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العامرة املغربية املبنية بالرتاب وحتديات املحافظة والتأهيل
حلسن تاوشيخت

املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث، الرباط

تقديم
يطلق احلفاظ عىل الرتاث العمراين بالواحات املغربية عىل جمموع األعامل التطبيقية 
املباين  ترميم  ويعترب  الرتاث،  هذا  صيانة  جمال  يف  املختصون  هبا  يقوم  التي  والبحثية 
أهم  من  البداية،  يف  أجلها  من  أُنشئت  التي  غري   أخر بأدوار  لتقوم  وتأهيلها  التارخيية 
األمور وأكثرها دقة وتعقيدا، ملا يتطلبه من خربات فنية وعلمية من املستو الرفيع فضال 
عن جتربة راسخة. لقد اهتمت الدولة املخزنية بصيانة الرتاث العمراين ملنطقة الواحات 
وترميمه هبدف االستمرار يف االستفادة من اخلدمات التي يوفرها يف احلياة اليومية للسكان 
منذ  وذلك  مكانته،  ويدعم  املخزين  اجلهاز  مصالح  خيدم  بام  مكوناته  استعامل  ومواصلة 
القرن الثالث عرش اهلجري املقابل للتاسع عرش امليالدي، للحفاظ عىل املنشآت املعامرية 
القديمة املتمثلة يف القصور وقصبات اجلنوب بنية االستمرار يف استعامهلا لتلبية حاجيات 
السكان املحلية، والذي ترمجته جمموعة من التدابري واالقرتاحات التي تضمنتها خمتلف 
املخططات ورد االعتبار لقصور وقصبات اجلنوب الرشقي املغريب. وابتداء من أواسط 
الستينات من القرن املايض تنامى اخلطاب حول العناية بالعامل القروي من قبل املهتمني 

بالتنمية وهكذا جاءت تدخالت الدولة يف شكل خمططات لإلنقاذ والرتميم. 
للرتاث  والتأهيل  والرتميم  الصيانة  عمليات  منها  مرت  التي  املراحل  أهم  هي  فام 
العمراين بالواحات املغربية؟ وهل كانت هذه العمليات عىل شكل تدخل مبارش للدولة 
علمي  برنامج  شكل  عىل  أم  تنموية،  خمططات  عن  عبارة  كانت  أم  اإلنقاذ،  أجل  من 
 يتوخى رد االعتبار هلذا املوروث التارخيي؟ وما هي خمتلف وجهات النظر بني من ير
رضورة   ير من  وبني  بالسكان،  مأهولة  تزال  ما  التي  للمباين  األسبقية  إعطاء  رضورة 
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ربط األولوية بقيمة املبنى التارخيي والعمراين، وبني من ير انعدام اجلدو من إنفاق 
أموال طائلة يف مباين يمكن إنتاج أفضل منها وبأقل تكلفة؟

1. العامرة املغربية املبنية بالرتاب
1.1. اخلصائص العامة

عامة،  بصفة  اإلسالمية  العربية  العامرة  جمال  يف  أساسيا  دورا  البناء  مواد  لعبت 
الطبائع  واختالف  اجلغرافية  الظروف  تباين  حسب  طبيعتها  ويف  أشكاهلا  يف  واختلفت 
هوائهم  مزاج  ”ويناسب  سكاهنا  عليه  ويصطلح  يتعارف  ما  عىل  مدينة  كل  والعادات. 
القصور  يتخذون  معناهم  يف  ومن  فاألمراء  والفقر.  الغنى  يف  أحواهلم  واختالف 
وكثرة  الولد  لكثرة  والغرف  البيوت  من  عدد  عىل  املشتملة  الساحة  العظيمة  واملصانع 
التابع واحلاشية. ويبنون اجلدار باحلجارة ويلحمون بينها بالكلس ويبالغون يف التنجيد 
والتنسيق وتزيني اجلدران بالنقش عىل اجلص واألصبغة إظهارا للبسطة بالعناية يف شأن 
املأو وهناک من يقترص عىل بناء سكن لنفسه وولده وال يبتغي ما وراء ذلک لقصور 
ذلک  املغربية،  العامرة  يف  املستعملة  البناء  ملواد  األوىل  املرتبة  يف  الرتاب  ويأيت  حاله.“1 
تعطي  باملقابل  فإهنا  عامة،  ونسبا  أحجاما  تشييدها  يف  تفرض  كانت  وإن  املادة  هذه  أن 
حرية كبرية ”يف تشكيل الفراغ عرب البناء واخرتاع أحجام ونسب جديدة تعيد االعتبار 
للمقياس اإلنساين باعتباره يمثل يف النهاية العامل الرئييس الذي يفرتض أن حيدد املادة 
وكانت  بالذات.“2  املادة  هلذه  املميز  اجلاميل  العنرص  عن  فضال  هذا  استخدامها،  وكيفية 
نتيجة ذلک أن انترش استعامل الرتاب يف مناطق متعددة وامتد عرب أزمنة خمتلفة، منذ آالف 
السنني قبل امليالد، بفضل مالءمته للظروف االقتصادية واملناخية. ذلک أن الرتاب يعترب 
مادة طبيعية حملية متوفرة بكثرة وهي ”رسيعة االستعامل وال تعتمد عىل أدوات معقدة أو 
باهظة الثمن. كام يوفر متاسكا داخليا للجدران، ويقاوم الريح واألمطار القوية، ويضمن 
واإلعداد  االستعامل  سهلة  مادة  كذلک  والرتاب  وللصوت.“3  للحرارة  جيدا  تكيفا 

1. .عبد الرمحن ابن خلدون، املقدمة (بريوت: دار القلم، 1978)، 510 - 511.
2. Hassan Fathy, Construire avec le peuple. Collection Hommes et Sociétés (Paris: Éditions Sindibad, 

1970), 36. 
3. André Bazzana, “L’architecture de terre au moyen-âge, considérations générales et exemples 

andalous,” in Colloque International sur l’architecture de terre en Méditerranée: Histoire et perspectives 
(Rabat: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1996), 202.
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عمليات  يف  وأيضا  والقبب  السقوف  بناء  يف  توظف  كام  األسوار،  تشييد  يف  وتدخل 
”فإن  واخلشب،  احلجارة  مثل  بعيد  من  جتلب  التي  املواد  وبخالف  والتبليط.  التمليط 
كام  املكان،  عني  من  وبسهولة  يستخرج  ما  غالبا  والطابية  الطوب  يف  املستعمل  الرتاب 
مكوناهتا  يف  وحتول  ختدم  بل  الطبيعية.  حالتها  يف  مبارشة  تستعمل  ال  األولية  املادة  أن 
الفيزيائية لضامن استقرار املادة عرب خلطها بمواد خمصبة نباتية كانت أو معدنية، مما يقلل 
والتبن  الكلس  ويلعب  الكرس،“4  ضد  املادة  مقاومة  عىل  ويساعد  التجفيف  عوامل  من 
هذا الدور بامتياز حيث يقومان بالربط بني مكونات الرتاب وبالتايل تشكيل طبقة صلبة 

ومضادة للرطوبة ولترسب املياه.
ويستخدم الرتاب يف عمليات التلبيس أي تكسية احلائط بطبقة من املالط أيام كانت 
مادته، مما يساعد عىل تقويتها ومحايتها من األمطار. كام أنه يوفر سطحا أملسا للجدران 
يمكن زخرفته وتزيينه إذا ما رغب يف ذلک.5 والرتاب مادة بنائية تتميز بالقوة والصالبة 
ألواح  بواسطة  البناء  يف  استخدمت  وقد  املعامرية،  التكوينات  داخل  مكيفا  هواء  وتوفر 
من اخلشب ختتلف يف اإلعداد وتتنوع يف االستعامل من منطقة إىل أخر. ”ومنها البناء 
بالرتاب خاصة يتخذ هلا لوحان من اخلشب مقدران طوال وعرضا باختالف العادات يف 
التقدير وأوسطه أربع أذرع يف ذراعني فينصبان عىل أساس، وقد بوعد ما بينهام بام يراه 
صاحب البناء يف عرض األساس، ويوصل بينهام بأذرع من اخلشب يربط عليها باحلبال 
ثم  صغريين،  أخريني  بلوحني  بينهام  اخلالء  ذلک  من  الباقيتان  اجلهتان  ويسد  واجلدار، 
يوضع فيه الرتاب خملطا بالكلس، ويركز باملراكز املعدة حتى ينعم ركزه وختتلط أجزاؤه، 
ثم يزاد الرتاب ثانيا وثالثا إىل أن يمتلئ ذلک اخلالء بني اللوحني، وقد تداخلت أجزاء 
الكلس والرتاب وصارت جسام واحدا، ثم يعاد نصب اللوحني عىل الصورة السابقة، 
وهكذا إىل أن تنظم األلواح كلها سطرا من فوق سطر، وينتظم احلائط كله ملتحام كأنه 
الوسيلة  باألساس  يعني  فاللوح  اب.“6  الطَّوَّ وصانعه  الطابية  ويسمى  واحدة  قطعة 
داخل  بناء.ففي  مادة  كوهنا  من  أكثر  للبناء  تقنية  عن  تدل  الطابية  بينام  البناء  يف  املعتمدة 

