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 تقديم:

سوى �سبة قليلة من مجموع الساكنة خالل مطلع القرن العشر�ن، لم يكن الس�ان ا�حضر�ون �ش�لون              

باألر�اف �ستقر  جلها  �انت  ال�ي  املراكز   .املغر�ية  عدد  بدأ  واإلسبا�ي  الفر���ي  االستعمار  تحت  البالد  وقوع  ومع 

مهمة من   أعداد  توافد  �عد  الديمغرافية  البنية  ال�ي مست  التغ��ات  بفعل مجموعة من  تدر�جيا  ي��ايد  ا�حضر�ة 

ف األجانب،  وجھ  املستوطن�ن  ع��  والعمرانية  االقتصادية  التحوالت  فرضتھ  الذي  ا�حضري  النمو  عن  ضال 

 ا�خصوص، وال�ي �ان لالستعمار الفر���ي واإلسبا�ي الدور الرئي��ي ف��ا.

يمكن ر�ط �ش�ل النسيج ا�حضري وتوسعھ �� املغرب باملرحلة االستعمار�ة، حيث عملت اإلدارة االستعمار�ة إ�� 

املد لتوسيع  تصور  املستوى وضع  ع��  خصوصا  األور�ية،  املدن  مواصفات  �ستحضر  �ش�ل  املهمة،  املغر�ية  ن 

ا�جما��، وذلك ��دف خلق فضاءات ذات جاذبية للمعمر�ن الفر�سي�ن واإلسبان، ال��يء الذي أسفر عن مشهد  

 حضري يتضمن عناصر جمالية من مختلف التوجهات املعمار�ة املعروفة آنذاك.

رصد تطور البعد ا�جما�� �� التخطيط ا�حضري باملغرب خالل البدايات األو�� لتوسيع   �� هذه الورقة، سنحاول 

ر�ما فرصة قياس درجة تطور هذا  لنا  ما سيتيح  والفر���ي، وهو  ا�حضري ع�� عهد االستعمار اإلسبا�ي  النسيج 

والقص تطوان  مدين�ي  ع��  الورقة  هذه   �� ركزنا  وقد  اليوم.  ا�حضري  التوسع  واقع   �� شمال البعد   �� الكب��  ر 

الشمال   �انتاواللت�ن   املغرب، منطقة  عاصمة  ب�و��ا  تطوان  تم��ت  حيث  اإلسبانية.  االستعمار�ة  السيطرة  تحت 

املغر�ي، وعرفت أو�� أشغال التوسعة وال��يئة ا�حضر�ة �� السنوات األو�� من االحتالل اإلسبا�ي، و�شييد البنيات  

امل  �� الرئيسية  واإلدار�ة  اإلدارة العسكر�ة  لدى  األهمية  حيث  من  مدينة  ثا�ي  الكب��  القصر  ش�لت  بينما  نطقة، 

سهل   قلب   �� �و��ا  إ��  إضافة  الفر�سية،  االستعمار�ة  املنطقة  مع  ا�حدود  ع��  وجودها  بحكم  االستعمار�ة 

املنطقة الشمالية. وانطالقا من هذه االعتبارات، فقد �انت    �� الذي ش�ل مجاال فالحيا مهما  املدينتان  اللو�وس 

تبعا  تتغ��  �انت  ال�ي  املعمار�ة  األنماط  مختلف  ف��ا  استحضرت  مستمرة،  حضر�ة  توسعة  ألشغال  مسرحا 
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للتحوالت ال�ي �انت تحدث �� امل��و�ول اإلسبا�ي، ورؤ�ة مختلف املهندس�ن املعمار��ن الذين اضطلعوا باإلشراف 

 ع�� تلك األشغال. 
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 ة مع بداية مرحلة االستعمار املشهد ا�حضري �� املنطقة الشمالي  -1

قبيل ف��ة ا�حماية باملغرب نمت املدن املغر�ية �� ظل النمط املعماري املغر�ي، الذي تحكمھ ظروف طبيعية ونظم 

اإلسالمية  بالقيم  كث��ا  ترتبط  ال�ي 1وعادات  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  واألحداث  بالتطورات  تأثرت  كما   ،

شهدها املغرب ع�� مر العصور. وعموما، فإن شروط تصميم املدينة املغر�ية لم تخرج عن الشروط ال�ي تحكمت 

ا الفالحية  واألرا��ي  العذبة  املياه  ووفرة  ا�جيد  املوقع  حيث  من  اإلسالمية،  العر�ية  املدن  بناء  وجودة  ��  �خصبة 

"ثم ع�� من�ىئ املصر(املدينة) �� حقوق ساكنيھ ثمانية شروط، أحدها: . و�� هذا الصدد يقول املاوردي:  2ا�جو

افھ، إما �� أ��ار جار�ة، أو حياض سائلة، ليسهل الوقوف إليھ من غ��  أن �سوق إليھ ماء السار�ة إن �عد أطر

تتناسب  ح�ى  وشوارعھ  طرقھ  تقدير  والثا�ي:  يب�ي   �سعف.  أن  والثالث:  ��ا.  املارة  فيستضر  بأهلها،  تضيق  وال 

اقھ بحسب  جامعا للصلوات �� وسطھ ليقرب ع�� جميع أهلھ ويعم شوارعھ بمساجده. والرا�ع: أن يقدر أسو

  �� منھ  سكن  �ستوطنھ  أن  امللك  أراد  إن  والسادس:  مختلف�ن.  أجناس  ب�ن  وال  حاجتھ،  مواضع  و��  كفايتھ، 

افھ، وأطا افھ، ليكفوه من أف�ح أطر ف بجميع خواصھ، ومن يكفيھ من أمر أجناده، وفرق باق��م �� بقية أطر

جميع جهاتھ. وخص أهلھ بالعدل، وجعل وسطھ لعواهم أهلھ ليكونوا مكنوف�ن ��م، وليقل ركو�ھ ف��م ح�ى ال  

يد  ال  ح�ى  اغتياال  خافوا  أو  عدوا،  تاخموا  إن  �سور  يحوطهم  أن  والسا�ع:  أعي��م.   �� من يل�ن  إال  عل��م  خل 

أعمال   إليھ من  ينقل  أن  والثامن:  دار لساكنيھ، وحرز ملستوطنيھ.  إال من عرفوه، ألنھ  أرادوه، وال يخرج ع��م 

 3أهل العلوم والصنائع ما يحتاج أهلھ إليھ ح�ى يكتفوا ��م، ويستغنوا عن غ��هم..."

