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 بحث  

 الموروث التاريخي لحاضرة القصر الكبير ودوره في خلق سياحة تنموية 

L'héritage historique de la ville de Ksar el Kébir et son rôle dans la création 

d'un tourisme de développement 

The historical heritage of the Ksar el Kébir city and its role in the 

emergence of development tourism 

 RAHMANI Mohamed محمد  الرحماني

  .القنيطرة -جامعة ابن طفيل -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية طالب باحث ب

 :  الملخص

أعرق   من  الكبير  القصر  مدينة  الحضارات تعد  أهم  احتضنت  فقد  المغربية،  الحواضر 

..(. وشكلت .يبيريةاإلاإلسالمية،   الرومانية، المتعاقبة على مجال البحر األبيض المتوسط )الفينيقية،

ر القديم والوسيط والحديث. كما وحلقة وصل أساسية في الربط بين عواصم وحواضر كبرى في العص

رت في التاريخ العالمي )وادي المخازن(. هذا اإلرث  ثأ  ،مىشهد مجالها احتضان معركة تاريخية عظ

  ،من خالل تواجد العديد من المؤسسات الدينية واإلدارية العريقة  ،التاريخي الكبير جعل مجالها شاهدا

 .الذي يبرز تطورها عبر مراحل مختلفة ،ي للمدينة القديمةرعمامفضال عن الطابع ال

خاصة في خضم    المحلية،  قاطرة للتنمية  لتكونفي الواقع هذا اإلمكان التاريخي لم يشفع لها  

أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن هزالة النموذج التنموي المتبع في المدينة، الذي لم يشخص 

 .اإلمكانيات الحقيقية للحاضرة القصرية

انطالقا من تسليط الضوء   ،مدينة القصر الكبيرنهدف من خالل هذا المقال إعطاء بعد تنموي ل

التاريخي موروثه  استثمار    ،على  من  القصرية  المدينة  تمكن  سياحية  صناعة  إعطاء  على  القادر 

 .لخروج من أزمتها الخانقةلمؤهالتها المجالية 

 :  الكلمات المفاتيح

 . السياحة، النموذج التنموي التاريخي، الكبير، الموروثالقصر 

Résumé : 

La ville de Ksar el-Kébir est l'une des plus anciennes cités marocaines, car 

elle a embrassé civilisations successives les plus importantes de la Méditerranée 

(phénicienne, romaine, islamique, ibérique...). Et elle a constitué un maillon essentiel 

pour relier les grandes capitales et métropoles des temps anciens, médiévaux et 

modernes. Son territoire a également été témoin de l'étreinte d'une grande bataille 

historique, qui a marqué l'histoire mondial (Wadi Al-Makhazen). Ce grand héritage 

historique a fait de son sa région un témoin, à travers la présence de nombreuses 

institutions religieuses et administratives anciennes, ainsi que le caractère 
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architectural de la vieille ville, qui met en évidence son développement à travers 

différentes étapes. 

En fait, cet atout historique n'a pas intercédé pour qu’elle soit une locomotive 

du développement local, surtout au milieu d’une crise économique et sociale 

suffocante, résultant de la faiblesse du modèle de développement suivi dans la ville, 

qui n’identifiait pas le réel potentiel de cette métropole. 

A travers cet article, nous visons à donner une dimension de développement 

à la ville de Ksar el-Kébir, basée sur la mise en lumière de son patrimoine historique, 

capable de stimuler une industrie touristique permettant à la ville de Ksar el-Kébir 

d'investir ses qualifications spatiales et sortir de sa crise étouffante. 

Mots clés : 

Ksar el-Kébir, Patrimoine historique, Tourisme, Modèle de développement . 

Abstract : 

The city of Ksar el-Kebir is one of the oldest Moroccan cities, as it has 

embraced the most important successive civilizations of the Mediterranean 

(Phoenician, Roman, Islamic, Iberian...). And it was an essential link to connect the 

great capitals and metropolises of ancient, medieval and modern times. Its territory 

has also been the scene of a great historical battle, which has marked the world 

history (Wadi Al-Makhazen). This great historical legacy has made its region a 

witness, through the presence of many ancient religious and administrative 

institutions, as well as the architectural character of the old city, which highlights its 

development through different stages. 

In fact, this historical asset has not interceded for it to be a locomotive for 

local development, especially in the midst of a suffocating economic and social 

crisis, resulting from the weakness of the development model followed in the city, 

which did not identify the real potential of this metropolis. 

Through this article, we aim to give a developmental dimension to the city 

of Ksar el-Kebir, based on highlighting its historical heritage, capable of stimulating 

a tourist industry allowing the city of Ksar to invest its spatial qualifications and get 

out of its suffocating crisis. 

Keywords : 

Ksar el Kébir, Historical heritage, Tourism, Development model. 
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   مقدمةال

بغية االنطالق  .  الثقافي على مر الزمان قاعدة حضارية للمجتمعات-شكل الموروث التاريخي

والرقي، أو إعادة لتصحيح المسار الحضاري بعد الوقوع في اختالالت ثقافية دخيلة. وقد تطور في  

في    خاصة  الثقافية.من خالل جانب السياحة  غاية تنموية    العالمية، ليصبحاألخيرة مع التغيرات  العقود  

مجالها بمخزون ترابي    وصغيرة، يتميزخضم أزمة البحث عن مخرج تنموي ألزمات مدن متوسطة  

 مادي وغير مادي يتعرض للضياع والتهميش وعدم الحماية. 

للمغرب الغربي  بالشمال  المتواجدة  الكبير  القصر  مدينة  تُعرف  السياق  هذا  بأهميتها    ، في 

(،  م 1578عرفت تخوم مجالها معركة تاريخية عالمية )وادي المخازن سنة    حيث  .الكبرىالتراثية  

على النقيض من ذلك    الزالت العديد من اآلثار شاهدة عليها.  ،وشهد ترابها مرور حضارات غابرة

 .عن هزالة النموذج التنموي المتبع في المدينة  واقتصادية، ناتجةتعيش المدينة منذ عقود أزمة اجتماعية  

م يشخص اإلمكانيات المحلية الحقيقية التي يمكن أن تكون بذرة لمشروع سياحي تنموي قادر  والذي ل

 على تجاوز المدينة لواقعها الهامشي.

سنحاول من خالل نبش في الذاكرة التاريخية لمدينة القصر الكبير من تسليط الضوء على  

طبونيمية دقيقة. ثم  من نظرة    وذلك  . ثقافية تنمويةالموروث التاريخي القادر على بناء قاعدة سياحية  

بناءا على مقاربة ميدانية ضمن   ،نعمل على إبراز بعض اآلليات الكفيلة وراء إنجاح السياحة الثقافية

 عمل علمي رسين.

