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افتتاحية

فاس الساحرة

عندما تستقبل أعرق املدن املغربية ضيوفها ،فهي تقاسمهم أحلى أساليب احلياة .وبكونها
متحفا مفتوحا ،تنافس فاس مدن فينيزيا وفلورنسا و أثينا كتراث عاملي حي.
فروعة قصورها وغنى متاحفها ورفعة مدارسها التي أجنبت أكبر علماء العصر الذهبي،
وكثرة مساجدها املعبرة عن اإلجالل لعظمة الله يشكلون بالنسبة لعشاق الثقافة
والفنون دعوة لالكتشاف متجددة باستمرار.
وجنحت فاس ،املركز العلمي والثقافي للمملكة واملدينة املتعددة الوجوه من اإلبقاء على
رونقها .فأولويتها احلفاظ على تقاليدها وعلى روح أحجارها القدمية.
توازن وانسجام الفنون املعمارية
يلهم التفكير والبحث عن
احلكمة

أما مدينتها القدمية التي صنفتها منظمة اليونسكو كإرث إنساني عاملي ،فقد عرفت
كيف حتافظ على أصالتها وطابعها األصلي منذ أكثر من  1200سنة.
ومدينة فاس هي مزيج بني عدة حضارات ،إذ ورثت شهامة العرب ودقة األندلس وبراعة
اليهود وعناد البربر .فماضيها احلافل واحترام تراثها امللموس وغير امللموس الذي يصان
بطريقة علمية وكذا ميزتها األرستقراطية يساهمون في السحر الواضح الذي متارسه
املدينة على زائر اليوم.
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املدينة املؤسسة للمغرب

نظرة عامة أولية ل1200سنة
من التاريخ

في سنة  ،789رسم ادريس األول
حدود سور املدينة« ،مدينة فاس».
وشيد خليفته منذ سنة  809قصرها
امللكي ومسجدها وقيساريتها (سوق
مفتوح) وقنواتها وأسوارها .ففاس هي
قبل كل شيء ،موقع اختاره األدارسة
بعناية وبرؤية ذكية للمستقبل.
وموقعها اجلغرافي في سهول سايس
الغنية بجوف واديها املوجود في سفح
اجلبل يجعل منها ملتقى اقتصادي
وسياسي واستراتيجي حاسم من أجل
تقدمها وإشعاعها.
وابتداء من سنة  ،818-817ستؤثر
موجتان متتاليتان من السكان على
مصير فاس 800 :أسرة أندلسية
طردها األمويون من قرطبة ،ستشكل
حي األندلس .بعد ذلك ،ستنشأ 2000

أسرة من القيروان حي القرويني هربا من
اضطهاد العباسيني .فالقادمون اجلدد
جلبوا معهم معرفتهم وجتربتهم
الطويلة في احلياة احلضرية .وحتت
قيادتهم ،أصبحت فاس مركزا مهما.
فاحلياة في املناطق احلضرية املرتبطة
ارتباطا وثيقا بوادها ،واد فاس ،املدعوم
بستني عينا ،تعتبر مثاال نادرا في تاريخ
املدن املغربية.
ميثل تأسيس جامع القرويني في سنة
 ،857بداية العصر الذهبي للمدينة.
فخالل القرون املوالية ،عرفت املدينة
ازدهارا للمساجد والفنادق ،واملنازل
الفخمة واملدارس املرموقة (اجلامعات).
وحينما أصبحت عاصمة إلمبراطورية

منذ القدم ،حتث مشاهدة املدينة القدمية من األعالي احمليطة على التأمل

عظمى ،واصلت املدينة تقدمها وكانت
تستقبل التجار والفنانني واألدباء من
شتى بقاع العالم .وتعتبر املدينة
بفضل إشعاعها الثقافي و العلمي،
(كأثينا افريقيا).
عندما استولى املرينيون على احلكم
في القرن الثامن عشر ،شيدوا مدينة
جديدة خارج األسوار ،فاس اجلديد،
الستقبال قصورهم واملشور (ساحة
كبيرة لالحتفال ومجالس استشارية
حيث يجتمع امللك بالشخصيات
املرموقة).
وبتحولها

