كتاب الطبيعة

سياحة بيئية
يف املغرب

بدأت سياحة الشمس والبحر التقليدية تفسح يف
املجال لسياحة الطبيعة واملحميات والقرى يف
فضاءات املغرب املتنوعة

ال�صورة :تذوق حياة ال�صحراء
يف رمال مرزوكة
جنوب املغرب

كتاب الطبيعة

منحل «�إنزركي» ال�ضخم
لرتبية النحل قرب تارودانت
يعترب �أكرب و�أقدم منحل
يف العامل� .شيد عام 1850
وي�ضم نحو  4000خلية نحل،
وكان ينتج نحو � 25ألف ليرت
من الع�سل �سنوي ًا
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محمد التفراوتي (�أكادير)
ال�سياحة قوة دافعة لالقت�صاد الوطني وم�صدر
للعملة الأجنبية في المغرب .لكن ن�شاط هذا
القطاع المهم يت�أرجح بين االنتعا�ش والتراجع ،لأن ما
يقدم لل�سياح �أ�ضحى تقليدي ًا يكاد يقت�صر على ال�شم�س
والبحر .وهذا ي�ستوجب على الجهات المعنية فتح نوافذ
جديدة لت�أهيل القطاع و�إغنائه عبر تنويع موارده الطبيعية
والتراثية والثقافية.
ويتمتع املغرب ب�إمكانات �سياحية كبرية ت�ستحق
اال�ستغالل الر�شيد لإبراز خ�صو�صياته .وميكن �أن ت�شكل
ال�سياحة البيئية بدي ًال لل�سياحة التقليدية التي كادت
ت�ستنفد �أغرا�ضها .فالغنى الثقايف والأ�صالة املغربية
والرتاث والفن املحلي ،ثم الطبيعة اخلالبة واملحميات،
حتتاج �إىل ت�سويق جيد وبرنامج ا�سرتاتيجي يبث الروح
املفتقدة يف ثنايا جدران الفنادق واملطاعم واملن�ش�آت
ال�سياحية ،وفق منظومة �سياحة وطنية ت�ست�شرف الآفاق
البعيدة لقطاع واعد.
يقول عبدالعزيز فطواك ،املندوب اجلهوي لل�سياحة يف
�أكادير يف جنوب املغرب� ،إن ال�سياحة البيئية قطاع رائد
وا�سرتاتيجي يف جهة �سو�س ما�سة درعة ،وقد حظيت

باهتمام بالغ من وزارة ال�سياحة �إبان الع�شرية ال�سابقة
املتمثلة يف ا�سرتاتيجية  ،2010وكذلك يف «ر�ؤية »2020
التي دعمت ال�سياحة امل�س�ؤولة وامل�ستدامة .وقد مت �إحداث
�آلية لتتبع اال�ستدامة يف قطاع ال�سياحة طوال مرحلة تنفيذ
ر�ؤية  ،2020من خالل التوقيع على اتفاقية �شراكة بني
وزارات ال�سياحة والطاقة واملعادن واملياه والبيئة .وذلك
ملراقبة مدى احرتام �أ�صول ال�سياحة امل�س�ؤولة وت�أثري التنمية
ال�سياحية وكثافة ال�سياح على البيئة والو�ضع االجتماعي
االقت�صادي .و�سيتم تفعيل هذه الآلية عرب مرا�صد للبيئة
والتنمية امل�ستدامة �أحدثتها وزارة البيئة يف املناطق
املغربية املختلفة.
واعتمدت وزارة ال�سياحة املغربية ا�سرتاتيجية لتطوير
ال�سياحة امل�ستدامة يف املناطق القروية ،خ�صو�ص ًا ال�سياحة
البيئية وال�سياحة الزراعية و�سياحة املغامرات ،من خالل
تطبيق مفهوم «الف�ضاءات ال�سياحية» التي تتعاون فيها
اجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات يف م�شروع
ت�شاركي .وذلك بهدف ا�ستقطاب �سياح جدد ينع�شون
موارد االقت�صاد الوطني ،وت�ضامن ًا مع فئات اجتماعية ه�شة
يف مناطق ق�صية.
ومهد التنوع اجلغرايف والطبيعي والثقايف للمغرب
لإن�شاء ثمانية «ف�ضاءات» رئي�سية لال�ستقبال ال�سياحي،
ني�سان 2013

كالم

�شالل �إميوزار

م�شي يف الطبيعة
نحو جبل توبقال
يف الأطل�س الكبري
�أبريل 2013
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مغارة وين متدوين هي الأكرب يف �أفريقيا

كالم

�سياحة ريفية وثقافية يف جوار �أكادير
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تتمتع بهوية نوعية متميزة تر�سمها املعطيات الطبيعية
والثقافية والتاريخية وغريها .وبد�أ ترويج هذا النوع من
ال�سياحة وو�ضع �إجراءات الدعم امل�ؤ�س�ساتي له.
وقد �أقيم موقع لال�ستقبال ال�سياحي يف �أكادير �سمي
«ف�ضاء الأركان» .وي�شهد ف�ضاء �إميوزار �إداوتنان تهيئة نحو
 65كيلومرت ًا مربعاً ،مق�سمة بني �أربعة م�سارات للم�شي
و�ست باحات لال�سرتاحة مع دار اال�ستقبال ال�سياحي
يف مركز �إميوزار .كما مت ت�أهيل منحل �إنزركي العمالق
لرتبية النحل ،وتدريب مر�شدين �سياحيني ،وتهيئة �أماكن
للإقامة ،مع توعية الفاعلني املحليني ب�أهمية امل�شروع.
وتتجه جهود �شركاء امل�شروع حالي ًا نحو تهيئة مغارة
«وين متدوين» ،التي تعترب �أكرب مغارة معروفة يف �أفريقيا
ومتتد على طول  19كيلومرت ًا .كما يتم ت�شجيع اال�ستثمار
يف ن�شاطات �سياحية ريا�ضية مثل ال�صيد املنظم وركوب
■
اخليل وت�سلق اجلبال.
ني�سان 2013

