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روح الشباب

�محمد رضوان 

حتى عندما نتقاعد، ومهام تقدمنا يف العمر، فإننا 
نظل بحاجة إىل روح الشباب لتظل نظرُة الحياة يف 

عيوننا نرضًة، وشذاها يف أحاسيسنا َعِطرة..
فرٌق كبري بني الشباب وروح الشباب، ما يُفرق بينهام 
مثل ما مييز الكتلة عن الطاقة، الطاقة نشاط وحركة، 
والكتلة سكوٌن وجموٌد حتى وإن عظُمت وتضّخمت..
كم من شاب ال يستطيع ُمجاراة متقدمني يف السن يف 

وثابتهم ونشاطهم وإقبالهم عىل الحياة.. 
اإلحساُس بالشيخوخة ال يرتبط بالسن بقدر ما يتصل 

بتوقُّد أو ُخفوت روح الشباب يف الفرد مهام كان 
عمره..

الحامسُة والنظرُة املتفائلة واإلقباُل عىل الحياة، من 
سامت الشباب التي ال يعدمها متقاعدون مبن فيهم 

من بلغوا من العمر ُعتيا..
وعندما يحتفل املغرب بعيد الشباب، فال شك أن 

ذلك مل يكن من أجل االحتفال، بل لتفجري 

طاقات اإلبداع ومخزون اإلنتاج والعطاء عند 

الشباب والحفاظ عىل روح الشباب وّقادة لدى 

الفرِد املغريب..

ولكون الحياة ال تتوقف بعطاءاتها ورهاناتها 

وإكراهاتها، فإن مواكبتها تتعّذُر يف غياب طاقة 

الشباب وروحه وحامسته.

حينام احتفل املغاربة ألول مرة بعيد الشباب 

يف 9 يوليوز 1956، كان ذلك يعرب عن عزميتهم 

يف بناء مغرب مستقل جديد عقب إنهاء 

الحامية الفرنسية، وكان شباُب تلك األيام شباَب 

ثورة ووطنية وحامس.. ومعظُم ذلك الشباب 

أصبح األحياُء منهم اليوم يف َعداِد املتقاعدين 

واملسنني..

كان ذلك يف عهد املغفور له محمد الخامس 

الذي متيز أيضا بحدث ثورة امللك والشعب يف 

20 غشت 1953.. 

اليوم، ال زال املغرب يف حاجة إىل دالالت ذلك 

الحدث وعزمية الشباب تِلك ملواصلة طريق 

البناء والنهضة التي تعرفها اململكة يف عهد 

جاللة امللك محمد السادس..

لذلك، فإن عيد الشباب هو عيٌد لألجيال 

ينتقل عربه املشعُل وروُح البناء وحبُّ الوطن 

من الّسلَف إىل الَخلَِف.. إنها روٌح وثابة تظل 

سارية يف جسم األمة حتى وإن طالت مسريتُها 

وتعددت أجيالُها..

 السنة األكثر حرارة على اإلطالق 
في تاريخ المغرب

الصورة والحدث
 اللذان أذهال العالم

الكاوُبوي العجوز

ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. حدثان وطنيان يربطان بين أجيال األمة

المغرب ُمستهدف ألنه دولة عريقة، ويتمتع بنعمة األمن 
واالستقرار في ظل التقلبات  التي يعرفها العالم

عدد مزدوج 

خاص

في خطاب جاللة الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. 


