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مقدمح
من المظاهر الحضارٌة التً تنطق عبر تارٌخ األمم والشعوب بما لها من ماض تزخر به ،المآثر
واألطالل المختلفة التً بقٌت مستعصٌة على العوادي ،ناطقة بذلك الماضً ،تروي بصمت أن ههنا
كانت حضارة ما ،وأمة بنت مجدا ٌوما ما.
وترى الٌوم الشعوب تتسابق للحفاظ على تراثها ،وتتفانى لإلبقاء على آثار مجدها وتراثها ،بل
وتسعى للحفاظ على كل تراث بشري ،وإرث إنسانً ،باعتبار أن ما أبدعه اإلنسان إرث لكل إنسان!
والمؽرب ٌزخر باآلثار ،ومظاهر المجد واالزدهار بما ٌحق له به أن ٌرفع الرأس عالٌا ،وٌمٌس
بذلك بٌن الناس زاهٌا ،لما له من تارٌخ تنطق على علوه بقاٌا التراث المبثوث فً شرقه وؼربه،
وشماله وجنوبه؛ فحٌثما ولٌت عثرت على ما ٌعرفك أنك بٌن ٌدي شعب له ماض عتٌق ،وتارٌخ
عرٌق!! وأن أبناء الٌوم هم أبناء أناس بنوا للحضارة حضارة ،وأسهموا فً التارٌخ بتارٌخ ،وضربوا
بسهم وافر فً البناء والتشٌٌد.
ولكن؛ ٌا للحسرة ما أن تلقً نظرة على تراث أولئك األجداد الذي تشد إلٌه البشرٌة الرحال من
كل أقطارها ،وٌصرؾ آالؾ بل مالٌٌن السٌاح الكثٌر من المال للظفر بطلعة منه ،ولحظة للتعرؾ علٌه،
بالمقابل نجد األحفاد ٌطمسون معالم ما بناه وخلفه األجدادَ ،و َو ُ
رثة هذا الك ْن ِز الثمٌنٌ ،بعثرونه عن
الشمال وعن الٌمٌن!!!
وتختلؾ مظاهر االحتقار والدمار الذي ٌتهدد ذلك الماضً العتٌد ،وبقاٌا تارٌخنا المجٌد من
مدٌنة ألخرى ،بل ومن مكان إلى مكان ،حسب وسائل الهدم ،ومعاول الدمار البشري

الالمسإو ل

الموجودة فٌه ،وسؤكتفً بالكتابة عن نموذج قرٌب منً ،أدري خفاٌاه ،وأسمع أناته ومعاناته كل ٌوم
كل ساعة بل كل دقٌقة  ،من خالل ما ٌتعرض له من إهانة وإتالؾ ،وما ٌتهدده لو بقٌت دار لقمان على
حالها من نهاٌة وموت!
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المدينح العتيقح لعاصمح المملكح
تتعرض للتفريظ طيلح أرتع وعشرين ساعح
أجل ،إذا كانت المدٌنة العتٌقة لمدٌنة الرباط تتمٌز بجملة من األبواب التً كانت أبوابا حقٌقة
ومجازا ،فمن ال ٌعرؾ أحد المداخل الرئٌسة للمدٌنة العتٌقة ،المعروؾ بـ"باب البوٌبة" ،الباب الذي -
رب  -م دخل السلطان األعظم المولى سلٌمان ،ذلك المدخل الذي ما أن
كما ذكر بعض المإرخٌن المػا ة
تتجاوز فٌه بعض األمتار ،حتى ٌستقبلك مسجد المولى سلٌمان

األعظم بشموخه ،وعزته وكرامته،

لٌحٌٌك من التارٌخ بتحٌة اإلسالم،
كما أثث المدخل بجملة من الدكاكٌن المختلفة عن الٌمٌن والشمال ،إلى أن تصل إلى التقاطع مع
زنقة "السوٌقة" التً ٌدل اسمها على أنك أساسا فً مكان خاص بالتموٌن المختلؾ ،فتجد ثم كل ما
ٌحتاج الناس من أكل ولباس  ،ثم شارع سٌدي فاتح الذي ٌسمى بشارع رجال الصؾ لكثرة أضرحة
األولٌاء والعلماء وفً مقدمتهم شٌخ اإلسالم أبً شعٌب الدكالً دفٌن ضرٌح موالي المكً رحمهم هللا
أجمعٌن!

