقــاع أو الغن ــة والمكمل فنيــة المتداخل

ــل  ــو داخـ ــل عضـ ــد أن كـ ــن المؤكـ ــة ( ، ومـ ــيقية واإليقاعيـ ــا الموسـ ــة وآالتهـ ــات المجموعـ ــبعض ) مكونـ ــها الـ لبعضـ

ــة ــذا  المجموعــة العيطي ــه ، له ــوط ب ــدور المن ــل حســب تخصصــه وال ــه ، ك ــات ذات ــه إلثب ــه ومواهب ــراز قدرات يحــاول إب

ــن العيطــة المجموعــة ــين بمجــال ف ــد مــن المهتم ــي  شــبه العدي ــل الت ــة ســرها ، بســربة الخي ــة ا القديمــة ا والوارث الغنائي

ــوغ نشــ  ــدة لبل ــها الموح ــا وطقوس ــانس حركاته ــاغم وتج ــي تن ــربة ف ــدم الس ــالم ومق ــا الع ــار يقوده ــى اعتب ــز ، عل وة التمي

 . أن كل فنان بمثابة فارس وعريس يمتطي صهوة آلته الخاصة

لدراســـة شخصـــية ـ شـــيوخه ونجومـــه الفنـــانين الـــذين  إن اإليقـــاع العيطـــي بـــاختالف ا موازينـــه ا يشـــكل فرصـــة ـ

ــة  ــاع ا بآل ــاريخ اإليق ــذين بصــموا ت ــة الشــعبية ، وال ــة وســط المجموعــات الفني ــؤدون أدوارا طالئعي ــي ي الطعريجــة ا الت

ــعبي بشــكل خــاص ،  ــي الش ــام ، والفن ــي بشــكل ع ــراث المغرب ــز للت ــا ترم ــى أنه ــن اســتجوبناهم عل ــد مم ــا العدي يعتبره

ــا أن ــذلك ارتأين ــدة ا  ل ــوالمهم المعق ــل ا ع ــوص داخ ــي ونغ ــاع العيط ــيوخ اإليق ــذة ش ــن ناف ــل م ــف لنط ــذا المل ــتح ه نف

ــ  ــاط ف ــل أنم ــت ك ــة رافق ــة مغربي ــة ا كآل ــثلهم ا للطعريج ــرواد وتم ــن ال ــد م ــدم ، مستحضــرين العدي ــذ الق ــة من ن العيط

بيضــاوي", الشــيخة شــال قيبــو, فاطنــة بيــت الحوســين, بوشــعيب الزبيــر "الماروأعــالم اإليقــاع مــن أمثــال الشــيخ 

  خربوعة, الدريوكي, أحمد كرطال, حجيب فرحان و السليماني وغيرهم.

ــا جــاء فــي  ــة، حســب م ــة اإليثيمولوجي ــي العيطــة مــن الناحي ــاب تعن ــل  "القصــيدة"كت ــدكتور الجلي ــاس الجــراريلل ، عب

ى أوتــار الكمــان عنــد النداء، الصــياح الــذي يكــاد يبلــغ أحيانــا النــدب، كمــا نلمســه فــي مــد الصــوت أو حركــة القــوس علــ 

ــب العيطــة  مســتهل ــالت الشــعبية و ال تتطل ــي الحف ــؤدى ف ــت ت ــإن العيطــة ظل ــاط الموســيقية الحضــرية، ف ــا لألنم وخالف

 .ليلة لتأديتها، ويمثل محبيها وسطا شعبيا معيناإال إمكانيات ق

ــا األ ــي خاصــة بموروثن ــث العلم ــي البح ــة ف ــة مغربي ــس مدرس ــد أن يؤس ــد بوحمي ــل محم ــتطاع الراح ــعبي اس ــي الش دب

ــغلة  ــرى منش ــت أصــوات أخ ــا كان ــة بصــوته الصــداح فيم ــة مهم ــة تاريخي ــي لحظ ــرد ف ــه يتف ــا جعل ــاره، مم ــي اختي وف

ــر ــد عب ــديولوجيات، ق ــال:  بمتاهــات اإلي ــدما ق ــي اختصــار شــديد عن ــك ف ــة الشــعبية عــن ذل ــرت مجــال الثقاف ــد اخت »لق

 ريخهم الفني الشعبي«·كي أساعد نفسي ومعي المغاربة على التعرف على أنفسهم من خالل تا
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ــوم،و ــا أن الي ــي أصــيل, ال يفوتن ــذا البحــث عــن العيطــة كمكــون تراث ــوم به ــا شــريط  ونحــن نق ــذكرى ومعه نســترجع ال

ظــات المســروقة بفعــل قــوة فجائيــة الرحيــل، إنــه محمــد بوحميــد ابــن الحــاج امحمــد بوحميــد اآلتــي مــن الــذكريات واللح

ــل أســوار  ــي، ومــن داخ ــدة و دكالــة، الغن ــراب عب ــى لحظــات ت ــة األولــى حت ــث الطفولــة والدراس ــفي العتيقــة حي آس

ــباب عــال ــدت داخــل فضــاءات دار الش ــة، امت ــة وشــرارة معرفي ــن ســخونة فكري ــا م ــا رافقه ــد هللا الشــباب وم ــن عب ل ب

الشــهيرة، حيــث بــرز اســم الراحــل ضــمن مجموعــة مــن شــباب المدينــة فــي تنشــيط اللقــاءات الثقافيــة والفكريــة، هنــاك 

ــب ــى كت ــوا عل ــوا  تعرف ــاك مارس ــة وهن ــاوالتهم األدبي ــى مح ــوا أول ــاك كتب ــي، هن ــاحظ والمتنب ــولتير والج ــوطي وف المنفل

  ·المسرح واطلعوا على الحركة السينمائية العالمية

ــا  ــاريخ وينهــل منهمــا م ــة والت ــى بطــون الجغرافي ــذ إل ــد أن ينف ــاريخ، اســتطاع بوحمي ــوظيفي كأســتاذ للت خــالل مســاره ال

الحمولــة المعرفيــة علــى فــن كــان آنــذاك مــن هواتــه بفعــل القــرب الجغرافــي وحتــى  يقــوي تخصصــه، وأســقط كــل هــذه

ــام األب حفــال حضــرته فرقــة مــن شــيوخ وشــيخات العيطــة، وأمــام قــوة  النفســي يــوم كــان طفــال )فــي يــوم إعــذاره، أق

ة الــوعي األلــم شــدته مشــاهد الفرحــة والــرقص والغنــاء الــذي كــان ســائدا فــي فنــاء منــزل العائلــة(، بعــدها تــأتي مرحلــ 

ــذ الســتينيات  ــوار من ــة المش ــت بداي ــن المراجــع، فكان ــا ع ــاحثين وغائب ــدى الب ــده متــأخرا ل ــي وج ــو وع ــالتراث، وه ب

ــنهم ح ــرب م ــرق والق ــي جــوالت بمصــاحبة الف ــى الخــروج ف ــري( إل ــان والكنب ــيقية )الكم ــن اآلالت الموس ــم وأتق ــى تعل ت

ــياظمة وه ــفي حتـــى الشـ ــن آسـ ــة مـ ــة المغربيـ ــة الفنيـ ــدة علـــى الخريطـ ــوز ممتـ ــدة والحـ ــهول عبـ ــاوية وسـ ــاب الشـ ضـ

والرحامنـــة وأربعـــاء الصـــخور والخيايطـــة وأوالد حريـــز وســـيدي غـــانم والفقيـــه بنصـــالح وحـــد كـــورت إلـــى أقـــدام 

يــف مــع العيطــة الجبليــة مــرورا بالشــرق مــع المنكوشــي والنهــاري إلــي الصــحراء حتــى موريتانيــا فــي ســفر جبــال الر

 ·سماه بالبحث عن المتشابهات

ه، تعــرف الراحــل علــى رجــال ونســاء مغــرب الفــن الشــعبي وصــاحب عــددا مــنهم إلــى درجــة أصــبح فــي رحلــة ســفر

  .تـــه فـــي لهجـــة  الغـــوس : األســـتاذ الكبيـــرمعهـــا هـــؤالء يطلقـــون عليـــه لقـــب  المعـــزز الربيـــك  أي مـــا ترجم

تعلمــه للهجــة  انطلــق البحــث عنــد بوحميــد مــن الميــدان حيــث التصــاقه الشــعبي بعــوالم العيطــة المتشــعبة، كانــت البدايــة

ــه مــن  ــا طــويال تمكــن في ــي اســتغرقت وقت ــة الت ــين أناســها، وهــي المرحل ــه التواصــل ب  الغــوس  المشــفرة ليســهل علي

ــدها وب ــل وتجدي ــا ب ــر؟ فوصــف العيطــة إتقانه ــق األم ــم يتعل ــا عــن ســؤال بســيط: ب ــي الوصــف مجيب ــق ف واســطتها انطل

ــة أدائهــم ليصــنف فيمــ  ــراد وطريق ــاس وعــدد األف ــي إعــادة رســم للخريطــة فــي شــكلها مــن اللب ــوط المغــرب ف ا بعــد عي

راحـــل الفنيـــة الشـــعبية، رابطـــا إياهـــا بمرجعيـــات جغرافيـــة وتاريخيـــة اعتبـــرت إلـــى يومنـــا بالناجحـــة، ولـــم يفـــت ال

االنكبــاب علــى المــتن الزجلــي وتصــفيته، علــى حــد قولــه، مســاهما فــي إعــادة تركيــب بعــض العيــوط التــي كانــت علــى 

  أو  الشــعيبية . وفــي آخــر محطــة قبــل وفاتــه، اتجــه إلــى مــا ســماه بالوصــف حافــة الــزوال كعيطــة  العمالــة

الــوطني األول لفــن العطيــة ســنة التفكيكــي للعيطــة وكــان مــن أولــى ثمــاره البحــث الــذي قدمــه خــالل المهرجــان 

ــب 2001 ــزان ذه ــة مي ــة وكتاب ــت  العيط ــي  تنوي ــدر، ه ــوال الق ــث، ل ــيرة البح ــي مس ــة ف ــه المقبل ــت وجهت ــد كان ، وق

  ·ا مع تجديد في اآلالت الموسيقية بإدخال تعديالت على آلة الكنبريخاص به

ــى المر ــاده عل ــي اعتم ــل ه ــذا الرج ــل ه ــابع لعم ــا المت ــرز مالحظــة يخــرج به ــي البحــث إن أب ــلي ف ــنهج تسلس ــة كم حلي

العلمــي الــذي كــان مــن أبــرز ســماته ســلوك التــأني الــذي عــرف بــه الراحــل دون التســرع فــي اإلجابــة عــن أســئلة كــان 

مــا يعتبرهــا ســابقة ألوانهــا، مؤكــدا خطــورة التســرع بتقــديم وجهــات نظــر فــي ميــدان حســاس نتحمــل فيــه مســؤولية دائ

ــال ــاريخ واألجي ــام الت ــة أم ــرها الصــدق واألمان ــه ونش ــع أبحاث ــدم تجمي ــع بع ــه ليقتن ــا ل ــان دافع ــا ك ــو م ــة، وه   ·القادم

ــك ووصــف م ــبيل تفكي ــي س ــاقة ف ــة والش ــة والممتع ــة الطويل ــذه الرحل ــي وخــالل ه ــاوة ترم ــت القس ــن كان ــذا الف ــالم ه ع

ســمومها مــع مشــاعر أنــاس لــم يستســيغوا فهــم مــا كــان يقــوم بــه الرجــل وحــورب حتــى آخــر يــوم فــي حياتــه ولــم يكــن 

مــن ذلــك وكــان ســالحه هــو اإلصــرار وعــدم االنعــزال ومواصــلة المشــوار الــذي كانــت إحــدى ابــرز محطاتــه  ينــزعج

