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The reality of Moroccan oases today has become disturbing, the
situation of many of them predicts accelerating and
multidimensional consequences. The irrational exploitation of
natural resources, especially water resources, which are already
experiencing natural constraints due to successive years of
drought and the growing phenomenon of desertification, warns
the disappearance of a very important national heritage, but in
return of that, they are unique in the qualifications of a multitourist character. if they are well mobilized and valued, to create a
developmental dynamism that restores the oasis to its position
and creates good conditions for stability and local development. In
order to achieve both goals (preserving and developing the oasis),
the state has planned a set of programs and strategies directed for
this purpose. However, despite the constraints and flaws that it
experienced, it remains necessary, and requires concerted efforts
from the various stakeholders and those interested in
oasitic natter to protect these areas and restore consideration to
them.
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امللخص:
لقد أصبح واقع الواحات املغربية اليوم مقلقا ،فوضعية الكثري منها تنبئ بعواقب متسارعة ومتعددة األبعاد.
فاالستغالل الالعقالين للموارد الطبيعية ،وخاصة املوارد املائية ،واليت تعيش أصال اكراهات طبيعية بسبب توايل
سنوات اجلفاف وتنامي ظاهرة التصحر ،ينذر ابنداثر موروث وطين مهم جدا ،لكن يف مقابل ذلك فنفس هذه
الواحات تنفرد مبؤهالت ذات صبغة سياحية متعددة قادرة؛ يف حالة تعبئتها وتثمينها بشكل جيد؛ من خلق
دينامية تنموية تعيد للواحة مكانتها وختلق ظروف استقرار وتنمية حملية جيدة .ومن أجل حتقيق الغايتني معا
(احلفاظ على الواحة وتنميتها) سطرت الدولة جمموعة من الربامج واالسرتاتيجيات املوجهة هلذا الغرض ،ورغم ما
اعرتاها من بعض االكراهات واخللل إال أهنا تبقى ضرورية ،وتستلزم تظافر اجلهود من خمتلف املتدخلني واملهتمني
ابلشأن الواحي حلماية هذه اجملاالت واعادة االعتبار هلا.
الكلمات املفتاحية :واحة ،موارد مائية ،سياحة ،تنمية مستدامة.

مقدمة:
لقد أصبحت التنمية الشاملة غاية جل بلدان العامل ،لكن األمر يتطلب تعبئة كل االمكانيات واملوارد املتاحة بطريقة
عقالنية .واملغرب كغريه من دول العامل انطلق منذ سنة 1956م يف البحث عن منوذج تنموي اقتصادي واجتماعي خصوصية
وحيافظ له عن هويته .لذلك وضعت جمموعة من املخططات ،واخليارات االسرتاتيجية اليت اعتربت منعطفا حامسا يف السياسة
االقتصادية للبالد .وقد لوحظ االهتمام الكبري ابلسياحة كركيزة مهمة من ركائز التنمية االقتصادية ،وهذا تدفعه جمموعة من العوامل
املساعدة واملتمثلة يف مؤهالته السياحية املختلفة (طبيعيا ،ثقافيا ،اترخييا .)...ومن اجملاالت اليت كانت ضمن هذا االهتمام
التنموي يف اجملال السياحي جند الواحات اجلنوبية ،اليت عرفت يف السنوا األخرية تناميا ملحوظا هلذا النشاط ،وهذا قد يفسر
مبجموعة من العوامل ذات الطابع احمللي أو الوطين والدويل .لكن إذا نظر هلذا التوجه كحل أمام الواقع املقلق هلذه الواحات ،فإنه
