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1الدليل السياحي لمدينة تمارة

تصديـــر

مل �كن ٕا�شاء موقع متارة س�يت  عبثا ٔ�و رض� من رضوب احلظ ، بل هو نتاج فكر 

�اجل ٔ��د ٔ�بناء املدينة و تقامسه مع مجمو�ة من الش�باب الغيور احملب ملدينة متارة .

هؤالء الش�باب ، وظفوا ٕاماكنياهتم املعرف�ة و التق�ية ، و �اولوا قدر املس�تطاع ٔ�ن 

هيبوا املدينة اليت �دلوها احلب لك ما ميلكون ، خفرج املوقع أ�ول ملدينة متارة ، بلغة 

موليري س�نة 2005.

اليوم متارة س�يت �شلك منط ��ش مس�تقل ، دراسات و ٔ�حباث و ٔ��داث و ذ�ر�ت 

يه ت� اليت تقامسها هؤالء الش�باب مع ساكنة املدينة ، مؤم�ني �شعار اعتنقوه  " 

ش�باب اليوم ملدينة الغذ " .

هدا العمل املتواضع ما هو ٕاال نتاج س�نوات من البحث ، و مثرة جمهود مجمو�ة من 

املتد�لني ،  دليل م�اكمل و دق�ق معمتد �ىل معطيات و دراسات �رخيية و ٔ��رية 

�درة �دا ، نتقامسها و ٕا�مك قصد ٔ�ن تعممي الفائدة �ىل ٔ�ن �رد معطيات س�ياح�ة ٔ�خرى 

يف طبعات مس�تق�لية.

ال ت�سوا " متارة س�يت – ش�باب اليوم ملدينة الغد "
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ورقة تعريفيــة

تتميز مدينة �ارة طبيعيا �وقع جغرايف اسرتاتيجي عىل  الساحل األطليس,  بتواجدها عىل 
أبواب العاصمة اإلدارية الرباط. و إضافة إىل خصائصها اإلقتصادية و السياحية و قربها من 

مراكز القرار فإنها ال تبعد عن أكرب قطب اقتصادي باململكة سوى ب 70 كيلومرتا.
التي  املواصالت  ديناميكية و ªوا كب©ين، نظرا ألهمية شبكة  املوقع سيجعلها تعرف  هذا 

تربط املدينة بقطبي اململكة املغربية.
الج¯عة  إسم  لتحمل  املدن  مصاف  إىل  لت¯رة  القروية  الج¯عة  سرتتقي   1983 سنة  يف 

الحرضية لت¯رة و تكون نواة حارضة اخت©ت لتكون مقرا لع¯لة الصخ©ات �ارة.
يف سنة 1992 ستعرف املدينة تقسي¯ إداريا آخر سيقسم املدينة إىل ج¯عت·, حيث ستظهر 
إىل الوجود الج¯عة الحرضية لهرهورة. عرش سنوات بعد دلك سرتتقي الج¯عة القروية لع· 
و  زع©  زمور  الرباط سال  ثالث حوارض جهة  �ارة  مدينة  لتص©  إىل ج¯عة حرضية  عتيق 

سادس أكرب مدينة باملغرب .

معطيات إدارية:
ع¯لة  إىل  �ارة  مدينة  تنتمي 
جهة  إىل  تم  من  و  �ارة,  الصخ©ات 
عدد  يقدر  و  زع©,  زمور  الرباط سال 
سكانها حسب اإلحصاء الوطني العام 
لسنة 2004 ب 393.262 �عدل ªو 
املئة عل¯ أن تعداد  يتجاوز 4.85 يف 
سكان �ارة Ã يكن ليتجاوز 244.802 
نسمة سنة 1994 و 186.540 نسمة 
الوفيات  عدد  يقدر  في¯   1982 سنة 

السنوية ب 19887.
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ورقة تعريفيــة

�ارة من البداوة إىل الصناعة
خاصة  بامتياز,  فالحية  منطقة  أنها  عىل  	ارة  مدينة  تصنف  كانت  الث�نينات  حدود  إىل 
والحيوانية  املعيشية  الزراعات  إنتاج  يف  باألساس  تخصصت  كربى  فالحية  ضيعات  بتواجد 
كالبواكر و الحوامض و املوايش, لتكون أشهر املنتوجات هي الفواكه و الخرض خاصة العنب 
حيث  من  تراجعا  سيعرف  القطاع  هدا   . النعام  و  الدواجن  البيضاء  اللحوم  إىل  إضافة 
املساحات لكن مع تسجيل تطور ملحوظ يف نوعية الوحدات اإلنتاجية التي تركزت بضواحي 

