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األمري موالي الحسن ويل العهد



4 العدد 01 - أبريل 2019

الظهري  الصانع مبقتىض  تأسست  دار 
الرشيف رقم1.55.177 الصادر بتاريخ 
27 يونيو 1957 يف عهد بطل التحرير 
لتواكب  الخامس  محمد  له  املغفور 
واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت 
غداة  املغريب  االقتصاد  عرفها  التي 
الظهري  جاء  حني  يف   ، االستقالل 
 25 بتاريخ   1.99.190 رقم  الرشيف 
القانوين   اإلطار  ليحدد  غشت 1999  
الجديدة  املهام   ويحدد  للمؤسسة 
املنوطة بها  واملتعلقة أساسا  بإنعاش 
وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية 

ومواكبة الصناع التقليديني.
فبالرجوع إىل خمسينية القرن املايض، 
يتبني، أن القطاع الحريف، كان من بني 
أهم الرهانات التي حظيت باألولوية 
أسباب،  لعدة  االستقالل  مغرب  يف 

منها:
الفعالة  التقليديني  الصناع  مشاركة   -
يف دعم الحركة الوطنية خالل مرحلة 

مواجهة االستعامر؛
- الدور االقتصادي واالجتامعي الهام 
الذي ظل هذا القطاع يلعبه عىل مدى 
قرون، حيث إنه يستقطب حاليا ما ال 
يقل عن 2.5 مليون من اليد العاملة، 
التي ميثلها  القيمة املضافة  فضال عن 
الخارجية، دون  التجارة  عىل مستوى 
أن نغفل مساهمته بحوايل 8 يف املائة 

من الناتج الداخيل الخام؛
والحضاري،  الثقايف  باملوروث  ارتباطه   -
متكن  حيث  الوطنية،  الهوية  ومبقومات 
الثقافية،  العوملة  زمن  يف  تحصينها  من 
بدليل أن الزائر األجنبي حني يحط رحاله 
بأية مدينة مغربية يحس فعال بأنه انتقل 
الرتايث،  إىل مكان مختلف، غني برصيده 

ومتفرد بكثري من الخصوصيات.
إن هذه العوامل - وغريها- هي ما يفرس 
االهتامم الخاص الذي حظيت به الصناعة 

التقليدية عىل عهد امللوك الثالثة:
فإذا كان املغفور له محمد الخامس قد 
بهذا  للنهوض  القانونية  األسس  وضع 
القطاع، فإن املغفور له الحسن الثاين، قد 
التقليدية،  للحرف  جديدة  روحا  أعطى 
حيث إن أهم معامل املغرب، وعىل رأسها 
رضيح محمد الخامس بالرباط، ومسجد 

الصانع  عبقرية  جسدت  الثاين،  الحسن 
الذي  اإلبداعي  املخزون  وحجم  املغريب، 
حرفيي  من  املتعاقبة  األجيال  تتوارثه 
القطاع، الذي تحول فعال إىل بوابة  هذا 
يتعرف العامل من خاللها عىل مدى عراقة 

املغرب وغنى تاريخه.
وهو ما ساهم يف االرتقاء بالقطاع، بشكل 
للحرفيني،  االعتبار  إعادة  ويف  ملموس، 
ويف إبراز املجد الفني والحضاري العريق 

للمغرب.
أما يف عهد صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نرصه الله، يكفي أن  نشري إىل 
خالل  من  السامية   امللكية  التوجيهات 
سن اسرتاتيجية واعدة للقطاع متمثلة يف 
رؤية  2015والتي مكنته من تبوأ مكانة 
تم  حيث  الوطني  االقتصاد  يف  متميزة  
تأهيل البنيات اإلنتاجية للقطاع، وتكوين 

التقنيات  واعتامد  البرشية،  موارده 
والتسويق  التدبري  ومناهج  الحديثة، 
العامل  عىل  أكرث  واالنفتاح  العرصية 
الحقل  اتساع  بعد  خصوصا  الخارجي 
الديبلومايس لبالدنا  وعودته إىل الحضن 
تحويل  بهدف  ذلك  وكل  اإلفريقي، 
لتشجيع  رافعة  إىل  الحرفية  الصناعة 
الصادرات، وتوفري فرص الشغل، ودعم 

السياحة.
منذ  املستمر  املليك  االهتامم  هذا  إن 
الثالثة،  امللوك  طرف  من  االستقالل 
التي  املكانة  عن  محالة  ال  يكشف 
تحتلها الصناعة التقليدية، يف بلد يعمل 
عريقة  كدولة  صورته  لتسويق  جاهدا 
ومتميزة، وذات شخصية فريدة صقلها 
الخلف  بلورتها  يف  ويساهم  السلف 
وفق منظور عرصي يتوافق ومتطلبات 

العرص وأذواق املستهلكني.
ومن هنا يتضح الدور الذي تلعبه „دار 
مجندة  عمومية،  كمؤسسة  الصانع“، 
الصناعة  قطاع  إلنعاش  الدوام  عىل 
الوطني  الصعيدين  عىل  التقليدية 
والدويل، وإىل ربط عالقات مع قنوات 
وتشجيع  والعاملية،  املحلية  التوزيع 
الصادرات من خالل استكشاف أسواق 
جديدة، دون إغفال االنعاش التجاري، 
املعارض  وتنظيم  األسواق،  دراسة  عرب 
وخارجه،  الوطن  داخل  فيها  واملشاركة 
ومساندة املقاوالت الحرفية، واملساهمة 
يف تكوين أطرها خاصة يف مجال التسويق 

لضامن مواكبة متطلبات املستهلكني.
مجال  يف  مجهوداتها  إىل  طبعا  باإلضافة 

التوثيق والتواصل.
ويف هذه النقطة بالذات، نتمنى أن تكون 
الصناع  مع  للتفاعل  أداة  الدورية،  هذه 
واملستثمرين  املهنية  والغرف  التقليديني 
وكافة املهتمني واملتدخلني يف هذا القطاع 
الحيوي، وأن تساهم مواضيعها املتنوعة، 
املعلومات  توفري  املتكاملة يف  ومحاورها 
يف  الراغبني  لكل  املعريف،  الرصيد  وإغناء 
املؤسسة  وأنشطة  املستجدات،  متابعة 

سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.

افتتاحية
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صانع تقلدي من منطقة تامغروت يرسم نقشا عىل تحفه الخزفية



6 العدد 01 - أبريل 2019

الجوي  والنقل  السياحة  وزير  ساجد،  محمد  أكد 
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي، يف ندوة 
عقدت بالدار البيضاء يوم 4 فرباير 2019،  أن قطاع 
يف  املائة  يف   8 إىل  بـ7  يساهم  التقليدية  الصناعة 
الناتج الداخيل الخام، أي ما يقارب 80 مليار درهم.

وأضاف ساجد أن قطاع الصناعة التقليدية، يشغل 
اليد  من  كبري  »جزأ  مضيفا  نسمة،  مليون   2.3
والصناعات  الحرف  يف  تشتغل  النشيطة  العاملة 

التقليدية«.
التقليدية، »قطاع  الصناعة  أن قطاع  وأضح ساجد 
مشغل ومصدر، فالصادرات يف تزايد مستمر، حيث 
املائة يف  يف   30 بنسبة  ارتفاعا   2018 عام  حققت 

قيمة الصادرات مقارنة مع سنة 2017.

ساجد:  80 مليار درهم قيمة  مساهمة الصناعة التقليدية  في الناتج الداخلي الخام

 نظمت يف الرباط يف الفرتة ما بني 28 دجنرب 2018 
الزربية  ملعرض  الثالثة  الدورة   ،2019 يناير  و6 
املغربية، حيث تم عرض منتوجات هذا الصنف من 

الصناعة التقليدية  من كل جهات اململكة.
 وكانت هذه الدورة مناسبة إلبراز الغنى الذي مييز 
دور  وخاصة  املغربية،  التقليدية  الصناعة  منتجات 

املرأة املغربية املنخرطة بقوة يف صناعة الزربية. 
املعرض عرف مشاركة هامة للتعاونيات، وكان فرصة  
يف  واإلسهام  التقليدية  الصناعة  وتشجيع  ملواكبة 
تنميتها، وأيضا لتحسيس صانعات الزربية وتكوينهن. 
املنتوج،  لهذا  للرتويج  مناسبة  يعد  أنه  إىل  باإلضافة 
»املعلامت«  مهارة  اكتشاف  زواره من  حيث  مكن 
و«املعلمني« البارزين يف هذا القطاع الذي ميثل تراثا 
به  تزخر  الذي  التعدد  تعكس  ثقافية  برموز  غنيا 

مكونات الهوية املغربية.
املغربية هوية  »الزربية  الذي حمل شعار  املعرض، 
واستثامر«، كان من تنظيم غرفة الصناعة التقليدية 
لجهة الرباط سال القنيطرة برشاكة مع وزارة السياحة 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل 
الرباط سال  الصانع ومجلس جهة  ودار  االجتامعي، 
القنيطرة. ويتوخى النهوض بالحرف التقليدية ذات 
التقليدية  الزربية  قطاع  وخاصة  الثقافية  الحمولة 
منتجا ومشغال ومكونا ومحافظا  قطاعا  يعترب  الذي 

عىل الرتاث.

معرض لالحتفاء بالزربية المغربية

412,000
منصب شغل

 2015

22.4
رقم المعامالت

2015
 )بماليير الدراهم( 

2.3 مليون، عدد األشخاص 
الذين يشغلهم قطاع 

الصناعة التقليدية
املصدر: السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي

أرقام

تحد وفرصة  اإلنرتنت:  »التسوق عرب  شكل موضوع 
خالل  املناقشات  محور  الفندقي«  القطاع  ملهنيي 
قبل  من  بالصويرة،  الثالثاء  أمس  نظمت،  ندوة 

الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية.
الذي  النجاح  بعد  ينظم  الذي  الصويرة،  لقاء  ومتيز 
عرفته اللقاءات السابقة يف كل من مراكش وطنجة 
مهنيي  من  ثلة  بحضور  البيضاء،  والدار  وأكادير 
وخرباء  ومسؤولني  والسياحي  الفندقي  القطاع 
والتوزيع  الرقمي  والتسويق  الرقمنة  يف  وباحثني 
العليا  املدرسة  من  طلبة  إىل  باإلضافة  اإللكرتوين، 

للتكنولوجيا باملدينة.
ويهدف هذا اللقاء، املنظم برشاكة مع وزارة السياحة 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل 
من  مجموعة  عىل  املشاركني  إطالع  إىل  االجتامعي، 
املعارف والوسائل الرضورية لبلورة اسرتاتيجية رقمية 

تتالءم مع السياقات التنافسية الراهنة.

التسوق عبر اإلنترنت: وفرصة 
لمهنيي القطاع الفندقي

محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
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بالنسبة للحريف:
- الحفاظ عىل الحرفية املغربية ومحاربة التزوير

- االعرتاف بالتزام الجودة 
- أداة تسويق للوصول إىل أسواق جديدة

ضامنة رسمية:
صنع   « املغربية  التقليدية  للصناعة  الوطنية  الشارة 
املنتوج  بامتثال  تشهد  رسمية  ضامنة  هي  يدوي« 
استعاملها  نظام  يف  املحددة  املعايري  ملجموع  التقليدي 
الوطنية  الشارة  تهم  الجودة.  مستوى  تضمن  والتي 
 : القطاع  فاعيل هذا  املغربية جميع  التقليدية  للصناعة 

الصناع الفرادى، املقاوالت والتعاونيات. 
 « املغربية  التقليدية  للصناعة  الوطنية  الشارة  تتضمن 
صنع يدوي«  3 مستويات تتعلق بجودة املنتوج ووحدة 

اإلنتاج.
 أداة تطوير:

أداة  املغربية  التقليدية  للصناعة  الوطنية  الشارة  تعترب 
تساهم يف تطوير نشاط الحريف،  حيث متكنه من تحسني 
سمعة جودة منتوجه مساعدته عىل الولوج للعديد من 

األسواق.
الشارة الوطنية للصناعة التقليدية املغربية تحمي الصانع 

أيضا من التقليد واملنافسة الغري مرشوعة.
بالنسبة للمستهلك:

- الحفاظ عىل الحرفية املغربية ومحاربة التزوير
- االعرتاف بالتزام الجودة 

 عالمة إمتياز:
صنع   « املغربية  التقليدية  للصناعة  الوطنية  الشارة 
املنتوج  بامتثال  تشهد  رسمية  ضامنة  هي  يدوي« 
استعاملها  نظام  يف  املحددة  املعايري  ملجموع  التقليدي 
الوطنية  الشارة  تهم  الجودة.  مستوى  تضمن  والتي 
القطاع:  هذا  فاعيل  جميع  املغربية  التقليدية  للصناعة 

الصناع الفرادى والتعاونيات واملقاوالت. 
رمز الجودة:

املغربية  التقليدية  للصناعة  الوطنية  الشارة  متكن 
التقليدي  املنتوج  عىل  بسهولة  التعرف  من  املستهلك 
)نوعية  اإلنتاج  جودة  رشوط  من  عددا  يراعي  الذي 
وجودة املنتوج التقليدي واحرتام املعايري املعتمدة( وكذا 
حرفية الصانع واحرتامه للمعايري الدنيا للجودة والسالمة 

والصحة...
املعايري:

معايري املستوى األول تخص:

صنع املنتوج يف املغرب
نظم اإلنتاج الحريف

التحكم يف املواد األولية
الوقاية من املخاطر الفيز وكيميائية للمنتجات

املطابقة القانونية
معايري املستوى الثاين تخص:

 الصحة والسالمة يف العمل
 التموين باملواد األولية

 أدوات و تجهيزات اإلنتاج
سياسة األجور

الحامية االجتامعية
 تسيري الشؤون اإلدارية

 الرضائب و املحاسبة
 املراجع البنكية

 تقديم املنتوجات
 تتبع الزبائن

 معايري املستوى الثالث تخص:
 املسؤولية االجتامعية للمقاولة

 التدبري البيئي
 مقاربة النوع

 الدور االجتامعي للمقاولة
 جودة املنتوج

4.مراحل الحصول عىل الشارة:
عرب  الرتشح  طلبات  إيداع  يتم  الرتشح:   طلبات  إيداع   -

األنرتنت دون الحاجة إىل التنقل.
- تدبري طلبات الرتشح: مراقبة املطابقة اإلدارية لطلبات 
املدىل  املعلومات  التأكد من صحة  املقدمة وكذا  الرتشح 

بها.
اإلنتاج املؤهلة  انتقاء وحدات  اإلنتاج:  انتقاء وحدات   -
ملرحلة املراقبة والتدقيق بعد دراسة امللفات والتأكد من 

توفر كافة الوثائق املطلوبة
امتثال  من  التحقق  اإلنتاج:  وحدة  وافتحاص  مراقبة   -
عملية  تتم  التصديق.  ملعايري  املنتقاة  اإلنتاج  وحدة 

املراقبة والتدقيق من قبل هيئة خارجية .
- التشوير ومنح الشارة لوحدة اإلنتاج املمتثلة للمعايري: 
تحصل وحدة اإلنتاج املمتثلة للمعايري عىل حق استعامل 

الشارة الوطنية للصناعة التقليدية.
بزيارات  القيام  الشارة:  تحمالت  دفرت  احرتام  مراقبة   -
من  التأكد  أجل  من  فجائية،  أو  عنها  معلن  للمراقبة، 

احرتام وحدات اإلنتاج لرشوط استعامل الشارة.