اف معينة، تم اختيارها وفقا العتبارات إن تخطيط املدن �ش�ل عام هو عملية تحديد أفضل طر�قة لتحقيق أهد

محددة، �� ظل املوارد ا�حدودة والقيود ال�ي تفرضها الظروف السائدة �� ا�جتمع. والتخطيط للمدينة يمكن أن  

 
1 - Teodoro CUEVAS., El Ksar –El - Acabir (Alcazarquivir)” Boletin de la Real Sociedad geográfica. Madrid, T.31, 
1890, p p. 305 – 332. 
2 - Maurice BESNIER., Note sur une inscription d'El - Ksar - el - Kebir, Bulletin archéologique du comité des travaux 
historiques et sientifiques, 1906, p. 123 - 134., p. 129 

تي وحلیمة فرحات، المدینة في العصر  . انظر: عبد األحد السب213  –  209الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظفر في أخالق الملك وسیاسة الملك، ص    -  3
 . 18، ص  1994الوسیط: قضایا ووثائق من تاریخ الغربي اإلسالمي، الطبعة األولى، المركز الثقافي العربي، بیروت، 
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�عط��ا   مع�ن  نظام  وفق  السكنية،  وتجمعا��ا  وميادي��ا  شوارعها  انتظام  خالل  من  عليھ  تبدو  الذي  الش�ل  �ع�ي 

 4عن غ��ها من املدن ال�ي تنمو وفق خطة أخرى. شكال حضار�ا يختلف 

بطر�قة  توسعت  عشوائيأو  �ش�ل  املغر�ية  للمدن  األو��  النواة  تنشأ  لم  التار�خية  املدن  من  عدد  غرار  وع�� 

فالعمران  السائدة.  واالجتماعية  الطبيعية  الظروف  من  مجموعة  يرا��  تخطيط  من  لها  البد  �ان  بل  اعتباطية، 

لرؤ  ا�ع�اس  سوى  هذا ليس  يكن  ولم  واقتصادية،  وطبيعية  واجتماعية  ثقافية  خلفيات  من  تنبع  معينة  �ة 

أشعة   سقوط  زاو�ة  حيث  من  املثال،  سبيل  ع��  الطبي��  العنصر  استحضر  بل  تدبر،  دون  أو  عفو�ا  التخطيط 

الشوارع  تجنب  ع��  �ساعد  هذا  ألن  ا�جنوب،  نحو  الشمال  من  تتجھ  املدن  �عض  شوارع  جعل  ع��  الشمس، 

ال�ي ووا امللطفة  الشمال  ر�اح  استقبال   �� �ساهم  كما  طو�لة،  لف��ات  الشمس  أشعة  عل��ا  املطلة  املنازل  جهات 

�ساهم �� تخفيض درجة ا�حرارة، مما يخفف وطأ��ا صيفا خصوصا إذا علمنا بأن صيف املدينة ي�ون حارا وجافا  

 .5وأحيانا شديد القيظ

ا الشمال  مدن  ألغلب  املعماري  الطا�ع  الس�ان تم��  أن  حيث  واألندل��ي،  املغر�ي  املعمار  من  مز�جا  ب�ونھ  ملغر�ي 

ا�حلي�ن ظلوا متشبث�ن بمعمارهم األص�� إ�� حدود دخول اإلسبان، الذين بدأت منشآ��م العمرانية تظهر تدر�جيا 

البناء،   ويسوق لنا  خارج أسوار املدن العتيقة. وقد اعتمد س�ان مدن الشمال ع�� عدة تقنيات ومواد محلية �� 

نموذجا �� هذا الصدد،  يتمثل �� استخدام اآلجر األحمر   Edouard michaux bellaire6أحد املستشرق�ن وهو  

�� �عض املدن،   بناء أساسية  ال�ي �انت تب�ى ع�� ش�ل صفوف الذي �ان مادة  البسات�ن  بناء أسوار   �� خصوصا 

جدران   بناء  عن  أما  وا�ج��.  الط�ن  من  يت�ون  الحم  خليط  بي��ا  يجمع  البعض،  �عضها  فوق  أفقية  وأخرى  مائلة 

تلصق  األع��  إ��  األسفل  من  متتالية  صفوف  هيئة  ع��  أفقية  أوضاعا  تتخذ  فيھ  اآلجر  قطع  �انت  فقد  املنازل 

 
 85، ص.1988، غشت 128عثمان محمد عبد الستار، المدینة اإلسالمیة، مجلة عالم المعرفة، عدد   - 4

  - نموذج مدینة القصر الكبیر،  أنظر: 5
MICHAUX-BELLAIRE, E., etSALMON, G., El kçar el Kebir, Une ville de province au Maroc septentrional. 
Archives marocaines.2, Paris .1905 , p. 177  

كموظف بالقنصلیة، كلف بعدة مھام   1890أول مرة، واستقر بھ حتى سنة    1884تحدیدا، أتى إلى المغرب سنة    1857میشو بیلیر بفرنسا سنة  إدوارد  ولد    -  6
بالقیا لھ  سانحة  فرصة  فكانت  سنوات،  تزید عن عشرة  مدة  بھا  الكبیر وظل  القصر  بمدینة  استقر  المغرب،  داخل  الفرنسیة  االمبریالیة  بدراسات  من طرف  م 

 .ومونوغرافیات ومقاالت، حول كبریات المناطق بالمغرب
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مثال)،  با�خل املوحدية  فاس  وأبواب  (أسوار  الوقت  نفس   �� الطابية  مع  اآلجر  استعمل  وقد  الذكر،  السالف  يط 

 7واستعملت ا�حجارة كذلك مع الطابية �� آن واحد (أسوار وأبواب الر�اط ع�� نفس العهد). 

وتبعا لذلك، �ان العمران �� مدن الشمال املغر�ي قبل م��ء اإلسبان �سيطا، حيث �ان بناء املنازل يتم وفق نمط   

وحولھ   زوايا  وأر�ع  "فناء  النموذج،  لنفس  دائما  يخضع  املغر�ية  الدار  فتصميم  العتيقة،  املدينة   �� يتكرر  مع�ن 

باألحرى قاعات طو�لة وضيقة، و�انت ذات س أو  بيوت  ا�جو خالل ف��ات توجد  تلطيف  قوف عالية �ساعد ع�� 

 .8ا�حرارة"  

عند دخول االحتالل اإلسبا�ي للمنطقة الشمالية املغر�ية، �انت أغلب املدن �عا�ي من إش�االت �خمة خاصة و

لم   كما  بالساكنة.  خطرا حقيقيا محدقا  �ان �ش�ل  مما  التحتية،  والبنيات  الص��  الصرف  بمشا�ل  يتعلق  فيما 

ك أي تحكم �� تنامي كميات النفايات امل��اكمة، وهو ما ش�ل التحدي األول أمام سلطات االستعمار من  يكن هنا

 .9أجل فتح ا�جال أمام إ�شاء مرافق حضر�ة جديدة وتحديد اتجاه توسع املدينة

نطقة، حيث  بدأ التخطيط ا�حضري من طرف اإلسبان للمنطقة الشمالية املغر�ية مبكرا، ويعود ملا قبل احتالل امل

من   ابتداء  اإلسبان  العسكر�ون  املهندسون  من  1883أعد  أرادوا  الكب��،  القصر  مثل  املدن  لبعض  تصاميم  م 

 10خاللها ت�و�ن صورة شاملة عن ما يمكن القيام بھ �� حالة احتالل املنطقة. 