حي املالح

مآذن مسجد القرويني

لعاصمة

االمبراطورية،

أصبحت املدينة امللجأ املفضل
املسلمني
األندلسيني
للمهاجرين
واليهود الذين أنشأوا بها حي املالح
(حي يهودي).
وابتداء من القرن السادس عشر،
ستشهد فاس مرحلة مضطربة
حتت حكم السعديني ،وستتمكن من
استرجاع هيبتها ومكانتها كعاصمة
إال سنة  .1666وبذلك ،فطوال حياتها
املميزة ،راكمت فاس تراثا معماريا
وحضاريا غنيا ومتنوعا .واعترفت
اليونسكو بقيمة هذا اإلرث بتدوين
مدينتها القدمية كتراث إنساني عاملي.
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جواهر فاس البالي

يعتبر فاس البالي ،املدينة القدمية
بكاملها ،متحفا حقيقيا في الهواء
الطلق .ويحتوي على عدد ال يحصى
من التحف في أزقتها التي تصل إلى
 9400زقاق .ويوجد بفاس  185مسجدا
ومدارس متعددة وقصور رائعة من بني
 10572بناية تاريخية مت إحصاءها ...وال
ميكن إغفال بعض الزيارات.
ومن بني املساجد ،يبقى مسجد القرويني
هو أعظمها .هذا املسجد الذي أسسته
فاطمة الفهرية سنة  859ومت توسيعه
فيما بعد ،يعتبر القلب النابض للمدينة.

منذ تأسيسها ،كان مصير
املدينة دائما متعلقا مبياهها
الوفيرة كما توضحه نافوراتها
الفاتنة

وأعطي له هذا االسم نسبة للحي الذي
كان يقطنه الالجئون من القيروان .أما
مسجد األندلسيني فيعود تأسيسه إلى
سنة  .860ويبهر هذا املسجد بأبوابه
الضخمة املزينة بالزليج وسقفه اخلشبي
املنحوت .وحتتضن زاوية موالي ادريس قبر
موالي ادريس الثاني ،مؤسس مدينة فاس.
ومتثل املدارس (اجلامعات القرآنية) شهادة
حية للماضي الفكري والعلمي للمدينة.
وتلعب هذه املدارس التي صممها
املرينيون دورا ثقافيا وتربويا وسياسيا.

وتعتبر مدرسة الصفارين أولى املدارس
التي أسست في القرن الثامن عشر ،إذ
تتميز عن باقي املدارس برزانة ديكورها.
وتتميز املدرسة البوعنانية بهندستها
الباهرة بخشب األرز واملنحوتات اجلبصية
وديكور الرخام والعقيق .ويحكى أن ابن
خلدون قد أعطى دروسا بها.
وتعد مدرسة العطارين التي بنيت سنة
 1325إحدى روائع فاس وحتفة بديكورات
في منتهى الدقة (رخام منحوت ومخطط،
وأقواس خشبية وفسيفساء في منتهى
الدقة باإلضافة للزخرفة العربية) .وكان
بإمكان مدرسة الشراطني التي أسسها
السلطان موالي رشيد في القرن السابع
عشر ،استقبال ما يصل إلى  200طالبا.
وكانت الفنادق قدميا تشكل مكانا
للتبادل التجاري :نزل ،مخازن للبضائع...
حيث تتواجد على طول احملاور الرئيسية
للمدينة القدمية (الطالعة الكبيرة،
الطالعة الصغيرة ،راس الشراطني
والنجارين) وقرب األبواب الكبرى (باب
بوجلود ،باب الكيسة وباب فتوح).
ومن بني النافورات العمومية البارزة ،تعتبر

ملقصورة اليسرى وحوض االغتسال بالساحة الداخلية للقرويني

بعضها حتفا من الفن الزخرفي كنافورة
النجارين ونافورة سوق احلايك ونافورة
القواس.
يحتوي قصر البطحاء ،الذي حتول إلى
متحف للفنون والتقاليد ،على منوعات
رائعة من الفن التقليدي الفاسي:
مجوهرات ومطروزات وزرابي وأواني
نحاسية وحديد ...ومتحف النجارين
للفنون وحرف اخلشب هو فندق مت جتديده
بروعة.

