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افتتاحية

لؤلؤة اجلنوب
فور وصولنا، لفت نظرنا تباين األلوان: املدينة، أسوارها من الطني الوردي و جدرانها املغطاة 
بنبات اجلهنمية حيث تظهر باقات من النخيل و اخلضرة، مشهد رائع وسط قمم األطلس 
الكبير املغطى بالثلوج، حتت سماء صافية زرقاء توحي بالطبيعة احلقيقية ملراكش، واحة 
خصبة مشمسة حيث تفوح رائحة الزهور كالياسمني أو زهرة البرتقال التي تنبعث من 

احلدائق النضرة.

تعم  الشمس،  أشعة  تتخللها  والتي  املكتظة  األزقة  وفي ظالل  هذه،  الطني  أسوار  داخل 
حركة كثيفة ممتزجة بهتافات وأصوات و وألوان زاهية ورائحة خشب األرز و التوابل. كل هذه 

األصوات و األلوان و الروائح جتتمع لتؤلف سيمفونية مذهلة.

مراكش مدينة أسطورية، عاصمة ثقافية و ملهمة الفنانني كما أنها حتتوي على صاالت 
للعرض، مهرجانات و معارض، مراكش »poeple« مبشاهيرها و قصورها البدخة ولياليها 
الراقية. مراكش، عاصمة السياحة منذ أزيد من قرن ألنها توفر توازنا حكيما بني كنوز 

املاضي و الطاقة الدائمة للثقافات احلية.

نعم. مراكش ال تنسى، نعود إليها و في كل مرة نكتشف أشياء جديدة. 

يؤدي باب اكناو إلى قصور مراكش 
الرئيسية
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مدينة عريقة محملة بالتاريخ

مراكش، ألف سنة من التاريخ

قصر الباهية

إنها مدينة عريقة، شهدت توالي خمس سالالت 
أثرت بشكل قوي على مصيرها. فاملرابطني هم 
الذين أسسوا مراكش سنة 1062. ومن أروع 
للمدينة  تزويدها  هي  الساللة،  هذه  مخلفات 
باملاء، بفضل برنامج مبتكر لآلبار، وجلب منابع 
ببساتني  لهم  ندين  املياه.  أنابيب  شبكات  و 
النخيل، و احلدائق، و كل ما أسهم في تطور 
و ازدهار مراكش. و بهذا تعتبر املدينة عاصمة 

للمغرب. 

فخالل القرن الثاني عشر، تولى املوحدين 
احلكم. و ساهموا في حتسني أنظمة الري، 
و توسيع اجلدران، و تأسيس أول مستشفى 
أبو  الكبير  العالم  استقبل  الذي  للمدينة 
املآثر  بني  من  أيضا  لنا  تركوا  رواس...و 

التاريخية، الكتبية الباهرة. 

تعتبر قبور السعديني مقبرة كبيرة ملكية حيث دفن امللوك السعديني 

بعد هذه احلقبة البارزة، فتح املرينيون جنوب 
 1269 سنة  مراكش  على  استولوا  و  املغرب 

لتفقد دورها كعاصمة لصالح فاس.
 

من  اآلتني   1554 سنة  السعديني  قدوم  مع 
مركزها  مراكش  مدينة  استرجعت  سوس، 
جديدة  حقبة  بدأت  بذلك  للمغرب.  كعاصمة 
بلغت أوجها حتت حكم احمد املنصور، امللقب 
التي جلب من ذهب  الثروات  بالذهبي، بفضل 
و  الشاهق  البديع  حيث شيد قصر  السودان. 
الباذخ. نسخة طبق األصل لقصر احلمراء، تزين 
املدينة،و بنا كذلك مساجد،و نفورات،و مدرسات 
)جامعة إسالمية(، و هيأ مقبرة كبيرة و باهرة 
قبور   : ساللته  من  املهمة  الشخصيات  لدفن 

