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االفتتاحية

املغرب... أرض الطبيعية و املغامرات 
قليلة هي البلدان التي تتمتع بتنوع طبيعي مثل املغرب، تنوع جيولوجي و نباتي و حيواني 
إضافة إلى تنوع املناظر الطبيعية اخلالبة و تعدد التراث احلضاري و البشري. من سالسل 
األطلس اجلبلية إلى سالسل الريف و من السواحل املتوسطية إلى السواحل األطلسية 
و من شواطئ الرمال الذهبية إلى شواطئ األصداف الصخرية و من كثبان اجلنوب الرملية 

الواسعة إلى الواحات اخلضراء.

في املغرب، الطبيعة تفسح املجال خليال واسع ال حدود له.

بلد  ترسم تضاريسه ألف لوحة في كل فصل، يضم بني أحضان مملكته أروع التقاليد 
الشرقية و أحر اللقاءات و ألذ النكهات. هذا هو املغرب حيث تفاجئ الضيافة احلارة كل من 

يود الذهاب إلى أبعد حد ممكن الكتشاف طبيعتها احلقيقية.

شاطئ بكر على البحر 
األبيض املتوسط

كثبان رملية بجانب مدينة العيون
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معدات و مرافقني سياحيني محترفني رهن 
استكشاف  على  ملساعدتكم  إشارتكم 
من  احليوانية  و  النباتية  الطبيعة  ثروات 
كل طريق و محطة استراحة لالستمتاع 

بأشهى األطباق.

احملترفني، أما إذا كنتم لم جتربوا القفز بعد، 
على  قفزة  أول  لتحقيق  فرصتكم  فهذه 
بعد أربعة آالف متر بحضور مؤطرين كفؤ.

 
الترحيب األصيل

و  العني  ميأل  التضاريس  جمال  كان  إذا 
الضيافة  و  الترحيب  فإن أصالة  يسحرها 
ضيافة،  دور  فنادق،  تدفئه.  و  القلب  متأل 
الراحة  مرافق  جميع  على  تتوفر  نزل... 
لتعد لكم جوا دافئا و مريحا باإلضافة إلى 

التحليق في السماء

منتهى االستمتاع

مغامرات بال حدود 
يقدم  فهو  لذلك  اجلبال،  بلد  املغرب 
للرياضيني و هواة تسلق اجلبال سلسلة من 

املغامرات و الرحالت الرائعة. 
في فصل الصيف، ميكنكم التمتع برحالت 
املشي أو التجمع في مجاري املياه املرتفعة 
القفز باملظالت أما  في فصل الشتاء،  أو 
للتمتع  األهمية  غاية  في  املعدات  فتصبح 
بأكثر الرياضات الثلجية إثارة على اإلطالق 
يزيد  الذي  اجلليد  على  التزلج  السيما  و 
رحلتكم متعة و روعة،  أما في ما يخص 
تسلق  محاولة  فيمكنهم  املغامرة،  هواة 
التمتع  و  املغرب  سقف  للمس  املرتفعات  

بأروع املناظر الطبيعية للبلد بأكمله.

منظر من السماء
ميكن لهواة اإلثارة محاولة القفز باملظالت 
مطارا  تعتبر  الذي  مالل  بني  أرجاء  في 
و  املبتدئني  مظالت  حني  كل  في  يستقبل 

بالد اجلبال 
في املغرب، جتد اجلبال في كل مكان، ففي 
من  الريف  جبال  سلسلة  متتد  الشمال، 
غاية  إلى  مدينة طنجة  نقطة شرق  أقصى 
قبائل الريف التي جتاور احلدود اجلزائرية، 
كما  جتد مدن ساحلية في غاية الروعة و 
اجلمال فضال عن قرى نائية تزين قمم اجلبال 
التي يصل ارتفاعها إلى 2000 متر، كما 
تغطي سالسل األطلس تضاريس البالد من 

شماله إلى جنوبه. 
تسميتها  األطلس  استمدت سالسل جبال 
من األسطورة اإلغريقية و هو اسم العمالق 
»أطلس« الذي عاقبه كبير االلهات »زويس« 
في  أما  كتفيه،  فوق  السماء  قبة  بحمله 
األطلس  فيطلق على سلسلة جبال  املغرب 
اسم آخر و هو »سقف السماء« ألنه يضم 
يفصل  و  إفريقيا  في شمال  ارتفاع  أعلى 
بني املغرب الصحراوي و املغرب األطلسي و 

املغرب املتوسطي. 

القفز باملظلة بالنسبة للمحترفني و املبتدئني على حد السواء طريقة رائعة الكتشاف تنوع الطبيعة املغربية اخلالبة
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البركانية   الكتلة  و  صاغرو  جبل  حول 
سيروا و متتد على مساحات صحراوية و 
فهي  األمازيغية  القرى  أما  عميقة.  أنهار 

مدهشة بجمال وحرارة سكانها.

سيدي علي و وادي أم الربيع و منابعه التي 
شالالت  منها  تنشق  التي  و  اسمه  حتمل 
الصخور الكلسية. كما أن هذه املنابع ذات 
الصبيب املعتدل و وادي أم الربيع و وادي 
في  يصب  املغرب  في  نهر  أكبر  هو  فالت 
رحلة  بعد  أزمور  مبدينة  األطلسي  احمليط 

طويلة.

األطلس الصغير 
يربط األطلس الصغير بني األطلس الكبير 
و الصحراء، و يبلغ ارتفاع قممها حوالي 
2000 إلى 3300 متر و تطل على وادي 
درعة و دادس. و تتوالى الرحالت املنظمة 

األطلــس: جبال أسطورية

شالالت األوزود

هذه هي شالالت األوزود الرائعة التي تعتبر 
كل  من  السياح  جتلب  سياحية  محطة 
في  التنزه  و  السباحة  ميكن  كما  مكان 
و  الطيور  تسكنها  التي  الطبيعية  املناظر 

القردة. 