 

 

 
ا  تطلق كلمة الطابیة على خلیط یضم عدة عناصر وھي الرمل والحصى الدقیق والجیر، حیث یبلل الكل بالماء ویخلط جیدا حتى یمتزج ثم یكوم ھذ  كانت  -  7

ویف صنع  أشھر وعند االستعمال تكسر الكومة وتبلل من جدید بالماء وتخلط حتى تصبح طریة ثم تصب في تج   6إلى    3الخلیط ویترك لمدة طویلة تتراوح بین  
أمتار وحوالي متر واحد في العرض وكانا یدعمان من الجھتین بأعمدة متینة ثم    3خصیصا لھذه الغایة یتكون من لوحین قد یصل طول كل واحد منھما إلى  

مل الجدار حسب الطول المرغوب  یركز الخلیط بخشبة تسمى "المركز" ثم یترك ما بین اللوحین حتى یجف ثم ینتقل البناء إلى المرحلة الموالیة وھكذا حتى یكت 
آلجر الذي یساعد  فیھ. وكان بناء الجدار من الطابیة عملیة مكلفة وصعبة وال تسمح بفتح األبواب عند الحاجة كاستبدال الباب من موضع إلى آخر وھذا عكس ا

ر وخاصة في بناء أسوارھا و أسوار المباني المخزنیة بھا بسبب  على تغییر معالم الجدار. والجدیر بالذكر أن استعمال الطابیة كان موجودا بمدینة القصر الكبی
 قوتھا ومتانتھا كما تدل على آثار السور الذي كان یحیط بالمدینة والذي یعود بناءه إلى العھد الموحدي . 

ا  -  8 الشاوش، منشورات جمعیة  الكبیر: تاریخ مغربي صغیر، ترجمة: عبد الرحمان  بالقصر  توماس رامیریث أورتیث، القصر  التاریخي واالجتماعي  لبحث 
   166، ص.2011الكبیر، مطبعة األمنیة، الرباط،  

9 - Isidro DES LAS CÁGlGAS., “ Sobre la urbanizacion de Alcazarquivir, apuntes extraídos de mis memorias” 
África, N° 66 - 67, Junio – Julio , 1947, p.236 
10 - Velasco GALLEGO., Mejoras urbanas en Alcazarquivir (Marruecos) la construcción moderna. Madrid, 1917, 
PP. 190 – 194. 
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 1883� من إنجاز ا�جيش اإلسبا�ي سنة : خر�طة ملدينة القصر الكب�1الش�ل رقم 

Plan guide d’Architecture, Mairie de Ksar El Kebir. Junta de Andaloucia, (2009) 
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االنفجار   إيقاع  ع��  املغر�ية،  الشمالية  املنطقة   �� ا�حضر�ة  والتوسعة  ال��يئة  عملية  إسبانيا  الديمغرا�� بدأت 

الداخلية لم تكن  العشر�ن. ورغم أن أحوال إسبانيا  القرن  الثالثة األو�� من  العقود  املنطقة خالل  الذي شهدتھ 

 . 11ع�� ما يرام، إال أن ضرورة تقو�ة حضورها �� املنطقة الشمالية املغر�ية فرض عل��ا االهتمام ��ذا ا�جانب

شر�ن أشغال التعم�� ضمن تصورمزدوج يجمع بينما هوعسكري وما  عرفت املنطقة الشمالية منذ بداية القرن الع

منذ اإلسبان  شرع  حيث  ع��   1911 هومد�ي،  تحتية  و��ى  للضباط  والدورالسكنية  ا�جنود  محالت  بناء   ��

قدركب��من األهمية، لتأم�ن املراقبة ال��ابية ملنطقة االستعمار اإلسبانية �القناطر وا�جسور وتحس�ن حالة الطرق 

�عض املت الصدد  هذا   �� برز  وقد  وفاس،  بينطنجة  القطارالرابط  سكة  مد  إ��  إضافة  وطنجة،  العرائش  إ��  جهة 

 . Miguel Garcia de la Herran12)(املهندس�ن اإلسبان مثل املهندس ميكيل غارسيا دي ال ه��انا 

م��ايدا  ديمغرافيا  نموا  األمن  ظروف  تحسن  �سبب  املنطقة  عرفت  املرحلة  هذه  وصول وخالل  مع  خصوصا   ،

املعمر�ن اإلسبان إل��ا وارتفاع وت��ة ال�جرة القرو�ة نحو مدن الشمال. وهكذا ط�� العمران العسكري ع�� حساب 

انتظارسنوات  وجب  لذلك  األو��،  التمدينية  األشغال  نطالق  أثرمعا  ع��  نقفلھ  الن�اد  الذي  املد�ي  العمران 

املتع األو��  إنجازاألشغال  ليتم  املقابر العشر�نات  و�ناء  للمدن  والنظافة  ال�حة  وتوف��شروط  املياه،  بجلب  لقة 

 .13والكنائس ال�اثوليكية واملستوصفات وأو�� املدارس اإلسبانية

األز�ال  من  التخلص  تدب��  ع��  الشمالية،  املدن  �عض   �� ا�حضر�ة  ال��يئة  أشغال  بداية   �� االهتمام  انصب 

�� �عض املدن. ومن ب�ن املشا�ل ال�ي �انت تواجھ اإلسبان أيضا ال��ايد امل��اكمة بكميات كب��ة ولسنوات عديدة  

التفك��   البنايات. ومن جهة أخرى �ان  ازدياد  نتج عنھ  القرو�ة وتوافد اإلسبان مما  ال�جرة  بفعل  املطرد  الس�ا�ي 

وذ محور�ة،  نقطا  �ش�ل  �انت  ال�ي  تلك  خصوصا  بمحيطها،  املدن  لر�ط  بنيات  إ�شاء  أجل  من  موقع حاضرا  ات 

��    1917فاس، حيث شرع سنة    –اس��اتي�� حدودي، ومن هنا جاء التفك�� �� إنجاز خط السكة ا�حديدية طنجة

 
11 - Antonio Bravo NIETO., Arquitectura y urbanismo español en el Norte de Marruecos. Junta de Andalucía, 
Sevilla, 2000, p. 08  
12 - A B C, 25 /05/1958, p. 22 - 23 
13 - Ibid, p. 239 
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للسكك   اإلسبانية  الفر�سية  الشركة  طرف  من  والعرائش  الكب��  القصر  ب�ن  ا�حديدية  السكك  خط  إنجاز 

 .14فاس" –ا�حديدية "طنجة 

 اإلسبا�ي بمنطقة ا�حماية اإلسبانية  املدينة ا�حديثة واملعمار الكولونيا�� -2

 .السياسة ا�حضر�ة باملنطقة الشمالية:2-1

�عدة   الشمالية  املنطقة   �� اإلسبان  املراقب�ن  �عض  قام  األو��،  ا�حضر�ة  ال��يئة  أشغال  أمام  الطر�ق  لتمهيد 

