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 تاريخ المدن الكولونيالية بالمغرب

 أرضٌة الندوة

ٌبدو اإلمساك بالتارٌخ الشامل للمدن العصرٌة المتسم بحٌوٌتها المسترسلة ونبضها المتسارع، أشبه فً 

عسره بضبط طٌف السراب، وما ٌعزز هذا االنطباع هو االعتقاد بتوفر مإلفات شافٌة عن المدن الكولونٌالٌة 

بالنسبة للمدن العتٌقة، حٌث بدا النقص جلٌال فٌما ٌتصل بامتداداتها، وغالبا فً شكل شذرات  على غرار ما تحقق

رغم باالهتمام  متفرقة، وأحٌانا فً مقاالت قلٌلة تتناول جزءا من مكنوناتها، ال مجمل فضائها؛ ومن ثم لم تحظ

 .اإلٌحاء بذلك

وتم االستناد فً ذلك ، العتٌقةخارج المدن  ابعأحٌاء أوربٌة الطالحماٌة نشوء  إدارةنجم عن إقامة فقد  

سمحت بانتصاب البناء العمودي )عمارات( ، ومخالفة ألنماط التعمٌر السابقة افرةضمتتعمٌرٌة جهود على 

مكافحة القبح، وفظاظة البشاعة ، وتحت هاجس التقنٌات العصرٌة والخفٌض )فٌالت ودٌار( وفق أحدث

( كون العمارة هً " موسٌقى المدى، وهو ما Sicardتبة ماري لوٌز سٌكار )المعمارٌة، حسبما عبرت عنه الكا

 ٌنطبق تماما على هذه المدٌنة المتناسقة ". 

ومنذ بداٌة إنشاء المدن الكولونٌالٌة، واعتبارها من لدن المقٌم العام لٌوطً مختبرا إلبراز عظمة الدولة 

وملحوظ فً هذا الصدد، وإشعاعها بمظهرها الخارجً الحامٌة، مع ما ٌستوجبه ذلك منها من لعب دور بارز 

" رمزٌة الزهرة المتفتحة والمعطرة التً  –( Paravisiniحسب هنري بارافٌزٌنً ) –كقٌمة رمزٌة تحاكً 

 ٌزٌن بها الرجل األنٌق سترته "، أمل مخططوها أن تكون باعثة على الفتنة، ونجحوا فً ذلك إلى حد كبٌر.

(، Cité-Jardinالحدائق )-حركة المدنبوفً مقدمة حركة دولٌة ناشئة سمٌت ، 20فً مطلع القرن إذ 

ة قبل ٌقائحد-امدن النطاقات العصرٌة للمدن الرئٌسٌة )الرباط، الدار البٌضاء، مكناس، فاس وغٌرها(برزت 

مبتكرة غة كانت صٌ إنها وٌمكن القول ؛الوقت ببساتٌنها التً تحدد تقطٌع وتهٌئة النطاقات العمرانٌة المنفصلة

 .المخططة والموضوعة بعناٌة دور الرئة الحٌوٌة المجاالت الخضراء العبت فٌهة، الحضرٌ للتهٌئة

وواكبت انطالقة التعمٌر سلسلة من االختٌارات األساسٌة األخرى أحدثت تحوالت هامة فً مسؤلة إعداد 

لٌوطً ٌدرك ما ٌرٌده بدقة، وفرض  التراب والتعمٌر والمعمار، إذ بفضل تجربته الكولونٌالٌة السابقة، كان

 باستعجال ثالث قواعد فً برنامج التعمٌر تم التقٌد بها بصرامة، وتقوم على:

 حماٌة التراث الثقافً المحلً. -1

 استحداث مدٌنة عصرٌة خارج نطاق المدٌنة العتٌقة. -2

 إخضاع المدٌنة العصرٌة لمبادئ التعمٌر األكثر حداثة وتطورا.  -3

ذلك البرنامج إقرار تصامٌم التهٌئة كقاعدة تقنٌة للعمل، وخلق ترسانة قانونٌة  وتضمنت وسائل تنفٌذ

مواكبة لفرض شروطه، وعمل تنفٌذي إداري، بلدي باألساس غٌر أنه منسق بعناٌة مصلحة مركزٌة، وتوفٌر 

ٌتالءم  صة حتىافرضت قواعد صارمة فً القانون المعماري للمبانً العمومٌة والخومن ثم إمكانات تموٌلٌة. 

