




الى اللقاء في السفر املقبل
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غابة السنديان االفريقي:غابة من شجرالسنديان.
:مختبئ /متواري عن األنظار. خفِيّ

محمر:لون مييل الى اإلحمرار.

صفصاف:شجرة يصل طولها 20 م لهل جدع سميك و قائم و له عدة أغصان و ينمو 
عادة بجانب األودية.

بالنسبة  أهميته  لكون  حدد  طبيعي  موقع ذو أهمية حيوية و بيئية (سيب): مجال 
احلماية  أشكال  من  شكل  حتت  تصنيفه  اجل  من  باملغرب  الثقافي  و  احليوي  للتنوع 

الطبيعية.

مغارة باطنية:مكان فارغ في باطن األرض يفتح إلى سطحها عبر بئر أو مسار عمودي.
احلقب الزمني الثالث:فترة متتد منذ 65 مليون سنة إلى حد 2 مليون سنة و يتميز بظهور 

الثدييات.

حمامات:مكان عمومي لإلستحمام في فترة الرومان القدمي.

ساحة:فضاء منبسط يحتوي على مدرج بشكل منحدر في اجلبل.

وحماية  الوفاء  قسم  احلاكم  بها  يقسم  التي  و  قوة  و  هيمنة  التشريف:األكثر  برج 
القلعة.

حاليا  لكنها  املتوسط,  األبيض  بالبحر  متواجدة  السالحف  من  سلحفاة مغفلة:نوع 
مهددة باإلنقراض.

ثالثية,  مجموعة  في  اإلاله  جمع  عاديا  كان  الرومانية  الديانة  الكابيتولي:في  التالوت 
ألن  كابتولينة  ميترفة.تسمى  و  خونو,  جوبتر,  اآللهة:  يجمع  الذي  املشهور  الثالوث 

معبدهم يوجد بكابيتوليوبروما.

شاسع:موجود على مساحة كبيرة.

فِقري:حيوان يتوفر على عمود فقري.

وديعة اثارية:مكان يوجد فيه عدد كبير من بقايا عظام احليوانات مستحثة.

سرس شائك:نوع من األحراش له ثمار رطبة صغيرة ذات لون أحمر جذاب.له خصائص 
طبية.

[ ملحوظة: كل األسماء املكتوبة بالالتنية و بخط منحني تشير إلى الكائنات 
ذلك  عن  بدال  فأشير  الفصحى  بالعربية  أسمائها  على  نتوفر  لم  التي  احلية 

باسمائها العلمية املتداولة عامليا.]
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مسجد:البناية التي ميارس فيها املسلمني مراسمهم الدينية.
منارة:انظر "منارة"(6)

حِداة:طائر جارح بريش أسود و محمر. يهاجر في مجموعات لذا ميكن مشاهدة عدد 
كبير منها ينتظر في منطقة املضيق.

أشكال مخطوطة:مخطوطات يدوية.

مستعرب:شخص مسيحي من اجملتمع اإلسباني عاش حتت قانون إسالمي في اسبانيا 
اإلسالمية إلى حدود أواخر القرن11 .

مولد:مسيحي اعتنق اإلسالم و عاش مع املسلمني  خالل احلكم العربي في اسباني.

الفينيقيون  يستعمله  كان  حلزوني  شكل  على  الرخويات  مورِكس:من  حلزون 
الستخراج ملون أرجواني من أجل صباغة األثواب.

بنو زيري:منسوب إلى مملكة غرناطة ما بني القرن 13 و 15 ميالدي.
احلجري احلديث:فترة من التاريخ القدمي تتميز ببداية الفالحة و الرعي و كذا صناعة 

األدوات احلجرية املصقولة.

نو بلوس اولترا:يروى عن األسطورات بأن هذه اجلملة كانت مكتوبة على أعمدة هرقل 
ليشير إلى البحارين بأنهم وصلوا إلى حدود العالم.

اكوري:مدينة رومانية توجد بها حاليا سالطو دي المور بالقرب من قرية أوبريكي.

في  املتوفرة  العميقة  الضيقة  الوديان  في  متواجدة  األحراش  من  وردي:موع  خلنج 
املتنزه الطبيعي الكرنك.ميكن التعرف عليه بوروده الكبيرة الوردية.

قارت:حيوانات تتغذى على النبات و احليوانات.
أسالفنا  2,5 مليون سنة حني ظهور  منذ  تبدأ  القدمي  التاريخ  من  قدمي:فترو  حجري 

األوائل(homo) لصنف اإلنسان و امتد إلى غضون 8 مليون سنة من اآلن.حيث يبدأ 
العهد احلجري  احلديث. ينقسم عادة إلى القسم األسفل و املتوسط و األعلى حيث 

هذا األخير يتميز بظهور الرسومات الصخرية.

بقاياها  من  انطالقا  املنقرضة  احلية  الكائنات  دراسة  املستحثاث:علم  علم 
املستحثة.

ملني   230 و  سنة  مليون   570 بني  املمتدة  اجليولوجية  القدمي:احلقبة  احلياة  عهد 
سنة.

رعوي:خاص و مميز للرعاة.

فوانة:نبات عشبي له ورود كبيرة وحيدة ذات لون أبيض ,أحمر و أصفر.

تنوب االسكالرطة:تنوب يوجد املنتزه  الطبيعي الثلوج عمره بني 350 و 55 سنة و 
طوله 26 م و عرضه 5 أمتار. و تغطي أغصانه  200 متر مربع . في 23 نونبر 2001 

صنف كمعلمة أثرية طبيعية من طرف احلكومة  املستقلة لألندلس.

االبريات:انظر "ابرية".
و  القدمي  التاريخ  فترة  في  ما  بلون  املرسومة  لألشكال  الصخرية:يرمز  رسومات 

املوجودة فوق الصخور و الكهوف.

الطحالب اجملهرية:مجموعة من أنواع الكائنات احلية  النباتية و احليوانية اجملهرية 
يطفون و يتحركون في مياه عذبة و ماحلة.

طابق بازيليكي:ذات ثالث فضاءات أو أكثر.

التاريخ القدمي:فترة من احلياة البشرية قبل أي مخطوط و يعرف فقط ببعض البقايا 
كبنايات و أدوات و عظام اإلنسان أو حيوان.
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القرن 1 قبل امليالد و القرن 1 ميالدي.

معمل التمليح:معمل كان يصنع فيه قدميا  خاصة القرطاجيني و الرومان ميلحان 
تصنع  آنذاك  استهالكها.كانت  و  بيعها  أجل  من  أعمدة  شكل  على  األسماك 

منتوجات أخرى كالصلصة املعروفة "غاروم".

نحام وردي:طائر ذو منقار و عنق و أطراف طويلة جدا. ريش عنقه و صدره و بطنه 
أبيض بينما ريش رأسه و بطنه و ذيله  و خلف جناحيه و أطرافه و اجلزء األعلى من 

منقاره وردي أو أحمر قان.

للحقبة  أي كائن حي  بوجود  "وطئة" توحي  أو  ,أثر  , بقايا  احفورية:يطلق بصمة 
اجليولوجية احلالية.

دردار:شجرة ذات جدع سميك و علو بني 25 و30 متر و قشرة رمادية.

و  الرومانية  الذي كانت حتمله مدينة  كادس منذ عهد اإلمبراطورية  قادس:االسم 
الذي كان  في الفينيقيني اسم"كادير".

غيطة:أداة موسيقية هوائية تشبه الناي و الغيطة و طولها يناهز 40 سم.

غاروم:صلصة تنتج في معامل متليح أسماك التون في عهد الرومان. تكمن في عجن 
أحشاء األسماك.كان يعتبر منتوجا ثمينا  و يقدر خاصة من لدن األغنياء.

كولوا:اسم السفن التي كان ميلكها الفينيقيون.

خريون:حسب ما تروي األسطورة اإلغريقية كان عمالقا يعيش بقادس كان يكسب 
عددا كبيرا من  املاشية فسرقه لها هرقل لكن هذا األخير قتل األول حني أراد اإلنتقام 

من عملية السرقة.

أو مجموعة من  نوع  أو  املناسبة لعيش كائن حي  الظروف  فيه  توفر  موطن:مكان 

الكائنات احلية النباتية أو احليوانية.

حريرة:حساء منوذجي مغربي يحضر باخلضر و حلم البقر و التوابل كالفلفل األسود و 
الزجنبيل.

معمل حجري:أداة مصنوعة من احلجر خالل التاريخ القدمي.

منيع:ما الميكن أخذه أو االستيالء عليه بواسطة السالح.

ال فقري:حيوان ال يتوفر على العمود الفقري كالديدان.

ايسيس:آلهة مصرية إلى الوالدة و األمومة جيء بعبادتها إلى شبه اجلزيرة اإليبرية 
على يد الرومان.

زخرفة:تزيني هندسي عن طريق مجموعة من الروابط.
السيلبولة:مدينة رومانية متواجدة مبزرعة لإلفيخو بالقرب من مدينة قادس.

الشرقي:اإلسم املتداول للرياح التي تهب من الشرق .غالبا ما تكون قوية في مدينة 
قادس.

التزويد  ساحة  كثيرا  يشبهون  الرومان  عهد  في  األسواق  اسم  هو  ماسيلوم:هذا 
باألسواق احلالية.

حرف اجللد:حرفة تقليدية متخصصة في صنع رداء أو أثاث من اجللد.

مدينة:اجلناح القدمي ملدينة عربية.

مريني:بنو مرين أو املرينيني هم الساللة من شمال افريقية التي ظهرت بعد سقوط 
االمبراطورية املوحدية و حكم جزءا كبيرا من املغرب الكبير ما بني 1268 و 1470 و 

كذا دزء من قادس احلالية و اجلزيرة اخلضراء.
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ذوي األنياب:عائالت من الثدييات الالحمة ذات خمس أصابع في األطراف األمامية و أربع 
ف األطراف اخللفية كالكالب و الذئاب.

فحام:الشخص الذي يصنع أو يتاجر في الفحم اخلشبي.

حوتيات:مجموعة من الثدييات السمكية و البحرية التي حتتوي على فتحتا األنف في 
أعلى الرأس يتنفس الهواء من خاللهما. يتكتف في بعض األحيان زفيره ويتطاير في 
الهواء على شكل نافورة.أطرافهم األمامية على شكل زعانف و في مؤخرة جسمهم 

توجد زعنفة ذيلية واحدة أفقية.

ابن عرس:ثديي الحم يبلغ طوله 25 سم له رأس صغير و أطراف قصيرة و لون شعره 
جوانبه بني محمر و في األسفل لونه أبيض.

الصخور  من  مختلفة  أنواع  من  مجموعة  من  متكون  الصخور  من  متجمع:نوع 
ملتصقة مع شيء من الرمل.

ابرية:هي نوع من األشجار و األحراش ذات أوراق دائمة  و على  شكل إبر أو على شكل 
قشر, كل من شكل الشجرة وفاكهتها مخروطي و ذات بذور مخفية مثل الصنوبر.

كيس شبكي:كيس على شكل شبكة للصيد حتتوي أطرافها  عدة معدات للصيد 
من بينها املضربة.

إلى  السيلولوز  من  غشائها  مكون  حتول  خاليا  من  يتكون  نباتي  الفلني:نسيج 
الفلني.يوجد هذا النسيج بخارج اجلدع و األغصان و اجلدور على شكل أوراق رقيقة ميكن 

أن يبلغ سمكها عدة سنتميترات هو حال الكرنك.

غراب البحر:طائر ذو حجم يقارب حجم اإلوز بريش رمادي اللون على جسمه و أبيض 
حول عنقه و أسود في باقي اجلسم.له أطراف قصيرة و منقار طويل.يسبح و يطير 

جيدا يعيش على السواحل.

الوسط  إلى  خرجاتنا  خالل  نالحظها  التي  األشياء  لتدوين  ميدانية:مذكرة  مذكرة 

الطبيعي املتعلقة مبواضيع مختلفة.

مرعى:منبسطات توجد بها أشجار قليلة و متفرقة نتيجة قطع األشجار من أجل 
توفير أراضي لرعي املاشية.

مفترس:الذي يصطاد حيوانات حية ليتغذى عليها ليعيش.

تل رملي:تراكم الرمل بفعل الرياح ميكن تواجده بالشواطئ و الصحاري.

حقبة البرونز:فترة ما بني 2000و 1000 ما قبل امليالد تقريبا. تعرف بهذا اإلسم ألنها 
احلقبة التي ظهر فيها ألول مرة أدوات من هذا املعدن. في شرق األندلس عرفت هذه 

احلقبة ثقافة معروفة : اإلغريقية.

حقبة النحاس:فترة زمنية ما بني 3000و 5000 قبل امليالد تقريبا و تتميز بظهور 
أدوات من النحاس و كذلك باملقابر املعلمة صخور ضخمة على شكل مناظد حجرية.

