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متاشــيا مــع الرؤيــة الســديدة لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه
اهلل وأيــده ،الراميــة للمحافظــة علــى التــراث الثقافــي وتثمينــه ،وحتــت الرئاســة
الفعليــة لصاحبــة الســمو امللكــي األميــرة اجلليلــة لــال حســناء ،بــادرت مؤسســة
احملافظــة علــى التــراث الثقافــي ملدينــة الربــاط باالخنــراط فــي مشــروع اليونســكو
لتعليــم الشــباب موضــوع التــراث العاملــي ،بشــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة
والتعليــم األولــي والرياضــة ،ووزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل ،ومنظمــة اليونســكو،
وذلــك لفائــدة تاميــذ الثانويــات اإلعداديــة بالربــاط وكــذا مدينتــي ســا ومتــارة.
إ ن إدمــاج ا لتــرا ث فــي املنظومــة التعليميــة يبقــى مــن بــن ا ألو لو يــا ت التــي تعيرهــا
صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة اجلليلــة لــال حســناء اهتمامــا كبيــرا ،و ذلــك وفــق النهــج الذي
تعتمــده املؤسســة ،والقائــم علــى الرفــع مــن مســتوى التوعيــة بأهميــة التــراث الثقافــي
وحتديــات حمايتــه ،فــي إطــار مــن الشــراكة مــع اجلهــات الوصيــة و الفاعلــن احملليــن.
يهــدف هــذا البرنامــج النموذجــي حــول التــراث العاملــي للربــاط إلــى تربيــة الشــباب وإلهامــه
مــن خــال القيــم الثقافيــة لهــذه املدينــة ومكوناتهــا التراثيــة العامليــة االســتثنائية .ولتحقيــق هــذا
املبتغــى ،مت تســطير مجموعــة مــن األنشــطة وفــق معاييــر اليونســكو ،تــروم إثــارة اهتمــام األجيــال
الصاعــدة باملواقــع و املعالــم التاريخيــة بهــذه املدينــة ،يشــرف عليهــا أســاتذة املؤسســات التعليميــة.
تتميــز هــذه األنشــطة بتنوعهــا ،إذ مت حتضيرهــا بغيــة تنميــة القــدرات اإلبداعيــة للتاميــذ
الشــباب واســتثمار خيالهــم ،ممــا يتيــح لهــم بلــورة تصورهــم اخلــاص عــن التــراث الثقافــي
الوطنــي .وقــد متــت ماءمــة هــذه األنشــطة وفــق املناهــج التعليميــة الوطنيــة ،وهــي تشــمل
علــى وجــه اخلصــوص ،التــراث الثقافــي احمللــي ومتثاتــه العديــدة فــي اجلوانــب احلضريــة
واملعماريــة والطبيعيــة والعناصــر غيــر املاديــة ،مــع إدمــاج مفاهيــم عــن التــراث العاملــي.
تضــم العــدة التربويــة «أكتشــف تــراث مدينتــي» األعمــال والتقاريــر وإنتاجــات
التاميــذ املؤطــرة خــال األنشــطة املنظمــة فــي القســم أو أثنــاء الزيــارات امليدانيــة
للمواقــع التاريخيــة ،أومــن خــال البحــوث املنجــزة خــارج املؤسســة التعليميــة،
وهــي تتميــز بطابعهــا البيداغوجــي الــذي يجعــل منهــا مشــروعا رائــدا ،أمــا
فــي تعميمــه الحقــا علــى املســتوى الوطنــي ،اعتبــارا لكونــه وســيلة فعالــة
مــن شــأنها تعزيــز املنظومــة التعليميــة ببرامــج تعنــى بالتــراث الثقافــي لبادنــا.
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• مواقــع التــراث العاملــي فــي املغــرب

ص 6

• زيــارة موقــع للتــراث العاملــي بالربــاط

ص 7

•

مـعـــنى ا لـتـــرا ث؟

ص 8

• تعر يــف مفهــوم ا لتــرا ث واحملا فظــة عليــه

ص 10

• تشــريعات احلفــاظ علــى التــراث الثقافــي

ص 11

• إنتــاج فنــي ملواقــع التــراث العاملــي بالربــاط

ص 12

• حتديــد املواقــع و املعالــم املكونــة للمنطقــة املســجلة تراثــا عامليــا مبدينــة الربــاط

ص 14

• تــراث القــرن العشــرين بالربــاط

ص 15

• فهــم معاييــر التــراث العاملــي

ص 16

• الربــاط عاصمــة حديثــة ومدينــة تاريخيــة  :تــراث مشــترك

ص 18

• ا ملشــا ركة ا لفعا لــة للمحا فظــة علــى ا لتــرا ث

ص 19

• الهويــة الثقافيــة و مواقــع التــراث العاملــي

ص 20

• مواقــع التــراث الوطنــي و العاملــي فــي املغــرب

ص 21

• أمنــاط و أســاليب البنــاء كتعابيــر عــن الهويــة

ص 22

• الســياحة فــي املواقــع التراثيــة

ص 23

• الســياحة املســؤولة

ص 24

• تأثيــراث العوامــل البيئيــة علــى مواقــع التــراث

ص 25

• ا ملســا ر ا ت ا لتر ا ثيــة

ص 26

• حــل الكلمات املتقاطعة حــول املعالم املشــكلة للمنطقة املســجلة تراثــا عامليا بالربــاط

ص 27
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مـلـحـــق األسـتـــاذ
• الـمـلـحـــق رقــم :1صــور مواقــع التــراث العاملــي فــي املغــرب

ص 29

• ا لـمـلـحـــق ر قــم  :2بطاقــة زيــارة املوقــع

ص 31

•

ا لـمـلـحـــق ر قــم  :3التــراث املغمــور بامليــاه

•

ا لـمـلـحـــق ر قــم  :4تشــر يعا ت وطنيــة متعلقــة بحما يــة ا لتــرا ث
ا لوطنــي واحملا فظــة عليــه

• الـمـلـحـــق رقــم  :5صور لبعــض املعالــم التاريخيــة التــي تشــكل موقــع الربــاط

ص 35
ص 36
ص 38

• الـمـلـحـــق رقــم  :6حتديــد املواقع و املعالــم املكونــة للمنطقة املســجلة
تراثــا عامليــا مبدينــة الربــاط

ص 39

• ا لـمـلـحـــق ر قــم  :7تــرا ث ا لقــرن ا لعشــر ين بالر بــا ط

ص 41

• ا لـمـلـحـــق ر قــم  :8فهــم معا ييــر ا لتــرا ث ا لعا ملــي

ص 43

• ا لـمـلـحـــق ر قــم  :9تقــد مي ملــف مد ينــة الر با ط إلد را جهــا ضمن
قائمــة التــراث العاملــي
• الـمـلـحـــق رقــم  :10خريطــة مدينــة الربــاط :املنطقــة املصنفــة تراثــا عامليــا
•

ص 45
ص 47

ا لـمـلـحـــق رقــم  :1 1الربــاط عاصمــة حديثة و مدينــة تاريخية  :تراث مشــترك

( رســم توضيحــي للمعا لــم ا ملكو نــة للقيمــة العامليــة ا ال ســتثنائية للمد ينــة )

ص 48

• الـمـلـحـــق رقــم  :12كلمــات متقاطعــة :معالــم الربــاط املصنفــة تراثــا عامليــا

ص 49
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صـفـــي

مــن  ١٥إلــى  30دقيقة

الملحــق رقــم ١

الهــدف :قيــاس مــدى تعــرف التالميذ علــى مواقع التــراث العالمي فــي المغرب
و وعيهــم بأهميــة المحافظــة عليهــا.

