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 1الموروث المعماري للماء بمدينة تطوان

 محمد العبدالوي

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان

 تقديم

ستتامي   تتم إ يتتام تططاتتة تطتتوان قتت  إذا كانت  همييتتة اليتتوامد اليا يتتة 

واليعيتتام قت  تتتا   ولتتف   تت   تطت  الاتت  ف،  تتين كميتتنا تتا  طااتتن العيتتنان

ج  كتن  وتيتا متو تتاد  إال الاليت  تطها إال بعض تا متو تت ون  طهتا تتا إن تا

ا متت   تتتا الاتتوام ف كيتت  ذلتت ي و ييتتا   يمتت  ذلتت ي وتتتا  تت   تتتا ت اتت  تتت

 )اليتتتاد  تطهتتا واليعطتتتو أ    تتيا هن اليططاتتتة الع قتتاف  تتم تعطامتتتا الواستت 

 يا مم  صواياتهي غة األمييةف تح فظ بيوموث ذ  قيية بال

 تتاا اإلنستتتان امن امتتظتت   عتت د  طااتتن متت ا اليتتوموث ن ي تتتة تطتتو 

تولت ف ل  ته ت امته تتا بعطصن الياء واليكانة ال م هنزلها إ ا  والاطا اف ال تم 

ن  طصتتتن اليتتتاء،  تتتم كتتت  اتتتفاته وهاالتتتته،  لتتت  ستتتلوكه جهتتتة، تتتتف تتتت تي

جهتتة تانيتتة،  ادف  وتصتتوماته وههاسيستته ونظناتتته وتطلعاتتته ونينمتتا، تتتا

 الخصواياففتا هميية م   الايية وهكس   الي  طة  م م ا الا ن بعض 

بعض تظامن م ا اليوموث  ف  م م ا الياا  تاامبة وس  

اليوموث العينانم واليعيام  للياء  وذل  تا      نضو صواياته 

والوقوف  ل  جوانب تا ال ناث الينت ط بالياء ونينما بالي  طة 

 اليططاة للياءف سكان تطحهاالس خ ص اليكانة النتز ة واليعطو ة ال م 

اتتتتلف اليا يتتتتة ال الي  تتتتة والعصتتتتن ة )الح  متتتتةأ بالي تتتتا  ت طتتتتو  اليط

تطو تتا ك يتتنا، تطهتتا تتتا توقتت  استت عياله كليتتا هو ل طتتوان الك تتن  الحضتتن  

فيتا هساستيا ونينمتا قيت  جز يا، وتطها تا مو ه  ث بالي ا  و تدد  دوما ويي

 طتتت وقتتت  تتتف االم يتتتام باليطاتتتلف اليستت عيلة،  تتتم إاتتام تاامبتتتة تعف اإلن تتا 

                                                                 
: بتطوان الماء واإلنسان بمدينة"  م توتو :تعظف اليعلوتاف الوامدة  م م ا الياا  ت  وذة تا بحث هانوه م  -1

اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية   وناقا ها  م ، وال م هضنتها تح  إشناف األس اذ تحي  الطاان"دراسة جغرافية

   ف2006ب طوان، سطة 
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 تو  تت  اليتتاء الصتتالب للاتتنب، وتتتف تطتتاو  تتتا  تتنت طو االد تتامبيتكانيتتاف 

بالطظام الا  ف )ش كة ال و    الا  يتةأ ال   تام  إمتتا تام خيتا قت  يا ولكونته لتف 

 ع   دد  نفس الت وم كيتا كتان  تم الستاب ف  يتا متو نظتام ستكون وي وتتا متم 

  صواياتهي وتا قيية تا ت ا  تطهي

بالمديناة  يمة لتوزيع الماء الصاال  للشار نظام سكوندو أو الشبكة القد -1

  العتيقة

تعتتود الطاتت ة األولتت  لهتت   الاتت كة،  لتت  تتتا نعلتتف، إلتت  نها تتة الاتتنن 

ال اس  اله ن   ل     هبو الحستا  لت  اليطظتن ، بت لي  هن الي  طتة تتا تتزا  

تح فظ ب ق م هيام بُطِم بها، وكتان تتا بطتاء مت ا األ يتنف وتتا اليعلتوم هن تمت  

ينا تت  ال تاتوم وال  يكتتا هن تتدد  وييف هتتا إال تت  و تتنة الييتا ف ولعتت  مت   ال

م ا تا  دك  ب ا ة ت جيا الييا  وتع ئ هتا نحتو هنتناض ه تن  تطزليتة وتهطيتة، 

بالاستف األ لت  تتا اليوجتودة  2وذل  انط قا تتا ت يو تة تتا العيتون اليا يتة

ا تتا اتنف ال طتاءف ق ت  اه وا هت أبيا باب الياتابن وبتاب الطتوادم) الحم الا  ف

واستت ينف  يليتتة تتت  قطتتواف اإل صتتا ، دا تت  الي  طتتة الع ياتتة، إلتت  الطصتت  

األو  تتتتا الاتتتنن الياتتتتم، هستتت يا تاتتتين إليتتته بعتتتض الك ابتتتاف ال ام خيتتتة 

وال صتتن حاف اليي انيتتةف و ييتتا  لتتم تحاولتتة بستتط للعطااتتن اليهيكلتتة لهتتت   

 فتا ناط تع ئة الييا الا كة ووييفة ك  تطها دا   نظام ال و    انط قا 

 فأ30، ص نسفال) المياهتوزيع ل لشبكة القديمةللعناصر المكونة ا -1-1

اتغين هو هتوض ت ييت  الييتتا ، ومتو   تامة  تا اتتهن    :الصاندو 

 تتادة تتتا   ختت  شتتك  تستت طي ،  ُ طتت   طتت  ستتا لة تخنج  تتيا تتتاء هو هكمتتن 

  ق ت  اتتن ها  تتم وذلتت -إذا كتتان األتتن تتتنوم ا-ل ع ئتة الييتتا  تتف تعال  هتتا 

قطواف الا كةف واليعنوف  ا مت   األهتواض هنهتا نيتن تعنو تة إال لت   قلتة 

                                                                 

 ل    ف هنلب الي ن اليغنبية الع ياة ال م ُجلِب إليها الياء تا بعي  وهساسا تا هود ة اليططاة ال م تا  تيطها، كيا  -2

ة  كان  تع ي   ل  مو الحا  بالطس ة لي  طة  اس وتكطاس تم ف  األول  اس عيل  تيا  واد ال وامن )واد  اسأف هتا الماني

سيا ي  هد له لعااية تلكه تكطاس وه سه  ل  هملها وتساج ما وماتاتها إبو كنان ال   كان السلطان توال  "تاء 

وساا اف الس ي  بها وسام هجط هف وبساتيطهف لكونه  علف هن الياء به قيام هتوم ال  ا وال نيا وهياة ال  د والع اد، وم   ت ة 

سطة وهم  تكطاس   صن ون  م م ا الياء تصنف اليال   م تلكه" سعي  با سعي  العلو  "تومة الياء": تانب تا ت تيا ة 

 االتحاد االشتراكيف 1937 ن طأ،  اتب وتانم ش يدان مؤرخ مكناسابن ز)                قناء  م ك اب هه اث بو كنان بيكطاس

  ف1990 ن طدج 02، األه  2675الع د  -لماا ماليلح  ا-
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نبط وتتتت  او ا )العتتتام يا بعيليتتتاف التتتقليلتتة تتتتا الطتتتاس وهتطتتتاء اليتتتاء والاط تت

 الاطواف وقضا ا الا كةأف

وتسي  ك ل  بالخطوا هو السواقم، ومم ت يو ة  :قنوات التوزيع

ة الطو  والاطن، تس عي  هسب الحاجة تا األنابيب الفخام ة، تخ لف

تا بعض الي ن ال م  ن   م ا  والضنومةف كان  ت لب  م ب ا ة األتن

الطظام ق   تطوان )كي  طة  اس وشفااونأ، وق   هن  ُعي  إل  اطعها 

تا هم الطو ل  هالياف وكان  الاواد س  3تحليا  م اليكان اليسي  بالط ف اليا

تا هيث   هان ت  ا طان ا الفخام، ولها)هجزاء تا الاطوافأ تصط  ت

قطنمياف   س  األك ن تطها اله واء الطنف األاغن تا األن وب اآل ن 

هتطاء  يلية ال نكيب والنبطف وباإلتا ة إل  ذل ،  ين الاَط او ا كانوا 

 س عيلون، هتطاء إقاتة الا كة هو هيا اإلا ح وال نتيف، تادة الهية 

يس ك  هو تا ت ا  تا المغناف والفناناف تسا  مف  ل  ا 4أ)الس قة

بيل ا  األنابيب الفخام ة بع  ك   يلية، ومو تا ه ط  للا كة ت انة 

 وا بة منف ق تهاف 

وت كتتون شتت كة ال و  تت  تتتا قطتتواف م يستتية وتانو تتة و ن يتتةف وتل اتتم 

كمين تطها  ط  ناط تسيب ب ين ن اليتاء  ييتا بيطهتا، وتعيت   تم نست  تك تا تتا 

 لياء إل  ك  األتاكا الييكطة دا   الي  طة الع ياةفإ صا  ا

)جي  تع اف وِتعَت أ وستيي  كت ل  ألن شتكلها  ات ه إلت  هت   :المعدات

تا تع ة اإلنستان )هستب تصتن ب تعظتف اليست  وبياأف ومتم   تامة  تا  نيتة 

تس طنقة  م الغالتب وال  ع ن هتا ات هف وتستيب بيتنوم اليتاء تتا قطتاة شت كة 

استت عيا  الييتتتا ، و تت  شتتنوا دقياتتة وه تتناف تحتتت دة  ال و  تت  إلتت  تكتتان

 او ونف ونييز  يها بيا   ة هنوا ، هميها: ض طها الاط  

 ومتم اليحطتتة المانيتة بعتت  "الصتط و " التت    يتن  يتته معاد  القساامة :

اليتتاء، وتطهتتا  تت ف تو  عتته  لتت  الاطتتواف الفن يتتة، بعتت  ال  كتت  تتتا اتت هي ه 

ن الت   ت يت   يته تيتا  الفتيض اآلتيتة تيتا كيا هنها قت  تت    لت  اليكتا ؛وناا ه

  عنف بالعا ةف

                                                                 

ت ، ومتو الطتيا الصلصتالم  تم الغالتب،  صتط  تطته الفختام بيخ لتت  هدواف  -3 ومتف الحن يتون اليات غلون  لت  تتادة الط فه

 االس عيا  الييكطةف

عماد  الاراوين  -تع ون بز ت   لصت   لت  قتواد س اليتاء"،  تم النمتونم )هبتو الع تاس ههيت أ  "الس قة: اوف ك  ان -4

    )تخطواأف  201ص ، ال زء المالث، في تاريخ تطاوين
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 و  عل  األتن بلنية  صب  يها اليتاء اآلتتم تتا الاطتاة معد  كأس عدل :

اليزودة لها، بحيث إذا ات ألف مت   اآلنيتة  تاد اليتاء إلت  ت تنا  الط يعتم )ه  

إذا  الاطاة األمأ دون هن  فيض  و  همتية تكان االس عيا ،  ياتا   َت َ  اليتاء

تنف تتاء اآلنيتة اليي لئتة  امجهتاف  است و  تت  ه لت  األن توب المتانم الت    َصه

ولصتتاهب متت   اليعتت ة الحتت   تتم نتتنف تتتا  اتتاء تتتا اليتتاء دون الستتياح لتته 

بصتتن ه هو إتتتنام  إلتت  جهتتة ه تتن  دا تت  هو  تتامج تحلتته   تتن قطتتواف هو 

ط يعيتة نحوماف وإذا ه ث،  ين الفا    تننف  لت  إ تادة الوتت  إلت  هال ته ال

 ب تن تا قاتم ال ل ، تح  اا لة نناتة تالية وت د  يةف

 ب  شت ه ستطحمف تات   تادة  تم معد  الفيض ُُ : ومم هش ه تا تكون ب ِ

تستت و  هقتتت  تتتتا التتت   توجتتت   يتتته الاطتتتاة )الختتتطأ، ومتتتم ت طيتتتة بالح تتتامة 

ولهتتا تفهَ تتن )تختتنجأ لليتتاء  تتم تستت و  قعنمتتا  ستتيب بصتتنف  ،5و"ال ُّفهطتتة"

، وبال الم  امج الاطاة الي صتلة بهتاف ولت ل ،  ينهتا تستي  ه ضتا الييا   امجها

بيعتت ة الييتتا  ال ام تتةف وليستت غ  متت ا الطتتو  تتتا اليعتت اف هتت  ال صتتنف  تتم 

 م   الييا  بيا شاء وكي   ااء دون ت ابعة هو اه  اج تا ل ن ه  كانف

 لتتة" واهتت ة هو تتتا  ستتي  ه ضتتا : وتح تتو   لتتالمعااد  البساايطة  "  

 بعض الانوهاف اليي انيةف اليانب، هسبب

 ومم ال م ت و ن  ل    ل يا، ه  تانبيافالمعد  المركبة : 

 "ومم تعت ة هكمتن تعايت ا تتا هيتث تنكي هتاف وستيي  كراع الفلوس :"

تت  التت جاج"ف ومتتم   تامة  تتا تعتت ة قستتية  كت ل  ألنهتتا تاتت ه  تتم شتكلها "ِمجه

لاطتتتواف م يستتية تط هتتم  طتت ما قطتتاة م يستتية، و طهتتا ت فتتن  ت يو تتة تتتا ا

 المانو ة ال م ت ص  باليع اف ال سيطة والينك ةف

ونظتتنا ألمييتتة اليتتاء كعطصتتن هيتتو ، وتتتا  طنهتته تتتا هساستتية، وهناتتا 

،  تين مت ا الطتو  تتا تعت اف الاستية ا ل  تا ق   لح  به تا هتنام هو نينم

"كنا  الفلتوس" نال تا تتا تاتام  تم هتتاكا  تطتة كاليستاج  وإقاتتة قاتتم ال لت  

 ية واأل يانفففودوم األ 

ومو اسف ااط ح  طل   ل  "الصتهن  " الت    ط هتم إليته تتا  :العقد 

 تتتاض تتتتا اليتتتاء و اد  تتتا كتتت  االستتت عياالف ال ا ليتتتة، بحيتتتث إن ال تتت بين 