ــه  1984ســنة  ــيم أول مهرجــان أقحمــت في ــوم أق ــف الراحــل بإعــداده ي ــع أول بحــث تكل ــة م ــة وعلمي ــادة فني العيطــة كم

ــة فالتفــت الكــل إلــى هــذا الفــن وإلــى مكونا ــة والفنيــةوتقديمــه ونقــل علــى أمــواج اإلذاعــة الوطني ــه الزجليــة والجمالي   ·ت
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ثقافيــا وقــد كانــت هــذه الســنة عــامال مهمــا فــي انطــالق البحــث العلمــي العلنــي بــالمغرب ليتــداول اســم الرجــل إعالميــا و

عبـــر محاضـــراته وأبحاثـــه المنشـــورة بمجلـــة  األســـبوع المغربـــي  ويتـــوج هـــذا المســـار الحافـــل بحصـــوله علـــى 

ــنة  ــرب س ــاب المغ ــاد كت ــن ، 2000عضــوية اتح ــفي م ــة بآس ــن العيط ــي لف ــان وطن ــيم أول مهرج ــة تنظ ــا محط وتتلوه

ول عيطــة وهــي مكونــة مــن طــرف وزارة الثقافــة، حيــث شــارك الراحــل بمداخلــة فكــك فيهــا عيطــة  الرادونــي  )أطــ 

ــك  ــع ذل ــالموازاة م ــعبية، وب ــون الش ــكوغرافيا صــوتية للفن ــى أول ديس ــراف عل ــي اإلش ــاهم ف ــدها س ــزاء(، بع ــعة أج تس

يــر مــن اللقــاءات الثقافيــة فــي كافــة ربــوع المغــرب كــان آخرهــا مشــاركته ضــمن فعاليــات مهرجــان ســاهم فــي عــدد كب

  ·مـــــن البـــــرامج التلفزيونيـــــة واإلذاعيـــــة دون أن ننســـــى حضـــــوره البـــــارزفي عـــــدد 2001برشـــــيد صـــــيف 

عــن شــهورا قليلــة قبــل رحيلــه لــم يكــن يتــرك فرصــة تمــر إال وتكلــم عــن شــعوره بالرضــى، عــن حالــة الثقافــة الشــعبية 

  !كونـــه اســـتطاع أن يقـــدم شـــيئا بســـيطا لهـــا هـــو أن يقـــول للمغاربـــة: أنصـــتوا إلـــى أنفســـكم قبـــل أي شـــيء

ــه دائمــا حــ  ــة تجعل ــد أشــياء جميل ــاة فــي عالقــة تــرك بوحمي ــد مــن أصــدقائه ومعارفــه، اســتطاع أن يحــب الحي ديث العدي

  ·بسيطة معها، حملته إلى نهايتها

ــن االســ  ــم اخــر م ــن الواجــب ادراج اس ــى م ــيد ويبق ــو الس ــن, اال وه ــذا الف ــماء البحــث حــول ه ــي س ــت ف ــي لمع ماؤ الت

ــف ب ــه التعري ــا بامكان ــل م ــديم ك ــي تق ــانى ف ــم يتف ــذي ل ــر ال ــب الكبي ــي الكات ــه حســن نجم ــديم توضــيح عن ــن أو تق ــذا الف ه

ــة  ــن الهوي ــزء م ــس ج ــتم طم ــى ال ي ــق, وحت ــن العري ــذا الف ــات ه ــة بمخزون ــى جراي ــة عل ــال القادم ــون االجي ــى تك حت

ــة ال ــول الكاتــب الثقافي ــا نــدرج ق ــة. وهن ــرة االســتقالل والحري ــة والتــي أسســت لفت لتتضــح الصــورة  حســن نجمــيمغربي

 أكثر لدى القارء:

ــا فــ "  ــك مطلق ــن ش ــاك م ــيس هن ــة ل ــة مؤهل ــيقى تقليدي ــي موس ــعري، ه ــدها الش ــب بع ــى جان ــة، إل ــة المغربي ي أن العيط

الموســــيقي وفــــي غيــــره مــــن المجــــاالت لتكــــون مــــادة حقيقيــــة ثريــــة إلنجــــاز دراســــات علميــــة فــــي المجــــال 

ــة لعــدد مــن أشــكال التعبيــر العيطــي، الشــعري  [.....]والتخصصــات. ــأن الميــزات البنيوي ــا القــول ب بهــذا المعنــى، يمكنن

نـــائي، الموســـيقي التقليـــدي، تكشـــف كمـــا ســـنرى عـــن وحـــدة النـــوع وتعـــدد األنمـــاط، وحـــدة األصـــل و تشـــظي الغ

ــاء ال ــى البن ــا إل ــواء احتكمن ــروع. وس ــاني ) الف ــتوى اللس ــى المس ــتناد إل ــئنا االس ــيقي، أو إن ش ــق الموس ــعري، أو النس ش

ــع الســياقات ــون م ــد عالئــق المت ــا برص ــي، الــداللي...(، أو قمن ــوتي، التركيب ــة واالجتماعيــة،  الص ــة والثقافي التاريخي

ــات  ــة للتيم ــا خريط ــةأو أنجزن ــاهره المركزي ــدد مظ ــد تتع ــد وحي ــزي واح ــوع مرك ــام ن ــنا أم ــنجد أنفس ــواهره ...، س وظ

ــة  ــأن العيط ــد ب ــاك ـ نؤك ــا وهن ــق ـ هن ــك الح ــل نمتل ــة. ه ــه اللهجي ــه ونبرات ــا معاجم ــه، وأحيان ــكال عرضــه وتمثيل وأش

ــماؤه ال ــللنا أس ــنس( ال تض ــوع )ج ــروق البســيطة مكن ــدد والف ــة وراء التع ــلبة الكامن ــة الص ــن نواتهــا المركزي ــددة ع تع

ان بعــض التكوينــات والعناصــر الشــعرية أو الموســيقية بــين األنمــاط التــي تشــكل نفــس الفسيفســاء. وأكثــر مــن ذلــك، فــ 

ــي ــا ه ــددة، إنم ــة ومح ــة معين ــة أو جهوي ــة، محلي ــة أو قبلي ــة إثني ــبعض كملكي ــدو لل ــد تب ــي ق ــة الت ــي العيط ــات  ف تكوين

 " .جوهرية في التعبير العيطي ككل بالمغرب

لــم نكــن علــى درايــة بجــزء مهــم مــن ونحــن عنــدما بــدءا البحــث فــي البحــور العميقــة لهــذا الفــن اكتشــفنا بكــل تأكيــد إننــا 

عبــر بكــل جــرأة عــن حقبــة تاريخيــة كــان الســائد فيهــا هــو الفــن الــذي لــم  التــراث المغربــي المســموع والمنشــود والــذي

ــوا أ ــة تخل ــي األصــيل والمطمــور جــراء التطــور الســريع للثقاف ــالتراث المغرب ــق ب ــات أهازيجــه مــن كــل مــا هــو متعل بي

ولعــل الحــث فــي هــذا المجــال ال يمكــن حصــره أبــدا فــي عــدد  مــن ثقافــات أخــرى. المغربيــة والتــأثر الــذي غلــب عليهــا

ــع أك ــارئ للتطل ــتح نافــدة للق ــا بهــدا بشــكل ملخــص مــن أجــل ف ــا هــذا مــن األوراق ولكــن قمن ــيمكن نفســه مــن خباي ــر ل ث

 . الفن العميق والضارب في جذور المغرب العتيق

 بالمغرب. لمحة عن نشأة فن العيطة

ـــي )الشــاويةارتــبط صــيت فــن العيطــ  ــداد الســهول الوســطى للســاحل األطلسـ ــة باألســاس( ومــرورا  ة بامت ــدة ودكال وعب

ــر ــالحوز وزعي ــاورة ك ــاطق المج ــض المن ــى بع ــن العيطــ  عل ــي بالخصــوص. وف ــديم يعن ــلي والق ــه األص ــي مفهوم ة ف
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ــداء ــداء، أي ن ــال واستحضــار واســتدعاء الن ــم الرج ــتنهاض هم ــك واس ــلف لتحري ــتنجاد بالس ــة واالس ــعر مل القبيل ــة الش ك

ــل ــاطع الغنائيــة والفواص ــة مــن المق ــر اصــطالحا مجموع ــاء. وتعتب ــة تختلــف  والغن ــة فــي منظوم الموســيقية اإليقاعي

ــاط ا ــواع وأنم ــاختالف أن ــرها ب ــةعناص ــن إلى لعيط ــذا الف ــون ه ــارفون والمهتم ــنف الع ــد، ص ــر بعي ــها. وغي ــعة نفس تس

 أنواع وهي:

 العيطة الحوزية -

 العيطة المرساوية -

 المالليةالعيطة  -

 الزعرية  العيطة -

 الريفية او الجبلية العيطة -

 الحصباوية أو العبداوية  -

 العيطة الشيظمية  -

 العيطة الفياللية  -

  العيطة الغرباوية -

ــاث ــرى فرعيـــ  إال أن األبحـ ــروع أخـ ـــود فـ ــرت بوجــ ـــة أقـ ــي ةالحديثــ ــورديغي والجياللـ ــالخريبكي والـ ــاكن.  كـ والسـ

ــانو ــة لإلنس ــاة االجتماعي ــن الحي ــام العيطــة مواضــيعهم م ــيوخ ونظ ــاول مواضــيعهم  يســتقي ش ــا تتن ــا م ــي وغالب المغرب

ــي ــذم والتغن ــة م وقصــائدهم العشــق والمتعــة وال ــاريخ الخــاص بمنطق ــال وبالطبيعــة او الت ــة بالجم ــة تالريخي ــة او حقب عين

مــأخودة  والكـــــــــــــــالم, والعيطــة كلمــة المغربيــة البدويــة النشــأة األغنيــةالعيطــة علـــــــــى  كلمــة تطلقوبعينهــا.

  عبد الرحمان المجدوب رحمــــه هللا في كتابه: من العياط يقول سيدي

 

 '‘ عسو قلوب البهايمعيطت عيطة حنينة فيقت من كان نايم** فاقوا قلوب المحنة ون ''

 

ــن ك ـــاد م ــرويستفـــــ ــام الغي ــتلفات اهتم ــموع الس ـــوت مس ـــاداة بصـ ــداء أو المنــــ ــي الن ــة ه ــه أن العيط ــالعودة  الم وب

إلــى المصــادر االولــى للعيطــة نجــد أن كلمــة عيطــة أطلقــت فــي بادئاالمــــــــــــرعلى النــداء الــذي كــان يعمــد إليــه أحــد 

 ن بمجيء الفرقـــــــــة.أفراد الفرقة الغنائية ليأذ

 لعيطة بمنطقة الرحامنة.لمحة عن نشأة ا

ــازيج  ــارة عــن أه ــي عب ــة العيطــة الشــعبية وه ــة الســراغنة بأغني ــراكش وقلع ــة وأحــواز م ــل الرحامن ــد اشــتهرت قبائ لق

ــن االجــداد أو  ــابق م ــاءل الســلف الس ــر فض ــن أجــل ذك ــك م ــاعي أو منفــرد وذل ــكل جم ــال والنســاء بش ــا الرج يؤديه

يج العيطــة الشــعبية بالطــابع التحفيــزي للمجاهــدين الــذي قــاتلو ء الصــالحين. ولــيس هــذا فقــط بــل اشــتهرت اهــازاالوليــا

ــازيج الشــعبية  ــذه االه ــت به ــة خاصــة تغن ــة والرحامن ــل الحــوز عام ــى أحــد أن قبائ ــى عل المســتعمر الفرنســي. وال يخف

ــرة ت ــي فت ــل ف ــة المحت ــد شــكلت اداة لمجابه ــالي فق ــا مضــمحال لمناهضــة المســتعمر وبالت ــن فيه ــان الف ــة صــعبة ك اريخي

