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 صالملخّ 

 
ا، یمكن استثماره وتوظیفھ في  تنموی� الثقافیة، رأسماالً التراث بمختلف عناصره ومكوناتھ الطبیعیة و یُعدّ 

ما یتعلق باالقتصاد السیاحي الذي  في ال سیّماالعدید من المجاالت والقطاعات االجتماعیة واالقتصادیة، 

حافظت على مواردھا التراثیة وثمنتھا  دوٌل عّدةوقد نجحت  المستھلك األول للمنتجات التراثیة. یُعدّ 

 اسب، في بناء اقتصاد سیاحي متمیز على المستوى العالمي.بالشكل المن
 للواحة المغربیة وتبیان أھمیتھ فيالتراث الطبیعي والثقافي  واقع تشخیصتسعى ھذا الورقة إلى      

نتائج . منھجی�ا، تنبني الورقة على الجنوب المغربي (درعة وتافیاللت)في تنمیة االقتصاد السیاحي 

من دراسة عدة مراحل علمیة وعملیة  امنھجیة متنوعة؛ وتتبعنا خاللھ أدوات امدنا فیھ، اعتدراسة میدانیة

 مجموعة من التقنیات الكرطوغرافیة اوغرافیة، وبحث إحصائي، وعمل میداني؛ كما وظفنا فیھیبیبل

 .واإلحصائیة

 

قتصاد السیاحي اال -التثمین  –التراث الطبیعي والثقافي  –واحات درعة وتافیاللت  الكلمات المفتاحیة:

 .التنمیة الترابیة -
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التراث الطبیعي والثقافي ودوره في تنمیة االقتصاد السیاحي     

   1حالة: واحات درعة وتافیاللت (المغرب)                                       

 

  مقدمة

باره ذاكرة جماعیة تختزل ھویة أھمیة بالغة عند مختلف األمم والشعوب، باعت 2التراث یكتسي     

اإلنسان وثقافتھ، وشاھًدا على حضاراتھ وإنجازاتھ؛ كما أنھ ثروة مھمة تشمل الموارد التراثیة التي لھا 

قیمة عالیة من الناحیة العلمیة أو الجمالیة أو الفنیة. كما أن للمنظومة البیئیة دوًرا في تشكیل تراث 

موعات البشریة بأشكال مختلفة، وتستفید منھ لتلبیة متطلباتھا طبیعي مھم عبر العصور، تستغلھ المج

   وتنمیة قطاعاتھا اإلنتاجیة.

یشكل التراث بمختلف مكوناتھ الطبیعیة والثقافیة، مورًدا أساسی�ا یمكن اس�تثماره وتوظیف�ھ ف�ي تنمی�ة      

حافظ�ت عل�ى مواردھ�ا  العدید من المجاالت والقطاعات االجتماعیة واالقتص�ادیة. وق�د نجح�ت دوٌل ع�دة

التراثی��ة وثمنتھ��ا بالش��كل المناس��ب، ف��ي بن��اء اقتص��اد س��یاحي متمی��ز، لتص��بح ب��ذلك وجھ��ات رائ��دة عل��ى 

 المستوى العالمي كفرنسا وإسبانیا وإیطالیا وتركیا وغیرھا.

ویحتل الوطن العرب�ي مكان�ة متمی�زة ف�ي م�ا یخ�ص حج�م الت�راث وأھمیت�ھ، ح�دَّ أن منظم�ة الیونس�كو     

)، 641، 2008ت على تصنیف معالم ومواقع عدة فیھ ضمن الئحة التراث العالمي (أكومي وف�اتح أقدم

لكن لم تفلح إال بلدان قلیلة في اس�تثماره. ویع�ّد المغ�رب م�ن ال�دول الت�ي ت�ولي أھمی�ة للت�راث، وعیً�ا من�ھ 

جموع��ة م��ن بمكانت��ھ كرأس��مال قاب��ل للتوظی��ف ف��ي العدی��د م��ن القطاع��ات، حی��ث ُس��ّخرت لالھتم��ام ب��ھ م

 ). 195، 2019االستراتیجیات والبرامج (الدكاري 

یحتّل القطاع السیاحي في المغرب مكانة بارزة ضمن األنشطة التي ترتكز على الت�راث ف�ي مش�اریع     

)، بفض��ل غن��ى الت��راث ال��وطني، وبحك��م األولوی��ة الت��ي حظ��ي بھ��ا ھ��ذا 211، 2019التنمی��ة (العباس��ي 

یة، وذلك منذ منتصف ستینیات القرن الماض�ي، ف�ي إط�ار ب�رامج إع�داد القطاع ضمن المخططات التنمو

م�روًرا  )،1991-1984، ومش�روع تنمی�ة الس�یاحة الجبلی�ة ZAP(3)المناطق ذات األولویة الس�یاحیة (
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الت�ي تھ�دف إل�ى جع�ل  2020)؛ وصوًال إلى رؤی�ة 2005-2003باستراتیجیة لتنمیة السیاحة القرویة (

س�یاحیة العش��رین األول��ى عالمی��ا، بمض��اعفة حج��م القط�اع، وبتنوی��ع المنت��وج المغ�رب ض��من الوجھ��ات ال

 السیاحي الوطني وتأھیلھ.  

ودف��ع ال��وعي بأھمی��ة الس��یاحة ف��ي تنمی��ة االقتص��اد ال��وطني إل��ى ض��رورة التفكی��ر ف��ي تنوی��ع المنت��وج     

الق�رن الماض�ي مرك�ًزا السیاحي بمقاییس تتماشى مع طلبات الزبن�اء المحتمل�ین. ف�إذا ك�ان التوج�ھ خ�الل 

على السیاحة الشاطئیة والسیاحة الثقافی�ة للم�دن العتیق�ة؛ ف�إّن من�ذ بدای�ة األلفی�ة الثالث�ة اتج�ھ المغ�رب إل�ى 

تنمیة الس�یاحة ف�ي المج�االت الریفی�ة خصوًص�ا ف�ي الواح�ات الت�ي  أص�بحت تس�تقطب أع�داًدا مھم�ة م�ن 

ج�والت الس�یاحیة، نظ�ًرا إل�ى غن�ى المنت�وج ال�ذي )، باعتبارھا مجاالت مھمة ف�ي ال2010الزبناء (حلیم 

تقدمھ، والذي یختلف عن المنت�وج الس�یاحي الش�اطئي الكالس�یكي، وك�ذلك ع�ن المنت�وج الس�یاحي الجبل�ي 

 Projet Hautف�ي إط�ار مش�روع األطل�س الكبی�ر األوس�ط ( 1982ال�ذي ب�دأ االھتم�ام ب�ھ من�ذ الع�ام 

Atlas Central(ن الجبلی��ین ف��ي قری��ة تابان��ت ب��وادي بوكم��از ) وإنش��اء مرك��ز تك��وین المرش��دیAït 

Hamza 1999; Popp et al; Moudoud 2000(. الواحات وما تزخر بھ من  وھكذا "فاكتشاف

�ا ف�ي ت�اریخ الس�یاحة  مؤھالت وموارد تراثیة تشّكل قیمة للمنتوج السیاحي وھ�و م�ا سیش�ّكل منعطفً�ا مھم�

 ).Aït Hamza 2002, 132الوطنیة"(

الھتم��ام بالس��یاحة ف��ي الواح��ات بھ��دف إغن��اء المنت��وج الس��یاحي ال��وطني، وك��ذا تثم��ین الم��وارد ی��أتي ا    

التراثیة التي تحتضنھا ھذه المجاالت؛ إلى جانب منح فرص لتنویع االقتصاد الواحي الذي ظل منحص�ًرا 

فول أنش�طة في الزراعة والرعي مند االس�تعمار بع�دما تراج�ع المس�توى االجتم�اعي لس�اكنتھا ارتباًط�ا ب�أ

 ).15، 2016اقتصادیة عدة كالتجارة الصحراویة، والحرف التقلیدیة...إلخ (رامو وبوعوینات 

(درع�ة وتافیالل�ت) م�ن أھ�م المج�االت الجغرافی�ة ف�ي  4في ھذا السیاق، تعّد واحات الجنوب المغربي    

وال�دولي، وھ�و م�ا  المغرب، التي تزخر بتراث طبیعي وثقافي غني ومتنوع، اس�تقطب االھتم�ام ال�وطني

س��مح ب���اإلقرار بقیم���ة كن��وزه الفری���دة والمتمی���زة، خصوًص��ا عل���ى المس���توى البیئ��ي والجم���الي والفن���ي 

وھ�ذا م�ا یفّس�ر اختی�ار ھ�ذا المج�ال الشاس�ع كواح�دة م�ن المن�اطق ذات األولوی�ة ف�ي اإلع�داد  والتاریخي.

ثً��ا إنس��انی�ا م��ن ط��رف ؛ ویض��اف إل��ى ذل��ك تص��نیف قص��ر أی��ت ب��ن ح��دو ترا1965الس��یاحي ف��ي الع��ام 

 .1987الیونسكو منذ العام 
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منح ھذا االھتمام بمكانة الموارد التراثیة في واحات الجنوب المغربي للمج�ال تمی�ًزا وإش�عاًعا دولی��ا      

ووطنی�ا ساھم في التعریف بالمنطقة، وتسویق صورتھا السیاحیة. ونتیجة لذلك، وبفض�ل حیوی�ة الف�اعلین 

ین، أساًسا، استطاع ھذا المجال أن یصبح وجھة سیاحیة متمیزة على المستوى الوطني، السیاحیین المحلی

 .حیث تزاید عدد الزوار والسیاح الوافدین، وتنامى حجم االستثمارات الفندقیة واألنشطة المرتبطة بھا

 تقدیم منھجي حول التراث في واحات في الجنوب المغربيأوًال: 

 السیاق العام .1

لكل  لعشرون تطوًرا في مفھوم التراث، وازدیاد الوعي بأھمیتھ كملك مشترك ''بالشعور''شھد القرن ا    

الت��ي تعن��ى بالحف��اظ عل��ى الت��راث  5البش��ریة. ویتجس��د ذل��ك م��ن خ��الل إب��رام العدی��د م��ن المواثی��ق الدولی��ة

تھ�دف إل�ى  والت�ي -كاتفاقیتَي الھاي وباریس -وصیانتھ، باإلضافة إلى العدید من االتفاقیات والتوصیات 

ضمان الحفاظ على التراث واستدامتھ. إال أن المالحظة األساسیة التي نسّجلھا ھي أن كلمة التراث ظلت 

م�ن ، نقل�ھ للخلَ�فوولفترات طویلة، وال تزال، مرادفًا لك�ل م�ا ورثن�اه م�ن األج�داد ونس�عى للحف�اظ علی�ھ 

 معالم تاریخیة ومواقع أثریة... إلخ.

المستوى العالمي، بأھمیة التراث كمكّون من مكونات الھویة الوطنیة، وج�زء  كما ازداد الوعي على     

من تراث االنسانیة جمعاء. أما على المستوى الوطني، فقد أسندت الدولة إلى وزارة الثقافة مھّمة الصون 

راثً�ا والحفاظ على التراث عبر مدیریة التراث؛ ما سمح بتصنیف العدید من العناصر التراثیة في بالدنا ت

لیعرف بذلك مفھوم التراث تطوًرا ملموًسا، وینتق�ل م�ن مقارب�ة فردی�ة أو  أو تراثًا وطنی�ا. 6إنسانی�ا عالمی�ا

جماعی�ة إرادی�ة یحركھ��ا الحن�ین لت��راث األج�داد، إل��ى مقارب�ة مؤسس��اتیة تنبن�ي عل��ى الق�وانین والمس��اطر 

 للحفاظ على الھویة الوطنیة.

ضح أن التراث مفھوم لھ استمراریة، إذ لم یعد ینحصر في ما خلّفھ اآلباء، من خالل ھذا التعریف، یت    

ب��ل امت��د لیش��مل العناص��ر الطبیعی��ة، الت��ي تس��تدعي لقیمتھ��ا االس��تثنائیة الحف��اظ والص��یانة، م��ن تش��كیالت 

جیولوجی��ة وبیولوجی��ة ذات قیم��ة اس��تثنائیة، ومواق��ع طبیعی��ة كالمنتزھ��ات وغیرھ��ا م��ن المن��اطق الرطب��ة 

ات. كما یشمل التراث عناصر مادی�ة ومعنوی�ة كالع�ادات والتقالی�د، واألش�كال الفری�دة ف�ي التنظ�یم والواح

واإلنتاج وأسالیب العیش واستغالل المجال. وھنا امت�دت المقارب�ة المؤسس�اتیة ف�ي المغ�رب للحف�اظ عل�ى 
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ه والغاب�ات بالنس�بة التراث الطبیعي من خالل مبادرات قانونیة لكن مشتتة بین مؤسسات عدة (إدارة المیا

 للتراث البیولوجي الغابوي، ووزارة الطاقة والمعادن بالنسبة للتراث الجیولوجي).

ناتھ وتنوعھ�ا، یش�كل م�ورًدا وأداة مھم�ة لتقوی�ة الھوی�ة، وعلیھ، أصبح التراث باتساع عناصره ومكوّ     

ور ف�ي بالدن�ا عل�ى مس�توى وھي عناصر تعطي معن�ى حقیقی��ا للحیّ�ز التراب�ي، وق�د ب�دأ ھ�ذا التوج�ھ یتط�

)  من�ذ Jennan et Al. 2007( إنجازھ�ا  سیاسات إعداد التراب من خالل الدراسات العدی�دة الت�ي ت�مّ 

، والتي أكدت في معظمھا أھمیة 7وكذا برامج إحیاء ورّد االعتبار للتراث بمختلف مكوناتھ ،1998العام 

من البلدان التي یشكل فیھا التراث مورًدا ترابی�ا، التراث كمورد ترابي یقتضي التثمین؛ على غرار العدید 

ومص�دًرا لقیم�ة مض��افة اقتص�ادیة واجتماعی�ة وثقافی��ة وجمالی�ة. فف��ي لن�دن م�ثًال تش��كل الص�ناعة الثقافی��ة 

ف�ي  20في المئة م�ن الن�اتج ال�داخلي الخ�ام، ویش�غل أكث�ر م�ن  10قطاًعا اقتصادی�ا حیوی�ا یساھم بحوالى 

 ).30، 2007ل (شارلز المئة من قوة العم

في ھذا السیاق، ومع األخذ في االعتبار أھمیة التنمیة السیاحیة من خالل تثمین التراث في الواحات،      

تعددت اھتمامات الباحثین بمواضیع وإشكالیات تتعل�ق بھ�ذه المج�االت، س�واء ف�ي إط�ار أبح�اث أكادیمی�ة 

)Bencherifa 1993; Aït Hamza 1999 ؛ 2007؛ مھ�دان 1999؛ أوجامع 1994؛ البوزیدي

، أم م�ن خ�الل الدراس�ات والتق�اریر )2010؛ حل�یم 2009؛ رام�و 2009؛ بوعوین�ات 2008ال�دكاري 

الت��ي یش��رفون علیھ��ا أو یس��اھمون فیھ��ا، والت��ي انص��بت ح��ول مواض��یع متع��ددة م��ن قبی��ل: التح��والت 

المج���ال، والھج���رة، والت���اریخ  والتنمی���ة وإع���داد السوس���یومجالیة، وت���دبیر الم���وارد المائی���ة، والس���یاحة،

 االقتصادي واالجتماعي...، مع اھتمام متزاید منذ عقدین بالمسألة البیئیة والتنمیة المستدامة. 

