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االفتتاحية

طنجة ،امللهمة

يوجد على بعد كيلومترات قليلة من اسبانيا ،بني اجلبال والبحر ،جنة ميتزج فيها مشهد
السماء الزرقاء الصافية و األزرق الداكن للمحيط األطلسي واألزرق املخضر للبحر األبيض
املتوسط .عند مفترق الطرق بني القارات والبحار ،حيث يتحد البحر األبيض املتوسط
باحمليط األطلسي وأوروبا بإفريقيا ،طنجة ،قطعا هي واجهة بحرية ،مما جعل هذه املدينة
تزخر بشيء فريد من نوعه ،غير ملموس وال ميكن تعريفه ،إحساس باحلرية يسبح في عذوبة
الهواء مثل رائحة أزهار البرتقال.
كان هنري ماتيس يسمي طنجة ب «جنة الرسام» .ويقول أوجني ديالكروا وهو يكتشف
املدينة « :عندما أجول في أنحاء املدينة أشعر في تلك اللحظة وكأنني رجل يحلم ويرى
أشياء يخشى أن تهرب منه» أما بول بولز فيسميها «مبدينة األحالم» إذ يكفي أن تتجول
لبضع ساعات فقط في أزقتها لكي تأسرك املدينة بسحرها.
قصر الضيافة

قصبة طنجة

لقد اجتذبت املدينة العديد من الشخصيات املهمة ،الوجوه الكثيرة لطنجة و لعدة قرون
سحرت الفنانني واملثقفني والغزاة والثوريني واملليارديرات ذوي امليول اخلاصة .قصتها هي
قصة املدينة التي خلقت العوملة ,طنجة التي هي قبل كل شيء وسط حميمي بهيج
عندما نغادره نتساءل هل كنا نحلم أم ماذا.

خيلج طنجة

6

7

تاريخ غير عادي

زقاق في القصبة

بعد تواجد الفينيقيني في املنطقة والذي
تؤكده بعض اآلثار من بينها بقايا مقبرتني
للفينيقيني ،تأسست املدينة في القرن
الرابع قبل امليالد من طرف القرطاجيني
الذين اتخذوا منها محطة جتارية حتت
اسم طنجيس .في سنة  146قبل
امليالد وعند سقوط قرطاج ارتبط اسم
املدينة طنجيس مبملكة موريتانيا احلليفة
لروما آنذاك والذي كان يحكمها جوبا
الثاني .فإبان فترة اإلمبراطور كلوديوس
أصبحت موريتانيا مستعمرة رومانية حتت
اسم :موريتانيا الطنجيسية وعاصمتها
طنجيس وفي سنة  706بعد امليالد أثناء
الفتح العربي مت دخول املدينة من طرف
القائد العسكري األموي موسى بن نصير
وهو املكان الذي انطلقت منه جيوش طارق
بن زياد لفتح إسبانيا سنة  711م.
في القرون التالية ،أصبحت طنجة بؤرة
للصراع بني األدارسة واألمويني من اسبانيا
ومن ثم بني املرابطني واملوحدين واملرينيني.

صراع ما فتئ البرتغاليون يدخلون فيه
كذلك ألن طنجة كانت تعرف نشاطا
جتاريا كبيرا مع مرسيليا وجنوة والبندقية،
وبرشلونة ...حتى أصبحت املدينة حتت
االحتالل البرتغالي في عام  ،1471ثم
حتولت إلى السيطرة االجنليزية سنة
 1661بعد التحالف امللكي بني البرتغال
وانكلترا .وسيتم استرداد طنجة إبان
مجيء العلويني سنة  1684في عهد
موالي إسماعيل.
منذ القرن التاسع عشر والدول األوروبية
تزيد من بعثاتها الدبلوماسية والتجارية في
طنجة حتى مت في سنة  1906االتفاق في
مؤمتراجلزيرةاخلضراءمبنحطنجةوضعاخاصا
لتصبح املدينة منطقة دولية حرة في عام
 1925حتت سيادة سلطان املغرب .كانت فترة
«الوضع الدولي» فترة ذهبية بالنسبة ملدينة
طنجة حيث عرفت املدينة إشعاعا ثقافيا
واقتصاديا كبيرين ،وكسبت املدينة سمعتها
«الرومانسية» التي جتلت في السينما واألدب.