األطلس املتوسط  
طول  على  املتوسط  األطلس  جبال  متتد 
350 كيلومتر بني الريف و األطلس الكبير 
، ميثل تعدده البيولوجي الكبير و منابعه و 
بحيراته الرائعة و قراه اجلميلة فرصة حملبي 
املغامرات  للقيام مبجموعة من اجلوالت و 
العتيقة  األرز  غابات  إنها مملكة  النزهات. 
و شجر الكرز و البساتني و الكروم. فعال 
متناول  في  لرحالت  األكثر جماال  األماكن 

اجلميع. 
 

حب االستطالع
الفضول  املتوسط  األطلس  جبال  تثير 
اجليولوجية و املورفولوجية، و لكن ما يجعل 
املغرب  في  املناطق  أغنى  املنطقة  من هذه 
التوجه  في  تترددوا  ال  املائية.  ثروتها  هي 
نحو البحيرات التي تخترق القرى و املناظر 
الهضاب  و  العالية  اجلبال  و  الطبيعية 
تسكن  حيث  الكثيفة  الغابات  و  اخلضراء 
بحيرة  من  جزء  أكبر  يتركز  املاغو.  قردة 
األطلس الصغير بني بني مالل و خنيفرة و 

إفران.
من مدينة إفران، خذوا طريقكم في اجتاه 
 17 عنها  تبعد  التي  كندر  إميوزار  مدينة 
البحيرات.  نحو  ميينا  االجتاه  ثم  كيلومتر 
في  بحيرة  أشهر  عوة  بحيرة ضاية  تعتبر 
التي  أزكزا  أكلمان  بحيرة   تليها  املنطقة 
اخلضراء   البحيرة  األمازيغية  باللغة  تعني 
و على سبيل الذكر ال احلصر،  نذكر بحيرة 

األطلس الكبير
أعلى  الكبير  األطلس  جبال  سلسلة  تعتبر 
سلسلة في املغرب، يبلغ ارتفاع أعلى قمة 
 4167 من  أكثر  توبقال  جبل  هو  و  فيها 
متر و هو مبثابة حاجز طبيعي يتوسع على 
للزوار  مينح  كيلومتر   750 تبلغ  مساحة 
في  تخفي  رائعة  جبال  اكتشاف  فرصة 
طياتها سفوح خصبة. جنحت هذه اجلبال 
الطبيعية  مالمحها  على  احلفاظ  في 
التزلج  هواة  أما  القدمية،   حضارتها  و 
رائعا  عاملا  أوكاميدن  في جبل  فسيجدون 
حيث  إفريقيا  في  تزلج  محطة  أعلى  وهي 

يتجاوز ارتفاعه 2650 مترا.
بقرى أوكاميدن و على هضبة ياكور، توجد 
أكثر من 2000 من الرسومات تعود إلى 
على  منقوشة  سنـــة   5000 من  أكثر 
ألواح احلجر الرملي .فعال زيارة ال تنسى.

يبلغ عمق وادي األوزود  110 أمتار في حفرة 
يشكل  و  الكلسي.  باحلجر  مزينة  خضراء 
الضباب املرتفع من الصخور قوسا دائما 
من األلوان املبهجة التي تسحر النظر كما 
و  الشالالت  بهدير  التقائها  نتيجة  تقدم 
الزهور اجلميلة احمليطة به عرضا طبيعيا 

في غاية السحر و الروعة.

إميوزار إيداوتنان، حتى في القرى النائية جتد حرارة االستقبال 

مخزن جهة أكادير املعزز
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ثروات األطلس

ال تتردوا في التوقف عند غابات 
األطلس للقاء القردة التي حتب 

الطعام و اللهو

شجرة األرز اخلالدة باملغرب... رمز اخللود

أما قردة املاغو،  فغابات األرز في األطلس 
في  الوحيد  املكان  هو  املتوسط  و  الكبير 
قرد   فيه  يعيش  الذي  اإلفريقية  القارة 
املاغو. أما هواة التزلج فيجدون سعادتهم 
من  بالقرب  ميشليفن  جبل  في  القصوى 
مدينة إفران أو جبل هبري أو في األطلس 
الكبير بجبل أوكاميدن حيث ميكنهم التزلج 
الرحالت  بني  واجلمع  الشتاء  فصل  طوال 
النزول  و  اجلبلية  الكتل  لتسلق  الرياضية 

متزجلني إذا سمحت الظروف بذلك. 
و في كل املواسم، تستعد سالسل األطلس 
التجمع  و  التنزه  و  للتجول  بامتياز  الثالثة 

في فصل الربيع.

يوجد في املغرب أكثر من 4000 صنف من 
األشجار البرية مبا في ذلك بساتني الفاكهة 
شجر  اسم  عليها  يطلق  التي  اللذيذة 
مرتفعات  في  تترعرع  التي  املستنقعات 
األطلس، يبلغ طول جدع شجرة األرز أربعني 
مترا أما خشبها الذي يعتبر من أجود أنواع 
اخلشب  حرفيي  لدى  املفضل  و  اخلشب 
لصنع أفضل أنواع األثاث املنزلي الفاخر و 
عمرها  بطول  كذلك  األرز  شجرة  تشتهر 
إذ أن شجر األرز الذي ينمو في األطلس 

املتوسط عاش ألكثر من ثمانية قرون.
يعيش الصقر امللكي في املغرب بشكل دائم 
و هو طائر ذو مقدمة ذهبية و ريش داكن 

اللون. فال تنسى حمل النظارات املكبرة.

شجر اللوز املزركش بالورود البيضاء في األطلس الصغير
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الريف عراقة و أصالة

جتمع منطقة الريف احملافظة 
و األصيلة بني قرى في غاية 

اجلمال و الروعة و مواقع 
طبيعية رائعة

زقاق مدينة شفشاون

الذين  العرب  طرف  من  عشر  اخلامس 
املسيحيون  منع  لقد  و  إسبانيا  من  فروا 
أما  طويلة.  ملدة  املدينة  هذه  دخول  من 
أقل من عشرين  يعد  التاريخي فال  تراثها 
جامع و زاوية و سبعة عشر ضريح. حتمي 
املدينة أسوار عالية قد مت احلفاظ عليها ألن 
نظرا  إليها  الولوج  تستطيع  ال  السيارات 
لضيق أزقتها. ميكنكم القيام مبجموعة من 
اجلوالت و النزهات في هذه املدينة اخلالبة.  