سيرورة الحصة:

التمهيــد للنشــاط بســؤال التاميــذ حــول مــا إذا كانــت املناطــق التــي ينحــدرون منهــا تتوفــر علــى مواقــع
واحــدا أو أكثــر مــن مواقــع التــراث العاملــي فــي
موقعــا
للتــراث العاملــي ،و هــل ســبق و أن زاروا
ً
ً

املغــرب ،و عــن مــدى وعيهــم بضــرورة احلفــاظ علــى التراث كمســؤولية مشــتركة.

وضع التالميذ في السياق:

 -تهييــئ التاميــذ للمشــاركة فــي اختبــار بســيط لقيــاس معلوماتهم حــول مواقــع التــراث العاملــي في املغــرب من

خا ل :
•

كتابة اســم املوقع املناسب مقابل الصورة ( انظر امللحق رقم )1

•

كتابة اســم املدينة أو املنطقة التي يعتقدون أن املوقع يتواجد بها.

 عرض الصور التي تتوافق مع تســعة مواقع مغربية مدرجة في قائمة التراث العاملي لليونسكو : )1املدينــة العتيقــة ملراكــش )2 ،املدينــة العتيقــة لفــاس )3 ،مدينــة مكنــاس التاريخيــة )4 ،مدينــة تطــوان
(تطاويــن) )5 ،مدينــة الصويــرة (مــوكادور) )6 ،املوقــع األثــري لوليلــي )7،قصرآيــت بنحــدو )8 ،املدينــة
البرتغاليــة مــازاكان (اجلديــدة) و  )9الربــاط ،عاصمــة حديثــة و مدينــة تاريخيــة :تــراث مشــترك ،املوقــع تلــو
اآلخــر ،بحيــث يكــون لديهــم الوقــت لتســجيل اســم كل موقــع ُمشــار لــه.
بعــد االنتهاء من هــذه املهمة  ،يتبــادل التاميذ قوائــم إجاباتهم.
متنح نقطة واحــدة لكل إجابة صحيحة ،ونصف نقطة اذا اقتصرت اإلجابة على حتديد املنطقة فقط.

العملالمطلوب:

تكليــف مجموعــة مــن التالميــذ بإعــداد خالصــة مركزة حول هذا النشــاط ،وأهم
النقط التي تم التطرق لها في المناقشة ،وتقديمها في بداية الحصة الموالية.
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خرجــة ميدانيــة

ســاعة و  30دقيقــة

الملحــق رقــم 2

الهدف :تمهير التالميذ على تعبئة بطاقة زيارة أحد مواقع التراث العالمي بالرباط:
قبــل -أثنــاء وبعــد الزيــارة.

سيرورة النشاط:
يتطلــب هذا النشــاط ،حتضيرا مســبقا وفق اخلطــوات التالية:
• اختيــار املوقع؛
• التخطيــط لزيارة املوقع؛
• إخبــار إدارة املؤسســة التعليمية الختــاذ كافة التدابيــر اخلاصة باخلرجــة امليدانية؛
• إخبــار التاميــذ بتوقيت الزيارة؛
• يطلــب من التاميذ إحضــار مابس مائمة للخرجات امليدانيــة (أحذية رياضية ،قبعات )...؛
• توزيــع بطاقــة زيارة املوقع علــى التاميذ ( انظــر امللحق رقــم  ،)2وإخبارهم بأنهــم مطالبون
بتعبئتهــا ،عبــر ثاث مراحل:
 قبــل الزيارة :في الطريــق الى املوقع؛ أثناء زيارة املوقع :بحيث ميكن للتاميذ طرح األســئلة على محافظ املوقع أو مؤطر الزيارة؛ -بعد زيــارة املوقع :إما في طريــق العودة ،باملنزل أو باملؤسســة.

العمل المطلوب:

يطلــب من التالميــذ إنتاج تقرير انطالقا من بطاقات الزيارة التي
تمت تعبئتها.
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صـفـــي

عمــل منزلي

مــن  ١٥إلــى  30دقيقة

الملحــق رقــم 3

الهــدف :تعريــف مفهــوم التــراث وإدراك دالالتــه و أنواعه.

ســيرورة النشاط:
يطلــب مــن التاميذ إعداد بحث منزلــي حول مفهوم التــراث وقيمته وأنواعه:
• تقــد مي ا لتــر ا ث ا لثقا فــي ا لذ ي يشــمل ا ملكو نــا ت ا لتـــا لية  :ا لتــر ا ث ا ملا د ي  ،ا لتــر ا ث غير املادي
والتــراث املغمور باملياه.
• مناقشــة كل نوع من األنواع الثاثة.

 - ١التــراث الثقافــي المــادي
أـ

عــرض التاميــذ لصــور منقوالت تراثيــة ( قطعة من املجوهرات ،ســجادة ،قفطــان ،مخطوط )...

متتلكها أســرهم منذ أجيال ،باعتبارها جزءا من تراث أســافهم ،مع فتح باب املناقشــة بشأن ما مت عرضه على
ضوء األسئلة التالية:
• ملاذا تعتبر هذه األشــياء ذات قيمة بالنسبة لهم؟
• ملاذا تتــم العناية بها واحملافظة عليها؟
• ماذا يجب فعلــه حلمايتها ونقلها إلى األجيال اجلديدة؟

بـ

يوضــح للتاميــذ أن املواقــع املدرجــة فــي قائمــة اليونســكو للتــراث العاملــي هــي ممتلــكات متثــل

أيضــا التــراث الثقافــي املــادي .و يشــمل هــذا النــوع مــن التــراث املعالــم التاريخيــة واملبانــي ،املواقــع
األثريــة...إخل.

جـ

يطلــب مــن التاميــذ حتديــد مــدى أهميــة موقــع الربــاط ،ومعاملــه املصنفــة تراثــا عامليــا ،و األســباب

التــي تســتوجب احملافظــة عليهــا ،و صيانتهــا.
 يطلــب مــن التالميــذ حتريــر موضــوع حــول املواقــع التــي متــت زيارتهــا ،يعبــرون مــن خاللــهعــن داللــة ومعنــى ومكانــة تلــك املواقــع فــي حاضرهــم (أمثلــة عــن البنايــات فــي املــدن القدميــة ،
وخصوصيــة املنــازل  ،وزخــارف األبــواب و النوافــذ  ...إخل.).
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 - 2التــراث الثقافــي غيــر المــادي

تقــدمي شــروحات حــول هــذا النــوع مــن التــراث الــذي يتضمــن جوانــب ثقافيــة غيــر ملموســة

موروثــة مــن املاضــي و الزالــت مســتمرة ،تتمثــل فــي املمارســات والتقاليــد واملهــارات واملعــارف
و التعبيــرات الشــفوية وفنــون األداء واالحتفــاالت والطقــوس والعــادات واحلكايــات  ...وكذلــك
املنقــوالت والفضــاءات الثقافيــة املرتبطــة بهــا.

المناقشــة:

قيــاس مــدى معرفــة التاميــذ مبختلــف مكونــات التــراث غيــر املــادي ،وتقــدمي أمثلــة عنهــا ،ثــم
اطاعهــم علــى العناصــر االثنــى عشــر للمغــرب املســجلة تراثــا عامليــا مــن بينهــا إحــدى عشــرة
عنصــرا مدرجــا فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر املــادي لإلنســانية:
 - 1موســم طانطــان  - 2 ،الفضــاء الثقافــي لســاحة جامــع الفنــا - 3 ،مهرجــان حــب امللــوك
بصفــرو-4 ،الطبــخ املتوســطي (فنــون الطبــخ مبنطقــة شفشــاون) -5أركان :املهــارات و املعــارف
املتعلقــة بشــجرة األركان -6 ،فــن كنــاوة-7 ،النخلــة  :املعــارف و املهــارات و التقاليــد و املمارســات،
-8التبوريــدة -9 ،الصقــارة  :تــراث إنســاني حــي  -10اخلــط العربــي :املعــارف واملهــارات واملمارســات
 -11املعــارف واملهــارات واملمارســات املتعلقــة بإنتــاج الكســكس وتناولــه  ،و عنصــر واحــد مت
إدراجــه ضمــن قائمــة التــراث الثقافــي غيــر املــادي الــذي يحتــاج إلــى صــون عاجــل  :تاســكيوين،
رقصــة حربيــة مــن األطلــس الكبيــر الغربي.كمــا يتــم إخبــار التاميــذ أن املغــرب يواصــل تقــدمي
طلبــات إلــى اليونســكو إلدراج عناصــر أخــرى مــن التــراث الوطنــي.