منظر على املدينة القدمية لطنجة

أيضا في طنجة وفي عام  ،1947قام امللك
محمد اخلامس في حديقة املندوبية بإلقاء
خطابه املشهور الذي طالب فيه باستقالل
املغرب .واحتفظت طنجة مبكانتها
اخلاصة حتى عام  .1960و إلى يومنا هذا
الزالت املدينة حتتفظ بطابعها الدولي,
فقد ساهمت التأثيرات املختلفة على حد
املتحف األثري للقصبة
رسم تخطيطي لطنجيس في متحف املفوضية األمريكية

سواء في التنوع الثقافي و املكانة القوية
للمدينة .وقد جاء مشروع ميناء طنجة
املتوسطي اجلديد ليعطي نفسا جديدا
ودينامكية للمدينة حيث يصل بني الطرق
السيارة و اخلطوط البحرية للمضيق مما
سيفتح أبواب عصر ذهبي جديد بالنسبة
ملدينة طنجة....
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األماكن املشهورة في طنجة

مدخل املدينة القدمية

عند مدخل املدينة القدمية يعتبر السوق
الكبير من أكثر األماكن زيارة في املدينة.
يحدها مقر اإلقامة للمندوب (ممثل
سلطان) آنذاك بحديقتها البهيجة التي
تضفي على املكان رونقا بأشجار التني
الكبيرة ة واألشجار املعمرة التي تشهد
على قدم املكان.
و إذا ما ذهبنا في شارع الصياغني فسنصل
إلى السوق الصغير وهي ساحة صغيرة
خالبة حتيط بها الفنادق واملقاهي التي
ارتادها مشاهير طنجة مثل بول بولز،
جان جينيه ،بول موراند ،باسوليني ،كميل
سان سيان ...وخلف السوق الصغيرة
يؤدي شارع البحرية إلى باب البحر احملصن
ببرجني ،حيث توجد املدافع العمالقة .أما
حتت فيوجد ميناء للصيد يقدم مشهدا

رائعا يعكس مدى حيوية املكان وسط
صرخات طيور النورس.
القصبة والتي تعد روح طنجة هي حصن
قدمي حتضن أسواره املدينة القدمية ويتم
الوصول إليها من السوق الكببر عبر شارع
ايطاليا مرورا بشارع القصبة .القصبة
هي حي للقصور القدمية كما حتتوي على
منازل جميلة ،وهناك أيضا ساحة القصبة،
وقصر السلطان أو دار املخزن التي حتتوي
على املتحف املخصص للفنون املغربية.
أما القصر املجاور أو «دار الشرفاء» فيضم
متحف للقطع األثرية وعلم اآلثار .وعلى
حافة املضيق توجد مقهي أخذت اسمها
من موقعها املتميز ذو اإلطاللة الرائعة على
املضيق.

الهندسة العربية األندلسية

يعد شارع باستور الشارع الرئيسي في
املدينة اجلديدة ويصبح كل ليلة في فصل
الصيف مكتظا بالناس الذين يتنزهون
مشيا على األقدام .في نهاية الشارع
توجد شرفة واسعة ،تتموضع فيها املدافع
وتطل على املرفأ ،واخلليج والسواحل
االسبانية مانحة منظرا بانوراميا رائعا.
يقضي بعض من سكان طنجة ساعات
طويلة وهم يحدقون في البحر يتألأل حتت
أشعة الشمس والنشاط الدؤوب للسفن
التي تعبر املضيق .ومن ثم اكتسب هذا
مسرح سيرفنطس

