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 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
الدورة  السادسة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية .. 



آخر أجل للرتشيح املكان التاريخ املعارض
27 دجنرب 2019 الدار البيضاء / املغرب معرض ماروكوطيل 11 - 14 مارس 2020

27 دجنرب 2019 إيطاليا  / ميالنو 21 - 26 أبريل 2020 صالون األثاث 

27 دجنرب 2019 طوكيو / اليابان 3 - 5 يونيو 2020 معرض فن العيش الداخلي طوكيو

27 دجنرب 2019 أطلنطا / الواليات املتحدة األمريكية 14 - 20 يوليوز 2020 معرض أطالنطا للهدايا و فن العيش

27 دجنرب 2019 الس فيكاس / الواليات املتحدة األمريكية 26 - 30 يوليوز 2020 معرض الس فيغاس ماركيت

13 مارس 2020 نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية 8 - 12 غشت 2020 معرض نيويورك ناو

13 مارس 2020 باريس / فرنسا 4 - 8 شتنرب 2020 معرض ميزون إي أوبجي

30 مارس 2020 دبي / اإلمارات العربية املتحدة 15 - 17 شتنرب 2020 معرض إندكس دبي

27 دجنرب 2019 نورت كارولينا / الواليات املتحدة األمريكية 17 - 21 أكتوبر 2020 معرض هاي بوينت ماركيت

27 مايو 2020 طوكيو / اليابان 18 - 20 نونرب 2020 معرض فن العيش الداخلي

30 مارس 2020 الدار البيضاء / املغرب 25 - 29 نونرب 2020 املعرض الدولي للبناء

10 أكتوبر 2019 املنامة / البحرين 23 - 31 يناير 2020 معرض الربيع للبحرين

27 دجنرب 2019 باريس / فرنسا 30 أبريل - 11 ماي 2020 معرض باريس

27 دجنرب 2019 لشبونة / الربتغال 27 يونيو - 5 يوليوز 2020 املعرض الدولي للصناعة التقليدية بلشبونة

30 مارس 2020 ميالنو / إيطاليا 28 نونرب - 6 دجنرب 2020 معرض ميالنو للصناعة التقليدية

27 دجنرب 2019 الدار البيضاء / املغرب خالل شهر رمضان معرض رمضان
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�إفتتاحية

تنظي��م  �ش��هدت  ق��د   2019 �ش��نة  كان��ت  اإذا 

موؤ�ش�شــة »دار ال�شانع« لـ 63 ن�شاطا، موزعة على 

الم�شتوى الوطني، ف�شال عن الأن�شطة المنظمة على 

الم�شتوى الدولي، تمثلت في 9 معار�ض مهنية، و6 

معار�ــض تجارية وخم�شة اأ�شابيع لل�شناعة التقليدية 

اإ�شافــة اإلى 13 م�شاركــة موؤ�ش�شاتية، ما مكن »دار 

ال�شانــع« من ا�شتهداف 17 دولة، فاإن خطة العمل 

بر�شم �شنة 2020، تتوخى تنظيم 19 معر�شاً مهنيا 

دوليــاً، و9 معار�ض تجاريــة، و6 اأ�شابيع لل�شناعة 

التقليديــة، بالإ�شافة اإلى معر�ــض للحرف ببيكين، 

ف�شال عن العديــد من الم�شاركات الموؤ�ش�شاتية في 

بع�ض المعار�ض الهامة.

اأمــا علــى الم�شتــوى الوطنــي، فقــد برمجت 

الموؤ�ش�شة بر�شم نف�ض ال�شنة، تنظيم الأ�شبوع 

الوطنــي لل�شناعة التقليديــة، و3 معار�ض 

مهنية، والعديد من المعار�ض التجارية، بما 

في ذلــك المعار�ض الجهوية التــي �شتنظم ب�شراكة 

مع الغرف المهنية.

في هذا الإطار، وتنزيال لهذه الخطة، تم يوم الثنين 

13 يناير 2020، اإعطاء انطالقة الدورة ال�شاد�شة 
لالأ�شبــوع الوطنــي لل�شناعــة التقليديــة الذي نظم 

تحت الرعايــة ال�شاميــة ل�شاحب الجاللــة الملك 

محمــد ال�شاد�ــض وذلك فــي الفترة الممتــدة بين 

اإلــى 26 من نف�ض ال�شهــر، ب�شاحة باب جديد   12
بمراك�ض.

وقــد �شعت هــذه التظاهــرة المنظمة بمبــادرة من 

وزارة ال�شياحــة وال�شناعة التقليدية والنقل الجوي 

والقت�شاد الجتماعي ب�شراكة مع دار ال�شانع، اإلى 

اإر�شــاء عالمة تجاريــة لل�شناعة التقليديــة المغربية 

وجعل هذا المعر�ض ف�شــاء رئي�شيا للتقاء ال�شناع 

التقليدييــن الذيــن يرغبــون فــي تثميــن اإبداعاتهم 

والطــالع على التجاهات ال�شائــدة في المجال، 

واإيجاد منافــذ جديدة للبيع وت�شويق المنتجات مع 

تثمين مداخيل ال�شناع والرفع منها.

وقــد تميــزت دورة هــذه ال�شنــة بمقاربــة جديدة 

ان�شبت على توزيع مو�شوعاتي جديد لع�شر حرف 

تقليدية، مع م�شاركة األف ومائتي عار�ض من �شناع 

تقليدييــن فــرادى، وتعاونيات ومقــاولت، تمثل 

الجهات الثني ع�شر للمملكة، وذلك �شمن ف�شاء 

عر�ض بلغت م�شاحته 50 األف متر مربع.

كمــا عرفــت هــذه الــدورة اإعــداد رواق خ�ش�ض 

لمحور الحفاظ على الحرف المهددة بالنقرا�ض.

كمــا تميزت الــدورة ال�شاد�شة اأي�شــا، بتمديد مدة 

المعر�ــض مــن اأ�شبــوع اإلــى اأ�شبوعيــن، ف�شال عن 

م�شاركة عدد من البلدان ال�شديقة ك�شيوف �شرف، 

وهــي تون�ــض وموريتانيــا وال�شيلــي واإندوني�شيــا 

والهند.

وبالموازاة مــع المعر�ض، �شهــد الأ�شبوع الوطني 

لل�شناعة التقليدية اإقامة كرنفالين انطلقا من مجمع 

ال�شناعــة التقليدية باتجاه �شاحة باب الجديد اإيذانا 

بانطالق التظاهرة.

وتجدر الإ�شــارة اإلــى اأن المنظمين وفــروا خدمة 

نقــل مجانية، اإ�شافــة اإلى تنظيم نــدوات ودورات 

تكوينيــة لفائــدة ال�شنــاع التقليدييــن، ناهيك عن 

ف�شاء لالأطفال وقرعة يوميــة للفوز بجوائز رمزية، 

واأن�شطة اأخرى متنوعة، مما �شاهم في تقاطر حوالي 

الفعالية. زائر على هذه  األف   500

وقــد �شهــد حفــل افتتــاح المعر�ــض، اإ�شافــة اإلى 

ال�شيــدة الوزيــرة وال�شيــد مدير عــام دار ال�شانع، 

ح�شــور والي جهة مراك�ــض اآ�شفي وعمــال اأقاليم 

الجهة، وكذا رئي�ــض مجل�ض الجهة، وعمدة مدينة 

مراك�ــض، وروؤ�شاء جماعــات، وبرلمانيين، اإ�شافة 

اإلى �شخ�شيــات من ال�شلــك الدبلوما�شي المعتمد 

بالمغرب.

�لدورة �ل�ساد�سة للأ�سبوع �لوطني لل�سناعة �لتقليدية ت�ستقطب �أكثر من 500 �ألف ز�ئر 

فر�سة لإر�ساء علمة تجارية لل�سناعة �لتقليدية �لمغربية
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في كلمة �لفتتاح:

 �ل�سبوع �لوطني  �أ�سبح موعد� �سنويا للحتفال ب�سانعي �أبهى و�أرقى �لتحف

من 300 �ألف ز�ئر في �لدورة �لخام�سة �إلى 500 �ألف في �لدورة �ل�ساد�سة

م�ساركة و�زنة لدول �سقيقة و�سديقة

�إفتتاح

اأعطــت ال�شيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة ال�شياحة وال�شناعــة التقليدية والنقل الجوي والقت�شاد 

الجتماعي يوم 13 يناير الما�شي انطالقة الدورة ال�شاد�شة لالأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية التي 

انعقدت بمراك�ض في الفترة الممتدة بين 12 و26 من نف�ض ال�شهر.

وبهذه المنا�شبة، األقت ال�شيدة الوزيرة الكلمة التالية خالل حفل الفتتاح:
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�إفتتاح
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ت�سريحات على هام�ش حفل �لفتتاح

محمد خالد �لعلمي: 

�لأ�سبوع �لوطني قيمة م�سافة ت�ساهم 

في �لرفع من �لإنتاجية

عبد �هلل عدناني: 

�لأ�سبوع �لوطني من�سة للتو��سل �لمبا�سر 

بين �لحرفيين و�لجمهور

�سيد�تي �ل�سكاف: 

�لأ�سبوع �لوطني موعد �سنوي للحتفاء 

بن�ساء ورجال �لقطاع

مــن جانبه �شلط ال�شيد محمد خالد العلمي، 

رئي�ض فيدرالية مقاولت ال�شناعة التقليدية 

ال�شوء على نجاح الدورات ال�شابقة بالنظر 

اإلــى الجهــود المبذولــة، والهتمــام الذي 

حظيت بــه هذه الفعالية مــن طرف مختلف 

والموؤ�ش�شاتييــن،  الحكومييــن،  الفاعليــن 

والمنتخبين، والمجتمع المدني، ف�شال عن 

الحرفيين اأنف�شهم.

واعتبــر ال�شيد العلمي اأن الأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية ي�شكل قيمة م�شافة 

ت�شاهــم في الرفع من الإنتاجية، وتطوير الم�شتوى القت�شادي للعاملين في قطاع 

ال�شناعة التقليدية.

وبعــد اأن اأ�شــار اإلى اأهميــة ا�شتراتيجيــة تطوير قطــاع ال�شناعة التقليديــة للفترة 

الممتدة بيــن 2021 و2030، اعتبر ال�شيد العلمي اأن الأ�شبوع الوطني امتداد 

للم�شــار الإيجابي الذي اأطلقتــه الوزارة الو�شية على القطــاع، لكن دون اإغفال 

بع�ض العقبات التي تعتر�ض مجال تكوين الحرفيين على الخ�شو�ض.

مــن جهته اأكــد مديــر عــام دار ال�شانع، 

ال�شيــد عبــد اهلل عدنانــي، فــي ت�شريــح 

�شحفي بهذه المنا�شبــة، على اأن الدورة 

ال�شاد�شــة لالأ�شبــوع الوطنــي لل�شناعــة 

التقليديــة التي اأعطيــت انطالقتها ر�شميا 

بف�شاء �شاحة بــاب الجديد بمراك�ض يوم 

ا�شتقبال 500  رهان  ك�شبت  يناير،   13
األف زائر.

واأو�شــح ال�شيــد عدنانــي خــالل نف�ض 

الت�شريــح، اأن هذه التظاهــرة التي نظمت تحت الرعايــة ال�شامية ل�شاحب 

الجاللة الملــك محمد ال�شاد�ض ن�شره اهلل، تميــزت ببرمجة غنية ومفيدة، 

حيث تخللتها دورات تكوينية لفائدة الحرفيين الذين مثلوا الجهات الثني 

ع�شــر، وتمحورت حول التمكن من تقنيات البيع واأ�شاليب ال�شتك�شاف 

وت�شويق منتوجات ال�شناعة التقليدية.

ولم يفت ال�شيد عدناني بهذه المنا�شبة، الإ�شارة اإلى التحديات التي يواجهها 

الحرفيون، ل�شيما على م�شتوى ت�شويق منتجات ال�شناعة التقليدية، موؤكدا 

على اأن هذا المعر�ض الذي تحول اإلى موعد �شنوي، تنظمه وزارة ال�شياحة 

وال�شناعــة التقليدية والنقل الجوي والقت�شاد الجتماعي، ي�شعى لمعالجة 

هــذه الم�شكلة، باعتباره من�شــة للتوا�شل المبا�شر مــع الجمهور، ولتبادل 

المعارف والخبرات بين الحرفيين من جميع جهات المملكة.

اأمــا ال�شيــد �شيداتي ال�شــكاف رئي�ض 

جامعة غرف ال�شناعــة التقليدية، فقد 

اأكــد على اأن هــذه التظاهرة اأ�شبحت 

تمثــل ف�شــاء مفتوحا وموعــدا �شنويا 

لالحتفــاء بن�شــاء ورجــال ال�شناعــة 

التقليدية، وتثمين مهاراتهم، وت�شليط 

ال�شوء علــى موؤهالتهم وخبراتهم في 

تقديــم منتــوج ع�شــري يتما�شــى مع 

اأذواق الم�شتهلكيــن دون الم�شا�ــض 

بطابعه التقليدي الأ�شيل.

واأبــرز ال�شيد ال�شكاف اأي�شا اأن �شيا�شة تنظيم المعار�ض اأ�شحت فر�شة لت�شويق 

وترويج منتوجات ال�شناعة التقليدية، وتثمين اإبداعات الحرفيين، وخلق اأجواء 

تناف�شية لتجديد اأ�شاليب القطاع، عالوة على تج�شيد التعددية الثقافية التي تميز 

الهوية المغربية. 

واعتبر ال�شيــد ال�شكاف اأي�شــا، اأن المقاربة القت�شاديــة ت�شكل -دون �شك- 

الهدف الرئي�شي لتنظيم الأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية، من اأجل الرفع من 

الإنتاجية ودعم مبيعات الحرفيين، وت�شليط ال�شوء في الوقت نف�شه على جودة 

منتوجاتهم وعلى مهاراتهم.

ال�شياحة وال�شناعة  اأكدت وزيرة 

الجــوي  والنقــل  التقليديــة 

ال�شيدة  الجتماعــي،  والقت�شاد 

نادية فتاح العلــوي، على هام�ض 

افتتــاح هــذه الفعاليــة الوطنيــة، 

اأن ال�شناعــة التقليديــة تعــد مــن 

القت�شاديــة  القطاعــات  بيــن 

والجتماعيــة الأكثــر اأهميــة في 

القت�شــاد الوطنــي، حيــث اإنهــا 

مكنــت مــن خلــق قيمــة م�شافة 

وفر�ض �شغل يبلغ مجموعها مليون و130 األف من�شب في القطاع، برقم معامالت 

يتجاوز 73 مليار درهم �شنويا.

وقالت ال�شيــدة الوزيرة اأي�شا، اإن الأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية اأ�شبح موعدا 

يجمع كافة ربوع المغرب لالحتفاء بالحرفيين الموهوبين، الذين ي�شتوحون اأ�شكال 

واألــوان اأعمالهم من اأعمــاق التقاليد والعادات التي تتميــز بها كل جهة من جهات 

المملكة.

