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2 الصفحة     

 : مقدمة 

ل�خصوصية  والرمز�ة  الثقافية  الهو�ة  ر�ائز  أحد  وتمثل  يضا��،  ال  ثمينا  تراثا  املغرب   �� العتيقة  املدن  �ش�ل 

عل��ا املغرب �ش�ل أسا��ي إل�عاش املغر�ية، وقد حظي عدد م��ا بتصنيف اليو�س�و تراثا إ�سانيا عامليا، ويعتمد  

البناء والتشييد  املعمار�ة لفن  الهندسة  الثقافية، كما تمثل هذه املدن رصيدا نفيسا من  السياحة خاصة  قطاع 

والتنظيم. ففي تنوع أش�الها الهندسية ومواد بنا��ا يكمن غناها ا�جما��، الذي �عكس عبقر�ت�ن: �و��ا متالئمة مع 

 . ادية واملناخية، كما �عت�� مصدرا لإللهام ومرتكزا أساسيا للتنمية املستدامةوظيف��ا و�يئ��ا امل

واملدينة العتيقة ل�جديدة ال تخرج إجماال عن هذا السياق، و�ن �انت خصوصي��ا أ��ا قلعة بر�غالية قبل أن تص��  

عشر  الثامن  القرن  غضون   �� الناشئة  التقليدية  املغر�ية  املدن  �خر�طة  تنت�ي  تقليدي  بطا�ع  مغر�ية  مدينة 

انتم حيث  ل�جديدة من  خصوصيات هامة  تكمن  وهنا  عشر.  املغر�ية والتاسع  املدن  ا�جديد من  ا�جيل  لهذا  اؤها 

االجتماعية  أنواعها  بمختلف  ا�حضر�ة  بنيا��ا   �� والتوازن  التجا�س  من  نوعا  م��ى  فيما  عرفت  ول�و��ا  العتيقة 

واالقتصادية والعمرانية، وح�ى الدينية والروحية. غ�� أن هذه امل�انة املتم��ة ال�ي اضطلعت ��ا ولقرون، سرعان  

للتدهور وال��اجع جراء مجموعة من التحوالت ا�جالية العارمة ال�ي �حقت باملدينة القديمة ل�جديدة ما ستتعرض  

لها ا�ع�اسات سلبية وخيمة ع�� عدة مستو�ات  ال�ي �انت  �� تلك التحوالت  نتيجة تضافر عدة عوامل ساهمت 

إطارها املب�ي، وكذلك بنسق ا�حياة العامة    ترتب ع��ا تدهور املدينة العتيقة بل واإلخالل بتواز��ا الوظيفي، و�جودة

 ��ا.     

والر�ائز  اآلليات  إحدى  الراهن  الوقت   �� �ش�ل  أصبح  والالمادي،  املادي  �شقيھ  الثقا��  ال��اث   أن  و�اعتبار 

األساسية �� تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، "فإن مسألة رد االعتبار واإلنقاذ أصبحت مطلبا است�جاليا  

وثقافة أك  وحضارة  قيم  ونتاج  مجتمع  هو�ة  باعتباره  ولكن  ماديا،  إطارا  ل�ونھ  ليس  م��ى،  وقت  أي  من   ��

 1األسالف". 

وتبعا لذلك سنسلط الضوء �� هذا املقال ع�� مقومات، مؤهالت وواقع ال��اث التار��� باملدينة العتيقة ل�جديدة، 

واالس��اتيجي التدخالت  عن  البحث  تروم  مقار�ة  الثقا��  معتمدين  املنتوج  هذا  وتأهيل  بتثم�ن  الكفيلة  ات 

 وا�حضاري و�دماجھ �� مسلسل التنمية ال��ابية وا�حضر�ة املستديمة.

 

 

 

 

 

 

 
(التراث والمجال    4  -3): المدینة القدیمة بفاس تراث إنساني بین التھمیش واإلنقاذ، مجلة دفاتر جغرافیة، عدد مزدوج  2007الخزان بوشتى، حمجیق محمد (   -1

 . 27العلوم اإلنسانیة، ظھر المھراز، فاس، مطبعة آنفو برانت، ص والتنمیة)، منشورات كلیة اآلداب و
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 املفاهيم األساسية املهي�لة للموضوع  -1

 يطرح هذا املقال جملة من املفاهيم األساسية، يتطلب األمر �عر�فها وتفس��ها قبل ا�خوض ف��ا: 

 .التحـــول  1-1

التحوالت بصفة إن مفهوم   نتحدث عن  وعندما  أك�� مما هو نظري،  التحول مفهوم �س�ي ومعقد، مفهوم عم�� 

عامة فمن الضروري جدا أن �عرف بالنسبة ألية حالة تم هذا التحول، وكذلك ضبط حركة التحول. هل هو تحول  

 2�� االتجاه السل�ي أم تحول �� االتجاه اإليجا�ي؟ 

تحكمه دائمة  عملية  التحول  الديناميات إن   �� الرئيسية  العناصر  �أحد  بالزمن  ا�جال  ر�ط  ف��ا  يتم  عوامل  ا 

حسب  تقصر  أو  تطول  ال�ي  التحول،  مراحل  ا�عطاف  نقط  ب�ن  بالتمي��  �سمح  الذي  هو  إذ  للظواهر،  املتوالية 

يو�� ذلك بأن   سرعة ومدة واستمرار�ة املي�ان��مات ا�حركة. و�ل مرحلة تطبع نظ����ا الالحقة ببصما��ا، لكن ال

االس��اتيجيات  مختلف  ب�ن  متبادل  لتأث��  كذلك  بل  فحسب،  اجتماعية  وماكرو  تار�خية  لقوى  نتيجة  التحول 

 3املتعددة الفعاليات.

 . ا�جــال  1-2

يكتنفھ �عت�� من أك�� املفاهيم �عقيدا، ملا يحملھ من غ�ى �� الداللة واإليحاء، وملا يتصف بھ من مفارقة، والزال  

الغموض ح�ى �� وقتنا الراهن. فهو مفهوم يجيد لعبة الوجھ والقناع واإلخفاء باإلبراز، يخفي أحيانا ما ينب�� أن  

والبداهة  بل  والبساطة  وا�جالء  الوضوح  يبدي  يختفي...  أن  املفروض  من  هو  ما  أخرى  أحيانا  و���ز  يظهره 

 4جال �� ا�جغرافيا؟ا�حدسية، و�ضمر اللبس والغموض... إذن فماذا نقصد با�

�عد ا�جال: "ال��اث وم�اسب ال��ييئات السابقة، االقتصادية م��ا واالجتماعية والسياسية،  م�جم ا�جغرافيا و�� 

 5ومسرح رهانات قوة دائمة…". 

 .اإلس��اتيجية 1-3

األهداف املسطرة ��  اإلس��اتيجية �� مجموعة السياسات واألساليب وا�خطط واملنا�ج املتبعة من أجل تحقيق  

الستشراف   القيادات  �ستحضرها  ال�ي  املستقبلية  والتطلعات  الرؤى  وكذا  مبذول  جهد  و�أقل  ممكن،  وقت  أقل 

 6املستقبل. 

