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 الورقة التأطيرية

بال في املغرب نسبة مهمة تفوق ربع مساحته العامة، وتضطلع بأدوار طبيعية تشغل الج

وتاريخية في هيكلة املجال وتحديد خصوصيته البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ونظرا 

ألهميتها التاريخية وأبعادها التنموية، شكلت مجاال خصبا للبحث العلمي املتعدد التخصصات، 

 م الانسانية.خاصة في العلو 

عرف مفهوم الجبل تطورا تاريخيا، اعتمد الباحثون في تحديده على عدة معايير، مرتبطة 

أساسا باإلنسان وعالقته باملجال؛ كما اتخذ نقاشا ذو منحى ابستمولوجي، تمخض عنه سؤالان 

 جوهريان: هل الجبل كيان طبيعي؟ أم هو نتاج تاريخي، واجتماعي وثقافي؟ 

املغربية في املصادر إلاغريقية والالتينية مصدرا للثروات الطبيعية املقدسة اعتبرت الجبال 

والنفيسة، ومصدرا للخوف ملا التصق بسالسل ألاطلس من أساطير. كما لعبت عبر التاريخ أدوارا 

متعددة في تحديد خصوصية املجتمع الجبلي، الذي أكسبه مهارات مهمة في تدبير الحياة الاجتماعية 

 ية.والاقتصاد

وخالل العصر الوسيط، استمدت بعض إلامارات املستقلة قوتها الاقتصادية من املجال 

الجبلي، الذي وفر لها املوارد الضرورية، بما فيها الخشب لتكوين قوتها البحرية. كما شكل مهدا 

عف للدولة املوحدية التي بلغ معها املغرب أقص ى امتداده الجغرافي. واعتبرت الجبال خالل فترات ض

السلطة املركزية ثم مرحلة الاستعمار مجاالت للمرابطة واملراقبة والجهاد وأماكن لتخزين املوارد، 

 ومالجئ "سياسية" للحركات الجهادية والزوايا والقوى السياسية املعارضة. 

كان الجبل، بصفة عامة، يمثل سمة بارزة في تاريخ املغرب، نظرا ملناعته وقدم الاستقرار 

عزلة بعض مجاالته في الحفاظ على لغة وهوية وثقافة ساكنته. وكانت ثقافة املقاومة  به، وساهمت

لالستعمار أكثر شراسة في املناطق الجبلية )التي لم يتورع املقيم العام الفرنس ي 'ليوطي' في تسميتها 

 باملغرب غير النافع(، مما ساهم في إنتاج كتابات كولونيالية قدمت صورة ملتبسة عن الجبل،

 واعتبرته مجاال للسيبة والانعزال والعرف، والتوتر مع السهل. 

 



 

 

عالوة على الدور التاريخي الذي لعبته الجبال املغربية، فإنها تتميز بتنوع كبير على املستوى 

الصخاري واملناخي والبيئي والثقافي، وتعتبر بذلك كنزا إلنتاج املوارد الطبيعية وخزانا للعادات 

تحتضن مواقع ذات قيمة إيكولوجية وبيولوجية وأركيولوجية مهمة، فضال عن كونها  والتقاليد. كما

خزانا للثروات املائية والغابوية، ونموذجا نوعيا في التدبير الجماعي للموارد الجبلية. لكن بالرغم من 

موغرافي هذه املؤهالت، عرفت املناطق الجبلية في السنين ألاخيرة، تدهورا ملحوظا بسبب التزايد الدي

والتحوالت السوسيومجالية والبيئية، مما أدى إلى هشاشة املجال، الغني بتراثه املتنوع والعطوب 

اقتصاديا. لذا أصبح من الضروري، اعتماد مقاربة جديدة لتنمية املناطق الجبلية، تمكن من إدماج 

وطنية كبرى، تستدعي الساكنة املحلية في عمليات التهيئة وبرامج التأهيل، باعتبار الجبال ثروة 

 تسخير كافة الوسائل إلدماجها وتنميتها في سياسة إعداد التراب الوطني.

، ارتأى مركز الدراسات ية عامةاملغربوالثقافة بيئة التاريخ و الونظرا ألهمية الجبل في 

، الم املتوسطياملجال باملغرب والعالتاريخ و مختبر التاريخية والبيئية باملعهد امللكي للثقافة ألامازيغية و 

بتنسيق مع فريق الدراسات في التاريخ والتراث والثقافة الجهوية بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية ببني 

وتم  .الجبال املغربية: التاريخ، التراث ورهانات التنميةحول موضوع:  تنظيم ندوة دوليةمالل، 

 :  املحاور آلاتية التركيز على

 يلة وآلافاق؛البحث العلمي حول الجبل: الحص 

 املجال الجبلي في تاريخ املغرب: ألادوار والوظائف؛ 

 املجال الجبلي: التراث الثقافي واملعماري؛ 

 املجتمع الجبلي وتدبير املوارد؛ 

 ؛الترابية املجال الجبلي ورهانات التنمية 



 