ا، اليحكف وتنومة االق صاد  م الياء وتتيان است ينام ة هتتا اليتاء اليت ج  

                                                                 
تتة" ومتتم تتتادة الهيتتة تستت خل  تحليتتا تتتا اتتخن الكلتتس، وتستت عي  كميتتنا  تتم ال طتتاءف وتااوت هتتا لعواتتت  ال عن تتة هتتت ا وهاتتلب تتتا " -5 ُّفهطَ ال 

  اإلسيط ف
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إلت  تعت ة قستية اق ض  ت يي  مت   الييتا   تم تمت  مت   اليحطتاف وإتناممتا 

ل و  عها تا ج     لت  تست في  ا   تن ا بستا لة الات كةف ومتم قليلتة الوجتود 

  م ش كة ال و   ف

ومو   امة  ا هن وب هو هكمن تا الفخام  وت   تم  :الطالع والَمْشر 

وتتت   يتتود ، و  صتت  ب ستتفله ت اشتتنة باطتتاة الييتتا  الن يستتية هو المانو تتة، 

بيع ة ك س     هو نينما، هو تصتن فه نحتو  وب     تاب  سيب بطزو  الياء

تتنب الت    تتزود اليحت  "بالتت ا  "، هتتا التت     تط تتانو    تتنف و عتنف الياه

 صتنف الييتا  نحتو وهت اف استت ه كية ه تن   يستي  "بالختامج"ف وت فتتاوف 

امتفا تاف مت   األنابيتتب هستب ا غنا يتتة اليكتان، لت ل  ن تت  بعضتها ال  علتتو 

ستتط يي ناف،  تتم هتتيا هن نينمتتا  نتفتت  بيتتا  تو  ستتطب األمض إال بتت عض ال

 انب تا ت ن اف وم ا ال  تا ا  تم االمتفتا  تتا شت نه هن  تدتا جن تان اليتاء 

 م ك  تع اف نفس الخطف و حاا األن توب هو األنابيتب بياتام ت طتم  تم شتك  

تحت ب وبتام   لت  إهت   هجتتزاء ال ط تاف الستفل  للواجهتة الخامجيتة للي طتت  

ستكون وف ولهت ا الاتك  الي طتم الياتوس وال تام  نطتاء الينت طتة بات كة نظتام 

تطتت ت   تتم اإلاتتام ال  تتزاح إال  طتت  الضتتنومة تتتا اتتنف الاطتتاو ا ليعا طتتة 

ا يعتة ال ن تان هو إاتت ح  طتب تتتا، ومت ا هتتن توكتتو  إلتيهف دون ستتوامفف 

و سي  اإلاام الي طم وتا ب ا له "بالطتال "، كيتا هنته" طل   لت  اليعت ة ال تم 

ان اتة ال و    ال استتيف ال و "ف6ليتتاء لياستف  لتت  الت وم ونينمتتاففف طلت   يهتا ا

 تادة )كيتا  ، كيا متو الحتا  بالي تا  الن فتمكوه ة للاياس  ات  الزتاتع ي  

همييتة الستهف الحظ وتوقت  اليستكا تتا  تط  لت   هساستاتاتوم ، ولكتا ستي تمأ

   ال و   ف

اليا يتة الُيعت  ة )ساا اف  يوتيةأ:  طل  مت ا اللفتظ  لت  الطاطتة "لَقْنا" 

واليهيتت ة ل ستت عيا  تتتا اتتنف  اتتتة الطتتاس وال هتتا ف الوا تت ة  لتت  الي  طتتة، 

وتسي  ك ل  بالفساية: "تطلت   طت  العتنب  لت  تتا  ُعهتنف  طت نا بالخااتة، 

، و اابلهتتا تتتا هيتتث وييف هتتا تتتا  عتتنف  تتم تطتتوان "7و اتتا  لهتتا ه ضتتا بيلتتة

                                                                 

  )تخطواأف 122، ال زء المالث، ص عمد  الراوين في تاريخ تطاوين -النمونم )هبو الع اس ههي أ  -6
-)تخطتواأف و"ال يلتة: هتوض الطتا ومة، وتناد هتا  تم االست عيا  ههيانتا لفظتة  184ص  واليصت م نفسته، اليدل  نفسه -7

الماااء فااي الفكاار  -1996-ومتتم باإلستت انية واإل طاليتتةففف"، هستتب تتتا ومد  طتت  بطع ت  د )تحيتت  بتتا   تت  العز تتزأ  -ة ص ت

    ف232اإلس تية، ص  "، ال زء الناب ، و امة األوقاف والادوناإلسالمي واألد  العربي
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 ومةف وإليهتتا تط هتتم بعتتض  طتتوا هو الستتاا ة العيوتيتتة وههيانتتا الطتا 8بالحطفيتة

   )قطوافأ تو    تيا  الا كة الا  ية )كيا مو تم    م النسف ال  سيطمأف

وتتا متت   "لاطتتا" ال تم تتتا  التت  قا يتة إلتت  اآلن  يكتتا ذكتن "قهطتتا" بتتاب 

الي صتتت  اهطتتتا" لالعاتتت ء، و"قهطتتتا" بتتتاب ال تتتوف، و"قهطتتتا" بتتتاب الصتتتعي ة و"

)الي صتلة بزاو تة ستي   هبتم  الوستعة و"قهطتا" الصتعي   بضن ب  او ة سي  

 و"قهطتتا" الختتنا  الي صتت  ب تتات  نتتي ن بحوتتتة اليطيتتن، و"قهطتتا" الع تتاسأ

و"قهطتا" الستو   )هتتام الزاو تة الن ستونيةأ "الك يتن ، و"قهطتا)وسط نيام العيونأ

الفتتوقم و"قطتتا" الحتت اد ا هو قتتوس الحيتتام و"قهطتتا"  ناتتة العطتتام ا، و"قهطتتا" 

ات  ستي    لتم بنكتة و"قهطتا" لت   ن  تةففف وتتا هشتهنما: الطالعة، و"قهطا" ج

وتعتتت ة  ،"قهطتتا" بتتتاب العاتت ء، و"قهطتتتا" بتتاب ال تتتوف، و"قهطتتا" بتتتاب الصتتعي ة

اليوجود  ل   ييا الختامج تتا الغنستة الك يتنة إلت   ناتة  و"قهطا" بالخنا  ا،

اليات م، و"الاطيتتو  دَ ال طتتو " قتتنب  او تتة ستتي   بلفايتته ) تتا  ستتام الهتتابط 

 ناي ة ال ات  الك ين إل  باب العا ءأ تا

                                                                 
المنجاد فاي اللغاة  الحطفية: هن وبة ذاف لولب تَُزجُّ  م تاب تا الحوض السه ِفهناغ الياء تطه  طت  الحاجتة"، هستب تعن ت " -8

ف وتا مطا، وتا باب ال ات يه،  تين 158، الط عة السابعة والعانون، تطاوماف دام اليان ، بينوف، ص -1986- واألعالم

لساب   فن  بيا الحطفية )الطاطة اليا ية ال م كان  ت ااة وت صلة ب  ام ت ط ، تا جهتة الختامج، وهيتث ال عض كان  م ا

كان  تصلها الييا  ال ام ة  يهاأ  ل    ف الطا ومة ال تم كانت  تعزولتة  يتا ستواما  صتلها اليتاء تتا تح هتاف هتتا الستاا ة 

  ييكا هن تكون  م اليوتعيا تعاف 
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تقريبي لجانب من نظام توزيع المياه داخل  الشبكة القديمة  -رسم تبسيطي

 بتطوان
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 الياء

 هوض ت يي  الييا 
 )الصط و أ

 تع ة الفيض

 تع ة الاسية 
 "كنا  الفلوس"

 لاطا

تع ة   ا ة

 الفيض

 تع ة الاسية 

 ض الخواصبع
 تنا    يوتية

تس  ، تيضاةأ )هيام،  

تيا  الصنف  تحن   النه 

 الصحم

اس عياالف  م هنناض 

   هية
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 فاليص م: اس  واباف وتحايااف وتعا طة تي انية شخصية    
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ومطتتام ت يو تتة انتت تنف نها يتتا تمتت  "قهطتتا" األتنانكتتاف )ق التتة  او تتة 

 اهطتتا"ل"وتتت ث هقطيتتة بزناتتة ال ان  اتتن و الفاستتم، وكانتت  تستتي  لَاهطتتا الك يتتنأ

وتعت ة  طت  نها تة  ناتة  ز يتان  ف9 اشتن بزناتة اليات م اهطتا"لو" ساهة الل تاد 

ة تنبيعتة ال ستتفي  ستي   الطتاجم بتتالعيون، وتعت  اهطتتا"ل")هوتتة األتنانكتافأ، و

)هتتام تتتزامة ستتي   بنكتتةأ، اليعتت ة العيوتيتة  تتم دمب الخطيتتب هتتتام تستت   

ل  ني نة و"لاطا" الي ص  ب اب تست   ابتا اتالب )جتات  الاتحيثأ واليعت ة 

  ال م كان  بال زام ا نين بعي  تا الغنسة الك ينة، ونينماف

ال ن تان بته توقت  اليتاء  تا ت ب اإلشامة إل  هن بعضا تطها كان قت  و

 2003ه يت  إليته لت عض األستابي   ت   شتهن   طتا ن و  نا تن تتا ستطة  ولكطته

 ،2004تف توق  تنة تانية ليعاد ال ن تان تالمتة تطت  األست و  األ يتن تتا  طتا ن 

وتت    الغنستة الك يتنة و ناتة اليات م،  الحتوف الات  ف كال م  تم ستاهة ستو 

  هتاو  تت م  يا، ونينمتا تتف وتطهتا تتا  تف توق  تانية ألس اب نين واتتحةف

 بيتتاء شتت كة تيتتا  الوكالتتة اليستت الة ال يا يتتة ل و  تت  اليتتاء والكهنبتتاء هتتامبط

 ف    الطص  المانم تا الس عيطياف وب ا ة الميانيطياف

وتع  تن "لاطتا" إهتت   اليحطتاف اليهيتتة دا ت  شت كة ستتكون و، ليتا هدتتته 

نمتتا بهتت ا الي تتا  ف وتكاتوتدد ته تتتا  تت تاف دا تت  الوستتط الحضتتن  الع يتت 

 ف"10  ع  ن بح  "إه    صواياف اليعيام الحضن  اإلس تمففف

يتاء ليتا ال ايه ع وة  ل  ال انب الياد  له   "لاطتا" والي يمت   تم تات  

،  تتين اإلنستتان بط عتته ُج تت   لتت  جعتت  اليتتاء تصتت م إ حتتاء وتيتت ان ه ح اجتت

ا ستاكا اليططاتة وال  ات   تا مت  )كيا ستي تم  ييتا بعت أف إب ا ، ووسيلة تع ين

جعتت  تتتا بعتتض ناتتط اليتتاء )لاطتتا بالخصتتوصأ ت تتاال ألنتته الي حتت ث  طهتتا، 

، وك نتته بتت ل   ن تت  هن   حتت ث لليتتاء  تتا بعتتض ههاسيستته لل ع يتتن اليتتاد 

ال تام   تا تتاء تعطتو ف ومت ا تتا قت   اتام  و ست ط ط تتا التطا  والز ن تة 

                                                                 
"وللاا ت   اشتن بعتض  تتام  لله تنةف 12، قا ت  تطتوان هوا تن الاتنن م ن تة  1200-1179]تحي   اشتننس ة إل  الحاج  -9

هيتن تطهتا طب طوان وناهي ها وتا ذلت  "الاطتاة الواقعتة  تم  ناتة اليات م بتيا جتات  لتوق  ودمب شتن اء و انف ومت   الاطتاة  

  الاطاة   تيهتا تتا الت ام ال تم كانت  لعاشتن اليت كوم ومتم الياء الغز ن و س في  تطه الطاس واليواشم كميناف و اا  هن تاء تل

تاااريخ  -1963-د )تحيتت أ و،  تتا داوالتت ام الواقعتتة  تتم قعتتن التت مب الي اتت  ل لتت  الاطتتاة ففف وتعتتنف اآلن بتت ام بطونتتة"

تعنتت   ف وقت 263ص  ، الط عتة المانيتة، دام كن يتاس للط ا تة، تطتوان،4المتانم"، العت د  زء ، الاسف األو  تا التطوان

  ف 1994م   اليطا ة اليا ية بع  تعطيلها إل  تحو   وييف ها تا هطفية إل  تح  ت ام  ب ن ي  تا ال ل  ة تط  نون ن 
10 -“Un detalle caracterìstico de la arquitectura urbana muslìmica es el gran nùmero de fuentes 

pùblicas...”, in Anuario-Guia Official de Marruecos -1924-, año III, Idetorial Ibero-Africano-Americana, 

Madrid, p.313. 
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و  طتا بتاب العات ءق وتطهتا ،ال م ت ييز بها بعض هشهن م   الحطفيتاف العيوتيتة

و ع  تتن ا  يتتام اليوقتت  واليظهتتن العتتام  ،  لتت  ستت ي  اليمتتا فقطتا بتتاب ال تتوف

تكات   لت  همييتة  طصتن اليتاء  للحطفياف وتح تو  إااممتا الخامجمفففهدلتة

 تتم تطظتتيف الي تتا  الحضتتن  الع يتت  وميكل تته ودالالف اليتتاء الي عتت دة لتت   

"لاطتا"  طت  تت    الي  طتة تتتا  قتااطم الي  طتة تطت  نات ة الطتواة األولت ف  يوقت 

شت نه هن  تتو ن للاتادم إليهتتا ولل هتا ف اليستتوقة تتادة هيو تتة )اليتاءأ قتت   صتتعب 

االم  اء إليها  م ت تا   تنف تت جيا الييتا ف ومتو ستلوم إجناء لته هكمتن تتا 

 فإ  ابية داللة

والي  تتت   تتم همتتف تكونتتاف متت   الحطفيتتاف  تت مم الاييتتة اليعطو تتة ال تتم 