كما اأكــدت ال�شيدة الوزيرة علــى الح�شور الالفت والمهم للن�شــاء خالل الدورة 

ال�شابقــة من التظاهــرة، التي بلغ عدد الزوار خاللهــا 300 األف �شخ�ض، وعرفت 

ح�شور 670 �شانعة تقليدية، اأي ما يمثل ن�شف الم�شاركين في المعر�ض، ما يوؤكد 

التج�شيد القوي لمقاربة النوع.

واإلــى ذلــك، توقفت ال�شيــدة الوزيرة عند برنامــج دورة هذه ال�شنــة الذي ت�شمن 

ور�شــات تكوينيــة مخ�ش�شة لل�شنــاع التقليديين حــول الت�شويق وتقنيــات البيع، 

واإجــراءات الجمارك المتعلقــة بالت�شدير، وكــذا التربية الماليــة ب�شراكة مع بنك 

المغرب.

نادية فتاح �لعلوي: 

�لأ�سبوع �لوطني موعد 

للحتفاء بالحرفيين �لموهوبين

�إفتتاح



العدد 05 -أبريل 82020

تميزت الدورة ال�شاد�شــة لفعاليات الأ�شبوع 

الوطني لل�شناعة التقليديــة، بتنظيم كرنفالين 

بهيجين احتفى بال�شناع التقليديين.

وات�شــم هــذان الكرنفــالن بتنظيــم موكــب 

ا�شتعرا�شــي دعــا �شاكنــة المدينــة الحمراء 

وال�شيــاح اإلــى اكت�شــاف الأروقــة المهيئــة 

في هــذا المعر�ض، فــي جو تخللتــه عرو�ض 

مو�شيقية ورق�شات واأزياء تنكرية.

وهكذا، اختار القائمون على المعر�ض تنظيم 

موكبين ا�شتعرا�شييــن، انطلقا من �شاحة باب 

الجديــد علــى التوالي يومــي 11 و17 يناير 

المن�شــرم، احتفاء بهذا الحــدث الذي �شعى 

اإلــى لفــت النتباه اإلــى اأهمية �شــون التراث 

التقليــدي المغربــي واإ�شعاع مدينــة مراك�ض 

التــي اختيــرت كمقــر دائــم لحت�شــان هذا 

المعر�ض �شنويا.

وقــد �شارك في هذه المواكــب حوالي 100 

�شخ�ــض، ارتــدوا خاللــه اأزياء واأقنعــة، كما 

�شاحبتــه اأن�شطــة ترفيهيــة وفنــون ال�شــارع 

ومجموعــات مو�شيقيــة، مع توزيــع ن�شرات 

اإعالنية حول المعر�ض.

كرنفالن بهيجان بالمدينة �لحمر�ء �حتفاء بال�سناعة �لتقليدية

�فتتاح
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يعتـر الفخـار اأكثـر مـن مجـرد حرفـة، اإنـه فـن عيـ�ض بحـد 

ذاتـه تـــم تر�شـيخه منـذ قـــرون كتقليـــد مغربـي خالـ�ض، 

حيــث يعتبــر المغرب من اأهــم منتجي الخزف فــي العالم 

خ�شو�شاً بعدما اأثبتت الدرا�شات العلمية موؤخرا ما لالأواني 

الطينيــة مــن فوائــد �شحية كبيــرة، كمــا اأن فــن الديكور 

المنزلي والمكتبي مــا يزال يهتم بالخزف الفني في الكثير 

من تفا�شيله.

وتعود �شناعة الفخار في المغــرب اإلى قرون غابرة احتك 

فيها بح�شارات مختلفة اأهمهــا الفينيقيون والرومان. كما 

ك�شفــت بع�ض الحفريات والماآثــر المتواجدة بمدن عتيقة 

مثــل وليلي و�شالة ولوكو�ض، عن نمــاذج واأ�شكال عريقة 

من هذه ال�شناعات تعك�ض عبقرية ال�شانع المغربي في هذا 

المجال عبر مختلف الحقب والأزمنة.

وينق�شم الخزف المغربي اإلى نوعين:

-الخــزف القروي، وينتج الأوانــي الطينية الم�شتعملة في 

الحيــاة اليومية الب�شيطة بالباديــة، كالموقد والقدر، والتي 

تتميــز باحتفاظها في الغالب باللــون البني الأ�شلي للطين، 

مع بع�ض الزخارف والنقو�ض الب�شيطة اأحيانا.                      

- الخــزف الح�شــري، الــذي ي�شايــر حيــاة الحوا�شــر 

الناعمة، ويغلب عليه الطابع الفني �شواء في اأواني المطبخ 

)الطاجين والق�شرية والطنجية مثاًل(، اأو فيما يتعلق بتزيين 

المنــزل )المزهريات والمباخر و�شحــون التزيين(، واأهم 

المــدن التي ا�شتهرت بــه اآ�شفي وفا�ض و�شــال، مع وجود 

مناطق اأخرى كمراك�ض وتطوان.

وقــد ازدهــرت هــذه الحرفة فــي المغــرب لتوفــره على 

تربــة طينيــة مميزة وغنيــة وم�شهــود لها عالميــاً بال�شالبة 

والمطاوعــة في نف�ــض الوقت، كمــا اأن ال�شانــع المغربي 

مت�شبث با�شتخدام الأدوات والأ�شاليب التقليدية للحفاظ 

على روح ال�شنعة.

وتعتمد ال�شناعة الخزفية على الطين كمادة اأولية اأ�شا�شية، 

تمر بعــدة مراحل �شاقــة وتتطلب الوقــت والخبرة، فبعد 

تنقية الطيــن من الأحجــار والمواد العالقة بــه، يو�شع في 

�شهاريــج مائيــة لمدة طويلة، ثــم يعر�ض لأ�شعــة ال�شم�ض 

حتــى يجف وهــي عملية ت�شتغرق 24 �شاعــة في الف�شول 

غير الممطرة.        

بعدهــا يتم عجنه وتطويعه على لولــب خا�ض يقوم ال�شانع 

باإدارتــه بوا�شطــة القدميــن، فيمــا ي�شــكل العجيــن بيديه 

م�شتعينــاً بالمــاء، وتو�شع الأوانــي مرة ثانية تحــت اأ�شعة 

ال�شم�ض لتجف، ثم تُدخل اإلــى اأفران بدرجة حرارة عالية 

)بين 900 و1200 درجــة(، لي�شل ال�شانع اإلى المرحلة 

الأخيرة الخا�شة بالزخرفــة، وهي من تخ�ش�ض »الَزّواق« 

الــذي يتفنن في تزيينهــا وتجميلها باآيــات قراآنية واأ�شكال 

قديمــة تم تطويرهــا )التبرع، والن�شــي، وقاطع ومقطوع، 

والرايــة، والتقيو�شــات، والمطي�شــة(، وكــذا ر�شومــات 

جديدة ت�شتعمل ب�شكل ل يفقدها هويتها.

وهناك اأي�شــاً ما ي�شمى بـ »التزديــج«، وهو طالء ت�شتخدم 

فيه األوان ي�شنعها الخزفي بنف�شه با�شتعمال بع�ض الأكا�شيد 

التي يخلطها باأك�شيد الر�شا�ض الذي يثبت الألوان ويعطيها 

بريقــاً. فاأك�شيــد الحديد مثاًل يعطي اللــون البني، واأك�شيد 

النحا�ــض يعطي اللون الأخ�شــر، واأك�شيد الكوبالت يعطي 

اللون الأزرق، والمرور بالفرن يزيدها بريقاً وجماًل.                   

ونظــراً لأن �شناعة الخزف �شاقــة وتتطلب الكثير من 

ال�شبــر، فال يعمل بها فــي الغالب اإل مــن يحبها، وهذا 

ال�شغف هو �شبب تناقلها عبر الأجيال.

ورغــم احتفاظهــا باأ�شالتهــا، ا�شتفــادت �شناعــة الخزف 

فــي المغرب مــن كل ما هو جديد خ�شو�شــاً على م�شتوى 

المــواد الم�شتعملة والأفران المتطــورة، ف�شال عن اعتماد 

زخــارف جديدة مبتكرة، كما تعتبر ال�شوق الأوروبية اأبرز 

زبائن المملكة.

وانطالقــا من كــون �شناعــة الفخــار، ت�شكل اإرثــا مغربيا 

متجذرا واأ�شيال يدل على غنى ثقافة المملكة، تكفي جولة 

بيــن مختلف الأروقة التي خ�ش�شت لهذا القطاع بمنا�شبة 

الدورة ال�شاد�شة من الأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية 

الــذي توا�شلت فعالياته اإلــى غاية 26 يناير المن�شرم 

بمراك�ش، ل�شتك�شاف مهارة ال�شناع التقليديين في 

هذا المجال والتي تناقلتها الأجيال ب�شكل جعل 

�شناعة الفخار ترتقي مرتقى عالميا.

وبالمنا�شبــة، فقــد اأكــد معلم الفخــار في ور�شــة »فخارة 

الأمــل«، ال�شيد اأحمد غلمي، اأن هــذه الحرفة ت�شكل اإرثا 

حقيقيا تركه اأجدادنا، م�شددا على اأهمية �شونها والهتمام 

بهــا، لأنهــا »فــن ل يعلــم كنهــه اإل معلمو الفخــار الذين 

يع�شقون هذه الحرفة وياأملون في ا�شتمرارها م�شتقبال«.

وعــن الإ�شكاليــات التــي يعي�شها هــذا القطــاع، اأكد هذا 

ال�شانــع التقليــدي، اأن ور�شات الفخار فــي المنطقة تجد 

�شعوبــات فــي التزود مــن الطيــن، باعتبــاره مــادة اأولية 

اأ�شحت نادرة في ظل ت�شاوؤل تواجدها في الأ�شواق.

مــن جهتــه، اأكــد رئي�ــض جمعيــة ال�شرقــاوي لل�شيراميــك 

التقليدي، ال�شيد عمر كريمي، اأن هذا المعر�ض �شكل منا�شبة 

فريــدة لتقديم المنتوجات المميزة لجهــة بني مالل خنيفرة، 

م�شيرا اإلى العقبات التي تحول دون تطور هذا القطاع.

واأبــرز ال�شيد كريمــي، المنحدر من مدينــة بجعد والذي 

ي�شــارك لل�شنــة الثانيــة فــي هــذا المعر�ــض، فــي ت�شريح 

مماثــل، اأن هــذه الم�شاكل تتمثــل في ا�شتخــدام الأفران 

التقليديــة لإنتاج الفخار وال�شيراميــك، وهناك اتجاه الآن 

نحــو تعوي�ض هذه الأفران باأخرى تعمــل عن طريق الطاقة 

الكهربائية.

مــن جانبه، نوه رئي�ض جمعية »فــن الفخارة وال�شيراميك« 

بخنيفرة، ال�شيد م�شطفى الحنبلي، بجهود المنظمين لهذا 

الحــدث الذي �شكل موعدا وطنيــا ل�شتعرا�ض منتوجات 

ال�شناعــة التقليديــة واإتاحــة الفر�شــة للحرفييــن لتقديــم 

اأعمالهم كل ح�شب موقعه.

�لخزف �لمغربي… �أ�سالة وتطور

�أروقة �لعر�ش
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نطـاق  ا�شـتخدم علـى  تقليـدي مزدهـر  فـن  تعترب احللي واملجوهـرات 

وا�شـع يف املغـرب منـذ عـدة قـرون، وهـي الزينـة املف�شلـة لـدى الن�شاء 

املغربيات، حيث تلعـب دورا مهمـا يف حياتهـن الجتماعيـة. فهـي اأ�شا�شـية 

يف املنا�شـبات كالـزواج حيـث تعتبـر تكملـة للبـا�ض التقليـدي ولهـا قيمـة 

�شبه قد�شـية. كما اأن ارتداءهـا تفر�شه الأعـراف.

يف هذا ال�شياق، يجمع املهتمون على اأن فن احللي يف املغرب قد ظهر مع 

الزينة  واأدوات  احللي  اأوىل  اكت�شفت  وقد  الأعلى،  احلجري  الع�رص  بداية 

باحل�شارة  عليه  ي�شطلح  ما  اأو  املذكور،  للع�رص  تعود  مواقع  بعدة  باملغرب 

ال�شلطان  ودار  )بركان(،  »تافوغالت«  مبغارة  وحتديدا  الإيبريوموري�شية، 

عمار  ن  واإيفري  �شليمان(،  )�شيدي  البارود  واإفري  )الرباط(،  واملنا�رصة 

)النا�شور(. 

اللون  ذات  املغرة  مثل  ملونة  موادا  جند  الأثرية،  اللقى  هذه  بني  ومن 

الأحمر والأ�شفر واأ�شدافا بحرية مثقوبة وقالدات حجرية وعْظمية.

اأهم احلرف  بني  من  تعترب  املغرب  احللي يف  فاإن �شناعة   وعموما، 

جوهرها  على  حافظت  حرفة  باعتبارها  التقليدية،  وال�شناعات 

وعلى ا�شتمرارها، وعلى توارثها جيال بعد جيل، كما اأنها عرفت تطويرا 

كان  بحيث  الأولية،  موادها  ويف  �شناعتها،  واأدوات  تقنيات  يف  وجتديدا 

اليوم  يجعلها  ب�شكل  اخلا�ض،  اإبداعه  من  عليها  ي�شفي  يتوارثها  جيل  كل 

حتتل مكانة اأ�شا�شية يف خمتلف املدن ومناطق املغرب القروية واحل�رصية، من 

�شماله اإىل جنوبه ومن غربه اإىل �رصقه.

موازاة مع ذلك، يتوفر املغرب على �شبكة وا�شعة من املتاحف تكاد تغطي 

معظم املدن املغربية العتيقة، يف الرباط وفا�ض وتطوان ومراك�ض وال�شويرة 

هذه  واأهمية  وغريها.  ومكنا�ض،  واآ�شفي  وطنجة  والعيون  و�شف�شاون 

املتاحف تاأتي من كونها تعر�ض جمموعة من التحف القدمية التي تعك�ض مدى 

عراقة ح�شارة املغرب، ومدى تنوع تراثه وعاداته وتقاليده.

هذه  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  املغرب،  يف  احللي  عن  هنا  نتحدث  اإذ  ونحن 

ال�شبكة الوا�شعة من املتاحف املنت�رصة يف جمموعة من املدن املغربية، مبا حتتويه 

من ذخائر وحتف نفي�شة، حيث ت�شكل احللي اإحدى هذه التحف التي ت�شغل 

حيزا لفتا ، وخ�شو�شا يف »املتحف الوطني للحلي بالرباط« ال�شهري، وهو 

باعتبار  املغربية،  احللي  لعر�ض  فقط  املخ�ش�ض  املغرب  يف  الوحيد  املتحف 

انتمائها اإىل فرتات وحقب تاريخية خمتلفة.

