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المؤهالت الثقافية دعامة حقيقية للتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية بالجهة

 

 المؤهالت الثقافية دعامة حقيقية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالجهة

 

حيث يشـــمل عدة مواقع ثقافية وأثرية مصنفة تتركز  تتميز الجهة بتـــراث المادي غنـي ومتنوع ،

 .باألساس بمراكش والصويرة

 

مدينـــة مراكـــش، المدينـــة األلفية ، تاريـــخ وســـحر أحمـــر، يطبعان هـــذه المدينـــة التي تتعـــدد 

يـــخ والســـحر، فمـــن المدخـــل بهـــا المداخـــل لفـــك بنيـــة التالزم بيـــن هاتيـــن الخاصيتيـــن: التار

الثقافي والفنـــي والموروث الحضاري، إلى المدخل الحرفـــي للصناعة التقليدية، ومدخـــل التاريـــخ 

المشـــرع علـــى العالـــم منـــذ التأســـيس علـــى عهـــد الدولـــة المرابطيـــة مـــرورا بالموحديـــن 

 .والســـعديين

 

مراكـــش، وفـــي المدينـــة العتيقـــة تتمركـــز أغلـــب المعالـــم التي تجـــذب عشـــاق التاريـــخ  بقلـــب

والمعمار، فـــي أزقتها الضيقـــة وبيـــن جنبـــات األسواق يمكـــن للزائر أن يكتشـــف ســـحر مدرســـة 

 ..ابـــن يوســـف أو القبـــة المرابطية

 

غيـــر بعيـــد عن ســـاحة جامع الفنـــا التي تم تصنيف تراثها وحلقاتها تراثا شـــفويا لإلنسانية ســـنة 

 .، تتربع صومعة الكتبيـــة بشـــموخ والتي صارت رمـــزا للمدينة الحمراء2001

 

البـــا مـــا يكـــون عبـــر الوصـــول إلـــى أحيـــاء القصبـــة والمـــالح حيـــث القصـــور الســـلطانية، غ

األزقة الملتويـــة مع مـــا يحيط بهـــا مـــن تحـــف أثريـــة ومعماريـــة، كقصـــر البديع، قصر الباهيـــة 

دليل مودة باســـم زوجـــة الحاجب با حماد، هـــذا القصر الـــذي جمـــع أمهـــر الصنـــاع والحرفييـــن 

فة معماريـــة تحمل كل معانـــي البهاء، فيما تســـافر قبور الســـعديين بالزائـــر المغاربة، وشـــكل تح

 .إلـــى عوالـــم حقبة مهمـــة من تاريـــخ المغرب

 

مدينة الصويرة، مدينة الرياح المحصنة، تختزن معالم أثرية وثقافية هامة من قبيل صقالة القصبة، كنيس 

 ..باب المرسى، ومعامل السكر القديمة بإداوكرض سيمون أتياس، منارة سيدي مكدول،
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أصبحت مدينة الصويرة قبلة لسياح من نوع خاص، فأصبحت تعج بالرسامين والكتاب والموسيقيين، 

 .خصوصا بعد أن تم ربطها جويا بعدة عواصم عالمية

 

المحصنة بالسور البرتغالي تختزل مدينة أسفي بدورها تشكل تراثا تاريخيا ومعماريا غنيا، فالمدينة العتيقة 

معالم أثرية غاية في الروعة، قصر البحر، الكنيسة البرتغالية القديمة، رباط سيدي شيكر، باإلضافة إلى 

المتحف الوطني للخزف، فمدينة أسفي اشتهرت بصناعة الخزف وهو ما يمكن أن يالحظه الزائر في أزقة 

 .وأسواق المدينة

لتاريخ، فهي تجذب أيضا عشاق الرياضات البحرية، فالمدينة تتميز بأمواجها وكما تستهوي أسفي عشاق ا

 .المصنفة ضمن العشرة األولى عالميا من حيث القوة والجاذبية

 

وتتميز جهة مراكش أسفي أيضا بتراث ثقافي غني ومتنوع، يجمع بين المواسم والمهرجانات الثقافية ، 

جهة، تساهم بشكل مباشر في إنعاش األنشطة االقتصادية وهو ما صار يشكل دعامة قوية للتنمية بال

 .والتجارية

 


