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Started in 2017, Think Zouitina is a partnership platform gathering  Tamkeen Community 
Foundation for Human Development, Ghosn Zaytoun Association,  the Zouitina neighbo-
rhood community and Think Tanger. The organizations are collaborating all together in 
an urban laboratory, co-reflecting with different communities, within a social innovation 
framework and experiential learning process, to co-create the conditions for the emer-
gence of self-designed and resilient urban community environments, mainly through artis-
tic mediums. 

This experimental project, whose methodology has been refined over time, embodies a so-
cietal vision carried by each of the partners, that believes in the creative potential of each 
one of us, a  universal power source that drives us to co-create and reinvent our own envi-
ronment.

For this purpose, we co-organized participative workshops with artists and social facilita-
tors, to share knowledge and discuss ideas in a collaborative and creative environment. 
These workshops prioritize the participants to engage in shared and experiential learning, 
and use this horizontal structure to affirm the creative potential of individuals. 
These workshops resulted in the production of a series of artistic and cultural programs that 
were meant to be showcased in April 2020 during the first edition of the Zouitina festival. 
The aim of the happening is to celebrate our partnership by opening it  to a larger audience, 
in and outside of the community of Zouitina. Unfortunately, we were forced to postpone the 
event due to the sanitary conditions. 

Hence, we kept creative and Zouitina's diary was born. It is a modest attempt to share a 
glimpse of how powerful our journey is, by highlighting some of the most important events 
and activities, hoping to reflect new methodologies of collaboration 
This diary is both printed and digital (www.tanger-derive.com). We also hope that it will ins-
pire other communities and most importantly, to become a real platform where stories can 
be told. 

يعمــل فكــر طنجــة و مؤسســة تمكــن اجلماعيــة  للتنميــة البرشيــة وجمعيــة غصــن الزيتــون وجماعــة يح الزويتينــة 
مًعــا منــذ عــام 2017 يف إطــار املختــر احلــري "فكــر زويتينــة". 

يهدف هذا املختر إىل خلق الظروف املالئمة إلبراز بيئة مجتمعية حرية مرنة ومصممة ذاتًيا.
يجســد هــذا املــرشوع التجريــي، الــذي تــم تحديــد منهجيتــه مــع مــرور الوقــت ، رؤيــة مجتمعيــة يحملهــا كل رشيــك.  
يــز التعبري عــن اإلمكانات  تتضمــن احلاجــة إىل األخــذ بعــن االعتبــار البعــد اإلنســاين يف التنميــة احلريــة مــن خالل تعز

اإلبداعيــة لألفــراد حــى يتمكنــوا مــن أن يصبحــوا منشــئن  و مشــاركن يف بيئتهــم.

و هلــذا الغــرض، قمنــا بتنظيــم اجتماعــات مشــركة وورشــات تســهيل فنيــة، تــم تصميمهــا كمســاحات للتعبــري 
والتجربــة، حيــث يتقاســم كل رشيــك مهاراتــه وخراتــه.

وأســفرت حلقــات العمــل هــذه عــن إنتــاج سلســلة من الرامــج الفنيــة والثقافية الــي كان يفرض  تقديمهــا يف أبريل 
2020 ضمــن فعاليات الــدورة األوىل ملهرجان الزويتينة

كان اهلــدف مــن هــذا املهرجــان هــو االحتفــال بعالقــة الرشاكــة هــذه مــن خــالل التواصــل مــع املجتمعــات املحليــة 
يــخ و ديناميكيــة يح الزويتينــة. لكــن لألســف، أجرتنــا  األخــرى املجــاورة وكذلــك دعــوة ســكان طنجــة الكتشــاف تار

الظــروف الصحيــة عــى تأجيــل هــذا احلــدث. 

وهكذا برزت مجلة الزويتينة لتتتبع تجربة هذا التعاون و تجسد وتشارك روح اإلبداع املشرك بن هذه اجلماعات. 
تــم تصميــم هــذه الصحيفــة عى شــكل منصــة ورقية ورقميــة، تتتبع التجربــة الفريدة واملســار اإلبدايع هلــذا التعاون، 

يــخ الــي ومــرشوع  فكــر زويتينة واملنهجيــة الي نعمل مــن خالهلا. وتســليط الضــوء عــى تار
تــأيت هــذه املجلــة (ورقيــة ورقميــة) كبديــل لنرش الوســائط املتطــورة (الراديــو، اجلغرافيا النفســية، الفيديــو ...) ونأمل أن 

تصبــح مرشوًعــا يــدوم يف اجلماعــة، كصحيفة حقيقيــة للي.
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The beginning of 
my community
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Zoom on Zouitina is a carte 
blanche initiated and written 
by the inhabitants in order to 
share the community dyna-
mic of the neighborhood.
The neighborhood is revealed 
and told through the voices 
and the memory of those who 
weave and strengthen these 
social connections.
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I felt a strange sensation mixed with nostalgia for childhood and places as I stood at 
the community entrance. I sat on the sidewalk leading to the community market. I 
remembered the early times of the construction of the Zouitina neighborhood com-
munity. The neighborhood has changed and expanded when the number of its resi-
dents increased. 30 years ago, the number of the residents did not exceed 10 families 
whose houses were built here and there near the Moutanabbi School, the mosque 
and the Alami’s side. The latter, which you would be looking at from afar, had a venti-
lator that worked constantly, and was the source of individuals reaching their loved 
ones. The women used to enjoy cooking bread on the kindling gathered by children 
from a piece of land that we used to call “Marja”, where today a hall for weddings and 
retail homes was built, down to the bottom of the community that used to be a source 
of water and was called “the pit”. This aquatic space was considered a sophistication 
symbol for both men and women where they used to compete at watering at night. 
Today, a large house was built instead of the pit, which was divided into a laundry shop 
and a grocery shop. 

I remember another vast space we used to play at. For us, children, it was considered a place to fill 
some of our hunger because it contained “hearts of palm”. The fun and the privilege we felt as we 
held hatchets to cut hearts of palm from its roots were immense. Today, the Moutanabbi School and 
the community market have been built in our playground that was full of hearts of palm. 
I walked from the community entrance near the market side to the community Hammams(baths) 
side. I sat as I remembered the beginning of the community construction, there was a very large 
stream of water connecting the Zouitina neighborhood community from above to the direction of 
Houmt al-Sousi, cutting off the direction of the al-Qanfud in Zouitina. In winter, it was the spot to 
clean the muddy shoes and winter blankets. In summer, one should be careful not to cross the valley 
to go to the back of "al-Kanfud" or to walk throughout towards the side of Houmt al-Sousi, except 
with the company of a friend. A well for cleaning was in the middle of this course, while another one 
for drinking was on the side of the house of the "Mashash" family. It had specific opening and closing 
hours. 

As for the Dhuha side, it was a large green space that we do not know what was behind it, and it was 
dangerous to go to find out what was behind it. It was a space for playing and a space for collecting 
mauves by women, who considered it a place to come together and learn about the latest news of 
the neighborhood.

The mosque was made of tin. Near its side, there was the “Swassa” cemetery that some individuals 
used to come to it for the blessing (Al Baraka). We, the kids, used to watch them until they leave and 
went to take the “gifts of the cemetery” to go either to “the Fqih”or to the “Msowri” grocery shop to 
buy the “ferfara” candy.

The major events 
in the community

زووم عــى زويتينــة هــو عبــارة عــن 
ورقــة بيضــاء بدأهــا وكتبهــا الســكان 
الديناميكيــة  مشــاركة  أجــل  مــن 

الــي يف  اجلماعيــة  
يــات ، يتــم الكشــف  مــن خــالل الذكر
عــن الــي وأخبــاره مــن خــالل أصــوات 
أولئــك الذيــن ينســجون ويقــوون هــذه 

الروابــط

  بداية جماعيت

األحـــداث البــارزة في الجــــــماعة

وقفــت عــى مدخــل اجلماعــة فانتابــي شــعور غريــب ممــزوج باحلنــن اىل الطفولــة و اىل األماكــن. جلســت 
عــى الرصيــف املــؤدي اىل ســوق اجلماعــة ورجعــت بذاكــريت إىل أوائــل حلظــات بنــاء جماعــة يح الزويتنــة.  لقــد   
تغــريت و توســعت و زاد ســكانها. فقبــل ثالثــن ســنة، كان عــدد ســكانها ال يتجــاوز عــرش أرس متفرقــة املنــازل 
مــا بــن جهــة مدرســة املتنــي و جهــة املســجد و جهــة العلمــي. هــذا األخــري الــذي كنــت تنظــر اليــه  مــن بعيــد 
فتجــد  مروحــة ال تقــف. و كمــا كانــت النســاء تســتمتعن بطهــي اخلــر عــى احلشــائش الي يجمعهــا األطفال 
مــن قطعــة أرضيــة تســمى عندنــا قديمــا " املرجــا" الــي بــي اليــوم فيهــا  قاعــة لألفــراح و التجزئــة  للمســاكن، 
وصــوال اىل قــاع اجلماعــة الــي كانــت بهــا بــؤرة مائيــة كانــت تســمى " احلفــرة ". هــذا الفضــاء املــايئ الــذي كان 
يعتــر رمــزا حلنكــة النســاء و قــوة الرجــال بحيــث كان أفــراد اجلماعــة يتســابقون عــى ســقي املــاء منهــا ليــال، أمــا 

اليــوم فقــد بــي مكانــه مــزل كبــري انقســم اىل مصبنــة للمالبــس و اىل  فضــاء لبيــع املــواد الغذائيــة .

رجعــت بذاكــريت اىل فضــاء اخــر واســع كنــا نلعــب فيــه. وكان الفضــاء يعتــر مكانــا لســد بعــض اجلــوع عندنــا نحــن األطفــال نظــرا لتواجــد عشــبة "اجلمــار" 
ــا ونحــن نحمــل الفــؤوس لقطــع " اجلمــار " مــن جــذوره، أمــا اليــوم فقــد بــي يف مــكان لعبنــا و مــكان عشــبة "  فيــه. عظيمــة املتعــة الــي كانــت تغمرن

اجلمــار" مدرســة املتنــي و ســوق اجلماعــة.

قمــت مــن مدخــل اجلماعــة جهــة الســوق و ذهبــت إىل جهــة حمــام اجلماعــة و جلســت.  رجعــت يب الذاكــرة  قديمــا، إىل بدايــة بنــاء اجلماعــة حيــث كان 
مجــرى ميــاه كبــري جــدا يربــط بــن جماعــة يح الزويتنــة مــن فــوق إىل جهــة حومــة الســويس قاطعــا جهــة ظهــر القنفــوذ بالزويتينــة. شــتاءا كان يعتــر مكانــا 
لتنظيــف االحذيــة املتســخة باألوحــال و االغطيــة الشــتوية و صيفــا خــذ حــذرك مــن قطعــه للذهــاب إىل ظهــر القنفــود او الســري يف مجــراه اىل جهــة حومــة 
الســويس اال إن كنــت بصحبــة رفيــق. وكان يتوســط هــذا املجــرى بــر خــاص بالتنظيــف، أمــا البــر اخلــاص بالــرشب فكان جهــة مــزل ارسة " املشــاش". كان 

يفتــح و يغلــق يف ســاعات محــددة.
أمــا جهــة الضــى فكانــت قطعــة كبــرية خــراء ال نعلــم مــا وراءهــا و مــن خطــر الذهاب للتعــرف إىل مــا وراءهــا. كانت تعتر مســاءا فضاء للعــب و فضاء 

جلمــع نبتــة " البقــول " مــن طــرف النســاء اللــوايت كــن يعترنــه مكانــا للتجمــع و التعــرف عــى آخر أخبــار الي .

يــر". كان بعــض األفــراد يأتــون إليــه للتــرك بــه.  و كنــا نحــن األطفــال  كانــت مقابــر " ســواىس " تتواجــد جهــة املســجد، هــذا األخــري الــذي كان بمعــدن "القز
هلــم باملرصــاد، فبمجــرد انرصافهــم نكــون مســتعدين ألخــذ عطايــا القبــور للذهــاب اىل " عمــي الفقيــه " او " بقــال مصــوري " لــرشاء حلــوى "فرفــارة ". 



From the beginning of its time until 2004, Zouitina’s only source of water was the first and 
second “pit”. In winter, it used a well for drinking and another one for cleaning as well as 
collecting water from rooftops in barrels previously prepared for this purpose. With time 
and as the number of the community population increased, the residents started to move 
to the neighboring neighborhoods such as Bouhout, Soussi and Aziouez using the don-
keys of some of the community members that used to rent them to the people who did 
not have other tools for carriage except for their hands.

