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 مقدمة: 
ع  الؿُاخت وشاط بشغي ًغجبغ بشكل كبير بالبِئت، خُث ٌؿاهم املحُغ البُئي في الخأزير على جىَػ

مىاكع الاؾخجمام والترفُه وكظا في جدضًض أهماط ومداوع خغكت جضفم الؿُاح هدى اإلالطض الؿُاحي وجدضًض 

 وفي خال إهمال الجاه
ً
اعتهم، فالؿُاخت وشاط خؿاؽ بُئُا ب البُئي فئن طلك ؾُؤصي مضة إكامتهم ومىاؾم ٍػ

إلى عضم جعىع هظه ألاوشعت، فمعؽم ألاوشعت الؿُاخُت حعخمض على اإلاشاهضة والاؾخمخاع باإلاىاؼغ العبُعُت 

سُت هي مً إهجاػاث الحضاعة ؤلاوؿاهُت، ولكنها بمغوع  ت والخاٍع والاضعىاعُت، وعلى الغغم مً أن اإلاباوي ألازٍغ

 مً معالم البِئت
ً
العبُعُت والتي حؿخأزغ باهخمام العضًض مً الؿُاح إلاشاهضتها والاظالع  الؼمً أضبدذ حؼءا

 عليها، 

وبىاء علُه فالعالكت بين البِئت والؿُاخت هي عالكت جكامل وجغابغ.يهضف هظا العمل إلى حؿلُغ 

اإلاالبم الضىء على الؿُاخت البُئُت ومضي مؿاهمتها في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، فالبِئت الؿلُمت هي اإلاىار 

لخدلُم الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت، والؿُاخت اإلاؿخضامت جغجكؼ  على وحىص جسعُغ بُئي ؾلُم ًغاعي 

الحفاػ على اإلاىاعص العبُعُت والبُئُت، إضافت إلى اإلاؿاهمت في جدلُم الخىمُت الاحخماعُت والاكخطاصًت 

 للمجخمع.

املخخلفت للعالكت بين الؿُاخت والبِئت  كما يهضف هظا العمل إلى حؿلُغ الضىء على بعض ألابعاص

وإبغاػ الخأزيراث البُئُت للؿُاخت وؾبل حعل الؿُاخت البُئُت فغضت اكخطاصًت للمجخمعاث العغبُت و ضىن 

العبُعت و خؿً اؾخغاللها كمطضع ظبُعي و اكخطاصي طاث عابض مخجضص , إضافت إلى عفع الىعي بأهمُت 

البُئُت وفهم اإلاباصا وألاؾاؾُاث اإلاخعللت بها بشكل عام وإًجاص أعضُت اإلاىاعص العبُعُت لخىمُت الؿُاخت 
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 لخعىٍغ الؿُاخت البُئُت بالىظً العغبي  
ً
لخباصل الخبراث والخجاعب بين مسخلف الباخثين في هظا املجال ؾعُا

 وإصاعتها بعغق ؾلُمت، واؾدشغاف آلافاق اإلاؿخلبلُت للخىمُت اإلاؿخضامت باإلاىعلت العغبُت.

 ء اللجنة العلمية:أعضا
 أعضاء اللجىت العلميت

 طة. حمُلت الؿعُضي اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط.أخمض بللاض ي اإلاغغب –حامعت ابً ػهغ  –عمُض كلُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت بأكاصًغ 

 ط.عبض الغخُم بىعلي اإلاغغب –حامعت اللاض ي عُاض  –عمُض كلُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت بمغاكش 

 ط. العُب بىمعؼة اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط. دمحم أهفلىؽ اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط. عبض املجُض الؿامي اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 الضكاعي ط. عبض الغخمان  اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط. مطعفى الىضعاوي  اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 طة. عشُضة اإلاغابغ اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط.ؾعُض بىحغوف اإلاغغب -حامعت اللاض ي عُاض مغاكش

 ط.خؿً عامى اإلاغغب -حامعت دمحم الخامـ الغباط 

 ط.عبض الىىع ضضًم اإلاغغب -حامعت دمحم الخامـ الغباط 

 ط.دمحم بىعخى اإلاغغب -حامعت ابً ػهغ أكاصًغ

 ط. إبغاهُم مىصوص اإلاغغب -حامعت ابً ػهغ أكاصًغ

ت مُير فغوؿا -حامعت بىعصو  طة.آها مٍغ

ـ فُالهىفا إؾباهُا -حامعت زيروها  ط. حىػي لَى

 ط. مُكُله بالوشا إًعالُا -”عاصًدش ي صي ؾترا“مغكؼ الضعاؾاث 

ش مطغ -اللاهغة حامعت  طة. ؾلىي صعَو

ا العبض مطغ -حامعت خلىان  ط. أشغف ػكٍغ

ض الجهُني الؿعىصًت -حامعت ظُبت   طة. حغٍغ

 طة. فاظمت لىاحي الجؼابغ -حامعت جلمؿان 

بُت اإلاغغب -حامعت شعُب الضكالي الجضًضة   ط. ؾعُض لعٍغ

 ط. علي بىلغباح اإلاغغب -حامعت عبض اإلاالك الؿعضي جعىان 

 ش يببُكط. ًىوـ  اإلاغغب -حامعت عبض اإلاالك الؿعضي جعىان 

 ط. ؾعُض مىاق اإلاغغب -حامعت الحؿً الثاوي الضاعالبُضاء

 ط. فُطل فاجذ اإلاغغب -حامعت ابً ظفُل اللىُعغة 

 ط. ًىوـ الىعحي اإلاغغب -حامعت مىالي اؾماعُل مكىاؽ 
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 دور السياحة البيئية ىف تعزيز اقتصادايت السياحة لدوؿ الوطن العريب

  السياحة البيئية على تنمية القطاع السياحي""دراسة ىف تعزيز فرص 
The role of ecotourism in enhancing the tourism economies of the 

Arab world  

“A study on enhancing ecotourism opportunities on developing the 

tourism sector” 

جامعة القاىرة   - الدراسات األفريقية العلياكلية   -أستاذ االقتصاد ادلساعد  : أ/ شريف دمحم غايل
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 ملخص الدراسة:
تعد العالقة بُت السياحة البيئية كالتنمية اؼبستدامة إهبابية كمًتابطة. حيث أف البيئة الطبيعية السليمة ىي دبثابة جذب سياحي      

الدكر الذم تقـو بو الطبيعة ابلنسبة لنا صبيعنا ، كقد أدل التقدـ احملرز يف اغبد من رئيسي فضال عن أنو يعمل على زايدة الوعي أبنبية 
اآلاثر البيئية كاالجتماعية للقطاع السياحي إُف تعزيز مسانبتو الشاملة يف اغبفاظ على الطبيعة ، كتقدـ احملميات الطبيعية مبوذجنا 

 السكاف احملليُت كأحد أىداؼ برامج اغبماية للموارد الطبيعية.للتنمية اؼبستدامة حيث أهنا تسهم يف رفع مستول معيشة 

سانبت العديد من دكؿ الوطن العريب يف تطوير مقاصدىا السياحية كربديث اسًتاتيجيتها كبو تعزيز االستفادة من مواردىا      
الطبيعية كتنوعها البيولوجي فضالن عن مواردىا الثقافية ، كقد أظهر تقارير التنافسية العاؼبية يف ؾباؿ السياحة كالسفر الفرص 

 . كالتحدايت

ىذه الدراسة إُف التعرؼ على الدكر الذم يبكن أف يلعبو كل من القطاع البيئي من خالؿ التصنيفات اغبديثة يف أمباط ىدفت      
السياحة، كالسيما أف دمج "احملميات الطبيعية كالتنوع األحيائي" يف القطاع السياحي ساىم تكوين صناعة السياحة البيئية كمردكد 

ية اؼبستدامة كأيضنا على تعزيز األداء  االقتصاد السياحي ابعتباره أحد أىم صادرات اػبدمات يف ذلك على األىداؼ العاؼبية للتنم
 الوطن العريب.

 الكلمات الدالة: 

- Jamila saidi COVID-19 :Analyse et perspectives 
de relance 
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كدكرىا السياحة البيئية ، التنمية اؼبستدامة ، السياحة اؼبستدامة ، السياحة يف الوطن العريب ، السياحة البيئية يف مصر ، السياحة البيئية 
 ربقيق التنمية اؼبستدامة.يف 

 

Abstract: 

 

     The relationship between ecotourism and sustainable development is positive 

and interdependent. Whereas, the healthy natural environment is a major tourist 

attraction as well as it works to increase awareness of the importance of the role 

that nature plays for us all, and the progress made in reducing the environmental 

and social impacts of the tourism sector has led to the enhancement of its 

comprehensive contribution to nature preservation and the advancement of 

protected areas. Natural Resources is a model for sustainable development as it 

contributes to raising the standard of living of the local population as one of the 

objectives of the protection programs for natural resources. 

     Many countries in the Arab world have contributed to developing their tourism 

destinations and updating their strategy towards enhancing the utilization of their 

natural resources and their biological diversity as well as their cultural resources. 

Global Competitiveness Reports in the field of tourism and travel have revealed 

opportunities and challenges. 

     This study aimed to identify the role that each of the environmental sector can 

play through modern classifications in the patterns of tourism, especially since the 

integration of "natural reserves and biodiversity" into the tourism sector 

contributed to the formation of the ecotourism industry and its impact on the global 

goals of sustainable development as well as the promotion of Performance The 

tourism economy is one of the most important services exports in the Arab world. 

Key Words: 

Ecotourism, sustainable development, sustainable tourism, tourism in the Arab 

world, ecotourism in Egypt, ecotourism and its role in achieving sustainable 

development.  
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 مقدمة

ف أصرار على إلمن جانب اغبكومات كاػبرباء حيث ا اعاؼبي   اىتمامن تلقي االدكؿ ك  اقتصادايتيف  اىامن  االسياحة دكرن ك البيئة تلعب      
التنمية ربقيق أتخذ طريقها كبو  ،القطاع السياحيأسًتاتيجيتها االىتماـ ابلبعد البيئي يف تنمية كتطوير خذت يف أالدكلة اليت 
جنيب فبا يعطي الدفعة الالزمة للتنمية يرادات السياحية من النقد األألثر االقتصادم للسياحة يف زايدة اإلكيظهر ا اؼبتوازنة، االقتصادية
قامتهم على ـبتلف اػبدمات كالسلع السياحية كغَت إجنبية اليت ينفقها السائحوف خالؿ مدة كرب قدر من العمالت األأبتوفَت 
 .السياحية

كاؿ اغبديثة يف السياحة بل إف دمج البيئة كتنوعها األحيائي يف صناعة السياحة تعد جزءنا حيواين كتعد السياحة البيئية من األش     
كىامنا من السياحة اؼبستدامة، كيطلق عليها أحياان السياحة اؼبسئولة نظرنا ألهنا تتعلق ابغبفاظ على التنوع اغبيول ابستخداـ أنشطة 

ايف كالطبيعي، كيظهر ذلك عرب سياسات تنموية يف اجملاؿ البيئي من خالؿ إنشاء احملميات السياحة من خالؿ ضباية التنوع البيئي كالثق
حيائي الطبيعية كإدارهتا ككضع اؼبنظومات البيئية اؼبالئمة للتعامل مع اؼبوارد البيئية ، كاالستخداـ الرشيد للموارد الطبيعية كتنوعها األ

 . نشطة اؼبنبثقة عن السياحة البيئية كجعلها جزءنا من عملية التخطي  كاإلدارةكاحملافظة عليها ، كدمج اجملتمع احمللي يف األ

لقد شهد العاَف إدراكنا متزايدنا أبف اذباىات التنمية اغبديثة َف تعد مستدامةن، بعد أف ارتب  مب  اغبياة االستهالكي اؼبنبثق عنو      
حات الغاابت اؼبدارية، كتلوث اؼباء كاؽبواء، كارتفاع درجة حرارة األرض أزمات بيئية خطَتة مثل فقداف التنوع البيئي، كتقلص مسا

 )الدؼء الكوٓف(، كالفيضاانت اؼبدمرة الناذبة عن ارتفاع منسوب مياه البحار كاألهنار، كاستنفاد اؼبوارد غَت اؼبتجددة ، فبا دفع بعدد
مستداـ يعمل على ربقيق االنسجاـ بُت ربقيق األىداؼ من منتقدم ذلك النموذج التنموم إُف الدعوة إُف مبوذج تنموم بديل 

 التنموية من جهة كضباية البيئة كاستدامتها من جهة أخرل .

ادر كقد برز ىذا االىتماـ العاؼبي بقضية البيئة بوضوح يف أتكيد منهجية التنمية اإلنسانية، كفقنا لتقرير التنمية اإلنسانية العاؼبي الص     
االستدامة، من خالؿ التأكيد على عدـ إغباؽ الضرر ابألجياؿ القادمة سواء بسبب استنزاؼ اؼبوارد  ، على عنصر5991عاـ 

 الطبيعية كتلويث البيئة أك بسبب الديوف العامة اليت تتحمل عبئها األجياؿ الالحقة أك بسبب عدـ االىتماـ بتنمية اؼبوارد البشرية فبا
 (.UNDP 1995ات اغباضر )ىبلق ظركفنا صعبة يف اؼبستقبل نتيجة خيار 

يبثل التنوع األحيائي كالنظم اإليكولوجية مكانة ابرزة ىف العديد من أىداؼ التنمية اؼبستدامة كيسهماف بشكل مباشر يف أكلوايت      
الرفاىية كالتنمية البشرية ، فضالن عن أنو يندمج ىف العديد األنشطة االقتصادية للقطاعات اؼبختلفة ، حيث يعتمد حواِف نصف عدد 

 دنا مباشرنا على اؼبوارد الطبيعية لكسب العيش كالوفاء ابإلحتياجات اؼبعيشية. السكاف إعتما

كىو معدؿ ذباكز للسنة السابعة  2018% لعاـ 4يشَت تقرير منظمة السياحة العاؼبية أف معدؿ مبو الصادرات السياحية دبقدار      
ة اؼبقاصد السياحية بقدرة تفوؽ الطاقة االستيعابية كغالبنا ما تلجأ %، كيف اؼبقابل زايد3على التواِف مبو الصادرات السلعية الذم يبلغ 
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بعض الدكؿ إُف ذلك لزايدة عوائدىا من السياحة إُف ذلك لدكافع اقتصادية، فبا قد تؤثر ابلسلب على اؼبقاصد السياحية البيئية 
 كخصوصنا التنوع األحيائي النادر.  

 األداء السياحي بعد حالة الًتاجع خالؿ السنوات اؼباضية نتيجة عدـ االستقرار شهدت بعض دكؿ الوطن العريب تعافينا يف     
السياسي ربت أتثَت أحداث "الربيع العريب" كقد سانبت أسًتاتيجية العاَف كبو ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ربسننا على أسس 

 األستدامة كضباية اؼبوارد الطبيعية.

لعاؼبية الصادر عن اؼبنتدم االقتصادم العاؼبي فقد حدث ربسن يف تنافسية دكؿ الشرؽ األكس  كمشاؿ كفقنا لتقرير التنافسية ا     
 أفريقيا، كقد أرتب  ذلك ابلتحسن يف األمن كاألماف كاإلنفتاح كدعم سياسات اإلستدامة البيئية كتطوير البنية التحتية يف شيت اجملاالت

 جبانب تنافسية األسعار. 

من سبتع دكؿ الوطن العريب دبقومات السياحة البيئية دبا يبكن أف يرتب  هبا من مردكد على التنمية بشكلها  الدراسة أعليةتنبع      
اؼبستداـ إال أف ىذا القطاع ىو قطاع غَت مستغل بشكل كبَت ، فقد لعبت السياحة البيئية منذ العقد اغباِف دكرنا مؤثرنا يف اقتصادايت 

 لعاؼبي اغبديث يف صناعة السياحة.بعض الدكؿ كأحد التوجو ا

يف دراسة كربليل دكر السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ابلتطبيق على دكلة مصر كمدل إسهامها يف  هتدؼ الدراسة     
ربقيق التنمية االقتصادية بشكل عاـ ككذلك االذباه إُف تطبيق السياحة البيئية كأحد اؼبقاصد األساسية عبذب السياح ، من خالؿ 

ضافة إُف رفع الوعي أبنبية ابإلفرصة اقتصادية للمجتمعات العربية كالسياحة البيئية   كتعزيز فبارسات التأثَت اؼبتبادؿ بُت البيئة كالسياحة
 .اؼبوارد الطبيعية لتنمية السياحة البيئية

لبيئية يف كيفية االستفادة من اؼبوقات الطبيعية الغَت مستغلة إستغالالن أمثالن ؼبوارد كمقومات السياحة ا إشكالية الدراسةتتمثل      
إلقليم الوطن العريب دبا يسهم يف ربقيق إيرادات سياحية من تعزيز اؼبمارسات السياحية اؼبستدامة على اؼبورد البيئي سواء اؼبتجدد أك 

حيث  دكر احملميات الطبيعية كالتنوع اإلحيائي يف تنمية السياحة البيئيةغَت لكونو يبثل مصدرنا مهمنا للدخل القومي ابإلضافة تعزيز 
يتميز الوطن العريب دبقومات جذب سياحي ىائلة من حيث اؼبوارد كاؼبكانة البيئية الفريدة كاؼبتنوعة مثل اؼبسارات القركية كالًتاثية 

اؼباقبركؼ(  –كاؼبغامرات كتسلق اعبباؿ كاغبدائق اعبيولوجية كالغاابت كاغبياة الربية كاؼبسطحات اؼبائية كاغبياة البحرية )الشعب اؼبرجانية 
كالغوص كىجرة الطيور كالصيد كخالفو فبا يساعدىا يف مستقبل التنافسية السياحية كخصوصنا يف ظل التوجو العاؼبي يف احملافظة على 

 البيئة كالتحوؿ إُف السياحة اؼبستدامة.

 يف ؾبموعة من األسئلة التالية: تساؤالت الدراسة كيبكن صياغة      

  ا كأمباطها؟هكأنبي السياحة البيئية مفهـوما ىو 

  ؟احملميات الطبيعية كالتنوع اإلحيائي يف تنمية السياحة البيئيةكيف تساىم 

  ؟من منظور اقتصادمكيف تعمل دكؿ الوطن العريب على تنشي  البيئة كالسياحة 
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يف كجود عالقة إهبابية بُت البيئية كالسياحة كدكرىا يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، كأيضنا كجود عالقة  فرضية الدراسةتتمثل      
لذكر أف ارتباط بُت اؼبردكد االقتصادم للسياحة البيئية كبُت ربقيق التنمية اؼبستدامة أببعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية ، كجدير اب

ة هتتم هبا القطاعات اؼبعنية يف العديد من دكؿ الوطن العريب يبكن إدراجها يف ؾباؿ تنافسية السياحة العاؼبية ، كما ىناؾ إسًتاتيجية بيئي
أف مقومات السياحية البيئية لدكؿ الوطن العريب متنوعة كمتكاملة كيبكن االستفادة منها يف تكوين تكتل إقليمي مشًتؾ يف اجملاؿ 

القتصادية الثنائية أك متعددة األطراؼ لدمج كتعزيز الركاب  الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كتبادؿ السياحي على غرار التكتالت ا
 اػبربات كاكتساب اؼبهارات.

على تقييم األداء االقتصادم لصناعة السياحة يف دكؿ الوطن العريب كالتعرؼ على دكر احملميات الطبيعية  منهجية الدراسةتعتمد      
 حيائي يف اقتصادايت السياحة، كعالقة احملميات الطبيعية ابألبعاد اؼبختلفة للتنمية اؼبستدامة.كالتنوع األ

 إُف التاِف: تقسيم الدراسةكلتحقيق ىدؼ الدراسة فقد مت      

: اإلطار اؼبفاىيمي للسياحة البيئية كأنبيتها كأمباطها  أكالن

 تنمية القطاع السياحياثنينا: دكر احملميات الطبيعية كتنوعها األحيائي يف 

 اثلثنا: األداء االقتصادم للسياحة يف دكؿ الوطن العريب

 رابعنا: النتائج كالتوصيات

 خامسنا: قائمة اؼبراجع

 

 أواًل:األطار ادلفاىيمي للسياحة البيئية وأعليتها وأظلاطها

تعد السياحة البيئية اغبل األمثل لرعاية جهود اغبفاظ على النظاـ البيئي كعلى كجو اػبصوص اؼبناطق ذات اغبساسية البيئية ،      
كأيضنا فرصة لكسب العيش للسكاف احملليُت فضالن عن كوهنا أداة للتنمية ذات األبعاد اؼبختلفة كحماية البيئة الطبيعية كاحملافظة على 

طبيعية كالتنوع الثقايف كتوليد مصدر للدخل ابلنسبة للمجتمع احمللي ، حيث تعد السياحة البيئية قطاعنا متنامينا يف صناعة اؼبوارد ال
 السياحة العاؼبية.

يتمتع الوطن العريب دبقومات صناعة السياحة البيئية إال أنو َف يستغل ابلقدر الكايف على الرغم من إمكانيات ىذه الصناعة يف      
فيز اقتصادايت العديد من دكؿ العاَف، فهو يساىم يف توفَت فرص العمل كخاصة للمجتمعات احمللية كجذب رؤكس األمواؿ رب

 كاالستثمارات األجنبية اؼبباشرة كتطوير البنية التحتية كتوفَت العمالت األجنبية. 
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 مفهـو السياحة البيئية .1
، كقد بدأ البعض السياحية الصديقة للبيئة  ةنشطتشجيع األمصطلحنا حديثنا نسبي ا لمت اقًتاح ىذا النوع من السياحة كالذم يعد      

كثَت من النشاطات السياحية يف السبعينيات من القرف اؼباضي بعد أف اكتسبت  نوع من السياحة بشكلو اغباِف يف اغبديث عن ىذا ال
عدة تطور  نتيجة، كمع تطور ىذا النوع من السياحة  اؼبناطق السياحيةستنزاؼ اؼبوارد الطبيعية يف اابعتبارىا مسئولة عن سلبية  آاثرنا

ىذا الطرح  تبٌت، كقد  يف السنوات القليلة اؼباضية اىم أنواع السياحة يف العاَف كأكثرىا مبون أحد أصبح أعوامل سياسية كاقتصادية كثقافية 
1983من قبل االرباد العاؼبي غبماية الطبيعة يف العاـ يف ابدئ األمر 

1 . 

1991كضعت اعبمعية الدكلية للسياحة البيئية يف عاـ      
، أكؿ تعريفات ىذا النوع من السياحة على اعتباره : "السفر اؼبسئوؿ إُف 2

 .3اؼبناطق الطبيعية الذم وبافظ على البيئة كيكفل استمرار رفاىية سكاهنا احملليُت"

 إلعالف كوبيك فإف السياحة البيئية تتضمن صبلة من مبادئ كىي: ككفقنا     

4اؼبسئولية البيئية ذباه السفر إُف اؼبناطق الطبيعية اؼبستقرة نسبي ا. .1
 

 . 1كعرض اؼبنتج الطبيعي كالًتاثي للزائر على كبو مالئم السفر من أجل االستمتاع كأتمل كتقدير الطبيعة .2

كخباصة األكثر حساسية بيئية ككضع حد أدْف ؼبمارسات الزكار يف إحداث أتثَت ضئيل  طبيعةتعزيز اغبماية كالصوف للموارد ال .3
 .2على اؼبنطقة

 اؼبسانبة يف دمج اجملتمعات احمللية يف التخطي  للمشاريع اؼبقامة لتطوير بيئتهم كعمل ذلك ابلتعاكف معهم. .4

 يف اؼبواقع الطبيعية كاؼبشاركة الفعالة للمجتمع احمللي. توفَت فرص عمل للسكاف احملليُت .5

اجتذاب شرائح جديدة من السياح الراغبُت يف التجديد كاالستمتاع ابلطبيعة ، كأكلئك الداعُت للحفاظ على اؼبوارد النباتية  .6
 .3كاغبيوانية كالبحرية كالتكوينات اعبيولوجية كعدـ االعتداء على مقومات الطبيعة

ع احمللي يف األنشطة اؼبنبثقة عن السياحة البيئية كجعلهم جزءنا من عملية التخطي  كاإلدارة للوجهة السياحية دمج اجملتم .7
 .4البيئية

                                                           
  .31 -01( ص ص 3102)عسان 3 مكتبة زمدم ،  السفاهيم واألسس والسقهمات -الدياحة البيئية زياد عيج الخواضية ،1

2
)ججة 3 مجمة  يالبمدان األعزاء بسشظسة السؤتسر اإلسالم يالسدتدامة ففاق التشسية الدياحية آمذاكل و نبيل دبهر ،   

 .01( ص 3112بين الجول اإلسالمية ،  يقترادالتعاون اال
3
 .01، ص  م س ذ،  يالبمجان األعزاء بسشظسة السؤتسخ اإلسالم يفاق التشسية الدياحية السدتجامة فآنبيل دبهر ، مذاكل و   

4
 Campell. Bruce, Ortiz. Silvia, “integration agriculture, conservation and Ecotourism: 

Examples from the field “(Berlin: springer publications, first Edition, 2011), P .19. 
1
 Epler Megan"Ecotourism: Princeiples, Practices & Policies Fro Sustainability (Nairobi: United Nations Environment 

Programme,2002) p .9 
2
 Fehhell. David “Ecotourism on introduction “(New Delhi: routtdge published, second Edition, 

2003), P.23. 
3
 TuğbaKiper, “Role of Ecotourism in Sustainable Development”, in Murat Ozyavuz (ed.) 

Advances in Landscape Architecture, (In Tech Science, 2013).p.775. 
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 أعلية السياحة البيئية. .2
كالبحث "أصبحت السياحة البيئية يف صبيع أكباء العاَف دبثابة الطريق إُف سبويل عملية اغبماية للنظم اإليكولوجية اؽبشة كالبكر      

عي العلمي، حيث تستفيد منها اجملتمعات الريفية، كتعزيز التنمية يف البلداف الفقَتة كتعزيز قيمة اغبساسية البيئية كالثقافية، كغرس الو 
صر كيتضح من ذلك أف للسياحة البيئية فوائد صبة ال تقت، 5"البيئي كالضمَت االجتماعي يف صناعة السفر، كتلبية كتثقيف السائح سبييزنا

يبكن ربديد أنبية السياحة على البيئة بل تتعداىا إُف االقتصاد كالثقافة كحقوؽ اإلنساف كىو ما يزيد فرص مبوىا عامنا بعد عاـ ، ك 
 البيئية يف األبعاد التالية سواء أكانت بيئية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ إنسانية كما يلي: 

 األعلية البيئية 

تتمثل األنبية البيئية للسياحة البيئية يف التعرؼ على النظم البيئية كما وبتويو من عناصر تنوع بيولوجى فريدة كمتنوعة كالتعرؼ على      
ارد و األنواع النادرة كاؼبهددة ابالنقراض كربقيق األمن البيئي من خالؿ عدـ تعرض الدكلة ألضرار البيئة كاحملافظة على التوازف البيئي للم

ربسُت نوعية كمستوايت البيئة ألف نظافة كنقاء البيئة كعدـ إحداث إخالؿ ابلتوازف البيئي الناتج عن تصرفات اإلنساف الطبيعية ، ك 
  .1كفبارسة فعاليات سياحية بيئية مثلىكالبنية التحتية اعبيدة من أىم شركط البيئة السياحية 

  األعلية االقتصادية 

االقتصادية للسياحة البيئية يف اجملاؿ االقتصادم حيث إف أماكن فبارسة السياحة البيئية من أكثر اؼبوارد ندرة يف تتمثل األنبية      
فَت العاَف كابلتاِف يبكن االستفادة من عنصر الندرة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة دبا يبكن ربقيقو من العائد اؼبادم ألصحاب اؼبشاريع كتو 

. كأيضنا تنوع االقتصاد احمللي يف اؼبناطق الريفية اليت ال ربتوم على 2در الدخل القومي كزايدة العوائد اغبكوميةفرص العمل كتنويع مصا
 مؤسسات صناعية كذبارية ضخمة كما ىو اغباؿ يف كثَت من مناطق احملميات الطبيعية يف شىت الدكؿ.

 األعلية االجتماعية 

زايرة اجملتمعات احمللية للتعرؼ على ا ىو متاح يف اجملتمع من موارد كأفراد حيث تعمل على تقـو السياحة البيئية على االستفادة فب     
تنمية العالقات االجتماعية كربسُت اجملتمع كنقل اجملتمعات عاداهتا كتقاليدىا كاالستفادة من اػبربات كالكفاءات احمللية ما أمكن ك 

فضالن عن اشًتاؾ  ،2تمع يف حالة عمل دائم كالتقليل من ـباطر السياحة اؼبوظبيةاؼبنعزلة إُف ؾبتمعات مفتوحة كتعمل على إبقاء اجمل
ليت اجملتمع احمللي مع االستعانة بو يف اغبفاظ على ضباية البيئة كاستدامة اؼبوارد من التدىور بفعل اؼبمارسات اػباطئة لبعض السائحُت كا

                                                                                                                                                                                           
4
 .147ص  (2004ٍٍٍَخ اٌوػب ٌٍّؼٍِٛبد ، )كِشك:  "انطٛبحت انًطخذايت"،  ٟطالػ اٌل٠ٓ فوثٛؽٍ 

5
 Hari Nath Yogi,”Eco-tourism and Sustainability-Opportunities and Challenges - in the 

Case of Nepal”, master thesis, (Stockholm: university of Uppsala, 2010) p33 

1
،  0)عسان3 مؤسدة الهراق لمشذخ والتهزيع ، ط " الدياحة البيئية بين الشظرية والتطبيق"إبخاهيم الرخايخة ، دمحم السمكاوي ،  

 .12( ص3103
2
 . 02( ص 3101العخاقية ، )بغجاد3 وزارة البيئة ،  "الدياحة البيئية السدتدامة"سياد خميل ،  ىىج 

3
 ، م.س.ذ ، ا مشح زمن طهيل""الدياحة البيئية في كخبالء مجيهلة السعشى وتسارس فظخي  رشيج حيجر فؤاد ، عبج الحدن هبة ،   

 . 1ص
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فاؽبدؼ الرئيسي من السياحة البيئية ىو الرقي كالتقدـ دبستوايت اؼبعيشة تؤدم إُف حرماف العاَف من موركث بيئي اجتماعي مهم ، 
، كإقباح العمل ابلسياحة البيئية  3للمجتمع احمللي كلتحقيق ىذا اؽبدؼ هبب العمل على ربقيق اغبفاظ على جاذبية الطبيعة كالبيئة

 كتطويرىا لتصبح حرفة ألبناء اجملتمع احمللي احملي  ابؼبواقع البيئية. 

 األعلية الثقافية 

للسياحة البيئية جانبها الثقايف القائم على نشر اؼبعرفة كالوعي البيئي لدل السكاف احملليُت عندما يركف حرص السياح على البيئة      
ى البيئة كما ، إذ إف السياحة البيئية تعمل على نشر ثقافة احملافظة علذباه التعليمات البيئية كاىتمامهم هبا كسبسكهم ابلسلوؾ الصحيح

أهنا تعمل على احملافظة على اؼبوركث كالًتاث الثقايف ، كمن جانب آخر تعمل السياحة البيئية على االستفادة من اؼبناىل الثقافية 
اؼبعلومات كزايدة أتثَت اؼبكوف اؼبعريف من خالؿ تقدٔف برامج السياحية البيئية خاصة مع تعاظم رغبة السياح يف اغبصوؿ على  .1احمللية

 .2لتدعيم التواصل الثقايف كالتفاىم بُت الشعوب
 األعلية االنسانية 

سبثل األنبية اإلنسانية للسياحة البيئية يف أهنا نشاط إنسآف حيث تعمل على توفَت اغبياة اعبميلة لإلنساف كتوفر لو الراحة      
 . 3كاالستجماـ كاستعادة اغبيوية كالنشاط كصفاء النفس

 السياحة البيئيةأظلاط  .3
سبارس يف احملميات الطبيعية أك ما يطلق عليو مناطق اغبماية كاليت نشاطات أمباط للسياحة البيئية منها ما ىو يف شكل ىناؾ عدة      

تتسع حباجة كرؤية اجملتمع الدكِف يف اغبفاظ على الكوكب كاإلنساف كزايدة بقعة مناطق اغبماية لضماف جودة حياة اإلنساف كتقليل 
لبيئية سبارس يف اؼبواقع اؼبؤىلة ذات اػبصائص البيئية أخرل يبكن تصنيفها من أنشطة السياحة اأنشطة حالة التدىور البيئى كأيضنا ىناؾ 

 اؼبكتشفة مستقبالن ، كفيما يلي عرض لتلك األنشطة:
 4األنشطة ذات الصلة دبواقع احملميات الطبيعية. 

 تسلق اعبباؿ . 

 لرحالت داخل الغاابت اؼبطَتةا. 

  اغبياة الربية متابعةرحالت. 

 الرحالت الصحراكية. 

                                                           
 

1
)القاىخة3 مجسهعة الشيل "الدياحة البيئية ، مشهج اقترادي متكامل لرشاعة سياحة واعدة "الخزيخي محدن أحسج ،   

 .15-15( ص  5001، ،  5العخبية ، ط
2
 Higham James,”critical issues in Ecotourism understanding a complex tourism 

phenomenon”, (Washington: selvier publication, first E dition, 2007) P.2. 
3
 . 511، صم.س.ذظبيق"، إبخاهيم الرخايخة ، دمحم السمكاوي ، " الدياحة البيئية بين الشظخية والت 

4
، )الكهيت 3  "الدياحة البيئية : مع التركيز عمى الهطن العربي بذكل عام واألردن بذكل خاص"خميف مرظفى غخابية ،  

 .501( ص 5055دار ناشخي لمشذخ األلكتخوني ، 
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 رحالت الصيد. 

 تصوير الطبيعة رحالت. 

 األنشطة األخرل ذات الصلة ابلبيئية بشكل عاـ 

  :ك يف أم أك يف ساعة األرض أاؼبشاركة يف الفعاليات الدكلية البيئية مثل اؼبشاركة يف يـو األرض العاؼبي سياحة اؼبؤسبرات
 .مسَتة بيئية

  سياحة السباؽ كالبطوالت مثل سباؽ راِف السياحة الرايضية: كىي اليت تقاـ داخل اؼبناطق الطبيعية كمن أشكاؽبا
 السيارات ، كاػبيل ، كرايضة الغوص كاالنزالؽ على اؼباء ، كالصيد البحرم ، كسياحة التجواؿ كالسَت على األقداـ.

  فاه السياحة اعبيولوجية: ىي اليت تدٔف كتعزز ىوية اؼبنطقة كخصائصها اعبيولوجية كالبيئية كالثقافية كاعبمالية كالًتاثية كر
     1السكاف احملليُت"

   السياحة الثقافية: مثل زايرة األماكن ذات الطابع اغبضارم أك األثرم أك األماكن ذات الطابع الديٍت مثل دير سانت
 كاترين دبصر كغَتىا.

 يعد مصطلع السياحة اػبضراء من اؼبفاىيم اليت أخذت تتلقى ركاجنا بُت أصدقاء البيئة فقاموا على : 2السياحة اػبضراء
إثرىا إبطالؽ العديد من اؼببادرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالسياحية ربت عنواف " السياحة اػبضراء ". 

 اثنًيا: احملميات الطبيعة ودورىا يف تنشيط السياحة البيئية
يعود تعريف اؼبناطق احملمية إُف أكثر من قرف مضى فقد قاـ علماء اعبغرافيا كاعبيولوجيا كاؼبستكشفوف القدامى بتحديد بعض      

وا اؼبناطق ذات الطبيعة اػبالبة أك الغنية أبحيائها الربية كمنتزىات كطنية يف أمريكا الشمالية كبعض الدكؿ األكربية كاألفريقية ، ككضع
 ادىا كالتنزه فيها مثل: االلتزاـ ابلسَت يف طرؽ معينة ، عدـ اصطياد الطيور ، عدـ إلقاء اؼبخلفات فيها.  قواعد الرتي

أما التعريف اغبديث للمحمية فهو مساحة من األراضي زبصصها  كقد تطور مفهـو اؼبناطق احملمية منذ ذلك الوقت تطورنا كبَتنا ،     
الدكلة بقانوف غبماية اؼبصادر الطبيعية اؼبوجودة ضمن حدكدىا كتشتمل أشكاؽبا على طبيعة األرض كتضاريسها كاؼبصادر اغبيوانية 

 .3كالتارىبية كالتثقيفية

كما فيها من أنواع نباتية كحيوانية كتراكيب جيولوجية كىو الوسيلة لصوف  كتعد احملميات الطبيعية مبوذجنا للنظم البيئية الطبيعية     
 .4الطبيعية كما فيها من مكوانت

                                                           
1
 بحهث مجمة3 القاىخة) ، " نسهذًجا الحيتان ووادي البيزاء الرحراء:مرر في الجيهلهجية الدياحة" ، أبهاليديج دمحم جييان 

 1 ص( 3102 التاسع العجد ، األوسط الذخق 
2
 – ي قتراد السرر اال يتحقيق التشسية السدتدامة ف يلمدياحة الخزراء ف يقترادالسردود االعبج العظيم ،  يوفاء فتح 

 .01( ص 3102معيج الجراسات والبحهث البيئية ،  –، )القاىخة 3 جامعة عين شسذ  حسردراسة حالة مشطقة البحر األ

3
لتحقيق التشسية السدتجامة 3 دراسة حالة الجدائخ" ، كمية  يقتراد الهطشتسهيل اال يف يبهعسهشة ، "دور القظاع الدياح ةحسيج 

 .13، ص  3103قترادية والتجارية والتيديخ ، جامعة فخحات عباس ، سظيف ، العمهم اال
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حيث إف الركيزة األساسية اليت تقـو هبا مناطق احملميات الطبيعية ىي "صوف اؼبوارد اغبية كغَت اغبية  كاحملافظة على صحة      
افظة على التنوع الوراثي يف ؾبموعات اؼبناطق اغبية اليت تتفاعل يف إطار النظاـ البيئي كاحملافظة العمليات البيئية يف النظاـ البيئي كاحمل

 على قدرهتا يف أداء أدكارىا" . 

فيعرؼ احملميات أبهنا "األقاليم اليت ربتوم على نظاـ أك عدد من األنظمة البيئية اليت  IUCNأما االرباد الدكِف لصوف الطبيعة      
تعطي فصائل النبااتت كاغبيواانت كاؼبواقع اعبيولوجية فائدة خاصة من اعبانب العلمي كالًتبوم كالًتفيهي أك اليت توجد فيها بدكرىا 

 .1مناظر ذات قيمة صبالية كبَتة"

  تصنيف احملميات الطبيعية 

لدكِف للحفاظ على الطبيعة كالثركات الطبيعية مت تصنيف نوعيات احملميات الطبيعية اؼبتعارؼ عليها دكلي ا طبقنا لتصنيف االرباد ا     
(IUCN)  2على النحو التاِف 1982عاـ. 

 Strict Nature Reserveاحملميات الطبيعية ذات الطابع العلمي احملض. -1

 National Parksاغبدائق الوطنية . -2

 Naturel Mounment , Naturel Landmarkؿبمية األثر الطبيعي.  -3

 ,Nature Con-Servation Reserve, Wildlife Sanctuaryؿبمية اؼبعزؿ الطبيعي.  -4

BirdSanctuary. 

 Protected Landscapeؿبمية اؼبناظر الطبيعية.  -5

 Resource Reserve ؿبمية اؼبوارد الطبيعية.  -6

 Anthropological Reserve, Natural Bioticؿبمية اغبياة البشرية األصلية التقليدية.  -7

Reserve. 

 Managed Resource Area عددة األغراض. ؿبمية اؼبوارد مت -8

 Biosphere Reserveؿبمية احملي  اغبيوم.  -9

 World Hertage Siteؿبمية الًتاث القومي العاؼبي.  -10

 .التصنيف اغبديث ألنواع احملميات الطبيعية 

                                                                                                                                                                                           
4
، القاىخة ، وزارة الجولة  تفاقيات الستعمقة بها("مرر )القهانين والتذريعات واال  ي"السحسيات الطبيعية فدمحم إبخاهيم دمحم ،  

 .2، ص  3103لذئهن البيئة ، 
1
قتراديات احهل  ي، السمتقى الجول "الدياحة البيئية كسدخل لتحقيق التشسية السدتدامة"، دالل بن طيب ،  يطيب داود 

 .12، بدكخة ص 3101التشسية السدتجامة ، مارس  يالدياحة ودورىا ف
2
 .23، ص م.س.ذتفاقيات الستعمقة بيا(" ، مرخ )القهانين والتذخيعات واال يدمحم إبخاهيم دمحم ، " السحسيات الظبيعية ف 
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سنوات من اؼبمارسات اؼبيدانية  10لقد قاـ اجملتمع الدكِف إبعادة دراسة نوعيات احملميات الطبيعية اؼبتعارؼ عليها بعد حواِف      
خالؿ اؼبؤسبر الرابع العاؼبي للحدائق الطبيعية  1982كالتطبيق ألعماؿ اغبماية كبعد مراجعة األنواع العشرة السابق إعالهنا يف عاـ 

ألنشطة كاالستخدامات الذم قاـ بتعديل نوعيات تلك احملميات طبقنا لتوزيع ا 1992كاؼبناطق احملمية أثناء انعقاده يف فنزكيال عاـ 
  :2، لتكوف على النحو التاِف1داخل اؼبناطق

 StrictNature Reserve ,Wildrness Areaؿبمية طبيعية ذات الطابع العلمي احملض.  .1

  National Parkحدائق كطنية.  .2

  Natural Monumentؿبمية األثر الطبيعي.  .3

  Habitat Species Mangment Area .ؿبمية إلدارة األنواع كاؼبوائل .4

 Protected Landscape – Seascapeؿبمية اؼبناظر الطبيعية األرضية كالبحرية.  .5

 Managed Resourec Protected Areaؿبمية إدارة اؼبوراد.  .6

  . البعد االقتصادم حملميات احملي  اغبيوم 

نوع خاص من احملميات الطبيعية التقليدية من خالؿ التواصل مع السكاف احملليُت كإشراكهم يف اإلدارة  3إف ؿبميات احملي  اغبيوم     
كأحد عناصر الربانمج الدكِف لإلنساف كاحملي  اغبيوم   1971كيف االستفادة من مزاايىا ، كقد بدأ العمل يف إقامة ىذه احملميات عاـ 

ميات مواقع إلجراء االختبارات كالدراسات كاألحباث ككذلك إهباد الوسائل اؼبناسبة للتنمية التابع ؼبنظمة اليونسكو ، كتعترب ىذه احمل
ية اؼبستدامة من خالؿ اإلدارة اؼبتكاملة ؼبواردىا الطبيعية كاحملافظة على التنوع البيولوجي فبا يساعد يف التخفيف من األعباء االقتصاد

 سم ؿبميات احملي  اغبيوم إُف ثالث مناطق متكاملة كمرتبطة ببعضها كالتاِف.كدفع عجلة التنمية ؼبختلف دكؿ العاَف ، كتنق

 منطقة القلب: اليسمح فيها إال ابألنشطة البحثية كالتدريبية . -1

 .يسمح فيها ببعض األنشطة التقليدية للسكاف احملليُت :منطقة عازلة -2

 ة .منطقة تقليدية: يسمح فيها ابألنشطة االقتصادية اليت ال تضر ابلبيئ -3

                                                           
  .22، ص م.س.ذتفاقيات الستعمقة بيا(" ، مرخ )القهانين والتذخيعات واال يدمحم إبخاهيم دمحم ، " السحسيات الظبيعية ف 1
 - 22ص ص ،  م.س.ذتفاقيات الستعمقة بيا(" ، مرخ )القهانين والتذخيعات واال يدمحم إبخاهيم دمحم ، " السحسيات الظبيعية ف2

21.  
تحجة لمتخبية والعمهم والثقافة "اليهندكه" ىحا الشهع إقتخح بخنامج اإلندان والسحيط الحيهي "ماب" التابع لسشظسة األمم الس 3

، وتقرج ىحه السحسية إلى السحافظة عمى عشاصخ التجسعات اإلحيائية من نباتات  5995السدتحجث من السحسيات عام 
الهراثي  وحيهانات وتخاكيب جيهلهجية في إطار الشظام البيئي الظبيعي ، مع اإلىتسام كحلك بالسحافظة عمى التباين البيئي

الستسيد ودون السداس باإلستخجامات التقميجية لألراضي "رعي ، زراعة بديظة ، إحتظاب" وىي بحلك تجسع بين أغخاض 
" والسحسية الظبيعية لرهن األنهاع أو محسية السعدل الظبيعي 5السحسيات الظبيعية ذات الظابع العمسي السحض "الشهع رقم 

 ".9ميجية"الشهع رقم " ومحسية الحياة التق4"الشهع رقم 
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كأخَتنا لقد حرص االقتصاد على أف هبعل من النشاط السياحي بصفة عامة كمن السياحة البيئية بصفة خاصة إحدل الدعامات      
الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة اؼبستدامة ، فالسياحة البيئية بوصفها ككضعها كضوابطها تعد اإلدارة اعبيدة اليت تستخدـ يف ربقيق 

البيئية كتضمن أيضنا التنمية اؼبتواصلة ، كمن مث يعمل االقتصاد على دعم اؼبواقف اإلهبابية ذباه القضااي البيئية  الصحة كالسالمة
كمكافحة التلوث الذم وبدث فيها كتدعيم كتقدٔف اغبوافز الالزمة إلجراء التغيَت كالتطوير الالـز يف كافة اؼبشآت السياحية لتصبح 

وؾ اإلنسآف دبا يتوافق مع اعتبارات البيئة يف ذات الوقت كتنمية كتوعية كتثقيف األفراد ذباه السياحة من صديقة للبيئة ، كتعديل السل
 جانب كالبيئة من جانب آخر فكالنبا كجهاف لعملة كاحدة.

 اثلثًا: األداء االقتصادي لقطاع السياحة يف الوطن العريب

 قطاع السياحة يف الوطن العريب    .1

العربية من اؼبناطق اؼبؤىلة عاؼبينا بتنوع مقوماهتا السياحية كتسهم اؼبوارد الطبيعية كتنوع التضارييس يف تعزيز مكانتها تعد اؼبنطقة      
قطاع السياحة ضمن اسًتاتيجيتها لتحقيق النمو  يف التنافس كدبا ينعكس على رفاىية شعوهبا، كضعت العديد من دكؿ الوطن

يف الصادرات غَت منظورة يف الفًتة اؼباضة متفوقة عن نظَتىا الصادرات السلعية. كقد أستمر األداء  االقتصادم ابعتباره القطاع الرائد
اؼبية يف السياحي يف التزايد منذ بداية األلفية كحيت بداية "ثركات الربيع العريب" كَف تتأثر دكؿ الوطن العريب من تبعيات األزمة اؼبالية الع

ا لبعض الدكؿ، ك على األداء السياحي إ 5002عاـ  معدالت مبو العديد من دكؿ الوطن العريب قد حققت ال ابلقدر الضئيل جدن
كربسن يف ميزاف اؼبدفوعات من خالؿ تدفق العمالت األجنبية كبفعل الدكراف االقتصادم ربقق معدالت مبو  جيدة يف قطاع السياحة

 الرائدة يف دكؿ مشاؿ أفريقيا.متزايدة من األنشطة السياحية على سبيل اؼبثاؿ مصر تعد الدكلة 

ابعتباره السنة  5050إال إنو َف يصل ىذا القطاع يف الفًتة اؼباضية ؼبرحلة التعايف الكامل للعديد من الدكؿ كما كاف عليو يف عاـ      
الرسم يوضح مية فيها، اؼبرجعية قبل حدكث اإلضراراابت السياسية كاليت تعرؼ بػ "ثركات الربيع العريب" فبا أنعكس على مؤشرات التن

على فًتات منذ  دكؿ الوطن العريبأعداد  السائحُت كالعائدات السياحية يف  التحسن النسيب يف األداء السياحي لكل من التاُف البيآف
 .5059كحيت  5050عاـ 

         (ابأللف) الدوليوف أعداد الوافدوف –العريب  الوطن لدوؿ السياحي األداء

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
2019 2015 2010



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 19 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 تقارير منظمة السياحة العادلية إعداد الباحث بناء علىادلصدر: من 

 (دوالر ابدلليوف) الدولية السياحة عائدات

 تقارير منظمة السياحة العادلية ادلصدر: من إعداد الباحث بناء على

مصر( كابقي الدكؿ  –السعودية  –الرسومات البيانية أف الثالث دكؿ األكثر أدانء يف القطاع السياحي ىم )األمارات  يتضح من     
أتثرات كثَتنا كَف تصل ؼبرحلة االستفادة من كامل مواردىا كمقوماهتا السياحية اؼبتعددة كاؼبتنوعة، كدكؿ أخرم أتثرت بشكل سليب بفعل 

 عدـ ربقيق االستقرار السياسي.  
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 تنافسية السياحة والسفر    .5
 دكلة 540ي كالذم يضم عدد قطاع السياحة كالسفر على اؼبستول العاؼب أصدر اؼبنتدل االقتصادل العاؼبى تقريرا عن تنافسية     

السياحية ىى فق   العائداتعد أعداد السائحُت الوافدين أك ي. فلم "5059تقرير التنافسية العاؼبية، تنافسية السياحة كالسفر ، عاـ "
متضمن دمج العالقة بُت قطاعي  رات السياحية لكل دكلةمعايَت القياس كاؼبقارنة بُت الدكؿ، كيعكس مؤشر التنافسية السياحية القد

السياحة كالبيئة كغَتىا من القطاعات ذات الصلة من خالؿ رسم العالقة بينهم ذات اعبدكم، بغرض تقييم إمكاانت كسياسات 
كسياسات السياحة كالسفر كشركط التمكُت،  ،البيئة التمكينية :ىي أساسية، ؿباكر أربعة التصنيف منهجية تعتمدكموارد كل دكلة، ك 

 ، كقد مت الًتكيز على بعض منها نوضحها فيما يلي.مؤشران  54مقسمة اُف   ،كالثقافية الطبيعيةكالبنية التحتية، كاؼبوارد 

 الرتتيب العاـ 

يشَت التقرير إُف تفوؽ دكلة      
السعودية حيث ربتل الًتتيب رقم 

من  5059عاؼبينا يف عاـ  11
حيث مؤشر التنافسية السياحية 

كيرجع الوطن العريب. بُت دكؿ 
ذلك اُف اغبمالت الًتكهبية 
كالتسويقية اؼبتميزة الىت تقـو هبا 
كفق رؤية كسياسات كثيقة 
 "برامج" الصادر عن اؽبيئة العامة 

Source: World Economic Forum"The Travel and Tourism Competitiveness", Report 2019 

كبيئة ذات قدرة مستدامة كأيضنا األماف كاألمن، كيف اؼبرتبة ، إضافة إُف سبتعها ببنية ربتية جيدة 50511للسياحة كالًتاث الوطٍت عاـ 
األمارات( كذلك كفق أكلوايت كل دكلة كبو دعم كتطوير القطاع  –اؼبغرب  –مصر  –البحرين  -عماف  –الثانية كل من )قطر 

عاؼبينا أم أهنم يف اؼبستوم  19كحيت  15السياحي هبا كتعزيز قدرهتا على خريطة التنافسية العاؼبية حيث يًتاكح ترتيبهم بُت اؼبستوم 
االستقرار السياسي هبا كاليزاؿ بواجو ىذا التحدم  اؼبتوس  ، كربتل اليمن الًتتيب األخَت على مستوم التنافسية العاؼبية بسبب عدـ

 من أجل االستقرار كالتنمية.

 مؤشر األمن واألماف 

                                                           
1
تنوع وثراء،  –الهٌئة العامة للسٌاحة والثراث الوطنً، "برامج" البرامج والمنتجات السٌاحٌة السعودٌة   

https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p51/Efforts/TourPrograms/TourPrograms.pdf 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 مؤشر التصنيف العادلي للتنافسية
Global…

https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/TourPrograms/TourPrograms.pdf


 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 21 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

يعد ىذا اؼبؤشر من األنبية دبكاف كبو ربديد أكلوايت السياحة كالسفر للسائحُت الدكليُت كأحد العوامل اليت تساىم يف التأثَت      
العاَف، كيظهر التقرير أف دكؿ "عماف كاألمارات كقطر كاؼبغرب كالسعودية" تعد الدكلة  على قرارات السياح للسفر يف أدم دكلة يف

الرئدة يف الوطن العريب كبو ربقيق تقدـ يف ىذا 
% 50اؼبؤشر كتصنف ضمن أفضل مستوم 

على مستوم العاَف، كيليها يف الًتتيب التاِف 
مباشرنة دكؿ "البحرين كاألردف كالكويت 

قي الدكؿ يف اغبدكد اؼبتوسطة، كاعبزائر"، بينما اب
كالتزاؿ دكليت لبناف كاليمن تواجو ربداين يف ىذا 

 اؼبؤشر. 

Source: WEF,"The Travel and Tourism Competitiveness", Report 2019 

 مؤشر سياسة السياحة والسفر 

يظهر ىذا اؼبؤشر تقدـ مصر كاؼبغرب يف اؼبرتبة األكِف على كافة دكؿ الوطن العريب كيليها يف نفس اؼبستول تقريبنا األردف فبا      
يعكس قدرة ىذه الدكؿ على تطوير القطاع 
السياحي هبا دبا يتالئم مع عوامل اعبذب 
السياحي كفق سياسات كآليات عمل من شأنو 

األنفتاح مع صبيع الدكؿ  تعزيز قدرة الدكؿ على
كتوسيع دائرة التسويق السياحي العاؼبي كتنوع 
الوفود الدكلية، فبا يسهم يف تعدد اعبنسيات كتلبية 
متطلبات السائحُت الدكليُت، كيليها يف اؼبرتبة 
 الثانية كل من لبناف كعماف كالسعودية كاألمارت.

Source: WEF,"The Travel and 

Tourism Competitiveness", Report 2019 
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 مؤشر تنافسية األسعار 

هتتم العديد من الدكؿ األخذ بسياسة تنافسية األسعار من أجل زايدة العائدات السياحية كعلى الرغم من أتثَت تلك السياسة      
معيار  –مثل الطاقة االستيعابية كربقيق منافع اقتصادية لدم الدكؿ إال أنو يف اؼبقابل قد يكوف ذلك على حساب مؤشرات أخرم 

الندرة كالوفرة يف ربديد السعر العادؿ، كعلى الرغم من دكافع كأكلوايت الدكؿ يف تبٍت سياسات كبو زايدة الكم من االداء السياحي 
 –فإف ذلك قد يوثر بشكل أك أبخر على مؤشرات ذات الصلة كترتب  بصناعة السياحة البيئية على سبيل اؼبثاؿ االستدامة البيئية 

يعية يف الوجهات السياحية كاليت سبثل اؼبوارد الطب
الراظباؿ الطبيعي لألجياؿ اغبالية كاؼبستقبلية، كيشَت 
تقرير التنافسية العاؼبية أف مصر تعد الدكلة األكُف 

دكؿ على  5من أفضل يف الوطن العريب كأيضنا 
مستوم العاَف، بينما تتشابة العديد من دكؿ الوطن 

م على مستوم العاَف، العريب يف ىذا اؼبؤشر من ترتيبه
كيعد ىذا اؼبؤشر الوحيد من ضمن اؼبؤشرات 
التنافسية السياحية اليت تتفق رؤم كسياسات دكؿ 
الوطن العريب يف األخذ هبا يف سياسات األداء 

 السياحي هبا.

Source: WEF,"The Travel and Tourism Competitiveness", Report 2019 

 مؤشر البشية التحتية في الدياحة 

تحتل دولة الدعهدية السختبة األولي من 
بين الجول العخبية في كفاءة وتظهيخ 
البشية التحتية الجهية، وىه ما يعكذ 
قجرتيا عمى استيعاب األعجاد الستدايجة 
من الهفهد الدياحية الجولية باعتبارىا 

مميهن سائح في  59تجتحب أكثخ من 
، ويمييا دولة األمارات بسا 5059عام 

Source: WEF,"The Travel and Tourism Competitiveness", Report 2019 
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يتقارب مع السختبة األولي في مجال البشية التحتية الدياحية وىه ما يعكذ قجرتيا عمى استزافة أكثخ من 
مميهن سائح في الدشة، وبالتالي فإن قجرة ىاتين الجولتين في ىحا السجال تتالئم مع سياساتيم نحه تشهع  5161

 قتراديات تمك الجول.ا

 مؤشر االستدامة البيئية وادلوارد الطبيعية والثقافية 
يعد ىذا اؼبؤشر من أىم اؼبؤشرات ذات العالقة الوثيقة بصناعة السياحة البيئية حيث يعكس مدم قدرة الدكؿ على أستدامة      

ا يف اؼبوارد الطبيعية كاليت يتم إدارهتا عرب شبكة احملميات الطبيعية الدكلية، كما يعكس  ىذا مواردىا البيئية يف صناعة السياحة كربديدن
عل بُت البيئة كاألنشطة االجتماعية كاالقتصادية، كابلتاِف أحد اؼبدخالت الرئيسية لصناعة السياحة البيئية كأيضنا السياحة اؼبؤشر التفا

اؼبستدامة ؛ حيث إنو مؤشر مرتب  بصناعة السياحة كالسفر ، إال أف ىناؾ بعض الدكؿ ليس ؽبا نفس القوة أك الضعف من تلك 
مؤشرات أخرل فرعية "اؼبوارد الطبيعية" اليت تتشكل من اؼبوارد الطبيعية للبلد بشكل عاـ مثل اؼبواقع  اؼبوارد ؾبتمعة فتم تقسيمو إُف

أيضنا الطبيعية كاحملميات الطبيعية اؼبسجلة عاؼبي ا كمظاىر التنوع األحيائي كاؼبتمثلة يف أنواع الطيور كالثدييات كالربمائيات ...اٍف، ك 
، كتشَت احصائيات التنافسية  "اؼبوارد الثقافية" اليت تتشكل من اؼبواقع الثقافية كالًتاثية اؼبسجلة عاؼبي ا كاؼبعارض كاؼبؤسبرات اؼبقامة سنواي 

أف مصر تعد األفضل من بُت دكؿ الوطن العريب يف مؤشر األستدامة البيئية كيقًتب منها كل من اؼبغرب كالسعودية كعماف كتونس 
يف حدكد اؼبستوايت الوسطي عاؼبينا لكل من اؼبغرب كمصر كاليت تعد أفضل دكؿ الوطن العريب، كلكن  قطر، بينما مؤشر اؼبوارد الطبيعة

مناطق الًتاث الطبيعي  –ىناؾ مؤشرات أخرم تعزز من قيمة مواردىا الطبعية يف السياحة مثل الشبكة العاؼبية للحدائق اعبيولوجية 
 –االقتصاد االزرؽ  –أفضل مواقع الغوص العاؼبية يف بيئة الشعاب اؼبرجانية  –ة الربية اغبيا –االرباد الدكِف لصوف الطبيعة  –كالثقايف 

  األراض الراطبة، كغَتىا.  –الكربوف االزرؽ 

Source: WEF,"The Travel and Tourism Competitiveness", Report 2019 
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 وتوصياترابًعا: نتائج 

الثالثة ، ليس ىذا فحسب بل أهنا تندمج  إهبابية بُت السياحة البيئية كالتنمية اؼبستدامة أببعادىاالدراسة أف ىناؾ عالقة  توصلت     
 سبعة عشر ىدفان ، فضالن عن أف الساحة البيئية أحد أشكاؿ السياحة اؼبتخصصة اغبديثة ىف ثالثة أىداؼ للتنمية اؼبستدامة من أصل

الطبيعية ، كأصبحت صناعة السياحة البيئية  ن خالؿ االستخداـ اؼبستداـ للمواردكاليت تقـو على نفس مبادئ السياحة اؼبستدامة م
اإلتفاقية  ، كأيضان رؤية كإسًتاتيجية 5010اإلستدامة كىو ما يشدك إليو العاَف لرؤية  أحد أىم مدخالت أتباع هنج التنمية من أجل

، كَف تكن دكؿ الوطن العريب فقَتة ىف مواردىا الطبيعية  "طبيعةال العيش يف ذبانس مع" ربت شعار 5010العاؼبية للتنوع البيولوجي 
كىو ما يبنحها ميزة نسبية ىف الوجهات السياحة اغبديثة. كلقد توصلت الدراسة اُف  ودة بيئاهتا الطبيعيةالبيولوجي، بل تتميز جب كتنوعها

 :عدد من النتائج سبثلت انبها ىف النقاط التالية 

 ا يف للتعاكف  كضع برامج السياحي بُت دكؿ الوطن العريب يف ضوء اػبربات اليت تتميز هبا كل دكلة يف اجملاالت اؼبتعدة، كربديدن
 .التنافسية ؾباؿ السياحة البيئية كما تشكلو أمباطها اؼبتعددة، تعظيم االستفادة من اؼبزااي

  خبريطة السياحة العاؼبيةكبرامج للًتكيج كالتسويق السياحي للمنتج السياحي العريب كربطها  كضع خط. 

 هبدؼ الًتكيج للمعارض  عاؼبية للسياحة البيئية تعقد سنواي  ابلتناكب يف كل دكلة من دكؿ الوطن العريب تنظيم مؤسبرات
 .السياحية كترسيخ فكرة عاصمة السياحة العربية البيئية

 االنتقاؿ بُت الدكؿ فضالن عن ربقيق االستقرار الثقافات العربية كإاتحة الفرص كبو سبكُت السياح من  ربقيق التناغم بُت
 .السياسي كاألمٍت

 داخل  التأشَتة اؼبوحدة لدكؿ الوطن العريب ، حيث سيساىم ذلك يف حرية حركة السياح األجانب العمل على إجراءات
 .اإلقليم

 يف إظهار اؼبنتج السياحي كربسُت  يسهمبوسائل التكنولوجيا اغبديثة كاستعماؽبا يف ؾباؿ التسويق السياحي العاؼبي فبا  االىتماـ
 .جودتو
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 خامًسا: قائمة ادلراجع

  ادلراجع العربية

 كتب ( أ)

،  5)عماف: مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ، ط البيئية بٌن النظرية والتطبيق السياحة إبراىيم الصرايرة ، دمحم اؼبلكاكم ، .5
5055). 

)الكويت :  واألردف بشكل خاص الرتكيز على الوطن العرىب بشكل عاـالسياحة البيئية : مع  مصطفى غرابية ، خليف .5
 .(5055دار انشرل للنشر اإللكًتكٓف ، 

)بغداد: كزارة  كربالء رلهولة ادلعىن ودتارس فطرايا منذ زمن طويل السياحة البيئية يف رشيد حيدر فؤاد ، عبد اغبسن ىبة ، .1
 (. 5050العراقية ،  البيئة

 (.2013،  )عماف: مكتبة زمـز ادلفاىيم واألسس وادلقومات -السياحة البيئية  :الركاضية زايد عيد .4

 (.5004)دمشق: سلسلة الرضا للمعلومات ،  السياحة ادلستدامة خربوطلي ، صالح الدين .1

العربية )القاىرة: ؾبموعة النيل   البيئية : منهج اقتصادي متكامل لصناعة سياحة واعدة السياحة ؿبسن أضبد اػبضَتم ، .1
 (. 5001،  5، ط

)القاىرة: كزارة الدكلة لشئوف  القوانٌن والتشريعات واالتفاقيات ادلتعلقة هبا -احملميات الطبيعية يف مصر :دمحم دمحم إبراىيم .9
 (.5055البيئة ، 

ؾبلة  : )جدة وآفاؽ التنمية السياحية ادلستدامة يف البلداف األعضاء مبنظمة ادلؤدتر اإلسالمي مشاكل نبيل دبور ، .2
 (.5004التعاكف االقتصادم بُت الدكؿ اإلسالمية ، 

 منشورة حبوث غًن ( ب)
،  االقتصاد الوطين لتحقيق التنمية ادلستدامة : دراسة حالة اجلزائر دور القطاع السياحي يف دتويل ضبيدة بوعموشة ، .5

 (.5055، ماجستَت غَت منشورة )اعبزائر: كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كالتيسَت  رسالة

 –ادلصري  ادلردود االقتصادي للسياحة اخلضراء يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف االقتصاد العظيم ، كفاء فتحي عبد .5
معهد الدراسات كالبحوث  –جامعة عُت مشس  : ، رسالة دكتوراه غَت منشورة )القاىرة دراسة حالة منطقة البحر األمحر

 (.5051البيئية ، 
،اؼبلتقى الدكِف حوؿ التنمية اؼبستدامة يف إشكالية ادلفاىيم واألبعاد التنمية ادلستدامة : مقارنة اقتصادية بوعشة مبارؾ ، .1

 (.5002االستخدامية للموارد اؼبتاحة )اعبزائر: جامعة سطيف ، أبريل  كالكفاءة

الدكِف حوؿ اقتصادايت  اؼبلتقى ،السياحة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية ادلستدامة داكدم ، دالؿ بن طيب ، طيب .4
 .(5050جامعة سطيف ، مارس  :السياحة كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة )اعبزائر
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 "ندوة اآلفاؽ االقتصادية واالجتماعية للسياحة يف الوطن –ادلصري  أعلية السياحة يف دعم االقتصاد" عادلة رجب ، .1

 (.5051السعودية : منظمة السياحة العربية ، ) ،

 مصادر إنرتنت ( ت)

 كثراء، تنوع – السعودية السياحية كاؼبنتجات الربامج" برامج" الوطٍت، كالثراث للسياحة العامة اؽبيئة .5
https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p51

grams.pdf/Efforts/TourPrograms/TourPro 

 

 األجنبية ادلراجع

A - BOOKS 

1. Campell. Bruce, Ortiz. Silvia, “integration agriculture, conservation and 

Ecotourism: Examples from the field “(Berlin: springer publications, first 

Edition, 2011) 

2. Fehhell. David “Ecotourism on introduction “(New Delhi: routledge 

published, second Edition, 2003) 

3. Higham James,” critical issues in Ecotourism understanding a complex 

tourism phenomenon:” (Washington: Elsevier Ltd publication, first Edition, 

2007) 

4. TuğbaKiper, “Role of Ecotourism in Sustainable Development”, in Murat 

Ozyavuz (ed.) Advances in Landscape Architecture, (In Tech Science, 2013) 

B – Unpublished Paper 

1. Yogi Hari Nath: Eco-tourism and Sustainability-Opportunities and 

Challenges - in the Case of Nepal, master thesis, (Stockholm; university of 

Uppsala, 2010). 

 

C – Reports 

1. Epler Megan: Ecotourism: Princeiples, Practices & Policies Fro 

Sustainability (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2002 

2. Fifty-eighth meeting of the UNWTO Commission for Africa: The 

Sustainable Tourism Conference & Symposium on Accelerating the 

Shift towards Sustainable Consumption and Production Patterns (Côte 

d'Ivoire: UNWTO Commission for Africa, April 2016). 

https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/TourPrograms/TourPrograms.pdf
https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/TourPrograms/TourPrograms.pdf


 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 27 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

3. Fifty-eighth meeting of the UNWTO Commission for Africa: The 

Sustainable Tourism Conference & Symposium on Accelerating the Shift 

towards Sustainable Consumption and Production Patterns (Côte d'Ivoire: 

UNWTO Commission for Africa, April 2016). 

4. Fifty-eighth meeting of the UNWTO Commission for Africa: The 

Sustainable Tourism Conference & Symposium on Accelerating the Shift 

towards Sustainable Consumption and Production Patterns (Côte d'Ivoire: 

UNWTO Commission for Africa, April 2019). 

5. World Tourism organization (UNWTO), Tourism Highnlights (Madrid: 

UNWTO, 2016). 

6. World Tourism Organization: Annual Report 2015 (Madrid: UNWTO, 

2016). 

7. World Tourism organization (UNWTO), Tourism Highnlights (Madrid: 

UNWTO, 2016). 

8. World Tourism Organization: Annual Report 2015 (Madrid: UNWTO, 

2011). 

 

  

 

  



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 28 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 مةالتنشيط السياحة القروية وحتقيق التنمية ادلستدادلنتزه الوطين تلسمطاف رلاؿ 
Talasemtane National Park is an area for stimulating rural tourism 

and achieving sustainable development 
  احملمدية،  اؼبغربكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  -أستاذة التعليم العاِف، جامعة اغبسن الثآف الدارالبيضاء ،صبيلة السعيدم
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abdelhaklabdouri@gmail.com 

 ملخص

تعترب تنمية القرل أحد الرىاانت األساسية للمغرب، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ ابت من الضركرم البحث عن ـبتلف السبل كتعبئة كحشد  
السياحة القركية أحد اػبيارات األساسية أماـ العاَف القركم للخركج من األزمة، كمن كل اؼبوارد اؼبتاحة، كيعترب قطاع السياحة كال سيما 

 مت هنج اؼبغرب مقارابت كاسًتاتيجية ـبتلفة لتثمُت اؼبوارد اجملالية للقرل اؼبغربية نذكر منها سياسة اؼبنتزىات الوطنية.

ؼبغرب، كذلك ابلنظر إُف أصناؼ النبااتت كاغبيواانت كالطيور اليت كيعترب اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف كاحد من أىم اؼبنتزىات الوطنية اب
  وبتضنها، ككذا مسانبتو يف اغبفاظ على التنوع البيولوجي كربقيق التنمية اؼبستدامة. كابإلضافة إُف خاصية التنوع البيولوجي فهو يبتاز

عة التقليدية. إٍف. كاليت تشكل  مؤىالت سياحية متنوعة كذلك بًتاث تقايف قركم متعلق بطبيعة السكن كأمباط استغالؿ األرض كالزرا
كمهمة، كمت دعمها إبقامة مآكم قركية كمدارات سياحية سانبت يف تثمُت كتسويق اؼبنتوج السياحي هبذا اجملاؿ كدعم السياحة القركية 

 ربقيق التنمية اؼبستدامة هبذه اؼبناطق.اليت تعترب أحد البدائل التنموية األساسية  كأحد آليات تقليص الفوارؽ السوسيو ؾبالية ك 

 الكلمات ادلفاتيح:

 اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف، اجملاؿ، السياحة القركية، التنمية اؼبستدامة، التنوع البيولوجي، البيئة
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Abstract 

Rural development is a key bet for Morocco, To achieve this ambition, it is necessary to Search 

for different ways and mobilize all available resources. The tourism sector, particularly rural 

tourism, is one of the main options for rural areas to emerge from the crisis ..  

Morocco has adopted different approaches and strategy to value the resources of the rural areas, 

including the national park strategy. 

Talasemtane National Park is one of the most important national parks in Morocco, This is due 

to the varieties of plants and animals in it, as well as its contribution to biodiversity conservation 

and sustainable development. In addition to biodiversity, it also has a rural heritage related to the 

nature of housing, and traditional agriculture. Etc, have tourism potential, It is supported by the 

establishment of rural cottage and tourist circuit that have contributed to the valuing and 

marketing of tourism products in this area and supporting rural tourism, which is one of the main 

pillars of development and one of the mechanisms for reducing social and field disparities and 

achieving sustainable development in this geographical space. 

Keywords: 

Talasemtane National Park, geographic space, rural Tourism, Sustainable Development, 

Biodiversity, Environment 

 

 مقدمة

كىي عبارة عن ؿبميات  سبثل عينات من األنظمة حاكؿ اؼبغرب  تدارؾ اختالؿ التوازف البيئي إبنشاء العديد  من اؼبنتزىات الوطنية 
ففي الفًتة اؼبمتدة ما بُت  أصناؼ من حيواانت كنبااتت مهددة ابالنقراض. اإليكولوجية كالتنوع البيئي ربتوم على 

،  1991كسوس ماسة سنة،  1950سنة ، كاتزكا 1942سن توبقاؿ كىي، منتزىات كطنية مت إنشاء أربعة 1991 ك 1942 سنة
 .1994ة سن كإريقي

أربعة منتزىات كطنية أخرل كىي اؼبنتزه  من خالؿ إنشاء  2004للمناطق احملمية  سنة  كقد تعززت الشبكة الوطنية
أنشأ اؼبنتزه  2006 كاؼبنتزه الوطٍت لألطلس الكبَت الشرقى،  كيف عاـ إلفراف كاؼبنتزه الوطٍت تالظبطاف كاؼبنتزه الوطٍت اغبسيمة الوطنية
منتزىات لتصل اؼبساحة  10 لَتتفع بذلك عند اؼبنتزىات الوطنية إُف ػبنيفرة انشأ اؼبنتزه الوطٍت 2008 كيف عاـ ػبنيفيس الوطٍت

 .ىكتار 60600 االصبالية للمنتزىات الوطنية إُف

( من بُت أىم اؼبنتزىات الوطنية ابؼبغرب كذلك ابلنظر إُف التنوع البيولوجي كاإليكولوجي الكبَت الذم 1)اػبريطةكيعترب منتزه  تلسمطاف 
يبيزه، إُف جانب أنبيتو السياحية، ابعتباره ؿبفز رئيس للحركة السياحية ابؼبنطقة )السياحة البيئية، السياحة القركية، السياحة 

 ليكوف رافعة أساسية لتحقيق التنمية اؼبستدامة.اعببلية...(، ىذه األدكار أىلتو 
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سنحاكؿ من خالؿ ىذا اؼبقاؿ تسلي  الضوء على اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف كذلك من خالؿ إبراز أدكاره البيولوجية كاإليكولوجية، 
 كانعكاسات ذلك على ربقيق التنمية اؼبستدامة.ككذلك أنبيتو السياحية كبشكل خاص السياحة القركية، 

 

 
 

بٍت  -بٍت دركوؿ -يبتد اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف على تراب تسع صباعات قركية، منها ست صباعات تنتمي إلقليم شفشاكف)ابب اتزة
%من اؼبساحة االصبالية للمنتزه؛ كثالث صباعات تنتمي إُف إقليم تطواف)كالد 80تشكلتلمبوط(، كاليت -اتسيفت-اسطيحة-سلماف

 نسمة.20000. كتقدر ساكنة اؼبنتزه حبواِف 2% من اؼبساحة اإلصبالية للمنتزه20اغبمرا(، كاليت تشكل -الواد-علي منصور

I- دلستدامةادلنتزه الوطين تلسمطاف آلية للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم التنمية ا 
 ؽلتاز ادلنتزه الوطين تلسمطاف بتنوع بيولوجي كبًن -1

                                                           
(، قضااي التدبَت كاإلعداد يف اؼبناطق اعببلية: حالة الذركة الكلسية كىوامشها جنوب كاد مرتيل)إقليما تطواف كشفشاكف(، أطركحة لنيل 2015مصطفى اضبامو) - 2

 395-393امعة عبد اؼبالك السعدم، تطواف، صالدكتوراه يف اعبغرافيا، اعبزء الثآف، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، ج

: توطُت اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف1اػبريطة  

 على صور جويةفريق البحث ابالعتماد  اؼبصدر: إقباز



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 31 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

( من أجل ربقيق MEDA-Chefchaouenجاء اؼبنتزه الوطٍت لتلسمطاف نتيجة شبرة تعاكف أكريب مغريب يف إطار برانمج ميدا)
كاؼبشاىد الطبيعية كالثقافية الفريدة، كأيضا التنمية االقتصادية كاحملافظة على التنوع اإلحيائي للمنتزه الغٍت من حيث النبااتت كالوحيش، 

 :4. كقد أقيم اؼبنتزه ؽبدفُت رئيسُت، نبا3تعزيز كتشجيع السياحة القركية

 الفريد من نوعو ضمن النظاـ اإليكولوجي العاؼبي؛ "Sapin"اؽبدؼ األكؿ: اغبفاظ على الشوح اؼبغريب  -
 اقتصادم.-ول السوسيواؽبدؼ الثآف: تنمية اجملاؿ احملتضن للمنتزه على اؼبست -
صنف من  170نوع من النبااتت، كأكثر من 1000أما ابلنسبة للتنوع البيولوجي، فاؼبنتزه يتوفر على أكثر من      

 (.2، اػبريطة1اغبيواانت)اعبدكؿ
 : أنواع النبااتت النادرة اؼبتواجدة ابؼبنتزه1اعبدكؿ

 العدد األنواع الرئيسية
 نوع 11 )الصنوبر،الشوح...(الغاابت الرئيسية 
 نوع 35 األنواع اؼبتوطنة

 نوع 15 األنواع النادرة جدا
 نوع 11 األنواع النادرة أك النادرة جدا

Source: Younes Hmimza,2006, Importance des agrosystèmes traditionnels de 
montagne pour une dimension humaine et culturelle du projet de la réserve 
transfrontalière Maroc-Andalousie, étude financée par le programme 
UNESCO/MAB pour jeunes scientifiques 2006,p10 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
مقاؿ منشور يف كتاب "غبكامة الًتابية كأدكات تدبَت اجملاؿ، منشورات   السياحة البيئية كرىاانت التنمية احمللية إبقليم شفشاكف(، 2019صبيلة السعيدم كجواد اعبيدك) -3

 3ص 2019كجدة، سلسلة ندكات كمناظرات، الطبعة األكُف -كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية
كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة عبد اؼبالك (، الرىاانت التنموية للسياحة القركية إبقليم شفشاكف، حبث لنيل اؼباسًت زبصص تدبَت الًتاث،  2008دمحم اؼبغراكم) - 4

 61السعدم، تطواف،
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 يومناخية حسب اػبريطة اآلتية:بىذه األصناؼ اؼبتعدد كالنادرة من النبااتت تتوزع على اجملاؿ الًتايب للمنتزه كفق اؼبستوايت ال
           

 

 
 

يز مجعل اؼبنتزه يت -منها ما ىو اندر أك كمهدد ابالنقراض –إف احتضاف اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف لعدد كبَت من النبااتت كاغبيواانت 
 (1بتنوع بيولوجي كبَت كفريد من نوعو )الشكل

: توزيع التشكيالت  الغابوية دبنتزه تلسمطاف حسب اؼبستوايت البيومناخية2اػبريطة  

2014اؼبصدر: اؼبصلحة اإلقليمية للمياه كالغاابت بشفشاكف،  



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 33 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 
 

 2015اؼبصدر: مركز تلسمطاف، شفشاكف،
  دعامة للتنمية ادلستدامة ادلنتزه الوطين تلسمطاف -2

تلسمطاف، مت تقسيم ىذا األخَت إُف ثالث مناطق من حيث مستول من أجل بلوغ األىداؼ اؼبتوخاة من إحداث اؼبنتزه الوطٍت 
(، كذلك بغية التوفيق بُت متطلبات التنمية اؼبستدامة )اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية(، كمستلزمات التنمية 3التدخل كاالستغالؿ)اػبريطة

 .5احمللية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، برانمج السياحة القركية إبقليم شفشاكف كرىاانت التنمية احمللية حالة مشركع فضاء االستقباؿ السياحي مقاؿ منشور يف كتاب 2014صبيلة السعيدم، دمحم تيسي) - 5

، ص 2014نويع مداخل التنمية، منشورات اعبماعة القركية إلغزراف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، يونيو السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد الًتابية كت
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 تلسمطان المغرب

: التنوع البيولوجي دبنتزه تلسمطاف تلسمطاف1الشكل  
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 إُف ثالث مناطق ـبتلفة من حيث مستول التدخل كاالستغالؿ، كىي: ينقسميتبُت من خالؿ اػبريطة أف اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف 

 ىكتار كىبص منطقتُت داخل اؼبنتزه، كنبا: 1034ؾباؿ ؿبمي: يبتد على مساحة  -
  ىكتار. 437اؼبرتفعات الصنوبرية عببل اتزكت على مساحة 
 ىكتار. 597اؼبرتفعات الصنوبرية عببل تلسمطاف على مساحة 

اؽبدؼ من ىذه اؼبنطقة ىو احملافظة على البيئة كعدـ اإلخالؿ بنظامها اإليكولوجي، بغية التوفر على عينات من احملي  الطبيعي 
 تنمية البحث العلميوالًتبية البيئية كاحملافظة على التنوع الوراثي. األصلي كاليت من شأهنا أف تساىم يف

ىكتار، هبا أربعة ؾباالت ؾباكرة للمجاالت احملمية األكُف، إثنتاف من ىذه  2568ؿبمية طبيعية مدبرة: سبتد على مساحة -
ن جببل "تلسمطاف" على ىكتار، كاآلخري 946احملميات يقعاف جببل "اتزكت" كجبل "قوبع عباد" على مساحة تصل إُف 

 ىكتار. 1922مساحة تصل إُف 
اؽبدؼ من ىذه احملمية اؼبدبرة ىو توفَت الظركؼ الطبيعية اؼبالئمة للحفاظ على األصماؼ كالنظم البيئية ذات األنبية على اؼبستول 

 الوطٍت، كما يبكن التدخل يف ىذه اؼبناطق كلما استدعت الضركرة ذلك.

: تنطيق اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف3اػبريطة  

، بتصرؼاؼبصدر: اؼبندكبية السامية للمياه كالغاابت كؿباربة التصحر، الرابط  
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ىكتار، كتضم ابقي مساحة اؼبنتزه، كتنقسم إُف أربعة قطاعات  54400يعية: سبتد على مساحةمنطقة تدبَت اؼبوارد الطب -
زبتلف حسب مستول التدخل. كهتدؼ ىذه اؼبنطقة إُف ضماف مردكدية النظم البيئية كاغبفاظ على اغبياة الربية كإنعاش 

 السياحة كاؼبشاريع البديلة بغية ربقيق التنمية اؼبستدامة.

II- ين تلسمطاف رافعة لدعم السياحة القرويةادلنتزه الوط 
، احلدود، الفروع -1  السياحة القروية: ادلفهـو

 السياحة القركية ىي ؾبموع األنشطة الًتفيهية اؼبمارسة يف العاَف القركم كاليت ال يبكن أف تزاكؿ ابجملاؿ اغبضرم، كىنا تطرح إشكالية
كلتجاكز ىذا اإلشكاؿ طرح الباحثوف ؾبموعة من التعاريف اؼبنطلقة ابألساس من ؿبددات العاَف القركم، أين يبتدئ؟ كأين ينتهي؟ 

 معطيات ملموسة:

تتميز السياحة القركية دبنتوج يتمحور على األنشطة البشرية القركية خاصة تلك اؼبرتبطة ابلفالحة، ىذا اؼبؤشر يقصي  -
 وجية؛األنشطة السياحية اػباصة ابؼبنتزىات الطبيعية كاحملميات اإليكول

يبكن أتطَت السياحة القركية يف ؾبموعة من اؼبعايَت اؼبميزة للعاَف القركم، خاصة السلوكيات اإلنسانية التقليدية اؼبتعلقة  -
 ابجملتمع القبلي كااللتزاـ ابلعرؼ كالتقليد...

احمللية، اؼبسَتة من طرؼ  يعرؼ مركز اؼبوارد الوطنية للسياحة كالًتاث القركم الفرنسي السياحة القركية على أهنا السياحة -
 الساكنة احمللية، ىو نشاط للتعارؼ كاؼبعرفة كالذم يستفيد من الغٌت الطبيعي كالثقايف للقرل كحفاكة استقباؿ ساكنتها؛

الكاتب العاـ للمنظمة العاؼبية للسياحة "ال هبب اػبل  بُت السياحة  Henri GROLLEAUيف ىذا السياؽ يشَت  -
ية، على الرغم من التشابو الكبَت بُت اؼبفهومُت حيث السياحة البيئية جزء من السياحة القركية)...( القركية كالسياحة البيئ

على أف السياحة القركية متعددة األشكاؿ كيصعب ربديد ؾباؽبا كالرىاف األساسي ىو كيفية تثمُت اؼبوركث القركم كجعلو 
 فاظ على استمرارية ىذا اؼبوركث".منتوجا سياحيا ابمتياز يتماشى مع متطلبات السوؽ، مث اغب

تعرب السياحة القركية عن ؾبموع العركض السياحية اؼبقدمة يف القرل مقابل اجملاؿ اغبضرم، كقد تشمل ىذه السياحة أنواع ـبتلفة 
 أساسية كجوىرية من السياحة البيئية، السياحة اعببلية، السياحة الثقافية، السياحة الزراعية، سياحة اؼبزارع...لكن ابحًتاـ معايَت

 :6لتستحق ىذه السياحة صفة القركية
 االرتباط القوم للسياحة القركية ابلنشاط الفالحي الذم يعد الًتصبة الفعلية للبوادم اؼبغربية على كجو اػبصوص؛ 
 كل حضور اإلرث القركم بثقافتو كتقاليده، كتعزيز اػبصوصيات احمللية سواء على مستول بنية االستقباؿ من حيث الش

 كاؼبضموف ابإلضافة إُف اؼبعامالت اليومية دبا فيها من طبخ كتقاليد كطقوس...
  معظم اؼببادرات كاألنشطة السياحية القركية تقـو هبا الساكنة القركية أم يسَتكف أنفسهم أبنفسهم، إما كأفراد أك يف

 إطار صبعيات مدنية ؿبلية؛

                                                           
ُت اؼبوارد الًتابية كتنويع (، السياحة القركية إبقليم اغبسيمة اؼبؤىالت كاإلكراىات،  مقاؿ منشور يف كتاب السياحة اعببلية تثم2014ىشاـ اغبديوم، عادؿ أقلوش) - 6

 422،423، ص 2014مداخل التنمية، منشورات اعبماعة القركية إلغزراف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، يونيو 
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 قركية إما بطرؽ مباشرة أك غَت مباشرة.استفادة جل الساكنة القركية من منافع السياحة ال 
يصعب ربديد معايَت كاضحة لتمييز السياحة القركية عن األنواع األخرل، لكن يبقى أتثَت السياحة القركية على الساكنة القركية خاصة 

 أىم ؿبددات السياحة القركية ابؼبغرب. -ابلنسبة غبالة اؼبغرب -منها الفالح كاؼبزارع
 القروية ابدلنتزه الوطين تلسمطافمؤىالت السياحة  -2

 مدارات السياحية القروية ابدلنتزه -1-2
عملت صبعيات اجملتمع اؼبدٓف احمللي كالدكِف كإدارة اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف على إحداث ؾبموعة من اؼبدارات السياحية من أجل 

 (2تشجيع كدعم السياحة القركية )اعبدكؿ
 ابؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف: مدارات السياحة القركية 2اعبدكؿ

 خصائصو ارداسم اؼب

مسار صعب يبتد من يـو إُف يومُت، يتميز بعدة مؤىالت سياحية: منبع عُت  شفشاكف ابذباه القلعة
صنوبر تلسمطاف كاألرز  -جبل بوىاشم الغابوم اؼبغطى ابلبلوط الفليٍت -تسمالؿ

الغالت اعبماعية بدكار الزراعة التقليدية كـبازف  -األسود كنبا نوعاف مستوطناف
 منظر سد تلمبوط كسهل كاد الك... -القلعة

 -مسار صعب نسبيا مدتو يـو كاحد، يتميز بعدة مشاىد: مناظر زراعية متميزة شفشاكف ابذباه ساحة اإلسباف
قمة  -غاابت البلوط الفليٍت كبلوط الزاف كالصنوبر اؼبغريب كالصنوبر األسود كاألرز

 ـ(2159ة ابؼبنتزه اعببل األقرع)أعلى قم

جبل  -مسار صعب يستغرؽ يـو كاحد، يتميز بعدة مشاىد: منبع عُت تسمالؿ شفشاكف ابذباه أزيالف
 عادات ؿبلية... -سكن قركم-بوىاشم اؼبغطى ابلبلوط الفليٍت

القديبة ساعات، من مشاىده: اغبضَتة  8إُف  6مسار متوس  الصعوبة، مدتو من من ساحة اإلسباف ابذباه أزيالف
غطا صنوبرم عببل تالسنطاف)أزيد  -قمة اعببل األقرع -كمنطقة ذبمع قطعاف اؼباعز

 طواحُت مائية... -مساكن تقليدية -ىكتار( 2000من

ساعات، من مشاىده: صنوبرايت أبياس  8إُف  6مسار متوس  الصعوبة، مدتو من أزيالف ابذباه أكسالؼ
نطرة ريب كىي معلمة طبيعية كركحية عبارة ق -كاد الفردة -منبع عُت دانو -مارككاان

 عن قوس طبيعي تشكل عرب الزمن على كاد الفردة...

ساعات، من مشاىده: سد أقشور  6إُف 3مسار صعب نسبيا، مدتو من  قنطرة ريب أقشور
اؼبساكن التقليدية كاؼبشاىد الرعوية بدكار  -مضايق كاد الفردة -الكهركمائي
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 تربية اؼباعز -يح عبور كاد الفردةقنطرة ريب اليت تت -أكسالؼ

 ، بتصرؼاؼبصدر: مآكم كجوالت منتزه تلسمطاف الوطٍت، ميثاؽ اؼبتجوؿ

يبتاز اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف بعدة مؤىالت سياحية طبيعية، منها مساحات مهمة من الغاابت ذات األشجار اؼبتنوعةػ 
إُف جانب اؼبؤىالت الثقافية كاألمباط التقليدية للسكن كالزراعة. إٍف كىي  اؼبرتفعات اعببلية، اػبوانق كاألكدية كاؼبنابع اؼبائية؛

مؤىالت تشكل منتوج سياحي قركم إيكولوجي كاعد  كبديل اقتصادم مهم للساكنة القركية احمللية، شريطة استغالؽبا بشكل 
 عقالٓف يراعي شركط التنمية اؼبستدامة. 

 ادلآوي القروية -2-2
( كما تساىم بعض اغبكومات 3كبشراكة مع عدد من الفاعلُت يف القطاع إبنشاء عدد من اؼبآكم القركية )اعبدكؿقامت الوزارة الوصية 

كاغبكومة اإليطالية كاغبكومة األؼبانية كصبعيات اجملتمع اؼبدٓف األجنبية يف فك العزلة عن العاَف القركم،  األجنبية مثل اغبكومة األندلسية
 الحي كأخرل ابعبانب السياحي، كمنها من يهتم ابلطرؽ، أما يف اجملاؿ السياحي فنجد:فمنها من يهتم ابعبانب الف

 مآكم قركية ابؼبنطقة؛ 5ككاالت التنمية االجتماعية: إحداث  -
 بوضبد(؛ -اترغة( ك)شفشاكف -مآكم قركية كإحداث مدارين سياحيُت )شفشاكف 5مؤسسة دمحم اػبامس للتضامن: بناء  -
 مآكم قركية. 5( اإليطالية: قامت ببناء Movimondoصبعية موفيموندك) -

أسرة لكل مأكل قركم، كغالبية ىذه اؼبآكم غَت  10سرير دبتوس   300ك 260تقدر الطاقة االستيعابية ؽبذه اؼبآكم القركية ما بُت 
القركية. كمل  مصنفة كغَت مرخص ؽبا بشكل رظبي من طرؼ كزارة السياحة، كيف أفضل األحواؿ ىناؾ تراخيص من طرؼ اعبماعات

 ألهنل يف اجململ ال ربًـت خصوصيات اجملاؿ احمللية كالطريقة البناء اليت تتخذ أشكاؿ معمارية عصرية بعيدة عن النم  اؼبعمارم احمللي.
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 : بعض اؼبآكم القركية ابؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف3اعبدكؿ

 تاتوجيه إمكانية الوصوؿ اػبدمات الطاقة االستيعابية اؼبأكل القركم

مطبخ كذبهيزات  شخصا 12 مشكرلة-روبانة
رىن اإلشارة، 
خدمة مطعمية 

 فبكنة

سَتا على األقداـ أك 
على منت السيارات 

 ذات الدفع الرابعي

يتيح ىذا اؼبآكل اسًتاحة يف اعبولة 
ما بُت شفشاكف كابب اتزة، كيعترب 
 نقطة انطالؽ داخل اؼبنتزه الوطٍت.

ابلغرؼ  مكاف 25 الدردارة
 مكاف ابؼبخيم 25ك

مطعم، تنشي ، 
تنظيم أنشطة 
متنوعة، بيع 
 منتجات ؾبالية

عرب الطريق الوطنية 
 2رقم

يبكن القياـ خبرجات سَتا على 
األقداـ أك ابػبيوؿ أك على منت 

 سيارات الدفع الرابعي.

سَتا على األقداـ أك  مطعم، تنشي  مكاف 24 أزيالف
على منت السيارات 

 الرابعيذات الدفع 

يقع ىذا اؼبآكل يف قلب اؼبنتزه 
الوطٍت تلسمطاف كمنو يبكن متابعة 
الرحلة إُف شفشاكف عرب مرتفع 
الشووبات مت النزكؿ عرب كاد الفردة 

 للتعرؼ على قنطرة ريب.

سَتا على األقداـ أك  مطعم شخصا 12إُف  6من  القلعة
على منت السيارات 

 ذات الدفع الرابعي

كلم من مدينة  10يقع على بعد 
شفشاكف، يعترب نقطة استقباؿ 
فبتازة الستكشاؼ اغبياة يف الوس  
 القركم: ـبازف الغالؿ اعبماعية...

ـبيم ساحة 
 اإلسباف

ـبيم جملموعة من 
 اؼبتجولُت

كقاء، موائد 
 التخييم

سَتا على األقداـ أك 
على منت السيارات 

 ذات الدفع الرابعي

يبكن معاينة أىم حلقات الغطاء 
شجرم األخضر للجبل: غابة ال

البلوط األخضر، كالبلوط الفليٍت، 
الصنوبر اؼبفريب، الصنوبر األسود 

 كأرز األطلس، قمم جباية...

 ، بتصرؼاؼبصدر: مآكم كجوالت منتزه تلسمطاف الوطٍت، ميثاؽ اؼبتجوؿ
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لسياحية، فقد قامت صبعيات اجملتمع اؼبدٓف اؼبهتمة إضافة إُف تشييد اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف كبناء اؼبآكم القركية كربطها ابؼبدارات ا
ع ابلسياحة إبعطاء دفعة قوية لربامج السياحة القركية من خالؿ تشييد اؼبآكم القركية كاؼبدارات السياحية، مت التسويق ؽبا عرب فتح مواق

مات التشوير السياحي اػباصة ابؼبدارات إلكًتكنية تعرؼ ابؼبنتوج السياحي، ككذا العمل على إعداد كتيبات كالفتات اإلرشاد كعال
 موزعة على الطرقات كابلقرب من اؼبواقع السياحية كاؼبآكم القركية. -رغم أهنا غَت كافية-السياحية 

  تلسمطافينآفاؽ تطوير السياحة القروية ابدلنتزه الوط  -3
ؾبالية هبذه اؼبنطقة، كما تعد دبستقبل كاعد دبجاؿ -السوسيوتعترب السياحة القركية رىاف أساسي لتحقيق التنمية احمللية كتقليص الفوارؽ 

لساكنة اؼبنتزه الوطٍت تلسمطاف، كذلك ابلنظر إُف اؼبؤىالت اؼبتنوعة اليت يتوفر عليها سواء اؼبشاىد الطبيعية اؼبتنوعة أك الًتاث الثقايف ل
مكانيات صبعيات اجملتمع اؼبدٓف ؿبدكدة فيما يتعلق إبنشاء الطرؽ القركية، لكن ىذا اؼبستقبل رىُت إبرادة الدكلة يف تنمية ىذا اجملاؿ، فإ

كاؼبسالك كصيانتها ابإلضافة إُف ند شبكة اؼباء كالكهرابء. كما أف أىم حاجز أماـ تطور ىذا النوع من السياحة ذلك اؼبتعلق بتسويق 
ف تضطلع كزارة السياحة بدكرىا يف ىذا السياؽ اؼبنتوج السياحي كتقديبو للمنعشُت السياحيُت الدكليُت، كيف ىذا اعبانب هبب أ

اؿ  ابلتعريف هبذه الوجهة كدعم اؼبآكم القركية سواء من الناحية اؼبادية أك من حيث التكوين كاإلرشاد. كما أف السياحة القركية هبذه اجمل
لكن مشاكل  ،ن األكرب ؽبذا اؼبنتزهكانت أمامها فرصة كبَتة لالنتعاش مع خلق فضاء االستقباؿ السياحي إبقليم شفشاكف كىو اغباض

يف انتظار تقييم حصيلة رؤية اؼبغرب االسًتاتيجية للتنمية السياحية  ،التسيَت غياب اغبكامة اعبيدة حاؿ دكف ربقيق ىذه األىداؼ
2020. 
 خالصة

تعآف من ىشاشة سوسيو  رجات التنموية األساسية، كال سيما دبنطقة الريف اليتخابتت السياحة يف كقتنا الراىن تشكل أحد اؼب
اقتصادية كبَتة كبشكل أكثر حدة ابلقرل، فقد ظهرت السياحة القركية كمنتوج كاعد يستجيب جملموعة من الشركط اؼبطلوبة من طرؼ 

 ألنواع السياحة األخرل.للصناعة أك بعض االسياح، فهو قطاع ال يتطلب رساميل ضخمة أك يد عاملة خبَتة كما ىو الشأف ابلنسبة 
على هنج مقاربة قطاعية هتدؼ  -كلبص ابلذكر اؼبنتزه الوطٍت لتلسمطاف  –د اعتمدت الدكلة من خالؿ سياسة اؼبنتزىات الوطنية فق

ابألساس احملافظة على اؼبوارد الطبيعية، لكن ىذه اؼبقاربة سرعاف ما أثبتت فشلها، كذلك الفتقارىا لبعض مقومات النجاح، فبا حتم 
ربة تشاركية تعتمد على إشراؾ ـبتلف اؼبتدخلُت كالفاعلُت احملليُت، كاليت غدت خيارا كحيدا كاسًتاتيجية اهبابية االنتقاؿ كبو هنج مقا

يث ترـك احملافظة على اؼبوركث الثقايف كالطبيعي للمنتزه الوطٍت، كتشجيع األنشطة االقتصادية اليت من شأهنا احملافظة على البيئة، كاغبد
فهذا اؼبنتزه يعترب خزاف ؼبؤىالت طبيعية كثقافية، فهو اإليكولوجية كالسياحة الثقافية كالسياحة القركية.  ىنا ابػبصوص عن السياحة

 .هبمع ما بُت البعدين البيئي كالثقايف فبا يعزز من استقطابيتو السياحية
كذلك ابحًتامها لدمج االعتبارات اؼبتعلقة حبماية البيئة كاؼبوارد  ،أسس االستدامةعلى   مبين يكوف أف غلب القروية السياحة دعم إف

احمللية لساكنة وصيات ، كإدماج ىذه اؼبشاريع يف بيئتها الطبيعية كاغبفاظ على الثقافة كاػبص القركية شاريع السياحةمالطبيعية يف 
  ة.نطقاؼب
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، كاستثماره ػبلق احمللي على صوف كتثمُت الرأظباؿ البيئي كالثقايفيرتكز ابألساس القركم، النشاط السياحي  عربإف ربقيق االستدامة 
، من خالؿ التسويق السياحي للمؤىالت الطبيعية (كالرعي )الزراعةكمدعمة لالقتصاد اعببلي احملليمالئمة للبيئة احمللية  أنشطة سياحية 

ياحي لتنشي  اغبركة السياحية، كربسُت جودة الطرؽ كاؼبسالك ، كتنويع العرض السبشكل عاـ اؼبنطقةك  اؼبنتزه  كالثقافية اليت تزخر هبا
 اؼبؤدية إُف اؼبواقع السياحية كأتىيل التشوير كاإلرشاد السياحي.

 قائمة ادلراجع  

 (قضااي التدبَت كاإلعداد يف اؼبناطق اعببلية: حالة الذركة الكلسية كىوامشها جنوب كاد 2015اضبامو مصطفى ،)
فشاكف(، أطركحة لنيل الدكتوراه يف اعبغرافيا، اعبزء الثآف، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة عبد مرتيل)إقليما تطواف كش
 فاؼبالك السعدم، تطوا

  (، اؼبؤىالت الطبيعية كالثقافية إبقليم بنسليماف، كاقع كآفاؽ تطوير السياحة البيئية، أطركحة الدكتوراه 2009ثراي )بوحفاض
 اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة دمحم اػبامس، الرابطيف اعبغرافيا، كلية 

 (السياحة القركية إبقليم اغبسيمة اؼبؤىالت كاإلكراىات،  مقاؿ منشور يف كتاب 2014اغبديوم ىشاـ، أقلوش عادؿ ،)
الدكرة الرابعة ؼبنتدل السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد الًتابية كتنويع مداخل التنمية، منشورات اعبماعة القركية إلغزراف، أشغاؿ 

 2014التنمية كالثقافة إلغزراف، يونيو 
 ( 2019السعيدم صبيلة كاعبيدك جواد ،)مقاؿ منشور يف كتاب  السياحة البيئية كرىاانت التنمية احمللية إبقليم شفشاكف

ندكات كمناظرات، الطبعة كجدة، سلسلة  -"غبكامة الًتابية كأدكات تدبَت اجملاؿ، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية
  2019األكُف

 ( دكر اؼبوارد الًتابية يف التنمية السياحية ابؼبناطق اعببلية إقليم شفشاكف مبوذجا، 2021السعيدم صبيلة، اعبيدك جواد ،)
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 رىاانت وآفاؽ تثمٌن الرتاث البيئي والثقايف كرافعة للتنمية السياحية ادلستدامة 
 ماسة )ادلغرب( -جبهة سوس

 3العالِف سعيد ،2صبيلة السعيدم، 1صباؿ البزايٓف ،1أضبد العيساكم
 

احملمدية، ـبترب دينامية -الدار البيضاء، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية –زبصص جغرافيا، جامعة اغبسن الثآف  -طالب ابحث يف سلك الدكتوراه  -1
 اجملاالت كاجملتمعات.

 دينامية اجملاالت كاجملتمعات. احملمدية، ـبترب-الدار البيضاء، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية –أستاذة ابحثة، جامعة اغبسن الثآف  -2
 حاصل على الدكتوراه يف اعبغرافيا. -4
 
 

 ملخص
يعود إُف قدـ اترىبها كإُف تنوع مكوانهتا الطبيعية  كفريد، غٍت كمتنوع ثقايف كطبيعي كاجتماعي ماسة على تراث -تتوفر جهة سوس

، كذلك ابستغاللو يف تشجيع نشاط السياحة ابمتياز رافعة من ركافع التنمية ىذا الًتاثتثمُت كالثقافية كاللغوية كاغبضارية. كيعترب 
خدمة التنمية اعبهوية اؼبستدامة،  يفزاؿ يعآف من ضعف استثماره  غبد اآلف َف يستغل ابلشكل اؼبطلوب، حبيث مانو أ، غَت اؼبستدامة

جعل الًتاث اعبهوم ركيزة أساسية للتنمية  كَف تتمكن من طلوباؼب اؼبستول ترقى إُفَف كما تزاؿ اجملهودات اؼببذكلة يف ىذا اجملاؿ 
ـبتلف  العمل على تثمُتك  ماسة -على ىذا األساس نعترب على أف القياـ بتشخيص اسًتاتيجي للًتاث اؼبميز عبهة سوساؼبستدامة. 
  ىذه الدراسة.  من أىم أىداؼ يف مرحلة أكُف بطبيعة اغباؿ بعد احملافظة عليو مكوانتو

ماسة، الًتاث البيئي كالثقايف، التنمية اعبهوية اؼبستدامة، السياحة اؼبستدامة، تشخيص  -جهة سوسكلمات ادلفاتيح: ال
 اسًتاتيجي، التثمُت كاحملافظة.

Stakes and prospects for the valuation of environmental and 

cultural heritage as a lever for sustainable tourism development in 

the region of Sous-Massa (Morocco) 

Abstract 

The region of Sous-Massa has a rich, diverse and unique cultural, natural and social 

heritage, dating back to its history and the diversity of its natural, cultural, linguistic and 

civilizational components. The valuation of this heritage is regarded as an excellent 

source of the promotion of sustainable tourism, but until this time, it is not entirely 

exploited, so that it continues to suffer from poor investment in the service of sustainable 

regional development. Also, the efforts undertaken in this area were not being as high as 

required and have not been able to make regional heritage an essential pillar of 

sustainable development. In this context , we consider that a strategic diagnosis of the 
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heritage of the Region Sous-Massa and the work about the valuation of its various 

components, taking into account its preservation are, one of the main objectives of this 

study. 

Key words: The region of Sous-Massa, Natural and Cultural Heritage, Sustainable 

Regional Development, Sustainable Tourism, Strategic Diagnosis, Valuation and 

Conservation. 

 

 مقدمة
 حبيث كبوجود منظومة اجتماعية كثقافية فريدة. كالطبيعية بتنوع اؼبؤىالت الًتاثية كالثقافية (01)اػبريطة رقم  ماسة -تتميز جهة سوس

الثقافية اؼبادية كالالمادية، الشيء الذم أىلها تنفرد ىذه اعبهة بتجذرىا يف التاريخ، كبقدـ تعمَتىا، كبغٌت مواردىا الًتابية كإمكاانهتا 
ماسة ؾباال اقتصاداي حيواي  -ف ربتل مكانة رائدة يف اتريخ اؼبغرب كيف اغبياة االقتصادية كالفكرية كالثقافية للبلد. تشكل جهة سوسأل

جهة. يف حُت تواجو الكثَت من نشيطا يستقطب االستثمارات كالسكاف، يشهد ربوالت مهمة على اؼبستول االجتماعي كالثقايف من 
، كاليت تفرض اعتماد مقاربة تنموية جديدة ترتكز على من جهة اثنية كراىات كالتحدايت االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية كالطبيعيةاإل 

تبٍت اسًتاتيجية للتنمية تثمُت اإلمكاانت الًتاثية كالثقافية كالذاكرة اعبماعية كجعلها أحد الركافع األساسية للتنمية اعبهوية، كذلك ب
كلعل ما يقوم ىذا الطرح ىو كجود مبادرات ؿبلية ػبلق مشاريع مذرة  االقتصادية اعبهوية ترتكز على تنشي  السياحة اؼبستدامة.

كاػبصائص  للدخل ترتكز على تثمُت اؼبوارد الًتاثية احمللية، كلبص ابلذكر اؼبشاريع السياحية اليت هتدؼ إُف تسويق اؼبنتوجات الًتاثية
 احمللية كاؼبتواجدة ابؼبناطق اػبلفية للمدف السياحية الكبَتة اؼبتواجدة ابعبهة. كستحاكؿ ىذه الدراسة اعتماد رؤية للتنمية كالتخطي 

ماسة، عرب كضع تشخيص اسًتاتيجي ؼبختلف اؼبؤىالت الًتاثية جبميع مكوانهتا، كاقًتاح بعض التوصيات اليت  -الًتايب عبهة سوس
 تثمينها من أجل خلق سياحة مستدامة ابعبهة تلعب دكر مهم يف تنويع مصادر الدخل للساكنة احمللية. تتوخى
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 : توطٌن رلاؿ الدراسة 01اخلريطة رقم 

 
  ماسة: منظومة دتتاز ابلغىن والتنوع -التشخيص االسرتاتيجي للموارد الرتاثية جبهة سوس   -1

 تراث طبيعي متنوع واستثنائي -1-1
تراث  على ىذا اجملاؿ اعبغرايف اؼبنفتح على احملي  األطلسي توفري، حيث ستثنائيجهة سوس ماسة بًتاثها الطبيعي اؼبتنوع كاالسبتاز 

. كما تتميز اعبهة جبباؽبا الضاربة يف قدـ التاريخ "(مليوف سنة 540الكامربم "إُف فًتة ما قبل ) غبقبات التاريخ القدٔفجيولوجي يعود 
إضافة إُف سهوؽبا اػبصبة يف سوس  (،ابألطلس الكبَت ًتم 4167)توبقاؿ كتضم أعلى القمم اعببلية بشماؿ إفريقيا  يقاعبيولوجي العر 
عن ماليُت السنُت من الًتسبات كالتحوالت اعبيولوجية اؼبتتالية. كيف نفس الوقت، تقع  نتجت اليت (02)اػبريطة رقم  كاشتوكة كتزنيت

  .مناظر طبيعية خالبة قبمت عنهاونية اليت ذبعلها عرضة الهنيارات أرضية كانشقاقات اعبهة يف ملتقى الصفائح التكت
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 ماسة-هة سوسجل يةتػضاريسالوحدات ال :02 رقم اخلريطة

 

 

 (03تراث جيولوجي ؽلتاز ابلكثرة )اخلريطة رقم  -1-1-1
كخاصة خالؿ الزمن  للعوامل اعبيولوجية اؼبختلفة الدكر الكبَت يف تشكيلها عرب التاريخ تتوفر اعبهة على مواقع جيولوجية مهمة كانت

اعببلية يف ـبتلف مناطق  االنكسارات ماسة قبد -اعبيولوجية اليت تضمها جهة سوس . كمن أىم اؼبواقعاعبيولوجي الثآف كالثالث
اأكتناف دغارة البحَتة )كين سبدكين( إبيبوزار إؼبمواقع كارستية كثَتة يف اؼبناطق الكلسية، كما ىو الشأف ابلنسبة . كما تضم اعبهة

يف ابألطلس الكبَت الغريب. كأخَتا، تبقى اعبهة متميزة كذلك بوجود موقع جيولوجي استثنائي بساحل حي أنزا دبدينة أكادير، يتمثل 
 .مليوف سنة( 85عيد اؼبغرب )الديناصورات األىم على ص آاثر
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 ماسة-الرتاث اجليولوجي بسوس :03 رقم اخلريطة

 تشكيالت نباتية وحيوانية متنوعة -1-1-2
تتوفر اعبهة على أنواع نباتية كحيوانية ذبمع بُت اؼبناخُت اؼبتوسطي كالصحراكم. كربظى نتيجة لذلك، أبنبية خاصة من الناحيتُت 

إضافة إُف بعض التشكيالت النباتية النادرة.   األركاف،، خصوصا شجرة نوعا نباتيا اندران  50ابعبهة أزيد من  تتواجدك  .يوانيةالنباتية كاغب
اغبيوانية سواء منها الثدييات أك الزكاحف أك الطيور اليت توجد يف طور االنقراض كطائر أبو  األنواع كما تتوفر اعبهة على العديد من

، النعاـ االفريقي، يبقر الوحشالماسة )اؼبها، -حراكية اليت مت توطينها ابؼبنتزه الوطٍت لسوساغبيواانت الص األصلع، ككذامنجل 
 كالغزاؿ...(.

 (04مواقع طبيعية زلمية )اخلريطة رقم  -1-1-3
ماسة، كجزء من اؼبتنزه -لسوس اؼبنتزه الوطٍت: من قبيل من اؼبواقع الطبيعية احملميةماسة العديد  -تتواجد داخل اجملاؿ الًتايب عبهة سوس

 مثل ألركىاف، ابإلضافة إُف اؼبواقع ذات األنبية البيولوجية كالبيئية كاحملمية الطبيعيةالوطٍت لتوبقاؿ، كاؼبنتزه الوطٍت إريقي )إقليم طاطا(، 
إفٍت بتوبقاؿ، عُت أظباما، إمسواف، مصب كاد اتمرم، حبَتة -رامسار(، رأس غَتاؼبصنفة ) اؼبناطق الرطبة ؼبصيب كاديي ماسة كسوس
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بعض يتمثل يف اتفنكىولت، جبل كيست، كاحة تيسينت، آيت أمريب ، أدمُت. يضاؼ إُف ذلك كجود تراث حبرم طبيعي متنوع للغاية 
  ، كحيواانت حبرية(الصاغبة ؼبمارسة رايضة ركوب اؼبوج )أكرير، اتغزكت، إمسواف، تفنيت، سيدم تواؿ ةاألطلنتي يةواقع الشاطئاؼب

 كالدالفُت كاصناؼ متعددة من األظباؾ كالقشرايت كالطيور اؼبهاجرة.

 ماسة-جلهة سوس مؤىالت السياحة البيئية :04 رقم اخلريطة

 (05ؽلتاز ابلوفرة )اخلريطة رقم  ادي أثريمتراث  -1-2
 واقع األثرية دلا قبل التاري ادل -1-2-1

كالرسومات الصخرية اليت تعود إُف العصرين اغبجريُت  اتكجود النقوش ماسة يف -جبهة سوس الًتاث األثرم لفًتة ما قبل التاريخ يتمثل
تعرب األعماؿ اؼبكتشفة عن مواضيع متنوعة تشَت إُف أشكاؿ ىندسية كحيواانت كؾبسمات كرسومات  حبيثالقدٔف كاغبديث. 

نت العديد من اغبفرايت االركيولوجية كاليت بيٌ  ابعبهة اغبيواانت. تتواجداألسلحة كالعرابت، ابإلضافة إُف مشاىد الصيد كتركيض 
 تعاقبت علىالقديبة كالرسـو الغابرة يف التاريخ. كقد أظهرت االكتشافات تنوع ىذه الرسـو فبا يدؿ على تنوع اغبضارات اليت  تالنحو 

. كما تتواجد 300ية، حيث يصل عددىا إُف اعبهة. كيعترب إقليم طاطا من اجملاالت اليت ربتوم على عدد كبَت من اؼبواقع االركيولوج
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يف مناطق اشتوكة آيت  كاؼبغارات اليت تعود إُف فًتة ما قبل التاريخ إضافة إُف الكهوؼ كذلك،  اثر قديبة كيف تزنيتآإبقليم اتركدانت 
 اعبهة.  دـ استيطافاثر اليت تبُت قً ثرية كاغبفرايت كاآلابىا. كال تزاؿ األحباث تكشف العديد من اؼبواقع األ

 واقع األثرية التارؼليةادل -1-2-2
كخلفت ترااثن أثراين  ، كاليت استوطنت يف ىذا اغبيز اجملاِف عرب التاريخ،العديد من اغبضارات البشريةماسة  -تعاقبت على جهة سوس

ة كمعماراين كثقافينا ذا قيمة عالية )اؼبواقع األثرية، أماكن العبادة، األعماؿ اؼبعمارية، أشكاؿ استعماالت األراضي، األدكات الفالحي
مثل ، اسباؼبستوطنات البشرية الريفية كاغبضرية القديبة، كأضحت مدفونة ربت األنقاض كالرك كنسجل انداثر بعض  (.، ...كاألسلحة

بقيت على اؼبواقع  معظمليز الذم يعرؼ عمليات أتىيل، فيكإكابستثناء موقع  ،رابط ماسة، كسبكدكلت أبقا كايغلي كزكوندار كغَتىا
 .حاؽبا

 الرتاث ادلعماري والعمراين -1-2-3

أقدـ اؼبدف العتيقة ابؼبغرب، حيث تتميز بعمراهنا الفريد من نوعو، مثل القصبة  اليت تعترب من مدينة اتركدانتماسة  -تضم جهة سوس
كتتميز اؼبدينة بتواجد ساحات ذات قيمة  .ضرحة كالرايضاتكاالبواب التارىبية كاؼبركز التجارم كاغبارات القديبة كاؼبساجد كالزكااي كاأل

اغبمامات  هباتتواجد  ،ضافة إُف ىذه الساحاتإة كالرحبة القديبة كغَتىا. عمرانية كاترىبية مهمة من قبيل أسراؾ كسبقلت كساحة القصب
مدينة تزنيت  فيما يهم بواهبا التارىبية.أسوارىا كأالقديبة كاؼبعاصر كالنافورات. كقد عرفت اؼبدينة القديبة أشغاؿ إعادة التأىيل ألزقتها ك 

، كقد تكونت ابألساس من القصبة اليت أنشأت غبماية الزرقاءوؿ منبع القديبة، فقد بنيت يف هناية القرف التاسع عشر اؼبيالدم، ح
واب التارىبية كالقصبة اؼبسماة أغناج كاؼبشور كاعبامع الكبَت بالطرؽ كمراقبتها. كما تعرؼ اؼبدينة تواجد القصر اػبليفي كاألزقة كاأل
للصناعات  كموقعان  سياحيان  كقصبة أغناج اليت أصبحت مزاران كالزكااي كالقصبة االستعمارية كقد عرفت بعض ىذه اؼبآثر عمليات ترميم،  

 التقليدية ابؼبدينة. 
من اؼبواقع األثرية اليت تعترب أكادير أكفال  ماسة تتميز بتواجد العديد من القصبات لعل أنبها قصبة -جدير ذكره على أف جهة سوس

كااليكولوجية اؼبهمة ابعبهة. كقد حظيت ىذه القصبة أبعماؿ التهيئة كالًتميم يف إطار شراكة بُت كافة مكوانت اعبهة ككزارة الثقافة.  
 إعادة هتيئة كترميم حيث مت تسجيلها كًتاث كطٍت.  19كما عرفت قصبة إنزكاف اليت مت تشييدىا يف أكاخر القرف 
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 ماسة-جبهة سوسالرتاث ادلادي والالمادي غىن وتنوع : 05 مرق اخلريطة

 

  1960بعد زلزاؿ  أكادير إعمارغىن ىندسة البناايت ادلعاصرة ومنشآت إعادة  -1-2-4
من قبيل اؼبخازف اعبماعية )إكىودار( كاؼبدارس  على شكل منشآت معمارية ريفية قديبة تتميز اعبهة بتواجد العديد من اؼبآثر التارىبية

لعديد من اؼببآف اليت ابأكادير كما تتميز مدينة   العتيقة كالزكااي كاؼبساجد كاالضرحة كاألسواؽ كالقصبات يف كثَت من األماكن ابعبهة.
عمارية اؼبعاصرة، كمن أىم ىذه اؼببآف قصر لرمزيتها اؼب . كربظى ىذه البناايت أبنبية تراثية نظران 1960زلزاؿ أكادير سنة صمدت اثناء 
ف من اؼبواد كاآلالت كاألدكات اؼبستعملة يف على تراث ثقايف مكوٌ  ماسة كذلك -جهة سوسالربيد كحائ  الذاكرة. تتوفر  اؼبدينة كمقر

 .كاآلالت اؼبوسيقيةكآف كالزرايب حقب اترىبية قديبة ابعبهة، حيث يشمل ىذا الًتاث اؼبخطوطات القديبة كاجملوىرات كاأل
 الرتاث ادلادي الفالحي  -1-3

 الفالحية اعرؼ اعبهة ابلعديد من منتجاهتكتي  (.06)اػبريطة رقم  ىذا الًتاث اؼبهم يتكوف ابألساس من الواحات كؾباالت األركاف
، كللحفاظ على ىذا الًتاث .كغَتىاركاف كزيت الزيتوف كأملو كالعسل كاغبناء كالتُت اؽبندم كاللوز كالتمور أمن قبيل زيوت  اؼبرموزة
 كضع اسًتاتيجية غبماية اؼبنتجات كتسويقها.ينبغي 
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 ماسة –جبهة سوس  ادلنظومة الواحية :06 رقم اخلريطة

 

  ثقايف الالماديالرتاث ال -1-4
كاالىازيج كغَتىا من اؼبمارسات غآف ساطَت كاالمثلة الشعبية كالشعر كاأليضم اؼبوركث الثقايف الالمادم اللغة كالثقافة الشفوية كاأل

، اؼبواسم كاغبرؼ التقليدية كالفنوف التقليدية ماسة -سوس الثقافية اؼبتنوعة يف شىت اجملاالت. كمن بُت أىم ما يبيز الًتاث الالمادم عبهة
وصا يف فصل الصيف. أما ، كدبهرجاانهتا اؼبتعددة ككذا بكثرة مواظبها خصدكِفكالطبخ احمللي. كتتميز اعبهة دبطبخها ذم الصيت ال

اغبرؼ اليدكية فتتنوع بُت النسيج كاػبزؼ كصناعة اجملوىرات كغَتىا يف شىت ؾباالت اعبهة. كما تعرؼ اعبهة تطورا ملحوظا يف اإلنتاج 
شكاؿ إمن هنا تواجو إشكاليات متعددة خصوصا يف ؾباؿ ضباية اؼبلكية الفكرية، كما تعآف أالسينمائي، كيف االبداع اؼبوسيقي، غَت 

إُف مستوايت  ترقىقباؿ كعدـ اؼبردكدية ما هبعلها ال نتاج الكتب من ضعف اإلإغالؽ دكر السينما اؼبتزايد يف اعبهة. كما يعآف إ
تتميز اغبرؼ اليدكية احمللية بتنوع منتجاهتا: الدابغة كالفخار كصياغة اغبلي كاجملوىرات كاػبرازة كخياطة اؼبالبس التقليدية  مهمة.

اغبرؼ  أىم معاقلكصناعة الزرايب. كتعترب اتركدانت كتزنيت كاتفراكت كػبصاص كأنزم كاتىال كأفال أزكر كماسة كأيت ابىا كطاطا ... 
ُف جانب ذلك، ينظم ابعبهة أكثر من مائة موسم يف فصل الصيف، كمن أشهرىا لال اتعالت كسيدم أضبد أك إ اليدكية ابعبهة.

موسى كركب موالم إبراىيم كسيدم بييب كسيدم كسام كسيدم أضباد أك عمر كسيدم بوموسى، سيدم مبارؾ إبنزكاف كسيدم 
يتميز النشاط . ابإلضافة إُف األنشطة الًتفيهية ،اجتماعية كثقافية مبارؾ بتاركدانت... كسبثل ىذه اؼبواسم مناسبات لتنظيم تظاىرات

اؼبوسيقي ابعبهة حبيوية اإلبداع اؼبدعومة بشكل أك آبخر بتكاثر اؼبهرجاانت، كبظهور العديد من اؼبواقع اإلذاعية اػبصوصية، ككسائل 
اضعا بسبب عدـ كفاية قاعات العرض كغياب دكر اإلنتاج اإلعالـ كاجملالت اليت تدعم اإلبداع اؼبوسيقي. كمع ذلك، يظل اإلنتاج متو 
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كيعكس فن السينما ابعبهة نوعا من اؼبفارقة. كابلفعل، ففي مقابل تزايد األفالـ اؼبنتجة كاليت ربظى ابعًتاؼ خاص  كشبكات التوزيع.
ع الكتاب نوعا من الركود، حيث كيعرؼ إنتاج كتوزي .من قبل اؼبختصُت كاؼبهتمُت، يسجل استمرار إغالؽ دكر العرض السينمائي

يعآف من مظاىر عجز ـبتلفة على مستوايت الطلب كالعرض كالًتكيج ابلرغم من اؼببادرات الطيبة اؼبسجلة، سواء تعلق األمر ابإلنتاج 
 الشخصي أك ابلنشر اؼبؤسسايت اعبامعي.

 ماسة ابعتباره رافعة لتحقيق التنمية ادلستدامة  -تثمٌن الرتاث جبهة سوس -2
ماسة ترااثن ماداي كغَت مادم غنينا كمتنوعنا كأصيالن كما أشران إُف ذلك سابقا، مؤىال للعب دكر رافعة لتحقيق  -تتضمن جهة سوس

اؼبكوانت اؼبختلفة لو ال تزاؿ غَت مستغلة. األمر الذم وبـر اعبهة من فرص  التنمية االقتصادية كالبشرية اؼبستدامة. كمع ذلك، فإف
حقيقية للتنمية االقتصادية كربسُت الظركؼ اؼبعيشية للسكاف. كيتطلب ربقيق تنمية مستدامة قائمة على الًتاث، قياـ صبيع الفاعلُت 

ة اسًتاتيجية كبرامج فعالة تنشد اغبفاظ على الًتاث كتثمينو، كإبعاد العموميُت كاػبواص اؼبعنيُت كاؼبهتمُت ابالستثمار فيو، يف إطار رؤي
 اإلكراىات اليت هتدده بسب ىشاشتو.

 ماسة  -رلهودات للحفاظ على الرتاث جبهة سوس -2-1
 مت القياـ بعدة عمليات من أجل اغبفاظ على الًتاث اؼبادم كالالمادم ابعبهة، كتتجلى أىم ىذه اؼببادرات يف:

 الرتاث الطبيعي:على مستوى 
 مت خلق ؾبموعة من احملميات الطبيعية دبقتضى نصوص قانونية سبكنها من اغبماية كربديد كيفية تدبَتىا كىي:

على أساس ظهَت  1991أغسطس  8اؼبؤرخ  518-91-2منتزه سوس ماسة الوطٍت الذم مت إنشاءه دبوجب اؼبرسـو  -
 . 1934سبتمرب  11

 ، كيقع جزء منو إبقليم اتركدانت جببل توبقاؿ.1942منتزه توبقاؿ الوطٍت احملدث يف  -
 (.1994مارس  11) 1414رمضاف  28بتاريخ  46-94-2منتزه إيريقي الوطٍت الذم مت إنشاؤه دبوجب اؼبرسـو رقم  -
كؿباربة  توقيع اتفاقية شراكة لتنمية السياحة اؼبستدامة يف منتزه سوس ماسة الوطٍت بُت كزارة السياحة كإدارة اؼبياه كالغاابت -

 التصحر ... كهتدؼ ىذه االتفاقية إُف تطوير عرض سياحي مندمج ابؼبنتزه.
 هتيئة فضاءات غابوية حضرية من قبل إدارة اؼبياه كالغاابت بًتاب صباعيت إنزكاف كالتمسية. -
 .9/3/1955مرسـو كزارم بتاريخ : دا أكتناف إيبوزارإشالالت  -

( دبصب كاد سوس ككاد ماسة، إُف ضباية ىذه SIBEsاحملي  اغبيوم لألركىاف، كاؼبناطق الرطبة )ابإلضافة إُف ذلك، أدل إنشاء ؿبمية 
اؼبناطق اغبساسة كاغبفاظ على اغبيواانت كالنبااتت اؼبوجودة هبا. كمع ذلك، فقد أحدث الزحف العمرآف خارج اؼبناطق احملمية تراجعا 

 على مستول ؼبساحات شاسعة من أشجار األركاف.
 ستوى الرتاث األثري:على م

 من أبرز عمليات تثمُت كترقية الًتاث االثرم ابعبهة قبد:
 .1956/9/18بتاريخ – 664-56 -2اؼبغارات اليت تعود ؼبا قبل التاريخ على مستول رأس غَت: مرسـو رقم،  -



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 51 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 ماسة.–الثقافة جبهة سوس الشركع يف تنفيذ برانمج جرد كإحصاء الًتاث األركيولوجي كالتارىبي ابعبهة من قبل كزارة  -
 جرد مواقع النقوش الصخرية أبقاليم طاطا كاتركدانت كتزنيت. -

 على مستوى الرتاث التارؼلي:
إطالؽ برانمج من أجل إحصاء اؼبواقع االثرية التارىبية ابعبهة يف أفق أتىيلها كترميمها قصد ضبايتها دببادرة من كزارة الثقافة  -

 كمن اعبهة.
 العتيقة لتزنيت كاتركدانت.ترميم أسوار اؼبدف  -
 رد االعتبار لقصبة أغناج بتزنيت كالعُت الزرقاء كترميم اؼبسجد الكبَت. -
 الشركع يف رد االعتبار لقصبة أكادير أكفال. -
 ترميم قصبة إزكغراف إبقليم شتوكة ايت ابىا -
 ترميم قصر ألوكىوف إبقليم طاطا. -
 خرل يف إطار برانمج القصور كالقصبات أبقاليم اعبهة.   الشركع يف التدخل يف العديد من القصبات كالقصور األ -
بناية(، هبدؼ  80إقباز اعبرد شامل للبناايت كاؼبآثر اؼبعمارية كالتارىبية جبماعة أكادير من قبل كزارة الثقافة كاعبماعة )  -

 تصنيفها.
 يل اؼبدف العتيقة بتاركدانت كتزنيت.إقباز أك الشركع يف إقباز الدراسات كاؼبخططات الكفيلة حبماية كإعادة هتيئة كأتى -
 ترميم أكادير إمشكىيكىلن بشتوكة آيت ابىا. -
 ترميم قصبة إيكىليز )صباعة توغمرت، إقليم اتركدانت(. -
 بناء دار الًتاث الثقايف أبرغن )صباعة توغمرت، إقليم اتركدانت(. -
 الشركع يف إقباز الدراسات اؼبتعلقة بًتميم قصبة إنزكاف. -

 الرتاث الالمادي والثقايف:على مستوى 
من أجل ضباية اؼبوركث الثقايف اعبهوم، مت العمل على تشييد مكتبات جديدة كمتاحف كمركبات ثقافية كمسارح يف مدف كمراكز 

 متاحف. كما مت توقيع 8مسارح ك 7مركزنا ثقافينا كقاعة متعددة األغراض ك 29مكتبة كنقطة قراءة ك 73كتضم اؼبنطقة اليـو  اعبهة.
 العديد من االتفاقيات بُت اعبهة كاؼبعهد اؼبلكي للثقافة االمازيغية كصبعية سبيتار من أجل ضباية اؼبوركث الثقايف االمازيغي من خالؿ

 اإلصدارات الثقافية كاؼبهرجاانت كغَتىا. 
 على العمـو فقد نبت عمليات تثمُت الًتاث الالمادم كالثقايف ما يلي:

 ل بعض الرقصات الًتاثية على الئحة الًتاث الثقايف الالمادم لليونسكو.الشركع يف العمل على تسجي -
 بناء دكر كمكتبات كمركبات ثقافية كمتاحف تراثية كثقافية دبختلف مدف اعبهة. -
 إبراـ اتفاقيات شراكة لدعم البحث حوؿ الًتاث كدعم اؼبهرجاانت الثقافية كتميتار، كترميم كأتىيل اؼبواقع األثرية. -
 ركة اعبهوية للتنمية السياحية تعٌت ابلتنشي  الثقايف.إحداث الش -
 تنصيص ـبط  التنمية اعبهوية على تثمُت الًتاث الطبيعي كالثقايف كاغبريف كترميم اؼبواقع األثرية ...  -
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 ماسة -رىاانت تثمٌن الرتاث ادلادي والالمادي جبهة سوس -2-2
نسجل تواجد العديد من اإلكراىات تقف أماـ اجملهودات اؼببذكلة من أجل ضباية كتثمُت الًتاث اعبهوم، ذات الطابع القانوم 
كاؼبؤسسايت كالتدبَتم. كلعل االكراه األكؿ يتمثل يف القدرة على إحصاء كافة مكوانت الًتاث اعبهوم، كتثمينها كفق اسًتاتيجية 

إلمكانيات كالطاقات من أجل ذلك. ىذه التعبئة تستدعي تسخَت كافة اإلمكانيات من أجل جعل الًتاث كاضحة اؼبعاَف تعبئ كافة ا
رافعة تنموية ابمتياز، كما يستدعي تعبئة ـبتلف الفاعلُت اؼبتدخلُت يف ىذا اجملاؿ، كذلك كفق مقارابت تعاقدية كتشاركية تؤسس ؼبنطق 

دة كفعالة. كمن اؼبتوقع أف تسفر ىذه الًتكيبة اعبديدة عن استثمار أمثل للموركث جديد من التعاكف كالشراكة يف إطار حكامة جدي
 اعبهوم يف تدعيم القطاعات االقتصادية خصوصا السياحة. 

 تتمثل الرىاانت الرئيسة لتثمُت اؼبوارد الًتاثية كالثقافية اؼبادية كالالمادية فيما يلي:

 ماسة.–الًتاثية اؼبتواجدة بًتاب جهة سوس إقباز اعبرد الشامل كالتعريف دبختلف اؼبواد  -
 القياـ بتوظيف الغٌت الطبيعي كالتارىبي كاغبريف كالثقايف كالرأظباؿ الفٍت كاػبربة اؼبقاكالتية يف التنمية اعبهوية اؼبستدامة. -
ركرات احملافظة على الثقافات التوفيق عند تعبئة اؼبوارد الًتاثية كالثقافية اؼبادية كالالمادية بُت متطلبات التأصيل كالتثمُت كض -

 كالقيم احمللية األصيلة كالتماسك اجملتمعي، ككذا على البيئة الطبيعية كالتنوع البيولوجي. 
إقناع كذبميع الفاعلُت الًتابيُت حوؿ فكرة أنبية تعبئة اؼبوارد الًتاثية كالثقافية اؼبادية كالالمادية ابعتبارىا رافعة أساسية يف  -

 اؼبستدامة.التنمية احمللية 
ة على مستول الرؤل كالتوجهات كعمليات التعبئة كالتثمُت لدل الفاعلُت الًتابيُت يتكريس كتقوية ثقافة التشارؾ كااللتقائ -

 اؼبختلفُت.
تركيب مشاريع مندؾبة كمتكاملة بيقطاعية ابلشكل الذم يضمن التقاء كتشارؾ الفاعلُت اؼبختلفُت كاستثمار اػبربة اعبهوية  -

 يف اؼبيداف اؼبقاكاليت التجارم. اؼبًتاكمة
إعادة النظر يف السياسة الثقافية لتجاكز العرض الثقايف احملدكد ابعبهة كالتحدايت الكبَتة اؼبتصلة بقدـ البنيات التحتية  -

 الثقافية كؿبدكدية التنشي  الثقايف كعدـ انتظامو، كمشاكل اغبكامة كالتمويل كالتكوين اؼبتصلة بو.
ماسة إُف كجهة سياحية من اػبيار األكؿ تقدـ عرضا -ن ابقي الرافعات التنموية لتحويل جهة سوستوظيف الثقافة ضم -

 سياحيا إصباليا مدؾبا ؼبنتجات االستجماـ كاعببل كالقركم كالثقايف.
ُت مكانتها على رفع ربدم احملافظة على الثركات الطبيعية كالًتاث الثقايف تنزيال لرؤية إعادة الدينامية االقتصادية للجهة كربس -

 اؼبستول الوطٍت كنموذج للتنمية االجتماعية اؼبستدامة كاؼبتضامنة. 
ماسة والتنمية ادلستدامة: أي مساعلة للرتاث يف تنشيط القطاع  -تثمٌن الرتاث جبهة سوس -2-3

 السياحي 
كالتنمية اؼبوضوعة، بشكل كبَت يف ضباية أسهمت عمليات احملافظة على الًتاث الطبيعي ابإلضافة إُف ـبتلف تصاميم كبرامج اإلعداد 
على اؼبستول االقتصاد السياحي، يسجل  .اؼبنظومات البيئية. ككانت ؽبا أتثَتات اجتماعية كاقتصادية ملحوظة على أكثر من مستول
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ابلبنيات السياحة  زائر من اؼبغاربة كاألجانب، كالذين يقيم جزء منهم 300000أف اؼبنتزه الوطٍت لسوس ماسة يستقبل سنواي حواِف 
شخص. كقد أدل إحداثو إُف ظهور العديد من األنشطة التجارية كاػبدمية دبحيطو القريب  400ابعبهة. كيشغل ىذا اؼبنتزه حواِف 

)ابزارات، ككاالت الرحالت االستكشافية، كؿبالت كراء اؼبركبات الرابعية الرايضية، مقاىي كمطاعم...(. كنفس اؼبعاينة تنطبق على 
حة زه توبقاؿ الذم، ابإلضافة إُف أتثَته اإلهبايب على ضباية الطبيعة كتثبيت الفالحُت يف اعببل )تربية اؼباشية، الًتكيج ؼبنتجات السيامتن

اؼبستدامة، اؼبنتجات احمللية كاغبرؼ اليدكية احمللية(، يشكل كجهة للسياحة القائمة على استكشاؼ الًتاث القدٔف ؼبا قبل التاريخ 
اتت الصخرية( اؼبوجودة ابألطلس الكبَت، كلو دكر يف نشأة كتعزيز السياحة الريفية هبذه اؼبنطقة )األكواخ كاؼبآكم السياحية )اؼبنحو 

الريفية، الفنادؽ، النزؿ، إقامة اؼببيت الليلي لدل الريفي، ...، مسارات اؼبشي الطويلة، الرحالت (، ككل ىذا ابلتوازم مع انتشار 
 اؼبتخصصة يف مراكش، كاؼبرشدين احملًتفُت .الوكاالت السياحية 

. 1996زائر يف  10000يف الواقع، يعترب موقع توبقاؿ أحد النق  اعببلية العالية اليت يراتدىا السياح احملليوف كاألجانب: أكثر من 
سسة عمومية افتتحت كاستقبل اؼبتحف البيئي لتوبقاؿ، كىي مؤ  .2018سائح أجنيب يف عاـ  4000كبلغ عدد الزكار ما يقرب من 

٪ من اجملموعات اؼبدرسية. ابإلضافة إُف 38٪ منهم من السياح الدكليُت ك43: 2014زائرنا يف عاـ  2469ما يعادؿ  2012يف 
ذلك، تشكل مواقع الًتاث اغبضرم كالريفي كاآلاثر القديبة، مناطق جذب سياحي مؤكدة. كمع ذلك، ال تتواجد بياانت عن عدد 

ددكف على ىذه األماكن، كال عن آاثرىا االجتماعية كاالقتصادية. لكن أتثَت السياحة ال جداؿ فيو، على تطوير السياح الذين يًت 
اؼبالمح االقتصادية ؼبدينيت اتركدانت كتزنيت )اغبرؼ اليدكية، البازارات، ؿباؿ اغبرؼ التقليدية، الفنادؽ كاؼبطاعم ...(. كمن انحية 

ا للغاية، كما أف آاثرىا االجتماعية كاالقتصادية أكثر كضوحنا. يف أخرل، يعترب حضور األحداث الثقا فية اليت يزداد عددىا ابعبهة جيدن
متفرج كيعبئ صبهورنا من اؼبشاىدين على شاشة التلفاز يبلغ  200000ىذا الصدد، نذكر أف حفل التسامح يستقبل ما يقرب من 

 لزايرات إُف أماكن ثقافية معينة ضعيفة، مثل متحف أكىادير.مليوف متفرج. كعلى العكس من ذلك، ال تزاؿ ا 12حواِف 

على العمـو زبتلف األنبية اؼبعطاة للًتاث يف التنمية احمللية ابختالؼ الفاعلُت االقتصاديُت كاالجتماعيُت كمستول تدخلهم ابعبهة. 
أف تتأثر ىذه األنبية أيضنا نتيجة كوف الفاعلُت الرئيسيُت يف التنمية ليسوا ابلضركرة نفس أكلئك الذين يدافعوف عن الًتاث.  كيبكن

فمثال، قد تكوف للمصاٌف اؼبختلفة اؼبشاركة يف التدبَت احمللي أك اعبهوم كاؼبسؤكلة عن الًتاث أىدافا ـبتلفة عن أىداؼ اؼبؤسسات 
احة، اعبماعات احمللية، ...(. كقد تتعارض مساعي كانتظارات ابقي الفاعلُت من اعبمعيات كالغرؼ اؼبهنية األخرل )قطاع السي

كالقطاع اػباص كالباحثُت كالسكاف كغَتىم. كقد يكوف ؽبذه اعبهات الفاعلة اؼبختلفة يف التنمية، مهما كاف حجم نطاؽ عملها، 
ُت، احملافظة، التدبَت، إعادة النظر يف الًتاث(، كابلتاِف، فإف تفعيل مسانبة الًتاث يف التنمية سلوكيات ـبتلفة ذباه اؼبشاريع الًتاثية )التثم

ابعبهة، هبب أف توُف لو أنبية كبَتة عند ـبتلف الفاعلُت يف التنمية اعبهوية، كفقا لدكافعهم كدرجة اىتمامهم كمشاركتهم فيما يتعلق 
 ابلًتاث الثقايف. 