املدينة.
ع�لة  ستستفيد  الشاملة,  الحرضية  التهيئة  مخططات  إطار  يف  و  التسعينيات,  مطلع  مع 
الصخ¶ات 	ارة عامة من الديناميكية اإلقتصادية للبالد حيث جلب لها موقعها اإلسرتاتيجي 
و وفرة الوعاء العقاري استث�رات ضخمة و متوسطة, لتكون الحصيلة ثالث أحياء صناعية 
كربى ( 	ارة املركز و ع¾ عتيق و التمسية) تضم ما يقارب 800 وحدة صناعية تجعل من 
و  األسمنت  إنتاج  قبيل  من  ثقيلة  صناعات  إىل  إضافة  األساسية  أنشطتها  الخدمات  قطاع 

الرخام و الفل¾ و الفحم و صناعة السيارات و الطائرات املدنية و الصناعات الدقيقة.

�ارة قبلة سياحية رغم اإلهل
بتوفرها عىل رشيط ساحيل يصل إىل 25 كيلومرت, و شواطىء عبارة عن مواÀء طبيعية , و 
كدا بتوفرها عىل غطاء غابوي متميز بتواجد كل من غابة 	ارة عىل مساحة تقدر ب 4000 
بامتزاج  الفضاء إمكانيات سياحية كب¶ة  يتيح هدا   .Çاملغر الحزام األخرض  هكتار و كدلك 
البحر و الغابات و الوادي، فمن ب¾ االماكن السياحية نجد شواطىء 	ارة و الحديقة الوطنية 
للحيوانات و قنطرÏ وادي يكم و وادي الرشاط, امليناء الرتفيهي و كورنيش الهرهورة و قصبة 

	ارة التاريخية حيث تتواجد املدرسة امللكية للخيالة.
توفر املدينة سياحة من نوع خاص كدلك لزوارها و هي السياحة العلمية حيث تضم املدينة 
مغارات أجريت بها أبحاث و دراسات تهم اإلنسان القديم و حضارات ما قبل التاريخ, ك� 

تعرف املدينة برجاالتها كالفنان محمد القاسمي الدي يحمل مرسح للهواء الطلق إسمه.
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ورقة تعريفيــة

املواصالت, اساس التنمية و اإلزدهار
تستفيد مدينة �ارة من شبكة للمواصالت تجعلها يف مصاف املدن الكربى

محطات القطار / �ارة املدينة – الرباط أكدال عىل بعد 7 كيلومرتات – الرباط املدينة 9 
كيلومرتات

مطار الرباط سال عىل بعد 22 كيلومرت
طريق سيار يربطها بكل املدن الكربى – فاس – طنجة – مراكش

موانئ الصيد التقليدي بكل من �ارة سيد العابد و الصخ�ات
موا�ء كربى / عىل بعد 50 كيلومرت من ميناء القنيطرة و 70 كيلومرت من ميناء الدار اببيضاء.

مالحظات
إدا كان موقع مدينة �ارة قد لعب دورا حاس¢ يف التطور الرسيع للمدينة عىل مستوى النمو 
العمرا», فإنه باملقابل لعب دورا سلبيا يف توفر املدينة عىل تجهيزات كربى  اإلقتصادي و 
كاملستشفيات و املؤسسات الجامعية و املركبات الثقافية حيث تفتقر املدينة لهده املنشآت 

الرتباطها الدائم باملدينة األم الرباط.
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معطيات تاريخية

بن  املهدي  للموىل  ينسبها  البعض  كان  فإذا   ، �ارة  مدينة  تسمية  املؤرخون حول  يختلف 
تومرت ، فإن فئة أخرى من املؤرخ� يرجع أصل تسمية املدينة ب "�ارة" إىل الحكمة و 

الوقار .
: األوىل تنسب أصل  " �ارة"  يرجع إىل فرضيت�  املدينة ب  الراجح أن أصل تسمية  لكن 
الكلمة إىل اللهجة األمازيغية عىل اعتبار أن املصدر " تا " و " � " أمازيغي ، مثال " تاوريرت 
، تاغزوت ، تادلة ، تزنيت ، �دروست .... " و عىل هدا األساس اعتمدت الفئة األوىل من 
املؤرخ� يف كون مؤسس املدينة هو املوىل " ابن تومرت " الفقيه و العالمة األمازيغي الحاكم 

لقبائل مصمودة سوس .
أما الثانية ، و التي ترتكز أساسا عىل مصدر التسمية العر¶ ، حيث أن "�ارة" مشتقة من 
كلمة " ¾ار – ¾رة – ثامرة " و التي تعني لغويا ، األرض املعطاءة الدا¹ة الخرضة ، أرض 
خصبة و مثمرة ، و لعل دلك يعود باألساس إىل الطابع الفالحي الذي ميز املنطقة و التي 

عرفت Áنتوجاتها الفالحية العالية الجودة .
يف القرن الثاÃ عرش ، أسس السلطان املوحدي عبد املومن (1130 – 1163) مسجدا و مدارس 