مصلحة لتحت المراقبة اللصٌقة  وتم تطبٌق ذلك بشكل شدٌد الصرامة ،مع إطار المدٌنة العتٌقة التشٌٌد العصري

إلى سلطات  1935الفنون الجمٌلة والمآثر التارٌخٌة، قبل أن ٌتم حذفها وتحوٌل صالحٌاتها انطالقا من سنة 

 .اصات بٌن المتدخلٌن المختلفٌنأخرى بصورة أثرت على فعالٌة المراقبة، وتضارب االختص
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إن أبرز اإلشكاالت التً ٌفرضها التؤرٌخ للمدن الكولونٌالٌة بالمغرب، كبٌرها وصغٌرها، ٌتمثل فً 

 نظرنا فٌما ٌلً:

جرد بٌبلٌوغرافً للمرجعٌات الالزمة والمناسبة للموضوع، وكشف ما تبقى من رصٌد وثائقً خاص  -1

اكبة تطوراتها من خالل التتبع الٌومً للمقاالت الصادرة فً صحف بالبلدٌات الحضرٌة لتلك الفترة، ومو

 ومجالت فترة الحماٌة.

تجمٌع الرصٌد اإلٌكونوغرافً من صور وخرائط، وحسن استغالله ال سٌما على مستوى كشف الطرز  -2

( وفالندران Schmitالمعمارٌة، بما خلده العدٌد من مصوري فترة الحماٌة، وعلى رأسهم شمٌت )

(Flandrin( وراتٌل )Ratel ،وغٌرهم، من أجل ترمٌم مواصفات المظاهر األصلٌة للبنٌات والبناٌات القائمة )

 والعودة إلى ما لحقه التقوٌض أو التعدٌل، والوقوف على األوصاف الدقٌقة.

الزٌارات المٌدانٌة لمختلف األحٌاء والفضاءات والمبانً العمومٌة، مع معاٌنة وتسجٌل أكبر قدر ممكن  -3

ن مواصفاتها الدقٌقة برغبة النقل من المرئً إلى المكتوب، والسٌما من أجل تحقٌق المطابقة بٌن الصورة م

 الثابتة والقراءة المباشرة.

ٔإرا كبَذ انغبٚبد انًجذئٛخ رُضخ ثبنذهٕل انُظشٚخ انجبْضح، فإٌ رقهٛض انظذاو ثٍٛ انشإٚخ ٔانٕاقغ ال 

نزشّٕٚ ٔاالنزفبف انُبثؼخ ػٍ يطبيغ انطًٕدبد انشخظٛخ غٛش ًٚكٍ أٌ ٚزى ثًؼضل ػٍ كجخ نجبو يؼبٔل ا

انًزسبٔقخ فٙ انغبنت يغ انًُفؼخ انؼًٕيٛخ؛ ْٔزا يب أثبَذ ػُّ ٔاضطهؼذ ثّ يظهذخ انفٌُٕ انجًٛهخ ٔانًآثش 

انؼًشاَٛخ ثغٛشرٓب انشذٚذح ػهٗ انًظٓش انؼبو، ٔثشقبثزٓب انهظٛقخ ٔٚذْب انطٕنٗ فٙ رذظٍٛ يقٕيبد انًذَٛخ، 

ظذٚٓب نهؼسف انؼًشاَٙ، ٔيذبفظزٓب ػهٗ ششٔط اإلسكبٌ ثكم رجشد، ْٔٙ ػًهٛخ نى ركٍ انُٓٛخ، ٔإًَب ثبَزذاة ٔر

 انؼُظش األَست نهًُظت انًُبست، ٔانًضٔد ثغٛشح دقٛقٛخ فٙ االضطالع ثزذثٛش انًُفؼخ انؼبيخ.