يف املقابل يضع الواحات أمام حتد كبري متمثل يف خلخلة التوازانت املوروثة ،واليت ترتبط مبوارد الواحة ،وخاصة املياه اليت تعترب
العمود الفقري هلذه اجملاالت .وهنا تطرح اشكالية كربى تتمثل يف مدى إمكانية اجلمع بني البعد التنموي ،خاصة املرتبط
ابالستثمارات السياحية ،والبعد البيئي ،املتمثل يف محاية املوارد املائية للواحة .ومن التساؤالت اليت ترتبط بشكل وثيق إبشكالية
املوضوع هي كيف ميكن توجيه املؤهالت السياحية ابلواحات حنو استقطاب سياحية تالئم واقع الواحة؟ مث ما االكراهات اليت
تواجه االستثمار السياحية ابجملاالت الواحية؟ وهل من سبيل لتجاوزها وجعل السياحة قاطرة تنموية مساعدة ال مدمرة؟
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أوال -الواحات املغربية بني املاضي املشرق ،واحلاضر املقلق
أ -األمهية التارخيية للواحات املغربية
قبل التطرق للحديث عن اتريخ الواحات املغربية البد من االشارة إىل أن حتديد مفهوم الواحة ليس بذلك األمر املطلق،
وهذا راجع ابألساس إىل تعدد األبعاد احملددة للواحة ،فمن الناحية الوصفية حنن أمام حزام أخضر به ماء وسط مناطق قاحلة ،كما
أن للواحة بعد مرتبط مبستوايت الزراعة ،بني النخيل واألشجار املثمرة والزراعات ،أما البعد الثالث فمرتبط مبنظومة العالقات اليت
تربط االنسان الواحي مبجاله ،وهي عالقة أتثر وأتثر .الواحات املغربية متثل  15%من مساحة املغرب االمجالية ومتثل هبا املوارد
املائية  7,5%من جمموع املوارد املائية .وال أحد ينكر الدور واملكانة اليت اضطلعت هبا الواحات املغربية ،سواء على املستوى
السياسي ،واملتمثل يف اعتبارها منطلقا لكثري من األسر اليت حكمت املغرب ،كالدولة السعدية والعلوية على سبيل املثال (العرب،
 ،)2017وابلتايل فبناء اتريخ الدولة املغربية كان للواحات الدور األبرز فيه .كذلك سامهت من الناحية التجارية بشكل كبري
كمحطات اسرتاتيجية يف طريق القوافل الصحراوية ،وهذا ما جعلها تشكل جسر تواصل بني شعوب افريقيا جنوب الصحراء
ودول حوض البحر األبيض امل توسط ،هذه املكانة املتعددة األبعاد جعلها جماالت استقرار بشري مهم ،وما سجلماسة بتافياللت
إال مثال عن هذا االستقرار التارخيي هبذه اجملاالت .لكن ال جيب اغفال أمهية املاء يف اختيار جمال االستقرار هبذه الواحات ،وهي
الفكرة اليت أشار إليها أمحد مزاين ،حيث اعترب ظهور الواحات يف حد ذاهتا راجع لعيون متفجرة أو أودية جارية ،بل وربط
استمرار الواحة ابستمرار وجود املاء ومدى القدرة على السيطرة عليه (مزاين .)1999 ،ومما ال شك فيه أن اجملتمع الواحي
استطاع خلق توازن بني حاجياته من املوارد الطبيعية  ،وعلى رأسها املاء ،وواقع الواحة املتسم يف الغالب ابلندرة .وابلتايل فقد متكن
االنسان الواحي من اكتساب مهارة التكييف ،ومراكمة خربات جعلته قادرا على متلك جماله وابداع آليات تطويعه .ليصبح دون
تنظري بل ابملمارسة سباقا لتطبيق ما يتداول اليوم "التنمية املستدامة" .ومنها ابداع ترشيد استغالل املياه وتوزيعها على املستفيدين
بشكل دقيق وآبليات وتقنيات حملية (مزاين ،تدبري املاء عند سكان الواحات الصحراوية.)2009 ،
خريطة المجاالت الواحية بالمغرب

()2002 ،Fenêtres sur le territoire Marocain

خريطة الطريق التجاري الواحي سجلماسة – غانا عبر درعة
(حافظي علوي)1997 ،

وهنا نشري أن الواحات املغربية هلا غىن طبيعي وسياحي مهم جدا ،جعل الواحات تساؤل اجلميع ،وخاصة اجلهات
املسؤولة ،عن أي اسرتاتيجية لتدبري أجنع ملؤهالت الواحات ،واليت قد تغيري تلك النظرة النمطية حول الواحات كمجاالت هشة
وأوساط طاردة.