 غ�ى وخصوصية ال��اث ا�حضري باملدينة العتيقة ل�جديدة   -2

�خزو��االثقا�� الذي تراكم طيلة قرون  تمثل املدينة العتيقة ل�جديدة تراثا حضار�ا و��سانيا بامتياز، وذلك بالنظر  

معالم   �� ل�جديدة  العتيقة  املدينة  ��ا  تزخر  ال�ي  التار�خية  واملآثر  املعالم  فأغلب  املدينة،  تأسيس  منذ  عديدة 

 
)، "التحوالت السكنیة وبرنامج إعادة رد االعتبار للمدینة العتیقة ألزمور"، بحث لنیل شھادة الماستر في الجغرافیة، كلیة اآلداب   2012الدیباجي إدریس ، (  -  2

 8- 7ص  الجدیدة،  -والعلوم اإلنسانیة جامعة شعیب الدكالي  
المجید ،(  -3 الجغرافیا، كلیة اآلداب 2010ھالل عبد  الدكتوراه في  لنیل شھادة  الجدیدة اإلمكانات واإلكراھات"، أطروحة  البیئة والمجتمع بساحل  )، "دینامیة 

 .19-18والعلوم اإلنسانیة المحمدیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، ص 
 120الفلسفة الیونانیة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، بیروت، ص)،  تاریخ 1970كرم یوسف، ( - 4

5-Dictionnaire de la géographie, PUF, 1970, pp68-169. 
6-   )، موسى  محمد  شھادة 2010الزعبي  لنیل  أطروحة  السوریة  العربیة  الجمھوریة  في  والمدنیة  األمنیة  المنظمات  تطویر  في  االستراتیجیة  القیادات  دور   ،(

 . 10، كلیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، سوریا، ص  الفلسفةتوراه في  الدك



 
 التحوالت المجالیة بالمدن المغربیة العتیقة واستراتیجیات التدبیر: 

 حالة مدینة الجدیدة 

 

 

 
2022 فبرایر 02   

 
4 الصفحة     

بر�غالية، مازالت تؤثث فضاءها وشاهدة ع�� ف��ة تار�خية فرض ف��ا اإليب��يون وجودهم ع�� املدينة، وهو حضور  

د ليمر  يكن  �� لم  جديد  من  أور�ي  ثم  إسالمي  طا�ع  ذات  معالم  إل��ا  انضافت  خالدة،  معمار�ة  بصمات  ترك  ون 

املادية  الثقافية  ال��اثية  املوارد  ب�ن  تنوعا  �عرف  التار���  اإلرث  هذا  جعل  ما  والعشر�ن،  عشر  التاسع  القرن�ن 

 والالمادية . 

 , تنوع ال��اث الثقا�� املادي باملدينة العتيقة ا�جديدة2-1

 .األسوار التار�خية 2-1-1

من   "مازغان"  قلعة  يح�ي  �ان  دفاعيا  خطا  �ش�ل  ف�ي  هامة،  تار�خية  بنايات  واألبواب  واألبراج  األسوار  �عت�� 

بامتياز ال���غالية سور �خم �ش�ل حزاما   .األخطار ا�خارجية، ووظيف��ا عسكر�ة أمنية ودفاعية  يحيط بالقلعة 

أو غصون، ح أر�عة زوايا  و���اوح طول من جميع جها��ا، و�تخذ ش�ل نجمة ذات  برج.  زاو�ة  يتواجد عند �ل  يث 

ب�ن   و245.70األسوار  الشر��،  ا�جنو�ي  بالسور  باب   274.85م  التواءات  ذلك   �� بما  الشر��  الشما��  بالسور 

 م بالسور ا�جنو�ي الغر�ي وهو سور الواجهة الرئيسية. 190م بالسور الشما�� الغر�ي، و267البحر، و

م)  0.70الثة أمتار باألسوار الثالثة جهة ال��، بينما ال يقل سمكھ عن امل�� الواحد (أما حماية املمر فيبلغ سمكھ ث

فتحات   وتتخللھ  ا�خار��،  للسور  �امتداد  ونصف  م��ا  ارتفاعھ  يفوق  السور  وهذا  للبحر.  ا�حاذي  بالسور 

 7مخصصة للمدافع.

 .األبراج أو الباستيونات2-1-2

وكمراكز دفاعية وسندا لألبواب، ومن ب�ن ما خلفھ ال���غاليون كدليل للمناعة استعملت األبراج كدعائم لألسوار  

سنة   ح�ى  تصمد  مازاغان  جعلت  األبراج  من  مجموعة  نجد  القلعة  ��ا  حظيت  القلعة  1769ال�ي  أبراج  جاءت  م. 

ا الزوايا  ع��  األبراج  توزعت  وقد  إفر�قيا.   �� مرة  ألول  اعتمدت  وقد  نوعها،  من  فر�دة  للقلعة  ال���غالية  ألر�عة 

عسكر�ا  تجمعا  �ش�ل  برج  �ل  أن  نجد  بحيث  املعهودة،  غ��  ب�خام��ا  األبراج  هذه  وتتم��  نجمة.  ش�ل  فأعط��ا 

قائما بذاتھ، و�س�ى هذه األبراج "�ستيونات". وتجدر اإلشارة إ�� أن هذه األبراج حملت أسماء ذات حمولة دينية  

 ��: �سبب ظروف تلك املرحلة، فجاءت أسماؤها �التا

 (سان بي�� سابقا) �� الزاو�ة الغر�ية،  برج القد�س أنطوان -

 بالزاو�ة الشمالية،برج القد�س سباستيان  -

ـــالك -
َ
 و�د�� سان جاك، ب�ي �� البحر إ�� الشرق، و�ان يح�ي املدخل القديم للميناء،  برج امل

ُدس -
ُ

 (سان إس��ي) بالزاو�ة ا�جنو�ية.  برج الروح الق

هكذا يظهر أن برج�ن اثن�ن من هذه األبراج يقعان جهة اليا�سة (برج الروح الُقُدس و�رج سان أنطوان)، باإلضافة 

الك و�رج سان سباستيان).
َ
 إ�� برج ا�حاكم بينما يقع برجان آخران بالبحر (برج امل

 

 

 
  -  أبو القاسم الشــبري، ( 2012)، "دكالة وایالتھا جھة دكالة عبدة: تاریخ وآثار"، مطبعة بسمة برینت، الجدیدة، ص 7102
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 . األبواب2-1-3

إ�� املدينة:   إ�� اتخاذ ثالثة أبواب رئيسية للدخول    باب البحر�سبب الطا�ع العسكري للمجال، عمد ال���غاليون 

مواجھ للبحر، واآلخران مواجهان لل�� أمامهما قنطرتان ترفعان وتوضعان وقت ا�حاجة إ�� ذلك، فصارت املدينة 

 لتا��:وتأ�ي األبواب ع�� الش�ل ا 8��ذا �لھ �� غاية املناعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا�خندق2-1-4

قدر��ا  من  و�ز�د  بالقلعة،  يحيط  �ان  مائي  حزام  عن  عبارة  ل�ونھ  مازاغان  �حصن  مم��ا  عنصرا  ا�خندق  يبقى 

من   بالقلعة  يحيط  ف�ان  أمتار،  أر�عة  إ��  ثالثة  و�عمق  م��ا،  عشر�ن  يراوح  عرضھ  و�ان  مناع��ا،  ومن  الدفاعية 

أثر لهذا ا�خندق باستثناء ا�جهة ا�جنو�ية الشرقية   البحر إ�� البحر، وغالبا ما �ان مملوءا باملياه. ولم يبق اليوم

حيث امليناء وورشة السفن. فقد شرع �� �سو�ة ا�خندق �� عشر�نات القرن العشر�ن ع�� يد السلطات الفر�سية.  

 9و�بدو حسب �عض الروايات الشفو�ة أن �عض آثاره من جهة ال�� ظلت بادية إ�� سبعينات القرن العشر�ن. 

