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االفتتاحية

تقع مدينة تطوان ذات األصول األندلسية على جانب جبال الريف و تطل على مياه البحر
األبيض املتوسط ،كما تتميز هذه املدينة مبزيج من الثقافات وهي مازالت وفية لتقاليدها
اجلميلة لتقدم بذلك مناخا حضاريا فريدا من نوعه للسياح الباحثني عن الراحة واألصالة.
توصف مدينة تطوان أحيانا بالغامضة أو البعيدة وفي بعض األحيان توصف «باحلمامة
البيضاء» أو «ابنة غرناطة» من قبل الشعراء العرب وهي مدينة مفعمة بالتاريخ .
فكيف نبقى غير مبالني لسحر شوارعها وأزقتها اجلميلة التي شهدت على احلضارتني
األندلسية و املتوسطية؟ تكتب هذه املدينة ذكريات تاريخها الغني على كل جدار وكل
واجهة والذي حتكيه للمارة .مناخها لطيف ومعتدل طوال العام وشواطئها الفردوسية
جعلت منها واجهة سياحية شهيرة.

الهندسة املعمارية األندلسية

إذا كنت ترغب في االستمتاع بأشعة الشمس واالسترخاء ،فإن منتجع خليج متودة  -قرب
تطوان -سيوفر لك إقامة جتمع بني نشوة شواطئ البحر األبيض املتوسط وجمالية منط
احلياة األندلسية.
أما بالنسبة حملبي الطبيعة واملغامرة ،فجبال الريف تكشف عن مناظر طبيعية رائعة
حيث الطبيعة البرية هي السائدة.
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السياق التاريخي للمدينة

تطوان ،األندلس اجلميلة
يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل امليالد
وذلك استنادا إلى احلفريات األثرية التي وجدت
في املدينة القدمية متودة حيث أن الفينيقيني
والرومان كانوا هم أول من استقر على هذه
األرض وبنوا هناك مدينة دمرت وأعيد بناؤها
عدة مرات خالل الغزوات .و في القرن اخلامس
عشر ،بنى املرينون املدينة احملصنة تطوان
للسيطرة على القبائل املتمردة في الريف.
فسيفساء روماني في متودة

وعند سقوط غرناطة سنة  ،1492غادر
الكثير من املسلمني واليهود جنوب اسبانيا

هربا من من املراقبة و املضايقة االسبانية
واستقروا في تطوان لتصبح املدينة مالذا
للحضارة األندلسية ابتدءا من أواخر القرن
اخلامس عشر.
وقد عرفت املدينة في القرنني السابع عشر
والثامن عشر ازدهارا بفضل وضعها املطل
على البحر املتوسط والتي جعلها نقطة
عبور للبضائع املتوجهة إلى أو اآلتية من
العاصمة فاس.

ساحة الفدان والقصر امللكي

أحد أزقة املدينة

منظر داخلي ملنزل في مدينة تطوان

بعد حرب  ،1860متكن اإلسبان من احتالل
البلدة ولم ينسحبوا إال بعد دفع تعويضات
مادية في عام  .1862واستأنف االحتالل
االسباني في عام  1913حيث أصبحت
مدينة تطوان عاصمة احلماية االسبانية
في شمال املغرب  ،وسوف تظل كذلك حتى
التوقيع على وثيقة االستقالل سنة .1956
عرفت تطوان خالل هذه الفترة ازدهارا
اقتصاديا وفنيا وقد متيزت هذه الفترة أيضا

بالصراع السياسي بني اإلدارة االسبانية
و الوطنيني في تطوان أبرزهم عبد اخلالق
توريس.
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الزيارات الضرورية

تتميز مدينة تطوان ،التي تبعد ب60
كيلومترا عن مدينة طنجة ،باألحياء ذات
الطابع الهندسي األندلسي على شاكلة
إشبيلية وغرناطة حيث البيوت اخلضراء
والبيضاء وأسوارها املسننة والساحات
املظللة ،فلقد صنفت مدينة تطوان كأحد
مواقع التراث العاملي اإلنساني من قبل
اليونسكو في عام .1997