متوطن:خاصة و حصرية لبعض األماكن أو املناطق.

فإلنه  للجغرافيني  بالنسبة  صغير.  شاطئ  إليأي  لإلشارة  املرادف  خليج:يستعمل 
مدخل للماء أصغر من اخلليج.

حقبة جليدية:حقبة طويلة عرفت بانخفاض درجة احلرارة على صعيد مناخ الكرة 
هذه  .دامت  القطبني  من  القاري  اجلليد  زحف  شكل  على  توسع  عنه  األرضية,ناجتا 

الفترة مليونني ونصف املليون سنة إلى غاية 10.000 سنة قبل اآلن.

وزّال:نوع من األحراش ذات أغصان و أشواك كثيرة و ميكن أن يبلع ارتفاعه مترين.

ابواغ:خاليا تكاثرية تنتجها بعض النباتات كالفطريات و الطحالب و السراخس.

بني  عاش  و  "جغرافيا"  بعمله  أساسا  معروف  إغريقي  مؤرخ  و  اسطربون:جغرافي 
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معطف:رداء قليل السمك

طني مبلل:خليط من الطني و التنب, يحضر على شكل مكعبات مجففة في الهواء 
و تستعمل في بناء اجلدران و األسوار.

القرون  خالل  اإلسالمي  احلكم  حتت  كانت  التي  احلالية  اسبانيا  في  األندلس:بالد 
الوسطى.

مغث:شجرة نافضة األوراق متوسطة الطول و متيز ضفاف األودية

املضربة:شبكة أو مجموعة من الشبكات لصيد التون.

املنارة:صومعة املسجد, برج عال قليل السمك, من فوقه ينادي املؤذن للصالة.

املنيا:بساتني أو حدائق مغلقة كانت تهيئ في القرون الوسطى بجوار او بداخل املنازل 
الكبيرة و القصور.

أندلسي:منتسب لألندلس.

االرستقراطية:طبقة اجتماعية نبيلة في أمة أو إقليم.

التوريق:نوع من التزيني العربي بواسطة األوراق.

إلى  إفريقيا من املغرب  2400 كلم متتد في شمال  أطلس:سلسلة جبلية طولها 
تونس عبر اجلزائر.

اإلنتاج  على  .يعتمد  مواد  استيراد  إلى  يحتاج  ال  اقتصادي  الذاتي:نظام  التسيير 
الذاتي.

طيور مهاجرة:طيور تسافر كل عام في فصلني الربيع و اخلريف من موطن التكاثر ثم 
يعودون إليه في أحد الفصلني اآلخرين.

طيور مائية:مجموعة متنوعة من الطيور حتط غالبا في املناطق الرطبة الشاطئية 
كمصب الوديان و البحيرات الشاطئية.

الطيور  أنواع  مجموع  نصف  تشكل  الطيور  من  كبيرة  مغردة:مجموعة  طيور 
كلها.تدعى كذلك الطيور املعلقة.

كواسر/ طيور جارحة:هي طيور تصطاد فرائسها لتتعذى عليها مستغلة مناقيرها 
بينما  الفرائس  على  السيطرة  من  كذلك  متكنهم  األخيرة  احلادة.هذه  مخالبها  و 

ميكنهم املنقار املنحني من انتشال اللحم.

افيينو:كان روفوفستو افيينو شاعرا التينيا  في القرن الرابع امليالدي و مؤلف العمل 
حول اسبانيا"Ora maritima " و الذي يحتفظ فقط ببعض أجزاء منه.

فيها  تتم  التي  اإلدارية  البناية  هي  كانت  الرومانية  االمبراطورية  بازيليك:في عهد 
هذا  استعمل  املسيحية  حلول  مع  فضاءات.   3 على  حتتوي  بكونها  العدالة.تتميز 

االسم للكنائس التي لها نفس الشكل.

ضد  ل:إتروسكان  كحلفاء  القرطاجيني  بني  البحر  عرض  في  العالية:قتال  معركة 
أجل  من  جزيرة كوؤسيكا  غرب   املتواجدة  حاليا)  العالية(آلريا  أهل  من  اإلغريقيني 

مراقبة غرب تابحر األبيض املتوسط.

بربرية:أو شاطئ بربري هو اللفظ الذي استعمله األوربيون بني القرن 16 و 19 لإلشارة 
إلى شواطئ املغرب و اجلزائر,تونس و ليبيا.

غابة خالصة:الغابة املكونة في معظمها أو فقط من نوع واحد من األشجار.

نسر:طائر جارح ذو حجم كبير يتغذى على احليوانات امليتة أو اجلثث.

املاء  بفعل  بسهولة  الغالب.تنحت  في  أبيض  لون  ذات  الصخور  من  كلس:عائلة 
مكونة مغارات و وديان باطنية حتت األرض.

C



مـعـجـم الـمفـردات



ألقربائي  ألحكي  عديدة  أياما  قضيت 
كل ما حدث لي. هم حكوا لي كذلك 

عدة قصص بالتفصيل و برقة.
كان أبي فخور بي و شرح لي بان نفس 
كررته  ولو  جديدا  لي  سيبدو  السفر 
املنظر  األماكن.  نفس  من  مرات  عدة 
حلظة  وكل  يوم  كل  يتغير  اخلالب 
الكائنات  كل  مع  التفاعالت  بسبب 
التي نلتقي بها. كل مرة نلتقي فيها 
فوق  نقف  أو  بإنسان  أو  اخر  بلقالق 
شجرة ما تغنينا بأشياء جديدة جتعل 

من أسفارنا مميزة و غير مكررة.
هل فهمت يا مسافر؟ سألتني أمي بعد 

ما سمعت منتبهة.
ال  الهدف  بان  فهمت  وأخيرا  أمي.  اجل 
يوجد في آخر املطاف و لكن على طول 
مع  فيها  حتدثت  حلظة  كل  الطريق. 
صديق، كل غروب شمس شاهدته، كل 
هدية  و  هدفا  كانت  حلظة  كل  حتليق، 

كذلك.
ابتداء من اآلن أعدك بان استمتع كما لو 

مصوبا  و  هدفا  تشكل  حلظة  كل  أن 
واعيا  و  كاجلمل  األمام  إلى  دائما  نظري 
مبثابة  يكون  أعيشه سوف  يوم  بأن كل 

األول ملا تبقى من حياتي.
في  الدروس  أهم  تعلمت  لقد  مسافر، 
بان  كذلك  تتعلم  أن  أريدك  حياتك. 
في  سواء  جميل  السماء  في  التحليق 
أو في اجتاه اجلنوب. يجب  اجتاه الشمال 
العواطف  تدرك  كيف  تعرف  أن  عليك 

التي تنبع من كلتا الضفتني.

النهاية ... أْم البداية
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منبع رأس املاء

إن أهمية املاء و وجوده في أزقة شفشاون من احملتمل 
أنه عنصر موروث كذلك من الثقافة األندلسية التي 
تعتبر املاء مرادف احلياة و أساس احلياة في املدينة. في 
شفشاون بالتحديد احلديث عن املاء يعني احلديث عن 
منبع املاء: رأس املاء. ففي هذا املكان ميكن مشاهدة 

مظاهر احلياة اليومية للساكنة كولوج النساء 

للمغاسل منتظرين دورهم بانتظام. من جهة أخرى 
استغالله  في  واضحا  يبدو  للحياة  كمصدر  املاء 
كمصدر للطاقة في مطاحن احلبوب خاصة القمح. 
جتدر اإلشارة للعدد الكبير من املنابع على طول األزقة 
و  البساتني  إلى  املاء  حتمل  التي  السواقي  كذا  و 

احلدائق.

أنا ذاهب إلى هناك.
فصاحت البومة يائسة و محركة رأسها قائلة:

انك أحمق!
كانت هذه الليلة أطول من تلك التي قضيت في الواد الضيق.

أكِن  التي  باحملبة  و  بالنجوم  الصباح. انطلقت طائرا مستعينا  لم اصبر حتى 
لليلى واسمها املسمى على الليل و وصلت إلى "قنطرة اهللا".في فجر صباح 

الغد.
املقبلة  اجلهة  من  يانعة  شجيرة  فوق  نازلة  كانت  و  كذلك  تنم  لم  ليلى 
صعبة  املشاعر  كانت  اجتاهي.  في  قفزَت  و  فرأتني  رأسها  رفعت  للقنطرة. 

الوصف.
تعرفت على  امللغزة. فخالل سفري  أمي  احلني فهمت معنى كلمات  ذلك  في 
أصدقاء و أماكن لن أنساها أبدا و ستصبح جزءا من حياتي و األهم من ذلك 

تعرفت على ليلى رفيقة السفر التي لن افترق عنها أبدا.
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أهال بك يا بومة هل تتذكرينني؟ أنا مسافر من لقالق سلسلة جبال 
قادس. هل رأيت مجموعتي؟

بالطبع أتذكرك يا مسافر و أخبرك بان جلهم متكنوا من العبور، كانت 
هناك خسائر قليلة في األرواح.

فسألته: أين يتواجدون و ماذا حدث لهم؟
رأيت كل ما حدث. عندما هبت الريح الشرقية كوّنوا مجموعة على 

شكل سهم و حافظوا على نفس السرعة.
لقالق عجوز واحدة فقط لم يتمكن من حتمل نفس اإليقاع فسقط في 
البحر وآخر كذلك كان على وشك الوقوع محاوال إنقاذ األول، كانتا من 

لقالق أطالل بوباسطرو.
فسالت مغموما: أسقطتا معا؟ الشابة الصغيرة؟ أ هي بخير؟

فأجابتني البومة: اجل أنها بخير. متوضع أبوك بينها وبني سطح البحر 
وأنقذ حياتها. من ثمة تبنوها و ال تفترق من مجموعتك.

و اآلن أين هم؟
إنهم بالقرب من "قنطرة اهللا" في اجتاه الشمال.

"قنطرة اهللا" 

تقنية و تشكيلية أضافت غنى للحرف.
فبشفشاون  حتديدا ميكننا إيجاد حرفيني تقليديني 
مثال في النسيج و اجللد و اخلشب و تلوينه و الذهب 
البوادي  في  باألحرى  متارس  األخيرة  الزليج.هذه  و 
اجملاورة ملدينة شفشاون التي تبقى املركز الرئيسي 

للتوزيع و البيع.

احلرف التقليدية
حتيي  و  حتافظ  شفشاون  ساكنة  الزالت 
التي  التقليدية  احلرف  من  كبير  عدد 
إنها  اقتصادها.  في  هام  بشكل  تساهم 
و  كبيرة  سمعة  ذات  تقليدية  أعمال 
على  محافظة  تناقش  ال  شخصية 
املتوارثة من جيل آلخر  وعاملني  التقنيات 
جتديدات  إدخال  على  القرون  طول  على 



لكي اندمج فيها أكثر. حينها فقدت اخلوف من الناس وتابعت التحليق فوق 
املدينة. فكانت الروائح التي تفوح منها زكية و قوية... شممت رائحة القرفة 

و الزهر و الزجنبيل أو الكمون أو كلهم معا.
اجتهت من وسط املدينة إلى املغسل العمومي فشاهدت مجرى ماء غزير ينبع 

من بني شق في صخرة. أحواض صغيرة مرتبة على طول اجملرى.
بجانبهن  و  عملهم  ينجزن  بينما  يغنني  امللون  بردائهن  املزينة  النساء  كانت 
فجأة  منعشا.  و  لطيفا  مشهد  كان  يتسابقون.  و  يقفزون  الصبيان 
سمعت اآلذان يدعو الناس للصالة فاجتهت نحو الصخور الكلسية 
العالية التي ينبع منها املاء ألقف فوقها و أحاول رؤية الصومعة 

التي يصدر منها النداء.
و  الصوامع  بني كل  من  النداء  أبحث عن مصدر  زا  مركِ كنت 
املضيق  اجتماع  في  حدثتنا  التي  البرية  البومة  رأيت  فجأة 
شدة  من  املاء  في  اسقط  كدت  الغروب.  ظل  حتت  مختبئة 

املفاجئة.
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مدينة شفشاون

املساحة:45.000 هكتار
املراكز السكنية:

باب برد
ايونان

تاموروت
بني احمد الشرقية

منصورة
بني احمد الغربية

واد امللحة

امطار
بني رزين

بني سميح
متيوا

واوزغان
بني صالح

بني فغلوم

فيفي
دردارة

تنقوب
لغدير

بني منصور
بني بوصرة

تزكان

بريكشة
اسجن

مقريصات
عني البيضاء
قلعة بوقرة

زومي
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تركت القضاعة و البرودة التي تنبعث من املنتزه ابوهاشم بينما أمتعن في األشياء 
التي تعلمتها و رفقاء السفر الذين تعرفت عليهم.
!ْ ر نظرت إلى األسفل و ... مستحيل! تبدو قرية بِخِ