داخل فندق النجارين

ومن أعلى سطحها ،ميكن التمتع مبنظر
جميل لفاس وتاللها املجاورة.

وتتضمن خزانة القرويني التي يرجع تاريخ
إنشائها إلى القرن السابع عشر على
أكثر من  32.000مخطوطة تساهم
في إشعاع املدينة كعاصمة للمعرفة
والعلم باملغرب العربي.
وقد متكنت اخلزانة التي مت جتديدها مؤخرا،
من احملافظة على وثائق نادرة وفريدة من
نوعها مثل أعمال العلماء الكبار كابن
رشد و ابن خلدون...
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فاس بني املاضي واحلاضر

تساهم األسواق في حياة املدينة ،حيث
تنتظم على أساس تعاونية .ويعتبر سوق
العطارين أحد األسواق األكثر نشاطا
بفاس .ويحد هذا السوق بابني ضخمني
من اخلشب يتم إغالقهما باملساء.

السراجني.
ويشتهر سوق الطليس بزرابيه وحي
النجارين مبصانع الرياشة (مشربيات،
طاوالت ،متكآت واخلشب املطعم) .أما
بائعوا النحاس في ساحة الصفارين،
فيقترحون صينيات منحوتة وأبرقة
الشاي وسلع أخرى من احلديد والنحاس
والفضة.

فحسب حسن الوزان املكنى بليون
اإلفريقي « لم تكن لهذه املتاجر نظيراتها
في العالم» .وفي سوق احلنة ،كانت تباع
منذ قرون ،املواد التجميلية (الغسول
والصابون األسود والكحل وماء الورد
واحلناء.)...

يجب أن ال تفوتكم في الصباح ،زيارة حي
الدباغني .فهذه املدبغة تتكون من حفر
عديدة مليئة باأللوان املتنوعة تعالج فيها
اجللود من أجل اإلنتاج اليدوي جللد الغنم
والبقر واملاعز .فاملنظر البانورامي لهذه
املدابغ تذكرنا بلوحات الرسامني.

فقدميا ،كان هذا السوق متخصصا في
بيع منتوجات الطب التقليدي.

تتميز احلرف التقليدية
الفاسية بدقتها املتناهية

أما بالنسبة للمطروزات الفاسية ،واحلرير
والزركش والشربيل املزخرف والقفطان،
فستجدون كل ما تودونه في قيسارية

زقاق باملدينة

املنظر الرائع للمدابغ يشبه لوحة رسام

12

13

فاس املذهلة

القصر امللكي

يعتبر القصر امللكي الذي بدأ تشييده
في القرن الثامن عشر املعلمة الرئيسية
لفاس اجلديد .حيث متنح الباحة الواسعة
التي أنشأها العلويون والتي متت إعادة
تهيأتها في سنة  ،1968رؤية مدهشة
ألبواب القصر املتقنة مبهارة.

حي املالح

بقايا قبور املرينيني حتمي املدينة

وهو حي لليهود أسسه السلطان بعد
القرن السادس عشر حلماية يهود املدينة.
ويعبره الشارع الكبير وهو شارع رئيسي
يجمع كل أنواع املتاجر :املجوهرات ومواد
التنجيد واألقمشة...
وتتميز منازل حي املالح عن مساكن
املسلمني بنوافذها اخلارجية وشرفها
اخلشبية واحلديدية.
وتعتبر كنيسة ابن دهان املشيدة في
القرن السابع عشر حتفة من التراث الذي
بناه اليهود املغاربة والذي يستحق الزيارة.

جولة استكشافية لفاس اجلديد

توفر لك هذه اجلولة اجلميلة على منت
السيارة مناظر رائعة للمدينة بشرفها
ومآذنها املتعددة :البرج الشمالي يضم
اليوم متحف األسلحة وقبور املرينيني،
أما البرج اجلنوبي ،فمنه نكتشف املدينة
القدمية.