 ة. املسقا2-1-5

هذه   بناء  يرجع  ا�حماية،  ف��ة  إ��  التار�خية  املعلمة  هذه  اكتشاف  و�رجع  ك��ى،  تار�خية  أهمية  املسقاة  تكت��ي 

الصهر�ج  و�متد  �استيلو".  دي  و"جواو  أرودا"  "دي  وديويغ  فرا�سيس�و  األخو�ن  املعمار��ن  املهندس�ن  إ��  املعلمة 

 
 138زء األول، مطبعة دار الكتاب، الدار البیضاء، ص )، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، الج 1954أحمد بن خالد الناصري السالوي،(   - 8
 104أبو القاسم الشبري، مرجع سابق، ص   - 9

: أبراج القلعة البرتغالیة1صورة رقم   

 برج سان أنطوان  برج سان سباستیان  برج المالك  برج الروح القدس

 �اب ال�قر ال�اب الرئ�سي الحالي
 

 �اب ال�حر
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مر�عا   شكال  املسقاة  تتخذ  مر�ع،  فضاء  بطول  ع��  وعرض  35.67تقر�با  يقدر 36.56م  سمك  ذات  وا�جدران  م، 

 م بأقواسها الرائعة ال�ي تتقاطع وتلتقي لتش�ل القبب القوطية. 3.5بحوا�� 

  13وعمودا دائر�ا  12عمودا، م��ا   25ترتكز املسقاة ع�� خمسة صفوف لألعمدة با�حجارة املصففة، بما مجموعھ 

بالنسبة لألرضية ف�ي مرصفة من القرميد 3.55ونجد �� مركز القبة فتحة دائر�ة قطرها    10عمودا مر�عا،  م، أما 

اتخذت   باملاء  مملوءة  كب��ة  خصة  ع��  األخ��ة  توفر هذه   �� املسقاة  تطبع  أهم مالحظة  أن  غ��  الطو�ل،  األحمر 

 .موقعها بوسط املاجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كنيسة الصعود2-1-6

كنيسة   لفن  �عت��  تؤرخان  إ��ما  اإلطالق.  ع��  با�جديدة  ال���غا��  ال��  معالم  أهم  املسقاة  جانب  إ��  الصعود 

معماري مختلف عرف "بالطراز املنو���" مخالف بذلك "الطراز ال�وتي�ي" (القوطي)الذي ط�� ع�� العمارة �� أور�ا  

خالل القرن السادس عشر.�حقت كنيسة الصعود مجموعة من التغي��ات �عد 

ح�ن  ا  �� للسك�ى،  كمحل  الداخ��  فناؤها  استغل  فقد  ع��ا.  ال���غا��  �جالء 

استغلت واجه��ا الشرقية ك�جن، أما جزء الكنيسة الشما�� فقد سبق أن قسم 

خالل   تحولت  ما  سرعان  لك��ا  عشر،  التاسع  القرن  ��اية  مع  د�اك�ن  إ�� 

 1996.11و 1995العشر�نيات إ�� خزانة وقاعة للعرض ما ب�ن سن�ي 

 

 

 

 

 

 
10- JMAHRE Mustapha ,FARACHE Rémon,(2005) La cité de Mazagan. Imprimerie Najah Al Jadida 
Casablanca,2émeédition, p.23 
من مازغان إلى  الجدیدة-  مساھمة في تاریخ المغرب الحدیث"،بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في التاریخ، ، كلیة اآلداب  "لكرارسیي وحید ( 2004)،  11

. 87-86والعلوم اإلنسانیة، جامعة محمد الخامس بالرباط، ص    
 

 حصن مازغان المسمى الیوم "المسقاة" 
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 . الكنيسة اإلسبانية2-1-7

وخصوصا  ا�جديدة  بمدينة  املسيحية  ا�جاليات  أعداد  تزايدت  عندما  عشر  التاسع  القرن  إ��  بنا��ا  تار�خ  �عود 

ا�جالية اإلسبانية. وحسب ما ورد عند رو��� ر��ار، يمكن التأر�خ لبناء الكنيسة اإلسبانية �ش�ل تقر��ي ما ب�ن سنة 

��ا الطقوس الدينية املسيحية خالل ف��ة ما �عد   م. وقد ش�لت بذلك أول كنيسة رسمية تمارس1899م و  1897

طرف خواص أجانب ، و�عد ترميمها من  1919ا�جالء ال���غا�� عن مازغان، قبل إعادة تأهيل كنيسة الصعود سنة  

 كنيسة للصالة إ�� فندق .تحولت وظيف��ا من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . البيعة أو املعبد ال��ودي2-1-8         

�س�ى كنيسة سان سباستيان أو ا�حكمة الدينية زمن ال���غال قد ت�ون تحولت إ�� معبد �عتقد البعض أن ما �ان  

ال��ودية املغر�ية باملدينة مع بداية القرن التاسع عشر. يقع با�جهة الشمالية لل��   ��ودي عقب استقرار ا�جالية 

للمعبد شكال مقوسا من اآلخر،   ع�� �عد أمتار من املدخل الرئي��ي ل��ج القد�س سيبستيان. يتخذ الباب الرئي��ي

 و�تم ولوجھ ع�� مدراج�ن. 

 . املساجد2-1-9

إ�� جانب وظيف��ا الدينية، اضطلعت املساجد بالدور التعلي�ي، وهو ما جعل مدينة ا�جديدة تحتضن �سبة هامة 

حمو وم�جد  ب�حمدونية،  وم�جد  ال���غا��،  ال��  م�جد  ا�خصوص  وجھ  ع��  م��ا  التار�خية،  املساجد   من 

بناؤه لدوا��   بلعباس ببوشر�ط، وم�جد توازة �سيدي الضاوي، و�ذا �ان هذا األخ�� قد تم هدمھ مؤخرا وأعيد 

 السالمة، فإن املساجد الثالثة األو�� مازالت تحتفظ بطا�عها التقليدي األصيل.

 . املنازل التار�خية 2-1-10         

العتيق ب�ن ما هو بر�غا�� األصل والتأث��، وما هو مغر�ي أو أور�ي جاء �عد تتوزع املنازل واملبا�ي املوجودة بالنسيج  

  -خاصة داخل أسوار القلعة ال���غالية-التحر�ر، وخاصة �� القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن. ومازالت �عض املبا�ي

السادس   القرن  ب�ن  املعروفة  عامة  واألور�ية  ال���غالية  املعمار�ة  بالهندسة  الناظر  عشر تذكر  والثامن  عشر 

الكنیسة االسبانیة التي تحولت  
 حالیا إلى فندق
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املغر�ي  النمط  ع��  حافظت  قد  املغر�ية  الثقافية  ا�حمولة  ذات  املساكن  نجد  بينما  عموما)،  والغو�ي  (الباروك 

�ش�ل عام، وخاصة انفتاح املن�ل مثال ع�� فناء داخ�� �سيط أو ر�اض، بحسب مستوى معيشة أ�حاب البيت.  

يقة قد يحسب نفسھ �� تجمع حضري من اختطاط بر�غا��، أو  ولذلك فإن الزائر حينما يتجول ��ذه األحياء العت

املغر�ية،   واألصالة  املغر�ي  الطا�ع  البيوتات  داخل  من  �ستشف  بينما  املبا�ي،  وواجهات  األزقة  خالل  من  أور�ي 

 ومحور�ة الفناء داخل منظومة هندسة املنازل. 