بأنها  رأيت  اقتربت  ملا  لكن  احلدودية.  رْ  بِخِ بقرية  تذكرني  مدينة  فوق  احلق  كنت 
يغطي  فيها  احلق  الذي  السماء  لون  نفس  ازرق.  لون  في  ملفوفة  بيضاء  مدينة 
قاعدة األعمدة و واجهة املنازل و في بعض األماكن حتى الرصيف. الكل يشكل 

زركشة من األلوان الالمعة و الصافية.
عدد كبير من املتاجر و الدكاكني الصغيرة و بازارات و ساحات عمومية مفروشة 
بكراسي و طاوالت يحيطون بالساحة الكبيرة التي توجد بها كذلك بناية ذات لون 
بني محمر و على شكل قلعة عسكرية. كان الناس يبدون لي من األعلى كالنمل 
من  كبيرة  شجرة  فوق  فنزلت  أشغالهم.  في  مجتهدين  اجتاه  كل  في  يسيرون 

الصنوبر البرازيلي.
كان تلوين األزقة و لباس الناس مبهر للغاية. قررت التحليق عن قرب فوق املدينة 

9. أهي نهاية السفر؟

مدينة شفشاون

جند  شفشاون  مدينة  في  اجلدابة  املشاهد  بني  من 
ازقتها الضيقة و امللتوية و منازلها املضيئة باللون األزق 
مانحا طابعا فريد للمدينة.إنها هندسة عمرانية ذات 
األندلس  من  املنفيون  معهم  جلبها  أندلسية  جدور 
بعد الغزو القشتالي ململكة غرناطة. جتدر اإلشارة إلى 
أن التلوين األزرق ال يرجع لتلك احلقبة لكنه تقليد منذ 
األبيض  اللون  يستعمل  كان  ذلك  فقبل  تقريبا,  قرن 
و  اخلشب  مادة  على  التقليديون  الصناع  عمل  فقط. 
و  فاألبواب  اجلدابة,  العناصر  من  كذلك  وهو  زخرفته 
و  مزخرفة  بأشكال  املزركشة  و  املنقوشة  النوافد 
اخلصائص  هذه  كل  مخطوطة.  أخرى  و  املورقة 
طابع  املدينة  متنح  التقليدية  الصناعة  و  العمرانية 

 انفرادي خاص بها.

 



كانت املناظر جد خالبة. اللون االخضر يغمر الكل. حلقت طويال حتى شاهدت شالال ضوضاء 
يدعوني للتوقف. نزلت فوق صخرة كلسية و استحممت. فجأة رأيت شيئا و ظننت انه سمكة 

كبيرة حتركت بسرعة كبيرة حتت املاء.
(الكرنك) فقفزت  با المنتزه الطبيعي للبلوط الفليني  الواد الضيق  إنذار، تذكرت ما حدث لي في 

بسرعة الى صخرة في األعلى و بعيدة عن مجرى املاء املتدفق بغزارة.
فوق الصخرة التي تركت أتت قضاعة جميلة و جلست مسترخية.

فسألتني: ملاذا تخاف هكذا؟
فقلت مجيبا: لو علمتي ما عشته لفهمتي معنى احتراسي.

هذا جيد. يجب على كل احد ان يكون حرسا و مسؤوال عن افعاله و في نفس الوقت ليس 
من السليم أن يعيش مرعوبا. إضافة إلى هذا لألسف كل حيوانات   المنتزه اخلطيرة انقرضت.

فسألت: من هم؟
الفهود و الضباع، أجابتني.

آه! هؤالء يخيفون حقا, أليس كذلك؟
احتراما أكثر من اخلوف. كان لهم مجالهم اخلاص و وظيفتهم اخلاصة في املتنزه، 
بغض  مهمني  أعضائها  كل  و  كبيرة  عائلة  يشكل  املتنزه  وحيش  متاما.  مثلنا 
النضر عن حجمهم او خطورتهم. ال تنسى ذلك، قالت لي قبل أن تغطس ثانية.

إجناز  من  العمال  متكن  وحادة  خاصة  أدوات  باستعمال 
و  يوزن  إزالته  بعد  محددة.  و  عميقة  شقوق 
.فبعد  جودته  باختالف  تختلف  يصنف.استعماالته  
لكي  يطبخ  ثم  أيام  ثالث  أو  يومني  يجفف  إزالته 
يكتسب خاصيتي اإلسفنجية و التمطط الضروريتني 
األكثر  األدوات  بني  من  عديدة.  منتوجات  لصنع 

استعماال و صنعا السددات الفلينية.

إزالة الفلني

جعلت   الساكنة  من  بالقرب  الكرنك  غابات  وجود 
عملية  الضفتني.  كال  في  متارس  الفلني  إزالة  عملية 
الصيف  فصل  أوائل  في  متارس  الكرنك  قشرة  إزالة 
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هذه الضرورة التي نحتاج إليها معشر اللقالق والتي تتجلى في االنصراف و العودة 
يترتب عنها في  الشمال  إلى  اجلنوب  أخرى من  وتارة  اجلنوب  إلى  الشمال  تارة من 
بعض األحيان ضياع بعض أقاربنا األعزاء. انه صعب جدا، البعض منا ال ينجح في 

إمتام الطريق.
أتفضل أن تدور كل حياتك حول صخرة كهذه؟ فهنا لن تتعرف إلى من يريد أن يقف 

و يتحدث معك.
لكن أنت هنا لن تواجه كل يوم مخاطر جديدة و لن حتتاج إلى أن جتاهد من اجل 

الوصول إلى هدف ما.
آه لو ميكن لي ذلك يا لقالقي الصغير. اظن انه لم يقل لك احد بعد بان الهدف ال 

يوجد في أخر الطريق بل على طوله.
بال، فقد سمعتها من قبل و لكن لم أمتكن بعد من فهمها. بقيت صامتا أتذكر 

والدي.
فسألته: هل رأيت لقالق أخرى تعبر من هنا؟

اجل، مروا من هنا منذ ثالثة أو أربعة أيام خمسة عشر أو عشرون لقالقا...
فقاطعته قائال: شكرا وتابعت سفري من جديد في اجتاه اجلنوب.

القرد البربري

عهد  منذ  إدخاله  مت  لكن  و  افريقيا  شمال  في  يعيش 
اليعرف بالتحديد إلى جبل طارق في شبه القارة اإلبيرية 
على  املتوفرة  و  اجلافة  الصخرية  األماكن  في  يستوطن 
أحراش. يتراوح طوله بني 37 سم 76 سم بينما طول 
الذل متغير و في بعض األحيان يفتقده أو يكون طوله 
كمثل طول جسمه. وله حمية قارتية و القردة البربرية 

تعيش في جماعات مكونة من أفراد مختلفة.
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و جبال و قرى صغيرة حتى وصلت الى غابة اخرى اراها حتت ارجلي.
قبل أن أتوغل بداخلها اتار انتباهي مشهد غريب: حمار رُبط إلى عمود من اخلشب 

يدير صخرة ضخمة فوق كتلة من الزيتون.
نزلت فوق شجرة من السنديان وحتت ظلها يجلس رجل عجوز يدعى عبداهللا يصنع 

سالل جميال ببرم قضبان من شجر الزيتون البري.
رفع احلمار رأسه و حدق بي و نهق:

ها! ماذا تفعل هناك؟
ال ادري أنا عابر فقط، فانا لقالق و يجب ان اطير في اجتاه اجلنوب. تهت عن عائلتي و 

أنا عابر البحر و أنا اآلن ابحث عنهم. هل رايتهم عابرين من هنا؟
أتشكو لي مسالة طيرانك في اجتاه اجلنوب أم ماذا؟

ال قطعا فانا ال زلت أتعلم كثيرا و أتعرف الى كثير من األصدقاء اجلدد.

متر   35 عادة  ارتفاعه  يبلغ  شجر  هو  األبربات,  من 
40 متر. يكون مبفرده غابات على  إلى  ,استثناءا يصل 
منحدرات اجلبال ما بني 1370 م و 2200 م تارة و تارة 
مختلطة مع أنواع أخرى كالتنوب و السنديان و العرعار 
و القيقب. خشب األرز خشب ثمني يقدرونه جدا الصناع 
التقليديني الذين يصنعون به أدوات موسيقية وتزينية 

كالصناديق واألثاث, وفي بعض األحيان أقالم الرصاص

شجر األرز

املنتزه الطبيعي بوهاشم
املساحة:8.000 هكتار

املراكز السكنية:
اودال

اغبالو
بني مون

معزا
كوتينا

اديوغ
بومنديل

 ادغوس
وارزيني
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غابة  سيد  برفقة  أيام  خالل  استمتعت 
من  لها  يا  رائعا.  مرشدا  كان  تلسمطان. 
حرية تستنشق في تلك الغابة الكبيرة!

من  كبيرا  عددا  القرد  السيد  لي  قدم 
احليوانات. كانوا مألوفني لدي الني كنت اعرف إخوانهم 
الذين يعيشون في الضفة األخرى. أراني نباتات عديدة من 
أشجار أرز فخمة إلى سحليات دقيقة. الكل يلفه هواء نقي 

و منعش.
و  القرد  صديقي  ودعت  الباكر  الصباح  في  و  حافلة.  اياما  كانت 

انطلقت من جديد في اجتاه اجلنوب.
و  قريب  باقربائي  اللقاء  بان  يطمئنني  فرح  بداخلي  وأنا  سفري  تابعت 
ممكن. يجب علي فقط متابعة الطيران بدون ان افقد الذاكرة. حلق فوق اودية 

8. من هناك؟   

ضريح موالي عبد السالم ابن مشيش

يوجد ضريح الولي الصالح الصوفي موالي عبد السالم 
ابن مشيش فوق جبل العالم حيث عاش ما بني سنتي 
1228 ميالدية.  1165 و  املوافق  625 هجرية  560 و 
قبر  من  مكونا  مقدسا  موقعا  املكان  هذا  يشكل 
الصالح بجانبه شجرة السنديان  مسنة و مباركة و 
مسجد  محليا  يسمونه  سقف  بدون  مسجد  كذلك 
املالئكة و منبع ماء و مسجد آخر بالقرب من الكهف 
الذي كان يعتكف فيه الصالح . كل أرض املكان املقدس 

مفروشة.
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في الصباح الباكر انطلقت طائرا في اجتاه اجلبال العالية. شعرت و كأني في منزلي. حلقت فوق غابة 
شاهداه  لو  آه!  األخرى.  الضفة  في  شاهدت  التي  تلك  من  أخصب  و  أضخم  رمبا  التنوب  شجر  من 

أصدقائي أبن عرس!كانت تنمو بني أشجار التنوب أنواع أخرى تفوح برائحة مميزة.
أبدا هذا  أرى  الفزع. لم  أقع من  تتأرجح من حتتي فكدت  األغصان  فوق شجرة فسمعت  نزلت  عندما 

احليوان من قبل.
فسالت مذعورا: من أنت؟

جميع  املكاك،  القرد  فانا  تلسمطان؟  غابة  سيد  يعرف  ال  الذي  أنت  تكون  من  فأجابني: 
حيوانات و سكان الغابة يحترمونني.
معذرة يا سيد الغابة فانا عابر فقط.

اجل اعرف اجل... كما انك جتهل من انا فتجهل اذن الشجرة التي تقف فوقها! أليس كذلك؟ فانه 
االرز الشهم.

إنها هجرتي األولى و أنها أول مرة لي في إفريقيا و تُهت عن عائلتي. أنا متأكد بان 
ابي يعرفك و يحترمك و أنا ابتداء من اليوم كذلك.

إذا كان هكذا فاسترح مطمئنا فسوف اريك كل الغابة.

متر.   2159 ارتفاعه  باملنتزه  قمة  األعلى  اجلبل  إنه 
رغم  االجتاهات.  كل  من  شكله  على  التعرف  ميكن 
اسمه الذي يوحي بانعدام الغطاء النباتي لكن توجد 
على منحدراته غطاء كثيف من أشجار التنوب و األرز 
و السنديان و الفوّانية, كل هذه األشجار و النباتات 
تختفي كلما صعدنا في اجتاه القمة و املشهد يبدو 

مميزا بالصخور العارية.

