
 
 
 

  مراكش زهرية

 2023مارس  21إلى  11من                                         

 الدورة الحادية عشرة                                             

 

يف قائمة الرتاث الثقايف    ، مراسم تقطري ماء الزهرابقرتاح من مجعية منية مراكش سجلت زهرية مراكش
 سيسكو كرتاث ثقايف للعامل اإلسالمي.ولدى منظمة اإل 2022الوطين املغريب يف شهر يوليوز 

 
: موسم الزهر بمراكش وهذه الحاضرة هي العاصمة الكبرى لتقطير ماء الزهر بالمغرب  زهرية مراكش

لفصل الربيع في األوساط األسرية   بال اقتعبارة عن مجموع مراسم تقطير ماء الزهر تقطار الزهر الكبير. 

ألهل مراكش. وهي طقوس حضارية رائقة نسوية باألصالة قديمة العهد ضاربة في التاريخ الحضري 

للمدينة. تتعاهدها األم ربة البيت وتلقنها لبنتها بعدما أخذتها عن الجدة. تُقبل نساء مراكش على عملية  

أو بمبادرة من الجمعيات التراثية أو في الهيئات الثقافية  يات التقطير سواء في المنازل أو في التعاون 

وقد  . إباَن ظهور زهر النارنج في شهر مارس على األشجار ،المتحفية أو ذات الصلة بالصناعات الثقافية 

مع حلول فصل الربيع   وجهويظهر في أ  أو يزيد يدوم حضور الزهر في المدينة لمدة أربعة أسابيع تقريبا  

 رس.ما 21يوم 

 بعد أن يقطفه الغراسون من البساتين.  عادة من سوق العطارين رنج(ازهر الزنبوع )النيقتنى 

تحمل ربات البيوت في األسر المراكشية على وجه الخصوص هذا العنصر التراثي وتتعاهدنه ويتجلى  

يقتضي إلماما كبيرا  تقطار الزهر هذا الموروث الحضاري ونقله عبر األجيال.  صونفي الرئيس دورهن 
 . بفن العيش المغربي ونقل المهارات المتوارثة 

سط النسوي الذي تعاهده وحافظ عليه لمدة قرون أوساط طارئة  يهتم اليوم بهذا العنصر إضافة إلى الو
حديثة من جامعيين وخبراء وباحثين وصيادلة وعطوريين وحبائقيين وتجار. وقامت جمعية منية مراكش  

بابتكار هندسة ثقافية مجددة أدرجت فيها العنصر  السلطات الرسمية  بتوسيع دائرة المهتمين به ولفت انتباه 
منذ أكثر من عقد من الزمن على ترسيم زهرية   تعملقد و األدبي والموسيقي والشعبي و الحرفيالعلمي و
ا تحتفل به المدينة ويضمن لها مقامة ثقافية جديدة تسهم في   مراكش كتراث حي ليصبح موسما سنويا قار 

 . واالقتصادي  إشعاعها الحضاري

هائلة إلعادة إنتاج اللحمة االجتماعية بين  مراسم التقطير مناسبة حضارية إنسانية تتوفر على قدرات  
 الناس داخل األسر وفي المجتمع وبين أهل المدينة وتعزز الشعور باإلنتماء القومي. 

  كل فصل ربيع  بيت الخزين خرج المراكشيات قطاراتهن والقطارة )اإلنبيق( هي آنية التقطير من رفوفت  
ل وبث البهجة والغبطة والسرور في نفوس  وتستعد لبعث سويعات جميلة وقت التقطير وجمع الشم

. زهرية مراكش تحافظ على ذاكرة ثقافية عريقة السؤدد وقديمة جدا قطعت  األسرة الصغيرة والكبيرة
االجتماعية والصحية واالقتصادية بكل ما هو  الروحية و  العصور، تصلنا بجماليتها ورونقها ومزاياها

 ها ومطلوبة ومحمودة. جميل ويستأهل عناية قصوى ورعاية مرغوب في

 جعفر الكنسوسي  



 
 