ویمكن أن ندرج ھنا، دراسة الباحثین "حسن رامو وأسماء بوعوین�ات" ح�ول بع�ض تج�ارب التثم�ین     

الزاك؛ وقد بیّن�ا -اق التثمین في واحات أساالسیاحي للتراث في واحات المغرب الصحراوي، مع إبراز آف

أھمیة ما تزخر بھ ھذه الواحات من تراث ثقافي غني ومتنوع، كما خلصا إل�ى أن تثم�ین الت�راث الثق�افي 

وتوظیفھ تنموی�ا في ھذه المناطق ال یزاالن في بدایاتھما مقارنة بواحات أخرى استطاعت حسب الباحثین 

 ا بھا. أن تخلق منتوًجا سیاحی�ا خاص� 
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 اإلطار اإلشكالي والمنھجي .2

في ھذا السیاق، جاء اھتمامنا بموضوع التراث الطبیعي والثقافي في الواحات، انطالقًا من كونھ       

ذاكرة جماعیة مختزلة للمجال والمجتمع المحلي. وبالرغم من الحمایة القانونیة التي تضّمنھا بعض 

ًرا خصوًصا على مستوى األصناف المعماریة واألركیولوجیة؛ للتراث، فقد شھد تدھوًرا كبی 8النصوص

فجّل المدافن الماقبل اإلسالمیة تعرضت للتخریب. ولحق التدھور مواقع عدة للنقوش الصخریة. أما 

معظم المنقوالت التراثیة (المخطوطات) فتعرضت للسرقة والضیاع. كما أن المعمار (قصور، ومعالم 

ضحى مھدًدا بسبب عوامل بشریة وطبیعیة عّدة، عالوة على تدھور التراث تاریخیة، ومخازن جماعیة) أ

 الجیولوجي والحفریات التي أصبحت موضوع تجارة دولیة نشیطة. 

وعلیھ، ال یجب أن ننظر إلى التراث نظرة أحادیة مقتصرة على الجانبَین الجمالي والفني فقط، أو      

بل وجب ربطھ بالجانب التنموي عبر استثماره خدمة  حصر النقاش حولھ في مقاربة الصون والحفاظ،

لالقتصاد المحلي والوطني، وذلك بتطویر الصناعة التقلیدیة وتأھیل الصناعة السیاحیة والسینمائیة، التي 

 أضحت تشكل مرتكًزا تنموی�ا في منظومة االقتصاد الواحي. 

ب المغربي، ال یمكن المطالبة بالحفاظ بالنظر إلى البعَدین االجتماعي واالقتصادي لواحات الجنو    

على التراث الثقافي على حالتھ الجامدة، من دون تثمینھ وإدراجھ في الدورة االقتصادیة واعتباره مورًدا 

للدخل. وتمثّل حالة القصبات السیاحیة في ھذه المناطق أھم النماذج التراثیة الحیة التي تبرز أھمیة 

فبفضل النشاط السیاحي تم ترمیم ھذه القصبات وحمایتھا من التالشي  التثمین في الحفاظ على التراث؛

واالندثار؛ وفي طبیعة الحال لیس من خالل أي سیاحة بل سیاحة مستدامة انتقائیة تنبني على التراث 

 ). 47، 2017والثقافة كنشاط مثِمن ولیس كسیاحة كثیفة مستھلكة للتراث (رامو وبوعوینات 

سبق، تسعى إشكالیة ھذه الورقة إلى دراسة مدى مساھمة الغن�ى التراث�ي للواح�ة ف�ي تأسیًسا على ما      

المغرب في تنمیة السیاحة، أّي مدى ارتباط تطور النشاط السیاحي بواحة معین�ة بوج�ود مقوم�ات تراثی�ة 

 بھا، وذلك من خالل محاولة الغجابة عن التساؤلین اآلتیین: 

 بیعي والثقافي التي تزخر بھ واحات درعة وتافیاللت؟ ماھي أبرز مكونات وعناصر التراث الط •

 التراث في تنمیة االقتصاد السیاحي في المنطقة؟ دور وما  •
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ونفت��رض أن الواح��ات الت��ي تش��ھد ترك��ًزا للمواق��ع التراثی��ة خصوًص��ا المص��نفة منھ��ا، تع��رف طلبً��ا     

ثی�ة أق�ل. كم�ا نفت�رض أن الف�اعلین واستثماًرا سیاحی�ا مھَمین أكثر من الواحات التي تحتضن مقوم�ات ترا

السیاحیین یعملون على توظیف المقومات التراثیة في إشھار المنطق�ة، م�ا ی�نعكس عل�ى التنمی�ة الس�یاحیة 

 بھا.

وإبراز مكانتھ في تنمیة االقتصاد السیاحي  9ھذه الدراسة، إلى تشخیص واقع التراث الواحي تروم       

افیاللت)، انطالقًا من تق�دیم بع�ض نت�ائج دراس�ة میدانی�ة اش�تغلنا (درعة وت10في واحات الجنوب المغربي

؛ وتش�كل فیھ�ا المقارب�ة 2019و 2018برنامج َزَماالَت" ما بعد ال�دكتوراه ب�ین الع�امین "علیھا في إطار

 .الجغرافیة الكمیة والنوعیة، والمنھج االستقرائي مدخًال منھجی�ا رئیًسا

الدراسة البیبلیوغرافیة لمجموعة من األبحاث والدراسات والمقاالت تتمثل آلیات العمل ھنا، في        

 المختلفة التي تعنى بمجالنا، إضافة إلى بحث میداني یھم مختلف الفاعلین والزوار على السواء.

في مرحلة أولى: عملنا على جمع المعطیات واإلحصائیات من الجھات المعنیة، كممثلیات وزارة  •

ات والراشیدیة، ومدیریة التراث الثقافي في الرباط، وكذا مركز ترمیم السیاحة في كل من ورزاز

قمنا  )؛ كماCERKASوتوظیف التراث المعماري في المناطق األطلسیة وما وراءھا في ورزازات (

معاینة الظاھرة المدروسة، بغرض جرد المقومات التراثیة ومالحظة مدى بزیارات لمجال البحث قصد 

 یاحي.ترابطھا بالنشاط الس

العمومیین والمستثمرین الخواص الذین لھم صلة  في مرحلة ثانیة: أجرینا مقابالت مع بعض الفاعلین •

 ، للحصول على معطیات یمكن أن تساعدنا في الدراسة.11مباشرة بقطاعي التراث والسیاحة في المنطقة

ت زمنیة متفرقة (ینایر، إلى جانب المقابالت، قمنا بإنجاز استبیان عن طریق استمارات خالل فترا     

منھا مع  500استمارة،  600وذلك عبر ملء عینة بحث مكونة من ، 2019وأبریل، ویولیو) من العام 

في المئة)، وشملت سیاح الرحالت المنظمة  20في المئة) والزوار المغاربة ( 80السیاح األجانب (

من الفنادق  نفة وغیر المصنفةاستمارة للمؤسسات الفندقیة المص 100وغیر المنظمة. فیما خصصت 

. وقد وزعنا ھذه العینة مجالی�ا حسب اعتبارات مرتبطة ودور الضیافة والمخیمات المآوي والقصبات

في  34، كما یأتي: 12بحجم تركز االستثمارات الفندقیة والترددات السیاحیة بكل موقع من مجال البحث
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في  17في المئة في إقلیم تنغیر، و 22راشیدیة، وفي المئة في إقلیم ال 27المئة في إقلیم ورزازات، 

 المئة في إقلیم زاكورة. 

كانت مواضیع المقابالت واالستمارات مرتبطة أساًسا بمدى ترابط التراث بالعرض والطلب     

بھدف التعرف إلى مكانة التراث الواحي في تأھیل االقتصاد السیاحي من حیث استقطاب السیاحیین، 

 ستثمارات. السیاح وجلب اال

 Arcكمرحلة ثالثة وظفنا تقنیات كرطوغرافیة عدة، عبر استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافیة ( •

Gis وتوظیف صور القمر االصطناعي سبوت عالیة الجودة، بغرض تتبع الظاھرة مجالی�ا لمعرفة ،(

 مدى تطابق أو تجاور االستثمار مع وجود مقومات تراثیة في الواحة.

ھ��دف عب��ر م��ا ذكرن��اه، إل��ى خدم��ة الت��راكم المعرف��ي ح��ول الواح��ات المغربی��ة، عب��ر تق��دیم نت��ائج ون     

وخالصات یمكن أن تسھم بشكل أو بآخر في بلورة إط�ار تفس�یري لواق�ع الت�راث ال�واحي، وإب�راز م�دى 

 أھمیة توظیفھ في االقتصاد السیاحي، خدمة للتنمیة الترابیة في المجاالت.

 جاًال للدراسة. الواحة بصفتھا م3

؛ أی��ت حم��زة 1978بلفقی��ھ (تع��ددت التع��اریف الت��ي ھم��ت الواح��ة بتع��دد الب��احثین والمختص��ین 

) أن مفھ��وم الواح��ة "حقیق��ة ل��م Bencherifa 1993وق��د أك��د الباح��ث ( ...)،1993؛ أزھ��ار 1993

 یحصل حولھا إجماع وأن كل تعریف یبقى مجرد اتفاق". 

أخضر وس�ط مح�یط قاح�ل، یعتم�د عل�ى ش�ریان المی�اه كعص�ب وعلیھ، یمكن اعتبار الواحة مجاًال 

للحیاة، وتتمیز بمناخ محلي یساعد في تنویع أنشطتھا الزراعیة، وتس�تقر فیھ�ا كثاف�ة س�كانیة مھم�ة تتمی�ز 

بتنوع أجناسھا البشریة. وثّمة أصناف عّدة من الواحات في العالم، انطالقًا من موقعھا ونشأتھا أو حس�ب 

 . (Ouhajou, 1986, 1996; Aït Hamza, 1991) وارد المائیة والطبیعیة طرق استغاللھا للم

كما أن الواحة "ال تقتصر على كونھا تركیبة طبیعیة فحسب، بل تمثل مشھًدا تراثی�ا وثقافی�ا إنسانی�ا؛ 

 باعتبارھا ُوجدت من ال شيء في بیئة الندرة بامتیاز، وتعطي كل شيء من خالل منتجاتھا األصیلة، ذات

إل�ى جان�ب ذل�ك، تش�كل البیئ�ة الواحی�ة بك�ل مكوناتھ�ا  ).213، 2016القیمة المضافة العالیة" (الفاس�ي، 

موروثات سواء من الناحیة الطبیعیة أم البشریة، ویتجسد ذلك في الھندسة المعماری�ة وف�ي ش�كل الس�كن، 
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لتنظ�یم االجتم�اعي ف�ي وفي نمط االستغالل واإلنتاج، فضًال عن أنظمة السقي التي شكلت إح�دى رك�ائز ا

  ).76، 1999مرحلة تاریخیة معینة (محي الدین 

)؛ م�ا 77، 1993(أی�ت حم�زة "تعّد الواحة أیًض�ا "مج�اًال نموذجی��ا للتع�ایش ب�ین التن�افس والتكام�ل      

متمیزة من التراب المغربي، بفضل ما تتس�م ب�ھ م�ن خصوص�یات طبیعی�ة وبش�ریة  جعلھا رقعة جغرافیة

اإلنس��ان، والمن��اخ، والم��اء، واألرض، والنب��ات، تش��مل: م��ن عناص��ر معق��دة ومتنوع��ة  فری��دة مس��تمدة

 . كل عنصر منھا لھ عالقة وطیدة بالعناصر األخرىوالحیوان؛ وتشكل مجتمعة منظومة مترابطة، 

ویمك��ن اعتب��ار الواح��ات المغربی��ة مج��اًال خص��بًا للبح��ث والدراس��ة، لكونھ��ا وس��ًطا طبیعی���ا وثقافی���ا        

، تمتد من فݣیݣ على الحدود المغربیة ²ألف كلم 226استثنائی�ا، فھي تغطي مساحة شاسعة تقدر بحوالى 

الجزائریة إلى واحات واد نون ودرعة السفلى، مروًرا بأحواض واحیة كبرى كدرعة وزی�ز، والواح�ات 

 الجبلیة الممتدة على السفوح الجنوبیة لألطلس الكبیر شماًال. 

