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االفتتاحية

الرباط األنيقة
األناقة  مع  والسكون  الهدوء  فيها  ميتزج  ساحرة  محطة  هي  و  اململكة،  عاصمة  تعتبر 
وأسلوب العيش. فالرباط مدينة حديثة بامتياز، حيث حافظت على جانبها األصيل ومزجت 
بأناقة بني قلبها التاريخي ومدينتها احلديثة.عند مصب نهر أبي رقراق، تقدم املدينة مارينا 
ملونة، مع صيحات طيور النورس وبجدرانها املغرة املزينة بأشجار امليس. جميلة و فخورة 

بتراثها، تتنفس الرباط بني الشوارع الواسعة واحلدائق اخلضراء.

امللكي  القصر  بها  يتواجد  للدولة، حيث  واإلداري  السياسي  املركز  الرباط  مدينة  تشكل 
واملؤسسات احلكومية و كذا السفارات. أما البنايات املتعددة التي حتتوي عليها املدينة فهي 
شهادات عن تاريخها الذي قطع قرونا و الذي يعود إلى العصور القدمية. وتعتبر الرباط كذلك 
عاصمة للثقافة من خالل متاحفها ومعارضها الكثيرة. وتستقبل الرباط أيضا مهرجانات 
اليمنى من  الضفة  على  األخرى،  اجلهة  من  كبيرا.  دائما جمهورا  تستقطب  مهمة  دولية 
النهر، متكنت أختها التوأم »سال« من احملافظة على ذاكرة القراصنة القدامى حيث تدعوك 

من خالل متاهة مدينتها القدمية الستكشاف ماضيها الزاهر.

الرباط  مدينة  في  فرد  كل  العيش، سيجد  أو  العمل  أو  السياحة  الغرض هو  كان  سواء 
ومنطقتها إطارا غنيا لالكتشاف والتسوق واالستجمام. فالرباط األنيقة تستقبل زوارها 

استقباال ملكيا.

الرباط, مدينة ذات وجهة 
بحرية
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الرباط عبر التاريخ

مئذنة مسجد شالة التي تطل 
على مصب النهر

نظرة عامة لقصبة الوداية

حمالت  الكبير(  لألطلس  البربرية  )القبائل 
في   ،1150 سنة  في  وساهم  جهادية. 
جد  مكانا  منها  وجعل  القصبة  تقوية 
باقي  على  والسيطرة  األندلس  لغزو  مهم 
احلالية  الوداية  فقصبة  العربي.  املغرب 
النصر،  معسكر  أي  الفتح  برباط  سميت 
لالحتفال بانتصارات املوحدين. وفي نهاية 
القرن السابع، أنشأ احلاكم املوحدي الكبير 
يعقوب املنصور صومعة حسان التي تشبه 
كثيرا الكتبية مبراكش واخلرالدا باشبيلية. 
وسيحيطها  القصبة  سيعزز  ذلك  وبعد 

بسورين ضخمني تتخللهما 5 أبواب.

نبذة تاريخية
تعود أولى آثار اإلنسان بالرباط الى القرن 
 . لشالة  احلالي  املوقع  في  امليالد  قبل   8
للمكان  التسمية  هذه  الرومان  أعطى  فقد 
 » SALA « الالتينية  الكلمة  من  انطالقا 
التي تعني »احلصن«. حيث قاموا بإنشاء 
حكم  نهاية  مع  اختفى  نهري  ميناء 
استقرت  آنذاك  الرومانية.  اإلمبراطورية 
من  أدنى  مستوى  في  البربرية  القبائل 
جانبي نهر أبي رقراق. وعلى جرف يبلغ 30 
متر في الضفة اليمنى للنهر، أنشأ اجلنود 
بعد  فيما  سيطلق  محصن(  دير   ( رباطا 
اسما على املدينة. ومن هذا الرباط، سيقود 
املوحدية  الساللة  مؤسس  املومن،  عبد 
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والذي  امللكي أو دار املخزن سنة 1864 
الضيوف  جميع  استقبال  مكان  سيظل 
األجانب للمملكة، وكذا مقر احلكومة حيث 

يعمل ويسكن أكثر من 2000 شخص.
في سنة 1912، سيغادر السلطان موالي 
الرباط  إلى  متوجها  فاس  مدينة  يوسف 
للمغرب.  اإلدارية  العاصمة  منها  ليجعل 
فالرباط اليوم هي ثاني أكبر جتمع بالبلد، 

وهي مقر احلكومة والبرملان.

مهمته  إكمال  دون  املنصور  يعقوب  توفي 
فأكبر مسجد  بريقها.  املدينة  فقدت  وبذلك 
صومعة حسان لم يتم إكماله.  في العالم: 
ستمهد  املوحدية  الساللة  نهاية  فإن  بذلك 
لتدهور مدينة الرباط. عندما اختار املرينيون 
فاس عاصمة لهم في القرن 8، لم يفقدوا 
مقبرة   سينشئون  حيث  بالرباط  اهتمامهم 
الرباط  وأصبحت  األسوار.  خارج  شالة 

تدريجيا مدينة القراصنة.
لكي  العلوية  الساللة  انتظار  وجب  لقد 
تسترجع املدينة بريقها، إذ شيد بها القصر 

مدخل القصر امللكي

النصب املوجود بشارع النصر الذي يوجد به نقش 
»مرحبا بك أيها املسافر«
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الرباط، جمال مهيب

الرباط، جنة اللقالق

تغيير احلرس امللكي

للرسامني املغاربة سنة 1960، معلنا عن 
توسع االبتكار في مجال الرسم.