ب -الواحات املغربية والتحوالت املتسارعة
تعيش الواحات املغربية اليوم جمموعة من التحوالت اليت مست هويتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية واملعمارية،
هذه التحوالت هتدد وبشكل كبري العمود الفقري هلذه اجملاالت واملتمثل يف مواردها املائية .وقد ال نستغرب إذا وجدان اليوم نسبة
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 تقرير اخلمسينية 2005 الربانمج الوطين إلنقاذ وهتيئة الواحات 2006وجل هذه التقارير جندها تستعجل التدخل إلجياد حلول واقعية وجذرية لقضااي الواحات (اكرميي.)2020 ،
إىل جانب ما سبق فالواحات املغربية تعيش تغريات سوسيولوجية مهت منط العيش والسكن وكذلك أنشطة الدخل املايل،
حيث أن تراجع املوارد املائية ،ألسباب عدة ،تزايد االهتمام ابلعمل الوظيفي و اهلجرة إىل اخلارج أو حنو املدن الكربى وابلتايل
أصبحت الواحة جماال لاللتقاء العائلي واألسري خالل املناسبات.
اثنيا -السياحة الواحية ابملغرب بني تنوع املؤهالت ،وإكراهات االستثمار
أ-املؤهالت السياحية الواحية ابملغرب وعالقتها ابملاء
إذا كان املاء يشكل العمود الفقري للمجاالت الواحية املغربية ،فإنه كذلك مكن هذه األخرية من مؤهالت ذات طابع
سياحي مهم ،فاحلديث عن بعض اجملاري املائية املهمة هبذه الواحات (كزيز وغريس ودرعة )...هو حديث عن جمال للتنوع
البيولوجي يف النبيت والوحيش ،وابلتايل مناطق ذات أمهية بيلوجية وإيكولوجية (اخلليفي .)2016 ،كما تتوفر هذه اجملاالت على
بعض العيون املتعددة األدوار؛ استشفائية كحامة موالي علي الشريف الواقعة حوايل عشرين كيلومرتا من مدينة الريش .وحامات
موالي هاشم اليت تبعد على نفس املدينة السابقة بـ  15كلم) .وعيون ذات طابع استجمامي كالعني الزرقاء قرب مدينة الراشيدية
وضاية مرزوكة أو السرجيي قرب مدينة مرزوكة ،وهي تش تستقطب أنواعا من الطيور النادرة (املولودي و احمرزي .)2016 ،أما من
الناحية الثقافية واملعمارية ،فاملوروث األثري الذي كشفت عنه بعض التنقيبات مبوقع سجلماسة أثبت أن هذه املدينة مثلت منوذجا
للمدينة املغربية الوسيطية اليت استطاعت تدبري املسألة املائية ،وهذا ما أشار إليه العريب مزين الذي ربط بني تسميتها وموضعها من
املاء ) . (Mezzine, 1983بل جند من اعتربها أوىل املدن اإلسالمية اليت شيدت يف املغرب األقصى .كما تعترب اخلطارات يف
املنطقة ترااث سوسيوثقافيا وحضاراي ،وهذا راجع لكوهنا شكلت نظام سقي متكيف مع الظروف املناخية ابلواحات الصحراوية
مجعت بني البعد املورفولوجي والبعد السوسيوثقايف .كما أن املاء خلف مورواث ثقافيا من خالل جمموعة أعراف مائية وعادات
وتقاليد أصبحت حمط اهتمام جمموعة من الباحثني ،بل سنجد أن املاء كان حاضرا ضمن اللسان الواحي فيما يتعلق ابألمثال
الشعبية .مما يوحي أبن املاء كان عامال لنسج عالقة متعددة األبعاد بني اإلنسان الواحي بعضه مع بعض ،ومع جماله .كما أن
املوارد احمللية ،وخنص ابلذكر النخيل ،قد وفر مادة أولية ساعدت يف بروز حرف حملية تقليدية كصناعة القفاف والسالل،
الكراسي ،...كل هذه العوامل دفعت الدولة لبذل جمهودات الستثمار هذه املؤهالت ،خاصة على املستوى السياحي ،وما مييز
الربامج التنموية أهنا سعت لربط التنمية حبماية البيئة والثقافة احمللية .وابلعودة لسنة 2004م لوحظ االهتمام املتزايد هبذه اجملاالت
