في الندوة الختامية للدورة ال 23لجامعة موالي علي الشريف

األخ األعرج :التظاهرة مناسبة للوقوف عند معالم التنمية
التي طبعت املغرب في عهد املغفور له احلسن الثاني
صليحة بجراف
اعتبر األخ محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال،
اجلمعة مبكناس ،الندوة اخلتامية للدورة ال 23
جلامعة موالي علي الشريف ،فرصة علمية للوقوف
عند معالم التنمية االقتصادية واالجتماعية التي
طبعت امل�غ��رب احل��دي��ث على عهد امل�ل��ك الراحل
احلسن الثاني ،وحتت قيادته الكرمية واحلكيمة،
وهي الرؤية التنموية التي يواصلها ويقودها بكل
حكمة وتبصر جاللة امللك محمد السادس  ،مبرزا
أنها تظاهرة غنية وحلظة معرفية نتتبع فيها
مسارات التحديث وإجن��ازات التنمية على عهد
املغفور له احلسن الثاني ،ونهتدي فيها مبنارات
هذا القائد التاريخي ،الذي شهد العالم بعبقريته
الضافية ونبوغه اخلارق.
األخ األع��رج ،في كلمة باملناسبة ،قال إنه على
م��دى ثالثني ع��ام��ا ،شكلت ه��ذه اجلامعة معلمة

أك��ادمي�ي��ة مرجعية ،وم��رك��زا علميا خ�لاق��ا عمق
البحث في التراث الفكري والسياسي مللوك الدولة
العلوية ومنجزاتهم اخلالدة في الرقي بهذا البلد
العظيم وشعبه ال �ك��رمي ،مشيرا إل��ى أن انعقاد
هذه ال��دورة في احلاضرة اإلسماعيلية مكناسة
الزيتون والتاريخ وامللحون وغيره من الفنون،
برهان ساطع ودليل المع على املكانة الرمزية التي
تتبوؤها مدينة مكناس في اجلغرافية السياسية
واحل �ض��اري��ة للمملكة امل�غ��رب�ي��ة ع�ب��ر تاريخها
الزاخر.
وأرف األخ األع��رج ،مضيفا«:أن مكناس ليست
عاصمة م��ن ال�ع��واص��م التاريخية واحلضارية
لبالدنا فحسب ،بل هي عاصمة من عواصم التراث
العاملي ،منذ اعتمادها تراثا إنسانيا عامليا من قبل
اليونسكو».
وتابع الوزير :ألجل ذلك ،ال تزال وزارة الثقافة
واالتصال حريصة على حفظ وتخليد التراث املادي
والالمادي لهذه املدينة ،من خالل مشاريع ثقافية
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..ما أحوجنا إلى األلقاب
بالصدفة احملضة وجدت نفسي
م �س��اء أول أم� ��س ،ب�ي�ن شالالت
ب� �ش ��ري ��ة ،وب �ي��ن أس ��اط� �ي ��ل من
السيارات في اجتاه واحد ..وهذا
اإلجت � ��اه ل��م ي �ك��ن س ��وى املركب
ال��ري��اض��ي م ��والي عبد ال �ل��ه ،من
أج��ل م��ؤازرة الفريق األحمر أو
القلعة احلمراء ..ضد فريق حوريا
كوناكري الغيني.
كبرى تتعلق بترميم املباني واملعالم التاريخية،
واحلفاظ على املعالم األثرية وصونها ،وتوسيع
شبكة امل��راك��ز وال��ب��ن��ي��ات الثقافية وجتهيزها،
مب��ا يؤهلها الستضافة ك��ل الفنانني واملبدعني
والباحثني واملهتمني بالشأن الثقافي من داخل
املغرب وخارجه.
جتدر اإلشارة إلى أنه مبناسبة انعقاد الدورة
الثالثة والعشرين جلامعة موالي علي الشريف،
ال��ت��ي انطلقت فعالياتها ،حت��ت رع��اي��ة امللك
محمد ال��س��ادس ،وذل��ك حت��ت ع��ن��وان «احلياة
االقتصادية واالجتماعية في املغرب على عهد
جاللة املغفور له امللك احلسن الثاني» ،افتتح
بدار الثقافة محمد املنوني مبكناس ،معرض
للصور التاريخية حول املشاريع السوسيو-
اق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ع��ه��د ج�لال��ة امل��غ��ف��ور ل��ه امللك
احلسن الثاني.