إشكبنٛخ اسزذذاس انجذٚذ  إٌ األػطبة انزٙ رؼشفٓب يذَُب سٕاء فٙ رذثٛش رشاثٓب انؼًشاَٙ، أٔ فٙ يؼبنجخ

يٍ أدٛبئٓب، ْٙ َزبج انزشاخٙ فٙ اسزذضبس انًظهذخ انؼبيخ، ٔفٙ أَسُخ انًجبل انزؼًٛش٘، يثهًب فٙ رغٛٛت رٔ٘ 

االخزظبص، أٔ فٙ جٓم انفبػهٍٛ ثبنًؼطٛبد انزبسٚخٛخ ٔانًشٓذٚخ ٔانثقبفٛخ ٔاالجزًبػٛخ، َبْٛك ػٍ فقذاٌ 

ًغشثٙ األطٛم انز٘ َؼزجشِ األكثش أْهٛخ نجٛئزّ، ٔال سًٛب ػهٗ يسزٕٖ انزجظش انثقبفٙ ثخظٕطٛبد انًؼًبس ان

 انًظٓش انًشغٕة رقذًّٚ كٕسقخ ْٕٚخ رفشص رشاكًُب انثقبفٙ.

إٌ ْزا يب ٚجؼم انكثٛش يٍ يجبالرُب انزؼًٛشٚخ يجشد اسزُسبر يشِٕ نًُبرج غٛش يالئًخ نفضبئُب انؼبو، 

كؤثُٛخ كئٛجخ رخذش انشإٚخ، ٔرجشح انُفس، ٔرذشج انشؼٕس، ٔرجؼم  ٔفبقذح نًقٕيبرُب انذضبسٚخ، ٔغبنجب يب رجذٔ

يٍ كبئُبرٓب قُبثم يٕقٕرخ قبثهخ نالَفجبس جشاء انقجخ انًزفشٙ فٙ انًظٓش ثبَؼكبسبرّ ػهٗ انسذُخ يثهًب ػهٗ 

 انٕجذاٌ.

ة وهذه اإلشكاالت المطروحة هً التً أوحت لمختبر الترجمة والعلوم اإلنسانٌة بتخصٌص هذه الندو

مواصفاتها العامة، وهندسة تهٌئتها، ونطاقاتها ولى تسلٌط الضوء على خاصٌة المدٌنة الكولونٌالٌة، ع لالنكباب

المتباٌنة، ومختلف األنماط الهندسٌة المتبعة، والقوانٌن واإلجراءات المتصلة بها، بغٌة تكوٌن فكرة شمولٌة عن 

ال تزال فً نظرنا قادرة على  للنطاقات التقلٌدٌة، كؤنوٌةنطاقات عصرٌة مقابلة المجهودات المبذولة فً صٌاغة 

 الغواٌة.

 

 اللجنة العلمية
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 برنامج الندوة

 

 : كلمة عمادة الكلٌة40و 9 – 30و 9

 . كلمة اللجنة التنظٌمٌة50و 9 – 40و 9

 : حفل شاي15و 10 – 50و 9

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 الجلسة األولى: مقاربات متنوعة

فائزة البوكٌلًتسٌٌر ذة:   

قراءة فً  - المنهج فً المقاربات المتداولة حول تارٌخ المدٌنة الكولونٌالٌة بالمغرب: 30و 10 – 15و 10

 المحمدٌة –لٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة / ك عبد الحمٌد حساٌن ذ. – نماذج

 

 ذ. إبراهٌم - االنفصال؟ المدٌنة الكولونٌالٌة بالمغرب: مصالحة مع المجال أم تكرٌس: 45و 10 – 30و 10

 الرباط –المكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة /  إغالن

 ذ. – قراءة فً التعمٌر الكولونٌالً بالمراكز الحضرٌة الصغرى حالة مركز مٌسور: 00و 11 – 45و 10

 المحمدٌة –كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة /  محمد أزهار

 Le culte dans les villes coloniales Au Maroc :Regard de: 15و 11 – 00و 11

la photographie sociologique 

المعهد الملكً /  رشٌد بكاج ذ. - )العبادة فً المدن الكولونٌالٌة بالمغرب: نظرة على الصورة السوسٌولوجٌة( 

 الرباط –لتكوٌن األطر 

بول باولز وانجٌل فاسكٌز  قراءة فً رواٌات - صور طنجة ابان الفترة االستعمارٌة: 30و 11 – 15و 11

 المحمدٌة –كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة /  محمد أوالد عال ذ. – ومحمد شكرى

 

 ذ. – المدٌنة العمالٌة والمدٌنة االستجمامٌة فً فترة الحماٌة: نموذج اخرٌبكة وإفران: 45و 11 – 30و 11

 باطالر –المعهد الوطنً لعلوم اآلثار والتراث /  عبد العاطً لحلو

 : مناقشة عامة15و 12 – 45و 11

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 الجلسة الثانٌة: قراءة فً النماذج

