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7 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجه اإىل امل�سوؤولني عن اجلهات والواليات والعماالت 

واالأقاليم من رجال االإدارة وممثلي املواطنني

الدار البي�ساء، 12 اأكتوبر 1999

الأوفياء  و�سحبه. خدامنا  واآله  اهلل  ر�سول  مولنا  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  »احلمد 

ورعايانا املخل�سني ولة وعمال وروؤ�ساء جمال�س و�سائر املنتخبني املحليني.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

عن  امل�سوؤولني  ي�سم  الذي  املبارك  اجلمع  هذا  بكم يف  نلتقي  اأن  لنا  يطيب 

اجلهات والوليات والعمالت والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي املواطنني.

واإنه ملن ح�سن الطالع اأن ينعقد هذا الإجتماع يف مدينة الدار البي�ساء عا�سمة 

املغرب الإقت�سادية التي حت�سى مبكانة خا�سة ل لأنها القطب الإقت�سادي 

للمملكة فح�سب، ولكن لأن دواعي التحديث وم�ستلزمات املناف�سة مل ت�رضفها 

عن اأ�سالتها وروحها.

فقد اجتمعت فيها بتوافق وتالوؤم عوامل كثرية جعلتها �سورة ملخ�سة لواقع 

الوطن املتجدد باإ�ستمرار بدءا من �سكانها الوافدين اإليها من خمتلف اأنحائه اإىل 

ما ت�سمه من مهن وحرف و�سناعات ومراكز اإنتاج متنوعة وما ت�سمه من بنيات 

حتتية متعددة، مما بواأها املوقع املرموق الذي حتتله.



8

رفعة ما حتتله هذه املدينة يف قلبنا وقلوب جميع  زاد هذا املوقع  واإن مما 

املغاربة من دور يف الكفاح من اأجل كرامة املغرب وحريته الذي قاده بطل 

التحرير جدنا املنعم جاللة املغفور له حممد اخلام�س حتى اأنه لقب بـــــــــــ’’ملك 

الكريان �سنطرال’’. 

وقد كان والدنا املنعم �ساحب اجلاللة امللك احل�سن الثاين طيب اهلل ثراه يخ�س 

مدينتكم بعطف �سابغ ويوليها عناية فائقة، وكان يراها قاطرة اإقت�سادية 

للمغرب قاطبة وقد بادلته الدار البي�ساء و�ساكنتها حبا بحب وعطاء بعرفان 

وجميال بوفاء.

واإغناء لهذه املكانة املتميزة بالدار البي�ساء اأبى اأكرم اهلل مثواه اإل اأن ي�سفي 

عليها طابعا روحيا باإقامة معلمة دينية وح�سارية هي حمط فخر للمغرب األ 

وهي م�سجد احل�سن الثاين.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا ملبتهجون لهذا اللقاء بني القائمني على ال�سوؤون املحلية الذين اإختارهم ال�سكان 

دوائر  عن حكومتنا يف  ممثلون  هم  الذين  العمومية  امل�سالح  على  وال�ساهرين 

عملهم.

احلريات  حفظ  على  تقوم  اأن  هي  جمالتها  خمتلف  يف  ال�سلطة  م�سوؤولية  اإن 

و�سيانة احلقوق واأداء الواجبات واإتاحة الظروف الالزمة لذلك على النحوالذي 

من  هديها  على  ن�سري  التي  الإختيارات  �سوء  يف  والقانون  احلق  دولة  تقت�سيه 

ملكية د�ستورية وتعددية حزبية وليربالية اإقت�سادية وواجبات اإجتماعية مبا 

كر�سه الد�ستور وبلورته املمار�سة.
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ونريد يف هذه املنا�سبة اأن نعر�س ملفهوم جديد لل�سلطة وما يرتبط بها مبني 

على رعاية امل�سالح العمومية وال�سوؤون املحلية وتدبري ال�ساأن املحلي واملحافظة على 

ال�سلم الإجتماعي. وهي م�سوؤولية ل ميكن النهو�س بها داخل املكاتب الإدارية 

اإحتكاكا  اأن تكون مفتوحة يف وجه املواطنني، ولكن تتطلب  التي يجب 

مبا�رضا بهم ومالم�سة ميدانية مل�ساكلهم يف عني املكان واإ�رضاكهم يف اإيجاد 

احللول املنا�سبة واملالئمة.

اإن على اإدارتنا الرتابية اأن تركز اإهتمامها على ميادين اأ�سحت حت�سى بالأهمية 

لإدماج  الو�سائل  جميع  ت�سخر  وباأن  الإجتماعي  والعمل  البيئة  حماية  مثل  والأولوية 

الفئات املحرومة يف املجتمع و�سمان كرامتها.

را�سخا فاإننا يف منظور اإعطائها حمتوى جديدا  واإذا كان خيارنا لالمركزية 

لقانون ميكن  اإ�سالح  اأنظارنا م�رضوع  لتعر�س على  اإىل حكومتنا  اأمرنا  ن�سدر 

من تكييف النظام اجلماعي مع م�ستجدات احلياة املحلية، وذلك على �سوء 

تو�سيات املناظرة الوطنية ال�سابعة التي حظيت مب�سادقة والدنا طيب اهلل 

ثراه.

اإن اجلهة التي كر�سها د�ستور مملكتنا تعترب حلقة اأ�سا�سية يف دعم الدميقراطية 

املحلية وجمال خ�سبا للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية وف�ساء ف�سيحا للتفكري 

والتخطيط يف اإطار وا�سع مل�ستقبل اأف�سل يف تعاون واإن�سجام مع الوحدات الرتابية 

الأخرى باإعتبارها اأداة توحيد وعن�رض اإلتحام.

ويف هذا ال�سدد ن�سدر اأوامرنا حلكومتنا اأن تنكب يف القريب العاجل على 

تتمكن  حتى  للجهة  املنظم  للقانون  التطبيقية  الن�سو�س  من  و�سع جمموعة 

هذه املوؤ�س�سة من امل�ساهمة يف التنمية.
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اإن الالمركزية ل ميكن اأن حتقق الأهداف املتوخاة منها اإل اإذا واكبها م�سل�سل 

عدم الرتكيز الذي يق�سي بنقل اإخت�سا�سات الإدارة املركزية اإىل مندوبيها 

املحليني.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإنكم من هنا تدركون ل �سك اأهمية العن�رض الإقت�سادي والإجتماعي ومدى 

ما نعريه له من عناية كبرية. واإنطالقا من الثقة التي يحظى بها بلدنا لدى 

الفاعلني الإقت�ساديني واملوؤ�س�سات املالية والنقدية فاإننا نتطلع اإىل قفزة اإقت�سادية 

نوعية.

اإن ال�سياق امل�سجع الذي جعل بلدنا يندرج �سمن الإقت�ساديات الناه�سة مل يكن 

الإ�سالحات  من  �سل�سلة  الأخرية  الآونة  بالدنا يف  عرفت  لقد  ال�سدفة.  وليد 

الإقت�سادية واملالية وال�رضيبية والقانونية من اأجل حفز الإقت�ساد وت�سجيع الإ�ستثمار.

واإذا كنا ن�سجل باإرتياح قوة اإقت�سادنا على الإالتئام مع التطورات العاملية، فاإن 

النتائج املحققة ل ترقى اإىل ما نريد. فال يزال الإ�ستثمار اخلا�س الذي هو حجر 

الزاوية لالإقالع الإقت�سادي مرتددا تغلب عليه الإنتظارية واخلوف من املجازفة 

وقلة الإبتكار.

اإننا لنعي اأن هناك جملة من املعوقات البنيوية كالت�سارب يف مراكز القرار 

والهو ة بني روح القوانني ومنطوقها مما ينعك�س �سلبا على تطبيقها والبطء يف 

الإجناز دون وجود �سوابط قانونية �سد هذه املمار�سات.
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ولتذليل كل ال�سعاب وملنح الفر�سة للقطاع اخلا�س الوطني والأجنبي لالإ�ستثمار 

خا�سة بالن�سبة للمقاولت املتو�سطة وال�سغرية التي نعلق الأمل عليها يف اإيجاد 

اإن�ساء جلنة خرباء حتت  منا�سب �سغل ملختلف م�ستويات الكفاءة والتاأهيل قررنا 

رئا�ستنا تطبعها قواعد العقالنية تهدف اإىل معرفة مواقع اخللل واإقرتاح الو�سائل 

الكفيلة بتب�سيط الإجراءات واإزالة كل احلواجز التي تعوق التجاوب بني امل�ستثمر 

والإدارة تفاديا لإزعاج املعنيني ونزع الثقة منهم ال�سيء الذي يجعلهم يرتددون 

فيما يودون القيام به ورمبا يتخلون عنه.

فاإن عزمنا وطيد كذلك  الإقت�ساديني  للفاعلني  ولرت�سيخ هذا الإطار امل�سجع 

للق�ساء  اإ�سالح  وعلى  الإقت�سادي  امليدان  والقانون يف  احلق  دولة  تر�سيخ  على 

والرفع من عدد املحاكم التجارية وعلى و�سع القوانني املالية املالئمة.

والإجتماعي  الإقت�سادي  بامليدان  النهو�س  اأن  اإىل  الإنتباه  لفت  نود  اأننا  على 

بني  التقريب  طليعتها  ويف  تدعمه  مقومات  اإىل  �سبق  ما  اإىل  اإ�سافة  يحتاج 

الراأي  واإبداء  ال�سكان بامل�ساركة يف املناق�سة  الفاعلني فيه وبني ممثلي  خمتلف 

لتحديد الإختيارات املحلية املنا�سبة مما ي�سجع على تعميق ف�سيلة الت�ساور واحلوار 

ب�رضاحة وو�سوح ومبا ينمي لدى اجلميع ال�سخ�سية املوقرة التي حتظى بالتقدير 

الإجتماعي  بالن�شاط  والعناية  النقابية  واحلقوق  العمل  اإحرتام حرية  من  اإطار  يف 

واإتاحة فر�س امل�ساهمة والإندماج للمواطنني كافة بدون اأي اإعتبار اأومتييز ومبا 

يوفر لهم ظروف احلياة ال�سعيدة ويي�رض لهم و�سائل الراحة والرفاه.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن املغرب قد اإ�ستطاع القيام باإ�سالحات جذرية اأك�سبته م�سداقية ومكنته 

من بناء م�رضوع جمتمعي ي�ستند اإىل الدميوقراطية تدعمها تنمية م�ستدمية.

على  لنا  احلافز  لهو  اإرتياح  من  جميعا  نفو�سنا  يبعث يف  وما  الإقتناع  هذا  اإن 

تعميق الثقة وتقوية الإميان والدا فع لنا اإىل املثابرة على بذل اجلهود لي�س فقط 

حلل امل�سكالت مهما تكن عوي�سة، ولكن كذلك ملواجهة القرن املقبل الذي 

مواكبة  من  فيه  �ستجابهنا  التي  الكربى  التحديات  ولرفع  م�سارفه  على  نحن 

م�ستجدات التطور العلمي والتكنولوجي ومقت�سيات العوملة.

فلت�سريوا »حفظكم اهلل ورعاكم ووفقكم و�سدد خطاكم« على النهج الذي 

ر�سمناه ولتبلغوا رعايانا يف عموم اجلهات والأقاليم مانكن لكم ولهم من عطف 

�سابغ ور�سى عميم ولتجدوا يف الإهتمام مب�ساحلهم والعناية ب�سوؤونهم والنهو�س 

بامل�سوؤولية التي تتحملون اأعباءها اجل�سيمة بكل ما ت�ستلزم من �سدق واإخال�س ونزاهة 

اإل  اأريد  »اإن  اإىل حتقيقه  ن�سعى  الذي  الإ�سالح  موا�سلة  ومثابرة على  واإ�ستقامة 

الإ�سالح ما اإ�ستطعت وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب«. �سدق اهلل 

العظيم 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الكلمة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح اأ�سغال املجــل�س االأعلى للق�سـاء

 الرباط، 15 دجنرب 1999

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل وءاله و�سحبه. 

ح�رضات ال�سادة اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء

ب�رضور بالغ واإبتهاج عميق ي�سعدنا اأن نلتقي بكم ونحن نفتتح هذه الدورة التي 

�س�سة  املوؤ  به هذه  نابع مما حتظى  �سعور  وهو  للق�ساء.  الأعلى  املجل�س  يعقدها 

الأهمية  من  كذلك  ونابع  جاللتنا  رئا�سة  حتت  املو�سوعة  املوقرة  الد�ستورية 

يفو�س  املوؤمنني  باأمري  منوطة  م�سوؤولية  باإعتباره  للق�ساء  نوليها  التي  الق�سوى 

النهو�س بها لق�ساة باإ�سمه ي�سدرون الأحكام. 

املنعم جاللة  والدنا  والذي وطده  امليامني  اأ�سالفنا  �سلك  الذي  النهج  وعلى 

امللك احل�سن الثاين اأكرم اهلل مثواه نحن عازمون على متابعة امل�سري مبا تتطلبه 

هذه امل�سوؤولية من عناية ورعاية على اأ�سا�س متني من مرجعيتنا الإ�سالمية الثابتة، 

الذي  والإجتهادي  الفقهي  الر�سيد  يف  املتجلي  الزاخر  العلمي  ثراتنا  ومن 
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خلفه فقهاء الأمة ويف طليعتهم ق�ساة املغرب على مر التاريخ اأولئك الذين 

اأعرتف لهم بالتقوى والنزاهة و�سهد لهم بالتربيز يف اأحكام النوازل والق�سايا 

امل�ستحدثة.

واإذا كنا نريد اإ�ستمرار هذه ال�سورة الأ�سيلة امل�رضقة لق�سائنا يف اإطار دعائمه 

الق�ساء  يكون هذا  اأن  اإىل  نتطلع كذلك  فاإننا  الرا�سخة،  ومرتكزاته  القوية 

امل�سكالت  مواجهة  املتقدم يف  العامل  يعرفه  ما  يواكب  ومتجددا  متطورا 

التي يثريها الع�رض وتولدها احل�سارة احلديثة وي�ساير ما عقدنا العزم على اإجنازه 

باإذن اهلل وما دعونا اإىل التعبئة له مبنظور ت�سحيحي للم�سوؤولية ومفهوم جديد 

لل�سلطة. 

لقد اأجنزت يف عهد والدنا املقد�س ر�سوان اهلل عليه اإ�سالحات كثرية حتث على 

الإعتزاز والإفتخار مبا حتقق بها من اإطمئنان على �سري العدالة يف بالدنا واإرتياح 

واإعادة  وتوحيده  وتنظيم جهازه  الق�ساء  اإ�ستقالل  نطاق  املواطنني يف  مل�سالح 

هيكلة خمتلف اأ�سنافه ودرجاته واإحداث حماكم متخ�س�سة واإتخاذ تدابري 

تنظيمية وت�رضيعية ل�ساحله و�سالح الق�ساة كي ينه�س هذا القطاع احليوي 

والقانون وتثبيت  ال�رضعية  �سيادة  تر�سيخ  بدوره يف �سمان احلقوق واحلريات ويف 

دولة احلق والعدل، وهو الدور الذي به ي�سبح الق�ساء مكونا فاعال يف التنمية 

بكل متطلباتها ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية.

وعلى الرغم من كل ماحتقق فاإننا ن�سعى اإىل مزيد من التطوير والتحديث حتى 

منكن ق�ساءنا من رفع التحديات التي تفر�سها م�سارفة الألفية الثالثة مما يقت�سي 

باإعادة  للق�ساء  الوطني  باملعهد  العناية  ي�ستوجب  ومتفتحا  م�ستمرا  تكوينا 

من  واإن  عمله.  طرق  وجتديد  تاأطريه  مناهج  وحتيني  براجمه  وحت�سني  هيكلته 
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�ساأن مثل هذا التكوين اأن يوؤهل جهازنا الق�سائي ملواكبة جتدد القوانني العاملية 

ولك�سب ثقة الذين يرغبون يف التعامل معنا اإ�سافة اإىل ك�سب ثقة املواطنني.

ورغبة منا يف تو�سيع جمالت التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية يف 

اإ�ستئناف اإدارية يف اأفق  عدد املحاكم التجارية كما قررنا اإحداث حماكم 

اإن�ساء جمل�س للدولة يتوج الهرم الق�سائي والإداري لبالدنا حتى تت�سنى مواجهة 

بني  الإن�ساف  ودعم  ال�رضعية  �سيادة  يتاح �سمان  وحتى  ال�سطط  اأ�سكال  كل 

للمجل�س  املنظمة  القوانني  لإعداد  لالإ�رضاع  لندعوحكومتنا  واإننا  املتقا�سني. 

املال  حلماية  قائما  ق�سائيا  اإطارا  باإعتبارها  للح�سابات،  اجلهوية  واملجال�س  الأعلى 

وباإ�ستكمال هذا  النفوذ  واإ�ستغالل  والت�سيب  العبث  اأيدي  اإليه  اأن متتد  من  العام 

الإطار ال�سامل لتحديث الق�ساء وتاأهيله وعقلنة تدبري �سوؤونه وتوفري بنايات لئقة 

تفعيله  على  عملنا  قد  نكون  واملعنوية  املادية  بالو�سائل  واإمداده  ملحاكمه 

وهياأنا له اأ�سباب القيام مبا اأنيط به من حتقيق العدالة الإجتماعية.

لهيئته احلرمة  اإذا �سمنا  اإل  املبتغى  الق�ساء هذا  يحقق  لن  اأنه  البديهي  ومن 

الالزمة والفعالية ال�رضورية بجعل اأحكامه ال�سادرة باإ�سمنا ت�ستهدف الإن�ساف 

اأن تكون  الأمر. على  يعنيهم  من  مفعولها على  وجريان  والتنفيذ  البث  وفورية 

هذه الأحكام �سادرة عن التطبيق ال�سليم للقانون وفق مقت�سيات ن�سو�سه وما 

ميليه �شمري القا�شي مبناأى عن كل اأ�شكال ال�شغوط املادية واملعنوية و�شائر 

الإعتبارات الذاتية واملوؤثرات اخلارجية.
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ح�رضات ال�سادة،

اإن العدالة كما ليخفى هي ال�سامن الأكرب لالأمن والإ�ستقرار والتالحم الذي به 

تكون املواطنة احلق، وهي يف نف�س الوقت موؤثر فاعل يف تخليق املجتمع واإ�ساعة 

اأفراده واإتاحة فر�س التطور الإقت�سادي والنموالإجتماعي وفتح  الطماأنينة بني 

الباب حلياة دميقراطية �سحيحة متكن من حتقيق ما ن�سبواإليه من اآمال. واإذا كان 

اجلميع مطالبا مب�ساعفة اجلهود وبذل الطاقات ملجابهة امل�ستحدثات املتالحقة 

ورفع حتدياتها فاإن املعول كبري على ق�ساتنا يف حدود اإخت�سا�ساتهم الد�ستورية 

اأن يوا�سلوا اأداء ر�سالتهم املقد�سة مبا يتنا�سب وما تفر�سه تعاليم �رضيعتنا ال�سمحة 

اخللقية  بالف�سائل  ومت�سك  للقانون  وحماية  وكرامة  واإ�ستقامة  واإن�ساف  عدل  من 

ال�سامية التي ينبغي اأن تتحكم يف ال�سلوك والتي اأنتم ل�سك مثالها والقدوة.

اأنتم جديرون به من عناية وما هو لئق بكم من  نوليكم ما  فاإننا ونحن  لهذا 

مكانة ننتظر منكم - ح�رضات ال�سادة اأع�ساء هذا املجل�س املوقر اأن تظلوا 

ت�ستمروا على ما  واأن  والإن�سجام  التنا�سق  يلحمها  اأ�رضة ملتئمة  على ما عودمتونا 

عهدنا فيكم من �سدق واإخال�س واأن توا�سلوا ال�سري على النحوالذي يتفق وامل�ستوى 

املرموق ملوؤ�س�سة د�ستورية تعمل حتت رئا�سة جاللتنا حرية مبمار�سة اإحدى وظائف 

بالتجرد  للق�ساة  امللزمة  العريقة  الإ�سالمية  ملبادئنا  طبقا  العظمى،  الإمامة 

والنزاهة والإ�ستقالل ووفقا للقيم الإن�سانية امل�سرتكة يف جمال احلقوق.واإننا لواثقون من 

اأنكم تقدرون هذه امل�سوؤولية حق قدرها واأنكم حتفزا منها �ستعاجلون خمتلف 

النقط الهامة التي �سادقنا عليها مدرجة يف جدول اأعمال هذه الدورة.
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ح�رضات ال�سادة،

اإننا اإذ نفتتح ب�سم اهلل اأ�سغال جمل�سكم املوقر لنود اأن نوؤكد لكم ح�سن ظننا 

وكامل عطفنا و�سابغ ر�سانا داعني اهلل تعاىل اأن يرزقكم عونه وتوفيقه و�سداده 

ويلهمكم الإمتثال الدائم لالأمر الإلهي الوارد يف قوله عز وجل »ان اهلل ياأمركم اأن 

توؤدوا الأمانات اإىل اأهلها واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا بالعدل«.

�سدق اهلل العظيم. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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  الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل الوزير االأول حول املخطط اخلما�سي

الرباط، 16 دجنرب 1999

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

خدمينا الأعز الأر�سى ووزيرنا الأول الأوفى ال�سيد عبد الرحمن اليو�سفي،

حفظك اهلل ورعاك واأمنك و�سدد خطاك ول�سبيل اخلري اأر�سدك وهداك ،

وبعد اإنك لتعلم ما نوليه من فائق العناية لتثبيت دعائم التنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية والثقافية وتقويتها ببالدنا وما نهدف اإليه من تعميم ثمار الرخاء على 

تاأهيل الإقت�ساد  رعايانا كافة من خالل حتقيق تنمية �ساملة ت�ستجيب ملتطلبات 

الوطني والإرتقاء بامل�ستوى املادي واملعنوي للمواطنني ومتتيع بالدنا ببنيات متينة 

الإيجابي يف  الإندماج  التحديات املطروحة عليها ومن  متكنها من مواجهة 

حميط عاملي يعرف حتولت عميقة ومت�سارعة.

املجالت  بالبالد يف جميع  الإرتقاء  تعني  اإليها  ن�سعى  التي  ال�ساملة  التنمية  اإن 

تعميم  يتيح  ب�سكل  تطورها  وبناء  وال�سيا�سية  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�سادية 

الإ�ستفادة من ثمرات النموعلى �سائر مكوناتها، �سواء على م�ستوى الفئات الإجتماعية 

اأو على النطاق املجايل. 
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وعلى هذا الأ�سا�س يتعني ت�سور اإ�سرتاتيجية تنموية مندجمة يهدف تنفيذها اإىل 

تقوية بنيات املجتمع واإدماج خمتلف مكوناته ومتتني ن�سيج وحدته. ويتعلق الأمر 

اأ�سا�سا مبا يلي 

• اأول النهو�س باملناطق املعوزة واإحلاقها بدينامية التنمية وب�سفة خا�سة تدارك 
التاأخر الذي يعانيه العامل القروي يف جمال التجهيزات الإقت�سادية والإجتماعية 

ومعاجلة تدين م�ستوى الدخل واإنت�سار الأمية ونق�س اخلدمات الإجتماعية.

• ثانيا اإدماج ال�سباب ويف مقدمته ال�سباب املتعلم يف م�سل�سل الإنتاج �سعيا لإ�ستثمار 
طاقاته املتميزة والإ�ستفادة من موؤهالته العالية يف خدمة التنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية للبالد يحفزه على الإبداع والإبتكار والإعتماد على الذات يف 

غري توان اأوتواكل. 

• ثالثا اإ�رضاك املراأة يف الأن�سطة التنموية ومتكينها من ممار�سة جميع حقوقها 
كعن�رض فاعل وموؤثر يف املجتمع.

الإ�سالمي  ومبادىء ديننا  يتنافى  الذي  والإق�ساء  والتهمي�س  الفقر  رابعا حماربة   •
احلنيف املبني على جمموعة من القيم الإن�سانية ويف مقدمتها اإ�ساعة الت�سامن 

والتاآزر وحفظ العزة والكرامة.

اإن هذا امل�سار ل ميكنه اأن يتم اإل من خالل توجيه التطور الإقت�سادي والإجتماعي 

وتن�سيقه يف اإطار خمططات تهدف ح�سب مراحل متتالية اإىل التعجيل باإدراج 

املعا�رضة.  والتكنولوجية  والعلمية  ال�سناعية  احل�سارية  امل�سرية  يف  البالد 
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واجهت  التي  ال�سعوبات  تتفادى  جديدة  منهجية  على  بالإعتماد  وذلك 

واإطارا  التغيري  وحتقيق  الروؤية  لتو�سيح  اأداة  باإعتباره  املا�سي  يف  التخطيط 

مالئما ل�سب اإختياراتنا الإمنائية يف منظور �سمويل ومن�سجم يوؤمن الإحاطة بالعوامل 

املتحكمة يف تطور حميطنا الداخلي واخلارجي وميكن من ترتيب الأولويات 

وينري م�سعى الفاعلني الإقت�ساديني والإجتماعيني وي�ساعدهم عن طريق ما يي�رضه من 

ت�ساور وت�سارك على اإتباع اأقوم املناهج واإنتقاء اأجنع ال�سبل ملواجهة التحديات الآنية 

وامل�ستقبلية.

وبهذا الإعتبار يجب اأن ي�سمح التخطيط بتو�سيح معامل الطريق وتوجيه البالد 

لنهج امل�سار املن�سود وذلك يف اإطار تقوية التوجيه نحوتدعيم دولة احلق والقانون 

وخدمة ال�سالح العام واإر�ساء حرية املبادرة اخلا�سة وفتح الباب على م�رضاعيه 

لتفتق الطاقات الإبداعية.

وقد حر�س املغرب على تطبيق هذه الإختيارات عامال على تفادي اأي منحى 

يتنافى وقواعد احلرية، �سواء تعلق الأمر باملجال ال�سيا�سي اأوالإقت�سادي اأوالإجتماعي، 

وذلك متا�سيا مع ما كر�سته الد�ساتري املتعاقبة للمملكة واإميانا باأنه ل تنمية 

بغري حرية ول اإنعتاق من التخلف بدون اإذكاء روح املبادرة واإ�ستتباب الظروف 

املي�رضة لها.

مالئمة  مقاربة  اجلديدة  املنهجية  تعتمد  اأن  يجب  التوجهات  لهذه  وتعميقا 

و�سع  لالإ�سهام يف  املتوافرة  الطاقات  بتعبئة كل  التنمية كفيلة  لإ�سكالية 

خمطط خما�سي يندرج يف اإطار اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى توؤمن لنا من الظروف 

ما يجعلنا نلج الألفية الثالثة اإن �ساء اهلل بتفاوؤل وثبات.
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�سالحنا يف ذلك اإمياننا القوي وثقتنا الرا�سخة يف قدرتنا على تخطي ال�سعوبات 

ورفع التحديات ثم عزمنا الأكيد على �سن ال�سيا�سات الهادفة واإتخاذ التدابري 

الكفيلة بتوفري ال�رشوط الالزمة لبلورة هذا الإميان وجت�شيد تلك الثقة بالنف�س. 

واإذا كانت التنمية الإقت�سادية والإجتماعية هي ثمرة املجهود اجلماعي لالأمة 

فاإنه يتعني على جميع الأطراف الإقت�سادية والإجتماعية ويف مقدمتها الدولة 

واجلماعات املحلية واملوؤ�س�سات العمومية والقطاع اخلا�س واملنظمات الإجتماعية 

اأن تتحمل م�سوؤوليتها يف ذلك وتنه�س مبا يقت�سي حتقيقها من واجبات.

فعلى الإدارة اأن تي�رض للمتدخلني الإقت�ساديني والإجتماعيني ظروف العمل حتى 

املن�سود يف  بدوره  ي�سطلع  اأن  اأوالأجنبي  الوطني  �سواء  اخلا�س  للقطاع  يت�سنى 

الإ�ستثمار والإنتاج والت�سغيل مبا يف ذلك م�ساهمته يف اإنعا�س التجهيزات الأ�سا�سية 

الإقت�سادية والإجتماعية دون اأن تتخلى الدولة عن دورها الريادي والتنظيمي يف 

هذا املجال وخا�سة يف تاأهيل املناطق التي تعاين من نق�س يف هذه التجهيزات.

واإن اجلماعات املحلية ملدعوة من جهتها اأكرث من اأي وقت م�سى للقيام مبا 

هي مطالبة به يف التنمية الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، ولتمديد ن�ساطها 

ح�سب ما ي�سمح به القانون لي�سمل املجالت التي تربز فيها فعاليتها وما لها فيها 

من تاأثري.

اأ�سا�سيا  �رضيكا  لت�سبح  وتو�سيعه  املحلية  اجلماعات  دور  تعزيز  يتعني  وهكذا 

للدولة وللفاعلني الآخرين وتدعيم طاقات املوؤ�س�سات اجلهوية والإقليمية واملحلية 

لتمكينها من م�ساهمة اأكرب يف التنمية.
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لعدم  مالئمة  �سيا�سة  تطبيق  مع  الالمركزية  تعميق  من  الإطار  هذا  ولبد يف 

التمركز الإداري اإعتبارا لالأثر الهام الذي له يف اإجناح الالمركزية.

يف  واملحلي  اجلهوي  التخطيط  اأهمية  اإىل  املجال  هذا  يف  التنبيه  ويجب 

�سمان التن�سيق الالزم بني برامج التنمية الإقت�سادية والإجتماعية. فعلى املوؤ�س�سات 

الرتابية اأن ت�سب اأعمالها يف ت�سور متكامل على مدى طويل ومتو�سط بحيث 

تكون برجمة امل�ساريع التنموية اجلهوية متعددة ال�سنوات يف �سوء مقاربة �سمولية 

ومتنا�سقة مع املخطط الوطني للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية.

تطور  من  القادمة  املرحلة  يف  منه  ننتظر  فاإننا  اخلا�س  للقطاع  بالن�سبة  اأما 

يتبووؤها  القطاع  هذا  اأ�سبح  التي  املكانة  تربرها  جوهرية  م�ساهمة  البالد 

واملجهودات التي بذلتها الدولة لتمكينه من الإرتقاء وتاأهيله لتحريك عجلة 

التنمية وتدعيمها.

وليخفى اأن حتقيق امل�رضوع املجتمعي الذي ن�سعى اإليه يقت�سي تعبئة �ساملة ملجموع 

القوى احلية بالبالد. اإل اأن هذه التعبئة لميكن اأن تتم بدون ت�سجيع م�ساهمة كل 

الوطنية  وال�سيا�سيني على خمتلف امل�ستويات  الإقت�ساديني والإجتماعيني  الفاعلني 

واجلهوية واملحلية.

واإننا لنود يف هذا امل�سمار اأن ننوه باجلهود الإ�ستثمارية احلميدة التي يبذلها 

رعايانا الأوفياء املهاجرون خارج اأر�س الوطن والتي نحثهم على م�ساعفتها ملا 

يعود بها عليهم وعلى املغرب من نفع كثري وخري عميم.
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وهو  اأهمية خا�سة.  امل�ساركة  مبداأ  يكت�سي  ال�سامل  التعبوي  ال�سياق  ويف هذا 

يقت�سي مراجعة العالقات بني الدولة وال�رضكاء الآخرين، بحيث ت�سند لالإدارة اأدوار 

تتما�سى والوظائف اجلديدة للدولة يف اإطار اإقت�ساد متحرر. ومن ذلك ت�سجيع 

اأ�سلوب التعاقد بني الدولة واجلماعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين و�سائر 

التي ترمي  الإ�ست�سارة وتوجيه املبادرات  لتنمية وظيفة  امل�ساهمني وبذل اجلهود 

اإىل القيام بالعمليات التنموية الإقت�سادية اأو الإجتماعية اأوالثقافية وت�سجيعها يف 

اإطار وا�سح وم�سوءول.

ومن هذا املنطلق فاإن املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهنية والتعاونيات 

مدعوة لتقوم بدور هام يف اإطار الت�سارك والتعبئة املطلوبة ملواجهة حتديات 

معركة التنمية.

تلبية  يف  تتبلور  اأن  يجب  فاإنه  املقبل،  للمخطط  الأ�سا�سية  لالأهداف  وبالن�سبة 

و�سائل  وتوفري  التطلعات امل�رضوعة للمجتمع واملتمثلة يف حت�سني ظروف احلياة 

اأ�س�س جمتمع متوازن على امل�ستويني الإجتماعي واملجايل  اإر�ساء  العي�س الكرمي ويف 

وحتديث البنيات الإنتاجية من خالل تقوية تناف�سية املنتوج املغربي ورفع م�ستوى 

التعليم والتكوين وتكييفه مع حاجيات الإقت�ساد ومقت�سيات التطور مع احلفاظ 

على الثوابت احل�سارية والثقافية لبالدنا ومقومات هويتنا العربية والإ�سالمية.

واإذا كان لبد من ترتيب لأولويات اإ�سرتاتيجية عملنا امل�ستقبلي فوا�سح اأنه يتعني 

التطلع اإىل ت�رضيع اأن�ساق النمو الإقت�سادي بوترية متكن من حت�سني ظروف عي�س 

املواطنني واإر�ساء حاجياتهم الأ�سا�سية من �سمان �سحي و�سكن لئق مع الإ�ستجابة 
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ملتطلبات الت�سغيل، ول�سيما ت�سغيل ال�سباب الذي يجب اأن يكون على راأ�س مانحن به 

معتنون ومهتمون. 

التي  القروي  العامل  تنمية  تندرج  رعايتنا  فائق  نعريها  التي  الأولويات  بني  ومن 

تكت�سي اأهمية خا�سة نظرا ملا هو متطلب يف هذا امليدان ، وذلك من خالل 

�سيا�سة هادفة لتحقيق التنمية ال�ساملة واإدماج ال�ساكنة القروية يف امل�سار التنموي 

العام للبالد والتقلي�س من خمتلف العجز الذي تعانيه.

والإجتماعية  الإقت�سادية  التنمية  تعزيز  على  القطاعية  ال�سيا�سات  و�ست�ساعد 

اإعتبارا لكونها تندرج يف اإ�سرتاتيجية تنموية �سمولية ويتعلق الأمر على اخل�سو�س 

بت�سجيع ال�سادرات وتنويعها واإنعا�س ال�سياحة وتنمية ال�سيد البحري وحت�سني جودة 

واإندماج منتوجنا ال�سناعي ورفع م�ستواه دون اإغفال تكثيف اإ�سهامات القطاعات 

الأ�سا�سية الأخرى كالفالحة وال�سناعة التقليدية وغريها.

التوازنات  حتقيق  على  احلر�س  دون  لعملنا هذا  الإ�سرتاتيجي  الت�سور  يكتمل  ولن 

الإجتماعية �سواء تلك التي تتعلق بحماية الفئات الإجتماعية املعوزة، اأومد ج�سور 

الت�سامن بني الأجيال اأوتلك التي تهم احلد من التفاوت اجلهوي من خالل منظور 

بعيد املدى لإعداد الرتاب الوطني يرتكز على اإنعا�س العامل القروي والتطوير 

العقالين للم�سهد احل�رضي وحماية البيئة واملحافظة عليها �سمن �سيا�سة حترتم 

قواعد الإ�ستغالل الر�سيد ملواردنا الطبيعية ويف طليعتها املاء الذي ما اأحوجنا 

لبلوغ  اأنه  تدبريه. غري  وعقلنة  اإ�ستهالكه  بح�سن  عليه  احلر�س  من  مزيد  اإىل 

جميع املقا�سد املتوخاة ل يخفى عليك ما يكت�سيه العن�رض الب�رضي من اأهمية 
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الإقت�ساد وكذلك  باإعتباره فاعال وم�ستفيدا من �سريورة  امل�ستويات  على جميع 

يف  الأ�سيلة  املغربية  الإن�سية  مل�سعل  وحامال  ومربيا  ومبدعا  مفكرا  باإعتباره 

ال�سياق الثقايف واحل�ساري الذي ننتمي اإليه. لذا يجب اأن ي�سكل اإ�سالح النظام 

الرتبوي والتعليمي م�شعى دائما ومتجددا ميكننا على اخل�شو�س من الإنخراط 

يف جمتمع املعرفة والتكنولوجيا والإعالم ومواكبة تطوره املتواتر واملتالحق. 

مثمر  تعاون  اإطار  لبالدنا يف  متميزة  على �سمان مكانة  احلر�س  يتعني  كما 

مع التكتالت اجلهوية والقارية وب�سفة خا�سة يف اجتاه بناء املجال الإقت�سادي 

فيما  اإختياراتنا  التي كر�ست  الدولية  اإلتزاماتنا  الإعتبار  بعني  اآخذين  املغاربي 

يتعلق بالإنفتاح الإيجابي على العامل اخلارجي.

والإجتماعي  الإقت�سادي  الأداء  م�ستوى  رفع  يتعني  الأهداف  مع هذه  ومبوازاة 

لأجهزة الدولة وذلك باإ�سالح الإدارة والعدل واملوؤ�س�سات العمومية ملا لذلك من 

وقع حا�سم على تعميق الدميقراطية وتاأهيل الن�سيج الإقت�سادي الوطني ملواكبة 

مقت�سيات التناف�سية الدولية.

وتقييم  امل�ستقبل  لإ�ست�رضاف  متميز  التخطيط كمنهج  اإعتماد  اأن  متيقنون  واإننا 

احلاجيات والإمكانيات وترتيب الأولويات ونهج اأ�سلوب توافقي بناء مع خمتلف 

الفرقاء �سيمكننا اإن �ساء اهلل من حتقيق ما نتوق اإليه من تقدم ورفعة ورخاء لهذا البلد 

الأمني حتى تعم خريات التنمية خمتلف ربوعه وتنعم بثمار رخائه كل مكونات 

جمتمعه.
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حمب جنابنا الأمثل وزيرنا الأول ، 

اإننا اإذ نب�سط لك يف هذه الر�سالة التي ن�سعد بتوجيهها اإليك اآفاق منظورنا 

للمخطط اخلما�سي الذي نرى اأن ن�ستهل به الألفية الثالثة اإن �ساء اهلل لنحث جميع 

خدامنا الأوفياء يف خمتلف الأجهزة املعنية على اأن يولوه ما هو جدير به 

اأبعاده  من عناية واإهتمام يف حر�س منهم على بلورة خمتلف حماوره و�ستى 

لتطبيقها وتنفيذها بكل ما تقت�سي من جد وحزم وعزم وما تتطلب من نزاهة 

و�رضامة واإ�ستقامة موؤكدين لهم ح�سن ظننا بهم وكامل عطفنا عليهم و�سابغ 

ر�سانا عنهم وداعني لهم بدوام عون اهلل وتوفيقه و�سداده.

»وقل اإعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليك ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.



خطب ور�سائل

�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

�سنة 2000



28



29 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

اإىل املجل�س الوطني الإعادة تاأهيل املدينة التاريخية لطنجة

طنجة، 08 اأبريل 2000 

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

منذ ثالث وخم�سني �سنة خلت كان لهذه املدينة ال�سعيدة لقاء تاريخي مع جدنا 

جاللة امللك حممد اخلام�س ر�سوان اهلل عليه حيثاإتخذ من م�رضفها املطل على 

العامل منربا للتذكري والتاأكيد على الثوابت الرا�سخة لالأمة املغربية تلكم 

الثوابت املتمثلة يف اإ�ستمرار ال�سيادة الوطنية وتوا�سل الإنتماء الديني واحل�ساري 

وقد�سية الوحدة الرتابية. وما اإحتفاوؤنا اليوم بهذه الذكرى اخلالدة اإل وقفة 

ل�سعبه   - نور اهلل �رضيحه   - الطاهرة ملا حققه  واإمتنان لروحه  اإجالل وتكرمي 

الويف من مكت�سبات جليلة بف�سل �سموده وكفاحه من اأجل احلفاظ للمغرب 

على هويته وعلى مقومات كيانه. اإن يف اإختيار جاللته ملدينة طنجة لي�سدع 

ما  على  دليل  اأقوى  للمغرب  الثابتة  باحلقوق  الدقيقة  املرحلة  تلك  منها يف 

لهذه املدينة من ميزة خا�سة بو�سفها قلعة اإ�سعاع و�سلة و�سل بني باقي ربوع 

اململكة والعامل اخلارجي اإذ ما اإنفكت على توايل الع�سور تلعب دورا دوليا 

بارزا حتى اأنها حتولت يف بع�س احلقب اإىل �سبه عا�سمة دبلوما�سية للمغرب.



30

�سيدي حممد  ال�سلطان  جاللة  العظيم  �سلفنا  عهد  �ساأنها يف  كان  وذلكم 

اأهم مواقف اململكة  بن عبد اهلل فمنها كان - خلد اهلل ذكره - يعلن عن 

املغربية ب�سفتها اأنذاك قطبا من الأقطاب الفاعلة يف العالقات الدولية �سواء 

كانت تلك املواقف تدخل �سمن اإهتمامات جاللته الإقت�سادية والتجارية اأوتت�سل 

باإ�ستتباب النظام الدويل ال�سائد اآنئذ والذي كان للمغرب فيه راأي ل ي�ستغنى 

عنه. وهو الأمر الذي حدا بالوليات املتحدة الأمريكية اإىل اأن تبادر غداة 

اإ�ستقاللها بتوجيه ال�سيد توما�س باركلي لربط العالقات بينها وبني املغرب الدولة 

القطب يف جنوب البحر الأبي�س املتو�سط وذات التاأثري البالغ لدى الإمرباطورية 

العثمانية.

ال�سلطان  جاللة  من طرف  خا�سة  بحفاوة  الأول  الأمريكي  القن�سل  اأ�ستقبل  وقد 

والوليات  املغرب  بني  اإتفاقية�سالم  عقد  مت  كما  اهلل.  عبد  بن  حممد  �سيدي 

حديثة  الدولة  هذه  بني  املربمة  الإتفاقيات  غرار  على  الأمريكية  املتحدة 

العهد بالإ�ستقالل وكل من اإجنلرتا وفرن�سا وهو لندا. ثم توالت الإت�سالت بالر�سائل 

اخلطية بني جدنا املعظم واأول رئي�س للوليات املتحدة الأمريكية فخامة ال�سيد 

جورج وا�سنطن لتن�سج بني البلدين روابط تعاون جتاري و�سيا�سي مل تزل ت�سكل اإىل اليوم 

مرجعية لل�سداقة املغربية الأمريكية تلكم ال�سداقة التي تربط خيوطها 

من جديد جدنا املنعم جاللة امللك حممد اخلام�س مع الرئي�س فرانكالن ديالنو 

احل�سن  امللك  املنعم جاللة  والدنا  عراها  وثق  والتي   1943 بداية  روزفيلت يف 

الثاين طيب اهلل ثراه مع كل الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على دفة احلكم طيلة 

الن�سف الأخري من القرن املنتهي بدءا بالرئي�س دوايت دايفيد اإيزانهاور وو�سول 

اإىل الرئي�س احلايل فخامة ال�سيد وليام جيفر�سون كلينتون. ومما ل�سك فيه اأن من 

اأهم العوامل التي عززت التفاهم بني املغرب والوليات املتحدة تقا�سمهما نف�س القيم 

املتمثلة يف ت�سبتهما مببادىء احلرية وال�سلم والإنفتاح على التعاون الدويل.
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اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

بال�سخ�سيات الأمريكية امل�ساركة يف هذه التظاهرة  اأن نرحب  لنا  يطيب 

الواعدة والذين ي�ساهمون معكم م�سكورين يف جمل�س اإعادة تاأهيل املدينة التاريخية 

لطنجة. واإننا اإذ نبارك مبادراتكم ونثمن اأعمالكم وننوه باإلتقاء الإرادات احل�سنة 

اأن نرى  من املغرب وخارجه حول م�رضوع اإحياء تراث املدينة العتيقة لي�سعدنا 

جمالت  ويقتحم  النخب  وي�ستقطب  الهمم  ي�ستنه�س  غدا  قد  اجلمعوي  العمل 

وا�شعة من الن�شاط التنموي كانت اإىل الأم�س القريب رهينة مبا للدولة وحدها 

باأعبائها.  اإ�ستطاعة للقيام  اأوموقوفة على ما لالإدارة من  اإمكانات لولوجها  من 

فربوز هيئات املجتمع املدين للعمل يف ميادين خمتلفة اإما بت�سديها للمع�سالت 

الإجتماعية كالفقر وتلوث البيئة وتف�سي الأمية اأوباإ�ساعتها للحوار اجلاد وجتذيرها 

للثقافة وتناف�سها يف فعل اخلري وتباريها يف خدمة ال�سالح العام ملا يثلج �سدرنا 

ويطمئننا على م�ستقبل املغرب ون�سج �سعبه.

اإننا عندما د�سنا منذ �سنتني حمالت للت�سامن مل نكن ن�سعى اإىل اإجتثاث الفقر 

من جذوره - فهذا اأمر لن يتاأتى التغلب عليه اإل يف املدى املتو�سط - واإمنا 

الأوفياء يف  رعايانا  اإ�ستجابة  فكانت  النفو�س  يف  الرب  �سعلة  اإذكاء  اإ�ستهدفنا 

م�ستوى تطلعاتنا مما يدل على توقد هذه الف�سيلة يف وجدانهم وتوهجها يف 

�سمائرهم.

تاآزره مرتابطا  اأ�سيال يف  املجيد جمتمعا  تاريخنا  املغربي كان عرب  فاملجتمع 

باإ�ستمرار بعرى التكافل ل يتكل على الدولة اإل يف ما هي منوطة به من اأمن 

وعدل وحماية وتخطيط. اأما ال�ساأن املحلي فقد كان دائما من اإخت�سا�س ال�سكان 
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هم الذين يتولون تدبريه على م�ستوى احلي واملدينة والقرية واملد�رض والق�سبة 

والقبيلة يواجهو ن متطلباتهم ويقومون بت�سيري اأمورهم باأنف�سهم.

ومن منطلق ف�سيلة الت�سيري الذاتي هاته جاء الد�ستور املغربي حري�سا على دور 

اجلماعات املحلية كموؤ�س�سة للتخطيط والتدبري يف جمالت التنمية. غري اأنه 

مهما توفر لهذه اجلماعات من و�سائل للعمل فدورها لن يغني عما ميكن اأن يقوم به 

املجتمع املدين من مبادرات ل�سيما يف جمال اإ�ستقطاب الإرادات احل�سنة وجتنيدها 

لالإدلء بدلوها يف املجهود الوطني. فالإعتماد على الطاقة الب�رضية قبل غريها 

قد اأ�سبح هو ال�سبيل الأجنع لتحقيق التقدم املتوازن.

 اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

لقد كان لوالدنا املنعم طيب اهلل ثراه الف�سل يف اإن�ساء وكالة خا�سة لالإنعا�س 

والتنمية الإقت�سادية والإجتماعية للعمالت والأقاليم ال�سمالية للمملكة وحتظى 

ولية طنجة حاليا يف هذا الإطار بعناية متميزة حيث ر�سد لها ما ينيف 

عن �ستمائة وثالثني مليون درهم لتمويل اأربعني م�رضوعا هاما يف القطاعات الأ�سا�سية 

كال�سياحة والتعمري ومد الطرق والتزويد باملاء ال�سالح لل�رضب والكهرباء مبا 

يف ذلك اإي�سال الكهرباء اإىل ال�سواحي القروية وكذا الفالحة والري وال�سيد 

البحري وال�سحة. كما ر�سدت اإعتمادات هامة لإمتام جتهيز املناطق ال�سناعية 

مبا فيها املنطقة احلرة للت�سدير عالوة على الإعتناء باإنعا�س املقاولت ال�سغرى 

لل�سغل.وتركيزا  الواعدة يف جمال خلق منا�سب جديدة  الروافد  من  كرافد 

للدور املحوري الذي تقوم به مدينة طنجة �سمن �سبكة التوا�سل والتبادل مع 

اخلارج �سيوا�سل العمل لإمتام الطريق ال�سيار الرابط بينها وبني الدارالبي�ساء بالإ�سافة 

اإىل تنفيذ م�رضوع الطريق ال�ساحلي املتو�سطي واإن�ساء املر�سى اجلديد.
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وما هذه امل�ساريع اإل جزء من كل، لأننا عازمون على متكني مدينة طنجة واملناطق 

واملزدهرة  امل�سعة  الواجهة  دور  لها  نريده  الذي  بالدور  القيام  من  ال�سمالية 

ململكتنا ال�سعيدة. وهذا ما حدا بنا اإىل زيارة هذه املناطق غداة تولينا اأمانة 

قيادة �سعبنا الويف تلكم الزيارة التي مكنتنا من الإطالع على اأحوال ال�سكان 

ومن حث نخبهم كي ي�سمروا على �ساعد اجلد �سامني ما لهم من قدرة على 

العمل والإبتكار اإىل املجهود الذي تقوم به الدولة من اأجل الإ�رضاع باإنعا�س هذه 

املناطق ورفع معدل منوها اإىل امل�ستوى الذي نر�ساه لها.

ايتها ال�سيدات وال�سادة.

اأن الطاقة الب�رضية غدت اأهم رافع للتنمية واأنها هي  لقد اأ�سحى من الثابت 

العامل الأ�سا�سي لتحريك الإنتاج وخلق الرثوة بف�سل ما لها من قدرة على حتويل 

راأينا  اأو فكرية. لذا فاإننا نتفاءل كلما  وتدبري املوارد الأخرى مادية كانت 

اأجل  من  اإطار املجتمع املدين  ي�سهمون بحظهم يف  الأوفياء  رعايانا  جمموعة من 

تو�سيع دائرة العمل اجلمعوي. 

الإجتماعي  ال�سلوك  يف  املتجذرة  التكافل  ف�سيلة  �سنحيي  التوجه  هذا  فمن 

بداية  يف  املتقدمة  الأمم  بع�س  منه  اإنطلقت  الذي  التوجه  وهو  الإ�سالمي 

�سخ�سيات  ي�سارك معكم  التي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ومنها  نه�ستها 

بارزة من نخبها لالإ�سهام يف م�رضوع اإعادة تاأهيل املدينة العتيقة لطنجة. ولقد 

وفقتم يف اإختيار موعد هذا اللقاء بتزامنه مع الذكرى اخلالدة لزيارة جدنا 

املنعم جاللة امللك حممد اخلام�س اأكرم اهلل مثواه لهذه احلا�رضة للتاأكيد 

على �سيادة املغرب ووحدة ترابه.
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ندعواهلل تعاىل اأن يتوج اأعمالكم ويحقق م�ساعيكم يف هذا الإجتاه الذي من 

�ساأنه بلورة تالقي الإرادات احل�سنة والفعاليات املنتجة من اأجل اإزدهار هذه املدينة 

لتظل ملتقى للح�سارات ورمزا للتفاعل والتمازج بني الثقافات.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح اأ�سغال املجل�س االأعلى لالإنعا�س الوطني 

والتخطيط

طنجة، 04 ماي 2000

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل وءاله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

يطيب لنا اأن نلتقي بكم يف هذا اجلمع املبارك، ونحن نفتتح به اأ�سغال املجل�س 

الأعلى لالإنعا�س الوطني والتخطيط. واإنكم لتعلمون مدى الأهمية التي نوليها 

لهذا املجل�س الذي هو بحق موؤ�س�سة هامة اأقرها د�ستور مملكتنا ليدعم امل�سل�سل 

متيز  اأ�سبحت  التي  والت�ساور  احلوار  ثقافة  بذلك  مكر�سا  لبالدنا،  الدميقراطي 

اإختياراتنا الثابتة ورغبتنا يف اإ�رضاك كل الفاعلني يف بلورة الروؤية الإقت�سادية 

والإجتماعية التي متكن املغرب من حتقيق تنمية �ساملة وم�ستدمية.

اإن الوظيفة الإ�ست�سارية ملجل�سكم كاأداة لتاأكيد املمار�سة الدميقراطية تفتح 

جمال وا�سعا لتعبئة املجتمع بكامل �رضائحه والتفافه حول الق�سايا التي تطرحها 

التنمية يف بالدنا.

ومن هذا املنطلق وحر�سا على تفعيل دور هذا املجل�س، قررنا اأن ن�رضك اإىل جانب 

الأع�ساء املن�سو�س عليهم يف الظهري ال�رضيف املنظم للمجل�س الأعلى لالإنعا�س 
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الوطني والتخطيط نخبة من الفاعلني الإقت�ساديني واملتخ�س�سني يف ميدان املال 

والأعمال والتكنولوجيا املعا�رضة وممثلني عن املجتمع املدين ملا توخينا فيهم 

�ساأن هذا  تاأطري هياكله. ومن  ال�ساأن املحلي وخربة يف  من قدرة على تدبري 

الإ�رضاك اأن يعمق روؤيتنا ويو�سع دائرة الإنتفاع من كفاءاتنا الوطنية.

اإن الإحتكاك املبا�رض بني اأع�ساء احلكومة وجمموعة كبرية من النواب وامل�ست�سارين 

على امل�ستويات الوطنية واجلهوية واملحلية وممثلني عن الهيئات املهنية والثقافية 

واملوؤ�س�سات العمومية والقطاع اخلا�س والإحتادات اجلمعوية وذوي اخلربة وتدار�س 

امل�ساكل واحللول اأفقيا وقطاعيا من �ساأنه اأن ي�ساعد على بلورة حقيقة التخطيط 

وو�سعه يف اإطاره ال�سحيح وهو امل�رضوع الذي نطمح اإىل اإر�ساء اأ�س�سه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اآفاقها يف  ور�سمنا  لبناتها  وو�سعنا  بيناها  اأن  �سبق  التي  الأ�سا�سية  الإعتبارات  اإن 

التوجيهات املقدمة حلكومتنا املوقرة اأثناء اإعداد املخطط الذي بني اأيديكم 

املجتمع  بنيات  تقوية  اإىل  تهدف  مندجمة  تنموية  اإ�سرتاتيجية  اإرتكزت على 

واإدماج خمتلف مكوناته وحتقيق منواإقت�سادي يواكب م�ستجدات التطور دون 

التفريط يف مقد�ساتنا واإلغاء هويتنا.

اإن النهو�س باملناطق املعوزة واحلد من الفوارق الإجتماعية وتنمية العامل القروي 

وحماربة الفقر والتهمي�س واإ�رضاك املراأة يف التنمية ومتكينها من ممار�سة جميع 

والإعتناء  الب�رضية  املوارد  وتاأهيل  والتعليمي  الرتبوي  النظام  واإ�سالح  حقوقها 

بالت�سغيل واإدماج ال�سباب ويف مقدمته ال�سباب املتعلم يف امل�سل�سل الإنتاجي تكون 
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الأولويات الرئي�سية التي يجب اأن ينكب عليها عملنا امل�ستقبلي يف اإطار مقاربة 

عقالنية كفيلة بتحقيق الإدماج املن�سود.

الطاقات  كل  تعبئة  يتطلب  جناعته  و�سمان  املخطط  هذا  دور  تفعيل  اإن 

والإمكانات والتن�سيق بني التوجهات الوطنية واملخططات اجلهوية والقطاعية 

وخلق تكامل بني خمتلف الفاعلني وال�رضكاء الإقت�ساديني والإجتماعيني. وبذلك 

تتجلى اأهمية امل�سوؤوليات وتوزيع املهام بني الدولة واجلماعات املحلية واملوؤ�س�سات 

اأ�س�س  وو�سع  التنمية  تدبري  يف  املجتمع  مكونات  و�سائر  واملالية  الإقت�سادية 

جناحها.

اإن الدولة تتحمل وظائف التوجيه والتنظيم والتن�سيق بني خمتلف الفاعلني والتحفيز 

على الإ�ستثمار والت�سغيل. فهي بهذا الإعتبار مطالبة بتوفري املناخ القانوين والإداري 

لت�سمن ح�سن تدبري ال�ساأن العام وتر�سيد ال�سيا�سة املالية وتوفري الإدخار وعقلنة ت�سيري 

املرافق العمومية اإ�سافة اإىل �سهرها على اإعادة توزيع الرثوات الوطنية اإنطالقا 

املحرومة  للفئات  ل�سيما  وغريها  الإجتماعية  واخلدمات  التجهيزات  توفري  من 

واملهم�سة.

واإذا كنا ن�سجل بكل اإفتخار واإعتزاز اجلهود التي بذلت يف �سياق تدعيم دولة 

احلق والقانون فاإن املجهودات امل�ستقبلية يجب اأن تن�سب على اإ�ستكمال اإ�سالح 

النظام الق�سائي وتثبيت اإ�ستقالليته وحتديث اجلهاز الإداري وعقلنته حتى يتم 

بعث جو الثقة لدى املواطنني وغر�س قيمه يف نفو�سهم.

وباملوازاة مع جمهود الدولة فاإن اجلماعات املحلية والهيئات الرتابية تتطلع اإىل 

جمالت اأو�سع للم�ساهمة يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية والثقافية.
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ويف هذا ال�سدد فاإننا ناأمل من اجلهة التي كر�سها الد�ستور لدعم الدميقراطية 

وتوطيد الالمركزية وتو�سيع م�سل�سل عدم الرتكيز الإداري اأن تقوم بدور فعال يف 

التن�سيط التنموي وتن�سيق التعاون بني اجلماعات وتوظيف املوارد الب�رضية والرثوات 

والأجنح  �سمولية  الأكرث  والإجتماعية  الإقت�سادية  امل�ساريع  اإ�ستثمارها يف  وحت�سني 

مردودية.

ومن هذا املنظور اأ�سبح لزاما على املخططات اجلهوية واملحلية الأخذ بعني 

الإعتبار مفاهيم الإ�سرتاتيجية اجلديدة التي دعونا حكومة جاللتنا اأن حتددها 

لإ�ستبدال الأ�ساليب الظرفية ملعاجلة اجلفاف ب�سيا�سة عقالنية ت�ساعد على تقوية 

الن�سيج الإنتاجي بالبادية وتنوع م�سادر عي�س �سكانها حتى جتعلهم يف ماأمن 

لنوؤكد على  الفر�سة  ونغتنم هذه  الطق�س.  لتقلبات  ال�سلبية  الإنعكا�سات  من 

اأهمية  ت�سكله من  وتر�سيد تدبريها ملا  املائية وعقلنة  ثرواتنا  �رضورة �سيانة 

بالغة يف اإ�سرتاتيجياتنا امل�ستقبلية.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

وحتريك  الإقت�ساد  تن�سيط  مرموقة يف  يحتل مكانة  اأ�سبح  اخلا�س  القطاع  اإن 

عجلة التنمية. واإن اإمياننا الرا�سخ يف جدوى نظام ال�سوق وحرية املبادرة مل يكن 

وليد �سغط العوملة بل كان دوما اإختيارا ثابتا ميز �سيا�سة والدنا املنعم جاللة 

امللك احل�سن الثاين اأكرم اهلل مثواه ملا حباه اهلل من حكمة وتب�رض وبعد نظر 

الر�سيدة،  ال�سيا�سة  لهذه  وتوطيدا  واإ�ست�رضافها.  الأحداث  اإ�ستباق  على  وقدرة 

ولإ�ستثمار ما مت حتقيقه يجب متابعة هيكلة وع�رضنة املوؤ�س�سات العمومية لتح�سني 

مردوديتها. كما نلح على موا�سلة الهيكلة القطاعية وحت�سني حميط املقاولة 
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اإكراهات  اأمام  ال�سمود  من  التناف�سية حتى متكنها  قدرتها  وتقوية  املغربية 

ال�سيا�سة احلمائية اجلمركية.

وجعله  الإنتاجي،  ن�سيجنا  تقوية  تلزمنا  امليدان  هذا  يف  التحديات  فمواجهة 

يتحلى بروح الإبتكار واملبادرة و�رضعة التكيف مع التحولت اجلهوية والدولية 

وامل�ستجدات التكنولوجية. وهذا يتطلب تب�سيط الإجراءات الإدارية ورفع العوائق 

اأمام فر�س الإ�ستثمار. كما اأن املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة ت�سكل هي الأخرى 

حمركا اأ�سا�سيا للتنمية وم�سدرا للت�سغيل.

وبهذه املنا�سبة نهيب باحلكومة وبالهيئات املحلية ت�سجيع حاملي ال�سهادات 

واملتو�سطة  ال�سغرى  املقاولت  اإن�ساء  على  املهني  التكوين  مراكز  وخريجي 

التى اأثبتت التجربة يف اأرجاء اأخرى فعاليتها. كما نود من القطاع البنكي 

الإنغمار يف م�سل�سل التنمية الإقت�سادية والإجتماعية بت�سجيعه للمقاولت ال�سغرى 

واملتو�سطة عن طريق ت�سهيل منح القرو�س لها وتاأطريها. ويف اإطار حر�سنا على 

ت�سجيع هذا النوع من املقاولت نتوخى الت�رضيع باإ�سدار امليثاق الوطني الذي 

عليكم  يخفى  ول  لها.  املدعمة  الدولة  برامج  مع  متا�سيا  اإلتزاماتها  يحدد 

الفعلية جلنة خرباء  رئا�ستنا  اأ�س�سنا حتت  الإ�ستثمار حيث  اإن�سغالنا مبعاجلة عوائق 

لتحديد مواقع اخللل وتقدمي احللول الكفيلة بتب�سيط الإجراءات ورفع احلواجز عن 

امل�ستثمرين.

البريوقراطية الإدارية تعترب  اأن  اأخرى  اأن نوؤكد مرة  ويف هذا ال�سدد نود 

من اأكرب عوائق التنمية. فالإدارة باإجراءاتها املعقدة و�سلوكاتها الرتيبة و�سوء 

تدبريها للمرفق العمومي ي�ساف اإىل ذلك اإنكما�سها على نف�سها وعجزها عن 
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تزايد  اإىل  يوؤدي  معها  املتعاملني  لإن�سغالت  والإ�ستماع  مع حميطها  التوا�سل 

ظواهر �سلبية تتمثل على اخل�سو�س يف الالمبالة اإزاء م�سالح املواطنني، وكذلك 

امل�ستثمرين و�سوء اإر�سادهم، ال�سيء الذي ينتج عنه �سلل يف احلركة الإقت�سادية 

بكاملها وبالتايل التنمية ال�ساملة التى ن�ستهدفها.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإقتحمت  متعددة  باأن�سطة  تقوم  اجلمعيات  من  �سبكة  على  يتوفر  املغرب  اإن 

ميادين التنمية املحلية من حماربة الأمية وتقوية البنيات التحتية وم�ساعدة الفئات 

ال�سعيفة واإجناز م�ساريع متنوعة تعود باخلري العميم على امل�ستفيدين. وهي بذلك 

التنمية  يف  ن�سيطا  وفاعال  املتوفرة  الطاقات  جتنيد  يف  هاما  عن�رضا  ت�سكل 

قوامها امل�ساركة الفعالة لل�سكان.

الن�سوي  للعن�رض  وا�سعا  املجال  ف�سحت  اجلمعيات  ال�سدر كون هذه  يثلج  ومما 

الذي اأظهر كفاءة كبرية واإرادة قوية يف تدبري ال�ساأن املحلي، مما اأك�سب 

املراأة ثقة يف النف�س وحتقيقا للذات. 

لهذا يتعني على الدولة كما على اجلماعات املحلية والفاعلني الآخرين توظيف 

لتو�سيح  بيدها  والأخذ  املغرب  عليها  يتوفر  التى  الهائلة  الطاقات  هذه 

م�سوؤولياتها وحتديد �سوابطها وعقلنة ت�سيريها.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

اأنه  كما  اخلال�سة.  واملواطنة  التعبئة  روح  يتطلب  املخطط  هذا  جناح  اإن 

تنفيذه.  مراحل  وتقييم  ملتابعة  امل�سخرة  الآليات  وجناعة  �سواب  على  متوقف 

اإهتماما خا�سا ملناق�ساتكم واإقرتاحاتكم التى �ستكون ول �سك  لهذا �سنعري 

مثمرة وبناءة موؤكدين لكم ح�سن ظننا بكم وكامل عطفنا عليكم وداعني 

لكم بدوام عون اهلل وتوفيقه لتحقيق ما ن�سعى اإليه من خري ل�سعبنا وتقدم لبلدنا.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

خالل ماأدبة الغذاء التي اأقامتها ال�سيدة اأولربايت على �رصف 

جاللته

وا�سنطن، 20 يونيو 2000

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

 ال�سيدة الوزيرة،

اأ�سحاب ال�سعادة،

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اأود بادئ ذي بداأ اأن اأتوجه اإليكم بال�سكر باإ�سم اململكة املغربية والوفد 

املرافق يل على اإتاحة هذه الفر�سة يل ملخاطبة هذا احل�سور الكرمي الذي 

اأ�س�س �رضاكتنا الإ�سرتاتيجية  اأن  ي�سم �رضكاء ومدعوين واأ�سدقاء. واأنني لواثق من 

تعاوننا  يعزز  مبا  الأمريكية  للدبلوما�سية  الن�سيطة  قيادتكم  بف�سل  �ستتقوى 

الإقت�سادي ويعمق ت�ساورنا ال�سيا�سي حول الق�سايا التي ت�سغل بالنا.

واأ�سجل هنا باإرتياح كون عالقاتنا الثنائية ت�سهد منذ ب�سع �سنوات منوا م�سطردا 

والتجارة  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�سادية  كالتنمية  املجالت  خمتلف  يف 
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والإ�ستثمارات والتعاون يف ميدان الدفاع وكذا بالن�سبة للت�ساور املتعدد الأطراف 

لفائدة ال�سالم والأمن العامليني.

كل  من  بعد  ت�ستفد  مل  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  املمتازة  العالقات  هذه  لكن 

اإمكانياتها يف املجال الإقت�سادي خا�سة يف ما يتعلق بالتجارة والإ�ستثمارات. 

اجلراأة  من  باملزيد  التحلي  اإىل  والأمريكيني  املغاربة  الفاعلني  اأدعوا  واأنني 

لإ�ستك�ساف الإمكانات واإ�ستغالل الفر�س التي توفرها اململكة املغربية يف هذا 

امليدان.

لقد عملت احلكومة املغربية يف عهد والدي املنعم جاللة املغفور له احل�سن 

املناخ  العر�س بدون هو ادة على حت�سني  اإعتالئي  اهلل، وكذا منذ  الثاين رحمه 

الإقت�سادي عرب القيام باإ�سالحات هيكلية مكنت من حترير نظام التجارة 

واإ�سالح قانون الإ�ستثمارات واإعادة تنظيم النظام املايل وخ�سخ�سة عدد من 

املقاولت العمومية مع التحكم يف املعطيات واملوؤ�رضات الأ�سا�سية لالإقت�ساد 

الوطني.

الإدارية  امل�ساطر  وتب�سيط  الإجتماعية  القوانني  مراجعة  يف  الآن  �رضعنا  وقد 

والق�سائية حتى جنعل من املغرب وجهة مف�سلة لالإ�ستثمارات واإطارا حمفزا على 

تنمية اأن�سطة ال�رضكات املختلطة املحدثة لفر�س ال�سغل واملدرة لأرباح م�سمونة 

وحممية بف�سل قوانني دولة منوذجية للحق والقانون.

ويف هذا ال�سياق بالذات ن�سع مبادرة »ايزن�ستات« من حيث هي ت�سور ل�رضاكة 

ديناميكية ومتعددة الأطراف ومندجمة تنبني على مبداأ التعزيز امل�سرتك 
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مف�سلة  وجهة  املنطقة  هذه  ت�سبح  حتى  العربي  املغرب  لإقت�ساديات 

لالإ�ستثمارات ونقل التكنولوجيا.

ال�سيدة الوزيرة،

اأود ب�سفتي �سامنا للوحدة الرتابية للبالد ورمزا ل�سيادة الأمة اأن اأوؤكد على اأن 

املغرب حر�س دائما على توفري الظروف الكفيلة بتجاوز العوائق املن�سوبة اأمام 

التطبيق النزيه ملخطط الت�سويى الأممي يف اأقاليمه اجلنوبية وكذا التنفيذ التام 

والعادل لإتفاقيات هيو�سنت دون متييز بني جميع ذوي احلقوق وبالإحرتام الكامل 

لل�رضعية الدولية.

العام ملنظمة  الأمني  ت�ساند احلكومة املغربية جمهودات  ال�سدد  ويف هذا 

الأمم املتحدة ومبعوثه اخلا�س ال�سيد جيم�س بيكر الرامية اإىل اإ�ستك�ساف الطرق 

والو�سائل التي من �ساأنها التو�سل اإىل حل عادل ودائم لهذه الق�سية التي ترهن بغري 

موجب حق اإنطالقة اإحتاد املغرب العربي.

اأما يف ما يخ�س ق�سايا ال�رضق الأو�سط ورغم اأنني اأف�ست يف احلديث عنها خالل 

زيارتي هذه فاإنني حري�س على التاأكيد على الأهمية التي يكت�سيها اإلتزام 

كل الأطراف املهتمة واملعنية مبا مت الإتفاق عليه يف اأو�سلو ومدريد ووا�سنطن 

ووايريفر و�رضم ال�سيخ ب�سكل كامل ونزيه بالن�سبة لتقدم م�سل�سل ال�سالم يف ال�رضق 
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الإعالن عن دولة  بلوغ هدف نهائي هو  اأفق  امل�سارات يف  الأو�سط على كافة 

فل�سطينية ذات �سيادة كاملة عا�سمتها القد�س ال�رضيف وفق مبداأ »الأر�س مقابل 

ال�سالم«.

حافظ  الراحل  الرئي�س  روح  عميق  بتاأثر  اأ�ستح�رض  اأو�سطي  ال�رضق  ال�سياق  نف�س  ويف 

الأ�سد رحمه اهلل. واأن املغرب لواثق من كفاءة وتب�رض الدكتور ب�سار الأ�سد املر�سح 

املحتمل لتويل الرئا�سة يف �سورية وقدرته على العمل من اأجل اإر�ساء �سالم عادل ودائم 

باملنطقة.

ولن يفوتني يف اخلتام تهنئة ال�سيدة اأولربايت على جهودها ال�سخ�سية وعلى 

جهود احلكومة الأمريكية حتت قيادة الرئي�س كلينتون من اأجل فك عقدة 

النزاع يف ال�رضق الأو�سط، وزرع الثقة يف نفو�س اأبناء اإبراهيم. ويل اليقني يف اأن ال�سالم 

بهذه املنطقة املكلومة �سيكون فاحتة عهد جديد وم�رضق لالإن�سانية جمعاء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

الرباط، 30 يوليوز 2000

�سعبي العزيز،

يغمرنا �سعور مفعم بالغبطة والتاأثر ونحن نخاطبك يف هذا اليوم الذي نحتفي 

لأداء  م�ستخلفني  امليامني  اأ�سالفنا  عر�س  لإعتالئنا  الأوىل  بالذكرى  جميعا  فيه 

الر�سالة وحمل الأمانة �سائرين على نهجهم القومي يف قيادتك واإعالء �ساأنك والإرتقاء 

بك.

واإنها خلري منا�سبة لتاأكيد الوفاء ال�سادق الذي تبادلناه وجتديد العهد املقد�س، 

الذي يلحم بيننا باأوا�رض البيعة ال�رضعية التي تطوق عنقك وعنقنا متجذرة 

احلديث  الع�رض  اإىل  م�سدودة  املجيد  احلافل  تاريخنا  من  قرنا  ع�رض  ثالثة  عرب 

برباط د�شتوري دميقراطي متجدد.

لتالحم  املتمثلة يف جت�سيده  يعود خلا�سيته  العر�س  بعيد  اخلا�س  اإحتفاءك  اإن 

بف�سل  العر�س  اأر�سى  حيث  والوطن  وامللكية  الإ�سالم  الثالث،  املغرب  مقد�سات 

واجلغرافية  والثقافية  احل�سارية  التعددية  الوطن  مكونات  وامللكية  الإ�سالم 

العر�س  وبني  بينك  الإلتحام  �سكل هذا  لوحدته. كما  م�ستمرا  وجعلها م�سدرا 

اأمام  ال�سمود  من  متكن  بهما  ومناعة  قوة  املغرب  اأك�سب  ح�سينا  ح�سنا 
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اأخطر ال�سعاب والأزمات وتخطى اأعتى العراقيل والعرثات ورفع خمتلف العوائق 

والتحديات واإجتياز الإمتحانات احلا�سمة ومنعرجات التاريخ ال�سعبة وهو اأكرث ما 

يكون ثباتا و�سجاعة واأقوى ت�سامنا واأوفى عهدا.

والدنا  اهلل جلواره  اإختار  التاريخ املعا�رض عندما  به  �سهد  وما  ذلك ما مل�سناه 

مثواه، حيث كان  واأكرم  ثراه  اهلل  الثاين طيب  احل�سن  امللك  مولنا  املنعم 

اإلتحامك بواإرث �رضه للنهو�س باأمانة اإ�ستخالفه يف خدمتك خري وفاء لذكراه 

حمنة  على  تغلبنا  ال�سادق  العهد  وجتديد  املتبادل  الوفاء  فبهذا  العطرة. 

روحه  لن�ستح�رض  العالية  واملغازي  ال�سامية  املعاين  بهذه  واإننا  متاآزرين.  فراقه 

الطاهرة الزكية وهي تهيمن علينا حاثة على التذكري بعهده الزاهر املت�سم 

بالتوحيد والت�سديد وبناء الدولة احلديثة القائمة على دعائم امللكية الد�ستورية 

الدميقراطية الإجتماعية. 

كما ن�سرتجع ذكرى بطل التحرير جدنا املقد�س مولنا حممد اخلام�س تغمده 

اهلل بوا�سع رحمته وجزيل مغفرته، اإذ كان املبادر اإىل اإتخاذ يوم تربعه على العر�س 

عيدا لإلتقاء ال�سعب الآبي بعاهله املمثل ل�سيادته ورمزا للكفاح من اأجل اإ�ستعادة 

اإ�ستقالله وحريته. فلهما من اهلل اجلزاء الأوفى على ما قدمنا من ت�سحيات ج�سيمة 

وما اأجنزا من اأعمال عظيمة وما اأر�سيا من قواعد متينة واأ�س�س مكينة اآخذنا العهد 

على نف�سنا كي ن�سلك �سبيلها النرية الوا�سحة بخطى ثابتة واإميان عميق.

فئاتك  كل  لأحوال  ميدانية  ومعاينة  معك  مبا�رض  لقاء  يف  اإنطلقنا  هكذا 

تر�سيخ دولة  قوامه  بناء جمتمع حداثي  املحرومة منها يف  وجهاتك خا�سة 

احلق والقانون وجتديد وعقلنة وحتديث اأ�ساليب اإدارتها واإعادة الإعتبار للت�سامن 

الإجتماعي واملجايل وتفعيل دور املجتمع املدين واإنعا�س النمو الإقت�سادي وحفز 
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الإ�ستثمار العام واخلا�س واإنطالق تنمية �سمولية واإقالع اإقت�سادي ي�سع يف �سلب 

واملناطق  الإجتماعية  وال�رضائح  القروي  بالعامل  والنهو�س  ال�سباب  ت�سغيل  اأولوياته 

املعوزة وتاأهيل املوارد الب�رضية والدود عن وحدة الرتاب واإ�ستثمار الر�سيد الثمني 

لالإ�سعاع الدويل للمغرب بنف�س واآليات جديدة.

واإنه ليطيب لنا يف غمرة هذه الذكرى العطرة اأن نعرب لك �سعبي العزيز، 

عن جزيل �سكرنا وكبري اإعتزازنا بامل�ساعر، التي ما فتئت تعرب بها عن �سادق 

وفائك وخال�س ولئك ملتفا بعفوية وتلقائية حول �سخ�س جاللتنا مت�سبثا باأهداب 

عر�سنا وموؤمنا بالأهداف التي ر�سمناها، داعني مل�ساعفة اجلهود يف جتديد للروؤى 

واملناهج ومتديد لالآفاق مبا يوؤهلك لولوج الألفية الثالثة التي نحن م�رضفون عليها 

واأنت اأكرث ما تكون مت�سكا باملقد�سات وتعلقا بالثوابت واإلتزاما بالعهود اأقوى 

ما تكون اإ�شتعدادا لالإنخراط الفعال يف م�شرية الع�رش وامل�شاهمة الإيجابية فيها 

حتفزا من املكانة الالئقة مبجدك التالد وحا�رضك الطموح وم�ستقبلك امل�رضق 

الواعد �سمن اأ�سالة را�سخة متجددة وحداثة اأ�سيلة.

�سعبي العزيز، 

القومي وبعون من اهلل وتوفيقه كان منطلقنا مولني كبري  �سريا على هذا النهج 

اإهتمامنا لرت�سيخ دولة احلق والقانون فاأعطينا مفهوما جديدا لل�سلطة يجعلها 

ترعى امل�سالح العمومية وتدبر ال�سوؤون املحلية وحتفظ الأمن و وت�سهر على احلريات 

الفردية واجلماعية وتنفتح على املواطنني يف اإحتكاك مبا�رض بهم ومعاجلة 

بال�سمول  يت�سم  واإ�رضاكهم يف هذه املعاجلة. وهو مفهوم  ميدانية مل�ساكلهم 

والتكامل وكل ل يتجزاأ وبنيان مر�سو�س ي�سد بع�سه بع�سا. فال حرية بدون اأمن 
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واإ�ستقرار ول تنمية بدون اإحتكاك يومي باملواطن واإ�رضاكه يف معاجلتها، كما 

اأننا ن�سد على اأن هذا املفهوم ل ينح�رض يف الإدارة الرتابية بل ينطبق على 

كل من اأوكلت اإليه �سلطة معينة اإعتبارا لغايته النبيلة العامة املتمثلة يف 

م�ساحلة املواطن مع ال�سلطة واجلهاز الإداري وحفظ الكرامة وحفز الإ�ستثمار.

وقد حر�سنا على تفعيل هذا املفهوم باإجراء حركة تغيري وا�سعة يف خمتلف 

ال�سلطة  ورجال  واملركزية  الرتابية  الإدارة  منها  خا�سة  الإدارية  الأجهزة 

الب�رضية  توفري املوارد  والإت�سال بغية  الإعالم  والإقليمية وكذا قطاع  اجلهوية 

املتجددة والتي ننتظر منها الت�سبع الكامل بفل�سفته ال�سامية. كما مت اإطالق 

عملية وا�سعة للمراقبة والتدقيق والتفتي�س والزجر يف ظل �سيادة القانون وال�رضعية 

على م�ستوى اجلماعات املحلية واملوؤ�س�سات العمومية.

ومبوازاة مع ذلك فقد �سهرنا على و�سع جمموعة جديدة من الن�سو�س املبلورة 

النظر جذريا يف كل  من خاللها  اأعدنا  متقدمة  م�ساريع  تهيئ  مت  له حيث 

و�سنب�رضك  الإنتخابات.  ومدونة  واجلهوية  والإقليمية  املحلية  اجلماعات  ميثاق 

�شعبي العزيز، يف منا�شبة قريبة باخلطوط العري�شة لهذه النقلة الدميقراطية 

الكربى التي توخينا منها الإ�رضاع برت�سيخ الالمركزية والالمتركز يف اجتاه 

وعقالنية  التكوين  بني دميقراطية  جتمع  وجهوية  واإقليمية  اإفراز جمال�س حملية 

احلكم  درجات  اأو�سع  على  وتتوفر  التدبري  و�سالمة  و�سفافية  وجناعة  التقطيع 

الذاتي الإداري واملايل الذي من �ساأنه جعلها تنه�س بعملية التنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية لي�س بالتبعية للدولة، ولكن بال�رضاكة مع القطاع اخلا�س واملجتمع 

املدين من قبل نخبة ذات م�سداقية وكفاءة ونزاهة يفرزها نظام وم�سل�سل اإنتخابي 

دميقراطي حماط بجميع ال�شمانات القانونية الكفيلة ب�شمان حريته وتعدديته 

وجناعته.
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كما اأننا ننتظر من حكومتنا تر�سيخ دولة القانون باإعطاء دفعة قوية لالإ�سالح 

الإداري والق�سائي امل�ستمر على تخليق احلياة العامة وثقافة املرفق العام. و�سنتعهد 

برعايتنا ال�سامية املو�سولة هذا املفهوم الذي قطعنا اخلطوات الأوىل لتفعيله 

والذي ينتظرنا بذل جمهودات متوا�سلة ومتاأنية حتى ي�سبح ت�رضيعات ع�رضية 

وثقافة متجذرة و�سلوكا يوميا وفعال تلقائيا.

