
 

 

 

 بالغ صحفي

وتنوعغنى  ،المغرب  

تراثنا مقتطفات من  

ابية، وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويت ها "المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والتر

فريقية اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها اإل -بانصهار كل مكوناتها، العربية الوطنية، الموحدة 

ية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتمت    ي ظل بتبوء  واألندلسية والعتر
 
شبث تالدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك ف

ي بقيم االنفتاح   واالعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بي   الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء"الشعب المغربر

            . ي  ديباجة من الدستور المغربر

 

ي الثقافات  ،بقلب المدينة العتيقة لمراكش دار الباشا  - الروافد متحف  يقع
 وديةواليه واإلسالمية مازيغية والعربيةاأل حيث تلتقر

ين  ىلإود يعندلسي أوهو مبن  ذو طراز  ،والصحراوية دلسيةنواأل   عىل متحفية تشهد عىل مجموعات  ويحتويبداية القرن العشر

ي تراث 
 وتاريخها التليد.  المملكة الغن 

ي ر ، فريدةمعمارية معلمة وهي  الباشا،دار  زيارة د عت
ي لالستكشاف مهارات الصانع التقليدي ال عتر التاري    خ حلةفرصة للسفر ف  مغربر

ي تناغم كبت  مع  ابداعاته وتجليات
ي اندمجت ف 

اشا هم ما يمت   دار البأولعل  ،خرىأستوحاة من بلدان م هندسية وأشكالنماط أالنر

يقة طلة عىل حدالم ،ا لهال مثيل  بدقة المزينة سقفاأل ألبواب الخشبية و ذات ا ،القاعاتو مغطاة بالزليج العمدة ذو األ رياض الهو 

ي  ،ندلسي أمغربية ذات طابع 
االتعرف عىل مكونات ثقافة وتراث المغرب بخصوصياتها  يتسن  للزائر ،مكان البديعهذا ال فق   . تها وممت  

 2000زيد من قراءة أل ،2021من الخامس من مارس ابتداءالمنظم  ،"تراثنا قتطفات منم، وتنوعغنى  المغرب: "معرض دم يق

ونز : مجاالت مختلفة نتمي اىلمتحفية نادرة توذلك من خالل عدة مجموعات  ،سنة من تاري    خ المملكة اث  حل  وال البر والبر

 . اإلسالم   والفن خزفوال المغربر  اليهودي 

ونز هم الواحدة من أ عىلالمغرب يتوفر    العالم يةمجموعات البر
ى
ي  ف

ة العتيقةلمحة عامة عن  تعطي  النر تعد ، من جانب آخر  ،الفتر

ز براعة الصا اث المنقول شهده المغرب منذ األزل، ولعل أهم ما يتر ليدي نع التقالحىلي التقليدية فنا غنيا ومتنوعا ومكونا هاما من التر

. يمكن تقسيم الحىلي التقليدية اىل نوع
ي يعود معظمها إىل القرن التاسع عشر

ي هذا المجال هو المجموعات اإلثنوغرافية النر
:  انف 

ية والحىلي القروية، الحىلي الح
ي يستمدها من الخصائص المحلية والجهوية  لكلض 

اته النر  منطقة. للممت  

اث اليهودي أيضا لمحة عن المعرض  عطي ي ة الممت    حىلي وال توقناديل الحنوكيا كالتوراة  ن القطعمجموعة م من خالل ،المغربر  البر

ي تشكل جزءا ال يتجا وتقاليده يةالمغرب ةاليهودي الطائفة من تاري    خ انبيتيح للجمهور اكتشاف ج مما  ،للثقافة اليهودية
زأ من النر

ي لطالما كانت ثقاف
واهتمام  عجابإفلقد شكل مصدرا  ،ما فيما يتعلق بفن الخزف بفاسأ . والتعايشرضا للتسامح أة المملكة النر

ين قي   خالل القرني   التاسع عشر والعشر  . بالنسبة للفناني   المستشر

مرينية مكانة هامة منذ القرن الثامن إبان حكم الدولة االدريسية ومع تواىلي الدول المرابطية والموحدية وال اإلسالم  الفن أخذ  

والحمولة  لطبيعةواكتسبت القطع ذات ا ،والوطاسية والسعدية والعلوية، إذ ازدهرت الهندسة المعمارية بالمغرب وباألندلس

ىتالديني  . ي   أهمية كتر

، كمكان للحوار وال نفسهدار الباشا  - الروافد متحف  فرضي ،معرضمن خالل هذا ال ويرحب بعامة  ،تواصلأكتر من أي وقت مض 

ي االكرام  زوار ال
ام تامف  ازية المعمول بها. جراءات ل ل حتر  االحتر

 