The situation remained consistent for a long time. And after deep thinking and strategic 
plans by the women of the community, they considered taking up the challenge of brin-
ging water to the community. They gathered each other and determined who would be 
the one able to enter the mayor's office to communicate with him and convey to him the 
real tragic picture of the suffering where live the Zouitina community members in the 
absence of any source of water. The plan was that the march would start from the com-
munity towards the municipality, carrying their children, as they really are, with their dirty 
clothes, their dirty bodies, and their utensils, as a true picture of the bitter reality.

The women went for several times, until the plan of installing the water in the community 
worked. It was a happy moment that the community members shared together. The first 
attempt of bringing water was through the help of “Sabila” (the source of water). Later, 
water was brought to houses through the installment bill.

Among the most important stages the community has gone through is the construction 
of the neighborhood mosque, which was a challenge to the members of the community 
since the residents’ influx to the neighborhood. There were several confrontations with 
the authorities because the first attempts were arbitrary and illegal. In 2012, the members 
of the neighborhood, called "the people of the community", established an association 
made up of old and young men. The first objective of the association was providing legal 
and financial conditions for the implementation of the mosque construction project. Af-
ter realizing the first step of obtaining the building permit, the neighborhood residents 
organized themselves into groups and each group had its own tasks. 

The first group aimed to find funding to support the project. The group members roa-
med in the neighborhoods of Tangier, a city known of the generosity of its residents, until 
they succeeded in providing a large amount of money for the project.  In addition, the 
neighborhood members joined the process through simple contributions or through 
communicating with those who can contribute to the project, such as their employers, 
friends or visitors. 
The second group of volunteers was made up of men, women and youths and aimed to 
provide support to the builders and all craftsmen without financial compensation. Some 
of the tasks were carried out by volunteers from the group members without the interven-
tion of any outsider.

After finishing the construction work, the women’s role was cleaning and arranging for 
the opening of the mosque, an achievement that reflects the union of the group members 
with each other. For the residents, the image of the mosque still reflects a sense of accom-
plishment of a work achieved through love and harmony. To this day, the engagement 
of the members is still on point. Every now and then, the youths volunteer to arrange the 
mosque according to each religious occasion. 

Water supply

The construction of the 
community mosque
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ظلــت جماعــة يح الزويتنــة منــذ بدايتهــا إىل ســنة 2004 تعتمــد صيفــا عــى مصدرهــا الوحيــد 
للــزود باملــاء وهــو احلفــرة األوىل و احلفــرة الثانيــة و شــتاءا عــى بــر خــاص بالــرشب و آخــر خــاص 
بالتنظيــف و كــذا عــى جمــع املــاء مــن أســطح املنــازل يف براميــل مهيــأة مســبقا هلــذا الغــرض. و 
يــادة عــدد ســكان اجلماعــة، بــدأ الســكان بالذهــاب إىل األحيــاء املجــاورة، منهــا  مــع تــوايل األيــام و ز
ــارة بحمــري بعــض أفــراد اجلماعــة  ــزوس، مســتعينن ت بوحــوت و حومــة ســويس و حومــة عزي

الذيــن كانــوا يقومــون بكرائهــا ملــن ال يمتلــك أي وســيلة جللــب امليــاه ســوى يديــه.

ظــل احلــال عــى مــا هــو عليــه ملــدة طويلــة. و بعــد تفكــري و تخطيــط اســراتييج لنســاء اجلماعــة، 
فكــرن يف خــوض تحــدي جلــب املاء للجماعــة عر جمع بعضهن البعض و تعين من ســتتمكن 
مــن الدخــول عنــد رئيــس البلديــة للتواصــل معــه و لنقــل الصــورة احلقيقــة و املأســاوية للمعانــاة 
الــي يعانيهــا أفــراد جماعــة يح الزويتنــة يف ظــل عــدم وجــود أي مصــدر للمــاء. خطــط النســوة 
أن تكــون انطالقــة املســرية مــن اجلماعــة اىل البلديــة وأن يحملــن أطفاهلــن بثيابهــم و أجســامهم 

واوانيهــم املتســخة كصــورة حقيقــة للواقــع املعــاش

ذهبــت النســوة مــرارا و تكــراراإىل أن كللــت اخلطــة بالنجــاح. و بإحضــار املــاء للجماعــة ســادت 
يــد والتهــاين بــن أفــراد اجلماعــة. و كانــت أول تجربــة جللــب املــاء يف اجلماعــة عر اســتعمال"  الزغار

يــر أنابيــب املــاء يف املنــازل مقابــل تقســيط الفاتــورة.  ســبيلة" و مــن ثــم تمر

مــن أهــم املراحــل الــي مــرت بها اجلماعة يه بناء مســجد الي الذي كان بمثابة تحد رفعــه أفراد جماعة يح 
الزويتنــة منــذ بدايــة توافــد الســكان عــى اجلماعــة. كان هنــاك عــدة صدامــات مــع الســلطات ألن املحــاوالت 
األوىل كانــت غــري قانونيــة وبطريقــة عشــوائية يف حــن ســنة 2012 قــام ســكان الــي، الذيــن يطلــق عليهــم أفراد 
اجلماعــة " نــاس اجلماعــة" و املكونــن مــن مجموعــة مــن الرجــال الكبــار والشــباب، بتأســيس جمعيــة. كانــت 
أوىل أهدافهــا توفــري الظــروف القانونيــة واملاليــة لتنفيــذ مــرشوع بنــاء مســجد. وبعــد تحقيــق أوىل اخلطــوات 
ويه احلصــول عــى رخصــة البنــاء، إنضــم ســكان الــي إىل مجموعــات حيــث كان لــكل مجموعــة مهامهــا 

اخلاصــة بها.

كان هــدف املجموعــة األوىل البحــث عــن التمويــل حيــث كان أعضاؤهــا يطوفــون يف أحيــاء طنجــة املعروفــة 
برفاهيــة ســكانها والــرشكات لــي يقدمــوا دعمــا للمــرشوع. وهــو مــا نجحــت فيــه هــذه املجموعــة وذلــك 
يــق املســاهمات  بتجميعهــا مبلغــا كبــريا للمــرشوع إضافــة إىل انخــراط أفــراد الــي يف العمليــة عــن طر
البســيطة أو بالتواصــل مــع مــن بإمكانــه املســاهمة يف املــرشوع ســواء كان رب العمــل أو صديــق أو أحــد 

الــزوار. 

املجموعــة الثانيــة يه مجموعــة املتطوعــن مــن ســكان الــي رجــاال وشــبابا ونســاء هدفهــم تقديــم الدعــم 
ــل مــادي حــى أن بعــض املهــام تمــت بتطــوع مــن أفــراد  ــدون أي مقاب ــع احلرفيــن ب ــاء وجمي لعمــال البن
اجلماعــة دون احلاجــة اىل تدخــل احــد مــن خــارج اجلماعــة. وبعــد االنتهاء من أشــغال البنــاء ،كان دور النســاء 
يف التنظيــف والرتيــب الفتتــاح املســجد الــذي يعــر عــن مــدى تكاثــف أفــراد اجلماعــة مــع بعضهــم مــن أجــل 
تحقيــق هدفهــم. ومــا تــزال صــورة املســجد إىل اآلن تمثــل صــورة اإلنجــاز بالنســبة لألفــراد بعــد قيامهــم بهذا 
العمــل بــكل محبــة وانســجام. وال يــزال اهتمــام األفــراد قائمــا اىل اآلن بحيــث يتطــوع بــن الفينــة واألخــرى 

شــباب اجلماعــة لرتيــب أمــور املســجد حســب كل مناســبة دينيــة .

إدخال املاء للجماعة 

بناء مسجد الجماعة                                             

Amina Mourid
La numérotation ne suit pas. 
�

Amina Mourid
Le texte est coupé ici. 

�



Tamkeen Community 
Foundation for Human 
Development

On 2010, the Zouitina neighborhood community lived a wonderful event, which still lives up to 
this day. The Tamkeen Foundation joined the Zouitina neighborhood community to illuminate the 
paths of the whole neighborhood and spread joy and happiness.  

On the first day where the foundation's facilitators came to conduct exploratory workshops in 
the neighborhood, there was a strong questioning by members of the community members who 
assumed that it was an association. The members of the community were not willing to give any 
importance to this institution due to the previous impression they had of associations.
The integration of Tamkeen Community Foundation for Human Development, which believed 
that abilities lie within the community members, was simply to develop what is already present in 
the members. The constant question of the members of Tamkeen was: “what do you have?” Their 
answer was through mentioning our previous self-regulated and collective achievements as an 
independent community, and therefore showing us that we are all capable. 

The relationship between the facilitators and the members of the community started through 
open workshops with children and women, under the shade of the fig tree. The frequently asked 
question was: what do you want? How would you achieve it? The workshops were wonderful. 
They were filled with joy and pleasure. The games practiced by the children and the facilitators 
were constantly based on the fact that children would play between each other. The only diffe-
rence is that, at this stage, facilitator highlighted the way of organizing and facilitated for children 
the cognitive knowledge while associating it with passion and pleasure. 

A group of children used to join the shade of the tree and waited for the facilitators for several 
hours before the time of the workshop. Each child coordinated and communicated with the rest 
of his friends to participate in the workshop. A number of initiatives were highlighted from these 
workshops, each according to their interests, within the framework of a participatory relationship 
based on joint building and ‘give and take’ concept between the members of the group and the 
institution. 

A great path and a number of initiatives were created through this relationship, whereby the ins-
titution shed light on the dim spirit that was in the community and on the awareness that exists 
among its members.This light discovered the human capabilities and established in the minds 
that everything is possible and that everyone is capable. 
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" تمكني " المؤسسة 
الجماعية للتنمية 
البرشية بالجماعة

يــخ 2010 عرفــت جماعــة يح الزويتينــة حدثــا مهمــا وعظيمــا ال يــزال مســتمرا إىل وقتنــا الراهــن  بتار
وهــو التحــاق مؤسســة " تمكــن " بجماعــة يح الزويتينــة الــذي كان كالشــمعة الــي أنــارت دروب كافــة 

اجلماعــة وغمرتهــا بالســعادة والــرور.

يف اليــوم األول الــذي التحــق مســهيل املؤسســة مــن أجــل القيــام بورشــات استكشــافية يف الــي، كان 
هنــاك اســتفهام قــوي مــن طــرف أفــراد اجلماعــة نظــرا العتقادهــم أنهــا جمعيــة كبــايق اجلمعيــات .ومل 
تكــن ألفــراد اجلماعــة رغبــة يف إعطــاء أهميــة هلــذه املؤسســة بحكــم النظــرة الــي كانــت عندهــم عــى 
اجلمعيــات ســابقا . إال أن رسعــان مــا تعــرف أفــراد اجلماعــة عــى طبيعــة عملهــا وانرشحــت هلــا الصــدور.

التحــاق املؤسســة اجلماعيــة للتنميــة البرشيــة " تمكــن" باجلماعــة يف إطــار مبدئهــا أن كل يشء موجــود 
وأن وجودهــا يف اجلماعــة مــا هــو إال تثمــن ملــا هــو موجــود ســابقا بحيــث كان الســؤال املتكــرر دومــا مــا 
هــو املوجــود باجلماعــة ( شــنو عندنــا) ؟ ليكــون الــرد مــن طرفهــا "املوجــود هــو املبــادرات الســابقة لألفــراد 
فيمــا بينهــم بتنظيــم ذايت و جمــايع ( جلــب املــاء – إصــالح الســالمل ...)" و مــن هنــا كانــت االنطالقــة اىل 

نقطــة ان جميعنــا قــادرون.

 بــدأت العالقــة بــن املســهلن و أفــراد اجلماعــة عــر الورشــات املفتوحــة مــع األطفــال و النســاء تحــت 
ظــل شــجرة التــن. و كان الســؤال املطــروح و املتكــرر : شــنو باغيــن؟ كيفــاش عــد تعملــوا؟ (مــاذا نريــد؟ 
وكيــف يمكــن بلــوغ اهلــدف؟) كانــت الورشــات رائعــة جــدا يملؤهــا االســتمتاع والفــرح والــرور بالرغــم 
مــن أن األلعــاب املمارســة مــن طــرف األطفــال و املســهلن كانــت دائمــا حســب مبــدأ لعــب األطفــال 
فيمــا بينهــم غــري أن املختلــف يف هــذه املرحلــة هو أن املســهل ســلط الضوء عــى طريقة التنظيم و ســهل 

عــى األطفــال املعرفــة اإلدراكيــة املرتبطــة بعاطفــة املتعــة.