ساحة الثيران

املكان اسم «سور املَعكازين» أي «جدار
الكسالى» .من هناك ،يكفي النزول في
شارع آنوال الستكشاف الواجهة الفنية
اجلميلة ملسرح سيرفانطس الكبير الذي
مت تدشينه عام  ،1913و كان آنذاك أكبر
مسرح في شمال أفريقيا مع هندسته
املعمارية املذهلة وتوفره على 1400
مقعدا وأفضل التجهيزات في ذلك الوقت.
وقد استضاف العديد من الفنانني الكبار مبا
في ذلك لوال فلوريس.
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بني األطلسي و املتوسطي
وأنت في طنجة البد من التوقف و الذهاب
لشرب الشاي في مقهى احلافة ،فهذا
املقهى الفريد بفضل موقعه ،يتواجد على
منحدر حتت ظل حدائق الشرفة ،تكشف
في منظر بانورمي البحر األبيض املتوسط
على اليمني واحمليط األطلسي على اليسار
واألندلس في الواجهة .ولقد تأسس هذا
املكان في سنة  1920وكان كل من بول
بولز و فرقة الرولني ستونز وراندي وستون
وغيرهم يعشقون هذا املكان كثيرا .وتقول
الشائعات بأن فرقة البيتلز و بوب مارلي
وشون كونري تذوقوا الشاي بالنعناع هناك
واستمتعوا برؤية واحدة من بني أجمل
اإلطالالت على بحر مدينة طنجة.

ميناء طنجة

مقهى احلافة

هو امليناء الرئيسي للمملكة على البحر
األبيض املتوسط .يحتل ميناء طنجة
موقعا استراتيجيا بني احمليط األطلسي
والبحر األبيض املتوسط ويعتبر أول ميناء
وطني للركاب املسافرين ،ويشمل ميناء
طنجة أنشطة التجارة والصيد والقوارب
السياحية .وهناك العديد من اخلطوط
البحرية التي تربطه مع أوروبا تضم
احلامالت الكبيرة وسفن الصيد ومراكب
الصيد واملراكب الشراعية الصغيرة التي
تستخدم في قناة الدخول.

القلعة احلصينة مبلباطا

وهناك مشروع على مرحلتني يشمل حتويل
ميناء طنجة إلى ميناء ترفيهي خاص
بالرحالت البحرية السياحية وذاك بعد
حتويل الركاب و أنشطته التجارية إلى ميناء
طنجة املتوسطي ( 45كلم شرق طنجة).
أربعة مجاالت للترفيه مستهدفة في هذا
امليناء :الرحالت ،الصيد ,اجلوالت السياحة
مع جنوب اسبانيا ثم الترفيه والتنشيط.
وسيهتم بإدارة األنشطة الترفيهية نادي
اليخوت امللكي في طنجة.

بني بحريني

يرمز ملدخلي مدينة طنجة من كال اجلهتني
البحريتني ب :كاب سبارطيل من جهة
احمليط األطلسي وكاب ملباطا من جهة
البحر األبيض املتوسط .كاب ملباطا يقابل
الشمس املشرقة ،محفوف بأشجار الصنوبر
والنباتات الصغيرة و يتيح رؤية واضحة على
مضيق جبل طارق وحتلوا زيارته في الصباح
من أجل االستمتاع بضوء الشمس .وغير
بعيد عن ملباطا تقع قلعة ملباطا العجيبة
 ،التي على الرغم من فنها املعماري الذي
يرجع للعصور الوسطى فإنها تعود إلى
بداية القرن املاضي .يحتوي كاب سبارطيل
على منارة بنيت في عام  1965و يعتبر
مكانا مثاليا للتوقف واالستمتاع بغروب
الشمس عند مروركم من تلك الطريق.

كاب سبارطيل

مغارة هرقل :ضوء احمليط األطلسي

تقع على املرتفع الصخري لكاب سبارتل ،قبالة ساحل احمليط األطلسي ،مغارة
هرقل هي عبارة عن كهوف طبيعية كلسية مظلمة و رطبة و هي مضاءة فقط
بواسطة ممر واحد يطل على احمليط مباشرة والذي يتخذ شكل خريطة إفريقيا.
متثل هذه الكهوف الوجهة السياحية األولى في طنجة .جمال املكان و قيمته
األثرية وحمولته األسطورية جعلوا منه واحدة من أكثر املواقع سحرا .فطبقا
لألساطير اليونانية ،فهذا هو املكان الذي استقر فيه هرقل ووجد فيه الراحة بعد
االنتهاء من مهامه اإلثنا عشر .وتقول األسطورة التي تؤكد على أنه نصف إله
وأنه قام بحفر مضيق جبل طارق ليفصل بني اجلبال ،وشق الطريق ،جبل طارق من
جهة وجبل موسى على اجلانب اآلخر من إفريقيا .من األسطورة إلى الواقع  ،ليس
هناك سوى خطوة واحدة...
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مدينة الفنانني