األضرحة   مثل  ا�حلية  الساكنة  لدى  الروحية  الرمز�ة  ذات  األماكن  ا�خصوص  ع��  همت  و�صالحات  ترميمات 

والزوايا، وذلك �� محاولة ل��ك انطباع جيد عن اإلسبان لدى الساكنة ا�حلية. كما عملوا ع�� حل مش�ل االزدحام 

يد �عض الطرق حول محيطها، لت�ون لها الذي �انت �عرفھ �عض املدن العتيقة، من خالل إحداث مدارات و�عب

 .15مداخل متعددة �سمح بدخول الوافدين عل��ا قصد التجارة �ش�ل أ�سر وأسهل 

 وقد استندت السياسة التوسعية اإلسبانية �� �عض مدن املنطقة الشمالية ع�� عدة مرتكزات:  

 تجنب االصطدام مع ا�خزن حول األرا��ي ال�ي �ان �ستغلها ألغراض تجار�ة؛   -

حركة  - ضمان  مع  ا�حديدية،  السكك  �حطات  متم��  موقع  وجود  يضمن  اس��اتي��  توسع  مجال  اختيار 

 تدفق سلسة ب�ن املدينة القديمة واملدينة اإلسبانية والوافدين ع�� أسواقها؛

األ� - هدم  �عد  جديدة  بنايات  ع��  �شييد  ل�حصول  محيطها   �� األرا��ي  �عض  و��يئة  القديمة،  واخ 

لالستغالل،  إضافية صا�حة  للمدينة   16مساحات  الفقري  العمود  وجعلها  الشوارع  ��يئة �عض  تمت  كما 

األور�ية ا�جديدة، ال�ي تم تقسيمها إ�� ثالثة مجاالت، مجال سك�ي مد�ي، ومجال عسكري إداري، ومجال  

 17خدما�ي. 

 
14 - Isidro DES LAS CÁGlGAS., Sobre la urbanizacion de Alcazarquivir apuntes extraidos de mis memorias, Op. 
Cit, p. 239 
15 - Isidro DES LAS CÁGlGAS., “La urbanización de la ciudad de Alcazarquivir V, La ciudad ensanche” Revista 
HispAño - Áfricana, Madrid, 1927,pp. 32 - 33. 
16 - Isidro DES LAS CÁGlGAS., “La urbanización de Alcazarquivir II  ،  Detalles técnicos” Revista Hispaño - 
Áfricana, Madrid,1927, p.28. 
17   -  Isidro DES LAS CÁGlGAS., “La Urbanización de Alcazarquivir IV, Los perímetros de urbanización”  
Revista HispAño - Áfricana, Madrid, 1927,  PP.  30 - 31. 
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ت ال��ابية ال�ي حدثت باملنطقة الشمالية األثر الوا�ح لنموذج املدينة ا�حديثة وش�ل املعمار الذي تظهر التحوال 

قوة  إظهار   �� رئيسيا  عامال  املعمار  موضوع  اعت��  حيث  املغرب.  �شمال  اإلسبانية  االستعمار�ة  السلطات  تبن��ا 

التوسع ا�حضري �� مدن املنطقة الشمالية،   النموذج الغر�ي �� البناء و�� الش�ل الهند��ي. لذلك، تم��ت مشاريع 

 خصوصا مدين�ي تطوان والعرائش، باألنماط الهندسية ال�ي تطورت بالعالم الغر�ي. 

ا�حضارة  وتفوق  قوة  ي��ز  أن  حاول  املستعمر  أن  االستعمار،  عرفت  ال�ي  الدول   �� املعماري  التار�خ  كتابات  تب�ن 

�ة ا�حلية، وعمل ع�� خلق تمايز وا�ح ب�ن العمارة ال�ولونيالية والعمارة  املعمار�ة األور�ية مقارنة بالبنيات ا�حضر 

و�ظهر   18ا�حلية، حيث ظهرت تجليات هذا التوجھ مع املقيم العام الفر���ي ليوطي �� منطقة ا�حماية الفر�سية. 

النفوذ اإلسبا�ي،  أن السلطات االستعمار�ة مثلت و�ش�ل وا�ح هذا النموذج �� الرؤ�ة والتوجھ املعماري بمنطقة  

و��   املنطقة.  عرف��ا  ال�ي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بالتحوالت  ارتبطت  مدنية  سياسات  ن�جت  حيث 

نفس الوقت، يتب�ن أن الهندسة املعمار�ة ال�ي شهد��ا املنطقة تجسد النظرة اإليديولوجية اإلسبانية ا�جديدة ال�ي 

مرا مختلف  ع��  وتتطور  تنمو  أن  والش�ل استطاعت  األسلوب   �� التحول  هذا  و�ظهر  اإلسبا�ي،  التار�خ  حل 

برافو  أنطونيو  اإلسبا�ي  الباحث  يقول  حيث  والزخرفة.  البناء   �� املستخدمة  التقنيات  أنواع  و��  الهند��ي 

Antonio bravo  : إذا �ان املهندسون اإلسبان قد قاموا باستخدام النماذج املعروفة �� بلدهم األص��... فإن"

ورأسمالية   وصول  صناعية  ثورة  لرواسب  مفاجئا  اقتحاما  جسد  املغرب،  لشمال  ا�جديدة  الهندسة  هذه 

بناء   �� السواء  ع��  والعسكر��ن  املدني�ن  املهندس�ن  من  الكث��  ساهم  حيث  املغر�ية،  الشمالية  للمنطقة 

 . 19املشروع املعماري بمدن ا�حماية االسبانية شمال املغرب" 

 
 . 129، ص 2015. الطبعة األولى،  مطبعة الھدایة، تطوان، 1956  –  1912علي بولربح، السیاسة الترابیة للسلطات االستعماریة اإلسبانیة بشمال المغرب   - 18
ال  -  19 وإصالح  ترمیم  ندوة:  المغرب.  شمال  في  والمعمار  الھندسة  المشترك:  التاریخ  من  صفحات  تاریخیة،  مدن  واألندلس:  المغرب  برافو،  مدن  أنطونیو 

شمال المغرب،  ، ورد في: على بولربح، السیاسة الترابیة للسلطات االستعماریة ب2001نونبر    1  –أكتوبر    29التاریخیة في األندلس وشمال المغرب. تطوان  
 130مرجع سابق، ص.  
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و�ح�ام اإلسبان لسيطر��م ع�� املنطقة الشمالية، توافدت أعداد كب��ة من اإلسبان   1927�عد معركة أنوال سنة  

جديدة   أحياء  ظهرت  حيث  والفقراء،  الصغار  واإلدار��ن  الكبار  املوظف�ن  فئات:  ثالث  إ��  يصنفون  �انوا  الذين 

 20كية عمرانية مكثفة. تختلف درجة تنظيمها حسب االنتماء االجتما�� لساكن��ا، وهو ما جعل املنطقة �عرف حر 

وانتشار   تمركز  ع��  تقوم  استعمار�ة  إيديولوجية  ع��  ا�حضري  التنظيم  فلسفة  انبنت  املرحلة،  هذه  خالل 

املؤسسة العسكر�ة اإلسبانية، و�ناء أحياء سكنية جديدة، ارتبطت �ش�ل كب�� باستقطاب ساكنة إسبانية �ونت 

املغر� الشمالية  باملدن  األو��  ا�حضر�ة  بالر�ف النواة  وتاركيست  للناظور،  الشرقية  باملنطقة  نصار  ب�ي  مثل  ية، 

 األوسط باملنطقة الغر�ية با�ج��ة. 