 - 3التــراث المغمــور بالميــاه

يتوافــق هــذا النــوع مــن التــراث مــع جميــع املعثــورات ذات الطبيعــة الثقافيــة أو التاريخيــة أو األثريــة
والتــي توجــد حتــت امليــاه املتواجــدة باملجــاالت البحريــة الوطنيــة ،و ميكــن أن تكــون عبــارة عــن
مواقــع  ،قطــع معدنيــة أو خزفيــة ،حطــام ســفن…إخل.

المناقشــة:

توجيه أســئلة من قبيل :

هــــل رأيــت أو مسعــــت عــن اكتشــاف أشــــياء أو كنــوز أو لقــى مــن أي نــــوع فــي امليــاهاملغربيــــة؟ مــــع إعطــــاء أمثلة عــن اكتشــــاف حطــام ســــفن عبــرت احمليــــط األطلســي و مت
العثــور علــى بقايــا لهــا فــي امليــاه املغربيــة ( بإقليــم املضيــق مثــا ،مت اكتشــاف ســنة  2020بقايــا
ســفينتن يرجــع تاريــخ األولــى للقــرن الثامــن عشــر ،و الثانيــة للقــرن اخلامــس عشــر و هــي تتكــون
مــن لقــى خشــبية و حديديــة و خزفيــة)( .امللحــــق رقــــم  3يعــرف بهــذا النــوع مــن التــراث).

9

 I7""()# J""='2Kא*""4אH 3א*BC:D !""EF1G.

صـفـــي

عمــل منزلي

 ١0دقائق

الهدف :ترســيخ مفاهيم التراث والمحافظة عليه.

سيرورة النشاط:
• رصــد مــدى معرفــة التاميــذ باملشــاريع املتعلقــة باحملافظــة علــى التــراث املعمــاري فــي الربــاط
كمشــاريع الترميــم أو إعــادة الهيكلــة.
يطلــب مــن التاميــذ حتديــد مفهــوم «التــراث» و «احملافظــة علــى التــراث» ،وكتابــة فقــرة مركــزة
(داخــل الفصــل) أو مقالــة (عمــل منزلي)باســتخدام هذيــن املفهومــن.

العمل المطلوب:

تجميــع إنتاجــات التالميــذ حتــى يتــم اســتثمارها.
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صـفـــي

مــن  ١0إلــى  20دقيقة

الملحــق رقــم 4

الهــدف :التعــرف علــى المرجعيات التشــريعية الدوليــة والوطنية المؤطــرة لحماية
التــراث بالمغــرب ،و الوعــي بأهميــة المحافظــة عليــه  :الربــاط نموذجــا.

سيرورة النشاط:
تقــدمي مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة ،والنصــوص التشــريعية و التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة
بحمايــة التــراث و احملافظــة عليــه.
إبــراز دور اليونســكو فــي تطبيــق االتفاقيــات والتشــريعات املرتبطــة بحمايــة التــراث واحملافظــة عليــه ،
و التــي صــادق عليهــا املغــرب ،و هــي كالتالــي:
•

اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي املنقــول لعــام  1970املتعلقــة بالتدابيــر الواجــب اختاذهــا حلضــر

و منــع اســتيراد و تصديــر ونقــل ملكيــة املمتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة ؛
• اتفاقيــة حماية التراث العاملي الثقافــي والطبيعي لعام .1972
• اتفاقية حماية التــراث الثقافي غير املادي لعام .2003
• اتفاقيــة حماية التراث الثقافــي املغمور باملياه لعام 2001
تكوين مجموعتن من التاميذ وطرح الســؤال التالي:
ما هي أســباب وجود تشــريعات حماية التراث؟ وما أهيمتها؟

العمل المطلوب:

إعداد التالميذ لتقرير مركز حول هذا النشــاط.
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داخــل فضاء المؤسســة

 30دقيقــة

الملحــق رقــم ٥

الهــدف :تحفيــز إبداعــات التالميــذ وتمكينهــم مــن معرفــة متعمقــة بمواقــع
التــراث العالمــي بالربــاط.

ســيرورة النشاط:
• حتضيــر قبــل موعــد النشــاط :مطالبــة التاميــذ بجلــب منتجــات قابلــة إلعــادة التدوير(صناديــق
التعبئــة  ،صحــف ،مجــات ،ورق ،خشــب رقائقــي ،باســتيك  ،نســيج  ،طــاء ،غــراء  ،أشــرطة.)...
• عــرض صــور لبعــض املعالــم التاريخيــة للتاميــذ و التــي تشــكل موقــع الربــاط ،املصنــف تراثــا عامليــا.
( انظــر امللحــق رقــم )5
• تقســيم التاميــذ إلــى مجموعــات صغيــرة و دعوتهــم إلــى اختيــار موقــع تراثــي و إنتاجــه فنيــا،
اعتمــادا علــى مــا توفــر مــن املــواد واللــوازم املدرســية ،علــى شــكل:
ً
•

جسم مصغر ؛
ُم ّ

• إنتــاج باســتخدام تقنيــة اللصــق الفنــي ،املكــون مــن عناصــر ورقيــة مدمجــة أو مــواد متنوعــة إلنشــاء
عمــل فنــي مركــب ؛

12

• رســم قطــع الزليــج إلنشــاء أمنــاط زخرفيــة ،باســتعمال أشــكال هندســية أو أشــكال مركبــة ،مــع
مراعــاة تنــاوب األلــوان والتناظــر الهندســي.
مبجــرد االنتهاء مــن العمل ،يتــم تنظيــم معرض يضم هــذه اإلنتاجات بفضاء املؤسســة .

العمــل المطلــوب:

توثيــق ســمعي بصــري مــن خــالل تغطيــة منتظمــة لجميــع مراحــل هــذا
ا لنشــا ط .
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داخــل الفصل

عمــل منزلي

 ٥دقائق
(داخــل الفصل)

الملحــق رقــم 6

الهــدف :ترســيخ معرفة التالميــذ بالمواقــع والمعالم المكونــة للقيمــة العالمية
االســتثنائية لمدينــة الربــاط.

سيرورة النشاط:
• اســتخدام بطاقة النشــاط(انظر امللحق رقم  )6و تنســخ لــكل مجموعة مكونة مــن تلميذين.
• مطالبــة التاميــذ بتعبئــة البطاقــة بعشــرة مواقــع أو معالــم بالربــاط تقــع ضمــن املنطقــة املدرجــة
فــي قائمــة التــراث العاملــي.
• تعبئــة اجلــدول املرفــق بكتابــة أمســاء املواقــع أو املعالــم التاريخيــة ومتوضعهــا فــي املدينــة
(اجلماعــة ،الشــارع  ،احلــي...إخل ،).ثــم حتديــد أنواعهــا :
هل هي مواقع أركيلوجية  ،معالم إســامية (الفترة الوســيطية)،
معالم حديثــة أو معالم معاصرة.
• تقاســم مناذج من أجوبــة التاميذ املرفقة
بامللحق رقم .6
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صـفـــي

عمــل منزلي

مــن  ١0إلــى  20دقيقة

الملحــق رقــم 7

الهــدف :التعــرف على نماذج من التراث المعاصــر المصنف ضمن قائمة التراث
العالمــي بالربــاط.