القبور املرينية

تنتشر بقايا القبور املرينية على تل
«القولة» التي اختير في القرن الرابع
عشر إلنشاء مقبرة ملكية .وقد دفن بها
خلفاء أبو احلسن وأمراء أخرين .وتقدم
هذه املقبرة التي توجد اليوم في خراب
بقايا لثالث قبب ومسجد وكذا عدة
قطع من اجلدران ...ومن هذا التل الذي
يحيط باملدينة ميكنك التمتع مبنظر فاس
البالي وواد سبو املدهشني.

أبواب القصر امللكي بفاس املتقنة

توقف الوقت بالنسبة للساعة البوعنانية
أمام املدرسة البوعنانية ،ميكننا رؤية بقايا ساعة مائية يعود تاريخها إلى
القرن السادس عشر والتي اختفت آليتها جزئيا .فإعادة تشكيل هذه
الساعة التي كانت تدق الساعات ،بشكل مضبوط استوجبت العديد
من الدراسات .فآخر دراسة تؤيد فرضية اشتغالها وفق ساعات غير
متكافئة باالعتماد على الفترة الفاصلة بني شروق وغروب الشمس .وحلد
اآلن ،ال تزال تنتظر أن يبني رجال اليوم عن براعة أكبر من تلك التي أبان
عليها نظراؤهم قبل خمسة قرون من أجل تشغيل آليتها.

باب بوجلود وخزفه اخلضراء والزرقاء
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املدينة القدمية بفاس :بانوراما مدينة ال شك في نشاطها املتهيج
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قصور ألف ليلة وليلة

يختبئ في متاهة أزقة املدينة القدمية
ما يقارب  1000قصر .فهذه املنازل

بساطة اجلدران اخلارجية ال
جتعلك تتنبأ بغنى قصورها
الرائعة

امللتصقة ببعضها البعض يحتفظ بها
بغيرة وبسرية عن طريق مجموعة من
اجلدران التي تنظم وراءها احلياة .وعندما
تعبرون الباب فستنبهرون :اجلبص
وخشب األرز املنحوت والزليج وشرف
مقوسة تعلوها هوابط ،وشبكات من
احلديد املطرق واألبواب العليا املصنوعة
من اخلشب تفتح بالنهار الستقبال نضارة
الصباح و ضوء النهار .يحتوي كل منزل
على نافورة في وسط الفناء وحديقة
أندلسية أو حديقة داخلية متزج بني
الرخام واملاء والنباتات اخلضراء.
وتوجد بقصر الكالوي ،اإلقامة الثانوية
لباشا مراكش 1000 ،غرفة ،حديقتني،
 30نافورة ومدرسة قرآنية وحمام مغاربي
للرجال و آخر للنساء وفران ومطحنة
للزيت وأخرى للقمح وإسطبالت.

أما املطبخ الذي يقع في الوسط فيتواصل
مع املباني السبعة عشر .ومع وجود منافس
وحيد له ،وهو قصر املقري ،يبقى هذا املنزل
الكبير أجمل قصر بفاس .ويشكل قصر
املقري جز ًء من التراث املغربي .حيث
ميكننا تأمل دقة عمل النجارين في خشب
اآلبنوس وجمالية احلديد املطرق واملشرط
من طرف املعلمني.
وتتنافس السقوف والقباب املنحوتة
واملصبوغة مع النجارة الباروكية املرصعة
بالزجاج الفينيزي وألوان بغداد.

قصر املنبهي

يعتبر أحد أقدم مآثر املدينة العريقة.
ففي أواخر القرن التاسع عشر ،أمضى
أجود احلرفيني والفنانني املغاربة  15سنة
لتشييد هذا املبنى الرائع .وقد حتول هذا
القصر إلى مطعم يسمح للذواقني
باكتشاف داخل مغربي مزين بأبهة.

عندما تفتح قصور فاس أبوابها للزوار ،تستقبلهم حياة ألف ليلة وليلة
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أسلوب العيش الفاسي

عندما نتحدث عن فاس فإننا نعني
التهذيب في احلياة اليومية :بهجة املنزل،
تفنن الطبخ ،األناقة في اللباس ،تناغم
األلوان ،جمال الطقوس ،وداعة العطور
وسحر املوسيقى.
والطريقة املثلى الستحسان أسلوب
العيش الفاسي هو اإلقامة في قلب
املدينة القدمية في أحد الرياضات.