وكيف يمكن   ؟ ماهي اإلمكانيات التراثية التي يكتنزها المجال القصري  : نتساءلتبعا لذلك  

 ؟ ثقافيةإبرازها كمشروع تنموي أساسه سياحة 

 القصري من خالل التطور الحضري ثراتال 1

بالمغرب،   التاريخ  الحواضر الضاربة في جذور  الكبير ومجتمعه من  القصر  يعتبر مجال 

وموضوعها أسال مداد العديد من الباحثين والمهتمين بأصل الحواضر. فمنهم من أكد على أنها أولى  

حواضر بالمغرب، وانصهر في بنيتها الديموغرافية أعراق وقوميات ذات األصول المختلفة كدليل  ال

  .على عراقتها

  النواة القديمة عراقة وأحداث تاريخية مهمة 1.1

رصد مجال القصر الكبير في الدراسات القديمة حسب موقعه المجاور لضفة نهر اللوكوس  

المغرب األقصى، التي عرفت إحدى منجزات هرقل في رحلته إلى حدائق هيسبرديس، وأيضا بجواره  ب

لمدينة ليكسوس التاريخية. وأكدت األبحاث األركيولوجية بمحيط المدينة وصول الفنيقيين والقرطاجيين 

أثرية، قرب عزيب  م بقايا  المعهد الوطني لآلثار  باحثوا  المتوسط. وقد وجد  البحر األبيض  ن شرق 

الفترات  لتلك  تؤرخ  سريف،  وأهل  يسف  بني  قبيلتي  ومجال  وعرباوة   السالوي 

MINISTERE DE LA CULTURE, 2010) (RM,.   

 

وتبقى الفترة الرومانية أكثر وضوحا من خالل نقائش مقبرية وأحجار رومانية، وجدت أثناء  

 إعادة بناء وتجديد المسجد األعظم. وأولى الدراسات، في هذا الصدد، ربطته بموقع أوبيدوم نوفوم

(Oppidum Novum)   الميالدي   2)أي الحصن الجديد الروماني(، الذي ذكره بطليموس في القرن
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أوسبينوم وهو  (Ospinum)  باسم  القرن    مثبت،  أوائل  في  أنطونان  مسلك  حسب   3في  الميالدي 

وأنشئ كقاعدة عسكرية، بمنطقة موريتانيا الطنجية،   . CHARLES JOSEPH TISSOT  دراسات

 وتوكلوسيدا  (Volubilis) ووليلي (Tingis) ربط بين طنجيسلحماية الطريق الداخلي، الذي كان ي

(Tocolosida).  .( كان   40  -  25ونظرا للغنى الطبيعي للمجال، ذكر أنه في عهد يوبا الثاني )ق. م

بروما المركز  لفائدة  أخرى  ومحاصيل  والزيتون  القمح  إنتاج  في  مهمة   منطقة 

(MINISTERE DE LA CULTURE 2010 ET TISSOT 1876). 

ما بعد الفتح اإلسالمي تطورات مختلفة، وخاصة بعد تأسيس دولة  القصراوي  شهد المجال  

الفاتحين نحو األندلس، ثم   لعبوراألدارسة. فقد أضحى القصر الكبير تجمعا حضريا رئيسيا وقاعدة  

غير ما مركزا تجاريا مهما في مرور القوافل المتجهة نحو أقصى الشمال. وهذا المظهر األخير تدخل  

" إلى  فتحول  المدينة،  اسم  تغيير  في  كتامةمرة  قبائل سوق  يجمع  كبير  تجاري  تجمع  كتعبير عن   "

المرتفعات )جبالة( والمنخفضات )الهبط( والمؤسسين الرئيسيين )الكتاميين(. لذلك عرف أيضا باسم 

نات المجتمعين " تعبيرا عن تداخل اجتماعي وثيق ما بين مكوالخلوط" ب "، ونعت مجتمعه  الهبطبالد "

تغير االسم من سوق   السياسية،  تدهور حكم األدارسة واشتداد االضطرابات  الجبلي والسهلي. ومع 

  .به إلى دور عسكريطة والمن " كتغيير في الوظيفة قصر كتامةكتامة إلى "

مع استقرار األمر للمرابطين، وبعد معاناة في توحيد البالد على يد يوسف بن تاشفين، تجدد  

لمدينة في التنشيط التجاري والجهادي، فقد أصبحت مركزا رئيسيا الستراحة المجاهدين القادمين دور ا

  .من الجنوب والمتجهين إلى األندلس

على عهد الموحدين، وبعد فترة سياسية متأزمة مرت بها شبه الجزيرة الطنجية ككل، شجعوا 

ة واالستفادة من تجارة البحر المتوسط  سياسة اقتصادية بالمنطقة، من خالل تحسين الموانئ الشمالي

 المزدهرة، وخاصة مع اإليبريين واإليطاليين. فاهتم السلطان يعقوب المنصور الموحدي كثيرا بالقصر

يعرف ب"الكبير للمدينة  وبنى سورا  األعظم،  المسجد  به  وأنشأ  فأقام  الموحدي،  لحمايتها،  السور   "

هـ(، فزاد من مدلول خلط المدينة وأحوازها، وتعزز  580وأنزل بها قبيلتين عربيتين هما رياح وجشم )

  : مختلفةمجددا بعد وقوع انصهار آخر مع األندلسيين في مراحل 

كانت نتيجة تطور ومجد أندلسي، حيث تقاطر على المدينة علماء عظام ورجال دين   األولى ✓

هـ(، حينما تسلم    686وزامن ذلك الحكم الموحدي. وفي فترة حكم المرينيين )  متصوفين،

  .حكم المدينة آل شقيلولة، الذين جلبوا معهم حاشيتهم وأتباعهم

من الوطاسيين، عندما أحكم المسيحيون  جاءت في فترة انحطاط الحكم األندلسي زالثانية    ✓

( وقاموا بطرد المسلمين واليهود من بعدهم، فتوافد  ـه  897اإلسبان سيطرتهم على األندلس )

 .على المدينة أعداد كبيرة منهم

في زمن السعديين دخلت المنطقة التاريخ المغربي واإلسالمي والعالمي من أوسع أبوابه، 

الصل القرن  باحتضانها ألهم معركة ضد  في  بمعركة "16يبيين  الثالثة، عرفت  "الملوك  أو  وادي  " 
وهي   1578"  المخازن أال  الفترة،  تلك  في  توسعية  إمبراطورية  أعظم  خاللها  اندحر  والتي  م، 

اإلمبراطورية البرتغالية بقيادة "دون سيباستيان"، الذي لقي حتفه صحبة الملك المخلوع أحمد المتوكل. 