الطاجين والبسطيال والكسكس الشارة   الوطنية   للصناعة   التقليدية   المغربية
نجوم معرض موسكو  للسياحة

الداخلة تحتفي  بمنتجات
 الصناعة التقليدية

شهد رواق املغرب، يف الدورة الـ 26 ملعرض موسكو 
الطبخ  لفن  خاصا  جناحا  والسياحة،  للسفر  الدويل 
الروس  الزوار  الذي استقطب آالف  املغريب األصيل، 

التعرف  فرصة  أمامهم  أتيحت  ممن 
واالطالع عن قرب عىل غنى وتنوع وثراء 

ابداعات  وعىل  املغربية  األطباق 
التي  التقليدية،  الصناعة 

بعدها  يف  تعد 
والرتايث  االجتامعي 
أعمدة  من  واحدة 

السياحة الوطنية .
املعرض  أيام  وخالل 

املايض، اصطف عدد كبري من  الذي نظم يف مارس 
جذبهم  الذين  املغرب،  رواق  أمام  املعرض  زوار 
األطباق  لتذوق  املغريب،  الطهي  وخصوصيات  تفرد 

املغربية املستمدة من تقاليد اململكة.

افتتاح   ،2019 مارس   15 يوم  مدينة الداخلة  شهدت 
الجهوي  التجاري  املعرض  من  الثالثة  النسخة  فعاليات 
ملنتجات الصناعة التقليدية، الذي ينظم تفعيال للربنامج 
الذهب،  وادي   - الداخلة  لجهة  املندمج  التنموي 
وباملوازاة مع الدورة الخامسة ملنتدى »كرانس مونتانا« 

)من 14 إىل 17 مارس 2019(.
مجلس  تنظيم  من  جهة املعرض 

الداخلة - وادي الذهب، 
وزارة  مع  برشاكة 
والنقل  السياحة 
والصناعة  الجوي 
واالقتصاد  التقليدية 

قطاع   - االجتامعي 
التقليدية  الصناعة 

واالقتصاد االجتامعي.
املعرض الذي استمر  حتى 20 مارس املايض، نُظم تحت 
وبني  بامتياز«،  ذاتية  مقاولة  التقليدية  »الصانعة  شعار 
عىل مساحة 1200 مرت مربع، وشاركت حوايل 60 تعاونية 
القطاعات  مختلف  متثل  صغرية  ومقاولة  وجمعية 

اإلنتاجية وذات الحمولة الفنية والثقافية من الجهة.

13.3
القيمةالمضافة 

2015
 )بماليير الدراهم( 

700
التصدير

2017
 )بماليين الدراهم( 
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الصناعة التقليدية المغربية 
في معرض مسقط الدولي 

للصناعات الحرفية
شهدت مدينة مسقط، العاصمة العامنية، يوم 10 مارس 
للصناعات  الدويل  للمعرض  الثانية  الدورة  تنظيم   2019

الحرفية، مبشاركة 17 دولة، من بينها املغرب.
وحرضت الصناعة التقليدية املغربية يف بعض من مؤثثاتها 
يف هذا املعرض من خالل رواق يتضمن منتجات لصانعتني 
حرفيتني من مدينتي سال ومكناس يف مجال صناعة الزرايب 

التقليدية وتصميم وحياكة األلبسة األصيلة.
الحرفية  باملوروثات  التعريف  إىل  املعرض  هذا  ويهدف 
للبلدان املشاركة وخلق أجواء من التبادل الثقايف واملعريف 
دفعا  املحلية؛  الحرفية  للصناعات  والرتويج  والتجاري 
عوائدها،  لرفع  الداعمة  األسواق  من  مزيدا  إلكسابها 

والنهوض أيضا بإمكانات التبادل السياحي.

الجوي  والنقل  السياحة  ووزارة  الصانع  دار  من  بدعوة 
املغرب  وسفارة  االجتامعي،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
يف واشنطن، ويف إطار البحث عن مصادر للتعريف باملنتوج 

التقليدي املغريب، قامت بعثة أمريكية مكونة من السادة:
 بوراك كاكامك، عميد بريسون سكول أوف ديزاين؛ وجيسون 
ونيل  والتسويق؛  التواصل  وأستاذ  العميد  نائب  وكيس، 
الربامج - تصميم املوضة-؛ وبريتي كوبيناث  جيلكس مدير 
مدير برنامج قسم النسيج. بزيارة لدار الصانع يوم 19 مارس 

.2019
الهدف املعلن لهذه الزيارة، يتمثل يف التأسيس لرشاكة بني 
املؤسسة الوطنية، وهذه الجامعة املرموقة، وذلك يف مجال 
التصميم واألزياء، وأيضا من خالل إدراج الصناعة التقليدية 
ضمن الربامج الدراسية بجامعة : بريسون سكول أوف ديزاين.

يف  عروض  خالل  من  املغرب  بتقديم  إذاً،  األمر  يتعلق 
عىل  التقليدية،  للصناعة  مخصصة  أروقة  عرب  املتاحف، 

مستوى أشهر العالمات التجارية بنيويورك.
ويف هذا اإلطار، عقد كل من وزير السياحة والنقل الجوي 
دار  عام  ومدير  االجتامعي،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
بأكادميية  وذلك  األمريكية،  البعثة  مع  الصانع، جلسة عمل 

الفنون التقليدية بالدار البيضاء.

شراكة مغربية أمريكية لدعم الصناعة التقليدية

جانب من لقاء الوفدين املغريب واألمرييك

عبد الله عدناين، مع هانونغ نوغراها 

المغرب ضيف شرف في معرض إيناكرافت بجاكرتا
عدناين،  الله  عبد  السيد  عقد 
املدير العام ملؤسسة دار الصانع، 
هانونغ  السيد  مع  عمل  جلسة 
نوغراها ، السكرتري األول والقائم 
جمهورية  بسفارة  باألعامل 

أندونيسيا بالرباط.
سبل  الطرفان  تباحث  وقد 
يف  التعاون  عالقات  توطيد 
بني  التقليدية  الصناعة  قطاع 
وأندونيسيا،وبالخصوص  املغرب 
والرتويج  اإلنعاش  ميدان  يف 
االستعداد  وكذا  والتسويق، 
للمشاركة املغربية كضيف رشف 
يف معرض إيناكرافت بجاكرتا يف 

أبريل الجاري.

يقدر عدد الحرفيين بـ 000 270 ، برقم 
معامالت يبلغ  000 3 درهم شهريا للصانع 

التقليجي الواحد.

يبلغ عدد المقاوالت التي تحقق رقم 
معامالت  يفوق مليون درهم نحو مائة 
فقط، بمعدل 10 ماليين درهم للوحدة، 

%26 منها تعود من التصدير.
املصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"املصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"
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درعة-تافياللت،  بجهة  التقليدية  الصناعة  غرفة  نظمت 
برشاكة مع مؤسسة دار الصانع والجامعة الرتابية لتازناخت، 
الدورة   ،2019 أبريل   4 إىل  مارس   30 بني  ما  الفرتة  خالل 

السادسة ملهرجان الزربية الواوزكيتية.
وأقيمت هذه التظاهرة بساحة التظاهرات مبدينة تازناخت، 
سلف"،  لخري  خلف  خري  الواوزكيتية  "الفتاة  شعار  تحت 
اإلقليمية  واملديرية  ورزازات  إقليم  عاملة  مع  بتنسيق 
للصناعة التقليدية باإلقليم. وأوضح بالغ للمنظمني، أن دورة 
وعارضة  عارضا   120 من  أزيد  مشاركة  عرفت  السنة  هذه 
وإدماج  املعروضات  تنويع  مع  اململكة،  مختلف جهات  من 

سالسل إنتاجية أخرى يف فضاءات املعرض عرب تخصيص قطب 
فعاليات  خالل  وتم  الواوزكيتية.  للزبية  رواقا  خمسني  يضم 
مراحل  عىل  الضوء  سلط  ثقايف  فضاء  إحداث  الدورة،  هذه 
التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  خصص  وقطب  إنتاجالزربية، 

وآخر ضم عرشة أروقة تخصص للمنتوجات املجالية.
وتكوينية  ثقافية  فقرات  التظاهرة  هذه  برنامج  وتضمن 
التسويق  وإشكاليات  الواوزكيتية  الزربية  حول  متحورت 
للتعاونيات  التدبريية  القدرات  وتقوية  األولية،  واملواد 
التصديق وعالمات  والجمعيات، إضافة إىل عروض يف مجال 

الجودة سيؤطرها أساتذة مختصون.

المغرب ضيف شرف الدورة 36 لمعرض االبتكار في الصناعات التقليدية بتونس

80 مليار درهم، نسبة 
مساهمة الصناعة التقلدية 
في الناتج الداخلي اإلجمالي

7 %، نسبة مساهمة 
الصناعة التقليدية  في الناتج 

الداخلي اإلجمالي
املصدر: السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي 

أرقام

شارك املغرب كضيف رشف يف الدورة 36 ملعرض االبتكار يف 
الصناعات التقليدية، الذي افتتح يوم 22 مارس 2019، يف 

قرص املعارض بالكرم )ضاحية تونس العاصمة(.
تحت  انعقدت  التي  التظاهرة  هذه  يف  املغرب  مثل  وقد 
من  تقليديون  صناع  جديدة"،  بروح  قدمية  "صنعة  شعار 
عن  منتجاتهم  خالل  من  يعربون  اململكة  جهات  مختلف 

مهارة وغنى الرتاث املغريب.
السياحة  وزارة  أطرتها  التي  املغربية  املشاركة  وقدمت 
االجتامعي،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل 
الصناعة  مهن  عن  شاملة  نظرة  الصانع،  دار  ومؤسسة 
التقليدية باململكة، عىل غرار الخزف والنقش عىل الخشب 

وصناعة الحيل.
السيد  الصانع  دار  ملؤسسة  العام  املدير  أكد  املناسبة،  وبهذه 
إن  لألنباء،  العريب  املغرب  لوكالة  ترصيح  يف  عدناين  الله  عبد 
التقليدية  الصناعات  يف  االبتكار  معرض  يف  املغربية  املشاركة 
الصانع  دار  بني مؤسسة  التوأمة  اتفاقية  إطار  تأيت يف  بتونس، 
إىل  تهدف  التي  بتونس،  التقليدية  للصناعة  الوطني  والديوان 
تشجيع قطاع الصناعة التقليدية عىل الصعيد الوطني والدويل.

تبادل  إىل  بالخصوص  تهدف  االتفاقية  هذه  بأن  وذكر 
يف  والتونسيني  املغاربة  التقليديني  الصناع  بني  الخربات 
الصناعة  فنون  يف  واإلبداع  والتكوين  التسويق  مجال 

التقليدية.
املعرض  هذا  يف  رشف  كضيف  شارك  املغرب  أن  وأضاف 
العريق، من خالل رواق مؤسسايت يضم عددا من الصناع 

ويعرض  باإلبداع  يزخر  املعرض  أن  إىل  مشريا  التقليديني، 
لتشجيعهم  الشباب  التقليديني وخصوصا  الصناع  مهارات 
الصناعة  قطاع  يف  مضافة  قيمة  لخلق  املجال  هذا  يف 

التقليدية.
كام أبرز أن القيمة املضافة ملشاركة املغرب يف مثل هذه 
للصناع  بالنسبة  التجربة  "كسب  يف  تتمثل  التظاهرات 
سواء  والخربات  التقنيات  بعض  واستكشاف  التقليديني 

ملنتجات  الرتويج  أو  البيع  تقنيات  أو  التصاميم  مجال  يف 
الصناعة التقليدية".

إىل ذلك، متيزت املشاركة املغربية يف هذا املعرض، بالزيارة 
التي قام بها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية 
إىل الرواق املغريب، حيث اطلع عىل تنوع منتوجات الصناعة 
الحرفية الوطنية، وإبداعات رجاالتها. وقد كانت هذه الزيارة 

مناسبة لتسليم السيد الشاهد بعض الهدايا التذكارية.

عبد الله العدناين رفقة يوسف الشاهد 

الدورة السادسة لمهرجان الزربية الواوزكيتية بتازناخت
 من 30 مارس إلى 4 أبريل 

الصناعة التقليدية الخدماتية والصناعة التقليدية 
النفعية موجهتان حصريا للمستهلكين داخل 

الوطن، وتمثالن رقم معامالت مهم، يقدر
 بـ 3 ماليير درهم بالنسبة للمنتوجات وحدها.

الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية 
الكبيرة الموجهة إلى فئتين من المستهلكين، 

المواطنون، برقم معامالت يبلغ 8.3 مليار درهم، 
والسياح، برقم معامالت يصل إلى 1.7 مليار درهم.

املصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"املصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"
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بني  عمل  لقاء  املنرصم  مارس   26 اإلثنني  يوم  زوال   عقد 
إدارة دار الصانع بالرباط وممثلني عن إدارة بريد املغرب.

ترأسه  بالرباط،  الصانع  دار  مبقر  انعقد  الذي  االجتامع 
تدارس  املؤسسة،  عام  مدير  عدناين،  الله  عبد  السيد 
خاللها  من  يقدم  رشاكة  عقد  إمكانية  الطرفان  خالله 

تسويق  تدعم  التقليديني،  للصناع  عروضا  املغرب  بريد 
منتوجاتهم عىل الصعيد الوطني والدويل، بأمثنة مالمئة.

وقد شكلت عىل إثر هذا االجتامع لجنة عمل لتعميق 
البحث يف املوضوع.

مشروع شراكة بين دار الصانع وبريد المغرب

الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية 
الكبيرة التي يتم تصديرها قصد بيعها 

للمستهلكين األجانب تحقق رقم معامالت 
يقدر بـ 0,7 مليار درهم.

81 %، نسبة مساهمة الدار البيضاء 
ومراكش في رقم معامالت
 صادرات الصناعة التقليدية

املصدر: السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعياملصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"

عبد الله عدناين مع ممثلني عن إدارة بريد املغرب.