ممر الفنانني

متتلئ شوارع وأزقة طنجة بالذكريات
الفنية واألدبية .فليس هناك من الرسامني
والروائيني والكتاب املسرحيني والشعراء
واملصورين واملمثلني واملخرجني واملصممني
من جميع اجلنسيات الذين أقاموا في
طنجة لفترة أو بشكل دائم ولم تقم
املدينة بإلهامه وأسره .كل هؤالء الفنانني
تركت أرواحهم بصماتها في أماكن
جرس كنيسة طنجة

كثيرة أصبحت أسطورية في طنجة
(على سبيل الذكر ال احلصر :فندق املنزه،
فندق كونتيننتال ،مقهى باريس ،مقهى
فوينتيس )...ولكن طنجة ال تعيش فقط
مباضيها ،فمنذ فترة أوجني ديالكروا،
هنري ماتيس ,أوسكار وايلد ،وليام بوروز،
تينيسي وليامز ،واملدينة ال تزال جتذب
وتلهم املبدعني.

مراسيم الزواج اليهودية ألوجني ديالكروا

مدينة الرسامني

طنجة امللهمة

طنجة ملاتيس

ال ميكن لتاريخ طنجة أن يغض الطرف عن
إقامة الرسام الفرنسي أوجني ديالكروا،
الذي وصف املدينة في هذه الكلمات« :في
كل زاوية شارع هناك لوحات لترسم».
وهناك معرض للفن يحمل اسم هذا الفنان
الشهير يقع في شارع احلرية يعرض ألعمال
الرسامني املغاربة واألجانب .منذ أول زيارة
ألوجني ديالكروا ،والرسامون متيمون باأللوان
والضوء الكثيف الذي ميلئ جنبات املدينة.
فعند عودة ديالكروا من طنجة أسرت أعماله
الفنية الكثير من الرسامني الذين جاءوا إلى
هنا لرسم لوحاتهم كذلك من بينهم:
ماتيس ،توريس ومكباي الذين رفضوا أيضا
بعد ذلك مغادرة املدينة .ويوجد مكتوبا

بالعربية على قبر ديالكروا الذي يطل على
املضيق عبارة« :كان يحب املغرب».

املدينة التي أسالت الكثير من
احلبر

املكتبة األسطورية لطنجة هي «مكتبة
األعمدة» ،مكان البد وأن يلتقي فيه في يوم
من األيام مثقفوا طنجة من أجل توسيع
معارفهم .بل كان هناك من ال يغادرها
أمثال جان جينيه و بول بولز و تينيسي
وليامز و وليامز بوروز ...فإذا كنت بطنجة
فال تتردد في دفع باب مكتبة األعمدة وزيارة
أحد األمكنة املفضلة لألدباء الذين عشقوا
مدينة طنجة.
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خليج طنجة
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على خطى الرحالة الكبار
املفوضية األمريكية بطنجة

في سنة  ،1777كان املغرب أول دولة
تعترف رسميا باستقالل الواليات املتحدة
األمريكية .وقصد تعزيز هذه الصداقة
اجلديدة ،عرض السلطان موالي سليمان
هذه الدار للبعثة الدبلوماسية األمريكية
بطنجة سنة  .1821وكان هذا مبثابة
املركز األمريكي الوحيد الذي يتواجد خارج
ترابها الوطني .وهو عبارة عن قصر ضخم
يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ،وبعد
ترميمه في عام  1920حتول مقر املفوضية
هذا إلى متحف في عام  1956يضم
مجموعات مختلفة من األعمال التي تروي
تاريخ مدينة طنجة من القرن السابع عشر
إلى القرن العشرين.
ابن بطوطة

ابن بطوطة

هناك حاجة إلى زيارة ضريح ابن بطوطة
باعتباره الشخصية األكثر رمزية ملدينة
طنجة .يقع قبر ابن بطوطة في زقاق في