من أمام ضرٌح ومسجد موالي المكً
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وكان بإمكان المسإولٌن عن إدارة الشؤن العام ،والسلطات المحلٌة أن تحٌط هذا المدخل

الذي

ٌبتدئ بثالثة أضرحة ٌتوسطهم مسجد الملك العالم موالي سلٌمان إلى أن تصل إلى ضرٌح سٌدي فاتح،
وسائر المداخل الرئٌسٌة للمدٌنة بكاملها ب ما تستحقه من نظام ٌعكس ما ٌستوجب من تقدٌر لها
واحترام!! من خالل تقنٌن المداخل ،والسهر على نظافتها ،وإحاطتها بكل المقومات ،ومدها بكل
المستلزمات ،إال أن شٌئا من ذلك لم ٌكن ،بل وكؤن المسإولٌن كانوا على موعد مع كتاب األضداد! فً
تؤثٌث هذه األبواب والمداخل التً تمثل المعالم الرئٌسة للمدٌنة العتٌقة لعاصمة المملكة!

ساحة مسجد موالي سلٌمان السابعة صباحا

ساحة مسجد موالي سلٌمان السابعة مساء
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إن خرق القانون هو السمة البارزة فً هذه المنطقة طٌلة النهار.
وٌدخل فً ذلك جملة من الدكاكٌن الؽٌر المرخصة  ،فً مدخل باب البوٌبة مثال والذي

أصبح

عبارة عن سوق من أسواق البوادي بعد ما كان مدخال خاصا لتجارة الذهب واألثواب والذٌن تتعرض
تجارتهم لإلفالس ٌوما بعد ٌوم ،هده الدكاكٌن تشوه مدخال رئٌسا من المداخل األثرٌة ،ومنفذا مهما
لساكنة المدٌنة ،ومدخال مفضال للسٌاح األجانب وننتظر-كما هو المعتاد -أن تحل بنا كارثة من
الكوارث ،بسبب دكاكٌن ال تتوفر على المتطلبات القانونٌة ال من ناحٌة األمتار المخصصة للمطاعم وال
من ناحٌة النظافة حٌث ٌتطاول أصحاب هذه الدكاكٌن المكتراة بؤثمنة خٌالٌة على الطرٌق العام ومنع
الساكنة من المرور إلى أماكن سكناهم ،ووضع قارورات الؽاز فً وسط الطرٌق مع الروائح المنبعثة
والتً تزكم األنوؾ ،عندئذ نتحرك ونتابع ونلوم !..بدل أن نبادر بقطع الداء من أوله ،ونجتث الضرر
من أصله!!!!

باب البوٌبة مدخل مسجد المولى سلٌمان ـ صباحا ـ
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وال ٌخفى أن الزحام الذي تتسب فٌه هده الدكاكٌن باحتاللهم الطرٌق العام وكذلك عربات البٌع
المختلفة ،والفراشة والتطاول على الطرٌق العام من طرؾ أكثرٌة التجار

 ،ابتداء من باب الجدي د

والسوٌقة بدعوى منع الفراشة من أمام متاجرهم ٌ ،ولد ازدحاما زائدا عن الزحام الطبٌعً بٌن الناس،
وخصوصا فً المداخل الرئٌسٌة كشارع محمد الخامس "الجزاء"

وساحة السوق المركز ي وباب

البوٌبة وباب األحد أمام مرآي السلطات المعنٌة وباتفاق القواة المساعدة وهو ما ٌكون بٌئة خصبة،
ي للصوص الجٌوب ،الذٌن ٌعٌثون فً أموال الناس فسادا !
وظروفا مثال ة