مدخل منزل في املدينة

حتيط باملدينة خمسة كيلومترات من
األسوار و يتم الوصول إلى داخل املدينة من
خالل أبوابها السبعة الرائعة املنحوتة وهي:
باب عقلة ،باب سعيدة ( نحو الشرق) وباب
املقابر وباب اجلايف (نحو الشمال) و باب
النوادر ( نحو الغرب) وباب توت وباب رموز
(نحو اجلنوب) .حتكي األبواب السبعة التي

متثل حتصينات املدينة التاريخ العريق املاضي
لها واألفواج املتالحقة من املهاجريني :وصول
األندلسيني في القرن اخلامس عشر ،ثم
املورسكيني في أوائل القرن السابع عشر،
وانتقال حي املالح في  ،1808وفتح األسوار
في القرن العشرين من أجل ربط املدينة
باحلي االسباني اجلديد (إنسانتشي).
تعتبر املدينة القدمية في تطوان القلب
النابض للمدينة .فهنا ،يتم فصل األسواق
جيدا حيث يخصص محيط محدد لكل نوع
من األعمال .وهناك حي مهم يسمى باملالح
وهو احلي اليهودي .ويوجد شارع الطرافني
املخصص للمجوهرات الذي يؤدي إلى
ساحة احلسن الثاني والقصر امللكي ضاربا
بذلك مثاال رائعا للعمارة األندلسية-املغربية.

سور املدينة القدمية في تطوان

حتتفظ املدينة القدمية بحيويتها من املاضي،
فاحلرفيون حريصون على استمرارية
صنعتهم ويتم أيضا احلفاظ على املنازل
جيدا من قبل املالك اجلدد من اجليل اجلديد.
هذه البيوت القدمية التي كانت تبني حول
الفناء تعكس مدى تطور العمارة احمللية ،وقد
استفادت املدينة القدمية من برنامج إلعادة
التأهيل بتمويل من املجلس األندلسي.

ساحة موالي املهدي
املتحف التراثي

متيزت املدينة بتطويرها في القرن
اخلامس عشر لشبكة من خطوط الري
من الينابيع احمليطة باملدينة .و في اللغة

البربرية « تيطاوين» تعني املنابع ،فهي التي
متد املنزل و النافورات الكثيرة باملاء من خالل
نظام السوكوندو ( باالسبانية)segundo :
وهي شبكة من األنابيب حتت األرض .هذه
الشبكة توفر مياه الشرب للمنازل واملباني
والنوافير واملساجد واحلمامات ،على طول
اخلط من املصدر الذي يبدأ من أسفل جبل
درسة .هذه الشبكة هي مماثلة لتلك التي
وضعت من قبل الرومان في وليلي ،ويبدو أنه
قد مت اعتمدها من طرف األندلسيني .وحتى
يومنا هذا مازالت بعض املنازل حتتفظ
على النافورات التي تعتمد على نفس مياه
املاضي.

11

10

املعالم الرئيسية التي تستحق الزيارة

عندما سيطرت الهندسة املعمارية
االسبانية على مظاهر التطور العمراني
في القرن العشرين ومع ظهور الكثير من
املباني الفريدة ،أصبحت املدينة تتمتع
بطابع حداثي مرموق خاصة احلي األوروبي
ذو العمارة االمبريالية حيث تتجمع
تأثيرات التيار الباروكي وفن الديكور،
كما مت إنشاء احلدائق واألماكن العامة
والشوارع الواسعة إلعطاء قيمة لهذا
التراث احلضاري الغني.