ي  طة لعطصن الياء، ذل  هنهف لتف  ع  تنو  تتادة ل ست ه م  اتط هوالما سكان ال

ب  جعلتوا تتا تعظتف الحطفيتاف العيوتيتة، الستييا الواقعتة تطهتا قتنب األبتواب 

الن يسية، تطالف تا ية تخ ز   م كيطون هتا تعظتف تظتامن هيتاتهف الحضتن ةف 

   فطا الحن يون  م الز ن ة والطا  و   تصتوم نتاب  تتا اإلمث الحضتام 

واليكوناف الماا ية اإلس تيةف  اس عيلوا،  لت  ست ي  اليمتا ، التزلي  والن تام 

لهتا ففف ال الي  يا  م ك ابتة   تاف قن نيتة وههاد تث ن و تة وهكتف وهبيتاف شتعن ة

ذل  بختط  نبتم هاتي ، و تم تطاست  تتام بتيا اليتواد و ،الة بيوتو  الياء

يتاف العيوتيتة متتو  اليس عيلة والط  اليطاوشف ك  مت ا جعت  تتا مت   الحطف

ت اليتتة وجياليتتة ذاف دالالف ت عتت دة  تتم ذاكتتنة الاتتااطيا والوا تت  ا، وتعتتالف 

ف كيتا هن اليعت اف والحطفيتاف الخااتة نال تا تتا 11هضتام ة وهضتن ة ت ييتزة

كانتت ، وتحيطهتتتا الي اشتتن، هتتتتاكا تحظتت  بعطا تتتة  ااتتة وتصتتت م تن يتتته 

طهتتا ههتت  العطااتتن واستت ي ا ، وهشتت ه تتتا تكتتون تا ستتةف الاتتمء التت   جعتت  ت

 اليعيام ة الي ييزة وهكس ها، ت  الزتا، ااب  ال ناث الحضن ف

وكتت  متت   العطااتتن )ههتتواض ال  ييتت  وقطتتواف ناتت  الييتتا  وتخ لتت  

تع اف ال و    والحطفياف العيوتيةأ كانت  تعيت   تم انست ام وتطاست  ت يطتيا 

العطااتن تيطا له ا اليتوموث هستا الستين التوييفم تطت  إقات تهف وتطتو  مت   

تتنت ط ب طتتو  هدواممتتا دا تت  نظتتام ال و  ت ، تتتا جهتتة، ومن تتة اإلنستتان  تتم 

 إجناء الييا   م ك  ت ا  الي  طة ل كون االس فادة ه ف و عالية ال  بين هن  ف 

                                                                 

 11- El Abdellaoui Mohamed -2001–  “El agua de Skundu”, in La Medina de Tetuan: guéa 

dearquitectura, ciudad de Tetuan (Consejo Municipal de Tetuan Sidi Al Mandri)   & Junta de 

Andalucia (Consejera de Obras Publicas y Transportes. Direccion General de Arquitectura y 

Vivienda), Tetuan-Sevilla, pp. 74-81. 
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 عيليتتة ال عييتتن، إلتت  نا تتة د تتو  االستت عيام اإلستت انم األو ، مو تتم 

وث الهيتت موليكمف واه تتنام اليتتوموهضتتوم الييتتا   يهتتا  اتتت  االستت ينام ة 

 تين هنكيتتة ال طتاء كانت  تعيتت   لت  إتيتام تتتا بت ه  الستل  دون م تتته هو  لت ا،

 إتتا ة بعتتض تتا  ييتتز   تناف ال طتتاء وال عييتتن تتت  ،تخن  ته هو ه تت  تهيياته

 الح  مةف

تتتا مطتتا   ضتتب هن  طصتتن اليتتاء، دا تت  الي  طتتة الع ياتتة، كتتان قتت  بلتت  

ضتن  ال اليتت   )الات  فأ وقتت  يا دمجتة  اليتتة تتا االنتت تاج دا ت  الي تتا  الح

 قي : "إذا همدف هن تعنف هضامة شعب تا  انظن  م ت  ط ه"ف

وتاامنة ليا كان   ليته مت   اليطاتلف اليا يتة ال الي  تة كيهت   تكونتاف 

ا هن متت ا الوستتط  اتت   تتي   ،الي تا  الحضتتن  ل طتتوان الع ياتتة، وتتتا  لتت  إليتته

م تة، وتتا ت ات  متو   ت  ال كمينا تا  طااتن مو  ته وتظتامن  ينانيتة وتعيا

 كي  ذل ي  تحالة لل ل  وال تامف

 "مصاادر ماااء ملااوث"شابكة سااكوندو: ماان عاماال مميكاال للمجااال  لاا   -1-2

 و شكال االنتماء والتبني 

أ، 1860مت ا الطظتام إلت  االهت    اإلست انم األو  )تعود ب ا ة الخل   تم 

ا، تطتتت  الحيا تتتة، ات تتتا  اليستتتدوليإن  داد الوتتتت  استتت فحاال بعتتت  ذلتتت ف تتتف ا

 لتت  هستتتس  تخ لتت  الاطا تتافنيتتتن  تتتا سياستتة تتت بين وميكلتتة الي تتا  و

ت  تتا  لت  قت  ونظنة قطا ية، ونين ت كاتلة وال شيولية لوه ة الي تا ،   ي 

كت  الاطا تافف وجتناء متت ا هات ب ال عاتت  تت  الي  طتة الع ياتتة  تم األوتتا  

ولل يا تة اليحليتة  ،وتا  توموتهتا تاستيا بتيا  ت ة تصتالب ال   يعهتا مابتط

الستييا وتسدولية ال  بين الي اشنف  ياذا هن تزف مت   األ يتنة  تم مت ا الات ن، 

 هن اليعيام اليا م ها ب جزء تا اليي لكاف ال يا يةي 

ام ياتتا  ت كن   إن سياسة الي لس ال يا م للي  طتة، تطت  ال  ا تة، لتف تتو

ا  األولو تتاف، لهتت ا اليتتوموثف وه  تته  تتم ذلتت  تح ود تتة اإلتكانيتتاف وإكتتن

ولكتتون هن متت ا ال تتناث  هتتف جهتتاف ه تتن  )و امة الماا تتة، و امة األوقتتاف 

والاتتدون اإلستت تية، وكالتتة تو  تت  اليتتاء والكهنبتتاء، والختتواص ونيتتنمفأف 

وتتتت  ذلتتت ، وتحتتت  تتتتغوااف الستتتكان اليستتت غليا لييامتتته واه  اجتتتاتهف 

  اليحتت ودة قتتام بتت عض األشتتغا ،بعتت  ات طتتا  وتتتندد ،الي واليتتة،  تتين الي لتتس

 تت   العاتت  الياتتتمف وت يمتت  متت    تتم إاتت ح بعتتض التتطاط اليا يتتة للاتت كة 
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تتتم  "شتتيل  ال تت   ف الخااتتتة  1998 97الا  يتتةف   الطستت ة للستتطة الياليتتتة 

بصيانة قطواف تاء سكون و الع    تتا التطاط، است هلك    لهتا اليتواد ال اليتة: 

 ف"12 أ3م 2,5نو   )أ والحصتتتت  التتتت3م 7,5كتتتتيسأ والنتتتتت  ) 55اإلستتتتيط  )

ونفتتس الي لتتس تتت    بعتت  ذلتت   لتت  تستت و  "اتتيانة الطتتن  وقطتتواف تتتاء 

 نين هن اليمين  م م ا ال     مو: ف"13 سكون و والحطفيافففف

ال م  اوم بها بعتض األ توان الت  ا ال دما تة لهتف تح ود ة اإلا هاف  -

 بطن اة اش غا  الطظام وسين  الوييفم، ومو تا  ز    ت ا يا؛

ا  تتناف  ، لتت  قل هتا ونو ي هتتا ،تت   ف ال ل  تتة  تتم مت ا اليستت و إن  -

تتتيطم واتتن ب بتت وم نظتتام ستتكون و  تتم تزو تت  شتتن حة تهيتتة تتتا ستتكان 

الي  طتتة الع ياتتة بيتتاء الاتتنب، واليوا اتتة ال اتتتة تتتا اتتنف اليصتتالب ال ل  تتة 

وتتتيطها اليك تتب ال لتت   للصتتحة  لتت  اتت هية متت ا اليتتاء واهتتن ف ومتت ا 

تط وبيتة الصتحة العيوتيتتة بالي  طتة تتا تيتا  مت ا الطظتتام    عتامض تت  توقت 

  كيا جاء  م كمين تا تاام نما وتحاتن الي لس ال ل  ف

طظتام الع يت  اتُِّخت  كت ل   اليوق  السل م والنا ض الس عيا  تيتا  مت ا ال

الوكالتة اليست الة ال يا يتة ل و  ت  اليتاء والكهنبتاء بالي  طتة، ومتو تا انف 

ا م يسييا: قناماف تط وبيتة الصتحة ومن تة وكالتة ال و  ت   ط طم  ل  هساسي

 تم الاضتاء  لتت  االست عيا  الي تانم للييتتا  دا ت  الي  طتةف ومتتو نفتس التتنه  

وكتان ليمت  مت    ف 14ال   ه  ف به ال ماساف ال م ام ي  باليوتو  بعت  ذلت 

                                                                 

" تحضن 97/1998"تقرير مصلحة األشغال: حصيلة  نجازات سنة  -1998-سي   اليطظن   -الي لس ال ل   ل طوان -12

 ف16مقف 

، 13"، تحضن مقف 1999"تقرير عن األشغال المنجز  خالل سنة  -1999-اليطظن  سي    -الي لس ال ل   ل طوان -13

 ف16ص 
14- * «Il s’agit essentiellement du problème du réseau Skundu et des puits et ressources non contrôlés 

de la Médina. L’étude générale de pollution conclut sur la nécessité de fermer ce réseau et ces puits, 

qui constituent une menace constante pour la santé publique… », S.A.E.M.- Groupe huit -1980- 

«L’environnement en Médina de Tétouan», pp . 111-112. 
    * «Il est recommandé que le réseau skundu soit remplacé». Direction de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire, Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, Division de la 

Planification Urbaine, D.P.H.A.T. de Tétouan –juin 1984-  «S.D.A.U.T. Rapport final, volume I: 

Synthèse des études générales et sectorielles», p. 108. 

   * «Le vieux système de distribution ancestral (skoundou) de la Médina, qui comprend 400 points de 
prise d’eau, est également contaminé. A l’exception des données de 1990, 50% des échantillons testés 

étaient contaminés »,  Agence Américaine pour le Développement International –mars 1992- «Impact 

de l’urbanisation sur les ressources naturelles, Tétouan, Maroc», pp 5-13. 

   * «Par ailleurs, par mesure d’hygiène, le réseau Skundu devrait être totalement éliminé». SDAU de 

Tétouan, INYPSA, Rapport final, mars 1997, p. 18.  
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اليواقتت  والاتتناماف هك تتن األتتتن  تتم ال ع يتت  ب تتند  وتتتعي ها، و تتنض 

 :كمين تا هجزاء الي  طة الع ياة إل  تخ ل  هنوا  ال لوثتيامها  م 

 ها ح  تعظف العيون اليزودة للا كة نين تحيية تا ال لوث؛ -

هاتت ح  قطتتواف ال و  تت  تعنتتتة هكمتتن لل هاتتيف وال لتتوث اليخ لتت   -

 اليصادم، السييا وهن م   الاطواف تكاد تكون ش ه سطحية؛

تتا تستكا آل تن  إن ال زود   ن  ط تاء تا نم ونيتن تحيتم  يتن -

 ستتا    لتت  ناتت  اليلوتتتاف بتتيا اليستت غليا لتتطفس الختتط، الستتييا وهن تعن تتة 

 تعظف مدالء بخ ا ا م ا الطظام تح ودة ج اف

ودون االك تناث باألمييتتة ال ام خيتتة والاييتتة االق صتتاد ة والماا يتتة ال تتم 

اك ستت ها متت ا الطظتتام )شتت كة ال و  تت  الا  يتتةأ وال تتم تييتتز  بتت  وت عتت  متت   

ي  طتتة تطفتتند بتته  يتتا ستتواما  تتم كميتتن تتتا تح و اتتته، والحاجتتة الي زا تت ة ال

الست عيا  تيامتته،  تتين كميتتنا تتتا ال هتاف )وكالتتة ال و  تت  واليصتتالب ال ل  تتة 

والخواصأ  يل   ل  إت ف بعتض تعاليته وه تن  د ت  إلت  ذلت  ب م عتة 

 تلتتوث تيتتا  الاتت كة الا  يتتةففف وكميتتن تتتا متت   ال هتتاف قتت ت  اق ناهتتاف  تتم

ف و يكتتا تصتتطي  متت   اليواق  االق ناهتتاف  تتم تتت ث شتت ن التت خل  تطهتتا

 سيطام وماف:

، وذلتت  ب حو تت  تيامهتتا نحتتو شتت كة تصتتن   التتواد  تااالا الشاابكة -

  ف15دممتف 500 000بحتوالم  1980الحامف م   العيليتة ال تم قت مف تكاليفهتا ستطة 

ا  تت م وتتا متتو تدكتت  متتو هن تطفيتت  متت ا االق تناح  صتتط م بعتت ة  ناقيتت ، تطهتت

ال  تتاوب تتت  الستتكان التت  ا  ستت غلون متت ا اليصتت م ت انتتا و ع  تتن  اليتتالكون 

تا اليلكية العاام ة الخااة نيتن الاابلتة لليستاوتة هو الطتزا ، بت  وتتا  ا  جزء

مدالء تا "ه    ل  نفسه  ه ا بيااتاة ال ولتة إن هق لت  جهتة تتا  لت  قطت  

 م   الييا   ا تطزله"ف

لينا ب طتتوان  تتم تط صتت  الستت عيطياف، وبعتت  وهتطتتاء ان اتتام وبتتاء الكتتو

 ل  الوكالة اليس الة ال يا ية ل و  ت  اليتاء والكهنبتاء بالي  طتة، هقت ت  مت   

 -تس غلة ينوف ان اتام مت ا الوبتاء واإلجتناءاف الوقا يتة الي  عتة –اليدسسة 

ي يو تتة تتتا وببهتا الييتتا  جن تان ميتتن تتا  طتتوا الات كة وإ اتتاف بتيت ف ك

تعطيتت  كميتتن تتتا الخطتتوا وناتتط اليتتاءف وكتتان الهتت ف ووتيتتة الحطفيتتاف العي