4. Bazzana, “L’architecture,” 178-179.
املعرفة  دار  (اإلسكندرية:  معامرية  أثرية  دراسة  الرامي،  البن  البنيان  بأحكام  اإلعالن  الستار،  عبد  حممد  عثامن   .5

اجلامعية، 1989)، 208 - 209.
6. ابن خلدون، املقدمة، 407 - 408.
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”ألواح من اخلشب يدک خليط من احلىص والرتاب واجلري. وترتفع األسوار عىل قواعد 
متتابعة، فنجد يف اجلدران آثار األعمدة التي تشد األلواح وفق املساحة املطلوبة.“7 وال 
وتركيب  املواد،  ختليط  يف  التقنية  املعرفة  من  أدنى  حدا  إال  بالرتاب  البناء  عملية  تتطلب 
اللوح، والدقة املطلوبة يف بعض جوانب البنايات. هذه املعرفة مل تستوجب، عىل الرغم 
آلخر.  جيل  من  شفويا  انتقلت  وإنام  اهلندسة،  يف  متخصصة  مدارس  وجود  أمهيتها  من 
بالتصميم  كذلک  يقومون  كانوا  بل  البناء  مواد  استعامل  عىل  البنائني  عمل  يقترص  فلم 
والتتبع أي بكل العمليات التقنية، مما جعلهم يلقبون باملعلمني، فهم البناؤون واخلرباء 
هبذه احلرفة وبأحكامها، هذا يف الوقت الذي كان صاحب نظارة املباين يتوىل اإلرشاف 

عىل مباين الدولة وإخراج األموال للنفقات عليها.8
سجلامسة  مثل  الواحات  وبمناطق  عامة  املغرب  ببالد  البناء  عمليات  اعتمدت 
فضال  بالطني،  اجلدران  متليط  من  يرافقهام  وما  والطوب،  الطابية  عىل  خاص  بشكل 
بطريقة  كثرية  مباين  تشييد  عىل  الطابية  وساعدت  والزليج.  والقراميد  صنع اآلجر  عن 
األمراء  عليها  أرشف  التي  العامئر  خمتلف  بناء  مدة  قرص  ذلک  عىل  ويشهد  رسيعة، 
األمري  522هـ/1126م رشع  سنة  يف  فمثال  املغرب.  حكم  الذين تعاقبوا عىل  والسالطني 
وأتم  ومنارته،  جامعها  وبناء  بالسور  مراكش  مدينة  إحاطة  يف  يوسف  بن  عيل  املرابطي 
ملا  579هـ/1183م  سنة  ويف  أشهر.9  ثامنية  مدة  يف  واتساعه  مساحته  عظم  عىل  ذلک  كل 
أراد يوسف بن عبد املؤمن بن عيل توسيع العاصمة املوحدية، قام هبدم السور املرابطي 
بجهة باب الرشيعة وابتدأ يف بناء أساس زياداته هبا وأمته، وأعاد بناء السور املذكور يف 
يعقوب  بنى  593هـ/1197م  سنة  ويف  البناء.10  عملية  يف  الرشوع  تاريخ  من  يوما  أربعني 
أتم  أيضا  وفيها  أبواهبا،  وركبت  سورها  وأتم  الفتح  رباط  املوحدي عاصمته  املنصور 
باب  وبناء  فاس  مدينة  حتصني  أكمل  املوالية  السنة  ويف  بالبناء،  وجامعها  مراكش  قصبة 

7. Henri Terrasse, Kasbah berbères de l’Atlas et des oasis: les grandes architectures du sud marocain 
(Paris: Édition Horizons de France, 1938), 51.

8. حممد املنوين، ورقات عن حضارة املرينيني (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1996)، 90 - 91.
9. مؤلف جمهول، احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية، حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة (الدار البيضاء: دار 

الرشاد احلديثة، 1979)، 90. 
10. أبو العباس ابن عذاري املراكيش، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب (قسم املوحدين)، حتقيق حممد إبراهيم 
الكتاين وحممد بن تاويت وحممد زنيرب وعبد القادر زمامة، منشورات اجلمعية املغربية للتأليف الرتمجة والنرش بالرباط 

(بريوت: دار الغرب اإلسالمي-الدار البيضاء: دار الثقافة، 1985)، 154.
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بني  إذ  قصرية،  زمنية  مدة  يف  اجلديد  فاس  املرينيون عاصمتهم  شيد  كام  هبا.11  الرشيعة 
جامعها األعظم يف مدة ثالث سنوات، وبنيت دور الوزراء واألسواق من باب القنطرة 
إىل باب عيون صنهاجة يف شهر شوال من سنة 669 هـ/1271 م.12 وأثناء حصاره الطويل 
عليها  السور  وأدار  املنصورة  مدينة  املريني  يوسف  يعقوب  أبو  السلطان  شيد  لتلمسان 
سنة 702 هـ/1303 م. فصارت هذه املدينة، رغم قرص مدة بنائها،”إحد مدائن املغرب 

ومن أعظم األمصار واملدن وأحفلها اتساع خطة واحتفال بناء وتشييد منعة.“13
1.2. ظهور العامرات الرتابية وتطورها بالواحات املغربية

تارخيية  عهود  منذ  املغربية  الواحات  يف  منترشة  كانت  الرتابية  العامرة  أن  يعتقد 
قديمة يصعب حتديدها بدقة، حيث يعرف عن القبائل الزناتية أهنا كانت أكثر القبائل 
تتخذ  كانت  وبالتايل  مصمودة،  وقبائل  صنهاجة  قبائل  مع  باملقارنة  استقرارا  املغربية 
سجلامسة،  مدينة  تظهر  أن  قبل  الرتاب  من  ومشيدة  حمصنة  مبان  شكل  عىل  مساكنها 
منتصف  من  ابتداء  السياسية  الساحة  عىل  األقىص،  باملغرب  إسالمية  حارضة  كأول 
أهنا  التارخيية  املصادر  جتمع  التي  املدينة  هذه  امليالدي.  اهلجري/الثامن  الثاين  القرن 
بن  و  سمكَ القاسم  أيب  بزعامة  املكناسيني  مدرار  بني  قبل  من  140هـ/757م  سنة  بنيت 
القوافل  جتارة  يف  وحتكمت  مستقلة،  إمارة  عاصمة  شكل  البداية  يف  فاختذت  واسول، 
العابرة للصحراء الكرب. فكان من نتائج ذلک أن ازدهرت املدينة، وباملقابل جلبت 
هلا هذه احلظوة أطامع كل القو السياسية املنافسة قبل أن يسيطر عليها املرابطون سنة 
شبكة  يف  واندجمت  شاسعة  مركزية  لدولة  والية  عاصمة  إىل  فتحولت  447هـ/1054م، 

وبتعاقب  آخر  إىل  سلطان  من  متناقضة  تغيريات  وشهدت  أكرب،  وسياسية  اقتصادية 
فاملوحدية واملرينية. املرابطية،  احلاكمة:  الدول 

11. أبو احلسن عيل ابن أيب زرع الفايس، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوک املغرب وتاريخ مدينة فاس 
(الرباط: دار املنصور، 1973)، 269.

12. مؤلف جمهول، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية (الرباط: دار املنصور، 1972)، 161 - 162. 
13. عبد الرمحن ابن خلدون،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب من تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من 

ذوي السلطان األكرب (بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،1981)، اجلزء السابع، 293.
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الشكل. 1: بقايا باب فاس أو الباب 
سجلامسة  مدينة  بموقع  الشاميل 

(املصدر: املؤلف).

إن املوقع اجلغرايف املتميز ملدينة سجلامسة أهلها أن تكون ملتقى تيارات احلضارة 
التالقح  وكان هلذا  األندلس.  من  أو  املرشق  من  منها  الوافدة  سواء  اإلسالمية  العربية 
احلضاري أثره الواضح عىل عامرة سجلامسة الرتابية التي متازجت فيها عنارص هندسية 
الصنهاجيني  املرابطني  دخول  من  فابتداء  التارخيية.  الفرتات  توايل  مع  تطورت  متنوعة 
األساليب  بني  الوصل  مهزة  والفنية  املعامرية  ”آثارهم  شكلت  447هـ،  سنة  لسجلامسة 
والطرز العربية باملرشق العريب ونظريهتا باملغرب األقىص.“14 ويذكر صاحب االستبصار 
أن املدينة حافظت عىل شكلها العمراين يف العهد املوحدي مع نفس العدد من األبواب 
كشفت  كام  خشبية.  ألواح  بواسطة  الطابية  من  بناؤه  تم  الذي  السور15  يف  املفتوحة 
الرتابية  للعامرة  الكبري  االنتشار  عن  املدينة  هذه  بموقع  أنجزت  التي  األثرية  التحريات 
األطليس  املحيط  من  ”ينترش  املعامري  النمط  هذا  وكان  الطابية.  عىل  أساسا  واملعتمدة 
وصحراء  العربية  واجلزيرة  الصحراء  بضفتي  مرورا  أفغانستان  هضاب  إىل  باملغرب 
قد  األثرية  األبحاث  فإن  نادرة،  التارخيية  املصادر  إشارات  كانت  وإذا  وإيران.  سوريا 
ساعدت عىل الكشف عن تقنيات البناء الرتايب،“ 16 والتي قد تكون معارصة لسجلامسة 
1404هـ/نونرب  (صفر   232 احلق  دعوة  األندليس،“  املغريب  الفن  عىل  املرابطني  ”فضل  إسامعيل،  عثامن  عثامن   .14

.27 :(1983
سعد  حتقيق  املغرب،  وبالد  ومرص  واملدينة  مكة  وصف  األمصار:  عجائب  يف  االستبصار  كتاب  جمهول،  مؤلف   .15

زغلول عبد احلميد (الدار البيضاء: دار النرش املغربية، 1985)، 163.
16. Larbi Erbati, “L’architecture de terre dans le Maroc saharien, description des géographes et 

apport de l’archéologie,” in Colloque International sur l’architecture de terre en Méditerranée: Histoire 
et perspectives (Rabat: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1996),111.
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أو سابقة عنها. وهي نفس التقنيات التي اعتمدت فيام بعد يف بناء مراكش وفاس والرباط 
ومكناس وغريها من املدن املغربية.