سيرورة النشاط:
• يطلــب مــن التاميــذ القيــام ببحــث مســبق حــول تــراث القــرن العشــرين بالربــاط ،و ينظــم خــال
هــذه احلصــة حــوار تفاعلــي حــول هــذا النــوع مــن التــراث الــذي تزخــر بــه املدينــة؛ يضفــي عليهــا
قيمــة عامليــة اســتثنائية.
• تســتخدم بطاقــة النشــاط (انظــر امللحــق رقــم  )7ويعبــأ اجلــدول باســم املوقــع -املعلمــة -البنايــة ،
التــي متثــل منــاذج مــن التــراث املعاصــر مــع حتديــد املوقــع فــي املدينــة ( اجلماعــة ،الشــارع  ،احلــي
...إخل).
•

يتبــا د ل ا لتا ميــذ إ جا با تهــم قبل

ا لتحقــق مــن ا لنتا ئج .
•

يتم عــرض اإلجابــات الصحيحة

أ مــا م ز ما ئهم .

15

 ]""=12# V""(Fא*""4א 3א*0.*12

داخــل الفصل

مــن  ١0إلــى  20دقيقة

الملحــق رقــم 8

الهــدف :التعــرف علــى المعاييــر المعتمــدة إلدراج موقع الرباط ضمــن قائمة التراث
العالمــي.

سيرورة النشاط:
• إخبــار التاميــذ أن هنــاك عشــرة معاييــر معتمــدة مــن قبــل جلنــة التــراث العاملــي .هــذه األخيــرة جتتمــع
مــرة واحــدة كل ســنة و تتألــف مــن ممثلــي الــدول األعضــاء للمصادقــة علــى اتفاقيــة حمايــة التــراث العاملي
الثقافــي و الطبيعــي ،املنتخبــن خــال اجلمــع العــام الســنوي  ،وذلــك الختــاذ قــرار بشــأن إدراج موقــع مــا
فــي قائمــة التــراث العاملــي .و ميكــن تصنيــف هــذه املواقــع وفقً ــا ملعيــار واحــد أو أكثــر.
•

تو ضيــح أ ن مد ينــة ا لر بــا ط مت تصنيفهــا تر ا ثــا عا مليــا و فقــا ملعيا ر يــن :

المعيار ( : )2دليل على تبادل كبير للتأثيرات
الربــاط مدينــة متتــد جذورهــا إلــى ألفــي ســنة ،انتقلــت نــواة الســلطة فــي املــكان حســب متغيــرات
العصــور ،وأنتــج املــوروث املشــترك لعــدة ثقافــات – قدميــة وإســامية ومغاربيــة إســبانية وأوربيــة –
شــهادة ذات قيمــة كونيــة اســتثنائية .وقــد جنحــت األســاليب املســتعملة فــي الهندســة املعماريــة
َّ
املوفــق الــذي قــام بــه املهندســون
والتزيــن فــي كل حقبــة ،مثــل مــا هــو األمــر بالنســبة للتركيــب
املعماريــون فــي بدايــة القــرن العشــرين ،فــي أن تعطيهــا طابعــا متفــردا.
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المعيار ( : )4مثال بارز لنوع البناء
تب َّنــى تعميــر بدايــة القــرن العشــرين كل تلــك املآثــر املوروثــة َّ
املوجهــة
وركــب ،بكيفيــة فريــدة ،اخلطــوط
ِّ
للمدينــة احلديثــة انطاقــا مــن املآثــر والتصاميــم الســابقة .فهــذا الصنــف مــن تصميــم املدينــة يقيــم
انســجاما حضريــا فريــدا مــن نوعــه ،ال يقطــع مــع املاضــي وإمنــا ُي ِ
دم ُجــه وينــدرج فيــه فــي نفــس الوقــت.
• تقســيم التاميــذ إلــى مجموعــات صغيــرة ،وتزويدهــم ببطاقــة النشــاط ( انظــر امللحــق رقــم ،)8
و يطلــب مــن كل مجموعــة فحــص املنطقــة املصنفــة تراثــا عامليــا فــي الربــاط ،مــع كتابــة اســم املوقــع
فــي اخلانــة املناســبة بالبطاقــة حســب التصنيــف التالــي :التــراث األثــري ،تــراث الفتــرة الوســيطية،
أو التــراث املعاصر(تــراث القــرن العشــرين) ،وحتديــد أي مــن املعياريــن املذكوريــن ســابقا يتــاءم مــع
تصنيفــه ،بوضــع عامــة فــي اخلانــة املناســبة.

مثال:

ً
تمثل قصبة االوداية تراثا من الفترة الوســيطية  ،وتتوافق مع المعيار (.)2
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مــن  ١0إلــى  20دقيقة

شــريط فيديــو قصيــر
الملحــق رقــم 9

الهــدف :التعــرف علــى مراحــل إدراج مدينــة الربــاط ضمــن قائمــة التــراث
العالمــي.

ســيرورة النشاط:
لتمكــن التاميــذ مــن معرفــة املراحــل التــي مــر بهــا ملــف تســجيل مدينــة الربــاط ضمــن قائمــة
التــراث العاملــي ،يعــرض شــريط فيديــو قصيــر ،مــدرج بامللــف الــذي قدمــه املغــرب فــي عــام
 .2011ومت قبولــه فــي عــام .2012

• فتــح بــاب املناقشــة بــن التاميــذ حــول انطباعاتهــم وآرائهــم حــول الشــريط .وإلغنــاء
النقــاش ،ميكــن االطــاع علــى امللحــق رقــم .9
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صـفـــي

 ١٥دقيقــة

الهــدف :تحســيس التالميــذ بأهمية االنخراط والمشــاركة الفعالة بهــدف المحافظة
علــى التــراث.

ســيرورة النشاط:
يطلــب مــن التاميــذ القيــام ببحــث مســبق يقدمــون مــن خالــه مقترحــات جلعــل محيطهــم
وعيــا بالتــراث احمللــي والوطنــي والعاملــي ،وأهميــة احملافظــة عليــه.
األســري و املجتمعــي أكثــر
ً
تــدون هــذه املقترحــات علــى الســبورة ،وتتــم مناقشــتها ،وترتيبهــا حســب األهميــة واألولويــة.

العمــل المطلــوب:

تكليــف أحــد التالميــذ بتدويــن الئحــة المقترحات التي تــم االتفاق عليهــا وترتيبها.
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صـفـــي

 ١٥دقيقــة

الهــدف :فهــم القيــم و الــدالالت المشــكلة للهويــة الثقافيــة التــي تعكســها
المعالــم والمواقــع المصنفــة تراثــا عالميــا بالربــاط.

ســيرورة النشاط:
اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة أو خريطــة الربــاط ( انظــر امللحــق رقــم  )10التــي متثــل املنطقــةاملصنفــة فــي قائمــة التــراث العاملــي والتــي كان دورهــا محوريــا فــي تاريــخ ا ملدينــة ،مثــل:
• املواقع األثرية التي تشــهد على أصل اإلنســان بشــمال إفريقيا ؛
• املواقع الشــاهدة على أحــداث التاريخ السياســي للمدينة ؛
• املواقــع أو املعالــم املرتبطة بقيم التســامح و التعايش ؛
• املواقــع أو املعالم التي تدل علــى مراحل مختلفة مــن تاريخ املدينة.
-يطلــب من التاميــذ القيام بتعبئة اجلدول أســفله ،من خال عناصــر اجلواب املرفقة.