�لحلي.. �سناعة تتو�رثها �لأجيال

�أروقة �لعر�ش
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ي�شـمــل الأثـــاث والديكـــور مجموعـــة مـــن 

المنتوجـــات المتنوعــة التـي تتــم �شناعتها من 

مـواد مختلفـة كالخ�شـب والمعـادن ..

وقـــد اأ�شبـــح فـن الأثـــاث والديكـــور مجال 

للبحـث عـن مـــواد جديـــدة، وتكنولوجيـات 

حديثة، وتركيبـــات مبتدعة لإيجـــاد ان�شـجام 

تـــام بيـن الأ�شالـــة والحداثـة، وبـيــن الإبـداع 

و�شــرورات ال�شتعمــال اليومــي، فهـــو فــن 

يتعامـــل بمهـارة مـع تطــور مختلف الميـولت 

والأذواق.

فــي هــذا ال�شيــاق، نجحــت �شناعــة الأثــاث 

والديكــور بالمغــرب فــي الحتفــاظ باأ�شالتها 

حيــث لم تتفرن�ــض كما حــدث لبع�ض الحرف 

الأخــرى، فمن يدخل بيوت �شــكان الحوا�شر 

الكبرى المنفتحة على اأ�شلوب العي�ض الغربي، 

يجدهــا مفرو�شة باأثاث تقليــدي، وي�شتوي في 

ذلك الأغنياء والفقراء؛ حيث يمكن لكل اأ�شرة 

مغربية، ح�شب اإمكانياتها، اأن تفر�ض بيتها على 

الطريقــة التقليدية، بــل يمكــن للم�شتهلك اأن 

يجد في نف�ــض الوقت، �شالونــات فخمة غالية 

الثمن، و�شالونــات رخي�شة ل تفقدها تكاليفها 

ا- قيمتها الجمالية.
ً
-المنخف�شة ن�شبي

والمثيــر لالنتبــاه اأن بع�ض الأجانــب المقيمين 

في المغرب يفر�شون بيوتهــم بالأثاث المغربي 

ال�شيل، بل منهم من يعترف علنا باأن 

الذوق المغربي في الأثاث والديكور 

يفوق حتى نظيره الفرن�شي ال�شهير. 

كما اأن هــذا الفن، يعتبر مــن التقاليد 

المغربية التــي ل تزال الأ�شر تتم�شك 

بها في بع�ــض المناطق، بحيث يكون 

مــن اأ�شا�شيات جهاز العرو�ض �شالون 
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ً
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ً
فنادق تحمل طابًعا غربي

�لأثاث و�لديكور.. 

تفاعل �ل�سانع مع �لطبيعة و�لمحيط

�أروقة �لعر�ش
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�لزربية.. تحفة فنية تعك�ش �لتنوع �لثقافي للمغرب
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الزربية  وتنوع  غنى  على  تدل  اأ�شماء  كلها  ال�شرقي،  المغرب  وزرابي 

المغربية، ولكي تف�شح كل زربية عن اأ�شلها فهي تحمل ا�شم القبيلة التي تنتمي اإليها 

حيث نجد مثال زربية »تزناخت« التي تحمل ا�شم قبيلة بنواحي ورزازات. 

وزخرفة  األوانها  وتنا�شق  ن�شجها  بدقة  تتميز  المثال،  �شبيل  على  الزربية  هذه 

ون�شف  متر  بين  تتراوح  بقيا�شات  الزربية  من  النوع  هذا  يعرف  كما  هند�شتها. 

ومتر و57 �شنتمتر في العر�ض، ويعتمد في ن�شجها على المنتوجات النباتية وعلى 

نوعين من الألوان، الأحمر والبرتقالي، وهما الطاغيان اإ�شافة الى الأ�شود، لأن كل 

منطقة ت�شتعمل اأنواعا من ال�شوف ح�شب خ�شو�شياتها، واألوانها تعك�ض طبيعة هذه 

المنطقة. 

الم�شاغل  في  يعملن  اللواتي  الن�شاجات  من  كبيرا  تركيزا  الزربية  �شناعة  تتطلب 

التقليدية، حيث على كل ن�شاجة اأن تتذكر الر�شوم والألوان وتحافظ على تنا�شقها، 

وكل ذلك تحت اإ�شراف �شانعة ذات تجربة كبيرة ت�شمى »المعلمة«.

اإن كل زربية هي لوحة فنية، ذات تعبير له قراءة مختلفة، وهي لي�شت تحفة فح�شب، 

اأو اأداة لال�شتعمال اليومي فقط، بل هي تعبير عن نمط حياة منطقة اأو قبيلة معينة.

الن�شائي  اليدوي  البداع  من  �شاحرا  �شكال  الأ�شيلة  المغربية  الزربية  تعتبر  ولهذا 

والدللت  الرموز  من  في�شا  يحمل  تاريخ عريق  من  لها  لما  للزينة  واأداة  الجميل، 

والمعاني.

في هذا ال�شياق، ت�شتهر قرية الفنون المغربية )الولجة( بمدينة �شال باإنتاج وت�شويق 

هذه الفر�شة التقليدية الجميلة حيث ت�شتعمل في المنازل التقليدية كزينة وديكور 

اأ�شيل لدى مختلف العائالت وكذا في المرافق ال�شياحية.

�أروقة �لعر�ش
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حافظ  التي  وال�شعبية  التراثية  الألب�شة  مجموعة  هو  المغربي  التقليدي  اللبا�ض   

بها  ت�شبثهم  جليا  يظهر  حيث  قرون،  منذ  عليها  يحافظون  المغاربة  -ومازال- 

خا�شة في المنا�شبات الدينية والجتماعية والوطنية، �شيوخا كانوا اأم �شبابا، ذكورا 

اأم اإناثا. 

التراث، الذي يعد بدوره  التقليدي جزء ل يتجزاأ من  اأن الزي  ومما ل �شك فيه 

واحدا من المقومات الالزمة لت�شييد اأية هوية، كما اأنه �شروري لتطّور اأية ح�شارة، 

وتفردها، وهو خير  لتميزها  ورمز  الأمم،  لتعريف  اأداة  التقليدي  الزي  اإن  حيث 

�شاهد على درجة وعيها وعلى تنّوع الثقافات المتعاقبة عليها.

ال�شعبية  الثقافة  رموز  اأحد  ب�شفته  مثال،  بالقفطان  المغاربة  يعتز  ال�شياق  هذا  وفي 

المت�شبعة باأ�شالتها، ومهما تعددت اأنواع الأثواب وجودتها تبقى لـ »التك�شيطة« 

اإن  الطبقات، حيث  الن�شاء من جميع  مفخرة  فهي  عنها،  التي ل محيد  خا�شيتها 

الت�شميمات  عو�ض  التقليدي  الخياط  اإلى  اللجوء  يف�شلن  زلن  ما  المغربيات 

الحديثة.

وتتميز الخياطة التقليدية للقفطان المغربي بانتمائها اإلى مدار�ض مغربية م�شهورة. 

فالخياطة الفا�شية تتميز باأ�شالة عريقة تمزج بين براعة الإتقان والخيوط »ال�شقلية« 

المتالألئة باللمعان والتي ل تر�شى المراأة الفا�شية عنها بديال. 

اأما الخياطة الرباطية فيطلق عليها اأي�شا الخياطة المخزنية، لأنها تجعل من الثوب 

قفطانا ف�شفا�شا، كما كانت تلب�شه ن�شاء الق�شر في الما�شي.

اإن الراأي التقليدي اأ�شبه ما يكون بـ »ملتقـى ثقافـات«، حيث يلتقـي �شنـاع بارعون 

اأو  قفطانا  ليبدعوا  وم�شممين،  ون�شـاج وخياطين  حيـاك  من  ذهبيـة،  اأنامـل  ذوو 

قمي�شا اأو تك�شيطة اأو كندورة اأو جلبابا اأو جابادورا اأو �شروال اأو بُرن�شا.. باألوان 

اللبا�ض التقليدي  اأ�شلية، ومواد ثمينة، وتفا�شيل تجعل  براقة ومتالألئة، واأ�شكال 

الخلفية  على  تُ�شفى  التي  الحداثة  لم�شات  فاإن  ذلك،  وفوق  مبهرا،  المغربي 

الأ�شيلة، توفـر اإبداعات بتناغـم وجمـال ي�شاهي ت�شميمـات الأزياء العالمية.

�أروقة �لعر�ش
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فن �لمعادن.. مفخرة �ل�سناعة �لتقليدية

تعتبــر �شناعة الحديد وغيره من المعادن الم�شابهة، من اأهم 

فنــون الح�شــارة الإن�شانية، بف�شــل ما راكمتــه ال�شعوب من 

خبرات وتقاليد فنية عبر تعاقب الحقب التاريخية. 

وفــي هذا الإطار، نجد اأن اأغلب الح�شــارات القديمة ا�شتغلت 

المعادن المختلفة ابتداء من الحديد والنحا�ض وانتهاء بما اأنتجه 

علماوؤهــا من �شبائك وجهت لخدمة اأغرا�ض متنوعة، من تزيين 

واأ�شلحة وو�شائل لتي�شير وت�شهيل حياة الإن�شان على الأر�ض.

ولهــذا ل غرابة اأن ي�شكل فن �شناعة المعــادن اأحد اأهم مفاخر 

ال�شناعــة التقليديــة المغربيــة، باعتبــاره فنا يعك�ــض تميز هذه 

الحرفــة، ويثمــن النتقائيــة المعتمدة في مــا يتعلــق بالتقنيات 

الم�شتعملــة في تطويــع المعدن، وتعــدد الروافــد الح�شارية 

والثقافية، التــي ت�شفي طابعا خا�شا على المنتوجات النهائية 

في هذا الإطار، والتي ت�شتعمل عادة في الحياة اليومية.

فمــن �شواني واأباريــق ال�شاي ومناف�ــض ال�شجائر اإلى 

الطواجــن، وحتى الم�شابيح، كلهــا منتوجات تعك�ض 

موهبــة الحرفيين المبدعين الذيــن اأ�شبحوا فنانين في ما يخ�ض 

ت�شكيل الحديد وترقيق النحا�ض والف�شة.

ومــن هنا فاإن فــن المعـادن، هـــو واحـد مـن اأهـــم ال�شناعـات 

التقليديـــة المغربيــة، خا�شــة في ظــل تنوع المــواد والتقنيات 

الم�شتعملــة نتيجــة للعديـد مـــن التاأثيـرات الأجنبيــة التـي تـم 

ا�شـتيعابها ب�شـكل جيـد للغايـة.

تجــدر الإ�شارة ختاما، اإلــى اأن منتوجات فـــن المعـادن تتكون 

ب�شـــكل رئي�شـــي، مــن المجوهـــرات، والحديـــد الُم�شّكل، 

والدم�شـقيات، والنحا�شـيات والف�شيـات.

�أروقة �لعر�ش
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�لمعمار �لتقليدي.. مزيج ر�ئع مـن �لألو�ن 

و�لأ�سـو�ء و�لظـلل

يتكـــون فـن المعمـــار التقليـدي المغربـي مـن مزيـج متناغـم مـــن المـواد )المعـادن 

والحجـر والخ�شـب( والألـوان والأ�شـاليب التـي تبحـر علـى �شفـاف الحداثـة دون 

اأن ترفـع في اأي وقـت مر�شـاة الأ�شالـة.

فــن تدلكــت، والزليــج، والج�ــض، والقبــة، والعمــود، والقرميد.. كلهــا نماذج 

للموروث التراثي العربـي الأندل�شـي الـذي يمتـزج بتناغـم مـع فـن العيـ�ض المعا�شـر.

واإذا كان ت�شميـــم القطـــع الخ�شـبيــة والج�ــض والزليج في المـدن يمنـــح المنـازل 

الح�شريـة مظهـًرا للثـروة والأبهة، فاإنه في العالم القروي، الـذي لـه تعبير فني خا�ض 

بـه، يمنح للق�شبات وغيرها البهجة التي قد تتناقـ�ض مع وب�شاطة المواد الم�شتخدمة.

اإن الترتيــب الدقيـــق لهـذه التقنيـات المختلفـــة يخلـق مزيجـا رائعـــا مـن الأ�شـواء 

والظـالل.

 الفن المعماري المغربي

ا�شتهرت في المغرب الكثير من المدن العريقة التي تزدان بالآثار التاريخيّة الجميلة؛ 

واأ�شهرها على الإطالق مدينة مراك�ض.

فعلــى اأر�ض المغرب تعاقبت الكثير من الأمم والح�شارات والثقافات الُمختلفة التي 

تركت ب�شمًة ُمختلفة في فن المعمار المغربي.

فالعمــارة المغربية هــي عمارٌة اإ�شالميــٌة مزجت بيــن خ�شائ�ض العمــارة الأندل�شية، 

وال�شرقيّــة، والأوروبيّة، وال�شحراويّة، مما اأنتج طابعاً معماريــا فريداً لي�ض له نظيٌر، 

يُده�ض الزائر عند روؤيته. 

كمــا تاأثرت العمــارة المغربيّة بطبيعة واألــوان التربة، وال�شخــور المختلفة، ويمكن 

القول اإن الأجنبي حين يزور المغرب يجد عمارة م�شابهة لتلك العمارة الموروثة في 

اإ�شبانيــا من زمن الأندل�ض مع الكثير من الجمال، كما يغلب على العمارة الحديثة في 

المغرب الطابع المعمارِيّ القديم خا�شة في بناء الم�شاجد وغيرها.

 مظاهر الفن المعماري المغربي

- الزخرفة: ا�شتمّدت العمارة المغربيّة اأ�شاليبها من الزخرفة الإ�شالمية الموجودة في 

ال�شرق، ومزجتها بالزخرفة الأندل�شيّة، ولذلك يغلب ا�شتخدام الأ�شكال الهند�شيّة، 

كمــا اأّن هناك زخرفــة النباتات والأ�شجــار، والزخرفة الكتابية؛ مثــل الكتابة بالخط 

الكوفّي على �شكل �شريط اأو مربع.

ولأن الزخرفة �شكٌل جميل للعمارة، فيغلب على العمارة المغربية الترف والإ�شراف 

في و�شع الزخارف.

- الأقوا�ــض: تنت�شــر الأقوا�ــض على الكثير مــن البنايــات المغربيّة القديمــة؛ فهناك 

الأقوا�ــض التي تُ�شبه حذوة الفر�ض الدائريّة، والأقوا�ض المدبّبة والمزخرفة، وكذلك 

�شة التــي ا�شتهرت بها العمارة الأندل�شية، حيث اعتُمد على الأقوا�ض في رفع  الُمف�شّ

ال�شقوف.

- الف�شيف�شــاء: �شاعــت الف�شيف�شــاء قديمــاً اأيّــام العهــد البيزنطــّي، وا�شتخدمهــا 

ُل على  الم�شلمــون والعرب في الزخرفة، حيث ت�شنع الُف�شيف�شاء من الخزف وتُ�شَكّ

�شكل لوحاٍت تُزِيّن واجهات البنايات في تنا�شق تام مع النق�ض على الج�ّض.