للعلوم الدينية ( حيث توجد حاليا املدرسة امللكية للخيالة ) .
بعد مرور ما يناهز خمسة قرون ، أحاط السلطان موالي اسÅعيل املسجد و املدراس الفقهية 

بسور ضخم ، لينشأ بها رباطا عسكريا.
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معطيات تاريخية

السلطان  و   (1859  –  1822) عبدالرح�ن  السلطان  من  كل  حكم  فرتة  شكلت  و  هدا 
عبدالعزيز (1894 – 1908) أوج انبعاث مدينة  ارة نحو اإلع�ر ، حيث أقدم السلطان عبد 
الرح�ن عىل توط� قبائل " االوداية " القادم� من فاس ، ليستوطنوا القسم الش�يل منها ، 
و هي القبائل التي عرفت ب " الكيش " عىل عهد السلطان موالي اس�عيل ، هاته القبائل 
تم إعفائهم من الرضائب و تم منحهم أرايض فالحية شاسعة مقابل تسخ¢هم يف الخدمة 

العسكرية .
التوازن ، عىل توط�  التاسع عرش أقدم السلطان عبدالعزيز ، ض�نا ملبدأ  القرن  يف أواخر 
 ، للمنطقة  الجنو²  بالقسم  خاصة  الصحراوية  األصول  دوي   " املعاقيل   – العرب   " قبائل 
لتتشكل نواة مدينة ذات خصوصية مزدوجة يتعايش فيها مكون� أساسي� من قبائل املغرب.
يف التاريخ الحديث ، و قبيل االستع�ر الفرنيس ، شكلت مدينة  ارة نقطة إسرتاتيجية هامة 
العام�  املقيم�  كل  اتخذ  حيث   ، الفرنيس  للجيش  التمويني  و  الدفاعي  املخطط  ضمن 
املوجهة  العسكرية  للعمليات  منطلقا   ارة  قصبة  من  آنذاك  املغرب  املتعاقب� عىل حكم 

لرضب املقاومة الشعبية بالعاصمة الرباط،
تزود  كانت  التي  التموين  لعمليات  الرئييس  البحري  املنفذ  املدينة  سواحل  شكلت  ك� 
الجيوش الفرنسية بالعتاد و الذخ¢ة و املؤونة ، عىل اعتبار أن أغلب الشواطئ عبارة عن 

موانئ طبيعية خاصة شاطئ الهرهورة .
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أهم معالـم المدينة

قصبة �ارة
تتواجد هده القصبة �ركز املدينة، و تعترب مفخرة التري� بامتياز حيث تختزل تاريخهم، 
يعود بناؤها إىل القرن الثا� عرش. �تد عىل مساحة 72 هكتار, و يحدها رشقا شارع محمد 
الخامس و جنوبا ساحة موالي رشيد و غربا شارع الحسن الثا�. و تعترب من ال�اث العاملي 

اإلنسا�.
بها سور ضخم عىل  يحيط  بامتياز.  تاريخها مقرا عسكريا  كانت عرب  و  املوحدون،  أنشأها 
السور مخصص  فوق  ممرا  يشكل  واحد  مرت  بعرض  و  مرتا,   6.5 بارتفاع  مرت   1500 امتداد 
للحراسة. تضم القصبة مسجدا يحمل إسم سيدي لحسن و تضم أسوارها تسعة أبراج و ثالثة 

أبواب ضخمة ك تضم يف وسطها املدرسة امللكية للخيالة.

املدرسة امللكية للخيالة
مغربة  يف  رغبة  و  اإلستقالل  بعيد 
صاحب  أمر  الوطنية  املؤسسات 
الجاللة املغفور له الحسن الثا� سنة 
خاصة  عسكرية  مدرسة  ببناء   1975
إسم  عليها  أطلق  اململكة  لفرسان 
املدرسة امللكية للخيالة بترة،  أرشف 
الجليل   Æاألم األشغال  إنطالقة  عىل 

موالي محمد ويل العهد يوم التاسع من دجنرب 1982 �حاداة منارة سيدي لحسن التاريخية. 
هدا الرصح العسكري العظيم جاء ليعيد اإلعتبار للفرس و الفارس،  لتحمل مدينة �ارة هدا 
و  األوروبية  العسكرية  املؤسسات  Ïط  عىل  املدرسة  هده  بنيت  للمدينة.  كشعار  الرمز 
األمريكية و تتوفر عىل تجهيزات و مرافق مهمة شيدت خصيصا لإلطالع �هامها التدريبية و 
التكوينية. حيث تتوفر عىل إصطبالت رفيعة املستوى بقدرة استيعابية تصل إىل 300 فرس ، 
و حدائق وست مالعب ترابية و ملعب معشوشب األكرب وطنيا استضاف سنة 2005 البطولة 
 التقنيات ك العاملية للفروسية ، و محكمة و قاعات للندوات و الدراسة مجهزة بأحدث 