بعض  حتتضن  أيضا  كانت  أهنا  يستبعد  وال  حرضيا،  مركزا  سجلامسة  شكلت 
التشكيالت املعامرية املنعزلة عىل شكل قصور وقصبات، حيث يشري أبو حامد األندليس 

إىل ”أن سجلامسة كانت حماطة بمساكن حمصنة.“17
التي  زناتة  قبائل  ”إىل  املناطق  هبذه  السكني  النمط  هذا  انتشار  يف  الفضل  ويعود 
وتيدكلت  لة  ووركَ ريغ  ووادي  سوف  كواحات  الصحراء  واحات  أغلب  أنشأت 
جبال  جنوب  قصورها  تركت  الزناتية  القبائل  ”أن  خلدون  ابن  ويذكر  وتوات.“18 
زيان  وبني  بفاس  مرين  بني  املغرب،  ببالد  دول  هلا  تكونت  أن  بعد  املعقل  لعرب  درن 
بتلمسان.“19 لذلک يمكن إرجاع أصول ظاهرة القصور إىل القبائل الزناتية، خاصة وأن 
”املنزل الزنايت يتكون من عدة طوابق بينام املنزل الصنهاجي ”القباييل“ يتكون من سكن 
أريض فقط.“20 كام يمكن القول إن هذه القصور عرفت ”تأثريات رشقية ومتوسطية قبل 
والتحصني  القائمة  الزوايا  وظهور  املربعة  واألشكال  الصحون  ذات  فاملنازل  اإلسالم، 
والتنظيم البسيط ومتانة بناء األسوار ووجود النخيل واجلامل، كلها معطيات تنتمي إىل 

حوض بحر األبيض املتوسط.“21
إىل  املعقل  عرب  دخول  مع  ملحوظا  وتطورا  اتساعا  القصور  بناء  عرف  وقد 
مناطق  من  السكني  النمط  هذا  مقومات  معهم  نقلوا  أنفسهم  هؤالء  ألن  املنطقة، 
”إىل  ذلک   وأد سبق.22  فيام  زناتة  قبائل  لسكنى  جماال  كانت  التي  األوىل  استقرارهم 
الدائمة  املعامرية  التشكيالت  بذلک  فتطورت  األوىل،  البرشية  التجمعات  ظهور 
بالواحات الشبه الصحراوية حتت تأثريات حمتملة هلذه املبادالت خالل عهد الزناتيني 
الذين نظموا وقننوا التجارة الصحراوية وحتكموا أيضا يف ساكنة الفالحني املستقرين 

17. Eugène Fagnan, Extraits inédits relatifs au Maghreb, géographie et histoire (Alger: Ancienne 
Maison Bastide-Jourdan Jules Carbonel, 1924), 28.

18. Tadensz Lewiki, “Sur le titre libyco-berbère,” in Études maghrébines et soudanaises. Studio 
nadmaghrebem i sudanem (Varsovie:Publication de l’Académie Polonaise des Sciences, Comité des 
Études Orientales, 1976), 44.

19. ابن خلدون، العرب، 77.
20. Émile-Félix Gautier, le passé de l’Afrique du Nord (Paris: édition Payot, 1964), 228-9.
21. Jean Hensens, “Habitat rural traditionnel des oasis présahariennes, le qsar: problème de 

rénovation,” Bulletin Economique et Social du Maroc 114 (1969): 83.
22. حسن حافظي علوي، سجلامسة وإقليمها يف القرن الثامن اهلجري/الرابع عرش امليالدي (املحمدية: منشورات 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1997)، 116 - 117.
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املعقل  عرب  نقله  قد  املعامري  النمط  هذا  يكون  أن  يمكن  كام  املستقرين.“23  وشبه 
بسجلامسة  القصور  هندسة  أن  ذلک  العربية،  باجلزيرة  األصلية  بالدهم  من  أنفسهم 

تأثرت يف نفس الوقت بمؤثرات أندلسية ومرشقية.24
ويصعب عىل كل حال احلسم يف حتديد تاريخ دقيق لبداية ظاهرة القصور بمنطقة 
سجلامسة، ويمكن القول بأنه بعد ختريب هذه احلارضة عرفت باديتها حتصينا بواسطة 
املصادر  يف  الواردة  األوصاف  وحسب  كيلومرتات).25   128) ميال   80 بلغ  طويل  سور 
العربية، فسجلامسة إما أهنا كانت عىل شكل ”مدينة كبرية جدا واندثرت يف وقت مل حيدد، 

وإما أهنا كانت عبارة عن قصور متوالية يف منطقة معينة.“26
باملنطقة  القصور  معظم  فإن  الوزان،  احلسن  بن  حممد  رواية  عىل  وباالعتامد 
فالتجأوا  سورها  وهدموا  سكاهنا  خرهبا  ملا  سجلامسة،  مدينة  اندثار  بعد  مبارشة  برزت 
بالضواحي وبنوا قصورا خاصة هبم كان عددها يف بداية القرن العارش اهلجري/السادس 
عرش امليالدي، حوايل ثالثامئة ومخسني قرصا بني كبري وصغري. ”استوىل بنو مرين عىل هذا 
اإلقليم بعد اضمحالل مملكة املوحدين وعهدوا بحكمه إىل أقرب الناس إليهم وخاصة 
أبنائهم وظل األمر كذلک إىل أن مات أمحد (أبو العباس) ملک فاس فثار اإلقليم وقتل 
أهل البالد الوايل وهدموا سور املدينة فبقيت خالية حتى يومنا هذا وجتمع الناس فبنوا 

قصورا ضخمة ضمن املمتلكات ومناطق اإلقليم.“27
وباختصار، لقد حتكمت السلطة املركزية يف مدينة سجلامسة وجعلت منها عاصمة 
املستخلصة من جتارة  فأصبحت مواردها املالية  املغربية،  الدولة  واليات  والية من  أهم 
القوافل، وسک العملة، واملعادن، واملنتجات الفالحية والصنائع، بمثابة املداخل الرئيسية 
خلزينة الدولة والتي تستعمل كقوة مضافة ملواجهة الضائقات االقتصادية. وهذا ما جعل 
من املدينة اهلدف األول لكل حركة أو قوة تريد بسط سيطرهتا عىل املغرب عامة وعىل 

23. Idriss Saidi, “Étude Architecturale des ksour du Tafilalet, dossier d’analyse et de diagnostic,” 
Oasis Tafilalet 1 (1999): 11.
24. حممود إسامعيل عبد الرزاق، اخلوارج يف بالد املغرب حتى منتصف القرن الرابع اهلجري (الدار البيضاء: مطبعة 

النجاح اجلديدة، 1985)، 300.
25. Djinn Jacques-Meunié, Le Maroc Saharien des Origines à 1670 (Paris: Édition C. Klincksieck, 

1982), 297.
26. حممد حجي، ”املنافسة بني سجلامسة وإيليغ والدالء،“ ضمن أعامل ندوة سجلامسة تارخييا وأثريا (الرباط: مطابع 

امليثاق، 1988)، 29.
املغربية  الرشكة  األخرض (الرباط:  وحممد  حجي  حممد  وترمجة  حتقيق  إفريقيا،   وصف  الوزان،  احلسن  بن  حممد   .27

لدور النرش املتحدة، 1982)، اجلزء 2، 121. 
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التجارة الصحراوية باخلصوص. فكانت النتيجة ”أن فقدت سجلامسة وإقليمها الكثري 
من أمهيتها السياسية واالقتصادية وكانت مركزا لتمرد احلكام املحليني املدعمني من لدن 
القبائل املعقلية املحلية.“28 هذا فضال عام عرفه املغرب ككل، بام فيه منطقة سجلامسة، 
واألوبئة،  اجلفاف  سنوات  توايل  نتيجة  اقتصادية  أزمات  من  وبعدها  الفرتة  هذه  خالل 
حيث يشري ابن أيب زرع أنه يف سنة 630 هـ/1233م انترشت جماعة عظيمة ووباء كبري حتى 

خلت البالد من العباد.29

القصور  من  نموذج   :2 الشكل. 
(املصدر:  املخزنية  أو  السلطانية 

املؤلف).