                                                                 
15-  S.A.E.M.- Groupe huit -1980-, op. citف, p. 124. 
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األساسم مو إمنتام الستكان  لت  التنبط  تم شت كة الوكالتة اليست الة ال يا يتة 

 ف16ل و    الياء والكهنباء

هن متتت    ،تتتم  ،والي هتتظ  لتت  تستتت و  الستتاا اف العيوتيتتة الا  يتتتة

ظيهتتا اليدسستتة قتت   يلتت   لتت  إ اتتاف جن تتان تيتتا  شتت كة ستتكون و  تتا تع

 10 000، ومتتو تتتا كلتت  هتتوالم  وإ صتتالها، بتت    ذلتت ، بييتتا  وكالتتة ال و  تت 

وتتا شت ن مت ا  تم نظتتن ال هتاف اليعطيتة هن  خلت  نو تا تتا الا تتو   ف17دممتف

ال  م  م لت   الستكان وال خلتم الينهلتم  تا است عيا  تيتا  الات كة ال الي  تةف 

 ومو إجناء قوب  بالن ض  م كمين تا همجاء الي  طةف

اليميتتتن  تتتم متتت ا األتتتتن متتتو العيتتت   لتتت  إتتتت ف  طااتتتن الاتتت كة إن 

وتكوناتها والاضاء  ل  نظتام ال و  ت  كلته ولتيس العيت   لت  إ اتاف جن تان 

الياء  اط، ومو تا  ال  تا قيية بعض مت   ال ماستاف  تم نظننتا ال   تام هن 

تتتناكف الخ تتناف العلييتتة واليهتتاماف الطظتام ال  عطتتم جن تتان الييتتا   اتتط ولكتا 

ال كطولوجيتتة" الي علاتتة ب ع ئتتة الييتتا  ونالهتتا و زنهتتا وتو  عهتتا بتت  وه تت  "

 تصن فها ك ل ف

تحويال هاااا النظااام مان شاابكة تقليديااة  لاا  شابكة توزيااع مياااه صااالحة  -

: و ل  نايض السيطام و األو ،  ين مطتام تتا  ت  و إلت  إقاتتة شت كة للشر 

اح  حظت  با تو  كميتن قطواف ه  مة  ل  شتاكلة الا  يتةف و  ت و هن مت ا االق تن

تا الفا لياف نين هنه  صط م بصعوباف جيتة تيتا   علته اتعب ال طفيت ، ليتا 

  طل ته تتا إتكانيتاف تاد تتة وتعن تة دقياتة ب فااتتي  الات كة، الاتمء التت   ال 

  يكا تحاياه إال بيشنام السكان والعام يا وتسامية اليطظياف ففف

، و  تت و متت ا ض فقا لاابعض األااارا ااالحتفاا  بالشاابكة وتساايير مياهما -

ماتتا  تتم تح تتوا  ألنتته ال  طظتتن إلتت  نظتتام ال و  تت  نظتتنة شتتيولية  االق تتناح

وبطيو تة، بت  جز يتة وقطا يتةف وهمتتف األنتناض اليا نهتة متم است عيالها  تتم 

تستتهي   يليتتة الصتتنف الصتتحم وتطظيتت  اليتتناهيض العيوتيتتة والخااتتة 

طظيت  هدواف وستام الحت ا   العيوتيتة وتطظيت  األ قتة والاتوام  ونست  وت

نات  الطفا تاف الصتل ةففف واالست عيا   تم بعتض الصتطا اف الحن يتة كال بانتتة 

                                                                 
تصن حاف هه  ك ام اليستدوليا  تا تت بين قطتا  اليتاء بالوكالتة اليست الة ال يا يتة ل و  ت  اليتاء والكهنبتاء ب طتوان،  -16

 ف1997تامس 
17 - S.A.E.M.- Groupe huit -1980-, op. citف, p. 125.   
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تتم  وكتت ا بالحياتتتاف واليستتاج ف ومتت ا ال ضتتيي   تتم تيتتاد ا االستت عيا  تتتا 

 ش نه إت ف بعض  طاان ش كة ال و    اليوموتةف

،  ل    تها، تا جز يا وق  تف تط ي  بعض جوانب م   االق ناهاف

الم ث،  ين ال ماساف ال م  افوتا     اليا نه الب اليسدولةفق   اليص

ام ي  باليوتو  لف تا م تاامبة  يلية تو ياية تعي   ل  تنومة الحفاي 

 ل  اس غ   م   اليوامد وت     ش ك ها وإ ادة ميكلة نظاتها و   

 صواياف الي  طة الع ياة وبيا  ضيا للا كة هسا سينما الوييفم بيا 

وتطفي  م   اإلجناءاف  ا ضم اليعن ة ال اتة وال قياة  ن اة ال و   ف يها ا

واألتاكا  أ18دمميا 250 000للعطاان اليكونة للا كة )ومو تا  كل  هوالم 

الا   ة الحساسية  يها وتصادم ال لوث وتسا  ة السكان الاااطيا، ومو 

ةأ تس ا   عي   ل  ت بين م   ئشنا هساسم، ت   ل  إاام  اص )مي

 الا كةف

والظتامن هنته،  تت وة  لت  تتا ذم تت  إليته بعتض ال ماستتاف،  تين واقتت  

الحا   اضم توجيه اس عيا  تيتا  مت   الات كة، بعت  إ تادة ميكلتة الطظتام، إلت  

االستتت عياالف ذاف الطفتتت  العيتتتوتم والطتتتاب  االج يتتتا م وال ن يهتتتم دا تتت  

إ تادة إجنا هتا  تم  ،تتم  ،الي  طة الع ياة وبعض األهياء الي اومة لها، وتطهتا

الحطفيتتاف ال الي  تتة الستتييا تلتت  اليوجتتودة  طتت  هبتتواب الي  طتتة، بطتتاء بعتتض 

الطتا وماف وستتط الستاهاف العيوتيتتة )ستو  الحتتوف الات  ف، الغنستتة الك يتتنة، 

الستتتو  الفتتتتوقم، الوستتتعة، الصتتتت انيا، ستتتاهة الل تتتتاد فففأ و تتتم تخ لتتتت  

فففأ وتاتتغيلها بهت   الييتتا ، ال نبيعتاف )الوتو ة، الياستتييطة، ال ستفي ، الخيتاايا

 ليتتا هن متت   الستتاهاف وال نبيعتتاف تع  تتن تتتا تعتتالف الي  طتتة وتحطتتاف  تتم 

اليستتاماف الستتياهية دا تت  تطتتوان الع ياتتةف وتتتا شتت ن متت ا اإلجتتناء هن  ز تت  

الي  طتتة الع ياتتة جاذبيتتة وموناتتا سيستتامف وال شتت   تتم مد اال   تتام لهتتا، تتت  

 ااتتن األساستتية ال تتم هُقييتت   ليهتتا متت  ال  كيتت   لتت  هن اليتتاء كتتان تتتا العط

و يكتا توجيته كييتتة تتا تيتتا  مت   الات كة إلتت  الحياتتاف واليستتاج   فالي  طتة

 بعتت  إد تتا  إاتت هاف وقا يتتة  لتت  الاتت كة ليصتت ب تتتاء اهتتوما واتتالحاف

و  تت و هن االستت غطاء هو إتتت ف متت   الاتت كة تستت لة نيتتن بن ئتتة  تتم همتت ا ها 

 ذل  هن:وتح اج إل  كمين تا ال وتيب، 

                                                                 
18- S.A.E.M.- Groupe huit -1980-, op. citف, p. 125.     
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تحوم الح  ث ل   اليستدوليا ال  طصتب  لت  جتودة مت   الييتا  بات م  -

تا مو توجه نحو الت خل  تتا الات كة الا  يتة ل هلهتف قتيف اإلنستان واالم يتام 

بيتتا متتو تتتاد  و تتم الاتت  التت    نتتتم ال هتتة الييولتتة وال   عتتامض تتت  

 تصالب اللوبياف الي حكية  م ال  بين الي الم؛

 تت م ال يييتتز بتتيا الع وبتتة )الحالتتة والتت و  مطتتام  لتتط هااتت   تتم  -

 والنا حةفففأ وال نكيب الكيييا م له   الييا  ق   تلوتها؛

الياصود ب لوث تيتا  الات كة متو تلتوث كميتن تتا هجتزاء قطتواف الطات   -

ولتتيس تيتتا  كتت  اليطتتابي  األاتتلية  تطهتاوال و  ت  الستتييا  تتم األجتتزاء الستتفل  

يتان  تم الي تا  بفعت  تهاتيف وتحطتيف كميتتن اليغ  تة لهتاف ومت ا األتتن تابت  للع

أ إلتت  اآلنف وتتتا 1860) 19تتتا هجتتزاء الاتت كة تطتت  االهتت    اإلستت انم األو 

اليدك  هن تكون بعتض تطتاب  العيتون قت  تعنتت  لت عض ال لتوث،  صواتا 

وهن  تت ة هجتتزاء تتتا الي  طتتة بطيتت   تتو  اتتخوم كلستتية بهتتا شتتاو  ت  ا طتتة 

غتتتاماف وكهتتتوف تخ لفتتتة الاتتتك  االت امتتتاف واأل يتتتا  وتح تتتو   لتتت  ت

والعي ف وتا تف،  تين األتتن  اضتم إن تا  هبحتاث دقياتة لل  كت  تيتا إذا كانت  

بعض الييتا  اليست عيلة تفضتم إلت  تيتا  بعتض العيتونف وتعال تة مت ا ال لتوث 

هتن نين تس حي ،  يكفتم إقاتتة شت كة  يوتيتة لل طهيتن الستا    تم اليست و  

كون األتتن قت   تول   تم نصتفه، تتف ت   ت  ال   ال  سيب ب سنباف  امجها لي

شتت كة الطظتتام الاتت  ف لل و  تت  و تت  هستتس وتاوتتتاف ت يتت  بتتيا الخااتتياف 

   الا  ية )ال الي  ةأ والي طل اف اليس   اف النامطةف 

إن تفتتو ض تتت بين قطتتا  الصتتنف الصتتحم لي  طتتة تطتتوان تتتا شتت نه  -

ين  تت ةتتتا تيتتإ تتادة ميكلتتة شتت كة ال صتتن   الا  يتتة بكتت  همجتتاء الي  طتتة، و

تطال تتة بالاضتتاء  لتت  تستتنباف تيتتا  الصتتنف ،  (Amendis)شتتنكة هتانتت  س

الصتحم إلت  مت   اليطتاب  ونينمتا، و لت  ال هتاف اليوقعتة والي  يت  اليتت نم 

األتن ال   علت  بت   شت كة ولكتا بيتوموث تتا م هضتن  ت ييتز  تناق ة ذل ؛

 وتا همف تكوناف الي  طة الع ياةف

ل و  ت  الييتا  دا ت  الي  طتة الع ياتة ههت  العطااتن  ع  ن الطظام ال اليت   

الاو تتة بالي تتا  الحضتتن  للي  طتتة،  هتتو  يتت  جيتتا م ت ياستت  العطااتتن 

واألجتتزاء،  اتته   لتت   لتت  وإبتتت ا  وتتت بين جيتتا م للاتت ن العتتام اليحلتتتم 
                                                                 

د وداوبحيتث إن هجتتزاء بنت هتتا تتتا الي  طتتة الع ياتتة تتتف تهت  يهاف وقتت  ومدف بعتتض ال فااتتي   تتم متت ا اليوتتتو   طتت   -19

 ف328-324، ص الخاتس، الاسف المالث، الي ل  تطوان تاريخ -1966-)تحي أ 
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اليتت نمف كيتتا هنتته  تتدمل تاد تتا لتت اكنة جيا يتتة واج يا يتتة ت اليتتة ت ياستتكة 

عن يتتتة ايلتتتة  تتت ة قتتتنون، ستتتامف  تتتم وجودمتتتا اليكونتتتاف، ول ناكيتتتاف ت

 ؤونواست ينام هنكي هتا الوييفيتة كت  تتا  نتس  تم نفسته كفتاءة وتات مة: بطتا

متت ا االنستت ام، . طون"أ وقتااونو اهتاء و ليتتاء )"تهط ستت ونواتطا  تاليتت  

بيا تخ لت  تكونتاف الي تا  الحضتن  الت   كتان  ييتز الطظتام الات  ف و  تن  

ا تته مت   األ يتنة تت  إقاتتة شت كة ه  متة تات غ  الي  طة  ل  م ا اليست و ،  

و تت  تاوتتتاف ه تتن  هقتت  تياستتكا وتعنتتتة لهتتزاف  طيفتتة بستت ب مااشتتة 

وتتتا  اد وتتت  شتت كة ستتكون و تند تتا متتو نيتتاب جهتتا   ف20هُسستتها وبطياتهتتا

ض الطظتام بنت تته لكتت  تظتامن الخلتت  كيتتا  تاتنف وتتتطظف، الاتمء التت    تتن 

 س  ف  

تطاتيتا ليطاتلف تا يتة ه تن  ه  متة، و عنف الي ا  الحضتن  ل طتوان 

شُن   م إقات هتا  لت   هت  الحيا تةف و  علت  األتتن بالعطااتن اليكونتة لات كة 

الخزانتتاف اليا يتتة ال و  ت  الح  متتة: قطتتواف الطاتت  وال و  تت  وتحطتتاف التت    و

وتيم  مت   اليطاتلف اليا يتة  طااتن تعيام تة تخ لفتة  تا  ف وتحطة ال صفية

لهتتا، ومتت ا  ظهتتن باتتك  جلتتم  لتت  تستت و   زانتتاف  الستاباة وقييتتة إتتتا ية

ال و  ت   لت  ست ي  اليمتا ف ودون الختوض  تم تفااتي  كت   طااتن الاتت كة 

الح  متة وتتتا   صتت  بال انتب ال اطتتم واتتن  ال اتغي  ونينمتتا، ناتتين إلتت  هن 

 همف م   العطاان ت يم   م  زاناف ال و   ف 

 ماإلست انيةف وتط  ت  ومتتعود ب ا ة إقاتة م   اليطالف إلت   هت  الحيا تة 

 تتم تزا تت  تستت ين الستتييا  تتم العاتت  ا المتتاتا وال استت  تتتا الاتتنن الياتتتمف 