- القباب : هي اأبرز ما تتميز به العمارة الإ�شالمية، وخ�شو�شاً في الم�شاجد والق�شور، 

فما يحمل القبة هي الأقوا�ض المتقاطعة الم�شنوعة من الجب�ض الُمزخرف، كما يُمكن 

اأن تكون هرمية ال�شكل م�شنوعة من الخ�شب، ويغطي �شطحها القرميد من الخارج.

- المقرن�شــات والق�شبــات المزخرفــة: يظهر هــذا وا�شحاً في م�شجــد الكتبية في 

مراك�ض، و�شومعة ح�شان في الرباط.

-ال�شاحــات: يتميّز الطابع المعماري في المغرب بال�شاحات الكبيرة التي يُقام عليها 

المبنى، فهذا وا�شٌح في اأّي �شكٍل معمارّي، فمثاًل يُقام الم�شجد على م�شاحٍة كبيرة، 

وتُحيــط به ال�شاحــات الكبيرة التي تلُفّها الأ�شجار من جميــع الجهات، كما تُر�شف 

هذه ال�شاحات بالبالط الملون الذي تميزت به العمارة المغربية.
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�لجلد.. مجال مفتوح لإبد�ع �ل�سانع �لمغربي

 تعتبــر �شناعــة الجلد مظهرا مـــن مظاهــر العراقة، وواحــدة مـن اأكثر 

التخ�ش�شــات اإبهارا في ال�شناعـة التقليديـــة المغربية، بدليل �شـمعتها 

العالميــة و�شيتـهــا الذائــع، حيــث يكفــي اأنهــا اأ�شــل م�شطلـــح 

»ماروكينري« الـذي يعنـي المنتوجات الجلديـة.

فــي هذا الإطــار، يدخــل الجلـد فــي كثير مــن فــروع ال�شناعة 

التقليديــة، بف�شل مرونتـــه ومتانته. فلـــكل جلـد ا�شـتخدامــه الخـا�ض 

وفًقـا لموا�شفاتـه، بل اإن كل نـوع مـن اأنـواع الجلـد، يوفـر فر�شة لعمـل 

ا�شـتثنائــي لل�شنــاع التقليديين، لإبداع اأف�شـــل المنتوجـات من بالغـي، 

و�شـــروج، واأرائـــك، واأدوات مو�شيقية… ذلــك اأن اأي قطعـة تج�شـد 

روح الحـرفي الـذي يتوفـر اأ�شال علـى حنكـة ومهـارة مهنيـة اأ�شـطورية.

واإلــى ذلك، هنــــاك تقنيات مختلفــة للتعامل مع مادة الجلــد وتحويله: 

»تاق�شــارت« اأو الجلد الم�شتخرج، والجلد المطــرز، والجلد الم�شـمر 

)الماربري(، والجلود المزخرفة بالذهب اأو المطعمة ب�شرائط ملونة.

وتعتبــر �شناعــة الجلــود تقليــدا متاأ�شاًل في ثقافــة اأكثر معاقــل ال�شناعة 

التقليدية عراقة مثل مراك�ض وفا�ض والرباط.
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�لمنتوجات �لمجالية .. ح�سور قوي 

عرف المغــرب، نتيجة موقعــه الجغرافي 

وال�شتراتيجــي، تعاقب ح�شــارات عدة 

تركت ب�شمات وا�شحــة على ال�شعيدين 

الب�شــري والبيئي مما جعل مــن هذا البلد 

خزانا كبيرا للموارد النباتية والحيوانية.

اإن التنــوع الثقافــي المتــوارث مــن جيل 

لآخــر، والتنــوع البيولوجــي المتمثل في 

تعــدد المنظومــات البيئيــة، يجعــالن من 

المغرب خزانا غنيا بالمنتجات المحلية.

وغني عن التذكير، اأن المنتجات المجالية 

الم�شتعملــة في التجميل تتميــز بجودتها 

العاليــة، دون ال�شتعانــة بمـــواد اإ�شافية. 

فالمنتجــات الطبيعيــة المختـــارة تحقــق 

معدلت عالية مـن ال�شـفاء وال�شترخاء.

فــي هــذا ال�شيــاق، ب�شمــت المنتوجات 

المجالية، وخا�شة منها الموجهة للتجميل 

اأو التغذيــة، على ح�شــور قوي، في قطاع 

ال�شناعــة التقليدية المغربيــة، مما جعلها 

تحظــى باإ�شعاع علــى م�شتــوى الأ�شواق 

الدولية.

وتكفي جولــة بين مختلف الأروقــة التي خ�ش�شت 

لهذا القطــاع بمنا�شبة الــدورة ال�شاد�شــة لالأ�شبوع 

الوطنــي لل�شناعــة التقليدية الذي انعقــدت فعالياته 

اإلى غاية 26 يناير الما�شي بمراك�ض، لالطالع على 

�شل�شلــة كاملة من المنتوجــات العالجية اأو الغذائية 

الطبيعيــة، الم�شنوعة دون ا�شتعمال مــواد حافظة، 

ف�شال عن ات�شامها بجودة عالية.

الحنــاء، الغا�شــول، ال�شابــون الأ�شــود، الزيــوت 

الأ�شا�شية وغيرها، كلهــا منتوجات طبيعية، �شنعت 

بعنايــة فائقــة، ل�شمــان فوائدهــا ال�شحيــة، كما اأن 

زيت الأركان اأ�شبح يمثل مــن جانبه، ثروة طبيعية، 

ا�شتعملت منذ القدم من طرف الن�شاء، بف�شل مزاياه 

التجميليــة ال�شتثنائيــة المعترف بها علــى ال�شعيد 

العالمي.

ر�شيــد  ال�شيــد  اأ�شــار  بالمنا�شبــة،  ت�شريــح  وفــي 

الموذن، المكلــف بالت�شويق فــي التعاونية الغابوية 

“الأخــوات”، اأن تعاونيتــه تعمل علــى �شعيد اإقليم 
ا�شتوكــة اآيت باهــا، من خالل اإنتــاج زيت الأركان 

وفاكهة “الهندية” وغيرها.

واأ�شاف اأن الغاية من اإحداث هذه التعاونية وت�شويق 

منتوجاتها، يتمثل في الم�شاركة الفاعلة في النهو�ض 

باأو�شــاع المــراأة القروية، م�شجــال اأن 40 عن�شرا 

ن�شويــا بالتعاونيــة ي�شتفــدن مــن ور�شــات تكوينية 

وبرامج لمحو الأمية.

من جهتهــا، اأكــدت ال�شيدة منــار زهــران، رئي�شة 

تعاونيــة “منار فلور”، في ت�شريــح بنف�ض المنا�شبة، 

اأن هذا المعر�ض يظهر غنــى التراث الثقافي والفني 

الذي ي�شــرف المغرب، كما يمكن من اقت�شام فعال 

للمعارف بين مختلف الحرفيين الم�شاركين.

وبعد اأن نوهت بالجهود المبذولة في تنمية 

هذا القطاع، اأكدت هذه ال�شيدة المنحدرة 

من مدينــة الــدار البي�شــاء والحائزة على 

دبلــوم فــي العلــوم القت�شاديــة، اأنهــا لم 

تخطئ الطريق عندما اختارت هذا المجال 

وجعلت منه مهنتها الم�شتقبلية.

من جانبها، اعتبرت ال�شيدة حنان م�شالغ، 

الع�شــوة بتعاونية “الإخــوة” للمنتوجات 

البيولوجيــة، اأن هذه الأخيــرة ت�شهد طلبا 

متزايدا من طــرف زبناء واعين بمزايا هذه 

الم�شتح�شرات ال�شحية الطبيعية.

واأ�شــارت علــى �شبيــل المثــال، اإلــى اأن 

بالمغــرب  معــروف  الطينــي  الغا�شــول 

ومتواجد ب�شكل خا�ض في مناجم مي�شور، 

م�شيفة اأن الت�شويــق الفعال لهذا النوع من 

المنتوجــات ل يتحقــق اإل من خالل تناقل 

مزاياه من زبون اإلى اآخر.
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يعــد الن�شيــج، باعتبــاره اأحــد اأقــدم الحــرف 

التقليديــة للقبائــل والحوا�شــر على حــد �شواء، 

قطاعــا اأبانت فيه المــراأة المغربيــة -خ�شو�شا- عن 

موهبتها وعبقريتها واإبداعها.

وقــد ا�شتطــاع قطــاع الن�شيــج، بف�شــل خبــرة متاأ�شلة، 

و�شغــِف حرفيين دافعوا ب�شكل م�شتميت عن هذا الإرث 

المتجــذر، اأن يحقق اإ�شعاعا منقطــع النظير على ال�شعيد 

الدولي، حيث ارتقى حرفيــون وحرفيات بهذا الن�شاط، 

ليتحــول اإلى قاطــرة اقت�شادية حقيقية، مــن خالل منحه 

قيمة فنية عالية.

فــي هذا الإطــار، خ�ش�ــض الأ�شبــوع الوطنــي لل�شناعة 

التقليدية منطقة عر�ض خا�شة بفن الن�شيج، في م�شعى منه 

لإبــراز هذا التقليد التاريخي للمغرب وجوانبه المتعددة 

وتقنياته المبهرة، والتي تــدل على عبق مغربي يتحدى 

الزمن.

وهكذا، اقتــرح المعر�ــض اأ�شكال مــن الأن�شجة 

التقليديــة الم�شنوعــة مــن ال�شــوف والقطــن 

والحرير، تمثل الجهات الـ12 للمملكة، حيث 

بــرزت هــذه الحرفة قبــل1500  �شنة مــن الميالد 

واأ�شحت حاليا، اأيقونة ال�شناعة التقليدية المغربية.

وبهــذه المنا�شبــة، اأكدت ال�شيــدة فاطمــة البومرواني، 

ع�شــوة تعاونيــة »تكوالــت« للن�شيــج )جماعــة بــزو - 

اأزيــالل(، اأن منتوجات ن�شيج الحرفيين البزيويين تحظى 

بطلــب كبير، بف�شــل �شمعتهــا التي تجــاوزت الحدود 

الوطنية نظرا لجودتها العالية.

واأ�شــارت ال�شيدة البومرواني اإلــى اأن الن�شاء الن�شاجات 

قــد يق�شيــن �شهــرا كامال من العمــل الــدوؤوب من اأجل 

خياطــة جالبة بزيوية، الأمر الــذي يف�شر الثمن المرتفع، 

بالن�شبــة لغير الملميــن بخبايا ن�شجها، لكنــه يظل مبررا 

عنــد العارفين بهــذا الفــن، مو�شحة اأن ال�شــوف المعد 

لال�شتعمال في ن�شج المنتوجات التقليدية البزيوية يباع 

باأثمنة مرتفعة )1200 درهم لليكلوغرام الواحد(.

من جهتهــا، توقفت ال�شيدة فاطمة بورو، رئي�شة جمعية 

حــرف تقليدية متخ�ش�شــة في الن�شيــج بمكنا�ض، عند 

اإ�شكاليــة ت�شويــق منتوجــات ال�شناعــة التقليدية، ومن 

هــذا المنطلــق تكمن اأهمية هــذا النوع مــن المعار�ض 

والم�شاركــة فــي معار�ــض دوليــة مخ�ش�شــة لل�شناعة 

التقليدية.

من جانبه، اأكد ال�شانع التقليدي من مدينة فا�ض، ال�شيد 

عادل لوليدي، اأن ال�شناع التقليديين المغاربة يتمتعون 

بمواهــب كثيرة واإبداعات متميزة، حيث ا�شتطاعوا اأن 
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�لن�سيج .. نموذج لعبقرية و�إبد�ع �لمر�أة �لمغربية 

�أروقة �لعر�ش
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�لأ�سبوع �لوطني لل�سناعة �لتقليدية .. 

موعد لتقا�سم �لخبر�ت بين �لحرفيين من �ستى بقاع �لعالم

�سيوف �سرف

نجحــت الدورة ال�شاد�شة لالأ�شبوع الوطنــي لل�شناعة التقليدية، التي نظمت 

بمراك�ض بين 12 و26 يناير الما�شي، في اأن تكون موعدا لتقا�شم الخبرات 

بيــن الحرفيين الذيــن توافدوا ب�شكل كبير على المغــرب للم�شاركة في هذا 

المعر�ض.

وقد تميزت هذه الدورة بم�شاركة عدد من البلدان ال�شديقة ك�شيوف �شرف، 

وهــي تون�ــض وموريتانيا وال�شيلــي واإندوني�شيــا والهند، مما مكــن ال�شناع 

التقليدييــن مــن ن�شج روابط في ما بينهم وتكوين فكــرة حول منتوجات كل 

بلد من هذه البلدان.

وفــي هــذا ال�شدد، اأكــدت ال�شيدة مريم مجربــي، ممثلة الديــوان التون�شي 

لل�شناعــة التقليدية، اأن هذا المعر�ض يمثــل فر�شة �شانحة بالن�شبة للتون�شيين 

للتعريف بالمنتجات التقليدية لبالدهم.

واأ�شارت في ت�شريح �شحفي، اإلى اأن ال�شناعة التقليدية في المغرب وتون�ض 

تتقا�شمان عددا من النقاط الم�شتركــة، نظرا للعالقات الأخوية بين ال�شعبين 

واللم�شة الأندل�شية التي تت�شم بها منتوجات البلدين.

مــن جهته، اأ�شاد مدير مكتب التنمية التابع لــوزارة الأن�شجة الهندية، ال�شيد 

اآرون كومار يــداف، بـ«التنظيم المحكم والنجاح الباهــر لالأ�شبوع الوطني 

لل�شناعــة التقليدية«، م�شيفا اأن اأربعة �شناع تقليدييــن من الهند �شاركوا في 

هذه الدورة.

واأو�شح، في نف�ض الت�شريح، باأن هذا المعر�ض وفر للحرفيين الهنود اإمكانية 

عر�ــض منتوجاتهم وال�شتفــادة من الخبرة المغربية، م�شيفــا اأن الأمر يتعلق 

بموعد للتعريــف بالمنتوجات المغربيــة ق�شد تح�شيــن المنتوجات الهندية 

واإ�شفاء اللم�شة المغربية عليها«.

واأ�شــاف اأي�شا اأن »النمــاذج المغربية مده�شة للغاية ونتطلــع اإلى ال�شتفادة 

منها بهدف تح�شين وتطوير �شناعتنا التقليدية«، معبرا عن اأمله في الم�شاركة 

في الدورات المقبلة للمعر�ض بعدد اأكبر من الحرفيين الهنود.
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�سيوف �سرف

�ل�سيلي:

تميــز ح�شور دولة ال�شيلي فــي الدورة ال�شاد�شــة لالأ�شبوع الوطني 

لل�شناعــة التقليديــة بم�شاركة �شتة �شنــاع تقليدييــن موزعين على 

قطاعات : �شالل �شعر الخيول، وفخار الطين الأ�شود، والن�شيج.