أصول اإلنسان
القبيبات

مدينة متسامحة
مدينة محصنة
ومتعايشة

عناصر الجواب:
انسان الرباط
عناصر الجواب:
حدائق التجارب

أكدال  -الرياض
شارع محمد
الخامس
المدينة
القديمة
األسوار
الساحلية
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مدينة معاصرة عاصمة إدارية مدينة حدائقية

عناصر الجواب:
فندق ترمنيس
عناصر الجواب:
حي المالح
عناصر الجواب:
برج الصراط
(يضم منارة الرباط)

عناصر الجواب:
البرلمان
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داخــل الفصل

عمــل منزلي

 ١٥دقيقــة

الهــدف :التعــرف على مواقع التراث الوطنــي و العالمي في المناطق التي ينحدر منها
التالميــذ.

ســيرورة النشاط:
تقســيم الفصــل إلــى مجموعات،ومطالبــة التاميــذ بإعــداد عــرض تقدميــي قصيــر حــول أحــد
املوضوعــات التاليــة:
• مواقــع التراث العاملي فــي املناطق التي تنحدر منها أســرهم ؛
• مواقــع التراث الوطني فــي املناطق التي تنحدر منها أســرهم.

خــال هذا النشــاط ،يقــدم التاميذ عروضهــم( .اختيار ثاثة عــروض ،كل منها فــي خمس دقائق).

العمــل المطلــوب:

تجميع العروض التقديمية من إعداد التالميذ ،بغرض اســتثمارها الحقا.
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داخــل الفصل

عمــل منزلي

 ١٥دقيقــة

الهــدف :التعمــق فــي دراســة مختلف أنماط و أســاليب البنــاء كتعابير عــن الهوية
مــن خــالل التــراث المعمــاري المحلــي.

ســيرورة النشاط:
• يطلــب مــن التاميــذ حتضيــر مقــال عــن العاقــات بــن الثقافــة اخلاصــة بــكل منطقــة مــن
مناطــق املغــرب مــن خــال املــواد املســتعملة فــي البنــاء (علــى ســبيل املثــال البنــاء باحلجــارة
احملليــة فــي املناطــق األطلســية) ،و متوضــع املبانــي (هندســة توزيعهــا فــي املــدن القدميــة مثــا) ،
و املشــهد الطبيعــي (مثــال :واحــات جنــوب املغــرب).
خال هذه النشــاط  ،يفتــح النقاش حول مســألة الهويــة الثقافية :هــل تنعكس من خال أســاليب
البنــاء؟ أو ميكن اكتشــاف بعــض جوانبها فقط داخل هــذه املباني؟

• مطالبــة التاميــذ بتقــدمي أمثلــة تعكــس الهويــة الثقافيــة املغربية من خــال أمثلة :
فــي منازلهــم أو منازل األجــداد أو األعمام  ،أو األصدقاء…إخل.

العمــل المطلــوب:

تجميــع المقــاالت التــي قــام التالميــذ بإعدادهــا ،بغــرض اســتثمارها الحقــا.
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داخــل الفصل

عمــل منزلي

 20دقيقــة

الهــدف :فهــم أفضــل للتأثيــرات اإليجابيــة و الســلبية للســياحة علــى المواقــع
التراثيــة.

ســيرورة النشاط:
تكوين مجموعتن مــن التاميذ :
• مطالبــة املجموعــة  1بســرد فوائــد الســياحة ألحــد مواقــع التــراث العاملــي فــي املغــرب ( موقــع
وليلــي  ،مدينــة الصويــرة  ،مدينــة مراكــش  ،مدينــة فــاس  ،مدينــة مكنــاس  ،قصبــة آيــت بــن
حــدو  ...إخل).
• مطالبــة املجموعة  2بســرد املخاطر التي تشــكلها الســياحة املكثفة على املواقــع التراثية.
دعــوة تلميــذ(ة) مــن كل مجموعــة لعــرض قائمــة مجموعتــه ومناقشــة طــرق احلــد مــن مخاطــر
الســياحة املكثفــة علــى املواقــع التراثيــة.

العمــل المطلــوب:

تكليــف مجموعــة مــن التالميــذ بإعــداد تقريــر ملخــص حــول هــذه الحصــة ،وأهــم
النقــط التــي تــم التطــرق لهــا فــي المناقشــة.
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النــادي التربوي

ســاعة و  30دقيقــة

الهــدف :تحســيس التالميــذ بأهميــة الســياحة المســؤولة مــن خــالل التشــخيص
الفنــي.

ســيرورة النشاط:
• دعوة التاميــذ إلى كتابة أو متثيل مســرحية عن:
 ســائح ال يحتــرم املواقــع التراثيــة ،يتنقــل فــي أمكنــة محظــورة ،يلحــق الضــرر بهــا مــن خــالالكتابــة علــى اجلــدران مثــا ،أو يســخر مــن العــادات والتقاليــد احملليــة.
 ســائح مســؤول يحتــرم التقاليــد والثقافــة احملليــة و يطمــح إلــى معرفــة املوقــع  ،واحلــرفاليدويــة  ،واملوســيقى  ،والطعــام  ،واألزيــاء...إخل).
• بعــد كتابــة املســرحية أو تشــخيصها ،تتــم مناقشــة أهميــة الســياحة املســؤولة  :حتســيس
الســائح بضــرورة احتــرام مواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي.

العمــل المطلــوب:

توثيــق ســمعي بصــري مــن خــالل تغطيــة منتظمــة لجميــع مراحــل هــذا النشــاط،
الســتثماره الحقــا.
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عمــل منزلي

 ١٥دقيقــة

الهــدف :تحديــد التأثيــرات البيئيــة الحاليــة أو المحتملــة وانعكاســاتها علــى
المواقــع التراثيــة فــي مدينتــك.

ســيرورة النشاط:
مطالبــة التاميــذ بســرد اإلشــكاليات البيئيــة املؤثــرة فــي املغــرب (علــى ســبيل املثــال :التلــوث،
التعريــة ،تغيــر املنــاخ ،ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والتصحــر).
تو جيــه ســؤ ا ل للتا ميــذ  :هــل هنــا ك مو ا قــع للتــر ا ث ا لو طني علــى ا ملســتو ى ا حمللي
أو اإلقليمــي مهــددة بأي من هــذه املخاطر.
يوضح اجلدول أدنــاه بعض األمثلة:
• موقــع سجلماســة (ناحية الريصاني)  :الطمــي والتصحر
• موقــع متدولت (جنوب غــرب أقا ،ناحية مدينــة طاطا)  :زحف الرمال
• مواقــع النقــوش الصخرية (مناطق أطلــس)  :عوامل طبيعية مثــا األمطار ،الرمال ...إخل
• قصر البحر (آســفي)  :تآكل الســاحل البحري

العمــل المطلــوب:

يطلــب مــن التالميــذ جمــع قصاصــات مقــاالت صحفيــة حــول تأثيــراث العوامــل
البيئيــة علــى مواقــع التــراث وإنشــاء مجلــة حائطيــة.
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داخــل الفصل

خارج المؤسســة

الملحــق رقــم ١١

الهــدف :منــح التالميــذ الفرصــة للذهاب فــي جوالت تراثيــة ،لجعلهــم أكثر وعيا
وإبداعــا.

ســيرورة النشاط:
يتم توزيــع تصميم مدينــة الرباط على التاميــذ ( انظر امللحق .)11
يقترح علــى التاميذ :
• حتد يــد مســا ر علــى ا خلر يطــة  ،علــى ســبيل املثــا ل  :مســا ر حــو ل ا لتــر ا ث الطبيعــي ،
أو مســار حول التراث احلضري  ،أو مســار حول أماكن الصناعة التقليدية.
• الذهــاب الستكشــاف املســار «فــي امليــدان» برفقــة أحــد أفــراد عائاتهــم فــي أوقــات الفــراغ.
• إعــداد تقريــر موجــز عــن اجلولــة ،واغتنــام الفرصــة لتنميــة قدراتهــم احلســية (الشــم،
الســمع ،البصر ...،إخل).