 لقيود مخزنية قوية. وقد ازدهرت اغنية العيطة الشعبية مع ظهور رواد امثال : وخاضعا

 المارشال قيبو 

وحــول تســميته بالمارشــال قيبــو، قــال الفنــان حســن العروســي:  تــروي بعــض الروايــات أن لقــب  المارشــال   

ري، وهــذا يعنــي أنــه شــال التــي تعــد أرفــع درجــة فــي الترتيــب العســكأطلــق عليــه علــى اعتبــار أنــه وصــل درجــة المار

ــه .  ــه طــوال حيات ــا ل ــذا االســم مالزم ــي ه ــى  الكمنجــة ، وبق ــي العــزف عل ــن العيطــة، والســيما ف ــي ف ــا ف كــان خارق

وبلغــة طريفــة يحكــي الفنــان والسيناريســت حســن العــروس عــن األيــام التــي تلــت رحيــل الفنــان المارشــال قيبــو قــائال: 
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ــد ا ــي الم بع ــرددت ف ــان، ت ــذا الفن ــاة ه ــن وف ــالن ع ــاءإلع ــي أحي ــيما ف ــرب والس ــن أن  غ ــاعة ال يمك ــة إش المدينةالقديم

ــالمغرب، بعــث إلــى الملــك الراحــل  ــاة مارشــال ب أنفيهــا أو أؤكــدها، تشــير إلــى أن أحــد القــادة األفارقــة بعــد ســماعه وف

ــان، و ــق بفن ــر يتعل ــرف أن األم ــاة، دون أن يع ــالة مواس ــاني رس ــاءالحســن الث ــي أبن ــة بق ــادث  ,المدين ــذا الح ــرددون ه ي

 ا يشبه النكتة .بم

 فاطنة بنت الحسين

ــا مــن محيطهــا  ــها نمطــا خاصــا به ــا خلقــت لنفس ــن رواد العيطــة، ســيما أنه ــة بنــت الحســين م ــر الفنانــة فاطن وتعتب

ــن العي ــين لف ــم المؤسس ــرمن اه ــي األداء، وتعتب ــاطة ف ــل والبس ــي التعام ــدق ف ــى الص ــس عل ــذي يتأس ــعبي، ال ــة، الش ط

مائـــة أغنيــة، علــى رأســها  هـــذاك احبيبــي ، التــي اشــتهرت بهـــا  وخلفــت تراثــا شــعبيا يتـــوزع علــى أكثــر مــن

ــا المفضــلة صــحبة أوالد  ــى أغنيته ــا وأعراســها، باإلضــافة إل ــا حفالته ــتح به ــي تفت ــا الت ــدمات أغانيه ــن مق وأصــبحت م

ديمـــة للفنـــانين التـــامي والتهـــامي، بـــن اعكيـــدة،  مـــوالي عبـــد هللا الـــوالي راحنـــا جينـــا نـــزوروك ، وهـــي أغنيـــة ق

 خرى مثل ااموالي الطاهر را انت والي . وأغاني أ

 الشيخ أحمد الدعابجي 

ــرن  ــع الق ــذ مطل ــباوية من ــة الحص ــة العبدي ــأب العيط ــذلك ب ــدعى ك ــنة 20وي ــوالي س ــد ح ــة  1910، ول ــدوار الدعابج ب

صــبة بحيــث لحــد اآلن ال يمكــن بمنطقــة الحصــبة)عبدة ودكالــة واســفي (. يعــد الــدعباجي مــن فحــول وشــيوخ الح

 شخص له دراية بعيوط الحصبة وموازينها إال وذكر هذا الشيخ.الحديث عن أي 

 بوشعيب البيضاوي

  أخوتنا يا اإلسالم هزو بنا العالم

 زيدو بينا القدام، إال خيابت دابا تزيان

 تزيان أو دابا مول الحق يبان  

 

التغني بها في أجواء خاصة، على إيقاع حتفاالت العائلية، وأحيانا يتم هي كلمات أغنية شعبية شهيرة تتردد في كل اال

رقصات  الشيخات  وتمايل البعض في لحظة انتشاء ودوخان في بعض األحيان، إال أن قليلين فقط من يعرفون أن  

 رب.األغنية التي كتبها ولحنها بوشعيب البيضاوي رأت النور في أوج الحضور االستعماري الفرنسي في المغ

البــوعزاوي، الــذي ســبق أن ســجلها بصــوته، فــي تصــريح ل المســاء :  أغنيــة عــن هــذه األغنيــة، يقــول خالــد 

ــد  ــك محم ــودة المل ــن ع ــات م ــي، وتستحضــر لحظ ــتعمر الفرنس ــة للمس ــة المغارب ــؤرخ لمقاوم ــالم  ت ــا اإلس ــا ي  أخوتن

والتهم وأســماء بعــض الخونــة الخــامس مــن المنفــى. فقــد صــورت هــذه األغنيــة بشــكل تفصــيلي أســماء المقــاومين وبطــ 

ــذين ــانوا  ال ــتعمر. ك ــع المس ــؤون م ــي يتواط ــة الت ــذه األغني ــات ه ــاني أبي ــي مع ــوي ف ــكل ق ــد بش ــول يتأك ــذا الق وه

الـــدار البيضـــاء بشـــكل تفصـــيلي للمحتـــل، والســـيما حينمـــا نســـمع بوشـــعيب  تـــؤرخ لمقاومـــة كـــل حـــي مـــن أحيـــاء

 البيضاوي يقول فيها:

 ة المتينةالقديمة صحاب الدق  المدينة اوالد

 ا، في الخاينين تشفينا وبالبياعا تعملت روين

 والد داريو عبد هللا وماريو 

 قطعو الطوبيس والكاو 

 وعلى البياعا تيداورو 

 حتا هوما قامو بالنوبة والد كارتيي كوبا
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 مع الخميرة والغاز يقليو الجميرة 

 أوالد شارع بوطويل ما يتباعو باللويز

 اريزيضاربو على العزيز حتى وصلو لب

 في المغربالتاريخ يحكي ويجيب ماطرا 

 على الملك الحبيب... 

 أوالد الطليان نقاونا من العديان 

 مقدم ما تيبان  

 الطقوس المصاحبة للعيطة واآلالت الغنائية المستعملة.

ـــول ــة والسهـــ ــل دكال ــر أه ــب تعبي ــة ( حس ــة ) المغني ــة الغنائي ــد الفرق ـــيء ق تعم ــى المجـــ ــا إل ـــاورة له ــل أذان المجـــ ب

ــتحط  ــدوار ل ــى ال ــيالعصــر إل ــال ف ــة  الرح ــتعداد لليل ــن االس ــون م ـــون والمهتم ــتمكن المحبــ ــي ي ـــار حت وضــح النهــ

 القنب الهندي...(.– العشاء )وجبة

"القيطون تدعــى  خيمة  في  المحبـــين  أو  الكرمـــــاء  أحد  قرب  النزول  الفرقة      وتتعمد 

استعدادات الفرقـــــة بإشعـــــــــال الضـــــوء   دألدوار من مشـــاغلهم اليومية تبوعند مغيب الشمس وبعد انتهـــــاء أهل ا

وعند دلك   )قنديل الكاربون( وإشعــــــــااللنــــار لتسخـيـــن)البناديروالطعاريج( التي كـــــانت تصنع من جلد المــــــاعز 

(    يعمد الشيخ القــوابزي    –مزمار    –نــاي    –  آلته ) كمنجةالعزف علــــــــــى   ــــــــىحسب كـــــالم أهل الميدان ال ) 

( كنبري نُْغثَةٌ   ...  او  نُْغٌث   ( مغنيـــــــة  أو  مغنــــــي  ينــادي  حــــــين  استلهــــــــام   ( في  مرتفع  جهوري  بصوت 

الفرقـ ومن ) لهــــــــــة. فيقــــــــال  اهتمـــــــــــام كل من ال علم لهم بمجـــــيء   ) فالن  يا  عيطة  جاءت   دير شي  هنا 

 كلمة العيطة 

وغالبــــا مـــاتكون الدخلـــة بأغنيـــة  تبـــدأ الليلـــة بتحلـــق المحبـــــــين حـــول الخيمـــة فتعـــزف الفرقـــة بعـــض االغــــــاني

 إلى حين مجـــــــيء كرماء الدوار بالعشاء وصينية الشاي.  مرساوية أو حصباوية أو حوزية حسب المنطقة

ليــتحلقن بــدورهن حــول الخيمــة فــي  حــين تنــاول الفرقــة لوجبــة العشــاء الــدوار فكــن يمكــثن فــي بيــوتهن الــىأمــا نســاء  

ــن القرفصــاء ــن يجلس ــا ك ــا م ــن وغالب ــاص به ــان خ ــوان  مك ــة ألداء أل ــود الفرق ــاء تع ــة العش ــد وجب ــراب. بع ــى الت عل

ــوط لتخــتم ــن العي ــتهم ) التســ  متنوعــة م ــا يعــرف بلغ ــا م ــي يرافقه ــة الت ــعبالعيطــة الزعري ــة جم ــال  يقير( وهــو عملي الم

 لمتحلقين حــــول الخيمة.من ا

الفرقــة إلــى الخــتم بمــا يعــرف فــي الباديــة المغربيــــــــةبالفاتحة )وهــي رفــع الكفــوف  تخــتم الليلــة بالــدعاء : يعمــد كبيــر

 الللدعاء بالخير والتيسير والصحة والعافية ( تم يطـــلب منالجمهور التعرض لهذه الفاتحة بشيء من الم

 هاأنواع العيطة الشعبية وأصناف 

 تتفرع العيوط الى مسميات كتيرة كما اسلفنا الذكر وهي:

 العيطة الحوزية -

 العيطة المرساوية -

 العيطة الماللية -

 الزعرية  العيطة -

 الريفية او الجبلية العيطة -

 الحصباوية أو العبداوية  -

 العيطة الشيظمية  -
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 العيطة الفياللية  -

  العيطة الغرباوية -

ــد  ــة وق ــة الحوزي ــوع العيط ــى ن ــنركز عل ــن س ــة..( ونح ــاكن, الخريبكي ــثال )الس ــا م ــرى منه ــا أخ ــاحثون فروع ــر الب أق

 باعتبارها المنتشرة والمشهورة باقليم الرحامنة وحوز مراكش وأخواض وادي أم الربيع. 

 العيطة الحوزية -3,1

ـــ تشـــتهر قبيلـــة الرحامنـــة واحـــواز مـــراكش وقلعـــة الســـراغنة مهـــد العيطـــة ال ة وهـــي اهـــازيج شـــعبية يؤديهـــا حوزي

الرجــال كمــا فــي هــذا المشــهد، او تــؤدى بشــكل جمــاعي .. وتختلــف عــن نظيراتهــا المرســاوية والجبليــة وقبائــل 

زعيــر وزيــان بايقاعهــا الجميــل وكلماتهــا المحتشــمة المحافظــة علــى اصــالتها والتــي تــتكلم عــن مكــارم االخــالق 

ــي ب ــى الجهــاد ضــد المســتعمر والتغن ــر زالمعــروف وبقيــت بمــأمن عــن فضــائوالحــث عل ــى الب ــه، وعل ل الســلف ومناقب

مصــطلحات العصــر الدخيلــة. ويطغــى علــى هــذا النــوع الخفــة فــي اإليقــاع والبســاطة فــي التراكيــب اللحنيــة ، و 

 نجدها في حوز مراكش وقبائل الرحامنة وحوض أم الربيع.