ويف هذا ال�سياق الرامي اإىل تركيز دولة احلق والقانون اأولينا عناية خا�سة حلقوق 

الإن�سان، واأحدثنا هيئة م�ستلقة للتحكيم بجانب املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

لتعوي�س ال�سحايا حر�سا على اأن تعمل بكامل العدل والإن�ساف وال�سعي لالإ�ستجابة 

احل�سا�سيات. كما  والإنفتاح على خمتلف  والطلبات امل�رضوعة  لكل املطالب 

اأ�سدرنا تعليماتنا ال�سامية باأن تبذل كل اأ�سكال التاأهيل الطبي والإن�ساين واإعادة 

الإعتبار والإدماج الإجتماعي لذوي احلقوق علما من جاللتنا مبا للتعوي�س املعنوي 

املثلى  غايتنا  امللف  لهذا  النهائي  الطي  يف  خا�سة  اأهمية  من  والإن�ساين 

ت�سميد اجلراح وفتح �سفحة جديدة تكر�س فيها كل الطاقات لبناء م�ستقبل 

مغرب دميقراطي وع�رضي وقوي ملواجهة امل�ساكل احلقيقية وامللمو�سة لأجياله 

ال�ساعدة.

و�سريا على اإعتماد الدمقرطة والعقلنة يف م�سل�سل التحديث ال�سامل ملوؤ�س�ساتنا، فقد 

قررنا اإعادة النظر يف الظهري ال�رضيف املنظم للمجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان. 

كما اأ�سدرنا توجيهاتنا ال�سامية بخ�سو�س ما ننتظره من هذا املجل�س من مهام 

جليلة متجددة يف العقد الأول للقرن احلادي والع�رضين، مثلما نه�س بوظائفه 

كاملة يف العقد الذي نودعه. و�سن�سهر لهذه الغاية على جتديد تركيبته 

وكذا اإخت�سا�ساته وطريقة عمله خا�سة واأن املوؤ�س�سات الدولية املخت�سة بحقوق 

الإن�سان تتطلع جلعل جتربته منوذجا متميزا يف هذا املجال.
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ولأن حر�سنا على توطيد احلريات ل�سعبنا الأبي لحد له فاإننا ندعو حكومتنا 

اإىل الإ�رضاع بو�سع م�ساريع قوانني ملراجعة مدونة احلريات العامة يف اجتاه يوفق 

بني مقت�سيات مبداأ احلرية ومتطلبات احلفاظ على النظام العام الذي يعد 

ركنا اأ�سا�سيا ل�سمان ممار�سة احلرية الفردية. كما اأن عزمنا منكب على تاأ�سي�س 

جهاز خا�س ي�سهر على التطبيق ال�سليم لقانون واأخالقيات املهنة النبيلة لـــالإعالم 

والإت�سال يف حر�س تام على حريتهما وتعدديتهما.

اإن م�سل�سل التحديث يتطلب ت�سخي�س واقع موؤ�س�ساتنا والإنكباب عليه لعقلنته. 

فكما اأن لكل زمن رجاله ون�ساءه، فاإنه كذلك لكل زمن موؤ�س�ساته. والعقلنة تقت�سي 

جتديدها  وقت  واأن  وظائفها  اأدت  التي  تلك  بدل  جديدة  موؤ�س�سات  اإحداث 

واإ�ستبدالها باأخرى ت�ستجيب ملتطلبات التحولت امل�ستجدة.

وموا�سلة منا لتحديث دولة املوؤ�س�سات وعقلنتها وتفعيل موؤ�س�سات وثقافة الت�ساور 

واحلوار الالزمة للدميقراطية، فقد قررنا تن�سيب املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي 

التا�سع من د�ستور اململكة ليكون موؤ�س�سة د�ستورية  الباب  املن�سو�س عليه يف 

للتفكري والت�ساور يف جميع الق�سايا الإقت�سادية والإجتماعية من قبل �سفوة ذات 

راأي راجح مكملة للموؤ�س�سات املنتخبة منيطني به الإدلء براأيه يف اأي م�رضوع 

اأوخمطط يتعلق بالإجتاهات العامة لالإقت�ساد الوطني املالية منها والإجتماعية 

الإجتماعي  احلوار  ومتابعة  ال�سباب  م�سكالت  فيها  مبا  والتكوينية  والرتبوية 

واإ�سالح نظام التعليم داعني حكومة جاللتنا اإىل اأن ت�رضع بو�سع م�رضوع قانون 

قررنا  ت�سيريه. كما  وطريقة  و�سالحياته  وتنظيمه  تركيبته  يحدد  تنظيمي 

مبوازاة مع تن�سيب املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي حل املجل�س الوطني لل�سباب 
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وامل�ستقبل وجمل�س متابعة احلوار الإجتماعي واملجل�س الأعلى للتعليم الذي يعود 

ظهري تاأ�سي�سه ل�سنة 1970 حيث �ستوؤول �سالحياتها جميعا للموؤ�س�سة التي �سيتم 

تن�سيبها.

واإننا نود بهذه املنا�سبة اأن ن�سيد بالدور الذي قامت به هذه الهياآت واأن ننوه 

زيادة متتني  مبا كان لها من منجزات هامة. كما نود تاأكيد حر�سنا على 

الوقت  اإخت�سار  على  والعمل  املنعم  والدنا  �سيده  الذي  الدميقراطي  ال�رضح 

الذي قطعته �سعوب اأخرى لإ�ستكماله جمددين الت�سديد على اإلتزامنا بال�سهر 

على متر�س رعايانا الأوفياء على اإدارة ال�ساأن العام وتعلم ف�سائل امل�ساركة فيه حمليا 

ووطنيا وجهويا ذلكم الإلتزام ال�سديد الذي ل يوازيه اإل حر�سنا الدائم على 

الت�سدي لكل اأ�سكال الإ�رضار به اأوالإ�ستحواذ على ثمراته.

تعليماتنا  اأ�سدرنا  فقد  الد�ستور،  املن�سو�س عليها يف  املوؤ�س�سات  �سياق كل  ويف 

التنظيمي  القانون  م�رضوع  بو�سع  الإ�رضاع  ق�سد  جاللتنا  حلكومة  ال�سامية 

للمحكمة العليا املن�سو�س عليها يف الباب الثامن من د�ستور اململكة.

وبالروؤية نف�سها نظرنا اإىل ال�ساأن الديني فاإتخذنا ب�سدده تدابري جديدة واأ�سدرنا 

تعليماتنا ال�سديدة كي ياأخذ جمراه الذي ت�ستوجبه وظائف الإمامة العظمى 

نطاق  يف  ال�ساأن  هذا  متطلبات  جلميع  الأمني  الراعي  املوؤمنني  اأمري  واإلتزامات 

باإ�ستمرار  الداعي  واحلياة  العلم  وت�ساحمه وكونه دين  واإعتداله  الإ�سالم  و�سطية 

اإىل التجديد والتحديث مبا يتالئم مع روحه العالية ومبادئه ال�سامية ومقت�سيات 

التطور الوقتية.
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واملجال�س  الأعلى  العلمي  املجل�س  هيكلة  باإعادة  اأمرنا  الغاية  لهذه  وحتقيقا 

العلمية اجلهوية، مما يجعلها قادرة على اأداء ر�سالتها باإ�رضاف وتوجيه مبا�رض 

من جاللتنا، كما اأمرنا باإتخاذ الرتتيبات الالزمة ق�سد اإعادة املكانة لر�سالة 

امل�سجد باإعتباره مقرا للعبادة والرتبية والتكوين والوعظ والإر�ساد وباإعتباره اأي�سا 

مركزا ينه�س فيه العلماء والعاملات بتاأطري املواطنني واملواطنات و�سهرهم 

يف جمتمع طاهر �سليم واع ومتما�سك.

�سعبي العزيز، 

على هذا الن�سق من التفكري والتدبري املتجددين وجهنا عنايتنا ملختلف ق�سايانا 

ي�ستوعب حقيقة جمتمعنا يف  �سيا�سي  م�رضوع  وفق  والوطنية  واجلهوية  املحلية 

�سياقه التاريخي ويعمل على تغيريه نحو الأرقى والأف�سل بواقعية بعيدة عن ال�سعارات 

من  الع�رض حتفزا  متغريات  مع  التفاعل  وقادرة على  اجلاهزة  واملقولت  اجلوفاء 

الثوابت الرا�سخة املتمثلة يف قيمنا الإ�سالمية ومقومات هويتنا احل�سارية والثقافية 

وقادرة كذلك على تفعيل الت�سامن والتكافل يف مدلولهما الإ�سالمي ملحاربة الفقر 

اإجتماعية  اإقامة عدالة  بالفئات املحرومة، مما يعني  ومظاهر الإق�ساء والإرتقاء 

اإ�سالح يتعهد املكت�سبات  والإمكانات يف نطاق  الفر�س  امل�ساواة يف  تعتمد 

البنائة  الو�سائل وتقنني املمار�سات  اإقت�ساد  اإىل  بالتجديد والإغناء وي�سعى  املوؤ�س�سية 

وجتدير الثقافة الدميقراطية عرب منظور املواطنة الفاعلة والعمل املبدع اخلالق 

من خالل املبادرات الذاتية والأ�سغال التطوعية وت�سجيع ال�رضاكة والتعاون.

ولقد كان اجلفاف الذي عرفته بالدنا هذا العام حمكا دفع اإىل تقوية الت�سامن 

مع العامل القروي يف حمنته التي حر�سنا �سخ�سيا على معاينتها والوقوف على 

اإثارها وقيادة احلملة الوطنية لتخفيفها وجتاوز اأ�رضارها.
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الفاعل يف  اإنخراطه  عن  اأبان  الذي  املدين  للمجتمع  الفاعل  بالدور  لن�سيد  واإننا 

حماربة الفقر والتلوث والأمية، مما يجعلنا ندعو ال�سلطات العمومية واجلماعات 

املحلية و�سائر املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة اإىل اأن تعقد معه كل اأنواع ال�رضاكة 

ومتده بجميع اأ�سكال امل�ساعدة. واإننا جلد معتزين بتعاطي نخبة املجتمع املدين 

اإىل حد كبري ملقاة  العام والعمل اجلمعوي والإهتمام مبجالت كانت  لل�ساأن 

احلية.  وقواه  ال�سعب  ن�سج  على  موؤ�رضا  يعد  مما  لوحدها،  الدولة  عاتق  على 

وبقدر ما نوؤمن بتكامل املجتمعني املدين وال�سيا�سي بدل تعار�سهما املزعوم الذي 

العمل  ف�ساءات  على  املجدي  غري  لالإ�ستحواذ  مطية  يجعله  اأن  البع�س  يريد 

التنمية  جمالت  الفاعل يف  املدين  املجتمع  دينامية  اأن  نعترب  فاإننا  الوطني، 

املحلية وحماربة الفقر والتلوث والأمية وكذا النهو�س مبهام القوة الإقرتاحية 

والتاأطريية والرتبوية من قبل عنا�رضه الن�سيطة التي مل جتد نف�سها يف بنيات 

هياكله  وجتديد  اأدواته  لتاأهيل  الأخري  لهذا  مدعاة  تعد  ال�سيا�سي  املجتمع 

وتغيري اأ�ساليب عمله واإيالء العناية الق�سوى للق�سايا اليومية املعي�سية للمواطنني، 

بدل اخلو�س يف التنابز بالألقاب وجري البع�س وراء م�سالح اأنانية فردية اأو اأ�سكال 

من ال�سعبوية امل�رضة بكل مكونات هذا املجتمع ال�سيا�سي، الذي ننتظر منه 

النهو�س الكامل بوظيفته الد�ستورية املتمثلة يف تربية وتاأطري املواطنني.

اإل حر�سنا  يوازيه  ل  للرثوات  العادل  التوزيع  ال�سديد على  واإذا كان حر�سنا 

على التوزيع املتكافئ لالإمكانات والفر�س، فاإننا نحث رعايانا الأوفياء على نبذ 

روح الإتكالية جاهدين على حت�سي�سهم مبا يختزنون من قدرات خالقة على تغيري 

واقعهم وحميطهم معتمدين قيم الت�سامن والعدالة وتكافوؤ الفر�س وروح الإيثار 

من  اإجتماعية  باإ�ستثمارات  القيام  ل�رضورة  جاللتنا  حكومة  وداعني  والإبتكار 

خالل بلورة �سيا�سات عمومية ناجعة يف جمالت ال�سكن الإجتماعي والتجهيزات 

الأ�سا�سية وال�سحة والتاأهيل والرتبية والتكوين.
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�سعبي العزيز، 

اإن حر�سنا على التوجه املجتمعي نابع من اإمياننا باأن الكرامة تفتقد مع اجلهل 

اأكرث مما تفتقد مع الفقر. ومن ثمة كان توجهنا لالإ�ستثمار يف املوارد الب�رضية 

باإعتبار راأ�س املال الب�رضي رافعة للتقدم وخلق الرثوات ونظرا لدوره يف حتويل وتدبري 

ن�سهر  التنمية. وهذا ماجعلنا  الإ�ستثمار يف م�سرية  واإدماج هذا  باقي الرثوات 

غداة اإعتالئنا عر�س اأ�سالفنا امليامني على و�سع وامل�سادقة على امليثاق الوطني 

واملربزة خل�سائ�سه  له  املبلورة  القوانني  من  الأوىل  واملجموعة  والتكوين  للرتبية 

وتوجهاته الرامية اإىل تكوين ن�سئ منتج نافع موؤهل لالإبداع واملبادرة وقادرة على 

رفع حتديات جمتمع املعرفة والتوا�سل والتكنولوجيا املتطورة باإ�ستمرار يف اإعتزاز 

بكيانه ومت�سك بثوابته ومقد�ساته وت�سبث بعقيدته وقيمها الهادفة اإىل بث روح 

ال�شالح والإ�شتقامة والإعتدال والت�شامح، وما اإليها من الأمناط ال�شلوكية احلميدة 

التي يجمعها م�سطلح »الرتبية« املتاأ�سل يف ثقافتنا والذائع على األ�سنة العامة 

واخلا�سة باإ�سم »الرتابي« والذي كان وراء اإطالق جاللتنا لإ�سم ميثاق الرتبية بدل 

ميثاق التعليم على الوثيقة املرجعية لهذا الإ�سالح.

واإننا مع �سابغ رعايتنا للميثاق الوطني للرتبية والتكوين نحث حكومة جاللتنا 

على تفعيله وت�رضيع عملية تنفيذه وتخ�سي�س الإعتمادات الالزمة لذلك، كما 

اإنخراط جميع املعنيني كل من موقعه يف جو من التعبئة  ن�شدد على وجوب 

واحل�سا�سيات  املزايدات  بعيداعن  امليثاق  اأهداف  حول  الكامل  والتجند  ال�ساملة 

القادمة  الع�رضية  باإعالن  ال�سامي  قرارنا  على  التاأكيد  جمددين  تفعيله  ق�سد 

الرتابية  الوحدة  بعد  وطنية  اأولوية  وثاين  والتكوين  بالرتبية  ع�رضية خا�سة 

الأمية  اأثر  ببالدنا  ملمو�سة  تقل�س بطريقة  وقد  اإل   2010 موعد  يحل  بحيث ل 

والتعليم غري النافع.
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واإنطالقا من العطف الذي نخ�س به اأ�رضة التعليم واإعتبارا لدورها الأ�سا�سي يف 

حتقيق الإ�سالح املوؤمل، فقد قررنا اإن�ساء موؤ�س�سة لالأعمال الإجتماعية لأ�رضة التعليم. 

اإ�سم  لتحمل  ال�رضيف  جنابنا  اإ�سم  عليها  اأطلقنا  التي  املوؤ�س�سة  لهذه  و�سيت�سنى 

»موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لالأعمال الإجتماعية لأ�رضة التعليم« اأن حتت�سن ربع مليون من 

اأفراد هذه الأ�رضة العزيزة على جاللتنا مع عائالتهم واأن توفر ما يلزمهم من 

خدمات اإجتماعية يف جمال ال�سكن والتطبيب والرتفيه والتاأمني �سد الآفات 

والتقاعد التكميلي.

�سعبي العزيز،

اإنه ل مكان لتنمية اإجتماعية بدون تنمية اإقت�سادية، مما ي�ستوجب بناء اإقت�ساد 

اإقت�ساد  واإذا كنا نعتمد  ورفع حتدياتها.  العوملة  جديد قادر على مواكبة 

ال�سوق فهذا ليعني ال�سعي لإقامة جمتمع ال�سوق بل يعني اإقت�سادا اإجتماعيا متتزج 

فيه الفعالية الإقت�سادية بالت�سامن الإجتماعي.

وهذا ما جعلنا نن�سئ �سندوق احل�سن الثاين للتنمية والتجهيز ونر�سد مردود 

اخلط الثاين للهاتف املحمول لإجناز م�ساريع توفر منا�سب �سغل وعائدات م�ستمرة 

ال�سفيح  مدن  وحماربة  الالئق  ال�سكن  واإيجاد  القروي  بالعامل  النهو�س  يف جمال 

واإ�ستكمال �سقي مليون هكتار وبناء الطرق ال�سيارة وت�سييد مواقع �سياحية ومراكز 

ثقافية وريا�سية ودعم موؤ�س�سات اإعالمية.

وت�سكيل جلنة خا�سة  املكان  امل�ساريع يف عني  تنفيذ هذه  ال�سهر على  ومع 

لالإ�رضاف على ذلك حتت م�سوؤوليتنا، فقد حر�سنا على اإ�ستمرارية هذا ال�سندوق 

وذلك من خالل تخويله اإ�ستثمار ح�سة من عائدات اخلو�س�سة يف الإنتاج حتى 
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ل ت�ستهلك يف ميزانية الت�سيري. ولتذليل ال�سعاب ومنح فر�س الإ�ستثمار للقطاع 

اخلا�س الوطني والأجنبي ول�سيما املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة قررنا اإحداث 

جلنة تعمل برئا�ستنا لت�سخي�س مواقع اخللل واإقرتاح امل�سائل الكفيلة بتب�سيط الإجراءات 

الالزمة واإ�ساعة مناخ الثقة اأمام امل�ستثمرين.

واإننا لننتظر من حكومتنا امل�سي قدما يف اجلهد التاأهيلي لالإطار املوؤ�س�ساتي 

لإقت�سادنا واحلر�س على رفع م�ستوى اأدائه العام موؤكدين ب�سفة خا�سة على 

ت�سجيع ن�سيج املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة التي تعترب قاطرة الإ�ستثمار الوطني 

احلقيقي املنتج واملدر لفر�س ال�سغل القارة وذلك مبنحها نظاما تف�سيليا �سواء يف 

التمويالت املنا�سبة لو�سعيتها وجميع  اأواحل�سول على  التاأ�سي�س والإنطالق  مرحلة 

اأن  وم�ستوياتها  اأنواعها  بجميع  الإدارة  وعلى  والتنظيمية.  الت�رضيعية  الت�سهيالت 

تعترب نف�سها يف خدمة هذه الرافعة القوية للتنمية واأن تن�سق جهودها لبذل كل 

اأ�سكال الدعم لهذه املقاولت يف نطاق جهاز خمت�س يف اإنعا�سها وتنميتها.

التوجيهية  امللكية  ر�سالتنا  يف  الواردة  للحكومة  دعوتنا  جندد  اأننا  كما 

ملخطط التنمية الإقت�سادية والإجتماعية واملتمثلة يف اإعتماد منظور تنمية 

م�سل�سل  ال�سباب يف  واإدماج  واملجايل  الإجتماعي  والتفاوت  العجز  ل�سد  مندجمة 

الفقر  وحماربة  التنمية  املراأة يف  واإ�رضاك  لديه  الإبتكار  روح  وت�سجيع  الإنتاج 

والإق�ساء والبوؤ�س والتهمي�س واإ�ساعة روح الت�سامن والتاآزر وحفظ الكرامة واإعتماد 

خمططات جهوية للتنمية وتفعيل دور اجلهة يف املجال التنموي.

واإعتبارا للخ�سا�س الذي تعانيه الأقاليم ال�سمالية وال�رضقية يف جمال التجهيزات 

الأ�سا�سية واخلدمات الإجتماعية مقارنة مع اجلهات الو�سطى واجلنوبية التي نالت 

ن�سيبا ل ي�ستهان به يف هذا املجال ونظرا ملا نخ�س به هذه اجلهات العزيزة على 
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جاللتنا من عناية خا�سة فاإننا ندعو حكومتنا والوكالة املكلفة بتنمية هذه 

الأقاليم اإىل اإعتماد خمطط خا�س وطموح لإنبعاث الأقاليم ال�سمالية وال�رضقية 

الإ�ستثمارات  جللب  كبوابة  لها  نريده  الذي  بالدور  النهو�س  من  لتمكينها 

وواجهة م�سعة ومزدهرة للمملكة ملحني على ت�سافر جهود كل من ال�سلطات 

التعاون  واإ�ستك�ساف كل جمالت  والأجنبي  الوطني  اخلا�س  والقطاع  العمومية 

الدويل مع الهيئات الوطنية والدولية احلكومية وغري احلكومية لرفع معدل 

منو هذه الأقاليم اإىل امل�ستوى الذي نر�ساه لها.

واإننا يف جمال التنمية لنويل اأهمية خا�سة للتنمية القروية باإعتبارها اأ�سا�س التنمية 

ال�ساملة. ذلكم اأن حتويل املغرب من بلد قروي اإىل بلد فالحي رهني باإ�سرتاتيجية 

تقت�رض على  بنيوية ل  اجلفاف كظاهرة  التعامل مع  ت�ستهدف  قروية  تنموية 

اآثاره الظرفية، بل ت�سعى اإىل تقوية الن�سيج الإنتاجي يف البادية وتنويع  معاجلة 

م�سادر دخل الفالح واإقامة اأن�سطة �سياحية مع اإتاحة ظروف منا�سبة يف القرى 

للخدمات وال�سناعة التقليدية وحتديث الأ�سغال الفالحية و�سد العجز امل�سجل يف 

على  واحلر�س  القروي  العامل  عن  العزلة  رفع  بغية  الأ�سا�سية  التجهيزات  ميدان 

حفظ الرثوات الطبيعية �سمن تنمية م�ستدمية. 

التنمية  ميدان  الأولويات يف  اأولوية  تظل  املائية  املوارد  ندرة  اإ�سكالية  اأن  بيد 

القروية والفالحية. واإننا اإذ ن�ستح�رض بكل اإجالل واإكبار الروؤية الثاقبة والعمل اجلبار 

الذي ميز عهد والدنا املنعم ر�سوان اهلل عليه حيث اأوىل عناية خا�سة لبناء 

ال�سدود ول�سقي مليون هكتار، مما جعل بلدنا ميت�س اآثار اجلفاف فاإننا عازمون على 

موا�سلة �سيا�سته الر�سيدة يف هذا املجال بروؤية متجددة تعتمد التدبري العقالين 

للموارد املائية واإعادة النظر يف نوع الزراعات امل�ستهلكة للماء اأواملت�رضرة 
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من اجلفاف وت�سجيع التقنيات والزراعات املقت�سدة للماء وتو�سيع امل�ساحات امل�سقية 

وتكثيف برامج الري حتى ت�سمل الأرا�سي الفالحية املمكن ريها.

كما يتعني و�سع ت�سور متطور ل�سيا�سة ال�سدود وتعبئة موارد جديدة يف هذا 

املجال والتطبيق ال�سارم ملقت�سيات القانون اخلا�س باملاء، وتر�سيخ اأ�س�س ثقافية مائية 

جديدة لدى كل رعايانا الأوفياء قوامها التعامل مع املاء كمادة حيوية نادرة 

�سواء جاد علينا اهلل �سبحانه بغيثه ومائه الذي علينا خزنه كما اأو�سانا به جل 

وعال يف الذكر احلكيم اأو اإقت�ست اإرادته مرورنا ل قدر اهلل ب�سنة عجفاء.

وتقديرا منا لفئة الفالحني العزيزة علينا -والتي نكرب فيها ت�سامنها وما اأبانت 

عنه من حتل مثايل بالكرامة وحتمل ل�سدة اجلفاف ونعتز بت�سبثها باأر�سها املعطاء- 

�سنة  اإىل  الفالحني  على  املبا�رضة  ال�رضيبة  من  الإعفاء  فرتة  متديد  قررنا  فقد 

2010 بدل 2000 اآملني اأن ميكن هذا التدبري، الذي ناأمر باإدراجه يف م�رضوع 
التحديات  غمار  خلو�س  ال�سامل  التاأهيل  من  الفالحي  القطاع  املقبل،  املايل  القانون 

الداخلية واخلارجية التي تلوح يف اأفق الع�رضية القادمة. ويف نف�س ال�سياق ننتظر 

من حكومتنا التفكري يف اإ�سالح جبائي خا�س بهذا القطاع احليوي، اإ�سالح 

الغذائي  الأمن  رفع حتديات حتقيق  قادرا على  يجمع بني �رضورة دعمه جلعله 

للبالد والتناف�سية الدولية وبني مقت�سيات العدالة اجلبائية التي يت�ساوى يف نطاقها 

جميع املواطنني.

�سعبي العزيز، 

اإن حتقيق الكثري مما نتطلع اإليه جميعا يف �سياق التنمية ي�ستلزم حتفيز املبادرة 

والإبداع لدى كل الفاعلني الإقت�ساديني يف غري تداخل مع الدور الذي على 

الدولة اأن تقوم به وهو دور ال�سبط والتنظيم ملجتمع ت�سامني واإيجاد مناخ مي�رض 
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لالإ�ستثمار وحمفز عليه وخا�سة عن طريق اجلبايات والإنفاق العام وحترير املبادرات 

الفائدة  معدل  واملتمثلة يف خف�س  للت�سغيل  املتيحة  الع�رضية  الدوافع  وتهيئ 

على القرو�س وتقلي�س تكلفة ال�رضائب والعمل واإخراج مدونة �سغل ع�رضية.

الرتبية  جمالت  اإجتماعية يف  باإ�ستثمارات  القيام  يفر�س  الدولة  دور  اأن  كما 

والتكوين لإعداد املواطن الإقت�سادي وتاأهيله لالإبتكار والتناف�س يف جومن الثقة 

والأمن والإ�شتقرار ويف ظل اإدارة �شفافة وق�شاء نزيه مع الإن�شباط احلذر وال�شارم يف 

�ساأن ال�سيا�سة املالية والنقدية، مما يجعل الدولة يف نطاق قوة و�سيادة القانون حتفز 

املجتمع وتوجه تطوره وترعاه �سمن حتكيم ر�سيد بني خمتلف الفئات.

ومع ذلك فاإن املقاولة ل ينبغي اأن تعي�س على الت�سهيالت املتعددة التي تي�رضها 

ت�سحي  اأن  ول  اإقت�سادية،  كاإ�سرتاتيجية  الإنتظارية  تعتمد  اأن  ول  الدولة  لها 

بالت�سامن كغاية مثلى للحياة املجتمعية.

اإن املغرب لتنتظره اإ�ستحقاقات حا�سمة وعليه اأن يرفع حتديات م�سريية داخلية 

وخارجية وهو يف حاجة اإىل بذل كل اجلهود وح�سد كل الطاقات �سمن نكران 

نادى به جدنا املنعم جاللة املغفور له حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه باجلهاد 

اإقت�ساديا  متقدم  مغرب  مع  املقبل  القرن  موعده يف  يخلف  ل  الأكرب حتى 

ومت�سامن اإجتماعيا وجماليا.

الأكرب  اجلهاد  مبعركة  ن�سميه  فيما  جميعا  ينتظرنا  �سخم  ملجهود  واإنه 

التنمية  لتحقيق  الإجتماعي  واجلهاد  ال�سغل  وفر�س  الرثوات  خللق  الإقت�سادي 

الب�رضية. وينبغي على جميع اأرباب املقاولت الإ�سهام فيه بفعالية وحما�س. فال يجدر 

ببع�س املقاولت املغربية اأن ت�ستمر يف الإعتماد على اإقت�ساد الريع والإمتيازات 
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واملكا�سب ال�سهلة ول اأن ت�سع نف�سها على هام�س حركة التعبئة العامة التي 

اأطلقناها من اأجل مغرب الإقت�ساد الإجتماعي. 

وبدل اأن تكون املقاولة هي املنتظرة، فاإننا الذي ننتظر من كل رجالتها ون�سائها 

الوطنية  روح  اأن  للبالد،  والإجتماعي  الإقت�سادي  التقدم  �سبيل  يف  املجاهدين 

اإياهم  توليها  التي  واأن يدعموا اجلهود  والإبتكار،  والإبداع  واملغامرة  واملقاومة 

ال�سلطات العمومية مببادرات موازية من ذات الأهمية، فلي�س من املعقول يف �سيء اأن 

ي�شتمر الإنتظار اإىل اأن تتم كل الإ�شالحات ومتنح كل الإمتيازات لالإنخراط يف 

طريق التعبئة املوؤدية اإىل الإزدهار الإقت�سادي والت�سامن الإجتماعي اإعتبارا لأن 

هذا الطريق ل نهاية لها، واإنه بناء متوا�سل يجب اأن ي�سهم فيه اجلميع جاعال 

من عوائق ال�سري فيه حمفزا مل�سايقة اجلهد بدل اأن تكون ذريعة لبث روح ال�سلبية 

والإنتظارية وت�سويه الواقع اأوتعتيم الأفق امل�رضق املفتوح اأمام وطننا العزيز.

واإننا مع الدعوة اإىل ت�سجيع املقاولة املواطنة الإجتماعية نحث مقاولينا ومقاولتنا 

اأن يحر�سوا على الت�سبث بتقاليدنا الإيجابية التي كان فيها رب العمل يعي�س يف 

اأوعزلة  وتخذل  ياأ�س  يف  العي�س  عو�س  الفئات  باقي  مع  م�سرتك  اإجتماعي  جمال 

عن الواقع. وندعوهم كذلك اإىل الت�سبع بروح املقاولة وما تقت�سي من مغامرة 

واعية وح�سن التدبري ومن �سفافية واأخالقيات املعامالت. واإذاما ت�سنى ذلك اأمكن 

اإقامة �رضاكة املقاولت الكربى مع ال�سغرى بتفوي�سها بع�س الأن�سطة وكذا 

الإ�ستثمارات  اأجنبية جللب  مقاولت  مع  الوطنية  الكربى  املقاولت  �رضاكة 

والتقنيات باإعتماد معيار فر�س ال�سغل كاأ�سا�س لذلك. فقطاع ال�سياحة على �سبيل 

الذين  ال�سواح  عدد  م�ساعفة  لإمكان  الفر�س  هذه  من  بالكثري  يزخر  املثال 

التكنولوجيات  ال�رضيع لكل  التطور  باإمكان  اأنه  زيارة بلدنا، كما  يرغبون يف 

احلديثة خا�سة منها تكنولوجيات الإت�سال اأن يفتح املجال لإبراز قدرات �سبابنا 
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اخلالقة اإ�سافة اإىل قطاعات اأخرى حيوية كال�سكن والفالحة والن�سيج وال�سيد 

البحري وال�سناعات الغذائية التي نتوفر فيها على قدرة تناف�سية مما ميثل اأورا�سا 

�سا�سعة للعمل والإجناز. لذا وعلى الرغم من النتائج الإيجابية املح�سل عليها يف 

هذه امليادين وغريها فاإن الدرب ما يزال طويال و�ساقا مما يقت�سي م�ساعفة اجلهود 

لتحقيق اإقالع اإقت�سادي �سحيح.

�سعبي العزيز، 

اإميانا من جاللتنا مبا توفره ال�سيا�سة اخلارجية من فر�س التبادل والتعاون وال�رضاكة 

الكفيلة بجلب موارد اإ�سافية لنجاح اإ�سرتاتيجيتنا التنموية، فقد حر�سنا يف 

عامل يعرف حتولت مت�سارعة على التاأهيل ال�سامل ملفاهيم ديبلوما�سيتنا واأ�سكال 

تنظيمها واأمناط تدبريها يقينا من جاللتنا باأن املغرب بتاريخه الديبلوما�شي العريق 

لالإ�سعاع  الثمني  والر�سيد  الدميقراطية  ومكا�سبه  املرموق  الإ�سرتاتيجي  وموقعه 

الدويل املعا�رض الذي تركه لنا والدنا املنعم قد�س اهلل روحه يتوفر على كل 

املوؤهالت الكفيلة بتعزيز مركزه الدويل ك�رضيك حمرتم وم�سموع يف ال�سيا�سة 

الدولية متميز بدفاعه عن ال�رضعية الدولية ون�ساله من اأجل اإ�ستتباب ال�سلم والأمن 

بني  املثمر  والتعاون  الوئام  وبناة  اأكرب دعاة  من  عن كونه  ناهيك  العامل  يف 

ال�سعوب.

وتاأ�سي�سا على هذه التوجهات فاإننا نطمح اإىل اأن جنعل مملكتنا تتمتع بكامل 

الوفاء  ظل  يف  ومت�سامن  م�ستقر  جهوي  حميط  مع  وتتعامل  الرتابية  وحدتها 

ال�سادق لإنتماءاتنا واإلتزاماتنا اجلهوية والدولية.

وباإعتبارنا اأمريا للموؤمنني فقد اأولينا عناية خا�سة لن�رضة ق�سايا الإ�سالم وامل�سلمني 

وال�سلمية.  املعتدلة  ال�سمحة  وبيان حقيقته  الآخر  لدى  الإ�سالم  �سورة  وت�سحيح 
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وبتن�سيق مع اأخينا الرئي�س يا�رض عرفات وب�سفتنا رئي�سا للجنة القد�س ال�رضيف، فقد 

وقف  قابلناهم على �رضورة  الذين  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء  لدى كل  اأحلحنا 

تهويد هذه املدينة ال�سهيدة واحلفاظ لها على دورها التاريخي كف�ساء مقد�س 

لت�سامح الديانات ال�سماوية الثالث. كما �سهرنا على احلفاظ لها على طابعها 

الإ�سالمي مرتئ�سني يف هذا ال�ساأن الإجتماع الأول للمجل�س الإداري لوكالة بيت مال 

القد�س ال�رضيف التي مل نفتاأمندها بكل اأ�سكال الدعم املادي واملعنوي من اأجل 

متكينها من النهو�س بدورها كامال يف هذا املجال.

قيام  على  قرن  ربع  من  اأزيد  ثراه طوال  اهلل  املنعم طيب  والدنا  لعمل  واإ�ستمرارا 

م�ساحلة بني اأبناء �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم وال�سعي احلثيث لتحويل منطقة مهد 

الأنبياء لف�ساء للتعاون والتنمية وال�سالم، بدل اأن تكون مرتعا للتوتر وطغيان الإحتالل، 

فقد حر�سنا على اإتخاذ عدة مبادرات بناءة وت�سجيع كل اجلهود من اأجل اإحالل 

�سالم عادل و�سامل ودائم يف منطقة ال�رضق الأو�سط ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�رضيف وجالء القوات الإ�رضائيلية عن كافة الأرا�سي 

العربية املحتلة على اأ�سا�س ال�رضعية الدولية والإلتزامات املتبادلة بني الأطراف 

املعنية، تلكم ال�رضعية والإلتزامات التي نعترب اأن اأي تنكر لها من �ساأنه الزج 

باملنطقة وب�سعوبها يف التوتر واإ�ستمرار املعاناة وتاأخري اإ�ستتباب ال�سلم فيها.

ورفع حتديات  العربي  الإ�سرتاتيجي يف عاملنا  الأمن  الإ�ستجابة ملتطلبات  ولأجل 

عامل بداية القرن احلادي والع�رضين فاإننا ندعواأ�سقائنا العرب اإىل جتاوز خملفات 

املا�سي الأليم واإعتماد اإ�سرتاتيجية جماعية عقالنية ومتتني اأوا�رض الت�سامن بني 

بلداننا ال�سقيقة.

والإ�سالمي،  والعربي  املغاربي  والت�سامن  الأخوة  بروابط  واإلتزامنا  لإمياننا  وجت�سيدا 

فقد �سعدنا مبقابلة اأ�سقائنا اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء اململكة 
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العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة واململكة الأردنية الها�سمية ودولة 

البحرين و�سلطنة بروناي وم�رض وتون�س وموريتانيا، حيث اأتيح لنا العمل �سويا معهم 

على متتني روابط الأخوة املتينة والتقدير املتبادل.

وتعزيزا منا لأوا�رض الت�سامن مع القارة الإفريقية التي تربطنا بها عالقات تاريخية 

والتعاون  التقليدية  ال�سداقة  عالقات  على دعم  فقد حر�سنا  عميقة  وروحية 

املثمر والت�سامن الفاعل والتقدير املتبادل مع قادتها و�سعوبها �سواء خالل الزيارات 

الر�سمية التي قام بها لبالدها اإخواننا روؤ�ساء دول موريتانيا وال�سينغال ومايل وغينيا 

الإ�ستوائية اأوخالل املقابالت املكثفة التي اأجريناها مع عدة روؤ�ساء دول اإفريقية 

لبالدنا  بها  قاموا  التي  اخلا�سة  اأوالزيارات  العمل  زيارات  خالل  و�سديقة  �سقيقة 

كالغابون وغامبيا والكونغو وغينيا اأوخالل قمة القاهرة الإفريقية الأوربية الأوىل. 

وقد بادرنا خالل هذه القمة التي اإنعقدت يف ظل الإحرتام الكامل لل�رضعية ويف 

جومن التفاهم املتبادل اإىل الإعالن عن اإلغاء ديون كل الدول الإفريقية الأقل تقدما 

البلدان  الأ�شا�شية لهذه  اأمام املنتوجات  اأ�شواقنا دون �رشط  جتاه املغرب وفتح 

ال�سقيقة تفعيال من جاللتنا لقيم الت�سامن مع اإفريقيا خا�سة ومع حمور جنوب -جنوب 

عامة وجت�سيدا ملمو�سا لنوعية العالقة الإ�سرتاتيجية التي ينبغي على اأوربا اأن حتر�س 

فيها على التنمية امل�ستدمية لقارتنا وعلى اإ�ستتباب الأمن والإ�ستقرار والتخفيف من 

الذي ج�سدناه  احلر�س  الإجتماعية، ذلكم  والآفات  الطبيعية  الكواإرث  اآثار 

باإر�سال م�ساعدات اإن�سانية للموزنبيق وبوت�سوانا والإ�ستجابة للنداء الأممي مب�ساهمة قواتنا 

الدميقراطية  ال�سلم بجمهورية الكونغو  البا�سلة يف توطيد  امل�سلحة امللكية 

ال�سقيقة، وبنف�س ال�سعادة واحلبور �سعدنا باإ�ستقبال فخامة رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تفعيال ملا يربط املغرب بهذا البلد الأ�سيوي العظيم من عالقات �سداقة وتعاون 

خا�سة. وبنف�س احلر�س على توطيد عالقاتنا بكل دول اآ�سيا واأمريكا الالتينية يف 
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جميع املجالت ال�سيا�سية والإقت�سادية والثقافية والإجتماعية اأوفدنا وزيرنا الأول 

وال�سيلي وكولومبيا  والتيالند  الهند  ال�سديقة،  الدول  اإىل  راأ�س وفود هامة  على 

والأرجنتني.

ومبوازاة مع احلر�س على زيادة متتني اأوا�رض الأخوة وال�سداقة والتعاون والت�سامن 

مع الدول املغاربية والعربية الإ�سالمية والإفريقية والأ�سيوية والأمريكية الالتينية 

لديبلوما�سيتنا، فقد حر�سنا على توطيد تفعيل �رضاكتنا الإ�سرتاتيجية مع دول 

الإحتاد الأوربي والوليات املتحدة الأمريكية، فقد اأمكننا خالل الزيارة الر�سمية 

التي قمنا بها للوليات املتحدة الأمريكية بدعوة من �سديقنا فخامة الرئي�س 

بيل كلينتون اأن نقف على ما حتظى به توجهاتنا نحو تر�سيخ دولة احلق والقانون 

واإر�ساء التقدم الإقت�سادي والإجتماعي مبملكتنا من تقدير كبري. كما اأتاحت 

لنا اأن نعر�س بكل و�سوح مواقفنا من اإ�ستكمال الوحدة الرتابية لبالدنا واإقامة 

رفع عالقاتنا  اإرادتنا يف  والت�سديد على  الأو�سط  بال�رضق  و�سامل  �سالم دائم وعادل 

ال�سيا�سية املتميزة اإىل م�ستوى �رضاكة متميزة قائمة على القيم املثلى امل�سرتكة 

للدميقراطية وال�سلم والأمن والتعاون �سمن اإطار متجدد ومتطور.

فقد �سددنا على هذه الإرادة بقوة لدى الإحتاد الأوربي �رضيكنا الأول يف عدة 

ميادين والتي تربطنا به عالقات جيواإ�سرتاتيجية وتاريخية وثقافية عريقة.

وبدخول عالقة املغرب بالإحتاد الأوربي مرحلة حا�سمة بفعل ال�رضوع يف تنفيذ 

اإتفاقية �رضاكة اململكة معه اإبتداء من فاحت مار�س 2000، فاإن بلدنا ينتظر من 

اإطار نظام  �ساأنها »يف  التي من  النوعية  القفزة  ينجز تلكم  اأن  الأوربي  الإحتاد 

متجدد  اإ�سرتاتيجي  �رضاكتنا �سوب حمور  توجيه  تعيد  اأن  متقدمة«  �رضاكة 

حتكمه �سوابط متفق عليها وم�سوؤولية وتنمية م�سرتكة يف جميع املجالت ذات 
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الإهتمام امل�سرتك.واإننا لناأمل جت�سيد الإلتزامات الأوربية بتدفق الإ�ستثمارات املبا�رضة 

من اأجل خلق اأكرث ما ميكن من فر�س ال�سغل الكفيلة بالإدماج الإجتماعي ل�سبابنا 

يف وطنهم الأم والقمينة بتوطيد ال�سلم والنماء والتقدم يف منطقة �سمال غرب 

اإفريقيا.

ونود اأن ن�سري ب�سفة خا�سة للزيارات الر�سمية التي قمنا بها لفرن�سا واإيطاليا واإىل 

لقاءاتنا مع �سديقينا الكبريين �ساحب اجلاللة امللك خوان كارلو�س الأول وفخامة 

الرئي�س الفرن�سي جاك �سرياك، الذي تف�سل بدعوتي لأول زيارة دولة خارج الوطن 

تلكم  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  وقدا�سة  والإيطايل  الربتغايل  الرئي�سني  وفخامة 

اللقاءات التي مكنتنا من جتديد التاأكيد على اإرادتنا يف بناء عالقات �رضاكة 

اإ�سرتاتيجية مع دول الإحتاد الأوربي عامة ومع الدول الأوربية املتو�سطية يف اإطار 

متجدد مل�سل�سل بر�سلونة وحوار اأديان مثمر، و�رضاكة حقيقية مبنية على تخويل 

املغرب مكانة متقدمة يف هذا الف�ساء الإندماجي والتكاملي لإقت�سادياتنا 

الليربالية وجمتمعاتنا الدميقراطية.

اإرادتنا  تاأكيد  الثاين على  بول�س  يوحنا  البابا  بقدا�سة  لقائنا  وقد حر�سنا خالل 

الديانات  تعاي�س  اأجل  من  قدا�سته  مع  �سويا  العمل  يف  للموؤمنني  كاأمري  الرا�سخة 

ال�سماوية واحلوار املثمر بني الإ�سالم وامل�سيحية �سمن كلمة �سواء ل نعبد فيها اإل 

اهلل وننت�رض فيها لقيمها النبيلة القائمة على احلرية وال�سالم والعدل والف�سيلة.

كما اأن اإهتمامنا من�سب يف جمالت عالقتنا بدول الإحتاد الأوربي على حفظ 

كرامة رعايانا الأوفياء العاملني بدوله املختلفة وعلى الدفاع على م�ساحلهم 

املهجر  بالد  يف  وقنا�سلنا  ل�سفرائنا  تعليماتنا  اأ�سدرنا  وقد  واملعنوية.  املادية 

كي يكونوا يف خدمة رعايانا الأوفياء واأكرث قربا منهم واإ�ستجابة حلاجياتهم 
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بهويتهم  اإرتباطهم  على  نحر�س  الذين  والثالث  الثاين  اجليلني  منهم  خا�سة 

باإ�سهامات هذه الفئة العزيزة على جاللتنا  الأ�سيلة وقيمها املقد�سة منوهني 

يف تنمية وطنها املغرب مبا حباها اهلل به من كفاءات علمية وقدرات مادية.

و�سواء مع اأ�سقائنا العرب وامل�سلمني والأفارقة واأ�سدقائنا يف دول اجلنوب عامة اأومع 

�رضكائنا الإ�سرتاتيجيني يف دول الإحتاد الأوربي والوليات املتحدة الأمريكية، 

فقد اأحلحنا على ما لبناء اإحتاد مغرب عربي ي�سوده الت�سامن وال�سالم والتكافل 

والوئام من دور فاعل يف بناء تكتل اإقت�سادي جهوي قوي كفيل بتاأهيل بلداننا 

ل�سعوبنا  امل�ستدمية  التنمية  وحتقيق  قوية  مع جمموعات  ال�رضاكة  لرفع حتديات 

ال�سقيقة املرتبطة باأوا�رض الدين والتاريخ واللغة وامل�سري امل�سرتك واملتعلقة بقيم 

الوحدة والت�سامن بدل التفرقة ومتزيق كيانات بع�سها البع�س اأو تبديد طاقاتها 

يف معارك مفتعلة.

والدولية، فقد ظلت ق�سية  واجلهوية  الوطنية  الإن�سغالت  ويف خ�سم هذه 

به  نه�ست  ما  طليعة  الرتابية يف  وحدتنا  اإ�ستكمال  مللف  النهائي  الطي 

جاللتنا من مهام الإمامة العظمى اإعتبارا لالإجماع الوطني حول قد�سية وحدتنا 

يف  كانوا  اإذ  املجيد،  العلوي  بالعر�س  اجلنوبية  اأقاليمنا  اأبناء  لعالقة  الرتابية 

مقدمة املبايعني جلاللتنا ويف �سلب الإلتحام بني العر�س وال�سعب.

وهكذا فقد حر�سنا على ال�سعيد الداخلي غداة اإعتالئنا عر�س اأ�سالفنا امليامني، 

على اإعتماد مقاربة جديدة لل�سلطة يف هذه الأقاليم العزيزة علينا، مبنية 

على اإ�رضاك رعايانا الأعزاء يف ال�سحراء املغربية يف التدبري الدميقراطي ل�سوؤون 

تنمية الأقاليم اجلنوبية، وت�رضيع عودة اإخوانهم واأخواتهم املحتجزين يف تندوف 

يف اإطار الكرامة وال�سكينة، وعفو وغفران الوطن. و�سكلنا لهذه الغاية جلنة 
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ملكية خا�سة مبتابعة �سوؤون الأقاليم اجلنوبية للمملكة، وال�سهر على تن�سيب 

ال�سامية  اأ�سدرنا تعليماتنا  اإ�ست�ساري خا�س بها اإىل جانب جاللتنا. كما  جمل�س 

�سكانها،  ق�سايا  على  املكان  عني  يف  الإنكباب  ق�سد  حكومتنا  لأع�ساء 

واإيجاد احللول املنا�سبة والفورية لها. ور�سدنا ميزانية خم�س�سة ملعاجلة م�ساكل 

اإجراءات عملية لإنعا�س احلياة  اأهمية كربى لل�سكن، واإتخدنا  البطالة واأولينا 

الإقت�سادية والتجارية والإجتماعية يف نطاق تر�سيخ قوي ملفهوم اجلهوية.

ت�سوية  اإىل  الدعوة  يف  الرائد  املغرب  موقف  فاإن  الدويل،  ال�سعيد  على  اأما 

�سلمية للنزاع املفتعل حول وحدته الرتابية على اأ�سا�س اإ�ستفتاء تاأكيدي مو�سوعي 

وغري منحاز ي�ستمد نزاهته و�رضعيته الدميقراطية، من اإ�ستفتاء كل اأبناء ال�سحراء 

تاأكيد  من  منهم  لواحد  ولو  اإق�ساء  اأو  متييز  دون  الأممية  للمعايري  امل�ستجيبني 

مغربيته. هذا املوقف امل�ستند على ال�رضعية الدولية قوبل باإفتعال عدة عراقيل 

يف مرحلة تفعيله احلا�سمة من قبل خ�سوم وحدتنا الرتابية الذين مل يعمل توايل 

عزلتهم الدولية بعودة رعايانا الأوفياء املحتجزين يف تندوف اإىل وطنهم الغفور 

الرحيم، وب�سحب جمموعة مهمة للدول ال�سديقة يف اإفريقيا واأمريكا الالتينية 

واآ�سيا لإعرتافهم »باجلمهورية الوهمية« اإل على ت�سعيد تعنتهم املناه�س لن�س 

ال�سحراء  اأبناء  اإ�ستفتاء جميع  تاأكيد  وتاأجيج تخوفهم من  الأممية،  الت�سوية  وروح 

ملغربيتهم وجتديدهم لبيعتهم وولئهم لعر�سهم العلوي املجيد.

وعلى الرغم من تعرث الإ�ستفتاء التاأكيدي ملغربية ال�سحراء، لأ�سباب ي�سهد العامل 

اأجمع اأن املغرب ل يتحمل اأية م�سوؤولية فيها، فاإننا نبذل ق�سارى جهودنا مع املمثل 

اخلا�س لالأمني العام لالأمــم املتحدة من اأجل اإ�ستك�ساف ال�سبل الكفيلة باإزالة كل 

ال�سعوبات والعوائق التي تقف يف وجه حتديد الهيئة الناخبة بطريقة عادلة، 

وعودة كل الالجئني اإىل وطنهم الأم بني ذويهم وذلك �سمن اإ�ستعدادنا الدائم 
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لبحث كل امل�ساعي التي من �ساأنها اإنهاء هذا امل�سكل املفتعل املعرقل مل�سرية بناء 

اإحتاد مغربنا العربي على اأ�سا�س الثقة والتفاهم املتبادلني.

ومن منطلق اإنتمائنا التاريخي والد�ستوري على حوزة اململكة يف دائرة حدودها 

احلقة وكيفما كانت امل�ساعي احلميدة من اأجل جتاوز تعرث م�سل�سل الت�سوية الأممي، 

فاإننا نود اأن نوؤكد لك �سعبي العزيز، اأنه يف جميع احلالت فاإن اأية ت�سوية للنزاع 

املفتعل حول ق�سية م�ساألة وحدتنا الرتابية امل�سريية �ستكون يف اإطار الثالوث 

باإجماع  اإل  يكون  لن  قرار  اأي  اأن  بحيث  وال�رضعية،  وال�سيادة  لالإجماع  املقد�س 

كل املغاربة واملغربيات، اإعتبارا لأن ال�سيادة د�ستوريا ويف ظل دولة احلق والقانون 

املغربية، ملك لالأمة جمعاء، ولأن املغاربة �سوا�سية يف الوطنية. كما اأن الت�سوية لن 

تكون اإل يف اإطار ال�سيادة الوطنية التي يكفلها اإجماعك املقد�س وال�رضعية 

الدولية امل�سمونة بالقانون الدويل.

والدنا  تركه  الذي  الثمني  الديبلوما�سي  الر�سيد  اإغناء  من  متكنا  هكذا 

الرتابية  وحدتنا  لق�سية  الديبلوما�سي  الدعم  بتوطيد  روحه  اهلل  قد�س  املنعم 

والتقدير  والتفاهم  والتعاون  وال�سداقة  الأخوة  عالقات  وتو�سيع  وتر�سيخ  املقد�سة، 

اأهمية  واإيالء  وال�سديقة،  ال�سقيقة  بالدول  تربطنا  التي  الإ�سرتاتيجية  وال�رضاكة 

والربملانية.  والثقافية  والإعالمية  واجلمعوية  الإقت�سادية  للديبلوما�سية  كربى 

و�سنويل تكثيف جهودنا ليظل املغرب يف توجهه الديبلوما�سي وفيا لثوابت 

�سيا�سته اخلارجية التي ميليها عليه تاريخه العريق، وموقعه اجليو�سرتاتيجي الذي 

يتو�سط العامل وينفتح عليه، ودوره كقطب لالإعتدال والتعاي�س واحلوار وال�سلم وح�سن 

اجلوار يف اإطار من الواقعية واإحرتام ال�رضعية وغريها من القيم واملبادئ التي 

يعتمدها بلدنا، للدفاع عن م�ساحله يف عامل متغري ولالإندماج يف نظام دويل 

نتطلع اإىل اأن يكون متعدد الأقطاب واأكرث اإن�سافا و�سفافية.
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�سعبي العزيز، 

اإنك تدرك مدى اأهمية الإ�سالحات اجلذرية التي حققناها والتي اأك�سبت بالدنا 

م�سداقية اأكرب، ومكنتها من تر�سيخ م�رضوع جمتمعي ي�ستند اإىل دميقراطية 

اإجتماعية متزنة وتنمية اإقت�سادية م�ستدمية.

واإننا لنوؤكد العزم على متابعة امل�سري لتحقيق كل مطاحمك وتطلعاتك وبلوغ 

بالذات  الثقة  وتعميق  باهلل  الإميان  تقوية  يقت�سي  مما  وغاياتك،  اأهدافك  جميع 

التم�سك  ومتتني  احلق  املواطنة  روح  واإ�ساعة  النفو�س،  الوطنية يف  �سعلة  واإذكاء 

اجلهود،  م�ساعفة  على  واملثابرة  الكيان  مقومات  و�سائر  واملقد�سات  بالثوابت 

وت�سافرها والتعاهد على بذلها بحب وتفان و�سدق واإخال�س.

العزة  اأ�سباب  توفري  من  املغرب  �سيمكن  الذي  املقت�سيات هو  واإن حتقيق هذه 

واملناعة و�سيوؤهله لرفع حتديات امل�ستقبل ومواجهة الإكراهات، التي يفر�سها 

عامل متحول. وهي اإكراهات متعددة ومعقدة وحا�سمة، اإذ ت�ستوجب تطوير 

اأوثقافية  اإجتماعية  اأو  كانت  اإقت�سادية  الوطنية  املعطيات  كل  توظيف 

اأو�سلوكية، وت�ستلزم التوفيق بني تلبية متطلباتنا والتكيف مع متطلبات العوملة 

اآثار جانبية ومبا  الإقت�سادية مبا حتمل يف طياتها من  اأبانت عن �رضا�ستها  التي 

تنطوي عليه من خماطر منطية ثقافية. وهي �سلبيات ل�سبيل اأمامك لتجنبها 

اإل باحلفاظ على هويتك والإلتحام حول قيادتك، واحلر�س على  �سعبي العزيز، 

موؤ�س�سات تقي بلدك املغامرات والتدبر الدائم لدرو�س تاريخك احلافل الذي كتبه 

اأجدادك الآباء مبداد دمائهم الزكية، م�سحني بكل غال ونفي�س وباأرواحهم فداء 

للمغرب العزيز.
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واإننا لننتهز هذه املنا�سبة العطرة للرتحم على اأرواحهم، وجميع �سهداء الوطن 

والدرك  الأمن  وقوات  امل�سلحة  امللكية  لقواتنا  ال�سامدة  املواقف  ولإ�ستذكار 

والقوات امل�ساعدة ورجال الوقاية املدنية، وحتيتها وجتديد التنويه بها والإعتزاز مبا 

تركه يف نف�سنا تفقدنا ملختلف وحداتها خا�سة منها املرابطة يف اجلنوب من 

اأثر حميد والتقدير الدويل الكبري الذي يحظى به العمل الإن�ساين والنبيل جلي�سنا 

املظفر بالبو�سنة والهر�سك والكو�سوفو من اأجل حفظ هويتهما الوطنية الإ�سالمية، 

من همجية قوى ال�رض والإبادة الب�رضية.

واأن  وال�سالمة،  وال�سكينة  الر�سى  اأردية  العزيز،  �سعبي  يلقي عليك  اأن  ن�ساأل  فاهلل 

يبقى عليك نعمة الت�سامن والف�سيلة والكرامة، واأن يدميك على جادة العمل 

والإخال�س والإ�ستقامة، واأن يعينني على حمل اأمانة قيادتك ويوفقني لإعالء �ساأنك 

ومل �سملك وجمع ملتك ويهديني ملا يوؤدي اإىل خريك وعزك و�سعادتك.

»اإن اأريد اإل الإ�سالح ما اإ�ستطعت وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب«. 

�سدق اهلل العظيم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة والع�رصين الإنطالق امل�سرية اخل�رصاء

الرباط، 06 نونرب 2000

    

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

يف مثل هذا اليوم الأغر منذ خم�س وع�رضين �سنة خلت، اأعطى والدنا املنعم 

اخل�رضاء  امل�سرية  اإنطالقة  اإ�سارة  مثواه  اهلل  اأكرم  الثاين  احل�سن  امللك  جاللة 

املظفرة.

اإنبثقت تلكم امللحمة التاريخية الفريدة عن العبقرية واحلنكة النافذة  لقد 

بتالحم  املغت�سبة  اجلنوبية  اأقاليمه  اإ�سرتجاع  للمغرب  وحققت  جميعا،  لأبينا 

العر�س وال�سعب وقوة الإميان واجلنوح اإىل الو�سيلة ال�سلمية احل�سارية، والإحتكام 

لل�رضعية الدولية لإ�سرتجاع ال�سحراء املغربية.

اإننا ونحن نحتفي اليوم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعا بكل اإجالل واإكبار، 

لن�ستح�رض الولء املكني لرعايانا الأوفياء باأقاليمنا اجلنوبية جلاللتنا ولعر�سنا العلوي 

املجيد ووطنيتهم الوحدوية ال�سادقة، واإلتحامهم باإخوانهم يف �سائر جهات 

اململكة �سمن اإجماع وطني متجدد ويف ظل الإ�ستقرار والأمن والطماأنينة.
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لقد كانت امل�سرية اخل�رضاء �رضعية يف اأهدافها و�سلمية يف و�سائلها. ومنذ 

الدولية،  بامل�رضوعية  ملتزما  ال�سلمي  للنهج  خمل�سا  املغرب  ظل  اإنطالقتها 

ومتم�سكا بالأ�سلوب احل�ساري للحوار والإعتدال، �سباقا اإىل اإتخاذ املبادرات البناءة 

للنزاع  النهائي  الطي  اأجل  من  احلميدة  امل�ساعي  لكل  الإ�ستجابة  على  مثابرا 

املفتعل حول اإ�ستكماله لوحدة ترابه.

وبعدما اإت�سح للمنتظم الدويل اأن مناورات الطرف الآخر قد اأدخلت خمطط 

الت�سوية الأممي يف طريق م�سدود، وتنفيذا لقرار جمل�س الأمن الذي حث الأطراف 

املعنية على اإقرتاح ال�سبل الكفيلة باإيجاد حل نهائي ودائم للنزاع املفتعل، بادر 

الأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد كويف عنان بتكليف مبعوثه ال�سخ�سي ال�سيد 

جيم�س بيكر باإ�ستك�ساف هذه ال�سبل مع الأطراف املعنية.

فاإ�ستجاب املغرب كعادته لهذه املبادرة الأممية، وقدم يف �سهر يونيو خالل 

لقاء لندن اإقرتاحات مف�سلة ومدرو�سة ملعاجلة ما اإ�ستع�سى من نقط يف املخطط 

الأممي.

اإجراء حوار  الآخر  الطرف  برلني على  لقاء  �ستنرب خالل  �سهر  اإقرتح يف  كما 

�رضيح وهادف لدرا�سة اإمكانية التو�سل حلل �سيا�سي يف ظل ال�سيادة املغربية 

وتفعيل  الدميقراطية  املبادىء  اإحرتام  اإطار  ويف  والرتابية،  الوطنية  والوحدة 

الالمركزية الوا�سعة واجلهوية التي من �ساأنها متكني جميع اأبناء الأقاليم اجلنوبية 

ركائز  من  قوية  وركيزة  منيعا  �رضحا  جلعلها  وتنميتها  جهتهم  تدبري  من 

الدولة املغربية املوحدة.
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املتعنتة لأعداء  املواقف  تبني  املغرر بها يف  الأقلية  اإ�ستمرار  من  الرغم  وعلى 

وحدتنا الرتابية - �سدا على اإرادة املجتمع الدويل والقوى الفاعلة فيه التي 

ثمنت عاليا مواقف املغرب الإيجابية والبناءة، فاإننا على يقني اأن رعايانا الأوفياء 

املحتجزين يف تيندوف يدركون األ م�ستقبل ول عزة لهم اإل يف وطنهم املغرب، 

حيث ميكنهم العي�س بكرامة يف ظل الدميقراطية احلقة التي ينعم بها جميع 

اإخوانهم يف �سائر جهات مملكتنا.

لأقاليمنا اجلنوبية  نوليها  التي  العناية اخلا�سة  العزيز، مدى  �سعبي  تعلم  اإنك 

ولرعايانا الأوفياء هناك لتعوي�سهم عن �سنوات احلجر والإ�ستعمار وتبويئهم املكانة 

التي ي�ستحقونها بني اأبناء وطنهم. وقد بذلت الدولة جمهودات جبارة يف جميع 

القطاعات الإقت�سادية والإجتماعية والرتبوية وال�سحية لتنمية هذه الأقاليم، 

وخا�سة يف جمال ت�سغيل اأكرب عدد من اأبنائها وتاأهيل البع�س الآخر ليندمج يف 

الن�سيج الإقت�سادي الإقليمي والوطني.

واإننا لعازمون على م�ساعفة اجلهد لتجنيد كل الكفاءات ل�سمان العي�س الرغيد 

والآمن لكل رعايانا يف هذه الأقاليم جلعلها قطبا من اأقطاب الإزدهار الإقت�سادي 

والإجتماعي، الذي نن�سده لكافة جهات مملكتنا والذي حتظى فيه اجلهات 

اجلنوبية مبكانة ال�سدارة يف عنايتنا.

ومهما كان تقديرنا ملنجزاتنا، فاإنه لين�سينا ماأ�ساة رعايانا املحتجزين يف تيندوف 

الذين يعي�سون ظروف الإ�ستعباد ويخاطرون بحياتهم من اأجل الإلتحاق بوطنهم الأم. 

فلهم نقول اإن �ساعة الفرج اآتية لريب فيها واأن املغرب لن ياألو جهدا لرفع احل�سار 

عنهم. كما جندد لالأقلية املغرر بها و�سية وعهد والدنا املنعم »اإن الوطن غفور 

رحيم«.
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وحدتك  على  موؤمتن  لك  اأول  فاإننا كخدمي  امللف،  تطورات  كانت  وكيفما 

الوطنية والرتابية جندد لك �سعبي العزيز، ما اأكدناه يف خطاب العر�س من 

اأن اأي حل لن يكون اإل يف اإطار الإجماع وال�سيادة الوطنية وال�رضعية الدولية.

ومثلما اإ�سرتجعنا �سحراءنا بالتعبئة ال�سعبية يف امل�سرية اخل�رضاء املظفرة �سمن 

�سفوف جمندة، فاإننا �سنك�سب باإذن اهلل النزاع املفتعل حولها مبزيد من التعبئة 

من طرف كافة  اأو  موؤ�س�ساتها  اأو  الدولة  اأجهزة  من طرف  ال�ساملة  الوطنية 

الهيئات ال�سيا�سية والنقابية واجلمعوية، التي نهيب بها م�ساعفة اجلهود داخليا 

بتاأطريك وتعبئتك اليقظة حول ق�سيتنا الوطنية املقد�سة وخارجيا بالت�سدي 

يف  موقفنا  بعدالة  والتعريف  الرتابية  وحدتنا  اأعداء  واأ�ساليل  ملناورات  احلازم 

جميع املحافل الدولية ر�سمية كانت اأو�سعبية.

�سعبي العزيز، 

الأر�س  لإ�سرتجاع  وال�رضعية  ال�سلم  اإعتمدت  التي  اخل�رضاء  امل�سرية  فل�سفة  اإن 

التي حكمت موقف املغرب من ق�سية قومية مقد�سة  نف�سها  املغت�سبة، هي 

والتي خل�سها ال�سعب املغربي يف ال�سعار النبيل املعرب، ال�سحراء مغربية وفل�سطني 

عربية.

وقد كان املغرب رائدا يف الدعوة للحل ال�سلمي العادل وال�سامل والدائم للنزاع 

كل  اإ�سرتجاع  يتيح  ومبا  الدوليةو  ال�رضعية  قاعدة  على  الإ�رضائيلي  العربي 

الأرا�سي العربية املغت�سبة وقيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س 

ال�رضيف. 
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اإ�رضائيل كقناة  مع  اإت�سال  فتح مكتب  قد  املغرب  املنطلق، كان  ومن هذا 

لت�سجيع العملية ال�سلمية، بيد اأن تنكر احلكومة الإ�رضائيلية لل�رضعية الدولية 

وعدولها عن خيار ال�سالم ومتاديها يف اإنتهاج منطق العدوان ال�سافر �سد ال�سعب 

الفل�سطيني الأعزل قد جعلنا نبادر اإىل اإغالق هذا املكتب.

وقداإتخذنا هذا القرار اإن�سجاما مع توجهاتنا ال�سلمية وال�رضعية، ودعما لإخواننا 

للطرف  وحمال  ال�رضيف  القد�س  للجنة  رئا�ستنا  باأمانة  ونهو�سا  الفل�سطينيني 

الإ�رضائيلي على الإذعان لقرارات ال�رضعية الدولية والإن�سياع خليار ال�سالم الذي 

نوؤمن بحتميته و�سنظل عاملني على حتقيقه.

اأوطائفي  عرقي  تع�سب  عن  ب�سادر  لي�س  الإ�رضائيلية  احلكومة  جتاه  موقفنا  اإن 

والد�ستورية  والتاريخية  الدينية  اأمانتنا  من  حتللنا  يعني  ل  اأنه  اأوعقائدي. كما 

يف احلفاظ على حقوق وحريات ومقد�سات رعايانا ذوي الديانة اليهودية، اإ�سوة 

والت�ساكن  الت�سامح  ظل  التاريخ يف  عرب  متازجت  التي  اأمتنا  مكونات  بكافة 

والإحرتام املتبادل للمقد�سات الدينية.

ولن ن�سمح يف اإطار دولة احلق والقانون التي نحن لها �سامنون باأي م�سا�س بحريات 

واأمن وممتلكات ومقد�سات رعايانا الأوفياء اأيا كانت عقيدتهم. وليعلم اجلميع 

اأننا حري�سون على �سيادة القانون وال�رضعية، واأن اأي م�سا�س بهما �سيعر�س مرتكبيه 

لعقوبات ق�سائية.
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�سعبي العزيز، 

اأعلنا عنه  وتفعيال ملا  والدميقراطية  الوحدوية  امل�سريتني  بني  الإلتحام  �سياق  يف 

يف خطاب العر�س من تو�سيع ف�ساء احلريات واإجناز خطوات متقدمة على درب 

تدعيم دولة احلق والقانون، فقد اأعدت احلكومة م�ساريع قوانني تتناول بالإ�سالح 

والتحيني مدونة احلريات العامة املتعلقة بتاأ�سي�س اجلمعيات والتجمعات العمومية 

وال�سحافة.

ويهدف هذا الإ�سالح على وجه اخل�سو�س، اإىل تعزيز حريات التجمع والإجتماع 

التقلي�س  اأو  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  واإلغاء  الإدارية  امل�ساطر  وتب�سيط  والتعبري 

منها لفائدة الغرامات املالية.

و�رضعية  و�سالمة  �سفافية  ل�سمان  ومدققة  قواعد جديدة  �سن  اإىل  يهدف  كما 

تو�سيع املوارد املالية الداخلية واخلارجية للفاعلني اجلمعويني، وتقوية دور ال�سلطة 

وحماية  القانون،  بقوة  املعللة  الإدارية  القرارات  �رضعية  مراقبة  يف  الق�سائية 

قد�سية الثوابت الوطنية واحلر�س على الإن�سجام مع تقاليدنا الدينية واحل�سارية 

والت�رضيعات الدولية حلماية حقوق الإن�سان يف جمال نبذ العن�رضية والكراهية 

والعنف والتمييز على اأ�سا�س ديني اأو طائفي اأو امل�سا�س بحرية الغري.

و�سنعمل على تفعيل اأي اإ�سالح لقوانني احلريات العامة من مبداأ اإئتماننا الد�ستوري 

على �سيانة حقوق وحريات املواطنني واجلماعات والهيئات، ومن منطلق حر�سنا 

اجلماعية  احلريات  وبني  العام  والنظام  احلرية  بني  التوازن  و�سيانة  حماية  على 

واحلرية الفردية.
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روح  امل�سرية اخل�رضاء مرتحمني على  روح  اإ�ستلهام  العزيز، يف  �سعبي  فلن�ستمر 

مبدعها اأب الأمة اأكرم اهلل مثواه، وعلى اأرواح جميع �سهداء الوحدة الرتابية 

ويف طليعتهم اأفراد قواتنا امل�سلحة امللكية والدرك امللكي والأمن الوطني 

والقوات امل�ساعدة، ومعتزين بب�سالة �سباطنا وجنودنا الأ�ساو�س املرابطني يف ثغور 

ال�سحراء، ومنوهني مبا اأبانوا عنه من رباطة جاأ�س واإ�ستماتة يف اأداء واجبهم املقد�س 

حلماية ذلك اجلزء الغايل من وطننا العزيز من كل عدوان.

الوحدوية  امل�سريات  ملوا�سلة  اجلهد  م�ساعفة  اأجل  من  بف�سائلها  ولنتحلى 

الإ�ستحقاقات الكربى  التي نخو�سها جميعا لك�سب  والتنموية  والدميقراطية 

التي تنتظر املغرب.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 املوجهة اإىل امل�ساركني يف اأ�سغال الدورة الثانية

للمكتب الدائم الإحتاد املحامني العرب

الدار البي�ساء، 20 نونرب 2000

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

ال�سنوية  اأ�سغال الدورة الثانية  اإفتتاح  اأن نخاطبكم يف  اإنه ملن دواعي �سعادتنا 

من  فيها  امل�ساركني  العرب، مرحبني بكافة  املحامني  لإحتاد  الدائم  للمكتب 

منطلق اإعتزازنا بالإنتماء لأ�رضة احلق والقانون، ومن مبداأ ما نوليه من تقدير خا�س 

لهيئة املحامني الذين يتقا�سمون واأ�رضة الق�ساء اأمانة اإقامة العدل الذي جعلناه 

اأ�سا�س م�رضوعنا املجتمعي الدميقراطي احلداثي ومبتغاه.

اهلل  اأكرم  الثاين  احل�سن  امللك  املنعم جاللة  لوالدنا  القومي  النهج  على  و�سريا 

مثواه، اأبينا اإل اأن نخ�س جمعكم املبارك هذا ب�سامي رعايتنا تكرميا واإ�سادة 

منا باإحتاد املحامني العرب. هذه املوؤ�س�سة احلقوقية العربية العريقة التي نه�ست 

بدور طالئعي يف معركة التحرير والدميقراطية، و�ساهمت ب�سكل رائد وجدي 

وفعال على مدى اأكرث من ن�سف قرن يف الن�سال من اأجل تر�سيخ مبادىء دولة 

احلق والقانون وحماية حقوق الإن�سان و�سيانة املبادىء ال�سامية ملهنة املحاماة، ف�سال 

عن م�ساندتها لكل توجه وحدوي عربي ونبذها للتجزئة والإنف�سال مع حر�سها 

الكفاح  مقدمتها  ويف  العربية،  لالأمة  امل�سريية  للق�سايا  الفاعل  الدعم  على 

العادل لل�سعب الفل�سطيني من اأجل اإ�سرتجاع حقوقه امل�رضوعة.

وما اإطالقكم اإ�سم »دورة القد�س« على هذا امللتقى الهام اإل دليل على ت�سامنكم 

ال�رضيف  القد�س  للجنة  رئي�سا  ب�سفتنا  نعمل  فتئنا  ما  التي  الأق�سى،  اإنتفا�سة  مع 
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على تعبئة كل الطاقات وبذل كل اجلهود، واإتخاذ كل املبادرات لن�رضتها 

يف جهادها امل�ستميت من اأجل الدفاع عن حرمات اأوىل القبلتني وثالث احلرمني 

الفل�سطينية  الدولة  وقيام  الغا�سم  الإ�رضائيلي  الإحتالل  براثن  من  فل�سطني  وحترير 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�رضيف.

اإنتفا�سة  دعم  �سبيل  يف  الن�سال  �رضف  العربية  الأمة  ت�ساطرون  واأنتم  اإنكم 

الأق�سى، لتدركون مدى فعالية �سالحكم األ وهو �سالح احلق والقانون وال�رضعية 

والعدل والإن�ساف يف وقت ما ترتكبه اآلة احلرب الإ�رضائيلية من تقتيل لل�سعب 

الفل�سطيني الأعزل.

غري  والدولية  الوطنية  وللمنظمات  الإن�سان  حقوق  ل�سون  اأ�سبح  ما  وبحكم 

وازن يف عمليات �سنع  نفوذ  من  واخلارجي  الداخلي  العام  وللراأي  احلكومية، 

القرار، فاإننا نهيب بكم مل�ساعفة اجلهود ق�سد توظيف هذه الآليات املوؤثرة 

والأ�سا�سية يف العالقات الدولية املعا�رضة، من اأجل ح�سد التاأييد العاملي للحق 

العربي يف القد�س املكلومة التي يج�سد كفاحها امل�رضوع �سعار اإحتادكم النبيل 

احلق والعروبة وترجيح خيار ال�سلم واحلوار وال�رضعية الذي نحن مت�سبتون به على 

ركوب اآلة احلرب وفر�س الأمر الواقع بقوة ال�سالح.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن موقفكم الثابت من م�ساندة احلق الفل�سطيني مل ينبع من جمرد الإنتماء القومي 

بالطابع الكوين  الوعي  بالأ�سا�س عن  ومنا�رضة ق�ساياه فح�سب، ولكنه ي�سدر 

العدل  قيم  وحماية  الإن�سانية  الكرامة  �سيانة  على  القائمة  املحامي  لر�سالة 

والإن�ساف والذوذ عن احلريات العامة الفردية واجلماعية، كما اأنه نابع من الإميان 

باأن املحاماة ر�سالة اإن�سانية نبيلة و�رضورية يف اأي جمتمع م�ستمدة �سموها ونبلها 

من اإحقاق احلق ورفع املظامل وم�ساعدة العدالة على بلوغ هذه املقا�سد العليا.

القوانني الداخلية واملواثيق  ال�سامية للمحاماة كر�ست  واإعتبارا لهذه املبادىء 

الدولية، مبداأ احلق يف الدفاع واملحاكمة العادلة تاأكيدا للر�سالة الكونية 

للمحاماة.
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العامة، نظرا مل�ساهمتها  بامل�سلحة  ال�رضيفة  اإرتبطت قيم هذه املهنة  كما 

الفعالة يف حتقيق العدالة عن طريق ت�سهيل ممار�سة اجلميع حلق الولوج اإىل ميدان 

القانون والق�ساء. هذا ف�سال عن حمولتها ال�سيا�سية القوية املتمثلة يف �سعي املحامني 

الدائم لإقرار اأ�س�س عدالة نزيهة، وم�ستقلة بالنظر ملا للعدالة بهذا املفهوم من 

تر�شيخ  تاأثري حا�شم يف  من  اأي�شا  لها  وملا  والقانون،  احلق  بدولة  اإرتباط جوهري 

دعائم املجتمع الدميقراطي وحماية حقوق الإن�سان مبا يحمله ذلك من اإنعكا�س 

اإيجابي على الإ�ستقرار ال�سيا�سي وتوفري املناخ ال�سليم املحفز للتنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية.

اأ�سبحت مهنة املحاماة يف املجتمع الدميقراطي احلديث حتتل مكانة  لقد 

متميزة بالنظر للدور املحوري للمحامي يف حتقيق العدل والدفاع عن دولة احلق 

تتنامى  ما  بقدر  للمحاماة  املحورية  املكانة  تعاظم هذه  بقدر  لكن  والقانون. 

بدوره  املحامي  بنهو�س  تخل  اأن  �ساأنها  من  وخارجية،  داخلية  مهنية  حتديات 

الأ�سا�سي يف اإنارة الطريق اأمام الق�ساء لتحقيق العدالة املن�سودة.

واإن من اأكرب املعوقات املهنية الداخلية التي توؤثر �سلبا على املحاماة ما يعرفه 

مبادئها  املادية على  الإعتبارات  وتغليب  وقيمها  باأخالقياتها  م�سا�س  من  الواقع 

الإن�سانية ال�سامية، وهو ما يوؤدي اإىل الإخالل بالواجبات التي تفر�سها املهنة على 

املحامي. فهذه ال�سوائب ل مت�س بقد�سية مهنة املحاماة فقط بل وتلقي بظاللها 

ال�سلبية على احلماية القانونية املطلوب توفريها لعموم املتقا�سني. هذه احلماية 

التي يعد �سمانها جوهر عمل املحامي ور�سالته يف اآن واحد.

اأما بالن�سبة للمعوقات اخلارجية فيكفي التذكري مبا تتعر�س له املحاماة من 

حتديات ترمي اإىل اخلروج بها اإىل جمال اخلدمات التجارية، واإخ�ساعها ملنطق 

ال�سوق وجرها اإىل حلبة املناف�سة الدولية، مما مي�س بهويتها الأ�سيلة. وما ذلك اإل 

نتيجة للتطورات الإقت�سادية العاملية املت�سارعة، والأبعاد الدولية التي اأ�سبح 

الأعمال  قانون  تهم  التي  الدولية  الإتفاقيات  طريق  عن  خا�سة  القانون  يتخذها 

واجلرائم الإقت�سادية والبيئة والتقنيات احلديثة لالإت�سال والتطور املت�سارع يف جمال 

البيولوجيا وغريها من العلوم، مما يفر�س على املحامي اأن يكون على اإملام وا�سع 
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باملجال الذي يتدخل فيه ويقدم خدمة قانونية على م�ستوى عال من الأداء حتت 

طائلة م�سوؤوليته املهنية.

ونتيجة لهذه التحديات فاإن املحاماة توجد اليوم يف موقع دفاع حتى ل تفقد 

قواعدها وتقاليدها واأعرافها وثقة من يلجاأ اإليها. ولن يت�سنى رفع تلكم التحديات 

يحافظ  ومتطور  تنظيم حديث  وفق  املهنة  وهيكلة  اإ�سالح  بالعمل على  اإل 

للمحاماة على اإ�ستقاللها وحرمتها، وي�سمن يف نف�س الوقت تطورها وتكيفها مع 

املتطلبات امل�ستجدة.

كما اأن ك�سب هذا الرهان احليوي لن يتم اإل بتاأمني ال�سمانات الأخالقية للمهنة 

واأعرافها الأ�سيلة امللزمة، والعمل على الرفع من موؤهالت وم�ستوى اأداء املحامي 

لر�سالته، ل ليكون اأكرث دراية باملجال القانوين فقط، ولكن ليكون اأي�سا فعال 

على  متفتحا  والإت�سال  للمعرفة  احلديثة  التقنيات  يف  متحكما  ممار�سته  يف 

الثقافة الإن�سانية ملما بالأ�ساليب املبتكرة يف ميدان الت�سيري والتدبري. لأن كل 

تفريط يف هذه املقومات، من �ساأنه اأن يرهن حرية املحامي واإ�ستقالله واحلال اأن هذين 

ال�رضطني هما قوام ر�سالته و�سمان جناحه يف مهمته.

ونحن اإذ نعرب عن تنويهنا باإ�ست�سافة زمالئكم املحامني املغاربة لهذه الدورة 

وباإ�ست�سعارهم وم�ساركتهم الواعية يف هذا التوجه الذي نقوده اليوم من اأجل بناء 

جمتمع دميقراطي حداثي، لنوؤكد ثقتنا يف اأن كافة املحامني العرب قادرون 

على النهو�س بامل�سوؤوليات امللقاة على عاتقهم، ورفع كل التحديات التي حتملها 

نودعه مبا هو معهود  الذي  القرن  رفعوا حتديات  مثلما  الثالثة  الألفية  طالئع 

دوؤوب  وعمل  الراأي،  يف  و�سداد  وروية  والعدل  احلق  قيم  على  غرية  من  فيهم 

وم�سرتك مع اأ�رضة الق�ساء على دعم التنمية والدميقراطية وتر�سيخ دعائم دولة 

احلق والقانون، و�ستجدون يف جاللتنا ويف اململكة املغربية خري �سند لكم يف 

حتقيق هذه املقا�سد ال�سامية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الكلمة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإ�ستقبال جاللته الأع�ساء املجل�س االإ�ست�ساري حلقوق 

االإن�سان واأع�ساء هياأة التحكيم امل�ستقلة للتعوي�س عن 

�سحايا االإختطاف واالإعتقال التع�سفي وذكرى االإعالن 

العاملي حلقوق االإن�سان 

الرباط، 09 دجنرب 2000

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد عاهدنا �سعبنا الويف منذ اإعتالئنا عر�س اأ�سالفنا امليامني لل�سري على نهجهم 

الدولة  بناء  وباإ�ستكمال  ومبتغاه،  حكمنا  نظام  قوام  العدل  جعل  يف  القومي 

الع�رضية للحق والقانون واملوؤ�س�سات التي اأجمعت الإرادة امل�سرتكة لكل من جدنا 

ووالدنا املنعمني امللكيني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين قد�س اهلل روحيهما وكافة 

مكونات الأمة املغربية على ت�سييدها يف نطاق ملكية د�ستورية دميفراطية 

واإجتماعية قائمة على الت�سبث بحقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا.