دار الطاير

يبدأ شارع محمد اخلامس من ساحة
القصر حيث ميكنك االستمتاع بدار الطاير
املعروفة بتمثالها في الطابق العلوي.
على هذا الشارع  ،يوجد الكازينو االسباني
التي يرجع تاريخه إلى العشرينيات،
ومكتبة تطوان العامة للمحفوظات

في الثالثينيات حيث أن ثروتها الوثائقية
جعلتها قبلة مخصصة للقراءة والبحث
في تاريخ املغرب .هذا الطريق مير أيضا عبر
ساحة موالي املهدي حيث كنيسة سيدة
النصر التي بنيت في  1919وساحة
العدل ،حيث توجد احملكمة وسينما
أبينيدا ،وهو مكان أسطوري في املدينة.
أما بالنسبة للمسرح االسباني الذي بني
في الثالثينيات فقد مت ترميمه .أما قرب
باب العقلة فتوجد مدرسة الفنون واحلرف
التقليدية «دار الصنعة» على األسلوب
العربي احلديث وهي تهتم مبختلف أشكال
احلرف والفنون التي ازدهرت على مر القرون
في تطوان .يعمل احلرفيون على زخرفة
األلواح اخلشبية والطرز والزليج والنحاس
واجللود و اجلبس باخلبرة نفسها التي كانت
عند أجدادهم منذ أربعة قرون.

مدرسة الفنون واحلرف أو دار الصنعة بتطوان وهي واحدة من جواهر الهندسة املعمارية للمدينة.

أما في ما يخص املكانني األكثر شهرة في
تطوان ،فهما املتحف األثري حيث يوجد
التاريخ القدمي للمدينة ،والفسيفساء
الفاخرة والتماثيل الرومانية البرونزية،
ومجموعات من القطع النقدية من الفترة
البونية ومتحف الفنون املغربية لتطوان
الذي تأسس في عام  .1929هذا األخير
هو حتفة تطوانية فبمجرد الدخول ميكنك

العمارة االسبانية في القرن العشرين

الطرز بتطوان

االستمتاع بحديقة مع بركة في الوسط
ونافورة في جدار مزين بالزليج تصاميم
مماثلة لتلك التي جندها في القصور
األندلسية في غرناطة .اليوم يفتح هذا
املتحف ابوابه من خالل إقامة معرض
دائم لألزياء التقليدية واآلالت املوسيقية،
والتقاليد والعادات من مدينة تطوان
ونواحيها.
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تطوان  ،عاصمة الفنون في شمال املغرب

يجدها الزوار مدينة أندلسية ،أوروبية و
ما هي إال خليط من ذاك و ذاك .من هذا
التنوع ولدت طريقة حياة حقيقية ال
تزال مزدهرة حتى اليوم بفضل حرفيي
ومناني مدينة تطوان التي أضحت أرض
الفنون واملوسيقى والفنون اجلميلة
وبذلك موطن احلركات الفنية الذي يتميز
بإشعاع على ما هو أبعد من منطقته و
تعتبر بذلك موطن احلركات الفنية التي
تعرف إشعاعا يتجاوز املنطقة.

جدارية غاليغوس كارلوس

ومثل أي عاصمة الفنية ،تتوفر تطوان
على مدرسة للفنون اجلميلة تأسست
سنة  1947من طرف الدون ماريانو
بيرتوتشي الرسام اإلسباني املستشرق

دار الصنعة

وعاشق الفن املغربي .فمنذ عام 1993
أصبحت حتت اسم املعهد الوطني للفنون
اجلميلة ،وأصبحت تضم منذ عام 2000
قسما لتدريس الرسوم ومنذ عام 2004
و املعهد يستضيف كل عام املهرجان
الدولي للرسوم.
تتميز تطوان مبهرجاناتها العديدة،
أهمها هو املهرجان الدولي لسينما
البحر األبيض املتوسط الذي أنشئ
سنة  ،1985وهناك أيضا املهرجان
الدولي للعود ،واملهرجان الدولي للرسوم
ومهرجان أصوات نسائية ،فتحية جلميع
الذين عملوا بال كلل للمضي قدما
مبدينتهم في القرن احلادي والعشرين مع
احلفاظ على أصالتها وهويتها اجلامعة.