حب االستطالع
قوس  الله«   جسر   « طبيعية،   فنية  لوحة 
من احلجر يربط بني ضفتي نهر وادي فردة 
متر  عشرين  و  خمسة  عمقه  يصل  الذي 
يقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة 
شفشاون. في املنتزه الطبيعي بتاملستمان 
ميكنك الدخول »جلسر الله« عن طريق جبلي 
شديد االنحدار كي تصل إلى الشالالت. إنه 

مكان هادئ بفضل مياهه الغزيرة.

بتضاريسه  املياه  في  أقدامه  يضع  جبل 
الوعرة و منحدراته اخلضراء حيث تنتشر 
في  مباشرة  تغوص  التي  اللوز  أشجار 
الريف  أما  املتوسط.  البيض  البحر  مياه 
فله سحره اخلاص، ففي هذا املكان، فقط 
اإلنسان و الدابة هما من يستطيع الولوج 
لبعض الدواوير التي تتسلق اجلبال احلادة.
في  عروضا  تقدم  لكنها  منخفضة  جبال 
أطواقها  و  شالالتها  بفضل  الروعة  غاية 
املنعزلة و حدائق الزهور و غابات األرز و 
الصنوبر... مشاهد تخطف األنظار. تلتقي 
لذة االستمتاع  التسلق مع  و  متعة املشي 
بشواطئ البحر و متعة التعرف إلى املدن 
اجلميلة مثل شفشاون و احلسيمة و موانئ 
الصيد الصغيرة مثل املضيق و اجلبهة و واد 

الو و راس املاء.
جبال  حتجبها  جميلة  مدينة  شفشاون 
العالية و هي مدينة عريقة ساحرة  الريف 
و  باألبيض  مصبوغة  صغيرة  بيوت  ذات 
القرن  املدينة خالل  تأسست هذه  األزرق. 

»جسر الله«... لوحة فنية طبيعية
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ثروات الريف

األسطورة : باجلناح امللكي، 
تلقي جبال الريف بظاللها 
على  املناظر األخاذة التي 

تبعث على احلياة و تثير هوس 
عاشقي التجوال في املناطق 

الريفية

منطقة  في  هكتار    3500 تقدر  مساحة 
املغرب  في  منطقة  أكبر  هي  و  شفشاون 
و  األشجار  من  الصنف  هذا  فيها  ينمو 
الذي  األرز  لشجر  بالنسبة  احلال  كذلك 
و  املشمسة  و  الرطبة  املناطق  مع  يتالئم 
في  كثيفة  غابات  األشجار  هذه  تشكل 
جبال الريف حيث تتجاوز مساحتها 1500 
هكتار حيث تنمو أشجار الصنوبر األخضر 
و األرز في السفوح. و تعتبر منطقة الريف 
لضمها  الصيادين  لدى  مفضلة  منطقة 
منها  متنوعة  و  متعددة  حيوانية  أصنافا 
اخلنزير البري و الثعلب و احلجل و األرنب و 
مثل  بسالم  تعيــش  أخرى  أصناف  هناك 
النسر امللكي و قردة املاغو و املاعز اجلبلي 

و الغزالن.

شجرة اخلروب: إن شجرة اخلروب شجرة 
جتدها كثيرا في الريف و هي شجرة تعيش 
استخدام  يتم  و  قرون  خمسة  من  ألكثر 
األغذية  من  مجموعة  صنع  في  ثمرتها 

السيما املثلجات و املعجنات.
أنواع الشجر  أكثر  هو من  اللوز:  شجرة 
التي تزرع في املغرب بعد شجر الزيتون إذ 
يتجاوز عدد األشجار املزروعة في املغرب 
لوز  شجرة  مليون  عشرة  ستة  من  أكثر 

خاصة في منطقة احلسيمة.
منطقة  في  التني  شجر  ينمو  التني  شجر 
شفشاون.  و  احلسيمة  بنواحي  تاونانت 
خاصة  الشجرة  هذه  ثمار  يحب  اجلميع 

بعد جتفيفها في منطقة سوس. 
الصنوبر  يغطي شجر  الصنوبر:   شجرة 

أنهار شديدة االنحدار و صعبة الولوج و دائمة اإلزهار متنح لعشاقها مكانا مظلال رائعا
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متعة الصحراء

أرض املغامرات... حتافظ 
الصحراء املغربية على 

تقاليدها و على منط عيش 
األسالف

في  الطويلة  املشي  بجوالت  كثيرا  ينصح 
اجلبال و الصحراء رفقة مرشدين مكونني 
خصيصا في جوالت املشي املليئة باألسرار 
روعة  األكثر  املشاهد  جيدا  يعرفون  فهم 
تقاليد  جيدا  يعرفون  كما  استعراضا  و 
تعريفكم  كيفية  و  سكانها  و  املنطقة 

بهذه الثروات.
الصحراء في متناول اجلميع... هنا أيضا 
القانونيني  باملرشدين  الوثوق  ميكنكم 
و  العملية  الترتيبات  على  ملساعدتكم 
شروط اإلقامة و املهارات البدنية املطلوبة.

الذات،  مع  التصالح  التوتر،  من  التخلص 
على  العيش  الطبيعة،  مع  التواصل 
على  الركوب  الزرق،  الرجال  إيقاعات 
ظهر اجلمال، املشي على األقدام ، ركوب 
السيارات الرباعية الدفع أو دراجات الكواد. 
الوقت  من  لقليل  املعتادة  حياتك  أترك 
مغامرة  ولتعيش  أحاسيسك  نشاط  لتجدد 

إنسانية من الطراز الرفيع.
الوقت  لبعض  الصحراء  في  املكوث  إن 
يقدر  ال  الطبيعية  املناظر  تغيير  أجل  من 
الصحراء  تفتح  األطلس  جنوب  في  بثمن. 
أبوابها على مصراعيها. أنهار و وديان و قرى 
صغيرة و واحات و كثبان رملية عالية. في 
الصحراء املغربية جتد كل شيء عدا امللل.