 د الرتاثية جبهة سوس_ ماسة: قراءة تقييميةآفاؽ تثمٌن ادلوار  -2-4
ماسة تعرؼ تنوعا على مستول اؼبؤىالت الًتاثية، إال اهنا ما زالت َف تستغل ابلشكل اؼبطلوب يف ربقيق  -ابلرغم من أف جهة سوس

لتعريف هبذه اؼبؤىالت تنمية بيئية كاقتصادية كسياحية. كقد مكننا التشخيص االسًتاتيجي اؼبنجز أعاله من تبياف اعبهد اؼببذكؿ ل
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كاحملافظة عليها، مع تبياف سبل توظيفها يف التنمية اؼبستدامة ابعتبارىا رافعة تنموية أساسية للقطاع للسياحي ابػبصوص. كقد مكنتنا 
 ىذه الدراسة من الوقوؼ على ؾبموعة من العناصر التقييمية، كاليت أصبح من الضركرم العمل على ذباكزىا من قبيل:

ماسة كجرده كالتحسيس  -ية مشولية كـبط  اسًتاتيجي استشرايف يوجو عملية التعريف ابلًتاث اؼبميز عبهة سوسغياب رؤ  -
 أبنبيتو كبطرائق كحدكد تعبئتو كاستثماره يف التنمية ابعتبارىا رمزا من رموز اؽبوية اعبهوية.

اث الثقايف قطاعيا كبشكل ؿبدكد، دكف أف تعطي الدراسات اؼبنجزة إلعداد اؼبخططات كالربامج التنموية اكتفت دبقاربة الًت  -
 أنبية خاصة على مستول اإلجراءات كخيارات التهيئة كالتنمية. 

غياب إدماج اؼبوارد الًتاثية اؼبادية كالالمادية كاألنشطة اؼبتصلة هبا بصفة عامة سواء على مستول احملافظة كالتعبئة كالتثمُت  -
امج التنموية القطاعية ذات البعد الوطٍت )الرؤل كاؼبخططات التنموية السياحية ضمن األكلوايت عند تفعيل الرؤل كالرب 

 كالريفية كالفالحية...( أك ذات البعد اعبهوم.
 قياـ اؼبقارابت اؼبعتمدة يف ترميم كإنقاذ كأتىيل اؼبآثر التارىبية على االنتقائية كال تشمل صبيع اؼبآثر.  -
 لنمو بضركرة احملافظة على الًتاث الطبيعي كتوظيفو يف خيارات التهيئة. عدـ اىتماـ تصاميم التهيئة كتصاميم ا -
العديد من عمليات التثمُت لبعض اؼبوارد الًتابية احمللية كتعبئتها يف التنمية السياحية من إقباز أجانب، أك من إقباز فاعلُت  -

سات السياحية ابلواحات كالدكر كالرايض ؿبليُت ؽبم عالقة دبؤسسات دكلية تعٌت دبوضوع أتصيل كتثمُت الًتاث )اؼبؤس
ابؼبدف العتيقة(، االمر الذم يفوت على الساكنة احمللية االستفادة من تسويق مواردىا احمللية كالزايدة من فرص ربسُت 

 الدخل. 
 صعوابت اغبصوؿ على التمويل الالـز لتثمُت اؼبوارد الًتاثية. -
ر يف الًتاث يف إطار شركات مع اعبماعات احمللية كفق مشاريع تعتمد ضعف إقباؿ الفاعلُت االقتصاديُت على االستثما -

 مقارابت ؾبالية تنموية على شكل مشاريع ترابية.
ماسة، هبب عليها أف تضع توجهات كخيارات تنموية مركزة  -يف األخَت نود االشارة إُف أف أم مقاربة معتمدة لتنمية جهة سوس

ريع اؼبتجانسة، كالعمل من خالؽبا على ذباكز ـبتلف الرىاانت كالتحدايت اؼبطركحة أماـ إدماج ؾباليا عرب تبٍت مقاربة ؾباالت اؼبشا
 اؼبوارد الًتاثية اؼبادية كالالمادية يف التنمية اعبهوية اؼبندؾبة كالشاملة.

 خادتة
الًتاث كاؼبوارد الثقافية اؼبادية  كجود عدة أنواع كأشكاؿ منماسة  -اتضح من خالؿ التشخيص االسًتاتيجي للموارد الًتاثية جبهة سوس

كما ظهرت أنبية اجملهودات اليت حاكلت التعريف هبذه اؼبوارد كاحملافظة عليها كتثمينها لتشكل رافعة من ركافع التنمية   كالالمادية.
ر اإلشارة إُف أف ىذه . كذبدكإف كانت ال تزاؿ دكف الطموحات، فإهنا تبقى جديرة ابلتقدير كاالىتماـالسياحية اؼبستدامة ابعبهة، 

اعبهة تتميز هبوية فريدة فبا يتطلب كضع برامج ذات أكلوية هتدؼ إُف الوصوؿ كبو تنمية مستدامة ربًـت الًتاث الطبيعي كالثقايف بشكل  
ا سيمنح كبَت، كما هتدؼ كبو ترقيتها إُف ؾباؿ مستقطب للسياح معركؼ عاؼبيا قائم على تنويع العرض السياحي الطبيعي كالثقايف، فب

ماسة مكانة الرايدة كطنيا يف التنمية اؼبستدامة كيف مقدمة الفاعلُت يف ؾباؿ ضباية اؼبوارد احمللية عرب عمليات التثمُت  -عبهة سوس
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بئة اؼبنتجات مشاريع التنمية السياحية اليت تتمحور حوؿ تع كجعلها ركافع مهمة للتنمية اعبهوية دبختلف أبعادىا، كخَت مثاؿ على ذلك يظهر من خالؿ
 ، كانطالقة يف أفق تعبئة ـبتلف مكوانت اؼبوارد الًتاثية للجهة من أجل تنمية ؾبالية مستدامة كداؾبة .  احمللية كتعزيز دكر اؼبناطق الواحية
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 :ملخص

يتميز إقليم سطات بغٍت كتنوع موارده الًتابية اليت جعلت منو منطقة فالحية ابمتياز، غَت أف نزعة اؼبناخ كبو اعبفاؼ ك سيادة       
الزراعة البورية، سانبت يف تراجع مداخيل السكاف كمعاانة فئات عريضة منهم من الفقر كاؽبشاشة . ىذا الوضع يدعوان إُف التفكَت يف 

صادية داعمة للنشاط الفالحي، من أجل توفَت توازف اقتصادم  كتلبية اغباجيات األساسية للسكاف، كذلك من خالؿ خلق أنشطة اقت
 .استغالؿ اؼبؤىالت االيكولوجية اليت يزخر هبا اإلقليم

الت االيكولوجية اليت كيف ىذا السياؽ يندرج موضوع السياحة البيئية كالتنمية احمللية إبقليم سطات الذم يهدؼ إُف التعريف ابؼبؤى  
يع مدا يبتاز هبا ؾباؿ الدراسة، ككذا دراسة السبل الكفيلة خبلق تنمية سياحية ابستثمار اؼبوارد الًتابية اليت يزخر هبا اإلقليم من أجل تنو 

 .خيل الفالحُت عرب خلق أنشطة سياحية ايكولوجية هتدؼ يف الوقت نفسو إُف  احملافظة على التوازانت البيئية

 ات اؼبفاتيح: السياحة البيئية/اؼبؤىالت االيكولوجية/ التوازف االقتصادم/ التنمية احمللية/إقليم سطات.كلم

Abstract: 

   The region of Settat is characterized by the richness and diversity of its soil resources, 

which made it an agricultural region par excellence. However, the climate's tendency 

towards drought and the supremacy of mullet agriculture contributed to the decline in the 

income of the population and the suffering of large groups of them from poverty and 

vulnerability. This situation calls us to think about creating economic activities that 

support agricultural activity, in order to provide an economic balance and meet the basic 

needs of the population, by exploiting the ecological capabilities that the region abounds. 

In this context, the topic of ecotourism and local development falls in the region of Settat, 

which aims to introduce the ecological qualifications that characterize the field of study, 

as well as to study ways to create tourism development by investing in the soil resources 

that the region abounds in in order to diversify farmers' incomes by creating ecological 

tourism activities aimed at the time. Himself to maintain environmental balances. 

Key words: ecotourism / ecological qualifications / economic balance / local 

development / the region of Settat. 

  ة:ادلقدم

غَت أف ىذا األخَت أضحى  زراعي،-اشتهرت منطقة الشاكية على مر العصور أبحادية النشاط االقتصادم اؼبتجلي يف النشاط الرعي   
يعآف العديد من اإلكراىات الطبيعية كالتقنية، فبا حاؿ دكف تلبية مطلب الساكنة، اليت بدأت تفضل اؽبجرة بدؿ االستمرار يف مزاكلة 
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دية يف كفاؼ، الشيء الذم يتطلب خلق أنشطة بديلة تكوف داعمة لالقتصاد احمللي، ككفيلة خبلق تنمية اقتصالنشاط فالحي يتميز اب
 عزكلة. اؼباؼبناطق الريفية 

يهدؼ ىذا اؼبقاؿ إُف دراسة السبل الكفيلة خبلق تنمية سياحية ابؼبناطق الريفية ابالعتماد على تراثها الطبيعي، لالرتقاء حبالة    
تنمية احمللية، حالة إقليم كدكرىا يف خلق ال البيئيةكيف ىذا السياؽ أييت اختياران ؼبوضوع السياحة  .سكاهنا االقتصادية كاالجتماعية

ابعتبارىا منطقة فالحية ذات بعد اترىبي كاقتصادم كاجتماعي، عرفت استقرارا بشراي قديبا للسكاف رغم انتمائها للمناطق  ،سطات
 شبو اعبافة.

سطات  -عبهة الدارالبيضاءينتمي  اإلقليم من الناحية الطبيعية للشاكية العليا اؼبتميزة ابنبساطها كسهولة استغالؽبا ، كإداراي      
 MONOGRAPHIEAGRICOLE DE LA ZONE)ىكتار164100تقدر مساحتو ب (، 1اػبريطة رقم)

D’ACTION DU CENTRE DE CONSEIL AGRICOLE DE SETTAT,P 3 .) 

كيشتهر اجملاؿ أبنبية إنتاجو للحبوب كالقطآف  كاليت تعود جذركىا ؼبرحلة استقرار القبائل  اليت أخذت تستغل األرض كوسيلة    
تحقيق تكامل اؼبوارد لللكسب، عوض االنتجاع، كإقامة نظاـ زراعي كفق ما توفره احملاطات من إمكانيات تكثيف كتنوع االستغالؿ 

( ، كقد ارتبطت األنشطة االقتصادية اليت مارسها السكاف  ارتباطا كثيقا  ابؼبؤىالت 60،ص2006آيت ضبو الزراعية كالرعوية ) سعيد
 كاؼبوارد اؼبتاحة يف كسطهم الطبيعي.

 :ادلفاىيم اإلجرائية -1
 :ترتكز ىاتو اؼبقالة على اؼبفاىيم التالية 

: عرفت أبهنا صبيع األنشطة السياحية اليت أتخذ بعُت االعتبار البعد البيئي كاغبفاظ على اإلنساف كالطبيعة يف إطار السياحة البيئية -
لبيئة السياحية أبهنا السفر للمناطق اليت َف يلحقها التلوث كَف يتعرض توازهنا الطبيعي االتنمية اؼبستدامة، كعرفها الصندكؽ العاؼبي 

(.كعليو يبكن اعتبار السياحة البيئية نوع 3،ص2009دبناظرىا كنبااتهتا كحيواانهتا الربية...) بوحفاص ثراي، للخلل، كذلك لالستمتاع
من السياحة يتم فيها استغالؿ األماكن الطبيعية كالفضاءات البيئية من أجل النزىة كاالستمتاع مع التحلي بركح اؼبسؤكلية للمحافظة 

 السكاف احملليُت ؽبذه اؼبناطق.على نفع تعود ابلة عليها إضافة إُف خلق تنمية اقتصادي

: منهجية مشولية هتدؼ الستثمار اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية ؼبنطقة معينة، كذلك يف إطار عالقة تفاكض مع مركز  التنمية احمللية -
التنمية احمللية إُف تنويع كتقوية األنشطة (،كهتدؼ 15،ص2006تقرير اػبمسينية،)  القرار االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي اػباضعة لو

االقتصادية كالعالقات االجتماعية دبجاؿ معُت، انطالقا من التعبئة كاالستثمار  العقالٓف للموارد متوفرة هبذا اجملاؿ، هبدؼ ربقيق 
 ( 37الراجي أضبد،صالعيش الكرٔف عبميع سكانو بشكل مستدٔف،)

 السؤاؿ اإلشكايل وتوطٌن رلاؿ الدراسة -2
تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ كيفية توظيف كاستثمار اؼبوارد الًتابية اليت يتميز هبا إقليم سطات من أجل خلق أنشطة مكملة    

 للنشاط الفالحي السائد ابجملاؿ.

 من أبرزىا:كمن ىذا اؼبنطلق، ربيل مقاربة اؼبوضوع على صبلة من األسئلة 

 يزخر هبا ؾباؿ الدراسة؟ ماىي اؼبؤىالت كاإلمكاانت الطبيعية اليت -
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 تأىيلها؟بماىي السبل الكفيلة  -

 كيف يبكن للسياحة االيكولوجية أف تساىم يف التنمية احمللية؟ كأية آفاؽ للتنمية السياحية اؼبستدامة؟  -

 :لإلجابة عن اإلشكالية اؼبطركحة آنفا ننطلق من الفرضيات التالية

 مساعد على خلق مشاريع لتنويع اؼبداخيل لفائدة التنمية اؼبستدامة. تعد عنصرا إلقليم: اإلمكانيات اإليكولوجية ابالفرضية األوىل

 : تعترب السياحة االيكولوجية عنصر مهم يف التنمية احمللية ابإلقليم بغض النظر عن قلة أك كثرة اؼبواقع السياحية.الفرضية الثانية

 صورة التنمية احمللية، حيث يبكن بقليل من اؼبشاريع استقطاب عدد مهم من : للسياحة اإليكولوجية دكر كبَت يف تغيَتالفرضية الثالثة
 السياح.

 توطٌن رلاؿ الدراسة 1خريطة 

 
 اؼبصدر: التقسيم اإلدارم اعبديد للمغرب

 النتائج:

 ابلسياحة اإليكولوجية كبديل تنموي إبقليم سطات االىتماـدواعي  -1
 زراعي-مساعدة على قياـ النظاـ الرعييتوفر إقليم سطات على موارد طبيعية  1-1

يعترب اإلطار الطبيعي الفيصل يف توطن كتوزيع األنشطة االقتصادية، السيما كأف ؾباؿ الدراسة  يزخر دبوارد طبيعية متنوعة ساعدت     
ؾبموعة من اؼبواقع الطبيعية على االستقرار البشرم منذ القدـ، كعلى تطور أشكاؿ االستغالؿ الفالحي ابؼبنطقة. كما يتوفر اجملاؿ على 

 استغالؽبا ػبلق تنمية ؿبلية سيكوف ؽبا كقع على اؼبستول اعبهوم.يبكن اليت 
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 طبوغرافية ومؤىالت ترابية  جتعل ادلنطقة رلاال لالستغالؿ الرعي ػػػ زراعي  - أ
(، كتتكوف  30،ص 2012دمحم األسعدينتمى  ؾباؿ الدراسة إُف السهوؿ كاؽبضاب األطلنتية اليت تعرؼ بسهوؿ كىضاب الشاكية)    

ـ، تتميز 300أنبها ىضاب سطات  ابن أضبد اليت سبتد على طوؿ منحى االرتفاع اؼبتساكم  كمتموجة، من ىضاب منضدية
ىذه اػبصائص الطبوغرافية .من ىضبة الفوسفاط اؼبنبسطة،ا %، كىضبة  بٍت مسكُت اليت تعد جزء10ك 5ابكبدارات تًتاكح مابُت 

اإللتوائية خالؿ اغبركات اؽبرسينية يف هناية الزمن اعبيولوجي  اؼبنطقة عرب ـبتلف اؼبراحل اعبيولوجية، حيث عرفت التكتونيةاكتسبتها 
األكؿ، كسبت تسويتها بعد ذلك قبل كأثناء الًتايس، مث بقيت مستقرة منذ ذلك الوقت، حبيث َف تعرؼ التقبب يف بعض أجزائها اليت 

نما استقبلت أجزاؤىا اؼبتهدلة بب ء ركاسب كتوضعات، بعضها حبرم ينتمي للبليوسُت، كبعضها قارم أصبحت عرضة للتعرية؛ بي
كسانبت ىذه الركاسب يف إغنائو على اػبصوص ابؼبادة الدقيقة اليت تكوف أساس الغطاء الًتايب هبذا اجملاؿ من الشاكية  .ينتمي للرابعي

 طقة ذبعل منها ؾباال قابل لالستغالؿ الرعي ػػػ زراعي.( . فطبوغرافية اؼبن34-32،ص1991راحبة صاٌف،) 

 اؼجيتميز اجملاؿ بسيادة مناخ شبو  - ب
تتميز اؼبنطقة دبناخ شبو جاؼ إُف جاؼ مع البفاض ؽبطوؿ األمطار من الغرب إُف الشرؽ كمن الشماؿ إُف اعبنوب، كيبكننا     

 :التمييز بُت ثالث مناطق أساسية

تتأثر دبؤثرات احملي  األطلسي مع كميات متغَتة من األمطار السنوية ، كاليت تشهد تقلبات كبَتة من سنة إُف  اؼبنطقة الشمالية: -
 .ملم 400ك  350ما بُت عامنا   28متوس  ىطوؿ األمطار على مدل آخر يًتاكح أخرل. حيث 

ا. كميات  -  320األمطار اليت تتلقاىا ىذه اؼبنطقة تصل اؼبنطقة الوسطى: كىي عرضة للتأثَتات القارية دكف أف تكوف جافة جدن
 .ملم

 . ملم 280متوس  ىطوؿ األمطار  اذ يبلغ اؼبنطقة اعبنوبية: كىي ربت أتثَت قارم كبَت. -

ملم. يتأرجح عدد األايـ اؼبمطرة يف السنة بُت  500كابلتاِف، فإف هتاطل األمطار السنوم يف اؼبنطقة ضعيف كاندرنا ما يتجاكز     
للمحي  ، متوس  ىطوؿ األمطار ابؼبنطقة أبكملها خالؿ السنوات اػبمس اؼباضية ىو  كاحملاذيةابلنسبة للمناطق اؽبضبية  75ك  60
 .(.2009ملم) فونوغرافيا،  333

 20 درجة مئوية ك 17كتتميز درجة اغبرارة الشهرية بدكرىا ابلتباين من شهر إُف آخر كيًتاكح متوس  درجات اغبرارة السنوية بُت    
درجة مئوية. كيعد كل من شهرم يوليوز كغشت من األشهر األكثر سخونة يف اؼبنطقة، حيث يصل متوس  درجات اغبرارة القصول 

درجات مئوية.  5درجة مئوية يف احملطات القارية ػبريبكة كسطات. أبرد شهر ىو يناير دبتوس  درجات حرارة تقل عن  35غالبنا إُف 
 درجة مئوية. 0رارة أحياانن عن كيبكن أف تنخفض درجات اغب

 يعاين اجملاؿ من ضعف ادلوارد ادلائية -ج

 يعآف ؾباؿ الدراسة من ؿبدكدية اؼبوارد اؼبائية،إذ تتميز الشبكة اؽبيدركغرافية ابجملاؿ بضعف كموظبية اعبرايف اؼبائي كابعبفاؼ طيلة  
مقابل ذلك تتميز جل الصخور اليت تكوف األساس اعبيولوجي للمنطقة  يف الشهور غَت اؼبطَتة، ترتب  ارتباطا كثيقا بنظاـ التساقطات،

يف مقابل ذلك تنتشر ابؼبنطقة .بقدرهتا على زبزين اؼبياه مكونة للفرشة اؼبائية اعبوفية، كذلك بدرجات تتفاكت حسب اؼبسامية كالنفاذية
 بعض العيوف كالضاايت اليت تستقبل سنواي العديد من الزكار.
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زراعي، غَت أف تواِف سنوات اعبفاؼ كما رافقها من تراجع -ؤىالت طبيعية مالئمة إلقامة نظاـ فالحي رعيدباإلقليم عموما يتميز  
عاـ للمردكدية جعلت من اؼبنطقة ؾباال طاردا للسكاف فبا وبتم علينا البحث عن حلوؿ كبدائل لتحقيق تنمية اجتماعية كاقتصادية 

 للساكنة.

  متفاوت بٌن مجاعات االقليمبشكل الفقر  يتنشر 1-2

اليت يشكل منها  (2014ف حسب إحصاء  184 634يشكل النشاط الرعي زراعي مصدر عيش نسبة كبَتة من ساكنة إقليم سطات)
ر ف(. إال أف ىذا النشاط الوحيد أثبت عدـ فعاليتو يف إنقاذ أعداد كبًنة من القرويٌن من براثن الفق 840 424سكاف األرايؼ نسبة مهمة )

 والتهميش، يف ظل ارتباطو ابلتغًنات ادلناخية.

 (2014نسبة الفقر ادلايل جبماعات إقليم سطات)معطيات  2خريطة 

  H .C.P, direction régionale de casablanca-settat, direction provinciale de settat(2018)اؼبصدر: 

على  %2,6( مقابل %5,1معدؿ فقر نسبيا مرتفع ) 2014خالؿ سنة  سجل ككفق اإلحصائيات الرظبية قبذ أف اإلقليم    
 على اؼبستول اعبهوم % 8,1مقابل  %14,6معدؿ اؽبشاشة إُف  بينما كصلعلى اؼبستول الوطٍت. % 4,8اؼبستول اعبهوم ك 

 على اؼبستول الوطٍت.% 5,1ك 

 يصل إُف  فقر اؼبرتبة األكُف دبعدؿأكالد دمحم باين إذ قبد صباعة فيما ىبص التوزيع اجملاِف للفقر دبجاؿ الدراسة، يبيز بنوع من الت   
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من صباعات اإلقليم  %10,2 يف حُت ذبد أف حواِف، متبوعا جبماعة بٍت يكرين.  %28,6 بنسبة كمعدؿ ىشاشة  21,4 %
 .% 10ك  5 بُت اؽبشاشةمن صباعات اإلقليم تراكحت فيها نسبة  %28,6، ك %20ك  10تراكح فيها نسبة الفقر بُت 

رتب  بصعوبة الولوج إُف سوؽ ينسبة مهمة من السكاف تعآف من الفقر اؼباِف ألسباب متعددة منها ماأف  من خالؿ ماسبق يتضح  
ابؽبشاشة اليت يتعرض ؽبا القطاع الفالحي يف بعض السنوات اعبافة. فبا هبعل االىتماـ ابلسياحة اإليكولوجية يتعلق  الشغل، كما

 اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذه الوضعية. إحدل البدائل

 موقع اسرتاتيجي مهم إلقليم سطات  1-3

البيضاء   الدارمدينة  وبتل إقليم سطات موقع اسًتاتيجي مهم يتوس  أىم التجمعات البشرية كاألقطاب االقتصادية الوطنية، متمثلة يف 
كقطب صناعي كذبارم، كمراكش كقطب سياحي كمدينة الرابط كقطب إدارم، ىذا إضافة إُف قرهبا من عدة مدف جهوية كخريبكة 

 كاعبديدة كبن سليماف كبرشيد. 

 سطات -: شبكة طرؽ ادلواصالت جبهة الدار البيضاء3رقم خريطة

 )بتصرؼ(Google Map (2021)اؼبصدر: 

على أنواع ـبتلفة من كسائل اؼبواصالت، متمثلة يف خ  السكك اغبديدية الراب  بُت  توفره لإلقليمكما يؤكد ىذا اؼبوقع االسًتاتيجي    
الدار البيضاء كمراكش، كإمكانية الولوج إُف اػبطوط الرابطة بُت مطار دمحم اػبامس كاعبديدة كخريبكة كاسفي. مث ىناؾ الطريق السيار 

ابطة بُت الدارالبيضاء كمراكش كإمكانية الولوج اُف الطرؽ السيارة اؼبتجهة إُف بٍت مالؿ كاعبديدة. ىذا إضافة إُف الطريق الر  07رقم 
صباعات  تخلل اإلقليم ؾبموعة من الطرؽ اإلقليمية كاعبهوية الرابطة بُت ـبتلفيالرابطة بُت مشاؿ كجنوب اؼبغرب. كما  9الوطنية رقم 



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 62 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

كم قربو من إقليم النواصر، من كما يستفيد مداؿ الدراسة حب. من جهة اثنيةأقاليم اعبهة كاعبهات اجملاكرة   اإلقليم من جهة كبُت
 إمكانية الولوج يف كقت كجيز إُف مطار دمحم اػبامس الدكِف. 

، كيساىم يف اكتشاؼ قليم كجهة سياحية سهلةاإلكالتنوع يف طرؽ اؼبواصالت، أف هبعل من  االسًتاتيجيإذف من شأف ىذا اؼبوقع   
ـبتلف اؼبواقع اإليكولوجية اؼبغمورة اليت تزخر هبا عدة صباعات، كاليت يبكن أف تكوف ؽبا آاثر إهبابية على اؼبستول التنموم إقليميا 

 كجهواي.  

 يتوفر إقليم سطات على مواقع طبيعية من شأهنا أف تساىم يف تنمية السياحة البيئية -2
يزخر إقليم سطات كاؼبناطق اجملاكرة لو دبجموعة من اؼبواقع اإليكولوجية غَت اؼبعركفة كغَت اؼبكتشفة عند الكثَت من السكاف، سواء 
احملليُت أك غَتىم. ككبن نعد لكتابة ىذا اؼبقاؿ قمنا بزايرة عدد مهم من ىذه اؼبواقع، ككانت فعال فرصة مهمة الكتشاؼ صباليتها 

يها كاليت ذبعلك تفكر يف العودة مرات عديدة لالستمتاع جبماليتها. كىذا يعطي انطباعا عن إمكانية ازباذىا كمواقع كعناصر اعبذب ف
 سياحية ؾبهزة ببنيات استقباؿ أكثر تطورا كالتعريف هبا إقليميا ك جهواي ككطنيا. 

 أىم ادلعامل السياحية ذات البعد اإليكولوجي إبقليم سطات 4خريطة 

 (2021اؼبعاينة اؼبيدانية )مارس اؼبصدر: 

 حبَتات السدكد: 1 –2

إال أنو يتميز بتواجد العديد من السدكد، خاصة يف االنبساط كبسيادة النشاط الزراعي،  رغم أف إقليم سطات يغلب عليو الطابع  
لي. كسبكن ىذه السدكد من توفَت اعبزء الغريب حيث يبر كاد أـ الربيع مع تواجد أشكاؿ ىضبية ككارستية، تكسر ركتُت اؼبشهد السه
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تكوف كجهة اف ؾبموعة من األنشطة الثانوية كالًتفيهية للسكاف من قبيل التخييم كالصيد. ك يف ما يلي أىم ىذه البحَتات اليت يبكن 
 سياحية إذا ما سبت هتيئتها ؽبذا الغرض: 

 : حبًنة سد الدورات - أ
كلم عن مدينة سطات، كتتميز دبشاىدىا اػبالبة اليت تثَت انظر الزائر منذ   50تقع على مشارؼ صباعة اكدانة اليت تبعد حبواِف     

الوىلة األكُف، من خالؿ تواجد أشكاؿ ىضبية تطل على حبَتة السد يف مشهد ابنورامي رائع، إضافة إُف أمكانية الولوج إُف أسفل  
واء النقي ربت األشجار الظليلة اؼبتواجدة على جنبات الوادم. كسبثل ىذه البحَتة فرصة ؼبمارسة ىواية الصيد. كيف ابؽب لالستمتاعالسد 

اعبزء العلوم من البحَتة تتواجد غابة ضليلة من أشجار األككالبتوس اليت يتطلب الولوج إليها اؼبركر عرب ؾبموعة من الضيعات الفالحية 
 ء اليت تضفي على النفس نوعا من السكينة كاؽبدكء.كاؼبمرات الًتابية اغبمرا

 : منطقة سد الدورات 2و1 صوراتف

   (2021ؼبصدر: اؼبعاينة اؼبيدانية)مارس ا   

راحبة صاٌف مليوف ـ مكعب )2700الف ىكتار كتستوعب طاقة مائية حبجم 14: تغطي مساحة حبًنة سد ادلسًنة -ب 

على مؤىالت سياحية مهمة لًتدد ىواة  الوحيش كالنبااتت اؼبائية، كما يتوفر (، يتميز السد ابلغٌت من حيث423،ص2003
سياحة كفبارسة رايضة صيد األظباؾ. يشرؼ على السد جبل قارك الذم يضفي صبالية طبيعية على ىذه اؼبنطقة أبضالعو األبالشية ال

 (.422،ص2003اؼبسًتسلة على مب  كاحد) راحبة صاٌف،
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 حبًنة سد ادلسًنة وجنباتو : مشاىد من 4و3صوراتف

 2021اؼبصدر: اؼبعاينة اؼبيدانية 

: تقع يف اغبدكد بُت  صباعة  مشرع بن عبو ك صباعة سيدم دمحم بن رحاؿ. كسبكن الساكنة اجملاكرة ؽبا حبًنة سد إؽلفوت -ت 
كبعض السكاف من مدينة سطات من فبارسة  السباحة، خاصة يف فصل الصيف حيث ترتفع درجات اغبرارة يف اإلقليم، ىذا إضافة 

 اػبالبة اليت ربي  ابلبحَتة كىي عبارة عن أشكاؿ ىضبية كبعض الغاابت. إُف إمكانية فبارسة ىواية الصيد، كاالستمتاع ابؼبناظر 
تقع جبماعة مكارطو كاليت أضحت قبلة لساكنة اؼبنطقة اجملاكرة ؼبمارسة بعض الرايضات النهرية، إضافة إُف حبًنة سد بوكركور:   -ج  

 ىواية االستجماـ كصيد األظباؾ.

اليت تقع على مشارؼ الغابة اغبضرية ؼبدينة سطات، ك ىي اليـو زبضع لعملية التهيئة من أجل جعلها متنفسا حبًنة ادلزامزة:  -د   
 ترفيهيا لساكنة اؼبدينة كاؼبناطق اجملاكرة. 

 اجملاالت الغابوية:  2-2

 DIRECTION REGIONALE DE)ىػ27000سبتد اجملاالت الغابوية إبقليم سطات على مساحة تقدر ب 
L'AGRICULTURE CASABLANCA- SETTA(2018 كرغم أهنا ال تشكل سول مساحة ضعيفة من .)

، نظرا لقرهبا من معاَف سياحية أخرل كالبحَتات كالعيوف مهمة صائص ترفيهيةخبتتميز ا (، إال أهن%4اؼبساحة اإلصبالية لإلقليم)
مدينة سطات، خاصة خالؿ هناية فصل الشتاء كفصل الربيع. مث كقبد من بينها غابة اؼبزامزة اليت تشكل متنفسا مهما لساكنة كالودايف.

ىناؾ غابة أكالد دمحم  اليت تقع  ابغباشية اعبنوبية  ؼبنطقة مكارطو  كاليت تتميز  جبمالية طبيعية كتضم عدة أصناؼ من األشجار 
 كالوحيش، إضافة إُف اؼبنظر اعبيومورفلوجي اؼبكوف من التضاريس األبالشية.

 

 : عٌن اتغية:موقع 2-3 
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كلم من مدينة سطات، كىي عبارة عن تشكيلة طبيعة رائعة سبتزج فيها أعراؼ جبلية،   30تقع يف تراب أكالد بوزيرم على بعد حواِف  
عميق كتنبع من صخورىا عُت مائية مشكلة شالؿ صغَتا يًتدد الزائركف لو يف أخذ صور تذكارية. كتزداد صبالية ىذا  يتوسطها كادم

ؽبدكء الذم ىبيم عليو كأصوات الطيور كالضفادع، إضافة إُف تواجد غابة صغَتة تضمن ؾباالت ظليلة من أجل التخييم كقضاء اؼبوقع اب
أكقات صبيلة مع األىل كاألصدقاء. كما أف ىذا اؼبوقع يبقى كجهة مفضلة ؽبوات السباحة يف الربؾ اؼبائية، ككذلك ىوات التسلق الذين 

وح شديدة االكبدار، كتشجعهم على خوض مغامرات ك ربدايت شيقة بتوفرىم على الوسائل كاؼبعدات هبدكف ضالتهم يف كجود سف
 اؼبخصصة ؽبذه الرايضة.

 من موقع عٌن اتغية 6و5 صوراتف

 (2012اؼبصدر: اؼبعاينة اؼبيدانية )مارس  

اؼبنابع كالعيوف كاؼبنخفضات الكارستية، ككذا كعلى مقربة من ىذه العُت يوجد اجملرل األكس  لوادم قيباف الذم يتميز بكثرة    
ؾبموعة من اؼبرتفعات اليت تستقطب  ؾبموعة من  الرايضيُت الذين وببذكف تسلق اعبباؿ، إضافة اُف ؾبموعة بساتُت كخاصة بساتُت 

د منطقة ضاض، كىي عبارة الرماف  دبنطقة سباسُت  اليت تضفي  اؼبزيد من اعبمالية على اؼبشهد الطبيعي. ابجملرل األسفل للواد قب
كتستقبل كل سنة يف شهر أبريل ؾبموعة من اليهود من كل أكباء العاَف إلقامة موسم ” ضريح ألحد اغباخامات اؼبعركؼ أببرىاـ أكريور

 ”.اؽبيلولة“

اف، ك َف وبض بعد أبم عند الكثَت من السك ؾبهوالرغم كل ىذه اؼبميزات الطبيعية كالثقافية يف ؿبي  عُت اتغية، إال أنو لألسف يظل 
مبادرة لتهيئتو كأتىيلو لكي يكوف كجهة سياحية دائمة، يف ظل تواجد مقطع طرقي غَت معبد ك غياب أم أنشطة أخرل خدماتية 

 كدادس كغَتىا.   ةكعيوف أـ الربيع كخوانق تودغ أزكدثث ىذا اؼبنظر الطبيعي الرائع على غرار شالالت ؤ يبكن أف ت

 

 

 قرية النخيل بكدانة  2-4
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سطات يتواجد مركز صباعة اكدانة القركية اليت يهتم جل سكاهنا دبمارسة النشاط الزراعي، يف ظل  ةكلم من مدين  30على بعد حواِف 
ر تواجد بنيات سوسيو اقتصادية جد بسيطة كال تستجيب لتطلعاهتم التنموية اليت طاؼبا طالبوا هبا منذ سنوات. كأكثر ما يثَت انتباه الزائ

ار النخيل، يف مشهد اندر كغَت معتاد يف اؼبناطق الوسطى الشمالية للبالد، ك كأننا يف ؽبذه اؼبنطقة ىو تواجد أعداد كبَتة من أشج
 إحدل كاحات اعبنوب الشرقي  اليت تتميز دبثل ىذه اؼبناظر. 

 من قرية النخيل جبماعة اكدانة 8و7صوراتف

 (2021اؼبصدر: اؼبعاينة اؼبيدانية )مارس 

بسيدم اعمر السمالِف الذم وبضى دبكانة ركحية خاصة يف أذىاف الساكنة كما ارتب  بذلك كرغم ارتباط ىذه القرية ابلضريح اؼبسمى 
من فبارسات كشعائر مازالت قائمة إُف يومنا، إال أف ىذا التجمع الكبَت ألشجار النخيل يبكن أف يكوف فرصة مهمة لإلقالع التنموم 

 ار يف أحسن الظركؼ.ابؼبنطقة من خالؿ التعريف هبا أكثر كهتيئتها الستقباؿ الزك 

 الضيعات اإليكولوجية و البيداغوجية 2-5
دبا أف إقليم سطات حباه هللا بثركات طبيعية مهمة، على رأسها الًتبة اػبصبة اليت تسمح دبمارسة ـبتلف األنشطة الزراعية، كيف ظل 

للسكاف، من خالؿ ربويلها إُف ضيعات ضعف البنيات الًتفيهية، عمد ؾبموعة من اؼبستثمرين إُف توظيف ضيعاهتم الفالحية كمتنفس 
مبوذجية توفر ؾبموعة من اػبدمات على رأسها اإلطعاـ بكل أنواعو، ك أتثيثها أبنواع من الطيور ك اغبيواانت اؼبعركفة، ك كفَت منتوجات 

 غذائية طبيعية. 

 أحدى الضيعات اإليكولوجية بضواحي مدينة سطات : 10و 9صوراتف 
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 (2021مارس اؼبعاينة اؼبيدانية) 

بشكل يسمح للزكار دبشاىدة ـبتلف ىذه األنواع اغبيوانية،  أكقد مت توزيع كل ىذه اػبدمات داخل الضيعات بشكل متناسق كمهي
ككذلك بعض اؼبنتوجات الًتاثية احمللية كقضاء كقت فبتع يف التجواؿ كس  الضيعة، مع إمكانية استفادة األطفاؿ من بعض األلعاب 

 اليت ربًـت الطابع اإليكولوجي كالبيداغوجي للضيعة.
)كذبدر اإلشارة إُف أنو تتواجد إُف حد ( أربعة ضيعات بيداغوجية متفرقة، لكن كلها قريبة من مدينة سطات، حبيث ال 2021كد اليـو

 كلم.  15إُف  5تبعد سول حبواِف 

 أعلية السياحة اإليكولوجية يف التنمية احمللية إبقليم سطات -3
بعدما تعرفنا على أىم مالمح احملطات اإليكولوجية إبقليم سطات، البد من الوقوؼ عند األنبية اليت تكتسيها يف ربقيق التنمية 
السياحة. فإذا كاف الصدل العاـ الذم يتداكؿ بُت معظم ساكنة اإلقليم ىو ضعف القطاع السياحي كغياب إرادة حقيقية لتطويره، 

سالـ ؽبذا الوضع، بل يبكن أف يصبح ربداي حقيقيا أماـ كل اؼبتدخلُت) السلطات احمللية كمنظمات اجملتمع فهذا ال يعٍت البتة االست
اؼبدٓف كاؼبؤسسات اػباصة كالباحثُت... دكف إغفاؿ مشاركة السكاف(، من أجل تغيَت ىذه النظرة التشاؤمية كالصورة النمطية اليت ننظر 

العمل اعباد كالدراسة اؼبعمقة يبكن أف تنتج أشياء مهمة من ال شيء. أما تنمية السياحة إبقليم اإلرادة اغبقيقية ك فهبا ؽبذا اجملاؿ. 
 سطات فهي ال ربتاج سول لرؤية متبصرة لكيفية تثمُت ما ىو موجود كتطويره لكي يشكل قيمة إضافية للسكاف كاجملاؿ.

ع سياحي إبقليم سطات يبكن أف يكوف منطلقا جديدا كربداي من ىذا اؼبنظور البد من الوعي ابف التفكَت اعبدم يف ربقيق إقال  
 َتة التنمية احمللية كذباكز كل مظاىر التأخر اليت تعآف منو الساكنة كالبنية التحتية.تإهبابيا للتسريع من ك 

ث عن بديل تنموم فاؽبدؼ من التنمية السياحية إبقليم سطات ليس فق  ىو التعريف ابؼبؤىالت كاالمكانيات، بل التفكَت كالبح  
 لألنشطة شبو أحادية )الرعي زراعة( كاليت تتعرض بشكل دكرم لعدة مشاكل بسبب ارتباطها اؼبباشر ابلتساقطات اؼبطرية.

 يبكن التمييز يف اغبديث عن أنبية تطوير السياحة اإليكولوجية إبقليم سطات كفق اإلمكانيات اؼبتاحة بُت : 
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 : األعلية االقتصادية 3-1
السياحية اإليكولوجية إبقليم سطات كرغم ندرهتا ابؼبقارنة مع مناطق جبلية أك كاحية، يبكن أف ربقق أىدافا اقتصادية مهمة إف اؼبواقع 

كلو على اؼبدل البعيد. فالتفكَت اعبدم يف هتيئة اؼبوقع اؼبتوفرة سيساىم يف ربسُت البنيات التحتية كتوفَت فرص الشغل كتنويع مصادر 
لية. كما أف جاذبية ىذه اؼبواقع كالتعريف هبا كدبؤىالهتا سيساىم يف الرفع من عدد السياح الوافدين من ـبتلف الدخل للساكنة احمل

ا من شأنو إاتحة فرص كبَتة أماـ االستثمار يف اؼبآكم السياحية كاؼبنتجعات الربيعية كالضيعات ذاؼبناطق من داخل الوطن كخارجو، كى
 اإليكولوجية...

إقليم سطات حبرؼ تقليدية متنوعة من شاف تطوير السياحة اإليكولوجية أف يفسح اجملاؿ لتسويق اؼبنتجات  من جهة أخرل يزخر
 احمللية.

 األعلية االجتماعية:  2-3
إذا كانت األنبية االقتصادية للسياحة اإليكولوجية مرتبطة بشكل مباشر دبناطق اعبذب السياحي، فإف األنبية االجتماعية مرتبطة   

لرئيسيُت يف ىذا القطاع كنبا مناطق اعبذب من جهة كالسياح الوافدين من جهة اثنية. فمناطق اعبذب السياحي سيستفيد ابلطرفُت ا
سكاهنا احملليُت من ربسُت أكضاعهم االجتماعية كرب  عالقات كثَتة مع الزكار، إضافة إُف تقليص نسبة البطالة، كاألىم ىو تقليص 

بة للسياح الوافدين فالسياحة اإليكولوجية توفر ؽبم اكتشاؼ اغبياة البسيطة يف اجملاؿ الريفي كالبعد عن نسبة اؽبجرة القركية. أما ابلنس
 ر ، ابإلضافة إُف تبادؿ األفكار كاكتشاؼ العادات كالتقاليد كتشجيع الفنوف الشعبية الفلكلورية. تاإلزعاج كالقلق كالتو 

غبياة اعبميلة لإلنساف، كتقدـ لو العالج من أمراض العصر كتوفر لو الراحة النفسية عموما فالسياحة اإليكولوجية تعمل على توفَت ا  
  (.87،ص2015،فؤاد بن غضباف)كاالنسجاـ كاستعادة اغبيوية كالنشاط كالتوازف العقلي كالعاطفي كصفاء النفس

 خادتة 

يعترب إقليم سطات من أضعف األقاليم على اؼبستول الوطٍت من حيث اعباذبية السياحية، حبكم أف الوظيفة الفالحية ىي األكثر    
يت حضورا مستفيدة من الثركات الطبيعية اؼبهمة اليت يزخر هبا كعلى رأسها تربة الًتس. إال أف التحوالت اؼبتتالية كالصعوابت اؼبناخية ال

لقطاع بشكل دكرم، حتمت ضركرة إعادة التفكَت يف تنويع األنشطة االقتصادية كالبحث عن بدائل تنموية ؼبواجهة كافة تعًتض ىذا ا
 اليت ربوؿ دكف ربسُت األكضاع االجتماعية كاالقتصادية للسكاف. االختالالت

نموم، كابلتاِف إمكانية التخفيف من نسب رغم ذلك يبقى القطاع السياحي من بُت أىم البدائل اؼبطركحة لتحقيق ىذا اؼببتغى الت  
الفقر اليت تعرفها بعض اعبماعات القركية، إضافة إُف االستفادة من الشبكة اؼبتنوعة من طرؽ اؼبواصالت. كل ىذا من خالؿ أتىيل 

 اؼبواقع السياحية اإليكولوجية اليت يزخر هبا اإلقليم. 

لتعريف دبعظم اؼبواقع السياحية اإليكولوجية إبقليم سطات، انصب على اىذا اؼبقاؿ إال أف ما هبب التأكيد عليو ىو أف اىتمامنا يف   
ال يعٍت البتة أننا مبلك عصا سحرية يبكنها اف ربوؿ ىذا اإلقليم إُف كجهة سياحية بُت عشية كضحاىا. فهذه اؼبسانبة ما ىي إال 
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كبقق ىذا اؽبدؼ التنموم اؼبهم. فاػبطوات القادمة ىي  خطوة صغَتة من بُت خطوات عديدة هبب على اعبميع أف ينخرط فيها حىت
ة على عاتق اؼبسؤكلُت احملليُت كاإلقليمُت كاعبهويُت يف إطار شراكات مع الوزارات اؼبعنية على رأسها كزارة السياحة. فاإلرادة السياسي

ياحي. بعد ذلك أتيت مرحلة الدراسات لتأىيل القطاع السياحي ابإلقليم تبقى ضركرية كخطوة أساسية يف مسار ربقيق انتعاش س
اؼبعمقة، دبا فيها الدراسات االجتماعية كاالقتصادية من أجل الوقوؼ على ـبتلف الفرص اؼبتاحة كاآلاثر اؼبرتقبة ككذلك التهديدات 

اؼبقاربة التشاركية  احملتملة. مث أتيت مرحلة الدراسات التقنية للمواقع اؼبرشحة لتكوف كمناطق جذب سياحية. كيف ىذا اإلطار تبقى
كالنسقية أمرا ضركراي يف أم خطوة من اػبطوات السالفة الذكر، من خالؿ إشراؾ صبيع اؼبتدخلُت، دبا فيهم السكاف احملليُت كمنظمات 

 اجملتمع اؼبدٓف، كالتنسيق بُت ـبتلف القطاعات الوزارية كاؼبنتخبُت كالسلطات احمللية. 

كل اإلمكانيات اؼبتوفرة كالعراقيل احملتملة،   االعتباراقع، يتطلب كجود اسًتاتيجية ؿبكمة أتخذ بعُت فتنزيل ىذه األفكار على أرض الو   
كوف عقد ندكات يكفتح قنوات التواصل مع السكاف كاعبمعيات كاعبالية اؼبغربية اؼبقيمة ابػبارج ككل اؼبستثمرين السياحيُت. كيبكن أف 

 إقالع سياحي كتنموم ابإلقليم.  كمناظرات علمية خطوة مهمة يف طريق ربقيق

 الئحة ادلراجع: 

ب أضبد الراجي، السياحة اعببلية إبقليم افراف بُت تنوع اؼبوارد الًتابية كآفاؽ التنمية اؼبستدامة، أطركحة لنيل الدكتوراه كلية اآلدا -
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 الريفي ابؼبغرب، منشورات كلية اآلداب كالعلـو ابن مسيك الدارالبيضاء.
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 الثقافية. منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة ك التنمية.
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 اإلالخص 
هتدؼ ىذه الورقة للتعرؼ على مدل إمكانية ربقيق تنمية حقيقة كمستدامة يف االقتصاد اللييب , كذلك لكونو اقتصاد               

ريعي يعتمد ابلدرجة األساسية على النف  كتغَتات أسعاره , كنتيجة ؼبا مرت بو ليبيا من صراعات سياسية كتعاقب اغبكومات 
ت لتدمَت مناطق متعددة كمدف, فبا يستوجب القياـ بعملية إعادة إعمار ؽبا كفقا لرؤية مستقبلية هتدؼ اؼبتسارع كحركب متفرقة ,أد

لتنظيم اغبياة كمن خالؿ عملية االعمار أنمل أف يكوف ىذا االعمار شامال لتنمية حقيقية كمستدامة تسعى لتطوير  القطاعات 
يعية للبالد الغَت مستغلة ػبلق مصادر للدخل جبانب النف  , كتنمية القطاع اػباص االقتصادية اؼبختلفة , كاالستفادة من اؼبقدرات الطب

 ىكإعادة ىيكلة القطاع العاـ ليعمل كال منهما لتحقيق تنمية متوازنة بُت القطاعُت كاالرتقاء دبستول االقتصاد, كلكن هبب اف ال ننس
خالؿ  نعلى ربقيق ىذه الغاية, م أف ذلك فبكنا كليس مستحيال كلكن يف كجود امن كاستقرار كرغبة من اعبميع افراد كمسؤكلُت

تغيَت اؼبفهـو التقليدم لألفراد من االعتماد الكامل على الدكلة اُف االعتماد على الذات للمساعدة يف بناء الدكلة اعبديدة ؽبم 
 كؼبن سيأتوف بعدىم .

  اؼبفتاحية:كلمات ال
 اقتصاد لييب –تنمية مستدامة  –إعمار 

ABSTRACT 

This paper aims to identify the extent to which a real and sustainable development can be 

achieved in the Libyan economy, because it is a rentier economy that depends on the basic bike 

on oil and its price changes. Reconstruction of it, and through the reconstruction process, we 

hope that this reconstruction will be a comprehensive real and sustainable development that 

seeks to develop various economic sectors, take advantage of the untapped countries' natural 

capabilities to create sources of income beside oil, develop the private sector and restructure the 

public sector so that both of them work to achieve a balanced development between the two 
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sectors And upgrading the economy, but we must not forget that this is possible and not 

impossible, but in the presence of security, stability and the desire of all individuals and 

responsible for achieving this goal, by changing the traditional concept of individuals from 

complete dependence on the state to self-reliance to help build a new state for them. And for 

those who will come after them. 

Keywords: Emaar - sustainable development - Libyan economy.  

  
 
 قدمة ادل

اؼبتنوعة كالغَت مستغلة ,كما تتمع يف كوهنا تطل إبطاللة فبيزة على البحر  ةتعد الدكلة الليبية من الدكؿ الغنية ابؼبوارد الطبيع 
ية اؼبتوس  كموقعها اؼبميز يف كس  الدكؿ العربية ,كبوابة عبور بُت الشرؽ كالغرب كبُت افريقيا كالدكؿ االكربية, كبكرب اؼبساحة اعبغراف

ييب كلو مسلم ,كعلى الرغم من كل تلك االمتيازات اليت وبظى هبا كقلة عدد السكاف, كال توجد يف ليبيا طوائف دينية فالشعب الل
د الشعب اللييب كالدكلة الليبية, اال اف انعداـ التنمية اغبقيقية كتدٓف مستول الدخل كعدـ توفر البٌت التحتية من أىم ما يبيز االقتصا

 اللييب , ككذلك اعتماده بشكل مباشر على مصدر كحيد للدخل اال كىوا النف .
كيعترب النف  اؼبورد الطبيعي األكؿ يف العاَف العريب، كيضم العاَف العريب نصف احتياطيات النف  العاؼبية، كنتيجة لذلك قبد  

معظم الدكؿ اليت تعتمد على النف  كخاصة يف الدكؿ العربية كىي مع ذلك عاجزة عن تنويع مصادر الدخل كاالستفادة من األسعار 
 خالؿ خلق قيم مضافة للقطاعات االقتصادية غَت النفطية. ناإلنتاج، م اؼبرتفعة للنف  مع كفرة

دكؿ تتسم ابالستقرار السياسي مثل: دكؿ اػبليج  دكتنوعت الدكؿ العربية اؼبنتجة للنف  من حيث التنمية االقتصادية، فنج 
أخرل ال  ؿوىا الوحيد ىو النف ، كدك مصدر مب نفهي استفادت من االستقرار كمن اؼبوارد الضخمة يف خلق اقتصادايت انمية، كلك

 ابالستقرار السياسي كىو ما يعيق مبو ىذه االقتصادايت مثلما يف العراؽ. متتس
السابقتُت فنجد استقرار سياسي ؼبدة أربعُت عاـ ,مع بعض الصراعات اػبارجية مع الدكؿ  كاغبالة الليبية أتيت ما بُت اغبالتُت

ـ, كمن بعدىا حاكلت الدكلة االشًتاكية العمل على تنويع الصيغة 1996دكلة الليبية لغاية العاـ الكربل فبا أدل لفرض حصار على ال
للدكلة بفتح اجملاؿ أماـ القطاع اػباص يف ؿباكلة لتنمية كتنشي  القطاعات غَت النفطية ,كلكن نتيجة عدـ كجود رؤية  ةاالشًتاكي

ادية من خالؿ سياسة ربولية ,َف يساىم القطاع اػباص يف ربقيق تنمية حقيقية كاضحة لالقتصاد ,كمنهج يتبع عبميع القطاعات االقتص
اال يف زايدة مقدار الضرائب كالرسـو احملصلة من القطاع لصاٌف الدكلة ,كذلك الف العاملُت ابلقطاع اػباص ىم عاملُت ابلدكلة, كأف 

الواردات اليت تعتمد على األسعار الرظبية للدكلة فبا وبقق ؽبا  صبيع اؼبنتجات من السلع كاػبدمات مدعومة من الدكلة حبيث تستند على
 اؼبزيد من األرابح السريعة ,كال ربقق أم قيمة مضافة لالقتصاد.

فجل القطاع اػباص يعمل يف ؾباؿ اػبدمات اؼبختلفة كاليت تعمل يف اقتصاد الظل كابلتاِف ال يبكن ربقيق دخل حقيقي منو  
ككسائل النقل  تنعداـ البٌت التحتية للقطاع، من توفر أماكن اإلقامة كتوفر اػبدمات اؼبختلفة من اتصاالال ةكابلنسبة للسياحة نتيج

كاألدلة  السياحيُت كغَتىا من اؼبتطلبات االساسية ؽبذا القطاع كخاصة يف اؼبناطق االثرية , فكانت مسانبة القطاع السياحي يف الناتج 
عي تعد مسانباتو أفضل من القطاع السياحي حسب ما يرد يف حساابت الدخل القومي اإلصباِف بسيطة جدا، كالقطاع الصنا

 اؼبنشورة، كلكن كما أسلفنا تعتمد على األسعار احمللية للصرؼ األجنيب الذم يبنحها ميزة نسبية.
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درة على اؼبنافسة مع السلع كنتيجة لعدـ تنظيم القطاعات االقتصادية كضبايتها من السلع اؼبستوردة هبعل من ىذه القطاعات غَت قا
 اؼبستوردة.

تالشى االستقرار السياسي كتعاقبت اغبكومات على الدكلة الليبية, فمنذ ذلك  2011كمع تغَت النظاـ السياسي للبالد يف 
جَت العاـ تعاقبت على ليبيا سبع حكومات ككلها مؤقتو, انىيك عن الصراعات اؼبسلحة, كما خلفتو من دمار كانتهك للحرمات كهت

كالتعدم على اؼبمتلكات العامة كاػباصة كاألمواؿ ,فبا أدل اللبفاض قيمة العملة احمللية  دللمواطنُت, كالفساد الدم استشرل ابلبال
اماـ العمالت األجنبية ألضعاؼ األضعاؼ ,كزبريب مقدرات الشعب من الكهرابء كمياه النهر كالطرؽ العامة , كغياب دكر 

, كنتيجة لذلك عانت البالد من الدمار اؼبًتتب نتيجة خوض حركب  رل اؼبطلوب لتحقيق االمن كاالستقرااؼبؤسسات األمنية ابلشك
متعددة يف الشرؽ كالغرب أدت إلىالؾ اؼبقدرات كاىالؾ اؼببآف كاػبدمات  يف صبيع اؼبدف اليت عانت من كيالت ىذه اغبركب كغَتىا 

 .أعادة االعمار من أىم اؼبتطلبات لدل اعبميع  كاصبحعلى أحد يف الداخل كاػبارج,  ىفبا ال ىبف
 -كعليو سوؼ يتم يف ىذه الورقة التطرؽ لالقتصاد اللييب بُت االعمار كالتنمية اؼبستدامة، كذلك من خالؿ: 

 االتعرؼ على اؼبفاىيم األساسية إلعادة االعمار كالتنمية اؼبستدامة، كالتعرؼ على الواقع االقتصادم اؼبوجود حاليا، كمنه 
 دنتطرؽ إلعادة االعمار ككيف هبب أف يكوف حبيث يستفاد منو اعبميع كيتحقق معو تنمية حقيقية لالقتصاد، كاؼبقصو 

 -الفعلي إلعادة االعمار ككيف يبكن ربقيق تنمية مستدامة يف االقتصاد اللييب من خالؿ احملاكر التالية: 
 ادلفاىيم األساسية إلعادة االعمار والتنمية ادلستدامة -
 الواقع الفعلي لالقتصاد اللييب -
 إعادة االعمار لالقتصاد اللييب ومتطلبات حتقيق التنمية ادلستدامة -
 اخلادتة -

 إشكالية الدراسة. 
كوف االقتصاد اللييب اقتصاد ريعي يعتمد على مدخوالت النف  كالغاز   -الدراسة تتعامل مع مشكلة أساسية اال كىي: 

عمل خالؿ عقود طويلة أبلية الدكلة االشًتاكية اؼبتدخلة من غَت ىدؼ امبائي كاضح مع تغَت كمرتب  أبسعار الصرؼ العاؼبية، كي
 ؿسياسي أدل لتدمَت البالد كاؼبمتلكات، ككيفية ربقيق اعمار كتنمية مستدامة مع ىذا التغَت السياسي لتحقيق تغيَت كامل، كالوصو 

 اؼبوارد اؼبتوفرة لديو. لتنمية حقيقية كاقتصاد يعتمد على تكوين انتج صايف من جل
 كتكوف اإلشكالية يف 

 ىل ؽلكن حتقيق تنمية مستدامة من خالؿ إعادة االعمار؟ -1
 ومنو تتفرع األسئلة التالية

 ىل ؽلكن تنويع االقتصاد احمللي؟ -1
 ماىي االليات ادلثلى للوصوؿ اىل اقتصاد متنوع؟ -2
 فرصة إعادة االعمار اليت تسعى ذلا البالد؟كيفية الوصوؿ اىل حتقيق تنمية مستدامة من خالؿ   -3

 أعلية الدراسة. 
نتيجة ؼبا مر بو االقتصاد اللييب يف الفًتة األخَتة من صراعات مسلحة يف شىت ربوع البالد كاستنزاؼ للمقدرات الليبية من 

يف الشرؽ  الذم يفكر فيو صبيع اؼبسؤكلُتنقدية كتنامي للدين العاـ كاصبح التفكَت يف إعادة االعمار ىو اؼبنطلق األساسي  تاحتياطيا
شاملة  ةدكف االخذ ابالعتبار خطة تنموي يكالغرب كمن حيث عدـ الوقوع يف األخطاء السابقة من حيث تنفيذ اؼبشاريع بشكل عشوائ
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يت أنبية الدراسة لتقدٔف لتنفيذ البٌت التحتية كتنفيذ التغَت االقتصادم اؼبطلوب لتنمية االقتصاد كتنويع مصادر الدخل احمللي كمنها أت
 أفكار عن االعمار كالتنمية اؼبستدامة لالقتصاد احمللي.

 حدود الدراسة.
الكبَتة منها كالصغَتة اليت تعرضت للدمار ك  ةالدراسة تشمل الدكلة الليبية من دكف أم استثناء فجميع اؼبناطق كاؼبدف الليبي  

تعآف من تدٓف اػبدمات ,كانعداـ البٌت التحتية كعدـ كجود بيئة تنموية تشجع على االستثمارات ,كما اف السعي لتحقيق تنمية 
لكوف التنمية  كاؼبدف ,كذل يف صبيع ةمستدامة هبب أف يشمل  صبيع ابعاد التنمية اؼبستدامة االقتصادية كاالجتماعية كالبٌت اؼبؤسساتي

كاالفراد  تاؼبطلوبة ليست يف البناء كاالعمار العقارم كالبٌت التحتية من طرؽ كتصريف مياه ,كلكن التنمية اؼبنشودة تشمل العقارا
 كاؼبؤسسات العامة كاػباصة لكي يتحقق اؽبدؼ اؼبطلوب .

التغَتات االقتصادية الطارئة يف ذلك العاـ كمن بعدىا التغَتات كذلك بسبب  2010أما اغبدكد الزمنية للدراسة ستكوف منذ العاـ 
 السياسية اليت أكجبت إعادة االعمار.

 منهجية الدراسة. 
تقـو الدراسة على اؼبنهج الوصفي الذم يصف اغبالة الليبية الواقعية كاؼبطلوب إلعادة االعمار كالية ربقيق تنمية 

كمن مت الوقوؼ على اؼبعوقات اليت  على أسس علمية كفق خطة متنوعة كشاملة للدكلة ككل ةمستدامة يف االقتصاد قائم
 ربيل دكف ربقيق األىداؼ التنموية اؼبطلوبة كالية التغلب عليها.

 السابقة. تالدارسا
إعاقة االعمار من تناكلت العديد من الدراسات مسألة إعادة االعمار كربطها ابلعملية التنموية كمعوقاهتا فنجد من رب  

خالؿ الًتكة اؼبًتتبة من النظاـ السابق كالنم  االقتصادم اؼبتبع يف ذلك الوقت ككذلك عدـ االستقرار األمٍت من كجود السالح 
ِف كانتشاره ككيف اف الدكلة الليبية ؿبتاجة للمساعدات الدكلية الستعادة السلطة كالسيطرة على األكضاع الداخلية كانبية اجملتمع الدك 

من ركز على دكر اؼبنظمات الدكلية يف االعمار كأتثَتىا على  ت( كمن الدراسا 2013ابػبصوص يف ىذا الشأف ) شرقية إبراىيم 
موازين القول العاؼبية عموما كعلى السيادة الوطنية خصوصا كتوصلت ؼبقدرة اؼبنظمات الدكلية على اؼبشاركة يف إعادة االعمار كأف 

متكامل للمجالت اؼبتنوعة يف الدكلة من النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كغَتىا ) زغيب أمينة  إعادة االعمار ىو جهد
كوف االقتصاد   من ركز على أنبية الفساد كعائق لإلعمار كالتنمية كما ىو كاقع اغباؿ يف االقتصاد اللبنآف يف ت( كمن الدراسا2012
ف كتقاسم السلطة فئواين، كتعآف من قطاع عاـ مثقل ابإلنفاؽ اعبارم كتراكم الدين العاـ كارتفاع  يعآف ابألساس  من أزمة الكيااللبنآف 

 كلفتو، كيعتمد نظاـ اقتصادم مفرط يف االنفتاح كاغبرية غبد الفوضى، كانتشار الريعية كالزابئنية يف قطاعاتو االقتصادية كعليو لتحقيق
(, كذلك الوضع يف فلسطُت نتيجة قلة اإلمكانيات  2010تحقيقها ) عبد اػبالق جعفر  التنمية هبب استخداـ بدائل كلية كجزئية ل

معظمها متعلقة بظركؼ اغبرب, فبا جعل االعمار غَت متكامل ,كغياب برامج  بلعدـ كجود خطة متكاملة ال سبا كظركؼ اغبرب
وضع اللييب نتيجة للحرب كالدمار الذم غبق ابلدكلة ( كال2011التوعية مع غياب العناصر اؼبؤىلة إلدارة االزمات. )الطاىر معاد 

كانعداـ خلفية اقتصادية كاضحة اؼبعاَف ربدد مب  االقتصاد اؼبتقلب من النظاـ االقتصادم االشًتاكي اُف االقتصاد اؼبختل ، كاالنفالت 
كاالستقرار السياسي كأنبية اغبوار اجملتمعي  االمٍت من أىم التحدايت اليت تواجو االقتصاد اللييب اغبالية كأتثَتىا على تطور االعماؿ

 (.2020الدكلة الليبية اعبديدة )إضبيدة كاغباسي  اللخركج من االزمة اغبالية كاالنقساـ السياسي كمواجهة التحدايت اليت تواجهه
عمار مع سوؼ يتم االستعراض لأللية اليت يبكن هبا الوصوؿ لتحقيق تنمية مستدامة كا تكانطالقا من ىذه الدراسا

 االستفادة من اؼبقدرات اؼبوجودة لدل الدكلة الليبية كالغَت مستغلة لتحقيق التنوع االقتصادم اؼبنشود.
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 ادلفاىيم األساسية إلعادة االعمار والتنمية ادلستدامة.   - 1
منذ االزؿ كاغبركب تقـو بُت االفراد كالقبائل كالشعوب كاؼبدف كتطورت اُف اف قامت اغبركب                          

العاؼبية األكُف كالثانية مت استقر الوضع بعد اغبرب العاؼبية الثانية, كضهور األمم اؼبتحدة كمن بعدىا اغبرب اخدت ؾبرل اخر 
ع كلكن ظهرت اغبرب الباردة بُت االشًتاكية كالرأظبالية لتنتهي بسقوط جدار برلُت كسيطرة غَت االستعمار ابؼبفهـو الشائ
من  القرف اؼباضي ,كمنها ظهرت حركب أخرل قائمة على العرؽ كالدين كاؼبوارد الطبيعية  تمعسكر الرأظبالية يف التسعينيا

كتغَتت مفاىيم متعددة كمنها ظهرت اؼبفهـو األساسي كالطاقة ,كىذه اغبركب سبيزت بكوهنا ػتسَتىا صباعات غَت حكومية ,
لإلعمار  فهو يشمل معآف متعددة إلعمار االقتصاد ك إعمار اؼبدف, كاالعمار األىم يف البٌت القانونية كالتكوين الفكرم 

 سهل ما يكوف,كتطويره من ال لألفراد كتغيَت اؼبفاىيم السائدة لدل االفراد كىو األىم يف أم اعمار فالبناء العمرآف
 

أما بناء االفراد من جديد كتغيَت معتقداهتم ىي االىم كلو مت الوصوؿ لتنمية االفراد ابلشكل اؼبطلوب كالسليم لتم ربقيق 
 التنمية كاالعمار كالتنمية اؼبستدامة كعليو سنقدـ اؼبفاىيم األساسية ؽبما.

 
 بسبب احلروب والكوارث. ـما هتد يقصد هبا عملية بناء -مفهـو اسرتاتيجية إعادة االعمار: 1-1

كىنا عملية البناء هبب اف تشمل البناء العمرآف كالبناء الفيزيقي لتعكس اعبوانب الثقافية كاالجتماعية   
 (.(Baradan , 1999 كاالقتصادية كالبيئية كالتقنية كالسياسية

كإعادة االعمار كاسًتاتيجية يقصد هبا صبيع العمليات كاإلجراءات كالسياسات اليت توضع من أجل مواجهة الظركؼ الطارئة 
اليت ربدث نتيجة الكوارث الطبيعية أك غَت الطبيعية مثل اغبركب كأحياان نتيجة تغيَت كاقع معُت مثل تغَت األنظمة االشًتاكية 

 الدكلة االقتصادم بغية التطوير كالتنمية.  اُف أنظمة رأظبالية كتغَت مب 
فاألعمار يرتب  دائما ابلدمار احملقق نتيجة ظركؼ معينة كلكن قد تتنب الدكؿ اسًتاتيجيات لإلعمار بغية التطوير لتنمية 

غَتىا من ك  2030السعودية للتطوير يف خطة  ىاألنشطة االقتصادية كتطوير من الواقع الفعلي اليت تعيش بو البالد كما تسع
الدكؿ أحياان أتيت خبط  االعمار للتغيَت مستوايت معيتو يف الدكلة كالوصوؿ ؼبستوايت أفضل يف صبيع اؼبناحي السابقة كىو 
ما أييت نتيجة بعض التوجهات السياسية يف الغالب نتيجة تغَت األنظمة كخاصة يف الدكؿ الريعية كالنامية. أما الدكؿ اؼبتطورة 

ستقر كذلك ػبوضها عمليات االعمار يف مراحل مبكرة كىنا أم تغَتات تطرأ عليها تكوف ذات إثر لديها هنج اتبت كم
أخف من الدكؿ األخرل مثل ما حصل نتيجة جائحة كوركان فنجد الدكؿ اؼبتطورة لديها االستعدادات اؼبسبقة من 

 اؼبستشفيات كاألنظمة اليت تتيح ؽبا العمل حىت عن طريق التواصل االجتماعي. 
أما الدكؿ اليت ليس لديها ىذه االستعدادات فنجدىا أتثرت كثَتا بسبب اعبائحة كما خلفتو كخاصة تلك الدكؿ اليت تعتمد 

 على الواردات يف صبيع امورىا. 
يقوؿ رئيس معهد كيل إف أزمة كوركان ضربت أكركاب يف ظركؼ اقتصادية متباينة، إذ كاف االقتصاد اإليطاِف يعآف حالة  " 

متواصلة منذ عقود، كتعيش إسبانيا على كقع تداعيات أزمة اليورك، كسبر بريطانيا حبالة من عدـ اليقُت جراء قرار اػبركج  ركود
  .من االرباد األكركيب، بينما تكافح فرنسا بسبب تعثر برامج اإلصالح االقتصادم
سنوات من  10اػبطَتة، كبفضل ما يقارب  أما االقتصاد األؼبآف فقد كاف بعيدا كل البعد عن ىذه اؼبشاكل اؽبيكلية

" )اعبزيرة .االزدىار االقتصادم، سبكنت شركات أؼبانية عديدة من ربقيق أرابح مٌكنتها من زبطي أزمة كوركان أبخف األضرار
 نت( 
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  -كابلتاِف تتفاكت الدكؿ يف مواجهة االعمار كاألزمات من خالؿ العناصر التالية: 
 االستجابة السريعة للعوارض كاالخطار كالتنبؤ ابألحداث اؼبتوقعة  -

 ككفاءة  إدارهتا بسرعةت كفبكنات ؿبلية متنوعة يبكن كتطوير قدرا اؼبقدرة على بناء -

كجود اؼبؤسسات اؼبتكاملة كاؼبتناسقة مع بعض كفق رؤل كاضحة اؼبعاَف كتعمل بشكل تلقائي كؽبا اىداؼ كاضحة  -
 زمات كالتغَتات الطارئة الشىتكؿبددة إلدارة اال

كجود منهجيات كأسس علمية يتم االعتماد عليها يف دراسة الوضع اغباِف كالسيناريوىات احملتملة كصبع البياانت  -
 .كربليلها كازباذ القرار

نفيذية من اعبوانب االسًتاتيجية كالتة األزمة فريق متكامل من ذكم االختصاصات كاػبربة يف اجملاالت اؼبتنوعة إلدار  -
 كالتشغيلية

 السل  التنفيذية كالسل  التشريعية  التناسق ما بُت -

 استغالؿ أمثل للموارد اؼبتاحة كأبفضل الطرؽ كأقل التكاليف -

كىنا حسب ىده النقاط اختلفت الدكؿ يف مواجهة االحداث اؼبتوالية من كوارث طبيعية كأمراض كغَتىا                   
 بسرعة كمنها مازاؿ يعآف من ىذه األزمات. من األمور كمنها من تعاىف

 -مفهـو التنمية ادلستدامة:  2-1
ىي تلك التنمية اؼبستمرة أك اؼبتواصلة بشكل تلقائي غَت متكلف كتليب حاجات اغباضر دكف اؼبساكمة على قدرة  

 تلبية حاجياهتم. األجياؿ اؼبقبلة يف
ك ال زبرج عن كوهنا عملية استغالؿ اؼبوارد >كىي تسعى لتحسُت نوعية حياة اإلنساف ليس على حساب البيئة   

الطبيعية بطريقة عقالنية ,حبيث ال يتجاكز ىذا االستغالؿ للموارد معدالت ذبددىا الطبيعة كابلذات يف حالة اؼبوارد غَت 
اليب ال تفضي إُف إنتاج نفاايت بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها اؼبتجددة، كهبب أف يكوف ىذا االستغالؿ بطرؽ كأس

كربويلها كسبثيلها، على اعتبار أف مستقبل السكاف كأمنهم يف أم منطقة يف العاَف مرىوف دبدل صحة البيئة اليت يعيشوف 
نة بُت معدالت االستهالؾ كاؼبوارد فيها، كىنا تربز أنبية التنمية اؼبستديبة لألجياؿ اغبالية كاؼبستقبلية يف ظل ظركؼ اؼبواز 

 ( 2006اؼبتجددة دكف إغباؽ األذل ابلبيئة ) أبو زن  ماجدة كغنيم 
  -اساسُت نبا اػبصائص اعبغرافية القائمة كظركؼ التنمية كاؼبتمثلة يف:  كاالستغالؿ األمثل للموارد يعتمد على شيئُت 
 .State of economyالوضع االقتصادي القائم  *
 .Technologyادلستوى التكنولوجي السائد  *
 .Organization of the communityتركيب وتنظيم اجملتمع  *
 .Human values of the communityالقيم والعادات والتقاليد السائدة  *
 .Intellectual capacityالطاقة الفكرية يف اجملتمع  *
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 Political environment( .1998-  J. Kozlowski and G. Hill)البيئة السياسية  * 
 
 شرعي. بالتنمية ادلستدامة مطل1-2-1

على الرغم من حداثة اؼبصطلح لدل االقتصاديُت اال أف الشريعة اإلسالمية من خالؿ القراف الكرٔف كالسنة النبوية 
تعامل البشر مع  ةاؼبقدرات، ككيفيتعطي الكثَت من اآلايت كاألحاديث اليت تعرب على ىذا اؼبفهـو كعلى احملافظة على 

 بعظهم كمع البيئة احمليطة هبم.
ابػبصوص ,فالشريعة اإلسالمية كصبيع  ةفال تتحقق التنمية اؼبستدامة جبميع معانيها دكف االخذ دبقتضيات الشريع

ربث على العمل كعلى التكافل االجتماعي كالتعايش, كربرٔف كل ما من شأنو تعكَت ىذا التعايش ليكوف  ةاألدايف السماكي
للبشر منهج حياة سعيد يف الدنيا كاالخرة, فال وبث الدين على االسراؼ كالتبذير كما وبث على الصدقات كالزكاة كماؽبا 

هم كالتعايش, كما وبت على العمل فجميع األنبياء كانوا يبتهنوف من دكر تنموم يف اجملتمع كاالفراد كزبلق ركح احملبة بين
اغبرؼ الرعوية كالزراعية كالصناعية ,كما وبـر الدين االحتكار كوبث على التنافس الشريف مع عدـ الغش كالوفاء 

 كربرٔف الرابء . تاباللتزاما
دئم،  جالسياؽ كما يف الشريعة ىو منهعن اؼبفاىيم اليت يتحدث هبا علماء االقتصاد يف ىذا  فكل ذلك ال ىبتل
تتعارض مع مصلحة اجملتمع فاهلل سبحانو كتعاُف خلقنا كاستخلفنا يف األرض لكي نعمرىا كال  كاليات اؼبنهج اإلسالمي ال

يقـو  اع اال إذا قامت الساعة كيف يد احدكم فسيلة فإف استطالرسوؿ الكرٔف ملسو هيلع هللا ىلص ؿنفسدىا، حىت عند قياـ الساعة، فيقو 
 حىت يغرسها فليغرسها.

عنها الرب من تعامالت ربوية كقتل كفساد كتدٓف  ىكأييت فساد األرض دبا كسبت أيدينا من اعماؿ ال يرض 
( ,كما أف الدين اإلسالمي  2016االخالؽ كغَتىا كما تقوؿ آايت القراف الكرٔف يف العديد من السور ) نصر اشرؼ 

, مثل قاعدة درا اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاٌف ,ككذلك ةد األساسية اليت ترسخ االستداميقـو على العديد من القواع
كال ضرار ,كغَتىا من القواعد كلكن لألسف الشديد يف كقتنا اغباِف تباعدان عن ديننا كأخذتنا اؼبظاىر الغربية  رقاعدة ال ضر 

يف اؼبوارد الطبيعية كاالقتصادية التبعية للدكؿ اؼبتطورة, كذلك  بتطورىا فبا جلب للدكؿ العربية كاإلسالمية ذات النفوذ األكرب
 بسبب ابتعادان عن ديننا كخَت دليل كاضح يف ىذا اجملاؿ الدكلة اإلسالمية يف االندلس.
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 االعمار والتنمية ادلستدامة اجلمع ما بٌن 3-1

سعيا لتحقيق اعمار كتنمية مستدامة هبب اطالؽ عملية متكاملة عادلة كشاملة كبفز عوامل النمو الذايت كاجملتمعي, كتفعل  
القانوف كربارب الفساد فيجب رسم األىداؼ اليت تسعى ؽبا الدكلة, كمن تقسيم األىداؼ على مراحل معينة تتالءـ مع 

احة لديها, كاؼبدل الزمٍت لتحقيق ىذه األىداؼ مع تنظيم البناء اؼبؤسسي عملية إعادة االعمار كمع اإلمكانيات اؼبت
األخالقية مع تلبية احتياجات الدكلة من النواحي اؼبختلفة ,كال هبب ربقيق مبو اقتصادم فق  من دكف  ةكاجملتمعي كاؼبسؤكلي

دمات األساسية من الصحة كالتعليم ربقيق تنمية حقيقية تسعى لتحسُت مستوايت اؼبعيشة كاالكتفاء الذايت, كتطوير اػب
كاػبدمات العامة كاغبد من التفاكت الطبقي من خالؿ إهباد ؾباالت االستخداـ ,كاغبد من الفساد كاؼبراقبة الفعالة 
,كتصحيح كل االختالالت التنموية كتصويبها, كهبب اال نغفل العامل األساسي لتحقيق كل ذلك اال كىوا االمن كاالستقرار 

ة ع لعمليات التنمية اغبقيقية للشعوب َف تتحقق اال بوجود ىذين العنصرين يف التاريخ القدٔف كاغبديث، كىي تعد فرصفاؼبتتب
 .اترىبية للحكومة كاجملتمع، لتصحيح كل االختالالت التنموية، كتصويبها كبو اؼبزيد من العدالة االجتماعية

الفردية كاؼبؤسساتية، كربقيق االمن كاالستقرار كالسالـ،  ء القدراتعلى بنا كيكوف التمويل الفعاؿ لذلك من خالؿ اؼبقدرة
دكف العودة غبالة عدـ االستقرار، كالعمل على العدالة االجتماعية مع احًتاـ السيادة الوطنية كاستقاللية القرار السياسي 

  كالتنموم كاالقتصادم.
نهج حياة عبميع البشر كما جاء اال إلصالح الفساد احملدث يف كما هبب العمل بديننا اغبنيف يف ىذا اجملاؿ كغَته فالدين م

حالة قيامهم دبا اكجب  االفراد يف سلوكياهتم للوصوؿ غبياة سعيدة كمستقرة يف األرض كمعاعبة االختالالت بُت الناس كمراقبة
الذم يتيح اغبرية كحق العيش هللا عليهم دكف االفراط كالتفري , كمن خالؿ الفهم السليم للدين من خالؿ التعايش السلمي 

الكرٔف دكف االضرار ابألخرين ,كالتعايش السلمي مع من ىبالف اؼبعتقدات كطاعة كالة األمور مع طاعة هللا كليس كما 
 يشوش البعض كوبرؼ الدين كينزؿ اآلايت كاالحاديث على غَت ما انزؿ .

 طبيعة االقتصاد اللييب .1

ن حيث الواقع الفعلي لالقتصاد كما يبتلكو من مقدرات كما مر بو من تغَتت سيتم اغبديث على االقتصاد اللييب م   
 اُف حد االف يف نقاط موضحة كـبتصرة 2010من خالؿ الفًتة 

  2000سبتاز ليبيا إبطاللة فبيز على ساحل البحر اؼبتوس  كاطاللة عليو كُف أكركاب بساحل  -اؼبوقع اعبغرايف كالبيئة كاؼبناخ : 
كاسيا كأكركاب , كسبتاز دبناخ طبيعي  اكتعترب بوابة عبور بُت أفريقي رتتوس  الدكؿ العربية بُت مصر كتونس كاعبزائكيلو مًت  ,كما 

معتدؿ نسبيا فال توجد حرارة مرتفعة يف الصيف كال بركدة منخفضة يف الشتاء فبا يتيح ؽبا مناخ يفضلو الكثَت من السواح 
اتية لذلك كعلى الرغم من ذلك َف يتم االستفادة من اؼبوقع اعبغرايف اؼبتاح سواء يف فًتة كاؼبستثمركف يف حالة توفرت الظركؼ اؼبو 

 استقرار الدكلة كال يف الفًتة االنتقالية اغبالية.

يعيش يف الدكلة الليبية قبائل عربية كبعض من قبائل االمازيغ ك التبو كتعترب الداينة للجميع ىي -الثقافة االجتماعية كالداينة : 
داينة اإلسالمية كيعترب اجملتمع اللييب ؾبتمع قبلي ما زلت القبائل الليبية ؽبا دكر ابرز يف اغبياة السياسية كاالجتماعية كتصل ال

َف تتحقق  حىت للنشاط االقتصادم ,كتؤثر فيو كنتيجة للبيئة القبلية اؼبًتسخة فاف الدكلة اؼبدنية القائمة على احًتاـ اؼبسؤكلُت
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اؼبنهج الديٍت القؤف خالؿ الفًتة السابقة اصبح الوعي الدين شيء من اإلرىاب كيتحاشاه الناس كينادل بعزؿ كنتيجة حملاربة 
 ابغبرايت. ةالدين عن الدكلة كاؼبنادا

ـ توالت على الدكلة الليبية سبع حكومات بداء من اجمللس االنتقاِف كاؼبؤسبر الوطٍت 2011منذ العاـ  -النظاـ السياسي:  
واب كاجمللس األعلى للدكلة كحكومة الوفاؽ كاؼبؤقتة ,كازداد االنقساـ السياسي لتصبح حكومة يف شرؽ البالد كؾبلس الن

 2011مليار خالؿ ىذه الفًتة االنتقالية اؼبمتدة منذ  300كحكومة يف غرب البالد ,كتزايد معها االنفاؽ العاـ ليصل قرابة 
ابغبرايت الغَت مقيدة ككثرة اؼبنظمات  ةرات البالد ككذلك اؼبنادااُف حد االف ,كخلفت صراعات مسلحة أتت على مقد

 كاألحزاب السياسية كما ؽبا من دكر يف عدـ االستقرار اغباصل حاليا .

يعترب النف  اؼبورد اؼبستخدـ الوحيد من اؼبوارد اؼبتاحة كاؼبعركفة لدل الدكلة الليبية الغنية ابؼبوارد الطبيعية  -اؼبوارد الطبيعية : 
الغَت مستغلة ,فلدل ليبيا العديد من اؼبوارد مثل الثركات البحرية كالطبيعة الصحراكية كاعببلية كاؼبناطق االثرية يف شرؽ البالد ك 

% من الدخل القومي اإلصباِف ,كربتول  95كغرهبا كجنوهبا كاؼبعادف اؼبتوفرة, كلكن البًتكؿ ىو اؼبصدر الوحيد للدخل كيبثل 
طي نف  يف القارة االفريقية كنتيجة االعتماد على النف  خلف اقتصادا ريعيا قائم على النف  كاظهر ليبيا على اكرب احتيا

 العديد من اؼبساكم الواقعة حاليا يف االقتصاد.

% كتبلغ  45ماليُت نسمة كال تزيد نسبة السكاف النشطُت اقتصاداي  7قرابة  يبلغ عدد السكاف الليبيُت -القول البشرية : 
% من إصباِف القول العاملة ,كيبلغ حجم العاطلُت عن  80مليوف نسمة ما يعٍت  1.75القوة العاملة الفعلية العاملة قرابة 

الدكلة كتدفع ؽبم اػبزانة العامة مرتنتهم (, كيعمل اعبميع لدل  2012% من إصباِف القول العاملة ) الناجم خالد  20العمل 
مليار دينار أم 9ـ  2010مليار دينار ,بعد أف كانت يف  25ـ  2019فبا هبعل بند اؼبرتبات يف اؼبيزانيات العامة للعاـ 

 % كما يبتاز االقتصاد اللييب بضعف اإلنتاجية كقلة العمالة اؼباىرة اؼبدربة. 270تضاعفت ب 

انبة الصناعة غَت االستخراجية بسيطة جدا كال تكفي حىت لالستهالؾ احمللي كينحصر النشاط مس -القطاع الصناعي : 
يف بعض الصناعات مثل صناعة االظبنت كصناعة اغبديد كالصلب ككما أف ىناؾ أنشطة صناعية أخرل متل  يالصناع

مو كربميو من التنافس اػبارجي تعد نتيجة عدـ كجود سياسة اقتصادية كاضحة ؽبذا القطاع كتنظ نالصناعات الغذائية كلك
مسانبة القطاع الصناعي بسيطة جدا كما أف الدكلة قامت ابػبصخصة للعديد من اؼبصانع اليت كانت تنتج بتمويل مدعـو من 

الدكلة كعندما توقف دعم الدكلة ؽبا َف تستطع القياـ أبنشطتها الصناعية كَف يتحقق اؽبدؼ اليت  سعن لو الدكلة نتيجة 
 ( 2018خصة ) اغبويج حسُت  اػبص

اؼبنتجات احمللية  تيف االقتصاد احمللي كمازال ةما قبل اكتشاؼ النف  كاف ىذا القطاع من القطاعات الرائد -القطاع الزراعي:  
من اؼبنتجات ذات اعبودة العالية كلكن نتيجة استَتاد اؼبنتجات الزراعية من اػبارج البفضت مسانبة القطاع كأصبح مسانبتو 

 الزراعة يف العاملة القوة من% 17 (   يعمل2014% )خضَت علي 3يف الناتج اإلصباِف تكاد تكوف معدكمة كال تتعدل 
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نتيجة اؼبوقع اعبغرايف اؼبتميز فاؽبد القطاع مستقبل كاعد لو مت استغاللو اقتصاداي حبيث وبقق منفعة مشًتكة  -القطاع التجارم:  
القوانُت اليت هتتم ابلضرائب كاعبمارؾ كالسياسات التجارية، فحاليا القطاع قائم كوبقق  بُت الدكلة كالتجار من خالؿ سلسلة

أرابح فبتازة كيشتغل فيو قدرات بشرية ؿبلية كاجنبية فبن يعملوف ابلدكلة كمن العاطلُت عن العمل كلكن ال توجد الية غبصرىم 
 رية عنهم.كتنظيمهم عن طريق مكاتب العمل كاالقتصاد كال توجد بياانت حص

ـ كالصرعات اؼبستمرة أتت على البٌت التحتية كاػبدمات العامة، 2011منذ العاـ  -قطاعات اػبدمات اؼبتنوعة كالبٌت التحتية:  
يف صدد إنفاؽ ضخم على البٌت التحتية كاؼبشركعات االسكانية  2011كانت متهالكة أصال فكانت ليبيا قبل   كاليت

التعاقد على كل ذلك ضمن ما يسمى ابلربامج الوطنية كاليت  مات الصحة كالتعليم، كمتكالعمرانية كاػبدمات العامة كخد
 ( 2010%. )تقرير اؼبيزانية  40خصص ؽبا قرابة مائة مليار كنفذت بنسب اقباز تعدت 

كتوقف كل ذلك بسبب الوضع االنتقاِف غَت اؼبستقر كالصراعات، االمر الذم أدل لنقص اػبدمات الصحية مثل 
التطعيمات األساسية لألطفاؿ كالتطعيمات لألمراض اؼبزمنة، ككذلك توفر االدكية اػباصة ابألمراض اؼبزمنة كاالمراض 
اؼبستعصية مثل السرطاف كامراض القلب، كفيما يتعلق ابػبدمات التعليمية نتيجة اغبركب كالنزاعات كالتهجَت يتعطل العاـ 

ب، كما البفضت جودة التعليم، ككذلك كثرة االعتصامات عند بداية العاـ الدراسي كينقص التحصيل العلمي لدل الطال
 الدراسي للمطالبة بزايدة األجور كما ؽبا من عواقب إيقاؼ الدراسة.

ـ كبذات 2000نتيجة لعدـ قياـ الدكلة إبقامة ـبططات عمرانية جديدة بعد ـبططات اعبيل الثآف كاليت انتهت يف عاـ  
ات اعبيل الثالث كلكن نتيجة االحداث القائمة َف يتم تنفيذىا، كنتيجة لذلك يقيم قرابة ثلث السكاف الدكلة يف تنفيذ ـبطط

يف مناطق عشوائية تفتقر للخدمات األساسية من الكهرابء كاؼبياه كتعتمد على االابر اعبوفية كال توجد طرؽ معبدة كال 
 خدمات تعليمية كصحية هبذه اؼبناطق. 
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رابئية كاليت تعترب متهالكة ىي أيضا بسبب كثرة االعتداءات على احملطات الكهرابئية كاليت ربتاج كما أف اػبدمات الكه
ضخ اؼبياه لشركة النهر فبا أدل النقطاع التيار الكهرابئي لساعات طويلة  تعاـ، كؿبطا 50لتجديد الشبكات اؼبنفذة منذ 

 كالكهرابء. فبا يستوجب عمل ذبديد لشبكات اؼبياه ،ككذلك انقطاع اؼبياه
% من دخل اغبكومة  99% من عائدات التصدير ك  95يعتمد االقتصاد اللييب على النف  دبعدؿ  -اؼبالية العامة:  

WorldBank.2013 )  ) 300,ك ال يوجد يف االقتصاد قطاع خاص كاضح اؼبعاَف , كما بلغ االنفاؽ العاـ قرابة 
مليار دينار ,كتضخم حجم  100اؼبركزم ,كتضخم الدين العاـ ليصل قرابة مليار  دينار حسب ما يرد يف تقارير اؼبصرؼ 

% منها تسَتم خاص ابؼبرتبات كالدعم للسلع  80, لتكوف اؼبيزانية العامة 2019مليار دينار عاـ  25اؼبرتبات ليصل اُف 
فراد كتنامت ميزانية الدعم لتبلغ األساسية مثل الدقيق كاألرز كالسكر كالشام كدعم للمحركقات لتغذية ؿبطات الكهرابء كاال

مليار ) اؼبصرؼ اؼبركزم اعداد متنوعة (فبا يؤثر  7 – 9ـ  ليًتاكح بعدىا ما بُت 2014مليار دينار يف عاـ   12.4قرابة 
 يف تطور االقتصاد كمبوه اغبقيقي .

ـ كَف  2013مليار عاـ 13صل ـ البفضت لت2010مليار عاـ  49كفيما يتعلق دبيزانية التنمية أك التحوؿ فبعد أف كانت 
 مليار بعد ذلك العاـ، كذلك راجع لنقص التمويل نتيجة البفاض أسعار النف  كتوقف اإلنتاج كالنزاعات القائمة. 4تتعدل 

كذلك نتيجة قياـ  2011فيما يتعلق ابألسعار فتعد ليبيا من الدكؿ اؼبتميزة ابلبفاض األسعار عبميع السلع كاػبدمات قبل 
وفَت الدعم السلعي للسلع األساسية كاحملركقات، كنتيجة عدـ تفاكت األسعار بُت السوؽ الرظبي كاؼبوازم كنتيجة الدكلة بت

ـ كحيث أف الدكلة تعتمد على الواردات يف السلع 2016دينار عاـ  14الرتفاع سعر الصرؼ إلقاـ قياسية ليبلغ الدكالر = 
أثقل كاىل اؼبواطن حبيث أصبح الدخل الذم يتحصل عليو اؼبواطن العادم  كاػبدمات ارتفعت األسعار كالتضخم يف ليبيا فبا

دكالر, كنتيجة لعدـ كجود سياسة مالية كذبارية كاضحة للبالد أصبح سعر الصرؼ ىو  200يف أحسن األحواؿ  مال يساك 
ككذلك االنقساـ يف  احملرؾ األساسي للتمويل كاؼبتحكم يف األسعار بسبب طبيعة االقتصاد كاعتماده على النف  فق ,

السلطات النقدية إبضافة رسم ربصيل على العملة  ـمؤسسات الدكلة السيادية كفتح االعتمادات كما صاحبها من فساد كقيا
 .1الصعبة كما حقق من إيرادات كما ىي مبينة يف اعبدكؿ رقم 

القطاع اؼبصريف يتمتع  د%، قب 85لة دبعدؿ يعترب القطاع اؼبصريف يف ليبيا ملك للدك  -القطاع اؼبصريف كالسياسة النقدية:  
يتمتع القطاع  ا% إُف اصباِف األصوؿ، كم 70.7بسيولة عالية اذ بلغت نسبة النقد كاالرصدة لدل اؼبصارؼ التجارية 

 اؼبصريف بكفاءة رأس اؼباؿ.

ـ، كما يشوهبا من 2014لعاـ القطاع اؼبصريف قائم على كونو حساابت جارية لألفراد أك تقدٔف االعتمادات اؼبستندية منذ ا
يعآف القطاع من االنقساـ بُت الشرؽ كالغرب فبا أظهر مشاكل  اشبو كربايل على الدكلة لتهريب األمواؿ خارج البالد، كم

 السيولة أك توفر الكاش للجمهور نتيجة احجاـ االفراد على اإلبقاء أبمواؽبم داخل اؼبؤسسة اؼبصرفية.
لتحوؿ للصَتفة اإلسالمية االمن خالؿ النوافذ اؼبتعلقة ابؼبراحبة اإلسالمية كما ىي اال كسيلة َف يستطع القطاع العمل كا 

 يستخدمها االفراد الستخراج األمواؿ من اؼبصارؼ.
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نتيجة اعتماد الدكلة على النف  كمصدر كحيد للدخل عندما يتم ربصيل اإليرادات تباع العملة األجنبية للمصرؼ 
دينار للدكالر كيقـو اؼبصرؼ اؼبركزم ببيعها لألفراد كالدكلة لتلبية االحتياجات كنتيجة االزمات  1.4ي اؼبركزم ابلسعر الرظب

اؼبتوالية من اغالؽ اغبقوؿ قاـ اؼبصرؼ اؼبركزم إبضافة رسـو ربصيل على بيع العملة األجنبية ؼبعاعبة االختناقات كمعادلة 
لك اؼبنح اؼبقدمة إلرابب االسر لتحسُت الوضع اؼبعيشي كما سببتو % , ككذ 280سعر الصرؼ مع السوؽ اؼبوازم دبقدار 

من معامالت غَت قانونية ,ككذلك  االنقساـ يف اؼبصرؼ اؼبركزم سبب يف تزايد العرض النقدم, كسنوضح يف اعبدكؿ التاِف 
 اىم اؼبؤشرات االقتصادية لالقتصاد اللييب .

 ( أىم اؼبؤشرات االقتصادية1جدكؿ رقم )
 ٭2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2010 السنةالبند/ 

.16843 21543.3 57510.14 االيرادات
4 

8845.2 22337.6 49143.6 57365.2 3813 

.10597 19976.6 50686.96 إيرادات النفط
7 

6665.5 19209 33475.8 31394.7 2388 

 1425 2523.2 2435.4 3128.6 2179.7 6245.7 1566.7 6823.18 إيرادات اخرى

 1575 23447.3 13232.4 0 0 0 0 0 رسـو النقد

.36014 438142 57510.14 ادلصروفات
9 

29171.3 32692 39286.4 45813 25614 

.20307 23632.2 9190.65 ادلرتبات
2 

19094 20293.3 23606.6 24511.6 16133 

 2391 9428.9 5662.6 4541 2488.3 3625.9 3259.8 3285.62 التسيًنيو

 352 4637.5 3390.4 1887.7 1747.6 3861.9 4482.4 28531.78 التحوؿ

 6783 7253 6626.8 5970 5841.4 8219.9 12439.8 16520 رياالدعم والطو 

 الناتج احمللي اإلمجايل
 مليار

74.77 81.87 41.14 27.84 26.2 37.88 52.61 51.48 

 8145.2 8038.6 7085.8 5446.7 5899.9 6530.9 10066.6 12064.8 دينار نصيب الفرد

 59.8 60 61.4 63.199 54.597 41.926 36.886 22.604 القاعدة النقدية مليار

عملة لدى اجلمهور 
  رمليا

7.60 17.17 23 27.10 30.865 34.732 36.724 38.04 

فائض االحتياطي لدى 
 ادلصارؼ

32.874 40.61 30.871 37.133 60.364 58.370 52.08 50.27 

 من اعداد الباحثاف  بياانت مصرؼ ليبيا اؼبركزم اعداد ـبتلفة -اؼبصدر : 
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 - :اؼبستدامة التنمية ربقيق كمتطلبات اللييب لالقتصاد االعمار إعادة -1

سيتم اغبديث عن إعادة االعمار كربقيق تنمية مستدامة لالقتصاد اللييب من خالؿ معاعبة اؼبختنقات                           
 -اليت مت ذكرىا يف طبيعة االقتصاد اللييب كذلك حسب األكلوية من حيث األنبية كما يلي: 

دكف استقرار سياسي كلن نتقدـ أم خطوة لألماـ اال بوجود إرادة سياسية تدفع ابلبالد  ةال تنمي -الوضع السياسي:  
للتقدـ كالتطور، كالتخلص من اؼبرحلة االنتقالية كتكوين دستور يكفل حق اعبميع يف البالد، كبياف دكر كاضح 

إعادة النظر يف طبيعة نظاـ الدكلة لألحزاب كمنظمات اجملتمع اؼبدٓف يف اؼبشاركة السياسية البناءة للبالد، كما هبب 
االقتصادم من كوف الدكلة اؼبتدخلة يف شىت الشؤف االقتصادية اُف الدكلة اؼبراقبة كاؼبوجهة لألنشطة االقتصادية كزبلق 
 فرص عمل للقطاعات اؼبختلفة , فبا ىبفف األعباء على كاىل الدكلة من اؼبرتبات كتضخم االنفاؽ اغبكومي العاـ.

من اغبرايت  دهبب العمل على ربقيق مصاغبة كطنية شاملة بُت صبيع الفرقاء الليبيُت، كاغب -تماعي: الصلح االج 
اغبس الوطٍت من كوف الوطن للجميع كارتقائو سبب لسعادة اعبميع من  ةاؼبفرطة اليت تنادم ابلفرقة كاالنقساـ، كتوعي

 دكف هتميش لألفراد أك اؼبناطق.

العمل على االستفادة من اؼبقدرات اؼبتاحة من االطاللة اؼبتميزة للبالد على البحر   -ناخ: اؼبوقع اعبغرايف كالبيئة كاؼب 
اؼبتوس  ,يف تنمية ذبارة العبور كتنمية التنقالت اعبوية ما بُت أكركاب كأفريقيا ,من خالؿ إقامة مطارات جوية يف اؼبناطق 

ن اعبوم كما ربققو من استخداـ للعمالة كتنمية اؼبناطق الوسطى من البالد كاؼبناطق اعبنوبية لتسهيل التنقل كالشح
من األسواؽ السياحية الرئيسية اؼبتمثلة يف دكؿ أكركاب الغربية ، ك ارتباطها بدكؿ اعبوار بشبكة  ليبيا فإف قربككذلك 

ب العمل على ,كابلتاِف هب من الطرؽ اؼبعبدة هبعل الوصوؿ إليها سهال ميسورا سواء عن طريق البحر أك الرب أك اعبو
هتيئة بنية ربتية ؽبذه اؼبرافق اغبيوية لتنمية كتنويع االقتصاد احمللي ,انىيك عن االستفادة من الثركة البحرية , كإقامة 

اؼبناطق اغبرة خاصة عند اؼبعابر اغبدكدية كمناطق اؼبوٓف البحرية, كمن انحية االستدامة البيئة ابػبصوص فنتيجة عدـ 
لدينا لذات السبب  دد  فإف خفض انتاج اثٓف أكسيد الكربوف كاؼبواد اؼبستنفذة لألكزكف ال يوجكجود صناعات يف البال

 (. 2011) األمم اؼبتحدة 

% من  1على الرغم من البفاض األراضي الزراعية كالقابلة للزراعة داخل األراضي الليبية كال تتعدل  -اؼبوارد الطبيعية:  
االستفادة فبا  بهب نلك (،Actualitix 2020   َت مستغلة االستغالؿ األمثل )اؼبساحة االصبالية للبالد لكنها غ

وبققو قطاع النف  يف تنمية اؼبوارد الغَت مستخدمة من الثركة البحرية كاغبيوانية كالزراعية ,كاليت يبكن ربقيقو داخل 
اال أف قيمتها عالية مقارنة ابلنف  كزيت االقتصاد احمللي لزايدة التنوع اغبيوم من اؼبوارد ,كاليت رغم البفاض انتاجها 

الزيتوف كالعسل الطبيعي كاالظباؾ كالصوؼ ككلها من السلع اليت يبكن انتاجها داخل االقتصاد احمللي كزبلق فرص 
 عمل.
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من لتنمية اػبدمات العامة كالبٌت التحتية طبعا بعد ربقيق اال -قطاع اػبدمات العامة كالتنمية البشرية كالبٌت التحتية:  
كاالستقرار ,هبب عمل خطة تنموية شاملة لتحديد االحتياجات كترتيب األكلوايت ككضع برانمج زمٍت كفق التمويل 

كااليرادات احملققة, تسعى ىذه اػبطة لتوفَت البٌت التحتية عبميع اؼبرافق السكنية كاػبدمية كالتعليمية كالصحية 
ة تسعى لتطوير االقتصاد كتنويعو كتفعيل القطاع اػباص كتفعيل كالبشرية ,لتحقيق مبو متوازف يسَت كفق خطة شامل

احمللية كربقيق االنتعاش االقتصادم للجميع كمتابعة ربقيق األىداؼ ,كىو ليس بصعب يف حالة توفر  الرغبة  تاإليرادا
 الصادقة من اعبميع.

كما هبب اال نغفل عن دكر االعمار العقارم كما وبققو من تنمية يف شىت ؾباالت االقتصاد من االستخداـ كتنشي  
األسواؽ كاغبركة االقتصادية كتعطي مفعوؿ سريع للحركة االقتصادية داخل البالد كخَت دليل ما حققتو اؼبشاريع التنموية 

اال لسياسة اقراض كتفعيلها داخل الدكلة مع  ج, كىذا القطاع ال وبتا  2010 – 2009اػباضعة للربامج الوطنية يف عامي 
 تنظيم اؼبخططات العمرانية دبا يتالءـ مع اؼبخططات العامة للدكلة.

هبب حل االنقساـ ما بُت الشرؽ كالغرب كذلك لتوحيد جهة االنفاؽ ليتسٌت ؽبا تقدٔف خدمات  -اؼبالية العامة : 
لعاـ , كما هبب العمل على تفعيل اعبباية احمللية ؼبا ؽبا من دكر يف سبويل االنفاؽ العاـ بشكل افضل كمراقبة االنفاؽ ا

كتنظيم الوظيفة العامة كتنظيم القطاع اػباص كالعمل على   خاصة مع تدٓف أسعار النف  , كتنظيم اؼبالكات الوظيفية
صادر للتنوع اؽبيكلي لالقتصاد كتوفَت حوافز االستفادة من الظركؼ الراىنة لوضع اليات تنظيم االنفاؽ العاـ كخلق م

لو مت استغاللو بشكل اقتصادم فبنهج كفق خطة   زلالستثمار احمللي كاالجنيب كيعترب إعادة االعمار من أكرب اغبواف
 تنموية .

العمل على توحيد اؼبصرفُت كتفعيل القطاع ليكوف شريك أساسي كمموؿ للتنمية من خالؿ  -القطاع اؼبصريف:  
اإلقراض كزايدة خلق الثقة اماـ اؼبودعُت ؼبعاعبة نقص السيولة أك الكاش، كما هبب عدـ اؼبساس بسعر الصرؼ اغباِف 

عوائد يستفاد منها يف سبويل التنمية كزبفيض قيمة العملة احمللية، كالعمل بسياسة الرسـو على الصرؼ لكوهنا ربقق 
كسداد الدين العاـ، كهبب إعادة النظر للقطاع اؼبصريف بتفعيل القطاع اػباص فيو لتكوف درجة التنافس عالية لتقدٔف 
أفضل اػبدمات للمواطنُت كال تكوف كظيفة اؼبصارؼ ىي شبابيك لسداد اؼبرتبات كتفعيل التمويل اؼبصريف كخاصة يف 

 ار لكوف القطاع العقارم من افضل القطاعات اليت تفعل شروبة كربل من القطاعات االقتصادية.إعادة االعم

هبب العمل بسياسات اقتصادية متكاملة فال نتعامل مع السياسة النقدية دكف األخذ  -السياسات االقتصادية:  
يؤخذ بو  ءقائم على النف  قبد اىم شي يابالعتبار السياسة اؼبالية كالتجارية، فنتيجة لكوف االقتصاد اللييب اقتصاد ريع
سياسة اؼبالية كالنقدية من حيث زبفيض ىو سعر الصرؼ كىو فبا يؤثر يف السياسة التجارية دكف األخذ ابالعتبار ال

االنفاؽ العاـ كتفعيل االستثمارات اػباصة كربفيز اؼبدخرات كتفعيل السياسة النقدية من حيت التمويل كعرض النقود 
 فبا يؤدم لعدـ ربقيق اؽبدؼ االقتصادم اؼبرغوب من السياسات.
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 اخلادتة        
مستدامة لالقتصاد  ستدامة يف ليبيا فإف ربقيق تنميةالقتصاد اللييب كالتنمية كالتنمية اؼبمن خالؿ العرض السابق للوضع اغباِف ل      

توفَت بيئة اقتصادية تشجع  -مصادر التمويل  -عدـ االستقرار السياسي  -اعبانب األمٍت  -اللييب تواجو بعض الصعوابت تتمثل يف: 
 تنظيم القطاع العاـ للدكلة. –تنمية القطاع اػباص  -اؼبصرفية اؼبتطورة توفر اػبدمات  -توفَت البٌت التحتية   -على االستثمار 

ككل ىذه العوامل مرتبطة بتحقيق االمن كاالستقرار كتوحيد مؤسسات الدكلة كالعمل على ربقيق التنمية اؼبتوازنة بُت االعمار 
من اؼبوارد  ةبصعوبة ربقيق االمن كاالستقرار، فاالستفاد مقدرة االقتصاد احمللي االستيعابية فعملية التمويل لن تكوف لكاالستدامة، كمد

هبب االىتماـ ابلعناصر البشرية كتدريبها  االنفطية كزايدهتا بزايدة اإلنتاج سيساىم يف ربقيق التمويل الالـز اؼبتوافق مع خطة التنمية، كم
كتطويرىا فهي األساس لكل ذلك، كهبب أال نغفل التجارب السابقة كاليت مرت هبا دكؿ تعرضت غباالت مثل الذم حصل يف 

يب ككيف فيها ,مثال ذبارب العراؽ كلبناف على اؼبستول العر  عبلدان ,كنستفيد من تلك التجارب كمن األخطاء اليت كقعت حىت ال نق
ية أهنما ؼبا يستطيعا التخلص من عواقب اغبركب كالدمار الذم غبق هبما ,ككذلك اؼبانيا كالياابف كما تعرضتا لو بعد اغبرب العاؼبية الثان

من دمار ككيف استطاعتا النهوض دبجهود شعوهبا رجاال كنساء, ككيف أف ىذه الدكؿ شكلت ؾبالس حكماء من صبيع اؼبختصُت 
ككيفية التغلب على اؼبصاعب, كىا ىي االف يف مقدمة الدكؿ اؼبتطورة كيف زمن قياسي كىو ما ليس بصعب, فنحن يف  لتدرس الواقع

 بلدان َف مبر دبا مر ا بو كاقتصادان أبفضل حاؿ من اقتصادنبا يف ذلك الوقت كلكن ينقصنا الرغبة اعبادة يف التطوير كالتغَت كالسَت يف
 -: تطبيق ذلك كفق اػبطة التالية نكال نقع يف األخطاء اليت كقع فيها االخركف . كيبكالطريق الصحيح مثل ما ساركا 

 ( اػبطة اؼبقًتحة لإلعمار كالتنمية اؼبستدامة2جدكؿ رقم )
اؼبدة الزمنية  الية التطبيق اؽبدؼ

 للتنفيذ
 مالحظات التمويل

االستقرار االمٍت 
 كالسياسي

تعتمد على اعبهود الدكلية  اؼبيزانية سنة الدستور توحيد اعبيش كحل اؼبليشيات كتنفيذ
 الراعية للحوار اللييب

 -االعماؿ  -اؼباؿ   -االقتصاد -تتكوف من خرباء : تكوين عبنة خرباء
 اؽبندسة كاالعمار -الزراعُت -التجار   -الصناعيُت  

مستمرة غبُت 
ربقيق األىداؼ 
الكلية كاعبزئية 
 اؼبرسومة

غرار التجارب تعمل على  اؼبيزانية
السابقة للبلداف اليت مرت 
دبثل حاالتنا اك حاالت 
 ابسو منها كتعافت

كذلك من خالؿ خطة تنموية شاملة  توفَت البٌت التحتية
 -تستهدؼ ما يلي: 

توفَت القوانُت التنظيمية يف شىت اجملاالت  -1
االقتصادية كالتنظيمية كغَتىا كتفعيل 

 سلطة القضاء

 توفَت العناصر البشرية اؼبدربة كاؼباىرة -2

توفَت ؾباالت فبتازة للتقنية كاالتصاالت  -3
 كاؼبواصالت

 إهباد مناخ لالستثمارات -4

سنة إلعداد اػبطة 
كالباقي أييت كفق 
ما مت ربديده يف 

 اػبطة

رسـو التحصيل على 
 النقد األجنيب

يشرؼ على اعدادىا خرباء 
من التخطي  كاؼبالية 
 كاالقتصاد كاؼبركز البحثية
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 توفَت اػبدمات النقدية االلكًتكنية -5

 الرعاية الصحية السليمة -6

 تباث سعر الصرؼ -7

شبكة متطورة من الصرؼ الصحي كتوفَت  -8
 مياه الشرب

 اؼبناطق اغبرة كالصناعية -9

 اإلنتاج الزراعي احمللي دعم -10

 تطوير اؼبراكز البحثية -11

 اؼبخططات العمرانية اؼبتكاملة -12

 القطاع اػباص كتفعيلو بشكل سليمتطوير  -1 تنويع االقتصاد
 تفعيل القطاع الزراعي كدعمو كضبايتو -2
 اؼبشركعات الصغرل كاؼبتوسطة -3
 تفعيل السياحة كالتجارة -4

تعتمد على توفر 
البٌت التحتية 

كهبب اال يتجاكز 
 عشر سنوات

سبويل خاص عن طريق 
فوائض اؼبصارؼ 

 التجارية

 

االىتماـ ابعبباية احمللية كتنظيم الوظيفة  اؼبالية العامة
 العامة

   سنة

توحيد اؼبصرؼ اؼبركزم كإعطاء دكر اكرب  القطاع اؼبصريف
للقطاع يف التمويل كتفعيل الصَتفة 

اإلسالمية ابلشكل السليم كتفعيل سوؽ 
 األكراؽ اؼبالية من جديد

سنة لتنظيم القطاع 
كثالث سنوات 
للصَتفة اإلسالمية 

 كربوؽبا

جهود التوحيد القائمة حاليا  ايتذ
كالرغبة الفعلية لتنفيذ 
 الصَتفة اإلسالمية

البٌت التحتية سبق اغبديث عنها اما  إعادة االعمار
اؼبؤسسات العامة فهي حسب تكوينها 
يف الدستور من انحية اعبهات العامة 
 اإلدارية كاؼبالية كاالمالؾ اػباصة

اعبهات العامة سبوؿ  طبس سنوات
اػبزانة العامة من 

كاالمالؾ اػباصة سبوؿ 
ابإلقراض من دكف 

 فوئد

 

ربسن مستول 
 الدخل كاؼبعيشة

من خالؿ تنويع االقتصاد كضب  االنفاؽ 
العاـ كزايدة انتاج النف  كضب  الدعم 
للسلع كاػبدمات كتقديبها لتصل 

ؼبستهدفيها كاغبد من اىدار ىذه السلع 
 ابلتهريب كغَتىا

اػبزانة العامة  ثالث سنوات
للموظفُت العامُت 
كالعاطلُت كاؼبتقاعدين 
كالقطاع اػباص 
 للعاملُت بو

 

من خالؿ تطوير اػبدمات كتطوير شبكة  اؼبياه كالكهرابء
مياه الشرب للجميع كاحالؿ الطاقة 
 الشمسية كتطوير احملطات القائمة

اػبزانة العامة كفق  ثالث سنوات
 اػبطة التنموية
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ىيكلة  إعادة
 القطاع العاـ

من خالؿ فتح اجملاؿ اـ القطاع اػباص 
كالعمل  كتنمية التنافسية بُت اؼبؤسسات

 على تفعيل اؼبالكات الوظيفية 

   طبس سنوات
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 السياحة اإليكولوجية ورىػاف التنمية احمللية ادلستدامة ابجملاالت اجلبلية 
خنيفرة )ادلغرب( جلهة بين مالؿ  

Ecological tourism and stake of development local sustainable 

to the Montagnous Spaces of Beni Mellal-Khenifra Region (Morocco) 

 من إعداد :
 اؼبغرببٍت مالؿ  –متصرؼ ابألكاديبية اعبهوية للًتبية كالتكوين عبهة بٍت مالؿ خنيفرة، ابحث يف التهيئة كالتنمية اجملاليةد. دمحم الزبًن،  -

(ezoubairmed@gmail.com.) 
 -، جامعة سيدم دمحم بن عبد هللا، فاس، اؼبغربةكابحث يف التدبَت كالتنمية الًتابي متصرؼ ،الدين طاىًنر نو د.  -

(tahir.noureddine@gmail.com). 
 لخص :ادل

حسن تدبَتىا دكف االقتصادايت اؼبعاصرة من خالؿ كضع اسًتاتيجيات هتم  أصبحت السياحة تلعب أنبية قصول يف تنمية
صدر اإلخالؿ ابلبيئة، ألهنا تساىم بشكل كبَت يف تشغيل اليد العاملة، كيف زايدة ربسُت مستول الناتج الوطٍت اػباـ، كبذلك تعترب دبثابة م

الصغَتة  اؼبقاكالتمن خالؿ تشجيع  ،دائم ػبلق الثركات كجذب العملة األجنبية، هبدؼ منح دفعة إضافية للنشاط االقتصادم
كغَتىا(، فبا يزيد من تدعيم النمو يف حجم ، كالصناعات التقليدية، انىيك عن تنشيطها لقطاع اػبدمات )النقل، اؼبطاعم، الفنادؽ

خنيفرة، كخاصة إقليم أزيالؿ، -تطرقنا يف ىذه اؼبداخلة لتحليل اؼبؤىالت اليت تزخر هبا جهة بٍت مالؿلقد  االستثمارات احمللية.
اليت تعًتض التنمية احمللية ابغبزاـ اعببلي األخضر كاإليكولوجي، ابعبهة، مث الرىاانت اليت يبكن بلوغها من خالؿ  كاإلكراىات الواقعية

ولوجية، كالتنوع التهيئة السياحية للمواقع اعببلية الطبيعة اػبالبة كاعبذابة )العيوف، كاألهنار، كالودايف، كاؼبواقع ذات األنبية اعبيولوجية، كالبي
رباكؿ تصحيح االختالالت  ذات طابع كطٍت دعم االستثمار يف اؼبشاريع الًتابية احملافظة على البيئة، كفق مقًتحات عربكالًتاثي(، البيئي 

اؼبشاريع ابؼبواقع ىذا النوع من ، هبدؼ تعزيز اؼبتقدمةالًتابية لألكساط اعببلية اؼبغربية بشكل يتماشى مع اؼبستجدات، يف ظل اعبهوية 
 ابلتاِف ربقيق التنمية احمللية اؼبنشودة كالعمل على ضماف استدامتها.كربقيق إشعاع سياحي كطٍت كدكِف، ك الطبيعية، 

 .الًتابية احمللية التنمية -خنيفرة  جهة بٍت مالؿ -اؼبشاريع الًتابية  -اؼبواقع السياحية  -البيئية ك السياحة اعببلية  -السياحة  : الكلمات ادلفاتيح
 Résumé : 

Actuellement, Le tourisme joue un rôle important dans les économies contemporaines à 

travers la position des stratégies à l‟intérêt  de bonne gestion sans détruire l‟environnement, car il 

contribue à l'emploi de la main-d'œuvre, à améliorer le niveau du produit national brut, puis, il 

est donc considéré comme une source permanente de la création de richesse et d'attraction de 

devises, son but c‟est de donner un pas supplémentaire à l'activité économique par un 

encourageant des petites établissement et des industries traditionnelles, sans oublier la 

revitalisation du secteur des services (transports, restauration, hôtellerie, ... etc), qui soutient la 

croissance du volume des investissements locaux. Nous avons présenté, dans cette intervention, 

une analyse des caractéristiques naturelles et humaines de la région de Beni Mellal-Khenifra, en 

particulier la province d'Azilal et de khénifra, et les contraintes qui freinent le développement 

local dans les espaces de la ceinture montagneuse, vert, écologique, de la Région, puis, nous 

avons traité les enjeux qui peuvent être atteints grâce à l‟aménagement touristique de beaux sites 

montagneux attractifs (Sources, Rivières, Oueds, Sites géologiques et biologiques, Spécificité 

environnementale et patrimoine) par l'investissement en projets territoriaux protégeant 

mailto:ezoubairmed@gmail.com
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l‟environnement, selon des recommandations qui tentent de corriger les ségrégations et les 

déséquilibres territoriaux des milieux montagneux marocains d'une manière évolutive suivant le 

rythme des développements, sous la régionalisation avancée, afin de renforcement des projets 

territoriaux sur les sites naturels, et  réaliser un rayonnement touristique national et international, 

puis un développement local durable.  

Mots clés: Tourisme - Tourisme montagneux et environnemental - - Projets territoriaux - Sites 

touristiques -  Région de Béni Mellal Khenifra - Développement territorial local. 

Abstract : 

Currently, tourism plays an important role in contemporary economies through the position 

of the strategies for good management interest without destroying the environment because it 

contributes to the use of the workforce, to improve the level. of the gross national product, then, so 

it is considered a permanent source of the creation of wealth and attraction of currency, its purpose 

is to give an extra step to the economic activity by an encouraging small establishment and the 

Traditional industries, not to mention the revitalization of the services sector (transport, catering, 

hotel, ... etc.), which supports the growth of local investment volume. We presented, in this 

intervention, an analysis of the natural and human characteristics of the Beni Mellal-Khenifra 

region, in particular the province of Azilal and khenifra, and the constraints that hinder local 

development in the spaces of the mountainous, green belt, green, ecological, of the region, then, we 

have dealt with the issues that can be achieved through the tourist development of beautiful 

attractive mountain sites (sources, rivers, wads, geological and biological sites, environmental 

specificity and heritage) by investment in territorial projects protecting the environment, according 

to recommendations that attempt to correct the segregations and territorial imbalances of Moroccan 

mountain environments in an evolutionary way according to the pace of developments, under 

advanced regionalization, in order to strengthen territorial projects on natural sites, and realize a 

national and international touristy radiation, then a development sustainable local development. 

Key words: Tourism - Mountain and Environmental tourism - Tourist attractions site - Territorial 

projects - Beni Mellal Khenifra Region - Local territorial development. 

 
 تقديػػػػػم : 

أربعة عقود، تشكل قطاعا صناعيا رئيسيا ابلدكؿ اؼبتقدمة أصبحت السياحة اعببلية، اػبضراء، كاإليكولوجية، كمنذ حواِف 
ظاىرة بشرية )فرنسا، ايطاليا، كإقبلًتا، كسويسرا، كغَتىا(، لكوف تدر عائدات مالية مهمة ػبزينة الدكلة، كتساىم يف التنمية، فهي "

اجلغرافية وظروؼ ادلنطقة ونوعيتها شكلت  مارسها اإلنساف منذ أف خلق وارتبطت السياحة ابلبيئة، أي البيئة الطبيعية، فادلميزات
عامال مهما يف حتديد موقع ادلرفق السياحي، ويف نفس الوقت اعتربت السياحة كأحد العوامل ادلؤثرة بشكل كبًن على إغلاد أكثر 

ألجانب، ابعتبارىا من كتشكل يف الوقت الراىن أحد االنشغاالت الكربل للعديد من اعبغرافيُت اؼبغاربة أك ا 7."مواقع احلذب السياحي
قية الركائز األساسية كالضركرية لتحقيق التوازف االقتصادم كالتنمية الًتابية، ككسيلة فعالة للمسانبة يف دفع عجلة النمو االقتصادم، كتر 

                                                           
ر كالسياحة كاإلدارة الفندقية، مؤسسة "، جامعة اغبسُت بن طالؿ، كلية اآلاثاجلغرافيا السياحية؛ تطبيقات على الوطن العريبد. ابراىيم خليل بظاظو، " -7

 .17، ص: 2010الوراؽ للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف 
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تصادم، ككعنصر اجملتمع، من خالؿ بلورة اسًتاتيجيات عملية تساىم يف إثبات قباعة السياحة كمصدر للرقي، كالرخاء االجتماعي كاالق
من جديد للتهيئة الًتابية كاؼبستدامة، عرب عرض ؾبموعة كاسعة من اػبيارات لصاٌف أفراد اجملتمع، كىذا ما يؤكد أف القطاع السياحي يعترب 

تعكس ىذه أىم القطاعات اليت يبكنها تلبية خيارات كمتطلبات التنمية دبا يتناسب كسَتكرة النشاط االقتصادم كاالجتماعي السائد، كما 
 اػبيارات فوائد السياحة اؼبتعددة اليت تعود ابؼبنفعة على الصاٌف العاـ )اجملتمع كاالقتصاد( كالصاٌف اػباص )الفرد(.

-كقد أصبحت اجملاالت السياحية اعببلية اليت ظلت ؾباالت لالستقرار كفبارسة الفالحة اؼبوظبية كاؼبعاشية جبهة بٍت مالؿ
لفئات عريضة من سكاف اؼبدف كالسياح هبدؼ االستكشاؼ، كالًتفيو، كاالستمتاع ابؼبناظر الطبيعية خنيفرة، عوامل جذب كمالذا 

اذبية كالتارىبية، فبا هبعل االىتماـ هبا من اؼبتطلبات األساسية لتحقيق التنمية الًتابية بدعم االستثمار يف السياحة اعببلية كبتثمُت اعب
وير مقومات اؼبواقع السياحية هبا، كربسُت ظركؼ االستقباؿ كالضيافة للسياح كإرشادىم، ابإلضافة الطبيعية كاحملافظة على البيئة، مع تط

إُف أتىيل كتكوين أبناء اؼبناطق لتصبح ؽبم حرفة كمدخوال يساىم يف ربسُت مستواىم اؼبعيشي كرقي اجملتمع احمللي. كإف عدد السياح 
بلية كاالستكشافية، يعرؼ تزايدا مستمرا سنة بعد أخرل، الشيء الذم هبعل من الوافدين على اؼبغرب من أجل فبارسة السياحة اعب

ىذه الدينامية منطلقا لكافة اؼبتدخلُت يف التفكَت يف هتيئة اؼبواقع السياحية، كتطوير األنشطة السياحية، كتثمُت منتوجها احمللي، 
لبات ىؤالء السياح الفارين من ضوضاء اؼبدف الستكشاؼ الًتاث ابإلضافة إُف  التعامل بنوع من اغبـز كاؼبسؤكلية، لالستجابة ؼبتط

 اقتصادم لسكاف اؼبناطق اعببلية. -الطبيعي كالتارىبي، كاؽبدكء كالسكينة ابجملاالت كاؼبواقع اعببلية، كلتحقيق التنمية كالرخاء السوسيو
خنيفرة بُت إكراىات التخطي  كرىػاف التنمية احمللية -كإف اختياران ؼبوضوع السياحة اإليكولوجية ابجملاالت اعببلية عبهة بٍت مالؿ

م اؼبستدامة، انبع من قناعتنا على أف االىتماـ بتهيئة كإعادة إصالح اؼبواقع السياحية الطبيعية ابؼبناطق اعببلية كفق اسًتاتيجيات هتت
غ األثر يف ربريك النشاط االقتصادم كربقيق التنمية ابحملافظة على البيئة كأتخذ بعُت االعتبار مقاربة اعبهوية اؼبتقدمة، سيكوف لو ابل

 تساىم اليت القطاعات من الًتابية اؼبستدامة ؿبليا، كجعل السياحة اعببلية اإليكولوجية أكثر استدامة هبذه اؼبناطق النائية اؼبنعزلة، ألهنا
 2021.8سنة  يف زائر 260000 سيصل إُف عدد لياِف اؼببيت لفائدة السياحك مليوف درنبا،  2مهمة يبكن أف تصل إُف  دبداخيل

 إشكالية ادلوضوع وفرضياتو : -1

خنيفرة دبؤىالت سياحية، كإرث ثقايف، كاترىبي، ابعتباره موركاث يستهوم -ككما نعلم، تزخر اجملاالت اعببلية عبهة بٍت مالؿ
ف السياح، كيبكن  تطوير ىذا اؼبنتوج السياحي اػباـ كاستمراريتو يف الزماف عرب إدماج أنشطة ترفيهية، كإيوائية، كرايضية، يصاحبها تثقي

ياح ينتبهوف للبيئة كيسانبوف يف احملافظة عليها. كقد جاءت ىذه الدراسة لتحليل مضموف اإلشكالية األساسية اليت كتشوير هبعل الس
خنيفرة -نسعى ؼبعاعبتها يف ىذه اؼبقالة، كاليت تتمثل يف زبطي  اؼبشاريع السياحية ذات الوقع البيئي ابجملاالت اعببلية عبهة بٍت مالؿ

ما ىي مرتكزات السياحة )الطبيعية والثقافية( هتها لتحقيق رىػاف التنمية احمللية، كفق التساؤؿ التاِف: كاإلكراىات اليت يبكن مواج
خنيفرة ؟ ومعوقات ختطيط ادلشاريع الرتابية احملافظة على -الستقطاب السياح وجلب االستثمارات ابحلزاـ اجلبلي جلهة بين مالؿ

 خنيفرة ؟-جلبلي جلهة بين مالؿالبيئة ابدلواقع السياحية الطبيعية للحزاـ ا

                                                           

8- Programme de Developpement Regional de la Region Beni Mellal – Khenifra, 2016 – 2021, P : 
72. 
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 كؼبعاعبة ىذه اإلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
  خنيفرة كاإلكراىات اليت تواجو التنمية السياحية بو ؟-اليت يتميز هبا الشري  اعببلي عبهة بٍت مالؿ كالثقافيةما ىي اؼبؤىالت الطبيعية  -
 السياحية اؼبمارسة كأسس احملافظة على البيئة ابجملاالت اعببلية للجهة ؟ ما ىي األنشطة -
اعببلية اإليكولوجية يف اؼبخططات التنموية كتثمينها يف اسًتاتيجية اؼبخط  اعبهوم إلعداد الًتاب جبهة  السياحةمكانة ما ىي  -

 خنيفرة على كجو اػبصوص ؟ -بٍت مالؿ
اؼبستدامة ابجملاالت اعببلية من خالؿ اؼبشاريع الًتابية ابؼبواقع السياحية الطبيعية، خاصة )حبَتة بُت  ككيف يبكن ربقيق التنمية احمللية -

 الويداف، كمغارة إيبي ٓف فرم، كشالالت أزكد( مع احملافظة على التوازف البيئي ؟
 كلبس  عناصر اإلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة، قمنا بوضع الفرضيات التالية : 

  االىتماـ ابلسياحة اعببلية اإليكولوجية من خالؿ تنزيل اؼبشاريع السياحية كالقياـ إبصالحات ىيكلية لتأىيل كتنظيم اجملاؿ ابلشري  إف
خنيفرة، كذلك إبشراؾ السكاف يف سياسات التنمية كـبططات التهيئة السياحية، سيساىم يف االستقرار كاحملافظة -اعببلي عبهة بٍت مالؿ

ؾبالية كمظاىر اؽبشاشة االجتماعية، كالفقر، -من التلف، كاغبد من اؽبجرة القركية كبو اؼبدف، كمن االختالالت السوسيو على الفالحة
 . كاألمية، كالبطالة، اليت تشهدىا ىذه اجملاالت، كبناء آفاؽ مستقبلية للتنمية اؼبستدامة هبا

 ية كتنظيم اؼبواقع السياحية إبقباز بنيات اإليواء ذات اػبصائص النوعية، إف إشراؾ الساكنة احمللية أثناء كضع تصاميم التهيئة السياح
 كأثناء تطوير اؼبشاريع السياحية البيئية كتثمُت اؼبوارد الًتاثية اؼبتاحة ابجملاالت اعببلية سيمكن من خدمة االقتصاد احمللي بتحسُت

 لسياحية اؼبستدامة هبذه اجملاالت اعببلية. كضعية الساكنة، إرساء مقومات اإلقالع السياحي، لتحقيق التنمية ا
 أعلية ادلوضوع واذلدؼ منو : -2

كرجاؿ السياسة، كذلك يف أذىاف الباحثُت، كاؼبثقفُت، كالفاعلُت، يف ذبدد راىنيتو  ،ىذااؼبوضوع دراسة  أعليةتكمن 
خنيفرة، ابإلضافة إُف -اجملاالت  اعببلية عبهة بٍت مالؿابلتعريف ابؼبؤىالت الطبيعية كالبشرية، كالتجهيزات السياحية، اليت تزخر هبا 

اعببلية كاسًتاتيجات  القيمة العلمية اليت يبكن أف يضيفها يف اغبقل اؼبعريف، من خالؿ عرض مرتكزات السياحة اإليكولوجية ابؼبناطق
فيو، كتعزيز كحدات اإليواء، كإقباز البنيات اؼبشاريع الًتابية القابلة لإلسهاـ يف تقوية العرض السياحي من خالؿ تطوير أنشطة الًت 

السياحية الطبيعية اعببلية )حبَتة بُت الويداف، كمغارة إيبي ٓف فرم، كشالالت أزكد(.   التحتية السياحية هبدؽ ربقيق تنمية ؿبلية ابؼبواقع
تمد يف اقتصادىا على الزراعة التقليدية، كما تكمن أنبيتو أيضا، يف إمكانية إحداث ربوالت كظيفية يف ىذه اجملاالت اعببلية اليت تع

كاالستغالؿ الغابوم، كالرعي، كذلك من خالؿ تثمُت األنشطة السياحية االستكشافية كالًتفيهية، كتطوير كتنويع العرض السياحي، 
ن خلق تنمية اقتصادية، كتقدٔف إجاابت مدققة عن فرص االستثمار اؼبتاحة هبذه اؼبواقع السياحية الطبيعية، على اعتبار أهنا ستمكن م

 كاجتماعية، كؾبالية، حقيقية كمستدامة. 

اؼبوضوع إُف الوقوؼ على تشخيص دقيق للسياحة اعببلية اإليكولوجية، يوضح نقاط من خالؿ بس  ىذا  هندؼكما 
سياحة، كنقاط القوة الضعف بسيادة تضاريس كعرة كمسالك صعبة هبذه اجملاالت اعببلية، كبتفاقم مشاكل العزلة، كالفقر، كزبلف ال

-الؿاؼبتمثلة يف اؼبؤىالت الطبيعية كالبشرية، كاؼبكوانت االقتصادية، كاالجتماعية، كاجملالية، اليت تزخر بو الوحدات اعببلية عبهة بٍت م
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وج السياحي خنيفرة، كإُف دعوة الفاعلُت إُف العمل على إقباز ذبهيزات سياحية )الطرؽ، فضاءات للتخييم( كتنويعها، كتطوير اؼبنت
اعببلي من خالؿ هنج اسًتاتيجيات تنموية أتخذ بعُت االعتبار البعدين اجملاِف، كاالجتماعي، كالبيئي، يف أفق اقًتاح توصيات 
استشرافية لتثمُت اؼبواقع السياحية الطبيعية ابعتبارىا إسهاما لتحقيق تنمية ترابية ؿبلية مستدامة ربد من االختالالت، كتنعش 

كربافظ على اؼبوارد الطبيعية كالبيئة، كتساىم يف تثمُت اعباذبية السياحية الرخاء كيف الرخاء كالعيش الكرٔف للساكنة احمللية، فبا االقتصاد، 
 يبقي على حظوظها يف احملافظة على استقرارىا هبذه اجملاالت اعببلية. 