 .  الفنادق2-1-11

لزوار. وتتوفر املدينة العتيقة ل�جديدة  ع�� �سع فنادق أغل��ا ��  ش�لت الفندقة منذ القدم الش�ل العادي إليواء ا

حالة ير�ى لها، وأغل��ا غ�� مصنفة تتم�� بضعف و�ساطة تجه��ا��ا. لكن الغر�ب �� األمر، و�الرغم من ذلك فإن 

ة ع�� ما  دورها يبقى مهما ع�� مستوى استيعاب السياح �ش�ل كب��. وال يجب إغفال توفر النسيج العتيق ل�جديد

�عرف بالَفندق (س�ونا) الذي �ان �سع ح�ى لر�ط الدواب ال�ي �ان أ�حا��ا من التجار يحملون عل��ا بضائعهم إ�� 

ندق 
َ
"ف بقايا  ومازالت  ا�جمال.  أو  األحصنة  أو  البغال  م�ن  ع��  �سافرون  عابر�ن  مجرد  ي�ونون  قد  أو  ا�جديدة، 

 ض املعوز�ن.بوشر�ط" موجودة بجانب جامع بوشر�ط حيث يقيم �ع

 .  الصناعة التقليدية 2-1-12

�ش�ل قطاع الصناعة التقليدية بفروعها وأصنافها ا�ختلفة، بمدينة ا�جديدة ك�ل و�جالها العتيق �ش�ل خاص، 

أهم  أحد  �ونھ  إ��  فباإلضافة  وا�حضر�ة،  وا�حضار�ة  واالجتماعية  االقتصادية  للبنية  األساسية  امل�ونات  إحدى 

اثية والثقافية ال�ي �ع�� عن العادات االجتماعية املتوارثة، وتنبع من صميم مم��ات ال�خصية مظاهر ا�حياة ال�� 

والهو�ة ا�حلية، فهو كذلك مجال اجتما��/اقتصادي يمتص �سبة هائلة من اليد العاملة، وتمثل صناعة النسيج 

أه وا�حدادة  والنجارة  وا�خياطة  واألفرشة  األقمشة  و�يع  السا�سية"  و��  "ا�خرقة   باملدينة،  ا�حرفية  األ�شطة  م 

بلغة،  (جالبة،  التازي  بقيسار�ة  خاصة  التقليدية  وا�حرف  األ�شطة  هذه  وت��كز  مهمة.  وطنية  �شهرة  تتمتع 

 ) وقيسار�ة جوز�ف ناهون (األفرشة التقليدية، والستائر وخياط��ا).…جابادور، قفطان 

 ا�جديدة  . تنوع ال��اث الثقا�� الالمادي باملدينة العتيقة 2-2

الفنية   التظاهرات  من  مجموعة  بخلق  وذلك  وال��فيھ  للتنشيط  إطار  وضع  من  بد  ال  �ان  سياحية  حركة  �خلق 

وال��ف��ية بمدينة ا�جديدة. ف�ل املؤهالت املتوفرة ��جع ع�� جلب السياح، وهؤالء الوافدون يحبون وجود أماكن  

ع�ى آخر فال��ار أو جزء منھ يقضونھ بالشاطئ  وز�ارة املآثر ترف��ية، إضافة إ�� املؤهالت الطبيعية وا�حضار�ة، بم

والتجول �� املدينة واملناطق ا�خضراء، وليال يبحثون عن وسائل ال��فيھ واالستمتاع، لذلك �ان من الضروري خلق  

 ح��.فضاءات وأ�شطة لهؤالء السياح قصد ال��و�ح عن النفس ليال. وهذا �� حد ذاتھ دعاية للمنتوج السيا�� ا�

إن مدينة ا�جديدة صارت منذ سنوات تحظى �شرف تنظيم "املعرض الدو�� للفرس" �� شهر أكتو�ر من �ل عام،  

املهرجانات  �ل  أن  الذكر  عن  وغ�ي  األمراء.  أحد  طرف  من  أو  �خصيا  امللك  طرف  من  افتتاحھ  يتم  والذي 

غالبا ما تقام معارض مواز�ة للمهرجانات    واألمسيات الفنية واملعارض حاضرة بقوة �� النسيج العتيق ل�جديدة، إذ

وتحتض��ا قاعات العرض بال�� ال���غا��. كما أن هناك فضاءات أخرى بال�� ال���غا��، وخاصة الساحات وسطح 
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وهذه  غف��ا،  جماه��يا  حضورا  تحتمل  ال  ال�ي  تلك  أو  املواز�ة  األمسيات  �عض  تحتضن  ال�ي  مثال،  املالك  برج 

 �� ترا�ي.   الفضاءات ت�ون أيضا  بالضرورة ذات طا�ع  تلفز�ونية قد ال ت�ون  �عض األحيان مسرحا لتصو�ر برامج 

والبد هنا من ذكر األ�شطة الثقافية ال�ي ينظمها مركز دراسات وأبحاث ال��اث املغر�ي ال���غا��، ومدير�ة الثقافة، 

فنية وغ��ها، ورغم �ل ذلك، وجمعية ال�� ال���غا�� وغ��هم، من محاضرات وندوات ومعارض وأمسيات شعر�ة و 

 12فإن فضاءات النسيج العتيق مازالت �� حاجة إ�� تنشيط أك�� واهتمام مدروس.

 . تدهور ا�جال املب�ي: املظاهر والعوامل3

إن استعراض املوروث الثقا�� والتار��� الذي تزخر بھ املدينة القديمة ل�جديدة ال يمكن بأي حال من األحوال أن  

يميط اللثام عن عمق اإلش�اليات واالختالالت ال�ي �عا�ي م��ا، فاإلطار املادي لل��اث الثقا�� عرف تراجعا وتدهورا 

وا الديمغرافية  التحوالت  من  مجموعة  جراء  القديمة كب��ا  املدينة  �شهدها  ال�ي  الكب��ة  واالقتصادية  الجتماعية 

وال�ي �ان من نتائجها البارزة تدهور البنية العتيقة و�تالف ترا��ا التار��� وا�حضاري،  منذ بداية القرن العشر�ن،  

 والذي تزداد حدتھ بفعل تداخل عوامل الطبيعة واإل�سان. 

 . تدهور األسوار والبنايات3-1

بھ فإ��ا  تمثل   الذي تقوم  الدفا��  الدور  ال���غالية فإ�� جانب  للقلعة  العناصر األساسية املش�لة  األسوار إحدى 

تضفي ع�� املدينة جماال وهيبة، غ�� أن األحداث التار�خية ال�ي مرت م��ا القلعة جعلت أسوارها تتعرض لعمليات 

والتشو�ھ، الهدم  من  األس  متكررة  هذه  وتآ�ل  ��دل  �عزى  هذه كما  بمحاذاة  والطفيليات  األعشاب  نمو  إ��  وار 

هو   كما  التخر�ب  من  �سلم  لم  األخرى  ف�ي  األبراج  أما  التار���.  املوروث  لهذا  املستمرة  الصيانة  وغياب  األسوار 

ا�حال بالنسبة ألصغر األبراج الذي يح�ي باب ال�� الذي اندثر عن آخره . أما بخصوص ا�خندق املائي الذي �ان 

ولم يبق منھ سوى جزء با�جهة الشرقية من جهة امليناء وهناك بقايا   20لعة فقد تم ردمھ خالل القرن  يحيط بالق

 من ا�حجر عند قدم برج املالئكة ر�ما ت�ون جزءا من هذا ا�خندق.