ويضم امل��ع��رض ال��ذي يتوخى رب��ط احلاضر
باملاضي لتمكني اجليل احلالي من االطالع على
املشاريع التي أجن��زت على مدى أربعة عقود
منذ تولي املغفور له عرش أسالفه املنعمني إلى
غاية تاريخ التحاقه بالرفيق األعلى (1961-
 (،)1999يضم) 33صورة ،باأللوان واألبيض
واألس������ود ،تستحضر م��ن��ج��زات ذات طابع
اجتماعي واقتصادي ،حتققت في عهد املغفور
ل��ه امللك احلسن الثاني ف��ي م��ج��االت مختلفة
كالفالحة والصناعة والبنيات التحتية ،والشأن
الديني ووضعية املرأة املغربية.
حضر حفل افتتاح املعرض ،إلى جانب األخ
محمد األعرج  ،وزير الثقافة واالتصال  ،كل من
عبد احلق املريني ،مؤرخ اململكة رئيس اللجنة
العلمية جلامعة م��والي علي الشريف ،وعبد
الغني الصبا ،عامل عمالة مكناس.

عرض شريط «من تندوف إلى العيون  -طريق الكرامة»

شيء جميل أن جتد نفسك وسط
تلك األم��واج الهادرة من البشر،
لكن غير اجلميل هو أنني وصلت
إل��ى مكان احل��ادث ،لكن ألسباب
ق��اه��رة ..توقفت خ ��ارج أسوار
امللعب واكتفيت باإلستماع إلى
تشجيعات الالعب رقم  12وهو
طبعا اجلمهور املغربي..
اجل �م �ه��ور امل��غ��رب��ي اجلميل
يتوحد صفا واحدا عند مواجهة
أنديتنا الوطنية ملنتخبات أجنبية
من خ�لال منافسات قارية أو ما
ش��اب��ه ذل� ��ك ،واألج��م��ل م��ن ذلك
يصبح ال �ن��ادي ال ��ذي ي �ن��ازل في
هذه املنافسات منتخبنا الوطني،
وه��ي خصلة متيزنا على بلدان
أخرى..
لم أدخل املركب الرياضي موالي
عبد الله ،لكنني ،تتبعت املباراة
مسجلة ،وبالرغم من كوني كنت
أعرف النتيجة مسبقا ،إال أنني
استمتعت بتلك اللمسات اجلميلة
لالعبني الذي أبدعوا وأمتعوا..
ألن لعبهم ببساطة متناهية كان
نظيفا ..أث�م��ر خماسية نظيفة
س� �ت ��دخ ��ل ت� ��اري� ��خ املنافسات
اإلفريقية.

يقدم الشريط الوثائقي ”من تندوف إلى
العيون  -ط��ري��ق الكرامة“ ال��ذي أجنزته
القناة اإلخ�ب��اري��ة «ميدي 1ت��ي ف��ي» نظرة
مخيفة ع�ل��ى ال��وض��ع غ�ي��ر اإلن �س��ان��ي في
م �خ �ي �م��ات ت��ن��دوف ح �ي��ث ي �ت��رك السكان
ألنفسهم ف��ي ظ��روف عيش مهينة تفتقد
ألبسط الضروريات احلياتية.
ويطرح الشريط التناقض الصارخ بني هذا
الواقع امل��ر وال�ظ��روف في العيون .فيبدو
هذا الطريق في أقصاه يفصل بني عاملني
متباينني ،إذ في أقاليم جنوب املغرب يبقى
الواقع شيئا مختلفا يوثقه ه��ذا الشريط
الذي قدم عرضه األول للصحافيني فيما مت
عرضه ألول مرة أمس ،األحد  14أبريل.
وع �ل��ى م ��دار أك �ث��ر م��ن س��اع��ة ،ينقل هذا
الشريط وه��و عبارة عن حتقيق صحافي

استمر خمسة أيام  ،شهادات حية ملواطنني
ي �س��ردون تفاصيل معيشهم ال�ي��وم��ي من
جميع الزوايا ،وتنقل الصحافية اإلسبانية
باتريشيا م�ج�ي��دي خ��وي��س امل�ش��اه��د بني
رؤيتني  ،اثنتني وحقيقتني توجدان على
طرفي نقيض.
ف�ف��ي ت �ن��دوف ،ت�ت�س��اءل ش �ه��ادات قدمها
السكان ال�ع��ادي��ون ،وك��ذل��ك أط�ب��اء إسبان
وعاملون في املجال اإلنساني ،كيف تختفي
أطنان من األدوية في وقت قصير ،بعد أن
أرسلت ملساعدة الصحراويني.
وت �ش �ع��ر ه� ��ذه ال �ص �ح��اف �ي��ة االسبانية
التي اخ�ت��ارت القناة االخ�ب��اري��ة حليادها
وجتربتها ألكثر من  25عاما في الصحافة،
تشعر بالدهشة بشكل خ��اص من انتشار
األم ��راض املزمنة  ،وال�ت��ي يبقى األطباء