 تسٌٌر ذة ملٌكة الزاهدي

حلقة من مواصفات التعمٌر والعمارة  - مدٌنة الرباط العصرٌة زمن الحماٌة: 45و 12 – 30و 12

 مدٌةحالم –انٌة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنس/  حسن أمٌلً ذ. – الكولونٌالٌة

كلٌة /  عبد الرزاق العسريذ.  – التوسع العمرانً لمدٌنة سال خالل فترة الحماٌة: 00و 13 – 45و 12

 المحمدٌة –اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

نور  ذ. – (7011-7091الدارالبٌضاء : من عشوائٌة  التعمٌر الى تصامٌم التهٌئة ): 15و 13 – 00و 13

 المحمدٌة –ة التؤهٌلٌة الجوالن الثانوٌ/  الدٌن فردي

ثانوٌة /  عادل ٌعقوب ذ. – المدٌنة األوروبٌة بفضالة من خالل صحافة عهد الحماٌة: 30و 13 – 15و 13

 المحمدٌة –بنً ٌخلف التؤهٌلٌة 

بٌن الماضً االستعماري  البنٌة الحضرٌة لمدٌنة تازة على عهد الحماٌة الفرنسٌة:: 45و 13 – 30و13

 المحمدٌة –كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة /  عبد المنعم بوعمالت ذ. – الًوالواقع الح

/  مولود عشاق ذ. – (7091- 7077.الخمٌسات حاضرة زمور: النشأة والتطور ): 00و 14 – 45و 13

 القنٌطرة –المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن 

 : مناقشة عامة30و 14 – 00و 14

 

 ختام الندوة
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 داخالتملخصات الم

 

 أستاذ التارٌخ عبد الحمٌد حساٌن

 المحمدٌة( –)كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 قراءة فً نماذج - المنهج فً المقاربات المتداولة حول تارٌخ المدٌنة الكولونٌالٌة بالمغرب

 

ي استحوذ المإرخٌن المغاربة إال بشكل متؤخر، فالقرن التاسع عشر هو الذ ٌة اهتماملم تسترع فترة الحما

على أكبر االهتمام، إلى وقت قرٌب. ولذلك ظل عطاء هإالء، فٌما ٌتعلق بهذه الفترة، محدودا، ، خصوصا فٌما 

اقتصادٌة والثقافٌة. أما المدٌنة ، فقد حظٌت فً مرحلة أولى ببعض االهتمام باعتبارها -ٌتعلق بالمجاالت السوسٌو

 التً دراساتسٌاسً ، وصدرت حولها فً مرحلة ثانٌة بعض الرمزا للوطنٌة والمقاومة ، أو محركا للنشاط ال

 إلى تنتمً ـــ أخرى، أبحاث إلى الدراسات هذه انضافت وقد الحضري. والتخطٌط المإسساتٌة بالجوانب تعنى

  الكتاب. سوق فً نفسها وفرضت قبلها، نشرت ـــ  لسوسٌولوجٌاا مٌدان إلى وخصوصا أخرى، تخصصات

راءة المقاٍرنة، لٌس تقٌٌم الحصٌلة المعرفٌة ، وإنما دراسة القضاٌا المنهجٌة ورصد ومبتغانا من هذه الق

نٌالٌة المغربٌة، من خالل واستراتٌجٌات األبحاث واتجاهاتها والمقاربات النظرٌة المتداولة، حول المدٌنة الكول

ٌة من ذلك، رصد مدى دراسات منتقاة معدودة وأبحاث مختارة محدودة مختلفة المشارب والتخصصات. والغا

دٌنامٌة المنهج فً النصوص المدروسة، واستجالء جدل العالقة بٌن المنهجً والمعرفً  أو بٌن المعلومات 

 والوثائق  فً ارتباطها بالقضاٌا النظرٌة المتعلقة بمفهومً التارٌخ والوثٌقة وغٌرهما 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 الباحث فً التارٌخ إبراهٌم إغالن

 الرباط( –)المكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة 

 المدٌنة الكولونٌالٌة بالمغرب: مصالحة مع المجال أم تكرٌس االنفصال ؟

ٌتناول البحث قسمٌن رئٌسٌن: القسم األول؛ التحدٌات التً تواجهها المدٌنة الكولونٌالٌة بالمغرب، سواء 

 على مستوى المعمار، أو على مستوى العٌش.