 ت�اثر ا�خرب .3-2

�� املبا�ي امل��ارة �ليا أو جزئيا، أو �� الدور املتدهورة الفارغة من الس�ان، ف�ي لم �عد تقوم بالوظيفة املو�لة إل��ا 

سابقا، وأصبحت حاليا عبارة عن أماكن لرمي األز�ال والنفايات املن�لية، و�شر الغسيل، ومر�عا للعديد من أنواع 

 واملتشردين وغ��هم. الزواحف وا�حشرات وم�جأ ألطفال الشوارع

 ارتفاع �سبة "الكراء" وضعف الصيانة  .3-3

توفر املدينة العتيقة سوقا كرائية مهمة �� ظل غياب إنتاج عقار موجھ للكراء بأثمنة �� متناول الفئات االجتماعية 

لألسر مستقلة  وكرا��ا  غرف  إ��  التقليدية  املنازل  تقسيم  عنھ  ينتج  ما  وهذا  الكراء   13الفق��ة،  �سبة  نجد  حيث 

 ، أما النسبة املتبقية ف�ي �� حوزة األحباس.%39، تل��ا فئة املالك�ن ب%52مرتفعة وتصل حاليا إ�� 

 
 .2015البرتغالي بالجدیدة، سنة   –مركز التراث المغربي   - 12
الرابع، منشورات    –العدد الثالث  -مدینة القدیمة بفاس تراث إنساني بین التھمیش واإلنقاذ"، مجلة دفاتر جغرافیة )، "ال 2007بوشتى الخزان ومحمد حمجیق (   -13

 .   30-29فاس، ص   -كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، ظھر المھراز  
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اقبة  .3-4  ال�جوء إ�� البناء بمواد عصر�ة، و�عدد عمليات اإلصالح العفو�ة وغ�� ا�خاضعة للمر

كب�� تدهور  من  ل�جديدة  العتيقة  باملدينة  السكنية  املبا�ي  يمكن   �عا�ي  الرئيسية  األسباب  من  �جموعة  نتيجة 

اإلصالح  �لفة  ارتفاع  موضعها،  غ��   �� غرف  و�ضافة  املنازل  تقسيم  السكن،  ع��  الضغط  ارتفاع   :  �� حصرها 

أن   كما  العصر�ة،  باملبا�ي  والتأثر  العيش  نمط  �غ��  إ��  باإلضافة  األسر،  لدى  الدخل  ضعف  أمام  وال��ميم 

بناء العصر�ة و�دخال أش�ال معمار�ة ال �ستجيب للضوابط التقنية املعمول ��ا داخل االستعمال املفرط ملواد ال

ا��يارها  وت��ة  للمنازل والدور من جهة، وسرع من  الداخ�� وا�خار��  الهند��ي  الش�ل  أثر ع��  العتيقة،  األ��جة 

قديمة واستبدالها بأخرى وتدهورها. لكن أخطر ��ديد �عا�ي منھ املدينة العتيقة يكمن �� هدم �عض املساكن ال

التاليت�ن   الصورت�ن  ولعل  ا�جال،  هذا  �شو�ھ  ع��  �عمل  ما  بقدر  العتيق  النسيج  إ��  صلة  بأية  تمت  ال  جديدة 

 .�عكسان حجم ا�خطورة ال�ي ��دد النسيج املعماري التقليدي

 

 

 

 

 

 

 

 مهنية وضعية الس�ان السوسيو   .3-5

املستوى  عن  شاملة  نظرة  إعطاء  يروم  العتيق  بالنسيج  القاطنة  األسر  ألر�اب  االقتصادية  الوضعية  دراسة  إن 

الوضعية   أن  اعتبار  ع��  ��ا،  �شتغلون  ال�ي  االقتصادية  والقطاعات  املهن  دراسة  خالل  من  لألسر  االقتصادي 

الفق ألن  ا�جالية،  التحوالت   �� دور  لها  للس�ان  ا�ع�اس االقتصادية  لهما  للس�ان  االجتما��  املستوى  وتد�ي  ر 

 مباشر ع�� واقع ا�جال املدروس.

 : عدد املشتغل�ن �� �ل أسرة داخل النسيج العتيق ل�جديدة1مبيان رقم 
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 2015املصدر: بحث ميدا�ي،

ارتفاع   من  بالرغم  املغر�ي  ا�حضري  الوسط   �� البطالة  معدالت  أع��  العتيقة  األ��جة  النشاط ��جل  معدل 

حوا��   والصناع  املستخدمون  و�مثل  الوط�ي،  املتوسط  هزالة    %40ليفوق  �عكس  ما  املشتغل�ن،  النشيط�ن  من 

 14مداخل��م. 

أن الساكنة النشيطة بالنسيج العتيق تبلغ حوا��    2004ع�� صعيد مدينة ا�جديدة، تفيد معطيات اإلحصاء لسنة  

من مجموع س�ان املدينة   %36.7بينما تصل �سبة املشتغل�ن إ��    18941�سمة، والساكنة غ�� النشيطة    11000

العتيقة  باملدينة  املشتغل�ن  النشيط�ن  متوسط  أن  نجد  ح�ن   �� ��ا،  بأس  ال  �سبة  العموم  ع��  و��  العتيقة، 

من مجموع األسر، وتصل �سبة األسر ال�ي يوجد ��ا أك�� من    %52.3ل�جديدة هو فرد واحد �� �ل أسرة بالنسبة ل  

% تتوفر ع�� أك�� من مشتغل�ن اثن�ن. أما األسر ال�ي ال يوجد ��ا أي مشتغل  11.3%، م��ا  35.6شتغل واحد إ��  م

أفراد ل�ل    3.3% ال��يء الذي يف�ح �ش�ل ج�� ع�� مؤشر اإلعالة، الذي يصل إ�� حوا��  12.1فنسب��ا تصل إ��  

، 1.5لنشيط�ن املشتغل�ن �� �ل أسرة هومشتغل،أي تقر�با ل�ل أسرة دخل واحد من �خص واحد ألن متوسط ا

وهذا �ع�ي أن دخل األسر �� املتوسط ضعيف، ما ال �سمح بتحمل نفقات صيانة و�صالح املسكن، فينعكس ذلك 

 سلبا ع�� حالة السكن األصيل. 

 . اس��اتيجية إنقاذ ورد االعتبار للنسيج العتيق ل�جديدة4

املدينة   �عيشھ  الذي  الواقع  املب�ي،  إن  إطارها  �عرفھ  الذي  والتدهور  التال��ي  �عكسھ  والذي  ل�جديدة،  العتيقة 

التدخل    �� التفك��  مسألة  جعل  األساسية،  م�ونا��ا  ب�ن  التوازن  وفقدان  ا�حيو�ة،  وظائفها  من  العديد  وتراجع 

ت م�حة،  وضرورة  بالغة  أهمية  ذات  مسألة  التار���  ترا��ا  من  تبقى  ملا  االعتبار  ورد  �ل إلنقاذ  جهود  ت�اثف  فرض 

املقار�ات  عن  والبحث  اإلرث،  هذا  بإنقاذ  الكفيلة  والتداب��  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من   باألمر  واملعني�ن  الفاعل�ن 

الناجعة لرد االعتبار لھ وتثمينھ، ألن ما �شهده الوضعية املعمار�ة لإلطار املب�ي باملدينة العتيقة من تدهور و�همال 

اس��اتيجية وخارطة طر�ق وا�حة املعالم لتثم�ن ورد االعتبار للمدينة من قبل ا�جهات ناتج باألساس عن غياب  

املعنية، �ستد�� االعتماد ع�� مقار�ة مندمجة و�شاركية تروم إيقاف مسلسل التدهور الذي �عرفھ ا�جال األصيل 

االعتبا رد  سياسة  تبلور  أن  شأ��ا  من  تنمو�ة  مشاريع  إنجاز  وكذا  ا�جديدة،  و�التا��  بمدينة  الواقع،  أرض  ع��  ر 

 تحقيق التنمية املستدامة عن طر�ق التخطيط ا�حضري املعقلن.