األجانب عاجزين عن عالجها.
أما أوضاع حقوق اإلنسان فتبقى مشكال
آخرا إذ أن سوء املعاملة يبقى عملة رائجة
بالنسبة ألع�ض��اء البوليساريو ،والذين
ي�ت�م�ت�ع��ون ب�ح�ص��ان��ة م��ذه�ل��ة وإف �ل�ات من
العقاب.وفي الشريط يتحدث محفوظ محمد
محمود ،الشاب الشجاع الذي دفع ثمن هذه
ال�ت�ج��اوزات اخل��ارج��ة عن نطاق القانون،
فقرر االنتفاضة ضد أمراء معسكرات العار.
وبوجه مكشوف ،يروي كيف أنه عندما أراد
التعبير عن آرائه واملطالبة بحقوقه ،تعرض
لالختطاف والضرب واالغتصاب الوحشي
من قبل انفصاليي البوليساريو.
وعندما ح��ذرت��ه الصحافية م��ن كونه قد
يتعرض ملخاطر ولالنتقام يتجاهل األمر
ق��ائ�لا ب�ع��زمي��ة وإص� ��رار «أن ��ا أدرك أنهم

سيأتون إلحضاري  ..رمبا سيصفونني“.
وكل من يحاول التعبير عن رأي آخر غير
الرأي الذي تفرضه البوليساريو ،مثل حالة
محفوظ  ،يفقد حصته من املساعدات ،هذا
في حال لم يتم اختطافه أو حبسه أو محوه
من وجه األرض.
وتتأسف إحدى اإلسبانيات العامالت في
امل�ج��ال األنساني م��ن أن األس��وأ م��ن ذلك،
كون اجلزائر التي تفتخر بكونها حامية
ل �ل �ص �ح��راوي�ين« ،وض �ع �ت �ه��م ف��ي صحراء
قاحلة شاسعة» ،وتقول« :وإذا حتدثنا عن
تسهيل نقل امل�س��اع��دات اإلنسانية  ،فإن
الصحراويني هم الذين يدفعون التكاليف
بطريقة أو بأخرى“.
وي �ق��ول نبيل دري ��وش  ،رئ�ي��س التحرير
ب��ال�ق�ن��اة ،ل��وك��ال��ة امل �غ��رب ال�ع��رب��ي لألنباء

إن فريق التحرير اختار ع��دم بث العديد
م��ن القصص املرعبة حرصا على سالمة
أص �ح��اب �ه��ا.وف��ي ال �ط��رف امل �ق��اب��ل متكنت
باتريشيا مجدي جويز من مقابلة فاعلني
جمعويني ومنتخبني وع��ام�ل�ين صحيني
ومواطنني عاديني بكل حرية ،بينما عند
انتقالها ل�ت�ن��دوف ،ظلت باستمرار حتت
املراقبة.
ل�ق��د وق �ف��ت ال�ص�ح��اف�ي��ة ع�ل��ى ك�ي��ف يدير
السكان احملليون شؤونهم اخل��اص��ة في
ج��و م��ن ال��دمي �ق��راط �ي��ة واحل��ري��ة  ،ولكن
خصوصا الصفاء واالحترام .وبينما كانت
تتوقع رؤية قرية مهجورة  ،فوجئت بجودة
البنية التحتية ومستوى التطور والنماء
وامل �ش��اري��ع الضخمة املهيكلة ف��ي مدينة
تستحق مكانتها.

ن ��ادي القلعة احل �م��راء املنظم
واجلميل سهر طبعا على «تيفو»
من ن��وع آخ��ر ،يترجم مكانة كرة
ال�ق��دم ل��دى الشعب املغربي ،ألن
ك ��رة ال �ق��دم امل�غ��رب�ي��ة ل �ي��س لها
جمهورا باملعنى املتعارف عليه،
ألن الشعب املغربي برمته يذوب
ع�ش�ق��ا وش�غ�ف��ا ف��ي املستديرة
الساحرة..
رقعة املركب الرياضي موالي عبد
الله شهدت ليلة ليالء امتزج فيها
كل ش��يء وبلغ من خاللها فريق
الوداد البيضاوي املربع الذهبي،
يفعل وليس من خالل رد الفعل،
حتى أن العبي هذا الفريق األبي
أض �ح��وا يصفقوا على بعضهم
ال�ب�ع��ض ..والبنزرتي ه��و اآلخر
ي�ص�ف��ق ..وي��راق��ب ..هنيئا لهذا
الفريق األبي ،لكن التهنئة ستكون
خالصة حينما يتوج باللقب ..ما
أحوجنا إلى األلقاب.
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