تكانتتة  تتم الوستتط لهتتا  تتم تزا تت  تستت ين و ة ال تتم تاتتغلهايستتاهالوهاتت ح  

ومم تخ لت   ييتا بيطهتا تتا هيتث الاتك  والستعةففف ونييتز  الحضن  للي  طةف

  يها تا هيث تام خ بطا ها بيا نو يا:

 :نات توزيع المياه من عمد الحمايةخزا ف

بيح ود تتة  تت دما،  يطهتتا تتتا تتتف تنتييتته وتكييفتته الخزانتتاف ت ييتتز متت   

) تتزان دمستتةأ وتطهتتا تتتا تتتف االستت غطاء وهنستتب الست عيا  واستت غ   ه ضتت  

ك لتت  الي تتاومة للي يو تتة الستتكطية هبتتتم تتت  االه فتتاي بهتتا  تتا استت عيالها 
                                                                 

20 - Saïd Mouline - «Traditions en perdition et contemporanéités sans identité), in: «Sciences sociales 
et phénomène urbains dans le Monde Arabe», (Sous la direction de Mohamed Naciri et André 

Raymond), Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences 

Humaines, Casablanca, 1977, p.224.  
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تميلهتتا باتتام   التت  بتتا   انتتة، هوتتتا هتتم   أCasa Bloque) شتتعيب التت كالم

 عيتت   لتت  تزو تتت  الستتكان باليتتاء الصتتتالب  دمستتتةالوليتت ف وإذا كتتان  تتزان 

الاطتتام التت   هُقييتت  هساستتا ل زو تت   األ تتن  ةالم تتتللاتتنب،  تتين الخزانتتاف 

 نات  الييتتا  وشتتاهطاف كتان  تنبط بتتيا تطتوان وستت  ة وتحط ته وبعتتض الت وم

  بالياء الضنوم ف 

 : لمياه لما بعد االستقاللخزانات توزيع ا ف

تطا ة تو  ة بيا تخ ل  هجزاء الي  طة  15و  ل    دما هاليا هوالم 

السييا  م األجزاء العليا تطهاف ونظنا ألميية م   اليطالف،  ينها  م اوم 

  ل  بطية وإمث مي موليكييا ت يطياف

 تتيذا كانتت  متت   اليطاتتلف تز تت  الي تتا  نطتت   تتم تح تتوا  اليعيتتام   

ن تا  صتا   العيتنان باليت ن ذاف اليواقت  الي ضنستة  تييكا الاتو  وتع  

تات    الحناستة  ليهتا وتناق  هتا بان ظتام  إنها تُكس ه مااشة وتتعفا تست   م

ألميي هتتا  تتم الحيتتاة اليوتيتتة لي يو تتة  ن ضتتة تتتا الستتكان،  لتت   تت ف 

 اليطالف اليا ية ال الي  ةف  

ستتالفم عتتة للطظتتاتيا يتتن تاب)نمنشاا ت ومرافاائ ماأيااة أقخاارة تقليديااة  -2

 ال كنأ

 تت    تتتيا متت ا الطتتو  تطاتتلف ذاف همييتتة تحتت ودة ولكطهتتا ت ضتتيطة 

لكميتتن تتتا  طااتتن اليعيتتام الي ييتتز، ومتتم ال تط يتتم إلتت  نظتتاتم ال و  تت  

الا  ف والح  ثف و ادة تتا  ت ف تاتغي  كت  تطات ة باست ا    تا األ تن ف كيتا 

 ا تا تصادم تخ لفة وت طو ةفهنها ال تس ي  تيامها تا نفس اليص م ولك

 21فياتطْ مَ  -2-1

 تاتام لختزن زاناف همتية  تم الغالتب هو نصت  همتتية، تطل   ل   

وت  ت   تم الغالتب هشتكاال مط ستية  فالستكطية الت وم هفتظ تيتا  األتطتام دا ت و

وهمتتف وتخ لتت  تتتا هيتتث العيتت  واالتستتا ف  تستت طيلة هو دا ن تتة هو امليل يتتة

هتتا ن تت  الح تتن والنتتت  وال ُّفهطتتة وال يتتن والخاتتبف  اليتتواد اليستت عيلة  تتم بطا

                                                                 
فتتة: "الاليتت  تتتتا اليتتاء   اتت   تتتم دلتتو هو قنبتتتة  -21 فيتتاف، تفندمتتتا نُطه تطفيتتاف )تفتتند تطفيتتتةأ: متتم تحن تت  لكليتتتة نُطه

ف "وت يت  الططفتة  لت  نطتاف، ومتم تتا    يت  816، ص -1986- المنجد في اللغاة واألعاالمونحومياففف"، هسب تعن   

المااء فاي الفكار اإلسااالمي  -1996- )تحيت  بتا   ت  العز تزأ تتا تتاء اليطتن  تم توتت ففف"، هستب تتا ومد  طت  بطع تت  د

)وتستتتي  باليواجتتت   تتتم الياتتتن  ف 226، ال تتتزء النابتتت ، و امة األوقتتتاف والاتتتدون اإلستتت تية، ص واألد  العرباااي

 فالييابالكن   و أالسعود ة)
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وتح تت  تكانتتا نيتتن تف تتوح لعاتتتتة الطتتاس دا تت  الي تتا  الي طتتم لليستتتكا هو 

بيهت    وا تتا الفطتتاءف "وتكان هتتا ألمتت  ال يتت  هشتت ه تتتا تكتتون بيكانتتة تحتتناب 

وت طت   تو  ستطب األمض هو  لت   يت  تتعي   "ف22تس   بالطس ة لليسلييا

ستتت  تف وهتتتة وال  ام تتة كيتتتا متتتو الاتتت ن بالطستتت ة )بضتتعة هت تتتامأ ومتتتم لي

 ستتتيب بغتتتنف الييتتا  والطفتتتوذ إليهتتتا  طتتت   ف  ُ ختتت  لهتتتا بتتاب اتتتغينلليواجتت 

وتيانا لحسا االس فادة تتا تيامهتا،  تين الصتيانة ف الضنومة وهتطاء الصيانة

وال طظيتت  ال  تتتيا والاتتاتليا لستتطب الي طتت  اليح و تتة لهتتا وقطتتاة تصتتن   

   السطب نحوما ق ي  ساوا اليطن، هتن تنوم ف تيا  األتطام تا  ل

 بار وأجبا آ -2-2

تع  تتن متت   التتطاط اليا يتتة كميتتنة االن اتتام بالوستتط الحضتتن  للي  طتتةف 

األجه تاب تُ طت  تحت  ستطب األمض ل  ييت  تيتا  ال ن تان ال تااطم  تم  يتت   

ة ف تعتنف تنكتزا ووجتودا  تم الي  طتة الع ياتتأت تن 3 -1)             تحت ود جت ا

 طتت  تحتت  ستتطب األمض ل  ييتت  تيتتا    ُ  األ يتتنة،هتتتا  لتت   تت ف اآلبتتامف 

ان اتتام هوستت  تتتتا بو ال ن تتان ال تتااطم، وت ييتتز بعيتتت  هك تتن تتتا األج تتتاب

تعظتف اآلبتتام شتك  دا ن تاف هتتا األج تاب     تت    خت   ف ودا ت  الي  طتة األولت 

 هشكاال تس طيلةفههيانا 

م ال يييتز بتيا ال تب وال ئتن  تو  ب ال ط يته إلت  بعتض الخلتط الحاات  

اال تت  ف  تتتم والعتتيا بتتيا العطااتتن الوا تت ة والاااطتتتة لهتت ا الي تتا  بفعتت  

" بتتت  هوتتتتة العيتتتون واألتنانكتتتاف كلهتتتا  يتتتون نابعتتتة  ال سيية االاتتط ح:

تتا األمض وجت   يطتا تتا اليتاء  ]ت تن  نطتبحيث تهيا هفتن اإلنستان نحتو ت

متتو ال تتبف  عتتيا اليتتاء ال تح تتاج  واليتتناد بتتالعيا األ يتتنة مطتا ف"23ه طيتا هفتتن

إلتت  الحفتتن ه تت  ت تتن  تيامهتتا، إذ تتتا اليعتتنوف هنهتتا ت تت     لتت  األمض 

باتك  ا يعتمف كيتا هن كليتة ال تب بالطست ة للت عض ال تعطتم شتيئا و طلت  استف 

ال ئن  ل  نفس ناطة اليتاءف واليدست  لته هن مت ا الخلط الخطت  تتف ت و طته  تم 

 تم األبحتاث و ت ف ال عاتت  تعهتا  لت  هنهتا  اليع يت ة 24بعض الوتتا   النستيية

 تعلوتاف سليية واحيحةف
                                                                 

  هسب تع ين هه  اليس  وبياف -22

 ، )تخطواأف 21ال زء المانم، ص  ،ريخ تطاوينفي تا عمد  الراوين، النمونم )هبو الع اس ههي أ -23
تا م   الوتا    يكا اإلشامة  لت  ست ي  اليمتا  ال الحصتن إلت  تتا ومد  تم ست  ف اليكاتتب ال ل  تة للصتحة بالطست ة  -24

ا ألنوا  الطاط اليا ية اليعال ةف  كمين تا اليعت اف ستيي  بتالعيون هو اآلبتام هو  كتس ذلت ف وتتند مت ا إلت  تح ود تة تكتو 

  العطصن ال ان  ال   هوكل  إليه تهية اليعال ةف
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 رح  المياه -2-3

ما بي  طة تطوان وتحيطها الي اوم، ش نها ات ع د م   اليطالف وباا 

م ذل  ش ن كمين تا تطاا  اليغنب وبل ان هوض ال حن األبيض  

الي وسطف و فسن م ا  ل  اليس و  اليحلم ب و ن شنوا إقاتة م   

: و نة الييا ، ا غنا ية تطاس ة، سيادة  ما ة الح وب باليططاة، ليطالفا

  و ن م   الانوا د ع   نيط ال غ  ة الاا ف  ل  اس ه م الح وبففف

اس غ   قوة الياء  م تحن كها لطحا الح وب واليواد و  هاإقات إل  اإلنسان

  ةفففال م ت     م بعض الصطا اف الحن ي

تعتتنوف تتا هن مت   اليطاتتلف اليا يتة ال تاتتام إال و لت  التننف تيتتا متو 

 ل  الي ام  اليا ية اليهيتة هو اليطتابي  ذاف ات يب وا تن وقتو ،  تين ت  طتة 

تطتتوان الع ياتتة كانتت  تح تتو   لتت  تطاتت تيا دا لهتتا )بتتالي ح وقتتا  الحا تتةأ 

 ،25ه تن  بال ط تتاف الستتفل  بتيا بتتاب النتتو  وبتتاب العاتت ء ستت هو   يتسو

"ولكتتا ذلتت  كلتته ال  ُغهطتتم  تتا همهتتاء كي تتان  ،26ه وبهتتا وكانتت  تكفتتم لطحتتا

و ننيتتثف ولتت ل  إذا اناطتت  الطن تت  بيطهيتتا وبتتيا ال لتت  ]الي  طتتة  بيطتتن هو 

   ف"27  طة،  ا  ال قي  ج افففو كمن الزهام  ل  باية األمهاء الي كومة

وتعتتت د وجتتتود متتت   اليطاتتتلف  تتتامج الي  طتتتة  ااتتتة بي اشتتتن كي تتتان 

لوجتتتود الييتتتا   تتتتند ننيتتتث وبوستتتي   وسيستتتة و  28أوهتتت ة 20)هتتتوالم 

دوام بوستي    ُتتنف بتتيا  شتتن الغز تنة، ل مجتتة هن بعتتض األود تة الطا لتتة 

وتحن تت  األمهيتتة كتتان  تت ف بييتتا  األنهتتام ال ا يتتة  الستتكان باستتف واد النهتتمف

ال ن تتان )كي تتان، بوستتي  ، سيستتةفففأ، وال تتم تستت ي  تصتت مما تتتا  يتتون 

ل تتم كانتت  تاتت   تتم الاستتف األستتف  الي اشتتن للي  طتتة، ال كو طتتاف الكلستتية، إال ا

اليطحتت م تتتا الي  طتتة إلتت   -اليستت عي -كانتت  "تتت وم باليتتاء اليضتتاف  ينهتتا 

 ه ت  ب ا تة الاتنن الياتتمفوذل   ،"29   اد ا الخضن تف إل  الطهن]تنتي  ففف

 ،تنكيتتب  طااتتنما ال ا ليتتةشتتك  بطا هتتا وتتتا هيتتث  ،تاتت ه متت   النهتتمو

ان اتتة تتا هيتث دو  ال حتن األبتيض الي وستط وكت ا   ت  تتاالع تمي تهتا  تم 

 -ومتو  تتم وتتعية ه ايتتة-تت  الت وام )اليحتتنمأ باليتاءف  ذلت  هن متت ا األ يتن 

                                                                 

 25- Joly (A.) & Autres -1912 –  Archives marocaines, n°18, pp.215.   