ه الواحات إداری�ا، على أربع جھ�ات (الش�رق، ودرع�ة تافیالل�ت، وس�وس ماس�ة، وݣلم�یم كما تمتد ھذ     

ملیون نس�مة حس�ب إحص�اء  4في المئة من ساكنة المغرب أي ما یقارب  14واد نون)، وتھم ما یقارب 

اختیار واحات درعة وتافیالل�ت كمج�ال للدراس�ة، باعتبارھ�ا أھ�م ح�وض واح�ي ف�ي ش�مال  . وتمّ 2014

إن على مستوى المساحة أم السكان أم الدینامیة السیاحیة، ھكذا فاختیارنا لھذه الواحات جاء بن�اء  إفریقیا،

 على اعتبارات عدة منھا: 

انتماؤھ��ا لوح��دة جغرافی��ة متناس��قة، ذات خص��ائص طبیعی��ة متنوع��ة وموح��دة، ومنظوم��ة اجتماعی��ة  •

 متجانسة؛   

 میزة؛توفرھا على موارد تراثیة طبیعیة وثقافیة غنیة ومت •

 االعتراف الوطني والدولي بقیمة مواردھا التراثیة؛ •

 التدھور الذي لحق مكونات وعناصر التراث الواحي؛ •

الدینامیة السیاحیة التي تشھدھا، وتراجع مردودیة النشاط الفالحي بسبب التقلب�ات المناخی�ة والجف�اف   •

 وزحف للرمال، والھجرة القرویة والدولیة.
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 تافیاللت ضمن التقسیم الترابي للمغرب -لواحات في جھة درعة : خریطة موقع ا1الرسم 

 

، ثم العمل المیداني 2015وخریطة التقسیم الجھوي للمغرب للعام  DEMالمصدر: عمل شخصي باالعتماد على النموذج الرقمي لالرتفاعات 
 .2019-2018للعامین 

 

 المجال الواحيواقع التراث الطبیعي والثقافي ومكانتھ السیاحیة في یًا: نثا

تزخر واحات الجنوب المغربي بموارد تراثیة طبیعیة وثقافیة متع�ددة، س�اعدتھا ف�ي ذل�ك العدی�د م�ن      

ب��الموقع والمن��اخ، والعوام��ل التاریخی��ة المتمثل��ة ف��ي تالق��ح مجموع��ة م��ن  العوام��ل الجغرافی��ة المرتبط��ة

ة المادیة وغیر المادی�ة راس�خة وب�ارزة الحضارات والثقافات التي توالت علیھا، وتركت بصماتھا التراثی

عل��ى المج��ال وعل��ى مكون��ات المجتم��ع ال��واحي؛ م��ا أّھ��ل الت��راث ال��واحي ألن یجل��ب االھتم��ام ال��وطني 

 .  والدولي، ومن ثم االسھام في التعریف بالمنطقة وتسویق صورتھا السیاحیة
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    تعدُّد عناصر التراث الطبیعي إغناء للمنتوج السیاحي .1

بالتراث الطبیعي ''كل موقع أو آثار من المآثر التي خلفتھا الطبیعة أو منطقة أو تشكیل طبیعي، یراد      

. م�ن خ�الل المالحظ�ة 13وكذا كل مكون من المكونات والمن�اظر الطبیعی�ة الت�ي تكتس�ي طابعً�ا اس�تثنائی�ا''

لوجی�ة االس�تثنائیة الت�ي المیدانیة وجرد البیبلیوغرافیا یشتمل ھذا الص�نف م�ن الت�راث عل�ى المواق�ع الجیو

ومواق�ع الص�خور الص�ھاریة، والمواق�ع الجیومرفلوجی�ة كالتش�كیالت  15والمس�تحثات 14تحوي الحفریات

الجبلی���ة (كجب���ل ص���اغرو ووكن���ات)، والخوان���ق (دادس وت���ودغى)، واألودی���ة (زی���ز وغ���ریس ودرع���ة 

ا كع�رق الش�بي ف�ي وتودغى)، إلى جانب الع�روق المنتش�رة ف�ي المج�االت المنفتح�ة عل�ى ص�حراء جنوبً�

 تافیاللت وعروق الشكاكة ولیھودي في محامید الغزالن. 

كما یضّم التراث الطبیعي في ھذه الواحات، مواقع التنوع النباتي والحیواني التي صنفت العدید منھا      

، وتھ�م مواق�ع خوان�ق ت�ودغى وف�ج 2000ف�ي الع�ام  SIBE( 16كمواقع ذات أھمی�ة بیئی�ة وإیكولوجی�ة (

ووادي تل��وات، وبحی��رة الس��رجي بمرزوݣ��ة، وھ��ي المواق��ع األكث��ر ج��ذبًا لل��زوار واالس��تثمارات  تش��كا،

الس��یاحیة. إض��افة إل��ى مواق��ع وادي می��رت، وجب��ل ص��اغرو، والخن��ك، وموق��ع أمسیص��ي، وبحی��رة س��د 

 المنصور الذھبي، وبحیرتي إسلي وتسلیت. 

�ا ف�ي فضًال عن ذلك، نورد في خانة التراث الطبیعي المنتز        ھات والمحمیات الت�ي ت�ؤّدي دوًرا مھم�

، 1994حفظ التوازن�ات اإلیكولوجی�ة ف�ي المنطق�ة، ومنھ�ا منت�زه إیریق�ي ال�وطني ال�ذي أنش�ئ من�ذ الع�ام 

والمحمیة اإلحیائیة الخاصة بالغزالن في كل من الراشیدیة ومحامید الغزالن، ومحمی�ات ط�ائر الحب�اري 

م�ن من�اطق بوذنی�ب وأمسیص�ي بواح�ات تافیالل�ت، ومن�اطق  التي تنتشر عل�ى مس�احات شاس�عة ف�ي ك�ل

 محامید الغزالن وفزواطة في واحات درعة.

إل��ى جان��ب الت��راث الطبیع��ي، یزخ��ر المج��ال ال��واحي "بمكون��ات ثقافی��ة أخ��رى یش��كل فیھ��ا اإلنس��ان    

ح��ول مع��ھ ومنتجات��ھ األص��یلة مرتك��ًزا أساس��ی�ا، حی��ث تعط��ي للمع��الم واألمكن��ة دالالتھ��ا ف��ي ال��زمن، وتت

بص��مات اإلنس��ان بالواح��ات إل��ى ت��راث ودلی��ل ش��اھد، یمك��ن أن یج��دد كلم��ا ت��وفرت الش��روط والظ��روف 

 ).2010المناسبة" (حلیم 
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 التراث الثقافي ركیزة أساسیة للسیاحة في المنطقة .2

یال یتمثل التراث الثقافي في "كل الممتلكات الثقافیة المادیة وغیر المادیة التي خلفتھا األج         

المتعاقبة منذ عصور ما قبل التاریخ إلى یومنا ھذا، والتي لھا فائدة وقیمة بالنسبة للحضارة أو اإلنسانیة 

 ؛ ونمیز فیھ بین التراث المادي والالمادي.17وتستلزم المحافظة علیھا ونقلھا لألجیال المقبلة"

ي عرفت االستقرار البشري في التي تُعّد من أقدم المجاالت الت تحتضن واحات درعة وتافیاللت      

) تراثًا 1994؛ البوزیدي Mezzine 1987المناطق الصحراویة وشبھ الصحراویة في المغرب (

 ثقافی�ا استثنائی�ا، باعتباره فسیفساء وخزانًا وذاكرة جماعیة لمختلف مكونات التراث الثقافي:

تجتھا المجتمعات الواحیة س�واء كان�ت یھّم كل المعالم األثریة أو المنحوتة التي أن التراث المادي: •

 منقولة أم تابثة. ونمیز ھنا بین أصناف عّدة:

الش�اھد عل�ى ت�اریخ المنطق�ة الت�ي تُع�ّد ''جن�ة األركیول�وجین'' ب�النظر إل�ى  التراث األركیول�وجي: -

آالف مواقع النقوش الصخریة والمدافن ما قبل اإلسالمیة المنتش�رة ف�ي مواق�ع ع�دة منھ�ا: مواق�ع 

ف�م  :زاك�ورة، ال س�یّما مواق�ع-تمنارت بطاطا، ومحط�ة أق�ا الص�خریة، ومحط�ات ف�م زكی�دوادي 

الش��نا بتن��زولین، وموق��ع أی��ت واعزی��ق بت��ازارین، وموق��ع الط��اوس بالراش��یدیة، ومواق��ع أخ��رى 

 بألنیف والنقب في حوض المعیدر.

ی��ا ف�ي التج�ارة : یمتد م�ن خ�الل الم�دن الوس�یطیة الت�ي كان�ت ت�ؤّدي دوًرا محورالتراث التاریخي -

الصحراویة، خصوًصا الموقع األثري لمدینة سجلماسة التاریخی�ة الت�ي تع�د ث�اني مدین�ة إس�المیة 

)، وموق�ع 263، 2019تاوش�یخت شیدت في الغرب اإلسالمي بعد مدین�ة القی�روان ف�ي ت�ونس (

تیدري وحصن تازݣورت في واحات درعة. وتس�مح ھ�ذه المواق�ع برس�م مس�ارات س�یاحیة عل�ى 

 طرق التجارة الصحراویة.  طول

الت�ي تتمی�ز بھندس�تھا المعماری�ة  18المتمثل باألس�اس ف�ي القص�ور والقص�بات التراث المعماري: -

التقلیدی�ة المبنی�ة بم�واد محلی�ة (ت�راب، وحج�ر، وقص�ب، وت�بن)، والت�ي تلخ�ص ت�اریخ الواح��ات 

ل�ھ الواح�ة عل�ى باعتبارھا "الفن الوحی�د م�ن ب�ین ك�ل فن�ون ش�مال إفریقی�ا الت�ي حافظ�ت م�ن خال

بص��مات ك��ل الحض��ارات الت��ي س��جلت ف��ي ع��الم األم��ازیغ، والت��ي لھ��ا دالل��ة تاریخی��ة عام��ة" 

)Terrasse 1938; Hensens 1962; D.J. Meunié 1963 ب�ل إن ھ�ذا الت�راث .(

''دفع بعدد من المھتم�ین من�ذ بدای�ة الق�رن العش�رین،  المعماري الذي یقّدم نموذج السكن الرئیسي
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وه بدراسات دقیق�ة وغنی�ة، إل�ى ح�ّد اعتب�اره نموذًج�ا خاًص�ا یح�ق ل�ھ أن یس�مو إل�ى إلى أن یخصّ 

 Terrasse 1938; Montagne 1962 ,1951 ; Aïtمس��توى الت��راث ال��وطني. (

Hamza 1992 1939, 1963; D. Jacques-Meunié 1938, أی��ت حم��زة) "(

2016 .( 

أّدت دوًرا فعاًال في صنع ت�اریخ المغ�رب خ�الل  التيالمعالم الدینیة كالزوایا  التراث الثقافي كما یضمّ     

م، وم��ن أھمھ��ا الزاوی��ة الناص��ریة ف��ي ت��امكروت، وزاوی��ة س��یدي 18م و16الفت��رة الممت��دة ب��ین الق��رنین 

الغازي في تافیاللت...؛ ومما یق�وي الت�راث ال�دیني بالمنطق�ة ویجل�ب ال�زوار المغارب�ة أكث�ر، ھ�و وج�ود 

ا ض�ریح م�والي عل�ي الش�ریف ف�ي مدین�ة الریص�اني غی�ر بعی�د ع�ن العدید من األضرحة خصوًصا منھ�

أط�الل مدین�ة سجلماس��ة، إل�ى جان��ب ع�دد م�ن أقط��اب الص�وفیة والعلم��اء وغی�رھم؛ وھ�ذا م��ا یتق�اطع م��ع 

 عناصر من التراث الالمادي.

یتسم بالغنى والتنّوع نتیجة تالقح إثني یستمد جذوره من انصھار الثقافات  التراث غیر المادي:  •

ألمازیغیة والعربیة واإلفریقیة المتعایشة في المنطقة، والتي شكلت مجال التقاء بین قبائل ا

). ویشمل ھذا الصنف من 1994؛ البوزیدي Mezzine 1987( ومجموعات بشریة عدة

التراث عناصر عدة كالمواسم التي تتباین بین الفالحیة (موسم الورود في قلعة مكونة) 

االقتصادیة (إمیلشیل) والفنیة (موسم –الناصریة) واالجتماعیة والدینیة (موسم الزاویة 

إمغران). یُضاف إلى ذلك تالقح أنواع تراثیة فنیة عدة من رقصات جماعیة (أحواش، 

وأحیدوس، والركبة، والرسمة وغیرھا)، وموسیقى (ݣناوة، وملحون الفیاللي...إلخ) التي لھا 

والموروثات الفنیة وعن التشكیالت القبلیة شھرة وطنیة ودولیة، وتعبر عن غنى الثقافة 

 الموجودة في الواحات. 

إلى جانب التراث الغنائي المحلي، نسجل حضور المھرجانات حدیثة العھد التي تُعّد ''تظاھرات      

ثقافیة وفنیة، تثّمن اإلبداع والتراث، وتشكل دعامات أساسیة في الجاذبیة الثقافیة واالقتصادیة والسیاحیة 

ومھرجان التمور في أرفود، ومھرجان موسیقى  وأھمھا مھرجان الورود في قلعة مكونة، 19مجال''بال

مھرجان أحواش في ورزازات، ومھرجان الرحل وتارݣالت في محامید و أعالي الجبال في إمیلشیل،

 الغزالن.
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لتي تھم ویشمل أیًضا التراث الالمادي عناصر أخرى مرتبطة بالمعارف والدرایات المحلیة، ا    

التنظیمات االجتماعیة وتدبیر الموارد الطبیعیة وفق أنظمة وتقنیات غایة في الدقة واإلبداع. كما أن تعدد 

األقالیم الجغرافیة ساھم في تنوع أنماط العیش من حیاة جبلیة، وحیاة في المنخفض محاذاة األودیة، إلى 

(واحات النخیل، المشارات  ھد الفالحیةحیاة الرعي والترحال في الصحراء، ومن ثّم تنوع في المشا

والسكنیة والعادات والتقالید؛ وھذا التناقض واالختالف في  الزراعیة، أنظمة السقي التقلیدیة، إلخ)

 ).1999المشاھد یشكل دعامة للمنتوج السیاحي في واحات درعة وتافیاللت (أوجامع 

 وب المغربيمكانة التراث الواحي وموقعھ في الصورة السیاحیة في الجن .3

تتضح مكانة التراث الواحي، من خالل قیمتھ الفریدة، سواء على المستوى البیئي، في ما یتعلق       

بحفظ التوازنات البیئیة بالمنظومة الواحیة؛ أم على المستوى الجمالي والفني، في ما یخص روعة 

أن توظیف موارده في أنشطة الھندسة التقلیدیة وحنكة تدبیر اإلنسان المحلي لمجالھ وموارده؛ كما 

وقطاعات اقتصادیة مختلفة كالفالحة، والصناعة التقلیدیة، والسیاحة، والتجارة...، یحتل مكانة متمیزة 

 في ھذا المجال.