ــل أ ــار قب ــا لوت ــيتين وهم ــين أساس ــى أدات ــة عل ــة الحوزي ــل ن تظتقتصــر العيط ــا يجع ــة ، مم ــم التعريج ــة ث ــر الكمنج ه

ــكل  ــا وبش ــنمط وقوف ــذا ال ــؤدى ه ــة. ي ــط الفرج ــيس فق ــة ول ــتوجب اإلنصــات والمتابع ــا يس ــوة ، مم الصــوت حاضــرا بق

ــاتج عــن  ــة ن ــي العيطــة الحوزي ــد ف ــرام اآلخــر ، وهــذا البع ــات االســتماع واحت ــوس تراعــي أخالقي ــق طق تصــاعدي، وف

ــين مــ  ــاريخي ومــا هــو سياســي واجتمــاعي بــل شــكلت فــي إحــدى المحطــات  ا هــومضــامينها الجــادة التــي راوحــت ب ت

 أداة نضالية ضد االستعمار كباقي العيوط األخرى. 

ظلـــت العيطـــة الحوزيـــة لســـنوات فرجـــة محـــدودة ، تقتصـــر علـــى المعـــارف ولـــم تتحـــول إلـــى هـــم ثقـــافي إال فـــي 

ف فـــي خانـــة الثقافـــة الشـــعبية ، لمصـــنالســـنوات األخيـــرة حـــين انتبـــه بعـــض المثقفـــين إلـــى هـــذا اإلنتـــاج الفكـــري ا

فانصــبت أســئلتهم علــى التســمية والشــكل ثــم القضــايا واآلفــاق ، ونــذكر هنــا كتابــات كــل مــن الراحــل بــو حميــد ، حســن 

 بحراوي ، والكاتب حسن نجمي. 

ــتوقفك نصوصــه ــتن الحــوزي فتس ــا الم ــد أو  ام ــوط ، تزي ــدود، تســع عي ــف وأن عــددها المح ــة المؤل ــا مجهول ألن أغلبه

ــ  ليــل ، ال يتناســب و االمتــداد الجغرافــي الــذي ظهــرت فيــه وترعرعــت. وقــد ذكــر حســن بحــراوي بعــض ل بقتق

ــا رحــال ، صــبر عقلــو ، راضــية ، بنكبــور النمــاذج األصــلية للعيطــة الحوزيــة وهــي ــا خــويلي ، بوي :الخــادم ، خــالي ي

 ، مول الشعبة وغيرها.

ــائع واألحــداث واألســم ــن الوق ــالكثير م ــتن الحــوزي ب ــل الم ــارف اء محف ــداخل المع ــة الباحــث صــعبة لت ــل مهم ــا يجع م

 والمعطيات ولكون هذا المتن ما يزال في حاجة إلى التحقيق. 

تجعلــه معروفــا اكثــر وتســاعد الفئــة الناشــئة علــى التعــرق علــى هــذا الــزخم الرائــع مــن العيــوط الشــعبية التــي ارتبطــت 

نــه أصــبح مــن الواجــب أن يــتم تشــكيل مجموعــة ي فابشــكل قــوي بفتــرة تاريخيــة مهمــة مــن التــاريخ المغربــي. والبتــال

مــن البــاحثين وتقــديم الــدعم لهــم للتنقيــب عــن خبايــا هــذا الفــن وعرضــه علــى المجتمــع المغربــي يــتمكن مــن اســترجاع 

جــزء مهــم مــن هويتــه وثقافتــه. كمــا يجــب ان تلعــب وســاءل االعــالم دورا مهمــا فــي تســليط الضــوء علــى هــذا الجانــب 

 . بةمغارمن الهوية الشعبية لل

 أهم اعالم العيطة الحوزية. 1-1-3

 بن حمامة: 
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مــن رواد العيطــة الحوزيــة بــل إن كــل التــراث العيطــي الحــوزي قــد اســتنبث علــى يديــه، كــان عياطــا وحفاظــا ومبــدعا 

ــوعزاوي  ــد بوشــعيب البيضــاوي ، اوالد الب ــديم كمــا هــو معــروف عن ــون بالشــكل الرجــالي المعــروف الق ، قــدم هــذا الل

واوالد الخبشــة، تتلمــذ علــى يديــه أحمــد الطويــل ، حميــد بــن عبــو ، بــوالخير، اســليمان لشــهب  كــادة، مجموعــة ت

ــوة  ــز وحظ ــه حضــور متمي ــان ل ــة، ك ــن حمام ــل ب ــد رحي ــون بع ــذا الل ــعل ه ــل مش ــذي الزال يحم ــدريوكي ال ــن ال وحس

ــن مجــ  ــه م ــد حق ــذ بع ــم يأخ ــين ل ــدى الدارس ــه ل ــراكش إال أن ــة أو بم ــه الرحامن ــقط رأس ــواء بمس ــرة س ــث  االتكبي البح

 والدراسة في مجال التراث الشعبي وفن العيطة على الخصوص.

 احمد كرتال :

تســيد علــى عــرش العيطــة بــاإلقليم لفتــرة طويلــة وكــان والزال دائــم الحضــور فــي المناســبات الوطنيــة والمحليــة، ولــد 

ــنة  ــوعلي س ــاوالد ب ــيش ب ــدوار اوالد اعليل ــيخ  1945ب ــذ صــغره وتش ــة من ــن العيط ــع بف ــد عمــ تول ــى ي ــري، عل ر النمي

صــدرت لــه ثالثــة أشــرطة فــي فتــرة الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم هــي ركــوب الخيــل ، مــا شــفتو جلــول يــا الخيالــة 

وحســاب زعــري وقــد تمــت إعــادة تســجيل األغــاني المتضـــمنة فــي الشــريطين األولــين مــن طــرف امحمــد ولـــد 

ــة تعنــى بف ــا جمعي ة والتــراث الشــعبي بقلعــة الســراغنة كمــا نــون العيطــ العمرانــي والحــاج ســعاد البيضــاوية يــرأس حالي

 يشغل مهمة أمين لهذه المهنة.

 المخلوفية :

ــة ــيالت الرحماني ــة المخــاليف الجب ــة مــن منطق ــة المخلوفي ــة الحاجــة لطيف ــي العيطــة  تنحــدر الفنان ــت وتفننــت ف ــد أتقن .وق

ــة االصــ  ــوط المغربي ــوع مــن العي ــل وكانــت مــن رواد هــدا الن ــة كلمــة وأداء ب ــة صــحبة أختهــا  يلة ونشــطتالحوزي لطيف

وفرقــة الشــيخ حســن الــدريوكي اوفرقــة حســن الطويــل رحمــه  –فــي العديــد مــن الفــرق المعروفــة كفرقــة أوالد الحــوز 

.توقـــد أحيـــت هـــده الفنانـــة العديـــد مـــن الســـهرات والمناســـبات بمدينـــة  هللا وغيرهمـــا مـــن شـــيوخ العيطـــة الحوزيـــة

ــة المخ ــت الحاجــة لطيف ــة مــؤخمــراكش و خارجهاوتوفي ــراكش وتركــت لوفي ــة بم ــائن بعرصــة الحوت ــا الك ــت أخته را ببي

 كما هائال من العيوط الحوزية سيتذكرها به كل محب وغيور عل هدا النوع من العيوط.

 العيطة الزعرية. -3,2

ــي كانــت متواجــدة  ــو هــالل اللت ــة مــن بن ــل العربي ــى القبائ ــر نســبة ال ــدت و ظهــرت بهضــاب زعي ــة: ول العيطــة الزعري

ـ،حيـــث نشـــآت و ترعرعــت ثـــم كبـــرت.و امتــدت هـــذه العيطـــة -خريبكــة-لــى هضـــاب ورديغـــة ـانتقلـــت ا هنــاك.ثم

لتصــل الــى قبــاءل الشــاوية ،ومنطقــة الحــوز و كــذلك اآلطلــس المتوســط لتكــون فــي اآلخيــر مفتــرق طــرق بــين 

آثنـــاء  العيــوط المغربيـــة. مجمـــل العيطـــة الزعريـــة عبـــارة عـــن أبيــات شـــعرية آو زجليـــة آو براويـــل شـــفهية تـــردد

غناء.اســتطاع هــذا الفــن ان ينتشــر و يعــرف بــه عــن طريــق الترحــال فــي القــديم. و تعتمــد هــذه العيطــة علــى أســس و ال

ــة و  ــات زجلي ــزيج ابي ــا.فهي م ــة خبياه ــا لمعرف ــتمعن فيه ــتها و ال ــن دراس ــد م ــة.اذ الب ــي الروع ــة ف ــة غاي ضــوابط فني

ــذم و ال ــا المــدح و ال ــر المســتمع لها.فنجــد فيه ــل تلفــت نظ ــا كانــت عيطــة رثــاء. فســربراوي ــض المحللــين بآنه ها بع

ــدون أالت موســيقية حيــث  ــى فــي األول ب ــان اإلســتعمار.وكذلك فتــرة الســيبة.بدآت تغن ــه إب سياســية لمــا كانــت ترمــز إلي

ــم ادخــال المزمــار آو القصــبة و بعــد ذلــك الكمــان و  ــى ان ت كانــت تعتمــد علــى الكــف و ضــرب الصــدر )الكشــوش( ال

ــالل. ع ــة أو الق ــت العيطــ الطعريج ــوي رف ــال العنصــر النس ــم إدخ ــدما ت ــرا عن ــاال كبي ــعا و إقب ــارا واس ــة انتش ة الزعري

ــاءية  ــالم النس ــض اآلع ــتمع.ونذكر بع ــا للمس ــا و تحبيبه ــي تقريبه ــا ف ــبن دورا مهم ــث لع ــا حي ــن اركانه ــزئ م ــا كج فيه

 التي ساعدت على ذلك الشيخة زهرة خربوعة الشيخة صفية بنت المراس.

والشيخة انعينيعة ومحمد العواك واخرين. العيطة الزعرية ما يميزها عن باقي العيوط  خة خربوعةمن رواد هذا الفن الشي

هو مايسمى الحساب الزعري تتبارز اثناء ادائه شيخات "الجلسة "وخالله تتفوق الشيخة المتمكنة من العد حيث الكالم  

 لمقاطع بعضها للشيخة خربوعة: حصر هذه ا الموزون والهادف والمدغدغ لعواطف الحضور. وعلى سبيل المثال ال ال
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 اطل عل الذات*******وشـــــــوف ك والت 

 بركة من الغدايد****** فين باقي زايـــــــــد 

 ابقى يكريدي*********احت ا خرج ا يدي 

 تعالى ياالكبدة********* نتوادعو بعـــــــدا 

 ما تت الغنم ********** فرينة تغـــــــــرم 

 صارت ت تخــــرف  نعرف***** الوجوه اللي 

 العيطة الجبلية -3,3

ــة   ــي منطق ــا ف ــر خصوص ــاال، و تنتش ــة إجم ــعبية المغربي ــة الش ــاط األغني ــذب أنم ــل و أع ــن أجم ــنمط م ــذا ال ــر ه يعتب

اجبـــاال بالشـــمال الغربـــي للمملكـــة و تضـــم مـــدن : طنجـــة، تطـــوان، أصـــيال، العـــرائش، القصـــر الكبيـــر، شفشـــاون، 

ـــ وزان، تونـــات وقبائـــل غياتـــة بـــإقليم  د الســـالم بـــن مشـــيش، القطـــب تـــازة. كمـــا يعتبـــر الـــولي الصـــالح مـــوالي عب

ــرتبط  ــا ي ــل م ــا لك ــر أيضــا انعكاس ــا يعتب ــا اســمه. كم ــذكر فيه ــة الي ــث ال نجــد عيطــة جبلي ــة، بحي ــذه األغني الروحــي له

ــة نابعــ  ــة الجبلي ــا األغني ــي تتطــرق إليه ــه. فالمواضــيع الت ــده و عادات ــه و تقالي ــث طبيعت ــن حي ــي م ــن باإلنســان الجبل ة م