�لهند:

تميزت م�شاركة دولــة الهند في فعاليات الأ�شبوع الوطني لل�شناعة 

التقليديــة بح�شــور اأربعة حرفييــن عر�شوا مهاراتهــم ومنتوجاتهم 

فــي مجال تطعيم ونحت الخ�شــب، وال�شباغة النباتية على الثوب، 

والنق�ض على المعادن.

�أندوني�سيا:

�شاركت دولــة اأندوني�شيا في الأ�شبوع الوطنــي لل�شناعة التقليدية 

بثمانية ممثلين، بينهم حرفيون عر�شوا منتوجاتهم في قطاع الن�شيج 

تحديدا، اإ�شافة اإلى م�شوؤوليــن مكلفين بت�شويق المنتوج التقليدي 

الأندوني�شي.

موريتانيا:

اقت�شــرت م�شاركة الجمهوريــة الإ�شالمية الموريتانيــة في الدورة 

ال�شاد�شــة لالأ�شبــوع الوطنــي لل�شناعــة التقليديــة علــى �شانعين 

تقليديين ا�شتعر�شا مهاراتهما في مجال ال�شناعات الجلدية.

تون�ش:

تميــزت الم�شاركــة دولة تون�ض فــي فعاليات الــدورة ال�شاد�شــة لالأ�شبوع 

الوطنــي لل�شناعــة التقليدية بم�شاركــة ب�شته حرفيين ا�شتعر�شــوا مهاراتهم 

في مجــالت : الطــرز التقليدي، و�شباغــة الخزف، والن�شيــج، والزليج، 

والخياطة الراقية، وفخار �شجنان.
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�لحدث

اأكــد المديــر العــام لموؤ�ش�شــة دار ال�شانع، 

ال�شيد عبــد اهلل عدناني، اأن منظمي الأ�شبوع 

الوطني لل�شناعــة التقليدية بمراك�ض واعون 

تماما ب�شرورة تثمين ا�شتراتيجيات التوا�شل 

الرقمــي وتعزيز ح�شورها خــالل الدورات 

المقبلة للمعر�ض.

وقــال ال�شيــد عدنانــي، اإنــه »ي�شــود وعي 

لــدى وزارة ال�شياحــة وال�شناعــة التقليدية 

والنقــل الجــوي والقت�شــاد الجتماعــي، 

ودار ال�شانــع، باأهمية تطوير اآليات التوا�شل 

وجعلها قائمــة على الرقمنــة، وذلك بالنظر 

للتقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم«.

واأ�شار ال�شيد عدناني اإلى اأن المنظمين ب�شدد 

بلورة ا�شتراتيجية للتطوير والنهو�ض بقطاع 

ال�شناعــة التقليدية على كافــة الم�شتويات، 

واإر�شــاء برامج لمواكبة ال�شنــاع التقليديين 

من خالل تكوينات في هذا المجال.

واأ�شــاف اأن هــذه ال�شتراتيجيــة »�شتمكننا 

مــن ال�شتمــرار فــي التوا�شل مــع كبريات 

المعار�ض الدولية التي ي�شارك فيها المغرب، 

ف�شال عن ا�شتك�شاف اأ�شواق جديدة بالقارة 

الأمريكية واآ�شيا، وخا�شــة اليابان، المهتمة 

كثيرا بالمنتوجات المغربية«.

ال�شغيــرة  »المقــاولت  اأن  واأو�شــح 

والمتو�شطــة �شت�شتفيــد من فر�شــة التعريف 

بمنتوجاتهــا علــى ال�شعيــد الدولــي بغر�ض 

الت�شديــر«، م�شيفــا اأنه �شيتــم اختيار رجال 

اأعمــال للتوجه نحــو اأ�شواق واعــدة، ق�شد 

عر�ــض المنتوجــات التقليديــة، ل�شيما في 

مجال الديكور.

من جهة اأخرى، اأ�شــار ال�شيد عدناني اإلى اأن 

عمليــة التح�شيــر لهذا المعر�ــض ا�شتغرقت 

باإطــالق الإعالنــات  بــدءا  اأ�شهــر،  ثمانيــة 

ومــرورا بعمليــة انتقــاء ال�شنــاع التقليديين 

الم�شاركين، ثــم انتهاء بت�شييد الف�شاء الذي 

احت�شن المعر�ض.

وقــال »ارتاأينا هــذه ال�شنة تنظيــم المعر�ض 

ح�شــب حــرف ال�شناعــة التقليديــة ولي�ض 

ح�شب الجهات«، مو�شحــا اأن هذا التنظيم 

�شمــح للحرفيين باإقامة روابــط في ما بينهم، 

وتطويــر العالقــات التجاريــة، كمــا مكــن 

الزائريــن من التوجــه مبا�شرة نحــو الحرف 

التي يريدونها«.

وخل�ــض ال�شيد عدنانــي في الختــام اإلى اأنه 

واإلــى »جانــب الأن�شطــة الحرفيــة، نظمت 

على هام�ــض المعر�ض، نــدوات بتن�شيق مع 

الجهويين  التقليدييــن والم�شوؤولين  ال�شناع 

والإقليميين«.

�ل�سيد عدناني 

يبرز �أهمية تثمين ��ستر�تيجيات �لتو��سل �لرقمي
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فاطمة الزهراء أخمال، من مواليد سنة 

المواهب،  متعددة  مصممة   ،1986

الديكور  في  مختصة  ومهندسة 

بمدينة  تقيم  والتأثيث،  الداخلي 

الدار البيضاء.

الداخلية  الهندسة  ديبلوم  على  حصلت 

سنة 2011 من المدرسة العليا »آرت كوم« 

التخصصية  دراستها  تابعت  ثم  بالرباط، 

ببلجيكا.

حاليا، وبموازاة نشاطها المهني، فإنها 

تعمل على إنجاز وتطوير بعض إبداعاتها 

في مجال التصميم.

واخلزف،  الديكور  ت�شميم  بني  التقاطع  نقطة  يف 

اجلديد  اجليل  اإىل  اأخمال  الزهراء  فاطمة  تنتمي 

كان  ممن  باملوهبة  الطافحني  الديكور  م�شممي  من 

لإبداعاتهم ف�شل يف �شون الرتاث التاريخي املغربي.

احلرف  على  »احلفاظ  لـ  خ�ش�ض  وا�شع  جناح  يف 

من  ال�شاد�شة  الن�شخة  مبنا�شبة  الت�شميم«  وفن 

الأ�شبوع الوطني لل�شناعة التقليدية، متكن الزائر من 

اكت�شاف هذه املواهب، ل �شيما ب�شاطة فن اخلزف 

املنحدرة من  ال�شابة  تبدعه هذه  ما  اإىل  تن�شاف  التي 

بامل�شاعر  ومفعم  راق  فن  من  البي�شاء  الدار  مدينة 

وبالغمو�ض اأي�شا.

توجهها  عن  ب�شغف  مدافعة  الزهراء  فاطمة  تقول 

الإبداعي: »غالبا ما يتم اعتبار مزهرية اخلزف منتجا 

اأن  اخرتت  ولهذا  وا�شحة،  فائدة  كل  من  يخلو 

اأ�شيف اإليها، من خالل ت�شميمي، وظيفة مفيدة، يف 

�شكل جيب فارغ اأو وعاء لعر�ض جموهرات اأو علبة 

لل�شوكولتة«.

ذات  الب�شو�شة  ال�شابة  الزهراء،  فاطمة  �شاركت 

الوطني  الأ�شبوع  يف  مرة  لأول  املبدعة،  الأنامل 

لل�شناعة التقليدية للتعريف مبنتوجها.

ملنتجي  احلقيقية  »الفرادة  اأن:  حازمة  بنربة  وتو�شح 

الوظائف،  متعددة  مزهرية  ت�شميم  يف  تكمن 

�شيء  �شكل  يف  املعتادة،  وظيفتها  من  لإخراجها 

جديد بنحت جديد ذي وظيفة مفيدة«.

على  احلا�شلة  ال�شابة،  امل�شممة  هذه  ا�شتغلت 

الداخلي  الديكور  ت�شميم  جمال  يف  املا�شرت  �شهادة 

وت�شميم الأك�ش�شوارات، م�شاعدة فنية يف ا�شتوديو 

 The« منحوت  لرتكيب   Arne Quinze
�شخمة  غابة  عن  عبارة  وهو   ،»Passenger
على  ت�شفي  اجلذابة  اخل�شبية  اللوحات  من  فريدة 

مدينة مون�ض البلجيكية مل�شة تاأ�رص الناظر.

التي  للعوائق  تف�شيلها  يف  الزهراء  فاطمة  تقول 

اإنها ت�شتغل مع �شناع  اإنتاج اإبداعها،  اأثناء  واجهتها 

فاطمة �لزهر�ء 

�أخمال

 م�سممة 

ديكور �سابة 

تفي�ش موهبة 

ق�سة نجاح
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تقليديني يف �شال �شعيا لإقامة توازن يف �شكل املزهرية 

ومنظرها، وهي مهمة تتطلب عدة جتارب، م�شيفة اأن 

الإ�شكال الأ�شا�شي الذي واجهته يف تطوير منتجاتها 

هو التكلفة.

هذه  ت�شميم  اأن  ال�شابة  الديكور  م�شممة  وتوؤكد 

املزهريات دقيق ويتطلب بحثا م�شتمرا عن البتكار 

التقليديني  ال�شناع  اأن  ا�شتح�شار  مع  والإبداع، 

يجدون �شعوبة يف ت�شميم اأ�شكال هند�شية يرتاكب 

بع�شها على بع�ض.

املواهب  املتعددة  ال�شابة  امل�شممة  هذه  تتطلع 

الداخلي  الديكور  ت�شميم  فن  يف  واملتخ�ش�شة 

حتقيق  اإىل  الدوام  على  الف�شاءات،  وتهيئة  والأثاث 

فنها،  وتطوير  باإبداعاتها،  والعرتاف  النجاح 

مثل  الوطنية،  التظاهرات  من  العديد  يف  بامل�شاركة 

ال�شنوية  البي�شاء، والذكرى  بالدار  الت�شميم  اأ�شبوع 

العا�رصة لـ Casa Projecta، وتظاهرة الت�شميم 

.Tétouan Design Event بتطوان

بر�شم  �شغوفة  باأنها  بحما�شة،  الزهراء،  فاطمة  تبوح 

ي�شحرين  عامل  »هو  و�شنعها،  و�شباغتها  الأ�شياء 

ويجعلني اأحلم، مما مينحني قوة دافعة للم�شي قدما«.

اليومية  الفوائد  على  ت�شدد  الزهراء  فاطمة  تفتاأ  ل 

لإبداعاتها التي ت�شتهوي الزوار، مذكرة باأنها ت�شعى 

وتنويع  اخلزف  من  مرتاكبة  منتجات  ت�شميم  اإىل 

الأ�شكال ملنحها قيمة م�شافة.

اإىل  ن�شيحة  باإ�شداء  حديثها  الزهراء  فاطمة  وتختم 

باعثة  ابت�شامة  حمياها  على  ارت�شمت  وقد  ال�شباب، 

األ  امل�شمم  »على  اأن  على  بالتاأكيد  الأمل،  على 

ي�شت�شلم اأبدا«.
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�ن�سطة مو�زية

�شكل ف�شاء الجمهور النا�شئ، المنظــم بمنا�شبة الدورة ال�شاد�شة من 

الأ�شبــوع الوطني لل�شناعــة التقليدية، م�شتال حقيقيا زخــر باأن�شطة موجهة 

لالأطفــال همت خم�ض من مهن ال�شناعــة التقليدية، حيث ا�شتعر�ض خم�شة 

حرفيين مهاراتهم اأمام الأطفــال، في جو جمع بين المتعة والإفادة، علما اأن 

تنظيم المعر�ض تزامن مع العطلة المدر�شية.

وقــد مكن هــذا الف�شــاء، الذي اأقيــم على بعــد ب�شع خطوات مــن مدخل 

المعر�ــض، الأطفــال الذين تتراوح اأعمارهم بيــن 4 و12 �شنة من اكت�شاف 

الحــرف التقليديــة، كما مكــن اآبائهم من القيــام بجولة بيــن مختلف اأروقة 

المعر�ض.

وتوزع هذا الف�شاء على منطقتين رئي�شيتين.

الأولــى، خ�ش�شــت للتن�شيط، حيــث تم عر�ــض كب�شولت تربويــة لفائدة 

الجمهــور النا�شئ وعرو�ض بهلوانية، فيما خ�ش�شــت المنطقة الثانية لتعليم 

الحرف المت�شلة بفن الخــط وال�شباغة على الزجاج اأو على الورق، بهدف 

تمكين الأطفال من التعبير عما يخالج نفو�شهم.

وقــد اأكدت الطفلة فاطمة الزهــراء اأبوزيان، التي تبلغ من العمر 8 �شنوات، 

فــي ت�شريح بالمنا�شبة، اأنها ق�شــت وقتا تربويا ممتعا فــي ور�شة تعلم الخط 

العربي.

من جهته، اأبرز الفنان الت�شكيلي والخطاط، محمد �شعيد بن م�شي�ض، جمالية 

الخــط العربــي، معربا عن الأ�شف لكــون عدد من الأطفال لــم يتعلموا هذا 

النوع من الخط، مو�شحا اأن فنه يكت�شي طابعا جماليا وبعدا رمزيا قويا.

وبعــد اأن اأ�شــار اإلــى اأن تعلم هــذا الخط يعد مــن ال�شهولة بمــكان، اأبرز اأن 

»هــذا الفن يقت�شي عملية تعليمية تدريجية لفائــدة اأطفال منتبهين و�شغوفين 

بتعلمه«.

وعقــب ح�شة التعلم، ح�شــر الأطفال عرو�شــا �شحرية حول خفــة اليد اأو 

عرو�شــا �شينمائية ت�شمنت اأفالمــا تربوية اأو اأفالما تحكــي ق�ش�ض اأبطالهم 

المف�شلين.

ف�ساء �لجمهور �لنا�سئ..

م�ستل لتقريب �لبر�عم من �ل�سناعة �لتقليدية 
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علــى هام�ض فعاليــات الدورة ال�شاد�شــة لالأ�شبوع الوطنــي لل�شناعة التقليدية 

الــذي احت�شنــه مدينة مراك�ض، والــذي اأقيم تحت الرعايــة الملكية ال�شامية، 

فــي الفترة الممتــدة ما بين 12 و26 ينايــر الما�شي، نظمــت وزارة ال�شياحة 

وال�شناعة التقليدية والنقل الجوي والقت�شاد الجتماعي، لقاء حول مو�شوع 

»تنمية التكوين المهني في حرف ال�شناعة التقليدية: الآليات والآفاق«.