وعلى ھذا األساس، حصلت الواحات على االعتراف الدولي والوطني بقیمة تراثھا الطبیعي والثقافي،    

لواحات الجنوب المغربي  محمیة المحیط الحیويضمن جغرافي مصنف -فھي مجال بیو

)RBOSM(20  كما أن فیھا ثالثة مواقع مسجلة في 2000من طرف منظمة الیونسكو منذ العام ،

). كما SIBEموقعًا ذا أھمیة بیئیة وإیكولوجیة ( 12، وأزید من 21)RAMSAREالئحة رامسار (

م نظًرا إلى روعة ھندستھ المعماریة، 1987ام صنف قصر أیت بن حدو تراثًا إنسانی�ا عالمی�ا منذ الع

 ). 2موقعًا تراثی�ا آخر صنِّف ضمن التراث الثقافي الوطني (الرسم  12 باإلضافة إلى
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تافیاللت (المغرب)  -فة في واحات جھة درعة: خریطة أھم المواقع التراثیة المصنّ 2الرسم 

 

، ثم العمل المیداني 2015وخریطة التقسیم الجھوي للمغرب للعام  DEMتفاعات المصدر: عمل شخصي باالعتماد على النموذج الرقمي لالر

     .2019-2018للعامین 

یشمل االھتمام الدولي والوطني جّل العناصر التراثیة الموجودة ف�ي المج�ال ال�واحي، م�ا یم�نح فرًص�ا    

، جاذبیتھ��ا الس��یاحیةحقیقی��ة للف��اعلین الس��یاحیین قص��د اس��تثمار ذل��ك ف��ي التعری��ف بالمنطق��ة وتحس��ین 
ض�من مس�ارات الس�یاحة الوطنی�ة والدولی�ة من�ذ عق�ود خل�ت          وجھة سیاحیة مھمة أصبحت خصوًصا أنھا

)Ramou 2009; Popp et al. 2017 Aït Hamza 1999; لم�ا تقدم�ھ م�ن ت�راث طبیع�ي ،(

أنھ�ا تش�كل ف�ي اآلن  وثقافي خاص بنظامھا الزراعي وبأشكال التعبیر الفني والروح�ي ال�ذي تختزن�ھ، إال

وال��ذي ، )Bencherifa 1993, 12عین�ھ أكث�ر المج��االت الحساس�ة لمنط�ق التح��ول ال�ذي یخترقھ�ا (

س (حل��یم یتب��دى ف��ي ج��زء من��ھ بتوس��ع األنش��طة الس��یاحیة ف��ي الواح��ات كمج��ال یت��رجم التكام��ل والتن��اف

2010.( 

ا عمل على تأثیث المج     ثقافی�ة -مش�اھد إیك�ومن�اظر وال ال�واحي بشّكل أیًضا التنوع التراثي عامًال مھم�

مختلف�ة، تع��ّد م��ن أھ��م عوام��ل الج��ذب ف��ي الص�ناعة الس��ینمائیة، كم��ا تس��اھم ف��ي إغن��اء المنت��وج الس��یاحي 

وت��وفیر الظ��روف المس��اعدة لممارس��ة أش��كال وأنم��اط س��یاحیة متع��ددة كالس��یاحة الص��حراویة، والس��یاحة 
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  .)2017الخلیف�ي  ؛2007ة، والسیاحة الس�ینمائیة (ال�دكاري الجبلیة، والسیاحة الواحیة، والسیاحة الثقافی

فتنوع التراث الواحي واالعتراف بقیمتھ المتمیزة، أعطیا لھذا المجال الجغرافي الھامشي إشعاًعا ، ھكذاو

م�ن  22دولی�ا ووطنی�ا، ساھم في التعریف بالمنطقة من جھة، وف�ي تس�ویق منتوجاتھ�ا وص�ورتھا الس�یاحیة

 جھة ثانیة.

في السیاق نفسھ، ومن خالل استقراء الوثائق اإلشھاریة ومواقع المؤسسات الفندقیة یتضح أن غالبی�ة     

المستثمرین المحلیین یركزون على التراث المحل�ي لتس�ویق وجھ�ة الواح�ة الس�یاحیة.  وبت�دقیق التحلی�ل، 

صر األكثر حضوًرا في یتّضح أن التراث المعماري والمناظر الطبیعیة في الواحات والصحراء ھي العنا

؛ (Popp, al, 2017)نصوص اإلشھار الس�یاحي، وكأیقون�ات ف�ي الص�ور األكث�ر ت�داوًال ف�ي المواق�ع 

 .  2009وھي النتائج ذاتھا التي خلصت إلیھا الباحثة بوعوینات في دراستھا للمنطقة 

والرقص��ات والط��بخ ت��أتي ف��ي مس��توى ث��اٍن، المقوم��ات التراثی��ة الالمادی��ة خصوًص��ا منھ��ا المواس��م      

، ولكن تعرض في مناسبات (Aït Hamza, 1992)المحلي والدرایات المحلیة لتدبیر المیاه في الواحة 

عدة بشكل فلكلوري مشّوه للت�راث المحل�ي. ونس�ّجل ف�ي األخی�ر، حض�وًرا باھتً�ا للت�راث الت�اریخي بش�قھ 

 ي في الصورة السیاحیة. األركیولوجي أو التاریخي أو التراث الطبیعي الجیولوجي واإلحیائ

على ما س�بق، تب�دو ص�ورة الت�راث ال�واحي الت�ي یس�وقھا المس�تثمرون الس�یاحیون ف�ي المنطق�ة بناًء      

عامة وغیر شاملة، ألنھا ركزت على الصورة النمطیة المتداولة (قصبات وواحات وصحراء)؛ وھمشت 

الجیولوجي والنقوش الصخریة...إلخ) الت�ي  العدید من العناصر التراثیة األخرى (التراث الدیني والتراث

 كان باإلمكان استثمارھا في الصناعة السیاحیة. 

ھكذا، فغنى التراث الواحي وتمیزه، یقتضیان تأسیس صورة س�یاحیة حقیقی�ة ودقیق�ة، تتمت�ع باألص�الة    

باعتماد مقارب�ة وتعرف بالخصوصیات الفریدة للواحات التي تتسم بالتنوع والتكامل. ولن یتأتى ذلك، إال 

مندمجة تشرك جمیع الفاعلین المتدخلین ف�ي قط�اعي الت�راث والس�یاحة ف�ي المنطق�ة؛ وذل�ك بھ�دف تنمی�ة 

 االقتصاد السیاحي.
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 ثالثًا: دور التراث الطبیعي والثقافي في تنمیة االقتصاد السیاحي في المجال الواحي

 عالقة التراث الواحي باالستقطاب السیاحي .1

الع�الم، فق�د  اث الطبیعي والثقافي مرتكًزا رئیًس�ا ف�ي التنمی�ة الس�یاحیة ف�ي العدی�د م�ن بل�دانیشّكل التر    

تقریبً�ا م�ن  ف�ي المئ�ة 40) ب�أن الت�راث والثقاف�ة أص�بحا یكّون�ان OMTأقّرت منظم�ة الس�یاحة العالمی�ة (

اثی�ة أص�بحت أھداف كل الرحالت العابرة للحدود. ب�ل إن ال�دول الت�ي نجح�ت ف�ي اس�تثمار مواردھ�ا التر

 وجھات سیاحیة متمیزة.

ا في عملیة االستقطاب الس�یاحي، وتختل�ف أھمیت�ھ م�ن زب�ون آلخ�ر،       یؤّدي التراث عموًما دوًرا مھم�

فم�ثًال "س�یاح دول ش�مال بحكم تباین الرغبات واألھداف من السفر، واختالف التم�ثالت لمفھ�وم الت�راث. 

ة والتاریخیة، وبالمقابل، یرتبط التراث بالنسبة لسیاح أمریكا أوروبا، یلحون على زیارة األماكن الحضری

الش�مالیة ارتباًط�ا وثیقً�ا بزی�ارة األم�اكن الطبیعی�ة خصوًص�ا منھ�ا المنتزھ�ات الوطنی�ة، إض�افة إل�ى ثقاف��ة 

الشعوب القدیم�ة، والمت�احف والمھرجان�ات؛ ف�ي ح�ین أن األم�اكن الطبیعی�ة تش�كل عنص�ًرا مھًم�ا للس�ائح 

  ).Dallen. J et al. 2011النیوزیلندي" (األسترالي و

خصوًصا م�نھم ال�زوار الق�ادمین م�ن الم�دن الس�احلیة، یفض�لون أكث�ر  كما نسّجل أن السیّاح المغاربة     

عناصر التراث الطبیعي كالكثبان الرملیة والمشاھد الطبیعیة الصحراویة، مع اھتمام عدد م�نھم بحض�ور 

 قافیة والفنیة.المواسم الدینیة والمھرجانات الث

سائح بمختلف  500تماشیًا مع ما سبق، وتأسیًسا على نتائج التحریات المیدانیة التي شملت أزید من      

المواقع التراثیة بواحات الجنوب المغربي، تتوزع أھمیة العناصر التراثیة من حیث الجذب السیاحي على 

 النحو اآلتي:
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 2019و 2018المصدر: معطیات البحث المیداني 

، المغربي في الجنوب وانطالقًا من المبیان أعاله، تتضح مكانة التراث الطبیعي في الجذب السیاحي      

حی��ث تش��كل الكثب��ان الرملی��ة والمن��اظر الطبیعی��ة والمن��اخ المحل��ي والتش��كیالت الجبلی��ة مقوم��ات مغری��ة 

یمث�ل الت�راث الثق�افي الم�ادي في المئة من مجم�وع الس�یاح الواف�دین عل�ى المنطق�ة؛ فیم�ا ال  65تستھوي 

ف��ي المئ��ة م��ن مجم��وع دواف��ع زی��ارة الس��یاح المس��تجوبین، ب��الرغم م��ن موقع��ھ  35وغی��ر الم��ادي س��وى 

الطالئعي في الصورة السیاحیة في مختلف وسائل التسویق، وقد یع�زى ذل�ك إل�ى االكراھ�ات الت�ي تعی�ق 

یح�اول اكتش�اف الص�حراء والواح�ة كمج�ال بعض منتجاتھ التراثیة األصیلة. وھذا یدفع للقول إن الس�ائح 

للمغامرة والتصویر السنیمائي (جفاف، كثبان، صفاء أدیم السماء، إلخ) أكثر من رغبتھ في التعرف على 

 الساكنة المحلیة وفھم تراثھا. 

إّن الت��دقیق ف��ي تحلی��ل وتتب��ع مكان��ة عناص��ر الج��ذب التراثی��ة س��یاحی�ا، یُظھ��ر تباین��ات أخ��رى أكث��ر        

یًال، ما ینعكس على التوزیع المجالي للترددات السیاحیة في المنطقة. فالمجاالت التي صنّفت وأّھلت تفص

ا مقارنة بغیرھا من المجاالت  مواقعھا التراثیة، وتّم االعتناء ببنیاتھا التحتیة، تعرف استقطابًا سیاحی�ا مھم�

ا حینما نقارن توزی�ع الت�رددات الس�یاحیة ف�ي وھذا ما نسجلھ میدانی�  ؛األخرى التي لم تحظ باألھمیة نفسھا

 عالقتھا بالمواقع التراثیة المصنفة الموجودة في واحات الجنوب المغربي. 

فكلما عرفت المجاالت الواحیة تصنیفًا كبیًرا لمقوماتھا التراثیة، أضفى ذلك إشعاًعا سیاحی�ا للمنطقة،      

ر أی�ت ب�ن ح�دو المص�نف م�ن ط�رف الیونس�كو أو موس�م وبالتالي تزاید أعداد السیاح؛ كما ھي حال قص
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إمیلشیل المصنف تراثًا وطنی�ا. وعلى المستوى الكمي، كلما كان المجال یحتض�ن أكب�ر ع�دد م�ن المواق�ع 

 المصنفة، عرف تزایًدا للطلب السیاحي كما یبیّن الجدول اآلتي:

سیاح الوافدین في واحات الجنوب المغربي بالتوزیع المجالي لعدد ال 23: عالقة المواقع التراثیة1جدول رقم 
 2018في العام 

عدد المواقع المصنفة ضمن  المجال الجغرافي
في عدد السیاح الوافدین  النسبة المئویة التراث العالمي أو الوطني

 النسبة المئویة المؤسسات المصنفة

 واحات درعة العلیا
 (%) 71  300 837  %)( 61.5 8 تنغیر) -(ورزازات

 ت تافیاللتواحا
 (%) 21 86 898 (%) 15.3 2 (الراشیدیة)

واحات درعة الوسطى 
 (%) 6  14 813  (%) 15.3 2 (زاكورة)

 (%) 2  9 338  (%) 7.69 1 میدلت
 المجموع

 13 100 )(% 886 411 100 )(% 

 2018ة السیاحة للعام ، وإحصائیات وزارة الثقافة ووزار2019و 2018المصدر: اعتماًدا على معطیات البحث المیداني 

) أّن واح�ات درع�ة العلی��ا الت�ي تح�وي الع��دد األكب�ر م�ن المواق��ع 1نس�تخلص م�ن معطی�ات الج��دول (    

الس��یاحیة الب��الغ ع��ددھا  م��ن الت��رددات ف��ي المئ��ة 71، اس��تطاعت أن تج��ذب نس��بة 24التراثی��ة المص��نفة

تقّل حیث من المواقع التراثیة، سائًحا، عكس المجاالت التي لم تحظ إال بتصنیف عدد محدود  886411

فق��ط م��ن مجم��وع الس��یاح الواف��دین ف��ي المؤسس��ات الفندقی��ة  ف��ي المئ��ة 2فیھ��ا الت��رددات الس��یاحیة إل��ى 

�ا لھ�ذه المواق�ع، نج�د عوام�ل ع�دة أخ�رى  المصنفة. وإلى جانب أھمیة التصنیف الذي یعطي إش�عاًعا مھم�

المنطق�ة،  رى متعلق�ة بولوجی�ةنی�ات الفندقی�ة، وأخ�مساھمة في ذلك، منھ�ا م�ا ی�رتبط بج�ودة الخ�دمات والب

 وكذا دور الفاعلین السیاحیین في الدعایة والتسویق السیاحي للمجال.

عالوة على المقاربة الكمیة، فإّن التحلیل الكیفي لمعطیات المیدان یوض�ح ارتب�اط الطل�ب عل�ى بع�ض     

راثی�ة: ف�التراث ال�دیني س�اھم ف�ي تنش�یط المنتوجات واألنشطة السیاحیة مع نوع خاص م�ن المقوم�ات الت

السیاحة الدینیة ارتباًطا بالمواسم الدینیة، والتي یصعب الحصول على إحصائیات دقیقة تھ�م ع�دد ال�زوار 

بھا، والتي تبقى في غالبیتھا مرتبطة بالسیاح المغاربة.  كم�ا أن تن�امي المھرج�ات الثقافی�ة والفنی�ة س�اھم 

فترات غیر معھ�ودة، كم�ا ھ�ي الح�ال لمھرج�ان تارݣال�ت لثقاف�ة الص�حراء في تنامي السیاح األجانب في 

 نھایة فصل الخریف والذي یتوافق مع نھایة الموسم السیاحي.
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ف�ي واح�ات درع�ة وتافیالل�ت ارتب�اط النش�اط الس�یاحي محلی��ا  25الطل�ب الس�یاحي یكشف تحلی�ل بنی�ة     

ئ��ة م��ن مجم��وع الت��رددات الس��یاحیة الواف��دة ف��ي ف��ي الم 80إذ تمث��ل الس��یاحة األجنبی��ة  بأس��واق خارجی��ة.