السعديني.
خالل القرن التاسع عشر،و حتت حكم الدولة 
مسجد  بناء  إسماعيل  املولى  أعاد  العلوية 
ابن يوسف و انشأ حدائق املنارة. و قام املولى 
قصور  ببناء  العزيز  عبد  مولي  ابنه  و  حسن 
الباهية.  قصر  و  سعيد،  سيدي  كدار  جميلة 
سنة  كيليز،  اجلديدة،  املدينة  تأسيس  بعد 
أصبحت   .1923 سنة  املامونية  ثم   ،1913
مراكش تستهوي، الفنانني، و الكتاب، و أفراد 
العاملية...ففي  االرستقراطية  الراقية  الطبقة 

سنة 1931 انشأ فيها الرسام جاك مجوريل 
حديقته املشهورة.وفي سنة 1935،كان يداوم 
فيها  فترة  إمضاء  على  شرتشل«  »وينستون 
»حبيبته  عن  مذكراته  في  قد حتدث  و  للرسم 
املشاهير  من  العديد  ساهم  قد  و  مراكش«. 
احملبني ملراكش في تطورها و ازدهارها الدولي. 
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ما يجب رؤيته في مراكش

الكتبية »منارة« مراكش

داخل  »األساسية«  األماكن  اغلب  تتواجد 
ساحة  و  الكتبية  أهمها  و  القدمية.  املدينة 

جامع الفنا و املنارة.

املوحدين  طرف  من  الكتبية  بناء  استغرق 
بنائها  في  واعتمد   )1150 )منذ  سنة   40
على تصاميم بسيطة، وديكور متميز و توازن 
أبعادها، إنها تعتبر من أجمل املآثر التاريخية 
لبناء  كنمودج  أخدها  ومت  الكبير.  املغرب  في 
أختاها اخليرالدة في اشبيلية وصومعة حسان 
يبلغ  التي  صومعتها  رؤية  ميكننا  بالرباط. 

طولها 77 متر على بعد 25 كيلومتر.

مضيئة ليال كأنها »منارة« مراكش. أما ساحة 
جامع الفنا فهو القلب النابض ملراكش، إذ مت 
والالمادي  الشفهي  التراث  ضمن  تصنيفها 
تدين  وهي  اليونسكو،  طرف  من  لإلنسانية 
عليها  املترددين  والزوار  لفضائها  بشهرتها 

باإلضافة إلى اجلو الصاخب الذي يعمها.

للسعديني،  ترجع  بناية  يوسف  بن  مدرسة 
و  واجلبص  الرخام  من  حقيقية  جوهرة 
الفسيفساء وخشب األرز، جذبت هذه اجلامعة 
القرآنية طالب من جميع أنحاء البالد العربية. 
البدعيني(  )قبة  املرابطني  قبة  جند  أمامها 
)1064(وللهندسة  للمرابطني  الوحيد  األثر 
املعمارية اخلاصة بهم، بالقرب منها جند قصر 
وهو  جميل  بشكل  ترميمه  مت  الذي  منبهي 
يستقبل اآلن متحف مراكش و معارضه التي 
تخص الفن العصري و التراث الثقافي املغربي.

قبور  توجد  اكناو  باب  من  مقربة  على   
القرن  )من  ملكية  مقبرة  وهي  السعديني 
ذات  عشر(  السادس  القرن  إلى  عشر  الرابع 
خشب  من  وقبة  االيطالي  الرخام  من  أعمدة 

األرز املنقوش.

تلهم املنارة الهدوء و السالم و التأمل

مدرسة بن يوسف

متحف سي سعيد

انه مكان للقاءات و العروض حيث األكشاك و 
الطعام.  و  الشراب  تقدم  املتواضعة  املطاعم 
نقطة  الفنا،  بجامع  ليال  االحتفاالت  تبدأ  عادة 

جتمع واحتشاد املقاهي التي حتيط بها.

ميكننا أن نرى في ساحة جامع الفنا حكواتيني، 
و عرافات و بهلوانيني و مجموعات كناوة التي 

تتراقص على إيقاعات »القراقش«. 