كان مجموعــة مــن األطفــال يلتحقــون بظــل الشــجرة وينتظــرون املســهلن لســاعات عديــدة قبــل 
الوقــت املحــدد للورشــة.. وكان كل طفــل يقــوم بالتنســيق والتواصــل مــع بــايق أصدقائــه للمشــاركة يف 
الورشــة. ومــن هــذه الورشــات تــم إبــراز مجموعــة مــن املبــادرات كل عى حســب ميولــه و اهتماماته يف 

إطــار عالقــة تشــاركية مبنيــة عــى البنــاء املشــرك و األخــذ والعطــاء بــن أفــراد اجلماعــة واملؤسســة.
 ومــن هــذه العالقــة تــم خلــق مســار رائــع ومبــادرات كثــرية، بحيــث ســلطت املؤسســة الضــوء عــى 
روح خافتــة كانــت باجلماعــة وعــى الــويع الكائــن بــن أفرادهــا، وأبــان هــذا الضــوء عــى قــدرات إنســانية 

رســخت يف األذهــان أن كل يشء ممكــن وان للــكل قدراتــه.



Talking about the collective space in the Zouitina neighborhood community, “Dar Al’Maarifa”, takes 
us to the workshops that were conducted under the shade of the fig tree, including those of thea-
ter, singing, inventions, and everything that we love in the company of the collective facilitator. As 
time went on and as winter approached, our needs for space, as group members, have increased 
in order to provide the appropriate circumstance for the conduction of workshops, and hence, the 
journey of the collective space “Dar Al-Maarifa” has started. 

The search journey for a collective space faced many difficulties and challenges. The families who 
rent their place rejected our request out of fear from noise and the large number of children. Howe-
ver, our determination was stronger than the challenge. The search continued; we walked trail by 
trail, believing that we have no choice but to achieve our goal. Hence, a girl, who happened to share 
with her family a small space that she uses to raise goats, embraced the building. 

Dar Al-Maarifa A space of no more than nine square meters contained women, whose main goal was to learn. Pe-
rhaps the first lesson was how to live with the other and how can each person have its own space 
even in a tight environment.   

The tightness of the space led to the alternation between workshops for women and workshops 
for children. The first workshop, which was conducted in a red brick space with a lovely smell, was 
unforgettable.  The aim of it was to show that all spaces can be self-construction spaces as long as 
the objective of acknowledging and appreciating the other is clear.

Everyone helped to clean and decorate the space as well as looking for a new space when the num-
ber of initiatives increased and the nine meters space could no longer accommodate the collective 
initiatives. The search for a second space of Dar Al-Maarifa, that would accommodate the collec-
tive initiatives, was done by men, women and youths. The women and children lived immense hap-
piness as they prepared it. 

Dar al-Maarifa was a space that created a great opportunity for acquaintance and highlighting the 
collective competencies and human capabilities that already existed but only needed to be encou-
raged to stand out and be valued by its members. 
The people who witnessed the search for the first space would not have imagined that the 
workshops in this space and the participatory relationship would last to this day.
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دار المعرفة بالجماعة

إذا تحدثنــا عــن الفضــاء اجلمــايع املوجــود بجماعــة يح الزويتينــة " دار املعرفــة "  فإننــا ســنتذكر تلك الورشــات املقامة تحت ظل 
شــجرة التــن منهــا املــرح واالنشــودة واالخراعــات وكل مــا نحبــه رفقــة املســهل اجلمــايع.  مع مــرور الوقت واقــراب فصل 
الشــتاء، بصفتنــا أفــراد اجلماعــة زاد احتياجنــا لفضــاء آخــر مــن أجــل توفــري الظــروف املناســبة إلقامــة الورشــات، فانطلقت رحلة 

البحــث عــن الفضــاء اجلمــايع "دار املعرفة". 
واجهــت رحلــة البحــث إليجــاد الفضــاء اجلمــايع العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات بســبب عــدم الثقــة الكافيــة عنــد األرس 
الــي تؤجــر محلتهــا معللــة خوفهــا بضجيــج األطفــال وكرثتهــم اال أن االرصار املوجــود عندنــا كان أقــوى مــن التحــدي فاســتمر 
ــاة كانــت تشــارك مــع عائلتهــا مســاحة  ــا. احتضنــت فت ــا ســوى تحقيــق هدفن ــار لن ــا مؤمنــن أن ال خي ــا درب ــا درب البحــث، جبن

صغــرية تســتخدمها لربيــة املاعــز الفضــاء.

ــار مربعــة احتــوى النســاء اللــوايت كان هدفهــن التعلــم. ولعــل أول درس كان هــو  فضــاء ال تزيــد مســاحته عــن تســعة أمت
كيــف أتعايــش مــع اآلخــر وكيــف يكــون لــكل فــرد مكانــه يف ضيــق الفضــاء.

وســاهم ضيــق الفضــاء يف التنــاوب عليــه بــن ورشــات للنســاء وورشــات لألطفــال وأول ورشــة كانــت بالفضــاء ذو اللــون 
ــاء مــادام اهلــدف  ــع الفضــاءات يه فضــاءات للبن ــوف، كانــت ورشــة ال تنــى مفادهــا أن جمي االجــوري ذا رائحــة تمــأل األن

واضحــا واالعــراف وتقديــر لألخــر موجــود.  
شــمر عــن األيــادي والســواعد لتنظيــف وتزيــن الفضــاء والبحــث عــن فضــاء آخــر بعــد أن زادت املبــادرات وأصبــح الفضــاء ذو 

التســعة أمتــار ال يســع املبــادرات اجلماعيــة
فبــدأ البحــث عــن الفضــاء الثــاين لــدار املعرفــة ليحتــوي املبــادرات اجلماعيــة مــا بــن النســاء والشــباب واألطفــال وتــم تجهــزه 

تحــت فرحــة األطفــال والنســاء

خلــق فضــاء دار املعرفــة فرصــة كبــرية للتعــارف وإبــراز الكفــاءات اجلماعيــة والقــدرات اإلنســانية الــي كانــت موجــودة ومل تحتــاج 
ســوى إىل ضــوء قــوي يســلط عليهــا لتــرز ولتقــدر مــن طــرف أفرادهــا  ولعــل الشــاهد واحلــارض يف رحلــة البحــث عــن الفضــاء 

األول مل يكــن ليخيــل لــه آنــذاك أن يكــون للورشــات والبنــاء والعالقــة التشــاركية اســتمرارية لوقتنــا هــذا.



Activity
 community

The cleaning
campaign

The first ceremony organized in the Zouitina community stayed embedded in the minds of all par-
ticipants. It was equipped using simple tools brought from the houses. The youths built a stage 
for a talent show. It was a stage of love and trust made with the contribution of carpenters and 
constructors. Its motto was “even the impossible is possible”, “challenges are opportunities”, and 
“the essence is not in theaters and stages, but in what you create with others and the impacts you 
leave in a community”.

The stage was made of wood pieces that were collected from one house to another and curtains 
that were donated by the group members. The young girls were in charge of this joyful event. Some 
of them cleaned the floor and others were still training the kids. On the other side, mothers, with 
their head high, prepared cakes and tea. Every mother had a bright smile on her face and held our 
hand as she said: “we are in this together”.

The collective ceremony revealed the abilities of the community. Our collective spirit sang on the 
rhythms of the music as our bodies danced on the small piece of land. We remember the joy of the 
children while they presented their creations, most of which were created from the scratch, such 
as cars and the elements that were used to create the ceremony itself. 

The kids performed a number of plays and created an atmosphere of entertainment and joy. The 
plays embodied the reality, all while providing solutions. The shows delivered friendly messages 
that engaged the audience with the performers who were transmitting their reality and their stories 
through plays. 

The ceremony included a neighborhood theater. Its pioneers were all the people who contributed 
in constructing that episode, which was made unconsciously, but with love. The youths sang and 
danced for the very first time before an audience, and everyone applauded them.
The kids were on cloud nine while they were on stage, not because they were performing, but be-
cause they were heard by the people of their community. A new version of hope, trust and faith in 
abilities was built through the ceremony, connecting all generations and lives. Each member found 
its self and its value. It was an opportunity of acknowledgement and appreciation: “I exist, YOU 
exist, WE exist”. 

The cleaning campaign was an idea developed by the youths of the Zouitina neighborhood com-
munity (Organizational Committee) that aimed to raise awareness and sensitize the importance of 
hygiene and the collective responsibility of the community members towards their neighborhood 
in order to involve the community in contributing to the cleaning campaign. 
The members of the Organizational Committee engaged a number of partners outside the com-
munity in this process to increase the support and the collective responsibility, such as: Tamkeen 
(Zouitina Community’s partner) and La Vache Qui Rit, as well as coordinating with the cleaning 
company in order to contribute in this initiative.

The self-promoted initiative had a strong effect on the community, hence, the group members al-
locating two days in a row for this campaign. On the first day, the members of the community, es-
pecially youths and children, gathered in the space of Dar al-Maarifa and split into groups guided 
by a young man and a young woman. Each group roamed the alleys of the neighborhood, and was 
equipped with simple tools (plastic bags, gloves, water  ...). Therefore, they created a special dyna-
mic full of energy and enjoyment as well as a group spirit that expressed a sense of responsibility.

The second day was all about celebration and joy by conducting cultural competitions. Although 
some misbehaved children threw stones on the stage and the organizational committee, the eva-
luation of the activity focused on the positive rather than the negative in order to save the event as 
a good memory. 
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أول حفــل أقيــم بجماعــة يح زويتينــة، نشــاط ظــل راســخا يف ذهــن الصغــري والكبــري والقريــب والبعيــد أقيــم بمعدات بســيطة 
وآليــات ومــوارد جلبــت مــن داخــل البيــوت بــروح يســودها العطــاء واملبــادرة. قــام الشــباب بإعــداد خشــبة للمواهــب الــي 
كانــت يف األصــل خشــبة للمحبــة والثقــة الــي ســاهم فيهــا النجــارون والبنــاؤون. حملــت رســالة مفادهــا أن املســتحيل 
ممكــن و أن التحديــات فــرص ال مخاطــر و أن اجلوهــر ليــس يف املســارح و اخلشــبات بــل فيمــا تصنعــه انــت مــع االخــر و مــا 

تخلفــه مــن آثــار داخــل اجلماعــة.
أعــدت اخلشــبة مــن قطــع اخلشــب الــي جمعــت مــن بيــت آلخــر وســتائر ســاهم بهــا أفــراد اجلماعــة. الشــابات كن مســؤوالت 
عــن العــرس اجلمــايع، منهــن مــن تكنــس األرض ومنهــن مــن ال تــزال تــدرب األطفــال. األمهــات يقمــن، بفخــر ورسور، 

بتحضــري الشــاي والكيــك. كل أم شــدت عــى أيدينــا وتركــت لنــا بســمة عنوانهــا  '' نحــن هنــا معــا".
كشــف احلفــل اجلمــايع عــى قــدرات اجلماعــة ومواهبهــا. وعــى إيقاعــات املوســيقى غنــت الــروح اجلماعيــة وعــى أصــوات 

الغنــاء رقــص اجلســد الــذي اجتمــع يف بقعــة ارض بســيطة.
 

ــزال نتذكــر فرحــة األطفــال وهــم يقدمــون إبداعاتهــم، صنعــت أشــياء كثــرية مــن ال يشء كســيارات واخراعــات كثــرية  ال ن
واملعــدات املســتعملة يف احلفــل نفســه.

قــام األطفــال بتقديــم مجموعــة مــن املرحيــات وخلقــوا أجــواء املتعــة واملــرح. جســدوا واقعــا معاشــا مــع تقديــم احللــول. 
كانــت يف العــروض رســائل وديــة بــن اجلمهــور واملمثلــن الذيــن يــردون قصتهــم مــن واقــع معــاش عــر عــرض مــريح.

مــن ضمــن األنشــطة كان هنــاك مــرح الــي أبطاهلــا احلقيقيــون كل مــن ســاهم يف بنــاء تلــك احللقــة الــي أقيمــت بــال إدراك 
إال أنهــا مليئــة بإحســاس املحبــة. غــىن الشــباب ورقــص ألول مــرة أمــام املــأل وصفــق اجلميــع هلــم.

كانت أرجل األطفال تغادر اخلشبة بالفرحة الغامرة ليس بسبب العرض املقدم بل بسبب ما يسمعونه من جماعتهم. 
كــرت نظــرة وبنيــت أخــرى مفعمــة باألمــل والثقــة واإليمــان بالقــدرة. كان احلفــل بمثابــة حقــل تالقــت فيــه األجيــال 
واالرواح ووجــد كل فــرد منهــم نفســه ومكانــه. كانــت هنــاك فرصــة لالعــراف والتقديــر (انــا كــن ونتنــا كــن وحنيــا كينــن) أنــا 

موجــود، أنــت موجــود، نحــن موجــودون.

