
سياحة بيئية
يف املغرب

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

فضاءات املغرب املتنوعة
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يف  رمال مرزوكة

جنوب املغرب



محمد التفراوتي )�أكادير(

�ل�صياحة قوة د�فعة لالقت�صاد �لوطني وم�صدر 

للعملة �لأجنبية في �لمغرب. لكن ن�صاط هذ� 

�لقطاع �لمهم يتاأرجح بين �لنتعا�ش و�لتر�جع، لأن ما 

يقدم لل�صياح �أ�صحى تقليديًا يكاد يقت�صر على �ل�صم�ش 

و�لبحر. وهذ� ي�صتوجب على �لجهات �لمعنية فتح نو�فذ 

جديدة لتاأهيل �لقطاع و�إغنائه عبر تنويع مو�رده �لطبيعية 

و�لتر�ثية و�لثقافية.

ويتمتع �ملغرب باإمكانات �صياحية كبرية ت�صتحق 

�ل�صتغالل �لر�صيد لإبر�ز خ�صو�صياته. وميكن �أن ت�صكل 

�ل�صياحة �لبيئية بدياًل لل�صياحة �لتقليدية �لتي كادت 

ت�صتنفد �أغر��صها. فالغنى �لثقايف و�لأ�صالة �ملغربية 

و�لرت�ث و�لفن �ملحلي، ثم �لطبيعة �خلالبة و�ملحميات، 

حتتاج �إىل ت�صويق جيد وبرنامج ��صرت�تيجي يبث �لروح 

�ملفتقدة يف ثنايا جدر�ن �لفنادق و�ملطاعم و�ملن�صاآت 

�ل�صياحية، وفق منظومة �صياحة وطنية ت�صت�صرف �لآفاق 

�لبعيدة لقطاع و�عد.

يقول عبد�لعزيز فطو�ك، �ملندوب �جلهوي لل�صياحة يف 

�أكادير يف جنوب �ملغرب، �إن �ل�صياحة �لبيئية قطاع ر�ئد 

و��صرت�تيجي يف جهة �صو�ش ما�صة درعة، وقد حظيت 
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باهتمام بالغ من وز�رة �ل�صياحة �إبان �لع�صرية �ل�صابقة 

�ملتمثلة يف ��صرت�تيجية 2010، وكذلك يف »روؤية 2020« 

�لتي دعمت �ل�صياحة �مل�صوؤولة و�مل�صتد�مة. وقد مت �إحد�ث 

�آلية لتتبع �ل�صتد�مة يف قطاع �ل�صياحة طو�ل مرحلة تنفيذ 

روؤية 2020، من خالل �لتوقيع على �تفاقية �صر�كة بني 

وز�ر�ت �ل�صياحة و�لطاقة و�ملعادن و�ملياه و�لبيئة. وذلك 

ملر�قبة مدى �حرت�م �أ�صول �ل�صياحة �مل�صوؤولة وتاأثري �لتنمية 

�ل�صياحية وكثافة �ل�صياح على �لبيئة و�لو�صع �لجتماعي 

�لقت�صادي. و�صيتم تفعيل هذه �لآلية عرب مر��صد للبيئة 

و�لتنمية �مل�صتد�مة �أحدثتها وز�رة �لبيئة يف �ملناطق 

�ملغربية �ملختلفة.

و�عتمدت وز�رة �ل�صياحة �ملغربية ��صرت�تيجية لتطوير 

�ل�صياحة �مل�صتد�مة يف �ملناطق �لقروية، خ�صو�صًا �ل�صياحة 

�لبيئية و�ل�صياحة �لزر�عية و�صياحة �ملغامر�ت، من خالل 

تطبيق مفهوم »�لف�صاء�ت �ل�صياحية« �لتي تتعاون فيها 

�جلماعات �ملحلية و�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات يف م�صروع 

ت�صاركي. وذلك بهدف ��صتقطاب �صياح جدد ينع�صون 

مو�رد �لقت�صاد �لوطني، وت�صامنًا مع فئات �جتماعية ه�صة 

يف مناطق ق�صية.

ومهد �لتنوع �جلغر�يف و�لطبيعي و�لثقايف للمغرب 

لإن�صاء ثمانية »ف�صاء�ت« رئي�صية لال�صتقبال �ل�صياحي، 

منحل »اإنزركي« ال�صخم 

لرتبية النحل قرب تارودانت 

يعترب اأكرب واأقدم منحل 

يف العامل. �صيد عام 1850 

وي�صم نحو 4000 خلية نحل، 

وكان ينتج نحو 25 األف ليرت 

من الع�صل �صنويًا



كالم
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م�صي يف الطبيعة 

نحو جبل توبقال

يف الأطل�س الكبري

�صالل اإميوزار
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تتمتع بهوية نوعية متميزة تر�صمها �ملعطيات �لطبيعية 

و�لثقافية و�لتاريخية وغريها. وبد�أ ترويج هذ� �لنوع من 

�ل�صياحة وو�صع �إجر�ء�ت �لدعم �ملوؤ�ص�صاتي له.

وقد �أقيم موقع لال�صتقبال �ل�صياحي يف �أكادير �صمي 

»ف�صاء �لأركان«. وي�صهد ف�صاء �إميوز�ر �إد�وتنان تهيئة نحو 

65 كيلومرتً�  مربعًا، مق�صمة بني �أربعة م�صار�ت للم�صي 

و�صت باحات لال�صرت�حة مع د�ر �ل�صتقبال �ل�صياحي 

يف مركز �إميوز�ر. كما مت تاأهيل منحل �إنزركي �لعمالق 

لرتبية �لنحل، وتدريب مر�صدين �صياحيني، وتهيئة �أماكن 

لالإقامة، مع توعية �لفاعلني �ملحليني باأهمية �مل�صروع.

وتتجه جهود �صركاء �مل�صروع حاليًا نحو تهيئة مغارة 

»وين متدوين«، �لتي تعترب �أكرب مغارة معروفة يف �أفريقيا 

ومتتد على طول 19 كيلومرتً�. كما يتم ت�صجيع �ل�صتثمار 

يف ن�صاطات �صياحية ريا�صية مثل �ل�صيد �ملنظم وركوب 

■ �خليل وت�صلق �جلبال.  �صياحة ريفية وثقافية يف جوار اأكادير

مغارة وين متدوين هي الأكرب يف اأفريقيا