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ال يستهان هبا من الساكنة الواحية تعرب عن فقداهنا األمل يف عودة الواحة لسابق عهدها عندما كانت تؤمن فيه احتياجات
الساكنة ،وهذا ما قد يفسر لنا نزيف اهلجرة اليت تسبب يف افراغ اتم لبعض القصور الواحية .كما أن كل واحة تشكل لذاهتا
منظومة مرتابطة العناصر ،وأي خلل يف أحد عناصرها سيهدد مباشرة ابقي العناصر ،وال خالف أن أهم عناصر هذه املنظومة هو
املاء .ومن أجه هذا التدهور جند تراجع الفرشة املائية ،وتنامي ظاهرة القحولة وتدهور الرتبة والغطاء النبايت ،خاصة النخيل .أما
على املستوى االجتماعي فالواحات تعرف تفككا يف بنياهتا املوروثة ،وأفوال ملؤسساهتا التقليدية .وال غرابة أن جند من يعترب هذا
التدهور أبنه على درجة عالية من اخلطورة واملأزقية (العطري .)2009 ،وهذا الوصف القامت له ما يربره ،فكثرية هي التقارير
والواثئق الرمسية اليت حتذر من أزمة خطرية تعيشها الواحات ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
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خصوصا ،كما متت اإلشارة إليه مسبقا ،أن كثري من الدراسات والتقارير جعلت الواحات مناطق هشة مهددة ابالنداثر مما فرض
التدخل العاجل إلنقاذها خاصة أن خطورة األمر ارتبطت ابلتوازانت اليت يشكل املاء عمودها الفقري.
ب -االكراهات السياحية ابلواحات املغربية
إنه ال ميكن انكار اجملهودات اليت يقوم هبا املغرب من أجل تنمية نشاطه السياحي ،ويظهر ذلك من خالل الربامج
واالسرتاتيجيات املوجهة هلذا الغرض ،لكن رغم هذه اجملهودات املبذولة فإن املشروع الطموح لتنمية اجملاالت الواحية ،خاصة من
الناحية السياحة تعرتيه بعض االكراهات واملتمثلة يف كون املبادرات التنموية اليت هتم اجملاالت الواحية ،خصوصا ما يتعلق ابلنشاط
السياحي ،تنطلق من مرجعيات بعيدة وخمتلفة عن مهوم االنسان الواحي (احمللي) ،وال تالمس مهومه ،كما قد ال تليب طموحاته
واحتياجاته األساسية .فكثريا ما تعتمد على تصورات يغلب عليها الطابع التقين ،كما تكمن إشكالية هذه املبادرات يف اعتمادها
أدوات حتليل ،وتقنيات معاجلة غري مستمدة من اخلربات احمللية ،وابلتايل فهي ال تستند على التجارب احمللية ،وال على اآلليات
التنموية املبنية على نظرة السكان العارفني مبجاهلم .وهنا نتحدث عن تغييب واقصاء اخلربات احمللية يف بعض هذه التجارب ،اليت
قد تكون مستوردة ،وهنا جندها تصطدم مبشكل تدبري املوارد احمللية وخاصة املاء .وقد أشار الباحث أاب صادقي أن املشاريع
التنموية ابجملاالت الواحية تفتقر للبعد السوسيولوجي والرهان الثقايف واالقتصادي والسياسي (صادقي .)2013 ،لذلك فإن أي
حديث عن التنمية جيب أن ينطلق من الداخل ،أي من منطق الواحة ،ألن ذلك يشكل حبق جوهر التنمية املستدامة اليت تراعي
املؤهالت احمللية وحتميها (الدكاري .)2014 ،وابلتايل االبتعاد عن املشاريع التنموية املفروضة من أعلى .كما أن البعد االستثماري
السياحي ابلواحات ال يراعي يف بعض األحيان التوازانت املوروثة ،خاصة تلك املتعلقة بتدبري املاء ،وذلك راجع إىل تغليب البعد
املادي على البعد البيئي (جباري .)1993 ،وجتدر اإلشارة إىل تسارع وترية بعض االستثمارات املتسببة يف فناء الواحات أكثر من
إعادة احلياة هلا وعلى رأسها مشاريع السياحة الرتفيهية املستنزفة للموارد املائية.