رب القسم الثانً إكراهات تثمٌن المدٌنة الكولونٌالٌة. وتقترح المداخلة فً الختام مقاربة جدٌدة بٌنما ٌقا

 للحفاظ على تراث المدٌنة الكولونٌالٌة، وصٌانته، وتؤهٌله، وبالتالً إدماجه فً نسٌج المدٌنة ككل.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 أستاذ الجغرافٌا محمد أزهار

 المحمدٌة( –لوم اإلنسانٌة )كلٌة اآلداب والع

 قراءة فً التعمٌر الكولونٌالً بالمراكز الحضرٌة الصغرى حالة مركز مٌسور

نتوخى من هذا العرض تسلٌط الضوء على التعمٌر الكولونٌالً للمراكز الحضرٌة الصغرى  بالمغرب 

شرٌن، والتً ال زالت وبخاصة مراكز المغرب الشرقً، التً شهدت االحتالل الفرنسً خالل مطلع القرن الع

تتوفر على بصمة قوٌة  للتخطٌط والهندسة المعمارٌة  االستعمارٌة، وسنركز على أحد المراكز الصغرى آن 

حٌث تتجلى فٌه اآلثار الواضحة للتصمٌمات  1918ذاك وهو مركز مٌسور الذي تم احتالله  حوالً سنة 

 الحضرٌة  وانعكاساتها المتعددة على األهالً.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 أستاذ السوسٌولوجٌا رشٌد بكاج

 الرباط( –)المعهد الملكً لتكوٌن األطر 

Le culte dans les villes coloniales Au Maroc : 

Regard de la photographie sociologique 

 )العبادة فً المدن الكولونٌالٌة بالمغرب: نظرة على الصورة السوسٌولوجٌة(

Dans leur grande majorité les villes coloniales françaises ont des lieu de 

culte.  Le modèle urbain colonial français au Maroc nous semble doublement 

fondateur : fondateur de villes et fondateur d'idées et de culte. Il a servi de 

référence et de ligne de conduite dans la création urbain mais aussi dans le 

fait socio religieux, Le modèle urbain colonial est un modèle idéologique et 

religieux d'une très grande rigueur et d'une très grande vigueur. Notre 

intervention s'inscrit dans un cadre de la photographie sociologique afin de 

mettre l'accent sur l’aspect culte chrétien dans les villes coloniales français au 

Maroc 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 أستاذ األدب الفرنسً محمد أوالد عال

 المحمدٌة( –كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة )

 صور طنجة ابان الفترة االستعمارٌة

 باولز وانجٌل فاسكٌز ومحمد شكرى قراءة فً رواٌات بول
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ٌعتبر القرن التاسع عشر نقطة تحول فً تارٌخ طنجة ،حٌث أصبحت مدٌنة طنجة العاصمة الدبلوماسٌة      

ألزم السلطان الدبلوماسٌٌن باالستقرار فً هذه المدٌنة التً "  1856لإلمبراطورٌة الشرٌفة. ابتداًء من عام 

(. هذا الوضع الدبلوماسً 2000رٌة الشرٌفة المفتوحة على "أوروبا" )الصاٌغ المنفذ الوحٌد لإلمبراطو تأصبح

مدٌنة دولٌة خالل الفترة  وضعكان هو الخطوة األولى نحو تدوٌل المدٌنة. حصلت طنجة بالفعل على 

ن خالل لجنة ( عندما كانت تحكمها قوى استعمارٌة مختلفة تشترك فً السلطة م1956-1923االستعمارٌة )

ته المدٌنة العالمٌة خالل الثالثٌنٌات مكان جذب للفنانٌن من جمٌع أصقاع أصبحت ها، و)المرجع نفسه( دولٌة

، مكاًنا تسود فٌه فرحة الحٌاة  ،العالم ًً فهً تمثل بالنسبة لهم بالكاد مكاًنا تارٌخٌا  لكن ذا بعد أسطورًي و مثال

، ترومان كابوتو، تٌنٌسً وٌلٌامزو، ب مثل جان جٌنًوالفنانٌن والكتا والحرٌة. فشكلت المالذ اآلمن للرسامٌن

 انجٌل فاسكٌز.محمد شكري وو، بول باولزو، ولٌام بوروزو

تهدف المداخلة إلى تحلٌل صور المجال الحضري لطنجة الذي شكل فً بداٌة القرن الماضً منبعا غزٌرا 