التاريخي الحدث  هذا  الهجمات  بعد  ضد  المخزني  وللجيش  للمجاهدين  خلفية  قاعدة  المدينة  ظلت   ،

البوادي  وسكان  المتضررين  األندلسيين  توافد  مع  توسعتها  وتمت  بها  االهتمام  فازداد  اإليبيرية، 

  .المجاورة
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سياسية متعددة بباقي مناطق المغرب -بعد تدهور أوضاع الدولة السعدية، وقيام كيانات دينية

بدورها تحت  الكبير  القصر  العياشي، ستدخل مدينة  كالدالئيين والسمالليين والمورسكيين والمجاهد 

" والذي اتخذها مقرا إلمارته، ومركزا رئيسيا لحركته من أجل مواجهة اإلمارة الخضر غيالنإمارة "

المولى الرشيد، عجل   الدالئية. إال أن تقدم الدولة العلوية الناشئة، انطالقا من الجنوب الشرقي على يد 

بتراجع نفوده بمنطقة الهبط، وتم القضاء عليه فيما بعد على يد المولى إسماعيل في معركة حاسمة سنة 

الحصار   1673 جراء  من  الفترة،  هذه  خالل  للتخريب  المدينة  من  كبيرة  أجزاء  تعرضت  وقد  م. 

الثغور   لتحرير  منطلقا  ظلت  لكنها  عليها.  فرض  الذي  المدمر  قبل العسكري  من  المحتلة  المغربية 

اإليبريين، خاصة طنجة والعرائش، اللتان ساهم سكان القصر الكبير، بشكل كبير، في تحريرهما من 

يد اإلسبان. ونتيجة لهذه المساهمة والتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناؤها، عمل المولى إسماعيل على 

"، وولى على المدينة جامع السعيدة" أو " يد المسجد السعبناء مسجد جديد بعدوة باب الشريعة، سمي "

  .(2012 ،قيادات ريفية )بنعتو

 م  19التطور الحضري القصري إلى حدود القرن  : الشكل

 . بتصرف 2014مخطط التهيئة وحفظ التراث لمدينة القصر الكبير،  : المصدر
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  المحلية   موارده  على  اعتمادا  االقتصادية  حياته  تنشيط  في   يسارع  الكبير  القصر  مجال  وظل

 أعطاها   التي  التقليدية،  الحرف  فنشطت.  داخليا وخارجيا  تخبطات   تشوبها  سياسية  أجواء  في  التقليدية،

 معامله   كثرت  الذي  النسيج،  وخاصة  األندلس،  من  القسرية  هجرتهم  بعد   جديدين  وعمقا  نفسا  األندلسيون

 والقطانين  والنيارين  والحدادين   كالخراطين  أحياء،  بها  سميت  حرف  إليها  انضافت.  الكبير  القصر  بأحياء

  والشطاوطية   والبرادعية  والفخارين  والحجامين  والقزادرية  والزنايدية  والغطايين  والساللين  والغرابلية

  .(2007 ،المغراوي) الدباغ دار عن فضال والصياغين

  ويضم  السكانية  كثافته   وترتفع  مجاله  يتسع  بامتياز،  سكنيا  مجاال  الشريعة  حي  شكل  وظيفيا،

  المسجد  الشهير  بجامعه  للمدينة  التاريخي  المركز  فهو  الواد   باب  أما.  السعيد   الجامع  في  تتمثل  دينية  معلمة

 للصناعات  الوحدات  أغلب  ضم  حيث  طويلة،  زمنية  لمدة  اقتصاديا  مركزا  أيضا  واعتبر.  األعظم

  الحالة   يفسر  مما  األحباس،  إلى  أغلبها،  في  الملكية،  وتعود .  الموازية  التجارية  واألنشطة  الحرفية

  .القديمة المدينة هذه  في البنايات تعيشها الي المتردية

   الحضري بعد فرض الحماية االمتداد 2.1

 المسيحيين   نسبة  تطورت  المدينة،  على  لنفوذها  اإلسبانية  الحماية  وبسط  20  القرن  مطلع  مع

 االستعمارية،  الوثائق  حسب  ،1916  سنة  القصريين  السكان  عدد   وقدر  المسلمين،  جانب  إلى  واليهود 

  واليد  األجانب  المهاجرين  تزايد   بفعل  ،1931  سنة  30000  حوالي  إلى  وقفزت  نسمة،  15000  بحوالي

  .(2009  ،سبيرتو) العيش لقمة مصدر عن والباحثة الزراعي  الميدان في األجيرة العاملة

 م   1916  العسكرية  الثكنة  بناء  مع  الشوارع،  وبعض  عصرية  بنايات  الفترة  هاته  في  برزت

 بالماء   والربط  الصحي  الصرف  لشبكة  األولى  والنواة  م،  1920  البلدي  والمجزر  المدني  والمستشفى

  اسيدرو   العسكرية  الصفة  ذو  اإلسباني،  القنصل  ورائها  من  وكان  ،1927  الحديد   السكة  محطة  وبناء

  هيأ   الذي  الجنرال  هذا (RM, MINISTERE DE LA CULTURE, 2010) كاييخاس  الس  دي

  قاعدة   وضع  مهمة  عسكريين   مهندسين  تخويل   خالل  من  العصري،  بالنمط  االستعماري  للتعمير  المدينة

  واإلدارة   والعسكريين  للمعمرين  فضاء  يحتضن  حضري  نسيج  وخلق  لتوسيعها  المدينة،  لمجال  هندسية

 .ثانية جهة من  الدخل ومحدودي  واليهود  المسلمين ومجال جهة،  من االستعمارية

 التراثية القصرية من خالل نظرة طوبونيمية  اإلمكانيات 2

إلى التعرف على أبرز األماكن ذات نهدف من خالل االستعانة بالطوبونيميا أو علم األماكنية  

قافية تفتح آفاق التنمية لمدينة ثالتي يمكن استغاللها في وضع أسس سياحة    والثقافية،الدالالت التراثية  

 رغم قلتها.  التنموية الرسميةحقيقية بعد فشل المشاريع  واجتماعيةتعيش أزمة اقتصادية 

 وأماكن المدينة(    وأسوارحدودية )أبواب    وأخرى  حومات(إذن سنركز على أماكن واسعة ) 

ننسى مجال معركة   وال(  وإداريةهيزات عمومية )مؤسسات تعليمية  أضرحة( وذات تج  مساجد،مقدسة )

 تاريخية )وادي المخازن(.