وياأتــي تنظيــم هذا اللقــاء تما�شيا مــع التوجيهــات الملكية ال�شاميــة من اأجل 

النهو�ــض بقطــاع التكوين المهني، وفــي اإطار موا�شلة العمــل على الرفع من 

جودة التكوين في حرف ال�شناعة التقليدية وتح�شين جاذبيته وتعزيز الندماج 

المهني في اإطار الت�شور الملكي الجديد الخا�ض بخارطة طريق تطوير التكوين 

المهني، التي يتم تنزيلها بمعية ال�شركاء المعنيين.

وقــد ا�شتهــل اللقاء الذي ح�شره المديــر العام لدار ال�شانع عبــد اهلل عدناني، 

بعر�ــض �شريــط موؤ�ش�شاتــي حــول: »التكويــن فــي حــرف وفنــون ال�شناعة 

التقليدية«، تلته كلمات لكل من ح�شن �شويخ مدير التكوين المهني والتكوين 

الم�شتمــر لل�شناع الحرفييــن، بقطاع ال�شناعة التقليديــة، الذي اأعلن عن فتح 

موؤ�ش�شات جديدة للتكوين، واإحداث تخ�ش�شات جديدة ومرجعيات مالئمة، 

موؤكدا على الح�شيلة اليجابية للفترة الممتدة 2009/ 2019.

من جهتــه توقــف ادري�ض بوجوالــة، رئي�ــض غرفــة ال�شناعــة التقليدية بجهة 

ال�شــرق، عند الن�شخة الما�شية من المعر�ض الوطني لل�شناعة التقليدية، معتبرا 

هــذه المعار�ــض مك�شبــا لل�شناعة التقليديــة ببالدنا، كما ت�شــاءل عن القطاع 

غيــر المهيكل ودور الغــرف المهنية، م�شتح�شرا الروؤيــة المتطورة في مجال 

التكوين، مطالبا الوزارة باإعادة النظر في ت�شويق منتوج ال�شناعة التقليدية.

اأمــا محمد عــدال، نائب رئي�ــض فيدرالية مقــاولت ال�شناعــة التقليدية، فقد 

ك�شف في معر�ض تدخله، اأن الهم الوحيد الذي يجمع مختلف المتدخلين هو 

التكوين المهني في القطــاع الحرفي، واأن م�شتقبل المغرب هو ما ي�شنع باليد 

ولي�ــض ال�شناعة الحديثة، واأنه ل بد من بذل مجهودات لال�شتثمار في العن�شر 

الب�شــري، موؤكــدا اأن القطاع يعي�ض اأزمة في اليد العاملــة الموؤهلة في ال�شناعة 

التقليدية، ويعاني من غياب التوا�شل بين مكونات القطاع.

مــن جانبه ركز ال�شبكــي نورالدين، ممثل قطاع التكويــن المهني في مداخلته 

على محور »خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني: مدن المهن والكفاءات/

ال�شناعــة التقليديــة«، مو�شحا في هذا ال�شياق الهتمــام الملكي بالقطاع منذ 

�شن��ة 2018، ال�شــيء الذي �شاهم في خلــق جيل جديد مــن مراكز التكوين 

الهادفــة اإلى اإن�شاء مواقع مهنية ذات كفــاءة، عالوة على النخراط في التنمية 

الجهوية.

كما ثمن اختيار قطاع ال�شناعة التقليدية كم�شلك جديد بما مجموعه 4000 

مقعــد �شنويا، اإلى جانــب الهتمام بالتكوين الم�شتمــر للمكونين والأ�شاتذة، 

وو�شــع العن�شر الب�شري في قلب المخطط الجديــد، وح�شر مناطق ال�شعف 

والقوة في قطاع ال�شناعة التقليدية.

من جهتهــا اأ�شادت الأ�شتاذة وفــاء الع�شري، مديرة مركزيــة بقطاع التكوين 

المهني بالمكت�شبــات التي تم تحقيقها، وحثت علــى التركيز عليها، لرتباط 

القطــاع بالقت�شاد والتنميــة الم�شتدامة، وهو نف�ض التجــاه الذي ذهب اإليه 

ال�شيــد فران�شوا جيرارد رئي�ــض »ال�شركة الوطنية الفرن�شيــة لأمهر العمال«، 

وذلــك من اأجــل �شمان مكان فــي هذا ال�شــوق الكبير، ملحا علــى �شرورة 

تكوين ال�شناع وتاأطير ال�شباب من اأجل تحقيق نتائج مهمة م�شتقبال.

كما ك�شف المتدخل، اأن ال�شركة الفرن�شية التي ي�شرف عليها، ت�شاعد المغرب 

مــن خالل تنظيم تكوينات، كما عر�ض اأفالمــا توثق لتجربتهم في فرن�شا، داعيا 

لحت�شــان المواهب ال�شابة فــي العديد من المهن من اأجــل اأن يكون الخلف، 

قيمة محفزة في الم�شتقبل، كما حث ال�شباب على الأقبال على التكوين، خا�شة 

واأن مجــال ال�شناعــة التقليدية يفتح اآفاقا واعدة لل�شبــاب اليائ�ض، موؤكدا اأن 

علــى ال�شاب امتالك عزيمة قوية ليكون �شانعا تقليديا، ما ي�شتدعي التركيز 

على المجال البيداغوجي لكت�شاف اأمهر ال�شناع.

من جانبها عرجت فاطمة الزهــراء عزيز، ممثلة الموؤ�ش�شة المغربية للثقافة 

الماليــة، على برنامج الموؤ�ش�شة من خــالل تنظيم دورات تدريبية يومية لفائدة 

30 �شانعــا فــي 12 جهة بالأ�شبــوع الوطني لل�شناعــة التقليدية في ن�شخته 
ال�شاد�شة حــول مو�شوع »تدبير ال�شيولة«، كما اأكــدت اأن الموؤ�ش�شة عملت 

علــى ا�شتفــادة 7000 حرفي من تداريب كاملة لمدة 4 اأيام في مجال التدبير 

المالــي ف�شال عــن ا�شتفادة ال�شنــاع العار�شين من حمــالت تح�شي�شية حول 

مفاهيم الثقافة المالية خالل دورات المعر�ض.

اأما اإلهام ال�شرقاوي، رئي�شــة الق�شم البيداغوجي بقطاع التكوين المهني، فقد 

ا�شتعر�شت درا�شة ميدانية قامت بها في �شفوف ال�شناع التقليديين مكنت من 

اإنجاز ر�شوم بيانية ركزت على عنا�شر مهمة ك�شوق ال�شغل ومنظومة التكوين 

المهنــي واليد العاملــة الموؤهلة. كما توقفت في عر�شهــا عند حاجيات �شوق 

ال�شغــل والكفــاءات المطلوبة وحاجيات المجتمع وبرامــج التكوين مما من 

�شاأنه خلق �شيرورة متنا�شقة.

واإلــى ذلك، و�شعــت ال�شرقــاوي الحا�شريــن في ال�شيــاق العــام لدرا�شتها 

وتوقفــت عند جدوى ال�شراكــة مع قطاع التكوين المهنــي، كا�شفة عن اأرقام 

مهمــة حيث بلــغ العدد الإجمالــي لل�شنــاع 2.4 مليون موزعيــن اإلى مليون 

و128 األــف �شانع فــي مجــال الإنتاجية، 

وحوالي 310 اآلف �شانع موؤهل في قطاع 

ال�شناعة التقليدية النتاجية والخدماتية. 

كما �شهد اللقــاء اأي�شا، تقديم عر�ض لل�شيد 

محمد لوكيلــي وهو اأ�شتــاذ باحث بجامعة 

�شيــدي محمد بــن عبــد اهلل بفا�ــض، حول 

مو�شوع »الجامعة �شريك اأ�شا�شي في تنمية 

قدرات ال�شناع التقليديين.. الدباغة النباتية 

كنموذج«.

هــذا  اأن  اإلــى  اأخيــرا  الإ�شــارة  وتجــدر 

اللقــاء، عرف توزيــع �شواهــد وديبلومات 

علــى مجموعــة مــن ال�شبــاب وال�شابــات 

المتخ�ش�شيــن في مجــالت متنوعة توجوا 

فــي قطــاع ال�شناعــة التقليديــة، حيــث قام 

الم�شرفون على المعر�ض الوطني في دورته 

ال�شاد�شة بالحتفاء بهم .

لقاء حول تنمية �لتكوين �لمهني في 

حرف �ل�سناعة �لتقليدية

�ن�سطة مو�زية
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فــي اإطــار برنامجهــا ال�شنــوي للمحافظــة 

على الحــرف المهــددة بالنقرا�ض، وعلى 

هام�ض فعاليات الــدورة ال�شاد�شة لالأ�شبوع 

الوطنــي لل�شناعة التقليديــة، نظمت وزارة 

ال�شياحة وال�شناعة التقليدية والنقل الجوي 

والقت�شــاد الجتماعــي، الملتقــى الوطني 

التا�شع حول المحافظة على حرف ال�شناعة 

التقليديــة المهددة بالنقرا�ــض، وذلك يوم 

الثالثاء 21 يناير 2020 بمراك�ض.

وقــد �شــكل الملتقى، الــذي ح�شــره اأزيد 

مــن 150 م�شــاركا، فر�شة لالطــالع على 

المحافظة  برنامــج  منجزات وم�شتجــدات 

علــى الحــرف الــذي �شمــل خــالل �شنة 

2019 توثيــق وتدويــن ثــالث حرف 
الزيوانــي،  الجلــد  هــي:  اإ�شافيــة 

لتاغــزوت،  المطعــم  والخ�شــب 

والطرز ال�شالوي.

في هذا الإطــار، واإلى جانب الكلمــات الفتتاحية لكل من 

ممثلي الوزارة، وجامعة غرف ال�شناعة التقليدية، وفيدرالية 

مقــاولت ال�شناعــة التقليدية، تميز الملتقــى بعر�ض �شريط 

موؤ�ش�شاتــي حــول الحرف المهــددة بالنقرا�ــض، و�شريط 

حول الحرف التي تم تو�شيفها وتدوينها موؤخرا.

كمــا تم تقديم مجموعة مــن المداخالت والعرو�ض لخبراء 

وطنيين ودوليين في هذا المجال، ويتعلق الأمر بـ:

- »م�شــروع التعاون مــع منظمة اليون�شكو مــن اأجل و�شع 

منظومــة وطنيــة للكنــوز الب�شريــة الحيــة«، قدمتــه ممثلــة 

اليوني�شكو بالرباط؛

التقنيــات  لت�شجيــل  الم�شتــرك  التر�شيــح  »م�شــروع   -

والمهــارات المرتبطة بمهــن الحلفاء في القائمــة التمثيلية 

لليون�شكو للتراث الثقافي غير المادي« األقاه ال�شيد با�شكال 

جنان، وهو خبير دولي في مجال حرف الحلفاء؛

- »المقاربــة المنهجيــة لتو�شيــف وتوثيق الحــرف الثالثة 

بر�شــم �شنة 2019«، قدمــه محمد لحمر خبيــر في مجال 

المحافظة على الحرف؛

- »م�شاهمة الو�شائــل والتقنيات ال�شمعية ـ الب�شرية في نقل 

و�شــون الحرف المهددة بالنقرا�ض« األقاه فران�شوا لوجو، 

وهو خبير دولي في المجال ال�شمعي الب�شري؛

وفي هــذا ال�شيــاق، اأكد مديــر التكوين المهنــي والتكوين 

الم�شتمــر لل�شنــاع الحرفييــن بــوزارة ال�شياحــة وال�شناعة 

التقليديــة والنقــل الجــوي والقت�شاد الجتماعــي، ال�شيد 

ح�شــن ال�شويخ، علــى هام�ض الأ�شبــوع الوطنــي لل�شناعة 

التقليدية الذي نظم موؤخرا بمراك�ض، اأن المغرب يتوفر على 

تجربة رائدة في مجال المحافظة على مهن ال�شناعة الحرفية 

المهددة بالنقرا�ض.

واأ�شــار ال�شيــد ال�شويخ، فــي مداخلته خالل اللقــاء التا�شع 

حــول المحافظــة علــى مهــن ال�شناعــة التقليديــة المهددة 

بالنقرا�ض، اإلى اأن الوزارة اأح�شت وجود 42 حرفة مهددة 

بالختفاء، فيما اأعادت تو�شيف وتوثيق 32 حرفة اأخرى.

وفي هذا الإطــار، اأو�شح اأن الــوزارة الو�شية على القطاع، 

قامــت فــي �شنــة 2019، باإعــادة اإحياء ثالث مهــن ت�شمل 

�شناعــة الجلد الزيواني )فا�ض( والخ�شب المطعم لتاغزوت 

)الح�شيمــة( والطــرز ال�شالوي )�شــال(، ق�شــد �شون هذه 

الحرف ونقلها اإلى الأجيال الم�شتقبلية.

واأكــد ذات الم�شــوؤول »نعمل مــع منظمة الأمــم المتحدة 

للتربيــة والعلوم والثقافة )يون�شكو( على اإر�شاء نظام للكنوز 

الإن�شانيــة الحية، الذي من �شاأنه اأن يعيد لل�شناع التقليديين، 

باعتبارهم اأ�شحاب هذا التــراث الثقافي الالمادي، المكانة 

التي ي�شتحقونها«.

واأ�شــاف اأن »هذا الم�شروع الكبير الذي انطلق في 2009 

بــداأ يعطي ثماره«، م�شيرا اإلى اأن الــوزارة الو�شية �شتوا�شل 

العمل في هذا المنحى لتطوير هذه التجربة.

مــن جهته، �شدد ال�شيد ادري�ض بوجوالة، نائب رئي�ض جامعة 

غرف ال�شناعــة التقليدية، على �شرورة اإيــالء اأهمية خا�شة 

للمعلميــن الحرفييــن الذين يتوفــرون على خبــرة متاأ�شلة، 

معبرا عــن ا�شتعداد الجامعة لمواكبة جهــود الوزارة الرامية 

اإلى �شون مهن ال�شناعة التقليدية.

واأ�شــار ال�شيد بوجوالة اإلى اأن تنظيــم هذا المعر�ض �شيمكن 

مــن تقا�شم الخبرات بين ال�شنــاع التقليديين المنحدرين من 

مختلف جهات المملكة.

من جانبهــا، ا�شتعر�شت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلــوم والثقافة بالمنطقــة المغاربية )يوني�شكــو(، ال�شيدة 

�شناء العالم، م�شاميــن م�شروع نظام الكنوز الإن�شانية الحية 

الخا�ــض بال�شناعــة التقليديــة بالمغــرب، المنجز فــي اإطار 

تعاون بين الموؤ�ش�شة الأممية وقطاع ال�شناعة التقليدية.

واأبــرزت اأن هــذا النظــام �شيمكــن مــن تحديــد الحرفيين 

اأ�شحاب الخبرة والمهارة، واإقامة اإطار موؤ�ش�شاتي وت�شريعي 

والعتــراف بهوؤلء ال�شناع، في اأفق �شمان نقل هذه الخبرة 

من جيل لآخر.