 .أش�ال التدخل إلنقاذ املدينة العتيقة ل�جديدة4-1

اندرج مشروع إعادة تأهيل ورد االعتبار لل�� ال���غا�� با�جديدة �� إطار برنامج وط�ي شامل قادتھ وزارة الداخلية 

�� �غرض وضع اس��تيجية وطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمدن املغر�ية ومحيطها بدعم من البنك الدو 

العام،  وهو املشروع الذي �انت قد تكفلت بھ مؤسسة العمران. وحسب ال��نامج، فقد �ان املشروع يرمي إ�� ترميم 

الكنيس ساحة  وم��ا  ال���غا��،  ال��  داخل  والبنايات  ا�جاالت  من  عدد  وا�جامع  وتأهيل  الصعود  كنيسة  (ب�ن  ة 

 
، منشورات كلیة اآلداب 13التراث الحضري والحداثة، العدد  )، سیاسة تدبیر السكن المھدد باالنھیار بالنسیج العتیق لمدینة فاس، مجلة   2014شتو فضیلة (  -14

 . 144-143فاس، ص   -والعلوم اإلنسانیة ظھر المھراز 
 



 
 التحوالت المجالیة بالمدن المغربیة العتیقة واستراتیجیات التدبیر: 

 حالة مدینة الجدیدة 

 

 

 
2022 فبرایر 02   

 
12 الصفحة     

الكب��)، ساحة باب البحر (أمام باب البحر)، فضاء املسقاة ال���غالية، الزقاق الرئي��ي (زنقة الهاش�ي باحباح)،  

 ممر املراقبة فوق األبراج، وتجميل الفضاء ا�خار�� ا�حيط بال�� ال���غا��. 

ثقا�� لل�� واملدينة، فقد حكمتھ غاية أساسية محورها وألن املشروع تمحور حول توف�� إقالع اقتصادي وسيا�� و 

اإل�سان، ومن ثم فقد تمت برمجة املشاريع وفق مقار�ة �شاركية تدمج العنصر البشري كفاعل أسا��ي بما يل�ي  

حاجياتھ ورغباتھ. ولذلك فقد أخذ املشروع �ع�ن االعتبار تثبيت وتثم�ن ا�حركية االقتصادية القائمة وخلق فرص 

 15لتنمية املوارد االقتصادية واالجتماعية، مع ال��ك�� ع�� دعم جانب السياحة الثقافية. جديدة 

العام  املنظر  بتحس�ن  باألساس  اهتمت  ال�ي  تلك  ل�جديدة،  العتيقة  باملدينة  إنجازها  تم  ال�ي  املشاريع  ب�ن  من  إن 

والصباغة، باإلضافة إ�� إصالح شبكة وا�حافظة ع�� جمالية املدينة العتيقة كتقش�� وترميم الواجهات والتجي��  

إ�� جانب  التطه�� واملاء الصا�ح للشرب والكهر�اء، و�عادة الر�ط تحت أر��ي �شبك�ي اإلنارة العمومية والهاتف، 

التبليط وا�ح��ى والغرانيت)، فضال عن  إصالح وترميم أهم املعالم  �غطية الطرق والساحات واألرصفة (بحجر 

 دينة.  واملآثر التار�خية بامل

املب�ي:   - لإلطار  االعتبار  أهم رد  أحد  و�ش�ل  العتيق  النسيج  من  األك��  ا�جزء  السكنية  البنايات  تحتل 

م�وناتھ، فإذا أخذنا ال�� ال���غا�� كمثال نجد أن ا�جال األك�� تضررا هو ذاك الواقع ب�ن زنقة الهاش�ي  

ال�� و�اب البقر بالسور الشما�� الغر�ي، خلف باحباح والزاو�ة التيجانية، أي الفضاء الواقع ب�ن مدخل  

ا�جامع الكب��. وا�حقيقة أن البنايات الهشة تتوزع هنا وهناك داخل �ل مجال ال�� ال���غا�� الذي يط��  

فيھ السكن االقتصادي والسكن الهش نتيجة لهشاشة ظروف قاطنيھ. غ�� أنھ منذ أز�د من عشر سنوات 

مستثمر�ن، أجانب با�خصوص، فتحولت إ�� دور للضيافة �عد ترميمها   أ�حت كث��من البنايات �� ملكية

البناء   ب��ميم  إما  وذلك  وخصوصية،  عمومية  إنقاذ  عمليات  ال���غا��  ال��  شهد  فقد  ولذلك  وتنميقها. 

 16القائم أو الهدم ثم إعادة البناء.

راسات التقنية، تم هدم البنايات  : �� إطار مشروع ا�حافظة ورد االعتبار للمدينة العتيقة، و�عد الدالهدم   -

ب�ن   أك��  �ش�ل  العمليات  هذه  إنجاز  تم  وقد  واملارة.  ا�جاورة  البنايات  ع��  خطرا  �ش�ل  ال�ي  امل��الكة 

البنايات املشوهة ببعض األزقة وكذا  أواسط �سعينات القرن العشر�ن ومطلع األلفية. وقد همت �عض 

العمالة تنظيف سطح املسقاة من أطالل مساكن قديمة ع  ب�ن  تلك األعمال بتشارك  تنفيذ  شوائية. وتم 

 ال���غا��) وفرقاء آخر�ن. -ووزارة الثقافة (خاصة مركز ال��اث املغر�ي 

سواء �علق األمر باألشغال ال�ي باشر��ا جهات عمومية أو الساكنة، فقد رو�� عموما  ال��ميم والتدعيم :   -

امل� نوعية  البنايات  وتدعيم  ترميم  عملية  ا�جودة  خالل  ذات  العناصر  ع��  ل�حفاظ  األصلية  ونات 

 العمرانية والفنية، وذلك من خالل : 

 
15- AMENGUAL Michel,(2012), El Jadida Capitale des Doukkala, Archive de Préfecture Del Jadida, p.27 
16-Préfecture d'El-Jadida, (1996), Réhabilitations de la cité portugaise. 
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  الزائدة �الشرفات  للمدينة  التقليدي  بالطا�ع  ا�خلة  العناصر  جميع  من  البنايات  واجهات  تخليص 

 والتبليط اإلسمن�ي وأنابيب الصرف الص�� واألسالك الكهر�ائية والهاتف ولوحات اإلشهار. 

    ترميم ا�جدران باستعمال ا�حجارة واآلجر التقليدي 

 ا�حرص ما أ مكن ع�� ا�حفاظ ع�� الطا�ع املم�� للنوافذ واألبواب 

 عدم �غطية أو تقسيم ��و الدار، �لما أمكن ذلك �� ا�حقيقة 

 ا�حفاظ ع�� علو البنايات وعدم إضافة أي تقسيم أفقي 

 اإلبقاء ع�� مواقع وقياسات النوافذ 

  عناصر الزخرفة والتنظيم ا�جا�� ا�حفاظ ع �� 

إن األهمية التار�خية وا�حضار�ة ال�ي تكتس��ا املعالم األثر�ة دعت ع�� مدى العشر�ن  ا�جانب التار���:   -

التار�خية   واملرافق  املنشآت  هذه  قيمة  إبراز  وكذا  املعالم  هذه  وترميم  ��يئة  إ��  خاصة  األخ��ة  سنة 

ملدي السياحية  املؤهالت  عن  ا�حضار�ة والكشف  بالروح  املفعم  السيا��  ا�جذب  قوة  لدعم  ا�جديدة  نة 

هذا  ضمن  للمدينة.  وال��ا�ي  والرمزي  والثقا��  االقتصادي  الرواج  وروح  وال��اثية  والتار�خية  والتمدنية 

اإلطار تت�امل عدة تداب�� لضمان تأهيل وتثم�ن املركز التار��� ملدينة ا�جديدة، ومن ب�ن هذه اإلجراءات 

 نجد: 

 الغر�ي؛ -الغر�ي) والسور الشما�� -ترميم أسوار ال�� ال���غا��، وخاصة سور الواجهة (ا�جنو�ي 

 ترميم كنيسة الصعود وسقفها وتبليط أسوارها ا�خارجية والداخلية ومئذن��ا ؛ 

   ��ع أوجزئيا  �ليا  سواء  القدس،  الروح  و�رج  أنطوان  سان  و�رج  سباستيان  سان  و�رج  املالك  برج  ترميم 