 الواسعة  األماكن 1.2

على مر تاريخ المدينة العريق، تعددت األماكن الواسعة التي ارتبطت بأحداث تاريخية عميقة.  

والحيوية من خالل األنشطة ولعل أبرزها حومة باب الواد وحومة الشريعة فهما معبران عن النشاط  

 االقتصادية التقليدية التي تتوزع فيها رغم اندثارها وتدهورها بفعل المتغيرات الحضرية.
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فبالنسبة لحومة باب الواد العريقة فهي ضاربة في جذور التاريخ حيث تتضمن النواة األولى  

من مسجد الجامع األعظم للمدينة. وهي ترتكز على ثالث محاور رئيسية طويلة أوالها سكني ينطلق  

الهزميري   سيدي  إلى  بها   وتتفرعالعتيق  تنتشر  متشابهة  خصوصيات  ذات  كثيرة  دروب  عنه 

الثاني صناعي على طول الديوان الذي يعتبر مجال للصناعات التقليدية كالقزدير   والمحور"الدرازات"  

الغطايين والعطارين وسوق  والمحور األخير تجاري به محالت    الفنادق.فضال عن    والنجارة  والمناخل

 (.  2007 ،الغزل )المغراوي

أما حومة الشريعة فبدورها ترتكز على منشأة دينية عتيقة تتعلق بالجامع السعيد وهو المجال 

الذي جاء بناؤه بعد انتصار المولى إسماعيل على المجاهد خضر غيالن وأخضع القصر فقام ببناء  

الواد نجد به محاور سكنية بدروب متعددة مفتوحة   حومة بابالحي الجديد صحبة مسجده. وعلى غرار  

أخرى اقتصادية متشابهة للمجال السابق لكن مع تواجد مخازن للحبوب مثل المطيمر    ومحاورأو مغلقة  

 نظرا الشتغال عدد من ساكنتها آنذاك بالفالحة. والمرس

  األماكن الحدودية )أبواب المدينة( 2.2

زاال   طبيعتها وصفتها، فإن بابين العن  ار آثارها المعبرة  ورغم اندث على مستوى األبواب  

ضريح سيدي بلعباس   المدينة، قربقادرين على إثبات الذاكرة التراثية للمدينة وهما باب فاس شرق  

ويرجح أن يكون قد بني على عهد المرينيين. وأيضا باب سبتة شمال المدينة بالقرب من ضريح موالي 

 على بوغالب.  

خاصة   1على عكس أبواب المدينة الزالت أجزاء من أسوار المدينة شاهدة على عبق تاريخها 

 ، حدي يعقوب المنصور ألغراض عسكريةالمبني من قبل الخليفة المو  )أي البرتغال(  " البرتقيزسور "

 حيث كان القصر مجاال لتجمع الجيوش والمتطوعين في رحلتهم الجهادية اتجاه األندلس. 

 األماكن المقدسة  3.2

سياسيا   التاريخي  عمقه  حسب  تتنوع  مختلفة  ورموز  دالالت  عن  المقدس  الفضاء  يعبر 

والوطنية. واجتماعيا ومجاليا يجعله فضاءا جذابا للزوار والمتعطشين لمعاينة الذاكرة التاريخية المحلية  

دينة األولياء بمدينة القصر الكبير خاصة داخل مجال المو  األضرحةو   في هذا السياق تتعدد المساجد 

غنية ترتبط بأحداث تاريخية بصمت   باب الواد( ولكل مكان منها ذاكرة تاريخيةو  القديمة )الشريعة

هو الذي أنشئ و  يعرف كذلك بالجامع األعظم  وعلى رأسها الجامع الكبير أو ما،  تاريخ المجال ككل

بوية وسياسية ترو  دعويةو  فقد أدى أدوار علمية  .(م  10عصر األدارسة في القرن الرابع الهجري )

ويعتبر نمطه العمراني جذابا خاصة بعد ترميمه، كما أن مكان صومعته اكتشاف أثري مسجل   ،كبرى

مكان  يكون  أن  المغرب ورجح  في  اإلسالم  قبل  ما  إلى عصور  تعود  رومانية  نقائش  حيث وجدت 

 المسجد قد كان كنيسة فيما مضى. 

لها  بنائه وهيئته  أن  للمدينة حيث  التاريخي  العمق  مع  السعيد  الجامع  يتماشى مسجد  أيضا 

  اإلسبانيدالالت كبرى، فالسلطان المولى إسماعيل دشنه في أعقاب تحرير مدينة العرائش من االحتالل  

 ولعب دورا عظيما في المجال العلمي والتربوي والسياسي زمن الحماية. 

                           _________________________ 
  .خاصة بدار الدباغ وسيدي بلعباس 1



Revue AFN Maroc  N° : 31-32  Décembre 2022 

    145 
 

عددهم   قديما، تجاوزظرا لتعمق الطابع الصوفي بالمجتمع القصري  من جانب األولياء ون

بوغالب   عليم( ويأتي في مقدمتهم موالي  12أقدمهم إلى القرن السادس الهجري )  َولي، يعود   100

مُ  كعالمة  جاء  حيث  األندلس  بالد  إلى  ينتسب  الذي  البالد(  زهاد  )مول  ومن  العصر   وأولياءحدث 

وضريحه الزال قبلة لبعض الزوار خاصة على المستوى   ،تاريخيا للمدينةالموحدي ويعتبر رمزا علميا  

 المحلي. 

يمكن استغالل حيوية هذا المقدس في استثماره كرأسمال رمزي كدعاية لمجال المدينة رغم  

 أنها متواجدة بالفعل.

  تجهيزات عمومية عتيقة 4.2

الثقافية بدوره خاصة وأن  يعتبر هذا الجانب داعما   مبانيه تعتبر تحفة فنية حقيقية  للسياحة 

 تؤكد ريادة هذا المجال فترة زمنية معينة. 