"اإل�سا���ي  والعرائش  تطوان  بمدين�ي  املعماري  النموذج  مؤسس  أوفيليو  �ارلوس  اإلسبا�ي  املهندس  �عد 

ensanche  كما عرفت املنطقة إنجاز    .1930و    1914"، حيث أبرز �� هذا املشروع ا�حضاري موهبتھ ب�ن سنوات

مجموعة من مشاريع ال��يئة تحت إشراف مندوب األشغال العمومية فيسن�ي مارتو�ل الذي أنجزت �� عهده دراسة  

حقبة  خالل  اإلسبانية  ا�حماية  تحت  الشمالية  للمنطقة  ال��ابية  ال��يئة  مستوى  ع��  نموذجية  اعت��ت 

 21الفران�و�ة. 

القرن   من  الثالثينات  ��اية  مدن مع  �عض  ��يئة  مستوى  ع��  أنجز  ما  بتقييم  اإلسبان  املهندسون  قام  العشر�ن 

املساحات  وجود  عدم  م��ا  القصور،  أوجھ  من  مجموعة  وجود  إ��  التقييم  هذا  خلص  حيث  الشمالية،  املنطقة 

ا األهلية  ا�حرب  �عد  الشمالية  املنطقة  ع��  للوافدين  ال�افية  والر�اضية  ال��ف��ية  واملرافق  إلسبانية ا�خضراء 

)، وكذلك املنشآت الزراعية والصناعية وضعف الشبكة الطرقية ونقص �� املبا�ي، مقارنة مع ال��ايد 1936-1939(

لبعض  جديدة  حضر�ة  مخططات  إعداد  تم  النقائص،  هذه  ولتجاوز  املنطقة.  عرفتھ  الذي  السريع  الديمغرا�� 

انتظام اق��حت  تراتبية والشوراع بالطرق  يتعلق �لما املدن،  مع  أفضل �ش�ل التعامل عن  ا�حة،فضالو  �� 

 
20 - Mohamed  BEN ATTOU.,  " Le rôle des Acteurs locaux dans la production du cadre bâti à Ksar - El - 
Kébir  ", Al Ksar El Kebir, Mémoire et présent. Groupe d’Etudes et de recherches sur Ksar - El - Kébir, 2000, p. 
17  

 130بولربح، مرجع سابق، ص. علي    - 21
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عمومية تجه��ها ع�� وهوامشها، املدن  ضفاف  املزمع التعم��ية أل�شطةا وتوزيع ر�اضية، قومناط بمساحات 

ع��  إنجازها م��ا خصص �ا،بحيث�م ل�ل محددة مناطق باملدن  للمنطقة  السكنية، للتوسعة جزء  وآخر 

للساكنة األورو�ية لر�ح املز�د من املرافق   الصناعية. كما تم الت�جيع ع�� نمط البناء املرتفع �� املناطق املوسعة

�ان  مما  وعرصا��ا  الدور�حدائقها  فيھ  تب�ى  �انت  الذي  الوقت   �� امل��ايدة،  الوافدين  �حاجيات  تلبية  السكنية 

 22يجعلها �ستغل مساحات أك��.

 : التصميم اإلسبا�ي العام ملدينة القصر الكب�� خالل االستعمار 02الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Cabanas.,Notas para el conocimiento de la geografía física y urbana de Alcazarquivir” Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1951. 

 أو ال�� ا�جديد:" Ensanche.املدينة الكولونيالية اإلسبانية "مشروع اإل�سا��ىي 2-2

حاولت املدارس املعمار�ة بإسبانيا تطبيق توجها��ا الفكر�ة واملعرفية باملنطقة الشمالية املغر�ية، حيث تأسست 

ببعض (Emilio blanco)منا�ج حديثة �� البناء والش�ل املعماري. وقد تأثر �عض املعمار��ن مثل إيميليو بالن�و  

اإلسبا�ي أمثال  املعمار��ن  جاودي   (Gaudi)جاودي    الفنان�ن  أف�ار  من  وسيستفيد  الر�ف.  منطقة   �� خصوصا 

 
22 -  Ksar El Kebir, Plan guide d’architecture, Mairie de Ksar El Kebir. Junta de Andalucía, 2009. 
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اإلبداعية مجموعة من اإلسبان الذين استقروا باملنطقة الشمالية املغر�ية، ومن أهمهم املراقب العام العسكري 

(Emilioblanco Izaga)ا من  مجموعة  إنجاز   �� ستساهم  عملية  اإلسبانية  االستعمار�ة  املغامرة   �� ألف�ار ورأوا 

 23واملشاريع املعمار�ة باملدن وا�جال ا�جغرا�� الر�في.

بدت مالمح تطور االس��اتيجية املعمار�ة اإلسبانية �� تطوان، لتنتقل �عد ذلك إ�� جميع أرجاء املنطقة الشمالية، 

ب �جرات  حيث ستتدخل البنية العسكر�ة �� توجيھ البنية ا�حضر�ة. و�� نفس االتجاه، ستعرف املنطقة استقطا

األ�شطة   ع��  هؤالء  اعتمد  حيث  ا�جديدة،  اإلسبانية  املدن   �� األو��  ا�حضر�ة  النواة  �ونت  إسبانية  س�انية 

نمت مع   بنية حضر�ة عسكر�ة  ب��كيبة حضر�ة مزدوجة، فهناك  العامة  البنية  ارتبطت  البداية. وقد   �� التجار�ة 

م حضر�ة  و�نية  اإلسبانية،  العسكر�ة  املؤسسة  وجود  اتجاه تطور   �� اإلسبان  �جرات  مستوى  عكست  دنية 

القصر  العرائش،  أصيال،  تطوان،  مثل:  االتجاه،  هذا  جسدت  ال�ي  املدن  �عض  هناك  و�انت  الشمالية.  املنطقة 

 24الكب��.

أظهرت التوجهات املعمار�ة اإلسبانية ال�ي قامت السلطات االستعمار�ة بتطبيقها �� مدن الشمال، غ�ى وتنوع هذا 

امل حيث النمط  التوجهات،  لهذه  نموذجا  الكب��  والقصر  والعرائش  تطوان  مثل  الرئيسية  املدن  ومثلت  عماري. 

