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محمد التفراوتي (الرباط)
موقع وليلي جمموعة �أثرية رائعة يف �شمال غرب
املغرب ي�ستمد �شموخ مبانيه من حقبة قدمية.
يبعد  30كيلومرت ًا �شمال مدينة مكنا�س و 60كيلومرت ًا غرب
مدينة فا�س ،وميتد فوق ه�ضبة عند �سفح جبل زرهون على
م�ساحة  42هكتاراً.
تعود ت�سمية وليلي� ،أو فوليبيلي�س بالالتينية� ،إىل اللغة
الأمازيغية الأ�صلية ،ومعناها نوع من الزهر .وتدل �آثار املوقع
على تعاقب عدة ح�ضارات ،من ع�صور ما قبل التاريخ �إىل
العهد الإ�سالمي .وهي ت�شهد ب�شكل خا�ص على ح�ضارة
املدينة الرومانية التي عمرت طوي ًال يف املنطقة ،ابتداء من
القرن الثالث قبل امليالد وحتى قيام دولة الأدار�سة عام 788
بعد امليالد.
يبدو املوقع جاثم ًا بجالل على التلة املقابلة ملدينة موالي
�إدري�س زرهون ،وهي �أول مدينة �إ�سالمية يف �شمال �أفريقيا،
كانون الأول 2013

جعلها م�ؤ�س�س الدولة الإدري�سية �إدري�س الأول عا�صمة له.
كانت مدينة وليلي عا�صمة «موريتانيا الطنجية»،
وهو اال�سم القدمي للمغرب .متيزت ب�أرا�ض زراعية خ�صبة
وموارد مائية وافرة ،خ�صو�ص ًا من نهري اخلمان وفرطا�سة،
ف�ض ًال عن مواد البناء التي توفرها حماجر جبل زرهون.
ا�ستوطنها الرومان خالل احتاللهم �شمال �أفريقيا ،بعد قيام
الإمرباطور كاليغوال بقتل بتوليمي ابن امللك الأمازيغي يوبا
الثاين .ويك�شف املوقع عن م�شهد فني بديع ي�ضم الف�سيف�ساء
(موازييك) ومتاثيل الرخام والأعمدة والنقو�ش الرائعة التي
تعك�س الثقافة الرومانية وثقافة ال�سكان الأ�صليني.
وت�ضم املدينة �أبنية ومرافق عمومية ،من حمامات
ودكاكني وخمابز ،ف�ض ًال عن معبد الكابيتول املخ�ص�ص
للثالوث زحل وجينون وميرنفا .ومن الآثار التي خلفها
الرومان �أي�ض ًا مطاحن احلبوب ومعا�صر الزيتون والأقوا�س،
ومنها قو�س الن�صر الذي يحمل ا�سم الإمرباطور كركال الذي
�أعيد ترميمه عام  1930اعتماد ًا على وثائق قدمية تعود
�إىل العام  .1821وتبدو خملفات �سور دفاعي تتخلله ثمانية
�أبواب و�أبراج للمراقبة ،ميتد على م�سافة كيلومرتين� ،شيده
الإمرباطور ماركو�س �أوريليو�س.
امل�ؤ�سف �أن �أنا�س ًا قليلني خارج املغرب �سمعوا مبوقع
وليلي ،الذي مت �إدراجه عام  1997على الئحة اليون�سكو
ملواقع الرتاث العاملي .وهو ي�ستحق من ال�سلطات ال�سياحية
يف املغرب ترويج ًا يجلب �إليه �أعداد ًا �أكرب من الزوار .بل �إن
تطوير هذا املوقع ،ومواقع داخلية كثرية يف بلدان عربية
تعتمد حالي ًا على املراكز ال�سياحية البحرية� ،سيكون �أمر ًا
حيوي ًا مع التغري املناخي الداهم .وقد نبه تقرير املنتدى
العربي للبيئة والتنمية عن �أثر تغري املناخ على الدول العربية
�إىل �أن ت�آكل ال�شواطئ وارتفاع م�ستويات البحار �سي�ؤثران
على املراكز ال�سياحية ال�ساحلية ،وبالدرجة الأوىل يف
م�صر واملغرب وتون�س و�سورية والأردن ولبنان .ودعا �إىل
ا�ستك�شاف خيارات ل�سياحة داخلية بديلة تكون �أقل تعر�ض ًا
■
لت�أثريات تغري املناخ ،مبا يف ذلك ال�سياحة الثقافية.
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