اجلبل األقرع
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تربية  في  نشاطها  تكرس  العائالت  تلك 
النحل موضوعة  النحل فيملكون خليات 
في عدة أماكن و ينتجون عدة أنواع لذيذة 
و  اجلبل  إكليل  كعسل  العسل  من 

عسل البرتقال...
الفتيات  تعيش  كذلك  املكان  هذا  في 
بشيرة  أمهم  رافقن  اللواتي  اجلميالت 

عندما كانوا يحطنب ذلك املساء.
مبساعدة  فخر  بكل  يسيران  بنازير  و  فريدة 
يكون  لم  للضيافة.  ريفي  منزل  والديهما 
إليهم  بالنسبة  الضيافة  الن  رئيس  أي  هناك 
ميزة موروثة منذ أجيال عديدة. كان جميل جدا أن 
بني  التضامن  و  الكرم  و  الكبار  كاحترام  قيما  أتعلم 

أعضاء اجملموعة. منت تلك الليلة مرتاحا.

ابن آوى و القط الوحشي

كثيرون هم الثدييات املفترسة التي ميكن مشاهدتها 
في مجال احملمية. و من بينها ابن آوى الذهبي املتميز و 
الذي  الذئب  يشبه  حيوان  هو  آوى  الوحشي.ابن  القط 
ليلي  صياد  الدافئة.إنه  املناطق  في  أنصادفه  ميكن 
وبهذه  مجموعات.  في  أو  منفردا  يصطاد  بانفراد 
من  ابتداءا  فرائسه  تتنوع  مجال  يوسع   الطريقة 
متوسط  حجم  ذات  حيوانات  إلى  الصغيرة  القوارض 
كاملاعز .فالذئب مثال ميكن أن نشعر بوجوده من خالل 
القط  سلف  هو  الذي  الوحشي  عوائه.القط  سماع 
األليف يعيش في جحور حتت األرض, و ميكن أن يتواجد 
في كل أنحاء العالم في الغابات الكثيفة و البعيدة عن 
التجمعات السكنية.هو حيوان وحيد و مراوغ و يتغذى 

على القوارض والالفقاريات و الطيور و البرمائيات.

التي تتميز بالدفء و  و  الغابة  تنمو في األماكن اخلفية من 
في  النباتات  من  النوع  هذا  وجود  يرجع  الظل.  و  الرطوبة 
الطبيعة إلى احلقب القدمية للحياة وهذا يعني أنها كانت 
مليون   500 من  أزيد  منذ  األرض  وجه  على  موجودة 
سنة.يتميزون بأوراقهم الكبيرة املسننة وانعدام بروز ورود و ال 
بذور و لكن تتكاثر بواسطة األبواغ. من بني األنواع املوجودة 
الالتينية  األسماء  حتمل  التي  تلك  جند  احملمية  مجال  في 
 Cheilantes hispanica, Cheilantes التالية:  العلمية 

.Adiantum capillus-veneris و acrostica

السراخس
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كانوا يخرجون اخلبز الساخن تصاعدت رائحته إلى السماء. لطف و ظرافة هؤالء 
الناس مؤثرة للغاية.

قررت تتبعهن على مقربة منهن. اقترب حلول الظالم عندما وصلنا إلى مجموعة 
صغيرة من املنازل.نزلت فوق غصن شجرة البلوط االخضر.

كان هناك صبيان يجرون نحوي و وضعون قليال من اخلبز فوق صخرة كبيرة تصلح 
كذلك كمقعد حتت ظل الشجرة.

كان هناك نشاط كثير. فالنساء تتفانى في حتضير العشاء: خبز ساخن مع اجلنب 
الطري و العسل مصحوبا بسالطة فلفل و احلريرة اللذيذة و عصير الليمون. دعوني 
منتبها حلديث هؤالء  بت  ثم  لي  قدموه  ما  أكلت كل  ملنزلهم. فشاكرا  الصبيان 

الناس املِضيافني و الكرماء.
كانوا يكونون عدة عائالت متصلني و مرتبطني بخيوط احملبة و بالكرم و االحترام. 
العجوزان حليم و بشيرة يعيشون مع أبنائهم اخلمسة و البالغني فاضل و حبيب 
دائما  يرافقون  اخلمسة  ثالثة. األبناء  له  حبيب  و  ابنني  له  عائلته. فاضل  مع  كل 

عمهم حمزة األكبر منهم قليال سنا.

الوطني  مجال المنتزه  في  املوزعة  الدواوير  في 
يرتكز  اقتصاد  في  تشارك  العائالت  جل  لتلسمطان, 
خاصة على التدبير الذاتي أي أنهم يعيشون مما ينتجون. 
و  الطري  اجلنب  و  اخلبز  جند  األساسية  األغذية  بني  من 
العسل ألنها منتوجات ميكن حتضيرها و إنتاجها محليا 
و  الطني  من  املصنوعة  اخلبز  أفران  محيطهم.  من 

أفران اخلبز
املتواجدة على باب كل املنازل تقريبا تعكس هذا النوع 
من االقتصاد الريفي. علو هذه األفران يتراوح بني 90 و 
120 سم و املتكون من حجرة واحدة التي تصلح في 
فقط  العجني.فالنساء  و  احلطب  إلدخال  الوقت  نفس 
و حتضير  احلطب  ابتداء من جمع  النشاط  بهذا  يقمن 

العجني إلى حتضير اخلبز.
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تابعت سفري و أنا قلق و محاوال تقليد اجلمل و ناظرا فقط إلى اإلمام. لكن قبل ذلك طلبت من أبي ملعقة كي 
أكون مترقبا أالف املرات من وصول مجموعة من اللقالق األندلسيني فسوف لن يتأخروا في اجمليء و ليبحث عن 

ابي و عن ليلى و يخبراهما باني بخير و محلقا في السماء.
فأجاب أبو ملعقة غير مباليا و هو يحرك منقاره الظريف:

جيد، لقد فهمت و اآلن اِنصرف.
حلقت طائرا في اجتاه اجلنوب الشرقي. شيء ما يقول لي باني سألتقي بأقربائي عندما 

فوق  حلقت  بعيدا.  زال  ال  اجلبل  لكن  األخضر.  الكبير  اجلبل  ذلك  قمة  إلى  اصل 
مدرجات يزرعهن شاب بواسطة محراث قدمي جدا يجره ثور. كان مشهدا جميال و 

لذيذا في نفس الوقت الني كنت أشاهد كيف يُخرج احملراث الديدان من األرض.
متقدما إلى اإلمام رأيت ثالثة واحدة اكبر سنا من االخرتني يضحكن و ميرحن بينما 

يكرسن وقتهن جلمع احلطب لكي يوقدهن في فرنهن من اجل طهي اخلبز. عندما 

7. يف منزل حليم و بص�ة

املنتزه الطبيعي تلسمطان

املساحة:58.000 هكتار
املراكز السكنية:

باب تازة
البويجان

عاقل
امتك
امزار
بوني

ايكاليني

بوهالة
الشرفات

املاكول
البايو

افرييس
اسيفان

ادلدال



كان ال يتقدم و كان يؤذي نفسه في كل خطوة. فسأل رفيقه 
و  بسرعة  تخطو  أنت  بينما  املشاكل  دائما  تتعقبني  ملاذا 

سهولة.
فأجابه اجلمل:

انا انظر دائما إلى األمام أتذكر ما قد سلف و ال احتاج إلى أن أرى 
إلى الوراء. وهكذا كل ما يبدو لك صعب و غامض يبدو لي واضح 

و سهل.
عند نهاية القصة الحظ مالمح الدهشة على وجهي فقال لي:
حلق سعيدا. إذا عائلتك ال زالت على قيد احلياة و مرت من هنا و 
احلالتني  كال  في  هنا،  إلى  طريقها  في  زالت  ال  أو  قدما  مضت 

سوف أترقبهم.
تذكر العبرة من اجلمل و تابع إلى األمام ناظرا إلى األفق و طائرا 

بانضباط.

إن الظروف املناخية و الترابية املتماثلة جدا على كال 
و  احليوانات  من  كل  أن  جعلت  طارق  جبل  ضفتي  
الفارق  ماعدا  بهما متشابهة جدا  املوجودة  النباتات 
اجلغرافي بوجودهم على قارتني مختلفتني. من أكبر 

نقط التشابه هي وفرة األشجار و األحراش من نوع 

الكرنك و أنواع أخرى من السنديان

السنديان مرتكزين غالبا في غابات شاسعة. ميكننا 
أن نعد أكثر من 600 نوع من صنف السنديان لكن 
البلوط  و  الكرنك  هم  شيوعا  األكثر  األشجار  أنواع 
األفريقي   السنديان  و  البرتغالي  السنديان  و  األخضر 

بينما البلوط القرمزي هو األكثر تواثرا.
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توجهت بسرعة متعبا و مبسوطا إلى طير أبي ملعقة اجلميل و املألوف وهو نازل 
فوق غصن من شجرة الصنوبر. حكيت له مغامرتي و قلت له باني ال ادري ماذا علي 
فعله. لم أكن اعلم هل مروا من هنا قبلي او ال ارغب في أن أتخيل قط بأنهم لن 

يصلوا أبدا. لم ادري هل يجب علي متابعة الطريق او البقاء هنا.
أراك منفعل جدا و طائش لذا سوف اقص عليك قصة عربية عسى ان تسترخي و 

تستنتج املغزى. هي قصة حمار و جمل.
ذات يوم منذ فترة طويلة حمار و جمل يسيران معا. اجلمل برجليه الطويلتني يخطو 
خطوات مضبوطة ينظر دائما إلى األمام في األفق. احلمار، على عكس ذلك، يخطو 

خطوات قصيرة و منفعل وينظر إلى كل االجتاهات؛ وأكثر من هذا

برمائيات و زواحف

إن الوحيش الذي ميكننا مشاهدته باحملمية ال يقتصر 
من  أخرى  أنواع  هناك  الكبرى,توجد  الفقريات  على 
احليوانات بحجم أصغر لكن ال تقل أهمية أو جماال من 
اآلخرين رعم صعوبة مشاهدتهم.معظم هذه األنواع 
متوطنة بعد افتراق ضفتي مضيق جبل طارق منذ 8 
ماليني السنني. ميكننا مشاهدة بعض البرمائيات على 
الضفدع  و  االفريقي  السمندل  ك:  املغربية  الضفة 
ك:  زواحف  و  البربري  الضفدع  و  الصحراوي  االخضر 
املتميزة  أروي  او  بحردون  املسماة  اخلجولة  السحلية 
القوباء  او  الدفانة  السسحلية  و  املشوك  برئسها 

املنطقية الشبيهة جدا بتلك املوجودة بإسبانيا.
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وتساءلت ما اسم ذلك اجلبل الذي أمامي؟
انه جبل طارق رغم انه يسمونه اآلن جيبرلطار. يروى في أسطورة قدمية جدا أن كال من 
الكتلتني الكلسيتني الكبيرتني تشكالن أعمدة هرقل. العامدتان اللتان يرمزون 
نهاية العالم املعروف. العمل العاشر لهرقل يتمثل في سرقة ثيران خريون 

التي تتواجد مبملكته على الضفة األخرى للبحر.
يفرق  لكي  اخلارقة  قوته  استعمل  العبور  من  هرقل  يتمكن  لكي  و 

األعمدة أو اجلبلني؟ ما رأيك؟
قصة رائعة شكرا لك حلكيك إياها لي.

كانت بحيرة سمير تعج باحلياة. آالف الطيور من مختلف 
األنواع يسكنون بها. كانت رائعة من حيث جمالها.

توجد هناك غابات و بحيرات و تل رملي مألوف...

 

 
  

املساحة: 4.000 هكتار

املراكز السكنية:
العليني

بونزال
سرور

العقلة
واد زرجون

تاغرمت
بني الويدان

تاوت البيوت
احلرة

بنيونش

املوقع األثري بليونش

و  موسى  جبل  منحدر  سفح  على  املوقع   هذا  يقع 
إلى موقع عمراني متصل مبدينة  ترمز  األثرية  البقايا 
سبتة خالل القرن 12 وكان متنزها للساكنة. ميكن 
مشاهدة عدة عناصر حضرية و عمرانية ترجع لهذه 
احلقبة: منازل و حمامات و مساجد و كذا املنيا أو منزل 
كبير كقصر به بستان و حديقة و هي الوحيدة من 

نوعها في املغرب.



وقعت مرهقا فوق تلك الكتلة الكبيرة من حجر الكلس تسمى جبل موسى. 
افترقت ثانية عن أحبائي. أثقلني احلزن أكثر من التعب.