ف��ي المئ��ة ال س��یّما م��نھم الس��یاح الفرنس��یون  60المنطق��ة، وتحت��ل فیھ��ا الس��وق األوربی��ة النس��بة األھ��م ب��ـ 

واإلسبان واأللمان بحكم عامل القرب والروابط التاریخیة والسیاسیة؛ وتأتي السوق األسیویة في المرتب�ة 

ا الص��ین والیاب��ان وروس��یا؛ أم��ا المرتب��ة الثالث��ة فتحتلھ��ا الس��وق ، خصوًص��ف��ي المئ��ة 11الثانی��ة بنس��بة 

ف�ي المئ�ة م�ن الس�یاح  2ف�ي المئ�ة؛ ف�ي ح�ین ال تمث�ل البل�دان العربی�ة س�وى أق�ل م�ن  7األمیركیة بنسبة 

عل�ى المنطق��ة قص�د ممارس��ة ھوای��ات  الواف�دین، وأغل��ب زوارھ�ا ینح��درون م�ن دول الخل��یج، ویت��رددون

 ت المیكانیكیة.القنص والریاضا

ف�ي المئ�ة م�ن  20المنطق�ة، ال تمث�ل الس�یاحة الداخلی�ة س�وى ف�ي ي مقابل أھمیة السیاحة األجنبی�ة ف      

مجموع الترددات السیاحیة؛ وتتركز خ�الل فص�ل الربی�ع، وفص�ل الص�یف ال�ذي ی�زداد اإلقب�ال فی�ھ عل�ى 

 .  26ممارسة السیاحة االستشفائیة (حمامات الرمال)

الج��ذب التراثی��ة األكث��ر ش��ھرة عل��ى المس��توى  مواق��عق نفس��ھ، یرك��ز أغل��ب ال��زوار عل��ى ف��ي الس��یا     

) "بأن أكث�ر م�ن ثلث�ي مواق�ع الت�راث Hall & Piggin, 2001الوطني والدولي. وقد بیّن ھال وبیجن (

تصنیفھا كت�راث ع�المي"، العالمي التي قام بمسحھا، سجلت زیادة في عدد الزوار منذ اعتماد وضعھا أو 

ن ثم سیجلب ذلك استثمارات متعددة قصد تلبیة حاجیات الطلب المتزاید، ألن ''توطین وتوزیع البنیات وم

الفندقیة ال یحترم فقط توصیات وتش�جیعات الدول�ة، ب�ل یأخ�ذ بع�ین االعتب�ار الزب�ون وأذواق�ھ ومتطلب�ات 

 ).Berriane 1991الوكاالت السیاحیة الدولیة"(

ح الوافدین على الواحات، العدید من األسر والمھاجرین لالستثمار ف�ي بن�اء كما دفع تزاید أعداد السیا    

. وقد أكدت العدید من األبح�اث الت�ي ھم�ت واح�ات )2013 الفنادق والمطاعم والمآوي السیاحیة (مھدان

) ف��ي واح��ة Bencherifa 1993) ف��ي واح��ة دادس، و(Aït Hamza 1999الجن��وب المغرب��ي (

حة تودغى، أن المھ�اجرین ھ�م الس�بّاقون إل�ى تبن�ي اس�تثمارات جدی�دة ) في واNaim 1996فݣیݣ، و(

واعتماد أنشطة اقتصادیة ال عالقة لھا بالنظام الواحي التقلیدي كالس�یاحة، وذل�ك ارتباًط�ا بالعائ�دات الت�ي 

 ھذه المناطق. في تدرھا الھجرة العمالیة على العدید من األسر 
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 السیاحي  ستثماراال جلب والثقافي فيمكانة التراث الطبیعي  .2

ال تقف أھمیة التراث في المجال الواحي عند تنوی�ع المنت�وج أو تأھی�ل الطل�ب الس�یاحي فحس�ب، ب�ل      

التس�ویق التراب�ي للمج�ال شملت مجاالت أخرى أكثر أھمیة بحكم وقعھا على اإلنسان والمجال؛ فھي تھم 

حیث استقطاب مش�اریع واس�تثمارات س�یاحیة  وموارده المختلفة، ما یُسھم في تحسین جاذبیة المنطقة من

 وأنشطة تجاریة وخدماتیة مرافقة لھا. 

��ا ف��ي تنمی��ة         یش��ّكل تأھی��ل المواق��ع والمج��االت التراثی��ة ف��ي واح��ات درع��ة وتافیالل��ت ع��امًال مھم�

االستثمار السیاحي، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بمجھودات الفاعلین الس�یاحیین وبتش�جیعات ودع�م 

الدولة في إطار سیاسات اإلعداد السیاحي؛ خصوًصا أن السیاحة تأتي في مقدمة االختیارات المھمة التي 

)، 25، 2016تعمل على تثمین المناظر والمنتجات الفالحیة والحرف المحلیة...إلخ (رامو وبوعوین�ات 

لقط�اع الفالح�ي )، بع�دما عج�ز اTroin et al. 2006كما أنھا أصبحت معط�ى ذا أھمی�ة ف�ي المنطق�ة (

 عن تلبیة متطلبات وحاجیات الساكنة المحلیة.

 درعة وتافیاللت) الجنوب المغربي ( الفندقیة المصنفة في واحات ستثمارات: تطّور عدد اال4الرسم 

 
 2019، وإحصائیات مندوبیة السیاحة في إقلیمي ورزازات والراشیدیة، 2019- 2018 المصدر: العمل المیداني
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لدراس��ة أن المنطق��ة اس��تقطبت االس��تثمارات الفندقی��ة األول��ى قب��ل س��تینیات الق��رن الماض��ي، بیّن��ت ا     

ویتعلق األمر بما یعرف بالم�آوي المرحلی�ة الت�ي بنی�ت اس�تجابة لحاجی�ات خ�دام اإلدارة االس�تعماریة ف�ي 

 ).    1999درعة وتافیاللت (أوجامع  -تودغى-واحات دادس

المجاالت التي شملھا برنامج تأھیل وإعداد المجاالت السیاحیة ذات ورغم أن المنطقة أدرجت ضمن      

ي الس�تینیات والس�بعینیات، حی�ث اس�تفادت م�ن تجھی�زات واس�تثمارات عمومی�ة ع�دة األولویة خالل عق�دَ 

، إال أن 27وح�دة أقامھ�ا المكت�ب ال�وطني للس�یاحة 11مؤسسات فندقیة من أصل  8متمثلة أساًسا في بناء 

قي ظ�ل یتط�ور ب�بطء حت�ى عق�دي الثمانینی�ات والتس�عینیات الل�ذین ش�ھدا تط�وًرا ملحوًظ�ا االستثمار الفن�د

 ، ال�ذي م�نح امتی�ازات وتحفی�زات1983مقارنة بالعقود السابقة، بفضل قانون االس�تثمار الس�یاحي للع�ام 

الفندقیة  للمستثمرین الخواص الراغبین في تشیید بنیات فندقیة بالمناطق الھامشیة، وقد وصل عدد البنیات

   مؤسسة مصنفة. 58نھایة ھذه الفترة إلى 

ع��رف االس��تثمار  28لك��ن، م��ع بدای��ة األلفی��ة الثالث��ة وف��ي إط��ار اس��تراتیجیة تنمی��ة الس��یاحیة القروی��ة      

مؤسسة، لتتضاعف بع�د ذل�ك بش�كل متس�ارع،  188إلى  2010تطوًرا ملحوًظا وصل في العام  الفندقي

س�نوات. ب�ل  8وحدة خالل  236وحدة فندقیة مصنفة، بزیادة  424 حوالى 2018حیث بلغت في العام 

وظھرت بنیات فندقیة لم تكن معھودة قبل ھذه الفترة (م�آٍو س�یاحیة، دور الض�یافة)، كان�ت أغلبھ�ا عب�ارة 

 ;Aït Hamza 1999(ع�ن قص�بات أو دور س�كنیة ُرّمم�ت وُوظف�ت لتأھی�ل ع�روض اإلی�واء الفن�دقي 

Ramou 2009,195( الذي كان لھ وقع إیجابي على البنیة اإلیوائیة في المجال الواحي، والذي .  األمر

في المئة م�ن مجم�وع المؤسس�ات الفندقی�ة المص�نفة ف�ي المغ�رب.  11.34، نسبة 2018سجل في العام 

وھذا ما یبرز الترابط بین المقومات التراثیة والتنمی�ة الس�یاحیة. كم�ا ش�ھدت ھ�ذه الفت�رة تزای�ًدا لتص�نیف 

 ع التراثیة في المنطقة.المواق

في اإلطار عینھ، وقْصَد تقریب الص�ورة ح�ول عالق�ة الت�راث الطبیع�ي والثق�افي باالس�تثمار الس�یاحي    

أھمی��ة بیئی��ة وإیكولوجی��ة ف��ي اس��تقطاب مجموع��ة م��ن  ي؛ األول یب��ین مكان��ة موق��ع ذنع��رض نم��وذجین

نم�وذج الث�اني فَیُْعن�ى ب�إبراز دور موق�ع )؛ أم�ا ال5االستثمارات السیاحیة جنوب واحات تافیاللت (الرسم 

 ).6ورزازات، في جلب استثمارات سیاحیة (الرسم في  ثقافي مصنف كتراث عالمي
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 مكانة عرق الشبي كتراث طبیعي في جلب االستثمار السیاحي  . أ

كل�م،  32یقع ع�رق الش�بي أقص�ى جن�وب واح�ات تافیالل�ت ف�ي جماع�ة الط�اوس. ویمت�د عل�ى ط�ول     

). صنف فی�ھ موق�ع 2007كلم. وھو عبارة عن شریط من الكثبان الرملیة (الدكاري  15وبعرض یفوق 

 ). SIBEمرزوكة وضایة السرجي ضمن المواقع ذات األھمیة البیئیة واإلیكولوجیة (

إذ یش�ھد ت�رددات س�یاحیة مكثف�ة ویُعّد ھذا العرق م�ن أھ�م مواق�ع الس�یاحة الص�حراویة ف�ي المغ�رب؛     

 ;Popp, al. 2017؛1999توظیفًا في الصناعة السیاحیة (أوجامع  مقارنة بباقي المجال الواحي األقل

Bouaouinate 2009  وكذا نتیجة دینامیة الفاعلین الس�یاحیین، 2000)؛ وبفضل تصنیفھ في العام ،

ثلة في ع�دد مھ�م م�ن الفن�ادق بمختل�ف أص�نافھا، استطاع أن یجلب العدید من االستثمارات السیاحیة المتم

والمخیمات الثابتة والمتنقلة، والمآوي، كما تركزت فیھ مئات البنیات التجاری�ة والخدماتی�ة الموازی�ة لھ�ا، 

من المقاھي والمطاعم، ومحالت بیع منتوجات الصناعة التقلیدی�ة، وك�ذا وك�االت النق�ل الس�یاحي وتنظ�یم 

 القوافل السیاحیة.
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 الراشیدیة)  –االستثمارات الفندقیة في عرق الشبي (تافیاللت  : خریطة توطین أھمّ 5الرسم 

 

 أھمیة موقع قصر أیت بن حدو كتراث عالمي جذب االستثمار السیاحي . ب

 .30كلم شمال غرب مدینة ورزازات، وعلى مساحة تصل إلى  30یقع ھذا الموقع على بعد      

م، كما صنف كتراث وطني بعد 1987الئحة التراث العالمي في العام  ھكتارات؛ وقد ُصنّف ضمن3
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؛ ویعّد من بین أھم المعالم التراثیة التي تُسھم في الجذب السیاحي والسینمائي في 2004ذلك في العام 

 واحات الجنوب المغربي. 

عماریة أعادت في السیاق نفسھ، "أسھم التصنیف الذي حظي بھ ھذا الموقع في القیام بترمیمات م    

االھتمام والقیمة الرمزیة للمعمار المبني بالطین، غیر أن القیمة المضافة لھذا التصنیف، تكمن خاصة في 

الشحنة القویة للتشھیر واإلشعاع بالسیاحة المحلیة والتعریف بالمعمار، حیث أصبح أحد أھم مكونات 

 ).   365، 2018 راموو حلیمAït Hamza 1992 ;الھویة المحلیة للمنطقة" (

أل�ف زائ�ر س��نوی�ا،  300وبفض�ل تزای�د الت�رددات الس�یاحیة عل�ى ھ�ذا القص��ر ال�ذي یس�تقطب ح�والى     

سارع العدید من المنعشین السیاحیین المحلیین واألجانب، إل�ى إقام�ة اس�تثمارات فندقی�ة وأنش�طة تجاری�ة 

مح��اًال لبی��ع  70أزی��د م��ن ، و29مؤسس��ة فندقی��ة 14وخدماتی��ة ع��ّدة وس��طھ أو ب��القرب من��ھ، تتمث��ل ف��ي 

، إلى جانب عشرات المقاھي والمطاعم، وبعض وكاالت النقل وتنظ�یم 30المنتوجات التقلیدیة ''البزارات''

 القوافل السیاحیة، ومتحف محلي.   

كم��ا نس��ّجل، ب��أن تن��امي االس��تثمارات الفندقی��ة واألنش��طة المرتبط��ة بھ��ا ف��ي قص��ر أی��ت ب��ن ح��دو      

حوالت مجالیة ووظیفیة، حیث ساھم ذلك في توس�یع المج�ال المبن�ي لمرك�ز أی�ت وھوامشھ، نتجت منھا ت

بن حدو وتنظیم بنیتھ الداخلیة؛ باإلض�افة إل�ى خل�ق مھ�ن ووظ�ائف جدی�دة ل�م تك�ن معھ�ودة إال م�ع ب�روز 

 الصناعة السیاحیة والسینمائیة بالمنطقة. 

ت�راث العمران�ي، إال أن ذل�ك ال یس�تثني والس�ینمائي لل لكن، بالرغم من إیجابی�ات التوظی�ف الس�یاحي     

بعض التحوالت الوظیفیة التي أثرت في كنھھ، من وظیفة سكنیة واجتماعیة تطبعھا قیم حمیمیة وإنسانیة 

 ). Aït Hamza 1992راقیة، إلى وظیفة إیوائیة واقتصادیة وتجاریة یطغى علیھا الطابع المادي (

الت��ي تش��ھدھا المنطق��ة عب��ر اس��تقبال تی��ارات س��یاحیة كثیف��ة إض��افة إل��ى ذل��ك، فالدینامی��ة الس��یاحیة      

واس��تثمارات فندقی��ة ض��خمة، ف��ي غی��اب الض��بط والتخط��یط، ت��ؤثر س��لبًا عل��ى المنظوم��ة الواحی��ة الھش��ة 

سیعاني المجال الواحي أكثر فأكثر من إشكالیة التوفی�ق ب�ین التنمی�ة الس�یاحیة والحف�اظ  بطبعھا. وبالتالي،

والمائیة على وجھ الخصوص، على اعتبار أنھ كلما تركزت االستثمارات واألنشطة على الموارد البیئیة 

السیاحیة، إال وتركز الطلب على الماء وتركز التل�وث، وم�ن ث�م الت�أثیر عل�ى التوازن�ات المحلی�ة (أعفی�ر 

 ).203، 2005وأقدیم 
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 مركز أیت بن حدو (ورزازات): خریطة توطین أھم االستثمارات الفندقیة واألنشطة المرتبطة بھا في 6الرسم 

 

       

 رابعًا: آثار أخرى لتوظیف التراث الواحي سیاحی�ا وبعض العوامل المساھمة في ذلك

 آثار أخرى لتوظیف التراث الواحي سیاحی�ا  .1

تع�دد عناص�ره عند جلب الطل�ب واالس�تثمار الفن�دقي فحس�ب، ب�ل ف�رض  التراث الواحيلم تقف أھمیة   

اإلی�واء الفن�دقي (فن�ادق، ودور ض�یافة،  ستثمرین والفاعلین الس�یاحیین تنوی�ع ع�روضومكوناتھ على الم
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الطبیع�ي (الجب�ل، والواح�ة، ث�م  م�ع خصوص�یات الوس�ط ماش�ىومخیمات تابثة ومتنقل�ة، وم�أٍو) بش�كل یت

 الصحراء) من جھة، وتلبیة لرغبات وأذواق الزوار والسیاح الوافدین من جھة ثانیة. 