النشاط الجمايع

حملة النظافة
يه فكــرة تبلــورت بــن شــباب جماعــة يح زويتينــة (اللجنــة التنظيميــة) تهــدف اىل التوعيــة والتحســيس بأهميــة النظافــة 

ــة النظافــة .  ــاء واملســاهمة يف حمل ــة ألفــراد اجلماعــة تجــاه حيهــم بهــدف إرشاك اجلماعــة يف البن واملســؤولية اجلماعي
كمــا أن شــباب اللجنــة التنظيميــة قامــوا بــارشاك مجموعــة مــن الــرشكاء يف البنــاء مــن خــارج اجلماعــة مــن أجــل الدعــم 
والبنــاء واملســؤولية اجلماعيــة منهــم :  رشيــك جماعــة يح الزويتنــة  "تمكــن" - رشكــة البقــرة الضاحكــة ... ) والتنســيق مــع 

رشكــة النظافــة مــن أجــل مســاهمتها بدورهــا يف املبــادرة.
ــرياً وصــدى جــد قويــن عــى اجلماعــة واألفــراد حيــث  ــذات إىل املحيــط، حيــث كان هلــا تأث ــادرة يه انطالقــة مــن ال هــذه املب

ــة. خصــص أفــراد اجلماعــة يومــن متتالــن هلــذه احلمل

كان اليــوم األول عبــارة عــن تجمــع أفــراد اجلماعــة خاصــة الشــباب واألطفــال يف فضــاء دار املعرفــة حيــث تــم تقســيم كل 
مجموعــة وإرفاقهــا بشــاب وشــابة، وتفرعــت كل مجموعــة يف أزقــة الــي وهــم مجهزيــن بآليــات بســيطة منهــا (أكيــاس/ 
قفــازات/ مــاء) و قامــوا بخلــق ديناميكيــة خاصــة مليئــة باحلركــة والطاقــة واالســتمتاع وروح اجلماعــة الــي ترجمــت حــس 

املســؤولية.

و خصــص اليــوم الثــاين لالحتفــال و الفرحــة اجلماعيــة وذلــك بإجــراء مســابقة ثقافيــة. وبالرغــم مــن أن الوضــع مل يكن مالئما 
حيــث قــام بعــض األطفــال املشــاغبن برمــي احلجــارة عــى الفضــاء و اللجنــة التنظيميــة و لكــن اجلميــل يف األمر هــو أن تقدير 

النشــاط ركــز عــى اجلانــب اإليجــايب أكــرث لرســيخه يف الذاكــرة كذكــرى جميلــة ال تنى

Amina Mourid
Remplacer le titre par «  Community activties » �

Amina Mourid
Il manque le code QR ici. Voir mon mail 
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Different communities converge on each other to share their experiences and create 
the appropriate conditions for human encounters based on trust and love. This process 
helps the partners to open up to new horizons with different circumstances and mecha-
nisms. It makes each community consider a co-creation so that its path becomes a mir-
ror for its own reflection and that of its partners.

The facilitation of the co-creation process creates the convenient circumstance to 
emerge a shared vision in which the partners come together to achieve collective lear-
ning for the communities, through their own consciousness and their co-creation.

The process of co-creation allows becoming familiar with the experiences, ini-
tiatives and work methodology, which aims to facilitate access to the points of 
the ecosystem's awareness and the integration of its components and to emerge 
its beauty and its symbiotic relationship. The purpose is to create one single lan-
guage and concept with the hope that the beauty of this win-win process will be a 
point of departure and arrival, which focuses on trust, love, respect, responsibility, 
and the ability to put oneself in the other's shoes. The aim is to create a collective 
artistic picture where each community takes its share of responsibility.

The process of co-creation makes each partner aware of their role, taking into 
consideration the conditions of the other parties so that everyone works under 
the same framework of co-creation without giving up any vision or goal. The first 
meetings within the framework of the meta process in March 2017 with Think 
Tanger to discover and share the methodologies of the work prompted to ask 
the question: How can we materialize this spirit?  Hence, “Think Zouitina” was 
emerged as an answer. This sharing represents the complementarity between 
the Think Tanger’s spirit and the Zouitina community‘s spirit.

The Think Zouitina process materializes the spirit of the community creatively 
and concretely, with the participation of national and international partners, 
such as artists and creatives. It facilitates the communities' awareness of their 
potential.
The Tamkeen facilitation process was an opportunity for the sparks of the three 
partners; Zouitina community, Think Tanger, and Tamkeen to sparkle and form 
one single glow that illuminates all communities with a human touch where eve-
ryone can find themselves.

How to translate the spirit
of the creation process ?

Think zouitina workshops 
aim is to lead a collective re-
flection around the neighbo-
rhood of Zouitina and be effi-
cient and responsive to the 
voices of the community. To 
do so, we organized creative 
and artistic workshops that 
facilitate storytelling and in-
troducing new ways of urban 
appropriation.

روح
مســــــا ر البناء المشترك

تهدف ورشات عمل فكر زويتينة إىل 
توجيه الويع اجلمايع  بي زويتينة، و  
تحقيق الفعالية مستجيبة ألصوات 

كل األفراد.
للقيام بذلك ، قمنا بتنظيم ورشات 

عمل إبداعية وفنية تسهل رواية 
القصص وإدخال طرق جديدة 

الستغالل النافع للمجال احلرضي.

تاليق اجلماعات املختلفة مع بعضها لتتقاسم التجارب و خللق الظروف للتعارف اإلنساين عى 
أسس الثقة و املحبة، االمر الذي يسهل انفتاح الرشكاء عى افق أخرى حسب الظروف و 

امليكانزمات مما يجعل كل جماعة تفكر يف بناء مشرك ليكون مسارها مرآة هلا و للجماعات 
الرشيكة.   

إن تسهيل مسار البناء املشرك يخلق الظرف إلبراز رؤية مشركة يجد فيها الرشكاء أنفسهم بكل 
ارتياح ليتحقق التعلم اجلمايع للجماعات ووعيها بذاتها وببنائها املشرك.

مسار البناء املشرك يعطي فرصة التعرف عى التجارب و املبادرات و طرق العمل، ليتحقق 
الوصول اىل نقطة الويع باملنظومة االيكولوجية وتكامل عنارصها وإبراز جماليتها و عالقتها 
التكافلية، لتصري املفاهيم واللغة واحدة و لعل جمالية مسار البناء املشرك انه يطرز بطريقة 
األخذ و العطاء من نقطة البداية إىل نقطة الوصول، هذا الطرز املختلف األلوان ما بن لون 

الثقة و لون املحبة و لون االحرام واملسؤولية واالنفتاح عى اآلخر بظروفه، لتتشكل لوحة فنية 
جماعية تقف كل جماعة أمامها بمسؤولية 

مسار البناء املشرك تجعل كل رشيك ينظر اىل دوره بطريقة أخرى مراعيا إيقاع اآلخر وظروفه لنصبح جميعا يف 
إطار مسار بناء مشرك ال مزلن ألي رؤية و ألي هدف.

 
أوائل لقاءات هذا املسار مع فكر طنجة يف مارس 2017 يف إطار التعرف و تقاسم طرق العمل هذا التقاسم الذي 

شكل تكامال بن فكر طنجة و جماعة يح الزويتنة و " تمكن" هذا التكامل ما بن روح جماعة يح الزويتنة وروح 
فكر طنجة، ُطرح السؤال: كيف يمكن تجسيد هذه الروح ليرز جواب فكر الزويتينة.

مسار فكر الزويتينة يجسد روح اجلماعة بطريقة مبدعة و ملموسة الواقع، مساهمن فيه رشكاء من داخل 
الوطن و من خارجه ما بن فنانن و مبدعن، اليشء الذي يسهل ويع اجلماعات بمكوناتها 

إن مسار تسهيل هذا البناء من طرف " تمكن" كانت فرصة جلميع الرشكاء الثالث " جماعة الزويتينة – جماعة 
فكر طنجة – جماعة تمكن"، ليسطع نور اجلميع و يصبح نورا واحدا يضئي جميع اجلماعات بشعاع انساين يجد 

كل فرد مكانه فيه.

قصة مسار البناء املشرتك فكر الزويتينة

Amina Mourid
« The co-creation process » �



In order to capture these diffe-
rent sounds and testimonies, 
participants were introduced  
to tools for sound recording. 
As the workshops progressed, 
they learned to record and to 
recognize the different recor-
ding conditions, depending 
on whether they would like to 
explore their sound environ-
ment or collect stories. Gra-
dually, a soundscape of the 
neighborhood was built. 

Simultaneously, the commu-
nity developed many self-ma-
naged solidarity initiatives 
within the neighborhood: a 
mobile library, a cinema club, 
a football school, a singing 
club … 
Participants then set up a 
radio platform to invite the 
members of these initiatives 
to share their motivations and 
accomplishments, as well as 
the difficulties encountered.  
The story of the neighbo-
rhood was, thus, told through 
these collective and solidarity 
experiences.

 tanjaoui
او راسي

3ali

During the entire period of the 
workshop, a small ephemeral radio was 
set in different places in the neighbo-
rhood, indoors and outdoors, in order 
to invest the urban space and enable 
space encounters. This series of inter-
views was reinforced by radio writing 
workshops, interview techniques and 
topic preparation to fine-tune the pro-
gramming of the community radio set 
planned throughout the festival.

An ephemeral 
mobile radio

Radio podcast as 
a collective 
storytelling tool

تقــوم اجلماعــة بإطــالق العديــد مــن مبــادرات التضامــن 
داخــل الــي: كاملكتبــة املتنقلــة، ونــادي الســينما الشــعبية، 

ونــادي كــرة القــدم، ونــادي الغنــاء، إخل.
ويف إطــار هــذه الورشــة، يقــوم الشــباب بإعــداد منصــة 
الراديــو ودعــوة أعضــاء هاتــه املبــادرات ملشــاركة مســارهم 
املهــي و إنجازاتهــم، وكــذا الصعوبــات الــي واجهوهــا. 
وهكــذا يتــم رسد حكايــة الزويتينــة مــن خــالل هــذه 
التجــارب اجلماعيــة التضامنيــة. وبعــد االنتهاء مــن اجلانب 

النظــري، يفســح املجــال للجانــب التطبيقــي.
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 Sound exploration
of the neighborhood

Introduction to 
sound recording

استكشاف 
سميع للي  مقدمة يف تقنيات 

التسجيل الصويت

قصة زويتينة 
عرب الراديو، أداة 
جماعية للرسد 

القصيص

راديو متنقل ومؤقت

RADIO ZOUITINA is a series 
of workshops facilitated 
by sound artist Abdellah  
Hassak, focusing on radio 
making and sound creation 
to enable members of Zouiti-
na community in producing 
radio programs, sounds-
capes and sound poetry in 
order to highlight the his-
tory and the memory of the 
neighbourhood.

1

2
3

4

راديــو زويتينــة' هــو عبــارة عــن سلســلة 
مــن ورشــات عمــل صوتيــة يســرها 
الفنــان عبــد هللا هصــاك. وتركــز هــذه 
بــي  إذاعــة  إنشــاء  عــى  الورشــات 
زويتينــة إلعطــاء فرصــة ألفــراد هــذه 
وإبداعــات  برامــج  إلنتــاج  اجلماعــة، 
إذاعيــة عــى شــكل مشــاهد صوتيــة 
هــذه  وتســاهم  حيــة.  وشــهادات 
عــى  الضــوء  تســليط  اإلبداعــات يف 

يــخ وذاكــرة الــي. تار

تبــدأ سلســلة حلقــات العمــل بجولــة 
استكشــافية ســمعية للــي. خــالل 
هــذه اجلولــة، يكتشــف أفــراد اجلماعــة 
اإلمكانيات الصوتية املتعددة لبيئتهم 
احلريــة، استكشــاف تتخللــه لقــاءات 
متعــددة مــع ســكان املنطقــة حيــث 
ــروون خاللــه قصصهــم وتجاربهــم.  ي

التقنيــة  األدوات  عــى  أواًل  الشــباب  يتعــرف 
للتســجيل الصــويت ذلك من أجــل التقــاط األصوات 

املختلفــة. والشــهادات 
وأثنــاء الورشــات، يتــوىل الشــباب مســؤولية أجهــزة 
املختلفــة  الظــروف  عــى  ويتعرفــون  التســجيل 
للتســجيل، اعتمــاًدا عــى استكشــافهم لبيئتهــم 
الصوتيــة أو مــن خــالل تجميــع قصــص مــن الــي. 

يــج، يتــم بنــاء ذاكــرة الــي الصوتيــة. و بالتدر

This series of workshops 
started with a physical and 
sound exploration of the 
neighborhood. During this 
tour, the community members 
discovered the various sound 
potentials within the urban 
environment. This exploration 
was punctuated by many en-
counters with the residents of 
the neighborhood and their 
unique stories. 