بساتني املنارة مكان سحري للباحثني عن 
الهدوء و السالم، حيث بنى فيها املوحدين 
خالل القرن التاسع عشر جناحا متناسق 
ببستان  محاط  كبير  حوض  ضفاف  على 
يأخذ  انه  كما  الزيتون  أشجار  من  فسيح 
ألوانا ذهبية رائعة ليال. و يعد هذا احلوض 
أيضا خزان مياه لري بساتني الزيتون، وهو 
 700 فمنذ  هيدروليكي،  بنظام  مدعم 
املياه من اجلبال  سنة يجلب هذا احلوض 

ويوزعها على بعد 30 كيلومتر.

غير بعيد جتعلنا األنقاض الرائعة لقصر البديع 
العالم  عجائب  من  املاضي  في  كانت  التي  و 
وحدها  املجيد.  ماضيها  نتأمل  أن  اإلسالمي 

أسواره العالية التزال قائمة تستقبل اللقالق. 

غير بعيد عن قصر الباهية وحدائقها، يحتوي 
الفن  جوهر  على  سعيد  سي  دار  متحف 
نفس  وفي  االمازيغي.  و  املراكشي  الشعبي 
تضم  التي  تسكوين  دار  زيارة  تأتي  املنطقة، 
تلك  بحكمة  لتكمل  فلنت  بيرت  مجموعة 

الزيارة لدار سي سعيد.
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أول جولة في املدينة و النواحي 

مسرح مراكش

يتكون قصر املؤمترات من سبعة عشر قاعة لالجتماع و أحدث األجهزة ومختلف اآلالت.

في مراكش، تتعايش املدينة القدمية بأسوارها 
و املدينة اجلديدة بأحياء كليز و ايفرناج و شارع 

محمد اخلامس.

املدينة  تسمح  الشاسعة  مساحاتها  بفضل 
بقيام جوالت على األقدام أو بالدراجات أو على 
عربات جترها اخليول طبق العادات في مراكش.

حتتوي مراكش على حدائق كثيرة و مساحات 
خضراء سواء في املدينة اجلديدة و كذلك داخل 

األسوار.

واحة حتت أقدام جبال األطلس املكسوة بالثلوج 

فهي تروى باخلطارات وهو برنامج مبتكر 
للقنوات حتت األرضية التي تزود من املياه 

اجلوفية. 

بالتراب  للمدينة  القدمية  األسوار  بنيت 
كيلومتر  عشر  تسعة  طول  على  املبلل 
و حتتوي على حوالي عشرين بابا. للقيام 

كل من حديقة »ماجوريل« و منتزه عرصة موالي 
وبساتني  الباهية  قصر  حدائق  و  السالم  عبد 
املنارة و بساتني أكدال لها منطها وأماكن كثيرة 

لالسترخاء و النشوة و السكينة.

تعد واحة النخيل املجاورة مبساحة 14000 
هكتار و أكثر من مائة ألـــف شجرة، فرصة 

للقيام بجولة ممتعة بعربة جترها اخليول.

األقل  على  ساعتني  يلزمنا  عليها  بجولة 
بشرط عدم التوقف كثيرا. أما ضوئها فال 

يصبح جميال إال عند غروب الشمس.

 إن األبواب كباب الدباغ و باب أكناو حافظوا 
على هندستهم املعمارية األصيلة.
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الصناعة التقليدية : من األسواق إلى املصممني

القفطان املغربي يلهم كبار 
املصممني

الصناعة  غنى  عن  فكرة  على  للحصول 
عمل  كيفية  معرفة  و  املراكشية  التقليدية 
أسواق  في  بجولة  تقوم  أن  يكفي  احلرفيني، 
املشهورة  األسواق  بني  من  تعد  التي  املدينة، 
الذي  احليوي  اجلو  و  بتنوعها  املغرب  في 
تعاونيات  تنظمها  األسواق  هذه  يسودها. 
وسوق  اجللد.  لصناعة  »الشراطني«  كسوق 
الفخاريني  سوق  و  السجاد  لصناعة  الزرابي 
لصناعات اخلزف و سوق الصباغني و الصفارين 
)احملنك(  احلرفي  يعتبر»املعلم«  و  للنحاس... 
و  القدمية  التقليدية  املعرفة  على  الوصي 

أسرارها املهنية.