 منهجية العمل واألدوات ادلستعملة : -3
"حبَتة بُت الويداف،  اليت هتدؼ إُف دراسة كاقع حاؿ ؾباؿ الدراسة )اؼبواقع السياحية اجلغرافيةتندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات 

( من خالؿ اؼبالحظة الدقيقة للمجاؿ كالبحث عن صبع اؼبعلومات كاؼبعطيات اؼبتعلقة ابلسياحة اعببلية كمغارة إيبي ٓف فرم، كشالالت أزكد"
خنيفرة، مع إجراء عدد من اؼبقابالت مع -اؼبقومات السياحية ابجملاالت اعببلية عبهة بٍت مالؿكاؼبنوغرافيات كالدراسات اؼبرتبطة بتنوع 

ألهنا  اؼبسؤكلُت بقطاع السياحة، كاستغالؽبا لتقييم اسًتاتيجيات زبطي  اؼبشاريع الًتابية اليت هتم السياحة اإليكولوجية ابألكساط اعببلية،
وعات ويف توفًن فرص عمل كثًنة يف أنشطة اقتصادية سلتلفة سواء كانت ذلا عالقة مباشرة، أو الدعم اإلغلايب دليزاف ادلدف" تساىم يف

غًن مباشرة بصناعة السياحة، كذلك فإنو لصناعة السياحة أتثًنا كبًنا يف تطوير البنية التحتية للدولة مثل الطرؽ وشبكات ادلواصالت 
طنية. كما تعترب عامال ىاما يف محاية ادلعامل األثرية واألماكن التارؼلية والطراز واخلدمات السياحية، وأماكن الرتويح وادلنتزىات الو 

. كإف تشخيص اؼبؤىالت الطبيعية كالثقافية كالبشرية، كاإلكراىات اليت تعًتض تطور السياحة اعببلية كاإليكولوجية بًتاب 9"ادلعماري ادلميز
تهيئة اؼبواثع الطبيعية كالثقافية اعببلية، تساىم يف يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية خنيفرة، سيمكننا من كضع اسًتاتيجية ل-جهة بٍت مالؿ

-ؿللسكاف بتنويع مصادر الدخل، ابإلضافة إُف تقدٔف اقًتاحات علمية لتحقيق رىاف التنمية احمللية اؼبستدامة ابغبزاـ اعببلي عبهة بٍت مال
 اإلشكالية احملورية ؼبوضوعنا كاإلحاطة هبا، كفق احملاكر اؼبوالية.خنيفرة. كحسب ىذا التشخيص الدقيق سبت معاعبة 

I- : ادلفاىيم ادلؤطرة للموضوع 

خنيفرة بُت إكراىات التخطي  كرىػاف التنمية -إف دراسة موضوع السياحة اإليكولوجية ابجملاالت اعببلية عبهة بٍت مالؿ
يقتضي منا تقؤف شرح مبس  كموجز للمفاىيم األساسية اؼبؤطرة ؼبضموهنا،  احمللية اؼبستدامة كاإلحاطة حبيثيات إشكاليتو احملورية،

خنيفرة،  كاؼبواقع -كاؼبتمثلة يف ؛ السياحة، كالسياحة اعببلية، كالسياحة البيئية، كالتنمية احمللية، كاؼبشاريع الًتابية، كجهة بٍت مالؿ
 أزكد.السياحية : حبَتة بُت الويداف، كمغارة إيبي ٓف فرم، كشالالت 

ىي "نشاط السفر هبدؼ الًتفيو، كتوفَت اػبدمات اؼبتعلقة هبذا النشاط. كالسائح ىوذلك الشخص الذم يقـو ابالنتقاؿ  السياحة :  -1
 .10لغرض السياحة ؼبسافة شبانُت كيلومًتا على األقل من منزلو"

جل اؼبتعة كالًتفيو كالًتكيح عن النفس ابعببل، ككذلك ؾبموع األنشطة اليت يتم توظيفها من أجل أتعٍت السفر من  السياحة اجلبيلة: -2
                                                           
9 ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف اآلداب من قسم اعبغرافيا، جامعة القاىرة  اجلغرافية السياحية""مقومات التنمية السياحية يف ليبيا دراسة يف سعيد صفي الدين الطيب؛  -

.1، ص: 2001كلية اآلداب قسم اعبغرافيا، سنة   
، دار ISBN :978-9933-22-048-8"، التسويق الفندقي ومبيع وترويج اخلدمات السياحية والفندقية احلديثةأ.أدىم كىيب مطر، " -10

 .17، ص : 2014اآلس الشرقي، الطبعة األكُف سنة -جرماان-مؤسسة رسالف للطباعة كالنشر كالتوزيع دمشق
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القياـ أبسفار للًتفيو كالًتكيح عن النفس يف اؼبناطق اعببلية. كيبكن القوؿ على أهنا رغبة شخص أك ؾبموعة من األشخاص يف ذباكز حدكد 
مث االستمتاع  ة ابعببل كمكاف لالسًتخاء، كاؼبتعة كالًتفيو عن النفس، كفبارسة رايضات متنوعة،البالد أك اؼبدينة اليت ينتموف إليها لإلقام

يبكن من خالؽبا ربقيق نوع من الرقي كالتقدـ يف مستول عيش اجملتمع اعببلي ؿبليا، مع اغبفاظ على صبالية . كاليت ابؼبناظر الطبيعية ك التارىبية
 .الطبيعة كالبيئة احمللية

؛ كيبثل الًتاث التارىبي كالفٍت ؾباال ىاما للسياحة، إذ تتدفق السياحة البيئية والتارؼلية والثقافيةاعببلية " السياحةمن كتصنف ض
كاليت عرفها اإلنساف منذ أقدـ  السياحة العالجيةمث " 11أعداد ىائلة من السائحُت سنواي إُف األماكن ذات اإلرث اغبضارم الذائع الصيت"

اؿ كثَت من السائحُت يقوموف ابلسياحة للهدؼ نفسو. كما يقصد السائحوف اؼبناطق اعببلية ذات اؽبواء النقي التقاء أمراض العصور... كال ز 
؛ كيعترب ىذا النم  السياحي من مظاىر السياحة اغبديثة، حيث تسافر أعداد من السياحة الرايضية، ابإلضافة إُف "12اعبهاز التنفسي"

 .13الفعلية يف نشاط رايضي ما، مثل رايضة التزًف على اعبليد، أك تسلق اعبباؿ، أك الرايضات اؼبائية أبنواعها" البشر سعيا كراء اؼبشاركة
ظهرت كمفهـو يف منتصف الثمانينيات من القرف اؼباضي، لكي تعرب عن نوع متطور لألنشطة السياحة يف السياحة البيئية :  -3

اؼبزاكجة بُت االستمتاع كالًتكيح عن النفس كالراحة كاؽبدكء كتبٍت سلوكات ربافظ على البيئة اؼبواقع السياحية الطبيعية، من خالؿ 
للموركث الطبيعي بكل مسؤكلية. كىكذا، فالسياحة لألماكن الطبيعية للتعرؼ على معاؼبها الًتاثية كالتمتع دبزاايىا من أجل الًتكيح عن 

ستمرار سالمة البيئة من كل اؼبخلفات اليت يبكن أف تطرأ عليها بفعل السلوؾ البشرم، النفس، مع األخذ بعُت االعتبار احملافظة على ا
كذلك "بتنفيذ قواعد السياحة اؼبستدامة بشكل عاـ كحبماية البيئية بشكل خاص، كؽبذا فهي تشمل صبيع أمباط السياحة كأشكاؽبا، 

ضع ضواب  كتعليمات سلوكية معتمدة لينفذىا كيلتـز هبا كذلك لكي يكوف اؼبقصد صاغبا للزايرة من جهة كما يقتضيو ذلك من ك 
"عملية تعليم كتثقيف كتربية  1992عاـ  Kimmel، كىي حسب 14السائح كالزائر يف ؾباؿ احملافظة على البيئة من جهة أخرل"

، انتقلنا إُف مفهـو السياحة ، كمع التطور الصناعي كما كاف من نتائج سلبية على التأثَتات كالتغَتات اؼبناخية كتلوت البيئة15بيئية"
البيئية "كشكل من أشكاؿ النشاط اإلنسآف لتمارس دكرىا، كتقـو بعملها، ال لتلوث البيئة الطبيعية كتدمَتىا كما فعلت غَته من 

 . 16األنشطة، كلكن للحفاظ، بل كاستعادة حيويتها كسالمتها كصحتها كنظافتها كربسُت ظركفها كأكضاعها"

                                                           
11 .14، مرجع سابق، ص: "مقومات التنمية السياحية يف ليبيا دراسة يف اجلغرافية السياحية"سعيد صفي الدين الطيب؛  -  

 .14ص : سعيد صفي الدين الطيب، مرجع سابق،   -12
 . 15ص : سعيد صفي الدين الطيب، مرجع سابق،  -13
"، دار Eco-Tourismالسياحة البيئية ضبزه عبد اغبليم درادكو، ضبزة عبد الرزاؽ العلواف، مركاف دمحم أبو رضبو، د. مصطفى يوسف كايف، " -14

-)ردمك(، عماف ISBN 978-9957-83-232-2ٓف اإلعصار العلمي للنشر كالتوزيع، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، رقم اإليداع القانو 
 .50، ص : 2014األردف، الطبعة األكُف 

 .50ضبزه عبد اغبليم درادكو، ضبزة عبد الرزاؽ العلواف، مركاف دمحم أبو رضبو، د. مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص :  -15

 .51عبد الرزاؽ العلواف، مركاف دمحم أبو رضبو، د. مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص : ضبزه عبد اغبليم درادكو، ضبزة  -16
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كقد عرفها الصندكؽ العاؼبي للبيئة أبهنا السفر إُف مناطق طبيعية َف يلحق هبا التلوث كَف يتعرض توازهنا الطبيعي إُف اػبلل، 
 رحالت أبهنا اغبديثة "األدبيات كما تعرفها،  17دبناظرىا كنبااتهتا كحيواانهتا الربية كحضاراهتا يف اؼباضي كاغباضر"كذلك لالستمتاع 

 كأتمل كالدارسة االستمتاع بغرض كذلك الطبيعية، كاحملميات كاؼبنتزىات كالغاابت طبيعة بكر، ذات ؼبناطق بيئيا مسؤكلة تاكزاير 
 االقتصاد ربريك يف تسهم اليت البيئة مشاريع لتثمُت السياحي النشاط عائدات ربويل إُف إضافة هبا، اؼبرتبطة الثقافية كاؼبالمح الطبيعة
 :منها مبادئ عدة على البيئية السياحة ترتكز ك احمللي،
 عليها كاحملافظة البيئة أبنبية الًتاثية اؼبواقع يف كالعاملُت احملليُت للسكاف البيئية التوعية. 
 ضغ  بدكف اؼبنطقة على الوافدين السياح أعداد بتحديد السياحي، للمكاف االستيعابية القدرة ربديد. 
 فضال البيئية، الزراعة كتشجيع التقليدية اغبرؼ بتثمُت احملليُت للسكاف للدخل مدرة مشاريع توفَت 
 .سياحيُت كمرشدين العمل عن
 اغبكومي ك اػباص القطاع البيئية، من ابلسياحة الصلة ذات القطاعات كل تعاكف خالؿ من البيئية السياحة إلقباح اعبهود تضافر 

 .18اؼبدٓف" كاجملتمع احملليُت السكاف ك
اؼببادئ اليت يبكن االلتزاـ هبا من طرؼ السياح من أجل بيئية سليمة، قامت بتحديدىا اعبمعية الدكلية للسياحة  كلعل أىم

ائرين البيئية، كتتمثل يف "زبفيض التأثَتات على البيئة إُف أدْف حد فبكن، كزايدة الوعي البيئي كالثقايف، كبناء خربات سياحية إهبابية للز 
وائد اؼبالية للسكاف احملليُت، كربقيق الوعي من خالؿ الشعور اؼبسؤكؿ من قبل السياح ذباه البلداف اؼبضيفة كاؼبضيفُت، كتوفَت الف

 .19كخاصة يف اجملاالت السياسية كالبيئية كاالجتماعية"
اليت تستهوم خنيفرة، هتتم ابؼبواقع كاؼبشاىد الطبيعية -كنستشف من كل التعاريف السابقة أبف السياحة البيئية جبهة بٍت مالؿ

تداريب اؼبظليُت كالطَتاف ) (Parachutisme)الرايضات اذلوائية السياح الباحثُت عن االستمتاع ابؼبناظر اػبالبة، كفبارسة أنشطة 
 Pêche) ابلبحًنات واألودية الصيدك بتوفر الوحيش اؼبتنوع األرنب كاػبنزير الربم، اغبجل، (Cynegetique) القنصالشراعي(، ك

continentale) ،اجلوالت أك  شلارسة رايضة ادلشيك بوجود ؾبموعة من البحَتات كاألكدية كاد أـ الربيع كاد العبيد، كاد تساكت
 (.Randonnées pédestres)كعلى الدكاب )البغاؿ( على األقداـ  السياحية

ىي تنمية أفقية مندؾبة، كمشولية، كمواطنة، تقتضي تعبئة ـبتلف مكوانت الًتاب احمللي، كموارده اؼبادية : التنمية الرتابية احمللية  -4
فيو كغَت اؼبادية، كـبتلف الفاعلُت احملليُت ػبلق ؾبموعة اؼبشاريع الًتابية البيئية كاألنشطة القابلة لالستدامة، يف إطار تراب تتفاعل 

أم أهنا  ."panier de biens"كالسياسية، كاالقتصادية، هبدؼ ربقيق سلة من اػبَتات كمن اؼبنافع األبعاد البيئية، كاالجتماعية، 

                                                           
 .52ضبزه عبد اغبليم درادكو، ضبزة عبد الرزاؽ العلواف، مركاف دمحم أبو رضبو، د. مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص :  -17

"، ؾبلة جغرافية الفراف الوطين ادلنتزه حالة ابدلغرب ؛ دراسة البيئية السياحة يةتنم يف دورىا و الوطنية ادلنتزىاتالراجي، " السعيدم، أضبد صبيلة -18
 .2011اؼبغرب علمية إلكًتكنية، 

 .53ضبزه عبد اغبليم درادكو، ضبزة عبد الرزاؽ العلواف، مركاف دمحم أبو رضبو، د. مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص :  -19
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سَتكرة تنويع كتقوية األنشطة االقتصادية كالعالقات االجتماعية داخل ؾباؿ جغرايف معُت، انطالقا من االستثمار العقالٓف ؼبوارده 
يع سكانو، فالتنمية الًتابية احمللية ىي "مسلسل من العمليات يهدؼ إُف تعبئة كإمكاانتو، هبدؼ ربقيق استدامة العيش الكرٔف عبم

كفق مشركع شامل كمتكامل ينطلق من اجملاؿ احمللي أخذا يف االعتبار كل مكوانتو  20،اإلمكاانت كاؼبوارد كالطاقات كالفاعلُت احملليُت"
قاربة التشاركية يف العالقات االجتماعية كاؼبؤسساتية، لتحقيق اؼبردكدية التارىبية، كاالجتماعية، كالثقافية، كالسياسية، كيعتمد على اؼب

 االجتماعية، كاالقتصادية، كالبيئية، هبدؼ ربسُت مستول عيش الساكنة.
إعداد اجملاؿ، الذم يستند على ربريك كل أشكاؿ التضامن بُت األفراد كاعبماعات،  دبفهـوكترتب  التنمية الًتابية احمللية 

كاتباع طرؽ التدابَت الرشيد الذم ترتكز على مقومات االستغالؿ األمثل للموارد احمللية، كاالستقطاب اعبيد لالستثمارات اؼبرحبة، 
أم أهنا تنمية تضع يف صلب اىتمامها طبيعة التنظيم احمللي، إبشراؾ السكاف احملليُت يف القرار استنادا على أساس التشاكر، 

كخصوصياتو. كينبغي يف األكساط اعببلية النائية أف ربي  التدخالت كالتدابَت دبشكل الفقر كإدماج الفئات اؼبهمشة يف النسيج التنموم 
كج من االختالالت اغبالية كالبحث عن خلق قيمة ؿبليا، دكف اإلخالؿ ابلتوازف البيئي، ألف ىدؼ التنمية الًتابية احمللية ىو اػبر 

اقتصادية، كاجتماعية، مضافة عرب استغالؿ اإلمكانيات اؼبتاحة، كأتطَت كتوجيو كتكوين اؼبوارد البشرية، كتقوية شعورىم ابالنتماء 
هيزات كخلق أنشطة جديدة مندؾبة مع كاؽبوية للنهوض ابجملاؿ احمللي، من خالؿ تعبئة اؼبوارد، كتوفَت الوسائل الالزمة كاػبدمات كالتج

 الفالحة، مع احملافظة على البيئة.
ىي اؼبشاريع اليت تسمح للفاعلُت بتحديد مستقبل تنمية حيز ترايب معُت، كفق اسًتاتيجية كتصور استشرايف ادلشاريع الرتابية :  -5

التالية؛ أكال اغبيز الًتايب )اؼبواقع الطبيعية كالتارىبية(، كاثنيا لتعبئة جيدة للموارد احمللية، كبذلك ال يبكن بناؤه إال إذا توفرت الشركط 
. أم أهنا اؼبشاريع اليت ذبمع بُت مكوانت 21االنغراس التارىبي جملتمع ؿبلي )الشعور ابالنتماء + اؽبوية(، كاثلثا الًتاب  االجتماعي

عددة كمتنوعة، من خالؿ إدماج كل ما ىو تراثي كترايب يف آف اقتصاد الًتاث، كأنساقو اإلنتاجية احمللية، كاليت تعتمد على موارد مت
كاحد، كلن ترل النور كال النجاح إال من خالؿ خلق تنسيق كركح تعاكف كتضامن بُت ـبتلف األطراؼ كالفاعلُت العموميُت كاػبواص 

 .اؼبتداخلُت، يف إطار تعاقدم بينهم
الوطٍت اؼبغريب، على مساحة إصبالية تصل إُف  الًتابخنيفرة كس  -بٍت مالؿ جهةتقع  22:خنيفرة-جهة بين مالؿ -6

من مساحة الًتاب الوطٍت، كتتكوف من طبسة أقاليم )بٍت مالؿ، كأزيالؿ، كالفقيو بن صاٌف،  %4، أم ما يعادؿ 2كلم  28374
 2581703سكاف اعبهة حواِف يبلغ عدد ك  حضرية. 16منها  قركية ك  119صباعة ترابية،  135كخنيفرة، كخريبكة( ك 

ككما تؤكد  من سكاف اؼبغرب(.% 7.45)أم ما يقارب  2014نسمة حسب اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة 
اؼبعطيات اإلحصائية أف اقتصاد اعبهة يرتكز على طبس قطاعات انتاجية أساسية كىي؛ الفالحة، كاؼبناجم،  كالتجارة، 
                                                           
20- Jambes, Jean-Pierre, « Territoire Apprement, esquisses pour le développement local du XXI siècle », 
Ed, l’harmattan,  2001, P : 31. 

21- JENNAN(L), pierre-Antoine LANDEL et Nicolas SENIL, « le patrimoine une ressource pour le 
devéloppement Expériences de mise en œuvre de pôles d’Economique du patrimoine au 
MAROC », cahiers Géographiques,  FLSHDHAR El Mehraz-FES , N° 314/2007, PP : 11-19. 

 .2014األرقاـ مستسقاة من معطيات اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة  -22
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اليت تقع  حبًنة بٌن الويداف اعببلية، تتمثل على سبيل اؼبثاؿ يفابجملاالت ادلواقع السياحية الطبيعية كأف أىم كالصناعة، كالسياحة. 
كادم أـ الربيع.  كلم مشاؿ شرؽ مدينة أزيالؿ كجنوب كاكيزغت على كادم العبيد الذم يشكل رافدا رئيسيا من ركافد  36على بعد 

ىكتار توفر إمكانيات فبارسة صبيع الرايضات اؼبائية  3800ا سبتد على مساحة كربتفظ دبياه كاد العبيد كمياه كاد أحنصاؿ. إهن
 .)السباحة ، كركوب األمواج الشراعية، كاإلحبار( ، كما توفر فبارسة الصيد الرايضي أيضا، كرايضة القنص يف اؼبرتفعات البيئية اػبضراء

كلم عن مدينة أزيالؿ،   75كلم شرؽ مدينة دمنات، كعلى بعد  6يقع الطبيعي إيبي ٓف افرم على بعد  الذم إؽلي ين فري سرج
كيعترب معلمة منحوتة يف جرؼ يتدفق منو اؼباء، أبشكالو كبنيتو الطبيعة اليت ذبعلو ملجأ للعديد  .كلم عن مدينة مراكش  120كحواِف 

هوم السياح اؼبتحمسُت الكتشاؼ ـ، يتكوف اعبسر من كهوؼ تست70من الطيور. فهو موقع ذك أنبية سياحية كبَتة على ارتفاع 
و  الطبيعة كاالستغوار. كموقعو اعبغرايف هبعلو فبرا مهما للسياح اؼبتوجهُت ألعاِف  كادم تساكت أك يف اذباه كارزازات، كما ترتب  زايرت

ستغوار، كجوالت اؼبشي دبوقع شالالت أكزكد. فهو من اؼبواقع اليت تبعث على فبارسة األنشطة الرايضية العملية : الصيد، كرحالت اال
من  يزيد كمشهدا رائع، ما  خالب دبنظر مرت  100علو من مياىو كتتدفق العبيد، كاد على تقع اليت شالالت أزودك ؼبسافات طويلة.

 أىم من تصنيفها مت كقد اجملاكر ؽبا، كاجملاؿ الغابوم تناغملت، كزاكية كاد العبيد، كمضايق هبا، احمليطة السياحية اؼبواقع ركعتها ىي
 خنيفرة. -السياحية إبقليم أزيالؿ كجهة بٍت مالؿ اؼبواقع
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 23خنيفرة-ألزيالؿ جبهة بين مالؿ ابجملاالت اجلبلية: أىم ادلواقع السياحية الطبيعية  01لوحة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Diagnostic stratégique des ressources patrimoniales de la région de tadla-azilal  : ادلصدر 
II- خنيفرة :-السياحة اإليكولوجية ابجملاالت اجلبلية جلهة بين مالؿقطاع ؤىالت وإكراىات م 

ؾبموعة من األحواض، كاؼبواقع ذات  خنيفرة مشاىد طبيعية كابنورامية جذابة، تتمثل يف-تضم الكتلة اعببلية جبهة بٍت مالؿ
 التنوع جيولوجي كالبيولوجي، كاجملارم اؼبائية.

 :خنيفرة -جلهة بين مالؿادلوقع اجلغرايف  -1
 خنيفرة داخل إطارىا الوطين"-:   "موقع جهة بين مالؿ1خريطة رقم 

 
 – Programme de Developpement Regional de la Region Beni Mellalادلصدر:  

Khenifra, 2016 – 2021, P : 72. 

                                                           
23 - Ministère de L’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement, étude sur les pôles 
d’économie du  
patrimoine « diagnostic stratégique des ressources patrimoniales de la région de tadla-azilal », rapport 
diagnostic, pole d’économie du patrimoine, phase 1, 2007, P : 1, 54, 62.  

   

 حبًنة بٌن الويداف شالالت أوزود خوانق إؽلي نيفري
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% 4، أم ما يعادؿ 2كلم  28374 خنيفرة كس  الًتاب الوطٍت اؼبغريب على مساحة إصبالية تصل إُف-سبتد جهة بٍت مالؿ
صباعة ترابية   135من مساحة الًتاب الوطٍت، كتتكوف من طبسة أقاليم )بٍت مالؿ كأزيالؿ، كالفقيو بن صاٌف، كخنيفرة، كخريبكة( ك 

نسمة حسب اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة  2581703حضرية. أما عدد سكاهنا يبلغ  حواِف  16منها  قركية ك  119
٪ ابجملاؿ القركم. 49.13٪ ابجملاؿ اغبضرم كحواِف 50.87% من سكاف اؼبغرب(، حواِف 7.45قارب )أم ما ي 2014

٪. يتميز سكاف 50.77٪ كنسبة النساء حبواِف 49.22كخبصوص البنية السكانية حسب اعبنس، فإف نسبة الذكور تقدر حبواِف 
٪ أعمارىم تًتاكح بُت  7.60سنة، كحواِف  14تجاكزكا سن ٪ من السكاف َف ي2.29اعبهة حسب معيار السن ابلفتوة، إذ أف حواِف 

 ٪ من ؾبموع السكاف.10سنة فما فوؽ  60سنة، يف حُت ال تتعدل فئات  59ك 15
٪ على الصعيد الوطٍت، مع تباينات ملحوظة بُت 9.4مقابل  2016٪ سنة 8.6كقد بلغ معدؿ البطالة ابعبهة حواِف 

% من شباب اعبهة الذين 34٪(. كما حواِف 7.7٪( كاإلانث)1.7( كبُت الذكور)٪4.12٪( كاغبضرم)2.3الوسطُت القركم )
 سنة ال يقوموف أبم عمل كال يستفيدكف من أم تكوين أك تعليم.  24ك 15يبلغوف من العمر ما بُت 

٪، مقابل 19.1حواِف  2014كخبصوص نسبة الفقر ابعبهة، فقد بلغت حسب اإلحصاء الوطٍت للسكاف كالسكٌت لسنة 
٪ على الصعيد الوطٍت، كعلى مستول الفقر اؼبتعدد 12,5٪ مقابل 23٪ على الصعيد الوطٍت، كبلغ معدؿ اؽبشاشة حواِف 4.8

من الرب  ابؼباء الصاٌف للشرب،  األبعاد مت تصنيف اعبهة من أفقر جهات اؼبملكة، كيبدك مظاىر الفقر اؼبتعدد األبعاد  يف اغبرماف 
ؼ الصحي، مث ارتفاع نسبة األمية يف صفوؼ الكبار، كتدىور حالة السكن. كسجل إقليم أزيالؿ أعلى كشبكة الكهرابء، كقنوات الصر 

على مستول اعبهة. كما يتبُت أف اقتصاد اعبهة يرتكز على طبس قطاعات  ٪(25,63٪(، كللهشاشة )20,68نسب للفقر )
 حة اليت ال زالت َف ترقى إُف اؼبستول اؼبطلوب.انتاجية أساسية كىي؛ الفالحة، كاؼبناجم، كالتجارة، كالصناعة، كالسيا
، أف اجملاالت اعببلية النائية ابعبهة تشهد معدالت قصول 2014كيتأكد من معطيات اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة 

 خنيفرة ؟-جبهة بٍت مالؿفيما يتعلق ابلفقر، كاؽبشاشة، كاالقصاء االجتماعي،. فما ىي اؼبؤىالت الطبيعية كالثقافية ابغبزاـ اعببلي 
 خنيفرة : -ادلؤىالت الطبيعية للحزاـ اجلبلي مقومات مساعدة على تطوير السياحة البيئية جبهة بين مالؿ -2

خنيفرة يف اؼبرتبة اػبامسة على الصعيد الوطٍت، من حيث اؼبوارد الطبيعية، كاؼبعدنية، كاؼبائية، بوجود -تصنف جهة بٍت مالؿ
% 15% من اؼبساحات الفالحية الصاغبة للزراعة على الصعيد الوطٍت، ك 10ويل للمياه، كما تضم حواِف أنظمة رب 7سدا، ك  15

من اجملاؿ الغابوم، كتتميز إبنتاج فالحي متنوع، كما أهنا تتوفر على ؾباالت ذات  %37من اؼبساحة الوطنية اؼبسقية، كحواِف 
كتشمل اؼبؤىالت الطبيعية . 2014ذم حظي ابعًتاؼ اليونسكو منذ سنة مؤىالت سياحية مهمة، خاصة منتزه "جيوابرؾ مكوف" ال

 خنيفرة كل من موقع كنوع التضاريس، كاؼبناخ، كاؼبوارد اؼبائية، كاؼبقومات الغابوية.-ابغبزاـ اعببلي جبهة بٍت مالؿ
 التضاريس اجلبلية عامل مهم يف حتريك قطاع السياحة اجلبلية اإليكولوجية : -أ

خنيفرة بوجود كحدات تضاريسية متباينة، أفرزهتا اػبصائص البنيوية اؼبكونة ؽبذه اعبهة، حيث -تتميز جهة بٍت مالؿ
التقاء سلسليت جباؿ األطلس اؼبتوس  ك األطلس الكبَت األكس ، كيبتد اغبزاـ اعببلي ابعبهة على عمـو أقاليم خنيفرة كأزيالؿ، 

من األطلس ية ألقليم بٍت مالؿ كخريبكة. كتتميز اؼبؤىالت اعببلية ابمتدادىا على جزء كبَت ابإلضافة إُف غالبية األجزاء اجملال
الكبَت األكس ، بو أخاديد كلسية مرتفعة بشكل عمودم، كؾبموعة من األكدية كأسيف مكوف، كاحنصاؿ، ....، كبوجود: حبَتة 
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 على عاب أيت بوكماز، كغَتىا. ابإلضافة إُف توفرىاافرم، كش-ف-بن الويداف، كشالالت أكزكد جبماعة تكال، كخوانق ايبي
 .كمتنوع غٍت طبيعي نبايت غطاء

 لألطلس ـ ابلقمم العليا3700خنيفرة يف اعبزء األكرب منو على ارتفاعات تصل إُف -يتواجد الًتاب اعبهوم عبهة بٍت مالؿ
ـ، 3797ـ، ك ؾبموعة جباؿ الرات ابرتفاع 3347أزكزا ابرتفاع -كتيزكالـ، 3609؛ اجملموعة اعببلية أنغومار حبواِف  اعبنويب اؼبتوس 

ـ، 2411ـ. كالوحدات اعببلية اؼبتوسطة االرتفاع؛ جبل اغنُت ابرتفاع 3763ـ، كجباؿ أزكركي ابرتفاع 3820كجباؿ تيكونسيت 
ـ  4071يصل  ابرتفاعو  ،األكس الكبَت كاألطلس ـ،2366ـ، كجبل ميزكوانف على ارتفاع 2248كجبل تصميت على ارتفاع 

 األكدية. كتنطلق أكرب تنبع كمنو اؼبياه، من اؼبغرب خزاف مكنوف(، كيعترب )إغيل
 خنيفرة-:  األوساط الطبيعية مؤىالت مهمة جبهة بين مالؿ 02خريطة رقم 

 
 24خنيفرة.-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم التصميمادلصدر : 

 خنيفرة مبؤىالت مناخية مساعدة على االستقطاب السياح:-دتتاز جهة بين مالؿ -ب

                                                           
24 التصميم - خنيفرة، تقرير اؼبرحلة الثالثة-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم  التوجهات"  .15. ص: 2020"، االسرتاتيجية ورلاالت ادلشاريع   
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اؼبناخ أحد أىم العناصر اؼبهمة يف ربريك أنشطة للقطاع السياحي ابعبهة، كىو الذم وبدد أشكاؿ السياحة اؼبمكن  يشكل
، يتميز مناخ جهة بٍت مالؿ يساعد على  متوسطي خنيفرة ابلتنوع،  كيبتاز اجملاؿ اعببلي دبناخ-فبارستها ابجملاالت اعببلية. ككما ىو معلـو

رطبا يف قمم اؼبرتفعات اعببلية ابألطلس الكبَت األكس  كبعض األجزاء من األطلس اؼبتوس ، كشبو جاؼ  فهو يكوفاستقطاب السياح، 
بسفوح السالسل اعببلية كمنطقة الدير. كىذا التنوع اؼبناخي يسهم يف خلق ؾباالت سياحية متنوعة، كيف استقطاب السياح من أجل 

 ونرب كمارس، كاؼبغامرة، كالتشميس، كاؼبشي ما بُت شهرم أبريل كنونرب. فبارسة رايضات التزحلق على اعبليد ما بُت شهرم ن
التساقطات ثلجية كثيفة، سبتد ما  ملم ابألعاِف، 1000كتصل إُف  االنتظاـ، كعدـ عليها الضعف التساقطات، فيغلبأما 

درجة حسب  19.1ك  12.7ملم فما فوؽ، كمتوس  اغبرارة يًتاكح ما بُت 1500يوما يف السنة، ابتدءا من ارتفاع   20ك  10بُت 
يؤثر  مًتا، فبا 900 من ابتداء اؼبرتفعات على الثلوج كتتساق  عامل االرتفاع، حبيث سبتد فًتة الربكدة القسوة من ثالثة إُف سبعة أشهر.

 كالصيف. الربيع فصلي يف ذكابهنا عند خصوصا كبَت، بشكل اؼبياه ؾبارم على
 ادلوارد ادلائية السطحية آلية من آليات االستقطاب السياحي : -ت

ابطنية أك سطحية مهمة داخل اغبوض اؼبائي ألـ الربيع، تساىم ىي األخرل يف  موارد مائيةيتوفر ىذا اغبزاـ اعببلي على 
احلوض ادلػائػي لواد ، كالعيوف، كاألحواض كالبحَتات االصطناعية كالبحَتات الطبيعية )كاؼبوظبيةاألهنار الدائمة، كأنبها  استقطاب السياح،

تتخللو ؾبمعة من اػبوانق اعبذابة تستهوم سياح اؼبشي كالتسلق. مع كجود كاد  بيدكتتخللو ؾبموعة من اجملارم اؼبائية أنبها: كاد الع العبيد
الذم يضم ؾبموعة من اجملارم اؼبائية، أنبها: كاد  احلوض ادلائي لتساوت ابجلهة اجلنوبية الغربيةك، أكرين ، كاد عطاش، كادم أيت ملوؿ

البحًنات االصطناعية "السدود" مثل إيزكرار ك إسلي كتسليت، مث  يةالبحًنات الطبيعك، تساكت، كالواد ػبضر، ككاد اغزاؼ، كغَتىا
سد أيت أكعرضة يف سافلة سد بُت الويداف كتيمي ف أكتُت: حبَتة صغَتة ك  ،ىكتار 3800سد بُت الويداف الذم يبتد على مساحة  مثل

كتساعد ىذه اؼبؤىالت اؼبائية يف فبارسة رايضة التسلق، كرايضة التزحلق، كالرايضات اؼبائية،  25.ـ، كغَتىا(794توجد على ارتفاع  
ِف، ككجوالت اؼبشي على األقداـ أك على البغاؿ يف الفًتة اؼبمتدة من بداية فرباير إُف هناية أبريل، قاطعُت أكدية أيت بوكماز، كأيت بوكا

وف، كعابرين غاابت الصنوبر اغبليب، كالعرعار، كالبلوط األخضر. كيقـو اؼبرشدكف خبدمة ككادم تساكت، كاألكدية اليت زبًتؽ جبل مك
 السائح األجنيب ؼبمارسة أنشطتو السياحية أبماف، كيضمن ؽبم خالؿ فًتات االسًتاحة اإليواء يف اؼبالجئ اؼبرحلية لدل الساكنة احمللية.

 ابلوحدات اجلبلية للجهة : تشكل ادلقومات الغابوية وتنوعها استقطااب للسياح -ج
يصنف الغطاء النبايت على اؼبستول اعبهوم إُف ؾباالت بيومناخية متدرجة، كيتميز اغبزاـ اعببلي، بتنوع مؤىالتو الغابوية كفق 

، كالعرعار، خاصة  ببزك على ارتفاعات تًتاكح ار كالعرعـ، 1000ك  500ـ كبُت 850بُت  ىذه اجملاالت البيومناخية؛ كجود الزقـو
اؼبالئم « الشيح»النبااتت الشوكية كـ، ك1600ك  1000(، كالصنوبر اغبليب، كالبلوط األخضر على ارتفاعات تتباين بُت thuyaاألضبر ك)

مناخي شبو اعباؼ الذم ربتضن -ـ. كيتشكل النطاؽ البيو2500ـ ك 2000للرعي على ارتفاعات شديدة الربكدة تًتاكح ما بُت 
 ـ فهي قمم صخرية تكوف عارية.3000ك  2800فما فوؽ، أما القمم ما بُت  ـ2500بعض النبااتت الشوكية على ارتفاعات 

                                                           
25- Etude du Massif Montagneux et Dir de la Région de Tadla-Azilal, Phase 1 : Rapport thématique 
et sectoriels, volume3 : Secteurs productifs et Système financier. Mai 2001, P :26. 
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، يزخر اغبزاـ اعببلي جبهة بٍت مالؿكعلى الع خنيفرة دبجاؿ غابوم متنوع، يتمثل يف أشجار األرز، الفلُت، العرعار -مـو
ذبلب  كالسقر( كالصنوبر اغبليب، كوبتضن ثركة حيوانية مهمة كمتنوعة )اغبجل، كاغبماـ، كاألرنب الربم، كبعض الطرائد األخرل كالنسر

 ىواة رايضة القنص. 
 خنيفرة :-الرتاثية الثقافية عوامل مؤثرة يف استقطاب السياح للحزاـ اجلبلي جلهة بين مالؿادلؤىالت  -3

خنيفرة بوجود تراث غٍت كمتنوع، يتمثل يف اؼبواقع الطبيعية، النقوش الصخرية، كالبناايت، كاؼبخازف -بٍت مالؿ جهةتتميز 
 ت الثقافية كالرمزية. اعبماعية، كاؼبغارات، كالقصبات، كأيضا، بعض العادات كاؼبمارسا

 خنيفرة : -يساىم الرتاث ادلادي ادلعماري يف اغناء ادلنتوج السياحي ابحلزاـ اجلبلي جلهة بين مالؿ -أ
السكن القركم اؼببٍت ابؼبواد األكلية احمللية كفق يتميز التنظيم القبلي اعببلي بًتاث معمارم يساىم يف استقطاب السياح، كأنبها؛ 

اللباس، كالعادات، كالتقاليد، كيف مستوايت  متكيفة مع الطبيعة اعببلية، مث التنظيم االجتماعي التقليدم اؼبتمثل يفمقومات ىندسية 
اليت تنتظم كفقها اغبياة اعبماعية من خالؿ  روابط القرابةككىو اؼبنزؿ الذم تعيش فيو خلية عائلية فبتدة ربت سلطة األب، الكانوف، 

الذم يتكوف من ذبمعات سكنية متناثرة، ذبمعهم كحدة  الدوارك ينحدر قاطنيها من أب كاحد 'نفس الساللة،ؾبموعة من اؼبساكن اليت 
التشاكر االجتماعي المتالؾ كتوزيع حق االستفادة من الثركات اؼبائية كالغابوية )صبع األخشاب اليابسة(، كتدبَت التجهيزات اعبماعية 

 )مسجد، ضباـ، طريق...(. 
 السكن التقليدي ادلبين مبواد زللية وبعض ادللحقات التقليدية : 02لوحة رقم 

 
 
 
 
 

         
 

 

 -toursmguide.com -ملتقى صناع كؿبيب السفر كالسياحة، الدليل السياحي األكرب ادلصدر: 

( Fakhourكما يتوفر اغبزاـ اعببلي األطلسي على تراث مادم معمارم غٍت، يتمثل يف اؼبخازف اعبماعية احملصنة )فخور 
بسيدم موسى جبماعة تبانت، كدكار مكداز بزاكية  أوجكاؿ( أيت بوكماز كـبازف اغببوب Sanctuariesجبماعة أيت اتمليل، كـبازف )

الذم يتكوف من أربعة طوابق، ىبصص الطابق األكؿ لًتبية اؼباشية  تيغرمتأك  إغـراحملاطة بسور ك كالتجمعات السكنية كالقصور احنصاؿ،
ص كالدكاجن، كالطابق الثآف ىبصص لتخزين احملاصيل الزراعية كالعلف، كالطابق الثالث ىبصص لتخزين اؼبواد الغذائية، كالطابق الرابع ىبص

 سبتلكها أسرة كاحدة قائمة على نظاـ األبوة. ينبغي استثماره يف اؼبيداف السياحي، كتثمينو من للسكن، ابإلضافة إُف القصبات احملصنة اليت
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انب خالؿ ترميمو كتقييمو، إسوة ابؼبشاريع السياحية، ابعتباره ترااث معماراي ذا ضبولة ثقافية كاجتماعية، كدالالت رمزية على السفوح كجبو 
 ح يف أحسن األجواء، كخلق موارد مالية للساكنة احمللية لتحسُت شركط عيشها.األكدية كالتالؿ، من أجل استقباؿ السيا 

  الصناعة التقليدية األصيلة مقـو لو دوره ادلهم يف التنمية السياحية: -ب
كاؼبعادف( عن تنوع الًتاث  )اؼبالبس، كاألاثث، كاألحجار، كالفخار، كالنقش على اػبشب، كاعبلود،الصناعة التقليدية تعرب 

اخلرقة البزيوية اخلاصة ابللباس  ، كيفاحلياكة والنسيجخنيفرة، كتتمثل يف -ابغبزاـ اعببلي جبهة بٍت مالؿ ضارم يتوارثو األجياؿاغب
 السوسدي أو اخلفيفالذم يستخدـ لتصنيع اعبلباب الشتوم، ك اخليدوس)اعبالبة البزيوية كالسلهاـ البزيوم(، كالرمسي ادلغريب 

ذات النوع كاعبودة اؼبمتازة، كاليت يتم تصنيعها أبلواف صناعة الزرايب اعبلباب كالسلهاـ الذم يلبس يف اؼبواسم، كالذم يستخدـ لتصنيع 
تعكس عادات  ربمل أشكاال، كرسوما، كزخارفا،طبيعية )األسود، كالبٍت، كالرمادم( أك أبلواف نباتية طبيعية )اغبناء، كالزعفراف، كالنيلة(، 

كتتنوع حسب ىذه الرسـو كاألشكاؿ اؽبندسية كحسب تناسق ألواهنا )اعببلية، كاغبوزية، كالتادلوية،  ة ابجملتمعات اعببلية،كتقاليد كمظاىر اغبيا
ابستعماؿ كسائل تقليدية بسيطة، نظرا لوجود مقالع الطُت بوفرة ابلقرب من أماكن صناعة األكآف  صناعة الفخار واخلزؼكالزاينية(. ك

، خاصة بدكار اتكنزا، كتشمل الزيوآف لصناعة صناعة اجللد )الدابغة(عتاب، كدمنات، كاغبالة. ابإلضافة إُف الفخارية، خاصة أبيت ا
اليت تشمل اغبصَت، كالقفة، كالسلة، لتوفر الدـك كالقصب، خاصة ابجملاالت احمليطة  ادلصنوعات النباتيةاعبزء األعلى من البلغة، ك

 معاصر الزيتوف ابعبهة.دبدينة دمنات، كاؼبشارم النتشار 
خنيفرة من موارد طبيعية ابعتبارىا القلب النابض للسياحة كعمقها -كرغم ما يزخر بو اغبزاـ اعببلي جبهة بٍت مالؿ

االسًتاتيجي بوجود خزاف طبيعي مهم من اؼبياه، كمواردىا فالحية كغابوية غنية، ابإلضافة إُف كمؤىالت بشرية هتم اؼبقومات الثقافية 
ىبية كالبنية التحتية، إال أنو ال زاؿ وبتاج إُف هتيئة سياحية لتعزيز العرض السياحي من حيث اعبودة كمن حيث توفَت اؼبآكم كالتار 

السياحية اؼبناسبة، كذلك من أجل ربسُت الوضع االجتماعي كاجملاِف للمواطن)ة( اعببلي )ة( من خالؿ إعادة بناء مستقبلو إبطالؽ 
تساىم يف أتىيل الرأظباؿ البشرم ك الرأظباؿ غَت اؼبادم، كيف مواجهة التحدايت اؼبطركحة اؼبتمثلة يف دينامية سياحية جديدة، 

 التفاكاتت اجملالية، كيف ضعف االستثمارات، كيف ارتفاع معدؿ البطالة، كيف انتشار الفقر كاؽبشاشة.
 :اليت تواجهها السياحة اجلبلية اإليكولوجية ابجلهة اإلكراىات  -4

خنيفرة، أنبها؛  االستغالؿ الفالحي -عدة أسباب يف تدىور كزبريب األكساط الطبيعية ابغبزاـ اعببلي عبهة بٍت مالؿتؤثر 
الكثيف بطرؽ تقليدية اقتصاد معيشي(، كاالستغالؿ اؼبكثف للموارد الطبيعية ابعببل، كالعزلة اليت تشهدىا األماكن كالقرل اعببلية، مث 

 اؼبشيد للًتاث الواسع جرة القركية، ابإلضافة إُف زبلف السياحة اعببلية على التنمية، من خالؿ االنتشارتراجع العطاء الغابوم، كاؽب
الًتاثية الطبيعية  اؼبواقع كأتىيل هتيئة يف الطبيعي كتدىوره، مع نقص أكساط الًتاث بشكل مستمر كمتواصل، كيف ىشاشة كتدىوره

الضركرية كاؼبناسبة للحفاظ عليو، ابإلضافة إُف تراجع الصناعة التقليدية كاقتصارىا على العمل يف  التمويالت كالثقافية، كأيضا، غياب
األسر تنخرىا البطالة، كاألمية،  البيت فق ، كقلة الوعي أبنبية اؼبوارد الًتابية احمللية مثل النبااتت العطرية يف ربقيق التنمية، كأف أغلب

 ن. كالتهميش االجتماعي، كضعف التكوي
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يف موظبية السياحة، كعدـ تثمُت  كيف ظل ىذه األكضاع، تعرؼ السياحة اعببلية اإليكولوجية مشاكال ىي األخرل، تتمثل
السياحية الطبيعية كالثقافية، كؿبدكدية التعريف هبا كتسويقها خارجيا، مث ضعف بنيات االستقباؿ كشعور السياح بتدٓف مستول اػبدمة 

بلغ اؼبدفوع، كقلة الرحالت اؼبنظمة ابستمرار، خاصة اآلتية من مراكش، كفاس، الدار البيضاء، كقصر اؼبدة اليت اؼبقدمة ؽبم مقارنة ابؼب
يقضيها ىؤالء السياح ابجملاالت اعببلية، اليت ال تتعدل يف عمومها يـو كاحد إُف ثالثة أايـ. كما يبكن القوؿ بضعف تنفيذ توصيات 

الية، كضعف االستثمار فيها، كعدـ التسويق ؽبا بشكل فعاؿ، فبا هبعل السياحة، خاصة ابألكساط اؼبخططات االسًتاتيجية للتنمية اجمل
 اعببلية، تتخب  يف العشوائية، كتتأثر ابلقيود كالعادات االجتماعية احمللية.

 ب ؟فماىي مكانة السياحة اعببلية اإليكولوجية ضمن اؼبخططات التنموية، خاصة اؼبخط  اعبهوم إلعداد الًتا

III- خنيفرة : -مكانة السياحة اجلبلية اإليكولوجية وآفاؽ تطويرىا يف ادلخططات التنموية جلهة بين مالؿ 
خنيفرة على مستول اؼبوارد الًتابية ذات القيمة العالية، قادرة على أف -إف الثراء الذم يعرفو اغبزاـ اعببلي جبهة بٍت مالؿ

يتعدل اؼبستول احمللي، من خالؿ توفَت مشاريع تنموية متكاملة تساىم يف ربسُت اؼبستول تساعد يف بناء قاعدة سياحية ذات إشعاع 
اؼبعيشي للسكاف، كترفع من مدخوؽبم، كزبفف من حدة البطالة، كأيضا من خالؿ تطوير البنيات التحتية اؼبهيكلة للمجاؿ اعببلي، 

ية اليت عرفتها السياحة اعببلية ابعبهة ؟ كما ىي اؼبشاريع اليت جاء هبا هبدؼ اؼبسانبة يف الناتج الوطٍت. فما ىي االسًتاتيجيات التنمو 
 خنيفرة لتنمية السياحة البيئية ابؼبناطق اعببلية للجهة ؟-اؼبخط  اعبهوم إلعداد الًتاب عبهة بٍت مالؿ

 خنيفرة :-التجارب التنموية للسياحة اجلبلية جبهة بين مالؿ -1
اؼبغربية فينهج سياسة تنموية هتدؼ إُف التقليص من الفوارؽ اجملالية، كترسيخ سياسة الالمركزية، بتنزيل  التجربةبدأت 

 4ألف نسمة، كيشمل  40000، ساكنتو 2كلم 290000"مشركع األطلس الكبَت األكس " للتنمية"، على مساحة تقدر بػ 
كصباعة قلعة مكونة التابعة إلقليم كارزازات. يهدؼ اؼبشركع إُف خلق صباعات قركية؛ صباعة تبانت، كصباعة أابشكو، زاكية أحنصاؿ، 

أنشطة اقتصادية، كفرص شغل للساكنة احمللية، للحد اؽبجرة، يهدؼ أيضا، إُف إقباز البنيات التحتية، خاصة الطرؽ، لتنشي  قطاع 
 مليوف درىم. 92السياحة، بتكلفة مالية بلغت 

اؼبنتزه اعبيولوجي "مشركع  ئجو يف مستول التطلعات. كقامت بعد ذلك، إبحداثكرغم كل الرىاانت اؼبنشودة، َف نتا
 يف إطار التنمية االجتماعية كالسياحية،ابألطلس الكبَت األكس  ك بداية األطلس اؼبتوس ،  "Geoparc M'gounمكوف 

  11950، على مساحة كثقافية كاعدةكأكؿ ؿبمية جيولوجية ابؼبغرب، كيضم مواقع جيولوجية، كأركيولوجية، كمشاىد طبيعية، 
 فضاء االستقباؿ السياحي لألطلس الكبَت األكس هبيكلة العرض السياحي اعببلي يف إطار اسًتاتيجية . مث قامت الدكلة 2كلم

اإليواء، كالتنشي ، كهتيئة اؼبسالك  من خالؿ التعريف ابؼبنتوج السياحي اعببلي، كتسويقو، بتوفَت يف إطار تنمية السياحة القركية،
كزاكية  ،فرم-ف-كإمي ،كسد بُت الويداف ،كؿبي  موقع شالالت أكزكد ،تساكت ،أيت بوِف ،على مستول أكدية أيت بوكماز

ت، تسييج مواقع النقوش كاؼبآثر الصخرية للدينصور دبواد ؿبلية كالطُت، كضبايتها، كهتيئة شبكة من اؼبساراأحنصاؿ، كاتمكة، مع 
 كعدد من اؼبغارات، كمن اؼبآكم اؼبرحلية لدل الساكنة.

 خنيفرة-: ادلؤىالت السياحية الطبيعية والثقافية ابحلزاـ اجلبلي جلهة بين مالؿ 03لوحة رقم 
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 ,Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Société Marocaine d’Ingénierie Touristiqueاؼبصدر : 

« Projet de Contrat Programme Régional  (CPR) 2011-2020 », Tadla – Azilal, 2010. 

 التجهيزات والبنيات التحتية ادلهيكلة للمجاالت اجلبلية وادلساعلة يف جلب السياح: -2
إف انتشار التجهيزات السياحية يعطي للمجاؿ قدرة على استقطاب التيارات السياحية، كإنعاش األنشطة االقتصادية اؼبرتبطة 

 12ك  08الراب  بُت بٍت مالؿ كالدار البيضاء، كأيضا، يف الطرؽ الوطنية رقم  08الطريق السيار رقم كتتكوف ىذه الشبكة الطرقية من لسياحة. اب
ا من ، كاليت مت ربسينها كىيكلتها، خاصة ابجملاالت القركية، كيزيد تطوير الشبكة الطرقية اؼبتواجدة يف اؼبناطق النائية كاعببلية كهتيئته29ك  25ك  23ك 

هة، ألهنا تساىم يف فك العزلة عنها، كربسُت ظركؼ ساكنتها اؼبعيشية، بتقليص مظاىر الفقر كاؽبشاشة االجتماعية، كتوفَت فرص الرفع من جاذبية اعب
قية ككسائل أفضل للحصوؿ على اػبدمات، الصحية، كالتعليمية، كالشغل، كاؼباء، كالطاقة، كبلوغ األسواؽ كاؼبرافق األساسية. كتطعيم ىذه الشبكة الطر 

 ل ابؼبطار يعد إسهاما جديدا عباذبية اعبهة يف جلب السياج، كيف ربقيق أىداؼ التنمية اعبهوية.  النق
غَت متباين ك كزبًتؽ اعبهة بشكل  متوسطة الكثافة،أهنا خنيفرة -جبهة بٍت مالؿاعبغرايف للشبكة الطرقية  التوزيعيتبُت من 

 .خاصة أبزيالؿ كخنيفرةاؼبناطق من العزلة، لذلك تعآف العديد من متكافئ كغَت منظم بُت أقاليمها، 
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 خنيفرة مالؿ بين جبهة الطرقية :     الشبكة 03 رقم خريطة

 
 20. ص: 2020"، 2045-2021اجملالية  التهيئة كالتنمية خنيفرة، "ميثاؽ-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم التصميمادلصدر : 

ال بد من كجود بنيات ربتية ؿبًتمة، كمؤسسات إيوائية من فنادؽ، كمأكم مرحلية  كمن أجل تسويق اؼبنتوج السياحي اعببلي،
عند الساكنة احمللية ذات جودة، كمطاعم كمقاىي كربل، كشبكة مواصالت متنوعة، تليق دبستول السائح كترقى بنظرتو للعودة مرة 

يوائية بسيطة تتوافق مع طبيعة الوس  اعببلي، كسبكن أخرل. كخبصوص كحدات اإليواء ابجملاؿ اعببلي  للجهة، فيتمثل يف بنيات إ
 السائح من التعرؼ على مظاىر حياة سكاف اعببل اليت تبعت على الطمأنينة كالرفاىية.

 عدد خنيفرة، أف-من معطيات تقرير التشخيص االسًتاتيجي الًتايب للتصميم اعبهوم إلعداد الًتاب عبهة بٍت مالؿ كيتضح
 ، دبتوس 2015  سنة مؤسسة 157 إُف  2006سنة  مؤسسة  36من انتقل خنيفرة مالؿ بٍت جبهة صنفةاؼب السياحية اؼبؤسسات

  .كطنيا 10.1% مقابل ،19.7%يعادؿ  زايدة
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 خنيفرة مالؿ بين جبهة السياحية ادلؤسسات عدد :        تطور 01رقم  جدوؿ

 
 .69. ص: 2019 الًتايب، مام االسًتاتيجي التشخيص خنيفرة، تقرير-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم التصميمادلصدر : 

كيبدك من معطيات اعبدكؿ أعاله، أف ىناؾ تنوع يف بنيات اإليواء ابعبهة، كتشكل اؼباكم اؼبرحلية عند السكاف أغلب كحدات 
كحبَتة بُت الويداف، كغابة األرز( ضعفا يف بنيات اإليواء، كتشهد اؼبواقع ذات األنبية السياحية ابعبهة )عُت أسردكف، كشالالت أكزكد، 

 اإليواء كالًتفيو. كيعترب ىذا النقص يف مؤسسات اإليواء اؼبصنفة ابعبهة أمر يتناقض مع اؼبؤىالت الطبيعية الغنية كاؼبتنوعة، كالًتاث
الشيء الذم يتطلب مضاعفة اعبهود لتحريك الدينامية هبا، بوجود أشهر اؼبواسم كاؼبهرجاانت الثقافية،  التارىبي، كالثقايف، كاؼبواقع اعبميلة

ية، السياحية هبا من خالؿ ربسُت ظركؼ اإلقامة )الفنادؽ اؼبصنفة كغَت اؼبصنفة( كحسن توزيعها، كمرافق الًتفيو، كاؼبقاىي، كالنوادم الليل
لسياحية ابعبهة كأيضا، كابؼبدف السياحية اجملاكرة مراكش، كاؼبطاعم، كاحملالت التجارية، كالبنيات التحتية، كتعزيز الرب  بُت ـبتلف اؼبواقع ا

 كفاس، الستقطاب تدفقات السياح من أجل فبارسة أنشطة سياحية ترفيهية كرايضية ابلكتل اعببلية األطلسية.  
 التنمية ادلستدامة للسياحة اجلبلية اإليكولوجية حسب ادلخطط اجلهوي إلعداد الرتاب : -3

، أدرج مشاريع مهمة للسياحة اإليكولوجية ابجملاؿ اعببلي 26خنيفرة-التصميم اعبهوم إلعداد الًتاب عبهة بٍت مالؿ أفيظهر 
 390710مراكز، كيبلغ عدد سكاف اعببل  4صباعة منها  35كتشمل  2كلم  10025ابعبهة، لكونو يغطي مساحة تبلغ حواِف 

نسمة يف الكيلومًت مربع. ككما سبق  40، دبعدؿ كثافة ال يتجاكز 2014نسمة حسب اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكنة لسنة 
كذكران، يتميز ىذا الوس  اعببلي أبنشطة الرعي كالسياحة البيئية، بوجود الغاابت، كالثركة اغبيوانية، كالتنوع البيولوجي، كالًتاث 

كاؼبناظر الطبيعية، كالودايف، كالبحَتات اؼبائية،  ، كأيضا، بوجود القصبات، كالقصور،بين مالؿ-ابألطلس ادلتوسط خنيفرةالالمادم، 
" الذم يعترب مشركعا ذا إشعاع دكِف، لكونو يعرؼ ابلًتاث اإلنسآف جيوابرؾ مكوفكاؼبنحواتت الصخرية، كاؼبنتزه اعبيولوجي "

ن أجل ربقيق التنمية صباعة ترابية، كىو فرصة م 15، كيتكوف من 2كلم  5700كالطبيعي كالثقايف للجهة، فهو يبتد على مساحة 
 احمللية اؼبستدامة من خالؿ تنمية أنشطة السياحة اعببلية كاإليكولوجية، خاصة، كأنو يضم عددا مهما من اؼبواقع الطبيعية كاإليكولوجية

ية، ، كاؼبوارد الطبيعابألطلس الكبًن ادلركزي)حبَتة بُت الويداف، كشالالت أكزكد، كموقع مكوف، كزاكية أحنصاؿ، كغَتىا(، 

                                                           
26 التصميم - خنيفرة، تقرير اؼبرحلة الرابعة-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم  ؛ من أجل جهة مزدىرة  2045-2021خنيفرة -مالؿميثاؽ التهيئة والتنمية اجملالية جلهة بين " 

.62. ص: 2020"، جذابة وزلتضنة  
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. كتعد ىذه اؼبؤىالت ثركة هبب استثمارىا من بين مالؿ-األطلس ادلتوسط خنيفرةكالشالالت، كاعبداكؿ اؼبائية، كالغاابت، جبباؿ 
 أجل تنمية السياحة اإليكولوجية ابجملاالت اعببلية للجهة.

 خنيفرة-: رلاؿ ادلشاريع الرتابية للسياحة اجلبلية اإليكولوجية جبهة بين مالؿ 04 خريطة رقم

 
؛ من  2045-2021خنيفرة -ميثاؽ التهيئة والتنمية اجملالية جلهة بين مالؿ" خنيفرة، تقرير اؼبرحلة الرابعة-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم التصميم ادلصدر:

 .63. ص: 2020"، أجل جهة مزدىرة جذابة وزلتضنة

ضباية اعببل من التدىور لمخط  اعبهوم إلعداد الًتاب تكمن يف ل التوجهات اإلسرتاتيجية للتنمية الرتابية/اجملاليةكما أف 
حبماية الوس ، كإعادة التشجَت، كهنج تنمية فالحية مالئمة للوس ، ربسُت ؾباالت الرعي، مث تنمية السياحة اعببلية كالبيئية كخيار 

الثركة كفرص الشغل، كفك العزلة القركية اعببلية )برانمج هتيئة كبناء طرؽ جديدة( ابإلضافة إُف ضباية كتثمُت اؼبوركث الثقايف  ػبلق
تحديث اؼبدارات السياحية، كيف تنمية السياحة اإليكولوجية، كببناء دار السياحة اعببلية أبزيالؿ، كالطبيعي )اؼباء، الغابة، ...(، كذلك ب

اؼبعرض الدكِف للسياحة اإليكولوجية كالغابوية أبزيالؿ، مث بتنمية اؼبخيمات اعببلية بصيت عاؼبي، كتنمية السياحة اإليكولوجية  كبتنظيم
 كالرايضية، مع أتىيل اؼبعاَف الًتاثية كاؼبعمار احمللي، كهتيئة احملي  كاؼبسالك الطرقية اؼبؤدية لو.

 خنيفرة-: ادلشاريع الرتابية ادلقرتحة يف التصميم اجلهوي إلعداد الرتاب ابجملاؿ اجلبلي جلهة بين مالؿ 05 خريطة رقم
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خنيفرة -ميثاؽ التهيئة والتنمية اجملالية جلهة بين مالؿ" خنيفرة، تقرير اؼبرحلة الرابعة-مالؿ بٍت عبهة الًتاب إلعداد اعبهوم التصميماؼبصدر: 
 .133. ص: 2020"، جهة مزدىرة جذابة وزلتضنة؛ من أجل  2021-2045

IV- خنيفرة :-مقرتحات لتحقيق رىاف التنمية احمللية ادلستدامة ابجملاالت اجلبلية جلهة بين مالؿ 
إف اسًتاتيجبات اؼبخططات التنموية، خاصة مقًتحات كتوجيهات التصميم اعبهوم إلعداد الًتاب اليت تندرج على اؼبدل 

كالبعيد، ستمكن من إاتحة الفػرص إلمكانية تطوير كتنويع اؼبنتوج السياحي اعببلي اإليكولوجي، كإمكانية ربسُت القريب، كاؼبتوس ، 
أساليب التسويق السياحي كتوسيع األسواؽ السياحية للحد من اؼبوظبية، إف مت تنزيل اؼبشاريع كاألنشطة السياحية اليت سبت صياغتها 

نية التحتية، كتعزيز مكانة اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة اؼبهتمة ابلسياحة اعببلية كاإليكولوجية، بشكل مسؤكؿ، كمواكبتها بتقوية الب
هبدؼ توفَت فرص عمل للساكنة احمللية.. كقد خلصنا من تركيب كل تطرقنا إليو خبصوص السياحة اعببلية إُف استنتاج مقًتحات 

ة احمللية اؼبستدامة على كافة اؼبستوايت، االقتصادية، كالثقافية، كالبيئية، إلرساء قواعد اإلقالع السياحي، كتوصيات لتحقيق التنمي
 :كالسياسية، كاالجتماعية، كىي كما يلي 

هتيئػػة اؼبسػػارات السػػياحية الػػيت ذبمػػع حػػوض بػػُت الويػػداف كشػػالالت أكزكد كابقػػي اؼبواقػػع السػػياحية الطبيعيػػة، مػػع تعزيػػز إقبػػاز كىيكلػػة  -
يػػػة كـبيمػػػات االصػػػطياؼ، كتقويػػػة كحػػػدات اإليػػػواء ذات األحجػػػاـ الصػػػغَتة كاؼبتوسػػػطة ، ابؼبواقػػػع ذات اعبػػػذب اؼبنتزىػػػات الطبيعػػػة كاألثر 

 السياحي ابجملاالت اعببلية للجهة. 
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يف من أتىيل قمم اعبباؿ، كهتيئة الغاابت، كضباية اؼبواقع الطبيعية، كاحملافظة على التنوع البيولوجي كالثركات اغبيوانية، مث التنوع الثقا -
خالؿ ضباية النظاـ اإليكولوجي، هبدؼ استقطاب الزكار كالسياح للتنزه، كفبارسة ىواية القنص كالرايضة، طوؿ السنة كدكف انقطاع، فبا 

 سيساىم يف توفَت فرث العمل كربسُت ظركؼ الساكنة احمللية للمجاالت اعببلية. 
اعبوالت السياحية يف قيادة  من أجلتوسيع مؤسسات التكوين اؼبهٍت لتأطَت كتكوين مرشدين كتقنيُت متخصصُت يف السياحة  -

امج كاؼبخططات التنموية. ابإلضافة إُف تنظيم تداريب اعببلية كمتمكنُت من مبادئ كآليات السياحة البيئية، كإشراكهم يف إعداد الرب 
 دكرات تكوينية تتعلق ابلتنشي  السياحي، كحسن االستقباؿ، كفن الطبخ، لفائدة اؼبسؤكلُت عن اؼبأكم كاؼبالجئ اؼبرحلية.

ربتية مالئمة، كفق ـبططات  األنشطة السياحية البيئية اؼبتوسطة كالصغرل، كإقباز ذبهيزات كبنياتتشجيع االستثمار يف اؼبشاريع ك  -
قطاعية، ربًـت تنوع خصوصيات اؼبواقع السياحية، مع تكوين كتنظيم الصناع التقليديُت كإدماجهم يف أحياء كقرل مبوذجية للصناعة 

م يف تقدٔف قيمة كمردكدية، كتنافسية، كإشراكهم يف ىذه الربامج، كيف الفوائد االقتصادية، فبا سيساى التقليدية، أكثر إنتاجية، كصبالية،
 .مضافة لتحقيق التنمية االجتماعية للساكنة احمللية

تقنُت أنشطة الرعي، كإنتاج اػبشب، كالصيد ابجملاؿ الغابوم ابجملاالت اعببلية، فبا سيخفف من الضغ  اؼبمارس على الغاابت كالذم  -
 على إرثها الطبيعي التارىبي مواقعها السياحية اعبذابة.  يهدد بقاءىا، من خالؿ االستعماؿ الرشيد للموارد اليت تزخر هبا كاحملافظة

 .تشجيع القنص السياحي كالرايضات اؽبوائية يف اجملاالت اعببلية، بتشجيع الشركات احمللية لالستثمارات فيو من سبديد الكراء ؼبدة طويلة -
السػػياحية كتػػدعيم األنشػػطة السػػياحية البيئيػػة، مػػن خػػالؿ تشػػجيع تعبئػػة اؼبػػوارد احملليػػة كربسػػيس السػػاكنة احملليػػة كإشػػراكها يف التنميػػة  -

اؼببادرات احمللية بتحفيظ األراضي كتبسي  مساطر اؼبطلوبة يف عمليات إقباز مشركع سياحي بيئػي، كعائػدات سػياحية تسػتغل يف عػُت 
 اؼبكاف، وبقيق فوائد تعود ابلنفع على الساكنة احمللية.

، كمنشػآت سػياحية جديػدة ابلقػرب مػن اؼبواقػع السػياحية تنضػب  ؼببػادئ ضبايػة البيئػة، مػن خػالؿ دعم بناء مالجئ، كمػآكم مرحليػة -
تقدٔف مساعدات تقنية، كلوجيسػتيكية كماديػة، للمقػاكلُت، مػع تشػجيع اعبمعيػات كالتعاكنيػات الػيت هتػتم بتنظػيم اؼبالجػئ اؼبرحليػة، ككػل 

 صنفة اؼبوجودة، كاليت ال تليب صبيع الطلبات. ذلك من أجل تقوية اؼبنشآت اإليوائية اؼبصنفة كغَت اؼب
تطػػوير أسػػاليب كتقنيػػات التسػػويق اإللكػػًتكٓف إبحػػداث مواقػػع الكًتكنيػػة تقػػـو ابلتعريػػف ابؼبواقػػع السػػياحية اعببليػػة كاليكولوجيػػة علػػى  -

يدية احمللية، من أجل لتحسُت مبيعاهتا كإشهار منتوجات الصناعة التقلشبكة االنًتنيت، كالًتكيج ؽبا، كللًتاث احمللي، كنوع من اإليواء، 
 كهبدؼ إنعاش قطاع السياحة اعبهوية، كاالستثمار فيها. كدخل اغبرفيُت كالصناع التقليديُت، كالساكنة احمللية،

التاريخ، كأنشطة ابلذاكرة الشعبية اؼبتجذرة يف أعماؽ  اؼبواسم كاؼبهرجاانت للتعريف ابلقيم الثقافية اؼبتمثلة يف الفلكلور اؼبتنوعتنظيم  -
 موازية لتشجيع السياحة اعببلية كاإليكولوجية هبذه اؼبناطق كعرة االخًتاؽ.
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 خادتة:
كجود مؤىالت قابل ابؼبحاجيات السكاف، ك رمق ك رعوم ىش ال يسد  -اقتصاد زراعيبوجود  للجهة ةاعببلي تاجملاالتتميز 

اؼبواد ك  ،كالقطآف ،كزراعة اغببوب ،، الرعيعلى الفالحة اؼبعيشية ةاعببلي تاجملاالهبذه  ةالفالح قتصرإذ ت غَت مستغلة. يةغنسياحية 
تطلب تدخالت نوعية فبا ي ،تسود أنظمة استغاللية ذات طابع تقليدم، ال تسمح ابستغالؿ كل اإلمكانيات اؼبتاحةحبيث العلفية، 

خدمات ك إرشاد، ك إيواء، ، ك صناعة تقليدية تها، منع أنشطيتنو  الؿاعببلية كاإليكولوجية من خالسياحة  ابإلضافة إُف ،لتنمية الفالحة
خنيفرة، من خالؿ عملية اؼبسح -ىذه الدراسة ىو التعريف ابلسياحة اإليكولوجية ابغبزاـ اعببلي عبهة بٍت مالؿاؽبدؼ من ك  ـبتلفة.

اؼبشاريع الًتابية كشالالت أكزكد، كالدعوة إُف تنفيذ  ألىم اؼبواقع السياحية الطبيعة، كمثاؿ ذلك حبَتة بُت الويداف كخوانق إيبي نيفرم،
تشجيع السياحة الداخلية بشكل أساسي للحد من اؼبوظبية، كإعداد سياسة تسويقية فعالة، ابستعماؿ التقنيات  ا من أجلاؼبستدامة هب

الطبيعية كالتقافية كالبشرية كاػبدمات  "اعباذبية السياحية صبيع اؼبنتجات البيئية كاؼبظاىرلتحقيق اغبديثة يف التشخيص كالتسويق، 
التكميلية اؼبتوفرة داخل اعبهة كىي تشمل خدمات البٌت التحتية ابإلضافة إُف خلي  معقد من اػبدمات كالتيسرات كالتسهيالت اليت 

ليت يبحث عنها السائح، تشمل "صبيع مناطق الًتكيح كالتسلية كاؼبتعة ا 27وبتاجها السائح منذ مغادرتو مكاف مكوثو كحىت عودتو إليو"
تتصف عبذب السياح اليت ك ، كاؼبواقع اإليكولوجية اليت تطرقنا ؽبا، 28كاليت من شأهنا زايدة مستول القناعة كالرضا ابلتجربة السياحية"

كاؼبستقبلي للباحثُت ؽبا القدرة على مواءمة رغبات الطلب اغباِف ، ك "ربقيق اؼبتعة كالتسلية كالًتفيو للمجاميع اؼبشاركة ابألمور اآلتية :
حاجات ورغبات الطلب وتزٌد فً اهتمام  توفَت مستوة مالئم من اػبدمات كالتسهيالت تتوافق مع، ك عن التسلية كاؼبتعة كالًتفيو

ابإلضافة إُف تشجيع االستثمار يف مراكش كفاس، كبو  السياح لعبور ؾباال فق  كليس عطلةسياح للال قضاءضماف لك  ،29السائح"
مع إدكاء الوعي السياحة اإليكولوجية بضماف ربفيزات للمستثمرين، للحيلولة دكف تلوث الوس  الطبيعي ابلنفاايت اليت يلقيها الزكار، 

يف اؼبشاريع السياحية كتتبعو  أبنبية احملافظة على البيئة كالتوازف البيئي من خالؿ ضباية احملميات الطبيعية، كتقييم كقع التأثَت البيئي
ألف السياحة تتأثر " ابلعوامل اػبارجية غَت اؼبتوقعة مثل عدـ االستقرار السياسي بشكل دائمن كمثاؿ ذلك اؼبنتجعات السياحية، 

الستثنائية ، كانتشار األكبئة مثل الظركؼ ا30كالتغَت يف قيمة صرؼ العمالت األجنبية، كارتفاع أسعار الطاقة، كالكوارث الطبيعية"
 حاليا يف صبيع أكباء العاَف. 19 كوفيدالنتشار جائحة 

 

 :البيبليوغرافيا

                                                           
اجلغرافيا السياحية يف القرف الواحد والعشرين؛ منهج وأساليب وحتليل رؤية فكرية جديدة وتركيبة د. بنيل زعل اغبوامده، موفق عدانف اغبمَتم، " -27

 .130، ص : 2006، عماف األردف، ISBN 9957-32-104-8"، الطبعة األكِف، دار كمكتبة اغبامد للنشر كالتوزيع، ردمك منهجية حديثة
اجلغرافيا السياحية يف القرف الواحد والعشرين؛ منهج وأساليب وحتليل رؤية فكرية جديدة وتركيبة . بنيل زعل اغبوامده، موفق عدانف اغبمَتم، " -28

 .130رجع سابق ص : "، ممنهجية حديثة
اجلغرافيا السياحية يف القرف الواحد والعشرين؛ منهج وأساليب وحتليل رؤية فكرية جديدة وتركيبة بنيل زعل اغبوامده، موفق عدانف اغبمَتم، " -29

 .131"، مرجع سابق ص : منهجية حديثة
30 .27 : "، مرجع سابق، صرافية السياحيةمقومات التنمية السياحية يف ليبيا دراسة يف اجلغسعيد صفي الدين الطيب؛ "   
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 يف اجلزائررىاانت األمن البيئي وتداعياتو على حتقيق التنمية ادلستدامة 
 Environmental security stakes and its implications for achieving 

sustainable development in Algeria 

 

 حورية قصعة
 طالبة دكتوراه زبصص عالقات دكلية كتعاكف

 البيئية جامعة قاؼبة اعبزائر ـبرب الدراسات القانونية
guelma.dz-gassaa.houria@univ  

 

 ادللخص
كأحد أىم مضامُت األمن اؼبوسع كبعد من أبعاد   –هتدؼ ىذه الدراسة إُف تسلي  الضوء على تداخل كتشابك قضااي األمن البيئي 

مع متغَت التنمية اؼبستدامة، كرصد أىم التحدايت كالرىاانت اليت يواجهها ىذا  -ملفات السياسة العاؼبية حالياكأبرز األمن اإلنسآف 
 كندرة اإلنتاج كفبارسات اؼبستداـ غَت كاالحتباس اغبرارم كاالستهالؾ البيئي كالتدىور اؼبناخ األخَت على اؼبستويُت احمللي كالوطٍت )تغَت

شأهنا أف تفرز تداعيات على مسار ربقيق االستدامة كخاصة ابلنسبة للدكؿ النامية دبا فيها اعبزائر، كىو ما وبتم اؼبوارد....(؛ كاليت من 
مستمرة مع األخذ بعُت االعتبار أنبية  تكيفية تعلم كعملية بل كوجهة ليس اؼبستدامة التنمية مع يتعامل أف على صانع القرار اعبزائرم
ثَت على العملية التنموية، فبا يتطلب رسم ككضع سياسات كتبٍت اسًتاتيجيات تكوف على درجة عالية من العامل البيئي كدكره يف التأ

 لاللتزامات الفعاؿ التنفيذ أجل من التنمية مسارات تركيز اؼبركنة كالفعالية ؼبواجهة التحدايت كالرىاانت اؼبطركحة يف ىذا اإلطار، كإعادة
 للتحدايت االستجابة عبزائر من تتمكن فلن ،"كاؼبعتاد العمل" هنج البيئية، ألنو يف حالة ما إذا استمر للتحدايت العاؼبية كاغبلوؿ
 الصلة. ذات األخرل العاؼبية كااللتزامات اؼبستدامة التنمية ألىداؼ الفعاؿ التنفيذ تقويض كابلتاِف البيئية،

 اؼبستدامة، الرىاانت كالتحدايت، اعبزائر.: األمن البيئي، االستدامة، التنمية الكلمات ادلفتاحية.

Abstract 

This study aims to shed light on the overlapping and intertwining of environmental 

security issues - as one of the most important implications of expanded security and after 

one of the dimensions of human security and the most prominent global policy files 

currently - with the sustainable development variable, and to monitor the most important 

challenges and stakes that the latter faces at the local and national levels (climate change 

and deterioration Environmental warming, unsustainable consumption, production 

practices, scarcity of resources ....); Which would have repercussions on the path of 

achieving sustainability, especially for developing countries, including Algeria, which 

makes it imperative for the Algerian decision-maker to deal with sustainable 

development not as a destination but as a continuous adaptive learning process, taking 

into account the importance of the environmental factor and its role in influencing the 
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development process. This requires drawing up, developing policies and adopting 

strategies that are highly flexible and effective to meet the challenges and stakes raised in 

this framework, and re-focus development paths for the effective implementation of 

global commitments and solutions to environmental challenges, Because in the event that 

the 'business as usual' approach continues, Algeria will not be able to respond to 

environmental challenges, thus undermining the effective implementation of the 

Sustainable Development Goals and other related global commitments. 

 

Keywords: environmental security, sustainability, sustainable development, stakes and 

challenges, Algeria. 

 

 مقدمة
 -البيئة على كجو اػبصوص ندرة اؼبوارد كتدىور  -ترتكز دراسة األمن البيئي حوؿ فكرة مركزية مفادىا أف اؼبشاكل البيئية 

إال أهنا اكتسبت زطبنا منذ ؛ ىذه األفكار غياب عامل اغبداثة عنعلى الرغم من ك  ،قد تؤدم إُف صراع عنيف بُت الدكؿ كاجملتمعات
اكتسبت العالقة بُت قضااي التغيَت كالتدىور  ، حيثيف أكائل السبعينيات ةالدكلي ةظهور القضااي البيئية على جدكؿ أعماؿ السياس

البيئي ابلنسبة ؼبسألة األمن أنبية متزايدة مع ظهور ربدايت جديدة بعد هناية اغبرب الباردة، حيث أصبحت مسألة العالقة بُت البيئة 
قليدية القائمة على السيادة الوطنية كاألمن اآلف موضع اىتماـ مشًتؾ بُت األكساط العلمية كالسياسية، خاصة كأف اؼبفاىيم األمنية الت
 قد أعيد النظر فيها بعد التغيَتات اليت طرأت على اؼبشهد السياسي األكركيب يف هناية القرف العشرين.

: ةىذا كقد ارتب  مفهـو األمن البيئي اترىبينا ابلصراعات اليت تسببها البيئة بسبب التدىور البيئي يف كاحد أك أكثر من اجملاالت التالي
مت تطوير الفكرة بشكل أساسي من قبل ابحثُت يف  ، كقداإلفراط يف استخداـ اؼبوارد اؼبتجددة، أك التلوث، أك إفقار أقاليم ؿبددة

اـ السياسة الدكلية، كركزت على دكر ندرة اؼبوارد اؼبتجددة مثل األراضي الزراعية كالغاابت كاؼبياه كاألرصدة السمكية، كمت تكريس االىتم
النظرم للمسارات غَت اآلمنة احملتملة، بدءنا من الندرة كصوالن إُف اندالع العنف، كابلتاِف هتديد اؼبسار التنموم للدكؿ، فبا  للتحليل

 دفع ابلفواعل على اؼبستويُت احمللي كالدكِف إُف الًتكيز على القضااي البيئية كمحور من ؿباكر ربقيق االستدامة.
ؼببدكلة لتحقيق استدامة اؼبسار التنموم إال أهنا تواجو ربدايت كرىاانت خاصة ما تعلق ابلعامل البيئي، اعبزائر كعلى الرغم من اعبهود ا

كاليت من شأهنا أف تشكل عائقا لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة، خاصة يف ظل غياب أك تغييب قضااي األمن البيئي عند رسم السياسات 
 اؼبتعلقة ابلعملية التنموية.

  لبحثية إشكالية رئيسة ؿبورىا التساؤؿ التاِف:تطرح ىذه الورقة ا
يف ظل الرىاانت كالتحدايت اليت تطرحها قضااي األمن البيئي على تفعيل اؼبسار التنموم يف اعبزائر ما ىي أىم اؼبيكانيزمات كاآلليات  

 اليت من شأهنا مواجهة التحدايت اؼبطركحة كربقيق األىداؼ اؼبرجوة؟
ت فدىاها ماًلي:واعخماصا على هظه ؤلاشكا   لُت فئهه ؾُجغي الاؾدىاص على فغضُت مغكٍؼ

كلما كاف ىناؾ كعي لدل صانع القرار أبنبية كؿبورية األمن البيئي كعامل لتفعيل اؼبسار التنموم، كلما كاف ىناؾ توجو لتبٍت آليات 
 التنموية.كسياسات تكوف أكثر قدرة كفعالية على ربقيق االستدامة البيئية كتفعيل العملية 
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 كمت تقسيم الدراسة إُف:

 مطلب األمن البيئي وانعكاساتو على حتقيق التنمية ادلستدامة احملور األوؿ: 
 ربتل قضااي األمن البيئي يف الوقت الراىن صدارة ملفات السياسة الدكلية ابعتباره يشكل هتديدا مشًتكا كمطلبا عاؼبيا، نظرا ؼبا تفرزه

قيق كتفعيل استدامة اؼبسار التنموم من جهة كربقيق األمن القومي من جهة أخرل، كىو ما سنحاكؿ ـبرجاتو من انعكاسات على رب
 التطرؽ لو من خالؿ ىذا احملور.   

 أوال: األمن البيئي: دراسة يف ادلفهـو والتطور

 كاألمن(، البيئة القوة كالغموض)على نفس الدرجة من  بُت مفهومُت ـبتلفة كمتعددة، كونو نتاج الدمج معاف لو البيئي األمن مفهـو
 اؼبفهومُت. ىذين دراسة يف تساىم اليت الفكر كمدارس العديد من التخصصات كما أنو يدخل يف صلب

 مفهـو األمن البيئي .1
 اؼبًتاب  البشرم لعنصره كابلتاِف اغبيوم للمحي  الوظيفية للسالمة البشرية للتهديدات االستباقي على أنو التقليل البيئي األمن يعرؼ

(Glenn, Gordon, & Perelet, December 1998, p. 16). 

 ، يغطي نطاؽ األمن البيئي صبيع اؼبشكالت اؼبرتبطة حبماية البيئة كاستخدامهاArthur Westingككفقنا لػ 
(WESTING, 1991, p. 130) ، كابلتاِف يبكن أف يتعرض ىذا األمن للخطر بسبب أعماؿ التخريب )اغبرب كاإلرىاب

 البيئي( أك التلوث اؼبفرط أك االستغالؿ غَت اؼبستداـ للموارد، ككذلك التدخل البشرم الدائم يف بعض اؼبناطق ذات اغبساسية العالية يف
 .اعبانب البيئي

الطبيعة قصَتة كطويلة األجل، كالتهديدات اليت من صنع اإلنساف يف الطبيعة، كتدىور البيئة يستلـز األمن البيئي ضباية الناس من أضرار 
من قبل برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي يف تقرير التنمية البشرية، كالذم حدد  1994الطبيعية، كقد مت استخداـ اؼبصطلح رظبينا يف عاـ 
ن العاؼبي كالبشرم )كالنطاقات الستة األخرل ىي األمن االقتصادم كاألمن الغذائي األمن البيئي ابعتباره أحد النطاقات السبعة لألم

 كأمن اجملتمع كاألمن الصحي كاألمن السياسي كاألمن الشخصي(، كيتكوف األمن البيئي من ثالثة مكوانت: 

 االستخداـ اؼبستداـ للموارد اؼبتجددة كغَت اؼبتجددة؛ 
  من أجل منع التلوث من إعاقة التجدد الطبيعي؛ -بة اؽبواء كاؼباء كالًت  -ضباية العناصر 
 ،اغبد األقصى من اؼبخاطر اؼبصاحبة لألنشطة الصناعية 

ىو اغبجم احملتمل للتهديدات اؼبطركحة، كاغباجة لتعبئة كابلتاِف فإف السبب الواضح لوضع القضااي البيئية يف جدكؿ األعماؿ األمٍت 
 استجاابت عاجلة كغَت مسبوقة ؽبم. 

 ظهور مفهـو األمن البيئي .2
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منذ أكثر من قرنُت من الزماف،   Rousseau  Jean-Jacques  جاف جاؾ روسوكفقا لنظرية العقد االجتماعي اليت طورىا 
بشكل ك  ،األمن منذ ذلك اغبُتكقد ارتب  ىذا  ،من أجل زايدة أمنهم -الدكلة  -شكل البشر أنفسهم طواعية يف ىيئة سياسية 

 .Frédérick, 1993, p) ضبايتها الداخلية من أم سبرد كضبايتها اػبارجية من أم اعتداءعن  طريق  الدكلةأساسي ببقاء 
"األمن القومي"، كالذم مت تعزيزه ابلضركرة على مر القركف من خالؿ ترسيخ سيطرة الدكلة الفعلية  لتتشكل بذلك مرتكزات  ،(754

 على احتكار العنف على أراضيها كبواسطة منافسة عسكرية يف األساس على الساحة الدكلية بُت الدكؿ.

آلف ربتل مكانة مهمة للغاية يف اغَت العسكرية لألمن األبعاد ذىبوا إُف أف    يف التحليل االسًتاتيجيصُتاؼبتخصكابلرغم من ذلك فإف 
النهج التقليدم كاػبركج عن قادىم ذلك يف الثمانينيات إُف إعادة تعريف مفهـو األمن القومي من أجل توسيع نطاقو، ، ك سلوؾ الدكلة

كاف البد من التوصل إُف ، فديداتكلكن أيضنا للحلوؿ اؼبتاحة ؼبواجهة الته ؛الذم يعكس تصورنا ضيقنا للغاية ليس فق  للمشكالت
نوعية إُف هتديد   داخل الدكلة  عمل أك سلسلة من األحداث يؤدمتعريف أكسع نطاقا يراعي كجود هتديد لألمن القومي دبجرد أف 

 .(Ullman, 1983, p. 133) اإلضرار دبستول الرفاهحياة السكاف أك 

نتيجة  اف ىذا الظهور حتميناكقد ك ،ظهر مفهـو األمن البيئيمفهـو األمن،  اؼبناقشات اليت دارت حوؿ جهود إعادة تعريفيف سياؽ 
زايدة  سبثال يف:  عامالف حاظباف يف ظهور اؼبفهـو رصد ، ليتماالخًتاؽ اؼبذىل للقضااي البيئية يف صبيع االىتمامات الوطنية كالدكلية

 دـ استقرار آليات اإلدارة البيئية الدكلية.حدة التهديد البيئي كع

 لألمن أساسية عناصر الطبيعية اؼبوارد كضباية االستدامة أصبحت حيث كالعشرين اغبادم القرف يف جديدنا معٌت البيئي األمن اكتسب
 مرتب  أنو على البيئي األمن إُف ينظر القومي األمن ؾبتمع كاف الباردة، اغبرب بعد ما حقبة أكائل اػبارجية، كيف كالسياسة القومي
 النوكية األسلحة نتيجة كاالقتصاد اإلنساف لصحة يشكل هتديد أنو على أك السابقة السوفيتية العسكرية األنشطة عن الناجم ابلتلوث
 اؼبواد استخداـ من التدرهبي التخلص كيفية على الًتكيز الصناعي، فبا طرح ضركرة كالتلوث صحيح غَت بشكل صيانتها مت اليت

 .الصرؼ مياه إُف اؽبواء تلوث من تًتاكح اليت للحدكد العابر التلوث قضااي معاعبة ككيفية لألكزكف اؼبستنفدة

 إُف الوصوؿ حوؿ النزاعات على البيئية القضااي تركزت اؼبتحدة، للوالايت القومي األمن اسًتاتيجية يف مرة ألكؿ تضمينها مت عندما
 التعاكف على الًتكيز انصب مث اؼبتحدة، للوالايت القومي األمن مصاٌف أضعفت اليت الصراعات كىي عليها السيطرة أك الطبيعية اؼبوارد

 أصحاب بُت التواصل كتعزيز ،(القانوٓف غَت األشجار كقطع اعبائر الصيد مثل) الوطنية عرب البيئية اعبريبة ؼبنع البلداف بُت اإلقليمي
 األمراض، كتنشر الزراعي، اإلنتاج تعطل الفيضاانت اؼبثاؿ سبيل فعلى أفضل، بشكل كمعاعبتها البيئية الكارثة عواقب كفهم اؼبصلحة،
 تفرز كقد األجل، قصَت ؿبلي حدث ؾبرد من أكثر فهي الوطنية، اغبدكد عرب اعبماعية البشرية اؽبجرة كتفرض التحتية، البنية كتدمر

 على اختالؼ تصنيفها. القومي للدكؿ لألمن األجل طويلة خطَتة هتديدات
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 البشرم الوضع مستول رفع يف ربوؿ نقطة دبثابة 1994 لعاـ اإلمبائي اؼبتحدة األمم برانمج عن الصادر البشرية التنمية تقرير كقد كاف
 عرضة أكثر اغبكومات جعل خالؿ للدكؿ من األمنية اؼبصاٌف على متزايد بشكل كالدكِف، كتؤثر القومي ابألمن تتعلق مسألة ابعتباره

 .الشحيحة اؼبوارد على لالستقرار اؼبزعزعة كالصراعات اؼبتطرفة لأليديولوجيات

 يف البيئية اؼبفاىيم بدمج( DOD) األمريكية الدفاع كزارة قامت الوقائية، الدفاعية إسًتاتيجيتها من ككجزء التسعينيات منتصف يف
 اؼبشاركة نطاؽ توسيع إُف اغباجة كتقليل اإلقليمية، التوترات فتيل كنزع االستقرار، لتعزيز فرصنا أيضنا الدفاع كزارة كرأت زبطيطها،
البيئية،  القضااي تعاًف مبادرات األخرل الفيدرالية الوكاالت طورت الدكؿ، كما بُت البيئي األمٍت التعاكف خالؿ من األمريكية العسكرية
 على ركزت كاليت  البيئة، ضباية خالؿ من القومي األمن تعزيز بعنواف البيئي لألمن اسًتاتيجية األمريكية البيئة ضباية ككالة ككضعت
 اإلندكنيسية الغاابت حرائق ىاييت؛ غاابت تدمَت اػبارج: تشَتنوبيل؛ يف األمريكية اؼبصاٌف هتدد أف اؼبمكن من كاف اليت البيئية القضااي
 اؼبخابرات ككالة ، أنشأت1991 عاـ الكويت نف  كحرائق التنفسي؛ اعبهاز أمراض من حالة مليوف 20 من أكثر يف تسببت اليت

 مراكز األمريكية الطاقة كزارة كأنشأت الدكِف، اجملتمع إُف البياانت كتقدٔف البيئية األمور لتتبع البيئي اؼبركزية اؼبخابرات مركز مدير اؼبركزية
 لالستثمار كحوافز كمعايَت تفويضات 2007 لعاـ الطاقة ككفاءة ستهلكاؼب كضباية اؼبتجدد الوقود قانوف البيئي، كما قدـ األمن أحباث
 تتعلق كمسألة أيضنا الشماِف القطب يف اؼبناخ تغَت أتثَتات بشأف ـباكؼ أثَتت 2009 نوفمرب الطاقة، كيف كفاءة زايدة يف كالبحث
 .(Butts, Goodman, & Nugent, 2016) جيتس روبرت األمريكي آنذاؾ  الدفاع كزير قبل من القومي ابألمن

 الدكلية كاؼبؤسسات للوكاالت اعبماعية اعبهود على يعتمد كمستمرنا شامالن  تعاكنينا هنجنا اؼبستقبلي البيئي األمن ضماف كعليو سيتطلب
 .اػباص كالقطاع

 2015 عاـ بعد دلا التنمية خطة يف اثنيا: مركزية القضااي البيئية

  2013 اؼبتحدة لألمم العامة للجمعية اػبتامية ك كذلك الوثيقة" للجميع كريبة حياة" اؼبتحدة لألمم العاـ األمُت تضمن كل من تقرير
 طبسة أىم من كواحدة االستدامة على ، كما مت الًتكيز2015 عاـ بعد ما أعماؿ جدكؿ صميم يف اؼبستدامة التنمية كضع اغبث على
 كعلى اغبوكمة، مستول على - اؼبتكاملة كاؼبؤشرات األىداؼ من ؾبموعة كىو ما دفع القًتاح التنمية، عجلة لدفع مطلوبة ت ربوالت
 البيئية. ابالستدامة تتعلق اليت - الشاملة كاؼبواضيع القطاع مستول

 ترتكز على للتنمية، جديدة مباذج إُف اغباجة على 2050 عاـ حىت كالتنمية االقتصادم التعاكف ؼبنظمة البيئية التوقعات كما سبحوت
 لنماذج اؼبستقبلية كاالقتصادية كالبيئية االجتماعية كالفوائد التكاليف االعتبار الطبيعية، مع األخذ يف البيئة مع كالتفاعل اإلنساف رفاىية
 اؼبوارد على العاؼبي الطلب كذلك يف ظل تزايد السياسة، يف تغيَت كبدكف استدامة كأكثر بديلة خيارات مقابل للنمو اؼبعتادة األعماؿ

 نفسها. ذبديد على البيئة قدرة الطبيعية،دبا يتجاكز أحياان

 التنوع ندرة اؼبياه، إضافة إُف تزايد تراجع مستوايت من تعآف مناطق يف إضايف شخص مليار يعيش أف اؼبتوقع من  2030 عاـ حبلوؿ 
  2050 عاـ كحبلوؿ األساسية،أك قد يؤدم إُف فقداهنا، البيئية النظم خدمات ينعكس على فبا  ٪10 بنسبة لألرض البيولوجي العاؼبي
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 اؼبرتبطة اؼببكرة للوفيات العاؼبي العدد من كالصناعة النقل من اػبطرة اؽبوائية االنبعااثت ىناؾ مؤشرات على امكانية ارتفاع نسبة
، شخص مليوف 3.6 إُف جوان  احملمولة ابعبسيمات ضعف النسبة اغبالية، كما  أف قصور كفشل االسًتاتيجيات  من أكثر أم سنواين

العاؼبية سيؤدم إُف ارتفاع نسبة  اغبرارم االحتباس غازات انبعااثت الدكلية كأحياان غياب اؼبركنة يف التعامل مع القضااي البيئية كربديدا
 درجة مئوية حبلوؿ 6 إُف 3 من العاؼبية اغبرارة درجة متوس  زايدة ، إضافة إُف2050 عاـ حبلوؿ٪  50 دبا يقارب ىذه االنبعااثت

 .(OECD, 2015) حدة أكثر طبيعية كوارث حدكث يف بدكره يساىم فبا القرف اغباِف، هناية

 األرض نظاـ عمليات يف كمفاجئة النطاؽ كاسعة تغيَتات" حدكث إُف" البيئية الكواكب حدكد" على الضغ  من اؼبزيد يؤدم 
كالتنمية،  النمو أسس تقويض يف ابلفعل الضغوط ىذه بدأت كاؼبستقبلية، كلقد اغبالية األجياؿ رفاىية عليها تعتمد اليت" األساسية
كالتنمية،  االقتصادم التعاكف منظمة اقتصادات يف٪ 2 بػ مقارنة النامية البلداف ثركة ٪ من26 اؼبتوس  يف الطبيعية األصوؿ حيث سبثل

 مستوايت الدخل اؼبنخفض تقوض بينما كفقداهنا، الطبيعية األصوؿ إدارة لسوء النامية البلداف تعرض قابلية على الضوء يسل  كىذا
 النامية البلداف حكومات من العديد تسعى البيئية، حيث اؼبخاطر مع التكيف على قدرهتا اؼبؤسسي كعدـ االستقرار كأحياان الفساد

 بسبب التحدم كيزداد السريع، اغبضرم كالتوسع السكآف النمو سياؽ يف الغذائي كاألمن كالطاقة النظيفة اؼبياه إُف الوصوؿ لضماف
 النمو سيؤدم إُف تراجع مستوايت احمللي، اؼبستول التغيَتات اؼبناخية على البيولوجي، التنوع كفقداف اؼبتزايدة، العاؼبية البيئية اؼبخاطر

 .كرفاىو اإلنساف بصحة الضرر كإغباؽ االقتصادم

 اؼبركزية االىتمامات أحد ابعتباره كاسع نطاؽ على عليو متفق أمر للموارد اؼبستدامة كاإلدارة البيئة كضباية التنمية بُت التوفيق كعليو فإف
 اؼبوارد استمرار ضماف مع االقتصادم النمو تعزيز تتطلب اؼبستدامة التنمية يؤكد على أف كىذا ،2015 عاـ بعد ؼبا التنمية ػبطة

 الرفاه. عليها يعتمد اليت البيئية كاػبدمات اؼبوارد توفَت يف الطبيعية

 احملور الثاين: رىاانت األمن البيئي على استدامة ادلسار التنموي يف اجلزائر

تضررت طبقة األكزكف حيث  ،نشطة البشريةتتغَت بيئة األرض على صبيع اؼبستوايت من احمللية إُف العاؼبية، إُف حد كبَت بسبب األ 
stratospheric ozone  ،إضافة إُف بركز ، أم كقت مضى ارتفاع درجة حرارة اؼبناخ دبعدؿ أسرع من كما عرفت الفًتة الراىنة

مساحات شاسعة  ، كندرة اؼبياه، كتضررالتنوع البيولوجي، كتراجع مصائد األظباؾ يف معظم ؿبيطات العاَف، كتلوث اؽبواء ـباطر تتعلق
يرجع جزء كبَت من ىذا التدىور البيئي إُف اإلنتاج كاالستخداـ غَت اؼبستدامُت للطاقة كاؼبياه كالغذاء كاؼبوارد من األراضي الزراعية...ك 

ة يف ظل خاصاعبهود اؼببذكلة للتخفيف من حدة الفقر كربفيز التنمية اؼبستدامة،  ما  ستنعكس تداعياتو على ، كىولالبيولوجية األخر 
، كىو ما عواقب أكثر خطورةتكوف ؽبا من اؼبرجح أف  ئيالبي ما يتعلق ابلعاملالتغَتات اؼبستقبلية اؼبتوقعة في كجود مؤشرات على أف

 ينطبق بدكره على الوضع يف اعبزائر.

 أوال: على ادلستوى احمللي
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ي كتداعياهتا على اؼبسار التنموم، كسنحاكؿ رصد أىم ىذه تعرؼ اعبزائر ؾبموعة من الرىاانت كالتحدايت اؼبتعلق بقضااي األمن البيئ
 التحدايت من خالؿ:

 التصحر 
كزايدة نسبة  العاؼبية اغبرارة درجات ارتفاع نظرا لألبعاد اػبطَتة لظاىرة التصحر على اؼبدل البعيد فقد شكلت قضية استعجالية، فمع

 تفسَتات تتنوع ح الزراعية، كابلرغم من  لألراضي الدائم كالتدىور للتصحر، عرضة الكوكب من أكرب جزء يصبح النمو الديبوغرايف،
 اؼبعركفة اؼبتغَتة أك اؼبنخفضة األمطار ذات اؼبناطق يف اإلنساف يسببو الذم األراضي تدىور حوؿ يًتكز االىتماـ فإف التصحر، مصطلح
 مساحة من اؼبائة يف 40 من أكثر اعبافة األراضي ىذه سبثل الرطبة، حيث كشبو القاحلة كشبو القاحلة األراضي: اعبافة األراضي ابسم
 .العاَف يف األرض سطح
اؼبواشي،  كتربية كالزراعة كالتعدين التحضر ذلك يف العوامل دبا من بعدد مدفوعنا يكوف أف إُف التدىور ىذا يبيل اؼبتحدة لألمم كفقنا
 ابرزا حيث دكرنا أيضنا اؼبناخ تغَت احملاصيل، كما يلعب األخرل، كاستنزاؼ كالنبااتت األشجار إزالة يتم األنشطة ىذه سياؽ يف حيث
  . النبااتت مبو إعادة أك ابؼبياه االحتفاظ على األرض قدرة كعدـ الًتبة آتكل يف اعبفاؼ، فبا ينتج عنو ـباطر من يزيد

 التلوث البيئي 
يعد التلوث دبختلف أشكالو كمستوايتو من أبرز التحدايت كالرىاانت اليت تواجهها اعبزائر خاصة التلوث اعبوم كالذم يعترب نتاجا عن 

حالة التهاب  353000قطاع النقل كحرؽ نفاايت البلدية كاؼبنشآت الصناعية خاصة يف اؼبدف الكربل، حيث يتسبب سنواي يف 
 .(165، صفحة 2017)طواىرية،  من الناتج احمللي اػباـ  % 0,9البيئية كبو  شعيب ...، كقد بلغت الكلفة

 على ادلستوى العادلياثنيا: 

تتشابك التحدايت كالرىاانت البيئية على اؼبستول العاؼبي، حيث تساىم الدكؿ الصناعية بنسبة أكرب يف الضغوط البيئية كتسريع ردكد 
كيف ظل عاَف  ..الفعل يف أجزاء أخرل من العاَف من خالؿ اعتمادىا على الوقود األحفورم كمنتجات التعدين كالواردات األخرل.

سواء بشكل مباشر من خالؿ أتثَتات التغَتات  ؛شديد الًتاب  يصبح الشعور ابلتغَتات يف أجزاء أخرل من العاَف أقرب إُف الوطن
 .البيئية العاؼبية، أك بشكل غَت مباشر من خالؿ الضغوط االجتماعية كاالقتصادية اؼبكثفة

 تغيًن ادلناخ .1
منذ الثورة الصناعية يف الغالب بسبب األنشطة يف الربكز  تكوين الغالؼ اعبوم كمناخ األرض بدأت  اؼبخاطر كالتهديدات اؼبتعلقة ب

زاد تركيز اثٓف أكسيد الكربوف يف الغالؼ اعبوم أبكثر من  العاؼبي، حيثك  اإلقليمي كىو ما شكل هتديدا مشًتكا لألمنالبشرية، 
درجة ارتفع متوس  كما ،  كيرجع ذلك أساسنا إُف احًتاؽ الوقود األحفورم كإزالة الغاابت الثورة الصناعية٪ منذ حقبة ما قبل 30

درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة  0.75عاـ بنحو  1000نسبينا ألكثر من تعرؼ استقرارا اليت كانت ك -حرارة السطح العاؼبية 
 ـ2100إُف  ـ2000 خالؿ الفًتة اؼبمتدة من درجة مئوية إضافية 6.4-1.2كمن اؼبتوقع أف تزداد دبقدار  ،درجة مئوية 1.0إُف  -
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ارتفاع درجة حرارة مناطق اليابسة بشكل ملحوظ أكثر من احمليطات كارتفاع درجة حرارة القطب الشماِف أكثر من اؼبناطق   ظليف
 .(Brundtland & others, 2016, p. 11) اؼبدارية

 يف مقابل البفاض نسبة التساق من اؼبرجح أف يزداد ىطوؿ األمطار يف خطوط العرض العليا كاؼبتوسطة كيف اؼبناطق االستوائية، كما 
سيزداد اإلجهاد  ، ىذا من جهة كمن جهة أخرلالتبخر يف صبيع خطوط العرض زايدة مستول ابلتزامن مع يف القارات شبو االستوائية
العاؼبي  كيف ظل االحًتار ،اعبفاؼ ـباطراؼبياه فبا يزيد من  اليت تعرؼ ندرة يف نسبةاالستوائية كغَتىا من اؼبناطق اؼبائي يف اؼبناطق شبو 

 التناقض اغباِف بُت اؼبناطق الغنية ابؼبياه كالفقَتة ابؼبياه يف العاَف. ك  سيؤدم إُف توسيع الفجوة

نطاؽ كاسع لتنعكس  على، كستمتد تداعياتو كاف عليو خالؿ القرف اؼباضيمن اؼبتوقع أف يتغَت مناخ األرض دبعدؿ أسرع فبا  كعليو 
اؼبياه العذبة كاألغذية كاأللياؼ كالنظم اإليكولوجية الطبيعية كالنظم الساحلية كاؼبناطق اؼبنخفضة كصحة اإلنساف كالنظم ـبزكف  على

يتم فقداف التنوع البيولوجي على اؼبستول اعبيٍت كمستول األنواع   دبا يف ذلك اعبزائرعلى سبيل اؼبثاؿ يف صبيع أكباء العاَف  ،االجتماعية
التأخَت ابلتجاكز اؼبعتدؿ غبمل الكربوف اؼبستداـ إُف سلسلة من ، كما سيؤدم كاؼبناظر الطبيعية، كتتدىور النظم اإليكولوجية كخدماهتا

تشمل ذكابف الصفائح اعبليدية يف جرينالند كغرب أنتاركتيكا فبا يؤدم إُف ارتفاع مستول سطح البحر لعدة كاليت األحداث الكارثية 
 .انبعااثت كبَتة من غاز اؼبيثاف ينتج عنوذكابف الًتبة الصقيعية فبا إضافة إُف أمتار؛ 

 رهانات تتعلك بثالثية أمون الطالة، الماء والغذاء .2

مثل أتثَتات تغَت اؼبناخ، كفقداف التنوع البيولوجي، كاإلفراط يف استخداـ اؼبوارد الطبيعية كالقضااي البيئية  يةترتب  التحدايت البيئية العاؼب
 ، ابإلضافة إُفقضااي أمن اؼبوارد كاالستقرار السياسي تشكل كالصحية ارتباطنا كثيقنا بقضااي الفقر كاستدامة النظم البيئية، كابلتاِف

استقرار  تراجعنافسة الشاملة على اؼبوارد الطبيعية كاليت قد تشتد نتيجة لزايدة الطلب، كالبفاض اإلمدادات، ك اؼبك الضغ  كعدـ اليقُت 
 اإلمدادات إُف زايدة الضغ  على النظم البيئية على مستول العاَف، كخاصة قدرهتا على ضماف استمرار األمن الغذائي كالطاقة كاؼبياه.

٪ حبلوؿ عاـ 70بنسبة  (، يبكن أف ينمو الطلب على الغذاء كاألعالؼ كاأللياؼFAOلألمم اؼبتحدة )كفقنا ؼبنظمة األغذية كالزراعة 
على سبيل اؼبثاؿ البفضت ، فأصبحت ىشاشة أنظمة الغذاء كاؼباء كالطاقة العاؼبية كاضحة خالؿ السنوات األخَتة فقد، 2050

كتتوقع  ،1998ىكتار يف عاـ  0.26إُف  1962كتار يف عاـ ى 0.43األراضي الصاغبة للزراعة للفرد على مستول العاَف من 
، إذا َف يتم الشركع يف إجراء تغيَتات 2030عاـ  يف هناية٪ سنواين 1.5منظمة األغذية كالزراعة أف تنخفض ىذه القيمة أكثر بنسبة 

 .( FAO, 2009) على مستول السياسات اؼبنتهجةكبَتة 
دبا  ٪ خالؿ العشرين عامنا القادمة40( أف يرتفع الطلب العاؼبي على الطاقة بنسبة IEAتتوقع ككالة الطاقة الدكلية ) جهتهاكمن 

أزمة من حذرت ككالة الطاقة الدكلية حيث  يستدعي ضركرة إعادة رسم كىندسة سياسات تتماشى مع الرىاانت كالتحدايت اؼبطركحة،
ستثمار يف كفاءة الطاقة كالطاقات إُف فتح اجملاؿ أماـ اال اللجوء فبا وبتم ،ب على اؼبدل الطويلطاقة عاؼبية بسبب ارتفاع الطل

مع األىداؼ دبا يتوافق اؼبتجددة كالبٌت التحتية اعبديدة لتحقيق االنتقاؿ إُف نظاـ طاقة منخفض الكربوف ككفاءة يف استخداـ اؼبوارد 
 .البيئية طويلة األجل
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يشَت أحد التقديرات إُف أنو يف حيث  ،خالؿ العقود القادمة  هتديدا ىو األكثر أمن اؼبوارد اؼبائية ك فإفكعلى الرغم من ذللكن 
، كأكثر من 40عامنا فق  يبكن أف يكوف الطلب العاؼبي على اؼبياه أعلى بنسبة  20غضوف  ٪ أعلى يف أسرع 50٪ فبا ىو عليو اليـو

٪ من أنظمة األهنار الكبَتة يف 60أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي فإف التدفق يف أكثر من  ككفقنا لتقدير حديث أعدتو ،البلداف النامية
غالبنا ما تكوف أنظمة البنية التحتية للمياه قديبة كىناؾ نقص يف اؼبعلومات حوؿ األداء ، كمن جهة أخرل فتغَت بشكل كبَتتالعاَف قد 

مليار دكالر أمريكي للحفاظ على خدمات  772 إُف ما يقاربسنوم الستثمارم االحتياج االمتوس   ، كقد كصلالفعلي كاػبسائر
على فاحتمالية غبدكث آاثر مضاعفة إلمدادات الغذاء كالطاقة،  فبا ىبلق ،2015عاـ  مع هناية اؼبياه كالصرؼ الصحي حوؿ العاَف

 environmental challenges in a) الشاملة سبيل اؼبثاؿ خفض اإلنتاج الزراعي فبا قد يؤدم إُف تقليل اؼبركنة االجتماعية
global context, 2020). 

 اجلزائرالتنمية ادلستدامة يف  فعيل مسارآليات مواجهة رىاانت األمن البيئي وتاحملور الثالث:  

 البيئي، كالتهجَت اؼبستدامُت، غَت كاإلنتاج االستهالؾ مثل كالبيئة كاالقتصاد اجملتمع على تؤثر اليت البيئية التحدايت من العديد ىناؾ
 كفقداف كاؽبجرة، كالبطالة، الطاقة، أمن كانعداـ اآلمنة، غَت النانوية كاؼبواد كالًتابية، الرملية كالعواصف اؼبيكركابت، مضادات كمقاكمة
 .كغَتىا كالفيضاانت اغبرائق مثل الطبيعية كالكوارث كالتلوث، البيولوجي، التنوع

 الرملية العواصف يف يتسبب الذم كالتصحر األراضي إدارة سوء مثل إليها االلتفات يتم َف كلكن األمد طويلة التحدايت ىذه بعض
أما حتمية  اؼبدٓف كاجملتمع األعماؿ كقطاع الوطنية ما يضع اغبكومات كىو يتميز خباصية الثبات، بعضها أف حُت كالنزكح، يف كالًتابية
من أىم اآلليات اليت من شأهنا مواجهة تداعيات التهديدات، ك  ؽبذه مبتكرة ككضع سياسات للتصدم اسًتاتيجيات كأساليبتبٍت 

 رىاانت األمن البيئي على التنمية اؼبستدامة مايلي:

  أوال: االقتصاد األخضر

 النامٌة؟ للبلدان مهم هو ولماذا األخضر النمو هو ما

أمثل عن االقتصاد البٍت من حيث القدرة على احملافظة على اؼبوارد الطبيعية كاستعادهتا كاالستفادة من االقتصاد األخضر بديل يشكل 
 ذبارب بعض الدكؿ يف ىذا اجملاؿ خاصة التجربة الصينية.

 ركائزه عرب للقياس كقابل ملموس تقدـ لتحقيق كمرانن  عملينا هنجنا يوفر إنو بل اؼبستدامة التنمية عن بديالن  األخضر ال يعترب االقتصاد
 على الكاملة االقتصادية إمكاانهتا توفَت على الطبيعية األصوؿ قدرة ضماف على األخضر النمو اسًتاتيجيات كالبيئية، كتركز االقتصادية
 الالـز اؼبرف البيولوجي كالتنوع ، كاؼبياه النظيف اؽبواء - اغبرجة اغبياة دعم خدمات توفَت اإلمكاانت ىذه كتشمل مستداـ، أساس
 اإلنساف. كصحة الغذاء إنتاج لدعم
 كالزراعة الطاقة متطلبات تلبية يف االستثمار قرارات من العديد تقييم كيعيد التقليدم النمو مبوذج صياغة األخضر االقتصاد مفهـو يعيد
 "كسيلة أنو على االقتصاد األخضر( OECD) كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة تعرؼ االقتصادم، للنمو الالزمة كاؼبوارد كاؼبياه
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 كيف "، رفاىيتنا عليها يعتمد اليت البيئية كاػبدمات اؼبوارد توفَت يف الطبيعية األصوؿ استمرار ضماف مع كالتنمية االقتصادم النمو لتعزيز
 قتصاداؽبدؼ الشامل لاليتمثل و  كالرفاىية، اإلنتاج مكاسب جٍت ضماف يف مهمنا دكرنا الطبيعي اؼباؿ رأس يلعب  اؼبفهـو ىذا

 OECD, Green Growth and Developing) األخضر يف إنشاء اغبوافز أك اؼبؤسسات اليت تزيد الرفاىية من خالؿ
Countries CONSULTATION DRAFT, 2012, p. 09): 

 ؛ربسُت إدارة اؼبوارد لزايدة اإلنتاجية 
  ؛االقتصادم على القياـ بو حيث يكوف فيو أفضل فائدة للمجتمع على اؼبدل الطويلتشجيع النشاط 
 ؛إهباد طرؽ جديدة لتحقيق اؽبدفُت اؼبذكورين أعاله، أم االبتكار 
 .التعرؼ على القيمة الكاملة لرأس اؼباؿ الطبيعي كعامل إنتاج إُف جانب السلع كاػبدمات األخرل 

 ،لى سياستو كإعداداتو اؼبؤسسية، كمستول التنمية، كاؼبوارد اؼبتاحة كنقاط الضغ  البيئية اػباصةيعتمد زبضَت مسار مبو االقتصاد عك 
، لذلك ؾبموعة كاسعة جدنا من السياسات، كليس فق  السياسات "اػبضراء" التقليديةترتكز على إجراءات انتهاج تطلب كما ي

الفقر أمرنا مهمنا لتكييف ىذا اإلطار مع البلداف الناشئة كالبلداف  األخضر كأىداؼ اغبد من االقتصادسيكوف التوفيق بُت سياسات 
كذلك  ،(MDGsيف دفع التقدـ كبو ربقيق األىداؼ اإلمبائية لأللفية ) كمن بينها اعبزائر، حيث يشكل ىذا النم  آلية ؿبورية النامية

 :من خالؿ

 ؛بنية ربتية أكثر كفاءة للمياه كالطاقة كالنقل 
  ؛اغبالة الصحية اؼبرتب  ابلتدىور البيئيالتخفيف من سوء 
 ؛إدخاؿ تقنيات فعالة يبكن أف تقلل التكاليف كتزيد اإلنتاجية مع زبفيف الضغ  البيئي 

 :(26، صفحة 2014)قباتى، فيفرم  كيبكن رصد مؤشرات االقتصاد األخضر من خالؿ
 كمنها حصة الناتج القطاعي أك التجميعي أك العمالة، ككذلك حصة االستثمارات القطاعية  :اؼبؤشرات االقتصادية

اليت تفي ابؼبعايَت ، ك أك التجميعية اليت تسهم يف كفاءة استخداـ اؼبوارد كالطاقة أك يف زبفيض النفاايت كالتلوث
 اؼبقررة بشأف القابلية إُف االستدامة.

 ط االقتصادم كيشمل كفاءة استخداـ اؼبوارد أك مستول التلوث، كاليت يعرب عنها اؼبؤشرات البيئية:اؼبتعلقة ابلنشا
  بكمية اؼبياه أك الطاقة اؼبستخدمة إلنتاج كحدة بعينها من الناتج احمللي.

  .مؤشرات بشأف الرفاه االجتماعي كمسار التقدـ 

 اثنيا: الطاقات البديلة

، طاقة نظيفة كغَت ملوثة للبيئة فبا يكسبها أنبية ابلغة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ىااالىتماـ أكثر دبجاؿ الطاقات اؼبتجددة ابعتبار  
 يف البديلة الطاقة أنواع استخداـ يوفرىا أف يبكن اليت اؼبزااي من التلوث كتقليل الوقود أسعار كالبفاض االنبعااثت البفاض يعد حيث
 البديلة: ةمصادر الطاق أبرز سنحاكؿ رصد األحياف، كىنا من كثَت
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 اؽبيدركجُت غاز 
 غاز خالاي تصدر ، إنتاجها دبجرد. سبامنا نظيف احًتاؽ كقود ىو اؽبيدركجُت فإف ، الطبيعي للغاز األخرل األشكاؿ عكس على

 الغالب يف مشتق أنو ىو البديلة الطاقة من استخدامها، بينما التحدم اؼبتعلق هبذا النوع عند فق  الدافئ كاؽبواء اؼباء خبار اؽبيدركجُت
 فوائد مع تتعارض استخراجو عن الناذبة االنبعااثت أف القوؿ يبكن  النحو ىذا كعلى األحفورم، كالوقود الطبيعي الغاز استخداـ من

 الكهرابئي التحليل يزاؿ ال ذلك كمع كأكسجُت، ىيدركجُت إُف اؼباء لتقسيم آلية ضركرية الكهرابئي التحليل استخدامو، كتعترب عملية
 كفاءة أكثر جعلو يف البحث اؽبيدركجُت، كىناؾ مؤشرات على استمرار على للحصوؿ سابقنا اؼبذكورة الطرؽ من أقل مرتبة وبتل
 التكلفة. حيث من كفعالية

 كاعبزر اؼبد طاقة 
 قواسػم لػو الواقػع يف تطبيقهػا فػإف الكهركمائيػة، الطاقػة طػرؽ مػع اغبػاؿ ىػو كمػا الطاقػة لتوليد اؼباء طاقة كاعبزر اؼبد طاقة تستخدـ بينما

ىائلػة، كيعتػرب  إمكاانهتػا أف إال مػا؛ حػد إُف جديػدة تقنيػة أهنػا من الرغم اغباالت، كعلى من كثَت يف الرايح توربينات مع أكثر مشًتكة
 للمحيطػات اغبركيػة الطاقػة ىػذه تسػتخدـ كاعبػزر، حيػث اؼبػد تيػار مولػدات اسػتخداـ ىو كاعبزر اؼبد طاقة لتوليد شيوعنا األكثر الشكل
 البديلة. للطاقة األخرل األشكاؿ مثل للعناصر التعرض أك األحفورم الوقود نفاايت إنتاج دكف التوربينات، لتشغيل

 اغبيوية الكتلة طاقة 
 اغبديثة التطورات لكن اغبرارة، لتوليد السنُت آالؼ منذ األخشاب حرؽ استخداـ مت األشكاؿ، من عدد يف اغبيوية الكتلة طاقة أتيت

 حرؽ على الًتكيز فباثلة، كمع ألغراض اؼبستخدمة الكحوؿ كمنتجات النفاايت، مدافن يف اؼبوجودة تلك مثل نفاايت، أيضنا شهدت
 أقل تكوف أف إُف سبيل اؼبتضمنة التكاليف فإف ذلك على اؼبركزية، عالكة التدفئة لنظاـ معادلة اؼبتولدة اغبرارة تكوف أف يبكن األخشاب
 األحفورم. الوقود من اؼبنبعثة الكمية من أقل إُف تنخفض الوقود من النوع ىذا من اؼبنبعثة الكربوف ككمية

 الرايح طاقة 
 مصادر من العديد تقدمها اليت الفوائد نفس يقدـ األخَتة، حيث السنوات يف متزايد بشكل شائعنا الطاقة توليد من النوع ىذا أصبح
 نفاايت أم عنو ينتج كال متجددنا مصدرنا يستخدـ أنو حيث من األخرل البديلة الوقود

 اعبوفية اغبرارية الطاقة 
 حالينا الدكِف البنك متزايد، كيقدر بشكل شعبيتها األرض، كتزداد من الطاقة ابستخراج األرضية اغبرارية الطاقة تتعلق صورىا أبس  يف
 ىذا الطاقة مصدر األرضية، حيث يتمتع اغبرارية الطاقة ابستخداـ الطاقة من احتياجاهتا معظم تلبية يبكنها دكلة أربعُت حواِف أف

ؽبذا النوع من  أبطأ اعتماد إُف األرضية اغبرارية الطاقة ؿبطات إلنشاء الباىظة األكلية التكاليف أدت فقد ذلك كمع ىائلة؛ إبمكانيات
 .الطاقة

 الطبيعي الغاز 
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 قابلية أكثر بديل طاقة مصدر أصبح الضغ  تقنيات تطور خالؿ من كلكن العقود؛ من لعدد الطبيعي الغاز مصادر استخداـ مت
 الكربوف. انبعااثت لتقليل السيارات يف استخدامو يتم اػبصوص كجو على للتطبيق،

 اغبيوم الوقود 
 اليت الوقود عبارة عن أنواع فهي الطاقة،  لتوليد كالنباتية اغبيوانية اغبياة اغبيوم الوقود يستخدـ اغبيوية، الكتلة طاقة مصادر عكس على
 يبكن حيث النبااتت، استخداـ فيها يتم اليت اغباالت يف للتجديد العضوية، فهي قابلة اؼبواد أشكاؿ بعض من عليها اغبصوؿ يبكن
 َف لو حىت االنبعااثت زايدة يف تسهم أف يبكن كاليت لالستخراج ـبصصة آالت تتطلب فهي ذلك كمع سنوم، أساس على مبوىا إعادة
 .كذلك نفسو اغبيوم الوقود يكن

 األمواج طاقة 
 على دبيزة ىذه الطاقة  كتتمتع األمواج، طاقة ؿبوالت ابستخداـ البديلة الطاقة كقود مصادر يف مهم مساىم أنو أخرل مرة اؼباء يثبت
 قلة يف الفوائد أتيت كاعبزر، اؼبد طاقة مع اغباؿ ىو ـبتلفة، ككما كمواقع مواقف يف احملي  يف كضعها يبكن ألهنا كاعبزر اؼبد طاقة مصادر
 بشكل استخدامها عند ىائلة إمكاانت كلديها األخرل البديلة الطاقة أشكاؿ من العديد من موثوقية أكثر أهنا اؼبنتجة،كما النفاايت
 .صحيح

 الكهركمائية الطاقة 
األحفورم،  الوقود صعود مع االلبفاض يف بدأ استخدامها أف من الرغم على الطاقة، لتوليد الوسائل أكائل من الكهركمائية الطرؽ تعد

 يعٍت فبا  للطاقة نظيفنا مصدرنا فق  ليست إال أهنا تتمتع دبميزات ابلغة تدعو إُف إعادة التفكَت يف اعتماد ىذا النوع من الطاقة، فهي
 أنو ذلك من اؼبتجددة، كاألفضل للطاقة مصدر أيضنا كلكنها عنها، تنشأ اليت ربصى كال تعد ال اليت كالقضااي التلوث تسبب ال أهنا
 التحكم يف الكهركمائية الطاقة توليد يف اؼبستخدمة السدكد تساىم كما الفور، على تظهر ال اليت الثانوية الفوائد من عددنا أيضنا يقدـ
 .الرم كتقنيات الفيضاانت يف

 النوكية الطاقة 
 مع كالكفاءة، االنبعااثت حيث من اؼبباشرة الفوائد من عددنا زبلق أهنا كفرة، كما البديلة الطاقة أشكاؿ أكثر بُت من النوكية الطاقة
 إلنتاج النوكية الطاقة على دكلة عشر ثالثة كتشغيلو، كقد اعتمدت اؼبصنع إنشاء يف عمل فرص خلق خالؿ من أيضنا االقتصاد تعزيز
العاَف، لكن التهديد  أكباء صبيع يف تعمل ؿبطة 450 حالينا كيوجد 2015 عاـ من اعتبارنا الكهرابء من احتياجاهتا ربع عن يقل ال ما

 كارد. كارثة حدكث احتمالية فإف النوكية، للطاقة ؿبطة يف ما خطأ وبدث عندما أنو اؼبتعلق ابستخداـ ىذا النوع من الطاقة ىو

 الشمسية الطاقة 
 اآلف كتستخدـ السنُت مر على كبَت بشكل التكنولوجيا البديلة، فقد تطورتمن أىم مصادر الطاقة  الشمسية الطاقة استخداـ يعترب
 كتعد الشمسية، الطاقة مبو لتعزيز مبادرات البلداف من عدد الفردية، كقد قدـ للمنازؿ الطاقة كتوليد كاسع نطاؽ على الطاقة إلنتاج
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اؼبتحدة من أبرز األمثلة عن  الوالايت يف" الشمسية الطاقة يف لالستثمار الضرييب االئتماف"اؼبتحدة، ك اؼبملكة يف" التغذية تعريفة"
 اعتماد ىذا النوع من الطاقة.

يكتسب ىذا النوع  أف اؼبرجح فمن بركزنا، أكثر أصبحت التقليدم األحفورم الوقود استخداـ عن الناذبة التداعيات ألف كعليو كنظرنا
 الوقود استخداـ يسببها اليت اؼبشكالت من العديد زبفيف على فوائدىا حيث تعملمن الطاقات البديلة أنبية ابرزة للتنمية اؼبستدامة، 

 الالـز االستثمار حجم بسبب التقنيات ىذه بعض تقدـ تباطأ فقد  ذلك كمع ابالنبعااثت، األمر يتعلق عندما السيما األحفورم،
التخفيف من تداعيات األمن البيئي كتفعيل اؼبسار التنموم للتطبيق، كابلرغم من ذلك فهي تعترب آلية فعالة للحد أك  قابلة عبعلها

 .الكثَت كغَتىا كالتلوث اؼبناخ تغَت مثل قضااي على إهبايب بشكل التأثَت الذم ينتج عنو  صبيعنا بينها اعبمع خالؿ كذلك من

 اخلادتة
كالتغَتات يف اؼبناخ إُف تفاقم التهديدات لرأس  يؤدم االستغالؿ اؼبفرط للمواردكبناءا على ما مت التطرؽ لو من خالؿ ؿباكر الدراسة 

 العيشسبل ، كخاصة يف ظل ارتباط ، فبا قد يقوض االستقرار االجتماعي كالسياسي، إضافة إُف تداعياهتا األمن اإلنسآفاؼباؿ الطبيعي
نة االجتماعية كالبيئية أف يضيف بعدنا ابالقًتاف مع الضغوط الديبوغرافية يبكن لتقليل اؼبرك ك  ،ابستدامة خدمات النظاـ البيئي احمللي

ا للجدؿ البيئي كاألمٍت ،.... كىو ما سنعكس ، حيث من اؼبرجح أف يشتد الصراع حوؿ اؼبوارد النادرة كيزيد من ضغوط اؽبجرةجديدن
ة سياسات كتبٍت  بدكره على ربقيق استدامة اؼبسار التنموم يف اعبزائر، كىو ما كضع صانع القرار أماـ حتمية إعادة رسم كىندس

سياسة تنويع البدائل خاصة فيما يتعلق ابلطاقة اعبديدة أك النظيفة كإسًتاتيجية االقتصاد األخضر كاالستفادة من التجربة الصينية يف 
 ىذا اجملاؿ، كىو ما سنعكس بدكره على استدامة العملية التنموية، فبا يؤكد صحة فرضية الدراسة.

 نتائج الدراسة

  التداخل كالتكامل بُت البيئة كالتنمية اؼبستدامة فال يبكن اغبديث عن ربقيق تنمية مستدامة يف ظل كجود ربدايت
 .  يدركو صانع القرار يف اعبزائرمرتبطة ابلبعد البيئي كىو ما هبب أف 

 اقتصادية  راجع لعوامل يف اعبزائرالتكيف كاكتساب آليات مواجهة رىاانت األمن البيئي  ضعف القدرة على
 .ةكاجتماعية مرتبطة ربديدا دبستوايت التنمية احملقق

  مشًتؾ، إال أف ىناؾ غياب رؤية مشًتكة عاؼبي على الرغم من أف التهديدات ذات البعد البيئي تشكل هتديد
 ؼبواجهة ىذه التهديدات كما تفرزه من ربدايت.

  ربكمها قواعد قانونية متعلقة حبماية النظم  يف ظل بيئة -يشكل تبٍت االقتصاد الػأخضر كالطاقات اؼبتجددة
 يف اعبزائر.اؼبسار الصحيح لتحقيق التنمية اؼبستدامة  -البيئية

 التوصيات
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  على الرغم من حداثة ؾباؿ دراسات األمن البيئي، إال أف ذلك ال يعٍت أنو ال ينبغي لنا أف نوِف أم اىتماـ لفهم
ن اإلنسآف الذم يشكل ؿبور رئيسي للتنمية اؼبستدامة، كلذلك فبدؿ الًتكيز على الصراع  التغَت البيئي كعالقتو ابألمن القومي كاألم

كنتيجة لندرة اؼبوارد هبب أف يكوف الًتكيز على منع ندرة اؼبوارد كالتلوث كزايدة اؼبخاكؼ بشأف االضطراابت االجتماعية كعدـ 
ه التحدايت كإدارة حاالت انعداـ األمن البيئي الناشئة عن التهديدات االستقرار، كىذا يستدعي اغباجة اؼبلحة ػبلق آليات ؼبواجهة ىذ

  مثل التلوث كالتدىور كتغَت اؼبناخ.

   افب اؼبسار التنموم اؼبوارد الطبيعية مقارنة ابلنمو السكآف هتديدا الزدىاربعض يشكل التدىور البيئي كنضوب 
األخذ بعُت االعتبار القضااي البيئية كعنصر من مكوانت زبطي   القرارصانع ، لذلك هبب على األمن الوطٍتيطرح تداعيات على 

دبا األمن القومي، ككتهديد مشًتؾ، فبا يتطلب ضماف دمج االىتمامات البيئية يف السياسات القطاعية الوطنية كيف اؼببادرات اإلقليمية، 
  .زايدة قدرة اإلدارات البيئية على تطوير كتنفيذ السياسات البيئيةىبلق 
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 حبوض غيغاية حتقيق التنمية ادلستدامة يفالسياحة البيئية  مساعلة
Contribution Of Eco-tourism To Achieving Sustainable Development In 

The Ghiraya Basin 

 2، عبد اجمليد السامي1أميمة بوحافة

كاجملتمعات،  طالبة ابحثة بسلك الدكتوراه، جامعة اغبسن الثآف ابلدار البيضاء، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية احملمدية، ـبترب دينامية اجملاالت 1
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 أستاذ جبامعة اغبسن الثآف ابلدار البيضاء، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية احملمدية، ـبترب دينامية اجملاالت كاجملتمعات، اؼبغرب، 2
abdelessami@yahoo.fr 

 :ادللخص

يعد أحد السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة حبوض غيغاية، ىذا األخَت دكر يهدؼ ىذا اؼبقاؿ إُف تسلي  الضوء على        
يقع جغرافيا بُت خطي عرض  كلم جنوب مدينة مراكش،  47األحواض اؼبشكلة غبوض اتنسيفت، الواقع على بعد 

 .توبقاؿ ينتمي إُف األطلس الكبَت الغريب أك ما يسمى بكثلةك  ،°8 ’00ك °7 ’48، كخطي طوؿ’21°31ك’31°02

على الصعيد الوطٍت، ينتمي حوض غيغاية النهرم إداراي إُف جهة مراكش أسفي، كابلضب  إُف إقليم اغبوز على الصعيد أما        
دبؤىالت طبيعية مهمة، جعلت منو  2كلم  320.8يشكل ؾباال جبليا إبمتياز، حيث يشغل مساحة تصل إُف . ىذا اغبوض اعبهوم

ؾباال سياحيا يستقطب عشاؽ السياحة البيئية، ىذه األخَتة اليت ترتكز على ضباية كتثمُت اؼبناطق الطبيعية بيئيا كثقافيا، كما تعمل 
 على عدـ إحداث إخالؿ يف التوازف البيئي.

فحوض غيغاية يتوفر على كحدات كعناصر كاعبباؿ كالودايف كالشالالت كالبحَتات كغَتىا من الوحدات اليت تساىم يف رسم        
صبالية اؼبنظر الطبيعي بو، كما أف ىذه اؼبنطقة تزخر بثركة نباتية كحيوانية وبتضنها اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ، دكف إغفاؿ دكر اؼبناخ 

 ومات جعلتو يساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ابؼبنطقة.كالطقس، ىذه اؼبق

 .التنمية اؼبستدامةالبيئية، السياحة  اؼبؤىالت الطبيعية، ،حوض غيغاية الكلمات ادلفتاح:

Abstract :  

This humble article aims to shed light on the Contribution of ecotourism in achieving 

sustainable development in the Ghiraya basin, the latter being one of the basins forming 

the Tensift Basin, located 47 km south of Marrakesh, geographically located between 

latitudes 31 ° 02' and 31 ° 21 ', And longitudes 48 7 ° and 00 8 °, and it belongs to the 

Western High Atlas or what is called Toubkal Cluster. The Ghiraya Basin has units and 

elements such as mountains, valleys, waterfalls, lakes and other units that contribute to 

drawing the aesthetics of the landscape in it, and this area is rich in plant and animal 

wealth embraced by the Toubkal National Park, without neglecting the role of climate 

and weather, these components made it contribute to achieving sustainable development 

in the region. 

Key words : Ghiraya Basin, Natural Qualifications, Eco-tourism, Sustainable 

Development, Toubkal National Park. 
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 مقدمة:

يعتػػرب القطػػاع السػػياحي بكافػػة أنشػػطتو أكثػػر القطاعػػات مبػػوا يف العػػاَف، إبعتبػػاره قطػػاع إهبػػايب يلعػػب دكرا ىامػػا يف زايدة الػػدخل        
يػػدم العاملػػة، أم ىػػو قطػػاع يعمػػل مػػن القػػومي، كربسػػُت ميػػزاف اؼبػػدفوعات كمصػػدر للنقػػد األجنػػيب، جبانػػب إاتحػػة الفػػرص لتشػػغيل األ

جتمػػػاعي، كيػػػرتب  ابعبوانػػػب الثقافيػػػة، كاغبضػػػارية كالبيئيػػػة مػػػن انحيػػػة، كلػػػو القػػػدرة علػػػى خلػػػق التشػػػابكات إقتصػػػادم كمنظػػػور إمنظػػػور 
 31اإلقتصادية من خالؿ الركاب  األمامية كاػبلفية من انحية أخرل.

اليت تعتمػد علػى عوامػل جػذب طبيعيػة كبيئيػة،  Eco-Tourismسياحة البيئية كتتعدد أنواع كأنشطة السياحة، كمن أنبها ال       
فباإلضافة إُف السائحُت الذين يقضوف عطالهتم بشكل تقليدم، ظهر قطاع آخر جديػد وبقػق ؽبػم فرصػة اإلبتعػاد عػن زحػاـ كضوضػاء 

يرتب  هبا مػن سػكاف كثقافػات ؿبليػة، كذلػك مػن خػالؿ  مااغبياة، كالتمتع جبماؿ كنقاء الطبيعة بثراء مناظرىا كأحيائها الربية كالنباتية، ك 
 قيامهم دبجموعة من األنشطة اليت ترتب  ابلبيئة احمللية.

الػػيت  ،ظهػػر يف منتصػػف الثمانينػػات كأحػد اإلذباىػػات اغبديثػػة للسػػياحة العاؼبيػػة Eco-Tourismفمصػطلح السػػياحة البيئيػػة        
 وم كالثقايف، فهي سبتلك مقومات اعبذب السياحي فبا يؤىلها إُف ربقيق التنمية اؼبستدامة.تقـو على أساس التوازف البيئي كالتنوع اغبي

فحوض غيغاية ىو اآلخر يتوفر على مؤىالت طبيعية جعلت منو ؿبطة سياحية تستقطب عشاؽ السياحة البيئية، اللػػذين 32       
كالشالالت كالبحَتات كغَتىا من الوحدات كالعناصر اليت تساىم يف رسم صبالية اؼبنظر الطبيعي، كما تزخر  ،تستهويهم اعبباؿ كالودايف

مقومات جعلتو يساىم يف ربقيق التنمية  اؼبنطقة بثركة نباتية كحيوانية وبتضنها اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ، دكف إغفاؿ دكر اؼبناخ كالطقس،
 اؼبستدامة ابؼبنطقة.

 .غيغاية؟الدكر الذم تلعبو السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة حبوض  وما ىذكره،  قما سبكبناءا على 

 توطيػػن رلػػاؿ الدراسػػة:

، وبده حوض أكريكا °8 ’00ك °7 ’48، كخطي طوؿ’21°31ك’02°31يقع حوض غيغاية جغرافيا بُت خطي عرض        
 حوض أسيف تفنوت النهرم جنواب )عالية حوض سوس(، كسهل اغبوز مشاال.النهرم شرقا، كحوض نفيس النهرم غراب، مث 

على الصعيد الوطٍت، ينتمي حوض غيغاية النهرم إداراي إُف جهة مراكش أسفي، كينتمي ابلضب  إُف إقليم اغبوز على الصعيد        
 اعبهوم. تتقاظبو إقليميا شبانية صباعات ترابية:

                                                           
 .2كلية التجارة، اجمللة الدكلية للتنمية، اجمللد الرابع، العدد األكؿ، ص-دكر السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة يف مصر، جامعىة األزىر قسم اإلقتصاد (:2015عبد اجلليل أمحد شليب فاطمة) 31
32

 بتصرؼ(.)التنمية السياحية دبنطقة أسٍت "اؼبؤىالت كاإلكراىات " (:2014وبوزاند عبد احلفيظ ) يت أوفقيػػر مػػحػػػمػػػػدأ 
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 (: التوطُت اإلدارم جملاؿ الدراسة1اػبريطة رقم )
 

نسمة، تضم ىذه اعبماعة اعبزء اعببلي اؼبعقد من اغبوض  21244كعدد سكاهنا  2كلم  26216 صباعة أسٍت اليت تبلغ مساحتها
نسمة، مث صباعة  11813كعدد سكاهنا  2كلم  10909كاؼبمتد إُف حدكد منخفض أسٍت، تليها صباعة موالم إبراىيم دبساحة تبلغ 

أغواطيم اليت تقدر   288مساحتها ب 

 6700نسمة، إجوكاؾ كعدد سكاهنا  4861، قبد أيضا صباعة أككايبدف بعدد سكآف نسمة 23707بعدد سكآف يناىز  2كلم
صباعة أىل تفنوت بعدد سكآف نسمة، كأخَتا  7727نسمة، مث كيركاف حيث تضم  8489نسمة، توبقاؿ كتضم ىذه اعبماعة 

 .33نسمة 5910يناىز 

I-  والتنمية ادلستدامة ادلفاىيمي للسياحة البيئيةاإلطار: 
 السياحة البيئية ظلط سياحي جديد: -1

o :مفهـو السياحة 
قبل التطرؽ إُف مفهـو السياحة البيئية هبب علينا أف نستعرض مفهـو السياحة أكال، ىذه األخَتة اليت تعددت كتنوعت        

مفاىيمها، حيث عرفتها األكاديبية الدكلية للسياحة أبهنا " اصطالح يطلق على رحالت الًتفيو، ككل ما يتعلق هبا من أنشطة غباجات 
 السائح".