طوال مدة هذه الورشــة، يتم 
بــث محطــة الراديــو املتنقلة يف 
مناطــق مختلفــة مــن الــي 
بفضــاءات داخليــة و خارجيــة 
إلعــادة اســتغالل املســاحات 
فضــاء  جعلهــا  و  احلريــة 
خصبــا للتعــارف. و تــم تعزيــز 
هاتــه املقابــالت عــر ورشــات 
ولتقنيــات  لكتابــة،  عمــل: 
املقابــالت الصحفيــة، وإعــداد 
املواضيــع، بهــدف بنــاء منصــة 
اإلذاعــة املحليــة املخطــط هلــا 

أثنــاء املهرجــان.



الدار كبرات
 بحاال كنا كحنلمو
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These workshops started by a series of 
screenings for small groups, followed 
by discussions that shared one common 
ambition: questioning the differences 
and limits that separate fiction from rea-
lity in the cinematographic production. 
During these workshops, participants 
learned to define the outlines of fiction 
and reality. They started by perceiving 
the tools set up by the directors to in-
volve the viewer or reinforce a plot. “The 
Battle of Algiers” by Gillo Pontecorvo 
was an excellent case study to illustrate 
the presence of fiction in a historical film 
inspired by reality.
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Zouitina's cinema club has 
been documenting the daily 
life in the neighborhood for 
several years. Director Nadir 
Bouhmouch led a series of 
workshops consisting in ap-
prehending the tools of film 
analysis, developing stories 
from daily life, and unders-
tanding the socio-political di-
mensions of cinema.

Fiction or reality ?

Perspectives and angles

The image analysis then continued in the field. Nadir in-
vited participants to attend the screening of the film: “A 
door to the sky” by Farida Benlyazid as part of the Natio-
nal Film Festival in Tangier. The experience watching on 
the big screen, along with the atmosphere and the emo-
tions of the audience in the projection room, allowed 
the participants to experience cinema in full immersion. 
A rich and privileged encounter followed between the 
participants and Farida Benlyazid, where she shared her 
experience and her approach to cinema as an engaged 
artist.

A door to the sky

At the end of these workshops, participants began producing a short film 
on Zouitina. They got to decide the angle of approach, which is the tackled 
subject. They also got to choose whether to work together or to split into 
several groups. The most important task was to apply the techniques dis-
cussed during the previous sessions about community cinema as much as 
possible. 

After getting fami-
liar with these tools, 
it was time to go 
behind the camera. 
Throughout a nu-
mber of exercises, 
participants started 
rediscovering their 
urban environment 
via various perspec-
tives. Our young 
filmmakers were 
instructed to pay 
particular attention 
to the angle of the 
shot in order to an-
ticipate its effect on 
the image. These 
practical workshops 
also addressed the 
missions of the di-
rector's profession, 
namely directing the 
actors and post-pro-
duction monitoring. 

To the short film
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ــة،  ــادي الســينما الشــعبية بزويتين يقــوم ن
احليــاة  بتوثيــق  ســنوات،  عــدة  ومنــذ 
اليوميــة يف الــي. ويرافــق املخــرج 'نــادر 
بوحمــوش' الشــباب مــن خــالل سلســلة 
اجلماعيــة.  الســينما  حــول  ورشــات 
وتهــدف هــذه الورشــات إىل فهــم أدوات 
الســينمايئ، وتطويــر قصــص  التحليــل 
مســتوحاة مــن احليــاة اليوميــة والتســاؤل 
والسياســية  االجتماعيــة  األبعــاد  عــن 

. للســينما

 حقيقة أم خيال؟

تبــدأ سلســلة الورشــات بعــروض مــع مجموعــات صغــرية، تليهــا 
مناقشــات تطمــح هلــدف مشــرك:  تحــري االختالفــات بــن الواقــع 
واخليــال يف اإلنتــاج الســينمايئ. وخــالل ورشــات العمــل، تعلــم 
الشــباب تحديــد مالمــح اخليــال والواقــع. وبهــذا أدرك الشــباب أن 
يــز احلبكــة.    املخرجــن يســتعملون تقنيــات جلــذب املتفــرج أو لتعز
حيــث اعُتــر فيلــم 'جيلو بونتيكورفــو'؛ "معركــة اجلزائر" بمثابة دراســة 
يــي مســتوىح مــن الواقــع. حالــة لتوضيــح وجــود اخليــال يف فيلــم تار

 

باب السماء مفتوح

يســتمر هــذا التحليــل يف امليــدان. ومــن ضمــن فعاليــات املهرجــان 
الوطــي للفيلــم يف طنجــة، دعــا نــادر شــباب النــادي حلضــور عــرض 
الفيلــم: "بــاب الســماء مفتــوح" لفريــدة بــن الزيــد. وأتاحــت تجربــة 
الشاشــة الكبــرية، املرفقــة بجــو عاطفي، للشــباب تجربة الســينما من 
خــالل قدرتهــا الكبــرية عــى االنغمــار الفعــال. وتبــع ذلــك لقــاء غــي 
جمــع الشــباب باملخرجــة الــي قدمــت شــهادات مــن خــالل تجربتهــا 

ونهجهــا كفنانــة ملزمــة (سياســيا).

 نحو الفيلم القصر...

ويف ختــام ورشــات العمــل، رشع الشــباب يف إنتــاج فيلــم 
قصــري حــول موضــوع الزويتينــة.

يف نهايــة ورشــات العمــل، بــدأ الشــباب يف إنتــاج فيلــم 
ــار النهــج،  ــة إختي ــة. وكان هلــم حري قصــري حــول يح زويتين
ــا أو ينقســموا إىل  ــة أن يعملــوا مًع واملوضــوع، وكــذا حري
عــدة مجموعــات. واألهــم هــو أن يأخــذوا بعــن اإلعتبــار 
يــة والتقنيــة الــي تمــت مناقشــتها يف  اجلوانــب النظر

الورشــات الســابقة حــول الســينما اجلماعيــة.

وجهات نظر وزوايا

يــن، رشع الشــباب يف استكشــاف بيئتهــم احلريــة  مــن خــالل سلســلة مــن التمار
 مــن وجهــات نظــر مختلفــة. وطلــب مــن املخرجــن الشــباب أن ينتبهــوا بشــكل
.خــاص لزاويــة التصويــر وتوقــع تأثريهــا عــى الصــورة وكيفيــة فهــم هاتــه الصــورة
ــه ــدءا مــن توجي ــة املخــرج: ب ــة أيًضــا مهــام مهن  وتناولــت هــذه الورشــات العملي

.املمثلــن إىل متابعــة مــا بعد-اإلنتــاج



On the basis of the 
classification,  the 
group translated the 
data visually by inven-
ting a symbol-based 
grammar.  This gram-
mar is the key to rea-
ding the sensitive map. 
These elements, re-
garded as visual cues, 
were created using 
the linocut technique, 
thus allowing them to 
create stamps for prin-
ting on a large-scale 
map.

citation
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مسار اإللتقاء

االنجراف احلرضي وجمع 
املعلومات

 Production
 of the linocut
reading key

 Printing the
 sensory card of

Zouitina

Louise Dib and Riad Hamed 
Abdelouahab ran a psycho-
geography workshop for 
three weeks. They asked par-
ticipants to split so that each 
member, following their ins-
tinct, could wander around 
the neighborhood. During 
this experience, we got to 
witness some peculiar life 
conditions. We then merged 
these various testimonies, 
to put together a collective 
sensory map displaying the 
residents’ current concep-
tion of their own neighbo-
rhood.

يــاض عبــد  وســهل كل مــن لويــز ديــب ور
الوهــاب ورشــة عمــل حــول "اجلغرافيــا 
 )psychogéographie( النفســية" 
ملــدة ثالثــة أســابيع. ودعــوا مــن خالهلــا 
عــدة  إىل  اإلنقســام  إىل  املجموعــة 
مجموعــات حــى يتمكــن اجلميــع، وفًقــا 
لرغباتهــم، مــن االنطــالق يف الــي. وخــالل 
هــذه التجربــة، شــهدنا جميًعــا مواقــف 
ثــم قمنــا بتجميــع هــذه  يــدة،  حيــاة فر
الشــهادات املختلفــة ، مــن أجــل أن نشــكل 
يطــة احلســية، تظهــر  بشــكل جمــايع خر

اخليــال احلــايل لــي الزويتينــة.

How can the emotional impact of our living space appeal to our me-
mory?  What path do we engage in on a daily basis? Who are the em-
blematic people of the neighborhood? What are the meeting spots? 
What do we do there?
It is based on these preliminary questions that the youths undertake 
these sensitive and individual wandering within the neighborhood. 
During these peregrinations, participants were meant to transfer 
these elements on a map in order to create a trace that will allow the 
community members to rediscover their neighborhood through 
their senses, their memories and the collective imaginary.
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4

يــة  يف املناقشــات اجلماعيــة مــن أجــل فــرز  وتســتمر هــذه االنجرافــات احلضار
وتصنيــف العنــارص املختلفــة. وبنــاًء عــى اخلرائــط الــي تــم إنتاجهــا، تقــوم املجموعــة 
بتجميــع احلساســيات املتطابقــة إلعطــاء اتجــاه مشــرك، ومــن ثــم تحديــد األماكــن 
الــي تظهــر يف الطــرق املختلفــة. ويف نهايــة املطــاف، يتــم تحديــد املحتــوى اجلمــايع 
هلــذه اخلريطــة احلســية يف أوقــات مختلفــة: املــايض واحلــارض، وحــول ثالثــة محــاور: 

نقــاط التجمــع (اللقــاء)، واأللعــاب الشــعبية، واملســاحات اخلــراء.
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These wanderings were later followed 
by group discussions, in order to classify 
and filter these elements. On the basis of 
the maps produced, the group merged 
identical sensibilities to create a common 
direction, to then identify the places that 
recurred in different pathways. In the end, 
the collective content of this sensory map 
was co-defined and embedded into two 
temporalities: the past and the present, 
and around three axes: gathering points, 
popular games, and green spaces. 

By identifying the main spots of the neighborhood: places where the 
youths gather to play, stories which have a deep-rooted history in the 
life of the neighborhood, or statements which have a strong potential 
for collectivity. This path unveiled the very soul of the neighborhood. 
That is why, as this process came to an end, it became obvious that 
this route would become the festival’s circuit.  The dimensions of the 
final map (1m70x90cm) were determined in a way that would allow it to 
be exhibited outdoors. The linocut printing of a map of this size repre-
sented a real creative achievement.

بمســاحة  للشــعور  يمكــن  كيــف 
املعيشــة لدينــا أن يحفــز ذاكرتنــا؟
مــا املســار الــذي نتخــذه يوميــاً؟ مــن 
هــم ســكان الــي األكــرث رمزيــة؟ مــا 
يه أماكــن اللقــاء؟ و مــاذا نفعــل 

هنــاك؟
مــن خــالل هــذه األســئلة األوليــة، 
يقــوم الشــباب بهــذه االنجرافــات 
احلساســة والفرديــة داخــل الــي. 
يكــون  الفســحات،  هــذه  وخــالل 
الشــباب مســؤولن عــن نقــل هــذه 
العنــارص إىل اخلريطــة مــن أجــل خلــق 
أثــر يســمح ألفــراد اجلماعــة بإعــادة 
اكتشــاف حيهم من خالل حواســهم 

ياتهــم وخياهلــم اجلمــايع. وذكر

إنشاء مفتاح قراءة عرب 
تقنية لينوغرافيا

مــن خــالل هــذا التصنيــف، ترجم املجموعــة هذه 
البيانــات بشــكل مــريئ مــن خــالل اخــراع رمــوز 
ومعــاين هلــا. هــذه القواعــد يه مفتــاح قــراءة 
اخلريطــة احلســية. ويتــم إنتــاج هــذه العنــارص - 
ويه عبــارة عــن إشــارات برصيــة، باســتخدام تقنية 
لينوغرافيــا الــي تمكــن مــن إنشــاء خريطــة كبــرية 

تشــمل عــدة أماكــن مــن يح زويتينــة.

يطة   طباعة  اخلر
من خالل تحديد النقاط الرئيسية يف الي: أين يجتمع الشباب احلساسة لزويتينة 

للعــب، أو مــن هلم تاريخ يف الــي، أو أصحاب  اإلمكانيات القوية 
يف اجلماعــات؛ يكشــف هــذا املســار عــن روح الي. وهلذا الســبب، 
فأنــه يف نهايــة هــذا العمــل أصبــح مــن الواضــح أن هــذه الــدورة 
ســتكون مســار املهرجــان. وتــم تحديــد أبعــاد اخلريطــة النهائيــة، 
حــوايل (1m70x90cm) للســماح بعرضهــا يف الفضــاءات 
ــه تعــد طباعــة خريطــة مثــل هــذه وبهــذا احلجــم  ــة. و ب اخلارجي

باســتعمال تقنيــة لينوغرفيــا  إنجــاًزا إبداعًيــا ومعقــدا.