تألق فن الطبخ املغريب بنكهاته املتنوعة، يف احتفالية 
فعاليات  مارس 2019، ضمن  السبت 23  يوم  أقيمت 

اليوم العاملي للفرنكفونية.
سفارة  احتضنته  التي  الطبخ“،  „فن  حفل  وخالل 
الدول  سفراء  من  مجموعة  وحرضه  بالرياض،  لبنان 
الرياض مصطفى  املغرب يف  منهم سفري  الفرنكفونية، 
سفارة  أقامته  الذي  املغريب  الرواق  قدم  املنصوري، 
املغربية  الذواقة  فن  من  أطباقا  باملناسبة،  اململكة 
الضيافة  ومنط  أسلوب  تعكس  والتي  أشكالها،  بتنوع 

املغربية.
الصناعة  من  منتجات  بعرض  املغريب  الرواق  متيز  كام 
الثقايف  املوروث  عراقة  تربز  التي  املغربية  التقليدية 

املغريب ومهارة الصانع املغريب.
ألوان  وتناغم  بجاملية  إعجابهم  عن  الحارضون  وعرب 
وأشكال القفطان املغريب الذي يعترب برأيهم من أفضل 
ما جادت به الصناعة التقليدية املغربية، والذي أضفى 

عليه املصممون طابعا عرصيا.
املغريب  الطبخ  فن  باحتفاظ  إعجابهم  عن  عربوا  كام 
منه واحدا من أحسن  ما جعل  بأصالته وخصوصياته 

فن الطبخ المغربي يتألق 
في احتفالية ضمن 

فعاليات اليوم العالمي 
للفرانكفونية

إحداث 12 معهدا متخصصا في فنون الصناعة التقليدية
فرباير   11 بتاريخ   6751 عدد  الرسمية  بالجريدة  صدر 
يف  متخصصا  جديدا  معهدا   12 بإحداث  قرار   ،2019
فنون الصناعة التقليدية لدى السلطة الحكومية املكلفة 

بالصناعة التقليدية.
تلقني  مهمة  املعاهد  بتلك  تناط  أن  عىل  القرار  وينص 
يف  متخصصني  وتقنيني  تقنيني  لتكوين  الالزم  التعليم 

الشعب والتخصصات املعنية بهذا القرار.
القيام  اختصاصاتها،  نطاق  ويف  املعاهد،  لتلك  وميكن 
الرتبوي  البحث  يف  واملساهمة  املستمر  التكوين  مبهام 
والتكنولوجي والعلمي وتنظيم دورات وأسالك دراسية 

ومنتديات حول اهتاممات مهن الصناعة التقليدية.
التقني املتخصص يف فنون الصناعة  ويأيت إحداث سلك 

عىل  املتزايدة  للطلبات  االستجابة  سياق  يف  التقليدية 
أطر متخصصة مؤهلة قادرة عىل مواكبة التغريات التي 
بني  فيام  جسور  إحداث  بغية  وكذلك  القطاع،  يعرفها 
التكوينات، وال سيام فيام بني معاهد التكوين يف فنون 

الصناعة التقليدية وأكادميية فنون الصناعة التقليدية.
الرسمية  الجريدة  يف  الصادر  القرار  نفس  وحسب 
يقدم التكوين من خالل ثالثة أسالك هي سلك التقني 

املتخصص وسلك التقني وسلك التأهيل.
هي  شعب،  ثالثة  املتخصص(  )التقني  سلك  ويشمل 
»مسريو  تخصص  هو  واحد  بتخصص  الجلد«  »شعبة 
وحدة إنتاج يف املصنوعات الجلدية«، و»شعبة الخشب« 
يف  إنتاج  وحدة  »مسريو  تخصص  هو  واحد  بتخصص 

واحد هو  بتخصص  املعادن«  الفنية«، و»شعبة  النجارة 
تخصص »مسريو وحدة إنتاج يف الحدادة الفنية«.

»شعبة  وهي  شعب   5 فيشمل  )التقني(  سلك  أما 
الجلد« بتخصصني هام »تخصص األحذية« و »تخصص 
املصنوعات الجلدية«، و»شعبة النسيج« وفيها تخصصان، 
وهام „تخصص النسيج التقليدي«، و»تخصص الفراشة«.

و»شعبة الخشب« بتخصص واحد هو »النجارة الفنية«. 
و»شعبة الطني« بتخصص واحد هو »الخزف«، و„شعبة 

املعادن« بتخصص واحد هو »الحدادة الفنية«.
والتوزيع  ومددها  الربامج  تفاصيل  القرار  نص  ويقدم 
الزمني للحصص يف كل سلك وشعبة وتخصص، كام يقدم 

اسم كل معهد ومقره وطاقته االستيعابية.
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سجلت صادرات الصناعة التقليدية سنة 2018 نسبة تقدم 
تعادل %18.4 مقارنة مع سنة 2017.

الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  عن  صادر  بالغ  يف  وجاء 
»النحاسيات  أن  االجتامعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
تتواجد عىل رأس املنتوجات التي عرفت طلبا خارجيا قويا 
خالل سنة 2018، حيث احتلت املرتبة األوىل عىل مستوى 
سنة  مع  توازي %84مقارنة  نسبة  وسجلت  التطور،  نسبة 
األغطية  صادرات  أيضا  عرفته  القوي  التطور  وهذا   ،2017

التي سجلت نسبة تقدم بلغت 83%.
وأضاف البالغ أن األداء الجيد كان أيضا من نصيب منتوجات 
الفخار/الحجر%49، ومنتوجات الحديد املطروق والخشب 
الوقت  مقارنة مع سنة 2017، مشريا يف  منهام  لكل   30%
ذاته إىل أن صادرات املنتوجات النباتية شهدت أيضا تطورا 
تطورا  عرفت  التي  الزرايب  قبل  بذلك  لتتمركز  جيدا 28%، 

طفيفا خالل سنة 2018 يوازي 4%.
الصناعة  أن ثالث مجموعات من منتوجات  البالغ  وأضاف 
والزرايب،  التقليدية  املالبس  الفخار/الحجر،  التقليدية وهي 
اإلجاملية  القيمة  من   51% يعادل  معامالت  رقم  حققت 
و%15 عىل  و16%  كالتايل: 20%  بينها  موزعة  للصادرات، 
التوايل.وبالنسبة لوجهات صادرات الصناعة التقليدية، سجل 
الدول األوروبية حققت، خالل سنة 2018، منوا  البالغ، أن 
جيدا بنسبة %14 ، حيث تصدرت فرنسا قامئة هذه الدول، 
 ،2017 سنة  مع  مقارنة  توازي52%  تطور  نسبة  بتسجيلها 
املرتبة  يف  تأيت  التي  إسبانيا  ثم   ،)46%( بإيطاليا  متبوعة 
الثالثة بنسبة منو تعادل %15، أما الدول اإلسكندنافية، فقد 

شهدت كذلك تطورا مهام %17 مقارنة مع سنة 2017.
وأكّد بالغ الوزارة أن الواليات املتحدة األمريكية أبدت طلبا 

قويا عىل منتوجات الصناعة التقليدية املغربية خالل السنة 
 .32% تعادل  جيدة  تطور  نسبة  بذلك  وحققت  املاضية، 
كذلك الشأن بالنسبة للصادرات اتجاه الدول العربية التي 

ارتفعت بنسبة 19%.

معامالت  رقم  من  الدول  مختلف  حصص  وبخصوص 
 ،29% بنسبة  حصة  أكرب  عىل  العربية  تستحوذ  التصدير، 
متبوعة عن قرب بالواليات املتحدة األمريكية التي تحافظ 

عىل حصة جيدة 26%.
عرب  متر  التي  الصادرات  شهدت  فقد  البالغ  نفس  وحسب 
تطور  نسبة  مسجلة   ،2018 سنة  خالل  قويا  منوا  طنجة 
بلغت %69 مقارنة مع سنة 2017. وتأيت مراكش يف املرتبة 
الثانية من خالل نسبة منو تعادل %31، تليها عن قرب الدار 

البيضاء بـ30.
وطبقا لنفس البالغ، فقد جاءت الدار البيضاء متصدرة رقم 
محورين  أهم  لتظاّلن  مبراكش  متبوعة  التصدير  معامالت 
حيث  املغربية،  التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  مصدرين 

ساهمتا بحصة ناهزت 81%.

17.8 % من السكان النشطين بالوسط 
الحضري يشتغلون في قطاع الصناعة 

بما فيها الصناعة التقليدية.

18.7 %  من السكان النشيطين
 تمثلها فئة الحرفيين والعمال المؤهلين

 في المهن الحرفية

املصدر: رؤية 2015 للصناعة التقليدية: أصالتنا رافعة لنمونا )عقد برنامج 2006 – 2015( منشورات "دار الصانع"املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.

الواليات املتحدة األمريكية أبدت طلبا قويا عىل منتوجات الصناعة التقليدية املغربية

صادرات الصناعة التقليدية على رأس قائمة صادرات المغرب عام 2018

الدار البيضاء ومراكش أهم محورين مصدرين للمنتوجات الحرفية

نسب التشغيل في المغرب حسب القطاعات

قطاع الخدمات: 42.4 % )4 ماليين و583 ألف شخص( 

قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة 10.8 % )مليون و169 ألف(

قطاع الفالحة والغابات والصيد البحري: 35 % )3 ماليين و780 ألف( 
وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 11.7 % )مليون 

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.
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ترقبوا عددا خا�صا من جملة 

دار ال�صانع  مبنا�صبة االحتفال بعيد 

العر�ش املجيد الذي ي�صادف هذه 

ال�صنة الذكرى الع�صرين لرتبع 

�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�ش 

ن�صره الله على عر�ش اأ�صالفه 

املنعمني. )يوليوز 2019(

وبهذه املنا�صبة، فاإن كل 

ال�صناع مدعوون الإثراء هذا العدد 

مب�صاهماتهم وجتاربهم واإبداعاتهم.
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حتار العني وهي ت�صتعر�ش التحف 

الفنية التي اأبدعها ال�صناع 

التقليديون املغاربة، بحرفية 

بالغة، حافظت على خ�صو�صيتها 

واإرثها التاريخي واحل�صاري.
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معرض مراكش في صور

األسبوع الوطني للصناعة التقليدية استقطب أكثر من 300 ألف 
زائر وشارك فيه 1300 عارض وأقيم على 50 ألف متر مربع

و17   9 بني  ما  الفرتة  خالل  مراكش،  مدينة  شهدت 
لألسبوع  الخامسة  النسخة  تنظيم   ،2019 فرباير 
وزارة  قبل  من  املنظمة  التقليدية  للصناعة  الوطني 
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 
الرعاية  تحت  الصانع  دار  مع  برشاكة  االجتامعي 
املعرض  السادس. وشكل هذا  للملك محمد  السامية 
حدثا متميزا خاصا إلبراز املكانة املتميزة التي يحتلها 
قطاع الصناعة التقليدية يف االقتصاد الوطني من خالل 
فيه،  للفاعلني  االجتامعي  والتامسك  للرثوات  خلقه 
فضال عن توفري فرص عديدة للشغل وفتح آفاق مهنية 
يف  مساهمته  إىل  باإلضافة  والناشئة،  للشباب  واعدة 

تحسني ظروف العيش وفن العيش املغريب.

من  الخامسة  النسخة  معرض  أروقة  زوار  عدد  وبلغ 
األسبوع الوطني للصناعة التقليدية، 305 آالف و358 
زائرا. كام عرفت هذه النسخة التي نظمت ألول مرة 
خارج مدينة الرباط، زيارة وفد مكون من زوجات 14 
سفريا معتمدا لدى املغرب وزوجات وزراء وفعاليات 
نسوية أخرى، ومتيزت بارتفاع عدد زوار أروقة "قرية 
الصناعة التقليدية"، وبلمسة تجديدية كبرية متثلت يف 
كام  مرة،  ألول  للمملكة  عرش  االثنتي  الجهات  جمع 
الصانعة  سجلت مشاركة 36 امرأة من مسرّيات دور 

ألول مرة كذلك.

ومتيزت الدورة الخامسة عن سابقاتها بتنظيمها يف حلة 
جديدة وسياق جديد يرتكز عىل تخصيص فضاء واحد 
 1300 لفائدة  مربع  مرت  ألف   50 مساحة  عىل  ميتد 
فئاتهم  الـ 12 مبختلف  اململكة  عارض ميثلون جهات 
من صناع ومقاوالت الصناعة التقليدية وتعاونيات، إذ 

توسط فضاء كل جهة باب يجسد خصائصها الثقافية 
والحرفية، فضال عن تخصيص فضاء ميتد عىل 600 مرت 
مربع لعرض حرف وفنون الصناعة التقليدية املتميزة 

الراقية. 

موازية  أنشطة  أقيمت  الدورة  هذه  هامش  وعىل 
الثامن  امللتقى  يف  الخصوص،  عىل  تتمثل،  غنية 
املغربية،  التقليدية  الصناعة  حرف  عىل  للمحافظة 
الحيل  "فرع  الثانية  املوضوعاتية  الوطنية  واملناظرة 
الصناعة  يف  املهني  التكوين  ويوم  واملجوهرات"، 
التقليدية، واليوم الوطني للصادرات، ودورات تكوينية 
لتسويق  املختلفة  التقنيات  القطاع حول  للفاعلني يف 
املنتجات، باإلضافة إىل دورة تكوينية يف الثقافة املالية 
لصالح دور الصانعة.انقر هنا لقراءة الخرب من مصدره.

كام شهدت نفس الدورة تنظيم أربع ورشات تكوينية 
 200 نحو  منها  استفاد  التقليديني،  الصناع  لفائدة 
تشمل  مجاالت،  أربعة  يف  تقليدي،  وصانع  صانعة 
التسويق  والعبور،  الجمريك  التخليص  إجراءات 

والتجارة، التلفيف والتغليف ومراقبة الجودة.

جاب  كرنفال  تنظيم  النسخة  هذه  فعاليات  وتخلل 
املنتوجات  بعض  مستعرضا  الحمراء،  املدينة  شوارع 
التقليدية عىل أنغام شعبية متثل التنوع الثقايف املغريب، 
باإلضافة إىل تنظيم ورشات لألطفال حول بعض فنون 

الصناعة التقليدية، التي سجلت إقباال كبريا.

الوطني  األسبوع  من  الخامسة  النسخة  هذه  وخالل 
وصناع  ْمَعلْمني  أربعة  تكريم  تم  التقليدية،  للصناعة 
برنامج  يف  تغطيتها  متت  لحرف  مزاولني  تقليديني 

برسم  التقليدية  الصناعة  حرف  عىل  املحافظة 
لفعاليات  املوازي  الربنامج  عرف  كام   .2018 سنة 
لفائدة  تكوينية  ورشات  تنظيم  الوطني  األسبوع 
كالتسويق  مختلفة،  مجاالت  يف  الصانعاتوالصناع 
ومؤهالته  بالقطاع  تعرّف  ندوات  وتنظيم  اإللكرتوين، 
وإنجازاته، خاصة يف مجال التكوين والتصدير، وتكريم 

عدد من الصانعات والصناع.

الصناعة التقليدية
 تصنع الحدث في مراكش

جانب من الفعاليات التي اقيمت  عىل هامش معرض مراكش 
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جانب من الفعاليات التي اقيمت  عىل هامش معرض مراكش 

- تجاوز عدد الزوار 300 ألف.
عن  عبروا  العارضين  من  المائة  في   67  -
رضاهم على عدد الزوار الذين استقبلوهم في 

أروقتهم.

عشر،  اإلثني  المملكة  جهات  كل  يمثلون  عارضا   1278  -
شاركوا في هذا الحدث؛

- حضور متميز للمرأة بنسبة 58 في المائة؛
- 20 في المائة من المشاركين ينحدرون من العالم القروي.