اصحاب العربات ،وإغالقهم لمنفد من المنافد الرئٌسٌة لساكنة المدٌنة العتٌقة
باب البوٌبة الساعة السابعة مساء
هذا وما أن تخؾ حركة الناس مساء شٌئا بعد شًء ،حتى ٌحل نوع آخر من الباعة متفلت
كسلفه من كل رقابة ،وله زبناء اللٌل الخاصٌن  ،ونظرا ألن أؼلب هإالء لٌسوا من ساكنة المدٌنة
العتٌقة ،إضافة إلى المتسكعٌن والمتسولٌن المحترفٌن و"الشمامٌن" ...فال ٌحتاج المرء إلى كبٌر ذكاء
لٌدرك المخاطر األمنٌة التً ٌتسبب فٌها هإالء.
إن المركز الٌتٌم المتواجد بـ"باب الجدٌد" بشرطً واحد أو اثنٌن لٌال عاجز عن تؽطٌة المدٌنة
بكاملها خصوصا فً الساعات المتؤخرة من اللٌل ،هذا من جهة ،كما ال ٌخفى ما ٌتعرض له من سولت
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له نفسه من المواطنٌن والمواطنات المحترمٌن من سكان المنطقة ،أن ٌتؤخر لٌال لسبب من األسباب
وٌضطر للمرور من هناك ،فال ٌستقبل سوى بباقة من العبارات التً تتؾ نن فً صٌاؼتها أخالق هذا
الصنؾ من الناس.
ومن جهة أخرى فالتصمٌم الذي أخذته على عاتقها الجهات المعنٌة

"المجلس البلدي " قصد

إصال ح المدٌنة العتٌقة ،والتً ال تزال آثار عدم حسن ا الختٌار فٌه بادٌة  ،وهو أمر طبٌعً بما أن
المسإولٌن عن تدبٌر الشؤن العام هناك تجاهلوا آراء أهل الدار ،من سكان و مهنٌٌن وتجار ،وانفردوا
بؤخذ القرار ،فنزعوا الطوارات واألرصفة التً كانت مانعا لعدم التطاول على الطرٌق العام فؤؼرقوا
المنطقة بؤكوام من التراب ،وبقاٌا الهدم والتدمٌر والخراب ،فضال عن سوء اختٌارهم لنوعٌة الفراش
المإثث "الزلٌج " ،وسوء تخطٌطهم لما ٌنبؽً أن تكون علٌه المدٌنة العتٌقة ،بل لم ٌؤخذوا بعٌن
االعتبار بعض ما ٌمكن أن ٌحصل من كوارث  ،كالفٌضانات والحرائق ،بحٌث لو-ال قدر هللا -حصل
شًء من هذا فلٌس من ممر ممكن للتدخل ،مما ٌعرض الساكنة للموت المحقق إال أن ٌشاء هللا ،ناهٌك
عن أعطاب الواد الحار المتكررة الذي تم إصالحه زعموا!!

شارع سٌدي فاتح بعدما نزعت منه الطوارات واألحجار التقلٌدٌة ()les paves
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أما السور األندلسً"نسبة إلى المسلمٌن األندلسٌٌن الذٌن فروا بدٌنهم من بطش المسٌحٌٌن مع
بداٌة القرن 17م" والذي ٌمتد من باب األحد إلى سٌدي مخلوؾ المجاور لقنطرة موالي الحسن،
مرورا بباب المالح فقد أصبح التطاول علٌه مسؤلة سهلة ،ففتحت فٌه األبواب واستؽل للتجارة وبنٌت
فوقه األبنٌة مع العلم أن القانون ال ٌجٌز ذلك بل ال ٌجوز االقتراب منه بعدة أمتار سواء من الداخل أو
من الخارج ،فؤٌن هً مصلحة المحافظة على المآثر ،و هل هذا هو التدبٌر المنشود ،أم هو التدمٌر
المقصود؟! وبدل أن نسٌر خطوات إلى األمام ،رجعنا أعواما إلى الوراء.