املفوضية األمريكية

حي فوينتى نويفا ،على مرتفعات املدينة.
وكان ابن بطوطة الطنجاوي املشهور رحاال
مغامرا وحاج ًا ومستكشفا وسفيرا...
كان عالمة يحب االستطالع واالنفتاح على
العالم .ولد في طنجة في  ،1304وكان
الشاب عدمي اخلبرة آنذاك ذاهبا ألداء فريضة
احلج إلى مكة في سن  22عاما .وستكون
هذه بداية لواحدة من أروع وأدهش الرحالت
على مر العصور.
غالبا ما يقارن الرحالة ابن بطوطة
بالرحالة األكثر شهرة ماركو بولو .لكن
تالحظ مجموعة من االختالفات بني كلتا
الشخصيتني .فإذا كان ماركو بولو وإخوته
قاموا باستكشاف مناطق مجهولة من
مواطنهم ألسباب جتارية ،فإن ابن بطوطة
سافر من أجل دواعي فكرية (الشيء الذي
لم مينعه من السفر ملسافة أكبر بكثير ممن
سبقوه من الرحالة).

داخل املتحف
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اإلستمتاع بطنجة

العديد من الفنادق واملطاعم وحانات
البيانو الليلية تقدم للساهرين برامج غنية
في جو أنيق وحميمي.

من موسيقى اجلاز إلى املسرح
إلى السينما

فيلم مصور بطنجة

منذ عام  ،2000ومهرجان اجلاز بطنجة
طنجاز  Tanjazzيستقبل سنويا
موسيقيني مرموقني من جميع أنحاء
العالم في قصر املوالي حفيظ الذي مت
ترميمه من أجل إرجاع جماليته اخلاصة.
وفيا لتقليده كملتقى ملوسيقى اجلاز،
يقترح املهرجان مجموعة غنية من
النشطات الفنية واللقاءات الفكرية.
مع  Tanjazzعادت طنجة إلى ماضيها
رصع بأشهر موسيقيي
املوسيقي املُ َ

الروك ،من بيتنايكس إلى الرولينغ ستون
ناهيك عن راندي ويستون موسيقار اجلاز
الشهير الذي كان يأتي دائما إلى طنجة
حتى جتد روحه ضالتها ويجد إلهامه.

ليالي املتوسط

يقدم مهرجان ليالي البحر األبيض املتوسط
جلمهور طنجة عروضا فنية تسافر بهم ملدة
أسبوع في التراث املوسيقي األصيل واحلديث
للقارات الثالث .وجتري فعاليات هذا املهرجان
في حديقة املندوبية في قلب املدينة
التاريخية ،ذلك هوا املكان املنشود من أجل
اكتشاف الفنانني الشباب واألسماء الكبيرة
في جو حميمي وفي تواجد نادر لتيارات
مختلفة في عالم املوسيقى.

مهرجان طنجاز

املهرجان الدولي ملسرح الهواة
لطنجة

يقام املهرجان الدولي للمسرح الهواة كل
عام بطنجة في شهر ماي حتت الرئاسة
الفخرية للرجل املسرحي بيير بيرجه،
ومتنح اجلائزة الكبرى حسب الفئات
(العروض ،املمثلون ،الديكور) من قبل جلنة
حتكيم دولية .ويعتبر املهرجان أيضا فرصة
الجتماع بني املسرحيني واجلمهور ،و بني
الفرق املسرحية من مختلف البلدان الذين
يشاركون بتجاربهم.
مهرجان «ليالي املتوسط»

مهرجان طنجة التينة

()Tanja Latinal

مت تنظيمه للمرة األولى في عام 2008
ويتميز هذا املهرجان عن طريق برامجه التي
تركز كليا على املوسيقى الالتينية :سامبا،
رومبا ،السالسا ،باتوكادا batucada
والرقص اإليقاعي .ويعد هذا املوعد الفني
مبثابة مفترق طرق لإليقاعات الالتينية
العاملية التي تتجسد عبر آداءات كبار
اخلبراء في هذا املجال.