السفراء،  باب  متر،يقع   200 بعد  وعلى 
الذي يؤدي إلى ساحة املشور، وهي مساحة 
الرئيسية على  ضخمة تنظم فيها احلفالت 

شرف امللك، وبها يوجد القصر امللكي.

شالة
وسط  من  كيلومترين  بعد  على  شالة  تقع 
شالة  ومدينة  كبيرة  مقبرة  وتضم  املدينة، 
باإلضافة  البقايا،  هذه  فمجموع  العريقة. 
إلى آالف الطيور واللقالق والنباتات البرية، 
إليها  نلج  التي  األماكن  أكبر  أحد  يشكل 
عبر باب ضخم. وتعتبر املقبرة واحة هادئة 
قاعة  على  تتوفر  ومزهرة،  وديعة  وحديقة 
مئذنة  وكذا  ومسجد،  زاوية  و  للوضوء 
املرينيني املزينة بالزليج وعدة غرف جنائزية. 

والتقدم  النمو  من  الرباط  مدينة  متكنت 
الدقة  أن  حيث  متناغمة،  بطريقة 
شوارع  مكان:  كل  في  واضحة  الهندسية 
واسعة حتيط بها األشجار والزهور، ومباني 
أحياء  وكذلك  طوابق   5 تتجاوز  ما  نادرا 
فاملدينة  الهدوء.  في  تنعم  وسكنية  إدارية 
املزهرة، كما كان يحلو للماريشال ليوطي 
تسميتها، هي أيضا مدينة مغربية أصيلة. 
املدينة  أزقة  في  جتولوا  تقتنعوا،  ولكي 
احلديثة.  املدينة  شوارع  وكذا  القدمية 
القدمية  باملدينة  يحيط  الذي  السور  أما 
فتخترقه 5 أبواب ضخمة من احلجر)باب 
العلو وباب احلد وباب السفراء وباب الرواح 
وباب زعير(.ويعتبر باب الرواح أكبر أبواب 

املوحدين.
ومت ترميم وإعادة تأهيل قاعاته إلى معرض 
للفنون حيث عقد بها أول معرض جماعي 
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ضريح محمد اخلامس
بتصميمه  اخلامس  محمد  ضريح  يبهر 
الفن  من  التحفة  هذه  أن  إذ  وديكوره، 
مهارة  كل  تتضمن  املغربي  التقليدي 
احلرفيني املغاربة )اخلشب املصبوغ، واجلبس 
والرخام املنحوت والبرونز احملفور(. ويقع 
كتلة  في  املنحوت  اخلامس،  محمد  قبر 
املستوى  وسط  في  األبيض،  العقيق  من 
السفلي من املبنى. و يرقد اليوم إلى جواره 
الثاني  ابنيه، امللك الراحل احلسن  جثمان 

واألمير موالي عبد الله.

صومعة حسان
شاهد  خير  حسان  صومعة  بقية  تعتبر   
أحد  سيشكل  كان  مسجد  ضخامة  على 
أكبر املعالم بالعالم اإلسالمي. فقد مت وقف 
 .1199 سنة  مؤسسها  وفاة  بعد  بناءها 
وزادت تضررا من جراء زلزال لشبونة سنة 
ساحة  يضم  املسجد  كان  وقد   .1755
كبيرة شيدت فوق أحواض عميقة متتد إلى 
مكونة  كبيرة  قاعة  وكذا  املئذنة،  أسفل 
من أعمدة حيث يتناسق 312 عمود و42 
سفينة،   19 ليشكلوا  الرخام  من  عمودا 
وفي هذا  دون احتساب الشرف اجلانبية. 
اخلامس  محمد  ضريح  تشييد  مت  املكان 

كتكرمي حملرر األمة.

ساحة ضريح محمد اخلامس

صومعة حسان 
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أماكن البد من زيارتها

هندسة فترة احلماية

شارع محمد اخلامس 

املدينة القدمية
أخذت هذا اإلسم من طرف  املسلمني الذين 
طردوا من اسبانيا في سنة 1609ـ1610.
فورا  نتواجد  األندلسيني،  سور  عبور  عند 
في شارع السويقة حيث يوجد صفان من 
محالت احلرف التقليدية. أما شارع سوق 
السباط )سوق األحذية( هو امتداد لشارع 
لتجار اجللد  السويقة، وهو حي مخصص 
وبائعي األنسجة والبازارات. ويشكل شارع 
املذكورين  الشارعني  جانب  إلى  القناصل 

أكثر األماكن نشاطا باملدينة.
وحتد املدينة القدمية متاجر احلرفيني وبائعي 
النسيج والزرابي. كما ميكن للزوار حضور 
بيع الزرابي الرباطية في املزاد العلني كل 

صباح من يوم اخلميس.
وتؤدي املمرات الضيقة في كثير من األحيان 
إلى أماكن متخصصة في اجللد واحلدادة و 
داخل  حقيقية  أسواق  بذلك  اخلياطة.وهي 
املخفية،  األماكن  هذه  وفي  نفسه.  السوق 
يعمل احلرفيون بطرق تقليدية، في جو ودي 

و حميمي.