 ف112األو ، ص  زء ، التاريخ تطوان -1993–داوود )تحي أ  -26
 ف178، ص مصدر ماكورالنمونم )هبو الع اس ههي أ، ال زء األو ،  -27

28 -  Joly (A.) & Autres -1912 –op. cit., pp. 215 ف 

  ف308المانم، ص  زء ، الاسف المالث، التاريخ تطوان -1965–ود )تحي أ ودا -29
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  يستتةتط هتتم إليتته  لتت   لتتو  اتتامب  ذاف انحتت ام قتتو   لات  اليتتاء تتتا قطتتاة 

 يتتود ، الاتتمء الت    عطتتم لهتت ا التت وام شتت ه هت تام تتتف تصتتب  وقتته باتك  

يز ت  تتا لو فاليطلوبتةظتنوف الل حن ت  النهت  واالشت غا   تم  الاوة الكا يتة

ت ااستتيها  تت ة كانتت  تلكيتتة متت   األمهيتتة  تتادة تتتا ال فااتتي ، ناتتين إلتت  هن 

 بطستتب ت فاوتتتة  ييتتا بيتتطهف، بحيتتث  حتت  لكتت  واهتت  تتتا ،30جهتتاف هو ه تتناد

هن   صنف  م هظه )جزء هو ت يو تة تتا األجتزاء، ت فت   ليهتاأ  اليالكيا

م هتت ود  تت م إلحتتا  الضتتنم بتتاآل ن اف و تتم متت ا الستتيا  قتتام كيتتا  اتتاء  تت

ب يتتت  "فففجييتتت  الواجتتتب لتتته  تتتم مهتتتاة أ 1700)م ن تتتة  1112ههتتت مف ستتتطة 

اليصتتيود  هستتف  اليصتتل  تتتا تطتتاو ا  تتم ه لتت  الحا تتة الي تتاومة للفتتنن 

وقت م  نصت   توم  تم ال يعتة ]األست و  فففبميا  يستة  اتن  تماتاال دمامتف 

ن متت   الوتتتعية )تعتت د اليتتالكياأ الستت ب الن يستتم  تتم وتع  تت ف"31 تام ختتهففف

، وههتت  األستت اب الي اشتتنة  تتم ا  فتتاء االستت غ   نيتتن الي اشتتن لهتتا جييعهتتا

 ف كمين تطها

وتعظف م   األمهية توق  تط   تا  ا االشت غا ، وقليلتة متم ال تم تتا 

 ال  تُاغ      بعض الف ناف تا السطة، بت  إن كميتنا تطهتا انت تن ولتف   ت  

و ت ف تاتغيلها هيطيتا  -تطها إال باا ا  اطف وتهيا  كا،  تين تتا باتم تتا النهتم 

  تت و   تتامة  تتا بطا تتاف بستتيطة ومز لتتة، ولكطهتتا تتتتو ن  -ت تتو ن الظتتنوف

لواقتتتت  االج يتتتتا م  انتتتتب تتتتتا الفهتتتتف دقيتتتت  لدالتتتتة تعلوتتتتتاف و طااتتتتن 

واالق صاد ففف للي  طة ونواهيها  ت    ت ة قتنون، وذلت  تتا  ت   الاتناءة 

ليعلوتتتاف اليا تتة تتتا ق تت  تالكيهتتاف وا االي يحصتة  تتم العطااتتن اليكونتة لهتت

وا   تتاما ألميي هتتا،  تتين واقتت  الحتتتا   اضتتم بصتتيانة وتتتنتيف جيلتتة تطهتتتا 

واس ميامما بيا  خ م ال طيية الستياهية والماا يتة باليططاتة كلهتاف بت  وقت   كتون 

تا اليطاسب تخصي  جطاح هو جتزء تطته  تم ههت  الي تاه  ل يت  بعتض تتا 

 هو  م ان   ذل فت ا  تا هجزاء همهية ته تة 

 ي وقنواتهسواقي السق ـ 4ـ 2

                                                                 
30- «Le moulin du Mellah appartient au Makhzen pour un demi et pour l’autre moitié aux Chorfa 

Bakkaliya, Trois des moulins très près de Bab Erremouz et ceux de l’oued Kitane appartient pour une 

part (de 3/4 à 5/6) à diverses copropriétaires, et pour les 1/4 ou 1/6 restant aux habous de Jéma Elkébir, 

située aux droits d’autres petites moquées», in: Joly (A.)  & Autres –1912- op. cit., pp. 215-220.  

  ف308، ص مصدر ماكور -1965-ي أ د )تحوداو -31
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زا   تو  وة  ل  تا س  ،  ين الي ا  الي ح ث  طته كتان  ح تو  وال 

 ل   طاان ه ن  تتا اليتوموث اليتا م امت طت  بالاطتا  الف هتم و  علت  

الا  يتة بالي تا  الحضتن  هو تتيا تتا تتتف  األتتن بيتا ت ات  تتا قطتواف التن 

ومتم    تت ة  تتم  ،1992  ال استيف ال يتتا م لستتطة تتيه إلتت  اليت ام ال لتت   بعتت

وبالوقوف  ل  هتملة تح دة  يكا الوقتوف  لت  بعتض  صواتياف  الي ا ف

وتتتا  تت   هبحتتتاث ت علاتتة بهتتتا  ونطتت  متت ا الطتتتو  تتتا اليتتوموث اليتتتا مف

 يكتتتتا الواتتتتو  إلتتتت  بعتتتتض تظتتتتامن الحيتتتتاة االج يا يتتتتة  وت خصصتتتتة

توتتتتب جوانتتب تتتتا تتتتام خ  واالق صتتاد ة والعاام تتتةففف ال تتم تتتتا شتت نها هن

 اليططاةف

 التت   تتا، و لتت  متوات  الي  طتتة تتا األتتتاكا ال تم اشتت هنف بالستامو

  اشت هن  تم تتام خ اليططاتة بت عض الستواقم  كي تان الت هتوضبعضها، ن ت  

الل مْ وسَاايااو وبق ا  رْ الزرقاااء ويَ واتتن  تاستتيف الييتتا  الف هيتتة، وكتت ا ت اشتتن 

اشت هن  هيتث كانت  تات  قن تة ،تيالسامل مروقستف تتا  سةمْ ك وسَ يَ ودار الزك  

ستتكانها بالطاتتاا الف هتتم الاتتا ف  لتت  التتن ف بحيتتث إنتته "كانتت  لهتت   الان تتة 

السوسية هميية هس يا ت    ل  ذل  ت تام  للييتا ، ت طيتة  لت  قتواد س بطتاء 

ن تتا تط ت  اليتاء وال  ا  ذلت  قا يتا  تت اطا، توجود هتنما  ل  تستا ة هلت  ت

  فاف تا الانن الياتم يط]تط ص  العان "32إل  اآلن

وتتا اليدكت  هن ستتواقم وقطتواف التن  ال تتم  ن  هتا الي تاالف اليستتاية 

كانتت  تح تتو   لتت   طااتتن تعيام تتة ت ا طتت  قيي هتتا وشتتكلها   تتن ال تتام خ، 

نيتتن هن تناجتت  الطاتتاا الزما تتم بكميتتن تتتا اليتت اماف اليعنو تتة وتتتيطها 

 ا اليوموثف  ا  الي ا  كمينا تا ال وانب الياد ة له هالسام 

هتتتن تفنتتته اليتتا م الي عتت د العطااتتن  اليتتوموثإن الحفتتاي  لتت  متت ا 

الضتتنومة الحضتتام ة وتستت و  اإلهستتاس والاطا تتة باالن يتتاء إلتت  الي تتا  

 ا يع تتهوبالاييتتة اليعطو تتة لطتتو  اإلمثف و  تت و تتتا اليطاستتب ال عتتنف  لتت  

 تتم تتتا وتوايطتته  نا طيتتا وتوتياتته هد  تتتا  يكتتا بهتت ف استت ميام  وتوييفتته 

 ف  خ م اليططاة بكاتلها و   تا مو تيكا

 

 

                                                                 

 ، )تخطواأف  312ال زء األو ، ص  ،في تاريخ تطاوينعمد  الراوين ، النمونم )هبو الع اس ههي أ -32
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 الموروث المعماري الماأي بالمرافئ والمجاالت العمومية -3

اليح و تتة  لتت  إمث هضتتام   33ت عتت د الينا تت  والي تتاالف العيوتيتتة

وتعيتتام  ت ييتتز وت صتت  باليتتاء بالي تتا  اليتت موسف وتخ لتت   ييتتا بيطهتتا 

ف وت يمتتت  همتتتف متتت   الينا تتت  بتتتا   ف همييتتتة ودمجتتتة وا يعتتتة االستتت عيا 

اليح و تتة  لتت  تتتوموث تتتا م، قتت  شتت نه بالي تتا  هم  ظُتتف،  تتم اليدسستتاف 

ال  طيتتتة والحياتتتتاف ال الي  تتتة والييضتتتلف والستتتاا اف والطفتتتوماف العيوتيتتتة 

 ونينماف

 المؤسسات الدينية -3-1

نين  اف هن تعظف مت   اليدسستاف تح تو   لت  تكتان  تاص لوجتود 

ا الوتوءأف وانط قا تتا ال صتوم العتام لهت   األتكطتة الياء )تناهيض وهتاك

ونتتتو  الخ تتتتة اليا تتتتة،  تتتين  طااتتتن اليعيتتتام دا لهتتتا ت  تتتا ا  تتتم شتتتكلها 

الهط ستم وجز ياتهتا اليعيام تتة ونينمتا الستتييا بتيا هقتت تها وههت تهاف ذلتت  هن 

م   األتاكا  م اليدسساف ال  طيتة ال تم تتا  ا  تيتا  الطظتام الات  ف   تن   تم 

همتف مت   تتا كا اليخصصة لها، ت ضيا  صواياف  تم مت ا الات ن، واألتا

 :تا   تم اليدسساف  يكا ذكن

بالستو  الفتوقم ذ  اتهام   ت تتة دا يتة  ،تس   سي    لت  بنكتة -

  ؛ال ن ان تو ن ك  الييا  الضنوم ة للوتوء

و ح تو   لت  اتهن   واهت   ست ا   ات يب  ،تس   السو  الفوقم -

  ؛تيا  تهف

و  تتتو ن  لتتت  اتتتهن   ك يتتتن ونتتتا ومة  ،صتتتعي  تستتت   ستتتي   ال -

 ست ا   تتتا الييتا  تتتا  كفتم وباتتك  تطت ظف وإن كتتان قت   تتنف  ت   بعتتض 

السطواف تعمنا و ل  ك ين ا، و صتنف تتا  تاض  تا االست عيا   تم "لاطتا" 

  ؛الي ا  لل طا ة

طتان كت   ،تس   ال ات  الك ين - و ح و   لت  اتهن  يا ك يتن ا  دت ِ

 ؛نب نا ومة ك ينة وسط الفطاءاالس عياالف إل  جا

                                                                 

 ليس باليعط  ال قي  واليفص  الوامد  ط : -33
Nabil Beyhum & Jean-Claude David, «Du souk à la place, du citadin au citoyen. Espaces publics dans les villes 

arabes (au Moyen orient), in: «Sciences sociales et phénomène urbains dans le Monde Arabe», (Sous la direction 
de Mohamed Naciri et André Raymond), Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les 
Sciences Humaines, Casablanca, 1977, pp: 193-202. 
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  تو ن  لت  تت ث اتهام   ك يتنة، نيتن هن توقعته و ،تس   ال اشا  -

بستا لة شتت كة ال و  تت  بالاستتف الغنبتتم تتا الي  طتتة الع ياتتة جعلتته  تتم الستتطواف 

األ يتتنة  عتتنف تاتتاك  جومن تتة و طيتتنة ت يمتت   تتم تلتتوث تيامتته وتوقفهتتا 

 ؛الخطوا اليفضية إليهههيانا بفع  كمنة االس عيا   م  الية الخط 

 ح و   ل  اتهن   ك يتن بكييتة تيتا  تهيتة للغا تة و ،تس   العيون -

ت علتته  تتزود باتتتك  كتتا م الصتتهام   الصتتتغينة اليوجتتودة لييضتتلف نفتتتس 

 اليدسسةف

ومطام ت يو ة تا اليدسساف ال  طيتة، وإن كانت  قليلتة، تست عي  تيتا  

  يكا ذكن: الطظاتيا تعا: تيا  الوكالة وتيا  سكون وف وتا م  

و  تتو ن  لتت  بئتتن  ،تستت   الزاو تتة الحناقيتتة )ق التتة بتتاب الياتتابنأ -

 يي  نس يا تس عي  تيامته للوتتوء وال طظيت  هساستا وتست عي  تيتا  الوكالتة 

 م نين ذل ف و نج  الس ب  م التنبط بات كة ال و  ت  الح  متة إلت  تتا  اتوب 

 ؛تيا  سكون و تا قلة  م ال ودة

 لت  التننف تتتا تتو ن متت   وبزناتة الياتت م، تست   الزاو تة ال ي انيتتة  -

اليدسستة  لت  اتهن   ك يتتن ) طت  اليت   أ  ينهتا تعتتانم تتا التطا  الك يتتن 

 م تزو    تتا تيتا  ستكون و ولعت  مت ا متو الست ب الن يستم  تم قتنام التنبط 

 ؛بييا  ش كة تو    تيا  الوكالة

  تو ن  لت  تت ث وتس   لوق  بيا  ناة اليات م والغنستة الك يتنة،  -

اهام   ك ينة كان الياء   لب إليها بيتا  غطتم الحاجيتاف، نيتن هن تتا اتا  

الا كة الا  ية تا   ث جع  ا يب الياء اليس ا     ناجت  و حات    تزا لتف 

 كا تا الييكا ت امكته وتغطي ته إال بتنبط اليدسستة بات كة ال و  ت  العيوتيتة 

اليت   ال تم تتند  ليهتا ال م ت  نما وكالتة ال و  ت ، الستييا وهن تيتا  الطظتام ال 

ها ح  تلوتة وت عنض تا هيا آل ن ل ناطتا  جتناء تتا تعن ته الي تاالف 

الان  ة لها تا إا هاف وتنتيياف، تطها تتا متو تتن   وتن تم وتطهتا تتا 

    ف بعاوا ية وباك  تس  نف 

وت ت م اإلشتتامة إلتت  هن ناتتط اليتاء متت    تتم كميتتن تطهتا  ُ  ختت  لهتتا تكتتان 

ستتتي تمأ وهن نال يتتتة ال صتتتن حاف واألهاد تتتث هتتتو   تتتاص ت تتتاوم )كيتتتا 

اس عيا  تيا  سكون و باليدسستاف ال  طيتة تتط   لت  هنهتا تيتا  نيتن اتالحة 

للاتنب ولكطهتا اتتالحة  ييتا دون ذلتت ف   عت د مت ا اليتتوموث الي صت  باليتتاء 
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دا   تدسساف الع تادة مت  ، إلت  جانتب  طااتن وتكونتاف تعيام تة ه تن ، 

م تتة لليدسستتاف اليح و تتة  ليهتتاف نيتتن هن كميتتنا تتتا  ادف تتتا الاييتتة اليعيا

 طاان م ا اليوموث اليتا م ت عتنض باست ينام لاميتا  ن ي تة  ت م التو م 

 بايي ها ال ام خية والماا ية والحضام ةففف

 

 