استغالل السور األندلسً الممتد من باب األحد إلى سٌدي مخلوف
اما السور الممتد بٌن باب المالح وقنطرة الحسن الثانً فقد بنً فوقه
لقد أصبح تم وٌن الباعة بالمواد التً ٌستوردونها إلى متاجرهم تحمل إلٌهم عن طرٌق العربات
التقلٌدٌة والحمالة ،وكذلك نقل المرضً والمسنٌن من الساكنة  ،مع وضع إشارات منع الدخول فً كل
األبواب ،ووضع حواجز حدٌدٌة فً ؼٌاب منطقة خاصة لشحن وإفراغ البضاعة المختلفة ،فرجعوا بنا
عشرات السنٌن إلى الوراء ،وهو تقدم فرٌد من نوعه!!
إن المدٌنة العتٌقة التً كتب فً حقها كبار

األدباء والشعراء ،وتؽنوا بمعالمها ومآثرها من

مساجد وأضرحة ودور بنٌت على النمط األندلسً الرفٌع  ،أضحت تتوافد علٌها ساكنة من نوع خاص،
لٌست لها تقالٌد وأعراؾ أبناءها فؤصبحت بعض الدور التً كانت تسكنها عائلة واحدة تكترى ؼرفة
ؼرفة ،الشًء الذي عرض هذه الدور التقلٌدٌة الجمٌلة إلى فنادق ؼٌر مرخصة خارجة عن الرقابة
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األمنٌة ،وكذلك فً ؼٌاب الرقابة القانونٌة أصبح البناء العشوائً سمة واضحة للعٌان  ،إذ ما معنى أن
ٌرخص أو ٌسكت على الطابقٌن والثالث طوابق فً أزقة ال ٌتعدى عرضها المترٌن أو الثالثة.

صومعة مسجد السلطان موالي سلٌمان وباب البوٌبة
و ٌترتب عن هذا االكتظاظ الؽٌر المنظم والتجارة الؽٌر مقننة ابتداء من مداخل المدٌنة إلى
أقصى شارع بوقرون وما أدراك ما شارع بوقرون  ،والذي أصبح بقدرة قادر سوقا للسمك
والخضر بعد ما كانت تعتبره الساكنة من أرقً األزقة والشوارع وأنظفها ،وٌوم كان مقصدا
للتبضع بؤرقى األثواب والقفاطٌن ،فٌترتب عن كل هذا ،األزبال المنتشرة هنا وهناك ،فً ؼٌاب
مطارح خاصة لجمع األزبال ،ومثال على ذلك مدخل باب البوٌبة وزنقة الطاجٌن ،وجل أبواب
المدٌنة.
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باب اٌجذيذ أِاَ اٌسىق اٌّروسي ،اٌسابعت صباحا
إن المدٌنة العتٌقة ؾي واقعها الحالً صورة بارزة من صور الموت البطًء الذي ٌسٌر إلٌه
تراثنا الحضاري ،علما أنه كما جاء فً المقدمةٌ ،نبؽً الحرص على التراث من الدمار ،وإنقاذه من
االحتضار.
فاٌن نحن مما كتب وألؾ حول هذه المدٌنة من كتب ومإلفات!!!
يقول صاحة كتاب االغتثاط المتوفى سنح1345هـ :

والحاصل أن بناء الرباط هو من األعاجٌب التً أجراها هللا تعالى على ٌد السلطان األعظم،
"ٌقصد المإلؾ ٌعقوب المنصور ألموحدي" الدالة على اتساع دائرة فكرته ،إذ قلما توجد مدٌنة على
تلك الصفة إال وواضعها رجل عظٌم حاضري حكٌم.......ولقد

بنى بها األندلسٌون القصور والدور

والحمامات وبهم تمت عمارتها وقصدها الناس من القبائل والمدن القرٌبة ،وهً الٌوم من أعظم
أمصار المؽرب وأحسنها بناء وأفسحها فناء ،وأكثرها سكانا وأرفعها مكانا ،وأبدعها جماال ،وأعدلها
كماال ،وأعمرها أسواقا ،وأكثرها إنفاقا ،وأوسعها تجارة ،وأكملها عمارة ،جمع بٌن أسباب الدٌن
والدنٌا والعلم والفتٌا والوعظ والخطابة والتؤلٌؾ والكتابة ،وذلك كما قال الشاعر:
بها ما شئت من دٌن ودنٌا...........وإخوان تناهوا فً الكمال
والسبب فً تسمٌة الرباط رباطا ،ألنها كانت رباطا لجٌوش المسلمٌن وملوكهم ،وبقً هذا االسم ٌطلق
علٌها بعد بنائها ،وقٌل فٌه رباط الفتح تذكارا للفتح األندلسً الذي كان بناإه من ؼنائمه.
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وٌزٌد رحمه هللا قائال:
الربط فً
متى قلنا أن المآثر واآلثار القدٌمة هً زٌنة البالد المتمدنة وحٌلة المدن المتقدمة نجد مدٌنة ا
الصؾ األول بٌن المدن المؽربٌة ،نظرا لما اشتملت علٌه من المعالم