في اجلنوب، تسلق املرتفعات اجلبلية و القوارب املائية هي الرياضات األكثر شعبية في املنطقة
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احلياة على إيقاعات الطوارق

كل سنة حتتفل منطقة قلعة 
مكونة مبوسم الورود

أكثرها  و  األماكن  أجمل  لزيارة  الرباعي 
سحرا في اجلنوب، طريق األلف قصبة و 
أنهار درعة و دادس و نهر الورود و محاميد 
الغزالن و أرفود و كثبان شكاكة و فكيك... 
طريق أنهار األرج مرورا بالواحات متنح الزوار 

أكبر قدر من املتعة. 

ألف جنمة و جنمة
طلوع  مشاهدة  الصحراء،  في  تخييم 
الرملية  الكثبان  فوق  غروبها  و  الشمس 
الذهبية، لتجربة ال تنسى. في هذا املكان، 
تكتسي السماء بلون احلبر األسود لتمكنك 
في  فعله  ميكنك  ال  ما  النجوم  رصد  من 
مكان آخر و ملزيد من املتعة، ميكن للتخييم 

البدوي أن يكون متنقال أو ثابتا.

وحيدا وسط  الكثبان الرملية
عليكم  تقترح  الصحراء،  أبواب  عند 
هذه  القريبة،  الرحالت  من  مجموعة 
املغامرات التي  ميكن للجميع اخلوض فيها 
األنشطة  من  مبجموعة  معززة  ستكون 
مثل زيارة التعاونيات احمللية و احلفالت حول 
نيران املخيمات و االستمتاع باألطباق احمللية، 
و للذهاب أبعد من ذلك، هناك رحالت على 
االستمتاع  متعة  ستمنحكم  اجلمال  ظهر 
بإيقاعات الطوارق و الرجال الزرق. األماكن 
حيث   جدا  متعددة  السحرية  اجلميلة 
ميكنكم في نفس اليوم القيام بجوالت في 
مناظر طبيعية خالبة و التجول في واحات 
الذهبية  الرملية  مرزوكة  كثبان  و  سكورة 

العالية. 

في طريق الواحات
سواء انطلقت من مراكش أو من ورزازات 
ستستمتع برحالت على منت سيارات الدفع 

التجول في الكثبان الرملية الذهبية على ظهر اجلمال، روعة العيش في عصر خان القوافل
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ثروات الصحراء

حفريات أرفود شاهدة على
عصر كانت فيه املنطقة

مغمورة باملياه

اجلمل هو أفضل رفيق في رحالت الصحراء و
هو حيوان باستطاعته حتمل حرارة الشمس
املفرطة و املشي في الصحراء ملدة طويلة 
دون أن يتعب رغم وزنه الذي يزيد عن سبع 
الوحيدة  ظهره  حدبة  أما  كيلوغرام،  مائة 
حتتوي فقط على املواد الذهنية التي متثل 

بالنسبة إليه خزان طاقة مهم.

املاضي،  القرن  من  الستينيات  بداية  في 
التي  املتنقلة  املغرب  جنوب  قبائل  قررت 

كانت تلتقي في مدينة طان طان جعل من
أسبوع  ملدة  يقام  موسما  السنوي  لقائها 

أقدم من 360000 سنة ، أحجار حفريات 
اجلنوب  سمات  من  سمة  تعتبر  أرفود، 
املنطقة  فنانو  يستوحي  فمنها  املغربي، 
وحيهم البتكار حتف فنية في غاية الروعة 
و اجلمال من أصغر أنواع احللي إلى أروع 

النافورات.
يعتبر  املتعددة،  النخيل  بساتني  بفضل 
بساتني  في  الثمور.  مملكة  املغرب  جنوب 
نخل أرفود، املدينة الصغيرة بقلب تافياللت، 
تنمو أكثر من ثمان مائة ألف نخلة و هي 
بفضل  بأسره  العالم  في  تشتهر  منطقة 

موسم ذهب الصحراء الذي يقام كل سنة
في شهر أكتوبر.

منظمة اليونسكو.
قطع الصحراء جريا؟ هذا حتدي بالنسبة 
ينعقد  الذي  الرمال  ماراتون  للمشاركني 
درجات  في  املغرب  جنوب  في  سنة  كل 
حرارة قد تصل خمسني درجة حيث يجب 
طول  على  أغذيتهم  حمل  املشاركني  على 
مسافة مائتان و أربعني كيلومترا ملدة ستة 

أيام. حتدي خاص بالرياضيني.

االحتفال  خالله  يتم  شتنبر  شهر  كل  من 
والتبادل االجتماعي و التجاري و الثقافي.
خالل موسم طان طان، تقام مجموعة من

تعرض  املوسيقية  و  التقليدية  االحتفاالت 
السلع  من  مجموعة  و  اجلمال  خاللها 

احلرفية للبيع.
في سنة 2005 ، مت تصنيف هذا املوسم 
طرف  من  مادي  غير  و  شفهي  كتراث 

ماراتون الرمال تظاهرة رياضية فريدة من نوعها جتمع كل سنة أفضل الرياضيني األكثر حتمال
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غوص في أعماق املياه

مياه صافية زرقاء و أشعة
شمس دافئة طوال السنة.

يفي البحر األبيض املتوسط
بوعوده

حيث منت عليها بشواطئ جميلة و أجراف 
و  البحر.  شواطئ  على  كلسية  صخور 
و  الدالفني  مقابلة  احلظ، ميكنك  من  بقليل 

هي تقوم بجولتها قرب الشواطئ.

على جرف صخري  تطل  مدينة  احلسيمة، 
عال و تتوسع على منتزه طبيعي، في هذه 
النزهات  و  تأخذ اجلوالت  املدينة اجلميلة، 
املدينة  تتوسع شواطئ  كما  طابعا خاصا 
تعلوها  ناعمة  ذهبية  رمال  على  اجلميلة 
خلفيات  تزين  الصفاء  دائمة  زرقاء  سماء 
هذه  تعتبر  بوكوياس.  مرتفعات  و  اجلبال 
املنطقة موطنا ملجموعة من احليوانات منها 
سواحل  مياه  من  اتخذت  التي  الدالفني 
لها  مسكنا  الدافئة  و  الهادئة  احلسيمة 
اخلشب  نقار  و  احلزين  املالك  اتخذ  كما 

شواطئ املنطقة موطنا لها.