 مشاركة مكثفةعدد مهم من الزائرين
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معرض مراكش في صور

احتضنت مدينة مراكش في الفترة 
الممتدة بين 9 و17 فبراير 2019، 

الدورة الخامسة لألسبوع الوطني 
للصناعة التقليدية.

وبشهادة الزوار والمراقبين 
والعارضين، فإن هذا المعرض، الذي 

جندت له دار الصانع كل الطاقات، 
حقق نجاحا منقطع النظير.

وتكريسا لهذا النجاح، تقرر اعتماد 
هذا المعرض كموعد سنوي، وفي 

مراكش تحديدا.
ونقدم في ما يلي بيانا تفصيليا عن 

المعرض:

دورة استثنائية
- املساحة اإلجاملية املهيأة: 50 ألف مرت مربع؛

- أربع رسادقات متثل فضاءات العرض عىل مساحة 
تناهز 25 ألف مرت مربع؛

أكرث  الراقية عىل  التقليدية  الصناعة  - فضاء لعرض 
من 600 مرت مربع؛

- قاعة الندوات : 1200 مرت مربع؛
- فضاء املطاعم :  1200 مرت مربع؛

مرت   300 من  أكرث  عىل  امتدت  التكوين  قاعات   -
حصص  من  مشاركا   960 استفاد  حيث  مربع، 
والرتويج،  التسويق  مجاالت:  عىل  انصبت  تكوينية 
وإجراءات  الجودة  وتدبري  والتغليف،  والتكييف 

الجامرك والنقل؛
- ورش توضيحي عىل مساحة 150 مرت مربع؛

- مرسح للتنشيط عىل مساحة 200 مرت مربع.

 رضى كبير على عمليات البيع المنجزة
عن  عربوا  العارضني  من  املائة  يف   50 من  أكرث   -

رضاهم الكبري عىل ما تم تحقيقه من مبيعات؛
-أغلبية العارضني أكدت إبرام صفقات خالل املعرض

الخزفيات،   : املنتوجات  جميع  املبيعات  شملت   -
املنتوجات  الزرايب.. وبعض  الجلد،  الخشبي،  األثاث 

املجالية.
 14441400: بحوايل  يقدر  األعامل  رقم  مجموع   -

درهم.
تواصل كبير بخصوص المعرض

»الفصول  بفندق  فرباير   4 يوم  صحفية  ندوة   -
األربعة« بالدار البيضاء؛

حققت نجاحا فاق كل التوقعات
الدورة الخامسة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية 

  االفتتاح الرسمي للدورة الخامسة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية بحضور شخصيات رسمية
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- إنتاج وصلة إعالنية تلفزية عرضت عىل القناة األوىل، 
وقناة ميدي 1 يت يف؛

- إنتاج وصلة إعالنية إذاعية، أذيعت عىل أمواج اإلذاعة 
راديو،  وميد  وأصوات،  إم،  إف  إم  وإذاعات  الوطنية، 

وأطالنتيك راديو، وهيت راديو؛
حرف  عىل  الحفاظ  حول:  وثائقية  أرشطة  إنتاج   -
الحيل  وصناعة  املهني،  والتكوين  التقليدية،  الصناعة 

التقليدية؛
- تغطية إعالمية واسعة مسهبة ومتسقة؛

طرف  من  الدورة  هذه  متابعة  متت  فقد  وبالفعل، 
الوطنية  الصحافة  خاصة  اإلعالمية،  الشبكات  مختلف 
واإللكرتونية،  املكتوبة  العربية(،  يس  يب  )يب  والدولية 
العربية والفرنكوفونية، إضافة إىل القنوات التلفزيونية 
املحطات  عن  فضال  تيفي(،  ميدي1  دوزيم،  )األوىل، 

اإلذاعية )الوطنية والجهوية(.

معدل املشاهدة عرب االنرتنت
 : املتحدة  الواليات   -  47196 املغرب:  الدول:  +حسب 
-4661 فرنسا: -4383 العربية السعودية :-2462  إيطاليا 
بريطانيا:-1131  -بلجيكا:-1196  مرص:1454   2006-:

إسبانيا:-985 اإلمارات :656.
الدار  املدن:  حسب  البيضاء الكربى :-12299 + 
وجهتها  مراكش 
سال  الرباط   -  3455:
 - والجهة:3359 
تطوان:3025  طنجة 
فاس   -

بوملان:2570.
 شبكات التواصل االجتامعي

عرف املعرض أيضا تغطية إعالمية كبرية عىل مستوى شبكات 
التواصل االجتامعي: الفيس بوك، وتويرت وأنستغرام.

ويف ما ييل معطيات حول صفحة دار الصانع عىل الفيسبوك:
- عدد املعجبني : 70796؛

- عدد املنشورات: 88 )33 صورة، و22 فيديو، و33 وصلة(؛
و28  تعليقا،  و267  تفاعال،   10349  (  11292 االرتباطات:   -

رسالة، و648 تقاسام(؛
- عدد زوار الصفحة :54036 )51455 صورة متت مشاهدتها، 

و1807 فيديو، و774 وصلة خارجية(؛

 ملصقات : مراكش والدار البيضاء وأكادير
- مصلقات عىل الحافالت مبدينة مراكش

- ملصقات داخلية
 إعالنات عرب الصحافة الورقية واإللكرتونية؛

- موقع دار الصانع: www.sna5.ma؛
- مواقع التواصل االجتامعي لدار الصانع: فيسبوك، إنستغرام، 

تويرت وقناة يوتوب؛
التغطية اإلعالمية لكل األنشطة 

الخاصة باملعرض؛
مصور  تحقيق  إنجاز   -

حول أنشطة املعرض؛
- الطباعة:

ومطويات  دعوات   +
وتذاكر  البيع،  وتواصيل 
املطعم، وبطاقة التقويم، 

وشهادة املشاركة؛
+ الفتات..

التنظيمي،  والدليل  الوطني،  األسبوع  دليل   +
وكتيبات..

دعامات الندوات: امللتقى الثامن حول املحافظة عىل الرتاث 
الوطنية  واملناظرة  التقليدية،  للصناعة  املادي  غري  الثقايف 
التكوين  حول  ويوم  واملجوهرات،  الحيل  فرع  حول  الثانية 
املفتوحة  األبواب  ويوم  التقليدية،  الصناعة  حرف  يف  املهني 

مبؤسسات التكوين املهني.

الدعاماتالمشاهدةالتواصل
واحدة من الدورات التكوينية التي تظمت عىل هامش األسبوع الوطني للصناعة التقليدية

- تواصل يومي مفصل يغطي الحدث بشكل مبارش؛
- تواصل يغطي جميع أنشطة املعرض؛

- إجراء لقاءات مع:
+ املسؤولني الرئيسيني عن قطاع الصناعة التقليدية؛

+ املختصني والباحثني، واملتدخلني ومختلف الفاعلني يف القطاع؛
+ العارضني؛
+ الجمهور.

مقابالت  حوارات   -
الشارع  يف  يومية 
طروطوار(  )ميكرو 
انطباعات  لتسجيل 
والساكنة  الزوار، 

والسياح  املحلية، 
الحوارات  هذه  تطرقت  وقد  األجانب، 

التقليدية  الصناعة  بقطاع  املرتبطة  املواضيع  من  للعديد 
وجه  عىل  الخامسة  دورته  يف  الوطني  وباألسبوع  عموما، 

الخصوص.
للصناعة  الوطني  األسبوع  عن  نرشت  مقال   200 من  أكرث   -

التقليدية قبل وخالل وبعد انتهاء فعالياته:
+ 10 يف املائة قبل املعرض؛

+ 85 يف املائة خالل انعقاده؛
+ 5 يف املائة بعد انتهائه.

- أكرث من تحقيق مصور تم نرشها عىل اليوتوب والفيسبوك..
- آالف الصور تم نرشها عرب مختلف الشبكات اإلعالمية.
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والنقل  السياحة  وزير  لدى  الدولة  كاتبة  أكدت 
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي، أن 
موضوع املحافظة عىل حرف الصناعة التقليدية ذات 
الحمولة الثقافية وتثمني التقنيات واملهارات املرتبطة 
بها، تعترب يف صلب اهتاممات الوزارة ومن بني أهم 

األوراش املسطرة يف برامج عملها.
الثامن  امللتقى  خالل  األهمية،  نفس  عىل  وأكدت 
حول املحافظة عىل حرف الصناعة التقليدية املهددة 
الخامسة  الدورة  إطار  يف  نظم  الذي  باالنقراض 
فرباير   17  9- التقليدية(  للصناعة  الوطني  لألسبوع 
شملتها  التي  الحرف  جميع  أن  مبراكش(   2019
عملية املحافظة  29 من أصل 42 حرفة مصنفة يف 
طريق االنقراض( هي حرف عريقة تستعمل تقنيات 
ومهارات عتيقة ودقيقة للتعبري عن ذوق أصيل وعن 
إرثا  كلها  الحرف  مامرسات موروثة تجعل من هذه 

وطنيا وذاكرة جامعية تستحق كل هذه األهمية.
ويف السياق نفسه، قامت الوزارة بإطالق عملية تهم 
املحافظة عىل ثالث حرف أخرى برسم السنة املاضية، 
و«  بفاس،  »الرابوز«  صناعة  بحرف  األمر  ويتعلق 

البلوزة« بوجدة، والخزف القروي بالرشيدية.
الوطنية  االسرتاتيجية  إطالق  بصدد  الوزارة  أن  كام 
بحرف  املرتبطة  واملهارات  املعارف  وتثمني  لصون 
من  بدعم  بلورتها  متت  التي  التقليدية  الصناعة 
توفري  إىل  يهدف  املرشوع  هذا  أن  علام  اليونيسكو، 
أنه  كام  املجال،  هذا  يف  الوزارة  لربنامج  مالئم  إطار 
بجرد  القيام  سيعتمد  إذ  املحافظة،  برنامج  سيعزز 
شامل وتوثيق املهارات واملعارف والتقنيات األصيلة 
املرتبطة بحرف الصناعة التقليدية املهددة باالنقراض 
البرشية  للكنوز  وطنية  منظومة  ووضع  باململكة، 
باململكة،  خاص  التقليدية  الصناعة  لقطاع  الحية 
للتمكن من منح صفة » كنوز إنسانية حية » للصناع 
التقليديني املغاربة املزاولني لحرف مهددة باالنقراض.

سنة،  كل  ستعمل  الوزارة  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
عىل  التقليدية،  للصناعة  الوطني  األسبوع  ومبناسبة 
بجهودهم  اعرتافا  تقليديني  صناع  عرشة  تكريم 
التقليدية  الحرف  عىل  املحافظة  أجل  من  املبذولة 
منط  نقل  من  ميكن  مام  املجال،  هذا  يف  واملعرفة 

العيش والثقافة املغربية للعامل ولألجيال املقبلة.  
غني  حريف  تراث  عىل  يتوفر  املغرب  أن  ومعلوم 
االنتاج،  املستمر ألمناط  التطور  أمام  ومتنوع، صمد 
ليس فقط باعتباره رصيدا ثقافيا الماديا وطنيا ،يعزز 
اململكة،  صورة  ويدعم  للمغاربة  املشرتكة  الهوية 
التنمية  يف  للمساهمة  وسيلة  باعتباره  أيضا،  ولكن 

السوسيو اقتصادية للمغرب.

الملتقى الثامن حول المحافظة
على حرف الصناعة التقليدية المهددة باالنقراض

❞
29 حرفة

 من أصل 42 مصنفة 
في طريق االنقراض

❝
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600 صانعة شاركن في األسبوع الوطني للصناعة التقليدية 

عارضات متوجات

للصناعة  الوطني  األسبوع  من  الخامسة  النسخة  شهدت 
التقليدية الذي احتضنته مراكش، حضورا نسائيا وازنا، إذ مثلت 
مشاركة الصانعات التقليديات حوايل نصف العارضني املشاركني 
من  تقليديا  صانعا   1300 حوايل  عددهم  والبالغ  املعرض  يف 

جميع األقاليم والجهات.
الصانعات  مهارة  الوطني ملحة عن  األسبوع  فعاليات  وأعطت 
التقليديات ومدى مساهمتهن يف الحفاظ عىل املوروث الثقايف 
تحسني  إىل  إضافة  العرصنة،  متطلبات  مع  وتكييفه  املغريب 

ظروف عيش العديد من األرس سيام يف الوسط القروي.
صانعة   600 من  ألزيد  املختلفة  التقليدية  املنتوجات  وأبرزت 
شاركن بشكل فردي أو عرب تعاونيات حرفية يف األسبوع الوطني، 
تنوع إبداعاتهن يف مختلف مجاالت الصناعة التقليدية. وذلك 
بفضل الخربة والتجربة التي راكمنها يف مجاالت إنتاج وتحويل 

وتثمني املنتجات املحلية.
االجتامعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  قطاع  ويساهم 
بشكل قوي يف النهوض بأوضاع املرأة الصانعة الحرفية واملرأة 
يف  االنخراط  عىل  إقباال  أكرث  النساء  أصبحت  إذ  املتعاونة. 
الجمعيات والتعاونيات، التي تحقق لهن دخال قارا ميكنهن من 

مواجهة تكاليف الحياة وإعالة األرسة.

للمغرب  اليونسكو  مكتب  مديرة  قالت 

العريب ، غولدا الخوري، إن املغرب، العضو 

عىل  باملحافظة  املتعلقة   2003 باتفاقية 

تراثه  تثمني  عىل  حرص  الالمادي،  الرتاث 

عىل  بحامليه  والتعريف  املادي  غري  الثقايف 

عن  سيام  ال  والدويل  الوطني  املستويني 

لوائح  عىل  عنارص  سبعة  تسجيل  طريق 

كان   ، لإلنسانية  املادي  غري  الثقايف  الرتاث 

التي   2017 سنة  »تسكوين«  رقصة  آخرها 

غري  الثقايف  الرتاث  الئحة  عىل  ادراجها  تم 

ألنها  عاجل  صون  إىل  يحتاج  الذي  املادي 

مهددة باالنقراض.

املغرب،  يف  اليونسكو  مديرة  وأضافت 
حضورها  هامش  عىل  تتحدث  كانت  التي 
للمعرض الخامس للصناعة التقليدية، الذي 
أن   ،2019 أبريل  شهر  يف  مراكش  يف  نظم 
إطار  يف  يندرج  املعارض  هذه  مثل  تنظيم 
املتعلقة  الدويل  املجتمع  توصيات  تنفيذ 
يف  والالمادي  املادي  والرتاث  الثقافة  بدور 
التعريف بهوية الشعوب وجعل تنوعها ثراء 

ومحركا للتنمية االجتامعية.
املغرب  مصادقة  أن  الخوري  وأوضحت   
عىل اتفاقية 2003 التي تجعل من املهارات 
والخربات املرتبطة بالصناعة التقليدية ميدانا 
هاما من ميادين الرتاث الثقايف غري املادي، 

غريت املفاهيم والتصورات التي كانت تجعل 
بصمة  وأعطتها  فقط  لإلنتاج  مجاال  منها 
لإلبداع  ووسيلة  حيا  تراثا  باعتبارها  جديدة 
وضمه  به  التعريف  وجب  والفني  الفكري 

ضمن الروائع االنسانية للبرشية.
بالعالقة  اعتزازها  عن  الخوري  وأعربت 
الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  تجمع  التي 
االجتامعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
مبكتب اليونسكو باملنطقة املغاربية ، وعىل 
الثقة التي تم بناؤها بني املؤسستني، والتي 
ضمنها  من  ملموسة،  مبشاريع  ترجمت 
االسرتاتيجية الوطنية للمحافظة عىل الرتاث 
الصناعة  بحرف  املرتبط  املادي  غري  الثقايف 
 « ومرشوع  باالنقراض،  املهدد  التقليدية 
برشية  لكنوز  وطني  نظام  ووضع  بلورة 

حية«.