 

 

 صباحا العاشرة الساعة مارس ابتداء من  11السبت  ✓
 مراكش المدينة العتيقة   الجبل األخضر، طريق 12مقر جمعية منية مراكش  المكان:

 ماء الزهر كيفيات تقطيرالمتعلمات المتعلمين و دورة تكوينية لفائدة  •
   ولطيفة جاد ومليكة عبادي  تحت إشراف فاتحة الخلفاوي 

 مراسم تقطير ماء الزهر وتأهيل الشباب   •

 تقديم نجوى لفضالي  

 

 الخامسة مساء   الساعة على محاضرة •
 جامعة القاضي عياض  -كلية اللغة العربية -مركز اللغات والثقافات المكان: 

 ، تقاليد مدنية وفنون عيش كتاب نساء مراكش •

 لمؤلفته فوزية الكنسوسي  

 تقديم المصطفى لمحضر، كاتب وباحث في شؤون التراث    

 

 

 شرة صباحا  احلادية عالساعة  على مارس  12األحد  ✓
   حي القصور المدينة العتيقة :  المكان

 بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر  ي حتفي قصور أكفاي  •
 

 مراكش المدينة العتيقة   الجبل األخضر، طريق 12مقر جمعية منية مراكش  المكان:

 ماء الزهر كيفيات تقطيرالمتعلمات المتعلمين و دورة تكوينية لفائدة  •

 

 مارس على الساعة الرابعة مساء   13االثنني  ✓
 متحف فريد بالكاهية   المكان:

 محاضرة: يتخللها عرض موسيقي   •

   تلموسيقار عبد الرحمان )مارك( لوبويل العود والطيور حوار

 

 مارس ابتداء من العاشرة صباحا   15األربعاء  ✓
 بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر  يدار الشريفة تحتف المكان:

 الساعة السادسة مساءعلى  يتخللها عرض موسيقي :محاضرة •

 من خالل رسالة إخوان الصفا   الطبوع الموسيقية والعطور  •

 للموسيقار عبد الرحمان )مارك( لوبويت             

            



 
 
 

 العاشرة صباحا   الساعة مارس ابتداء من 16اخلميس  ✓
 تحتفل بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر دار الشريفةالمكان:  •

 

 مارس ابتداء من العاشرة صباحا 17اجلمعة  ✓
 بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر  يتحتف دار الشريفةالمكان:  •

 يحتفي بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر   مقهى القصور المكان: •

 عشرة صباحا الحادية ابتداء من   

 

 العاشرة صباحامارس ابتداء من  18السبت  ✓
 المكان: يحدد فيما بعد  •

حتفي بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء  لألمداح النبوية ودالئل الخيرات ت اليوسفية  عية جمال

 الزهر

 مارس ابتداء الساعة الرابعة عشية  18السبت  ✓
 رياض دونيز ماصون يحتفي بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر   المكان: •

 

  السادسة مساء: الساعة محاضرة

 مراكش المدينة العتيقة  الجبل األخضر، طريق 12مقر جمعية منية مراكش المكان: 

 من صلب تراث المخطوطات المغربية   •

 نظرات في عمل الخطاط المغربي الشيخ محمد بن القاسم القندوسي  

 للباحث الجامعي حسن )فرانشيسكو( شيابوتي بالمعهد الوطني لدراسات اللغات الشرقية بباريس   

 

 

 مارس ابتداء من الساعة احلادية عشرة  19األحد  ✓
 دار البوكيلي  -مركز نجوم جامع الفناءالمكان: 

 

 انطالق مراسم تقطير ماء الزهر   •

 رئيس جمعية منية مراكش  كلمة جعفر الكنسوسي  •

 بشأن تسجيل زهرية مراكش في قائمة التراث الثقافي المغربي 

 )أوريكة(  حديقة نكتاروملكامل مؤسس للجامعي والعطوري جليل ب تعليقات على تقطار الزهر  •
  