االستجمام و السباحة و اإلبحار و الغوص...
جميع  الهادئة  املتوسط  البحر  مياه  تدعو 
و  لالستمتاع  املائية  الرياضات  محبي 

االسترخاء و كذلك العالج.
بخمسني  تطوان  مدينة  عن  الو  واد  يبعد 
قرب  تقع  صغيرة  قرية  هي  و  كيلومترا 
منه،  اسمها  القرية  اقتبست  الذي  الوادي 
مييز  نشاط  أهم  الفخار  صناعة  متثل  و 
النهر  ضفة  بني  تقع  التي  املنطقة  هذه 
محطة  أيضا  هي  و  البحر  شاطئ  و 
الوديان  حول  بجولة  للقيام  رائعة  انطالق 
و الشالالت و وادي الو و املنتزه الوطني 

لتامسنات في الريف.
اجلبهة  مدينة  تعيش  خالد،  صغير  ميناء 
على إيقاعات القوارب حيث يصيد الرجال 
تبحث  أسماك  عن  باحثني  وقت  كل  في 
كانت  لقد  الشمس.  أشعة  عن  بدورها 

الطبيعة في غاية السخاء إزاء هذه املنطقة 

منحدرات شمال املغرب املائية، أماكن رائعة للصيد
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جمال شمال احمليط األطلسي اخلفي

بحيرة »املرجة الزرقاء « محطة
نزول الطيور املهاجرة

الربيع و شواطئ احلوزية فإن مدينة أزمور 
التي تبعد عن مدينة الدار البيضاء بسبعني 

كيلومتر محطة مثالية للراحة.
بحيرة محمية من الرياح و شواطئ في غاية 
الروعة و محارات يعرفها أمهر الطباخني 
ممتاز  و  فريد  مكان  الوليدية  العالم،  في 
حيث  الساحرة  الطبيعة  قوة  الستكشاف 

الهدوء و الصفاء.
و في منتصف الطريق بني الدار البيضاء و 
الصويرة، ميكن للرياضيني االستمتاع بلذة 
التزلج على املاء و ركوب األمواج و الغطس 

و رياضات مائية أخرى.

بحيرات، قرى صيد، موانئ، يخفي الضلع 
األطلسي من طبنجة إلى اسفي كنزا بعيدا 
عن املنتجعات السياحية الكبرى. الهدوء و 

الصفاء في املوعد.
في منتصف الطريق بني طنجة و الرباط، 
تتوفر مدينة موالي بوسلهام على بحيرات 
ارتفاعها  يصل  رملية  كثبان  ذات  رملية 
السواحل  هذه  تستعد  كما  مترا  خمسني 
لفرحة القفز باملظالت و جوالت السيارات 
الرباعية الدفع و دراجات الكواد أو الغوص 

في عمق البحر و الصيد. 
و  الراحة  و  الهدوء  تفضلون  كنتم  إذا  و 
أم  نهر  طول  على  التجول  و  االستجمام 

السواحل املغربية أماكن مثالية حملبي الرياضات املائية يجد فيها املبتدئون و احملترفون سعادتهم



2627

من الرياح الشمالية إلى النسيم العليل

 التزحلق على الهواء، ركوب 
األمواج، التزحلق على األمواج، 

القوارب الشراعية، ألواح 
التزحلق: 

متارس جميع رياضات التزحلق 
هذه في املواقع الساحرة 
للسواحل اجلنوبية للمغرب

اسفي
بأسره  العالم  في  مشهورة  ساحلية  مدينة 
منتظمة  التزلج.  ألنها تسحر هواة رياضة 
اسفي  أمواج  هي  هذه  قوية،  و  سريعة  و 
أنبوب  تشكيل  على  بقدرتها  تتميز  التي 
متر  ألف  و  مائة  ثمان  بني  طوله  يتراوح 
بأمواج  األمواج  ركوب  محترفي  يشبهها 
جنوب إفريقيا و أستراليا كما تندرج ضمن 
عشرة أحسن األمواج في العالم. املوقع و 
ظروف الرياح اجليدة تستجلب محبي ركوب 
الهبوط باملظالت على  األمواج و الرياح و 

املاء.

الصويرة
هواة ركوب األمواج أو محترفي ركوب القوارب، 
مينح خليج الصويرة رماال ذهبية دائمة النعومة 
و شمسا دائمة اإلشراق و خاصة الرياح ألن 

الصويرة مدينة النسيم العليل. 

سواحل برية تارة حتدها شواطئ رمال ناعمة 
و تارة أخرى حتدها أجراف بيضاء، في اجلنوب 
و على  األطلسي،  باحمليط  الصحراء  تلتقي 
ركوب  رياضة  تعتبر  األطلسي  الساحل 
األمواج أفضل رياضة في املنطقة. تتمتع كل 
الشواطئ مبناظر و أمواج خاصة تتيح فرص 

التزلج الذي يناسب كل األذواق.

متعة ركوب األمواج
باالنقراض  املهددة  الطيور  آالف  تتقاسم 
متعة  األصلع  منجل  أبو  طائر  مثل 
الشواطئ مع هواة التزلج. هنا، متارس كل 
الرياضات املائية و هنا أيضا نوادي تقترح 
على املبتدئني حصصا للتدرب على  األلواح 
على  التزلج  و  األمواج  ركوب  و  الشراعية 
املاء. و ميكن التنزه أيضا بجانب الشاطئ 
على منت احلصان أو دراجات الكواد و ملا ال 

على ظهر اجلمال.
في املنطقة من حني آلخر.

و بعد ركوب األمواج ال تترددوا في التوجه 
طبخ  في  تتخصص  التي  املوز  قرية  إلى 

أشهى طواجن اجلنوب.

