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 االستثمار الذكي .. السياحة البيئية
 2021يونيو  27خبار الخليج أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 أرخبيل أن إال بالبحرين تحيط التي والمناخ الطقس ضراوة من الرغم على

 والجزر والصحراء البحر :هي البيئية النظم من أنظمة بثالثة يتمتع البحرين

 ؟ البيئية السياحة أجل من األنظمة هذه استثمار يمكننا فهل البحرية،

 الزيارة على المبنية السياحة من صورة بأنها البيئية السياحة تُعرف

 منذ البيئية السياحة ارتبطت ولقد الفطرية، الطبيعية بالمناطق والتمتع

 تعبير البيئية السياحة فإن لذلك المستدامة، للتنمية كأداة م1990 عام

 المحلي السوق تحديد أخرى ناحية ومن المبادئ، من مجموعة على يعتمد

 للسياحة وواضح محدد بتعريف 1991 في الدولي المجتمع قام أن إلى لها،

 الطبيعية والمحميات المناطق إلى مسؤوليات ذات رحلة" :وهو البيئية

 ."األصليين السكان من مستدامة بصورة تدار التي

 :بأنها البيئية السياحة الطبيعة لصون العالمي االتحاد عرف 1996 عام في
 البكر طبيعتها تتغير لم التي الطبيعية والمحميات للمناطق وزيارة رحلة"

 غير السلبية السياحية والوفود األفراد زيارات قلة بسبب نسبية بصورة

 لتلك البيئية للسياحة الحقيقي المفهوم تقدر ال التي تلك أي المسؤولة،

 الطبيعة، قدر تعظيم أو باالستمتاع تحدد أن يمكن والتي المناطق،
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 االقتصادية والعوائد بالفوائد األصليون السكان يتمتع أن ويشترط

 ."النشاط هذا من الناتجة واالجتماعية

 نتائج كأحد تتم ألن تطمح البيئية السياحة أن نعتقد فإننا ذلك وعلى

 المتعلقة األنشطة جميع تحويل يتم أن المهم فمن المستدامة، التنمية

 أو بالمؤتمرات أو بالعمل المرتبطة تلك سواء – السياحية باألنشطة

 أنشطة إلى – المغامرات حتى أو العالجية بالسياحة أو المعارض

 للسياحة التحتية البنية وتنمية تطوير يتم أن يعني وهذا مستدامة،

 النواحي من المستدامة الجوانب على تسويقها عند تركز أن ويجب

 .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية البيئية

 في المستدامة البيئية السياحة عن التحدث في نستطرد أن وقبل

 عن مبسطة بصورة ولو نتطرق أن الضروري من أنه نجد فإننا البحرين

 :في تلخيصها أمكن والتي السياحة، من النوعية لهذه األساسية العناصر

 .الحيوي التنوع حماية في المساهمة .1
 .المحليين للسكان الجيدة المساعدة .2
 .الخبرات تعليم تضمين .3
 وصناعة السياح ناحية من والمسؤول المناسب الفعل اتخاذ تعلم .4

 .السياحة
 بأعمال تقوم والتي صغيرة مجموعات إلى البداية في تسلم .5

 .صغيرة
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 .المتجددة غير للمصادر ممكن استهالك أقل يتطلب .6
 وخصوصًا العمل وفرص الملكية في المحلية المشاركة على التأكيد .7

 .الريفيين للناس
 

 منها االستفادة وكيفية البحرين في البيئية السياحة أماكن

 :البحرية والسواحل البحرية البيئات

 لكل ومتنوعة مميزة بيئية بخصائص البحرية البحرين بيئات تتميز

 تحدث المثال سبيل فعلى .الطبيعية المتغيرات بعض نتيجة بيئة،

 ويالحظ .ساعة 24 حوالي في مرتين بمعدل البحرين في والجزر المد ظاهرة

 أثناء ففي البحرين، شواطئ على والجزر المد مدى في اختالفات وجود

 والشرقي الشمالي الساحل من شاسعة مناطق عن المياه تنحسر الجزر

 رملية مسطحات بذلك منتجًا الشاطئ، وانحدار العمق لقلة نتيجة

 تشهد ال التي والجنوبية الغربية السواحل بعكس شاسعة، وطينية

 الشاطئية المناطق تكون لذلك والجزر، المد مدى في ملحوظة تغيرات

 حركة وقلة البحر مياه عمق بسبب وذلك الغربي، الساحل على ضيقة

 .البحرية التيارات

 الشرقي الساحل في قليلة سرعتها تكون البحرية للتيارات وبالنسبة

 أكبر الغربي الساحل على سرعتها تكون حين في المياه، ضحالة بسبب

 .المياه عمق بسبب
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 فيما الطبيعية الصخرية الشواطئ بقلة كذلك البحرين شواطئ وتمتاز

