
سياحة الخدمات

موائد الرحمان الرمضانية
أو حينما تتالقى المطعمة السياحية بالدينية

نجيب خليفة – السياحة اإلسالمية – الدار البيضاء

الهدف األول من رمضان هو اإلكثار من العبادة المسترسلة  شهرا كامال، على وتيرة 
التكافل والتآخي والمودة ونكران الذات واإلمساك عن الطعام والشرب وكل الشهوات نهارا، 
وبالطبع هناك عادات وتقاليد عبارة عن أنشطة موازية لهذا الشهر الكريم، من أبرزها 

إنسانيا واجتماعيا وتكافليا ما يسمى بموائد الرحمان.

تهيء أكلة الكسكس.



وتقام موائد الرحمان في أماكن معينة في 
غير  وحتى  اإلسالمية  ال���دول  بعض 
اإلسالمية التي توجد بها جاليات إسالمية، 
وتختلف أهداف هذه الموائد من دولة إلى 
الدول  في  مثال  األول   فهدفها  أخ��رى، 
الفقراء  وإع��ان��ة  التكافل  ه��و  الفقيرة 
وعابري  المعوزة  واألس��ر  واألرام���ل 
السبيل، بل وحتى استقبال  بعض السياح 
ظروفهم  عليهم  حتمت  الذين  األجانب 
الذين  أو  الموائد،  تلك  على  اإلفطار 
البلد  ذل��ك  تقاليد  استكشاف  يحبذون 
المضيف في طريقة تهيئ أطباق اإلفطار 
في رمضان، وبهذا تكون موائد الرحمان 

السياحة   تخص  أخرى  مساهمة  أضافت 
الدينية، وحتى السياحة البيئية باعتبار أن 
األنشطة  ه��ذه  عليها  المقامة  األماكن 
تنظف و تزين باإلضاءة والالفتات وغير 
ذلك.  أما في الدول الغير إسالمية فهدف 
والتعارف  التضامن  هو  الرحمان  موائد 
وتوحيد أفراد الجاليات المسلمة الموجودة 
هذه  تنظم  ما  وغالبا  البلدان.  تلك  في 
والمعوزين  الفقراء  شرف  على  الموائد 
وسط  ساحات  أو  عمومية  أماكن  في 
أو  محسنين  من طرف  السكنية  األحياء 
جمعيات من المجتمع المدني أو هما معا، 
في جو من الخشوع تحت سماع قراءات 



وتالوات قرآنية في انتظار آذان المغرب 
لجمعيتين  نموذجين  نقدم  أن  ويسرنا   .
نذكر  ل��م  إن  ونستسمح  مغربيتين، 
الجمعيات الكثيرة األخرى الموجودة في 
العالم، و التي تقوم بنفس العمل الخيري 
المجال  لضيق  وذلك  أجرها(  هللا  )تقبل 

في عددنا هذا. 

جمعية شباب البرج للمدينة 
العتيقة

جمعية تأسست سنة 1995م 
ومن أهدافها تنشيط وتطوير 
والثقافي  اإلجتماعي  العمل 
كل  وتحصين  والرياضي، 
ال��م��ج��ت��م��ع من  ش���رائ���ح 
مع  أنواعه،  بكل  اإلنحراف 
بالهوية  ال��ش��ع��ور  ت��ق��وي��ة 
والركائز الوطنية. تقوم بعدة 
مهرجان  م��وازي��ة:  أنشطة 
المرأة، حمالت التبرع بالدم، 
األح��ي��اء  تنظيف  ح��م��الت 
السياحة  إطار  في  السكنية 
البيئية النظيفة، وكذا أنشطة 
وسياحية:  وثقافية،  رياضية 
منظمة  رحالت  عن  عبارة 
إلى كل الجهات . وفي إطار 
تقوم  الرحمان  موائد  تنظيم 
مواردها  قلة  مع  الجمعية 
بتوزيع  والتموينية  المالية 
في  فطور  وجبة   16.800
شهر رمضان بمعدل 400 وجبة يوميا 
الجمعية  أثثته  بفضاء  المكان،  عين  في 
سوداء  بيئية  نقطة  كان  بعدما  بنفسها 
يتجمع فيه المتشردون، إضافة إلى 160  
 160 يخص  المحمول  لإلفطار  وجبة 
طرف  من  الخدمات   وتؤمن  عائلة. 



مجموعة من األطر بالنحو التالي  )فريق 
الخدمة    فريق  أشخاص،   4 المطبخ:  
 3 األمن    فريق  بالتناوب  16 شخصا 
أشخاص (. وحسب رئيس الجمعية فإن 
الفضاء  هذا  يبقى  أن  برمجت  الجمعية 
السنة،  ط��ول  على  مفتوحا  المؤثث 
وسيستفيد منه المرتادون كل أسبوع بعد 

صالة الجمعة  من أطباق أكلة "الكسكس" 
بالمملكة  والديني  التقليدي  الطابع  ذات 

المغربية.
المبادرة  للشباب  المغربية  المؤسسة 

والتنمية "مجيد"
المبادرة  للشباب  المغربية  المؤسسة  إن 
غير  جمعية  مجيد(  مؤسسة   ( والتنمية 

بدون تعليق

طاقم المتطوعين



المغربي. تأسست  القانون  ربحية حسب 
في يناير 2000  وفقا لنظامها األساسي، 
وتهدف إلى دفع عجلت التنمية بالمغرب 
قيادة أعمال  الرقي وذلك من خالل  إلى 
تعبوية  في المجال االقتصادي االجتماعي 
المؤسسة  أن  وبما  الرياضي.  و  الثقافي 
والتعاون  التبادل  قيم  زرع  إلى  تسعى 
أجل  م��ن  تناضل  فإنها  والمشاركة، 
االيجابي،  و  الصريح  الدولي  التعاون 
وذلك بجعل المؤسسة بمثابة حلقة وصل 
على  تعمل  التي  األجنبية  الجمعيات  مع 

االقتصادي   المجال  في  التقدم  تحقيق 
والتنمية البشرية. كما أن مؤسسة مجيد، 
لفائدة  جهودها  و  طاقاتها  تسخر  التي 
الرياضة،  المهني،  اإلدم��اج  الشباب، 
بتقديم  تتميز  القروي،  والعالم  الصحة، 
من  وفعالة  براغماتية  مجددة،  حلول 

شأنها الدفع بعجلة التقدم.

وفي إطار الخدمات المقدمة  على مستوى 
موائد الرحمان لشهر رمضان هذه السنة 
مجيد  مؤسسة  برمجت  فقد   )2012(

جانب من فضاء المطعم ليال



للمعوزين  قارة  فطور  وجبة   24.000
وعابري السبيل وبعض السياح األجانب 

في عين المكان، و80 وجبة يومية لطلبة 
حي النسيم، إضافة إلى 45 وجبة يومية 

فضاء شباب البرج

فضاء مجهز



إضافة  المعوزة.  العائالت  منها  تستفيد 
إلى 01706 فطور توزع  على 240 

الجامعي  بمستشفى  وعائالتهم  مريضا 
للدار البيضا ء.

مطبخ تهيء الفطور

وجبة الحريرة المغربية