بدوره، ا�شتعر�ض الخبير الدولي في التراث والمحافظة على 

المعارف التقليدية، ال�شيد با�شكال جنان، م�شامين م�شروع 

التر�شيــح الم�شترك )المغــرب واإ�شبانيــا( لإدراج التقنيات 

الحرفيــة الم�شتركــة المرتبطــة بمهن الحلفــاء �شمن لئحة 

تمثيلية للتراث الثقافي الالمادي لليون�شكو.

و�شدد في هــذا ال�شياق، على �شرورة �شن تدابير ا�شتعجالية 

ل�شون هــذه المهن الحية مــن خالل العتــراف الموؤ�ش�شي 

الذي يجب اأن يكت�شي طابعا دوليا.

واإلــى ذلك، �شلــط هذا اللقــاء ال�شوء على م�شــروع و�شع 

منظومة وطنيــة للكنوز الب�شرية الحيــة، وم�شروع التر�شيح 

الم�شترك لت�شجيل التقنيــات والمهارات التقليدية المرتبطة 

بمهن الحلفــاء �شمن القائمــة التمثيليــة لليون�شكو للتراث 

الثقافــي غيــر المــادي، وعر�ض فيلــم حول حــرف الجلد 

الزيواني، والخ�شب المطعم لتاغزوت والطرز ال�شالوي.

كمــا تطرق اللقــاء اإلى المقاربة المنهجيــة لتو�شيف وتوثيق 

هــذه الحــرف الثالث بر�شــم �شنة 2019 ونقــل المعارف 

والمهــارات المرتبطة بحــرف ال�شناعة التقليديــة المهددة 

بالنقرا�ــض وم�شاهمــة الو�شائــل والتقنيــات ال�شمعيــة - 

الب�شرية في �شون الحرف المهددة بالنقرا�ض.

وقد تــم، في ختام هذا اللقــاء، تكريم ال�شانعــات وال�شناع 

التقليدييــن »المعلمين«، الم�شاهمين فــي برنامج المحافظة 

على حرف ال�شناعة التقليدية بر�شم �شنة 2019، وكذا اأطر 

تنتمي اإلى قطاع ال�شناعة التقليدية.

�لملتقى �لتا�سع حول �لمحافظة على حرف 

�ل�سناعة �لتقليدية يثمن �لتجربة �لر�ئدة للمغرب
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ا�شتقطــب ف�شــاء عر�ض الحــرف التي تمت حمايتها مــن الندثار، ومــا يرافقها من 

اإبداعات وت�شاميم الحرفيين المهرة، عددا كبيرا من الزوار المغاربة والأجانب.

وقد تــم اإعداد هذا الف�شاء على �شــكل ريا�ض فاخر يحترم قواعــد العمارة المغربية 

التقليديــة، الم�شتوحاة مــن هند�شة الريا�شات القديمة فــي الحوا�شر العريقة كفا�ض 

ومراك�ض ...

لقــد �شعى ت�شور هذا الف�شاء اإلى ت�شليط ال�شوء علــى المنتجات الراقية المعرو�شة، 

وتثمين مهــارات واإتقان الحرفيين الذين قدموا عرو�شهــم مبا�شرة للزوار، وكذلك 

اأمام الم�شممين ال�شباب المبدعين.

فبيــن التقليد والحداثة، نجح هذا الف�شــاء الجميل والملون، المفعم باأجواء مختلفة 

مــن الأ�شواء والأ�شكال، في اإثارة ف�شول واإعجاب العديد من الزوار الذين تقاطروا 

عليــه وانبهروا بجمــال ومهارة ال�شنــاع التقليديين المغاربة الذيــن اأبدعت اأناملهم 

الممرات وال�شرفات، ولوحات الزليــج الملون، واأعمدة الج�ض، وتحف الخ�شب 

المنحــوت، والثريــات النحا�شيــة المخرمة، والديكــور الراقــي.. وكل ذلك على 

م�شاحة ناهزت 800 متر مربع وق�شمت اإلى ثالثة اأجنحة:

 ف�شاء المحافظة الذي مكن الزوار من الطالع على مهارات الحرفيين في مجالت 

�شناعة:

- �شالل الحلفاء؛

- تطريز ال�شروج؛

- الدم�شقيات؛

- الديباج )البروكار(؛

- الخ�شب ال�شويري.

 ف�شاء عر�شت فيه اإبداعات للم�شممين ال�شباب، ول �شيما في مجالي:

- الجلد؛

- الخزف.

 ف�شــاء القفطان الفاخر، حيث تم عر�ض مختلف اأ�شاليب ت�شميم الأزياء الراقية التي 

تعك�ض الفخامة، ومدى مهارة الحرفيين، بدء من التطريز، و�شول اإلى التر�شيع...

كمــا خ�ش�ض ركن بهــذا ف�شاء لمعدي ال�شــاي، وكل ذلك في جــو ترفيهي ت�شحبه 

المو�شيقى.

ف�ساء �لمحافظة و�لإبتكار

�ن�سطة مو�زية
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فــي هذا الإطار، اأكــدت ال�شيدة نادية فتاح العلــوي، وزيرة ال�شياحة 

وال�شناعة التقليدية والقت�شاد الجتماعي، في كلمة افتتاحية على 

اأن هــذه الور�شة تتما�شى مــع ال�شتراتيجيات القائمة، والرامية 

اإلــى ت�شجيع ال�شبــاب المقاول، واإر�شاء تدابيــر ملمو�شة عبر 

تب�شيط الم�شاطر وت�شجيع القطــاع البنكي على ال�شطالع بالدور 

المنوط به بمعية القطاع الخا�ض.

كمــا اأبــرزت ال�شيدة الوزيرة اأن هــذه الور�شة تهدف اإلــى �شمان ا�شتدامة 

وا�شتقطــاب اأكبــر لل�شبــاب نحــو اأن�شطــة ال�شناعــة التقليديــة والتراثية 

والثقافيــة، على نحو يمكنهم من تاأمين مــورد رزق قار والإح�شا�ض بتقدير 

الذات.

واأ�شافــت ال�شيدة الوزيرة في نف�ض ال�شيــاق، باأن من �شاأن هذا اللقاء توفير 

مجــال لالإن�شات اإلى ال�شنــاع التقليديين والوقوف علــى الإكراهات التي 

تعتر�شهــم، وكذا تقديــم حلول مبتكــرة، ب�شكل ي�شمــن ا�شتمرارية مهن 

ال�شناعة التقليدية ونقلها اإلى الأجيال القادمة.

مــن جانب اآخر، اأ�شادت ال�شيدة الوزيرة بــدور ممثلي الموؤ�ش�شات المالية 

والمجتمــع المدني وال�شناعة التقليدية الذيــن يعملون على اإيجاد الحلول 

المالئمــة لدعم الحرفيين، داعية هوؤلء اإلى مزيد مــن التعبئة، حتى يت�شنى 

لل�شبــاب الهتمام بجوانب اأخرى من قبيــل الت�شميم والبتكار والت�شويق 

واإ�شفاء موجة من التجديد على منتوجاتهم.

مــن جانبه، قــدم مدير ال�شتثمــار والتنميــة الجهويــة بالديــوان التون�شي 

لل�شناعات التقليدية، ال�شيــد ريا�ض الحماري، عر�شا م�شتفي�شا تطرق فيه 

اإلــى مختلف طــرق تمويل قطاع ال�شناعة التقليدية فــي تون�ض، مبرزا نقاط 

القوة الرئي�شية لهذا القطاع في بالده والتحديات التي يواجهها.

كمــا توقف عنــد مو�شوع الأبناك التون�شيــة التي تمنح قرو�شــا للحرفيين 

والمقــاولت ال�شغــرى بمعــدلت فائــدة مخف�شــة، ق�شــد تمكينهم من 

ال�شطالع بمهامهم وتقديم منتوجات ت�شتجيب لمتطلبات ال�شوق، �شواء 

على �شعيد الجودة اأو البتكار.

من جانبها اعتبرت مديرة ال�شتراتيجية والبرمجة والتعاون بوزارة ال�شياحة 

وال�شناعة التقليدية والنقــل الجوي والقت�شاد الجتماعي، ال�شيدة اأ�شماء 

قــادري، اأن هــذه الور�شة تعــد منا�شبة مواتيــة ل�شتعرا�ض طــرق التمويل 

التــي تمكن من ت�شهيــل الولوج اإلى القرو�ــض بالن�شبة لل�شبــاب المقاول 

والمقاولت ال�شغيرة جدا.

ويتعلــق الأمر اأي�شــا، ح�شب ال�شيــدة قــادري، باإبراز المنتجــات البنكية 

المعرو�شة، والتي يلجاأ اإليها ال�شناع التقليديون، و�شبل تجاوز ال�شعوبات 

ورفع التحديات لال�شتفادة من التمويل.

كما قالــت اأي�شا اإن لقاءات من هذا القبيل تعزز اأر�شية التفاهم بين ال�شناع 

التقليدييــن والقطاع البنكــي، لال�شتفادة من المنتوجــات البنكية المالئمة 

والمتنوعة.

هــذا، وبعــد المناق�شــة الم�شتفي�شــة التــي عرفتها هــذه الور�شــة، خل�ض 

الم�شاركون اإلى ما يلي:

* على م�شتوى الت�شخي�ض:

- وجــود ا�شتراتيجية وطنيــة لالإدماج المالي التي يعتبر مــن اأهم رافعاتها، 

توفير اإطار واأدوات لت�شهيل تمويل المقاولت ال�شغيرة جدا والخوا�ض؛

- توفر �شلة متنوعة من العرو�ض التمويلية في ال�شوق البنكي والمالي، رغم 

اأن الأمــر ل يتعلق بعرو�ض خا�شة بال�شنــاع التقليديين ح�شريا، مما يقل�ض 

حجم الحرفيين الم�شتفيدين من هذه العرو�ض؛

- با�شتثناء »قر�ض ال�شرف« الذي تموله بع�ض الجمعيات التي ل تطالب ل 

ب�شمانات ول بفوائد، فاإن الموؤ�ش�شات البنكية والمالية، بما فيها المخت�شة 

في التمويل الت�شاركي، تركز على عن�شري الربح والمردودية؛

- فــي غياب عرو�ــض خا�شة بال�شناعــة التقليدية، فاإن الأجهــزة العمومية 

المخت�شة بدعم المقاولت ال�شغــرى والمتو�شطة، توفر مرافقة تقنية لهذا 

النوع من المقاولت، ت�شمل جميع القطاعات.

 الإ�شكاليات:

- غيــاب التوا�شل بين مختلــف الفاعلين والمتدخلين فــي مجال التمويل 

يوؤدي اإلى �شعــف الإقبال على هذه العرو�ــض التمويلية من طرف ال�شناع 

التقليديين، خا�شة واأن كثيرا منهم عبروا عن مخاوفهم في هذا التجاه؛

- معــدلت الفائدة وال�شمانــات المطلوبة من طــرف الموؤ�ش�شات المالية 

تمثل عقبة كبيرة اأمام طالبي القرو�ض.

وهذا الإ�شكال مطروح ب�شكل اأكبر لدى موؤ�ش�شات القرو�ض ال�شغرى؛

- ال�شنــاع التقليديون، علــى �شاكلة مختلف مكونــات ال�شاكنة المغربية، 

يتميــزون ب�شعف معدلت ال�شتبناك كما اأكــدت ذلك درا�شة اأنجزت في 

هذا المجال، في اإطــار ال�شتراتيجية 

الوطنية للدمج المالي؛

لل�شنــاع  الماليــة  التربيــة  �شعــف   -

التقليدييــن، رغــم الجهــود المبذولة 

مــع  ب�شراكــة  الــوزارة  طــرف  مــن 

الموؤ�ش�شــة المغربيــة للثقافــة المالية، 

لــه تاأثيــر �شلبــي �شــواء علــى التدبير 

اليومي لمقاولتهم، اأو على عالقاتهم 

بموؤ�ش�شــات التمويل، حيث ي�شتحيل 

مثال علــى طالب القر�ــض الدفاع عن 

م�شروعه.

 الحلول والتو�شيات:

- مراجعة عقود القرو�ض المبرمة لجعلها اأكثر قابلية لال�شتغالل من طرف 

ال�شناع التقليديين؛

- اإن�شاء خاليا لال�شتماع اإلى ال�شناع التقليديين داخل موؤ�ش�شات التمويل، 

بالنظر لخ�شو�شيات هذه ال�شريحة من المهنيين؛

- مراجعــة معدلت الفائــدة وال�شمانــات المفرو�شة، خا�شــة من طرف 

جمعيات القرو�ض ال�شغرى؛

- خلق توا�شل منتظم بيــن الأبناك وموؤ�ش�شات التمويالت ال�شغرى، وبين 

ممثلي الوزارة على الم�شتوى المحلي؛

- تب�شيط م�شاطر الح�شول على قرو�ض؛

- مرافقــة ال�شنــاع التقليديين في م�شــار طلبات القرو�ــض، وخالل تنفيذ 

م�شاريعهم؛

- التفكير في تاأ�شي�ض �شندوق تمويلي خا�ض بال�شناعة التقليدية؛

- و�شع مخطــط عمل على المدى الق�شير، يجمع الــوزارة والموؤ�ش�شات 

المالية، و�شندوق ال�شمــان المركزي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية 

وذلك من اأجل:

+ تقويم التفاقيات الموقعة في 2007 و2011؛

+ ا�شتك�شاف �شبل التطوير الممكنة للعرو�ض التمويلية المتوفرة، واقتراح 

اأخرى بديلة عند ال�شرورة؛

+ خلق لجان مختلطة لمتابعة ملفات القرو�ض على الم�شتوى المحلي؛

+ اإ�شــراك الــوزارة فــي مجموعات العمــل المكلفة بتنزيــل ال�شتراتيجية 

الوطنية للدمج المالي؛

+ تر�شيم العر�ض في ما يخ�ض الفاعلين في مجال التمويل.

ور�سة عمل حول طرق �لتمويل 

في قطاع �ل�سناعة �لتقليدية 

انكبت ورشة عمل نظمت يوم 22 يناير املايض، يف إطار الدورة السادسة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية، عىل مناقشة طرق التمويل بقطاع 
الصناعة التقليدية وواقعها وآفاقها.