 برنامج الندوة
 2019نونبر  21اليوم ألاول، 

 الجلسة الافتتاحية

 10 :00 - 9 :00 

 ؛ ال املشاركيناستقب -

 ؛سليمان السلطان مواليكلمة السيد رئيس جامعة  -

 ؛كلمة السيد عميد املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية -

 ؛بني ماللكلمة السيد عميد كلية آلاداب والعلوم إلانسانية  -

 ؛كلمة اللجنة املنظمة -

 

 : التراكم املعرفي واملنهجي املغربية الجبال : املحور ألاول 

 لىالجلسة ألاو 

 محمد حواش  : رئيس الجلسة

 صباح عالش:   الجلسة ةمقرر 
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، بني مالل( سعاد بلحسين  -محمد العاملي   00: 10 – 15: 10

 قراءة في حصيلة البحث حول التراث واملعمار الجبلي بجهة بني مالل خنيفرة
 

 كي للثقافة ألامازيغية، الرباط()املعهد املل ملحفوظ أسمهري ا  15: 10 – 30: 10

 : محاولة لرصد حصيلة البحث التاريخي وألاركيولوجياملغرب القديم جبال
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، بني مالل( لفقيه إلادريس يا 30: 10 – 45: 10

 : حصيلة وآفاق مساهمة البحث الجامعي في دراسة تاريخ ألاطلس املركزي 
 

 )املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط( لي بنطالبع  45: 10 – 00: 11

 التاريخيالجبال املغربية في ألارشيف 
 



 (والعلوم إلانسانية، الجديدة كلية آلاداب) عبد اللطيف جمال  -الغازي العثماني و  00: 11 – 15: 11

 الجبل املغربي في البحث الجغرافي
 

 (الرباط، والعلوم إلانسانية ابكلية آلاد) مسعودي  فتيحة 15: 11 – 30: 11

 (20ومطلع القرن  17الجبال املغربية في الكتابات ألاوروبية )ما بين القرن 
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، الجديدة(  عبد الهادي فك   30: 11 – 45: 11

 الفن الصخري باألطلس الكبير: مستجدات البحث ألاثري وآفاق التثمين
 

 مناقشة  45: 11 – 30: 12

 
 

 وأدوارها في تاريخ املغرب الجبالمكانة :  املحور الثاني

 الجلسة الثانية

 عبد العزيز  الضعيفي:   رئيس الجلسة

 املحفوظ أسمهري  :  مقرر الجلسة
 

 (والعلوم إلانسانية، القنيطرة )كلية آلاداب خديجة قمش00: 15 – 15: 15

 ألاساطير القديمةالجبال املغربية من خالل 
 

 )املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط(نوحي الوافي    15: 15 – 30: 15

 مركزية الجبل في الصراع املرابطي املوحدي
 

 صباح عويناتي )املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، مراكش( 15 :45 -15 :30

 جبال غمارة خالل العصر املوحدي بين الوالء والتمرد
 

 ، الجزائر(1)جامعة باتنة  ي علي عش  45: 15 – 00: 16

 البعد الجبلي ودوره في التاريخ الحضاري لبالد املغرب ألاوسط
 

 )املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط( صباح عالش 00: 16 – 15: 16 

 جبال الريف بين املصادر التاريخية والبحث ألاركيولوجي
 



 شفيق أرفاك )كلية آلاداب والعل  15: 16 – 30: 16
 
 ادير(وم إلانسانية، أك

 دور الجبل في توجيه الحدث التاريخي بسوس
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، بني مالل(محمد حواش     30: 16 – 45: 16

 للجبل في املغرب مالبعد العسكري والثقافي املقاو 
 

 مناقشة 30 : 16 – 15: 17

 استراحة 15 : 17 – 30: 17
 

 الجلسة الثالثة

 في نوحياالو :  ةسالجلرئيس 

 حنان حمودا:  الجلسة ةمقرر 
 

 )املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط( أيت عدي مبارك  30: 17 – 45: 17 

 التاريخ الاجتماعي لجبال باني من خالل ألاعراف املكتوبة
 

 فاطمة بوشمال )املديرية إلاقليمية للثقافة، تطوان( 45: 17 – 00: 18

 وطنا لألولياء واملتصوفة: نحو توطين خريطة تاريخية وأثريةغمارة مقبيلة جبال 
 

 محمد بويقران )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، بني مالل( - الزبير بوحجار  00: 18 –15: 18

 الجبل في شمال املغرب والانتشار القبلي، دينامية سكانية وتحول تاريخي في غرب املتوسط
 

 (بني مالل، والعلوم إلانسانية )كلية آلاداب عبد القادر أيت الغازي  - الحسن بودرقا 15: 18 – 30: 18

 ألاطلس املركزي زمن الحماية من خالل وثائق ألارشيف الفرنس ي بنانط
 

 )املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، الدار البيضاء( خالد أوعسو  30: 18 – 45: 18

 في الحاجة إلى املصالحة  مغرب الجبال:
 