رقصة جبلية
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تخصصات املنطقة

يعتبر العمل في الزليج واحدا من املهن
الفنية األكثر متيزا من مدينة تطوان.
إذ يستمد جناحه من أصول متعددة،
من بينها التأثيرات احمللية و العربية
األندلسية و يتميز بأسلوب التشكيل
واأللوان واملظهر السطحي التي مينحه
تفردا وأصالة خاصة.
وتعرف تطوان كذلك بفن إتقان الرسم
على اخلشب .فاحلرفيون املتخصصون
في هذا النوع من العمل بشكل عام
يشتغلون مبسحوق الطالء املعدني وتكون
أعمالهم في غاية التنوع واجلمال.
زليج تطوان

أما احلرف اجللدية فإنها قدمية جدا
في هذه املدينة كما يتضح من املدابغ
املوجودة .لكن سوق الدباغة هو أيضا

سوق للمنسوجات واملالبس «الغرسة
الكبيرة» حيث تباع جميع أنواع األقمشة
امللونة والعادية أو املطرزة حيث ترتدي
«اجلبليات» (نساء الريف) الزي التقليدي
ويبيعون مناديلهم  ،وقطع من القماش
باللونني األحمر واألبيض واألزرق.
الطرز التطواني هو بالتأكيد واحد من
أعرق أنواع الطرز في املغرب إذ يستمد
جناحه من أصول متعددة ،من بينها
التأثيرات احمللية و العربية األندلسية.
الطبخ التطواني هو بدوره نتاج عن
اجلمع بني العديد من الوصفات (الريفية،
األندلسية ،اليهودية ) ...وهو واحد من
أشهر أنواع الطبخ في املغرب .ومن
بني األطباق التطوانية املاحلة واحللوة
هناك الدجاج مع الزبيب املعسل على

رياض العشاق

سبيل املثال ،وهي أكلة في منتهى اللذة
و كنموذج ألطباق أخرى هناك :بسطيلة
الدجاج والبيض بدون اللوز ،والتحلية،
وقرون الغزال املسننة ،القطايف،
وبالطبع اجلنب التطواني وهو جنب أبيض
ودسم ملفوف في أوراق النخيل ويحضر
في التعاونيات النسائية.
تقع حتت املدينة القدمية حديقة في
منتهى الروعة تسمي برياض العشاق إذ
تنفرد املنطقة الشمالية باجلنب البلدي
حيث يلف في أوراق النخيل ويباع من
طرف النساء في األسواق
سوق للمنسوجات واملالبس «الغرسة الكبيرة»

تغطي هكتارين وصممت في سنة 1929
لتكون نسخة كاملة عن احلدائق الشهيرة
في قصر احلمراء في غرناطة ،وقد مت
ترميمها على نطاق واسع وتقدم اآلن
لزوارها مختلف األلوان بفضل أشجارها
الفخمة والبرك والنوافير واألزهار
العديدة .احلديقة هي جزء من تراث
املدينة واعتاد معظم الناس على املرور
وزيارتها في نهاية اليوم من أجل حلظات
هادئة لالسترخاء.
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خليج متودة
من حدائق تطوان إلى شواطئ خليج
متودة
يقع املوقع األثري متودة على حافة واد
مرتيل بأقل من خمسة كيلومترات من
وسط مدينة تطوان ،حيث توجد بقايا
اآلثار الرومانية .قد اعتبر هوميروس
بالد جبالة ارضا لألسطورة .في هذه
املنطقة مت حتديد احلدائق الشهيرة.
وقد يكون هرقل قد مر بغرض «سرقة
التفاحات الذهبية».
تطوان وشواطئها الفردوسية

املوقع األثري متودة

يتضح الطابع اإلسباني-املورسكي في
املنطقة على شواطئ تطوان ،حيث
توجد العديد من املنازل بجدران مكسوة
بالسيراميك على طول الساحل .تشتهر
تطوان بشواطئها اخلالبة والرمال
الذهبية وبذلك فإنها تضرب لكم موعدا

لالسترخاء واالستمتاع برفاهية احلياة
الهادئة.
كما يتميز خليج متودة باملناظر الطبيعية
اجلبلية ،مع غطاء من الغابات اخلضراء
وإطاللة على املياه الزرقاء الشفافة .هذا
املنتجع اجلديد ،الذي يقع على ساحل
املضيق والفنيدق  ،ميتد على مساحة
خمسني هكتار مع بنية حتتية وفندقية ذات
جودة عالية ومصممة لتوفير رفاهية العيش
واالسترخاء وتشتمل أيضا على ملعب
للجولف ذو ثمانية عشر حفرة .وموقع على
ضفاف بحيرة ،الغونا سمير ،حيث ميكنك
مشاهدة العديد من أنواع الطيور املهاجرة
وتضم أيضا حديقة مائية تستهوي الصغار
والكبار ومطاعم وحانات منشطة خصوصا
خالل فصل الصيف واثنني من املوانئ
الترفيهية :مارينا سمير ،و كابيال.