                                                           
 .مديرية اإلحصاء (،2014ادلندوبية السامية للتخطيط ) 33
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أبهنا " ظاىرة طبيعية من ظواىر العصر اغبديث، كاألساس منها اغبصوؿ على   Jobert Feulerىا األؼبآف كيعترب 34       
 اإلستجماـ كتغيَت احملي  الذم يعيش فيو اإلنساف، لتذكؽ صباؿ الطبيعة كنشوة اإلستمتاع جبماؿ الطبيعة".

هنا " ؾبموع العالقات كالظواىر اليت تًتتب على إقامة مؤقتة أب  Kraft ك   Hunzikereكما يعرفها العاؼبُت السويسريُت 35       
ا لشخص أجنيب يف مكاف ما، لطاؼبا أف ىذه اإلقامة اؼبؤقتة ال تتحوؿ إُف إقامة دائمة، كطاؼبا َف ترتب  ىذه اإلقامة بنشاط يدر رحبا ؽبذ

 ". األجنيب

o :السياحة كالبيئة 
مالية ألم بيئة يف العاَف، فكلما كانت نظيفة كصحية كلما ازدىرت السياحة كانتعشت، تنطوم السياحة على إبراز اؼبعاَف اعب 36       

كيبدك للوىلة األكُف أف السياحة ىي إحدل مصادر احملافظة على البيئة كأهنا ال تسبب اإلزعاج، أم ليست مصدرا من مصادر 
للسياحة فهي تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر التلوث البيئي كالذم يكوف  ةالتلوث، لكنو على العكس، فبالرغم من اعبوانب اإلهبابي

 من صنع اإلنساف أيضا، فالبد إذف من ربقيق التوازف بُت السياحة كالبيئة من انحية، كبينها كبُت اؼبصاٌف اإلقتصادية كاإلجتماعية اليت
 تقـو عليها يف األساس من انحية أخرل، خاصة أف:

 عداد السياح سبثل عبئا على مرافق الدكؿ من كسائل النقل كالفنادؽ، ككافة اػبدمات من كهرابء كمياه؛الزايدة اؼبقررة يف أ 
  انتشار القمامة كالفضالت فوؽ القمم اعببلية كالغاابت، اليت سبثل مناطق جذب سياحي من الدرجة األكُف، إذ سبارس عليها

 الرايضة السياحية من تسلق كمشي؛
 اثر لعد كجود ضواب  أك تعامل السياح معها بشكل غَت الئق؛إحداث التلف ببعض اآل 
لكن الطبيعة كالسكاف األصليُت ؽبذه  ،أك السياحية فالسائح ليس كحده اؼبسؤكؿ عن كل ىذه الكوارث كإتالؼ اؼبناطق األثرية       

طاقة اإلستيعابية للعمليات السياحية الذم إذف فنجاح السياحة البيئية اؼبستدامة، يرتب  ابل اؼبناطق ؽبما أيضا دخل كبَت يف ذلك.
يتمثل يف أعداد السائحُت كأمباط الزايرات اليومية كما يقوموف بو من أنشطة، ألف البيئة تتعرض إُف تغَتات خارجة عن إرادة اإلنساف 

 أك السائح.

o :تعريف السياحة البيئية كعناصرىا 
 تعريف السياحة البيئية: 

ظهر مصطلح السياحة البيئية ىف أكائل الثمانينات من القرف اؼباضى، كىو يعرب عن النشاط السياحى الصديق للبيئة الذم يبارسو        
اإلنساف، فالصندكؽ العاؼبى للبيئة يعرؼ السياحة البيئية على أهنا السفر إُف مناطق طبيعية َف يلحق هبا تلوث كَف يتعرض توازهنا 

                                                           
 .18جغرافيا السياحة، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ص(: 2008مرسي احلريري دمحم) 34
 .9كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، ص-سعٌدة-السٌاحة البٌئٌة فً تحمٌك التنمٌة المستدامة فً الجزائر، بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا، جامعة الدكتور موالي الطاهردور  (:2102سليماني حورية) 35
36

كلٌة اآلداب والعلوم -أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً اآلداب، تخصص جغرافٌا، جامعة دمحم الخامسالمؤهالت الطبٌعٌة والثمافٌة بإللٌم بنسلٌمان" والع وآفاق تطوٌر السٌاحة البٌئٌة"،  (:2112بوحفاض ثريا)  

 .51اإلنسانٌة الرباط، ص
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 ضباية السائح من التلوث

صالح الفساد البيئيإ  

سياحة بيئية 
 صحية كسليمة

 مفهـو السياحة البيئية

 كقف اؽبدر البيئي

لك لإلستمتاع دبناظرىا كنبااتهتا كحيواانهتا الربية، كيعترب ىذا النوع من السياحة ىاـ جدا للدكؿ النامية لكونو الطبيعى إُف خلل، كذ
 37.يبثل مصدرا للدخل، إضافة إُف دكره ىف اغبفاظ على البيئة كترسيخ ثقافة كفبارسات التنمية اؼبستدامة

كالنبااتت  ،عشاقو كفبارسيو، فهناؾ من تستهويهم الطبيعة كؾباالهتا الغابوية فهذا النوع من السياحة أم" السياحة البيئية" لو38       
اؼبكاف األمثل   البيئية  كاغبيواانت ىركاب من اجملاالت السياحية الكالسيكية إُف مواقع جديدة َف تتعرض للتلوث، كتشكل اؼبنتزىات

الذم يضم مناظر طبيعية خالبة كأصبل  ،اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ الذم يشتمل على كل ما سبق، كلعل أبرز ىذه اؼبنتزىات ابؼبغرب قبد
غاابت البلوط األخضر كالعرعار الفواح، كيشمل أيضا أعلى قمة يف مشاؿ إفريقيا، كيقدـ اؼبنتزه ؾبموعة من اؼبواقع اؼبدىشة اليت يبكن 

من كسب مكانة رائدة يف  ت كغَتىا مكنت ىذا اؼبنتزهإكتشافها كتثمينها يف إطار برانمج الًتبية البيئية الذم يؤطره اؼبنتزه، مؤىال
 .السياحة البيئية ابؼبغرب، كىذا يظهر من خالؿ نسبة الزكار اؼبتوافدين عليو

أسٍت، إمليل، أرمد أكثر اؼبدارات إستقطااب للسياح ابؼبنتزه، كونو ىبتزؿ إمكانيات طبيعية كبشرية ذات قيمة سياحية  كيعترب مدار       
سبيز حياة الساكنة اعببلية، كما  ككذلك ثركات سوسيوثقافية ،مناظر جبلية كؾبارم مائية كمعطيات حيوانية كنباتية عالية، سبيزىا أساسا

حية تتالئم كاؼبعطيات الطبيعية للمنطقة، كيقدـ الفاعلوف احملليوف خدمات ذات جودة عالية، كل ىذه يتمتع اؼبدار ببنية سيا
 .اإلمكانيات جعلت أعدادا مهمة من السياح يراتدكف اؼبنطقة

 مفهـو السياحة البيئية يبر بثالث مراحل، ازبذت ثالث أبعاد رئيسية يظهرىا لنا الشكل التاِف:إف 

 أثؼبك ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ(: 0اٌشىً هلُ )
 

 (، نالحظ كجود ثالث أبعاد للسياحة البيئية كىي:1فمن خالؿ الشكل أعاله رقم )

                                                           
37

 .5ص ً،األردن، المؤتمر العلم العولمة،األعمال فى مواجهة  إستراتٌجٌات واإلبداع،الرماد  مرزوق: عايد المعيد  
 الجماعة المروية أسني. 38
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عناصر السياحة 
 البيئية

البٌئة 
 المستدامة

الفائدة 
 المحلٌة

رضا 
 السائح

التعلٌم 
 البٌئً

ساس األ
 الطبٌعً

ضباية السائح من التلوث: كتعٍت توجيو السائح إُف األماكن السياحية البعيدة عن العمراف، كاػبالية من أخطار هتدد حياة  -
 السائح.

 ابألنشطة السياحية الرفيقة ابلبيئة، كال تسبب أم ىدر كتلوث للموارد البيئية.كقف اؽبدر البيئي: كتعرب عن القياـ  -
إصالح الفساد البيئي: كتعٍت إرجاع الوضع إُف ما كاف عليو قبل حدكث اؽبدر كالتلوث البيئي، كاغبث على التعامل السليم  -

 مع البيئة.
 عناصر السياحة البيئية: 
 يت:لشكل اآلحة البيئية يف ايايبكن ربديد عناصر الس

 (: ػٕبطو ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ3اٌشىً هلُ )

 .21، ص3112اٌّظله: اٌؾؼ١وٞ ِؾَٓ أؽّل، ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ، ِغّٛػخ ا١ًٌٕ اٌؼوث١خ، ِل٠ٕخ ٔظو، اٌمب٘وح،

 

  ( لبلص إُف أف:2من قراءة الشكل رقم )
 .اغبياة الفطريةالسياحة البيئية نشاط إنسآف يبارسو البشر كفق ضواب  كقواعد حاكمة ربمي -
 .البيئية نشاط هبمع بُت األصالة يف موركثها اغبضارم كالطبيعي، كاغبداثة يف ربضَتىا األخالقي السياحة -
 ي.السياحة البيئية ىي التزاـ أخالقي كأديب أكثر منها التزاـ قانوٓف تعاقدم تعاىدم، على مستول عاؼب -

 .كمعنومالبيئية نشاط لو عائد كمردكد مادم  السياحة  -

o أىداؼ كأنبية السياحة البيئية: 
 أىداؼ السياحة البيئية: 
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حزمة متكاملة من األىداؼ، كما يظهرىا لنا بوضوح الشكل  ربقيقاػباصة من كوهنا تعمل على  أنبيتهاإف السياحة البيئية تكتسب 
 التاِف:

 (: أىداؼ السياحة البيئية3الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 .6دمحم بكر أيبن، دكر السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة، ص :اؼبصدر

 أىداؼ من حيث كوهنا تعمل على ما يلي:( نالحظ كجود ثالث 3من خالؿ الشكل رقم )

 ؛تعمل السياحة البيئية على اغبفاظ على التوازف البيئي يف أكمل كأصبل صورة، كيف أصبل عناصره -
تصنع السياحة البيئة ضواب  الًتشيد السلوكي يف استهالؾ اؼبواد أك يف استعماؽبا أك يف استغالؽبا، أك يف استخراجها دبا  -

 ؛سالمة العامةوبافظ على الصحة كال
توفر السياحة البيئية اغبياة السهلة البسيطة، البعيدة عن اإلزعاج كالقلق كالتوتر، كالبعيدة عن التعقيد كالتشابك، كذلك دبنع  -

 الضوضاء اليت تؤثر على اإلنساف يف حياتو.
 39أنبية السياحة البيئية: 

اؼبتكاملة، اليت تسعى إُف ربقيقها على ـبتلف اؼبستوايت البيئية، للسياحة البيئة أنبية خاصة تستمدىا من ؾبموعة األىداؼ        
 اإلقتصادية، السياسية، اإلنسانية كالثقافية، كىي على النحو اآليت:

احملافظة على التوازف البيئي من خالؿ ضباية اغبياة الطبيعية الربية، البحرية كاعبوية من التلوث، كمن مث العمل على ترشيد السلوؾ  -
كي لألفراد فيما ىبص استعماؿ اؼبوارد البيئية، دبا يضمن اغبفاظ على الصحة كالسالمة العامة كذبدد اؼبوارد كعدـ اإلستهال 
 ضياعها.

توفر السياحة البيئية اغبياة السهلة البسيطة البعيدة عن اإلزعاج كالقلق كالتوتر، دبنع الضوضاء كانبعاث الغازات اليت تؤثر على   -
 و اإلبداعية.كفاءة اإلنساف كقدرات

                                                           
كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، ؾبلة كلية بغداد للعلـو اإلقتصادية، العدد -خنشلة-تسويق برامج السياحة البيئية كسبل تطويرىا، جامعة عباس لغركر(: 2016العايب أحسن وزرقٌن عبود) 39

 .149، ص كاألربعوفالثامن 

 التوازف البيئي

 الًتشيد البيئي

 بساطة اغبياة

األنبية الذاتية 
 للسياحة البيئية

 األنبية اإلجتماعية

 األنبية السياسية

 األنبية اإلنسانية

 األنبية اإلقتصادية
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للسياحة البيئية أنبية اقتصادية، تتمثل يف تنويع العائد اإلقتصادم كمصادر الدخل للسكاف احملليُت، كربسُت البنية التحتية، كما  -
 تساىم يف توفَت فرص جديدة للتشغيل.

سبب احتجاجات األفراد للسياحة البيئية أنبية سياسية، تتمثل يف األمن البيئي، الذم هبنب الدكؿ التعرض لالضطراابت ب -
كصبعيات ضباية الطبيعة، على التلوث الناجم عن ـبلفات اؼبنشآت الصناعية أك التوسع يف بناء اؼبشاريع الصناعية، على حساب 

 اؼبناطق الطبيعية.
طالع على الفنوف اعبميلة للسياحة البيئية أنبية ثقافية، تتمثل يف نشر اؼبعرفة كاكتشاؼ الثقافات احمللية كزايرة اؼبواقع األثرية، كاإل -

كاآلداب كالفلكلور، كمن مث تساىم يف نشر ثقافة احملافظة على البيئة كعلى الًتاث الثقايف كالتارىبي، كتعزيز ركح اؼببادرة لصناعة 
 األحداث كاؼبناسبات الثقافية.

بعض كعالج  ،كالتوتردـ لو العالج من القلق للسياحة البيئية أنبية إنسانية، فهي تساىم يف توفَت اغبياة اعبميلة لإلنساف، إذ تق -
 .استعادة اغبيوية كالنشاط كالتوازف العقلي كالعاطفي كصفاء النفس، كسبكنو من نسجاـكتوفر لو الراحة كاإل ،أمراض العصر

 (: يوضح األنبية اإلنسانية للسياحة البيئية4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1اٌّظله: دمحم ثىو أ٠ّٓ، كٚه ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ص
 مبادئ، أىداؼ وأبعاد التنمية ادلستدامة: -2

o :مفهـو التنمية السياحية اؼبستدامة 
أف التنمية السياحية اؼبستدامة ىي احملور األساسي يف إعادة تقؤف السياحة  1993يف عاـ  Archerك Cooperيذكر        40
على أهنا التنمية اليت تقابل كتشجع احتياجات السياح كاجملتمعات اؼبضيفة اغبالية، كضماف استفادة األجياؿ اؼبقبلة، كما ك اؼبستدامة، 

                                                           
40  World Tourism Organization, Sustainable Tourisme Developement : Guide for Local Planners, Madrid,Spain. 

اعبوانب اإلنسانية 
 للسياحة البيئية

 معاعبة اإلحباط كاإلكتئاب

 ربسُت األداء الوظيفي

كسائل الراحة تقدٔف  

 معاعبة القلق كالتوتر

 جسد إنسآف

 ركح إنسانية

 اإلنساف
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ة أهنا التنمية اليت تدير اؼبوارد أبسلوب وبقق الفوائد اإلقتصادية كاإلجتماعية كاعبمالية، مع اإلبقاء على الوحدة الثقافية كاستمراري
 وجية كالتنوع البيولوجي، كمقومات اغبياة األساسية.العمليات األيكول

 (: يوضح اؼبقارنة بُت التنمية السياحية التقليدية كالتنمية السياحية اؼبستدامة:1اعبدكؿ رقم)

 التنمية السياحية اؼبستدامة التنمية السياحية التقليدية

 مفاىيم عامة

 تنمية تتم على مراحل تنمية سريعة

 األجل طويلة قصَتة األجل

 ؽبا حدكد كطاقة استيعابية معينة ليس ؽبا حدكد

 اسًتاتيجيات التنمية

 مراعاة الشركط البيئية يف البناء الًتكيز على إنشاء كحدات لقضاء اإلجازات

 زبطي  أكال مث تنمية بعد ذلك تنمية بدكف زبطي 

 برامج خط  مبنية على مفهـو اإلستدامة برامج خط  ؼبشركعات

 السائحمواصفات 

 رزانة كىدكء ضوضاء كأصوات مزعجة

 إحتماؿ تكرار الزايرة مرة أخرل للمكاف يف الغالب زايرة كاحدة للمكاف

 فًتات إقامة طويلة فًتات اإلقامة قصَتة

o التنمية اؼبستدامة: اؼبفهـو كاألىداؼ 
ؼبوضوع التنمية اؼبستدامة، مت حصر عشركف تعريفا كالذم خصص أبكملو  1997يف تقرير معهد اؼبوارد العاؼبية الذم نشر عاـ        

 ؽبا، كمت تصنيف ىذه التعاريف إُف أربع ؾبموعات، إقتصادية، إجتماعية، بيئية كتكنولوجية.

إقتصاداي: تعٍت التنمية اؼبستدامة ابلنسبة للدكؿ اؼبتقدمة إجراء خفض يف استهالؾ الطاقة كاؼبوارد، أما ابلنسبة للدكؿ النامية  -
 ٍت توظيف اؼبوارد من أجل رفع مستول اؼبعيشة كاغبد من الفقر.فهي تع

 إجتماعيا: تعٍت السعي من أجل استقرار النمو السكآف، كرفع مستول اػبدمات الصحية كالتعليمية خاصة يف الريف. -
 بيئيا: تعٍت ضباية اؼبوارد الطبيعية، كاإلستخداـ األمثل لألرض الزراعية كاؼبوارد اؼبائية. -
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ا: ىي التنمية اليت تنقل اجملتمع إُف عصر الصناعات كالتقنيات النظيفة، اليت تستخدـ أقل قدر فبكن من اؼبوارد، تكنولوجي -
 كتنتج اغبد األدْف من الغازات اؼبلوثة كالضارة ابألكزكف.

، حيث مت تبٍت ىذا التعريف يف كمن أكثر التعريفات مشولية كانتشارا يف الوقت الراىن، تعريف اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية       
احملافل الدكلية على نطاؽ كاسع، كمت تعريف التنمية اؼبستدامة على أهنا: " تنمية تسمح بتلبية احتياجات كمتطلبات األجياؿ اغباضرة، 

 .41دكف اإلخالؿ بقدرة األجياؿ اؼبقبلة على تلبية احتياجاهتا"

 :42أىداؼ التنمية اؼبستدامة 
 امة إُف ربقيق العديد من األىداؼ نذكر منها:تسعى التنمية اؼبستد

 األىداؼ البيئية:  -
 .ضباية اؼبوارد الطبيعية كخفض التدىور البيئي 
 .اإلستخداـ األمثل ؼبوارد الطاقة 
 .اإلدارة اؼبستدامة للمخلفات الصلبة 
 .اإلستخداـ الرشيد ؼبصادر الثركة الطبيعية 

 األىداؼ اإلقتصادية: -
  مع اغبفاظ على البيئة كاؼبوارد الطبيعية. ،صناعي عاِفاغبفاظ على معدؿ مبو 
 مع العمل على خفض  ،زايدة اإلنتاج الزراعي للوصوؿ إُف القدر اؼبناسب من اإلكتفاء يف إنتاج الغذاء

 .التأثَتات السلبية للزراعة على البيئة كاؼبوارد الطبيعية
 ربقيق سياحة مستدامة. 

o   :مبادئ كأبعاد التنمية اؼبستدامة 
 43مبادئ التنمية اؼبستدامة: 

 للتنمية اؼبستدامة ؾبموعة من اؼببادئ اليت تقـو عليها، كنذكر من بينها:
مبدأ العدالة بُت األجياؿ: هبب أف تًتؾ الثركات الطبيعية لألجياؿ القادمة بنفس القدر الذم تسلمت بو األجياؿ اغبالية تلك  -

 لتلبية احتياجاهتا مثل اعبيل اغباِف.الثركات، حىت يتوفر لألجياؿ القادمة نفس الفرص 
مبدأ اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية: يدعو ىذا اؼببدأ إُف ترشيد استخداـ اؼبوارد الطبيعية لضماف استدامة التنمية، حيث تستخدـ  -

كاستمراريتها على اؼبوارد اؼبتجددة بطريقة ال تتجاكز قدرهتا على التجدد، كتستخدـ اؼبوارد غَت اؼبتجددة بطريقة تضمن بقاءىا 
 اؼبدل الطويل.

                                                           
كلية العلـو -ا، جامعة ـبتار عنابةالعلي اآلاثر البيئية كالصحية لإلستهالؾ الصناعي للطاقة اغبفرية كدكر التنمية اؼبستدامة " دراسة حالة اعبزائر"، حبث لنيل دبلـو الدراسات (:2010سنوسي سعيدة) 41

 .97-96االقتصادية، ص
 .106-105-104-103مرجع سابق، ص  (:2010سنوسي سعيدة) 42
 .6-5صأثر السياحة البيئية الداخلية على ربقيق التنمية اؼبستدامة " دراسة حالة كالية مستغاّف"، جامعة اغباج ػبضر ابتنة،  (:2012قطاؼ ليلى وآخروف) 43
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هبب شعور اعبميع دبسؤكليتهم ذباه اغبد من اختالؿ توازف كاضطراب  ،مبدأ اؼبسؤكلية اؼبشًتكة: من أجل ربقيق التنمية اؼبستدامة -
 البيئة.

 :44أبعاد التنمية اؼبستدامة 

كىي الركائز  ،يتضح أهنا تتضمن أبعاد مًتابطة كمتداخلة كمتكاملة فيما بينها ،من خالؿ التعريفات السابقة للتنمية اؼبستدامة       
 البعد البيئي، البعد التقٍت كاإلدارم... يلي: فيمااألساسية للتنمية اؼبستدامة، كتتمثل 

 البعد البيئي: للتنمية اؼبستدامة أبعاد بيئية نذكر منها: ←
 .احملافظة على التنوع البيولوجي -
 .اعبائر للغاابت كربقيق تنمية مستدامةمكافحة القطع  -
 .ضباية كإدارة اؼبياه العذبة -
 .اإلدارة اؼبتوازنة للموارد الطبيعية -

 البعد التقٍت كاإلدارم: من بُت األبعاد للتنمية اؼبستدامة هبب مراعاة: ←
 .استخداـ قوانُت البيئة للحد من التدىور البيئي -
 .مثل الطاقة الشمسية كغَتىا إهباد كسائل بديلة أك طاقة بديلة للمحركقات -
 .اغبد من انبعاث الغازات -
 .استخداـ تكنولوجيا أنظف -
 

 - IIالبيئية على حتقيق التنمية ادلستدامة حبوض غيغاية ةأثر السياح: 

 نبذة اترؼلية عن السياحة حبوض غيغاية: -1
األكُف إُف فًتة اإلستعمار، كقد سبيزت ىذه لقد حضي النشاط السياحي حبوض غيغاية إبىتماـ مبكر، إذ تعود إرىاصاتو        45

الفًتة بكوهنا مرحلة إستكشافية أك مايبكن تسميتو بسياحة اؼبهاـ اإلستطالعية السرية، حبيث عرفت اؼبنطقة ؾبموعة من اعبوالت 
ؼ سياح أجانب، بل السياحية ذات األىداؼ اؼبعرفية كاإلستكشافية ألحواؿ قبائل األطلس الكبَت، كمب  عيشهم كمعتقداهتم من طر 

ـ، كيف فًتة اإلستعمار نذكر " لفوانو" 1871منهم من جاء قبل فًتة اإلستعمار، كنذكر ىنا " ىوكر" ك "ابؿ" اللذين عربا اؼبنطقة سنة 
"فيلز" ، كنذكر أيضا زايرة الرحالة 1928الذم زار اؼبنطقة كقدـ كصفا دقيقا ؽبا يف دراستو الوافية، اليت خصصها لقبائل غيغاية سنة 

ـ، كقد عرفت السياحة طريقها كبو األطلس الكبَت يف 1938ـ كبعده اعبغرايف " دكليبيٍت" سنة 1935الذم كصل إُف اؼبنطقة سنة 
ـ، حيث كانت اجملاالت اعببلية منعزلة كَف تنفتح إال بشكل قليل جدا على العاَف اػبارجي، كقد شهدت اؼبنطقة كذلك 1920سنة 

 السياح أغلبهم علماء كابحثُت من ـبتلف التخصصات منهم األدبيُت، اعبغرافيُت كاعبيولوجيُت كغَتىم. توافد عدد الأبس بو من

                                                           
 .8صمرجع سابق،  (:2012ليلى وآخروف)قطاؼ   44
 مرجع سابق. (:2014وبوزاند عبد احلفيظ ) يت أوفقيػػر مػػحػػػمػػػػدأ 45



 الخىميت اإلاصخدامت ؟ الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في

 

  

 138 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

كيف ىذه الفًتة كذلك عرفت اؼبنطقة بداية بناء الفنادؽ كاؼبآكم السياحية، نذكر ىنا مأكل توبقاؿ الذم يرجع اتريخ بنائو إُف        
  يف أربعينيات القرف اؼباضي الذم كاف يستقبل كل الوافدين على اؼبنطقة.ـ، ككذلك فندؽ توبقاؿ دبركز أسٍت1925سنة 

كقد عرؼ النشاط السياحي إنتعاشا كبَتا يف مرحلة مابعد اإلستقالؿ خاصة يف التسعينات من القرف اؼباضي، كأصبحت اؼبنطقة        
ب اؼبتزايد الذم شهد مبوا ملحوظا يف السنوات األخَتة،  تعرؼ توافدا كبَتا للسياح فبا فرض توفر بنيات استقباؿ تستجيب ؽبذا الطل

كما عرفت بنيات اإلستقباؿ السياحي تزايدا يف أعدادىا كما ككيفا، فبا يدؿ على األنبية الكبَتة اليت يكتسيها ىذا اغبوض من حيث 
 السياحة.

 :ادلوجودة حبوض غيغاية نواع السياحة البيئيةأ -2
هنا أ األىماإلنساف، بل كربسن من أداء آلياهتا لصاٌف  لتصنع حدا للتلوث البيئي، كتعيد للبيئة توازانهتا،جاءت السياحة البيئية        46
  .متعتو، كىي تشمل العديد من األنشطة السياحية اؼبتوافقة مع متطلبات البيئة سائح ذاتو، كربسن من صحتو كتزيد منللتعيد 

  ر منها:نذكحبوض غيغاية عديدة  البيئية أنواع السياحةف
 ؛، كاليت يطلق عليها ابلسياحة الفطريةسياحة احملميات الطبيعية -
 السياحة اػبضراء يف الغاابت كاؼبنتزىات؛ -
خاصة تلك اليت  ،اغبيوانية الثركةيساعد توفر اؼبنطقة على غطاء غابوم على تنوع قنص للحيواانت الربية كالطيور، حيث  سياحة ال -
 ،ا النوع من السياحةذسفار كاعبمعيات اليت تنش  يف ىتتكلف بتنظيمو ؾبموعة من ككاالت األ الذم نصالقب فبارسي سياحة ذذب

لك ذكك ،ا النشاطذكتعمل على كضع خريطة للمواقع اليت يسمح فيها دبمارسة ى ،كاليت ربصل على تراخيص من اعبهات اؼبسؤكلة
ضافة اُف إكاػبنزير الربم  ،اغبجل ،رنب الربمل األثؼبوجودة ابؼبنطقة مصناؼ ابعض األ تكاثركقات أحًتاـ إربديد فًتات الصيد مع 

 ش؛يخرل من الوحأشكاؿ أ
 تسلق اعبباؿ؛ -
للشفاء من بعض األمراض  ،السياح كالزكار ، كابلقرب من الينابيع اغبارة اليت يراتدىاكاعبباؿالسياحة العالجية يف اؼبناطق اػبالية    -

 .اعبلدية كأمراض اؼبفاصل

  

                                                           
 )بتصرؼ(. اجلماعة القروية أسين  46
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 بعض أنواع الرايضات ادلمكن شلارستها حبوض غيغاية: -3

 أنواع الرايضات حبوض غيغاية (: بعض3-2-1الصور رقم)

 :الطَتاف اؼبظلي

رايضة الطَتاف ابؼبظالت، كتقاـ يف كل من قمة  سبارس ابؼبنطقة
مًت، كىي قبالة مركز 3200أدج على إرتفاع  توبقاؿ كقمة

الرايضة يف أكقات معينة إمليل، كتتم فبارسة ىذا النوع من 
 ألهنا مرتبطة ابعبو كتقلباتو. ربدد بدقة

 

 تسلق اعبباؿ:
تعترب رايضة تسلق اعبباؿ من ضمن الرايضات اؼبمارسة 
ابؼبنطقة، ابلرغم من ؿبدكديتها كإقتصارىا على السياح 
األجانب ذكم اػبربة يف التسلق، كىناؾ عدة ؾباالت داخل 

الرايضة اؼبرتبطة ابعببل، كنذكر  اغبوض ؼبمارسة ىذا النوع من
 ىنا كل من تيزم نتضات، أكيوض.
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 اؼبصدر: اعبماعة القركية أسٍت

 مدار السياحة البيئية حبوض غيغاية: تنوع ومتعة وخصوصيات متفردة -4
أثناء إجراء العمل اؼبيدآف، عملنا على زايرة ـبتلف مواقع السياحة البيئية حبوض غيغاية، حيث كجدان أف ىذا اغبوض يزخر        

 جعلتو هبذب الكثَت من السياح، كفيما يلي سيتم التطرؽ إُف مقومات السياحية البيئية اليت تزخر هبا اؼبنطقة:ابلعديد من اؼبقومات اليت 

o قومات السياحية البيئية حبوض غيغاية:م 
يتوفر على مؤىالت طبيعية جعلت  2كلم320.8يعترب حوض غيغاية منطقة سياحية إبمتياز، ىذا اغبوض الذم تبلغ مساحتو        
  ، فمن بُت أىم مقومات السياحية البيئية اليت يزخر هبا ىذا اغبوض نذكر:طة سياحية تستقطب عشاؽ السياحة البيئيةمنو ؿب

 اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ: 
كاكتشاؼ ما تزخر بو ىذه اؼبنطقة من تنوع الطبيعة كما تشتمل  ،للًتفيو كالًتكيح عن النفس ااؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ فضاء يعترب47       

 . عليو من أنواع اغبيواانت النادرة

موقعان ذات أنبية بيولوجية كإيكولوجية يرجع تسيَتىا للمندكبية السامية  156ينتمي إُف شبكة من  أحدث ىذا اؼبنتزه الذم       
، كذلك تنفيذان لتوصيات اؼبؤسبر التاسع ؼبعهد الدراسات اؼبغربية. كيتميز ىذا 1942يناير  15للمياه كالغاابت كؿباربة التصحر يف 

بعلو  توبقاؿاليت توجد هبا أعلى القمم بشماؿ افريقيا )جبل « أدرار ندرف»اؼبنتزه دبوقعو اعبغرايف الكائن ابؼبنطقة اليت يطلق عليها اسم 
 .األطلس الكبَتكاألكثر جاذبية كركعة يف كل مناطق  ،مًتا(، كاؼبنطقة األكثر ارتيادان كاألسهل كلوجان  4165

للمحافظة على غاابت البلوط  أحدث ىكتار، 67530كاؼبساحة احمليطة بو  ،ىكتار 38470 ىذا اؼبنتزه حواِف ةتبلغ مساح       
 كتنوعها.وفر عليها كاؼبتميزة بغناىا يتابإلضافة إُف احملافظة على كحيش اؼبنطقة كالنبااتت اليت ، األخضر كالعرعار الفواح

                                                           
 اجلماعة القروية أسين 47

 التزحلق على الثلج:
تعرؼ اؼبنطقة فبارسة رايضة التزحلق على الثلج، كىي رايضة 
شتوية تتم خالؿ كل فصل شتاء، كوبتوم حوض غيغاية على 
ؾبموعة من القمم اليت سبكن من فبارسة ىذه الرايضة، حيث 

 كقمة كانكرٔف. قبد قمة توبقاؿ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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استطاع اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ اؼبسانبة يف  ،كبفضل اعبهود اليت قامت هبا اؼبندكبية السامية للمياه كالغاابت كؿباربة التصحر        
كيف التنمية اعبهوية كاحمللية، كالنهوض ابلسياحة اؼبستدامة  ،خَتة يف احملافظة على التنوع البيولوجي أبعاِف اعبباؿالسنوات األ

عتبار للفضاءات عادة اإلنشطة إلأكتبٍت  ،لبراط يف ـبتلف اؼببادرات الرامية إُف ضباية البيئةكربسيس العمـو بضركرة اإل ،لوجيةيكو كاإل
 .نساف كالطبيعة كتطوير البحث العلميكضماف التوازف بُت اإل ،نواع اغبيواانتأك 

كذلك  ،ٍت لتوبقاؿ، مت كضع برانمج تربوم "برانمج الًتبية على البيئة"كالثقافية اليت يكتسيها اؼبنتزه الوط كلألنبية اإليكولوجية       
الغاابت أبعاِف اعبباؿ .. أنواع بيولوجية "من بينها  ،بفضل مساعدة ككالة التعاكف التقٍت األؼبآف اؽبادفة إُف تناكؿ عدد من اؼبواضيع

 قيمة كمتنوعة هبب احملافظة عليها". 

يقـو دبهاـ أتطَت اعبوالت عدد من اؼبنشطُت اؼبتطوعُت من أجل  ،ذا اؼبنتزه عددا من اؼبسالك احملددةكيتضمن برانمج زايرة ى       
  .الطبيعة، الذين مت تكوينهم ؽبذا الغرض من قبل إدارة اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ

 (: اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ5-4الصور رقم )

 اؼبصدر: اعبماعة القركية أسٍت

 حبَتة إفٍت: 
جاكز يتأكرب حبَتة جبلية يف اؼبغرب، ، مًت عن سطح البحر، ربت أقداـ جبل توبقاؿ الشامخ تقع حبَتة إيفٍت 2500 علوعلى        
للوصوؿ إُف ، ك اؼبكاف اؼبثاِف لعشاؽ الطبيعةفهذه البحَتة ىي  مًتا، دأبت على تغذية عيوف اؼبنطقة ككدايهنا عهودا طويلة، 30عمقها 
 .كرزازات كمراكش ُتالرابطة ب 9يبكن التوجو عرب الطريق الوطنية رقم  العديد من اؼبسالك، حيث ىناؾ حبَتة إفٍت
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صباعة تيديلي كس  مناظر  إُف اؼبؤديةتدؿ السياح على الطريق  ،لوحة إشارة طرقية توجد "أكومي" اغبضرم شبو اؼبركزكيف         
للسيارات  موقف يفإُف إيداع سياراهتم  ىنا طبيعية خضراء إُف غاية "دكار إفٍت"، حيث هناية الطريق اؼبعبدة، كيضطر الزكار كالسياح

 تمتعوابُت قمم جباؿ توبقاؿ ليس، حيث يبر السياح قداـ أك كراء البغاؿاألؿبركس جبانب مأكل سياحي، ليواصلوا سَتىم مشيا على 
 ، حىت الوصوؿ إُف حبَتة إفٍت.ياه كزقزقة عصافَت تعلو أشجار اللوز كاعبوزاؼبابلطبيعة اػبالبة كهبدكئها، الذم يتخللو خرير 

 

ابإلضافة إُف ما مت ذكره، يوجد حبوض غيغاية العديد من اؼبناطق اليت تقـو ىي األخرل جبذب السياح، كأنبها منطقة        
 مقومات جعلتو يساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ابؼبنطقة. ،غفاؿ دكر اؼبناخ كالطقسإدكف "الشالالت"، 

 (: حبَتة إفٍت7-6الصور رقم )

 اعبماعة القركية أسٍت :اؼبصدر
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 (: المسارات السياحية داخل حوض غيغاية2الخريطة رقم)

  

 

 

 

 

o داخل حوض غيغاية:اعبوالت السياحية 

 ذكر فٌما ٌلً أهم المسارات التً ٌمر عبرها السٌاح أثناء زٌارتهم لحوض غٌغاٌة:ن
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 إمليل قمة توبقػاؿ، ،لمسار: إملي: 
خالؿ  ملجأُف إ كصوال كشامهركشػد يبإمليل مركرا أبر نطالقة من تتم اإل ثحي ا اؼبسار كفق غالؼ زمٍت يستغرؽ يومُت،ذيتم ى        

ُف إالرجػوع  سػاعات، كيػتم 3توبقػاؿ، كتسػتغرؽ ذباه إيف  الثآفلتستأنف اعبولة يف اليـو  اؼبلجأساعات من اؼبشي، كيتم اؼببيت هبذا  5
خاصػػة مػػن طػػرؼ الػػزكار  ،يف يػػـو كاحػػدُف إمليػػل إ العػػودة مثكىنػػاؾ مػػن السػػياح مػػن ىبتػػار زايرة شػػامهركش فقػػ  ، مليػػل يف نفػػس اليػػـوإ

 .اؼبغاربة

  :أسٍت، البور، أككايبدف، سييت فاظمة:مسار 
 تعب مأكل للمبيت فيو يف حالة كصوال إُف البور كبو دكار أسٍتكؿ من تبدأ يف اليـو األاؼبسار حواِف تالثة أايـ، تستمر مدة ىذا       
 دف كسيت فاظمة، كىبتار السياح بُت اؼببيت بسيت فاظمة أك التوجو إُف مدينة مراكش.كالتوجو يف اليـو الثآف إُف منطقة أككايب السياح،

 :سيدم فارس: ،أسٍت ،اللة تكركوست مسار 
كالتوجػو ، كاؼببيػت هبػاأسػٍت ُف إكصوال دبوالم إبراىيم مركرا  اللة تكركوستمن  يـو كاحد أك يومُت، إنطالقاا اؼبسار ذيستغرؽ ى       
كللسػػائح اإلختيػار بػػُت اؼببيػت يف اػبيػػاـ قػرب الضػػريح أك التوجػو مباشػػرة إُف  ،ضػريح سػػيدم فػارس عػػرب دكار إيفغػافُف إ الثػػآفيف اليػـو 

  مدينة مراكش.

 :إمليل، قمة توبقػاؿ، حبَتة إفٍت ،الشالالت، مشهركش إمليل، مسار: 
 3أك  2خػػالؿ  الشػػالالتذبػػاه إكؿ مػػن إمليػػل يف اليػػـو األنطالقػػة يف تػػتم اإل ايـ،أ حػػواِف أربعػػة أك طبسػػةسبتػػد مػػدة ىػػذه اعبولػػة         
لكػي يتوجػو السػياح يف اليػـو الثػآف إُف قمػة  ذلك يتم اإلذباه كبو ضريح مشهركش، كيتم اؼببيت ىناؾ يف مػأكل بعد من اؼبشي،ساعات 

وجهوف كبو حبَتة إفػٍت كاؼببيػت هبػا ساعات من اؼبشي، كيف اليـو الثالث يت 4إُف  3جبل توبقاؿ، عرب مسالك جبلية كعرة تستغرؽ من 
 .جولة طويلة يف أحضاف األطلس اُف إمليل بعد يف خياـ تنصب جبانبها، كيف صبيحة اليـو الرابع تتم العودة

 حوض غيغاية:يف  البيئةاسرتاتيجية الرتويج للسياحة  -5
o :نقاط القوة كالضعف يف القطاع السياحي حبوض غيغاية 
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 كالضعف يف القطاع السياحي حبوض غيغاية (: نقاط القوة2اعبدكؿ رقم)

 اعبماعة القركية أسٍت :اؼبصدر 

فرغم نقاط الضعف ىذه حبوض غيغاية، إال أف السياحة البيئية أثرت بشكل إهبايب هبذه اؼبنطقة، حيث عملت على اإلىتماـ       
قت ابؼبوارد الطبيعية إبعتبارىا الركيزة األساسية عبلب السياح، ابإلضافة إُف ضباية البيئة كربسينها، كما سانبت يف إقتصاد اؼبنطقة كخل

  عن اجملتمع اؼبضيف.صورة إهبابية 

o حوض غيغاية:يف  البيئةلسياحة اًتكيج بعض األدكات ل 
 للسياحة الوطٍت اؼبكتب برامج ضمن أسٍت منطقة إدراج. 
 .خلق صبعيات مهتمة ابلشأف السياحي، كخصوصا السياحة البيئية 
 .التشجيع اإلعالمي 
 .تنظيم رحالت تعليمية كرحالت صحافة 
  عن الًتاث الثقايف كاؼبؤىالت الطبيعية اليت تتميز هبا اؼبنطقة.إصدار كتيبات تركهبية تتحدث 

 خادتة:

البيئية،  ستقطب عشاؽ السياحةي اسياحي مكاان وعلى مؤىالت طبيعية جعلتيتوفر  غيغاية ضحو  أف سبق ما خالؿ من يتضح       
ا على إعتبار أف ىذه األخَتة تعتمد على الطبيعة يف اؼبقاـ األكؿ، كذلك لإلستمتاع دبناظرىا كالتعرؼ على تضاريسها كنبااتهتا كحيواانهت

 الربية، كما يعمل ىذا النوع من السياحة على عدـ إحداث إخالؿ يف التوازف البيئي.

كلبص ابلذكر ىنا اؼبنتزه  ،بو يف رسم صبالية اؼبنظر الطبيعي يها حوض غيغاية سانبتىذه اؼبؤىالت الطبيعية اليت وبتوم عل       
كغَتىا من اؼبقومات اليت جعلتو  غفاؿ دكر اؼبناخ كالطقسمتنوعة، دكف إنباتية كحيوانية  بثركة زخرالوطٍت لتوبقاؿ، ىذا األخَت الذم ي

 يساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ابؼبنطقة.

 نق  الضعف نق  القوة
 .كجود مؤىالت طبيعية: اؼبنتزه الوطٍت لتوبقاؿ 
 .مدار سياحي غابوم 
 .تنوع الًتاث الثقايف احمللي 
 .زكااي، مواسم 
  مرشد جبلي مرخص. 50أزيد من 
 .كجود مؤسسات سياحية مصنفة كذك خدمات عالية 

 ابؼبنطقة. دعاية شبو منعدمة للتعريف 
 .غياب صبعيات سياحية للنهوض ابلسياحة البيئية 
 .غياب سبثيلية إقليمية للسياحة البيئية 
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 من كربأ عدد باستقطإ بغرض، ابؼبنطقة الًتايب لإلشعاع أداة كجعلها ،جاؿللم اؼبميزة اؼبؤىالت ىذه على فاظك هبب اغبلذل       
. ابإلضافة إُف الطبيعي موقعها حبكم السياحي النشاط من مكاهنا أتخذ بدأت اؼبنطقة أف خاصة ،اؼبغرب داخل أك خارج السياح

كالسالمة البيئية يف إعداد الربامج السياحية البيئية، كتكثيف اعبهود الًتكهبية لنشر ثقافة الوعي البيئي ذلك، هبب األخذ دبعايَت الصحة 
 كاغبفاظ على الطبيعة.

 :قائمة ادلصادر وادلراجع

o .اجلماعة القروية أسين 
o (2016العايب أحسن وزرقٌن عبود :) كلية -خنشلة-لغركرتسويق برامج السياحة البيئية كسبل تطويرىا، جامعة عباس

 العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، ؾبلة كلية بغداد للعلـو اإلقتصادية، العدد الثامن كاألربعوف.
o ( 2014ادلندوبية السامية للتخطيط،) مديرية اإلحصاء. 
o ( 2014أيت أوفقيػػر مػػحػػػمػػػػد وبوزاند عبد احلفيظ:)  اؼبؤىالت كاإلكراىات ")بتصرؼ(.التنمية السياحية دبنطقة أسٍت" 
o (2009بوحفاض ثراي:)  اؼبؤىالت الطبيعية كالثقافية إبقليم بنسليماف" كاقع كآفاؽ تطوير السياحة البيئية"، أطركحة لنيل

 كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الرابط.-شهادة الدكتوراه يف اآلداب، زبصص جغرافيا، جامعة دمحم اػبامس

o (2017سليماين حورية:)  ،دكر السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، حبث لنيل دبلـو الدراسات العليا
 كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية.-سعيدة-جامعة الدكتور موالم الطاىر

o (2010سنوسي سعيدة:)  دراسة حالة اآلاثر البيئية كالصحية لإلستهالؾ الصناعي للطاقة اغبفرية كدكر التنمية اؼبستدامة "
 قتصادية.كلية العلـو اإل-اعبزائر"، حبث لنيل دبلـو الدراسات العليا، جامعة ـبتار عنابة

o (2015عبد اجلليل أمحد شليب فاطمة:)  دكر السياحة البيئية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة يف مصر، جامعىة األزىر قسم
 د الرابع، العدد األكؿ.كلية التجارة، اجمللة الدكلية للتنمية، اجملل-اإلقتصاد

o :الرماد كاإلبداع، إسًتاتيجيات األعماؿ ىف مواجهة العوؼبة، األردف، اؼبؤسبر العلمي. عايد القعيد مرزوؽ 

o (2012قطاؼ ليلى وآخروف:)  ،"أثر السياحة البيئية الداخلية على ربقيق التنمية اؼبستدامة " دراسة حالة كالية مستغاّف
 جامعة اغباج ػبضر ابتنة.

o (2008مرسي احلريري دمحم :).جغرافيا السياحة، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر 
o World Tourism Organization, Sustainable Tourisme Developement : Guide 

for Local Planners, Madrid,Spain. 
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 السياحة اجلبلية جبهة طنجة تطواف احلسيمة: التحدايت والرىاانت
بسلك الدكتوراه، جامعة عبد اؼبالك السعدم، تطواف، اؼبغرب طالبة ابحثة  :ومرجاء بعي  

 طالبة ابحثة ابحثة بسلك الدكتوراه، جامعة عبد اؼبالك السعدم، تطواف، اؼبغرب :فدكل الكوٓف

 ابحث يف اعبغرافيا، جامعة سيدم دمحم بن عبد هللا، فاس، اؼبغرب. د. زىَت النامي:

 ملخص

كذلك عن طريق تشجيع قطاع السياحة  تطواف اغبسيمة من اعبهات اؼبغربية اليت يراىن اؼبغرب على تنميتها،تعترب جهة طنجة 
السياحة اعببلية نظرا ؼبا تزخر بو اعبهة من مؤىالت طبيعية كثقافية متنوعة ذبعلها ؾباال استقطاب مهم،  كعلى رأسهادبختلف أنواعها، 

االىتماـ اؼبتزايد ابلسياحة اعببلية ابؼبنطقة كوهنا أصبحت من القطاعات اليت تساىم دبداخيل مهمة كلعل من أىم اؼبؤشرات الدالة على 
 كتشكل خزاان ىائال لفرص الشغل للساكنة احمللية، كأضحت تضاىي قطاعات حيوية ابعبهة كالصناعة.

ىارا كبَتا بفعل التوافد الكبَت للسياح كأصبح يعرؼ ازد كقد تزايدت أنبية ىذا النوع من السياحة يف ـبتلف أرجاء اؼبغرب، 
إال أف اػبصائص احملليُت كاألجانب على ؾبموعة من اؼبناطق اعببلية، كأصبحت تنظم رحالت استكشافية ؼبختلف اؼبواقع اؼبعركفة، 
ة من التحدايت، الطبيعية اليت تتميز هبا اعبهة ذبعل قطاع السياحة بشكل عاـ، كالسياحة اعببلية خاصة ملـز على مواجهة ؾبموع

 لتحقيق رىاانت تنموية ابؼبنطقة. 

كمن خالؿ ما سبق، سينصب اىتمامنا من خالؿ ىذه الدراسة، على رصد أىم التحدايت اليت تواجو السياحة اعببلية هبذه 
ل ربقيق تنمية ؾبالية اعبهة، مع ؿباكلة اغبديث عن ؾبموعة من الرىاانت التنموية اليت من شأهنا الرقي دبنتوج السياحة اعببلية من أج

 مستدامة.
 .: جهة طنجة تطواف اغبسيمة، السياحة اعببلية، التحدايت، الرىاانتكلمات ادلفتاح

Abstract: 

The Tangier-Tetouan-Al Hoceima region is considered one of the Moroccan authorities 

that Morocco is betting on its development, by encouraging the tourism sector of all kinds, 

including mountain tourism due to the variety of natural and cultural qualifications in which the 

region boasts an important field of attraction, and perhaps one of the most important indicators 

of increasing interest Mountain tourism in the region, as it has become one of the sectors that 

contribute important income and form a huge reservoir of job opportunities for the local 

population, and it has become comparable to vital sectors in the region, such as industry, for 

example. 
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 The importance of this type of tourism has increased in various parts of Morocco, and it 

has become very prosperous due to the large influx of local and foreign tourists to a group of 

mountainous areas and it has organized exploratory trips to various well-known sites, but the 

natural characteristics that distinguish the region make the tourism sector in general, and 

mountain tourism In particular, he is obliged to face a set of challenges, to achieve development 

stakes in the region. 

Through the above, our focus will be, through this study, to monitor the most important 

challenges facing mountain tourism in this region, while trying to talk about a set of 

developmental stakes that would improve the product of mountain tourism in order to achieve 

sustainable field development. 

Keywords: Tangier-Tetouan-Al Hoceima region, mountain tourism, challenges, stakes. 

 مقدمة 
 5من الناتج الوطٍت اػباـ كيشغل حواِف %12وبتل القطاع السياحي دبختلف أنواعو أنبية خاصة يف بلدان، حيث يساىم ب 

 58,6منصب شغل مباشر(، كما يعترب قطاع السياحة ابؼبغرب اؼبصدر الثآف للعملة الصعبة ) 507000)من الساكنة النشيطة %
من  %32حواِف  2015( بعد عائدات اؼبغاربة اؼبقيمُت خارج البالد، كما غطت عائدات السياحة سنة 2015مليار درىم سنة 

 48.عجز اؼبيزاف التجارم ابلبلد

ب من أىم سبل التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاجملالية، نظرا ؼبا يزخر بو بلدان من إمكانيات طبيعية كتعترب السياحة اعببلية ابؼبغر 
األنشطة متميزة تؤىلو لقياـ سياحة جبلية مستدامة، إذا ما مت تطويرىا كاستثمارىا يف الصناعة السياحية، كخلق أمباط متنوعة من 

خاصة "أف التحوالت اغبالية اليت يعرفها  ،ياحية تعترب مصدرا من مصادر ثركات البالد، يف ظل توفر جهات غنية دبواقع سةالًتفيهي
، كاؼبغرب  49العاَف تسَت يف اذباه سوؽ سياحية مرتبطة ابكتشاؼ البيئة كمظاىر اغبياة الطبيعية كاؼبقومات الثقافة ؼبختلف الشعوب"

السياحة اعببلية اليت بدأت تنتعش  كخاصةأنواعها رىاان تنمواي  كباقي دكؿ العاَف يعرؼ ربوالت عميقة جعلت من السياحة دبختلف
 شيئا فشيئا يف العديد من مناطق البالد. 

اغبسيمة من بُت اعبماعات الًتابية اليت تتوفر على مؤىالت طبيعية ذبعلها كجهة  كتعد أقاليم كعماالت جهة طنجة تطواف
موقعها  جاذبية بفعلكأصبحت يف السنوات األخَتة من بُت أىم اعبهات  سياحية مفضلة للكثَت من السياح اؼبغاربة كاألجانب،

 اعبغرايف كمناخها اؼبتميز كطبيعتها اػبالبة.

كارتباطا ابؼبوضوع، هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة معاعبة إشكالية اؼبكانة اليت ربتلها السياحة اعببلية جبهة طنجة تطواف 
كالسبل الكفيلة لتجاكزىا، من أجل سياحة جبلية تساىم يف تسويق تراب اعبهة ككذلك  كطبيعة التحدايت اليت تواجهاىا اغبسيمة،

 ربقيق تنمية ترابية مستدامة. 
                                                           

 . 2014، اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت اؼبندكبية السامية للتخطي 48

"السياحة الريفية ابؼبغرب: مظاىر إعداد اجملاالت السياحية أبرايؼ أسيف ملوؿ كعرؽ الشيب كمسانبتها يف التنمية ، 2008الدكارم )عبد الرضباف(، 49
 .15ص ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، بة اعبغرافيا، جامعة دمحم اػبامسالبشرية"، حبث لنيل شهادة الدكتوراه شع
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 ادلنهجية ادلعتمدة -
لإلجابة عن اإلشكالية اؼبطركحة، اعتمدان على اؼبنهج الوصفي ابعتباره من أكثر اؼبناىج اؼبستعملة يف الدراسات االجتماعية 

اغبسيمة  كالدراسات اعبغرافية خاصة، حيت قمنا بوصف كرصد اغبقائق اؼبتعلقة ابلسياحة اعببلية جبهة طنجة تطوافبشكل عاـ 
 كاإلحصاءاتاعتمادان على بعض الدراسات اليت ؽبا عالقة ابؼبوضوع دبا يف ذلك الكتب كاؼبقاالت  ا. كمانطالقا من اؼبالحظة اؼبيدانية

كلتفسَت ما توصلنا إليو من ك اعتمادان على مقابالت شفوية مع بعض مهٍت القطاع كبعض السياح، ابإلضافة إُف ذل، إٍفالرظبية...
 حقائق كمعطيات قمنا بتوظيف اؼبنهج التحليلي الذم ال يبكن االستغناء عنو يف أم دراسة جغرافية. 

 تقدمي رلاؿ الدراسة  -
أكركاب قاريت صلة كصل بُت االسًتاتيجي اؼبهم ذا اؼبوقع ، كتعد هبتقع جهة طنجة تطواف اغبسيمة يف أقصى الشماؿ اؼبغريب

كتطل اعبهة على كاجهتُت حبريتُت، البحر األبيض اؼبتوس  مشاال،  ،لومًتاتيسول ببضع ك جبل طارؽكإفريقيا، حيت ال تبعد عن 
أقاليم )تطواف، العرائش، شفشاكف، كزاف، كتضم اعبهة ستة اللذين يشكالف ؾباال ساحليا غنيا ابلثركات البحرية،  غراب، األطلنيتكاحملي  

كتتميز اعبهة بطبوغرافية معقدة تتمثل يف سلسلة جباؿ الريف الذم ، (طنجة أصيلة كاؼبضيق الفنيدؽُت )اغبسيمة( ابإلضافة إُف عماليت
قلق  مصدرعبيولوجية اليت تشكل مًت، كاليت تعترب من اجملاالت األكثر أتثرا ابلكوارث الطبيعية اؼبناخية كا1600تتجاكز بعض مرتفعاهتا 

 السلطات كعائقا من عوائق التنمية اجملالية.

 : أقاليم وعماالت جهة طنجة تطواف احلسيمة1اخلريطة رقم 

 

 2015اؼبصدر: إقباز شخصي اعتمادا على خريطة التقسيم اعبهوم اعبديد 

 هة طنجة تطواف احلسيمةأعلية االستقطاب السياحي جل -
قبل الوقوؼ على ربدايت كرىاانت السياحة دبجاؿ الدراسة، ال بد من تقدٔف بعض األرقاـ كاإلحصائيات من أجل فهم مكانة 

 209فندقا، منها  395سريرا، كتضم اعبهة  25096يف ىذا اإلطار تصل الطاقة اإليوائية اؼبصنفة ابعبهة حواِف السياحة ابعبهة، 
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كتتوفر عمالة طنجة أصيال على أكرب عدد من األسرة، كاؼببياف أسفلو ينب تطور عدد األسرة  فندؽ غَت مصنف، 186فندقا مصنفا ك
 50.ابؼبؤسسات السياحية اؼبصنفة

 2019و 2012الطاقة اإليوائية ادلصنفة حسب عدد األسرة مبدينيت طنجة وتطواف ما بٌن تطور : 1ادلبياف رقم 

 

 2021 كالنقل اعبوم كاالقتصاد االجتماعيكزارة السياحة كالصناعة التقليدية اؼبصدر: 

من خالؿ ربليل أرقاـ اؼببياف السابق، يتضح تطور الطاقة اإليوائية اؼبصنفة دبدينيت طنجة كتطواف، حيث كصل العدد إُف 
ظى دبدينة تطواف، كىو ما يوضح مكانة كأنبية عاصمة اعبهة على اؼبستول السياحي. رب 4734سريرا دبدينة طنجة مقابل  13591

 من ؾبموع لياِف اؼببيت ابؼبؤسسات اؼبصنفة على اؼبستول الوطٍت % 8مدينة طنجة حبصة 

 

. 

 

 جبهة طنجة تطواف احلسيمةمبؤسسات اإليواء السياحي ادلصنفة  ليايل ادلبيت عدد: 1اجلدوؿ رقم 

 اجملموع آخر صلـو 5 صلـو 4 صلـو 3 صلمتٌن صلمة العمالة 

 70986 4214 - 42058 10728 9369 4167 احلسيمة 

                                                           
50 HCP, Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Monographie 
régionale de Tanger Tétouan Al Hoceima, 2018, p 124 
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 50993 969 - 19555 18868 4951 6650 شفشاوف 

 12042 - - - - 11053 989 العرائش 

 209393 56540 29983 53670 33407 15555 20238 ادلضيق الفنيدؽ 

طنجة أصيال + 
 الفحص أصلرة 

57954 114160 244658 237667 224474 38301 917214 

 116274 3505 - 46763 50616 13305 2085 تطواف

 1373902 103529 254457 399713 358277 168393 92533 اجملموع 

Source : HCP, Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Monographie régionale de 
Tanger Tétouan Al Hoceima, 2018, p 124 

قبـو يف اؼبرتبة األكُف تليها الفنادؽ من  4ليلة، كأتيت الفنادؽ من صنف  1373902حواِف  ابعبهةكصل عدد لياِف اؼببيت 
، كاؼبالحظة البارزة أنو ىناؾ تطور إهبايب، عكس بعض الوجهات اليت تعرؼ تذبذاب حسب السنوات، كيستقطب مطار طنجة  3 قبـو

  2019.51سائحا سنة  697941من ؾبموع سياح اؼبملكة حبواِف  %5ابن بطوطة 

 كخبصوص دراسة خصائص السياح ابعبهة قبد أف:

 . سائحا، يليو السياح العرب مث السياح األمريكيُت 370716: السياح األكربيوف يف اؼبرتبة األكُف ب جنسيات السياح -
 52ليلة للسياح اؼبغاربة الداخلية. 1.6ك )الدكليُت(ليلة للسياح اػبارجيُت  2.3: يصل معدؿ لياِف اؼببيت إُف مدة اإلقامة -

I.  السياحة اجلبلية جبهة طنجة تطواف احلسيمةالتحدايت اليت تواجهها 

تعد الصناعة السياحية يف كقتنا اغباضر، من الركافد األساسية يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية جملموعة من الدكؿ، كيزخر 
الطبيعية كالثقافية اليت تؤىلو إُف أف يرقى ابلقطاع السياحي كذبعل منو موردا اقتصاداي  بلدان يف ـبتلف جهاتو دبجموعة من اؼبقومات

 مهما.

كتتوفر على العديد من اؼبؤىالت  ،كتعترب جهة طنجة تطواف اغبسيمة من بُت أىم اعبهات اليت تتميز ببنيات سياحية متنوعة 
منطقة الذم تتواجد هبا، كتكتسي اؼبناطق اعببلية هبذه اعبهة مكانة  الطبيعية كالثقافية زبتلف من حيث أنبيتها حسب خصوصيات كل

يف أقصى مشاؿ اؼبغرب  متميز وقع جغرايفتتميز دبحيث متميزة كمهمة على مستول اإلمكانيات الطبيعية مقارنة مع ابقي اعبهات، 
                                                           

 2021 كزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالنقل اعبوم كاالقتصاد االجتماعي  51 
52HCP, Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Monographie régionale de Tanger Tétouan Al 
Hoceima, 2018, p 125. 
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كاؼبمتدة على ؾباؿ يضم الثقافة احمللية،  وعالغنية بتن يطل على كاجهتُت حبريتُت، كيضم كل من منطقة جبالة كجزء من جباؿ الريف
جباؿ كتالؿ كأحواض تعترب األىم على الصعيد الوطٍت سواء من حيث توفر اؼبوارد اؼبائية السطحية أكمن حيث تنوع الطبوغرافية 

 كتكويناهتا اعبيولوجية.

زاؿ ربتل رتبا متأخرة خلف الوجهات السياحية كعلى الرغم من غٌت مناطق اعبهة ككثرة مناظرىا الطبيعية كتراثها، فإف اعبهة ال ت
مليوف( َف يبثل  1،5فعدد لياِف اؼببيت ) )مراكش آسفي، سوس ماسة، الدار البيضاء سطات(على اؼبستول الوطٍت  الثالث األكُف

كن إصباؽبا اليت يبك  تواجو ؾبموعة من التحدايت كاإلكراىات إف السياحة ابعبهة2016.53% على اؼبستول الوطٍت سنة 8،2سول 
 يلي:  فيما

o ؛ ضعف الًتكيج كالتسويق للمنتوج السياحي اعببلي على مستول احمللي كالوطٍت كالدكِف 
o ،كمنح األكلوية للسياحة الشاطئية مقابل إنباؿ ابقي اؼبنتوجات السياحية   اؼبنافسة من طرؼ قطاعات اقتصادية أخرل

 ؛ كالسياحة اعببلية
o  ؛ القطاعغياب رؤية كاضحة من قبل مهٍت 
o  ؛ اعببلية ابعبهة كاػبرائ  كاؼبطوايت السياحية كاألماكنالنقص يف كسائل التعريف ابإلمكانيات 
o  مرافق عمومية يف ؾبموعة من اؼبناطق اعببلية كضعفها يف أماكن أخرل مثل اؼباء الصاٌف للشرب كاؼبراحيض  توفرعدـ

 إٍف؛ كأكشاؾ اؼبواد الغذائية كأماكن اعبلوس كالًتفيو...
o ؛ غياب األمن يف بعض األماكن كتعرض السياح للمضايقات 
o إٍف؛ ...تدىور البنية التحتية يف اؼبناطق اعببلية الوعرة كالطرؽ كاؼبسالك كضعف جودهتا 
o ؛ ضعف لوحات التشوير كاإلرشاد 
o  ؛ جبودة مقبولة اإليوائيةضعف اػبدمات السياحية كالعركض 
o ؛ ةموظبية السياحة اعببلية رغم مؤىالت اعبه 
o ؛ اػبصاص يف اؼبأكم كالفنادؽ كدكر الضيافة 
o  ؛ أبنبية السياحة اعببلية ابؼبنطقة، كتكوين العاملُت يف القطاع األرايؼعدـ االىتماـ ابلعنصر البشرم كتوعية سكاف 
o إٍف؛ كاؼبنتزىات... غياب العناية ابؼبواقع السياحية ابؼبناطق اعببلية ابعبهة كالغاابت 
o  ؛ ابؼبناطق اعببلية فبا هبعل السياح يشعركف ابؼبللضعف أنشطة الًتفيو 
o ؛ أتخر بعض اجملالس اعبماعية كاإلقليمية ابعبهة يف النهوض ابلقطاع السياحي خاصة يف اجملاؿ القركم 
o  اؼبستثمرين يف السياحة اعببلية عددعدـ استغالؿ بعض األماكن الطبيعية اؼبتميزة أبقاليم كعماالت اعبهة كضعف. 
من إكراىات أخرل مرتبطة ابالستغالؿ اؼبفرط للموارد الطبيعية أماـ كذلك،   سياحة اعببلية جبهة طنجة تطواف اغبسيمةتعآف الك 

كحرائق الغاابت اليت تتم يف بعض األحياف بطرؽ مقصودة بغية توسيع  نقص يف التساقطات اؼبطرية كجفاؼ العيوف كاآلابر كاألكدية
                                                           

 2021جهة طنجة تطواف اغبسيمة موقع جهة 53
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اؼبعتمدة بعض الدراسات اعبغرافية  نتائجٍت زراعة القنب اؽبندم جبباؿ الريف، حيث أسفرت فبتهمن طرؼ اجملاؿ الفالحي، خاصة 
لألراضي مضطرد يف تواريخ ـبتلفة تقلصا يف اجملاؿ الغابوم مقابل انتشار اؼبلتقطة الصور اعبوية كصور األقمار االصطناعية على 
كمن جهة أخرل ربتاج اؼبنشئات السياحية إُف مساحات كربل، األمر الذم يؤدم إُف ربوؿ  صصة لزراعة القنب اؽبندم ابؼبنطقة.اؼبخ

 األراضي الزراعية إُف أراضي عمرانية لبناء الفنادؽ كاؼببآف كابلتاِف تناقص يف اؼبساحات اؼبزركعة كارتفاع شبن العقار الذم يصبح يف
 متناكؿ اؼبؤسسات السياحية فق .  

كما خلفتو من اتشار جائحة كركان  عن نتج ا مهوالكودي جبهة طنجة تطواف اغبسيمة خاصة كاؼبغرب عامة ر كيعرؼ القطاع السياح
خاصة بعد قياـ اؼبغرب بغلق حدكده يف كجو اؼبسافرين منذ بداية  أدت إُف غياب السياح األجانب ابؼبنطقة، ثحيتداعيات كبَتة، 

  على القطاع السياحي. اعبائحة للتصدم للوابء، األمر الذم أثر بشكل كبَت

 طنجة إابف اجلائحة مبدينة: توزيع حجم أتثر مناصب الشغل يف القطاع السياحي 2اجلدوؿ رقم 

 صغًنة جدا صغًنة متوسطة كبًنة 

 63 67 65 68 تسريح

 27 24 22 32 خفض العدد

 10 08 10 00 ال أتثًن

 100 100 100 100 اجملموع

، "مدينة طنجة بُت رىاانت التهيئة السياحية كتداعيات جائحة كوركان"، ؾبلة 2021زىَت النامي، اؼبصدر: بدر الدين الركاص، 
 .172، ص 7، العدد 2التخطي  العمرآف كاجملاِف، اجمللد 

لقد أثرت جائحة كوركان على القطاع السياحي بًتاب اعبهة، فتوقف حركة التنقل أدل إُف خسائر فادحة لدل اؼبقاكالت 
ضمن  )الصحية، الطبيعية، السياسية... إٍف(السياحية، حيث تعرض العماؿ لتسريح، كىو ما يفرض إدماج اؼبخاطر بشىت أنواعها 

 التخطي  لقطاع السياحة. 

ف، أف النشاط السياحي بشكل عاـ كالسياحة اعببلية خاصة تواجو صعوابت كبَتة خاصة بعد توقف االستثمارات يبكن القوؿ إذ
يف ىذا القطاع مع استثناءات قليلة، فنمو القطاع السياحي يف بلدان أتثر ابنعكاسات األزمة االقتصادية العاؼبية كما تالىا من أحداث 

 انتشار جائحة كركان. خاصة 

II. سياحة اجلبلية جبهة طنجة تطواف احلسيمةرىاانت ال 
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االىتماـ ؾبموعة اؼبؤىالت من قبيل اعببلية جبهة طنجة تطواف اغبسيمة على  تراىن الدكلة اؼبغربية من أجل النهوض ابلسياحة     
ابعتبارىا رافعة للتنمية ابجملاؿ القركم، كللتفصيل  غَتىااالىتماـ ابؼبنتزىات كاؼبآكم السياحية ك جبودة اػبدمات كربسُت البنيات التحتية ك 

يف اؼبوضوع أكثر فأكثر سنركز يف ىذا احملور على أىم ما يبكن القياـ بو من قبل ـبتلف الشركاء كالفاعلُت يف الشأف السياحي للنهوض 
 .ابلسياحة اعببلية جبهة الشماؿ

 االىتماـ ابدلتنزىات وادلسالك اجلبلية  .1
كالغابوم هبا كفتح ( 1رقم الصورة )جها كإقامة اغبدكد الطبيعية ؽبا كضباية اإلرث اغبيوآف يسيتىات اعببلية كالعمل على ترسيم اؼبتنز  إف

يعد دبثابة اللبنة األكُف اليت  اؼبسالك كالطرؽ الغابوية كإقامة اؼبرافق الصحية كاالسًتاحات العمومية من مقاىي كفضاءات لعب األطفاؿ
 .العمل على إقامتهاهبب على الدكلة 

 حيواانت األيل األورويب مبنتزه بوىاشم الطبيعيإطالؽ مبادرة  :1الصورة رقم 

 
:http://mapecology.ma/ar Source 

 وحدة من حيواف األيل األورويب 24أشرفت مصاحل مديرية ادلياه والغاابت بتطواف على عملية إطالؽ أزيد من 
، يف ”دجنرب دبنطقة أتقلم مسيجة ببوىاشم 17دبنطقة األطلس اؼبتوس ، كمت إطالقهم يـو  "كيساريتؿبمية  "جيء هبم من .ابدلنتزه

كتندرج العملية يف إطار تنزيل  .سياؽ برانمج كاسع إلعادة إدماج األيل الرببرم يف اؼبنتزىات الطبيعية على مستول جهة الشماؿ
طقة تدخل اؼبديرية اعبهوية للمياه كالغاابت ابلريف، خاصة ما يتعلق على مستول من” 2030 – 2020غاابت اؼبغرب “ اسًتاتيجية

إُف أف ىذه اغبيواانت ستبقى قيد التتبع عن كثب ؼبعاينة سلوكها يف  كنشَتابحملافظة على التنوع اإلحيائي كتثمُت األصناؼ الغابوية، 
 .الوس  الطبيعي

 ابدلرتفعات اجلبليةالسياحية القروية  يالنهوض ابدلأو  -
 كىي كالتاِف:ابؼبأكم السياحية القركية  ينبغي توفرىا قصد النهوضاليت ىناؾ العديد من الشركط 

 كم سياحية جبلية مع ضركرة إلزامهم آتسهيل االستثمار يف السياحة اعببلية دبنح رخص ألبناء اؼبنطقة الراغبُت يف تشييد م
 التقليدم.ككذلك الديكور اؼبغريب  ،كاألكل األصيل ابؼبعايَت اعبارم هبا العمل مثل اؼبعمار التقليدم اؼبغريب

 ؛نح قركض تسهيلية بدكف فوائد قصد أتىيل اؼبأكم السياحية القديبة أك اليت ال تراعي الشركط اعبارم هبا العملم 
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 على اؼبنتوج كإقامة مواقع تعريفية هبذه اؼبأكم فبا يسهل على السائح التعرؼ  ابألنًتنيتركرة رب  اؼبأكم السياحة اعببلية ض
اؼبوجودة  ةاؼبأكم السياحيالسياحي اؼبقدـ ليختار بكل حرية اؼبسارات اليت تناسبو، كما هبب االنفتاح كالتعاكف بُت صبيع 

 ؛ ابؼبنطقة
  ضركرة التعاكف بُت اؼبأكم كككاالت األسفار من خالؿ منح السائح نظرة ؾبملة على اؼبأكم السياحية اؼبوجودة على طوؿ

 54.السياحية اليت يود السائح زايرهتا كقضاء بعض األايـ بواؼبسارات 
 فكلما كاف التشوير جيد  ،هبا اعبماعات الًتابية تعتٍتالىتماـ دبسألة التشوير اليت تعد من احملاكر األساسية اليت ينبغي أف ا

ىذه  ،عدة مناطق حبرية جبليةرسم مسارات طويلة لعدة أايـ ترب  بُت ؛ كذلك إال كازداد أعداد السياح الزائرين للمنطقة
اؼبؤىالت الطبيعية اؼبوجودة ابلرغم من اؼبسارات نفتقدىا جبهة طنجة تطواف اغبسيمة كىي غَت موجودة على اإلطالؽ 

تضافرت  إذاالعديد من اؼبسارات اليت يبكن رظبها بُت ىذه اؼبأكم ال ؿبالة تمنحنا اليت سجبهة طنجة تطواف اغبسيمة 
 . اعبهود

 جل الرفع من أصبيع الدكؿ السياحية، كذلك من  يفابعتبارىا من االسًتاتيجيات اؼبعموؿ هبا 55بسياسية التشبيك االىتماـ
لذا  ،ابرز يف االستدامة كزايدة اؼبشتغلُت ابلقطاع الصناعة السياحية اؼبدرة للدخل ككذلك اؼبدرة للعملة الصعبة كاليت ؽبا دكر

ككذلك سبكن  ،ازدحاما اؼبأكم األكثر القركم فبا يساىم يف التقليل من الضغ  على يف العاَف االسًتاتيجيةينبغي تبٍت ىذه 
 .من االستفادة من خدمات السائحُت اؼبأكم األخرل

  ظباؾ البحَتات كاليت تتطلب معايَت معينة كتوفَت أماكن أبديلة كسياحة صيد  أبنواع أخرل من األنشطة السياحيةاالعتناء
ىذا النوع هبدب عدد  ،ق األظباؾ اؼبوجدة هبا، كذلك سياحة مراقبة الطيور كمراقبة اغبيواانتعلى ىذه البحَتات كتسوي
 .ىائل من السياح األجانب

 منح أبناء ادلنطقة فرصة االشتغاؿ كمرشدين سياحيٌنو  56تكوين ادلرشدين اجلبليٌن .2
 تعريف ادلرشد جبلي 

( كالذم ينص 1997يناير25) 1437رمضاف 16الصادر يف  1-97-05إف عمل اؼبرشد اعببلي ؿبدد كمؤطر دبرسـو ملكي رقم 
كمساعدهتم أثناء رحالهتم أك جوالهتم  على أف :"مرشد اعبباؿ شخص طبيعي مهنتو الرئيسية مرافقة السياح كإرشادىم الثانيةيف مادتو 
أك على ظهر الدكاب أك على منت عرابت نقل مالئمة، يف تنقالهتم عرب السبل أك اؼبمرات أك الطرؽ  ، راجال(2)الصورة رقم  يف اعبباؿ
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السياحية القركية رب  بعضها ببعض فبا سيمنح بعض اؼبناطق النائية كغَت اؼبعركفة االستفادة من السائح الذم يزكر اؼبناطق اؼبعركفة  اؼبأكمد بتشبيك يقص55
ما تزاؿ مفقودة يف جهة ىي األخرل  لألسف االسًتاتيجية هىذ .كإشعاعهاىذه الدينامية اعبديدة ستساىم بشكل فريد يف التعريف ابلسياحة القركية  فق 

ال غٌت عنها يف السياحة  أصبحتاليت  اؼبأكمستزيد من لياِف اؼببيت يف ىذه  أهناها دكرا مهما يف التنمية اؼبستدامة للعاَف القركم كما لأنطنجة تطواف مع 
 اعببلية كالرفع من الصناعة السياحية.

تنسيق دمحم البقصي كدمحم  فعيل"، يف السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد الًتابية كتنويع مداخل التنمية،"السياحة اعببلية بُت التأطَت كالت2014البصكرم )منَت(، 56
 .85 ، ص4اعبماعة القركية إلغزراف رقم  منشوراتالزرىوٓف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، 
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أك التسلق أك التزحلق، ككذا مدىم ابؼبعلومات األساسية عن اؼبناطق كاؼبواقع اليت يزكركهنا سواء   التنقلالسالكة دكف االستعانة بتقنيات 
يزاكؿ مرشدك اعبباؿ أعماؽبم على صعيد جهة جبلية .هتم ؾباؿ الفنوف كالتقاليد الشعبية كانت ذات صبغة طبيعية أك جغرافية أك كانت

 57".معينة ترسم حدكدىا بنص تنظيمي كيوجد هبا ؿبل إقامتهم الرئيسية
 أعلية ادلرشد السياحي اجلبلي 

 فيما يلي:اعببلي تتجلى أنبية اؼبرشد السياحي 
  إٍف، كيستطيع ربديد كيفية .اعببلية مسالكها كمداخلها كـبارجها ككعورة اؼبساراتبكل اؼبناطق كاطالع دراية التوفر على..

 ؛ اؼبشي اليت تناسب اجملموعة ككل
  هتا كتسعَتهتا كاػبدمات اليت تقدمها؛جودك كم السياحية، آصبيع الفنادؽ اعببلية كاؼبمعرفة 
 بعادات كتقاليد اؼبنطقة؛ اإلؼباـ 
  ربديد مسارات اػبرجة كأكقاهتا؛ 
 .58معرفة اؼبخاطر الطبيعية اليت يبكن أف تعًتض السائح 

  

                                                           
اؼبتعلق ابلنظاـ األساسي للمرافقُت  30.96 القانوف رقم ذ( بتنفي1997يناير  25) 1417من رمضاف  16 صادر يف 1.97.05ظهَت شريف رقم 57

 .1159 ، ص15/05/1997بتاريخ  4482اعبريدة الرظبية عدد ، اؿالسياحيُت كاؼبرشدين السياحيُت كمرشدم اعبب
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https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53348.htm
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 : ادلرشد السياحي اجلبلي " اب الظريف"2الصورة رقم 

 
 09.02.2018اؼبصدر: عدسة الباحثة فدكل الكوٓف 

اؼبسارات الرجل كاف لو الفضل يف رسم جل يعترب "دمحم الظريف" من أقدـ اؼبرشدين اعببليُت جبهة طنجة تطواف اغبسيمة،  
ظهر . السياحية اعببلية اؼبأكممنابع اؼبياه كجل  ، أيضاكىو على اطالع جيد دبداشر ىذه السلسلة ،اعببلية هبذه سلسلة جباؿ الريف

منهم من يشتغل بصفة قانونية شفشاكف  كإقليمف اتطو  إقليماعبباؿ اؼبوجودة بكل من  إُفالعديد من منظمي اػبرجات  اآلكنة األخَتةيف 
فإهنم ال يتوفركف على مطلعُت على صبيع اؼبسارات اعببلية كإف كانوا سياحيُت الرشدين اؼبؤالء ىكآخركف بصفة غَت قانونية، إال أف 

هبا،  تجماـ ؼبناطق اليت سيختارىا السائح قصد االسا ولوجيةيكأر يولوجية كبيولوجية ك مستول تعليمي جيد يؤىلهم معرفيا لإلحاطة جب
لقد أكُف الفاعلوف أنبية كبَتة لتكوين أطر السياحة، كنقدـ مبوذج اؼبعهد 59مع السياح األجانب. لتواصلكذلك ال يتقنوف اللغات ل

 العاِف لتكوين أطر السياحة دبدينة طنجة، كاؼببياف أسفلو يوضح ذلك.

                                                           

25.03.2021بتاريخ  أحد فبارسي السياحة اعببلية مقابلة شفهية مع - 59
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 2016-2001بطنجة تطور عدد خرغلي ادلعهد العايل الدويل للسياحة : 2ادلبياف رقم 

 
 2021 كزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالنقل اعبوم كاالقتصاد االجتماعياؼبصدر: 

متخرج سنواي، خاصة يف صفوؼ اإلانث، كىو  300ك 200يًتاكح عدد خرهبي اؼبعهد العاِف الدكِف للسياحة بطنجة ما بُت 
 ما سيسهم بدكف شك يف إمداد القطاع السياحي بطاقات ككوادر مؤىلة ابستطاعتها تقدٔف اإلضافة.  

 فك العزلة عن العامل القروي  .3
فال يبكن اغبديث عن سياسة ( 3)الصورة رقم الدكلة بعُت االعتبار ىو فك العزلة عن العاَف القركم  أتخذهشيء ينبغي أف  إف أكؿ

االستدامة دكف شق الطرؽ كرب  القرل النائية كالبعيدة ابلطرؽ الوطنية كيدخل يف ابب التنمية اؼبستدامة رب  العاَف القركم ابلكهرابء 
يف اعبلب  أساسيايلعب دكرا  كما سبقت اإلشارة أصبحىذا األخَت   كاألنًتنيتغبديثة  كاؼباء الصاٌف للشرب ككذلك التكنولوجيا ا

 العاَف.يف  ةالسياحي للقرل البعيدة كالنائية فالقرل األكثر ارتباطا ابلعاَف الرقمي تعترب أكثر شهر 
 اإلفراج عن مشروع تعبيد الطريق ضلو مركز البث "حافة سافا" بغرغيز: 3الصورة رقم 

 
Source : https://chamalpost.net/2021/01/19 
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عن مشركع تعبيد الطريق بُت دكار بوعناف كمركز البث "حافة سافة" الذم  اغبسيمة تطواف طنجة ؾبلس جهةأفرج مؤخرا 
، فقد كاف مقررا أف ما ىو متداكؿكحسب .خاصة يف فًتة تساق  الثلوج تطواف إقليم أصبح كجهة سياحية جبلية ابلنسبة لساكنة

دفع تنطلق أشغاؿ إصالح )هتيئة( الطريق الرابطة بُت بوعناف كمركز البث حافة سافة، منذ مدة طويلة غَت أف تفشي فَتكس كوركان 
 .لتأجيلها اغبسيمة تطواف طنجة الوكالة اعبهوية لتنفيذ اؼبشاريع جبهة

لالستمتاع  تطواف إقليم من ساكنة اليت عرفها جبل غرغيز، كتوافد اآلالؼ األخَتةدفعت التساقطات اؼبطرية كالثلجية قد ك 
إُف اإلفراج على قرار انطالؽ األشغاؿ اليت سبوؽبا ككالة تنفيذ اؼبشاريع التابعة جمللس  اغبسيمة تطواف طنجة جبمالية اؼبكاف كاُف جهة

ساكنة الدكاكيَت اعببلية اؼبطلة كلم ليتم فك العزلة عن  14.5كتعبيد  إصالح، حيث ستشمل اغبسيمة تطواف طنجة جهة
 .كالتابعة لنفوذ صباعة الزيتوف كعددىا ستة تطواف على

ة كافية .إال أف غياب اعتمادات مالي2008منذ سنة  كفبثليهمىذه الطريق كاف مطلبا ملحا من طرؼ الساكنة  إصالحف إ
ككاف العديد من زكار اؼبنطقة اليت توافدكا عليها خالؿ األسابيع اؼباضية بفعل . لغاية اليـو اإلصالحللقياـ هبذه األشغاؿ أرجأ عملية 

اج عن التساقطات الثلجية اؽبامة، قد انتقدكا غياب بنية ربتية كرؤية لدل اؼبسؤكلُت لتنمية اؼبنطقة سياحيا، فبا دفع مسؤكِف اعبهة لإلفر 
 60ز.مشركع تعبيد الطريق كبو مركز "البث" جببل غرغي

 االىتماـ أكثر ابدلواصالت  .4
 توفَتيف بلوغ السائح مساعيو ككجهتو اؼبفضلة فال يبكن اغبديث عن سياحة جبلية دكف  كأساسيااؼبواصالت دكرا ؿبوراي  تلعب

كال يتعلق األمر ىنا  إليها يستخدـ فيها الدكاب للوصوؿ الزاؿمكتظة ابلسياح هناؾ كجهات سياحة ، فمواصالت دبواصفات مقبولة
)سيارات نقل غَت  يستخدموف ما يطلق عليو اسم اؼبقاتالت اعببلية هاعلى كجهات سياحية ال يزاؿ أىلينطبق األمر اعبباؿ بل  أبعاِف

ة يف ىذا اجملاؿ ليكونوا صلة كصل لذا ينبغي منح رخص للنقل اؼبزدكج دبواصفات خاصة كؼبا ال منح تراخيص ألىل اؼبنطق مرخصة(
 .السياحية كبُت الزكار اؼبأكمبُت 

 االىتماـ ابدلوروث الثقايف واحلضاري والتارؼلي للمنطقة  .5
االىتماـ ابؼبوركث الثقايف ألم منطقة يبدأ من خالؿ عملية التدكين ككذلك من خالؿ إخراجو للعلن مثل الفلكلور  إف

 كما نعٍت ابغبفاظ على اؼبوركث التارىبي للمنطقة ي اليت كانت تستخدـ ككرثها األبناء عن اآلابءكاللهجات كاللباس التقليدم كاغبل
( كاؼبعركفة ؿبليا ابسم 61مهرجاف الًتاث اعببلي للتعريف كالًتكيج ابألغنية اعببلية )نسبة ؼبنطقة جبالة يف الشماؿ الغريب للمغربمبوذج )

كالزكااي التارىبية ككذلك اغبفاظ على اآلاثر كالنقوش التارىبية كيدخل يف ىذا اؼبضمار  كاألبراجاغبفاظ على القالع  الطقطوقة اعببلية(
ات كالنقوش اؼبوجودة يف اؽبواء الطلق من خالؿ إقامة متاحف خاصة هبا كما هبب اغبفاظ على اؽبياكل العظمية ثاغبفاظ على اؼبستح

 .العمالقة اليت استوطنت بعض األماكن
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قد تساىم ابلنهوض ابلسياحة اعببلية نذكر منها تنظيم عمليات الًتكيج للسياحة اعببلية، كزبصيص مشاركات األخرل اليت  العواملمن 
يف اؼبعارض الدكلية للمنتوج السياحي اعببلي، أخدا ابالعتبار كل متطلبات السائح من إقامة كتنشي  كغَت ذلك نظرا ؼبا يلعبو التسويق 

 62ج السياحة اعببلية.الًتايب من دكر يف تركي

 خادتة

بل جاء بناء على غناىا َف يكن من قبيل الصدفة، طنجة تطواف اغبسيمة كمجاؿ لدراسة السياحة اعببلية إف اختيار جهة 
اليت تؤىلها لتربز كوجهة سياحية كاعدة، كتساىم يف ازدىار كإقالع صناعة سياحية حقيقية ذات قيمة مضافة  اإمكانياهتكتنوع 

فاعبهة تكتنز مواقع طبيعية خالبة، كسالسل جبلية كبَتة، كغطاء نبايت كفَت على مدار السنة، كثركة حيوانية متنوعة، .اقتصادية عالية
كبوىاشم، كغابة أرز مهيبة دبنتزه الوطٍت للحسيمة ابإلضافة إُف العديد من  تالظبطافوطٍت النتزه اؼبكمنتزىات فريدة من نوعها ك

 .البحَتات كاألهنار كالشالالت كغَتىا من التحف الطبيعية الرائعة كالبهية
من أجل ك  تها،إُف التأثَت سلبا على جاذبيطنجة تطواف اغبسيمة كقد أدل ضعف البنيات التحتية السياحية األساسية جبهة 

تطوير ىذا القطاع، من الضركرم تعزيز البنية األساسية للسياحة يف اؼبنطقة، كربسُت ظركؼ اإليواء، كإعادة أتىيل كإصالح اؼبواقع 
السياحية فيها. كمن اؼبهم أيضا تعزيز الرب  بُت اعبهة كشبكة الطرؽ السريعة، كتنظيم قطاع النقل السياحي، كهتيئة الًتاث التارىبي 

 .يف للسياحةكالثقا
 الئحة ادلراجع 

  ،مدينة طنجة بُت رىاانت التهيئة السياحية كتداعيات جائحة كوركان"، ؾبلة 2021بدر الدين الركاص، زىَت النامي" ،
 .175 - 162، ص 7، العدد 2التخطي  العمرآف كاجملاِف، اجمللد 

  ،)السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد الًتابية كتنويع مداخل "السياحة اعببلية بُت التأطَت كالتفعيل"، يف  2014البصكرم )منَت
تنسيق دمحم البقصي كدمحم الزرىوٓف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، إقليم صفرك، منشورات  التنمية،

 .674، اؼبغرب، عدد الصفحات 4اعبماعة القركية إلغزراف رقم 

  ،)لسياحة الريفية ابؼبغرب: مظاىر إعداد اجملاالت السياحية أبرايؼ أسيف ملوؿ كعرؽ ، "ا2008الدكارم )عبد الرضباف
اعبغرافيا، جامعة دمحم اػبامس أكداؿ، كلية اآلداب  فيالشيب كمسانبتها يف التنمية البشرية"، حبث لنيل شهادة الدكتوراى

 كالعلـو اإلنسانية، الرابط، اؼبغرب.

                                                           
 السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد الًتابية كتنويع مداخل التنمية، يف ابؼبغرب،، " موقع اعببل داخل "اؼبشركع السياحي الكولونياِف" 2014الزرىوٓف )دمحم( 62

 .115، ص 4اعبماعة القركية إلغزراف رقم منشوراتتنسيق دمحم البقصي كدمحم الزرىوٓف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، 
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 )يف السياحة اعببلية تثمُت اؼبوارد  اعببل داخل "اؼبشركع السياحي الكولونياِف" ابؼبغرب،، "موقع 2014، الزرىوٓف )دمحم
، تنسيق دمحم البقصي كدمحم الزرىوٓف، أشغاؿ الدكرة الرابعة ؼبنتدل التنمية كالثقافة إلغزراف، إقليم الًتابية كتنويع مداخل التنمية

 .674رب، عدد الصفحات ، اؼبغ4صفرك، منشورات اعبماعة القركية إلغزراف رقم

  اؼبتعلق  30.96 القانوف رقم ذ( بتنفي1997يناير  25) 1417من رمضاف  16صادر يف  1.97.05ظهَت شريف رقم
بتاريخ  4482اعبريدة الرظبية عدد ، للمرافقُت السياحيُت كاؼبرشدين السياحيُت كمرشدم اعبباؿابلنظاـ األساسي 

 .1159 الصفحة 15/05/1997

  2014اؼبندكبية السامية للتخطي ، اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت . 

  2021موقع جهة طنجة تطواف اغبسيمة 

 2021 قتصاد االجتماعيكزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالنقل اعبوم كاال 

 http://mapecology.ma/ar 

 https://chaouen24.com 

 https://larachenews.com/94300.html 

 https://www.maghress.com/chamalpost/40872 

 HCP, Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Monographie 
régionale de Tanger Tétouan Al Hoceima, 2018, p 211. 

 https://chamalpost.net/2018/04/02 
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 وحتدايت تطويرىا مبادئ االستدامةالصناعة السياحية يف اجلزائر وفق حتليل تنافسية 
Analyzing the competitiveness of the tourism industry in Algeria 

according to the principles of sustainability and the challenges of its 

development 

 seddiki_ahmed82@yahoo.fr، اجلزائر -بروفيسور، جامعة أمحد دراية، أدرارصديقي أمحد، 

 tayebiabdellah@yahoo.fr اجلزائر، -دكتور، جامعة أمحد دراية، أدرارالطيػػبػي عبد هللا، 

 ادللخص:

أنعكس دكر االقتصادية، االجتماعية، كالبيئية ك السياسية، فقد  منها ةتعددليشمل أبعاد التنمية اؼب تطور مفهـو السياحة إف   
القدرات كاإلمكانيات السياحية تربز ه الورقة البحثية فهذ. اؼبستدامةتحقيق التنمية سعيا لاألنشطة السياحية على كل جوانب القطاع 

تنفيذ ـبط  اعبودة لتحقيق استدامة للجزائر فهي عوامل أساسية مساعدةلالطبيعية كالثقافية كالتارىبية، منها  اعبزائراليت سبتلكها 
 السياحة. 

إُف التعرؼ على تلك اؼبقومات، كتظهر كاقع تطبيق مبادئ االستدامة على األنشطة السياحية اعبزائرية،  أيضا كهتدؼ ىذه الدراسة   
ة اعبزائرية تعترب ىدفا يمية السياحتن، فاالىتماـ ابلاؼبتعلق ابلتنمية السياحية اؼبستدامة 2003كاليت سطرهتا اغبكومة منذ صدكر قانوف 

تطبيق اؼبخططات كالربامج لكضع مشاريعهم يف بيئة مستدامة  هبدؼ، ذات الصلةأساسيا لكل اؼبتعاملُت يف القطاع كالقطاعات 
 .التنموية السياحية

لصناعة السياحية العاؼبية مازاؿ حيث توصلنا إُف أنو ابلرغم ما تزخر بو اعبزائر من مقومات اعبذب السياحي، إال أف نصيبها من ا   
أدْف بكثَت من إمكانياهتا، كذلك بسبب العراقيل العديدة كاؼبتعددة منها قلة االستثمارات السياحية كضعف البنية التحتية كاػبدمات 

 األساسية، كىو ما يستدعي اللجوء إُف كضع إسًتاتيجية كطنية فعالة ؼبواجهة اؼبنافسة اإلقليمية كالعاؼبية.

 مبادئ االستدامة، الربامج التنموية.تنافسية، ال اإلمكانيات، الصناعة السياحية،: تنمية، لمات ادلفتاحيةالك

Abstract 

   The concept of tourism has evolved to include multiple dimensions of development, 

including economic, social, environmental and political. The role of tourism activities has 

been reflected in all aspects of the sector in pursuit of sustainable development. This 

research paper highlights the natural, cultural and historical capabilities and capabilities 

that Algeria possesses, as they are essential factors helping Algeria to implement the 

quality plan to achieve the sustainability of tourism. 

   This study also aims to identify those constituents, and shows the reality of applying 

sustainability principles to Algerian tourism activities, which the government has laid 

down since the promulgation of the 2003 law related to sustainable tourism development. 

Interest in Algerian tourism development is considered a fundamental goal for all dealers 

mailto:seddiki_ahmed82@yahoo.fr
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in the sector and related sectors, with the aim of developing their projects In a sustainable 

environment for the application of tourism development plans and programs. 

   Where we have concluded that despite the tourist attractions in Algeria, its share of the 

global tourism industry is still far below its potential, due to the many and multiple 

obstacles, including the lack of tourism investment and weak infrastructure and basic 

services, which calls for resorting to a national strategy. Effective to face regional and 

global competition. 

Key words: development, tourism industry, potential, competitiveness, principles of 

sustainability, development programs. 

 مقدمة:

النامية كيلعب الفرد فيها الدكر الفعاؿ من خالؿ  أكتعترب السياحة من اجملاالت االقتصادية اعبوىرية للكثَت من الدكؿ سوء اؼبقدمة    
كعيو اؼبستمر النابع من ثقافة سياحية مبنية أساسا على ضركرة استقطاب السياح ابستمرار كاالىتماـ هبذا القطاع االسًتاتيجي هبعل 

طار األكؿ يف كضع اآلليات اؼبناسبة للآليات اؼبناسبة لالستثمار العقالٓف يف ىذا القطاع ككل ذلك يصب يف ربقيق تنمية من الدكلة اإل
يف اجملتمع من خالؿ تنفيذ العديد من اؼبشاريع كاؼبخططات التنموية اليت تعترب رأس مالو العائد من األمواؿ اؼبتحصل عليها أثر الفاعلية 

 اؼبيداف السياحي.

يف ىذا اإلطار تطمح اعبزائر إُف دخوؿ سوؽ السياحة كجعلها كاحدة من األكلوايت القومية كربويل اعبزائر إُف أحد مراكز اعبذب    
السياحي من الدرجة األكُف كذلك من خالؿ تطبيق إسًتاتيجية حكيمة كفعالة ترتكز من جهة على التجارب الناجحة يف البلداف 

ككضع ‘ كظباهتا اػباصة‘ توس  كابلتاِف فاف طابعها اعبغرايف كاالقتصادم كفبيزهتا االجتماعية كالثقافيةاؼبطلة على حوض البحر اؼب
طبيعتها األصلية كمواردىا اؼبتعددة قد تساعد بشكل كبَت يف تطوير مواردىا من خالؿ ؾبموعة من اؼبخططات اليت   عملت اعبزائر 

 .اؼبشاريع السياحية قيد التنفيذ عليهم مند االستقالؿ اؼبتمثلة يف ؾبموعة من

السياحة اؼبستدامة من اؼبواضيع الناقلة للغد األفضل، كاليت تتطلب بعض التصرفات من قبل الدكلة ككذا السائحُت، إضافة إُف    
  التواصل بُت مقدمي اؼبواطنُت احملليُت كاؼبتعاملُت يف ىذا اؼبيداف، حيث أف الدكلة تقـو بدكر اؼبنظم، يف حُت يقـو العاَف بدكر كسي

كاؼبتعلق  17/02/2003اؼبؤرخ يف:  03/01اػبدمة كطاليب اؼبنتج السياحي، فمبادرة الدكلة اعبزائرية من خالؿ إطالؽ القانوف: 
 .بتنمية السياحة اؼبستدامة تعترب كأكؿ خطوة تشجيعية يف اعبزائر لتطوير السياحة كاستدامتها

ؼبقومات سياحية كإمكانيات طبيعية ثقافية كاترىبية، كزايدة عن اسًتاتيجيات اغبكومة اليت سبثلها  لكن على الرغم من امتالؾ اعبزائر   
،الذم  2030،كاليت مت تطوير ىا من خالؿ ـبط  التهيئة السياحية آلفاؽ  2013إسًتاتيجية التنمية السياحية اؼبستدامة لعاـ 

دامة كترشيد الثركات الطبيعية كالبشرية، إال أف النتائج َف تصل إُف اؼبستول يتماشى مع برانمج اغبكومة، كيدعم ربسُت اػبدمات كاست
 اؼبطلوب، كَف تصل السياحة اعبزائرية إُف ربقيق مؤشرات االستدامة، إال أف ىذا ال يبنع من كجود بعض النتائج احملققة يف ىذا اؼبيداف،

 .كاألنشطة اؼبرتبطة هبا كاليت تتجو كبو االستدامة كاليت تساىم يف طرح بعض اؼبخططات التنموية لألنشطة السياحية
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 :مشكلة البحث

  :فبا سبق ذكره من مقومات سياحية تتمتع هبا دكلة اعبزائر يبكن صياغة اؼبشكلة البحثية يف عدة تساؤالت كىي 

يف صناعة السياحة؟، كعليو كمن ىده  ما ىي أىم اؼبقومات كاإلمكانيات الطبيعية كالثقافية كالتارىبية اليت سبتلكها اعبزائر الستخدامها
 : اذؼبوضوعنا ى اإلشكاليةيبكننا صياغة ‘ اؼبعلومات احملفزة كاليت تعترب اؼبادة اػباـ يف الصناعة السياحية لكل اقتصاد ك ابألحرل اعبزائر

 :لتوضيح أكثر لألشكاؿ اؼبطركح ارأتينا التساؤالت الفرعية آالتية

 سياسات اؼبنتهجة قصد بلوغ التنمية اؼبستدامة؟ ىل السياحة قطاع بديل ضمن ال -

 ىل يفتقد االقتصاد الوطٍت إُف ثقافة سياحية يف ظل العركض القائمة على غرار دكؿ اغبوض اؼبتوس  كدكؿ اعبوار؟ -

 :فرضيات البحث

اؼبطركحة كاليت تبقى دائما قابلة ؼبعاعبة موضوعنا ىدا قمنا بصياغة الفرضيات اليت التمسنا فيها أكثر قرابة لالستجابة للتساؤالت 
 .لالختيار كاؼبناقشة

 .2025توِف الدكلة اعبزائرية أنبية ضعيفة للسياحة اؼبستدامة يف إطار إسًتاتيجيتها التنموية لتطوير القطاع يف آفاؽ الفرضية األوىل:

 فعاليتها يف التنمية اؼبستدامة. مراعاة تعترب السياحة من بُت طبسة قطاعات بديلة لالقتصاد الوطٍت من دكف  الفرضية الثانية:

 .كماذا حققت تلك اؼبقومات ك اإلمكانيات يف إطار تطبيق مبادئ االستدامة ؟

 :علية وأىداؼ البحثأ

ىذا البحث يرتب  ابلتطورات اغبديثة اغباصلة يف ؾباؿ صناعة السياحة، فهي تتناكؿ تطبيق تنمية السياحة اؼبستدامة يف اعبزائر، حيث  
عرفت من ذبارب الدكؿ الناجحة يف ىذا اؼبيداف، أف اغبفاظ على اؼبواقع كاؼبناطق كاؼبقومات السياحية كتنميتها بطريقة مستدامة يعترب 

اتيجيا. كهتدؼ ىذه الدراسة إُف التعرؼ على تلك اؼبقومات، كتظهر كاقع تطبيق مبادئ االستدامة على األنشطة السياحية ىدفا اسًت 
 .اؼبتعلق ابلتنمية السياحية اؼبستدامة 2003اعبزائرية، كاليت سطرهتا اغبكومة منذ صدكر قانوف 

   :عية اؼبطركحة مت تقسيم ىذا البحث إُف احملاكر اآلتيةلإلجابة على اإلشكالية دبا فيها التساؤالت الفر :  ىيكل البحث
 مفاىيم عامة حوؿ مفهـو صناعة السياحة احملور األكؿ: 

  .احملور الثآف: تعريف التنافسية السياحية كمؤشراهتا
 احملور الثالث: اإلمكاانت كاؼبقومات السياحية اليت تتملكها اعبزائر

 .2017-2015 الفًتة  اعبزائرة قطاع السياحة كالسفر ربليل مؤشرات تنافسي احملور الرابع:
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 مفاىيم عامة حوؿ مفهـو صناعة السياحةاحملور األوؿ: 

 .تعريف الصناعة السياحية1-

اختلف الباحثوف حوؿ تعريف موحد لتفسَت ظاىرة السياحة كذلك بسبب اختالؼ الزاكية اليت ينظر منها الباحث إُف السياحة،    
من زاكية اجتماعية كاألخر كظاىرة اقتصادية ال زبتلف عن األنشطة االقتصادية األخرل، كآخركف يركزكف على  فالبعض ينظر إليها

 .اعبوانب السياسية كدكرىا يف تقوية العالقات بُت الدكؿ

 .تعريف الصناعة السياحية: 01الشكل رقم 

 

كالعالقات الناذبة عن سفر كإقامة غَت أصحاب البلد، كاليت ال كىكذا يبكن تعريف السياحة على أهنا ؾبموعة الظواىر /األحداث    
يكوف ؽبا أم ارتباط أبم نشاط رحبي أك نية لإلقامة الدائمة حيث تكوف دبثابة اغبركة الدائرية اليت يبدأ فيها الشخص أك اجملموعة 

 .(1999)مقابلة،  س اؼبكافالًتحاب بداية من البلد األصلي أك مكاف اإلقامة الدائمة كابلنهاية العودة إُف نف

كتعرؼ  .كالسائح ىو الشخص الذم يقـو ابالنتقاؿ لغرض السياحة ؼبسافة شبانُت كيلومًتا على األقل من منزلو أك بلده األصلي   
من أجل أنتاج كتطوير كتسويق البضائع صناعة السياحة أبهنا: "تلك التنظيمات العامة كاػباصة اليت تتطلب تنمية كتوفَت تسهيالت، 

كاؼبنتجات هبدؼ تقدٔف خدمات تليب احتياجات كرفاىية السياح، أساسها انتقاؿ ىؤالء السياح من أماكن اإلقامة الدائمة إُف أماكن 
رضو الربح أك ساعة كاؿ تتجاكز السنة، بعيدا عن فبارستهم أِف عمل مأجور غ 24خارج ؿبيطهم االعتيادم ؼبدة ؿبددة ال تقل عن 

 .(2015-2014)بوخارم،  جٍت األمواؿ

 :أنواع السياحة2-

 : أنواع الصناعة السياحي 02الشكل رقم 
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 .ادلصدر: من إعداد الباحثاف   

االستطالع، سياحة التجارة ابختصار توجد الكثَت من األصناؼ كالتقسيمات ؼبوضوع السياحة، من أنبها: سياحة اؼبغامرات كحب 
 كاألعماؿ، سياحة الًتفيو كاالستجماـ كالًتكيح عن النفس، السياحة الدينية كزايرة األماكن اؼبقدسة، السياحة الثقافية كزايرة اؼبتاحف

 .كاؼبعاَف األثرية، السياحة الساحلية كالصحراكية، السياحة العالجية، السياحة الرايضية، ... اٍف

 :السياحة عناصر صناعة3-

 :(2013)الزعيب،  تقـو صناعة السياحة على عناصر ىامة نذكر منها

كأدكات  كيبثل األمواؿ اؼبستثمرة يف اؼبشاريع السياحية ابإلضافة إُف اؼبنظمات السياحية كما فيها من مبآف كمعدات، رأس ادلاؿ: -
 (.كأجهزة )كالفنادؽ كالشركات السياحية 

كجل من مقومات سياحية طبيعية مثل: البحار، األهنار، كاؼبناخ كاعبباؿ، كسبثل ما أكجده ىلال عز ك اؼبوقع  ادلوارد الطبيعية: -
 .اعبغرايف فهذه ىي عناصر اعبذب السياحي

ة الصناعية كاآلاثر كاؼبعاَف كيبثل ما جسدتو اإلقبازات اإلنسانية على مر العصور كالتاريخ كاليت سبثلها اؼبقومات السياحي العمل: -
اغبضارية، كيبثل ىذا العنصر اعبهود البشرية للعاملُت يف األنشطة السياحية من قطاع العاـ كاػباص، فهو احملرؾ الرئيس م أِف نشاط 

 .سياحي خاص أك أم نشاط إنتاجي عاـ

 

 

 .: عناصر الصناعة السياحية03الشكل رقم 
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 .ادلعطيات السابقةعلى  ابالعتمادالباحثاف  إعداد: من ادلصدر

 .الفوائد االقتصادية واالجتماعية لصناعة السياحية3-

%من  7تريليوف دكالر أمريكي، كيشكل  9أم  GDP من الناتج احمللي ابلعاَف % 9.8يبثل قطاع اػبدمات السياحية حواِف    
زاؿ ىذا القطاع يؤدم دكرا ابرزا كؿبركا رئيسيا ػبلق فرص كما  2015من الصادرات غَت اؼبنظورة لعاـ  % 30الصادرات العاؼبية، ك

 (%9.1)1/11مليوف فرصة عمل مباشرة كغَت مباشرة، أم  266من خالؿ توفَت  2014%يف عاـ  4العمل الذم تزايد بنسبة 
  .(2017)العاؼبية،  من ؾبموع الوظائف

كاألسفار ىو دفع قطاعات اقتصادية أخرل من خالؿ ظاىرة األثر اؼبضاعف، فالسياحة أحد ؿبركات لعل أبرز فوائد قطاع السياحة    
 .النمو االقتصادم الديناميكية، ألنها تسهم يف زايدة الطلب على السلع كاػبدمات، كابلتاِف ربريك عجلة اإلنتاج الصناعي كالفالحي

 2015( مليار دكالر يف عاـ  1.260لت إيراداهتا إُف ما يزيد عن )تعد صناعة السياحة أكسع الصناعات عماليا، حيث كص   
% ألغراض الًتفيو كاالستمتاع حسب تقرير اؼبنظمة العاؼبية للسياحة، أما يف  51( مليوف سائح، منهم  1184،بعدد سياح ذباكز )

عدد السياح سوؼ ينمو كيزداد إُف ( مليوف سائح ىذا كتشَت دراسات كالتوقعات إُف  1235فقد بلغ عدد السياح )  2016سنة 
فمن  2030( مليار يوميا، أما يف األجل الطويل  5كدبعدؿ إنفاؽ ) 2020( مليار سائح حبلوؿ عاـ  1.4أف يصل إُف أكثر من )

 ( مليار سائح. 1.8أف يصل عدد السياح العاؼبي إُف )  5اؼبتوقع 

 

 

 

 

 .توزيع السياح عرب القارات :04شكل رقم 
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        Economic Impact 2017. WTTC, World Travel and Tourism council:Source 

  التنافسية السياحية ومؤشراهتا ماىيةاحملور الثاين: 

تنافسية السياحة كالسفر من اؼبؤشرات اليت تبُت القوة االقتصادية اليت يبثلها قطاع السياحة يف الوقت اغباضر حيث أصبحت صناعة    
كاعتمدت عليها اقتصادايت كثَتة من دكؿ العاَف حيث سبثل مصدرا رئيسيا لدخلها، كتسعى معظم دكؿ العاَف لتعزيزىا قائمة بذاهتا 

 كدراستها من أجل تبياف مكاف قوهتا كضعفها كأيضا لتبٍت سياسات كاسًتاتيجيات يف اؼبدل اؼبتوس  كالقريب لرفع من مستوايهتا.

 مفهـو تنافسية الصناعة السياحية1-

ىبتلف مفهـو التنافسية ابختالؼ ؿبل اغبديث فيما إذا كاف عن )منشأة أك قطاع أك دكلة(، فالتنافسية على صعيد الشركة تعٍت    
االستمرار كبو كسب حصة أكرب من السوؽ احمللي كالدكِف، كىي زبتلف عند اغبديث عن تنافسية القطاع الذم يبثل ؾبموعة من 

 مرتفع كمستداـ لدخل الفرد فيها ، كىااتف زبتلفاف بدكرنبا عن تنافسية دكلة تسعى لتحقيق معدؿالشركات العاملة يف صناعة معينة
 .(2017)دمحم، 

كقبل التطرؽ إُف مؤشرات تنافسية الصناعة السياحية كجب تعريف تنافسية الصناعة السياحية، حسب تعريف منظمة السياحة العاؼبية، 
 ."التنافسية السياحية على أهنا: " الزايدة يف اإلنتاج كالتحسُت يف نوعية السلع كاػبدمات دبا يرض م أذكاؽ اؼبستهلكُتتعرؼ 

كتعرؼ أيضا على أهنا: "قدرة الدكلة على توليد موارد كإمكانيات تتفوؽ هبا على منافسيها يف األسواؽ العاؼبية، من خالؿ دمج  -
  .(2015)فرحات،  مع عملية التصنيع )كالبنية التحتية(، كمن مث ربويها إُف نتائج اقتصادية األصوؿ )اؼبوارد الطبيعية(،

 :حتليل قوى التنافس السياحي2-



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 169 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 :إف طبيعة درجة اؼبنافسة يف الصناعة حسب رأم )بورتر(، يتوقف على طبسة عوامل ىي

 الصناعة؛شدة اؼبزاضبة بُت اؼبتنافسُت يف  -

  هتديد الداخلُت اعبدد يف الصناعة؛ -

 هتديد اؼبنتجات البديلة؛ -

 ،قوة التفاكض أك التساـك لدل اؼبوردين -

ىذا النموذج الذم قدمو )بورتر( يعتمد بدرجة كبَتة كأساسية على التنافسية الصناعية لذلك مت تعديل ىذا النموذج حىت يتم اعتماده 
  :(2016)كآخركف،  لسياحي، كيف ىذا اإلطار مت إضافة بعض العوامل اليت كضعها )بورتر(، كىي كاآليتيف ربليل تنافسية القطاع ا

 .: قوى التنافس يف القطاع السياحي05شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .020: ِؾَٓ ػجل هللا اٌواعؼٟ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص: اٌّظله
إضافة ؾبموعة من العوامل االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كاألمنية كالطبيعية كالبيئية ك الديبغرافية مال : اإلضافة  األوىل-

لسياحي كديناميكيات قول التنافس اػبمس كعالقتها، شدة اؼبزاضبة كاؼبنافسة يف النشاط ؽبذه العوامل من أتثَت كبَت يف ىيكل القطاع ا
السياحي، القوة التفاكضية لكل من موردم مدخالت الصناعة السياحية كمستهلكي اػبدمات، هتديد الداخلُت اعبدد، كهتديد منتجي 

ًتكيز على اؼبستول الوطٍت للبيئة الطبيعية كالبيئة الصناعية كتباين اػبدمات السياحية البديلة، كمن ىذا يتبُت لنا أنو من الضركرم ال
 .أتثَتنبا يف كل من مستول الصناعة السياحية كمستول اؼبؤسسة كالوكالة السياحية

 العوامل االقتصادية

العوامل االجتماعية 
 كالثقافية

 طاليب اػبدمة السياحية
 

للنشاط السياحي فاؼبتدخلوف اؼبتعاملو   
العوامل السياسية  

 كاالمنية

 موردك عناصر اػبدمة السياحية
 

 اغبكومة
 

 اؼبنافسوف يف اجملاؿ السياحي
 
 السيطرة على اؼبوارد
 

منتجي اػبدمات السياحية 
 البديلة

 

ثقافية العوامل ال
 كاالجتماعية

الطبيعية العوامل 
 كالديبوغرافية
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إضافة عنصر آخر يتمثل يف تصرفات كإجراءات اغبكومة إذ تعد من القول اؼبؤثرة يف ىيكل الصناعة السياحية : اإلضافة الثانية -
كقدرهتا التنافسية، فاغبكومة ىي اليت يبكن أف ربدد من لديو اغبق يف استثمار اؼبرافق أك اؼبنشأة السياحية كىي اليت تسهم يف تطوير 
كتنمية البٌت التحتية من مطارات كسكك حديد كطرؽ برية كحبرية، كما أهنا العنصر اغباكم الذم وبدد العديد من األسعار كالتكاليف، 

عديد من اؼبؤسسات السياحية ربقيق ميزة تنافسية من خالؿ استجابتها لتصرفات اغبكومة، كمن ىنا فإف ىذه األخَتة لذا يبكن لل
 .يكوف ؽبا أتثَت كبَت على بيئة التنافس للقطاع السياحي

 احملور الثالث: اإلمكاانت وادلقومات السياحية اليت تتملكها اجلزائر

تتوفر اعبزائر على اؼبقومات الطبيعية اليت تساعد على تطوير النشاط السياحي هبا، من تنوع بيئي  ادلقومات الطبيعية:اإلمكاانت  -1
 كمناخي فريد من نوعو ابلعاَف من اؼبناطق الساحلية، مناطق خضراء كثيفة ابؽبضاب العليا كصحراء مًتامية األطراؼ، فهي ربتوم على:

ببلدية "مرسى بن مهيدم" كالية  ، (ouedkiss) "ائرم من "كاد كيسيبتد الشري  الساحلي اعبز الشريط الساحلي: 1-1-
الطارؼ" يف اغبدكد اعبزائرية التونسية شرقا، ""تلمساف" يف اغبدكد اعبزائرية اؼبغربية غراب، إُف "كاد سوآف السبع" ببلدية "الصوارخ" كالية 

مًت، كمن ؾبموعة من اعبزر، كاعبزر الصغَتة، 800بلدية ساحلية، كىو مكوف من ح اـز أرضي عرضو األدْف  420مارا على 
اكزه كلم، كىو الرقم اؼبوركث عن االستعمار الفرنسي، بل ذب1200ليس ابلػ  كاألجراؼ القارية. كقد أكتشف أبف طوؿ الساحل 

 :(2018)كالبيئة،  ليصبح  كلم، 422ب

 كلم؛  48.1622طوؿ الشري  الساحلي:  -

 كلم؛  44.2198على امتداد خطي يقارب  - 

 ؛²كلم  41.3929رضية االمساحتو  -

 ؛²كلم  41.31927اعبزء البحرم منو يقدر بػ- 

صنفت ىذه احملميات كربمى بقرارات سامية، غبماية العينات اؼبمثلة لتنوع اؼبناظر احملميات الوطنية وادلساحات اخلضراء: 1- 2-
كطنية ربت كصاية كزارة الفاغبة  )عن طريق  ؿبميات 10الطبيعية، كالغاابت، كالنبااتت، كاغبيواانت اليت تنفرد هبا اعبزائر، حيث تتواجد

 :(2007جانفي  31)األكس ،  اؼبديرية العامة للغاابت(، كزارة الثقافة، اؽبدؼ منها

 اغبفاظ على اغبيواانت، كالنبااتت، كالًتبة، كما يف ابطن األرض، كالغالؼ اعبوم، كاؼبياه، كركاسب اؼبعادف كاغبفرايت؛-

الصخرية االستثنائية، كأنقاض كبقااي اغبفاظ على أم تنوع اندر خارج عن اؼبألوؼ يثَت االنتباه، كاؼبواقع التارىبية، كالتشكيالت -
 النقوش على الصخور؛
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اغبفاظ على ىذه اؼبناطق من أم تدخالت صناعية، كأاثر التدمَت كالتدىور الطبيعي، اليت من شأهنا أف تؤثر على مظهرىا كتكوينها -
 كتطورىا؛

 .ائر ابلتعاكف مع اغبكومة كاؼبنظمات اؼبعنيةتنمية البنية التحتية السياحية، كاستحداث أخرل جديدة ابؼبناطق اجملاكرة للحظ-

ىكتار، أم ما يعادؿ   56565361ؿبميات، كطنية، مساحتها الكلية10ـ بتصنيف 1983كقد قامت اعبزائر ابتداء من سنة 
  : (2018 )التنمية، %من اؼبساحة اإلصبالية للًتاب الوطٍت، لكل منها طابعو كميزاتو اػباصة، ىي 23.8

 ىكتار؛76438احملمية الوطنية للقالة )الطارؼ(:  -

  ؛رىكتا18550البويرة(: -احملمية الوطنية جبرجرة )تيزم كزك -

 :ىكتار؛ 3424احملمية الوطنية لثنية اغبد )تسمسيلت( -

  ىكتار؛ 26587اؼبدية):  –احملمية الوطنية الشريعة (البليدة  -

 ىكتار؛ 26587)ابتنة(: احملمية الوطنية بلزمة  -

 ىكتار؛ 300احملمية الوطنية اتزا )جيجل(:  -

 ىكتار؛ 2080احملمية الوطنية غوراية )جباية(: - 

  .ىكتار 04.8225احملمية الوطنية تلمساف)تلمساف(: -

 .ىكتار1140000احملمية الوطنية اؽبقار )سبنراست(:  -

 .تارىك45000000احملمية الوطنية الطاسيلي )إليزم(:  - 

ؿبميات األكُف، اليت تغطي مساحة إصبالية قدرىا  ( 08تشرؼ كزارة الفاغبة عن طريق اؼبديرية العامة للغاابت على)
كاؽبقار، فتشرؼ عليهما  %من اؼبساحة اإلصبالية للًتاب الوطٍت، أما ؿبمييت الطاسيلي 0.07ىكتار، أم ما يعادؿ 1665361

 .من اؼبساحة اإلصبالية للجزائر % 7.23ىكتار، أم ما يعادؿ  56400000رىا كزارة الثقافة، كيًتبعاف على مساحة قد

،أم ما يعادؿ أربع أطباس اؼبساحة  ²مليوف كلم2عبارة عن ىضبة شبو مستوية تًتبع على ما يفوؽ الصحراء ادلرتامية: 1- 3- 
ككاحاهتا اػبالبة اؼبتناثرة عرب مناطقها، كبغاابت النخيل كتربة خصبة الكلية للبالد، تتميز برماؽبا اؼبتناىية كجباؽبا الغرانيتية كالربكانية، 

 اعبنوب على غرار بسكرة، غرداية، كرقلة، سبنراست، أدرار....كغَتىا ايتالككثباف رملية كىضاب صخرية كسهوؿ حجرية فبتدة يف ك 
(S.OUALI, 2012). 
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كرب الصحارم يف العاَف، كىي غنية جدا ابؼبقومات الطبيعية كالتارىبية اليت سبثل الذاكرة احملفوظة للمنطقة، تعترب الصحراء اعبزائرية من أ
فمناطق اعبنوب اعبزائرم سبتلك إمكانيات سياحية ىائلة من خالؿ شاسعة تراهبا، فبا جعل منها مقصدا سياحيا لكافة اجملتمعات 

 .جاذبية يف األسواؽ الساحلية الدكلية خاصة اجملتمع األكريب كتعترب اؼبنطقة ذات

تعترب اعبزائر من البلداف اليت ربتوم على عدد كبَت من اؼبنابع اغبرارية على اؼبستول العاؼبي، فهي تزخر  احلمامات ادلعدنية:1- 4-
بعشرات األحواض كاغبمامات اؼبعدنية الطبيعية، يبكن االعتماد عليها يف بناء قاعدة متينة لسياحة ضبامات معدنية، كيعد استعماؿ 

 الركماف الذين اىتموا ابؼبصادر اغبرارية كاؼبعدنية فيها منذ آالؼ السنُت  درب جبذكره إُف عهمياه ىذه اؼبنابع يف اعبزائر تقليدا يض
من اؼبنابع احملصاة  % 60، كما يفوؽ (2000)كاالجتماعي، نوفمرب  منبع للمياه اغبموية اعبوفية 200حيث تتوفر على ما يفوؽ الػ 

يشكل ـبزكان كافرا يسمح إبقامة ما يسميو أىل االختصاص عرضا سياحيا ضبواي تنافسيا. فضاؿ عن فرص االستثمار اؼبتوفرة يف 
 .(Tourisme, 2016)مراكز للمعاعبة دبياه البحر  7الشري  الساحلي إلقامة 

 de la Thermalisme معدنية ذات طابع كطٍت، مسَتة من قبل الشركة اعبزائرية للحمامات اؼبعدنيةؿبطات  08سبلك اعبزائر
Algérienne Société ،)  احمللية ، ذات مرافق استقباؿ، كمعدات   8كىي متعاقدة مع ـبتلف صناديق الضماف االجتماعي

ٔف الرعاية الطبية لألفراد الذين يقصدكهنا، ىي: ضباـ بوغرارة كافية، كإشراؼ طيب على يد أطباء مؤىلُت كفق األساليب العلمية لتقد
، ضباـ بوحنيفية )معسكر(، ضباـ ريغة )عُت الدفلى(، ضباـ قرقور )سطيف(، ضباـ )تلمساف(، ضباـ بوحجر بوالية )عُت سبوشنت(بوالية

 .(2018)ػبضر،  الصاغبُت )بسكرة(، ضباـ ريب )سعيدة(، ضباـ اؼبسخوطُت )قاؼبة (

ؿبطة ضبوية ذات طابع ؿبلي تستغل بطريقة تقليدية. ابإلضافة إُف مركز للعالج دبياه البحر، كىو عبارة عن  50ىناؾ ما يقارب الػ
اعبزائريُت كاألجانب على مدار السنة  كلم غرب العاصمة(، يًتدد عليها اآلالؼ من   30منشأة كبَتة تقع دبدينة سيدم فرج )

 لالستفادة من خدمات فريق طيب متخصص عاِف الكفاءة.

إف اؼبعاَف التارىبية كاغبضارية اؼبتنوعة اليت تنفرد هبا اعبزائر جعلتها مهدا للحضارة اإلنسانية كشاىدا حيا على ادلقومات البشرية: 2-
 ةانتمائها للحضارة اإلسالمية، فاؼبعاَف األثرية كاؼبتاحف كالواثئق التارىبية اؼبوجود

كالركمانية كأخَتا اإلسالمية اليت  يف اعبزائر تشهد على عراقة كعظمة اغبضارات اؼبتعاقبة، من االمازيغية القديبة إُف الفينيقية إُف البيزنطية 
 .فرضت نفسها على التاريخ 

 :(2018)الديواف،  كمن تلك اؼبعاَف يذكر منها ما قد صنف من طرؼ منظمة اليونيسكو، كىي

ـ على طريق ركمآف يصل بُت 100كلم من مدينة ابتنة، مت إنشاؤىا من طرؼ اإلمرباطور "ترجاف"عاـ 37تقع على بعد  تيمقاد: –
 ."مدينيت "الماز" ك "تبسة

 .تقع بسطيف كىي من أقدـ اؼبدف الركمانية ابعبزائر، تتشابو يف تصميمها مع تصميم تيمقاد مجيلة: –
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تعترب قلعة بن ضباد من اؼبواقع األثرية اؽبامة يف الًتاث التارىبي للجزائر، فهي تتوفر على آاثر ركمانية كاألسوار  قلعة بن محاد: –
 .كالقبور القديبة، كعلى آاثر إسالمية، كآاثر للدكلة اؼبادية كدكلة اؼبوحدين خالؿ فًتة تواجدىم هبذه اؼبنطقة

سنة قبل اؼبيالد،  6000ع اؼبواقع العاؼبية من حيث طبيعتو اعبيولوجية، كيعود اتريخ ىذا اؼبوقع إُفيعترب من أىم كأرك  الطاسيلي: –
 .كتتجلى عظمتو من حفرايتو اليت كشفت عن بقااي اغبيواانت كالنبااتت اليت عاشت ابؼبنطقة

قع قيمتو اعبمالية، إذ ربي  بو طبسة قصور ذات بغرداية يعود اتريخ بنائو إُف القرف العاشر ميالدم، كما يبيز ىذا اؼبو  قصر ميزاب:– 
 تصاميم بطابع صح اركم، كىي عبارة عن قرل ؿبصنة ذات ىندسة بسيطة متناسبة مع طبيعة البيئة يف اؼبنطقة

  .كىي من اؼبدف الركمانية العتيقة تيبازة:– 

سبثل إحدل أصبل اؼبعاَف اؽبندسية يف اؼبنطقة اؼبتوسطية، تقع ابعبزائر العاصمة، شيدىا العثمانيوف يف القرف السادس عشر، القصبة: – 
 .كتطل على جزيرة صغَتة كانت موقعا ذباراي للقرطاجيُت خالؿ القرف الرابع قبل اؼبيالد

 :كما يشمل للًتاث اغبضارم كالثقايف للجزائر رصيدا ىاما من اؼبتاحف. يذكر منها    

أقدـ اؼبتاحف يف اعبزائر، أنشأ عبمع األعداد الكبَتة من اغبفرايت اليت مت اكتشافها بقسنطينة كيعترب من  ادلتحف الوطين سًنات: –
 .ابؼبدينة خاصة، كعلى مستول منطقة الشرؽ اعبزائرم ككل

يوجد ابعبزائر العاصمة، تعرض بو حفرايت من أصل الشعوب، كأخرل تعود لعصور ما قبل التاريخ، إضافة  متحف ابردو الوطين: –
 .ية إفريقيةإُف قطع أثر 

 .يوجد دبدينة كىراف، يشمل حفرايت من عصور ما قبل التاريخ عن علـو الطبيعة كعن أصل الشعوب ادلتحف الوطين زابنة:– 

 .يوجد ابعبزائر العاصمة، تتمثل معركضاتو يف آاثر عن الثورة التحريرية ادلتحف الوطين للمجاىد:– 

يوجد ابغبامة )اعبزائر العاصمة(، تعرض بو ألواان من الفن العصرم، كالرسم، التصوير، النحت  ادلتحف الوطين للفنوف اجلميلة: –
 .كالنقش

يوجد ابلقصبة )اعبزائر العاصمة(، يضم ىذا اؼبتحف معركضات عن ألواف الصناعة التقليدية  ادلتحف الوطين للفنوف الشعبية:– 
 كتقاليد كفنوف شعبية.

 .تيمقاد )ابتنة(، يضم قطعا من الفسيفساء كآاثر قديبة منها نقود كأسلحة قديبة كسباثيل يوجد دبدينة متحف تيمقاد:– 

تعترب الصناعة التقليدية  .يوجد دبدينة عنابة، وبتوم على آاثر قديبة تعرب عن اتريخ ىذه اؼبدينة النوميدية الركمانية متحف ىيبوف: –
يب اعبزائرم، حيث أتيت أنبيتها من عالقتها بكل مالو صلة أبكجو حياة اعبزائريُت كاغبرؼ جزءا ىاما من الثقافة اؼبادية للت ارث الشع
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 على مر العصور لتكوف نبزة كصل حضارية تنقل من خالؽبا اؼبعاَف الثقافية للجزائر، ابإلضافة إُف دكرىا اؽباـ يف تنمية السياحة للبلد،
تمادىا على اؼبواد، اإلبداعات، كاالبتكارات احمللية كالًتاث كصناعة الفخار، فالصناعة التقليدية تتنوع من منطقة ألخرل يف اعبزائر الع

صناعة اغبلي الفضية كالذىبية، صناعة الزرايب، التطريز على القماش. كتشَت اإلحصائيات أف قطاع الصناعة التقليدية حقق ارتفاع ك 
مقارنة بسنة  %57فس السنة، بنسبة زايدة ذباكزتنشاط جديد يف ن 32717يقارب ،نتج عنها إهباد ما 2011قفزة نوعية سنة

،بنسبة  2011منصب عمل سنة   83440نشاط، حيث سانبت ىذه األنشطة اعبديدة إبهباد  20822اليت سجلت 2010
منصب عمل، ليصل إصباِف العمالة اؼبشغلة يف قطاع  50689 اليت سجلت توفَت  2010مقارنة بسنة  % 58.64زايدة بلغت 
 ,Algérie) منصب عمل يف السنة السابقة ؽبا 372130،مقارنة بػ 2011سنة  13منصب عمل  455570ليدية الصناعة التق

N°64/2016). 

تعترب التظاىرات الثقافية من اؼبوركاثت اغبضارية اليت يتمسك هبا اعبزائريوف كحافظوا عليها طيلة حقب زمنية متعاقبة، كيواظبوف على    
إقامتها فاؿ يكاد يبر أسبوع أك شهر إال كربتفل مدينة من مدف اعبزائر بعيدىا، كقصد الوصوؿ إُف إقباز إحصاء شامل كدقيق ؼبختلف 

 ية.كال 48ظاىرات الثقافية عرب األعياد كالت

كقد شرعت مصاٌف كزارة السياحة منذ فًتة يف إعداد أجندة كطنية لتلك األعياد احمللية، ىذه العملية ستمكن من إدراج تلك    
ركاجا كتدفقا التظاىرات كإدماجها ضمن إسًتاتيجية تنمية القطاع السياحي، العتبارىا رافد من ركافد السياحة الثقافية اليت تلقى 

 سياحيا كاىتماما على اؼبستول الدكِف .