قصبة الوداية 
بأزقتها  هدوء  في  الوداية  قصبة  تتنفس 
ومبقهاها  األندلسية  وبحديقتها  املزهرة، 
من  املشيد  الوداية  باب  ويعتبر  املغاربي. 
احلجر الضخم، أحد جواهر الفن املوحدي، 
يعود  الواضحة  البقايا  أغلب  أن  حيث 
ويوجد  عشر.  الثاني  القرن  إلى  تاريخها 
أن  حيث  بالرباط  مسجد  أقدم  بالقصبة 
املئذنة املزينة بأقواس مزخرفة من احملتمل أن 
تكون من إجناز أحد أول امللوك العلويني. أما 
مصف املدافع الذي يوجد في نهاية الشارع 
الرئيسي مينح من جانب احمليط منظرا رائعا 

على مصب نهر أبي رقراق وسال.
وفي مكان القصبة، يوجد مستودع  مت بناؤه 
في أواخر القرن الثامن عشر يأوي تعاونية 
الزرابي.  ينسجن  فتيات  رؤية  حيث ميكن 
سنة  الذي مت جتديده  الوداية  متحف  أما 
املولى  شيده  مبنى  في  فيوجد   ،1995
و1694.   1672 سنتي  بني  اسماعيل 
املسكن  هذا  في  يعيش  السلطان  وكان 

خالل إقامته بالرباط.
ويضم هذا املتحف مجموعة من املجوهرات 
مهارات  تعكس  التي  واملتنوعة  الغنية 

احلرفيني املغاربة التي ال تناقش.
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نافورة ضريح محمد اخلامس

شارع القناصل
يشكل مكانا استثنائيا الكتشاف الوجه األصلي للرباط عبر التاريخ. فابتداء من القرن السابع 
شارع  في  يقيمون  األجنبية  الدول  وممثلي  الدبلوماسيني  جل  كان   ،1912 سنة  وحتى  عشر 
القناصل الشهير. إذ كانوا يصلون بسهولة إلى سوق العبيد الذي كان موجودا في نهاية الشارع، 
وكان بإمكانهم تخليص مواطنيهم املقبوض عليهم من طرف القراصنة والذين بيعوا في املزاد 

العلني. بذلك وجد شارع القناصل مبكرا نزعته التجارية.
منذ نهاية القرن السادس عشر، كانت املدينة التي تعرف اليوم بسال اجلديدة تضم الرباط وكانت 
وكانوا  كلها  بأوربا  مشهورين  كانوا  املدينة  فقراصنة  القرصنة.  الرئيسي:  نشاطها  في  بارعة 
ميارسون نشاطهم باحمليط األطلسي إلى حدود كورنوال. و كان القراصنة يهجمون على سفن 
العدو وينهبونها ويبيعون البحاريني املقبوض عليهم كعبيد إلى العائالت ذات النفوذ في املنطقة. 
بلدهم حيث كانوا  دبلوماسيي  قبل  يتم استردادهم من  أوفر حظا حيث كان  وكان املسيحيون 

يوفرون ميزانية لذلك.
وبذلك كان الصراع ضد املسيحيني يوفر لسال مجموع مواردها وأصبحت بذلك أول ميناء باملغرب. 
وحافظت سال اجلديدة على نشاطاتها أال وهي القرصنة واستمرت في إخافتها للسفن األجنبية 

لعدة قرون.
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الرباط، عاصمة موجهة للمستقبل

مدينة جديدة بجميع البنيات 
التحتية احلديثة

في املدينة، نشاطات جديدة: رحالت بحرية، 
فضاءات لألكل و التجول في الضفتني، دون 
لهواة  بالنسبة  االستثنائية  املارينا  نسيان 

السفن الشراعية.
ولتسهيل التنقل في املدينة، يوجد  في طور 
اإلجناز خطني للترام يبلغ طولهما 22كلم، 
كما مت إعطاء االنطالقة إلجناز بنيات طرقية 
جديدة:قنطرة الرباطـ  سال اجلديدة، نفق، و 

خط مواصالت إضافي.
وستزود املدينة بحديقة عصرية للحيوانات 
باإلضافة  إذ  الدولية  للمعايير  تستوفي 
إلى مهماتها األساسية وهي احلفاظ على 
ستشكل  باالنقراض،  املهددة  الكائنات 
حديقة احليوانات اجلديدة مركزا لالستراحة 

والترفيه.