2. العامرة الرتابية املغربية وحتديات احلفاظ
املتعلقة  القانونية  ترسانتها  حتيني  عىل  األخرية  السنوات  يف  املغربية  الدولة  حرصت 
االعتبار  لرد  فعالة  وأداة  مرجعيا  إطارا  تفعيلها  تم  هي  إن  تشكل  والتي  الرتاث  بحامية 
للرتاث الوطني.30 كام سعت الدولة إىل تأهيل منظومتها املؤسساتية ملواكبة مسلسل التدهور 
والتاليش التي يتعرض هلا باستمرار املعامر املبني بالرتاب عىل وجه اخلصوص. فام هو موقع 

الرتاث املعامري بالواحات اجلنوبية الرشقية ضمن برامج احلفاظ عىل الرتاث العامرين؟
2.1. القوانني الترشيعية والتنظيمية العامة للحفاظ عىل الرتاث املعامري باملغرب

منذ سنة 1912 تاريخ توقيع عقد احلامية الفرنسية عىل املغرب، سارع املقيم العام 
وهكذا  الوطني.  الرتاث  بخصوص  تصوره  لتنفيذ  القوانني  وضع  إىل  ليوطي  اجلنرال 

28. Larbi Mezzine, Le Tafilalet, contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles (Rabat: 
Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1987), 32.

29. ابن أيب زرع، األنيس، 276.
30. عبد الواحد مهداوي، دليل الرتاث الثقايف والطبيعي باملغرب (الدار البيضاء: منشورات مرايا، 2011)، 9.
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والكتابات  التارخيية  املعامل  عىل  باملحافظة  واملتعلق   31 1912 نونرب   26 ظهري  رَ  أُصدِ
املنقوشة وبأمهية محاية البقايا األثرية املرتبطة بتاريخ الدولة املغربية وكذا القطع الفنية 
يليها  وما  التارخيية  املآثر  وضع  رضورة  عىل  الظهري  أكد  كام  مجاليتها.  يف  تساهم  التي 
وضوابط  بمراسيم  وترتيبها  بتقييدها  وأيضا  املركزية  لإلدارة  اخلاصة  املراقبة  حتت 
طرحها  التي  املفاهيم  يكتنف  الذي  والغموض  الظهري  هذا  ملحدودية  ونظرا  حمددة. 
واإلجراءات املسطرية الواجب إتباعها لتنفيذ مقتضياته، فقد صدر ظهري جديد بتاريخ 
باملعامل  املحيطة  املناطق  محاية  إىل  أساسا  هتدف  تعديالت  عىل  يشتمل   1914 فرباير   13

التارخيية واملواقع التي متثل قيمة فنية.32 وبحلول سنة 1945 توقف العمل بظهري 1914 
واستبدل بظهري 21 يوليوز 1945 33 الذي أضاف مجلة من املقتضيات، خاصة ما يتعلق 
والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملواقع  التارخيية  املآثر  عىل  باحلفاظ 

واملدن العتيقة والنامذج املعامرية اجلهوية.
القوانني  حبيس  ظل   ،1956 سنة  استقالله  عىل  املغرب  حصول  من  الرغم  وعىل 
الصادرة منذ زمن احلامية إىل حني صدور القانون رقم 80 - 22 سنة 1980 واملتعلق باحلفاظ 
عىل املباين التارخيية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات، واملتضمن 
أمر تنفيذه ظهري رقم 341 - 80 - 1 بتاريخ 25 دجنرب 34.1980 وحيدد قانون 80 - 22 مسطرة 
وكذا  بالتخصيص  أو  باألصل  العقارات  من  اآلثار  عداد  يف  يدخل  ما  وترتيب  تقييد 
املنقوالت التي ينتج عن احلفاظ عليها فائدة بالنسبة لفنون املغرب أو تارخيه أو حضارته. 
وهيدف التقييد متكني الدولة من إجراء جرد شامل ملختلف مكونات الرتاث الثقايف من 
جهة، ومن تبسيط املساطر املتعلقة بالتدخل إلنقاذه من التدهور، من جهة ثانية، مع اختاذ 

كل اإلجراءات للحفاظ عىل حق امللكية الذي يضمنه القانون.
2.2. احلفاظ عىل الرتاث املعامري بالواحات يف ضوء النصوص القانونية

الرتاث  مديرية  اهتاممات  أهم   إحد املعامري،  الرتاث  عىل  احلفاظ  عملية  تشكل 
يتعلق  فيام  خاصة  كبرية  صعوبات  التدخل  عملية  وتواجه  الثقافة،  لوزارة  التابعة  الثقايف 
بالقصور والقصبات التي تدخل ضمن امللكية اخلاصة دون أن يتم تقييدها يف عداد اآلثار.

31. اململكة املغربية الرشيفة، ”ظهري 16 ذي احلجة 1330 هـ/26 نونرب 1912،“ اجلريدة الرسمية 5 (29 نونرب 1912).
32. اململكة املغربية الرشيفة، اجلريدة الرسمية 43 (27 فرباير 1914).

33. اململكة املغربية الرشيفة، ”ظهري 11 شعبان 1364 هـ/21 يوليوز 1945،“ اجلريدة الرسمية 1715 (7 شتنرب 1945).
34. اململكة املغربية، اجلريدة الرسمية 3564 (18 فرباير 1981).
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2.2.1. سياسة احلفاظ والقوانني والترشيعات الدولية
لقد أصبح االهتامم بحامية املناطق واملباين التارخيية يأخذ أبعادا عاملية منذ هناية القرن 
للحفاظ  دولية  وتوصيات  مواثيق  وضع  إىل  اهلادفة  الدعوات  ازدادت  حيث  العرشين، 
عىل الرتاث اإلنساين، وخاصة يف ظل النمو العمراين الرسيع وغريها من العوامل التي 
 املستو عىل  الصادرة  القوانني  مراعاة  إن  كبري.  بشكل  املعامرية  واملعامل  باآلثار  أرضت 
سياسات  لسن  الرئيسة  األسباب  من  كانت  الدولية  االتفاقيات  إىل  باإلضافة  الوطني 
احلفاظ. إذ تعترب القوانني والترشيعات واألنظمة التي توضع عىل مستويني األول وطني 

والثاين عاملي، هي الضابط األسايس للتعامل مع الرتاث العمراين.
وتوجيه  تنظيم  خالهلا  من  يتم  التي  العامة  األطر  بتحديد  اليونسكو  اهتمت  وقد 
من  جمموعة  بوضع  قامت  وهكذا  لإلنسانية.  الثقايف  املوروث  عىل  احلفاظ  عمليات 
االتفاقيات  هذه  وتتعامل  البنية،  تأهيل  بإعادة  ختتص  التي  واالتفاقيات  املعاهدات 
ثقافية  قيمة  ذو  تراث  وهي  جهة،  من  للسكن  أماكن  فهي  جوانب:  ثالثة  من  املباين  مع 
وتارخيية من جهة ثانية، وهي أخريا تدخل ضمن التنمية املستدامة. وأتت هذه االتفاقيات 
بدالالت عملية تساهم يف حتديد املهام واملسؤوليات والتقنيات وفق تدابري علمية وتقنية 
املحلية  تعدل ترشيعاهتا  أن  دولة  يمكن لكل  وبالتايل  متنوعة،  ومالية  وترشيعية  وإدارية 
التوصيات  هذه  يف  املحددة  العامة  األطر  عىل  باالعتامد  التارخيية  معاملها  بحامية  املتعلقة 
والتدابري. ويبقى أن ضعف االهتامم املحيل بالرتاث املعامري للواحات قلص بشكل كبري 
جدا من إشعاعها كرتاث إنساين رغم توفرها عىل املؤهالت الكافية لتصنيفها والتي ال 
تراثا  املصنفة  الوطنية  املواقع  بعض  هبا  تنفرد  التي  واملميزات  اخلصائص  عن  أمهية  تقل 

عامليا كموقع ولييل ومدينة فاس وقرص آيت بنحدو عىل سبيل املثال ال احلرص.
 1.1.2. القوانني عىل املستو الوطني

من  زاد  التصنيف،  ضوابط  وكذا  التعمري  ووثائق  بقوانني  الرتاث  قوانني  ربط  إن 
وجود  من  الرغم  وعىل  املغربية.  بالواحات  املعامري  الرتاث  عىل  احلفاظ  مساطر  تعقيد 
والكتابات  واملناظر  التارخيية  املباين  عىل  باحلفاظ  املتعلق   22-80 قانون  من   42 البند 
املنقوشة والتحف الفنية والعاديات واملتضمن أو املتعلق بتنفيذه ظهري رقم 341 - 80 - 1 
عىل  واملرتكز   1980 يونيو   11 يوم  يف  املغريب  النواب  جملس  عليه  وافق  كام   1980 بتاريخ 
ظهري 21 يوليوز 1945 والذي بموجبه سجلت كل الواحات الصحراوية كمواقع تارخيية 