كيلومترا  عشرين  و  مائة  بعد  على  أما 
مير  قرية  أغادير، جتلب  مدينة  من  جنوبا 
حيث  األمواج  راكبي  و  الصيادين  اللفت 
من  مجموعة  على  املمتدة  شواطئها  أن 
بني  املنفتحة  اجلميلة  الصغيرة  اخللجان 
أجراف صغيرة متنح لعشاق رياضة ركوب 

األمواج مناظر فريدة و رائعة.

متنوعة من  ومجموعة  برية  و  فريدة  طبيعة 
الثقافية و اإلنسانية  الثروة  التوقف و  نقط 
هو  هذا  الطاقة.  و  باجلمال  مليئة  ألرض 

النجاح الذي حققته منطقة الصويرة.

تاغازوت
رائعة  منطقة  تاغازوت  شاطئ  يعتبر 
لركوب األمواج، و هي منطقة تتمتع بأجمل 
األمواج  لراكبي  السعادة  متنح  الشواطئ 
إلى  املبتدئني  من  مستوياتهم  بجميع  

احملترفني.
تستمد موجة »النقطة القاتلة « اسمها

التي ميكن مشاهدتها   القاتلة  من احليتان 

منحدرات حادة و كثبان رملية بيضاء، جتلب شاطئ تغازوت الزوار بجماله و خاصة بأمواجه
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رحلة البحث عن املوجة املثالية

طرفاية، »كاب جابي « قدميا،
مطار ميثل نقطة اتصال بني

الدار البيضاء و دكار

مترا تندفع منها مياه احمليط عبر نفق حتت 
املاء.

محبي  يأتي  املكان،  ذلك  من  بعيدا  و 
السباحة و الصيادون من كل مكان لزيارة 
بحيرة »نايلة « لغنائها املائي الكبير و هي 
رملية  كثبان  احمليط  عن  تفصلها  بحيرة 
تتوسع على عدة أمتار متنح محبي ركوب 

األمواج متعة ال مثيل لها.

للصيد،  متثل مدينة طرفاية مكانا مناسبا 
تشهد أكواخ الصيد و حطام البواخر على 
عنف العواصف و هي مدينة حتتفل بعمل 
سان اكزوبيري األدبية و هو أشهر ربابنة 
مدينة  له  خصصت  قد  و  اجلوي  البريد 

شاطئ  يلوح  كيلومتر،  خمسني  بعد  على 
البيضاء  برماله  األسطوري  طان  طان 
الناعمة يحدوه بحر بأمواج عالية و مندفعة 
و قوية، و في وسط الكثبان الرملية، يضم 
من  كنزا   » »خنيفيس  الوطني  املنتزه 
و  البجع  طيور  منه  اتخذت  الذي  الطيور 
لون  ينعكس  و  لها  موطنا  احلزين  املالك 
على  بروعة  السماء  بزرقة  احلزين  املالك 
التنمية  في  منغمسة  منطقة  النهر  مياه 
فندقية  حتتية  بنيات  شبيكة  وادي  مينح 
كبير  عدد  استقبال  على  تساعد  متعددة 

من الزوار.

و بعيدا عن طان طان بخمسني كيلومترا، 
الشيطان«  »هوة  باكتشافكم  ستفاجئون 
و هو كهف هائل يبلغ عمقه و قطره ثالثون  

شبه  تتمتع  كيلومتر،  أربعني  بعد  على 
املهاجرة  الطيور  نزول  و  بالهدوء  اجلزيرة 
التي تشكل أماكن رائعة ملمارسة للرياضة 
بفضل  طويلة،  و  ميينية  موجة  البحرية: 
األمواج الهادئة، وجد هواة ركوب األمواج 
املنطقة  ثروات  تكمن  كما  جنتهم  أيضا 
حتت املاء حيث ميثل الصيد نشاطا ملكيا 

يكتشف الغواصون ثرواته.

طرفاية متحفا باسمه تخليدا لذكراه.
من طرفاية إلى العيون، ميكنكم زيارة قرى  
أنواع  جميع  تصاد  حيث  اجلذابة  الصيد 
و  الكركند  خاصة  القشريات  و  األسماك 
جراد البحر. جواهر حقيقية تغمرها أشعة 
مختلفة  بألوان  مزين  البحر  الشمس حيث 
من األزرق الزمردي إلى األزرق الفيروزي و من 
األلوان الغامقة إلى األلوان الفاحتة. شواطئ 

الداخلة جتعلك حتلم بأحالم سعيدة.

ساحل الداخلة، شواطئ برية و قاحلة متتالية لتمنح راكبي األمواج متعة ال حدود لها
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بالد تدللها الطبيعة

منطقة تافراوت

و  امللكي  النسر  مثل  األخرى  احليوانات 
العقاب و النسر البونيلي.

إفران  منتزه  يزخر  املتوسط،  األطلس  في 
بفضل  خالبة  طبيعية  مبناظر  الوطني 
أيضا  فهنا  املتعددة،  بحيراتها  و  منابعها 
تتواجد أكبر غابة أرز في املغرب. إن املنتزه 
الوطني مبدينة إفران جدير بلقب » منتزه 
موقعه   إلى  راجع  ذالك  و   » البحيرات 
التي  مساحته  و  املتوسط  األطلس  بقلب 
تشمل  التي  و  كيلومترا  مائة  خمس  تبلغ 
أكبر غابة أرز في املغرب فضال عن أشهر 
البحيرات و املنابع في البالد و ال سيما  منبع 
فيتال و ضاية عوا و ضاية حشالف و ضاية 

إفراح و أفوركا.
لكن  و  املتوسط،  األطلس  في  دائما  نبقى 
حيث  الشمال،  نحو  سنتجه  املرة  هذه 
جيولوجية  طبيعة  على  تازيكا  منتزه  يتوفر 
حيث  كهوفها  و  بشالالتها  متاما  متنوعة 

يعتبر اجلبل نقطة الشرف. 