التقليدية  الصناعة  تطور  اليوم  نشهد 
التزاوج  هذا  النظر.  فيها  أعيد  التي  املغربية 
الكتشافات  فرصة  العصري  و  التقليدي  بني 
مفيدة إلنتاج مواد أصيلة ذات جودة تستجيب 

الصناعة التقليدية املغربية إدامة للمعرفة و رمز لثقافة حية

امليشور املبدع
الزنك  و  النحاس  من  املزيج  هذا  اكتشف 
له  وجد  قد  و   .1819 سنة  النيكل  و 
جد  استعماالت  مبراكش  املصممني 
منقوش  أو  مصقول،  أو  مطروق،  متنوعة: 
وصواني،  علب،  لصناعة  يستعمل  فهو 
وإطارات ا ملرايا، و حلي،... بفضل سهولة 
الفضي  مظهره  كذلك  و  حلمه  و  تصنيعه 
عجيب  بشكل  يتماشى  فهو  الالمع 
كاخلشب  تقليديا  املستعملة  املواد  مع 

والنحاس أو الفخار.

التسوق مبراكش
للمدينة  التقليدية  األسواق  تتعايش 
ماركات  أناقة  مع  إلى جنب  جنبا  القدمية 
املوضة للحي اجلديد كيليز. إذ تتواجد فيه 
حيث  الغربية.  التجارية  العالمات  أشهر 
تكشف صناعة اجللد٬ واملالبس٬ واجلواهر٬ 
للمدينة  العصري  اجلانب  عن  واألحذية 

احلمراء.

للتغيرات العصرية. عدد من املبدعني املغاربة أو 
األجانب يعيدون صياغة املواد و املعرفة املتوارثة 
مراكش  أصبحت  العصرية.  األشياء  إلنتاج 

املنبع احلقيقي للتصاميم الفنية.

 إذا كانت معظم محالت املبدعني و املصممني 
تتواجد باحلي العصري لكليز فإننا اآلن جندها 

أيضا في املدينة. 

من  أكثر  الفنانني  مدينة  مراكش  مدينة  تعتبر 
أي وقت مضى. عدد من صاالت العروض التي 
ظهرت في السنوات األخيرة شاهدة على ذلك. 

وهي مهداة خصيصا للرسامني و النحاتني.

للسلم  مأوى  مراكش  في  األدبية  املقاهي  تعتبر 
عن  موسوعة  تصفح  تستطيع  حيث  الثقافة  و 
املغرب و اكتشاف املعرض احلالي مع التلذذ بكأس 
شاي بالنعناع أو كأس عصير من الفواكه الطرية.
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عندما تغيب الشمس، يستيقظ جامع الفن
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مراكش غير العادية

منتزهات مفتوحة في وجه 
العموم

حديقة ماجوريل

عرصة موالي عبد السالم
عرصة موالي عبد السالم من أقدم احلدائق 
مبراكش، ويعود تشييدها إلى القرن الثامن 
عشر، لكنها اآلن من احلدائق األكثر حداثة 
من  العديد  إنشاء  خالل  ترميمها،من  منذ 
فضاءات  و  التفاعلية  متعددة  الوسائط 
على  التكنولوجية  بأحدث  مجهزة  لالنترنت 

طول املمرات.

إنها كمرشد مرئي ممتاز للمدينة و احلديقة، 
احلديقة  تاريخ  معرفة  على  تساعد  ألنها 
أيضا  باإلضافة  نباتاتها  أنواع  ومختلف 

للحياة الثقافية املراكشية.

قصر الباهية
بني في أواخر القرن التاسع عشر من قبل 
احمد  با  الوزير  اجل  من  املكي  املهندس 
إلى  التحفة  وترجع روعة هذه  بن موسى، 
نافوراتها  و  وحدائقها  اجلميل  ديكورها 

وساحاتها الظليلة ومبخططها املعماري. 
و كان يأوي هذا القصر عائلة الوزير املتكونة 
من أربع زوجات وأربعة و عشرون محظية 

وعدد ال يحصى من األبناء.

املمرات  و  األبواب  و  الغرف  تصميم  مت 
على  حتافظ  أن  منهن  كل  تستطيع  بحيث 
خصوصياتها و جتنب االجتماع باآلخرين. استمر 
بناؤه سبع سنوات، وهو األصل في وجود هذه 
العبارة املغربية: »كملت الباهية« لإلشارة إلى 

قضية استغرقت الكثير من الوقت.