مديرة اليونسكو في المغرب
المغرب حرص على تثمين تراثه الثقافي غير المادي

 والتعريف بحامليه على المستويين الوطني والدولي

غولدا الخوري
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ليلة تكريم الصناع التقليديين 
في معرض مراكش

 15 الجمعة  يوم  مبراكش،  املؤمترات  قرص  شهد 
فرباير 2015، تنظيم حفل تكريم عدد من الصناع 
املوروث  صانوا  ونساء  رجاال  املتألقني  التقليديني 
بفضل  واستطاعوا  للقطاع  والالمادي  الثقايف 
عىل  يحافظوا  أن  وإبداعاتهم  باملهنة  شغفهم 

مكانة الصناعة التقليدية املغربية وتطويرها.
وتم خالل هذا الحفل، الذي حرضه وزير السياحة 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل 
هامش  عىل  املنظم  ساجد،  محمد  االجتامعي 
الوطني  لألسبوع  الخامسة  الدورة  فعاليات 
للصناعة التقليدية املقامة باملدينة الحمراء ما بني 

ميثلون  رواد  مثانية  تتويج   ،2019 فرباير   17 و   9
مناطق مختلفة من اململكة اعرتافا مبا ميلكونه من 

رصيد معريف متأصل عريق ومهارات.
اعرتافا  والصانعات  الصناع  هؤالء  تتويج  وجاء 
املغربية،  والثقافة  الرتاث  صون  يف  مبجهوداتهم 
والتألق إلبراز  العطاء  وتشجيعهم عىل مزيد من 

غنى وتنوع املوروث الثقايف للمملكة.
فاس  مدن  من  املنحدرين  بهم  املحتفى  ومتيز 
البيضاء  والدار  والجديدة  والصويرة  ومراكش 
وبزو، باملهارة والدقة يف الصنع وبروح اإلبداع يف 
والخياطة  املجوهرات  وصناعة  "الخرازة"  حرف 

واملصنوعات  والزرايب  الطبيعية  واملنتوجات 
الجلدية وصناعة النحاس والنسيج.

وقال ساجد، يف كلمة باملناسبة، إن هذا التكريم 
التقليديني  الصناع  ومتيز  مبهارات  اعرتاف  هو 
العطاء  من  مزيد  عىل  وتشجيعهم  املغاربة 
واإلبداع يف هذا القطاع الذي يضطلع بدور كبري 

يف املنظومة االقتصادية واالجتامعية.
يعرفه  الذي  التطور  أن  أخرى،  جهة  من  وأكد، 
للعناية  باألساس  راجع  التقليدية  الصناعة  قطاع 
امللك محمد  بها من طرف  الذي يحظى  الخاصة 

السادس.
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رغم أن  محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتامعي، يتحمل أعباء عدة قطاعات 
واملواكبة  الدائم  االنكباب  إىل  منها  كل  تحتاج  حيوية، 
املستمرة، إال أنه نجح يف تحقيق توازن حال دون الرتكيز عىل 

قطاع عىل حساب آخر.
تعترب  القطاعات  هذه  كل  أن  يف  يتمثل  وجيه،  ولهذا سبب 
من األولويات ضمن السياسات العمومية والربامج الحكومية.

أحد  تعترب  بأنها  للتذكري  األمر  يحتاج  ال  للسياحة،  فبالنسبة 
واجتامعية  اقتصادية  انعكاسات  لها  التي  الكربى،  الرهانات 

عىل قطاعات واسعة داخل املجتمع.
املنافسة  أن  إىل  اإلشارة  فتكفي  الجوي،  للنقل  بالنسبة  أما 
اليقظة  من  الكثري  تتطلب  األجواء،  تعرفها  التي  الرشسة 
والتحفز، بحكم العالقة الوطيدة لهذا املجال بقطاع السياحة.

أما االقتصاد االجتامعي، فال يخفي أنه أصبح بوابة لتحقيق 
القطاع  لتطوير  وأداة  املجاالت،  كافة  يف  املستدامة  التنمية 

التعاوين، وتحفيز صغار املنتجني عىل التكتل يف إطاره.
أما يف ما يخص قطاع الصناعة التقليدية -وهذا بيت القصيد- 
الخاصة  الفعاليات  فتكفي إطاللة عىل مشاركات  ساجد يف 
وطنيا  الصانع  دار  لجهود  دعمه  عىل  للوقوف  املجال،  بهذا 

ودوليا.
فقبل أسابيع معدودة، افتتح  محمد ساجد، األسبوع الوطني 
يعد  والذي  مبراكش،  مؤخرا  نظم  الذي  التقليدية  للصناعة 
يف  التقليدية  الصناعة  لقطاع  األسايس  الدور  إلبراز  فرصة 

املنظومة االقتصادية للمملكة.
ونساء،  رجاال  تقليديني،  صناع  لتكريم  مناسبة  كان  أنه  كام 
ميلكون رصيدا معرفيا متأصال عريقا استطاعوا بفضل شغفهم 
باملهنة وإبداعاتهم أن يحافظوا عىل مكانة الصناعة التقليدية 

املغربية وتطويرها.
ومل يقترص األمر عىل عرض املنتوجات، بل تم تنظيم أنشطة 
موازية أهمها : امللتقى الثامن للمحافظة عىل حرف الصناعة 
حول  املوضوعاتية  الوطنية  واملناظرة  املغربية،  التقليدية 
الصناعة  يف  املهني  التكوين  ويوم  واملجوهرات"،  "الحيل 
املهني  التكوين  ملؤسسات  املفتوحة  األبواب  ويوم  الحرفية، 
للصادرات،  الوطني  واليوم  التقليدية،  الصناعة  فنون  يف 
إضافة إىل دورات تكوينية للفاعلني يف القطاع حول التقنيات 
يف  تكوينية  دورة  إىل  باإلضافة  املنتجات،  لتسويق  املختلفة 

الثقافة املالية لصالح "ُدور الصانعة".
كرنفال  انطالقة  إعطاء  عىل  باملناسبة،  ساجد  أرشف   كام 
احتفايل انطلق من مجمع الصناعة التقليدية ليجوب مختلف 
عن  لإلعالن  جديد،  باب  ساحة  غاية  اىل  مراكش  شوارع 
فعاليات الحدث والدعوة لزيارة املعرض واكتشاف املوروث 

الفني للصناعة التقليدية املغربية والجاملية التي متيزها.
وقد كان  ساجد حارضا أيضا خالل االفتتاح الرسمي للدورة 
الثالثة ملعرض الزربية الذي انعقد بني 28 ديسمرب 2018 و6 
يناير 2019 مبدينة الرباط، والذي يعترب مبثابة واجهة ترويجية 
و"املعلمني"  "املعلامت"  مهارة  اكتشاف  من  الزوار  متكن 
ثقافية  برموز  غنيا  تراثا  الذي ميثل  القطاع  البارزين يف هذا 

تعكس التعدد الذي تزخر به مكونات الهوية املغربية.
بالحرف  النهوض  معلوم،  هو  كام  املعرض  هذا  ويتوخى 
الزربية  قطاع  وخاصة  الثقافية،  الحمولة  ذات  التقليدية 
التقليدية الذي يعترب قطاعا منتجا ومشغال ومكونا ومحافظا 

عىل الرتاث.
الصناعة  عىل  االقبال  أن  املناسبة،  بهذه  ساجد  أكد   وقد   

التقليدية املغربية يعرف طفرة عىل الصعيد العاملي، وهو ما 
يعكسه التطور املطرد لرقم املعامالت عىل املستوى الخارجي، 
مع حاجيات  وتأقلمهم  املحليني  الصناع  مهارة  بفضل  وذلك 
املعرض  لهذا  لزيارته  سعادته  عن  يعرب  أن  قبل  السوق، 
مضيفا  الجهات،  مختلف  من  املغربية  الزربية  يف  املتخصص 
أن عرض منتوجات الصناعة التقليدية املتنوعة يعكس تاريخ 

وطبيعة كل جهات املغرب.
وقبل ذلك كان  ساجد حارضا ضمن فعاليات الدورة الرابعة 
لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية، املنظمة من 22 إىل 31 
دجنرب 2017 بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة 

امللك محمد السادس.
مهارات  عىل  الضوء  لتسليط  سعى  الذي  الحدث،  $وهو 
منتوج  بلورة  يف  الحرفية  قدراته  وإبراز  التقليدي  الصانع 
عىل  اآلن  نفس  يف  الحرص  مع  وعرصية،  حديثة  مبواصفات 

عدم املساس بطابعه التقليدي األصيل.
وقد أكد  الوزير أن هذا الحدث، إىل جانب املعارض الجهوية 
شكل  اململكة،  جهات  جميع  احتضنتها  والتي  له،  املوازية 
محطة هامة من أجل الرتويج لهذا املنتوج وإطالع الزوار عىل 
جديد املامرسة الحرفية، فضال عن إرساء روابط بني حرفيي 

القطاع.
السادسة  الدورة  فعاليات  انطالقة  أيضا  ساجد  أعطى   كام 
عارضا،   90 مبشاركة  يدنا"  "من  التقليدية  الصناعة  ملعرض 

وذلك باملعرض الدويل يف الدار البيضاء.
املغريب،  العيش  فن  يف  املتخصص  املعرض  هذا  سعى  وقد 
موقعه  لتكريس  السامية،  امللكية  الرعاية  تحت  واملنظم 
كحدث سنوي مهم للمقاوالت الحرفية والتعاونيات املهيكلة 
املغربية  اليدوية  الحرف  صورة  ولتعزيز  القطاع،  ومهنيي 

وإشعاعها عىل املستوى الدويل.
املساهمة يف  إىل  يهدف  املعرض  بأن هذا  أكد  ساجد،  وقد 
تعزيز القطاع وتثمني املنتوج املغريب التقليدي وخلق ظروف 
واألجانب  املغاربة  املنعشني  بني  والتواصل  لاللتقاء  مالمئة 

لتوفري فرص لالستثامر يف قطاع الصناعة التقليدية املغربية.
كام كان  ساجد حارضا يف أنشطة أخرى، من قبيل املعرض 
و8  شتنرب   29 بني  مبكناس  انعقد  الذي  للخشب  الوطني 
أكتوبر 2017، وكذا امللتقى السابع حول املحافظة عىل حرف 
الصناعة التقليدية باملغرب املنعقد بالرباط يوم 25 ديسمرب 

.2017
أما عىل الصعيد الدويل، فقد شارك  ساجد يف إعطاء انطالقة 
أسبوع املغرب بجمهورية الجبل األسود يف يونيو 2018، الذي 

احتضنته "ساحة الجمهورية" بالعاصمة بودغوريتسا.
وقبل ذلك، وتحديدا يف أكتوبر 2017 كان  ساجد قد شارك إىل 
جانب السفرية لال جاملة العلوي سفرية املغرب يف واشنطن، 
التي  والفنية  الثقافية  املغربية  األيام  فعاليات  افتتاح  يف 
الذي  النشاط  وهو  الساحر"،  "املغرب  شعار  تحت  نظمت 
األمريكية،  العاصمة  بقلب  مول"  "واشنطن  ساحة  احتضنته 
وهي الساحة التي تستقطب أزيد من 25 مليون سائح سنويا.

الحكومي،  للمجلس  اجتامع  خالل  ساجد،  قدم   ومؤخرا، 
الصناعة  أنشطة  مبزاولة  يتعلق   50.17 رقم  قانون  مرشوع 

التقليدية.
عليه-  املصادقة  متت  -الذي  القانون  هذا  مرشوع  ويهدف 
للقطاع يك  القانوين والتنظيمي واملؤسسايت  إىل تعزيز اإلطار 
التي تعرفها بالدنا،  الترشيعية  التحوالت  ينخرط يف مسلسل 
أجل تحسني  فيه، وذلك من  الفاعلني  ويستجيب النتظارات 
تيسري  إىل  يهدف  كام  مهنية؛  أكرث  وجعله  منتوجاته  جودة 
نظامي  من  التقليديني  الصناع  من  عريضة  فئة  استفادة 

املعاشات والتأمني اإلجباري األسايس عن املرض.
التقليدية  للصناعة  تعريف  وضع  عىل  أيضا،  ينص  املرشوع 
القطاع ومقاوالته، وعىل تحديد  والصانع املعلم، وتعاونيات 
الئحة  وضع  عىل  والتنصيص  الصفة،  عىل  الحصول  رشوط 
تحدد مبقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها اإلنتاجي 
والخدمايت؛ وإحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديني، 
يتم التقييد به من خالل بوابة إلكرتونية تحدث لهذا الغرض، 
قطاعات  يف  يعتمد  الذي  الحايل  التوجه  مع  انسجاما  وذلك 
حكومية أخرى، والذي سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، 

وتوفري املعطيات واملعلومات.
كام ينص مرشوع القانون عىل تشجيع العمل ضمن تكتالت 
املحلية  التنمية  يف  أساسيا  رشيكا  باعتبارها  بالقطاع  مهنية 
وفاعال يف التنظيم والتأطري، حيث تم التنصيص عىل إحداث 
هيئات إقليمية وجهوية ووطنية متثل مختلف أنشطة حرف 
أساسية  ألنظمة  تأسيسها  عند  وتخضع  التقليدية،  الصناعة 
الحرفية  الهيئات  من  هيئة  كل  رئيس  ويعترب  منوذجية، 

اإلقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب عىل رأسها.
الوطني  املجلس  تنظيم  إعادة  أيضا،  املقتضيات  بني  ومن 
للصناعة التقليدية، وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقرتح 
التقليدية  الصناعة  تنمية  يف  يساهم  أن  شأنه  من  ما  كل 
الصناع  لفائدة  امتيازات  عىل  التنصيص  مع  وتطويرها؛ 
بهذه  لهم  املعرتف  التقليدية  الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات 

الصفة واملسجلني بسجلها الوطني.