 األقل؛ 

 تح وتنظيف أسفل برج سان أنطوان و�رج الروح القدس وسان سباستيان؛ف 

 ترميم �ل الطابق السف�� لكنيسة سان سبستيان؛ 

  هذه من  قاعت�ن  و��يئة  األخ��ة،  هذه  مدخل  وكذا  ال���غالية  باملسقاة  امللتصقة  الثالث  القاعات  ترميم 

 ي�ي)؛ القاعات �أروقة للفنون التشكيلية،(رواق الشعيبية ورواق ا�خط

  تدعيم سطح املسقاة ال���غالية ضد التسر�ات املائية، وذلك �عد تنظيف السطح من بقايا أطالل املنازل

 القديمة العشوائية؛

 ترميم البناية وال��ج اللذان �شغالن �ل ا�جهة الشمالية لسطح املسقاة؛ 

 ترميم األسوار األر�عة ا�خارجية للمسقاة؛ 

 لو أسوار القلعة؛ ترميم جزء من سور املمر الذي �ع 

 اجتثات النباتات من هذا املمر وتنظيفھ و��ييئھ و"ترصيفھ" با�حجر املنحوت املناسب؛ 

  تبليط واجهات الطابق األول والثا�ي لكنيسة سان سبستيان؛ 

  يـيء الساحة الواقعة ب�ن الكنيسة ال���غالية وامل�جد كفضاء ثقا��؛�� 
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  ؛17ترصيف ساحة باب البحر 

 تثم�ن وتأهيل املدينة العتيقةل�جديدةمقار�ة  .4-2

شديد ع�� أهمية ا�حافظة ع��  �� خضم ا�جهود ا�حثيثة للسياسة الوطنية �� مجال دعم املوروث الثقا��، تم الت   

الثقافة  إ�� أن وزارة  للمغرب، مش��ا  الثقافية  الهو�ة  باعتباره م�ونا أساسيا ضمن  هذا املوروث وتنميتھ وتطو�ره 

( ال��اث  أعدت وفق   إ�� تحقيق مجموعة من األهداف   2020مقار�ة �شاركية ا�خطط االس��اتي��  ) الذي ��دف 

م " �� خطة 2020�شراكة مع العديد من املعاهد والفاعل�ن املهتم�ن بقضايا ال��اث الثقا��، فاس��اتيجية"ال��اث  

ملغر�ي �ش�ى تجلياتھ وشعبھ من خالل حماية ��دف �عد األجرأة، ومن خالل ا�حافظة، إ�� تثم�ن املوروث الثقا�� ا

وتثم�ن ال��اث الثقا�� الوط�ي، ع�� إنجاز نصوص �شريعية هامة، تروم إ�� جانب ا�حماية والتثم�ن، ضبط مجال 

 ال��اث و�براز مختلف م�وناتھ وجعلھ ذاتا حية �سهم �� التنمية املستدامة. 

 بط ب��سيخ الهو�ة الوطنية، ترمي هذه االس��اتيجية إ�� ومن حيث الدور الذي يلعبھ املوروث الثقا�� املرت

 18��خ�� هذا املوروث �� تنشيط حركة السياحة الثقافية و�� التنمية االقتصادية واالجتماعية،

   سياق االهتمامات الوطنية ال�ى تتو�� إدماج املوروث الثقا�� �� التنمية باعتباره موردا ترابيا هاما، فقد ��

السياسة   مداخيلها  ارتأت  تنويع  أجل  من  وتوظيفھ  الثقا��  ترا��ا  تأهيل  ع��  اقتصادها  تحس�ن  الوطنية 

إنقاذ   �� ا�حلي�ن  الفاعل�ن  املتدخل�ن  مختلف  إشراك  تم  السياق  هذا  وضمن  الوطنية.  سياح��ا  وخدمة 

 املدينة القديمة ل�جديدة و تنفيذ مشاريع رد االعتبار لها،

 ملد املعماري  بال��اث  العناية  عرفت  إن  قد  ال���غا��،  ال��اث   �� اخ��الھ  يتم  ما  غالبا  الذي  ا�جديدة،  ينة 

مرحلت�ن ملا �عد االستقالل: حيث �انت عمالة إقليم ا�جديدة قد باشرت هذه العناية �� ثمانينيات القرن 

 العشر�ن، وستأ�ي دفعة جديدة قو�ة لرد االعتبار لهذا ال��اث �عد إحداث مركز دراسات وأبحاث ال��اث 

صيف    �� الثقافة  وزارة  طرف  من  ال���غا��  ا�حسن  1994املغر�ي  للمرحوم  ملكية  لز�ارة  ذلك  ومواكبة   ،

الثا�ي، ف�ان ذلك فاتحة عهد جديد �� العناية بال��اث الثقا�� عامة. و�ذا �انت أشغال املرحلة األو��، ع��  

ية والبحث عن التناسق ف��ا  حسن نية أ�حا��ا، قد بقيت �جينة نظرة جمالية محضة للمبا�ي التار�خ

دونما معرفة دقيقة بأبجديات ترميم و�صالح املعالم العمرانية واألثر�ة، فإن املرحلة الثانية دشنت لعهد 

 جديد بفعل الت�و�ن األ�ادي�ي وا�خ��ة العلمية ألطر مركز ال��اث املغر�ي ال���غا��، 

 ال���غا�� طفرة حقي ال��اث املغر�ي  التار�خية، لقد ش�ل إحداث مركز  املبا�ي  �� ميدان ترميم وتأهيل  قية 

ألن ما سيقوم بھ الحقا �ان لھ امتداده وا�ع�اسھ ع�� املستوى الوط�ي. و�حسب ما استقيناه من متتبع�ن  

ا�جالس  أو  ا�حلية  السلطات  �عدها  ال�ي  التحمالت  دفاتر  صارت  املركز  هذا  بفضل  فإنھ  ومسؤول�ن، 

بالنص الصر�ح ��   املنتخبة تتضمن  اللون األحمر  ال��ميم من جهة، واستبعاد   �� التقليدية  املواد  اعتماد 

 
 2015المندوبیة الجھویة للثقافة بمدینة الجدیدة سنة  -17
)، "مھرجان كناوة وموسیقى العالم بالصویرة: مدخل التأصیل والتثمین السیاحي في التنمیة الترابیة" ورد ضمن، تنسیق( الزرھوني 2013شیماء رمرام (  -18

رة الرابعة والعشرین،  محمد ، البقصي محمد): المواسم والمھرجانات فضاءات لتثمین الموروث الثقافي، منشورات الملتقى الثقافي لمدینة صفرو، أشغال الدو 
   237الشركة العامة للتجھیز والطبع، فاس، ص
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املبا�ي من جهة ثانية، ويع��ف املسؤولون بحسنة للسلطات ا�حلية و�� جعل مركز ال��اث املغر�ي ال���غا��  

 19إ�� اليوم. 1994شر��ا أساسيا �� �ل أشغال ال��ميم ال�ي ستعرفها ا�جديدة انطالقا من سنة 

بنسبة  و  ناجحة، ع�� األقل  �لها  الواردة أعاله �انت  ال��ميم واإلصالح  أعمال  أن �ل  يبدو  برأي    90لذلك  املائة   ��

وهناك. هنا  من  ا�حلي�ن  واملسؤول�ن  ال�ي   20ا�خ��اء  ال��ميمات  غالبية  ع��  أيضا  ينطبق  الذي  األمر  نفس  وهو 

ء. وقد �ان ع�� ما يبدو العتماد خليط تقليدي من ا�ج��  شهد��ا أزمور، رغم ما أثاره �عضها من مشا�ل ب�ن الفرقا

 وال��اب أثر حاسم �� �غي�� وجھ ال��اث ومتانة عناصره. 