فقد   وا�جمالية،  املعمار�ة  املعرفية  وتوجهاتھ  تفاصيلھ  ب�ل  "اإل�سا���ي"  ا�جديد  ال��  بناء  ال�� "عرفت  �شأ 

ا�حكم  وانتظامھ  العتيقة،  املدينة   �� املتمثل  ا�ح��  للتعم��  مكمال  عصر�ا  مركزا  ليكون  مبدئيا  ا�جديد 

قبل  ملا  السكنية  املنشآت  عن  يختلف  الصناعية،  الثورة  �عد  ملا  األور�ية  التقليدية  الهندسة  من  املقتبس 

ا عدم  نتيجة  بالعشوائية  تتم��  وال�ي  �عده،  وما  الثقافة االستقالل  وتدهور  التخطيط،   �� لصرامة 

 25. ا�حضر�ة"

 

 
 132علي بولربح، مرجع سابق، ص    - 23
 132علي بولربح، نفس المرجع، ص.    - 24

25  -   Julio Malo de molina y Fernando Dominguez (1995) : Tetouan. El Ensanche. Guia de arquitectura. 1913 - 1956. 
Seville . 134انظر: علي بولربح، مرجع سابق، ص.   
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 Ensancheاملعمار اإلسبا�ي بمدينة تطوان  .3-2

النظر�ات  من  مجموعة  اختبار  اإلسبانية،  السلطات  خاللھ  من  حاولت  الذي  ا�خت��  بمثابة  تطوان  مدينة  �انت 

  Ensancheم. وقد تم�� ال�� ا�جديد  20م و�داية ق  19املعمار�ة ا�حديثة، ال�ي م��ت املدينة اإلسبانية مع ��اية ق  

التأث و�ظهر  بنائھ.  أش�ال  وتنوع  بجماليتھ  تطوان  �ارلوس ملدينة  اإلسبا�ي  للمعماري  الوا�ح   ��

الذي اعت�� نموذجا للمعماري الذي حمل مجموعة من التصورات املعمار�ة األصيلة وحاول  CarlosOvilioأوفيليو

) حيث 1931  -1917بمدينة تطوان، خصوصا �� املرحلة األو�� من بناء ال�� (  Ensancheتطبيقها بال�� ا�جديد  

 26أش�الھ �� املعمار، فلسفة �� البناء والتشييد وا�جمالية.اعت�� هذا ال�� بنماذجھ و 
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شارع موالي علي أبي  : 02الصورة رقم 
غالب بمدینة القصر الكبیر خالل مرحلة  

 االستعمار

جسر الكرمة الحجري   01الصورة: رقم 
على نھر اللوكوس بمدینة القصر الكبیر 

 المؤدي إلى طریق مدینة العرائش

: مدخل الحي  03الصورة رقم 
العسكري بمدینة القصر الكبیر 

 خالل االستعمار
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ا�جديد   ال��  سنة    Ensancheب�ي  من  امتدت  مراحل  ع��  نموذجا 1956إ��    1917بتطوان  ال��  هذا  واعت��   .

تأثر   وا�حا ملا سيعرف باملدينة ال�ولونيالية اإلسبانية ال�ي عرفت بتقنيا��ا املم��ة �� البناء والش�ل املعماري، وقد

و�عض  البناء  ش�ل  ع��  وتنعكس  إسبانيا  �عرفها  �انت  ال�ي  واإليديولوجية  السياسية  بالتحوالت  ال��  هذا 

 التفاصيل ا�جمالية األخرى. و�مكن تقسيم مسار بناء هذا ال�� وتوسيعھ إ�� ثالث مراحل. 

 :1931 – 1917املرحلة األو��  -

) أوفيليو  �ارلوس  املعماري  أف�ار  ��يمنة  سنة  1952  –  1883تم��ت  تطوان  بمدينة  استقر  الذي  كرئيس    1913) 

اإلسبا�ي   املعماري  املهندس  بجانب  املد�ي،  البناء  مشروعھ  José GutirezLescuraمص�حة  إنجاز   �� بدأ  وقد   .

اره الطو�ل سمح لھ بالقيام بدور مهندس " فمس:  1917انطالقا من سنة    Ensancheاملتمثل �� املدينة ا�جديدة  

 . 27البورجواز�ة التطوانية، وهو ما جسده �� األعمال ال�ي تمأل هذا ال�� التطوا�ي"

عرف هذا املهندس بتأثره بالن�ج التقليدي للبناء و�التم�� ع�� مستوى ا�جمالية واإلتقان �� العمل، وقد طغت هذه 

، حيث تم��ت هذه املرحلة بإنجاز سكن مد�ي ذي صبغة هندسية حديثة. و��  األف�ار ع�� البنايات ال�ي تم إنجازها

منذ   وذلك  اإلسبا�ي،  ا�جيش  و�نايات  ثكنات   �� املتمثل  العسكري  البناء  بأهمية  الف��ة  هذه  تم��ت  الوقت،  نفس 

سنة   تطوان  من 1913احتالل  املدينة  ستعرف  حيث  النمط،  هذا  ازدهار   �� الديمغرا��  النمو  ساهم  وقد  هذا .  ذ 

. وخالل هذا املرحلة 1918سنة    34692إ��    1913سنة    18500التار�خ ز�ادة مهمة �� عدد س�ا��ا، إذ سينتقل من  

هذا  سيساهم  حيث  ا�جنود)،  و�نيات  (الثكنات  صرفا  عسكر�ا  توجها  تطوان  بمدينة  ا�حضري  التوسع  سيتخذ 

"طبق 28وار املدينة العتيقة �� اتجاه الغرب. البعد العسكري �� سياسة توسيع وتطو�ر املدينة ا�جديدة خارج أس

ش�ل  ع��  الفضاء  ب��تيب  قام  الذي  أوفيليو  تصميم  حسب  الفضاء،  لتعم��  البدائي  العسكري  املنطق  هذا 

 
 أنطونیو برافو: المغرب واألندلس: مدن تاریخیة، صفحات من التاریخ المشترك، مرجع سابق.   - 27
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ب�ن   ما  مساح��ا  ت��اوح  عادة،  مستطيلة  متالصقة  عمارات  مجموعة   �� تمثلت  عمودية  م��ا   50و  40شبيكة 

 29.م��ا" 15و 12وح عرضها ما ب�ن طوال، وأزقة ي��ا 80 – 60عرضا و 

، سيظهر بمدينة تطوان نموذج ال�� اإلسبا�ي الذي سيتطور �� البناء والتوسع ح�ى أواخر 1921ومع أواخر سنة  

ا�حديقة   باملدينة  �س�ى  ما  و�ناء  واسعة،  شوارع  ش�ل   �� وذلك  العشر�ن،  القرن  من   Ciudadjardinاألر�عينات 

والز� الفدان بتطوان)  باملدينة، (نموذج  العسكر�ة  ا�جنود واألطر  بز�ادة عدد  ارتبط  الذي  العسكري  البناء   �� ادة 

