في ندوة مجلس الجالية المغربية بالخارج في فعاليات الدورة  25للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

األخ األعرج يبرز الدور الريادي للمغرب في الساحة الثقافية الدولية
صليحة بجراف

إشعاع الثقافة المغربية وراء الحدود يستوجب وضع أسس قيام صناعات ثقافية
اع��ت��ب��ر األخ م��ح��م��د األع�����رج ،وزير
ال��ث��ق��اف��ة واالت���ص���ال ،اجل��م��ع��ة بالدار
ال��ب��ي��ض��اء ،ت��ع��زي��ز اإلش���ع���اع الثقافي
للمغرب على املستوى الدولي وتفعيل
املخطط اإلستراتيجي للثقافة املغربية
خ����ارج احل�����دود ،م���ن أك��ب��ر انشغاالت
ال����وزارة وره��ان��ات��ه��ا ،ف��ي سبيل إبراز
الدور الريادي واملكانة املتميزة للمغرب
في الساحة الثقافية الدولية.
وق���ال األخ األع���رج ،ل��دى تدخله في
اجل��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة مل��ش��ارك��ة مجلس
اجلالية املغربية باخلارج ،في فعاليات
ال�����دورة  25ل��ل��م��ع��رض ال���دول���ي للنشر
وال��ك��ت��اب ،إن ط��رح ومناقشة حتديات
الثقافة املغربية وراء احلدود ،يسائلنا
جميعا على اعتبار أن اإلشعاع الثقافي
لبالدنا على املستوى الدولي يظل في
حاجة إلى الكثير من العمل ،مبرزا أن
املغرب مبوقعه اجلغرافي االستراتيجي
وعمقه احل��ض��اري وال��ت��اري��خ��ي ،يجب
أن يكون له حضور متميز في الساحة
الثقافية الدولية ،كما أن غناه الثقافي
وتعدده اللغوي جدير باعتالء منصات
اإلشعاع الدولي.
واعتبر األخ األعرج أن إشعاع الثقافة
املغربية وراء احلدود يستوجب بشكل
أس��اس��ي وض���ع أس���س ق��ي��ام صناعات
ث��ق��اف��ي��ة ق���وي���ة ت��ش��ت��غ��ل ب��ش��ك��ل مكثف
وحصري على تصدير املنتوج الثقافي

املغربي إلى اخل��ارج ،مسجال أن وزارة
الثقافة واإلتصال (قطاع الثقافة) ،منكبة
على االشتغال في هذا االجتاه من خالل
دع���م مختلف امل���ج���االت ال��ث��ق��اف��ي��ة عبر
طلبات عروض مشاريع ودفاتر حتمالت،
ع��ل�اوة ع��ل��ى ت�����دارس ك���ل االقتراحات
الكفيلة بجعل احلضور الثقافي املغربي
باخلارج أكثر إشعاعا.
األخ األع������رج ،ال�����ذي ن����وه باملكانة
الكبيرة التي حتتلها اجلالية املغربية
املقيمة ب���اخل���ارج ،ودوره����ا ال��ب��ارز في
جتسيد الثقافة املغربية والنهوض بها
في العالم ،وبعمل املؤسسات والهيئات
ال��رس��م��ي��ة امل��م��ث��ل��ة للجالية وجمعيات
املجتمع املدني التابعة لها ،حتدث أيضا
عن تيرة االنفتاح الثقافي على املجتمع
الدولي ،قائال«:عرفت تصاعدا ملحوظا
من خالل استقبال املغرب ألنشطة ثقافية
دولية واملشاركة في مناسبات وتظاهرات
ثقافية باخلارج وذلك تعزيزا للدبلوماسية
الثقافية وملكانة املغرب ك��أرض للحوار
والتعارف بني الثقافات والشعوب».
وبعد أن ذكر األخ األعرج بأن املغرب
ح��ل ضيف ش��رف ف��ي امل��ع��ارض الدولية
للكتاب ب��ك��ل بيكني وكيبيك وبلغراد،
مبرزا أيضا النقلة النوعية للدبلوماسية
الثقافية في اجل��وان��ب املرتبطة بعودة
امل��غ��رب إل���ى االحت����اد اإلف���ري���ق���ي،أردف ،
مستحضرا-على سبيل املثال ال احلصر-

