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احتفالية الرباط عاصمــة الثقافــــــة 
فــي العالـم اإلسالمي، لعــام 2022

ــامي«،  ــم اإلس ــي العال ــة ف ــم الثقاف ــكو لعواص ــج اإليسيس ــار »برنام ــي إط ف

وتقديــرا للــدور المحــوري لمدينــة الربــاط فــي تشــكيل التاريــخ السياســي والحضــاري 

ــة  ــامي للتربي ــم اإلس ــة العال ــادرت منظم ــا، ب ــا وحديث ــرب قديم ــي للمغ والثقاف

ــة  ــاط عاصم ــة الرب ــال بمدين ــراح االحتف ــى اقت ــكو - إل ــة - إيسيس ــوم والثقاف والعل

ــام 2022. ــامي لع ــم اإلس ــي العال ــة ف للثقاف

وتشــرفت هــذه المبــادرة بالرعايــة الســامية لصاحــب الجالــة الملــك محمــد 

ــوار،  ــة األن ــاط »مدين ــا للرب ــا خاص ــي اهتمام ــذي يول ــه - ال ــه الل ــادس - حفظ الس

ــة«. ــرب الثقافي ــة المغ عاصم

ــة  ــات الحكومي ــع القطاع ــى جمي ــامية إل ــه الس ــدار تعليمات ــه بإص ــل جالت وتفض

ــاح  ــكو إلنج ــة لإليسيس ــع اإلدارة العام ــاون م ــيق والتع ــل التنس ــن أج ــة، م المعني

هــذه االحتفاليــة، بمــا يعــّزز ماكنــة الربــاط الحضاريــة والتاريخيــة والدوليــة المتميــزة 

والفريــدة، علــى ضفــاف أبــي رقــراق، الــذي يعــرف نهضــة عمرانيــة وثقافيــة كبيــرة 

ــه -. ــه الل ــادس  - حفظ ــد الس ــك محم ــة المل ــد جال ــي عه ف

ــم  ــاط عاصمــة للثقافــة فــي العال ــة الرب ــار مدين ــادرة اإليسيســكو الختي وتأتــي مب

اإلســامي لعــام ألفْيــن و اثنْيــن و عشــرين )2022(، تقديــرًا للماكنــة التاريخيــة 

والحضاريــة لهــذه المدينــة العريقــة التــي تحتضــن مقــر المنظمــة منــذ إنشــائها 

ــنة. ــن )39( س ــٍع وثاثي ــل تس قب

كمــا تعــّزز هــذه المبــادرة قــرار المؤتمــر الحــادي عشــر لــوزراء الثقافــة فــي العالم 

اإلســامي باعتمــاد تســجيل مدينــة الربــاط ســنة 2019 علــى قائمــة التــراث فــي 

ــم  ــج عواص ــه برنام ــذي يعرف ــول ال ــع التح ــن م ــذي يتزام ــامي، و ال ــم اإلس العال

ــال  ــدة لاحتف ــكو الجدي ــة اإليسيس ــن رؤي ــامي، ضم ــم اإلس ــي العال ــة ف الثقاف

ــة  ــهد نهض ــي تش ــامي الت ــم اإلس ــي العال ــرى ف ــر الكب ــف بالحواض والتعري

ــوٍع  ــٍيّ ومتن ــٍي غن ــوروٍث ثقاف ــن م ــن تثمي ــع بي ــزة، تجم ــة متمي ــة وفني ثقافي

هــا الجمهــور الواســع وتســهم  عــاٍت ثقافيــة حديثــة يُؤمُّ وإنشــاِء فضــاءاٍت وُمجمَّ

ــة. ــة الحضري فــي التنمي

ــر ومهــم مــن المقومــات والمؤهــات التــي تجعــل منهــا  ــاط عــدد كبي وللرب

ــا  ــت وم ــة اكن ــي مدين ــاز. فه ــامي بامتي ــم اإلس ــي العال ــة ف ــة للثقاف عاصم

ــة  ــرف منظم ــن ط ــنة 2012 م ــت س ــات. صنف ــارات و الثقاف ــى الحض ــت ملتق زال

ــهد  ــة تش ــة وعمراني ــع أثري ــدة مواق ــم ع ــث تض ــا« حي ــا عالمي ــكو »تراث اليونس

ــق. ــا العري ــى تاريخه عل

ــال  ــن خ ــة م ــاالت الثقاف ــف مج ــي مختل ــزة ف ــاهمات متمي ــا مس ــا أن له كم

ــك عــن أنهــا ألهمــت  أعمــال علمائهــا وأدبائهــا ومثقفيهــا وفنانيهــا، ناهي

ــن. ــامين العالميي ــن الرس ــرًا م ــددًا كبي ع

وتحتضــن الربــاط عــددًا مهمــًا مــن األقطــاب الجامعيــة و مراكــز البحــث العلمــي 

و الخزانــات والمتاحــف والمؤسســات الثقافيــة والفنيــة والمهرجانــات والمعــارض، 

ــن  ــن م ــة والف ــة والمعرف ــوم والثقاف ــاالت العل ــن بمج ــة للمهتمي ــا قبل ولكه

مختلــف أنحــاء العالــم.