 الصخرية السواحل وتتميز .الصخرية حوار جزر شواطئ بعض عدا

 الرمال من مزيجًا الشاطئ يبدو بحيث الرملية، المكونات على باحتوائها

 بصورة صخرية شواطئ توجد ال لذلك المتناثر، الحصى أو والصخور

 المختلطة الرواسب طبيعة إن .حوار مثل الجزر بعض في إال طبيعية

 مميزة مختلطة حيوانية تجمعات وجود إلى تؤدي الشاطئ لمكونات

 .الشاطئ نفس في امعً والرملية الصخرية للشواطئ

 هذه سكان نحن قيمتها نعرف ال قد المختلفة بأنواعها المميزات هذه

 كونها الناعمة الرملية الشواطئ يحبون السياح من العديد أن إال المناطق

 أن استطعنا مثالً فلو الجميلة، بالمناظر والتمتع والسباحة للترفيه أماكن

 الشاليهات إضافة مع الغرض هذا لمثل السواحل بعض نخصص

 ؟ يحدث أن يمكن فماذا والمقاهي والمطاعم

 :يمكن أنه إلى باإلضافة

 بيئاتها في الحية للكائنات مختلفة أمثلة على والتعرف مشاهدة .1

 .األصلية ومواطنها
 الساحلية الكائنات لتكيف المختلفة الطرق ومراقبة مالحظة .2

 .المباشرة الشمس وحرارة الجفاف لمقاومة
 الظروف تدرج مع الساحلية الكائنات توزيع في التدرج مالحظة .3

 .والرطوبة والحرارة األمواج مثل البيئية
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 أي الكائنات تمنطق على مثال أوضح الصخرية الشواطئ وتمثل .4

 .الشاطئ طول على محددة مختلفة مناطق في توزيعها
 

 البيئية السياحة وأماكن البحرين جزر

 المرجانية الشعاب توافر العربي للخليج البيئية الدراسات أثبتت

 أن يمكن المناطق هذه أن المعروف ومن البحرين، مملكة حول وانتشارها

 المناطق هذه إن إذ اليابسة، على المطيرة الغابات أهميتها توازي أو تُعد

 البحرية والكائنات الملونة االسماك من مختلفة اأنواعً تحوي البحرية

 المناطق أبرز ومن .الغوص رياضة ممارسة أثناء مشاهدتها يمكن التي

 وفشت العظم فشت :نذكر الهوايات هذه وممارسة مشاهدة يمكن التي

 جمال إلى بالنظر التمتع يمكن إذ وبولفافة، وأبوثور، وأبوصور، الجارم،

 من العديد ومشاهدة ومراقبة المرجانية، الشعاب لكائنات الزاهية األلوان

 لمناطق الفطرية الحياة تدرج مالحظة إلى باإلضافة الالفقارية، الحيوانات

 .المرجانية الشعاب

 البحرين، لمملكة اإلقليمية المياه في البحرية الجزر من الكثير وتوجد

 الجنوب إلى كيلومترًا 20 نحو تبعد التي حوار جزر أرخبيل مجموعة أهمها

 وأكثر رئيسة جزر 6 من حوار أرخبيل ويتكون .البحرين جزيرة من الشرقي

 األماكن من كونها في حوار جزر أهمية وتكمن صغيرة، جزيرة 30 من

 وقتنا حتى ملموس بشكل العمران يشملها لم التي المتبقية القليلة
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 الجغرافي وتوزيعها بيئتها وصفاء بجمالها تتميز تزال ال فهي الحاضر،