شاطئ خليج متودة

ويضم خليج متودة كذلك املنتجعات
الصحية حيث يتم رصد كل شيء من
أجل ضمان االسترخاء طوال مدة
إقامتك .إذ يوجد مركز للياقة البدنية مع
سونا وغرفة بخار ،والرعاية على حسب
الطلب ومعدات عالية املستوى وموظفني
أكفاء وحوض سباحة وشاطئ خاص إذ
مت تصميم كل شيء من أجل رفاهيتك.

املمر البحري Paseo maritimo

خليج متودة

يعد املضيق وجهة شاطئية مشهورة
حيث تتحرك احلياة على مهل .شوارع
للمشي على جنبات شاطئ البحر و
تنزه مبحاذاة شاطئ البحر ،وقد مت جتديد
كل شيء من أجل إرضاء الزوار .أما عند

مدخل املدينة ،في اجلزء السفلي من
الطريق على اليمني ،ميكنك الدخول إلى
ميناء املدينة األصيل واملرتبط بالصيد
حيث كل شيء فيه ممتع ،ففي جميع
األمسيات جند الناس تتهافت على أكل
السردين املشوي الذي مت اصطياده للتو
ويرافقه الشاي بالنعناع.
وبصفة عامة فإن املضيق يشتهر
مبطاعمه ذات اجلودة العالية من خالل
ما تقدمه من أنواع كثيرة من األسماك
واملأكوالت البحرية الطازجة بأسعار
تنا فسية .
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خليج متودة
موانئ الصيد واملوانئ الترفيهية
يعتبر منتجع كابو نيغرو الواقع على قمة
التل وجهة مثالية لقضاء عطلة مريحة
على طول البحر األبيض املتوسط.
فاملباني البيضاء اجلميلة واحلدائق
املزهرة جتعل احملطة نقطة جذب للسياح
إلى جانب شواطئها الرملية الرقيقة
وأنشطة ركوب اخليل .ثم إن النادي
امللكي للغولف املصمم طبقا للتقاليد
البريطانية األصيلة هو واحد من أعرق
مالعب الكولف في املغرب إذ يتوفر على
ثمانية عشرة حفرة تترامى على أطراف
غابة ذات الغطاء النباتي املتوسطي.

امليناء الترفيهي

تعرف مارتيل مبيناء الصيد ،الذي كان
سابقا مخبأ للقراصنة .ونظرا لقربها

من تطوان فإن مرتيل أصبحت مبنازلها
البيضاء والزرقاء منتجعا ذو إقبال كبير
إذ تتواجد العديد من املطاعم واملقاهي
على خط الكورنيش حيث الكل يستمتع
بالتجول.
مارينا سمير وهو ميناء ترفيهي فاخر
وحديث جدا في قلب موقع متميز،
يواجه منطقة البحر األبيض املتوسط
ويستضيف أكبر اليخوت ويضم أكثر
من  450مرسى للمراكب .وبالقرب
من منتجع مارينا سمير جند منتجعات
شاطئية أخرى مثل كابيال ،قصر الرمال
والريستنكا ...
ميناء الصيد في املضيق

بني الراحة والنشاط
يضم ساحل تطوان العديد من األنشطة
التي جتمع بني الراحة واالكتشاف .هذه
الشواطئ تسحر كل من يسعى للسكينة
والهدوء حيث ميكنك االستمتاع باجلمال
الطبيعي للبحر األبيض املتوسط بعيدا
عن صخب املدينة ،وبإيقاع أسرع في
املنتجعات الكبيرة.