دعم الصناعة التقليدية
أولوية من أولويات الوزير ساجد

محمد ساجد
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تعلمها  الحرفة  هاته  إن  حطويش،  حسن   يقول 
الصف  مغادرته  بعد  عليه  الله  رحمة  والده  من 
يف  ورشع   ،1983 عام  ابتدايئ  الخامس  )املستوى( 
تطويرها واإلبداع يف أشكالها وجامليتها، حتى تبقى 

تصمد".
"ينتج  أنه  حطويش  يرشح 
إىل  )رابوز(  منفاخ  بني  ما 
سعر  يوميا،  منافيخ  أربعة 
يرتاوح  منهام  واحد  كل 
 40 إىل  درهام   20 بني  ما 
شكله  بحسب  درهام، 

وزخرفاته وجامليته".
منافيخ  حطويش  طور 
تتميز  التي  الحمراء،  تينغري 
يف  املصنوعة  غريها  عن 
يزينها  فصار  املغرب،  مدن 
املضايق،  وصور  بساعات 
منافيخ  يصنع  صار  حتى 
أمتار  أربعة  بحجم  كبرية 

درهم(   5000( رهم  آالف  خسمة  إىل  مثنها  يصل 
عن  يقل  ال  ما  منها  الواحد  إنجاز  يتطلب  والتي   ،
خمسة عرش )15( يوما من العمل، بحسب رشوحاته.

قائال:إنها  املنفاخ  تصنيع  مراحل  عطويش  ويروي 
تتطلب تفاعل حرف مختلفة فيام بينها، منها النجارة 

والحدادة والخياطة والدباغة.

يُصنع  الذي  القالب  تبدأ بصنع  املراحل،  وأوىل هذا 
شبه  شكال  ليأخذ  األخشاب  من  مختلفة  أنواع  من 
فتح  يتم  مقدمته  ويف  متطابقني،  جزئني  يف  دائري 
مواد  من  يصنع  حديدي  أنبوب  فيه  ليثبت  فوهة 

محلية يسهل خروج الريح أثناء عملية النفخ.
يتم  الثانية،  املرحلة   ويف 
أغصان  من  غصنني  تتبيث 
نصف  شكل  عىل  الزيتون 
اللوحة  نصف  يف  دائري 
بالجلد  ليغلفا  الخشبية، 
الجيد، ويتم فيام بعد إطباق 
اللوحة  من  الثاين  الجزء 
باستعامل  بإحكام  الخشبية 

املسامري والدبابيس.
املنفاخ  شكل  إحكام  بعد 
الريح  خروج  من  والتأكد 
املعلم  يرشح  فوهته،  من 
عطويش، يف صباغته خارجيا، 
األحمر  باللون  يتم  ما  وغالبا 
البلدة،  ملنتوج  واملميز  تينغري،  أهايل  لدى  املعروف 

املعروف يف البالد بجودته وحرفيته.
يف  وأبدع  حطويش  صنعها  التي  املنافيخ  بني  ومن 
جامليتها، تلك التي تتوسطها ساعات و أخرى تحمل 
إسم "تينغري" أو "صور مضايق تودغى العاملية" التي 

تشتهر بها  املنطقة.

»حطوشي«
أقدم  صانع »رابوز« تينغير

في السوق القديم بتينغير، بقي 
حسن حطوشي )53 سنة( وحيدا، بعدما توقفت 
عشرات المحالت الصغيرة  التي كانت متخصصة 

في صناعة المنافيخ )الرابوز( عن العمل، في 
تجربته التي امتدت ألكثر من 36 عاما 

❞
يصنع حطوش، وفق الطلب

 7 منافيخ صغيرة و 3 
متوسطة الحجم لالستعماالت 
المنزلية يوميا، فيما يتطلب 
صنع المنفاخ الكبير في محله 

الصغير يومين إلى 3 أيام.

❝

سعر الرابوز بتنغير يتراوح ما بين 20 و5 آالف درهم 

الحرف  أبرز  من  والزالت  كانت  "الرابوز"  صناعة 
عىل  تودغى  أبناء  من  كبري  عدد  يحرص  التي 
ثقايف  موروث  أنها  اعتبارها  عىل  عليها،  الحفاظ 
عليه  واملحافظة  تثمينه  يتعني  للمنطقة  وهويايت 
وجود  ظل  يف  خصوصا  القادمة،  لألجيال  ونقله 
عىل  التأثري  شأنها  من  التي  العوامل  من  العديد 

زوال هذا الفن العريق .
"الروابز"  صباغة  يف  استعامال  األكرث  اللون  أن  كام 
إىل  يرمز  الذي  الرتاب  لون  األحمر؛  هو  بتنغري 
من  بتنغري  "الروابز"  سعر  ويرتاوح  والنار،  الحرارة 
20 درهام إىل 5000 درهم، حسب الشكل والنوع 

املطلوب لدى الزبون.

حسن حطويش يف معمله
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 ويحرص حطويش عىل أن ال يرتك فراغا لخروج 
الريح، حتى يؤدي املنفاخ وظيفته الذي رصدت 

من أجله.
داخل  يوميا   الطلب،   وفق  حطويش،   يصنع 
الشعبي،  تينغري  بسوق  املتواضع  الصغري  محله 
الحجم  واملتوسطة  الصغرية  بني  منافيخ  أربعة 
صنع  يتطلب   فيام  املنزلية،  لالستعامالت 
املنفاخ الكبري ما ال يقل عن أسبوعني من العمل 

املسرتسل، بحسب رشوحاته.
عن  عبارة  منافيخ،  يصنع  حطويش،  وصار 
تذكارات، يقبل عليها السياح املغاربة واألجانب، 

بحسب تعبريه.
لالندثار  معرضة  حرفته  "أن  حطويش،  يرشح 
والكهربائية  الغازية  الطهي  أجهزة  بسبب 
الحديثة، وعزوف الشباب عن تعلمها، فضال عن 
أن النسوة قلام يهتمن يف بيوتهن بهاته اآللة التي 

تكنى "الرابوز"  لدى أهل املغرب".
)الصناع(  املعلمني  من  "عددا  أن  يؤكد حطويش 
مل  حيث  أخرى،  مهن  إىل  الحرفة  هاته  هجروا 
يتبق من أصل 30 معلام باملنطقة سوى 12 فقط، 
الدعم  وغياب  املنتوج  تسويق  صعوبة  بسبب 
لتأمني  االستمرارية، وسط صعوبة مناولة الحرفة 

التي تتطلب صربا كبريا"، بحسب تعبريه.
وعىل الرغم من ذلك، ما يزال حطويش  متفائال، 
الحرفة  علمهام  الذين  أبناءه  من  اثنني  أن  رغم 
صعوبتها،  بسبب  مزاولتها  يف  االستمرار  رفضوا 
مرة،  كل  فيها  يبدع  التي  ملنتجاته  يروج  فهو 
حيث يعرضها للبيع  يف معارض مبكناس وإفران 
ومراكش وزاكورة وقلعة مكونة  وغريها، ويتزايد 
قبيل عيد األضحى كل  املنتوج  أكرث عىل  اإلقبال 

عام، حيث يكون الرواج كبريا".
ابنه الصغري، من أصل خمسة، الذي يتابع دراسته 
بالسنة الثانية باكلوريا، هو اآلخر ما يزال يعشق 
أيام  خالل  يساعده  حيث  حسن،  أبيه  حرفة 
العطل املدرسية، ويف فصل الصيف، معها يحس 
هاته  أن  عىل  حطويش  حسن  )الصانع(  املعلم 

الحرفة ما تزال صادمة رغم عوادي الزمن.
واألعياد،  املناسبات  يف  املنافيخ   تجارة   وتنشط 
حيث يتنامى اإلقبال عليها، مام اضطره مبعية 14 
حرفيا فقط ممن ميارسون هاته الصناعة يبدعون 

يف منافيخ مختلفة األحجام واألشكال.
الفحم،  إيقاد  لنفخ  البيت  يستعمل يف  والرابوز، 

حتى يصري األخري جاهزا لالستعامالت املتعددة.
يأسف حطويش لحال هاته الحرفة، التي تعملها 
من  املنافيخ  صناعة  تصارع  فيقول:  والده،  من 
أجل البقاء ونصارع معها من أجل لقمة العيش، 
يف غياب حوافز  ومجمع للصناعة التقليدية يقي 
الحرفة  من االندثار وأهاليها من شظف العيش 

وآالمه.

حسن حطويش يف معمله
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أشكالها  بتناسق  تتميز  التي  املرابطية،  الزربية  تجسد 
األمازيغية  املرأة  تشبث  الجذابة،  وألوانها  الهندسية 
بالتقاليد املغربية والعادات الشعبية، املتمثلة يف صناعة 
لتاريخ وطقوس وهوية  يؤرخ  الذي  األصيل  املنتوج  هذا 

قبائل زيان.
وتشكل املرأة األمازيغية مبريرت عامد الزربية املرابطية، 
بالفطرة يف هذه  إىل مبدعة  الزمن  إذ تحولت مع مرور 
األشكال  من  العديد  برسم  تقوم  وأنها  السيام  الحرفة، 
مبثابة  زرابيها  يجعل  ما  الساحرة،  واإلبداعات  الفنية، 
الرتاث  عن  بصورة  تحتفظ  رائعة،  تشكيلية  لوحات 
قبائل  هوية  من  جزءا  ومتثل  األصيل،  املغريب  األمازيغي 
خيوطها  يستمدون  الذين  سكانها،  ونشاط  املنطقة 

وألوانها ومفردات أناقتها من الرتاث القديم.
وتساهم الزربية املرابطية، إىل جانب منتوجات تقليدية 
العجلة  تحريك  يف  والجالبة(،  )الحنبل  أخرى  محلية 
خالل  من  املتوسط  األطلس  سكان  لفائدة  االقتصادية 
واألفراح  املناسبات  يف  اقتنائها  عىل  املتزايد  اإلقبال 

وترويجها يف معارض وطنية ودولية.
وتنقسم الزربية، التي تنسج بالصوف الخالص وبطريقة 
تقليدية ذات ملسة محلية، إىل نوعني، زرايب كبرية الحجم 
بعرض يرتاوح ما بني 150 و200 سنتمرت وطول يصل إىل 
200 سنتمرت تستعمل يف تزيني الجدران وأرضية البيوت، 
 80 وعرض  سنتمرت   120 بطول  الحجم  صغرية  وزرايب 
سنتمرت غالبا ما تستعمل كفراش أو يف تزيني غرف املنازل.

وتشمل مكونات هذا املنتوج التقليدي، الذي ينسج يف 
مختلف قبائل زيان، متجاوزا الصفة النفعية إىل الشهرة 
العاملية، مقومات تقنية وأخرى فنية تتجسد يف أشكال 
واملناظر  الحيوانات  برسوم  مزركشة  بسيطة  هندسية 
مام  األحمر،  اللون  عليها  يغلب  وألوان جذابة  الخالبة، 
يعكس الحس الجاميل للنساء اللوايت يتفنن يف رسم لوحة 

فنية وجاملية ترس الناظرين.
الهندسية  واألشكال  والعالمات  األلوان  وتعكس 
تعد  مريرت  مدينة  كون  املرابطية،  بالزربية  والتصاميم 
تشكل  التي  زيان  لعاصمة  األساسية  املكونات  إحدى 
ثقافتها،  بتنوع  املعروفة  األمازيغية  للثقافة  ملتقى 
وكون  املحلية،  التقليدية  منتوجاتها  وجاملية  وجودة 
املتمركزة  األمازيغية  القبائل  من  خليطا  يعرف  اإلقليم 
بجبال األطلس املتوسط، مام يشكل انعكاسا إيجابيا عىل 

قطاع الصناعة التقليدية.
وقالت الصانعة فاطمة توفيق )65 سنة(، وهي نساجة 
يف  سنة   50 من  أزيد  قضت  إنها  مريرت،  منطقة  من 
باالعتامد  وذلك  املرابطية،  الزربية  نسج  حرفة  مزاولة 
عىل مواد أولية محلية طبيعية، كالصوف املحيل وبعض 
امللونات الطبيعية، مؤكدة أن هذه الحرفة التي ورثتها 
الرئييس ألرستها،  الدخل  تعترب مصدر  وأمها  عن جدتها 

رغم تواضعه.
يوفرها  التي  واإلمكانيات  الطبيعية  الظروف  ووفق 
محيطها الطبيعي، وحسب ما متليه ظروف الرعي، الذي 

الزربية المرابطية..  فسيفساء تراثية تترجم الهوية 
الثقافية األمازيغية باألطلس المتوسط

تساهم الزربية املرابطية إىل جانب منتوجات تقليدية محلية أخرى )الحنبل والجالبة( يف تحريك العجلة االقتصادية لفائدة سكان األطلس املتوسط

❞
الزربية المرابطية، 
تشكل إحدى أهم 
مكونات الصناعة 

التقليدية بمنطقة 
مريرت باألطلس 

المتوسط المشهورة 
على المستوى الدولي 
بجماليتها، وجودتها 

وتنوعه

❝
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الزربية املغربية أحد أهم عنارص  تعد 
يعكس  إذ  باملغرب،  الثقايف  الرتاث 
الحائكة وبراعتها. وترجع  إنتاجها دقة 
أقدم زربية محفوظة إىل القرن الثامن 

عرش، وتحديداً إىل سنة 1787.
خالل  من  الزربية  أهمية  وتتجىل 
العائالت  حياة  يف  اليومي  حضورها 
املغربية، وكذا تعدد استعامالتها، فتأيت 
للحائط،  أثاث  أو  سجاد،  شكل  عىل 
إمكانية  عن  فضالً  حبوب،  كيس  أو 
استعاملها كفراش، أو كزينة للخيمة أو 
الزوايا  يف  أيضاً،  وتحرض  الفرس.  رسج 
واملساجد، إذ تستعمل يف تأدية فريضة 
الصالة. كام تحرض، أيضاً، يف املناسبات، 
حيث تستعمل كمهر للعروس أو كجزء 

من الهدايا املقدمة من لدن العريس.
الزربية،  تعرب  منتجاً،  لكونها  ونظرا 
عن  الثقافية،  املنتجات  من  كغريها 
الخصائص التقنية والجاملية لكل جهة 

من الجهات التي متت حياكتها بها.
إىل  املغربية  الزربية  تقسيم  ويتم 
قسمني: قروية وحرضية. وفيام تشمل 
البيضاء  والدار  الرباط  الحرضية مراكز 
منط  وغنى  عقدها  بكثافة  وتتميز 
بصفة  القروية،  تنقسم  النبايت،  تزيينها 
األطلس  مجموعة  نوعني:  إىل  عامة، 
ومجموعة  مراكش  وحوز  الكبري 

األطلس املتوسط ورشق البالد. 
ويعرف األسلوب القروي بهيمنة النمط 

بالرسومات  االستعانة  وقلة  الهنديس 
من  أو  اإلنسان  جسم  من  املستوحاة 

الحيوان.
باملغرب،  الزرايب  إنتاج  مناطق  وتتوزع 
إىل خمس مناطق، هي زربية األطلس 
الكبري  األطلس  وزربية  املتوسط 
والزربية  الحوز  وزربية  والصغري 

الحرضية وزربية املغرب الرشقي. 

الحرضية  الزربية  تصميم  يتكون  فيام 
الزربية  تحدد وسط  إطارات  من عدة 
أو  بنجمة  إما  واملزخرف،  املستطيل 
تزيني  ويتم  وردة.  أو  هنديس  شكل 
األقواس،  من  باثنني  الزربية  حقل 
تسمى »القبة«. ويحيل وجود زخارف 
تستنبط  التي  الحرضية،  الزربية  يف 
أشكالها من الهندسة املعامرية للمنزل 

املغريب التقليدي بفنائه املركزي وغرفه 
الزليج  فن  عىل  تحيل  التي  الجانبية 
ودالالت:  معاٍن  عدة  عىل  والجبس، 
فشكل الطائر املحلق يعترب رمزاً لألخبار 
السارة والسعيدة، وتعني سنبلة القمح 
قرون  تنقل  فيام  والوفرة،  الوالدة 

الكبش ملعاين القوة واملروءة.