والهيئات  واجلماعات  املواطنني  وحريات  الإن�سان  حقوق  �سيانة  لكون  واإعتبارا 

و�سمان ممار�ستها تعد اأمانة د�ستورية من �سميم مهامها ال�سامية، فقد األينا على 

الإن�سان وتعزيز كرامة املواطن �سمن  نف�سنا موا�سلة العمل على النهو�س بحقوق 

مفهوم �سمويل للحقوق الإن�سان، باإعتبارها رافعة قوية للتنمية مرتابطة يف اأبعادها 

ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

ومالبثنا اأن اأحدثنا هياأة م�ستقلة للتحكيم اإنكبت على تعوي�س اأ�رضار الإختفاء 

الق�رضي والإعتقال التع�سفي.
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ونود بهذه املنا�سبة اأن نعرب عن كبري تنويهنا مبا حتلى به اأع�ساوؤها من حكمة 

وجترد ومو�سوعية يف معاجلتهم لق�سية �سائكة، موؤكدين عزمنا الرا�سخ على 

تعزيز هذه الهياأة بجميع الو�سائل املادية والب�رضية من اأجل الطي النهائي العادل 

واملن�سف واحل�ساري لهذا امللف، وتعبئة كل الطاقات لإ�ستكمال بناء دولة احلق 

والقانون الذي يعد خري ح�سانة �سد كل اأ�سكال التجاوزات.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد �ساهم املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان الذي ن�سعد باإ�ستقبال اأع�سائه واأع�ساء 

الأجهزة املنبثقة عنه يف هذا اليوم املبارك منذ اإحداثه من قبل والدنا املنعم 

قد�س اهلل روحه قبل ع�رض �سنوات خلت من خالل اآرائه الإ�ست�سارية النابعة من ف�سائل 

احلوار والنزاهة، والتم�سك باحلق والإن�ساف يف م�ساعدة خدمي املغرب الأول على 

�سون احلقوق املدنية وال�سيا�سية واأ�سحى لبنة اأ�سا�سية يف الن�سيج املوؤ�س�ساتي الوطني 

وموؤ�س�سة حمرتمة على ال�سعيد الدويل.

واأننا لنعرب جلميع اأع�سائه عن �سابغ ر�سانا وعظيم م�رضتنا مبا راكمه من ر�سيد 

اإيجابي يف هذا ال�ساأن. ويف نطاق �سعينا الدائب لتحديث وعقلنة كل املوؤ�س�سات 

عنه  اأعلنا  ملا  وتفعيال  والع�رضين  احلادي  القرن  مغرب  حتديات  لرفع  وتاأهيلها 

يف خطاب العر�س من اإعادة النظر يف الظهري ال�رضيف املوؤ�س�س للمجل�س، فاإننا 

نغتنم منا�سبة تخليد ذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان كي نربز التوجهات 

الكربى التي اإ�ستقر عليها نظرنا يف ما نحن مقبلون عليه من اإ�سالح يتوخى 

وتاأهيله،  عمله  طرق  عقلنة  و  تركيبته  وجتديد  املجل�س  اإخت�سا�سات  تو�سيع 

على نحو اأف�سل لرت�سيخ احلقوق املدنية وال�سيا�سية، واإيالء الأهمية الكربى للحقوق 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

التي  الق�سايا  لت�سمل عالوة على  املجل�س  تو�سيع �سالحيات  يتعني  الغاية،  ولهذه 

نعر�سها عليه لالإ�ست�سارة، الت�سدي حلالت خرق حقوق الإن�سان وتقدمي تو�سيات 

الإن�سان ون�رض  الت�رضيع الوطني مع املواثيق الدولية حلقوق  ب�ساأنها، و بحث مالئمة 

ثقافتها وتي�سري التعاون الدويل للمملكة يف هذا املجال، ف�سال عن الإعتناء بحقوق 

رعايانا الأوفياء املحتجزين بتندوف ورفع احل�سار عنهم والتن�سيق مع الهياآت املماثلة 

املخت�سة الأجنبية من اأجل �سيانة كرامة املغاربة املهاجرين.



خطب ور�سائل
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل اللجنة الوطنية املكلفة بالتح�سري للدورة 

االإ�ستثنائية للجمعية العامة لالأمم املتحدة ملتابعة موؤمتر القمة 

العاملي من اأجل الطفل

05 يناير 2001

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

كلفناها  التي  الوطنية  للجنة  التمهيدية  الإجتماعات  نفتتح  اأن  لنا  يطيب 

الطفولة،  املتحدة حول  لالأمم  الإ�ستثنائية  الدورة  املغرب يف  م�ساهمة  بتح�سري 

ال�سمو امللكي الأمري  ل�سقيقنا العزيز �ساحب  رئا�ستها الفعلية  اإ�سنادنا  معتربين 

مولي ر�سيد مبثابة دعم قوي لها وجت�سيدا لإرادتنا احلازمة يف النهو�س بالطفولة 

املغربية، واإبرازا للعناية البالغة التي نوليها لإنكباب النخبة اخلرية املكونة 

لها على الإعداد اجليد للم�ساركة الفاعلة للمغرب يف القمة العاملية للطفل.

اإن اإجتماعكم هذا، لي�سكل حلظة ح�سارية نوعية تاأتلف فيها كافة الطاقات 

الوطنية الفاعلة يف جمال الطفولة من اأجل درا�سة ح�سيلة اجلهود التي تبذلها 

التحديات  ورفع  �ستى مظاهرها،  الطفولة يف  بق�سايا  النهو�س  بالدنا يف جمال 
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التي تطرحها هذه املهمة النبيلة وفاء لروح والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن 

الثاين قد�س اهلل روحه، الذي اأعطى دفعة قوية لإنخراط اململكة يف امل�شعى 

الأطفال، و�سمان م�ستقبلهم و�سيانة كرامتهم، حيث  الإن�ساين املتعلق بحماية 

وقع بنف�سه على الإعالن العاملي حلقوق الطفل يف ثالث فرباير 1992، وو�سع اآلية 

وطنية ملتابعة تنفيذه مببادرته باإحداث املر�سد الوطني حلقوق الطفل، الذي 

اأ�سند رئا�سته الفعلية ل�سقيقتنا الغالية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية للة مرمي، 

مما مكن بالدنا من قطع خطوات هامة على درب تفعيل تلك احلقوق وتكرمي 

الطفولة يف اإن�سجام تام بني تعاليم ديانتنا ال�سمحة واإلتزاماتنا الدولية.

هذه  ملوا�سلة  احلثيث  اجلهد  نبذل  اململكة،  عر�س  اإعتلينا  منذ  نفتاأ  ومل 

الطفولة  باأن  اإقتناعنا  اإنطالقا من  اإ�سرتاتيجية جديدة،  وفق  الإجتماعية  امل�سرية 

املغربية تندرج يف �سلب الإ�ستثمار احلقيقي ملواردنا الب�رضية وتاأهيلها خلو�س 

رهانات امل�ستقبل من خالل ت�رضيع برنامج الرفع من عدد الأطفال املتمدر�سني والتقلي�س 

امللمو�س من ن�سبة وفياتهم بتطوير برنامج �سحة الأم والطفل، واحلث على تظافر 

هاته  �سيا�ستنا  معززين  املجال،  هذا  املدين يف  واملجتمع  احلكومة  جمهودات 

باآليات وموؤ�س�سات كفيلة ب�سمان الإ�ستمرارية والفعالية على النهج القومي الذي 

ر�سمناه. فاأن�ساأنا الوزارة املنتدبة لأو�ساع املراأة وحماية الطفولة والأ�رضة، واإدماج 

اجلمعيات  فيه  تلتقي  الطفل كف�ساء  الوطني حلقوق  املر�سد  ودعمنا  املعاقني 

وخمتلف القطاعات احلكومية واخلرباء، ملتابعة تفعيل اإتفاقات الأمم املتحدة يف 

هذا ال�ساأن. وجعلنا من برملان الطفل موؤ�س�سة قارة اأردناها اأن تكون مدر�سة للرتبية 

على الدميوقراطية واأنطنا رئا�ستها اإىل �سقيقتنا �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

اجلليلة للة مرمي، التي ناأبى اإل اأن ننوه هنا مبا تبذله من جهود جعلت من 

والدفاع  ت�رضف عليها ذات دور طليعي يف حماية طفولتنا  التي  املوؤ�س�سات 

�ساهمت  التي  الفعاليات  بجميع  اأي�سا  م�سيدين  والإ�سغاء ملطالبها،  عن حقوقها 

باإخال�س يف اإجناح هذه امل�سرية الإجتماعية.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

على الرغم من اأهمية املكا�سب التي حققتها بالدنا يف جمال النهو�س بو�سعية 

الطفولة، فاإن ما ن�سبوا اإليه من جعل الع�رضية القادمة مرحلة فا�سلة، تنتقل فيها 

الفئات امل�ست�سعفة من طفولتنا اإىل و�سعية تنعم فيها مبا نريده لها من تكرمي 

ت�ساهم يف  وطنية  اإ�سرتاتيجية  بو�سع  رهني  ذلك  حقوقها. كل  بكامل  ومتتع 

بلورتها كل القوى احلية لالأمة.

تعبئ  واأن  واأولوياتها  اأهدافها  حتدد  اأن  الوطنية،  بلجنتكم  نهيب  لذلكم 

اإهتماماتها العناية بالأ�رضة،  الإمكانات املتاحة لتفعيلها جاعلة يف �سلب 

كنواة اأ�سا�سية وطبيعية لنمو الطفل وتقوية دور املدر�سة والعناية بتمدر�س الفتاة يف 

العامل القروي والإهتمام ب�سحة الطفل تعزيزا للمكانة املتميزة لبلدنا يف جمال 

التلقيح �سد الأمرا�س الفتاكة. وكذا مكافحة جميع اأ�سكال �سوء املعاملة 

كاملعاقني،  اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  باأو�ساع  والنهو�س  امل�سني  والإ�ستغالل 

والعناية بفئة اليافعني منهم عن طريق التاأهيل املهني وكذا باجلانحني. وذلك 

باإيجاد ف�ساء خا�س بهم وجعل املراكز الإ�سالحية ف�ساءات تربوية وتاأهيلية 

وعالجية لإعادة اإدماجهم اإجتماعيا.

كما اأننا نحث حكومتنا على م�ساعفة جهودها وتن�سيق تدخالتها القطاعية 

املحلية  اجلماعات  مع  و�رضاكتها  تعاونها  مبادرات  وتدعيم  وجهويا،  وطنيا 

وفعاليات املجتمع املدين من اأجل التفعيل الأمثل لهذه الإ�سرتاتيجية، داعينا اإياها 

الإتفاقية  مع  الوطني  الت�رضيع  التعجيل مبالئمة  مع ذلك على  باملوازاة  تعمل  اأن 

الدولية املتعلقة بحقوق الطفل، موؤكدين عزمنا الرا�شخ على توفري كل ال�رشوط 

ال�سامنة لإلتزامنا بها وامل�سي اإىل الأمام برفع كل التحديات والإكراهات.
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الدميقراطية  امل�ساهمة  ومتميز يف جمال  تقدمي منوذج خالق  نتمكن من  وحتى 

لأطفالنا يف و�سع وتنفيذ معامل هذه الإ�سرتاتيجية، فاإننا ندعو اللجنة الوطنية 

اإىل اإ�رضاكهم الوا�سع يف بلورتها ويف خمتلف الأن�سطة امليدانية التي يتعني 

عليها تنظيمها لالإحتفاء بالع�رضية الأوىل حلقوق الطفل.

قيادتنا  تعبئة جديدة يف ظل  من  يعرفه جمتمعنا  مبا  مل�ستب�رضون خريا  واإننا 

مع  الويف  �سعبنا  يبديه  الذي  التجاوب  هذا  باأن  موقنني  الإجتماعي،  وتوجهنا 

توجهنا �سيعطي ثماره يف النهو�س بطفولتنا، ويف حتريرها من الأمية واحلرمان 

والتهمي�س.

فعليكم -رعاكم اهلل- اأن جتعلوا من م�ساركة املغرب يف الدورة الأممية املقبلة 

اخلا�سة بالطفولة م�ساركة معربة ب�سدق عن الأهمية البالغة التي حتظى بها 

التنموي، ويف م�ستوى املجهود  الدميقراطي  طفولتنا يف م�رضوعنا الإجتماعي 

اأو  احلكومة  من طرف  �سواء  املجال،  هذا  بالدنا يف  تقدمها  التي  واملبادرات 

املغربية كقوة  للمملكة  الفاعل  الدور  موؤكدة  املدين  املجتمع  فعاليات  من 

اإقرتاحية رائدة ي�سهد بها اجلميع.

بكامل  العزيز  وطننا  اأطفال  فيه خري تكرمي  ملا  ووفقنا جميعا  اهلل  اأعانكم 

حقوقهم واإعدادهم للنهو�س بواجباتهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 املوجهة اإىل امل�ساركني يف املوؤمتر الدويل

الرابع والثالثي للفيدرالية الدولية حلقوق االإن�سان

08 يناير 2001

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واله و�سحبه.

ال�سيدات وال�سادة 

ي�سعدنا اأن نرحب بكم يف اململكة املغربية التي تف�سلتم باإختيارها مكانا 

لبنة  ي�سكل  اأن  ناأمل  الذي  والثالثني،  الرابع  الدويل  موؤمتركم  لإحت�سان  منا�سبا 

القرن  هذا  مطلع  يف  الإن�سانية  تواجهها  التي  التحديات  ت�ستح�رض  اإ�سافية 

ظل  يف  والروحي  املادي  والنماء  واحلرية  الكرمي  للعي�س  وطموحها  اجلديد، 

واملالية  الإقت�سادية  امل�ستويات  على  الدويل  النظام  ي�سهدها  هائلة  حتولت 

والتكنولوجية والثقافية وغريها.

وهذه  التحديات  هذه  ي�ستح�رضون  هذا،  موؤمتركم  امل�ساركني يف  اأن  ول�سك 

نحوالأف�سل  مبجتمعاتهم  الرقي  اأجل  من  املتوا�سل  عملكم  بحكم  الطموحات 

و�سمان كرامة املواطن وحقوقه لتمكينه من امل�ساهمة الفعالة يف البناء.
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ونعتقد اأن هذا امل�سعى يتطلب تظافر اجلهود وتكامل الإرادات الهادفة اإىل 

النهو�س بحقوق الإن�سان بروح اإيجابية، توفر ال�سمانات القانونية واملوؤ�س�ساتية والعملية 

ال�رشورية لذلك. كما توفر ال�رشوط املو�شوعية الالزمة للتمتع من اإ�شتقرار وتنمية 

وعدالة. لأن تكامل البعدين هو الكفيل بتجنيبنا ماآ�سي الإ�سطرابات والتطرف 

والتع�سب والإنغالق، التي ن�سهد يف بقاع متعددة مدى تقوي�سها لأب�سط مقومات 

الوجود الإن�ساين.

وما اإنتماوؤكم حلقول ثقافية وف�ساءات جغرافية ودينية ومدار�س متنوعة، اإل حلقة 

اإ�سافية لهذا الغنى املتوا�سل وخل�سائ�س التحديات التي تواجهها الب�رضية.

واإننا نوؤمن بكون ق�سايا حقوق الإن�سان هي ملك لالإن�سانية جمعاء ل ف�سل ول �سبق 

فيها لأحد. لأنها متخ�ست عن م�سار تاريخي �ساهم الفكر الب�رضي مبختلف ثقافاته 

التواقة للحرية والعدل  وح�ساراته يف بنائه، كما اأدت خمتلف �سعوب العامل 

ثمنا غاليا للو�سول اإليه عرب الكفاءات واملاآ�سي التي مثلتها احلروب الكونية 

واحلروب الإ�ستعمارية وموجات العن�رضية والتع�سب والإرهاب والإنتهاكات عرب 

العامل.

وقد اإ�ستطاعت هذه امل�سرية اأن تثمر مكت�سبات هامة اإنت�رضت للدميقراطية 

اآفاقا واعدة لالأمل والتب�رض والإميان القوي مب�ستقبل الإن�سان.  وحقوق الإن�سان، وفتحت 

اأ�س�س  اأن حتديات ج�سيمة لزالت تقف يف طريق هذه امل�سرية وتعرت�س بناء  اإل 

�سلبة لل�سالم والتاآخي يف عدة بقاع من العامل. كما تدل على ذلك املاأ�ساة 

واإقامة  الوجود،  يف  احلق  اإىل  التواق  الفل�سطيني  ال�سعب  يعي�سها  التي  اليومية 

دولته امل�ستقلة على اأر�سه كمدخل ل حميد عنه لل�سالم يف ال�رضق الأو�سط، 

ومعاناة ال�سعب العراقي من جراء ح�سار يح�سد اأرواح اأبناء هذا البلد بالآلف 
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اأن  باأب�شط �رشوط العي�س ال�رشورية للكائن الب�رشي، دون  ويهدم مقومات التمتع 

نن�سى الت�سفيات العرقية التي ت�سهدها مناطق اإفريقيا واأوربا نف�سها، اإ�سافة اإىل 

موجات العن�رضية ومعاداة الأجانب التي تنتع�س هنا وهناك وحتى يف قلب 

دول دميقراطية عريقة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

والتعا�سد  وال�رضاكة  للتعاون  جديدة  اأ�س�س  اإقامة  اإىل  حاجة  يف  عاملنا  اإن 

خدمة لالإن�سانية جمعاء، حتى نتمكن من بناء ف�ساء ي�سوده العدل واحلرية وتر�سيخ 

ومئات  الرهان  هذا  ربح  ن�ستطيع  فكيف  الإن�سان.  حقوق  و�سمان  الدميقراطية 

املاليني من النا�س ل جتد لقمة عي�سها، ول اأب�سط احلاجيات ال�رضورية من �سحة وماء 

امل�ستدمية  التنمية  اإىل ذلك. وكيف ن�سمن احلق يف  و�سغل و�سكن وما  وتعليم 

يف ظل عوملة زاحفة ودول اجلنوب ترزح حتت ثقل املديونية، وتواجه مناف�سة غري 

متكافئة يف ظل اإنفتاح ال�سوق العاملي والرثوات التكنولوجية الهائلة يف ال�سمال. 

وكيف نبني كونية حقوق الإن�سان دون اأن نفقر ال�سعوب من ذاتيتها الثقافية واإرثها 

احل�ساري ومقومات تاريخها الذي اإنبنى على اإمتداد قرون.

العدل  لتحقيق  اإىل موا�سلة اجلهود  القرن اجلديد يدعوننا جميعا  باأن  نوؤمن  اإننا 

والنماء والتمتع بحقوق الإن�سان، حتى جنعل الأفراد وال�سعوب يقررون م�سريهم باأنف�سهم، 

يقت�سيه  مبا  وامل�ستقبل  احلا�رض  بناء  وم�سوؤوليتهم يف  الفاعل  بدورهم  وي�سطلعون 

ذلك من وعي ودراية بكامل اأبعاد وحتديات الواقع املحلي والدويل.

منذ تولينا عر�س اأ�سالفنا املنعمني اأعلنا بكل حزم وو�سوح اإنحيازنا للق�سايا العادلة 

وال�ساملة.  امل�ستدمية  التنمية  معركة  �سعبنا يف  اأبناء  واإ�رضاك  وللدميقراطية، 
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وقد اأولينا عناية خا�سة لق�سايا حقوق الإن�سان جت�سدت يف العديد من الإجراءات 

واخلطوات الهادفة اإىل م�ساحلة املغاربة مع تاريخهم، وت�سوية ما�سابها من جتاوزات 

امل�شتقبل  لتاأمني  ال�رشوية  ال�رشوط  توفري  يزال هو  ول  واإنتهاكات. وكان هدفنا 

عرب جرب ال�رضر، ورد الإعتبار لل�سحايا واإعادة التاأهيل واإر�ساء ال�سمانات الكفيلة 

بالوقاية واحلماية من عدم تكرار املا�سي. كما اأن دعوتنا اإىل جتاوز ال�سغينة 

واإر�ساء ثقافة الت�سامح مع الإن�ساف، ملن �ساأنها اأن تفتح اآفاق امل�ستقبل ومتطلبات بنائه 

بكامل الإعتزاز وامل�سوؤولية.

احلريات،  ف�ساء  تو�سيع  يتوخى  م�رضوع متكامل  من  الإختيار حلقة  و�سكل هذا 

وبناء  الإن�سان،  حقوق  على  الرتبية  وتدعيم  الآليات  وتطوير  الت�رضيعات  واإ�سالح 

عالقات جديدة بني الإدارة واملواطن قوامها امل�سلحة العامة والثقة املتبادلة 

وامل�سوؤولية يف الأداء والت�سامن مع ال�سعفاء واملهم�سني، واإ�رضاك كافة مكونات 

املجتمع املدين يف هذه املعركة املتوا�سلة.

ونحمد اهلل اأن املغاربة اأبانوا عن قدرات خالقة ومبادرات مبتكرة يف عطاءاتهم 

وبذلهم للنهو�س مبجتمعهم. واإن اإمياننا بدور جميع الفاعلني يهدف اأي�سا، اإىل 

تاأ�سي�س ثقافة جديدة تعزز امل�ساركة وتربي على امل�سوؤولية وتر�سخ املباردة احلرة 

وتقوي قيم الدميقراطية.

ولنا اليقني، اأن العناية بالعمل الرتبوي وال�سلوكي ملن �ساأنها اأن ت�سهم يف ن�رض ثقافة 

حقوق الإن�سان مبا حتفل به من ت�سامن وت�سامح وحرية وم�سوؤولية. لأن الت�رضيعات والآليات 

ومبلور  بقيمها  ومت�سبع  باأبعادها،  ملم  مواطن  اإىل  بال�رضورة  حتتاج  وال�سيا�سات 

لروحها على م�ستوى ال�سلوكات واملعامالت.
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واإن اإمياننا بدور املجتمع املدين وبدوركم كفاعلني يف هذا املجال، هو الذي 

جعل مملكتنا ت�ساهم بدور فعال يف اإحت�سان وتبني اإحداث اآليات دولية حلماية 

املدافعني عن حقوق الإن�سان. واإذ نقوم بذلك فاإننا ندري التحديات التي تواجه 

العمل التطوعي خا�سة يف حقول تتنازعها ال�رضاعات واحل�سا�سيات. وناأمل اأن ي�سكل 

لقائكم هذا حمطة تغني م�سرية النهو�س بحقوق الإن�سان يف العامل، وتقف اإىل 

جانب الق�سايا العادلة وتعزز متطلبات بناء عامل ي�سوده ال�سلم والإخاء والتعاون 

البناء، وحترتم فيه كرامة الإن�سان وحقوقه. 

وفقكم اهلل ملا فيه خري الب�رضية جمعاء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة امللكية ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 املوجهة اإىل امل�ساركني يف الدورة ال�سابعة

للجمعية العامة للمجموعة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية 

واملحا�سبة

 الرباط، 24 اأبريل 2001 

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإنه ملن دواعي م�رضتنا اأن نتوجه مبنا�سبة اإفتتاح الدورة ال�سابعة للجمعية العامة 

للمجموعة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة، اإىل روؤ�ساء واأع�ساء 

الوفود امل�ساركة يف هذه التظاهرة املتميزة، مرحبني ب�سيوفنا املرموقني ومعربين 

لهم عما نوليه من اأهمية بالغة للرقابة على الأموال العمومية، اإعتبارا للدور الهام 

الذي ت�سطلع به اأجهزتها العليا يف جمالت تر�سيد الإنفاق العمومي وعقلنة 

ركائز  تعزيز  ي�ساعد على  الذي  الأمر  وهو  مرافقه.  وتخليق  العام  ال�ساأن  تدبري 

دولة احلق والقانون، وتو�سيع نطاق الدميقراطية وتعميم مبادىء ال�سفافية وامل�ساءلة 

كاأ�سلوبني  التمركز  وعدم  الالمركزية  دعم  وكذا  العام.  ال�سالح  وخدمة 

حديثني يف الت�سيري الإداري.
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اإننا ونحن نتتبع الأن�سطة التي تقوم بها املجموعة العربية لالأجهزة العليا للرقابة 

املالية واملحا�سبة، ل ي�سعنا اإل اأن نثني على جمهوداتكم احلثيثة واملتوا�سلة، 

العلمية  اللقاءات  خالل  من  العلمي  والبحث  بالتدريب  منها  املتعلقة  خا�سة 

واحللقات التدريبية، التي ما فتئتم تنظمونها دوريا لفائدة عدد كبري من الأطر 

والإقرتاحات  للتو�سيات  الفعال  بالإ�سهام  م�سيدين  الع�سوة،  بالأجهزة  العاملة 

البلدان  املخت�سة يف  اجلهات  اأجل متكني  من  العربية  املجموعة  عن  ال�سادرة 

الرقابية  اأجهزتنا  لإيالء  اإتخاذها،  الواجب  التدابري  على  التعرف  من  العربية 

الوجه  ر�سالتها على  اأداء  من  بها ومتكينها  اجلديرة  ال�سامية  املكانة  العليا 

الأح�سن.

ونود اأن ننوه باملكانة املتميزة التي تتبواأها جمموعتنا العربية التي جتعل منها 

اإحدى اأن�سط املنظمات اجلهوية املتفرعة عن املنظمة الدولية لالأجهزة العليا 

ملراقبة الأموال العمومية منظمة »اإنتو�ساي«. وما اإجتماعكم اليوم بكثافة بعا�سمة 

اململكة املغربية، اإل دليل قاطع على مدى اإهتمام �سائر الدول العربية ال�سقيقة 

اأوا�رض الأخوة وتر�سيخ ثقافة النقا�س والتحاور وتبادل اخلربات والتجارب،  بتدعيم 

وموا�سلة البحث عن اأجنع ال�سبل واأحدث التقنيات لتطوير اأ�ساليب العمل الرقابي 

ومناهجه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

يف  واإتخذ  املراقبة،  ميدان  يف  هامة  خطوات  خطا  قد  املغرب  كان  اإذا 

هذا املجال عدة اإجراءات د�ستورية وقانونية وتنظيمية لتطوير وتفعيل منظومته 
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م�ساعفة  املنعمني  اأ�سالفنا  عر�س  تولينا  منذ  نف�سنا  على  اآلينا  قد  فاإننا  الرقابية، 

اجلهود من اأجل تر�سيخ مبادىء ال�سفافية وحت�سني العمل الإداري من كل الإنحرافات 

والإنزلقات، وتوجيه ت�رضفات امل�سوؤولني توجيها �سحيحا قوامه الأخالق احلميدة 

وامل�ساءلة وخدمة ال�سالح العام.

املالية يف  املراقبة  الذي حققته  التقدم  الإرتياح  يبعث على  واإذا كان مما 

بالدنا من خالل الدور الذي قام به املجل�س الأعلى للح�سابات يف التح�سي�س، واإثارة 

الإنتباه اإىل �رضورة اإحرتام القانون والتقيد بامل�ساطر وال�سوابط، وبخا�سة من خالل 

اإ�سداره لعدد كبري من الأحكام يف جمايل النظر يف ح�سابات املحا�سبني 

العموميني والتاأديب املتعلق بامليزانية وال�سوؤون املالية، فاإننا نحثه على اأن ي�ساعف 

والأعمال  املبادرات  امل�ساهمة يف  اإىل  خا�سا  اإهتماما  يوجه  واأن  من جمهوداته 

املبذولة من اأجل تخليق احلياة العامة وحماربة خمتلف اأنواع التبذير، والرفع من 

مردودية خمتلف املرافق وتقييم امل�ساريع العمومية، خا�سة واأن د�ستور اململكة 

قد اأناط به م�شوؤوليات جديدة تتمثل اأ�شا�شا يف بذل امل�شاعدة للربملان واحلكومة 

د�ستورية  موؤ�س�سة  منه  جاعال  اإخت�سا�ساته،  جمال  يف  تدخل  التي  امليادين  يف 

اآراء  تقدم  اإ�ست�سارية حمايدة  و�سلطة  والتنفيذي،  الت�رضيعي  اجلهازين  عن  م�ستقلة 

وتقومي  قراراتها  اإتخاذ  املعنية يف  اجلهات  بها  ت�ستنري  مو�سوعية  واإقرتاحات 

الإختاللت التي يربزها املجل�س.

وحر�سا على تدعيم �سيا�سة الالمركزية التي تنهجها بالدنا، فقد ن�س د�ستور 

الرقابة  مبمار�سة  اإليها  للح�سابات عهد  اإحداث جمال�س جهوية  اململكة على 

العليا على ح�سابات وت�سيري اجلماعات املحلية والهياآت التابعة لها، حميال على 

القانون حتديد اإخت�سا�سات املجل�س واملجال�س اجلهوية للح�سابات وقواعد تنظيمها 

وطريقة �سريها.
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ويف هذا الإطار، فاإن م�رضوع مدونة املحاكم املالية املعرو�س حاليا على اأنظار 

الربملان ي�سكل نقلة نوعية لنظام الرقابة ببالدنا، وذلك من خالل اإقرتاح مفاهيم 

جديدة �سمن نظرة م�ستقبلية ذات بعد �سمويل لآليات املراقبة من �ساأنها اأن جتعل 

من خمتلف مكونات املنظومة الرقابية الوطنية وحدة متكاملة ومتنا�سقة، 

ومن  للح�سابات،  واملجال�س اجلهوية  املجل�س  مالية متمثلة يف  تتكون من حماكم 

ب�سكل  الهيئات متار�س مهامها  الداخلية. وكل هذه  للتفتي�س واملراقبة  هيئات 

واملراقبة  التفتي�س  هيئات  عمل  وتقييم  تتبع  من  للح�سابات  الأعلى  املجل�س  ميكن 

بو�سفه  اإخت�سا�ساته  خمتلف  ممار�سة  يف  اأعمالها  نتائج  وتوظيف  الداخلية، 

اجلهاز الأعلى للرقابة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

الوطن  العام داخل  ال�ساأن  تدبري  الأ�سا�سية جتاه  اإن�سغالتنا  من منطلق وحدة  اإننا 

امل�ستمرة  التطورات  م�سايرة  اإىل  باأمتنا  الدفع  الأ�سمى هو  العربي وكون هدفنا 

واملتالحقة يف خمتلف امليادين، فاإننا ننوه باإختيار جمعيتكم العامة للموا�سيع 

التقنية الثالثة، التي ت�سكل قاعدة �سلبة للنقا�س واحلوار �سواء تعلق الأمر مبراقبة 

الأداء على قطاع اخلدمات العمومية اأو مبراقبة الهيئات التي ت�ستفيد من الإعانة 

من طرف الدولة، اأو باإ�ستعرا�س جتربة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة 

يف الدول العربية يف جمال التدقيق الآيل.

امليدانية،  من جتاربكم  اإنطالقا  املوا�سيع  لهذه  مناق�ستكم  اأن  من  واثقون  ونحن 

ومن التطورات الراهنة يف جمال املراقبة دوليا واإقليميا، �ستثمر اأفكارا �سديدة 

التطورات احلا�سلة يف  الإطالع على  امل�ساركة من  الأجهزة  و�ستمكن جميع 

هذه املجالت، وبالتايل اإبداء وجهات نظرهم حولها. 
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اإننا ننتظر اأن تتمخ�س حتاليلكم ومناق�ساتكم عن تو�سيات واإقرتاحات من �ساأنها 

تطوير الأ�ساليب املتبعة وو�سع اآليات واإتخاذ مبادرات �ستمكن بلداننا من م�سايرة 

الدول الأكرث تقدما يف جمال تدبري ال�ساأن العام و�سيانة الأموال العمومية.

وفقكم اهلل و�سدد خطاكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة تن�سيب اللجنة االإ�ست�سارية اخلا�سة مبدونة االأحوال 

ال�سخ�سية

فا�س، 27 اأبريل 2001

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد اآلينا على نف�سنا منذ اإعتلينا عر�س اأ�سالفنا املنعمني اأن نوا�سل النهو�س باأو�ساع 

املراأة املغربية يف كل جمالت احلياة الوطنية، واأن نرفع كل اأ�سكال احليف 

الذي تعانيه من منطلق �سفتنا اأمريا للموؤمنني وحاميا حلمى امللة والدين، ملتزمني 

العدل  قيم  برت�سيخ  وعمال  اأباحت.  اأو  وحرمت  اأحلت  ما  الإ�سالم يف  ب�رضيعة 

وامل�ساواة بني الرجل واملراأة م�سداقا لقول جدنا امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم 

»اإمنا الن�ساء �سقائق الرجال يف الأحكام«، واإعتبارا لكون ال�رضيعة الإ�سالمية قائمة 

حري�سون  فاإننا  الإجتماعي،  الإ�سالح  مقا�سد  وحتري  والإعتدال  الو�سطية  على 

على �سمان حقوق الن�ساء والرجال على حد �سواء. غايتنا يف ذلك متا�سك الأ�رضة 

املودة  روح  على  القائمة  الأ�سيلة  املغربية  التقاليد  وتثبيت  اأفرادها  وت�سامن 

والوئام والتكافل الإجتماعي، الذي نحن موؤمتنون على اإ�ستمراره ول �سيما يف نواته 

الأ�سا�سية املتمثلة يف الأ�رضة.
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ويف �سياق هذا التوجه، كان اإ�ستقبالنا ملمثالت عن الهيئات ال�سيا�سية واملنظمات 

واجلمعيات الن�سوية املغربية. كما كان قرارنا باإن�ساء جلنة خا�سة ي�سعدنا اليوم اأن 

نتوىل تن�سيبها مكلفني اإياها بالنظر يف الآليات وامل�ساطر التي ت�سمن تطبيقا 

�سليما ملدونة الأحوال ال�سخ�سية، وكذا الإنكباب على اإعداد م�رضوع مراجعة 

لها.

وقد راعينا يف اإختيار اأع�ساء هذه اللجنة الإ�ست�سارية، اأن تكون ممثلة للجانب 

الن�سوي حري�سني  العن�رض  راعينا فيها ح�سور  العلمي. كما  والق�سائي  الفقهي 

على اأن يكون جميع اأع�سائها يتحلون بالكفاية العالية، وباملو�سوعية واحلياد 

وباخلربة يف املجالت التي ينتمون اإليها. واأ�سندنا رئا�ستها لالأ�ستاذ اإدري�س ال�سحاك 

ملا يتوافر له من موؤهالت �سخ�سية رفيعة ونزاهة فكرية وخربة ق�سائية.

واإننا لعلى يقني من اأنكم ح�رضات الأع�ساء �ستكونون يف م�ستوى امل�سوؤولية التي 

نعهد بها اإليكم لإجنازها، طبقا ملا اأنتم ملزمون به من مراعاة مقا�سد ال�رضيعة 

ووفق  ذلك،  الإ�سالم  لها  اأراد  كما  تكرميها  وجت�سيد  املراأة  واإن�ساف  ال�سمحة 

املغربي.  الإجتماعي  بالواقع  وخربتكم  احلية  عليكم �سمائركم  متليه  ما 

وبذلك �سنكون قد عملنا على حترير املراأة من كل ما يعوق موا�سلة م�ساهمتها 

الفعالة يف بناء املجتمع املغربي املت�سامن، دون تطرف اأوحتجر اأوتنكر لهويتنا 

املغربية الإ�سالمية الثابتة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد حتقق بف�سل النهج املتب�رض والعمل الريادي، لكل من جدنا ووالدنا املنعمني 

من  العديد  مثواهما  اهلل  اأكرم  الثاين  واحل�سن  اخلام�س  حممد  امللكني  جاللة 
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املكا�سب للمراأة املغربية. كان من بينها الإ�سالح الذي اأدخل على مدونة 

الأحوال ال�سخ�سية يف عهد والدنا املنعم طيب اهلل ثراه.

غري اأن عدم التحلي بف�سائل ال�سلوك الإ�سالمي القومي يف املعاملة الأ�رضية، اإىل 

جانب عدم التفعيل الكامل لذلك الإ�سالح، وتزايد وعي املراأة بحقوقها وواجباتها 

بفعل التقدم الذي حققه املغرب واإنخراطها الفاعل يف خمتلف مناحي احلياة 

الوطنية، كل ذلك ميلي علينا ر�سد مقت�سيات املدونة التي حتتاج اإىل تفعيل 

واإ�ستيعاب ما متليه الظروف الإجتماعية املتغرية والق�سايا امل�ستجدة وجعل كل 

ذلك يف مقدمة ما تن�سغل به اللجنة وتقرتح له الأحكام املنا�سبة.

ولن يتاأتى لنا ذلك اإل مبزاوجة خالقة بني الت�سبث بثوابتنا الدينية التي ت�سكل 

جوهر هويتنا، وبني الإن�سجام التام مع روح الع�رض املت�سمة بالطابع الكوين حلقوق 

ال�رضيعة  اأنتم مكلفون به وحتقيقا ملقا�سد  الإجتهاد الذي  اإطار  الإن�سان. ويف 

التوازن  ظل  يف  الأ�رضة  اأع�ساء  بني  امل�سرتكة  امل�سلحة  حتكيم  يف  ال�سمحة 

عليهن  الذي  مثل  »ولهن  تعاىل  لقوله  م�سداقا  والواجبات  احلقوق  بني  املحكم 

باملعروف«.

واإننا لنحث هذه اللجنة املوقرة التي نحيطها بكامل رعايتنا، اأن تتحلى باأعلى 

درجات الوعي مب�سوؤوليتها اجل�سيمة يف احلفاظ على مقا�سد ال�رضيعة الإ�سالمية. 

الإجتماعي،  لواقعنا  العميق  والفهم  املو�سوعية  تلتزم  واأن  ن�سو�سها  وحمكم 

التي  العامة  ال�رضورة وامل�سلحة  تنزل الأحكام منازلها من حيث مراعاة  واأن 

حكمها ال�رضع يف كثري من الق�سايا والأحكام دون اأن تتقيد باإجتهاد �سابق 

كان له ما يربره يف زمانه وبيئته.
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ويف هذا ال�سياق، فاإن اللجنة مطالبة بالإ�سغاء اإىل كل الأطراف املعنية وفتح 

الأبواب اأمامها لالإدلء باأرائها والوقوف على مطالبها باإمعان وتب�رض ورحابة �سدر.

واإننا لننتظر من هذه اللجنة، اأن ت�ستوعب ج�سامة الأمانة امللقاة عليها م�ستح�رضة 

ما لالأ�رضة املغربية من حرمات نحر�س على �سيانتها، �سالكة م�سلك الإعتدال 

ومن  الإ�سالمية  هويته  على  حفاظ  من  لوطننا  جميعا  نن�سده  ما  لبلوغ  والتوافق 

تقدم اإجتماعي وتاأهيل �سامل لكل طاقاته ومكوناته وت�سافر جهود ن�سائه ورجاله 

يف اإطار من الكرامة وامل�ساواة، والإن�ساف من اأجل رفع ما يواجهه من حتديات 

داخلية وخارجية.

وفقكم اهلل ورعاكم و�سدد خطاكم ملا فيه خري هذا البلد الأمني.

وال�سالم  العظيم.  اهلل  �سدق  واملومنون«.  ور�سوله  عملكم  اهلل  ف�سريى  اإعملوا  »وقل 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 احلديث ال�سحفي الذي خ�س به �ساحب اجلاللة

امللك حممد ال�ساد�س جريدة »ال�رصق االأو�سط«

الرباط، 24 يوليوز 2001

 …

�سوؤال :

�ساحب اجلاللة، اإ�سمحوا يل اأن اأ�ساألكم عن كيفية اإدارتكم للدولة كملك، 

هل تتدخلون يف قرارات وعمل الوزارات ون�ساطات احلكومة وهل لكم �سيا�ستكم؟. 

جواب جاللة امللك:  

كل واحد يقوم بالدور الذي هو مناط به. فالأحزاب تقوم بدورها واحلكومة 

اأعمل مع  فاأنا  يقومون بدورهم.  اأقوم بدوري وامل�ست�سارون  واأنا كذلك  تقوم بدورها، 

فريق، اأتعاطى مع املو�سوعات عندما ت�سلني. بالن�سبة لل�سوؤون اخلارجية والدفاع 

والداخلية وال�سوؤون الدينية والعدل، فهذه م�سائل د�ستوريا تعود يل لكن طبعا مع 

تن�سيق حكومي. لأنه ل توجد حكومة داخل الق�رض وحكومة خارج الق�رض. 

فنحن حكومة واحدة وحكومة من�سجمة مع عبد الرحمان اليو�سفي »رئي�س الوزراء 

احلايل« الذي اأحبه كثريا واأحرتمه كثريا. فهو له دوره، وهناك اإن�سجام بيني 

وبني الوزير الأول، وكذلك بيني وبني جميع اأفراد احلكومة. وبع�س النا�س ت�ساأل ما 

هو دور امللك يف املغرب؟ الدور هو ما يتوقعه مني املغاربة يف رعاية �سوؤونهم 

بوا�سع رحمته. فهناك بع�س  اهلل  والدي تغمده  يقوم به  الدور الذي كان  وهو 

امل�ساريع تتطلب الإ�رضاع يف اإجنازها، وهنا اأتدخل، لكن بالتن�سيق مع الوزراء وب�سكل 

مكثف مع الوزارات املعنية.
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مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

طنجة، 30 يوليوز 2001

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

اإن اإحتفالك اليوم بهذا العيد الوطني املجيد، لهو اأكرث من تخليد لذكرى 

للبيعة،  اخلالد  املقد�س  للعهد  جتديد  بالأحرى  لأنه  العر�س.  على  عاهل  تربع 

وللميثاق الد�ستوري املتجدد، اللذين يطوقان ملكك اأمري املوؤمنني، حامي حمى 

امللة والدين، باأمانة �سمان �سيادتك، ووحدتك الوطنية والرتابية، واإ�ستمرار دولتك 

ودوامها، وينيطان به م�سوؤولية قيادتك وو�سع الإختيارات الكربى لالأمة، يف 

اإطار ملكية د�ستورية دميقراطية واإجتماعية.

يزال  لل�سيادة. لأنه ظل ول  اأكرث من رمز  الدوام  لقد كان عر�س املغرب على 

العر�س  �سعبية،  ملكية  العظمى، �سمن  لأمانتها  واعية  م�سوؤولة  وطنية  قيادة 

فيها بال�سعب، وال�سعب بالعر�س. لذلك، فاإن الإحتفاء به ليعد وقفة �سنوية للتاأمل 

والتدبر، ل للت�ساوؤل عمن نحن؟ وماذا نريد؟ فاملغرب دولة عريقة يف ح�سارتها، 

مت�سبثة بهويتها ومقد�ساتها، دائمة الإنفتاح على م�ستجدات ع�رضها، موحدة 

وراء عاهلها، رفيقة للتاريخ، تعرف من اأين اأتت، واإىل اأين ت�سري.
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الوحيد،  للحزب  اجلارف  والإغراء  الإ�ستعمار،  العر�س  فيه  قاوم  الذي  البلد  ونحن 

م�رضوع  من  املغرب  لتمكني  الأجنبية،  النماذج  واإ�ستن�ساخ  املوجه  والإقت�ساد 

اخلالقة  املزاوجة  بتحقيق  املتميز  البلد  منه  جعل  اأ�سيل،  دميقراطي  جمتمعي 

بني الوفاء لتقاليده العريقة وبناء الدولة الع�رضية بقيادة امللك اأمري املوؤمنني. 

ومبوؤ�س�سات دميقراطية يف اإطار منظم ومعقلن، ير�سم لكل فاعل حقوقه وحدود 

م�سوؤولياته، �سمن منظور يعترب اأن الدميقراطية احلقيقية ترتكز على بعد تنموي 

قائم على حرية املبادرة اخلا�سة، املت�سبعة بروح التكافل الإجتماعي.

اأن نفخر بالريادة يف التوفر على هذا امل�رضوع املجتمعي  واإذا كان من حقنا 

الدميقراطي الوا�سح املعامل، الذي حتققت للمغرب بف�سله عدة مكت�سبات، 

فاإن ذلك ل يعني اأننا مل تعرت�سنا عوائق، اأو تعرتي م�سريتنا اأوجه ق�سور وتعرثات، 

ول يعفينا من الت�ساوؤل اأمل يكن باإمكاننا ال�سري ب�رضعة اأكرب ؟ اأويكن اأداوؤنا اأح�سن 

واأجود؟.

لدعوة  منا�سبة  العيد،  هذا  يف  جميعا،  بيننا  واحلوار  املكا�سفة  من  فلنجعل 

املجتمعي،  امل�رضوع  امل�رضقة يف هذا  باجلوانب  لالإعتزاز  ومغربية  مغربي  كل 

م�ستح�رضين موؤهالتنا لتقويتها، وم�ست�سعرين حمدودية اإمكاناتنا وما اإعرتى م�سريتنا 

من �سلبيات، ل لزرع روح ال�سلبية وتعتيم الأفق. بل ل�سحذ العزائم، ور�س ال�سفوف، 

واإ�ستك�ساف احللول واملوارد، لإ�ستكمال بناء هذا امل�رضوع املجتمعي الدميقراطي، 

الذي عاهدناك منذ اإعتالئنا عر�س اأ�سالفنا امليامني، على التفاين من اأجل تر�سيخه 

والعمل الدوؤوب على جت�سيده الأمثل يف جميع املجالت. 
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�سعبي العزيز،

لقد بادرنا خالل ال�سنة املا�سية اإىل تر�سيخ ما حتقق لبالدنا من مكت�سبات يف جمال 

الدميقراطية ال�سيا�سية معتزمني موا�سلة هذا النهج يف تعزيز احلريات العامة، 

وحقوق الإن�سان وف�سل ال�سلط واإ�ستقاللها وتوازنها. وكذا توطيد املوؤ�س�سات التمثيلية، 

والالمركزية واجلهوية.

ويف �سياق اإنتهاء اإنتداب املوؤ�س�سات املنتخبة، الوطنية واملحلية، فاإننا نوؤكد اأن من 

متطلبات توطيد ما تنعم به بالدنا من اإ�ستقرار �سيا�سي واإ�ستمرارية موؤ�س�سية، والإرتقاء 

مب�ستوى الن�سج الذي بلغه بناء ال�رضح الدميقراطي الوطني، اإجراء الإنتخابات 

يف اأوانها الد�ستوري والقانوين العادي. وعندما نقول باإجراء الإنتخابات يف اأوانها 

العادي، فاإننا ل نعني بذلك عملية الت�سويت فقط، بل نعني كل مراحل امل�سل�سل 

الإنتخابي التي يجب اأن تتم يف اإبانها، ويف مقدمتها احلملة الإنتخابية التي يتعني 

اأن تنطلق يف مواعدها القانونية.

وب�سفتنا �سامنا للم�سالح العليا للوطن واملواطنني، فاإننا ننبه اإىل �رضورة عدم 

اخللط  عدم  وجوب  نوؤكد  كما  �سيقة.  اإنتخابوية  حملة  يف  بالبالد  الزج 

الإنتخابوية  واحلملة  املحدد،  القانوين  موعدها  لها  التي  الإنتخابية  احلملة  بني 

ال�سيا�سوية، التي ت�سيع البلبلة وت�سمم الأجواء ال�سيا�سية، وت�رضف النا�س عن امل�ساكل 

احلقيقية للبالد، �ساغلة اإياهم مبزايدات وم�ساكل جانبية، بحيث اأن جزءا كبريا 

من م�ساكل املغرب احلالية اإمنا جنم عن هذه الفتنة الإنتخابية.

الإنتخابات  عن  تف�سلنا  التي  الفرتة  من  اأن جتعل  ال�سيا�سية  بالطبقة  لنهيب  واإننا 

واقعية  برامج ملمو�سة،  اإعداد  وتناف�س �رضيف يف  قوية،  تعبئة وطنية  حلظات 
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قابلة لالإجناز ومرتكزة حول نواة �سلبة لالأ�سبقيات الأوىل بدل جعل كل �سيء اأولويا.

برامج تركز بالأ�سا�س على كيفية خلق الرثوة واإيجاد املوارد الكفيلة بتج�سيد 

م�رضوعنا املجتمعي، بدل الطروحات املغلوطة الداعية اإىل توزيع تلك الرثوة 

قبل اإيجادها، م�سددين على وجوب م�ساعفة اجلهود من اأجل تفعيل الإ�سالحات 

الهيكلية العميقة التي تت�سامى على املنظور ال�سيا�سوي الظريف ال�سيق.

وبنف�س احلر�س ننبه اإىل اأن الإنتخابات واأمناط الإقرتاع لي�شت غاية يف حد ذاتها، 

واإمنا هي و�سيلة دميقراطية لإفراز نخبة من رجالت الدولة، واأغلبية من�سجمة، 

نابعة من اإنتخابات تناف�سية نزيهة، معربة بكل �سدق و�سفافية عن خيارات الناخبني 

والراأي العام، ومالئمة لواقع م�سهدنا ال�سيا�سي واحلزبي.

واإننا لننبه كذلك اإىل اأنه اإذا كان يجب على احلكومة وال�سلطات العمومية 

حتمل م�سوؤوليتها الكاملة يف اإقرتاح واإتخاذ كل التدابري الت�رضيعية والتنظيمية 

الكفيلة باإلزام اجلهاز الإداري باإحرتام قد�سية الإقرتاع، حتت املراقبة اليقظة 

والفعالة وامل�ستقلة للق�ساء مبختلف اأ�سنافه ودرجاته، فاإنه يتعني على الفاعلني 

يف امل�سل�سل الإنتخابي، من اأفراد وهيئات حزبية اأونقابية اأومهنية، التحلي بف�سائل 

ال�سلوك املواطن، لأنه ل تنق�سنا الت�رضيعات الدميقراطية بقدر ما ينق�سنا الت�سبع 

بالدميقراطية والإلتزام بها ثقافة و�سلوكا.

واإميانا من جاللتنا بف�سائل الدميقراطية املحلية، فقد �سهرنا على متتني دمقرطة 

مدونة اجلماعات املحلية وع�رضنتها وعقلنتها. لتتحول جماعاتنا املحلية اإىل 

هذا  يف  ق�سوى  عناية  مولني  والإجتماعية،  الإقت�سادية  للتنمية  قوية  رافعة 

املجال للجهة واجلهوية، التي نعتربها خيارا اإ�سرتاتيجيا، ولي�س جمرد بناء اإداري. 

الإقت�سادية  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سي  اأنها �رضح دميقراطي  اإليها على  وننظر 
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والإجتماعية، واإنبثاق اإدارة لممركزة للقرب، م�سرية من قبل نخب جهوية. وكذا 

تفتق اخل�سو�سيات الثقافية، التي ي�سكل تنوعها م�سدر غنى لالأمة املغربية.

واإميانا من جاللتنا باأن الدميقراطية لي�ست جمرد جت�سيد للم�ساواة يف ظل دولة 

يتمثل يف  ثقايف  اأي�سا من عمق  لها  بد  واإمنا ل  املوحدة،  الوطنية  والقانون  احلق 

اإحرتام تنوع اخل�سو�سيات الثقافية اجلهوية، واإعطائها الف�ساء املالئم لالإ�ستمرار 

والإبداع والتنوع الذي ين�سج الوحدة الوطنية املتنا�سقة، فاإننا نعترب عيد العر�س 

يحثنا  والذي  بحا�رضنا،  ما�سينا  و�سلة  �سعبنا،  وحدة  يج�سد  الذي  املجيد، 

العزيز،  �سعبي  ملكا�سفتك  منا�سبة  خري  لأمتنا  اأف�سل  غد  التفكري يف  على 

بالتنوع  الوطنية املتميزة  الهوية  األ وهي ق�سية  مب�ساألة حيوية تهمنا جميعا، 

والتعددية، مثلما هي متميزة بالإلتحام والوحدة والتفرد عرب التاريخ.

و�سحراوية  وعربية،  اأمازيغية  متنوعة،  روافد  على  بنيت  فالإنها  التعددية،  اأما 

اإفريقية واأندل�سية، �ساهمت كلها وباإنفتاح وتفاعل مع ثقافات وح�سارات متنوعة 

يف �سقل هويتنا واإغنائها. واأما الإلتحام فقد حتقق لها بف�سل الأخوة يف العقيدة 

من جت�سيد  وقد متكنت هويتنا  لأمتنا.  الوثقى  العروة  �سكلت  التي  الإ�سالمية 

اأقلية.  اأو  اأغلبية  تعرف  مل  موحدة  اأمة  �سمن  والتمازج  والإندماج  الوحدة 

نظامنا  دميومة  بف�سل  وذلك  بثوابتها.  الت�سبث  جميعا  يتقا�سمون  مواطنيها  لأن 

امللكي منذ ثالثة ع�رض قرنا، الذي اأوىل هويتنا يف وحدتها وتنوعها، رعاية 

م�ستمرة، جعلتها تنفرد عرب تطور تاريخنا الوطني بخ�سو�سيات ل نظري لها.

ولقد حر�س والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين، اأكرم اهلل مثواه، على اأن 

 1994 غ�ست   20 يوم  لالأمة  املوجه  العزيز، يف خطابه  �سعبي  معك،  يتقا�سم 

مبنا�سبة تخليد ذكرى ثورة امللك وال�سعب، نظرته الثاقبة مل�ساألة اللغة والهوية 
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املغربية حيث قال ر�سوان اهلل عليه: » فتاريخنا تاريخ �سنعناه باأنف�سنا لأننا �سعب 

تاريخي. فتاريخنا مل يكن اأ�سا�سه ركنا واحدا بل اأركانا متعددة. وتلك الأركان 

واأ�سالة.«،  عبقرية  و�ساحبة  متنوعة  كانت  لأنها  و�سليمة  وطيدة  كانت 

م�سددا قد�س اهلل روحه، على اأنه: » يجب ونحن نفكر يف التعليم وبرامج التعليم 

اللغة الأم  �ساركت  اأن تلك اللهجات قد  اأن ندخل تعليم اللهجات علما منا 

األ وهي لغة ال�ساد ولغة كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل ولغة القراآن الكرمي يف 

فعل تاريخنا واأجمادنا.«. ومنذ ذلك احلني بذلت جهود وطنية هامة وتعاقبت 

جلان لالإ�سالح توجت مب�سادقتنا على امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، الذي 

اأجمعت عليه مكونات الأمة، من �سيا�سية ونقابية واإقت�سادية وعلمية وجمعوية، 

يف اإطار اللجنة اخلا�سة بالرتبية والتكوين .

ولقد ر�سم هذا امليثاق الإطار العام ل�سيا�سة لغوية وا�سحة تقوم على جعل اللغة 

العربية، باإعتبارها اللغة الر�سمية لبالدنا ولغة القراآن الكرمي، اللغة الأ�سا�س للتدري�س 

يف جميع الأ�سالك التعليمية، وعلى الرفع من القدرة على التحكم اجليد يف 

اإ�ستعمال اللغات الأجنبية، وعلى اإدراج الأمازيغية لأول مرة بالن�سبة لتاريخ بالدنا 

يف املنظومة الرتبوية الوطنية.

ويف الوقت الذي نقوم فيه باإ�سالحات حا�سمة يف عدة ميادين حيوية كربى، 

م�سلحني يف ذلك باإرادة �سلبة، واثقني يف حكمة و�سجاعة �سعبنا، م�سمولني بالعناية 

الربانية التي تبارك كل املقا�سد النبيلة امل�ستلهمة من الف�سيلة وحر�سا منا 

على تقوية دعائم هويتنا العريقة، واإعتبارا منا ل�رضورة اإعطاء دفعة جديدة 

لثقافتنا الأمازيغية، التي ت�سكل ثروة وطنية، لتمكينها من و�سائل املحافظة عليها 

والنهو�س بها وتنميتها، فقد قررنا اأن نحدث، بجانب جاللتنا ال�رضيفة، ويف ظل 

رعايتنا ال�سامية، معهدا ملكيا للثقافة الأمازيغية، ن�سع على عاتقه عالوة على 
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النهو�س بالثقافة الأمازيغية، الإ�سطالع بجانب القطاعات الوزارية املعنية مبهام 

�سياغة واإعداد ومتابعة عملية اإدماج الأمازيغية يف نظام التعليم.

ال�رضيف  اإعداد الظهري  �سن�سهر على  التي  املوؤ�س�سة  �سنعهد لهذه  اأننا  كما 

املحدث لها وتن�سيبها قريبا، بالقيام مبهام اإقرتاح ال�سيا�سات املالئمة التي من �ساأنها 

تعزيز مكانة الأمازيغية يف الف�ساء الإجتماعي والثقايف والإعالمي الوطني، ويف 

ال�ساأن املحلي واجلهوي، جم�سدين بذلك البعد الثقايف للمفهوم اجلديد لل�سلطة، 

الذي نحر�س على اإر�سائه وتفعيله باإ�ستمرار، حتى تتمكن كل جهات اململكة 

من تدبري �سوؤونها يف اإطار الدميقراطية املحلية التي نحن على تر�سيخها عاملون، 

ويف نطاق وحدة الأمة التي نحن عليها موؤمتنون.

�سعبي العزيز،

اأن اأكدنا، مبنا�سبة اإفتتاح الدورة الربملانية الأخرية على اإعادة  لقد �سبق لنا 

باإعتبارها  ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  وتعزيز  النبيل،  واحلزبي  ال�سيا�سي  للعمل  الإعتبار 

بها  اأناط  هيئات  الأحزاب  هذه  وبو�شف  للدميقراطية.  احلقيقية  املدر�شة 

الد�ستور تاأطري ومتثيل املواطنني، فاإننا على غرار توفر اجلماعات املحلية والغرف 

املهنية والنقابات على ت�رضيعات خا�سة بها ت�سبط ممار�ستها لهذه املهمة 

الد�ستورية، اأ�سدرنا توجيهاتنا ال�سامية حلكومتنا لو�سع ت�رضيع خا�س بالأحزاب 

ال�سيا�سية مييزها عن اجلمعيات. الهدف منه العقلنة والدمقرطة واإ�سفاء ال�سفافية 

على ت�سكيلها وت�سيريها ومتويلها، وتفادي حتول منع الد�ستور للحزب الوحيد اإىل 

وجود اأحزاب وحيدة يف الواقع، اأو الوقوع يف خطاأ قيا�س املجتمع الدميقراطي 

بعدد اأحزابه املتفرقة ال�سعيفة، املعربة عن مطامح �سيقة فئوية �سخ�سية، بدل 

اأن يقا�س بالنوعية اجليدة لأحزابه، ومبدى قدرتها الوطنية على التاأطري امليداين 

للمواطنني والتعبري عن تطلعاتهم.
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اأما حقوق الإن�سان فقد حر�سنا على تو�سيع ف�ساءاتها، باإتخاذ عدد من املبادرات 

والتدابري. نذكر منها على وجه اخل�سو�س، م�رضوع مراجعة مدونة احلريات 

العامة، التي ندعو احلكومة والربملان اإىل الإ�رضاع باإقرارها، والإنكباب على 

اإحداث جهاز خا�س ي�سهر على التطبيق ال�سليم لقانون واأخالقيات املهنة النبيلة 

لالإعالم والإت�سال، يف حر�س تام على حرياتهما وتعدديتهما. وعلى التوازن بني 

احلريات الفردية واجلماعية، وبينها وبني احلفاظ على النظام العام الذي يعد 

خري �سمان ملمار�سة هذه احلريات.

اأو  باإحداث  ممار�ستها  و�سمان  احلريات  ف�ساء  تو�سيع  اأجل  من  الدوؤوب  عملنا  واإن 

بتجديد املوؤ�س�سات التي ننيط بها هذه املهمة، مثل املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

واجلهاز املكلف بتنمية التوا�سل بني الإدارة واملواطن، اللذين �سنتوىل تن�سيبهما 

قريبا، واملراجعة املتقدمة لقانون امل�سطرة اجلنائية، ل يوازيه اإل ت�سديدنا على اأن 

يكون اإ�ستكمال بناء الدولة الدميقراطية الع�رضية قائمة على احلريات العامة 

وحقوق الإن�سان. م�ستهدفا بناء الدولة القوية القادرة على فر�س اإحرتام القانون من 

قبل اجلميع، ومنع الإ�ستفراد بالراأي باإ�سم املمار�سة الدميقراطية.

القانون  م�رضوع  و�سع  على  �سهرنا  فقد  القانون،  اأمام  املغاربة  مل�ساواة  وتكري�سا 

رفع  م�سطرة  بتفعيل  قانون خا�س  م�رضوع  واإعداد  العليا،  للمحكمة  التنظيمي 

احل�سانة الربملانية. ف�سال عن ت�رضيع اإ�سالح الق�ساء الذي يظل �رضطا �رضوريا 

ل�سيادة القانون وحمفزا قويا على الإ�ستثمار، مبا ي�سيعه تر�سيخ نزاهته من ثقة واإ�ستقرار.

ولأن ممار�سة ال�ساأن العام ل تقت�رض على املنتخبني، بل ت�سمل اجلهاز الإداري الذي 

يجب اأن يكون يف خدمة املواطن والتنمية، فاإننا نلح على �رضورة اإجراء اإ�سالح 

اإداري عميق، وفق منهجية متدرجة، متاأنية ومتوا�سلة، تتوخى تب�سيط امل�ساطر، 

وجعلها �سفافة، �رضيعة، جمدية، وحمفزة على الإ�ستثمار.
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و�سعيا وراء احلفاظ على ثقافة املرفق العام واأخالقياته، من قبل نخبة اإدارية مت�سبعة 

بقيم الكفاية والنزاهة والإ�ستحقاق والتفاين يف خدمة ال�ساأن العام ويف ماأمن من 

كل اأ�سكال ال�سغوطات و�سبكات املح�سوبية واملن�سوبية، والإرت�ساء واإ�ستغالل النفوذ، 

فلن نقبل اإ�ستغالل اأي مركز �سيا�سي اأوموقع اإداري من اأجل احل�سول على م�سلحة 

اأن تكون �سارمة يف هذا  العمومية  ال�سلطات  من  منتظرين  فئوية،  اأو  �سخ�سية 

املجال، واأن تلجاأ عالوة على ما تتوفر عليه من و�سائل للمراقبة الإدارية والق�سائية 

اإىل اإعتماد اأدوات واأجهزة جديدة لتقومي ال�سيا�سات العمومية، ف�سال عن اإ�رضاك 

القطاع اخلا�س واملجتمع املدين واملنتخبني يف اإعداد امل�ساريع وتنفيذها.

تلك، �سعبي العزيز، اأمانة عر�سك وم�سوؤولية اجلال�س عليه، كقائد راع مل�رضوعك 

احلداثي الدميقراطي، ويف لهويتك، �سامن ملا يتطلبه الع�رض من وجود حكم 

قوي ي�سمن اإ�ستمرار الدولة، وي�سون احلقوق واحلريات، ويبلور تطلعاتك، واإختياراتك 

يف  كامل  اأركانه،  يف  عتيد  املوؤ�س�ساتي،  �رضحك  هو  وكذلك  الكربى. 

روحه، قابل للتح�سني والتجديد يف هند�سته، على �سوء النتائج امل�ستخل�سة من �سري 

موؤ�س�ساته، واحلاجة لع�رضنة هياكله وعقلنتها، ويف اأفق احلل النهائي لق�سيتنا 

الوطنية.

اإىل  بادرنا  فقد  ترابها،  ووحدة  اململكة  �سيادة  على  اإئتماننا  منطلق  ومن 

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ومقرتحات  وم�ساعي  الأمن  لقرارات جمل�س  الإ�ستجابة 

وممثله ال�سخ�سي، ومبا�رضة حوار جاد معهما لإيجاد حل �سيا�سي للنزاع املفتعل 

واأمنت  والدميقراطية  اجلهوية  معاين  اأرحب  نطاق  يف  �سحرائنا،  مغربية  حول 

وال�سيادة والوحدة الوطنية والرتابية للمغرب. موؤمنني بعدالة  ثوابت الإجماع 

ق�سيتنا جاعلني تنمية الأقاليم اجلنوبية يف مقدمة اإهتماماتنا، م�سدرين تعليماتنا 

الكرمي  العي�س  بتاأمني  الكفيلة  التدابري  اإتخاذ كل  ق�سد  ال�سامية حلكومتنا 
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جلميع رعايانا الأوفياء يف اأقاليمنا اجلنوبية، �سواء منهم املرابطون بها اأو العائدون 

اإىل ح�سن الوطن الغفور الرحيم.

وبنف�س احلزم والعزم نه�سنا بالأمانة امللقاة على عاتقنا بو�سفنا اأمريا للموؤمنني، 

وحاميا حلمى امللة والدين، فجددنا لبيوت اهلل اأداء وظيفتها يف حماربة الأمية 

الدينية والفكرية. كما اأعدنا هيكلة املجل�س الأعلى واملجال�س اجلهوية للعلماء 

للنهو�س بدورها كامال يف جمال العبادات واملعامالت، بعيدا عن اأي حتجر اأو 

تطرف. حري�سني على اأن جنعل من املقا�سد العليا ل�رضيعتنا الإ�سالمية ال�سمحة، ومن 

قيامها على الإجتهاد والإن�ساف ومن الإن�سجام مع الإتفاقيات الدولية امل�سادق 

عليها من قبل اململكة، اأ�سا�س النهو�س بو�سعية املراأة من خالل تن�سيبنا للجنة 

اإ�ست�سارية خا�سة مبراجعة مدونة الأحوال ال�سخ�سية، اإ�ستجابة منا مللتم�س كافة 

اجلمعيات الن�سوية املغربية.

�سعبي العزيز،

اأخذ  عندما  بالريادة  اإت�سم  قد  الإقت�سادي  �سقه  يف  املجتمعي  م�رضوعنا  اإن 

اأكرب لول ما تطلب  اإزدهارا  لنا  اأن يحقق  باإمكانه  ال�سوق، وقد كان  باإقت�ساد 

عوائق  من  م�سريته  اإعرت�س  وما  واإقناع،  ومكابدة  �سرب  من  اأ�س�سه  على  التوافق 

على  املغربية  املقاولة  بت�سجيع  اإزاحتها  معركة  قدنا  وذاتية،  مو�سوعية 

املبادرة،  لروح  املناق�سة  والإنتظارية،  الريعية  النزعة  مع  النهائية  القطيعة 

واإن�ساء  الإ�ستثمار، بتح�سني مناخه  العامة يف خدمة  ال�سلطات  وبالعمل على جعل 

�سبابيك جهوية موحدة، وخف�س تكلفة الإنتاج الطاقية واجلبائية، مولني عناية 

خا�سة للمقاولت ال�سغرى واملتو�سطة، التي زودناها مبيثاق من �ساأنه تفعيل دورها 

كقطب رحى لك�سب معركة ت�سغيل ال�سباب، ومتكينها من تدبري ع�رضي 

مللفاتها الإ�ستثمارية بتمويل م�سمون. 
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وحر�سا منا على جعل �سندوق احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية 

رافعة قوية لالإ�ستثمار املنتج، واأداة فعالة لتنمية الرثوة الإقت�سادية الوطنية، فقد 

قررنا اأن نخول هذا ال�سندوق نظام وكالة وطنية، كما قررنا اأن نر�سد لهذه 

الوكالة ق�سطا مهما من عائدات خو�س�سة وفتح راأ�سمال املوؤ�س�سات العمومية، التي 

ت�سكل ملكا لالأمة، لتنمية هذا الر�سيد الإقت�سادي الوطني، وح�سن اإ�ستثماره 

خللق مزيد من الرثوات، بدل �رضفه يف الإ�ستهالك. ويف هذا ال�سياق كان حر�سنا 

اإرتفاع  املتمثلة يف  الإ�ستثمار  الثاين لأهم معيقات  احل�سن  على ت�سدي �سندوق 

كلفة الأرا�سي واإنعدام اأوقلة الأماكن املجهزة، وذلك بتهييء مناطق وحمالت 

�سناعية و�سياحية وجتارية، وتفويتها للم�ستثمرين باأثمنة منا�سبة، ومتويل م�ساريع حتفيزية 

لالإ�ستثمار اخلا�س، واإنعا�س قطاعات البناء، ودعم ال�سكن الإجتماعي، والطرق ال�سيارة، 

واملن�ساآت العامة، وموؤ�س�سات ال�سلفات ال�سغرى، وتكنولوجيات الإت�سال والإعالم.

اأثمان البرتول  باإرتفاع  واإذا كان تزامن اجلفاف مع ظرفية دولية �سعبة، مت�سمة 

وتقلبات اأ�سعار العملة ال�سعبة، قد حال دون حتقيق كل النتائج املتوخاة من الإقالع 

لالإقت�ساد  الواعدة  القطاعات  م�سجعة يف  نتائج  قد حققنا  فاإننا  الإقت�سادي، 

اجلديد لتكنولوجيات الإعالم والإت�سال، وكذلك ال�سناعة التقليدية وال�سيد 

البحري والت�سدير وال�سياحة. وقد اأولينا عناية خا�سة لك�سب رهان جعل قطاع 

ال�سياحة قاطرة قوية للتنمية، ملا يدره من فر�س �سغل وعملة �سعبة، وما يتيحه 

من اإنفتاح على احلداثة، باإعتباره ن�ساطا اإقت�ساديا وثقافة وفنا للتوا�سل مع الغري. 

كما عملنا على تو�سيح الروؤية الإ�سرتاتيجية يف املجال ال�سياحي بالإتفاق الإطار 

املوقع بني احلكومة واملنع�سني ال�سياحيني، الذي يهدف اإىل اإ�ستقبال ما ل يقل عن 

ع�رضة ماليني �سائح �سنويا يف نهاية العقد احلايل، مهيبني بجميع الفاعلني يف هذا 

القطاع احليوي مل�ساعفة اجلهود من اأجل رفع هذا التحدي، داعني احلكومة 

والربملان اإىل تعزيز الإرتفاع املهم امل�سجل يف عدد ال�سياح واملداخيل والإ�ستثمارات 
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على  �سهرنا  التي  والتنظيمية  الت�رضيعية  الن�سو�س  باإقرار  بالتعجيل  ال�سياحية 

تاأطريها لقطاع ال�سياحة، والهادفة اإىل اإيجاد نظام �سفاف وعادل للت�سنيف 

واجلودة واملراقبة احلازمة، واإعادة هيكلة وتفعيل املكتب املغربي لل�سياحة. 

وهذا مبوازاة مع تنويع املنتوج ال�سياحي والتاأهيل الكمي والكيفي للموارد الب�رضية 

ال�سياحية، واإعتماد املنظور اجلهوي الت�ساركي يف تدبري هذا القطاع احليوي.

الروؤية  تو�سيح  يكالن  ل  وعزم  بحزم  توا�سل  اأن  لنوؤكد على حكومتنا  واإننا 

الإقت�سادية للم�ستثمرين من خالل جمموعة من التدابري والربامج امللمو�سة، التي من 

�ساأنها التحفيز على الإ�ستثمار املنتج املدر لفر�س ال�سغل، وامل�ساريع املحددة والقابلة 

لالإجناز.

على  الثانية  لل�سنة  اجلفاف  اآثار  مكافحة  برنامج  تنفيذ  موا�سلة  مع  ومبوازاة 

التوايل، من خالل م�ساريع ملمو�سة للتنمية القروية املندجمة، تتعامل مع هذه الآفة 

كظاهرة بنيوية، فقد وا�سلنا اأي�سا اإجناز برنامج التجهيزات الفالحية الكربى، 

املتمثلة يف بناء ال�سدود وري الأرا�سي. كما اأعلنا، خالل تروؤ�سنا للمجل�س الأعلى 

مع  والتكيف  مكت�سباتنا  حت�سني  ت�ستهدف  التي  اجلديدة  �سيا�ستنا  عن  للماء، 

�سيا�ستنا  اإكراهات املحيط الطبيعي، جاعلني ثالثية الأر�س والإن�سان واملاء قوام 

وبخا�سة �سغارهم  الفالحني،  بها  نحيط  التي  اخلا�سة  العناية  وغاية  الفالحية، 

الذين حر�سنا على اإعفائهم من ق�سط كبري من الديون املرتتبة عليهم، واإعادة 

جدولة اأداء الق�سط املتبقى على املدى البعيد.

والنظر   ، تعو�س  ل  ثمينة  املاء كمادة  مع  التعامل  اإىل  لندعو جمددا  واإننا 

لالأر�س ال�ساحلة للزراعة كرثوة اإن مل تنق�س م�ساحتها فاإنها لن تزيد، واإىل الإن�سان 

كو�سيلة وغاية للتنمية القروية املبنية على تكوينه وحت�سني ظروف عي�سه وفك 

عزلته.
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�سعبي العزيز،

اإن النجاح الذي عرفته عملية فتح راأ�س مال اإت�سالت املغرب والتقدم الذي حققه 

هذا القطاع يحفزنا على اإ�ستلهام جتربته من اأجل و�سع روؤية اإ�سرتاتيجية تتوخى 

اإ�سالح املقاولت العمومية، ومتكينها من هياكل قانونية ومالية ع�رضية ومالئمة 

ملهامها، وتعزيز تناف�سيتها الداخلية واخلارجية، وفتح راأ�سمالها للقطاع اخلا�س 

الوطني والأجنبي، بطريقة متكنها من الإ�ستمرار يف تنمية الإقت�ساد الوطني، 

وبناء حتالفات اإ�سرتاتيجية حتى تكون مبثابة رمح عوملة الإقت�ساد املغربي.

بيد اأن الإنفتاح على راأ�س املال اخلا�س وطنيا كان اأو اأجنبيا، ل يعني باأي �سكل 

من الأ�سكال، التخلي عن مهمة املرفق العام املالزمة للمقاولت العمومية. بل يجب 

وت�سهيل مراقبتها،  وتقوية تدخالتها،  الأ�سمى هو حت�سني تدبريها،  اأن يكون هدفه 

وتناف�سيتها، خدمة  اإنتاجيتها  الالزمة للرفع من  ومتكينها من املوارد اجلديدة 

للم�سلحة العامة.

اإمتياز  ومنح  العمومية،  املقاولت  راأ�سمال  وفتح  اخلو�س�سة  عمليات  واإذا كانت 

من  ننتظر  فاإننا  اإ�ستثنائية،  مداخيل  من  الدولة  خزينة  مكنت  قد  اإ�ستغاللها 

حكومتنا اإ�ستثمارها كما هو ال�ساأن بالن�سبة ل�سندوق احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية خللق مزيد من الرثوات، بو�سع م�ساريع منتقاة بدقة، م�سددين على 

موا�سلة تر�سيد الإنفاق العام، وحماربة كل اأنواع التبذير واحلفاظ على التوازنات 

الإقت�سادية واملالية، املح�سل عليها بعد �سنوات من الت�سحيات، داعني القطاع 

البنكي اإىل تعزيز جهود حتديثه، وحفزه على الإ�ستثمار وتطهري بع�س موؤ�س�ساته 

التي تواجه بع�س امل�ساكل، لينه�س بدوره كامال كرافعة لالإقالع الإقت�سادي.
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ويقينا منا باأنه مهما كانت ال�رشوط املادية واملالية اأ�شا�شية حلفز الإ�شتثمار، فاإنها 

تظل رهينة بتوفر املناخ الإجتماعي ال�سليم، وعالقات ال�سغل التعاونية والت�ساركية، 

اإجتماعية  ثقافة  تبني  اإىل  العمومية  وال�سلطات  واملقاولت  النقابات  فاإننا ندعو 

القوة،  قانون  حمل  القانون  قوة  واإحالل  الدائم،  واحلوار  املواطنة  تعتمد  جديدة 

والتناف�سية،  ال�سغل والإ�ستثمار، لك�سب رهانات العوملة  وتركز على �سمان فر�س 

جمددين دعوة حكومتنا اإىل الإ�رضاع بو�سع الن�س املتعلق باملجل�س الإقت�سادي 

والإجتماعي.

وبدل اإختزال هذا املناخ الإجتماعي املحفز على الإ�ستثمار والت�سغيل يف جمرد اإقرار 

م�رضوع مدونة ال�سغل، التي يتعني ح�سم اأمرها، فاإننا ندعو لإقرار عقد اإجتماعي 

جديد ومتكامل، قوامه اإخراج مدونة ال�سغل اإىل حيز التطبيق واإعداد م�رضوع 

القانون التنظيمي املتعلق ب�رشوط ممار�شة حق الإ�رشاب، واإخراج التغطية ال�شحية 

الإجتماعية  لالأعمال  موؤ�س�سات  اإن�ساء  على  والت�سجيع  الوجود،  حيز  اإىل  الإجبارية 

لالأجراء واملوظفني، وحل النزاعات الإجتماعية احلادة، واإ�سالح الأجهزة الإدارية 

والق�شائية املكلفة بحل نزاعات ال�شغل، واإنخراط رجال ال�شلطة يف حل املنازعات 

الإجتماعية، طبقا للمفهوم اجلديد لل�سلطة، وتطهري و�سعية ال�سندوق الوطني 

الأ�سا�سية،  الإجتماعية  الت�رضيعات  واإحرتام  والتعا�سديات،  الإجتماعي  لل�سمان 

واإبتكار اأ�ساليب جديدة لت�سغيل ال�سباب، واإعادة التاأهيل لولوج �سوق العمل. وكل 

ذلك �سمن منظور �سمويل ملكافحة كل مظاهر العجز الإجتماعي، من بطالة 

وفقر واأمية واإق�ساء، ل بوازع ديني واأخالقي فح�سب، واإمنا اأي�سا يف اإطار �سيا�سات 

عمومية ت�ستهدف التنمية الب�رضية وخلق الرثوة الوطنية وك�سب رهان جمتمع 

املعرفة والإت�سال، الذي ل يقا�س فقط بالتجهيزات والآليات، بل كذلك مبقدار 

تنمية راأ�س املال الب�رضي وتاأهيله.
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ومن هنا كانت بداية تفعيلنا للميثاق الوطني للرتبية والتكوين بجعله اأولوية 

وطنية طيلة الع�رضية احلالية، معتزمني بلوغ مقا�سده النبيلة التي ت�سمو فوق 

كل اإعتبار.

واإذا كانت عدة اأورا�س قد اإنطلقت يف هذا املجال، فاإن اإ�سالح نظام الرتبية 

يقبل  اإذ هو كل متما�سك ل  نف�س وجراأة اأكرث،  اإىل  والتكوين يظل يف حاجة 

واإمنا  فقط،  بالكم  ل  الإلتزام  يتطلب  كما  النتقائي.  اأوالتطبيق  التجزئة 

الت�سجيل  تعميم  يف  املتمثلة  الأ�سا�سية  حمطاته  يف  وبخا�سة  اأي�سا،  بالكيف 

النظام  اإ�سالح هذا  والإ�سالح اجلامعي، مع خ�سوع  الأويل  والتعليم  املدر�سي 

للتقومي املتجرد وامل�ستمر، منتظرين من حكومتنا اأن تر�سد يف ميزانية الدولة 

الوجود  حيز  اإىل  تخرج  واأن  امليثاق،  مقت�سيات  بتطبيق  الكفيلة  الإعتمادات 

اخلا�س  والقطاع  املحلية  اجلماعات  بجعل  القمينة  واجلبائية  القانونية  الن�سو�س 

ينه�سان بدورهما الكامل ك�رضيكني فاعلني وجادين، ملتزمني بتحقيق الأهداف 

النبيلة لالإ�سالح.

ومن منطلق العطف اخلا�س الذي نكنه لأ�رضة الرتبية والتكوين، وحتفيزا لها 

على تفعيل هذا الإ�سالح الأ�سا�سي الذي يتوقف على تعبئتها، فقد �سهرنا على 

لالأعمال  ال�ساد�س  ملوؤ�س�سة حممد  املايل  الغالف  وتخ�سي�س  القانوين  الإطار  و�سع 

الإجتماعية لرجال الرتبية والتكوين التي �سنتوىل تن�سيب اأجهزتها امل�سرية يف 

القريب العاجل.