20

21

طنجة بطعم آخر

إرث بريطاني الطبع

رياضات الفروسية على
شاطىء البحر

األول في تقليد عريق ،مت تصميم نادي
الغولف امللكي بطنجة سنة  1914من
طرف كوتون وبينينك .و قد مت في عهد
صاحب اجلاللة احلسن الثاني عصرنة هذا
النادي مع احلفاظ على طابعه الطبيعي
األصيل حيث يطغى عليه الطابع اإلجنليزي،
حيث مت تصميمه بني التالل والوديان و يتميز
مبمرات طويلة وضيقة ومتموجة شيئا ما,
كما توجد  18حفرة موزعة بني أشجار
السرو والصنوبر والتنوب .بعض من

تلك احلفر يتطلب مهارة وخفة كبيرين.
واملكافأة ستكون في املستوى :منظر ال يجب
أن تفوته العني ألسطح طنجة البيضاء وهي
مصطفة في خط واحد حتت آفق الشمس.
حقا إنها رحلة حيث الالعبون احملترفون
يستمتعون وحتى الهواة يكتشفون مباهج
الغولف دون الشعور بامللل.
وهناك أيضا ثمرة من التراث اإلجنليزي وهو
ملعب الكريكت الذي تتواجه فيه فرق
دولية و ميكن لطنجة أن تفتخر به.

شواطئ طنجة مناسبة لكل الرياضات املائية

االستجمام في طنجة!

في طنجة ،البحر دائما على موعد معك،
فكل الرياضات املائية مثل الغطس وركوب
األمواج والتزلج على املاء تنتظرك .نادي
يخوت طنجة يتوفر على بنية حتتية ذات
جودة عالية وجو رائع .ومؤخرا ،مت إنشاء
احلديقة املائية من أجل ترفيه الشباب .و

نادي الكولف بطنجة

موازاة مع ذلك ،تتم ممارسة مجموعة من
األلعاب الرياضية الكالسيكية (التنس
وركوب اخليل والرماية واألطباق الطائرة)
وهناك مشروع قيد الدراسة لتحويل ميناء
طنجة إلى ميناء ترفيهي وسياحي في
املستقبل.
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جولة في األطلسي

العرائش

مدينة العرائش

على بعد  90كيلومترا من طنجة ،تقع
مدينة العرائش على مصب نهر اللوكوس.
وبنيت قصبتها ذات األزقة امللتوية سنة
 1491حيث كانت لفترة طويلة قلعة
للسفن احلربية .وجند املعمار األندلسي
في كثير من األحيان في وسط املدينة.
في املقبرة اإلسبانية ،في نهاية الشارع
يوجد قبر جني جينيه .وميتد ساحل املدينة
لكيلومترات على طول احمليط .و على
مقربة من العرائش توجد أطالل ليكسوس
وآثار امليناء القرطاجي والروماني على
اجلانب اآلخر من نهر اللوكوس.

منتجع أزور ليكسوس

يستهدف منتجع أزور ليكسوس هواة
الترفيه والرياضات املائية والطبيعة.
وسوف يشمل املوقع مسلكني للكولف ذي
 18حفرة وميناء ترفيهي واملتاجر وحديقة
غابات .كما سيوفر املنتجع أيضا مجموعة
متنوعة من األنشطة املتصلة باكتشاف
مناطقه اخللفية املجاورة (الصيد ،ومسالك
لركوب اخليل والنزهات) وقد مت اختيار
موقع منتجع ليكسوس املوجه من أجل
الترفيه وتوفير فضاء صحي وطبيعي في
إطار طبيعي جميل بني جرف بونتا نيكرا
وتالل الركادة ونهر الوكوس وغابة الصنوبر
والنخيل وغير ذلك من األشجار املتنوعة.

احلصن البرتغالي بأصيال

أصيلة

زقاق في أصيلة

املوقع اآلثري ليكسوس

مدينة أصيلة لها سحر خاص ببيوتها
البيضاء املزينة باأللوان املشرقة الزرقاء
واخلضراء التي متيزها عن باقي املدن احمليطة
بها .النوتات املوسيقية متلئ شوارعها
لبث احليوية واللوحات الفنية تزين جدران
املدينة القدمية .تعتبر أصيلة واحة الثقافة
حيث أنها تستضيف كل صيف»املهرجان
الثقافي الدولي» الذي تتخلله العروض