العمــل المطلــوب:

تجميــع التقاريــر التــي قــام التالميــذ بإعدادهــا ،بغــرض اســتثمارها الحقــا.
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داخــل الفصل

 ١٥دقيقــة

الملحــق رقــم ١2

الهــدف :تعزيــز معرفــة التالميــذ بالمعالــم المكونــة للمنطقــة المســجلة
ضمــن قائمــة التــراث العالمــي فــي الربــاط ،بطريقــة ممتعــة.

ســيرورة النشاط:
• تقســيم التاميــذ إلــى مجموعــات صغيــرة ،وتوزيــع شــبكة الكلمــات املتقاطعــة (املكونــة مــن
 10كلمــات) ،ومطالبتهــم بتعبئــة الشــبكة باألمســاء املناســبة ملواقــع التــراث العاملــي فــي الربــاط.
حتتــوي الكلمــات األساســية للحــل علــى تعريفــات أو أدلــة فــي شــكل صــور ( .انظــر امللحــق رقــم .)12
• حتديد مدة اإلجناز في  15دقيقة مع رســم الشــبكة على الســبورة.
• جمــع األوراق من كل مجموعــة ،والقيــام بالتصحيح اجلماعي.
• إعطــاء نقطــة واحــدة لــكل إجابــة صحيحــة ،املجموعــة الفائــزة هــي احلاصلــة علــى أعلــى
درجــات مــن أصــل عشــرة.
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صور لمواقع التراث العالمي في المغرب
الرقم

الصورة

الموقع

١
2
3
4
٥
6
7
8
9
29

األجوبة :صور لمواقع التراث العالمي في المغرب

.١

قصر آيت بن حدو

.2

املدينــة البرتغالية مازاكان (اجلديدة)

.3

املوقع األثري لوليلي

.4

الرباط :عاصمة حديثة و مدينة تاريخية ،تراث مشــترك

.٥

مدينــة مكناس التاريخية

.6

مدينــة تطوان (تطاوين)

 .7مدينــة الصويرة (موكادور).
.8

املدينــة العتيقة ملراكش

.9

املدينــة العتيقة لفاس
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زيارة موقع للتراث العالمي بالرباط
يجــب تعبئة بطاقة زيارة املوقع بشــكل فردي قبــل الزيارة وأثنائها وبعدها مباشــرة.
اســم املوقــع:

................................................................................................

اســم التلميــذ(ة):

.............................................................................................

اســم األســتاذ املؤطــر:

.......................................................................................

اســم املؤسســة التعليميــة:
تاريــخ زيــارة املوقــع:

..................................................................................

.........................................................................................

قبل الزيارة
هــل زرت املوقــع مــن قبل  :نعم

ال

اكتب مــا تتوقعه من الزيارة (مــا تريد أن تعرفــه  ،وتتعلمه  ،وما إلى ذلك):
............... ................................................................................................
............................... .................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أثناء الزيارة
اكتــب املعلومات واملعطيات التي اكتســبتها مــن خال زيارة املوقع:
....................................................... ........................................................

أســرد اكتشــافاتك احلســية :عندما تغلق عينيك ،صف ما تســمعه وما تشــمه ،وصف جانب املوقع الذي
أثار إعجابك أكثر:
الصــوت :
الرائحــة:
املنظــر:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.. .......................................................................................................
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قم بتعبئة الجدول التالي المتعلق بالموقع:
ما يجب
مالحظته
خصائص
الموقع

البناء أو
التركيبة

كيف يبدو شكله العام ؟
ماهي املواد املستعملة في البناء ؟
ماهي مكونات املوقع؟
هل هو مكتمل ؟
هل مت تغييره ،تعديله أو ترميمه؟
هل ميكن التعرف على ما تدل عليه األثار
املتبقية في املوقع؟
هل ميكن متييز األجزاء الـمرمـمة؟
هل ميكن التعرف على أنواع الزخارف
املتواجدة باملوقع؟
احملافظة على املوقع ؟ جيدة ال بأس به غير جيدة

الوظيفة

فيما كان يستخدم ؟ مدينة ؟ رباط ؟ قصبة ؟
هل تغيرت وظيفته عبر الزمن ؟

التصميم

هل يتناسب مع وظيفته األصلية ؟
هل يعجبك مظهره ؟
كيف ختيلته قبل الزيارة ؟

القيمة

32

األسئلة

ماقيمته:
بالنسبة للذين أسسوه ؟
بالنسبة للذين إستخدموه من بعد ؟
بالنسبة للوطن ؟
بالنسبة لك ؟
بالنسبة للزائر ؟

المالحظات

استكمال
البحث

ارســم عنصـ ًـر ا أو جـ ً
ـزء ا مــن الموقــع أعجبك بشــكل خاص
(فــي هذا االطار).
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بعــد الزيارة
هل زيارة الموقع كانت وفق انتظاراتك؟
لماذا ؟

لماذا تعتقد أن هذا الموقع مهم؟

تعليقات أخرى :

التوقيع:
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يتـمـثــــل الهــــدف مــــن اتفاقيــــة اليـونســــكو لسنة  2001بشــــأن حمايــة التـــراث الثقافــي
املـغـمــــور بامليــــاه فــــي متكيــن الــدول مــــن حمايــــة تراثهــــا املغـمــور بامليــــاه ،بوصـفــه
ميثــــل كنــــزا ثقافيــــا للبشــــرية جمعــــاء .وهناك إقــرار واســــع النطــــاق باتفاقيــة سنة 2001
بوصفهــــا أهــــم وثيقــة فــــي مجــــال حتديــــد األخاقيــــات املتصلــــة مبواقــع التــراث املغمــور
بامليــاه ،إذ توفــــر احلمايــــة القانونيــــة لهــــذه املواقــــع ،وتضــــع مبــــادئ توجيهيــــة عـلميـــة
لألنشـــطة املتصلــــة بالتــراث املغمــــور بامليــاه.
يرجــــى النقــــر هنــــا للحصــــول علــــى املزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن التــــراث املغمــــور
بامليــــاه مــــن خــــال اتفاقيــــة ســنة .2001
www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage

هلــــكت العديــــد مــن الســــفن التــي عبــرت طريــــق احلريــر البحــري علــــى مــر الزمــن،
وبــــات حطامهــا قابعــــا فــي قــاع احمليطــــات والبحــار مشـــ ً
ـكا مصــدرا هامــــا للمعلومــات
التاريخيــــة .وتصنــــف أطــــال املـــدن واملوانـــئ التـــي غمرتهـــا امليـــاه وحطـــام الســـفن التـــي
غرقـــت علـى أنهـــا مـن التـراث الثقافـــي املغمــور بامليــاه الــــذي حتميــه اتفاقيــــة اليونســكو لسنة
 .2001وجتســــد جميعهــــا إرثــــا عظيمــــا يكتنــــز الكثيــــر مــــن املعطيات التــي لــــم تســتغل
بعــــد فــي مجــــال البحــــوث والتعليــم والســــياحة .كمــــا تشــــكل مســــتودعا للمعلومــات،
حيــث تشــهد علــى فتــرات و جوانــب مختلفــة مــن تاريخنــا املشــترك .وتتعــــرض هــــذه املواقــــع،
التــــي تكتســي قيمــة تراثيــة كبيــرة ،لإلتــاف خاصــة بســبب العمليــــات املكثفــــة للبحــــث
عــــن الكنــــوز ،التي تــــؤدي إلــــى تدميــــر عــــدد كبيــر منها بصفــــة يوميــــة.
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ظهيــر شــريف رقــم  1 -80 -341بتاريــخ  17صفــر  25 ( 1401دجنبــر  )1980يتضمــن
األمــر بتنفيــذ القانــون رقــم  22 -80املتعلــق باحملافظــة علــى املبانــي التاريخيــة واملناظــر
والكتابــات املنقوشــة و التحــف الفنيــة والعاديــات.
ميكــن أن تقيــد أو ترتــب فــي عــداد اآلثــار العقــارات باألصــل أو التخصيــص وكــذا املنقــوالت
التــي فــي احملافظــة عليهــا فائــدة بالنســبة لفنــون املغــرب أو تاريخــه أو حضارتــه :
 - 1فيمــا يخــص العقــارات  :علــى املبانــي التاريخيــة أو املعالــم الطبيعيــة ؛  -علــى املناظــر التــي
لهــا طابــع فنــي أو تاريخــي أو أســطوري أو طريــف أو تهــم العلــوم التــي تعنــى باملاضــي والعلــوم
اإلنســانية بوجــه عــام .وتدخــل فــي حكــم املبانــي التاريخيــة مــن حيــث التقييــد أو الترتيــب
الصــور املنقوشــة والرســوم الصخريــة واألحجــار املكتوبــة والكتابــات علــى املبانــي التاريخيــة
أو علــى القبــور أو غيرهــا أيــا كان العهــد الــذي ترجــع إليــه واللغــة التــي كتبــت بهــا أو اخلطــوط
أو األشــكال التــي تصورهــا إذا كانــت لهــا قيمــة فنيــة أو تاريخيــة أو أســطورية أو طريفــة أو كانــت
تهــم العلــوم التــي تعنــي باملاضــي والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام.
 - 2فيمــا يخــص املنقــوالت  :علــى املنقــوالت مبــا فــي ذلــك الوثائــق واحملفوظــات واملخطوطــات
التــي تكــون لهــا بطابعهــا األثــري أو التاريخــي أو العلمــي أو الفنــي أو اجلمالــي أو التقليــدي قيمــة
وطنيــة أو عامليــة .ميكــن أن تتكــون املنقــوالت املذكــورة مــن عناصــر منفــردة أو مــن مجموعــات
عناصــر .تطبــق علــى املنقــوالت التــي تكــون للمحافظــة عليهــا قيمــة بالنســبة إلــى التاريــخ
العســكري أحــكام الظهيــر الشــريف رقــم  1 -99 -266الصــادر فــي  28مــن محــرم  3 ( 1421مــاي
) 2000بإحــداث اللجنــة املغربيــة للتاريــخ العســكري.
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الجريــدة الرســمية رقــم ٥43٥الصادرة
يــوم االثنيــن 3يوليوز2006
ظهيــر شــريف رقــم  1-06-102صــادر فــي  18مــن جمــادى األولــى  15( 1427يونيــو )2006
بتنفيــذ القانــون رقــم  19-05القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم  22-80املتعلــق باحملافظــة علــى
املبانــي التاريخيــة واملناظــر والكتابــات املنقوشــة والتحــف الفنيــة والعاديــات.
 - 2فيما يخص املنقوالت:
علــى املنقــوالت مبا فــي ذلــك الوثائــق واحملفوظــات واملخطوطــات التي تكــون لهــا بطابعهــا األثــري أو التاريخي
أو العلمــي أو الفنــي أو اجلمالــي أو التقليــدي قيمة وطنيــة أو عاملية.
ميكن أن تتكون املنقوالت املذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر.
تطبــق علــى املنقــوالت التــي تكــون للمحافظــة عليهــا قيمــة بالنســبة إلــى التاريــخ العســكري أحــكام
الظهيــر الشــريف رقــم  1-99-266الصــادر فــي  28مــن محــرم  3( 1421مــاي  )2000بإحــداث اللجنــة
املغربيــة للتاريــخ العســكري.
الفصل 32-1
ال يجــوز تشــويه منقــول مقيد أو مرتــب أو إتافــه أو تغييره أو حتريــف طبيعتــه أو تزييفه.
فــي حالــة وجــود منقــول  ،عــام أو خــاص  ،مهــدد بالتلــف أو التشــوه أو اإلهمــال و /أو الضيــاع والبتــر  ،تأمــر
اإلدارة بعــد إجــراء خبــرة  ،بترتيبــه تلقائيــا.
ال يجــوز إصــاح أو تغييــر أو ترميــم املنقــوالت املقيــدة أو املرتبــة دون احلصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة
املختصــة وحتــدد كيفيــات منــح الترخيــص وكــذا حتديــد أجلــه مبقتضــى نــص تنظيمــي.
الفصل 32-3
مينــع أن تصــدر خــارج اململكــة املنقــوالت املقيــدة أو املرتبــة .غيــر أنــه ميكــن لــإلدارة منــح رخــص للتصديــر
املؤقــت مبناســبة تنظيــم املعــارض أو القيــام بأعمــال الترميــم أو ألغــراض الدراســة فــي اخلــارج.
إتفاقيات دولية حول التراث الثقافي
• االتفاقيــة الدولية حلمايــة املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مســلح (الهاي )1954؛
• اتفاقيــة دوليــة بشــأن الوســائل التــي تســتخدم حلظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة املمتلــكات
الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة (باريــس )1970؛
• االتفاقية الدولية بشأن حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي (باريس )1972؛
• اتفاقية القانون املوحد بخصوص املمتلكات الثقافية املســروقة أو املهربة (روما  )1995انظر الصيغة الفرنسية)؛
• االتفاقية الدولية بشأن حماية التراث الثقافي املغمور باملياه (باريس )2001؛
• االتفاقية الدولية بشأن حماية التراث الثقافي غير املادي (باريس .)2003
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ابحــث عــن حوالــي عشــرة مواقــع أو معالــم تاريخيــة تقــع مبدينــة الربــاط .اكتــب أمسائهــا ومواقعهــا
فــي املدينــة (اجلماعــة ،الشــارع ،احلــي...إخل) ،ثــم حــدد أنواعهــا ،هــل هــي مواقــع أركيلوجيــة ،
معالــم إســامية (الفتــرة الوســيطية)  ،معالــم حديثــة أو معالــم معاصــرة.

ر.ت

اآلثار أو المعالم التاريخية

تموضعها في المدينة

نوع الموقع

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
* تعريــف للمعالم واملواقع

39

أمثلة لألجوبة :
ر.ت

40

المواقع أو المعالم تموضعهافي المدينة

نوع الموقع

01

اخلزينــة العامة للمملكة

شارع محمد اخلامس

التراث املعاصر

02

برج السقالة (أو برج اخلنزيرة)

شمال قصبة االوداية

التراث احلديث
(فترة السلطان ســيدي محمد بن عبد اهلل)

03

منزل كراكشو

زنقة الضــاوي باملدينة القدمية

التراث احلديث (ما بن  1740و  1750م)

04

جامع السنة

املدينة احلديثة
(قرب ثانوية موالي يوسف)

التراث احلديث
(فترة السلطان ســيدي محمد بن عبد اهلل)

05

فندق تيرمينوس

تقاطع شارع محمد اخلامس و
شارع موالي يوسف

التراث املعاصر

06

اجلامع الكبير (جامع اخلرازين)

املدينة القدمية

تراث الفترة الوسيطية :
(أواخر القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع
عشر)

07

حمام السوق

الســوق التحتي باملدينة القدمية

تراث الفترة الوسيطية
(القرن الثالث عشــر  -القرن الرابع عشر)

08

باب العلو

حي حسان

تراث الفترة الوســيطية (الفترة املوحدية)

09

الباب الكبير (باب القصر)

قصبة االوداية

تراث الفترة الوســيطية (الفترة املوحدية)

10

املدرسة املرينية

موقع شالة

التراث األركيولوجي
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ر.ت

الموقع أو المعلمة

تموضعه في المدينة

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

41

أمثلة لألجوبة :