 الرباط( علوم التربية، )كليةي مسعودطارق    45: 18 –00: 19

 ألاجنبيةقاومة من خالل ألافالم الوثائقية املالجبال املغربية ودورها في 

 

 مناقشة 00: 19 – 19:30 



 

 

 

 2019نونبر  22اليوم الثاني، 
 

 التراث الثقافي وتدبير املوارد : املحور الثالث

 الجلسة الرابعة

 ن بوضيلب الحسي:   رئيس الجلسة

 الحسن بودرقا :  مقرر الجلسة
 

 امحمد وابل )جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر(  00: 9 – 15: 9

الروابط الثقافية بين منطقتي ألاطلس الصحراوي الجزائري واملغربي من خالل الفن الصخري 

 )دراسة مقارنة(

9 :15 – 9 :30  Aziz Bentaleb - Asmae Bouaouinate (IRCAM, Rabat - FLSH, Mohammadia) 
Le Haut Atlas Central : Ressources locales et développement territorial 

 

 (والعلوم إلانسانية، الرباط )كلية آلادابحنان حمودا  30: 9 – 45: 9

 طلس الكبير نموذجاوارد باملجتمع الجبلي باملغرب، ألا التنظيم الاجتماعي للم
 

 )ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فاس مكناس( سعيد عبيدي 9:45 –10:00

 املعمار ألامازيغي باألطلس املتوسط: إغرم بجماعة إيتزار أنموذجا
 

 (داب والعلوم إلانسانية، بني ماللآلا كلية ) محمد الغاش ي  -عمر أشهبون  10:00 –10:15

غير مهيأة، نموذج حوض واد تدبير مياه السقي بين الابتكار والاستدامة في ألاحواض الجبلية ال

 لخضر باألطلس الكبير
 

 مناقشة 10:15– 45: 10

 

 

 



 

 

 الجلسةالخامسة

 بوحجار : الزبير  الجلسةرئيس 

 أسماء بوعوينات:  الجلسة ةمقرر  
 

10: 45 – 11: 00 Lahcen Taouchikht  (INSAP, Rabat) 
Le patrimoine culturel au Moyen Atlas et processus de développement local 

 

11 :00 – 11:15 Abdelghani QADEM -  Sébastien LEBAUT -   Zohair QADEM -   Mohamed EL 

GHACHI -   Zohair BAHAMMOU (Universités : Sultane Moulay Slimane- Fès, Maroc - 

Lorraine, Metz, France) 
Les mutations socio-économiques et son impact sur la ressource en eau dans 
les zones montagnardes : Le cas de la cuvette de Guigou dans le Haut Sebou 

(Moyen-Atlas, Maroc) 
 

11 :30 – 11 :15  
 
 ادير(عبد العزيز ياسين )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، أك

 ألاطلس الصغير الغربي ة في مجال حماية البيئة فيطبيعية والخبرات الخالقنظم تدبير املوارد ال
 

 داب والعلوم إلانسانية، بني مالل(آلا سالك بوعزة )كلية   -كمال أحشوش  11:30 - 11:45

 املوارد الطبيعية باملراعي الجماعية وانعكاساتها السوسيو اقتصادية بجهة بني مالل خنيفرة
 

 الثانوي التأهيلي، بني مالل(حسن أيت علي )أستاذا التعليم   -املصطفى الرباني   45: 11 - 00 :12  

 (ألاهمية التنموية للموروث الثقافي باملجاالت الجبلية )املواسم باألطلس املركزي 
 

 مناقشة 12:00 – 30: 12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املغربية ورهانات التنمية الترابية الجبال : املحور الرابع

 الجلسة السادسة

 عزيز بن الطالب:  الجلسةرئيس 

 بويقران محمد:  الجلسةمقرر 
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، سايس فاس(حسن الكتمور  00: 15 – 15: 15

 ؟ إعادة التفكير في بدائل تنمية الجبال املغربية ماذا نريد من الجبل وماذا يريد الجبل منا
 

15 :15 – 15 :30   Lamiae Elbezzari (FLSH, Kénitra) 
Le patrimoine culturel et architecturel dans la montagne :  

Un catalyseur de développement territorial 
 

 )املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط( الحسين بوضيلب 30: 15 – 45: 15

 مالمح وأسس املقاربة التنموية بجبال الريف الشرقي
 

 لرباط()كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، ا محمد سعيد املرتجي 45: 15 – 00: 16

 : كيف يمكن لتثمين التراث أن يكون رافعة للتنمية؟ متحف جبالة
 

اديرأيت ملول  للغات والفنون والعلوم إلانسانيةكلية ا) فالق أيمن00: 16 – 15: 16 
 
 (، أك

: قاعدة مجالية ومرجعية جغرافية للتنمية الترابية الجبلي باملغربالتراث   
 

 )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، الرباط( بد املجيد السحنونيع  - إبراهيم أوعدي15: 16 – 30: 16 

 : حالة جبل باني رافعة للتنمية الترابية بالجبال املغربية ،تثمين املوارد السياحية
 

 مناقشة 30: 16 – 15: 17

 

 الجلسة الختامية

 



 



  