ان بول بولز، الملحن والكاتب والرحالة  .ٌخلإللهام الفنً واألدبً  تتالقح فٌه  الفنون والمعمار و األدب بالتار

الذي استقر ٌطنجة فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة وصف طنجة من خالل تجربته الداخلٌة فً موازاة مع 

   .وانجٌل فاسكٌز ومحمد شكرى التطورات التارٌخٌة ،و كذلك الشؤن بالنسبة لكل من

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 قافً عبد العاطً لحلوأستاذ التراث الث

 الرباط( -)المعهد الوطنً لعلوم اآلثار والتراث 

 المدٌنة العمالٌة والمدٌنة االستجمامٌة فً فترة الحماٌة: نموذج اخرٌبكة وإفران.

عرف المغرب فً فترة الحماٌة تحوالت كبرى على مستوى البنٌة التحتٌة والمستوى العمرانً سواء 

ج األسوار أو إحداث مدن حدٌثة  لتلبٌة الحاجٌات الجدٌدة إلدارة الحماٌة من جهة بالنسبة لتوسع الحواضر خار

 والساكنة األوروبٌة الجدٌدة التً شكلت مجتمعا خاصا فً النسٌج المجتمعً المغربً. 

فً هذا اإلطار نشؤت مدن منجمٌة كجرادة بالمنطقة الشرقٌة واخرٌبكة والٌوسفٌة بالسهول الغربٌة ما فتئت 

تقطبت وافدٌن من مختلف المناطق المغربٌة لما قدمته من عرض مهم وغٌر مسبوق فً سوق الشغل أن اس

الشًء الذي أدى إلى نشوء مجتمع جدٌد ومتعدد بروابط غٌر التً تسود داخل القبٌلة وفً المجال األصلً للسكن 

 قتضٌه.مع ظهور طبقات وأنماط عٌش مختلفة متساوقة مع تراتبٌة العمل والتنظٌم الذي ٌ

أما النموذج الثانً وٌتمثل فً المدن السٌاحٌة الجدٌدة كمنتجعات ومراكز استجمام فً مناطق جبلٌة 

وشاطئٌة فً الغالب كإفران وإٌموزار والولٌدٌة وموالي بوسلهام وغٌرها. وهاته المراكز كانت مخصصة 

ت المغربٌة المٌسورة التً تشبعت شٌئا ما لالصطٌاف والسٌاحة بالنسبة للساكنة األوروبٌة المقٌمة بالمغرب والفئا

 بالثقافة ونمط العٌش األوروبً الذي بدأ ٌنتشر بالبالد.

 فكٌف نشؤت هاته المدن وكٌف تطورت وما هو أفقها المستقبلً ضمن مدن المغرب؟؟

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 حسن أمٌلً أستاذ التارٌخ

 مدٌةحالم -كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 مدٌنة الرباط العصرٌة زمن الحماٌة

 حلقة من مواصفات التعمٌر والعمارة الكولونٌالٌة

إذا كانت المدٌنة العتٌقة قد استرعت كتابات المإرخٌن مغاربة وأجانب، فإن صنوتها العصرٌة لم تحظ 

لذي أصدرته جامعة بنفس االهتمام رغم اإلٌحاء بذلك، وهذا ما وقفنا علٌه عند مباشرة إعداد المإلف الجماعً ا

بمناسبة مرور قرن على تحول المدٌنة إلى عاصمة للمملكة، تحت عنوان " مدٌنة  2012محمد الخامس سنة 

الرباط: همس التارٌخ وحدٌث الصورة "، حٌث ذوبت صورة المدٌنة معمرٌا وعمرانٌا خلف الواجهة السٌاسٌة 

 واإلدارٌة.

مل ال زلنا نعمل علٌه، بخصوص تسلٌط الضوء على وٌبتغً هذا العرض تقدٌم حلقة من مشروع متكا

خاصٌة المدٌنة الكولونٌالٌة، مواصفاتها العامة، وهندسة تهٌئتها، ونطاقاتها المتباٌنة، ومختلف األنماط الهندسٌة 

المتبعة، والقوانٌن واإلجراءات المتصلة بها، بغٌة تكوٌن فكرة شمولٌة عن المجهودات المبذولة فً صٌاغة مدٌنة 

 عرٌة ال تزال فً نظرنا قادرة على الغواٌة.شا

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 أستاذ التارٌخ عبد الرزاق العسري