.2017-2015 الفرتة  اجلزائرحتليل مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر  احملور الرابع:  

-2015مؤشرات تنافسية قطاع السياحة كالسفر يف البلداف اؼبغاربية خالؿ الفًتة بعض تحليل ب سنحاكؿ ضمن ىذا احملور أف نقـو 
 :تتمثل مؤشرات تنافسية قطاع السياحة ك السفر من أربعة مؤشرات رئيسية ىي، ك 2017

يشمل العديد من اؼبؤشرات الفرعية كاليت يبكن عرضها كترتيبها ابلنسبة للدكؿ ؿبل الدراسة كما ىو مؤشر البنية التمكينية :  -1
 :موضح يف اعبدكؿ اؼبواِف

 2017-2015البلداف ادلغاربية خالؿ الفرتة  : ترتيب مؤشرات البنية التمكينية يف01جدوؿ رقم 

 2017ترتيب  2015ترنيب  

 ادلغرب تونس اجلزائر ادلغرب تونس اجلزائر البلد
 98 95 98 95 98 95 األمن والسالمة
 76 84 76 84 76 84 الصحة والنظافة

 87 109 87 109 87 109 ادلوارد البشرية وسوؽ العمل
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 76 105 76 105 76 105 واالتصاالتجاىزية تكنولوجيا ادلعلومات 
 (World economic forum, 2015, 2017)  :اؼبصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على 

 :( 2008)التقليدية، جانفي  تتميز دبا يلي للجزائرنالحظ من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف البنية التمكينية    

الفرعي اؼبتعلق ببيئة األعماؿ قبد أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة الثالثة مغاربيا خلف تونس كاؼبغرب على التواِف كيف اؼبرتبة ابلنسبة للمؤشر  -
 .دكليا فبا يدؿ على أف القواعد كالتشريعات اؼبنظمة للقطاع غَت مناسبة كغَت ؿبفزة ؼبمارسة النشاط السياحي 110

دكليا، فهي تعرؼ ربسنا  20المة فاؼبغرب أتيت يف صدارة ترتيب الدكؿ اؼبغاربية كيف اؼبرتبة أما اؼبؤشر الفرعي اػباص ابألمن كالس -
 .اشهدىمنية اليت تأملحوظا يف حُت أتيت اعبزائر يف اؼبركز الثآف كأخَتا تونس بسبب ا'كضاع كالظركؼ السياسية ك 

بة األكُف مغاربيا، كجاءت اعبزائر يف اؼبرتبة الثانية كأخَتا اؼبغرب، ما اؼبؤشر الفرعي اؼبتعلق ابلصحة كالنظافة: لقد حلت تونس يف اؼبرت -
 .كىذا بسبب تدٓف اػبدمات الصحية كاػبدمات ذات العالقة ابلنظافة عموما

ية تونس دكليا، كأتيت يف اؼبرتبة الثان 112اؼبؤشر الفرعي للموارد البشرية كسوؽ العمل: ربتل اعبزائر اؼبرتبة األكُف مغاربيا كاؼبرتبة  -
كاخَتا اؼبغرب، كعلى العمـو فقد عرؼ ىذا اؼبؤشر تراجعا ملحوظا يف البلداف ؿبل الدراسة، كىو وبتل مراتب غَت جيدة دكليا، حيث 

 .على التواِف 117ك  113احتلت تونس كاؼبغرب اؼبرتبتُت 

تبة متقدمة على كل من اؼبغرب كاعبزائر، ىذه فقد احتلت تونس مر  االتصاالت أما اؼبؤشر الفرعي عباىزية تكنولوجيا اؼبعلومات ك -
،كعلى  2015خالؿ سنة  105دكليا، بعدما كانت ربتل اؼبرتبة  96األخَتة اليت احتلت اؼبرتبة الثالثة بُت الدكؿ اؼبغاربية كاؼبرتبة 

يف قطاع السياحة  التاالتصاالرغم من ىذا التحسن يف الًتتيب إال أف اؼبؤشر يدؿ على ضعف جاىزية تكنولوجيا اؼبعلومات ك 
 .كالسفر

 مؤشر السياسات والظروؼ التمكينية لقطاع السياحة والسفر -2

 :(2016)مصطفى،  يشمل ىذا اؼبؤشر أربعة مؤشرات فرعية كما يبينو اعبدكؿ اؼبواِف   

 2017-2015 يف اجلزائرمؤشرات السياسات والظروؼ التمكينية لقطاع السياحة والسفر  :02جدوؿ رقم

 2017ترتيب  2015ترتيب  

 ادلغرب تونس اجلزائر ادلغرب تونس اجلزائر البلد
 35 48 131 26 44 139 أولوية قطاع السياحة والسفر

 91 76 134 94 103 137 االنفتاح الدويل
 47 9 4 47 7 10 تنافسية األسعار
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 107 89 106 70 59 113 االستدامة البيئية
 (World economic forum, 2015, 2017)  :اؼبصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على

 أبف اؼبؤشرات الفرعية اؼبتعلقة ابلسياسات كالظركؼ اؼبالئمة يف قطاع السياحة كالسفر تتميز دبا 02نالحظ من خالؿ اعبدؿ رقم    
 :يلي

أبس هبا مع كجود أسبقية للمغرب على تونس أما  ابلنسبة ؼبؤشر أكلوية قطاع السياحة كالسفر فقد احتلت مغرب كتونس مراتب ال -
 .اعبزائر فحلت يف اؼبرتبة الثالثة مغاربيا ؿبحقة نتيجة غَت جيدة

األخَتة مقارنة مع الدكؿ ؿبل الدراسة كبنتيجة الدكِف فقد تفوقت تونس على اؼبغرب ،بينما تبقى اعبزائر يف اؼبرتبة  االنفتاحمؤشر  -
 . غَت جيدة

ت من نصيب أما اؼبؤشر اؼبتعلق بتنافسية األسعار فقد احتلت اعبزائر اؼبرتبة األكُف مغاربيا كاؼبرتبة الرابعة دكليا، أما اؼبرتبة الثانية فكان -
 .لثالثة بُت الدكؿ ؿبل الدراسة كيف مرتبة ال أبس هباتونس اليت حققت كذلك نتيجة جيدة ،أما اؼبغرب فقد جاءت يف اؼبرتبة ا

البيئية فقد حققت البلداف اؼبغاربية نتائج غَت جيدة ،حيث احتلت تونس اؼبرتبة األكُف،بينما جاءت اعبزائر كاؼبغرب  االستدامةمؤشر  -
 . يف اؼبرتبتُت الثانية كالثالثة على التواِف بُت الدكؿ ؿبل الدراسة

 التحتية: مؤشر البنية -3

 :يتكوف ىذا اؼبؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية كما ىو مبُت يف اعبدكؿ التاِف   

 2017-2015خالؿ الفرتة  اجلزائرترتيب مؤشرات البنية التحتية يف   :03جدوؿ رقم 

 2017ترتيب  2015ترنيب  

 ادلغرب تونس اجلزائر ادلغرب تونس اجلزائر البلد
 63 85 100 64 77 113 البىن التحتية

 60 95 105 69 94 121 البنية التحتية للنقل الربي والبحري
 80 69 131 65 61 138 البنية التحتية للخدمات السياحية

 (World economic forum, 2015, 2017)  :اؼبصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على

مقارنة مع تونس كاعبزائر خاصة البنية التحتية للنقل اعبوم كالبنية نالحظ من اعبدكؿ السابق أف اؼبغرب سبتلك بنية ربتية ال ابس هبا    
يف حُت شهد ىذا اؼبؤشر بعض التحسن يف الًتتيب فيما ىبص اعبزائر، إال أف ىذه األخَتة بقيت ربتل  ،التحتية للنقل الربم كالبحرم

ة التحتية للخدمات السياحية اليت حققت أداء ضعيف مراتب متأخرة سواء على اؼبستول اؼبغاريب أك على اؼبستول الدكِف، خاصة البني
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فبا سيؤثر ذلك على نوعية كجودة اػبدمات السياحية اؼبقدمة يف اؼبؤسسات السياحية، ابلرغم من كجود العديد من اؼبشاريع 
عرفت أتخرا كبَتا ككتَتة  كاليت ،2030كاالستثمارات يف ؾباؿ البنية التحتية اليت جاء هبا اؼبخط  التوجيهي للتهيئة السياحية آفاؽ 

بطيئة حالت دكف ربسن البيئة التحتية عموما،أما تونس فتمتلك ميزة تنافسية يف اؼبؤشر الفرعي اؼبتمثل يف البنية التحتية  أشغاؿ
 .للخدمات السياحية،بينما ربتل اؼبرتبة الثانية خلف اؼبغرب يف بقية اؼبؤشرات الفرعية األخرل

 والثقافية مؤشر ادلوارد الطبيعية -4

 :يبكن معرفة ترتيب ىذا اؼبؤشر من خالؿ التطرؽ إُف اؼبؤشرين الفرعيُت اؼبوضحاف يف اعبدكؿ اؼبواِف   

 2017-2015خالؿ الفرتة اجلزائرترتيب مؤشرات ادلوارد الطبيعية والثقافية يف  :04جدوؿ رقم

 2017ترتيب  2015ترتيب  

 ادلغرب تونس اجلزائر ادلغرب تونس اجلزائر البلد
 47 94 124 59 105 127 ادلوارد الطبيعية
 41 83 59 39 70 50 ادلوارد الثقافية

 (World economic forum, 2015, 2017)  :اؼبصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على

نالحظ أف اؼبغرب حققت مراتب متقدمة مغاربيا ككذا دكليا ضمن ىذين اؼبؤشرين، بينما سجلت  أعالهمن خالؿ اعبدكؿ اؼببُت    
الثة اعبزائر مرتبة غَت جيدة ابلنسبة للمؤشر الفرعي اؼبتعلق ابؼبوارد الطبيعية على اؼبستويُت اؼبغاريب كالدكِف حيث جاءت يف اؼبرتبة الث

مشاركة يف التصنيف، أما اؼبؤشر الفرعي الثآف اؼبتعلق ابؼبوارد الثقافية فاعبزائر جاءت  دكلة 137 أصلدكليا من  124مغاربيا كاؼبرتبة 
 .دكليا كىو مؤشر مقبوؿ 53يف اؼبرتبة الثانية مغاربيا كاؼبرتبة 

كانت   2017-2015على العمـو توصلنا إُف أف ترتيب ـبتلف مؤشرات تنافسية قطاع السياحة كالسفر يف البلداف اؼبغاربية للفًتة    
ياحة من نصيب اؼبغربفي اؼبرتبة األكُف تليها تونس كأخَتا اعبزائر يف اؼبرتبة اػبَتة، كىذا ما انعكس على اؼبؤشر الكلي لتنافسية قطاع الس

 :كالسفر كما يبينو اعبدكؿ اؼبواِف

 2017-2015خالؿ اجلزائرادلؤشر الكلي لتنافسية قطاع السياحة والسفر يف : 05جدوؿ رقم

 2017ترتيب  2015ترتيب  الرتتيب
 118 123 اجلزائر
 87 79 تونس
 65 62 ادلغرب

 (World economic forum, 2015, 2017)  :اؼبصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على
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يتضح من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف اؼبغرب تفوقت على تونس كاعبزائر على التواِف بعدما كانت األسبقية لتونس يف التقارير السابقة    
ؼبؤشرات تنافسية قطاع السياحة كالسفر، كىذا يرجع أساسا لألكضاع السياسية كاألمنية اليت سبر هبا تونس فبا أثرت بشكل كاضح على 

ها السياحي كالذم انعكس بدكره على ىذه اؼبؤشرات، يف الوقت الذم عرؼ القطاع السياحي اؼبغريب ربسنا كبَتا األداء العاـ لقطاع
السياحية  كاإلسًتاتيجية 2010يف السياحية اإلسًتاتيجيةبفضل االسًتاتيجيات السياحية اؼبسطرة من طرؼ اغبكومة اؼبغربية من خالؿ 

 .2020 لعاـ

فعلى الرغم من ربسن اؼبؤشر الكلي لتنافسية قطاعها السياحي، إال أنو وبتل مرتبة متأخرة مغاربيا كدكليا، فبا  ما فيما يتعلق ابعبزائر   
يؤكد ضعف كىشاشة القطاع السياحي اعبزائرم كعدـ قدرتو على اؼبنافسة، ابلرغم من أف اعبزائر سطرت العديد من االسًتاتيجيات 

وض ابلقطاع السياحي اعبزائرم كاليت سبت صياغتها ضمن اؼبخط  التوجيهي للتهيئة السياحية هبدؼ النه ،السياحية منذ بداية األلفية
السياحية إُف جانب عدـ  لإلسًتاتيجية األساسيةالحظ على ىذا اؼبخط  أنو عرؼ أتخر كبَت يف تنفيذ كتطبيق احملاكر ، 2030آفاؽ 

 .تقارير تنافسية قطاع السياحة كالسفر اىتمامو دبجموعة كبَتة من اؼبؤشرات كاؼبتغَتات اليت مشلتها

 خادتة

ف تكوف من اكرب الدكؿ يعرؼ القطاع السياحي يف اعبزائر ازدىارا كبَتا ابلرغم من امتالؾ البلد لثركات سياحية معتربة تؤىلها أل   
 اؼبتقدمة سياحيا على اؼبستول اإلقليمي كالعاؼبي، كذلك رغم اعبهود اؼببذكلة يف اؼبيداف، كاؼبتمثلة يف خط  التنمية ؽبذا القطاع كاليت

ستدامة، اؼبتعلق ابلتنمية السياحية اؼب 2003/ 17/02اؼبؤرخ يف 03/01سارت يف منحى ربقيق التنمية اؼبستدامة بعد صدكر قانوف 
فإسًتاتيجية تنمية السياحة يف اعبزائر  ،2013لعاـ بعد إسًتاتيجية التنمية السياحية اؼبستدامة  ، 2030SDATكالذم جسده 

تعترب ىدفا أساسيا لكل الفاعلُت يف القطاع من أجل كضع مشاريعهم يف بيئة مستدامة، كما قدمتو ىذه الدراسة ال يعد إال بوادر 
 .كتعزيزىا اجملهوداتاألنشطة السياحية كاألنشطة اؼبرتبطة هبا يف اعبزائر، كهبب مواصلة  متعاملاالستدامة من قبل  لبداية اعتماد مبادئ

الصادرة عن اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي بدافوس تقودان إُف  اعبزائرمن خالؿ دراستنا ؼبؤشرات تنافسية قطاع السياحة كالسفر يف ف   
ر يف الًتتيب الذم عرفتو أغلب اؼبؤشرات اليت تناكلتها تقارير تنافسية قطاع السفر كالسياحة منذ بدايتو ىي مدل التأخ ،نتيجة أساسية

، كىو ما أدل إُف ظهور العديد من االختالالت كنقاط الضعف على مستول قطاع 2017إُف غاية آخر تقرير لو سنة  2007سنة 
 .اليت عرفت مؤشراهتا نتائج ضعيفة على اؼبستويُت العريب ك العاؼبيالسياحة كالسفر يف الدكؿ ؿبل الدراسة خاصة اعبزائر 

 :فبا سبق يبكن تقدٔف االقًتاحات كالتوصيات التالية انطالقا   

 إنشاء ىيئة كطنية مكلفة بدراسة تنافسية قطاع السياحة كالسفر كما ىو اغباؿ يف اؼبغرب كتونس؛ -

 فر ضمن اؼبخططات التنموية للدكلة؛إعطاء األكلوية الكافية لقطاع السياحة كالس -

 تعزيز اإلطار القانوٓف كالتشريعي كبيئة األعماؿ للنشاط السياحي؛ -
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 ربسُت الوضعية األمنية لسالمة السياح يف الوجهات السياحية اؼبختلفة داخل البلد؛ -

 تطوير البنية التحتية كربسُت جودهتا؛ -

 اؼبعلومات كاالتصاالت؛ترقية جاىزية البنية التحتية لتكنولوجيا  -

 ؛2030تكوين اؼبوارد البشرية يف القطاع السياحي آفاؽ  إسًتاتيجيةتفعيل  -

جديدة تتماشى كاؼبفاىيم اغبديثة إسًتاتيجية ككضع  ،2003إعادة النظر يف التنمية السياحية اؼبستدامة اليت جاء هبا قانوف فيفرم  -
 للتنمية السياحية اؼبستدامة؛

 االنفتاح على العاَف اػبارجي، كتقدٔف التسهيالت الالزمة ؼبنح التأشَتات لزايدة الطلب السياحي؛التوجو كبو  -

 اعبيد للمقومات الطبيعية، الثقافية كالتارىبية كؿباكلة تثمينها؛ االستغالؿ -

 السياحة كالسفر؛إرساء الشراكة كالتنسيق بُت ـبتلف الفاعلُت كاؼبهنيُت كالوزارات اؼبختلفة ذات العالقة بقطاع  -

 يف قطاع السياحة كالسفر من أجل ربسُت أداء القطاع ككل؛" Benchmarking" اعتماد مفهـو اؼبقارنة اؼبرجعية -

 توصيات البحث:

 أف أىم ما يبكننا أف نقدمو من توصيات كاليت نوجزىا يف ما يلي:   

الربامج التنموية السياحية، ك توفَت كل اإلمكانيات لذلك سواء االىتماـ بصناعة السياحة يف اعبزائر، ك ضركرة تطبيق اؼبخططات ك  -
 ابلنسبة للوزارة الوصية أك اؽبيئات التابعة؛

 استخداـ األسس العلمية من حبوث كتكنولوجيا خاصة عند كضع التقديرات كإعداد السياسات كاالسًتاتيجيات التنموية؛ -

على تقليل اؼبشاكل اإلدارية كالتقنية، كزايدة اؼبوارد اؼبالية العامة كاػباصة، كمعاعبة إعادة ىيكلة اؼبؤسسات اؼبسَتة للقطاع كالعمل  -
مشكل أتخر كتوقف اؼبشاريع، رفع مستوايت التأىيل بتوفَت التكوين كالتأىيل، كنشر الوعي السياحي بُت األكساط، كاعتماد سياسات 

سهيل إجراءات االستثمار كإزالة العراقيل، توفَت االستقرار األمٍت كتسخَت تسويقية كاضحة، كتوسيع االستثمارات يف اجملاؿ السياحي كت
 أعواف األمن، لكن ليس بصورة مباشرة تنشر اػبوؼ كالقلق بُت السائحُت؛

  .كاستخداـ التكنولوجيا اؼبتطورة سواء ابلنسبة للمنتجات كاػبدمات السياحية أك ابلنسبة للخدمات اؼبساعدة كالنقل كاالتصاؿ -
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 أعلية الرتاث الطبيعي ودوره يف السياحة البيئية: دراسة حالة إقليم فزاف بليبيا
The importance of natural heritage and its role in ecotourism: The 

province of Fezzan as a case study, Libya 

طالبة ابحثة يف اجلغرافيا، جامعة ابن طفيل، القنيطرة ادلغربمربوكة عبد احلفيظ،   
دكتور ابحث يف اجلغرافيا، جامعة ابن طفيل، القنيطرة ادلغربي، صباو عبد الرحيم ق  

Abderrahimgeographie@gmail.com 

 
 ملخص:

وباكؿ ىذا اؼبقاؿ تشخيص عناصر الًتاث الطبيعي إبقليم فزاف كمناقشة مدل أنبيتها السياحية، مع إبراز اإلكراىات اليت ربد من ربقيق 
ء على أىم اإلجراءات كالتدابَت اؼبتخذة يف إطار ضباية اؼبؤىالت الطبيعية من التنمية السياحية. كيهدؼ كذلك إُف تسلي  الضو 

 التدىور، مع تقدٔف بعض االقًتاحات لضماف استدامة ركائز السياحة البيئية دبنطقة الدراسة.
كالبحَتات الصحراكية... كىذا فإقليم فزاف يتوفر على عدد كبَت من اؼبؤىالت الطبيعية السياحية، حيث انتشار اعبباؿ كالكثباف الرملية 

ما يساىم يف حدكث حركية سياحية كبَتة ابإلقليم. كرغم أنبية الوحدات الطبيعية هبذا اجملاؿ، فإهنا تعآف الكثَت من اإلكراىات اليت 
 دكدة األنبية.تقلل من قيمتها يف جلب السياح كربد من ربقيق تنمية سياحية مستدامة، رغم بعض التدخالت العمومية كاليت تبقى ؿب

 : الًتاث الطبيعي، السياحة البيئية، السياح، استدامة، اإلكراىات، التدخالت العمومية.الكلمات ادلفتاحية
Abstract: 

This article attempts to diagnose the elements of natural heritage in the province of 

Fezzan and discuss the extent of their tourist importance, with highlighting the 

constraints that limit the achievement of tourism development. It also aims to shed light 

on the most important actions and measures taken within the framework of protecting the 

natural potentialities from deterioration, with presenting some suggestions to ensure the 

sustainability of the pillars of ecotourism in the study area. 

The province of Fezzan has a large number of natural tourist potentialities, as the 

spread of mountains, sand dunes and desert lakes ... This is what contributes to the 

occurrence of a great tourist movement in the province. Despite the importance of natural 

units in this space, they suffer from many constraints that reduce their value in attracting 

tourists and limit the achievement of sustainable tourism development, despite some 

public interventions which remain of limited importance. 

Keywords: Natural heritage, ecotourism, tourists, sustainability, constraints, public 

interventions. 
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دكؿ العاَف، نظرا ؼبسانبتها الكبَتة يف ربقيق التنمية االقتصادية  تعد السياحة من أىم األنشطة االقتصادية اليت هتتم هبا ـبتلف
كاالجتماعية كالبيئية. فقد أصبح النشاط السياحي يعرؼ تطورا كبَتا حبكم ارتباطو دبختلف القضااي الطبيعية كالثقافية كاغبضارية كرب  

 جسور التواصل بُت الشعوب.
كز على اؼبوارد الًتاثية الطبيعية، اليت تزخر هبا اؼبناطق السياحية من أىم اؼبواضيع كتبقى السياحة البيئية أك الطبيعية اليت ترت

اعبديرة ابالىتماـ، ؼبا زبلفو من حركية اقتصادية دبختلف البلداف، خاصة تلك اليت تزخر دبؤىالت طبيعية تشكل ترااث بيئيا، يبكنو أف 
كوانت الطبيعية من أشكاؿ تضاريسية ككثباف رملية كأصناؼ نباتية كحبَتات يلعب دكرا كبَتا يف جلب السياح كاالستمتاع دبختلف اؼب

 كغَتىم من اؼبوارد الًتاثية.
كيف ىذا اإلطار جاءت ىذه الدراسة اليت تتمحور حوؿ الدكر الكبَت الذم يلعبو الًتاث الطبيعي يف ازدىار السياحة البيئية 

 باره ؾباال جغرافيا تتوفر بو الكثَت من اؼبؤىالت اعباذبة للسياح.بليبيا، كقد مت ربديد الدراسة يف إقليم فزاف ابعت
 :إشكالية البحث

يتجلى اؽبدؼ من ىذه الدراسة يف معاعبة إشكالية تتعلق دبدل مسانبة عناصر الًتاث الطبيعي إبقليم فزاف يف جلب السياح 
 كازدىار السياحة الطبيعية. كذلك من خالؿ اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما ىي مؤىالت الًتاث الطبيعي إبقليم فزاف؟ -
 كيف يتم استثمار ىذه العناصر الطبيعية يف جلب السياح كربقيق التنمية السياحية اؼبستدامة ابإلقليم؟  -
 كما ىي أىم اإلكراىات اليت ربد من أنبية السياحة البيئية؟ كما السبيل لتجاكزىا؟ -

 :ادلنهجية ادلتبعة
الية اؼبطركحة ضركرة إتباع منهجية علمية، ذبلت أساسا يف صبع كمعاعبة اؼبعطيات البيبليوغرافية، من تطلبت معاعبة اإلشك

خالؿ االشتغاؿ على ؾبموعة من الكتب كالدراسات األكاديبية كاؼبقاالت كالتقارير ذات الصلة ابؼبوضوع كمنطقة الدراسة. إُف جانب 
استمارة  401صر الًتاث الطبيعي إبقليم فزاف كمدل أنبية السياحة البيئية، عرب ملء ىذا قمنا إبقباز عمل ميدآف إلبراز ـبتلف عنا

بعدة أماكن سياحية، فضال عن إقباز عدد من اؼبقابالت اؼبيدانية كاليت تضمنت ؾبموعة من األسئلة اؼبفتوحة كجهت إُف السياح 
 ابإلقليم، قصد ربديد آرائهم كتصوراهتم لواقع اؼبؤىالت السياحية.

 :علية ادلوقع اجلغرايف إلقليم فزافأ
اعبنويب الغريب من ليبيا، وبد من اعبنوب بكل من صبهورييت تشاد كالنيجر، كمن الغرب ابعبزائر كشرقا إبقليم  اعبزءيقع إقليم فزاف يف 

ر منها سبها كمرزؽ ككادم الكفرة، أما مشاال فيمتد حىت السهل اؼبنبس  الذم يسمى ابغبمادة اغبمراء. كيضم العديد من البلدايت نذك
الشاطئ كغات ... أما من حيث التضاريس فإف أراضي اإلقليم ذات طابع صحراكم تتخللها اعبباؿ الصخرية كاؼبرتفعات كاألهنار 
اعبافة مث بعض الودايف يف اعبزء الشماِف، إُف جانب كثرة الواحات، خاصة ابلصحراء الكربل حيث تعتمد عليها بعض القرل يف 

 اؼبياه.مصادر 
 كابلتاِف فإقليم فزاف يوجد يف موقع جغرايف متميز كغٍت بعناصر الًتاث الطبيعي، مم يساىم يف ازدىار السياحة البيئية.
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 : ادلوقع اجلغرايف إلقليم فزاف1الشكل 

 
 تشخيص مؤىالت الرتاث الطبيعي إبقليم فزاف أوال: 
 األشكاؿ اجلبلية وأعليتها السياحية-1
 أكاكوس جباؿ تدرارت-1-1

، زبًتقها كدايف تنحدر صوب صخرية جباؿكىي  ،الصحراء الكربلضمن  ليبياتقع جباؿ تدرارت أكاكوس يف جنوب غرب 
كم، يتألف من   100الشر من جانب مساؾ ملة، اليت سبثل حافة نشأت نتيجة عامل التعرية، يليها غراب سهل رباثي ؼبسافة تقارب 

كويستا مساؾ ملة كبُت السهل التحاثي الذم يعرؼ ابسم بيدمنت مساؾ، صخور التكوينات الديفوٓف الفحمي السفلى، كيقع بُت ال
حيث تنتشر الدالالت اؼبركحية كحافات البديبنت الصخرية، كبعض األشكاؿ اؼبخركطية كاألعمدة الصخرية كالكتل اؼبنعزلة اليت تشرؼ 

 . 63علي عركؽ الرماؿ من األعلى

                                                           
63 . 12، ص ليبيا للنشر كالتوزيع، بنغازماعبامعة الليبية، دار  4الدانصورم صباؿ الدين، جغرافية فزاف دراسة يف اعبغرافية اإلقليمية كاؼبنهجية، منشورات كلية اآلداب   -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
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عية، مثل الكثباف الرملية اؼبلونة إُف األقواس الصخرية كاألحجار الضخمة إُف يوجد يف أكاكوس ؾبموعة ـبتلفة من اؼبناظر الطبي
الصحراء كرغم أف اؼبنطقة من أشد اؼبناطق القاحلة يف  "تن خلجة".كقوس  "افازاجار". كمن أىم اؼبواقع يف اؼبنطقة قوس الودايف

 64"."الكالوتروبيسالكربل، إال أنو يوجد هبا بعض النبااتت مثل نبات 
 :  بعض ادلناظر السياحية من جباؿ أكاكوس2و 1الصوراتف 

  
Source : https://www.startimes.com/f.aspx?t=31688714 

كتشتهر اؼبنطقة بكهوفها القديبة، كما أهنا غنية دبجموعة من اؼبنحواتت كاللوحات اؼبرسومة على الصخر، حيث أعلنت من 
ه اللوحات كاؼبنحواتت، ؼبا تعكسو من ثقافة كطبيعة التغَتات ، بسبب أنبية ىذ1985يف العاـ  كموقع للًتاث العاؼبي اليونسكوقبل 

ابإلضافة إُف الرموز  كاألحصنةكأيضا ؾبموعة من األشخاص  كاعبماؿ كالنعاـ كالفيلة الزرافاتيف اؼبنطقة. فهي سبثل بعض اغبيواانت ك
 تصور مواضع اغبياة اؼبختلفة لإلنساف القدٔف. الفنية اؼبرتبطة ابؼبوسيقى كالرقص كغَتىم. فأغلب ىذه اؼبنحواتت 

ا تتمتع بو من صباؿ اؼبناظر يف حد فاؼبناطق اعببلية تعد أحد أىم مقومات الًتاث الطبيعي، اعباذب للسياحة احمللية كالدكلية، ؼب
 ذاهتا، حيث تنوع أشكاؿ الصخور كألوهنا الطبيعية، فبٌا يعطيها تنوعان يف اؼبظاىر اعبيومورفولوجية ذات االىتماـ السياحي، كىذا يساىم

صحي، توفره أشعة الشمس  يف شعور السياح ابؼبتعة كالراحة النفسية. خاصة كأف ىذه اعبباؿ ربتوم على نبااتت كحيواانت برية كمناخ
. كتشتهر منحدرات كادم اآلجاؿ، ىضبة إمساؾ كجباؿ األكاكوس كالتاسيلي دبعاؼبها السياحية البارزه، كتؤكد ذلك ما 65كنقاء اؽبواء

 .66كبت عليها من النقوش كالرسـو الصخرية يف فزاف زادت من قيمتها السياحية
 جبل بركاف واو الناموس اخلامد -1-2

كػػم، فهػػي عبػػارة عػػن ـبػػركط بركػػآف حػػديث يبثػػل ظػػاىرة   100سبثػػل ىػػذه اعببػػاؿ منطقػػة صػػغَتة منعزلػػة تبعػػد عػػن اؽبػػاركج حبػػواِف 
مػػًت، كالػػيت تػػربز كسػػ  سػػطح سػػرير تبسػػيت الػػذم وبػػي  هبػػا، كيقػػدر اكبػػدارىا  3200متميػػزة بفوىتػػو الربكانيػػة اؼبسػػتديرة الػػيت يبلػػغ قطرىػػا 

                                                           
كز دراسة جهػاد الليبيُت ، اتدرارت أكاكوس الفن الصخرم كثقافات الصحراء قبل التاريخ، منشورات مر 1988)ترصبة عمر الباركٓف كفؤاد الكعبازم(،  فابريتشيو مورم -64

 .43، صضد الغزك اإليطاِف، طرابلس
65 .12، ص2، اعبزء 40، جغرافية عماف السياحة، اجمللة اعبغرافية العربية، عدد 2002كفيق دمحم صباؿ الدين،  -  
66

 Daniles, 1971, The Caramantes of Fezzan, "in Libya in History" University of Libya, Benghazi, PP 261- 264. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%84
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فالكتلة الربكانية اليت يتألف منها كاك الناموس تتخذ شكال بيضواي يبلغ قطره علي طوؿ درجة.  45-20جوانب الفوىة الشديد بنحو 
مػًتا، كذلػك يف الػركن الشػماِف الشػرقي، كابزلػت  120كلػم، كمػا يبلػغ أقصػي ارتفاعهػا   4ؿباكرىا الذم يتجو كبو الشماؿ الشرقي كبو 

الربكنزيػػت كغَتنبػػا مػػن البلػػورات، كتنتشػػر ىػػذه األخػػَتة يف كتػػل مػػن الكػػوارتز كاك النػػاموس ىبػػتل  بػػو بلػػورات مػػن معػػادف الفورسػػًتيت ك 
 .67كالزجاج الطبيعي، فضال عن كجود مواد غريبة من الدكنيت كاؼبقنييت

 : جانب من بركاف واو الناموس 4و 3الصوراتف 

  
Source: https: https://mz-mz.net/2596/  

إف جبل كاك الناموس سبيزه عدة خصائص تلعب دكرا كبَتا يف جلب السياح، كابلتاِف اؼبسانبة يف الرفع من قيمة السياحة 
 كربقيق تنمية اقتصادية إبقليم فزاف.البيئية 

 البحًنات الصحراوية تراث طبيعي يستحق التثمٌن-2
سبثل البحَتات اليت تتضمنها اؼبناطق الصحراكية عنصرنا ىامػان للجػذب السػياحي، كتكمػن األنبيػة السػياحية للبحػَتات يف تعػدد 

رات الصحراكية كاالستجماـ كركوب السيارات الصحراكية كالتزحلق على  أنواع الركاج اؼبرتبطة ابألنشطة السياحة دبختلف ألواهنا؛ كاؼبغام
 كثباهنا الرملية كاؼبناظر الطبيعية اليت تقع ضمنها ىذه البحَتات.

كترجع أنبية البحَتات الصحراكية إبقليم فزاف من الناحية السياحية إُف كقوعها يف مناطق ذات ارتفاعػات رمليػة شػاىقة، كتغػَت 
كما   ،68من فصل آلخر، ككجود عدة أصناؼ من النبااتت احمليطة هبذه البحَتات، فبٌا يزيد من جاذبيتها للطلب السياحيحالتها اؼبائية 

ربتػػوم علػػى بعػػض الكائنػػات اغبيػػة. كعنػػد جفافهػػا تظهػػر األراضػػي اؼبلحيػػة عنػػد ىػػوامش ىػػذه الػػربؾ، نتيجػػة تعرضػػها للتبخػػر مث اعبفػػاؼ 
 .69السيما أهنا قليلة العمق

                                                           
67 الربغويت- .1القدٔف من أقدـ العصور حىت الفتح اإلسالمي، اعبزء اتريخ ليبيا  ،2007عبد اللطيف ؿبمود،    
68 ، منشورات اؼبلتقي اؼبصرم لإلبداع كالتنمية، ص 1يف انثربولوجيا السياحة(، ط ، صناعة السياحة بُت النظرية كالتطبيق، )دراسات كحبوث2009، يسرمدعبس  -

443-444.  
69 : دراسة يف جغرافية السياحة، اجمللة اعبغرافية العربية، عدد 2004جاد الرب حساـ الدين،  - .22، ص 43، التنمية السياحية يف ؿبافظة الفيـو  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%B3
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حبػَتة، منهػا اعبافػة كشػبو اعبافػة كأخػرم توجػد هبػا اؼبيػاه،  47سلسلسة من  البحَتات الصػحراكية ابجملػاؿ، يبلػغ عػددىا كتوجد 
 أمتار، كربي  هبا نبااتتي كأشجار النخيل كبعض اغبشائش األخرل. 5كيًتاكح عمها بُت اؼبًت ك

 .: توزيع حبًنات السياحة الصحراوية إبقليم فزاف بدولة ليبيا2الشكل 

 
 كلتوضيح أنبية ىذه البحَتات الصحراكية يف السياحة البيئية قمنا بدراسة أىم البحَتات كتفصيل فبيزاهتا السياحية كما يلي:

 حبًنة قربعوف -2-1
كػم، كىػي ذات قيمػة سػياحية كاقتصػادية   25تقع حبَتة قربعوف على كثباف الرمػاؿ الواسػعة مشػاؿ كادم اآلجػاؿ دبسػافة تقػارب 

 ك ؼبا يتوفر هبا من متطلبات سياحية مرتفعة، حيث سبثل منطقة مهمة ابلنسبة للسياحة احمللية كالدكلية. عالية؛ كذل
كتتميػػز حبػػػَتة قربعػػػوف أبهنػػا ذات شػػػكل بيضػػػاكم، تضػػػيق يف جزئهػػا الغػػػريب كدبياىهػػػا الشػػػديدة اؼبلوحػػة، إذ تقػػػدر حبػػػواِف ثػػػالث 

ا منػذ أف عيرفػت. كعلػى اعبانػب اآلخػر مػن البحػَتة توجػد حبػَتة قربعػوف الثانيػة أضعاؼ ملوحة مياه البحر، ؿباطة ابلرمػاؿ الػيت تنهػاؿ هبػ
اليت طمرهتا الرماؿ، كَف يبقى منها سول األعالـ الدالة على موقعها، أما قرية قربعوف اؼبوجودة على ضفافها، فهػي خاليػة مػن السػكاف، 

 يثة فيها.حيث مت ترحيلهم إُف القرية اعبديدة لعدـ توفر كسائل اغبياة اغبد
 : جانب من حبًنة قربعوف5الصورة 
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 2020اؼبصدر: تصوير شخصي، 

كتتميػػز ىػػذه البحػػَتة بعػػدة خصػػائص سػػياحية كعالجيػػة ىامػػة؛ فالكائنػػات اغبيػػة اؼبوجػػودة هبػػا كالػػيت يسػػميها السػػكاف احملليػػوف 
، تستعمل يف عالج أمراض اؼبعدة كداء السػكرم، إضػافة إُف ذلػك فػاف رماؽبػا 70كىي من أنواع القشرايت البحرية اغبمراء اللوف ابلدود

تكػػوف ضبامػػات رمليػػة لعػػالج الركمػػاتيـز كمياىهػػا لالستشػػفاء مػػن بعػػض األمػػراض اعبلديػػة، كمػػا أف كثباهنػػا الرمليػػة تشػػبع رغبػػة اؼبغػػامرين 
 لتسلقها كفبارسة ـبتلف األنشطة الرايضية. 

 حبًنة أـ ادلاء -2-2
كم. كتتميز   20البحَتات اؼبوجودة يف رملو الزالؼ قرب قرية تكركيبة الواقعة يف كادم اآلجاؿ دبسافة تقدر حبواِف  ىي إحدل

ىػذه البحػَتة عػػن حبػَتة قربعػػوف أبهنػا ذات شػكل طػػوِف كعمػق أكػػرب مػن سػابقتها الػػيت تشػتهر بكػػرب حجمهػا، كتعتػرب حبػػَتة أـ اؼبػاء أكثػػر 
 ، حيث ربي  هبا أشجار النخيل كنبات القصبة. صباال الحتفاظها بنورقها الطبيعي

 حبًنة مندرة -2-3
كػم، أمػا   2كػم، كعػن حبػَتة أـ اؼبػاء دبسػافة   17تعد أقرب البحَتات لوادم اآلجػاؿ، حيػث تبعػد عػن قريػة تكركيبػة دبسػافة تقػدر حبػواِف 

عبفاؼ يف فصل الصيف. كتربز ىذه البحَتة  سم، كتعآف من البفاض منسوب اؼبياه هبا، كتعرضها لالنكماش كا 30عمقها فيصل إُف  
 كسبخة ملحية هبا غاابت النخيل كاغبشائش الربية الصحراكية؛ كنبات القصبة كالديس، كابلتاِف فهي من البحَتات شبو اعبافة.

 حبًنات الطرونة -2-4
احة، عػادة مػا ذبػف صػيفا، كعمقهػا ال تضم ىذه البحَتات حبَتة نشنوشو كالفردغة كالطركنة. فبحَتة نشنوشو توصػف أبهنػا صػغَتة اؼبسػ

يزيد عن نصف مًت، كحبَتة الفردغة تقع ابلقرب من الطركنة كتفصلها عنها حبَتة صغَتة شبو مستديرة، ال يتجاكز عمقها اؼبًت، كتسمي 
 تسػػتخدـ يف صػػناعة ببحػػَتة قنطػػرة. كتعػػد ىػػذه البحػػَتات مصػػدران ىامػػان السػػتخراج مػػادة النطػػركف. أك مػػا يسػػمي ؿبلي ػػا )ابلطركنػػة( كالػػيت

                                                           
70 .2016نتائج البحث اؼبيدآف   -  
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الصابوف كدبغ اعبلود كغَتىا من الصناعات األخرل، كيتم صبع الطركنة يف فصل اػبريف من ىذه البحَتات حبكم أف مياىها تزداد أثناء 
 فصل الشتاء، مث تتعرض للتبخر كاعبفاؼ يف فصل الصيف ـبلفة كراءىا النطركف.

 : جانب من حبًنة طرونة7و 6الصوراتف 

  
Source : https://web.facebook.com/winzeref/posts/2948148935303076?_rdc=1&_rdr 

 اثنيا: واقع حركة السياحة البيئية يف إقليم فزاف وإمكانية تنميتها
الذين ييعد النشاط السياحي يف الوقت الراىن من أبرز األنشطة اغبيوية يف ـبتلف أكباء البالد، كذلك الرتفاع كثافة السياح 

يطمحوف يف قضاء إجازة سياحية مهمة. كىذا االتساع اؽبائل جملاالت النشاط السياحي َف يكن على ىذا اؼبستوم أك قريبا منو قبل 
عدة سنوات مضت، كلكن اؼبتغَتات االقتصادية كاالجتماعية كالدعوة للسياحة البيئية من جهة أخرل، سانبت يف خلق قفزة نوعية 

التوجو العاؼبي إُف اإلنقاص من الضغ  الركتيٍت لساعات العمل الطويلة، كتوفَت إجازات لكي سبنح األفراد القدرة للسياحة العاؼبية. ف
 على ذبديد طاقاهتم العملية، حيث أصبح التخطي  اؼببكر ؽبذه اإلجازة السياحية أمرا مهما للغاية.

كلدراسة كربليل بعض اػبصائص كاذباىات حركة السياحة الداخلية يف إقليم فزاف، اعتمدان أساسان على نتائج الدراسة اؼبيدانية، 
قصد ربديد نوع األنشطة االقتصادية للسياح كمستواىم االقتصادم، مع إبراز ـبتلف انطباعاهتم حوؿ أنبية اؼبؤىالت السياحية 

 نو من إكراىات، قصد إعطاء تصورات لتجاكزىا كربقيق سياحة بيئية مستدامة.الطبيعية كربديد ما يواجهو 
 أعلية الرتاث الطبيعي لدى السياح وظروؼ استقرارىم إبقليم فزاف  -1
 للسياح حسب العينة ادلبحوثة النشاط االقتصادي -1-1

منهم من يشتغل يف قطاعات حكومية كغَت تبُت من خالؿ العمل اؼبيدآف أف ؾبموعة من السياح يبارسوف العديد من اؼبهن، ك 
 أنشطتهم كأعماؽبم اليومية كل حسب زبصصو كؾباؿ اىتمامو.  ياحالء السؤ حكومية، كتتنوع الوظائف اليت يبارس هبا ى

 
  : النشاط االقتصادي للعينة ادلدروسة من السياح3الشكل                         
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 2016اؼبصدر: البحث اؼبيدآف، 

يتضح من خالؿ معطيات الشكل أعاله، أف معظم أفراد عينة البحث يعملوف يف القطاع اغبكومي، كيبارسوف أعماؽبم اليومية 
، أم 266يف دكاـ رظبي حسب نظاـ الدكلة الليبية، كأبرز ىذه اعبهات اليت يعملوف هبا قطاعات التعليم كالصحة كالكهرابء بعدد 

ة البحث، أما اؼبرتبة الثانية فكانت من نصيب الطلبة الذين يواصلوف تعليمهم يف اؼبؤسسات % من إصباِف أفراد عين66.3بنسبة 
 % من إصباِف أفراد العينة اؼبدركسة. 13%، أما أصحاب األعماؿ اػباصة فال يتجاكزكف 19.7اغبكومية كالباحثُت عن العمل بنسبة 

ن العمل كهبا قدر من النشاط الوظيفي يسمح ابلتخطي  تدؿ ىذه اؼبؤشرات على أف اؼبنطقة تقل هبا نسبة العاطلُت ع
كاالىتماـ ابلًتاث، كؿباكلة إهباد ؾباالت أخرل للعمل. كيشكل الًتاث كالسياحة عنصرا جذب لفئة الشباب كخلق فرص عمل جديدة 

اؿ الًتاثي كالسياحي كاؼبرافق يف القطاع السياحي، عرب إنشاء معاىد كجامعات متخصصة، هتتم بتخريج شباب ؽبم القدرة على إدارة اجمل
الالزمة ؽبما، كؿباكلو تفعيل دكر اؼبؤسسات غَت اغبكومية للعمل على توعية الشباب كتوجيههم كتعريفهم ابلقيمة اغبقيقية للمقومات 

ية كالتميز، إذا مت التخطي  ؽبا السياحية كاؼبواقع الًتاثية كالتارىبية، اليت سبتلكها اؼبنطقة كما ستجلبو من تنمية ؿبلية مستدامة ابلغة األنب
 يف الربامج التنموية اؼبستقبلية، بداء من تنمية اؼبوارد البشرية كصوال إِف تنمية اؼبوارد الًتاثية كالسياحية على حد سواء. 

 حة البيئية:كفيما يلي بعض اػبصائص اليت سبيز العينة اؼببحوثة، كاليت من خالؽبا تتضح مسانبة السائح يف الرفع من قيمة السيا
أظهرت نتائج االستبياف أف النصيب األكرب من السائحُت يتقاضوف دخال  مستول الدخل الشهرم للسائحُت، فقدعلى  -

دينار لييب، كىذا اؼبؤشر يعكس ربسن اؼبستوم اؼبعيشي ابرتفاع معدالت الدخل لدل اكرب عدد  500جيدا، بقيمة تفوؽ 
 من العينة اؼبدركسة كالبفاض ذكم الدخل احملدكد، 

الذين مشلتهم عينة البحث ؽبم مستوايت تعليمية جيدة، أيملوف يف ربسن على مستول التعليم كجدان أف معظم السياح  -
األكضاع اغبالية للبالد كااللتفات للتنمية احمللية كاالىتماـ ابؼبعاَف الًتاثية كاؼبواقع السياحية اليت سبتلكها البالد، كيطمحوف 

 حد سواء.لتشجيع السياحة الداخلية بدعم من اغبكومة كاؼبؤسسات غَت اغبكومية على 
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  تطور وجهة السياحة الداخلية حسب العينة ادلدروسة -1-2
عادة ما يكوف للسياح العديد من اؼبقاصد السياحية اليت ىبططوف لزايرهتا كالتمتع دبا يبيزىا من مقومات طبيعية كبشرية، حيث 
يهتم الزائر كىبط  الختيار كجهتو السياحية بعناية، كما يقـو بتحديد اؽبدؼ من تلك الزايرة ؿباكال االستمتاع أبكرب قدر فبكن كأبقل 

فقد كجهت أسئلة  للسائح دبنطقة الدراسة عن ما إذا كاف قاصدا اؼبنطقة أك كوهنا نقطة عبور ؼبنطقة أخرم. كبتحليل التكاليف. كعليو 
نتػػائج البحػػث اؼبيػػدآف تبػػُت أف معظػػم السػػائحُت احملليػػُت أتػػوا قاصػػدين اؼبعػػاَف السػػياحة الطبيعيػػة كالبشػػرية علػػى حػػد سػػواء، لكػػن بتحليػػل 

هػر الًتكيػػز علػى معػاَف الػًتاث الطبيعػي لكوهنػا ذبمػػع الًتفيػو كالسػياحة يف نفػس الوقػت، بينمػا االىتمػػاـ الوجهػة السػياحية بصػفة عامػة يظ
 ابلًتاث البشرم يبقى أقل أنبية. 

  



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 192 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 
: نوع السياحة ادلفضلة حسب العينة ادلدروسة4الشكل   

 
  2016اؼبصدر: البحث اؼبيدآف، 

أعاله، أف سياحة الًتاث الطبيعي تتصدر اؼبقاصد اليت يتوجو إليها السائح، رغم اشتهار  الشكليتضح من خالؿ معطيات 
منطقة الدراسة بًتاثها الطبيعي كالبشرم ذا القيمة السياحية اؼبهمة، حيث بلغت نسبة السياح الوافدين من أجل الًتاث الطبيعي أكثر 

م يركزكف على اؼبناطق الطبيعية كوبرصوف على زايرهتا، بينما تفضل من ؾبموع السائحُت الذين مشلتهم عينة البحث. فه %86من 
% من أفراد العينة زايرة اؼبناطق كاؼبعاَف التارىبية، كابلتاِف فإف زايرات السياح تركزت على اؼبعاَف الطبيعية البيئية أكثر من 13.7نسبة 
 الثقافية.

 
 ئية ابإلقليمانطباع السياح أتناء زايرهتم دلناطق السياحة البي -1-3

للوقوؼ على انطباع السػائح عػن طبيعػة الوضػع السػياحي ؼبكػاف زايرتػو، ؼبػا يلعبػو ىػذا العامػل مػن أنبيػة يف تشػجيع الػزكار علػى 
% مػػن 37.6اؼبميػػزات كالعيػػوب مػػن كجهػػة نظػػر اؼببحػػوثُت، حيػػث أكػػد مػػا نسػػبتو  إبػػرازتكػػرار الػػزايرة مػػن عدمػػو، فقػػد مشلػػت الدراسػػة 

السائحُت انزعاجهم مػن الطػرؽ، كالػيت أتخػذ كقتػا طػويال لكػي يصػلوف إِف اؼبقاصػد السػياحية، أمػا ابلنسػبة لتكػرار الػزايرة، فقػد أكػد مػا 
ىو توفر االستقرار كاألمن، مقارنة ابؼبناطق األخرل اليت  % من السائحُت، ابف أبرز األسباب اليت جعلتهم يزكركف اؼبنطقة38.3نسبتو 

 تشهد صراعات كحركب، بسبب التغَتات كالفنت.
 كمن اؼبميزات اليت يعجب هبا السياح أتناء زايرهتم للمواقع السياحة الطبيعية نذكر:
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اؼبقصد السياحية أك يف اؼبناطق اليت تعترب الًتحاب كالركح الكريبة اليت يتم استقباؽبم هبا،  سواء من السكاف اؼبقيمُت يف مناطق  -
 ؛% من عينة البحث اؼبيدآف64معربا  للوجهة السياحية بنسبة كصلت إُف 

 ؛توفر األمن كاالستقرار يف اؼبناطق اؼبوجود هبا اؼبعاَف السياحية كالًتاثية -

 ؛إمكانية اإلقامة يف اؼبنطقة أبسعار مناسبة -

 ؛اث الطبيعي كالبشرمالتنوع يف اؼبعاَف السياحية بُت الًت  -
ف اإلقامة متوفرة؛ كاؼبنتزىات السياحية كبيوت الشباب اليت تتوفر أبسعار منخفضة أفرغم قلة مرافق اإليواء السياحي، إال 

 . مقارنة ابلفنادؽ
جهم، كرغم ىذه اؼبميزات، فإف ىناؾ بعض االكراىات اليت تواجو السياح إبقليم فزاف، مشكلة بذلك عيواب تساىم يف انزعا

 نذكر من أنبها:

 ؛% من عينة البحث من مشاكل الطرؽ كعدـ صالحيتها للسَت32معاانة حواِف  -

 ؛عدـ كجود عالمات مركرية كخاصة يف الطرؽ الصحراكية -

 ؛% من عينة البحث يشكوف من قلة اػبدمات كتدٓف مستواىا 18.6 -

 ؛يةانعداـ النظافة كقلة دكرات اؼبياه داخل اؼبنتزىات كاؼبرافق السياح -

 ؛قلة االىتماـ ابؼبواقع السياحية، ما يعكس عدـ اإلدراؾ كالوعي أبنبية الًتاث الطبيعي -

  ؛% ينزعجوف من اإلقامة كاؼبتوفر منها غَت مناسب للدرجة اؼبطلوبة من السائح11  -

 ؛تدٓف مستول خدمات البنية األساسية -
 مث قلة الكوادر اؼبؤىلة يف اجملاؿ السياحي. -

نستنتج أف اؼبنطقة رغم سبتعها دبؤىالت سياحية كبَتة، كتوفرىا على إمكاانت كمقومات مهمة يبكن كانطالقا مم سبق، 
ما استغالؽبا لصاٌف تنمية سياحة تراثية بيئية ؿبلية، إال أهنا تعآف عدة عوائق خدماتية ابألساس ربد من أنبية السياحة الطبيعية. كىذا 

، قصد ربقيق تنمية أتىيل اؼبرافق السياحية اؼبتوفرة كذبويد ـبتلف اػبدمات اؼبطلوبةقصد  ،يتطلب ضركرة كضع اسًتاتيجيات ؿبكمة
 . 71مستدامة تضمن التوازف بُت اإلنساف كاالقتصاد كالطبيعة

 دور الفاعلوف احملليوف يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي وحتقيق التنمية السياحية  -2
 تدخالت مصلحة آاثر اجلنوب اللييب-2-1

تعترب مصلحة آاثر اعبنوب اعبهاز اإلدارم اػباص حبماية الًتاث كمراقبة اؼبيزانيات اليت ترصد للمشاريع كالربامج التنموية؛  
كالصيانة كترميم الًتاث كتنظيم العديد من الربامج الثقافية، من ندكات كمؤسبرات ؿبلية كدكلية. كتضم هبا العديد من الباحثُت 

التارىبية، كاؼبهتمُت ابلًتاث جبميع أنواعو الطبيعي كالبشرم. كلديها العديد من اؼبهاـ اليت زبدـ الًتاث،   كاؼبتخصصُت يف الدراسات
                                                           
71

- PAPPALARDO. M et MANTEI. C, 2011, Tourisme et développement durable: De la connaissance des marchés 

à l‟action marketing, Impression Jouve SA – Mayenne, p 11. 
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كتسجيل الًتاث األثرم كصيانتو كاحملافظة عليو، كخاصة اؼبوجود يف الفضاءات اؼبفتوحة، كالصحراء كاعبباؿ كالرسومات الصخرية، 
ي منها، حيث مت ترميم كصيانة العديد من اؼبعاَف األثرية يف مناطق ـبتلفة من إقليم فزاف برعاية كصيانة اؼبواقع الًتاثية كانقاد اؼبتبق

 اؼبصلحة، مث العمل على تطبيق التشريعات كالنصوص القانونية اؼبعموؿ هبا يف برامج اغبفاظ علي اؼبواقع الًتاثية.
 الثقايفبيت الثرات والثقافة ابعتبارىا فاعل مهم يف تدبًن الرتاث -2-2

يتمتع بيت الًتاث كالثقافة أبنبية معنوية كبَتة على مستول اإلقليم، لو استقالليتو اؼبالية اإلدارية عن الدكلة، كلكنو مرتب  
ابلتزامو يف تنفيذ براؾبو اؼبختلفة لقوانُت كتشريعات كزارة السياحة، كإقامة معارض تراثية ؿبلية كإقليمية كاؼبساعدة يف إحداث 

 يدة هتتم جبوانب الًتاث، كتنشي  اؼبهرجاانت كاؼبعارض احمللية حوؿ الًتاث.مؤسسات جد
 مساعلة ادلؤسسات غًن احلكومية يف التعريف ابلرتاث الطبيعي وجذب النشاط السياحي-2-3

كانػت تسعى ىذه اؼبؤسسات إُف تقدٔف العديد مػن األنشػطة كاػبػدمات علػى اؼبسػتويُت احمللػي كاإلقليمػي ؼبنطقػة فػزاف،  حيػث  
، كاستخدامها يف جػذب النشػاط السػياحي، عػرب 72ؽبا مسانبة فعالة يف التوجو إِف التنمية احمللية كااللتفات إُف السياحة البيئية كتثمينها

ة إقامة الندكات العلمية كالثقافية، كتشجيع السكاف احملليػُت علػى االلبػراط يف اؼبؤسسػات غػَت اغبكوميػة، كتفعيػل دكرىػا يف التنميػة احملليػ
مساعدة السكاف احملليُت على معرفة الواقع االجتماعي حوؽبم، كتشجيع األعماؿ التطوعية ، مث على اؼبستويُت احمللي كالدكِف إبقليم فزاف

كالرفػع مػػن مسػتول مشػػاركة األفػراد البػػاحثُت عػن العمػػل، كذلػػك عػن طريػػق نشػر ثقافػػة السػعي لتحقيػػق اؼبشػاركة االجتماعيػػة، كاالىتمػػاـ 
يع أنواعو كمستوايتو. ىذا كأتخذ بعُت االعتبار ضركرة تدريب كتثقيف السكاف احملليُت، كابألخص فئة الشباب على كيفية ابلًتاث جبم

 اؼبشاركة كأعضاء منخرطُت فاعلُت يف اجملتمع.
 اثلثا: معيقات التنمية السياحة البيئية ابقليم فزاف 

 عائقا أماـ ربقيقها، نلخصها أنبها يف النق  التالية:تواجو التنمية السياحية العديد من اإلكراىات اليت تقف 

قلة الوعي كاؼبعرفة ابألنبية االقتصادية للًتاث كدكره يف ربقيق سياحة داخلية كخارجية، كنشأة سياحة صناعية ؽبا أتثَت إهبايب،   -
 كجلب العمالت األجنبية كاالستخداـ للموارد البشرية كخلق تنميو مستدامة.

 ية كضعف النشاط الًتكهبي كقلة اػبربة يف ؾباؿ الًتاث كالسياحة. نقص الدراية الفن -

 قلة الدعم للمقومات السياحية يف بعض اغباالت، يعيق تطوير القطاع السياحي.  -

العزكؼ عن زايرة اؼبناطق الًتاثية، نتيجة لتهالك الطرؽ كعدـ صالحيتها للسَت، خاصة كأف أغلبها غَت مزكدة بعالمات مركرية  -
 السيما الطرؽ الصحراكية الرابطة بُت اؼبدف كالقرل اؼبتفرعة منها كاحملتوية على معاَف سياحية طبيعية كبشرية. كاضحة، 

ضعف اػبدمات كتدٓف مستواىا، حبيث ال ترقى للمستول اؼبطلوب، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ انعداـ النظافة كقلة دكرات اؼبياه  -
ماـ ابؼبواقع األثرية، فبا يعكس نوعا من عدـ اإلدراؾ كالوعي أبنبية ىذه اؼبواقع كنقص داخل اؼبنتزىات السياحية، كعدـ االىت

 ؿبطات الوقود، كيف حالة كجودىا فإهنا تكوف مزدضبة كال تتوفر على كقود يكفي للجميع.

                                                           
72 2016نتائج البحث اؼبيدآف  -  
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 اؼبرافق السياحية اؼبتوفرة، أغلبها ال يصل للمستول اؼبطلوب من حيث احتياجات السياح. -

 من نقص يف البنية التحتية األساسية الالزمة، أنبها مرافق اإليواء السياحي كاػبدمات اؼبصاحبة ؽبا.  تعآف اؼبنطقة -
 خادتة

أصبحت السياحة البيئية تشكل أنبية كربل إبقليم فزاف، نتيجة كفرة عناصر الًتاث الطبيعي اليت تلعب دكرا ابرزا يف جلب 
ابلوضع االقتصادم للمنطقة. فمجاؿ الدراسة يتوفر على العديد من األشكاؿ التضاريسية السياح احملليُت كالدكليُت، كابلتاِف النهوض 

كالبحَتات الصحراكية اليت يبكنها جذب السياح لالستمتاع خبصائصها كصبالية مظاىرىا. إال اف ـبتلف مكوانت الًتات الطبيعي 
 .تعآف الكثَت من اإلكراىات كاؼبشاكل اليت ربد من أنبيتها السياحية

إسًتاتيجية كطنية للسياحة كللمحافظة علي ىذه اؼبواقع الًتاثية كضماف استثمارىا السياحي على اؼبدل الطويل، هبب كضع 
التنمية السياحية اؼبستدامة.  اغبفاظ علي الًتاث الطبيعي كضباية البيئة، كابلتاِف اؼبسانبة بشكل فعاؿ يف ربقيق تستهدؼ، البيئية

سلسلة البحَتات الصحراكية الطبيعية كصوف التنوع التضاريسي كابقي اؼبواقع السياحية، مع ضركرة التدبَت تطوير  كذلك من خالؿ
كالتثقيف كالتسويق، كتقوية الشراكة بُت اؼبؤسسات اغبكومية كابقي الفاعلُت يف  ألنشطة السياحة البيئية، كالسهر على التوعية اعبيد

 تدبَت الشأف البيئي كالسياحي. 
 
 
 
 
 

 ادلعتمدة: ادلراجع

 .1اتريخ ليبيا القدٔف من أقدـ العصور حىت الفتح اإلسالمي، اعبزء  ،2007عبد اللطيف ؿبمود،  الربغويت -
: دراسة يف جغرافية السياحة، اجمللة اعبغرافية العربية، عدد 2004جاد الرب حساـ الدين،  - ، التنمية السياحية يف ؿبافظة الفيـو

43. 
، منشورات 1، صناعة السياحة بُت النظرية كالتطبيق، )دراسات كحبوث يف انثربولوجيا السياحة(، ط2009، يسرمدعبس  -

 .كالتنميةاؼبلتقي اؼبصرم لإلبداع 
اعبامعة الليبية، دار ليبيا  4الدانصورم صباؿ الدين، جغرافية فزاف دراسة يف اعبغرافية اإلقليمية كاؼبنهجية، منشورات كلية اآلداب  -

 . للنشر كالتوزيع، بنغازم
راء قبل التاريخ، ، اتدرارت أكاكوس الفن الصخرم كثقافات الصح1988)ترصبة عمر الباركٓف كفؤاد الكعبازم(،  فابريتشيو مورم -

 .كز دراسة جهػاد الليبيُت ضد الغزك اإليطاِف، طرابلسمنشورات مر 
 .2، اعبزء 40، جغرافية عماف السياحة، اجمللة اعبغرافية العربية، عدد 2002كفيق دمحم صباؿ الدين،  -

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%B3


 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 196 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

- PAPPALARDO. M et MANTEI. C, 2011, Tourisme et développement durable: 

De la connaissance des marchés à l‟action marketing, Impression Jouve SA – 

Mayenne. 

- Daniles, 1971, The Caramantes of Fezzan, "in Libya in History" University of 

Libya, Benghazi 

- https://www.startimes.com/f.aspx?t=31688714 

- https://web.facebook.com/winzeref/posts/2948148935303076?_rdc=1&_rdr 

- https://mz-mz.net/2596/ 

 
 

 

 

  

https://www.startimes.com/f.aspx?t=31688714
https://web.facebook.com/winzeref/posts/2948148935303076?_rdc=1&_rdr
https://mz-mz.net/2596/


 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 197 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 البيئة الطبيعية بوجهة فاس السياحية: أية مساعلة يف التنمية ادلستدامة
The Natural Environment of the Tourist Destination of Fez: What 

Contributions does it have on Sustainable Development? 
  74صباح سرغيشي   73شفيق بهششافة

ش، مسخبر املجال والترار ، الضكخىعاه باخث بؿلك ظالبشفيق بوشنافة،  1  حامعت ؾُضي دمحموالخاٍع

 chafikbochnnafa@gmail.comاإلاغغب، ، كلُت آلاصاب ؼهغ اإلاهغاػ فاؽهللا، بً عبض 

ش، كلُت آلاصاب ؼهغ باخثت، أؾخاطة  سرغيٍت، صباح 2 اإلاهغاػ فاؽ، مسخبر املجال والترار والخاٍع

 اإلاغغبكلُت آلاصاب ؼهغ اإلاهغاػ فاؽ، هللا، حامعت ؾُضي دمحم بً عبض 

sabahserrhini@yahoo.fr 

   : ملخص
تكتسي البيئة الطبيعية لفاس أنبية كربل ضمن الوجهة السياحية للمغرب األكس ، حبيث تتوفر على عدة مؤىالت طبيعية، تتمثل يف 

النبايت كثركهتا اغبيوانية كخاصة بسفوح مقدمة جباؿ الريف كجبلي زالغ ك ثغات، ككذا موقعها االسًتاتيجي كتنوع تضاريسها كغطائها 
 مواردىا اؼبائية اليت ذبعل منها قبلة ؽبواة السياحة البيئية كاالستشفائية.

لثقافية صوب إف الواقع اغباِف للسياحة بفاس يؤكد االعتماد ابألساس على اؼبنتوج السياحي الكالسيكي، كاؼبتمثل يف السياحة ا 
اؼبدينة القديبة اعتمادا على ما ربتضنو من مآثر اترىبية مصنفة ضمن الًتاث العاؼبي. كابلرغم من ىذا، فإف القطاع السياحي ابؼبدينة 
يظل غَت قادر على منافسة الوجهات السياحية األخرل كمدينة مراكش مثال، ألنو يركز على أحادية اؼبنتوج الثقايف كاالعتماد عليو 

 شكل ؿبورم يف الدعاية كالتسويق.ب
انفتاح كجهة فاس السياحية على بيئتها الطبيعية بغية تنويع منتوجاهتا السياحية بُت الًتاث الثقايف  الضركرم اليـو أصبح منلذلك      

يطة ابؼبدينة، يف إطار كالطبيعي، من أجل خلق عالقة متكاملة بُت اغباضرة اليت تشكل مركز اإلشعاع السياحي كاجملاالت الطبيعية احمل
سياحيا ينافس  لكي تصبح فاس قطبا توسيع العرض السياحي كتنويعومندمج وبقق أىداؼ استدامة البيئة السياحية كتنميتها، هبدؼ 

 . منتوجها السياحي داخليا كخارجياأنواع الوجهات السياحية اؼبشهورة بتعدد 
ىالت السياحة البيئية بوجهة فاس كمسانبتها يف التنمية اؼبستدامة، ككذا تقييم اغبالة ؽبذا سنحاكؿ من خالؿ ىذه اؼبقالة، إبراز أىم مؤ  

كفق مبادئ كأىداؼ  تاستغل الوطٍت، إفللسياح على اؼبستول  اؼبقومات استقطااب كوف من أكثرالبيئة للمجاالت اػبضراء بفاس لت
 التنمية اؼبستدامة 

 السياحة البيئية. –االستدامة  –الثقايف  الًتاث –التنمية اؼبستدامة  –س كجهة فا–اؼبفاتيح: البيئة الطبيعة الكلمات 
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Abstract: 

Fez's natural environment is of great importance within the tourist destination of Central 

Morocco as it avails a variety of natural resources, inter alia the strategic location, landscape 

diversity, vegetation and livestock, particularly in the foothills of the Rif mountains; such as, The 

Mountains of Zalagh and Thghat, as well as its water resources that make it a destination for 

ecotourism and medical tourism. 

The prevailing reality of tourism in Fez illustrates its dependency on the classical tourism 

product, namely cultural tourism towards the old medina depending on its historical monuments 

classified as World Heritage, still the city‟s tourism industry remains unable to compete with 

other tourist destinations; such as Marrakech, as it focuses on a single cultural product and 

resorts to it in advertising and marketing.  

Therefore, it is necessary today to diverge the tourist destination of Fez to its natural 

environment in order to diversify its tourism products between cultural and natural heritage, so 

as to create an integrated relationship between the city, which constitutes the mainstay of tourism 

and the natural areas surrounding the city, within an integrated framework that achieves the 

objectives of the sustainability and the development of the tourism environment, with the aim of 

expanding the tourism supply and diversifying it into a tourist attraction that competes with 

tourist destinations known for its variety of tourism products, both internally and externally. 

This is why we will try through this article to highlight the most important resources of 

eco-tourism in Fez and its contribution to sustainable development, as well as to assess the 

environmental situation of the green areas of Fez so as to enable it to be one of the most 

attractive elements for tourists at the national level if exploited in accordance with the principles 

and objectives of sustainable development. 

 

Keywords: Fez destination, Sustainable development, Cultural heritage, sustainability, 

Ecotourism 

 ممدمة: 
فً المجال  استثمارهٌمكن  استراتٌجٌاا احتٌاط امن الموارد الطبٌعٌة الخصبة، التً تجعل منه غنً تتوفر وجهة فاس على زاد

فٌما بات ٌعرف بالسٌاحة البٌئٌة، بعد تعالً األصوات المنادٌة بضرورة المحافظة على البٌئة وخلك نشاط  وخاصةالمحلً،  السٌاحً

سٌاحً نظٌف وأخضر ٌراعً الخصوصٌات المجالٌة، وٌوفك بٌن حماٌة البٌئة والمحافظة على التنوع البٌولوجً والثمافً، ورونك 

من أجل الوجهة فً حركٌة سوسٌو إلتصادٌة داخل  تساهمالمستدامة، التنمٌة  فً خلك رواج محلً لتحمٌك وٌساهمالمجال المدروس، 

 الرفع من مستوى عٌش الساكنة المحلٌة.

بذلن من  نمستفٌدٌفً المجال السٌاحً البٌئً  استثماره هذه اإلمكانٌات الطبٌعٌة التً تزخر بها وجهة فاس والتً ٌمكن من وانطاللا

وهً عبارة عن سلسلة من األسئلة  -Questionnaire Chicklists،75لوائم االستبٌان  علىوذلن اعتمادا التجارب السابمة، 

، نتٌجة مشارٌع سٌاحٌة أنجزت أو فً طور اإلنجاز، بهدف معرفة الوضع البٌئً الطبٌعٌة المتعلمة باآلثار المحتملة على البٌئة 

السٌاح علٌها بواسطة فئة فاعلة واألكثر احتكاكا بالمجال المدروس) لمنطمة ما،  ومدى تحملها آلثار التنمٌة السٌاحٌة ، وٌتم اإلجابة

( بغرض تمٌٌم USAIDالمرشدٌن والساكنة المحلٌة(. ولد تم تطوٌر هذه المائمة عن طرٌك الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )و

ئلة على درجات التمٌٌم التالٌة: جٌد، متوسط، مشارٌع التنمٌة فً دول العالم الثالث ودرجة ـتأثٌرها على البٌئة، وتعتمد هذه األس

   متدهور، ال أدري.

                                                           
-0همىطج املجخمع اللُبي ،  صاع الحغم للترار  اللاهغة ، العبعت ألاولى  ،  جدذ التركُم الضولي )، الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت صعاؾت 2008مدؿً مُالص الترهىوي ،  -75
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مراعاة حماٌة البٌئة والمحافظة على التنوع البٌولوجً تنمٌة السٌاحة ٌجب اإللتزام فً إطار أي تدخل من أجل وفً هذا السٌاق 

ضوء ذلن نطرح على  وتنمٌة محلٌة. التصاديالتأكٌد على المساهمة فً خلك رواج بالتالً و بوجهة فاس،والحضاري والثمافً 

 اإلشكالٌة التالٌة والتً نصوغها فً السؤال جوهري التالً:

  إبراز أهم مؤهالت السٌاحة البٌئٌة بوجهة فاس ومساهمتها فً التنمٌة المستدامة، وكذا تمٌٌم الحالة البٌئة للمجاالت الخضراء بفاس

 وفك مبادئ وأهداف التنمٌة المستدامة؟ تاستغل الوطنً، إنللسٌاح على المستوى  الممومات استمطابا كون من أكثرلت
I.  تمييم الحالة البيئة للمؤهالت الطبيعية بوجهة فاس السياحية وإمكانية استغاللها في

 تنمية المستدامةال

 ة والتنمية ادلستدامة: أية عالقة؟يالبيئ السياحة .1
كالتنمية اؼبستدامة  أتخذ أشكاال ـبتلفة، فهي إما أف تكوف عالقة تضاد كتصارع، حبيث تتم أصبحت العالقة بُت السياحة البيئة 

عمليات التنمية السياحية دبعزؿ عن اغبفاظ على البيئة، كإما أف يكوف ىناؾ تنسيق كتكامل بينهما من خالؿ تنمية سياحية 
ستمرار مكوانهتا القادرة على التجدد كالبقاء لألجياؿ القادمة،  مستدامة، كذلك دبراعاة القوانُت اغباكمة للنظم البيئية ضماان ال

سجاـ لذلك فإهنا سبثل "عملية تغيَت يكوف فيها استغالؿ اؼبوارد كاالستثمارات كالتطور التكنولوجي كالتغيَت اؼبؤسسايت يف حالة ان
 76". ، كتعمل على تعزيز إمكانية رب  اغباضر مع اؼبستقبلكتناغم مع البيئية السياحية

كمن ىذا اؼبنطلق يبكن النظر إُف السياحة البيئة  على أهنا  منظومة تتألف من عدة  مكوانت تشمل السائح  كالسكاف  
تتفاعل فيما بينها يف إطار نسيج متفاعل كمتوازف، كؽبذا هبب أف تدخل   -كاػبدمات األخرل  الطبيعية  ةمكانيات السياحاإلك 

االستدامة كمحور أساسي يف التخطي  االسًتاتيجي الذم يدمج  التنمية يف  البيئة السياحية   ربقيقا لسياحة سياحة مسؤكلة 
كما تعٍت كل أشكاؿ التهيئة السياحية  اليت   كمستدامة  تتمثل يف احًتاـ البيئة ك خصوصيات اجملتمع احمللي  يف كل مراحل السفر ،

، كذلك من خالؿ  عدة تدابَت    -77وبًـت كوبافظ فيها النشاط السياحي على اؼبصادر الطبيعية كالثقافية كاالجتماعية للوجهة  
 :78نذكر بعضها

أتثَت ىذه األخَتة على األنشطة السياحية  تقييم اآلاثر البيئية الناذبة عن اؼبشاريع السياحية القائمة ككذا اؼبستقبلية، كدراسة مدل -
 كعلى اؼبوارد البيئية اؼبتاحة ابجملاؿ، كذلك يف مراحل اإلنشاء كالتشغيل، لضماف االنسجاـ كالتوازف البيئي ؽبذه اؼبشاريع. 

موضوعة مسبقا، كضع خطة اسًتاتيجية بديلة كشاملة للحفاظ على البيئة كضبايتها من كل مصادر التلوث، يف ضوء سياسة سياحية  -
حبيث يؤخذ بعُت االعتبار ربقيق التوازف بُت أىداؼ ىذه السياسة كاحملافظة على اؼبنظومة البيئية، حىت يبكن استثمارىا بشكل جيد 

 لصاٌف السياحة.
ة بشكل خاص، االىتماـ ابلتحسيس كالتوعية البيئية لدل أفراد اجملتمع بشكل عاـ، كالعاملُت يف القطاع كاألجهزة السياحية الرظبي -

كذلك ابستخداـ ـبتلف كسائل اإلعالـ اؼبتاحة )اؼبقركءة، اؼبسموعة كاؼبرئية(، إُف جانب كضع الربامج البيئية اليت يبكن أف ترتقي 
 دبستول السلوؾ لدل الساكنة احمللية.

                                                           
76

ت ص     .49ص. أخمض فىػي ملىزُت، الخىمُت الؿُاخُت، مكخبت بؿخان اإلاعغفت، حامعت ؤلاؾكىضٍع
77

 Alain Laurent, 2003, caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable, étude réalisée par BEIRA, CFP groupe T2D2 tourismes. 

78
م ؾالمت،   عاث البُئُت في مطغ، حامعت خلىان، مجلت مطغ اإلاعاضغة، الع2000اخمض عبض الكٍغ  .284، ص 460-459ضص ، الخىمُت الؿُاخُت والدشَغ
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، كذلك للتعامل مع الًتاث اؼبعمارم الرفع من مستول الوعي البيئي اؼبعمارم لدل الساكنة احمللية كالزكار ككذا الفاعلُت يف القطاع -
بشكل حضارم من خالؿ التزامهم ابلضواب  كالقواعد اليت كضعتها اؼبؤسسات اؼبعنية للحفاظ على الثركة األثرية أطوؿ فًتة فبكنة، 

 دكف إىدار أك تلويث أك تشويو ؽبذه اؼبعاَف الًتاثية اعباذبة للسياح.  
 و اجلاذبية السياحية تتميز وجهة فاس مبوقعها االسرتاتيجي ذ .2
  المولع الجغرافي المتميز لوجهة فاس السياحية .1. 2

للموقع اعبغرايف أتثَتات متعددة على الوجهة السياحية، كذلك من خالؿ نوع اؼبناخ السائد ككذا التشكيالت النباتية كتنوع الوحيش، 
، حبكم ابإلضافة إُف كفرة اؼبوارد اؼبائية كغَتىا من اؼبقومات الطبيعية، كىذه الشخصية اؼبكانية ؽبا أتثَت على نوع كطبيعة اغبركة السياحية

 رب أك البعد من مناطق الطلب السياحي. الق
كابلنظر إُف ما سبق فإف كجهة فاس تستمد مكانتها السياحية حبكم توقعها يف حلقة داخلية نشيطة تلعب فيها ىضبة سايس دكرا  

ريف من جهة مهما يف ازدىار االقتصاد دبا فيو النشاط السياحي، كذلك حبكم سبوضعها بُت جباؿ األطلس اؼبتوس  من جهة كجباؿ ال
         أخرل، كىذا اجملاؿ يتميز بتنوع غطائو النبايت كدبناظره اػبالبة، ابإلضافة إُف توفره على العديد من احملطات اؼبائية اؼبعدنية 
كاالستشفائية ذات الصيت الوطٍت كالدكِف، فضال عن تراثو الثقايف الذم مت تصنيفو من طرؼ  منظمة اليونسكو كًتاث عاؼبي 

 . 79ثقافية كسياحية–، نظرا ؼبا يزخر بو من مقومات كإمكانيات تراثية  1980منذ
عرض   الغربا، وبٌن خطً 4"41,44'56°الطول بٌن خطً  المغربٌة، حٌث تمعالمسم الشمالً للمملكة  توجد وجهة فاس السٌاحٌة فً

األلطاب الحضرٌة الكبرى بالمغرب، حٌث تنتمً فً إطار  هذه المدٌنة إحدى تعدشماال، كما    33 " 54,83'59°و 34" 37,55'°4

حدها من الشمال جهة طنجة تطوان الحسٌمة، ومن الغرب التً ت إلى جهة فاس مكناس، ، جهة 12المكون من الجدٌد، التمسٌم الجهوي 

تافٌاللت ، ن الجنوب جهة درعة ومن الشرق الجهة الشرلٌة وم جهة الرباط سال المنٌطرة ومن الجنوب الغربً جهة بنً مالل خنٌفرة 

 جماعة لروٌة.161جماعة حضرٌة و 33حالٌا عمالتً فاس ومكناس، باإلضافة إلى سبعة ألالٌم وحوالً  وتضم
       

 

 

 

                                                           
 27فاس، ص–( اؼبدينة القديبة بفاس تراث إنسآف بُت هتميش كإنقاذ، كلية اآلداب ظهر اؼبهراز 2007بوشىت اػبزاف كدمحم ضبجيق )  79
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طت زقم   داخل التراب الىطنيمخميزا  وجهت فاس الصياحيت مىقعا كدس يج: 2خٍس

خفو٠طخ ِٓ ئػلاك شف١ك ثٛشٕبف
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أما الوجهة السياحية اليت ركزان عليها يف ىذه الدراسة فتضم ؾبالُت رئيسيُت، األكؿ، ك يشمل مدينة فاس اليت سبثل  العمود الفقرم 

الثقافية، كىي فاس الطبيعية ك  للنشاط السياحي داخل اجملاؿ اؼبدركس، إذ أهنا تتكوف من عدة مقاطعات حضرية تشتهر دبقوماهتا 
اس اعبديد، مقاطعة سايس، مقاطعة اؼبرنيُت، مقاطعة أكداؿ، كمقاطعة جناف الورد مث مقاطعة زكاغة، أما الثآف فيضم  اؼبدينة، كاؼبشور ف

اجملاالت السياحية اجملاكرة ؼبدينة فاس اليت تعترب كدعامة أساسية  لتنمية القطاع ابلوجهة، إذ تتشكل ىذه  الفضاءات من  جبلي زالغ 
 لشقف جنواب كثغات مشاال  كغابة عُت ا

 .  المولع الجغرافي لوجهة فاس عنصر مهم في الجذب السياحي 2. 2

 : تشهع عشاصر الجذب حدب رأي الدياح1سبيان رقم ال

 3131-3102السرجر3 البحث السيجاني 

، أن المولع الجغرافً لفاس من بٌن أهم العناصر الجاذبة للسٌاح، إذ ٌحتل المرتبة الثانٌة سواء للسٌاح أعالهٌتضح من خالل المبٌان 

%، علما أن التراث الثمافً هو الذي ٌحتل مرتبة الصدارة فً جذب السٌاح الخارجٌن 22% أو الداخلٌٌن بنسبة 25الدولٌٌن بنسبة 

%، فً حٌن تظل 38لداخلٌن فٌبمى عاللة الصدالة أو االرتباط العائلً بنسبة %، أما العنصر األكثر جذبا للسٌاح ا 56بنسبة 

 العناصر المتبمٌة مكملة للعرض السٌاحً.

 وضعية اجملاؿ األخضر ومساعلتو يف التنمية والرتفيو السياحي بوجهة فاس  .3
حيث  نظرا لضيق اؼبساحات اػبضراء هبذه اؼبدينة،تشكل اجملاالت اػبضراء بفاس ربداي كبَتا أماـ اؼبخططُت يف ؾباؿ التهيئة العمرانية، 

 . 80أمتار للفرد كمتوس  عاؼبي 10 أمتار، مقابل 4ال تتعدل  هباأف حصة الفرد 
ابلنظر إُف الدكر  كذلكربسُت صورة اؼبدينة كتنمية السياحة احمللية، يف  مهم تضطلع بدكرف اؼبساحات اػبضراء فإكاعبدير ابلذكر  

لذا  81 .معا تؤثر إهبااب على مزاج السكاف كالزكاركما أهنا اغبد من التلوث كتصفية الغبار كتلطيف اؽبواء  اإليكولوجي الذم تلعبو يف 

                                                           
، 6كالعلـو اإلنسانية ظهر اؼبهراز العدد ؾبلة دفاتر جغرافية، كلية اآلداب  –حالة مدينة فاس –البيئة كالتنمية اؼبستدامة ابؼبدف اؼبغربية  2009بوشىت اػبزاف،  - 80
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 ساؼبتنفككذا تلك احمليطة هبا، خصوصا غابة عُت الشقف ابعتبارىا  البيئي ألىم اجملاالت اػبضراء ابؼبدينة وضعالتوجب تشخيص 
 فاس كزكارىا. لساكنة  الرئيسي

 مساهمة غابة عين الشمف النوعية في تطوير السياحة البيئية بوجهة فاس.   1.3

بُت اؼبركب السياحي اعبوىرة اػبضراء مشاال كفندؽ  اسًتاتيجيا حيث ربتل موقعاتقع غابة عُت الشقف ابعبنوب الغريب ؼبدينة فاس، 
عُت للمقاطعة القركية الًتايب  ىكتار، كتنتمي إُف اجملاؿ64اؼبدينة، دبساحة تقدر  مركزمن كلم   8 على بعد حواِف رضى جنواب

ها منها ؾباال كاغبيوانية، الشيء الذم جعل أصنافها النباتيةتتميز بغٌت حيث  اؼبدينة،الرئة اػبضراء اليت تتنفس هبا الشقف، كبذلك تعترب 
ًتفيهية. لذلك مت العمل على رصد ـبتلف التدخالت كالربامج التنموية اليت شهدهتا متميزا ؼبمارسة األنشطة الرايضية كالسياحية كال

 إُف األف، كذلك ؼبعرفة مدل مسانبتها تنمية السياحة البيئة احمللية  1930الغابة خالؿ اؼبرحلة اؼبمتدة من 
  
 
 

 السياحة البيئية بفاسأبرز تدخالت وبرامج التهيئة التي عرفتها غابة عين الشمف لتطوير   .1.1.3   

بعدة عمليات التشجَت اليت مرت ها منمن خالؿ عدة تدخالت كبرامج للتهيئة، كخصوصا عرفت غابة عُت الشقف تطورا مهما 
 التاِف: ىو موضح يف اعبدكؿ كمادبراحل،  
 .2010-1930التشجَت بغابة عُت الشقف ما بُت  1رقمجدكؿ 

                                                                                                                                                                                           
81

 - Jennan(L): Problème D'environnement à Fés du RGM n° spécial، nouvelle série، vol n°2 , 

rabat 

 اؼبساحة اؼبشجرة ابؽبكتار األشجارعدد  األصناؼ النباتية سنوات التشجَت
 الصنوبر اغبليب 1930

 األككاليتوس
955 
900 

 ىكتار 4,5

 الصنوبر اغبليب 1931
 األككاليبتوس

4500 
300 

 ىكتار 10,45

 ىكتار 8 7500 الصنوبر اغبليب 1932
 الصنوبر اغبليب 1933

 األككاليبتوس
900 
1000 

 ىكتار 11.58

 الصنوبر اغبليب 1951
 الكنرم الصنوبر

2850 
600 

 ىكتار 6.5
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 2018مكناس سنة -اعبهوية للمياه كالغاابت لفاس اؼبصدر: اؼبديرية
 من خالؿ اعبدكؿ يبكن تقسيم عملية التشجَت بغابة عُت الشقف إُف مرحلتُت أساسيتُت:

اؿ لعمليات تشجَت كاسعة على يد اؼبستعمر ىذا اجملخضع ، حيث 1954إُف  1930سنة  كىي اليت بدأت من األوىل:ادلرحلة 
األككاليبتوس كبعض األصناؼ كذا أشجار اغبليب كالكنرم ك األصناؼ الصنوبرايت كدبجموعة من ىذا الفضاء تشجَت  الفرنسي إذ مت

  ىكتار.  45,3تقدر ب األخرل، كذلك على مساحة 
ىذه غابة عُت الشقف، إذ أف من التحوالت اليت عرفتها  كىي اليت انطلقت منذ االستقالؿ إُف األف، كسبيزت دبجموعة ادلرحلة الثانية:

ىكتارات، كبعد ذلك  6,5اغبليب نبت الصنوبر بصنف  عملية تشجَت، حيث خضعت ل2005األخَتة طلها اإلنباؿ إال حدكد سنة 
اؼبتزامنة مع رؤية  2010كاػبركب خالؿ سنة الصنوبر اغبليب إضافية أبصناؼ  ىكتارات 8 ازداد االىتماـ هبذا اجملاؿ، حيث مت تشجَت

 للسياحة اؼبستدامة.  2020
كىذه العملية انعكست إهبابيا على ىذا الفضاء الذم أصبح غنيا بتشكيالت نباتية تضفي عليو صباال طبيعيا متميزا كمستقطبا لعشاؽ 

 السياحة البيئة.
  دور غابة عين الشمف في تنمية السياحة البيئية .1.1.3 

لعديد من األصناؼ النباتية كبعض اغبيواانت الصغَتة، لتكاثر االبيولوجي، ابعتبارىا مالذا للتنوع تشكل غابة عُت الشقف ؾباال حيواي 
مظاىر الزينة كاعبمالية اليت الصيف، ىذا ابإلضافة إُف ك الربيع  يخالؿ فصلهبا الطيور اؼبهاجرة اليت تستقر كؿبجا ؼبختلف أنواع 

ياحة البيئة، كذلك إبنشاء مركبات سياحية عصرية السكما تشكل فضاء لتطوير تضفيها على اؼبنظر العاـ للضاحية اعبنوبية ؼبدينة فاس،  
 من اؼبفركض أف تكوف مراعية للبعد البيئي.

يًتاكح إذ السياحة البيئية، من ؿبيب أجانب  معظمهم كبَتا من السياحعددا   كهبذب :(diamant vert) اجلوىرة اخلضراءمركب 
ىكتار مزكد بتجهيزات  13على مساحة السنة، كيبتد ىذا اؼبركب السياحي يف  زائر 2400ك 1400بُت  الوافدين إليو ماعدد 

 السرك
 األككاليبتوس

700 
1100 

 الصنوبر اغبليب 1954
 الصنوبر الكنرم

 السرك
 األككالببتوس

2043 
7500 
500 
850 

 ىكتار 4,5

 ىكتار 6,5 2160 الصنوبر اغبليب 2005
 الصنوبر اغبليب 2010

 اػبركب
 ىكتار 8 5000
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خصوصا تسلية الطعم كأماكن اؼبقهى ك كاؼبيتوفر على كل اؼبتطلبات الًتفيهية  كما  82 غرفة، 36تصل إُف  عصرية، كبطاقة استيعابية
 .كبَتا خالؿ فصل الصيف  الذم يعرؼ إقباالسبح منها اؼب

جنوب غابة عُت الشقف على غرفة، كيوجد  30 تصل إُف استيعابية ةطاقبقبـو  3من  صنفم فندؽيتكوف من  مركب رضى:
لعشاؽ الطبيعة، كما يتوفر على مسبح دبنابع طبيعية دبساحة تقدر حبواِف مستقطب  ؾباؿ أخضر ؾبهزة، سبتد علىىكتارات  7مساحة 
  83 .تضفي جاذبية سياحية على الفندؽ( كاليت ..ابإلضافة إُف ؾبموعة من اؼبرافق األساسية )مقهى، مطعم  مربع،مًت  4000
 غابة عُت الشقف                                             اؼبركب السياحي اعبوىرة اػبضراء         

 
                                                                                     فاس الرتفيو ادلكملة للمشهد السياحي لوجهة احلدائق وفضاءات جرد ألىم .   2.3

 8 على امتداد  18تعرؼ  اترىبيا جبناف بوجلود، أنشئت يف القرف ، ك تنتمي إُف الًتاث الطبيعي للمدينةكىي  جناف السبيل:حديقة 
 السكاس ك  نخيلالكأشجار تشكيالهتا النباتية   كتتميز بتنوع  84،ىكتارات

كاألزىار كالنبااتت   من الوركد كبَت   كعدد كاألككالبتوس كالصنوبر كالكامَتكبس
ت ربتفظ بتوىجها اغبديقة التارىبية ال زال كىذه 85نوع،1000 بيقدر عددىا 

 كعظمتها، بفضل ما تتميز بو  من صبالية  اؼبناظر كطبيعية  خالبة كمعاَف اترىبية
  .تستقطب سكاف اؼبدينة كزكارىا 

اغبضرية  ماعةاعب بة من مقر على  2015منذ سنة  كىي فضاء بيئي جديد فتح يف كجو السكاف كالسياح   : حديقة أمريكا الالتينية
 مرافق ترفيهية متنوعة كجناحابإلضافة إُف ـبتلفة من النبااتت،  اأنواع،  كتضم مًتان مربعان  3700ىكتارات ك 8  امتدادفاس على ل

  86 مًت مربع .2100كبركة مائية مساحتها  ، مقاىي كفبرات ؼبمارسة الرايضة عدة  األطفاؿ ك أللعاب 

                                                           
82- Complexe touristique diamant vert, 2019    

كاإلشكالية، حبث لنيل شهادة اؼباسًت، كحدة: اعبغرافيا، البيئة كالًتاب، كلية ،  اإلدارة احمللية، كحدة عُت الشقف العالقة 2008كوثر الصنهاجي،   - 83
 اآلداب كالعلـو اإلنسانية ظهر اؼبهراز، فاس.

 2011مارس  15، بتاريخ 11785جريدة الشرؽ األكس  العدد 84-
 2018اعبماعة اغبضرية دبدينة فاس سنة85-

  2018اعبماعة اغبضرية دبدينة فاس سنة 86-

http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
http://bp0.blogger.com/_8suuP-Nx8Qg/R3E1WHwJ-yI/AAAAAAAAACA/FuUU9FY3yEA/s1600-h/Ø¬Ù†Ø§Ù†+Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„.jpg
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كىي فضاء ترفيهي بيئي ابستثمار خاص يؤدل عن زايرتو، يوجد قرب منطقة "اؼبرجة" بزكاغة  حديقة الطيور "تروبيكاان ابرؾ":
نوعا من الطيور كالقردة، كالسناجب،  30أكثر من ىكتارات، كربتوم على  3على امتداد  2014السفلى، مت افتتاحو منذ سنة 

 لالسًتاحة، كقاعةابإلضافة إُف أماكن كمقهى، للًتفيو كمطعم  كما تتوفر على مرافق 87كبركة مائية ربتضن أصنافا ـبتلفة من األظباؾ،
 كما تضم حديقة بيداغوجية الستقباؿ السكاف كالزكار لتقريبهم من اغبياة الربية.اؼبيكانيكية،  لعقد الندكات كحلبة ؽبواة الرايضة 
مركرا بساحة فلورانس اؼبقاكمة، الساحة الواقعة قرب مقر كالية جهة فاس إُف ساحة  يبتد من الثاين:الفضاء األخضر لشارع احلسن 

الذم تتمركز  اعبمالية للمدينة اعبديدة،  كالعمود الفقرمالواجهة كبذلك يعترب 88،  مًتا 70يفوؽ مًت كعرض  1600على طوؿ 
األشجار كالنخيل ك النافورات كأماكن ـبصصة  عددا مهما من ىذا الفضاء األخضر  كيضمالسياحية هبا ، الفنادؽ  حولو جل
 .زكارنباكذا ؼبدينة اعبديدة كالقديبة ك لسكاف ا، كيعترب اؼبتنفس الرئيسي غَتىا للجلوس ك 

  بوجهة فاس: مالعب الكولف
حفرة على مسار يبلغ 18يضم  كلم من مركز اؼبدينة، ك  15يقع ىذا اؼبلعب يف اذباه طريق إيبوزار على بعد  بفاس:ولف ادللكي كال

 إذ يوجد كس  مساحات خضراء،  ابؼبغربمسالك الكولف أحد أصبل يعترب  ككاندم، مطعم كحانة وبتوم على   89مًت، 6542
  الذم يضفي صبالية  على ىذا  اجملاؿ.  مع التموج الطبيعي لألرضاؼبتناغمة  تشكلها بساتُت الزيتوف  شاسعة 

ب مًتا  6344يبلغ مسارهك كس  اؼبدينة غَت بعيد عن الطريق الرابطة بُت فاس مكناس، الفضاء الرايضي ىذا  فاس: يقعولف كاد الك
حيث تتشكل بو ، رالذم تتخللو برؾ مائية ـبصصة لتجميع مياه األمطااػبالب  األخضر ىذا اؼبلعب دبجالو كيتميز 90حفرة،18

 طوؿ كاد فاس.   أشجار متنوعة علىتزينها كاحات خضراء 
من مستشفى  بوفكراف ابلقرببُت كاد اؼبهراز ككاد على ىضبة شاسعة  مقاطعة أكداؿ ىذا اجملاؿ األخضر إُف نتميكي :ة الواجريٌنغاب

 بضعف غطائها النبايت الذم يتكوف من أشجار الصنوبر اغبليب كاألككاليبتوس....  الصحراء، كتتميزالغسآف كفندؽ 
 التنمية السياحية بفاستقييم الوضع البيئي للمجاالت اػبضراء كآاثرىا على 

 لوجهة فاس  المستدامةالسياحية وإمكانية استغاللها في تنمية تمييم الوضع البيئي للمجاالت الخضراء .   3.3

 

 

                                                           
  2018سنة عن السيد دمحم فيالِف فكَت، مدير اغبديقة  87-
كلية اآلداب   ، مسألة اؼبركزية اغبضرية دبدينة فاس كاؼبمارسات اجملالية الًتفيهية ،ؾباالت ،ؾبلة جغرافية العدد األكؿ ، ـبرب الدراسات اغبضرية ،2015دمحم البغدادم كدمحم جناف،  88-

 96ص كالعلـو اإلنسانية ظهر اؼبهراز فاس 
-89 .(2018، ) 24دليل اؼبكتب اعبهوم للسياحة ص   

90- Programme de Développent Régional Touristique de Fès 2015, P45 
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 : حمٛٛى انحبنت انبٛئٛت نهًجبالث انخضراء بفبش ٔيذٖ يطبًْخٓب فٙ انخًُٛت انطٛبحٛت1خرٚطت رلى

3131-3102شف١ك ثٛشٕبفخ+ اٌجؾش ا١ٌّلأٟ  فو٠طخ ِٓ ئػلاك
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 البيئية،ة اػبضراء كدكرىا يف تنمية السياح هبدؼ تقييم الوضع البيئي للمجاالتاؼبمثل يف اػبريطة أعاله من خالؿ البحث اؼبيدآف 
 اقتصران على آراء اؼبرشدين كالساكنة احمللية كفئة فاعلة كأكثر احتكاكا ابجملاؿ البيئي اؼبدركس:

ب  ةاعبيدة البيئيبُت اغبالة  اؼبستجوبةالنتائج متباينة، حيث تراكحت آراء العينة  فقد جاءت غابيت عُت الشقف كالواجريُتبخصوص ف
% لغابة 63% لغابة عُت الشقف ك11مقابل الوضع البيئي اؼبتدىور على التواِف بنسبة للثانية،  نسبةلاب %3لألكُف ك 45%

 الواجريُت.  
اؼبواشي كال تتوفر إال على  ؾباال لرعيكانت يف اؼباضي   اليت-كعلى ضوء ىذه النتائج اؼبتمثلة يف اغبالة اعبيدة لغابة غُت الشقف 

الرايضة خصوصا يف أايـ هناية فبارسة أصبحت اليـو  فضاء سياحيا للًتفيو ك    91-نبااتت تلقائية كالدـك كالزيتوف الربم ك الفستق 
تهيئة فضاءاهتا عن طريق عملية التشجَت كشق بذلت من طرؼ ـبتلف اؼبتدخلُت  لكذلك بفضل اجملهودات اليت ، األسبوع كالعطل 

كحرصا على استدامة صبالية الغابة مت  . ذبهيزىا ابلطاكالت كحاكايت النفاايت ، إضافة إُف اؼبمرات كاؼبسالك كتوفَت مواقف للسيارات 
ألشجارىا الناتج بسبب عدـ الصيانة كانعداـ األمن كاالجتثاث اؼبستمر  اليت عرفت تدىوراُت على عكس غابة الواجري أتمينها حبراس

 ضعف الوعي البيئي لدل الساكنة اجملاكرة. عن 
%  84% عبناف السبيل ك 51اعبيد ؽبذه اجملاالت اػبضراءالبيئي عن الوضع  ةعرب اؼبصوص اغبدائق فقد ذباكزت نسبة اآلراء كخب

 العناية اليت أكلتها مؤسسة دمحم السادس غبماية البيئة للحديقة األكُفيعكس % غبديقة الطيور،  كىذا ما 43لالتينية ك غبديقة أمريكا ا
إعادتو إُف ، ك تارىبي الًتاث ال ىذا  نقاذبذلت ؾبهودات كبَتة إلحيث  ، بعدما تعرض لإلنباؿ كالتدىورمرجع ،   2010كذلك سنة 

ك  كالصنوبر ك الكامَتكبس كغرس أشجار لبيل السكاس مت ترميم األحواض كاؼبمرات كالنافوراتإذ ما كاف عليو قبل ثالثة قركف ،
 ككضعت بداخلها عدة أنواع من الطيور كاألظباؾ.  األككالبتوس
اليت تكفلت بعملية الصيانة  إُف شركة الضحىاليت مت إنشاؤىا مؤخرا، فيعود الفضل غبالتها البيئية اعبيدة  أمريكا الالتينيةأما حديقة 
 مع تنظيم أكقات الزايرة للحفاظ عليها من التدىور.  راسة، كتوفَت اغب

اؼبشرفة، فتعرؼ نفس الوضع البيئي اعبيد نظرا غبداثتها كللتدبَت احملكم إلدارهتا  "،ديقة "تركبيكاان ابرؾغبكفيما ىبص اجملاؿ األخضر 
-فإف ىذه األخَتة عنها من طرؼ الزكار. كلإلشارة اؼبؤدل كىي اغبديقة الوحيدة  مستمر،اليت تقـو بصيانة مرافقها الًتفيهية بشكل 

، كقد يرجع السبب يف ذلك إُف % 53نسبة اؼبستجوبُت دبا فيهم اؼبرشدين بلدل أغلبية غَت معركفة -على عكس ابقي اغبدائق 
 أك ؿبطة لسيارات األجرة تسهل زايرهتا.  بعدىا عن مركز اؼبدينة كعدـ توفرىا على خ  غبافالت النقل اغبضرم

على  بنسبة تًتاكحجيد، حسب آراء العينة اؼبستجوبة، ا البيئي مكضعهفإف  لنسبة ؼبالعب الغولف "كاد فاس كالغولف اؼبلكي"كاب
اؼبوارد  افا تستنزفمللسياحة الراقية، غَت أهن كذلك نظرا لتهيئتهما اؼبمتازة اليت جعلت منهما ؿبطيت جذب %،90% ك80 التواِف بُت

 .اجملاؿاؼبائية عن طريق سقى مساحات شاسعة من عشب اؼبالعب كىذا ما يشكل ضغطا بيئيا على 

                                                           
91 - D.R.E.F ; Direction Régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Fès- 
meknes 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3
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فال يبكن للسائح أف يزكر العاصمة الركحية دكف  كجهة فاس السياحية،كعالكة على اؼبؤىالت الطبيعية السالفة الذكر، اليت تتميز هبا   
 للدكر اؽباـ الذم تلعبو يفنظرا ، حالتها البيئية ن الالـز جرد ىذه احملطات االستشفائية كتقيملذلك كاف مأف يبر ابغبامات احمليطة هبا، 
  . ؼبدينةابقتصاد االالًتكيج السياحي احملرؾ لعجلة 

 
 فبرّخ: 

للسياح على كوف من أكثر اجملاالت استقطااب تأف  اعلى ؾبموعة من اؼبؤىالت الطبيعة، اليت زبوؿ ؽبتتوفر كجهة فاس السياحية 
يف ابألساس  كتتمثل الطبيعية،الطبيعي الذم يعرؼ كفرة للموارد  اإف استغل ابلطريقة السليمة كالبيئية، فتنوع تراثه ، اؼبستول الوطٍت

ؼ إُف جانب ابقي األصنا كغَتىا  األخضر كالفليٍت البلوطأشجار ك  موقعها االسًتاتيجي ككذا تنوع غطائها النبايت كثركهتا اغبيوانية
ال يسعنا  مؤىالت  أخرلإضافة إُف ، ف كجناف السبيل كابػبصوص يف غابة عُت الشقالغابوية األخرل اليت تزين الطبيعة اػبالبة 

فاس السياحية  كجهة تنمية ح كخلق ركاج إقتصادم يساىم يف يبكن إستثمارىا للجلب السيا كاليت يف ىذه اؼبقالة   عنها  اغبديث
 بشكل مستداـ. 

توفر على أىم ركائز ت فاس يبكن القوؿ أبف  كتسي صبغة سياحية مستحقة.كجهة فاس تعوامل سانبت بقوة يف جعل كل ىذه ال
 السياحة البيئية، كابلتاِف تطرح ضركرة التفكَت يف سبل استدامة ىذه اؼبؤىالت الطبيعية، كاغبفاظ عليها. فهل يبكن للسياحة البيئية أف

 . ىذه اؼبنظومةتلعب دكرا أساسيا يف اغبفاظ على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 210 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 

 اإلاساجع:قائمت 
، السٌاحة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة دراسة نموذج المجتمع اللٌبً ،  دار الحرم للتراث  الماهرة ، 2008محسن مٌالد الترهونً ،  -

 (  N.B.S.I.977-6038-53-0الطبعة األولى  ،  تحت الترلٌم الدولً )

 التنمٌة السٌاحٌة، مكتبة بستان المعرفة، جامعة اإلسكندرٌة.د. أحمد فوزي ملوخٌة،  -

-459، التنمٌة السٌاحٌة والتشرٌعات البٌئٌة فً مصر، جامعة حلوان، مجلة مصر المعاصرة، العدد 2000سالمة احمد عبد الكرٌم ، -

460. 

مجلة دفاتر جغرافٌة، كلٌة اآلداب والعلوم  –حالة مدٌنة فاس –البٌئة والتنمٌة المستدامة بالمدن المغربٌة  2009بوشتى الخزان،  -

 . 6اإلنسانٌة ظهر المهراز العدد 

 فاس  –( المدٌنة المدٌمة بفاس تراث إنسانً بٌن تهمٌش وإنماذ، كلٌة اآلداب ظهر المهراز 2007بوشتى الخزان ودمحم حمجٌك ) -

جغرافٌة  مجاالت، مجلة ات المجالٌة الترفٌهٌة،، مسألة المركزٌة الحضرٌة بمدٌنة فاس والممارس2015 وآخرون،دمحم البغدادي  -

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ظهر المهراز فاس  الحضرٌة،مخبر الدراسات  األول،العدد 

 . 2011مارس  15، بتارٌخ 11785جرٌدة الشرق األوسط العدد  -

 . 2018الجماعة الحضرٌة بمدٌنة فاس سنة -

  (.2018) للسٌاحة،دلٌل المكتب الجهوي  -
 

- Alain Laurent, 2003, caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable, 
étude réalisée par BEIRA, CFP groupe T2D2 tourismes. 

- Jennan(L): Problème D'environnement à Fés du RGM n° spécial، nouvelle série، vol n°2 , 
rabat 

- Programme de Développent Régional Touristique de Fès 2015,  
- D.R.E.F ; Direction Régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Fès- 

meknes 
- Complexe touristique diamant vert, 2019    

 

  



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 211 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 
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 ادللخص 

تعترب مصر أحد أىم أقطاب السياحة كما تلعب السياحة دكران رائدا يف  االقتصاد اؼبصرم حيث تشكل اؼبصدر الرئيسي غبصوؿ 
% من إصباِف العاملة ابألنشطة 15الدكلة علي النقد األجنيب كما تعد من أىم األنشطة ابلقياس إِف حجم العمالة إذ يعمل هبا 

 . 2019االقتصادية يف عاـ 
ؿبمية طبيعية موزعة علي كافة إكباء  30مصر قد أعلنت مع ربديد  بعض اؼبناطق كمحميات طبيعية حيث زاد العدد إِف كبو  ككانت

البالد كتعد ىي احملميات من مناطق اعبذب السياحي الرئيسية يف الدكلة كالسيما السياحة البيئية اليت أخذت تنش  يف السنوات 
 ط السياحية دبصر يف الوقت الراىن. األخَت حىت أصبحت من أىم األمبا

 معاَف البحث موضوع االرتباط بُت السياحة البيئية من انحية كمناطق احملميات الطبيعية يف مصر من انحية أخرل. 
 اجملميات الطبيعية . –السياحة البيئية  -السياجة   -مصر -الكلمات الدالة  :

  
 

Abstract  

Egypt is considered one of the most important players in field of tourism activities, 

in comparison to its economic size, tourism workers represent about 15% of 

workers in economic activities in 2019. 

Protected areas, as the number increased to about 30 nature reserves distributed all 

over the country. The reserves are among the main tourist attractions in the country 

of Egypt had announced, with the designation of some areas as natural protected 

areas, especially ecotourism, which took the current time. 

Parameters of the research topic are the link between ecotourism on the one hand 

and areas of natural protected areas in Egypt on the other hand. 

Key words 

Egypt – tourism - Nature protected areas- Ecotourism  
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تركز مصر يف السنوات األخَتة علي تنمية كاستغالؿ مواردىا السياحية من خالؿ العمل علي تسويق مقاصد اعبذب            
السياحي اؼبتوفرة هبا كاليت تراكمت عرب اتريخ طويل كحضارات عظيمة اِف جانب موقع جغرايف فبيز كظركؼ جغرافية مالئمة للجذب 

 السياحي .
عندما بلغ عدد السائحُت الدكليُت  2010عت مصر أف تصل اِف ذركة اعبذب السياخي كالذم ربقق يف عاـ كقد أستطا          
أدت اِف تراجع صناعة السياحة يف مصر عما كانت علية  2010مليوف سائح . اال أف االحداث اليت مرت هبا فيما بعد 14,7كبو  
. 

أدم اِف تراجع  19كمع  أنتشار كابء كوفيد  2019-2018ؿ عامي اال أف مصر أستطاعت أف تستعيد مكانتها السياحية خال
 صناعة السياحة يف مصر كالعاَف..

ؿبمية  30كأخذت يف النمو كالزايدة حيت بلغ عددىا  1983كقد قامت مصر إبعالف أقامة احملميات الطبيعية منذ عاـ          
 طبيعية موزعة يف معظم ؿبافظات مصر .

علي االستفادة من مناطقها اؼبخمية من خالؿ جذب السياحة البيئية اليت نشطت يف السنوات األخَتة ,حيث كتعمل مصر           
أصبحت مناطق احملميات من أىم مناطق اعبذب السياحي , ككاف ؽبا دكرا يف تطوير مناطق احملميات كاجملتمعات احمللية اِف جانب 

 العمل علي اعبد من أاثرىا السلبية .
اكؿ يف ىذا البحث القاء الضوء علي تطور صناعة السياحة يف مصر كتغريف السياحة البيئية ظهورىا كتطورىا كتعريف ككب       

       احملميات الطبيعية يف مصر كدكرىا يف جذب السياحة البيئية. 
 صناعة السياحة وأعليتها دلصر

لقدماء يقيموف االحتفاالت الدينية كالشعائرااؼبختلفة فبا كاف يبثل تعترب مصر من الدكؿ الرائدة يف ؾباؿ السياحة فقد كاف اؼبصريوف ا
 عامل جذب للمصريُت من كافة أقاليم الدكلة للسفر غبضور االحتفاالت اليت كانت تقاـ يف العاصمة. 

رىا تلك اليت سبت يف كما سانبت الدكلة اؼبصرية القديبة يف إرساؿ العديد من الرحالت إِف الدكؿ اجملاكرة من أجل التجارة كمن أشه
 ( 257، ص2010عهد اؼبملكة حتشبسوت إِف بالد بونت )سلطاف فوِف حسن، 

كسبتلك مصر العديد من اؼبوارد السياحية كعوامل اعبذب السياحي اليت تؤىلها لتحتل مكانة رائدة بُت الدكؿ السياحية الرئيسية يف 
لركن الشماِف الشرقي من القارة األفريقية مطلة علي البحر األضبر شرقا العاَف سواء من حيث اؼبوقع اعبغرايف  حيث تقع مصر يف ا

كالبحر اؼبتوس  مشاال فبا يضفي إليها اؼبزيد من عناصر اعبذب السياحي كما ساعد موقع مصر اعبغرايف يف جعلها يف قلب العاَف حيث 
 ا كابقي أفريقيا يف اعبنوب. األمريكيُت إِف الغرب منها كأكركاب إِف مشاؽبا كأسيا كأسًتاليا إِف شرقه

ككاف ؼبوقع مصر اعبغرايف اؽباـ دكرا رائدا يف جعلها من اؼبقاصد السياحية اؽبامة حيث القرب من الدكؿ العربية كدكؿ اػبليج العريب 
قرهبا من دكؿ  كبالد الشاـ  فبا كاف لو دكرا ىاما يف جذب السياحة من الدكؿ البًتكلية ذات مستوايت اؼبعيشة اؼبرتفعة إِف جانب

 االرباد األكركيب كالدكؿ األسيوية. 
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كذلك يرتب  دبوقع مصر اعبغرايف موقعها ابلنسبة لليابس كاؼباء حيث  تطل علي مسطحُت مائيُت نبا البحرين األضبر كاؼبتوس  

اؼبراكز السياحية اؽبامة كشـر  كخليجُت نبا السويس كالعقبة فبا أاتح ؼبصر كجود شواطئ جاذبة للسياحة كساعد على إقامة العديد من
 الشيخ كالغردقة كسفاجا كمرسى علم. 

كال شك أف للظركؼ اؼبناخية يف مصر دكرا أيضا يف عملية اعبذب السياحي ال يقل أنبية عن اؼبوقع اعبغرايف حيث أف أطراؼ     
مقصدا سياحيا لألكركبيُت كاألسيويُت مصر الشمالية ذات مناخ حبر متوس  معتدؿ صيفا مائل إِف الربكدة شتاء فبا جعل مصر 

 ( 259، ص2010كغَتىم. )سلطاف فورم حسن 
كعلى الرغم من كجود الصحراء يف كس  مصر كجنوهبا إال أهنا أصبحت أيضا عامل جذب سياحي حيث اقيمت هبا العديد من 

 احملميات الطبيعية اعباذبة للسياحة. 
لتنوع ما بُت السهوؿ الفيضة كالساحلية إِف جانب القمم اعببلية كاؽبضبية كما ساعدت ظركؼ السطح كالتضاريس اليت تتميز اب

 كالواحات اؼبنتشرة كالصحراء كلها عوامل جذب سياحي ىاـ. 
أطوؿ أهنار العاَف أحد أىم معاَف مصر السياحية حيث تنتشر  –شرايف اغبياة ؼبصر  –إِف جانب ما سبق  فقد كاف كجود هنر النيل 

 السيما يف جنوب مصر بل كيف مشاؽبا.      Nile Crouseالرحالت النيلية ابستخداـ 
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 صورة لنهر النيل احد عوامل اعبذب السياحي يف مصر

 

 
كال شك أف التاريخ كاغبضارة اؼبصرية  كاف ؽبم أتثَت كبَت يف جعل مصر من أىم مراكز اعبذب السياحي دبا خلفتو من آاثر كمعابد 
كمقابر كأىرامات إذ تعد مصر من مواطن اغبضارة البشرية األكُف كأحد أىم مراكزىا اإلشعاعية بل كانعكست أاثرىا علي األقاليم 

 اجملاكرة. 
يف مصر العديد من اآلاثر اليواننية كالركمانية خالؿ فًتة سيطرهتم علي مصر، كيضاؼ إِف ما سبق ما  خلفتو اغبضارة كما تنتشر 

 اإلسالمية من آاثر بعد دخوؿ اإلسالـ إِف مصر. 
كبو تنويع مصادر كيبكن القوؿ أف السياسة اغبكومية قد لعبت دكران ىاما يف تنشي  صناعة السياحة كتنمية قطاعاىا من خالؿ التوجو 

الدخل كذلك من خالؿ التوسع يف إنشاء اؼبرافق السياحية من فنادؽ كمطاعم كمنتجعات كؿبميات إِف جانب تشجيع كل من القطاع 
 اػباص كاألجنيب يف االستثمار يف صناعة السياحة. 

عمود الفقرم لصناعة السياحة حيث مت تشييد كتشهد مصر يف الوقت الراىن هنضة كبَتة يف االىتماـ ابلبنية األساسية   كاليت تعد ال
االؼ الكيلو مًتات من الطرؽ كأصبح ىناؾ شبكة جيدة ككفرة يف الكهرابء تفوؽ االستهالؾ احمللي كما يتم االىتماـ بتطوير شبكة 

 ( 273، ص2010السكك اغبديدية كمد شبكة مًتك األنفاؽ كجارم إضافة خطوط كؿباكر جديدة. )سلطاف فوِف حسن، 
 ِف جانب تطوير شبكة االتصاالت كاإلنًتنت كاليت تساعد يف عمليات اعبذب السياحي. إ

إذ بلغ عدد السائحُت  –كما ىو اغباؿ يف معظم اؼبقاصد السياحية   -أخذت إعداد السائحُت الوافدين إِف مصر يف االتطور اؼبستمر 
 مليوف سائح بنهاية عقد الثمانينات.  2.5إِف حواِف  ليصل 1982مليوف سائح يف عاـ  1.4الدكليُت الوافدين إِف مصر كبو 

 4.8مليوف سائح كأستمر العدد يف النمو كالزايدة حىت بلغ كبو  2.6كيف بداية عقد التسعينيات قدر عدد السائحُت الدكليُت بنحو 
 مليوف سائح بنهاية التسعينيات. 

مليوف سائح كأستمر العدد يف النمو حىت بلغ كبو  5.5مصر بنحو قدر عدد السائحُت الدكليُت الوافدين إِف  2000يف بداية عاـ 
مليوف سائح  10.5كزاد العدد ليصل اِف حواِف  2006مليوف سائح يف عاـ  9.8مث إِف حواِف  2005مليوف سائح يف عاـ  8.7

 . 2007يف عاـ 
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مليوف سائح مث اخفض  14.7در العدد بنحو حيث ق 2010ىذا كقد بلغ عدد السائحُت الدكليُت الوافدين إِف مصر الذركة يف عاـ 
مليوف سائح مث  11.5مليوف سائح مث أخذ يف االرتفاع يف العاـ التاِف ليصل إِف كبو  9.8بعد قياـ ثورة يناير إِف  2011يف عاـ 

يف الزايدة مرة  مليوف سائح مث أخذ ت أعداد السائحُت 5.2إِف كبو  2016أخذ يف االلبفاض خالؿ األعواـ التالية ليصل يف عاـ 
 كيبكن تتبع ذلك من اعبدكؿ التاِف كالشكل البيآف.  2019مليوف سائح يف عاـ  13.06أخرل ليصل العدد إِف 

 
 
 
 

 تطور أعداد السائحٌن الدوليٌن والسائحٌن من الداخل
 0202 – 0212خالؿ الفرتة من 

 ابدلليوفعدد السائحٌن من الداخل  عدد السائحٌن الدوليٌن ابدليوف السنة
0212 14.7 12.5 
0211 9.9 8.7 
0210 11.5 10.5 
0212 9.8 5.9 
0212 9.8 7.5 
0212 9.4 6.1 
0212 5.3 3.1 
0212 7.7 7.7 
0212 11.8 13.9 
0212 13.06 13.00 
0202 3.8 3.9 

ككاف من اؼبأموؿ أف تستمر السياحة يف دفع االقتصاد اؼبصرم إذ أف السياحة تعد اؼبصدر األساسي للنقد األجنيب إِف جانب أتثَتىا 
 علي كافة القطاعات االقتصادية األخرل. 

ن األنشطة مليار دكالر إِف جانب أف السياحة تعد م 12.9كبو  2019فقد بلغت إصباِف نفقات السائحُت الدكليُت يف عاـ 
% من إصباِف العاملُت ابألنشطة 15مليوف عامل أك ما يعادؿ كبو  1.8االقتصادية كثيفة العمالة حيث يعمل هبا يف نفس العاـ كبو 

 االقتصادية اؼبختلفة. 
 كتعترب مصر دبا سبلكو من تراث ثقايف كطبيعي من أىم مناطق اعبذب السياحي يف الشرؽ األكس  كأفريقيا. 

مناطق تصدير السياحة  أىم كركيبقاليم فيعد االرباد األالدكليُت الوافدين إُف مصر على مستول األ للسائحُتعن التوزيع اعبغرايف  أما
 إُف مصر كيليو ىف اؼبرتبة الثانية دكؿ اػبليج العريب. 

Mohmmed selim & Athers 2020. P. 1145.  
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 ليلو سياحية.  21.2كبو  قضوا3102عاـ  مليوف سائح يف 2.3ية بنحو الدكؿ العرب منعدد السائحُت الوافدين  قدر إذ

إصباِف  ن% م02الدكليُت على مستول الدكؿ ثنائي أؼبانيا ىف اؼبرتبة األكِف حيث شاركت بنحو  لسائحُتلعن التوزيع اعبغرايف  أما

% من 1% مث اؼبملكة اؼبتحدة بنسبة 1ة تصل إُف حواِف حركة السياحة الدكلية الوافدة إُف مصر تليها ىف اؼبرتبة الثانية أككرانيا بنسب

 دكالر ىف الليلة الواحدة.  21بنحو  3102فاؽ السائح األجنيب ىف مصر يف عاـ انمتوس   كيقدراإلصباِف 
 
 
 
 

 (0202إىل 0212عدد السائحٌن الدوليٌن واحملليٌن يف مصر الفرتة )من 
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عدد السائحين الدوليين بالمليون  عدد السائحين من الداخل بالميون 

 
 ت اليت شهدت البفاضا ملحوظا يف إعداد السائحُت الدكليُت منها:وااعبدكؿ السابق كالشكل البيآف نالحظ أف ىناؾ بعض السن من

 مليوف سائح.  2.2مليوف إُف كبو  02.1كاليت أدت إُف البفاض أعداد السائحُت الدكليُت من  3100يناير  32قياـ ثورة  -0

كاليت ترتب عليها أيضا البفاضا ىف أعداد كما تبعها من ىجمات أرىابية   3102يونيو  21كاف التأثَت الثآف ىو قياـ ثورة   -3

 . 3102،  3102مليوف سائح ىف عامي  2.1إُف  3103مليوف سائح عاـ  00.2السائحُت من 

سفر السياح من ركسيا  كقفترتب عليو  كالذم 3102ىف عاـ  سيناء فوؽالطائرة الركسية  طأما األزمة الثالثة كىي حادثة سقو  -2

مليار دكالر ابؼبقارنة ما بُت عامي  2 ككبومليوف سائح  2لبو  احةصناعة السي فقدتلعديد من الدكؿ األكربية إُف مصر كمن مث كا

3102 ،3101 . 

 2020-2010 منذ ة السياحة ادلصريةعاألحداث اليت أثرت على صنا أىم
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 االطلفاض نسبة احلدث السنة
 02.2 يناير 32 ثورة 2010-2011
 1.3 يونيو 21 ثورة 2013-2014
 22.1 الركسية ائرةإرىابية كسقوط الط ىجمات 2015-2016
 21.1 02 كوفيد 2012-2020

السياحية ىف إقليم الشرؽ  دترتب على التذبذب يف أعداد السائحُت الدكليُت الوافدين إُف مصر أف اختلف ترتيبها ما بُت اؼبقاص كقد

تونس  -اؼبملكة اؼبغربية -اإلمارات -السعودية -اليوانف –بعد كل عن تركيا  بعةاؼبرتبة الساب يف 3101األكس  حيث جاء ىف عاـ 

 Mohammed selim-2020. P1152 3101اؼبرتبة الثالثة يف عاـ  ذبنتل بعد أف كانت
مارس  من اعتباراحيث قامت معظم دكؿ العاَف  02من الصعب التوقع أبعداد السائحُت الدكليُت نظرا ألزمة كوفيد  الراىنالوقت  يف

  .السياحة اؼبصرم مرة أخرل قطاعا أدم إُف معاانة فببغلق كلي أك جزئي غبدكدىا كتوقف حركة الطَتاف الدكِف  3131
 السياحة البيئية وتعريفها: تطور
منذ طبسينات القرف اؼباضي على الرغم من أف اؼبصطلح َف يكن قد مت كضعو كيعتقد البعض  Ecotourismالسياحة البيئية  بدأت

من الدكؿ االستعمارية إُف مستعمراهتا ألغراض الصيد  التالرحاليها  أف أفريقيا كانت اؼبهد األكؿ للسياحة البيئية حيث كانت أتيت 
 جديدة. اطق يف  منكالتعرؼ على الطبيعة 

على تسارع دكؿ العاَف دبا فيها الدكؿ األفريقية كمصر على إقامة أك إعالف لبعض اؼبناطق الطبيعية ساعد  يرم البعض أف ذلك ك 
كحبلوؿ  National parksات الوطنية عإُف جانب إقامة اؼبنتج protected Areasكمناطق ؿبمية   الفريدة كالثقافية

 لدراساتالثمانينات أصبح مصطلح السياحة البيئية أكثر استخداما كأصبحت السياحة البيئية أحد أمباط السياحة اؼبختلفة كشاعت ا
   .Rahab Salah Mohmmed 2015. P.23عنها. 

عندما  0212يف عاـ  Hetzer ة على يد ىيتزرر م ألكؿأف استخداـ مصطلح السياحة البيئة قد مت  ترلبعض اآلراء اليت  كىناؾ
كالسياحة البد كإف يراعي أربعة أشياء كىي تقليل اآلاثر  البيئةنشر كتابو عن البيئة كالسياحة كالثقافة حيث أشار إُف أف االرتباط بُت 

 .السائحُت مطالب تعظيم العائد على السكاف احملليُت كزايدة إشباع كربقيقك  احًتاـ الثقافات احمللية  ك ابلبيئة الضارة
Hari Nath yogi-2010, p.16. 

البيئة عاَف  حيث أستخدمو 0212ت السياحة البيئية يعود إُف عاـ ايرل البعض اآلخر أف االستخداـ اغبقيقي ؼبصطلح حُت على

 منمن اؼبؤسبرات كالتناكؿ يف العديد  يدللعد اأساس االسياحة البيئية موضوع بحت أصكمن مث منذ التسعينات  Hectorاؼبكسيكي 
 إُف جانب صدكر الكثَت من الكتب اليت تتناكؽبا. العلمية الت اجمل



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 218 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

العاَف النامي على أهنا مرادؼ للسياحة اؼبستدامة كربقيق كل من  أكالبيئية سواء يف العاَف اؼبتقدـ  ةذات الوقت مت النظر إُف السياح يف 
تقـو على التوازف بُت األىداؼ الثقافية كاالقتصادية امة اؼبستد يبكن القوؿ أف السياحة البيئة  كىنالتنمية اأىداؼ اغبماية ك 

  Hari Nath yogi-2010, p.19كالبيئية.

من أجل بناء تنمية ؾبتمعية مستدامة ىف ؾبتمعات  الوسيلة الفعالة على ما سبق يبكن القوؿ أف السياحة البيئية فبكن أف تكوف  بناء
 الطبيعية يف دكؿ العاَف النامي دبا فيها مصر.  احملمياتىف مناطق فقَتة 

 

العديد من التعريفات اػباصة ابلسياحة البيئية كلعل من أنبها أهنا السياحة اليت تتم أك يتوجو فيها السائح إُف اؼبناطق الطبيعية  كىناؾ
 اغبديثغَتىا من الناتج الثقايف القدٔف أك ألغراض عديدة مثل الدراسة أك االستمتاع سواء ابلنبات الطبيعي أك اغبيواف الطبيعي أك 

 يف ىذه اؼبناطق.  اؼبوجود 

هنا السفر إُف اؼبناطق الطبيعية اليت يتم فيها اغبفاظ على البيئة كالسكاف أب 0221عرفتها اعبمعية الدكلية للسياحة البيئية يف عاـ  كقد
  .N. Dologlou & Others 2016 p.12احملليُت. 

و هالطبيعة كموجكبو و هاليت تكوف موج Green Tourismهنا السياحة اػبضراء السياحة البيئية أب رؼ مولعر  3111عاـ  كيف   
 كىي سياحة خضراء ألهنا أقل أتثَتان على البيئة كأقل كثافة كأكثر استدامة., إشباع رغبات السائحُت  كبو

 Rahab Salah mohamed 2015. P.25.  

أك  Sustainable Tourismالسياحة البيئة مثل السياحة اؼبستدامة  مصطلحالكثَت من اؼبصطلحات اليت ترادؼ  كىناؾ
أيضا مصطلح  يرادفها كماAlternative tourism  لبديلةكأيضا ىناؾ السياحة ا Nature Tourism السياحة الطبيعية
 تؤدم إُف نفس اؼبعٍت كاؼبضموف.  ككلها. Responsible Tourismالسياحة اؼبسئولة 

 Salma Ahmed. 2017. P-5.   
يف  السائحُت البيئُت ددعكمبوا يف كبَتان أمباط السياحية قبد أف السياحة البيئة شهدت تطور السياحة البيئية يغَتىا من األ مقارنة عند

 % من إصباِف اإلنفاؽ السياحي العاؼبي. 32-01السنوات األخَتة حىت أهنا أصبحت تشكل ما يًتاكح بُت 
Mohamed Ekaftangui, P3. 

كالسياحة البيئة بصفة خاصة ذات أتثَت على كل من اإلنساف كالطبيعة كيتوقف حجم ىذا التأثَت كطبيعتو  -كانت السياحة إصباال  كإذا
 السياحي.  للمقصدلعوامل مثل عدد السائحُت كثقافاهتم كمستواىم التعليمي كاػبصائص اعبغرافية على العديد من ا

ة يف ئيف ىناؾ ارتباط ما بُت السياحة البيئة كمناطق احملميات الطبيعية يف العاَف ككل دبا فيها مصر. كتؤثر السياحة البيالقوؿ أب كيبكن
ضغ  السائحُت على اؼبوارد الطبيعية  علييف اآلاثر اؼبًتتبة جازه ثَت السليب فيمكن إأا عن التمناطق احملميات الطبيعية سلبا كإهباابن أم

كاؼبراكب السياحية كتدمَت  السفنالشواطئ بواسطة  تدمَتمثل الًتبة كموارد اؼبياه كالغطاء البنائي كاغبياة اغبيوانية الربية كغَتىا مثل 
 يفطحي أك اغبو سُف جانب التلف الذم ربدثو السيارات يف الًتبة كتلوث اؼبياه سواء الالشعاب اؼبرجانية من خالؿ أعماؿ الغوص إ

 اػباصة إبقامة السائحُت. كراتإلقامة الطرؽ أك إنشاء اؼبعس النبايتكإزالة للغطاء 
 Poul-F-Eagles- 2002, P.9  
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 الفوائدأداه غبماية البيئة كالثقافات احمللية إُف جانب  تعداؼبناطق احملمية يف السياحة البيئية ابف القوؿ فيمكن عن اعبوانب اإلهبابية  أما
 كالًتاثالبيئي إصباال  كالنظاـ األحيائياألمواؿ الالزمة غبماية التنوع  توفَتإُف اؼبناطق احملمية يف  البيئيةاؼبادية حيث تساعد السياحة 

 نوعية اغبياة للمجتمعات احمللية. الثقايف كما تساىم إيرادات السياحة البيئية يف ربسُت
 Mai & Azmaiparshvili 2017, P5 

 القوؿ أف السياحة البيئة تعد أحد أدكات القضاء على الفقر يف اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف مناطق احملميات. يبكنأخرل  بعبارة
Ahmed puad matsam 2006 P15.  

و اؼبعلومات التخطي  كشب طريقحيث يستطيع السائح عن دبكاف السهولة  منيف زمن العوؼبة أصبح نقل اؼبعلومات  نوأبالقوؿ  كيبكن
الرحلة بل كإمكانية مشاركة مشاىداتو يف مناطق احملميات مع األىل  كاثناءاإلقامة كاغبصوؿ على اؼبعلومات الالزمة قبل  زللرحلة كحج

 التواصل. سائلعرب ك ك اليكًتكنيا  يتممكاف الرحلة أصبح  أختيارف كاألصدقاء كترؾ انطباعو عنها بل أ
 

 احملميات الطبيعية:  ماىية
أىم عوامل اعبذب السياحي يف العاَف كىي أحد أشكاؿ اغبماية اليت استخدمها العاَف للحفاظ على الثركات الطبيعية  مناحملميات  تعترب

 افطسل)البشرم.  خلاالحتكاؾ كالتد نتيجةمباطها أراض أك التغَت يف سلوكها ك قعلى االن قاربت من حياة نباتية كحيوانية كؾبموعات

  (.022، ص3101وِف حسن ف

  وستوف يلعندما مت إعالف أكؿ ؿبمية طبيعية يف الوالايت اؼبتحدة كىي ؿبمية  0113فكرة احملميات الطبيعية إُف عاـ  كترجع
Yalow stone  الوالايت اؼبتحدة أيضا يف العاـ التاِف.  ؿبميات أخرل يف 2كمت إضافة 

اسًتاليا، كتعد   -نيوزيلندا -بع الوالايت اؼبتحدة العديد من دكؿ العاَف يف إعالف ببعض أراضيها كمحميات مثل كندا كاؼبكسيكت كقد
 احملميات الطبيعية.  ةندكنسيا كالياابف من أقدـ الدكؿ األسيوية يف إعالف أقامأكل من 

 311اؼباضي بلغ عدد احملميات كبو  قرفربعينات من الالسويد كأكؿ دكلة أكركبية يف إعالف إقامة احملميات الطبيعية كحبلوؿ األ كأتيت

 دكلة.  22ؿبمية موزعة يف كبو 

ي مساحة ألف ؿبمية طبيعية موزعة على دكؿ العاَف تغط 011بلغ عدد احملميات الطبيعية يف العاَف كبو  فقديف الوقت الراىن  أما

 % من مساحة العاَف ايبسة كماءه.02إُف  01تًتاكح ما بُت 
برية أك حياة بشرم تراث طبيعي أك  أكتعريف احملميات على أهنا نوع من األراضي أك اؼبياه احملمية أما لوجود تنوع بيولوجي  كيبكن
 حياة اندرة يف حاجة إُف اغبفاظ عليها. أك ففريدة  أك سواحل ذات ظواىر  ية للحظر أك ربتوم على حياة حبر معرضة اندرة 
الطبيعة أك الًتاث العاؼبي علي هنا عبارة عن منطقة كضعت ربت اغبماية للحفاظ اجمللس الدكِف لصيانة الطبيعة احملمية أب كيعرؼ

world Heritage  التنوع االحيائي  ػبمايةأكbiodiversity  كمنذ ستينات القرف اؼباضي أصبح من الضركرم على كل دكلة

  (022ص 3101فوِف حسن  افطسل)أف تقـو بتسجيل ؿبمياهتا يف اليونسكو. 
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َف زبضع للتغيَت  Ecosystem األرض يوجد هبا عدة نظم بيئية منهنا عبارة عن مساحة كبَتة للمحمية أب تعريف كىناؾ 
 أك التعديل بواسطة النشاط البشرم. 

اعبذب السياحي بل كمن عوامل التسويق السياحي حيث تشَت  قنواعها اؼبختلفة أصبحت من أكثر مناطظهور احملميات أب كمنذ
القة طردية بُت عدد العديد من الدراسات اليت تناكلت أثر احملميات يف اعبذب السياحي إُف أنبيتها الكربل كما أثبتت كجود ع

  (022ص 3101فوِف حسن  افطسل)السائحُت كعدد احملميات كتنوعها. 
 عية يف مصر: يالطب احملميات

 التنوع البيولوجي.  كصوفبعد صدكر قانوف خاص حبماية البيئة اؼبصرية  0212مصر يف إعالف إقامة احملميات الطبيعية منذ عاـ  بدأت

عالف عن تبعها االمث  0212ؿبمية رأس دمحم يف ؿبافظة جنوب سيناء أقدـ ؿبمية طبيعية يف مصر كاليت أعلن عنها يف عاـ  كتعد

ؿبميات  ثالث مت إضافة 3103قاليم الدكلة كيف عاـ أؿبمية موزعة على مناطق ك  31العديد من احملميات حىت بلغ عددىا كبو 
للحفاظ على اغبياة اغبيوانية أك أقيم جديدة كىي ؿبميات السلـو كالواحات البحرية كجبل كامل كيالحظ أف بعض ىذه احملميات 

تشكل  مصر احملميات الطبيعية يف  تغطيها اؼبناطق اليت كيقد أف  يدةولوجية فر يخبصائص ج يتمتع  أك اؼبائية كبعضها اآلخر النباتية 
 ؼبساحة. حواِف طبس ا

 :   السابقةعن التوزيع اعبغرايف للمحميات الطبيعية يف مصر توضحها اػبريطة ا أما

% من مساحة شبو جزيرة سيناء يقع طبسة منها يف ؿبافظة جنوب 02ؿبميات تغطي كبو   1 هبا يوجد : يف شبو جزيرة سيناءأوالً 
 . نيقالعريش كالزرا كنباخرايف يف ؿبافظة مشاؿ سيناء كتقع احملميتاف األسانت كاترين ك  نقب  -طااب -أبو جالـو -سيناء كىي رأس دمحم

تصنيفها ضمن الًتاث العاؼبي كتقع عند التقاء  كم كمت121مساحتها إُف كبو  تصليف مصر ك  احملمياتؿبمية رأس دمحم أقدـ  كتعد
احملمية ابلشواطئ  كتتميز اؼباقبركؼجد هبا غاابت كتوجد هبا الكثَت من الشعاب اؼبرجانية الفريدة كما تو  قبةخليجي السويس كالع

 حياء اؼبائية النادرة. راض كاألقاؼبرجانية يف أعماؽ اػبليج كاألظباؾ اؼبلونة كالسالحف البحرية اؼبهددة ابالن
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Dalia. F. Amara, 2017, p187  

 
صوره لسانت كاترين         صوره حملميو راس دمحم                                                      

 
كما ينتشر هبا الكهوؼ اؼبائية أسفل اعبزيرة كتعد احملمية أيضا موطنا للعديد من .كافة جوانبها   منالشعاب اؼبرجانية برأس دمحم  ي كبك 

 الطيور كاغبيواانت كالزكاحف كاغبشرات. 
اعببلية  القمم الشماؿ من دىب كتوجد هبا العديد من اؿبمية أبو جالـو كىي عبارة عن مناطق سهلية ساحلية رملية تقع إُف أما

 الفريدة. 
الشيخ كدىب كيوجد  ـشر  بُتالعديد كالفريد من الًتاث الثقايف كما تقع ؿبمية نقب ما كتضمنوبيع  منؿبمية طااب إُف الشماؿ  كتقع

 هبا الكثَت من غاابت اؼباقبركؼ. 
تكوف مع اغبركة االنكسارية اليت نتج عنها  الذمم اعببلية يف مصر كىو جبل سانت كاترين قمأعلى ال فتضمؿبمية سانت كاترين  أما

مليوف سنة كما يوجد هبا دير سانت كاترين كجبل  32تكوف البحر األضبر فاصال آسيا عن أفريقيا كالذم يعود اترىبو إُف حواِف 
 موسي كغَتىا من اؼبظاىر الطبيعية. 

ور منها اؼبقيم ينوعا ذات فوائد طبية ابإلضافة إُف العديد من أنواع الط 002 منهمنوعا نباتيا  213كبو  حملميةيوجد يف ا كما
 كاؼبهاجر كغَتىا من أنواع اغبيواانت. 

 .Dalia. F)ـبتلفة يعملوف على ضباية احملمية.  ائلنسمة من البدك الذين ينتموف إُف كبو سبق قب 1111يف احملمية كبو  كيوجد

Amara, 2017, P.159) 
: اثنًيا  : احملميات الطبيعية يف زلافظة الفيـو
هنر النيل كصعيد مصر كتقع مشاؿ صحراء مصر دلتا حدل ؿبافظات مصر كتقع ىف قلب الدكلة ما بُت إكىي  اػبضراءالفيـو  كاحة

 القاىرة كتوفر من ككاف لقرهبا  صوؼتب  ابلقاىرة بطريقة رئيسي مر تر كم كجنوب غرب القاىرة حيث 21الغربية كعلى بعد كبو 
 جعل الفيـو منطقة مستقبلية للجذب السياحي كيوجد يف الفيـو ثالث ؿبميات طبيعية كىي: يف  كسائل النقل اعبيدة دكر 
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 زلمية حبًنة قاروف:  -1

 
كتقدر مساحتها بنحو م تنوع أثر ميز بتنوع بيولوجي كجيولوجي كبَت إُف جانب تتحيث  0212إعالف احملمية حبَتة قاركف يف عاـ  مت

 .3كم321
تقدر ك يف داخلها كاليت تتوطن يف كس  البحرية كاليت  زرحبَتة قاركف اثلث أكرب حبَتة ىف مصر إُف جانب كجود العديد من اعب كتعد

للعديد موطن كم ك تتميز ابستقباؿ إعداد كأنواع كبَتة من الطيور كىي من أقدـ البحَتات يف مصر كىي 0.2بنحو هبا  ة اعبزرمساح
 (Y.H.Ramzy. 2013. P167)أنواع عديدة من األظباؾ يف البحَتة.  أكركاب. إُف جانب كجود  منمن الطيور اؼبهاجرة 

 زلمية وادي الرايف:  -2

 
 كف عرب العصور حيث كاف يصل عن طريقها اؼبسافر  اىام ااترىبي اكم ككاف للمنطقة دكر 0122كادم الرايف بنحو  ؿبميةمساحة  تقدر

 غريقي. الستقرار الركمآف كاإلأاثر كبقااي مراكز اكيوجد ابؼبنطقة العديد من  الغربية الصحراء  كاحاتمن كادم النيل ك 
على الكربيتية كعرب العديد من الينابيع البحَتتُت  عرباؼبياه  تنحدربحَتة السفلية حيث البحَتة العلوية كالحبَتتُت كادم الرايف  كيضم
 للبحَتة الدنيا.  اعبنويب اعبانب
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عدد السائحُت الزائرين حملمية كادم  كيقدرالرملية إُف جانب كجود العديد من اؼبناطق اعببلية.  الكثبافالعديد من  تكثر ابحملمية ككذلك

 (              Amira Hassan Abdou. 2020. P324)ألف سائح سنواي أغلبهم من اؼبصريُت.  021الرايف بنحو 

 زلمية وادي حيتاف:  -3

 
. حيث يوجد بو 3112اطق الًتاث العاؼبي يف عاـ نم ضمن من قبل اليونسكوتصنيفو كالذم مت  whale valleyاغبيتاف  كادم
ة اعبيولوجية زمنكانت اؼبنطقة يف األفقد  الرملية  افثبكتوجد ىذه اغبفائر يف ال كئي انحفائر اغبيتاف كىو عبارة عن كادم  مناؼبئات 

 21يبكن أف ترل ىياكل اغبيتاف فيها كاليت تعود إُف ما يقارب  يتلعاَف اليف اة الوحيدة طقنالقديبة قاع حبر قدٔف. كادم اغبيتاف ىي اؼب
 .Amira Hassan Abdou. 2020. P321مليوف سنة.  

الغربية توزع جغرافيا يف ثالث مناطق رئيسية كىي شبو جزيرة سيناء كيف صحراء مصر ت: يبكن القوؿ إف احملميات الطبيعية يف مصر اثلثنا
خارج ىذا  مياتاحمل بعضالفيـو كاثلثا يف صحراء مصر الشرقية مع مالحظة كجود  دبا فيها منخفضالسيما يف مناطق الواحات 
يف القاىرة على الطريق  توجدجيولوجية  ؿبمية اغبسنة كىي قبة يف أقصى جنوب مصر إُف جانب ؿبمية بة التوزيع مثل ؿبمية جيل عل

 إُف اإلسكندرية.  تجوالصحراكم اؼب
ظهرت العديد أتنوع البيئي حيث يف مناطق احملميات كاغبفاظ على ال للتنمية احمللية أهنا العصا السحرية  علىُف السياحة البيئة إ ينظر

احمللية يف العديد من مناطق العاَف كما ىو اغباؿ يف دكؿ  اجملتمعات تنمية من الدراسات اليت سبت عن السياحة البيئية كدكرىا يف 

 احمللية. اجملتمعات تنمية عن دكر القطاع اػباص كالسياحة البيئية يف   Susanسوزاف دراسة ذلك  ظهرت أاعبنوب األفريقي كما 
(Susan Snyman, 2017, P.249. 

التنمية على بعض اجملمعات احمللية يف أثيوبيا ابستخداـ نظم اؼبعلومات يف سبت العديد من الدراسات حوؿ دكر السياحة البيئة  كما
حدل إبة كاجملتمعات احمللية يف مبعض اؼبواقع احملاستدامة السياحة البيئة على  أثرحوؿ تقييم  Andualemاعبغرافية مثل دراسة 

    .Andualem Befekadu, 2020 P.562مناطق أثيوبيا. 
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البيئية  السياحةاع السياحي على أف قطكثَت من الباحثُت كاألفراد كاؼبهتمُت ابل  بُتف ىناؾ توافق على ما سبق يبكن القوؿ أب كبناء
بو مبوا ملحوظا يف  اصناعة السياحة عاؼبيان كاف مرتبط مبو افذات إمكاانت كبَتة يف جذب السائحُت سواء الدكليُت أك احملليُت. ك 

 السياحة البيئية حيث أصبحت األخَتة من االمباط السياحية احملببة منذ شبانينات القرف اؼباضي. 
Thembinkosi , keith & Gumede, 2019, P.5 

بعض اؼبناطق احملمية يف أثيوبيا حيث بُت أف  يفالسياحة البيئية   دراسة نظم اؼبعلومات اعبغرافية يف Bagkedagnاستخداـ  كذلك
 . احملمياتعلى  لالنفاؽر اؼبوارد الالزمة فمستوايت اؼبعيشة كتو  رفع يف اكبَت ا للسياحة البيئة مردكد 

Bagkedagn Taye, 2017, P.214.  