تلك  بائلو. تذكرت  بقرب  املتواجد  الكبير  الرملي  التل  شاهدت من فوق صخرة 
النزهات املسائية برفقة ليلى و القصص التي كانت حتكي لنا احلارسة املسنة 

اللطيفة. اه! كيف هم اآلن...
فجأة شعرت بنوع من الضوضاء و احلركة فالتفتت بكل خفة فشاهدت معزة 

بالغة لكن ذات قامة اصغر من تلك اللواتي تركت في الضفة األخرى.
سألتني املعزة و هي تتمايل: اتسمعني، هل أنت حي؟

فأجبت: اظن ذلك رغم انه... في احلقيقة أموت من احلزن.
انك ضائع،  و  املضيق  عبور  من  واصل  انك  اقسم  حالتك  الى  النظر  مجرد 

أليس كذلك؟
عن  ضعت  و  بالضبط  حدث  ما  هذا 
و  عائلتي  فيها  تسير  التي  اجملموعة 

عزيزتي ليلى وكل أصدقائي. اضن أني لن اقدر على متابعة املسيرة بدونهم.
تعبر  التي  الطيور  كل  سمير.  بحيرة  اجتاه  في  غدا  حلق  حماقات!  تقل  ال 
املضيق تنزل هناك و في حالة انك لم تراهم ميكنك ان تترك لهم رسالة و 

تتابع طريقك.
طمأنتني كلمات املعزة و بدأت استرجع شيئا من الطاقة و فضوال جديدا.
كم هو جميل املنظر من هده الضفة. ذاك التل الكبير...كم من ذكريات! 

6. وحيد من جديد

من  عدد  في  شائعا  الروماني  احملراث  استعمال  الزال 
القرى املغربية املعروفة بنشاطها الفالحي. هو أداة ذات 
على  يحافظ  الزال  و  القدمي  للتاريخ  يرجع  قدمي  أصل 
شكله  حتى احلني.يصنع احملراث من اخلشب و يتكون 
أساسا من مقبض لتوجيه متصل بعمود طويل على 
شكل سارية مربوطة مع دابة اجلر., في غلب األحيان 
ما يكون ثورا أو بغال. و اإلسفني احلديدي هو الذي يتولى 

قلب األرض.

احملراث الروماني
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الـحـيـتـان الـبـحـريـة

من  مجموعة  على  طارق  جبل  مضيق  مياه  تتوفر 
الظروف كالعمق و وفرة العوالق اجملهرية جتعلها من 
من   عدد  أكثر  مشاهدة  فيها  ميكن  التي  األماكن 
و  اجلانح  (الدلفني  الدالفني  أوربا.  في  "احليتان" 
الدلفني قاوري االنف) و احلوت الزعنفي، هذا األخير هو 

ثاني أكبر احليتان املوجودة هنا حيث يبلغ طوله 22 
أخرى ك  السنة. أنواع  و ميكن مشاهدته طيلة  متر 
خالل  مشاهدتها  ميكن  العنبر  حوت  و  اوركا  حوت 

فصل الصيف حني تهاجر عبر مضيق جبل طارق.

0

محطات مشاهدة الطيور املهاجرة

أعمدة هرقل

حتكي األسطورات بأن هرقل فرق بني صخرتني كبيرتني 
فاحتا بذلك اجملال للمحيط األطلسي. لذلك فالساكنة 
عمودان  برفع  االكتشاف  هذا  ذكرى  حتيي  القدمية 
يحمالن اسمه على كال ضفتي املضيق. هذان العمودان 
الذين  السكان  مختلف  لدى  األشكال  بشتى  عرفا 
أبحروا في هذه املياه: أعمدة ملكارط لدى الفينيقيني و 
القرطاجيني, أعمدة هرقل لدى اإلغريقيني و كذا لدى 

الرومان و هو االسم املتداول إلى يومنا هذا.

مؤلفني كالسيكني كإسطرابون أو آقيينوا حددوا هذه 
األعمدة في أماكن مختلفة مثل جبل طارق و جزيرة 
غلى  بينما  األوربية  الضفة  على  قادس  أو  بالوماس 
الضفة اإلفريقية حتدثوا عن جبل موسى أو جبل هاشو 
املعروف  للعالم  األخير  احلد  األعمدة متثل  .كانت هذه 
وهكذا اجلملة الالتينية املعروفة "non plus ultra" و 

التي تعني ال شيء ابتداءا من هنا.

م.ط. املضيق

م.ط. الكرنك

ومصب   (7) البونتا  مرعى  و   (6) اخلاروبو  و   (5) الهويا 
باملونسي (8) و رأس أوربا (9) و مصب واديارو (10). و 
على الضفة اإلفريقية جند األماكن املهمة التالية: رأس 
سيرس (11) و جبل موسى (12) و قصر الصغير (13) 

و رأس سبارطل (14) و بحيرة سمير (15).

محطات املشاهدة
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تنقسم هجرة الطيور املهاجرة إلى مرحلتني: األولى ما 
قبل التوالد و التي تبدأ في أوائل يناير و الثانية ما بعد 
شهر  من  األخيرين  األسبوعني  في  تبدأ  التي  و  التوالد 
األماكن  من  املضيق مجموعة  على طول  يونيو. توجد 
املناسبة ملشاهدة هذه الظاهرة ك:اودية خارا و فيكا(1) 
و برزخ طريفة(2) و تل كازايا(3) و فج كابريطو (4) و تل 

حاليا أكثر من 300 سنة سفينة تعبر يوميا مضيق 
إلى قدمي  املعبر للسفن ترجع  جبل طارق. أهمية هذا 
املتوسط  األبيض  بحر  من  اخلروج  نقطة  ألنها  الزمان 
مهد أهم حضارات قارات أوربا و أفريقيا و أسيا. نتوفر 
على معلومات موثقة عن عبور الفينيقيني في بداية 
املليون األول قبل املسيح راكبني سفن "كولوا" للبحث 
املالحة  احللزون مورِكس. مراقبة  أو  الفضة  عن معدن 

املالحة في القدمي
سبب  كانت  املتوسط  األبيض  للبحر  البحرية 
املواجهات بني أهم القوى في القدمي و من بينها مضيق 
تواجها  ملتطلباتهم.  هامة  كنقطة  طارق  جبل 
في  "العالية"  معركة  في  القرطاجيون  و  اإلغريقيون 
سنة 537 قبل املسيح و بعد ذلك بني القرطاجيني و 
على  السائدة  القوة  تشكيل  و  هؤالء  بفوز  الرومان 

صعيد البحر األبيض املتوسط ملدة 700 سنة.

م.ط. قرساملة م.ط. الثلوج

بوهاشم

تلسمطان
بحيرة سمير

جبل موسى

جبل طارق
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ثانية.
عمّ صمت عميق.

أود أن أذكركم بأننا نقوم بعمليات العبور هاته منذ االف السنني و اذا نحن موجودين اآلن هنا فألن آبائنا قاموا بهذه الهجرة.

قال العقاب الصياد: يجب أن نستجيب إلى نداء الطبيعة و نستمتع بكل يوم نعيشه. حظ سعيد للجميع و نتمنى أن تهب 
الرياح لصاحلنا...

بعد ذلك، تكثقت اللقالق في مجموعة و أخد أبي الكلمة قائال:
سوف نعبر غدا عندما تكون الشمس ساطعة في األفق و نشرع في تكوين دوائر حلزونية و عندما نحلق عاليا نطير في اجتاه 

اجلنوب.
أخدت أمي الكلمة كذلك لتخبرنا في حالة ضياع احد منا فليتابع املسيرة على انفراد ألنه سوف نلتقي ثانية عند الوصول. 

وختمت كلمتها بتلك اجلملة املبهمة التي أصبح لها معنى اآلن.
"ال تبحثوا عن الهدف في أخر الطريق لكن على طوله".

عندما سطعت الشمس في األعلى شرعنا في التحليق بشكل دائري. في البداية الكل على ما يرام. ليلى حتلق 
في املؤخرة قرب أمها بينما أنا احلق في أقصى جانب اجملموعة. فجأة هبت الرياح الشرقية و 

كنت أنا األول من قذف بعيدا. وحيدا من جديد. هذا هو قدري.
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املشهد كان في غاية الروعة: مجموعات قليلة من النحام الوردي و من البط و النوارس و أخرى من غراب البحر يصطادون في 
النهر...

أنا و ليلى ضعنا وسط الزحمة. استدعي اجلميع إلى اجتماع فوق شجرة لوز يابسة متواجدة بإحدى اجلنان القريبة من السبخات.
األغصان اليابسة حتملت بصعوبة وزن كل الطيور النازلة. و في األرض كان يحط النحام و معظم إخواننا اللقالق.

أخذت البومة البرية الكلمة و قالت:
ال أريد أن أخيفكم و لكن الطيران فوق البحر الكبير ليس كالطيران فوق املراعي الدافئة أو الغابات الشاسعة التي عبرمت من قبل. 
األرض الدافئة تدفع بتيار الهواء الساخن إلى األعلى و يساعدنا بذلك التحليق على مدى كيلومترات و االستمتاع بالطيران و إذا 

بنا أو أردنا أن نشرب ميكننا اختيار املكان الذي نريد أن ننزل فيه. تعِ
فوق البحر ال يحدث نفس الشيء.ال توجد تلك التيارات من الهواء الساخن ولكي نتمكن من الصمود في األعلى يجب علينا 

خفق أجنحتنا طوال السفر. انه ففي حالة ما إذا نزلنا إلى البحر سوف تكون نهاية سفرنا ألنه بعد البلل يستحيل االقالع 

5. اجت�ع املضيق



كبيرة مع معابد خاصة بثالوث الكابيتول. كان هناك كذلك معبد خاص باالهة املصرية 
إسيس. كانت مدينة منوذجية. غالبا ما ينسى اإلنسان أن املدن مثل البشر تولد و تكبر و 

تتكاثر و متوت.
و هكذا تابعت حارسة اخلليج تقص لنا احلكاية بينما انا و ليلى نستمع بكل اهتمام.

كما كان اسماك التون سبب وجود و تطور مدينة بائلو هناك كذلك اسطورات قدمية تقص 
لنا سيرتهم، تابعت حارسة اخلليج قائال.

هذه قصة مسلية أتتنا من مسافر مثلكم يسمى اسطرابون. حكى انه في أعماق البحر 
تنمو أشجار زاحفة من شجر البلوط تعطي ثمارا شبيهة بالبلوط و يتغذى عليها سمك 

التون. هل تتصورون ذلك؟ ما رأيكم؟
إننا جد محضوضني بلقائك يا حارسة! شكرا لك على رواية بائلو التي حكيت لنا. إذاغدا 

أو بعد غذ نعبر املضيق جميعا إذا سعفنا الريح الشرقي.
حظ سعيد يا شباب و احذروا من النوارس!

مـقـبـرة الـغـربـيـيـن
في جماعة مدينة طريفة توجد مجموعة من احلفر في 
جدران صخرة كلس رملي ترجع ألواخر العهد النحاسي 
ميكننا  اجملموعة  هذه  البرونز.بداخل  عهد  بداية  و 
اإلصطناعية:  الكهوف  و  املقابر  من  نوعني  مشاهدة 
النوع األول ذا مدخل عمودي على شكل بئر و النوع اآلخر 
إجناز  أفقي على شكل ملجأ مسقف. عند  ذو مدخل 
احلفريات مت توثيق أدوات خزفية و أدوات من البرونز و العاج 

و الذهب و كذلك أدوات حجرية.
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طول فصل الشتاء لكن قررت في األخير بان تهاجر آلخر مرة إلى إفريقيا برفقة ليلى.
انا و ليلى يالزم األخر دائما. نحلق معا و نصطاد معا و بدأنا نخطط معا. ذات مساء 
بينما كنا نتنزه في الشاطئ اخلالي تقريبا من السياح التقينا بحارسة اخلليج، هكذا 

قدمت لنا نفسها:
أهال بكما يا شباب. أتظنون أنكم عشتم كثيرا ملا مررمت به خالل سفركم؟

تصوروا معي أنا حارسة اخلليج. رغم أن اإلنسان يناديني بالسلحفاة املغفلة فجميع 
احليوانات حتترمني، كل من دالفني اوكرا وسمك التون و حتى الصقر و اخلطاف وكل 

من مير من هنا. أنا هي األكثر سنا منهم و اعلم بقصص منذ أآلف السنني:
أعلم بان هذه املدينة كانت تعج بالنشاط خاصة خالل فترة صيد التون. كان العديد 
من الناس يحجون إلى هنا من عدة أماكن باحثني على فرص التجارة التي تروج حول 

هذا النوع من السمك.
التمليح طبعا من اجل حفظ سمك  كانت مدينة حتتوي على كل شيء كمعامل 

التون. كانوا ينتجون كذلك صلصة خاص مشهورة و غالية.
و كان عندهم حامات او حمامات عمومية و سوق و مسرح و طبعا ساحة و كنيسة 

منذ عهد الفينيقيني بني شهري ابريل وغشت يشرع في 
عبور  مستغلني  املضربة  طريق  عن  البحري  الصيد 
تهاجر من  أسماك التون (Thunnus thynnus) التي 
و  ليبيض  املتوسط  األبيض  البحر  إلى  احمليط األطلسي 
يعود إلى احمليط مرة ثانية من مضيق  جبل طارق.حتتاج 
من  قريبة  أماكن  في  شباك  وضع  إلى  الطريقة  هذه 

الساحل فتعلق بها أسماك التون.

