
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

نسمة  098.09و يبلغ عدد سكانها  في الجهة الغربية إلقليم تازةوادي امليل  دائرة قعت    

جماعات قروية و هي بوحلو، بوشفاعة، غياثة  6، تضم هذه الدائرة (2004إحصاء )

لغ عدد أمليل التي يب دالغربية، اوالد ازباير، بني فراسن و الربع الفوقي، تتوسطهم مدينة وا

دون الحديث مليل أوال يمكن أن يرد اسم واد  . (.495إحصاء )نسمة 598.91سكانها 

حيث تعد محطة  " الشواء "فهذه المنطقة مشهورة ب  عن مطاعمها و مقاهيها المميزة،

حتى أضحت  ،أو عبر الطرق السيار 6سافرين عبر الطريق الوطني رقم لكل الم إجبارية

وال يمكن أن نغفل . على مدار الساعة الشواء عج بعشاقت لمدينةابوسط المقاهي الموجودة 

فهو ملتقى كل القبائل المجاورة , ثالثاء يوم السوق األسبوعي الذي يعرف رواجا كبيرا كل

  .وحتى البعيدة ويلعب دورا كبيرا في الرواج االقتصادي بالمنطقة

أن أغلب السكان يمارسون هذا  حيث ،تتميز دائرة واد أمليل بطابعها الفالحي و الغابوي   

، إال أن هذا ال يمنع من وجود أنشطة أخرى للدخل يالنشاط الذي يعتبر مصدرهم الرئيس

لعديد من سكان المنطقة، و لعل الصناعة التقليدية بجميع لرزق امهمة تشكل مصدرا 

لمتواجدة و من أشهر الحرف ا .أصنافها من بين القطاعات التي تشغل العديد من اليد العاملة

في هذه الدائرة نجد صناعة مصنوعات الدوم بجماعة بني افراسن و النقش على الحجر 

 . بجماعة غياثة الغربية و بلدية واد أمليل

لرحي لنافورات وتلك النماذج المصغرة لعل الزائر لمدينة واد أمليل سيالحظ بدون شك و   

في بعض المقاهي و المطاعم أو  تباعحبوب بالطريقة التقليدية عصر الزيتون أو طحن ال

على قارعة الطريق، حيث تعتبر هذه الديكورات الجميلة و الرائعة دليل على براعة الصانع 

 .في نحت وتحويل الحجر األصم إلى تحف فنية غاية في الروعة و اإلبداعالتقليدي 

بدائرة جر في غياب اإلحصائيات الرسمية  فإن عدد المشتغلين في حرفة النقش على الحو   

شخص يتمركز معظمهم في أهم تجمع سكاني بجماعة غياثة  58999يفوق واد أمليل 

 

 الــمــمــلـكـة الــمــغــربــيــة

 غــرفــة الـصــنــاعـــة الـــتــقـــلــيــديـــة

مــكــنــاس -لـجـهــة فـــــاس   

 فــرع تـــــــــــــازة
 



 
2 

فعالوة على مناظرها الخالبة وكونها منطقة فالحية   ،"قنطرة أعراب"الغربية و المسمى 

، األبيضكالحجر األزرق و الحجر  فهي تزخر بأهم مقالع األحجار المختلفة اللون والنوع

 :اإلنتاج بعدة مراحل أهمها تمر عمليةو

  طن 09و 49مر بين على شكل قطع كبيرة تزن لع رمقال من جحارراألج استخرا 

 ترمنتس 69طولهر ) "ارنطر"أو على شكل قطع أصغر تسمى  "بلوكر"تسمى 

 8)ترمنتس .وعلوهر  ترمنتس 49عرضهر 

  عمل يدوي-  ياألجحارر بمنشرر صنرع تقطيع - 

 8تي يقوم بهر صنرع مهرةعملية النجحت و النقش و ال 

  :وهم إلى ثالث أصنافالتقليديون العاملون في حرفة النقش على الحجر وينقسم الصناع     

  8متخصصون في استخراج الجحار من المقرلع 58

 8متخصصون في تقطيع  األجحارر و نجحتهر جحسب رغبة الزبون 48

 8متخصصون في تركيب الجحار و تزيين المبرني  08

  : استعمرالت الجحار

الطلب على المنتوجات الحجرية جد مهم خاصة في أشغال البناء و الترصيف، أصبح    

هذه المنتوجات بقدرتها على مقاومة عوامل التعرية إضافة إلى الجمالية التي  تتميزحيث 

تعطيها للبنايات، كما أن الطلب على الديكورات المصنوعة من الحجر يزداد بشكل 

 :ماالت لمادة الحجرو فيما يلي أهم االستع. مضطرد

 8امتزايد لمنرزل و الذي أصبح يعرف طلبرالوااهرت الخرراية ل تزيين •

 8نجحت أشكرل هندسية خرصةترصيف األزقة و الشوارع و تزيين الفضرءات العرمة ب •

 8الزيتون عصرصنع مطرجحن تقليدية ل •

لنرفورات ولرجحي عصر نجحت ماسمرت صغيرة   فن الديكور و ذلك عن طريق •

 8و غيرهر من الماسمرت و طجحن الجحبوب برلطريقة التقليديةالزيتون أ

 : تسويق الجحار

فرادى أو  الطلب إما بشكل فردي عن طريق صناع حسبمليل أيتم تسويق حجر وادي     

أما التصدير فيتم عبر  ،عبر المقاوالت الكبرى لحساب المقاولين العقاريين وطنيا و دوليا

  .و إيطاليا ية خاصة اسبانياالتجار الكبار إلى الدول األوروب