واإننا لندعو كل الفاعلني، من �سلطات عمومية وجماعات حملية وقطاع خا�س 

وجمتمع مدين، اأن ي�ساعفوا جهودهم لإجناح م�رضوع املدر�سة املغربية اجلديدة 

الذي يتوقف عليه تكوين مواطن ويف لهويته، موؤهل لرفع حتديات ع�رضه.
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�سعبي العزيز،

اإنه بقدر ما كان اإن�سغالنا برت�سيخ امل�رضوع املجتمعي على امل�ستوى الوطني، مل 

يفتاأ اإن�سغالنا اأي�سا متوا�سال لإ�ستثمار اإ�سعاعه الدميقراطي، من اأجل توطيد ال�سمعة 

الدولية للمغرب، كقطب جهوي ودويل فاعل، و�رضيك م�سموع الكلمة لدى 

الدول العظمى، ون�سري للق�سايا العادلة للدول النامية، ومركز اإ�سعاع واإ�ستقرار، 

حري�سني على اأن تظل ديبلوما�سيتنا متفاعلة مع التحولت املت�سارعة التي تطبع 

العالقات الدولية، فاعلة �سمن املنظمات الأممية، وعاملة على حتقيق اأهدافها 

النبيلة يف اإقامة نظام عاملي عادل ومت�سامن ي�سوده ال�سلم والوفاق.

وموقع  دويل،  واإ�سعاع  وتاريخي،  ر�سيد ح�ساري  من  للمملكة  ما  على  وتاأ�سي�سا 

اإ�سرتاتيجي، فقد عملنا على احلفاظ على هذه املكا�سب، �ساهرين على اأن يكون 

حميطنا م�ستقرا، وعلى الوفاء باإلتزاماتنا جتاه اأ�سقائنا و�رضكائنا.

روابط  واإياها  التي جتمعنا  الإفريقية،  القارة  التاآزر مع  ل�سيا�سة  وهكذا، وموا�سلة 

اإهتمامنا  راهنة، فقد كان  تاريخية وح�سارية ودينية، وعالقات ت�سامن وحدوية 

الدول  التي عززت عالقاتنا مع  والوفود  الزيارات  تبادل  كبريا بدعمها من خالل 

الإفريقية ال�سقيقة، �سواء على ال�سعيد الثنائي اأومتعدد الأطراف، ويف مقدمتها 

لقاءات القمة التي متت، �سواء باإ�ستقبالنا، اأوبقيامنا بزيارات ر�سمية لإخواننا الأجالء، 

اأ�سحاب الفخامة روؤ�ساء الدول ال�سقيقة، لل�سينغال وغانا والنيجر والطوغو.

وقد حر�سنا على احل�سور يف التظاهرات الكربى التي �سهدتها قارتنا، حيث 

التي  وفرن�سا،  اإفريقيا  دول  لروؤ�ساء  والع�رضين  الواحدة  القمة  يف  �سخ�سيا  �ساركنا 

اإنعقدت بالعا�سمة الكامريونية، حيث دعونا بهذه املنا�سبة اإىل الأخذ بعني 
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الإعتبار الو�سعية الإ�ستثنائية الإفريقية، والبعد الإن�ساين لإكراهات العوملة التي 

تواجهها.

وف�سال عن م�ساهمة املغرب يف برامج التنمية لفائدة �سبع ع�رضة دولة اإفريقية، 

فقد اإنتدبنا وزيرنا الأول لتمثيل جاللتنا يف الدورة الثالثة ملوؤمتر جتمع دول ال�ساحل 

هذا  اإىل  بلدنا  باإن�سمام  متيزت  والتي  ال�سودان،  يف  اإنعقدت  التي  وال�سحراء، 

التجمع الذي نتطلع اإىل اأن يفتح جمالت جديدة للتعاون الإفريقي اجلاد.

حتت  الإفريقيات،  الأوليات  لل�سيدات  قمة  اأول  تنظيم  اأي�سا  بلدنا  توىل  كما 

رعايتنا ال�سامية، والرئا�سة الفعلية ل�ساحبة ال�سموامللكي الأمرية اجلليلة لالمرمي. 

الإفريقية �سمن الإعداد  الفتاة  باأو�ساع  اإعتنت  التي  التظاهرة  وتدخل هذه 

اأنطنا ب�سقيقنا �ساحب ال�سموامللكي الأمري اجلليل  للقمة العاملية للطفل، التي 

مولي ر�سيد، رئا�سة جلنة وطنية حت�سريية لها. �سمت عالوة على القطاعات 

احلكومية، فعاليات املجتمع املدين. وكان لها حتت اإ�رضاف �سموهما جهود 

فعالة، �سواء يف حت�سري املغرب لهذه القمة، اأو يف اإحت�سان لقاءات وزارية وجمعوية 

اإفريقية وعربية، ل�سمان الإ�سهام اجليد للمغرب واإفريقيا يف هذا امللتقى الأممي.

واإن حر�سنا على متتني عالقات الت�سامن والتعاون مع اأ�سقائنا باإفريقيا، ل يوازيه اإل 

اإهتمامنا الكبري بعالقاتنا مع اأ�سقائنا يف الوطن العربي، حيث �سكلت ق�سايا 

الق�سية  مقدمتها  ويف  وتفكرينا،  اإن�سغالتنا  اأهمية كربى يف  العربية  اأمتنا 

الرامية  اجلهود  منا�سبة  م�ساندين يف كل  ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  العادلة 

الفل�شطيني  بال�شعب  الإ�رشائيلي  البط�س  وقف  اإىل  املوؤدية  ال�رشوط  توفري  اإىل 

يف  و�سامل  وعادل،  دائم  �سالم  اإر�ساء  اإىل  الو�سول  ق�سد  احلوار،  واإ�ستئناف  الأعزل، 

املنطقة، واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، وعا�سمتها مدينة القد�س ال�رضيف 
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التي حر�سنا بو�سفنا رئي�سا للجنة القد�س، على عقد دورة خا�سة لها، واأكدنا 

يف كل لقاءاتنا الدولية على رف�س تكري�س الإحتالل الإ�رضائيلي لها بالقوة، وطم�س 

ال�سماوية، مدعمني عمل الأجهزة امل�سرية  طابعها كرمز وف�ساء لتعاي�س الأديان 

ملوا�سلة  واأن�سطتها  اإجتماعاتها  وحمت�سنني  ال�رضيف،  القد�س  مال  بيت  لوكالة 

النهو�س مبهمتها يف احلفاظ على هويتها العربية الإ�سالمية.

كما حر�سنا على الدعوة يف القمتني العربيتني للقاهرة وعمان، اإىل خلق مناخ 

عربي جديد يوؤهل الأمة العربية للقيام بدور موؤثر وفاعل لتحقيق الأمن وال�سالم يف 

املنطقة، ونبذ اخلالفات، وتعزيز التعاون والت�سامن العربي. وقد �سعدنا يف هذا 

ال�سياق، بلقاء اأ�سقائنا اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو من القادة الأ�سقاء يف اململكة 

العربية ال�سعودية، ودولة الإمارات العربية املتحدة، والبحرين، وليبيا، وتون�س، و�سوريا، 

العربية  الدول  امل�سرتكة مع  اللجان  اإنعقاد دورات  يوفر  اأن  �ساهرين على  ولبنان، 

ال�سقيقة، وتبادل الزيارات بني كبار امل�سوؤولني، منا�سبة ملوا�سلة تعميق التعاون الثنائي 

والعربي يف خمتلف املجالت.

ومببادرة من جاللتنا، اأ�رضفنا على التوقيع على اإعالن اأكادير ب�ساأن اإقامة منطقة 

للتبادل التجاري احلر، بني جمموعة من الدول العربية املتو�سطية، من خالل �سيغ 

جديدة تتالءم مع طبيعة التوجهات الإقت�سادية املعا�رضة.

وعلى م�شتوى منظمة املوؤمتر الإ�شالمي، كان ململكتنا ن�شاط مكثف، حيث 

�سارك املغرب يف اأ�سغال موؤمتر القمة الإ�سالمية التا�سعة، التي اإنعقدت بالدوحة، 

عن  ف�سال  الإ�سالمية،  الق�سايا  كافة  جتاه  والثابتة  املت�سامنة  مواقفنا  موؤكدين 

امل�ساهمة اجلادة للمغرب يف كل الهياآت املتفرعة عن هذه املنظمة، والربامج 

ال�سقيقة  الإ�سالمية  الدول  اأجمعت  التي  العامة  اأمانتها  اإ�رضاف  تنجز حتت  التي 

على اإ�ستمرار تويل املغرب لها.
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وعمال على تو�سيع اآفاق التعاون بني املغرب والدول الأ�سيوية، فقد قمنا بزيارة ر�سمية 

جلمهورية الهند. �ساهمت يف متتني روابط ال�سداقة العريقة التي جتمعنا بهذا 

البلد الكبري. كما اإنتدبنا وزيرنا الأول للقيام بزيارة اإىل كل من باك�ستان واإيران، 

الأ�سيويني  البلدين  بهذين  املغرب  عالقات  تعزيز  على  عزمنا  بذلك  موؤكدين 

الإ�سالميني الكبريين.

اأما بخ�سو�س اإحتاد املغرب العربي، الذي تتقاطع فيه الدوائر العربية والإ�سالمية 

والإفريقية واملتو�سطية ل�سيا�ستنا اخلارجية، فاإن جتاوب املغرب مع املبادرات الهادفة 

اإنطالقة  يعرف  اأن  على  اإل حر�سه  يوازيه  ل  الإحتاد  اآليات هذا  اإىل حتريك 

جديدة قائمة على الواقعية وامل�سداقية، والتوجه نحو امل�ستقبل، موؤكدين العزم 

خيارا  نعتربه  الذي  الإحتاد  هذا  تفعيل  تعوق  التي  العقبات  كل  تذليل  على 

اإ�سرتاتيجيا.

وقد عرفت عالقاتنا مع اأوربا مرحلة جديدة اإت�سمت بدخول اإتفاق ال�رضاكة بني 

املغرب والإحتاد الأوربي حيز التنفيذ.وبتاأكيدنا على منظورنا اجلديد بخ�سو�س 

اإنبثاق اإرتباط قوي بالإحتاد الأوربي، يف اإطار نظام �رشاكة متقدمة ومتطورة، 

تتجاوز املقاربات التقنية والتقليدية لتت�سم بتوجهات ذات بعد �سمويل ت�سامني 

متجدد، مثلما اأحلحنا على ذلك خالل زيارتنا للجمهورية الفرن�سية ال�سديقة.

كما كان ململكتنا دور فاعل يف تن�سيط التعاون الأورو-متو�سطي، جت�سيدا لدورنا 

احل�ساري يف املنطقة املتو�سطية.حيث دعت ديبلوما�سيتنا يف كل املنا�سبات 

اإىل �رضورة البحث عن اأ�سلوب جديد ميكن املنطقة املتو�سطية من ال�سري نحو 

ف�ساء ي�سوده ال�سلم والإزدهار يف اإطار اإحرتام ثقافات وقيم كل الأطراف.
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من  اجلديدة،  الأمريكية  الإدارة  مع  العمل  اإىل  ن�سعى جادين  املنظور  نف�س  ومن 

اأجل زيادة توطيد عالقات ال�سداقة التاريخية والتعاون املثمر، التي جتمع بلدينا 

ال�سديقني. كما نعمل على تو�سيع اآفاق التعاون والت�سامن، بني املغرب ودول اأمريكا 

الالتينية، التي نتقا�سم واإياها نف�س الإن�سغالت التنموية واحل�سارية.

وقد اأولينا عناية خا�سة، �سواء على م�ستوى �سيا�ستنا الداخلية اأويف لقاءاتنا الدولية 

وعمل ديبلوما�سيتنا، لق�سايا جالياتنا باخلارج، التي �سهرنا، من منطلق ما نكنه لها 

من �سابغ الرعاية ومو�سول العناية، على و�سع منظور جديد ملقاربة ق�ساياها. 

�سعبي العزيز،

اإن خماطبتنا لك يف هذا اليوم الأغر تتيح لنا الإعراب لك عما يغمرنا من �سعادة 

ور�سى وتاأثر عميق مبا يجي�س به قلبك من م�ساعر ولئك ووفائك جلاللتنا، ملتفا حول 

عر�سنا، واثقا من تفانينا يف خدمتك واإخال�سنا يف العمل، متفقدين مليادين اأحوالك 

يف كل اأرجاء اململكة، عازمني على حتقيق الإ�سالحات الأ�سا�سية التي من �ساأنها 

اإ�ستكمال اإجناز امل�رضوع املجتمعي الدميقراطي، مب�ساركة كل فئاتك وموؤ�س�ساتك، 

وبجميع �سواعد اأبنائك وطاقاتك، مرحلة مرحلة، ولبنة لبنة، لتحقيق مطاحمك 

على درب التقدم والبناء، و�سمان وحدتك و�سيادتك، م�ستنه�سني عزمك على 

التعبئة ال�شاملة والإنخراط الفعلي يف معركة اجلهاد الإقت�شادي والإجتماعي، 

الذي نخو�س غماره، والتحلي يف هذا اجلهاد باأف�سل �سالح، وهو الإميان بالقيم 

التي ميليها دينك، وتقت�سيها وطنيتك.

وننتهز هذه املنا�سبة اخلالدة لإ�ستح�سار ذكرى املالحم التاريخية التي خا�سها 

اأ�سالفنا املنعمون واأبطالنا املجاهدون، والرتحم على اأرواحهم، ويف مقدمتهم جدنا 
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بطل التحرير جاللة امللك حممد اخلام�س ، ووالدنا باين املغرب احلديث جاللة 

والتحرير.  املقاومة  �سهداء  اأرواح  روحيهما، وكذا  اهلل  قد�س  الثاين  احل�سن  امللك 

كما نذكر باإعتزاز يف هذه املنا�سبة الوطنية الكربى �سمود قواتنا امل�سلحة 

امللكية، وقوات الأمن والدرك والقوات امل�ساعدة ورجال الوقاية املدنية، جمددين 

التنويه بها والإ�سادة باأعمالها وتفانيها يف خدمة الوطن واملواطنني، وبخا�سة 

منها تلك التي ترابط يف جنوبي املغرب، �ساهرة على اأمنه واإ�ستقراره، اأو تلك 

التي بعثنا بها اإىل جهات من اإفريقيا واأوربا للم�ساركة يف الأعمال الإن�سانية النبيلة، 

التي تقت�سيها تقاليد املغرب، يف النجدة وامل�ساعدة ودعم ال�سالم. 

واهلل ن�ساأل اأن ي�سد اأزرنا ب�سعبنا، وي�سدد خطانا، ويكلل بالنجاح والتوفيق م�سعانا، لتحقيق 

ت�سد بع�سنا  التي  الو�سائج  واأن يبقي  ما نبتغيه من نبيل املقا�سد و�سالح الأعمال، 

اأفعالنا »وقل  اأقوالنا ب�سدق  اإنف�سام لها، واأن ي�سل �سدق  اإىل بع�س عروة وثقى ل 

رب اأدخلني مدخل �سدق واأخرجني خمرج �سدق واجعل يل من لدنك �سلطانا 

ن�سريا« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرى ال 48 لثورة امللك وال�سعب

20 غ�ست 2001

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

اإن تخليدنا لذكرى ثورة امللك وال�سعب وعيد ال�سباب، ليجعلنا ن�ستح�رض بكل 

خ�سوع واإجالل اجلهاد الوطني، وامللحمة اخلالدة لثورة امللك دفاعا عن حرية 

اخلام�س  امللك حممد  جاللة  املقد�س  جدنا  مللكه  فداء  ال�سعب  وثورة  �سعبه، 

طيب اهلل ثراه.

كما اإن اإحياءنا لهذه الذكرى، يجعلنا ن�ست�سعر بكل اإعتزاز واإكبار، موا�سلة 

والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين قد�س اهلل روحه، للجهاد الأكرب بت�سييده 

للدولة الع�رضية للقانون واملوؤ�س�سات يف اإطار امللكية الد�ستورية الدميقراطية، 

التي حر�س على اأن تكون اإجتماعية، وبتوفريه للبنيات الأ�سا�سية للتنمية.

وقد اآلينا على نف�سنا منذ قلدنا اهلل عز وجل اأمانة قيادتك، ال�سري على النهج 

القومي جلدنا ووالدنا املنعمني يف اإعطاء التنمية الإقت�سادية والإجتماعية املكانة 

ال�سامية للجهاد الأكرب، مولني فائق اإهتمامنا للتنمية الب�رضية، جاعلني منها اأ�سا�س 

وغاية مذهبنا يف احلكم.
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واإ�ستلهاما من تخليدنا لهاتني املنا�سبتني وقيمهما التي حتثنا على الت�سامن والإلتزام 

الإقت�سادي  الأكرب  للجهاد  قيادتنا  يف  والإقدام  وامل�سوؤولية  الأمانة  باأداء 

والإجتماعي، الذي يحتل فيه الت�سدي لكل مظاهر العجز الإجتماعي مكانة 

ال�سدارة، فقد اإرتاأينا اأن جنعل من اإحتفائنا بهما يف هذه ال�سنة فر�سة مل�ساطرتك 

الإجتماعي  العجز  اأحد جتليات  والتفكري اجلدي، يف حماربة  العميق  الإن�سغال 

ال�سارخة، املتمثلة يف ال�سكن غري الالئق الذي عاينا مظاهره املتخلفة خالل 

تفقدنا امليداين، على اإمتداد ال�سنتني املا�سيتني لأحوال رعايانا الأوفياء يف خمتلف 

ربوع مملكتنا، �سمال وجنوبا و�رضقا وغربا.

فائقة  واأوىل عناية  نور اهلل �رضيحه، جهودا مو�سولة،  املنعم،  والدنا  لقد بذل 

اأن  الباين. كما  بامللك  التاريخ يذكره  اأن  والتعمري، حتى  والتجهيز  لالإ�سكان 

وارث �رضه، خدميك الأول، مل يفتاأ يويل ال�سكن الإجتماعي الأولوية الق�سوى يف 

ال�سيا�سات الوطنية، �سواء من خالل م�ساريع الدولة واملوؤ�س�سات التابعة لها، اأو عن طريق 

جعل متويل ال�سكن الإجتماعي الالئق، يت�سدر برامج �سندوق احل�سن الثاين للتنمية 

الإقت�سادية والإجتماعية، اأو بت�سجيع مبادرات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

يف هذا املجال.

بيد اأن الطابع املعقد لإ�سكاليته املتعددة الأبعاد، وما يتطلبه من و�سائل هائلة، 

وعدم حتمل الأجهزة املكلفة مبحاربته م�سوؤوليتها كاملة يف هذا ال�ساأن جعل 

م�سكل ال�سكن غري الالئق يتفاقم، بحيث اأن ما يقرب من �سبعمائة و�سبعني األف عائلة 

اأي ما يزيد من اأربعة ماليني ن�سمة، تقيم بال�سكن ال�سفيحي والع�سوائي. وعلى �سبيل 

املثال فاإن املحور ال�ساحلي املمتد من مدينة القنيطرة اإىل مدينة اآ�سفي ي�ستقطب 

حوايل خم�سني باملائة من جمموع مدن ال�سفيح على ال�سعيد الوطني.
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اأما يف ما يخ�س ال�سكن الع�سوائي، فاإن اأزيد من ثلثيه يتمركز مبدن وليات طنجة 

وتطوان واأكادير والرباط �شال ووجدة. واإذا ما اإ�شتمر اإرتفاع وترية ال�شكن غري 

اأربعني يف املائة  الالئق بنحواأربعني األف وحدة �سكنية يف كل �سنة، اأي بن�سبة 

مما يبنى على ال�سعيد الوطني، فاإن من �ساأن ذلك اأن ينذر باأ�سد العواقب على 

توازن ن�سيجنا الإجتماعي، و�سالمة بيئتنا، ويعيق كل اجلهود التنموية التي تقوم بها 

ال�سلطات العمومية، و�سندوق احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية من 

اأجل تاأهيل مدننا وقرانا، لإ�ستقطاب الإ�ستثمار املنتج، خا�سة يف املجال ال�سياحي 

الذي نوليه اأهمية خا�سة والذي تعد جمالية العمران اأحد حمفزاته.

وكي ل ي�سكل ما نقوم به من تو�سيع لإخت�سا�سات اجلماعات املحلية، وما ينتظر 

بالدنا من اإ�ستحقاقات اإنتخابية، حقال خ�سبا لإنت�سار خطري لهذه الظاهرة، فاإن من 

الواجب التطبيق ال�سارم للقانون، كي ل يتم حتريف تلكم الإخت�سا�سات، وحتويل 

 تلك الإ�ستحقاقات اإىل اأداة زبونية واإنتخابوية، جللب الأ�سوات، مبنح رخ�س غري قانونية

اأو بالت�سجيع ال�سمني لل�سكن غري الالئق.

ويف نف�س �سياق توجيهاتنا، املعلن عنها اإثر تعييننا ملجموعة من الولة اجلدد، فاإن 

تطبيق  بح�سن  املحلية، مطالبون هم كذلك  اجلماعات  امل�سوؤولني يف  املنتخبني 

والواقعية،  املبادرة  بروح  والتحلي  الالئق،  غري  ال�سكن  حماربة  جمال  القانون يف 

بالإ�رضاع يف مواجهته عو�س اخل�سوع لإكراهاته، وو�سع حد نهائي لتهاون 

عدد من اجلماعات املحلية، واأجهزة الو�ساية عليها، يف القيام بتحمل م�سوؤوليتها 

كاملة يف هذا املجال، وعدم اإيالئها ال�سكن الإجتماعي ما ي�ستحقه من عناية 

يف خمططاتها.
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ولكي ل يرهن ال�سكن غري الالئق والتعمري الع�سوائي خمططاتنا التنموية، وبغية 

اأن تنكب على  فاإننا نهيب بحكومتنا  للق�ساء عليه،  الكبري  التحدي  رفع 

اإعداد الإطار الت�رشيعي والتنظيمي مل�رشوع برنامج وطني م�شبوط، ي�شتهدف 

الق�ساء على ال�سكن غري الالئق املوجود.

القواعد الزجرية، الكفيلة باحليلولة دون  اأن ي�سع هذا امل�رضوع  كما ينبغي 

الفاعلني  كل  م�سوؤوليات  بدقة  واإنت�ساره، حمددا  ال�سكن  من  النوع  هذا  اإ�ستمرار 

والوكالت احل�رضية، ومفت�سيات  يف هذا املجال، مبا فيهم اجلماعات املحلية 

اخلوا�س  اإىل  بالإ�سافة  واملحلية،  والإقليمية  اجلهوية  ال�سلطة  ورجال  التعمري، 

اإما  املكلفة  الهيئات  وكل  له،  التابعة  العمومية  واملوؤ�س�سات  الإ�سكان  وقطاع 

بالإنعا�س  اأو  الالئق  غري  ال�سكن  مبحاربة  اأو  ال�سكن  قانونية  مبراقبة  اأو  بالرتخي�س 

العقاري.

ويتعني على هذا امل�رضوع اأن ين�س بكل ما يقت�سيه الأمر من حزم و�سفافية، على 

ترتيب اجلزاءات ال�سارمة، اجلنائية واملدنية واملالية، على املمار�سات الالقانونية، اأو 

على الإخالل بامل�سوؤولية يف هذا املجال.

فاإنها  ال�ساأن،  هذا  يف  املحلية  اجلماعات  عاتق  على  امللقاة  لالأمانة  وبالنظر 

�ستكون ملزمة باأن جتعل برامج وم�ساريع ال�سكن الإجتماعي واملوارد الالزمة لتمويلها، 

الت�رضيعي  اأن ين�س هذا الإطار  التنموية. كما ينبغي  يف مقدمة خمططاتها 

والتنظيمي على امل�سوؤولية القانونية ال�سخ�سية للمنتخبني، وكذا على امل�سوؤولية 

املالية للجماعة املحلية عن كل تهاون اأو تغا�س عن حتول جزء من دائرتها الرتابية 

اإىل جمال لل�سكن غري الالئق.
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ولكي تقرتن امل�سوؤولية بتوفري املوارد الالزمة للنهو�س بها، وتعزيزا لالإمكانات 

وم�ساهمات اجلماعات املحلية،  للدولة،  العامة  امليزانية  املالية املر�سودة يف 

والإجتماعية،  الإقت�سادية  للتنمية  الثاين  احل�سن  يوفره �سندوق  الذي  وللدعم 

لتمويل برامج ال�سكن الإجتماعي فاإنه ينبغي الإجتهاد يف اإيجاد م�سادر متويل 

جديدة وقارة وفعالة.

واإننا لواثقون باأن اإعتماد منهج ال�رضاكة، اإنطالقا من خمططات حملية لالإ�سكان 

والتعمري، مو�سوعة بت�ساور مع كل الأطراف املعنية، ملن �ساأنه التعجيل بو�سع حد 

نهائي لإنت�سار ال�سكن غري الالئق.

التحدي الكبري، من خالل تفقدنا امليداين  اأننا حري�سون على رفع هذا  كما 

املتوا�سل لكل اأرجاء وفئات وطننا العزيز والوقوف يف عني املكان على مدى 

اإلتزام امل�سوؤولني بك�سب هذا الرهان احليوي.

�سعبي العزيز،

اإن تزامن الإحتفاء بعيدي العر�س وال�سباب، وذكرى ثورة امللك وال�سعب، مع عودة 

وبوطنهم،  بذويهم  الرحم  لإحياء �سلة  املهجر،  بديار  املقيمني  الأوفياء  رعايانا 

ليعد م�سدر بهجة م�ساعفة بالن�سبة لنا، بالنظر ملا نوليه لهذه الفئة العزيزة 

باإ�ستقبالهم  اإعتزازنا  �سابغ العطف ومو�سول العناية، املتج�سدة يف  من �سعبنا، من 

�سخ�سيا عند حلولهم باأر�س الوطن.

واإننا لن�سيد باإقبالهم املتزايد على زيارة وطنهم التي �سملت، عالوة على اجليل 

الأول، اجليلني الثاين والثالث، بحيث اإرتفع عدد الوافدين هذه ال�سنة بن�سبة تفوق 
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ع�رضة باملائة مقارنة مع ال�سنة الفارطة، منوهني مبا يرمز اإليه هذا الإقبال الكبري، 

من تعلق بوطنهم، ومن ثقة يف حا�رضه وم�ستقبله.

وحر�سا من جاللتنا على توطيد هذا التجاوب الوجداين، فقد عملنا على و�سع 

�سيا�سة جديدة �سمولية ومتنا�سقة، كفيلة بالإ�ستجابة ملا ت�سهده جاليتنا باخلارج 

واملوؤ�س�سات  لالأجهزة  ال�سامل  وبالتاأهيل  تطلعات،  من  اإليه  ت�سبو  وما  حتولت،  من 

واجلمعيات املعنية ب�سوؤونها، بكيفية متكن من ك�سب الرهانات احليوية، التي 

متثلها الهجرة بالن�سبة لتنمية املغرب وحتديثه واإ�سعاعه اخلارجي.

وت�ستهدف هذه ال�سيا�سة اجلديدة على امل�ستوى الديبلوما�سي، تقريب البعثات 

اأماكن تواجد املهاجرين، ق�سد املزيد من احلر�س  الديبلوما�سية والقن�سلية من 

على خدمتهم، والدفاع عن حقوقهم و�سون كرامتهم، وحل ما يعرت�سهم من 

م�ساكل يف بلدان الإقامة، واإ�ستثمار بروز نخب جديدة ديناميكية يف املجالت 

ق�سايا  خدمة  اأجل  من  والريا�سية  والثقافية  والتكنولوجية  والعلمية  ال�سيا�سية 

بلدهم.

توظيف  لت�سجيع  اآليات جديدة  اإيجاد  فيتعني  الإقت�سادي،  امل�ستوى  على  اأما 

والتنمية  املنتج  الإ�ستثمار  يف  احلمد،  وهلل  الإرتفاع،  املتزايدة  املالية  التحويالت 

الوطنية. ويف اجلانب الثقايف ينبغي تعزيز تلقني الثقافة املغربية بكل مكوناتها، 

وتوا�سلية خالقة  اإعالمية  �سيا�سة  و�سن  الو�سطية،  الإ�سالمية  الهوية  واحلفاظ على 

وحديثة.
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ويف ما يخ�س التنا�سق والتكامل، اللذين نحر�س على اأن يطبعا عمل املوؤ�س�سات املعنية 

بق�سايا املغاربة املهاجرين، فقد اأ�سدرنا توجيهاتنا ال�سامية، ق�سد اإعادة النظر 

يف هياكل ومهام وطرق ت�سيري موؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، كي 

جتعل يف طليعة اأعمالها، امل�ساعدة على الت�سوية ال�رضيعة للمنازعات الإدارية 

والق�سائية، التي تهم اأفراد جاليتنا، وم�ساعدتهم القانونية على �سون حقوقهم 

وحماية ممتلكاتهم، والتن�سيق يف ذلك مع ال�سلطات العمومية، الوطنية واملحلية 

لإمدادهم بالإر�سادات والتوجيهات الكفيلة بجعلهم يتجنبون ما يحدث لهم 

من م�ساكل، وما ي�سدر عنهم من �سكايات، ميكنهم تفاديها، بح�سن اإ�ستعمالهم 

للخدمات والإر�سادات املقدمة لهم.

الثقايف  الإ�سعاع  تعزيز  على  ت�سهر كذلك،  اأن  املوؤ�س�سة  هذه  على  اأن  كما 

املهاجرين، ذات  والت�سارك مع جمعيات  الت�ساور  وتعميق  الهجرة،  بديار  الوطني 

من �سمان  نبتغيه  ملا  املجال  بذلك  فا�سحني  وامل�سداقية،  وامل�رضوعية  التمثيلية 

الظروف  اأح�سن  موفرين  الوطنية  املوؤ�س�سات  م�ستوى يف  اأعلى  على  م�ساركتهم 

لدوام اإرتباطهم بوطنهم.

العمل  جمال  يف  اخلام�س  حممد  موؤ�س�سة  عنها  اأبانت  التي  الفعالية  منطلق  ومن 

الت�سامني، فقد �سهرنا على تكفلها باجلانب الإن�ساين والإجتماعي، يف عملية 

العبور والإ�ستقبال والعودة.
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�سعبي العزيز،

اإذا كان من حقنا اأن نعتز مبا ل�سبابنا من طاقات وعزائم واعدة يف اإ�ستكمال بناء 

اأبطال  واإكبار،  باإجالل  اأن نتذكر  واجبنا  فاإن من  الدميقراطي احلداثي،  املغرب 

جدنا  مقدمتهم  ويف  البناء،   هذا  رواد  املخل�سني  واملجاهدين  الأبرار  املقاومة 

ووالدنا املنعمان، �ساحبا اجلاللة امللكني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين، اأكرم اهلل 

مثواهما، واأن ناأخذ العربة من تاريخنا الوطني، م�ست�سعرين كل حمفزاته واإيجابياته، 

مقبلني على �سنع امل�ستقبل بكل ثقة واأمل وحما�س.

العر�س  الإلتحام بني  العزيز، نعمة  اأن يوايل على وطننا  ن�ساأل  �سبحانه وتعاىل  واهلل 

وال�سعب، لتظل م�سدر قوتنا ووحدتنا، واإجناز املزيد من املكا�سب يف جمال حتقيق 

اأكمل �سور العزة والكرامة لكل فئات �سعبنا العزيز.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

اإىل امل�ساركني يف امللتقى الثاين لالأجهزة املكلفة بتقنني 

االإت�ساالت بكل من اإفريقيا والعامل العربي

17 �ستنرب 2001

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل و�سحبه.

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لالأجهزة  الثاين  امللتقى  يف  امل�ساركني  اإىل  باخلطاب  نتوجه  اأن  لنا  يطيب 

املكلفة بتقنني الإت�سالت بكل من اإفريقيا والعامل العربي الذي اأ�سفينا عليه 

رعايتنا ال�سامية، اإعتبارا لالأهمية البالغة لهذه الأجهزة يف النهو�س بالقطاع 

الإ�سرتاتيجي للتكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والإت�سال، الذي يعد دعامة اأ�سا�سية 

من دعائم ما نن�سده لبلداننا من تنمية �ساملة متكاملة ومندجمة، ومن حتديثها 

وتاأهيلها لرفع حتديات العوملة والإندماج يف جمتمع املعرفة والإت�سال، ومن تر�سيخ 

لالأوا�رض العريقة واملتينة لالأخوة والت�سامن التي جتمع اململكة املغربية باأ�سقائها 

من الدول الإفريقية والعربية.



136

اإنكم خري من يدرك اأن التحول من املجتمع ال�سناعي اإىل جمتمع املعرفة والإعالم 

والإت�شال، يف ظل عوملة تفر�س تغريات جذرية على اأمناط الإنتاج والإ�شتهالك 

والتبادل، قد يكون م�سدر تقدم وتنمية واإ�ستقطاب لالإ�ستثمارات بالن�سبة للبلدان 

التي �ستح�سن الإ�ستفادة من تكنولوجيا الإت�سال والإعالم. كما اأنه قد يكون م�سدر 

فجوة اإجتماعية ومزيد من التهمي�س والإق�شاء والتخلف ملن مل ينخرط يف الثورة 

الرقمية ويجعل من تكنولوجياتها اأداة اأ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدمية.

وبف�سل النظر الثاقب لوالدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين قد�س اهلل روحه، فاإن 

املغرب قد كان يف طليعة الدول التي مل تخلف موعدها التاريخي مع الثورة 

لك�سب  قوية  رافعة  والإت�سال  الإعالم  تكنولوجيات  قطاع  من  الرقمية، جاعال 

�سديد  ال�سباب  وت�سغيل  املنتج  الإ�ستثمار  واإ�ستقطاب  والتناف�سية،  التحديث  رهانات 

وت�رضيع  والتكوين  الرتبية  نظام  ولإ�سالح  التكنولوجيات،  هذه  على  الإقبال 

م�سل�سل اإ�سالح الإدارة والق�ساء وتر�سيخ الالمركزية والالمتركز. ف�سال عما توفره 

الأجهزة املكلفة بتقنني هذا القطاع يف اإطار التناف�سية وال�سفافية من تر�سيخ 

لدولة القانون يف جمال الأعمال.

وبغية رفع هذا التحدي فقد عملنا على اأن تنهج بالدنا اإ�سرتاتيجية م�سبوطة، 

تعتمد اإيجاد �سبكة ت�سمح بتوفري خدمات متنوعة مطابقة ملوا�سفات اجلودة 

اإطار  وتوفري  الإت�سالت  لقطاع  واملتنا�سق  التدريجي  التحرير  وكذا  العاملية. 

والنزاهة ومرجعية  ال�سفافية  الدوليني، ويكفل  الفاعلني  اأنظمة  يتالءم مع  قانوين 

منيطا  امل�ستهلكني  ل�سالح  ال�رضيفة  للمناف�سة  املالئم  اجلو  وخلق  التحكيم 

مبا  بها  اإ�سطلعت  التي  املهمة  الإت�سالت. هذه  لتقنني  الوطنية  بالوكالة 

يلزم من التجرد والكفاية والنجاعة.
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تفويت  من  املتقدم،  القانوين  الإطار  وهذا  الإ�سرتاتيجية  هذه  مكنت  وقد 

الرخ�سة الثانية لإ�ستغالل الهاتف املحمول ومن اخلو�س�سة اجلزئية للفاعل التاريخي 

وتاأهيل اإت�سالت املغرب، وع�رضنة هياكلها واأ�ساليب تدبريها بكيفية جعلت 

الإقت�ساد  وعوملة  العمومية  املقاولت  تاأهيل  جمال  يف  يحتذىبه  مثال  منها 

الوطني. كما جعلت الإحتاد الدويل لالإت�سالت يعترب التجربة املغربية يف 

ال�سفافية والنزاهة واخلربة  جمال تنظيم هذا القطاع وتقنينه وتطويره بكامل 

مرجعية ومنوذجا يقتدى به يف هذا امليدان.

وبف�سل ما وفرته هذه ال�سيا�سة املتنا�سقة من مناخ مالئم للمناف�سة يتميز بتخفي�س 

الأ�سعار وحت�سني اخلدمات وتو�سيعها لت�سمل كل �رضائح املجتمع املغربي، فقد اإرتفع 

اأقل من �سنة ون�سف من مليوين  عدد امل�ستفيدين من هذه اخلدمات يف ظرف 

م�سرتك اإىل اأكرث من خم�سة ماليني م�سرتك يف �سبكتي الهاتف القار واملحمول 

حمققني بذلك هدفنا النبيل يف دمقرطة و�سائل الإت�سال وجعلها يف متناول كل 

فئات �سعبنا الويف وجهات وطننا العزيز.

الفوارق  ملكافحة  اأداة  والإت�سال  الإعالم  تكنولوجيات  من  جعلنا  وبذلكم، 

ال�سوق  متطلبات  بني  التوازن  على  �سيا�ستنا  يف  حري�سني  واجلهوية،  الإجتماعية 

ومقت�سيات امل�سلحة العامة، يف نطاق منوذج جمتمعي مغربي للمواطنة يجعل 

تنمية الإن�سان حمور الثورة الرقمية، عاقدين العزم على توطيد ما حتقق من مكا�سب 

الإعالم  تكنولوجيات  كل  لي�سمل  للهاتف  الولوج  ودمقرطة  تعميم  جمال  يف 

والإت�سال، وعلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنني الإت�سالت مبوا�سلة التحرير 

الذي  ال�سليم،  القانوين  الإطار  �سمن  القطاع  هذا  مكونات  لكل  التدريجي 

يو�سح الروؤية للفاعلني ويف ت�سافر جلهود كل الأجهزة املعنية عمومية كانت 
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اأم خا�سة بنف�س روح النزاهة والتجرد وال�سفافية التي مكنت بالدنا من حتقيق قفزة 

نوعية يف هذا القطاع الإ�سرتاتيجيي.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

كبار  لدى  بهما  يحظى  اللتني  والثقة  امل�سداقية  بف�سل  للمغرب  �سار  لقد 

واملقننة  امل�سرية  الأجهزة  ثقتهم يف  تعد  الذين  الدوليني،  والفاعلني  امل�ستثمرين 

لقطاع الإت�شالت م�شدر حتفيز لهم لالإنخراط يف خو�ش�شة قطاع اإت�شالت 

متقدم، وح�سور وازن يف املوؤ�س�سات الدولية لالإت�سالت وعالقات تعاون جيدة مع 

كل البلدان ول�سيما منها الدول ال�سقيقة الإفريقية والعربية.

واإننا لنجدد لكم الإعراب عن عزمنا الثابت على عدم اإدخار اأي جهد من 

تعاون  من ركائز  اأ�سا�سية  التعاون معها، وجعله ركيزة  الإ�ستجابة لطلبات  اأجل 

دول اجلنوب الهادف لإ�ستثمار التقنيات اجلديدة لالإعالم واملوا�سالت يف تنمية 

اإ�ستعداد املغرب لتعزيز الطرق ال�سيارة لأجهزة تقنني  بلداننا موؤكدين لكم 

الإت�سالت، واإعداد اإطار مالئم لإ�ستغالل ال�سبكات الرابطة بينها م�ستب�رضين خريا 

التي  املغربية،  اململكة  اأر�س  على  الإفريقية  التقنني  لأجهزة  مبيالد جمعية 

ظلت دائما اأر�سا للملتقيات الهادفة خلدمة عالقات الأخوة الإفريقية والعربية 

والتعاون بني دول اجلنوب فيما بينها وبني دول ال�سمال، مبا يكفل تقدمها وخدمة القيم 

الإن�سانية املثلى للت�سامن والتنمية امل�ستدمية املتقا�سمة.

واإننا اإذ نرحب بامل�ساركني يف هذا امللتقى متمنني لهم مقاما طيبا يف املغرب 

بلدهم الثاين لندعو اهلل اأن يكلل اأعمالكم بالنجاح الكامل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح الدورة االأوىل لل�سنة الت�رصيعية اخلام�سة للربملان

الرباط، 10 اأكتوبر 2001

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل وءاله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،اأع�ساء الربملان املحرتمني،

يغمرنا �سعور مزيج من الإعتزاز العميق والت�ساوؤل امللح والعزم الواثق، ونحن نفتتح ال�سنة 

مثل هذا  النواب يف  اإنتداب جمل�س  اإنتهاء  مع  تتزامن  التي  اخلام�سة،  الربملانية 

املوعد من ال�سنة القادمة.

اأما مبعث الإعتزاز، فالأن هذه الولية الت�رضيعية �سكلت نقلة نوعية يف تعزيز 

ال�رضح الدميقراطي، ملا حققه والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين قد�س اهلل 

روحه من اإجماع وطني حول الد�ستور، وما اأبدعه وقاده من تناوب توافقي على 

حتمل امل�سوؤولية احلكومية، حر�سنا منذ اإعتالئنا العر�س على تر�سيخهما مب�ساهمة 

فاعلة لكل القوى احلية للبالد، اأغلبية كانت اأومعار�سة.

اإعتبارا  مب�سوؤوليتكم،  الأمثل  الوجه  قيامكم على  فعن مدى  امللح  الت�ساوؤل  واأما 

ملا نتحمله من اأمانة عظمى، وب�سفتنا املمثل الأ�سمى لالأمة يف �سمان ال�سري الأمثل 

للم�سوؤولية  اأدائكم  نيابية ملدى  اأفرادا وفرقا  اإ�ست�سعاركم  للموؤ�س�سات و�رضورة 

امللقاة على عاتقكم على الوجه الأكمل، داعني لإ�ستخال�س العرب مما �ساب هذه 
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الولية الت�رضيعية من اأوجه الق�سور، ل للتنقي�س من املكانة املركزية للربملان يف 

نظامنا امللكي الد�ستوري، بل للعمل على حت�سني موؤ�س�ساتنا الدميقراطية من كل 

ال�سوائب والإختاللت.

ولبلوغ هذا الهدف الأ�سمى، فاإن عزمنا واثق على اأن جنعل من نزاهة الإنتخابات 

املدخل الأ�سا�سي مل�سداقية املوؤ�س�سات الت�رضيعية، حري�سني على اأن تتحمل ال�سلطات 

القانونية  ال�سمانات  توفري  م�سوؤوليتها كاملة يف  ال�سيا�سية  والأحزاب  العمومية 

والق�سائية والإدارية لنزاهة الإقرتاع وتخليق امل�سل�سل الإنتخابي.

ال�رضح  بلغه  الذي  املتقدم،  الن�سج  مل�ستوى  وتر�سيخا  املنطلق،  هذا  ومن 

الدميقراطي الوطني، الذي يجعل من الإنتخابات على اأهميتها ال�سيا�سية، حلظة 

عادية ومنتظمة يف حياة الأمة، وتو�سيحا للروؤية اأمام الفاعلني ال�سيا�سيني، اأغلبية 

ومعار�سة، موفرين لهم تكافوؤ الفر�س يف جمال املعرفة امل�سبقة ملوعد الإنتخابات، 

فاإننا نعلن اليوم اأن الإنتخابات النيابية �ستجري خالل �سهر �ستنرب القادم اإن �ساء اهلل.

لإرادتنا  العملية  البلورة  الإنتخابات يف  مدونة  مل�رضوع  الأ�سا�سي  للدور  واإعتبارا 

الرا�سخة يف اإجراء اإنتخابات نزيهة، معربة بكل حرية و�سدق عن اإجتاهات الراأي 

العام، فاإننا ندعوكل الفاعلني ال�سيا�سيني اإىل التم�سك بف�سائل التوافق الوطني وتغليب 

مل�سداقية  القانونية  ال�سمانات  تعزيز  اأجل  من  املثمر،  واحلوار  العامة،  امل�سلحة 

الإنتخابات.

كما اأن التفعيل املتوا�سل ملفهومنا اجلديد لل�سلطة، واإ�سالح الق�ساء، قد جعال كل 

الفاعلني ال�سيا�سني على اإختالف م�ساربهم يتطلعون بثقة وطماأنينة ل�سهر الأجهزة 

الإدارية والق�سائية على �سالمة الإ�ستحقاقات املقبلة.
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ومهما تكن اأهمية التدابري املتخذة، وحر�س اأجهزة الدولة، فاإن �سمان نزاهة 

ال�سيا�سية، باإعتبارها الرافد الأ�سا�سي  الإقرتاع يظل رهينا مبدى فعالية الأحزاب 

للعملية الإنتخابية. لذلكم ننتظر منها التعبئة من اأجل امل�ساركة املكثفة 

الواعية والنوعية اجليدة للمر�سحني، واملناف�سة ال�رضيفة.

هو  واحد  فائز  هنالك  يكون  اأن  اأجل  من  العمل  علينا  متلي  الوطنية  الروح  واإن 

الدميقراطية املغربية، التي جتد كل امل�سارب ال�سيا�سية الوطنية موقعها احلقيقي 

فيها، �سمن م�سهد �سيا�سي �سليم.

وتعزيزا لدور الأحزاب يف هذا املجال، فاإننا ندعوكم لإيالء اإهتمام خا�س مل�رضوع 

القانون اجلديد املنظم لها اآملني اأن ميكن كل النخب الوطنية من ممار�سة العمل 

ال�سيا�سي مبعناه النبيل من خالل و�سيلته املثلى املتج�سدة يف الأحزاب ال�سيا�سية.

الإقت�سادية  التنمية  تعتمد  مل  ما  �سورية  تظل  الدميقراطية  باأن  منا  واإميانا 

لأن كل  الإ�ستثمار،  لتحفيز  الكاملة  العناية  اأولينا  فقد  لها،  �سندا  والإجتماعية 

خطوة نخطوها يف هذا املجال من �ساأنها اأن توطد دميقراطيتنا، وتعيد الأمل 

للمحرومني، وخا�سة ال�سباب منهم وتر�سخ ثقتهم يف حا�رض وم�ستقبل وطنهم.

ومهما تكن وجاهة اأي �سيا�سة تنموية حمفزة على الإ�ستثمار، فاإنها تظل رهينة 

بنجاعة الأجهزة الإدارية والق�سائية القادرة على النهو�س بها.

املوؤهل  الب�رضي  بالعن�رض  مرتبطة  الإدارية  الأجهزة  فعالية  باأن  منا  واإدراكا 

لإ�سالح الإدارة من الداخل، وجعل �سريها مطبوعا بروح التدبري الفعال، وخدمة 

املواطن والتنمية، فاإننا عازمون على متابعة تاأهيل املوارد الب�رضية يف جميع مرافق 
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الإدارة والقطاع العامني، واإمدادهما بكفاءات جديدة، كما فعلنا عند تعييننا 

ملجموعة من الولة، وم�سوؤويل املقاولت، واملوؤ�س�سات العمومية حتى جنعل من الإدارة 

واملندمج يف حركة  لالإ�ستثمار  املحفز  الأول  الإقت�سادي  الفاعل  العام  والقطاع 

التنمية ال�ساملة.

كما اأننا م�سممون بنف�س العزم على ال�سهر على موا�سلة اإ�سالح الق�ساء، الذي 

يتعني عليه اأن يطور موارده الب�رضية واأجهزته وم�ساطره، لي�ستجيب ملتطلبات 

والإن�ساف  والنزاهة  وال�سفافية،  القانون  �سيادة  تر�سيخ  طريق  عن  والتنمية،  العدل 

وال�رضعة يف الإجناز، على م�ستوى اإ�سدار الأحكام وتنفيذها، م�سيعا بذلك روح 

الثقة املحفزة على الإ�ستثمار.

وقد حر�سنا على بلورة �سيا�سة جمددة هادفة اإىل اإزاحة كل العراقيل وامل�ساطر 

والأجهزة املعيقة لالإ�ستثمار، وتوفري الو�سائل الكفيلة بالنهو�س به، من خالل قرارات 

هامة، �ست�سكل حتول نوعيا يف م�سار التدبري الالمتمركز للم�ساريع الإ�ستثمارية، من 

خالل اإحداث مراكز جهوية لالإ�ستثمار، حمددين ذلك يف ر�سالة ملكية �سامية، 

خمتومة بالطابع ال�رضيف �سنوجهها قريبا لوزيرنا الأول.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإلتزامه  اإن هذه الدورة الربملانية تنعقد يف ظروف دولية دقيقة، ومن موقع 

اأ�سكاله، وكذا بحكم  الإرهاب بكل  الدولية، ومبكافحة  بال�رضعية  الثابت 

العادلة، ويف طليعتها  لق�ساياها  ومنا�رضته  والإ�سالمية  العربية  لالأمة  اإنتمائه 

ق�سية ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، فاإن املغرب عندما يعرب عن ت�سامنه املطلق 

مع املوقف الدويل املجمع على مناه�سة الإرهاب وجتفيف منابعه بكل الو�سائل 
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اأن  ينبغي  جذوره،  من  واإ�ستئ�ساله  الإرهاب،  على  الق�ساء  اأن  ليوؤكد  امل�رضوعة، 

العدل  وحتقيق  ال�سلم،  اإ�ستتباب  من  املزيد  ي�ستهدف  �سمويل  منظور  �سمن  يندرج 

والظلم  الفقر  ماآ�سي  ت�سع حدا لكل  الدويل بكيفية  النظام  والإن�ساف يف 

والقهر والإق�ساء، وبوؤر التوتر يف كل مناطق العامل، على حد �سواء، ويف مقدمتها 

منطقة ال�رضق الأو�سط، حيث يتعر�س ال�سعب الفل�سطيني الأعزل ل�ستى اأنواع التقتيل 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  اإقامة دولته  اأجل  من  امل�رضوع  وال�سطهاد يف كفاحه 

القد�س ال�رضيف.

اإن هذه الظروف الدولية الع�سيبة املنفتحة على �ستى الإحتمالت، متلي علينا 

جميعا التحلي باملزيد من الإلتحام الوطني، ور�س ال�سفوف، وتغليب امل�سالح العليا 

للبالد، واإيثارها على ما عداها من املطالب الفئوية واحل�سابات ال�سيقة، مهما كانت 

مربراتها، والت�سبث بقيم احلكمة والإتزان والإعتدال، التي مكنت املغرب، وهلل احلمد، 

من اإجتياز كل ال�سعاب، جاعال منها خري حمفز على م�ساعفة اجلهود للدفاع 

عن وحدته الرتابية، وملوا�سلة م�سريته التنموية، معبئا لذلك كل طاقاته بعزم 

وتفاوؤل، وثبات وطماأنينة ومتا�سك، معززا بذلك دوره الفاعل يف حميطه اجلهوي 

والدويل.

اإن معركة املغرب الأ�سا�سية لي�ست بني جمتمع مدين واآخر �سيا�سي، ول بني اأفراد 

واأحزاب. وكيفما كانت نتائج الإقرتاع بالن�سبة لأع�ساء جمل�س النواب، فاإن الذين 

�سيعاد اإنتخابهم مطالبون باإثراء العمل النيابي بتجربتهم للرفع من م�ستوى الأداء 

الربملاين. واأما الذين لن يحالفهم احلظ للفوز باإنتداب نيابي جديد، فاإننا ندعوهم 

اأجل موا�سلة خدمة  العام من  ال�ساأن  اإكت�سبوه من خربة يف تدبري  لإ�ستثمار ما 

وطنهم، التي ل يعد الربملان اإل اإحدى جمالتها.
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واإن واجب املواطنة يدعونا للتخلي عن الأنانيات، لالإن�سهار يف �سمري جماعي 

وطني واحد، من اأجل بناء مغرب قوي ودميقراطي، ي�سري بخطى ثابتة على طريق 

التقدم، »ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق االإن�سان

الرباط، 09 دجنرب 2001

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اليوم العاملي  ال�سنة لذكرى  اأن يكون تخليدنا هذه  اإعتزازنا  اإنه ملن دواعي 

حلقوق الإن�سان مطبوعا بختم ظهرينا ال�رضيف املحدث لديوان املظامل، معززين به 

الأجهزة املكلفة حتت رعايتنا برفع املظامل واإحقاق احلقوق وحماية احلريات 

التي تعد من اأقد�س مهام امللك اأمري املوؤمنني.

ونحن يف هذا كله �سائرون على نهج اأ�سالفنا امليامني الذين، عملوا دوما على 

اإحداث موؤ�س�سات بجانبهم تتوىل اإطالعهم على ما قد يلحق رعاياهم من مظامل 

واإ�سالح، ما قد ي�سدر عن بع�س امل�سوؤولني الإداريني من اأخطاء وتع�سفات موطدين 

من  روحه،  اهلل  قد�س  الثاين  احل�سن  امللك  جاللة  املنعم  والدنا  حققه  ما  بذلك 

مكا�سب يف جمال �سيانة حريات املواطنني وحقوقهم بتوفريه حلماية ق�سائية 

ع�رضية لها، من خالل املحاكم الإدارية، وحماية �سيا�سية بوا�سطة املجل�س الإ�ست�ساري 

حلقوق الإن�سان.
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ملمو�سا  اآخر  بعدا  املظامل  ديوان  ملوؤ�س�سة  اإحداثنا  خالل  من  نعطي  اأننا  كما 

ملفهومنا لل�سلطة القائم على جعلها يف خدمة املواطن والتنمية وعلى قربها 

منه واإلتزامها ب�سوابط �سيادة القانون والإن�ساف.

بني  التوا�سل  لتطوير  فعالة  اأداة  املوؤ�س�سة  من هذه  اأن جنعل  وقد حر�سنا على 

املواطن والإدارة، وو�سيلة مرنة وتوفيقية ومب�سطة للنظر يف �سكايات وتظلمات 

رعايانا الأوفياء، ومالإذا اآمنا للذين يعتربون اأنف�سهم �سحايا اأي قرار اأو عمل خمالف 

للقانون اأو م�سوب بعدم الإن�ساف �سادر عن اأي اإدارة اأو هياأة عهد اإليها مبمار�سة 

الإدارية عن  ال�سكايات  تخفيف عبء  م�ستهدفني  العمومية  ال�سلطة  �سالحيات 

املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان، مدعمني الدور الهام الذي ننتظر منه النهو�س 

به من خالل تركيبته املقبلة يف جمال حماية احلريات واحلقوق.

واأن هذا النهج القائم على اإ�ستلهام مقا�سد �رضيعتنا ال�سمحة وتقاليدنا احل�سارية 

يف اإيجاد حلول مغربية لق�سايا مغربية، مل مينعنا من الإنفتاح على القيم املثلى 

النظم  موؤ�س�سات مماثلة يف  من  يعرفه  والإفادة مما  امل�سرتك،  الإن�ساين  للرتاث 

املعا�رضة �سامنني لديوان املظامل من خالل و�سعه بجانبنا كل التجرد والإ�ستقالل.

وتوخيا لتقريب ديوان املظامل من املواطنني، قررنا اأن يكون له مندوبون لدى وزيرنا 

الأول و�سائر الوزارات حري�سني على اأن يتوفر م�ستقبال على مندوبني جهويني ومندوبني 

خا�سني.
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اإقرتاحية  قوة  بل  لل�سكايات،  مكتب  جمرد  املظامل  ديوان  ليكون  وكي 

لالإ�سالح الت�رضيعي والإداري والق�سائي الذي نحن فيه ما�سون، فقد خولنا وايل 

املظامل اأن يرفع تقريرا �سنويا جلاللتنا يف هذا ال�ساأن ف�سال عن تقدمي مالحظاته 

وتو�سياته وتقاريره الدورية اإىل وزيرنا الأول واإىل املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان.

اإتخذناها لتحقيق  وباإحداثنا لهذه املوؤ�س�سة الذي ياأتي يف �سياق التدابري التي 

م�ساحلة املواطن مع الإدارة، وو�سع حد ل�سعوره بعدم توا�سل ال�سلطة معه واحلد 

من ثقل البريوقراطية، وتخليق املرفق العام، نعطي �سحنة قوية ملفهوم املواطنة 

�سائلني اهلل تعاىل اأن يوفقنا اإىل اأن نخطو ب�سعبنا العزيز خطوات متوا�سلة نحوما 

نتطلع اإليه من اإ�ستكمال بناء دولة احلق والقانون وحتكيم قيم العدل والإن�ساف 

ورفع احليف مهما كان م�سدره.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل الوزير االأول يف مو�سوع التدبري الالمتمركز 

لالإ�ستثمار

الدار البي�ساء، 09 يناير 2002

 

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

خدمينا الأر�سى ووزيرنا الأول ال�سيد عبد الرحمان اليو�سفي،

اأمنك اهلل ورعاك وعلى طريق اخلري �سدد خطاك، وبعد،

والنهو�س  الإ�ستثمار  اإنعا�س  الدوؤوب على  وعملنا  الوثيق  تعلم مدى عزمنا  فاإنك 

به، باإعتباره و�سيلة فعالة للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية. موؤكدين يف عدة 

م�ساريع  دعم  �سيما يف  ول  للنمو  اأ�سا�سي  احليوي كمحفز  دوره  على  منا�سبات 

املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة يف ال�سناعة التقليدية وال�سياحة وال�سكن، ويف 

القطاعات ال�سناعية وجمالت ال�سناعات املرتبطة بالإنتاج الفالحي واملعادن، 

التي تعد م�سدرا ل ين�سب معينه لتوفري منا�سب ال�سغل وخلق الرثوات، وت�سكل 

بالن�سبة  الإدخار  واإمكانات  الإنتاجية  الطاقات  ولتعزيز  للتنمية  قويا  حمركا 

ل�سبابنا، وللفئات الو�سطى التي تتطلع بكل اإ�ستحقاق اإىل املزيد من التقدم وحتمل 

امل�سوؤولية وحتفيز طاقاتها اخلالقة.

ويف ال�سياق الرامي اإىل حفز الإ�ستثمار وت�سهيله، �سبق اأن اأكدنا يف اخلطاب الذي 

اإفتتحنا به الدورة الربملانية لأكتوبر2000 على اأهمية اإحداث »�سباك موحد 
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على �سعيد كل جهة، مع حتديد اأجل معقول و�رضيع، للبت يف ملفات م�ساريع 

الإ�ستثمار«.

وكثريا ما �سد اإنتباهنا ما تواجهه فئات املقاولني من م�ساعب ب�سبب الإجراءات 

الفردية  اأواملقاولت  ال�رضكات  اإحداث  ي�ستوجبها  التي  واملعقدة  املتعددة 

ويتطلبها اإ�ستكمال امل�ساطر الإدارية التي ت�ستلزمها عملية الإ�ستثمار.

واإذا كانت هذه امل�ساطر والإجراءات الت�رضيعية اأو التنظيمية غالبا ما تكون 

اإيجاد  تقت�سي  الد�ستور  كر�سها  التي  اخلا�سة  املبادرة  حرية  لأن  �رضورية، 

اأمام  اجلميع  م�ساواة  و�سمان  امل�ستثمر  بطماأنة  وحده  ملزم كفيل  قانوين  اإطار 

القانون.وكذا تهييء مناخ مالئم للمناف�سة ال�رضيفة، فاإن من الواجب تب�سيط هذه 

الإجراءات وامل�ساطر وتقلي�سها واحلر�س على اأن يتم العمل بها باأكرث ما ميكن 

من القرب من امل�ستثمرين.

ولبلوغ هذا الهدف، وعمال على اإنتهاج ما يقت�سيه التدرج والواقعية من اإ�ستبعاد 

لأي اإقرتاح اأو اإ�سالح يخلو من امل�سداقية والنجاعة، فاإننا نعترب اأن من �ساأن الإطار 

اجلهوي اأن يوفر املجال الرتابي والإداري الأن�سب، نظرا ملا لإدارتنا الرتابية حاليا 

من و�سائل حلل امل�ساكل املتعلقة باإجراءات الإ�ستثمار.

لل�سلطة  املتجدد  مفهومنا  مع  متنا�سق  اإن�سجام  اإطار  يف  النهج  هذا  ويندرج 

بجعلها يف خدمة الإ�ستثمار باإعتباره اأداة منو متميزة.

فمنذ اأن اأعلنا عن هذا املفهوم، �سجلنا باإهتمام ما بذلته اإدارتنا ول �سيما املكلفة 

منها بال�سوؤون الداخلية يف مملكتنا، من جهود لإعطائه حمتوى ملمو�سا يج�سده 

على اأر�س الواقع.
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توخيا  الر�سالة،  اإليك هذه  نوجه  اأن  وتوفيقه،  اهلل  بعون  اليوم،  لنا  ليطيب  واإنه 

من  حيوي  جمال  يف  املواطن  خدمة  يف  ال�سلطة  لدور  روؤيتنا  وجت�سيد  لتو�سيع 

جمالت التنمية الإقت�سادية والإجتماعية.

واإننا لنعترب املقاربة املعتمدة يف هذه الر�سالة بيانا مف�سال ملا ي�سكل يف نظرنا 

النهج القومي لالإ�سالح الإداري املن�سود الذي ي�ستوجب حتديدا جديدا لالأهداف 

املتعني على اجلهاز الإداري حتقيقها باملوازاة مع اإ�سالح امل�ساطر التي يتبعها، 

وتاأهيل القائمني على هذه امل�ساطر من خالل اإعادة تكوينهم و�سقل خربتهم.

لذا، فقد قررنا اأن حتدث، حتت م�سوؤولية ولة جاللتنا على اجلهات، مراكز جهوية 

لالإ�ستثمار تتوىل نوعني من املهام الرئي�سية، اأحدهما للم�ساعدة على اإن�ساء املقاولت 

فاإن  وهكذا،  اإثنني.  �سباكني  من  بالتايل  وتتكون  امل�ستثمرين،  مل�ساعدة  والآخر 

ال�سباك املكلف بامل�ساعدة على اإن�ساء املقاولت يعد املخاطب الوحيد بالن�سبة 

لالأ�سخا�س الذين يرغبون يف اإحداث مقاولة مهما يكن �سكلها ويودون الإ�ستفادة 

من خدماته. وميكن اأن يتوفر هذا ال�سباك على ملحقات، على �سعيد العمالت 

اأو الأقاليم اأو اجلماعات، ح�سب احلاجة وما ت�سمح به الو�سائل. وي�سع القائمون على 

هذا ال�سباك رهن اإ�سارة الطالبني مطبوعا موحدا يت�سمن كل املعلومات القانونية 

والتنظيمية ال�رضورية لإن�ساء اأي مقاولة.

كما يتوىل هوؤلء القائمون اإجناز كافة الإجراءات ال�رضورية للح�سول لدى الإدارات 

املخت�سة على الوثائق وال�سهادات التي تقت�سيها الت�رضيعات والتنظيمات لإحداث 

الوثائق الإدارية التي  اأجل يحدده الوايل كل  اأي مقاولة، وي�سلمون للطالبني، يف 

تثبت وجود مقاولتهم.
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اأما ال�سباك الآخر اخلا�س مب�ساعدة امل�ستثمرين، فيتوىل:

• تزويد امل�ستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات ب�ساأن الإ�ستثمار اجلهوي،

الإدارية  الوثائق  جميع  حت�سري  اأو  الإداري  الرتخي�س  طلبات  كافة  درا�سة   •
الفالحي  والت�سنيع  ال�سناعة  قطاعات  يف  الإ�ستثمار  م�ساريع  لإجناز  ال�رضورية 

للم�ساريع املقدرة مبا  بالن�سبة  وال�سكن،  التقليدية  وال�سناعة  وال�سياحة  واملعادن 

دون مائتني مليون درهم وذلك لتمكني وايل اجلهة من ت�سليم الرتاخي�س اأو توقيع 

القرارات الإدارية املتعلقة بهذا الإ�ستثمار،

• درا�سة م�ساريع العقود اأو الإتفاقيات التي �ستربم مع الدولة من اأجل منح امل�ستثمرين 
اإمتيازات خا�سة، بالن�سبة لالإ�ستثمارات املتعلقة بالقطاعات املذكورة �سلفا التي 

ت�ساوي اأو تفوق مبلغ مائتي مليون درهم، والقيام بتوجيهها اإىل ال�سلطة احلكومية 

املخت�سة من اأجل امل�سادقة والتوقيع عليها من لدن الأطراف املتعاقدة. ويقوم 

والعقود  والوثائق  الرتاخي�س  وتنفيذ  باإعداد  اإخت�سا�ساته،  الوايل يف حدود 

ال�رضورية لإجناز الإ�ستثمار مو�سوع الإتفاقيةالتي يتكفل بتنفيذها،

• اإقرتاح احللول التوافقية ملا قد ين�ساأ من منازعات بني امل�ستثمرين والإدارات.

بهذا  املتعلقة  والتنظيمات  القوانني  اإحرتام  اإطار  املذكورة يف  الدرا�سة  تتم 

املجال، من لدن املندوبني اجلهويني للوزارات املخت�سة الذين يطلعون الوايل على ما 

يزاولونه من اإخت�سا�سات يف هذا ال�ساأن.

وحر�سا على اأن يتم تدبري املركز اجلهوي لالإ�ستثمار التابع ل�سلطة الوايل الذي 

ي�سكل اأف�سل �سلطة ترابية خماطبة للم�ستثمرين من قبل موظف �سام تتنا�سب رتبته 

مع م�ستوى امل�سوؤوليات املناطة به، فقد قررنا اأن يتم تعيني هذا املوظف من لدن 



155 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

اإليه وخ�ساله  اإختياره كفايته يف جمال املهام امل�سندة  جاللتنا، وتراعى يف 

الإن�سانية مع تخويله و�سعية مدير لالإدارة املركزية.

ويتوىل هذا املدير تن�سيط وت�سيري جلنة جهوية مكونة من املندوبني اجلهويني 

لالإدارات املعنية بالإ�ستثمار ومن ال�سلطات املحلية املخت�سة. وي�ساعده يف مهامه 

موظفون خا�سعون لنظام اأ�سا�سي حمفز خا�س بهم.

ومن جهة اأخرى، فاإننا ناأمر بتحويل اللجن الوطنية املوكل اإليها اإبداء الراأي يف 

الت�رضيح  بدرا�سة طلبات  املكلفة  اللجنة  وخا�سة  العقارية،  العمليات  بع�س 

ال�ساحلية  املناطق  بحماية  املكلفة  واللجنة  للفالحة،  الأرا�سي  قابلية  بعدم 

واملناطق احل�سا�سة، اإىل جلن جهوية وبو�سعها حتت �سلطة الوايل اأو العامل الذي 

يفو�س اإليه ذلك.

وال�سياحية  ال�سناعية  املناطق  وت�سيري  بتهيئة  يعهد  اأن  اإىل  نتطلع  اأننا  كما 

وال�سكنية اإىل اخلوا�س الذين تعتمدهم الدولة، والذين �سي�سطلعون يف تعاملهم 

مع امل�ستثمر بدور ال�سباك املوحد بالن�سبة للمنطقة املعنية.

واإننا لندعو حكومتنا لإعداد اإ�سالح لهيكلة املندوبيات اجلهوية لالإدارات 

املركزية بق�سد التقلي�س من املرافق وجتميعها للمزيد من التفاعل والتنا�سق والتقريب 

اأ�سا�سي خا�س مبوظفي الإدارة  فيما بينها. كما ندعوها لدرا�سة وو�سع نظام 

الرتابية جلعله اأكرث حتفيزا لأكفء العنا�رض يف اإدارتنا على اإختيار مزاولة 

عملهم يف جهات اململكة، ولي�س فقط يف الإدارات املركزية.

ولتمكني الوايل من تقدير ما يتوفر لديه من و�سائل تثبت اأن املركز اجلهوي الذي 

يقرتحه �سيكون جمديا ومنتجا فور اإحداثه، فاإن اإن�ساء املراكز اجلهوية لالإ�ستثمار 

يتم بقرار م�سرتك لوزراء الداخلية واملالية والتجارة وال�سناعة بناء على اإقرتاح من 

وايل اجلهة املعنية.
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�سبابيك امل�ساعدة  باإحداث  وت�سيريه، وكذا  الوايل بتنظيم املركز  ويكلف 

وبتنظيمها  جماعاتها  اأو  اأقاليمها  اأو  اجلهة  عمالت  املقاولت يف  اإن�ساء  على 

وتدبريها.

واإن تفعيل التدابري التي اأمرنا بها يقت�سي تخويل ولتنا على اجلهات كل ما يلزم من 

�سالحيات قانونية وتنظيمية ليتخذوا القرارات الإدارية الالزمة لإجناز الإ�ستثمارات 

نيابة عن اأع�ساء احلكومة املخت�سني اأو بتفوي�س منهم.

وحتى يتمكن ولة اجلهات من تفعيل امل�ساطر ال�رضورية لإجناز الإ�ستثمارات يف 

من   2-3 البند  يف  عليها  املن�سو�س  املبالغ  حدود  ويف  املعنية،  القطاعات 

اإدارتنا  ال�سامني يف  اأع�ساء حكومتنا واملوظفني  الر�سالة فاإنه يتعني على  هذه 

باإ�سم الدولة  اأو ي�سدروا  الالزمة ليربموا  اأن يفو�سوا لهم ال�سالحيات  املركزية، 

العقود والقرارات التالية:

• عقود البيع اأو الكراء املتعلقة بعقارات من ملك الدولة اخلا�س،

• قرارات الرتخي�س باإحتالل امللك العمومي وامللك الغابوي،

• الرتخي�س باإقامة اأن�سطة �سناعية وزراعية م�سنعة ومعدنية اأواإ�ستغاللها،

• الرتخي�س بفتح موؤ�س�سات �سياحية واإ�ستغاللها وت�سنيفها ومراقبتها وت�سليم خمتلف 
الرخ�س اخلا�سة ال�رضورية لإ�ستغالل هذه املوؤ�س�سات.

ومن جهة اأخرى، وعمال على تخفيف م�ساطر مراقبة القرارات والأعمال ال�سادرة 

عن اجلماعات املحلية، فاإن وزيرنا يف الداخلية �سيفو�س لولة اجلهات �سلطات 

الو�ساية التي ميار�سها فيما يخ�س القرارات املتعلقة مبا يلي: 
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املتعلقة  املحلية  للجماعات  التقريرية  الأجهزة  مداولت  على  املوافقة   •
بال�سفقات والعقود املربمة من لدنها والتي ل يتجاوز قدرها ع�رضة ماليني درهم،

• املوافقة على مقررات نقل الإعتمادات من ف�سل اإىل ف�سل يف ميزانيات اجلماعات 
املحلية،

• املوافقة على مداولت الأجهزة التقريرية للجماعات املحلية املتعلقة باإقتناء 
اأرا�س من ملكها وبتفويتها.

وعالوة على ذلك، فاإننا نخول ولة جاللتنا اإمكانية احل�سول من ال�سلطات احلكومية 

املعنية على تفوي�س لإتخاذ القرارات الالزمة فيما يخ�س اإجناز الإ�ستثمارات التي ل 

تتوفر فيها املعايري املحددة �سمن احلالت املذكورة يف البند 3-2 من ر�سالتنا 

ال�سامية هاته.

اإليها يف الفقرات ال�سابقة  اأن توؤ�رض من لدن وزيرنا الأول كل القرارات امل�سار  ويتعني 

فور  املعنية،  للجهة  بالن�سبة  بها،  العمل  يبداأ  اأن  الر�سمية، على  باجلريدة  وتن�رض 

ن�رض القرار امل�سرتك القا�سي باإحداث املركز اجلهوي ويف اإنتظار ذلك، ت�ستمر 

ال�سلطات احلكومية املفو�سة يف ممار�سة ال�سلط املفو�سة من قبلها.

ويف كل الأحوال، يجب اأن تن�رض قرارات تفوي�س ال�سلط باجلريدة الر�سمية يف اأجل 

ل يتعدى خم�سة واأربعني يوما بعد ن�رض ر�سالتنا امللكية هاته باجلريدة الر�سمية.

وحتدد قرارات تفوي�س ال�سلط الإجراءات التي تتم وفقها ممار�سة التفوي�س وب�سفة 

اجلهات  ولة  على  يتعني  التي  التقارير  ودورية  مب�سمون  منها  تعلق  ما  خا�سة، 

توجيهها اإىل الوزير الأول واإىل الوزراء املفو�سني.
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اأن  ميكن  امللكية  الر�سالة  لهذه  تطبيقا  املتخذة  اجلهات  ولة  قرارات  واإن 

تكون مو�سوع تظلم اإ�ستعطايف يقدم اإليهم، اأو طعن ت�سل�سلي يرفع اإىل جلنة 

الإ�ستثمارات برئا�سة الوزير الأول، اأو اإىل اللجن املخت�سة املحدثة بن�سو�س ت�رضيعية 

اأو تنظيمية خا�سة.

الولة يف تطبيق هذه  لدى  م�سوؤولياتهم كاملة  يتحملون  ويظل عمال جاللتنا 

اأن  بهم  نهيب  ولأجل ذلك  تعزيزها.  ما�سون يف  نحن  التي  اجلديدة،  ال�سيا�سة 

ي�ساركوا اإىل جانب الولة، م�ساركة كاملة يف تفعيل �سيا�سة الالتركيز هذه، 

واأن يعدوا البنيات الالزمة حتى ميكن اأن متار�س على �سعيدي العمالة والإقليم 

الإخت�سا�سات التي �ستمار�س يف مرحلة اأوىل على ال�سعيد اجلهوي.

و�سيحدد وزيرنا يف الداخلية املجالت التي ميكن لولة اجلهات اأن يفو�سوا فيها 

لهم  تخولها  التي  الإخت�سا�سات  بع�س  والأقاليم  العمالت  لعمال جاللتنا على 

هذه الر�شالة وكذا �شكل و�رشوط هذا التفوي�س.

ثماره كاملة ما مل ت�سبح  اأن يعطي  الإ�ستثمار ل ميكن  باأن حفز  واإقتناعا منا 

اجلماعات املحلية فاعال رئي�سيا يف عملية التنمية الإقت�سادية امل�ستدامة للبالد، 

فاإنه يتعني متكينها من الو�سائل القانونية واملالية الكفيلة بجعلها اأكرث فاعلية 

اإىل  الربملان  ندعو  فاإننا  ال�سدد،  هذا  ويف  امل�سوؤولية.  بهذه  الإ�سطالع  يف 

القيام بقراءة معمقة مل�رضوع القانون املتعلق بامليثاق اجلماعي والعمل بتعاون تام مع 

احلكومة، على اإغنائه، باإقرتاحات من �ساأنها اأن تخول اجلماعات املحلية م�سوؤولية 

حقيقية يف و�سع الربامج التنموية الإقت�سادية للجماعة وتنفيذها. كما ينبغي 

من جهة اأخرى، مراجعة النظام اجلبائي للجماعات املحلية بهدف تب�سيطه 

والرفع من مردوديته.

وحفاظا على متا�سك هذا الن�سق، فاإنه يجب على امل�سوؤولني عن اجلماعات املحلية 

اأن ميار�سوا ما يتحملونه من م�سوؤوليات، يف دائرة الإحرتام التام للقانون والن�سو�س 
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التنظيمية. ويجدر التذكري على اخل�سو�س باأن روؤ�ساء املجال�س اجلماعية مطالبون، 

يتولون  التي  القوانني  بتطبيق  ولكن كذلك  املجال�س،  قرارات  بتنفيذ  فقط  لي�س 

تنفيذها ب�سفتهم �سلطة اإدارية حملية واإعتبارا ملا يحظون به من تزكية ملكية 

�سامية بظهري �رضيف.

املخت�سة  املحلية  ال�سلطات  اأن  من  يتاأكدوا  اأن  عمال جاللتنا  يجب على  لذا، 

القانون  يحددها  التي  الآجال  ت�سلم يف  للدولة،  ممثلة  ب�سفتها  تت�رضف   التي 

اأو الن�سو�س التنظيمية اجلاري بها العمل، الرتاخي�س ال�رضورية لإجناز الإ�ستثمارات 

ول �سيما الرتاخي�س املتعلقة بتجزئة الأرا�سي والبناء وال�سكن و�سهادات املطابقة.

وعندما يالحظ عمال جاللتنا اأن هناك تاأخريا يف ت�سليم هذه الرتاخي�س، واأن 

هذا التاأخري مرده اإىل ال�سلطات املعنية، فاإنهم ياأمرونها بالتقيد داخل اآجال 

يحددونها، باأحكام القانون والن�سو�س التنظيمية اجلاري بها العمل. ويف حالة 

التي  احللول  �سلطة  وميار�سون  اجلهة  وايل  بذلك  ي�سعرون  فاإنهم  التاأخري،  اإ�ستمرار 

يخولها لهم امليثاق اجلماعي والتي �شتحدد �رشوط ممار�شتها بن�س تنظيمي يتخذ 

باإقرتاح من وزيرنا يف الداخلية.

كما اأنه يتعني اأن يثري الولة اإنتباه عمال العمالت والأقاليم املعنيني حول ما قد 

يالحظونه من اإمتناع اأو تق�سري من لدن ال�سلطات املحلية يف اإتخاذ الإجراءات 

العمال  وياأمرون  املحددة،  الآجال  التنظيمية داخل  والن�سو�س  القانون  املقررة يف 

عند الإقت�ساء، مبمار�سة �سلطة احللول.

ول يخفى عليك، وزيرنا الأول رعاك اهلل، اأن اإ�سالح بع�س امل�ساطر املتعلقة باإحداث 

ال�رضكات التجارية، يتطلب مراجعة الن�سو�س الت�رضيعية املعمول بها يف هذا 

املجال. لذا �سنحث حكومتنا على املبادرة بدرا�سة م�ساريع القوانني ذات ال�سلة، 

حتى حتال على الربملان يف اأقرب الآجال.
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كما ينبغي موا�سلة اجلهود لتحديث اإدارة العدل ومراجعة م�ساطر الت�سوية 

التوافقية ملا قد ين�ساأ من منازعات بني التجار، وذلك لتمكينهم من اللجوء اأكرث 

ما ميكن اإىل التحكيم.

ويف نف�س ال�سياق، يتعني اإجراء درا�سة معمقة لالأ�سباب التي تخل ب�سري الغرف املهنية 

وهي املوؤ�س�سات الد�ستورية التي ل يجب اأن يحجب دورها يف متثيل القوى الإقت�سادية 

والإجتماعية، مهمتها كو�سيط مهني ومهمتها يف جمال مد يد العون وامل�ساعدة 

ل�سالح اأع�سائها.

وزيرنا الأول الأر�سى، 

واإنك لتعلم كذلك اأن الدولة، منذ اأن �رضعت يف اإنتهاج �سيا�سة اخلو�س�سة 

موؤكدة بذلك اإرادتها يف اإيالء القطاع اخلا�س دورا اأكرث متيزا يف التنمية 

قانوين حمفز على  اإطار  تعمل على و�سع  والإجتماعية، ما فتئت  الإقت�سادية 

الإ�ستثمار اخلا�س ولذلك حر�سنا على اأن تكون الإجراءات املدرجة يف هذه 

الر�سالة معززة لهذا التوجه.

املتوخاة  النتائج  توؤتي  اأن  ميكن  ل  الإجراءات  هذه  اأن  البديهي  من  اأنه  بيد 

منها اإل اإذا تعباأت الأجهزة املوؤ�س�ساتية يف القطاع اخلا�س كي ي�ستفيد منها 

امل�ستثمرون كل الإ�ستفادة.

الإدخار  جمع  تتوىل  التي  تلك  �سيما  ول  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اأن  يف  اليقني  ولنا 

من  املتاحة  الفوائد  اأف�سل  نحو  على  �ستجني  الإقت�ساديني،  للفاعلني  وتخ�سي�سه 

والإ�ستجابة  للم�ستثمرين  اخلالقة  اجلهود  مواكبة  خالل  من  اجلارية  الإ�سالحات 

لطموحاتهم وبخا�سة املقاولني ال�سباب واملقاولت ال�سغرى واملتو�سطة.
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وروؤ�ساء  وعمالنا  وولتنا  على حكومتنا  يتعني  التي  الإ�سالحات  اأن  لندرك  واإننا 

احلزم  ت�ستوجب  امللكية،  الر�سالة  لهذه  تطبيقا  تفعليها  املحلية  املجال�س 

بتح�سري  مكلفة  جلنة  حتدث  اأن  يجب  اأنه  نرى  ولذلك  لإجنازها.  واليقظة 

خمتلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا الإ�سالح، ومتابعة تطبيقها.

وتتكون هذه اللجنة التي ي�رضف عليها وزيرنا الأول من اأع�ساء احلكومة املعنيني 

مبا�رضة بالإجراءات التي �سيتم اإتخاذها ومن م�ست�ساري جاللتنا الذين �سنكلفهم 

بهذه املهمة.

ولنا كامل الإقتناع باأن هذه اللجنة �ستطلع جاللتنا دوريا على ح�سن �سري اأ�سغالها 

و�رضعة تنفيذ الإ�سالحات امل�سمنة يف هذه الر�سالة.