الـمـضـربـة
فيقودون  الشباك  حول  السفن  من  مجموعة  تتشكل 
الشباك  فترفع  املشبكة  االكياس  مكان  إلى  األسماك 
إلى األعلى تاركني أسماك التون بدون ماء. فيشرع في جر 
فيما  السفينة  سطح  إلى  كبيرة  مبخاطف  األسماك 
الشباك جلرهم  إلى  ينزلون  و  الصيادين يخاطرون  بعض 

باخملاطف.



هذه الطريقة اجلماعية اجلديدة تسرني كذلك.
ذات مساء كنت          فوق تاج عمود                   الكبيرة ببائلو استمتع بغروب الشمس الرائع في 

أفق التل الكبير، فجأة رأيت مجموعة من أكثر من عشرين لقالقا قادمني من الشمال.
رأيت أنثى صغيرة و جميلة فبدأ قلبي يخفق بسرعة جنونية. نظرت إلي وفجأة شعرت كأننا نحن 

الكائنني الوحيدين في ذلك املكان اجلميل.
صرخة كبيرة مغمورة بالفرح و احلنان أعادتني ألرض الواقع:

مسافر، ابني و أخيرا التقينا!
لقد وصل جميع أفراد عائلتي يحوّمون فرحني. أمي تنقر عنقي بحنوّ تظهر 

لي رقة قلبها و حبها و قضينا فترة من الوقت على هذا احلال.
امي من تكون تلك الصغيرة التي حتلق بجانب تلك اللقالق الكبيرة؟

اسمها ليلى وكالهما من قبيلة أطالل بوباسطرو. يحلقان وحدهما الن 
أباها و إخوانها انطلقا قبلهما. فكرت أمها العجوز في البقاء هنا خالل 

21

الـمـنتزه الـطـبـيـعـي املضيق

املساحة:
  18.931 هـكتار منها 

9.247 هكتارا في اجملال البحري.

املراكز السكنية:
اخلزيرات
طريفة

الشبرال
اللنتيسكال

بالوما الطا
البوليدو

بالوما باخا
بولونيا
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اجتاه  في  املغادرة  وقت  حان  أنه  قررت  شتنبر  شهر  من  يوم  صباح  وفي 
خليج بولونيا. سألتقي هناك بعائلتي كما اخبرني طير احلِدأة.

ازور  دائما  وكنت  الكبير  الرملي  الكثبان  فوق  عديدة  مرات  حلقت 
قلعة مدينة سيدونيا حيث أشاهد منقذتي مارطة و عائلتها. اشعر 

بأني محبوب في تلك القرية.
و  الشاسعة  املراعي  تلك  في  يرعى  البقر  مشاهدة  أحب  كنت  ذلك  إلى  إضافة 

املشمشة التي توحي بإحساس الهدوء و السالم.
كنت سعيدا في قرية مدينة سيدونيا لكن حان وقت الرحيل و سوف انتظر الى 

حني وصول عائلتي.
بدأت عدة طيور مهاجرة تتجمع فوق التل الرملي الكبير و من حني ألخر حتلق في 

الهواء صعودا على شكل دائري. بالنسبة لي، عشت عدة مغامرات مبفردي لكن 

4. لـيلـى و الـلـقــاء

الـمـتـنزه الـطـبـيـعـي املضيق

الـطـيـور الـبحـريـة

يوجد الكثير من الطيور التي ميكننا مشاهدتها على 
أرض احملمية: كواسر و طيور مائية و طيور املغردة..... 
مسارها  طريق  على  بالطبع  نتواجد  ألننا 
أفضل  هو  الطبيعي املضيق  للهجرة.لكن المنتزه 
البحر.  بجانب  ملوقعه  نظرا  ملشاهدتها  مكان 
ك:  أخرى  أنواع  و  العوام  مثال  مشاهدة  فيمكن  
بطريق توردا و االطيش الشمالي و كوري جلم ماء و 
االتني:  االسم  حامل  و  املتوسط  البحر  جلم 

Fratercula arctica.
 

على طول 7 كلم فوق الرمال البيضاء تصب أودية اخلارة و 
الفيك و الصالدو مشكلني مجاال ذا قيمة بيئية مهمة 
ميكن فيه مشاهدة مناطق رطبة و تالل رملية. تشكل 
املناطق الرطية أماكن االستيطان لعدة أنواع من الطيور 
حالة  في  القضاعات  لبعض  للصيد  مكان  كذا  و 
الطقس  أحوال  سوء  بسبب  املضيق  عبور  استحالة 
الرطبة.  املناطق  يجتمع عدد كبير من الطيور في هذه 
كقصب  متميزة  نباتات  على  حتتوي  الرملية  الكثبان 

الرمال و زنبقة البحر.

س شاطئ لوص النصِ
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منفعلة من كل ما تتعلمه. اسمها مارطة وهي التي انتبهت إلى ذلك اللقالق احلزين 
الذي يبدو ميتا. نادت أستاذتها و اقتربا، حينها كانت مارطة حتمل اللقالق بني يديها و 

صرخت: انه حي انه حي!
اجتمع اجلميع بشكل دائري ثم قررت األستاذتني بأن ترافق مارطة أستاذة الرياضة إلى 

احلافلة لترك اللقالق في أمان بينما الباقي يتابع الرحلة.
مبدينة  املسماة  قريتها  إلى  تصل  بان  ترغب  كانت  االنتظار.  بطول  مارطة  شعرت 
سيدونيا لكي تعرض المها البيطرية والت تسمى انا. أكيد كال من األم انا و اجلد 
العجوز انطونيو، حارس الغابة يعرفان ما يجب فعله من اجل استرجاع لقالقها و 

إعادته إلى وسطه الطبيعي.
كانا أسبوعني من العناية و احلنان كافيني لكي استحسن. وذات مساء يوم ملا غادرت 
تركوني حرا  و  املدينة  لقلعة  بالصعود  انطونيو  و  أنا  برفقة  قامت  املدرسة  مارطة 

طليقا. لكن لن أغادر ذاكرتهم أبدا.

حالة  يشكل  قادس  إقليم  في  الصخور  على  الرسوم 
خاصة له مميزات  تختلف عن ما نعرفه في باقي أنحاء 
احلجرية  للحقبة  ترجع  الرسومات  مجمل  اسبانيا. 
سطح  على  تشكل  و  النحاسية  احلقبة  أو  احلديثة 
رسومات  بتكرار  متيز  مشاهد  املالجئ.  و صخور  جدران 

لإلنسان و احليوانات.. من بني احليوانات املرسومة جند 

الفن احلجري

عدة طيور. شيء غير مألوف في الرسومات الصخرية 
اللقالق.  و  النحام  و  الغرنوق  و  احلبارة  مثال:  القدمية 
فيكوراس  مبضايق  الرسومات  هذه  مشاهدة   ميكننا 
(بنالوب- كاساس فيخات) وبيسينت (لوس باريوس).

حالة شاذة كذلك تكمن في متثيل السفن في كهف 
الخا العالية ( خيمنة احلدودية) و التي من احملتمل أن 
السكان  احملليني أرادو متثيل وصول أول املالحني البحريني 

الشرقيني في فترة البرونز.

قـلعة مـديـنـة سـيـدونـيا



انتهى.  سفري  وكان  شعرت  الطيران.  استطع  ولم  الليل  حل 
جلات فوق بعض الصخرات وسط الواد الضيق واستعددت 
لقضاء الليل مستيقض. آمال أن أجد في الصباح مخرجا 

من هذا الفخ املميت.
كان الليل طويال. ملا تخيلت بأنها النهاية سمعت ضوضاء 
و  أغاني  اجتاهي،  في  يقترب  بعيدين  صبيان  صوت  و 
ضحك... من احملتمل أن تكون هناك فرصة للنجاة.

أستاذتني  رفقة  املدرسية  الرحلة  فتيات  و  فتيان 
هما  األستاذتني  الضيق.  الواد  ضفة  من  يقتربون 
أستاذة الرياضة و األستاذة الوصية التي تدرس مادة معرفة 

الوسط الطبيعي.
بجانب األستاذة الوصية كانت هناك فتاة في 11 من عمرها 

حتمل مذكرة ميدانية ال تتوقف عن طرح االسئلة.
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نزوة األيائل

من  حلظة  مصادفة  ميكننا  شتنبر  شهر  أواخر  في 
تتجلى في  التي  و  الرائعة في هذه احملمية   اللحظات 
سماع صياح و رغو األيائل الذكور الذي يصادف دورتهم 
النزوية.كثرة عدد األيائل يجعل هذا الرغو النزول صوتا 
مؤلوفا  في هذه الفترة.هذه هي الطريقة التي ميلكون 
إلظهار قوتهم  عدا املصارعة بواسطة قرونهم يدون أن 
هم  املواجهات  هذه  في  الفائزين  بعضهم.  يجرحوا 

الذين يتزاوجون مع أكثر عدد من اإلناث

بداخل مجال  المنتزه الطبيعي الكرنك الزالت  متارس  أو 
األنشطة  بعض  ممارسة  استرجعت  احلاالت  بعض  في 

االقتصادية التقليدية..
هذه األعمال تقدم منتوجات ذات جودة عالية و في نفس 
التي  الطبيعة  مع  التوازن  حفظ  على  تساعد  الوقت 

حتيط بها.
البقر  من  مميز  نوع  تربية  نذكر  األنشطة  هاته  بني  من 
في  يربى  محلي  نوع  "احملمر"  محليا  املسمى  البري 
الطبيعي  العشب  على  فيها  يتغذى  مراعي شاسعة 

األنشطة االقتصادية التقليدية
.نشاط آخر ذو تقليد عريق وهو إزالة الفلني من قشرة 
أشجار الكرنك النوع الوحيد الذي ينتج الفلني .كان 
من  كبير  لعدد  مهمة  مداخيل  يدر  و  يزاوله  نشاط 

عائالت املنطقة.
قطف الفطر هو مشاط يجب أخذه بعني االعتبار في 
منطقة الكرنك ملا يتميز به من ظروف رطوبة خاصة 
بقرية  احللويات   و  الفطائر  صانعي  نشاط  كذا  و   .
مدينة سيدونيا ملا يتفننون في حتضير عدة وصفات 

قـلعة مـديـنـة سـيـدونـياتقليدية أندلسية.
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طرت حلظات جد قصيرة بدت و كأنهما قفزتان و وصلت حينها إلى 
ضفة الواد. كان يضج فعال باحلياة، فتأثرت و تقدمت إلى وسط الواد 
أطارد مسرورا مجموعة من الضفادع. كنت انقر و في كل حني ابلل 
رجلني  لي  تكون  أن  يجب  مبتسما:  لنفسي  فقلت  بطني.  ريش 

أطول!
باني كاملضروب  الضيق. فجأة شعرت  الواد  بداخل  التقدم  تابعت 
بالدبوس و فزعت مع حلول الظالم وانا مبلل في وسط الواد الضيق 
و العميق املتوفر على القوت الكثير، لكن سرعان ما أدركت أني قوت 

كذلك.
كان يجب علي أن اخرج من هناك فقفزت لكي اقلع طائرا لكن يا 

للهول! الواد ضيق جدا و نباته كثيف كقبو أخدود أخضر و مميت.
تخبطت مع أغصان العصل الوردي و املغث و املران و الصفصاف و 
تبدو  اآلن  نهارا، لكن  اجلميلة  و  العالية  النباتات  أخرى من  أصناف 

مرعبة. سقطت ثانية في املاء و ها أنا قد تبللت بكاملي.

في غابة متنزه الكرنك ميكن أن جند غطاء نباتي مهم 
الضيقة  األودية  يالزم  الذي  و  اسبانيا  به  تنفرد  جدا 
العميقة  و يسمى محليا "كانوتو" .من بني األنواع 
النباتية األكثر اعتبارا نذكر إكليل غار (عصا موسى) 

و خلنج وردي  و بهشية حرجية و اكليل غار. تعتبر 

لنباتات  ملجأ  املنعشة  و  اخلضراء  املضايق  هذه 
و  السنني  ماليني  منذ  األراضي  هذه  في  عاشت 
انقرضوا من مواطن أخرى متميزين بنذرتهم كنذرة 
املناخية  الظروف  بفضل  حدث  وهذا  السراخس. 
وديان  بها  جتري  التي  املضايق  هذه  في  املنحصرة 

جميلة.