ل فـــي شـــموليتها الواقـــع المعـــاش لإلنســـان الجبلـــي مـــن معانـــاة و أفـــراح و جمـــال و طبيعـــة هـــذه المنـــاطق، وتتنـــاو

ــروح  ــاظ ال ــة المســتعمر و إيق ــى محارب ــر العصــور فــي التحــريض عل ــة الجبليــة ســاهمت عب صــراعات. كمــا أن األغني

ــان الجبلـــــــــــــــــــي. ــة لـــــــــــــــــــدى اإلنســـــــــــــــــ ــة و الدينيـــــــــــــــــ  الوطنيـــــــــــــــــــة و القوميـــــــــــــــــ

هنــاك مــن يطلــق عليــه هــدرا اســم "الطقطوقــة" ويضــيف فــي تســمية هــذا الــنمط الموســيقي العتيــق. فتختلــف الروايــات 

كلمــة الجبليــة ألجــل االنتمــاء، ممــا يجعلنــي شخصــيا أشــك فــي مصــداقية هــذا االســم. إال إننــا يمكــن أن نجــزم أن االســم 

ــل ــي األسـ ــان فـ ــان يختلفـ ــا نوعـ ــة، و همـ ــة الجبليـ ــة و العيطـ ــة الجبليـ ــو األغنيـ ــي هـ ــة و الحقيقـ ــة اللحنيـ وب و التركيبـ

 .اإليقاعية

 تطور هذا الفن بين الماضي والحاضر)مجموعة حمادة نموذجا (. -5

لقــد صــنف الكثيــرزن فــن كحمــادة’ كنتــاج للتالحــق بــين العيطــة الحوزيــة والــنغم الحســاني وذلــك لتواجــد قبائــل حســانية 

وهــو عبــارة عــن فرجــة شــعبية متمازجــة  اســتقرت بمنطقــة بوشــان. وأنــتج هــذا الــتالقح مــا يعــرف بمجموعــات حمــادة

ــع ــة. تجم ــا ني ــة الحس ــوز والثقاف ــة الح ــين ثقاف ــا  ب ــيقية ذاته ــتعمال اآلالت الموس ــترك باس ــوروث المش ــذا الم ــاز ه ويمت

ــعبية  ــة الش ــوس الفرج ــتكمال طق ــر الس ــة للنق ــاي" كآل ــع إضــافة "صــينية الش ــة م ــة الحوزي ــن العيط ــي ف ــتخدمة ف المس

ــالل األماســي واالحتفــاالت العا ــام فــي الفضــاءات الصــحراوية خ ــذا مــا يجعــل هــذا الفــن  الرحبــة.ئليــة التــي تق وه

ــى  ــب عل ــد بالعيطــة. ويغل ــي تعتم ــك الت ــة مــن تل ــذين يســتمتعون بنغمــه وطقوســة القريب ــين ال ــر مــن المعجب يجــدب الكثي

ــ  ن مــزاج وانغــام هــذه المجموعــة الشــعر الحــوزي واالهــازيج الحوزيــة المســتعملة فــي بنــاء القصــائد العيطــة. وم

ــة الرحام ــى ان منطق ــه ال ــذلكالضــروري التنبي ــتهرت ك ــة واش ــي  ن ــات"، وه ــائية خاصــة تســمى "اللعاب ــات نس بمجموع

ــى  ــا عل ــر فرجته ــة وتقتص ــة الحوزي ــال أداء العيط ــي مج ــات ف ــن البارع ــون م ــا تتك ــاء، أي أنه ــى النس ــاء إل ــن النس م

 النساء فقط. 

 بي المغربي.األشعار والكلمات المنشودة ومدى اتصالها بالتراث الشع -6

ــات واال ــم ان الكلمـ ــل يعلـ ــن والكـ ــد عـ ــنافها ال تحيـ ــا واصـ ــل انواعهـ ــعبية بكـ ــة الشـ ــائد العيطـ ــودة بقصـ ــعار المنشـ شـ

المــوروث الثقــافي المغربــي حيــث انهــا ركــزت فــي بــدايتها علــى الــدعوة لمواجهــة المســتعمر ثــم انتقلــت مــن بعــد الــى 

ة بالغــة ومــن القصــائد مــا اعطــى قيمــة كبيــرة واهميــ  التغنــي بعــادات وتقاليــد المغاربــة مــن كــرم وحســن خلــق وجــود.

للتغنـــي بكرامـــات االوليـــاء والصـــالحين والزوايـــا. وهنـــا يظهـــر التـــرابط المتـــين بـــين الكلمـــات المســـموعة والثقافـــة 

الموروثــة والراســخة التــي تشــكل جــزءا مــن الهويــة المغربيــة بكــل تأكيــد. ان موضــوعنا قــد ركــز علــى مثــال قصــيدة 
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ــة  خــالي يخــويلي  وهــ  ــاقليم الرحامن ــة مشــهورة ب ــذه ي قصــيدة حوزي ــا. وه ــرب عموم ــوع المغ ــاقي رب خصوصــا وب

ــه  ــان تصــغي الي ــزن ورن ــاء موســيقي مت ــي بن ــة ف ــة الالمادي ــات الثقافي ــال واضــح عــن مــدى تســخير المكون القصــيدو مث

كتــب عــدة  اذان عــدة بتــروي وجماليــة. وللقــارء متســع لالطــالع علــى هــذه الثقافــة المســموعة مــن اغــاني العيــوط فــي

ــالمغربغنــ لالســتاذ والباحــث حســن نجمــي ) ــة ب ــب  ( -اء العيطــة, الشــعر الشــفوي والموســيقى التقليدي واالســتاذ والكات

 محمد بوحميد وغيرهما. 

 بين األمس واليوم.  ”الشيخة“ -8

ــواه   ــة تخــرج مــن اف ــه يرمــز الــى فــن راق وكلمــات موزون ــديما علــى ان ــو مصــطلح  الشــيخة  ق ــد عرف ان اجــدادنا ق

ــي ن ــوف ف ــي الوق ــذاك ف ــة آن ــن رأس الحرب ــاء ك ــالق س ــي االخ ــه ف ــذى ب ــاال يحت ــذلك مث ــن ك ــد ك ــتعمر وق ــه المس وج

ــوط  ــان فــن العي ــد امــامهن هــو اتق ــل لهــا وكــان الســبيل الوحي واالحتــرام اذ كــن مــن غالبيــة االســر الفقيــرة التــي ال معي

ا الفــن يعتبــرن نســاء غيــر لمــا اتصــفن بــه مــن جماليــة وروعــة الصــوت. ولــم تكــن النســاء المشــاركات فــي هــذ

عكس شــكلن جــزءا ال يتجــزأ مــن المجموعــة التــي تــؤدي هــذا الفــن فــي احتــرام متبــادل. وقــد حضــين متخلقــات بــل بــال

ــيهن ودهســتهن عجــالت  ــت عل ــر ات ــا الكثي ــين فيه ــي ابل ــة الت ــة التاريخي ــد هــذه الحقب ــذاك. ولالســف بع ــرة ان بشــعبية كبي

أصـــحابه، ولطمـــت صـــفحات التـــاريخ، وتنكـــر لهـــن عـــالم الفـــن و الفيـــديو كليـــب المعاصـــر والعشـــوائي، وطـــوتهن 

ــة بقصــص وأحــداث  ــاتهن المليئ ــذكر أغني ــع ي ــة وأصــبح الجمي ــازيجهن الشــعبية الرنان ــة أه ــر والحداث أمــواج نهــر التغيي

ــات  ــد عملي ــي تمجي ــي ف ــن الطالئع ــن دوره ــاكرين له ــود. ن ــاألبيض واألس ــورة ب ــة كص ــادية واجتماعي ــية واقتص سياس

ــدائيين المغ ــوالف ــن ك ــب م ــأريخ جان ــتعمار وت ــان االس ــة إب ــى ارب ــتعمار. وتتمن ــد االس ــل وبعي ــلطة قبي ــاالت الس اليس رج

ــزمن،  ــن ال ــة م ــي غفل ــي مضــت ف ــة الت ــة الجميل ــام الوردي ــتعكس األي ــوراء ل ــى ال ــت إل ــاريخ رجع ــالت الت ــو أن عج ل

ــا ــه المعان ــف تلف ــك وســط ضــباب كثي ــات، وتبحــر ب ــر مــن الحكاي ــراءة الكثي ــك بكــل ب ــونهن تشــي ل ــي عي ة والقســوة. وف

ــن محت ــبعض م ــع ال ــة حــديثنا م ــة حــول ماهي ــات مهم ــى معلوم ــر حصــلنا عل ــن جري ــة اب ــن الشــعبي بمدين ــذا الف ــي ه رف

 الصارخ بين الماضي والحاضر فيما يخص عالقة »الشيخة« بالمجتمع وقد اجملنا اغلبها في مايلي:التباين

 كرية واالقتصادية الجديدة.لم يعد إقبال على هذا الفن في ضل التركيبة االجتماعية والف .1

 ولم يعد هذا الفن تدر مدخوال  ولينا غير كنتشمشو   .2

ــة  .3 ــثلن  مجموع ــن اصــبحن يم ــالت النه ــراس والحف ــل األع ــيخاتا داخ ــود  ش ــل وج ــد تتحم ــم تع ــائالت ل الع

 نساء ال اخالق لهن ويدخن ويشربن الكحول...... 

هــا وبــوفرة وكثــرة ة وتقــديم االشــهار المجــاني لطغيــان االنــواع الجديــدة وتلقيهــا الــدعم مــن الجهــات المســؤول .4

 دون رقيب وال حسيب. 

 بعض  الشيخات  وبعد ان كبر ابناءهن قاموا بمنعهن من اداء هذا الفن.  .5

ــدها،لي  .6 ــي مــرض يمشــي عن ــت الشــيخة ل ــز اجتمــاعي مهــم داخــل المجتمع:اكان ــا مرك ــديما كــان له الشــيخة ق

امـــا دابـــا والت  د، لـــي تخـــالو علـــيهم والـــديهمبغـــا يتســـلف لفلـــوس يمشـــي عنـــدها، وكانـــت كتربـــي لـــوال

 محكورة ومنفية ومنسية 

 ختاما

ــيخات ــر ان  الش ــه ان ينك ــن ل ــد يمك ــن األحــدث  ال أح ــة م ــمي لمجموع ــر الرس ــأريخ غي ــي الت ــبن دورا مهمــا ف   لع

وبعــد االســتقالل، بحيــث تعثــر فــي ألبــوم أغــانيهن علــى مجموعــة مــن القصــص  مــا قبــلالسياســية التــي طبعــت مغــرب 

ــنا ــي ع ــي يحك ــابع فن ــردت بط ــي س ــدائيين، وتتضــمن  لت ــات الف ــام وعملي ــيم الع ــة المق ــيوخ وغطرس ــاد والش ــن القي زم

ــواحل  ــس وس ــال األطل ــن جب ــبالد م ــة لل ــروة الطبيعي ــع الث ــكل ممت ــات تصــف بش ــذلك كلم ــعبية ك ــاني الش ــات األغ خزان

 .الغرب وهضاب الشاوية ورمال الصحراء
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ــة المغر ــوت األغني ــل ه ــذا الجي ــد ه ــن بع ــحيقةولك ــر س ــي قع ــة ف ــن  بي ــزت ع ــها وعج ــي يعيش ــورات الت ــايرة التط مس

وقتلــت نفســها بــاجترار أعمــال الــرادة األوائــل ففتــرت همــم الملحنــين وبحــت حنــاجر المغنــين  المجتمــع المغربــي

وكــادت تكــون معظــم أعــاني الشــباب نســخا لبعضــها الــبعض تركــز علــى موضــوع واحــد هــو الحــب والهــوى والغــرام 

ــد يــ  ــم يع ــي عصــر ل ــيم..ف ــذه الق ــل ه ــاهيردون الت ؤمن بمث ــوال الجم ــى أح ــة إل ــر  فات ــة ، غي ــاة اليومي ومواضــيع الحي

ــل الصــدارة  ــرام مح ــل موضــوع الغ ــادح( ال يحت ــل والك ــور، العاط ــددا )المقه ــاال ج ــاة استضــافت أبط ــدركين أن الحي م

 في اهتماماتهم ...