أش��غ��ال ال���دورة ال��ع��ادي��ة الثالثة للجنة نشر الثقافة املغربيةالتي تعتبر ضمان
التقنية املختصة حول الشباب والثقافة ارتباط مغاربة العالم بوطنهم األصلي».
وال��ري��اض��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�لاحت��اد اإلفريقي
باجلزائر ،وامل��ائ��دة املستديرة «الولوج
إل��ى املعلومة اخل��اص بأجندة لالحتاد
اإلفريقي وميثاق النهضة الثقافية في
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن وزي ��ر الثقافة
سياق إعالن كاب ثاون» بجنوب إفريقيا
وتنظيم أنشطة ثقافية بأديس أبابا مقر واالتصال ،كان قد اعتبر املعرض الدولي
االحت���اد اإلفريقي وبكوبنهاكن احتفاء للنشر وال�ك�ت��اب ب��ال��دار البيضاء «حدثا
ب��ال��ي��وم اإلف��ري��ق��ي ،واح��ت��ض��ان املغرب ث�ق��اف�ي��ا ك�ب�ي��را ل�ل�م�غ��رب» ن �ظ��را للرصيد
ملؤمتر االحت��اد األثريني األف��ارق��ة ،فضال الوثائقي للكتب املعروضة لكونه بشكل
ع��ن العديد م��ن التظاهرات وامللتقيات فضاء للنقاش احلر.
وق��ال األخ األع���رج ،مبناسبة افتتاح
واملؤمترات التي شاركت فيها الوزارة أو
احتضنتها بالدنا والتي ركزت كلها على املعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته
إب���راز ال���دور ال��ري��ادي واملكانة املتميزة الـ ،25املنظمة حت��ت رع��اي��ة ج�لال��ة امللك
التي تلعبهااململكة املغربية في الساحة محمد ال�س��ادس ،ي��وم اخلميس ،إن دورة
ه��ذه السنة ستستقطب  28أل��ف عنوان
الثقافية الدولية .
من جهته ،عبد الله بوصوف ،األمني كتاب ،وأكثر من  700عارض من  40دولة.
وبعد أن ذكر وزير الثقافة واإلتصال،
ال��ع��ام ملجلس اجلالية املغربية املقيمة
ب��اخل��ارج ،أب���رز ال��ه��دف م��ن تنظيم هذه بأن اختيار إسبانيا كضيف شرف للدورة
ال���ن���دوات ح���ول م���وض���وع «امل���غ���رب في  25للمغرض الدولي للنشر والكناب ،دليل
العالم ،الثقافة املغربية ما وراء احلدود» ،على انفتاح املغرب على مختلف الثقافات،
قائال «:إنها مناسبة لتسليط الضوء على أش� ��ار أي �ض��ا إل ��ى أن ��ه م�ن��اس�ب��ة لتعزيز
العمل الذي تقوم به اجلالية املغربية في العالقات الثائية و التاريخية املتميزة بني
نشر الثقافة املغربية عبر العالم ،فضال البلدين اجلارين.
ي��ذك��رب��أن اف �ت �ت��اح امل� �ع ��رض الدولي
عن تدارس سبل مساهمة هذه اجلالية في
األوراش املفتوحة داخل املغرب ،ال سيما للنشر وال�ك�ت��اب ف��ي دورت ��ه الـ ،25التي
أنهم يعبرون عن انتمائهم وارتباطهم ت��رأس �ه��ا س�ع��د ال��دي��ن ال�ع�ث�م��ان��ي رئيس
بالوطن ،وعن حرصهم في املساهمة في احلكومة مبعية األخ محمد األع��رج وزير

حدث تاريخي كبير

الثقافة واإلتصال ،وحضور ريكاردو دييز
هوشاليتنر رودريغيز ،السفير اإلسباني
باملغرب  ،واملنظمة من قبل وزارة الثقافة
واالت �ص��ال بتعاون م��ع ال��وك��ال��ة املغربية
لتنمية االستثمارات وال�ص��ادرات ،تعرف
مشاركة أكثر من  700عارض مباشر وغير
مباشر ،ميثلون أكثر من  40بلدا.
كما ستتميز التظاهرة بتنظيم العديد
م��ن ال � �ن� ��دوات ،ت �ن��اق��ش ج��وان��ب الشأن
الثقافي املغربي بعدد تعبيراته اللغوية،
من عربية وأمازيغية وحسانية ،وتنوع
حقوله املعرفية واإلبداعية ،من تراث وأدب
وفنون وعلوم إنسانية.
وعلى غرار الدورات السابقة ،سيشهد
برنامج ه��ذه ال��دورة تنظيم فقرات تلقي
الضوء على التجارب اإلبداعية والنقدية
ال �ت��ي رأت ال �ن��ور خ�ل�ال م��وس��م 2018-
 ،2019على الصعيدين املغربي والعربي،
باإلصافة إل��ى فقرات مع كاتبات وكناب
ي�ق��دم��ون فيها إل��ى رواد امل �ع��رض جديد
مشاريعهم الفكرية.
ي�ش��ار إل��ى البرنامج الثقافي للدورة
الـ 25امل �ن �ظ �م��ة إل� ��ى غ��اي��ة  17فبراير
اجلاري،سيعرف مشاركة حوالي  350من
املفكرين واألدب��اء ،والشعراء وشخصيات
م��ن ع��وال��م ال�س�ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد والفن
والقانون سيدلون بآرائهم ،وسيعرضون
مساهاماتهم ف��ي ف�ق��رات ثقافية متنوعة
تستمر لعشرة أيام.