 الغطاء النباتي لألودية الضيقة و العميقة
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في صباح الغد الباكر، أغلقت عيني ونشرت جناحي و قفزت. ال ادري كم بقيت 
على هذا احلال، فبعد ما فتحت عيني من جديد وجدت نفسي طائرا فوق غابة 
شاسعة من شجر بلوط الفليني. الكل يشكل غطاءا أخضر مينحني طاقة و 

رغبة في متابعة الطيران.
كانت اجملاالت الفارغة من األشجار تسمح لي من حني ألخر باالستمتاع مبشاهد 
رائعة مثل مجموعة من األيل تقترب بهدوء إلى بحيرة جميلة و مطوقة بنبات 

عدْ، لتشرب منها. السُ
تابعت طيراني خالل وقت طويل و ألول مرة شاهدت من السماء البحر الكبير و 
بركة  الكلسي تطل على  النزول فوق قمة من احلجر  أني قررت  إلى حد  تأثرت 

مستطيلة الشكل. نزلت لكي استحم و أستريح قليال.
سمعت خرير املاء اجلاري على طول مسرى مائي ضيق. ال شك أن هناك غذاء وافر.

3. ضـائـع و نـاج الـمـنتزه الـطـبـيـعـي الكرنك

املساحة: 167.767 هـكتار

املراكز السكنية:
قلعة لوس كاسولس

الكار
اخلزيرات

اركوس دي ال فرونتيرة
لوس باريوس

بنالوب-كاساس فيخاس
بنعكاز

البوسكي
كاستيار دي ال فرونتيرة

خيرز دي ال فرونتيرة
خيمينة دي ال فرونتيرة

مدينة-سيدونيا
برادو ديل ري

سان خوس ديل الفاي
طريفة

اوبريكة
كورطس دي ال فرونتيرة



احلديث عن  بوباسطرو ويعني احلديث عمر ابن 
أمراء  السلطة  ضد  انقلب  الذي  القائد  حفص 
قرطبة بني القرنني 9و10 .حكم خالل 40 سنة قلعة 
الناس  من  كبيرة  مجموعة  املبيعة  و  بوباسطرو 
الساخطني على احلكم املتولي في يد األرستقراطية من 
البرابرة  و  املولدين  اخملضرمني/املستغربني  عربي:  أصل 

أيضا كانوا يكونون معظم قواته. خالل أوج سلطته  

أطالل بوباسطرو

به  االعتراف  حلد  غرناطة  و  مالكة  إقليمي  من  كال  حكم 
رسميا كوالي لدى األمراء.

به  .أدت  األمراء  أراضي  على  مرات  عدة  واعتدى  استولى 
مواجهته إلى حد الردة و اعتناق املسيحية  مستعيرا اسم 
(سامويل). و يحتمل أن اعتناقه املسيحية هو سبب وجود 
في  واحملفورة  ببوباسطرو  املوجودة  و  املستعربة  الكنيسة 

الصخور و ذات قاعدة بازيلكية.

املاضي،  في  لكن  لهم،  أثر  ال  احلالية  الشتاء  فصول  خالل 
هؤالء  هنا.  متواجدون  الثالجون  كان  سنة   50 أو   40 منذ 
الرجال، يصعدون في الشتاء إلى اجلبل و يحفرون حفرا كبيرة 
باستعمال  يكثفونه  و  بالثلج،  ميلؤونهم  و  دائري  شكل  ذات 
أغصان كبيرة و مضارب و يحصلون على قطع كبيرة من اجلليد. 
بني  كعازل  التنب  او  العشب  من  قليال  يضعون  احليان  بعض  في 
و  القطع  الخد  ثانية  يصعدون  الربيع  فصل  في  القطع.  مختلف 

توزيعها على الساكنة اجملاورة.
كان عمال شاقا، فلكي يتمكنوا من حتمل درجات احلرارة املنخفضة كانوا 
يوقدون شعلة من النار لكي يحموا أنفسهم من البرد القارس و من الذئاب 

اجلائعة التي تطوف بهذه األماكن.
آه! يا لها من حياة قاسية، و سألت ملاذا ترك الثالجون الصعود إلى اجلبل؟ أخوفا 

من الذئاب؟
ال، اآلن الناس ميلكون ثالجات و مبردات و ال يحتاجون ال هذه االعمال الشاقة.

و سالت مرة أخرى: والناس، أليسوا بخطرين؟
نعم وال، سوف تكتشف.
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أثري  تذكار  فوق  حتط  بأنك  تعلم  هل  بعصبية:  سألتني 
طبيعي يبلغ عمره 500 سنة؟

و قالت أنثى ابن عرس: حينما تهب أحيانا الرياح و تتأرجح 
أغصانها تهمس لنا قصص رائعة و قدمية جدا و نحن بدورنا 

نحكيها وننشرها في كل أرجاء الغابة.
كم  جميلة،  قصص  عدة  لي  حتكي  كانت  أمي  بأن  أجبتهما 

أشتاق إليها كثيرا!
كال من ابن عرس توقفا متحصرين من حزني وقاال لي:

ال تقلق من هنا هذه الليلة و غدا في الصباح، عند طلوع الشمس، 
حتول االجتاه و تطير نحو اجلنوب الغربي. و اآلن استرح و استرخ الن 

هذه الليلة نحن من سيحكي لك قصة.
عندما يحل البرد و ترى نفسك في أراض دافئة، كل ما تراه من هنا، تلك 

الشجعان  و  جحورنا  إلى  نلجأ  حينئذ  بارد،  و  أبيض  بهواء  تغطى  اجلبال 
فقط من ميرون من هنا.

سألتهما: من هم الشجعان؟
فسألتني األنثى العصبية: من سيكونون في نظرك؟

أجابتني الثرثارة: البشر و الذئاب.
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و من  املناظر  بتنوع كبير من  احلرس  وادي  حتتوي صفة 
بينهم ينفرد املمر الضيق املسمى بالغايطانس بتميز 
بني  طويل  عهد  منذ  املاء  فريدتني.فسيالن  وخالبة 
الصخور الكلسية حفر مضيقا يصل عمقه في بعض 

األماكن إلى 300 متر.

يوجد على جدران هذا املمر اجلبلي طريق معلق مسمى 
: طريق امللك. و يتجلى في مسار طوله 3 كلم و  بـ 
املمر مستوحى  واحد. اسم هذا  االقصى متر  عرضه 
شعبيا عندما جاء امللك ألفونسو 13 إلى تدشني سد 

كونت واد احلرس سنة 1921.

 

تـنـوب االسـكـلـريـطـة



االسم  يحمل  و  التنوب  شجر  أصناف  من  نوع  انه 
العلمي Abies pinsapo. اذا ما نظرنا إلى زمان 5 
الثالثة  الزمنية  احلقبة  إنها  أالن،  قبل  سنة  ماليني 
للقارة  محادية  االبيرية  القارة  خاللها  كانت  التي 
اإلفريقية و كانت حينئذ غابات التنوب شاسعة جدا.

اجلليدية  احلقبة  عرفتها  التي  املناخية  التغيرات  ان 
قلصت من مواطن التنوب على كال ضفتي املضيق و 

من هنا استدعت ضرورة و أهمية حمايته. 
توجد حاليا غابات التنوب بجبال قرساملة 

و جبال الثلوج و و جبال برمخة بينما 
في املغرب توجد غابة شجر التنوب 

هو  و  لطلسمتان  الوطني  باملنتزه 
نوع يحمل االسم العلمي

Abies pinsapo maroccana 
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منهم بقي في الوراء و قال لي جهرا:
هل إسمك مسافر؟ أحمل لك رسالة من والديك... طِر عاليا و كن سعيدا 
وال تنسى من تكن... آه! و ال تقطع البحر حتى جتتمعوا كلكم في خليج 

بولونيا...
سألتقي  وكيف  الكبير؟  البحر  إلى  سأصل  كيف  و  أجته؟  أن  يجب  أين  إلى  و  أنا  أين 

بعائلتي؟...قررت بأن الكل سيحل في وقته احملدد.
طرت فوق غابة من السنديان وأخرى من التنوب كالتي رأيت من قبل وتابعت الطيران فوق جبال عالية جدا. 

وفجأة صادفت شجرت تنوب كبيرة و عالية جدا فحطّ فوقها.
رس يتسارعان فوق جدع شجرة التنوب، األولى أسرع من الثانية، تارة من األعلى إلى األسفل وتارة  كان زوج من ابن عِ

أخرى من األسفل إلى األعلى.
يا هذا اسمع، من تكون؟ و إلى أين أنت ذاهب؟ و ماذا تفعل فوق شجرتنا؟

الأدري... أنا متعب، انطلقت منذ يومني من من طافيزنة، وال أدري أين أنا وال إال أين أنا ذاهب،
أنت حتط فوق شجرة التنوب املسماة باإلسكالرطة. هذا ما قاله لي أحد منهما و هو يركض إلى األعلى بينما رفيقته 

قالت لي جهرا وهي تركض إلى األسفل:

التنوب الـمـنتزه الـطـبـيـعـي جـبال الثلوج

املساحة: 20.163 هـكتا

املراكز السكنية:
البوركو
ايستان

موندا
باراوطة

روندة
طولوكس

يونكرة
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قمت  كبيرة.  بسرعة  ينبض  قلبي  يوليوز،بدا  شهر  من  مشمس  يوم  صباح  ذات 
بقفزة كبيرة و مضيت طائرا.

تابعت. وبدون أن أعي بذلك شرعت في الطيران، لم أمتكن 
غمرني  الشمس،  طلوع  اجتاه  في  طرت  الوقوف.  من 

داخلية  قوة  لكن  الرجوع،  في  فكرت  باالنبساط.  إحساس 
و ال إخواني فبدأت أحس  والدي  أودع  دون ذلك. لم  كانت حتول 
بحزن شديد، لكن رغم ذلك لم أتوقف عن الطيران عاليا عاليا.

حلقت فوق مساحات من األحجار البيضاء و الرمادية. وفجأة رأيت مغارة ذات مدخل 
على شكل رأس قط تنبع منها مياه وافرة. توقفت هناك متعبا و عطشانا. كان من 
معتبر!  غذاء  املفرطة.  احلرارة  حتت  نائم  شبه  سمندر  على  احلصول  السهل 

أحسست بالسعادة و باحلرية.
نزلت فوق الصخور العالية فرأيت مجموعة من طيور احلدأة مارة من فوقي، املسن 

2. قـصـة الـشـجـعـان

الـمـتـنزه الـطـبـيـعـي جـبال الثلوج
و  سميكان  قرنان  للذكور  لكن  أليف  داجن  ماعز 
قرني  من  أطول  مرات  ثالث  تبلغ  أن  ميكن 

اإلناث.املناطق ذات املنحدرات الشديدة هي املواطن 
 .Capra pyrenaica اجلبلي  للماعز  املفضلة 
رؤيتهم في مجموعات  حسب فصول السنة ميكن 

منحدرات  في  خاصة  نسبيا  كبيرة 
جبال الثلوج.بني شهري نونبر و 

املاعز اجليلي
دجنبر جتتمع الذكور و اإلناث للتزاوج 
الذكور  يتشاجر  الفترة  هذه  في  و 
شكل  قرونهم.  و  برؤوسهم  شديد  بعنف 
فهي  األنثى  عن  يختلف  اجلبلي  املاعز  الذكر 
أصغر حجما و بقرنني أصغر بكثير مثل املاعزة 
سميكة   قرون  للذكور  بينما  األليف.  الداجن 

وميكن أن تبلغ ثالث مرات طول قرني اإلناث.

كـهـف الـقـط



نغمات العود... .الزالت إلى يومنا هذا ترن نغمات 
بأن  البدرية املضيئة، لتذكرنا  الليالي  العود خالل 

احلب يطير، مثلنا، من فوق احلدود".
عندما هجرنا العش بدا كل شيء يتطور بسرعة 
وإخوتي  أنا  فقط،  أسابيع  ثالثة  فبعد  كبيرة. 
أرغب  كنت  سفرنا.  لبداية  مستعدين  أصبحنا 

كثيرا بأن أطير بعيدا، من أجل أن أبلغ هدفا.
أستطيع  لم  لغزا  دائما  لي  يقوال  أبي  و  أمي  كان 

حينئذ فهمه بسبب استعجالي:

مانكة فياللوينكا

ف 

طريق تعرفت على الهدف ألن الهد
ت ال

إذا عرف
"

ال يوجد في اخر الطريق و لكن على طوله."

  كهف البليتة
بكل  اإلنسان  يعيشه  كان  الذي  الزمان  صورة  تعكس 
انسجام و تناغم مع الطبيعة، فعال جدرانه سلفنا من 
طبيعية  ملونات  فبواسطة  القدمي.  احلجري  العهد 
رسموا و نحتوا احليوانات التي كانوا يصطادون كااليول و 
اخليول و األسماك و املعز و الثيران و الفقمة و إشارات 
أخرى لم نفك لغزها بعد. تتميز هذه الرسومات بطابع 
طبيعي قرين بالتي عثر عليها في الرسومات الصخرية 
اسبانيا  و شمال  فرنسا  بني جنوب  احلدودية  باملنطقة 

بالكانطابريا.
11قمة االبرة



اباردلة
و تقول هكذا:

تعيش  كانت  هنا،  من  بالقرب  قمرية،  شهور  عدة  "منذ 
فتاة مسيحية جميلة. تنتمي لعائلة من الفحامني.