   أهم المعالم التراثية لمدينة الرباط

موقع شالة  

تعــد »شــالة« مــن بيــن أقــدم المواقــع األثريــة فــي المغــرب، حيــث بنــاه الفينيقيــون 

فــي القــرن الســادس قبــل الميــاد كمركــز تجــاري علــى المحيــط األطلســي. ثــم 

ــث  ــن الثال ــي القرني ــادي. وف ــث المي ــرن الثال ــي الق ــان ف ــار الروم ــتوطنه التج اس

ــه  ــيدوا ب ــم و ش ــن ملوك ــرة لدف ــون مقب ــذه المريني ــادي اتخ ــر المي ــع عش و الراب

ــة  ــز لدول ــاري المتمي ــن المعم ــا للف ــّد نموذج ــات تع ــدة بناي ــة وع ــجدا ومدرس مس

بنــي مريــن، كمــا أحاطــوا الموقــع بســور خماســي األضــاع مدعــم بعشــرين برجــا 

ــات، أكبرهــا وأجملهــا البــاب الرئيســي للموقــع المقابــل للســور  مربعــا وثــاث بواب

ــح. ــاط الفت الموحــدي لرب

السور الموحدي  

ــض  ــد بع ــث يجس ــادي حي ــر المي ــي عش ــرن الثان ــي الق ــور ف ــذا الس ــيد ه ش

خصوصيــات الهندســة المعماريــة الموحديــة. يمتــد مــن غــرب مدينــة الربــاط حتى 

جنوبهــا. ويبلــغ طولــه 2263م  وعرضــه 2.5م وعلــوه 10 أمتــار. وهــو مدعــم ب 74 

برجــا، كمــا تتخللــه 5 أبــواب أهمهــا بــاب الــرواح التــي تضــم اليــوم معرضــا للتحــف 

الفنيــة.



السور األندلسي  

يجســد هــذا الســور بعــض خصوصيــات الهندســة المعماريــة األندلســية، حيث 

شــيد فــي القــرن الســابع عشــر مــن طــرف المورســكيين بعــد انتقالهــم مــن 

األندلــس إلــى المغــرب. يمتــد مــن جنــوب المدينــة إلــى شــرقها علــى طــول 

ــراج عــدة مســتطيلة  2400م. وهــو علــى غــرار الســور الموحــدي مدعــم بأب

الشــل.

قصبة األوداية  

ــة  ــة المرابطي ــة المعماري ــات الهندس ــن خصوصي ــة بي ــذه القصب ــع ه تجم

ــون  ــيدها المرابط ــد ش ــة. فق ــية والعلوي ــة و الموريسكية-األندلس والموحدي

ــة علــى  ــة للمدين ــي عشــر الميــادي لتكــون قلعــة محّصن فــي القــرن الثان

مصــب وادي أبــي رقــراق. ثــم ازدادت أهميتهــا فــي عهــد الموحديــن الذيــن 

ــن  ــم م ــد قدومه ــكيون بع ــتوطنها الموريس ــم اس ــا. ث ــا رباط ــوا منه جعل

األندلــس فــي القــرن الســابع عشــر، ثــم شــيد بهــا العلوييــن عــدة منشــآت 

ــة. ــرج صقال ــق وب ــع العتي اكلجام

مسجد حسان  

يعتبــر مســجد حســان مــن بيــن أهــم المبانــي التاريخيــة العريقــة لمدينــة 

الربــاط  ومــن أعظــم مســاجد الغــرب اإلســامي، شــيده الســلطان 

الموحــدي  يعقــوب المنصــور، واكن يعــد مــن بيــن أكبــر المســاجد فــي 

عهــده، لكــن هــذا المشــروع الطمــوح توقــف بعد وفاتــه ســنة 1199م، 

كمــا تعــرض لاندثــار بســبب الزلــزال الــذي ضربــه ســنة 1755م. وتشــهد 

ــه  ــل طول ــجد، إذ يص ــة للمس ــة األصلي ــة البناي ــدى ضخام ــى م ــاره عل آث

180 متــرا وعرضــه 140 متــرا، كمــا تشــهد الصومعــة التــي تعــد إحــدى 

ــبيلية  ــدا بإش ــش، والخيرال ــة بمراك ــة الكتبي ــاث لصومع ــقيقات الث الش

علــى وجــود المســجد وضخامتــه، هــي مربعــة الشــل تقــف شــامخة 

ــى  ــؤدي إل ــو، ي ــي ملت ــع داخل ــا مطل ــرا، وله ــا 44 مت ــل علوه ويص

أعلــى الصومعــة ويمــر علــى ســت غــرف تشــل طبقــات، وقــد زينــت 

ــوت،  ــر المنح ــى الحج ــة عل ــوش مختلف ــارف ونق ــع بزخ ــا األرب واجهاته

ــر. ــي عش ــرن الثان ــن الق ــي م ــي المغرب ــط األندلس ــى النم ــك عل وذل



ــاريع واألوراش  ــن المش ــد م ــاط العدي ــة الرب ــن مدين تحتض

ــل  ــزت أو يتواص ــد أنج ــل الجدي ــن الجي ــرى م ــة الكب التنموي

إنجازهــا فــي إطــار برنامــج »الربــاط، مدينــة األنــوار وعاصمــة 

ــة ً  ــة وجهــة ثقافي ــة«، تجعــل مــن المدين المغــرب الثقافي

ــداع ــن واإلب ــل الف ــة أله وقبل

اكتدرائية القديس بطرس  

ــة رومانيــة اكثوليكيــة تقــع فــي وســط مدينــة الربــاط، ترتبــط  هــي اكتدرائَيّ