Lahcen Taouchikht346

يف الفرتة ما بني 1943 و35،1953 إال أن اعتبار القرص كتجمع سكاين ذي ملكية خاصة 
احلرضي،  املدار  خارج  القصور  أغلب  وجود  الرتتيب. كام أن  ومسطرة  إمكانية  يعرقل 
حتديدها  تم  داخله  املتواجدة  تلک  وحتى  التعمري،  وثائق  ضمن  مدرجة  غري  جيعلها 

كنطاقات حممية وجب التعامل معها برصامة وفق اإلجراءات التالية:
 - عدم الرتخيص بالبناء يف املساحات التي ال تبعد عن السور اخلارجي للقصور 

والقصبات بأكثر من 20 مرتا؛
املعامري  النمط  حترتم  أن  جيب  والقصبات  القصور  داخل  البناء  أشغال  كل   -  

األصيل؛
 - منع البناء باملواد احلديثة (الصلبة)؛

 - عدم جتاوز االرتفاع املتعارف عليه واملحدد يف طابقني.
3. حتديات إنقاذ العامرة الرتابية بالواحات املغربية

3.1. عمليات الرتميم خالل القرن XIX م وفق وثائق حملية
يعترب ترميم املباين التارخيية من أهم األمور وأكثرها دقة وتعقيدا ويف إطار االهتامم 
عىل  استخدامها  يف  االستمرار  من  للتمكن  وترميمها  التارخيية  املباين  بصيانة  الرضوري 
الدوام، فإن عملية الرتميم قد اعتربت دوما من األمور اهلامة، ملا تتطلبه هذه العملية من 
خربة فنية وعلمية عالية املستو ومن جتربة راسخة. وقد اهتمت اهليئات املعنية باحلفاظ 
عىل الرتاث املعامري للواحات هبذا املوضوع والذي ترمجته االقرتاحات التي تضمنتها 
خمتلف املخططات ورد االعتبار للعامرة املبنية بالرتاب يف إطار برنامج كامل يشمل مجيع 
لقصور  احلايل  النمط  من  ويظهر  للمغرب.  الرشقية  اجلنوبية  الواحات  وقصبات  قصور 
وقصبات الواحات املغربية أهنا عرفت عدة تدخالت وإصالحات سواء من قبل قاطنيها 
امللكية،  الوثائق  بمديرية  املحفوظة  الوثائق  بعض  رصدته  ما  وهو  الدولة،  قبل  من  أو 

ومنها عىل سبيل الذكر ال احلرص:
عهده  وويل  ابنه  إىل  هشام  ابن  الرمحن  عبد  موالي  السلطان  من  جوابية  رسالة   -  
سيدي حممد يبلغه فيها بتقديم 230 مثقال إىل املسمى الربكة سيدي اليمني بن ملوک منها 

35. Sadki  Aba, “Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien, cas des ksour du 
Tafilalet,” mémoire de 3e cycle, Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, Rabat, 2003, 133. 
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200 مثقال بقصد إصالح ما تالشى من سور قصبة سيدي ملوک و30 مثقال إلصالح 
مدينة (أي مقربة) قريته وصيانتها.36

 - رسالة من الوصيف مسعود الشيباين إىل األمري سيدي حممد بن عبد الرمحن يف 
شأن إصالح قرص آبار وقرص أوالد عبد احلليم بتافياللت.37

 - رسالة من الوصيف مسعود الشيباين بشأن بعض الرتميامت والبناء املزمع إنجازه 
وتزليج  واحلجارة  باجلبس  املرصية  تبليط  الرتميم  عملية  وهتم  احلليم،  عبد  أوالد  بقرص 

أتباع الدويرية اخلارجية، فضال عن بناء محام واجلنان والقناطر...إلخ.38
موالي  السلطان  إىل  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  سليامن  موالي  األمري  من  رسالة   -  
الدار  وقرص  احلليم،  عبد  أوالد  وقرص  الرشيف،  عيل  موالي  رضيح  ترميم  هتم  احلسن 
البيضاء، وقرص بني ميمون، وقرص تعرمت، وقصبة موالي سليامن، نتيجة ملا تعرضت 
له هذه البنايات من أرضار جراء فيضانات وادي زيز. وقد كتب عىل ظهر هذه الرسالة 
عام  أجابوا  رشيد  وموالي  سليامن  ”موالي  ذلک:  يف  أُنفق  الذي  واملبلغ  به  القيام  تم  ما 
أُمروا به من تقويم إصالح رضيح موالنا عيل الرشيف بأهنم أوقفوا أرباب املعرفة عن 
إعانة  ذلک  تنفيذ  طالبني  مفصال،  حسني  ريـال   3099 منه  بد  ال  بام  مجيعه  وقوموا  ذلک 
ثالثة  به  املقدم  الصائر  وهذا  اخلائنني،  وخيانة  السيل  عودة  خوف  من  لقلوهبم  وتأمينا 

آالف ريـال وتسعة وتسعني رياال والريال بحسب مخسني أوقية.“39
 • رسالة عبارة عن تقويم لألمني أمحد الرشاط بشأن إعادة بناء قرص تغمرت واملبلغ 

املقدر لذلک.40
XX 1.2. أهم التدخالت خالل القرن 

ما  مغرب  يف  سائدا  كان  عام  خمتلفة  سياقات  ويف  العرشين،  القرن  ستينيات  منذ 
العامل  تنمية  حول  اخلطاب   تقو الستقالهلا،  البالد  استعادة  بعد  ومبارشة  احلامية،  قبل 

القروي، وهكذا جاءت تدخالت الدولة عىل شكل خمططات أمهها:

36. مديرية الوثائق امللكية، الوثيقة رقم 19795 (الرباط: دون تاريخ).

37. مديرية الوثائق امللكية، الوثيقة رقم 24008 (الرباط: دون تاريخ).

38. مديرية الوثائق امللكية، الوثيقة رقم 24009 (الرباط: دون تاريخ).
39. مديرية الوثائق امللكية، الوثيقة دون رقم (الرباط: 8 حمرم 1305 هـ/26 شتنرب 1887).

40. مديرية الوثائق امللكية، الوثيقة دون رقم (الرباط: 11 ذي احلجة 1311 هـ/14 يونيو 1894). 



Lahcen Taouchikht348

العوامل  أهم  من  القروية  املراكز  جتهيز  املخطط  هذا  اعترب   :1964 - 1960 خمطط   •
لتحديث البوادي، حيث ستكون هذه األقطاب بمثابة نقاط لنرش التقدم.41 وعىل الرغم 
من أمهية هذه الفكرة، فقد مهش املخطط السكن القروي لصالح السكن احلرضي حتت 
مربر االستعجال وضعف التحوالت االجتامعية بالوسط القروي، ولكن هذا ال ينفي 
السكن   مستو عىل  العملية  هذه  ترمجت  وانتقالية.42  متفردة  استثنائية  تدخالت  وجود 
خالل  من  التحتية  البنيات  حتسني  عىل  والعمل  الذايت  البناء  عىل  باملساعدة  يسمى  فيام 
تقديم املساعدة املالية والتقنية للسكان يف إطار عمليات االنطالقة اجلامعية أو اإلنعاش 

الوطني.43
• خمطط 1965 - 1967: جاء هذا املخطط كحل استعجايل ملخلفات فيضانات وادي 
زيز لسنة 1965، حيث قامت احلكومة بمساعدة السكان عىل ترميم أسوار بعض القصور 

املترضرة وتشييد قصور جديدة إليواء املنكوبني.
السابق،  املخطط  يف  احلاصل  النقص  تدارک  هدفه  وكان   :1972 - 1968 خمطط   •
العاملي  الربنامج  من  بدعم  الواحي  السكن  جتديد  برنامج  إطار  يف  الدولة  عملت  حيث 
للتغذية ”PAM“ عىل احلد من تدهور معامر القصور، وذلک بالقيام بتسعني ألف عملية 
تدخل يف ظرف مخس سنوات منها ثالثني ألف عملية جتديد للقصور بالواحات اجلنوبية 
الرشقية، إىل جانب بناء ستني ألف سكن أصيل. وقد أُوكلت مهمة تطبيق هذا املخطط 
ملديرية التعمري والسكن. ويف هذا الصدد، قامت الدولة بإعادة إسكان املترضرين من سد 
احلسن الداخل يف إطار ما سمي بالقر اجلديدة، والتي وصل عددها إىل عرشين قرية 
بكل من زيز األوسط وزيز األسفل. وتم متويل هذا املرشوع من قبل الدولة وخصصت 
تكلف  حني  يف  التطهري،  ووسائل  والتصاميم  الدراسات  إلنجاز  درهم  مليون  مائة  له 
دوالر.44  مليون   13 بتخصيصه  وذلک  العملية  هذه  بمراقبة  للتغذية  العاملي  الربنامج 
وعىل الرغم من طموح هذا املخطط، فقد كانت مشاريعه دون املستو املطلوب حيث 

41. Royaume du Maroc, Plan quinquennal 1960-1964 (Rabat: Ministère de l’Économie Nationale, 
1965), 260-261.

42. Direction de statistique, L’exode rurale trait d’évolution, profils et rapport avec les milieux 
d’origines (Rabat: Imprimerie El-Maarifal-Jadida, 2000), 77.