 .الفريدة الفطرية وكائناتها الطبيعي،

 بيولوجي تنوع إلى يؤدي وهذا اليابسة، تضاريس بتنوع حوار جزر وتتميز

 على كلية تعتمدان والحيوانية النباتية الحياة أصبحت بحيث كبير، جزري

  .البحرية البيئة

 لم لماذا البيئية، األنظمة من النوعية بهذه مغرمون سياح لها فالجزر

 ؟الساحلية وبيئاتها الجزر في الموجودة البرية المناطق اآلن حتى نستثمر
 يمكن أال الجزر، تلك في السياحية المشاريع من العديد إقامة يمكن إذ

 ؟ البيئية السياحة أفق في هذا كل ونستثمر نفكر أن
 

 البحرين في البرية والمناطق الصحراء

 فإنه لذلك األرضية، الكرة من الصحراوي الشريط في البحرين مملكة تقع

 الحية الفطرية كائناتها على ويغلب الصحراوي الطابع أرضها على يغلب

 الدراسات وتشير .الصحراوي البيئة في للحياة تساعدها التي التحورات

 الطابع عليه يغلب البحرين مناطق ألغلب النباتي الغطاء أن إلى

 323 إلى 320 حوالي على تحتوي الصحراء هذه أن تبين ولقد الصحراوي،

 الصحراوية أو البرية الحيوانات من كبير وعدد المزهرة، النباتات من انوعً

 .البحرين ألرخبيل الصحراوية الطبيعة وعايشت تأقلمت التي
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 التراثية المواد من كبيرة مساحات وجدت البحرين مملكة صحراء وفي

 تلك من اجزءً فإن لذلك الحية، الكائنات من العديدة األنواع إلى باإلضافة

 العرين محمية مثل طبيعية، محميات إلى سيتحول أو تحول المناطق

 .ذلك إلى وما حوار أرخبيل ومحمية

 فإنه سياحية جذب مناطق إلى الصحراء تحويل يمكن حتى أنه ونجد

 :وهي التالية، الجوانب بعض على التركيز يمكن

 يمكن التي األرض لتلك الالزمة الحماية توفير تعني والتي الحماية، .1

 بقوة سواء الحية الفطرية وكائناتها الصحراء عليها يطلق أن

 .أخرى وسيلة بأي أو القانون
 خاصة، إدارة الصحراوية السياحية للمناطق تكون أن يجب اإلدارة، .2

 يضعون واإلدارية، البيئية الناحية من مؤهلين أشخاص من مكونة

 بصورة المساحات هذه وتنمية لحماية واالستراتيجيات الخطط

 .مستدامة
 الموارد من الكثير الصحراء في يوجد متاح، هو ما واستغالل التطوير .3

 حتًما فإنها صحيحة بصورة استغلت لو يمكن التي الطبيعية

 برنامج إلى فقط تحتاج الموارد هذه سياحية، جذب نقاط ستكون

 .تغري أن يمكن حتى وتطويرها منها لالستفادة

 في يعيشوا أن يحبون البشر من فالكثير سياح، لها أيضًا والصحراء

– مثالً – فكرنا فهل المناسب، المكان لهم نهيئ عندما وخاصة الصحراء،
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 من بالقرب الصحراوية، المناطق في البيئية الفنادق بعض عمل في 

 لماذا األمكنة؟ بتلك يحيط ما أو العرين محمية في أو مثالً، الحياة شجرة

 ؟ نفكر لم

 المناطق فإن الجغرافية، مساحتها صغر من الرغم على التي الدول من نحن

 البيئية، الصحراوية السياحة في استثمارها يمكن البالد من الجنوبية

 لهذه التحتية البنى بتنمية وقمنا البيئية الفنادق بعض أقمنا إذا وخاصة

 .ذلك من غايتهم السياح سيجد حتمًا فإنه المشاريع

 وقد كبير، كل من جزء إال هو ما المقال هذا في طرحه تم ما إن عموًما،

 والندوات العمل أوراق من العديد خالل من الموضوع هذا في كثيرًا تحدثنا

 منها االستفادة يمكن استثمارات كلها وهذه والمقاالت، والمؤتمرات

 الموارد كل من االستفادة يتم أن نرجوه الذي وكل بأخرى، أو بطريقة

 .الفطرية الطبيعية والثروات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