مدينة املستقبل
تشكل الرباط رمزا لتجديد اململكة ووجهة 
ذات  السياحية  بنياتها  بفضل  مختارة 
اجلودة العالية ومراكز املؤمترات واملطاعم 
واملنشآت  والشواطئ  االسترخاء  وأماكن 
الرياضية باإلضافة إلى اجلو الذي يسود 
العديد  توجد  الكورنيش،  وعلى  ليال.  بها 
بالتمتع  من الشرفات املضللة التي تسمح 

بوجبات غذاء لذيذة أمام البحر.
بحداثتها، تتجه الرباط نحو خلق مشاريع 
املدينة  في  احلياة  جعل  أجل  من  ضخمة 
تهيئة  ستمكن  وعملية،حيث  جذابة 
أحياء  إجناز  من  رقراق  أبي  نهر  مصب 
فضاءات  عدة  خلق  مع  وسكنية،  سياحية 

للترفيه واالسترخاء والتسوق.
ويوفر النهر ، الذي يعتبر الفاعل األساسي 
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»مدينة  اجلامعي  فحيها  العلمي.  اجلانب 
الكليات  من  كبيرا  عددا  العرفان«يضم 
التي  البحث  ومعاهد  العليا  واملدارس 
تستقطب آالف الطلبة من املغرب واخلارج.

من  هكتار   230 على  الرباط  تتوفر 
غابة  إلى  باإلضافة  اخلضراء  املساحات 
هكتار.   1063 على  متتد  التي  املعمورة 
بفضل حدائقها املتعددة، كغابة ابن سينا 
وحدائق البلفيدير وحديقة باب احلد وحدائق 
الرباط  الوداية...،عينت  وحدائق  التجارب 
العاملي في  املدينة اخلضراء على الصعيد 
أبريل 2010 مبناسبة اليوم العاملي لألرض.

احمليط  ساحل  كورنيش  ستحظى  وأخيرا 
فنادق  النجاح:  وسائل  بأجمل  األطلسي 
وأبراج  باهرة  سكنية  مجموعات  فخمة، 
زيادة  املدينة،  وجه  من  ستغير  لألعمال 
جميع  لتلبية  ترفيهية  أخرى  مرافق  عن 
الطلبات: مركز جتاري كبير )مول(، قاعات 
وحديقة  البدنية  للياقة  ونوادي  سينمائية 

مائية.
من  سيجعل  اجلديد  الكورنيش  هذا 
منقطعة  سياحية  وجهة  اإلدارية  العاصمة 
هادئة  مدينة  ليست  فالرباط  النظير. 
تهمل  لم  مدينة  هي  بل  فقط،  ومتناغمة 

املارينا املوجودة بنهر أبي رقراق

قصر املؤمترات بالصخيرات
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احلديقة األندلسية لقصبة الوداية
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احلرف الرباطية، امتياز ودقة

بوابة منوذجية للمدينة 
العتيقة بالرباط

مزاد الزرابي الرباطية

ومضيافة  فخورة  ونظرة  إنساني  تواصل 
وابتسامة الفنان) احلرفي(. تشتهر املدينة 

القدمية بزرابيها ومجوهراتها و جلدها.

الزربية التقليدية الرباطية
باألطلس،  القروي  اإلنتاج  عكس  على 
فهي  باملدينة.  تصنع  الرباطية  فالزربية 
ناعمة و ذات صوف خفيف و غالبا ما تكون 
حمراء، وجند في وسطها زخارف الزهور. و 
تنتج هذه الزرابي من طرف النساء وتعمل 
الرباطية  فالزربية  املتشابكة.  بالدرزة 
حصلت على سمعة تضاهي زرابي الشرق. 
للنسج  مهنة   6000 حوالي  توجد  و 
أو  احلرفية  التعاونيات  في  سواء  باملنطقة 

عند األفراد.

من التجارة التقليدية إلى املراكز التجارية 
العصرية، مرورا بالعالمات التجارية الدولية 
الفاخرة، تقترح الرباط ألف طريقة وطريقة 

للتسوق.

احلرف التقليدية
بدقتها  الرباطية  التقليدية  احلرف  تتميز 
حيث  األندلسية.  التقاليد  عن  املوروثة 
تبقى الرباط مرجعا وطنيا في العديد من 
املدينة  ففي  التقليدية.  الصناعة  مجاالت 
توجد  كانت  التي  األحياء  بقيت  العتيقة، 
للتبادل ونقطة التقاء  بها الشركات أماكن 

الشعوب واحلضارات.
عليك أن تذهب عند احلرفي في متجره، فلن 
تأخذ ما تريد شراءه فقط، بل أيضا ذكرى 
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من  أجسام  اكتشاف  مت  فقد  املنطقة. 
الفخار يقود تاريخها إلى القرون األولى من 
الفترة اإلسالمية والرومانية. وعرفت حرفة 
اخلزفي  املركب  إنشاء  منذ  تطورا  الطني 
للوجلة الذي يتنافس فيه 60 خزفيا ببراعة 
لتكييف هذا املنتوج مع األذواق اليومية دون 
جتريده من أصالته: طواجن ملونة وأجسام 

مصغرة ومزهريات جتميلية...

الطرز
الالتي  للنساء  الرباطي  الطرز  يخصص 
من  التقليدية  األقمشة  على  تعملن 
تعملن  حيث  واحلرير.  الكتان  و  القطن 
داخل مجموعات صغيرة. ويثبنت اجلزء الذي 
يطرزنه في إطارات خشبية ملولبة. فالطرز 
الرباطي  يتضمن زخارف متعددة األلوان 

مملوئة بشكل متساوي.