نادي الكولف كابو نيغرو

وإذا كنت من األشخاص الرياضيني،
فيمكنك االختيار بني التزلج على املاء،
وركوب األمواج والقوارب والصيد الكبير
أو التقليدي ،ورياضة التجديف والتزحلق
على األمواج.

وملزيد من املغامرة ،فإن خليج املنطقة
هو جنة لرياضة الغطس مبا يعج به من
احليوانات والنباتات البحرية (الشعب
املرجانية ،الطحالب البحرية ،وأنواع
مختلفة من األسماك .)...تتوفر مارينا
سمير على مركزين للغوص يقومان
مبرافقتك جلعل عطلتك ال تنسى.
ولعشاق الصيد فإن السمان والبط
البري واحلجل وغيرها من احليوانات تكثر
في موسم الصيد كما سيكون لعشاق
للتمتع
موعد
واملتنزهني
الطبيعة
باملناظر الطبيعية اخلالبة في منطقة
الريف املغربي.
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املنطقة
على الطريق نحو الريف
إذا كانت تطوان قبلة لعشاق الفن
والثقافة ،فإن الريف من وراءها يتميز
بسحر إضافي :إذ أن الريف هو مملكة
البراري حيث اجلبال والوديان والغابات.
خذ نفَسك فهذا هو املكان املثالي
لعشاق الطبيعة.
فمن واد الو إلى مرتيل مرورا بأصيلة،
يقدم الساحل مناظر خالبة من الريف
املمتد في البحر األبيض املتوسط.
طبيعة جميلة وعذراء متثل الرئة اخلضراء
ملنطقة تطوان.

امرأة من شفشاون

شفشاون  ،املدينة الزرقاء
ال ميكنك الذهاب إلى تطوان دون زيارة
شفشاون .اسمها يعني باألمازيغية
الريفية «القرون» بسبب قمم اجلبال
التي تهيمن وحتيط باملدينة .استقبلت
شفشاون الالجئني املسلمني بعد سقوط
غرناطة .وتضم مدينة شفشاون ما

يقرب عن عشرين من املساجد واملزارات
مما يجعلها تتنفس جوا من الهدوء
العميق .بنى سكانها اجلدد منازلهم
الزرقاء والبيضاء ذات األبواب الصغيرة
على الباحات األندلسية .سحر املدينة
يأتي كذلك من األزقة حيث أنه ميكنك
أن تضيع طريقك في الوهلة األولى لكن
دائما ما ستجدها في نهاية املطاف .ومن
اجلميل أيضا املشي في الشوارع املرصوفة
باحلصى واالتكاء حتت ظل أشجار التني
مع شرب الشاي بالنعناع .وبالقرب من
هنا توجد القصبة التي بنيت في القرن
السابع عشر في عهد موالي إسماعيل
للدفاع عن املدينة من الغزاة .القصبة
اآلن تضم حدائق أندلسية رائعة ومتحف
صغير ميكنك اإلطالع من خالله على
الفخار الريفي واألزياء اإلقليمية واآلالت
املوسيقية و الصناديق اخلشبية التي
تستعمل في يوم الزفاف.

زقاق في مدينة شفشاون

شفشاون تراث ثقافي وروحي
لقد أدرجت مدينة شفشاون في التراث اإلنساني الثقافي الروحي من قبل
اليونسكو سنة  .2010كما أنها منوذج للنظام الغذائي املتوسطي مبا
تكتسبه من زيت الزيتون واحلبوب والفواكه واخلضراوات الطازجة أو املجففة
 ،ونسبة صغيرة من األسماك ومنتجات األلبان واللحوم  ،وكثير من البهارات
والتوابل) .منبع رأس املاء ،الذي ينحدر من اجلبل تشكل منظرا منعشا وفي
أسفل اجلبل ال يزال مغسلني للثياب يستخدمان من قبل سكان املنطقة
لغسل مالبسهم .وتشكل مخازن احلبوب بالقلعة أيضا موقعا تاريخي ال
بد من زيارته.
قصبة شفشاون
شفشاون
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خصائص املنطقة
شفشاون األرض املضيافة للسياحة
تعتبر منطقة شفشاون من املناطق
الرائدة في املغرب في احلفاظ على البيئة
والتنمية املستدامة واملسئولة« .أرض
السياحية املضيافة» ساعدت في تطوير
املناطق الريفية في املنطقة من خالل
طرق متنح فرصة للقاء الناس و التعرف
على طريقتهم في احلياة خارج النطاق
املعروف.