اثلثا -السياحة الواحية :استثمارات واعدة حتتاج لضوابط؛
إن اهلاجس الذي أصبح يشغل جل دول العامل هو كيف السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع محاية الوسط
البيئي ،وهذا التوافق لن يتحقق إال إذا مت وضع خطط اسرتاتيجية تقوم على دمج البعد البيئي وإدارة املوارد الطبيعية يف كل سياسية
تنموية .وهنا يكون االهتمام منصبا حول البيئة واالنسان يف نفس الوقت أكثر من االهتمام ابلربح املادي القصري املدى .ومما ال
شك فيه أن االستثمار يف السياحة الواحية أصبحت رافعة اقتصادية ابملغرب ال ميكن إنكارها ،فهذا القطاع أصبح يساهم يف توفري
فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية وربط هذه اجملاالت ابلسوق الوطنية والدولية .فضال عن التأثري املتعدد األبعاد اجتاه ابقي
القطاعات االقتصادية؛ سواء اخلدماتية أو الصناعية أو التجارية.
ويبقى التحدي هنا هو حتقيق تنمية إجيابية توازن بني البعد االقتصادي " الرحبي" واالجتماعي من جهة واجلانب البيئي من
جهة اثنية .وهذا يق تضي التفكري يف محاية املوارد احمللية ،وخاصة املياه ،وهذا يعين الربط بني الرتاث الطبيعي والثقايف .وهذا قد ال
يتحقق فيما يتعلق ابلنشاط السياحي إال بسيادة الوعي برهاانت االستدامة وتعزيز العروض السياحية املسؤولة .كما أن التفكري يف
أتهيل اجملاالت الواحية يفرتض تدخال شامال يراعي تعدد املشاكل اليت تعرتض مسرية التنمية الواحية .وهذا ما قد يفسر النظرة
التفاؤلية للبعض حول هذا االهتمام السياحي يف الواحات ،والذي قد ينقد الواحات ويعزز من تنوع األنشطة هبا .كما أنه سبب
ملا تشهده الواحات اليوم من نشوء شبكة حضرية وأقطاب تنشط السياحة (تروان .)2006 ،كما أن أي سياسة تستهدف التنمية
السياحية ابلواحات البد أن تراعي حسن تعبئة املوارد املائية واحلفاظ عليها ،وال نتحدث عن املنظور الضيق ملسألة حسن الرتشيد
(جباري ،1993 ،صفحة  ،)110بل إن األمر يتجاوزه إىل ضرورة وضع بنية حتتية جديدة لتعبئة املياه ومنها على سبيل املثال ال
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 تعزيز التنافسية املبنية على قاعدة السياحة التضامنية الضامنة حلماية استمرارية الواحة. جتنيب مصري الواحات الصراعات السياسية الضيقة ،واملصاحل الشخصية املادية اليت جعلت مناطق واحية مسرحا ملشاريعاستثمارية استنزافية.
 االهتمام ابلبحث العلمي الرامي لتحسني جودة احلياة واالستثمارات ،خاصة يف اجملال السياحي من جهة ومحاية املاء من جهةاثنية ،ابلواحات املغربية.