صناعة الفخار بسال
حرفي  قطاع  ثاني  الفخار  صناعة  تعتبر 
في  النشاطات  أقدم  ومن  الزرابي  بعد 

براعة املطرزات الرباطيات

صناعة الفخار بسال
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الرباط، العاصمة الثقافية

رأس امللك جوبا الذي يعرض 
باملتحف األثري بالرباط

مدخل ملعرض باب الرواح

وليلي  من  كل  في  عليه  املعثور  البرونز 
وليلي  فسيفساء  بناصة:  و  واللكسوس 
بطليموس  متثال  الهندسي،  الشكل  ذات 
املصنوع من الرخام والذي مت العثور عليه 
باإلضافة  بشالة،  تنقيب  عملية  خالل 

لتمثال جوبا الثاني...
من جهة أخرى، تستعد بنيات حتتية أخرى 
،ذات نفس املدى، لفتح أبوابها ، كاملتحف 
الذي  املعاصرة،  للفنون  الكبير  الوطني 
معهد  أو  التشكيليون،  الفنانون  ينتظره 
على  يتوفر  الذي  الرقص  وفنون  املوسيقى 
العصرية.  التكنولوجية  اإلمكانيات  جميع 
املراكز  أكبر  من  الرباط  أصبحت  وبذلك 
الثقافية في حوض البحر األبيض املتوسط.

وميكن للعاصمة أن تفتخر أيضا بالقاعات 
الرائعة لباب الرواح والوداية التي حتتضن 
باب  فمعرض  مشهورين.  لفنانني  معارض 
معارض  منتظمة  بصفة  يقدم  الرواح 
للفنانني املغاربة املعاصرين، حيث قام كل 
من محمد الشباع و حسن الكالوي و لبيض 
بلكاهية  وفريد  ملحي  محمد  و  ميلود 

بعرض أعمالهم في عدة مناسبات.
فضاءات  املعارض  هذه  إلى  وتنضاف 
وباإلضافة  أخرى.  معارض  وعدة  جديدة 
املخصصة  املهمة  التحتية  البنيات  إلى 
باملدينة من  الثقافي  النشاط  يغلب  للفنون، 
الصعيدين  على  متنوعة  مهرجانات  خالل 

الوطني والدولي.

تهتم الرباط باحلياة الفنية والثقافية حيث 
الثقافية  املؤسسات  عشرات  بها  توجد 
)املتحف  املتاحف   من  والعديد  الدولية 
الوداية،  متحف  اخلزف،  متحف  األثري، 
العمالت  متحف  املغرب،  بريد  متحف 
واملتحف اإلثنوغرافي بلغازي( باإلضافة إلى 
املسرح الوطني األسطوري محمد اخلامس 
على  احملافظة  في  فعليا  يساهم  الذي 
املكتبة  أما  باملغرب.  املسرحي  النشاط 
فعال  بشكل  تستجيب  فهي  الوطنية، 
على  واحملافظة  العلمي  البحث  ملتطلبات 
يعتبر جزًء  الذي  املغربي  الوثائقي  التراث 

هاما من الذاكرة.
أثرية  مجموعات  األثري  املتحف  ويضم 
مختلفة  مواقع  في  التنقيبات  عن  مترتبة 
في  أساسا  أهميته  وتكمن  املغرب.  من 
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» اآللة«، املوسيقى األندلسية 
الرباطية

موازين، مهرجان املوسيقى العاملية

وعلى العالم، و مكانا اللتقاء عازفي اجلاز 
املغاربة و األوربيني. ويحضر في شهر يونيو 
أنحاء  جميع  من  فنانون  سنة،  كل  من 
أوربا للصعود على خشبة املهرجان الذي 
يستقطب كل سنة عددا أكبر من اجلمهور.

املوسيقى األندلسية
ال ميكننا احلديث عن الثقافة الرباطية دون 
اآللة«.   « األندلسية  املوسيقى  استحضار 
فهذا النوع من املوسيقى املوروث عن عرب 
األندلس بقي خالدا بفضل املراكز واملدارس 
القواعد  على  حافظت  التي  املتعددة 
تنقل  مكتوبة  غير  ملوسيقى  األساسية 

شفويا من املعلم إلى التلميذ.

موسيقى امللحون
ويعرف  حقيقيا  شعريا  فنا  امللحون  يعد 
حاليا باسم » قصيدة الغزل«. ويأتي أصل 
لكنه  الزاويات،  ومن  تافياللت  من  امللحون 
املوسيقى  بإيقاعات  السنني  مر  على  تأثر 
األندلسية واألغاني الشعبية الذين أدوا إلى 

ظهور القصيدة.

الرباط، عاصمة املوسيقى العاملية
املهرجان  2001، جنح  سنة  افتتاحه  منذ 
الذي  العالم«،  إيقاعات  »موازين،  الساحر 
إلى  الوصول  من  ماي،  شهر  في  ينظم 
مستوى يضاهي أشهر مهرجانات املوسيقى 
العاملية. ففي كل سنة، يتم متثيل أكثر من 
من خالل  العالم  أنحاء  من جميع  بلد   40
أسبوع  من  ألكثر  متتد  موسيقية  حفالت 

وتدور في مواقع مختلفة من املدينة.
 80.000 من  أكثر  يأتي  مساء،  كل  وفي 
يتناوبون  الذين  للفنانني  للتصفيق  متفرج 
ستيفي واندر و جورج  على اخلشبة مثل: 
بالل  الشاب  و  كييس  أليسيا  و  بينسون 
و ألدي ميوال و فنانني آخرين ، جاعلني من 

املدينة عاصمة للموسيقى العاملية.