والمآثر كعبة قصٌد الشاعر

والواصؾ ،وصارت صورة صفحة رٌشة الرسام  ،وعبرة للناظر المعتبر  ،تلك اآلثار التً ٌكون بها
للرباط حق الفخر إذا افتخرت كل فتاة بابٌها وكل أمة بماضٌها ،وما من أمة إال وٌعجبها الفخر.
وٌزٌد قائال :
وكٌؾ ال وأثار األسالؾ هً لألخالؾ بمثابة مرآة صقٌلة ٌرى فٌها الالحق صورة براعة السابق،
فٌدرك منها مقدار ما بلؽه من التقدم والحضارة والعمارة ،وما كان له من قوة الفكر والٌراع فً سبٌل
اإلبتداع واإلختراع.
إن آثارنــــــا تــــدل علٌنـــــا ...........فانظروا بعدنا إلى اآلثــــــــار
"انتهى بتصرؾ كالم صاحب كتاب مقدمة الفتح من تارٌخ رباط الفتح"

شارع سٌدي فاتح
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ولِما آلت إلٌه هذه المدٌنة العتٌقة من مآل ،وما طالها من فوضى وإهمال ،استنجدنا سكانا من
ابناء المدٌنة العتٌقة الذٌن ال زالوا ملتصقٌن بدور آبائهم وأجدادهم ،وتجارا وحرفٌٌن محافظٌن على
حرؾ وتقالٌد أسالفهم ،بجمٌع من ظنناه ٌرفع عنا الضٌم ،وٌوقؾ الخراب الذي تتعرض له المدٌنة
العتٌقة؛ إذ باتت تفتقر إلى أبسط المرافق العامة الضرورٌة ،فاألزقة والممرات أصبحت مكتظة بالباعة
الوافدٌن من كل حذب وصوب ،فؤؼلقت كل المنافذ واألبواب باستؽالل الممرات واألزقة بالترامً على
الطرٌق العام ،بعد التبلٌط الؽٌر المعقلن بالزلٌج الؽٌر الالئق والذي ال ٌتالءم مع البناء التقلٌدي للمدٌنة
العتٌقة لعاصمة المملكة وحسرتـــــــــــــــــــــــــــاه.

شارع ِحّذ اٌخاِس اٌجساء ــ ِٓ هٕا ِر ِحّذ اٌخاِس رحّه هللا بّعيت عذة لادة ،جّاي عبذ
إٌاصر ،وخرحشىف رئيس اإلححاد اٌسىفياحي سابما ،وعذة رؤساء سابميٓ.
واْ رٌه ٌّا وأج اٌّذيٕت اٌعخيمت ِٓ أجًّ اٌّذْ اٌّغربيت إْ ٌُ ٔمً أحسٕها وأبهاها ،ولبً أْ حمًــــع
األرصفت ( اٌطىاراث) ،وحذن اٌّذيٕت بىاٍِها بأطٕاْ ِٓ األحربت وايزٌيج ايغير ايالئك  ،بعذ ٔسع األحجار
اٌخمٍيذيت وّا هى اٌشأْ في سائر اٌّذْ اٌعخيمـــــــــت ،وخصىصا األوربيت ِٕها.
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فمدارس كثٌرة تخرج منها الرعٌل األول أؼلقت أو صارت خرابا  ،ومساجد كثٌرة خربة ٌرثى لها ،
ومعالم تارٌخٌة على ؼرارها ،فالتخطٌط العشوائً لم ٌبق إال آثارها