43. Royaume du Maroc, Plan quinquennal 1968-1972 (Rabat: Ministère de l’Économie Nationale, 
1978), vol. 1, 89. 
44. حممد املولودي، ”حتول السكن الواحي ورهان التنمية املحلية،“ ضمن أعامل الندوة الوطنية حول السكن الريفي، 
التحوالت وآفاق التنمية (اجلديدة 25 - 26 ماي 2006)، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 10 (اجلديدة: منشورات كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2001)،113 - 135.
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مشاريع  يف  القروض  من  جمموعة  حتويل  وتم   ،أخر دون  القصور  بعض  استفادت 
السنة  هناية  حدود  إىل  فقط  أُنجز  الذي  هو  املرشوع  ثلث  أن  كام  بالرتميم  هلا  عالقة  ال 
املالية 1972 بحيث تم بناء عرشين ألف سكن من بني ستني ألف املقررة وحتقيق مخسة 

آالفعملية جتديد من بني ثالثني ألف املربجمة.
• خمطط 1973 - 1977: انطالقا من الصعوبات التي واجهها املخطط السابق،45 جاء 
تشمل  أن  أساس  عىل  مخاسية  خمططات  ثالث  عىل  التجديد  عملية  لتمديد  املخطط  هذا 
العملية مجيع القصور بالواحات وأن يقوم الربنامج العاملي للتغذية بدعمها. ففي يوليوز 
كل  مشاركة  إىل  تدعو  أولية  ورقة  بالثقافة  املكلفة  الدولة  وزارة  وضعت   1974 سنة  من 
اجلهات يف هذه العملية، ووفق ذلک رشع قسم جرد الرتاث الثقاقي، ابتداء من أكتوبر 

من السنة نفسها بإعداد وثيقة التدخل والتي تتضمن النقط التالية:
 - يف املجال الصحي: جيب حتسني بنية األزقة لتفادي الغبار الناقل لألمراض خاصة 
تلوثها،  دون  للحيلولة  وتغطيتها  باخلرسانة  اآلبار  حاشية  بناء  وجيب  العيون،  مرض 
وجيب بناء حظائر مجاعية لتفادي مساكنة اإلنسان للحيوان، وجيب تنقية اخلرب املهددة 

لصحة اإلنسان.
 - يف جمال إنقاذ املباين التارخيية: جيب تعهد األسوار اخلارجية بالصيانة، وجيب إعادة 
متليط بعض املنازل، وجيب محاية قاعدة احليطان باحلجارة، وجيب القيام بتغيري وظائف 

بعض هذه املباين بعد جتديدها. 
كان  ما  منه  يتحقق  مل  حيث  سابقيه،  من  حاال  أفضل  يكن  مل  املخطط  هذا  أن  إال 
عمليات  عىل  التخيل  وتم  للبناء،  فارغة  أرايض  وجود  بعدم  ذلک  تربير  وتم  مسطرا، 

الرتميم والتجديد للمباين التارخيية بمربر اخلطأ يف التقديرات املالية.
• خمطط 1978 - 1980: ظل مسلسل التجاهل والتهميش أحد الثوابت يف املخططات 
السابقة، وأمام ضعف املنجزات وخاصية تفرق السكن يف الواحة والتي اعتربها خمطط 
1978 - 1980 عوائق حتول دون حدوث حتوالت سكنية، تبنى هذا املخطط مناهج تدخل 

جديدة ركزت باألساس عىل إنتاج املواد املحلية وإنعاش البناء الذايت وكهربة القصور 
وترصيف أزقتها. إال أن هذه العملية تبقى دون جدو للحد من تدهور النمط املعامري 

45. Royaume du Maroc, Plan quinquennal 1973-1977 (Rabat: Ministère de l’Économie Nationale, 
1978), vol. 2, 34. 
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الواحي، لكوهنا تدخالت جزئية ومتقطعة زمنيا ومشتتة جماليا. وهكذا مل تستطع أن حتول 
دون تدهور القرص خاصة إذا اعتربنا طبيعته املركبة وغياب دراسات معمقة كفيلة بإجياد 
رد  شأهنا  من  هادفة  إسرتاتيجية  وضع  وبالتايل  التدهور،  هلذا  احلقيقية  للعوامل  احللول 
 االعتبار هلذا الرتاث املعامري واحلد من وترية تدهوره وإعادة هيكلته والرفع من مستو

التجهيزات هبا واحلث عىل إصالحها وترميمها.
 3. حتديات تأهيل العامرة املغربية املبنية بالرتاب

 1.1. تدخالت وزارة الثقافة
ضمن  وتأهيله  الواحي  املعامري  الرتاث  عىل  احلفاظ  الثقافة  وزارة  وضعت 
وثيقة   1974 يوليوز  يف  أعدت  حيث   1977  -  1973 اخلاميس  املخطط  يف  أولويتها 
تتشكل  جلنة  أنشأت  اهلدف  هذا  ولتحقيق  إلنقاذه.  التدخل  بغية  الرتاث  هذا  حول 
وزارة  والبيئة،  السياحة  والسكنى،  التعمري  الثقافية،  الشؤون  هي:  خاليا  ست  من 
أن  غري  اجلهوي،  التنموي  واملخطط  العمومية،  واألشغال  الفالحة  الداخلية، 
سنوات،  عرش  من  أزيد  مرور  املرشوع.وبعد  هذا  حتقيق  دون  حالت  مالية  إكراهات 
العاملي الرتاث  الئحة  ضمن  بنحدو  آيت  قرص  تسجيل   1987 سنة  اليونسكو  أعلنت 

الثقافة  وزارة  أنشأت  نفسها  السنة  ويف   .“Patrimoine Mondial de l’UNESCO”  
بورزازات  تاوريرت  قصبة  داخل   “PNUD” للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بتعاون 

مركز ترميم وتأهيل مناطق األطلس واجلنوب.
 “CERKAS: Centre de restauration et de réhabilitation des zones atlasiques et 

sub-atlasiques.” 
وكانت من األهداف املسطرة لربنامج األمم املتحدة:

- ترميم قرص آيت بنحدو وجعله معلمة ثقافية وسياحية؛
- املحافظة عىل مهارات الصناعة التقليدية هبدف إعادة إنتاج البناء الذايت املحيل؛

- حتسيس السلطات والسكان برضورة رد االعتبار للسكن التقليدي بالواحات. 
جمموعة  برجمة  متت  العشوائي،  السكن  من  للحد  الوطني  الربنامج  تنفيذ  إطار  ويف 
القصور  تأهيل  أجل  من   أخر وجهات  الثقافة46  وزارة  من  بتمويل  التدخالت  من 

46. Aba, Urbanisme, 176.
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واملحافظة عليها. ومن بني القصور التي استفادت من اإلصالح أذكر بشكل خاص قرص 
الكبرية  والدار  الرئييس  واملدخل  اخلارجية  األسوار  الرتميم  عملية  مهت  حيث  الفيضة، 
(األبواب، الساحة، املشور الصغري، فناء املدخل وغرفه، السقوف، احلامم والرياض) مع 
باعتبار  املحيل  للرتاث  متحف  إىل  ترميمه  بعد  القرص  حتول  وقد  صحية.  مرافق  إحداث 
 أمهيته التارخيية واحلضارية باملنطقة واعتبارا للدور الذي يلعبه املتحف سواء عىل مستو

التعريف بمقومات املنطقة الثقافية والطبيعية أو عىل مستو التنمية السياحية للمنطقة. 
 1.2. تدخالت الوكالة الوطنية للحد من السكن غري الالئق

املخطط  إطار  يف   1984 سنة  الالئق  غري  السكن  ملحاربة  الوطنية  الوكالة  أُحدثت 
اخلاميس 1981 - 1985 وتتمتع باالستقاللية املالية وختضع للوصاية اإلدارية والتقنية لوزارة 
اإلسكان،47 وهدفها األسايس هو حماربة أحياء الصفيح والسكن العشوائي. وتدخلت 
هذه الوكالة بالواحات املغربية من خالل رد االعتبار لعدة قصور منها: قرص تاركة، قرص 
أبو عام، قرص الفيضة وقرص إگلميمن بگلميمة. ومن أهم العمليات التي تم انجازها 
عىل مستو هذه القصور والتي أرشف عليها مكتب دراسات بلجيكي ”Patteet“ يمكن 

ذكر ما ييل:
 - تدعيم أساسات األسوار؛

 - ترميم النقط األكثر ترضرا بالقرص؛
 - محاية وتقوية السور املحيط بالقرص؛

 - تزويد القرص بالتجهيزات األساسية من ماء وكهرباء ورصف صحي؛
 - إنشاء ساحات ومنافذ جديدة وخلق نقط إلضاءة القرص.