الرباط، عاصمة اجلاز
عرف  الذي  شالة،  اجلاز  مهرجان  يعد 
بدايته سنة 1996، أحد األحداث الرائدة 
باملغرب.  املوسيقى  بامتزاج  بشرت  التي 
الفني  للتعبير  ساحة  يشكل  فاملهرجان 
املتوسطي  األوروـ  الفضاء  على  منفتحة 
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األنشطة املوجودة باملدينة

جائزة احلسن الثاني للغولف

الغولف امللكي دار السالم

احلسن  جائزة  أصبحت  ما  وسرعان 
قبل  من   1971 سنة  أنشأت  الثاني،التي 
منقطع  ا  لقاء  اسمه،  منحها  الذي  امللك 
الذين  الغولف  وهواة  محترفي  بني  النظير 
اللعب.  في  إمكانياتهم  اختبار  يودون 
كبيلي  العالم  في  الغولف  العبي  فأشهر 
ستيوارد  وباين  لونا  وسنتياغو  كاسبر 
تركوا  سينغ  فيجا  و  مونغومري  وكولني 

بصماتهم في هذا الغولف.
وفيما يخص العبات الغولف، فاجلائزة تقدم 
مسابقة نسائية، وهي كأس األميرة اللة مرمي، 

التي تدخل بدورها في إطار اجلولة األوربية.
اللة  وكأس  الثاني  احلسن  جائزة  حافظت 
خارج  تنظم  حيث  هويتيهما  على  مرمي 
اللقاءات  من  مسابقات احملترفني مجموعة 
للمشاهير  تهدى  ودية  كأس  تنظيم  يتم  و 

خالل املسابقات الرسمية.

السالم،  دار  امللكي  الغولف 
مواجهة حتدي

بالرباط  الغولف امللكي دار السالم  يشكل 
يحتضن  حيث  الغولف  لعشاق  أسطورة 

جائزة احلسن الثاني.
روبرت  تصميم  من   1971 سنة  افتتح 
تتخلله  رائع  مسار  وهو  جونز.  ترينت 
أشجار  بني  تلتوي  مبهرة  مسالك 
األوكاليبتوس والنخيل والزنابق و النرجس 
األعمدة  إلى  باإلضافة  والبردي  وامليموزا 
الرومانية.  ففي هذا املسار، متتزج األلوان 
فريدة.  لعب  إلى جتربة  للوصول  والروائح 
على  طول  مفتوحا  امللكي  الغولف  ويكون 
لكي  مختلفة  جوالت   3 يقدم  و  السنة، 

يجد فيه الهواة واحملترفون سعادتهم.
الغولف  حصل  وأسطوريته،  وبسحره 
امللكي بالرباط على االعتراف الدولي حيث 
يشكل جزء من اجلولة األوربية، واحدة من 

اجلولتني احملترفتني األفخم في العالم.
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وكذا  اخلفيف  الطيران  ملمارسة  مالئمة 
ركوب املضالت والطائرات الشراعية.

ويشكل التنس أيضا أحد الرياضات التي 
تأوي  حيث  الرباط،  في  باالهتمام  تستأثر 
داخلها  تنظم  النوادي  عشرات  املدينة 

دوريات وطنية ودولية على طول السنة.

التفرغ واالسترخاء
جودة.  ذات  للرفاهية  وجهة  الرباط  تعتبر 
تقليدية  حمامات  املدينة  توفر  حيث 
املغاربية  احلمامات  هذه  وتقدم  وعصرية. 
درجات  ذات  دافئة  غرف  عدة  من  املكونة 
العالجات  من  مجموعة  مختلفة 
منذ  و  التجميل.  وعمليات  والتدليكات 
جديدة  حمامات  وضع  مت  قليلة،  سنوات 
جتمع بني فوائد املياه والعالجات التجميلية 

التقليدية وأحدث تقنيات اللياقة البدنية.

رياضة متنوعة
األنشطة  من  مجموعة  الرباط  توفر 
شواطئها،  فعلى  املتنوعة.  الرياضية 
بكراء  الشراعية  النوادي  من  العديد  تقوم 
املعدات وتقدمي دروس ملواجهة األمواج سواء 
أو  الشراعية  الزوارق  أو  األلواح  بواسطة 

الدراجات املائية أو الكاياك...
الطبيعية  املساحات  عشاق  من  كنت  فإذا 
اجلري  في  مؤكدة  متعة  فستجد  الكبيرة، 
الواسعة  األطلسي  احمليط  شواطئ  في 

أوالكثبان الرملية أو في غابات البلوط.
لتنظيم  فتقودكم  الفروسية،  نوادي  أما 
نزهات على ظهر اخليل على قدر املستوى.

