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اة   ة  مش  معي 
امراب  "ج   "مغ رب  المغ 

اون   ش 
ف  م ش  لي 

ق 
ا ة  ب  لاب  ة  خ  احي  ور محطة  سي  ش  ق   ا 

 يوجد منتزه أقشور داخل
، في محمية جبال الريف

كم من  23، على بعد تالسمطان
، الووادمدينة شفشاون في اتجاه 

في عمق وادي تالمبوت حيث 
 .فردة واديجري 

ميز المنطقة بتضاريسها تت
يمكن أن تصل  ،الضيقةالعالية و

. م 3كمية التساقطات السنوية بها 
مكسوة بغطاء نباتي  وهكذا تظهر

 .أعشابمن أشجار و متنوعكثيف و

 
  

يتوفر المنتزه على منفذين 

سياحيين رائعين، منفذ على 
قنطرة سيدي اليمين يؤدي الى 
دة م، م32ب  ربي التي تعلو الواد

. الصعود اليه تستغرق ساعتين
الى  فذ على اليسار يوصلمنو

، يستغرق الصعود اليه الشالالت
 .ساعات 2حوالي 
بعد فتح محمية تالسمطان و
الطريق الرابط بين  وإصالح

الو، ازداد عدد زوار  وادشفشاون و
احة ، مما سيجعل السيالمنتزه

تساهم في التقليص من الفقر 
 .االجتماعية للساكنة الهشاشةو

رغم وعورة المنطقة فان و

مجهودات جبارة قامت بها  هناك
بناء ، باحداث مرأب والجماعة

 .ممرات لتجاوز الواد
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ذا المنتزه سياحة داخلية ان السياحة في ه
خالل العطل يكبر الضغط البشري على و. بامتياز

بما أن و. االستيعابيةالمنطقة حيث يتعدى طاقتها 
 ،يتناولون وجباتهم الغذائية هناك الكثير من الزوار

، فان ذلك نهم من يقضي الليل في عين المكانمو
أكياس نفايات التغليف وراكم األزبال ويؤدي الى ت

المحلية لن حيث أن الحميلة البيئية .... البالستيك 
 .التخلص منهارها وتتمكن هناك من تدوي

 

 

 .مهما من هذه النفايات يسحبها النهر نحو سافلته حيث يوجد سد صغيرالى أن جزءا  باإلضافة

 

رغم أننا لسنا في مستوى المختصين في و
داء ميدان التجهيزات السياحية، فان هذا ال يمنع من اب

 اقتراح مالحظات في هذا الشأن منها رأينا المتواضع و
 .احداث فضاءات استراحة قابلة للتنظيف -1
 .احداث مرائب اضافيةتوسيع و -3

مطاعم عوض تنظيم بناء مقاهي وتشجيع و -2
 .العشوائيات المتناثرة في بعض جوانب المنتزه

تشجيع بناء مأوى يتوفر على كل المعايير  -4
 .المطلوبة

 .ات للعب األطفالبناء فضاء -5

تتخمر مما يتسبب في تتجمع فيه هذه النفايات و
السيما عند نقص جريانها خالل فصل . فساد المياه

بيئية تنعكس سلبا اننا مقبلون على كارثة . الصيف
فال نقطع الغصن الذي . على رحاب تلك الجنة الصغيرة

 .عليه جالسين نحن

المسؤولين المحليين  أمام هذه الظاهرة نناشدو
التي  جسامة المسؤوليةنظرا لضخامة و -والمركزيين 

أن يعملوا  -ال شك طاقات الجماعة المحلية تفوق و
مندمجة تجهيز بنية تحتية سياحية شاملة وعلى 

تستوعب هذا الزخم البشري بهدف استغالل هذه 
 .لسياحة كمصدر لتنمية بشرية محليةا

ذين ال يدخرون جهدا في مسؤولي منظمات المجتمع المدني الا نشكر كل المسؤولين الحكوميين وختامو
 .الرقي به الى مستوى أفضلالحفاظ على هذا المنتزه الجميل و

اة  مغ رب   ة  مش  معي 
امراب   ج   « ARMA »   مغ 