حديقة ماجوريل
مت إنشاء هدا املوقع الساحر من قبل الرسام 
سنة  فيه  استقر  الذي  ماجوريل  جاك 
1922. انه عبارة عن سيمفونية من الضوء 
و األلوان والزهور والنباتات الغريبة و زقزقة 
الطيور و خرير املياه. قام هذا الرسام بطالء 
جدران الفيال أرت ديكور و احلديقة بلون الزورد 
األزرق، وهو لون غامق و ناصع في اآلن نفسه. 

حديقة زرقاء في مدينة حمراء، أمر فاجئ 
الكثيرين. رغم انه نفس لون سماء مراكش! 
أصبح املكان اآلن ملكا ملؤسسة بيير برجي 
ايف سان لوران وهو يتضمن متحف للفنون 
الشهير  املصمم  رفات  وأيضا  اإلسالمية 

الذي دفن هناك.
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سحر مراكش

مهرجان الفنون الشعبية

املهرجان الدولي للفيلم

قصور خيالية، فنادق و رياضات
هذه  خالل  من  مراكش  سحر  لنا  يتضح 
البنيات  جميع  على  تتوفر  التي  البنايات 
التي  و  العالية  اجلودة  ذات  األساسية 
تسمح للزوار باالنغماس في الثقافة احمللية 

للمدينة.

مراكش وجهة الطبقة الراقية!
مشاهيرها  بكل  الراقية  الطبقة  تلتقي 
رجال  و  رياضيني،  فنانني،  مراكش:  في 
أعمال... جميع كبار العالم يأتون من أجل 
و  مراكش...  بسحر  التمتع  و  االسترخاء 
ببراد  تلتقي  أن  ميكنك  احلظ  من  بالقليل 

مراكش مدينة زاهية

البائعني  بعض  مالقاة  ميكنك  كما  بيت، 
الذين سيرينك بكل فخر صورهم مع ماك 

كرتني أو جرمي أيرون.

حفالت مراكش
الفنون  مهرجان  للفلم،  الدولي  املهرجان 
مهرجان  السحر،  مهرجان  الشعبية، 
هي  كثيرة  »القفطان«...  ليلة  و  الضحك 
لتتألق.  مراكش  اختارت  التي  الفعاليات 
وجود  بإمكانكم  انه  متيقنني  فكونوا 
في  السنة  طول  على  احتفاالت  و  أنشطة 

الشوارع املراكشية. 

والئم مراكش
ميكنكم أن تختاروا تذوق نكهات رائعة سواء 
من املطبخ املغربي أو العاملي. كما ميكنكم 
أو  املطاعم  أرقى  في  العشاء  وجبة  تناول 
وسط  النجوم  حتت  متواضع  مطعم  في 
قبل  مراكش  تتركوا  ال  لكن  الفنا،  جامع 
الشهير:  احمللي  التخصص  تتذوقوا  أن 
ليس  حقيقية،  لذة  املراكشية...  الطنجية 
بكيفية  أيضا  بل  مكوناتها  بفضل  فقط 

حتضيرها التي تعطيها كل هذه اللذة.

ليلة في مراكش
حياة  كبداية  مراكش  في  ليلة  قضاء  إن 
الفنا يسود جو غريب  ففي جامع  جديدة. 
أمسية  تفضلون  الوسطى.  العصور  من 
فخمة في الكازينو، أو عرض في الكباريه، 
حانة أم ناد ليلي، ال عليك سوى أن تختار.
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متعة املاء مبراكش
املسابح  من  يحصى  ال  عدد  بني  من   
مبزحلقاته  »أكوابارك«  يبرز  مراكش،  في 
بحيرتني  و  أمواج  ذي  شاسع  مسبح  و 
لألطفال و مسار مير عبر أشجار الزيتون و 
يبلغ طوله نصف كيلومتر. أما األكثر إثارة 
لإلعجاب فهو وجود شاطئ رائع في طريق 
طوله  كيلومترات  عشرة  بعد  على  أوريكة 
ثمانون مترا يحتوي على أريكات شمسية، 
يشكل بذلك مالذا حقيقيا للراحة كما جند 

أيضا مطاعم و أماكن التسلية. 