ميكنكم  املنافسة،  تستهويكم  كانت  وإذا 
القفز  أو  البولو،  في  مقابلة  في  املشاركة 

على احلواجز أو مسابقات تخص اخليل.
القوية،  اإلحساسات  لعشاق  وبالنسبة 
يقدم نادي الطيران وموقع الوجلة، فرصة 

البطولة الوطنية للدراجات 
املائية )جتيتسكي( بالرباط

تنظم الرباط كل سنة »أسبوع الفرس« باملركب امللكي للفروسية دار السالم
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سال، األخت التوأم

 الهندسة العربية 
األندلسية للمدرسة 

البوعنانية بسال

مدافع الدومو بسال

»املدرسة«،  القدمية،  القرآنية  املدرسة  أما 
خير  ساحتها  تعتبر  و  متحفا.  فأصبحت 
املطعم  بخشبه  البربري  الفن  لبراعة  مثال 
املميزة  الهندسية  األشكال  ذو  باخلزف 
متناهية. بدقة  املنحوثة  اجلصية  وبلوحاته 

ويوجد باملدرسة درج ميكن أيضا من الولوج 
رائعا  منظرا  يعرض  الذي  سطحها  إلى 
يجمع بني سال  وأبي رقراق وصومعة حسان.

موكب الشموع
النبوي،  املولد  عيد  ليلة  سنة،  كل  في 
موكب  لتستقبل  حللها  أحلى  سال  ترتدي 
تسبق  املدينة،  شوارع   ففي  الشموع. 
العربات امللونة الشموع الثالثة عشر التي 
الذين  البحارون  األصل  في  يحملها  كان 
رقراق.  أبي  لنهر  العبور  يؤمنون  كانوا 
جمعية  احلسونية،وهي  الزاوية  وتنظم 
أربعة  منذ  املوكب  هذا  مشهورة،  دينية 

قرون.

روائع سال
للعاصمة،  التوأم  األخت  تعتبر  أنها  رغم 
حتتفظ املدينة بثقافتها وهويتها اخلاصتني، 
الزاهر  ماضيها  استحضار  ميكن  حيث 
من  مرحلة  كل  في  القراصنة  كجمهورية 

زيارتها.
كانت حتمي  التي  األسوار  تتجاوز  عندما 
سال قدميا من هجمات القراصنة اإلسبان، 
بخشب  املغطاة  الساحرة  األزقة  لك  تقدم 

العرعار مدينة أصيلة.
انطالقا من سوق الغزل وسوق البيع باملزاد، 
وصوال إلى سوق املرزوق للمجوهرات، فإنك 

تتجول في أحضانها بنشوة.
في  سال  ومدرسة  األعظم  املسجد  ويقع 
هذا  شيد  وقد  املدينة.  من  العليا  اجلهة 
املبنى الديني في القرن احلادي عشر وثم 
طرف  من   1196 سنة  وتوسيعه  جتديده 
جهزه  حيث  املنصور  يعقوب  السلطان 
مبئذنة مهيبة وبوابة ضخمة مزينة بأقواس 

مفصصة من األحجار.
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كالعرعر األحمر والزيتون البري واملصطكي 
وأعشاب البرك وزهور السوسن...وفي كثير 
من األحيان تتم رؤية العديد من احليوانات: 
األرنب والزبابة وابن عرس واحلرباء وأزيد من 

205 نوعا من الطيور.

شاطئ األمم وشاطئ املهدية
الذين  املهدية،  وشاطئ  األمم  شاطئ  يعد 
يقعان على بعد 25 كيلومتر شمال الرباط 
كمهد لرياضة ركوب األمواج باملغرب. حاليا 
والتزلج  األمواج  لركوب  مدرسة  فتح  مت 
املدارس  أنشط  من  تعتبر  التي  املاء  على 
يبقى  فلم  املهدية،  قصبة  باململكة.أما 
منها سوى السور الذي بناه اإلسبان في 
الضخم  وبابها  عشر  السابع  القرن  بداية 

الذي شيده السلطان موالي اسماعيل.

احلدائق العجيبة ببوقنادل 
جند  حيث  العالم،  عبر  رائعة  رحلة  إنها 
فيها حدائق مأخوذة من البرازيل وبولينيزيا 
إعادة  ومتت  والبيرو.  واألندلس  واملكسيك 
تهيئة احلدائق العجيبة في 2005 باحترام 
أوائل  في  أحدث  الذي  األصلي  املشروع 
مختلف  الكتشاف  فالذهاب  اخلمسينيات. 
عشر  األربعة  للحدائق  العجيبة  اجلواهر 
تفرقها  التي  املمرات  متاهة  في  وللتجول 
اجلسور ولتأمل الطيور واألسماك و الزواحف 

املوجودة باحمليا يشكل متعة حقيقية.