  أجر�ت وتجر���ا،  الرص�ن  بت�و���ا  الثقافة  وزارة  أطر  خ��ات  واعتماد  التشار�ي  التوجھ  هذا  إطار  ففي 

وال�ي همت، من   �لها  ال���غا��  ال��  الشما�� ، سو 2012إ��    1994ترميمات  والسور  الرئيسية  الواجهة  -ر 

املسقاة   مجمع  وكذا  وجنبا��ا  بأرضي��ا  املراقبة  برج  وممرات  ودواخلها  �سطوحها  األر�عة  واألبراج  الغر�ي 

ال���غالية أي ترميم أبراجها وسطحها والقاعات ا�حيطة ��ا، وأيضا كنيسة الصعود من الداخل وا�خارج، 

�� ف��ات مختلفة إصالح شبكة الصرف الص��  و�عادة ترميم سقفها �امال. كما   ال��ميمات أيضا  شملت 

 تقر�با �ش�ل �امل داخل ال�� ال���غا�� وكذا ترميم ا�جامع من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

   ،إن هذه الفلسفة �� إدارة األمور �عقلية �شاركية، واعتماد ا�خ��ات ا�ح��فة �� ال��ميم ومشاريع اإلصالح

لها عوامل �انت حاسمة �� قرار منظمة اليو�س�و بتصنيف القلعة ال���غالية ل�جديدة تراثا عامليا، و�ن  �

اليو�س�و ا�ختصة مالحظات تصب �� ضرورة   �� املرة األو�� �جلت �شأنھ مصا�ح  �ان الطلب املوضوع 

مش  ضرورة  ع��  بالتأكيد  خاصة  و�صفة  ا�حنصا��،  ساحة  ليشمل  التصنيف  مجال  �ل  توسيع  اركة 

الفاعل�ن والفرقاء واملعني�ن من قر�ب أو من �عيد �� امللف. ولذلك الحظ املتتبعون الحقا اإلشراف الفع��  

 لعمالة اإلقليم ع�� امللف، عكس ما �ان قد حصل �� املرة األو�� حيث �ان هناك تل�ؤ ما.

 �ال���غا املغر�ي  ال��اث  مركز  إشراك  مثال  يتم  لم  اإلنجازات  هذه  �ل  �انت  ومع  الذي  األخ��  ال��نامج   ��  �

وراءها   وتركت  بدايا��ا   �� توقفت  ال�ي  األشغال  و��  أشغالھ،  و�اشرت  برمجتھ  قد  العمران  مؤسسة 

مخلفات �ارثية ع�� املبا�ي كما ع�� الساكنة والوجھ العام لل�� ال���غا��، مما زاد من معاناة ساكنة تقيم  

متد   60 مساكن   �� أك��  أو  م��ا  املائة  الرطو�ة. ��  وتنخرها  مشاريع    21اعية   �� املركز  إشراك  يتم  ال  كما 

اإلصالح العمومية أو ا�خصوصية ال�ي تجري أطوارها ببا�� م�ونات النسيج العتيق (بوشر�ط، ا�حنصا��،  

 درب ا�حجار...) الذي يضم تراثا حضار�ا هاما، كما أو�حناه سالفا.

اشر، وألن هذا ا�حيط بدوره �عد جزءا من النسيج العتيق ل�جديدة وألن ال�� ال���غا�� مرتبط بمحيطھ العام املب

ميناء   بإعادة هي�لة  يتعلق األمر  الدراسة:  ��مان مجال  املقال، فالبد من ��جيل مشروع�ن  الذي �ش�ل موضوع 

امتدادا طب البناءات �ش�ل  بنا��ا من جديد �ش�ل يجعل هذه  و�عادة  أغل��ا  أو هدم  بناياتھ  ب��ميم  يعيا  ا�جديدة 

 
19-Carabelli Romeo (2012), L’héritage portugais au Maroc : un patrimoine d’actualité. Traduit de l’italien par Marie-Anne 
Marin, Laboratoire CITERES, Tours, France, pp. 23-24 

 112ري، مرجع سابق، ص أبو القاسم الشــب  -20
21 - Journal le  Matin, la réhabilitation de la cite portugaise,numéro, 1042, 19 avril 2014. 
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لبناية ا�جمارك التار�خية وملسرح عفيفي والفضاء ال��ا�ي ل�ل هذا ا�حيط. وقد شملت ��يئة امليناء ترحيل مطاعم 

السمك الشعبية ال�ي �انت تقع ع�� شارع نابل مجاورة لورشة بناء السفن و�رج الروح القدس لل�� ال���غا��. وهو  

من كشف سور ال�� ال���غا�� للعيان �عد أن �انت رؤ�تھ  ما سمح بإحداث ساحة جديدة واسعة وفسيحة مكنت  

محجو�ة �سور إسمن�ي وشباك حديدي ومطاعم السمك ال�ي �انت توجد �� حالة رثة و�ئيسة. وقد حملت الساحة 

وع�� العموم فإن املشاريع ال�ي تم إنجازها من طرف السلطات   22إسم ال��يجة تذك��ا بأشهر أسماء املدينة تار�خيا. 

ا�حليون ا�ح  الفاعلون  بھ  يقوم  الذي  الدور  أهمية  رغم  ألنھ  �ع��ا  عرف  اآلخر  والبعض  النور  عرف  �عضها  لية 

 �حماية ورد االعتبار للمدينة القديمة با�جديدة فإ��ا تمت �� غياب مشاركة ا�جتمع املد�ي والقطاع ا�خاص.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 - La Préfecture d'El-Jadida, (1996), Réhabilitations de la cité portugaise. 
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 خاتمة:

من   فإنھ  ل�جديدة،  العتيقة  املدينة  واقع  دراسة  هذه �عد  ع��  ا�حافظة  �حاولة  تبذل  جهودا  هناك  أن  الوا�ح 

األحياء وتأهيلها، و�� نفس الوقت هناك �ع�� وا�ح �� أعمال التنفيذ ومعا�جة املشا�ل ا�حقيقية حسب أولو�ات 

أن   كما  وشاملة.  وا�حة  اس��اتيجية  ضمن  تندرج  ال  ومتفرقة  نقطية  تدخالت  عن  عبارة  فأغل��ا  �شأ��ا.  متفق 

األك�� �ان إلعداد الدراسات ال�ي استغرقت وقتا طو�ال، أما االنجازات الفعلية املنفذة فإن �سب��ا  ت�اد ال   االهتمام

ضيقة،   نطاقات  ع��  التدخالت  تحدث  حيث  س�ا��ا،  وعدد  ومشا�لها  العتيقة  املدينة  حجم  مع  باملقارنة  تذكر 

وتأهيل الرئيسية،  املمرات  وترصيف  العامة،  املبا�ي  �عض  دون    ك��ميم  الص��،  والصرف  اإلنارة  لشب�ات  جزئي 

تدخالت بارزة ع�� مستوى اإلطار املب�ي اآليل للسقوط وما بات يحملھ من أخطار ع�� ساكنة ورواد النسيج العتيق 

 ل�جديدة. 

وعليھ، فأي اس��اتيجية هادفة ل�حفاظ ع�� ال��اث العمرا�ي واملعماري ل�جديدة يجب أن �عتمد ع�� نظرة شمولية 

�حماية �شا وضمانا  وتطوره  اإل�سان  الرتقاء  ضمانا  والبيئي،  والثقا��  واالقتصادي  االجتما��  البعد  �عتمد  ركية 

 مجالھ وممتل�اتھ ع�� املدى البعيد. 
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