المدرسة   إحياء  أبرزها  لعل  العتيقة  التعليمية  المؤسسات  من  العديد  استثمار  يمكن  فعلميا 

البوعنانية من اندثارها وتدهورها بجوار المسجد األعظم والتي تحتوي على فناء وسواري وأقواس  

 افة إلى الفسيفساء والجبس القديم الشاهد على عظمة ثقافية للمدينة.الفتة لالنتباه إض

سياسيا يمكن استثمار أماكن اضطلعت بوظائف إدارية ومخزنية وشرعية مثل صابة القاضي  

أهمية   مرارا، وتكمن)المحكمة الشرعية قديما( ودار المخزن بعمرانها المريني الذي تغيرت وظيفته  

جد جثة ملك البرتغال قتيل معركة وادي المخازن الذي دفن بها. ويمكن أن استثماره الحقيقية في توا

 العالمي.يكون ربطا وثيقا بالتاريخ 

 مجال معركة تاريخية  5.2

لمدينة القصر الكبير تاريخ نضالي طويل منذ أقدم العصور، ولعل أشهرها على اإلطالق  

التاريخي العالمي المرتبط بمعركة وادي المخازن والذي   يذكر أيضا في المصادر اإلسبانية الحدث 

(، فقد وقعت رحاها في المجال القريب للمدينة. 2007  ،الكبير )المغراوي  والبرتغالية بمعركة القصر

وفي الذاكرة المحلية، لكنها لم تستثمر سياحيا ويمكن اعتبارها  والزالت بعض مآثرها محفوظة مجاليا

 القوة الكبرى منطلق فكرة السياحة الثقافية بالمدينة. نقطة

ملك   دفن  بمكان  أي  المدينة  داخل  مخلفاتها  نحو  بمسار سياحي  المعركة  يمكن ربط مجال 

ومجهولي الجثث وأيضا بمكان سبعة رجال التي تدل على دفن الشهداء  وبمقبرة "سباستيان"البرتغال 

إمكانية إضافة    وأيضادرب العلوج الذي أسر فيه الجنود البرتغاليين لدى اإلدارة المحلية )السعدية(  

اختلف في طبيعة عالقتها بالمعركة بين مؤيد    والتيالشخصية العلمية آنذاك    "سيدي بورومانة"ضريح  

 أحوالهم لصالح المجاهدين.  أو مهمة في استطالع  والبرتغاليينلمعسكر المتوكل 

  مجال إرث اجتماعي خاص 6.2

، وخاصة منهم كبار  2احتضنت مدينة القصر الكبير أعدادا كبيرة من اليهود على مر تاريخها 

حاولوا تثبيت مظاهر الطائفة اليهودية بمدينة القصر الكبير واستفادوا من أمن   بالمدينة، اللذيناألغنياء  

 ودعم الجانب السياسي في مختلف العصور السياسية.

                           _________________________ 
 يهوديا.  2394في العهد االستعماري بلغ عددهم  1944إحصاء سنة  2
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في هذا السياق نجد العديد من األماكن التي تحيل إلى وجودهم ومعايشتهم للمغاربة وعلى 

با له  معلق  ضيق  بدرب  يقع  الذي  اليهودي  المالح/الحي  الديوان  الخصوص  حي  بأعلى  مقوس  ب 

اليهود داللة رمزية 2007  ،)المغراوي يعتبره  المدينة الذي  بلعباس جنوب  ( واالرتباط بولي سيدي 

" الهيلولةكبرى في الحث على العطف على المسلمين وغيرهم )اليهود( وارتبطوا به بإقامة طقوس "

دول أجنبية. وال ننسى أيضا مكان   به حيث يجتمعون سنويا في القديم من جل المدن المغربية بل من 

 .3زانمحفر الحَ 

  المحلي القصري وإنجاح السياحة الثقافيةالتراث إبراز   آليات 3

إبراز خصوصيات مجال   التنموي  الفاعل  التي يحاول من خاللها  تتعدد اآلليات واألدوات 

مشاريع السياحة الثقافية  . في هذا السياق تنفرد  خلق مناخ تنموي إلنجاح مشروع محدد بغية    ،معين

كأساس وقاعدة لالنطالق، ثم بعد ذلك    ثراتبعمق تخطيطي أكبر، إذ يقوم على حسن تأطير وتنظيم ال

مختلف  تقديم  على  القادرة  المقومات  بكل  المحلي  المحيط  تجهيز  مع  له،  والترويج  خارجيا  تسويقه 

لتي استخلصناها من أعمالنا الميدانية الخدمات التي يطلبها الزوار. في خضم ذلك نورد بعض األفكار ا

 . ومن بعض المراجع المهمة التي استعنا بها

  تصنيف التراث القادر على إعطاء قوة للسياحة الثقافيةو إحصاء 1.3

عددت محاوالت إحصاء وتصنيف التراث القصري سواء من الجانب الرسمي أو من قبل  ت

تبقى نظرة   جاهز. لكنجمعيات المجتمع المدني. وحقيقة فإن هذا الجانب قد نجزم بكونه مهيئ وشبه  

 . الخبراء في مجال استثمار التراث لجلب المنفعة االقتصادية واالجتماعية مغايرة نسبيا للرؤية العامة

  ،نظار المستفيد / السائح الثقافيأحيث المقاربة هنا استثمارية مادية تستدعى تقديم منتوج قابل لجلب  

 حجم المشروع االستثماري. في الذي تتحكم قوة تردده على المجال التراثي 

في هذا السياق ومن خالل تتبعنا لمختلف الممتلكات الثقافية التراثية التي تمثل قيمة وطنية 

استثنائية تاريخية أو علمية أو فنية بمجال مدينة القصر الكبير يمكن تصنيفها حسب مستويات إنسانية  

 :  قابلة لالستثمار التنموي

أثري ) ✓ الكبير(    نقائش رومانية مواقع ومعالم منشآت معمارية ذات طابع  الجامع  بصومعة 

السور    وبنايات خاصة  المدينة  )أسوار  عسكري  طابع  دارذات  ..(  .المخزن  الموحدي، 

)  ومنشآت مدني  القاضي  المطيمر،ذات طابع  )المسجد .صابة  ديني  ذات طابع  منشآت   )..

..( مواقع ذات طابع اقتصادي .الكبير /األعظم، المسجد السعيد، ضريح موالي على بوغالب

 ..(.  ،الدرازات)دار الدباغ، الحدادين، الشطاوطيين، 

في    متمثلتينبأحياء تدل على عمق تاريخي وتراثي ومعماري    " حية"مجال مدينة تاريخية   ✓

 الواد.  وبابالشريعة  حي

القصري   ✓ الحضري  المجال  من  جدا  قريب  عالمية  تاريخية  معركة    ا امتداد  ويعتبرمجال 

 تاريخية شهدتها المدينة. ث حداأل

                           _________________________ 
 . ي الطائفة اليهودية ب   الحزان يعني ر   3
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 الطقطوقة،)  وعاداتفنون    رقص،  موسيقى، غناء، حكايات، تراث غير مادي عبارة عن   ✓

عامة   وساحاتمنتوجات طبية تقليدية    محلي،طبخ    تقليدية،حرف    الزجل،  األندلسي،الطرب  

 تاريخية لتجميع المنتوج(.