اوكاميدن ملدمني التزحلق 
على اجلليد

الغولف في مراكش
لها،  خلفية  األطلس  جبال  من  تتخذ 
مالعب  أربع  بني  تختاروا  أن  ميكنكم 
امللكي  الغولف  مراكش.  في  للغولف 
وقد  حفرة(   27( على  يحتوي  ملراكش 
ملعب  انه   .1923 سنة  تأسيسه  مت 
عرف  الذي  و  ملراكش  التاريخي  الغولف 
العبني المعني، كاحلسن الثاني و ونستون 
تشرشل و لويد جورج و ازنهاور...ميكن 
لالعبني ذوي االحتياجات اخلاصة أن يجدوا 
حفرة(  للغولف)27  النخيل  نادي  في 
نادي  و  حفره.  لتنوع  نظرا  سعادتهم 
مسلك  حفرة(   36( للغولف  املكيس 
هذه  هواة  من  الكثير  عليه  يتردد  رائع 
اللعبة باالضافة الى نادي الغولف سامنا 
)18 حفرة( ملعب »غولف الصحراء« ومت 
اختيار نباتاته بهذه الروح: صبار، النخيل 

و أشجار الزيتون...

استمتعوا مبناظر األطلس

الوجه اآلخر ملراكش

التزحلق على الثلوج في مراكش
غاية  إلى  و  ديسمبر  شهر  منتصف  من 
منتصف ابريل، ميكنكم زيارة اوكاميدن الذي 
يبعد ب 75 كلومتر من مدينة مراكش، إنها 
الدولية.  املعايير  جلميع  تستجيب  محطة 
على  فيها  التزحلق  التي ميكن  املنطقة  تقع 
علو 2500 متر و 3200 متر من اجلانب 
متعة.  من  لها  يا  للوكاميدن.  الشمالي 
التزحلق في اجلبل نهارا و العودة إلى رقة 
مراكش ليال! أما في الصيف، يوفر لنا هذا 

اجلبل نزهات جميلة.

الراحة و االستجمام في مراكش
الفنادق  عليكم  تقترح  راحتكم  اجل  من 
الكبيرة و مراكز اللياقة البدنية و الصالونات و 
املؤسسات املتخصصة التي تتوفر على احدث 
التجهيزات أفضل ما لديها كاحلمام،الصونا و 
اجلاكوزي و التدليك و عيادات الصحة باإلضافة 

لالسترخاء و اجلمال...

رؤية مراكش من السماء
للتمتع أكثر بجمال املدينة احلمراء ٬ ينبغي 
رؤيتها من األعلى. فعلى منت منطاد حتركه 
فوق  ستحلقون  رغبتها،  حسب  الرياح 
املدينة اإلمبراطورية و ستكتشفون التباين 
الكبير بني املدينة و القرى املجاورة. حيث 
تشكل القرى االمازيغية و األطلس الكبير 
مشهدا  الصحراء...  و  بالثلوج  املكسو 
مؤثرا. حلظة ال تنسى ! و ميكن أيضا عيش 
أوطائرات  مروحية  منت  على  التجربة  هذه 

شراعية.
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نواحي املدينة: بحيرات، جبال و شالالت

على ضفاف بحيرة اللة 
تكركوست

بحيرة اللة تكركوست
الذي  املنفذ املنعش  بحيرة اللة تكركوست 
مراكش. مدينة  من  كم  بعد40  على  يقع 
بها  احمليطة  الريفية  املناطق  في  ميكننا 
األقدام،  على  مشيا  مفيدة  بنزهات  القيام 
أوعلى منت دراجة نارية رباعية أو بسيارات 
البحيرة  ضفة  على  صغيرة.توجد  سباق 
لكم  تسمح  التي  الريفية  الفنادق  بعض 
بتناول وجباتكم مع التمتع مبناظر جميلة.

قرية  كم   20 مسافة  على  توجد  كما 
مبوقعها  املتميزة  االمزيغية  امزميز 
وفخارياتها باإلضافة إلى سوقها الذي يقام 

كل ثالثاء.