أسلوب العيش الفاسي
يعطي األهمية لثقافة
الرفاهية

بجمعها بني الراحة احلديثة وأصالة احمليط
(الهندسة املعمارية ،الفناء ،احلديقة)...
واالستقبال احلار ،تأخذكم هذه املنازل
في رحب الثرات الفاسي األصيل .وتوفر
مدينة فاس بنيات حتتية من الفنادق ذات
جودة عالية من بينها القصر الشهير
«قصر اجلامعي».

ثقافة العيش الرفيه

تظهر ثقافة العيش الرفيه بقوة في
فاس بحماماتها و منتجعاتها و حاماتها
والعالم السحري للخيال الشرقي!

وتوفر احلمامات واملنتجعات التي تعتبر
طقسا للعناية والتجميل وإرثا من العادات
القدمية ،بالفنادق والرياضات الفخمة.

الذوق الرفيع

يجمع فن الطهو الفاسي املوروث عن
الطبخ العربي األندلسي ،بني احللو واملالح،
مستعمال الفواكه واخلضر وموظفا
مبهارة جميع أنواع التوابل :كمون ،قزبر،
فلفل ،الفلفل احللو والقرفة ...و جند هذه
التوابل في البسطيلة باحلمام واللوز التي
تعد أكلة محلية.
ويتطلب العجني املورق الذي يغطي
احلشوة سحرا يدويا تتناقله املرأة الفاسية
من جيل آلخر .وحتقق املروزية جناحا لفن
الطبخ الفاسي؛ هذا الطبق الذي كان
يعد في البداية خالل عيد األضحى،
يستخدم فيه مزيج من التوابل ،راس
احلانوت الذي يحتوي على ما بني 35
و  45تابال مختلفا من املغرب والشرق
وافريقيا جنوب الصحراء.

اجلمع بني احللو واملالح يشكل أحد أسرار الطبخ الفاسي
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احلرف الفاسية :جودة وجمالية

حرفيون بأيادي من ذهب

ال يخرج احلرفي الفاسي عن بعض املبادئ
األساسية :كحب العمل املتقن ونبل املواد
املختارة والتوظيف اجليد للمهارات .فمن
املدهش تأمل كيف يتمكن هؤالء احلرفيني،
في ورشاتهم وساحاتهم الصغيرة ،من
خلق مواد ذات جودة ببساطة واضحة
وهي نتيجة لتجربة تراكمت منذ عدة
قرون.

الفخار واللون األزرق الشهير

يتميز فخار فاس بالكوبالت
األزرق الشهير وغنى أمناطه
الزخرفية

عرفت صناعة الفخار املطلي تقدما منذ
القرن احلادي عشر .فمن كتلة الطني
(املختارة و املصنوعة بإتقان) .إلى القطعة
املشكلة املطهوة مرة أولى ،تتعدد
العمليات قبل الوصول ليدي املزخرف الذي
يخلق ديكوراته الهندسية والزهرية.

مييز الكوبالت األزرق الشهير فخار فاس.
فأجمل خزفيات املغرب تأتي من املدينة
العريقة .وللحصول على هذا اللون األزرق
الفريد املتميز ،يخلط احلرفيون مكونات
عديدة دون اإلفصاح عن الكمية.
أما األخضر الداكن ،وهو لون القرمود
املوجود بالقرويني ،فهو خليط من النحاس
والرمل وأكسيد الرصاص .وميكن الطهو
ملرة أخيرة في درجة حرارة مرتفعة من
كشف األلوان وضمان كتامة القطعة.

تظهر دقة عمل احلرفيني على الزليج واجلص املنحوت...،

«طرز الغرزة » الفاسي

هذا الفن املعروف باملغرب منذ عهد
املوحدين له خصوصية وهي النقطة ذات
وجهني .ويعتبر أحد تخصصات مدينة
فاس .فهذه التقنية ،التي تنجز كاملة
بيد الطرازات ،تتمثل في طرز النموذج
من اجلهتني لكي تكون جهتي العمل
متطابقتني .وال يتجاوز بعد النقطة
مليمترين.