ــات ــرة المهرجان ــم كث ــة رغ ــة حقيق ــيش أزم ــة تع ــة المغربي ــم بر إن األغني ــض ورغ ــي بع ــة ف ــة الفني ــة الثقاف ــعب مج الش

وعــدم االقتصــار علــى  ولــن تخــرج مــن هــذه األزمــة مــا لــم تتحمــل كــل لجهــات مســؤوليتها فــي تهــذيب الــذوق التعليميــة

 المهرجانات السوقية التي تجعل االغنية المغربية عموما والشعبية خصوصا في مهب الريـــــــــــــــــح. 

 شكر وتقدير

 ابراهيم بابن جرير بالشكر الجزيل لكل من: ث التابعة لثانوية عبد هللامجموعة البح تتقدم

ــي  ــاء الجانــب التراث ــارة فــي اعــادة احي ــة المســتدامة لجهــة الحــوز علــى مجهــوداتهم الجب رئــيس واعضــاء مركــز التنمي

 الخاص بهذه الجهة. 

 رئيس ثانوية عبد هللا ابراهيم الذي قد الدعم الالزم النجاز هذا البحث. 

 جمالي واالستاذ رشيد لمزابي الذان أطرا هذا البحث واشرفا عليه.  ق نادي التراث االستاذ محمدمنس

 الذين ابدو تعاطفا وغيرة على الفن بشكل كبير.  بعض المهتمين بهذا المجال
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 في التراث ومستقبل الثقافة المغربية 

 

 حسن المودن 

 

ـــ التــراث ومســتقبل ال  ــٍد أفتــرض أن موضــوع نــدوتنا ـ ــَد مــن جدي ـــ موضــوعٌ إشــكالين يســتدعي أن نعي ــة المغربيــة ـ ثقاف

ــة  ــاذا نقصــد بالثقاف ــي؟ م ــالتراث المغرب ــاذا نقصــد ب ــوطنيين: م ــة ال ــراث والثقاف ــن الت ــا وتصــوراتنا ع ــَد مفهوماتن تحدي

بهــذا مــن التصــورات والمشــاريع الجديــدةِ التــي تتعلــق المغربيــة؟ وتســتمد هــذه األســئلةُ واإلشــكاالُت مشــروعيتَها 

الموضــوع، والتــي تعيــد النظــَر فــي المفهومــات والتصــورات والتصــنيفات) تــراث طبيعــي، تــراث ثقــافي/ تــراث 

ــرابطين  ــي إطــار مشــروعين مت ــدرُج ف ــرض أن هــذا الموضــوَع ين ــاختزاٍل شــديٍد، أفت ــادي..(. وب ــر م ــراث غي مــادي، ت

ــ  ــي الوق ــة قصــوى ف ــا أهمي ــيع مفهلهم ــعى إلــى توس ــروع األول يس ــمَل ال التــراَث ت الــراهن: المش ــا للتــراث ليش ومن

ـَف Tradition populaireفحســـب، بـــل ومـــا يســـمى بـــالتراث الشـــعبي Tradition savanteالعـــاِلَم  ؛ وِلـيُـصـنـــَّ

ــى صــن ــَت النظــَر إل ــةُ هــذا المشــروع أن يلف ــراث الالمــادي؛ وغاي ــراث المــادي والت ــًدا: الت ــراث) تصــنيفا جدي ٍف مــن الت

ه اإلهمــاُل، وأ ن يخلــَق الــوعَي بقيمــِة الفنــون واآلداب الشــعبية والممارســات االجتماعيــة والطقــوس الالمــادي( طالــَ

ــذا  ُد ه ــر ِ ــي تج ــةَ الت ــرةَ الفولكلوري ــك النظ ــاهَض تل ــة، وأن ين ــة التقليدي ــالفنون الحرفي ــة ب ــارات المرتبط ــة والمه االحتفالي

هــو مشــروعُ التربيــِة علــى التــراث  يويتــه. والمشــروع الثــاني، وهــو مــرتبٌط بــاألول،التــراَث مــن فعاليتــه وحركيتــه وح

ـنا تهملــه وتقصــيه مــن دائــرة اهتمامهــا، مــع أنــه أحــُد  الذي يســعى إلــى إعــادة االعتبــار لهــذا التــراث الــذي ظلــت مدرستــُ

ــة وب ــاهج التربي ــى من ه إل ــَ ــَد طريق ــد أن يج ــاء، والب ـوية واالنتم ــُ ــي اله ــاس ف ــة العناصــر األس ــن تربي ــد م ــا، والب رامجه

ــيِة أو أبنائنـــا علـــى تقـــديِر  ــتقبلية، الشخصـ ـه واســـتثماِره فـــي مشـــروعاتهم المسـ ــِ ــاه المتعـــدد، وتفعيلـ تـــراثهم فـــي معنـ

 الجماعية.

ــي  ــر الخطيب ــد الكبي ــوم عب ــظ المرح ــعبية  يالح ــة الش ــةً بالثقاف ــةً خاص ــت عناي ــي أول ــة الت ــة القليل ــك القل ــن تل ــو م )وه

ــم ٍ  ــدٍد مه ــي ع ــة ف ــارتالمغربي ــرف روالن ب ــي اعت ــه الت ــاته وأبحاث ــن دراس ــه   م ــن ب ــا أدي ـــ م ــهور ـ ــه المش ــي تقديم ف

ــــ تــرجم  La blessure du nom propreــــ تقديمــه لكتــاب الخطيبــي:  Ce que je dois à Khatibiللخطيبــي

ــي يت ــا يدرســه الخطيب ــة تطــرح مشــكال، ألن م ــي الجــريح.. وهــي ترجم ــوان: اإلســم العرب ــة تحــت عن ــى العربي ــق إل عل

ــة فـــي مختلـــف مكوناتها:ال ــته بالثقافـــة المغربيـ ــي، بدراسـ ــر الخطيبـ ــد الكبيـ ــأن عبـ ــرَف بـ ـــ اعتـ عربية،األمازيغيـــة ...ــ

ــذ فــي بداياتــه، ومــع روالن  ــذي كــان وقتئ ــدة أمــام الــدرس الســيميولوجي ال ــا جدي ــة قــد فــتح آفاق للثقافــة الشــعبية المغربي

ــادر  ــه الص ــي كتاب ــي ف ــظ الخطيب ــه(..قلُت: يالح ــارت نفس ــنة ب ــوان:  2002س ــت عن : Chemins de traverseتح

ــه م ــات؛ وأن ــاةِ اإلمبراطوري ــاربين بن ــان المح ــَد الفرس ــان بل ــد ك ــة، ق ــة التاريخي ــن الناحي ــرَب، م ــور أن المغ ــالك العب س

ــالقوة نفســها والثــراء نفســه  ــدان العربيــة األخــرى، لــم تكــن الثقافــةُ العالمــةُ، التــي تقــوم علــى الكتابــة، ب علــى عكــس البل

ــذي  ــي اآلال ــد ف ــي تتجس ــعبية الت ــافتهم الش ــه ثق ــت علي ــون كان ــي فن ــيقى، ف ــرقص والموس ــاء وال ــي الغن ــفوية، ف داب الش

ـعٍد  ــُ ــٍة ذات بـ ــورةٍ فولكلوريـ ــى صـ ــةَ إلـ ــذه الثقافـ َل هـ ــوَّ ــد حـ ــتعماَر قـ ــجل أن االسـ ــة. ويسـ ــناعات التقليديـ ــط والصـ الخـ

ــي ــةٍ exotiqueغرائب ــٍة قديم ــَب عقلي ــة إال رواس ــك الثقاف ــي تل ــرى ف ــت  ، وال ت ــة، وإن كان ــة الوطني أو أصــلية. والحرك

ــة  تحــارب هــذه النظــرةَ الفولكلوريــة، إال أنهــا هــي األخــرى قــد منحــت مفهــوم " الثقافــة الوطنيــة " معنــى يتعلــق بالكتاب

ــى دور  ــوب) أشــير مــثال إل ــةَ المكت ــاوم هيمن ــدأت تق ــي ب ــاك بعــض المجهــودات الت ــي أن هن والمكتــوب. ويالحــظ الخطيب

ــاس ــة أنف ــار  Soufflesمجل ــت األنظ ــي لف ــتينيات ف ــر الس ــرت أواخ ــي ظه ــعبية(، وأن الت ــا الش ــا وفنونن ــة آدابن ــى قيم إل

ــاَح  ــك انفت ــى ذل ــد نضــيف إل ــدة، وق ــكاٍل جدي ــي أش ــعبية ف ــا الش ــتثماَر ثقافتن ــد اس ــةً معاصــرةً تعي ــداعاٍت مغربي ــاك إب هن
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ــز ع ــات ومراك ــة، بني ــاريح جامعي ــا الشــعبية) أط ــى ثقافتن ــة النســبي عل ــة المغربي ــعبي الجامع ــالتراث الش ــة خاصــة ب لمي

ــة ــة المغربي ــدهور والثقاف ــى الت ــا إل ــي طريقه ــي ف ـنا الشــعبيةَ ه ــَ ــو أن ثقافت ــة ه ــي النهاي ــي ف ــا يســجله الخطيب ــن م ..(، لك

ف ســـياحيا أو تُختـــَزل إلـــى أشـــكال فقيرةٍ...وعلـــى العمـــوم، وبعبـــارةٍ  واالنقـــراض، فهـــي فـــي أحســـن األحـــوال تُوظـــَّ

ــا  ــراُث ينتظــر من ــذا الت ــه، دراســتهأخــرى، فه اٍت ضــروريةً: حفظــه وتدوين ـمَّ ــَ ــاء  َمـه ــي بن ــه، إعــادة اســتثماره ف وقراءت

ـباعةَ فــي تــدوين جــزٍء  شخصــيتنا المســتقبلية. وإذا كنــا ــــ كمــا قــال د.ســعيد يقطــين فــي إحــدى مقاالتــه ــــ لــم نســتغل الطــ ِ

بَةً لتــدارك مــا فــات، ولــيكن ا قامــة مناســَ لتــرقيم بالتكنولوجيــات الجديــدة مســلََكنا إلــى هــام ٍ مــن ثقافتنــا الشــعبية، فلــتكن الر ِ

 تدوين ما بقَي أو تبقى إذا صحَّ العزُم على النهوض بالثقافِة الشعبية.
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 دراسة و بحث حول الخطارات
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التاريخ المستفيدون المكان المكلف بالنشـــــاط النشــــاط

نونبر    

    

قاعدة   

األساتذة

نادي الفكر واالبداع الجمع العام 1

نونبر    

    

 

المقهى األدبي       حفصة الهريم   التالميذ 

سمير   كوثر بياضة 

فاطمة الزهراء   أحمودو 

أومليل

إلدغار موران  إلى أين يسير العالم    قراءة في كتاب  2

نونبر    

    

تلميذ    المؤسسة تلميذ من نادي الفكر    

واالبداع

الشروع في االعداد للمسابقة المؤطرة من طرف مركز 

الشريف للفوسفاط  المكتبالتنمية لجهة تانسيفت بشراكة مع 

التربية على التراث حول 

 

دجنبر    

    

تلميذ    المؤسسة نادي أيت أورير للشطرن  

أيت أورير

دورة تكوينية في لعبة الشطرن   

دجنبر    

    

تلميذ     المقهى األدبي سعيدة الزين  التلميذة  للمهدي المنجرة  قيمة القيم    قراءة في كتاب   