توظیف التراث سیاحی�ا أثر على منظومة البنی�ات الس�یاحیة الت�ي ل�م تع�د مقتص�رة عل�ى  وبالتالي فإن     

الفنادق؛ حیث ساھم ذلك في التعریف بالقصبات ودور الضیافة كوحدات سیاحیة معترف بھ�ا م�ن ط�رف 

ال��وزارة الوص��یة. كم��ا أّن النش��اط المتحف��ي ال��ذي یص��ون وی��ثّمن الت��راث، أض��حى نش��یًطا ف��ي المج��االت 

 الواحیة بعدما كان لعقود منحصًرا في المجاالت الحضریة. 31ویةالقر

وباعتبار المنفعة المتبادلة بین التراث والسیاحة، فقد أّدى التوظیف السیاحي للت�راث دوًرا إیجابی��ا ف�ي     

اث ساھم بقسط وافر في تثمین مكونات الترإبراز العدید من الموارد التراثیة الكامنة والتعریف بھا، كما "

المعم��اري بالواح��ة ب��ل ونق��ل المجتم��ع المحل��ي م��ن مرحل��ة اإلنت��اج الزراع��ي إل��ى مرحل��ة االس��تھالك 

وھ��و أم�ر ت��داعت تأثیرات��ھ ل�تمّس مجم��ل المج��ال  )"؛Jarir 1999واالن�دماج عل��ى المس�توى ال��وطني (

 والوسط الذي توطنت فیھ ھذه االستثمارات واألنشطة السیاحیة.

من��افع أخ��رى تتمث��ل ف��ي تحری��ك منظوم��ة االقتص��اد ال��واحي (الفالح��ة،  كم��ا مّك��ن ذل��ك، م��ن جل��ب      

والمس�تثمرین عل�ى ح�د س�واء.  32والتجارة، والصناعة التقلیدیة، والنقل) بفضل اإلنفاق السیاحي للوافدین

)، عبر توفیر 13، 2016ویبقى التشغیل السیاحي أھم مكسب بالنسبة لمجتمع الواحة (رامو وبوعوینات 

رة وأخرى غیر مباشرة للشباب، مما مّكن نسبی�ا من تحسین مستوى عیش أفراد الساكنة فرص شغل مباش

 المحلیة، وكذا التخفیف من حدة الفقر والھجرة المستشریة في الواحات باعتبارھا مجاالت طاردة.

لمشاكل إّال أن السیاحة رغم ما یمكن أن تقدمھ للمجتمع المحلي ولالقتصاد الواحي ال یمكنھا حل كل ا    

)، ألنھا "نموذج تنموي یندرج ف�ي إط�ار 96، 2016المتراكمة التي تتخبط فیھا الواحة المغربیة (بنعتو 

منظومة اقتصادیة عناصرھا الوظیفیة دیالیكتیكیة في إطار مجموع�ة م�ن األنش�طة األخ�رى المحدث�ة لھ�ا 

 ).33، 2005وبھا"(بنعتو 

     �� ا ف��ي التنمی��ة الترابی��ة والس��یاحیة بع��دد م��ن الواح��ات؛ تبعً��ا ل��ذلك كل��ھ، أض��حى الت��راث عنص��ًرا مھم�

ویتضح من خالل الدراسة المیدانیة أّن ذلك متمركز في واح�ات درع�ة وتافیالل�ت. بالمقاب�ل نج�د واح�ات 

أخرى، وبالرغم من تشابھ وضعیتھا التراثیة مع الواحات الس�ابقة ال�ذكر، ل�م تع�رف تنمی�ة س�یاحیة، مث�ل 



التراث الطبیعي والثقافي ودوره في تنمیة االقتصاد 
 | السیاحي
 عبد اللطیف الخلیفي

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم االجتماعیة | المجلس العر
  2020| تموز/یولیو  14ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 29 ~ 

. وھو ما یستدعى التساؤل عن األسباب والعوامل المصاحبة للتثم�ین الس�یاحي واحات طاطا وكلمیم وأسا

 في واحات درعة وتافیاللت من دون سواھا.

 ة في دعم التوظیف السیاحي للتراث في واحات درعة وتافیاللتإسھام عوامل عدّ  .2

 مجھودات الدولة . أ

تلح�ق الت�راث ف�ي الواح�ات، ب�ذلت  بحكم تزای�د ال�وعي ال�وطني والمحل�ي باألخط�ار والتھدی�دات الت�ي    

 33الدولة مجھودات عدة من أجل صونھ وتثمینھ، وتجلى ذلك من خالل تحدیث وتعزی�ز اإلط�ار الق�انوني

المتعلق بحمایة وتثمین التراث الواحي؛ وإعداد مجموع�ة م�ن الب�رامج الت�ي عمل�ت نس�بی�ا  34والمؤسساتي

ن��ذكر منھ��ا برن��امج التثم��ین المس��تدام للقص��ور  35اثی��ة عل��ى رّد االعتب��ار لع��دد م��ن المع��الم والمواق��ع التر

 . 36والقصبات في واحات الجنوب

وباعتبار النشاط السیاحي من أھم القطاعات التي توظف عناصر التراث خدمة للتنمیة الترابیة، فقد       

حي األول ركزت الدولة على تثم�ین الم�وارد التراثی�ة الج�دیرة باالس�تعمال الس�یاحي، من�ذ التخط�یط الس�یا

ال��ذي أدرج واح��ات درع��ة وتافیالل��ت م��ن دون غیرھ��ا م��ن الواح��ات ض��من المن��اطق ذات األولوی��ة ف��ي 

)، نظًرا لغنى مؤھالتھا التراثی�ة؛ ب�الرغم م�ن أن الوض�عیة العام�ة الت�ي الزم�ت ZAPاإلعداد السیاحي (

ن العواص�م (المول�ودي ھذه السیاسة تكمن في التركیز المجالي لألنشطة واالستثمارات في الس�احل والم�د

2005 ،19 .( 

تجرب�ة أص�یلة للتنمی�ة والتھیئ�ة الس�یاحیة ف�ي  2003شّكلت أیًضا استراتیجیة تنمی�ة الس�یاحة القروی�ة     

االس�تقبال  فض�اء"تط�ویر یھدف إلى عمل مخطط المجاالت القرویة الواحیة والصحراویة في إطار إعداد

نظًرا للعدید من االكراھات. كما  محدودیة نتائجھارغم )؛ PAT") ''Berriane 2004, 104السیاحي

 2020أن بعض البرامج السیاحیة (برنامج التراث والموروث وبرنامج البیئ�ة والخض�رة) ض�من رؤی�ة 

ب�أن تتموق�ع كوجھ�ة رائ�دة للس�یاحة البیئی�ة والس�یاحة الثقافی�ة، بفض�ل غن�ى  ل�بعض الواح�اتمنح فرص�ة 

 إال أنھا ما زالت بحاجة إلى المزید من التثمین والترویج السیاحي.تراثھا الطبیعي والحضاري والثقافي، 
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 أھمیة الصناعة السینمائیة  . ب

تشّكل الصناعة السینمائیة أحد القطاعات األساس�یة الت�ي تحظ�ى باالھتم�ام، نظ�ًرا إل�ى األدوار الت�ي       

والثقاف�ات، ولم�ا ال  تؤدیھا عل�ى جمی�ع األص�عدة، وذل�ك م�ن خ�الل تنش�یط االقتص�اد وإحی�اء الحض�ارات

واح�ات  تُعدّ ). 1999إعطاء قیمة للمنتوجات والموارد التراثیة التي تباع في األسواق السیاحیة (أوجامع 

الجنوب المغربي عموًما ومنطقة ورزازات خصوًصا م�ن أھ�م مواق�ع الص�ناعة الس�ینمائیة ف�ي المغ�رب، 

الطبیعی��ة الممی��زة، والتن��وع التضاریس��ي، نظ��ًرا إل��ى م��ا تقدم��ھ م��ن مقوم��ات تراثی��ة متنوع��ة، كاإلض��اءة 

 والمناظر والمشاھد المتعددة؛ إلى جانب الفضاءات المعماریة التقلیدیة.

كم��ا ت��وفّر المنطق��ة بنی��ات تحتی��ة مھم��ة لقط��اع الس��ینما، م��ن قبی��ل االس��تودیوھات (س��تودیو أطل��س      

ل��ذي یس��ھل عملی��ة التنق��ل، وس��تودیو ك��ال) وتجھی��زات وآلی��ات التص��ویر والمونت��اج، ومط��ار ورزازات ا

ومتح��ف الس��ینما؛ إل��ى جان��ب ی��د عامل��ة مؤھل��ة ذات خب��رة وتجرب��ة ف��ي المی��دان، بفض��ل إدراج التك��وین 

السینمائي في الكلیة متعددة التخصصات في ورززات، التي أوكلت لھا مھمة تكوین األطر والتقنی�ین ف�ي 

 ھذا المجال.

�ا ف�ي االس�تقطاب الس�ینمائي ف�ي المنطق�ة،  كل ھذه المؤھالت التراثیة والبنیات التحتیة   كانت عامًال مھم�

، 20والت��ي اس��تھوت أنظ��ار العدی��د م��ن المخ��رجین والمنتج��ین الس��ینمائیین الع��المیین من��ذ بدای��ة الق��رن 

رت فیھا مئات األفالم الوطنیة و ، "أھمھا فیلم لورانس العرب في قصر أیت ب�ن ح�دو ف�ي 37الدولیةوُصّوِ

ح الباب على مصراعیھ أمام اإلنتاجات الض�خمة، م�ا أدى إل�ى تص�نیف ورزازات والذي فت 1962العام 

 ).165، 2018(حلیم ورامو كأحد أھم أماكن التصویر في المغرب" 

نتج من تنامي القطاع السینمائي في المنطقة، حركیة اقتصادیة وسیاحیة، ال سیّما أن عائ�داتھا تش�كل      

ا یكمل عائدات السیاحة )، كما ساھم ذلك في تحریك قط�اع التج�ارة 2006(تروان وآخرون.  مورًدا مھم�

والخ��دمات، وخل��ق ف��رص ش��غل مباش��رة وغی��ر مباش��رة؛ إض��افة إل��ى المس��اھمة ف��ي التعری��ف بالمنطق��ة 

  .وبخصوصیاتھا التراثیة، إلى جانب تثمین القصور والقصبات

المنطق��ة، أس��ھم ف��ي تس��ویق نس��تخلص أن توظی��ف الت��راث ال��واحي ف��ي الص��ناعة الس��ینمائیة ف��ي       

مؤھالتھ��ا التراثی��ة ومواردھ��ا الس��یاحیة عل��ى المس��توى الع��المي، األم��ر ال��ذي ك��ان ل��ھ وق��ع إیج��ابي عل��ى 
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مجاالت عدة، من دون إغفال ما یترتب عنھا من سلبیات على المستوى الثقافي والبیئي والسیاحي كذلك، 

 واحات الجنوب المغربي. باعتبارھا تسّوق صورة نمطیة ومشوھة لحقیقة ما تزخر بھ

 ج. مجھودات الفاعلین السیاحیین المحلیین (نموذج مشروع "طریق المجھول")

أس��ھمت العدی��د م��ن المب��ادرات المحلی��ة م��ن ط��رف الف��اعلین الس��یاحیین ف��ي تثم��ین عناص��ر الت��راث       

خر بھ الواحة م�ن الواحي وتوظیفھا في الصناعة السیاحیة؛ عبر تقدیمھا للزوار بشكل یجسد حقیقة ما تز

) 7(الرسم 38منتوج تراثي متمیز، یستحق العنایة واالكتشاف؛ ومن ذلك نذكر مشروع "طریق المجھول''

 الذي یُعّد نموذًجا متمیًزا یمكن تعمیمھ في الواحات المغربیة. 

) إل�ى POTیھدف مشروع "طریق المجھول'' الذي تّم تصوره ف�ي إط�ار برن�امج واح�ات تافیالل�ت (    

ن التراث ال�واحي عب�ر اس�تثمار م�وارده ف�ي تنمی�ة الس�یاحة البیئی�ة ف�ي واح�ات وص�حراء تافیالل�ت، تثمی

بطریقة تخدم التنمیة المحلی�ة وتحف�ظ ف�ي اآلن ذات�ھ خصوص�یات المنظوم�ة الواحی�ة؛ حی�ث تق�وم فكرت�ھ، 

 ،دةالسیاحیة وفق مسار سیاحي (طریق سیاحیة)، یعرض خدمات متعد على أساس تأھیل بعض األنشطة
 تدمج مختلف المواقع التراثیة في المنطقة.

 : خریطة الطریق السیاحي "المجھول" في تافیاللت7الرسم 

 

 POTالمصدر: برنامج واحات تافیاللت 
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ساھم ھذا المشروع نسبی�ا في التخفی�ف م�ن موس�میة النش�اط الس�یاحي الت�ي تعرفھ�ا الواح�ة، لكون�ھ ل�م     

ة كمحطة واح�دة، ب�ل كمنظوم�ة م�ن المواق�ع والم�وارد التراثی�ة الت�ي یقتصر على تسویق الوجھة السیاحی

تمنح الزائر التعطش للمزید من االستكشاف، بدل الملل الذي قد یخلقھ مسار رتیب ینتظر السائح وصولھ 

). كم�ا س�اھم ف�ي التس�ویق التراب�ي 48، 2017النھائي لوجھتھ الس�یاحیة المقص�ودة (رام�و وبوعوین�ات 

 التعریف بخصوصیاتھ المتمیزة.       للمجال الواحي و

نستشّف بن�اًء عل�ى م�ا س�بق، أّن واح�ات درع�ة وتافیالل�ت اس�تطاعت إل�ى ح�ّد م�ا أن ت�ثّمن وتوظ�ف      

مواردھا التراثیة، وتصبح وجھة سیاحیة متمیزة، ویظھر ذلك من خالل تزاید عدد الزوار واالستثمارات 

اھات التي تھدد التراث الواحي، والتحدیات التي تعی�ق التنمی�ة الفندقیة في مجالھا. لكن، رغم ذلك، فاإلكر

السیاحیة ف�ي المنطق�ة تط�رح العدی�د م�ن التس�اؤالت ح�ول مس�تقبل التنمی�ة ف�ي ھ�ذه الواح�ات إن ل�م تُتّخ�ذ 

 اإلجراءات والتدابیر الالزمة.

