
 
 

، العربي العالم في مدنیة ربانة أول الشاوي، یاثور إلى ،1907 عام في البیضاء سماء الدار فوق حلق منطاد أول من
مرورا بإنشاء أول المطارات في إفریقیا، وبتحقیق أول ربط بین القارات بین تولوز والرباط ، كان 

 المغرب دائما حاضرا وفي طلیعة تاریخ الطیران.
 

ر، حیث أنھ، كما كان إنشاء مكتب برید وطني بالمغرب، ھو األول في إفریقیا في القرن التاسع عش
ورغبة في مواجھة انتشار الشبكات البریدیة األجنبیة ووضع حد لعدم تنظیم النشاط البریدي في ذلك 

 22الوقت ، قرر السلطان موالي الحسن األول تزوید المغرب بشبكة بریدیة حقیقیة، حین أنشأ في 
ا من جھ" المخزن «،  المنشور المغربي  1892نوفمبر  ود الحفاظ على السیادة ، وھو قرار كان جزءً

 الترابیة للمملكة ، مع الرغبة في تزویدھا بوسائل االتصال الحدیثة ، تربط بین شمال وجنوب المملكة.
 

وكانت الرباط ، مركز ھذه الشبكة البریدیة الشریفیة، حیث كان یتم تسلیم البرید إلى مایعرف بالرقاص، 
ا من أجل توزیع البرید، ویعملون  تحت سلطة كم ی 90والذین كانوا یجوبون على األرجل حوالي  ومیً

مایعرف باألمناء ، الذین كانوا قبل تعیینھم یقسمون على القرآن الكریم بعدم اختالس أیة رسوم یتم 
. للبرید، ویتمركزون في المدن الرئیسیة» مكاتب«جمعھا، وكانوا بمثابة نواة أولى لـ  

 
كل ستة أشھر ، والتي یكشفون ) المخزن(إلى الدولة الشریفةوكان ھؤالء األمناء ملزمین برفع تقاریرھم 
 من خاللھا عن وضعیة المداخیل والنفقات.

 
، حیث تم  1911وقدأعید تنظیم ھذه الخدمة في وقت الحق من قبل السلطان موالي عبد الحفیظ في عام 

أول طابع بریدي  ، والتي كانت وراء إصدار» اإلدارة الشریفة للبرید والتلغراف والھاتف  «إنشاء 
. 1911مایو  22مغربي في   

 
 
 

والحقا تم استبدال الرقاص الذي كان یتجول راجال، بفرسان إلداء مھام البرید السریع ، حیث تم تحسین 
ا  .الخدمة البریدیة عن طریق السماح بتوصیل البرید یومیً

 
 

اضي بإنشاء خط بریدي وتواصل ھذا التحدیث لخدمات البرید، بمشروع بییر جورج التیكوار، والق
وتجاري عبر القارات لنقل البرید من فرنسا إلى المغرب ، ثم بعد ذلك إلى أمریكا الجنوبیة ، وھو 
 .المشروع الذي كان مناسبة للسلطان موالي یوسف إلدخال المغرب في عصر االتصاالت الحدیثة

 
كبیرة أھمیة توزیع البرید عن  وألن السلطان موالي یوسف كان یمتلك رؤیة مستقبلیة، حین فھم بسرعة

طریق الجو، فقد سمح بتحلیق طائرات البرید فوق التراب المغربي من طنجة إلى الحدود الموریطانیة ، 
كما سمح بحمایة الطائرات، والطیارین والبرید ، عبر ھذا الخط الجوي الذي یربط تولوز بالرباط ، ثم 

. ثم فیما بعد إلى ناتال الدار البیضاء ، طرفایة ، الداخلة ، داكار ،  
 



، تقلید  بییر  1919مارس  9وعرفت الحلقة األولى في تأسیس ھذا الخط بین تولوز والرباط في 
1919مارس  31جورج التیكوار بالوسام العلوي الشریفي الذي منحھ إیاه موالي یوسف في  . 

 
 

 118ئل االتصال الحدیثة، أن وبمرور مائة عام على ھذا الحدث ، ال یمكن  أن تنسینا اإلنترنت ووسا
ا و  ا، ماتوا من أجل ھذا الخط، حیث قدموا أرواحم فداء لنقل رسائل بسیطة عن الحیاة ،  18طیارً بحارً

 .أو رسائل حب ، أو مجرد فواتیر ألصحابھا
 

طائرة من أجل إعطاء الحیاة لھذه المغامرة اإلنسانیة 400طیار ، وأكثر من  200كما ساھم أكثر من  . 
 

الء األبطال ھم رجال ، وطیارون ومیكانیكیون، أدوا كل بطریقتھ الخاصة ، واجبھم على أكمل وجھ ھؤ
،  متحدین كل الظروف الصعبة أو الخطیرة  التي كانت تجابھھم، ھذا دون أن ننسى المرشدین 

جب الذین والمترجمین الذین كانوا یرافقونھم باستمرار، حیث كانوا جمیعھم یعملون إیمانا منھم  بالوا
 .یحركھم جمیعا

 
 

و الیوم ومن خالل ھذا المعرض، نسعى إلبرار سحر العالقات اإلنسانیة التي تجمعنا، والتي ورثناھا 
عن أبطال مثل التیكوار ومیرموز وسان اكزوبري وغیومیت ودورات ورویج ولیكریفان، والملكة 

 .وأنطوان وغیرھم كثیرون
 

یضع المغرب في قلب ھذا االحتفال بالذكرى المئویة للعمل ومن أجل ذلك، فإن ھذا المعرض الذي 
التأسیسي لخط التیكوار ، یذكرنا بالحدث الذي سیصبح بعد تسع سنوات  نواة لتأسیس الخط البریدي 

 .الذي عرفناه فیما بعد
 
 
 

 
 
 
 
 
 