 الحمامات والرشاشات العمومية  -3-2

نظنا لوييف هتا االج يا يتة والصتحية وهمييتة  طصتن اليتاء  تم ستينما 

يميتتاف ه تتن  ت عتت دة،  تتين متت   اليطاتتلف، الستتييا الحياتتتتاف التتوييفم وه

ال الي  ة، مو م  م بطا ها وتعياممتا وتطظييهتا الت ا لم توااتفاف وتاتا يس 

تخ تتزن وتحت دة هكست  ها، تت  تتن التزتا، همييتتة وقييتة ال ت تو ن  تم نينمتاف 

تعلوتتتاف  تتم نا تتة األمييتتة  تتم تخ لتت  الييتتاد اف متت   الحياتتتاف ال الي  تتة 

، هكمتتن قييتتتة  تتم متت ا الاتتت ن)دا تتت  الي  طتتة الع ياتتةأ  تتن الا  يتتة تطهتتا وتع 

 وهميها:

هيتتتام ستتتي   اليطظتتتن :  عتتتنف لتتت   الستتتكان بحيتتتام استتت ي و )ه   -

الصتتتغينأ هو هيتتتام ال لتتت  )ليوقعتتته  تتتم هوتتتتة ال لتتت أف و اتتت  بتتتيا الزاو تتتة 

الن سونية وساهة الوسعة  تم تيتن جت  تتي  ومتو تتا بطتاء ستي   اليطظتن  

وقت   تنف  34فوتتا تتف  ينته  ع  تن هقت م هيتام ب طتوان -  الاصت ةقنب تست -

ناااه تعمناف   ة توق  ليت ة او لتة  تا االشت غا   ت   الاتنن الياتتم، 

 ؛وبع  إجناء  يلياف تنتيف وإا هاف دا لية اس عاد ناااه

هيتتام الستتو  الفتتوقم:  اتت  جطتتب ستتاهة "الستتو  الفتتوقم" تتتا جهتتة  -

س الت    حيت  استيه، ومتو تتانم هقت م هيتام الغنب بحوتة ال ل ، ت ص  بتالاو

مأف وتتف ت   ت   دا ليتا هكمتن  1591م ن تة ) 1000بالي  طةف بُطم  م هت ود  تام 

كتان الستييا وهنته تا تنة، وكان  ع  ن تا هك ن الحياتاف بالي  طتة وههستطها، 

 ؛"35به تغطس تا ه ن نا   ج ا لألتناض ال امدة"

                                                                 
عمد  الراوين في تاريخ ل  بعض ال فااي  هو  هياتاف الي  طة الا  ية،  يكا النجو  إل   قص  االا    -34

 ف5-4لصاه ه النمونم هبو الع اس ههي ، ال زء المانم، ص  ،تطاوين

  ف)تخطواأ 4، ص  المانم ال زء ،عمد  الراوين في تاريخ تطاوين -النمونم )هبو الع اس ههي أ  -35
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، نست ة م هو هيتام ابتا قتن  حيتام الااتتبهيام العيون:  سي  كت ل   -

بطتتاؤ   تتم هواستتط اليا تتة المانيتتة  تتتفف إلتت  ههتت  هبطتتاء متت ا األ يتتن وكتتان قاتتتيا

 اليي د ياأ؛ 18وب ا ة الانن  17 انة لله نة )نها ة الانن 

 1200 تم هت ود ستتطة  36بُطتم تتتا اتنف ههت  هوالد ت  طتتةهيتام ت  طتة:  -

م ال لتت ف وبتتت وم  تتتتا هتت أهوتتتة اليطتتاتن)مأ بزناتتة ههفيتتتن  1785م ن تتة )

 نف   ة إا هاف دا لية، ههت تها كانت   تم الستطواف األ يتنة تتا الاتنن 

 الياتم؛

هيتتام هتحلتتم:  اتت  بتتيا  نا تتم النبتتاهم و طتت   الط تتام تتتا هوتتتة  -

ف بطتا  ههت  ال  تام التت  ا و ت وا  لت  الي  طتة تتا  تاس واستت ان الستاقية الفوقيتة

 ؛بها

: تتف تاتيي   هتوالم قن تااأ)نست ة إلت  اليهتود  بتامول  هيام اليهتود  -

مأ  تتم اليكتتان التت   كانتت  تح لتته دام ال بانتتة، تتتا  1931)م ن تتة  1350ستتطة 

هوتة األتنانكاف نين بعي  تتا بتاب ال توف، بتيا  نا تم مهس الن اتتة و  ت  

اللطيتت  اليتت وم ف و  تتو ن تطتت  الاتت  ف  لتت  جطتتاهيا للتت كوم واإلنتتاث،  لتت  

 ف الي كومة؛  ف تا مو تعيو  به  م باقم الحياتا

 تم التنوض اليعتنوف م اهيتام ابتا   ت  الومتاب: و ات  بزناتة اليطيت -

 تا هوتة ال ل ؛بنوض ه اج 

هيتتتام النمتتتونم:  وجتتت  بالستتتانية قتتتنب تستتت   ال طتتتاف، تتتتا هوتتتتة  -

العيتتونف ومتتو تتتا الحياتتتاف ال تتم تتتف بطاؤمتتا  تتم تتتام خ ت تت  ن تتتا تعييتتن 

 الي  طة )األمبعيطياف تا الانن الياتمأ؛

وتتتف تاتتيي    ،اينوانتتم:  اتت  بزناتتة الوايتتة تتتا هوتتتة العيتتونهيتتام ال -

 مأ؛ 1933ة )  م ن  1353سطة 

هيام اطانة: بطم بحوتة العيتون جتوام تست   ستي    لتم بتا تستعود  -

 ؛مأ 1942م ن ة ) 1361هوالم سطة 

 هيام نو لة:  ا  بزناة اليطيام تا هوتة ال ل ؛ -

 ادمفهيام بوش  :  ا  بزناة الين  طو قنب باب الطو -

                                                                 

  سنة هن لسيةفألاسف  -36
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وتات نم كلهتا  تم هكمتن  ه ن  ذاف هميية هقت فهياتاف إل  جانب  ،م ا

ق تت  هتتا كلبطيتت   هتتايتتا  تت   تتتام خ بطا هتتا،   هتتظ هنتتتا قاستتف تاتت نمف  

وتع  تتن تتتا اليعتتالف ال ام خيتتة واليعيام تتة الا  يتتة جتت ا بالي  طتتة،  االستت ا  ف

 ت وة بحيث إن بعضها )هيام ستي   اليطظتن أ  يتن هتوالم  يستة قتنونف 

 لتت  هنهتتا تخ لتت   ييتتا بيطهتتا ا    تتا ك يتتنا  لتت  اليستت و  اليستتاهم وال طيتتة 

ال ا ليتتتة والاتتتك  الهط ستتتم واليضتتتيون اليعيتتتام  واليتتتواد اليستتت عيلة  تتتم 

تام خيتتة ال طتاء التتخف ونظتنا ال تت  ف   تتناف بطا هتا،  ينهتتا تخ تزن تعلوتتتاف 

هتتا الصتتحية قييتتة، مبيتتا ال تو نمتتا تصتتادم ه تتن ، هتتو  ويا ف وتعيام تتة

تُكَتون بحت  تصت م است ااء تعلوتتتاف  هتاواالج يا يتة ونينمتاف وتتا مطتا،  ين

تكاتت   تتا وجتته   تتن تتتا ال تتام خ االج يتتا م والنستتيم للي  طتتة وتستتامف 

 ف ل  م   األ ينة بخصواياتها  م إتفاء اابعها ال ام خم العن  

   37العمومية الميض ت/المتوض ت -3-3

وم  الوجتتتتود  تتتتم الي تتتتاالف   علتتتت  األتتتتتن بين تتتت   يتتتتوتم تتتتتن

العيوتيتتتة؛  تتتادة تتتتا  ح تتتاج إليتتته اإلنستتتان  تتتامج ال يتتت ، وامتيتتتاد  قصتتت  

الوتوءف و م نياب  طصن اليتاء تفات  مت   التطاط وييف هتاف وناتين إلت  هنهتا 

تخ لت   تا هتتاكا الوتتوء باليستاج ، ال تم بطيت  تطت  إقاتتة الحيا تة، وال تم 

الييضلف الي وتتلف،  لتت     بعتت ماف تُفت ب هبوابهتا قُ يهتت  وقت  الصتت ة وتُغلت

 كس ذل ، تض  تف وهة هتام تا مو  تم هاجتة إلت   ت ت ها:  يتوم اليتامة، 

وتعتنوف هنهتا تات   تادة  اليا غلون  م تح ف تخ لت  الاطا تاف ونيتنمفف

  تم الغالتب امتت ط اوجودمت وإذا كتان ب تاكا نين بعي ة تا تدسستاف الع تادةف

لتتف  كتتا  طتت مج و طضتتو  تتتيا نفتتس  باليدسستتاف ال  طيتتة،  تتين تعظيهتتا

  ف"38ال   ام "هنها كان  دا يا شا طة لعيامة اليس   شا  ة لطظا  ه ال طا اف

مت ا الطتو  تتا الينا ت  العيوتيتة  ح تتاج  هنوتتا   تب ال  كيت   ليته متو 

إلتت  و تتنة  تتم الييتتتا  واستت ينام ة ال ن تتان بهتتاف و ع  تتتن متت ا العاتتت  ههتتت  
                                                                 

الييضتلف: "استف تكتان الوتتتوء، ومتو  تم  تتنف همت  اليغتنب استتف جتات  ليكتان ال غتتوا  الوتتوء، و ستي  ه ضتتا  -37

تطهنة ه  تكان الطهامة، وإذا كتان  ااتا بتال غوا ستيم )بيت  اليتاءأ، وكليتاف: الينهتاض والكطيت  واليست ناح كليتاف 

 -1969- ما  ل  هلسطة الطاس"ف  ا تحي  با الااسف األنصتام  الست  م وتحايت    ت  الومتاب بتا تطصتوم  نبية انهف ه 

 ف ، اليط عة اليلكية، النباااختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار
 ، و امة األوقتتاف ، ال تزء النابتالمااء فااي الفكار اإلساالمي واألد  العرباي -1996-بطع ت  د )تحيت  بتا   ت  العز تزأ  -38

 ف269والادون اإلس تية، ص 
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ة بطاء م   الطاط اليا يتة لعت م وجتود جهتة ت كفت  األس اب الن يسية ل وق   يلي

ب غطية تكلفة اس عيا  الييتا ف هتتا ال تم ال  الت  تتدد  وييف هتا  ينهتا تست عي  

تياما نين ال تم تو  هتا الوكالتة اليست الة ال يا يتة ل و  ت  اليتاء والكهنبتاء، 

 ه  تيا  نظام "سكون و" )إال واه ة بحم سي   الحتةأف وتتا تتف،  تين بااءمتا

و ت وة  لت  ذلت ،  تين تتا  تنمون بالحفاي وبااء م ا الطظام اليه د بالزوا ف

 عن ه الي تا  تتا تحتوالف وتتا  نا اهتا تتا يهتوم تحت ف  ااتة تف وهتة 

لعيوم الطاس )تاامم، تطا ففففأ تح تو   لت  هتتاكا ُوجت ف لتطفس الغتنض، 

قللتت  تتتا دوم الييضلف الي وتتتلف الستتييا وهنهتتا ت تت و  تتم وتتت  اتتحم 

و لتتت  التتتننف تتتتا  تتت م اه تتتواء كميتتتن تطهتتتا  لتتت   ستتتا تتتتا األولتتت فهه

 صواتياف  طيتتة تعيام تتة تُتت كن،  ينهتتا تع  تتن ال تتتة تتتنوم ة ليدسستتاف 

الع تتادة، ووييف هتتا تاتتوم  لتت  استتت عيا  ك يتتن للييتتا ، لتت ل  كانتت  جييعهتتتا 

تواتتلة بييتتا  الاتت كة الا  يتتة بالطستت ة لل تتم تاتت   تتم الي  طتتة الع ياتتة وبالعتت اد 

 بالطس ة لغينما، إذا لف تكا تع ي   ل  تصادم تا ية ه ن ف الخاص

وتهيا  كا تا هتن، و ل  الننف تيتا  لت  إليته ناتط اليتاء مت   وتوقت  

اليسدوليا و يوم الطاس تطها،  ين وجودمتا وبااءمتا هتتن تننتوب  يتهف نيتن 

هن وتتعها الحتالم  تت  و إلت   طا تتة وام يتام هكمتتن بهتا  لتت  كت  اليستت و افف 

ون تا الصعوبة اإلجها   ليها والعي   لت  إت  هتا نها يتا تتا الي تا  وق   ك

 ألنها،  ل  األق ، تدمل لينهلة ت ييزة تا ال عيين اإلس تم للي  طةف

 وأحواض بعض الحداأئ  العمومية فورات الساحاتان ـ 4ـ  3

 ة تتو ناليت ت م اإلشتتامة إلتت  هن الي  طتة تح تتو   لتت  الع  ت  تتتا التت ُوم 

ةأ هو هكمن، وتطها تتا  ح تو   لت  موض بته هتوض تتاء ص  ة ) َ  ل  نا وم

الت وم ال الي  تة نيتن تف توح لل ييت ف وكت  العطصتن ا لهيتا هضتوم ك يتن  تم 

هيتاة األستن اليعطيتة، بت  كانتا  ع  تنان تتا  طااتن لأل يان وذو  ال ا  و م 

، بحيتث إنته  تتادة تتا كانت  " تم وستط الفطتاء توجتت  اليت كومة وم التال تز يا ب

تت َ  بهتت ف ال تتنو ب  تتا  ،"39ة إذا كانتت  التت ام لاتتخ  اتتاهب هيميتتةفففص 

تتم ، الت   كتان  ،40الطفس وتلطي  ال و ال ا لم لليسكاف  اصتن ال اشتا ههيت 

ستتاهة الفتت ان قتت  ياأ و ناتتة الحتت اد ا تتتا هوتتتة ) اتت  بتتيا ستتاهة الياتتوم 
                                                                 

المانم، الط عة المانية، دام كن يا س للط ا ة، تطوان،  زء ، الاسف األو  تا التطوان تاريخ -1963-د )تحي أ وداو -39

  ف63ص 

 فالنب  المانم تا الانن المانم  ان لله نة تف بطاؤ      -40



  املوروث املعماري للماء مبدينة تطوان
 

53 

كتتان  ح تتو   لتت  "ستتاهة تنبعتتة واستتعة   طتت  جييتت  جوان هتتا  ،األتنانكتتاف