1.3. تدخالت وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية املجالية
4.3.1. الشطر األول

املجاورة  الكريم  عبد  موالي  قصبة  ترميم  يف  الرشوع  تم   1999 سنة  من  انطالقا 
وإصالح  واملمرات  األزقة  تبليط  العملية  مهت  حيث  الرشيف،  عيل  موالي  لرضيح 
يف  الرشوع  تم  نفسه  وباملبلغ  درهم.  ونصف  ماليني   6 بلغت  بتكلفة  بناية   170 حوايل 

47. حممد السنويس، أضواء عىل قضايا التعمري والسكنى باملغرب (الدار البيضاء: دار النرش املغربية، 1988)، 140 - 141.
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إنجاز  وكذا  القرص،  وأبراج  واجهات  صيانة  خالل  من   2003 سنة  عام  أبو  قرص  ترميم 
شبكة التطهري الصحي، وإعادة متليط جدران القرص، وتقوية أساس اجلدران باحلجارة 

وتدعيم األسقف املهددة باالهنيار.
4.3.2. الشطر الثاين

وبلغت  أرسة   160 حوايل  تقطنه  الذي  أخنوس  قرص  من  كل  الشطر  هذا  شمل 
وقدرت  أرسة   35 تسكنه  الذي  احلليم  عبد  أوالد  قرص  وأيضا  درهم،  ماليني   8 تكلفته 
 2011 يونيو  شهر  يف  معا  القرصين  ترميم  أشغال  بدأت  وقد  درهم.  ماليني   5 بـ  تكلفته 
إال أن املالحظ يف هذه األشغال عدم احرتامها للمعايري املعتمدة يف الرتميم حيث دعمت 
جوانب األسوار بمواد حديثة من اإلسمنت واحلديد الصلب والتي تم تكسيتها بمالط 
من الطني. كام شمل الرتميم األجزاء التي ال تعاين من التدهور بل وهدمت أجزاء من 
بعض  أُدخلت  كام  وغريها،  باحلجارة  املحملة  اآلليات  بعض  دخول  لتمكني  السور 

املكونات املعامرية والعنارص الزخرفية اجلديدة عىل هذه األسوار.
 1.4. تدخالت وكالة العمران

تابعة  مؤسسات  عدة  بني  اندماج  بمثابة  وهي   2003 سنة  املؤسسة  هذه  أُحدثت 
لوزارة اإلسكان والتعمري، بغية تقليص عددها وتفعيل جهودها. ويف إطار إسهامها يف 
تقنية  بطاقات  يتضمن  معلوماتيا  برناجما  أنجزت  الواحات،  قصور  تأهيل  وإعادة  ترميم 
لتشخيص احلالة الراهنة لكل قرص اعتامدا عىل الرواية الشفوية كمصدر وحيد للتاريخ 

وهو ما حيول دون حتديد القيمة املعامرية والتارخيية للقصور.
وكحصيلة لكل التدخالت، يمكن القول إهنا قد اتسمت باالنتقائية ومل تستفد منها 
أخنوس،  الكريم،  عبد  موالي  الفيضة،  هي  قصور  مخسة   سو الزمن  من  عقدين  طيلة 
أوالد عبد احلليم وأبو عام. كام انحرصت هذه التدخالت يف إصالح جماالت حمدودة هي:
- بعض املرافق العامة داخل القرص كاملدخل الرئييس واملسجد والساحة العمومية؛

- املمرات الرئيسية مع إعادة تأهيلها وترصيفها؛
نظرا  املجاورة  البنايات  عىل  خطر  من  تشكله  ملا  برتميمها  للسقوط  اآليلة  املباين   -

لتشابک اجلدران؛
- إنشاء شبكة لترصيف مياه األمطار ملا هلا من تأثري عىل املعامر املبني بالرتاب؛ 
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- إسناد وظائف جديدة ملرافق ختلت عن أدوارها األصلية.
بالبطء  بالواحات  املغربية  الرتابية  العامرة  عرفتها  التي  التدخالت  كل  اتسمت 
واالنتقاء وعدم إرشاک السكان القادرين عىل ضامن الصيانة الدائمة هلذه العامرة، تظل 
هلذه  باإلمكان  وكان  القصور.  تعمري  إعادة  عىل  مشجعة  وغري   جدو ودون  ظرفية 
التدخالت أن تعرف صدً طيبا وربام نجاحا أفضل لو تم الترسيع من وترية التدخل 
تأهيلها  وإعادة  مساكنها  لرتميم  هلا  العون  ومد  الساكنة  رأي  االعتبار  بعني  واألخذ 
رشيطة أن حترتم الضوابط واألشكال اهلندسية املميزة لعامرة الواحات. ويتطلب كل هذا 
األمر إنشاء جهاز متخصص يسهر عىل قيادة وتسيري وتنسيق كل عمليات رد االعتبار، 
وتزويده بكل اإلمكانيات املادية واملوارد البرشية حتى يؤدي مهمته عىل الوجه األكمل 

خاصة وأن النظرية األحادية ملعامر القرص أبانت عن حمدوديتها وفشلها. 
ملخص ملختلف التدخالت وفق نقط القوة ونقط الضعف

سلبياهتاإجيابياهتاعمليات التدخلاجلهة املتدخلة

وزارة الثقافة
ترميم ثالثة قصور 
تارخيية وتوظيفها 

يف األنشطة الثقافية 
والسياحية،

املحافظة عىل مهارات 
الصناعة التقليدية، 
وحتسيس السلطات 
والسكان برضورة 
رد االعتبار للسكن 
التقليدي بالواحات

عدم استمراريتها 
لتشمل معظم قصور 

الواحات، وعدم 
االستفادة من دعم 
اليونسكو لتعميم 

تصنيف املعامل املهمة 
ضمن الرتاث اإلنساين

الوكالة الوطنية 
للحد من السكن 

غري الالئق

تقوية األسوار، ترميم أربعة قصور
ربط القصور باملاء 

والكهرباء والتطهري 
الصحي، خلق 

ساحات ومداخل 
جديدة

تدخالت جزئية 
ومؤقتة ومن جانب 
واحد (عدم إرشاک 

جهات أخر وخاصة 
السكان املقيمني)

وزارة اإلسكان 
والتعمري 

والتنمية املجالية
ترميم بعض القصور 
العلوية ”املخزنية أو 

السلطانية“

تدعيم األسوار 
ومتليطها، إنجاز شبكة 

التطهري الصحي 

عدم احرتامها للمعايري 
املعتمدة يف الرتميم 
اخلاص بالعامرة الرتابية

بطاقات تقنية وكالة العمران
لتشخيص احلالة 
الراهنة لكل قرص

جد حمدود واقتصاره التوثيق املعلومايت
عىل الرواية الشفوية



Lahcen Taouchikht354

 1.5. مستقبل العامرة الرتابية باملغرب
حلاجات  مواكبتها  وعدم  نظرالقدمها  وباحلساسية  باهلشاشة  الرتابية  العامرة  تتسم 
يعيش  املايض  يف  كان  أن  بعد  النووية  بأرسته  االستقالل  يف  ورغبته  العرصية  اإلنسان 
ضمن العائلة واجلامعة، مما جعلهاته العامرة تفقد الكثري من جاذبيتها ورونقها، وبالتايل 
يأخذ  وأن  السابقة  التجارب  من  يستفيد  أن  املستقبل  يف  تدخل  أي  عىل  رضوريا  أصبح 

بعني االعتبار املتغريات اجلديدة ومنها:
الرتاث  من  جزءا  تشكل  ألهنا  القديمة  األثرية  املباين  لصيانة  األولوية  إعطاء   -  
الساكنة  من  تبقى  ما  توطني  عىل  ذلک  يساعد  وبالتايل  خاصة،  واملغريب  عامة  اإلنساين 

وحيافظ عىل الطابع العمراين األصيل هلا؛
 - إعادة توظيف بعض القصور والقصبات املهجورة مع مراعاة األسس املعامرية 

وضوابط عمليات إعادة التأهيل باحرتام القيمة الفنية والتارخيية لتلک املباين؛
 - يعترب التوظيف السياحي أحد االجتاهات التي تساعد عىل املحافظة عىل العامرة 
تنظيم  خالل  من  وذلک  والفنية،  املعامرية  خصوصياهتا  تشويه  عدم  أساس  عىل  الرتابية 

مسارات السياحة الثقافية واإليكولوجية وهي متنوعة ومنها عىل سبيل املثال:
  - مسار املواقع األثرية: ينطلق من موقع سجلامسة ليشمل أهم املواقع املوجودة 
بباقي الوحات املغربية والتي تعود إىل كل الفرتات التارخيية (فرتة ما قبيل التاريخ، فرتة 

ما قبل اإلسالم، والفرتة اإلسالمية)؛ 
التارخيية  والقصبات  القصور  املسار  هذا  يتضمن  والقصبات:  القصور  مسار   -   

اهلامة بمنطقة اجلنوب الرشقي املغريب؛
  - مسار الزهد والتصوف: هيم الزوايا واألرضحة الكثرية التي تزخر هبا املنطقة مثل 

الزاوية النارصية بتامكروت وغريها؛
  - مسار اخلزائن العلمية: لإلطالع عىل جمموعة مهمة من املخطوطات واملطبوعات 

احلجرية، فضال عن املطبوعات السلكية والوثائق املحلية؛
ومنها  املتبقية  التقليدية  الصنائع  معامل  زيارة  وهيم  احلرفية:  املنتوجات  مسار   -   
دبغ  معامل  اخلشبية،  األواين  صناعة  ورشات  املنزلية،  الفخارية  األواين  صنع  معامل 
نسج  معامل  النخيل،  سعف  منتوجات  البلدي،  واآلجر  اجلري  صنع  معامل  اجللود، 
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الرخامية،  األحجار  من  األواين  وتصنيع  صقل  معامل  الورد،  تقطري  ورشات  الزرايب، 
إىل آخره.