شالالت اوزود
املغرب  في  الشهيرة  الشالالت  هذه  تبعد 
بعد  مراكش.  مدينة  عن  كم  ب150 
املرور بقرية اوزود و العديد من مطاعمها 
معبدة  منحدرة  طريق  تبدأ  املتواضعة، 

تكسوا جنابتها أشجار الزيتون.
ترتد  و  110م  الشالالت  هذه  علو  يبلغ 
مستويات مياهها التي تتطاير منها قطرات 
دائم.  بشكل  قزح  بقوس  تكلل  رقيقة 
السباحة،  متعة  في  االنغماس  إذا  ميكننا 
مع مراقبة عرض من رقصات قرود األطلس.

قرية امازيغية في واد اوريكا

واد اوريكا
يقع واد اوريكا على بعد 30 كم من مدينة 
مراكش وسط جبال األطلس: انه عبارة عن 
واد اخضر جميل محاط بقرى مبنية من طني 
ومتشبثة باجلبل. في قرية تنني اوريكا، توجد 
مزرعة للزعفران تستقبل الزوار. غير بعيد، 
جند حدائق النبتات العطرية يزرع فيها 45 
التي  الطبية  و  العطرية  النبتات  من  نوع 
ميكن شمها و تذوقها أيضا.  تقترح عليكم 
تذوق  الطلق  الهواء  في  نيماليزن  حديقة 
شايا أمزيغيا معطرا بأعشاب هذه احلديقة 
عند نهاية الوادي نصل إلى ستي  نفسها. 
يواصلون  شجاعة  األكثر  فقط  فاطمة. 
الشالالت  الكتشاف  األقدام  على  سيرا 

السبع.
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على مشارف مراكش

رسائل تركها االجداد في 
الزمن البعيد عل ارتفاع 

2000 متر

قرية امازيغية في األطلس الكبير

تيزي نتست وتيزي نتشكا
 تيزي نتست و تيزي نتيشكا، ممران جبليان 
يخترقان األطلس الكبير من جهة اجلنوب.

تيزي نتست يربط مراكش بتارودانت و تيزي 
نتيشكا بورزازات. تعد طريق تيزي نتست 
األكثر إثارة في املغرب، ألنها تتسلق فوق 
 2092 يناهز  علو  على  رائعة  جد  وديان 
متر من حيث ميكننا اكتشاف منظرا جد 
خالب لواد سوس. أما طريق تيزي نتيشكا 
فهي تخترق املمر اجلبلي على علو 2300 
ذا  خياليا  مشهدا  بذالك  ومتنحنا  متر 
إلى احمر عند  لون رمادي معدني يتحول 

اقترابنا من وارزازات.

اسني و ويركان
قرية  نتست  تيزي  طريق  على  يوجد 
معروفة  اسني  تدعى  صغيرةامازيغية 
كل  صباح  يقام  الذي  النشيط  بسوقها 
تشتهر  أيضا.  املدهشة  ومبناظرها  سبت 
هذه املنطقة برياضة الصيد البري لتواجد 
احلجل والكامبرا و اخلنزير البري واحلمام و 

السمان...
توجد  اسني  من  كيلومتر   17 بعد  على 
من  مشهد  وسط  تقع  التي  ويركان،  قرية 
مشاهد جبال األلب، إنها محطة جد رائعة 
لتمضية ليلة في احد فنادقها الفاتنة التي 
كان بعضها عبارة عن محطات الستراحة 

الصيادين قدميا.

فن النحت في جبال األطلس
جنوب  األطلس  جبال  مرتفعات  على 
مراكش جند مجموعات مهمة من النقوش 
الصخرية املدهشة، سواء في اجتاه محطة 
اوكاميدن املرتفعة أو هضبة ياغورت أو أيضا 
في اجتاه دمنات) جبل غات( و تيزي نترغست 
)التي  النقوش  هذه  تزين  متر(.   2390(
من  ألواح  كبير(  حجم  ذات  منها  البعض 
احلجر الرملي وهي متثل رسومات ألسلحة 
ومشاهد املعارك و حيوانات و كتابات كتلك 
جندها  التي  املماثلة  البربرية«  »الليبية 
يتم  لم  للمغرب.  الصحراوية  املناطق  في 
النقوش)األلفية  هذه  تاريخ  من  التأكد 

األولى قبل امليالد(.