تتوفر عىل وحدات للتكوين الخاص.
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أهم معالـم المدينة

امليناء الرتفيهي سيد العابد
يعترب من أجمل املوا�ء الرتفيهية باملغرب و يوجد عىل شاطئ سيد العابد، يبلغ طول رصيفه 
الغر� 170 مرت، و رصيفه الش�يل 300 مرت. يشكل فضاء للخدمات يقدر ب 4 هكتارات. 
يصل عمق املياه ما ب� 13 إىل 50 مرتا، ك� يتوفر عىل ممر بحري من 17 مرتا. يوفر امليناء 
فضاء للصيد التقليدي و مقاهي و مرافق حيوية اخرى، �كن الوصول إليه باستع�ل وسائل 

النقل العمومية من مختلف أرجاء املدينة.

فضاء محمد القاسمي
تم إنشاء هدا الفضاء عىل الساحل الصخري ملدخل مدينة ©ارة، و هو مرسح للهواء الطلق 
يحمل إسم أحد أعالم الفن التشكييل باملغرب. الفنان محمد القاسمي،  الذي و إن كان قد 
ولد µكناس إال أنه نسج أوىل خيوط اإلبداع و التألق µدينة ©ارة و استقر بها إىل أن وافته 

املنية سنة 2002.
قنطر� وادي الرشاط و وادي يكم

معلمت� تاريخيت� تعودان للفرتة اإلستع�رية الفرنسية, أسستا سنة 1956 , و ه� قنطرتان 
حديديتان معلقتان عىل ضفاف النهرين بنفس القياسات . يزيدان الوادين ج�ال و إبهارا ، 

و ه� قنطرتان متطابقتان حتى يرتاءى للبعض أنه� يعودان لنفس املكان. 
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شواطئ تمــارة

تعترب شواطئ مدينة �ارة من ب� أجود الشواطئ الوطنية, و �تد عىل مسافة 36 كيلومرت، 
و هي عبارة عن موانئ طبيعية محروسة و مجهزة و يسهل الوصول إليها من كافة أرجاء 

املدينة.
و   , الشمس  بغروب  االستمتاع  و  لالسرتخاء  شواطئ   / كيفيل  و  م�مار  الهرهورة  شواطئ 
الشواطئ بفضاء  م¤رسة رياضات خفيفة كامليش خاصة عىل جنبات كورنيش يربط هده 

محمد القاسمي.
شاطئ �ارة كازينو / و هو األشهر، يتميز بكونه عبارة عن ميناء طبيعي محروس إذ نادرا ما 
تسجل فيه حوادث غرق، يتوفر عىل كافة الخدمات ، و يسهل الوصول إليه بوسائل النقل 
العمومية، يضم بدوره مرسحا للهواء الطلق و فضاء لأللعاب و مقاهي و علب ليلية. ´كنك 
كدلك زيارة املكان ليال لالستمتاع بروعة البحر عىل ضوء القمر و االستمتاع بالخدمات التي 
تقدمها الوحدات الفندقية عىل طول الساحل الصخري بدءا من مدخل الكورنيش بفندق لو 

ليتورال ( سان ج�مان سابقا) و وصوال إىل شاطئ الكونرتبونديي.
السباحة، ميناء طبيعي بدوره، يتميز  باملدينة لهواة  الكونرتبونديي / أجمل شاطئ  شاطئ 
باتساعه الكب� و قدرته األستيعابية التي قد تصل إىل 80 ألف مصطاف، يعترب املكان املفضل 

لألجانب خاصة األملان و الفرنسي� و اإلسبان.
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شواطئ تمــارة

أجمل  ب�  من  الخالبة،  الذهبية  برماله  أساسا  شهرته  ارتبطت   / الدهبية  الرمال  شاطئ 
الشواطئ ، و هو الوجهة املفضلة للشباب حيث يقدم خدمات الرتفيه املنظمة طيلة أيام 

الصيف من مهرجانات و ألعاب و مسابقات، يسهل الوصول إليه بوسائل النقل العمومية.
شاطئ سيد العابد / شاطئ يستمد روعته من تواجده عىل مرمى أنظار فيالت و إقامات 
بأشعة  االستمتاع  يف  الراغب�  املصطاف�  من  مع�  صنف  يلجه  املستوى،  رفيعة  سياحية 
البحري  املل©  النادي  يوفر  حيث  املستوى،  الرفيعة  الخدمات  من  االستفادة  و  الشمس 
للمصطاف� إمكانية االستفادة من جوالت عىل القوارب و الجيت س© و الكاياك و غ®ها 