ب�ساأن  اإقرتاحات  جلاللتنا  ال�سامي  النظر  اإىل  ترفع  اأن  كذلك  عليها  ويتعني 

الإخت�سا�سات التي ميكن اأن تفو�س للولة ب�سفة تدريجية، مع تزويدهم بالو�سائل 

ال�رضورية لتحقيق الالتركيز الإدراي، ف�سال عن الإقرتاحات املتعلقة بتحويل بع�س 

اإخت�شا�شات الولة لعمال الأقاليم والعمالت، الذي ينبغي اأن يتم وفق نف�س ال�رشوط.

واإننا لواثقون مبا عهدناه فيك من حر�س على التفعيل الأمثل لتوجيهاتنا ال�سامية، 

الغايات  بلوغ  �سبيل  اأع�ساء حكومة جاللتنا، يف  لن تدخر جهدا مبعية  اأنك 

النبيلة املتوخاة من هذه الر�سالة وبلورتها على �سعيد الواقع يف اأقرب الآجال.

واإذ جندد لك الإعراب عن �سابغ ر�سانا فاإننا ن�ساأل اهلل عز وجل اأن ميدك مبو�سول 

التوفيق وال�سداد.

وال�سالم عليك ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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مبنا�سبة االإعالن عن الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اإىل 

 الوزير االأول

يف مو�سوع التدبري الالمتمركز لالإ�ستثمار

الدار البي�ساء، 09 يناير 2002 

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن خماطبتنا لكم اليوم مبنا�سبة توجيه ر�سالتنا امللكية لوزيرنا الأول يف مو�سوع 

البعيدة.  اإبراز جوهرها ومراميها  ت�ستهدف  اإمنا  لالإ�ستثمار،  الالمتمركز  التدبري 

فهذه الر�سالة تتوخى اأكرث من اإحداث �سباك واحد اأو مراكز جهوية لالإ�ستثمار، 

بل تت�سمن ر�سائل متعددة عن توجهنا لرت�سيخ الالمركزية والالمتركز واجلهوية، 

التي نعتربها القوام املوؤ�س�سي ملغرب اليوم والغد. 

العوائق  كل  باإزاحة  لل�سلطة  ملفهومنا  الإقت�سادي  للبعد  جت�سيد  اأنها  كما 

الإدارية، اأمام اإنطالق حرية املبادرة اخلا�سة، املحرك الأ�سا�سي لالإ�ستثمار، وخلق 

الرثوة، وحل مع�سلة البطالة، التي هي الهاج�س الأكرب الذي ي�سغل بالنا، وبال 

كل اأ�رضة مغربية. 

جاللة  املنعم،  والدنا  من  بتوجيه حكيم  اإنتهجت،  قد  الدولة  واإذا كانت 

امللك احل�سن الثاين، قد�س اهلل روحه، �سيا�سة متدرجة يف حترير الإقت�ساد واإعتماد 
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اخلو�س�سة، واإيجاد هياكل قانونية ع�رضية، مما اأعطى ثماره يف بع�س القطاعات، 

فقد اآلينا على نف�سنا، منذ اإعتالئنا العر�س، اأن نت�سدى بكل حزم لعوائق الإ�ستثمار. 

اأجه�س  والإدارية، مما  القانونية  الآليات  وتعقد  لتعدد  و�سع حد  وعمال على 

تب�سيط  ت�ستهدف  ر�سالتنا  فاإن  والأجنبية،  الوطنية  الإ�ستثمار  م�ساريع  من  كثريا 

واملخاطب  امل�سوؤول  اإ�سارته  رهن  �سيجد  الذي  امل�ستثمر،  اأمام  الإدارية  الإجراءات 

تنمية  اأو  مقاولته  لإن�ساء  املوحدة،  والوثيقة  املوحد،  الأقرب  واملكان  الوحيد، 

اإ�ستثماراته. 

وهنا نود اأن نوؤكد باأن تفوي�س بع�س ال�سالحيات الوزارية للولة يف جمال الإ�ستثمار 

ل يعني مطلقا جتاوز م�سوؤولية احلكومة، التي تظل اأ�سا�سية وكاملة، يف النهو�س 

بالإ�ستثمار، بتوفري الروؤية الإ�سرتاتيجية وترتيب الأولويات يف جميع جمالته، وخلق 

املناخ املنا�سب لذلك، بتفعيل اإ�سالحات معقلنة ومب�سطة وحمفزة على الإ�ستثمار 

لالأنظمة الق�سائية والإدارية واجلبائية، وللمناخ الإجتماعي. 

واإذا كانت الإ�سالحات، التي دعونا اإليها، قد اأجنز بع�سها يف جمال حتديث 

اإقت�سادنا وتاأهيله للتناف�سية، من خالل خف�س كلفة الإنتاج، وتدخالت �سندوق 

احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية، فاإن بع�سها الآخر مل ير النور بعد 

ويتعني الإنكباب عليها باإعتبارها اأولويات مطلقة، م�سددين على التفعيل الأمثل 

وال�سمويل للميثاق الوطني للرتبية والتكوين، من اأجل اإزاحة العائق البنيوي لعملية 

التنمية، املتمثل يف �سعف تاأهيل املوارد الب�رضية. 

الآجال  داخل  ر�سالتنا،  تطبيق  على  ت�سهر  اأن  من حكومة جاللتنا  ننتظر  كما 

املحددة، بروح الغرية الوطنية، ف�سال عن توفري املوارد املادية والب�رضية الالزمة 

اأقطاب  اإدارة جهوية جممعة يف  لإحداث هذه املراكز اجلهوية، ولإيجاد 

متجان�سة. 
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اأما ال�سادة الولة والعمال، فاإننا نتوجه اإليهم موؤكدين �رضورة نهو�سهم بالأمانة 

والتن�سيق مع  بالقانون،  والإلتزام  اليوم على عاتقهم، بروح املواطنة،  نلقيها  التي 

حتقيق  منهم  منتظرين  الإقت�ساديني،  والفاعلني  واملنتخبني  العمومية،  ال�سلطات 

النتائج امللمو�سة يف جمال الإ�ستثمار، والتي �سنعتمدها معيارا لتقومي اأدائهم. 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

اإذا كنا قد بلغنا ن�سبة ثالثة ماليري من الدولرات، كاإ�ستثمارات خارجية، بر�سم 

�سنة 2001 مما يدل على ثقة �رضكائنا يف اإقت�ساد بلدنا واإ�ستقراره، فاإنه يجب 

عملية  اإطار  يف  مت  قد  الإ�ستثمارات،  هذه  اأغلب  اأن  اأذهاننا  عن  يغيب  األ 

خو�س�سة مقاولت للقطاع العام، واأن حمدوديتها متلي علينا �رضورة اإيجاد 

م�ساريع اإ�ستثمارية خللق ثروات جديدة. 

فللمقاولني املغاربة، وخا�سة ال�سباب منهم، ول�رضكائنا الأجانب نقول : اإن هذه 

الر�سالة تعزز �سمانات النجاح الواثق لإ�ستثماراتهم، يف مغرب احلرية والدميقراطية 

والإ�ستقرار. 

اإن العمل الذي نحن ب�سدده ي�ستهدف التحول باملغرب اإىل اإقت�ساد منتج تناف�سي 

بتحديد  وذلك  والتعاقد،  الت�ساور  وممار�سة  ثقافة  فيه  ترت�سخ  حديث،  وجمتمع 

اأهداف وبرامج وخمططات، وتوفري و�سائل اإجنازها امل�سرتك. وهذا يتطلب جهدا 

متوا�سال، ل يقف فقط عند حدود تن�سيب مراكز جهوية لالإ�ستثمار بل يتعداه 

اإىل تاأهيل اإقت�سادنا لرفع التحديات، التي متليها علينا اإلتزاماتنا الدولية، �سواء 

يف اإطار منظمة التجارة العاملية، اأو اإتفاقيةال�رضاكة مع الإحتاد الأوربي، اأو يف 

نطاق خلق �سوق حرة عربية ومتو�سطية. 
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الرتاخي  بوادر  من  الآن،  حتى  لحظناه  ما  اإىل  الإنتباه  على  ن�سدد  ولذلك 

الإقت�سادي، والإن�سغال املطلق بالإ�ستحقاقات الإنتخابية املقبلة، التي ل ينبغي اأن 

تن�سينا برغم اأهميتها م�ساكلنا الإقت�سادية احليوية، داعني كل فعاليات القطاع 

اخلا�س اأن تعطي �سحنة قوية ملعركة الإقالع الإ�ستثماري. 

�سبغة  ي�سفي  ال�رضيف  بطابعنا  امللكية  الر�سالة  لهذه  ختمنا  فاإن  واأخريا، 

التي تعد من �سالحيات جاللتنا، ويجعل من  ال�رضيف على مقت�سياتها  الظهري 

اأحكامها املتعلقة باحلكومة والولة مبثابة تعليمات، ومن تلك التي تدخل يف 

الإقت�ساديني مبنزلة توجيهات  والفاعلني  واجلماعات املحلية  الربملان  اإخت�سا�س 

�سامية. 

وعملهم  النبيلة،  ومقا�سدها  الر�سالة  هذه  بروح  اجلميع  ت�سبع  باأن  اليقني  ولنا 

واملفاهيم  الإجراءات  مع  واإيجابية  حقيقية  قطيعة  باإحداث  مبقت�ساها، كفيل 

وجدير  بالإدارة،  عالقتهم  يف  امل�ستثمرون  منها  عانى  طاملا  التي  والعقليات، 

بالإ�ستثمار  والنهو�س  واجلماعية،  الفردية  الطاقات  حترير  حتدي  نرفع  بجعلنا 

الوطني والأجنبي، من اأجل حتقيق تنمية اأقوى، واأكرث اإ�ستدامة واإن�سافا. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«. 



166
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مبنا�سبة تروؤ�سه اإفتتاح دورة املجل�س االأعلى للق�ساء

الرباط، فاحت مار�س 2002

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سادة، 

ما فتئنا منذ تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة �سعبنا، والتي يعترب الق�ساء من �سميم 

م�سوؤولياتها نوجه حكومتنا والربملان اإىل الأهمية الق�سوى التي نوليها لإ�سالح 

الدميقراطي  املجتمعي  امل�رضوع  يف  الفعال  لالإ�سهام  وتاأهيله  وحتديثه  الق�ساء 

احلداثي الذي ن�سهر على حتقيقه.

وقد اأبينا اليوم ومن خالل رئا�ستنا لإفتتاح دورة املجل�س الأعلى للق�ساء، اإل اأن نتوجه 

اإىل هذا املجل�س ومن خالله اإىل كافة اأ�رضة العدل بخطاب مبا�رض ي�ستهدف 

اإبراز مدى امل�سوؤولية اجل�سيمة امللقاة على عاتق الق�ساة اأنف�سهم يف اإ�سالح اجلهاز 

املوؤمتن على العدل الذي يتوقف عليه ك�سبنا لرهان الدميقراطية والتنمية.

لإ�ستيعاب  وموؤهال  الرهان  هذا  بحتمية  الوعي  واعيا كل  ق�ساء  اأن  لنعترب  واإننا 

التحولت التي يعرفها املغرب، لهو القادر وحده على رفع هذا التحدي، موا�سال 

ومعززا ر�سالته التقليدية املتمثلة يف ال�سهر على �سمان النظام العام وتاأمني ال�سلم 

الإجتماعي م�ستجيبا يف نف�س الوقت ملتطلبات جديدة تتمثل يف �رضورة حر�س 
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الق�ساء على التفعيل والتج�سيد امللمو�سني ملفهوم وم�سمون بناء الدميقراطية ودولة 

احلق، ب�سمان �سيادة القانون وم�ساواة اجلميع اأمامه يف جميع الظروف والأحوال.

كما يجب على الق�ساء اأن يوفر الروؤية التوقعية احلقوقية املطمئنة واملو�سحة 

لل�سمانات، التي يكفلها القانون معززا بذلك مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية 

لالإقت�ساد الليربايل م�ساهما يف النهو�س بالإ�ستثمار والنماء الإقت�سادي.

النقائ�س  وتاأهيله وتطهريه من كل  للق�ساء  الإعتبار  اإعادة  لذا حر�سنا على 

الذي ل منا�س  الإ�سالح  �سبيل  وو�سوح  امل�سينة، حمددين بكل حزم  وال�سوائب 

منه. وقد حتقق بالفعل تقدم ل جدال فيه حيث مت اإيقاف م�سل�سل التدهو ر وامل�سي 

الإ�ستقالل  تعزيز  من  العدالة مما مكن  البناء وع�رضنة  اإعادة  قدما يف عملية 

الفعلي للق�ساء وتقوية �سلطته يف جت�سيد امل�ساواة اأمام القانون والإ�رضاع يف تنفيذ 

الأحكام.

وفيما اأخذت املحاكم الإدارية والتجارية تعطي ثمارها يف جمال تر�سيخ �سيادة 

القانون، �سواء يف عالقات الإدارة باملواطن، اأويف ميدان الأعمال فقد حتققت على 

الإجناز،  اأخرى هي يف طريق  اإنتظار  هامة يف  اإ�سالحات  الت�رضيعي  امل�ستوى 

من �ساأنها اإ�ستكمال بناء �رضح العدالة وتعزيز قدرات املحاكم للتغلب على 

البطء باإعتماد الق�ساء الفردي.ف�سال عن اإ�سفاء البعد الإن�ساين على قانون ال�سجون 

الق�ساة،  الق�سائية وحت�سني تكوين  املهن  تاأهيل  واإعادة  اجلنائي  الق�ساء  وع�رضنة 

وكافة الأعوان الق�سائيني وكذا ظروف عملهم يف العديد من املحاكم.

وبالرغم مما قطعناه من خطوات، فاإن اإ�سالح الق�ساء ليزال بعيدا عن الهدف 

الذي نتوخاه له ودون الطموحات امل�رضوعة للمتقا�سني وللمجتمع. ولذا فاإننا 
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فقد دقت  الق�سوى.  وتريته  الإ�سالحي  النهج  ت�رضيع  ياأخذ  اأن  م�سممون على 

�ساعة احلقيقة معلنة حلول وقت التعبئة الكاملة والقوية للق�ساة، ولكل الفاعلني 

يف جمال العدالة للم�سي قدما باإ�سالح الق�ساء نحو وجهته ال�سحيحة واإنتهاء 

زمن العرقلة والتخاذل والرتدد والإنتظارية.

ويف هذا ال�شدد يجب على املجل�س الأعلى للق�شاء اأن يعزز املكت�شبات وينخرط 

بكل حزم وو�سوح يف هذا الور�س الإ�سالحي الكبري، م�سطلعا مبهامه الد�ستورية 

كاملة يف ال�سهر على �سوابط واأخالقيات الق�ساء باملعاقبة التاأديبية احلازمة 

وال�سارمة لكل الذين اأثبتوا عدم اأهليتهم لتحمل ما طوقوا به من م�سوؤوليات ب�سبب 

تفريطهم وجتاوزاتهم، اأو الذين اأ�ساوؤوا ل�سمعة الق�ساء ب�سلوكهم وت�رضفاتهم، والذين 

ين�سفون يف حلظة واحدة باإنحرافاتهم ال�سائنة ما حتقق من منجزات خالل �سنوات من 

الكد واجلهد.

كما ينبغي للمجل�س اأن يعمل بنف�س احلزم والعزم على النهو�س بدوره الأ�سا�سي يف 

تعزيز ال�سمانات التي يكفلها الد�ستور للق�ساة، معتمدا امل�ساواة والتجرد يف 

تدبري و�سعيتهم املهنية بناء على املعايري املو�سوعية امل�سمنة يف نظامه 

خ�سال  مكافاأة  على  حري�سا  ال�سامية،  مب�سادقتنا  حظي  الذي  الداخلي، 

النزاهة والإ�ستقامة والإ�ستحقاق ونكران الذات واجلدية والإجتهاد وال�سجاعة.

فاإننا  وتقويته،  الق�ساء  اإ�ستقالل  اإذ ندعو املجل�س مل�ساعفة جهوده لتوطيد  واإننا 

اإمتيازا خمول للقا�سي ليعمل بهواه مبناأى عن  باأن هذا الإ�ستقالل ل يعد  نوؤكد 

كل حما�سبة، بل اإن مبداأ اإ�ستقالل الق�ساء يعد بالأحرى قاعدة دميقراطية لكفالة 

ح�سن �سري العدالة و�سمانة د�ستورية حلماية حقوق املتقا�سني وحقا للمواطنني يف 

الإحتماء بق�ساء م�ستقل وحمايد.
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ولأننا حري�سون على عدم ت�سخري هذا املبداأ كمطية لأغرا�س اأخرى، فاإن على 

املجل�س اأن يناأى بنف�سه وب�سفة نهائية عن كل النزاعات الفئوية املهنية والإنتخابوية 

ال�سيقة واملمار�سات املنحازة، حتى يحقق لذاته الإ�ستقالل الالزم ويدرك بنف�سه وير�سخ 

الوعي لدى الغري باأن الإ�شتقالل هو ال�رشط املالزم للم�شوؤولية جاعال م�شلحة الأمة 

فوق كل اإعتبار.

ح�رضات ال�سادة،

اإن التعبئة ال�ساملة التي يتطلبها الور�س الكبري لإ�سالح الق�ساء ت�ستلزم امل�ساركة 

الفعالة والوا�شعة للق�شاة فيه. وهنا يربز الدور املنوط بالودادية احل�شنية للق�شاة 

الإ�سالح،  هذا  تواكب  اأن  واأهدافها  مهامها  نطاق  ويف  منها  ننتظر  التي 

وتدعمه بكل فعالية متيحة بذلك جلميع الق�ساة، الإ�سهام يف جتديد ال�رضح 

امل�سرتك للعدالة واإ�سافة قيمة جديدة لربامج التعاون الدويل والإنفتاح على 

العامل الق�سائي والتكوين امل�ستمر وحتديث الق�ساء.

ولكي يتاأتى للودادية ذلك، ينبغي لها اأن ت�ستيقظ من �سباتها العميق، واأن تكف 

عن احل�سابات وال�رضاعات املتجاوزة، وتقوم مبراجعة وحتيني نظامها الأ�سا�سي مبا 

يكفل لها اإ�ستيعاب التطور الفكري والتحولت التي يعرفها امل�سهد الق�سائي 

وكذا جتديد هيئاتها امل�سرية مبا ي�سمن لها تعبئة طاقات جديدة واإناطة 

امل�سوؤولية بها.

الق�ساء،  اإ�ستقالل  م�سعل  جديد  من  وحتمل  اإ�سعاعها  الودادية  ت�سرتجع  وبذلكم 

والدفاع عن حقوق الق�ساة وحتدد النهج القومي لعملها ومل�ساهمتها يف اإ�سالح 

الق�ساء الذي يوجد اليوم يف قلب عملية تغيري املجتمع وحتديثه ودمقرطته 
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وبناء دولة احلق والقانون والنماء والتقدم، اأي يف �سميم اإختيارات اإ�سرتاتيجية ل 

رجعة فيها وحتديات م�سريية يجب على املغرب اأن يرفعها وهو ما لن يتم اإل 

بامل�ساهمة احلا�سمة والفعالة للق�ساء.

مب�سوؤوليتهم  النهو�س  على  احلر�س  كل  احلري�سني  الق�ساة  بكل  لنهيب  واإننا 

التاريخية واملحافظة على �رضف وكرامة الأمانة امللقاة على عاتقهم، اأن يعملوا 

على م�ساحلة املغاربة مع جهازهم الق�سائي، واإ�ستعادة ثقتهم يف �سموخ وعظمة 

عدالة م�ستقلة نزيهة كفاأة وقوية جديرة مبا يرمز اإليه اإ�سمها من توقري واإحرتام.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 احلديث ال�سحفي الذي خ�س به �ساحب

 اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

اأربع مطبوعات اإعالمية لبنانية ع�سية اإنعقاد القمة العربية 

ببريوت

بريوت، 21 مار�س 2002

……

�سوؤال :

يعد الإقت�ساد املحرك الرئي�سي لتنمية اأي بلد فما هي خطة جاللتكم لتفعيل 

الإقت�ساد املغربي والإجراءات التي ترونها كفيلة باإخراج املغرب من م�ساكل 

البطالة، الهجرة ال�رضية واملديونية، وهل �سيا�سة اجلهوية والالمركزية تعد احلل 

الناجع يف هذا ال�سدد ؟.

جواب �ساحب اجلاللة:  

م�ساكل  لكل  �سحرية  ع�سا  لدي  لي�س  اأنني  العر�س  اإعتالئي  غداة  اأكدت  لقد 

العمل  واإرادتنا جميعا  ال�سعب حول قيادتي  اإجماع  اأملكه هو  البالد. وكل ما 

ملوؤهالتنا  الأمثل  والإ�ستثمار  الإجتماعي  والت�سامن  الدميقراطية  نطاق  ويف  اجلاد 

اأجل حتقيق  رائدا يف الأخذ به وذلك من  والإقت�ساد احلر الذي كان املغرب 

تنمية م�ستدمية.

وقد اأوليت عناية خا�سة لالإقالع الإقت�سادي والت�سامن الإجتماعي لأنهما كما 

قلت لكما يعدان عماد الدميقراطية ال�سيا�سية.
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ولهذه الغاية، فاإن احلل هو خلق املزيد من الرثوات قبل التفكري يف توزيعها، لأن 

النقا�س كان مغلوطا وكان ين�سب حول توزيع الرثوة قبل التفكري يف خلقها. ول 

�سبيل خللق ثروات جديدة واإيجاد فر�س �سغل اإل بتحرير املبادرة اخلا�سة من كل 

معوقاتها وحفز الإ�ستثمار اخلا�س وعقلنة تدبري املوؤ�س�سات العامة اأو خو�س�ستها 

لأن الدولة لي�ست دائما م�سريا اإقت�ساديا جيدا.

اأوجه احلكومة والربملان اإىل رفع كل العراقيل املعيقة  ال�سياق، فاإين  ويف هذا 

لالإ�ستثمار وذلك من خالل الإ�سالح الإداري واجلبائي والق�سائي واإيجاد مدونة �سغل 

ع�رضية حمفزة على الإ�ستثمار والإنتاج.

وقد قطعنا خطوات مهمة يف هذا ال�ساأن باإحداث املراكز اجلهوية لالإ�ستثمار 

باأدنى  العمل  �سباك وحيد ميكن امل�ستثمر من الإنطالق يف  التي �ستكون مبثابة 

مدة ممكنة قد تتقل�س اإىل �ساعات.

ونظامه  ال�سيا�سي  اإ�ستقراره  بف�سل  املغرب  بها  يتمتع  التي  الثقة  ملناخ  وجت�سيدا 

الدميقراطي وتوجهه ال�سادق نحو حترير الإقت�ساد، فقد حققنا هذه ال�سنة رقم 

اإ�ستثمارات خارجية مبا�رضة فاقت الثالثة مليارات دولر.

كما اأن اإعالننا الع�رضية احلالية اأولوية وطنية لإ�سالح نظام الرتبية والتكوين 

�سيمكن الإقت�ساد من املوارد الب�رضية املوؤهلة لإجناز مهام التنمية ال�ساملة. ومبوازاة 

ذلك فاإننا �سرنكز على القطاعات الواعدة لالإقت�ساد الوطني واملتمثلة يف 

ال�سياحة وال�سيد البحري والتكنولوجيات اجلديدة لالإت�سال والإعالم وال�سناعة 

تناف�سية  نتوفر فيها على  التي  القطاعات  التقليدية، تلكم  الفالحية واحلرف 

قوية.
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�سوؤال : 

عرفت اململكة املغربية تداعيات حادة يف ما يخ�س تعديل مدونة الأحوال 

ال�سخ�سية باإجتاه حت�سني موقع املراأة ومكانتها يف املجتمع املغربي وقد اأ�س�ستم 

يف هذا ال�سدد جلنة حول املو�سوع. كيف يا جاللة امللك ميكن التوافق يف 

راأيكم بني طموحات املراأة املغربية وتطلعاتها مل�ستقبل اأف�سل يف اإطار اأحكام 

ال�رضيعة الإ�سالمية ؟.

جواب �ساحب اجلاللة:

الذي  والتمييز  اأ�سكال احليف  ورفع كل  املراأة  اإن�ساف  العمل على  ت�سدر  لقد 

تعانيه اأوليات مبادراتي، اإميانا مني باأن جمتمعا يهم�س ن�سفه املتمثل يف املراأة ل 

ميكنه اأن يحقق اأي تنمية.

املجالت  امل�سوؤوليات، يف  اأ�سمى  املراأة  لتخويل  املتخذة  املبادرات  وعالوة على 

ال�سيا�سية والإقت�سادية والثقافية، فقد اأخذت على نف�سي ب�سفتي اأمريا للموؤمنني 

الإ�ستجابة ملتلم�س رفعته اإيل جمموع املنظمات الن�سوية املغربية مبختلف م�ساربها 

ال�سيا�سية والثقافية واجلمعوية.

ولأن ق�سية اإن�ساف املراأة هي من النبل بحيث اأنها ت�سمو على كل اإ�ستغالل لأغرا�س 

الإخت�سا�س  متعددة  اإ�ست�سارية  جلنة  �سكلت  فقد  �سيقة،  و�سيا�سية  اإنتخابية 

لدرا�سة و�سع م�رضوع اإ�سالح جوهري و�سامل ملدونة الأحوال ال�سخ�سية.

و�سواء لدى تن�سيبي لهذه اللجنة اأو خالل خمتلف جل�سات العمل التي تراأ�ستها ملتابعة 

وتقييم �سري اأ�سغالها فاإين حري�س على اأن تنجز عملها ب�رضعة، ولكن بدون ت�رضع. وقد 
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كنا اأمام اإختيارين، اإما اأن ننجز اإ�سالحا جزئيا للمدونة احلالية مما كان �سيتطلب 

 وقتا ق�سريا ولكنه كان �سيوؤدي بنا اإىل التفكري يف اإجراء اإ�سالح اآخر بعد اأ�سهر

اأو ب�سع �سنوات. واإما اإجناز مدونة جديدة �سكال وم�سمونا وهو ما �سيتحقق ويتطلب 

بع�س الوقت الذي لن يتعدى يف اأق�سى احلالت نهاية ال�سنة اجلارية. ولأين اأومن 

موا�سيع  ومت�رضع خ�سو�سا يف  �سطحي  واأنبذ كل عمل  العميق  العمل  بجدوى 

ت�سكل عن�رضا اأ�سا�سيا يف م�رضوع املجتمع الدميقراطي احلداثي الذي اأحر�س 

على اإجنازه لبنة، لبنة، فقد اإخرتت الطريق الثاين.

النبوية  وال�سنة  ال�سمحة  الإ�سالمية  ال�رضيعة  باأن  اليقني  يل  فاإن  للموؤمنني،  وكاأمري 

جلدي امل�سطفى عليه ال�سالم املكرمة للمراأة، كفيلة يف ع�رضنا احلا�رض 

من خالل فتح باب الإجتهاد ونبذ كل اإنغالق وحتجر اأن متكننا من اإن�ساف املراأة 

يف نطاق ال�رضيعة وبوا�سطة مقا�سدها النبيلة ال�سمحة. وهذا ل مينعنا من اإغتنام 

هذه املدة لتاأهيل الق�ساء لالإ�سالح اجلديد باإحداث حماكم خا�سة بالأ�رضة 

�سيتم تن�سيبها تدريجيا.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة عيدالعر�س املجيد

30 يوليوز 2002

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

اإذا كان خطاب العر�س يكت�سي كل �سنة اأهمية بالغة لكونه ير�سد اأحوال 

الأمة وير�سم معامل العمل امل�ستقبلي، فاإن خطاب العر�س لهذا العام يتميز بكونه 

يحل قبل اأ�سابيع معدودة من اإنتخاب جمل�س جديد للنواب. كما اأنه يعترب مطلعا 

ل�سنة حافلة بالإ�ستحقاقات الإنتخابية فلن يحل مثل هذا اليوم الأغر من ال�سنة املقبلة 

بحول اهلل، اإل وقد مت جتديد اإنتخاب �سائر املوؤ�س�سات التمثيلية.

من  يجعل  �سيق  �سيا�سوي  مبنطق  الإنتخابية،  ال�سنة  هذه  مع  التعامل  �سيتم  فهل 

الإنتخاب غاية يف حد ذاته؟.

كال، لقد اآلينا على نف�سنا توخيا للم�سالح العليا لالأمة اإعتماد منظور اإ�سرتاتيجي 

املواطنني مع جمال�س منتخبة  وفر�سة مل�ساحلة  ال�سامل  التعبئة  �سنة  يجعل منها 

للتنمية  فعالة  ورافعة  التنفيذية  لالأجهزة  قويا  �سندا  لت�سكل  م�سداقية  ذات 

ال�ساملة.

وقبل هذا وذاك حر�سنا على اأن ن�ساطرك �سعبي العزيز، اإ�ستخال�س ما حتفل به 

هذه الإ�ستحقاقات من درو�س وعرب وما حتمله من وعود وتفتحه من اآفاق.
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لقد اأبدى �سائر الفاعلني املعنيني يف اأول ولية ت�رضيعية عا�سها املغرب يف ظل 

التناوب، من احلكمة والتب�رض وح�سن الإرادة، ما كان كفيال ببلوغ الأهداف التي 

توخاها رائد التوجه الدميقراطي والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين رحمه 

اهلل، والتي اأخذنا على عاتقنا رعايتها حتى تتوافر اأ�سباب النجاح كاملة لهذه 

املحطة احلا�سمة من م�سار بالدنا ال�سيا�سي. وهذا ما جعل من التناوب خطوة هامة، 

على درب تر�سيخ الدميقراطية اإكت�سبت فيها املعار�سة ال�سابقة ثقافة احلكم 

فيما مار�ست الأغلبية ال�سالفة دور املعار�سة البناءة.

واأن اململكة املغربية املتح�سنة باإطارها املوؤ�س�ساتي والد�ستوري املتما�سك واملعززة 

والإجتماعية  الروحية  بقيمها  واملدعمة  الرا�سخة  وتقاليدها  العريقة  باأ�سالتها 

التحرك  على  قدرتها  وم�سداقية  جالء  بكل  اأظهرت  قد  املتوازنة،  والثقافية 

والتطور يف اإن�سجام تام بني ما ر�سمته جاللتنا من توجهات طموحة وبني العمل الذي 

اأجنزته احلكومة والربملان.

�سلكها  التي  اخليارات  ثمرة  يعد  باإ�ستمرار،  يتعزز  فتئ  ما  الذي  الواقع  وهذا 

املغرب والإ�سالحات التي حققها طوال العقود الأخرية من تاريخه.

واإذا كنا يف غنى عن اإ�ستعرا�س تفا�سيل هذه احلقبة، فاإنه يجدر بنا اأن نوؤكد اأن 

هذه املكت�سبات التي حتققت مب�ساهمة جميع املغاربة ت�ستمد قوتها وم�رضوعيتها 

والتي عملنا  اإليها  ت�ستند  التي  والتوافقية  الهيكلية  املقومات  من  واإ�ستمراريتها 

دوما على تر�سيخها.

اإذا  الإجنازات تكت�سي دللة خا�سة  اأن هذه  العزيز،  �سعبي  ول يخفى عليك 

ما اإ�ستح�رضنا ما يحيط بنا من اأو�ساع اإقليمية ودولية، اأفرزتها ال�سنوات والأ�سهر 

الأخرية التي ع�سناها والتي متيزت بتواتر حالت القطيعة والتنافر وتراجع عوامل 

التوافق والإ�ستقرار والإطمئنان.
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وقد عملنا على اأن يظل املغرب �سالكا �سبيله بعزم وثبات، يف خ�سم هذه 

على  احلفاظ  مع  وفق خمططاته  براجمه  اإجناز  متابعة  من  متمكنا  التفاعالت 

مدة اإجنازها، رغم الظرفية الع�سيبة، وما نتج عنها من اإ�سطراب وخماوف. لذا 

وب�رضف النظر عن �سخب النقا�س ال�سيا�سي والإنتخابي اجلاري، فاإن علينا اأن نقدر ما 

�سيدناه جميعا ل�سالح جمتمعنا. كما يتعني علينا اأن نقف على ما يجب اإجنازه 

اأو حت�سينه اأو تداركه اأو الإ�رضاع به. ونق�سد بذلك اأداءنا الإقت�سادي املرتبط 

دوما وحتما باملرتكز ال�سيا�سي الذي نوهنا بف�سائله ونتائجه.

واإذا كنا قد ك�سبنا معركة تر�سيخ توجهاتنا الدميقراطية جلعلها خيارات 

من جهود  ما تطلب ذلك  يدرك  الكل  اأن  معنى هذا  فهل  فيها.  رجعة  ل 

وت�سحيات واأن دميقراطيتنا حم�سنة من كل املخاطر والتجاوزات.

اإننا مطالبون باليقظة الدائمة والتعبئة امل�ستمرة للحيلولة دون اإ�ستغالل الدميقراطية، 

واإتخاذها مطية لأغرا�س منحرفة من طرف من يحلمون بالعي�س الرغيد يف تقاع�س 

واإ�شاعة لالإحباط والياأ�س، وكاأن املغرب قد وىل ظهره لتاريخه وتنكر مل�شتقبل 

اأبنائه واآمالهم.

هذه الآمال النابعة من التطلع مل�ستقبل اأف�سل كفيل بالإ�ستجابة لطموحات الأجيال 

ال�ساعدة اإىل املزيد من الكرامة والأمن والتقدم، من خالل متكني املواطن من 

العي�س الكرمي وحتقيق التنمية القروية، وتوفري اأ�سباب الت�سغيل لل�سباب وذلك بخلق 

املزيد من الرثوات يف بالدنا وبالعمل على توزيعها توزيعا اأكرث عدالة واإن�سافا.

فعلى كل منا اأن يدرك ما يتعني القيام به م�ستقبال حتى تكون احلرية والتعددية 

والتنوع التي متيز م�رضوعنا املجتمعي عوامل للتقدم واحلداثة يف احلياة ال�سيا�سية 

ببالدنا، جاعلني من هذه ال�سنة منطلقا جديدا للتاأهيل ال�سامل ال�سيا�سي والإقت�سادي 

والإجتماعي والثقايف لبالدنا.
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�سعبي العزيز، 

اإن التاأهيل ال�سيا�سي للمغرب يقت�سي التعامل النبيل مع الإنتخابات باإعتبارها اإ�ستثمارا 

اأ�سا�سيا كفيال مبا ي�سفيه من م�سداقية وفعالية على املوؤ�س�سات، باأن يعود بالنفع 

لرفع حتدي  ثروات جديدة  واإيجاد  الإقت�سادي وحفزه  الإ�ستثمار  على جلب 

التنمية ال�ساملة.

ومن ثم حر�شنا على توفري كل ال�رشوط وال�شمانات الالزمة لتكون الدميقراطية 

هي الفائز احلقيقي يف هذه الإنتخابات. واإننا لننتظر من الأحزاب ال�سيا�سية اأن 

تتناف�س يف طرح برامج حكومية واقعية وقابلة لالإجناز، حمددة يف و�سائل متويلها 

ومدة حتقيقها، وتت�سمن حلول للق�سايا الأ�سا�سية لالأمة، ولالإن�سغالت اليومية للمواطن. 

وهي برامج طاملا خاطبتكم ب�ساأنها وكر�ست كل جهودي لتج�سيدها على 

هو  حدا  لها  فاإن  �رضورية،  الدميقراطية  املناف�سة  كانت  واإذا  الواقع.  اأر�س 

امل�سلحة العليا للبالد.

لذلك عملنا على مواكبة تو�سيع ف�ساء احلريات العامة وحقوق الإن�سان، بتوفري 

الأجهزة املكلفة بحمايتها وحتديد �رشوط ممار�شتها مبا يلزم من و�شائل و�شمانات.

ويف هذا ال�سدد �سنقوم يف الأ�سابيع املقبلة بحول اهلل بتن�سيب كل من املجل�س 

الإ�ست�ساري اجلديد حلقوق الإن�سان وديوان املظامل.

كما اأننا عازمون على تعميق روح الطماأنينة لدى املواطن بتدعيم �سلطة موؤ�س�سات 

الدولة حول ثوابت الأمة يف اإطار دولة قوية ت�سهر على الإحرتام ال�سارم للقانون 

و�سيادته وم�ساواة اجلميع اأمامه.
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توفريه  عن  ف�سال   ، ال�ساأن  هذا  الأ�سا�سية يف  الركائز  من  الق�ساء  اإ�سالح  ويعد 

النهج  ت�رضيع  ياأخذ  الإ�ستثمار. وحتى  تعد خري حمفز على  التي  الثقة  ملناخ 

الإ�سالحي الق�سائي وتريته الق�سوى، فاإنه ينبغي تعزيز املوارد املالية والب�رضية 

للعدالة  الإعتبار  اإعادة  موا�سلة  من  ميكن  ب�سكل  الق�ساء  لقطاع  املر�سودة 

وحتديثها وتاأهيلها لكي تنه�س على الوجه املطلوب باملهام النبيلة اجل�سيمة 

واملتزايدة املنوطة بها.

كما اأولينا اإهتماما خا�سا لق�سية النهو�س باأو�ساع املراأة يف خمتلف جمالت 

تدبري ال�ساأن العام، حمددين اأجال ليتعدى نهاية هذه ال�سنة، للجنة املكلفة 

لإقرتاح م�رضوع مدونة جديدة لالأحوال ال�سخ�سية يراعي مقا�سد �رضيعتنا ال�سمحة 

واإلتزاماتنا الدولية يف هذا ال�ساأن.

وما كان للمغرب الذي يعرف تطورا متوا�سال على درب احلداثة والدميقراطية 

ي�ستجيب  التطور مبا  الب�رضي غري مواكب لهذا  ال�سمعي-  اأن يكون م�سهده 

حلاجة املواطن مل�سهد اإعالمي يجمع بني املعا�رضة واجلاذبية، واإحرتام ثوابت 

الأمة. ونهو�سا باإلتزامنا الد�ستوري ب�سيانة حقوق وحريات املواطنني واجلماعات 

والهياأت، عملنا على و�سع ظهري �رضيف يق�سي باإحداث هياأة عليا لالإت�سال 

للنهو�س  ال�رضورية  الو�سائل  م�ستقلة متوفرة على  الب�رضي كموؤ�س�سة   - ال�سمعي 

مبهامها بكل جترد.

اأحداث  الإعالم، من خالل تكري�س حرية  وقد توخينا من ذلك �سمان احلق يف 

من  النوع  لهذا  الدولة  اإحتكار  واإنهاء  م�ستقلة  ب�رضية  �سمعية  وو�سائل  �سحافة 

الإعالم مع توفري مرفق عام لالإذاعة والتلفزة جدير ب�سمان التعبري عن خمتلف 

الوطنية  هويتنا  ومقومات  الدينية  قيمنا  اإحرتام  نطاق  يف  وذلك  الإجتاهات. 

وقوانني اململكة.
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�سعبي العزيز،

اإن دميقراطيتنا �ستظل ه�سة ما مل يتم تعزيزها بتنمية اإقت�سادية وت�سامن اإجتماعي.

واإذا كنا قد حققنا عدة مكا�سب �سيا�سية، فاإننا نعاين مع�سلة عدم الإنتاج 

وخلق الرثوات و�سوء توزيعها اإجتماعيا. وهذا ما يحتم علينا خو�س معركة الإنتاج 

وحفز الإ�ستثمار بهدف تاأهيل اإقت�سادنا الوطني وتقوية اإنتاجيته ومردوديته.

كما يفر�س علينا تاأهيل مواردنا الب�رضية التي هي ثرواتنا الأ�سا�سية �سمن منظور 

يحرر طاقاتها اخلالقة خلو�س اأورا�س الإنتاج بتناف�سية واإقتدار. ولن يتاأتى لنا ذلك 

اإل اإذا اإعتربنا اأن اإقت�ساد ال�سوق لي�س �رضا، والربح لي�س عيبا والعوملة لي�ست خطرا. 

بل اإن ح�سن تعاملنا معها من �ساأنه اأن يجعل من هذه العوامل كلها م�سدرا للرثوة 

ومدخال للعدالة الإجتماعية.

وا�سح  منظور  ذات  متناف�سة  ومالية  اإقت�سادية  �سيا�سة  نهج  يقت�سي  ما  وهذا 

واأ�سبقيات حمددة يف برامج تعاقدية بني ال�سلطات العمومية والقطاع اخلا�س 

مع موا�سلة نهو�س �سندوق احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية بدور 

الرافعة القوية يف هذا املجال.

ومن �ساأن الإ�رضاع بتاأهيل اإقت�سادنا وحتويله من اإقت�ساد ريعي اإنتظاري اإىل اإقت�ساد 

ال�سوق، اأن يجعلنا نك�سب رهان اإتفاقيات التبادل احلر مع الإحتاد الأوربي والوليات 

املتحدة الأمريكية ودول جنوب املتو�سط املوقعة على اإعالن اأكادير، وندعم 

دور املغرب كقطب حموري ملبادلت القارات الثالث.

ويف هذا ال�سدد فاإن تفعيل املراكز اجلهوية لالإ�ستثمار، وتنفيذ خمتلف التوجيهات 

اأن  الواردة يف ر�سالتنا لوزيرنا الأول ب�ساأن التدبري الالمتمركز لالإ�ستثمار، وما ينبغي 
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يواكبه من اإ�سالحات ق�سائية واإدارية وت�رضيعية ومالية واإجتماعية، اأن يجعل من 

ال�سنة املقبلة اإن �ساء اهلل �سنة التاأهيل الإقت�سادي باإمتياز.

واإذا كنا قد �سجلنا اإيجابية بع�س املوؤ�رضات الإقت�سادية فاإن الواقع العنيد يظل 

ي�سائلنا باإحلاح ملاذا جتد بالدنا �سعوبة يف حتويل هذه املوؤ�رضات اإىل حركية 

اإقت�سادية.

املحبط  ال�سك  اأغالل  نك�رض  اأن  علينا  ويتعني  الواقع.  بهذا  جميعا  معنيون  اإننا 

والتخوف غري املربر ون�ستبعد الإنتظارية التي طاملا اأ�سعفت اإقت�سادنا وعرقلت 

تطوره.

اإن الإميان مبا لدينا من طاقات ومبا يحركنا من حوافز للم�سي قدما على درب 

رهني مبدى  واإمنا هو  �سيا�سي.  قرار  اأو  والرخاء، ليتج�سد مبجرد خطاب  التقدم 

اأن ننطلق  اإليه. لذا يجب  الإرادة الذاتية واملبادرة املقدامة، وذلك ما نفتقر 

من تقييم واقعي متب�رض لأو�ساعنا الإقت�سادية ومن ت�سور وا�سح وحتديد دقيق 

لالأهداف، التي يجب علينا حتقيقها بجد وحزم لالإ�رضاع بوترية النمو الإقت�سادي 

لبالدنا وتو�سيع دائرته.

يف  به  القيام  يلزم  ملا  عقالين  وتخطيط  تقييم حمكم  لو�سع  الأوان  اآن  لقد 

امل�ستقبل، حتى يتحقق التطابق املاأمول والإن�سجام املن�سود. وحتى نتمكن من ح�سن 

اإ�ستثمار ما حتقق من تقدم يف املجالني ال�سيا�سي والإقت�سادي، مع الإلتزام بالفعالية 

زمني حمدد. وكل ذلك يف نطاق  الأولويات، وفق جدول  وترتيب  واملردودية 

اأجل حتقيق  من  اململكة  اإعتمدتها  التي  العام  ال�ساأن  تدبري  ب�سيا�سة ح�سن  التقيد 

التحديث الإقت�سادي والتنمية امل�ستدامة.
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�سعبي العزيز،

عمال على تاأهيل مواردنا الب�رضية فاإننا قد قطعنا خطوات هامة يف جمال اإ�سالح 

املنظومة الرتبوية. بيد اأن هنالك خطوات كربى مازالت تنتظرنا يف نهج 

التعليم  اإ�سالح  تفعيل  واإغناء  وتقييم  متابعة  اأن  كما  متنا�سقة.  تعليمية  �سيا�سة 

تتطلب تعزيز املهام التي تنه�س بها بكل مو�سوعية ونزاهة اللجنة اخلا�سة 

بالرتبية والتكوين، وذلك يف اأفق اإيجاد جهاز قار يتوىل مهام التقييم املتجرد 

وال�سمويل للمنظومة الرتبوية يف تعاون مثمر وتن�سيق تام مع القطاعات املخت�سة 

ومع جميع الفاعلني يف هذا امل�رضوع امل�سريي. وقد قمنا باإعطاء دفعة قوية 

لهذا الإ�سالح بتن�سيب موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�س بالأو�ساع الإجتماعية 

لأطر الرتبية والتكوين وبتح�شني و�شعيتهم داعني الأ�رشة التعليمية لالإنخراط 

بحزم وعزم وغرية وطنية يف هذا امل�رضوع الكبري. ولأن تو�سيع ثقافة املواطنة 

رهني بالق�ساء على الأمية، فاإننا عازمون على اإعادة النظر يف الآجال املتوقعة 

لإ�ستئ�سال اآفتها.

ظل  يف  الثقافية  هويتنا  مكونات  لكل  الإعتبار  بتاأكيد  لإلتزامنا  وجت�سيدا 

و�سنظل  الأمازيغية.  للثقافة  امللكي  للمعهد  تن�سيبنا  الوطنية، كان  الوحدة 

حملية واحل�سارات  الثقافات  بني  والإنفتاح  الت�سامح  روح  �سيادة  على   حري�سني 

باجلوانب  اإعتزاز  يف  والت�سدد  الغلو  اأنواع  كل  من  التح�سني  وعلى  عاملية،  اأو 

امل�رضقة يف اأ�سالتنا مع اإعتماد احلداثة والعقالنية.

و�سيظل تاأهيل مواردنا الب�رضية رهينا برت�سيخ ثقافة الت�سامن وجعلها عماد ال�سيا�سات 

العمومية والتحول بها من الفعل العفوي اإىل العمل املوؤ�س�سي.
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لالأ�سخا�س  نوليها  التي  اخلا�سة،  الأهمية  ال�ساأن على  التاأكيد يف هذا  وجندد 

املعاقني باإعتماد برامج مندجمة توؤهلهم لالإنخراط التام يف احلياة العامة من 

خالل تكوين مالئم يوفر لهم اأ�سباب العي�س الكرمي. 

وليفوتنا اأن نعرب عن اإبتهاجنا واإعتزازنا باإرتباط رعايانا الأوفياء املقيمني يف اخلارج 

بوطنهم وتعلقهم باأوا�رض البيعة اخلالدة والهوية احل�سارية الأ�سيلة، وحر�سهم 

على القرابة العائلية و�سلة الرحم. جمددين الإعراب عن بالغ تقديرنا مل�ساهمتهم 

الفاعلة يف جمهود التنمية الإقت�سادية، والإ�سعاع الدويل للمغرب. وعن عزمنا 

الأكيد على اأن يكون لهم ماهم جديرون به من ح�سور وازن وم�ساركة فاعلة 

يف كل جمالت احلياة الوطنيّة. كما نود اأن نوؤكد لهم مو�سول عنايتنا الفائقة 

باأحوالهم خارج الوطن وداخله، وحر�سنا على اأن ت�ستجيب الأجهزة املعنية ملا 

يعربون عنه من تطلعات يف اإطار من التنا�سق املحكم والتكامل املثمر.

�سعبي العزيز، 

من  لعدد  زياراتنا  اأحوالك، كانت  معاينة  على  الأكيد  يف خ�سم حر�سنا 

اأقاليم اململكة وجهاتها يف اجلنوب والو�سط وال�سمال منا�سبة لتجديد روابط الوفاء 

والإخال�س اجلامعة بيننا، ولإعطاء الإنطالقة لعدة م�ساريع تنموية.

واإذا كانت هنالك من جهات حتظى ببالغ اإهتمامنا، وجت�سد خيارنا الإ�سرتاتيجي 

جلعل اجلهة ف�ساء حمفزا على الإ�ستثمار فهي اأقاليمنا ال�سمالية واجلنوبية التي نعمل 

على اأن تكون منوذجا للتنمية اجلهوية املندجمة.

اأكرب  من  احلايل  ومينائها  مدينة طنجة  جعل  مع  ومبوازاة  الإطار،  هذا  ويف 

تعليماتنا  اأعطينا  فقد  املتو�سط،  الأبي�س  بالبحر  الرتفيهية  واملراكز  املوانىء 
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ق�سد درا�سة واإجناز مركب �سخم مينائي وجتاري و�سناعي على �سفاف البوغاز 

�رضق طنجة. واإن من �ساأن م�ستواه الدويل واإرتباطه مبناطق حرة متكني الأقاليم 

ال�شمالية من حتقيق اإرادتنا يف فك عزلتها وتنميتها ال�شاملة، ومن اإنخراط املغرب 

كفاعل و�رضيك يف املبادلت الإقت�سادية الدولية.

ونظرا ل�سخامة الإ�ستثمارات والرهانات الإ�سرتاتيجية، و�رضورة التن�سيق املحكم 

تنمية  وكالة  فيها  مبا  العمومية،  الهيئات  وبني  امل�رضوع،  بني جميع مكونات 

ال�سمالية والفاعلني الإقت�ساديني اخلوا�س والأ�سقاء منهم والأ�سدقاء، قررنا  الأقاليم 

اإحداث هياأة للقانون اخلا�س لها �سالحيات ال�سلطة العمومية، وكل الإمتيازات 

الكفيلة بجعلها تنه�س على الوجه الأكمل بجميع العمليات املرتبطة باإجناز 

هذا امل�رضوع الكبري .

وعمال على الإ�رضاع بتحقيق هذا امل�رضوع الذي نتبناه بكل رعاية واإهتمام، فاإننا 

الإ�ستعجالية  القانونية  التدابري  اإتخاذ  تعليماتنا حلكومة جاللتنا، ق�سد  ن�سدر 

لإحداث هذه الهياأة.

وبنف�س احلزم والعزم، فاإننا نوجه حكومتنا اإىل اإعتماد م�سطرة ت�رضيعية اإ�ستعجالية 

بالن�سبة لإحداث وكالة تنمية اأقاليمنا اجلنوبية الأثرية لدينا، التي �سبق لنا الإعالن 

عنها مبنا�سبة زيارتنا امليمونة ملدينة العيون.

واإننا لعازمون على اأن تكون هذه الوكالة خري جم�سد لتعبئتنا الوطنية، ولعملنا 

الدوؤوب على تفعيل منظورنا التنموي املندمج لهذه الأقاليم يف نطاق وحدتنا 

الوطنية والرتابية والتطور الدميقراطي اجلهوي. ذلكم املنظور الذي على 

قاعدته قبلنا مب�رضوع، الإتفاق الإطار الأممي، كاأ�سا�س لإيجاد حل �سيا�سي ونهائي 

للنزاع املفتعل حول مغربية �سحرائنا.
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وبقدر ما جاء هذا التوجه الوطني من�سجما مع الدعم املتزايد الذي يحظى 

به اخليار العادل وال�سلمي الأممي على ال�سعيد الدويل، زادت املواقف املعادية 

خل�سوم وحدتنا الرتابية معاك�سة مك�سوفة لهذا التوجه الأممي. وقد بلغ الأمر 

ت�سليل  يتم  التي كان  الواهية  التربيرات  اأ�سقط كل  تق�سيمي،  تبني طرح  حد 

الراأي العام العاملي بها، حتت ذريعة الدفاع املزعوم عن مبداإ تقرير امل�سري.

وكما اأكدنا ذلك للعامل اأجمع اأثناء زيارتنا املباركة ملدينة العيون، فاإننا جندد 

الإعالن عن عزمنا الرا�سخ على �سيانة وحدتنا الرتابية وعدم التفريط يف اأي �سرب 

منها. كما اأننا ن�سدد على الرف�س املطلق لكل طرح جتزيئي ي�ستهدف النيل 

من �سيادتنا ووحدتنا الرتابية املقد�سة ملا ينطوي عليه من تهديدات وخماطر 

بلقنة منطقة املغرب العربي وجمموع القارة الإفريقية.

ومع ذلك، فاإن املغرب بحكم مرياثه احل�ساري وم�رضوعية حقه وثبات مواقفه 

واإلتزامه بقيم الإعتدال واحلكمة والإتزان والثقة يف امل�ستقبل، قد اآثر عدم �سلوك 

نهج القطيعة التامة، مف�سال عليها اإ�ستنئاف تفعيل اأن�سطة موؤ�س�سات اإحتاد املغرب 

العربي.

وقد كنا ناأمل اأن يوؤدي بناء الإحتاد املغاربي اإىل الإلتزام مبنطوق وروح معاهدة 

الرتابية لأع�سائه.  والوحدة  الوطنية  ال�سيادة  اإحرتام  مراك�س، ويف مقدمتها 

وذلك بعدم ال�شماح باأي ن�شاط يهدد اأمن اأي كيان اأو حرمة اأي نظام ويتنافى 

مع �سيانة امل�سالح العليا لدولنا مبقوماتها الوطنية، وما تقت�سيه من �سموعلى 

كل احل�سابات والإعتبارات.
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غري اأن الواقع املر يدلنا على اأن موقف اللب�س قد اإنك�سف على حقيقته يف الإجتاه 

ال�سلبي املتبني جهارا لتمزيق الوحدة الرتابية للمملكة املغربية يف اجلنوب، 

وتاأييد الإعتداء على الرتاب الوطني يف ثغوره ال�سمالية.

فهل كان باإمكان اأي دولة من اأع�ساء الإحتاد اأن ت�سلك غري ما�سلكه املغرب 

اأبنائها كاأ�رضى �سد  فيما لو وقع امل�س بوحدتها الرتابية، واإحتجاز طائفة من 

املواثيق الدولية واملثل الإن�سانية والقيم الإ�سالمية.

اإننا لن ن�سمح لنف�سنا باأن ي�سجل التاريخ كوننا مل نعمل اإل على ت�سليل �سعوبنا واإيهامها 

باأننا نحقق تطلعاتها للوحدة يف حني اأن مواقف البع�س لتزيد تلك الوحدة اإل 

متزيقا وت�سويها.

اإن تفعيل الإحتاد املغاربي لن يتاأتي اإل بتجاوز الإختالفات واملواقف املتعار�سة ونبذ 

الأهداف،  والو�سوح يف  الروؤى  الإن�سجام يف  وحتقيق  واخلذلن،  والتجزئة  التاآمر 

الوحدة  بروح  والت�سبع  والت�سامن  والثقة  الإخاء  روح  و�سيادة  الثوابت  واإحرتام 

واحلكمة والتوافق، واإنتهاج التدرج والعقالنية يف توظيف الطاقات امل�سرتكة 

اإىل قيام جمموعة متكاملة من  وامل�ستقبلية،  اأجيالنا احلالية  لتحقيق تطلعات 

�ساأنها اأن ترفع حتديات التنمية والتكتالت الدولية وتك�سب الرهانات الإ�سرتاتيجية 

للنظام العاملي ملا بعد 11 �ستنرب2001 .

والعمل اجلدي مع كل  البناء  للحوار  م�ستعدا  �سيظل املغرب  الأ�س�س،  وعلى هذه 

اأ�سقائه من اأجل بناء الإحتاد املغاربي الذي نعتربه خيارا اإ�سرتاتيجيا لحميد عنه.

�سعبي العزيز، 

بنية  يف  جوهرية  تغيريات  املوؤ�سفة  �سبتمرب  اأحداث  بعد  العامل  عرف  لقد 

النظام العاملي والعالقات الدولية، ملا كان لها من تداعيات وتاأثريات عميقة 



187 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

على الإ�ستقرار والأمن الدوليني. وقد كنا يف طليعة من اأدانوا ب�سدة تلك الأعمال 

من  اإنطالقا  ال�سديقة.  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإ�ستهدفت  التي  الإرهابية 

كون املغرب البلد املت�سبع بقيم احلرية والدميقراطية وال�سالم والت�سامح والتعاي�س، 

واإنهيار دكتاتورية احلزب  برلني  و�شقوط جدار  الآثمة  الأحداث  تلك  وقوع  قبل 

الوحيد.

ومن ثم كان اإنخراط املغرب التلقائي والقوي يف حماربة الإرهاب حيثما كان. 

الدرك  واأفراد  العتيدة،  وقواتنا  الأمنية  اأجهزتنا  وتعبئة  بيقظة  لن�سيد  واإننا 

امللكي والأمن الوطني وحنكة اأطر وزارة الداخلية، التي متكنت من اإحباط 

موؤامرة اإرهابية موجهة من اخلارج �سد اأهداف داخل الرتاب الوطني وخارجه.

فاإننا  احل�سارات،  لتفاعل  ملتقى  واإ�ستمراره  املغرب  اإنفتاح  على  حر�سنا  وبقدر 

�سنوطد  كما  الآمن.  بلدنا  باإ�ستقرار  للم�س  حماولة  لكل  القانون  بقوة  �سنت�سدى 

باملزيد من تر�سيخ الدميقراطية واإجناز التنمية، �سالمة الن�سيج الإجتماعي وال�سيا�سي 

الوطني الذي نعتز مبناعته �سد كل اأ�سكال التطرف اأو العنف اأو الإرهاب.

ولأن الإرهاب ل دين له ول وطن، فاإن عملنا الدوؤوب من اأجل حت�سني بالدنا من دواعيه 

اإ�ستئ�سال جذوره �سمن مقاربة  الفاعل يف  الدويل  باإ�سهامنا  اإقرتن  وخماطره قد 

�سمولية.

والدولية  للموؤمترات اجلهوية  اإفتتاحنا  اأكدنا يف  للموؤمنني فقد  اأمريا  وب�سفتنا 

الكربى التي �سهدتها بالدنا على اأن الإ�سالم يناه�س الإرهاب، لأنه دين الت�سامح 

والإعتدال والت�ساكن وال�سالم وتكري�س كرامة الإن�سان و�سمان حقه يف العي�س الآمن. 

كما �سكل اإنعقاد املنتدى املتو�سطي يف اأكادير منا�سبة �سانحة لبلدان البحر 

الأبي�س املتو�سط للتفكري يف و�سع ت�سور اإقليمي ملحاربة الإرهاب وتر�سيخ ال�سلم 

والأمن يف العامل اأجمع ول �سيما يف منطقة ال�رضق الأو�سط.
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الأرا�سي  يف  املتفجرة  بالأو�ساع  الكبري  اإن�سغالنا  وا�سلنا  ال�سياق  هذا  ويف 

وبادرنا  باملنطقة،  ال�سقيقة  الدول  من  بزيارة جمموعة  فقمنا  املحتلة،  الفل�سطينية 

بعقد اإجتماع خا�س للجنة القد�س. وقد عملنا على بذل كل امل�ساعي واجلهود 

لدى خمتلف الأطراف املوؤثرة من اأجل اإحياء عملية ال�سالم، والعودة اإىل مائدة 

والإ�شتقرار يف  التعاون  من  وتد�شني مرحلة جديدة  اأو �رشط،  قيد  التفاو�س دون 

هذه املنطقة التي عانت على مدى عقود طويلة من مواجهات األيمة وماآ�س 

مريرة.

كما متكنا مبعية اأ�سقائنا خالل قمة بريوت من دعم خيار ال�سالم وذلك بتبني 

مبادرة �سقيقنا الأعز �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز، ويل 

ال�رضعية  اأ�س�س  اأكدت  التي  املبادرة  تلك  ال�سعودية.  العربية  اململكة  عهد 

الدولية وقرارات جمل�س الأمن واحلق امل�رضوع لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق يف اإقامة 

القد�س  عا�سمتها  وتكون  الإ�ستمرار،  مقومات  بكل  تتمتع  م�ستقلة،  وطنية  دولة 

ال�رضيف. 

واإلتزاما منا باإنتمائنا الإفريقي املتجذر، عملنا على تو�سيع قنوات احلوار موجهني 

ال�سقيقة  الإفريقية  البلدان  مع  والتوا�سل  التعاون  اآليات  لتفعيل  جاللتنا  حكومة 

للم�ساهمة الفعالة يف حتقيق التنمية والإ�ستقرار للقارة الإفريقية، التي �سعدنا باإ�ستقبال 

عدد من قادتها باملغرب. ومن بينهم روؤ�ساء دول نهر مانوالتي، نقوم مب�ساع لتحقيق 

الت�سالح فيما بينها.

واإىل جانب احل�سور الفاعل لبلدنا يف حتقيق الأمن والإ�ستقرار يف العامل، اأولينا من 

الإهتمام  وال�سديقة، كل  ال�سقيقة  الدول  روؤ�ساء  من  لعدد  اإ�ستقبالنا  اأو  زيارتنا  خالل 

لإعطاء عالقاتنا ال�سيا�سية املمتازة معها البعد الإقت�سادي، الذي ي�ستثمر اإ�سعاع 

بلدنا الدميقراطي ويجلب املزيد من الإ�ستثمارات يف اإطار ديبلوما�سية اإقت�سادية 

ن�سيطة.
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املوفقة  زيارتنا  اأثناء  بو�س  وولكر  جورج  الرئي�س  فخامة  �سديقنا  مع  متكنا  وقد 

للوليات املتحدة الأمريكية من تو�سيع م�ستوى �رضاكتنا الإ�سرتاتيجية مع هذا 

البلد ال�سديق. كما اأن زيارتنا امليمونة جلمهورية ال�سني ال�سعبية قد اأعطت دفعة 

قوية لتطوير عالقات تعاوننا املثمر مع هذا البلد الأ�سيوي العريق .

ويف نف�س ال�سياق اأعطينا توجيهاتنا ق�سد بلورة م�رضوع اإتفاقيةالتبادل احلر ما بني 

اأربع دول عربية متو�سطية، ترتبط باإتفاقيات �رضاكة مع الإحتاد الأوروبي، واإتفاقيات 

ثنائية ب�ساأن اإقامة مثل هذه املناطق فيما بينها، جم�سدين بذلك »اإعالن اأكادير« 

الذي يعترب خطوة عملية مفتوحة اأمام جميع الدول العربية املتو�سطية للدفع 

مب�سل�سل الإندماج اجلهوي، والتاأ�سي�س حلوار مثمر ومتوازن على ال�سعيد الأورو متو�سطي.

وتنفيذا لإلتزاماتنا يف اإطار التعاون املتعدد الأطراف، اإحت�سنت بالدنا و�ساركت 

يف عدد من املوؤمترات الدولية املعنية بالتنمية الإقت�سادية امل�ستدامة وحقوق 

الإن�سان.

واإذا كان الهدف الأ�سمى لديبلوما�سيتنا هو جعل املغرب بلدا م�ستكمال لوحدته 

الرتابية، وع�سوا فاعال يف حميطه اجلهوي والدويل جم�سدا لف�سائل ال�سلم والتعاون 

وح�سن اجلوار يف اإطار الإحرتام املتبادل، فاإن له ك�سائر الدول حقوقا ثابتة وم�سالح 

حيوية ل ميكنه التفريط فيها، اأو الت�ساهل ب�ساأنها مهما كلفه ذلك من ت�سحيات 

ويف مقدمتها احلفاظ على �سيادة الوطن وحوزة اململكة يف دائرة حدودها 

احلقة ويف اإطار اإحرتام ال�رضعية الدولية.

لذلك، رف�سنا ما قامت به احلكومة الإ�سبانية من اإعتداء ع�سكري على جزيرة 

تورت، التي توؤكد احلقائق التاريخية واجلغرافية وامل�ستندات القانونية، اأنها ظلت 

دوما جزءا من الرتاب الوطني تابعا ل�سيادة اململكة املغربية.
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وبقدر ت�سبثنا برجوع الو�سع يف هذه اجلزيرة املغربية اإىل ما كان عليه، ورف�سنا 

للت�سعيد وفر�س الأمر الواقع بالقوة، فاإننا حري�سون على �سمان ال�سلم والإ�ستقرار 

وح�سن اجلوار يف منطقة جبل طارق الإ�سرتاتيجية. لذلك ننتظر من اإ�سبانيا تو�سيح 

نوع العالقة التي تريد اإقامتها مع املغرب مبا ي�ستلزمه التطور الذي يعرفه بلدنا 

وتقت�سيه متطلبات الرهانات احليوية احلالية وامل�ستقبلية لعالقاتهما.

ويف هذا ال�سياق، فاإن املغرب مل يفتاأ منذ اإ�ستقالله يطالب اإ�سبانيا باإنهاء اإحتاللها 

ل�سبتة ومليلية واجلزر املجاورة املغت�سبة يف �سمال اململكة، �سالكا يف ذلك 

�سبيل التب�رض والنهج ال�سلمي احل�ساري الذي يج�سده الإقرتاح احلكيم لوالدنا 

املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين اأكرم اهلل مثواه، باإن�ساء خلية م�سرتكة مغربية 

اأننا  املحتلة. غري  املناطق  لإيجاد حل مل�سكل هذه  والتاأمل  للتفكري  اإ�سبانية 

لالأ�سف ال�سديد، مل جند حتى الآن اأذانا �ساغية من لدن الطرف الإ�سباين لت�سوية 

اإقت�سادنا  لإ�ستنزاف  مراكز  اإىل  حتولت  التي  املغت�سبة  الثغور  هذه  و�سع 

الوطني وقواعد للهجرة ال�رضية ولكل املمار�سات غري امل�رضوعة.

م�ستعد  املغرب  فاإن  اجلريان،  بني  معتاد  هو  مما  الأخرى  اخلالفية  الق�سايا  اأما 

لتدار�سها يف اإطار نظرة م�ستقبلية وحوار �رضيح بني البلدين حتذوهما يف ذلك 

وفاء �سادق ملرياثنا  ثنائية يف  تنموية  اإقامة م�ساريع  واإميان ب�رضورة  بناءة،  اإرادة 

التي  اجلوار  وح�سن  والتعاون  ال�سداقة  مبعاهدة  تام  واإلتزام  امل�سرتك،  احل�ساري 

متليها علينا حتمية التاريخ واجلغرافيا وقيم الع�رض ومتطلباته.

�سعبي العزيز، 

اإن اإحتفالك بعيد العر�س املجيد منا�سبة لتجديد العهد ال�سادق، الذي اإلتزمت 

به مع خدميك الأول ، يف اإلتحام وثيق وت�سبث متني بالعر�س العلوي املجيد. واإعراب 

دائم عن خال�س وفائك و�سادق ولئك يف تعبئة �ساملة وراء خدميك الأول، الذي 

جند نف�سه حلماية الوطن والدين، ولل�سري بك نحو مراقي التقدم والإزدهار.
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واإننا لنغتنم فر�سة هذه الذكرى العطرة لننوه بجميع العاملني بحزم وعزم 

على اإدراك هذا املبتغى م�سيدين بال�ساهرين على ما يتطلبه من اأمن وطماأنينة 

والقوات  الوطني  والأمن  امللكي  والدرك  امللكية  امل�سلحة  قواتنا  من  واإ�ستقرار، 

امل�ساعدة والوقاية املدنية، مع اإعتبار خا�س لقواتنا املرابطة يف اأقاليمنا اجلنوبية 

من  وال�سالم يف جهات  الأمن  وامل�ساهمة يف حفظ  الرتاب  املدافعة عن وحدة 

العامل.

وما اأحوجنا يف غمرة هذه الأحا�سي�س اإىل اإ�ستح�سار التاريخ القريب والبعيد وما 

على  املغرب  بها حافظ  ج�سام  ت�سحيات  من  الأماجد  واأجدادنا  اأباوؤنا  بذله 

وحدته وحريته، و�سيد ح�سارته وثقافته، وبها رفع كل التحديات التي كانت 

تواجهه على مر العهود.

اأن  تعاىل،  اهلل  اإىل  نتوجه  بالآمال  املفعم  بالإعتزاز  املليء  الإ�ستذكار  وبهذا 

وجزيل  رحمته  بوا�سع  منهم  ال�سهداء  ويتغمد  واأوفاه،  اجلزاء  باأح�سن  ينعم عليهم 

امللك جاللة  املقد�س  جدنا  التحرير  بطل  اخللد  جنات  يف  وي�سكن   مغفرته، 

حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه، وباين املغرب احلديث والدنا املنعم جاللة امللك 

احل�سن الثاين اأكرم اهلل مثواه.

كما ندعوه عز وجل اأن يدمي الآ�رضة الوطيدة التي جتمع بيننا متينة قوية، واأن 

يعيننا وي�سدد خطانا وينجح م�سعانا حتى ندرك ما ن�سبواإليه جميعا من تقدم 

واإ�سالح.

»ربي اأوزعني اأن اأ�سكر نعمتك التي اأنعمت علي وعلى والدي واأن اأعمل �ساحلا 

تر�ساه«. �سدق اهلل العظيم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرىال 49 لثورة امللك وال�سعب

 20 غ�ست 2002

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

اإليه من معاين  وال�سعب ملا ترمز  اليوم الذكرى املجيدة لثورة امللك  نخلد 

ينعم  مغرب  وبناء  والإ�ستقالل،  ال�سيادة  اإ�سرتجاع  اأجل  من  الفداء  وقيم  الوطنية 

باحلرية والتقدم يف ظل ملكية د�ستورية دميقراطية واإجتماعية.

وما اأحوجنا يف الظرف احلايل لإ�ستلهام روح ومغزى هذه املنا�سبة اخلالدة 

الإنتخابية املقبلة خطوة هامة على درب توطيد  الإ�ستحقاقات  اأجل جعل  من 

امل�سرية الدميقراطية التنموية، وعمادا لرفع حتديات حميطنا اجلهوي والدويل.

يف  عنه  النيابة  �سيتوىل  ملن  للمواطن  الواعي  احلر  الإختيار  كون  من  واإنطالقا 

الإنتخاب  فاإن  للدميقراطية،  الذهبية  القاعدة  مبثابة  يعد  العام  ال�ساأن  تدبري 

يعترب حمكا للمواطنة مبا هي اإ�ست�سعار للم�سوؤولية وللم�ساركة الفاعلة يف احلياة 

ال�سيا�سية التي تعد اأ�سا�س الدميقراطية.

وكما تعلم �سعبي العزيز، فاإن النخبة التي تتوىل تدبري �سوؤونك تاأتي من التعيني اأو 

من الإنتخاب. واإذا كانت الأجهزة املعينة تختار وفق �سوابط حمددة وميكن 

ب�سالحياتها  تتميز  الإنتخاب  �سفوة  فاإن  مبهامها،  اإخاللها  حالة  يف  اإعفاوؤها 
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اإنتهاء  اإنتظار  وب�رضورة  التمثيلية  املجال�س  اإخت�سا�سات  تو�سيع  الوا�سعة بحكم 

اإنتدابها الذي ميتد خالل �سنوات ملجازاتها اأو جزائها.

اأح�سن  اإنتقاء  اأتوىل تعيينهم على  ال�سامني الذين  بالن�سبة للم�سوؤولني  اأحر�س  ومثلما 

العنا�رض جلعلها يف خدمتك، فاإين اأنتظر من الناخبني اأن يقوموا بدورهم يف 

اإختيار اأح�سن العنا�رض لتكون املوؤ�س�سات النيابية �سندا قويا لالأجهزة التنفيذية، 

بقيم  املغاربة  ت�سبع  لإبراز  قوية  حلظة  الإنتخاب  جلعل  املواطنني  كل  داعيا 

الدميقراطية واحلرية والإعتدال والت�سامح واإحرتام القانون، منوها يف هذا ال�سدد 

بالدور الهام الذي ينه�س به املجتمع املدين يف تر�سيخ قيم املواطنة الفاعلة 

ومهيبا مبختلف اأجهزة الإعالم اإىل ت�سخري كل و�سائلها لهذا الهدف ال�سامي.

ولأن الإ�سهام يف تاأطري املواطن ومتثيله يعد من �سميم املهام الد�ستورية لالأحزاب 

اإختيارا  الت�سويت  جعل  على  مبني  لالإقرتاع  على منط  توافقها  ومع  ال�سيا�سية، 

لربامج ولي�س لأ�سخا�س، فاإن الإ�ستحقاقات القادمة تعد فر�سة ذهبية اأمام هذه 

الأحزاب لإعادة الإعتبار للعمل ال�سيا�سي مبعناه النبيل، بالتعبئة من اأجل امل�ساركة 

املكثفة الواعية والنوعية اجليدة للمر�سحني واملناف�سة ال�رضيفة لإفراز نخبة موؤهلة 

وبرامج ملمو�سة حمددة الأهداف والو�سائل. 

كما اأن الغرف املهنية التي اأناط بها الد�شتور نف�س املهمة �شتواجه نف�س الإختبار 

لقيا�س قدرتها على النهو�س بدورها الإقت�سادي يف التحفيز على خلق الرثوات 

والإ�ستثمار، ذلكم الدور الذي يوؤهلها لو اأنها قامت به على الوجه املطلوب 

لتكون بنوكا مل�ساريع الإ�ستثمار اجلهوي ولي�س جمرد مطية لالإنتخابات.

وكذلك هو ال�ساأن بالن�سبة للنقابات العمالية املدعوة للت�سبع بثقافة اإجتماعية 

جديدة، ي�سكل فيها احلفاظ على فر�س العمل وتقوية اإنتاجية املقاولة وتناف�سيتها 
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جوهر الوطنية اجلديدة، التي ل تقل اأهمية عن الن�سال الوطني الذي قامت به 

الطبقة العاملة �سد الإ�ستعمار.

كما اأن الإ�ستحقاقات القادمة املعززة باملدونة اجلماعية اجلديدة �ست�سكل جتربة 

وقاعدة  اإقت�ساديا  فاعال  املحلية  اجلماعات  من  نخبة جتعل  اإفراز  لإظهار مدى 

متينة لدميقراطية القرب وتدبري احلاجات اليومية للمواطنني.

اأما ال�سلطات العمومية القائمة مب�سوؤوليتها يف ال�سهر على نزاهة الإقرتاع، فاإننا ل 

ننتظر منها جمرد احلياد �سلبيا كان اأو اإيجابيا يف هذا ال�ساأن، بل الإلتزام ال�سارم 

العملية  اإطار تخليق  التي حر�سنا يف  الإنتخاب  القانون وحت�سني نزاهة  بتطبيق 

الإنتخابية على توفري كل ال�سمانات القانونية والق�سائية والإدارية لها.

معيارا  الدميقراطية  امل�رضوعية  اإعتماد  اإىل  بذلك  لنتطلع  واإننا 

جتد  �سليم  �سيا�سي  م�سهد  �سمن  وذلك  ال�سيا�سية،  الأحزاب  مع  للتعاطي 

على  مبني  م�سهد  احلقيقي.  موقعها  الوطنية  ال�سيا�سية  امل�سارب  كل  فيه 

التوجهات.  اإن�سجام  يجمعها  �سيا�سية  تيارات  بني  ومركزة  وا�سحة  اأقطاب 

مل�سادرتها الدميقراطية  مطية  يركب  ملن  فيه  مكان  ل   م�سهد 

اإذ ل دميقراطية لغري الدميقراطيني. ويظل خري �سمان ملمار�ستك �سعبي العزيز، 

لهذه الإ�ستحقاقات هو نظامك امللكي الد�ستوري الدميقراطي الذي يجعلك 

هويتك  مقومات  على  والطماأنينة  بالإ�ستقرار  تنعم  واأنت  الإنتخابات  تخو�س 

وعلى  والرتابية  والوطنية  املذهبية  وحدتك  وعلى  الغنية  روافدها  مبختلف 

جوهر اإختياراتك.

الهامة يف  املحطة  مع هذه  موعدنا  نخلف  ل  يتعباأ حتى  اأن  الكل  فعلى 

م�سريتنا الدميقراطية، واإل وجدنا اأنف�سنا جتاه موؤ�س�سات منخورة ت�رض بالدميقراطية 

وتغذي اأ�سباب الياأ�س اأو العزوف اأو التطرف.
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تر�سيخ  من  ميكن  ب�سكل  املوؤ�س�سات  م�سداقية  تكري�س  هو  الأ�سمى  هدفنا  اإن 

دميقراطيتنا، وجعلها اأداة فعالة لك�سب رهانات التنمية، ودعامة قوية ترفع 

بها دبلوما�سيتنا حتديات حميطنا اجلهوي والعاملي يف زمن غدت فيه درجة 

فيه ك�سب  واأ�سبح  الدويل،  اإ�سعاعه  روافد  من  بلد  لأي  الدميقراطي  التطور 

تلكم التحديات رهينا بفعالية العمل الدبلوما�سي.

ويف هذا ال�سياق، فاإن تاأهيل جهازنا الدبلوما�سي يندرج �سمن الإمتداد الإ�سرتاتيجي 

الوطنية  وللخيارات  والثقايف،  والإجتماعي  والإقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سامل  للتاأهيل 

الأ�سا�سية، التي حددنا معاملها يف خطاب العر�س الأخري.

اإن من حق املغرب اليوم اأن يفخر ب�سورته لدى الراأي العام اخلارجي كبلد معتدل 

بقيم  مت�سبع  م�سداقية  ذي  و�رضيك  اجلهوي  حميطه  على  ومنفتح  مت�سامح 

ال�سلم والعدل يف اإلتزام تام بال�رضعية الدولية، بلد مي�سي قدما يف ت�سييد دولة 

ع�رضية دميقراطية يف ت�سبث قوي بهويته وباإ�ستقالله و�سيادته.

وقد وجهنا دبلوما�سيتنا كي تعمل على ح�سن اإ�ستثمار التقدم الدميقراطي لبلدنا 

واإ�سعاعه الروحي ور�سيده التاريخي وموقعه اجليو�سرتاتيجي، واإىل التكيف مع 

فر�س  واإغتنام  للنزاعات  �سلمية  حلول  اإيجاد  وامل�ساهمة يف  العاملية  التحولت 

الثنائية واجلهوية واملتعددة الأطراف. وغزو  التعاون والتبادل على الأ�سعدة 

اأ�سواق جديدة وجلب الإ�ستثمارات والتكنولوجيات املتطورة وحتقيق اإ�سعاع ثقايف 

وطني اأكرب.

واإننا حري�سون على اأن يتوا�سل هذا العمل بوترية اأ�رضع، ويت�سع نطاقه يف اإطار 

على  منفتحة،  ومقدامة  متنا�سقة  جماعية  ومنهجية  �سامل،  اإ�سرتاتيجي  منظور 

خمتلف الفاعلني اجلدد يف العالقات الدولية من منتخبني على ال�سعيدين الوطني 

واملحلي وفاعلني اإقت�ساديني ومنظمات غري حكومية.
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ولبلوغ هذا الهدف اأ�سدرنا تعليماتنا ال�سامية من اأجل تاأهيل جهازنا الدبلوما�سي 

وحتديثه واإعادة اإنت�ساره. ويتعني اأن ت�سمل هذه العملية الإ�سالحية يف نف�س الوقت 

كال من هياكل وزارة اخلارجية والتعاون ومهام التحريك والتن�سيق واملتابعة املنوطة 

بها وكذا اأن�سطة هيئاتنا الدبلوما�سية والقن�سلية واأ�ساليب عملها.

كما يجب اإيالء عناية خا�سة لإنتقاء الأطر الدبلوما�سية وتكوينها. لأن املهنة 

الدبلوما�سية لي�ست موهبة فح�سب، بل تتطلب اليوم مهارة خا�سة وثقافة متنوعة 

وكفاءة فعلية يف جمال التفاو�س الدويل.

الألفية  مل�ستهل  املغربية  الدبلوما�سية  لتكون  ال�رضورية  املقومات  هي  تلكم 

الثالثة فاعلة وجريئة ونافذة وبدون تعدي.ويكون الدبلوما�سي املغربي متمكنا 

من متثيل بالده متثيال م�رضفا والدفاع عن م�ساحلها العليا وتو�سيع مبادلتها مع 

الذين  باخلارج  املقيمني  الأوفياء  رعايانا  وال�سهر على �سيانة حقوق  الدول  خمتلف 

نخ�سهم يف نطاق منظورنا للدبلوما�سية الفاعلة بعنايتنا الفائقة.

وتظل غايتنا املثلى من التفعيل الأمثل لدبلوما�سيتنا وجعلها اأكرث مبادرة واإقتحاما 

للمغرب ك�رضيك  املرموقة  الدولية  املكانة  تر�سيخ  اأدواتها،  عقالنيا وجتديد 

م�سموع الكلمة من طرف الدول العظمى، ومدافع حري�س على م�سالح البلدان 

النامية يف زمن العوملة وقطب اإ�ستقرار و�سلم يف حميطه اجلهوي والدويل.