  - مسار الذاكرة التارخيية: يشمل زيارة مواقع النقوش الصخرية، ومواقع املعارک 
ذات  واألماكن  الفرنسية،  االحتالل  قوات  ضد  املنطقة  سكان  خاضها  التي  البطولية 

الرمزية اجلامعية وغريها.
  - مسار املنتزه الطبيعي: قصد االستمتاع باملناظر الطبيعية اخلالبة واملتنوعة والتي 
كوكب  سطح  عىل  املوجودة  بتلک  والفلک  اجليولوجيا  علامء  شبهها  تضاريس  تضم 
وسواقي  وأودية  املختلف،  واملنتوج  البديع  الشكل  ذات  النخيل  وواحات  املريخ، 
وسدودا تلية ذات أشكال متباينة، والكثبان الرملية الذهبية، وبحريات موسمية ومنابع 

مائية عذبة، ومقالع األحجار الرخامية واملناجم املعدنية.

الطينية  العامرة  ترميم   :3 الشكل. 
يف  وتأهيلها  تاوريرت  بقصبة 

ورزازات (املصدر: املؤلف).
 

خالصة
هبا  أحلقت  وبرشية  طبيعية  لعوامل  القدم  منذ  املغربية  الرتابية  العامرة  تعرضت 
أرضارا متباينة يف مكوناهتا املعامرية، بل وأدت إىل اندراس بعضها. وتتجىل هذه العوامل 
خاصة يف الفيضانات املتكررة والعنيفة لألودية إضافة إىل الرصاعات القبلية. وشملت 
واملرافق  اخلارجية  األسوار  وخاصة  األصيلة  العامرة  هذه  كلمكونات  األرضار  هذه 
ظف بعضها ألداء مهام جديدة. كام أن تدخالت الدولة اقترصت عىل  الداخلية التي وُ
قصور وقصبات بعينها واملسامة ”السلطانية أو األمريية،“ وعند السكان املحليني فإن بناء 
قرص جديد يبقى األمل وأهون من ترميم وصيانة ما تالشى من قرص قديم. بل أصبحت 
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فوقه  وربام  القرص  أسوار  خارج  الفردية  الدور  بناء  هي  العرشين  القرن  هناية  يف  املوضة 
وبجانبه. هذه الظاهرة التي تطورت أكثر يف بداية القرن احلايل بفعل هجرة أغلب قاطني 

القصور للسكن يف املدن املجاورة أو البعيدة طلبا حلياة أفضل.
ظلت  باالندثار،  املهدد  الرتاث  عداد  يف  البنيان  هذا  فيه  صار  الذي  الوقت  يف 
شملها  التي  القصور  أن  كام  املعنية.  اجلهات  بني  خالف  وحمل  حمدودة  جد  التدخالت 
والصيانة.  الرتميم  إىل  حتتاج  التي  واملواقع  املعامل  مع  باملقارنة  جدا  قليلة  تبقى  التدخل 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التدخالت ال تتطلب وسائل وإمكانيات ضخمة أو دراسات 
جد متقدمة، فاملواد األولية املتمثلة يف الرتبة الطينية واحلجارة واخلشب وغريها موجودة 
بكثرة يف عني املكان، فضال عن وفرة اليد العاملة الرخيصة واملتخصصة يف البناء بالطابية.

بالواحات  املعامري  الرتاث  عىل  احلفاظ  مسؤولية  أن  عىل  التأكيد  وختاما يمكن 
املغربية، هي مسؤولية مجاعية ومشرتكة تتحمل فيها الدولة ممثلة يف القطاعات املعنية هبذا 
الرتاث فضال عن اجلامعات املحلية والسلطات املحلية قسطا أكرب، بينام يتحمل القسط 
التحسيس  أجل  من  الرتاث  هبذا  املهتمة  الفعاليات  وكل  املدين  املجتمع  مجعيات  املتبقي 
بأمهية هذا اإلرث التارخيي وبالتايل املسامهة يف صيانته وترميمه ويف توظيفه خلدمة التنمية 

املستدامة. 
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ملخص: العامرة املغربية املبنية بالرتاب وحتديات املحافظة والتأهيل
يأيت الرتاب يف املرتبة األوىل ملواد البناء املستعملة يف العامرة املغربية، ذلک أن هذه املادة وإن كانت تفرض 
يف تشييدها أحجاما ونسبا عامة، فإهنا باملقابل تعطي حرية كبرية يف تشكيل الفراغ عرب البناء واخرتاع أحجام 

ونسب جديدة، كام أهنا تتميز بالقوة والصالبة وتوفر هواء مكيفا داخل التكوينات املعامرية. 
يف الوقت الذي صار فيه هذا البنيان يف عداد الرتاث املهدد باإلندثار، ظلت التدخالت جد حمدودة وحمل 
خالف بني اجلهات املعنية. كام أن املباين التي شملها التدخل تبقى قليلة جدا باملقارنة مع املعامل واملواقع التي 
حتتاج إىل الرتميم والصيانة. وتبقى مسؤولية احلفاظ عىل هذا الرتاث، مجاعية ومشرتكة تتحمل فيها القطاعات 
العمومية واجلامعات الرتابية والسلطات املحلية قسطا أكرب، بينام يتحمل القسط املتبقي مجعيات املجتمع املدين 
وكل الفعاليات املهتمة من أجل التحسيس بأمهية هذا اإلرث التارخيي وإعادة االعتبار إليه ويف توظيفه خلدمة 

التنمية املستدامة.
القصور،  التأهيل،  املعامري،  الرتاث  احلفاظ،  الصيانة،  بالرتاب،  املبنية  العامرة  املفتاحية:  الكلامت 

الواحات سجلامسة.
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Résumé: L’architecture marocaine construite avec la terre battue et défis de la 
conservation et de la réhabilitation

La terre battue était désormais la plus utilisée dans l’architecture marocaine; de sorte 
que ce matériau, même si il impose des grandes proportions d’habitat, il permet une liberté 
dans la formation du vide et dans l’invention de nouvelles tailles et de rapports. Il est 
également caractérisé par sa force, sa rigidité et offre une climatisation naturelle à l’intérieur 
des bâtiments. 

Bien que l’architecture oasienne constitue une composante de notre patrimoine qui 
risque de disparaître à tout moment, les opérations de la sauvegarder et de la mettre en 
valeur demeurent très faibles. Et effet la préservation ce patrimoine et son intégration dans le 
processus de développement durable, est une responsabilité commune et partagée entre les 
secteurs publics, les collectivités territoriales et les autorités locales; ainsi que les ONG et 
tous les intervenants intéressés. 

Mots-clés: Terre battue, architecture, preservation, réhabilitation, ksours, oasis, sijilmassa.

Abstract: Moroccan architecture built with clay and challenges of conservation 
and rehabilitation

The clay was ever the most used in Moroccan architecture; so that this material, even 
if it requires large amounts of habitat, it allows freedom in forming the vacuum and in the 
invention of new sizes and ratios. It is also characterized by its strength, rigidity and provides 
natural air conditioning inside the buildings.

Although the oasis architecture is a part of our heritage that could disappear at any 
time, the operations of the safeguard and enhance remain very low. And indeed preserve 
this heritage and its integration in the process of sustainable development, is a common and 
shared responsibility among the public institutions and local authorities; as well as NGOs and 
all interested stakeholders.

Keywords: Clay, Architecture, Preservation, Rehabilitation, Ksours, Oasis, Sijilmassa.

Resumen: Arquitectura marroquí construida con arcilla y desafíos de conservación 
y rehabilitación

La arcilla era ahora el más utilizado en la arquitectura marroquí; de modo que este 
material, incluso si se requiere grandes cantidades de hábitat, que permite la libertad en 
la formación del vacío y en la invención de nuevos tamaños y proporciones. También se 
caracteriza por su resistencia, rigidez y ofrece aire acondicionado natural en el interior de 
los edificios.

Aunque la arquitectura oasis es una parte de nuestro patrimonio que podría desaparecer 
en cualquier momento, las operaciones de la salvaguardia y mejorar siendo muy baja. Y, en 
efecto preservar este patrimonio y su integración en el proceso de desarrollo sostenible, es 
una responsabilidad común y compartida entre el públicos sectores y las autoridades locales; 
así como ONG y todas las partes interesadas.

Palabras clave: Arcilla, arquitectura, preservación, rehabilitación, ksours, oasis, 
sijilmassa.