دجنبر    

    

تالميذ 

الباكالوريا أدب

المؤسسة دور المرأة في المقاومة من خالل الشعر  ندوة حول  باو أدب   تالميذ 

االمازيغي

 

يناير    

    

تلميذ     المقهى األدبي    صفاء كوستاف   التالميذ 

نعيمة أبردة

لبيير   التلفزيون وأليات التالعب بالعقول    قراءة في كتاب 

بورديو

 

يناير    

    

تلميذ     مدينة أوريكا نادي الفكر واالبداع زيارة المتحف األمازيغي الخاص بالتراث المادي بأوريكا   

يناير    

    

تلميذ     المؤسسة    الحلقة األولى  التلميذة

سعيدة الزين

ندوة حول التراث  

يناير    

    

تلميذ      المؤسسة     الحلقة الثانية، التالميذ 

لطيفة   حفصة الهريم 

حسناء أطبيب  أعراب

ندوة حول التراث   

 

فبراير    

    

تلميذ     مدينة مراكش جمعية   نادي الفكر واالبداع

اآلباء

زيارة ملتقى التوجيه بمراكش   

فبراير    

    

تالميذ الباكالوريا 

بالمؤسسة

ثانوية الفراهيدي   

التأهيلية

المؤسسة نادي الفكر واالبداع النص التاريخي والفلسفي  ندوة حول    

فبراير    

    

تلميذ      المؤسسة جمعية   نادي الفكر واالبداع 

اآلباء

استقبال نادي الثقافة واالبداع عن الثانوية 

أيت أورير–التأهيلية الجديدة 

مسابقة    ندوة حول مفهوم الواجب   األنشطة

ثقافية

كرة   ذكور مقابلة رياضية في كرة القدم   

 إناث السلة  

  

مارس    

    

كافة تالميذ المؤسسة المؤسسة نادي الفكر واالبداع التحضير للدورة الربيعية األولى

التخطيط واالتصال والتمويل

  

مارس    

    

تلميذ    المؤسسة  طارق هواري  إدريس جلولي و ذ  ذ 

التنمية لجهة تانسيفت عن مركز 

CDRT

تيمة  لقاء تأطيري حول موضوع التراث 

 الخطارة

  

   من 

أبريل إلى 

أبريل    

    

كافة تالميذ المؤسسة المؤسسة نادي الفكر واإلبداع الدورة الربيعية األولى

 المدرسة مدخل للمواطنة 
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النصف الثاني من 

شهر أبريل

تلميذ    مراكش مركز التنمية لجهة تانسيفت 

CDRT

زيارات ميدانية    

نهاية أبريل 

 

تلميذ    المؤسسة نادي الفكر واالبداع الصياغة النهائية لمشروع التراث 

 الخطارات تراث مائي خالد 

  

مطلع ماي تالميذ    مراكش مركز التنمية لجهة تانسيفت 

CDRT

المشاركة في مسابقة اإلبداع األدبي التي ينظمها 

CDRTمركز التنمية لجهة تانسيفت 

19

ماي    كافة تالميذ 

المؤسسة

المؤسسة نادي الفكر واالبداع قراءة في مشروع المفكر محمد عابد الجابري

 كتاب بنية العقل العربي 

بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته

20

ماي    تالميذ الثانية 

األولى   باكالوريا 

باكالوريا

المؤسسة جمعية مدارات اإلعداد النفسي ل متحانات اإلشهادية   21

مطلع يونيو تلميذ    مراكش مركز التنمية لجهة تانسيفت 

CDRT

المشاركة في مسابقة التراث   2

بعد االمتحانات 

اإلشهادية

أعضاء النادي المؤسسة نادي الفكر واالبداع حفل ختامي 23
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 عدة على االعتماد األقصى، بالمغرب اإلنسان على الجفاف فرض لقد   

واقي رفع من القدم، منذ الماء الستغالل تقنيات  العيون وكشف الس 

ارات، وشق اآلبار وحفر  ضخما مجهودا يتطل ب كان الذي الش يء الخط 
ة هذهفيللت حكمالفالحين طرف من ية تكتسي التي الماد   كبرى أهم 

 األرض امتالك أهمية من أكثر

  فرض المغربي، الجنوب في الت بخر درجة وارتفاع األمطار قل ة أنكما   

 زالت وال كانت ولهذا الظروف، هذه مع تتأقلم تقنية إيجاد الفال ح على
قي تقنيات أفضل بين منالخطارةتعتبر .بالماء والت زود الس 

 

                                                             

                                 

  شبكة وهي مغذية، لسديمة باطني مصرف أو قناة الكظيمة، أو الكظامة أو الخطارة   

مسافات على ونقله للماء، الباطني الت حريك على تعمل التي القنوات من نظام أو

بئر اآلبار، من خطية سلسلة شكل على تنتظم أن ها ذلك  للت بخر تعريضه دون بعيدة   

فها الشرقاوي أحمد نجد الصدد هذا وفي باطني، مجرى بينها يربط بئر بجانب    يعر 

 كاآلتي   

ارة     منها تنبثق  باطنية  جوفية قناة في الجوفية للمياه تصريف عن عبارة الخط 

العيون هذه تمكن القناة، هذه طول على متر    إلى    بمقدار متباعدة عيون

يانة القيام من      حسب السافلة ات جاه في تدريجيا عمقها يقل   المنبع؛ وتوسيع بالص 

طح، انحدار درجة ارة طول يبلغ الس  ط كلم   الخط        حسابي كمتوس 
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ارة من ن الخط  تتكو 

ة عناصر؛ وهي  عد 

 

                 

ن  عيون من تتكو 

 بينها تربط تصريفية

  متصلة باطنية قناة

 في الماء فيها ريجي
السافلة ات جاه

 



69 
 
 
 

 جزء في السافلة

 يضم قناة لنقل المياه 

 

 حوض تجميع المياه
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ئيسية  ع عن القناة الر  تتفر 

مصارف ثانوية تنقُل ماء 

ارة ى الحقول إل الخط 

نوالجنا
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 يجمل بنا قبل التفصيل في الخطوات
بناء  العملية التي يسلكها ممتهنو

التنبيه إلى ان انتقال هذه  ، الخطارة
التقنية من موطنها األصلي بإيران منذ 

سنة إلى جهات أخرى من     . 
المعمور، ساهم في رسم خارطة 

وعلى   لهذه التقنية جغرافية واسمية
الرغم مما يوحي به ظاهر هذا االتساع 
المجالي من اختالف في التسميات بشكل 
خاص، إال أن الشروط الجغرافية التي 
فرضت اعتماد هذه التقنية، تعكس في 

الواقع الشروط العامة التي يأخذها حافر 
الخطارة بعين االعتبار عند التخطيط 

 لمشروع الخطارة كخطوة أولى

 

اختيار الموقع والموضع 

 تفصل ممتدة، جبلية سلسلة قدم عن بعيدة غير الخطارة حفر باألول يقصد 

 غاية إلى المستمرة الثلوج من تستمدها التي برطوبتها وتتميز أودية بينها

 البالد في أو الجبال عن بعيدة الخطارة تقام وقد  والصيف الربيع فصلي

 االستجابة شريطة ،تافياللت أو ،درعة في الحال هو كما الصحراوية،

 أخرى لشروط
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معطى باعتباره الخفيف االنحدار شرط توفر به فيقصد الموضع أما 

 السطح من قريبة المياه ويجعل أوال، التقنية عليه تتأسس طبوغرافيا

 جافة، الشبه المناطق في أو سلفا، إليها المشار الجافة المناطق في سواء

 إذا موجود الغور ببعيد ليس ماءها   أن حيث بمراكش الحال هو كما

 النص في اإلدريسي ذلك عن عبر كما ، األرض وجه من قريبا احتفر

 تشكل كتومة طبقات وجود يفترض ذلك عن فضال  حديثنا منطلق

 وجود أي مثال، الطين نوع من المياه تسرب الستمرار مانعا حاجرا
  المائية الفرشاة أسفل نافذة غير جيولوجية ركائز

 

الخطارةبناء •

 معاني، من فجارة أو خطارة كلمات به تفيد ما عكس أنه إلى ابتداء ننبه•

 أن بيد للخطاطري، أساس كمهنة ، الخطارة بحفر  خطأ يقول البعض جعلت

 وهي منها، جزء سوى الحفر يشكل ال حيث ، الخطارة ببناء  يتعلق األمر

 العمل ومشقة الدقة منتهى في مراجعنا جعلتها عملية

 بناء يروم حقيقي بورش يتعلق األمر كون هو رأينا به نعضد ما ولعل•

 يلي فيما المهتمين أحد حددها والتي للخطارة المكونة األجزاء مختلف

 اآلبار حفر يتم مستواها وعلى المياه لتصريف قناة يضم  العالية في جزء•

 المياه لنقل قناة يضم  السافلة في جزء•

 المياه تجميع حوض•

السافلة في المياه لتوزيع شبكة•
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 يستحسن أن يتم في الشهور التي

ينزل فيها مستوى الفرشاة المائية 

، وهي مدة قابلة  ماي ويونيو 

للتمديد إذا تعلق األمر باألرض 

 المتسمة بنوع من الصالبة
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ومن الصعوبة 

الحديث عن طريقة 

مثلى واحدة للحفر 

 بار الخطارة بالنظر 

الختالف الشروط 

الخاصة المشار إليها 
سلفا، 
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 6                 
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، يسمى أكلزم Merlin  الفأس

باألمازيغية، يمكن أن نميز فيها بيت 

فأس توجه لكل االغراض   صنفين

، وأخرى ال تجدها     فالحية، بناء 

إال عند الخطاطري وهي المسماة 

، وسميت بهذا االسم  منقب بومنقار 

لتوفرها على رأس سميك وآخر 

تستعمل للحفر في مناطق   رقيق

 تتسم بالدقة والحساسية
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(3                       

 فإن  مهندس كان بناء الخطارة يتطلب أساسا تدخل حرفي إذا ،

مركزية الخطارة وأهميتها االقتصادية واالجتماعية فرضت على 

ساكنة بعض المناطق اكتساب المهارات الالزمة لترميم الخطارات، 

ومن تمة المساهمة في عمليات الصيانة الجماعية التي تتطلبها؛ تبدأ 

أوال بفتح سجل النوبات من طرف شيخ الخطارة، ألنها المحدد 

  الواحات الرئيسي لقدر مساهمة كل عائلة أوكل قصر

هنا زيارتنا خالل من تبين التي تمصلوحت خطارات بعض نجد كمثال 

 النوبة أصحاب يعمل حيث بالحاين زانوهية خطارة عن مثاال نورد

 بمعنى بالتناوب، يعملون نوبة نصف لهم ومن العمل، أيام طيلة الواحدة

 العمل يوكل الشيخ فإن بطيئة العمل وثيرة كانت إذا ال، وآخر نعم يوم

 العدد فإن    النوبات عدد كانت إذا ،بمعنى واحدة نوبة في لعاملين

 االشغال من التسريع بغيت وذلك    ليصبح يتضاعف

 

 إليه توكل الذي الشيخ لدن من الجماعية االعمال بدئ عن إذن يعلن 

 وذلك نوعيتها، كانت كيفما بالكنس المرتبطة القرارات إصدار مهمة

 الخطارة تقنيي اعتبارهم يمكن الذين المزاريك مع بتعاون

فإن الجماعية، الملكية ذات الخطارات تخص هاته الحال كانت إذا 

 الشيخ إلمرة تخضع ال الفردية نظيرتها
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يدعى حفال يقيم الذي الخطارة صاحب عليهم يشرف عمال بواسطة تكنسو  
 كنسه، المراد العنصر باختالف تختلف التي االشغال بدئ قبل ، المعروف 