وبذلكم نرثي الر�سيد الدبلوما�سي الثمني، الذي حققه جدنا ووالدنا املنعمان 

على  �سائرين  مثواهما  اهلل  اأكرم  الثاين  واحل�سن  اخلام�س  حممد  امللكني  جاللة 

نهجهما القومي على درب ت�سييد مغرب الوحدة والدميقراطية والتقدم �سائلني 

اهلل لهما ح�سن الثواب والر�سوان.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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  خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح ال�سنة االأوىل من الوالية الت�رصيعية ال�سابعة 

للربملان 

الرباط، 11 اأكتوبر 2002

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الربملانيني املحرتمني، 

اإن م�ساعر الإعتزاز الكبري بالنقلة الدميقراطية النوعية التي حققناها باإنتخاب 

جمل�س النواب اجلديد،  الذي نتوىل تن�سيبه اليوم ل يعادلها اإل عرفاننا العميق 

ووفاوؤنا ال�سادق للروح الطاهرة لرائد امل�سرية الدميقراطية والدنا املنعم جاللة 

امللك احل�سن الثاين قد�س اهلل روحه.

اإختيار  نظره يف  وثاقب  لعبقريته،  مدينة  واملقبلة  احلا�رضة  الأجيال  و�ستظل 

النظام الدميقراطي الذي عملنا  منذ اإعتالئنا العر�س على تر�سيخه باإ�ستكمال 

بناء دولة احلق  القوية مبوؤ�س�ساتها ذات امل�سداقية.

بالتهنئة  فاإننا نخ�س  الثقة فيهم،  اأو جتديد  اإنتخابهم  النواب على  واإذ نهنىء 

ال�سيدات النائبات واثقني من اأن ما عرفت به املراأة املغربية من جدية وواقعية 

اإن�سافها  من  املزيد  اإىل  املجل�س متطلعني  اأ�سغال  اإيجابا على  �سينعك�س  ونزاهة، 

 وحتقيق امل�ساواة العادلة لها يف كل جمالت احلياة الوطنية.
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كما نود اأن نوجه حتية خا�سة لرعايانا الأوفياء وملمثليهم الربملانيني املنحدرين 

من الأقاليم اجلنوبية، ملا ترمز اإليه م�ساركتهم املكثفة  التي بلغت الن�سبة العليا 

لأربعة و�ستني يف املائة  متجاوزة املعدل الوطني، وملا يعرب عنه اإنتخابهم من اإقتناع 

بالنهج الدميقراطي الذي اإخرتناه كاأف�سل و�سيلة لتدبري �سوؤونهم اجلهوية،  ومن 

ت�سبث بالوطن  يف ظل الوحدة واحلرية والكرامة.

�ساهموا يف هذا  الذين  وال�سلطات  والهيئات  املواطنني  ن�سيد بكل  اأن  اإل  وناأبى 

الإجناز،  بكل م�سوؤولية واإلتزام  ويف مقدمتهم اأطر وزارتي الداخلية والعدل والق�ساة.

ال�سمانات  بكل  اأحطناها  الدميقراطية  التي  اخلطوة  بهذه  اإحتفائنا  وبقدر 

القانونية وال�سيا�سية، فاإننا نت�ساءل هل كان الهدف املن�سود هو جمرد التوفر على جمل�س 

للنواب يعك�س التمثيلية احلقيقية لكل الهيئاآت ال�سيا�سية؟ كال، اإن الدميقراطية 

لي�ست غاية يف حد ذاتها، واإمنا هي اأداة لتفعيل امل�ساركة ال�سعبية يف تدبري 

ال�ساأن العام والتعبئة من اأجل التنمية. ولن تكتمل الدميقراطية التي نتوخاها اإل 

وتقوية دور  والفقر  الأمية  الق�ساء على  الهيكلية املتمثلة يف  باإزاحة عوائقها 

الأحزاب ال�سيا�سية من خالل اإقرار قانون خا�س ب�ساأنها وتخليق احلياة العامة.

وهذا ما يجعل الرهان الإقت�سادي والإجتماعي والثقايف  رهانا اأ�سعب من حتدي 

بناء ال�رضح املوؤ�س�سي  الذي حققنا فيه مكا�سب هامة،  والذي �سنتعهده باملزيد 

من التوطيد والتجديد واملعقلن. 

اإن ما نتوخاه من اإعادة الإعتبار للموؤ�س�سة الربملانية يتطلب منكم عمال دوؤوبا لي�س 

داخل القبة الربملانية  من اأجل اأداء مهامكم الد�ستورية فح�سب بل الإلتزام اأي�سا 

اإن�سغالت  التعبري عن  اأجل  الأعماق  والإ�سغاء ملواطنيكم  من  بالقرب من مغرب 

الأمة وجعلهم يف ال�سور الواقعية ملا ميكن الإ�ستجابة له. وذلكم هو طريقكم 
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نحو اأداء مهمة �سلة الو�سل بني ال�سعب واجلهاز التنفيذي ب�سكل ل يح�رض عمل 

الأغلبية الربملانية يف م�ساندة احلكومة  داخل الإطار ال�سيق للربملان والوزارات، 

 واإمنا ميتد اإىل اأعماق مكونات املجتمع.

والتعبري  الإقرتاحية  القوة  بدور  النهو�س  هو  البناءة،  املعار�سة  �سبيل  اأن  كما 

بواقعية وعقالنية عن التطلعات الإجتماعية  �سمن ممار�سة برملانية خالقة بعيدة 

اأميا تعلم  عاطال  اأو  ت�سغل  لن  التي  العقيمة  واملجادلت  الفارغة،  املزايدات   عن 

اأو تن�سف مظلوما  اأو ت�سون كرامة حمروم.

لذلكم فاأنتم مطالبون بالعمل اجلدي،  وباإ�ستخال�س العربة من احلملة الإنتخابية 

ملمو�سة  حللول  يتطلعون  املواطنني  الذين  اإنتظارات  على  تقفون  التي جعلتكم 

مل�ساكلهم الواقعية الأ�سا�سية، التي ينب�س بها قلب كل مواطن بدل جعل كل �سيء 

ذا اأ�سبقية. اإنها الأ�سبقيات الأربع املمثلة يف الت�سغيل املنتج  والتنمية الإقت�سادية 

والتعليم النافع  وال�سكن الالئق.

وتلكم هي الإن�سغالت الوطنية احلقيقية التي ينبغي تركيز اجلهود عليها 

ومفتاح  املغربية  لالأ�رضة  الأول  الهاج�س  الت�سغيل  ويعد  ملحة.  اأ�سبقيات  باإعتبارها 

املع�سالت الإجتماعية ل �سيما منها الفقر والتهمي�س  اللذان ل ميكن الق�ساء عليهما 

العمومية  ال�سلطات  بني  ال�رضاكة  على  الإجتماعي  القائم  الت�سامن  بتفعيل  اإل 

واجلماعات املحلية والقطاع اخلا�س  والن�سيج اجلمعوي.

ولن نتمكن من ت�سغيل الفئات الوا�سعة من �سبابنا  اإل بتحقيق التنمية الإقت�سادية  التي 

اأعمل من اأجل  تظل رهينة بتحفيز الإ�ستثمار  ثم الإ�ستثمار ثم الإ�ستثمار  الذي �ساأظل 

اإزاحة عوائقه  حتى ي�سري املغرب اإن �ساء اهلل ور�سا كبريا لالإنتاج وخلق الرثوات.
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وذلك ما يتطلب الإلتزام بح�سن تدبري ال�ساأن العام  والإ�رضاع بالإ�سالحات العميقة 

الإدارية والق�سائية  واجلبائية واملالية  وتاأهيل املقاولت  والرتكيز على القطاعات 

موؤكدين  القروية  بالتنمية  والنهو�س  واإنتاجية  موؤهالت  وتناف�سية  فيها  لنا  التي 

وجوب اإقرار القانون التنظيمي لالإ�رضاب،  ومدونة ع�رضية لل�سغل  يعرف فيها كل 

من امل�ستثمر والعامل حقوقهما واإلتزاماتهما م�سبقا، وذلك يف نطاق ميثاق اإجتماعي 

ت�سامني �سامل.

الأمثل لإ�سالح نظام  بالتفعيل  �سغال منتجا  اإل  نوفر  اأو  اإقت�ساديا  اإقالعا  ولن نحقق 

�ساأنه،  فاإنه  يف  قطعناها  التي  اخلطوات  من  بالرغم  الذي  والتكوين،  الرتبية 

ينتظرنا اإجناز اأ�سعب مراحله  املتمثلة يف الإ�سالح النوعي للتكوين واإ�ستئ�سال 

الأمية مع الإقدام ب�سجاعة على اأي موارد مالية جديدة،  والنهو�س مبختلف 

مكونات الثقافة الوطنية  ول �سيما بدعم املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية 

يف املحافظة على هوية املغرب الإ�سالمية  وت�سبث بوحدته املذهبية،  واإنفتاح 

�سامل على احلداثة  وبناء جمتمع املعرفة والإت�سال.

كما اأننا لن نتمكن من �سيانة كرامة املواطن،  اإل بتوفري ال�سكن الالئق والتعجيل 

ال�سفيح  اأحياء  على  والق�ساء  الع�سوائي  البناء  ملحاربة  الوطني  الربنامج  بتنفيذ 

 التي ت�شكل تهديدا لتما�شك وتوازن ن�شيجنا الإجتماعي وم�شدرا لظواهر الإحباط 

والإق�ساء  والإنحراف والتطرف.

وبالرغم من اأن اإجناز هذه الأ�سبقيات يعد مهمة �ساقة، فاإنه ل خيار لنا اإل بالتعبئة 

ال�ساملة من اأجل رفع حتدياتها  لرت�سيخ الثقة يف مغرب احلا�رض وامل�ستقبل،  واإعادة 

الأمل اإىل نفو�س املحرومني من فئات �سعبنا الويف.
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وفوق هذا وذاك، فاإن علينا اأن نح�سن اإ�ستثمار الإ�سعاع الدميقراطي للمغرب، امل�سهود 

به دوليا، من اأجل الطي النهائي للنزاع املفتعل حول وحدتنا الرتابية التي تظل 

ق�سيتنا املقد�سة ف�سال عن توطيد الأمن والإ�ستقرار الذي ينعم به بلدنا يف اإطار 

النظام الدميقراطي الذي ل ي�ستقيم اأمره اإل يف نطاق الدولة القوية ب�سيادة 

القانون.

فعلى اجلميع اأن ي�ست�سعر ج�سامة امل�سوؤولية الربملانية واحلكومية،  ويتحلى بف�سيلة 

احلوار البناء، والإجماع حول الثوابت واملقد�سات،  والرتا�سي حول امللفات الكربى 

لالأمة  واإعتماد قاعدة الأغلبية الدميقراطية للبت يف ما عداهما من الق�سايا. 

لأن الإفراط يف الرتا�شي يفرمن حمتواه وي�شلبه غايته املثلى جاعال منه ذريعة 

للتمل�س من اإتخاذ القرار.

التيارات  بني  املفا�سلة  هو  لي�س  والغد  اليوم  مغرب  املطروح على  التحدي  اإن 

ال�سيا�سية كيفما كانت م�ساربها، واإمنا هو احل�سم بني الدميقراطية والإلتزام وبني 

الت�سيب وال�سلبية  بني احلداثة والإنفتاح وبني التزمت والإنغالق. اإنه بكلمة واحدة 

املعركة احلقيقية بني التقدم والتاأخر  يف عامل ل يزيد اإل حتديا على حتديات، 

 و�رضاعا على �رضاعات و�سباقا �سد ال�ساعة يجعل ما هو ممكن اليوم م�ستحيال 

غدا. وتلكم هي الرهانات احلقيقية التي يتعني على املغرب ك�سبها.

من  لنا  عزائمنا  ويجعل  والتوفيق  ويقوي  ال�سداد  يلهمنا جميعا  اأن  ن�ساأل  تعاىل  واهلل 

تاأييده هاديا ومعينا. »وقل رب اأدخلني مدخل �سدق واأخرجني خمرج �سدق 

 واجعل يل من لدنك �سلطانا ن�سريا« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الكلمة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة تعيني احلكومة

07 نونرب 2002

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،اأع�ساء احلكومة،

ها نحن اليوم بتعيني احلكومة اجلديدة نوفر لبالدنا اجلهاز التنفيذي الذي نتوخى 

منه ك�سب رهان التدبري اجليد املرتكز على اإلتحام امل�رضوعية الدميقراطية 

بالفعالية الإقت�سادية باإعتبارهما قوام اإ�ستكمال بناء مغرب التنمية والتقدم والعدل 

والتما�سك الإجتماعي.

واإذ نهنىء وزيرنا الأول وجميع مكونات احلكومة على جناحهم يف املحك الأول 

املتمثل يف ت�سكيل الهيئة احلكومية، فاإننا ننتظر منكم اأن تكونوا مبثابة فريق 

واحد معباأ حول برنامج عمل ي�ستجيب لالإنتظارات الإقت�سادية والإجتماعية التي 

مل�سناها جميعا لدى املواطن والتي قمنا بتحديد اأ�سبقياتها الأربع.

عميقة  اإ�سالحات  اإىل  يرتجمها  اأن  الربملان  اأمام  احلكومي  الت�رضيح  فعلى 

و�رضيعة يف جميع املجالت، �سالحكم يف ذلك الت�سامن والإقدام على اإتخاذ 

القرارات ال�سعبة وعدم الإن�سياع للحلول التب�سيطية م�ست�سعرين يف كل حلظة 

وكل عمل اأنه مهما اإختلفت م�ساربكم ال�سيا�سية، فالأهم هو وطننا املغرب الذي 

يتعني تظافر جهود كل من الأغلبية املن�سجمة واملعار�سة البناءة من اأجل رفع 
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يواجهه من حتديات داخلية وخارجية من خالل ممار�سة دميقراطية تعتمد  ما 

الإ�سغاء والقرب والتوا�سل واحلوار الإيجابي والتعاون املثمر مع كل الفاعلني يف احلقل 

الوطني.

واإذ نعرب عن ثقتنا الغالية يف احلكومة اجلديدة نوؤكد اأنكم �ستجدون يف 

جاللتنا املوجه الأمني والنا�سح املخل�س واحلكم املتجرد وال�سند القوي للنهو�س 

على  يعينكم  اأن  تعاىل  اهلل  �سائلني  عاتقكم  على  امللقاة  اجل�سيمة  بامل�سوؤولية 

حتملها وحتقيق ح�سن ظن ال�سعب املغربي وخدميه الأول يف قيامكم بها ب�سدق 

واإلتزام واأمانة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة تعيني وتن�سيب االأع�ساء اجلدد

يف املجل�س االإ�ست�ساري حلقوق االإن�سان ووايل ديوان املظامل

الرباط، 10 دجنرب 2002 

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

اإننا بتن�سيبنا لكل من ديوان املظامل واملجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان ل ن�ستهدف 

فقط تعزيز الأجهزة املكلفة مب�ساعدة جاللتنا على حماية حريات املواطنني، 

واإمنا نرمي اإىل تزويد بالدنا مبوؤ�س�سات كفيلة بتقومي الإختاللت وردع الإنتهاكات 

الت�رضيعي  الإ�سالح  يف  العملية  باإقرتاحاتها  م�ساهمة  حقوقهم  مت�س  قد  التي 

والق�سائي والإداري.

واإذا كان املجل�س يف هياأته الأوىل، قد كر�س جهوده حلل الق�سايا العالقة يف 

حقوق الإن�سان، فاإنه يف تركيبته اجلديدة يتوجه نحو مغرب امل�ستقبل الذي نريد 

له اأن يكون مغرب الرت�سيخ النهائي حلقوق الإن�سان.

لذلكم راعينا يف التغيري النوعي لهياأته واإختيارنا للمجموعة الأوىل من اأع�سائه 

التحلي بالتجرد والت�سبث املخل�س بحقوق الإن�سان والعطاء املتميز يف �سبيل تعزيزها.

الذين جتاوبوا مع توجهنا ب�سدق وحما�س  والأ�سخا�س  الهياآت  ن�سيد بكل  اأن  ونود 
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الفاعلني الذين يربهنون على ح�سن  اأمام كل  باأن املجل�س �سيظل مفتوحا  موؤكدين 

اإ�شتعدادهم لالإنخراط يف دينامية الإ�شالح واإ�شتكمال بناء دولة القانون.

وقد اإخرتنا لرئا�سة هذا املجل�س ال�سيد عمر عزميان ملا عهدناه يف �سخ�سه من 

توافر للخ�سال التي تقت�سيها هذه امل�سوؤولية. كما عينا ال�سيد اإدري�س بنزكري 

بهذه  للنهو�س  الالزمة  باملوا�سفات  لتحليه  للمجل�س  العام  الأمني  من�سب  يف 

املهمة، التي حققتها هذه املوؤ�س�سة منذ اإحداثها على يد والدنا املنعم جاللة 

امللك احل�سن الثاين خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكره.

وعندما نقول املكت�سبات، فاإن تقديرنا لأهمية ما حققه املغرب خالل العقد الأخري 

الدميقراطية  اأن  ين�سينا  اأن  ينبغي  ل  ودوليا  به وطنيا  م�سهود  تقدم كبري  من 

معركة دائمة ون�سال يومي، واأن م�سار حقوق الإن�سان ل نهاية له ول حد لكماله، 

وهذا ما يقت�سي اأن نكر�س جهودنا ملا يجب حتقيقه بقدر ما كر�سناها ملا حتقق 

بالفعل.

ذلكم اأن ما بلغناه اليوم ي�سكل ر�سيدا ح�ساريا يوؤ�س�س لتجربة مغربية متميزة 

يف النهو�س بحقوق الإن�سان، �سواء على م�ستوى الطريقة التي متت بها ت�سوية ق�سية 

املعتقلني ال�سيا�سيني واملنفيني، اأو على �سعيد ما اإتخذ من تدابري وقائية لتح�سني 

بالدنا من اأي اإنتهاك حلقوق الإن�سان، ف�سال عن اإدماج الرتبية على هذه احلقوق يف 

منظومة التعليم والتكوين.

وهذا ما مكن املغرب من اأن ي�سبح قدوة يف جمال معاجلة ق�سايا حقوق الإن�سان 

يف جانبها الأكرث ح�سا�سية و�سعوبة وتعقيدا، وت�سوية ملفاتها ال�سائكة مبا يكفل 

احلق والإن�ساف وجرب ال�رضر.
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واإن جمل�سكم ملدعو اإىل الإجتهاد يف اإبتكار مقاربة حكيمة وواقعية لإحقاق 

واملدين  ال�سيا�سي  املجتمعني  بني  الإيجابي  للتفاعل  رحبا  ف�ساء  منه  احلقوق  جتعل 

وال�سلطات العمومية من اأجل م�ساعدتنا من خالل اآرائه الإ�ست�سارية النابعة من ف�سائل 

احلوار والنزاهة على ن�رضة احلق والإن�ساف وفتح �سفحة جديدة اأمام اإندماج 

كل الطاقات يف بناء مغرب دميقراطي.

وبالنظر ملا حلقوق الإن�سان من وزن متزايد يف العالقات الدولية، فاإننا ندعو املجل�س 

بتعاون مع الهياآت الإ�ست�سارية املماثلة التي يتوىل املغرب رئا�ستها العاملية، اإىل 

الإعتناء بحقوق رعايانا الأوفياء املحتجزين بتندوف �سدا على كل املواثيق الدولية. 

املقيمني  املغاربة  �سيانة كرامة  اأجل  من  املماثلة  الهيئات  مع  التن�سيق  وكذا 

باخلارج. وتفعيال ملفهومنا لل�سلطة فقد قمنا باإحداث ديوان املظامل ليج�سد بدوره 

حر�سنا على تنمية توا�سلها مع املواطن يف اإلتزام تام ب�سوابط �سيادة القانون 

والإن�ساف، منوهني يف هذا ال�سياق باجلهود التي بذلها وزيرنا الأول ال�سابق ال�سيد 

عبدالرحمان اليو�سفي من اأجل اإنبثاق هذه املوؤ�س�سة.

وقد عينا مولي �سليمان العلوي واليا للمظامل اإعتبارا ملا يتوافر له من موؤهالت 

لأداء هذه الأمانة، داعني اإياه األ يذخر جهدا يف اإقامة هذه املوؤ�س�سة يف 

اأقرب الآجال حماطا مب�ساعدين موؤهلني للنظر بكامل الإن�ساف فيما يرفع اإليه من 

تظلمات ومدعوما بتعاون كل ال�سلطات ويف مقدمتهم وزيرنا الأول وكافة اأع�ساء 

حكومتنا.

واإننا لننتظر منكم اأن تكونوا خري من يعمل على حماية حقوق الإن�سان واإ�ساعتها 

ثقافة وممار�سة �سمن م�سار طويل و�ساق مدعوم بعزمنا القوي على امل�سي به لبلوغ 

مقا�سده النبيلة يف تر�سيخ العدل والإن�ساف، والوعي باإلتزامات املواطنة وفتح 

جمال اأرحب اأمام امل�ساركة الدميقراطية.
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وعمال على جت�شيد تطلعنا اإىل الإنخراط الوا�شع لل�شباب املغربي يف اإجناز م�رشوعنا 

املجتمعي الدميقراطي احلداثي، فقد قررنا تخفي�س �سن الت�سويت اإىل ثماين ع�رضة 

�سنة، داعني احلكومة اإىل اإعداد كل التدابري الالزمة لذلك.

ولنا اليقني باأن �سبابنا الذي ن�ساطره اإن�سغالته ونعمل على حتقيق تطلعاته �سينه�س 

بهذه الأمانة مبا هو معهود فيه من مثالية وحما�س، واثقني باأن ال�سباب املغربي 

�سيكون مبثابة �سحنة قوية للمواطنة امل�سوؤولة ودم جديد للممار�سة الدميقراطية 

التي �ستجدون جاللتنا على الدوام يف طليعة حماتها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح ال�سنة الق�سائية

اأكادير، 29 يناير 2003

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الق�ساة، 

ي�سعدنا اأن جنعل من اإفتتاحنا لل�سنة الق�سائية منا�سبة لإ�سافة لبنات جديدة يف 

�سيادة  من  والفعال  والنزيه  امل�ستقل  الق�ساء  يكفله  ملا  العدل  اإ�سالح جهاز  م�سار 

القانون واإ�ساعة الثقة والأمن على الأ�سخا�س واملمتلكات، وحتفيز التنمية والإ�ستثمار 

وتوطيد الإ�ستقرار وتر�سيخ الدميقراطية التي ن�سعها فوق كل اإعتبار.

فهل مكنت اجلهود التي بذلت يف هذا ال�ساأن من بلوغ الأهداف املن�سودة. 

كال اإننا مع تنويهنا مبا حتقق من منجزات نعترب اأن برنامج اإ�سالح الق�ساء طموح 

وتخليقه  العدل  جهاز  لتحديث  وتريته  ت�رضيع  على  لعازمون  واإننا  وطويل.  و�ساق 

وتاأهيله. وها نحن اليوم نتخذ تدابري ملمو�سة لي�سهم الق�ساء يف البناء اجلماعي 

ملغرب الدميقراطية والتنمية.

وهكذا وجت�سيدا لنهجنا الرا�سخ للنهو�س بالإ�ستثمار وتفعيال ملا ورد يف ر�سالتنا 

املوجهة لوزيرنا الأول يف هذا ال�ساأن، فاإننا ندعو حكومتنا اإىل موا�سلة اجلهود 
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لع�رضنة الق�ساء بعقلنة العمل  وتب�سيط امل�ساطر وتعميم املعلوميات. كما يجب 

تنويع م�ساطر الت�سوية التوافقية ملا قد ين�ساأ من منازعات بني التجار، وذلك من خالل 

الإعداد ال�رضيع مل�رضوع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدويل، لي�ستجيب 

نظامنا الق�سائي ملتطلبات عوملة الإقت�ساد وتناف�سيته وي�سهم يف جلب الإ�ستثمار 

الأجنبي.

وزيرنا  اإىل  ال�سامية  تعليماتنا  اأ�سدرنا  فقد  التحديثي،  النهج  هذا  على  و�سريا 

يف العدل كي يعمل على فتح اأق�سام لق�ساء الأ�رضة يف اأهم املحاكم ويحر�س 

قا�سي  بتكوين  الإ�رضاع  وعلى  اململكة  اأنحاء  كل  بعد  فيما  تعم  اأن  على 

الأ�رضة املتخ�س�س. لأن ق�ساء الأحوال ال�سخ�سية احلايل غري موؤهل لتطبيق مدونة 

الأ�رضة التي نحر�س على اإجنازها بكامل الإهتمام تر�سيخا لتما�سك العائلة يف ظل 

التكافوؤ والإن�ساف.

الت�سجيع غري  منه  يفهم  قد  للنفقة  اإحداث �سندوق  من  وبدل  الغاية  ولهذه 

املق�سود على اأبغ�س احلالل عند اهلل وت�ستيت �سمل الأ�رضة، فاإننا ن�سدر توجيهاتنا 

اإىل حكومتنا ق�سد الدرا�سة املتاأنية لإيجاد �سندوق للتكافل العائلي يعتمد 

يف جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية تو�سع على الوثائق املرتبطة 

باحلياة ال�سخ�سية والعائلية وتر�سد نفقاته على اأ�سا�س معايري مدققة م�ستهدفني 

من ذلك �سمان حقوق الأم املعوزة وحماية الأطفال من الت�رضد الناجت عن الطالق.

وتظل غايتنا اإيجاد ق�ساء متخ�س�س يكفل الفعالية يف البت يف املنازعات وي�سمن 

احلق يف املحاكمة العادلة، وم�ساواة املواطنني اأمام القانون يف جميع الظروف 

و�سعية حمكمة  درا�سة  على  تنكب  باأن  ناأمر حكومتنا،  لذلك  والأحوال. 

العدل اخلا�سة واأن ترفع اإلينا ما تو�سلت اإليه من اإقرتاحات اآخذة بعني الإعتبار 
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ما تفر�سه �رضورة وجود ق�ساء متخ�س�س يف اجلرائم املالية حري�س على تخليق 

احلياة العامة وحماية املال العام من كل اأ�سكال الف�ساد وتر�سيخ ثقافة واأخالقيات 

امل�سوؤولية.

املادية  الو�سعية  وبتح�سني  للق�ساة  اجليد  بالتكوين  رهني  العدالة  تاأهيل  ولأن 

للق�ساة املبتدئني والأعوان الق�سائيني، فاإننا نهيب بحكومتنا اأن تنظر يف مراجعة 

و�سعيتهم املادية وو�سع نظام اأ�سا�سي حمفز لكتاب ال�سبط، حت�سينا لهم من 

كل الإغراءات والإنحرافات املخلة ب�رضف الق�ساء ونزاهة ر�سالته.

كما ندعواإىل اإحداث ودادية خا�سة مبوظفي العدل تتكفل برعاية اأحوالهم 

والنهو�س مبهنتهم يف نطاق عمل جمعوي من�سجم مع خ�سو�سية الق�ساء الذي 

ل يعترب مرفقا اإداريا واإمنا هو موؤ�س�سة د�ستورية يتعني اأن تظل حم�سنة من كل تاأثري 

اأو �سغط مهما كان �سكله اأو م�سدره موؤكدين، مو�سول عنايتنا ال�ساملة باأحوال 

اأ�رضة العدل بقرارنا اإحداث املوؤ�س�سة املحمدية لالأعمال الإجتماعية لق�ساة وموظفي 

العدل.

ومبوازاة ذلك، فاإننا ننتظر من حكومة جاللتنا اأن ت�رضع بتفعيل ما يوفره اإ�سالح 

وال�رضاكة  الإنفتاح  اإمكانات  من  والق�سائي  اجلامعي  والتكوين  التعليم  نظام 

لتاأمني تكوين ع�رضي ومتني لق�ساتنا، ولكل املهن املرتبطة بالعدالة.

واإن ما نوليه من رعاية �ساملة للبعد الإجتماعي يف جمال العدالة ل ي�ستكمل اإل مبا 

نوفره من الكرامة الإن�سانية للمواطنني ال�سجناء التي ل جتردهم منها الأحكام 

الق�سائية ال�سالبة للحرية.
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ولقد تاأثرنا بالغ التاأثر ملا وقع يف بع�س ال�سجون من حوادث موؤملة، لذلك ومبوازاة 

مع الإ�سالح املتقدم الذي �سمل قانون ال�سجون، وبرنامج العمل الطموح الذي ن�سهر 

على اأن تنه�س به موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة اإدماج نزلء املوؤ�س�سات ال�سجنية، 

مدنية  �سجنية ع�رضية  ببناء مركبات  الإ�رضاع  ق�سد  تعليماتنا  اأ�سدرنا  فقد 

وفالحية والإعتناء بالظروف املادية واملعنوية لل�سجناء.

وللتخفيف من معاناة بع�س الفئات من ال�سجناء، الذين يحظون بعطفنا لإعتبارات 

اإن�سانية فقد اأ�سدرنا توجيهاتنا ال�سامية لوزيرنا يف العدل لريفع لنظرنا ال�سديد 

ع�سال  مبر�س  امل�سابني  ال�سجناء  من  جمموعة  على  امللكي  بالعفو  اإقرتاحات 

الأطفال ذوي املهارات  اأو  الن�ساء احلوامل واملر�سعات  اأو  اأو املعاقني  العاجزين  اأو 

الرتبوية والفنية بح�سب معايري ولوائح اإ�سمية مدققة �سنعلن عن قرارنا ب�ساأنها يف 

الوقت املنا�سب.

القانون اجلديد  اإغتنام املهلة املحددة لتفعيل  اإىل  اأننا ندعو احلكومة  كما 

للم�سطرة اجلنائية من اأجل تكوين وتاأهيل ق�ساة تنفيذ العقوبات ملتابعة �سلوك 

ال�سجناء التائبني والإ�سهام يف تو�سيع فر�س الإفراج.

واهلل تعاىل ن�ساأل اأن يعينكم -مع�رض الق�ساة- على اإقامة العدل بكل ما يتطلبه من 

اإ�ستقالل واإ�ستقامة وكفاية واإجتهاد  وحماية لأمن و�سالمة وحرمة املواطنني وكيان 

الأمة والدولة من كل عمل اإجرامي اأواإرهابي. فتلك �سبيلكم اإىل اإ�ستحقاق �رضف 

النيابة عن جاللتنا يف حتمل م�سوؤولية الق�ساء، التي ننا�سدكم اأن تتقوا اهلل يف ج�سامة 

اأمانتها. وذلك طريقكم لرت�سيخ ثقة املتقا�سني وم�ساحلتهم مع الق�ساء واإ�ساعة 

العدل الذي جعلناه قوام مذهبنا يف احلكم وغايته وعماد ما نن�سده ل�سعبنا 

احلر الأبي من تطور دميقراطي ومتا�سك اإجتماعي وتقدم اإقت�سادي.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

اإثر االإعتداءات االإرهابية التي �رصبت مدينة الدار البي�ساء

الدار البي�ساء، 29 ماي 2003

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

لقد عاهدتك اأن اأحتدث اإليك بكل �رضاحة مهما كانت الظروف. واإذا كنت 

مل اأخاطبك مبا�رضة اإثر الإعتداءات الإرهابية التي �رضبت الدار البي�ساء لأقول 

باأننا ك�سبنا املعركة �سد الإرهاب يف ليلة واحدة اأو اأيام معدودة، فذلك 

راجع لثقتي يف حكمتك وتب�رضك واإلتزامنا امل�سرتك بامل�سوؤولية وال�سجاعة يف 

مواجهة املواقف ال�سعبة واإعتباري اأن الوقت وقت عمل وحزم.

فكان ما تابعته من اإ�سداري لتعليمات فورية مكنت من ال�سيطرة على املوقف 

وبعث الثقة يف النفو�س منوها مبا قام به املواطنون وخمتلف ال�سلطات العمومية، 

التي �ستظل �ساهرة على اإ�ستقرارك جمندة خلدمتك معباأة حتت ت�رضفك.

ولإ�ستخال�س الدرو�س مما حدث  والتعبئة �سد تكراره، اإرتاأيت اأن اأخاطبك اليوم 

وال�سخط  التاأثر  م�ساعر  خا�سة  البي�ساء  الدار  و�سكان  عامة  املواطنني  م�ساطرا 

ال�سديد والرف�س القاطع ملا اأ�سابهم من اإرهاب عدواين اأثيم، جمددا الإعراب 
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عن اأحر التعازي لأ�رض ال�سحايا الأبرياء من املغاربة والأجانب. وقد قررت جت�سيد 

ت�سامن الأمة مع اأ�رض رعايانا املت�رضرين بتخ�سي�س منح مالية لهم.

اإن ما وقع من عدوان اإرهابي يتعار�س مع عقيدتنا ال�سمحة، بل اإن مدبريه ومرتكبيه 

هم من الأوغاد ال�سفلة الذين حا�سا هلل اأن ينت�سبوا للمغرب اأو لالإ�سالم احلق جلهلهم 

ب�سماحته، التي تعترب اأن من قتل نف�سا بغري حق فكاأمنا قتل النا�س جميعا. وجتعل من 

اجلهاد اإجتهادا يف فعل اخلري بدل زرع الفتنة و�سفك الدماء.

واإذا كنا معتزين بالوقفة العفوية لل�سعب املغربي قاطبة كرجل واحد �سد 

من خانوا وطنهم وقتلوا غدرا وعمدا اأنا�سا اأبرياء، وبالت�سامن العاملي الوا�سع من كل 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف هذه املحنة، فاإن ذلك يجب األ ين�سينا اأن ما وقع 

بالدار البي�ساء كان بالإمكان اأن يحدث باأي مكان. واإذا كانت الدولة اإدراكا 

منها بالأخطار الإرهابية قد حتملت م�سوؤوليتها يف حماربتها واحلر�س على الوقاية 

منها بقوة القانون عن طريق ن�سو�س ظلت معرو�سة على الربملان عدة �سهور، فاإن 

بع�س الأو�شاط عملت على املعار�شة املنهجية لتوجهات ال�شلطات العمومية 

م�سيئة اإ�ستعمال حرية الراأي، فللجميع اأقول اإن التمتع باحلقوق واحلريات يقت�سي القيام 

بواجبات واإلتزامات املواطنة موؤكدا اأن بناء الدميقراطية وتر�سيخها ل ميكن اأن 

يتم اإل يف ظل الدولة القوية ب�سيادة القانون.

ي�ستغلون  من  مواجهة  يف  الت�ساهل  زمن  نهاية  معلنة  احلقيقة  �ساعة  دقت  لقد 

الدميقراطية للنيل من �سلطة الدولة، اأو من يروجون اأفكارا ت�سكل تربة خ�سبة لزرع 

اأ�سواك الإنغالق والتزمت والفتنة، اأو يعرقلون قيام ال�سلطات العمومية والق�سائية 

الأ�سخا�س  واأمن  حرمة  حماية  يف  احلزم  وجوب  من  القانون  عليها  يفر�سه  مبا 

واملمتلكات.
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�سعبي العزيز، 

لقد عاينت مب�ساعر التاأثر امل�سرية احلا�سدة للدار البي�ساء. تلكم امل�سرية التي 

تعد اأكرب م�سرية وطنية من اأجل ال�سالم والت�سامح ومناه�سة العنف والتع�سب 

اأنها لن ترهبها جرائم  مل ي�سبق لها نظري، تنظم يف هذه املدينة موؤكدة 

ال�سياق  اإختالف  ومع  باإعتزاز  وقد تذكرت مثلك  ال�سفلة.  الأوغاد  من  �رضذمة 

اأجواء امل�سرية اخل�رضاء املظفرة وما ج�سدته من اإلتحام مكني بني العر�س وال�سعب، 

واإلتزام الوعي واليقظة والتعبئة كلما وقع اإ�ستهداف ثوابت الأمة ومقد�ساتها 

الدميقراطي  اأو لإجناز م�رضوعنا  الرتابية للمملكة  الوحدة  �سواء للحفاظ على 

احلداثي.

متا�سك  م�رضوعنا يف  اإجناز  القوي يف  اإنخراطك  عن  العزيز،  �سعبي  لقد عربت 

والثقافية  ال�سيا�سية واجلمعوية  واإن�سجام بني خمتلف فئاتك وجهاتك ومكوناتك 

والدينية. كما اأكدت يف ردك القوي على موؤامرة املعتدين اأنك اليوم اأ�سد 

والدميقراطية  الوحدة  مغرب  بناء  واأقوى عزمية على  اإ�رضارا  واأكرث  �سالبة 

املغاربة  الوحيد خيارا لكل  اخليار  والت�سامح، جاعال من هذا  والت�سامن  والتقدم 

وملكا لكل املواطنني املت�سبعني بقيمه املثلى العاملني على جت�سيده على اأر�س 

الواقع.

ول�سعبنا العزيز الواثق بثوابته احل�سارية املت�سبث مبقد�ساته ومبكا�سبه الدميقراطية، 

اأقول اإن الإرهاب لن ينال منا. و�سيظل املغرب وفيا لإلتزاماته الدولية موا�سال بقيادتنا 

واإ�رضار.  وثبات  باإميان  احلداثي  الدميقراطي  املجتمعي  م�رضوعنا  اإجناز  م�سرية 

و�سيجد خدميه الأول يف مقدمة املت�سدين لكل من يريد الرجوع به اإىل الوراء، 

ويف طليعة ال�سائرين به اإىل الأمام، لك�سب معركتنا احلقيقية �سد التخلف 
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واجلهل والإنغالق. وهذا �سمن اإ�سرتاتيجيتنا ال�سمولية املتكاملة الأبعاد مبا فيها 

اجلانب ال�سيا�سي واملوؤ�س�سي والأمني املت�سم بالفعالية واحلزم يف اإطار الدميقراطية 

و�سيادة القانون. واجلانب الإقت�سادي والإجتماعي الذي يتوخى حترير املبادرات 

وتعبئة كل الطاقات خلدمة التنمية والت�سامن. واجلانب الديني والرتبوي والثقايف 

والإعالمي لتكوين وتربية املواطن على ف�سائل الإنفتاح واحلداثة والعقالنية واجلد 

يف العمل والإ�ستقامة والإعتدال والت�سامح. و�سنظل حري�سني اأ�سد ما يكون من احلر�س 

على نهج ال�سيا�سات الالزمة لتفعيل هذه الإ�سرتاتيجية هدفنا الأ�سمى يف ذلك 

تعزيز كرامة املواطن وحت�سني الوطن و�سمان اإ�سعاعه الدويل بعون اهلل وتوفيقه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 املوجهة اإىل امل�ساركات يف القمة العاملية

ال 13 للن�ساء مبراك�س

مراك�س، 28 يونيو 2003

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة، 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

العاملية،  الن�ساء  اإطار قمة  اأن نحيي جمعكم الكرمي املنعقد يف  لنا  يطيب 

وتعزيز  وبناء  املواطنة  قيم  تلقني  املراأة يف  التقدير دور  نقدر حق  ونحن  ل�سيما 

من  نعمل  التي  الأهداف  من  وغريها  الإقت�سادية  التنمية  وحتقيق  الدميقراطية 

اأجلها.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن اإختيار املغرب لإحت�سان اأ�سغال هذا امللتقى ينبع من اإميان املجموعة الدولية 

بنجاعة �سيا�سة الإنفتاح واحلوار، التي تنهجها بالدنا يف عالقاتها مع الأمم الأخرى، 

ال�سلم  ر�سالة  بحمل  ال�سالم  اأر�س  بو�سفها  بالدنا  تتعهد  اأن  الطبيعي  من  ولعله 



220

والت�سامح والت�سامن والتعاي�س بني ال�سعوب. وهي عالوة ت�سبثها بهذه القيم حتدوها 

اإرادة را�سخة ملوا�سلة م�سريتها نحو التقدم والعمل على حتقيق م�رضوعها املجتمعي 

الدميقراطي احلداثي بثبات وحزم.

اإن ح�سوركم معنا ينم كذلك عن اإهتمامكم بال�سيا�سة التي ننهجها للنهو�س 

باأو�ساع املراأة املغربية. فالتنمية ال�ساملة التي نعمل من اأجلها والنهو�س بالبالد 

يف كافة املجالت ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية كل ذلك لن 

يجدي نفعا يف غياب م�ساركة الن�ساء واإ�ستفادة كافة مكونات املجتمع من ثمار 

التقدم. واإننا منذ تولينا مقاليد احلكم لت�سيري �سوؤون �سعبنا ما فتئنا نعمل جادين 

�ساوى ديننا  من خاللها  التي  و�سيانة حقوقها  املغربية  باملراأة  النهو�س  على 

احلنيف بينها وبني الرجل موا�سلني بذلك ال�سيا�سة النرية لأ�سالفنا املنعمني.

لقد فتح جدنا املنعم حمرر الأمة جاللة املغفور له امللك حممد اخلام�س طيب 

باأن  منه  اإميانا  الن�ساء،  اأمام  واملعرفة  العلم  �سبل  وبالتايل  املدار�س،  اأبواب  ثراه  اهلل 

الإ�ستقالل احلق لن يتاأتى اإل بتاأهيل املغاربة قاطبة ملمار�سة حقوقهم واأداء واجباتهم 

وامل�ساهمة يف التقدم الإقت�سادي والإجتماعي لبالدهم.

ووا�سل والدنا املعظم جاللة املغفور له امللك احل�سن الثاين تغمده اهلل برحمته 

ت�سييد �رضح املغرب احلديث فا�سحا املجال اأمام الن�ساء لولوج كل اأ�سالك التعليم 

منا�سب  اأعلى  يف  وعينهن  طاقات  من  به  يزخرن  ما  فحرر  ال�سغل،  وقطاعات 

وزارية يف  اإليهن حقائب  واأ�سند  العمومية  واملوؤ�س�سات  والق�ساء  بالإدارة  امل�سوؤولية 

احلكومة مربزا دوما ما يتحلني به من كفاية واإن�شباط واإ�شتقامة.
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لبلوغ  ق�سوى  من �رضورة  وم�ساركتهن  الن�ساء  تعبئة  تكت�سيه  ملا  منا  واإ�ست�سعارا 

الأهداف التي ر�سمناها لأنف�سنا بغية حتقيق النمو الإقت�سادي والتنمية امل�ستدامة 

وال�سهر  اأن نح�سن و�سع املراأة بتعزيز مكت�سباتها  نف�سنا  اآلينا على  فاإننا  لبالدنا، 

خم�س  باأن دخول  علما  وال�سيا�سية،  والإقت�سادية  الإن�سانية  بحقوقها  متتيعها  على 

وثالثني اإمراأة اإىل قبة الربملان احلايل لكفيل بدعم ن�سالنا من اأجل الدميقراطية 

واحلداثة.

بيد اأن النقلة النوعية التي حققتها بالدنا يف النهو�س بو�سعية املراأة، ليجب 

اأن تن�سينا املتاعب التي يعانيها عدد كبري من الن�ساء الالئي يقا�سني من التهمي�س 

والإق�ساء اأو تدا�س حقوقهن وته�سم.

وقد ركزنا الإهتمام اأول على املراأة القروية التي ت�سكل اأكرث الفئات معاناة من 

الأمية والفقر، وذلك اإميانا منا باأن هذه الق�سايا هي من �سميم حقوق الإن�سان وت�سكل 

عراقيل بنيوية للدميقراطية. كما اأننا حري�سون على حترير املراأة من كل اأ�سكال 

احليف التي تعاين منها وعلى تطوير الرت�سانة القانونية متا�سيا مع ما تبديه من 

وعي بحقوقها وواجباتها وما حتقق للمغرب من تقدم يف �ستى املجالت.

ويف هذا ال�سدد فاإننا بو�سفنا اأمري املوؤمنني حامي حمى امللة والدين قد اأن�ساأنا 

جلنة خا�سة زودناها بتعليماتنا ال�سامية لت�ستمع وتتدار�س كافة التظلمات الواردة 

من اجلمعيات الن�سائية، ومن كل القوى احلية يف البالد وترفع اإقرتاحاتها اإلينا ب�ساأن 

من  �سيطراأ عليها  وما  املدونة  ب�سمان ح�سن تطبيق  الكفيلة  وامل�ساطر  الآليات 

تعديالت. وذلك يف اإحرتام تام لهويتنا وتعاليم ديننا احلنيف مع احلر�س ب�سفة 

خا�سة على متا�سك الأ�رضة والوئام الإجتماعي.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا حري�سون على التاأكيد على اأهمية هذا امللتقى الذي يج�سد ما حققته 

الن�ساء عرب العامل من تقدم يف جمال الت�سيري، بيد اأن اأهميته لتنح�رض يف هذا 

التفكري  يف  للم�ساهمة  اإرادة  من  يحدوكم  عما  ينم كذلك  فهو  امل�ستوى، 

اجلماعي حول امل�ساكل املطروحة على ال�سعيد العاملي مما يبوئ هذا اللقاء 

الفكري  الإجتهاد  على  املحفز  دور  ع�رضة  الثالثة  دورته  ينعقد يف  الذي 

العاملي.

باملقاولة  تتعلق  املفاهيم  من  جمموعة  حول  العاملية  الن�ساء  قمة  فكرة  تتمحور 

ووظائفها وتدبريها واأمناط الإنتاج فيها ومنظوماتها الإعالمية والت�شويقية. وقد 

فر�ست نف�سها كمجال لتبادل اخلربات واإ�ستعرا�س الأفكار والآراء من اأجل م�ساركة 

املراأة على نحو اأف�سل يف ال�سوق العاملي، وحيث اإن ملتقاكم ل ميكن اأن يتجاهل 

حميط املقاولة واإنفتاحها على الأ�سواق واإكراهات التناف�سية فاإنه اإعتمد مقاربة 

�سمولية يف تعامله مع امل�ساكل التنموية واأدرج يف مناق�ساته ق�سايا م�ساركة الن�ساء 

التي  احلواجز  وتفكيك  العام،  ال�ساأن  تدبري  وفعالية  الدميقراطية  العملية  يف 

تعرقل ممار�سة احلق يف التنمية.

اأن ت�سارك يف هذا اللقاء ن�ساء من القارات اخلم�س ي�سرين مقاولت من خمتلف الأحجام، 

وجمعيات مهنية ومنظمات غري حكومية، وكذلك وزيرات يتولني �ستى احلقائب 

ون�ساء قياديات للراأي العام. كل ذلك يوؤكد اأن ملتقاكم هذا يقيم الوزن الالزم 

للخ�سو�سيات املحلية والإختالفات اجلهوية، مما يب�رض باحلوار املتفتح واملتجدد 

الذي �سي�سفي على النقا�س الدائر حول اأهم الق�سايا الراهنة قيمة م�سافة تغنيه 

وتخ�سبه.
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وحيث ليجوز الف�سل بني النهو�س باملراأة وم�ساركتها يف ثمار النمو الإقت�سادي 

وبني التنمية ال�سمولية للب�رضية، فاإن ذلك يقت�سي ت�سامنا دوليا فعال وي�ستوجب 

توزيعا اأكرث اإن�سافا للرثوات بني املجموعات املي�سورة وتلك التي تخو�س الكفاح 

يوميا �سد الفاقة والتهمي�س.

واإعتبارا لفطرتكن كن�ساء ونزعتكن الطبيعية ملناه�سة الظلم والإق�ساء كما 

ي�شهد بذلك ما تبديه جمعيات عديدة ت�شريها ن�شاء من حيوية ون�شاط وقدرة 

اجلهوية  ال�رضاكة  اآفاق  توجيه  على  احلر�س  ينبغي  فاإنه  الإقناع،  على  نادرة 

والإقليمية مبا ي�ساعد على اإدماج اأف�سل للبلدان النامية يف الإقت�ساد العاملي.

واإننا اإذ نرحب بكم يف املغرب ونتمنى لأ�سغالكم كامل التوفيق، ندعوكم 

اإىل اإغتنام فر�سة التئامكم مبراك�س للتفكري يف مقاربة توافقية ت�ساعد على 

حتديد الأدوات والآليات، التي يتعني تفعيلها وطنيا وجهويا م�ساهمة يف النهو�س 

بالن�شاط املقاولتي الن�شوي ال�شغري يف بلدان اجلنوب، ملا يجلبه من فوائد بالن�شبة 

للنمو الإقت�سادي يف هذه البلدان، وما له من وقع على التنمية امل�ستدامة التي 

ت�ستقطب اإهتمامات منتداكم هذا. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

30 يوليوز 2003

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

باأن يت�سمن خطاب العر�س ح�سيلة واآفاق عمل الدولة. لكن  لقد جرت العادة 

دفعني جلعل هذا  البالد  بها  متر  التي  بالو�سعية  م�سارحتك  على  حر�سي 

اخلطاب ي�سكل وقفة وطنية جماعية تتجاوز التذكري املوؤمل لالأحداث الإرهابية 

للدار البي�ساء اإىل اإ�ستخال�س الدرو�س والتدبر يف ت�سحيح م�سار الأمة.

ما  على  تعاىل  اهلل  نحمد  فاإننا  الإرهابية،  اجلرائم  هذه  فظاعة  تكن  ومهما 

اأحاطنا به من األطاف ربانية مكنتنا من ال�سيطرة على �سبكتها الإجرامية.

واإن اإعتزازنا الكبري باإجماعك على اإدانة الإرهاب يف اإلتحام مكني بعر�سك، 

ميكن  كيف  امللح:  ت�ساوؤلنا  اإل  يعادله  ل  الدميقراطية  مبكا�سبك  واإلتزام 

اإىل مواجهة عقالنية لكل مظاهر  الإدانة من غ�سب جماهريي  حتويل هذه 

الإنحراف؟ وهل قام كل منا بالنقد الذاتي الكفيل بجعل امل�سائب م�سدر قوة 

واإعتبار لت�سحيح الإختاللت ؟
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اإنني من منطلق الأمانة العظمى املنوطة بي يف التعبري عن اإن�سغالت الأمة اأقول: 

اإننا كلنا م�سوؤولون فرادى وجماعات، �سلطات وهياآت، اأحزابا وجمعيات، عن البناء 

اجلماعي ملجتمعنا الدميقراطي احلداثي الذي هو م�رضوع الأمة باأ�رضها.

واإدراكا مني باأن حت�سينه من موؤامرات اأعداء الوطن والدين والدميقراطية ليكون 

ناجعا اإل بالإدراك الوا�سح جلوهره واأبعاده، فقد اإرتاأيت اأن نقف جميعا عند 

مرجعياته وو�سائل حتقيقه ومرتكزاته.

على  بالتاأكيد  اليوم  فاأكتفي  املغربية  الد�ستورية  امللكية  مرجعيات  اأما 

مقوماتها املتمثلة يف الإ�سالم والدميقراطية.

اإرت�سى املغاربة الإ�سالم دينا لهم لقيامه على الو�سطية  اأربعة ع�رض قرنا  فمنذ 

والزعامة  والتطرف  العدوان  ونبذ  الغري  مع  والتعاي�س  الإن�سان  وتكرمي  والت�سامح 

باإ�سم الدين. ويف �سوء هذه التعاليم ال�سمحة �سيد اأ�سالفنا ح�سارة اإ�سالمية ودولة 

مغربية م�ستقلة عن اخلالفة امل�رضقية متميزة بالعمل يف ظل وحدة اإمارة املوؤمنني 

وبال�سماحة الدينية وبوحدة املذهب املالكي.

فقد مت�سك املغاربة على الدوام بقواعد املذهب املالكي املت�سم باملرونة يف 

الأخذ مبقا�سد ال�رضيعة والإنفتاح على الواقع وعملوا على اإغنائه باإجتهاداتهم، 

الثقافات  مع  املتفاعلة  املغربية  ال�سخ�سية  لروح  اإعتداله  مالءمة  موؤكدين 

واحل�سارات.

فهل ال�سعب املغربي القوي بوحدته املذهبية الدينية وباأ�سالته احل�سارية بحاجة 

اليوم اإىل اإ�سترياد مذاهب دينية اأجنبية عن تقاليده. 
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املتميزة.  املغربية  للهوية  منافية  املذاهب  هذه  لأن  ذلك  نقبل  لن  اإننا 

اأمانة  تقت�سيه  ما  بقوة  �سعبنا  على  دخيل  مذهب  لأي  يروج  ملن  و�سنت�سدى 

احلفاظ على الوحدة املذهبية للمغاربة، موؤكدين بذلك حر�سنا على �سيانة 

اإختيارنا لوحدة املذهب املالكي يف اإحرتام ملذاهب الغري لأن لكل �سعب 

خ�سو�سياته واإختياراته.

ولقيام الإ�سالم على الدعوة لل�سلم والأمن والوئام، فقد اأدرك املغاربة اأن اجلهاد يف 

اأ�سمى معانيه هو جهاد �سد النف�س الأمارة بال�سوء و�سد الفتنة، كما اأنه اإجتهاد 

وتناف�س يف العمل ال�سالح.

وقد مت حتديث هذا الإلتزام الديني والتاريخي امل�ستمر طبقا للبيعة ال�رضعية 

بتعاقد �سيا�سي د�ستوري ع�رضي اأجمعت الأمة من خالله على اإعتبار الإ�سالم دين 

الدولة وامللك اأمريا للموؤمنني.

فهل يقبل املغاربة املت�سبثون بهذه املقومات احل�سارية والد�ستورية الرا�سخة اأن تاأتي 

�رضذمة من اخلوارج عن ال�رضع والقانون لت�سليلهم باإ�سم الدين؟ 

كال بل اأقول بل�سانك �سعبي العزيز، اإننا لن نقبل اأبدا اإتخاذ الإ�سالم مطية للزعامة 

والتكفري  لالأمة  الوحدة املذهبية  الإرهاب ومتزيق  باأعمال  القيام  اأو  الدين  باإ�سم 

و�سفك الدماء.

وبنف�س القوة فاإننا نوؤكد اأن عالقة الدولة بالدين حم�سومة يف بالدنا يف ظل تن�سي�س 

الد�ستور على اأن اململكة املغربية دولة اإ�سالمية. واأن امللك اأمري املوؤمنني موؤمتن 

على حماية الدين و�سمان احلريات مبا فيها حرية ممار�سة �سعائر الأديان ال�سماوية 

الأخرى.
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وباإعتبار اأمري املوؤمنني مرجعية دينية وحيدة لالأمة املغربية فال جمال لوجود 

عليه.  الو�ساية  اأو  الإ�سالم  باإ�سم  التحدث  لنف�سها  حتتكر  جماعات  اأو  اأحزاب 

مب�ساعدة  بنا  املنوطة  العظمى  الإمامة  اإخت�سا�س  من  الدينية هي  فالوظائف 

جمل�س اأعلى وجمال�س اإقليمية للعلماء نحن مقبلون على تاأهيلها وجتديدها وتفعيل 

اأ�ساليب عملها.

الإ�سالم مع احلداثة م�سكال  الدينية يتكامل  املتنور ملرجعيتنا  وبهذا املنظور 

األ  من�سجما مع دعامتها الكربى  الكونية،  املرجعية  روافد  من  اأ�سا�سيا  رافدا 

وهي الدميقراطية التي جعلناها عماد امللكية الد�ستورية املغربية وخيارا ل 

رجعة فيه.

ولأن الإنتقال الدميقراطي طريق �ساق وطويل يقت�سي توفري مناخ الإ�ستقرار والإلتزام 

واليقظة، فاإن اأول �رشط لتحقيق ذلك هو الدولة القوية ب�شيادة القانون القادرة على 

�سمان اأمن الأ�سخا�س واملمتلكات والت�سدي ملن ي�ستغلون تو�سيع ف�ساء احلريات للنيل 

من �سلطة الدولة.

واإذا كنا معتزين مبا حققناه من مكت�سبات واإجماع حول ثوابت الأمة، فاإن الوحدة 

الرتابية التي جعلناها من مقد�ساتنا واإخرتنا احلل ال�سيا�سي التفاو�سي لإنهاء النزاع 

املفتعل حولها، تقت�سي منا الإ�ستمرار يف اليقظة والتعبئة حولها باإعتبارها جزءا 

ل يتجزاأ من كيان املغرب وهويته.

وعالوة على الإجماع حول الثوابت والتوافق على حد اأدنى من القواعد فاإن تر�سيخ 

الدميقراطية لن يكتمل اإل بوجود اأحزاب �سيا�سية قوية.
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تاأطري  الفاعل يف  بدورها  تنه�س  مل  اإذا  الأحزاب،  قوة  تكون  اأن  ع�سى  وماذا 

املواطنني ومتثيلهم ويف مقدمتهم �سباب الأمة والعمل على تعزيز �سلطة الدولة 

وتوفري مناخ الثقة يف املوؤ�س�سات.

وكيف ال�سبيل اإىل حت�سني م�سهدنا ال�سيا�سي من وجود هياآت قائمة على تق�سيم 

املجتمع اإىل طوائف دينية اأو عرقية واأخرى ل هم لها اإل الأغرا�س الإنتخابوية 

بدل التناف�س على الربامج امللمو�سة وتكوين النخب الواعية امل�سوؤولة.

يجعلنا جندد  النبيل  ال�سيا�سي مبعناه  للعمل  الإعتبار  باإعادة  ال�سادق  اإن�سغالنا  اإن 

حلر�سنا  جت�سيدا  بالأحزاب،  خا�س  قانون  باإقرار  التعجيل  وجوب  على  التاأكيد 

الأكيد على متكينها من الو�سائل الناجعة لتفعيل دورها على الوجه الأكمل.

ويتعني على هذا القانون اأن يتوخى تقوية دور الأحزاب يف تاأطري ومتثيل املواطنني 

كافة مبنع تكوينها على اأ�سا�س ديني اأو عرقي اأو لغوي اأو جهوي، كما يجب 

متكينها من التمويل العمومي لأن�سطتها بكل �سفافية مبا يكفل قربها من الإن�سغالت 

احلقيقية للمواطنني، واإقرتاح الربامج الواقية واحللول امللمو�سة مل�ساكلهم وتعبئتهم 

منظمات  مع  واإن�سجام  تكامل  وطنية يف  اأو  الق�سايا حملية كانت  يف كل 

املجتمع املدين.

ويف الوقت الذي تخو�س فيه بالدنا اإ�ستحقاقات اإنتخابية، ويف مقدمتها اإنتخاب 

مواتية  فر�سة  ال�سيا�سية  اأحزابنا  اأمام  فاإن  املحلية،  اجلماعات  جمال�س  خمتلف 

لتج�سيد امل�سوؤولية الوطنية يف اإيجاد موؤ�س�سات قادرة على حتقيق اجلانب التنموي 

والتحديثي لنموذجنا املجتمعي الوطني، وهذا ما يريده ال�سعب املغربي الذي 

مل يعد يقبل ركوب بع�س الهياآت يف املوا�سم الإنتخابية ملوا�سيع اأو �سعارات ل 
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ت�سمن ول تغني من جوع، ولي�س م�ستعدا لرهن التحديات احلقيقية حلا�رضه وم�ستقبله 

ب�سعارات ما�س دفني.

لقد مكن تر�سيخنا للم�سار الإنتخابي من بلوغ بالدنا مرحلة النظام الدميقراطي 

املعتاد يف اإجراء كل اإقرتاع يف موعده القانوين، واإنهاء اإن�سغال الطبقة ال�سيا�سية 

فقط باملواعيد الإنتخابية.

اإن هذا التقدم �سيظل �سكليا اإذا مل يتم حت�سينه بح�سم الإ�سكال العميق  بيد 

اأهميتها كلحظة عادية يف حياة  الإنتخابات على  �سنتعامل مع  التايل: هل 

اإىل  النظر  �سنتمادى يف  اأم  قويا،  ونف�سا  دما جديدا  املوؤ�س�سات  لإعطاء  الأمة 

الإنتخاب على اأنه املعركة الوحيدة احلا�سمة؟

وهل �سن�ستمر يف تاأجيل البت يف الق�سايا املهمة لالأمة اإىل ما بعد اإجراء الإنتخاب، 

اأو تعليق اإجناز م�ساريع الإ�سالح الكربى بدعوى قرب الإقرتاع؟

اإن عدم احل�سم يف هذا الإ�سكال ي�رض بالدميقراطية ويغذي اإدعاء خ�سومها 

باأنها عرقلة للتنمية. لذلك فاإن اإلتزامي بامل�سالح العليا للوطن واملواطنني وما 

اأقول  يجعلني  الكربى  الإ�سالح  م�ساريع  حتقيق  اإ�ستمرار  على  من حر�س  يقت�سيه 

باإ�سمك: اإين لن اأقبل تاأخري اإجناز اأي اإ�سالح وطني بدعوى اإنتظار اإجراء الإنتخاب 

اأو تر�سية فئة اأو هياأة خارجة عن الإجماع اأو التوافق اأو الأغلبية.

يف  الإنتخابات  باإجراء  تعتز  دميقراطية  دولة  يف  نحن  مثلما  اأنه  اأوؤكد  ما 

موعدها القانوين، فاإننا اأمة عازمة على رفع حتديات التنمية مب�ساريع حيوية ل تقبل 

الرتدد ول الإنتظار.
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الإنتخابوية  الإعتبارات  الإختفاء خلف  اأو  الأعذار  اإ�سطناع  وقت  اإنق�سى  لقد 

لعدم حتمل امل�سوؤولية. فالدميقراطية احلقة ل تكتمل اإل يف ظل الإلتزام مبقومات 

احلكم القومي، ويف مقدمتها ما يتطلبه من حزم واإقدام ومثابرة على موا�سلة 

الإ�سالحات ال�رضورية.

�سعبي العزيز،

لقد اإن�سب حر�سنا الأول منذ اإعتلينا العر�س على اإعطاء روح جديدة للدولة 

املغربية احلديثة التي اأر�سى اأركانها العتيدة، والدنا املنعم جاللة امللك احل�سن 

الثاين قد�س اهلل روحه.

ويف هذا ال�سدد، اأولينا البعد الإجتماعي والإقت�سادي مكانة ال�سدارة يف 

ال�سيا�سات العمومية برتكيز اجلهود على امل�ساريع الأ�سا�سية للق�ساء على اأحياء 

واإيجاد  النافع،  بالتعليم  الب�رضية  التنمية  وحتقيق  الالئق  ال�سكن  بتوفري  ال�سفيح 

الت�سغيل املنتج بتحفيز الإ�ستثمار وحترير املبادرات اخلالقة للرثوة وتقوية التما�سك 

الإجتماعي بتفعيل الت�سامن.

وتلكم هي املرتكزات الأ�سا�سية مل�رضوعنا التنموي، التي جعلنا منها اأ�سبقيات 

حمملني  متكاملة  اإ�سرتاتيجية  �سمن  اأهدافها  �سطرنا  وقد  احلالية.  املرحلة 

ملمو�سة  برامج  جت�سيدها يف  اأمانة  واخلوا�س  العموميني  الفاعلني  وكل  احلكومة 

حمددة الو�سائل والآمال وامل�سوؤوليات.

فهل كانت املنجزات يف م�ستوى الإ�ستجابة لو�سوح التوجهات واأهمية الرهانات 

والنهو�س الكامل بامل�سوؤوليات ؟
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واإذا اإقت�رضنا على جمال حماربة ال�سكن غري الالئق ومع اإدراكنا ملدى ال�سعوبات 

ح�سيلة  تكون  اأن  ننتظر  كنا  فاإننا  املربجمة،  اأو  املحققة  للم�ساريع  وتقديرنا 

املنجزات يف م�ستوى ج�سامة التحديات.

اإنت�سار  ناقو�س اخلطر منبها اإىل خطورة  لقد دق خطابنا لع�رضين غ�ست 2001 

ال�سكن ال�سفيحي والع�سوائي ملا له من اأثر �سلبي على كرامة املواطن، وما ي�سكله 

من تهديد لتما�سك الن�سيج الإجتماعي، داعيا اإىل اإعتماد برنامج وطني ت�سامني 

لأقاليم  التفقدية  زياراتي  خالل  اأعاين  اأن  وبدل  �شنتني  وبعد  امل�شوؤوليات.  م�شبوط 

اإنت�ساره يف  مبرارة  األحظ  ال�سفيحي  ال�سكن  على  التدريجي  الق�ساء  اململكة 

عدة مدن، بل اإن اأحياء �سفيحية قد ظهرت وت�سخمت لت�سبح مدنا ع�سوائية 

قائمة الذات. 

ومثل هذا البناء الع�سوائي مل ينزل من ال�سماء ومل ينت�رض يف الأر�س بني ع�سية و�سحاها، 

بل اإن الكل م�سوؤول عنه. وذلكم اإنطالقا من املواطن الذي يدفع اليوم ر�سوة مل�سوؤول 

قد ياأتي غدا باجلرافة ليهدم »براكته« اأمامه اإىل خمتلف ال�سلطات العمومية 

واجلماعات املحلية املتهاونة يف حماربة اإنت�سار مدن ال�سفيح بدل الت�سجيع على 

توفري ال�سكن الالئق. فهل يجوز واحلالة هذه اإعتبار ذلك قدرا حمتوما؟.

فاإنها  مقلقة  واإن كانت  الو�سعية  اأن  نعترب  يجعلنا  الإيجابية  بالروح  ت�سبعنا  اإن 

غري ميوؤو�س منها اإذا جتندنا ملعاجلتها بكل اإ�ستعجال وحزم، واإل فقدنا التحكم 

فيها تاركني مدننا تتحول اإىل بوؤر لالإق�ساء والإنغالق واحلقد والتواكل بدل اأن تكون 

ف�ساءات للت�سامن الإجتماعي والإنتاج الإقت�سادي والإزدهار العمراين والإنفتاح 

احل�ساري.
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وهذا ما ل اأر�ساه لبلدي و�سعبي الذي اأتوىل اأمانة قيادته �سمن ملكية ت�ستمد 

قوتها من جتذرها وقربها من ال�سعب.ولذلك اأحر�س على تفقد اأحوالك ميدانيا 

طول ال�سنة يف خمتلف اجلهات لتحفيز املبادرات وتفعيل م�ساريع التنمية.

نطاق  واملنتخبة كل يف  العمومية  ال�سلطات  بتوجيه  الآن  اإكتفيت حلد  وقد 

اإخت�سا�سه لينه�سوا مبهامهم كاملة عن قرب، لأنه ل ميكن مللك البالد اأن 

يقوم بعمل الوزير اأو العامل اأو رئي�س جماعة حملية. ولأين حري�س على ممار�سة كل 

�سلطة ل�سالحياتها بروح امل�سوؤولية والفعالية.

ونهو�سا بالأمانة العظمى، فاإين لن اأ�سمح بالتهاون يف القيام بال�ساأن العام، بحيث 

اإذا  اأ�سكال املراقبة ال�سارمة واملحا�سبة احلازمة، لأنه  �ساأحر�س على تفعيل كل 

كان كل منا راعيا وم�سوؤول عن رعيته، فاإن خدميك الأول راع لهذه الأمة وموؤمتن 

على �سوؤونها العامة.

واإ�ست�سعارا لالأهمية الق�سوى للتعليم النافع يف حترير العقل وتر�سيخ روح املواطنة 

لدى نا�سئتنا وتاأهيلها خلو�س حتديات التنمية والعوملة وجمتمع املعرفة والإت�سال، 

كانت م�سادقتنا على امليثاق الوطني للرتبية والتكوين اأول القرارات الإ�سرتاتيجية 

بعد  الع�رضية  لهذه  الثانية  الأ�سبقية  مكانة  تفعيله  مبوئني  اإتخذناها  التي 

الق�سية املقد�سة لوحدتنا الرتابية.

وعلى الرغم من اخلطوات املوفقة التي قطعناها يف هذا الور�س احليوي ال�سعب 

بعد م�سي ثالث �سنوات على ال�رضوع فيه، فاإن غلبة اجلانب الكمي فيها وعدم 

الإقدام على ما يتطلبه الإ�سالح العميق من قرارات جريئة و�سجاعة مت�س جوهر 
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باإ�سم الأمة كفى من نظام تعليمي ينتج  نظام الرتبية والتكوين، يجعلنا نقول 

البطالة والإنغالق.

واإذا كان حترير كل املغاربة من الفقر املادي يتطلب جهودا لعدة اأجيال، فاإن 

بالإمكان حتريرهم يف اأمد منظور من اجلهل والأمية الفكرية والإنغالق وغريها من 

الفقر املعنوي الذي هو اأ�سواأ اأحوال التخلف. ولن يتاأتى لنا ذلك اإل بالإ�سالح النوعي 

لنظام التعليم وخ�سو�سا الربامج واملناهج التي يتعني تن�سيب اللجنة الدائمة 

اخلا�سة بها املن�سو�س عليها يف امليثاق. ويجب على هذه اللجنة الإنكباب 

 2003 ل�سنة  املدر�سي  الدخول  من  اإبتداء  واملناهج،  الربامج  هذه  على جتديد 

بال�رضعة والفعالية الكفيلة بتحقيق هذا الإ�سالح. بحيث ينبغي األ يحل املو�سم 

الدرا�سي ل�سنة 2004 اإل وقد جنحنا يف رفع هذا التحدي بال�رضوع يف تلقني نا�سئتنا 

تعليما حديثا وجيدا وتربية �سليمة و�ساحلة.

لقد بذلت الدولة جمهودا كبريا لتح�سني الأو�ساع الإجتماعية لن�ساء التعليم 

ورجاله وحتفيزهم على الإنخراط القوي يف تفعيله. واإننا لننا�شد الأ�رشة التعليمية 

الإلتزام بالأمانة امللقاة على عاتقها يف الرتبية ال�سليمة لفلذات اأكبادنا بروح 

التجرد واإ�ستح�سار ج�سامة امل�سوؤولية عن اأعظم اإ�ستثمار نخو�سه األ وهو الإ�ستثمار 

يف تاأهيل الطاقات ال�سابة املورد امل�ستقبلي لالأمة.

ونظرا لأهمية اجلوانب الرتبوية والثقافية يف النه�سة ال�ساملة، فاإننا نوؤكد على 

الدور احليوي للجامعة وللنخبة الفكرية الوطنية يف تر�سيخ احلداثة باإعتبارها 

قيمة م�سافة لر�سيدنا احل�ساري، ويف تن�سئة �سبابنا على الت�سبع بالوطنية امللتزمة.
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عن  يعرب  الذي  الإن�سان،  الإ�ست�ساري حلقوق  املجل�س  ندعو  فاإننا  ال�سدد  ويف هذا 

خمتلف م�سارب الأمة اإىل و�سع م�رضوع ميثاق وطني حلقوق املواطن وواجباته، 

وكذا الإنكباب على اإعداد الإقرتاحات الالزمة ل�سد الفراغات الت�رضيعية يف 

جمال حماربة كل اأ�سكال العن�رضية والكراهية والعنف.

وبذلكم جن�سد ما نتوخاه من تعميق ملواطنة ع�رضية وفية لهويتنا تنه�س بها 

اأ�رضة متما�سكة واإعالم م�سوؤول نحن عازمون على تاأهيلهما لذلك من خالل امل�سي 

قدما يف الإ�سالح اجلوهري ملدونة الأ�رضة ومل�سهدنا الإعالمي.

اإنتقال �سموليا يتطلب تعزيز قدرات الر�سد والتدبر والتوقع،  ولأن بلدنا يعرف 

فقد قررنا اإحداث معهد ملكي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ينكب على هذه 

املهام احليوية للتحكم والتفاعل مع التحولت العميقة الداخلية واخلارجية.

�سعبي العزيز،

اإدارة فعالة وق�ساء عادل وعلى  اإذا مل تقم على  �ستظل ه�سة  اإن دميقراطيتنا 

اإقت�ساد منتج للرثوات املوفرة لفر�س ال�سغل النافع ل�سبابنا.

واإننا ملطالبون ببذل املزيد من اجلهود لإجناز الإ�سالحات الالزمة يف هذا ال�ساأن يف 

نطاق اإعتماد مقاربة �سمولية تتبواأ التنمية الإقت�سادية مكانة ال�سدارة فيها من 

خالل م�ساريع اإ�سرتاتيجية مثل امل�رضوع الكبري لطنجة املتو�سط.

ولتحقيق ذلك فلي�س اأمامنا اإل موا�سلة حتديث وظائف الدولة يف توفري مناخ 

الثقة والإ�ستقرار و�سمان �سيادة القانون واحلر�س على مهام ال�سبط والتقومي وتعبئة 

الإ�ستثمار واملبادرة اخلا�سة باملزيد  لنا من حتفيز  اأنه ل منا�س  الطاقات. كما 
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واإنفتاحه وتاأهيله لك�سب رهانات ال�رضاكة ورفع حتديات  من حترير الإقت�ساد 

الإنتاجية والتناف�سية والتفاعل الإيجابي مع العوملة.

�سعبي العزيز، 

لقد اأظهر الت�سامن الدويل الوا�سع مع بالدنا اأثر اجلرائم الإرهابية، التي اإ�ستهدفتها 

مدى املكانة البارزة التي يحظى بها املغرب لدى املجموعة الدولية باإعتباره 

بالتم�سك  له  م�سهودا  وقطبا جهويا  الرزين،  الدميقراطي  لالإنتقال  متميزا  منوذجا 

وال�سالم  الأمن  دعم  قويا يف  وفاعال  والت�سامح،  والإعتدال  والتفاو�س  احلوار  بف�سائل 

وال�رضعية والوفاء باإلتزاماته الدولية.

ومثلما يج�سد التوافد الهائل لرعايانا الأعزاء املقيمني باخلارج على وطنهم تعلقهم 

الرا�سخ ببلدهم، فاإن اإرتفاع حجم الإ�ستثمارات اخلارجية والداخلية واإ�ستمرار وفود 

ال�سياح على املغرب بو�سفه وجهة �سياحية اآمنة وجذابة يوؤكد الثقة العميقة 

يف حا�رضه الواثق املعطاء وم�ستقبله امل�رضق الواعد.

لالإرهاب  اجلماعي  ت�سدينا  عن  الدميقراطي  بنموذجنا  باإلتزامنا  عربنا  وكما 

والإنغالق، فاإننا مدعوون لرت�سيخ مكانة بالدنا البارزة مبوا�سلة التفاعل الإيجابي مع 

التحولت املت�سارعة واملت�سابكة للعوملة.

وقد حر�سنا على اأن ي�ستفيد املغرب من الفر�س التي يتيحها هذا الواقع العاملي 

تعمل  اخلارجية  �سيا�ستنا  من خالل جعل  املحتملة  ال�سلبية  اآثاره  ويتفادى  اجلديد، 

وفق املنظور الإ�سرتاتيجي لالأمن ال�سمويل، الذي تن�سهر فيه خمتلف الإهتمامات 

والأبعاد ال�سيا�سية والإقت�سادية والثقافية والإن�سانية والبيئة، اإ�سافة لت�سوية النزاعات 

التقليدية.
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واإلتزاما بهذا املنظور، دعونا اإىل دبلوما�سية جريئة ونافذة، جاعلني من اجلوار 

والت�سامن وال�رضاكة التوجهات الأ�سا�سية لعملها الفعال.

ومن هذا املنطلق، فاإننا حري�سون على متتني عالقات بلدنا مع جريانه الأقربني 

ويف مقدمتهم اأ�سقاءنا يف الإحتاد املغاربي، الذي ل �سبيل اإىل بنائه على اأ�سا�س 

�سليم اإل باإيجاد حل �سيا�سي ونهائي للنزاع املفتعل حول اأقاليمنا اجلنوبية يف اإطار 

�سيادتنا الوطنية ووحدتنا الرتابية. وكيفما كان احلال فاإننا نوؤكد اأن املغرب قد 

طوى على ال�سعيد الداخلي اإ�سرتجاعه امل�رضوع لالأقاليم اجلنوبية، واأنه معباأ 

بكل قواه للدفاع عن وحدته الرتابية، كما اأنه يوؤكد اإ�ستمرار جتاوبه مع كل 

للم�سكل املفتعل  النهائي  التوافقية املن�سفة للطي  الإرادات احل�سنة واملبادرات 

حولها.

كما نويل عناية خا�سة جلوارنا الأورو متو�سطي بالإ�سهام يف التفعيل الأمثل مل�سار 

بر�سلونة جت�سيدا لالأمن ال�سامل مبختلف اأبعاده، معربني عن تقديرنا العميق لتجاوب 

من  اأقل  معه  متقدمة  عالقة  لإقامة  تطلعنا  مع  الأوربي  الإحتاد  يف  �رضكائنا 

الع�سوية واأكرث من ال�رضاكة.

اأما الت�سامن في�سمل موا�سلة دعمنا لق�سايا اأمتنا العربية والإ�سالمية ويف طليعتها 

�سالم عادل  باإقامة  الدائم  والإلتزام  ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  العادلة  الق�سية 

واإلتزامات  ومبادرات  الدولية  ال�رضعية  اأ�سا�س مقررات  الأو�سط على  بال�رضق  و�سامل 

ومبادرة  الدويل  للرباعي  الطريق«  »خريطة  منها  خا�سة  املعنية  الأطراف 

ال�سالم العربية لقمة بريوت.
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كما اأن جتاوز عقود من ال�سلبيات والإحباطات لن يتحقق اإل باإعادة توجيه الت�سامن 

العربي نحو الإندماج الإقت�ساديوفق اإعالن اأكادير، واإقامة نظام عربي جديد 

ومتما�سك. وبنف�س الروح الت�سامنية �سنوا�سل دعم م�سار التنمية امل�ستدمية وامل�ساهمة 

يف اإخماد بوؤر ال�رضاع باإتخاذ مبادرات امل�ساحلة لإحالل ال�سالم يف القارة الإفريقية، 

اأو على �سعيد بلدان اجلنوب، نهو�سا باإلتزامنا  اإليها  تاأكيدا لإنتمائنا العريق 

اإقت�سادية دولية  باإقامة عالقات  زائد ال�سني  ال�سبعة وال�سبعني  كرئي�س ملجموعة 

متوازنة ومن�سفة لها.

اأما ال�رضاكة التي نحر�س على تو�سيع جمالها الإقت�سادي النوعي، فينبغي اأن 

ت�سكل توجها فعال لدبلوما�سيتنا �سواء مع بلدان اجلوار والت�سامن اأو مع الدول التي 

اأ�سدقائنا يف الإحتاد  نتطلع لإقامة �رضاكة معها، ويف طليعتها ف�سال عن 

اإرتياحنا  عن  نعرب  التي  الأمريكية  املتحدة  والوليات  رو�سيا  وفيدرالية  الأوربي 

الكبري للتقدم الذي اأحرزه م�سار اإبرام اإتفاقية للتبادل احلر معها.

�سعبي العزيز،

وامل�سا�س  اإنفتاح املغرب  اإ�ستهدفت �رضب  والظالم قد  ال�رض  اإذا كانت قوى 

بنظامه الدميقراطي وتقاليده العريقة يف الت�سامح الديني، فاإن اأعمالها الإجرامية 

مل تنل مطلقا من عزميتك ال�سلبة يف حتدي ال�سعاب. و�سرتمي بها ذاكرة 

ال�سعب املغربي احلافلة بالأجماد اإىل مهمالت التاريخ بعد اإ�ستخال�س كل العرب 

منها. ويف مقدمة تلكم العرب اإلتحام العر�س بال�سعب الذي يتجلى مداه يف 
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ال�سدائد وامل�رضات. وهذا ما اأكدته �سعبي العزيز، بفرحتك العارمة باإزدياد ويل 

الأمثلة على  اأروع  الأمري مولي احل�سن، �ساربا  ال�سمو امللكي  عهدنا �ساحب 

العر�س  بني  الإلتحام املكني  الد�ستوري وعلى  بنظامك امللكي  الرا�سخ  ت�سبثك 

وال�سعب، الذي هو من نعم اهلل الكربى على هذا البلد الأمني.

وهو ما جعل اأ�رضتنا امللكية تعي�س يف قلب ال�سعب املغربي مثلما يعي�س ال�سعب 

املغربي يف قلب هذه الأ�رضة، ول�سيما يف وجدان خدميك الأول ملكك ال�سامن 

واإ�ستقرارك  اأمنك  على  ال�ساهر  �سيادتها  على  املوؤمتن  واإ�ستمرارها  الدولة  لدوام 

وتقدمك.

واهلل العلي القدير ندعو اأن يجعلنا على هدي اأ�سالفنا امليامني يف حر�سهم على 

�سيانة وحدة املغرب وحريات اأبنائه واأمنهم وكرامتهم ويف طليعتهم جدنا 

روحيهما. كما  اهلل  قد�س  الثاين  واحل�سن  اخلام�س  امللكان حممد  املنعمان  ووالدنا 

نرتحم على �سهدائنا الأبرار الذين بذلوا اأرواحهم يف �سبيل اأن يعي�س املغاربة يف 

وطن حر موحد وراء قيادته ال�ساهرة على عزته واإزدهاره.