املستشفى  إ��  باإلضافة  ك�ل،  ا�حماية  ومنطقة  املدينة  شؤون  تدب��   �� ساهمت  ال�ي  اإلدار�ة  البنايات  و�عض 

سنة   القطار  محطة  ف�ي  بناؤها  تم  ال�ي  الرئيسية  املعلمة  أما  الكب��،  ط1917ا�ح��  من  املهندس  ،   Julioرف 

Rodriguez Roda.30 

 1917: محطة القطار بتطوان سنة 04الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 :1936 – 1932املرحلة الثانية  -

)، حيث  1936  –  1931�� ظهور ا�جمهور�ة الثانية (تم��ت هذه املرحلة بتحوالت سياسية مهمة �� إسبانيا، تمثلت  

األور�ية،  املعمار�ة  الهندسة   �� التقدمية  والثقافة  الفكر�ة  التحوالت  اإلسبان  املعمار��ن  من  مجموعة  استوعب 

 
29 - Julio malo de molina y Fernando Dominguez.135 .انظر: علي بولربح، نفس المرجع، ص   
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وال�ي ستنتج أنماطا جديدة من اإلبداع الهند��ي باملدينة، وذلك مع تطور �� األف�ار الهندسية ال�ي أنتجها املهندس 

فيليو خالل املرحلة الثانية من تطور بناء ال�� اإلسبا�ي بمدينة تطوان، و�ظهر هذا التحول �� بناء ساحة موالي أو 

سنة   األش�ال  1932املهدي  بتداخل  وتم��ت  التار�خية،  الف��ة  تلك   �� املعماري  اإلبداع   �� قمة  اعت��ت  وال�ي   ،

و  ا�حديثة.  األور�ية  التأث��ات  مع  األندلسية  العامة الهندسية  السياسية  باألحداث  قص��ة  املرحلة  هذه  تأثرت  قد 

"�عد اإلعالن عن النظام ا�جمهوري  يقول:  GutierrezTrujilloبإسبانيا، و�� هذا الصدد نجد الباحث اإلسبا�ي  

) التنمية 1936  –  1931بإسبانيا   �� انخفاض  لوحظ  املغرب،  �شمال  املرابط  اإلسبا�ي  ا�جيش  وانتفاضة   (

ضر�ة ملدينة تطوان، نظرا ل��اجع االستثمارات �ش�ل كب�� وا�حالة السياسية غ�� املستقرة �� الصناعية وا�ح

من  امل��انية  ومحدودية  املوارد  لقلة  نظرا  يذكر  عمل  بأي  البلدية  املصا�ح  �جنة  تقم  ولم  �فر�قيا،  و إسبانيا 

امل   31. جهة، وا�جو السيا�ىي العام من جهة أخرى" رحلة، هو ا�حفاظ ع�� نفس وأهم ما يمكن ��جيلھ �� هذه 

خصائص التوجھ املعماري السابق، مع ��جيل ز�ادة �� عدد الطوابق ال�ي وصلت إ�� أر�عة، حيث ال زالت �عض 

 32النماذج موجودة إ�� اليوم �� تطوان.

 نموذج للبنايات السكنية باإل�سا��ىي �� تطوان : 05الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
31  -  Gutierrez Trujillo : Evolucion y desarrollo futuro de la poblacion de Tetuan, conferencie de comondante de 
infanteria . interventor local de Tetuan. El dia 05 de febrero de 1943. 
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 : نموذج املدينة ا�حديقة باإل�سا��ىي �� تطوان 06الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 :1956 – 1937املرحلة الثالثة  -

 ) اإلسبانية  األهلية  ا�حرب  ��اية  �عد  فمباشرة  اإل�سا���ي،  تطور   �� حاسمة  املرحلة  هذه  )  1939–1936�عد 

فران�وي خصوصا فيما يتعلق وسيطرة ا�جن�ال فران�و ع�� ا�حكم بإسبانيا، سيتأثر التخطيط ا�حضري بالن�ج ال

بتوسيع اإل�سا���ي بتطوان. أخذا �ع�ن االعتبار أن هذه املدينة قد عرفت توافد أعداد كب��ة من املهاجر�ن خالل 

ف��ة ا�حرب األهلية اإلسبانية، وقد �ان من ب�ن املهاجر�ن أ�حاب رؤوس أموال أغر��م مدينة تطوان �عدما عانوا  

�� األهلية  ا�حرب  و�الت  املؤسسات    من  من  مجموعة  ببناء  فقاموا  أور�ا،   �� الثانية  العاملية  وا�حرب  إسبانيا 

سنة   لألحذية  مصنع  مثل  ومعمل    1939اإلنتاجية،  للنقل  وشركة  الثقاب  لعود  سنة   Ducciومصنع  ل�حلو�ات 

 33. ، إضافة إ�� معمل للنجارة وقطع األخشاب ومعامل صغرى للشمع والصابون 1941ومصنع التبغ سنة  1938

تحققت �� هذه املرحلة إنجازات معمار�ة جميلة �� الش�ل الهند��ي والبنايات ذات الوظائف العديدة: التجار�ة، 

املهندس�ن املعمار��ن �عد ا�حرب من أبرز    (Fernandizchau)السكنية، اإلدار�ة..، و�ان املهندس فرنانديث شاو  

ف��ة   خالل  وذلك  ا�جديدة،  املدينة  وسط  البناء  مشاريع   �� العصر�ة  األف�ار  يمزج  أن  حاول  والذي  األهلية، 

حيث ام��جت ف��ا الكث�� من النظر�ات اإلبداعية املعمار�ة، خصوصا الش�ل العر�ي   34م. 20األر�عينات من القرن  

 
33  -  Guterriez Trujillo, Opcit, 12 
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، إضافة إ�� توظيف املفاهيم املعمار�ة ال�ي تنت�ي إ�� التيار التار��� �� البناء اإلسبا�ي،  املغر�ي التقليدي �� البناء 

 وهو ما جعل تطوان تحتضن تالقحا حضار�ا متم��ا وعميقا تجسد �� �سيجها العمرا�ي.

نائھ نموذجا لل�� الذي ام��جت فيھ نظر�ات معمار�ة عديدة، حيث ساهم �� ب  Ensancheلقد مثل ال�� ا�جديد  

هذه  طيلة  تطورت  ال�ي  الهندسية  واألش�ال  الفنون  من  مجموعة  توظيف  وتم  اإلسبان،  املهندس�ن  من  مجموعة 

 35املرحلة، و�� نفس الوقت تأثرت باألحداث السياسية واإليديولوجية العسكر�ة ال�ي ظهرت بإسبانيا.