Amina Mourid
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In order to complement the 
programming, the members 
of the "project management & 
administration" group conduc-
ted by Amina Mourid & Khadi-
ja Zanafi developed an action 
plan to carry out the festival. 
This plan was divided into se-
veral stages to ensure the fea-
sibility of the various activities, 
their compliance with the legal 
framework, the appropriate 
budget estimate and rigorous 
financial management, as well 
as an efficient coordination 
between the various poles.

An inclusive 
communication 
strategy

The members of the “commu-
nication” group reflected, in 
collaboration with Youssef El 
Idrissi, on an inclusive com-
munication strategy while 
the festival programming was 
being confirmed, in order to 
reach the target audience, the 
partners and the collabora-
tors.The communication plan 
had to also reflect the com-
munity and solidarity dyna-
mics of the neighborhood.

Lamia LATAF ran the “Cultural event 
production” workshop through which 
she presented the techniques and 
procedures to organize a cultural event. 
Participants were then encouraged to 
think about the logistical, financial and 
human needs necessary for the smooth 
running of the event.They were also in-
vited to assist Lamia LATAF on her pro-
duction missions during Think Tanger 
events, in order to put what they have 
learned into practice.

What about 
logistics ?

ما دمنا أحياء لم
نصل إلى حيث 

علينا الوصول 
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 Festival as a
mission

What action plan ?

Originally planned as a fi-
nal activity that would bring 
the workshops to an end, the 
preparation for the Zouiti-
na festival was eventually 
transformed into a series of 
workshops for the transmis-
sion of cultural engineering 
tools, thanks to the ambition 
and to the commitment of 
the whole community in this 
project. These workshops 
were designed and facili-
tated by members of the 
team of Think Tanger. 
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The "Artistic Direction" workshop, 
ran by artistic director Hicham 
BOUZID was designed to share the 
technical capacities and intellec-
tual references which would allow 
participants to organize an artistic 
and cultural event. This workshop 
aimed to give meaning to this 
practice through strong, impact-
ful and inclusive artistic content. 
The group's mission was to define 
the objectives and missions of the 
festival, in order to build a cohe-
rent program based on the various 
workshops conducted by Think 
Tanger as well as on proposals from 
the community.

1

2

3

4

أن  املفــرتض  مــن  كان  البدايــة  يف 
ويتينــة  ز مهرجــان  تحضــر  يكــون 
كنشــاط نهــايئ إلغــالق ورشــات العمــل 
الفنيــة، ليتحــول " إىل سلســلة مــن 
ورشــات العمــل لنقــل أدوات عمــل 
بفضــل  وذلــك  الثقافيــة،  اإلدارة 
طمــوح و إلــزام اجلماعــة بأكملهــا يف 
هــذا املــرشوع. تــم تصميــم ورشــات 
العمــل هــذه وتســهيلها مــن طــرف 

يــق "فكــر طنجــة" أعضــاء فر
.)Think Tanger( 

املهرجان كهدف

تــم تســيري ورشــة عمــل "اإلدارة الفنيــة" مــن طــرف املديــر الفــي 
يــد، لنقــل املهــارات التقنيــة واملراجــع  ل"فكــر طنجــة"، هشــام بوز
يــة الــي تســمح للشــباب بتنظيــم حــدث فــي وثقــايف  الفكر
متناســق. تهــدف الورشــة إىل إعطــاء معــىن هلــذه املمارســة مــن 
خــالل محتــوى فــي قــوي ومؤثــر ومتناســق. تتمثــل مهمــة 
هــذه املجموعــة يف تحديــد أهــداف ومهــام املهرجــان مــن أجــل 
بنــاء برنامــج متماســك يعتمــد عــى ورش العمــل املختلفة الي 
تقودهــا "فكــر طنجــة" (Think Tanger) وكذلــك اقراحــات 

من طرف جماعة زويتينة.

أي خطة عمل؟

ء  أعضــا عمــل  لرمجــة،  ا ولدعــم 
مجموعــة "إدارة املــرشوع" برفقــة أمينــة 
مريــد وخديجــة الزنفــي عــى خطــة عمــل 
تســاعد عــى إنجــاز املهرجــان. وتــأيت هاتــه 
لضمــان  مراحــل  عــدة  عــى  اخلطــة 
املرتقبــة،  األنشــطة  تحقيــق  إمكانيــة 
وإحــرام اإلطــار القانــوين واملزانيــة املؤقتــة 
املعدلــة واإلدارة املاليــة، وكذلــك التنســيق 

بــن مختلــف األقســام. 

وماذا عن اخلدمات 
اللوجستية؟

تقــود مليــاء لعطــف ورشــة عمــل 
"إنتــاج احلــدث ثقــايف" والــي مــن 
خالهلــا تقــدم األدوات والتقنيــات 
بتحقيــق  الكفيلــة  واإلجــراءات 
احلــدث الثقــايف. وبالتــايل يتــم جلــب 
الشــباب للتفكــري يف االحتياجــات 
يــة  والبرش واملاليــة  اللوجســتية 
الالزمــة لــي يقــام املهرجــان بــكل 
سالســة. كما إن الشــباب مدعوون 
أيًضــا ملســاعدة مليــاء يف مهــام اإلنتاج 
اخلاصــة بهــا خــالل أنشــطة "فكــر 
طنجــة" (Think Tanger) مــن 
أجل تفعيــل هذه املعرفة املكتســبة. 

اسرتاتيجية 
تواصل شاملة

وبالزامــن مــع تأكيــد الرنامــج الــذي ســيتبعه 
التواصــل  فرقــة  أعضــاء  عمــل  املهرجــان، 
يــي، عــى تطويــر  برشاكــة مــع يوســف اإلدر
اســراتيجية تواصــل شــاملة تهــدف للوصــول 
اىل اجلمهــور املســتهدف وكــذا الــرشكاء. وعــى 
ديناميكيــات  تعكــس  أن  االتصــال  خطــة 

اجلماعــة يف املنطقــة.

Amina Mourid
Changer le titre par « Zouitina festival » �



 Co-creation
 of models and
 production of
furniture

At the end of the reflections, participants put together 
their models to express their ways of considering this 
new space. Each group made a proposal while consi-
dering the technical and spatial challenges previously 
discussed. The Torino Group then studied and reworked 
these models in order to convey the collective vision 
from a technical standpoint. The community was called 
upon at each stage; for the design and production of the 
final model, and for the construction of the furniture.

In order to have a better visualiza-
tion of the space and anticipate 
the placement, the orientation 
and the dimensions of street fur-
niture, we organized a physical 
and sensory exploration of the 
neighborhood. This exploration 
was the subject of a simulation in 
which we attempt to predict all 
the activities that could be deve-
loped in the future structure.
Throughout the reflection, we 
collectively conducted a series of 
discussions in order to take into 
consideration the drawbacks of 
the chosen sites as well as the 
technical constraints related to 
the activities.

 Defining the
 implementation
spaces

يف نهايــة فــرة التفكــري والعصــف الذهــي، 
عــن  للتعبــري  نماذجهــم  الشــباب  يضــع 
تطرقهــم يف النظــر إىل هــذا البنيــة. وتقــدم 
كل مجموعــة اقراًحا مــع مراعاة التحديات 
التقنيــة واملكانيــة الــي نوقشــت أعــاله. ثــم 
يتــم دراســة هــذه النمــاذج وإعــادة صياغتهــا 
يــن  مــن قبــل مجموعــة املهندســن املعمار
ــا. ويتــم  لرجمــة هــذه الرؤيــة اجلماعيــة تقنًي
الرجــوع إىل اجلماعــة يف كل مرحلــة، ســواء 
أو  النهــايئ  النمــوذج  وإنتــاج  لتصميــم 

لصناعــة األثــاث.
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Walkscape 
& photo voice

Imagining a 
community space 

اإلنشاء املشرتك 
للنماذج وإنتاج األثاث
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The collective presented a series of urban design 
projects based on exchanges with the commu-
nity and the identification of their needs in terms of 
space. These inspirational projects enriched the dis-
cussions and reflections around the choice of mate-
rials, design and ergonomics of the future structure.
Children were also invited to envision this space 
during a collage workshop in order to highlight the 
elements to be taken into consideration so that they 
could feel comfortable as well.

The community youths guided us through their neighborhood and told 
us about its evolution as we explored it. Moreover, this walk was an op-
portunity to meet other members of the community, like parents, el-
ders, local authorities and artisans. At the end of the tour, we met in Dar 
Maarifa to share our impressions and discuss the materials collected: 
photos, sounds, interviews.

Through this workshop, we had the opportunity to discover the collec-
tive imaginary of the community within their neighborhood. 

تهتــم  عمــل  ورشــات  تنظيــم  يتــم 
بالتصميــم التشــاريك اســتجابة إىل طلــب 
التخطيــط  منهــا  واهلــدف  اجلماعــة، 
والقيــام بخلــق فضــاء جديــد للتفاعــل 
يجســد روح زويتينــة؛ وتســتجيب أيضــًا 
احلــايل:  اجلمــايع  الفضــاء  لتشــبع 
ورشــات  ولتســهيل  املعرفــة".  "دار 
العمــل، قمنــا بدعــوة فريــق مهندســني 
ينو،  معماريــني Torino Team مــن تور
يــق بتطويــر نهــج  إيطاليــا. ويقــوم الفر
ســيعزز مشــاركة املواطنــني واملمارســات 

اجلديــدة. اجلماعيــة 

ية  فسحة حضار
وفوتو-فويس 

أرشدنا شباب املجموعة من خالل حيهم و أخرونا عن تطوره وفقا الستكشافهم. 
وتعتــر هــذه الفســحة أيًضــا فرصــة ملقابلــة أعضــاء آخريــن مــن اجلماعــة مثــل اآلبــاء 
واملســنن والســلطات املحليــة واحلرفيــن. يف نهايــة اجلولــة، لنــا موعــد يف دار املعرفــة 
ملشــاركة انطباعاتنــا وتبــادل املــواد الــي تــم تجميعهــا: الصــور واألصــوات واملقابــالت 
املختلفــة. ومــن خــالل ورشــة العمــل هــذه، أتيحــت لنــا الفرصــة الكتشــاف اخليــال 

اجلمــايع للمجموعــة ومشــاركة ذكرياتهــم.

 تخيل مساحة جماعية

وبنــاًء عــى املناقشــات مــع اجلماعــة 
حيــث  مــن  تهــم  احتياجا لتحديــد 
ينــو"  املســاحة، تقــدم مجموعــة "تور
التصميــم  يع  مشــار مــن  سلســلة 
يع  ر املشــا هــذه  احلري.وتغــذي 
امللهمــة املناقشــات والتفكــري يف اختيــار 
ــة  ــة العمــل للبني املــواد والتصميــم وبيئ

املســتقبلية. واملســاحة 
كمــا أن األطفــال مدعــوون أيًضــا إىل 
ورشــة  خــالل  املســاحة  هاتــه  تخيــل 
الضــوء  تســليط  أجــل  مــن  العمــل 
عــى العنــارص الــي يجــب أخذهــا بعــن 
االعتبــار لــي يشــارك األطفــال أيًضــا.

2

The social design workshops 
were organized at the request 
of the community, with the ob-
jective to think about a new 
space of interaction within the 
neighborhood that would res-
pond to the saturation of the 
current community space: Dar 
Maarifa. 
These collaborative workshops 
consist in understanding the 
community’s need in terms of 
space through playful exer-
cises in order to co-design and 
and co-create urban furniture 
with the mean of creating al-
ternative spaces for social inte-
raction.

تحديد املساحات
 لبداية تفعيل البنية

ومــن أجــل تصــور أفضــل للمســاحة وتخطيــط كيفيــة تهيئــة املــكان واتجاهــه 
وأبعــاده، نقــوم بتنظيــم استكشــاف مــادي وحــي للــي بحيــث هــذا 
االستكشــاف يكــون موضــوع محــاكاة نحــاول فيهــا التنبــؤ بجميــع األنشــطة 

الــي يمكــن أن تتطــور يف اهليــكل املســتقبيل.
وطــوال مــدة التفكــري حــول املســاحة، نجــري بشــكل جمــايع سلســلة مــن 
التقييمــات مــن أجــل األخــذ بعــن االعتبــار عيــوب الفضــاءات املختــارة 

وكذلــك القيــود الفنيــة املرتبطــة باألنشــطة.