ويطيب لنا يف هذا اليوم الأغر، اأن ن�سيد مبا تتحلى به قواتنا امل�سلحة امللكية 

يقظة  من  املدنية  والوقاية  امل�ساعدة  والقوات  الوطني  والأمن  امللكي  والدرك 

وتعبئة يف �سبيل احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار ول �سيما تلك املرابطة يف اأقاليمنا 

اجلنوبية. وجندد بهذه املنا�سبة الغالية تاأكيد عزمنا الرا�سخ على متكينها 

جميعا من الو�سائل املادية والب�رضية والقانونية للقيام بواجبها على الوجه املطلوب 

يف حفظ احلوزة الرتابية واأمن الأ�سخا�س واملمتلكات.
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ل  ر�سيدا  وبينك  بيني  اجلامعة  املتينة  الأوا�رض  يدمي  اأن  تعاىل  ن�ساأله  كما 

ينفذ، يعبئ طاقاتك يف امل�سرية التي تخو�سها بقيادتنا للبناء اجلماعي ملغرب 

الوحدة والدميقراطية والتقدم، �سارعا اإليه جلت قدرته اأن ي�سلح يل ولكم 

ما  الإ�سالح  اإل  اأريد  »اأن  اأف�سل  م�ستقبال  لهم  نوفر  اأن  على  ويعيننا  وبناتنا  اأبناءنا 

اإ�ستطعت وما توفيقي اإل باهلل« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرىال 50 لثورة امللك وال�سعب

الرباط، 20 غ�ست 2003

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

منذ خم�سني �سنة خلت ويف هذه القبة التاريخية للعر�س اإنطلقت ثورة جدنا 

واإيثاره  الإ�ستعمار،  بتحديه جربوت  روحه  اهلل  قد�س  اخلام�س  امللك حممد  املنعم 

الت�سحية بالعر�س واملنفى مع اأ�رضته ال�رضيفة يف �سبيل اإ�ستقالل املغرب لتندلع اإثرها 

�رضارة ثورة ال�سعب فداء مللكه ال�رضعي ورمز �سيادته.

واحلماية  نهاية عهد احلجر  الثورة املظفرة  �سنتني، حققت هذه  وبعد م�سي 

وبزوغ فجر احلرية والإ�ستقالل ودخلت �سجل اخللود، لي�س كحدث تاريخي عابر واإمنا 

كمذهب متكامل لإ�سرتجاع ال�سيادة واإر�ساء امللكية الد�ستورية الدميقراطية 

والق�ساء على التخلف واجلهل والإنغالق.

وعلى هدي هذه الثورة املجيدة اأر�ست الإرادة امل�سرتكة لالأمة، وجلدنا ووالدنا 

قواعد  روحيهما  اهلل  قد�س  الثاين  واحل�سن  اخلام�س  امللكني حممد  املنعمني جاللة 

دولة حديثة، نقوم اليوم بتوطيد دعائمها الإقت�سادية والإجتماعية.
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كما �سكلت هذه امللحمة التاريخية التي �سنعها جيل 20 غ�ست 1953 مدر�سة 

للوطنية املغربية احلقة للدفاع عن الوحدة الوطنية والرتابية واملذهبية يف 

اإطار الإلتحام املكني بني ال�سعب والعر�س، الذي كان ال�سد املنيع يف وجه كل 

املوؤامرات والرافعة القوية لكل التحديات.

به  �ساهم  مبا  الدائمة  الثورة  توا�سلت هذه  الزمن  من  قرن  ن�سف  وعلى مدى 

كل مغربي ومغربية بعمله اليومي الدوؤوب كل من موقعه يف اأ�رضته ومدر�سته 

ومهنته وجمعيته يف بناء دولة موحدة ع�رضية. واإذا كان تقدم الأمم ل يقا�س 

بالأحداث العابرة، واإمنا بالأطوار التاريخية املتالحقة التي يعطي فيها كل جيل 

اأف�سل ما ميكن اإجنازه للجيل الالحق.فهل قام كل منا مبا يلزم جلعل ال�سباب الذي 

نحتفل بعيده مت�سبعا بروح ثورة امللك وال�سعب باإعتبارها ت�سحية من اأجل الوطن ل 

ت�سحية به. وهل يحا�سب كل واحد �سمريه يف كل وقت وحني ماذا اأعطيت 

لوطني بدل اأن يت�سكى بكل اأنانية كم اأخذت من وطني؟ 

وحتى ليقع �سبابنا يف اإختزال اأبطال املقاومة يف اأ�سماء �سوارع بو�سط املدينة، فاإن 

على املغاربة جميعا اأن يظلوا اأوفياء لروح 20 غ�ست يف الت�سبث بقيم الوطنية 

وتربية اأبنائهم على حب الوطن الذي جعله ديننا احلنيف من مقومات الإميان. 

ولن نبلغ ذلك اإل برتجمة الوطنية اإىل مواطنة ونقل الوعي الوطني من جمرد 

حب للوطن اإىل اإلتزام فعلي بامل�ساهمة يف بناء مغرب يعتز املغاربة بالإنتماء 

اإليه.

اأن  اإ�ستقالل املغرب وبناء دولته الع�رضية. بيد  لقد حققت ثورة امللك وال�سعب 

ال�ساملة واليقظة امل�ستمرة،  اأمانة تلزمنا بالتعبئة  �سيانة وحدتنا الرتابية يظل 

مغربية  قبل خ�سوم  من  املفتعل  للنزاع  النهائي  الطي  اأجل  من  الفعال  والتحرك 
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ال�سحراء املتمادين يف معاك�ستهم لها بحقد وعداء اإىل حد ك�سف قناعهم 

الهيمنة الكاملة على  اأطماعه من  عن كونهم اخل�سم احلقيقي الذي متتد 

اأقاليمنا اجلنوبية، من خالل بيادق الإنف�ساليني اإىل طرح التق�سيم الذي يوؤدي ل 

حمالة اإىل بلقنة املنطقة برمتها، بدل العمل ال�سادق على بناء اإحتاد مغاربي قوي 

على اأ�س�س �سليمة.

ويف مواجهة هذا املوقف العدائي الذي مل يفتاأ يعاك�س كل احللول التوافقية 

املتواجد  املغرب  فاإن  ملغومة،  حللول  عنها  بدل  ويروج  املن�سفة،  التفاو�سية 

على �سحرائه القوي باإجماعه املقد�س حولها املعتز مب�ساندة اأ�سقائه واأ�سدقائه 

املدركني لعدالة ق�سيته، يوؤكد بل�سان خدميك الأول حفيد حممد اخلام�س بطل 

التحرير ووارث �رض احل�سن الثاين مبدع امل�سرية اخل�رضاء رحمهما اهلل، اأننا جميعا 

جمندون مبا يرمز اإليه هذا اليوم اخلالد من اإلتحام بني العر�س وال�سعب للدفاع عن 

وحدتنا الرتابية مهما كلفت من ت�سحيات ومهما كانت املناورات واملوؤامرات.

ول�سعبي العزيز، اأجدد التاأكيد باأن املعركة احلقيقية لي�ست بني اأفراد وفئات 

تن�سينا  اأن  يجب  ل  العام  ال�ساأن  تدبري  ب�ساأن  اخلالفات  واأن  وجمعيات،  اأحزاب  اأو 

اإ�ستماتة ل�سد كل تهديد الدفاع بكل  احلا�سمة هي  امل�سريية   باأن معركتنا 

اأو خطر اأو تاآمر ي�ستهدف النيل من وحدتنا الرتابية.

وخل�سوم وحدتنا الرتابية اأوؤكد باإ�سمك �سعبي العزيز، اأن الدميقراطية التي هي 

نهجنا املتميز للتدبري احل�ساري لق�سايانا الوطنية هي على خالف ما يعتقده 

واخليار  �سفنا،  وحدة  وقوام  الداخلية  اجلبهة  تقوية  دعائم  من  اخل�سوم  هوؤلء 

الأن�سب للطي النهائي لهذا امل�سكل املفتعل الذي يظل املغرب منفتحا على 

كل حوار بناء و�رضيح حلله، يف اإطار احلفاظ على وحدتنا الرتابية و�سيادتنا 

الوطنية التي لن نقبل اأبدا واأقول اأبدا اأي م�ساومة عليها.
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وبنف�س الإميان والعزمية، فاإن خدميك الأول يدعوك �شعبي الويف اإىل الإنخراط الفعال 

يف ثورة جديدة للملك وال�سعب اإنطالقا من املرجعيات والأهداف الطموحة، 

التي حددناها يف خطاب العر�س غايتها املثلى ت�سييد دولة دميقراطية فعالة 

حم�سنة من كل اأ�سكال التكفري الديني اأو الإق�ساء ال�سيا�سي وبناء اإقت�ساد متحرر 

روح  على  منفتحة  فكرية  ونه�سة  مت�سامن  وجمتمع  والت�سغيل  للرثوات  منتج 

الع�رض وملتزمة بالهوية املغربية.

وقد اإرتاأينا اأن يكون اأف�سل تعبري عن الوفاء لروح ثورة امللك وال�سعب يف عيدها 

املراأة  لإن�ساف  الرا�سخة  اإرادتنا  جت�سيد  ملوا�سلتها  منطلق  وخري  الذهبي، 

املغربية، التي ل قوام للدميقراطية وحقوق الإن�سان بدون رفع كل اأ�سكال احليف 

عنها وتكرميها امل�ستحق.

ولذلك اأ�سدرنا تعليماتنا ال�سامية اإىل اللجنة الإ�ست�سارية املكلفة مبراجعة مدونة 

الأحوال ال�سخ�سية كي تنهي اأعمالها خالل �سهر �ستنرب املقبل وترفع اإىل جاللتنا 

ح�سيلة اأ�سغالها.

اإطالعك �سعبي الأبي مبا  الأ�سمى لالأمة،  اأمريا للموؤمنني واملمثل  و�سنتوىل ب�سفتنا 

اإ�ستقر عليه نظرنا ال�سديد يف �ساأن م�رضوع املراجعة ال�ساملة للمدونة اجلديدة 

لالأ�رضة، وذلك يف منا�سبة قريبة اإن �ساء اهلل.

تنتظرنا  واملرتكزات،  اليقينيات  فيه  اإهتزت  عاملي  ح�ساري  منعطف  ويف 

معركة �سعبة �سد الذات لتح�سينها من الإن�سياق اإىل ركوب الأجوبة ال�سهلة 

التعبئة  ال�سعبة واملزايدة الدمياغوجية. فمعركتنا احلقيقية هي  الأ�سئلة  عن 

لإجناز م�ساريع الإ�سالح ال�ساقة بروح الإجتهاد والتطور.
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قوة  باإعتبارها م�سدر  لالأمة  الرا�سخة  بالثوابت  بالتم�سك  اإل  لنا ذلك  يتاأتى  ولن 

الهوية املغربية املتميزة، وتعميق روح املبادرة والإنتاج والت�سدي بحزم ووعي 

لكل من يركب الفتنة والت�سليل والإنغالق مل�سادرة م�ستقبل الأمة وتقدمها.

واإذا كنا قد طوينا بف�سل تطورنا الدميقراطي �سفحة ت�سحيح �سورة املغرب 

ثقافة  برت�سيخ  بلده  املغربي عن  ت�سحيح �سورة  العزم  بنف�س  فاإن علينا  باخلارج، 

الإختالل مكامن  ت�سحيح  على  عامال  مبكا�سبه  يعتز  جتعله  التي   املواطنة 

اأو ال�سلبيات مب�ساريع اإ�سالحية ملمو�سة بدل زرع ثقافة الت�سكيك والعدمية.

الإن�سان، فقد  وواجبات  التن�سئة على حقوق  برامج  ال�سياق وعالوة على  ويف هذا 

التعليم كي  وزراء  وخا�سة  اإىل حكومة جاللتنا  ال�سامية  توجيهاتنا  اأ�سدرنا 

والأخالقية،  الوطنية  الرتبية  و�سبابنا  اأطفالنا  تلقني  الربامج  يكون عماد هذه 

كما ت�سبع بها جيلنا ول�سيما منها التعلق مبقد�سات الوطن والغرية القوية على 

�سمعته.

ومثلما كانت ال�سبعة والع�رضون �سهرا التي ق�ساها جدنا املنعم والأ�رضة امللكية 

ال�رضيفة يف املنفى ذروة الت�سحية والإلتحام بني العر�س وال�سعب من اأجل �سيادة 

املغرب ووحدته وحترره، فلنجعل من نف�س املدة التي تف�سلنا عن اإحياء الذكرى 

وحدتنا  لتح�سني  ال�سباب  وتعبئة  اجلاد  بالعمل  حافلة  فرتة  لالإ�ستقالل  اخلم�سينية 

الرتابية ومكا�سبنا الدميقراطية واإ�ستدراك ما تاأخر من م�ساريعنا الإمنائية وتر�سيخ 

مكانة املغرب يف حميطه اجلهوي والدويل.
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تاريخية  وقفة  لالإ�ستقالل  الذهبية  الذكرى  هذه  من  جنعل  اأن  علينا  اأن  كما 

الب�رشية، خالل ن�شف  التنمية  بالدنا على درب  التي قطعتها  الأ�شواط  لتقييم 

اإختيارات هذه  من  العرب  م�ستخل�سني  وطموحاتها.  و�سعوباتها  بنجاحاتها  قرن 

ذلك  من  م�ستهدفني  ميزتها،  التي  الكربى  واملنعطفات  التاريخية  املرحلة 

تر�سيخ توجهاتنا امل�ستقبلية على املدى البعيد بكل ثقة وو�سوح، مربزين بكل 

بناء  �سكة  على  املغرب  لو�سع  بذلت  التي  اجلبارة  اجلهود  واإن�ساف  جترد 

الدولة احلديثة.

وذلكم خري وفاء للذكرى اخلالدة ل�سانعي اإ�ستقالل الوطن واأكرب حمفز على 

م�ساعفة اجلهود ملوا�سلة بناء املغرب القوي، وما ذلكم بعزيز على عزائم 

�سبابنا املت�سبع بالوطنية التاريخية امللتزم باملواطنة الدميقراطية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة اإفتتاح الدورة االأوىل من ال�سنة الثانية

من الوالية الت�رصيعية ال�سابعة

الرباط، 10 اأكتوبر 2003

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الربملانيني املحرتمني،

اإننا باإفتتاح هذه الدورة الربملانية ن�ستكمل جتديد املوؤ�س�سات الد�ستورية، جم�سدين 

اإرادتنا امللكية الرا�سخة يف اإعطاء امل�سار الدميقراطي طريقه القومي كخيار ل 

رجعة فيه مهما تكن دقة التحديات الوطنية والدولية.

واإذا كنا معتزين باإجناز هذه النقلة النوعية فهل معنى ذلك اأننا بلغنا الكمال 

الذي نتوخاه؟ لقد اأكدنا مرارا  األ دميقراطية بدون دميقراطيني، واأن الدميقراطية 

�ساق وطويل ولي�ست ميدانا �سوريا حلرب املواقع. بل هي مواطنة ملتزمة  طريق 

وممار�سة ل حميد عنها حل�سن تدبري ال�ساأن العام ول �سيما املحلي منه. ول ميكن 

حت�سينها، اإل برت�سيخ ثقافة املواطنة املنوطة بالأحزاب ال�سيا�سية وهيئات املجتمع 

املدين، وبتح�سني الأحوال املعي�سية للمواطن حتى يلم�سها يف واقعه اليومي.

وكيفما كان تركيب املجال�س املنتخبة، فاإننا لن نكف عن طرح ال�سوؤال اجلوهري، 

هل يعد الإنتخاب غاية يف حد ذاته ونهاية املطاف؟ كال فاإن اإحرتام الإرادة 
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ال�سعبية يقت�سي نبذ عقلية دميقراطية املقاعد، والإلتزام بف�سيلة دميقراطية 

التنمية.

ويف اأفق اإ�شتخال�س كل العرب من اإنتخاب املجال�س التمثيلية واإ�شتيفاء �رشوط عقلنتها، 

فاإننا نكتفي اليوم بوقفة خا�سة عند جتديد اإنتخاب اجلماعات املحلية التي 

جت�سد دميقراطية القرب وامل�ساركة والقاعدة ال�سلبة ملجل�س امل�ست�سارين.

واإننا لننتظر من اجلماعات املحلية طي �سفحة املناف�سة الإنتخابية العابرة، وفتح 

الأورا�س احليوية للعمل اجلماعي دون اإ�ست�سالم ل�سعوبة التحديات بو�سع خمططات 

والت�سغيل املنتج  املن�سود  والإ�ستثمار  الالئق  ال�سكن  اأ�سبقيات  للتنمية املحلية لإجناز 

والتعليم النافع وتوفري العي�س الكرمي. وهذه هي حمفزات املواطنني الذين يجب 

اإ�رضاكهم الفعلي واملتوا�سل يف حتقيق امل�ساريع التنموية امل�ستجيبة لإن�سغالتهم 

احلقيقية. وتلكم �سبيلكم لإعادة الإعتبار للدميقراطية املحلية مبا هي توا�سل 

دائم مع املواطنني ولي�ست جمرد حلظة اإنتخابية مو�سمية.

ومع تهانئنا للمنتخبني اجلدد واإعتزازنا باإرتفاع ن�سبة ال�سباب الأكرث تاأهيال، فاإن 

التمثيل ال�سعيف للن�ساء يف اجلماعات املحلية يجعلنا نت�ساءل اإىل متى �سنت�ستمر يف 

اللجوء اإىل التمييز الإيجابي القانوين ل�سمان م�ساركة وا�سعة للمراأة يف املوؤ�س�سات؟ 

ل ريب اأن الأمر يتطلب نه�سة �ساملة وحتول عميقا يف العقليات البالية والوعي 

اجلماعي وفتح املجال اأمام املراأة مبا ينا�سب اإنخراطها يف كل جمالت احلياة 

الوطنية ملا اأبانت عنه من جدارة واإ�ستقامة وتفان يف خدمة ال�سالح العام.

»واإن تكليفنا لل�سلطات العمومية بدعم اجلماعات املحلية ل يعادله اإل تاأكيدنا 

على وجوب اإلتزام هذه ال�سلطات باليقظة واحلزم واملراقبة الدائمة لنهو�س 

املجال�س املنتخبة على الوجه الأكمل ب�سالحياتها الوا�سعة طبقا للقانون«.
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منتخب  عن  �سادرا  ولو كان  التدبري  و�سوء  بامل�سوؤولية  الإخالل  من  حتذيرنا  ومع 

باأغلبية وا�سعة، فاإننا نذكر على وجه اخل�سو�س بتوجيهاتنا الداعية اإىل جترمي 

ت�سجيع اإنت�سار ال�سكن غري الالئق دون ت�ساهل يف التطبيق ال�سارم والفعال للقانون يف 

حق جميع املتالعبني.

اإل بت�سافر  القيام بدورها كامال،  اأن اجلماعة املحلية ل ميكنها  واإننا لنعترب 

عنايتنا  الثالث حمط  املوؤ�س�سات  هذه  باإعتبار  والأ�رضة،  املدر�سة  مع  جهودها 

الإ�سالحية الرا�سخة لبناء املجتمع الدميقراطي احلداثي.

لقد اأكدنا مبا فيه الكفاية على �رضورة التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للرتبية 

والتكوين، واأكتفي اليوم بالتنبيه بقوة اإىل اأن هذه ال�سنة هي املنعطف احلا�سم 

لإجناز هذا الإ�سالح اجلوهري. ولن يتاأتى ذلك اإل بالإقدام على اإتخاذ القرارات 

واحلزم  ال�سجاعة  من  الأمر  يتطلبه  ما  بكل  ال�ساأن  هذا  ال�رضورية يف  اجلريئة 

والتطبيق الناجع وامللمو�س على اأر�س الواقع.

اأما بالن�سبة لالأ�رضة والنهو�س باأو�ساع املراأة، فاإنني قد اأبرزت اإ�سكالها اجلوهري 

غداة حتملي الأمانة العظمى لإمارة املوؤمنني مت�سائال يف خطاب ع�رضين غ�ست 

ل�سنة 1999 » كيف ميكن الرقي باملجتمع والن�ساء اللواتي ي�سكلن ن�سفه، تهدر 

حقوقهن ويتعر�سن للحيف والعنف والتهمي�س يف غري مراعاة ملا خولهن ديننا 

احلنيف من تكرمي واإن�ساف ؟«

باأو�ساع  للنهو�س  قوية  ومبادرات ذات دللة  قرارات  اإتخذناه من  وف�سال عما 

املراأة واإن�سافها، فاإننا مل نرتدد يف جتنيب املجتمع مغبة الفتنة حول هذه 

الق�سية بتكوين جلنة اإ�ست�سارية متعددة امل�سارب والإخت�سا�سات لإقرتاح مراجعة 
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ال�سامية  بتوجيهاتنا  تزويدها  على  عاملني  ال�سخ�سية  الأحوال  ملدونة  جوهرية 

باإ�ستمرار اإىل اأن رفعت اإىل نظرنا ال�سديد ح�سيلة اأعمالها.

وبهذه املنا�سبة نود اأن ننوه بجهود رئي�سها واأع�سائها، معتربين اأن ما عرفته هذه 

اللجنة اأحيانا من تباين يف بع�س الق�سايا، اإمنا هو من قبيل كون اإختالف العلماء 

رحمة.

»لقد توخينا يف توجيهاتنا ال�سامية لهذه اللجنة ويف اإبداء نظرنا يف م�رضوع 

مدونة الأ�رضة اإعتماد الإ�سالحات اجلوهرية التالية: 

اأول - تبني �سياغة حديثة بدل املفاهيم التي مت�س بكرامة واإن�سانية املراأة.   •
وجعل م�سوؤولية الأ�رضة حتت رعاية الزوجني. وذلك باإعتبار »الن�ساء �سقائق للرجال يف 

الأحكام« م�سداقا لقول جدي امل�سطفى عليه ال�سالم وكما يروى »ليكرمهن 

اإل كرمي ول يهينهن اإل لئيم«،

ثانيا - جعل الولية حقا للمراأة الر�سيدة متار�سه ح�سب اإختيارها وم�سلحتها،   •
اإعتمادا على اأحد تفا�سري الآية الكرمية القا�سية بعدم اإجبار املراأة على الزواج 

بغري من اإرت�سته باملعروف »ول تع�سلوهن ان ينكحن اأزواجهن اإذا ترا�سوا بينهم 

باملعروف«. وللمراأة مبح�س  اإرادتها اأن تفو�س ذلك لأبيها اأو لأحد اأقاربها،

ثالثا - م�ساواة املراأة بالرجل بالن�سبة ل�سن الزواج بتوحيده يف ثمان ع�رضة �سنة،   •
عمال ببع�س اأحكام املذهب املالكي مع تخويل القا�سي اإمكانية تخفي�سه يف 

احلالت املربرة، وكذلك م�ساواة البنت والولد املح�سونني يف بلوغ �سن اخلام�سة 

ع�رضة لإختيار احلا�سن،
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• رابعا - فيما يخ�س التعدد فقد راعينا يف �ساأنه الإلتزام مبقا�سد الإ�سالم ال�سمحة يف 
احلر�س على العدل الذي جعل احلق �سبحانه يقيد اإمكان التعدد بتوفري يف قوله 

تعاىل»فاإن خفتم األ تعدلوا فواحدة«، وحيث اأنه تعاىل نفى هذا العدل بقوله 

عز وجل »ولن ت�ستطيعوا اأن تعدلوا بني الن�ساء ولوحر�ستم«، كما ت�سبعنا بحكمة 

الإ�سالم املتميزة بالرتخي�س بزواج الرجل بامراأة ثانية ب�سفة �رضعية ل�رضورات 

الفعلي غري  للتعدد  اللجوء  القا�سي، بدل  وباإذن من  قاهرة و�سوابط �سارمة 

ال�رضعي يف حالة منع التعدد ب�سفة قطعية.

ومن هذا املنطلق فاإن التعدد ل يجوز اإل وفق احلالت وال�رشوط ال�رشعية التالية : 

• ل ياأذن القا�سي بالتعدد اإل اإذا تاأكد من اإمكانية الزوج يف توفري العدل على 
قدم امل�ساواة مع الزوجة الأوىل واأبنائها يف جميع جوانب احلياة، واإذا ثبت لديه 

املربر املو�سوعي الإ�ستثنائي للتعدد،

• للمراأة اأن ت�شرتط يف العقد على زوجها عدم التزوج عليها باإعتبار ذلك حقا لها 
عمال بقول عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه »مقاطع احلقوق عند ال�رشوط«. واإذا مل 

يكن هنالك �رشط وجب اإ�شتدعاء املراأة الأوىل لأخذ موافقتها واإخبار ور�شى 

الزوجة الثانية باأن الزوج متزوج بغريها، وهذا مع اإعطاء احلق للمراأة املتزوج 

عليها يف طلب التطليق لل�رضر.

• خام�سا - جت�سيد اإرادتنا امللكية يف العناية باأحوال رعايانا الأعزاء املقيمني باخلارج 
لرفع اأ�سكال املعاناة عنهم عند اإبرام عقد زواجهم. وذلك بتب�سيط م�سطرته من 

ب�سكل مقبول لدى موطن  �ساهدين م�سلمني  العقد بح�سور  بت�سجيل  خالل الإكتفاء 

الإقامة، وتوثيق الزواج بامل�سالح القن�سلية اأو الق�سائية املغربية عمال بحديث 

اأ�رضف املر�سلني »ي�رضوا ول تع�رضوا«،
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• �ساد�سا - جعل الطالق حال مليثاق الزوجية ميار�س من قبل الزوج والزوجة كل ح�سب 
�رضوطه ال�رضعية ومبراقبة الق�ساء. وذلك بتقييد املمار�سة التع�سفية للرجل يف 

الطالق«  اهلل  احلالل عند  اأبغ�س  »اإن  ال�سالم  لقوله عليه  ب�سوابط، تطبيقا  الطالق 

الطالق  واإذا كان  والقا�سي.  الأ�رضة  بتدخل  والو�ساطة  التوفيق  اآليات  وبتعزيز 

بيد الزوج فاإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. ويف جميع احلالت يراعى حق 

املراأة املطلقة يف احل�سول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطالق. وقد مت اإقرار 

امل�سبق من طرف املحكمة وعدم  الإذن  ت�ستوجب  م�سطرة جديدة للطالق 

ت�سجيله، اإل بعد دفع املبالغ امل�ستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتن�سي�س 

على اأنه ل يقبل الطالق ال�سفوي يف احلالت غري العادية،

• �شابعا - تو�شيع حق املراأة يف طلب التطليق لإخالل الزوج ب�رشط من �رشوط عقد 
الزواج اأو لالإ�رضار بالزوجة مثل عدم الإنفاق اأو الهجر اأو العنف وغريها من مظاهر 

ال�رضر، اأخذا بالقاعدة الفقهية العامة »ل �رضر ول �رضار« وتعزيزا للم�ساواة 

والإن�ساف بني الزوجني، كما مت اإقرار حق الطالق الإتفاقي حتت مراقبة القا�سي،

• ثامنا - احلفاظ على حقوق الطفل باإدراج مقت�سيات الإتفاقيات الدولية التي �سادق 
عليها املغرب. و�سمان م�سلحة الطفل يف احل�سانة من خالل تخويلها لالأم ثم لالأب 

ثم لأم الأم، فاإن تعذر ذلك فاإن للقا�سي اأن يقرر اإ�سناد احل�سانة لأحد الأقارب 

الأكرث اأهلية. كما مت جعل توفري �سكن لئق للمح�سون واجبا م�ستقال عن بقية 

اأق�ساه  اأجل  عنا�رض النفقة والإ�رضاع بالبت يف الق�سايا املتعلقة بالنفقة يف 

�سهر واحد،

• تا�سعا - حماية حق الطفل يف الن�سب يف حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأ�سباب 
قاهرة باإعتماد املحكمة البيانات املقدمة يف �ساأن اإثبات البنوة مع فتح مدة 
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زمنية من خم�س �سنوات حلل الق�سايا العالقة يف هذا املجال رفعا للمعاناة واحلرمان 

عن الأطفال يف مثل هذه احلالة،

عا�رضا - تخويل احلفيدة واحلفيد من جهة الأم على غرار اأبناء الإبن حقهم يف   •
ح�ستهم من تركة جدهم عمال بالإجتهاد والعدل يف الو�سية الواجبة،

• حادي ع�رض - اأما يف ما يخ�س م�ساألة تدبري الأموال املكت�سبة من لدن الزوجني خالل 
فرتة الزواج، فمع الإحتفاظ بقاعدة اإ�ستقالل الذمة املالية لكل منهما، مت اإقرار 

مبداأ جواز الإتفاق بني الزوجني يف وثيقة م�ستقلة عن عقد الزواج على و�سع اإطار 

لتدبري واإ�ستثمار اأموالهما املكت�سبة خالل فرتة الزواج ويف حالة عدم الإتفاق 

يتم اللجوء اإىل القواعد العامة لالإثبات بتقدير القا�سي مل�ساهمة كال الزوجني 

يف تنمية اأموال الأ�رضة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الربملانيني املحرتمني ،

اإن الإ�سالحات التي ذكرنا اأهمها ل ينبغي اأن ينظر اإليها على اأنها اإنت�سار لفئة 

على اأخرى، بل هي مكا�سب للمغاربة اأجمعني، وقد حر�سنا على اأن ت�ستجيب 

للمبادئ واملرجعيات التالية : 

• ل ميكنني ب�سفتي اأمريا للموؤمنني اأن اأحل ما حرم اهلل واأحرم ما اأحله،

الأخذ مبقا�سد الإ�سالم ال�سمحة يف تكرمي الإن�سان والعدل وامل�ساواة واملعا�رضة   •
باملعروف وبوحدة املذهب املالكي والإجتهاد، الذي يجعل الإ�سالم �ساحلا 

لكل زمان ومكان لو�سع مدونة ع�رضية لالأ�رضة من�سجمة مع روح ديننا احلنيف،
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عدم اإعتبار املدونة قانونا للمراأة وحدها، بل مدونة لالأ�رضة اأبا واأما واأطفال   •
واحلر�س على اأن جتمع بني رفع احليف عن الن�ساء وحماية حقوق الأطفال و�سيانة 

 كرامة الرجل. فهل ير�سى اأحدكم بت�رضيد اأ�رضته وزوجته واأبنائه يف ال�سارع

اأو بالتع�سف على اإبنته اأو اأخته ؟

وب�سفتنا ملكا لكل املغاربة، فاإننا ل ن�رضع لفئة اأو جهة معينة واإمنا جن�سد   •
الإرادة العامة لالأمة التي نعتربها اأ�رضتنا الكربى.

اأكدنا  فقد  اليهودية،  للديانة  املعتنقني  الأوفياء  رعايانا  حقوق  على  وحر�سا 

ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  اأحكام  اأن تطبق عليهم  الأ�رضة اجلديدة  يف مدونة 

املغربية العربية.

واإذا كانت مدونة 1957 قد و�سعت قبل تاأ�سي�س الربملان وعدلت �سنة 1993خالل 

فرتة د�ستورية اإنتقالية بظهائر �رضيفة، فاإن نظرنا ال�سديد اإرتاأى اأن يعر�س م�رضوع 

مدونة الأ�رضة على الربملان لأول مرة، ملا يت�سمنه من اإلتزامات مدنية علما باأن 

مقت�سياته ال�رضعية هي من اإخت�سا�س اأمري املوؤمنني.

�سواء  التاريخية  امل�سوؤولية  هذه  م�ستوى  يف  تكونوا  اأن  منكم  لننتظر  واإننا 

ال�سمحة،  ال�رضيعة  مقا�سد  من  امل�ستمدة  امل�رضوع  ن�سو�س  لقد�سية  باإحرتامكم 

اإليها بعني الكمال  اأو باإعتمادكم لغريها من الن�سو�س، التي ل ينبغي النظر 

اأو التع�سب، بل التعامل معها بواقعية وتب�رض باإعتبارها اإجتهادا ينا�سب مغرب 

عليه  بال�سري  مت�سكا  نكون  ما  اأ�سد  نحن  الذي  التطور  على  اإنفتاح  اليوم يف 

بحكمة وتدرج.
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وب�سفتنا اأمريا للموؤمنني، فاإننا �سننظر اإىل عملكم يف هذا ال�ساأن من منطلق قوله 

تعاىل»و�ساورهم يف الأمر« وقوله عز وجل »فاإذا عزمت فتوكل على اهلل«.

وحر�شا من جاللتنا على توفري ال�رشوط الكفيلة بح�شن تطبيق مدونة الأ�رشة، 

وجهنا ر�سالة ملكية اإىل وزيرنا يف العدل، وقد اأو�سحنا فيها اأن هذه املدونة 

مهما ت�سمنت من عنا�رض الإ�سالح، فاإن تفعيلها يظل رهينا باإيجاد ق�ساء اأ�رضي 

عادل وع�رضي وفعال، ل �سيما وقد تبني من خالل تطبيق املدونة احلالية اأن جوانب 

الق�سور واخللل ل ترجع فقط اإىل بنودها، ولكن بالأحرى اإىل اإنعدام ق�ساء اأ�رضي 

موؤهل ماديا وب�رشيا وم�شطريا لتوفري كل �رشوط العدل والإن�شاف مع ال�رشعة يف 

البت يف الق�سايا والتعجيل بتنفيذها.

حماكم  مبختلف  الأ�رضة  لق�ساء  لئقة  مقرات  باإيجاد  بالإ�رضاع  اأمرناه  كما 

لل�سلطات  امل�ستويات، نظرا  موؤهلة من كافة  اأطر  والعناية بتكوين  اململكة 

التي يخولها هذا امل�رضوع للق�ساء. ف�سال عن �رضورة الإ�رضاع باإحداث �سندوق 

التكافل العائلي.

من ذوي  ب�ساأن تكوين جلنة  اإقرتاحات  اإىل جاللتنا  يرفع  باأن  اأي�سا  اأمرناه  كما 

الإخت�سا�س لإعداد دليل عملي يت�سمن خمتلف الأحكام والن�سو�س والإجراءات 

م�سطرة  ومبثابة  الق�ساء،  لهذا  موحدا  ليكون مرجعا  الأ�رضة  بق�ساء  املتعلقة 

ملدونة الأ�رضة، مع العمل على تقلي�س الآجال املتعلقة بالبت يف تنفيذ ق�ساياها 

الواردة يف قانون امل�سطرة املدنية اجلاري به العمل.
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كما يتعني القيام بحملة اإعالمية مو�سعة لتوعية كل الفئات ال�سعبية باأهمية هذا 

الإ�سالح مب�ساركة الفعاليات الفقهية والفكرية وال�سيا�سية.

ومهما كانت اأهمية الق�سايا املعرو�سة عليكم، فاإن الق�سية الوطنية املقد�سة 

للوحدة الرتابية للمملكة، تظل يف �سدارة ما يتعني اأن نعبئ اأنف�سنا جميعا له 

داعني اإياكم اإىل تفعيل الدبلوما�سية الربملانية يف الدفاع عنها يف كل املحافل 

واملنا�سبات بكل اإقدام وفعالية، منوهني بالإ�سهام القوي ملمثلي الأقاليم اجلنوبية 

يف املوؤ�س�سات املنتخبة املوؤكد لإنخراطهم يف توجهنا الوطني لتدبري �سوؤونهم 

املحلية ب�سفة دميقراطية يف اإطار الوحدة الوطنية والرتابية للمملكة وترا�س 

�سفوف �سعبنا العزيز حولها بقيادة جاللتنا.

واإين لعازم على امل�سي بكل الإ�سالحات اجلوهرية مب�ساركة كل الطاقات احلية 

بناء  بالإ�سهام يف  لديه  الإيجابية  املواطنة  روح  ال�سباب لرت�سيخ  ويف مقدمتها 

مغرب الدميقراطية والت�سامن والتنمية، الذي جندد التاأكيد على جعل هذه 

ال�سنة �سنة تقوية ركائزه الكربى األ وهي الأ�رضة امل�ستقرة، واملدر�سة الرائدة 

الدميقراطية  الدولة  اأركان  وتوطيد  العام،  ال�سالح  خلدمة  املعباأة  واجلماعة 

القوية مبوؤ�س�ساتها الفعالة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 اإىل وزير العدل باإيجاد مقرات الئقة لق�ساء االأ�رصة

 والعناية بتكوين اأطر موؤهلة ملمار�سة ال�سلطة

املوكولة اإليها يف هذا ال�ساأن 

الرباط، 12 اأكتوبر 2003

الأر�سى  واآله و�سحبه. خدمينا  اهلل  ر�سول  وال�سالم على مولنا  وال�سالة  »احلمد هلل 

وبعد،  و�سدد خطاك  ورعاك  اهلل  اأمنك  بوزوبع  ال�سيد حممد  العدل  ووزيرنا يف 

فقد رفع اإىل النظر ال�سديد جلاللتنا ال�سيد احممد بو�ستة، رئي�س اللجنة الإ�ست�سارية 

مدى  تعلم  الذي  الأ�رضة  مدونة  م�رضوع  ال�سخ�سية،  الأحوال  مدونة  ملراجعة 

حر�شنا على اأن نوفر له كل ال�رشوط الكفيلة بتفعيله، على اأكمل وجه، يف 

القريب العاجل.

للجنة  اإحداثنا  منذ  اأكدنا  فقد  ال�ساأن،  هذا  يف  ال�سامي  حلر�سنا  وجت�سيدا   

على  ال�سخ�سية  الأحوال  ملدونة  جوهري  اإ�سالح  باإقرتاح  املكلفة  الإ�ست�سارية 

تفعيله يظل  فاإن  الإ�سالح،  ت�سمن من عنا�رض  الذي مهما  امل�رضوع  دعم هذا 

خالل  من  تاأكد  وقد  ل�سيما  وفعال،  وع�رضي  عادل  اأ�رضي  ق�ساء  باإيجاد  رهينا 

تطبيق املدونة احلالية، اأن جوانب الق�سور واخللل ل ترجع فقط اإىل بع�س بنودها، 

اأ�رضي موؤهل، ماديا وب�رضيا وم�سطريا، لتوفري  اإنعدام ق�ساء  اإىل  ولكن بالأحرى 

من  التي هي  الق�شايا  البت يف  ال�رشعة يف  مع  والإن�شاف  العدل  كل �رشوط 

اإخت�سا�سه والتعجيل يف تنفيذها.
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ويف اإنتظار اإبداء نظرنا ال�سديد يف هذا امل�رضوع، ناأمرك بالإ�رضاع يف تنفيذ 

توجيهاتنا ال�سامية يف هذا ال�سدد، من خالل الإ�رضاع باإيجاد مقرات لئقة لق�ساء 

كافة  من  موؤهلة  اأطر  بتكوين  والعناية  اململكة  ملختلف حماكم  الأ�رضة 

امل�ستويات، ملمار�سة ال�سلطة املوكولة اإليها يف هذا ال�ساأن.

كما ناأمرك باأن ترفع اإىل جاللتنا اإقرتاحات ب�ساأن تكوين جلنة من ذوي الإخت�سا�س، 

لإعداد دليل عملي، يت�سمن خمتلف الأحكام والن�سو�س والإجراءات املتعلقة 

بق�ساء الأ�رضة، ليكون مرجعا موحدا لهذا الق�ساء، الذي نوليه كامل رعايتنا 

واإهتمامنا، يف اإطار ما نحر�س عليه من تر�سيخ مقومات اأ�رضة مغربية، وفية لقيمها 

واأ�سالتها، منفتحة على ع�رضها، يف كنف العدل وامل�ساواة والت�سامن.

مع الإعراب لك عن �سابغ ر�سانا، ودعائنا لك باملزيد من التوفيق وال�سداد. وال�سالم 

عليك ورحمة اهلل.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة تن�سيب هياأة االإن�ساف وامل�ساحلة

 اأكادير، 07 يناير 2004

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

للنهو�س  املكا�سب  من  املزيد  حتقيق  يف  الرا�سخة  امللكية  لإرادتنا  جت�سيدا 

وامل�ساحلة  الإن�ساف  بتن�سيب جلنة  اليوم  نحن  وممار�سة، ها  ثقافة  الإن�سان  بحقوق 

ن�سع اللبنة الأخرية للطي النهائي مللف �سائك �سمن م�سار اإنطلق منذ بداية 

الت�سعينات، والذي �سكل تر�سيخه اأول ما اإتخذناه من قرارات غداة اإعتالئنا العر�س.

ومع اإ�ستح�سار اإختالف التجارب الدولية يف هذا املجال، فاإن املغرب قد اأقدم 

يحقق مكا�سب  الذي جعله  اإبتكار منوذجه اخلا�س  و�سجاعة على  بحكمة 

هامة يف نطاق اإ�ستمرارية نظامه امللكي الد�ستوري الدميقراطي ال�سامن حلرمة 

عن  العفو  يف  خا�سة  جتلى  مما  وكرامته،  الإن�سان  وحريات  واملوؤ�س�سات  الدولة 

املعتقلني ال�سيا�سيني وت�سوية اأو�ساعهم املهنية والإدارية وعودة املنفيني واملغرتبني، 

وتعوي�س �سحايا الإعتقال التع�سفي اأو الإختفاء الق�رضي والبحث يف م�سريهم.

ونود يف هذا ال�سدد الإعراب عن بالغ اإ�سادتنا ب�سانعي هذه املكا�سب دولة 

وجمتمعا، م�ستح�رضين بكل اإجالل وخ�سوع رائد هذا امل�سل�سل والدنا املنعم جاللة 

امللك احل�سن الثاين خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكره، ومنوهني اأي�سا مبن �ساهموا يف 
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هذا البناء، اإن على م�ستوى ال�سلطات العمومية اأو على م�ستوى الهيئات ال�سيا�سية 

والنقابية واجلمعوية.

اأعمال جليلة  من  للتحكيم  امل�ستقلة  الهياأة  به  قامت  مبا  الإ�سادة  نود  كما 

للتعوي�س عن الأ�رضار املادية واملعنوية، موؤ�س�سة بذلك ر�سيدا غنيا م�سهودا به 

وطنيا ودوليا. وهو ما �سيمكن جلنة الإن�ساف وامل�ساحلة من الإنطالق على اأر�سية 

ثابتة لإ�ستكمال عمل الهياأة ال�سابقة.

العادلة  الت�سوية  بتعزيز  امللف،  لهذا  النهائي  الطي  على  حري�سني  و�سنظل   

جريئة  �سمولية  مبقاربة  ال�رضر  وجرب  املا�سي  جراح  وت�سميد  الق�سائية  غري 

ومتب�رضة تعتمد الإن�ساف ورد الإعتبار، واإعادة الإدماج واإ�ستخال�س العرب واحلقائق 

مل�ساحلة املغاربة مع ذاتهم وتاريخهم، وحترير طاقاتهم لالإ�سهام يف بناء املجتمع 

الدميقراطي احلداثي، الذي يعد خري �سمان لعدم تكرار ما حدث.

اإن العمل الذي قامت به اللجنة ال�سابقة والتقرير النهائي الذي �ستنجزونه من اأجل 

الإحاطة بوقائع يف اأجل حمدود، يجعلنا نعترب هياأتكم مبثابة جلنة للحقيقة 

والإن�ساف، م�ست�سعرين ن�سبية بلوغ احلقيقة الكاملة التي متتنع حتى على املوؤرخ 

النزيه، علما باأن احلقيقة املطلقة ل يعلمها اإل اهلل �سبحانه م�سداقا لقوله تعاىل  

يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور«.

ال�سامية ملا  الرعاية  �ستجد لدى جاللتنا  اللجنة  فاإن هذه  الأ�سا�س،  وعلى هذا 

ينتظرها من مهام دقيقة وملا هو م�سهود لرئي�سها ال�سيد اإدري�س بنزكري، ولكافة 

كفاية  ومن  الإن�سان،  بحقوق  �سادق  وت�سبث  اأخالقية  ونزاهة  جترد  من  اأع�سائها 
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عالية يف املجال الوا�سع لإخت�سا�س هذه اللجنة التي حر�سنا على اإنفتاحها 

بتكوينها بالت�ساوي من اأع�ساء املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ومن كفاءات متنوعة 

امل�سارب والإخت�سا�س موحدة املقا�سد يف الدفاع عن هذه احلقوق.

كما نود اأن نعرب عن جزيل �سكرنا وعميق تقديرنا لأع�ساء هذه الهيئة، معربني 

مبادرتنا  يف  الثقة  من  عالية  بروح  جميعا  لإنخراطهم  اإبتهاجنا  �سادق  عن 

هاته بكل حما�س واإ�ستعداد تام لالإ�سهام يف اإجناح هذه املهمة النبيلة. واإننا 

ملقتنعون باأن هياأتكم امل�سكلة من �سخ�سيات مرموقة �ستتو�سل بعون اهلل وتوفيقه يف 

الآجال املحددة اإىل اإعادة الإعتبار لكرامة ال�سحايا وموا�ساة عائالتهم وحتقيق 

امل�ساحلة ال�سمحة الكاظمة للغيظ. و�ستتمكن من الإ�ستفادة الإيجابية مما حتقق 

من مكت�سبات وتر�سيخها، لتحقيق ت�سوية عادلة ومن�سفة اإن�سانية وح�سارية ونهائية 

لهذا امللف، ملتزمة يف و�سعها لنظامها الداخلي ونهو�سها مبهامها النبيلة 

بقرار اإحداثها وباملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، وبقيم الإ�سالم املثلى يف ال�سماحة 

والعفو وال�سفح اجلميل.

الدميقراطية  وجعل  الإيجابية،  املواطنة  روح  لرت�سيخ  القومي  ال�سبيل  وتلكم هي 

وحب الوطن واإ�ساعة ثقافة حقوق وواجبات الإن�سان خري حت�سني ملجتمعنا من نزعات 

على  ال�ساهرين  بحزم  مواجهتها  على  م�سممون  نحن  التي  والإرهاب،  التطرف 

بجعل  الكفيلة،  الطاقات  القانون وحترير  �سيادة  والإ�ستقرار يف ظل  الأمن  �سيانة 

املغاربة قاطبة يف اإن�سجام تام مع تطلعات وطنهم ورفع ما يواجهه من حتديات 

داخلية وخارجية.
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واإننا لنعترب هذا الإجناز، تتويجا مل�سار منوذجي وفريد من نوعه حققناه جميعا 

يف ثبات وثقة بالنف�س وجراأة وتعقل يف القرار وت�سبث بالدميقراطية من لدن �سعب 

ل يتهرب من ما�سيه، ول يظل �سجني �سلبياته عامال على حتويله اإىل م�سدر قوة 

ودينامية لبناء جمتمع دميقراطي وحداثي، ميار�س فيه كل املواطنني حقوقهم 

وينه�سون بواجباتهم بكل م�سوؤولية وحرية واإلتزام.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة اإ�ستقبال جاللته لرئي�سي جمل�سي الربملان وت�سليمهما جلاللته

قانون مدونة االأ�رصة بعد امل�سادقة عليه باالإجماع

الرباط، 03 فرباير 2004

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا بحر�سنا على اأن نت�سلم من رئي�سي جمل�سي الربملان مدونة الأ�رضة، اإمنا نوؤكد 

اإلتزامنا الثابت بالقيم املوؤ�س�سة لهذا القانون الذي يدخل �سجل تاريخ املغرب لي�س 

فقط باإعتباره لبنة جوهرية يف بناء جمتمعنا الدميقراطي احلداثي، واإمنا اأي�سا 

لأننا ج�سدنا به التكامل بني املرجعية الإ�سالمية والكونية القائمتني على مبادئ 

احلرية وامل�ساواة والإن�ساف والت�سامن.

وب�سفتنا اأمري املوؤمنني، فاإننا من خالل هذا العمل الرائد قد �ساهمنا فيما يتعني على 

الأمة الإ�سالمية القيام به من اأجل ت�سحيح �سورة الإ�سالم ال�سمحة مما حلقها من ت�سويه 

وتطرف، موؤكدين قدرة العقل الإ�سالمي على الإن�سجام مع احلداثة.

مدونة  اإيجاد  �سيا�ستنا  قد جعلنا يف �سدارة  العر�س،  اإعتالئنا  منذ  واإذا كنا 

خمتلفة،  تيارات  خ�سم  ويف  واملرجعيات،  املوا�سفات  بهذه  لالأ�رضة  حديثة 
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فاإننا بقدر ما نحمد اهلل تعاىل على توفيقنا يف اإجنازها مبا تت�سمنه من اإن�ساف 

للمراأة وحماية حلقوق الأطفال، و�سيانة لكرامة الرجل جندد التاأكيد على اأنها 

مك�سب للمغاربة جميعا منوهني باإجماع كل ممثلي الأمة ومكوناتها عليها 

�سمن نقا�س دميقراطي م�سوؤول واإلتحام وثيق بني العر�س وال�سعب.

طابعنا  بو�سع  اليوم  نتوجها  والتي  املحققة،  املكا�سب  اأهمية  تكن  ومهما   

ال�رضيف على قانون مدونة الأ�رضة واإ�سدار الأمر بتنفيذه، فاإننا لن نذخر جهدا 

لتفعيلها على الوجه الأمثل من خالل ق�ساء موؤهل وم�ستقل وفعال ومن�سف، وبوا�سطة 

كافة املنابر والهيئات لتح�سي�س عامة ال�سعب بها لي�س باإعتبارها مك�سبا للمراأة 

وحدها بل بكونها دعامة لالأ�رضة املغربية املتوازنة املت�سبعة بها ثقافة وممار�سة 

و�سلوكا تلقائيا.

اأن نوفر لتفعيل مدونة الأ�رضة، لي�س فقط و�سائلها املادية  اأننا عازمون على  كما 

والب�رضية واآلياتها القانونية، واإمنا بامل�سي قدما يف اإجناز التنمية ال�ساملة وت�سجيع 

العمل امليداين امللمو�س للنهو�س الفعلي باأو�ساع الأ�رضة، وحترير كل الطاقات 

توطيد دعائم مغرب دميقراطي  اإىل  املتجاوب مع طموحنا  اجلماعي  للعمل 

الإ�سالحي  النهج  هذا  قدما يف  امل�سي  على  ت�سميمنا  موؤكدين  وع�رضي، 

القومي، لتحقيق املزيد من املكا�سب على درب جعل املراأة والرجل �سقائق يف حقوق 

وواجبات الإن�سان واملواطنة امل�سوؤولة. »رب اأوزعني اأن اأ�سكر نعمتك التي اأنعمت 

علي وعلى والدي واأن اأعمل �ساحلا تر�ساه« �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل اأ�رصة الق�ساء مبنا�سبة اإفتتاح الدورة اجلديدة 

للمجل�س االأعلى للق�ساء

الرباط، 12 ابريل 2004

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

 ح�رضات ال�سادة اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء،

يطيب لنا اأن نخاطبكم ومن خاللكم اأ�رضة الق�ساء، التي نحر�س على اأن تتوافر 

اإقامة العدل، الذي يعد من وظائف  فيها كل الف�سائل املثلى للنهو�س باأمانة 

املواطنني و�سمان  القومي و�سون حقوق  للحكم  الرا�سخ  والأ�سا�س  العظمى  الإمامة 

م�ساواتهم اأمام القانون. 

ولميكن للق�ساء اأن يحقق املكانة اجلديرة به، اإل حني يكت�سب ثقة املتقا�سني 

التي ل تتحقق اإل من خالل ما يتحلى به الق�ساة من نزاهة وجترد واإ�ستقامة واإ�ستقالل 

عن اأي تاأثري اأو تدخل. اإن اإ�ستقالل الق�ساء، الذي نحن عليه حري�سون لي�س فقط اإزاء 

ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية الذي ي�سمنه الد�ستور، ولكن اأمام ال�سلط الأخرى 

�سديدة الإغواء ويف مقدمتها �سلطة املال املغرية بالإرت�ساء و�سلطة الإعالم التي 

اأ�سبحت مبا لها من نفوذ متزايد واأثر قوي يف تكييف الراأي العام �سلطة رابعة 

يف ع�رضنا، ف�سال عن �سلطة النف�س الأمارة بال�سوء. واإننا لنعترب اأن اإ�ستقالل القا�سي 
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مبعناه احلق عن هذه املوؤثرات اجلاحمة ل تكفله الو�سائل القانونية مهما كانت 

متوافرة، واإمنا يكفله قبل كل �سيء امليثاق الذي بينه وبني �سمريه فهو رقيبه 

الذاتي الدائم والو�سيلة املثلى لتح�سني نف�سه من كل تاأثري اأو اإنحراف وهو يقوم 

بر�سالته النبيلة.

واإذا كان املغرب يف نطاق نظامه امللكي الد�ستوري، قد بواأ املجل�س الأعلى 

للق�ساء املكانة ال�سامية كموؤ�س�سة د�ستورية برئا�سة جاللتنا، وجعل معظم الأع�ساء 

منتخبني لل�سهر على ال�سمانات املخولة للق�ساة، فاإن اأع�ساء هذا املجل�س هم اأول 

الف�سائل  وحرمته جم�سدين هذه  ونزاهته  الق�ساء  اإ�ستقالل  باحلر�س على  امللزمني 

املثلى بالإلتزام ب�سوابط واأخالقيات املهنة.

مهمتكم  معتربين  املجال،  هذا  القدوة يف  تكونوا  اأن  اهلل  رعاكم  فعليكم 

تكليفا قبل اأن تكون ت�رضيفا حري�سني على األ تكونوا والعياذ باهلل ممن ينهى عن 

خلق وياأتي باأ�سواأ منه. ومن ثمة وكما هو �ساأن كل م�سوؤول من الوزير امل�سوؤول �سيا�سيا اأمام 

اإىل الربملاين،  للقانون  العليا يف حالة خرقه  واأمام املحكمة  امللك والربملان 

الذي ترفع عنه احل�سانة يف حالة اإخالله بالد�ستور والقانون، فاإن القا�سي املطوق 

باأمانة �سيانة �سيادة القانون ل يعترب بالأحرى فوقه ولي�س منزها عن متابعته عند 

الإخالل بواجباته، علما باأن ال�سمانات املخولة له ل يجوز اأن تف�رض بكونها اإمتيازا 

تف�سيليا، واإمنا هي �سمانات لأداء مهمته باإ�ستقالل ويف تقيد بالقانون واإل فمن يراقب 

املراقب. 

وحر�سا من جاللتنا على تدعيم دولة املوؤ�س�سات، فاإننا ندعوكم اإىل اأن ترفعوا 

ت�ستهدف  للمجل�س،  الداخلي  للنظام  تكميلية  مقرتحات  ال�سامي  نظرنا  اإىل 

ب�رضف  منهم  املخلني  �ساأن  تو�سيات يف  رفع  وتخويله  اأع�سائه  اإ�ستقاللية  �سمان 
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و�سوابط واأخالقيات ع�سويته، بكيفية جتعل من مكوناته منوذجا يحتدى يف 

الإ�ستقامة والنزاهة. واإن التقدير الكبري والرعاية ال�سامية واملو�سولة، التي حتظى 

بها اأ�رضة الق�ساء لدى جاللتنا واإيثار العفو والت�سامح فيما يقع فيه البع�س من هفوات 

اأو اأخطاء، ممن اأراد احلق فاأخطاأ �سبيله ل يعادله اإل دعوتنا املجل�س اإىل احلزم 

وال�رضامة يف الت�سدي لكل اإخالل ب�سوابط واأخالقيات ع�سوية املجل�س الأعلى 

للق�ساء واأ�رضته يف اإلتزام بالقانون وحر�س على حرمة الق�ساء وح�سانته. 

واإدراكا منا باأن اإلتزام الق�ساة مب�سوؤوليتهم اجل�سيمة يف جو من الإ�ستقالل والتجرد 

والوقار، ل يحرمهم من التعبري عن اأرائهم البناءة كقوة اإقرتاحية لإ�سالح الق�ساء، 

واإيجاد كل الو�سائل الكفيلة بتمكينهم من ممار�سة حقوق املواطنة كاملة يف 

لهذا  لهم  وفرنا  فقد  النبيلة.  ر�سالتهم  وخ�سو�سيات  واأخالقيات  بقانون  اإلتزام 

الغر�س ثالث موؤ�س�سات متكاملة بدءا من املجل�س الأعلى للق�ساء باإعتباره املوؤ�س�سة 

اإىل  للق�ساة،  املخولة  والقانونية  الد�ستورية  ال�سمانات  على  ال�ساهرة  الد�ستورية 

الودادية احل�سنية للق�ساة التي حتت�سن خمتلف اأن�سطتهم واإن�سغالتهم وتعبئتهم 

كقوة اإقرتاحية لإ�سالح قطاع العدل، اإىل املوؤ�س�سة املحمدية للنهو�س بالأعمال 

الإجتماعية لأ�رضة الق�ساء. وبذلك وفرنا للق�ساة ف�ساءات رحبة وقنوات للتوا�سل 

اإطار  داخل  املطروحة  للم�ساكل  امللمو�سة  احللول  واإقرتاح  الراأي  عن  والتعبري 

موؤ�س�سي وحمدد. وكل ممار�سة لهذه احلقوق خارج تلك املوؤ�س�سات من �ساأنها اأن مت�س 

باإ�ستقالله وجترده اللذين هما قوام نهو�سه على الوجه الأمثل مب�سوؤوليته اجل�سيمة.

مبهنتهم  املرتبطة  احللول  لإيجاد  املوؤ�س�سات  هذه  داخل  العمل  الق�ساة  فعلى 

اأو  احلق  اإحقاق  وعدم  الهياآت  هذه  لكل  اللجوء  اإ�ستنفاذ  وبعد  واأو�ساعهم، 

مالحظة وجود خروقات عميقة، فاإن جاللتنا تظل املالذ الدائم ل�سمان حرمة 

الق�ساء واإ�ستقالله يف كل الظروف والأحوال لإعطاء كل ذي حق حقه واإعادة 
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لي�س  املوؤمنني  اأمري  الأول  املغرب  دوما يف خدمي  و�ستجدون  ن�سابها.  اإىل  الأمور 

الأ�سمى و�سندكم الأقوى  اأي�سا مالذكم  رئي�سا ملجل�سكم الأعلى، ولكن  فقط 

يف التم�سك مب�ستلزمات مهمتكم ال�سامية. واإننا لننا�سدكم اأن تلتزموا يف اأداء 

مهامكم باأمره تعاىل ». واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا بالعدل «، ومبغزى 

حكمة احلديث النبوي ال�رضيف، قا�س يف اجلنة وقا�سيان يف النار، واإذا كانت 

اأمانة النيابة عنا يف اإقامة العدل التي جتعل منكم الهياة الد�ستورية الوحيدة، 

الإنخراط  منكم  لننتظر  فاإننا  باإ�شمنا،  الأحكام  وت�شدر  تفتح جل�شاتها  التي 

القانون وم�ساواة  �سيادة  الكامل وال�سادق يف توطيد �رضح دولة احلق برت�سيخ 

املواطنني اأمامه واإحقاق احلقوق ورفع املظامل. م�ساهمني بكل فعالية وحزم واإ�ستقامة 

يف اإ�ساعة قيم الدميقراطية واملواطنة امل�سوؤولة، وتعزيز روح الثقة والأمان والإ�ستقرار 

املحفزة على الإ�ستثمار والكفيلة بالتنمية والتقدم والإزدهار. 

�سدد اهلل اأعمالكم واأعانكم على حتقيق ح�سن ظننا فيكم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجه اإىل امل�ساركني يف املوؤمتر اخلام�س والثالثني لغرفة 

التجارة الدولية

مراك�س، 06 يونيو 2004

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

ال�سيد الرئي�س ،

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة،

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، 

اأ�سغال املوؤمتر العاملي لغرفة التجارة  اإن اململكة املغربية ملعتزة وهي حتت�سن 

لتج�سيد  ال�سبل  اأجنع  واإيجاد  واآفاقه،  العاملي  الإقت�ساد  و�سعية  لتدار�س  الدولية 

منوذج املقاولة املواطنة وطنيا ودوليا امل�ساهمة يف التوزيع العادل لثمار عوملة 

ذات روح اإن�سانية، ويف تر�سيخ احلكم القومي وحتفيز التنمية امل�سرتكة امل�ستدامة 

�سمن اإقت�ساد عاملي ت�سامني. وبذلكم ن�سري قدما نحو جت�سيد الأهداف التي 

العاملية  تاأ�سي�س املنظمة  �سهدت  التي  �سنة 1994، هنا مبراك�س  ت�سطريها  �سبق 

للتجارة منوهني مبا مت حتقيقه من تر�سيخ للحق والقانون يف العالقات الإقت�سادية 

الدولية، ومعتربين وبكل مو�سوعية واأ�سف، اأن املجهودات ظلت حمدودة يف 
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ما يخ�س امل�سار ال�ساق والطويل للق�ساء على اآفة الفقر والإق�ساء، ومتكني الدول النامية 

املالية  الهيئات  القرار داخل  اإتخاذ  م�سل�سل  فاعلة يف  م�ساركة دميقراطية  من 

الغني  تغني  اإقت�سادية  تنمية  ب�ساأن جدوى  الت�ساوؤل  �سيظل  الدولية، فبدون ذلك 

وتفقر الفقري يفر�س نف�سه. 

لهذا، فاإن اجلميع ينتظر باإهتمام بالغ ما �سيتمخ�س عنه موؤمتركم من تو�سيات 

املغرب  واأن  العاملي.  الإقت�ساد  بو�سعية  دراية  الأكرث  باإعتباركم  وجيهة 

املت�سبث بالقيم النبيلة للدميقراطية وحقوق الإن�سان والت�سامح وال�سالم، كان بف�سل 

الروؤية املتب�رضة لوالدنا املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين طيب اهلل ثراه يف 

والليربالية  ال�سيا�سية  للتعددية  نظاما  اإختارت  التي  النامية،  البلدان  طليعة 

الإقت�سادية.

واإننا حلري�سون على اإعطاء دفعة قوية لدعم حرية املبادرة اخلا�سة، و�سيا�سة 

الإنفتاح وحترير الإقت�ساد، واإر�ساء كل الآليات الدميقراطية التي متكن من حتقيق 

توزيع متكافئ للخريات جم�سدين ذلك على اأر�س الواقع بالإ�سالحات الكربى، 

التي مكنت من و�سع الأ�س�س ال�سلبة مل�رضوعنا الرامي لبناء جمتمع دميقراطي 

الإ�ستثمارات  على  ويحفز  الأعمال،  والقانون يف جمال  احلق  دولة  يكر�س  وحداثي 

والقانوين املدعوم بت�رضيعات وهيئات جديدة  اإطاره املوؤ�س�ساتي  اخلا�سة بف�سل 

خمت�سة يف التحكيم التجاري وامل�ستجيب للمعايري الدولية.

ماكرو  �سيا�سة  اإعتماد  اأي�سا  �سملت  التي  الهامة  الإ�سالحات  هذه  ومبوازاة 

اأجل  من  العمل  نوا�سل  الإجتماعي،  البعد  الإعتبار  بعني  تاأخذ  حازمة  اإقت�سادية 

تعزيز ما مت حتقيقه من تطور كبري يف النهو�س بحقوق الإن�سان مولني عناية خا�سة 
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لالإ�سالحات الأ�سا�سية للق�ساء ولتخليق احلياة العامة واإعادة هيكلة وحتديث 

القطاع العام.

وبذلك ند�سن بكل ثقة واإ�رضار �سفحة جديدة من تاريخنا العريق لل�سري قدما 

نحو بناء مغرب موحد حديث ودميقراطي. معتزين بثقة الأعداد املتزايدة من 

املقاولت الأجنبية املواطنة، التي ت�ساهم اإىل جانبنا من خالل اإ�ستثماراتها املنتجة 

و�سيلتنا  والفقر.  الإجتماعي  والإق�ساء  التي نخو�سها �سد اجلهل  يف املعركة 

املغرب  لإدماج  وحتديثه  والتكوين  الرتبية  لنظام  العميق  الإ�سالح  يف ذلك 

يف اإقت�ساد املعرفة والإت�سال �سمن اإ�سرتاتيجيتنا ال�سمولية ملحاربة اآفات الإنغالق 

والكراهية والإرهاب حيثما وجدت. 

ثمار  �سنة 2010  التاأهيل ليجني يف غ�سون  الإنطالقة يعمل بلدنا على  نف�س  ويف 

اإتفاقات  يف  املتمثلة  التجارية،  املبادلت  جمال  يف  القادم  العقد  اإ�ستحقاقات 

التبادل احلر املربمة مع كل من الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية، 

ومع �رضكائنا يف جنوب املتو�سط يف اإطار اإعالن اأكادير ل�سنة 2001. وكذا 

اخليال  باب  من  و�سيظل  املغاربي.  الإحتاد  يف  الإقت�سادي  اإندماجنا  نطاق  يف 

اإعطاء  اإن�سانية ت�سامنية بدون  روح  رفاهية م�سرتكة وعوملة ذات  احلديث عن 

الأ�سبقية لتاأهيل املوارد الب�رضية يف بلدان اجلنوب، وبدون تدفق الأموال ال�رضورية 

مل�ساعدتها على حتقيق منوها. 

واإقتناعا منا باأهمية م�ساهمة عامل الأعمال يف حتقيق التنمية ال�ساملة، فاإننا بقدر ما 

نعترب اأن اإنعقاد موؤمتركم يف بلدنا يعد دليال على اإنفتاحه على العوملة، فاإنه 

ي�سكل جت�سيدا لأهمية الإقت�ساد يف تفاعل احل�سارات وال�سعوب، ور�سالة اأمل موجهة 
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والكرامة  وامل�ساواة  واحلرية  لل�سالم  الكونية  القيم  اإنت�سار  اأجل  من  الأمم  جلميع 

والت�سامح والإخاء بني بني الإن�سان. كما يوؤكد هذا اللقاء، اأن الفعاليات املنتجة 

للرثوات ويف طليعتها املقاولت املواطنة تخو�س بدورها معركتنا امل�سرتكة، 

التي ت�سع الإن�سان يف �سلب م�رضوعنا التنموي الهادف اإىل حتقيق رفاهية تعم 

اجلميع يف اإطار نظام عاملي جديد اأكرث اإن�سافا. 

واإننا اإذ نعرب لكم عن ترحيبنا بكم لندعو ملوؤمتركم بكامل النجاح والتوفيق. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

الرباط، 30 يوليوز 2004

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

لقد اإرتاأينا ونحن نخلد يف هذا اليوم الذكرى اخلام�سة لتحملنا اأمانة قيادتك، 

األ يكون خطاب العر�س لهذا العام جمرد ح�سيلة ملا حققناه من منجزات 

على اأهميتها. بل نريده روؤية م�ستقبلية للم�سي قدما يف توجهنا الإ�سرتاتيجي 

لبناء مغرب موحد، دميقراطي ومت�سامن منفتح ومتقدم. مغرب يعي�س يف اإن�سجام 

وتفاعل مع ع�رضه باذل كل ما يف و�سعه لتحقيق الإزدهار لأبنائه، وفيا جلريانه 

و�رضكائه، م�ساهما يف توطيد الأمن وال�سلم يف حميطه اجلهوي والدويل.

الزمنية  املدة  تتجاوز  اإ�ستمرارية  يتطلب  الذي  الأ�سمى،  الهدف  هذا  ولبلوغ 

لالإنتداب الربملاين اأو احلكومي، املرتبط ب�سوابط د�ستورية واإ�ستحقاقات �سيا�سية 

تعتمد  برامج كربى،  لبلورته يف  عقالنية،  و�سع جدولة  من  بد  حمددة، ل 

الأ�سبقيات امللحة، وفق الإمكانات املتاحة.
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وقد تولينا، منذ اإعتالئنا العر�س، ووفاء للبيعة الوثقى، املج�سدة للعهد املتبادل 

بيننا، حتديد التوجهات الكربى مل�رضوعنا املجتمعي الدميقراطي التنموي، على 

اأن تقوم املوؤ�س�سات الد�ستورية، والهيئات ال�سيا�سية، والقوى احلية يف البالد، بتج�سيد 

هذه التوجهات على اأر�س الواقع، من خالل برامج م�سبوطة يف اأهدافها، وو�سائل 

متويلها، واآماد اإجنازها وتقييمها.

�سنوات  اأن تن�سب خالل اخلم�س  واإنطالقا من ذلك، فاإن جمهودات املغرب يجب 

القادمة باإعتبارها موعدا لعدد من الإ�ستحقاقات الهامة، على �سبعة حماور رئي�سية 

وهي، اإيجاد حل نهائي لق�سية ال�سحراء، وحت�سني الإنتقال الدميقراطي، والإ�رضاع 

اإ�ستكمال ميثاق  به قدما اإىل الأمام، وتر�سيخ مبادىء املواطنة امللتزمة -عرب 

اإجتماعي  عقد  وو�سع  والثقايف-  الديني  احلقلني  واإ�سالح  والتكوين،  الرتبية 

ع�رضي  اإقت�ساد  وبناء  الفالحي،  وبالقطاع  القروية  بالتنمية  والنهو�س  جديد، 

منتج ومت�سامن وتناف�سي، لك�سب الرهانات احليوية للعوملة والتبادل احلر، وتعزيز 

مكانة بلدنا، كقطب جهوي وفاعل دويل، يف عامل يعرف حتولت حا�سمة 

ومت�سارعة. 

�سعبي العزيز، 

�ستظل اأ�سبقية الأ�سبقيات بالن�سبة للمغرب، اإيجاد حل �سيا�سي نهائي ومتفق عليه، 

بالن�سبة للخالف املفتعل حول �سحرائنا. ولن نذخر جهدا مع الأمم املتحدة والدول 

املجاورة وغريها من �رضكاء اململكة، من اأجل بلوغ ذلك عرب متكني اأقاليمنا 

اجلهوية يف  ل�سوؤونها  الدميقراطي  للتدبري  وا�سعة  اإخت�سا�سات  من  ال�سحراوية 

اإطار اإحرتام �سيادة اململكة، ووحدتها الرتابية والوطنية، ومقد�ساتها وثوابتها. 

ت�ستعيد  واإقت�سادي،  جيواإ�سرتاتيجي  منظور  �سمن  ال�سيا�سي  احلل  هذا  ويندرج 
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للمبادلت  حيويا  ف�ساء  ب�سفتها  التاريخي،  دورها  بف�سلهما  اجلنوبية  املنطقة 

الإقت�سادية والعالقات الإن�سانية، يف مناخ ي�سوده الوئام والأمن، خدمة ل�سكانها، 

ولكل �سعوب جرياننا و�رضكائنا، وحتقيقا لالإزدهار امل�سرتك، املبني على الإندماج 

املنطقة  اإ�ستقرار  ل�سمان  الناجعة  الو�سيلة  ذلك  باإعتبار  املغاربي،  الإقت�سادي 

واأمنها ورخائها.

الدميقراطي،  الإنتقال  حت�سني  على  الأكيد  حر�سنا  يج�سد  احلل  هذا  اأن  كما 

وال�سري به قدما، ب�سفة ل رجعة فيها. واإننا لنعترب هذا الإنتقال، الهادف اإىل 

التحديث الدميقراطي، ور�سا مفتوحا، وبناء متوا�سال، حققنا فيه مكا�سب اأ�سا�سية 

العامة،  واحلريات  امل�ساركة  ف�ساء  وتو�سيع  للموؤ�س�سات،  احلر  الإنتخاب  مب�سداقية 

وحتديث وتوطيد اإ�ستقالل الق�ساء، والنهو�س باأو�ساع املراأة، واإقرار مدونة متقدمة 

لالأ�رضة وغريها من الإ�سالحات املوؤ�س�سية العميقة.

واإدراكا منا باأن اأي اإ�سالح رهني بتاأهيل الفاعلني والهياآت، فاإنه ينبغي الإنكباب، 

يف اإطار من الت�ساور على اإعداد قانون لالأحزاب ال�سيا�سية، لتاأهيلها للقيام بدورها 

الدميقراطية،  للم�ساركة  نخب  وتاأهيل  املواطنني،  وتاأطري  متثيل  يف  الد�ستوري، 

وخدمة ال�سالح العام، تكون �سلة و�سل قوية بني الدولة واملواطن، يف تكامل مع 

ت�سجيع املبادرات امليدانية للمجتمع املدين. واإننا حلري�سون على تقوية الهيئات 

�سيا�سي  م�سهد  اإنبثاق  يكفل  مبا  اجلاد،  احلزبي  للعمل  الإعتبار  واإعادة  ال�سيا�سية، 

قائم على اأقطاب قوية، متمايزة يف روؤاها الوا�سحة. وهذا ما يجعلنا نت�ساءل هل 

�سننتظر ع�سية الإ�ستحقاق الإنتخابي ل�سنة2007 للبحث عن ترا�س �سوري ومرجتل، من 

�ساأنه اأن يكر�س بلقنة اخلريطة ال�سيا�سية؟ كال. لذلك ندعو الطبقة ال�سيا�سية اإىل 

حتمل م�سوؤوليتها، يف جعل اإنتخابات2007 ت�سكل منعطفا هاما، لإعطاء دفعة قوية 

ونوعية للم�سار الدميقراطي، وبروز ف�ساء �سيا�سي جديد، يت�سم باأغلبية متما�سكة، 
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ومعار�سة بناءة، تتناف�سان وتتناوبان، بح�سب نتائج الإقرتاع على ح�سن تدبري ال�ساأن 

العام، من خالل نخب متجاوبة مع ع�رضها، ل تختزل نف�سها يف اليمني اأو الي�سار، 

واإمنا جتعل من احلكم القومي، املحك احلقيقي، ملمار�سة العمل ال�سيا�سي مبفهومه النبيل. 

ومبا اأن اإ�سالح الف�ساء ال�سيا�سي �سيظل ناق�سا بدون اإ�ستكمال الإ�سالح ال�سامل للم�سهد 

الإعالمي، لرتابطهما الع�سوي يف دمقرطة الدولة واملجتمع، فاإننا عازمون على 

موا�سلة الإ�سالحات الأ�سا�سية للم�سهد الإعالمي الوطني، مبا يف ذلك اإيجاد 

قانون منظم ل�ستطالع الراأي، منتظرين من احلكومة العمل على اإنبثاق موؤ�س�سات 

اإعالمية مهنية، حرة وم�سوؤولة، مبا يف ذلك متكني قطاع ال�سحافة املكتوبة، 

بت�ساور وتعاقد مع خمتلف الفاعلني من هيئة مهنية متثيلية ت�سهر على تنظيمه 

و�سبطه قانونيا واأخالقيا وحت�سينه من املمار�سات املخلة بنبل ر�سالته.

فمنظورنا لالإ�سالح املوؤ�س�سي ي�ستهدف عقلنة وجتديد املوؤ�س�سات، على درب توطيد 

الإن�سان  فيها حقوق  تتالزم  التي  املواطنة،  ثقافة  وتر�سيخ  دعائم دولة ع�رضية، 

املواطنة  اأن  بيد  للقانون.  املنافية  التجاوزات  من  حمايتهما  وباأجهزة  بواجباته 

الفاعلة لن ت�ستقيم اإل بالتن�سئة ال�ساحلة املرتكزة على الأركان الثالثة املتكاملة 

للعقيدة ال�سمحة والثقافة املنفتحة والرتبية ال�سليمة.

واإذا كنا قد قطعنا تقريبا ن�سف الطريق يف تفعيل الع�رضية الوطنية للرتبية 

والتكوين، وفتحنا اأورا�سا هامة و�سجلنا تقدما ل ي�ستهان به، يف هذا املجال ال�سعب، 

فاإنه يجب تكري�س ال�سنوات اخلم�س املتبقية لتدارك التعرث يف هذا الإ�سالح احليوي 

فقط ملنظومتنا  الكمي  الكيفي ل  الإ�سالح  لإ�ستكمال  اجلهود  بتعبئة كل 

الرتبوية، وتبويء املدر�سة املكانة التي ت�ستحقها يف املجتمع. ويف هذا ال�سدد، 

قررنا تن�سيب املوؤ�س�سة الد�ستورية للمجل�س الأعلى للتعليم، ليتوىل يف تركيبة 
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جتمع بني التمثيلية والتخ�س�س، املهام املنوطة به كقوة اإقرتاحية وتقوميية قارة 

ومتجردة لالإ�سالح العميق وامل�ستمر ملنظومة التعليم. م�سيدين مبا اأجنزته اللجنة 

الوطنية اخلا�سة للرتبية والتكوين، من عمل رائد يف هذا الور�س امل�سريي، بروح 

وطنية وتب�رض واإقدام. منتظرين من هذا املجل�س موا�سلة جهوده املخل�سة، يف 

تفعيل هذا الإ�سالح احلا�سم، لياأخذ م�ساره ال�سحيح و�رضعته الق�سوى.

كما اأننا م�سممون على موا�سلة التفعيل الأمثل لإ�سالح ال�ساأن الديني، لرت�سيخ قيم 

اإعتماد  ديننا الإ�سالمي احلنيف، واحلفاظ على وحدة املذهب املالكي، مع 

التيارات  من  لأجيالنا  حت�سينا  الع�رض،  م�ستجدات  مع  يتما�سى  منفتح،  اإجتهاد 

الدخيلة والهدامة. واإن اإ�سالح احلقل الديني، ل ي�ستهدف فح�سب التكامل مع 

احلقلني الرتبوي والثقايف، واإمنا ينبغي اأن ي�سمل كذلك اإ�سالح احلقل ال�سيا�سي، الذي 

هو جمال الإختالف الدميقراطي. وهو ما يقت�سي اأن يكون العمل ال�سيا�سي بعيدا 

الطريق  ب�سد  التفرقة،  نوازع  عن  املنزهة  مبادئه  لقد�سية  فيه،  الدين  اإقحام  عن 

اأمام توظيفه ال�سيا�سوي املغر�س. فال�سيا�سة والدين يف نظام امللكية الد�ستورية 

تقلدنا لهذه  املوؤمنني. حري�سني يف  اأمري  امللك  اإل يف  يجتمعان  املغربية، ل 

الأمانة العظمى، على اأن تزاول ال�سيا�سة يف نطاق املنظمات واملوؤ�س�سات والف�ساءات 

املوؤهلة،  والهياآت  العلمية،  املجال�س  داخل  الديني  ال�ساأن  ميار�س  واأن  بها.  اخلا�سة 

وامل�ساجد واأماكن العبادات، يف ظل اإحرتام حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية التي 

نحن لها �سامنون.

ومبوازاة ذلك، فاإننا ندعو اإىل اإيالء الثقافة، مبفهومها احل�ساري، املكانة الالئقة 

املغرب  لتمكني  الرامي  الإ�سرتاتيجي  توجهنا  اأ�سا�سيا يف  ركنا  باإعتبارها  بها، 

من م�رضوع ثقايف هادف، يف مناخ من احلرية امل�سجع على الإبداع والإبتكار، 

املج�سد للتنوع والتفاعل بني الثقافات اجلهوية والوطنية والكونية.
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ويف ع�رض يعد الإ�ستقرار والتطور الدميقراطي حمفزا اأ�سا�سيا لالإ�ستثمار، فاإنه يتعني 

علينا توظيف ما حققناه من مكا�سب يف هذا ال�ساأن، ل�سالح تنمية م�ستدامة 

بوترية عالية. واإن حر�سنا على احلفاظ على التوازنات الكربى، تعزيزا للثقة 

وامل�سداقية اللتني يحظى بهما املغرب لدى �رضكائه، من موؤ�س�سات مالية دولية 

البعد  لأهمية  تاأكيدنا  اإل  يعادله  ل  �سعبة،  دولية  وم�ستثمرين، يف ظرفية 

الإجتماعي، ولتعبئة امل�سادر الوطنية لتمويل م�ساريعنا التنموية على غرار �سندوق 

احل�شن الثاين للتنمية، والتعريف مبا ي�شمنه املغرب من �رشوط الإ�شتقبال واجلاذبية، 

للمقاولت التي تبحث عن حميط مالئم لالإ�ستثمار.

الأ�سا�سية،  التجهيزات  باإيجاد  رهني  ع�رضي،  اإقت�ساد  بناء  باأن  منا  واإدراكا 

واأ�سا�سا  التنموي،  والإقالع  الإقت�سادي،  للتحديث  دعامة  باإعتبارها 

م�رضوعنا  اإجناز  فاإن  احل�ساري،  والتفاعل  احلر،  والتبادل  املثمرة،  لل�رضاكة 

ول  التحتية،  البنيات  خمتلف  باإ�ستكمال  الإ�رضاع  يتطلب  الإ�سرتاتيجي، 

القروي، العامل  عن  العزلة  لفك  �سواء  الطرقية،  ال�سبكات  منها   �سيما 

اأو اإجناز الربنامج الوطني الطموح للطرق ال�سيارة، وخ�سو�سا منها الرابطة بني 

�سمال املغرب وجنوبه )طنجة - اأكادير( عرب مراك�س، وبني �سماله الغربي و�رضقه 

)فا�س - وجدة( عرب تازة.