   انطالق حركة ترميمية شاملة 2.3

متخصص، يشمل أسلوبا خاصا في المحافظة الترميم والحفاظ على اإلرث الثقافي نشاط مهني  

بموازاة فحص وتوثيق ومعالجة.   .على خاصية اإلرث في أقرب صورة ممكنة إلى وضعه األصلي

المهندسين   من  نخب  بين  ما  تجمع  الترميم  عن  المسؤولة  الهيئة  تكون  أن  وجب  المنطلق  هذا  من 

 والتاريخيين والتقنيين وخبراء آثار.

د متخصصة في الترميم وطنيا فمجمل العمليات الترميمية تنجز  حقيقة يالحظ غياب لمعاه

من خالل لجن تجمع ما بين المتدخلين الرسميين في الثرات المادي الوطني. هذا الواقع ال يجب أن  

يكون عائقا في الدفع من قبل الفاعل المحلي )الجماعة المحلية( بتدشين عملية كبرى للترميم في إطار 

إضافة   .يشمل باألساس جلب الموارد المالية الالزمة للدفع بهذا الجانب وتسريعهمخطط تنموي متكامل  

 إلى إيجاد الشركاء الخواص الكفيلين بإخراج المشروع التنموي إلى الوجود.  

بعملية   يعنى  وعلمي  تربوي  مشروع  تدشين  وجب  ذلك  في بموازاة  معهد   الترميم،  هيئة 

بذرة لتغيير الذهنيات المحلية   متخصصة، تكونبأطر    متخصص للترميم يستفاد من تكوينه وخريجيه

 . من جهة ثانية حول قيمة التراث من جهة وأداة بحثية لحفظ وصيانة الذاكرة والمجال القصري

  ضرورة استكمال مشاريع المخطط الجماعي للتنمية 3.3

الميثاق   اعتمدها  التي  الجديدة  المقاربات  من  للتنمية  الجماعي  المخطط  الجماعي يعتبر 

، والهدف منه خطوات نحو الالمركزية ورغبة في تجاوز التعثرات التي تعيشها الجماعات 2009 لسنة

 المحلية على مستوى التخطيط لمجالها الترابي. 

القصرية، الذي خص الجماعة الحضرية    2016-2011من خالل المخطط الجماعي للتنمية  

نة اإلرث التاريخي للمدينة بشركاء رسميين وتمويل  إدراج بعض المشاريع ذات االرتباط بصيا  يالحظ

محدد من حيث القيمة وكذا فترة إنجازها. إال أنه من خالل التتبع الميداني يالحظ التأخر في استكمال 

 المشاريع أو زيغ المشروع عن الهدف المنشود أو إيقافه أو إكماله وعدم صيانته.
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 2016-2011للتنمية  المشاريع المرتبطة بمجال الثرات الثقافي ضمن المخطط الجماعي : جدولال

 الشركاء/مصادر التمويل فترة اإلنجاز  المشروع
  المقدرة الميزانية

 )بالدرهم(
 الوضعية

 المسلك  تهيئة

 السياحي

2011 -  

2014 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 وزارة السياحة  -

 وزارة الثقافة  -

 التعاون المركزي  -

13.000.000,00 

تجاوز الفترة  

المحددة وعدم  

 االستكمال 

 قاعة تهيئة

 بدار  العرض

 الدباغ 

2011 -  

2012 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 330.000,00 مجلس جهة األندلس -
تم اإلنجاز بشكل  

 متأخر 

تجهيز محالت  

 الدرازة بالمدينة 

2011 -  

2012 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 300.000,00 األندلس مجلس جهة  -

تم اإلنجاز مع  

تجاوز الفترة  

 المحددة 

مناطق   3إحداث  

 للصناعة التقليدية 

2013 -  

2015 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 غرفة الصناعة التقليدية  -

 المجلس اإلقليمي  -

 غير وارد 24.000.000,00

إعادة االعتبار  

للدور التقليدية  

 بالمدينة العتيقة 

2011  -  

2015 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 وزارة اإلسكان والتعمير  -

 العمران  -

 إنجاز محدود  20.000.000,00

اقتناء بعض دور  

 المدينة القديمة 

2011  -  

2015 

 الجماعة الحضرية ق. ك -
 اقتناء محدود 6.000.000,00

تأهيل الفنادق  

 التاريخية 

2011  -  

2013 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

 الثقافة وزارة  -

 وزارة السياحة  -

 غير وارد 6.500.000,00

إنجاز الطريق بين  

المسجد الكبير  

 وطريق بلعباس 

2011  -  

2013 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

2.000.000,00 
تم إنجازه مع  

 ضعف الصيانة 

تهيئة حديقة  

المسجد الكبير  

 جامع األعظم ال

2011  -  

2012 

 الجماعة الحضرية ق. ك   -

  المجلس اإلقليمي -

 والجهوي 

وزارة األوقاف   -

 والشؤون اإلسالمية 

800.000,00 
تم إنجازها مع  

 ضعف الصيانة 

تهيئة ساحة جامع  

 السعيدة 

2011  -  

2012 

 الجماعة الحضرية ق. ك -

وزارة األوقاف   -

 اإلسالمية والشؤون  

900.000,00 
تم إنجازها مع  

 الصيانة ضعف  

 تهيئة ساحة لمرس 
2011  -  

2012 

 الجماعة الحضرية ق. ك   -
1.200.000,00 

تم إنجازه مع  

 ضعف الصيانة 

إعادة االعتبار  

لضريح موالي  

 علي بوغالب 

2011 -  

2013 

 الجماعة الحضرية ق. ك   -

 المجلس الجهوي  -

وزارة األوقاف   -

 والشؤون اإلسالمية 

 إيقاف  15.000.000,00

 . بتصرف ،2011الجماعة الحضرية للقصر الكبير  : المصدر
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حقيقة مجمل تلك المشاريع وغيرها اصطدمت بواقع ضعف الجماعة المحلية كنواة للتخطيط  

تأخر بداية المشاريع ميدانيا وأيضا قلة   التقنية، وبالتاليحيث نلمس بطئا في تنفيذ الدراسات    ،وللتنفيذ 

خبرة بعض المقاولين وتذمرهم بعد تأخر مستحقاتهم فضال عن تفويت صفقات "الترميم" لمقاولين في  

البناء وليس خبراء في الترميم مما اعترض عليه بعض جمعيات المجتمع المدني التي لجأت إلى طرق 

 كمثال(.  ،لبقانونية لوقف األعمال )ضريح موالي على بوغا

من زاوية المشروع التنموي التراثي حضور مشاريع لحفظ الثرات ودعم السياحة الثقافية  

واجب رسمي ودعم قوي لتوجهات في خلق وظيفة جديدة للمجال في خضم تالشي قوة الوظيفة الفالحية 

 وتراجع تجارة التهريب.  