كما تم التطاول على بعض

األضرحة والمدارس ،و المستشفى الوحٌد داخل المدٌنة ففوتت للسكن  ،وإزاء كل هذا الخراب كانت
نداءاتنا كصٌحة فً واد ،أو نفخة فً رماد ،بل فوجئنا بإقدام من بٌدهم تدبٌر هذا الشؤن على مشارٌع
تتحول بها المدٌنة إلى مقبرة للمعالم التً خلدها األجداد واآلباء ،وسجنا مؽلقا تتكدس فٌه

األشٌاء ،

وٌختنق به األحٌاء ،فثمة مشروع كبٌر ،وتخطٌط خطٌر ،بدأ بتضٌٌق وخنق الشراٌٌن التً تتنفس
منها المدٌنة العتٌقة الزاد ،وتستنشق بها الهواء ،فانتقل التخطٌط إلى وصد األبواب ،بدءا بباب األحد،
وباب البوٌبة الذٌن أؼلقوا حقٌقة ،لتتبعهم أبواب أخرى الحقا ،على أن ما لم ٌؽلق حقٌقة أؼلق حكما ،
لٌزداد الوضع تؤزما.
وأخٌرا
فكلما زار المرء بلدا من البالد التً لها حضارة تإثر ،وتارٌخ ٌذكر إال وجده محافظا على رسوم
تلك الحضارة ،حرٌص على عرضها بمهارة ،تتصاؼر فً عٌون الناظرٌن عنها القصور ،وتؽار منها
الدور ،وتسكن لرإٌتها األرواح ،وٌخؾ لزٌارتها السٌاح ،وتكون مرآة من الماضً للحاضر ،ومرتع
العٌون والنواظر.
ومن لم ٌزر تلك البالد ،يجد فً صورها ما ٌفرض علٌه احترام أهلها من األحفاد ،لبرهم بما شٌد
من سبقهم من أجداد ،مما ٌهزه إعجابا بها ،وٌسلكه ضمن المؽرمٌن الراؼبٌن فً زٌارتها .فاحترام
التارٌخ الؽابر ٌفرض احترام الحاضر.
وأما إذا رأٌت بلدا لبست فٌه المآثر الحضارٌة ثوب البلى ،وتعطلت من الحلى ،وصارت دارا
شاهد الٌؤس منها ٌنطق ،وحبل الرجاء فٌها ٌقصر ،فتلك أمارات العقوق ،ودلٌل تفرٌط فً أحق
الحقوق ،فافهم أن األبناء لبسوا ؼٌر ثٌاب اآلباء ،واألحفاد ؼٌر جدٌرٌن بؤولئك األجداد ،ومن نظر إلى
حال تراثنا "والصور تؽنً عن التعلٌق" ال ٌجد كبٌر عناء فً الحكم علٌنا إن كنا من البارٌن بتراثنا أم
من العاقٌن.
لقد تمت عدة اجتماعات من أجل هذا الشؤن ،مع كل المسإولٌن عن الشؤن العام للمدٌنة العتٌقة،
ابتداء من السٌد الوالً والسٌد العمدة إلى أخر مسإول  ،كما رفعت جملة من المالحظات والملتمسات
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وكتبت عدة شكاٌات  ،إال أننا ٌمكن أن نجمل ما رد به ممثلو السلطة فً عبارة واحدة نحسنها جمٌعا،
وهً "العٌن بصٌرة والٌد قصٌرة"
ولم ٌبقى لنا إال اللجوء بعد هللا تعالى إلى موالنا أمٌر المإمنٌن وحامً الوطن والدٌن ،إذ نلجؤ
متشفعٌن بعد هللا لجاللته ،وراجٌن عطفه والجئٌن إلى معروفه ،لٌرفع عنا الضٌم ،إلنقاذ ما ٌمكن إنقاذه
من معالم تارٌخ المدٌنة العرٌق لمملكته ،مما تتعرض له من تجفٌؾ للعروق ،وما ٌهجم على صفحته ا
من الخروق ،فال صرؾ عنه أمل اآلملٌن ،وال وجه إلى سواه آمال الطالبٌن ،وأبقاه ذخرا لنا أجمعٌن،
وحفظه وولً عهده وسائر ذرٌته فً األولٌن واآلخرٌن.

مدٌنة عتٌقة ـ البرتؽال
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