3

4

Amina Mourid
Changer le titre par «  Social design » �

Amina Mourid
Ajouter un espace entre these et collaborative 

Amina Mourid
Il manque le petit sigle « n°1 » 
�



TIMELINE خط الزمين

March May

September
Tamkeen 
first contact 
between Think 
Tanger & Tamkeen

Atelier Kissaria
Meeting with all the 
teams
                                                                 
Tamkeen first meeting 
with the youth of Zouitina                                              
Presentation of the 
project  «We are from 
zouitina» 

Back-to-school 
meeting

Tamkeen 
Weekly Meeting    

Tamkeen 
Weekly Meeting   

Tamkeen 
Weekly Meeting      

Tamkeen 
Weekly Meeting      

Tamkeen 
Weekly Meeting    

Tamkeen 
Weekly Meeting   

Tamkeen
Weekly Meeting
Atelier Kissaria
Urban Space & Social Body 
Exhibition 
1st Urban Laboratory
Guided tour of the exhibition 
for the community
Screen printing workshop
1st contact with the Drosos 
foundation

July

Tamkeen 
Weekly Meeting

Tamkeen 
Weekly Meeting

Zouitina 
Weekly Meeting

Tamkeen 
Weekly Meeting

Atelier Kissaria
1st community visit to 
the Workshop
Dar maarifa 2
Meeting with Women 
of the Neighberhood

Tamkeen 
Weekly Meeting

January
Atelier Kissaria 
Introduction to screen 
printing + Meeting with 
the Zouitina organizing 
committee 

Tamkeen
Weekly Meeting

February
March

Atelier Kissaria Meeting 
between Think Tanger 
team and members of 
the Ghosn Zaytoun 
association

Tamkeen 
Weekly Meeting 

Think Zouitina

Tamkeen 
Weekly Meeting

Atelier Kissaria 
Brunch with partners 

Tamkeen 
Weekly Meeting

May
Atelier Kissaria
Work meeting between 
the Drosos Foundation, 
Tamkeen, Ghosn Zaytoun 
and Think Tanger 

Collective approval of the 
Think Zouitina project

July
Atelier Kissaria
Public psycho-
geography 
workshop with 
community 
members 

Atelier Kissaria
1st Visit of the 
Zouitina com-
munity to the 
Kissaria space

June

February
1st Visit ToTeam 
to Tangier

January
Dar maarifa
1st meeting of 
ToTeam with 
the zouitina 
community
Visit of 
Abdellah 
Hassak to 
Tangier - 1st 
meeting with 
the community

Approval of the Think 
Zouitina Project by the 
Drosos Foundation

Begining of 
Drosos funding

June

March

April Tamkeen 
Weekly Meeting

Tamkeen 
Co-writing of the pro-
ject presentation by the 
three partners 

Tamkeen 
Meeting to define the 
workshop methodology 
and prepare the visit of 
ToTeam

Zoom Online Meeting- 
ToTeam/Tamkeen/Think 
Tanger /Ghosn Zaytoun

July

August
Atelier K 
Cultural Enginee-
ring Workshop 
Production

Kissaria Print Club 
Cultural Enginee-
ring Workshop
Production

Meeting with 
Karima

May
Zouitina
Toteam & Abdellah in 
Tangier Launch of Social 
Design Workshops

Tamkeen 
Feedback after the 
workshop with Toteam
& Methodology 
validation

Tamkeen 
Working session:
«How to realize the 
project and meet the 
expectations of the 
inhabitants»

Workshop 
of Cultural 
Engineering
Art Direction 
(Meeting with 
«Fan assil» for the 
exhibition) 

Atelier Kissaria
Cultural Engineering 
Workshop
Art direction

Zouitina
Radio workshop
Recording of Fan Assil 
songs

Atelier K 
Cultural Engineering 
Workshop
Art direction 
Zouitina 
Cultural Engineering 
Workshop
Communication
Project management
Production

September

October
November

December

Cultural Engineering Workshop / 
Art Direction  

Zouitina : Fiction or reality ?
1st meeting visite with Nadir and 
presentation of the workshop

Workshop of Cultural Enginee-
ring / Cultural programming  

Zouitina : Fiction or reality?
Defining the methodology 
Introduction film analysis

Tamkeen
Back-to-school meeting
Cultural Engineering 
Workshop
Project Management
Zouitina 
Radio Workshop
Atelier kissaria
Cultural Engineering 
Workshop
Art Direction 

Togroup meeting to 
discuss community 
feedback
Togroup meeting to 
discuss the material 
to be used for street 
furniture

Video creation 
workshop (Editing, 
follow-up, inspiration)

Togroup meeting to 
discuss and make the 
retro-schedule

Psychogeography 
workshop for street 
names

Video creation workshop to discuss 
the content of the videos and the 
shooting conditions

Zoom Zouitina’s diary
Co-writing of the editorial 

Video creation workshop to discuss 
the editing and present the various 
inspirations 
Video creation workshop
Filming techniques

Zoom Zouitina’s diary

March

June

January
Radio Workshop
Radio Writing 

Workshop Radio 
Radio writing, 
recording and 
technical training

Fiction or Reality?
Viewing of the Battle 
of Algiers followed 
by a debate on the 
notions of « fictions & 
realities »

Viewing of the film 
«Online» directed by 
the young people of 
the pop cinema club

Zouitina Psychogeo-
grahy Workshop
Meeting with the 
community 
Introduction to
the artists & their 
projects 

Drift in the neighbo-
rhood and first ele-
ments placed on the 
neighborhood map  

Zouitina Psychogeography Workshop
Restitution of drifts
Introduction to linocut

Zoutina Psychogéography Workshop
Setting the festival route 
Creation of Symbols
Realization of reading keys  

Atelier Kissaria
Psychogeography Workshop
Realization of the map using linocut

Social design workshop
Definition of spaces, materials and 
functions / Production of models

February

Fiction or Reality?
National Film Festival
Meeting with director Farida 
Belyazid
Technical workshop and test with 
the camera

Perdicaris Park / Cultural enginee-
ring - Festival Areas
Tamkeen + Dar maarifa 2
Work session to define which Pain-
tings to exhibit during the Festival

April
Social Design
Finalization of the 
concept and the model
Zoom meeting to pre-
sent the street furniture 
model

The youth of the cinema 
club began filming
Think Tanger presents 
the idea of the journal 
and the inspirations to 
the community

Meeting with the com-
munity to discuss social 
design changes
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November

April

September October

November

May

December

22
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23

31

يل أبر

يلمارس مايوأبر

يونيو يوليوز غشت
شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

مارسفربايريناير

يل أبر

مايو يوليو

يوليوز

شتنرب

يناير فرباير
تمكنيمارس

اجتماع اسبويع

تمكني
اجتماع اسبويع

زويتينة
يارة فريق فكر طنجة األوىل  لليح ز

تمكني
اجتماع اسبويع

ية ورشة القيسار
يارة اجلماعة األوىل للورشة ز

تمكني
اجتماع اسبويع

ية ورشة القيسار
 لقاء بني فريق فكر 

طنجة مع أعضاء 
جمعية غصن 

الزيتون

تمكني
اجتماع اسبويع

 فكر زويتينة

 تمكني
اجتماع اسبويع

ية ورشة القيسار
وجبة مع الرشكاء«

تمكني
اجتماع اسبويع

تمكني
ير مشرتك لعرض املرشوع من قبل اجتماع اسبويع تحر

الرشكاء الثالثة

تمكني
اجتماع لتحديد منهجية ورشات العمل 

 ToTeam يارة وإعداد ز

ZOOM اجتماع
اجتماع عرب االنرتنيت : توتيم/ تمكني/ 

غصن الزيتون/ فكر طنجة

زويتينة
توتيم وعبد هللا بطنجة

انطالق ورشات عمل التصميم 
االجتمايع«

تمكني
مالحظات بعد ورشات عمل مع 

توتيم التحقق من املنهجية

تمكني
جلسة عمل: كيفية تجسيد 

املرشوع وتوقعات السكان

ورشة اإلدارة الثقافية
توجيه فين )لقاء مع فن اصيل حول 

موضوع املعرض

ورشة اإلدارة الثقافية
برمجة

زويتينة
حقيقة أم خيال تحديد 

املنهجية
تمهيد يف دراسات 

تحليل الفيلم

زويتينة
ورشة اجلغرافيا النفسية
إعادة تكوين االنحرافات

تمهيد يف  النحث عىل مادة 
اللينو

زويتينة
اجلغرافيا النفسية

تحديد برنامج دورة املهرجان
إنشاء الرموز
إنجاز املفتاح

ية ورشة القيسار
ورشة اجلغرافيا النفسية

إنشاء اخلريطة بطريقة النحث 
عىل مادة اللينو

ورشة التصميم االجتمايع
 تحديد املساحات واملواد 

والوظائف
إنجاز النمادج

حقيقة أم خيال
املهرجان الوطين 

للفيلم
لقاء مع املخرجة 

فريدة بلزييد
ورشة تقينة و 

محاوالت بالكامريا

حديقة الرميالت
ورشة اإلدارة الثقافية

مناقشة فضاءات 
املهرجان

تمكني + دار املعرفة 2
ورشة عمل الختيار 

اللوحات اليت 
ستعرض خالل 

املهرجان

التصميم االجتمايع
الرتتيبات النهائية للنمودج اجتماع 

Togroup ملناقشة املواد اليت سيتم 
استخدامها يف التجهزيات احلرضية

لقاء مع اجلماعة ملناقشة  تعديالت 
التصميم االجتمايع«

يرشع شباب نادي السنيما يف التصوير

أعضاء فكر طنجة  فكرة اجلريدة و 
إهلاماتها عىل اجلماعة

 لقاء مع اجلماعة ملناقشة  تعديالت 
التصميم االجتمايع

اجتماع ToGroup ملناقشة 
مالحظات اجلماعة

اجتماع Togroup ملناقشة 
املواد اليت سيتم استخدامها يف 

التجهزيات احلرضية

حقيقة أم خيال
متابعة املونتاج و مشاركة 

االستلهامات
اجتماع Togroup ملناقشة 

اجلدولة اخللفية للعمل

ورشة اجلغرافيا النفسية تسمية 
أزقة اليح باألسماء املتداولة من 

طرف الساكنة

حقيقة أم خيال
مناقشة محتوى مقاطع الفيديو وظروف التصوير

لقاء  ZOOMجريدة زويتينة  كتابة مشرتكة للمقال الفتتايح

حقيقة أم خيال
ملناقشة أفكار املونتاج و تقاسم األفالم ذات أفكار/ إهلامات 

جديدة

حقيقة أم خيال تقنيات التصوير

لقاء ZOOMجريدة زويتينة

ورشة راديو
الكتابة املدياعية

ورشة راديو الكتابة  راديو
التسجيل و التدريب التقين

حقيقة أم خيال
مشاهدة معركة اجلزائر يليها نقاش 

حول مفاهيم اخليال واحلقائق

زويتينة ورشة اجلغرافيا النفسية
لقاء مع اجلماعة تقديم الفنانني و 

مشاريعهم

زويتينة ورشة اجلغرافيا النفسية
 جولة حول اليح  ووضع العنارص 

األوىل  عىل خريطة اليح

مشاهدة فيلم »أون الين« املنتج من 
طرف نادي السينما الشعبية

ورشة  القيسارية
ورشة اإلدارة الثقافية

االدارة الفنية«

زويتينة
ورشة راديو

تسجيل أ أناشيد فن أصيل 

ية ورشة القيسار
ورشة اإلدارة الثقافية

االدارة الفنية

زويتينة
ورشة اإلدارة الثقافية

التواصل ادارة مرشوع إنتاج

تمكني
اجتماع استئناف األنشطة

اإلدارة الثقافية تسيري مرشوع 

زويتينة ورشة راديو

ورشة اإلدارة الثقافية
اإلدارة الفينية

ورشة اإلدارة 
الثقافية

اإلدارة الفينية

زويتينة
حقيقة أم خيال

يارة ندير األوىل  ز
و تقديم الورشة

ية ورشة  الطبع قيسار
ورشة اإلدارة الثقافية إنتاج

لقاء مع كريمة

ية ورشة القيسار
لقاء بني مؤسسة دروسوس و تمكني 

يتون وفكر طنجة وغصن الز
مصادقة اجماعية عىل مرشوع فكر 

زويتينة

ية ورشة عمل عمومية حول  ورشة القيسار
اجلغرافيا النفسية مع أفراد اجلماعة

ية من  يارة لورشة القيسار ية أول ز ورشة القيسار
طرف جماعة زويتينة

 تمكني
اجتماع اسبويع

قبول مرشوع 
فكر زويتينة من 
قبل مؤسسة  

دروسوس

ية اجتماع اسبويع مع تمكني  بدء تمويل دروسوسورشة القيسار

تمكني
اجتماع اسبوع

نونربأكتوبر

تمكني 
اجتماع اسبويع

 تمكني
اجتماع اسبويع 

تمكني 
اجتماع اسبويع

دجنربنونرب
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ماي

يونيو

20
17

يوليوز مايو

ية ورشة القيسار
لقاء مع مجموع الفرق

اللقاء األول مع شباب 
زويتينة تقديم مرشوع 

نحن من زويتينة

ية ورشة القيسار
معرض الفضاء احلرضي واهليئة االجتماعية

املخترب احلرضي األول

جولة مرشدة للجماعة حول املعرض
يرية ورشة طباعة الشاشة احلر

أول لقاء مع مؤسسة دروسوس

تمكني-
اجتماع استئناف األنشطة

شتنرب

اللقاء األول بني فكر طنجة 
و تمكني   

مارس

28 215

21

16

22

31

11

يناير
 فرباير 

ينو )ToTeam(األوىل لطنجة يارة فريق تور ز
 ToTeam االجتماع األول لفريق

مع جماعة زويتينة

يارة عبد هللا هساك إىل  تمكني ز
طنجة االجتماع األول مع اجلماعة«

20
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Abdesslam BENHAMZA عبد السالم بنحمزة ■  Abdellah BOUIRANE عبد هللا بويران  ■  Abderrahmane ALKHALATE