 خامًسا: خالصات واستنتاجات 

واالستنتاجات التي توّصلنا إلیھا في ما یتعلق  بناًء على ما سلف من المحاور، نعرض أھم الخالصات    

 بدور التراث الطبیعي والثقافي في تنمیة االقتصاد السیاحي في المجال الواحي:

تزخر واحات الجنوب المغربي بتراث غنّي ومتنوع، أّھلھا كي تحصل على االعتراف الدولي   -

من المواقع والمعالم التراثیة فیھا،  والوطني بقیمة مواردھا التراثیة المتمیزة، حیث سّجلت العدید

ضمن التراث الوطني أو التراث العالمي، األمال الذي كان لھ وقٌع إیجابي على المنطقة من حیث 

 التعریف بھا وتسویق مواردھا ومنتوجاتھا السیاحیة.

ی�ة تتضح األھمیة السیاحیة للتراث الواحي أكث�ر، ف�ي المج�االت الت�ي تترك�ز فیھ�ا المواق�ع التراث  -

المص��نفة دولی���ا ووطنی���ا بالمقارن��ة م��ع غیرھ��ا م��ن المواق��ع، ألّن عملی��ات التص��نیف تس��اھم ف��ي 

 التسویق الترابي للمجال والتعریف بھ، بل تعطیھ إشعاًعا یخدم الجاذبیة السیاحیة.

شّكل تعدُّد مقومات التراث الطبیعي والثقافي في المنطقة مادة دسمة للعرض السیاحي، من حی�ث  -

كالس��یاحة الص��حراویة،  ت واألنم��اط الس��یاحیة الممارس��ة ف��ي المج��ال ال��واحيالمنتوج��ا تنوی��ع

 والسیاحة الجبلیة، والسیاحة الواحیة، ثم السیاحة الثقافیة، والسیاحة السنیمائیة.
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تتضح مكانة التراث الواحي على مستوى الطلب، من خالل جذب آالف الزوار والسیاح من جنس�یات   -

غباتھم وأھدافھم، ما یجعل توزیعھم الجغرافي في مجال الدراسة یختلف من موقع تراثي مختلفة، تتعّدد ر

إل��ى آخ��ر؛ حی��ث ی��زداد ف��ي المج��االت والمواق��ع التراثی��ة األكث��ر ش��ھرة، ویترك��ز أیًض��ا ف��ي المواق��ع الت��ي 

 حظیت بعملیات التصنیف والتأھیل كقصر أیت بن حدو في منطقة ورزازات على سبیل المثال.

��ا، أس��ھم ف��ي دوره ف��ي جل��ب مجموع��ة م��ن ی��وفر  - تن��وع الم��وارد التراثی��ة طلبً��ا داخلی���ا وخارجی���ا مھم�

وح��دة غی��ر  265وح��دة مص��نفة، وأزی��د م��ن  424االس��تثمارات الفندقی��ة بمختل��ف أنواعھ��ا وأص��نافھا (

مص��نفة)، ظھ��رت ب��القرب منھ��ا بنی��ات خدماتی��ة وتجاری��ة متع��ددة كالمق��اھي والمط��اعم، ووك��االت النق��ل 

 وتنظیم األسفار السیاحیة، والمتاحف، ومحاالت بیع مواد الصناعة التقلیدیة. 

أص��بحت للتوظی��ف الس��یاحي للت��راث ف��ي واح��ات الجن��وب المغرب��ي، ت��داعیات مختلف��ة عل��ى اإلنس��ان  -

والمج��ال، م��ن قبی��ل تحری��ك عجل��ة االقتص��ادیات المحلی��ة، م��ا س��اھم ف��ي تحس��ین مس��توى ع��یش الس��اكنة 

ی�ا م�ن نس�ب البطال�ة والفق�ر. كم�ا س�اھم ھ�ذا التوظی�ف، ف�ي رّد االعتب�ار للعدی�د م�ن المحلیة، وخف�ف نس�ب

 عناصر ومكونات التراث الواحي.

أس��ھمت العدی��د م��ن العوام��ل والت��دخالت ف��ي ال��دفع بتوظی��ف الت��راث ف��ي تنمی��ة االقتص��اد الس��یاحي ف��ي  -

واحات درعة وتافیاللت، مقارنة بغیرھ�ا المنطقة، وھذا ما یفسر جانبًا من الدینامیة السیاحیة التي تعرفھا 

 من المجاالت الواحیة (طاطا، وكلمیم، وأسا) في المغرب.

لكن، ورغم األھمیة التنمویة للتراث في المجال ال�واحي، ف�إّن االكراھ�ات المرتبط�ة بالعام�ل البش�ري     

واالقتص�ادي والوب�ائي) أساًسا (مدى استباحة الثقافة كسلعة، حساسیة القطاع لمتغیرات المحیط السیاس�ي 

والتحدیات المتعلقة بوقع التقلبات المناخیة وقساوة الظروف الطبیعیة (ندرة الموارد المائیة وحدة التنافس 

حولھا) تھّدد استمراریة التنمیة في المنطقة.  وھذا الوضع، یستوجب التعام�ل مع�ھ وف�ق رؤی�ة تش�اركیة، 

: الحف��ظ، والص��یانة، وإع��ادة االعتب��ار، والت��رمیم، م��ن أج��ل وض��ع اس��تراتیجیة محّكم��ة تس��تھدف عملی��ات

والتثمین؛ وبالبحث عن السبل الكفیلة بتوظیف التراث لیس فقط ف�ي تنمی�ة القط�اع الس�یاحي، وإنم�ا أیًض�ا 

   .في تأھیل منظومة االقتصاد الواحي بشكل عام
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خ�ر بھ�ا الواح�ات، ال ی�زال ختاًما، نؤّكد أن تثمین واستثمار م�وارد الت�راث الطبیع�ي والثق�افي الت�ي تز   

محدوًدا مقارنة بمكانتھ ووزنھ على المستویَین الوطني والدولي، ما یستدعى بذل المزید من الجھود وفق 

 مقاربات مندمجة، وذلك بھدف جعل اقتصاد التراث محرًكا للتنمیة السیاحیة والترابیة في الوسط الواحي.

 

 الھوامش

                                                           
تم تنفیذ ھذه المنشورة (بشكل جزئي) بدعم من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة ف�ي إط�ار منح�ة مقدم�ة م�ن مؤسس�ة ك�ارنیجي ف�ي   1

 مسؤولیة المؤلف وحده. تندرج ضمن ،ك لبرنامج الزمالء الناشئین في دورتھ الخامسة. إن التصریحات واآلراء الواردة ھنانیویور

لیس في نیتنا الدخول في النقاش الدائر على المس�توى اإلبس�تمولوجي ح�ول ماھی�ة الت�راث، بق�در م�ا نس�عى إل�ى تبی�ان أھمی�ة الت�راث  2
 یاحیة، من حیث إغناء المنتوج السیاحي وجلب الزوار واالستثمارات السیاحیة. بمختلف موارده في التنمیة الس

س�یاحیة من�ذ المخط�ط الثالث�ي أولوی�ة من�اطق ذات  5) إعداد وتأھیل Zones d’aménagement prioritaireشمل ھذا البرنامج ( 3
 –الراشیدیة  -دیر، والجنوب الكبیر (ورزازات تتمثل في: خلیج طنجة، والشاطئ التطواني، وخلیج الحسیمة، وخلیج أكا 1965/1967

 ).تنغیر -زاكورة

الجن�وب ال�داخلي'' أو "الجن�وب ي الجغرافی�ا ن�ذكر منھ�ا: ''عدة تطلق على ھذا المجال ال�واحي م�ن ط�رف المتخصص�ین ف� أسماء ثّمة 4
ى ض�فاف وجنب�ات أودی�ة: درع�ة، وزی�ز، تافیالل�ت عل�-جھة درعة في ا الواحات المنتشرة "الجنوب الشرقي"، ویضم أساسً  وأالكبیر'' 

 ھا.ءن؛ ومنھا تستمد ھذه الواحات أسماوݣوغریس، وكیر، وتودغى، ودادس، وم

عل�ى الت�راث الفن�ي واألث�ري والمع�الم المھم�ة  الحف�اظ) الصادر عن معھد التع�اون للجمعی�ة الدولی�ة، وال�ذي یؤك�د 1931میثاق أثینا ( 5
) أو المیث�اق الع�المي للحف�اظ 1964واج�ب عل�ى ال�دول المھتم�ة بالحض�ارة. ومیث�اق البندقی�ة ( كتراث ع�المي لك�ل اإلنس�انیة، وحمایتھ�ا

 وترمیم المعالم والمواقع، والذي یحدد العدید من المفاھیم وكذا تقنیات الترمیم والصیانة.

، والمدینة 1987 في العامت بن حدو ، وقصر أی1985 في العاممراكش في ، والمدینة العتیقة 1981 في العامفاس في المدینة العتیقة  6
ف�ي ، والص�ویرة 1997 في الع�ام، وموقع ولیلي األثري 1997 في العامتطوان في ، والمدینة العتیقة 1996 في العاممكناس في العتیقة 

 .2004 في العامالجدیدة في ، والمدینة البرتغالیة 2001 العام

 .المدینة العتیقة لفاس مثًال في معالجة السكن المھدد باالنھیار برنامج ترمیم وإعادة تأھیل المآثر التاریخیة و 7

المتعل��ق بالمحافظ��ة عل��ى المب��اني التاریخی��ة والنق��ائش والتح��ف الفنی��ة  1914فبرای��ر  13 ف��يظھی��ر الش��ریف الم��ؤرخ ال خصوًص��ا 8
 1945یولیو  21 فيالظھیر الشریف المؤرخ  ؛وحمایة األماكن المحیطة بالمآثر والمواقع والمعالم الطبیعیة ،والعادیات للمملكة الشریفة

الق�انون رق��م  عل��ى المب�اني التاریخی�ة والنق��ائش والتح�ف الفنی��ة والعادی�ات وحمای�ة الم��دن العتیق�ة والمعم��ار الجھ�وي؛ بالحف�اظالمتعل�ق 
 .على المباني التاریخیة والمناظر والكتابات المنقوشة والتحق الفنیة والعادیات بالحفاظالمتعلق  22.80

، اطبیعی�� ألن ھذه األخی�رة إن كان�ت مح�ض عط�اءً  ؛لواحةالموجودة في ایشمل التراث الواحي كل الموارد التراثیة الطبیعیة والثقافیة  9
 2016فإن الذي رتب وأبدع ھو اإلنسان، في إطار مشھد مركب طبیعي وثقافي یحكي اجتھاد آالف السنوات من الكد والعم�ل (الفاس�ي 



التراث الطبیعي والثقافي ودوره في تنمیة االقتصاد 
 | السیاحي
 عبد اللطیف الخلیفي

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم االجتماعیة | المجلس العر
  2020| تموز/یولیو  14ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 35 ~ 

                                                                                                                                                                                     
لیھ�ا ف�ي إغل�ب الس�یاح ف�ي اكتش�افھا والتع�رف نتحدث عن ھ�ذا الت�راث ف�ي إط�ار مجموع�ة م�ن الم�وارد الت�ي یرغ�ب أ ). كما أننا213.

 المنطقة.في جوالتھم السیاحیة 

صص�ین ف�ي الجغرافی�ا ن�ذكر منھ�ا: ''الجن�وب ال�داخلي'' أو "الجن�وب عدة تطلق على ھذا المجال الواحي من طرف المتخ أسماءثّمة  10
تافیالل�ت عل�ى ض�فاف وجنب�ات أودی�ة: درع�ة، وزی�ز،  -جھ�ة درع�ةف�ي ا الواحات المنتشرة أساسً  نوب الشرقي"، ویضمّ "الجالكبیر'' و

 ھا.ءن؛ ومنھا تستمد ھذه الواحات أسماوݣوغریس، وكیر، وتودغى، ودادس، وم

)، CERKASورزازات (ف�ي المن�اطق األطلس�یة وم�ا وراءھ�ا ف�ي نخص بالذكر: مدیر مركز ترمیم وتوظیف التراث المعم�اري   11
ورزازات، وك�ذا ف�ي الرب�اط، ومن�دوب الس�یاحة ف�ي وزارة الس�كان والس�كنى ف�ي ومدیر برنامج التثم�ین المس�تدام للقص�ور والقص�بات 

قصر أیت ب�ن ح�دو، باإلض�افة في معیة أیت عیسى للثقافة والتنمیة بعض رؤساء الجمعیات المدنیة التي لھا صلة بالموضوع كرئیس ج
 .ت أخرى مع بعض القیمین على المتاحف ومحاالت بیع منتوجات الصناعة التقلیدیةإلى مقابال

 .2018 للعامعلى اإلحصائیات الرسمیة الصادرة عن وزارة السیاحة  بناءً  12

ة ، وزار2013 للع�امعل�ى الت�راث الثق�افي ال�وطني وحمایت�ھ وتثمین�ھ  للحافظمن مشروع قانون إطار حول المیثاق الوطني  2المادة  13
 الثقافة.

واح�ات تافیالل�ت، م�ن ط�رف ف�ي منطق�ة زریك�ات ف�ي تم اكتشاف حفریات أقدم دیناصور مائي "سبینوص�ور" مع�روف ف�ي الع�الم  14
 ) للمجل�ة العلمی�ة2020أبریل  29مختلفة. وقد نُشرت نتائج ھذا االكتشاف في العدد األخیر ( فریق دولي یضم علماء حفریات من دول

"Nature". 