  استغالل اإلعالم الورقي واإللكتروني  4.3

ويمكن أن    ،منتوج التراثيلل يحتاج إلى أفراد متخصصين في التسويق  هذا الجانب اإلعالمي

 : يأخذ اتجاهين

تعريفية بالمجال القصري من زاوية منتوج قابل    ورقية/ مطويات    بإصدار مطبوعاتاألول  

  / ولزبائن  جهة  من  المالية  الموارد  ثقافيينلجلب  من    سياح  معين  بنوع  ويستحسن   الثقافة،شغوفين 

 في سياق نشرها أن تكون مجانية في البداية لضمان تعميمها وبلوغها أبعد مدى. كمنطلق

احتبالثاني   بكل  مهيئ  رسمي  إلكتروني  موقع  تبرزرافية  إحداث  التراثي   رقمية،  المجال 

القصري من مختلف الجوانب وأهم ميزاته واستثناءاته التاريخية القادرة على جلب االنتباه لسياح غير  

للمعرفة التاريخية والمجالية. ومن أهم ما يمكن الحث عليه   ةتعطشمفئة ذا ذوق مختلف    عاديين، وإنما

دولية السياحية بغرض إيجاد قدم في هذا المجال الصعب ال الوطنية وسرعة نشرها في أهم األسواق  

 من حيث المنافسة الشرسة. 

  تنشيط االقتصاد الحضري 5.3

لم تعد المدينة في العقود األخيرة مجرد مجموعة من المباني والطرق العصرية وإنما مجال 

التغيير جاء نتيجة   والخدمات. هذاتستخدم فيه األرض ويتفاعل فيها رأس المال والعمل وإنتاج السلع  

بفاعليها أضحت الجماعة المحلية في هذا االتجاه  الحضرية.األنشطة  وإدارةلتغير في أساليب تخطيط 

الثقافية  و  االقتصاديةو  الرسميين مطالبة بتوفير جميع مقومات الحياة اإلنسانية بكافة جوانبها االجتماعية

تقديم و  أي إبراز.  بحث عن كيفية تنشيط اقتصادها الحضريتو  خططتلذلك وجب أن    ،على الخصوص

تبعا لذلك وفي    ،مجتمع الحضريرا للدخل لمختلف الفئات المشكلة للذ  جعله جذابا ومُ و المنتوج المحلي

في أبسط تخطيط حضري وجب أن تنشط و  سياق السياحة الثقافية المنشودة بمجال مدينة القصر الكبير

تجارية بموازاة تشجيع مختلف و  أسابيع ثقافيةو  الجماعة المحلية القصرية في تنظيم معارض عامة

توجيهها نحو بلورة  و  التاريخية  الحرف التقليديةالجمعيات التي تعنى بالتراث الثقافي أو  و  التعاونيات

   .منتوج محلي سياحي بصبغة احترافية

لعدم خروج خطة   ،أيضا وجب أن يكون الجانب العلمي حاضرا في مختلف عمليات التخطيط

الخصوص بعقد ندوات دورية تسلط الضوء   الثقافي، وعلىالدعم عن سكة المشروع التنموي السياحي  

شخصيات بارزة في هذا المجال سواء على   للمجال، تستضيفقافة والعبق التاريخي  على التراث والث 

 الدولي لالستفادة من خبرتهم في كيفية التطور التنموي المبني على التراث الثقافي.  وأالمستوى الوطني  
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  إشراك الساكنة في المشروع التنموي 6.3

المشاريع   في مختلف انطالقا من كون الساكنة هي الهدف التنموي األسمى وحجر الزاوية  

أي مشروع تنموي محلي البد أن يضع خطة دقيقة إلشراكها في مختلف مراحل بناء    التخطيطية، فإن

 : التخطيطالمشروع في هذا الصدد وجب 

ال تغيير  في  مساهمته  وإمكانية  التراث  بأهمية  الساكنة  االجتماعية  إلقناع    وتحسين وضعية 

  التراث.ازدواجية في جلب ربح مالي والحفاظ على  وبالتاليالدخل الفردي 

التقليدية  للحرف  االعتبار  )إعادة  التقليدية  التجارية  الحياة  تنشيط  في  عملي  بشكل  بالتدخل 

واستشعارهم بأهمية التراث تأتي  المدينة القديمة في الغالب من محدودي الدخل    ومنتوجاتها(. فساكنة

   بتحسن وضعهم المالي من خالل الكسب من حرفهم.

  النخبة. تظل حكرا على    لكيال  ه،تعبئة الروح الجماعية لالهتمام بالتراث بتبسيط حيثيات فهمب

المعتز   المواطن  إحياء  سيتم  الصدد  هذا  الفرد دع  وليس  بتراثهفي  للظرف   م  االستغاللي  المستهلك 

بكونه أمانة في أعناقهم وإيصاله    وماضيهم ويشعرونوبالتالي سنبني أفرادا معتزون بتراثهم    السياحي،

 تجدد )االستدامة(. مدين وطني ومصدر عيش دائم و أوالدهم وأحفادهمإلى 

  إنتاج مسالك سياحية 7.3

المنتوج السياحي الثقافي إذ يشكل الهيئة العامة الملموسة  يعد هذا الجانب األبرز في تقديم  

المحلي، فباإلضافة إلى عمليات الترميم الموجهة لمختلف مكونات التراث المادي    .للمشروع التراثي

هذا السياق وجب تخطيط رسين وعقالني لمسالك    منها. فيتسهيل عمليات الولوج والخروج    وجب

السائح الثقافي وتقريبه من ميوالته وهدف مجيئه وكذا حماية أمنه. من المدينة القديمة لتسهيل تأطير  

جانب آخر ربطه بشكل سلس باألماكن الواسعة التي يمكن أن تكون مجاال لعرض الخدمات بمختلف 

 ..(..أصنافها )بضائع، منتوجات تقليدية محلية، طبخ

السياح للمسالك  بالنسبة  أساسية  والتوجيه  الترقيم  عمليات  خالل  تقنيا  من  خاصة  أسهم، ية 

أن تكون مطابقة لما يتواجد بالدليل السياحي الذي   وخدماتية، وجبسبورات ولوحات إشهارية ثقافية  

 كان سببا في جلب أنظار السائح. 