محمية سيدي بوغابة
أجمل  من  بوغابة  سيدي  محمية  تعتبر 
بغابتها  املغرب،  في  البرية  احلياة  مواقع 
التي متتد على 450 هكتار وبحيرتها التي 
ويفوق عدد  هكتار.   200 تشغل أكثر من 
نوعا:   210 بها  املوجودة  النباتات  أنواع 

مشهد حملمية سيدي بوغابة

حدائق بوقنادل 
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اجلهة

قارب للصيد على شاطئ 
الصخيرات

غابة املعمورة

وبوزنيقة  الصخيرات  شاطئا  ويحظى 
األمواج  لراكبي  بالنسبة  كبيرة  بشعبية 
املدهشة  بأمواجهما  يعرفان  حيث 
رائعة  مسابقات  بتنظيم  ويسمحان 
للدراجات املائية. ويباع في الصباح باملزاد 
وسمك  القاروس  للصخيرات سمك  العلني 
املوجودة  السمك  أنواع  وجميع  املرجان 
املواجه  الشاطئ  وفي  األطلسي.  باحمليط 
بعد  على  الرائعة  الفيالت  جتاور  للبحر، 
بضعة أمتار فقط القصر امللكي و البنيات 

التحتية الفندقية الراقية.

شواطئ خيالية
في جنوب الرباط ، توفر الشواطئ املمتدة إلى 
بوزنيقة مساحات ضخمة من الرمال. وفي 
اجلنوب قليال، توجد سلسلة من الشواطئ 
الرملية تبتدئ من مدينة متارة. وانطالقا من 
شاطئ الهرهورة مبناخه احمللي وغابته املجاورة، 
وشاطئ سيدي العابد، والواد الذهبي الكبير 
الرمال  وشاطئ  الصغير  الذهبي  والواد 
تقل جماال  توجد عدة شواطئ ال  الذهبية، 
عن بعضها توفر البنيات التحتية الضرورية 
ومطاعم  مالعب   ( املصطافني  الستقبال 
ومراكز لإلسعاف( من أجل قضاء حلظات 

ممتعة في شاطئ البحر.
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املائية، أصبحت البحيرة وجهة يوصى بها 
و  الهدوء  من  بلحظات  التمتع  أجل  من 

االسترخاء.

سعادة للصيادين
الرباط،  شرق  كيلومتر   30 بعد  على 
زمور  و  عودة  عني  القروية  املنطقة  تعتبر 
والطبيعة  الصيد  لهواة  مكانا مميزا  زعير 
متتد  التي  الغابات  تستهوي  واجلوالت، 
احليوانية  بثروتها  الهكتارات  مئات  على 
املتنوعة)خنازير و الديوك البرية  و األرانب 
ونباتاتها،  والترغلة.(  السلوقية  والكالب 

عددا كبيرا من املهووسني بالطبيعة.

غابة املعمورة
تقع غابة املعمورة شمال الرباط وتوجد بها 
واألوكاليبتوس:  الفليني  البلوط  أشجار 
للتجول  مناسبة  طبيعية  وجهة  إنها 
والتنزه. وتشكل تراثا غابويا وطنيا ذو أهمية 

قصوى ورأسمال طبيعي غني ومتنوع.

بحيرات املنطقة
في املناطق الساحرة املجاورة للخميسات، 
جند أيضا بحيرة ضاية الرومي التي تعد 
مت  إذ  املنطقة  في  البحيرات  أجمل  من 
إنشاء مشروع سياحي بها. وميكن ممارسة 
الصيد.  وكذلك  بها  املائية  الرياضات 
وبشعبيته الذي أخذها من هواة الدراجات 

البنيات التحتية الفندقية لشاطئ الصخيرات
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معلومات وعناوين مفيدة

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 
مكونة من3 أشخاص على األكثر.  بعض اجلنسيات 
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.

معلومات عملية 

ماي

يونيو

يوليوز
12 ربيع األول

)عيد املولد(

:  مهرجان موازين وإيقاعات العالم
السادس  محمد  الدولي  امللتقى   :

أللعاب القوى
: جائزة الفروسية املغربية
: أسبوع الفرس بالرباط

: جائزة احلسن الثاني للغولف بالرباط
: مهرجان اجلاز بشالة
: مهرجان قراصنة سال
: موسم الشموع بسال

برنامج التظاهرات:

املكتب الوطني املغربي للسياحة:
ملتقى زنقة واد املخازن وزنقة الزالقة أكدال

الهاتف: 13 40 67 37 05 )212+(
الهاتف: 18 39 67 37 05 )212+(
الفاكس: 15 40 67 37 05 )212+(

املندوبية اجلهوية للسياحة:
22، زنقة اجلزائر ، حسان

الهاتف: 63 06 66 37 05 )212+(
الفاكس: 91 59 72 37 05 )212+(

املجلس اجلهوي للسياحة:
23، شارع النصر

الهاتف:05 37 77 99 69 
الفاكس:05 37 77 63 88

الهاتف: 69 99 77 37 05 )212+(
الفاكس: 88 63 77 37 05 )212+(

محطة القطار:
شارع محمد السادس

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

املطار: 
مركز االتصال: 00 08 00  90 08

مسالك الغولف:
الغولف امللكي دار السالم

 www.royalgolfdaressalam.com :املوقع اإللكتروني
www.meteoma.net :األرصاد اجلوية

  www.oc.gov.ma :مكتب الصرف
اإلرشادات الهاتفية:

الشرطة 19
رجال املطافئ 150 

اإلرشادات 160 
اإلغاثة الطرقة 177

عناوين وروابط مفيدة

www.visitmorocco.com :ملزيد من املعلومات زوروا موقع
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