يوجد في املغرب ما ال يقل عن أربعني نظاما 
النباتية  األصناف  آالف  و  مختلف  بيئيا 
و احليوانية و من أجل احلفاظ على التراث 
الطبيعي الفريد وضع املغرب قرابة مائة و 

أربعني محمية في اململكة.
الواقع  الوطني  احلسيمة  منتزه  يحمي 
على ساحل البحر األبيض املتوسط املزين 
بساحل صخري بري مجموعة من فصائل 
الطيور املائية. و في قلب األطلس الكبير، 
على  املطل  الوطني  توبقال  منتزه  يشهد 
املرتفعات على توالي اخللجان و البحيرات و 

الغابات الذي يغير ثوبه في كل فصل.
تتعاقب أصناف متنوعة من أشجار األرز و 
البلوط على مساحة ثمانية و ثالثون هكتارا إذ 
تنمو أنواع متعددة من شجر األرز و العفصية 
)شجر من الفصيلة الصنوبرية( في الهضاب 

التي جتري منها األنهار.
الطبيعية  األماكن  هذه  األغنام  تستوطن 
فصائل  من  مجموعة  بجانب  البرية 

ستني  تتجاوز  مساحة  على  الريف  غرب 
و  صغيرة  جبلية  مبنحدرات  هكتار  ألف 
البحر  ساحل  على  تطل  رائعة  أجراف 
املنطقة  هذه  تتميز  و  املتوسط  األبيض 
بتوافر شجر الصنوبر املغربي و شجر األرز 
متعددة  أنواعا  املنتزه  يضم  كما  األسود 
من احليوانات البرية مبا فيها قردة املاكاك 
و األوس و القنادس و الثعابني غير السامة 
و السالحف فضال عن كثير من الفصائل 
أبو  منها  و  باالنقراض  املهددة  احليوانية 

منجل األصلع. 

مناظر  مشاهدة  ميكن  تازيكا  منتزه  في 
طبيعية رائعة من ارتفاع ألفي متر و يسمح 
تصميم املنتزه من جولة مرشدة في غابات 
الفلني و األرز و الشالالت و البحيرات التي 

جعلت من هذا املوقع جنة األيل البري.
و نزوال نحو اجلنوب بنواحي أكادير، تتخذ 
الفراشات  و  الطيور  من  متعددة  فصائل 
اجلميلة من منتزه سوس ماسة موطنا لها. 
و منذ فترة و املغرب يسارع إلدخال فصائل 
جديدة من احليوانات املنقرضة تقريبا مثل 

غزال الداما و املهر و املها.
الواقع  الطبيعي  تاالسيمتان  منتزه  ميتد 

خزان سوس ماسة الطبيعي
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خيرات املنطقة

زهر البرتقال، منتوج مغربي
محلي جتده في ألذ األطباق
كما جتده في مستحضرات

التجميل

البسطيلة و الطاجني احللو و املالح و كعب 
الغزال أو الثمر احملشي.

زيت أركان
حتتوي زيت أركان على فوائد شفائية كثيرة 
نسبة  تخفيض  على  تساعد  أنها  منها 
مناعة  تعزيز  و  الدم  في  الكولسترول 
اجلسم. زيت األركان ذات اللون األصفر املائل 
و  البهارات  لتعطير  تستعمل  للبرتقالي 
على  سحرية  ملسة  تضفي  كما  السلطات 
السمك املقلي و الدواجن و اخلضر املبخرة. 
اللوز  و  أركان  بزيت  حتضر  وصفة  أملو 
كنز  متثل  أكلة  هي  و  العسل  و  املطحون 
خالل  صباحا  تأكل  مقوية  أكادير  منطقة 

وجبة الفطور أو مساء.

زيت الزيتون
منذ آالف السنني، تعتبر زيت الزيتون مكونا 
أساسيا في املطبخ املغربي، شجر الزيتون 
شجر راسخ في األرض ذو جذوع عجراء و 
ذات أوراق فضية من اخللف سهلة االنكسار 
األبيض  البحر  إيقاعات  على  ترقص 
مباركة  شجرة  الزيتون  شجرة  املتوسط. 

على  للتعرف  إقامتك  فرصة  اغتنام  ميكنك 
فواكه  من  فيها  مبا  احمللية  املغرب  ثروات 
مواد  فيها  توجد  ال  طبيعية  خضروات  و 
اصطناعية كما أنك لن جتد في األسواق إال 
و  معطر  برتقال  من  الطبيعة  به  جتود  ما 
ذهبي اللون بفضل أشعة الشمس و بصل 
الطماطم  سلطات  على  لونه  يضفي  أحمر 
احلمراء ملسة رائعة و زيت زيتون مكناس 
أفضل  تعتبر من  التي  و اخلالصة  الرائعة 

أنواع زيت الزيتون في العالم.
يوم  بعد  منعش  فواكه  بعصير  استمتع 
أو  الشاطئ  على  مشمش  استجمام 
التي تشهي  األوان  متعددة  بسلطة خفيفة 

الكبار و الصغار.

اللوز
يعرف املغاربة ألف فائدة غذائية للوز، فهي 
مشرفة  ثمرة  و  للجميع  بالنسبة  شهية 
الستقبال  شهي  شراب  و  املناسبات  في 
الضيوف كما يستعمل في صنع احللويات 
أو يقدم مقليا بكل بساطة. يرمز اللوز إلى 
الفرحة و الصحة و الثراء. جتده في األكالت 
مثل  املأكوالت  أرقى  قلب  في  املغربية 

اخلزامة و البرتقال من أشهر أنواع العسل 
،أما عسل اللوز اخلفيف و املعطر فهو من 

أجود أنواع العسل على اإلطالق.

الزعفران احلر
الثمينة  البنفسجية  تاليوين  ورود  تقطف 
قبل  باليد  الصغير  األطلس  في  املتواجدة 
جتفيفها  بعد  لتعطي  الشمس  طلوع 
الزعفران احلر، و للحصول على كيلوغرام 
و  مائة  نحتاج  احلر  الزعفران  من  واحد 
خمسون وردة مما يجعل من هذا النوع من 

الزعفران أغلى بهار في العالم بأسره.

يرمز غصنها للسالم أما ثمارها فتختزن حرارة 
و دفئ فصل الصيف لتجود في فصل اخلريف 
الشمس.  أشعة  بفوائد  الغنية  بثمارها 
ما أروع االستمتاع بلذة تذوق اخلبز الساخن 
املغموس في الزيت رفقة كأس شاي بالنعناع 

الطري. عالج حقيقي. 