مسیص�ي وألنی�ف، أعلى مستوى حمادة كمكم ومواق�ع أرف�ود و خصوًصاا بالمستحثات، قة تافیاللت من أغنى المناطق عالمی� منطتُعدّ  15
إضافة الى موقع إمي  "،Carcharodontosaurus saharicusا "مستحات أكبر الدیناصورات عالمی� ا باحتضانھا والتي تشتھر عالمی� 

 ".Tazoudasaurus Naïmiسم المنطقة للتصنیف العلمي لدیناصور"ا تازودا والذي منحبوالون الذي یشتھر 

16 - Sites d’Intérêts Biologique et Ecologique (S.I.B.E).  
 . 2 مرجع سابق. ص .2013. 2المادة   -17

وس�میك.  ومحاط�ة بس�ور مبن�ي م�ن الط�ین، ع�الٍ  "القصر أو إغرم شكل من أشكال السكن الجماعي الممیز للواحات كقریة محصنة 18
ا بسور تتخللھ مجموع�ة م�ن األب�راج، ول�ھ م�دخل وحی�د لل�تحكم ا ومحاطً ا متراص� ما بینھا لتشكل سكنً  فھو مجموعة منازل متالصقة في

ومراقبة الحركة حول القصر. أما القصبة التي تتمیز بھندسة خاصة، فتظھر كمنزل محصن بھندستھ الدفاعیة وبمختلف أشكال الت�زیین 
وقد أكد الباح�ث دمحم أی�ت حم�زة  ).2010ه العلویة. كما تنفرد بعلوھا الذي یتجسد في طابقین أو ثالثة" (حلیم ءتؤثث أجزا يالھندسیة الت

ا بتافیالل�ت ا بوادي درعة األسفل واألوسط مرورً أن ھذا المعمار تشتھر بھ الواحات الجنوبیة الممتدة بین األطلس وتخوم الصحراء بدءً 
 ا لھا في الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس ولیبیا. ر تجد استمرارً حتى فݣیك، بل إن القصو

 PDF/Autohttp://www.ces.ma/Documents/-.42. تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي. ص 2016اقتصادیات الثقافة.  19
saisines/2016/av25/rpas25a.pdf  

20 -  Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain (R.B.O.S.M). 

، تھ�دف إل�ى تش�جیع 1975دیس�مبر  21، ودخل�ت حی�ز التنفی�ذ 1971 ف�ي الع�اممدینة رامسار اإلیرانی�ة في تفاقیة دولیة وقعت اھي  21
 ت الرطبة.واالستعمال العقالني للمجاال الحفاظ

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2016/av25/rpas25a.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2016/av25/rpas25a.pdf
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ص��ورة  116مواق��ع وك�االت األس��فار الوطنی�ة والعالمی��ة، فحس�ب ف�ي عناص�ر الت��راث ال�واحي حاض��رة ف�ي ال��دالئل اإلش�ھاریة، و  22

 Holiday Services ،Marocco Holidays tours، Viaje aمواق�ع س�بع وك�االت س�یاحیة وطنی�ة ودولی�ة (ف�ي أحص�یناھا 
marruecos، Sahara Experience ،Maroc Experience ،Sahara tour Trips ،Maroc horizon d’aventurs ،(

 ضمن باقي مكونات التراث الوطني. في المئة 30.5بلغت نسبة حضور التراث الواحي 

 ف�ي الع�امتراث وطن�ي تتجل�ى ف�ي: موق�ع ھض�بة البحی�رات ك، ومواقع أخرى 1987 في العامقصر أیت بن حدو كتراث عالمي  تھمّ  23
نفتا لتوت فقد صُ وتاوریرت وتیف ا، أما قصبت1943 في العامبوݣافر وخوانق دادس وودیان واحاتي تودغى ومݣونة ، ومرتفعات 1941

تسجیل كل من مدینة  أخیًرا. كما تم 2004 في العام، وقصر أیت بن حدو 1998 في العامأكدز في ، وقصبة القاید علي 1954 في العام
 ضمن التراث الوطني. 2018 في العاممریدیل ، وقصبة أ2017 في العامسجلماسة األثریة 

24
 في عملیة الجذب نحو ھذه المواقع. مھمّ لسیاحة المرتبطة بصناعة السینما دور لإلشھار وا  

25
 .2019 للعامحسب نتائج البحث المیداني   

 1000تس�تقبل أزی�د م�ن  ، أق�ر لن�ا أن الجمعی�ة2019غشت  20تاریخ في زاكورة في لة مع رئیس جمعیة حمامات الرمال في مقاب  26
طنجة، م�ن أج�ل أخ�د ا منھم القادمین من مدن الدار البیضاء والرباط وأكادیر وزائر مغربي خالل فصل الصیف من كل سنة، خصوصً 

 المنطقة، التي تستغل في االستشفاء من بعض أمراض الجلد والمفاصل.في العروق الرملیة في حمامات الرمال 

، وفن�دق 1965 ف�ي الع�امتنغی�ر ف�ي ، وفن�دق ص�اغرو 1966 في العامورزازات في قیة في: فندق أزغور لوحدات الفندتتجلى ھذه ا 27
ف��ي ، وفن�دق ال��زات 1972 ف��ي الع��امون�ة والمض��ایق بوم�الن ݣقلع��ة مف��ي ، وفن�دقي ورود دادس 1968 ف��ي الع��امزاك�ورة ف��ي تن�زولین 

 .  1972 في العامالراشیدیة في وفندق الریصاني  1965 في العامأرفود في ، ثم فندق سجلماسة 1973 في العامورزازات 

األری�اف المغربی�ة، وتھ�دف إل�ى إخ�راج المج�ال في للسیاحة حول آفاق تطویر السیاحة دراسة أنجزت من طرف المنظمة العالمیة   28
حسین مس�توى ع�یش الس�اكنة القروي من عزلتھ وتنمیتھ عن طریق إنجاز العدید من التجھیزات واالستثمارات التنمویة التي تسھم في ت

می�زات اس�تدامة الج�ذب الس�یاحي  إح�دىتعمل على رد االعتب�ار لمكون�ات وم�وارد المج�ال الق�روي وجعلھ�ا  نفسھ المحلیة، وفي الوقت
 ).2010طیلة السنة (حلیم 

م�أوى وردة الص�حراء، وحدات فندقیة مصنفة (فندق القصبة، و 5: في 2019 للعام ةالمیدانی لتحریاتتتمثل ھذه المؤسسات حسب ا 29
'' ودار ضیافة Tebiوحدات غیر مصنفة (منھا قصبة '' 9'')، وvalentineوفندق مأوى البركة، ومأوى قصر أیت بن حدو، ثم قصبة ''

''Dar El Haja'' المركز القروي القری�ب من�ھ: م�أوى ب�الل، وری�اض "في وحدات األخرى  7داخل القصر؛ وMactoub وم�أوى ،"
 '').Mouna''، دار ضیافة '' Etoile filante D’or''، ودار ضیافة ''عند إبراھیم''، ومأوى '' Noufllaافة نوفال ''تماللت، ودار ضی

  داخل القصر.محاًال  50منھا   30

واح��ات درع��ة العلی��ا ف��ي مت��احف  10ا ك��اآلتي: ت��وزع مجالی���ت ف��ي المنطق��ة، اا قروی���متحفً�� 28 التحری��ات المیدانی��ةحس��ب أحص��ینا  31
واح�ات ف�ي مت�احف  6واحات تافیاللت (أرفود، ومرزوݣة، والریصاني، والخملیة)، وفي متاحف  9زات، وتنغیر، وسكورة)، و(ورزا

 إقلیم میدلت.في مزكیطة). إضافة إلى ثالثة متاحف درعة الوسطى (أسریر، ومحامید الغزالن، وأمزرو، و

للمطعم�ة،  ف�ي المئ�ة 23لإلقام�ة، و ف�ي المئ�ة 33: ی�أتيلمنظمة كم�ا غیر ا الرحالتیتوزع مجموع إنفاق الفئة المستجوبة من سیاح  32
لزیارة المتاحف  في المئة 4.5للمرشد أو المرافق، و في المئة 6و لشراء منتوجات محلیة، في المئة 8مخصصة للنقل، و في المئة 23و

 تھم مقتنیات أخرى. في المئة 2.5أو استیدیوھات السینما، ثم 
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ف�ي على التراث الوطني الثقافي وحمایتھ وتثمینھ الذي تقدمت بھ وزارة الثقاف�ة  للحفاظالمیثاق الوطني  قانوننذكر من ذلك مشروع  33

یتض�من ق�وانین و" ؛األول من نوعھ، حیث جاء لمحو النقص واللبس القانوني المتعلق بحمای�ة الت�راث ال�وطني ، والذي یعد2013 العام
 ). 200، 2019(الدكاري  "ا أحدث القوانین العالمیة المتعلقة بالتراثوإجراءات توازي بل تضاھي من حیث مضامینھ

)، وك�ذا الوكال�ة CERKASورزازات (ف�ي المن�اطق األطلس�یة وم�ا وراءھ�ا ف�ي ز ترمیم وتوظیف التراث المعماري مرك كإنشاء  34
 ).ANDZOAالوطنیة لتنمیة مناطق الواحات وشجر األركان (

بع��ض العملی��ات  أنّ ب��، أق��ر 2019یونی��و  29ورزازات ی��وم ف��ي وتوظی��ف الت��راث المعم��اري  ف��ي مقابل��ة م��ع م��دیر مرك��ز ت��رمیم 35
المنطق�ة، ل�م تحت�رم الخصوص�یات المحلی�ة للھندس�ة المعماری�ة التقلیدی�ة، ف�ي ت ترمیم وتأھی�ل القص�ور والقص�بات والتدخالت التي ھم

وك�ذا ع�دم احت�رام الزخ�ارف والرس�وم المنقوش�ة عل�ى ھ�ذه  ما یتعلق باس�تعمال م�واد دخیل�ة عل�ى البن�اء الطین�ي المحل�ي،في ا خصوصً 
 المعالم.

ثم�رة ش�راكة ب�ین وزارة إع�داد الت�راب ال�وطني والتعمی�ر  یُعدّ )، الذي 2025-2015كبرنامج التثمین المستدام للقصور والقصبات ( 36
م��ن  16فائ�دة ل ی�ة ت��روم ت�رمیم ورد االعتب�ارواإلس�كان وسیاس�ة المدین�ة وبرن��امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي، ویھ��م أنش�طة میدانی�ة نموذج

وتقوی�ة ق�درات الف�اعلین  مع اإلسھام في تحسین الظروف االقتصادیة واالجتماعیة لس�اكنتھا،الجنوب المغربي، في القصور والقصبات 
 المحلیین الجماعیین والجمعویین بھدف تبني عملیات التثمین المستدام لھذه المواقع.

قص�ر أی�ت ب�ن ف�ي  ''d’Arabie Lawrenceقص�ر تامنوكال�ت، وف�یلم ''ف�ي  1950 في الع�ام" Thé au saharaفیلم " :نذكر منھا 37
 ف�ي الع�ام، وفیلم ''بابل'' 1999 في العام'' Gladiateurs، وفیلم ''1987 في العامزات اورزفي  ''شھرزاد''، وفیلم 1962 في العامحدو 

 .2008 العام في'' Prince of Persiaورزازات، وفیلم ''في  2006

المجھ�ول س�م اأم�ا  .تافیالل�تف�ي جمعیة منعشي السیاحة البیئی�ة في یضم ھذا المشروع عشرات الفاعلین السیاحیین، الذین ینتظمون   38
 ن تسویقھا بطعمھ.ون السیاحیوتافیاللت، والتي یحاول الفاعلفي واحات فھو أحد أشھر وأجود أنواع التمور 

 

 البیبلیوغرافیا

 الكتب   .1

. منش��ورات المعھ��د الملك��ي للثقاف��ة مالم��ح التح��والت السوس��یومجالیة بح��وض أس��یف أمك��ون. 2016دمحم.  ،حم��زة أی��ت

 الرباط.  –األمازیغیة. مطبعة المعارف الجدیدة 

دراس�ة ف�ي الحی�اة السیاس�یة  -20مطل�ع الق�رن - 17مطل�ع الق�رن -التاریخ االجتماعي لدرع�ھ. 1994البوزیدي، أحمد. 
. ص��در الكت��اب ب��دعم م��ن مؤسس��ة المل��ك عب��د العزی��ز بال��دار قتص��ادیة م��ن خ��الل الوث��ائق المحلی��ةواالجتماعی��ة واال

 البیضاء. أفاق. 

 . منشورات اللجنة الوطنیة للجغرافیة، الرباط.أولویات في الجغرافیة الزراعیة. 1978بلفقیھ، دمحم. 
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ي، وعب��د هللا العوین��ة، وعب��د الق��ادر كعی��وة، ج��ون، فرنس��وا ت��روان، ودمحم بری��ان، وعب��د الق��ادر قیط��وني، ودمحم الناص��ر

. 321الطبعة األولى. دار ط�ارق للنش�ر المغرب مقاربة جدیدة في الجغرافیة الجھویة.  .2006وفلورانس تروان. 

 طریق الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب. (مترجم من الفرنسیة).

رجمة عبد الناصر بن عبد ال�رحمن الزھران�ي. منش�ورات . تالسیاحة التراثیة. 2011دالین ج. تیموثي، وستیفن و. بوید. 

 ). 2003جامعة الملك سعود، كلیة السیاحة واآلثار. النشر العلمي والمطابع. (تاریخ النشر األصلي 

. منش�ورات جامع�ة اب�ن التح�والت االجتماعی�ة والتنمی�ة، دراس�ة ف�ي النظ�ام الم�ائي لواح�ة ت�ودغى. 2013ادمحم.  ،مھدان

 أكادیر. -باعة ونشر سوسزھر أكادیر. ط

 المقاالت .2

المج�ال . ''اإلنس�ان والبیئ�ة ف�ي الواح�ات الس�ھبیة القاحل�ة واح�ة میس�ور نموذج�ا (المغ�رب الش�رقي).'' 1993دمحم.  ،أزھار
 .149-127كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة في مكناس: .6. سلسلة ندوات رقم والمجتمع بالواحات المغربیة

. "السیاحة والتنمیة المستدامة من خالل إشكالیة الماء في المج�ال ال�واحي: واح�ة 2005إبراھیم. أعفیر، مصطفى وأقدیم، 

. (تنس��یق موس��ى ك��رزازي والمخت��ار األكح��ل). دینامی��ة المج��االت الفالحی��ة ب��المغربدادس نموذج��ا (ورزازات)." 

. الطبع�ة 121دوات ومن�اظرات رق�م منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة دمحم الخ�امس الرب�اط. سلس�لة ن�

 .216-195األولى، مطبعة النجاح في البیضاء: 

نح�و . "التراث الثقافي: نحو مقاربة جدیدة لبناء مفھوم الجھة الثقافیة بالمغرب." 2008أكومي، توفیق وفاتح، عبد العالي. 
. (تنس�یق دمحم األس�عد). لقومی�ة والعالمی�ةاستراتیجیة لتخطیط التنمیة المجالیة في العالم العربي بأبعادھ�ا المحلی�ة وا

 .665-641الجزء الثاني. منشورات الجمعیة الوطنیة للجغرافیین المغاربة، الرباط: 

. المج�ال والمجتم�ع بالواح�ات المغربی�ة. ''الت�وازن اإلیكول�وجي ال�واحي ب�ین التن�افس والتكام�ل.'' 1993دمحم.  ،أیت حمزة
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