 

 

 

 

 



 
 
 

 عرض موسيقي •

 وشجرة الطبوع وعود الرمل   كناش الحايك

 للموسيقار عبد الرحمان )مارك( لوبويت  

 أبا عبيدة  موالي عبد الرحمان   الزهار تكريم •
 تقديم فاتحة الخلفاوي  

   يعباد الالسيدة مليكة تكريم  •
 تقديم لطيفة جاد  

 

 

 وصالت موسيقية  

 الطرب األندلسي  •

 الشيخ محمد باجدوب مصحوبا بمجموعة درس الطرب األندلسي األسبوعي لجمعية منية مراكش           

 الملحون   فن •

بمناسبة زهرية   قصيدة تتخللها  الشيخ عبد الحق بوعيون  الملحون برئاسة من فن مقتطفات 

 مراكش 

 وصلة طربية  •
 من أداء الفنان صفوان المقدم   
 

 الموزون كالم أهل مراكش  •

 مجموعة المعلم عبد الكبير مرشان 

 

 مارس   20اإلثنني  ✓
 تحتفي بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر  المؤسسات التعليمية

 

     العاشرة صباحا للتعليم الخصوصي الساعة  مؤسسة الربيع •

  الثالثة عشيةالساعة  ثانوية الزرقطوني •

 

 مارس  21الثالاثء  ✓
 تحتفي بزهرية مراكش مراسم تقطير ماء الزهر  المؤسسات التعليمية

 العاشرة صباحا  الساعة إعدادية طه حسين •

   الحادية عشرة ونصف الساعة ابتداء منيحتفي بزهرية مراكش  متحف العطور •



 
 
 

   الزهرلمتحف والوقوف على مراسم تقطير ماء  ازيارة             

 . العطور عبد الرزاق بنشعبان  تحت إشراف الرئيس المؤسس لمتحف         

 

ندسة املعمارية مبراكش حتتفيان بزهرية  مجعية منية مراكش واملدرسة الوطنية للهختام الزهرية: 
 مراسم تقطري ماء الزهر بعرصة موالي عبد السالم  مراكش 
  الرابعة مساءعلى الساعة           

 بنشعبان الرزاق عبدوالجامعي كلمة العطوري             

 

 الدقة المراكشية  •

 نخبة من معلمي الدقة المراكشية والكالم الموزون ألهل مراكش تحت إشراف المعلم عبد الرحيم بانا           

 

 : الشركاء المحتفون بزهرية مراكش 

، متحف فريد بالكاهية، متحف العطور، رياض مركز نجوم جامع الفناءجمعية منية مراكش، دار الشريفة،  

المؤسسات   ماصون،  مقهى  دونيز  الربيع،  مؤسسة  حسين،  طه  إعدادية  الزرقطوني،  ثانوية  التعليمية 

 القصور، عرصة موالي عبد السالم. 

 

تقام الزهرية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الجماعي لمدينة مراش ومجلس 

 جهة مراكش آسفي 

 

 جعفر الكنسوسي   :مدير زهرية مراكش

لطيفة جاد، سعاد  فوزية الكنسوسي،  رجاء بنشمسي،عفيفة الزمراني،  لخلفاوي،فاتحة ا : اللجنة المنظمة

فاطمة أيت عبد الرحمان، السعدية بوفوس، مليكة عبادي، فاطمة الزهراء الخطيب، وفاء  المدياني، 

 ، أسية أيت ابريك إيناس بنحدو، حسناء الرويزة  فاتحة المركادي، الحبابي، 

 بريك  ا : كريم أيت المدير الفني

 : خالد بناني نطاح، موالي السعيد المتوكل  اللوجستيك

 : عبد الغني زريكم، عز الدين برادة، عبد السالم الداموسي، عبد الواحد العلكي،  اللجنة المؤطرة

   تاسفيالياسين 

 : نجوى لفضالي الموسمية كتابة