 المحمدٌة( –)كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 التوسع العمرانً لمدٌنة سال خالل فترة الحماٌة

 مإرخ فً جارتها الرباط، ذلٌل ذلكٌلمسها ال ٌبدو أن التوغل األوربً بمدٌنة سال لم ٌكن بتلك الحدة التً 

 ، الشًء الذي جعل هذه األخٌرة تحافظ  على حزامها التقلٌدينة أوربٌة بجوار المدٌنة العتٌقةهو غٌاب مدٌ

الرغم من . وعلى األوساط االجتماعٌة  السالوٌة، ج . سانٌة " بحسب تعبٌر المشكل من مجموعة من  " السوانً

 القطٌعة مع النظام الحضري التقلٌدي سواء داخل المجال المسور أو خارجه . مثلت فترة الحماٌة بداٌة ذلك

والواقع إن صعوبة  استحضار معلومات دقٌقة ومحددة بشؤن وضعٌة المدٌنة مطلع القرن العشرٌن ، ال 

ور  ٌسمح بالقٌام  بوصف  دقٌق لمختلف المراحل التً شهدها  التطور العمرانً لهذه المدٌنة ، سواء داخل الس

مستندٌن إلى العرٌضة لتارٌخ هذا التوسع على عهد الحماٌة،  ولهذا سنكتفً فقط بتقدٌم الخطوط أو خارجه .

التطور )المضاربة  التً واكبت هذاون أن نغفل طرح جملة من القضاٌا ، دبعض الدراسات االستقصائٌة

 ...إلخ(.العقارٌة، مٌالد أحٌاء جدٌدة، مشكل الهجرة

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 الباحث فً التارٌخ نور الدٌن فردي

 المحمدٌة( –)الثانوٌة التؤهٌلٌة الجوالن 

 (7011-7091البٌضاء : من عشوائٌة  التعمٌر الى تصامٌم التهٌئة ) الدار

وتزاٌد  ،وحدات الجٌشذلك أن  تغٌٌر مجال المدٌنة، إلى 1907 البٌضاء سنة نزال العسكري بالداردى اإلأ

 إدارةفرض على  ،1908ٌة سنة وتوافد السكان من مناطق مختلفة خصوصا بعد احتالل الشاو ،بٌٌنورعدد األ

بعد بناء المعسكرات والعمارات والفٌالت لذي عرف حركة  تعمٌر عشوائٌة اقوات االحتالل تهٌئة المجال 

  .واحٌاء سكنٌة خاصة باألهالً بؤماكن مختلفة حول اسوار المدٌنة

المصالح البلدٌة التً كان  أنغٌر  ،األسوارطرحت بحدة مسالة تنظٌم المدٌنة  خارج  بعد فرض الحماٌةو

هتها مشاكل كبرى )موقع موكوال لها  هذا االمر لم تكن قادرة على مواكبة دٌنامٌة حركة التعمٌر التً واج

                                      .  ...( األراضًة، السوق، ملكٌة رالمجز ،واد بوسكورة ،المقابر ،المعسكرات

                        

البٌضاء مرحلة  وبذلك دخلت الدار ،دارة جدٌدة بتصمٌم المدنإسلطات الحماٌة بتكلٌف  بدأت 1914مند و

)تصمٌم بروست(،  1917التً توجت بوضع تصمٌم للمدار الحضري سنة  باألحٌاءتصامٌم التهٌئة الخاصة 

مرانً والتزاٌد السكانً وانتشار المشارٌع الكبرى )الشركات ،المٌناء ،الطرق ..( ن سرعة التوسع العأغٌر 

 تٌنلى جانب المدٌنإ بداٌة العشرٌنٌات، ذمن فرضت الشروع فً انجاز احٌاء المدٌنة االهلٌة )المدٌنة الجدٌدة (

 حٌاء الصناعٌة.وربٌة واألاألوالقدٌمة 

اٌة مواجهتها حاولت سلطات الحم ،مشاكل متعددة عن 1907ذ من أهذا التوسع العمرانً الذي بدوقد أسفر 

المركزٌة. وهذا ما مكن من خلق قطب حضري  اإلدارةوتعلٌمات  ،وقرارات اللجنة البلدٌة ،عبر تصامٌم التهٌئة

 كبٌر امتد تؤثٌره من الجهوي الى الوطنً.                                    