ــاقفة  ــس أس ــر رئي ــة مق ــد الاكتدرائي ــو، وُتع ــة آرتديك ــد المعماري ــة بالتقالي الاكتدرائي

ــة فــي عــام  ــاء الاكتدرائي ــدأ بن ــاط، وقــد ب ــة فــي الرب ــة الاكثوليكي األبرشــية الروماني

1919م، وافتتحــت فــي عــام1921م، وُأضيــف برجــا الاكتدرائيــة المرتفعــان علــى أفــق 

الربــاط عــام 1930م، وُتعــّد الاكتدرائيــة حالًيــا مقــًرا للمجتمــع المســيحي الرئيــس فــي 

ــا. ــاط، وُيقامــم فيهــا القــّداس يومي ــة الرب مدين

متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر  

يعتبــر متحــف محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعاصــر أول مؤسســة 

متحفيــة فــي المملكــة خصصــت  للفــن الحديــث والمعاصــر. دشــن فــي 

أكتوبــر 2014 بقلــب مدينــة الربــاط، ليلبــي المعاييــر الدوليــة للمتاحــف. 

وتجســد الهندســة المعماريــة للمتحــف العاقــة الوثيقــة بمعمــار 

ــا. المدينــة شــلا ومضمون

احتضــن متحــف محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعاصــر منــذ 

ــارض  ــة، ومع ــارات الفني ــف التي ــن مختل ــارزة م ــماء ب ــال أس ــه أعم احداث

دوليــة والعديــد مــن المبدعيــن المغاربــة. ديناميــة تشــي بالتاكمــل بيــن 

ــى  ــاح عل ــاف واالنفت ــن لاكتش ــا رديفي ــة، باعتبارهم ــياحة والثقاف الس

ــداع ــن واإلب الف



المسرح الكبير  

يتخــذ المســرح الكبيــر فــي الربــاط موقعــًا مهمــًا فــي فضــاء شاســع غيــر بعيــد 

ــر  ــس. ويعتب ــد الخام ــح محم ــان، وضري ــة حّس ــن صومع ــن التاريخيتي ــن المعلمتي م

أحــد روائــع اإلبداعــات المعماريــة للمصممــة العالميــة زهــا حديــد التــي اســتوحت 

ــورات  ــدث التط ــع أح ــع م ــي تقاط ــي ف ــاري المغرب ــراث المعم ــن الت ــا م تصميمه

ــرح  ــر مس ــاط أكب ــي الرب ــر ف ــرح الكبي ــح المس ــال، ليصب ــذا المج ــي ه ــة ف الفني

فــي أفريقيــا والعالــم العربــي وإضافــة كبــرى للمشــهد الثقافــي المغربــي ورمــزا 

ــة. ــة المملك ــة لعاصم ــة والفني ــة الثقافي للنهض

برج محمد السادس   

يقــع بــرج محمــد الســادس علــى الضفــة اليمنــى لنهــر أبــي رقــراق الــذي يفصــل 

ــغ  ــا، إذ يبل ــي إفريقي ــى ف ــرج األعل ــر الب ــا. ويعتب ــة س ــن مدين ــاط ع ــة الرب العاصم

ارتفاعــه 250 متــرا وعرضــه 35 متــرا، معلمــة هندســية تبــرز غنــى البعــد المعمــاري 

للمغــرب ورمــزا للحداثــة المغربيــة.

المتحف الوطني لآلثار وعلوم األرض   

جــاء مشــروع المتحــف الوطنــي لآلثــار وعلــوم األرض بمبــادرة ملكيــة تهــدف 

إلــى تمكيــن المغــرب مــن التوفــر علــى متحــف وطنــي بمعاييــر عاليــة يمكــن 

ــال  ــن خ ــق م ــي والعري ــة الغن ــة المغربي ــخ المملك ــاف تاري ــن اكتش ــزوار م ال

تراثــه الطبيعــي والثقافــي. 

ســيتم إنشــاء المتحــف الوطنــي لآلثــار وعلــوم األرض باإلقامــة الســابقة 

ــن  ــارات ضم ــز 7 هكت ــاحة تناه ــى مس ــي عل ــرال ليوط ــام الجن ــم الع للمقي

ــي  ــة ف ــذه المؤسس ــر ه ــاط، لتنصه ــة الرب ــط مدين ــي بوس ــب العمران القط

إطــار تراثــي وثقافــي غنــي يعــززه قربهــا مــن وادي أبــي رقــراق مــن جهــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــز م ــري المتمي ــالة األث ــع ش وموق