بواب، و تم وستط مت ا الينبت  تاتوم  صتة تتا الينتتن تطهيتن تطهتا الييتا  باأل

 ف"41  ناب جو اليطز 

نين هن تا  عطيطا  م سيا  مت ا اليوتتو  متو تلت  اليطاتلف ال تم توجت  

وا   اممتتتا  تعيام تتتة  تتتم الي تتتاالف العيوتيتتتة، ليتتتا لهتتتا تتتتا  صواتتتياف

و لتت  التتننف ف  يوتيتا ذا تكانتتة ت ييتتزة  تم الي تتا  الحضتن توموتتا تا يتتا 

وتاتغيلها  تم اليطاست اف  اتط،  متيتوتا قلة  ت دما  تم الي تا  الختامجم الع

 تتين لهتتا تتت  ذلتت  تكانتتة وهضتتوما قتتو يا  تتم نفستتية الستتكان الستتييا هتطتتاء 

تاتغيلها وهمييتتة ك يتنة  تتم ميكلتة وتطظتتيف هنكتاف الستتكان دا ت  الحتتم التت   

ف اإلمث توجتتت   يتتتهف وكيفيتتتا كتتتان الحتتتا ،  هتتتم تع  تتتن تتتتا جيلتتتة تكونتتتا

 : يا   تمالهي موليكم ال ام  بالي  طة، و  عل  األتن ب

   ض العاا  سابااأو)م نافور  وحوض ماء وصماريج حديقة موالي رشيد

ت تت م اإلشتتامة  تتم ال  ا تتة إلتت   صواتتية العطااتتن اليكونتتة لهتتت   

تتتا م كتتان لتته ليتتوموث الح  اتة ك فندمتتا بغطتت  وتطتتو  هشتت امما، واه وا هتتا 

م بعتض اليغتاماف ال تم بطيت   وقهتا الي  طتة ضالساب ، وإليه تفش ن ك ين  م 

همتتف وهقتت م ت طفستتاف الي  طتتة وهقنبهتتا إلتت  تطهتتا  ، الاتتمء التت   جعتت الع ياتتة

تتتا إميتتا  بتت  و تتناب اليتتا م الينكتتزف و لتت  التتننف تيتتا اتتا  اليتتوموث 

ن  لت   هت   ِ تقُ يهت  وبعض هجزا ه       نة  تطيتة بعت  االست ا   الستييا 

بلتت   ل طتتوان ق تت  تاستتييها إلتت  بلتت   يا،  تتين هبستتط  يتت  اتتيانة  ت لتتس

و لت  التننف تتا بعتض ه يتا   وتنتيف سيعي  لها مال ها و ضتيا لهتا بااءمتاف

اإلاتت ح والصتتيانة ال تتم  ن  هتتا الح  اتتة  تتم الستتط يا األ يتتنتيا  ينهتتا لتتف 

 فياءالصهام   وهوض الطا ومة وتاي  باا ا ال

   موالي الممديالنافور  العمومية بساحة 

ف وت وستتط 1936ستتطة  2م 2,450هُهت ت  متت   الستاهة اليي تت ة  لتت  هتوالم 

الحتتم الينكتتز  للي  طتتة، وإليهتتا تط هتتم )هو تطهتتا تف تتن أ ستت ة شتتوام  تع  تتن 

تتتا همتتف اليحتتاوم الطنقيتتة بتتالحم اليتت كومف وهُناتتئ  الطتتا ومة دا تت  الستتاهة 

وُجعت  اليتاء  ف ولتة اإلست انيةبيستامية ال م إاام إ ادة الهيكلتة لهتا  1974سطة 
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ف )اليوستيا  واأللتوانأ  طصنا هساسيا  م تتز ا اليكتان والفضتاء االج يتا م

 ف   اطالواطية و  ف تاغيلها  م تعظف اليطاس اف واأل ياد 

   فور  العمومية بساحة المشوراالن

تع  ن م   هك تن ستاهاف الي  طتة بعت  ستاهة تاتن الوال تة الحت  ثف كانت  

ة الفتت ان ق تت  الحيا تتة تتتف ستتاهة استت انيا   لهتتا  ستتاهة الحستتا تُعتتنف بستتاه

 المانم بع  االس ا   تف ساهة الياوم السعي  هالياف

، وُجعت   يهتتا 1987ستطة   هتتا، تتف إ تادة ميكلة لت  نتنام الستاهة الستتابا

الياء  طصنا هساسيا  م تز ا الفضتاء االج يتا م تتا  ت   ت  اته  تم همبت  

هت تتام، متت ا إلت  جانتتب تتت  ااف تا يتتة  10بحتتوالم  نفتوماف تعلتتو  تتو  الستطب

ه ن  تتا تست و  ستطب األمض، ت عت  تتا  طااتن ال نكي تة الهي موليكيتة 

ف و  تزاتا ت  يعة تحفة  طية  م نا تة اإلتاتان واإلبت ا ، الستييا هتيا تاتغيلها

، نيتن هن مت   اللوهتة لتا تنقت  إلت  تست و  تتا اليطاست اف واأل يتادأت   ذل 

و  ت م الاتتو  هن  يليتة اإل ت اد وإ تتادة با ها لتتطفس اليكتانف كانت  ت ست   ستا

 وجتته بوتتتوال  اليهتت  أ جتتاءف  الستتعي  الهيكلتة  تتم كتت  الستتاه يا )الياتتوم

 هُهاد : اإلجها   ل  تيناث ش ن  ق  ف ق م الساهة نفسهاف

تي   الستاهة  تم شتك  دا تن   لت   :حمامة البيضاءساحة ال " نافور"

ب ا تة شتام  الحستا المتانم تتا جهتة تت    الي  طتة  ، وتا   ط 2م 100تساهة 

)ان   اط ةأ، و  وسط الساهة متز الي  طتة )هياتتة بيضتاءأ و عتود تتام خ 

ف وبفعت  ستوء است عيا  الطتا ومة توالت  1986بطاء الستاهة والطتا ومة إلت  ستطة 

اه  اجاف بعض الي ضنم ا وكان  ن تا   ذلت  هنهتا ال  ت ف تاتغيلها إال نتادما 

ف  ااتتةف و نجتت  "الخلتت " إلتت  هن اليتتاء الي تت    تتتا الطتتا ومة و تتم هتتاال

 كتتون ذا قتتوة نيتتن تطاستت ة الستتييا هتطتتاء م تتوب الن تتاح، الاتتمء التت    عيتت  

هنكة السين والينوم  لت  جط تاف الستاهةف مت ا  ت وة  لت  هن مت   األ يتنة 

نيتن تهيتت ة بف حتتاف ل صتتن   الييتتا  الي ستتاقطة دا تت  الاتت كة العيوتيتتة تيتتا 

  ل  هكمن تا تس و ف    دتن

والظتتامن هن الستتاا اف العيوتيتتة )لاهطتتاأ  تتم الي  طتتة الا  يتتة كانتت  تاتتوم 

تاتتام الطفتتوماف العيوتيتتة بتتالحم اإلستتت انم الاتت  ف،  لتت  األقتت   ييتتا   علتتت  

بالعيتت   لتت  جن تتان اليتتاء الاتتتنوب بالي تتا  العيتتوتم الختتامجم )بعتتتض 

 داللة ال يمليةفاألتاكا والساهاف العيوتيةأ ت  اال   ف  م 



  املوروث املعماري للماء مبدينة تطوان
 

55 

لاتت  هظتتم اليتتاء بتت وم تييتتز  تتم مونتت   يتتنان الي  طتتة ستتاباا )ق تت  

االست ا  أ، بحيتث إن هضتوم  كتان بتام ا  تم الطستي  الحضتن  تتا  تت   

الطفوماف والستاا اف العيوتيتة، هكمتن تتا بتاقم العطااتن األ تن  كالي تاالف 

ن تتادة  لتت  وكتتان لتته دوم الهو نينمتتاف  الخضتتناء تتتم ، هو تياتت  هو هتت ا  

ف كيتتا هن ا  يتتام هتتتاكا وجتتود ناتتط ال الي  تتة تستت و  ال  تيتتث التت ا لم للتت وم

اليتتتاء  لتتت  ا تتت  ف هنوا هتتتا واستتتت عياالتها دا تتت  اليستتتاكا كانتتت  تتتتتا 

اليواتتتي  ال تتم تميتتن جتت ال ونااشتتا ك يتتن ا لتت   األستتن اليا لتتة  لتت  بطتتاء 

 تساكطها الخااةف 

الي تتا  الحضتتن  اتختت    ستت ط   تيتتا ستت   هن اليتتوموث اليتتا م دا تت 

اتتتابعيا اتطتتتياف   يمتتت  األو   تتتم تخ لتتت  ال  هيتتتزاف ذاف الطتتتاب  الطفعتتتم 

ن المتانم  طصتتن تتز يا ،الضتنوم  للي تاليا الختتاص   (décor) تم هتيا  كتو 

 تتم متت ا  ومتتو تتتا   تتن  همييتتة تاا تتة اليتتاءوالعتتام وت تتاال للخلتت  واإلبتت ا  

 تن  تتا   قتة اإلنستان ف وتزداد م   األمييتة بالكات   تا جوانتب هالي ا 

 به ا العطصنف

 

  خاتمة

 تطوانة توتو  اليوموث اليعيام  للياء  م سيح  تاامب

بطظام تو     الحاتنةبالوقوف  ل    ة  صا   ت يم   م انفناد م   

تالي   ق  تميله  م الي ن اليغنبية ونينما  ل  تس و  العطاان اليكونة 

لطس ة للا كة الح  مة، وتع د  طاان له، و ل  هميية ال  هيزاف وتطو ها با

 اليوموث اليا م الي طم دا   الي اليا العيوتم والخاصف

وإذا كان تع د اليطالف اليا ية وتخ ل  ال  هيزاف الينا اة ت نما 

 ل  الخصااة وتزا   الحاجياف إل  تادة الياء،  ين األتن  م م ا الي ا  

ان  ل  "تطو  " م ا العطصن  كا   ا تطو  اليوامد اليا ية وق مة اإلنس

 تا ضياف االس عيا  األتم ف ووتكيي  اس غ له هسب اليوق  والحاجة 

نين هن تا ماكي ه الي  طة تا تتناث تعيتام  ميت موليكم وت تامب  تم 

هن كميتنا تتا اليعتالف اليوتو  تهت دة بتالزوا  تحت  تت تين هكمتن تتا  اتت  و
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ال ت م  م ألجتزاء تتا مستف تستام ال  يكا إ تادة إن اجهتاف وبت ل   ت ف الفات ان 

 هياة م ا الي  ي   م هبعاد  الي  ا طة والي اع ةف 
 

Résumé: Le patrimoine hydraulique dans la ville de Tétouan 

L'environnement géographique de la région de Tétouan ainsi que d’autres facteurs 

d'ordre historique, culturel et économique ont beaucoup influencé l'urbanisme et 

l'urbanisation de la ville. De ce fait Tétouan abrite un patrimoine hydraulique spécifique. 

Celui-ci est composé de différents systèmes et d’ouvrages. 

 un ancien système/réseau d'alimentation en eau potable (skoundou), qui remonte au 

début du XVIIème siècle et qui est aujourd'hui dans un état délabré, à fonctionnement partiel, 

réduit et limité à la seule médina. Il a été géré autrefois par des instances sous la 

responsabilité du juge local. Le fonctionnement du système est délaissé, aujourd’hui pour 

des raisons peu convaincantes, qu’avancent la Municipalité, Amendis (société chargée de 

l'eau potable et l'assainissement) et les autres services concernés.  

 un nouveau système qui assure l'approvisionnement en eau potable de la ville, avec 

ses multiples ouvrages (réservoirs, stations, réseau ramifié…). Il date du Protectorat, et son 

âge est d’environ un siècle (1913-2010). Les ouvrages de ce système ne cessent de 

s'accroitre et se diversifier. 

 D’autres ouvrages à caractères hétérogènes (puits, metfia, bassins de réception et de 

stockage, séguias, etc.) et à usages multiples. Par leurs modes d’usage et leur ancienneté, 

ces modestes ouvrages rappellent des aspects de production et de mode de vie anciens de la 

population locale, et donc autant d’éléments de richesse du patrimoine local tétouanais. 

La présence des éléments et composantes de ce patrimoine a beaucoup marqué le 

développement de la ville et de la vie des habitants. Toutefois, ce patrimoine (avec toute sa 

richesse et sa particularité), en évolution et mutation constante, connaît une dégradation 

continue de ses composantes, et par conséquent, de la mémoire sociale et spatiale, voire, 

d'une partie de l'identité urbaine locale, culturelle et matérielle. 

Abstract: The Hydraulic Heritage of Water in the City of Tetouan 

The geography of the region of Tetouan and other historical cultural, economic factors, 

have tremendously impacted urbanism and the planning of the city. Thus, Tetouan 

maintains a particular rich hydraulic heritage which consists of: 

 An old system / network of drinking water supply (skoundou), which dates back to 

the early seventeenth century but is presently in a dilapidated state, with partial reduced and 

limited function (operating in the Medina only). The system was formerly managed by 

bodies under the responsibility of the local judge; however, the system has been abandoned 

for implausible reasons that the Municipality put forward, along with A mendis (the 

company in charge of water supply and sanitation) as well as other related services. 

 A new system that supplies drinking water to the city, supported by its multiple 

structures (tanks, gas stations, branched network ...). This system dates back to the period 

of the Protectorate and is of approximately a century of age (1913-2010). The achievements 

of this network continue to increase and diversify. 

 Other heterogeneous systems (wells, “metfias”, storage bassins, “seguis”, etc..), with 

multiple functions. These modest structures, ancient and multifunctional, remind us of the 

old modes of production and the traditional lifestyle of the local people, and are therefore 

new elements of richness in the local heritage of Tetouani people. 
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The elements and components of this heritage have highly impacted the development 

of the city and the life of its residents. However, this heritage (with all its richness and 

particularity), which is in constant evolution and change, is experiencing a continuous 

degradation of its components, and therefore the social and spatial memory, and further, 

part of the local urban, cultural and material identity. 