وتقدم أوراش الطرز بالنقطة اخلطية،
املعروفة بجودة عملها ،أغطية رائعة
للمائدة وأسمطة صغيرة ومنشفات
وشاالت مزينة ببراعة.
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ثقافة فاس

مهرجان املوسيقى الروحية ولقاءات
فاس

على طول السنة ،حترك العديد
من التظاهرات الثقافية مبدينة
فاس

منذ تأسيسه سنة 1994 ،حقق مهرجان
املوسيقى الروحية العاملية الذي تنظمه
مؤسسة روح فاس جناحا جتاوز حدود املغرب.
ويشكل هذا املهرجان ملتقى لألغاني
واملوسيقى الروحية وحامال لروح فاس،
العاصمة الثقافية التي تشجع تبادل
احلضارات .وقد صنف هذا املهرجان كأحد
أكبر مهرجانات املوسيقى في العالم وهنأ
سنة  2001من طرف األمم املتحدة لدوره
الفعال في تشجيع حوار الثقافات والديانات.

على هامش احلدث

جتمع «لقاءات فاس» املفكرين والعلماء
واإلنسانيني حول موضوع معني .وتفتح
هذه اللقاءات جلمهور غفير وتكون موضوع
تبادالت وحوارات ومناقشات في رحاب متحف
البطحاء املتميز.

وعالوة على هذه التظاهرات الكبرى ،تنظم
مؤسسة روح فاس مهرجان اجلاز والذي
ينظم في قصور ومساكن املدينة القدمية.
فهذا املهرجان الذي يجمع كوكبة من
الفنانني املرموقني يشكل مناسبة لعشاق
اجلاز الكتشاف جذوره اإلفريقية واملتوسطية.
مهرجان فن الطبخ الذي ينظم بأكتوبر
هو مهرجان فريد باملغرب حيث يسلط
الضوء على أحد الروابط اإلنسانية القوية.
فالطبخ املغربي ،مثله مثل جميع الفنون
املغربية ،ميثل حوارا بني الشعوب .فخالل ثالثة
أيام ،تكون أساليب الطبخ العاملية مدعوة
للتعبير.

متكنت فـاس من احلفاظ على روحانيتها حتى في مهرجان املوسيقى الروحية
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حول فاس :املنابع واجلبال

رياضة فاس

الغولف امللكي بفاس

طبيعة مضيافة ومتنوعة
باخلصوص تساعد على ممارسة
جميع أنواع األنشطة في
الهواء الطلق

يقع على بعد  15كلم على طريق إميوزار،
وله كخلفية قمم األطلس املتوسط.
فيعتبر الغولف امللكي بفاس ( 18حفرة)
مسارا ممتعا وسط بستان زيتون رائع.
ومت تصميمه من طرف املهندس كابيل
ب.روبينسون .وقد مت التركيز على التموج
الطبيعي لألرض من أجل مضاعفة
املمرات املنحنية واملتموجة واملساحات
اخلضراء املنحدرة بذكاء ...وتواجه الالعبني
بحيرات وحفر رملية ضخمة التي تبلغ
أكبرها  1200متر مربع .وبناديه وحانته
ومطعمه ،يعتبر أحد أجمل املسالك
باملغرب.

أكادميية هنري لوكونط

يعتبر النادي امللكي للتنس املنتمي

الغولف امللكي بفاس

على سهل سايس ،في حدود األطلس
املتوسط ،تشكل جهة فاس دعوة
لالكتشاف .فالتنوع الكبير للمناظر،
واألودية اخلضراء وغابات األرز و الينابيع
احلرارية و اجلبال ،يشكلون مناسبة للقيام
برحالت متنوعة وعجيبة.

لألكادميية العاملية للتنس هنري لوكونت
برنامجا الكتشاف األبطال على العشب.
في مساحة خضراء تبلغ  7هكتارات ،هذا
املركز مجهز بالبنيات التحتية احملترفة
واحلديثة التي تستجيب ملتطلبات ممارسة
الرياضة على أعلى مستوى.