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ستاذ التارٌخ عبد المنعم بوعمالتأ

 المحمدٌة( –)كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

 تازة على عهد الحماٌة الفرنسٌة: البنٌة الحضرٌة لمدٌنة

 بٌن الماضً االستعماري والواقع الحالً

عندما تستهدف هذه الدراسة، رصد معالم تشكل مدٌنة تازة الجدٌدة خالل فترة الحماٌة الفرنسٌة بالمغرب. و

نتحدث عن "تازة الجدٌدة"، فإننا نقصد بذلك "تازة الكولونٌالٌة" التً عملت السلطات الفرنسٌة على إنشاءها 

تارٌخ إحداث بلدٌة تازة. لن نتحدث هنا، عن أسباب إنشاء هذه المدٌنة العصرٌة،  1917وتطورٌها، منذ سنة 

لحامٌة. بل سنقتصر، على تتبع مراحل توسع المجال كقطب منافس للمدٌنة القدٌمة، ووسٌلة تبرز تقدم الدولة ا
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الحضري لهذا "البلد الخطٌر"، بتعبٌر "شارل دو فوكو" فً كتابه "التعرف على المغرب". هكذا سنحرص بداٌة، 

على استحضار الترسانة القانونٌة/ظهائر لتنفٌذ برنامج التعمٌر بتازة. ثانٌا، سنعمل على إبراز أهمٌة البنٌة التحٌة 

تطور المدٌنة. ثالثا، ستكون لنا محاولة لربط الصالت بٌن واقع المدٌنة الٌوم وماضٌها االستعماري، عبر فً 

مجموعة من الصور التً توضح الثابت والمتغٌر بٌن ماض تلٌد وحاضر أكٌد. من هنا، ٌمكن تحدٌد إشكالٌة هذا 

زة التارٌخٌة فً جانبها الكولونٌالً، باعتباره البحث، فً مدى قدرة اإلنسان الٌوم على الحفاظ على هوٌة مدٌنة تا

 جزء من تارٌخ المدٌنة ٌجب الحفاظ علٌه. فإلى أي حد تحقق ذلك؟

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 أستاذ التارٌخ مولود عشاق

 القنٌطرة( –)المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن 

 (7091- 7077.الخمٌسات حاضرة زمور: النشأة والتطور )

 تتناول المداخلة المحاور التالٌة:

 االطار الجغرافً ) الموقع والموضع والمناخ( -

 الخمٌسات اشكالٌة التسمٌة والتؤسٌس  -

 الخمٌسات االنشطة والوظائف -         

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 الباحث فً التارٌخ عادل ٌعقوب

 المحمدٌة( –)ثانوٌة بنً ٌخلف التؤهٌلٌة 

 ألوروبٌة بفضالة من خالل صحافة عهد الحماٌةالمدٌنة ا

شكلت فضالة نموذجا للمدٌنة الكولونٌالٌة الساحلٌة،  تحكم فً تطورها تنوع األدوار التً كان علٌها أن 

تلعبها ، كضاحٌة سٌاحٌة وصناعٌة تقع بٌن المركزٌن االقتصادي واإلداري لمنطقة الحماٌة، وكمستقر لجالٌة 

أسهم فً تفرد نموذج فضالة سٌطرة متدخل واحد ورئٌسً من القطاع الخاص، هٌمن  أوروبٌة متنوعة.  كما

على سٌاساتها التعمٌرٌة، وقد ساهم كل هذا فً تنوع أشكال التعمٌر األوروبً بالمدٌنة. فتردد صداها فً 

 الصحافة التً واكبت التحوالت الكبرى فً لتطور المدٌنة.

سهام فً تتبع تطور النموذج التعمٌري لفضالة، اعتمادا على صحافة وبالتالً فإن هذه المقالة محاولة لإل

فترة الحماٌة مع رصد أدوار الفاعلٌن الرئٌسٌٌن فً تطور المدٌنة الكولونٌالٌة، وخصائص الطرز المعمارٌة 
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 لمبانٌها من خالل النماذج الرئٌسٌة بالمدٌنة.
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 اللجنة العلمٌة

 ذ. عبد الرزاق العسري  ذ. حسن أمٌلً

 ذ. عبد المنعم بوعمالت

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 اللجنة التنظٌمٌة

 أٌوب ناجم  عادل ٌعقوب

 الحسٌن نٌازي  جمٌلة هاروش

 

 