 تطوير مشاريع جتميع ومحاية املوارد املائية ،كالسدود الباطنية على طول أودية الواحات.خامتة:
إن االستثمار يف النشاط السياحي ابلواحات املغربية ليس كما قد يبدو للبعض "كارثة حلت ابملنطقة" بل قد يكون رافعة
لتنمية الواحات واعدة االعتبار هلا ،لكن األمر يقتضي النظر بعني الواحة هلذه االستثمارات ،خاصة فيما خيص قضية املاء ،فأي
ضرر يصيب هذا املورد قد يعصف ابلواحة كليا وابلتايل ضياح موروث مغريب جد مهم .ويف املقابل فإن االستثمار املعقلن قد
يساعد يف تنشيط قطاعات اقتصادية واجتماعية واحية أخرى ،بل والعودة ابلنفع العام حىت خارج الواحة نفسها.
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Issue: 2

 اعتماد املقاربة املندجمة يف تنمية الواحة ،وذلك من خالل اشراك واخنراط كل الفاعلني يف الشأن الواحي ،وهنا نشري إىل قضيةتعزيز ودعم دور اجملتمع املدين.

Volume: 4

احلصر السدود اجلوفية على طول اجملاري املائية ،وإعادة تصفية املياه املستعملة( .)...إضافة إىل ضرورة إعادة النظر يف طبيعة
السياحة الوافدة واملستقطبة ،حيث يقتضي األمر تعزيز السياحة البيئية .ولربط السياحة ابألنشطة األخرى ،فمن الضروري االهتمام
بكل ما له عالقة ابلرتاث اجليولوجي ،أمر قد يزيد على سبيل املثال من قيمة الصناعة التقليدية املوجهة للسياحة كصناعة األحجار
الرخامية (املستحثات) .ومثل هذه الصناعات إىل جانب تشجيعها للسياحة ذات البعد العلمي واجليولوجي والفين ،فهي تساهم يف
توفري فرص الشغل ،واحلد من السياحة الرتفيهية اليت قد ال تكون مالئمة لبعض الواحات املغربية .ويف نفس السياق فقد لوحظ
االهتمام ابلرتاث املائي ،وإن بشكل حمتشم ،ومما يربهن هذا االهتمام هو تنظيم مهرجان اخلطارات مبنطقة اجلرف قرب مدينة
أرفود ،كذلك املهرجان الدويل للتمور مبدينة أرفود ،وغريها ،كما أنه من الضروري إعطاء اهتمام أكرب للسياحة االستشفائية خاصة
املرتبطة ابحلامات ،وهذا يتطلب العناية هبذه املؤهالت اليت تعرف غياب النظافة ،وغياب األمن والتنظيم ،كما يطرح سؤال كبري
وجهات تستقبل السياح من
حول مشاريع هتيئة هذه احلامات ،فالزائر هلذه احلامات وبعض املؤهالت األخرى ،سيكتشف أهنا ْ
خمتلف مناطق املغرب ومن اخلارج ،لكن يف املقابل فإن مناطق تواجد هذه املؤهالت تفتقر إىل أبسط املقومات الضرورية من حيث
البنية التحتية والتجهيزات واخلدمات السياحية األساسية ،وذلك أن تطوير السياحة ابلواحات رهني بتطوير قطاعات أخرى حىت
يتم تنويع املنتوج السياحي املتالئم مع واقع وامكانيات كل واحة .كما أن وضع القوانني والربامج التنموية ابملنطقة يقتضي توفري
األرضية املالئمة واملناسبة لتنزيل تلك التصورات على أرض الواقع ،وهنا البد أن نشري إىل قضية توفري املاء قبل التفكري يف
االستثمارات السياحية (جباري ،1993 ،الصفحات  .)109-108وحىت ال تبقى األسطر السابقة اجرتارا لوصف واقع أصبح
ال خيفى على أحد ،نقرتح إىل جانب ما سبق توصيات قد تساعد يف إعادة النظر يف طريقة التعامل مع الواحات ،خصوصا عندما
يتعلق األمر ابالستثمارات السياحية:
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