 التنميةمن عدـ االستقرار السياسي إال أهنا بعد انتهاء األزمة تبنت سياسة قائمة على  اثاؿ كمبوداي اليت عانت كثَت دباألخذ  يبكن كىنا
 ناطق احملميات الطبيعية من خالؿ االعتماد على السياحة البيئية.ؼباجملتمعية 
اجملتمعات يف مناطق احملميات من خالؿ يف تنمية  اكي هبا أصبح ىناؾ مباذج انجحة وب اف على ىذا ترتبتمن النتائج اليت  ككاف

 Nari Nath Yogi, 2010, P.22تنشي  السياحة البيئية. 
 البيئية يف زلميات مصر الطبيعية:  السياحة
مناطق احملميات الطبيعية يف مصر من اؼبناطق اعباذبة للسياحة البيئة نظرا"ن لغناىا الطبيعي كمن أجل ذلك تعمل اعببهات اؼبسئولة  تعترب

 اجملتمعات احمللية.  على االقتصادمعلى ضباية البيئة إُف جانب مردكىا ة على استدامتها السيما كأهنا تساعد بفوائدىا العديد
ميات الطبيعية يف مصر كاليت كاف ؽبا دكرىا يف جذب السياحة البيئية ىو تنوعها ما بُت صحراكية كنيلية أك ساحلية أىم فبيزات احمل كمن

 أك برية أك جيولوجية. 
كزارة السياحة إُف أف أعداد السائحُت الذين يزكركف ؿبميات سيناء بقدر عددىم بنحو مليوف سائح سنواي  كتشَت تقديرات      

 مليوف دكالر.  32إُف حواِف  اهتمفقنكتصل 
الغطس كرحالت السفارم كزايرة مثل ناطق احملميات يف فبارسة السائحُت لكثَت من األنشطة ؼبالسياحة البيئية يف سيناء  تشكلتك 

 . البدك كالصيد إُف جانب شراء الكثَت من اؼبنتجات احمللية البدكية اليت يقـو إبنتاجها السكاف احملليُت ذبمعاتمناطق 
يف الفيـو اليت أصبحت من أىم مناطق اعبذب السياحي  احملميات الطبيعية جانب احملميات الطبيعية يف شبو جزيرة سيناء ىناؾ  إُف

خَتاتف من مناطق الًتاث العاؼبي صحبت األأقاركف كؿبمية كادم الرايف إُف جانب ؿبمية كادم حيتاف حيث حبَتة ؿبمية مثل البيئي 

% من مساحة ؿبافظة الفيـو كمع ذلك ال تزاؿ ذات نصيب ؿبدكد يف جذب السياحة البيئية 11حواِف  لثالثااحملميات  كتشكل
  Marwa A. khalifa, 2011, p1. الطبيعية األخرل يف مصر  مناطق احملمياتقي بيا ةابؼبقارن

  -يف :ثالث ؿبميات ىامة كفريدة للغاية تضم يف الفيـو اليت  البيئيةحصر أىم اؼبشكالت اليت تواجو مبو كازدىار السياحة  كيبكن

حيث  ئيالكثَت من التلوث السيما التلوث اؼبا تعآف منقاركف  حبَتة إال أف  ؾبميةحبَتات الفيـو اعتربت مناطق أف على الرغم من  -0
أخرل عدـ كضع حلوؿ  بعبارةصرؼ الصناعي الالعمرانية إُف جانب  احملالتالصحي الناتج عن  ؼيصرؼ عليها الكثَت من الصر 

االقتصادية  التنمية البيئة ككذلك أثر على علىك العامة الصحة  عليؼبشكالت الصرؼ كحلوؿ مستدامة دبا أدل إُف آاثر سلبية 
 كاالجتماعية. 
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للحفائر طماء إ عمليات الرملية كنتج عنها الكثَت من ثبافتعرض اؼبنطقة إُف كثَت من عمليات اإلطماء اؽبوائي حيث تتحرؾ الك -3
 كادم اغبيتاف. ىف اؼبوجودة 

يف حبَتة قاركف ككاف للتلوث أيضا  اػبصوصالتلوث البيئي للبحَتات فبا كاف لو الكثَت من اآلاثر على الثركة السمكية كعلى كجو  -2
بحَتة لاعبنويب  ئطقة الشاطكفود السائحُت السيما يف من اِف قلة كادم  كالسباحةاأللعاب اؼبائية  يفالبحَتة  منأتثَته على االستفادة 

تقليل أعداد الطيور الوافدة إُف  يفكاإلنشاءات على شواطئ البحَتة كاف لو أثره  ءالضوضاىناؾ كثَت من قاركف كذلك لوحظ أف 
     Sally Khalil, 2016, P8البحَتة كاليت كانت كاحدة بُت أىم عوامل اعبذب السياحي. 

الفندقية كأماكن اإلقامة يف كاحة الفيـو إُف جانب عدـ توافر اػبدمات السياحية السيما يف ىناؾ نقص كبَت يف اػبدمات  -2
 ،الرايفؿبمية كادم بحَتة قاركف ككذلك يف كادم الرايف ابستثناء معسكر السفارم الصحراكم عند البحَتة الدنيا يف ل لشماِفالشاطئ ا

 كجوارىا.  لقاىرةاليت يتم أتجَتىا للسياح الداخليُت القادمُت من ا العقد األخَت أصبح ىناؾ الكثَت من الشقق السكنية يف

اؼباِف  التمويلعلى الرغم من كجود العديد من خط  التنمية السياحية أال أنو َف يتم تنفيذىا ألسباب عديدة لعل من أنبها نقص  -2
 Y. H Ramzy. 2013, p. 69إُف جانب ضعف الدعاية كاإلعالف كالتسويق. 

 ككاحة سيوة. كؿبمية حيتاف  كؿبمية كادمدراسة عن أثر السياحة البيئية على بعض احملميات الطبيعية اؼبصرية اؼبختارة كىي سانت كاترين  يف
الثالث  احملمياتاانت اليت مت توزعها على األىاِف كالسائحُت كاؼبسئولُت عن السياحة يف يمن الدراسة اؼبيدانية كمن ربليل االستب تبُت
اثر البيئية ككاف ؽبا مردكد حيث قللت بشكل كاضح بُت اآل ةاؼبذكور  احمللية اليت تقطن احملميات إهبابية على اجملتمعات اآاثر للسياحة أف 

 إهبايب على السكاف احملليُت. 
حيث اختلفت قوة التأثَت من ؿبمية إُف  تبُت من الدراسة أف ىناؾ اختالفات يف مستول أتثَت السياحة على احملميات الثالث كما

للسياح كردبا يرجع السبب كراء  جذابكاكثر أخرل كمنها أف ؿبمية سانت كاترين كانت أكثر احملميات الثالث تفاعال بُت السائحُت 
فإف كمن مث   ينر كدير سانت كات ككنيسة دكرىا كمحمية طبيعية فإهنا ذات طابع ديٍت حيث يوجد هبا جبل موسي جبانبذلك إُف أهنا 

 تباع الدايانت السماكية الثالثة. إاحملمية يقصدىا 

كم من 211الواحة يف صحراء مصر الغربية على بعد كبو كتقع يف مصر  الفريدةكاحدة سيوه كاحدة من احملميات الطبيعية ؿبمية
ة الطبيعية كالثقافية الفريدة مثل القلعة الواحة العديد من اؼبظاىر  كتضمساحل البحر اؼبتوس  إُف اعبنوب الغريب من مرسي مطركح 

ألف نسمة كقد  11ستول سطح البحر كيقطنها ما يريد على مربت مًت  01على عمق  الواحةالفرعونية كتقع ا األاثر كبعضالقديبة 

 مليوف سنة.  2اكتشف يف احملمية بعض اؼبدرجات كاآلاثر اليت تعود إُف ما يقارب 
Ashraf AlHadad, 2011, P11.  

استصالح مساحات كبَتة من  كقد متاعبيدة يف احملمية إُف جانب كجود الًتبة اػبصبة تنتشر هبا الزراعة  اؼبناخية للظركؼ كنظر
 اعات كاغبرؼ اليدكية. صنعلى الزراعة كال سالواحة يف األسا قتصاداألراضي حيث يعتمد ا

M. Tawfik, 2016, P336.       
      



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 226 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 
 

  
 صور دلزارات للسياحة البيئية يف زلمية واحة سيوة                            

  
بصفة اعبذب السياحي  الدعاية كالتسويق السياخي اعبيد من أجل زايدة تاج إُف الكثَت منربمن الدراسة أف ؿبمية كادم حيتاف  كتبُت
تسويقها كالدعاية ؽبا كمعرفة كيفية االستفادة من اؼبوارد احمللية بصفة خاصةكيبكن أف يتحقق ذلك من خالؿ  السياحة البيئة  عامة ك

كإعادة هتيئة للواحة  الكهرابء  التوسع يف توصيلإُف جانب  هعمليات تسخُت اؼبيا يفالطاقة الشمسية  ككذلك التوسع يف أستخداـ
 .للسياح  مالءمة أماكن اإلقامة كجعلها أكثر

عد فريدة على مستول العاَف كمن اؼبقًتحات عمل تايدة الدعاية كاإلعالف كالتسويق للمحمية اليت ز  ؿبمية كادم اغبيتاف اِفكما ربتاج 
عداد خرائ  احيتاف ككذلك للكالشكل األكُف  عو نجبوار كل ىيكل يوضح ال كشرح مكتوباغبيتاف  بعضىياكل  وبوممتحف مفتوح 

 سائحُت عن اؼبكاف. للرشاد رشادية إلإ

يف عاـ  21من  النيليةزاد عدد اؼبراكب فقد  الضارة كاف لو الكثَت من اآلاثر البيئية  فبا  زايدة كبَتة النيلية أعداد الراكب  شهدتكقد 

 مث إُف أكثر من ألف يف الوقت الراىن.  3111يف عاـ  311مث زاد العدد ليصل إُف كبو  0212يف عاـ  002إُف مبو  0213
كارتفاع معدالت  اؼبائيعدالت التلوث امكاف ؽبا العديد من اآلاثر البيئية نيل زايدة   ةاؼبراكب النيلي الزايرة الواضحة يف أعداد ىذه

 Tarek Abo-zekry.p.8.  الرطوبة كالضوضاء
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موارد السياحة البيئية كتقليل  ضبايةاؼبستدامة للسياحة يف البحر األضبر قامت ابألساس على  التنميةإلشارة إُف أف خطة هبب ا  كىنا
البحر األضبر الذم شهد مبوا غَت ـبط  لألنشطة السياحية ففي ىذه اؼبناطق يوجد كبو  لسواح علىاثر الضارة للسياحة البيئية اآل

 على سبتدغرفة كاليت  1111زادت لتصل يف الوقت الراىن إُف كبو  0221-0211ما بُت  خالؿ الفًتةىا ؤ نشاإغرفة مت  0111

فيالت كشقق فندقية كغرؼ لإلقامة إُف جانب أعداد كبَتة من مناطق  يوفركم كمنها ما   21شكل شري  ال يزيد طولو عن كبو 

 Time sharing.     Mohammed I. Faragi. 2007, p43  الوقت اقتساـمة اػباص بنظاـ ااإلق

 اخلاصة بتطوير السياحة البيئية ادلستدامة للمحميات يف مصر:  ادلقرتحات
االقتصادم ات الطبيعية يف مصر وبتاج إُف تغَتات جوىرية على مستوايت متعددة منها حميعلى استدامة السياحة البيئية للم العمل

 السياسي كاالجتماعي. ك 
ي كىي اؼبخططُت كإدارة احملميات كاجملتمع احمللي داخل احملميات السياح تؤثر يف عمليات اعبذبجانب الرب  بُت عناصر ثالثة  إُف

 الطبيعية يف مصر كذلك من خالؿ: ات من أجل العمل على استدامة السياحة البيئية للمحمي
احملمية تشمل زبطي  أماكن احملميات كالتوسع يف استخداـ موارد  ات الطبيعية مياسًتاتيجيات جديدة يف زبطي  كإدارة احمل كضع -أ

 عية. يالطب
مثل على أف تشمل اتريخ احملمية كأىم ؿبتوايهتا  البئيُتيف مناطق كدكؿ كفود السياح  Awarenessالدعاية كاإلعالف  زايدة -ب

 عمل مبوذج ؿباكاة للمحمية كمطبوعات كمنشورات دعائية. 
لًتاث الثقايف ابد السياحية من خالؿ التعريف ة ىذه اؼبقاصر زايدة نشاط احملميات للعمل على جذب السياحة البيئية لزاي -ج

 الطيور كأساليب اكتشاؼ ؿبتوايت احملمية. مشاىدة كرات السياحية ك سللمجتمعات كأنشطتها مثل أنشطة اؼبع
ُت من خالؿ احملمية كرفع اؼبستول اؼبعيشي للسكاف احمللي لتنمية اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتطوير عمل على تنمية العائدات السياحيةال -د

 البيئية. للسياحة زايدة اعبذب 
ألجل كأخر اصَت قالسياحية البيئية اؼبستدامة كىذه تتمثل يف زبطي   التنميةذىا من أجل االيت يتم ازب اتىناؾ العديد من اػبطو  -ق

 طويل األجل. 
فردىا كزايدة االىتماـ تك  هانبيتأعن اتريخ احملمية ك  احملليايدة الدكرات التدريبية كالتعليمية للمجتمع ز اػبطوط قصَتة األجل  كتشمل
  .Rahab Salah, 2015, P102ابإلدارة. 

كمت الطبيعية الثالث يف ؿبافظة الفيـو  احملمياتكضع برانمج التعاكف البيئي اؼبصرم اإليطاِف لتطوير مناطق ا متأكاخر التسعينات  يف

أما اؼبرحلة الثالثة  3102كحىت  3103مث كانت اؼبرحلة الثانية خالؿ الفًتة من  3101اؼبرحلة األكِف كاليت انتهت يف عاـ  تنفيذ

من خالؿ زايدة كمبو جذب  كاؽبدؼ من اؼبشركع يف مراحلو اؼبختلفة العمل على تطوير احملميات الثالث 3101كاليت بدأت منذ 
يف  البيئيةالسياحة  تنميةكضع خطة  انت من النتائج ايضاكككمستمر لتطوير اجملتمعات احمللية  دخل دائمالسياحة البيئية هبدؼ توليد 

 كادم الرايف. 
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مفتوح للحفائر يف احملمية إُف جانب تطوير اجملارم اؼبائية كإقامة الكثَت من  متحفمن اؼبقًتحات اليت أكصى هبا الشركع إنشاء  ككاف
مت تنظيم كرشة عمل ضمت اؼبشتغلُت ابلقطاع السياحي  ذلكرات تدريبية للمجتمعات احمللية ككك اؼبنشآت السياحية كإقامة د

سًتاتيجيات اػباصة بتطوير السياحة كاالمن أجل استعراض اإلمكاانت  3101كاجملتمعات احمللية كمناطق احملميات الثالث يف يوليو 
 .  يف الفيـو

U.N...D.P. 2018. P.3.  

 ا
 اخلالصة
بعد دراسة السياحة البيئية يف مناطق احملميات الطبيخية يف مصر تبُت أف ؽبا العديد من اعبوانب اإلهبابية علي صناعة          

 السياحة كما أف ؽبا مردكدا ىاما علي اجملتمعات احمللية يف مناطق احملميات .
ؿبميات كانت أكثر مناطق احملميات الطبيعية  7 يبلغ عددىا كذلك تبُت من الدراسة أف اؼبخميات يف شبة جزيرة سيناء كاليت         

 يف مصر جذاب للسياحة البيئية حيث يقصدىا سنواي مايقارب اؼبليوف سائح .
كذلك تبُت من الدراسة أف ىناؾ العديد من احملميات الفريدة يف صحراء مصر الغربية  مثل ؿبميات كادم حيتاف ككادم الرايف         

سيوة كؿبمية حبَتة قاركف اال اهنا كانت أقل جذاب للسياحة البيئية حيث ربتاج اِف الكثَت من التطوير مثل أقامة الفنادؽ كؿبمية كاحة 
 كاؼبعسكرات كمد شبكات الطرؽ اِف جانب اغباجة اِف الدعاية كاالعالف كالتسويق .

د يف ظواىرىا الطبيعية تعرضت يف بعض اغباالت اِف أاثر كخلصت  الدراسة أيضا اِف أف بعض مناطق احملميات اليت تتميز ابلتفر      
سلبية انذبة عن السياحة البيئية كما ىو اغباؿ يف تدمَت الشعاب اؼبرجانية يف احملميات الساحلية مثل  ؿبمية راس دمحم اليت تضم اكرب 

 كأندر الشعاب اؼبرجانية يف العاَف .
حملمية حبَتة قاركف كعدـ كجود نظاـ صرؼ صحي أدم اِف الكثَت من األاثر الضارة كذلك تبُت من الدراسة أف التلوث اؼبائي        

  ابحملمية  كاليت كاف ؽبا أثرا سلبيا علي اعبذب السياحي هبا.
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  ملخص:

االلفية اغبالية للرفع من التنمية االقتصادية كاالجتماعية للبالد، كذلك من خالؿ أصبح اؼبغرب يراىن على القطاع السياحي منذ بداية 
توفَت الظركؼ اؼبناسبة الستقطاب أعداد مهمة من السياح. كلتحقيق ىذه الغاية يراىن اؼبغرب على مؤىالتو السياحية اؼبتنوعة اليت 

ات فقد بدأ القطاع السياحي يكتسي أنبية كربل ضمن األنشطة تنطل من البحر مركرا ابعببل كصوال اُف الصحراء. ؽبذه االعتبار 
دبوقع جغرايف إسًتاتيجي، ؼبالو من مظاىر طبيعية  االقتصادية اؼبميزة للمجاؿ ابعبنوب الشرقي خصوصا كاحة مدينة فجيج، لتميزىا

مثل يف أسلوب حياة كثقافة الشعوب تتمثل يف ذبمعات لكثباف رملية كجباؿ جرداء كأكدية جافة ككاحات طبيعية، كمظاىر بشرية تت
 الشبو الصحراكية اؼبتناغمة كاؼبنسجمة مع طبيعة الصحراء، لتشكل يف تفاعلها الطبيعي كالبشرم مبطا غريبا عن أمباط اغبياة اؼبألوفة يف

 اؼبدف كاألرايؼ.
 يش يف أجواء من التكيف كالتأقلم.ابإلضافة اُف ذلك بتنوع بيولوجي كبَت يتمثل يف ؾبموعة من النبااتت كاغبيواانت اليت تع

يهدؼ ىذا اؼبقاؿ اُف تقدٔف مبوذج للتنمية من خالؿ السياحة الشبو الصحراكية أك السياحة اؼبتخصصة كتوضيح مقومات اعبذب اليت 
كاجتماعية ضمن الواحة كالكفيلة على التنمية السياحية خاصة الشبو الصحراكية كاليت ترتب  دبكاسب اقتصادية –تتوفر عليها اؼبدينة 

 التنمية الًتابية.
 الكلمات اؼبفاتيح:

 السياحة الشبو الصحراكية، التنوع البيولوجي، مقومات اعبذب، فجيج ، التنمية السياحية، السياحة اؼبتخصصة.
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Morocco has been betting on the tourism sector since the beginning of the current 

millennium to raise the country's economic and social development, by providing 

the appropriate conditions to attract significant numbers of tourists. To achieve this 

goal, Morocco is betting on its various tourist qualifications that emerge from the 

sea, through the mountain, and up to the desert. For these considerations, the 

tourism sector has begun to acquire great importance within the distinct economic 

activities of the field in the southeast, especially the oasis town of Figuig. 

The Oasis of figuig has a strategically geographical location that is characterized by 

its natural features such as sand dunes grouping, arid mountains, dry valleys, natural 

oases, and human aspect that are manifested in the semi-desert people‟s life style 

and culture that is in harmony with the nature of the desert. This interaction of 

humans and nature forms a peculiar pattern unlike the one in cities and countryside. 

In addition, it is also characterized by a high biodiversity represented in a group of 

plants and animals that live in an atmosphere of adaptation and adjustment. 

This article aims to build a ;model of development through semi-desert tourism or 

niche tourism and to clarify the attraction assets that the oasis has and which 

guarantees the development of tourism, especially the semi-desert one which is 

linked to economic and social grains within the territorial development. 

 

Keywords: 

Semi-desert tourism, biodiversity, attractions, Figuig, tourism development, nich tourism 

 ملضمت : 

عرفها العاَف منذ ظهور العوؼبة، ظهرت التكتالت االقتصادية الكربل ؼبواجهة تبعات العوؼبة يف ظل التحوالت االقتصادية اليت 
مشكلة قول اقتصادية متميزة، دبيزة اقتصادية كالصناعة ك التجارة ك السياحة...اليت تعترب ىذه األخَتة قاطرة للتنمية االقتصادية ك 

و من عالقات متداخلة، كقيمة مضافة للمنطقة اؼبعنية ابلسياحة، ك كاحة مدينة االجتماعية ك كبديل للنمو االقتصادم نظرا ؼبا تنسج
فجيج  ىي كاحدة من اىم اؼبناطق اؼبوجودة يف اعبنوب الشرقي اليت ربظى دبقومات سياحية كبَتة ، غالبا ما تكوف ؾبتمعة يف منطقة 

إذا ما استغلت ابلشكل اؼبطلوب. فاإلقليم  دية ك االجتماعيةكاحدة قادرة على اف تلعب دكرا فعاال يف الدفع بعجلة التنمية االقتصا
يتوفر على قطاعات منتجة ىامة يف مقدمتها القطاع السياحي الذم أصبح ينتعش يف السنوات األخَتة ليلعب دكرا فعاال يف الدفع 

كالطبيعية اؽبامة اليت يتوفر عليها اإلقليم، كاليت غَت أنو كرغم ىذه اإلمكاانت االقتصادية  .بعجلة التنمية االقتصادية كاالجتماعية ابإلقليم
سيتم التطرؽ إليها الحقا، فإف كثَتا منها مازاؿ يف حاجة إُف ؾبهودات ضخمة قصد تفعيلها كتثمينها ضمن خطة اقتصادية إقليمية 

اشية ك إنتاج كاغببوب، إضافة إُف مندؾبة. كما أف سنوات اعبفاؼ اؼبتتالية، أثرت سلبا على معظم األنشطة الفالحية كخصوصا تربية اؼب
 .تناقص اؼبخزكف اؼبائي السطحي كاعبويف كآتكل الغطاء النبايت
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سنحاكؿ يف ىذا اؼبقاؿ الوقوؼ على اؼبقومات اليت تزخر هبا كاحة مدينة فجيج، حيث سنتناكؿ أكال، اػبصائص العامة لواحة           
قومات اعبذب السياحي، ك يف األخَت، سندِف دبقًتحات لتنمية السياحة الشبة مدينة فجيج، ك سنخصص الفقرة الثانية إلبراز م

     الواحة.–الصحراكية أك السياحة اؼبتخصصة ابؼبدينة 

 

 تقدمي اجملاؿ ادلدروس: -1
 معطيات جغرافية: :1.1

( يف اؼبنطقة الشرقية. كىي تقع يف اؼبنطقة N ،01 ° 13 'W'07°  32يف أقصى جنوب شرؽ اؼبغرب ) 92تقع كاحة فجيج
كيلومًت عن العاصمة اإلقليمية   400كيلومًت عن عاصمة الوالية )بوعرفة( ، ك   100اجملاكرة مباشرة للحدكد اعبزائرية. تبعد فجيج 

ألطلس الصحراكم ، كيلومًتنا عن عاصمة البالد )الرابط( .من خالؿ موقعها على حدكد األطلس الشرقي الكبَت كا  850)كجدة( ك 
 فإف فجيج ىي جزء من الواحات القارية قبل الصحراء. 

 اٌشول١خ. اٌزم١َُ اإلكاهٞ ٌٍغٙخ ِل٠ٕخ فغ١ظ ػّٓ–ِٛلغ ٚاؽخ  :1اٌقو٠طخ هلُ 

(Source : Esri ; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation : BOUABID, 2021 
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 « [5115ّ-5401باالمازٌغٌة، ظهر أول مرة فً مؤلف تارٌخ االمازٌغ، للمؤرخ و الفٌلسوف العربً الكبٌر إبن خلدون]إسم فجٌج ،إفجٌج/غفٌٌف   

مالل تتكون فجٌج من عدة بلدات متماربة فً ما بٌنها مشكلة مدٌنة، و هً تعتبر إحدى أهم مدن الصحراوي بفضل بُعدها عن التل، فهً تتمتع بإست

   » تام
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 احلدود اجلزائرية ادلغربية : 0-1

مارس  18 93كاحة مدينة فجيج بعمق كىي اغبدكد اؼبغربية اعبزائرية. اليت أنشئت دبوجب اتفاقية لال مغنية أحد العناصر اليت سبيز
. ىذا اػب  اغبدكدم الذم يطوؽ مدينة كاحة فجيج من جهة الشماؿ ك الشرؽ على شكل  حلقة  من كادم زكزفانة ، كإُف 1845

يفصل ىذا اؼبساراغبدكدم بعد ذلك كاحة مدينة فجيج ، اليت تعترب مغربية ،  [.03اعبنوب تالؿ جباؿ اؼبلياس كزانكة ] اػبريطة رقم 
 .ئرعن قصر بٍت كنيف الواقع على اعبانب اآلخر من فبر جبل زانقة يف اعبزا

 : ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ، اٌؾلٚك اٌّغوث١خ اٌغٕٛث١خ اٌشول١خ . 2اٌقو٠طخ هلُ 

(Source : https://earthexplorer.usgs.gov/ ; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation : 

BOUABID, 2021  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
93
، إنهزم فٌها الجٌش المغربً وجدة من مدٌنةبالمرب  5244غشت أ 14 فً وفرنسا المغرب جٌوش عها الفرنسٌون،بعد معركة جمعتاتفالٌة وض 

 والنشاط االستٌطان والع الحسبان فً ٌأخذو الذي  ال  الفرنسٌون حدده الذي الترسٌمة فً مدٌنة مغنٌة بالجزائر، و علٌها تم على إثرها، ولعت المعاهد
 واحة مجموعةحددت ب ولكنها ، بوضوح محددة واحة أو منطمةك فجٌج تحدد لم، تارٌخًٌاو الوالع،  فًالذي تمٌزت به واحة مدٌنة فجٌج. لكن  الزراعً

 . صغٌرة دولة أو منطمة أو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 التضاريس:  2-1

تنتمي من حيث البنية االرضية إُف سلسلة جباؿ األطلس الكبَت  مًتنا، 930ك  850تقع كاحة مدينة فجيج على ارتفاع يًتاكح بُت 
ؾبموعة من اعبباؿ ربي  هبا من صبيع الشرقي. فبا يفسر تواجد العديد من اعبباؿ كاؼبرتفعات. ك توجد كاحة مدينة فجيج كس  

ـ( كامتدادىا الشرقي  1339تتشكل سلسلة اعبباؿ اليت ربي  بفجيج يف الشماؿ، من الغرب إُف الشرؽ، مركران جببل كركز ) اعبوانب،
ة جباؿ ـ(. على اعبانب اعبنويب سلسل 1000ـ( ، إُف الشرؽ قبد تالؿ ]زريكات[  سيدم عبد القادر ) 1168اُف جبل اغبيمر )

ـ( ، كىي منفصلة عن جبل اتغلة  1051ـ(، جبل زانكة) 1128منخفضة االرتفاع، سبتد من الغرب إُف الشرؽ: جبل ملياس )
 [3. ]اػبريطة رقم  ـ( عرب فبر زانكة الذم يبر من خاللو الطريق اؼبؤدم إُف اعبزائر 1117)

 

 

 ثال١ٍُ فغ١ظ ٚٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ  M.N.Tاالهرفبػبد اٌزؼبه١َ٠خ ّٔٛمط:3اٌقو٠طخ هلُ 

(Source : Esri ; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation : BOUABID, 2021  
 

 



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 236 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

لم
لم

 با
ت

طا
ال
الت

 

 االسنـــــــــــــــــــــــــــــــوات 

 مجموع التسالطات السنوية بمحطة فجيج
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 االسنـــــــــــــــــــــــــــــــوات 

 [سنوات5] مجموع التسالطات السنوية بمحطة فجيج 

 ادلناخ  1-4  
ملم. يتم توزيع ىذه الكمية من  185التساق  السنوم حواِف للتساقطات اؼبطرية اؼبتعلقة بواحة مدينة فجيج، فتبلغ متوس   ابلنسبة

شكل غَت متساكو للغاية. حيث عادة يبتد موسم التساقطات من شهر أكتوبر إُف شهر يناير، إبستثناء عامي التساقطات  ب
. كما يالحظ ىطوؿ األمطار بشكل كبَت خاصة يف شهرم أكتوبر كنوفمرب بينما يعترب يوليوز ىو أكثر شهور السنة 2018/2019
 ( ، لوحظت دكرات متقاربة من التساقطات. مت3)الشكل  2012 ك 2003بناءن على السجالت اؼبعركفة ، بُت عامي  .جفافا

 عامنا( من موقع  38) 2019إُف  1981ربميل بياانت درجة اغبرارة كالتساقطات  من 
viewer-access-http://power.larc.nasa.gov/data 

 .ِغّٛع اٌزَبلطبد إٌَٛٞ ثّؾطخ ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ  : 1 اٌشىً هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; Traitement : Excel,2013 

Réalisation : BOUABID, 2021 

 

 .َبلطبد إٌَٛٞ وً فٌّ ٍٕٛاد ثّؾطخ ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ ِغّٛع اٌز : 2 اٌشىً هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; Traitement : Excel,2013 Réalisation : 

BOUABID, 2021 

http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
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 انطُٕاث

 .١ٌٛ٠ٛى[ ثّؾطخ ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ -ِزٍٛؾ اٌزَبلؾ إٌَٛٞ]٠ٕب٠و : 3 اٌشىً هلُ 

 
(Source : http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; Traitement : Excel,2013 Réalisation : 

BOUABID, 2021  
 

مناخ كاحة مدينة  فجيج بكونو مناخ متوسطي قاحل . كما ىو اغباؿ يف التقسيم اؼبناخي للبحر االبيض أما من حيث اغبرارة، يتميز 
[. كما يبلغ 04ة مئوية ]الشكل رقم درج17.87درجة اغبرارة السنوية للمنطقة يبلغ متوس   ،(1939اؼبتوس  حسب)إمربجي ، 
درجة  2.80درجة مئوية يف شهر يناير إُف  0.47-درجة مئوية، ك تراكحت درجات اغبرارة من  11.19متوس  أدْف درجة حرارة 

ن درجة مئوية، ك تًتاكح درجات اغبرارة م  25.74مئوية يف نفس الشهرمن الفًتة اؼبذكورة . كما يبلغ متوس  أعلى درجة حرارة 
اُف  1981درجة مئوية خالؿ فصل الصيف حسب ما تغطيو االحصائيات من فًتة سبتد من سنة  38.65درجة مئوية اُف  34.55
[. سبثل ىذه التباينات اغبرارية اؼبوظبية كاليومية رىاانى مناخيا يؤثر بشكل سليب 05سنة ] شكل رقم  38أم ما يقارب  2019سنة 

 على الواحة اؼبدينة.
 .ِؼلي اٌؾواهح إٌَٛٞ ثّؾطخ ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ  : 4 اٌشىً هلُ  
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 انطــــــــــــــــــــــــُٕاث

 معدل الحرارة السنوي لمحطة فجيج

(Source : http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; Traitement : Excel,2013 
Réalisation : BOUABID, 2021 
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 .ِإشو اٌؾواهح اٌل١ٔب ٚ اٌؼ١ٍب ثّؾطخ ٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ : 5 اٌشىً هلُ 

(Source : http://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; Traitement : Excel,2013 Réalisation : 
BOUABID, 2021  

 

 :الوضع الدؽلوغرايف:5-1
، كقد مت  2004ك  1994٪. ما بُت سنوات االحصاء 1.2-تبايننا سلبينا سنواين بلغ حواِف  94شهد معدؿ النمو يف مدينة فجيج

يف اؼبائة. كما انتقل عدد السكاف بصورة منخفضة  من  1.44، مسجالن البفاضنا سنواين بنسبة  2014-2004إبرازه خالؿ العقد 
 .[2014ية للتخطي  ،.] اؼبندكبية السام2014نسمة عاـ  10872إُف  2004نسمة عاـ  12577

[2014اإلحصبء انؼبو نهطكبٌ ٔ انطكُٗ ]  
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بممرٌتها عدد كبٌر من النخٌل و النساء بها ٌحكن منسوجات إنها ثالثة لصور فً وسط الصحراء، ٌوجد « [ ،5142-5422] ٌمول لٌون االفرٌمً فً كتاب وصف إفرٌمٌا  -  

.و الرجال هنا أذكٌاء ، فبعضهم ٌتعاطى التجارة فً بالد الزنوج، و بعضهم ٌتوجه الى فاس صوفٌة رفٌعة و ناعمة تحسبها حرٌرا،تباع بإثمان مرتفعة جدا بمناطك المغرب كفاس و تلمسان
 للدراسة.

حطٕر ضبكُت  فجٛج يٍ 
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 الســـــنـــــوات

انطُٕ٘ بًحطت فجٛج ب  ٛ ؼه ن ا ب ٔ  ٛ ذَ ن ا انحرارة   يؤشر 

 الحرارة العلٌا الحرارة الدنٌا
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رٛى٠غ ؽغُ اٌَىبْ ثال١ٍُ فغ١ظ ٚٚاؽخ ِل٠ٕخ فغ١ظ، ؽَت اإلؽظبء اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚ :4اٌقو٠طخ هلُ 

  2014اٌَىٕٝ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Esri ; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation : BOUABID, 2021  

 

 

 واحة فجيج:–مقومات اجلذب السياحي مبدينة  -2
تعترب كاحة مدينة فجيج من أىم اؼبناطق السياحية ابعبنوب الشرقي اؼبغريب خاصة ابؼبناطق اعبافة، ؼبا تزخر بو من مؤىالت سياحية 

يكتشف عاؼبا فريدا يبزج بُت خضرة الباتُت ك الصحراء ك الثقافة ك ىذا ما جعل اؼبنطقة تشكل إحدل الوجهات ذبعل الوافد إليها 
 السياحية اؼبفضلة لدل ؾبموعة من السياح األجانب ك اؼبغاربة، هبدؼ االستكشاؼ أك الًتفيو اك العالج.
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 السياحيمدينة فجيج: رصيد ىائل للجذب –ادلؤىالت الطبيعية بواحة : 1-2
تعترب الطبيعة الوعاء الذم تتم فيو التفاعالت ك األنشطة ك اؼبؤثرات متبادلة  كلها بُت االنساف ك الطبيعة، ك سبثل عناصر أساسية        

 ك اليت يبكن إستثمارىا كمصدر أساسي من95الصحراكية ك اليت تعترب جزءا من السياحة البيئية اك السياحة الطبيعية، -للسياحة الشبو
 الواحية. ] اػبريطة[ -مصادر التنمية السياحية اؼبستدامة هبذه اؼبدينة

 : مناخ الواحة و اجلذب السياحي:  1-1-2
تتعدد عناصر اؼبناخ من حرارة ك رايح ك رطوبة ك تبخر ك سطوع مشسي. ك تعمل ىذه العناصر ؾبتمعة لتشكل ؾبموعة من اؼبؤىالت 

السياحة الشبو الصحراكية؛ فمناخ كاحة مدينة فجيج ينتمي اُف النطاؽ الصحراكم الذم يتميز  اعباذبة للسياحة. ك من ىنا تظهر أنبية
إبرتفاع درجة حرارتو صيفا ك قلة التساقطات خالؿ فصل الشتاء، فبا ينتج عنو ارتفاع يف عدد أايـ التشميس، ك ىذا ما يساعد كثَتا 

 اكية ك اؼبغامرين ك ابػبصوص من الدكؿ األكركبية،على ربقيق اعبذب السياحي ابلنسبة لعشاؽ األجواء الصحر 
  0202، ػًم يٛذاَٙ 0202أكخٕبر 02: يأخٕرحبٌ ػُذ شرٔق انشًص بٕاحت يذُٚت فجٛج  بخبرٚخ 0-1انصٕرحبٌ رلى 

 

 الغطاء النبايت ابلواحة ادلدينة :: 2-1-0
 بساتٌن النخيل -

إف العناصر اليت سبيز اؼبوقع ] الفجيجي[ ىي اؼباء ك األرض ك اؽبواء. كاحة تعرؼ منذ العصور القديبة ك قد أشار اليها اغبسن بن 
الوزاف يف مؤلفو القيم ]كصف إفريقيا[. ك  تتخد كاحة النخيل يف فجيج شكل قرص مرسـو بشكل تقرييب ربي  بو اعبباؿ من كل 

اء ك زبفف اغبرارة اليت اتيت هبا، فبالرغم من طابع القحولة الذم يغطي معظم أراضي كاحة مدينة ربميو من رايح الصحر -جانب
فجيج، فإهنا تعرؼ تنوعا ىاما يف غطائها النبايت، ك ىذا ما يزيدىا صباال ك ركنقاى، فبدكف النخيل، ال كجود للواحة ك بدكف لبل ال 

تنتشر بعض النبااتت اؼبتنوعة ك اؼبتأقلمة مع طبيعة اؼبناخ، ك  يكوف. ابؼبقابلأف يبكن ألم نشاط، سواء فالحي أك يف ميداف البناء 
 [2017ذلك عرب امتداد الواحة خصوصا يف األراضي يف  قدـ اعبباؿ ] نعيمة جلوؿ،
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دوحة، لطر خلٌف مصطفى غرابٌة، السٌاحة الصحراوٌة، تنمٌة الصحراء فً الوطن العربً، الطبعة األولى المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات، ال - 

 55،ص،5055
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  .: يُظر ػبو نٕاحت يذُٚت فجٛج ، يٍ يُطمت انجرف انًطهت ػهٗ لصر زَبكت2انصٕرة رلى 

  0212ََٕبر، ػًم يٛذاَٙ،

 
 واحة مدينة فجيج : مكمن أركيولوجي: : 3-1-0

 يوفر ؿبي  الواحة ؿبمية أركيولوجية كامنة، مازالت قيمتها َف تقدر على الوجو األكمل، رغم الدراسات ك نتائج األحباث اليت َف تنشر أك
ك الذم أكرثنا ماضيها نقوشا نشرت بشكل ؿبدكد؛ إذ تعترب كاحة مدينة فجيج ضمن الًتاب الشاسع االفريقي الشبو الصحراكم، 

صخرية ترجع يف غالب األحياف اُف الصيادين الرعاة غبقبة النيولييت. ك مدينة كاحة فجيج من بُت اعبهات األكثر غٌت ابلشواىد 
مة االركيولوجية؛ حيث إكتشفت هبا مواقع ربمل رسومات ك نقوشات صخرية منقوشة على ألواح اغبجر الرملي ، يف العراء أك اؼبرسو 
 على جدراف الكهوؼ تعود غبقب ما قبل التاريخ تركها السكاف القدامى.  تسمح لنا إبعادة بناء سلوكهم كحياهتم اليومية كمعتقداهتم

 كالبيئة اليت تطوركا فيها.
 

 : ؽّبه ٚؽشٟ ٚػالِبد كائو٠خ رؾذ ثطٕٙب2اٌظٛهح هلُ                         Dchiraفَّخ ٔؼبِبد ِّٕمخ ػٍٝ اٌغلاه اٌؼّٛكٞ ٌّٛلغ : 2اٌظٛهح هلُ       

Souce : L’art rupestre de Figuig et Ich (Maroc oriental): nouvelles données. The rock art of Figuig and Ich (Eastern 
Morocco): new data,Lemjidi Abdelkhalek1 , Aouraghe Hassan2 , Atmani Abderrahman3,2015 

 



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 242 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

 ات الرملية و ادلائية :: احلمام 4-1-2
تعد اغبمامات الرملية اك اؼبائية احدل اػبصائص العجبية اليت تتوفر عليها  كاحة مدينة فجيج، نظرا ؼبا تتوفر عليو من خصائص 

ابلنسبة ألمراض القصور الكلوم حيث تتقاطر  96استشفائية مرتبطة خصوصا آبالـ الظهر ك اؼبفاصل، ك اغبمامات اؼبائية ] البحبوحة[
غشت أفواج من اؼبرضى القاصدين  30يونيو اُف غاية  15على كاحة مدينة فجيج خالؿ فصل الصيف خاصة الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

لطريقة العالجية، سواء من اعبهة الشرقية أـ من ابقي جهات اؼبغرب ، ك ىي اؼبدة اؼبناسبة من حيث الظركؼ اؼبناخية ؼبمارسة ىذه ا
إال اف ىذا النوع من االستشفاء يبقى جد ؿبدكد ،ك ىذا ما يستدعي التفكَت يف إمكانية تطوير ىذا القطاع ك خصوصا اعبانب 

 اػبدمايت بتأىيل بنيات االستقباؿ ابلواحة اؼبدينة.
 

  

 

 

 ادلؤىالت الثقافية و الرتاثية و آفاؽ التنمية السياحية ::  0-0

كاؼبهرجاانت تزخر كاحة مدينة فجيج دبوركث ثقايف كبَت يبكن اف يشكل عرضا سياحيا، يف مقدمتها ]العادات كالتقاليد كالفلكلور 
،إذا ما حىسين استثمار ىذه اؼبؤىالت ابعتبار السياحة الشبو الصحراكية أك اؼبتخصصة مصدران أساسيان للتنمية الًتابية ابؼبدينة  97اؼبعربة[
 الواحة.
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المازٌغٌة ] تَبُِحبوْت[ معناه مكان ٌتجمع فٌه الماء،عبارة عن حمام تحت أرضً أو سطحً، هنان من هو مخصص لالستحمام سواء البحبوحة، با  

للرجال و النساء سواء فً فصل الصٌف أو فصل الشتاء، تٌعا لما ٌطرأ علٌه من تغٌرات فً حرارة المٌاه، و هنان كذلن من هو مخصص لغسل 
 الصوف و الزرابً .

97
دوحة، لطر خلٌف مصطفى غرابٌة، السٌاحة الصحراوٌة، تنمٌة الصحراء فً الوطن العربً، الطبعة األولى المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات، ال - 

 -21،ص،5055

 

: أؽل اٌطوق اٌؼالع١خ ثبٌوِبي اٌَبفٕخ7اٌظٛهح هلُ   

2019ٔٛٔجو،ػًّ ١ِلأٟ،  
  

: مغاسل مكشوفة متصلة بٌنابٌع، هنان 6الصورة رلم  

ة البحبوحة. عمل من تستغل للتداوي بفعل مٌاهها المعدنٌ

2019مٌدانً،نونبر،  
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المؤهالت السٌاحٌة بواحة مدٌنة فجٌج. : 1الخرٌطة رلم   

(Source : Esri ; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation, Images :BOUABID,Aôut-
septembre, 2020 

 

  و الالمادي و آفاؽ التنمية ادلستدامة:  الرتاث ادلادي:  1-0-0

ربتوم منطقة كاحة فجيج على تراث بيئي كحضرم كطبيعي فريد من نوعو يتكوف من القصور كالقصبات كاؼبساحات كاؼبواقع الطبيعية 
اؼبتخذة غبماية الًتاث اؼبادم كغَتاؼبادم للواحة ال تزاؿ ؿبدكدة ابلنظر إُف اإلمكاانت اليت يبثلها ىذا  اػباصة، ابستثناء أف اؼببادرات

الًتاث من حيث التطور الكبَت لألنشطة االقتصادية كالدخل اؼباِف كخلق فرص العمل ككعامل من عوامل التأثَت الثقايف كالسياحي ، 
 كدكلية. دبا يسمح إبدراجو يف إطار اسًتاتيجية التنمية للسياحة الثقافية. فإف ىذا الًتاث لو أبعاد كطنية كقارية 

 القصور: -

تنتمي فجيج، الواحة اُف ما قبل الصحراء للمغرب ك الواقعة ابعبهة الشرقية، اُف منطقة انتشار القصور ابلفعل فإف بنيتها التعمَتية 
[، من جهة 5ن سبعة صور: زانكة،لوداغَت،لعبيدات،أكالد اسليماف،ؼبعيز،اغبماـ الفوقآف، اغبماـ التحتآف، ] اػبريطة رقم تتكوف م

أخرل تنتظم ىذه القصور بدكرىا يف ثالث قصوريف كس  الصحراء حسب كصف ]ليوف االفريقي[، لعبيدات ، لوداغَت،أكالد سليماف، 
القصر األكؿ، ك أبعد شرقا اغبماـ الفوقآف ك اغبماـ التحتآف اللذاف يكوانف القصر الثآف،  ك ؼبعيز ك ىي قصور متجاكرة تشكل

  1الصورة رقم مًتا[ ] 30زانكة، يف اعبنوب، ىو قصر لوحده، يوجد يف األسفل ] إكبدار حبواِف 
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 مولع المصورالسبعة بواحة مدٌنة فجٌج :2الصورة رلم 

 
 

 يٕلغ انمصٕرانطبؼت بٕاحت يذُٚت فجٛج حٕزٚغ حجى انطبكُت ببنمصٕر. : 6انخرٚطت رلى 

 

 
 

كما اف القصر يف كاحة مدينة فجيج، ال يشَتفق  اُف ذبمع من األبنية، ك إمبا  اُف تنظيم أجتماعي ك سياسي دقيق، ككحدة ك عامل 
يف توحيد اعبماعات االجتماعية يف ما بينها بواسطة تقاليد، ك ركاب  عائلية، ك مصاٌف سياسية كاقتصادية. ك يتحدد القصر، من 

Source :BOUSSETA, Hind, 2013; Traitement : ArcGis 10.3©. Réalisation : BOUABID, 2021 
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لتشكل ، عرب عناصر دقيقة جدا، ك متكررة يهل التعرؼ عليها ] أبواب الولوج، اعبماعة ، ضباـ ، فرف...[ ك اليت تكوف، مع حيث ا
 األبنية ك الطرؽ النسيج اغبضرم للقصر.

 :االسوار و أبواب الولوج 

أمتار،  7الذم يصل ارتفاعها أحياان اُف  إبعتبار القصر قرية ؿبصنة، فإف قصور كاحة مدينة فجيج مرتبطة أبسوار  من الًتاب النيئ ك
ك أببراج للمراقبة ليس ؽبا طابع ابرز يف الفخامة ك التمثيلية ك إمبا زبتلف بشكل قاطع مع أبواب ابقي اؼبدف اؼبغربية، ك شكلها ىذا 

ينها، مشكلة ؾبموعة متصلة ك يًتجم ك ظيفتها ك دكرىا، كما اف جدراف ىذه االسوار ىي دبثابة جدراف خارجية للبيوت اؼبتصلة فيما ب
 غَت منقطعة، ك تبقى الفجوات الوحيدة ىي أبواب الولوج اُف القصر.

 : اجلماعة 

بعد ذباكز اؼبمر عبد االسوار، ندخل يف متاىات معقدة من االزقة الضيقة ك الدركب اؼبتعرجة ك اؼبتتالية: ك ىي طر تبدك ك كأهنا 
ك ذبعل منها الظركؼ اؼبناخية الصعبة مكاان متميزا لالجتماع ك االلتقاء اعبماعة، حيث تلتئم ؿبفورة يف اؼبنازؿ ك ىي غالبا مغطاة. 

 98ؿبكمة ربمل نفس االسم، ك اليت تضب  القضااي الداخلية لكل قصر، ىي كاحدة من ىذه األماكن.

ّ   23اٌظٛهح هلُ                  : أٍٛاه ِج١ٕخ ِٓ اٌزواة 9اٌظٛهح هلُ   بػخ ثمظو اٌؾّبَ اٌفٛلبٟٔ:رٛػؼ ِمو اٌْغ

 

 5059المصدر : عمل مٌدانً، غشت،                       ،5059المصدر : عمل مٌدانً، غشت    
 
 
 
 
 
 

                                                           
98

اإلشارة هنا أن هنان نوعان مختلفان من الجماعة داخل كل لصر، جماعة الكسور التً تجمع كل أرباب العائالت و تحل المضاٌا الداخلٌة و  : تجدر  

ط لضاٌا كل لصر. و جماعة كل لصر تتكون من ممثلً كل واحدة من الكسور، و تعنى بالمضاٌا المتعلمة بمجموع الواحة. و هنان نوع ثالث، ترتب
 اصاتها فً المضاٌا المائٌة و العمارٌة.إختص
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 :توضح المدخل الشرلً الى ممر الْجَماعة بمصر الحمام الفولانً 55الصورة رلم 

 5059المصدر : عمل مٌدانً، غشت،

 

عترب تثمُت الًتاث اؼبادم أحد أساسيات التنمية الًتابية يف اعبهة الشرقية بصفة خاصة، حيث يظهر الًتاث اؼبادم لواحة مدينة فجيج ي
على شكل قصور]صنفت اؼبدينة الواحة كًتاث كطٍت كيف القائمة اإلرشادية لًتاث على اؼبستول التعمَتم، من خالؿ التنظيم اجملاِف 

[ عرب اؼبنزؿ التقليدم ابلقصر، 6، الصورة رقم 2012مام  29اليونسكو سيكوف حجة لتنفيذ مشاريع إعادة أتىيل القصور، بتاريخ 
إذ يسمح ابستيعاب اغباجيات األساسية من سكن ك تربية ، كفق أساليب ابرعة يف التنظيم الفضائي؛ 99ك اؼببٍت دبواد ؿبلية ] اللنب[

اؼبواشي، ك جناح خاص للزكار، كما اف البناء يف الواحة فهو شهادة لتكيف ذكي مع كس  جد قاحل ك ىش ذم موارد ؿبدكدة، 
هبسدىا البناء التقليدم يعكس مهارات ساكنة الواحات يف ؾباؿ السكن ك تدبَت الفضاء. ك ىكذا يعد االستثمار يف ىذه األبعاد اليت 

 األخذ بعُت االعتبار شكل البناايت أثناء عمليات الًتميم حىت تتاح للسياح فرصة االطالع على حياة ساكنة الواحات.
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 النخٌل. اللبن، لبنة من طٌن، هو المادة األساسٌة للبناء فً فجٌج مع الحجارة و جدوع النخٌل و لاعدة سعف النخٌل ] الكرناف[ أرجل ثالثٌة لسعف - 
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 ،2012مام 14: مقتطف من اعبريدة الرظبية، مت إدراج قصور كاحة مدينة فجيج ضمن االاثر، بتاريخ 13الصورة رقم 

 اؼبصدر: الوكالة اغبضرية للجهة الشرقية، كجدة 

 

 
 : ما تبمى من المصور فً حاجة الى رد االعتبار51-51-54صور

 5059نونبر،  -عمل مٌدانً،غشت
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 ادلنتجات احمللية:  0-0-0

الفجيجي اُف اىتماـ متزايد، حيث يعترب إنعكاسان للثقافة احمللية ك صورة من صور اإلبداع ك االبتكار سباشيا مع –وبتاج اؼبنتوج الواحي 
طبيعة اؼبنطقة من جهة، ك كفرة اؼبنتجات احمللية الطبيعية من جهة أخرل، ابالضافة اُف يبكن إعتبارىا نقطة انطالؽ للتنمية احمللية ك 

عا لإلنتاج احمللي ؼبالو من مكاسب إنسانية ابلدرجة األكُف ك ىو ما بعترب احد العناصر األساسية للتنمية ك يف ىذا اإلطار ال تشجي
 حرج أف نشَت إبهباز إُف بعض اؼبنتجات احمللية ابلواحة ك اليت سبتاز بطابعها األصيل .] منتجات غذائية ؿبلية[ 

سبور،عسل ابلزعفراف اغبر،تعاكنية التوابل بواحة مدينة فجيج،  كسكس تقليدم،؛ت احمللية: بعض اؼبنتجا19-18-17الصورة رقم :
 2020شتنرب،-عمل ميدآف،غشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الطب  احمللي : 3-2-2
إضافة اُف التأثَتات يشكل الطبخ احمللي الفجيجي أحد مكوانت اؼبوركث الثقايف،ؼبا ىبتزنو من عادات ك تقاليد ترب  االنسنت ببيئتو 

اػبارجية اليت يبكن اف تلقاىا. ك ىكا سبكنت كاحة مدينة فجيج من اف سبزج بُت ؾبموعة من أمباط الطبخ ك زبلق لنفسها أكالت 
سبيزىا كجهواي ككطنيا. من اىم ىذه االطباؽ الفريدة من نوعها، زبتص هبا كاحة مدينة فجيج، الكسكس الفجيجي بصنفيو األكؿ 

ك ىو من االطباؽ احمللية، إذ يكثر عليو الطلب يف أايـ عيد األضحى ك   101أما الثريد 100ؼبوظبية ك الثآف مرفوؽ ابلكركرب.ابػبضر ا

                                                           
 .بالكرورب، ٌستخدم عند إعداد طبك الكسكسنبات من فصٌلة السبانخ، ٌدعى كذلن بالكرنب، عند اهل واحة واحة مدٌنة فجٌج ٌدعى  - 100
101

من  أول الثرٌد طبك فجٌجً معروف، كما انه معروف منذ المدم تبعا لما ورد عن هاشم بن عبد مناف، و الذي ٌنتسب الٌه الهاشمٌون ، و هو - 

 تأدمه الخبز ما إذا المجاعة لمومه سنة بمكة الثرٌد كانت لهشمه الخبز لعمل هاشم وأن تسمٌته عمرو أن اسمه كان ابن إسحاق مولٌأطعم الثرٌد بمكة 

 54/05/5055االطالع : تارٌخ. /https://ar.wikipedia.org/wiki: (الثرٌد هللا أمانة فذان بلحم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/.تاريخ
https://ar.wikipedia.org/wiki/.تاريخ
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خالؿ حفالت اػبطوبة الزفاؼ، ابإلضافة اُف طبق بػىرٍكيوكىشٍ 
ابإلضافة اُف خبز  اؼبهيأ ابػبضر على شكل قطع صغَتة ك اللحم. 102

[ك الشحم ك الفلفل اغبار ]أٍغريكـٍ نٍبصىٍل؛ ًميٍحًميحٍ  موركؽ جد رقيق يتم حشوه ابلبصل
103
. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :منتجات التمور:  2-0-0
أنبية كبَتة عند أىل فجيج )فكيك(، حيث تتميز كاحة مدينة فجيج، إبنتشار كبيَت لواحات النخيل، االمر الذم يؤكد ؼبا للنخلة من  

تعد اؼبورد األساسي بال منازع منذ أف بدأت اغبياة يف الواحة. فأكؿ ما يراه اؼبرء عند دخولو مدينة فجيج، غاابت من النخيل توحي 
  104خاصة من نوع أزيزا بوزيدللوىلة األكُف ابؼبميزة األساسية للمدينة : بلد التمر. كما توجد ابؼبدينة الواحة أنواع عدة من التمور 

 ذات اعبودة العالية. ] الصورة[
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ت خشنة تكون أخشن من فً شكل حبٌبادلٌك الصلب و ٌرش بملٌل من الماء السمٌد التملٌدي ، مصنوع من  فجٌجً معروف طبك  ْبْرُكوْكشْ :  

 خالل الٌوم الرابع من حفل الزواج .ى مع اللحوم والخضروات الموسمٌة العادي، تطه حبات الكسكس
103

و شحم الغنم،هذا و الخضر والبهارات من االطباق التملٌدٌة لمدٌنة فكٌن عبارة عن مورلات جد رلٌمة تكون محشوة بخلٌط من البصل مٌحمٌح  :  

 الطبك ٌكون عادة فً مناسبات الجنازة، حٌث ٌمدم مع الشاي و الزبدة و العسل و البٌض مع كأس من الشاي فً الٌوم الرابع من الدفن.
، تمتاز بنسبة متوسطة من السكر، ، أصبحت من اجود التمور فً المغرب تتمٌز بها واحة مدٌنة فجٌج تعنً اللون األخضر اللون باألمازٌغٌةتعنً  104

إحدى الرواٌات أنه عندما لدم مسؤول أمرٌكً الى المغرب، استمبله مسؤول مغربً و بالمناسبة لدم  لالتمور. تموموسم جنً  خاللٌكثر علٌها الطلب 
الذي كان ملما بجغرافٌة المغرب أن احسن  األمرٌكًالتمر و الحلٌب، فأخبره أن تمر المجهول هو من اجود التمور فً المغرب فأجابه المسؤول  له

 التمور هً ازٌزا الموجودة فً واحة مدٌنة فجٌج
 

: طبق من الكسكس التقليدم ابػبضر اؼبوظبية أك دبا يعرؼ 21الصورة رقم 
 . بٍ كري ري ابلكي 

  

١ُؼ اٌزم١ٍلٞ، أؽل أشٙو االؽجبق ثٛاؽخ ،  ؽجك ثووٛوش اٌزم١ٍلٞ: 23-22هلُ : ٌظٛهح ا ِّ ١ْؾ ِّ ؽجك اٌ
2019مدٌنة فجٌج، عمل مٌدانً،نونبر،  

: طبق الًتيد يف اؼبناسبات الدينية ، عيد األضحى أك 20الصورة رقم 
 حفل اػبطوبة أك عودة اغبجاج من رحلة اغبج.
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 مدينة فجيج-بوفقوس/األسفل: العصياف[  من أجود أنواع التمور يف واحة-:]يف األعلى على اليمٌن: أزيزا24صورة رقم  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرتاث الالمادي، مهارة و ثقافة قوية 3-2-2

كاألانشيد  ك االحتفاالت الدينية، تتمتع كاحة مدينة فجيج بًتاث ال مادم ىاـ، من تقاليد ك بفضل اؼبنتجات اغبرفية، كاألغآف  
أعراؼ ك فبارسات اجتماعية، تنبٍت عليها األكجو األساسية للثقافة اغبية: التقاليد الشفوية ك العادات ك اؼبوسيقى ك الرقص ك طقوس 

 : حة مدينة فجيجالزكاج من اىم مكوانت الًتاث الالمادم السياحي بوا

 طقوس الزواج:  -

زبتلف طقوس كعادات الزكاج يف اؼبغرب حسب التقاليد كاؼبوركث الثقايف كاالجتماعي لكل جهة كمنطقة، فيما تتشابو ىذه الطقوس 
 ابؼبنطقة الشرقية تقريبا ابلرغم من اختالؼ اؼبكوف الثقايف كعامل الوس  لكل منطقة على حدة.

غالبا داخل )القصور( مابُت عائالت مرتبطة بصلة القرابة، كيف حاالت قليلة يكوف مابُت أانس من كيكوف العرس دبدينة فجيج 
 )القصور( اجملاكرة. كأحياان أخرل يكوف الزكجاف من العائلة ذاهتا )أبناء عم، أبناء خاالت..(.
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اقة بُت عائلتُت. كيتم الزكاج يف سن مبكرة كيف حالة الزكاج بُت القصور اجملاكرة، يكوف غالبا زكاج مصلحة أك تتوهبا لعالقة صد
للجنسُت إذ يًتاكح مابُت اثٍت عشر كثالثة عشر سنة ابلنسبة للفتاة، كما بُت ستة عشر كشبانية عشر سنة ابلنسبة للفىت، ككي يتعرؼ 

 الزكج على خطيبتو البد من أف تدعوىا عائلتو لقضاء بضعة أايـ يف بيتها.

اج، يتم االتفاؽ على مقدار الصداؽ كاتريخ عقد الزكاج يف نفس اليـو الذم تتم فيو اػبطوبة، حيث كعن صداؽ العركس كموعد الزك 
 يتفق أكلياء أمر العركس كالعريس على صبيع لواـز اغبفل، كيتهيؤكف لشراء اؼبعدات كلواـز العرس .

ؿ اليـو األكؿ من االحتفاالت يف بيت العركس فبواحة مدينة  فجيج، غالبا ما يستمر العرس سبعة أايـ بلياليها. كيكوف العرس خال
حيث يتم إخبار صبيع فتيات عائلة العركس كذلك إلعالف يـو العرس عبميع الناس كتبليغهم بيـو اعبهاز )تويٍخسىايٍُت( كيـو الزفاؼ 

 ـ الضيوؼ.)أرىكهٍح( كعند عودهتم إُف منزؿ العريس يقيموف احتفاال صغَتا. كيتم يف ذات اليـو كبر هبائم إلطعا

أما اليـو الثآف فهو يـو )تيخسايُت( يف بيت العريس . كيف ىذا اليـو ينهض اعبميع ابكرا لتجهيز الغذاء، فتحضر النساء الشعَت 
 )ابلبوؿ( أما الفتيات فيقمن بتقطيع الكرنب )الكيريكرٍب( كوبملن جهاز العركس )مالبس ، أحذية، حناء، عطور، ذىب، فضة...(.

يتم اختيار فتاة من كل بيت من بيوت أقارب العريس، كذلك من أجل الذىاب إُف منزؿ العركس للعشاء الذم وبتوم كيف اؼبساء، 
ًليلىةي( كاثنيها عبارة عن ثريد ابللحم كالزبيب كاغبمص أما  اثلثها على ثالثة أطباؽ أكؽبا ىو عبارة عن التمر كاللنب مع اللنب اجملفف )الكى

 لحم فضال عن العسل كالزبدة.فهو عبارة عن الكسكس ابل

كبعد العشاءين يقمن بتزيُت العركس، كذاؾ بطلي يديها كرجليها ابغبناء كبعد ذاؾ يتهيأف الحتفاؿ صغَت تتخللو زغاريد كرقص كغناء 
 خاص دبنطقة فجيج يسمى )أٍكرىاٍر(.

يز أكلة الكسكس. كيف اؼبساء، هبتمع الرجاؿ مباشرة كيف اليـو الثالث، كىو يـو الزفاؼ )أرىكهٍح(، تستيقظ النساء ابكرا كعادهتن لتجه
 بعد صالة العشاء لتناكؿ كجبة العشاء. كيقوموف بعدىا بتجهيز الشام كشربو.

كعند االنتهاء من تناكؿ كجبة العشاء، تذىب الفتيات إُف بيت العركس مرفوقات ابؽبتاؼ كالزغاريد طواؿ الطريق. كعند كصوؽبن، 
عريس مع النساء من أىل العركس يف )صارام( كيقمن ابحتفاؿ خاص يتمثل يف إمساؾ ثالث أك أربع فتيات ذبتمع النساء من أىل ال

 ب "بندير" فيما تقـو إحداىن ابلنقر عليو كتغٍت أيضا أغاف خاصة بيـو الزفاؼ كىذا ما يعرؼ ابلطارة.

ء كحليها ؾ)اللويز( من الذىب اػبالص كيستغرؽ ىذا حواِف نصف ساعة، يف حُت تكوف العركس جاىزة يف مالبسها البيضا
 ك)الدماًف( لنقلها من بيتها إُف بيت زكجها يف غيابو. كذبتمع كل النساء ما عدا أـ العركس كبعض النساء اؼبتقدمات يف السن.
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اؼبنزؿ،  كعند كصوؿ العركس إُف عتبة ابب بيت عريسها،ً أتيت أـ العريس كأتخذ بيدىا اليمٌت كتضرب بيدىا سبع مرات على ابب
 كىذا يدؿ على الًتحيب ابلعركس اعبديدة.

كبعدىا يدخل اعبميع إُف اؼبنزؿ مرافقُت العركس إُف غرفتها كقبل دخوؽبا يتكرر نفس الشيء يف ابب غرفتها )أم أتخذ يدىا اليمٌت 
كأتيت أـ العريس كترش كتضرب بيدىا سبع مرات على ابب الغرفة(. كتدخل العركس كذبلس فوؽ سريرىا ككجهها مغطى ب)غبافها( 

 فوؽ رأسها الشعَت كالقمح سبع مرات. كتقـو أـ العريس إبعطاء العركس السمن كالعسل بيدىا اليمٌت ثالث مرات.

كذبلس مع العركس أحد من قريباهتا )أختها أك خالتها...( بينما ذبلس الفتيات األخرايت يف غرفة أخرل كيرقصن كيزغردف ... أما 
  حفلهم ابعبوار حىت مطلع الفجر.الرجاؿ فيستمركف يف

ٍجرىا نىٍصباىٍح أك قصعة الصباح(، يعد أىل العركس الكسكس كالثريد يف الصباح، كأيخذكنو إُف منزؿ  كيف اليومُت الرابع كاػبامس )اتى
العركس بعدىا لباسا يكوف العركسُت، فيما تذىب عائلتا العريس كالعركس يف اليـو السادس )اغبزاـ( إُف بيت العريس للغذاء. كترتدم 

لونو مغايرا لألبيض، كيتم اختيار طفل من عائلة العريس يرب  ؽبا حزاما يف بطنها كسبنحو العركس يف اؼبقابل حفنة فبلوءة ابؼبكسرات 
 )اؼبخل (، كتقـو إحدل النساء بتوزيع ابقي اؼبكسرات على ابقي النساء كالفتيات.

كالصداقة(، فتقيم عائلة العريس مأدبة عشاء، يدعى إليها صبيع أفراد العائلتُت. كتتضمن أكلة العشاء  أما يف اليـو السابع )إسباـ القرابة
الكسكس ابللحم كالزبدة كالعسل كاللنب. كبعد العشاء يتم ذبهيز الشام كالكاكاك. كيقاـ احتفاؿ ربضره أـ العركس اليت ال تزكر ابنتها 

 ة استمرت سبعة أايـ بلياليها.إال يف ىذا اليـو الذم يكوف ختاما لفرح

 ] ادلعيقات و االكراىات[. السياحة الشبو الصحراوية: عنصر أساسي للتثمٌن و حتقيق التنمية الرتابية  -3

على الرغم من اإلمكاانت السياحية الكبَتة لواحة مدينة فجيج ، من خالؿ التوفرعلى مواقع سياحية مثَتة لالىتماـ ، فضالن على 
الصحراكية ك الشبو الصحراكية اليت من احملتمل أف تثَت اىتماـ السائحُت احملتملُت ، إال أف القطاع غائب سبامنا يف خصوصيات البيئة 

اُف جانب إمكانية جد ؿبدكدة ، كما أف  ، البٌت التحتية الفندقية القليلة اؼبوجودة بعيدة كل البعد عن تلبية معايَت اؼبهنة اؼبدينة؛ حيث 
اؼبدينة ىي  مدينة فجيج -ىذا الغياب لو تداعياتو على اػبدمات السياحية األخرل، حيث كاحة .بقى جد متواضعةاػبدمات اؼبقدمة ت

 الوحيدة يف اؼبغرب اليت ال تفتقد اُف مرشدين سياحيُت ؿبًتفُت ، ابستثناء األشخاص الذين يتطوعوف للعب دكر اؼبرشد.
الواحة ك -ب التغلب على ؾبموعة من االكراىات اليت تعآف منها اؼبدينةمدينة فجيج، كج-ك لتحقيق إقالع سياحي دبنطقة كاحة

 اؼبتمثلة يف :
الواحة اليت تضم أحد عشر فندقنا فق  غَت مصنف ابستثناء فندقُت، فضال -ضعف البٌت التحتية السياحية يف اؼبدينة -

 105شطة سياحية.عن مساكن سياحية، كأماكن زبييم، كقرية عطالت كاحدة فق  َف ربقق حىت اآلف أن
                                                           
105 KASSOU , Khalid, 2019,l’émigration internationale et ses impacts socio-spatiaux sur la ville oasis de Figuig(Maroc oriental),thèse de 

doctorat, Faculté des Lettres et Sciences Humains, Université Mohammed le Premier, Oujda,p,145-146 
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يعترب عدـ كجود عالمات تدؿ على كجود مواقع ذات أنبية سياحية كاترىبية عائقنا أماـ السائحُت الذين قد يفوتوف  -
األمر نفسو ينطبق على الفنادؽ كاؼبطاعم اليت غالبنا ما تتجاىل ىذا اعبانب اإلعالٓف  اعبذابةفرص زايرة األماكن 
 يف كاحة مدينة فجيج. الالفتات بطريقة احًتافية إقبازؼبنشآهتا حيث ال يتم 

اؼباىرة كارتفاع تكلفة التوصيالت ابلشبكة اليد العاملة مشكلة األرض ، كعدـ كجود منطقة صناعية ، فضالن عن قلة  -
  .الكهرابئية

لذين كلدكا كنقص التدريب كاإلشراؼ كخاصة أكلئك ااؼبهاجركف اؼبنحدركف من كاحة مدينة فجيج اُف التأىيل يفتقر  -
مدينتهم األصل مع العلم أف ىذه اؼببادرات االستثمارية تكوف إُف الكثَت من اغبافز لالستثمار يف  بلداف اؼبهجريف 

على غرار االستثمار يف القطاع  لالستهالؾ كاالستثمار يف العقارات كالقطاع الزراعيفق  ألسباب عاطفية أك 
 السياحي.

 . صحراوية بواحة مدينة فجيجمقرتحات تنمية السياحة الشبو ال -2

سبثل السياحة نشاطا أساسيا نظرا آلاثرىا اؼبباشر على القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حيث تعترب  -
السياحة من أسرع الصناعات العاؼبية، ابلنظر ؼبا ربققو من مداخيل زبلف فرص التشغيل اؼبباشرة ك الغَت اؼبباشرة. ك 

مدينة فجيج حبكم موقعها اؽبامشي ك ؿبدكدية إمكاانهتا ال توفر لشباهبا الفرص الالزمة لتحقيق –من الواضح اف كاحة 
طموحاهتم اؼبستقبلية، ك ابلتاِف فهناؾ ضركرة ملحة للبحث عن اإلجراءات األكثر مالءمة لتلبية اغباجيات، ك تبقى 

مدينة فجيج - اؼبؤىالت اليت كىبتها الطبيعة لواحةالسياحة الشبو الصحراكية اػبيار األساسي ك االسًتاتيجي ابلنظر اُف
دبناظر طبيعية ك نقوش صخرية متنوعة، يف حُت أف اتريخ اؼبدينة قد ترؾ ترااث ثقافيا ىاما . ىذاف العامالف يشكالف 

لي، قد ابلشكل الذم يبكن يف ربريك عجلة االقتصاد احمل اؼبدينة، ك إف مت إستغالؿ ىذه اؼبؤىالت–ثركة شبينة للواحة 
 الواحة على سبيل اؼبثاؿ:-تعترب عامال من عوامل جاذبية اؼبدينة

تراث اترىبي كمعمارم كأثرم ذك قيمة ثقافية عالية. تراث التخطي  اغبضرم الطويل كالتقاليد اؼبعمارية ابستخداـ اؼبواد  -
 كالتقنيات احمللية.

جد كاؼبقابر كاؼبعبد اليهودم ككنيسة القديسة آان كآاثر اؼبرابطُت اؼببآف األثرية الفريدة من نوعها: اؼببآف الرائعة مثل اؼبسا -
 كالبواابت ك الساحات

اغبفظ التارىبي للبقااي االستثنائية اليت سبثل اليـو موارد الًتاث اؼبادم. أنبية معمارية كأثرية: أسوار كبَتة ، أسوار ، أبراج  -
 حواتت الصخرية.مراقبة ، مساجد ، أضرحة ، قنوات رم ... انىيك عن اؼبن

الواحة عدة موارد ك خدمات من شأهنا أف نسهل عملية االستقطاب -الصحراكية ابؼبدينة-يتطلب قباح السياحة الشبو -
 الواحة من ضمنها : -السياحي  للمدينة
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ذه السماح للسياحة احمللية ابالستفادة من احملفزات اؼبنصوص عليها يف فقرات االسًتاتيجية اليت تنص على تركيز ى ←
اإلجراءات على اؼبناطق األقل مبوا كهتدؼ إُف تشجيع االستثمار كالسياحة ، كيف ىذا السياؽ ، دعم اؼبشاريع الصغَتة 

 كاؼبتوسطة القائمة من خالؿ :
←  
العمل على إنشاء بنية ربتية مالئمة لإليواء يف اؼبدينة قادرة على تشكيل عامل جذب للمواطنُت اؼبغاربة يف اػبارج كخاصة  ←

 [1.] اعبدكؿ رقم 2020أطفاؽبم يف إطارتنفيذ اؼبشاريع اؼبربؾبة يف إطار إسًتاتيجية 
←  
 دمج كاحة مدينة فجيج يف الدكائر السياحية اليت زبدـ اؼبناطق اعبنوبية الشرقية كالشرقية من اؼبغرب؛ ←
←  
 [1إنشاء أنشطة ترفيهية متنوعة الستكماؿ البنية التحتية للسياحة.] شكل رقم  ←
←  
 مواقع ذبارية صغَتة مرتبطة بسياحة األعماؿ؛إنشاء  ←
←  
 العمل على تطوير القطاعات االقتصادية التقليدية كاؼبنتجات اليت تصنعها، كإنشاء مؤسسات لتوزيع كتسويق ىذه اؼبنتجات. ←
أنشطة  ُف تعزيزتنفيذ عمليات الصيانة كاغبماية للًتاث العمرآف كالتارىبي للمدينة كتشجيع تقوية كإنشاء اؼبشاريع اؽبادفة إ ←

 سياحة الواحات.
اعبنوبية الغربية، ؼبا ؼبثل -تطبيق ما يسمى بنموذج ؿباكر الواحات بُت الواحات اؼبوجودة على طوؿ الواجهة اعبنوبية الشرقية ←

 ىذه احملاكر من أنبية كاضحة يف رب  مدف الساحل دبدف الداخل، كرب  مدف اعبباؿ دبدف األقاليم اجملاكرة. من خالؿ أربع
 [.7مراكز رئيسية تنتمي اُف الواحات اؼبغربية ما قبل الصحراكية ] خريطة رقم 
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 : ّٔٛمط ٌٍّلاه اٌٛاؽبرٟ فٟ اٌغٕٛة اٌشولٟ ٌٍّغوة.7فو٠طخ هلُ 

(Source : Esri ; Agence de l’oriental en collaboration avec PNUD, page, 92,2003. Traitement : ArcGis 

10.3©. Réalisation : BOUABID, 2021 

ربط فيما بينها طرؽ رئيسية، بوسعها اف تؤمن خدمات للبنية السياحية ما قبل طاطا[ اليت ت-زاكورة-مرزوكة-] فجيج 
الصحراوية،و تنطلق من ىذه الطريق الرئيسية سلتلف طرؽ االخرتاؽ ضلو ادلدف الواحات، اليت ذلا خاصيات سلتلفة من أنواع 

درعة بٌن ورزازات و زاكورة، و  مسار مدىش على طوؿ وادي أربعة: طريق ضيقة و ذات منعرجات بٌن اترودانت و طاطا،
مدينة  -طريق ذو إػلاءات لتافياللت بٌن الراشيدية و مرزوكة، و مسار مستقيم على اذلضاب القاحلة بٌن بوعرفة و واحة 

 فجيج.
بوعرفة أو ما يعرؼ بقطار الصحراء، يف أفق تفعيل احلياة -تفعيل اخلط السككي الرابط ما بٌن مدينة وجدة ←

 [16-15اايت سياحية و اقتصادية و اجتماعية.] الصورة رقم االجتماعية و لغ
 

: ػّبي ٠ؾبٌْٚٛ ئىاؽخ اٌوِبي ػٍٝ اٌقؾ اٌَىىٟ، اٌواثؾ  ِب ث١ٓ ِل٠ٕخ ٚعلح ٚ  26-25اٌظٛهح هلُ     

 اٌشول١خ.-ِل٠ٕخ ثٛػوفخ . ػٍٝ ؽٛي اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ
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 فٙ ٔاحت يذُٚت فجٛح 0202إضخراحٛجٛت : انًشبرٚغ انًبريجت فٙ إطبر  21رلى انجذٔل 

 اٌّشوٚع اٌغّبػخ اٌَّزٙلفخ
اٌزىٍفخ ث١ٍّْٛ 

 كهُ٘

 فغ١ظ

 30 "ثٕبء ٚرأ١ً٘ اٌمو٠خ ا١ٌَبؽ١خ "صّبْٔٛ

ئٔشبء ِزؾف ٚاؽخ ِؾٍٟ ثٙلف ؽ٠ًٛ 

 اٌّلٜ ٘ٛ ئٔشبء ِزؾف ٚؽٕٟ
02 

ئػبكح رأ١ً٘ ٚرط٠ٛو اٌّّواد اٌّزظٍخ 

 ثبٌّٛالغ ا١ٌَبؽ١خ
02 

ِٕيال لل٠ّب ٌالٍزمجبي  20ٚرط٠ٛو رأ١ً٘ 

 ا١ٌَبؽٟ
04 

 ثٛػوفخ

 30 ٔغَٛ 4أشبء فٕلق 

 30 ٔغَٛ 3ئٔشبء فٕلل١ٓ 

 - رفؼ١ً ِطبه ثٛػوفخ

 9 أشبء ِٕطمخ اٍزمجبي ١ٍبؽٟ

 02 ئٔشبء اٌزق١١ُ ػجٛ ٌىؾً

ئٔشبء ٔيي ١ٍبؽٟ ث١ئٟ ػٍٝ ػفبف ٍل 

 ف١ظفط
03 

٠ؼُ  خئٔشبء ٔيي ١ٍبؽٟ ىهاػٟ ثبٌؼوع

 ٚؽلح ٍى١ٕخ 15

 

02 

0212 ،ػًبنت فجٛج ببٕػرفتانًصذر:   
 

 

 

الشركة اؼبغربية للهندسة السياحية،  اؼبصدر:مداخلة ألنس الدمغي ربت عنواف ] تنمية اؼبنتجات السياحية اؼبتخصصة[، كزارة السياحة، بتعاكف مع
 2009الداخلة،فرباير،
 
 

 ضٛبحت انطٛراٌ

انًؼبنجت ببنًٛبِ 

 انًؼذَٛت.

انًؼبنجت ببنريبل 

 انطبخُت.

انطٛبحت انطبٛؼٛت ٔ 

 انًغبيراث

انصحٛت انطٛبحت  

انكٕٓف ٔانطٛبحت •

 انجٕفٛت

 انحذائك انطبٛؼٛت•

. انبحٛراث ٔانطذٔد •

 ٔانبرن

ٔاكخشبف  انًشٙ•

 انصحراء

 

صحرأٚت-انطٛبحت انشبّ  

 انمفس ببنًظالث•

 انطٛراٌ انشراػٙ•

ػهٗ  انمفس انًظهٙ•

 انًٕالغ انببَٕرايٛت

 

فٙ ٔاحت يذُٚت فجٛج حطٕٚرْب ًٚكٍ انخٙ نهطٛبحت انًخخهفت األشكبل ٕٚضح: 6شكم رلى   
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:فبرّخ   
مدينة فجيج دبثابة منتوج سياحي اثنوم، تظل رىينة ابلتدفقات السياحية اؼبتوجهة كبو اؼبدف ك –من خالؿ ما تقدـ، مازالت كاحة 

لغياب تدفقات سياحية مستقلة ك اثبتة. لذا  الواحات األخرل كما اف الطابع اؼبوظبي ك الدخل الضعيف للفنادؽ ىو أتكيد إضايف
أضحى حاليا إختيار مبوذج تنموم مالئم للتنمية اؼبستدامة ذات الدفع الذايت مبٍت على إستعماؿ ك إعادة االعتبار ك تثمُت العناصر 

السياحي من خالؿ  الطبيعية ك الثقافية لواحة مدينة فجيج ، أيخد بعُت االعتبار خصوصيات اؼبنطقة، من خالؿ تنويع العرض
 مضاعفة مناطق التخطي  السياحي.

 الئؾخ اٌّواعغ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ: -

، اػبطوط التوجيهية إلعادة االعتبار للقصور، ككالة اعبهة الشرقية بتعاكف 2003فجيج ك منظومة اؼبدف الواحات للمغرب،  -
 .92-92مع برانمج األمم اؼبتحدة للتنمية ،ص 

السياحة الصحراكية، تنمية الصحراء يف الوطن العريب، اؼبركز العريب لألحباث ك الدراسات  ، 2012،خليف مصطفى غرابية -
 -بَتكت  239-238-86،االسًتاتيجية، ص

-347، كاحة فجيج: التحوالت اجملالية ك السوسيوثقافية، دراسة سوسيولوجية ك أنثركبولوجية، ص،2018جلوؿ، نعيمة، -
 االداب ك العلـو اإلنسانية، كلية االداب ك العلـو اإلنسانية، كجدة،، أطركحة لنيل الدكتوراه يف 349-350

مداخلة ألنس الدمغي ربت عنواف ] تنمية اؼبنتجات السياحية اؼبتخصصة[، كزارة السياحة، بتعاكف مع الشركة اؼبغربية  -
 .2009للهندسة السياحية، الداخلة،فرباير،

 الئؾخ اٌّواعغ ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ: -

- BENCHERIFA, Abdelatif et POPP, Herbert, 1992, L‟oasis de Figuig Persistance et 

changement, p,18, publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-

Rabat 

- KASSOU ,Khalid, 2019, l‟émigration internationale et ses impacts socio-spatiaux sur 

la ville oasis de Figuig (Maroc oriental), p, 145-146, thèse de doctorat, Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines, Oujda. 

- Janty,GWENAËLLE,2015, les enjeux de la préservation eu du développement d‟un 

payasage culturel.la cas de la palmeraie de l‟oasis de Figiug (Maroc), ,p,41-42,thèse 

de doctorat en géographie, Université Paris Diderot Paris 7 

- https://www.almaghreb24.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D ربه٠ـ 

. 0201فبراٚر  12االطالع ػهٗ انًٕلغ   

- Haut  Commissariat  au Plan: Recensement  Général  de  la  Population  et  de l‟Habitat 

2014. Royaume du Maroc. Haut-Commissariat au Plan, Direction Régionale de 

l'Oriental. 

- https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ربه٠ـ .2021ِبهً  18االؽالع ػٍٝ اٌّٛلغ    

- BOUSSETA, Hind, 2013, Le développement de l‟oasis de Figuig à travers la valorisation 

de ses potentialités,p,31, Mémoire de fin d‟études, Ecole Nationale D‟architecture, Rabat. 

 
 

 

https://www.almaghreb24.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%25D%20تاريخ
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/تاريخ
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 البيئية للسياحة الشاطئية واستدامتهااألبعاد 
 دراسة حالة دلصيف مجصة السياحي جبمهورية مصر العربية

 سامي أبو طالب جاد                                                     أؽلن السيد ادلعداوي                
 ابحث أكادؽلي إبدارة التعاوف الدويل                                   استشاري اإلحصاء ونظم ادلعلومات اجلغرافية           

 مصر -جامعة ادلنصورة  –ادلملكة العربية السعودية                    مركز تقنية االتصاالت وادلعلومات  –جامعة ادللك سعود       
            samigad75@gmail.com                                           drmaadawy@yahoo.com 

 
 ادللخص:

تناكلت الدراسة اؼبقومات البيئية للسياحة الشاطئية دبصيف صبصة السياحي؛ يف إطار اؼبوقع، كمظاىر السطح، كالشواطئ 
كاؼبناخ، كأتثَت ذلك على مكوانت العرض السياحي؛ من حيث مرافق اإليواء السياحي، كاؼبناطق الًتفيهية، كالطاقة السياحية، 

للطلب لنفوذ اإلقليمي اإلستيعابية، كما مت دراسة أبعاد الطلب السياحي؛ كفقان للخصائص االجتماعية كاالقتصادية للسائحُت، كا
السياحي، كاعتمدت الدراسة على اؼبنهج اإلقليمي كاألصوِف كالرفاه االجتماعي، كما استخدمت بعض األساليب الكمية 

مفردة،  358كالكارتوجرافية، كبرامج نظم اؼبعلومات اعبغرافية، ابإلضافة إُف الدراسة اؼبيدانية لعينة من السائحُت بلغ حجمها 
 البيئة تلوثاؼبشكالت البيئية اليت تواجو السياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي، كمنها  كتوصلت الدراسة إُف كجود بعض

، كزحف الكثباف الرملية، كالبفاض مستول النظافة، كحددت الدراسة أبعاد االستدامة البيئية الشاطئ ية، كتغَتات خ الشاطئك  البحرية
يع اؼبنشآت السياحية ابالذباه غرابن، كإنشاء مرسى لليخوت يف بوغاز للسياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي، يف ضوء توس

صبصة يف الشرؽ، كزراعة حزاـ أخضر من غاابت األشجار يف اعبنوب، كتوجيو االىتماـ ابألنشطة الًتفيهية كالثقافية، كاؼبواقع األثرية 
 لتنويع اؼبنتج السياحي الذم يقدمو مصيف صبصة السياحي.

 مصيف صبصة السياحي. -التنمية السياحية اؼبستدامة  –اإلدارة البيئية  –: السياحة الشاطئية الكلمات ادلفتاحية
Abstract: 

The study dealt with the environmental constituents of beach tourism at Gamasa tourist 

resort. In terms of location, landform features, tourist beaches, climate, and the impact on the 

components of the tourism supply; In terms of tourist accommodation facilities, recreational 

areas, and absorptive capacity. The dimensions of tourism demand have also been studied; 

According to the socio-economic characteristics of tourists and the regional influence of the 

tourist demand. The study relied on the regional, fundamentalist and social welfare approaches, 

as well as some quantitative and cartographic methods, and GIS programs have been used, in 

addition to the field study of a sample of 358 individual tourists. The study found some 

environmental problems facing beach tourism in Gamasa Tourist Resort, including pollution of 

the marine and coastal environment, shore line changes, sand dune encroachment, and low level 

of cleanliness. The study determined the environmental sustainability of beach tourism in 

Gamasa tourist resort, in light of the expansion of tourist facilities in the west, the establishment 

of a yacht anchor in Gamasa Boghaz in the east, the cultivation of a green belt of tree forests in 

the south, and the directing of interest in recreational, cultural activities, and archaeological sites 

to diversify the tourism product provided by Gamasa tourist resort. 

Key words: Beach Tourism - Environmental Management - Sustainable Tourism 

Development - Gamasa Tourist Resort. 

mailto:samigad75@gmail.com
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 ادلقدمة:
كيرم أصحاب النظرة  السياحي، عد السياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت تعتمد علي ؾبموعة من عوامل اعبذبت

كتوجيو االستثمارات كبو بعض اؼبناطق؛ فبا يسهم يف نوعنا من التوازف التنموم بُت أقاليم الدكلة، ربقق ة يالسياحالتنمية االقتصادية أف 
كيكوف لو أتثَت إهبايب على  ،تنشي  اغبركة السياحية؛ دبا يدعم قطاع السياحةعن طريق لق اؼبزيد من فرص العمل هبا، ىبك  ،تنميتها

من مكاف إقامتهم إِف مكاف تنتج ظاىرة السياحة عن انتقاؿ األفراد ، ك (Li; et.al., 2016, p.298)ككل   التنمية االقتصادية
 ,Ramadan)أك األنشطة اليت تغطيها  ،كالتحركات اؼبكانية ،الوقتك السياحة حسب النوع، كيتم تقسيم  ،آخر هبدؼ الًتكيح

2003, p.151) يتمثل يف  كاليت تظهر يف مب  تركوبي ،علي السياحية الداخلية يف مصيف صبصةالنشاط السياحي ، كيعتمد
كربقيق الراحة النفسية كاعبسدية،  ،إِف احملافظة علي صحة اإلنسافكىى أحد أمباط السياحة الًتفيهية اليت هتدؼ  ،السياحة الشاطئية

تعد السياحة الًتفيهية أىم أمباط السياحة ، حيث ( 187ص ، 2002)العتييب،  كذلك عن طريق التحرر من ركتُت العمل اليومي
 اؼبقاصدسياحة االصطياؼ على الشواطئ كاؼبناطق الساحلية، كاليت يعترب كاحدة من بصفة أساسية على  كتقـوالداخلية يف مصر، 

 يف كالتحسن السيارات، ملكية يف اؼبستمر النمو كيعد ،(Hall, 2001, p.601)األسرع مبونا يف صناعة السياحة اؼبعاصرة 
 إِف للتوجو األفراد تدفع ىذه العوامل كمثل الًتفيهية،السياحة  كبو األفراد دفع يف سببان  الفراغ؛ يف أكقات كالزايدة الطرؽ، شبكات

(، غَت أف تنمية السياحة الشاطئية يف مصيف صبصة 165، ص2005األسبوع )الديب،  هناية اؼبقاصد السياحية الشاطئية يف
كراحة أكرب  ،ل توفَت حياة أفضلة كاحملافظة عليها من الفناء كالتلوث، كذلك من أجيابؼبوارد البيئالسياحي هبب أف تتم يف إطار العناية 

إف فهم العالقة اؼبشًتكة بُت (، كما 20، ص2021ة )اؼبعداكم كعبدالرحيم، ىف إطار مفهـو التنمية السياحية اؼبستدام ؛للسائحُت
، حيث تتميز العالقة بُت السياحة كالبيئة (Andrew, 2008, p.24)السياحة كالبيئة مهم لًتكيب النشاطات السياحية 

 .بشكل كامل كاألنظمة اغبيوية اليت تقدمها الطبيعية كاحملافظة عليهاالبيئية ضماف استمرارية العناصر ، لبادلية كالتداخلابلت
 مشكلة الدراسة: -

تتبادؿ األبعاد البيئية كالسياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي التأثَتات؛ فمن انحية تسهم اؼبوارد الطبيعية يف تنمية 
السياحة الشاطئية، إال أف اإلفراط يف اعبذب السياحي بشكل يفوؽ الطاقة االستيعابية للشواطئ؛ ينتج عنو مشكالت بيئية هتدد 

ل كالنشاط السياحي يف حد ذاتو، السيما يف ظل الظركؼ البيئية اليت ربي  ابؼبصيف السياحي، كاليت استدامة اؼبناطق الساحلية، ب
يف إطار قانوف ضباية البيئة  ؛اإلطار التشريعي يف مصر األنظمة اؼبتعلقة ابآلاثر البيئية للسياحةتتسم ابؽبشاشة البيئية، كمن مث فقد حدد 

كىو ما انعكس على تقدـ مصر يف  ،ـ2002( عاـ NEAPالبيئية الوطنية ؼبصر ) ـ، ككذلك خطة العمل1994( لسنة 4رقم )
( 121ـ، مقارنة ابؼبركز )2015( عاؼبينا يف عاـ 77( مركزان، لتحتل اؼبركز )44مؤشر االستدامة البيئية لتنافسية السياحة كالسفر )

مؤشر اؼبوارد الطبيعية لتنافسية ( عاؼبيان يف 100اؼبركز )يف أتيت مصر  ، غَت أف ضعف اؼبتابعة اؼبستدامة؛ جعلـ2013عاؼبينا يف عاـ 
التنمية ؛ فبا يشكل ربداين أماـ (World Economic Forum, 2015, pp.18-19)ـ 2015السياحة كالسفر عاـ 

عاد البيئية يف اؼبستدامة للسياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي، كمن مث يتمحور التساؤؿ الرئيس للدراسة حوؿ: كيف تسهم األب
 تنمية السياحة الشاطئية دبصيف صبصة السياحي؟ كما أكجو استدامتها؟
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 أىداؼ الدراسة: -
 ربديد اؼبقومات البيئية للسياحة الشاطئية دبصيف صبصة السياحي. – 1
 التعرؼ على مكوانت العرض السياحي دبصيف صبصة السياحي. - 2
 السياحي.معرفة خصائص الطلب السياحي دبصيف صبصة  - 3
 إلقاء الضوء على اؼبشكالت البيئية اليت تواجو السياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي. - 4
 ربديد أبعاد االستدامة البيئية للسياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي. - 5
 منهجية الدراسة: -
اختص اؼبوضوع بدراسة مصيف صبصة السياحي احملدد حبدكد إدارية كاضحة، مع الًتكيز على  ادلنهج اإلقليمي: -1

العوامل البيئية، كجوانب العرض كالطلب السياحي اؼبؤثرة يف السياحة الشاطئية، بصورة تؤكد على اؼبنظور اإلقليمي للتنمية السياحية 
 كالبعد اإلقليمي للحركة السياحية. اؼبستدامة؛ يف ضوء خصوصية العوامل اؼبكانية اعبغرافية،

الذم يقـو علي دراسة األسس كاؼببادئ اليت تتحكم يف صناعة السياحة، يف ؿباكلة لفهم العوامل  ادلنهج األصويل: -0
 للتنفيذ. اؼبؤثرة يف النشاط السياحي، كدراسة اؼبعوقات اليت تعًتض التنمية السياحية اؼبستدامة، مع ؿباكلة إهباد اؼبقًتحات القابلة 

البيئية اليت تواجو السياحة الشاطئية يف مصيف كاؼبشكالت  ىف معرفة أكجو القصورمتمثالن  :منهج الرفاه االجتماعى - 2
 .ككيفية معاعبتها عن طريق الوصف كالتفسَت كالتقييم كالتقؤف صبصة السياحي،

اؼبئوية، كاؼبعدالت لتوضيح العالقات الذم استخدـ يف جدكلة البياانت، كاستخراج النسب  األسلوب الكمي: -2
 . (SPSS, V.24, Excel xp)كاالرتباطات يف صورة مبسطة، ابستخداـ الربامج اغباسوبية مثل 

 .ArcGIS, 10.3متمثالن يف إنتاج اػبرائ  ابستخداـ برامج نظم اؼبعلومات اعبغرافية  األسلوب الكارتوجرايف: -2
على عينة من السائحُت اؼبًتددين على مصيف  ستبيافاستمارات اال توزيع خالؿ: من أسلوب الدراسة ادليدانية – 2

 (.1ـ ملحق )2019س عاـ بُت شهرم يونيو كأغسط( 358مفردة، )استجاب منها  360السياحي، كاليت بلغ حجمها  صبصة

 ادلقومات البيئية للسياحة الشاطئية مبصيف مجصة السياحي: –أواًل 
من أىم العوامل اؼبؤدية لقياـ السياحة كازدىارىا، كمن مث تشكل السياحة صناعة  ؛بعناصرىا اؼبختلفة البيئيةتيعد اؼبقومات 

، كتتمثل (313، ص2010قاعدهتا البيئة الطبيعية، كبنياهنا االقتصاد، كؿبركها اإلنساف، كرائدىا اؼبتعة النفسية كالذىنية )اعبوىرم، 
 صيف صبصة السياحي فيما يلي:أىم اؼبقومات البيئية للسياحة الشاطئية دب

 ادلوقع اجلغرايف: – 1
يقع مصيف صبصة السياحي يف الطرؼ الشماِف الشرقي من مركز بلقاس، أحد مراكز ؿبافظة الدقهلية بشماِف صبهورية مصر 

 دالسياحي مقصمصيف صبصة (، كيبثل 1مشاالن، شكل ) 31 26شرقان مع دائرة عرض  31 32العربية، عند إلقاء خ  طوؿ 
عند مصب تقع  "،ديصا"عبارة عن قرية صيد صغَتة تسمي يف السابق اؼبصيف  كقد كاف ،يف ؿبافظة الدقهلية كؿاعبذب السياحي األ

يف مطلع يف مصر حركة االصطياؼ  بزكخكعند  ،( 219ص ،2005، حسن)" صبصةالكلمة إُف "كمنها ربورت "، بسنديلة" ترعة
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 ويولي 28اؼبصور بتاريخ  ؾبلةكرد ذكر مصيف صبصة يف ، حيث ألثرايء مركزم بلقاس كشربُتكمصيف   عرفت صبصة ؛القرف العشرين
يقضي معظم أايـ الصيف يف صبصة علي شاطئ البحر األبيض يف مقابلة كاف ابشا ف مأما سعادة سيد البدركا"، ـ1944عاـ 
اؼبطل علي  صة السياحي يف ىذا اؼبوضعمصيف صبقرار بتأسيس ـ صدر 1962، كيف عاـ ( 51ص ،2001 ،)عبد الرسوؿ "بلقاس
شر علي طوؿ تكتن ،عن القلب القدٔف بعيدان  ةفوؽ عقدة قديب تنشأالشاطئية اليت كسرعاف ما تنمو اؼبدف البحر اؼبتوس ، ساحل 
القرف مشاِف مصر خالؿ اليت ظهرت يف  ،أصبحت مدينة صبصة من اؼبدف اليت يطلق عليها مدف االصيطاؼ مثكمن  ،الشاطئ
 .العشرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اؼبوقع الفلكي كاعبغرايف ؼبصيف صبصة السياحي1شكل )

كقد استفاد مصيف صبصة من موقعو اعبغرايف على الطريق الساحلي الدكِف، الذم يرب  بُت موانئ البحر اؼبتوس  )بورسعيد 
اإلسكندرية(، فبا جذب عمليات التنمية كاألنشطة السياحية، فضالن عن االستفادة من اعببهة البحرية علي ساحل البحر  –دمياط  –

لمزيج التسويقي يف ل اؼبشكلةعترب اؼبوقع من أىم العناصر يحيث اؼبتوس  يف دعم األنشطة الًتكوبية، السيما السياحة الشاطئية، 
سهم يف التأثَت علي سلوؾ السائح احمللي ت ؛اؼبقومات السياحيةكتوافر ف سهولة الوصوؿ إِف اؼبوقع أ ابإلضافة إِف ،السياحة الداخلية

ن وافديال السائحُتارتفاع نسبة ( 2( كالشكل )1) من اعبدكؿ، كيالحظ (264ص ،1998)الًتكستآف،  كبو السياحة الداخلية
 اعبماعيةالسياحية كالرحالت  ،الوسيلة اؼبفضلة يف اؼبسافات الطويلة ألهنا ،%37.7ابستخداـ اغبافالت بنسبة )من عينة الدراسة( 

كمراكز  ية،ة كالًتكوبيغراض السياحاألترتفع كثافة استخداـ اغبافالت يف حيث  ،أك اغبافالت العامة ،اليت تنظمها النقاابت العمالية
 ظاتأف القرب النسيب حملاف اؼبيدانية ن الدراسةكما تبُت م ،(178ص ،2011، الزككة)مزاكلة األنشطة الرايضية مثل الشواطئ 
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%( 22.1%( كاألجرة بنسبة )23.5اػباصة بنسبة ) اتكاف العامل الرئيسي الدافع الستخداـ السيار   ؛الغربيةدمياط ك الدقهلية ك 
على ـبتلف رة سيا 224عمل بو حواِف يف صبصة ت لسيارات األجرةوجد موقف عاـ ي حيث ،من تلك احملافظات للسائحُت الوافدين

من قد أكضحت عينة الدراسة ك كمناطق اإلرساؿ،  صبصة صيفمبُت اغبركة السياحية انتقاؿ  سهولة يتضحىذا  ىكعلاػبطوط، 
 .%5.8أف سهولة اؼبواصالت ربتل اؼبرتبة الثامنة من بُت عوامل اختيار اؼبصيف بنسبة السائحُت 

 ـ2019عاـ السياحي ؼبصيف صبصة السائحُت كسيلة كصوؿ  (1)جدكؿ 

 %النسبة ادلئوية  العدد الوصوؿ وسيلة

 37.7 135 احلافالت

 23.5 22 سيارة خاصة

 22.1 79 سيارة أجرة

 16.8 60 أكثر من وسيلة

 %100 358 اإلمجايل

كسيلة الوصوؿ ؼبصيف صبصة عاـ  (2) شكل                يدآف  اؼب الستمارة االستبياف SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخداـ برانمج اؼبصدر: 
 ـ2019

 مظاىر السطح: – 0
للتنمية  اؼبالئمة للمواقع السياحية؛ لكوهنا من احملددات الرئيسة الدراسات يف كبَتة أنبية مظاىر السطح دراسة تكتسب
(، كهبتمع يف 283، ص2017منطقة )الركاندزم،  ألية السياحية اعباذبية من قوة يزيد األرض سطح أشكاؿ السياحية، فتنوع

مصيف صبصة السياحي عددان من ظاىرات سطح األرض الطبيعية، اليت كاف لبعضها أتثَتان إهبابيان على السياحة الشاطئية، مثل السهل 
 ة, كالسبخات. الدلتاكم, كخ  الساحل، كالشواطئ الرملية، بينما كاف لبعضها األخر أتثَتات سلبية، مثل الكثباف الرملي

 السهل الدلتاوي: - أ

يقع مصيف صبصة السياحي يف مشاِف دلتا النيل، لذا فالسمة الغالبة علي السطح ىى االستواء، مع اذباه االكبدار بب ء من 
ـ فوؽ مستول سطح البحر، مع كجود بعض اؼبناطق اؼبرتفعة 1اعبنوب صوب الشماؿ، حيث يبلغ متوس  منسوب سطح األرض 

ـ فوؽ مستول سطح البحر، كاليت تعرؼ ابألكواـ )العواِف(، كيتخذىا السكاف احملليوف كمكاف للسكن اؼبؤقت، أك 4-1قليالن بُت 
إلقامة اؼبقابر يف منأل عن اؼبياه اعبوفية, كربصر ىذه االرتفاعات بينها "اؼبواطي" عند منسوب صفر تقريبان؛ اليت ربوم السبخات 

ليت كاف هبلبها هنر النيل قبل بناء السد العاِف, فضالن عن ضعف التيار اؼبائي البحرم, كقلة اؼبد اؼبلحية، كقد ساعدت كثرة الركاسب ا
كاعبزر يف اؼبنطقة الساحلية، كضحولة اؼبياه جبوار الساحل، علي سرعة تكوين شاطئ السهل الدلتاكم، كمبوه كتقدمو علي حساب 

 سة أنشطة السياحية الشاطئية.(، مشكالن منطقة مالئمة ؼبمار 64، ص2010البحر )جودة, 
 خط الساحل: –ب 

يطل مصيف صبصة السياحي علي البحر اؼبتوس  بساحل يبدأ من اغبدكد الشرقية حملافظة الدقهلية عند مصب مصرؼ مبرة 
كم، مع مالحظة االستقامة النسبية ػب  الساحل، فقد 7.5)حبر بسنديلة(, كيبتد غرابن حيت منطقة صبصة الصناعية، بطوؿ حواِف  2
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كىي مناطق  -أحد معاَف شاطئ صبصة الرسويب-" Ahoalsالساحل ظاىرة "األقاصَت  ، كما يرتب  خب  0.99بلغ مؤشر التعرج
، 1988تًتسب فيها الرماؿ الطينية كالناعمة كاػبشنة بفعل التيارات اؼبائية؛ مكونة أكوامان رسوبية تتسم بضحالة أعماقها )اؼبرغٍت, 

 (، فبا أدل إُف مالءمة خ  الساحل للسياحة الشاطئية.58ص
 باف الرملية:الكث –ج 

يبتد نطاؽ صغَت من الكثباف الرملية ىف جنوب صبصة، كىو يعترب جزء من الكثباف الرملية اؼبمتدة علي ساحل الدلتا بُت 
(. كقد نشأت ىذه الكثباف نتيجة لفًتة 835، ص1994فرعي دمياط كرشيد، كاليت يطلق عليها صحراء مصر الشمالية )ضبداف, 

ؽ.ـ(، كمن اؼبرجح أف ركاسب الكثباف الرملية  10 – 12الشماِف أثناء العصر السبيلي األعلى ) اعبفاؼ اليت شهدىا ساحل مصر
قد اشتقت من أحد أفرع النيل القديبة اليت كانت تتوس  الدلتا، كيعرؼ ابلفرع السبنتيٍت، كيقع مصبو عند فتحة حبَتة الربلس )علي, 

بُت الكثباف اؽباللية، كاؼبركبة، كجدير ابلذكر أف خلو ىذه الكثباف من الركاسب  ة(، كتتنوع أمباط الكثباف ابؼبنطق113، ص2003
اليت تساعد علي سباسك الكثباف، كاغبد من حركتها؛ فبا أدل إُف كثرة تعرض  ةالبحريةَف يع  الفرصة لوجود اؼبواد الكلسية الالضب

 (.1مصيف صبصة السياحي ألخطار حركة الرماؿ، صورة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ذبدد اؼبياه يف سبخات جنوب صبصة2( فشل اغباجز الصخرم يف زحف الرماؿ جنوب صبصة       صورة )1ة )صور 

 السبخات: –د 
السبخات عبارة عن أراضي منخفضة اؼبنسوب تعلوىا األمالح، كتتشكل ربت ظركؼ مناخية جافة أك شبو جافة مع 

رب مصيف صبصة السياحي بعض األراضي منخفضة اؼبنسوب، كالقريبة اقًتاب منسوب اؼباء اعبويف من السطح، كيوجد يف جنوب كغ
من منسوب اؼباء الباطٍت، كتعرؼ ؿبليان ابسم السياحات, كىى تعد من النوع اؼبتجدد ألهنا تنشأ مع غمر مياه اؼبد البحرم العاِف 

اؼبياه؛ تتبخر اؼبياه، كتزداد نسبة اؼبلوحة،  اؼبصاحبة للعواصف، أك مع سقوط األمطار، أك ارتفاع مستوم اؼباء الباطٍت، كمع اكبسار
كتنمو بعض النبااتت اؼبلحية، لذا يصعب إقامة اؼبنشآت السياحية يف ىذه اؼبناطق، أك زراعتها، كيبكن االستفادة منها اقتصاداين عن 

 (.2طريق استخدامها يف استخراج األمالح، أك تربية األظباؾ صورة )

                                                           
  اقًتاب القيمة من الواحد الصحيح على االستقامة دؿ، كي100 ×مؤشر التعرج = الطوؿ الفعلي/ طوؿ اػب  اؼبستقيم. 
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 الشواطئ الرملية السياحية: –2
( أف اؼبصيف يضم 3االكبدار اؽبُت، كيالحظ من الشكل )ك  ،ابلرماؿ الناعمة واطئ السياحية يف مصيف صبصةتسم الشت

 ىي: السياحية ك ؾبموعة من الشواطئ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (google earth, 2021)اؼبصدر:                              

 صبصة السياحي ( صورة جوية لشواطئ مصيف3شكل )
حىت شارع مدخل )حبر بسنديلة(  2ـ من مصب مصرؼ 750 تساعكاب ،ـ500يبتد ؼبسافة شاطئ شجرة الدر:  -أ
ان سياحيان الذم يعد مزار  ،شتهر بوجود لساف صبصة البحرميك  ،لمصيف قبل ربديثولاؼبوضع القدٔف يقع ىذا الشاطئ قبالة ك  ،اؼبصيف

 %من مساحة اؼبصيف. 10.4ىذا القطاع ثل يب، ك سائحُتلل ان همم
 17.5 ىذا القطاعساحة مالسابق حىت شارع إدارة اؼبصيف، كتبلغ  الشاطئيقع إِف الغرب من شاطئ ابن لقماف:  -ب

 ة للشركات كاؽبيئات اغبكومية. يبو التجمعات اؼبصيف كتًتكز ،اؼبصيف مساحة% من 
% من 15.2كيبثل  ،ـ450تبلغ  ةحبري بواجهة ، السوؽ الفرعوٓفشارع إدارة اؼبصايف حىت يبتد منشاطئ الفردوس:  -ج

 كسنًتاؿ ،طفاءكحدة اإلك  ،كنقطة الشرطة القديبة ،مثل إدارة اؼبصيف األساسيةاػبدمات القطاع  اضم ىذيمساحة اؼبصيف، ك 
 .(3شهَت، صورة )ككازينو النخيل ال ،كجزء من القلب التجارم للمصيف ،الرئيسي االتصاالت
 

  
 
 
 
 

 كثبان رملية

 سبخات
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 ( اؼبمشى السياحي بشاطئ العاشر من رمضاف4صورة )            ( كثافة صفوؼ الشماسي بشاطئ الفردكس3صورة )  
% من مساحة اؼبصيف، 18.3 ، كيشكلـ480بواجهة حبرية ؼبسافة يقع غرب الشاطئ السابق، كيبتد  شاطئ آموف: -د

التجارم كشارع السوؽ  ،اؼبالىي اؼبلحقة بفندؽ آموف بو توجدحيث السياحي، القلب النابض ؼبصيف صبصة القطاع  اثل ىذيبك 
 .كؿبطة الصرؼ الصحي ،بنهاية الشارع موقف السيارات كاألتوبيسات، كما يقع كالسينما ،الرئيس

 15) االمتداد اعبديد للمدينةيبدأ  حيث ،من شاطئ آموف حىت هناية اؼبصيف يبتد غرابن  شاطئ العاشر من رمضاف: -ىػ
، كاؼبخيمات الصيفية ، كيشتهر بوجود اؼبعسكرات(4صورة ) ـ1500إذ تبلغ كاجهتو البحرية  ،اطئ اؼبصيفو عد أطوؿ شكي ،مايو(

 مثل السَتؾ القومي.   ؛يضم مناطق ترفيهيةكما كالقرل السياحية،  
 ادلناخ: - 2
لألنشطة السياحية الًتكوبية، حيث يتحدد من خالؽبا طبيعة  ضركراين  عد دراسة األحواؿ اؼبناخية السائدة يف اإلقليم أمران ت

(، كيؤثر 173ص  ،2002السياحة اؼبراد تنميتها كتسويقها، كاألمباط السياحية اؼبالئمة للمناخ، كأنسب األكقات للقياـ هبا )العتييب، 
مت االعتماد على متوس  بياانت   ، كقد(Martin, 2005, p.571)السياحية  اؼبقاصديف قرارات السائحُت بشأف ربديد مكاف 

 (.2جدكؿ ) كل من ؿبطة دمياط يف شرؽ مصيف صبصة، كؿبطة بلطيم يف غربو،
 ـ2018-2000( اؼبتوسطات الشهرية للعناصر اؼبناخية يف مصيف صبصة السياحي للمدة 2جدكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ـ2018-2000، متوس  ؿبطيت دمياط كبلطيم، للمدة اعتمادان علي بياانت اؽبيئة العامة لألرصاد اعبوية الباحثُتاؼبصدر: من إعداد 

 ساحل لوقوعو علي( نظران 4شكل ) ؛طر معتدؿ اغبرارةفبكشتاء  حار رطب،بصيف السياحي صبصة  صيفيتميز مناخ م
يف  النسبية ترتفع معدالت الرطوبة كما درجةـ، 30.9 إُف أغسطس شهر يف العظمى درجات اغبرارةحيث ترتفع البحر اؼبتوس ، 

 إُفخالؿ الفًتة من يونيو  75(بلغ اؼبعامل 106) Thomـولتاغبرارة قرينة  كبدراسة ،%76-70شهور الصيف لتًتاكح ما بُت 
توس  اؼبعامل م بلغ (؛3جدكؿ ) (107)يف غَت راحة. كابستخداـ معامل بركدة الرايح السائحُت% من 50سبتمرب، كهبذا يكوف كبو 

                                                           
. 15) س + ص ( + 0.04معامل الحرارة والرطوبة  ) ح.ر ( =   (1)  

(.55ـ  55ص ص ، 2001 الدٌب،و عبد الحكٌم) = درجة حرارة الترمومتر المبلل ص  ارة الترمومتر الجاف،حٌث س = درجة حر   

(
107

33)- الحرارة درجة( 10.5)- الرياح سرعة(برودة الرٌاح =( 100 (.55ـ  55ص ص ، 2001 الدٌب،و )عبد الحكٌم   
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فصلي الشتاء كالربيع يقعاف ضمن النطاؽ الدافئ, أما فصلي الصيف كاػبريف أف  يتضحك ، يدؿ علي سيادة اؼبناخ اغبار ؛ فبا94
 ر الرطب خالؿ أشهر االصيطاؼ.اسيادة اؼبناخ اغبيشَت إُف  فبا ،يقعاف ضمن النطاؽ اغبارف

اعبسم كالوس  الذم  حرارة بُت ية احمليطة الوصوؿ إِف حالة االتزافوباكؿ جسم اإلنساف يف حالة اختالؼ الظركؼ اؼبناخك 
ؼبدم  Adolph"(108)قرينة أدكلف " كبتطبيق, ابلضيقاإلنساف  تشعر التعرؽإال أف زايدة  ،زايدة إفراز العرؽ ، عن طريقيعيش فيو

أكثر من  ,مصيفي بلطيم كدمياطتفاع معدالت التعرؽ خالؿ فصل الصيف يف بسبب زايدة التعرؽ؛ تبُت ار شعور اإلنساف ابلضيق 
نسبيان،  كزايدة معدؿ الراحة ،ميزة تنافسية من حيث البفاض اإلحساس ابلضيق اغبرارم لألخَتعطي (؛ فبا أ4جدكؿ ) صبصة مصيف
يسمح فبا  ؛مع خ  الساحلاليت تعامد  دبصيف صبصةاذباه الشوارع  عن فضالن  الشمالية السائدة،بحرية البركدة الرايح بسبب 

من الدراسة اؼبيدانية أف عامل اؼبناخ قد تبُت ك ، ىبفف من حدة اإلجهاد اغبرارم كىذا عمرانية،كهتوية الفراغات ال ،ابخًتاؽ الكتلة اؼببنية
 %.9بنسبة  على مصيف صبصة أييت يف اؼبرتبة السادسة من حيث أسباب الطلب السياحي

 السياحي صيف صبصةدب( نتائج معادلة بركدة الرايح 3)جدكؿ

 معامل الربودة سرعة الرايح درجة احلرارة الفصل

 157 3.7 12 الشتاء

 100 3.7 21.5 الربيع

 21 3.0 02 الصيف

 91 3.4 21.5 اخلريف

 94 3.5 22.3 ادلتوسط

 ( منحٌت اغبرارة كالرطوبة يف مصيف صبصة4شكل )           اعتمادان علي بياانت اؽبيئة العامة لألرصاد اعبوية الباحثُتاؼبصدر: من إعداد 

 مصايف صبصة كبلطيم كدمياطالنهار كالليل يف  أثناءعرؽ )جراـ/ ساعة( لإلنساف ت( كمية ال4) جدكؿ

 احملطات
 
 الفصوؿ

 دمياط بلطيم مجصة
كمية العرؽ 

 هناراً 
العرؽ كمية 
 ليالً 

كمية العرؽ 
 هناراً 

كمية العرؽ 
 ليالً 

كمية العرؽ 
 هناراً 

كمية العرؽ 
 ليالً 

 -153.8 137.8 -181.1 109.1 002 - 22 الشتاء

 17.8 318.2 -5.6 293.6 22.2 - 022.2 الربيع

 283 597 232.3 543.7 22 221 الصيف

 158.2 457.6 127 433 22.2 - 022.2 اخلريف

 22 222.0 22.0 222 22 - 002 ادلعدؿ العاـ
ـ، كبياانت صبصة  2018-2000، ؿبطة دمياط كبلطيم، للمدة اعتمادان علي بياانت اؽبيئة العامة لألرصاد اعبوية الباحثُتاؼبصدر: من إعداد 

 متوس  حملطيت دمياط كبلطيم.
 العرض السياحي مبصيف مجصة السياحي: –اثنياً 

                                                           
(.33 -)ت 33+ 400معدل التعرق )جرام/ساعة( فً اللٌل=  ، و(33 -)ت 41+ 520ساعة( فً الشمس= ( معدل التعرق )جرام/108)  

  (.250ص ,2004 ،: ت = درجة حرارة الهواء بالدرجة المئوٌة. )طلبةحٌث أن     
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، كيتمثل العرض السياحي يف مصيف السلع االقتصادية اؼبعتمدة علي مبدأ العرض كالطلبإحدل تعد ظاىرة السياحة تعد 
 صبصة فيما يلي:

 اإليواء السياحي: – 1
الستيعاب  ان السياحي كافي اإليواءكلما كاف فاػباص، أـ العاـ سواء  ،السياحي مرافق اإليواءتتأثر اغبركة السياحية حبجم 

 ،2002 السياحي )صباؿ الدين، علي زايدة العائدانعكس ذلك حجم اغبركة السياحية, ك زاد ، كلما ُتحئأعداد كبَتة من السا
 (:  5اعبدكؿ )إُف مبطُت خاص كسياحي،  يف مصيف صبصةالسياحي  مرافق اإليواءقسم نتك  ،(34ص

 ـ2019السياحي عاـ  صبصة صيفيف م السياحي أنواع اإليواء( 5) جدكؿ

 % سرير/ يـو اإليواء أشكاؿ ظلط السكن

 النمط اخلاص
 22.2 02222 سكنية فيالت

 12.2 2222 سكنية عمارات

 يالنمط السياح

 10.2 2222 معسكراتسليمات و 

 2.2 2222 السياحية القرى

 1.1 202 السياحية الفنادؽ

 2.2 0212 زلدد غًن

 122 22222 اجلملة

 ـ.2019ؾبلس مدينة صبصة, بياانت غَت منشورة,  الباحثُت اعتمادان علي من إعداد اؼبصدر:

 ظلط السكن اخلاص: -أ
ستخدـ يف %( اليت ت53.5) السكنية دبا يبلكو من الفيالت ،الطاقة االيوائية ابؼبصيفمن  %(73)يبثل ىذا النم   
تستخدـ  %( اليت19.5)العمارات السكنية  العرضهبذا ذبمع بُت السكن اػباص كالسكن السياحي, مث يليها يف ك  السياحي،اإلهبار 
 %.4.6, كمن خالؿ عينة الدراسة كيجد أف من أسباب الطلب السياحي كجود مسكن خاص بنسبة السياحي لإلهبار

 السياحي:  ظلط اإليواء -ب
 ،الفنادؽاؼبخيمات كاؼبعسكرات، كالقرل السياحية، ك  كيشملالسائحُت،  يقصد بو السكن اؼبخصص بصفة رئيسة إليواء

 ، كيبكن تقسيم ىذا النم  إِف: دبصيف صبصة السياحي اإليواء أمباط% من صبلة 21م ىذا النم  يضك 
تستوعب  كحدة سياحية، 1016 كتضم، (% من الطاقة االيوائية7.5)أربع قرم : كيبلغ عددىا القرى السياحية -

أتيت قرية جزيرة الورد يف اؼبرتبة األكِف من حيث ك يف منطقة العاشر من رمضاف،السياحية القرل  ، كتًتكزمن الطاقة االيوائية%( 7.5)
ربتل قرية الزىور اؼبرتبة ، ك لبنك اؼبصرم اؼبتحدل فهى اتبعة ؛, كسبثل أحد أمباط االستثمار السياحي(6جدكؿ ) اؼبساحة كعدد الوحدات

, كتعترب من العالمات ثةأتيت قرية عثماثوف يف اؼبرتبة الثالك ،كتتميز بوجود مناطق ترفيهية مثل السَتؾ القومي، كالسوؽ التجارمالثانية، 
 .. مث أتيت القرية الفرعونية يف اؼبرتبة األخَتةسياحية كثالثة مطاعم ،كمسرح ،كسينما ،هبا ضباماف للسباحة يوجد اؼبميزة للمصيف حيث
 ـ2019صبصة عاـ يف  لقرل السياحيةابتوزيع العددم كالنسيب للمساحات كعدد الوحدات ( ال6جدكؿ )

 % عدد الوحدات % 0ادلساحة ـ القرية
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 31.5 320 34.0 22222 الزىور

 22.6 230 29.8 56000 عثماثوف

 33.5 340 34.6 65000 جزيرة الورد

 12.4 126 1.6 3024 القرية الفرعونية

 122 1016 100.0 188024 اجلملة

 ـ.2019ؾبلس مدينة صبصة, بياانت غَت منشورة,  الباحثُت اعتمادان علي من إعداد اؼبصدر:

كيتصف اإليواء هبا أبنو  كالًتفيو(،السفر كاإلقامة )حد أعمدتو الثالث كأ ،إليواء السياحيلسبثل الشكل الرئيس الفنادؽ:  -
دبتوس   ،غرفة775 هبافنادؽ، عشر مصيف صبصة  كيضميف اإلقليم.  ينشاط السياحلل ان كيبكن اعتبارىا مؤشر  ،مؤقت
كفقان للمستوم اػبدمي كالتأثيثي اللذين اعتمد عليهما  ،إِف ثالثة قبـو اؼبصيفكتصنف فنادؽ  سريران،1578كغرفة/فندؽ، 77.5

 (. 37ص ،2002 الفنادؽ )صباؿ الدين،فئات االرباد الدكِف للمنظمات السياحية )األيوتو( يف تقسيم 
 ـ2019عاـ  ( توزيع الغرؼ كعدد األسرة بفنادؽ صبصة7جدكؿ )

 % عدد األسرة % عدد الغرؼ اسم الفندؽ

 10.2 160 10.3 22 آموف

 10.2 160 10.3 80 اذلانوفيل

 10.2 160 10.3 80 البوريفاج

 5.1 80 5.2 40 أكتوبر 2

 13.4 210 13.5 105 الشرطة

 28.6 448 28.9 224 القوات ادلسلحة

 4.3 68 4.4 34 العدوى

 9.6 150 8.5 66 درويش

 3.3 52 3.4 26 الوحدة

 5.1 80 5.2 40 جرين الند

 122 1568 100.0 775 اإلمجايل

 2019عاـ  لغرؼ بفنادؽ صبصةنسيب ل( توزيع 5) شكل باحثُت., كالنسب من الـ2019اؼبصدر: ؾبلس مدينة صبصة, بياانت غَت منشورة, 
 ؛ نظران موعاتاجمل كسائحي ،الشباب لفئة خاصة ،إليواء السياحيا أمباطحد أخيمات اؼبتعد اإلقامة يف ادلخيمات:  -
تتنوع بُت ـبيمات الشباب  ىى% من الطاقة االيوائية، ك 12.7ـبيمان تستوعب  21، كيتواجد ابؼبصيف اإلقامةتكاليف اللبفاض 
 .كالشركات النقاابت العمالية ، كـبيماتاؼبنصورة كاألزىر كاؼبنوفيةجامعة كبعض اعبامعات مثل  ،وزارة الًتبية كالتعليملالتابعة 

 ادلناطق الرتفيهية: – 0
 ربقق جانبان من الًتكيح، كعلي ىذا يوجد دبصيف السياحية اليتنشآت اؼبالسياحة أساسها الًتكيح، كيكمل منظومة الًتكيح 

اليت يبلغ عددىا طبسة دكر للعرض, ابإلضافة إِف مسرحُت بقرية عثماثوف  ،ة مثل دكر السينمااألنشطة الًتفيهي السياحي بعض صبصة
إِف اؼبساحات اػبضراء اليت  ابإلضافة ،من اؼبقاىي كالكازينوىات ان عددك كالسَتؾ القومي,  ،مالىي ةكمسرح اغبرية، كيضم اؼبصيف ثالث

% من مساحة الكتلة 2.1سبثل اؼبساحات اػبضراء حيث علي تكامل عناصر اعبذب السياحي يف اؼبدينة،  ؤثري ؛تعد مظهران صباليان 
ثلثي اؼبساحة اؼبخصصة تشغل حواِف  ؛دائقأربعة ح كتضم، (8)جدكؿ ، كتتمثل يف اغبدائق كاعبزر الوسطي ،اؼببنية ابؼبصيف
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علي اؼبنظر كالراحة من اعبماؿ  ان قدر  فبا يضفي ؛طي ابلشوارع الرئيسةفيتمثل يف اعبزر الوس ؛أما الثلث الباقي ،للمساحات اػبضراء
 صيف صبصة السياحي.الطبيعي ؼب

 
 

 ـ2019عاـ  السياحي ( التوزيع اؼبساحي النسيب للمساحات اػبضراء دبصيف صبصة8جدكؿ )

 0ادلساحة ـ احلدائق
% 
 

 0ادلساحة ـ اجلزر الوسطي
% 
 

 84.1 52000 شارع ادلدخل 02.2 33600 ابن لقماف

 3.2 2000 مايو12مدخل  33.3 42000 األندلس

 4.0 2500 دوراف العمدة 6.7 8400 آموف

 0.5 300 شارع الفتح 33.3 42000 قرية الزىور

 8.1 5000 شجرة الدر 122 126000 اإلمجايل

 122 61800 اإلمجايل

 لباحثُت.من حساب ا, كالنسب 2019اؼبصدر: ؾبلس مدينة صبصة, بياانت غَت منشورة,    

 الطاقة االستيعابية: – 2
 ،للمصيف االستيعابية الطاقة تقدير عليو يتم الذم األساسك  الساحلي، اؼبصيف يف الرئيس اعبذب عنصر ىو الشاطئ يعد
 صيفم رتبة كلتحديد ،الشاطئية اؼبساحة من الفرد نصيب كقلة ،الضوضاء كارتفاع ،االزدحاـ لزايدة اؼبرتفعة الكثافةحيث تؤدم 

 ،أمتار 8 اؼبتوس  اؼبصيفك  أمتار، 3 اؼبزدحم اؼبصيف يف الشاطئ من للفرد اؼبخصصة األمتار عددقدركا  اػبرباء بعض فإف صبصة،
يف مصيف صبصة  الشاطئية اؼبساحة من السائح نصيب ، كقد بلغ(257ص ،1988 الوىاب، عبد) ان مًت  30 اؼبستول عاؿ صيفكاؼب

 أكثر ككجود ،الضوضاء مثل مشكالت من ى ذلكعل يًتتب كما. اؼبزدضبة اؼبصايف من اؼبصيف يقًتب كمن مث ،(109)سائح/ ـ 4.2
نشاط لفنادؽ األنبية النسبية للابسرة عدد اآل ، كما توضح(3) صورة ،ابلشاطئ التمتع يبنعفبا  ؛الشاطئ علي لشماسيل صف من
Defert‟s tourist function index  (Pearce, 1987, p.115)كفقأ ؼبقياس ديفرت ؛يف اإلقليم يسياحال

(110) 
كأف الوظيفة األساسية  ،كىذا يدؿ علي عدـ كجود سكاف أصليوف ،(224) توقيم فقد بلغتكبتطبيق اؼبقياس علي مصيف صبصة 

 .ان كبَت   ان سياحي ان منتجعصبصة السياحي يعد صيف مفإف  (111)ديفرت لتصنيفكفقان ك ىي السياحة، للمصيف 

                                                           

ك = السياحي دبصيف صبصة سائح من الشاطئنصيب ال( 1)
عل 

  =500000
300 7000   =4.2 م/ندسة 

 ( 255ـ. ص1355)عبد الوىاب، السائحُت، الشاطئ ابؼبًت، ؾ = عدد ؿ= طوؿ الشاطئ ابؼبًت، ع= عمق  حيث أف:   

األصميين الدكان عددالدياحي الكثافة مقياس -(5)
100   لمدائحين السعدة األسرة عدد




ال توجد تسهٌالت حٌث الحد النظري  إلى 500، وٌشٌر الناتج ألل من   

د السكان مساوٌاً إلى أن عد 500= وٌشٌر الناتج ال ٌوجد سكان أصلٌون،  إلى الوظٌفة السٌاحٌة السائدة حٌث  500وٌشبر الناتج أكبر من سٌاحٌة، 
. ٌنحئاعدد السل  

( منتجع سٌاحً دائم، 500ـ 40منتجع سٌاحً كبٌر،  )( 100ـ 500( منتجع ضخم حدٌث، )100مٌاس دٌفرت إلً ست فئات وهً: )< مصنف ٌ -(1)

(545، ص5001)حسن،  ( ال ٌوجد نشاط سٌاحً )عملٌا(4> ( منتجع ذو أهمٌة ولكن غٌر دائم، )40ـ 50)  
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 الطلب السياحي مبصيف مجصة السياحي: -اثلثا 
 اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسائحٌن مبصيف مجصة: – 1

 اؼبستدامة، السياحية التنمية خط  كضع عندسائحُت ذات أنبية قصول خصائص التعد دراسة الطلب السياحي من حيث 
كربقيق الرضا اؼبنشود )الطائي،  ،احتياجاتو اغبقيقية هبدؼ إشباعهالوقوؼ على كا ،كربديد حاجاتو كرغباتو ،لفهم سلوؾ السائح

لعينة من السائحُت بلغ  استمارة االستبياف ربليل بياانت منك  ،السياحية االستثمارات من ةنفعم أقصي ربقيقك (، 63، ص2002
خباصة يف سن -حيث أف فئة الذكور كالنسبة الباقية مثلتها اإلانث،  ،% 82 شكلت الذكور نسبةأف  تبُتمفردة(؛  358حجمها )
 ةكالفئ ،%35.5 سنة( 15)أقل من  السن صغار نسبة شكلتكما  ،ىي األكثر قدرة علي اغبركة السياحية كحب اؼبغامرة -الشباب
، كىذا يتفق مع سبيز %59.5 نسبة اؼبتزكجوف شكل، ك %13.6 فأكثر(60) السن كبارفئة  ك  ،%50.9 سنة(59 -15) اؼبتوسطة

اؼبصيف بسمة مصيف عائلي هبذب األسر، نظران للعوامل االجتماعية، كاالقتصادية، كالسلوكية؛ فالنشاطات السياحية اليت سبارس يف 
ة سن الطفولة؛ تستمر إِف مرحلة الشباب كالنضج، كتفسر اعبوانب السلوكية للسائحُت؛ فبا يشجع األسر على ارتياد اؼبنتجعات اؼبزدضب

 ،%34 اؼبتوسطة اؼبؤىالت كضبلة ،%5 كيكتب يقرأ من بلغ فقد التعليمية اغبالة أما(، 101، ص2001)عبد اغبكيم كالديب، 
 بينها العالقةك  قضائو، ككيفية ،الفراغ كقتتوفر  يف ؤثرم دكر التعليم ستوايتكؼب ،العينة حجم من ،%61 فوقها كما العليا اؼبؤىالتك 

 هناايتعطالت ؿبددة يف  ؽبا أف كما ،األجازات من كاسع دبعدؿ ربظي ؛التعليم من عليا دبستوايت تتمتع اليت فالطبقات ؛طردية
الًتكيب االقتصادم فقد مثل العاملوف بوظائف القطاع اغبكومي كالقطاع اػباص ، كمن حيث اؼبرتفعة الدخوؿ عن فضالن  أسبوع،
 يف اؼبهنة دكر يربز ىنا كمن ،(لأخر % 3ك ،طالب% 6 عمل، بال% 15% )24 عمل كبدكف ،%11األعماؿ اغبرة ك %، 61
 بلغ فقد ،ـ1981 لسنة 137 رقم العمل قانوف ظل يف األجازات من ابلكثَت ابلوظائف العاملوف يتمتع حيث السائحُت، جذب
مناسبة تسمح  ةفرصسبثل كىي  ،(94ص ،2001، كالديب )عبداغبكيم السنة أايـ صبلة من% 29 سبثل ،يومان  103 ؾبملها

 كتنظيم اؼبعسكرات.، ؼبصايفالعمارات السياحية ابكدكرىا يف إنشاء  ،كخباصة مع ظهور دكر النقاابت العماليةالشاطئية، ابلسياحة 
 صيف مجصة: للطلب السياحي مبالنفوذ اإلقليمي  - 0

ألف ىذه التجمعات  ،السكانية الكبَتةتزدىر مشركعات التنمية السياحية كلما كانت علي مسافة معقولة من التجمعات 
 ،1988 الوىاب، عبد) كأجازات هناية األسبوع ،علي األقل ابلنسبة للزايرات اليومية ،السكانية سبثل أسواقان لتصدير الطلب السياحي

 نتائج خالؿ من ،صبصة صيفلطلب السياحي دبل اإلقليمي النفوذ لتحديد اؼبيدانية استمارة االستبياف كمت االعتماد على ،(215ص
 الدقهلية ؿبافظة، حيث شكل السائحوف الوافدكف من (6) كالشكل( 9) اعبدكؿك  (،1)ملحق  اإلقامة ؿبل توضح اليت ةاالستبان
 لتبعيةمن اؼبصيف، كسهولة االتصاؿ اليت تقلل من عامل التكلفة كالوقت، ابإلضافة ل وقعقرب اؼب حبكمسائحُت لمن ا نسبة أكرب

 ابؼبرتبة القاىرة ؿبافظة السائحوف من جاء، ك %44 بنسبة األكِف اؼبرتبة احتلت كهبذا ،الدقهلية حملافظة صبصة السياحي ؼبصيف اإلدارية
 حُت يفالتابعة ؽبا،  السكنية العماراتكتوفر  ،عسكراتاؼب قامةإبابلقاىرة  كالنقاابت لشركاتا اىتماـ بسبب ،%28.2 بنسبة الثانية
من  %37.6 بنسبة الكربل القاىرة إقليم يسهم ابلتاِفك . التواِف علي% 1.2 ،%8.2 بنسبة سهمت كالقليوبية اعبيزة من كالن  أف

 ، نظران الثالثة اؼبرتبة ذلكب لتحتل% 9.7 تهمنسب بلغت فقد الغربية ؿبافظةالسائحوف من  أماالسائحُت الوافدين إُف مصيف صبصة، 
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 ،%2.5 إُف دمياط ؿبافظة منالسائحُت الوافدين  نسبة البفاض أف اؼبالحظ منصبصة، ك مصيف  من الغربية حملافظة النسيب قربلل
 منافسسياحي شاطئي  مقصدكدبحافظة دمياط   الرب رأس مصيففَتجع ذلك لوجود  ان،عائق يشكل الالذم  اؼبسافة قرب من ابلرغم
 كىذا ،%5.4 إِف ؾبملها يف تصل ،قليلة نسبةاعبمهورية  افظاتؿب ةبقيالسائحوف من  شكليف مصيف صبصة، كي السياحي للجذب

 .االتصاؿ لصعوبة أك اؼبسافة، لبعد أما
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 صبصة صيفللطلب السياحي دب اإلقليمي النفوذ( 9) جدكؿ
 ـ2019 عاـ مصر العربية صبهوريةعلى مستول 

 %النسبة ادلئوية  عدد السائحٌن احملافظة

 22 122 الدقهلية

 02.0 121 القاىرة

 2.2 22 الغربية

 2.0 02 اجليزة

 0.2 2 دمياط

 0 2 القليوبية

 1.0 2 ادلنوفية

 1.0 2 ادلنيا

 2.2 2 البحًنة

 2.2 2 الشرقية

 2.2 2 سوىاج

 2.2 0 بىن سويف

 %122 222 اإلمجايل

  SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخداـ برانمج اؼبصدر: 
 2019( النفوذ اإلقليمي للطلب السياحي دبصيف صبصة عاـ 6شكل )                                           .يدآفاؼب الستمارة االستبياف
 ادلشكالت البيئية اليت تواجو السياحة الشاطئية يف مصيف مجصة: –رابعاً 

 :البحرية البيئة تلوث -1
؛ اليت تلقي إليو النهرية األنظمة من للكثَت القاعدة مستول يبثل فهو ،التلوث نسبة يف البحار أعلي من اؼبتوس  البحر يعد 
 اؼبدف سكاف من العضوية اؼبخلفات برزأ كأتيت كعضوية، ائيةيكيم ملواثتمن  ربملو دبا ؛كالزراعية الصناعية األنشطة ـبلفات
من ىذه اؼبياه  % 85 كحواِف مباشرة، اؼبتوس  البحر يف اؼبلوثة ؾباريها تصب ساحلية مدينة 120 من يقرب ما فهناؾ ،الساحلية

فات لبعض اؼبخل كجود ركاسبكقد لوحظ أثناء الدراسة اؼبيدانية (، 249، ص2005)حسن، صل إِف البحر دكف معاعبة كافية ت
ة غرب من اؼبصيف يقع مصب مصرؼ الغربية كحبَت لا كالناذبة عن إلقاء السفن ؽبا. كإُف مصيف صبصة السياحي، اطئو البًتكلية علي ش

 كما يًتتب علي ذلك من انتقاؿ األمراض ؛ـبلفات الصرؼ الزراعيحاملة معها  ،هي صبيع مصارؼ كس  الدلتاتإليهما تنك  ،الربلس
 دكالر كبليوٓف بليوف بُت الدكؿ يكلف فبا ؛البحرية الشواطئ يف اكبساران  وبيدث السواحل تلوث أف، كيالحظ ىذه اؼبياه يستخدممإِف 
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 ان حد لوضع ،الساحلية البيئة غبمايةمستدامة  اسًتاتيجيات لوضع اؼبلحة اغباجة من غرك فال ،السياحة ؾباؿ يف اػبسارة جراء سنواين 
 .للبيئة احملابية العامة كاؼبمارسات األخضر، اإلنتاج عمليات تشجيع خالؿ من ،البيئي ىالتدىور 

 :  الشاطئ نظافة عدـ –0 
 اطئو شال علي بشرمال االستخداـ ـبلفات حيث تنتشر لدل السائح الزائر، البيئي الوعي عدـل نتيجة اؼبشكلة ىذه تظهر

 . القمامة لسحب اعبرافات ابستخداـ الشاطئ تنظيفب يوميان  اؼبصيف إدارة كتقـو ،الشاطئ رماؿ لوثفبا ي ؼبصيف صبصة؛ يةالبحر 
 :   الشاطئ تغًنات خط –2

يف البحر للتيار البحرم  إرسابثل منطقة الديناميكي، ألهنا سبابلثبات كاالستقرار  صبصة دبصيف تتميز الشواطئ السياحية
الشاطئية نطقة اؼبأف  ؛اؽبيئة العامة للتخطي  العمرآفالصادر عن التنمية الشاملة لساحل الدلتا  من ـبط  حيث اتضح، اؼبتوس 
(، 5ة بوغاز صبصة اؼبزمع حفره يف اعبهة الشرقية، صورة )؛ فبا يؤدم إُف إطماء منطق(7شكل ) ،إرساب ةمنطقسبثل صبصة  ؼبصيف

 األعداد ىذه حركة كمع اؼبصطافُت،السائحُت  أعداد زايدة االعتبار يف األخذ هبب أنو إال ،البنائي النوع من الشاطئ أف من ابلرغمك 
 كتيارات الشاطئية التيارات دكر من فتزيد الشاطئية؛ رماؿال ربرؾ اىتزازية أمواج إحداثؤدم إُف ت فإهنا شواطئ؛ال مياه داخل الكبَتة
(,  112 ص ،2001 الشيخ،) الشاطئ تراجع يف مؤثران  عامالن  االصطياؼ حركة تعترب لذا البحر، داخل إِف الرماؿ تنقل اليت الدفع،
 . الرايح تذريةبفعل  أك ،البحرداخل  تفقد اليت تلك تعادؿمن الرماؿ؛  مناسبة بكمياتسنواين  شاطئال تغذية علي العمل هبب ؽبذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ديناميكية الشواطئ على طوؿ ساحل البحر اؼبتوس  مشاؿ دلتا النيل دبصر7شكل )
 : زحف الكثباف الرملية -2

تعوؽ الكثباف اؼبتحركة عمليات التوسع الزراعي يف جنوب مصيف صبصة، نتيجة لسفي الرماؿ على مناطق االستصالح 
كاؼبصارؼ، كما يتعرض الطريق الساحلي الدكِف لسفي الرماؿ؛ فبا يعوؽ اغبركة على بعض قطاعاتو، كما هتدد حركة الزراعي كالًتع 

(، كتبُت من الدراسة اؼبيدانية فشل الطرؽ التقليدية 6الرماؿ اؼبنشآت السياحية غريب مصيف صبصة، كالكورنيش السياحي، صورة )
 (.1لة تثبيتها ابلقار, أـ بناء اغبوائ  الصخرية لوقف تقدمها، صورة )اؼبستخدمة لوقف حركة الرماؿ، سواء دبحاك 
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 ( زحف الرماؿ على الكورنيش الساحلي جبمصة6( إطماء بوغاز شرؽ مصيف صبصة                  صورة )5صورة )        

 االستدامة البيئية للسياحة الشاطئية يف مصيف مجصة السياحي: -خامساً 
ترل منظمة السياحة العاؼبية أف البعد البيئي يف صناعة السياحة أنبية كبَتة، خاصة كأف السياحة الشاطئية تعتمد عليو, ك  يبثل

 ،االقتصاديةالسياحية السياحية ىي ؿباكلة ازباذ قرارات بشأف أكلوايت التنمية يف اؼبستقبل، هبدؼ دمج الفوائد  االستدامةأىداؼ أبرز 
، كتتمثل أبرز األبعاد البيئية (Attia, 1999, p.50)ة، لتطوير كاغبفاظ على الًتاث الثقايف كالطبيعي للبالد مع اآلاثر االجتماعي

 صبصة السياحي فيما يلي: للتنمية السياحية اؼبستدامة يف مصيف
 تهامساحاليت تبلغ ك  مايو,15يف منطقة  غرابن  توسعخالؿ ال من صبصة السياحي، صيفماالذباه كبو زايدة مساحة  -1

تشغل الطرؽ ما يقارب طبس ك  ،اؼبساحة الكليةربع  يث تشغل اؼبساحات اػبضراء كبوحب ،راعاة البعد البيئيم ، معفداانن  550
الواجهة حىت ال ربجب رؤية  ؛كابؼبناطق اػبلفية ثالثة أدكار اثنُت، دكرين علي الشاطئ قربيتعدل ارتفاعات اؼببآف  الك  ،اؼبساحة
الرايح بُت الفراغات  تغلغلبصورة تسمح بخ  الساحل؛ مع  ان الطرؽ الداخلية طولي، كما تتعامد أجزاء اؼبدينةبقية عن  يةالبحر 

 قلل اإلحساس ابلضيق اغبرارم.ت كثيفة؛  ساحات خضراءممع كجود  ،العمرانية
األخضر ابؼبدينة، كردـ الربكة إنشاء ؿبطة ؼبعاعبة مياه الصرؼ الصحي، مع استخداـ اؼبياه الناذبة يف رم اغبدائق كاغبزاـ  -2

(، كذلك الستقطاب بعض 7فداانن صورة ) 200الناذبة عن مياه الصرؼ الصحي، كزراعتها بغابة األشجار، اليت تبلغ مساحتها 
 ية.مظاىر اغبياة الربية، مثل الطيور احمللية كاؼبهاجرة، اليت يبكن أف تستخدـ كأحد األمباط السياحية حمليب مراقبة اغبياة الرب 
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 ( تبة عرايب األثرية شرقي مصيف صبصة8( ردـ بركة الصرؼ الصحي كإقامة غابة األشجار           صورة )7صورة )
استكماؿ مشركع بوغاز شرؽ صبصة، هبدؼ فتح قناة جديدة بُت مصب حبر بسنديلة كالبحر اؼبتوس , تستخدـ   -3

 مصيف صبصة، كاؼبصايف اجملاكرة يف رأس الرب كبلطيم.كمرسي سياحي يستقبل اليخوت السياحية، كىبدـ 
تعزيز االستفادة من اؼبواقع السياحية ذات البعد التارىبي كاألثرم، كاليت تعآف من اإلنباؿ، خاصة الطوايب اغبربية  -4

 (. 8القديبة، مثل طابية القرعة، كتبة عرايب الواقعة شرقي اؼبدينة، كغَت اؼبستغلة سياحيان صورة )

 ادتة:اخل
 النتائج:

  تعترب السياحة الشاطئية أىم أمباط السياحة الداخلية يف مصر، نظران لتوافر العديد من اؼبصايف الساحلية، كمنها مصيف
صبصة السياحي، الذم يتميز ابلعديد من اؼبقومات البيئية اليت عززت النشاط السياحي، مثل اؼبوقع الذم يتسم بسهولة 

 ة الناعمة، كاؼبناخ اؼبالئم, كتوفر تسهيالت اإلقامة كالًتفيو. الوصوؿ، كالشواطئ الرملي

  أكضحت خصائص الطلب السياحي أف مصيف صبصة يتميز بنم  السياحة الداخلية؛ ذات النم  اعبماعي، الذم
إقليم للطلب السياحي ابؼبصيف يصل إُف لنفوذ اإلقليمي ترعاه اؽبيئات كاؼبؤسسات اغبكومية كالنقاابت العمالية، كأف ا

 القاىرة الكربل.