بأ±نة مناسبة.
شاطئ سهب الذهب / شاطئ جميل يتميز بعذوبة مياهه و صفاءها، يستمد روعته من 
تواجده خارج املدار الحرضي و هو املكان األنسب للعائالت و الراغب� باالستمتاع برشوق 
الشمس و غروبها عىل حد سواء،  ال يوجد باملكان أي صنف من الخدمات و عىل الراغب يف 
زيارة هدا الشاطئ إعداد لوازمه و االعت¼د الكيل عىل ما يجلبه معه، توجد بهدا الشاطئ 

إقامة أم®ية.
شاطئ سهب الذهب الصغ® / شاطئ األطفال بامتياز، ميناء طبيعي و ال أروع، ¿كنك ترك 
أطفالك يلعبون و ¿رحون دون أن تخىش عليهم الغرق، يوفر املكان بعض الخدمات و هو 

مكان مناسب مل¼رسة هواية الصيد إذ تكرت باملكان أصناف معينة من األس¼ك .
شاطئ وادي يكم / يوجد عىل مصب وادي يكم، شاطئ جميل و كب® ، غ® محروس ، ¿نع 
املكان األنسب ملقارعة  البحرية هو  الرياضات  لهواة  ، لكن  السباحة عموما لخطورته  فيه 

األمواج العاتية التي تصل يف املتوسط إىل ثالثة أمتار، ال يوفر أي خدمات.
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مغارات الهرهورة

تعترب املغارات من ب� أهم املعا� التي اشتهرت بها مدينة �ارة, و توجد أغلبها عىل الساحل 
الغوازي  منطقة  و  الرباط  جهة  من  ش�ال  املدينة  �دخل  السلطان  دار  ب�  الصخري 

بالصخ�ات جنوبا.

مغارة املنارصة 2
مغارة  تسمية  تحمل  قريب  وقت  إىل  كانت 
من  كيلومرتات  ثالث  بعد  عىل  توجد  و  كازينو، 
مركز املدينة قرب شاطئ �ارة كازينو، اكتشفت 
لكن  روش،  جون  الباحث  طرف  من   1960 سنة 
 1990 سنة  إال  تنطلق   � الدراسات  و  األبحاث 
تحت إرشاف املعهد الوطني لعلوم األركيولوجيا و 

̧ات برئاسة األستاذ محمد عبد الجليل الحجراوي. املغارة بعمق 18 مرتا و عرض 10 امتار  ال
و ارتفاع مرتين و نصف املرت, و تشكل طبقاتها عىل ارتفاع 5.4 مرتا ترسبات ثالثة عرش حقبة 

زمنية تعود إىل
- الحقبة األوراسية و التي يرجع تاريخها إىل 40000 سنة. 

- الحقبة العاترية و التي يرجع تاريخها إىل 25000 سنة.
- الحقبة األب�ية و التي يرجع تاريخها إىل 12000 سنة.

- ثم العرص الحجري الحديث حوايل 6000 سنة.
و تعترب مغارة املنارصة 2 ذات أهمية بالغة لكونها تشكل موقعا أثريا ذو خصائص متميزة،  
فبهدا املكان تم العثور عىل مقابر لإلنسان القديم يف عرش نقط مختلفة مكنت من معرفة 
الكيفية التي كان يدفن بها إنسان ما قبل التاريخ موتاهم و يحيطونهم باألحجار و الرخام و 
حيل  و  أدوات  اكتشاف  تم  ك�  للدفن،  معينة  أرضية  لطبقة  اختيارهم  إىل  إضافة  الحيل 
مصنوعة من العظام و مرتبطة أساسا بالعرص األورايس، و هو أول دليل عىل صنع بالعظام 

باملغرب و ش�ل إفريقيا،
من ب� هده األدوات نجد مالعق و طرف و مشط، و توفر هده اإلكتشافات إمكانية التعرف 
عىل Óط عيش اإلنسان يف تلك الحقبة ، و كيفية استخدامه لألدوات و غ�ها يف نشاطاته 

اليومية.
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مغارات الهرهورة

مغارة الهرهورة 1
تقع مغارة الهرهورة 1 عىل طول ساحل املحيط 
بولويز قرب فضاء محمد  البش�  األطليس بجنان 
اىل  كيلومرتات  حوايل خمسة  بعد  عىل  القاسمي 

الش�ل من مركز املدينة..
و تقع يف منتصف املسافة ب� اثن� من الكهوف 

املعروفة : دار سلطان 2 ، ومغارة كونرتبونديي.
تاريخ الحفريات

أحد  بناء  بعد  متأخر  الصدفة يف عام 1976 يف وقت  الكهف عن طريق  اكتشاف هذا  تم 
املنازل. و استوجبت عمليات حفر كب�ة إلنقاذ محتويات املغارة ، و التي استغرقت 10 أشهر 