قرد املكاك باملغرب

احملمية الوطنية تلسمتان
تقدم احلديقة الوطنية تلسمتان مشاهد
من نوعية نادرة حيث الصخور والغابات
واآلفاق الواسعة واألودية العميقة التي
تتجمع عن قرب .احلديقة حتتوي على
أكثر من  1380نوع من النباتات  ،مبا
في ذلك العديد من األنواع التي تستوطن
املغرب مثل التنوب  ،والصنوبر ...ما
يشكل نظاما عامليا بيئيا فريدا تهدده آفة

االندثار في يومنا هذا  .كما تشكل هذه
احملمية البرية الغنية ملجأ اختياريا ألكثر
من خمسة وثالثني نوعا من الثدييات،
وأشهرها قردة املكاك التي تتردد على
العديد من الكهوف املنتشرة في اجلبال
 ،وهناك أيضا النسر الذهبي أو الصقر.
من «قنطرة ربي» إلى أقشور
يوجد في املنطقة قوس من التشكالت
اجليولوجية الطبيعية تثير اإلعجاب
منحوتة في الصخور احلمراء ،تطل قنطرة
ربي على مياه بلورية صافية لواد فردا.
ميكنك أيضا زيارة شالالت الشرفات وهو
مكان حيث الهدوء يتداخل مع النغامات
التي تصنعها مياه من الشالالت.

أقشور

السياحة البيئية والرحالت
تقدم منطقة شفشاون مجموعة من
األنشطة مثل الرحالت ،واملشي وتسلق
اجلبال والصيد البري وصيد األسماك.
وهناك شبكة من املآوي الريفية يديرها
قنطرة ربي في أقشور

احملمية الوطنية تلسمتان

السكان احملليون ،ومسارات للمشي
ومأطرين يعرفون جيدا البيئة الطبيعية
والتقاليد احمللية  :فكل شيء قد مت
جتهيزه لتسهيل إقامتك.
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خصائص املنطقة

فخار واد الو

من واد الو إلى الكتل الصخرية بوقوياس
تتميز املنطقة مبناظر طبيعية خالبة عند
النزول إلى الساحل وفي طريق واد الو
وعلى طول اجلبال اجلرداء والوديان
الضيقة الساحرة التي تخف في مصب
واد الو حيث الشواطئ واخللجان السرية.
واد الو هي قرية صغيرة على الطريق
ترغا حيث ميكنك الوقوف واالستمتاع
بحسن ضيافة السكان احملليني .ففي
الصباح املبكر يجلب املزارعون منتجاتهم
الطازجة (التني واجلنب والبيض)....
وعلى حافة البحر بالقرب من القوارب
سيكون لعشاق السمك موعد لالختيار بني
مجموعة كبيرة من أنواع السمك .تقع ترغا
شرق واد الو ومتتد على كتلتني صخريتني
كبيرتني على واحد منها توجد بقايا قلعة
يعود تاريخها إلى القرن اخلامس عشر.
وأسفل جبل أبيض يقع ميناء صيد صغير
«اجلبهة» و هو مكان يستحق الزيارة.
وفي االجتاه الشمالي الشرقي ،جند كاال

إيريس وهو موقع رائع على البحر مع
شواطئ الرمال الناعمة واحلصى .وعلى
بعد بضعة كيلومترات يوجد شاطئ
توريس .وتوفر املناطق النائية من كاال
إيريس مجاال رائعا للمشي عبر الغابات
اجلميلة من األرز والصنوبر.
أما مدينة احلسيمة فاسمها أتي من
اخلزامى ،وهي نبتة زرعت على نطاق
واسع في منطقة الريف الوسطى .وذلك
بفضل موقعها اجلغرافي ،فاحلسيمة
تتمتع مبناخ لطيف و تتعايش بانسجام
في اجلبل ومنطقة البحر وهي موطن
لعدد وافر من اخللجان والشواطئ ذات
مساحات شاسعة من املياه الهادئة
والنقية تشجع على الرياضات املائية و
األنشطة الترفيهية املختلفة.
وباإلضافة إلى الشاطئ ،فمن املستحسن