العسل
من الريف مرورا باألطلس وصوال إلى سوس، 
تنتج كل منطقة عسلها احمللي التي تشتهر 
و  احللويات  لتحضير  العسل  يستعمل  به، 
يعتبر عسل  و  التقليدية.  التجميل  وصفات 
السعتر و الفربيون و األكليبتوس بل حتى 

تنوع العسل في املغرب يعكس تنوع طبيعته وغطائه النباتي الغني واملتنوع.
عسل نبات القربيون ببني مالل، وعسل الزعتر مبنطقة األطلس، عسل البرتقال مبنطقة الغرب...
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معلومات وعناوين مفيدة

معلومات عملية
بالنسبة للمسافرين الذين ينوون القيام برحالت

يكونوا  أن  عليهم  يجب  اجلبال،  و  الصحراء  في 
مستعدين و مجهزين لذلك، ميكن أن جتدوا الثلوج 
ال  إذن  الصيف  فصل  في  حتى  اجلبال  قمم  في 
تنسوا حمل أحذية تناسب هذا النوع من اجلوالت و 
يجب  الصيف،  فصل  في  أولية.  إسعافات  محفظة 
على املتنزهني املشاة شرب املاء كثيرا، و من أجل 
السالمة جتب مرافقة مرشد محترف الذي ال يعرف 
بنوع  سينصحكم  الذي  بل  فقط  اجلميلة  األماكن 

األلبسة و األحذية التي يجب أن حتملوها معكم.

إجراءا ت الدخول:
جواز سفر ممتد الصالحية من أجل إقامة ملدة أقل 

من 90 يوما.
ميكن االكتفاء ببطاقة التعريف، حسب البلدان، إذا 
ملجموعة  وكالة سفر  من طرف  منظما  السفر  كان 
اجلنسيات  بعض  أشخاص.   3 من  أكثر  تضم 
تستوجب احلصول على تأشيرة، املرجو االستعالم 
املغربية  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثليات  لدى 
لدخول  مفروض  تلقيح  أي  ثمة  ليس  بلدكم.  في 
املرجو   أليفة،  بحيوانات  مرافقني  كنتم  إذا  املغرب. 
إحضار شهادة طبية ضد داء الكلب مسلمة خالل 

أقل من 6 أشهر من تاريخ اإلدالء بها.

الصرف:
 100 إلى  ينقسم  وهو  املغربية  العملة  هو  الدرهم 
سنتيمات. ينبغي إجراء صرف العمالت لدى األبناك 

أو املؤسسات املعتمدة.

املنطقة الزمنية:
إن املغرب، الذي يقع في املنطقة الزمنية جرينيتش، 

G.M.T. يعتمد توقيت جرينيتش املتوسط

عناوين وروابط مفيدة. 
معلومات هاتفية

الشرطة 19
املطافئ 150

االستعالمات 160
اإلسعاف الطرقي 177

الطقس:
على  إنفتاحه  بفضل  معتدل  بجو  املغرب  يتمتع 
و  واملتوسطي(  )األطلسي  بحريتني  واجهتني 
تشكلها  التي  املرتفعة  احلواجو  من  أيضا  يستفيد 

السالسل اجلبلية )جبال الريف، جبال األطلس(.
www.meteoma.net :املوقع اإللكتروني

اللـغـة:
أما  الرسمية،  اللغة  الفصحى  العربية  تعتبراللغة 
الدارجة  فهي  املغرب  في  اليومي  االستعمال  لغة 
في  بها  ُيتكلم  التي  األمازيغة  وكذلك  املغربية 
تختلف  والتي  وسوس  واألطلس  الريف  منطقة 
األكثر  األجنبية  للغة  وبالنسبة  منطقة.  كل  حسب 
استعماال فهي الفرنسية ثم تأتي بعدها اإلسبانية 

واإلجنليزية.

www.oc.gov.ma : صرف العمالت
التيار الكهربائي: 220 فولت 

الشبكة اجلوية:
من  مجموعة  اجلوي  النقل  شركة  حركة  تضمن 
اخلطوط  و  يو  فور  جيت  شركة  مثل  الشركات 
العاملية.  الشركات  كبرى  عن  اجلوية فضال  امللكية 
منها  مطارا  عشرين  و  سبعة  على  املغرب  يتوفر 
خمسة و عشرة دوليا في الدار البيضاء مثال و في 
طنجة و الرباط و سال و فاس و مراكش و أكادري و 
اجلسيمة و ورزازات و الراشدية و تطوان و الناضور.

املوقع اإللكتروني: 800 000 0890

الشبكة املينائية:
فإن  وبذلك  ميناءا   30 على  حاليا  املغرب  يتوفر 
وترتكز  مهمة.  مينائية  شبكة  على  يتوفر  املغرب 
حركة مرور املسافرين بشكل أساسي في مينائني 
كبيرين وهما طنجة في املضيق و ميناء الناضور في 

شمال اململكة.

الشبكة الطرقية:
  60.000km إلى  باملغرب  الطرقية  الشبكة  متتد 
تعتبر60  في املئة منها ُمعبدة و ميكن توزيعها على 
الثانوية  والطرق  الرئيسية  الطرق  التالي:  النحو 
والطرق السريعة والطرق السيارة التي تربط الدار 
البيضاء،  والدار  فاس  مكناس،  الرباط،  البيضاء، 
الرباط، القنيطرة، العرائش، طنجة والدار البيضاء، 
وهناك  الفنيدق.   وطنجة،  شيشاوة  مراكش، 
شطرين قيد اإلجناز:  الدار البيضاء أكادير والدار 

البيضاء وجدة.

السكك احلديدية:
القطارات سريعة و مريحة و مكيفة بالهواء

مركز االتصال: 40 30 20 90 08
www.oncf.ma :املوقع اإللكتروني

للتعرف عن قرب عن السياحة اجلبلية، زوروا:
 www.tourismerurale.ma

ملزيد من املعلومات زوروا موقع:
www.visitmorocco.com 
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