  البحرية البيئة تلوثكجود بعض اؼبشكالت البيئية اليت تواجو السياحة الشاطئية يف مصيف صبصة السياحي، كأنبها 
 ، كزحف الكثباف الرملية، كالبفاض مستول النظافة العامة.الشاطئ ية، كتغَتات خ الشاطئك 

 مصيف صبصة السياحي، يف زايدة مساحة اؼبصيف، كتطهَت مصب  تتمثل أبعاد االستدامة البيئية للسياحة الشاطئية يف
 يف شرقي اؼبصيف، كمواجهة ظاىرة زحف الكثباف الرملية، كاالىتماـ ابؼبناطق األثرية. 2مصرؼ رقم 

 التوصيات:
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 :ملخص
لقفزة اؼبهمة اليت لىم القطاعات االقتصادية ابؼبملكة، نظرا أمن  اآلخرينأصبح القطاع السياحي يف اؼبغرب خالؿ العقدين 

توفَت فرص  دكر يف ؼبا يلعبو من ،اليت جعلت من القطاع السياحي أحد ركائز االقتصاد الوطٍت ،الةحققها من خالؿ االسًتاتيجية الفعٌ 
كلعل االسًتاتيجية اليت اتبعها اؼبغرب من خالؿ رؤية اؼبغرب للسياحة كاليت حددت  كدر مداخيل مهمة على اؼبشتغلُت بو، الشغل

لك من خالؿ تفعيل ـبط  اؼبدف التارىبية ك إنعاش السياحة القركية كتطوير النقل اعبوم ذك  ،العريضة لتنمية القطاع السياحي األىداؼ
 .خلق تنمية ؿبلية كمستدامةجل أل ،كتسويق اؼبنتوج السياحي

األطلس   إفرافترـك ىده اؼبقالة إُف ؿباكلة تسلي  الضوء على أنبية السياحة البيئية كمدخل للتنمية اؼبستدامة من خالؿ دراسة كاحة 
خططات اؼبدماجها يف إمت  حيث خَتةسنوات األاليت ابتت تعرؼ إقباال يف ال ،ابعتباره ؾباالن للسياحة القركية الصحراكية، الصغَت

إدراج كتنمية اؼبناطق القركية ضمن إُف اؼبغرب ، انصرؼ كاف الًتكيز على السياحة الشاطئية  بعدما أكاخر الثمانينات السياحية منذ
ية، بل كتنويع العرض جل الرفع من معدؿ االستقطاب السياحي كالعائدات السياحأسًتاتيجيات الوطنية من اليف ـبتلف ا أكلوايتو

السياحة  أشكاؿالًتكيز فيها على تثمُت صبيع ، من خالؿ 2020للعرض طوؿ السنة خاصة مع رؤية  السياحي كجعلو قابالن 
أك  كاإليكولوجية كتشجيعها ابؼبنظومات الواحية على اعتبار ما تتميز بو من موركث بيئي كاحي، سواء تعلق األمر ابؼبناظر الطبيعية 

 .اؼبتنوعة هبا الثقافية اؼبؤىالت

برز التحدايت أكما ىي  الصغَت؟ األطلس  إفرافماىي اىم اؼبؤىالت السياحية اؼبتاحة بواحة  :شكاؿ التاِفكمن ىنا يربز لنا اإل
ابؼبنطقةليات كاسًتاتيجيات تطوير القطاع السياحي كجعلو رافعة للتنمية اؼبستدامة آكاؼبشاكل اليت تعيق توظيفها السياحي؟ كما ىي 

 التنمية السياحية، اؼبوارد الًتابية. اجملاؿ الواحي، فراف األطلس  الصغَت،إى : السياحة البيئية، التنمية اؼبستدامة،كلمات مفتاحية

file:///C:/Users/lades/Desktop/عدد%20السياحة%20%20-%20مركز%20العربي%20الديمقراطي/AHMED%20BOUHKOU/boualga@hotmail.fr
file:///C:/Users/lades/Desktop/عدد%20السياحة%20%20-%20مركز%20العربي%20الديمقراطي/AHMED%20BOUHKOU/jilitelmostafa@hotmail.com
mailto:j_saidi50@hotmail.fr


 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 281 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

Abstract : 

During the last two decades, the tourism sector in Morocco has become one of the 

most important economic sectors in the Kingdom, due to the important leap it has 

achieved through the effective strategy, which made the tourism sector one of the pillars 

of the national economy, due to the role it plays in providing job opportunities and 

generating important incomes for those who work in it. The strategy pursued by Morocco 

through Morocco's vision for tourism, which set broad goals for the development of the 

tourism sector, through the activation of the historic cities scheme, the revitalization of 

rural tourism, the development of air transport and the marketing of the tourism product, 

in order to create local and sustainable development. 

This article aims to try to shed light on the importance of ecotourism as an entry 

point for sustainable development by studying the oasis of Ifrane Anti Atlas, as it is an 

area for desert rural tourism, which has become popular in recent years as it has been 

incorporated into tourism plans since the late eighties, after the focus was on beach 

tourism. Morocco has focused on including and developing rural areas among its 

priorities in various national strategies in order to increase the rate of tourism attraction 

and tourism revenues, and even to diversify the tourism offer and make it viewable 

throughout the year, especially with Vision 2020, by focusing in it on valuing all forms of 

tourism and encouraging it in oasis ecosystems, considering its environmental and living 

heritage, whether it is related to natural and ecological landscapes or its diverse cultural 

qualifications. 

Hence, the following problem emerges for us: what are the most important tourism 

qualifications available in the Oasis of Ifrane Anti Atlas? What are the main challenges 

and problems that hinder its tourism employment? What are the mechanisms and 

strategies for developing the tourism sector and making it a lever for sustainable 

development in the region? 

Key words: Ecotourism, sustainable development, Ifrane Anti Atlas, the oasis area, 

tourism development, and territorial resources. 
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 :مقدمة

اقتصادية كثقافية بفعل االنفتاح على العاَف، إذ َف تسلم اجملاالت الريفية -رافق التغَتات اؼبناخية، اليت يعرفها اؼبغرب ربوالت سوسيو
الواحي إُف خلق أنشطة سياحية بديلة إُف جانب األنشطة الفالحية  اإلنسافمن ىذه التحوالت، حيث اذبو  األخرلكالواحية ىي 

كثَتة اؽبجرة القركية ك البحث عن مداخيل جديدة بشكل منتظم لضماف استقرار الساكنة احمللية هبذه اجملاالت  كالرعوية للحد من
قة الريفية، اعتباران ؼبا تتميز بو ىذه األخَتة من مؤىالت طبيعية كثقافية كإيكولوجية من شأهنا أف تساىم يف خلق دينامية سياحية ابؼبنط

 امة على حد سواء.كابلتاِف تنمية سياحية كمستد

كؿ السياحة البيئية إبقليم كلميم، حالة إفراف األطلس  الصغَت ابعبنوب اؼبغريب، لكونو أضحى و كعليو أييت اختيار ىذه اؼبقالة ح
يفرض نفسو بقوة ؼبا يزخر بو من مؤىالت طبيعية متنوعة كمقومات ثقافية غنية كفيلة أبف ذبعل من اؼبنطقة كجهة للسياحة البيئية 

لواحية كابلتاِف مسانبتها يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كذلك ؼبا توفره من فرص للشغل سواء بشكل مباشر أك غَت مباشر فضال كا
عن من ذبلبو من عملة صعبة كحركة استثمار كركاج يف األنشطة اؼبرتبطة ابلصناعة السياحية، إال أنو رغم ذلك الزالت تعآف من العزلة 

 ال ترقى إُف اؼبستول جاؿ إفراف األطلس  الصغَتالتنمية السياحية دب ف البنيات التحتية كالفندقية الضركرية فبا هبعلكالتهميش كضع
 اؼبطلوب فبا يستدعي تدخل الفاعليُت للنهوض ابلقطاع كإدماج اؼبنطقة يف ؾباؽبا الًتايب اعبهوم.

 الصغًن: اسرتاجتي ومتنوع األطلس اجملاؿ اجلغرايف لواحة إفراف  .1
 توطٌن واحة إفراف األطلس  الصغًن: .1.1

  2كلم129يقع اجملاؿ اؼبدركس إلفراف األطلس الصغَت ابلنفود الًتايب عبهة كلميم كاد نوف، حيث تبلغ مساحتها اإلصبالية 
، كتعترب أمسرا كإدا كشقرا   2014112نسمة حسب اإلحصاء العاـ للسكاف لسنة  11203دكار  يضم حواِف  43كتتكوف من 

 .113كاربع نتوزميت  كتنكرت ؾباالت جغرافية كاحية منسجمة من الناحية السوسيوثقافية

وبدىا مشاال صباعة تيغَتت كبوطربوش )إقليم سيدم افٍت(، كجنواب كل من صباعة  تغجيجت تيموالم ) إقليم كلميم( ، كمن الغرب 
   64، كتبعد عن إقليم كلميم ) إقليم كلميم(يدم افٍت(، كمن الشرؽ قبد صباعة أدام كإمتضي صباعة سيدم عبد هللا كبلعيد ) إقليم س

 كلم عن إقليم تزنيت.  93كلم كب

غرب خ  غرينيتش كخطي عرض ° 10ك°9كمن حيث اإلحداثيات اعبغرافية فجماعة إفراف األطلس  الصغَت تقع بُت خطي طوؿ 
 [1مشاؿ خ  االستواء.]خريطة رقم ° 30ك° 29

                                                           

 . 2014اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت اؼبندكبية السامية للتخطي  :  112  
 اعبماعات احمللية جبهة كلميم كاد نوف.، قسم 2019طلس الصغَت فراف األإمنوغرافية صباعة  113  
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 توطٌن رلاؿ الدراسة حسب التقسيم االداري 1اخلريطة رقم: 

 اقباز: اؼبصطفى جليت ArcGis 10.8  برانمج: ، ابستعماؿ2009اؼبصدر: التقطيع الًتايب للجماعات الًتابية 

 موارد ترابية متنوعة : دعامة للنشاط السياحي مبجاؿ إفراف األطلس  الصغًن   2.1
 عنصرا جدب للنشاط السياحيالتضاريس وادلناخ:    1.2.1

ب سياحي ذاألطلس  الصغَت جعلها تتميز خبصائص طبيعية أىلتها لتكوف قبلة ج إفرافإف اؼبوقع كاؼبوضع اعبغرافيُت لواحة 
ـ لنجد 1301ـ جببل أيت بيلوؿ، كجبل كزيٍت ابرتفاع 1324ابمتياز فهي عبارة عن أراضي مرتفعة، حيث تبلغ أعلى قمة هبا حواِف 

ـ، كتزخر اؼبنطقة كدلك دبجموعة من التالؿ كالودايف كاؼبنخفضات الصاغبة للزراعة 620قمة ابعبهة اعبنوبية كال تقل عن اخفض 
 اؼبسقية كالبورية كاليت تشكل ؾباال للرعي.

 اعبباؿ كتزخر منطقة إفراف األطلس  الصغَت بتنوع جغرايف كطبيعي متميز ابعبنوب اؼبغريب حبيث يوفر ؾباال متنوعا هبمع بُت
ابلقسم الشماِف الذم يشكل ؾباال للسياحة اعببلية ابمتياز، أما ابلقسم األكس  كاعبنويب فتطغى عليو اؽبضاب اؼبتقطعة اليت ربتضن 
اجملاؿ الواحي كتتخللها تالؿ كىضاب حيث تنحدر من الشماؿ الشرقي يف اذباه اعبنوب الغريب، كما زبًتقها مسيالت مائية تتشعب 

ات يف اذباه اجملرل الرئيسي إفراف فبا جعل اؼبنطقة تعرؼ انتعاشا سياحيا خالؿ السنوات األخَتة بفضل جهود كحركية من اؼبرتفع
الفاعلُت احملليُت أضف إُف دلك الظركؼ اؼبناخية اؼبتميزة ابرتفاع درجة حرارهتا ، اليت أصبحت عنصر جدب يف النشاط السياحي 

، كىدا راجع جملموعة من العوامل القارية كالبعد عن احملي  ككدلك °40ك° 24يس تًتاكح بُتابؼبنطقة ، نظرا الرتفاع مدة التشم
 االنفتاح على أتثَت التيارات الصحراكية.
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 الرتبة والغطاء النبايت وأعليتهما يف النشاط السياحي ابجملاؿ الواحي  2.2.1

توضعات اؼبنخفضات فهي كاليف اؼبدرجات النهرية  تتمثلقة إف الًتبة دبجاؿ إفراف األطلس الصغَت عبارة عن ركاسب رابعية دقي
يغٍت كينوع اؼبشهد  الذم األمرجودة الًتبة كخصوبتها  بالذم يتطل ،لنمو الغطاء النبايت كاجملاؿ الزراعي أساسيةلك تشكل ركيزة ذب

بُت اؼبسقية كالبورية كغَتىا.  فتنوع الغطاء  السياحي من خالؿ تنوع اؼبشارات كالرساتيق الزراعية ، اليت تتعدد استعماالهتا كطبيعتها
 تدبنتوجاالواحي جملالو، كتشتهر منطقة إفراف األطلس  الصغَت  اإلنسافينتشر بكيفية متدرجة سباشيا مع هتيئة كىيكلة  النبايت الذم

لتنتج مواد  األكليةالطبية..( اليت تستفيد التعاكنيات من منتوجاهتا  األعشاب، التمور، العسل، األركافطبيعية ؿبلية )كالزيتوف، زيت 
قاـ معارض كمواسيم لعرض كبيع منتوجات اؼبنطقة اليت احمللية كالوطنية بل كاُف اػبارج، كما تي  األسواؽ إُفاستهالكية كذبميلية توجو 

 تلقى إقباال كبَتا نظرا عبودهتا كأصلها الطبيعي . 

 :  أمثلة من الغطاء النبايت إبفراف األطلس  الصغًن2و 1الصورتٌن رقم 

 2021اؼبصدر: عدسة شخصية 

 ادلوارد ادلائية : وأساليب التدبًن 3.2.1
 ادلياه السطحية -أ 

تتجلى يف الودايف اللحظية اليت الصغَت بُت اؼبوارد السطحية ، ك  تتنوع مصادر كمنابع اؼبياه دبنطقة إفراف األطلس
كلم حبمولة تقدر ب   60الصغَت، فهو يبتد على طوؿ  غدم كاحات إفراف األطلسالذم يي على غرار كاد إفراف 

، مع تفاكاتت بُت جزئيو العلوم كالسفلي، كيتغدل من اؼبسيالت اليت أتتيو من سفوح اعبباؿ خاصة ³ـ82000
 جبل "كارزٔف" كجبل "كزيٍت" كجباؿ "اكٍت كداين".
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يستقبل ؾبموعة من  ن األكدية الثانوية أنبها كاد أمسرا، الذمإضافة إُف كاد إفراف ىناؾ أيضا ؾبموعة م
كأقصى صبيب خالؿ فًتة   ³ـ230000اؼبسيالت القادمة من سفوح اعبباؿ احمليطة ابؼبنطقة، كتبلغ ضبولتو حواِف 

 اإلمتطاحات" . 
 : األودية ادلنتشرة إبفراف األطلس  الصغًن1جدوؿ رقم 

 (3الثانية/الصبيب)ـ مومسي دائم اسم الواد
 X 300  واد إفراف
 --- X  واد امسرا
 ---- X  واد اكماض
 X 33  واد اكشتيم
 ---- X  واد تكنسة

 بتصرؼ. 2011اعبماعي لإلفراف األطلس  الصغَت   اؼبصدر: اؼبخط

 ادلياه اجلوفية -ب 
عُت، يقع  30قبد اؼبوارد اؼبائية  الباطنية  دبنطقة إفراف األطلس  الصغَت تتجلى يف  العديد من العيوف اليت يقدر عددىا ب

 االكبدارالبعض منها يف كس  ؾبرل كاد إفراف كركافده، كالبعض األخر ينبع يف جوانب الودايف أك ابلقرب من أقداـ اعبباؿ مستغلة 
تعترب البنية اعبيولوجية اليت تتكوف منها اؼبنطقة أىم عامل لوجودىا ، فأغلب صخورىا ىي صخور انفدة ك الطبوغرافية للمنطقة، ك 

الكوارتزيت(" ك تساعد يف بركز ىذه العيوف إُف السطح، عند نقطة التماس بُت الطبقة النافدة )الكلس( ابلطبقة غَت النافدة )الشيست 
، فإف تواِف سنوات اعبفاؼ كاإلفراط يف استعماؽبا ككذا الصراع بُت الساكنة حوؿ استغالؿ ، كرغم التوزيع اؼبتكافئ للعيوف ابجملاؿ 
 كنقص حاد يف صبيب البعض األخر. مياىها، ترتب عنو نضوب البعض منها
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 الشبكة ادلائية إبفراف األطلس  الصغًن :2خريطة رقم 

2013اؼبصدر: حسن أبو حامد   

 األطلس  الصغًنبعض أساليب تدبًن ادلياه إبفراف  -ج 
الواحي مند القدـ إُف حفر اآلابر كابتكار طرؽ كتقنيات مناسبة يف  اإلنسافأما أساليب التدبَت ؽبده اؼبادة اغبيوية، فقد عبأ 

، بوضع قوانُت كأعراؼ يتم دبقتضاىا توزيع مياه العيوف على األراضي الزراعية، حيث ىبتلف ىذا التوزيع من عُت ألخرل االستغالؿ
 موعة بشرية ألخرل.كمن ؾب

كمن أجل تدبَت ؿبكم كتوزيع معقلن  للحصص اؼبائية، سن السكاف منذ القدـ ؾبموعة من األعراؼ كالقوانُت 
من أىم الوسائل اليت اعتمدكا عليها  114اليت عرفت تغَتات تبعا لتغَت مب  العيش، كتعترب تناست أك تطاست"

دقيقة كىو الزمن األصلي  12لقياس اغبصص اؼبائية، اليت زبتلف مدهتا الزمنية  من عُت ألخرل، حيث تصل إُف 
 دقيقة ك ذلك حبسب صبيب كل عُت. 12للطاسة بينما يف بعض العيوف تكوف أقل من 

  

                                                           
تناست أك تطاست: عبارة عن إانء من النحاس بو ثقب يف األسفل، يوضع يف إانء فبلوء ابؼبياه كىذا يسمح دبركر اؼباء داخل اإلانء إُف  - 114

كتتم عملية حاب  1/8.1/4.1/3.1/2.2/3ات أف يبتلئ فتنزؿ إُف األسفل منو، كىي اؼبدة اليت يستغرقها زمن الطاسة الواحدة اليت توجد هبا عالم
 الطاسة يف أكراؽ جريد النخيل " أفرا"أك تفرات" كذلك بعقد عدد الطاسات هبا .
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 :  تقنية اتطست لقياس احلصص ادلائية3صورة رقم

 اؼبصدر: تصوير شخصي
 

كرغم تعدد العيوف ابؼبنطقة فإف ضعف الصبيب كنضوب البعض منها بسبب تواِف سنوات اعبفاؼ، أثر يف حجم اؼبساحات 
اؼبسقية فبا فرض على السكاف ابتكار أساليب جديدة يف االستغالؿ، كتجميع مياه العيوف يف صهاريج ابلليل كاستغالؽبا ابلنهار أك 

 اؼبدة الزمنية اؼبخصصة لكل فالح. إعادة النظر يف

 الرتاث الثقايف وآفاؽ التنمية السياحية ادلستدامة .2
تتوفر منطقة إفراف األطلس  الصغَت  على مؤىالت بشرية ك طبيعية ك ثقافية قل نظَتىا يف ؾباالت كاحية أخرل سانبت يف   

 .اؼبادم كالالمادم الًتاثخلق تنوع تراثي ابؼبنطقة كمبيز فيو بُت 
 لرتاث ادلادي: تراث يف خدمة النشاط السياحي الواحيا 1.2

يف تركيز دعائم مقومات الشخصية احمللية كيف تشكيل ىوية الواحة،  يساىم يعترب الًتاث اؼبادم موردا ترابيا كمرجعا اترىبيا 
لدل يشكل تثمينو أحد ركائز التنمية الًتابية ابلواحات اؼبغربية خاصة الصحراكية منها، حيث يربز الًتاث اؼبادم جملاؿ إفراف 

تو كىندستو الًتابية الفريدة، فبا أضفى األطلس  الصغَت من خالؿ التنظيم اجملاِف يف شكل قصور ك قصبات، كالطي يتميز ببساط
 عليها طابعا صباليا خاصا. 

ه الوظائف اليت ما فتئت تتطور ذ، ىاألمنكتتنوع كظائف كأدكار القصبات كالقصور بتزايد مؤشرات كحاجات االستقرار كضركرة 
 ياحة.اقتصادية اؼبعاصرة، حبيث انتقلت من فضاء للسكن إُف فضاء للس -بفعل التحوالت السوسيو
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 : قصبة تكاديرت أوكشتيم5: قصبة اوحدادو               الصورة رقم 4الصورة رقم                 

 اؼبصدر: عدسة شخصية

 الرتاث الالمادي: ثقافة زللية تساىم يف التنشيط السياحي  2.2
يتجسد الًتاث الفٍت كالفلكلور عبماعة ما، يف كل ما ىو غَت ملموس كالفنوف الشعبية كالعادات كالتقاليد كالدراايت احمللية،  

اؼبستمرة اليت  كاإلبداعيةككلها تعكس طبيعة العالقات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كىي نتاج للًتاكمات الثقافية كالفكرية 
 115إُف كقتنا اغباضر. خعاانتو كأحالمو كطموحاتو من فجر التارينساف مجسد فيها اإل

كتزخر منطقة إفراف األطلس  الصغَت بتشكيلة متنوعة تتجلى يف أشكاؿ اؼبمارسة الثقافية اليت تطبع حياة النساف الواحي، كمن 
كطقوس الزكاج، كاليت تشهد عن عبق اتريخ كحضارة   كالرقصتقاليد شفوية كأعراؼ كفبارسات اجتماعية كشعائر دينية  كاؼبوسيقى 

صوؿ العرقية كالدينية اؼبختلفة اليت سكنت كطبعت اتريخ كثقافة اجملاؿ كالواحة من أمازيغ كعرب إفراف األطلس الصغَت، نظرا لتنوع األ
 كيهود كأفارقة كمسيحيُت تعايشت فيما بينها ـبلفة إراث ثقافيان غنيا متميزان.

 رقصة أحواش   :6صورة رقم 

 
 اؼبصدر: تصوير شخصي

 
                                                           

لنيل الدكتوراه يف ، "الدينامية السياحية ابؼبنظومات البيئية الواحية: تنوع اؼبوارد الًتابية كرىاف التنمية اؼبستدامة حالة كاحة سكورة "،أطركحة 2020عبد العاِف بوعلكة  115
 .113جامعة اغبسن الثآف احملمدية. ص:  -اعبغرافية؛ كلية اآلداب كالعلـو االنسانية 
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 : أىم ادلواسم الدينية إبفراف األطلس  الصغًن 2جدوؿ رقم 

 ادلوقع اتري  انعقادىا ادلواسم

 امالو توريرت نعلي ؾبوض تنكرت مارس من كل سنة 15 سيدم اؼبدٓف الناصرم

 اانمر امسرا عيد اؼبولد النبوم سيدم مسعود

 األطلس  الصغَتاؼبصدر : صباعة إفراف 

على اؼبنطقة فق ، ك لعل السبب يف ىذا كوف التقاليد ك األعراؼ اليت كانت  إشعاعهاإف أىم ما يطبع اؼبواسم ىو اقتصار 
سبيزنبا متل  أعماؿ التجارة ك  إقامة اؼبهرجاانت ك السهرات، تغَتت ك أصبحت تقتصر على إقامة اؼبعركؼ فق ، فبا يشكل أحد 

هبذه اؼبناسبات  االحتفاؿحىت يتسٌت دمج مراسيم  معيقات جذب الزكار من خارج إفراف ، ك ىو أمر هبب إعادة النظر فيو ك معاعبتو
 .116يف ـبططات التنمية السياحية ابؼبنطقة

 السياحة البيئية عنصر أساسي لتثمٌن ادلوارد احمللية ]ادلعيقات واإلكراىات[ .3
لبيئية على الرغم من كوف منطقة إفراف األطلس الصغَت تتميز دبؤىالت طبيعية كثقافية متنوعة فضالن عن خصوصياهتا ا 

ليس فق  على مستول السياسة السياحية  اإلكراىاتف السياحة البيئية ال تزاؿ يف مراحلها اعبنينية كتعًتيها صبلة من أالصحراكية، إال 
ز الواحية كالريفية كالقادرة على صنع التمي -ابؼبغرب ، اليت ظلت ترتكز ابلدرجة األكُف  على السياحة الشاطئية كإغفاؿ السياحة القركية

من ضبولتها اغبضارية كاإليكولوجية كاليت من شأهنا تنشي  اؼبوركث الثقايف كتثمُت اؼبوارد الًتابية احمللية، أك على مستول البنيات  انطالقا
ا فضال عن ضعف االستثمارات ذالتحتية كالفندقية، كاليت تفتقر إُف أبس  الشركط كالتجهيزات الضركرية كاػبدمات الالزمة للسياح، ى

عمومية كاػباصة ككدا، غياب الدعاية كالتسويق ؽبدا النوع من اؼبنتوج السياحي، من خالؿ غياب ككاالت سياحية ـبتصة ابؼبنطقة، ال
فبا وبـر اؼبنطقة من حركة ركاج  كانتعاش ذبارم مهم كتوفَت فرص الشغل كابلتاِف أتخَت  تنمية سياحية ؿبلية  كمستدامة على حد 

 سواء.
كاؼبعيقات اليت  اإلكراىاتالسياحي كاؼبضي بو قدما ابجملاالت الريفية كالواحية، كاف لزاما ذباكز العديد من  كللنهوض ابلقطاع

 تقف حجر عثرة أماـ التنمية السياحية اؼبستدامة من قبيل : 

ستقطاب ضعف يف البنيات التحتية كالفندقية كالتجهيزات السياحية الضركرية اليت تعترب مؤشرا عاما  يفسر درجة اال -
 . السياحي ابؼبنطقة كابلتاِف عدد الوافدين كاؼببيتات كمعدالت اإلقامة اليت تبقى دكف اؼبستول

 اإلنباؿالتارىبية )قصور، قصبات، مزارات....( ، فبا أدل إُف  تدىورىا كخراهبا، بسبب  كالًتميم للمعاَفانعداـ الصيانة  -
 .كغياب الوعي  أبنبية الًتاث الثقايف اؼبادم يف إنعاش اغبركة السياحية ابؼبنطقة

 .غياب مهرجاانت سنوية تعيد االعتبار للًتاث الثقايف الالمادم ك تسوؽ للمنتوجات السياحية ابؼبنطقة -
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، السٌاحة الصحراوٌة، تنمٌة الصحراء فً الوطن العربً، منشورات المركز العربً لألبحاث والدراسات 5055خلٌف مصطفى غرابٌة،   

 صفحة. 104السٌاسٌة، الطبعة األولى، بٌروت، 
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ثقافية كطبيعية متنوعة  ضعف االستثمارات العمومية أك اػباصة ابؼبناطق الريفية رغم ما تزخر بو من مؤىالت كمقومات -
 ذبعل منها رافعة للتنمية احمللية كاؼبستدامة.

ك  االثٍتغياب متحف ذبمع فيو كل التحف الفنية ك اؼبخطوطات ك الواثئق التارىبية اليت ذبسد للتاريخ العريق ك التنوع  -
لية اليت تستحوذ عليها كإرث الديٍت للمجموعات البشرية اليت مرت ابجملاؿ اإلفرآف، ك تركها يف أيدم الساكنة احمل

 . شخصي ك ليس تراث يبكن استغاللو حىت يعود ابلنفع على اعبماعة
ىشاشة البنية التحتية على العمـو ، خاصة الطريق الرئيسية اؼبؤدية للواحة اليت تغمرىا فيضاانت كاد إفراف ك كاد امسرا،  -

 . اؼبنتوج السياحي احمللي رغم حداثتهاإضافة إُف تدىور اؼبسالك كالولوجيات اليت تؤدم إُف مواقع 
كالتعريف ابؼبنتوج السياحي الواحي إلفراف  كاإلشهارضعف كسائل التنشي  كالًتفيو السياحي كالدعاية كالتسويق  -

 .األطلس  الصغَت
كعليو فاجملاالت السياحية البيئية يف اؼبغرب بشكل عاـ كاعبنوب اؼبغريب على كجو اػبصوص الزالت تعآف من  

اليت ابت العمل على  كاؼبشاكل التنموية، فبا هبعلها بعيدة كل البعد من مسلسل التنمية اؼبستدامة، اإلكراىاتؾبموعة من 
خالؿ هنج اسًتاتيجيات حقيقية تعمل على خلق رض نفسو، كذلك من أمرا ضركراي يفه اجملاالت اؽبامشية ذذباكزىا هب

 اؽبشة.الواحية ه اجملاالت ذسياحة بيئية متطورة تراعي خصوصيات ى

 اسرتاتيجيات ومقرتحات النهوض ابلسياحة البيئية مبجاؿ إفراف األطلس  الصغًن .4
عترب الصناعة السياحية من الصناعات اليت أصبحت ؽبا انعكاسات تنموية مباشرة على مستول االقتصادم ت 

لك من حركة ركاج ذبارم مهم، إال ذكاالجتماعي كالثقايف، ؼبا توفره من فرص التشغيل اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة كما يصاحب 
احية متنوعة كاؼبتمثلة يف ؾباؽبا الطبيعي الواسع كاؼبتنوع، كغٌت أنو كرغم توفر ؾباؿ إفراف األطلس  الصغَت على مؤىالت سي

رصيدىا التارىبي كالثقايف فإف اغبديث عن  التنمية السياحية ال ترقى إُف اؼبستول اؼبطلوب على اعتبار  كوف االىتماـ 
 التنمية اؼبستدامة. ابلسياحة البيئية جاء متأخران فبا جعلها َف ربقق قفزة نوعية كغَت مدؾبة ضمن اسًتاتيجيات

 أتخذإف تنمية ىدا النوع اعبديد من السياحة يستلـز االلبراط التاـ للدكلة كالفاعلُت احملليُت ككل الشركاء كفق مقاربة تشاركية 
واقع بعُت االعتبار خصوصية منطقة الدراسة ؼبا تزخر بو من تنوع ثقايف يشكل الركيزة األساسية للسياحة البيئية من خالؿ اكتشاؼ م

اإليكولوجية كاألثرية كاؼبشاىد الطبيعية كالدراايت اليومية للسكاف يف تعايشهم مع الظركؼ الطبيعية اػباصة إبفراف األطلس  الصغَت، 
 من خالؿ تدبَت عقالٓف كؿبكم للموارد الًتابية بشكل  يبكننا من صيانة اؽبوية الثقافية كاألنظمة البيئية كـبتلف نظم اغبياة .

تحقيق سياحة بيئية كقباحها يستدعي ؾبموعة من اؼبوارد الكفيلة بتأسيس عمليات االستقطاب السياحي ؽبدا اجملاؿ كعليو ف 
 :117الواحي كلعل أبرزىا
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( ، السٌاحة فً األنظمة الواحٌة بإللٌم كلمٌم و ودورها فً التنمٌة المحلٌة: حالة  واحة إفران األطلس الصغٌر، بحث لنٌل 5051حسن بوحامد ، )  

 شهادة الماستر ، كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة  الدمحمٌة جامعة الحسن الثانً الدار البٌضاء.
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األبعاد التارىبية كالثقافية  كدلك بدمجختصيص ادلناطق الصحراوية وشبو الصحراوية بتصميم هتيئة وتنمية جهوية:  -
كاعبيوسًتاتيجية األساسية ابعتبارىا رافد من ركافد البالد ككل، ىذا إُف جانب كضع زبطي  حضرم يكوف من بُت أىدافو رد االعتبار 

 لإلرث اؼبعمارم اعبهوم بدكف نسياف التجديدات اليت تفرضها اغبياة العصرية.
 :من خالؿ لية ومحاية احمليط البيئيالتعبئة ادلتناسقة دلوارد التنمية احمل -

  تنمية القطاع السياحي اليت تكمن أنبيتو يف كونو يوفر اؼبناخ اؼبالئم الزدىار قطاعات أخرل خاصة التجارة كالصناعة
كطنية مالئمة كأنساؽ إنتاج تقيم  اسًتاتيجياتالتقليدية، ابإلضافة إُف توفَت فرص مهمة للشغل، كلن يتأتى ىذا إال بتبٍت 

جيدا اؼبوارد اؼبتوفرة ؿبليا، عن طريق استغالؿ ىذه اجملاالت يف أفق اغبفاظ على التوازانت األساسية للمحي  االجتماعي 
 كالبيئي. 

 ادية تنمية كأتىيل القطاع الفالحي ألجل ىيكلة  اجملاالت الواحية نظرا ألنبية ىذا القطاع يف البنية السوسيو إقتص
للسكاف، عرب تفعيل مشركع تدبَت اؼبياه كالتنمية الريفية ، خاصة اؼبتعلقة بتدبَت شبكة الرم، كضباية اجملاالت الواحية 

 حسب مبدأ التنمية اؼبستدامة.
يف نفس الوقت كسيلة كىدفا لكل  ابعتبارىا أتىيل وتعبئة ادلوارد البشرية، اليت تشكل األساس األوؿ لكل تنمية، -

كافة الفاعلُت اؼبعنُت بتحقيق التنمية،   ابلبراطالتنموية، كاليت هبب أتىيلها يف إطار مقاربة نسقية كأفقية كذلك  اؼبشاريع
أف تستفيد اؼبنطقة من طاقاهتا البشرية،  نال يبككىذا يتطلب القياـ دبجموعة من اؼببادرات األكلية الضركرية اليت بدكهنا 

األساسية من الطرؽ، التعليم، الصحة...، ىذا  االجتماعيةمن خالؿ) ربسُت كاإلسراع بتزكيد الساكنة دبختلف اؼبرافق 
كالتواصل بُت الساكنة احمللية ك اؼبسؤكلُت ابلعملية التنموية من منعشُت سياحُت  االتصاؿفضال عن تسهيل عملية 

 ُت كمهنُت سياحُت...(.كمنتخب
 .كالسياحيةخلق إطار مؤسسايت وتنظيمي فعاؿ قادر على خلق ادلناخ ادلناسب لتحقيق التنمية احمللية  -
عرب توفَت أرضية مناسبة ك مشجعة للمستثمرين احملليُت أك األجانب  تشجيع االستثمار يف النشاط السياحي : -

ات التمويل كاغبصوؿ على العقار السياحي مع مراعاة خاصية القطاع بتكييف األدكات التشريعية كالتنظيمية ككذا آلي
 كمتطلبات اقتصاد السوؽ.

كدلك بتمكينهم من إعفاءات ضريبية، ككل ما  تشجيع ادلبادرات والطاقات الشبابية اليت تنشط يف الصناعة السياحية، -
 إجراءات الًتاخيص كالدعم اؼبادم .يتعلق دبستلزمات إقامة مشاريعهم السياحية كذبهيزاهتا ، ككذلك تبسي  

صيانة ك ترميم كل اؼبعاَف التارىبية ابؼبنطقة ك تزكيدىا ابلتجهيزات الضركرية الالزمة ك تنصيب عالمات التشوير يف طريقها،   -
 .ك أتثيثها بلوائح ك أدكات تعرؼ هبا

عليو ك نقلو لألجياؿ الالحقة  كاستغاللو إحياء الًتاث الشفهي ك االىتماـ بو ك دعم اعبمعيات اؼبسانبة يف احملافظة  -
 يف التنشي  السياحي ابؼبنطقة.
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كضع ـبط  شامل يلـز كل اؼبتدخلُت يف القطاع ابحًتاـ البيئة كالًتاث احمللي كسن قوانُت تنظم جل األنشطة  -
 السياحية ابؼبنطقة.

 ة ابؼبنطقة.السهر على استمرارية عملية إعادة تكوين كأتىيل مستخدمي اؼبؤسسات السياحي  -

 خادتة:
خالصة القوؿ َف يعد مقبوال أف تظل اؼبناطق الريفية الواحية يف معزؿ عن اىتمامات الدكلة كالفاعلُت احملليُت، نظرا لكوهنا تزخر 

االقتصادية كاالجتماعية، األمر الذم يتطلب مقاربة مندؾبة تشاركية كإرادة صادقة قصد ربقيق التنمية احمللية  اإلقالعدبؤىالت 
إنسآف  كؾباؿ للعيش  كًتاثاؼبنشودة، تنطلق من الواحة كإليها، من خالؿ زبصيصها ابسًتاتيجية سياحية كأجرأهتا ذبعل من الواحة  

خرل قصد خلق تنمية اقتصادية كاجتماعية كثقافية كاغبد من البطالة كاؽبجرة لذلك فإف من خالؿ ما يتميز بو عن اجملاالت األ
أساس االقتصاد الواحي األمر الذم من شأنو أف يساىم يف  ابعتبارىااالىتماـ ابلصناعة السياحية هبب أف يكوف ابؼبوازاة مع الفالحة 

 كمستدامة جملاؿ إفراف األطلس  الصغَت. تنويع مداخيل االقتصاد الواحي كابلتاِف خلق تنمية سياحية
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 .: اؼبندكبية السامية للتخطي 2004ك  2014اإلحصاء العاـ للسكاف ك السكٌت لسنة   -

، "الدينامية السياحية ابؼبنظومات البيئية الواحية: تنوع اؼبوارد الًتابية كرىاف التنمية اؼبستدامة (2020)  عبد العاِف بوعلكة -
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ألثر التدخل البشري على الدينامية الطبيعية ابلشواطئ الرملية. حالة  مقاربة كارطوغرافية
 ادلغرب( -الواجهة االطلنتية الوسطى شاطئي كراـ الضيف والوليدية )

Approche cartographique de l'impact de l'intervention humaine sur la dynamique 
naturelle des plages sablonneuses. Les cas des plages de Karam Adaif et Oualidia  

(Littoral atlantique central – Maroc) 
بيئية والتشسية بالسشاطق الجافة وشبو الجافة، كمية اآلداب والعمهم اإلندانية، جامعة  -مختبخ الجيه الجغخافيا، الحشفي دمحم 3  باحث في

 ابن زىخ أكاديخ، السغخب.
بيئية والتشسية بالسشاطق الجافة وشبو الجافة، كمية اآلداب والعمهم اإلندانية، جامعة  -أستاذ بذعبة الجغخافيا، مختبخ الجيه  3مجود إبخاهيم

 ابن زىخ أكاديخ، السغخب.
عمهم اإلندانية، بيئية والتشسية بالسشاطق الجافة وشبو الجافة، كمية اآلداب وال -أستاذة بذعبة الجغخافيا، مختبخ الجيه  33 كخيسة أسكداي

 جامعة ابن زىخ أكاديخ، السغخب.
 

 :تلخيص
تعترب اؼبقاربة الكارطوغرافية، إحدل الوسائل التقنية اغبديثة اليت تساعد على تشخيص كدراسة تطور أشكاؿ استغالؿ اجملاؿ، 

البشرم على الكثباف الرملية بكل  كاستخالص كقعها عليو. كمن ىذا اؼبنطلق أتيت أنبية ىذا اؼبقاؿ، لدراسة انعكاسات أمباط التدخل
من شاطئي كراـ الضيف كالوليدية؛ اليت تصنف ضمن شواطئ الساحل األطلنيت األكس ، ك تشهد ربوالت مستمرة كمتباينة؛ تتميز يف 
ل ؾبملها ابستغالؿ عشوائي ساىم يف بركز مظاىر االختالؿ كالتدىور، اليت يبقى أبرزىا تراجع خ  الساحل بفعل تراجع مستو 

 الكثباف الرملية كتصلبها على إثر عمليات التعمَت اؼبتزايد. 
كقد زاد من كقع ىذا التأثَت السليب اغبصيلة الرسابية السلبية من الرماؿ اليت أصبحت تسجلها ىذه الشواطئ، نظرا لضعف 

يعرؼ تراجعا للمواد الصلبة اليت تصل إُف  عوامل التزكيد اليت تتمثل يف بعدىا النسيب عن أىم الودايف كواد أـ الربيع، الذم أصبح بدكه
احملي  األطلنيت نتيجة إقامة السدكد، كىو كضع يهدد اؼبستقبل السوسيواقتصادم كالبيئي ؽبذا اجملاؿ اؽبش، يف ظل غياب كسائل إعداد 

 غالؿ البشرم.فعالة، تنطلق من تدبَت مندمج يعتمد على مالئمة ميكانيزمات التشكيل الطبيعي الساحلي مع أنظمة االست
 : الساحل، الشواطئ الرملية، التدخل البشري، خط الساحل، الكثباف الرملية، اذلشاشة.الكلمات ادلفاتيح

 

Résumé : 
L’approche cartographique est considérée comme l'un des moyens techniques modernes 
permettant d'étudier le développement des formes d'exploitation de l’espace et d'en extraire leurs 
impacts.  De ce point de vue, vient l'importance de cet article, pour étudier les impacts des modes 
d'intervention humaine sur les dunes de sable sur les plages de Karam Adaif et de Oualidia, 
appartenant aux côtes atlantiques centrales, qui subissent des changements continus et variés, se 
caractérisant dans l’ensemble par une exploitation aléatoire, ayant contribué à créer des 
déséquilibres et la détérioration du milieu ; dont la plus importante est le retrait du littoral à cause 
de recul du niveau des dunes de sable et leur durcissement par les processus d’urbanisation 
croissante. 
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Cette situation s’aggrave avec le résultat sédimentaire négatif en sable, enregistré par ces plages, en 
raison de la faiblesse des facteurs d’enrichissement, à cause de l’éloignement des Oueds les plus 
importants comme celui d’Oum Rabiaa, qui semble également être faible en apports des matériaux 
solides qui atteignent l’océan Atlantique, suite à la construction de nombreux barrages en amont. Il 
s’agit là d’une situation qui menace l’avenir socio-économique et environnemental de cet espace 
fragile, en l’absence d’outils d’aménagement efficaces, basées sur une gestion intégrée, qui adapte 
les mécanismes de genèse naturelle côtière aux systèmes d’exploitation humaine. 

Littoral, côtes sablonneuses, intervention humaine, trait de côte, dunes,  : Mots Clés
vulnérabilité. 

 ( مقدمة:1
شكل التدخل البشرم ابلساحل موضوعا خصبا للبحث العلمي نظرا لتنوع ذبلياتو على الوضع البيئي، كتعدد اؼبشارب 

كاؼبقارابت األكاديبية اؼبهتمة بو، حبكم الدكر االقتصادم كالبيئي كاالسًتاتيجي الذم وبظى بو اجملاؿ الساحلي. كداخل ىذا النظاـ 

الكثباف الرملية كمكوف ذك أنبية كبَتة يف تنظيم التوازف البيئي، إذ تبقى ؿبورا للعديد من الديناميات بفعل موقعها االنتقاِف  الطبيعي تربز

إلضافة إُف بُت اجملالُت البحرم كالقارم. فبا هبعلها تتأثر ابلعوامل اؽبيدركدينامية كاؼبورفودينامية كالتيارات البحرية ك الًتاقص كالعباب، اب

 الدينامية الروبية؛ كيفسر ذلك ـبتلف الوضعيات التشكالية اليت تتخذىا الكثباف الرملية، تبعا لتواِف فصوؿ السنة كحبسب تغَت  العوامل

 اؼبؤثرة يف كل من الدينامية الروبية كاؼبائية.

بشرم، الذم أدل إُف توجيو كيف ىذا اإلطار، تشهد العديد من الشواطئ الرملية ابؼبغرب ديناميات ـبتلفة بفعل التدخل ال

العوامل الطبيعية اؼبتحكمة يف تشكيل الكثباف الرملية، حيث أصبح معركفا اآلف مدل أتثَت  األنشطة البشرية كاالستغالؿ الزراعي 

احلية كتراجع كالسياحي كالعمرآف كاستغالؿ الرماؿ، على تراجع اغبصيلة الرسابية للشواطئ، فبا ساىم يف تزايد نشاط عوامل التعرية الس

خ  الساحل. كيف اؼبقابل فإف ىذا اؼبوضوع َف وبظى ابالىتماـ اؼبطلوب على مستول التهيئة كاإلعداد. ؽبذا سنحاكؿ دراسة أثر 

 التدخل البشرم على دينامية التشكيل ابلشواطئ الرملية من خالؿ مبوذجي كل من شاطئ كراـ الضيف كالوليدية.

توسعا متواصال لالستغالؿ البشرم منذ منتصف القرف العشرين، كانت بدايتو مع الطفرة  لقد شهدت ىذه األكساط الساحلية

الزراعية اليت عرفتها السهوؿ االطلنتية الوسطى للمغرب بشكل عاـ، كاليت صاحبها سبديد االستغالليات الزراعية يف اذباه خ  الساحل 

اليت أضحت ال تساير مستول التحوالت اليت عرفها القطاع الفالحي،  على حساب الكثباف الرملية، بفعل ؿبدكدية اؼبساحة الزراعية

إال أف ىذا التوسع اؼبستمر للمساحة الزراعية سرعاف ما سيعرؼ تراجعا ملحوظا ارتباطا ابلصعوابت اليت كاجهتها الصادرات الفالحية 

 اؼبغربية يف أكاخر تسعينيات القرف اؼباضي.
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تعرفها اؽبوامش الساحلية لسهلي دكالة كعبدة عموما، برزت بعض األنشطة االقتصادية  كيف إطار التحوالت اجملالية اليت 

كالسياحة اليت استفادت من مالئمة الظركؼ الطبيعية كالشواطئ الرملية كاؼبناخ كمواقع طبيعية ككجود أكساط حبرية رطبة هبا؛ ابإلضافة 

كىو ما ساعد على نشوء ؿبطات شاطئية كالوليدية ككراـ الضيف  إُف عامل القرب من أىم األقطاب اغبضرية الوطنية كاعبهوية،

كغَتىا. كىذين األخَتين أصبحا يعرفاف مبوا متواصال بفعل تزايد األنشطة اإلستجمامية، كاليت انعكست بدكرىا على االقتصاد احمللي 

 من خالؿ انتعاش ؾبموعة من األنشطة األخرل. 

 ( اإلشكالية:2
ذا الشري  الساحلي كانت ؽبا آاثر سلبية على الكثباف الرملية، عرب بركز ؾبموعة من عوامل التدىور، إف التحوالت اجملالية هب

تتمثل أبرزىا يف تغَت أمباط التوسع الزراعي من توسع فوؽ الكثباف الرملية عن طريق تسويتها إُف إزالتها بشكل كامل هبدؼ إقامة مقالع 

 ُف تصلب الكثباف نتيجة توسع التعمَت السياحي كالسكٍت.     سرية الستغالؿ كبيع الرماؿ، ابإلضافة إ

كل ىذه العوامل أدت إُف تقليص امتداد الكثباف بفعل تعرية الشواطئ من الرماؿ، يف ظل انعداـ عوامل التزكيد كغياب ؾبارم 

ُف تنشي  اعبرايف الباطٍت على حساب مائية إبمكاهنا تزكيد اجملاؿ البحرم حبمولتها القارية، ارتباطا بظاىرة الكارست اليت أدت إ

السطحي، كبذلك فإف الرماؿ اؼبتواجدة بشاطئي كراـ الضيف كالوليدية، تبقى يف معظمها ذات أصل كلسي أك رماؿ صدفية مصدرىا 

 مقدمة الشاطئ كالرصيف القارم كاألجراؼ الساحلية، اليت ربد كال الشاطئُت مشاال كجنواب.      

امل التدىور الناذبة التدخل البشرم يف ىذا النوع من الشواطئ، قد أدل إُف تفاقم مشاكل التعرية كعليو، فإف تزايد عو  

كاختالؿ التوازف الطبيعي على مستول اؼبشهد الساحلي، ابمتداد الشواطئ الصخرية على حساب الرملية، كالًتاجع اؼبستمر ػب  

اكرة؛ ابإلضافة إُف اؼبنظومة السوسيواقتصادية احمللية اليت ترتكز يف معظمها الساحل الذم أصبح يهدد الوضع البيئي للمناطق الرطبة اجمل

 على استغالؿ اؼبؤىالت الساحلية.

 ( اإلطار ادلنهجي:3

اعتمدان لدراسة عوامل التعرية الساحلية ك تدىور الكثباف الشاطئية بكل من شاطئي كراـ الضيف كالوليدية، على رصد التطور 

 1984الزمٍت للدينامية الرسابية الشاطئية يف عالقتها مع التحوالت السوسيواقتصادية ابجملاؿ عرب ربليل الصور اعبوية ابتداء من سنة 

، (Map Info 8.0)ابإلضافة إُف ابػبرائ  الطبوغرافية للمجاؿ عرب برانمج نظاـ اؼبعلومات اعبغرافية ، 2018إُف حدكد سنة 
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هبدؼ معاعبة اإلشكالية اؼبطركحة، كما سبت االستعانة ابلزايرات اؼبيدانية اؼبتكررة للميداف، للتأكد من صحة اؼبعطيات اؼبتوصل إليها 

 دكات كاؼبنهجية اؼبتبعة يف ىذه الدراسة.  ( يلخص األ1انطالقا من اػبرائ . كالشكل )

 

 

 (: منهجية وأدوات البحث1الشكل )

 
 ( رلاؿ البحث:4

ينتمي كل من شاطئي الوليدية ككراـ الضيف إُف اعبماعتُت الًتابيتُت للوليدية كأيَت، كيقعاف على التواِف ضمن اإلطار اإلقليمي 

اطئُت اغبدكد اعبهوية بُت جهيت الدار البيضاء سطات كمراكش أسفي لكل من سيدم بنور كأسفي، حيث تفصل بُت ىذين الش

 (. 1)اػبريطة

كوبد ىاتُت اعبماعتُت الًتابيتُت مشاال صباعة أكالد غاّف، كجنواب صباعيت البدكزة كأحد حرارة، كقبد شرقا اعبماعات الًتابية لكل 

 من موؿ الربكي كالغربية كأكالد أسبيطة.  
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 (: موقع شاطئي الوليدية وكراـ الضيف داخل إطارعلا اجلهوي والوطين1اخلريطة )
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    2018و   1984( التدخل البشري ودينامية الكثباف الرملية بشاطئي كراـ الضيف والوليدية ما بٌن سنيت 5

شكل التدخل البشرم هبذا اعبزء من الواجهة االطلنتية ابؼبغرب، أحد التجليات اؼبفسرة للغٌت الطبيعي للسهوؿ الساحلية 

اجملاالت الفالحية اؼبغربية اليت تعترب من بُت دعامات التنمية الفالحية بعد االستقالؿ؛ حيث أسست ىذه الوسطى كواحدة من 

التحوالت لديناميات سوسيواقتصادية ـبتلفة، خلفت تركزا بشراي متواصال كانت ذبلياتو كاضحة على العناصر الطبيعية الساحلية، 

 يو عوامل اإلرساب اليت تتحكم يف تشكيل الكثباف الرملية كالرايح كالتيارات البحرية.كأبرزىا الكثباف الرملية، كىو ما عمل على توج

فإُف غاية منتصف شبانينيات القرف اؼباضي، كاف االستغالؿ الزراعي ابجملاؿ الوعبي عنصرا مهيمنا على اؼبشهد الريفي الساحلي، 

ار َف يكن يف متناكؿ الفالح احمللي، لعوائق أمالىا العامل الطبوغرايف بفعل دكافع التصدير اليت فرضت توسيع اؼبساحة الزراعية، كىو خي

 . 118كالطبيعي بشكل عاـ، كوجود اعبرؼ اؼبيت الذم وبد اؼبنخفض الوعبي شرقا، كامتداد اغبزاـ الكثييب الساحلي غراب

ي  الطبيعي، كاليت يبقى أبرزىا لكن ذلك َف يبنع من ظهور أشكاؿ أخرل لتوسيع اؼبلكية الزراعية كجعلها أكثر مالئمة مع احمل

 التوسع من الشرؽ يف اذباه الغرب فوؽ الكثيب الرملي.

كابلتاِف، فإف ىذه العملية َف تؤثر سلبيا على الكثيب الرملي، ألهنا اقتصرت على استغالؿ الرماؿ يف الزراعة دكف تسوية 

عية، بل قامت على إدماج الًتبة الرملية يف منظومة االستغالؿ من الكثيب الرملي ؼبالئمتو مع اؼبستول الطبوغرايف لالستغاللية الزرا

خالؿ مزجها مع أتربة أخرل ـبتلفة كتدعيمها ابألظبدة الطبيعية، ابإلضافة إُف عنصر التسييج الذم يعترب عنصرا ؿبوراي يف ىذه 

 الروبية. العملية، ألف دكره يكمن يف ضباية األرض الزراعية من زحف الرماؿ الناتج عن التعرية

كاؼبالحظ، أف أشكاؿ التوسع الزراعي اليت كانت سائدة إابف شبانينيات من القرف اؼباضي، شكلت نوعا من التكامل الطبيعي 

بُت القارة كالساحل، رغم غياب التوجو كالوعي البيئيُت لدل اإلنساف احمللي يف ىذه الفًتة؛ حبيث أف عملية السقي كالتسييج النبايت 

ؼبساحة اؼبزركعة، يعمالف على تثبيت الرماؿ كضباية الكثباف من التعرية، فبا يفسر  امتداد اجملاؿ الكثييب على مسافة مهمة  الذم وبي  اب

مًت، حبيث أف توفر العوامل اؼبساعدة على االستقرار  قد زاد من أتثَت  الرايح البحرية ذات االذباه  500ك  450كانت تًتاكح بُت 

                                                           
، أظغوخت صكخىعاه في  »خل صكالت حىىب واص أم الغبُع: عهاهاث جىمُت أشكال الخضزل البشغي وجدضًاث جضهىع الىؾغ البُئيؾا « .2020الحىفي دمحم،  118

 .255. الجغغافُا، كلُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت، حامعت ابً ػهغ أكاصًغ، ص
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، حيث تعترب  إحدل اآلليات اؼبسؤكلة 119مًت يف الثانية 24ك  17ي اليت تسود هبذه اؼبناطق بسرعة تًتاكح بُت الشرقي كاعبنويب الشرق

عن امتداد الكثيب الرملي يف اذباه الشرؽ. كيظهر ىذا بشكل كاضح يف شاطئ كراـ الضيف، بفضل كجود اؼبنخفض الوعبي الذم 

(، على عكس شاطئ الوليدية الذم يعرؼ 2اع عن سطح البحر )اػبريطة يفصل الكثيب الرملي عن اعبرؼ اؼبيت كضعيف االرتف

اليت ذبعل اؼبياه البحرية تغطي أجزاء كبَتة من اؼبنخفض الوعبي، كتشرؼ ابلتاِف على اعبرؼ  120كجود ما يصطلح عليو ابلوعبة اؽبورية

 رؼ اؼبيت.اؼبيت، فبا يؤدم إُف تقليص امتداد الشاطئ الرملي يف الشرؽ بشكل متوازم مع اعب

إف اختالؼ الوضعية التشكالية لكل من شاطئي كراـ الضيف كالوليدية، يبكن اعتبارىا نتاجا للجيومرفولوجية الساحلية اليت 

، كنبا عامالف مفسراف 121ربكمت يف آليات اإلرساب، حيث ربكم اؼبيل البنيوم يف توجيو ؾبرل اؽبور ابإلضافة إُف اذباه العباب

 (.  2نب األيسر من منفذ اؽبور )اػبريطة لتشكل الشاطئ يف اعبا

 1984(: وضعية الكثباف الرملية يف عالقتها مع استغالؿ اجملاؿ بكراـ الضيف والوليدية سنة 2اخلريطة )

 
    1/50000، كاػبريطة الطبوغرافية كاب كاننت الوليدية ذات اؼبقياس 1984اؼبصدر: صور القمر االصطناعي لسنة 

                                                           
119 CHAIBI et al., 2014. « Modélisation du transport éolien dans le système plage-dunes de la baie d’Elhaouzia (côte atlantique marocaine) » 

revue Physio-Géo, Volume 8 .p 114. 
ألاهىاع: هي مؿعداث مابُت ضعُفت العمم، مىسفضت عً الطفغ البدغي وممخضة بشكل مخىاػي مع زغ الؿاخـل، ومعؼولت عً البدغ بىاؾعت خاحؼ   120

 مً زالل كىىاث مىحىصة في الحاحؼ الغملي. عملي مخطلب، خُث جخطل مع البدغ
ؿاخل العباب: هى عباعة عً خغكاث مابُت ًخطف بها ؾعذ البدغ، جؽهغ على شكل جمىحاث ؾعدُت مىخؽمت وأؾعىاهُت وطاث مداوع أفلُت، وجأحي إلى ال 121

اح عكـ ألامىاج.   اإلاغغبي اهعالكا مً مغجفع آلاؾىع، خُث جخسظ اججاها شمالُا غغبُا، وهي غير مغجبعت بدغكت الٍغ
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تطور اؼبشهد الساحلي بكل من كراـ الضيف كالوليدية من تكامل بُت التدخل البشرم كالدينامية الطبيعية، إف ما ميز  سَتكرة 

كيتضح ذلك من خالؿ توسع أشكاؿ استغالؿ اجملاؿ على  .بدأ يعرؼ تغَتا كبَتا تزامنا مع أكاخر الثمانينيات كبداية التسعينيات

كقد نتج عن ىذا التوسع  .حساب العناصر الطبيعية للساحل كالكثباف الرملية كالغطاء الغابوم بفعل توسع اؼبساحة الزراعية كالعمرانية

دؿ تراجع مساحة الكثيب الرملي بشاطئ  تراجع كبَت  ؼبساحة الكثباف الرملية، كما يعترب ذلك أبرز مؤشر على تدىورىا، إذ تراكح مع

، فقد خالؽبا الشاطئ مساحة إصبالية من 2018ك  1984مًتا خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت سنيت  370ك  320كراـ الضيف ما بُت 

 (.3مًتا ابتداء من خ  الساحل يف اذباه اعبرؼ اؼبيت شرقا )اػبريطة  370ك  230الرماؿ تراكحت بُت 

 2018الكثباف الرملية يف عالقتها مع استغالؿ اجملاؿ بكراـ الضيف والوليدية سنة (: وضعية 3اخلريطة )

 
 

كيف ىذا اإلطار ، ذبدر اإلشارة إُف أف ىذا الًتاجع الذم غبق الكثيب الرملي جراء توسع اؼبساحة الزراعية تزامنا مع هناية 

مت على حساب الكثيب الرملي يف السابق؛ حيث يقـو على إزالة  شبانينيات القرف اؼباضي، ىبتلف سباما عن مب  التوسع الزراعي الذم

الكثيب الرملي بشكل كامل. كالغاية من ىذه العملية تكمن ابلدرجة األكُف يف استغالؿ الرماؿ، عن طريق إقامة مقالع سرية من طرؼ 

لرملي، كقد شجعهم على ذلك قياـ اجمللس اؼبزارعُت احملليُت، بتسخَت االستغاللية الزراعية كممر لعبور الشاحنات كبو الكثيب ا
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اعبماعي للبدكزة، بتفويت صفقة استغالؿ مقلع الرماؿ بشاطئ كراـ الضيف ؼبستثمرين خواص، حيث كاف ؽبذا اإلجراء أثرا سلبيا كبَتا 

كاليت تفسر تراجع الغطاء  على الوضع البيئي احمللي. كيعد أيضا أبرز عوامل التدىور الساحلي اليت عرفها اجملاؿ طيلة القرف العشرين،

الغابوم كاتساع مساحة السبخات اؼباغبة على حساب األراضي الزراعية، نتيجة صعود اؼبياه البحرية اؼباغبة من األرض، بفعل ارتفاع 

 (. 3نفاذية الًتبة الرملية الناذبة عن القرب من البحر )اػبريطة 

جزء كبَت من عالية الشاطئ اؼبشكلة من الكثباف احملدبة اليت تتميز  االستغالؿ اؼبفرط للكثيب الرملي إُف اختفاء لقد أدل

 (.3)اػبريطة  2018مًت فق  سنة  5إُف  1984مًتا سنة  20ابرتفاعها عن سطح البحر ، حيث تقلص ىذا االرتفاع من 

الرملية الناذبة عن  إف ضعف كجود كثباف ؿبدبة بعالية شاطئ كراـ الضيف، كاليت يكمن دكرىا يف التقاط كتثبيت الركاسب

التعرية الروبية البحرية من الغرب يف اذباه الشرؽ، قد زاد من أتثَت عوامل التعرية، خصوصا يف ظل غياب الغطاء النبايت، كىو ما أدل 

كاهنا إُف تراجع ؾباؿ اؼبهرقاف كاتساعو على حساب عالية الشاطئ نظرا لضعف كجود الرصيد الكايف من اإلرساابت الرملية اليت إبم

 (.     1توفَت مستول ارتفاعي يبكن من اغبد من أثر الًتاقص البحرم على عالية الشاطئ )الصورة 

 (: وضعية الكثيب الرملي بشاطئ كراـ الضيف1الصورة )

 
 2020،اؼبصدر: دمحم اغبنفي
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    2018و   1984( أثر الدينامية اجملالية على حركة خط الساحل ما بٌن سنيت 6
الساحل النقطة اليت تلتقي عندىا مياه البحر ابليابس. فهو خ  متغَت اؼبوضع، إذ يًتاجع كبو اليابس عند اؼبد يقصد خب  

كيتقدـ عند اعبزر. إال أف ىذا العنصر  أخذ يعرؼ ديناميات ـبتلفة كمتنوعة، انذبة بشكل أساسي عن التغَتات اليت أحدثها التدخل 

لي، حيث يبثل الكثيب الرملي أحد ركائزىا األساسية لكونو ؾباال انتقاليا بُت الساحل البشرم على مستول عناصر النظاـ الساح

كالقارة، كؿبتضنا للتفاعالت الناذبة عن عوامل الدينامية البحرية؛ كما يبكن الدارس أيضا من قراءة ك استخالص نتائج التحوالت 

 الطبيعية كالبشرية ابجملاؿ الساحلي.

تمر ػب  الساحل على مستول شاطئ كراـ الضيف، يعترب أبرز مؤشر على تدىور الكثيب الرملي كعليو، فإف الًتاجع اؼبس

بفعل عامل اإلزالة الناذبة عن التعرية الروبية، فبا أدل إُف تناقص ارتفاع الكثيب كما سبقت اإلشارة إُف ذلك، مقابل ضعف عوامل 

 التزكيد اليت تعمل على ذبديد الكثيب الرملي. 

فإف الوضعية التشكالية بشاطئ كراـ الضيف، اليت تسجل حصيلة رسابية سلبية، نظرا ألنبية عوامل التعرية كالتدىور، كابلتاِف، 

على الرغم من كونو شاطئا َف يعرؼ هتيئة مينائية من شأهنا توجيو عوامل الدينامية البحرية، لكن كثافة استغالؿ الرماؿ يف فًتة 

مًتا يف  63 تقلص الكثيب بشكل كبَت؛ كتعد بذلك عامال رئيسيا يف تراجع خ  الساحل دبعدؿ الثمانينيات كالتسعينيات، أدت إُف

 (. 4مًت  سنواي )اػبريطة  1.80، كىو معدؿ تراجع يبلغ 2018ك  1984الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

اجع شاطئ اغبوزية كذبدر اإلشارة، إُف أف معدؿ تراجع خ  الساحل بشاطئ كراـ الضيف، وباكي يف نفس الوقت معدؿ تر 

 1949مشاؿ مدينة اعبديدة، ىذا األخَت الذم ىبتلف عنو من حيث أنبية عوامل التزكيد كوجود هنر أـ الربيع، إال أنو ابتداء من سنة 

، فبا أثر سلبا على كصوؿ ضبولة الواد 122بدأ يعرؼ تراجعا مهما على مستول اإلرساابت الرملية، نظرا إلقامة السدكد على النهر

 لبة إُف البحر.    الص

إف ىذه اؼبقارنة، تعطينا فكرة مفادىا أف العوامل القارية سواء منها البشرية اؼبرتبطة ابستغالؿ الرماؿ أك  الطبيعية اليت تعمل 

من على تزكيد اجملاؿ البحرم ابإلرساابت كالودايف، تشكل عامال ؿبوراي يف تشكيل الشواطئ، ابإلضافة إُف أف مستول ذبويع الشاطئ 

 الرماؿ نتيجة عوامل قارية، مرادؼ ؼبستول آتكلو نتيجة عوامل حبرية. 

                                                           
122

 CHAIBI et al., 2014, Op. Cit., p.33. 
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 2018و  1984(: مستوى تغًن خط الساحل بشاطئ كراـ الضيف سنيت 4اخلريطة )

 
 

أما يف ما يتعلق حبالة شاطئ الوليدية اجملاكر، الذم ىبتلف من حيث اؼبورفلوجية عن شاطئ كراـ الضيف، فإف حركة خ  

الساحل على مستول اؽبور زبضع آلليات خاصة، أنبها اؼبيل البنيوم الذم يتحكم يف اذباه كسرعة جرايف اؼبياه البحرية، ابإلضافة إُف 

يف كمية اؼبياه اليت تدخل إليو؛ كىو ما يفسر  اذباه اؼبياه إُف اعبانب األيبن من اؼبنافذ كتكوف الشاطئ، حجم منافذ اؽبور اليت تتحكم 

حيث عرؼ ىذا اعبانب دينامية رسابية مهمة جعلت منو ؾباؿ تراكم مهم للرماؿ، بسبب تصلب جزء كبَت من الكثيب الرملي عن 

(، كمنع التبادالت الرسابية بُت الشاطئ كعاليتو، فبا أدل 2ة الشاطئ )الصورة طريق التوسع العمرآف، الذم عمل على احتالؿ عالي

   إُف تعرية الشاطئ نتيجة ارتطاـ األمواج ابؼبنشآت اؼببنية كنقل الرماؿ إُف داخل اؽبور بواسطة التيار الًتاجعي الناتج عن األمواج.  
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 2010هبور الوليدية سنة (: صورة جوية آلاثر الرتمل والتعرية الشاطئية 2الصورة )

 
.2014اؼبصدر: صباعة الوليدية، قسم التعمَت،           
كابلتاِف، فإف تراجع خ  الساحل بشاطئ الوليدية يعرؼ اختالفا تبعا لعوامل الدينامية البحرية، حيث أف تصلب الكثيب 

ر، قد أدل أيضا إُف تراجع خ  الساحل يف اذباه القارة الذم أدل إُف تنشي  عوامل التعرية الشاطئية يف اعبانب األيبن من منافذ اؽبو 

ك  1984مًتا يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت  18كيظهر ذلك من خالؿ ربوؿ اجملرل الرئيسي إُف ؾبرل اثنوم، إذ بلغ معدؿ ىذا الًتاجع 

 (.4مًت )اػبريطة  0.5، أم دبعدؿ تراجع سنوم يعادؿ 2018

الذم يتميز  ابنفتاحو بشكل نسيب على احملي ، فإنو ىبضع بشكل كبَت لتأثَتات األمواج  أما يف اعبانب اؼبقابل ؼبنافذ اؽبور

 كالتيارات البحرية، فبا يفسر غياب الرماؿ الشاطئية كاتصاؿ اؼبياه البحرية مباشرة ابؼبنشآت العمرانية، كتراجع خ  الساحل دبعدؿ أكرب

         (.        4مًت سنواي )اػبريطة  1يقارب  (، كىو معدؿ2018 - 1984مًتا يف نفس الفًتة ) 28بلغ 
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   2018و  1984(: مستوى تغًن خط الساحل بشاطئ الوليدية بٌن سنيت 4اخلريطة )

 
 

 خادتة:

إذا كانت الديناميات القارية اؼبرتبطة ابلتدخل البشرم، تعد من بُت العوامل احملورية اؼبسؤكلة عن تدىور الكثباف الرملية، فإف 

ناميات الطبيعية القارية تعترب أىم مزكد للمجاؿ البحرم ابغبمولة الصلبة اؼبتمثلة يف الرماؿ؛ عن طريق اعبرايف القارم ككبث الدي

 األجراؼ القارية بواسطة األمواج البحرية.

جديد على شكل كاستنادا ؽبذا اؼبعطى، فإف الدينامية البحرية تقـو بدكر احملوؿ لإلرساابت ذات األصل القارم لتعيدىا من 

 رماؿ ابلشواطئ الرملية كما ىو اغباؿ بكراـ الضيف كالوليدية، إال أف أمباط التدخل البشرم اليت مشلت الرماؿ الشاطئية هبذه اجملاالت،

ائي خصوصا يف فًتة الثمانينيات كالتسعينيات من القرف اؼباضي؛ اليت يبكن اعتبارىا أبرز حقبة على مستول االستغالؿ اؼبفرط كالعشو 

مية طيلة القرف العشرين، نظرا ؼبا تركتو من آاثر سلبية         على ذبدد الكثباف الرملية، يف ظل تغَت عوامل اإلرساب الناذبة عن الدينا

 النهرية ابلقارة؛ ارتباطا بعدـ انتظاـ التساقطات كتغَت الظركؼ اؼبناخية كإقامة السدكد على احملاكر اؼبائية كواد أـ الربيع.
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كل ىذه العوامل، أدت إُف تراجع خ  الساحل بشكل مستمر يف ظل اغبصيلة الرسابية السلبية اليت تعرفها ىذه الشواطئ   

 مقابل استمرار عوامل التدىور.  

كعموما، فقد توصلنا من خالؿ التحليل الدايكركنولوجي جملموعة من الصور اعبوية، إُف أف التغَتات اؼبستمرة اليت أضحى 

  الساحل، تشكل مؤشرا على تراجع  الوضع البيئي للمنظومة الساحلية، حيث أدل تطور التوسع العمرآف اؼبوازم ػب  يعرفها خ

الساحل، إُف اضعاؼ امتداد الكثيب الرملي اؼبتحرؾ كتصلبو، كىو ما يعٍت تقلص اجملاؿ الشاطئي نتيجة حركة األمواج، كابلتاِف، فإف 

إغناء كازدايد ؼبشكل الًتمل داخل األىوار ابػبصوص، فبا قد يهدد مستقبلها السوسيواقتصادم  إفقار الشاطئ من الرماؿ، يقابلو

 كالبيئي، يف ظل غياب كسائل إعداد فعالة، تنطلق من تشخيص دقيق ؼبيكانيزمات التشكيل الطبيعي على مستول الساحل.
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  اقع وآفاؽو : التنمية السياحية ادلستدامة ابجملاؿ الساحلي ادلغريب 
 -حالة مدينة طنجة -

Sustainable tourism development in the Moroccan coastal area: reality and 
prospects 

The case of Tangier 
الدكتوراه: اجملاؿ، اجملتمع كالثقافة، ـبترب: دينامية اجملاؿ كاجملتمع، "كلية اآلداب كالعلـو  ابحث دبركز: بولشيوخ طارؽ -

 الدارالبيضاء". -اإلنسانية، جامعة اغبسن الثآف : احملمدية
أستاذة التعليم العاِف ابحثة بشعبة اعبغرافيا، ـبترب: دينامية اجملاؿ كاجملتمع، "كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، السعيدم صبيلة:  -

 الدارالبيضاء".-جامعة اغبسن الثآف : احملمدية
 : ملخص         

الطبيعي نتيجة للنمو كالتوسع  وسطومن نصف قرف، يشهد الساحل اؼبغريب استغالال مدعوما كمسًتسال لعلى مدل أزيد 
العناصر بُت كالسياحة ابعتبارىا كاحدة من  .123اغبضريُت، كما ينشأ عنهما من جاذبية متنامية لألقاليم كاعبماعات الًتابية اؼبتاطبة لو

اغبضرية ابؼبدف الساحلية الكربل، تعآف اليـو من كطأة اآلاثر السلبية لسلوكيات  األساسية اؼبشكلة للًتاب الساحلي كللمشاىد
. يف سياؽ ربليل العالقة بُت السياحة كالساحل، كالصناعية هبا اإلنساف، كما يرافقها من ضغوط متصلة بعمليات التهيئة اغبضرية

غريب للبالد، أنبية خاصة يف فهم الديناميات اجملالية كمستول تشكل دراسة حالة مدينة طنجة الساحلية، الواقعة يف أقصى الشماؿ ال
، مبدئيا، أف اختيار اؼبدينة منذ منتصف ستينيات القرف اؼباضي الستقباؿ أكُف أفواج السياحة  استدامة التخطي  السياحي. كيبكن اعبـز

ال أنو كبعد موجة ازدىار عابرة، سرعاف ما تدىورت الدكلية جاء يف البداية ذبسيدا ػبيار مبوذج التنمية االقتصادية كاالجتماعية. إ
تدرجيا صورة ىذه الوجهة السياحية يف ظل اآلاثر اؼبزدكجة للضغ  السكآف كالتلوث الناجم عن النشاطات الصناعية كاغبضرية، اؼبؤثرة 

الضركرم كذلك إعادة النظر يف أتثَت  بدكرىا على توازف اؼبنظومة اإليكولوجية للساحل، كابلتاِف تقويض جاذبيتو السياحية. كيبدك من
السياحة الداخلية، كنموذج مبطي استنفذت السياحة الدكلية مقوماتو األساسية، مفرزة تداعيات بيئية كؾبالية كؾبتمعية مؤكدة. تدعو 

عبدد، إلبراز التحدايت أدكار الفاعلُت اربديد ىاتو اإلشكالية إُف مساءلة ـبتلف سياسات التنمية السياحية كعمليات التخطي ، ككدا 
ابجملاؿ الساحلي يف سياؽ تسارع كثَتة التمدين كتعدد السياسات القطاعية للسياحة التنمية اؼبستدامة كأكجو القصور اليت تعًتم عملية 

 هبدا اجملاؿ.  سياحيابجملاؿ اغبضرم للمدينة ك موجة التمدين ال
سياحة الدكلية، السياحة الداخلية، التمدين، سياسات التنمية االقتصادية الساحل، استدامة التخطي  السياحي، ال كلمات مفتاحية:

    . كاالجتماعية، اآلاثر البيئية كاجملالية، التهيئة اغبضرية
Abstract:  

For more than half a century, the Moroccan coast is experiencing a constant 

exploitation as result of population growth and urban sprawl, contributing also to an 

increase in the territorial attractiveness of adjacent territorial communities. Tourism, as 

                                                           
123

ِٓ ٍىبْ اٌّلْ اٌىجوٜ،  %٠61ؾزؼٓ اٌَبؽً اٌّغوثٟ، ٚثشىً فبص اٌَبؽً اٌشّبٌٟ اٌغوثٟ، أُ٘ اٌزىزالد اٌؾؼو٠خ فٟ اٌجالك ) - 
ِٓ اٌطبلخ ا١ٌَبؽ١خ(،  %53ِٓ اٌؼّبي اٌلائ١ّٓ فٟ اٌمطبع اٌظٕبػٟ(، وّب ٠ّضً لطجب ِّٙب ٌغنة ِقزٍف األٔشطخ، ا١ٌَبؽ١خ ) 80%ٚ 
 اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغبه٠خ. ٚ
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one of the essential elements of coastal territory and urban landscapes in large coastal 

cities, is currently suffering from the negative effects of human behavior and the 

associated pressures related to urban and industrial activities. In this context, the purpose 

of this analysis is to highlight different connections between tourism and coastal area. 

The case study of the coastal city of Tangier, situated in the far north-west of the country, 

is particularly important in understanding the spatial dynamics and sustainability of 

tourism planning. Initially, the choice of the city since the mid-1960s to receive the first 

international tourism cohorts was initially considered as an embodiment of socio-

economic development model. However, after a spate of prosperity, the image of this 

tourist destination gradually deteriorated with the double effects of population pressure 

and pollution from industrial and urban activities, which in turn affected the balance of 

the coastal ecosystem and thereby undermined its tourist attractiveness. It also seems 

necessary to reconsider the impact of domestic tourism as a simulated model that 

international tourism has exhausted its basic components, causing environmental 

degradation and certain spatial and societal impacts. This problematic situation requires a 

critical analysis of various tourism development policies and planning processes, in order 

to identify existing roles which have changed or where new roles are being created. Yet, 

this approach allows to highlight challenges and shortcomings in the process of 

sustainable development of tourism in the coastal area in the context of accelerated 

urbanization, the multiplicity of sectoral policies and the wave of tourism urbanization 

area.  

Key words: Coastal area, sustainable tourism planning, international tourism, domestic 

tourism, urbanization, economic and social development policies, environmental and 

spatial impacts, urbanization. 

 تقدمي : السياؽ اإلشكايل للبحث  -

أساسا على تطوير مبوذج السياحة الساحلية، يف كقت َف يكن (، ارتكزت التنمية السياحة ابؼبغرب 1956منذ االستقالؿ )        
كعلى غرار التوجهات السياحية اؼبعتمدة منذ ذلك اغبُت، تتجو السياسات . 124ىناؾ استعداد كاضح العتمادىا كرىاف تنموم بديل

(، تستند 2020ك  2010)رؤييت  125العمومية اليـو إُف تطوير العرض السياحي الشاطئي من خالؿ سياسيات مركزية كقطاعية
مليوف سائحا كتعبئة استثمارات عقارية كاسعة  20كاستقباؿ  126ؿباكرىا األساسية على استكماؿ إقباز ستة ؿبطات سياحية

فال ؛ 127كعلى ىذا األساس، ابت من اؼبؤكد أف الساحل قد أصبح من بُت أكثر اجملاالت اعباذبة لنشاط السياحة اعبماىَتية النطاؽ.

                                                           
124

فٟ أػمبة االٍزمالي، ٚاعٗ اٌّغوة اٌَّزمً ِشبوً الزظبك٠خ ؽبكح رّضٍذ أٍبٍب فٟ االٔقفبع اٌؾبك ٌَّزٜٛ االٍزضّبه ٔز١غخ  - 
 ٚإٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ اٌَو٠غ. ، ٚغ١بة األؽو اٌّإٍ٘خ، ٚرَبهع ؽلح إٌيٚػ اٌموٚٞهؤًٚ األِٛاي )اٌفو١َٔخ ٚاإلٍجب١ٔخ(أَؾبة 

125
، رىّٓ فٟ ألِبط 2015ئْ ئؽلٜ اٌزؾل٠بد اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رٛاعٗ ػ١ٍّخ اٌغ٠ٛٙخ اٌّزملِخ، اٌزٟ ألورٙب اٌٍَطبد اٌؾى١ِٛخ ِٕن ٍٕخ  - 

ا١ٌَبٍبد اٌؼ١ِّٛخ، ثبػزجبه٘ب أ٠ٌٛٚخ ٌٍؾىبِخ اٌَّإٌٚخ، ٌٚزوش١ل اٍزقلاَ اٌّٛاهك ٚاإلِىبٔبد، ١ٍٍٚٚخ ٌالٍزغبثخ اٌشبٍِخ ٌزطٍؼبد 
فبػ١ٍٓ االلزظبك١٠ٓ )ِزطٍجبد اٌغ٠ٛٙخ اٌّزملِخ ٚرؾل٠بد ألِبط ا١ٌَبٍبد اٌمطبػ١خ، رمو٠و اٌّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌ
 ، اٌطجؼخ اٌفو١َٔخ.  )22/2016ٚاٌج١ئٟ، هلُ 

126 -
ٚرشًّ ر١ٙئخ وً ِٓ: اٌّؾطخ اٌشبؽئ١خ هأً اٌّبء ثبٌَؼ١ل٠خ ٚشبؽئ اٌؾٛى٠خ ثبٌغل٠لح، ٌٚىًَٛ ثبٌؼوائش ٚاٌىزجبْ اٌو١ٍِخ  

 ثبٌظ٠ٛوح ٚشبؽئ رغبىٚد ثق١ٍظ أوبك٠و ٚاٌشبؽئ األث١غ ثى١ٍُّ. 
127

  زبؽخ ٌشوائؼ اعزّبػ١خ ٚاٍؼخ.شىً ِٓ أشىبي ا١ٌَبؽخ إٌّزشوح ثّغبالد ١ِٙئخ الٍز١ؼبة ػلك وج١و ِٓ ا١ٌَبػ ثأٍؼبه ِ - 
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من اللياِف  67 %من الطاقة اإليوائية اؼبصنفة ابؼبملكة، مسجال بدلك ما يناىز 70% يـو امتالكو ألزيد من غرابة أف نرل ال
من معدؿ اإلقامة السياحية. كيبكن القوؿ جزما أبف تطوير السياحة الدكلية دبعظم اؼبدف الكربل شكل  60% السياحية، كأكثر من 

ت بدكرىا نتيجة االنفتاح على أسواؽ السياحية العاؼبية، كالتحوالت االجتماعية كالثقافية طريقا كبو تثمُت السياحة الداخلية، اليت مب
كإذ ربظى السياحة الشاطئية يف الوقت . 128اليت شهدىا اجملتمع جراء غزك ثقافة االستهالؾ كتطور أمباط العيش كالفكر )التحديث(

الرئيسية يف  تعبَت كاضح عن كوهنا قد أصبحت إحدل العناصر، فذلك -فًتة الذركة  –اغباضر بشعبية كبَتة خالؿ فصل الصيف
ىذا النوع من اؼبمارسات السياحية احملفوظة لكل من السياح . 129تنظيم اجملاؿ كعامال حاظبا يف تعديل التوازانت كاالقتصادات احمللية

مس كالرمل"، وبيلنا حتما إُف منطق ىبتلف عن كالسياح األجانب الباحثُت عن ثالثية " البحر كالش 130اؼبغاربة اؼبقيمُت كغَت اؼبقيمُت
 السياحة االنتقائية، النخبوية يف جوىرىا، اليت سادت خالؿ فًتة اغبماية، كاليت سنعود إُف مناقشتها يف اؼبتوف الالحقة. 

لى حساب ضباية اؼبناطق يف ىذا السياؽ، يتضح أف كل القول الفاعلة كالنشيطة تساىم اليـو يف ربفيز السياحة الشاطئية كاعبماىَتية ع
دبعظم كجهات " 131الساحلية. كعليو، فال شك أف النموذج اػبطي كاؼبتصل للتهيئة السياحية ظل يشكل عامال قواي لظاىرة "السوحلة

البحر األبيض اؼبتوس  ". بشكل خاص، وبدد احتالؿ اؼبناطق الساحلية يف اؼبغرب مسار التمدين من خالؿ تزايد الطلب على 
كتبدك النتائج اؼبًتتبة عن ىذا النوع من االحتالؿ عديدة . 132الشاطئية غَت اؼبراقبة كاؼبنفلتة من تدخل السلطات العموميةاإلقامات 

كغَت رجعية، إذ تتمثل يف ـبتلف أشكاؿ تدىور النظم اإليكولوجية الساحلية، كانسداد مراكز اؼبدف ابجملاالت اغبضرية اؼبتمركزة، كما 
اؼبضارابت العقارية كصراع اؼبصاٌف، كاالمتداد اغبضرم كالضاحوم الناشئ عن الضغ  العقارم اؼبسًتسل. يستتبع ذلك من أشكاؿ 

ىاتو اؼبخاطر أصبحت تفرض على الفاعلُت، أكثر من أم كقت مضى، ازباذ تدابَت كقائية، كالتعجيل ابالستجابة للحاجيات اؼبتزايدة 
 ات األساسية. للسكاف يف ؾباالت السكن كالبٌت التحتية كاػبدم

 وإشكالية البحث: رلاؿ الدراسة -

منطقة حدكدية مفصلية بُت إفريقيا كأكراب )أنظر  133يف أقصى الشماؿ الغريب للبالد، يشكل ؾباؿ شبو اعبزيرة الطنجية      
ة الشكل(. كتعود أكُف اؼببادرات الرامية الستقباؿ اؼبسافرين األكربيُت كابقي اؼبعمرين، الفرنسُت كاإلسباف، هبذا اجملاؿ لفًتة اغبماي

ية، كال سيما فرنسا، بغرض من قبل إسبانيا كابقي البلداف األكرب ( بعد أف سبت تعبئة كزبصيص رساميل ضخمة1912-1956)
إنشاء البٌت التحتية للسكك اغبديدية كاؼبوانئ البحرية كالطرؽ، اؼبرتبطة بشبكة متنوعة من الفنادؽ كأماكن  اإلقامة كالًتفيو 

يف كقد ارتب  التصور االستعمارم آنذاؾ ابجتذاب السياحة العابرة ؼبضيق جبل طارؽ من أجل تنمية اغبصة السوقية  134.كاالستجماـ
مسار( اليت جرت العادة على تنظيمها لتقوية كتوزيع السياحة بكل من  26ىدا اجملاؿ، من خالؿ سلسلة من اؼبسارات السياحية )

ىذا كارتبطت رغبة السفر للغالبية العظمى من السياح، من ذبار كموظفُت مدنيُت  .135مدف تطواف كسبتة كالعرائش كطنجة
                                                           
128 

-Shaw, G. and Williams., A. M. (1994). Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective. 
Oxford : Blackwell. 
129 -
 Mohamed Berriane., « Les nouvelles tendances du développement du tourisme au Maroc », 

Conférence donnée dans le cadre du 13ème Festival International du Géographie de St Dié. (http://fig-st-
die.education.fr/actes/actes_2002/berriane/article.htm).  

130
 ٓ ثبٌقبهط ٚا١ٌَبػ اٌلاف١١ٍٓ.اٌّغبهثخ اٌّم٠١ّ١شٍّْٛ  - 

131
 - Plan bleu, (2017) : « Tourisme durable en Méditerranée : Etat des lieux et orientations stratégiques ».  

132
 - M. Berriane, (1995) ; « Développement touristique, urbanisation du littoral Méditerranéen et 

environnement » ; MEDIT W 2/95. P.22. 
133

  عٙخ ؽٕغخ رطٛاْ )ؽَت اٌزمط١غ اإلكاهٞ اٌَبثك ٚاٌزمط١غ ا١ٌَبؽٟ اٌغل٠ل(.٠غطٟ ِغبي شجٗ اٌغي٠وح اٌطٕغ١خ  - 
134

 -(Alet Valero, 2009) 
135

 - (Alet Valero, 2009) 

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2002/berriane/article.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2002/berriane/article.htm
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ابػبارج، ابحتياجات عائلية كمهنية، فاعتاد ىؤالء االستقرار كمقيمُت مؤقتُت أك دائمُت يف ـبتلفة كدبلوماسيُت كجنود كمغاربة مقيمُت 
مدف اعبهة. كبقي مسار الولوج الرئيسي يف اذباه ىاتو اؼبدف حبراي ابألساس، انطالقا من موانئ سبتة كطنجة، إُف أف مت اسًتجاع مطار 

( 1967-1965، كتوسيعو تدرهبيا مع انطالؽ اؼبخط   الثالثي )1962الستقالؿ، سنة طنجة الدكِف من قبل اإلدارة اؼبغربية بعد ا
(، بغرض تطوير منتج سياحي ZAPالدم حدد كال من الساحل التطوآف كخليج طنجة كمجاالت ذات أكلوية يف التهيئة السياحية )

 شاطئي، متوسطي، يستجيب للطلب احملتمل للسياحة األجنبية.

 
عرفتو السواحل الطنجية من انتشار كاسع غبركة السياحة الدكلية، سرعاف أصبحت اؼبناطق الساحلية اؼبتاطبة للمدف الكربل كابلرغم فبا 

ابعبهة تنحو اليـو إُف استقطاب متزايد للسياح الداخليُت، إدا ما استثنينا بعض احملطات السياحية اػباصة اؼبنتشرة على طوؿ الساحل 
طئ اؼبتواجدة ببعض اؼبدف اؼبتوسطة كأصيلة ككاد الك كالقصر الصغَت...اليت تعرؼ إقباال نسبيا للسياح التطوآف، أك بعض الشوا

األجانب، الدين زبتلف فبارساهتم السياحية عن ابقي السياح الداخليُت من حيث أشكاؿ اإلقامة كموسم التوافد كاألنشطة اؼبمارسة. 
ادؽ كقرل العطل السياحية اليت مت إنشاءىا مند الستينيات ، فإف معظم أشكاؿ كبصرؼ النظر عن تواجد عدد ال أبس بو من الفن

..إٍف. كحيث يبثل البحر  أىم عوامل اعبدب .اإلقامة السياحية ابتت تتكوف أساسا من الفيالت كالشقق كغَتىا من اإلقامات الثانوية
الشاطئية اعتمادا على تفويت عدد كبَت من قرل العطل  السياحي هبا، فقد اكتست اعبهة صبغة الوجهة السياحية اؼبخصصة لإلقامة

من القدرة اإليوائية  %38كمؤسسات اإلقامة السياحية إُف شركات التدبَت األجنيب. فأصبحت مثل ىاتو البنيات تشكل اليـو حواِف 
كلت اؼبناطق الساحلية اؽبشة .  نتيجة ؽباتو اؼبمارسات، ش%17ابعبهة، كىو رقم قياسي إدا ما قورف ابؼبعدؿ الوطٍت الدم يبلغ 

كاؼبهددة ربت كطأة الضغ  البشرم اؼبتزايد ؾباالت النتشار السياحة اعبماىَتية، اؼبستوطنة للخ  األمامي للكثباف الرملية القريبة من 
كبو سواحل  سبتد اليـو على نطاؽ أكسع، 137ىذه الظواىر اؼبفسرة منذ البداية غبركة التمدين الطوِف للساحل التطوآف. 136الساحل

 مدينة طنجة، على كال الواجهتُت األطلسية كاؼبتوسطية، كبشكل أخص يف قلب خليج اؼبدينة. 
  

                                                           
136

( رؾزً ِٛالغ ماد أ١ّ٘خ ث١ٌٛٛع١خ 2020-2010رغله اإلشبهح أْ ِؼظُ اٌّؾطبد ا١ٌَبؽ١خ اٌّجوِغخ فٟ ئؽبه اٌوؤ٠ز١ٓ اٌؼشو٠ز١ٓ ) - 

 NAKHLI S., GHAZI A. Quels outils pour un développement(، ِٚغبالد ٍبؽ١ٍخ ِز١ّيح )SIBEٚئ٠ىٌٛٛع١خ )

durable des zones (côtiers Marocaines, 2008. 
137

 - (Eduardo A.J et al, 2010 ; Berriane, 2005, 2011, Troin, 2002). 
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 138(: خريطة اإلمكاانت السياحية ابؼبغرب كاؼبوقع اإلسًتاتيجي عبهة طنجة تطواف1الشكل )      

 
     
، كجهة لقضاء العطالت لشرائح كاسعة من الزكار كالسياح الداخليُت، فضال -عاصمة مدف اعبهة-كتشكل مدينة طنجة      ، اليـو

عن استقطاهبا لعدد كبَت من السياح األجانب كاؼبستثمرين. كيرجع دلك، إُف العديد من األسباب اليت تفسر دينامية السياحة ابؼبدينة، 
االقتصادم الذم أصبحت تقـو هبا على مستول العديد من القطاعات اؼبنتجة، كالصناعة كاػبدمات كالعقار لعل من أبرزىا الدكر 

كالصيد البحرم، كتوفرىا على أىم بنيات النقل كاؼبواصالت ابعبهة، من خالؿ الرب  الطرقي السريع )الطرؽ السيارة( كالسككي 
ة اؼبتوسطي(، دكف اغبديث عن الطفرة اؽبائلة لبٌت االستقباؿ السياحي اليت اغبديث )القطار السريع( كالبحرم الدكِف )ميناء طنج

، سواء على مستول البنيات التقليدية كالفنادؽ أك غَتىا من اؼبشاريع العقارية الكربل اؼبخصصة لسياحة األعماؿ،  تشهدىا اليـو
، كالدكر التارىبي كالثقايف ؼبعاؼبها الًتاثية كاألثرية )اؼبدينة العتيقة، كمرافق الًتفيو اؼبتعددة )اؼبيناء الًتفيهي كهتيئة اػب  الساحلي للخليج(

 قصر مرشاف، مغارة ىرقل...(، كأنبية الًتاث الطبيعي اؼبتمثل يف اؼبواقع ذات األنبية البيولوجية كاإليكولوجية كالغاابت اغبضرية )رأس
 سبارتل، غابة الرميالت...(..إٍف.  

ن اؼبؤكد أف التجمع اغبضرم ؼبدينة طنجة يشكل مثاال حيا لتحليل دينامية االنتقاؿ من مبوذج مركزم إُف على ضوء ىاتو التحوالت، م
شكلت أقطااب اثنوية  ،139أدل إُف بركز مناطق مركزية جديدة مبوذج متعدد النول. فًتكيز األنشطة كالوظائف اغبضرية يف كس  اؼبدينة

عية كالسياحية كالسكنية(، اؼبمتدة ؾباليا كبو الداخل كيف كثَت من األحياف كبو مناطق ؼبختلف األنشطة االقتصادية كالبشرية )الصنا
متاطبة للساحل. مثل ىاتو اؼبالحظة اؼببدئية كفيلة ابفًتاض التطور اغباصل الذم تشهده اؼبدينة كبو مبوذج متعدد اؼبراكز، تسهم بو 

يفة السياحية. فوضعية السياحة الشاطئية، بعد أف شهدت عمليات السياحة بشكل قوم يف عملية التمدين اليت ذبرم ابسم الوظ
تطوير كهتيئة منذ ستينيات القرف اؼباضي، تثَت اليـو إشكالية استمرار "السوحلة" من خالؿ امتداد اؼبناطق اؼبخصصة لالستقباؿ 

ات الصلة ابألنشطة العقارية كالسكنية على السياحي )اإليواء الفندقي كالسكٍت، ككسائل السفر كالًتفيو اؼبختلفة( كابقي اػبدمات ذ
 طوؿ الواجهتُت األطلسية كاؼبتوسطية. 

يف اؼبقابل من دلك، يبثل تركز البٌت التحتية للطرؽ كاؼبرافق العمومية كاػبدمات ذات الصلة عل امتداد اػبليج البحرم، ابإلضافة إُف 
بيا ؼبركزية كحيدة، تتعايش كتتصارع هبا ـبتلف اإلنشاءات كاػبدمات العديد من اؼبشاريع العقارية كالسياحية، مبوذجا متجانسا نس

، كالعقارية. كيبدك )النقل كالصيد البحريُت، كحديثا األنشطة اؼبرتبطة ابستغالؿ اؼبيناء الًتفيهي(اؼبتصلة ابلسياحة كابقي األنشطة اؼبينائية 
الساحل، كدكرىا يف عمليات إعادة تشكيل القطاع اؼبركزم لوس  اؼبدينة أصبحت ال تتالءـ  أف ارهتاف ىاتو األنشطة ابلقرب من

                                                           
 (2009( )ٚىاهح ا١ٌَبؽخ، 2004فو٠طخ اإلِىبٔبد ا١ٌَبؽ١خ ثبٌّغوة ألؽٌٍ ا١ٌَبؽخ )َ.ثو٠بْ،  - 138

139 - Le Telier et al ; « La mobilité urbaine dans l‟agglomération de Tanger : évolutions et 
perspectives » ; Plan Bleu, 2008. P.65. 
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كعمليات التخصيص اجملاِف للساحل، خاصة مع غزك السياحة اعبماىَتية اؼبرتبطة ابلفئات اؼبتوسطة للمجتمع. كيتساءؿ اؼبرء ما إذا  
لطلب السياحي اؼبوظبي، فإُف أم مدل يبكن أف يصل أتثَت ىذا الًتكيز كانت ىذا اؼبمارسات اجملالية ال تتالءـ كاألبعاد الزمنية ل

اؼبزدكج؟ يبقى التساؤؿ منطقيا إدف بشأف جدكل تتبع كدراسة االسًتاتيجيات اؼبعتمدة كفقا لسلوكيات الفاعلُت السياحيُت كتصوراهتم، 
 ادة، كأتثَتىا على كل من العرض كالطلب السياحيُت.من أجل تقييم حجم استهالؾ اؼبوارد اؼبتاحة يف سياؽ التقلبات اؼبوظبية اغب

كيبقى من الضركرم التذكَت يف ىدا السياؽ أف ؾبمل عمليات التهيئة الساحلية كاؼبينائية، كالتمدين اؼبرافق ؽبما، قد أدت إُف اختالؿ  
 األنشطة السياحية كاؼبينائية . كتعكس ىاتو الوضعية بوضوح صراعا حادا بُت140كبَت لتوازف اؼبنظومة الساحلية يف ىذا القطاع

ىاتو الصراعات تتبلور أساسا حوؿ زبصيص اؼبوارد، كتتمثل من خالؿ الصورة النمطية اؼبنقولة اليت تفصل بُت  .141كالصناعية
ُف تفاقم اؼبنشآت الساحلية كاؼبناطق الداخلية. نتيجة لذلك، فاالستخدامات اجملالية الناذبة ال يبكن إال أف تؤدم يف هناية اؼبطاؼ إ
 ـباطر التعرية كالتلوث، فبا يهدد بتدىور كضعية كاستدامة العديد من الفنادؽ كالوحدات السكنية على طوؿ اػبليج البحرم. 

من ىذا اؼبنطلق، يبدك أف العالقة بُت النشاط السياحي كاجملاؿ الساحلي سبثل إشكالية جوىرية ابلنسبة للمدينة. فعمليات زبصيص 
( حيز التنفيذ، ال أتخذ بعُت االعتبار  12-81) 142يف ظل غياب مراقبة فعلية، ابلرغم من دخوؿ قانوف الساحلاجملاؿ الساحلي، 

كمالئمة اجملاؿ اغبضرم كالسياحي.  الفصل السوسيوؾبالية الناذبة عن منطق إعداد ىشاشة اؼبنظومة اإليكولوجية للساحل، كال أشكاؿ
ددات السوسيواقتصادية عناصر أساسية يف قلب إشكالية التنمية اؼبستدامة للسياحة. كأماـ من ىنا يبكن اعتبار اؼبؤشرات البيئية كاحمل

التعقيد الذم يشوب كضع تصور مشًتؾ ؽبذا النهج، فالسلطات العمومية الوصية، كاعبماعات احمللية كالفاعلُت اػبواص ال يتوفركف 
يق التنمية اؼبستدامة للسياحة. كمع ذلك، فالدركس اؼبستفادة من الدراسات دائما على الوسائل الكافية الزباذ اإلجراءات الالزمة لتحق

اؼبيدانية قد تسل  الضوء على حدكد ىاتو اإلكراىات، بل كقد تربز بشكل كاضح اختالالت التخطي  اغبضرم، كمدل مالئمتها 
 ػبصوصية البيئة الساحلية داخل اغبواضر الساحلية الكربل. 

، تربز إذف إشكالية السياحة الشاطئية من جهة كالبيئة الساحلية اغبضرية من جهة اثنية. ينتهج ىذا اؼبقاؿ يف ىذا السياؽ اؼبتناقض
 مقاربة ربليلية لتحديد كتقييم التهديدات البيئية الناصبة عن ـبتلف األنشطة البشرية اؼبعتمدة، كال سيما اؼبتعلقة ابلسياحة الشاطئية

السياحيُت(. كسيحدد ربليل اجملاؿ اغبضرم تضارب مصاٌف االستخداـ، كاحتياجات األراضي  )فبارسات كاسًتاتيجيات الفاعليُت
السياحية كالًتفيهية، فضال عن رصد تذبذابت الطلب السياحي، فبا سيسمح بتقييم الًتكيبة اؼبكانية كالزمنية للقطاع السياحي، كتقدير 

يبكن أف تساعدان يف هناية اؼبطاؼ على ربديد قصور التنظيم اؼبكآف كربديد أكجو آاثرىا اجملالية كالبيئية. إف مشكلة السياحة الساحلية 
 االختالؿ يف التخطي  كالتهيئة اليت أصبحت هتدد ابلفعل استدامة ىذه الوجهة.

تنظيم ودينامية اجملاالت السياحية بشبو اجلزيرة الطنجية: بٌن إكراىات استثمار ادلوارد الطبيعية للمناطق الداخلية  -1
 وأشكاؿ االستغالؿ ادلفرط للمجاؿ الساحلي: 

يتسم الغالؼ التضاريسي للجهة الطنجية ابلتنوع كاالختالؼ الدم هبسده انتشار كتل جبلية كمساحات غابوية تشغل ما        
  375إُف من مساحة اعبهة. كوبي  دبجاؿ شبو اعبزيرة الطنجية شري  ساحلي يضم ثالث كاجهات حبرية يصل طوؽبا  80  %يناىز 

كلم، كاليت تنتشر على امتدادىا بعض السهوؿ الساحلية لعل أبرزىا حوض اللوكوس كمنطقة اؽبب . كتشكل اؼبياه السطحية اعبزء 

                                                           
140 - (Wahbi et Tribak, 2002 ; El Abdellaoui et Ozer, 2007 ; El Moumni et al, 2002).  
141 - (Berriane, 1992 ; Snoussi, 1998) 

142
 .)اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ( اٌّزؼٍك ثبٌَبؽً 81.12بْٔٛ هلُ اٌمغ هاع - 
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ملم يف السنة ، فإف التحكم يف  1000األكرب من اؼبوارد اؼبائية يف اعبهة. كعلى الرغم من التساقطات اؼبهمة اليت تتجاكز يف الغالب 
ه السطحية كاستغالؽبا بشكل معقلن كمستداـ يطرح إشكاال كبَتا ابلنسبة للجهة، إذ ال تتجاكز حقينة السدكد السبعة يف موارد اؼبيا

 .3مليوف ـ 85اعبهة سول 
 % 5من اؼبساحة الصاغبة للزراعة، كما يقارب  36.7 %ىكتار، أم حواِف  400.000كتغطي اؼبساحة الغابوية ابعبهة ما يناىز 

من اؼبساحة الغابوية ابؼبملكة. رغم ذلك، يتهدد ىدا اجملاؿ الغابوم ـباطر من أنبها اإلجتتاث كالقطع كالرعي اعبائر، يف كقت تبقى 
فيو عمليات التشجَت غَت ذات أنبية، ابستثناء بعض عمليات التشجَت اؼبثمرة يف بعض اؼبناطق اعببلية، كمنها بعض األحواز احمليطة 

من اؼبساحة الصاغبة للزراعة؛ كيتعلق األمر  38 %ككزاف. خارج ىدا اجملاؿ الغابوم، تشغل الفالحة بنوعيها حواِف  دبدينة شفشاكف
ىكتار من  8000ىكتار(، كحواِف  40.000ابلفالحة البورية ابؼبناطق اعببلية الضعيفة اؼبردكدية، كالفالحة اؼبسقية حبوض اللكوس )

 كدية كالسدكد ابعبهة.  اؼبساحات اؼبنتشرة جبوار أىم األ
كسبثل ىاتو اإلمكاانت كاؼبوارد، الغنية كاؼبتنوعة )جباؿ، سواحل، سهوؿ كغاابت(، ابلنسبة للجهة الطنجية مقومات حقيقية للتنمية 

ابعبهة. كقد ذبسد كالبيئية اػبضراء، ابلتكامل مع السياحة الشاطئية اليت عرفت تطورا مبكرا  كتطوير السياحة ابعبهة، كالسياحة اعببلية
ابعبهة لػثمآف عشر موقعا دك  ابلفعل تثمُت ىدا الًتاث الطبيعي من خالؿ عدة إجراءات كتحديد التصميم اؼبديرم للمناطق احملمية

ىكتار( كاؼبنتزه اعبهوم  60.000(، كخلق اؼبنتزه الوطٍت لتلسمطاف القريب من شفشاكف )SIBEأنبية بيولوجية كإيكولوجية )
رغم ىاتو األنبية،  ىكتار(، الدم تغطي مساحتو عدة عماالت )العرائش، تطواف كشفشاكف( )أنظر اػبريطة(. ك 76.000لبوىاشم )

يبدك من الواضح أف إمكانية استغالؿ ىاتو اؼبوارد تبقى ضعيفة ابلنظر إُف الصعوابت اليت تواجهها الكثَت من اعبماعات، لعل من 
بعض اجملتمعات الريفية كتواتر سنوات اعبفاؼ كمشاكل التعرية، كتدىور كضعية اؼبوارد الطبيعية نتيجة أبرزىا اؽبجرة القركية اليت تعرفها 

لسوء االستغالؿ كعدـ مالئمة األمباط التقليدية لإلنتاج )فالحة بورية، رعي عشوائي، قطع الغاابت، استنزاؼ للموارد اؼبائية، ضعف 
 التصريف الصحي...إٍف(.

 143كاؼبواصالت كأىػػػم اؼبػػواقػع البيػػولوجػػػية كاإليكػػولوجػػػيػة بشػػبو اعبػزيػػرة الطنػػجػية خريطة : بٌت الػػنقل

 
يف مقابل دلك، تشهد سواحل اعبهة الطنجية ضغوطا كبَتة نتيجة للتأثَت اؼبزدكج للسياحة كالتمدين، مع غياب كسائل اغبماية كالتدبَت 

ى مستول الساحل التطوآف على سبيل اؼبثاؿ، احتلت الوحدات كالتجهيزات السياحية اؼبرافقة عل العقالٓف للموارد السياحية للساحل.
ر معظم مقاطع الواجهة البحرية اؼبتواجدة بُت اؼبراكز اغبضرية ؼبرتيل كاؼبضيق كالفنيدؽ. كما كاف إلنشاء الطريق اؼبزدكج كالطريق السيا

                                                           
143

 . Landsatمن إنجاز الطالب الباحث " طارق بولشٌوخ" باإلعتماد على صور األلمار اإلصطناعٌة  - 
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الشري  الساحلي، من خالؿ إنشاء العديد من اؼبشاريع السكنية ذات الوظيفة  دكر كبَتا يف تسريع عمليات الًتكيز اغبضرم هبدا
فقد مت حديثا إنشاء اؼبيناء اؼبتوسطي  -ابلقرب من صباعة القصر الصغَت–السياحية اؼبوظبي. كعلى الواجهة اؼبقابلة ؼبضيق جبل طارؽ 

( كالقصر الصغَت، SIBEي اؼبتواجد بُت موقع جبل موسى )لطنجة كالعديد من البٌت التحتية كمناطق اللوجستيك يف اؼبقطع الساحل
م يف اعبهة الشرقية ؼبدينة طنجة. كيف اذباه الغرب، يشهد اليـو الساحل األطلنيت هتيئة العديد من الوحدات السياحية جبوار اؼبوقع األثر 

للمدينة، كامتداد اؼبشاريع العقارية على نطاؽ ب"مغارة ىرقل" ك"الغابة الدبلوماسية"، فضال عن عمليات إعادة هتيئة اػبليج البحرم 
كاسع يف اعبهة الغربية للخليج. كيشكل الشري  الساحلي الطنجي أىم مناطق االستقطاب السياحي ابعبهة كأكثرىا عرضة للضغ  

 العقارم كاإلظبنيت، كما يستتبعو من ارتفاع لألسعار كانتشار ؼبختلف أشكاؿ اؼبضاربة العقارية.  
 ما تزخر بو اعبهة الطنجية، نستشف أنبية اؼبوارد الطبيعية كالثقافية اؼبنسجمة كفقا ألمباط عيش ـبتلفة تزاكج بُت ما ىو ابلنظر إُف

ابعبهة أصوؿ استقرار صباعات بشرية ـبتلفة كتعايش ىوايت  144تقليدم كما ىو حداثي. كما يشكل تنوع العناصر التضاريسية
هات اؼبغرب من حيث تراثها األندلسي اغبديث )اإلسبآف كالربتغاِف( كامتداد جدكرىا يف ـبتلفة، فضال عن كوهنا إحدل أغٌت ج

التاريخ القدٔف الدم يؤرخ الستيطاف الفنيقُت كالقرطاجيُت كغَتىم. كتشكل اليـو اؼبستوطنات القديبة للقبائل صباعات بشرية متعايشة، 
ية، كسبثل اليـو إمكانية استغالؿ ىاتو اؼبوارد فرصة كربل للنهوض ابلسياحة قركية كحضرية، سبتاز بفضل طبوغرافيتها دبشاىد استثنائ

القركية، كإف كانت تبقى إُف حدكد يومنا ىدا جد ؿبدكدة نظرا للغياب شبو التاـ ؽبدا النوع من اؼبمارسة السياحية. فقد ظل اجملاؿ 
طقة شفشاكف كالظهر الكلسي اؼبقابل للساحل التطوآف كموقعي الريفي لفًتة طويلة بعيدا عن السياحة اعببلية، ابلرغم فبا توفره من

 تلسمطاف كبوىاشم كابقي اؼبناطق دات الطابع الريفي )أنظر اػبريطة أعاله( من إمكانيات كفرصا كربل لتطوير أشكاؿ سياحية أخرل. 
، أف اعبهات الوصية على القطاع السياحي كابقي اؼبتدخلُت، أصبحت تدرؾ ضركرة عدـ االقتصار  مع دلك ابت من الواضح، اليـو

على اؼبنتوج الشاطئي، الدم سبب مند فًتة طويلة حالة من الفصل اجملاِف للمجاالت الساحلية عن ابقي اؼبناطق الداخلية، فضال عن 
أصبحت تقـو اآلاثر اليت خلفها على مستول البيئة كاؼبوارد احمللية للساحل، كمن مت فمحاكلة خلق منتوج سياحي متكامل كمندمج، 
 أساسا على تثمُت اؼبوارد الثقافية كالطبيعية للمناطق الداخلية يف اقًتاف دبا تشهده السياحة الشاطئية من دينامية مدعومة. 

السياؽ العاـ لنشأة وتطور السياحة ابلعاصمة اإلقليمية للجهة الطنجية )مدينة طنجة( : اآلاثر البيئة واالنعكاسات  -2
 اجملالية: 

° 5 48‘مشاال، كخ  عرض  4635°ابلنظر إُف موقعها اعبغرايف اؼبتميز يف أقصى الشماؿ الغريب للبالد، )بُت خ  طوؿ '          
مثلت مدينة طنجة، مند كقت (، 145كلم(، كامتدادىا على كاجهتُت حبريتُت )األطلسي كاؼبتوسطي  15غراب(، كقرهبا من أكراب )حواِف 
، الفرنسُت كاإلسباف، كابقي السياح األجانب. كقد برز االىتماـ ابلسياحة هبا كنشاط حديث النشأة  مبكر، نقطة عبور للمعمرين

 147اليت أكدت على الوضع الدكِف 146كعنصر من عناصر الرخاء االقتصادم كالتهدئة السياسية كاالجتماعية خالؿ فًتة اغبماية
                                                           

 عجبي اٌو٠ف اٌغوثٟ ٚاٌَٙٛي األؽ١ٍٕخ ٚاٌَٛاؽً اٌشبؽئ١خ ٚاٌغوف١خ ٍٍٍَخ - 144

 وٍُ. ٠3500جٍغ ؽٌّٛٙب ؽٛاٌٟ  - 145

146 -  

أْ رَججذ فٟ هوٛك ٚاػؼ ٌإللزظبك اٌّؾٍٟ ٌٍّل٠ٕخ، األِو  ٚأَؾبة اٌوٍب١ًِ األعٕج١خ اٌٛػغ اٌلٌٟٚ ٌطٕغخ ئٔٙبءوبْ ِٓ شأْ  - 147

فمل وبْ  اٌلٞ ٚعٗ أزجبٖ اٌلٌٚخ ئٌٝ ارقبك رلاث١و فٛه٠خ ٌزؾف١ي اإلٍزضّبه لظل ئػبكح ئكِبط اٌّل٠ٕخ فٟ اٌّغبي ٚاإللزظبك اٌّغوث١١ٓ. ِغ كٌه،

ٌالىَ اإلٔزظبه ؽزٝ ِٕزظف اٌَز١ٕ١بد ٌٕوٜ أٌٚٝ اٌّقططبد اٌمطبػ١خ اٌٙبكفخ ٌٍؾل ِٓ ٘برٗ األىِخ، وّب ٘ٛ اٌؾبي ثبٌَٕجخ ٌٍمطبػ١ٓ ِٓ ا

١ٍَزف١لاْ فٟ ٘برٗ اٌّوؽٍخ ِٓ رؼي٠ي اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ثبٌغٙخ، فؼال ػٓ اٌلػُ اٌّبٌٟ ٚاٌّإٍَٟ اٌّٛعٗ ٌّٙب  اٌظٕبػٟ ٚا١ٌَبؽٟ، اٌٍن٠ٓ

 ٌٚخ. ِٓ ؽوف اٌل
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كالسياسي عن ابقي الًتاب الوطٍت، سرعاف ما مت ادماجها يف  (. كبعد عدة عقود من االنعزاؿ االقتصادم1956-1923للمدينة )
االقتصاد كاجملتمع من خالؿ االىتماـ اؼبستمر الدم حظيت بو من قبل الدكلة اؼبركزية اؼبستقلة حديثا، كالدم سبثل يف زبصيص 

أكلية يف ربقيق التنمية احمللية إمبا جاء يف االستثمارات الصناعية كالسياحية كالدعم اؼباِف كاؼبؤسسي؛ كمن اؼبرجح أف اعتبار السياحة ك
سياؽ حملاكاة النماذج اػبارجية خالؿ الفًتة االستعمارية؛ فارتسم تصورىا من قبل الفاعلُت كاؼبسؤكلُت كمصدر ال غٌت عنو للعمالت 

 األجنبية كفرص الشغل، كلكن على ما يبدك يف غياب أم رؤية مستدامة أك قباح كبَت. 
(، إال 1967-1965السياحي قد حافظ ابلفعل على كثَتة النمو االقتصادم الدم انطلق مع اؼبخط  الثالثي ) كإذا كاف النشاط

الصناعي، كلها عوامل أفزرت -أف الصعود اؼبفاجئ ؼبد السياحة الشاطئية اعبماىَتية، ذات الطبيعة السكنية، كىيمنة النموذج اغبضرم
د تضارب اؼبصاٌف حوؿ استغالؿ األراضي كالعقارات كالضغوط اؼبؤثرة على اجملاؿ الساحلي اختالالت كربل يف تنظيم اجملاؿ بفعل اشتدا

للمدينة. فمن الواضح أف ىذا االقًتاف االسًتاتيجي بُت الصناعة كالسياحة قد أدل بشكل كبَت إُف زايدة الضغ  على استخداـ 
لك، فقد عرفت اؼبدينة اقتصادا صناعيا قائما على اؼبضاربة، انبثق اؼبوارد، من أراضي كمناطق ساحلية كموارد مائية كغَتىا. نتيجة لد
كال شك أف الطفرة العقارية اليت أعقبت دلك قد شكلت ترصبة  .148على إثره ذبدر اقتصادم كمادم لقطاعات األراضي كالعقارات

م يف تكاثر أحياء السكن غَت الالئق كتشويو كاضحة للطلب اؼبتولد من خالؿ تزايد حركات اؽبجرة القركية كالبيمدنية كالدكلية، فبا ساى
اؼبشهد اغبضرم للمدينة، فضال عن بركز عدة مظاىر أصبحت تنبئ بتدىور الشري  الساحلي الدم تواجهو اليـو أخطر أشكاؿ 

ة. فمادا إدف عن اختالؿ التوازف البيئي اؼبتمثلة يف تعرية الكتباف الرملية كتراجعها كالتلوث الساحلي كغَت دلك من الضغوط اؼبستمر 
العواقب الناصبة عن فقداف مقومات اعبدب السياحي للنظاـ البيئي الساحلي، يف كقت تستمر فيو عمليات التهيئة السياحية يف النمو 

سدكد ابلرغم من اآلاثر اؼبؤكدة للتلوث كالضغوط اؼبمارسة على ىدا اجملاؿ؟ أَف تصل ابلفعل فبارسات الفاعلُت كاؼبهنيُت إُف الطريق اؼب
 فيما يتعلف ابستدامة ىاتو الوجهة؟ 

شكلت سهولة الولوجية ابلنسبة للمدينة )نتيجة تطوير البٌت التحتية الطرقية، كاعبوية كالبحرية( )أنظر اػبريطة(، فضال عن مناخها 
جهة رئيسية ( ك 1956اؼبتوسطي الرطب كطوؿ فًتة التشميس هبا، عوامل مالئمة شجعت يف اختيارىا لتصبح منذ االستقالؿ )

 26) 1387ربيع األكؿ  17الصادر يف  1092/66للسياحة الدكلية كؿبطة شاطئية متكاملة. كعليو، أعلن اؼبرسـو اؼبلكي رقم 
(، SNABT( برانؾبا لتطوير السياحة الشاطئية خبليج اؼبدينة من خالؿ إنشاء الشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة )1967يونيو 

من األسهم اؼبتساكية القيمة، ترجع ملكية ما يزيد عن نصفها للدكلة.  150000وف درىم، ينقسم إُف ملي 15برأظباؿ يصل إُف 
من خالؿ مصادرة األراضي من أجل اؼبنفعة  ىكتار، كاف معظمها من اؼبلك اػباص، 1000استلـز الربانمج تعبئة مساحة قدرىا 

كعلى خالؼ  .150سرير، تتوزع بُت الفنادؽ الفاخرة كقرل العطل كاؼبخيمات كاإلقامات السياحية 30.000ػبلق حواِف  149العامة
، 30.000سرير بدال من  1000ما مت االتفاؽ عليو، مت تعديل ؿباكر كأىداؼ الربانمج الطموح بتقليص الطاقة اإليوائية إُف حواِف 

من الطاقة اإليوائية احملددة بعد  %20نيات، مت اإلبقاء فق  على ىكتار. كمع هناية السبعي 1000ىكتار بدؿ  350كإُف مساحة 
  سرير.  2000التعديل، كانتهت األشغاؿ إبقباز ما ال يزيد عن 

                                                           
148

 - (Hillali,2016) 
149

 -  
150

 - M. Berriane, (1995) ; « Développement touristique, urbanisation du littoral Méditerranéen et 

environnement » ; MEDIT W 2/95. P.26. 
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يف الواقع كبغض النظر عن آاثر األزمة االقتصادية، اليت كانت احملتمل سببا يف فشل ىاتو اؼببادرة، أدت اؼبشاكل البيئية الناصبة عن 
السياحي كنزاعات االستخداـ اؼبتولدة بُت القطاعات االقتصادية )السياحة، كالنشاط اؼبينائي كالصناعي( إُف تدىو بيئي  مبوذج التطوير

مسًتسل ؽبذا جملاؿ الساحلي اؽبش، الذم كاف أيكم سابقا امتدادات شاطئية على درجة من اعبمالية سانبت يف جاذبيتو السياحية 
( كمشاريع توسعة اؼبيناء القدٔف، كاستجابة للتطور 1905ت التهيئة اؼبتعاقبة )منذ هتيئة اؼبيناء سنة كاالستثمارية. كالواقع أف عمليا

اؼبستمر غبركة اؼبالحة منذ منتصف الستينيات، كانت سببا مباشرا يف تسارع كثَتة التعرية يف اعبزء الشرقي للخليج، كتراكم الرماؿ 
مًت(، كالنتيجة  1300. ىذا التفقَت التدرهبي للشاطئ الرملي تزامن مع توسيع اغباجز اؼبينائي )الشاطئية يف اعبزء الغريب اؼبتاخم للميناء

كيلومًتات من اؼبساحات الشاطئية، بُت مصب كادم السوآف كقدـ منحدرات رأس   3أنو كيف ثالث سنوات، اختفى ما يقارب 
 .151ماالابطا

 اذاة اؼبيناء                       القطاع الشرقي للخليج               القطاع الغريب للخليج دبح                         

       
من جهة أخرل، عرفت مدينة طنجة، مند دلك اغبُت إُف أكاخر السبعينيات، العديد من اؼبشاريع السياحية كالعقارية الفاخرة اليت 

و، كمند تلك الفًتة، عرفت كضعية السياحة ابؼبدينة "لؤلؤة أججت حدة اؼبضاربة على األراضي كالعقارات. كعكس ما مت استشراف
من البٌت الفندقية ابعبهة  60  %كعلى الرغم من كوهنا تضم ما يقارب. 152الشماؿ" تراجعا حادا يف قطاع لطاؼبا احتلت الصدارة فيو

 .1990فق  سنة  %7إُف  1980سنة  %16الشمالية للمغرب، فدلك ال ىبفي تراجع نسبتها على اؼبستول الوطٍت من 
 153(1990-1980) كضعية السياحة بطنجة على اؼبستول الوطٍت

 1980 1990 
 % 7 % 16,7 الطاقة اإليوائية للفنادؽ
 % 12,2 % 28,9 السياح الوافدين 
 % 9,4 % 12,9 رلموع ليايل ادلبيت

 
الشاطئية اؼبوظبية بدكره إحدل متناقضات التنمية السياحية فضال عن اؼبشاكل البيئية اؼبًتاكمة، شكل االقتصار على مبوذج السياحة 

ابؼبدينة. كأماـ اغباجة إُف تسويق كجهات سياحية جديدة، كالنجاح الدم لقيو مبوذج "اؼبنتج الشتوم"، كاؼبزااي التجارية للمحطات 
ماـ ككاالت األسفار بدال من الساحل برزت كجهات جديدة منافسة كأكادير، اليت سرعاف ما استأثرت ابىت، 154اؼبفتوحة طيلة السنة

                                                           
 ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك. -151

152 - Etude de l‟aire métropolitaine du bipôle Tanger -Tétouan, 2002, op. cit 

153 - D‟après Temsamani, 1993, Ibid., p. 68. 

154 - BERRIANE M. « La destination du littoral de Tétouan au Maroc » ; Plan Bleu ; 2011, P/10. 
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(، اليت عرفت تطورا سريعا دبدينة أكادير، دبا 1991-1961كتشهد بدلك مقارنة تطور بنية اإليواء بكال اؼبدينتُت ). 155الشماِف
كما ىو   ، مقابل استقرار نسيب ؽبا خالؿ نفس الفًتة دبدينة طنجة،1991ك1977يعادؿ ثالثة أضعاؼ خالؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

 مبُت يف اعبدكؿ أسفلو: 
 156(1991-1961تطور طاقة اإليواء الفندقي بطنجة كأكادير )

 1961 1977 1978 1981 1986 1991 
 000 9 000 10 903 8 583 8 415 8 500 1 طنجة
 000 22 000 18 538 12 040 10 230 7 - أكادير
 000 13- 000 8- 635 3- 457 1- 185 1 500 1 الفرؽ
 
( كاسًتاتيجية جديدة هتدؼ ابألساس إُف الرفع من عدد السياح الوافدين، مت 2020-2010سياؽ تنزيل الرؤية العشرية ) كيف

استثمار الكثَت من اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبادية كاللوجيستكية يف ىذا االذباه. يف ىذا اإلطار عرفت اؼبدينة يف السنوات األخَتة عدة 
( Marina de Tangerقصبة اؼبتاطبة ؼبيناء اؼبدينة، كربويل استغالؿ ىذا األخَت إُف ميناء ترفيهي )مشاريع سبثلت يف ترميم ال
مرسى،  1400( هبدؼ رفع الطاقة االستيعابية إُف قدرة رسو تصل إُف Tourisme de croisièreلنشاط الرحالت البحرية )

، انىيك عن االستثمارات الفندقية كالًتفيهية )مطاعم، 2020سفينة سياحية يف أفق سنة  300.000قادرة على استيعاب أزيد من 
يد ؿبالت ذبارية، خدمات الزكارؽ البحرية...( الفاخرة داخل اؼبيناء اعبديد )يف مراحلها النهائية(. كرغم ما مت استشرافو يف توفَت ما يز 

داخل اؼبيناء تطرح من دكف أدْف شك إشكالية  سرير إضايف ـبصصة الستقباؿ ىاتو الشروبة من الزبناء، فوضعية التهيئة 1600عن 
تدبَت النفاايت الصلبة كالسائلة الناذبة عن االستغالؿ اؼبوضعي ألنشطة اإلقامة كالًتفيو ككدا مرافق إصالح القوارب، انىيك عن 

اؼبتعاقبة لتوسيع اؼبيناء. انعكاساهتا على كضعية التعرية ابػبليج البحرم الدم شهد اختفاء مساحات مهمة من شواطئو بفعل األشغاؿ 
يف  21، بزايدة قدرىا 2015ألف سفينة سياحية رست دبيناء طنجة اؼبدينة خالؿ سنة  121كذبدر االشارة يف ىذا السياؽ، أف 

 .2014اؼبائة مقارنة بسنة 
 التهيئة السياحة، مسارات التمدين الصناعي وانعكاساتو على النشاط السياحي ابدلدينة: -3

يرتب  مبو كتطور اؼبناطق السياحية الساحلية، اعباذبة لالصطياؼ خالؿ فصل الصيف، ببنية اؼبنتجعات السياحية اؼبتعددة النول        
(Lozato-Giotart, 1990 كمن اؼبؤكد أف مبوذج الساحل التطوآف يعترب مثاال كاضحا ابلنظر إُف أنبية التطور السياحي .)