والرقصات واحلفالت املوسيقية .وبفضل
موقع ميناءها االستراتيجي مر على أصيلة
الرومان واإلسبان والبرتغاليون و أصبحت
احلصون واألبراج واألسوار مكانا جميال
اليوم للمشي على شاطئ البحر حيث
املطاعم الشهيرة تقدم وجباتها الغذائية
من األسماك الطازجة.
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البحر األبيض املتوسط سفوح جبال الريف

ساحل البحر األبيض املتوسط
القصر الصغير

نساء الريف

يقع القصر الصغير على الضفة اليمنى
عند مصب نهر القصر الصغير ،تقع املدينة
الصغيرة على ساحل البحر املتوسط
ويعود تاريخ وجودها إلى حوالي قرن قبل
آثار لصناعة امللح من
امليالد حيث أتاحت ٌ
معرفة املرة األولى التي مت فيها احتالل
املوقع .وقد مت غزو قصر الصغير من قبل
البرتغالني عام  1458الذين لم يغادروه
حتى بداية القرن السابع عشر .عندما ُطرِ د
العرب من األندلس وجاءوا للعيش هناك.
واليوم تثير الهندسة املعمارية القدمية
والشواطئ اجلميلة احمليطة باملدينة اهتمام
الكثير من السياح.

مقدمة جبال الريف

كلما توجهنا داخل األراضي شرقا ندخل

خليج الساحل املتوسطي

منطقة الريف التي تعد السلسلة اجلبلية
األمثل للجوالت والرحالت اجلبلية .وميتد
منتجع تالسيمنتان قرب شفشاون على
أكثر من  60.000هكتار من اجلبال الرائعة
واملنحدرات العالية .و يحتوي املنتجع على
حيوانات متنوعة (اخلنازير البرية والثعالب
والقرود ونسور بونيلى والنسور والطيور
والصقور اجلارحة).
وبانفتاحها على اجلبال اخلضراء الوعرة في
منطقة الريف تعتبر مدينة شفشاون
مالذ من النعيم ،جزء من حضارة األندلس
مت احلفاظ عليه في شوارعها الضيقة
ومنازلها املصبوغة باجلير األبيض واألزرق
التي توحي بالعصور الوسطى و تعد
قصبتها املكان املفضل للفنانني ملا تطل
عليه من مناظر طبيعة خالبة.

جبال الريف
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معلومات وعناوين مفيدة
معلومات عملية

عناوين و مواقع مفيدة

معلومات عملية:
جواز سفر مدة صالحيته ال تقل عن  90يوما ,ميكن
لبطاقة التعريف ان تكون كافية ،حسب البلد ,اذا كان
السفر منظما من طرف وكالة سفر من مجموعة
مكونة من 3أشخاص على األكثر .بعض اجلنسيات
تتطلب التأشيرة،لدا يجب طلب املعلومات من
السفرات و القنصليات املغربية في بالدكم.
دخول املغرب ال يتطلب اي تلقيح .اذا كنتم مرفوقني
بحيوان اليف يجب اإلدالء بشهادة تلقيح ضد داء
الكالب ال تقل على مدتها عن  6اشهر.

املندوبية اجلهوية للسياحة:
 ، 29شارع باستور
الهاتف)+212( 05 39 94 86 69 :
)+212( 05 39 94 80 50
الفاكس)+212( 05 39 94 86 61 :

الصرف:
العملة املغربية هي الدرهم الذي ينقسم إلى 100
سنيتم .يجب أن يتم صرف العمالت في املصارف أو
املؤسسات املعتمدة.
املنطقة الزمنية:
يعتمد املغرب ،الذي يقع في املنطقة الزمنية
جرينيتش ،توقيت جرينيتش املتوسط.
جدول األنشطة:

مارس
مارس
ابريل
يونيو
يونيو
يوليوز
غشت
نوفمبر

املجلس اإلقليمي للسياحة:
 139شارع بيتهوفن ،عمارة حمزة ،الشقة 16
الهاتف)+212( 05 39 94 18 37 :
الفاكس)+212( 05 39 94 53 48 :
محطة القطار ملباطا:
مركز االتصال08 90 20 30 40 :

البريد االلكترونيwww.oncf.ma :

مطار ابن بطوطة:
مركز االتصال08 90 00 08 00 :
الغولف:
نادي الغولف امللكي لطنجة
www.golfdumaroc.com
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