للبحث  الفتاة  اخلريف خرجت  يوم في فصل  ذات مساء 
إلى  تنتبه  لم  أنها  حد  إلى  غافلة  وكانت  احلطب،  عن 
الفتى الرشيق األندلسي الذي يسكن في اجلهة املقابلة 

من الواد وهو يراقب            من النحل.
فجأة تقابلت نظرتاهما خالل بضع ثوان طوال فوقعا 

مغرمني ببعضهما. فهما فورا أن حبهما مستحيل 
الفتاة سراجا  أبدا. أشعلت  ولكن لن يستسلما 

للقائها  يسرع  ومحبوبها  الصنوبر  واد  ممر  على 
حامال معه كلماته الغرامية مصحوبة بـ

هو مجال على شكل رواق طوله 6 كلم و ذا منظر جميل 
جدا و يدعى مانكة فياللوينكا. سهل مستو بني جبال 
كلسية و تسري فوقه أودية عديدة ينتهي بها املطاف في 
األرض  حتت  كبيرة  فجوة  بذلك  مكونة  األرض  أعماق 

تسمى سيماة فياللوينكا.
8

املتوطنة  الفوّانيات  صنف  من  نبتة  هي 
باملتنزه الطبيعي قرساملة الذي يتميز 
النباتات  ألنواع  الكبير  بالتنوع 
املوجودة و التي يبلغ منها 1375 
منها  الكثير  رسميا.  مصنف  نوع 
مهدد باالنقراض مثل نبات نرجس الطني  و 

نبات التبغ الغليظ و نوع ناذر من نبات السرخس.

مانكة فياللوينكا

مانكة  في  بصمتهم  الثقافات  من  العديد  ترك 
اجلبال  منحدرات  في  املتعددة  فالكهوف  فياللوينكا. 
و  القدمي  احلجري  لإلنسان  و مخبا  كانت تصلح كملجا 
احلديث وكذا في عهدي النحاس و البرونز. و حاليا نعلم 
عهد  من  مسار  نستعمل  التي  الطريق  حتت  يوجد  انه 
و  حاليل)  (اوبركي  اكوري  قريتي  بني  يصل  الرومان 

لسيبولة (قرساملة حاليا 
أثارية في جبل الشبرال  العلماء حديثا وديعة  اكتشف 
حيوانية  احفوريات  بها  وجدوا  و  فياللوينكا  من  بالقرب 

تعود إلى أكثر من مليون سنة: كالقوارض و األيل و 

اخليول و آكلي اللحوم و البرمائيات و نوع ناذر في أوروبا ال 
يُعرف بوجود احفورية له إال في هذه الوديعة: انه البوما 

سلف البوما احلالية التي الزالت موجودة في أمريكا.

.(
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الرائعة  املراعي  قضينا ثمانية أسابيع و نصف بداخل العش. والديّ يحلقان فوق 
املتوفر بكثرة لدينا، والذي نقتصر فقط على بلعه منصتني إلى  الغذاء  بحثا عن 

القصص اجلميلة.
حتت  العشب  وسط  من  أبي  اصطادها  لذيذة  سحلية  نبتلع  بينما  صباح،  ذات 
املشاهدة اليقظة للنسر، حكت لنا أمي قصة جميلة حدثت في منبسط الرباب. 
إنه موقع جميل جدا نشاهده من فوق عش جيراننا املتواجدين في "قمة اإلبرة" أو 

املسمى كذلك ب"قمة النسر".

في اجلماعة الصغيرة الغاصطور توجد أداة متميزة 
لئال  انتبهوا  الغاصطورية.  الغيطة  تسمى 
و اخلاصة  بذا سكان  املعروفة  األداة  تخلطوها مع 
غاليسيا او استوريا و التي حتمل نفس االسم؛ فرغم 
موسيقية  أداة  فالغاصطورية  نغمتهما  تشابه 
تشبه املزمار. تتكون من فم صغير طوله 6 سم و 
ينفخ  خاللها  من  والتي  القصب  من  مصنوعة 
الهواء و تدعى "الصفارة". هذه األخيرة تدخل في 
مزين  "الغيطة"  يسمى  مجوف  خشبي  جسم 
بزخرفة هندسية و يحمل الثقوب الضرورية للعزف 
املعز  أو  البقر  بقرن  الغيطة  توصل  عادة  عليها. 

لتلعب دور صندوق الصدى.
و  رعوي  اصل  له  الغيطة  على  العزف  احملتمل  من 
تقليدا كانت تسمع في القرية في الليل ابتداء من 
الشباب  و  الصنع  حديثة  تكون  حني  نونبر  شهر 
و حتى  الوقت  الشعلة طوال  عليها حول  يعزفون 
العادة  هذه  حاليا  السنة.  راس  حفلة  نهاية 

التقليدية مهددة باالندثار.

خالل  األندلسية  اجلبلية  السالسل  شاهدت 
امللوك  بني  عديدة  حروب  املتوسط  العصر 
التي  احلدود  دائما  غيرت  املسيحيني  و  املسلمني 
و  احملصنة  القلع  بواسطة  عليها  يدافع  كان 
فترات  أيد ألخرى خالل  التي مرت من  و  العديدة 
طول  على  قالع  عدة  مشاهدة  ميكننا  احلروب. 
جبال قرساملة كمثل قلعة زهرة اجلبل و املرارة و 

بنوخان و قردالة و اوبريك.

قلعة "حصن املرارة"

9

الغيطة الغاصطورية



1. أتـعلـم الـطيـران8
(مملكة بنو زيري)  بأننا ولدنا في مكان احلدود، بقلعة ناصرية  أخبرتنا أمنا 
التي حتولت فيما بعد إلى نصرانية، لكن نحن اللقالق نعيش من فوق 
احلدود التي يضعها اإلنسان. وهكذا ميكننا أن نالحظ أحزانه و أفراحه، 
وهكذا إذن نتعلم أن نحبهم بنفس الطريقة، حاسني بنفس االرتياح 
في كل اجملال الذي تسمح لنا به أجنحتنا غزوه على كال ضفتي ذلك 

البحر األزرق املسمى البحر األبيض املتوسط: في وسط أرض واحدة.

الـمـنتزه الـطـبـيـعـي جـبال قرساملة
املساحة: 53.411 هـكتار

املراكز السكنية:
القطنالس

بنعكاز
بنوخان

البوسكي
كورطس لفرونطرا

الكاسطور
قرساملة

خيميرة دليبار
مونطخاك
برادو دلري

روندة
فيال لوجنة دلروساريو

زهرا
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ولدت  مسافر.  إسمي  أصدقائي،  أهال 
بحصن  التشريف"  "برج  أعلى  على 
شهر  أوائل  في  قادس،  بإقليم  املرارة 

مايو.
تدفئتنا  أجل  من  يتناوبان  والديّ  كان 
بيضات  خمس  فقط  كنا  حينما 
عاجزات، لكن بعد مرور األيام الثالثة و 
و  القشرة  كسرت  الطوال  الثالثني 

بعينيهما  والدي  نظرات  إلى  حدقت 
من  وقليال  اإلعجاب  و  باحلب  املليئتني 

املفاجأة.
حتى  الالمع  الضوء  يروا  لم  أخواتي 

غضون صبيحة الغد.
كِال من والدي قضوا حياتهم مع بعض 
و كانوا يكتسبان جتربة كبيرة في تفريخ 

و تربية كتاكيت مثلنا، بكل حنان.

يحموننا بأجنحتهما و خالل تلك األيام 
مايو،  شهر  من  اجلميلة  الصباحية 
على  احلصول  في  يتفانى  أبي  بينما 
أشياء  لنا  حتكي  أمي  كانت  القوت، 
كائن  كل  على  يجب  التي  من  جميلة 
بأن  نتمكن  أن  أجل  من  معرفتها،  حي 
كما  نكون  بأن  و  بنسبنا  بفخر  نحس 

نحن.



- البحث عن التوازن البيئي و االجتماعي و االقتصادي بني الضفتني، معززين منوذج التنمية املستدامة الذي يرمي الى تثمني و احملافظة 
على املوارد الطبيعية و الثقافية اخلصوصية و املشتركة في مجال محمية احمليط احليوي للربط القاري املتوسطي و كذا التشاركية و 

التنمية االجتماعية و االقتصادية للساكنة احمللية.
- تعزيز التعاون بني البلدين و تطوير آليات مشتركة للتدبير و التنسيق من أجل احملافظة على املوارد الطبيعية و التنمية البشرية.

و لهذا فمشروع التعاون "انتغراربيم" وجه تدخالته نحو التنمية االجتماعية و االقتصادية املستدامة و التعزيز البيئي و كذا تثمني التراث 
مبحمية احمليط احليوي للربط القاري املتوسطي.

José Juan Díaz Trillo 
Consejero de Medio Ambiente.

Junta de Anadalucía.



مــقــدمــة
منذ ماليني السنني انفصلت أراضي شمال إفريقيا عن أراضي جنوب أروبا و منذ ذلك  احلني تشكلت قارتني و بحرين، بعد ذلك استوطنت 

بعض الشعوب في تلك األراضي واستغلوا البحار بعد استكشاف املالحة البحرية كسبل لالنتشار و التجارة و التواصل مع اآلخرين.
مضيق جبل طارق، بعيد على أن يدل على حاجز بني إفريقيا و أروبا، يشكل املمر أكثر عبورا بني القارتني و البحرين.

يسبل مضيق جبل طارق كممر إجباري للعبور بني افريقيا و أوروبا ليس فقط الطيور املهاجرة خالل هجرتهم املوسمية نحو مناخ ألطف 
و رطب بل تسبله كذلك  اجملموعات البشرية خالل رحالتهم التجارية أو الثقافية. ممر إجباري كذلك بني البحر األبيض املتوسط و احمليط 
األطلسي حيث مياههما متر في كال االجتاهني و تعبر معها مجموعات من األسماك الصغيرة أو ثدييات بحرية كبيرة كالدالفني و احليتان و 
كذا القوارب الصغيرة احململة بفنون الصيد التقليدي أو السفن الضخمة احمللملة باخملزونات الكبيرة التي حتتوي على مؤونات لتغطية 

حاجيات اإلنسان أين ما يوجد.
إن مختلف اجملاالت الطبيعية املنتمية حملمية احمليط احليوي للربط القاري املتوسطي تتقاسم عناصر مماثلة من النباتات و احليوانات و كذلك 
الشعوب التي تستقر بهذا اجملال و الواعية بارتباط  عيشها بالوسط الذي يحيط بها طورت عدة أنشطة اقتصادية و بيئية و ثقافية مماثلة 
و متناسقة مع الوسط الطبيعي، راعني فيه دائما إلى االستخالف و احملافظة على املوارد التي توفر لهم محمية احمليط احليوي للربط القاري 

املتوسطية 
هذا اجملال العزيز هو موضوع عرض مسافر’اللقالق الذي نرافقه منذ حلظة خروجه من البيضة ليصف لنا جمال محمية احمليط احليوي 

للربط القاري املتوسطي على طريقة اخلرافات الكالسيكية املتميزة بالكلمة.
إن فضول مسافر و اندفاعه للسفر جعله يكتشف كل ما يحيط به و يصف لنا ليس فقط املناظر و النباتات أو احليوانات بل كذلك مهن 

و تقاليد الشعوب و أسطوراتهم.
سفر مسافر هو رؤية جوية للتراث الطبيعي و الثقافي الضخمني حملمية احمليط احليوي للربط القاري املتوسطي، لكنه خاصة يريد أن يحثنا 
على التأمل في القيم و املعرفة التي يستنبطها خالل سفره، تبادل اخلبرة و التجربة و التعاون و خاصة إدراك ما يحيط بنا جعله يقترب من 

هدفه، كما ورد في تقدميه:"إذا عرفت السبيل أدركت الهدف ألن الهدف ال يوجد في آخر السبيل و لكن على طول".
خاللهما  من  يتوخى  للتواصل  كمنتوجني  "انتغراربيم"  التعاون  مشروع  خالل  من  أجنزا  لها  املرفقة  األسئلة  لعبة  و  القصة  من  كال 

مساعدتنا شيئما على معرفة محمية احمليط احليوي للربط القاري املتوسطي و أهدافها األساسية: 
- دعم التنمية و تعزيز شبكة اجملاالت الطبيعية احملمية في جنوب األندلس و شمال املغرب.
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