موالي يعقوب

مركز ابن عمير للفروسية

توفر فاس أيضا عدة أنشطة في الفروسية
التي ميكنكم اختيارها حسب مستواكم
ورغباتكم :دروس في ركوب اخليل ،نزهات
ورحالت طويلة باملنطقة .ويشكل موسم
اخليل الذي ينظم بتيسة (على بعد 45
كلم من فاس) من طرف قبائل احلياينة،
تكرميا حقيقيا للحصان العربي وللتقاليد
التي ترافقه.

اجلبال احمليطة الغنية بالينابيع
احلرارية تعطي فرصا كثيرة
للرحالت

يقع على بعد  20كلم غرب فاس ،على
جوهر أخضر بفصل الربيع .و تتميز هذه
احملطة احلرارية مبياهها الساخة الكبريتية
التي تعالج الروماتيزم واألمراض .وتقترح
احلمامات أيضا برامج جيدة للياقة
البدنية .و كانت هذه احملطة ،التي
يزورها املغاربة دائما ،قد استقبلت في
الثالثينيات أندري جيد وهنري مونديرالنت.

سيدي حرازم

على بعد 15كلم من فاس ،يعرف هذا
الينبوع احلراري منذ القرن السادس عشر
بخصائصه العالجية .فمياهه تقدم
منافعها في راحة توفرها محطة حرارية

عصرية .توجهوا قرب القبة البيضاء
لسيدي حرازم .وفي وسط األوكاليبتوس
والنخيل والدفلي ،ميكن رؤية مسبح قدمي
مهيب تغطيه قبة.

صفرو

صفرو هي مدينة بربرية تقع على بعد 30
كلم جنوب فاس .وتستهوي بشالالتها
وتنوع مناظرها .كمركز فالحي مهم،
تشتهر املدينة «مبوسم حب امللوك» في
شهر يونيو .وعلى بعد كيلومترات قليلة،
على طريق متر في وسط أشجار الزيتون،
نصل إلى البهاليل املشهورة بكهوفها.

إميوزار كندر

على بعد  30كلم من فاس  ،توجد إميوزار
كندر ،وهي مدينة صغيرة وفتانة تقع على علو
 1300متر و وتتميز مبناخها املعتدل صيفا.
فهي مالذ حقيقي للراحة .وتشتهر املنطقة
بأشجار الفواكه :التفاح واجلوز والتني...
ويدعواحمليطللقيامبنزهاتجميلة،وميارسبه
صيد سمك السلمون وقطف الفطريات.
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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.

شارع محمد اخلامس
الهاتف)00 212(5 35 62 34 60 :
الفاكس)00 212(5 35 65 43 70 :

إجراءا ت الدخول:

الصرف:

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

املنطقة الزمنية:

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

برنامج التظاهرات:

ماي  :مهرجان فاس للموسيقى الروحية العاملية
يوليوز  :مهرجان الثقافة األمازيغية
أكتوبر  :مهرجان فاس لفن الطبخ
نونبر  :مهرجان فاس للجاز

املندوبية اجلهوية للسياحة:

املجلس اجلهوي للسياحة:

،89شارع عالل ابن عبد الله
الهاتف)00 212(5 35 94 24 92 :
الفاكس)00 212(5 35 65 01 88 :

محطة القطار:

مركز االتصال08 90 20 30 40 :
املوقع اإللكترونيwww.oncf.ma :

مطار فاس سايس:

مركز االتصال08 90 00 08 00 :

مسالك الغولف  :الغولف امللكي بفاس
www.golfdumaroc.com

األحوال اجلوية:

www.meteoma.net

مكتب الصرف:

www.oc.gov.ma

إرشادات هاتفية:

الشرطة 19
املطافئ 150
االستعالمات 160
إغاثات طرقية 177

ملزيد من املعلومات زوروا موقعwww.visitmorocco.com :
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املكتب الوطني املغربي للسياحة
www.visitmorocco.com