وأجريت يف عام 1977 تحت رعاية دائرة األبحاث األثرية بالرباط.
تاريخ املادة األثرية باملغارة

الكهف ºثل زمنا طويال من الحقبة العاثرية، به أربع طبقات عىل ارتفاع خمسة أمتار ، يرجع 
تواجد اإلنسان بهدا الكهف إىل الحقبة ب� 5400 و 32150 سنة خلت. الكهف يحتوي عىل 
مقربة تعود للعرص الحجري الحديث مع وجود كائنات أخرى ¾ تعد موجودة اآلن. و الحقبة 

األيب�ية نتلمسها كدلك بوجود بعض األواÃ القليلة من العرص الحجري القديم األعىل.
تم باملغارة كدلك اكتشاف فك سفيل إلنسان قديم مجزأ إضافة إىل تحف فنية نادرة. لذا 
بقايا  من  بها  وجد  ما  إليها  أضفنا  إدا  اإلكتشافات  أغنى  من   1 الهرهورة  مغارة  اعتربت 

الحيوانات آكلة اللحوم و األبقار و الخيول مجزأة.
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مغارة الهرهورة 2
مغارة الهرهورة ، 2 خط عرض 33 ° 95'22 "ش�ال 
، وخط طول 6 درجات W''59'92 ، تقع عىل بعد 
املدينة.  مركز  من  الش�ل  اىل  كيلومرتات   04
وتنفتح عىل املحيط يف منحدر صخري ميت ، عىل 
ارتفاع  وعىل  الشاطئ  من  مرت   200 نحو  مسافة 

16m فوق مستوى البحر.
الساحيل  الرشيط  كهوف  مجمع  من  جزء  وهي 

عىل طول الطريق الثانوية رقم 222 ب¨ الرباط والدار البيضاء ، و ع¥ بها عىل ما تبقى من 
̄ة. العرص الحجري القديم والعرص الحجري الحديث ، فضال عن بقايا برشية كث

تاريخ الحفريات
بالرباط  اآلثار  إدارة  أواخر عام 1977 خالل مسح أجري من طرف  املغارة يف  اكتشاف  تم 
والبعثة األثرية الفرنسية املكلفة بإجراء األبحاث باملنطقة. يف عام 1978 ، أسفر البحث األول 
الذي أجراه املعهد الوطني للعلوم اآلثار والرتاث ، وذلك بتوجيه من األستاد دي بينات اندريه 
وفاطمة زهرة علوي الصبيحي يف مساحة قدرت ب 13 مرتا مربعا ، عن اكتشاف دفن مزدوج 

مؤرخ من العرص الحجري الحديث.
و يف عام 1996 ، أجريت حملة ثانية من قبل املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث ، وذلك 
بتوجيه من األستاد دي بينات اندريه ومحمد عبد الجليل الحجراوي. من خالل توسيع مجال 
البحث يف 10 أمتار مربعة ، م� أتاح اكتشاف هيكل¨ عظمي¨ كامل¨ من العرص الحجري 
الحديث الجديد و املطابق الثن¨ من بقايا القبو املكتشفة قبال. يف عام 2001 ، استأنفت 

الحفريات التي أدت إىل اكتشاف جمجمة برشية إلÐام هيكل اإلنسان الرابع.
وكان استئناف الحفريات يف عام 2002 ، فرصة الكتشاف الهيكل الخامس وهيكل حجر عىل 
شكل دائرة قطرها مرت واحد. املعروف بكهف الهرهورة 2 هو أن الطبقات املكونة للمغارة 
تشبه إىل حد بعيد الكهوف األخرى يف منطقة Ðارة إد تعود مستوياتها إىل العرص الحجري 

القديم األعىل ومستوى العرص الحجري الحديث.
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مغارة دار السلطان 1
تاريخ الحفريات

، غرفة واسعة من  السلطان 1  دار  يشكل كهف 
13.40 مرتا ، علوها يرتاوح ب� 6.20 مرت و 7.30 
مرت ، تم حفرها من قبل أ. روهل�ن سنتي 1937 
 ، الكهف  �دخل  الحفريات  وأجريت   .1938 و 

عىل مسافة 20 مرتا..
طبقات  أن  األثرية  الطبقات  دراسة  أظهرت 

الكهف خاصة مع علوه الكب� عن وجود 17 مستوى ، وهي م�ثلة لتلك الكهوف األخرى يف 
املنطقة.

ولعل أبرز هذه املستويات العرص الحجري الحديث الذي تم العثور به عىل
-721 قطعة أثرية من األحجار و الس�اميك و كوب داخل غرفة

- جمجمة يف حالة سيئة من الحفظ ، مع استخراج أجزاء أخرى منها ، وبقايا شخص آخر ، 
عظام الفك العلوي والفك السفيل واألسنان املعزولة .