إنتاجا حيوانيا قارا، وبالتايل ضامن املادة األولية،  يضمن 
إنها  الزرايب، تقول فاطمة  بها  التي تصنع  وهي الصوف، 
الصوف  عمليات خلخلة  البيت يف  وقتا طويال يف  تقيض 
وغزله وصباغته ونسجه، وبعد ذلك تقوم بطرح املنسج 
وتثبيته، لتبدأ عمليات نسج الزربية التي تتحول يف نهاية 

املطاف إىل لوحات فنية بديعة.
الزرايب  قطاع  أن  من  الرغم  وعىل  بأنه،  فاطمة  وأفادت 
يعد حيويا باألطلس املتوسط، إال أنه يتخبط يف مشاكل 
عديدة، السيام يف ما يخص التسويق، إذ بدأ بريقه يرتاجع 
بشكل ملحوظ منذ الثامنينات، نتيجة تراجع الطلب عىل 
عىل  تعتمد  التي  الزرايب  استهالك  نحو  والتوجه  املنتوج 

اآللة ذات الكلفة البسيطة.
ومع ذلك - تضيف فاطمة - فإن جودة الزربية التقليدية 
املرابطية، التي تصنع بأنامل املرأة القروية، ليست كتلك 
التي تصنع باآلالت، لكون الزربية التقليدية تصنع مبواد 
بوسائل  وتنسج  الطبيعية،  والنباتات  كالصوف  أولية، 
صناعة  منها  ويجعل  أكرب،  قيمة  مينحها  ما  تقليدية، 

تقليدية راسخة يف األذهان وذات أبعاد تراثية وحضارية 
عريقة.

متعدد  االجتامعي  املركب  مدير  أبرز  جهته،  من 
يوسف  بولوحوش"  عيل  عمي  "آيت  االختصاصات 
الصربي، يف ترصيح مامثل، أن الجمعية املسرية للمركب 
تعمل عىل احتضان وتكوين عدد من النساء الذين بلغ 
الزربية  لصناعة  ورشة  يف  مستفيدة   84 نحو  عددهن 
البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  املرابطية، برشاكة مع 
وذلك بهدف تحسني جودة املنتوج وتسهيل اندماجهن يف 
املجتمع، واملساهمة بشكل كبري يف التعريف بهذا املنتوج 

وتسويقه داخل املغرب وخارجه.
وأشاد يف هذا الصدد، باملجهودات التي تبذلها الصانعات 
التقليديات يف الحفاظ عىل استمرارية منتوجات الصناعة 

التقليدية، وخاصة الزربية املرابطية.
األطلس  منطقة  لسكان  املرابطية رضورة  الزربية  وتعترب 
املعروفة بقساوة مناخها، لذلك كانت وما زالت الحاجة 
الربد  ملقاومة  الصوفية،  األغطية  وباقي  للزربية  ماسة 

القارس، عالوة عىل أن األمازيغ ارتبطوا منذ األزل كرحل، 
الدوام  عىل  كانت  التي  األغنام  السيام  املوايش،  برتبية 

مصدر املادة األولية.
تدعى  محلية  مبادة  الصوف  يخللن  أن  النساء  وتفضل 
"الشبة" حتى يترشب أثناء صباغته املواد امللونة العشبية 
التي ستضاف إليه، فمعيار جامل الزربية وحسنها يرتبط 

بالتالوين املختلفة التي تزينها.
مكونات  أهم  إحدى  تشكل  املرابطية،  الزربية  أن  يذكر 
املتوسط  باألطلس  مريرت  مبنطقة  التقليدية  الصناعة 
وجودتها  بجامليتها،  الدويل  املستوى  عىل  املشهورة 
به  تحظى  الذي  املتزايد  االهتامم  عىل  زيادة  وتنوعها، 
هذه الزربية من قبل املغاربة واألجانب عىل حد سواء، ما 
يستدعي عناية كبرية بهذا القطاع، من خالل وضع برامج 
ومخططات ناجعة لتأهيل الزربية املرابطية بالخصوص، 
وتثمني منتوجاتها واعتامدها السرتاتيجية ناجعة للرتويج 

وتأهيل الحرفيات. )و. م.ع(

أقدم  زربية مغربية نسجت عام 1787
رسوم الزربية المغربية ذات حموالت رمزية ثقافية وتراثية عريقة 

تختلف أنواع الزرايب املغربية حسب اختالف تقاليد وعادات املناطق التي تنتج فيها
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عىل    ،2019 مارس   07 الخميس  الحكومة،  صادقت 
الصناعة  أنشطة  مبزاولة  يتعلق  جديد  قانون  مرشوع 
شغل  فرصة  ماليني   2.3 من  أزيد  يهم  التقليدية، 

باملغرب.
الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  أعدته  الذي  املرشوع، 
شأنه  من  االجتامعي،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
الصناع  من  عريضة  فئة  استفادة  بـ"تيسري  يسمح  أن 
اإلجباري  والتأمني  املعاشات  نظامي  من  التقليديني 

األسايس عن املرض".
التقليدية  للصناعة  تعريفا  الجديد  املرشوع  ويضع 
الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات  املعلم  والصانع 

رشوط  ويحدد  التقليدية، 
ونص  الصفة،  عىل  الحصول 
تحدد  الئحة  وضع  عىل 
الصناعة  أنشطة  مبقتضاها 
التقليدية بصنفيها اإلنتاجي 

والخدمايت.
سد فراغ ترشيعي

الدولة  كتابة  وحسب 
التقليدية  بالصناعة  املكلفة 
فإن  االجتامعي  واالقتصاد 
الفراغ  سينهي  النص  هذا 
الترشيعي يف قطاع الصناعة 
التقليدية، الذي "ظل يفتقر 
إىل إطار قانوين مالئم يجعله 
مسلسل  يف  أكرث  ينخرط 

املغرب  عرفها  التي  والتنظيمية  الترشيعية  التحوالت 
خالل السنوات األخرية".

فئة  استفادة  بـ"تيسري  الجديد  املرشوع  سيسمح  كام 
املعاشات  نظامي  من  التقليديني  الصناع  من  عريضة 

والتأمني اإلجباري األسايس عىل املرض".
الجديد،  القانون  ملرشوع   التقدميية  املذكرة  يف  وجاء 

التقليدية  الصناعة  أنشطة  حرف  مزاولة  "تنظيم  أن 
التنموية،  برامجها  أولويات  أحد  بها  الفاعلني  وتأهيل 
عىل  أكد  الذي  الحكومي  الربنامج  ملضامني  تنفيذا 
واملؤسسايت  والتنظيمي  القانوين  اإلطار  تعزيز  رضورة 

للقطاع".
وذكرت املذكرة بأن املغرب عرف "عىل امتداد التاريخ 
حرفا فنية وأعامال يدوية عكست عادات وأعراف ثقافة 
الصناع  من  أجيال  بناء  يف  ساهمت  حضارات  وقيم 
التقليديني ببالدنا، وباتت تشكل رمزا ومرجعا متوارثا 
يستحرض أهم التقنيات واألدوات التي كانت تستعمل 
يف منتجات لصناعة التقليدية، وتعكس الحس اإلبداعي 
الصانع  الذي يتميز به  والفني 

التقليدي املغريب".
"الصناعة  أن  املذكرة  وأضافت 
كونها  إىل  باإلضافة  التقليدية، 
لعيش  دخل  مورد  تشكل 
ساكنة  من  مهمة  رشيحة 
الرثوة  لخلق  ومصدرا  اململكة، 
مرآة  فهي  الشغل،  ومناصب 
وأصالة  أمة  حضارة  تعكس 
أحد  تبقى  وبذلك  شعب، 
االقتصادية  التنمية  رهانات 

واالجتامعية محليا ووطنيا".
فإن  املذكرة  نفس  وحسب 
"ظل  التقليدية  الصناعة  قطاع 
مالئم  قانوين  إطار  إىل  يفتقر 
الترشيعية  التحوالت  مسلسل  يف  أكرث  ينخرط  يجعله 
والتنظيمية التي عرفها املغرب خالل السنوات األخرية"، 
جودة  تدين  من  أحيانا  "يعاين  القطاع  أن  موردة 
غري  البرشية  املوارد  تعاطي  ظل  يف  خاصة  منتوجاته، 
املؤهلة للحرف وما يرافق ذلك من تراجع للدور الوازن 
التطفل  ظاهرة  من  والحد  والتأطري  املراقبة  يف  لألمني 

عىل القطاع وتحسني صورته بجعله أكرث مهنية".
ستة محاور

ويضم مرشوع القانون ستة محاور أساسية، أولها يهم 
و"املعلم"  والصانع  التقليدية  للصناعة  تعريف  "وضع 
و"تحديد  التقليدية"،  الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات 

رشوط الحصول عىل الصفة".
أما املحور الثاين فيتعلق بـ"إحداث سجل وطني موحد 

تفاصيل قانون جديد يفتح باب التغطية 
الصحية  أمام 2.3 مليون حرفي في المغرب

يتعلق  الذي  الجديد  القانون  مرشوع  يعرف 
"الصناعة  التقليدية،  الصناعة  أنشطة  مبزاولة 
العمل  فيه  يكون  نشاط  "كل  بأنها  التقليدية"، 
أو  منتجات،  صنع  إىل  يهدف  راجحا،  اليدوي 
"الصانع"،  أما  خدمات".  تقديم  أو  مواد  تحويل 
أو  الخاص  لحسابه  يزاول  ذايت  شخص  كل  فهو 
لفائدة الغري نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل 
يعرف  كام  التقليدية.  للصناعة  الوطني  بالسجل 
املرشوع "تعاونية الصناعة التقليدية"، و”"مقاولة 

الصناعة التقليدية".

تعريف "الصناعة التقليدية" 
و"الصانع"

مبنى دار الصانع بالرباط

❞
يشترط القانون المرتقب 
في الصانع »المعلم« أن 

يكون حاصال على شهادة 
مسلمة من قبل أمين الحرفة 

في إحدى أنشطة الصناعة 
التقليدية التي يزاول فيها 

المعني باألمر حرفته

❝

مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
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الصناعة  وتعاونيات  ومقاوالت  التقليديني  للصناع 
ضمن  العمل  "تشجيع  يخص  والثالث  التقليدية"، 
يف  أساسيا  رشيكا  باعتبارها  بالقطاع  مهنية  تكتالت 

التنمية املحلية وفاعال يف التنظيم والتأطري".
املجلس  تنظيم  "إعادة  عىل  الرابع  املحور  ينص  فيام 

كمؤسسة  دوره  وتفعيل  التقليدية  للصناعة  الوطني 
استشارية تقرتح كل ما من شأنه أن يساهم يف تنمية 

الصناعة التقليدية وتطويرها".
ويهم املحور الخامس "التنصيص عىل امتيازات لفائدة 
التقليدية  الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات  الصناع 

املعرتف لهم بهذه الصفة واملسجلني يف سجل الصناعة 
واألخري  السادس  املحور  يتعلق  حني  يف  التقليدية"؛ 

بـ"املقتضيات الزجرية واالنتقالية".
شروط التسجيل في السجل الوطني

للصناع  موحدا  وطنيا  سجال  الجديد  املرشوع  ويُحِدث 
التقليدية،  الصناعة  وتعاونيات  ومقاوالت  التقليديني 
يتم التقييد به من خالل بوابة إلكرتونية تحدثها اإلدارة، 
وسيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفري املعطيات 
واملعلومات. وسيُخّصُص رقم وطني موحد يسمى "الرقم 

التعريفي الحريف"، لكل صانع.
بالنسبة للصانع، يشرتط  الوطني،  وللتسجيل يف السجل 
املرشوع الحصول عىل شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى 
للقطاع  التابعة  املهني  التكوين  أو  التكوين  مؤسسات 
العام أو القطاع الخاص، أو عىل شهادة يف إحدى أنشطة 
الصناعة التقليدية التي يزاول فيها املعني باألمر حرفته، 
مسلمة من قبل أمني الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع 
املعني عىل أقدمية ثالث سنوات عىل األقل من املامرسة 

الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
القانون املرتقب أن يكون  أما الصانع "املعلم" فيشرتط 
حاصال عىل شهادة مسلمة من قبل أمني الحرفة يف إحدى 
أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها املعني باألمر 
حرفته؛ ويجب أن يتوفر عىل أقدمية لعرش سنوات عىل 
األقل من املامرسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة 
التقليدية.ويشجع املرشوع العمل ضمن تكتالت مهنية 
املحلية  التنمية  يف  أساسيا  رشيكا  باعتبارها  بالقطاع، 
وفاعال يف التنظيم والتأطري، وتم التنصيص عىل إحداث 
أنشطة  مختلف  متثل  ووطنية  إقليمية وجهوية  هيئات 
حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها ألنظمة 
الهيئات  من  هيئة  كل  رئيس  ويعترب  منوذجية،  أساسية 
الحرفية اإلقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب عىل رأسها.

وينص املرشوع عىل امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات 
الصفة  التقليدية املعرتف لهم بهذه  الصناعة  ومقاوالت 
حصولهم  منها،  التقليدية،  الصناعة  بسجل  واملسجلني 
يف  واملشاركة  واالستشارة،  والخربة  التقني  الدعم  عىل 
مناطق  من  واالستفادة  اململكة  وخارج  داخل  املعارض 
األنشطة الحرفية، كام يستفيدون من نظام جبايئ خاص، 

ومن التغطية االجتامعية والصحية.

وينص املرشوع عىل إعادة تنظيم املجلس 
املحدث  التقليدية  للصناعة  الوطني 
للصناعة  املغريب  »املكتب  وحل  بظهري، 
وطني  »مجلس  وإحداث  التقليدية«، 
املجلس  ويتوىل  التقليدية«.  للصناعة 
بشأن  اقرتاح  كل  تقديم  منها  مهام  عدة 
لسياسة  العامة  االسرتاتيجية  التوجهات 
التقليدية  الصناعة  تنمية  مجال  يف  الدولة 
وتثمينها  أدائها،  من  والرفع  وتطويرها، 
االقتصادية  مساهمتها  من  والرفع 
املهنية  بالوضعية  واالرتقاء  واالجتامعية، 
الجودة  معايري  التقليدي، وتحقيق  للصناع 

يف املنتجات. 
ويرأس املجلس، السلطة املكلفة بالصناعة 

غرف  جامعة  رئيس  وعضوية  التقليدية، 
الصانع،  دار  ومدير  التقليدية،  الصناعة 
مقاوالت  فدرالية  ورئيس  الغرف  ورؤساء 
اإلدارة وممثل  التقليدية، وممثلو  الصناعة 

عن التعاونيات.
عىل  املرشوع  ينص  أخرى،  جهة  ومن 
فكل  مخالفته،  حالة  يف  زجرية  مقتضيات 
نية  بسوء  أدىل  اعتباري  أو  ذايت  شخص 
أو  التسجيل  قصد  صحيحة،  غري  ببيانات 
إدخال تغيريات يف السجل الوطني، يعاقب 
وكل  درهم.   5000 إىل   1000 من  بغرامة 
شخص مل يرجع لإلدارة البطاقة املهنية بعد 
حذفه من السجل الوطني يعاقب بغرامة 

من 500 إىل 1000 درهم.