املاء الشفاف في سواحل احلسيمة

القيام بجولة في مختلف التعاونيات في
املنطقة ملا تعرف من تنوع في منتجاتها
احمللية مثل النباتات الطبية والعطرية
والعسل والفخار وكل ما هو تقليدي من
صناعة للسالل وغير ذلك.

دولفني البحر األبيض املتوسط

شاطئ واد الو

احملمية الوطنية للحسيمة
تغطي احملمية الوطنية للحسيمة جزءا
من أرض الكتلة صخرية بوقايس ذات
املنحدرات الشاهقة و تضم أيضا جزءا
يقع في البحر.
تتميز مياهها البلورية بصفاء استثنائي

مما يعزز الثروة البحرية الرائعة حيث
يوجد في احملمية في آن واحد ثالثة أنواع
من الدالفني :الدلفني العادي ،والدلفني
األزرق واألبيض والدالفني الكبيرة،
وهو أمر الفت في منطقة البحر األبيض
املتوسط .كما تتوفر احملمية على مصلحة
خاصة في علم الطيور إذ مت احتساب 69
نوعا من الطيور ،وتعد احملمية واحدة من
أكبر التجمعات في العالم لطائر العقاب.
كما أنها موطن لسالالت نادرة مثل فقمة
«شيخ البحر» ونورس أدوين.
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معلومات وعناوين مفيدة
معلومات عملية

عناوين وروابط مفيدة

جواز سفر ساري املفعول بالنسبة إلقامة تقل
مدتها عن  90يوم.
وتكفي بطاقة الهوية ،حسب البلدان إذا كان
السفر تنظمه وكالة لألسفار ملجموعة تفوق 8
أشخاص .وحتتاج بعض اجلنسيات إلى تأشيرة
الدخول ،وميكن طلب املعلومات لدى الهيئات
الدبلوماسية والقنصليات املغربية في بلدكم .ال
يطلب إجراء أي تلقيح للدخول للمغرب .إذا كنت
مرفوقا بحيوانك األليف فيجب أن حتضر معك
شهادة تثبت عدم إصابته بداء السعر ألقل من
 6أشهر.

املندوبية اجلهوية للسياحة
 ،30شارع محمد اخلامس،صندوق البريد
 62تطوان.
الهاتف05 39 96 19 15 :
الفاكس05 39 96 19 14 :

إجراءا ت الدخول:

الصرف:

املجلس اجلهوي للسياحة
طنجة تطوان
زنقة العشاق حديقة بوكس طنجة
الهاتف05 39 94 93 95 :
الفاكس05 39 94 95 39 :
crttangertetuan@yahoo.fr

العملة املغربية هي الدرهم وتنقسم إلى 100
سنتيمات .يجب إجراء صرف العمالت لدى األبناك
أو املؤسسات املعتمدة.

املطار:
مطار تطوان سانية الرمل.
مركز االتصال080 1000 224 :

يعتمد املغرب ،الذي يقع في املنطقة الزمنية
جرينيتش ،توقيت جرينيتش املتوسط .

الكولف امللكي لكابو.
الهاتف05 39 97 81 41 :
www.golfdumaroc.com

املنطقة الزمنية:

معلومات هاتفية

الشرطة 19
املطافئ 150
االستعالمات 160
اإلسعاف الطرقي 177

األحوال اجلوية :
مكتب الصرف :

www.meteoma.net
www.oc.gov.ma

اجلدول الزمني للفعاليات
مارس  :املهرجان السنمائي الدولي للبحر األبيض
املتوسط
يوليوز  :مهرجان صوت النساء

ملزيد من املعلومات زوروا موقعwww.visitmorocco.com :

املكتب الوطني املغربي للسياحة
www.visitmorocco.com