، و هيكل� عظمي�,  أدوات صناعية  بقايا  العثور عىل  تم    paleolithicalيف مستوى آخر
واحد لشخص بالغ مع وضوح بارز يف عضالته و فقرات يديه و جمجمته, إضافة إىل هيكل 

طفل صغ� يف حالة سيئة.
يف املستوى الثالث تم العثور عىل 306 قطعة أثرية منها 187 قطعة من األدوات الحجرية 

مخصصة يف غالبيتها للقتال و الصيد و املطاردة.
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مغارة دار السلطان 2
تقع مغارة دار السلطان 2 عىل بعد 200 مرت من 
مغارة دار السلطان 1, يف املدخل الش�يل ملدينة 
قرب  بالضبط  و  الساحلية،   الطريق  عىل  �ارة 
الحفريات  �ت  باملنزه.  القد�ة  الرماية  ميادين 
ب�  بينات  دي  أندريه  األستاد  يد  عىل  باملغارة 

عامي 1969 و 1980.
طبقات املغارة هي مشابهة جدا لتلك التي بدار 

السلطان 1 و تعود لحقبة حضارات العرص الحجري الحديث، و الحقبة العاترية.
من اكتشافات املغارة، بقايا إنسان قديم و بعض اإلنشاءات الحجرية عىل شكل صوامع،  ك� 
تم اكتشاف بقايا هيكل عظمي يعود المرأة شابة دفنت عىل جانبها األيرس، و وجد هدا 

الهيكل يف حالة جد سيئة إضافة إىل بقايا أسنان و أعضاء برشية أخرى.
تكمن أهمية هده اإلكتشافات يف كونها وفرت سبل التعرف عىل فيزيولوجية اإلنسان القديم 

اعت�دا باألساس عىل حجم جمجمته و فكه األيرس.
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مغارة الكونرتبونديي
تسمى كدلك باملنارصة 1 و مغارة أوالد بوشيخة, 
 06 بعد  عىل  الساحيل  الطريق  طول  عىل  تقع 
الدار  اتجاه  يف  املدينة  مركز  من  كيلومرتات 
شاطئ  عن  مرت   270 بنحو  تبعد  و  البيضاء, 
البحر,  سطح  عن  مرت   14 بارتفاع  كونرتبونديي 
الفرتة  تطابق  و  قد�ة,  بحرية  صخور  وسط 
يقارب  ما  أي   , الحجري  العرص  من  الخامسة 

125000 سنة قبل امليالد.
اكتشفها األب جون روش سنة 1955. و مول الحفريات التي §ت بها ب¤ سنتي 1955 و 

1957 تحت إرشاف ه±يون, و هو باحث برشكة روش .
تواصلت الحفريات كدلك ما ب¤ سنتي 1967 و 1975 بالتعاون مع السلطات املغربية . قبل 
أن يفتتح األستاد بوزوكار املوقع من جديد سنة 1994 من أجل أخد عينات تجريبية جديدة 

ألطروحته، اليشء الذي نتج عنه إعادة النظر يف الطبقات التي تم اإلعالن عنها سابقا.
لجمجمة  سفيل  فك  بقايا  و  عظام  اكتشاف  عن  أسفرت  بوزوكار  لألستاد  األخÂة  األبحاث 
العرص  لحقبة  تعود  أضالع  و  برشية  عظام  إىل  إضافة   1976 سنة  املكتشفة  روش  األستاذ 

الحجري الحديث.
املوجودات  نوعية  حيث  من  إفريقيا  بشÈل  القليلة  األماكن  من  املغارة  هده  تعترب  و 

املكتشفة.
تغطي الطبقات املكتشفة عدة مستويات تعود لحقب زمنية متباعدة. من  املستوى 1 إىل 
املستوى 4 ، تعود إىل الحقبة األوىل و املستوى الخامس يعود للعرص الحجري الحديث. من 
8 إىل 9 العرص الحجري األعىل, يف ح¤ تعود املستويات املصنفة من  10 إىل 14 إىل العرص 
األستاذ راجع مستوى  أن   Âالحديث. غ الحجري  العرص  إىل  املتوسط ثم 15 و16  الحجري 

الطبقات ليحدف مستوى 16.
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مغارة الصخ�ات
يف حفرة تقع عىل الضفة اليمنى لوادي الرشاط ، 
من  سلسلة  تقع    ، �ارة  جنوب  كيلومرت   20
مرتا   80 إىل  تصل  الرملية  الساحلية  التكوينات 
أمتار  ثالثة  بعمق  و  طوال  أمتار   10 إىل  و  عرضا 
تقريبا ، و�تد املقربة يتوافق مع منطقة الرمل يف 
اكتشفت  مستويات  عدة  بها  و   ، الوادي  مصب 
 ، وقذائف   ، حيوانات  و   ، برشي  رفات  بداخلها 