. فالوظيفة 158كالذم يفسر إُف حد كبَت حركة التمدين السريع اؼبرتب  هبذا النشاط، 157لقرف اؼباضيالذم شهده منذ ستينيات ا
السياحية كالعقارية للمحطات السياحية اؼبنشأة على امتداد ىذا الساحل تضل عامل تفسَت لدينامية االمتداد اغبضرم يف العديد من 

يف ىذا السياؽ، ال يبكن اختزاؿ أمباط التخصيص اجملاِف  .159الشري  الساحلياعبماعات الساحلية  )مرتيل، اؼبضيق، الفنيدؽ( هبذا 
كاؼبقومات الثقافية اليت ينعكس  هبذا الساحل إُف ىيكلة بسيطة ؽبذا اجملاؿ كما تفرزه من آاثر مكانية. فهاتو األمباط تضل مشبعة ابلقيم

                                                           
 ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك. - 155

156 - D‟après Hillali, 1993, Ibid., p. 55 

-1965( فٟ ئؽبه اٌّقطؾ اٌضالصٟ )٠ZAPّضً اٌَبؽً اٌزطٛأٟ ئؽلٜ إٌّبؽك اٌزٟ ؽظ١ذ ثجؤبِظ ر١ٙئخ إٌّبؽك ماد األ١ٌٚخ ) - 157

1967.) 
158 - (Eduardo A.J et al, 2010; Berriane, 2005, 2011, Troin, 2002) 
159
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إال أف  ى تثمُت الًتاث الطبيعي كالثقايف اؼبشًتؾ للساحل.على ضوئها نسق التمثالت كالتجارب الغَتية كىوية سياحية تقـو عل
االستغالؿ اؼبتزايد للموارد الساحلية سرعاف ما أدل إُف تكوين جيوب سياحية كسكنية فاخرة، منعزلة عن ؿبي  اجملاؿ اغبضرم احملي  

كبغض النظر عن االعتبارات  ة خاصة.كمغلقة أماـ الساكنة احمللية، يتعلق األمر دبحطات سياحية ؿبتكرة من قبل شركات عقاري
كالدكاعي الكامنة كراء اعتماد ىذا النم  من االستثمار العقارم كالسياحي من قبل الفاعلُت العموميُت كمهنيي السياحة، فال شك أف 

ِف ما انفكت تشتد كربتقن األمر سرعاف ما انعكس سلبا على البيئة احمللية كعلى نوعية اغبياة هبذا اجملاؿ. فأشكاؿ التباين السوسيو ؾبا
مفرزة مواقف كتصورات متضاربة حوؿ جدكل ىاتو اؼبشاريع يف ربقيق التنمية احمللية كالًتابية. سانبت ىذه الوضعية يف توليد تصورات 

ى اؼبوارد احمللية، كمواقف رافضة من قبل الساكنة احمللية، تربرىا الوضعية السوسيو اقتصادية اليت ما فتئت تًتاجع جراء الضغ  اؼبتزايد عل
كانتشار السكن العشوائي نتيجة الرتفاع أسعار العقار  كما يرافق ذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية كالظركؼ اؼبعيشية للسكاف،

 كعلميات االحتكار اؼبرافقة لو.  
ياحية"، إف صح التعبَت، ترتب  بشكل  إُف حد ما، تنطبق ىاتو الوضعية على حالة السياحة دبدينة طنجة. فاستدامة ىذه "الوجهة الس

نة  كبَت ابلديناميات اغبضرية اغبديثة، كالسياسة العامة إلعداد الًتاب كإطار توجيهي ؼبشاريع التهيئة السياحية كالصناعية. فمكانة اؼبدي
اسًتاتيجية مزدكجة يف إطار  160كقطب اقتصادم كاستثمارم ابمتياز، ترجع يف اؼبقاـ األكؿ إُف إطالؽ مشاريع صناعية كسياحية

لتأىيل كتنمية أقاليم الشماؿ. فماذا إذف عن مربرات ىذا التوجو السياحي اعبديد، الذم يرـك بناء التجمعات السكنية كالفندقية 
كالًتفيهية، اؼبمتدة على طوؿ الساحل اؼبتوسطي كاألطلسي، كاؼبخصصة الستقباؿ اؼبزيد من السياح الداخليُت كاألجانب، يف كقت ال 

، كيسوغ عمليات احتكار النخب كيؤجج مظاىر 161اؿ التمدين الصناعي يرخي بضاللو على أمباط اغبياة كالقيم االجتماعيةز 
صراعها حوؿ اؼبوارد كاإلمكاانت اؼبتاحة؟ كيف نفس الوقت، ىل كاف من اؼبمكن أف يتحقق التطور السياحي كاػبدمي الذم تعرفو 

، اؼبوازم للنمو اغبضرم،  يف غياب الديناميكية الصناعية كاالستثمارات كاألكراش اؼبرتبطة هبا؟ اؼبدينة اليـو
كمًتابطة داخل اجملاؿ  من اؼبؤكد أف العالقة بُت السياحة كالتمدين تستوجب اىتماما أمشل كأعمق لكوهنا تتجلى يف عمليات متبادلة

أبمباطو اؼبختلفة )سبركزات، قطبية، انتشار(، كبذؿ جهد أكرب  اغبضرم. كابلتاِف فهاتو العمليات تستوجب مقاربة ربليلية للتنظيم اؼبكآف
أماكن حضرية كسياحية ابمتياز تستلهم مباذجها من . 162يف استجالء العالقات اؼبتصلة ابلتمدين من خالؿ ظواىر اؽبوية كالغَتية

يقـو على اغبوار كالتبادؿ بُت الثقافات،  عمليات التبادؿ الثقايف كالتجارب الغَتية كاػبربات اؼبشًتكة. كالسياحة، ابعتبارىا نشاطا
فال شك أهنا قد سانبت بشكل كبَت يف تشكيل اؼبشاىد اغبضرية ابؼبدينة )طنجة( كإعادة . 163يتماشى سباما مع ىذا الوصف

ـبصصة  تشكيلها كفقا لتطور اؼبمارسات السياحية كاذباه السياسات اغبضرية كالسياحية يف ذات الصدد. فربكز كربوؿ أشكاؿ حضرية
للسياحة كالًتفيو، يًتجم صورا متناقضة ألشكاؿ النماذج االجتماعية كاؼبعمارية. كإبمعاف النظر يف تطور السياحة اغبديثة ابؼبدينة، 
)إهناء النظاـ الدكِف كاسًتجاع اؼبغرب لسيادتو على طنجة( سرعاف ما ندرؾ ؾبموعة كاسعة من أشكاؿ التنقل، اليت انعكست على 

حضرية، انتقلت من سياحة -ب  السياحية كاغبضرية، اؼبفضية من خالؿ مسارىا اؼبزدكج يف تشكيل ؾباالت سياحيةضوئها الركا
 (.Tourisme Résidentielالنخب إُف تطور الحق للسياحة الداخلية كبركز أمباط جديدة من "السياحة السكنية")

                                                           
160

 - Le Telier et al ; « La mobilité urbaine dans l‟agglomération de Tanger : évolutions et perspectives » ; 

Plan Bleu, 2008. P.24. 
161

ال شه أْ ّٔبمط اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ غبٌجب ِب رزون آصبه٘ب ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ ِإٍَبد اٌّغزّغ غ١و اٌّبك٠خ اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب اٌمطبػبد  - 

 (.5، ص 1981ؼٕبطو اٌج٠ٛ١ٕخ ٌٍّغزّغ )اؽَبْ دمحم اٌؾَٓ، اٌزظ١ٕغ ٚرغ١و اٌّغزّغ، ث١وٚد، كاه اٌط١ٍؼخ، ٚاٌ
162 - Stéphane Nahrath et Mathis Stock, (2012) ; « Urbanité et tourisme »; Revue Espaces et Sociétés, 
n° 151, 2012 
163 - Journée mondiale du tourisme : Le tourisme et le rapprochement des cultures ; Septembre 2011. 
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دادا متزايدة من األكربيُت، الدين انطلقوا ببناء مركز استعمارم (، استقبلت اؼبدينة أع1956-1925كبفضل الوضع الدكِف للمدينة )
على شاكلة اؼبدف اعبديدة اليت ظهرت يف صبيع اؼبراكز اغبضرية ابلبالد خالؿ فًتة اغبماية. كمن خالؿ البناايت اؼبتناثرة، اليت أصبحت 

بُت األحياء العصرية كمركز اؼبدينة. كعلى ىدا النحو، اتبعت  سبثل معاَف اترىبية شاىدة على ىدا التواجد، استمر تطوير احملاكر اؼبهيكلة
ة يف دينامية االمتداد العمرآف مسار احملاكر البسيطة، اليت أصبحت فيما بعد احملاكر الرئيسية يف ىيكلة اجملاؿ اغبضرم. فامتدت يف البداي

اكر، لتنتشر فيما بعد من خالؿ امتدادات عمرانية اذباه اعبنوب، من خالؿ ؾبمعات سكنية اقتصادية، منتظمة الطرؽ كمعبدة احمل
عشوائية، ظلت تفتقد لنسيج الطرؽ الدم َف يواكب سَتكرة التطور اغبضرم، بسبب االكبدارات الطبوغرافية كاحتالؿ اؼبناطق 

رقية غَت مكتملة أك كاضحة اؼبخصصة للبنية التحتية. ككاصل االمتداد مساره كبو الدكاكير اؽبامشية القديبة، شرقا كغراب، ضمن شبكة ط
اؼبعاَف. فاحتلت بعد دلك األحياء السكنية كاجملاالت السياحية اػب  األمامي لساحل اػبليج البحرم، كعلى امتداد األجنحة اغبضرية 

الرئيسية الشرقية كالغربية للمدينة، يف كقت استوطنت فيو األنشطة الصناعية مناطق متاطبة للتجمع اغبضرم، على طوؿ ؿباكر الطرؽ 
 لكل من تطواف كالرابط، كأيضا دبحاذاة اؼبيناء القدٔف، ألنبية التجارية خالؿ ىاتو اؼبرحلة.

، بُت فرنسا كبريطانيا كإسبانيا(، يبدك أف تطور 1923ديسمرب  18ابلعودة إُف مرحلة النظاـ الدكِف للمدينة )دبوجب اتفاقية ابريس 
(، قد 42.000نسمة، مع تواجد ملحوظ لألجانب من بلداف ـبتلفة ) 150.000نسمة إُف حواِف  30.000عدد السكاف من 

ساىم مبكرا يف تشكيل فسيفساء من األمباط االجتماعية كاجملالية احمللية. يشهد بذلك بناء عدد من الفنادؽ الفاخرة، كإعادة ترميم 
ب كسائر السياح األكربيُت األثرايء. كما أف كربديث لوحدات فندقية أخرل، من أجل تلبية احتياجات اإليواء للمقيمُت األجان

عمليات حيازة اؼببآف القديبة من قبل األجانب يف السنوات األخَتة سرعاف ما استأنفت عملية التحسُت اغبضرم 
(Gentrification urbaine) ضرم اليت شهدهتا فعليا اؼبدينة العتيقة خالؿ الفًتة االستعمارية. موازاة مع ذلك، عرؼ اجملاؿ اغب

ىكتار، مشل بركز أحياء جديدة امتدت خارج أسوار اؼبدينة العتيقة: أحياء مرشاف،  2400حواِف  1935توسعا مهما بلغ سنة 
فضال عن امتداد برامج التهيئة السياحية منذ الستينيات ابلواجهة البحرية للخليج  الدرادب، مصاال، السوآف، بوابان مث بٍت مكادة.

،  164دل صعود مد السياحة الدكلية بعد االستقالؿ، كالسياحة الداخلية اعبماىَتيةنتيجة ذلك، أ الطنجي. مع تسعينيات القرف اؼبنصـر
 إُف خلق ؾباالت سياحية جديدة سانبت يف توسيع النطاؽ اغبضرم، فضال عن ربوالت شهدهتا بنية ىذه اجملاالت نفسها.

عرفت كظيفة السياحة الشاطئية بدكرىا تطورا كبَتا خالؿ ، 165ألجانببوصفها "ؿبطة سياحية" ككجهة إلقامة السياح احملليُت كا
، فأصبحت تشكل نقطة جذب سياحية للسياح كاؼبنعشُت العقاريُت على السواء. مع ذلك، من الواضح 20النصف الثآف من القرف 

، بكل أشكاؽبا اؼبتداخلة Tourisme résidentiel)أف ىذه الوظيفة قد بدأت تتوارل شيئا فشيئا لصاٌف السياحة السكنية )
كأشكاؿ السكن الدائم. فضال عن ذلك، يتضح أف اذباه اؼبشاريع السياحية اعبارية جاءت لتعزز اعباذبية اغبضرية يف اؼبدينة ابؼبنطق 

يز ابنقطاعات الذم تتضح من خاللو أكلوايت الفاعلُت احملليُت كاؼبستثمرين العقاريُت يف التوفيق بُت الطابع السياحي كالسكٍت اؼبتم
ؾبالية قوية. يتضح ىذا النموذج من خالؿ اعتماد مشاريع مهيكلة، تضم مركبات ذبارية كبَتة، كمرافق ـبتلفة تضم أنشطة 

(. كيبدك من الواضح انتشار ىذه Franchisingابإلقبليزية  (سوسيوثقافية، كترفيهية كسياحية، يف إطار منح حق اإلمتياز التجارم 
ة الظاىرة اليـو دبسارات احملاكر الطرقية الرئيسية اؼبنفتحة على خليج اؼبدينة، حيث تتجسد أمثلة عديدة النتشار الفنادؽ كأماكن اإلقام

                                                           
فٟ اٌٛلذ اٌنٞ الؽظٕب ف١ٗ الزظبه ١ٍبٍخ اٌلٌٚخ "اٌّشوٚػخ" ػٍٝ رط٠ٛو ا١ٌَبؽخ اٌل١ٌٚخ، ٍبّ٘ذ اٌزؾٛالد اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  - 164

ٚاٌل٠ٕب١ِبد إٌبرغخ فٟ ثوٚى أّٔبؽ ١ٍبؽ١خ عل٠لح رورجؾ ثبٌفئبد اٌّزٍٛطخ ماد اٌلفً اٌّؾلٚك )ئٔشبء ئلبِبد ١ٍِّٛخ ٌفبئلح ِٛظفٟ 
١ِٛخ ٚاٌشجٗ ػ١ِّٛخ فٟ ئؽبه ِب ٠َّٝ ة"ا١ٌَبؽخ اإلعزّبػ١خ"، فؼال ػٓ اٌطفوح اٌى١ّخ اٌٙبئٍخ ٌإللبِبد اٌضب٠ٛٔخ، ٌجبلٟ اٌمطبػبد اٌؼّ

 اٌفئبد اإلعزّبػ١خ ا١ٌَّٛهح َٔج١ب. 
165

 - Le Telier et al ; « La mobilité urbaine dans l‟agglomération de Tanger : évolutions et perspectives » ; 
Plan Bleu, 2008. P.45.  
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رات من األمتار يف ( الذم يقع على بعد بضع عشCity centerالسياحية كاؼبراكز التجارية كاؼبطاعم. كيعترب مشركع "سييت سنًت" )
اذباه اػبليج، مثاال حيا على ذلك. فعلى ملتقى الطرؽ اجملاكر حملطة السكك اغبديدية اعبديدة، يضم ىذا اجملمع الكبَت اؼبنجز منذ 

شقة( كمركزا ذباراي يغطي  803سرير( كشققا سكنية )حواِف  1000(، بنية إيوائية فندقية مهمة )2017بضعة أشهر )يف بداية سنة 
 من اؼبكاتب.  2مًت 10.000، كأكثر من 2مًت 35.000احة قدرىا مس

يبدك أف خليج اؼبدينة أصبح هبسد فعليا مبوذجا للتمركز اغبضرم، اؼبسؤكؿ عن توليد قول الطرد اؼبركزية كبو اػبارج يف امتداد خطي 
العقار اليت كصلت إُف أعلى مستوايهتا هبذا  كبو اؼبناطق الساحلية اجملاكرة شرقا كغراب، إذ ال يبكن ذباىل ما أصبحت عليو أسعار

مثاال على ذلك من خالؿ الصراع القائم بُت مستغلي اؼبطاعم كاؼبالىي اؼبستوطنة لواجهة اػبليج البحرم  نسوؽ القطاع. كىنا يبكن أف
لكورنيش اؼبمتد على طوؿ ىدا ميناء طنجة، األمر ساىم فعليا يف أتخَت إقباز مشركع التحويل اؼبينائي كإعادة هتيئة ا هتيئة كشركة

القطاع. يف اؼبقابل، كأماـ ىذا الضغ  اؼبتزايد، أصبح منح تراخيص البناء لفائدة اؼبنعشُت العقاريُت يف إطار مسطرة اإلستثناء )عدـ 
ج. كيتضح يتجو كبو إزالة الغاابت كاألحراش احمليطة هبا، اؼبمتدة على طوؿ الواجهة الشرقية للخلي، (Dérogation)( 166التقيد

الذم يتماشى مع سياسة تعزيز السياحة يف خليج اؼبدينة، كالدم  (Projet Ghandouri)دلك من خالؿ مشركع "الغندكرم" 
ىكتار من اؼبساحة الغابوية للخليج الشرقي. مثاؿ آخر ؽبذا االذباه اػبطي  18ىكتار من الواجهة البحرية ك 55يغطي مساحة قدرىا 

كلم قبالة البحر   1.3على امتداد ساحلي يقدر ب  (Cap Tingis)لطوِف ؼبشركع "كاب تنجيس" اعبديد هبسده االمتداد ا
األبيض اؼبتوس . كذبدر اإلشارة إُف أنو كيف الوقت الذم سبق تنفيذ سياسات التهيئة األكُف، اليت استمرت إُف هناية السبعينيات كمت 

ة على طوؿ خليج اؼبدينة تشكل مشهدا ريفيا تستوطنو بعض النشاطات اعتمادىا يف حلة جديدة، كانت اجملاالت اػبلفية اؼبمتد
 الزراعية كاؼبزارع الصغَتة كاألكواخ. كعلى الرغم من كوف بعض اآلاثر هباتو الضاحية ال زالت تشهد هبذا النم  اإلنتاجي التقليدم، إال

حية". يف مقابل دلك، يبقى الًتاث اؼبعمارم كالثقايف أنو سرعاف ما تراجع إلفساح اجملاؿ للتمدين الشاطئي كىجـو "األظبنة السيا
 من أجل ربقيق تنمية سياحية مندؾبة كمستدامة. 167للمدينة، شأنو شأف اؼبناطق الداخلية، يف كضعية هتميش تستوجب التثمُت
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ٚفٟ ٔفٌ ا١ٌَبق، رموُّ اٌلٚه٠خ  األٌٍ األٌٚٝ ٌٙنٖ اٌّّبهٍخ. 1973ٔٛٔجو  14ٚػؼذ اٌلٚه٠خ اٌظبكهح ػٓ ٚىاهح اٌلاف١ٍخ ثزبه٠ـ  - 

ثؼغ هفض ئؽلاس اٌزغيئبد اٌؼمبه٠خ ٚاٌجٕبء ٍٍُّذ ئِب كْٚ اٍزشبهح َِجمخ ٌٍّظبٌؼ  "أْ 1994ِبهً  7ثزبه٠ـ  DUA /SJ 45هلُ 

١ّٕخ، ٚئِب هغُ هفغ اٌّظبٌؼ ِٕؼ رٍه اٌوفض. ٚفٟ وً األؽٛاي، فاْ ٘نٖ اٌوفض ال رؾزوَ ِمزؼ١بد إٌظٛص اٌزشو٠ؼ١خ  اٌزم١ٕخ اٌّؼ

اٌّزؼٍمخ ثبؽزواَ  1994ِبهً  7ثزبه٠ـ  45ٚىاهح اٌلاف١ٍخ هلُ  )كٚه٠خ . ."اٌؼًّ، ٚفبطخ ٚصبئك اٌزؼ١ّو 6ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌغبهٞ ثٙب 

ِمزؼ١بد إٌظٛص اٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ، ٚا٢هاء اٌظبكهح ػٓ اٌّظبٌؼ اٌزم١ٕخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ّو(. ٚثبٌَٕجخ ٌّشبه٠غ 

 la Commission desزضٕبء ِٓ لجً ِٓ لجً ٌغٕخ اٌزم١١ل اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ ٚاٍؼخ إٌطبق ٚماد األ١ّ٘خ اٌؼمبه٠خ، ٠زُ رلاٚي َِطوح اإلٍ

dérogations)( ثوئبٍخ اٌٛاٌٟ. ٚرؼُ ٘نٖ اٌٍغٕخ اٌٛوبٌخ اٌؾؼو٠خ، ٚاٌّفزش١خ اإلل١ّ١ٍخ ٌإلٍىبْ ٚاٌزؼ١ّو ٚر١ٙئخ اٌّغبي )IRHUAE ،)

غ اٌّملِخ ٌّٕؼ اٍزضٕبء٘ب ِٓ األؽىبَ ؽ١ش رلهً اٌّشبه٠ ،(، ٚاٌغّبػخ اٌزواث١خ ٚٚىاهح ا١ٌَبؽخCRIٚاٌّووي اٌغٙٛٞ ٌالٍزضّبه )

مَٛ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٛصبئك اٌزقط١ؾ ٚاٌزؼ١ّو. فاٌٝ عبٔت كٚه٘ب فٟ اٌز١َٕك ث١ٓ اٌغٙبد اٌفبػٍخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّووي٠خ، ٠زؼؼ اٌلٚه اٌوئ١َٟ اٌنٞ ر

  أ١ً٘ اٌؾؼوٞ. ثٗ اٌٛال٠خ فٟ كػُ لطبػبد الزظبك٠خ ِقزٍفخ وب١ٌَبؽخ ٚاٌزغ١ٙياد اٌؼ١ِّٛخ، ِٚشبه٠غ اٌزو١ُِ ٚاٌز
167

 - Julien Le Tellier ; (2014) «Les recompositions territoriales dans le Maroc du Nord. Dynamiques 

urbaines dans la péninsule tingitane et gouvernance des services de base à Tanger et à Tétouan (Maroc). 

L'inclusion des quartiers pauvres à travers l'accès aux transports et à l'eau potable » ; P : 172. 
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 168خريطة استخداـ األراضي دلدينة طنجة

 
 169صور توضيحية إلعادة هتيئة خليج ادلدينة

      

                                                           
168

 إنجاز الباحث )بولشٌوخ طارق(. - 
 طٛه ِمزطفخ ِٓ ؽوف اٌىبرت: ؽبهق ثٌٛش١ٛؿ. - 169

 التهيئة السياحية ادلنجزة وادلربمج إصلازىامشاريع 
 برانمج اؼبشركع حجم االستثمار اؼبساحة اؼبعبأة اسم اؼبشركع
Paradise 116 إقامة سكنية. كولف 242سرير فندقي،  1200 مليار درىم 1 ىكتار 

Al Houara 204 إقامة سكنية، كولف مساحتو  900سرير فندقي، 2376 مليار درىم 10 ىكتار
 ىكتار 100

Tinja 294 إقامة سكنية، كولف، ميناء  2247سرير فندقي،  100 مليار درىم 5,3 ىكتار
 ترفيهي

Cap Tingis  60 إقامة سكنية )تدبَت فندقي( 138سرير فندقي،  498 مليار درىم 1,5 ىكتار 
Tanger city centre 3,4 كمركز ذبارمإقامة سكنية، مكاتب  803سرير،  1000 مليار درىم 1,8 ىكتار 

Projet du lac 
artificiel 

 300غرفة(،  390قرل العطل ) 3سرير فندقي،  640 مليوف درىم 860 ىكتار 106
 فيال

Royal Resort Cap 127 حفرة، اندم  18سرير فندقي، كولف من  2500 - ىكتار
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اؼبتزايد يف منطقة اػبليج البحرم، كتوضح الفجوة بُت مبوذجُت حضريُت ـبتلفُت. ىاتو اؼبالحظات اؼببدئية تؤشر على اختالؿ التوازف 

(، حيث ينتظم التمدين حوؿ اؼبراكز الثانوية )اؼبدف The linear city) -الشريطية-كالواقع أف النموذج األكؿ للمدينة اػبطية 
اؼبستقطبة ؼبعظم االستثمارات العقارية، يطرح إشكالية االندماج يف بيئة اعبديدة كاؼبراكز الصناعية كالسياحية كالسكنية، كما إُف دلك(، 

حضرية متناقضة. يثَت األمر تساؤالت انجعة حوؿ قدرة اؼبشاريع السياحية الساحلية على ربقيق االندماج اغبضرم، عن طريق ربقيق 
كوف الساحل يتمتع دبركزية  قوية بفعل قربو من اؼبيناء كيرجع ذلك إُف  . 170التنمية كتوزيع الدخل يف ابقي اجملاالت الداخلية للمدينة

القدٔف، الذم مت ربويلو مؤخرا إُف ميناء ترفيهي كميناء للصيد، كاحملطة اعبديدة للقطار السريع، ابعتبارىا أىم البنيات األساسية 
لًتفيو كاؼبراكز التجارية كمكاتب األعماؿ... إٍف. متعددة الوسائ ، كالبنيات الفندقية ككسائل ا كاػبدماتية اليت تنتظم حوؽبا أنظمة النقل

، نتيجة لذلك، فاألحياء القريبة اليت ربي  ابلنسيج اغبضرم اؼبركزم تربز تنظيما جيدا، يف حُت أف اؼبدينة العتيقة ذات النسيج التقليدم
صبة تتعلق بوضعية اؼببآف اآليلة للسقوط، كابلرغم من نشاط السياحة كالصناعة التقليدية، تعرؼ حالة من التدىور اؼبتقدـ كصعوابت 

كانتشار اإلرشاد السياحي غَت اؼبرخص. كتتوزع ىاتو اؼبهن  كالتحوالت اؼبرتبطة هبشاشة التشغيل )انتشار العمل غَت القار كاؼبوظبي(
وظفُت يبثلوف فق  ( األطر اؼبتوسطة كاؼب19%( يد عاملة مياكمة )38%حسب فئات سوسيو مهنية متواضعة: حرفيُت كعماؿ مهرة )

 . 171على التواِف14%ك  %5,5
 انتشار األنشطة غَت القارة كاؽبشة اؼبتعلقة ابلسياحة يف اؼبدينة القديبة

    
( من جهتو أتثَتا le modèle radioconcentriqueمقارنة ابألمباط اؼبكانية السالفة الذكر، يعكس مبوذج اإلشعاع اؼبركزم )

الرئيسية كملتقياهتا اليت تشكل ؿباكر كنق  انظمة للتمدين، يف اذباه اؼبناطق كاألقطاب اغبضرية اعبديدة. على مزدكجا لبعض الطرؽ 
ىذا النحو، أصبحت الدكاكير القركية تشكل أجنحة ألحياء ىامشية تتسع كفقا للمعيقات الطبوغرافية مع اتباعها ؼبسارات الطرؽ 

زدكج للمناطق الصناعية كالضواحي السكنية قد ساىم استقطاب متزايد لليد العاملة اؼبهاجرة، كيبدك أف التطور اؼب. 172كاحملاكر اؼبهيكلة
كاألقطاب اغبضرية اعبديدة اجملاكرة للمناطق  اليت تعترب إُف حد ما مسؤكلة عن تزايد الطلب السكٍت كانتشار الضواحي السكنية الكبَتة،

                                                           
170

اٌلائّْٛ، ٠ّزبى اٌّغبي ا١ٌَبؽٟ ثَّزٜٛ ػبي ِٓ اٌزووي اٌقلِٟ، ٠جوهٖ اهرفبع ِزٍٛؾ ٔفمبد ا١ٌَبػ ِمبهٔخ ثّب ٠ٕفمٗ اٌّم١ّْٛ  - 
ٚثبٌزبٌٟ فبٌّغبي ا١ٌَبؽٟ ؽَت ٘نا اٌطوػ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األِىٕخ ماد ٚظ١فخ ِيكٚعخ، رمَٛ ثزوو١ي اٌضوٚح ٚرٛى٠ؼٙب 

(Tourismes 1, (Lieux communs, Equipe MIT, Edition Belin, 2008, P /254-263 ٞفٟ اٌّمبثً ِٓ مٌه، ٔغل ِٕزمل .
ٚاوزظبظ األِىٕخ  (Saturation)ٍبً ػٍٝ األٍب١ٌت اٌؾغبع١خ اٌَّزؾؼوح ٌجؼغ اٌّشبوً ِٓ لج١ً اإلشجبع ٘نا إٌّٛمط ٠ورىيْٚ فٟ األ

اٌقلِبد اٌزٟ ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٙب إٌّٛمط "اٌّزووي"، ٔب١٘ه ػٓ ثبلٟ ا٢صبه اٌٍَج١خ اٌج١ئ١خ ٚاٌضمبف١خ  (Standarisation)ا١ٌَبؽ١خ ِٚؼ١به٠خ 
 اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك ثبٌّٛالغ ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌّشب٘ل اٌطج١ؼ١خ فٟ ؽبالد رووي اٌزٛافل ا١ٌَبؽٟ ثٙب.

171
- Le Telier et al ; « La mobilité urbaine dans l‟agglomération de Tanger : évolutions et perspectives » ; 

Plan Bleu, 2008. P.71.   
172 - Idem, P : 213. 

Malabata الفركسية 
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اؼبنطقة الصناعية اغبرة( )أنظر الشكلُت(. كيتعلق األمر بشكل خاص دبحورم  ابلقرب من الصناعية )اؼبدينة اعبديدة ابن بطوطة
كلم من مركز اؼبدينة، مت تدشُت القطب اغبضرم   15الطريقُت الوطنيُت، الرابط كتطواف، نتيجة سبركز اؼبناطق الصناعية هبما. فعلى بعد 

قليم هبدؼ اغبد من السكن العشوائي، كتعزيز السكن االجتماعي، اعبديد "إبن بطوطة" يف سياؽ برامج التأىيل كالتنمية اغبضرية ابإل
مليوف درىم لتهيئة مساحة قدرىا  340كإعادة إسكاف سكاف بعض األحياء الصفيحية. كيصل الغالؼ اؼباِف اؼبخصص إُف ما يناىز 

ع القطب اعبديد بقربو نسمة. كيتميز موق 100.000سكن إليواء حواِف  16.000ىكتار، كتوفَت طاقة سكنية تصل إُف  120
طوابق كسكن اجتماعي كفيالت، ابإلضافة إُف ابقي البٌت  7من عدة مناطق صناعية مولدة لفرص الشغل، كيشمل مباف مكونة من 

 التحتية كاؼبرافق السوسيوثقافية كاؼبساحات اػبضراء.

  
يف نفس السياؽ اؼبرتب  ابلتمدين الصناعي، هبرم حاليا دراسة مشاريع أخرل تتعلق إبنشاء ثالث مدف جديدة، كيتعلق األمر دبدف 

كلم من مدينة طنجة(، ك"كزانية" )ؿبي  ريفي متاخم للمدينة( ك"ملوسة اعبوامعة"   30"القصر اجملاز "ابلقصر الصغَت )على بعد 
كلم من اؼبيناء اؼبتوسطي( أىم ىاتو اؼبشاريع من حيث اؼبساحة   30. كتعترب ىاتو األخَتة )على بعد كلم جنوب شرؽ اؼبدينة(  15)
ىكتار(، حيث من اؼبرتقب أف تستقطب القول العاملة ابؼبناطق اغبرة قيد اإلقباز، احمليطة ابؼبيناء اؼبتوسطي )القدرة  2000)

ىكتار(  1070تميز القطب اغبضرم اؼبستقبلي لكزانية )دبساحة تصل إُف نسمة(، فيما ي 30.000اإلسكانية األكلية اؼبتوقعة : 
دبوقعو ابلقرب من ؿبي  اؼبدينة ضمن ؾباؿ أتثَتىا اؼبمتد على طوؿ الطريق الوطنية يف اذباه الرابط، كقربو من منطقتُت صناعيتُت 

القصر اجملاز"، الذم يغطي مساحة إصبالية تصل إُف كاؼبنطقة الصناعية لكزانية(. أما ابلنسبة ؼبوقع " TFZ)اؼبنطقة اغبرة لطنجة 
كلم(، يف انتظار أف   6ىكتار، فيهدؼ إُف استضافة القطب اغبضرم اعبديد اؼبتاخم للميناء اؼبتوسطي )على بعد حواِف  1500

 أقبرة"، اليت ال تتوفر إُف اليـو على مركز حضرم.  -يصبح القطب اغبضرم الرئيسي بعمالة "الفحص
أصيلة ابعتباره يبثل -هبب التأكيد ىنا على الدكر اؽباـ للصناعة كنشاط رئيسي جبهة طنجة تطواف، ككضعية إقليم طنجة مرة أخرل،

من اليد العاملة الصناعية، كبشكل خاص يف قطاع النسيج كاأللبسة  %81من ؾبموع اؼبؤسسات الصناعية ك 61%كحده حواِف 
كظيفة عمل بطنجة،  000 208( إُف ما يقارب 2014لعامة للسكاف كالسكٌت )من اليد العاملة(. كتشَت اإلحصائيات ا %69)

(. كهبب اإلشارة إُف أف 11%( كالبناء كاألشغاؿ العمومية )%13( كاػبدمات )17%( كالتجارة )26%يتوزعوف بُت الصناعة )
قاطعة "بٍت مكدة" حيث ارتفع عدد تطور عدد السكاف ابلقرب من اؼبناطق الصناعية يرجع ابألساس إُف تدفقات اؽبجرة كخاصة دب

)أنظر  2014نسمة سنة  386 191ليصل إُف  2004نسمة سنة  238 382إُف  1994نسمة سنة  144 154الساكنة من 
عامال يف  11773عامل نش  يف الصناعة ك 27000. ىذه اؼبقاطعة ربتضن ابلفعل %5,2اعبدكؿ اؼبرافق( دبعدؿ مبو يصل إُف 

 العمومية.  قطاع البناء كاألشغاؿ
 (2014-1994تطور الساكنة احلضرية بطنجة )

 2014الساكنة سنة  2004الساكنة سنة  1992الساكنة سنة  إحصاءات السكاف
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 اؼبقاطعات اغبضرية ؼبدينة طنجة اؼبقاطعات
 191 386 382 238 154 144 مقاطعة بٍت مكدة
 122 201 987 141 577 108 مغوغة-مقاطعة الشرؼ

 557 117 839 115 882 105 السوآف-الشرؼمقاطعة 
 082 243 477 173 534 138 مقاطعة طنجة اؼبدينة
 952 947 685 669 147 497 ؾبموع اؼبقاطعات
 242 848 33 708 891 29 717 073 26 ؾبموع اؼبغرب

 
اجملاكرة كتفاقم التباينات  173القركية كما ساىم التمدين الناتج عن التنمية اؼبدعومة للقطاع الصناعي يف إفراغ عدد من اعبماعات

لك، اجملالية بُت اؼبناطق اؼبركزية كاؽبامشية، األمر الذم أدل يف تزايد الضغ  على اؼبوارد الطبيعية كالغاابت كالسواحل. ابإلضافة إُف ذ
ات النمو الديبغرايف فإف مثل ىذا التوسع اغبضرم غَت اؼبنضب ، يف غياب ازباذ أية تدابَت تشخيصية كزبطيطية، مثل إسقاط

كاالقتصادم، يبكن أف يؤدم بشكل فعاؿ إُف انتشار السكن العشوائي كاألحياء الفقَتة كأحياء الصفيح، األمر الذم سيؤدم ال ؿبالة 
 إُف تدىور اؼبشهد اغبضرم كتعدد مطارح األزابؿ العشوائية كتزايد كميات تصريف السائل.

(2014-1982أصيلة )-طنجة تطور الساكنة احلضرية والقروية إبقليم  
 أصيلة-ساكنة إقليم طنجة 1982 1994 2004 2014

 الساكنة اغبضرية 312.227 526.215 724.000 1.005.041
 الساكنة القركية 124.000 101.748 53.000 60.560

 ؾبموع الساكنة 436.227 627.963 777.000 1.065.601
 

(2014ساكنة ادلدف الكربى السبع ابدلغرب )  
 ادلدف الكربى ابدلغرب الساكنة عدد األسر
 الدار البيضاء 818 359 3 954 819
 فاس 072 112 1 739 257
 طنجة 952 947 243 239
 مراكش 850 928 245 217
 سال 403 890 477 213
 مكناس 079 632 579 151
 الرابط 827 577 670 151

 
األخَتة، ابعتبارىا كاحدة من أقدـ اؼبدف اؼبغربية، أعلى نسبة مبو سكآف ابلبالد، نتيجة لذلك، سجلت مدينة طنجة يف السنوات 

سنة األخَتة، من  80سنواي. كبدلك يكوف عدد سكاف اؼبدينة قد تضاعف زىاء أربع مرات على مدل  %3,6قدرت ب 
صيلة(. كيعزل ىذا النمو أ -)ؾبموع السكاف يف إقليم طنجة  2014نسمة يف عاـ  1065 066إُف  1930يف سنة 150.000

 إُف النزكح القركم كاؽبجرات من ـبتلف اؼبناطق اؼبغربية. يف الوقت الذم يبثل ربداي كبَتا للسلطات إلنشاء التخطي  كالرقابة اؼبناسبة
يف أصل انتشار مقدما أك التعامل مع بعض االحتياجات اإلسكانية احملتملة كاؼبعدات كاػبدمات األساسية، كىذه الظواىر الدرامية ىي 
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عّبػبد ؽؼو٠خ رّضً عّبػخ ؽٕغخ، عّبػخ أط١ٍخ ٚعّبػخ وئب٠خ. ٚرَغ  3أط١ٍخ ِٓ ئصٕٟ ػشو عّبػخ، -٠زىْٛ ئل١ٍُ ؽٕغخ - 
 عّبػبد أفوٜ لو٠ٚخ. 



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 
 
 

327 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

األحياء الكبَتة غَت التنظيمية كغَت اجملهزة ذبهيزا جيدا كاؼبراكز اغبضرية الصغَتة اليت تواجو مشاكل صحية خطَتة تؤثر على البيئة 
 الطبيعية كهتدد الساحل كاؼبوارد اؼبائية.

حدايت الكربل للتنمية اؼبستدامة ابؼبدينة، إف َف يشكل التوفيق يف االختيارات االسًتاتيجية بُت الصناعة كالسياحة الشاطئية إحدل الت
كما رافقو من ظواىر التمركز ، 174يكن من أكثر اؼبفارقات اؼبعربة عن قصور التخطي  اغبضرم. فمع تطور األنشطة الصناعية ابؼبدينة
، تواجو العديد من اؼبناطق ذات السكآف كالتوسع العمرآف كأشكاؿ الفصل السوسيو ؾباِف بُت األحياء الصناعية كالقطاعات اؼبركزية

األنبية السياحية، الواقعة أساسا على الشري  الساحلي ـباطر مؤكدة للتلوث الصناعي اؼبنتشر، الناتج عن تصريف النفاايت الصلبة 
عادة النظر يف كالسائلة للمناطق الصناعية الواقعة يف أعاِف األكدية يف اذباه الساحل. كال أدؿ على أف ىذا التصريف قد أدل إُف إ

 اإلكراىات البيئية اليت هتدد استدامة اؼبؤسسات الفندقية. 
تقتضي ىذه الوضعية . 1999175( ابػبليج البحرم سنة Club Méditerranéeإغالؽ اندم البحر األبيض اؼبتوس  )

يزاؿ تصريفها يتم دكف معاعبة اإلستجابة العاجلة ؼبسألة معاعبة الصرؼ الصحي، حيث أف كميات كبَتة من مياه الصرؼ الصحي ال 
مسبقة يف اذباه البحر كابلقرب من الشواطئ، من خالؿ األكدية كقنوات التصريف اليت تعرب اجملاؿ اغبضرم ككل. كما يبدك من 
الضركرم النظر إُف كوف الفنادؽ كالوحدات السكنية قد أدت إُف ضغ  شديد على البيئة الساحلية نتيجة لطبيعة كظائفها، األمر 

 الذم يثَت سؤاؿ التأثَت البيئي اؼبتمثل يف طبيعة استغالؿ كتدبَت اؼبوارد الطبيعية كالبيئية.

 
 مصب كادم مغوغة
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ِوؽٍخ ع١ٕ١ٕخ. ٚثفؼً ا١ٌَبٍخ اٌطٛػ١خ ٌٍلٌٚخ، رُ فٍك أٚي ِٕطمخ طٕبػ١خ  فٟ 1956ظٍذ اٌظٕبػخ فٟ ِل٠ٕخ ؽٕغخ ئٌٝ ؽلٚك ٍٕخ  - 

ِغ ثلا٠خ ٍٕٛاد اٌَجؼ١ٕ١بد، ػٍٝ ِشبهف ِلفً اٌّل٠ٕخ فٟ ارغبٖ رطٛاْ. ٚرؼزجو اٌطفوح اٌظٕبػ١خ اٌزٟ شٙلرٙب ٔز١غخ ١ٌَبٍبد اٌزؾف١ي 

 اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا. اٌزٟ رٛاٌذ ِٕن اٌَز١ٕ١بد، ٚفبطخ فٟ ِوؽٍخ اٌضّب١ٕ١ٔبد ِٚطٍغ اٌموْ
175 - Julien Le Tellier ; (2014) « Les recompositions territoriales dans le Maroc du Nord. Dynamiques 
urbaines dans la péninsule tingitane et gouvernance des services de base à Tanger et à Tétouan (Maroc). 
L'inclusion des quartiers pauvres à travers l'accès aux transports et à l'eau potable » ; P : 170.  
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 مصب كادم السوآف

   
 صور مقتطفة من طرؼ الباحث: طارؽ بولشيوخ

حىت هناية التسعينيات، كعلى مدل فًتة استمرت كبو ثالثُت عاما، عرفت مدينة طنجة تراجعا تدرهبيا عباذبيتها كوجهة سياحية ذات 
إشعاع دكِف. فشاطئ اؼبدينة، الذم كاف يف السابق موردا رئيسيا للتنمية السياحية، أصبح على العكس من ذلك عائقا مهما للتنمية 

ضال عن ذلك، كاف للنمو الديبغرايف من جهة كالتطور الصناعي )إنشاء مناطق صناعية جديدة على طوؿ طريق اؼبستدامة للسياحة. ف
تطواف( من جهة اثنية، يف غياب أنظمة معاعبة النفاايت الصناعية كاؼبنزلية، ابلغ األثر يف تصريف كميات كبَتة من اؼبياه العادمة 

 (. 3اليت تصب مباشرة يف خليج اؼبدينة )أكدية السوآف كمغوغة كاؼبالٌف( )أنظر الشكل الصادرة عن اؼبناطق الصناعية عرب الودايف 
كقد كاف ؽبذا الوضع أتثَت مباشر على جودة مياه االستحماـ كالظركؼ الصحية العامة هبذا اجملاؿ لكل من اؼبقيمُت كالسياح. كيعزل 

ظومة اؽبيدركدينامية للساحل، أساسا إُف نوعُت من مصادر التلوث الذم ىذا التدىور من حيث جودة اؼبياه، كاختالؿ التوازف يف اؼبن
 تعرض لو الشاطئ البلدم للمدينة لسنوات عديدة خلت: 

التلوث بواسطة مياه الصرؼ الصناعي: ىذه اؼبياه العادمة القادمة من اؼبناطق الصناعية، كخاصة اؼبنطقة الصناعية ؼبغوغة،  -
 كالعضوية الغَت قابلة للتحلل البيولوجي.غنية ابؼبواد اؼبعدنية 

التلوث بواسطة مياه الصرؼ اغبضرم: يعترب التصريف اؼبباشر جملارم الصرؼ الصحي يف البيئة البحرية من أىم مصادر  -
 التلوث يف خليج اؼبدينة.

 مومسية السياحة الوطنية والسياحة الدولية: تكامل أـ تنافس؟ -4

أمرا ذا أنبية خاصة يف ربليل بنية  176موظبية النشاط السياحي من خالؿ االختالؼ اجملاِف كالزمٍت من منظور جغرايف، يبثل ربديد    
النظاـ السياحي، فالتسلسل الزمٍت كاؼبكآف، على النحو الدم يتشكل بو من خالؿ اغبركة السياحية، يساعد يف إبراز شدة التدفقات 

ؿ )مناطق أك جهات ذات تركيز عاؿ(، غَت أنو من اؼبمكن أيضا أف يتجسد السياحية على مستول الزمن )الفصل السياحي( كاجملا
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 - Butler et Mao, 1997 ; Butler, 2001 
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. كمن الواضح أف تدكيل االقتصادات الوطنية قد أدل إُف خلق عالقات 177بشكل أكثر انتشارا من خالؿ كسائل شديدة االختالؼ
احية يستوجب تقييمها لكوهنا أصبحت أكثر أكثر ارتباطا ابجملاؿ، من خالؿ اغبركة اؼبفرطة اليت تستبطن كجود سلوكيات كفبارسات سي

، كال أدؿ على دلك أننا أصبحنا نلحظ خالؿ السنوات األخَتة مبوا كبَتا يف بعض اؼبناطق اليت 178تكرارا كاتصاال ابجملاؿ الًتايب
ابلعديد من  كجهات سياحية على درجة عالية من االختصاص. غَت أنو من الواضح أف ىذا االذباه كثَتا ما يكوف ؿبفوفا ربتضن

، اؼبتمثلة يف ارتفاع عدد السياح فوؽ مستول اإلشباع، كتراجع إنفاؽ الزكار، كالبفاض 179اؼبضار كاآلاثر السلبية، االقتصادية كاؼبالية
فة معدالت إشغاؿ الفنادؽ يف مقابل أشكاؿ اإليواء األخرل ذات القدرة احملدكدة يف توليد فرص الشغل، كزايدة اغبركات العمالية الكثي

إٍف..، انىيك عن ابقي اآلاثر البيئية اؼبسهمة يف إنتاج إضايف من النفاايت كمياه الصرؼ الصحي، كتلوث اؽبواء بفعل تركز كازدحاـ 
 كسائل النقل كاؼبواصالت، كارتفاع استهالؾ مياه الشرب، كاختالؿ النظاـ اإليكولوجي بشكل عاـ...إٍف. 

ان سالفا، على تطوير اؼبمارسة الساحلية، اؼبتمثلة يف ـبتلف األنشطة البحرية كالشاطئية كيرتكز تطوير السياحة ابؼبغرب، كما دكر 
تركزت ىاتو  ك"صناعة الفنادؽ" كفبارسة العطالت الصيفية، كانتشار السكن الثانوم كاؼبخيمات كما إُف دلك. نتيجة لدلك،

ة استقطاب عالية بفضل بنيتها التحتية اؼبتطورة كسهولة اؼبمارسات يف ذبمعات حضرية ساحلية لكوهنا مناطق تتسم جباذبية كقدر 
الولوجية إليها. يف اؼبقابل من دلك، سبثل اؼبناطق الساحلية اليت ربظى اليـو بدعم متزايد من أجل تنويع عركضها السياحية )السياحة 

دة موظبية الطلب السياحي هبا، على عكس الثراثية الثقافية إُف جانب السياحة الشاطئية اؼبطورة سابقا( بفرص أفضل للتخفيف من ح
ابقي اؼبدف اليت َف تستطع التكيف مع االذباىات اغبديثة للطلب السياحي، ك تنويع كتعزيز عرضها السياحي الدم ال زاؿ يرتكز 

 حصراي على الطابع الساحلي للوجهة. 
احة الدكلية، أصبحت اؼبناطق الساحلية اؼبتاطبة ألىم مدف كابؼبقارنة مع ما تعرفو السواحل الطنجية اليـو من انتشار كاسع غبركة السي

اعبهة، كاليت سبت هتيئتها مند الستينيات، تنحو إُف استقطاب متزايد للسياح الداخليُت، إدا استثنينا بعض احملطات السياحية اؼبنتشرة 
ككاد الك كالقصر الصغَت...اليت ال تزاؿ تعرؼ على طوؿ الساحل التطوآف، أك بعض الشواطئ اؼبتواجدة ببعض اؼبدف اؼبتوسطة كأصيلة 

إقباال نسبيا للسياح األجانب. كتشكل مدينة طنجة، عاصمة مدف اعبهة، كجهة لقضاء العطالت لشرائح كاسعة من الزكار كالسياح 
باب اليت تفسر دينامية الداخليُت، فضال عن استقطاهبا لعدد كبَت من السياح األجانب كاؼبستثمرين. كيرجع دلك، إُف العديد من األس

السياحة ابؼبدينة، لعل أنبها الدكر االقتصادم الدم أصبحت تقـو هبا على مستول العديد من القطاعات اؼبنتجة، كالصناعة 
كاػبدمات كالعقار كالصيد البحرم، كتوفرىا على أىم بنيات النقل كاؼبواصالت ابعبهة، من خالؿ الرب  الطرقي السريع )الطرؽ 

كالسككي اغبديث )القطار السريع( كالبحرم الدكِف )ميناء طنجة اؼبتوسطي(، دكف اغبديث عن الطفرة اؽبائلة لبٌت االستقباؿ السيارة( 
، سواء على مستول البنيات التقليدية كالفنادؽ أك غَتىا من اؼبشاريع العقارية الكربل اؼبخصصة للسياحة  السياحي اليت تشهدىا اليـو

اؿ(، أك إغفاؿ مرافق الًتفيو اؼبتعددة )اؼبيناء الًتفيهي كهتيئة اػب  الساحلي للخليج(، كالدكر التارىبي كالثقايف كاألعماؿ )سياحة األعم
البيولوجية ؼبعاؼبها الثراتية كاألثرية )اؼبدينة العتيقة، قصر مرشاف، مغارة ىرقل...(، كأنبية الًتاث الطبيعي اؼبتمثل يف اؼبواقع ذات األنبية 

 ة كالغاابت اغبضرية )رأس سبارتل، غابة الرميالت...(.كاإليكولوجي
على ىذا األساس، ال شك أف استدامة الوجهات السياحية أصبحت رىينة دبمارسات الفاعلُت كالسياح من خالؿ فبارسات كأنشطة 

من خالؿ استنزاؼ اؼبوارد اؼبعبأة قد يكوف ؽبا أتثَت كاضح كمتعدد األبعاد على استغالؿ اؼبوارد الطبيعية كاألراضي كالبيئة بشكل عاـ، 
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 - Vellas. F., 1985 
178

 - Claudine. C, 2011 
179

 - Baum et Hagen,1999 ; R. W. Butler, 2001 
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كالطاقات، كتوليد كميات إضافية من التصريفات اؼبختلفة اليت تنتهي يف الغالب يف البيئة البحرية. على ضوء ىاتو التهديدات، يشكل 
ز األشكاؿ الًتكز اؼبوظبي القوم للنشاط السياحي دبجاؿ الدراسة إحدل اػبصائص األكثر كضوحا يف ربديد الطلب السياحي. كترب 

)...( تدبداب كاضحا يف التوافد السياحي خالؿ السنة، حيث يبتد موسم الدركة بشكل عاـ بُت شهرم يونويو كغشت )عدد اللياِف 
(. كما يتضح أف مصادفة شهر رمضاف، 2014سائحا سنة  57452ليلة، عدد السياح الوافدين :  153858السياحية اؼبسجلة : 

(، يف 2014ف خالؿ السنوات األخَتة قد أدت إُف البفاض ملحوظ يف عدد اللياِف اؼبسجلة )يونيو ، لفًتة الصي-شهر الصياـ-
 (. 2012٪ على التواِف يف سنة  77٪ ك  74حُت مت تسجيل أعلى معدالت إشغاؿ الفنادؽ خالؿ شهرم يوليوز كشتنرب )

 2014 التطور الشهرم للسياح الوافدين كتعداد اللياِف اؼبسجلة ابلفنادؽ لسنة

 
 2001 التطور الشهرم للسياح الوافدين كتعداد اللياِف اؼبسجلة ابلفنادؽ لسنة

  
تدبداب كاضحا يف  2015-1992كفيما يتعلق بتعداد السياح الوافدين، تبُت اإلحصاءات اؼبعتمدة خالؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت سنيت 

، ليعود 1997سنة  117298إُف  1992أجنيب خالؿ سنة سائح  204997عدد السياح الدكليُت الدين البفض عددىم من 
)أنظر الشكل(. يف اؼبقابل من ذلك، عرفت السياحة  2015يف سنىة  199198مرة أخرل إُف مواصلة االرتفاع دبعدؿ كصل إُف 

ت اعبيوسياسية كاألمنية، الداخلية ابؼبدينة، شأهنا شأف العديد من الوجهات اؼبغربية، تطورا مستمرا، على الرغم من أتثَت بعض األزما
 2001شتنرب  11اػبارجية كالداخلية، اليت أثرت بشكل كاضح على عبور السياح الدكليُت، كيتعلق األمر ابألحداث اإلرىابية ؿ 

كيتمثل ىدا التطور أساسا يف ارتفاع  .2003180مام  16( كاؽبجمات اإلرىابية ابلدار البيضاء يف 2003كحرب العراؽ الثانية )
                                                           
180

 - Brahim Moudoud and Abdelkrim Ezaïdi, 2005 
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، كىو ما يشكل ما 2015سائح خالؿ سنة  230658إُف  2002سائح خالؿ سنة  973 110السياح الداخليُت من تعداد 
يقارب ضعف الطلب الداخلي )الحظ الشكل(. عالكة على ذلك، عرؼ االذباه العاـ لتعداد اللياِف اؼبسجلة تطورا كبَتا خالؿ الفًتة 

فسر اؼبكانة البارزة اليت أضحت ربتلها صناعة الفنادؽ كمؤسسات اإليواء ( )الحظ الشكل(، األمر الدم ي2013-2003ما بُت )
التسويقية اؼبصنفة األخرل، ابلنسبة لكل من السياحة الدكلية كالسياحة الوطنية بدرجة متفاكتة. فإذا كاف عدد اللياِف اؼبسجلة على 

، فقد عرؼ الطلب 2013سنة  469625مقابل  2003سنة  347991مستول السياحة الداخلية قد عرؼ تطورا نسبيا من 
ليلة سياحية  199105، دبا ال يقل عن 262588الدكِف على ىاتو اؼبؤسسات تطورا مضاعفا يف الفًتة ذاهتا، منتقال بذلك من 

 ليلة سياحية مع هناية نفس الفًتة )الحظ الشكل(.  450785ابلنسبة لألكربيُت، إُف 
 دبدينة طنجة 2915ك  1992ُت يف الفًتة ما بُت تطور السياح الوافدين الوطنيُت كالدكلي

 
 دبدينة طنجة حسب بلداف اؼبنشأ 2915ك  1992تطور لياِف اؼببيت اؼبسجلة يف الفًتة ما بُت 

 
يف الواقع، يتضح من خالؿ مالحظة الطابع اؼبوظبي لكل من السياحة الوطنية كالدكلية أف ىذين الشكلُت من السياحات هبسداف 

فعلى الرغم من تركز توافد  ا على اؼبستول التوزيع االفصلي للطلب السياحي، أكثر منو تنافسا أك تركزا خالؿ فصل بعينو.تكامال زمني
اؼبغاربة اؼبقيمُت ابػبارج كغَتىم من السياح الوطنيُت على كجهات سياحية ـبتلفة خالؿ فًتة الصيف، كبشكل خاص يف الوجهات 

انب عادة ما يبيلوف إُف سبديد فًتات إقامتهم طواؿ السنة، حيث يتجاكز توافد الفئة األكُف بكثَت الساحلية الشاطئية، فالسياح األج
الفئة الثانية يف بعض الوجهات خالؿ شهرم يوليوز كغشت. كابلنظر إُف الطابع اؼبوظبي للتوافد السياحي الدم يسم كال من ىدين 
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مل، فقد يصبح من اؼبمكن التخفيف من آاثر موظبية السياحة يف عدة ؾباالت النوعُت، كما يرتب  هبما من قدرة على توليد فرص الع
 .181تتعلق برحبية اؼبنشآت السياحية، كاغبفاظ على الوظائف كاآلاثر اؼبستحدثة يف ـبتلف كسائل النقل كاؼبؤسسات اػبدمية األخرل

 ةدبدينة طنج 2015ك  2010تطور القدرة االستيعابية اؼبصنفة يف الفًتة ما بُت 

 
 أتثًن السياحة على استهالؾ ادلوارد الطبيعية )ادلاء والطاقة( وانعكاساهتا على القدرة الشرائية للمواطنٌن:  -5

 Industrieأصبح النمو االقتصادم الذم يشهده القطاع السياحي، كارتباطو دبا يصطلح عليو اليـو بػػػػػػ "الصناعة السياحية" )
touristiqueكإمكاانت طبيعية ىائلة، تستوجب توفَت كميات كبَتة من اؼباء كاألراضي كالطاقات   (، يتطلب استغالؿ موارد

كاحتياجات ، 182كاالحتياجات الغذائية. كيتفاكت استهالؾ اؼبياه كالطاقات بشكل خاص تبعا ػبصائص بنيات اإليواء السياحية
وجهات السياحة اعبماىَتية، ال سيما يف مناطق تعآف السياح اؼبرتبطة هبا. كيبدك أف الطلب على ىاتو اؼبوارد خالؿ فصل الصيف ب

إُف جانب ابقي احتياجات السكاف احملليُت، أصبح يبثل ىاجسا حقيقيا يف التوفيق بُت ، 183ندرة أك ضعف جودة اؼبوارد اؼبائية
ثالثة أضعاؼ ما يستهلكو الرىاانت االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية. يف اجملاؿ الساحلي اؼبتوسطي، يستهلك "السائح الفندقي" 

لًت يوميا خالؿ فصل الصيف، انىيك عن ابقي احتياجات اؼبرافق السياحية  850ك  300الساكن احمللي، أم ما يًتاكح بُت 
إُف جانب . 185اليت أصبت من اؼبتطلبات الضركرية ابلنسبة بعض الشرائح..(، 184)ضبامات السباحة، سقي اغبدائق كمالعب الغولف

الكبَت للموارد الطبيعية، تولد السياحة )اعبماىَتية( كميات كبَتة من النفاايت الصلبة كالسائلة اليت تنتهي يف حاالت  ىذا االستنزاؼ 
حدة كثَتة يف األكساط البحرية، فيما تضل االنبعااثت الغازية أقل أنبية، إذا ما استثنيا قطاع النقل. ابلنسبة ابلطاقة، تعترب السياحة كا

. ابختصار، 2002اؼبستهلكة حسب تقرير مؤسبر القمة العاؼبية للتنمية اؼبستدامة اؼبنعقد ب جوىانسربغ سنة  من أكثر القطاعات
يبكن القوؿ أف االزدىار كالنمو االقتصادم اللذين تشهدنبا السياحة اليـو يعتمداف بشكل أساسي على توجيو االبتكارات اعبديدة إُف 

تهالؾ كبَت للماء كالطاقة كاألراضي، األمر الذم يساىم يف تعظيم اآلاثر البيئية السلبية على تكريس اؼبنتجات الفاخرة، اؼبتطلبة الس

                                                           
181

 - Brahim Moudoud and Abdelkrim Ezaïdi, 2005 
 ٠Robinot etزفبٚد اٍزٙالن ث١ٕبد اإل٠ٛاء اٌفٕللٟ، وؼٕظو أٍبٍٟ فٟ اٌقلِبد ا١ٌَبؽ١خ أل١ّ٘زٙب االلزظبك٠خ ٚرأص١و٘ب اٌج١ئٟ ) - 182

Giannelloni, 2009 .)(، ٚفمب ٌٍقلِبد ٚاٌّوافك اٌزٟ رٛفو٘ب )اٌطٛاثك ٚاٌغوف، اٌّطبثـ، اٌغ١ًَ ٚاٌزٕظ١ف،ؽّبِبد اٌَٛٔب..ئٌـ 
رّضً َِأٌخ عٛكح اٌّبء ِؼ١بها ِّٙب ثبٌَٕجخ ٌٍَبئؼ، فبطخ ف١ّب ٠ورجؾ ث١ّبٖ اٌشوة ٚاإلٍزؾّبَ ٚثبلٟ اإلٍزؼّبالد اٌزوف١ٙ١خ  - 183

(Piram. J, 1995.) 
٘ىزبه ِب للهٖ ١ٍِْٛ ِزو ِىؼت فالي إٌَخ، أٞ ِب ٠ؼبكي اٍزٙالن ِل٠ٕخ  150ٚ  ٠50زطٍت ٍمٟ َِبؽخ فؼواء، رزواٚػ ث١ٓ  - 184

 (.Marsoud 2004, www.gouche.net article 1430)َّٔخ  ٠12.000جٍغ رؼلاك ٍىبٔٙب 
185

- Essex S., Kent M., Newnham, R, 2004 
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األكساط اؼبضيفة، بل كقد يؤثر سلبا على استدامتها على اؼبدل القصَت. استجابة لدلك، أصبح من الضركرم ازباذ إجراءات لًتشيد 
  استخداـ اؼباء كالطاقة داخل مؤسسات اإلقامة السياحية.

من خالؿ االعتماد على مصادر اؼبعطيات كاؼبعلومات اؼبتاحة )اؼبندكبية اإلقليمية للسياحة، كزارة السياحة، اؼبكتب الوطٍت للماء 
ن كالكهرابء، شركة أمانديس( ككذا الزايرات اؼبيدانية، يبدك من الواضح أف استهالؾ اؼبياه كالطاقة ابلفنادؽ اؼبصنفة يبدك أكرب بكثَت م

، ما يناىز  5األسر، حيث يستهلك زبوف كاحد بفندؽ فاخر أك بفندؽ من فئة  استهالؾ لًت يوميا )أنظر اعبدكؿ(، يف  600قبـو
. ىذه اؼبالحظة Brahim Marrakchi, 200) 0لًت يوميا لكل مواطن ) 80مقابل متوس  كطٍت لالستهالؾ ال يتجاكز 

شكل خاص( غالبا ما تنتهج فبارسات ترتب  ب"اؼبتعة" يف تفسر إُف حد ما كيف أف سياحة العطل )خالؿ فصل الصيف ب
االستحماـ كالًتفيو، دبعدؿ يزيد عن االستهالؾ العادم، يف الوقت الدم يظل استهالؾ األسر مشركطا بنظاـ تسعَتم ديناميكي يرتب  

الفعلية لالستهالؾ. كال تزاؿ فواتَت اؼباء  ابلتكلفة اؼبعيارية كليس ابلتكلفة الفعلية، فبا يؤشر إُف تضاعف أسعار الفواتَت مع الزايدة
كالكهرابء تثَت قلق بل كاحتجاجات عارمة يف الشارع اؼبغريب، األمر الدم يذكران ابحتجاجات مدينة طنجة كتطواف كاعبماعات 

دا القطاع يف إطار ما اغبضرية اجملاكرة، اليت دعت إُف فسخ العقد اليت ترب  ؾبالسها احمللية بشركة "أمانديس" اليت تتوُف تدبَت ى
 يصطلح عليو ابلتدبَت اؼبفوض.

 خالصات ونقاشات: -

( كاؼبمارسات اعبيدة SGEعلى ضوء النتائج اؼبستقاة من العمل اؼبيدآف، يتضح جليا غياب شبو اتـ العتماد أنظمة التدبَت البيئي )
 ACCORليل من سالسل الفنادؽ الكربل )من لدف الفاعلُت اؼبهنيُت بوحدات اإليواء السياحي اؼبصنفة، ابستثناء عدد ق

(movenpick, Hilton et autres ( اليت توجت بنجاح كبَت على رأس البنيات اؼبوسومة دبعايَت اعبودة البيئيةClef 
Verte, Certifications de Qualité –ISO- etc كما أف اػبدمات اؼبقدمة من لدف الفنادؽ ذات التصنيف .)

غالبا ما توفر بدكرىا خدمات كثَتة كمتنوعة، األمر الذم يؤدم إُف استهالؾ إضايف ؼبصادر اؼبياه كالطاقات، قبـو فأقل(  3اؼبتوس  )
ال سيما خالؿ فًتة الذركة اليت تصادؼ عطل الصيف. كيف الوقت الذم يبقى ىذا االستهالؾ الناتج مرتفعا مقارنة ابستهالؾ األسر، 

دبقاربة اؼبمارسات اعبيدة. كما أف غياب االلبراط يف اغبمالت التحسيسية يف ىذا الباب  ال يبدل ككالء الفنادؽ أم قلق أك التزاـ
يبقى أمرا بعيد اؼبناؿ يف كقت يزداد فيو تدىور كضعية البيئة اغبضرية الساحلية، فبا يضع على احملك استدامة ىاتو الوجهة ابلنسبة 

 للقطاع السياحي ككل.  
 مستمرا لبنية اإليواء السياحي كبو مشاريع التطوير العقارم )السكٍت( على حساب الفنادؽ من جهة أخرل، تشهد اؼبدينة ربوال

التقليدية. تتضمن ىاتو اؼبشاريع العقارية أشكاال جديدة من اؼبنشآت اؼبعدة لتلبية الطلب السياحي اؼبوظبي )بيع ككراء( كالفيالت 
ية اؼبملوكة للسياح الداخليُت. كالواقع أف ىاتو األشكاؿ تضل غَت مدرجة يف كالشقق اجملهزة، إُف جانب عدد كبَت من اؼبساكن الثانو 

إحصاءات اعبهات اؼبعنية )كزارة السياحة(، فبا هبعل من الصعب استشراؼ كاقع اغباجيات السكنية اؼبتنوعة كاؼبتجددة، كاالستجابة 
ىاتو األشكاؿ أيضا يف دعم دينامية االقتصاد احمللي كخلق للطلب السكٍت احمللي اؼبتزايد. على اؼبستول االقتصادم، تتضح ؿبدكدية 

 فرص الشغل، فضال عن عدـ مالئمتها للشركط البيئية كاعبمالية.
على اؼبستول اجملاِف، سايرت عركض اإلقامة السياحية منحى ارتفاع السياح الوافدين األجانب بفضل مسانبة السلطات العمومية يف 

ذات االرتباط ابلسياحة )سكن كترفيو(، ابعتبارىا ركائز لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية. كما كاف تطوير كتدبَت البٌت التحتية 
( كالفئات اؼبيسورة نسبيا من ـبتلف جهات كمدف اؼبغرب، دكر ىاـ يف دعم السوؽ MREالستثمارات اؼبغاربة اؼبقيمُت ابػبارج )
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ت ىاتو اؼببادرات يف خلق مناطق حضرية جديدة منعزلة عن النسيج اغبضرم العتيق العقارم استجابة لنمو السياحة الداخلية. سانب
للمدينة، كغَت منضبطة لقواعد التهيئة كالتعمَت، كاذباىها كبو احتالؿ اجملاالت الساحلية خاصة، فبا هبعل من الصعب تصحيح 

 االكبرافات الناذبة، ابلرغم من اعتماد قانوف الساحل. 
ية االقتصادية كاالستثمارية اليت يتيحها تطوير السياحة الشاطئية ابجملاؿ الساحلي، فضال عن الصورة اليت تعكسها على الرغم من األنب

ابلنسبة للوجهة السياحية، يبدك من الضركرم تبٍت رؤية استشرافية على اؼبدل الطويل تستجيب لتحدايت االستدامة ابجملاالت الًتابية 
 اؼبزدكج الدم تتيحو كموارد قابلة لالستخداـ كقيما اقتصادية انجعة.الساحلية، ابلنظر إُف الدكر 

على ىذا النحو، ازبذت السياحة الراقية "الفاخرة"، مدلوال عميقا كسبثال سلبيا ابعتبارىا ؾباال لالستهالؾ اؽبدرم كالتفاخرم، اؼبتسم 
وير اػبدمات كالعركض التنافسية يف ـبتلف ؾباالت االستقباؿ ابإلسراؼ كالبذخ. فكثَتا ما يتم الًتكيز على جودة اؼبنتوج السياحي كتط

ة كالفندقة ككسائل الراحة اؼبختلفة كالنقل اؼبتطور كالسريع، كابلتاِف تطور كسائل الرفاىية كالراحة، مسهمة بذلك يف بزكغ مفهـو السياح
اف ؿبطات السياحة الشاطئية كاؼبنتجعات السياحية الراقية أك الفاخرة، اؼبرتكزة على جودة اػبدمات كالًتؼ ال يصدقاف أصبحا يبيز 

.  الفاخرة، أكاخر القرف اؼبنصـر
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La politique environnementale au Maroc : 
Vers une bonne gouvernance climatique 

Dr. KBIBCHI YOUNESS: Chercheur en Droit Public, Université ABDELMALEK ESSAADI 

 
 

 
   Introduction 

      La question du changement climatique possède une grande acuité au Maroc puisque elle 

touche directement, la population, l‟équilibre écologique, la vie économique et le développement 

durable  Au Maroc,  la population  est fortement dépendante de l‟agriculture, elle aussi 

dépendante des aléas climatiques, ce qui impacte à la foie les possibilités d‟emploi et la sécurité 

alimentaire.   Une forte consommation de l‟énergie dans les domaines de l‟industrie, l‟agriculture 

et le transport, libèrent   fortement des gaz  à effet de serre dont l‟impact nuit aux compositions 

de la couche atmosphérique. Le changement des modes de vie de la population et 

l‟accroissement  de la production de déchets ménagers accentuent d‟avantage la problématique 

environnementale et rends difficiles voire couteux leurs gestions durables. 

 

   Aujourd‟hui, l‟humanité est confrontée à un défis majeur lié au dérèglement climatique et 

météorologique. Quoique difficile à cerner, les conséquences de ces phénomènes sont multiples, 

irréversibles et dépassent la capacité de réponse des humains et des écosystèmes  qui risquent 

d‟être altérés ou définitivement détruits.  Ce phénomène est du à une  modification chimiques et 

ioniques de la compositions aussi bien que la densité des composantes  de la couche 

atmosphériques, et qui est du principalement à la pollution atmosphérique .  

 

   Le changement climatique se manifeste  alors comme une augmentation de la température à la 

surface du globe  due à une  augmentation des concentrations des gaz à effet de serre au niveau 

de la couche atmosphérique, ce qui engendre  le dérèglement de la pluviométrie responsable du  

changement du cycle mondial de l‟eau,   La  diminution de l‟étendue et l‟épaisseur de la 

banquise arctique entraine une  élévation du niveau de la mer et  causent la destruction  

irréversibles des espaces de vies des hommes établies aux archipels. D‟autres manifestations du 

dérèglement climatique se manifestent comme l‟apparition des phénomènes météorologiques 

extrêmes tel que  les inondations, les toners, les tornades. Une augmentation de la température de 
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la surface de la terre due à l‟extension du trou de l‟ozone  engendre à la foie  une  extension des 

zones arides et sèches. La  pénurie d‟eau et la sécheresse entrainent une  réduction des zones 

agricoles.  

 

   Les  troubles déjà évoqués auraient certainement ont des conséquences graves sur les 

équilibres  des  milieux de vie des êtres vivants.   Aussi, une  destruction des postes d‟emplois et 

des possibilités d‟investissement s‟observe et accentue d‟avantage  la pauvreté, le chômage, la 

migration et les inégalités socio spatiales. Comment alors  le gouvernement ouvre pour  instaurer 

les piliers d‟une bonne gouvernance environnementale susceptible d‟atténuer les risques du 

changement climatique ?  

 

   Cette étude vise à dévoiler  la pertinence et l‟efficacité de la politique environnementale au 

Maroc dans sa dimension liée au changement climatique tout en jetant la lumière sur les 

différentes dispositions à la foie juridiques, institutionnels et stratégiques adoptées par le 

gouvernent pour une bonne gouvernance de « l‟espace environnemental national ». Elle adopte 

une approche à la foie  déclarative et analytique  qui vise à mettre en lumière  la crédibilité des 

actions et mesures menées pour un environnement durable générateur de richesse.  

Concepts clés : 

La politique environnementale, la gouvernance climatique, le dérèglement 

climatiques,  le développement durable et  les crimes écologiques. 

 
Le plan : 

 

I- La gouvernance environnementale au Maroc 

1- Le cadre politique 

a- Contexte  international 

                           b-   Contexte national 

2- Le cadre juridico- institutionnel 

a- Le cadre juridique 

b- Le cadre institutionnel 

II- Les s stratégies et programmes connexes de protection de l‟environnement 

1- Les stratégies sectorielles 

2- les programmes liés à la gestion des écosystèmes naturels 

   Conclusion  

 

 

I- La gouvernance environnementale 
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   Le Maroc affronte de multiples défis environnementaux auxquels différentes politiques et 

stratégies ont été mise en place pour une meilleure gouvernance environnementale. Ainsi, 

multiples sont les actions entreprises  dans un cadre politique ( 1  ) et autre juridico – 

institutionnel  ( 2  ) dont l‟objectif suprême est la protection des espaces écologiques en tant que 

source d‟énergie et de vie de l‟humain aussi bien que les êtres vivants 

 

1- Contexte politique 

 

   Différentes mesures ont été prises pour contrer les effets néfaste du dérèglement climatique sur 

l‟économique et le social au Maroc. Celles-ci répondent à un contexte international ( a )  et autre 

national en transformation constante ( b ). 

 

a- Le contexte international  

 

   Le Maroc à l‟instar de l‟ensemble des pays du monde, subit les effets néfastes des changements 

climatiques. Il s‟implique inlassablement à   l‟effort international en matière d‟atténuation et de 

gestion du dérèglement météorologique à travers sa participation à la quasi-totalité des 

organisations onusiennes ayant trait à l‟environnement, et la ratification des conventions 

internationales pertinentes.  

 

   Ainsi, au lendemain du sommet de Rio en 1992, le Maroc s‟est engagé à consolider le cadre 

politique, institutionnel et juridique de son action en matière de préservation de l‟environnement 

et d‟instauration du développement durable du pays. En raison  de l'industrialisation et de 

l'urbanisation rapide, la Maroc fait face à un certain nombre de problèmes en matière de gestion 

des ressources naturelles et de pollution de l'environnement. 

 

   L‟adoption de la Convention Cadre des Nation Unies sur les changements climatiques ( 

CCNUCC) en 1992 marque la base pour définir les moyens de stimuler un développement 

durable au niveau mondial.  À l‟issu de cette convention et du protocole de Kyoto, différentes 

initiatives et actions ont été mises en place. Le Maroc a soutenu l‟accord de Copenhague en 

notifiant au secrétariat de CCNUCC , en janvier 2010, une liste de mesures d‟atténuation 
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appropriées au niveau national qu‟il compte mettre en œuvre pour atténuer  ses émissions des 

gaz à effet de serre . Aussi, le Maroc souscrit pleinement à la déclaration politique « l‟avenir que 

nous voulons » adoptée en juin 2012 lors du sommet  de Rio. 

 

b- Le cadre national 

 

   Dans un contexte international perturbé par de nombreuses crises financières, énergétiques, 

climatiques et sanitaires…, le Maroc a amorcé la transition vers un nouveau modèle de 

développement plus respectueux des ressources à la fois humaines et naturelles, visant une 

croissance verte. Il  a lancé plusieurs stratégies sectorielles volontaristes d‟envergure intégrant la 

dimension environnementale et notamment celle du changement climatique, dans des domaines 

clés de l‟économie nationale (tel que l‟énergie, le transport, l‟agriculture, le tourisme, le 

bâtiment, la pèche, l‟eau, les déchets, la foret…). Cet engagement marque le début d‟une 

mutation vers une nouvelle politique climatique en cohérence avec l‟évolution socio économique 

du pays. 

 

   Le  Maroc a élaboré sa Stratégie Nationale de Protection de l'Environnement et du 

Développement Durable, dans un cadre participatif, et l’a adoptée en 1995. La stratégie 

nationale pour la protection de l’environnement s’inscrit dans une politique de régionalisation 

volontariste, renforcée par l'implication de tous les intervenants aux niveaux régional et local, 

dans la réalisation des plans d'action de restauration et de valorisation de l'environnement 

dans un cadre partenarial. Elle vise à relever les défis liés à la protection de l'environnement et 

à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, tout en tenant compte des impératifs du 

développement économique. Cette stratégie a été déclinée en un  plan d’Action National pour 

l’Environnement PANE186.  La mise en œuvre du PANE incombe à l'ensemble des acteurs 

                                                           
186

  Le PANE  a pour objectif de concrétiser les objectifs de la stratégie par des programmes d'actions. Il vise 
également à intégrer la protection de l'environnement au niveau des différents secteurs de développement socio-
économique. Ce plan comprend 7 programmes : La Protection et la  gestion durable des ressources en eau ; La 
Protection et  la gestion durable des ressources en sols ; La Protection de l'air et la promotion des énergies 
renouvelables ; La Protection et  la gestion durable du milieu naturel ; La Prévention des catastrophes naturelles et 
des risques technologiques majeurs  L’Amélioration de l’environnement urbain et périurbain ; La Gestion et  la 
communication environnementale. 
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concernés (Ministères, privés, ONG, collectivités…), même si un engagement plus important est 

assigné aux départements ministériels et aux organismes publics. 

 

   Une nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable
187

 a été lancée en 2006 à travers 

un nouveau processus de consultation.  Celle-ci marque l‟engagement du Maroc pour le 

développement durable et une gouvernance rénovée. Elle se concrétise par l‟adoption de  « La 

charte nationale de l‟environnement et du développement durable »,  et « Le  plan national de 

lutte  contre le réchauffement climatique ».  

 

   En conformité avec la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 

la stratégie du Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques est basée sur 

deux principes majeurs.  D’une part la mise en œuvre d’une politique d’atténuation des 

émissions de gaz à effet de serre lui permettant de contribuer à son développement global, 

notamment grâce à l’introduction des technologies propres , d’autre part l’anticipation d’une 

politique d’adaptation qui prépare l’ensemble de sa population et de ses acteurs économiques 

à faire face à la vulnérabilité de son territoire et de son économie aux effets des changements 

climatiques. Le plan national de lutte contre le réchauffement climatique est également utilisé 

pour lancer une dynamique territoriale de lutte contre les changements climatiques à l’aide de 

Plans Territoriaux contre le Réchauffement Climatique. 

 

2- Le cadre juridico – institutionnel 

 

                                                           
187

  La stratégie Nationale de développement durable  s'articule autour de plusieurs axes, notamment :  Le suivi de 
l'état de l'environnement au niveau des différentes régions permettant de disposer de données 
environnementales précises et fiables pour une meilleure planification ; La protection des ressources et des 
écosystèmes naturels du pays face aux changements climatiques ;  L'adoption d'une planification opérationnelle 
selon une approche programmatique. ; La mise en place des conditions nécessaires à l'instauration du 
développement durable en intégrant progressivement la dimension environnementale dans les programmes de 
développement et d'aménagement régionaux et locaux ; La mobilisation et la responsabilisation contractuelle des 
acteurs locaux pour la réalisation de projets environnementaux contribuant au développement local ; La mise à 
niveau environnementale des entreprises industrielles au niveau local ; Le renforcement du cadre institutionnel et 
réglementaire de gestion de l'environnement de proximité, 

 



 الصياحت والبيئت في الىطً العسبي: أًت مصاهمت في الخىميت اإلاصخدامت ؟ 

 
 

  

 
 
 

342 

 ثو١ٌٓ –ئطلاهاد اٌّووي اٌل٠ّمواؽٟ اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ / اٌّب١ٔب 

   Le Maroc connait une solidification de sa politique environnementale. Ainsi, plusieurs 

instruments législatifs ont été adoptés  ( a), aussi bien de multiples institutions, à caractère  

politique, administrative et technique, ont été mises en place pour une bonne gouvernance 

climatique et gouvernementale (b). 

 

a- Le cadre juridique 

    

   Sur le plan juridique, le Maroc a développé sa législation188 en conformité avec les textes 

internationaux relatifs à la protection de l’environnement et la lutte contre les changements 

climatiques. Celle-ci vise   un développement économique durable, qui respecte les équilibres 

écologiques aussi bien que les richesses géographiques, patrimoniales, culturelles et 

historiques.  

 

   De même, la constitution adoptée en juillet 2011, a ancré le principe du développement durable 

et la protection des ressources naturelles en reconnaissant le droit à l‟accès à l‟eau et à un 

environnement sain, et au développement durable ( Art 31). Aussi, elle a exprimé la 

reconnaissance du rôle   de la société civile engagée dans l‟atténuation des risques écologiques et 

la gestion du patrimoine naturel (Art 12). 

 

   Une  Charte nationale de l‟environnement et du développement durable (CNEDD)  a été   mise 

en place pour répondre aux impératifs écologiques, induits par les effets majeurs et pressants en 

matière de développement.  Ses objectifs
189

 sont divers. D‟autre part, elle  instaure et renforce 

divers    droits190 et devoirs. 

                                                           
188

  La législation nationale relative à la protection de l‟environnement comporte : 

Loi n°10-95 : Loi sur l‟eau (1995) ; Loi n°11-03: Protection et mise en valeur de l‟environnement (2003) ; Loi 

n°12-03 : Études d‟impact sur l‟environnement (2003) ; Loi n°13-03 : Lutte contre la pollution de l‟air 

(2003) ; Loi n°28-00 : Gestion des déchets et leur élimination (2006) ; Loi n° 13-09 sur les énergies 

renouvelables ; Loi n°57-09 relative à la création de l‟agence «Moroccan Agency for Solar Energy » ; Loi 

n°16-09 relative à la réorganisation du CDER en Agence pour le développement des énergies Renouvelables 

et de l‟Efficacité Énergétique (ADEREE).  

 
189

  Les objectifs de la charte nationale de l‟environnement sont variés : La Prise de conscience écologique collective 

et changement de comportements ; Le Fort engagement des différents acteurs ; La Sauvegarde de la biodiversité et 
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b- Le cadre institutionnel  

 

   Sur le plan institutionnel, de multiples institutions et établissements, à caractère politique et 

technique, ont été mis en place pour assurer une bonne gouvernance environnementale 

indispensable pour une gestion climatique efficace. Ainsi, un  Conseil National de 

l'Environnement (CNE) a été créé en 1980 et restructuré en 1995 à l'issue du Sommet de la 

Terre en 1992 en vue de tenir compte de la nouvelle vision de l'environnement et intégrer le 

concept de développement durable. Il s’agit d’  un organe au sein duquel sont représentés les 

départements ministériels concernés par l'environnement et le développement durable, qui y 

siègent en tant que membres, avec les ONG, les associations professionnelles, ainsi que le 

secteur privé.  

 

   De même, un conseil national des changements climatiques (CNCC) a été installé. Cette 

structure regroupe notamment des représentants des principaux départements ministériels 

impliqués dans la problématique des changements climatiques au Maroc. Cette prise de 

conscience s’est traduite notamment par un besoin impérieux de structuration cohérente et 

fonctionnelle et d’institutionnalisation des structures chargées des questions relatives aux 

changements climatiques en particulier et au développement durable, en général. 

 

   Le cadre institutionnel191 des changements climatiques au Maroc a été renforcé par la 

création en février 2005 d'un Service relatif au changement climatique  au sein du Département 

de l’Environnement. Ce service a pour attributions le suivi de la mise en ouvre de la Convention 

                                                                                                                                                                                           
de la qualité du patrimoine naturel et historique ; Le Développement équilibré et l‟ amélioration de la qualité de vie 

et des conditions sanitaires des citoyens  
190

  Les droits et les devoirs correspondent à :  Le droit de vivre dans un environnement sain ; Le devoir de ne pas 

porter atteinte à l‟environnement et de le préserver pour les générations futures ; La garantie des droits 

environnementaux ; Le recours pour faire valoir l‟exercice des droits et la sanction du non-respect des devoirs 
191

   Le cadre institutionnel actuellement en vigueur au Maroc pour suivre les actions liées à la CCNUCC et son 
Protocole de Kyoto (PK) comporte les structures suivantes : une unité Changements Climatiques (UCC) ; un Comité 
National des CC (CNCC) ; un Comité National Scientifique et Technique – CC (CNST-CC) ; une Autorité Nationale 
Désignée MDP (AND MDP) ; un Centre d’Information sur l’Energie Durable et l’Environnement (CIEDE). 
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CCNUCC192 et du PK193 ainsi que la gestion des projets liés aux CC (Changement climatique)  et 

au MDP. Il joue également le rôle de Secrétariat permanent du MDP. Le Département de 

l’Environnement, point focal national de la CCNUCC s’appuie également sur diverses  

institutions194. 

   Pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de développement durale, le département de 

l'Environnement a adopté une démarche  qui consiste, en la mise en place de comités195 divers. 

De même, des institutions196 de recherche, des centres universitaires, des réseaux de 

scientifiques et de cadres techniques confirmés,  des secteurs publics et privés,  sont impliqués 

activement dans les études et recherches en relation avec les changements climatiques. 

Cependant, toutes ces institutions ont besoin d'être consolidées et leurs capacités renforcées 

pour jouer pleinement leur rôle dans la problématique globale des changements climatiques au 

Maroc. 

 

II- Stratégies et programmes connexes de protection de l’environnement 
                                                           
192

 CCNUCC : La convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 
193

 PK : Le protocole de KYOTO. 
194

  les institutions : La Direction de la Météorologie Nationale (DMN), point focal du Groupe Intergouvernemental 
des Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) ;  Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC) ;  Le Comité 
Interministériel pour l’Aménagement du Territoire (CIAT).  

195
 Les Observatoires Régionaux de l'Environnement et du Développement Durable (OREDD) ; Les Comités 

Régionaux des Études d'Impact sur l'Environnement.  

196
  Il s’agit principalement de CDER (centre de développement des énergies renouvelables, ), CIEDE (Centre 

d'Information sur l'Énergie Durable et l'Environnement) , CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques), 
CNRST (centre national de recherche scientifique) , CRTS (centre royal de télédétection spatiale) , CNRF (centre 
national de recherche foresterie) , CERED (Centre d’études et de recherche démographique), ENIM (École 
Nationale de l'Industrie Minérale), CERED (Centre d’études et de recherches démographiques), CETEMCO (Centre 
Technique des Matériaux de Construction),  CMPP (Centre Marocain de Production Propre), CNCC (Comité 
National Changement Climatique), CNE (Conseil National de l'Environnement), CNEDS (Centre National 
d’Élimination des Déchets Solides), CNESTEN (Centre National de l'Énergie, des Sciences et Techniques Nucléaires), 
CNRST (Centre National de Recherche Scientifique et Technique), CNRM (Centre National de Recherches 
Météorologiques), CNEDS (Centre National d’Elimination des Déchets Solides), DGH (Direction Générale de 
l'Hydraulique), CNST CC (Comité National Scientifique et Technique - Changement Climatique), DSPR (Direction de 
la Surveillance et de la Prévention des Risques), HCEFLCD (Haut Commissariat des Eaux et Forets et de la Lutte 
Contre la Désertification), ENFI (École Nationale Forestière d'Ingénieurs), ENA Meknès (École nationale 
d’agriculture) , ENFI (forêts) ; ,ENIM (énergie) ;Entités de la recherche et développement du secteur privé , , 
Institut d’Hygiène, INRH (institut national de recherche halieutique) ,  HCEFLCD (Haut Commissariat des Eaux et 
Forets et de la Lutte Contre la Désertification), INAU (Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme), INRA 
(Institut National de Recherche Agronomique) , INRH (Institut National de Recherche Halieutique), Observatoire de 
la sécheresse; ONEP (eau) ; Réseau d’Experts Maghrébins en Climat et Ressources en Eau. 
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   Différentes stratégies sectorielles ( 1) et de multiples programmes ( 2) ont étés mis en place 

pour pallier aux défis environnementaux que connait le Maroc, et ce pour une meilleure 

gouvernance à la foie climatique et gouvernementale. 

  

1- Les stratégies sectorielles  

  

   Le gouvernement a adopté de multiples stratégies sectorielles pour assurer la protection de 

l’environnement. Celles-ci ont visées, prmi autres,  le social, l’économique, l’énergétique, l’eau, 

les inondations, l’agriculture, la pèche et la gestion des déchets. 

a- INDH :    

 

   Les changements climatiques ont un impact extrêmement élevé sur les populations les plus 

vulnérables en particulier celles qui vivent au seuil de la pauvreté. La pauvreté touche 

spécialement les femmes, les enfants et les populations aux besoins spécifiques.  Pour 

contribuer à éradiquer ce fléau, les pouvoirs publics ont opté pour un développement durable 

basé sur des politiques publiques intégrées s’inscrivant dans un projet global auquel toutes les 

composantes de la société doivent adhérer.  

 

   Ainsi, une Initiative Nationale de Développement Humain ( INDH) a été lancée en 2005. Celle-

ci   se base sur différents axes  et visent à  s’attaquer au déficit social en élargissant l’accès aux 

services sociaux de base ; Promouvoir les activités génératrices d’emplois et de revenus 

stables ; Adopter une action créative envers le secteur informel ; Venir en aide aux personnes 

souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques. 

 

b- La nouvelle stratégie énergétique : 
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   Pour faire face à une forte  demande en énergie et une forte consommation d’électricité,  une  

stratégie énergétique a été élaborée en concertation avec l’ensemble des opérateurs 

socioéconomiques du pays. Elle vise notamment à assurer la sécurité d’approvisionnement 

énergétique et la disponibilité de l’énergie au meilleur coût et s’articule autour de différents  

axes197. 

c- La nouvelle stratégie de l’eau 

 

   Malgré un contexte difficile caractérisé par la pénurie  en eau , sa valorisation insuffisante, et 

sa vulnérabilité aux changements climatiques, les exigences du développement économique et 

social  nécessitent une gestion intégrée des ressources  hydriques.  

 

   Ainsi, le Maroc a mis en place une nouvelle stratégie de développement des ressources en 

eau basée sur l’économie d’eau en irrigation et d’eau potable ; La construction  des  barrages et 

le captage des eaux de pluie ; Le dessalement d’eau de mer et  la déminéralisation des eaux 

saumâtres ; La réutilisation des eaux usées épurées et mobilisations des eaux souterraines ; La 

protection des nappes et reconstitution des stocks stratégiques ; La sauvegarde et délimitation 

du domaine public hydraulique et des bassins versants ; La sensibilisation sur la préservation et 

l’usage rationnel de l’eau . 

 

d- Le plan de protection contre les inondations 

 

   La récurrence des phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses sont 

l’une des manifestations des changements climatiques et du réchauffement planétaire.  

Comme mesure d’adaptation, le Maroc a adopté le Plan National de Protection Contre les 

Inondations (PNPCI) dont un volet est consacré au diagnostic des causes de ce phénomène et 

un autre aux opérations de protection.  

                                                           
197

      Les axes concernent : le  développement des énergies renouvelables ; La promotion de l‟efficacité énergétique 

dans les secteurs de l‟industrie, de transport et de l‟habitat : La mise en ouvre du programme d‟énergie solaire 

et  d‟énergie éolienne.  
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e- La nouvelle stratégie agricole : plan Maroc vert 

 

   Assurer la sécurisé alimentaire dans un contexte mondial marqué par  la hausse des prix des 

produits agricoles  dus aux changements climatiques, a imposé au Maroc de revoir sa stratégie 

agricole dans un sens de mise à niveau, de restructuration et de redéfinition des missions. C'est 

dans cette perspective qu’un Plan Maroc Vert a été élaboré et ce, pour rendre l'agriculture le 

principal moteur de croissance de l’économie national. 

 

f- Plan Halieutis 

 

   La nouvelle stratégie de développement du secteur de la pèche « Halieutis » vise la mise à 

niveau et la modernisation des différents segments du secteur de la pêche ainsi que l'amélioration 

de sa compétitivité et de sa performance.  Elle s‟appuie sur trois principaux axes à 

savoir  l'exploitation durable des ressources et la promotion d'une pêche responsable ; Le 

développement d'une pêche performante et de qualité ;  Le renforcement de la compétitivité à 

même de conquérir de nouveaux parts de marché tant au niveau national que mondial. 

  

g- La gestion des déchets 

 

   Les efforts du Maroc en matière de gestion de l‟environnement urbain et périurbain ont permis 

de définir un programme national d‟assainissement qui comporte deux principaux  volets. 

   Le Programme National d’Assainissement Liquide (PNAL) a pour objectif d’augmenter le taux 

de raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement et de réduire la pollution 

domestique, aussi bien que le traitement des eaux usées, pour leurs utilisations en agriculture, 

le jardinage et l’irrigation. De l’autre coté, le Programme National des Déchets Ménagers 

(PNDM) ambitionne de généraliser les décharges contrôlées à l’ensemble des agglomérations 

urbaines.  Il vise une meilleure organisation et promotion de la filière de « tri – recyclage et 

valorisation ». 
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2- les programmes liés à la gestion des écosystèmes naturels 

 

   Différents programmes ont étés lancés pour un environnement sain au Maroc. Ils ont 

concerné entre autre les forets, les écosystèmes marins,  les zones montagneuses, la protection 

de la biodiversité, la pollution industrielle, la qualité de l’air, le reboisement et  la lutte contre la 

désertification. 

a- Les forets  

 

   Pour faire face aux différentes menaces que représentent les changements climatiques et les 

pressions socio-économiques pour la forêt Marocaine, une politique forte et rapide 

d’adaptation s’impose. Elle concerne tant la lutte contre la déforestation que le reboisement.  

 

   Dans ce sens, la stratégie, les études d'appui à la planification et le plan d'action élaborés par 

le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification ont permis 

l'élaboration du Programme Forestier National (PFN) en 1998 qui constitue le cadre stratégique 

de développement durable du secteur forestier à l'horizon 2020.  Les principaux objectifs de ce 

programme portent sur la protection des sols et la régulation des eaux ; La contribution au 

développement socio-économique des populations rurales ;  La protection de la biodiversité et 

de l'environnement ;  La production de bois pour l'industrie et l'artisanat ;  La production de 

services (paysages, détente et loisirs) pour les populations urbaines.  

 

b- La protection des écosystèmes marins  

 

   Afin d’atteindre un développement durable des ressources halieutiques, une approche de 

gestion du secteur qui tient compte de la diversité de la ressource de son système 

d’exploitation et de sa gestion a été adoptée. Ainsi, différentes stratégies ont été mise en place 

et qui ont concerné la mise en œuvre d’un programme de modernisation de la flottille de pêche 

côtière ; La mise en œuvre d’un programme de villages des pêcheurs favorisant le bien être 
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social ; Le renforcement de la recherche halieutique nationale ; L’encouragement de 

l’aquaculture marine ; L’étude d’impact sur l’environnement marin et le littoral, pour toute 

nouvelle activité humaine implantée ; La mise en place et renforcement par le Département 

des pêches maritimes d’un Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral (RSSL) ;  Le suivi et 

la surveillance des plages par le département de l’environnement et par le ministère de la santé 

(Institut National d’Hygiène) . 

 

c- La stratégie de développement des zones montagneuses 

 

   Les zones montagneuses abritent près du tiers de la population et disposent d’atouts naturels 

diversifiés. Toutefois, ces zones sont aussi des écosystèmes fragiles menacés par les 

phénomènes d’érosion et de désertification et très vulnérables aux effets néfastes des 

changements climatiques.  

 

   La stratégie globale de développement des zones montagneuses cherche à promouvoir le 

développement dans ces régions et trouver des solutions d’adaptation aux effets des 

changements climatiques. Celles-ci devront toucher le volet économique, social et 

environnemental de chaque région et la gestion rationnelle des bassins hydrauliques. 

 

   A cet effet, le gouvernement a décidé une panoplie de mesures dans le cadre de stratégies, 

de plans sectoriels ou programmes de développement du monde rural. Parmi ces axes, 

l’augmentation des subventions consacrées au fonds de développement rural et l’orientation 

de ses activités en direction de projets de développement intégré. Il s’agit prioritairement de 

renforcer les infrastructures du monde rural et de mettre en œuvre le plan Maroc vert dans sa 

déclinaison régionale, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation et du tourisme 

 

d- Le programme national de protection et de valorisation de la biodiversité 
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   La biodiversité nationale est soumise à diverses pressions naturelles ou anthropogéniques. La 

surexploitation des ressources naturelles, la déforestation, le surpâturage, l’urbanisation et la 

pollution constituent les causes majeures de l’appauvrissement de la biodiversité au Maroc et 

l’extinction de certaines espèces. Ainsi, les objectifs de ce programme sont multiples et variés 

et ont trait à  la gestion rationnelle et utilisation durable des ressources biologiques ; Le 

renforcement du cadre législatif et réglementaire ;Le renforcement de la coopération 

internationale. 

 

e- Le programme national de prévention de la pollution industrielle  

 

La protection de l’environnement et de la santé des citoyens passe par la réduction et la 

maîtrise des rejets de substances et matières polluantes des différents secteurs d’activité. Les 

objectifs du programme national de prévention de la pollution industrie concernent 

l’élaboration et le renforcement du cadre juridique intégrant des dispositions sur la prévention 

des risques, et leur gestion efficace et adaptée au contexte national et international ; La mise 

en place d’une plate-forme multisectorielle pour la gouvernance de la réduction des risques de 

catastrophes ; La prévention par la prise en compte des risques dans l’aménagement du 

territoire, l’utilisation du sol et la construction et la réalisation de plans de prévention des 

risques (PPR) ; Le développement de la surveillance et de la prévision par la réalisation de la 

cartographie des risques et des systèmes d’information. 

 

f- Le programme national de protection de la qualité de l’air 

La protection de la santé  du citoyen passe nécessairement par la garantie d’un air sain et de 

bonne qualité. Ainsi, les objectifs de ce programme sont : 

- Renforcer le cadre juridique et institutionnel et les mécanismes de contrôle de conformité 

; 

- Intégrer la composante environnementale dans les stratégies sectorielles (transport, 

industrie, artisanat…) et décliner les mesures et actions au niveau régional et local ; 
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- Mettre en place des instruments incitatifs économiques et financiers, renforcer les 

instruments existants (Ecotaxes, FODEP, FNE, …) et réaliser des actions et des projets 

pilotes. 

 

g- Le plan directeur de reboisement et le programme de lutte contre la désertification 

 

   Le plan directeur de reboisement  définit les besoins en matière de reforestation en 

recommandant un programme prioritaire de reboisement de 500 000 hectares de forêts en 10 

ans.  De l’autre coté, le programme d’action national de lutte contre la désertification  constitue 

le cadre stratégique visant à favoriser l’articulation et la synergie des programmes sectoriels 

concourant à la lutte contre la désertification. 

 

h- Le fond national de l’environnement et le fond de dépollution industrielle  

 

  Différends fonds ont étés crée pour atteindre les objectifs visés par les programmes de 

protection de l’environnement. Ainsi, le fond national de l’environnement  a pour objet 

de  contribuer au financement des programmes de dépollution des eaux domestiques (Plan 

National d’Assainissement) et industrielles ; Contribuer au financement des programmes de 

gestion des déchets solides ; Prévenir et lutter contre la pollution atmosphérique ; Contribuer 

au financement des projets pilotes d’environnement et d’expérimentation. 

 

    Le FODEP (le fond de dépollution industrielle)  est un instrument incitatif qui encourage la 

mise à niveau environnementale à travers un appui technique et financier des entreprises 

industrielles ou artisanales. 

 

Conclusion : 

 

   Le Maroc est soumit à une plus grande vulnérabilité naturelles  dues aux changements 

climatiques, parmi autres, la désertification et la  raréfaction des ressources en eau forment les 
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principaux défis environnementaux.  Avec une agriculture tributaire de la pluviométrie, cette 

vulnérabilité aux impacts des changements climatiques est réel.  Afin de faire face à cet enjeu, le 

Maroc s‟est engagé de manière volontariste à mettre en œuvre des actions d‟adaptation et 

d‟atténuation dans le cadre d‟une approche intégrée, participative et responsable.  

 

   Ainsi,  le dérèglement climatique est géré   par une politique environnementale ambitieuse, 

basée sur une bonne gouvernance des  activités économiques, et sociales liées à l‟environnement. 

De même, l‟atténuation des risques liés aux changements climatiques a été réalisée  à travers des 

actions, des  stratégies et des  programmes, visant la promotion du capital environnementale  et 

la valorisation des ressources écologiques  et des milieux naturels. 

 

    La politique du changement climatique constitue le cadre opérationnel au développement 

d‟une stratégie permettant de répondre de manière ambitieuse aux défis que pose le changement 

climatique. Elle trouve son ancrage  dans la charte nationale de l‟environnement et du 

développement durable. Ainsi,   le Maroc a inscrit les questions environnementales  dans les 

programmes de développement. Le projet sociétal marocain repose sur la conciliation entre les 

trois piliers stratégique : la croissance économique pérenne, le développement durable et la 

solidarité sociale, en adoptant  une politique dédié à la mobilisation des ressources hydriques et 

énergétiques.  

 

   Les acteurs des secteurs public et privé et ceux  de la société civile doivent à présent 

concrétiser les orientations politiques prises. Toutefois, ceux-ci   n‟ont pas recours à des 

méthodes et instruments de bonne gouvernance stables. D‟importantes avances ont été réalisées 

pour une bonne gouvernance environnementale, cependant beaucoup restent à faire pour relever 

les défis climatiques qui ne cessent d‟alourdir « la facture liée au développement »  sous toutes 

ses formes et aspects. 
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Sources  et webo graphie : 
- SAID CHAKRI, «  La gouvernance climatique territoriale au Maroc », edité pa Dr 

HELMUT REIFELD, par KONRAD ADENAUER STIFTUNG, bureau du Maroc, 

Edition 2018. https://www.4c.ma/fr/mediatheque/docutheque/gouvernance-climatique-

territoriale-au-maroc 

- Projet «  Bonne gouvernance pour l‟environnement et le climat », secrétariat d‟Etat 

auprès du ministre de l‟Energie, des Mines et du Développement durable, chargé du 

développement durable, durée du projet 2016 – 2020, réalisé en coopération avec 

l‟agence allemande GIZ. https://www.giz.de/en/worldwide/43504.html 

- « la politique du changement climatique au Maroc », ministère délégué du Ministre de 

l‟Energie, des Mines, de l‟Eau et de l‟Environnement, chargé de l‟environnement,  mars 

2014. https://www.4c.ma/medias/politique_du_changement_climatique_au_maroc.pdf 

- « Gouvernance du Maroc en matière du changement climatique », formation sur les 

changement climatique au profit des opérateurs économiques, Casablanca les 28 et 29 

septembre 2017, NORATECH ( Ingénierie et conseil, énergie, eau et environnement). 

https://iecm.cgem.ma/wp-content/uploads/2018/02/Gouvernance-du-Maroc-en-

matie%CC%80re-du-CC.pdf 

- « le plan national de lutte contre le changement climatique », Ministre de l‟Energie, des 

Mines, de l‟Eau et de l‟Environnement, chargé de l‟environnement, département de 

l‟environnement, Mohammed MAKTIT, chef de la division de la planification et de la 

prospective. 

https://www.preventionweb.net/files/24935_marocplannationaldeluttecontrecc.pdf 

- « Le Maroc face au changement climatique », la représentation de la FAO au Maroc. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Maroc/docs/changement-

climatique-FAO-2016-Web.pdf 

- « La politique de l‟Environnement et du Développement durable au Maroc : 

Rétrospective », atelier régional relatif à la mise en œuvre de la stratégie marocaine du 

développement durable 2016 – 2025, Saint Laurent du Var, 30 et 31 mars 2016. 

https://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/5Politique_Env_DD_Maroc_SLV.pdf 

- « Stratégie nationale de développement durable SNDD 2030 », résumé exécutif, octobre 

2017, secrétariat d‟Etat auprès du Ministre de l‟Energie, des Mines et du Développement 

Durable, chargé du Développement Durable. https://www.4c.ma/medias/synthese-

sndd_fr.pdf 

- « Problématiques environnementales et développement durable au Maroc : 

Opérationnalisation de la CNED », secrétariat d‟Etat chargé de l‟Eau et de 

l‟Environnement. 

https://www.4c.ma/fr/mediatheque/docutheque/gouvernance-climatique-territoriale-au-maroc
https://www.4c.ma/fr/mediatheque/docutheque/gouvernance-climatique-territoriale-au-maroc
https://www.4c.ma/medias/politique_du_changement_climatique_au_maroc.pdf
https://iecm.cgem.ma/wp-content/uploads/2018/02/Gouvernance-du-Maroc-en-matie%CC%80re-du-CC.pdf
https://iecm.cgem.ma/wp-content/uploads/2018/02/Gouvernance-du-Maroc-en-matie%CC%80re-du-CC.pdf
https://www.preventionweb.net/files/24935_marocplannationaldeluttecontrecc.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Maroc/docs/changement-climatique-FAO-2016-Web.pdf
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https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2011/ppt/ps03/ps03_nbou_

5440_ppt.pdf 

- « Environnement et changement climatique au Maroc : Diagnostic et perspective », édité 

par ELLINOR ZEINO MAHMALAT et ABDEHADI BENNIS, publié par Konrad 

Adenauer Stiftung.. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=9d3195fc-

dc16-9338-d9a5-39b16de7e3ff&groupId=252038 

- « La charte de l‟environnement et du développement durable », Ministère de l‟Energie, 

des mines et de l‟Environnement, département de l‟Environnement.  

https://www.environnement.gov.ma/fr/80-categorieaccueil/597-la-charte-nationale-de-l-

environnement-et-du-developpement-durable-suite-2 

- « La Stratégie nationale de développement durable : 2015 – 2020 rapport final », PXC – 

Landwell et associés – CID, royaume du Maroc.           . 

http://rse.cgem.ma/upload/strategie-nationale-de-developpement-durable-2015-2020.pdf 

- « La politique de sauvegarde environnementale et sociale des projets agricoles du plan 

Maroc Vert », version juillet 015. https://www.ada.gov.ma/sites/default/files/2019-

07/Politique%20sauvegarde%20environnementale%20et%20sociale%20PMV%20ADA.

pdf 
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 Tourisme, patrimoine et développement Durable. 
Cas de la station balnéaire « Taghazout ». 
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Fonction : Etudiante –chercheur en doctorat 

Institut : Faculté des lettres et des sciences humaines -  Mohammedia. 

Laboratoire : Environnement Littoral/ Patrimoine Naturel, Logistique et Tourisme. 

Téléphone : 06 77 63 39 43 

E- mail : sanacrlinks@gmail.com 

Résumé  

Selon l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) « le tourisme durable désigne toute forme 

de développement, d'aménagement ou d'activité touristique qui respecte et préserve à long terme 

les ressources naturelles, culturelles et sociales, et contribue de manière positive et équitable au 

développement économique et à l‟épanouissement des individus qui vivent, travaillent ou 

séjournent dans ces espaces ».  

 

Au Maroc, l‟intérêt pour le tourisme durable ne date pas d‟hier. Le Royaume affiche, il y a plus 

d‟une décennie, sa volonté de promouvoir un tourisme durable qui respecte et met en valeur son 

environnement naturel, valorise son patrimoine culturel, matériel et immatériel et préserve son 

identité.  

 

En effet, le Royaume a fait du développement durable l‟un des piliers fondamentaux de la vision 

2020 », traduit par l‟adoption d‟une politique d‟aménagement et de développement de tous les 

territoires touristiques du Royaume. 

 

Plusieurs initiatives ont été prises, à l'image des Trophées du tourisme durable qui sont articulés 

autour de cinq axes : «Environnement et biodiversité», «Culture, patrimoine matériel et 

immatériel», «Équité et responsabilité sociale», «Événement durable» et enfin «Tourisme et 

climat». Ces axes reflètent les préoccupations de certains risques que fait peser le tourisme de 

masse sur les ressources naturelles, et la biodiversité.  

 

Le défi est donc de taille pour le Maroc, et parmi les questions qui se posent :  

Comment accroître la sensibilité de tout l‟écosystème à cet objectif pour que chacun, institutionnel, élu, 

investisseur, professionnel, touriste et citoyen, se sente concerné ? 

Est-il réellement possible d’allier la volonté d’accueillir 20 millions de touristes ‘à l’horizon 2020’ et 

celle de développer la durabilité ?  

Quelles sont les directives à adopter pour que le pays puisse préserver son patrimoine naturel et culturel 

ainsi que le bien-être de sa population ?  

 

Mots clés : Développement, durable, tourisme, patrimoine, environnement. 

 

 

mailto:sanacrlinks@gmail.com
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INTRODUCTION  
 

Avec 3500 Km de cotes, le Maroc dispose de potentialités balnéaires exceptionnelles. De plus, le 

pays offre des paysages variés et contrastés (mers, montagnes, vallées et déserts) ; ses villes 

impériales, ses médinas médiévales, sa gastronomie mondialement reconnue, son artisanat réputé 

et son hospitalité légendaire, font du Maroc, une destination de dépaysement et de rêve. 

Conscients que les paysages attrayants et la richesse d‟un patrimoine ne suffisent pas à assurer le 

succès du secteur touristique, en l‟absence d‟une politique véritable et adaptée aux besoins du 

marché, les professionnels insistaient sur l‟importance de considérer ce secteur comme un « 

secteur exportateur », une industrie motrice permettant de déclencher la profonde dynamique de 

croissance économique et sociale que le Maroc recherche toujours après plusieurs années 

d‟ajustements et de réformes structurelles. 

En effet, Le Maroc a accordé, dans sa politique de développement, une place de choix à l‟activité 

touristique dès la fin des années 1960. Ce n‟est qu‟à partir de l‟année 2001 que la décision fut 

prise au plus haut niveau de l‟État pour tracer une nouvelle stratégie impliquant les secteurs à la 

fois public et privé avec la vision « Vision 2010 ». 

Aussitôt arrivée à son terme, la vision 2010 du tourisme a été remplacée par une autre qui a pour 

horizon 2020. En termes d‟ambition, cette dernière a placé la barre très haut : 20 millions de 

touristes, 140 milliards de recettes, 470 000 d‟emplois. 

Toute une stratégie a été pensée et conçue à cette fin : nouveaux investissements, financements, 

mode opératoire, promotion, intégration régionale, initiatives  publiques pour le développement 

durable. Le tout pour arriver à faire décoller le secteur et hisser le Royaume parmi les 20 

premières destinations touristiques au monde.  

Déjà neuf années se sont écoulées et les objectifs semblent difficilement atteignables dans les 

délais prévus, comme pour la vision 2010 ou le plan Azur, et  malgré quelques progrès timides, « 

La vision 2020 » est accusée du retard et  s‟inscrit dans la même lignée que sa devancière. 

Aujourd‟hui, il est plus que jamais nécessaire d‟inscrire le tourisme dans une dynamique de 

durabilité qui « tienne pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, 

de l‟environnement et des communautés d‟accueil » (OMT). Telle est l‟unique alternative pour 

pérenniser les impacts positifs du tourisme, tout en anticipant, réduisant et compensant ses 

dommages
198

. 
Le Maroc a développé plusieurs initiatives publiques de tourisme durable et responsable tel que  

la charte marocaine pour le développement durable, la vision 2030, la promotion de tourisme 

national et la promotion de tourisme rural.  

 

Devant ce grand challenge, l‟Etat marocain, les investisseurs  et les professionnels du secteur 

sont-ils conscients des défis énormes à relever pour pouvoir s‟imposer ? Et combien d'entre eux  

se dotent des moyens adéquats pour se préparer à l'ouverture des marchés ? Les pouvoirs publics 

sont-ils capables de prendre en charge l‟ensemble des enjeux du tourisme durable ? Les 

initiatives publiques- privées pour le développement durable vont-elles rester que des promesses 

sur papier ?  

Afin  d‟apporter quelques réponses à ces interrogations, nous menons  une étude à la station 

balnéaire Taghazout bay qui est l‟une des six grands chantiers du plan azur pour connaitre les  

avancements des travaux et les réalisations en cours.  

                                                           
198

 Charte marocaine pour le tourisme durable 2003. 
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ZONE D’ÉTUDE  
 

LA STATION BALNÉAIRE « TAGHAZOUT ». 
 

Située dans la Préfecture d‟Agadir-Ida 

Outanane, au sein de la région de Souss-

Massa, Taghazout se trouve à 15 km au 

nord d‟Agadir, au cœur du «triangle 

d‟or» du royaume (Marrakech-Agadir-

Essaouira).  

 Ce petit village de pêcheurs s‟inscrit 

aujourd‟hui dans la vision touristique 

2020, Cette nouvelle station touristique 

d‟envergure donne à Taghazout un 

nouveau positionnement de tourisme 

haut de gamme avec son golf, ses hôtels 

de luxe, ses bungalows en bois, sa 

médina et ses infrastructures sportives, le 

tout plaçant le développement durable au 

cœur de ses priorités.  

La conception de la station prend en 

compte la préservation des ressources 

naturelles ainsi que le respect et la valorisation de l‟authenticité socioculturelle de la région, 

faisant de ce projet un exemple d‟éco-tourisme national. 

Dans les années 1960, le village a connu l'arrivée de générations de hippies, qui ont dû laisser la 

place, quelques décennies plus tard, aux jeunes Marocains et aux surfeurs venus de tous les coins 

du monde. Taghazout, une station balnéaire mondialement connue. 

 

Type de territoire : 

La baie de Taghazout est située entre deux villages Berbères : 

   Au nord, Taghazout, petit village de surf, internationalement reconnu et prisé des 

connaisseurs depuis les années 1960. 

   Au Sud, Tamraght, situé au sein de la municipalité d‟Aourir (27 483 habitants), c‟est le 

point de transition entre la zone urbaine d‟Agadir et l‟environnement rural. 

 

Le complexe touristique  est bordé par deux agglomérations : Taghazout et Tamraght. Il est 

constitué de multiples structures : hôtels, résidences et appartements secondaires, village de 

surfers, terrains de golf et médina. Le choix du site se justifie notamment par sa localisation 

(bord de mer, région dynamique), son climat agréable, ses atouts naturels (mer, montagne, faune, 

flore…) et ses opportunités de développement socioéconomique.  

Il s‟agit donc d‟un projet de très grande envergure ayant des impacts forts en termes 

environnementaux et socio-économiques. Il a donc été décidé de l‟inscrire dans une démarche de 
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développement durable et de faire de cette question une priorité. Dans ce but, le projet a fait 

l‟objet en 2012 d‟une Etude de Développement Durable axée sur deux thématiques majeures :  

- La sensibilité environnementale du site et l‟insertion du projet dans cet environnement,  

- Le contexte socio-économique local et ses enjeux. 

 

La SAPST, Société d‟Aménagement 

et de Promotion de la Station de 

Taghazout, filiale de partenaires 

nationaux de premier plan, a conçu 

les différentes structures du 

complexe. Elle permet à des 

investisseurs adhérents à l‟esprit 

dans lequel a été conçu ce projet, 

l‟acquisition du terrain nécessaire 

pour la réalisation et la gestion des 

structures programmées. La SAPST 

adhère pleinement à la stratégie 

marocaine du développement 

touristique, consistant en une 

démarche responsable qui s‟est 

assigné trois objectifs majeurs : 

 Préserver la culture, les valeurs, 

les traditions et l'identité 

marocaines,   

 Protéger l'environnement,  

 œuvrer pour un tourisme 

vecteur de développement économique et social. 

 Afin de concrétiser cette démarche de développement durable, la SAPST a décidé de s‟engager 

dans une démarche de triple 

certification environnementale
199

 :  

- Certification HQE 

aménagement,  

- Certification HQE bâtiments 

tertiaires international (pour le 

village de surf)  

- Certification NF logement 

démarche HQE (pour la 

composante résidentielle soit plus 

de 900 logements. 

 

 
 

                                                           
199

 Charte de développement durable taghazout bay mai 2013. 
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Fiche Signalétique de la nouvelle station touristique ingérée de Taghazout 

 Promoteur       Société d'Aménagement et de Promotion de la Station de 

Taghazout (SAPST) 

 Situation  Communes d‟Aourir et Taghazout 

 Superficie                             615 ha 

 Investissement            11 milliards de Dh 

 Capacité litière  12316 lits dont 7446 touristiques 

 Consistance 7 hôtels dont un hôtel du golf, Résidences hôtelières, 

Résidences immobilières, RIPT, Résidences en villas, 

Résidences en appartements, village de surf, 2 parcours de 

golf et leur club house, un parc de l‟Arganier, Village 

artisanal de la Médina composée de restaurants et de 

commerces, Beach club. 

 Délai de réalisation 10 ans 

 Echéancier  2011-2019 

 

La nouvelle station touristique intégrée Taghazout 
   

 

 

Etat d’avancement des travaux et suivi de la mise en œuvre du projet 

 Travaux d‟aménagement de la première phase : finalisés  

 Club house achevé en mars 2014 

 Hôtel du golf « Hyatt Place Taghazout Bay » (150 Chambres) : opérationnel - Mai 2015 

 Village de Surf (80 cabanes en bois d‟une capacité de 150 lits) : opérationnel – Avril 2016 
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 Un golf de 18 trous : 9 trous finalisé et 9 en cours d‟engazonnement 

 Médina (tranche 1, zone commerciale) : Gros œuvre en cours de finalisation 

 Villas RIPT en cours de construction  

 Villas résidentielles en cours de construction 

 Appartements en cours de construction 

 Travaux de valorisation des parcelles en front de mer : 
o Hôtel Hilton 5* de luxe et RIPT : travaux entamés en mars 2016 – Ouverture 1er semestre 

2018 

o Hôtel Marriott 4* : Travaux entamés ; 

o Complexe hôtelier 5* Tikida autorisé le 09/01/2017, travaux entamés ; 

o Hôtel « Fairmont Taghazout Bay » : Lancement des travaux en cours – Ouverture 1er 

trimestre 2019. 

o  

Identification des axes et engagements pour le projet 

 L‟enjeu global du projet d‟aménagement est de réaliser un aménagement harmonieux s‟intégrant 

au mieux dans son territoire (respect de l‟environnement naturel et urbanisé) et son contexte 

socio-économique local. Un diagnostic du territoire a permis de faire un état des lieux et de 

mettre en évidence les atouts et contraintes du site, en termes environnementaux et humains. 

Suite à ces analyses fondamentales, des enjeux hiérarchisés ont pu être identifiés et organisés 

selon les 3 axes fondamentaux de la démarche HQE Aménagement :  

- Axe 1 : Intégration du projet dans son territoire 

 - Axe 2 : Prise en compte et préservation de l‟environnement et des ressources naturelles  

- Axe 3 : Promotion d‟un développement économique et social harmonieux et équilibré. 

 

CONSTAT  

Malgré les promesses et les efforts fournis par la SAPST, Société d‟Aménagement et de 

Promotion de la Station de Taghazout, les risques de dégradation des écosystèmes, paysages 

côtiers les forêts d‟arganiers et l‟arrière pays par le développement non maitrisé 

d‟infrastructures, la consommation massive des ressources naturelles, la négligence de la 

population locale restent les principaux axes à revoir pour un réel engagement d‟un tourisme 

local durable. Y‟a-t-il vraiment une stratégie pour la population locale ? Un plan pour intégrer 

les jeunes. Un des responsables à la commune de Taghazout a déclaré « au début les 

représentants de la société tenaient des réunions mensuelles avec les représentants du village et 

ils nous ont promis d‟intégrer et d‟assurer des formations à nos jeunes, malheureusement aucun 

feedback et la plupart des jeunes embauchés ne sont pas de Taghazout ».  

Les fondements du tourisme durable associent progrès économique, justice sociale et 

préservation de l‟environnement, il doit tout d‟abord : 

 Favoriser le développement économique et social en particulier, contribuer à l‟amélioration des 

conditions de vie des populations locales. 

 Drainer les retombées du développement touristique en direction des populations locales, et 

permettre une maitrise locale du processus touristique par les collectivités concernées
200

. 

 

                                                           
200

 A.LAURENT, Caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable, 2003. 
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CONCLUSION 

 

La notion de tourisme durable est directement déduite du développement durable. 

Le tourisme durable « n'est pas un produit, ni une nouvelle façon de vendre une activité ou 

un pays ; mais c'est un processus, un mode de développement qui dépend de facteurs globaux et 

locaux, puisqu'il veut s'adapter aux territoires et aux populations locales dans sa mise en œuvre 

et dans ses retombées » (Charte européenne du tourisme durable dans les espaces 

protégés, 1997). Et qui doit permettre de répondre aux besoins du touriste tout en 

préservant les chances du futur. 

L‟Etat marocain et les professionnels ont encore du chemin à faire, le tourisme 

durable reste une ambition et qu‟il faut revoir la stratégie adoptée. C‟est un concept 

peu présent dans les pratiques de l‟industrie touristique. Les efforts entamés par le 

gouvernement, les acteurs, les investisseurs restent modestes par rapport aux 

résultats souhaités, le soutien des collectivités locales, les ONG sont nécessaires 

pour sensibiliser le public. 
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Résumé : 

La ville d‟Essaouira, et malgré l‟impact négatif de cette pandémie qui a occasionné le départ des 

touristes étrangers et les annulations de séjours, a fait preuve d‟une certaine résilience. La ville 

s‟en sort mieux qu‟une bonne partie de ses voisins mais les indicateurs de l‟année 2020 sont en 

berne. Affectée par la pandémie, Essaouira marque un recul notoire au niveau de son activité 

touristique : le nombre d‟arrivées a baissé de 68% et les nuitées ont connu une chute de 73% ; ce 

qui a engendré une diminution du taux d‟occupation moyen de 28 points en l‟espace d‟une 

année. 

Face à cette situation, les professionnels du secteur n‟y vont pas de main morte et travaillent 

d‟ores et déjà sur un plan de relance responsable pour redonner des couleurs au tourisme de la 

ville et rétablir son positionnement parmi les destinations les plus prisées des touristes. 

Mots clés : Essaouira – Pandémie – Tourisme – Relance – Résilience. 
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Introduction : 

La situation du tourisme mondial à l‟ère de la COVID- 19 est pour le moins inquiétante. Cette 

pandémie sans précédent a lourdement impacté le secteur touristique et a occasionné une crise 

économique dans de nombreux pays.  

Bien entendu, le Maroc a plus ou moins pâti des effets de la pandémie. En effet, l‟état d‟urgence 

sanitaire a infléchi la dynamique du tourisme national qui connaît à l‟heure actuelle une baisse de 

ses recettes. Selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement, le Maroc se hisse à la 7
ème

place des pays les plus impactés par la pandémie en ce 

qui concerne son industrie touristique. Ainsi, les mesures restrictives justifiées par la propagation 

du virus, entre autres la fermeture des frontières, ont eu comme conséquence la baisse de la 

fréquentation des destinations marocaines les plus prisées.  

La ville d‟Essaouira, et malgré l‟impact négatif de cette pandémie qui a occasionné le départdes 

touristes étrangers et les annulations de séjours, a fait preuve d‟une certaine résilience. La ville 

s‟en sort mieux qu‟une bonne partie de ses voisins mais les indicateurs de l‟année 2020 sont en 

berne. Affectée par la pandémie, Essaouira marque un recul notoire au niveau de son activité 

touristique : le nombre d‟arrivées a baissé de 68% et les nuitées ont connu une chute de 73% ; ce 

qui a engendré une diminution du taux d‟occupation moyen de 28 points en l‟espace d‟une 

année.  

Destination de prédilection en temps normal, la ville d‟Essaouira souffre de la récession de son 

activité touristique. Privée de ses nombreux touristes, la cité des alizés a connu une haute saison 

timide mais plutôt satisfaisante, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous 

traversons. Une situation inaccoutumée qui a nui à l‟écosystème du tourisme.  

En effet, les acteurs opérant au niveau du secteur ressentent les effets inhérents à la crise. Et face 

à la sonnette d‟alarme tirée par les professionnels, les autorités compétentes ont amorcé en 

urgence un plan de relance touristique, en vue de venir en aide aux opérateurs du tourisme et 

assurer une reprise d‟activité aussi sûre et saine que possible.  

A travers ce papier, nous procéderons en premier lieu à une analyse des performances réalisées 

au niveau des EHTC à Essaouira et nous mettrons le point ensuite sur les mesures entreprises par 

les différentes parties prenantes (Département de tutelle, autorités locales et professionnels) afin 

d‟assurer une reprise optimale du secteur à l‟issue de cette crise sanitaire. 
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Méthodologie : 

Afin de mesurer l‟impact de la COVID-19 sur l‟industrie touristique au niveau d‟Essaouira, nous 

avons procédé à l‟analyse des données statistiques relatives à l‟année 2020, ces mêmes données 

qui nous ont été fournies par la Délégation Provinciale du Tourisme. 

Cette analyse concerne l‟étude du nombre d‟arrivées et des nuitées réalisées au niveau des EHTC 

de la Province d‟Essaouira, ainsi que le Taux d‟Occupation des unités d‟hébergement. 

 
Figure 1 : Evolution des arrivées et nuitées réalisées dans les EHTC (2010-2020) 

(Source : Délégation Provinciale du Tourisme) 

 

L‟analyse des statistiques touristiques d'Essaouirarévèle une fréquentation touristique en hausse 

depuis 2010.  Les performances tourisitques réalisées par la province ontmême atteint un niveau 

record en 2019 avec 556.904 touristesaccueillis et 235.743 nuitées 

enregistrées.Malheureusement, la trés bonne dynamique entamée depuis maintenantune dizaine 

d'annéesa été stopée net par la pandémie et les mesuresrestrictives qu'elle a engendrées. 

En effet, l'état d'urgence sanitaire imposé, en réponse à la pandémie, a entraîné une baisse de 68 

% du nombre d'arrivées par rapport à celui de 2019.Parrallèlement, le nombre de nuitées 

enregistrées a quant à lui chuté de plus de 72% en une année seulement. 

Cela s‟est traduit par une chute du taux de croissance annuel moyen qui a avoisiné les 5% 

concerant les arrivées et les 7% pour ce qui est des nuitées.  
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Figure 2 : Evolution du Taux d‟Occupation dans les EHTC (2010-2020) 

(Source : Délégation Provinciale du Tourisme) 

S‟agissant du taux d‟occupation moyen, cet indicateur bien que fluctueux, a pu maintenir une 

tendance positive depuis 2010, soit une augmentation notoire de 9 points jusqu‟à l‟année 

précédant la pandémie du Covid- 19.  

Alors qu‟en 2019, plus de 42% des chambres étaient occupées, ce taux lourdement impacté par 

la crise sanitaire a connu un recul de 28% par rapport à l‟an précédent et est retombé à 14% 

seulement. Un seuil très faible qui ne permet bien évidemment pas la rentabilité des 

établissements d‟hébergement touristique.  

 
Figure 3 :Saisonnalité touristique (année 2020) 
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(Source : Délégation Provinciale du Tourisme) 

 

Si en temps normal, la courbe de distribution des arrivées et des nuitées présentaient un sommet 

important durant les vacances de pâques et la période estivale ; la pandémie a lourdement changé 

les habitudes des touristesainsi que les tendances de saisonnalité touristique. Et comme le 

démontre le graphe ci-dessus, cette dernière a été fortement conditionnée par les décisions 

gouvernementales en lien avec l‟épidémie. 

En effet, la fréquentation touristique, tant en termes d‟arrivées que de nuitées, a 

considérablement chuté à partir de mi-mars, ce qui coïncide avec la date d‟adoption de l‟état 

d‟urgence sanitaire par le gouvernement marocain. Depuis, le nombre d‟arrivées et de nuitées a 

connu une baisse fulgurante et ce jusqu‟à la levée d‟état d‟urgence sanitaire en juin.  

Et suite à l‟allégement des mesures restrictives imposées, le gouvernement a pu sauver la saison 

estivale qui a atteint son pic en Août. 

 

 

 

Discussion : 

 

Maintenant qu'on a pu dresser un bilan clair des données touristiques relatives à l‟année 2020, 

l'impact de la Covid-19 sur le tourisme de la province d'Essaouira apparaît dans toute son 

ampleur. 

En effet, tous les indicateurs mentionnés ci-dessus s‟accordent à dire que l‟économie du tourisme 

a été considérablement touchée par les mesures restrictives et l‟état d‟urgence sanitaire instauré 

en vue d‟endiguer la propagation du virus. 

La pandémie a eu des répercussions instantanées et retentissantes sur la fréquentation touristique 

d‟Essaouira. Les données communiquées témoignent d‟un repli à deux chiffres des arrivées des 

touristes ainsi que des nuitées réalisées dans les établissements d‟hébergement classés. Il s‟agit 

ici de la plus forte baisse jamais réalisée par la province. Ainsi après avoir maintenu une bonne 

dynamique durant les dix dernières années, Essaouira connait alors sa pire récession sur le plan 

touristique ; un climat économique particulièrement compliqué qui pèse fortement sur les 

professionnels opérant au niveau du secteur. Les établissements d‟hébergement, tant classés que 

non classés, ont vu leur activité fortement diminuer et ont connu un taux d‟occupation très en-

dessous de la fréquentation habituelle.  
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Ainsi, il apparait que le secteur du tourisme, dans ses rapports avec toutes les formes d‟activité 

qui lui sont associées, a été profondément transformé au cours de l‟année 2020 ; une situation 

lourde de conséquences et d‟une grande incertitude qui plane sur le secteur. En effet, le tourisme 

qui était déjà marqué par une forte saisonnalité, fluctue à présent également au rythme des 

décisions gouvernementales liées à la gestion de la pandémie. Entre retour soudain à l‟état 

d‟urgence sanitaire et allègements entrecoupés des mesures restrictives, l‟avenir du tourisme 

reste donc difficile à anticiper.  

 

 

 

 

 

 

Relance touristique post Covid : Plan d’actions et Perspectives 

 

I- Contrôle sanitaire auprès des établissements d’hébergement 

 

En vue d‟assurer une reprise sûre et responsable de l‟activité touristique, le Ministère du 

Tourisme a conçu, en s‟inspirant des pratiques adoptées à l‟échelle internationale et ens‟alignant 

sur les recommandations de l‟Organisation Mondiale du Tourisme, une stratégie de reprise post-

Covid19 reposant sur plusieurs axes.  

C‟est dans cette optique qu‟un référentiel sanitaire regroupant un nombre de mesures de sécurité 

et d‟exigences sanitaires a été conçu à l‟attention de l‟ensemble des acteurs du secteur. Ce 

recueilest décliné en propositions communes et spécifiques à chacune des différentes activités 

touristiques. Il est donc destiné aux établissements d‟hébergement touristique, aux restaurants 

touristiques, aux agences de voyages et aux guides touristiques. Le référentiel concernant le 

transport touristique est, quant à lui, encore en cours d‟élaboration.  Ces mesurestransverses aux 

différentes filières du tourisme ont été approuvées par les autorités sanitaires et devraient être 

appliquées pour permettre une reprise graduelle et réussie ainsi que des prestations de qualité 

dans un environnement sûr et sain. 

Mais ce n‟est pas tout, des commissions de contrôle ont également été formées en vue de vérifier 

la mise en conformité par rapport au référentiel sanitaire établi.Ces commissions mixtesont alors 

entamé des tournées dans les entreprises touristiques toutes catégories confondues, et ce pour 
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examiner de près la mise en pratique des exigences sanitaires visant à protéger à la fois les 

clients et lepersonnel. 

De plus, le Ministère du Tourisme a également élaboré une politique de communication déclinée 

en supports de sensibilisation qui rappellentaux clients et aux prestataires touristiques les 

mesures d‟hygiène et de sécurité à adopter.  

Ainsi, grâce à la mobilisation de l‟ensemble des autorités et administrations compétentes, le 

Maroc a pu reconstruire et revitaliser le secteur du tourisme grâce à un protocole de relance 

conciliant efficacité économique et exigences sanitaires, lequel est destiné à l‟ensemble des 

prestataires de la chaine de valeurtouristique 

 

 

II- Accompagnement du Conseil Provincial du Tourisme à la mise en œuvre d’une 

stratégie de communication post-confinement 

 

Soucieux de sauver la saison touristique d‟Essaouira, les autorités compétentes ont opté pour un 

plan marketing post-confinement offensif sur le court terme. Et face à une ouverture des 

frontières incertaine et une reprise du tourisme international qui se fait lente, les différents CPT 

en concertation avec la ministre du Tourisme ont repensé la stratégie touristique etl‟ont adaptée à 

la nouvelle donne pour assurer une relance optimale du secteur ; une stratégie de sortie de crise 

bien ficelée dont le mot d‟ordre est le marché national. A cet égard, les opérateurs mettent un 

accent particulier sur le tourisme national et ne ménagent aucun effort pour le stimuler.  

Une étude a été conduite en vue de mieux cerner les attentes des touristes nationaux et ce afin de 

leur présenter la formule la plus adaptée à leurs besoins.  

Entre campagne promotionnelle nationale destinée à booster la demande interne, émission 

dechèques spéciaux au profit des Marocains pour réduire les frais de voyage ou encore offre de 

tarifs promotionnels et prix attractifs par les prestataires, les initiatives ne manquent pas et les 

efforts sont tous orientés vers le client national.  

Dans ce contexte de crise pandémique, la pierre angulaire de toute stratégie est bien évidemment 

le respect des protocoles et des exigences sanitaires. Ce point non négligeable permet de rassurer 

les touristes et donc de booster la demande tout en relançant l‟économie touristique. 

De ce fait, il est primordial de renouveler et de réinventer une offre touristique adaptée à 

l‟environnement et aux contraintes sanitaires actuelles. En effet, la pandémie a grandement 

impacté les habitudes des touristes en matière de voyage et de réservationet a entrainé de 
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nouveaux comportements qui peuvent perdurer et constituer la nouvelle norme. Aujourd‟hui et 

plus que jamais, le sentiment de sécurité et le degré de confiance sont des variables qui pèsent 

lourd sur la balance et permettent de se démarquer. Il est donc important de proposerun produit 

touristique responsable et « covid-friendly » privilégiant les activités de plein air en famille et 

groupes restreints mais aussi de s‟adapter à un tourisme intérieur,en proposant un mode de 

réservation flexible au sein duquel les résidents trouveront leur compte. 

Encore faut-il que ces offres soient attractives, c‟est pour cela que les services compétents ont 

pensé à une batterie de propositions axée sur une offre ciblant trois segments de clientèle et 

prenant la forme de Packages Family, Packages Premium et Packages Adventure. Ces packages 

mettent en avant les activités balnéaires, le potentiel culturel, naturel et gastronomique de la 

province. Cela s‟accompagne de formules alliant l‟hébergement aux activités récréatives et 

proposant en option le transport ainsi qu‟une panoplie d‟excursions au sein de la région. 

Une fois les jalons de la reprise post-Covid placés, les autorités concernées ont décidé de 

compléter la stratégie en engageant une campagne de communication articulée autour de trois 

volets : 

 Campagne digitale  

Elle est basée sur la captation des recherches via mots clés „Ad-search‟ des cibles. L‟objectif est 

de toucher un maximum de résidents désirant voyager.  

 Campagne d‟influence 

Son objectif est de transformer les résidents en ambassadeurs d‟Essaouira et déclencher ainsi 

l‟envie de découvrir ou redécouvrir la ville pour profiter de ses ressources naturelleset 

culturelles. 

 Évènements estivaux de petite taille 

Ces derniers seront principalement adaptés aux familles ayant des enfants et des adolescents. 

Une panoplie d‟évènements culturels, sportifs, artistiques et gastronomiques a été programmée. 

 

N‟empêche que, et pour la réussite de cette campagne de relance, il a fallu labeliser les 

établissements d‟hébergement touristique classés de manière à ce qu‟ils soient en synergie avec 

la politique proposée.  

 

III- Labellisation des EHTC 

 

Description du label WELCOME SAFELY 

Le label « WelcomeSafely » est un outil de distinction de tout établissement d‟hébergement 

touristique, souhaitant démontrer sa conformité au « référentiel de sécurité sanitaire dans le cadre 
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de la prévention liée au covid-19 à destination des établissements d‟hébergement touristique 

marocains ». 

Ledit label s‟appuie sur deux axes majeurs à savoir :la mise en conformité avec le référentiel 

détaillé de sécurité sanitaire ainsi que le renforcement des capacités et la formation du 

personnel ; et a pour objectif de : 

•Rassurer les touristes et les tours opérateurs et assurer une reprise d‟activité sûre et saine 

au niveau des établissements d‟Hébergement Touristique. 

•Distinguer et valoriser les opérateurs qui répondent aux exigences sanitaires. 

•Mettre en place un outil qui concilie entre les exigences sanitaires, la facilité dans le 

déploiement et l‟efficacité économique. 

Ce processus de labellisation s‟organise en quatre étapes distinctes : 

1- Inscription sur la plateforme : qui consiste à la création du compte établissement sur la 

plateforme www.welcomesafely.com. Une fois l‟inscription finalisée un e-mail 

d‟activation est envoyé au dirigeant et au référent COVID avec les logins de connexion 

respectifs et n e-mail de notification est envoyé à la délégation du Tourisme. 

2- Auto-évaluation : qui se décline en plusieurs étapes : 

- Formation du Référent COVID et des référents métiers (un même référent métier 

peut suivre plusieurs formations métiers). 

- Réalisation de l‟établissement de son auto-évaluation de conformité par rapport 

au référentiel sanitaire (un score de 100% est requis). 

- Un e-mail est adressé à la délégation du tourisme concernée l‟informant de la 

déclaration de mise en conformité de l‟opérateur avec le référentiel. 

- Une commission locale de contrôle est dépêchée pour vérifier la mise en 

conformité par rapport au référentiel (il s‟agit de la même commission mobilisée 

sur le protocole sanitaire initial). 

- La délégation du Tourisme notifie le Département du Tourisme de la liste des 

établissements contrôlés dans un reporting hebdomadaire. 

 

3- Formation de l’ensemble du personnel : elle implique : 

- Une formation générale sur le virus et ses caractéristiques de propagation, 

commune à tous les employés. 

http://www.welcomesafely.com/
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- 6 formations métiers regroupées autour de 6 familles de métiers; les métiers de 

l‟accueil, de l‟entretien, de la restauration, de la cuisine, du bien-être, et les 

métiers administratifs. 

- 29 formations fonctions réparties au sein des formations métiers. 

 

4- Audit in situ : qui se déroule comme suit : 

- Soumission de l‟établissement de la demande de labellisation. 

- Un mail de notification est envoyé à la délégation l‟informant de la demande de 

labellisation. 

- Un mail d‟information est envoyé à l‟opérateur l‟informant de la liste des 

prestataires agrées. 

- Réalisation de l‟audit par le prestataire choisi et élaboration du rapport d‟audit. 

- L‟organisme de certification remet à la Délégation du Tourisme le rapport d‟audit 

avec une proposition de décision de labellisation. 

- La Délégation du Tourisme notifie la décision finale de labellisation au 

demandeur en motivant s'il y a lieu, le refus de la labellisation. Si la décision est 

favorable, un certificat de droit d‟usage du label est transmis au titulaire. 

- La délégation du Tourisme notifie le Département du Tourisme de la liste des 

établissements labellisés dans un reporting hebdomadaire. 
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Conclusion : 

Malgré les effets bouleversants de la pandémie, il faut soulever l‟intelligence des décideurs de la 

ville qui n‟ont pas lésiné sur les efforts et se sont engagés dans un programme de réhabilitation et 

de restauration de la ville pendant une saison morte qui n‟a que trop duré.  

Les professionnels du secteur n‟y vont donc pas de main morte et travaillent d‟ores et déjà sur un 

plan de relance responsable pour redonner des couleurs au tourisme de la ville et rétablir son 

positionnement parmi les destinations les plus prisées des touristes. 

De plus, s‟il existe bien une leçon à tirer de la situation actuelle, c‟est qu‟il faut accorder plus 

d‟attention au tourisme national pour en faire le moteur principal de l‟industrie sans pour autant 

oublier le tourisme extérieur qui constitue une manne importante en termes de devise. En effet, 

aujourd‟hui et plus que jamais auparavant, le mot d‟ordre est de stimuler le tourisme de 

proximité. D‟autant plus que l‟on commence déjà à assister aux premiers signes de sa 

convalescence. Une mobilisation et des efforts qui se poursuivent au niveau de la ville pour 

dynamiser une demande nationale constituant à l‟heure actuelle le moteur de redressement de 

l‟industrie par excellence.  

 

 

 