 األنماط املعمار�ة اإلسبانية بمدينة القصر الكب�� . 2-4

العمار  واألنماط عكست  القرنالعشر�ن،تأث��اتمختلفالطرز  خالاللنصفاألوملن  الكب��  القصر  مدينة   �� اإلسبانية  ة 

املعمار�ة. حيث جسدت �عض البنايات مرحلةعبورع�� املستوى املعماري، من خالل مزجها ب�ن ما هو عر�ي وما هو  

) أوفيليو  �ارلوس  أمثال  من  معمار��ن  يد  ع��  بنCarlosÓvilioغر�ي   �� بالقصرالكب��  )  املدارس  ألو��  ،  1917ائھ 

املدينة والتلغراف   1918 مستوصف  ال��يد  �عد  1924و�ناية  وذلك  العر�ي ،  العمارة  لفن  األو��  املرحلة  ��اية 

الراية   قاعة  مثل  من  باملعسكرمنشآت  العسكر�ون  املهندسون  وفقھ  أنجز  الذي    (SalaBandera)ا�جديد، 

ف��ا  1919سنة وضع  ال�ي  املرحلة  هذه  و�عد  واملراكشيون.  الفاسيون  التقليديون  الصناع  بنا��ا   �� أسهم  ال�ي   ،

غارما   خوسيلروسيا  قام  JoséLarouciaGarma(املهندس  ا�حلية،  الهندسة  بلو�نات  يأخذ  معمار�ا  توجها   ،(

سنة   خلدون  ابن  مدرسة   مثل  العقال�ي،  التوجھ  تجسد  أخرى  بنايات  بتصميم  نفسھ  وكنيسة    1926املهندس 

املقدس بوأحمد   1931القلب  سيدي  ومدرسة   ،1934 �� املرحلة  تر�خا،�عيدهذه  س��داد  الذي  وهوالتوجھ   ،

 36) املتمثلة �� تصميماتھ لإلقامات السكنية الفخمة �� مدينة القصر الكب��.Fransiscoت فر�سيس�و (منجزا
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املدينة  ��  التعم��ي األك��حضورا ذاتھ العنصر السوق املركزي بالقصر الكب���� حد وع�� مستوى، آخر فقدش�ل

 النشاط أدى فيھ. ولقد اولها �ان يتمتد ال�ي تنوع السلعو  �عدد  ثحي املغرب،من  شمال أسواق أهم أحد بوصفھ

 شيد فأولهما  ا�حبوب. وسوق  املركزي  األهمية هما السوق  كب��من قدر ع��  ن �بنايت �شييد إ��  السوق  لهذا التجاري 

 تفصيال ت ب�ن ھبنيان يجمع املهدي، موالي لساحة مجاور  طابق سف��  ش�ل ،متخذا 1932سنة ��  املس�ح باإلسمنت

ا�حر��   زخرفية الفن  من  و��ن مستمدة   أجلها،ب��كيب من وجد ال�ي املهمة  إ�� النظر عملية،ب مساحة  ا�ح��، 

واجهتھ وفراغات لتجو�فات عقال�ي شو��اغوتيا  فرناندو توقيع من فهو ذينالسوق�ن، ثانيھ أما  .ع�� 

: مسرح بیریس كالدوس أو 07الصورة رقم 
 ألفونسو الثالث عشر بالقصر الكبیر

 Sala: قاعة الرایة (08الصورة رقم 
bandera (بالحي العسكري بالقصر الكبیر 

: مجموعة مدارس إسبانیا  09الصورة رقم 
)Grupo escular بالقصر الكبیر ( 

: مشھد من اإلنسانشي  10الصورة رقم 
 بمدینة القصر الكبیر
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)FernandoChuecaGoitiaزواياه مثلث،احتضنت ش�ل جاءع��  سف��  طابق من  بدوره و�ت�ون  ، 1953) سنة 

 37متناسقة.  سأقوا أنصاف أبوا��ا خارجية،ع��  أروقة وقاعات

للتواصل  قنوات  وضع  إ��  اإلسبانية  السلطات  عمدت  ا�حلية،  الساكنة  و��ن  بي��ا  الثقة  من  جو  خلق  أجل  ومن 

سنة   تم  حيث  لهؤالء،  والدي�ي  الرو��  با�جانب  اهتمت  كما  ومسرح،  وسينما  راديو  بإحداث  تدش�ن   1931معها 

 SagradoCorazonDeJesus(.38كنيسة القلب املقدس ليسوع (

 خاتمــــــة 

يقتبسون   ا�حليون  الس�ان  أصبح  فقد  مختلفة،  تأث��ات  لھ  �انت  املغر�ية  الشمالية  للمنطقة  اإلسبان  �عم��  إن 

ملا �انت توفره  العتيقة تختفي تدر�جيا، نظرا  بناء منازلهم، مما جعل �عض األنماط   �� النمط املعماري اإلسبا�ي 

وقابلية   البناء اإلسبانية من جودة  بنايات تقنيات  االتجاه إلحداث  �� هذا  املدن  أعيان  لإلبداع، حيث ذهب  أك�� 

التوسع  التعامل مع   �� بالنمط املعماري ا�جديد آنذاك. كما �انت سلطات االستعمار ذكية  خاصة ت��جم تأثرهم 

الوظيفي البنايات  املنطقة، فباملوازاة مع   �� ال�ي أحدث��ا  العمرانية  وال��ميمات واإلصالحات  ال�ي قامت ا�حضري  ة 

بإ�شا��ا، عمدت إ�� القيام ب��ميم �عض املساجد واألضرحة ال�ي تحتل م�انة خاصة �� املعتقد ا�ح�� وذات رمز�ة 

 39كب��ة.

ت��ك   أن  إسبانيا  حيث حاولت  اعتمد��ا،  ال�ي  املعمار�ة  الطرز  خالل  من  الشمالية،  املنطقة   �� املعمار�ة  بصم��ا 

والتم��   القوة  مظاهر  من  مظهر  أمام  ووضعهم  ا�حلية،  الساكنة  إ��ار  املعمار�ة  السياسة  هذه  خالل  من  رامت 

ب�ن ما هو مح�� عر�ي وأجن�ي إس التمازج املعماري  با�ي، قد عزز رصيد املنطقة اإلسبا�ي. و�� جميع األحوال فإن 

من التنوع ع�� مستوى الطرز املعمار�ة. كما أضفى توظيف املعمار��ن اإلسبان �ختلف توجهات العمارة وأنماطها 

ع�� البنايات ال�ي تم �شييدها �� املنطقة، أثرا كب��ا ع�� املشهد ا�حضري الذي أض�� �� تلك الف��ة يتم�� بم�حة 

 
37 - Ksar El Kebir, Plan guide d’Architecture, Mairie de Ksar El Kebir. Junta de Andalucía, 2009. 
38 - La vanguardia, Edicion del Jeuaves, 12 Noviembre 1931, pagina 28 
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ماثلة إ�� اليوم، رغم �عرض عدد كب�� من البنايات ألضرار كب��ة جراء اإلهمال أو �عو�ضها جمالية الزالت معاملها  

 ببنايات حديثة ركزت ع�� الوظيفة أك�� من الش�ل. 
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