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عناصركلمة السيد الوزير
املناسبة  :اللقاء الصحفي الخاص بتنظيم الدورة الولى للمهرجان الوطني للهندسة املعمارية

في البداية أرحب بالسيدات والسادة الحضور على تلبية الدعوة وأرحب بالسادة الوزراء الذين أبوا
على أن يشاركوا معنا في هذا اللقاء ،كما التفوتني الفرصة أن أشكر السيدات والسادة
الصحافيات والصحافيين الذين لم يترددوا في مقاسمتنا العالن عن فعاليات املهرجان الوطني
للهندسة املعمارية والذي سينظم بحول هللا وقوته من  14الى  19يناير .2016
لذاأغتنم الفرصة ألهنئ الوزارة والهيئة وفئة املهندسين املعماريين على اختالف مشاربهم على
الثقة املولوية التي حضينا بها جميعا بإسباغ الرعاية امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا على فعاليات هذا املهرجان ،األمر الذي سيشكل حافزا لبدل قصارى
الجهود لنجاح هذه التظاهرة وجعلها موعدا سنويا لالحتفاء باملهندسة املعمارية ببالدنا.

حضرات السيدات والسادة
إن تنظيم هذا املهرجان في دورته األولى يصادف مناسبة االحتفال باليوم الوطني للمهندس
املعماري الذي يخلد كل سنة ذكرى خطاب امللك الراحل املغفور له الحسن الثاني طيب هللا تراه
املوجه للمهندسين املعماريين بمراكش سنة  1986والذي ظل منذ ذلك التاريخ وطيلة  30سنة
حتى اليوم نبراسا ينور عمل البداع الهندس ي الوطني.
كما أن تنظيم هذا املهرجان يأتي استحضارا للتوجيهات امللكية الواردة في الرسالة امللكية السامية
املوجهة إلى املهندسين املعماريين في اليوم الوطني للمهندس املعماري سنة  2006والتي ما فتئ فيها
جاللته يؤكد على مركزية حقل الهندسة املعمارية والتحديات التي يجب رفعها جميعا خدمة
للتنمية وكرامة املواطنين ،كما جاء هذا التنظيم ضمن إطار ما يوليه جاللته أعزه هللا من أهمية
بالغة لجودة الطار املبني وتحسين ظروف عيش رعاياه ،وتأكيده غير ما مرة على ضرورة استثمار
الغنى الذي يميز التراث املعماري الوطني عند تصميم وانجاز املشاريع التنموية التي يتفضل
جاللته بتدشينها عبر مختلف ربوع اململكة.
حضرات السيدات والسادة
ال يخفى عليكم ،بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها املشهد العمراني نتيجة النمو الديمغرافي وارتفاع
نسبة التمدن إلى جانب منطق التنافسية الدولية بكل أشكالها بما فيها التنافسية الفكرية
والثقافية واالبداعية ،كان من األنسب اليوم أن تنظم وزارة التعمير واعداد التراب بشراكة مع
الهيئة الوطنية للمهندسين املعمارين مهرجانا من هذا الحجم وتظفي بذلك عمقا زمنيا على
االحتفال يمتد ل 6أيام عوض يوم واحد.

أيها الحضور الكريم
إ ن تنظيم مثل هذا املهرجان كما هو الشأن بالنسبة للعديد من كبريات املدن والعواصم العاملية
ليشكل مناسبة لفتح نقاش عمومي حول الهندسة املعمارية والتراث ،بحيث ستشكل هذه الدورة ال
محالة ،من خالل مضامين برنامجها الغني واملتنوع واملوزع على مجموعة من املواقع املعمارية املعروفة
فرصة لتمكين الجمهور املغربي و األجنبي من االطالع على غنى التراث املعماري الوطني الذي ميز تاريخ
بالدنا لعصور.
وذلك بفضل الفقرات التي يتضمنها البرنامج ،واملتمثلة في :
 تنظيم سلسلة من املحاضرات والندوات حول االنتاج الهندس ي الذي ميز العصر القديم" الرومانيثم الفينيقي والوسيط " خالل حكم االدارسة املرابطين واملوحدين والسعديين واملرينيين
العلويين "واملعاصر وذلك ألجل استقراء مميزات هذه الحقب والوقوف على املكونات املعمارية التي
ميزتها.
 عرض مجسمات ملجموعة من املآثر واألعمال الهندسية التي تجسد غنى املنتوج املعماري داخل هذهالحقب .
 تنظيم معارض للصور الفتوغرافية ملجموعة من املواقع واملنشئات التي تحتضن ابداعا هندسياوتخلد لفترات من تاريخ االبداع الهندس ي ببالدنا.
 االنفتاح على النش ئ قصد التلقين والتربية على االبداع وتجليات فنون العمارة املغربية ،من خاللالعديد من الورشات.
إن الغاية من هذه الوقفة أمام كل هذا الغنى التراثي ليمثل أرضية الستلهام الدروس ألجل استثمار
تراثنا املعماري في تحسين وتجويد الطار املبني ببالدنا في الحاضر واملستقبل من خالل التوظيف
األنسب للتقنيات و املواد املحلية واستحضار شرط االستدامة والنجاعة الطاقية.
ونعتقد جازمين أن هذا املهرجان سيمكننا من التعريف باملرجعيات الهندسية "املتالئمة مع محيطها
البيئي - bioclimatique-وبحث سبل إدماجها وتوليفها مع التقنيات الحديثة في ميدان البناء.