فمثال المعالجة، في خاصة طريقة الخطارة من قسم لكل أن ذلك

 المياه وانسيابية تدفق تضمن بطريقة تعالج االم، البئر أو الخطارة فم 

حفرها يعاد كما فيها، العالقة والرواسب أوحالها تزال المغطاة الباطنية القناة 
 بقطع المسنون يقوم بينما للشباب تسند ما غالبا عملية وهي عمقها، من للزيادة
 باإلضافة المكشوفة، القناة طول على المياه تدفق تعوق التي األغصان وإزالة
 ترميمها أو بنائها إعادة إلى

 انهيارها دون للحيلولة جوانبها تطوى البئر 

إلى الولوج يتم خاللها من والتي الخطارة طول على الموجودة الفتحات أما 
 بأهمية تحظى االخرى فهي  –النخيل سعف من وقفة حبل باستعمال –داخلها
 لحماية وأيضا لألسفل المتسرب الردم مصدر تشكل لكونها الصيانة، أثناء بالغة
 الخطارة في السقوط من المارة

 

جني موسم حلول عند وتلغى العصر صالة وقت االشغال هذه تتوقف ما غالبا 

 زيادة ،  تامصلوحت   الجمعة  االسبوعي السوق يوم وأيضا والثمار، المحاصيل

 فيما األسبوع، في أيام خمسة فقط العمل أن بمعنى والوطنية، الدينية األعياد على

 أوالجمعة األربعاء يومه بالصيانة المرتبطة االجتماعات تعقد

يد أو  المائية الحقوق ذوي خبرة، كثير تتطلب ال التي األعمال هذه في يشارك 

 وذلك األنصبة ذوي لدن من –الفريضة –أجرتها تتقاضى مستأجرة، عاملة

 للعمق الواحد المتر أحيانا يعتمد لألجرة كمعيار  الشيخ أو المزاريك من بوساطة

 األجرة قدر على مسبقا يتفق الباطنية، القناة يخص فيما طوال ومثله للبئر، بالنسبة

  انهيار حدوث إمكانية  العمل صعوبة حالة في لكن المأجورين، والعمال الشيخ بين

 كل عن االجرة تأدية أي - المياومة مبدأ يعتمد أخرى وأحيانا  مناقشتها تعاد     

    بين تمصلوحت في -لالستئناس -      سنة وصلت أجرة –عمل يوم

 الواحد لليوم درهم    و
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 نوعية  تختلف مدة العمل باختالف مميزات وخصوصيات كل خطارة

تمصلوحت تخضع للصيانة خطارات فمثال ،     التربة، الصخور، الطول

 العكسمرة كل خمس سنوات، بدءا من رأس العين وصوال إلى المخرج أو 

 

                                          

 يجد البعض أدنى صعوبة في القول ال

بتراجع أهمية هذه الممارسة الحرفية 

أو تلك، ويربط ذلك بتراجع المكانة 

مع العلم أن كل   االجتماعية لممتهنيها

ممارسة حرفية تستمد قيمتها من مدى 

حاجة المجتمع إليها، وهو ما يفرض 

حسب اعتقادنا ربط تلك الممارسة 

بالسياق التاريخي الذي ال ينفصل عن 

الشروط المجالية التي فرضت 

   اعتمادها
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في  وبالرجوع إلى نص اإلدريسي
نزهة المشتاق في اختراق    مؤلفه 
أن عبيد هللا المهندس  يبدو  االفاق

حضي بعناية كبيرة   مبدع التقنية 
من قبل أمير المسلمين علي بن يوسف 

الذي لم يقف عند حدود استحسان 
أعطاه ماال  عمل المهندس بل 

وأثوابا وأكرم مثواه مدة بقائه 
، وهو مؤشر كاف للقول  عنده

بالحضوة االجتماعية الكبرى التي 
كان يتمتع بها مهندس الماء لدى 

السالطين، شأنهم في ذلك شأن النخب 
ت إلى البالط يالعالمة التي استدع

المرابطي، خاصة وأن مهندسي الماء 
شكلوا جزءا من السلم اإلداري 

مستفيدين من العالقات التي تجمع 
 السالطين باألوساط العلمية

 

 الحضوةال يمكن البتة عزل هذه 
عبيد هللا بن  بهااالجتماعية التي تمتع 

 خطارةيونس المهندس منش  أول 
وقتئذ –بالحضرة المراكشية الناشئة 

عن سياقها التاريخي، حيث شكلت –
التقنية التحدي الكبير الذي رفعه علي 
بن يوسف منذ مجيئه إلى مراكش، 

وهو توفير المياه بهذا المجال، وهو ما 
وممتهنيها  الخطاراتجعل حرفة بناء 
الكبيرة التي  االعمارفي صلب حركة 

عرفتها مراكش التي أضحت حسب 
 الخطارةهبة  البعض 
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 تزداد العالقة بين الماء والمقدس جدلية إذا كان مصدر المياه في المجاالت

الجافة هو تقنية في منتهى الدقة والعظمة، كما هو الحال بالنسبة للخطارة، 

فتفتح الذهنية اإلنسانية باعتبارها مجاال لقراءة المعتقد، لتلبس حرفة بناء 

الذي ربط   االردن الخطارة صفة القداسة، كما هو الحال في منطقة العين 

النبي سليمان بن أهلها بناء الخطارة بعدد من األساطير، فأرجعوها إلى 

في   الخطارات وجنوده من العفاريت الذين قاموا بصنع تلك األفالج  داود

 القديمةالعصور 

 

 متصورين بذلك عدم قدرة أي إنسان من شد ونقل األحجار الكبيرة التي

بنيت بها األفالج، في حين تقدم أسطورة أخرى رواية ثانية تتعلق بقدوم 

النبي سليمان بن داوود في إحدى رحالته وهو في طريقه إلى بيت  

في عمان وطلب من الهدهد أن يتحرى عنها،   سلوت المقدس، رأى قلعة 

فأخبره بأن القلعة خالية، فنزل فيها داوود ووجد سكانها من البدو وليس 

لديهم ماء، فأمر الجن التي في طاعته أن تبني له ألف قناة في كل يوم من 

أيام إقامته والتي استمرت عشرة أيام، ومن يومها أصب  في عمان عشرة 

   الف قناة
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 وفي منطقة الجرف بتافياللت تفيد

إحدى الروايات الشفهية أن وليا 

صالحا مر بالمنطقة، فظن أهلها 

الذين كانوا رحال، أنه مرسل من 

هللا فأمدوه بالطعام، فمكنهم الولي 

الصالح من تقنية الخطارة ساعدتهم 

 على االستقرار بالمجال

 

          
ةاألمر نفسه نجده في واحة تودغ 

حيث يشير محمد مهدان أن 

ذ أراضي هذه المنطقة كانت من

القديم مراعي جماعية، ولما مر بها 

أحد الشرفاء يدعى موالي اليزيد، 

قال لسكانها إذا كنتم ترغبون في 

استغالل المنطقة فما عليكم سوى 

حفر خطارة من عالية المنطقة، 

 ألنها تتوفر على مياه جوفية مهمة
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 ويقدم التصوف المغربي وخاصة منه الجزولي نماذج لهذا التالزم بين حرفة

 بناء الخطارة والمقدس من خالل نموذجين في العصر الحديث

 األول من الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد، حيث أقام أبو عبيد هللا الشرقي

سلسلة من الخطارات في مقر الزاوية األول، شكلت النواة   م    ت 

 لمجال كان الفقر المائي سمته الغالبة ه األولى لحركة إعمار

 

      
 الثاني من زاوية تمصلوحت مع شيخ الزاوية عبد هللا بن حسين تلميذ الشيخ

قرية  الغزواني الذي أمره بإحياء أرض المنطقة التي كانت عبارة عن 

، مقابل منحه سلطة روحية، ليعمل  خالية متعطشة ال ماء بها وال أنيس

عبد هللا  بن حسين  بعد ذلك على استخراج المياه عن طريق بناء الخطارات 

ض البعالتي أصبحت ضمن الكرامات التي اتصف بها الشيخ وهو ما جعل 

 لما حققه من إعمار بالمنطقة  المهندس الفالحي بينعته 

 ضمن أعمال ندوة مراكش خالل  زاوية تمصلوحت خالل القرن السادس عشر    محمد المازوني المصدر ،

،     ،  العصرين المريني والسعدي، جامعة القاضي عياض، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد 

    -     ص-مراكش، ص
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دخال أكثر أخرى مهن عن بحثا المدن إلى والخطاطرية العمال معظم هجرة

بالخطارة والسقي للزراعة الصالحة األراضي حساب على العمراني التوسع  

 تامنصورت 

السلطة تراجعت حيت الماء، تدبر التي والمؤسساتية االجتماعية البنية تفكك 

 ، واالقتصادية االجتماعية الحياة تنظيم عن األولى المسؤولة للقبيلة، التنظيمية

 المؤسسة، هذه سلطة تراجعت األخيرة السنوات ففي  الخطارات حفر وكذلك

 بالشأن يتعلق فيما خصوصا واالجتماعي الوظيفي القبول ذلك لها يعد لم حيث

 شيخ من والمكون الخطارة تسيير مجلس إلى الموكل التنظيمي، شقه في المائي

 عنها التخلي أو الخطارات بعض إهمال ذلك نتيجة وكانت ،والمزاريك الخطارة

.الخطاطرية الحرفيين إلى الحاجة تراجع عن أسفر ما وهو أحيانا
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أخرى نجد بشرية، بأنها القول يمكن التي اإلكراهات هذه جانب إلى 

 على الجفاف سنوات فتوالي الطبيعية، الظروف بقساوة مرتبطة

 الجنوبية، المناطق في الرمال وزحف المائية، الفرشة وتراجع المغرب

 الخطارات من عدد وتوقف هدم في  ساهمت عوامل كلها والتصحر

 في خصوصا لالنهيارات تعرضها احتمال عن ناهيك  العمل عن

  ةممدعال غير الترابية اآلبار مستوى على أو الهشة، المواضع

  أو التساقطات بفعل بالماء الداخلية الجدران لتشبع وذلك بالحجارة،
 الرطوبة أو بخرتال

 

                                           

 تدخالت الدولة

 لقد عمدت الدولة إلى تعبئة الموارد المائية الباطنية وتأهيل عدد من التقنيات

من بينها الخطارة، أسندت المهمة إلى المكتب الوطني للري، لتشرف عليها 

ة ووكالة التنمية االجتماعية بشراكة يبعد ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشر

مع عدد من الجمعيات المحلية، جمعيات أخذت على عاتقها مسؤولية نشر 

الوعي بأهمية هذا التراث المائي وضرورة صيانته، ،غير أن أهم المشاريع 

التي ثمت بلورتها في هذا االطار تلك الممولة من بعض المنظمات الدولية 

، حيث قامت بمعية المكتب الجهوي JICAكالوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 لالستثمار الفالحي بإصالح عدد من الخطارات
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رافقه البشرية، المجموعات واستقرار المدن تأسيس أن القول خالصةو

 وغير المباشرة الحاجيات تلبية لضمان المياه موارد عن بالبحث االنشغال

 المنتوجات على طلباتهم وارتفاع السكان تزايد ومع  للساكنة المباشرة

 إلى الحاجة وزادت الحرف من العديد نشاط اتسع والمصنوعات، الفالحية

 الماء وتوزيع وتدبير جلب لها الموكول المهن إلى الحاجة فارتفعت الماء،

وصيانة وتسيير تشييد على يسهر بشري كجهاز الخطاطرية هيئة فظهرت
 الخطارة

 

وعلى إثر دخول المغرب مرحلة التحديث الهيدروفالحي، وانتشار الفالحة

المعتمدة على الضخ اآللي والسقي العصري، تدهورت وضعية الخطارات وعدم 

  الخطاطرية االهتمام بها، وبالتالي تضاؤل دور حرفة 
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