مجلس وطني للصناعة التقليدية

يعرف مرشوع القانون الجديد، الصناعة التقليدية، بأنها كل نشاط يكون فيه العمل اليدوي راجحا
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مقتضيات عامةمقتضيات عامة

مقتضيات عامةمقتضيات عامة

صفة صانعصفة صانع معلم

المادة 
1

المادة 
2

المادة 
2

المادة 
2

المادة 
4

المادة 
4

مشروع قانون 
رقم 23.09 يتعلق 

بتنظيم مزاولة 
أنشطة الصناعة 

التقليدية
كما نشر في 

الجريدة الرسمية

سجل الصناع التقليديين

المادة 
5

شروط مزاولة
 أنشطة الصناعة التقليدية

المادة 
3

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية
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حنط الصناعة التقليديةشروط التسجيل في السجل

المادة 
6

المادة 
11

حنط الصناعة التقليدية

شروط أمين الحنطةحنط الصناعة التقليدية حنط الصناعة التقليدية

دخول حيز التنفيذالعقوباتالعقوبات

المادة 
12

المادة 
15

المادة 
16

المادة 
14

المادة 
18

المادة 
19

المادة 
23

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية

املصدر: الجريدة الرسمية
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دول المغرب الكبير تقدم ملفا مشتركا 
لمنظمة )اليونسكو( عن أكلة الكسكس

املغرب  دول   ،2019 مارس   29 الجمعة  يوم   قدمت 
الكبري، تونس والجزائر واملغرب وموريتانيا، ملفا مشرتكا 
بإنتاج  املتعلقة  واملامرسات  والخربة  "املهارة  بعنوان 
واستهالك الكسكس"، قصد إدراج هذه األكلة املغاربية 
للبرشية  املادي  غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القامئة  يف 
والثقافة"  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  "منظمة  لـ 

)اليونسكو(.
وقالت وكالة األنباء التونسية أن توقيع ملف التسجيل، 
اليونسكو  مبقر   ،2019 مارس   28 الخميس  صباح  تم 
سفري  وهم  املغاربية  الدول  ممثيل  قبل  من  بباريس، 
تونس لدى اليونسكو، غازي الغرايري، وسفري الجزائر يف 
باريس واليونسكو، عبد القادر مسدوع، وسفرية املغرب 
لدى اليونسكو، زهور علوي واملسؤول عن أعامل الوفد 
الحاج،  أوالد  البشري  محمد  اليونسكو،  لدى  املوريتاين 

وذلك قبل تسليمه إىل أمانة اتفاقية 2003.

فعاليات  ضمن  املقام  املعرض،  تلج  وأنت  تطالعك 
مبيدلت،  الصغرى  املقاوالت  ألصحاب  الجهوي  امللتقى 
القروض  لدعم  السادس  محمد  مركز  نظمه  الذي 
شابة   ،2019 مارس  شهر  نهاية  التضامنية  الصغرى 
ولباسها  البشوش  بوجهها  األنظار  إليها  تلفت  ثالثينية، 
فنية  وتحف  منتوجات  جانبها  وإىل  األنيق،  األمازيغي 

رائعة أبدعتها أنامل يدها.
تنحدر  التي  ربيعا،   31 ال  ذات  أبالل،  حليمة  ومتثل 
ملقاولة  منوذجا  ميدلت(،  )إقليم  الريش  مدينة  من 
شابة نجحت من اليشء يف إنشاء مقاولة تعنى بتحويل 
النفايات وبقايا األشجار امليتة ومخلفات بعض الفواكه 
إىل منتوجات غاية يف الروعة وتحف فنية فريدة ترس 

الناظرين.
واملتنوعة  الغنية  وإبداعاتها  حليمة  منتوجات  والقت 
إقباال وتوافدا كثيفا من قبل زوار امللتقى، الذين حجوا 
بكثافة الكتشاف جاملية وإبداعات أنامل يد أزيد من 
املنتمني إلقليم  التقليديات  والصانعات  الصناع  51 من 
تافياللت،   - درعة  جهة  من  مختلفة  ومناطق  ميدلت 
الذي يأيت يف سياق  امللتقى  املشاركني يف فعاليات هذا 

دعم تسويق منتوجات املقاولني الصغار.
وتتسم املنتوجات التي تعرضها حليمة، يف حلة بهية ويف 
قالب منمق، من أطباق وأواين منزلية وكؤوس وصحون 
منقطع  وإبداع  بأصالة  يدوية  وحقائب  ومالعق 
التقليدية  الصانعة  هذه  ومتيز  حرفية  عن  ينم  النظري 
اإلكراهات  تجاوز  من  ومتكنت  بحظوظها  آمنت  التي 
مرشوعها  لتطوير  اعرتضتها،  التي  العديدة  والصعاب 

وجعله قائم الذات.
وقالت حليمة أبالل، يف ترصيح صحايف، »كنت شغوفة 
باالبتكار واإلبداع، وكانت تحدوين  منذ نعومة أظافري 

حليمة أبالل.. صانعة تقليدية تحّول البقايا إلى تحف فنية فريدة

حليمة أبالل تعرض منتوجاتها
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بطاقة   حول   الجائزة   الوطنية   ألمهر   الصناع
اإلطار العام : 

·اسرتاتيجية تنمية الصناعة التقليدية ، خاصة املحور 
املتعلق بتجديد العرض.

·تنفيذ مقتضيات املرسوم رقم 02-09-192 الصادر 
يف 24 شعبان 1432 26 يوليو 2011

ألمهر  الوطنية  الجائزة  وتنظيم  بإحداث  املتعلق 
الصناع.

أصناف الجوائز وقيمتها: 
الجائزة الوطنية للتفوق : مئة ألف درهم

 ) 000 100. درههم(؛
الجائزة الوطنية للتميز : ستون ألف درهم

 ) 000 60. درهم (؛
الجائزة الوطنية التشجيعية: أربعون ألف درهم 

000) 40. درهم(؛
الجائزة التكرميية: خمسون ألف درهم

 000) 50. درهم.(
الفروع املعنية: 

 فرع الديكور ؛
 فرع األثاث ؛

 فرع املجوهرات؛

  فرع األلبسة واإلكسسوارات.
الفئة املستهدفة: 

الصانعات والصناع التقليديون عىل املستوى الوطني.
األهداف: 

  تشجيع الصناع التقليديني بتبني بعد التجديد 
واإلبداع خالل مزاولتهم ألنشطتهم.

  تثمني املنتوج وتحسني  الجودة.
  تنويع العرض واالستجابة ملتطلبات السوق.

مراحل تنظيم الجائزة 
يف  الراغبني  الصناع  طرف  من  املنتوجات  وضع 
باملديريات  الفروع،  حسب  الجائزة،  يف  املشاركة 

الجهوية واإلقليمية للوزارة.
الجهوية  باملديريات  األويل  االنتقال  مرحلة 
من   واملكونة   الوطنية  التحكيم   لجنة   من طرف 
معلمني  وصناع  معامريني  ومهندسني  مصممني 

وباحثني يف مجال الصناعة التقليدية،
من  املنتوجات  أحسن  الختيار  النهائية  املرحلة 

طرف لجنة التحكيم الوطنية،
عىل  الجوائز  وتوزيع  الختامي  الحفل  تنظيم 

الفائزين.

يسبق ألحد  مل  أشياء جديدة  ابتكار  يف  دامئا  الرغبة 
القيام بها«، مضيفة أن فكرة تدوير النفايات وبقايا 
منذ  تراودين  بدأت  منتوجات  إىل  وتحويلها  األشجار 

نحو 3 سنوات ووجدت فيها ضالتي«.
وتابعت حليمة، التي تشغل معها حوايل 20 شخصا 
ضمنهم أفراد من عائلتها، »قبل أن أشتعل يف مجال 
تدوير النفايات، كانت يل تجربة يف ميادين الفصالة 
وصناعة  والثوب  الزجاج  عىل  والصباغة  والخياطة 
ديكورات من الزجاج، لكن بعد ولوجي مجال صناعة 
وعدا  قطعت  النفايات  بقايا  من  فريدة  منتوجات 
عىل نفيس بأن استمر يف هذا املجال يك أثبت نفيس 

وقدرايت، وأسهم يف الحفاظ عىل البيئة«.
أيضا  تشمل  التي  منتجاتها،  أن  إىل  وأشارت 
الشمع  من  وديكورات  البيوت  لتزيني  إكسسوارات 
بجميع  وتباع  تسوق  املجوهرات،  لوضع  وحقائب 
رأسها  مسقط  فقط  وليس  املغرب  وجهات  مناطق 
مدينة الريش، وتحظى كذلك باهتامم أفراد الجالية 
عىل  املتوافدين  والسياح  بالخارج  املقيمة  املغربية 

املغرب.
شاركت  التي  التقليدية،  الصانعة  لهذه  وبالنسبة 
وطنية  معارض  عدة  يف  األخرية  السنوات  خالل 
الجهوي  امللتقى  فإن  التقليدية،  للصناعة  هامة 
ألصحاب املقاوالت الصغرى يشكل مناسبة للتعريف 
مبنتوجاتها ودعم تسويقها داخل وخارج أرض الوطن، 
وتبادل األفكار والتجارب مع باقي الصناع التقليديني 

املشاركني.
وخلصت حليمة أبالل إىل أن الصانعات التقليديات 
مختلف  يف  عالية  ومهنية  كفاءة  أثبنت  املغربيات 
مجاالت اإلبداع واالبتكار من فصالة وخياطة وطرز 
رضورة  عىل  مشددة  وغريها،  وسرياميك  ونحت 
جديدة  أشياء  وابتكار  مشاريعهن  لتطوير  دعمهن 

تنال استحسان الجميع. )و.م.ع(

الجائزة الوطنية ألمهر الصناع
التقليدية  الصناعة  تنمية  برامج  تنفيذ  إطار  يف 

الوطنية  الجائزة  بتنظيم  الوزارة سنويا  تقوم 
عىل  الصناع  تشجيع  بهدف  الصناع  ألمهر 

منتوجنا  لتثمني  واالبتكار  التجديد 
كام  عموما.  الحريف  والعمل  الوطني 
لتكريم  مناسبة  الجائزة  هذه  تشكل 

األشخاص الذين ساهموا بشكل متميز يف 
تطوير الصناعة التقليدية الوطنية.

كام تهدف هذه الجائزة إىل إبراز الطابع الرتايث والهويايت 
لحرف الصناعة التقليدية وتعزيز صورتها ومكانتها لدى 

املستهلك من خالل تنويع عرض منتجات حرفية تعكس 
عمل ذلك الحريف باعتباره فنان مبدعا.

لهذه  دورات  عدة  الوزارة  نظمت  وقد 
الجوائز  تسليم  خاللها  من  تم  الجائزة، 
بفضل  التميز  استطاعوا  الذين  للصناع 
بإبداعاتهم  لهم  اعرتافا  الحرفية  مهاراتهم 
وتحفيزا لهم عىل االستمرار يف تطوير 
الصناع  وتشجيع  الحريف  منتوجهم 

عموما عىل اإلبداع واالبتكار.

فاجأت اإلسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة النجم 
يف  الحضور  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  العاملي 
حفل جائزة »غلوب سوكر« ألفضل العب يف العامل 
يف   ،2019 يناير   3 مساء  أقيم  الذي   ،2018 لعام 
مدينة »الجمرية« عىل هامش مؤمتر ديب الريايض 

الدويل، بربوزها بالقفطان املغريب األنيق.
الكروي  الحفل  فهذا  األضواء  جورجينا،  ورسقت 
بينام  املغريب  القفطان  ارتدائها  بفضل  العاملي، 
كانت ترافق زوجها رونالدو وابنه رونالدو جونيور. 
وهو اعترب تكريم للزي املغريب األصيل وعىل رأسه 
نجم  زوجة  اخرتته  الذي  األنيق  املغريب  القفطان 
الكرة العاملي للربوز به يف حفل عاملي حرضته مآت 
عرشات  فعالياته  ونقلت  العاملية  اإلعالم  وسائل 

القنوات الفضائية مبارشة.
املوضة  مجال  يف  املختص  »غالية«،  موقع  قال  و 

عريب،  زي  ارتداء  ارتأت  جورجينا  إن  والجامل، 
يف  القاطنات  املغربيات  املصمامت  إحدى  لتقرتح 
إىل  بنيحيى،  املغريب، وتدعى صوفيا  القفطان  ديب 
مجال  يف  املختصة  رشا،  املغربية  مواطنتها  جانب 
األزياء  عارضة  عليه  وافقت  ما  وهو  التجميل، 

اإلسبانية وزوجة رونالدو.
اللقاء جاء بعد  وحسب موقع »غالية«، فإن هذا 
املغربية  التجميل  خبرية  بعمل  جورجينا  إعجاب 
زوجة  أن  مربزة  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب 
التعامل  وأسعدها  جدا،  متواضعة  العاملي  النجم 

معها.
يذكر أن رونالدو من املعجبني باملغرب، وله عدة 
مؤخرا  افتتح  حيث  مراكش،  مدينة  يف  استثامرت 
عليها  يرتدد  التي  الحمراء  املدينة  يف  فخام  فندقا 

بكرثة لقضاء أوقات راحته وإدارة إعامله.

زوجة رونالدو تبرز بالقفطان المغربي 
في حفل »غلوب سوكر«

جورجينا رودريجيز
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الخاص  االحتفاء  عىل  العاملية،  الصحافة  ومعها  الربيطانية،  الصحافة  ركزت 
الذي خصت به فتيات دار آسني إليواء الفتيات القرويات بإقليم الحوز، دوق 
"ساسكس" األمري هاري وعقيلته دوقة "ساسكس" األمرية ميغان ماركل وذلك 

عىل طريقة الضيافة املغربية األصيلة.
الدوقة ميغان ماركل، وزوجها  الدولية صور  اإلعالم   وتناقلت كربيات وسائل 

بالحناء،  بنقشها  الدار قامت  فتاة من نفس  األمري هاري، وهي متد يدها إىل 
متاشيا مع التقاليد املغربية التي تقيض بتزيني يدي املرأة الحامل بالحناء من 

أجل جلب السعادة لجنينها، ما أسعد دوقة ودوق ساسكس.
وكان األمريان زارا املغرب، ملدة ثالثة أيام نهاية شهر فرباير 2019، واستقبال من 

طرف ويل العهد األمري موالي الحسن.

نقش الحناء المغربي..
على يد دوقة »ساسكس« ميغان زوجة األمير هاري

  نقش مغريب عىل يد أمرية بريطانية

عناية خاصة من األمير بالصناع التقليديين