 ■ عبد الرحمان اخلاالت  Ahmed ELMOUSSAOUI أحمد املساوي ■  Amina ELALAOUI أمينة العلوي  ■  Anas EL HOUARI أنس اهلواري 

Aziza BENHAMZA عزيزة بنحمزة ■  Bachir EL BAKKALI  البشر البقايل  ■  Brahim EL MECHACH  ابراهيم املشاش 

Brahim MRABET ابراهيم املرابط  ■  Douae BELAKHDAR دعاء بلخرض ■   Fatima AFTATE فاطمة افتات ■  Fatima ACHDID

 ■ فاطمة أشديد  Ghizlane FTOUH غزالن الفتوح ■  Ghizlane SABER غزالن صابر ■  Hiba KHAMLICHI هبة اخلملييش

Hanane YOUSSEFI حنان اليوسفي ■  Hafida OULEDLEBLAD حفيظة والد البالد ■  Houria BENAJIBA حورية بنعجيبة

Ikram ELMOUSSAOUI إكرام املساوي  ■  Imane SABER إيمان صابر ■  Kaoutar ZAIDI كوثر الزيدي ■  Maroua TAMSAMANI 

 ■ مروى التمسماين  Maria YOUSSEF يا يوسف  ■ مار Meriem BELAKHDAR مريم بلخرض ■  Abdelmounim ALLALI عبد املنعم العاليل 

Mounir AJBAR منر أجبار ■  Nabila MEZNOUD نبيلة مزنود ■  Nada FTOUH ندى الفتوح 
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Nouhad AKLIDOU نهاد اقليدو ■  Nohayla AKAYOUR نهيلة أقيور ■  Oumaima AKAYOUR  اميمة أقيور ■  Oumaima CHAHBOUNE اميمة شهبون

Ousama BOUIRANE أسامة بويران ■  Oussama OUAHABI أسامة الوهايب ■  Oussama RABOUAA أسامة ربواء ■  Said BELAKHDAR سعيد بلخرض

Salman ACHDID سلمان اشديد ■  Souhaila ELJAMII سهيلة اجلاميع ■  Zaynab AKAYOUR زينب أقيور ■  Zaynab ZAYDI زينب الزيدي

Hamza TALHA حمزة طلحة ■  Ouiam BENCHHIDA وئام بنشحيدة ■  Nada STITOU ندى ستيتو 

Louise DIB لويز ديب ■  Riad HAMED ABDELOUAHAB رياض حامد عبد الوهاب ■  Abdellah HASSAK عبد هللا هصاك ■  Nadir BOUHMOUCH نادر بوحموش

Anna MORETTO آنا موريطو ■  Camilla FALCHETTI كميال فلشطي ■  Clara GAROFALO كالرا ڭروفلو ■  Cecilia PASINI ■  Jonida ALLIAJ  جنيدا ألياج 

Amina MOURID أمينة مريد ■  Asma AZEDDOU أسماء ازدو ■  Hicham BOUZID هشام بوزيد ■  Intissar TIJANI انتصار التجاين ■  Khadija ZANAFI خديجة زنفي 

Lamia LATAF ملياء لعطف ■  Mary-Rahma HOMMAN ماري رحمة حمان ■  Najat BOURAKBA نجاة بورقبة ■  Sara MEDIOUNI سارة مديوين

Youssef EL IDRISSI يوسف اإلدرييس ■  Jamila HARRAD جميلة هراد ■  Karima KADAOUI كريمة القضاوي ■  Soufiane SAROUKH سفيان الرصوخ

Bilal EL IDRISSI بالل االدرييس ■  Hamid CHALLAK حميد الشالق ■  Younes ELYACOUBI يونس اليعقويب
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ال Nadir Bouhmouch is a filmmaker, an author and a photographer based 
in Marrakech. His works include “My Makhzen & Me” (2012), a web do-
cumentary on the movement of February 20thin Morocco, “Timnadin N 
Rif” and “Paradises of the Earth”. His latest film “Amussu”,which was pro-
duced collectively by the Imider community, was premiered at Hot Docs 
and the Amsterdam International Documentary Festival.

Abdellah M. Hassak is a sound artist, a music 
producer and an engineer in emerging tech-
nologies. His sound work focuses on the use 
of digital technology and computer coding 
supporting transformation and sound inte-
ractivity.. His approach in artistic creation is 
guided by a great deal of research related to 
archiving and the sounds of places and cities, 
both in their dimensions of social and geocul-
tural transformations.

يــق غــري رســمي مــن  توغــروب عبــارة عــن ائتــالف يتكــون مــن فر
يــن وعلمــاء االجتمــاع املقيمــن يف إيطاليــا.   املهندســن املعمار
يــق، مــن خــالل الركــز عــى املشــاكل احلريــة عــر  ويقــوم الفر
نهــج البحــث العمــيل، عــى وضــع تصــور مشــرك ملجموعــة مــن 
يع اإلبداعيــة البديلــة الــي تهــدف إىل التجديــد احلــري،  املشــار
وذلــك برشاكــة مــع املجتمعــات املحليــة. كمــا يمتــد عملهــم 
ليشــمل املســاحات العامــة واملشــركة، وأنمــاط احليــاة يف املــدن، 
وكــذا العالقــة بــن املراكــز واملناطــق اهلامشــية. و أصبحــت هــذه 
املجموعــة تضــم كل مــن جونيــدا أليــاج، وكاميــال فالشــيي، وكالرا 
كاروفالــو، وآنــا موريطو وسيســيليا باســينيمع االنفتــاح الدائم عى 

الــرشاكات اجلديــدة مــع اجلمعيــات واملجتمعــات املحليــة.

NADIR BOUHMOUCH نادر بوحموش

ABDELLAH M. HASSAK عبد هللا هصاك

TOGROUP

ائتالف املهندسني املعماريني بتورينو

A veritable wild fruit growing on roadsides, 
Chimbo is an independent graphic studio 
created in 2016. Louise Dib and Riad Hamed 
Abdelouahab, inspired by urban graphics, 
work on the artistic direction (visual identity 
and editorial design), the design and the anima-
tion of art workshops in Algeria and elsewhere. 
Pursuing their independence and, passionate 
about graphic rigor, it is through sharing with 
their collaborators that they build projects that 
are both unique and original.

 CHIMBO

 شيمبو

FONDATION TAMKEEN مؤسسة تمكني

Tamkeen is a community foundation for hu-
man development and a platform for social in-
novation with systemic impact. The Tamkeen 
approach hatched when we started questio-
ning our questions. It is meta-creative, that is, 
it creates the conditions for the expression 
of our immanent and transcendent creati-
vity. She is co-creative, evolving in an expe-
rience of creating together with our partners 
(neighborhood community, school, univer-
sity, culture, education system, research 
community, urban laboratory, economic 
communit

Think Tanger is a cultural platform that 
explores and experiences the multi-
ple social and spatial issues linked to 
the urbanization of the city of Tangier 
today, through programs at the cross-
roads of several practices: visual arts, 
design, graphics, participatory re-
search and urban practices.

THINK TANGER فكر طنجة

نــادر بوحمــوش هــو مخــرج وكاتــب ومصــور مقيــم يف مراكــش. مــن أبــرز أعمالــه فيلــم 
ــا  "تمناضــن للريــف" وفيلــم "جنــات فــوق األرض" وكــذا الفيلــم الوثائقــي عــى اإلنرنــت "أن
قيــم العــرض االفتتــايح لفيلمــه 

ُ
ومخــزين"(2012)، الــذي يوثــق حــراك 20 فرايــر يف املغــرب. كمــا أ

ــر، بمهرجــان "هــوت  األخــري "أموّســو"، والــذي أنتــج بشــكل جمــايع مــن قبــل جماعــة إميدي
دوكــس" الكنــدي الــدويل لألفــالم الوثائقيــة ومهرجــان أمســردام الــدويل للفيلــم الوثائقــي.

فاكهــة  إىل  "شــيمبو"  تســمية  أصــل  يعــود 
يــق ، و شــيمبو هــو  يــة تنمــو عــى حافــة الطر بر
اســتوديو جرافيــك مســتقل تأســس ســنة 2016. 
يــاض حامــد عبــد الوهــاب ولويــز ديــب  ويســهر ر
عــى   ، احلــري  التصميــم  مــن  مســتلهمن   ،
القيــام باإلخــراج الفــي (اهلويــة املرئيــة والتصميــم 
يــري) وتصميــم وإحيــاء ورشــات عمــل فنيــة يف  التحر
يع  اجلزائــر و أماكــن أخــرى. كمــا يقومــان ببنــاء مشــار
يــدة ومبتكــرة مــن خــالل املشــاركة مــع املتعاونــن  فر
يــز اســتقالليتهما وشــغفهما  معهمــا، وكــذا عــر تعز

بالدقــة الرســومية. 

عبــد هللا هصــاك هــو فنــان صــويت ومنتــج موســيقي ومهنــدس 
يف التقنيــات الناشــئة. ويرتكــز عملــه الصــويت عــى اســتخدام 
التشــفري املعلومــايت والتكنولوجيــا الرقميــة وتســخريها يف التحــول 
والتفاعــل الصــويت. و تسرشــد عمليــة إبداعــه الفــي بمجموعــة 
الصوتيــة  واإلمكانيــات  باألرشــفة  املرتبطــة  األبحــاث  مــن 
لألماكــن واملــدن، وذلــك عــى مســتوى التحــوالت االجتماعيــة و 

اجليوثقافيــة.  

تمكــن يه مؤسســة جماعيــة للتنميــة البرشيــة ومنصــة 
لالبتــكار االجتمــايع ذات التأثــري املنظومــايت. بــذرت مقاربــة 
تمكــن عندمــا بدأنــا نتســاءل حــول أســئلتنا. إن مقاربــة 
تمكــن ابــداع حــول االبــداع، أي أنهــا تخلــق الظروف للتعبري 
عــن إبداعنــا الفطــري واملتســامي. إنهــا االبــداع والبنــاء 
املشــرك، وتتطــور يف تجربــة بنــاء مشــرك مــع رشكائنــا 
(جماعة الي، املدرسة، اجلامعة، الثقافة، املنظومة الربوية، 

جماعــة البحــث، املختــر احلــري، جماعــة اقتصــاد).

ــة تستكشــف  ــارة عــن منصــة ثقافي "فكــر طنجــة" يه عب
وتجــرب التحديــات االجتماعيــة واحلريــة املتعــددة يف 
مدينــة طنجــة، مــن خــالل برامــج مفتوحــة عــى عــدة 
ممارســات: الفنــون البرصيــة، التصميــم، التصميــم 
اجلرافيــي، البحــوث التشــاركية، و املمارســات احلريــة.

ToGroup est un collectif composé d’une équipe informelle 
d'architectes et spécialistes des sciences sociales basés 
en Italie. Se concentrant sur les problèmes urbains par une 
approche recherche-action, ils co-conceptualisent en lien 
avec les communautés locales un ensemble de projets créa-
tifs et alternatifs visant à la régénération urbaine. Leur travail 
s'étend à l'espace commun et public, aux modes de vie de la 
ville, ainsi qu’à la relation entre les centres et les zones margi-
nales. Toujours ouvert à de nouvelles collaborations avec des 
associations et communautés locales, ce collectif est com-
posé de Jonida Alliaj, Camilla Falchetti, Clara Garofalo, Anna 
Moretto et Cecilia Pasini.