دار   رئيسية خاصة  تهيئة مسالك  نرى   الكبير،الدراز    الصغير،ساحة سوق    الدباغ،عمليا 

رئيسي إلعادة االعتبار للمدينة   الموحدين، منطلقوسور    غيالن،ساحة    الكتانيين،  الديوان،  العطارين،

 القديمة وإيقاظ األذهان من حيث أهمية التراث كمصدر تنموي.

من جانب آخر نرى أن ربط مجال المدينة بمسلك / طريق خاص نحو موقع معركة وادي  

جعل من المجال القصري ذا صيت سياحي المخازن أساسي فهي الحدث العالمي األبرز الذي يمكن أن ي

الموقع وحسن استغالله ثقافيا    التاريخية، وزيارةأن الحدث مدون في جميع المصادر    عالمي، حيث

 وسياحيا يشكل قوة المشروع التنموي التراثي.

كذلك وجب لدعم البيئة السياحية القصرية إعادة النظر في واقع البنية الطرقية بالمدينة والتي 

 :  نرىلم تتطور كثيرا. في هذا الجانب 

تم استثناؤها منه بشكل غير   والذي  4جدا منها  السيار القريبرورة ربط المدينة بالطريق  ض ✓

 الوطن أو من خارجه.  .، لتسهيل مجيء األفواج السياحية سواء من داخلمنطقي

                           _________________________ 
 الطريق السيار. كلم تقريبا( لولوج   30ضرورة الذهاب إلى مدخل مدينة العرائش ) 4
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إعادة النظر في الشبكة الطرقية الحضرية من حيث االتساع والجودة لتصريف االزدحام   ✓

وإيجاد حل للشاحنات الكبرى والجرارات والعربات التي تجول داخل المدينة وتشكل خطرا  

 هدوءها. وتزعجسمعة المدينة  وتشوهعلى الراجلين 

منشطرة إلى    والمدينةمن خالل المعاينة الميدانية كذلك أحياء المدينة معزولة عن بعضها   ✓

 العرائش( ويعد الشارع الرئيسي ابتداء من مدخل المدينة )طريق    وغربي.قسمين شرقي  

فاصالإلى مخرجها )طريق   يكون   شطريها.بين    الرباط(  أن  التنموي وجب  الهدف  هنا 

األحياء المستحدثة مجاال للخدمات العصرية   األحياء، بجعلمنسجما وتستفيد منه مختلف  

 ..( لتنويع اختيارات السائح الثقافي. .مقاهي ترفيه،  مطاعم،)

التراثية   ✓ الممتلكات  لخنق  تفاديا  السياحية  والحافالت  للسيارات  التوقف  أماكن  مراعاة 

 والملتقيات. والمحاضراتأماكن الندوات  وكذلكباالزدحام 

من حديد    والضربالنقل بكل أنواعها مع حيثيات المشروع التنموي الثقافي  انسجام وسائل   ✓

 على مختلف أشكال االبتزاز في هذا الجانب.

توفرها   مفوضة( تحتاج مختلف المسالك السياحية إلى إعادة النظر في خدمات عمومية )أو   ✓

المنتوج  ض  لها من دور في إطالة أوقات عر  اإلنارة، لماالجماعة المحلية القصرية خاصة  

إلى ذلك الماء الشروب   الشخصي. ينضافأمنه  عن  فضال    للسائح،األمن النفسي    وضمان

 من خالل سقايات تقليدية مسايرة للتاريخ المحلي.

فالمدينة السياحية من مواصفاتها النظافة   والصلبالتغلب على معضلتي التطهير السائل   ✓

 على مظهرها الجذاب. والمحافظة

 خاتمة  ال

يتضح أن مدينة القصر الكبير مجال تراثي بامتياز قادر على إنجاح مشروع البعث التراثي 

 عيشها.يكأداة للتنمية المحلية وتجاوز تبعات األزمة االجتماعية واالقتصادية التي 

قافي رد تاريخي حقيقي  حقيقة اختيار الوظيفة الثقافية للمدينة ببلورة هذا المشروع السياحي الث

للفعل االستعماري الذي همش المدينة القديمة لطمس التاريخ والهوية الثقافية وإبراز الحي األوروبي 

بمواصفات العهد الجديد. وأيضا وقوف في وجه فقدان الذاكرة المحلية للمجال التي تعاني من طمس 

الهجرة المكثفة من البوادي وتبعاتها  لتأثير    كثير من المعالم بفعل اإلهمال وحركة التعمير الشرسة وكذا

عدم اهتمام البحث األكاديمي  لفت االنتباه لأن ننسى    العولمية. دونوتغير أنماط العيش مع تغلغل الثقافة  

الطوبونيمي   بالتوثيق  علمي    وبالذاكرةكثيرا  كحقل  الثقافية  الممتلكات  وتسيير  تدبير  وكيفية  التراثية 

 مترابط فيما بينه.

القوية   اإلرادة  االنتماء    الحقيقية  والغيرةالمحلي    والوعيإن  في جلب    والنجاح على مجال 

ونحن في صدد فترة   حقيقي، خاصة  تراثيحقيقية لبزوغ مشروع تنموي    للتمويل، مفاتيحموارد مالية  

 وطنيا. جديدة من مراحل التنمية 
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 145 __________________________________ مجال معركة تاريخية  5.2

 145 _______________________________ مجال إرث اجتماعي خاص  6.2

 146 _________ آليات إبراز التراث المحلي القصري وإنجاح السياحة الثقافية  3

اث القادر عىل إعطاء قوة للسياحة الثقافية 1.3  146 ______ إحصاء وتصنيف الير

 147 _____________________________ انطالق حركة ترميمية شاملة 2.3

ورة استكمال مشاري    ع المخطط الجماعي للتنمية 3.3  147 ______________ ضر

ي  4.3
ونر ي واإللكير

ر
 149 _________________________ استغالل اإلعالم الورق

ي  5.3  149 _______________________________ تنشيط االقتصاد الحضر

وع التنموي  6.3 ي المشر
ر
اك الساكنة ق  150 _________________________ إشر

 150 __________________________________ إنتاج مسالك سياحية 7.3

 151 ____________________________________________ الخاتمة

 