املنتزه الوطني لتوبقال
توبقال من اجلزء األوسط من  منتزه  ميتد 
األطلس الكبير بني وديان نفيس و اوريكا. 
مساحته  تبلغ  الذي  املتنزه  هذا  يحتوي 
مثيل  له  ليس  تنوع  على  هكتار   38000
و  العرعار  و  كالسنديان  التجمعات:  من 
أعشاب أخرى باإلضافة إلى أنواع كثيرة من 
الطيور اجلارحة مثل النسر الذهبي و النسر 
األصلع و نسر بونللي باإلضافة إلى الضؤون 
البري...  الغزال  و  البري  الوشق  و  البرية 
جبلي  مرشد  نصائح  على  بناءا  فيمكننا 
أن نقوم بتسلق هذا اجلبل مدة يومان مع 

قضاء ليلة حتت خيمة أو في مأوى.
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املندوبية اجلهوية للسياحة:
شارع محمد اخلامس ،ساحة عبد املومن ابن علي 

الهاتف: 31 61 43 24 05 )212+(
الفاكس: 57 60 43 24 05 )212+(

املجلس اجلهوي للسياحة:
ساحة يوسف ابن تاشفني مراكش املدينة
الهاتف: 61 52 38 24 05 )212+(
الفاكس: 49 52 38 24 05 )212+(

محطة القطار:
شارع محمد السادس

مركز االتصال: 40 30 20 90 08 
www.oncf.ma :البريد االلكتروني

مطار املنارة: 
مركز االتصال: 00 08 00 90 08

 

الغولف:
للغولف  امللكي  النادي  املكيس  و  النخيل  غولف 

 www.golfdumaroc.com :غولف مراكش

www.meteoma.net :األرصاد اجلوية
 www.oc.gov.ma :مكتب الصرف

 

اإلرشادات الهاتفية:
الشرطة 19

رجال املطافئ 150 
اإلرشادات 160 

اإلغاثة الطرقة 177

إجرءا ت الدخول:
جواز سفر مدة صالحيته ال تقل عن 90 يوما، ميكن 
لبطاقة التعريف ان تكون كافية، حسب البلد، اذا كان 
مجموعة  من  سفر  وكالة  طرف  من  منظما  السفر 
بعض اجلنسيات  األكثر.  على  أشخاص  مكونة من3 
من  املعلومات  طلب  يجب  التأشيرة،لدا  تتطلب 

السفرات و القنصليات املغربية في بالدكم. 
دخول املغرب ال يتطلب اي تلقيح. اذا كنتم مرفوقني 
داء  ضد  تلقيح  بشهادة  اإلدالء  يجب  اليف  بحيوان 

الكالب ال تقل على مدتها عن 6 اشهر.

الصرف:
 100 من  يتكون  الذي  الدرهم  هي  املغربية  العملة 
او  االبناك  في  العمالت  تبديل  يتم  إن  يجب  سنيتم. 

املؤسسات املعترف بها.

املنطقة الزمنية:
الزمنية  املنطقة  في  يقع  الذي  املغرب،  يعتمد 

جرينيتش، توقيت جرينيتش املتوسط.

جدول األنشطة:
يناير

فبراير
مارس
مارس

مايو
يوليو

اكتوبر
ديسمبر

: مرطون مراكش الدولي
: الرالي الكالسكي للمغرب
: مهرجان اخلدع السحرية

: مهرجان اوتار الربيع الثقافي للحوز
: جائزة مراكش الكبرى

: مهرجان الوطني للفنون الشعبية
 Ultra Trail Atlas Toubkal :

: املهرجان الدولي للفيلم مبراكش

عناوين و مواقع مفيدةمعلومات عملية 

معلومات و عناوين مفيدة

www.visitmorocco.com :ملزيد من املعلومات زوروا موقع



www.visitmorocco.com

املكتب الوطني املغربي للسياحة