وقد كانت الورشة مناسبة إلبراز واستعراض الوسائل الفعالة التي من شأنها أن تنهض بهذا القطاع وإتاحة الفرصة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
للميض قدما يف تطوير منتوجاتها، وذلك من خالل املحاور التالية:

- تحديد ومناقشة اإلشكاليات التي تواجه الفاعلني يف القطاع للولوج إىل التمويل؛
- تجميع ومناقشة وجهات نظر مختلف املتدخلني يف العملية؛

- وضع أسس رشاكات مستقبلية يف أفق تنزيل حلول متويلية جديدة، أكرث تنوعا ومواءمة الحتياجات وخصوصيات الفاعلني يف القطاع.
بتونس،  التقليدية  للصناعة  الوطني  باملكتب  واالستثامر  التنمية  أوالها مدير  تقديم ثالث مداخالت، تطرق يف  تم  للنقاش،  الباب  فتح  وقبل 

للتجربة التونسية يف مجال متويل قطاع الصناعة التقليدية.
بينام تم خالل املداخلة الثانية تقديم االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل، من طرف مديرية الخزينة العامة والتمويالت الخارجية.

أما املداخلة الثالثة، فقد متحورت حول التجربة املغربية يف مجال »قرض الرشف« لجمعية »مبادرات« بسوس ماسة.

�ن�سطة مو�زية
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عر�ش نتائج در��سة �لمخطط �ل�ستر�تيجي

 لتنمية فرع �لحلي و�لمجوهر�ت �لمغربية 

في اإطــار فعاليــات الــدورة ال�شاد�شة لالأ�شبــوع الوطني 

لل�شناعــة التقليديــة التــي اأقيمت تحت الرعايــة ال�شامية 

ل�شاحــب الجاللــة الملــك محمــد ال�شاد�ــض ن�شره اهلل 

واأيــده، من 12 اإلى 26 ينايــر2020 بمراك�ض، نظمت 

وزارة ال�شياحــة وال�شناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي 

والقت�شاد الجتماعي، لقاء توا�شليا حول نتائج الدرا�شة 

المتعلقــة بو�شــع المخطــط ال�شتراتيجي لفــرع الحلي 

والمجوهــرات المغربيــة وذلــك يــوم 23 يناير 2020 

بمراك�ض.

وقد عــرف هذا اللقاء ح�شور مختلــف الفاعلين في هذا 

الفــرع، مــن اإدارات وموؤ�ش�شات وطنيــة معنية، ومهنيي 

الحلي والمجوهرات، وكــذا خبراء وم�شممين ن�شيطين 

بالقطاع.  

وقــد اندرج هــذا الحدث فــي �شياق المجهــودات التي 

تبذلها الوزارة مع �شركائها، ومختلف الفاعلين بالقطاع، 

لبلــورة وتنفيذ مخطط ا�شتراتيجي لهــذا الفرع الحرفي، 

وذلــك بهــدف تح�شيــن تناف�شيتــه، والرفــع مــن اأدائــه 

القت�شــادي والجتماعــي، في ظــل مناخ دولــي تطبعه 

المناف�شة القوية.

ومــن المعلوم اأن هذا المخطــط يندرج �شمن التوجهات 

العامــة للدولــة، والراميــة اإلــى بلــورة نمــوذج تنمــوي 

للمغــرب، بحيث تم تحديد روؤيــة طموحة تتوخى تطوير 

فــرع وطني للحلــي والمجوهــرات ذي تناف�شية، وقادر 

علــى خلق قيمــة م�شافــة علــى الم�شتوييــن القت�شادي 

والجتماعــي، وي�شتجيب فــي نف�ض الوقــت لمتطلبات 

ال�شوق الداخلي، مع النفتاح على اإمكانية الت�شدير.

وقــد �شكل هــذا اللقاء منا�شبة لنقا�ــض اأو�شع حول نتائج 

الدرا�شة المتعلقــة بو�شع المخطــط ال�شتراتيجي لتنمية 

فرع الحلــي والمجوهــرات المغربية، كمــا كان منا�شبة 

اأي�شــا للتح�شي�ــض باأهميــة اللتقائية وتظافــر جهود كافة 

الفاعليــن والمتدخلين في اإطار عقــد/ برنامج لفائدة هذا 

الفرع الواعد. 

وفــي نف�ــض ال�شياق، تــم التاأكيد - خــالل اللقاء - على 

اأن قطاع الحلي والمجوهــرات مطالب اليوم بلعب دور 

هام في دينامية التنمية القت�شاديــة والجتماعية لبالدنا، 

وذلــك بم�شاهمته فــي اإنتاج الثروة، واإحــداث منا�شب 

�شغل اإ�شافيــة، وكل ذلك عبر تثميــن موؤهالته التاريخية 

والثقافيــة والقت�شاديــة، وكــذا مــن خــالل ال�شتغالل 

الأمثل للفر�ض المتاحة للت�شويــق، �شواء على الم�شتوى 

الوطني اأو الدولي.  

�ن�سطة مو�زية
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جو�ئز �لت�سجيع و�لتحفيز  

تتويجات

الوطنــي  لالأ�شبــوع  ال�شاد�شــة  الــدورة  تميــزت 

لل�شناعة التقليدية التي نظمت بحر يناير 2020، 

بتوزيــع 22 جائزة ت�شجيعية علــى ع�شرة اأ�شناف 

حرفية هي: الحلي؛ واللبا�ض التقليدي؛ والن�شيج؛ 

والجلد؛ والمعادن؛ والمعمار التقليدي؛ والفخار 

والخــزف؛ والأثــاث والديكــور؛ والمنتوجــات 

المحلية؛ والزرابي.

اأمــا فــي ما يخ�ض الجوائــز في حد ذاتهــا، فقد تم 

توزيعها اإلى ثالثة اأ�شناف:

- جائــزة البتــكار الجتماعــي لــدى ال�شبــاب 

الحرفيين؛

- جائزة الت�شامن )اإدماج مقاربة النوع(؛

- اأح�شن وحدة انتاجية عار�شة لكل �شل�شلة.

اأمــا بالن�شبــة لمعاييــر التتويج، فقد ركــزت على 

العنا�شر التالية: 

- �شناعة يدوية؛

- ال�شارة والت�شديق؛

- جودة المنتوج؛

- ال�شتفادة من التكوين والتكوين الم�شتمر؛

- الم�شاركة في التظاهرات؛

-حكامة التدبير والت�شيير؛

- خلق منا�شب ال�شغل؛

- احترام البيئية.

فيما يلي جدول ير�شد الح�شيلة النهائية للمتوجين 

بجوائز الت�شجيع والتحفيز:

القليماجلهةا�شم اأو �شاحب الوحدةال�شال�شل الإنتاجية�شنف اجلائزة

املعمار التقليدياأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
فا�ضفا�ض- مكنا�ض�رصكة موري�شك

تطوانطنجة - تطوان - احل�شيمةتعاونية ا�رصاء للنق�ض على احلجر

اخلزف والفخاراأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
فا�ضفا�ض- مكنا�ضا�شماعيلي علوي حممد

اأ�شفيمراك�ض - ا�شفيخزف احمد ال�رصغيني

الن�شيجاأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
فا�ضفا�ض- مكنا�ضيحياوي يحيى

اأزياللبني مالل - خنيفرةتعاونية الربكة بزو

املنتوجات املجاليةاأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
اأكادير�شو�ض - ما�شةتعاونية ديار اأركان

فا�ضفا�ض- مكنا�ضتعاونية الواببني

الأثاث والديكوراأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
مراك�ضمراك�ض - اأ�شفيمقاولة �شمو�ض اأرت

�شطاتالدار البي�شاء - �شطاتتعاونية لولد للنجارة

اجللداأح�شن وحدة انتاجية عار�شة

ال�شمارةالعيون - ال�شاقية احلمراءتعاونية التواأمة للم�شنوعات اجللدية

وادي الذهببركة ال�شالكة وادي الذهبالداخلة 

فا�ضفا�ض- مكنا�ضعبد احلق بني�شيف

الزرابياأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
تازناختدرعة تافياللتجمموعة ذات النفع القت�شادي تيكديفنت تازناخت

ال�شالكة اأ�شا الزاككلميم - واد نونتعاونية 

تيزنيت�شو�ض - ما�شةعبد العزيز اجهرياحللي واملجوهراتاأح�شن وحدة انتاجية عار�شة

الزي التقليدياأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
تاوريرتال�رصقتعاونية الياقوتة

Design مراك�ضمراك�ض - اأ�شفيتعاونية فن

املعادناأح�شن وحدة انتاجية عار�شة
مراك�ضمراك�ض - اأ�شفيتعاونية الإ�رصاق

فا�ضفا�ض - مكنا�ضبدوي حليمة

�شفروفا�ض - مكنا�ضتعاونية الرتاث الأ�شيل للخياطة والطرزالزي التقليديالبتكار الجتماعي لدى 

�شالالرباط - �شال - القنيطرةتعاونية ياقوتاملنتوجات املجاليةالت�شامن )اإدماج مقاربة النوع(
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تتويجات

كعادته كل �شنة، �شكل الملتقى التا�شع للمحافظة على حرف ال�شناعة التقليدية، المهددة بالنقرا�ض، فر�شة لتكريم ال�شانعات وال�شناع التقليديين الحاملين 

للمعــارف والمهارات المرتبطة بهــذه الحرف، والم�شاهمين في برنامج الوزارة الرامي للمحافظة عليها، والــذي �شمل �شنة 2019 تو�شيف وتوثيق ثالثة 

حرف اإ�شافية هي: الجلد الزيواني بفا�ض، الخ�شب المطعم بتاغزوت- الح�شيمة، والطرز ال�شالوي .

وفي هذا الإطار، تم توزيع جوائز ال�شتحقاق على �شتة �شانعات و�شناع، اعترافا لهم باإ�شهامهم في تدوين وتو�شيف هذه الحرف في اأفق نقلها اإلى الأجيال 

القادمة من ال�شناع ال�شباب.

وقد جاء هذا التتويج كما هو مو�شح في الجدول التالي:

ال�شم واللقب ال�شفةاملنا�شبة 

�شانع/ اجللد الزيواينامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفحممد الدقاقي

�شانع/ اجللد الزيواينامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفحممد اغرميي »الوزاين«

�شانعة/ الطرز ال�شالويامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفربيعة ال�شنهاجي

�شانعة/ الطرز ال�شالويامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفرحمة الباكوري

�شانع/ اخل�شب املطعم لتاغازوتامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفم�شطفى الإدري�شي

�شانع/ اخل�شب املطعم لتاغازوتامللتقى التا�شع للمحافظة على احلرفبديع العلمي

جو�ئز �لملتقى �لتا�سع للمحافظة على �لحرف 
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تراأ�شــت ال�شيــدة نادية فتاح العلــوي وزيــرة ال�شياحة وال�شناعــة التقليديــة والنقل الجوي 

والقت�شــاد الجتماعــي فــي 28 فبراير المن�شرم بمقــر دار ال�شانع، يومــا درا�شيا �شارك فيه 

جميــع المدراء المركزييــن للقطاعات الأربعــة المذكورة، ف�شال عــن المندوبين الجهويين 

لقطاع ال�شياحة والم�شوؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع ال�شناعة التقليدية.

اللقــاء الــذي امتد على مــدار يوم كامل، �شــكل منا�شبــة لتقديم ت�شخي�ــض مو�شوعي وذي 

م�شداقية لقطاعات ال�شياحة وال�شناعة التقليدية والنقل الجوي والقت�شاد الجتماعي، وهي 

قطاعات متداخلة يكمل بع�شها بع�شا على اأكثر من م�شتوى.

فــي هذا الإطــار، ا�شتمعت ال�شيدة الوزيــرة لعرو�ض ومداخالت م�شتفي�شــة من الم�شوؤولين 

المركزييــن والجهويين والإقليميين الذيــن ر�شدوا بواقعية و�شراحــة مختلف الإيجابيات، 

وكذلك مجمل ال�شلبيات والعقبات التي تعتر�ض القطاعات التي ي�شتغلون بها.

ولــم يقف الأمــر عند الجرد فقط، بل حملــت المداخالت تو�شيــات واقتراحات وم�شاريع 

حلول، و�شع ت�شوراتها الأولية رجال ون�شاء  ي�شتغلون في الميدان، وبالتالي هم على اطالع 

على جميع معوقاته.

وممــا ي�شجل لهذا اليوم الدرا�شــي، الذي انعقد بُعيد مرور مائة يوم علــى تولي ال�شيدة نادية 

فتاح العلوي حقيبــة ال�شياحة وال�شناعة التقليدية والنقل الجوي والقت�شاد الجتماعي، اأنها 

المــرة الأولى التي تتاح فيهــا الفر�شة للم�شوؤولين القطاعيين، بمختلــف م�شتوياتهم، لتقديم 

قراءاتهم وت�شوراتهم الم�شتقبلية، كل في مجال اخت�شا�شه، وب�شفافية تامة.

في يوم در��سي �حت�سنته د�ر �ل�سانع:

�لوزيرة نادية فتاح �لعلوي ت�ستحث همم �لمدر�ء �لمركزيين و�لجهويين

م�ستجد�ت



آخر أجل للرتشيح املكان التاريخ املعارض
27 دجنرب 2019 الدار البيضاء / املغرب معرض ماروكوطيل 11 - 14 مارس 2020

27 دجنرب 2019 إيطاليا  / ميالنو 21 - 26 أبريل 2020 صالون األثاث 

27 دجنرب 2019 طوكيو / اليابان 3 - 5 يونيو 2020 معرض فن العيش الداخلي طوكيو

27 دجنرب 2019 أطلنطا / الواليات املتحدة األمريكية 14 - 20 يوليوز 2020 معرض أطالنطا للهدايا و فن العيش

27 دجنرب 2019 الس فيكاس / الواليات املتحدة األمريكية 26 - 30 يوليوز 2020 معرض الس فيغاس ماركيت

13 مارس 2020 نيويورك / الواليات املتحدة األمريكية 8 - 12 غشت 2020 معرض نيويورك ناو

13 مارس 2020 باريس / فرنسا 4 - 8 شتنرب 2020 معرض ميزون إي أوبجي

30 مارس 2020 دبي / اإلمارات العربية املتحدة 15 - 17 شتنرب 2020 معرض إندكس دبي

27 دجنرب 2019 نورت كارولينا / الواليات املتحدة األمريكية 17 - 21 أكتوبر 2020 معرض هاي بوينت ماركيت

27 مايو 2020 طوكيو / اليابان 18 - 20 نونرب 2020 معرض فن العيش الداخلي

30 مارس 2020 الدار البيضاء / املغرب 25 - 29 نونرب 2020 املعرض الدولي للبناء

10 أكتوبر 2019 املنامة / البحرين 23 - 31 يناير 2020 معرض الربيع للبحرين

27 دجنرب 2019 باريس / فرنسا 30 أبريل - 11 ماي 2020 معرض باريس

27 دجنرب 2019 لشبونة / الربتغال 27 يونيو - 5 يوليوز 2020 املعرض الدولي للصناعة التقليدية بلشبونة

30 مارس 2020 ميالنو / إيطاليا 28 نونرب - 6 دجنرب 2020 معرض ميالنو للصناعة التقليدية

27 دجنرب 2019 الدار البيضاء / املغرب خالل شهر رمضان معرض رمضان
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ومحا�ضرات

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
الدورة  السادسة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية .. 