وفخار ومنازل.
، دوفور  ̈ار  ، ج ، كولينا  تم اكتشاف هذه املقربة الج»عية سنة 1980 من قبل كاهوزاك 

ويسيج أثناء أشغال بناء محجر باملنطقة.
ونظرا ألهمية االكتشاف الذي يتألف من شظايا من الفخار والرفات البرشي ، نظمت دائرة 
اآلثار يف املغرب بحثا يف الفرتة من 1982 إىل 1984 يف محاولة النقاذ املقربة بالتعاون مع 
اثني عرش  البحث  يف  انخرط  والحفرية.  التاريخ  قبل  ما  ألبحاث  باملغرب  الفرنسية  البعثة 
إخراج  ، بقصد  والتكنولوجية)  الصخرية   ،  ceramology وبولوجيةÂاألن (الدراسات  مختربا 
̈ات كأكرب مدفن Ãغرب ما قبل التاريخ. و تم العثور  اإلكتشافات حيث صنفت مقربة الصخ
عىل سلسلة من املزهريات والحجر وصناعة العظام، فضال عن الزينة التي الزالت تستعمل 

إىل الحÈ مند 5000 سنة قبل امليالد.
الكهف بعمق 18 مرتا ، عرض 10 أمتار وارتفاع 2.60 م) به مستويات عىل ارتفاع  5.4 مرت 

تحتوي عىل 13 طبقات تحيل إىل الحقب التالية:
مستوى يرجع تاريخه إىل أكÂ من 40،000 سنة

مستوى ثان يرجع تاريخه إىل أكÂ من 25000 سنة
حقبة أيب¨ية 12000 سنة

العرص الحجري الحديث 6000 سنة.
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البيانات األثرية
سحب  تم   ، تقريبا  مربع  مرت   900 مساحة  عىل 
كميات هائلة من األتربة و الوحل ، إلجراء دراسة 
مفصلة و تم العثور عىل 101 من هياكل جنازة 

ك� ييل :
• 87 مدفنا منها 6 مدافن ثنائية و ثالثية (32 بعد 
املراهق� و 36 من  ، و 4 من  الوالدة, 15 طفال 

البالغ�) ؛
• 14 مكان مخصص للودائع من األثاث (8) من العظام الحيوانية و (6) من بقايا الرفات 

البرشي.
وباإلضافة إىل ذلك ، تم جمع 11 جمجمة كاملة قبل الحفر يف أع�ل استخراج أولية. ونظرا 
لتضاريس املنطقة وتوزيع املدافن ، فمن املرجح أن حجم املقربة كان ²كن أن يضم 300 فرد.

معظم الهياكل العظمية وجدت يف وضعية استلقاء جانبية. اثنان وسبعون منها دفنت إىل 
جانب أثاث وأغراض قيمة. في� معظم الجثت اقترصت عىل غرض� أو ثالثة من األشياء. 
²لك املدفونون من الصغار يف فرتة ما حول الوالدة عموما غرضا واحدا ال أك¼، يف ح� أن 
اثن� من البالغ� ²لكون أك¼ من 10 قطع و مزهريات وغالبا ما تكون مقطوعة عن قصد 

وشظاياها منترشة يف الجسم ، أثناء تعبئة القرب.
يتم وضع بعض الحاويات و الثقوب من طرف املتطوع� بالبطن أو أسفل البطن. ك� توضع 
يف بعض األحيان قصد تلميع عظام الجمجمة ، وثالث حاالت عىل األقل, تضم ودائعا بها 

فتوحات يف حزم يف الجسم مملوءة بالط�.
و يف املجموع ،  132 قطعة من الفخار ، 30 من الحجر أساسا و 14 من رقائق الصوان, 20 
عىل شكل مطارق ، و 4 من أنابيب العظام smoothers  و 8 أكواب و 5 من أساور عاج 
الفيل ، وقالدة و قرشة بيضة النعامة. وباإلضافة إىل ذلك ، تم العثور عىل 33 من املزهريات 

وشظايا ، 4 محاور. مزهرية كاملة وأجزاء من ثالث سفن الطبخ. 
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الشركـــاء

www.osmtemara.rabat.ma

cosmadil.com

www.emaconcept.com www.bouznikacity.com

www.agotgich@gmail.com www.association-epode.org

ÔybÓé€a@‚˝«�a@ÙÜn‰fl
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الربيد إاللكرتوين:

الفا�س�بوك:

املوقع إاللكرتوين:

الهاتف:

temaracity.com@gmail.com

www.facebook.com/groups/28920343485

www.temaracity.com

0537 60 76 19
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