42

ر.ت

اآلثار أو المواقع التاريخية

الموقع الجغرافي

01

حديقة بلفدير

أكدال

02

حي احلبوس

ديور اجلامع

03

بنايــة بنك املغرب

شــارع محمد اخلامس ،حسان

04

بناية البريد

شــارع محمد اخلامس ،حسان

05

حديقة نزهة حســان

شارع احلســن الثاني ،حسان

06

البرملان

شــارع محمد اخلامس ،حسان

07

كاتدرائية القديس ســان بيير

ساحة اجلوالن ،حسان

08

فندق باليما

شــارع محمد اخلامس ،حسان

09

حديقة التجارب

شارع النصر

10

محطة القطــار الرباط -املدينة

شــارع محمد اخلامس ،حسان
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أمثلة للجواب :
الصنف

المواقع أو المعالم التاريخية

المعيار ()١

شا لة

X

المعيار ()2

التراث األثري

قصبة األوداية

X

تراث الفترة
الوسيطية

التراث المعاصر

(تراث القرن العشرين)

43

أمثلة للجواب :
الصنف

اآلثار أو المواقع التاريخية

المعيار ()١

شـا لـة

X

المعيار ()2

التراث األثري

قصبة األوداية

تراث الفترة
الوسيطية

التراث المعاصر

(تراث القرن العشرين)
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حتتــل الربــاط موقعــا اســتراتيجيا مطــا علــى الســاحل األطلســي عنــد مصــب نهــر أبــي رقــراق
ويرجــع تاريخهــا إلــى آالف الســنن .وتعكــس بعــض مآثرهــا مراحــل مهمــة تــؤرخ للتبــادل الزاخــر
بــن ضفتــي البحــر األبيــض املتوســط.
اجلــزء املركــزي لعاصمــة املغــرب احلديثــة ،تركيبــا فريــدا مــن نوعــه ملعمــار بدايــة القــرن
يشــكل
ُ
العشــرين ،مــن جهــة ،ومآثــر ومواقــع ومجموعــات حضريــة ســابقة ،مــن جهــة أخــرى .وقــد تب َّنــى
تعميــر املدينــة كل املآثــر املوروثــة َّ
املوجهــة للمدينــة احلديثــة
وركــب ،بكيفيــة فريــدة ،اخلطــوط
ِّ
انطاقــا مــن املآثــر والتصاميــم الســابقة .ممــا يقيــم انســجاما حضريــا فريــدا مــن نوعــه ،ال يقطــع
مــع املاضــي وإمنــا ُي ِ
دم ُجــه وينــدرج فيــه فــي نفــس الوقــت.

تاريــخ المدينة
تتكــون مدينــة الربــاط مــن كيانــن .مــن جهــة ،نــواة أوليــة هــي قصبــة الودايــة ،التــي تأسســت
فــي القــرن الثانــي عشــر (1150م) مــن قبــل عبــد املؤمــن املوحــدي ،علــى نتــوء صخــري يطــل
علــى مدخــل وادي أبــي رقــراق ،مقابــل مدينــة ســا .ومــن ناحيــة ثانيــة ،ســور شــيد فــي نهايــة
القــرن الثانــي عشــر مــن قبــل يعقــوب املنصــور املوحــدي الــذي كان ينــوي إنشــاء مدينــة كبيــرة،
وهــو مشــروع لــم ينجــح فــي النهايــة.
بعــد ذلــك ،وضعــت السياســة اجلريئــة للحمايــة الفرنســية منــذ ســنة  1912املخطــط احلضــري
للمدينــة ،وبالتالــي مت حتديــد الهويــة احلضريــة التــي ال تــزال تشــكل الســمة الرئيســية للربــاط.
تتمحــور الطــرق حــول مامــح القــوة الثنائيــة :القصــر امللكــي واملقــر العــام ،باإلضافــة إلــى املعالــم
األثريــة واملواقــع املوجــودة .أمــا املســاحات اخلضــراء ،فهــي تســاهم فــي تنســيق املناظــر الطبيعيــة
للمدينــة ،وتهــدف إلــى منــع اإلنشــاءات التــي ميكــن أن حتجــب الرؤيــة عــن املدينــة اجلديــدة.

45

الحمايــة
يشــارك األفــراد واملؤسســات والســلطات احلكوميــة واحملليــة فــي حمايــة املمتلك.وتصنــف املواقــع
واملعالــم التاريخيــة للربــاط فــي قائمــة التــراث الوطنــي ومحيطهــا احملمــي مبوجــب التشــريعات
الصــادرة بــن  1914و  ،2006مــن بينهــا القانــون  80-22املتعلــق باحملافظــة علــى املبانــي
التاريخيــة واملناظــر والكتابــات املنقوشــة والتحــف الفنيــة والعاديــات.

تقييــم المجلــس الدولــي للمعالــم والمواقــع
قامــت جلنــة مــن املجلــس الدولــي للمعالــم واملواقــع (إيكومــوس) بزيــارة مدينــة الربــاط مــن  5إلــى
 9ســبتمبر  ،2011وأوصــت بتســجيل املوقــع فــي قائمــة التــراث العاملــي مــن طــرف جلنــة التــراث
العاملــي.
كمــا وجــه إيكومــوس إلــى الســلطات املغربيــة عــدة توصيــات بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب
مراعاتهــا للحفــاظ علــى املدينــة ،وحصــل علــى تأكيــدات مــن الســلطات املغربيــة ،قبــل اجتمــاع
جلنــة التــراث العاملــي ســنة  ،2012باختــاذ جميــع االجــراءات بعــن االعتبــار مــن أجــل احلفــاظ
علــى املمتلــك.
بعــد أن فحصــت جلنــة التــراث العاملــي امللــف الــذي قدمتــه الســلطات املغربيــة ،قامــت بتســجيل
املمتلــك حتــت إســم :الربــاط ،عاصمــة حديثــة ومدينــة تاريخيــة :تــراث مشــترك ،علــى قائمــة
التــراث العاملــي علــى أســاس املعياريــن ( )2و ( )4لليـــونسكو ،و ذلــك خــال الــدورة السادســة
والثاثــن التــي عقــدت بســان بتيرســبورك مــن  24يونيــو إلــى  6يوليــو .2012
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اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
ﻟﺴﻼ

ﺳﻼ

ﻗﺼﺒﺔ اﻷوداﻳﺔ

ﻲ رﻗﺮاق

ﺑـﺎ ب
ﻟﻌﻠﻮ

ﻧﻬﺮ أﺑ

ﺑـﺎ ب
ا ﻷ ﺣـﺪ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ

ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﻧﺰﻫﺔ ﺣﺴﺎن

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺴﺎن
و ﺿﺮﻳﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺣﻲ اﻟـﺤـﺒـﻮس
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻛﺘﺮاث ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ

ﺑـﺎب
اﻟـﺮواح

)ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(

ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺑﻠﻔﻴﺪﻳﺮ

ﺑـ
زﻋـﻴـﺎب
ﺮ

ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻟﺔ اﻷﺛﺮي

اﻷﺳﻮار و اﻷﺑﻮاب
اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ

ﺠﺎرب
اﻟﺘ
ﺣﺪﻳﻘﺔﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟ
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الصورة رقم 1
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الصورة رقم 2
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الصورة رقم 3

الصورة رقم 4

 1أفقي :صومعــة نصفها ذهب

 6أفقــي:

 2عمودي :حديقة أنشــئت في وســط مدينة الرباط

 7عمــودي :الصورة رقم 3

عــام 1924
 3عمودي :قصبــة تاريخية
 4عمودي :موقع أثري ،أنشــئ في القرن الســادس

الصورة رقم 2

 8عمــودي :معلمة متثل الســيادة النقدية
للمملكــة
 9عمــودي :الصورة رقم 4

قبــل امليــاد
 5أفقــي :الصورة رقم 1
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