امل�رضوع  اإجناز  ي�سري عليه  الذي  القومي  بالنهج  ال�سدد،  لن�سيد، يف هذا  واإننا 

الكبري لطنجة املتو�سط، الذي يجب اأن نعتربه منوذجا يحتذى يف �سواه من 

امل�ساريع الكربى. هدفنا يف ذلك متكني كل جهات اململكة، من الإ�ستثمار 

الأمثل ملوؤهالتها الغنية، يف جمال التنمية اجلهوية، والإندماج يف الن�سيج الإقت�سادي 

املغاربي  وملحيطه  متو�سطي،  الأورو  لف�سائه  املغرب  اإنتماء  �سيعمق  الوطني، مما 

املبادلت  يف  فاعال  و�رضيكا  حموريا  قطبا  ي�سبح  حتى  والعربي،  والإفريقي 

الدولية، مندجما يف الإقت�ساد العاملي. 
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وتلكم �سبيلنا لبناء اإقت�ساد خالق للرثوات، وفر�س لل�سغل لفائدة ال�سباب املغربي، 

جاعلني من موؤهالتنا الطبيعية واحل�سارية، رافعة قوية للنهو�س بقطاع ال�سياحة، 

باإعتباره من مقومات التنمية والإنفتاح. 

ولكون العامل القروي، هو الأكرث معاناة للعجز الإجتماعي، فاإن التاأهيل ال�سامل 

لإقت�سادنا الوطني، لن يتم اإل باإ�سرتاتيجية ناجعة للتنمية القروية، املبنية على 

حتويل القطاع الزراعي التقليدي اإىل فالحة ع�رضية ومنتجة.

لذلك ينبغي نهج �سيا�سة فالحية جديدة، توطد ما حققه املغرب من جتهيزات 

ومنجزات، وتعتمد الإ�ستثمار الأمثل خل�سو�سيات تربة كل جهة للرفع من الإنتاجية 

يف الزراعة وال�سناعات الفالحية، الأن�سب ملوؤهالتها وثرواتها الطبيعية، م�ست�سعرين 

اإ�سالح  البيئة، وندرة املوارد املائية، وزحف الت�سحر. و�سيظل  مدى اإكراهات 

القطاع العمومي يت�سدر اإهتماماتنا. وبرغم ما عرفه هذا القطاع من تطور، فاإنه 

الأمثل لكل  والإ�ستثمار  التطلعات الكاملة ملواطنينا،  اإىل حتقيق  مل ي�سل بعد 

العمومي وع�رضنة  التدبري  اإ�سالح  التي تزخر بها بالدنا. لذا، يتعني  القدرات 

اأجهزة الدولة، وعدم متركزها، باإعتماد خطة طموحة وجريئة، لتحديث 

الإ�ستحقاق،  اإدارة ذات موارد ب�رضية موؤهلة، قائمة على  واإيجاد  العام،  القطاع 

واجلاذبية والتناف�سية، وتر�سيد الإنفاق العمومي، وتخليق احلياة العامة. 

ولن ياأخذ الإقالع الإقت�سادي وتريته الق�سوى بدون توفري املناخ الإجتماعي امل�سجع 

على الإ�ستثمار والت�سغيل. لذا، فاإننا ندعو اإىل اإيجاد عقد اإجتماعي جديد ينبثق 

عن ت�ساور واإتفاق بني احلكومة وال�رضكاء الإجتماعيني. وينبغي اأن ياأخذ هذا العقد 

�سيغة ميثاق يرتكز على جمموعة تدابري �سمولية ومتكاملة تت�سمن الإلتزام 

ب�سلم اإجتماعي وتعزيز اإ�سالح مدونة ال�سغل بتنظيم حق الإ�رضاب، لو�سع حد 
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ملمار�سته غري املقننة التي تزج بالإقت�ساد الوطني يف دوامة الإ�رضاب الع�سوائي، 

الذي يف�سي اإىل الإ�رضاب امل�ساد عن الإ�ستثمار والنفور منه. كما يجب تفعيل 

الفقر  اأ�سكال  كل  ومكافحة  ال�سحية،  والتغطية  الإجتماعية  احلماية  وتو�سيع 

والإق�ساء، وتر�سيخ الت�سامن بني الأجيال باإتخاذ التدابري الالزمة وامل�ستعجلة لإنقاذ 

اأنظمة التقاعد قبل فوات الأوان. وتوفري �رشوط احلياة الكرمية، باإيجاد  م�شتقبل 

�سكن حمرتم للمواطنني، والق�ساء طبقا لتوجيهاتنا على اأحياء ال�سفيح وعلى 

جميع  ي�سمل  التقدم  مغرب  لبناء  الإ�سرتاتيجي  توجهنا  ولأن  الالئق.  غري  ال�سكن 

املواطنني، حيثما كانوا، ول�سيما منهم املقيمني باخلارج، فقد دعونا منذ اإعتالئنا 

العر�س، اإىل �سيا�سة جديدة يف جمال الهجرة ت�ساير التحولت البنيوية املت�سارعة 

التي تعرفها جاليتنا باخلارج، وت�ستجيب لتطلعات خمتلف اأجيالها وطموحاتها 

لتنمية املغرب وحتديثه واإ�سعاعه اخلارجي. �سيا�سة �سمولية متعددة يف اأبعادها 

املوؤ�س�سية والديبلوما�سية والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية، متكاملة ومتنا�سقة 

باخلارج  جاليتنا  م�ساهمة  �سيغ  متنوعة يف  بها،  املكلفة  الأجهزة  عمل  يف 

اأف�سل  فاإننا ب�سدد درا�سة  ال�سياق،  الوطنية. ويف هذا  يف كل جمالت احلياة 

ال�سبل ل�سمان م�ساركة ناجعة وذات م�سداقية جلاليتنا باخلارج يف كل موؤ�س�سات 

وف�ساءات بناء املجتمع الدميقراطي التنموي. 

و�سنحر�س على اأن يتم ذلك يف اإطار من الت�ساور املثمر، موا�سلني جهودنا للنهو�س 

تقوية  ت�ستهدف  اإندماجية  الويف، مبقاربة  �سعبنا  العزيزة من  الفئة  باأحوال هذه 

يف  موقعه  من  كل  لي�ساهم  واخلارج،  الداخل  يف  املواطنني  جميع  بني  الت�سامن 

خدمة وطنه املحتاج اإىل كل اأبنائه، باإعتباره منوذجا للت�سبع بالقيم الإ�سالمية 

والكونية، من اإخاء وت�سامح واإعتدال. واثقني باأن املغاربة باخلارج �سيظلون خري جم�سد 

للتفاعل الإيجابي بني خمتلف احل�سارات والثقافات.
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�سعبي العزيز، 

اإن و�سيلتنا لبلوغ هذه الأهداف الكربى هي، احلكم القومي الذي تتكامل 

�سيا�سة  مع  الذاتية،  اإمكاناتنا  تعبئة كل  القائمة على  الداخلية  ال�سيا�سة  فيه 

بالإ�ستثمار  الدولية املت�سارعة. وذلك  التحولت  التفاعل مع  خارجية قادرة على 

الأمثل للتطور الدميقراطي للمغرب ور�سيده احل�ساري، وموقعه اجليو اإ�سرتاتيجي 

املتميز، ك�رضيك دويل وقطب جهوي، حل�سن اجلوار والإعتدال والت�سامح. ولتحقيق 

ذلك، فاإننا حري�سون على بلورة مفهومنا للديبلوما�سية الفاعلة، الر�سمية منها 

واملوازية، املرتكزة على البعد الإقت�سادي والأمن ال�سامل املتحركة يف الدوائر 

الهياكل،  متجددة  ديبلوما�سية  وال�رضاكة.  والت�سامن  للجوار  الثالث،  الرئي�سية 

وملتزمة باحلوار وال�رضعية الدولية كو�سيلة فعالة للمكافحة اجلذرية للكراهية 

والتطرف والإرهاب، ولإنت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل حيثما كانت، والن�سال مع دول 

اجلنوب من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة، يف اإطار الإندماج الإقليمي والإنخراط 

الإيجابي يف عوملة ذات بعد اإن�ساين، واإيجاد نظام عاملي جديد اأكرث توازنا 

واإن�سافا.

اإعطائها  على  ال�سادق  عزمنا  نوؤكد  املبا�رض،  بجوارنا  عالقاتنا  يخ�س  ففيما 

اأجوائها  وتنقية  بتفعيلها  ال�سقيقة.وذلك  اجلزائر  مع  ل�سيما  جديدة،  اإنطالقة 

جت�سيدا لطموح �سعبينا اإىل بناء م�ستقبل يطبعه الت�سامن والإخاء. ويف نف�س ال�سياق، 

نوؤكد اإرادتنا الثابتة على الرقي مب�ستوى العالقات املتميزة مع موريتانيا ال�سقيقة، 

التي نوليها مكانة خا�سة. جمددين عزمنا الرا�سخ على العمل اجلاد، بالت�ساور 

مع تون�س وليبيا ال�سقيقتني، لتفعيل بناء الإحتاد املغاربي يف اإطار من الو�سوح والإلتزام 

وامل�سالح امل�سرتكة واإحرتام �سيادة الدول الأع�ساء ووحدتها الرتابية، مبا يجعل 
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من هذا الإحتاد ف�ساء للدميقراطية والتقدم والإ�ستقرار والإزدهار، وقوة تفاو�سية 

اإ�سرتاتيجية يف حميطه الأورو متو�سطي، ومع التكتالت الإقليمية والدولية.

وبنف�س احلزم والعزم، فاإننا مل نفتاأ جنعل قارتنا الإفريقية يف �سدارة �سيا�ستنا اخلارجية، 

مكر�سني جهودنا لتعزيز عالقاتنا مع كافة بلدانها ال�سقيقة، ول�سيما منها الأقل 

منوا، عاملني على امل�ساهمة يف اإجناح مبادرة )النيباد( وامل�ساركة يف العمليات 

الأممية، حلفظ الأمن وال�سالم والإ�ستقرار يف منطقة ال�ساحل وقارتنا الإفريقية باأ�رضها. 

وبالنظر لكون منطقة غرب اإفريقيا وال�ساحل، متثل اإمتدادا طبيعيا جلوار املغرب، 

فقد حر�سنا، من خالل زيارتنا الأخرية خلم�سة من بلدانها ال�سديقة، على جت�سيد ما 

حتظى به من مكانة خا�سة، �سمن روؤيتنا الإ�سرتاتيجية، بحكم الروابط احل�سارية 

والتكامل  التعاون  باملزيد من  لتوطيدها  ن�سعى  والتي  بها،  التي جتمعنا  العريقة 

الإقت�سادي، والت�سامن الفاعل ملواجهة املخاطر التي تهدد اأمنها واإ�ستقرارها.

العالقات  ت�سهده  الذي  النموذجي  للتطور  مرتاحون  فاإننا  اآخر،  م�ستوى  وعلى 

الإ�سرتاتيجية املتعددة الأبعاد مع الدول الأوروبية املجاورة. ويف هذا ال�سدد، 

جتمعنا  التي  واملتجددة،  والرا�سخة  النموذجية  ال�رضاكة  بعالقات  نعتز  فاإننا 

اأننا عازمون على فتح �سفحة جديدة يف عالقاتنا مع اململكة  بفرن�سا. كما 

واعدة،  مبوؤهالت  يزخر  وح�ساريا،  تاريخيا  ر�سيدا  واإياها  نتقا�سم  التي  الإ�سبانية، 

جديرة بالرقي بها اإىل امل�ستوى املتميز لعالقة اإ�سرتاتيجية بني بلدين جتمعهما 

ال�رضاكة وح�سن اجلوار. كما ن�سيد بالتطور الكيفي، الذي عرفته عالقاتنا مع 

الإحتاد  مع  والتاريخي  اجلغرايف  القرب  ب�سيا�سة  اإلتزام  الأوروبية، يف  الدول  باقي 

اإن�سغالت احلفاظ على الأمن وال�سلم  الأوروبي، الذي ن�ساطر جميع اأع�سائه، نف�س 
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اإعطاء مدلول ملمو�س للجوار  اأن  واإننا نعترب  التنمية امل�سرتكة.  والإ�ستقرار، وحتقيق 

ومل�سرينا امل�سرتك، ينبغي اأن مير عرب الإرتقاء ب�رضاكتنا اإىل و�سعية متقدمة، 

متجاوبة مع �سيا�سة الإحتاد الأوروبي، ومن�سفة للجهود التي بذلها املغرب، يف 

جمال الإ�سالحات الإقت�سادية وتر�سيخ الدميقراطية، م�ستح�رضين البعد الإن�ساين 

واحل�ساري يف عالقاتنا باأوروبا، وغريها من �رضكائنا، خا�سة من خالل تواجد جالية 

مغربية، حتظى بكامل عنايتنا واإهتمامنا.

و�سيوا�سل املغرب القيام بدوره يف الدفاع عن الق�سايا امل�سريية وامل�سالح العليا 

احلوار  نهج  تغليب  على  العمل  ذلك  اإىل  و�سيلتنا  والإ�سالمية.  العربية  للبلدان 

من  اإ�رضائيل  اإن�سحاب  يقت�سي  ما  وهو  والعنف.  املواجهة  منطق  على  والتفاو�س 

كافة الأرا�سي العربية املحتلة، والعمل على التطبيق الفوري خلارطة الطريق، 

�سعوب  ي�سمن حقوق جميع  و�سامل  ودائم  �سالم عادل  اإيجاد  اجتاه  كمرحلة يف 

املنطقة، مبا فيها ال�سعب العراقي ال�سقيق يف ال�سيادة واحلرية والإ�ستقرار والإزدهار.

ويكفل اإقامة دولة فل�سطينية تتوفر على كل مقومات الإ�ستمرار، عا�سمتها القد�س 

فاإننا  القد�س،  للجنة  رئي�سا  وب�سفتنا  اإ�رضائيل.  مع  اإىل جنب  تعي�س جنبا  ال�رضيف، 

املكلومة،  املدينة  هذه  هوية  على  احلفاظ  اأجل  من  الدوؤوب  عملنا  �سنوا�سل 

على  ن�سدد  كما  ال�سماوية.  الديانات  اأبناء  بني  والت�سامح  للتعاي�س  ورمز  كمهد 

�رضورة متتني الت�سامن العربي والإ�سالمي وحتديث هياكله واآلياته، لتاأهيله كي 

يحقق التطور الدميقراطي والإندماج الإقت�سادي املن�سودين. 

ال�رضاكة  �سيا�سة  تندرج  العوملة،  على  املغرب  لإنفتاح  ال�ساملة  روؤيتنا  و�سمن 

�سياق  يف  املغرب،  ينهجها  التي  التف�سيلية  الإتفاقيات  واإبرام  احلر،  والتبادل 

تاأهيل اإقت�سادنا، وتكري�س الإختيارات الإ�سرتاتيجية لبلدنا. وبقدر ما نعتز بتمتني 
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�رضاكتنا الإ�سرتاتيجية مع الوليات املتحدة الأمريكية والإحتاد الأوروبي، فاإننا 

اإعالن  لت�سمل عالوة على �رضكائنا يف  وتو�سيعها  عازمون على تطوريها وتنويعها 

اأكادير، اأ�سدقاءنا، كرو�سيا وال�سني والهند وكندا واليابان، التي تربطنا بهم 

منذ اأمد طويل، عالقات متينة مبنية على التقدير املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة.

وكما جنح املغرب يف اإجتياز املنعطفات احلا�سمة، فاإين واثق اأنك، �سعبي العزيز، 

�ستعرف كيف تعبىء قواك احلية لرفع كل التحديات، وك�سب رهانات هذه 

املرحلة الهامة، ملتحما بقيادتنا يف موا�سلة ال�سري على النهج القومي، جلدنا 

ووالدنا املنعمني، جاللة امللكني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين، طيب اهلل ثراهما، 

واأح�سن جزاءهما عن جليل اأعمالهما، لبناء مغرب احلرية والدميقراطية، والوحدة 

والتقدم. كما نرتحم على ال�سهداء الأبطال، الذين اإ�سرتخ�سوا اأرواحهم يف �سبيل 

حرية الوطن ووحدته و�سيادته، م�سيدين بجهود قواتنا امل�سلحة امللكية، والدرك 

القوات  �سيما  ول  املدنية،  والوقاية  امل�ساعدة،  والقوات  الوطني  والأمن  امللكي، 

الرتابية.  وحدتنا  على  قيادتنا  ال�ساهرة حتت  اجلنوبية،  اأقاليمنا  املرابطة يف 

موؤكدين حر�سنا على متكني اأجهزتنا الأمنية من كل الو�سائل القانونية واملادية 

والب�رضية، لتنه�س بدورها الفعال يف احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار يف ظل �سيادة 

القانون.

�سيانة  على  �ساهرين  نظل  اأن  على  ويعاهدك،  اهلل  ليعاهد  الأول  خدميك  واإن 

املقد�سات والثوابت، م�سلحني بالثقة يف بلدنا، والإرادة الرا�سخة يف �سنع م�ستقبلنا، 

واإجناز ما ر�سمناه من توجهات اإ�سرتاتيجية يعترب الإنتقال الدميقراطي فيها الو�سيلة 

الناجعة لياأخذ الإقالع الإقت�سادي وتريته الق�سوى بنمو قوي وم�ستمر، يف جمتمع 
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متوازن ومت�سامن، تقوم فيه كل الفئات الإجتماعية، ول �سيما الو�سطى منها، بدورها 

الفاعل يف التحفيز على قيم املبادرة والإبتكار واملواطنة امللتزمة، م�ستمدين من 

اهلل تعاىل القوة وال�سداد، لل�سري بك ومعك، على هذا امل�سار الطويل اإىل الأمام، 

بحزم وعزم، وحكمة واإقدام.

»قل هذه �سبيلي اأدعو اإىل اهلل على ب�سرية اأنا ومن اتبعني«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح ال�سنة االأوىل من الدورة الت�رصيعية الثالثة

الرباط، 08 اأكتوبر 2004

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، اأع�ساء الربملان، 

اإننا نعترب اإفتتاحنا الد�ستوري لل�سنة الت�رضيعية، فر�سة ملخاطبة النخبة النيابية 

حر�سنا  اأن  كما  الكربى.  ق�ساياه  حول  الأبي،  �سعبنا  خاللها  ومن  وال�سيا�سية، 

املتجدد على تبادل امل�سورة معكم يف اأحوال الأمة، ل يعادله اإل �سعورنا القوي، 

اإ�رضاك  نتوخى  جتعلنا  التي  احلكم،  مبنهجيتنا يف  واإلتزامنا  الأمانة،  بج�سامة 

الربملان يف بلوغ الهدف الأ�سمى لبناء مغرب دميقراطي موحد، منتج وت�سامني، 

متقدم ومنفتح.

ونود اأن نعرب عن اإعتزازنا باإجماع كل مكونات ال�سعب املغربي حول التوجهات 

الإ�سرتاتيجية، التي حددناها يف خطاب العر�س. كما ن�سيد باإ�ستعداد الأحزاب 

الأ�شا�شي  لالإنخراط فيها، وجتاوبها مع حر�شنا على نهو�شها بدورها  ال�شيا�شية 

التحدي  ورفع  العام  ال�ساأن  لتدبري  موؤهلة  نخبة  وتكوين  والتاأطري،  التوعية  يف 

امل�سريي للتنمية ال�ساملة، باملنهج احل�ساري للدميقراطيـة احلقة. لذلك اإرتاأينا 

اأن نركز خطابنا على تقوية دور الأحزاب، باإيجاد اإطار ت�رضيعي جديد وفعال 
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ي�ستمد فيه احلزب �رضعيته القانونية من م�رضوعيته الدميقراطية. وياأتي باإجابات 

جماعية متميزة عن ق�سايا جمتمعية عري�سة. ولي�س تلبية ملطامح �سخ�سية اأو 

فئوية �سيقة.

ال�سنة  واإقراره، خالل هذه  فيه  للتداول  الذي ندعوكم  القانون،  �ساأن هذا  من  اإن 

الوطني،  ال�سيا�سي  امل�سهد  وحت�سني  وجتديد،  عقلنة  على  ي�ساعد  اأن  الت�رضيعية، 

وحتفيز الأحزاب املتجان�سة على الإحتاد يف اأقطاب قوية. كما اأنه يعد جت�سيدا 

التعددية  اإ�رضار  عدم  يكفل  مبا  املوؤ�س�سي،  التحديث  توطيد  على  حلر�سنا 

القانون،  هذا  من  نتوخى  اإننا  بل  الفعالة.  ال�سيا�سية  بالقطبية  الع�سوائية،  احلزبية 

اإنتخابات2007، من التوفر على خارطة �سيا�سية  اأفق  اأن ي�ساهم يف متكيننا يف 

باأغلبية  احلكومية  امل�سوؤولية  اإناطة  الإقرتاع،  لنتائج  وفقا  لنا  تتيح  وا�سحة 

برملانية من�سجمة يف براجمها وقطبيتها، على اأن تقـوم الأقلية بدور املعار�سة 

الربملانية البناءة يف اإحرتام حلقوقها. 

تعاقدي  برنامج  يواكبه  مل  ما  غري كاف،  يظل  املوؤ�س�س  القانون  هذا  اأن  بيد 

للتاأهيل ال�سامل للم�سهد ال�سيا�سي والإعالمي. برنامج تكون الدولة �رضيكة لهياآته 

ولتمثيليتها  لإ�سعاعها  مراعاة  وذلك يف  العمل.  بو�سائل  اإياهم  وو�سائطه، مبدها 

اإحداثها  اإحرتام  اإنتخابي فعال ومالئم. ويف نطاق  امل�ستمدة من نظام  النيابية، 

وبراجمها، وطرق متويلها وت�سيريها واأنظمتها الداخلية للدميقراطية وال�سفافية. 

وكل ذلك يف ظل �سيادة القانون ومراقبة الق�ساء.

وكما اأكدنا على ذلك يف خطاب العر�س، فاإننا حري�سون على اأن يتمخ�س هذا 

القانون عن توافق اإيجابي ي�سمو به اإىل اأعلى الدرجات. وعن ت�ساور وا�سع وبناء، يج�سد 

غريتنا على هياآتنا ال�سيا�سية، ونبذنا للتحامل املجاين عليها، اأو التنكر الرخي�س 
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لها. فكل الأحزاب الوطنية قد �ساهمت، �سواء من موقع الأغلبية اأو املعار�سة، يف 

توطيد �رضح الدولة احلديثة للحق واملوؤ�س�سات يف نطاق امللكية الد�ستورية. اإن 

هذا امل�رضوع الذي نعتربه لبنة اأ�سا�سية لل�سري قدما بالإنتقال الدميقراطي اإىل 

الأمام يقت�سي تاأهيل العمل النيابي، بتجاوز الربملانية التمثيلية الكال�سيكية اإىل 

الربملانية الع�رضية. 

العقيمة.  ال�سيا�سوية  املزايدات  ترف�س  مواطنة،  برملانية  ممار�سة  برت�سيخ  وذلك 

برملانية ناجعة ت�سجع ال�رضاكة مع الفاعلني العموميني واخلوا�س. واإننا لندعوكم 

الدويل  الإ�سعاع  ومنفتحة، يف  فعالة  نيابية  ديبلوما�سية  خالل  من  الإ�سهام  اإىل 

فالربملانية اجلديدة هي ف�ساء ملمار�سة  العليا.  والدفاع عن م�ساحله  للمغرب، 

لل�سعبوية  ولي�ست جمال  »واملعقول«.  احلقيقة  ولغة  املمكن،  فن  باإعتبارها  ال�سيا�سة 

العمل  املغاربة مع  لتحقيق م�ساحلة  الوحيد  �سبيلنا  والدمياغوجية. وذلكم هو 

ال�سيا�سي النبيل.

و�ستظل الدميقراطية ال�سيا�سية �سورية وه�سة، اإذا مل تدعمها التعبئة وامل�ساركة 

اإن  بل  وم�ستدمية،  قوية  وثقافية  واإجتماعية  اإقت�سادية  تنمية  لتحقيق  املكثفة 

اأعداء الدميقراطية قد يوظفون ما توفره من حريات للق�ساء عليها، م�ستغلني بوؤ�س 

املحرومني وياأ�سهم.

ومن ثمة، كان تركيزنا على اأن يتواكب التحديث ال�سيا�سي، مبكا�سبه الهامة يف 

جمال تر�سيخ دولة احلق واملوؤ�س�سات، مع اإ�سالحات كربى يف جمال تفعيل الت�سامن 

الإجتماعي، وتوطيد التحديث الإقت�سادي. ويف هذا ال�سياق فاإننا نعترب اأن املناخ 

العام منا�سب اأكرث من اأي وقت م�سى، ق�سد اإعطاء الإقالع الإقت�سادي وتريته 

الق�سوى، لتحقيق منو اإقت�سادي قوي وقار، موفر لفر�س ال�سغل املنتج لل�سباب. واإننا 
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واثقني من  التاريخية،  الفر�سة  اإغتنام هذه  اإىل  الفاعلني  لندعو احلكومة وكل 

رهاناتها،  ولك�سب  للنجاح  ال�رضورية  واملوؤهالت  الرا�سخة،  العزمية  على  توفرنا 

م�ست�سعرين باأن الظرفية الوطنية والدولية، بالرغم من م�ساعبها وطوارئها ل ت�سمح 

لنا باإخالف موعدنا التاريخي مع هذا التحدي امل�سريي. 

كما نحث احلكومة على موا�سلة م�ساعفة اجلهود، لإزاحة كل العوائق اأمام 

حاجة البالد امللحة لتحفيز الإ�ستثمار املنتج، والتوظيف الأمثل لكل الإمكانات 

والطاقات املتاحة لنا، داخل وخارج البالد، والإقدام على اإتخاذ القرارات ال�سجاعة 

وال�سائبة، التي تتطلبها املع�سالت الإقت�سادية والإجتماعية الكربى للبالد. 

وبذلكم جت�سد توجهنا الرا�سخ نحو ال�سري بالإقالع الإقت�سادي دوما اإىل الأمام، 

�سمن روؤية وا�سحة وتقدم مو�سول اإىل الأعلى ل رجعة فيه.

كما يتعني على احلكومة اإتخاذ القرارات احلكيمة واجلريئة، التي تتطلبها 

وم�سوؤولة،  جريئة  حلول  اإبتكار  خالل  من  واملواطنني،  للوطن  العليا  امل�سلحة 

للمعادلت الوطنية ال�سعبة. معادلت التوفيق بني احلفاظ على التوازنات املالية 

والإجتماعية، وبني اإكراهات اأعباء الت�سيري الإ�ستهالكية، وم�ستلزمات متويل الإ�ستثمار 

املنتج. واأي�سا بني دينامية تو�سيع احلريات العامة والفردية، وبني متطلبات احلفاظ 

على النظام العام، تفاديا للفجوة بني التطور الدميقراطي والواقع الإجتماعي.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،الربملانيني،

املرحلة  م�ستوى  اإىل  والإرتفاع  الإلتزام،  بروح  يتحلوا  اأن  املواطنني،  اإن على كل 

احلالية. مرحلة من حقنا الإعتزاز بكوننا ن�سع فيها اأركانا عتيدة، لبناء مغرب 

اليوم والغد. ولكن من واجبنا اليقظة والتعبئة. واإ�ست�سعار اأن بلدنا يواجه حتديات 
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اإ�ستهداف دميقراطيته وهويته املتميزة من طرف الإرهاب والتطرف املحدق 

بالعامل كله. وحمـاولت النيل من وحدته الرتابية من لدن خ�سومها والأطماع 

اخلارجية، واإعاقة تقدمه من قبل �سعف الإنتاجية، والتناف�سية والتنمية الب�رضية.

ومهما كانت ج�سامة هذه التحديات، فاإن رفعها رهني بتعبئتنا ال�ساملة، وعملنا 

تاريخ  به  ي�سهد  ما  وهذا  تنموي.  دميقراطي  جمتمع  لبناء  و�سمودنا  الدوؤوب 

املغرب العريق. فقد ظل بف�سل الإلتحام الوثيق بني ال�سعب والعر�س، منارة للحرية 

للدفاع   
ً
معباأ الهيمنة،  واأطماع  واملوؤامرات،  الكيد  وقلعة ح�سينة يف وجه 

احل�ساري  باأ�سلوبه  مت�سبثا  �سيبقى  كما  ووحدته.  واأمنه  حريته  عن  امل�ستميت 

اإ�ستقرار ف�سائه  بالعهود، وح�سن اجلوار، واحلر�س على  والوفاء  والإنفتاح،  يف احلوار 

الإ�سرتاتيجي. و�سنوا�سل قيادة وتعبئة �سعبنا الويف على هذا النهج القومي. وكما 

�سحرية حلل كل  ع�سـا  ل منلك  فاإننا  للعر�س،  اأول خطاب  عن ذلك يف  اأعلنا 

املع�سالت. بيد اأنني اأوؤكد ل�سعبي الأبي، اأن لدينا ما هو اأقوى من ذلك األ وهو 

العزم الأكيد والتفاوؤل امللتزم بتوجه م�ستقبلي واعد، كفيل بجعل نور الأمل والعمل 

والإ�ستب�سار، يهزم ظالم الياأ�س والت�ساوؤم والتخاذل، �سالحنا الوحيد هو اإرادتنا الرا�سخة 

التي هي من اإرادة �سعبنا واثقني يف قدرتنا اجلماعية على رفع حتديات احلا�رض 

وامل�ستقبل باإلتحام واإقدام واإميان. 

»اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يوتكم خريا«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 احلديث ال�سحفي الذي اأدىل به �ساحب اجلاللة

 امللك حممد ال�ساد�س

ل�سحيفة »اإيل بايي�س« االإ�سبانية

الرباط، 16 يناير 2005

�سوؤال :

يرى البع�س اأن هذه املبادرة غري كافية، لأن ال�سهود ل ميكنهم الك�سف عن 

اأ�سماء جالديهم ؟

جواب:

بطبيعة احلال، اأنا ل�ست متفقا مع ذلك، ولهذا اأوؤكد باأن الأمر ل يتعلق، كما 

يزعم البع�س، مببادرة �ستوؤدي اإىل تق�سيم املغرب اإىل ق�سمني. فلي�س هناك ل ق�ساة 

ول اأ�سخا�س حماكمني. فل�سنا اأمام حمكمة. اإن الأمر بالن�سبة لنا، يقت�سي اأن نقراأ 

واإنطالقا من ذلك،  تاريخنا.  ال�سفحة من  باخلجل، هذه  اإح�سا�س  اأي عقد ول  دون 

ميكننا اأن من�سي قدما يف ظروف اأف�سل. هناك اأ�سخا�س ل عالقة لهم بالن�سال 

احلقيقي، ولكنهم جعلوا من حقوق الإن�سان جتارتهم املربحة، يحاولون اأن مينعوننا من 

العمل والتقدم والإ�ستجابة اإىل تطلعات املغاربة. واأعتقد اأن الوقت قد حان لكي 

نقول لهم: الآن، وقد اأخذ هذا امللف يزداد و�سوحا، ومل تعد لدينا اأية عقدة 

يف هذا املجال، علينا ال�سري قدما.
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�سوؤال :

بعد الإعتداءات التي اأرتكبت يف الدار البي�ساء يف ماي 2003، متت حماكمة 

اأن  غري  العدل.  وزارة  ح�سب  الإرهاب،  بتهم  باملغرب  �سخ�س   2000 من  اأكرث 

منظمات الدفاع عن حقوق الإن�شان اإعتربت اأن القمع مت ب�شكل مفرط. اأمل يكن 

الرد مبالغا فيه؟

جواب : 

الآن وبعد مرور الوقت على تلك الأحداث ينبغي اأن نفهم، وبعد الذي جرى، اأن 

التقييم كان مبالغا فيه �سيئا ما. واأفرت�س اأنه حتى يف اإ�سبانيا، كانت هناك، 

رمبا، ردود فعل متعاقبة )بعد اإعتداءات مدريد(. ولنعد اإىل املغرب، لي�س هناك 

�سك باأن جتاوزات قد وقعت. ولقد �سجلنا حوايل ع�رضين حالة يف هذا ال�ساأن. وقد 

�سجلت منظمات غري حكومية وكذا املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان )هيئة 

ر�سمية مكلفة مب�ساعدة اجلهاز التنفيذي( اأي�سا، هذه التجاوزات. وهذه احلالت 

هي الآن اأمام املحاكم. واأود اأن اأغتنم الفر�سة لأحيي عمل قوات الأمن وال�رضطة 

املغربية. اإنهم اأ�سخا�س ي�ستغلون يف ظروف �سعبة.

لي�ست لدينا الإمكانيات املتوفرة لدى اإ�سبانيا، وبالرغم من ذلك طلب منهم 

بعد الإعتداءات اأن يكونوا معبئني باإ�ستمرار. ويجب، باأي ثمن، األ تتكرر مثل تلك 

الأحداث املاأ�ساوية.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

طنجة، 30 يوليوز 2005

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

يكت�سي اإحتفالنا بعيد العر�س لهذه ال�سنة، طابعًا متميزًا، لتزامنه مع الذكرى 

الذكرى  اليوم يف  لك  من خطابي  اأجعل  اأن  اإرتاأيت  لذلك  لالإ�ستقالل.  اخلم�سني 

ال�ساد�سة لتقلدي اأمانة قيادتك وقفة جماعية، لإ�ستلهام روح الوطنية العالية، 

التي بف�سلها اإ�سرتجع املغرب �سيادته. ولرت�سيخ قيم املواطنة امل�سوؤولة، باإعتبارها 

الغاية والو�سيلة للنهو�س بالأورا�س الكربى للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية، 

التي تعاهدنا على اإجنازها، �سمن اإجماع �سامل حول ثوابت الأمة وخياراتها الكربى، 

م�ستمدين من الإلتحام الوثيق بني العر�س واملغاربة، الذي �سكل على الدوام م�سدر 

والتقدم.  والدميقراطية  الوحدة  مغرب  لت�سييد  عدة  تن�سب  ل  التي  قوتنا، 

بالإ�سالحات  رفعه  على  نعمل  فتئنا  ما  الذي  الأكرب،  التحدي  هو  وذلكم 

ين اأركانه،  العميقة املتوالية. وكما اأن لكل بناء ثابت ومر�سو�س دعائمه، واأن للِدّ

ولكل دولة قوية ركائزها القومية اخلا�سة، فاإن للمواطنة الكاملة التي نن�سدها 

الإ�سالم  املتمثلة يف  التاريخية،  والوطنية  الدينية  املغاربة، مرجعياتها  لكافة 

وامللكية والوحدة الرتابية والدميقراطية.
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اإمارة املوؤمنني �ساهرة  ال�سني املالكي، املعتدل واملنفتح، الذي ظلت  فالإ�سالم 

على حمايته، ونقاء عقيدته ال�سمحة، مع �سمان حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية، قد 

�سكل عرب الع�سور، البوتقة التي اإن�سهرت فيها كل مكونات الهوية الوطنية 

املوحدة الغنية بروافدها احل�سارية املتعددة. وبقدر مت�سكنا مبا مييز امللكية 

املغربية من م�رضوعية دينية ود�ستورية، وروح �سعبية، ووطنية تاريخية، فقد اإرتقينا 

بها اإىل ملكية مواطنة، من خالل ما حققناه من تطور دميقراطي وعمل تنموي 

وحترك ميداين. ملكية فاعلة جت�سد خ�سو�سيات الهوية املغربية يف جتاوب 

مع الإرادة ال�سعبية، واملقومات احلديثة للحكامة اجليدة، و�سمان الوحدة والثقة 

الوطنية الكربى، مبا  والإختيارات  الهيكلية  امل�ساريع  الالزمة لإجناز  والإ�ستقرار 

تقت�سيه من تعبئة واإ�ستمرارية مهما كان توايل اإنتداب املوؤ�س�سات الد�ستورية.

لُيعد جزءًا ل  الرتابية،  بوحدتك  اأبًا عن جد،  العزيز،  �سعبي  تعلقك،  اأن  كما 

يتجزاأ من وطنيتك العريقة، ومقوما اأ�سا�سيا للمواطنة الع�رضية الفاعلة. وهو ما 

جعل من ت�سبثك، على الدوام، مبغربية �سحرائك، ق�سية وجود ل م�ساألة حدود. 

اأبانت عنه  واإننا لن�سيد مبا اأبديته، يف الآونة الأخرية، من اإجماع وتعبئة، ومبا 

جاليتنا الوفية املقيمة باخلارج، من غرية وطنية �سادقة، وما حتلت به خمتلف 

ال�سلطات العمومية، املدنية والع�سكرية، الأمنية والدركية وامل�ساعدة من يقظة 

وحزم ورباطة جاأ�س واإلتزام ب�سيادة القانون يف مواجهة املوؤامرات الفا�سلة للم�س 

برموز �سيادتك واإ�ستفزاز �سعورك الوطني«. 

»كما ننوه بت�سديك، باإلتزام واإباء، ورف�سك القاطع للمتاجرة ال�سيا�سوية الإنتهازية، 

والإ�ستغالل الدينء لالأو�ساع املاأ�ساوية لالأ�رضى املغاربة، املعتقلني بالرتاب اجلزائري، 

يف خرق �سافر لأب�سط قواعد القانون الدويل الإن�ساين.
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ومن منطلق اإلتزامه ال�شادق مبواثيقه يف �شموليتها، فاإن املغرب لن يفرط يف اأي 

واحد من مواطنيه، ولن يكف عن مطالبة املجموعة الدولية، بتحمل م�سوؤوليتها 

كاملة يف هذا امللف، الذي لن يطوى، بكيفية حقيقية ومن�سفة اإل بالك�سف 

عن م�سري كل املفقودين، وجرب اأ�رضار امل�رضحني، ورفع احل�سار عن املرحلني، الذين 

ي�سكلون حالة �ساذة يف العامل.

فهم ل يعاملون كالجئني، �سواء مبنع املندوبية الأممية ال�سامية املخت�سة من الإ�رضاف 

اأو بعدم متكينهم من  والتاأكد من هويتهم،  اإح�سائهم  على خميماتهم، ومن 

حق اإختيار العودة اإىل وطنهم الأم املغرب، بكامل حريتهم. وبهذه املنا�سبة، 

نتوجه اإىل كافة رعايانا الأوفياء، املت�سبثني مبغربيتهم، والذين يعانون من احل�سار 

الظامل، امل�رضوب عليهم بتندوف، للعودة اإىل اأهلهم وذويهم. فالوطن الغفور 

الرحيم، الذي يفتح ذراعيه جلميع اأبنائه التائبني، العائدين اإىل ح�سنه احلليم، 

يوفر لهم كل �رشوط املواطنة الكاملة، والعي�س احلر الكرمي.

وتاأكيدا لت�سبث املغرب بال�رضعية الدولية، فاإننا جندد الإعراب عن اإ�ستعداده 

املفتعل  للنزاع  النهائي  التوافقي  ال�سيا�سي  احلل  لإيجاد  اجلاد  للتفاو�س  الدائم 

حول مغربية �سحرائه، والذي يحظى بدعم املنتظم الدويل مبا يخول اأقاليمنا 

اجلنوبية حكما ذاتيا يف ظل �سيادة اململكة ووحدتها الوطنية والرتابية.

اإ�سرتاتيجية  على  ليقوم  واملن�سف،  الواقعي  املوقف  بهذا  املغرب  مت�سك  واإن 

متعددة الأبعاد. فعالوة على جت�سيده للتوجه الدميقراطي لبالدنا، فاإنه ياأخذ 

ومتينة.  �سليمة  اأ�س�س  املغاربي، على  الإندماج  الإعتبار حر�سنا على حتقيق  بعني 

كما اأنه يراعي اأمن واإ�ستقرار ورخاء �سعوب حو�س املتو�سط، وكذا بلدان ال�ساحل 

الإفريقي ال�سقيقة وال�سديقة، وحت�سني هذه املنطقة احل�سا�سة من الوقوع يف متاهة 
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الإرهاب والبلقنة، التي لن ي�ستطيع اأحد اأن يكون مبناأى عن خماطرها الوخيمة، 

وفتنها الكامنة واملرتب�سة.

�سوؤونها، قررنا  اأقاليمنا اجلنوبية يف تدبري  اإ�رضاك خمتلف فعاليات  وعمال على 

اإعادة هيكلة املجل�س امللكي الإ�ست�ساري لل�سوؤون ال�سحراوية لتمكينه من متثيلية 

متوازنة وذات م�سداقية، جتعل منه قوة اإقرتاحية، وموؤ�س�سة فاعلة للنهو�س بهذه 

الأقاليم العزيزة علينا والدفاع عن مغربيتها.

واإميانا منا باأن الدميقراطية تعد من املقومات الأ�سا�سية، لقيام مواطنة حقيقية، فقد 

عملنا على تطوير موؤ�س�ساتها، وتفعيل اآلياتها. ومن ثم، اأقدمنا على متكني العائلة 

املغربية من مدونة متقدمة ورائدة لالأ�رضة باإعتبارها املنبت الأول للرتبية على 

املواطنة ال�ساحلة.

منهم  �سواء  املواطنني،  لكل  احلقيقية  الإن�سغالت  مع  الدائم  لتجاوبنا  وجت�سيدا 

املقيمون داخل اململكة اأو خارجها، ومع تطلعاتهم امل�رضوعة واملعقولة، فقد 

قررنا ب�سفتنا ملكا، اأمريا للموؤمنني، تخويل الطفل من اأم مغربية حق احل�سول على 

اجلن�سية املغربية.

وبذلكم، نوؤكد عزمنا الرا�سخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد مبا كر�سته 

الرجل  م�ساواة  مبداإ  على  فقط  لي�س  قائمة  واإلتزامات،  حقوق  من  الأ�رضة  مدونة 

العائلة،  متا�سك  واحلفاظ على  الطفل  بالأ�سا�س على �سمان حقوق  ولكن  واملراأة، 

و�سيانة هويتها الوطنية الأ�سيلة.
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وحر�سا من جاللتنا على التفعيل الدميقراطي وال�سمويل لهذا الإ�سالح النابع من 

للحكومة  توجيهاتنا  ن�سدر  فاإننا  العائلية،  الروابط  و�سيانة  والعدل،  الف�سيلة 

ق�سد الإ�رضاع باإ�ستكمال م�سطرة البت وامل�سادقة على طلبات احل�سول على 

باأن  اأي�شا  القانونية. كما نكلفها  ال�رشوط  اجلن�شية املغربية امل�شتوفية لكافة 

باجلن�سية  املتعلق  الت�رضيع  لتعديل  عقالنية  اإقرتاحات  ال�سامي  نظرنا  اإىل  ترفع 

ومالءمته مع مدونة الأ�رضة على �سوء حتقيق اأهدافها النبيلة املن�سودة من قبل 

كل مكونات الأمة، و�رضورة التن�سئة على املواطنة املغربية امل�سوؤولة.

لبناء  الأ�رضة  املدر�سة يف تكامل مع  به  تنه�س  الذي  احليوي  للدور  واإدراكا 

دعائمه،  تر�سيخ  على  نعمل  الذي  الفر�س،  وتكافوؤ  والإن�ساف  الت�سامن  جمتمع 

وكذا تاأهيل اأجيالنا ال�ساعدة ملمار�سة حقوقها، واأداء واجباتها، واإندماجها يف 

والعميقة  ال�ساملة  والإت�سال، فقد جعلنا يف �سدارة الإ�سالحات  عامل املعرفة 

التي نقودها، اإعتماد ميثاق وطني للرتبية والتكوين.

ويف �سياق حر�سنا املو�سول على التفعيل الأمثل له لتنمية مواردنا الب�رضية، التي 

و�سعنا  الذي  للتعليم،  الأعلى  املجل�س  تن�سيب  �سنتوىل  احلقيقية،  ثروتنا  هي 

ظهريه ال�رضيف لينه�س بدوره كموؤ�س�سة د�ستورية للت�ساور والإقرتاح البناء، والتوقع 

والتقييم املو�سوعي لهذا الور�س احليوي.

ومتثيل  بتاأطري  املكلفة  الهياآت  تقوية  على  عازمون  فاإننا  ذلك،  مع  ومبوازاة 

املواطنني. ويف طليعتها الأحزاب ال�سيا�سية الناه�سة بدورها الدميقراطي يف 

اإيجاد نخب قادرة على التدبري اجليد لل�ساأن العام. هدفنا الأ�سمى متكني بالدنا 
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اإبراز  �ساأنها  من  اإنتخابات حرة  من  موؤ�س�سات متثيلية ذات م�سداقية، منبثقة  من 

م�سهد �سيا�سي معقلن قائم على اأغلبية من�سجمة، متوافقة على برنامج حكومي 

امل�سالح  خدمة  ومتكاملني يف  متناف�سني  بناءة، كقطبني  ومعار�سة  م�سرتك 

العليا للوطن واملواطنني.

امل�ساهمة بدورها  والغرف املهنية  النقابية  وبنف�س احلر�س، ننتظر من املنظمات 

الفعال يف حتفيز املقاولت باإعتبارها �رضيكا يف جناحها واإ�ستمرارها. كما ن�سيد 

باجلهود ال�سخية، التي تبذلها فعاليات املجتمع املدين لإ�ساعة روح املواطنة، 

وت�شجيع الإقت�شاد الإجتماعي املوفر ل�رشوط العي�س الكرمي.

فاإن غريتنا  الإيجابية،  املواطنة  تر�سيخ  فاعال يف  �رضيكا  الإعالم  و�سائل  ولكون 

ال�سادقة على ح�سن قيامها بر�سالتها النبيلة يف تنوير الراأي العام، وتر�سيخ البناء 

قانونية  ب�سوابط  ملتزمة  اأن تكون  اإل حر�سنا على  يعادلها  الدميقراطي، ل 

واأخالقية ومهنية، جم�سدة للتوفيق بني احلرية وامل�سوؤولية، واإحرتام النظام العام، 

يف نطاق �سيادة القانون و�سلطة الق�ساء.

املجال  هذا  الفاعلني يف  وكل  احلكومة  اإحلاح  بكل  ندعو  ال�سياق،  هذا  ويف 

ال�سحافة  وتاأهيل  باإ�سالح  الكفيلة  اجلديدة،  املنظومة  باإخراج  الإ�رضاع  اإىل 

للنهو�س بدورها يف تر�سيخ املواطنة امل�سوؤولة، مثلما �ساهمت بالأم�س يف بلورة 

الروح الوطنية.

كما ننتظر، يف هذا ال�سدد من كل الفاعلني يف احلقل ال�سيا�سي والإعالمي، اأن 

تن�سب جهودهم على ت�سكيل قوة اإقرتاحية للتعبري املو�سوعي والنزيه عن 

الإن�سغالت احلقيقية للراأي العام، وتعميق وعيه وتعبئته حول ما يتطلبه ك�سب 
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موا�سم  اإختزالها يف  التي ليجوز  الأ�سا�سية. تلكم املعركة  معركة املغرب 

اإنتخابية، ول جعلها منطلقا حل�سابات �سيقة اأو وهمية.

اإنها بالأ�سا�س املعركة احلقيقية للنهو�س بالتنمية الب�رضية التي اإرتاأينا م�ساطرتك 

عمق ت�سورنا الإ�سرتاتيجي مل�ساراتها الثالثة.

ذلكم اأن اإعتزازنا مبا حققناه من تقدم يف امل�سار الأول لتحديث الدولة الوطنية، 

وتر�سيخ الت�سبث بهويتها املوحدة، وبرموز �سيادتها لينبغي اأن يحجب عنا كون 

ت�سييد دولة املوؤ�س�سات مير حتما عرب الإقرار بحرمة املوؤ�س�سات نف�سها، وباأن دولة 

احلق ل ت�ستقيم بغري �سيانة حق الدولة.

ويف هذا ال�سدد، فاإننا معتزون مبا حققناه جميعا على درب بلوغ املقا�سد 

العريق  املغرب  تاريخ  �سواء مع  الرائد،  م�سل�سلها  اأطلقنا  التي  للم�ساحلة  النبيلة 

موا�سلة  على  الرا�سخ  عزمنا  نوؤكد  التي  الأمازيغية،  للثقافة  الإعتبار  باإعادة 

النهو�س بها بو�سفها مكونا اأ�سيال للهوية املغربية املوحدة، اأو مع املعا�رض 

تدخر  مل  التي  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  هياأة  لإحداث  ال�سجاعة  باملبادرة  منه 

بعدا جغرافيا  امل�شاحلة  اإعطائنا  اإىل  بالإ�شافة  بها.  منوط  هو  فيما  جهدا 

وعمقا تنمويا بجعل املناطق املحرومة واملهم�سة يف �سدارة اإهتمامنا.

بيد اأن ما نريده لهذا امل�سل�سل املقدام من طابع �سمويل ومواطنة فاعلة، لن يكتمل 

اإل مب�ساحلة املغاربة مع املبادرة الذاتية والإقت�ساد والإنتاج. وهو اأمر متاح لنا 

بف�سل ما نتوفر عليه من ر�سيد وطني رائد يف اإختيار الليربالية واإقت�ساد ال�سوق، 

وكذا ما اأجنزته بالدنا من بنيات حتتية حيوية كبناء ال�سدود، وتعميم التزود 

باملاء ال�رضوب، وكهربة العامل القروي. بالإ�سافة اإىل الإ�ستثمار املوفق لعائدات 
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والإجتماعية،  الإقت�سادية  للتنمية  الثاين  احل�سن  �سندوق  خالل  من  اخلو�س�سة 

والتقدم الكبري يف جمال الأخذ بالتقنيات احلديثة لالإعالم والإت�سال ف�سال عن 

الإ�سعاع الدويل، وامل�سداقية امل�سهود بها للمغرب عامليا.

ومبوازاة مع جعل ال�سياحة قاطرة للتنمية، وقطبا لالإ�ستثمار، وج�رضا للتفاعل احل�ساري، 

فاإننا  اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل،  نتوفر فيها على  التي  ومنوذجا للقطاعات، 

عازمون على موا�سلة اإجناز الربامج ال�سخمة لل�سكن الالئق. 

ويف هذا الإجتاه نلح على اأن يندرج ذلك �سمن خمططات عمرانية جلعل كل 

القار  والدخل  ال�سغل  لفر�س  املدرة  الإقت�سادية  لالأن�سطة  مراكز  ومد�رض،  قرية 

والإرتباط بالأر�س. 

اإىل ف�ساءات  لالإرتقاء مبدننا  الوكالت احل�رضية  تفعيل دور  نوؤكد على  كما 

للعي�س الكرمي والتاآلف والت�ساكن الإن�ساين، بدل اأن تكون جمرد بنايات مرتاكمة، 

مفتقرة للروح احل�سارية.

ومبنظور �سمويل، فاإننا م�سممون على تعميق وعقلنة اجلهوية لإقامة مناطق مندجمة 

ومتجان�سة، جغرافيًا واإقت�ساديًا واإجتماعيًا وثقافيًا. وبنف�س العزم، �سنم�سي قدما يف 

الطرق  �سبكة  وتو�سيع  املتو�سط،  لطنجة-  الكربى  الهيكلية  امل�ساريع  حتقيق 

ال�سيارة، وحت�سني ظروف ومناخ الإ�ستثمار املنتج. عالوة على تر�سيخ ثقافة الت�سامن، 

وتعزيز دور املجتمع املدين.
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�سعبي العزيز،

الإ�سالحي  بامل�سل�سل  للنهو�س  الكبري  الإيجابي وطموحنا  ر�سيدنا  مهما يكن 

والأورا�س الواعدة املفتوحة فيه، فاإنه يتعني علينا اأن ن�سارح اأنف�سنا وبكل �سجاعة 

�ستبقى ناق�سة و�سورية، وه�سة وغري مكتملة،  باأن املواطنة احلقيقية،  وم�سوؤولية 

ثقافية،  بحمولة  وتدعيمها  واإجتماعي،  اإقت�سادي  توطيدها مب�سمون  يتم  ما مل 

وحت�سينها بروح اأخالقية.

الإ�سرتاتيجي  العمق  الب�رضية ذات  للتنمية  الوطنية  اأطلقنا املبادرة  ولذلكم، 

والبعد اجلهوي املندمج، والطابع الت�سامني ملحاربة العجز الإجتماعي والتفاوت 

املجايل.

العالية  الب�رضية  الكفاءات  من  بتمكينها  تفعيلها  �رضعنا يف  قد  واإذا كنا 

واملوارد املالية القارة والو�سائل الناجعة، فاإننا ننتظر من الطبقة ال�سيا�سية والقوى 

احلية لالأمة، التي ن�شيد باإلتفافها حولها، ما هو اأهم، األ وهو الإنخراط الفعلي يف 

جت�سيدها يف برامج ميدانية ملمو�سة.

اإقت�سادنا، وك�سب  بتاأهيل وحتديث  اإل  ال�ساملة  التنمية  يتاأتى حتقيق  لن  اأنه  بيد 

رهانات الإنخراط يف الإقت�شاد العاملي، والتبادل احلر لت�رشيع وترية النمو، وتقوية 

التناف�سية والإنتاجية، وخلق الرثوات بهدف اإيجاد ال�سغل.

املنتج  العمل  توفري فر�س  نعترب  اأننا  التاأكيد على  ال�سدد، جندد  ويف هذا 

بالدنا  اأحوج  ما  اإ�ستثمارا لطاقات  بالنظر لكونه  اإن�سغالنا  لل�سباب يف �سدارة 
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اإىل �سواعدها وعقولها. وبقدر ما نوجه احلكومة اإىل اأن توا�سل اإيالء ق�سية ت�سغيل 

ال�سباب، اأ�سبقية الأ�سبقيات، ندعو اجلميع، اإىل اإعتبار اأن معاجلة هذه املع�سلة، 

الوطنية  املناظرة  من  يجعلوا  اأن  منهم  منتظرين  ت�سافر جهودهم،  ت�ستوجب 

�سيقة  مواقف  يف  منغلقني  فرقاء  بني  ظرفيا  لقاء  جمرد  لي�س  للت�سغيل  املقبلة 

وجامدة ل تف�سي اإل اإىل الطريق امل�سدود. واإمنا ينبغي اأن ت�سكل قطيعة مع 

الأ�ساليب التقليدية التب�سيطية التي برهنت عن عدم جدواها.

وبعبارة اأو�سح، نريدها حتول عميقا بني �رضكاء متعاونني، يجمعهم الوعي بامل�سري 

امل�سرتك يف اإنفتاح على احلوار البناء والإجتهاد اخلالق واملبادرة الذاتية واجلماعية 

اإ�ستح�سار الإكراهات  الواعدة مع  الآفاق  واإ�ستك�ساف  الناجعة،  لإبتكار احللول 

املو�سوعية.

مبحدودية  التوعية  يقت�سي  امل�سوؤولة،  باملواطنة  الت�سبع  فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 

اإرتفاع  اإزاء ما يفر�سه  �سيما  الإمكانات املتوفرة وبتزايد احلاجيات امللحة، ول 

مادية  حتمالت  من  املتوقعة  غري  الطبيعية،  والكوارث  والآفات  النفط  فاتورة 

اإ�ستثنائية ومنهكة.

الكاملة:  م�سوؤولياته  يتحمل  اأن  اجلميع  يتعني على  فاإنه  التحديات،  ولرفع هذه 

والتقنني  ال�سبط  يف  الإ�سرتاتيجي  بدورها  تنه�س  اأن  يجب  التي  بالدولة  بدءا 

والتوقع والتحفيز وتر�سيد النفقات وحترير القطاع العام، واإعادة هيكلة قطاعات 

الفالحة وال�شناعة واخلدمات. ومرورا بالقطاع اخلا�س الذي يتعني عليه الإنخراط 

القوي يف اأورا�س التنمية. �سواء مبقاولته املواطنة، التي ن�سيد بجهودها، اأو بتلك 

التي تعاين �سعوبات مو�سوعية، والتي نوؤكد �رضورة دعمها ول�سيما ال�سغرى 

منها واملتو�سطة. واإنتهاء بو�سع حد لإقت�ساد الريع، �سواء على �سعيد املقاولة 

اأو القطاع البنكي.
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اأطلقناها،  التي  الإ�سالحات  كل  ويف  بل  امل�سارات،  هذه  يف  جناحنا  و�سيظل 

املواطنة  لتحقيق  الناجعة  الآلية  باإعتبارها  اجليدة،  باحلكامة  باأخذنا  رهينا 

املثلى. ويف هذا ال�سدد، يتعني على وجه اخل�سو�س، موا�سلة اإ�سالح الق�ساء 

بكل جدية وحزم، باإعتبار العدالة امل�ستقلة والنزيهة عامال اأ�سا�سيا لتوفري الثقة، 

و�سيادة القانون الالزمني لتحفيز الإ�ستثمار والتنمية.

كما يجب الإ�رضاع بتحديث الإدارة مبا يكفل فعاليتها حتى جتعل من خدمة 

ال�سالح العام، ومن القرب من املواطن �سغلها ال�ساغل. ومبوازاة ذلك، نوؤكد على 

وجوب تخليق احلياة العامة مبحاربة كل اأ�سكال الر�سوة ونهب ثروات البالد واملال 

العام.

واإننا لنعترب اأي اإ�ستغالل للنفوذ وال�سلطة اإجراما يف حق الوطن ل يقل �سناعة عن 

وال�سفافية  امل�سوؤولية  بروح  الإلتزام  على  نوؤكد  ال�ساأن،  هذا  ويف  بحرماته.  امل�س 

واملراقبة واملحا�سبة والتقومي يف ظل �سيادة القانون و�سلطة الق�ساء، مبا هو جدير 

به من اإ�ستقالل ونزاهة وفعالية.

وتلكم �شبيلنا لتحقيق املواطنة املغربية البناءة وتاأهيلها لالإنخراط يف منظومة 

القيم الكونية، ول�سيما يف عامل اأ�سبح قرية �سغرية متميزة بتعدد الفاعلني 

املوؤثرين يف توجهاته املت�سارعة واحلا�سمة.

اإنتهاجنا  الوازن يف معرتكه، فاإننا مطالبون بتعزيز  ولكي يكون لنا ح�سورنا 

واحلزبية،  الربملانية  املوازية  الديبلوما�سية  تفعيل  من خالل  هجومية.  لإ�سرتاتيجية 

والإقت�سادية والثقافية، والإعالمية واجلمعوية. وذلك يف نطاق خطة متكاملة 

حل�سن  الثالث  الدوائر  تو�سيع  من  عليه  اأقدمنا  ما  تر�سيخ  على  قائمة  ومتنا�سقة، 
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اجلوار، والت�سامن الفاعل، وال�رضاكة الإ�سرتاتيجية، وتعميق اإرتكازها على التعريف 

املو�سول بعدالة وقد�سية ق�سية وحدتنا الرتابية. ونهج الت�سوية ال�سلمية للمنازعات، 

نظام  لإقامة  ال�سمال  بلدان  مع  املثمر  والتفاعل  الإقليمي،  الإقت�سادي  والإندماج 

عاملي اأوفر اأمنًا، واأكرث توازنا واإن�سافا واأقوى اإلتزاما بال�رضعية الدولية، وبالقيم 

الكونية ال�سامية. ف�سال عن توطيد تعاون جنوب-جنوب، من خالل م�ساريع ملمو�سة، 

تلبي احلاجيات امللحة لل�سكان الأكرث خ�سا�سة وت�رضرا.

للتنمية  والفاعل  امليداين  دعمنا  مو�سول  نوؤكد  اإذ  فاإننا  ال�سدد،  هذا  ويف 

الب�رضية امل�ستدامة للبلدان الإفريقية، فاإننا ن�سيد على وجه اخل�سو�س، مبا اأبانت 

عنه الأطر الطبية لقواتنا امل�سلحة امللكية من تفان يف جت�سيد ت�سامننا الإن�ساين 

والأخوي النبيل مع �سعوبها ال�سقيقة.

الدولة  لرت�سيخ  ال�سيا�سي  امل�سار  من مكا�سب يف  معتزين مبا حققناه  واإذا كنا 

على  العمل  علينا  يتعني  فاإنه  القانون،  و�سلطة  بالدميقراطية  القوية  الع�رضية 

اأن ن�ساعف اجلهود يف امل�سار  القوي، يجب  وبنف�س احلر�س  وتر�سيخها.  حت�سينها 

الثاين املتعلق باإجناز الإ�سالح والأورا�س الهيكلية لالإرتقاء بها من مرحلة الإقالع 

التقدم  جودة  اإىل  الكمية  النتائج  تراكم  ومن  الق�سوى،  ال�رضعة  طور  اإىل 

النوعي لتلتحق بقاطرة القطاعات املتطورة. اأما امل�سار احليوي للتنمية الب�رضية 

واحلكامة اجليدة املوؤ�س�سية والإقت�سادية، فيقت�سي منا التعبئة القوية لك�سب 

رهاناته امل�سريية. وذلك بح�سن اإ�ستثمار ر�سيدنا الوطني الغني، يف الإلتحام بني 

املتميز،  الدميقراطي  توجهنا  املتمثلة يف  املتجددة  وال�سعب وطاقتنا  العر�س 

باإذن  و�سن�سري  ال�ساملة.  النه�سة  معركة  �سالح لك�سب  اأم�سى  معًا  باإعتبارهما 

العزيز،  �سعبي  اإليه،  والإ�سالح، لتحقيق ما تتطلع  التقدم  اهلل تعاىل على درب 
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من �سوؤدد واإزدهار، اإ�سوة باأ�سالفنا امليامني، ويف طليعتهم جدنا ووالدنا املنعمان، 

�ساحبا اجلاللة امللك حممد اخلام�س، حمرر املغرب، وامللك احل�سن الثاين، باين 

دولته احلديثة، خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكراهما، واثقني من وعد اهلل ال�سادق 

لكل العاملني املخل�سني: »اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يوتكم خريا«. �سدق 

اهلل العظيم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«. 
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل املوؤمتر 49 لالإحتاد الدويل للمحامني

فا�س، 31 غ�ست 2005

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة، ال�سيدات وال�سادة الأ�ساتذة الأجالء،

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإنه ملن دواعي اإعتزازنا، اأن يعقد الإحتاد الدويل للمحامني موؤمتره التا�سع والأربعني 

واأر�س  للح�سارات  لبلدنا كملتقى  اإختيارًا منه  املغربية،  اململكة  اأر�س  على 

عزمنا  يف  لثقته  وجت�سيدا  الإن�سان.  وحقوق  العدل  بقيم  والت�سبع  والت�سامح  للحوار 

الوطيد وعملنا الدوؤوب على امل�سي قدما يف بناء املجتمع الدميقراطي التنموي 

اإطار  القانون يف  و�سيادة  وال�سيا�سية،  الفكرية  التعددية  على  املبني  احلداثي 

دولة احلق واملوؤ�س�سات، التي نعترب ف�سل ال�سلط واإ�ستقالل الق�ساء و�سمان الدفاع عن 

احلقوق و�سيانتها باملحاماة امللتزمة من مقوماتها الرا�سخة.

الذي  الهام  مو�سوعه  ال�سامية  برعايتنا  يحظى  املوقر  جمعكم  يجعل  ومما 

وفقتم يف اإختياره، ول�سيما عندما ين�سب النقا�س وتبادل الأفكار على اأخالقيات 

فاملو�سوعات  ت�ساوؤلت.  من  وما تطرحه  املوحد  النبيلة يف مداها  مهنتكم 
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والق�سايا التي �سيعاجلها موؤمتركم، واإن كانت مهنية خال�سة يف بع�سها، فاإنها 

ذات طابع �سمويل، ت�ستوعب املتغريات املت�سارعة، التي يعرفها عاملنا وامل�ستجدات 

التي يفر�سها التقدم التكنولوجي واإت�ساع الفجوة الرقمية، وكذا اإنعكا�سات 

اأثر العوملة وحترير املبادلت على زيادة الهوة بني الدول النامية والدول املتقدمة. 

القوة  نف�سهما على قانون  وال�سالم يفر�سان  الأمان  القانون وخيار  ف�سال عن جعل قوة 

يطرح  ما  وذلكم  املقيت.  الإرهاب  امل�سحون مبخاطر  والتنافر  العنف  ومنطق 

تفاعلكم  عليه  �سيكون  مبا  اإن�سغال  لديكم  ت�سكل  حقيقية،  حتديات  عدة 

املهني معها والتكيف مع متغرياتها احلا�سمة.

اأية  احلثيثة  م�سريته  ويتجاوز يف  والإنفتاح،  نحوالنمطية  يتجه  عاملا  نعي�س  فنحن 

مبا  الكونية،  على  للخ�سو�سية  اإيثار  اأو  الذات  على  اإنغالق  اأو  اإقليمية  نزعة 

يعنيه ذلك من اأبعاد اإيجابية تتمثل يف املزيد من تقنني حقوق الأفراد وتو�سيعها 

وو�سع الآليات الكفيلة بحمايتها وتنميتها وحت�سينها من كل تداعيات �سلبية، 

مت�س حقوق الإن�سان يف هويته وحرمته، اأو يف حريته وملكيته اأو تعك�س اإنفالت 

التكنولوجيا املتطورة من امل�سوؤولية الأخالقية. وهو ما ي�ستوجب التفكري يف 

اإر�ساء دعائم عدالة فعالة تواكب هذا التطور وت�سون حقوق الأفراد واجلماعات 

وخا�سة يف الدول النامية. ول�سك يف اأن هذه العدالة متثل بالن�سبة لكم ف�ساءا 

من طابع  املحاماة  اأ�سبح ملهنة  ما  وبقدر  النبيلة.  بر�سالتكم  للقيام  جديدًا 

التكوين  املثلىواإعتماد  ال�سلوكية  القيم  توحيد  تواجه �رضورة  فاإنها  عاملي، 

امل�ستمر، والإ�ستجابة ملتطلبات مواكبة العامل الرقمي والتوفيق بني وجوب اإحرتام 

احلريات و�سيانة النظام العام، يف ظل �سيادة القانون و�سلطة الق�ساء. دون اأن نن�سى 

اأنها قبل كل �سيء مهنة اإن�سانية مثالية تقت�سي اإىل جانب الفقه القانوين، النزاهة 

يف العمل من اأجل م�ساعدة الق�ساء الذي يعترب املحامون جزءا من اأ�رضته الكبرية 

اإحقاق احلقوق ورفع املظامل على  اأ�سا�سيا له يف حتمل م�سوؤولية  املوقرة، و�رضيكا 
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القانون، ون�رض الثقة والإ�ستقرار الالزمني لتاأمني احلياة  اأ�س�س العدل والإن�ساف و�سيادة 

الإجتماعية، وحتفيز الإ�ستثمار والنهو�س بالتنمية الإقت�سادية.

ولنا اليقني يف اأنكم �ستكر�سون جهودكم ونقا�سكم يف �سبيل تر�سيخ تلكم 

املبادئ والقيم ال�سلوكية، التي ينبغي للمحامي اإحرتامها والإلتزام ب�سوابطها. 

فاملحامي ميار�س املهام املنوطة به يف نطاق تقاليد واأعراف مكت�سبة على مدى 

اأجيال، متقيدا يف �سلوكه املهني مببادئ الإ�ستقالل والتجرد والنزاهة، والكرامة 

اأن  ميكن  ل  املحاماة  اأ�رضة  اأن  كما  احلميدة.  الأخالق  تقت�سيه  وما  وال�رضف 

تنه�س مبهمتها، ول اأن ترفع التحديات التي تواجهها دميقراطية تنموية وطنية 

واإن�سانية  اإن�سافا  اأكرث  عاملي  نظام  لإقامة  دولية  �رضعية  �سلمية،  اأو  كانت 

ممار�سات  من  يرتاكم  ظل  وما  الرا�سخة،  الأخالقية  بالقيم  بالت�سبث  اإل  وت�سامنا 

الزمن. وكذا من  نورها على مدى  اإ�ساءات ل يخبو  اإجتهادية م�رضقة تعترب 

ملهنة  العاملية  الر�سالة  الإندماج يف  وحتقيق  اأي�سا،  املتنوعة  تبادل خرباتكم 

املحاماة مبا تتطلبه من قدرة على التكيف مع التطور الق�سائي، ورفع التحدي 

القانوين للعوملة ال�رض�سة وجعل املحاماة ال�رضيفة �رضيكة للعدالة النزيهة يف 

حتقيق احلكامة اجليدة.

ويف عامل يعرف اإهتزازًا للمرجعيات القانونية وال�سلوكية والروحية الفا�سلة، 

ن�سيد  فاإننا  والت�سييئية،  املادية  للنزوعات  ومدًا  الهوجاء  لالأ�سوليات  وت�ساعدًا 

برتكيز اأعمالكم على اإ�سدار الإعالن العاملي لأخالقيات املهنة. ونود التنويه 

الق�سائي، بل  اأ�رضة املحاماة لي�س فقط يف املجال  يف هذا ال�سدد مبا ج�سدته 

اأي�سًا يف كل ميادين الن�سال من اأجل كرامة الإن�سان واإحقاق احلق من اإلتزام باخللق 

الرفيع، داعني اإياكم لتكري�سه يف مدونة لل�سلوك. واإننا جلد معتزين بكون هذا 
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العريقة  فا�س  وبخا�سة مبدينة  املغرب،  الثاين  ببلدكم  اإقراره  �سريتبط  الإعالن 

التي اأن�سئت فيها جامعة القرويني، التي تعد اإحدى اأقدم اجلامعات يف العامل. 

فظلت منارًا لالإ�سعاع الثقايف واحل�ساري، الذي ي�ستمد ن�سغه من اأ�سالة املغرب 

اإنفتاحه على القيم الكونية. ف�سال عن ثقافته  وعقيدته الإ�سالمية ال�سمحة، ومن 

التي اإن�سهرت يف بوتقتها املوحدة روافد ثقافية متعددة : اأمازيغية، وعربية 

اإ�سالمية، واإفريقية ومتو�سطية، وعاملية معا�رضة، �رضقية وغربية، �سمالية وجنوبية، 

متفاعلة ومبدعة لن�سيج ح�ساري متميز بغنى مكوناته، واإن�سهارها �سمن هوية 

فريدة يف مزجها اخلالق بني الأ�سالة واملعا�رضة.

واإن من دواعي اإبتهاجنا مبلتقاكم تزامنه مع تفعيل ما نحر�س عليه من توجه حثيث 

القانوين، املنظم ملهنة املحاماة لتواكب امل�ستجدات  لإغناء وحتديث الإطار 

وترقى اإىل م�ستوى مواجهة التحديات، عاملني على اأن حتقق التكامل والإن�سجام 

مع التطور الذي تعرفه هذه املهنة عامليا على اأ�سا�س التوفيق بني اخل�سو�سية 

الوطنية والقيم الكونية. وهو الإطار الذي �سوف يوؤمن اإ�ستقاللية املحاماة ويرفع 

م�ستوى اأدائها. كما اأنه �سيدعم �سبل التوا�سل والتعاون والت�سارك، م�سيفا بذلك 

لبنة جديدة اإىل ما �سيدناه على درب الإ�سالحات الكربى التي نقودها بعزم 

وحزم للنهو�س ببلدنا، وجعله يف م�ستوى الدول املتقدمة.

فاململكة املغربية حري�سة على اأن تظل ر�سالة الدفاع حا�رضة مب�سداقيتها 

يف قلب املمار�سة املوؤ�س�سية، التي تنه�س بها ال�سلطة الق�سائية باإعتبارها ال�سامن 

الفعلي مل�ساواة املواطنني اأمام القانون و�سيادته واإ�ستقرار املجتمع والثقة يف املعامالت 

وحتفيز التنمية والإ�ستثمار. ومن ثم جعلنا يف مقدمة ركائز م�رضوعنا الدميقراطي 

هيئات  وجمعية  العدل  بوزارة  مهيبني  باإ�ستمرار،  وتاأهيله  الق�سائي  بالعمل  الإرتقاء 
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اإطار  ثابتة يف  وتعاون  �رضاكة  عالقات  بينها  فيما  تن�سج  اأن  باملغرب،  املحامني 

امل�سوؤولية والتعبئة من اأجل حتديث املنظومة القانونية وتاأهيل كل الفاعلني يف احلقل 

الق�سائي مع الإنفتاح على التجارب املثمرة والإ�ست�رضاف للغد الأف�سل.

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة، ال�سيدات وال�سادة الأ�ساتذة الأجالء، 

لقد بواأ املغرب على الدوام �سدارة �سيا�ساته الداخلية واخلارجية الإلتزام باحلق 

وامل�رضوعية واإنتهاج �سيا�سة فا�سلة تعتمد الأخالق والوفاء بالعهود، وكذا العمل 

الدوؤوب على حتقيق الإن�ساف وترجيح الت�سوية القانونية لف�س كل املنازعات. وقد 

جعلنا من هذه املبادئ الكونية ال�سامية عماد مذهبنا يف احلكامة اجليدة، 

اأقاليمنا ال�سحراوية  اأولإ�سرتجاع  �سواء لإ�ستكمال بناء واإعالء �رضح الدميقراطية 

اجلنوبية واإنهاء النزاع املفتعل حول مغربيتها، باحلل ال�سيا�سي املتوافق عليه يف نطاق 

ال�رضعية الدولية ومبا يكفل ل�سكانها حكما ذاتيا يف نطاق �سيادة اململكة 

ووحدتها الرتابية، اإقتناعًا منا بعدالة ق�سيتنا ويقينا منا باملنطق الع�رضي لعامل 

اإل بالدول الدميقراطية القوية، والتكتالت الإقت�سادية  اليوم الذي ل يعرتف 

العمالقة، والذي ل مكان فيه للكيانات الهجينة وال�سعيفة.

دميقراطية  منجزات  من  املغرب  حققه  ما  وتو�سيع  تر�سيخ  على  منا  وحر�سًا 

ومكت�سبات د�ستورية مبنية على تفعيل ما اإلتزم به من ت�سبث بحقوق الإن�سان كما 

هو متعارف عليها عامليا، فقد عملنا على الإنخراط يف الأوفاق الدولية ورفع 

اإعتمدناه من  ما  التي �سارت غري ذات مو�سوع مع  ب�ساأن بع�سها،  التحفظات 

ت�رضيعات متقدمة يف كل املجالت، م�ستكملني بذلك اإندماج بالدنا التام يف 

املنظومة احلقوقية العاملية. كما فتحنا اأورا�سا كربى، كر�ست ال�سمو باملنظومة 
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القانونية للمملكة مبا ي�سون احلريات ويو�سع جمالها، �سواء من خالل اإقرار مدونات 

جديدة ومتقدمة لالإنتخابات وال�سغل عالوة على م�رضوع قانون الأحزاب ال�سيا�سية 

للم�ساركة  اأ�سا�سية  كرافعة  كامال  بدورها  للنهو�س  تاأهيلها  اإىل  الهادف 

الدميقراطية، وتكوين النخب املوؤهلة للتدبري اجليد لل�ساأن العام. اأوعلى وجه 

مقومات  بذلك  معززًا  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  يف  النظر  باإعادة  اخل�سو�س، 

املحاكمة العادلة، اآخذًا بال�سمانات التي حتقق امل�ساواة. كما مت تعديل قانون 

ال�سحافة واحلريات العامة مبا يعطي حلرية التعبري مدلولها احلقيقي امللتزم.

وتاأكيدا منه ملناه�سة كل ممار�سة منبوذة، قد تعر�س الإن�سان اإىل التعذيب وتخد�س 

كرامته، فقد اأفرد املغرب مقت�سيات جزرية رادعة تنهل من الإتفاقيةالدولية 

واإ�سالح  لتحديث  ودميقراطي  �سمويل  توجه  �سمن  باملو�سوع،  ال�سلة  ذات 

قانون اجلزاءات يف اإطار �سيا�سة جنائية متقدمة. وقد كان منطلقنا يف هذه 

اإقدامنا منذ اإعتالئنا العر�س  الدينامية احلقوقية املتوالية واملتما�سكة احللقات، 

على املبادرة ال�سجاعة والفا�سلة لإحداث هياأة لالإن�ساف وامل�ساحلة والهادفة 

للطي احل�ساري والنهائي والعادل ملا�سي الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من 

لدن �سعب ل يتهرب من ما�سيه ول يظل �سجني �سلبياته عامال على حتويله اإىل 

م�سدر قوة ودينامية لبناء جمتمع دميقراطي وحداثي. وهذا ما اأكدنا عليه 

خالل تن�سيبنا لهياأة الإن�ساف وامل�ساحلة، التي اأ�سبحت اليوم بف�سل ما وفرناه 

لها من اأ�سباب التجرد والإ�ستقالل ، وو�سائل التحري واإجالء احلقيقة وجرب ال�رضر وبفعل 

اإلتزام ون�سالية مكوناتها يف طليعة الهيئات القليلة امل�سهود لها، لي�س فقط 

عربيا واإ�سالميا واإفريقيا، بل عامليا، ومن قبل املنظمات املخت�سة بالريادة ملا طبع 

عملها البناء من اإ�سهام فاعل يف جعل ما تنه�س به من مهام العدالة الإنتقالية 

ركيزة اأ�سا�سية لتح�سني الإنتقال الدميقراطي. 
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حتدونا يف ذلك عزمية قوية لرت�سيخ حقوق وواجبات الإن�سان، ثقافة وممار�سة، والرتبية 

عليها يف تالزم بني دمقرطة الدولة واملجتمع. ويف هذا ال�سياق، دعمنا اإ�ستقالل 

املواطنة  وتر�سيخ  احلريات  بحماية  نهو�سه  الإن�سان يف  حلقوق  الإ�ست�ساري  املجل�س 

املواطن  بني  و�سيطة  موؤ�س�سة  باإعتباره  للمظامل  ديوانا  اأحدثنا  كما  امل�سوؤولة. 

والإدارة لإحقاق احلقوق ورفع احليف يف اإطار الإن�ساف. ومبوازاة مع ذلك، عملنا 

على جت�سيد ما نتقا�سمه مع دول العامل املتقدمة من مبادئ تخليق احلياة العامة 

وحماربة الإرت�ساء واإ�ستغالل النفوذ بكل اأنواعه وذلك بالتوقيع على الإتفاقيةالدولية 

الربملانية  واملراقبة  املحا�سبة  وبتفعيل  م�سامينها،  ببلورة  والقيام  الف�ساد  ملحاربة 

والق�سائية والإدارية، يف ظل �سيادة القانون.

احلثيثة  م�سريته  النظري  منقطعي  واإلتحام  توافق  يف  يوا�سل  املغرب  اأن  كما 

والر�سينة يف اجتاه حتقيق امل�ساواة، بني الرجال والن�ساء يف احلقوق والواجبات و�سمان 

�رضي من خالل مدونة جديدة ورائدة لالأ�رضة، جمعت بتوفيق 
ُ
التوازن والإ�ستقرار الأ

واإن�ساف  الع�رض  الإنفتاح على  الوطنية وبني  الأ�سالة  من اهلل بني احلفاظ على 

والرجل يف هذا  املراأة  بني  امل�ساواة  وتعميقا ملدلول  الطفل.  ورعاية حقوق  املراأة 

اأجنبي من اجلن�سية املغربية،  اأب  املراأة املغربية من  اأبناء  قررنا متكني  الإجتاه، 

جت�سيدًا ل�سيانة متا�سك العائلة املغربية وتر�سيخا لوعي اأبنائها باملواطنة امل�سوؤولة. 

ولكي يحقق املغرب، ما نن�سده من ت�رضيع وترية التقدم والتطور، اأخذنا باملنهج 

الهامة يف جمال  املكا�سب  توطيد  يتوخى  الذي  الب�رضية،  للتنمية  ال�سمويل 

والإجتماعية  الإقت�سادية  باحلقوق  اأهمية ق�سوى للنهو�س  باإيالء  الأ�سا�سية  احلقوق 

والثقافية.
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ولهذه الغاية، اأقدمنا على اإطالق »املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية«. هدفنا 

وغايتها  وو�سيلتها  وحمورها  التنمية،  عملية  �سلب  يف  الإن�سان  جعل  الأ�سمى 

والت�سامن  للتنمية  رديفا  الدميقراطية  ت�سكل فيه  �سمن منظور حمرر للطاقات 

الإ�ستثمار  الفر�س الكفيل بتمكني كل مغربية ومغربي من  الإجتماعي، وتكافوؤ 

الأمثل ملوؤهالتهما، يف اإطار م�ساركتهما الفاعلة يف احلياة العامة، ومبا يوفر لهما 

اأ�سباب العي�س احلر الكرمي، الذي يعد الغاية املثلى ملا نن�سده لهما من املواطنة 

الأورا�س املتعددة لي�سب بكل  اإجنازه يف هذه  واإن ما مت  امل�سوؤولة والكاملة. 

روافده يف اجتاه حتقيق تطلعات �سعبنا الأبي و�سبابه الطموح وجت�سيد اإرادتنا يف 

الرقي بامللكية الد�ستورية املغربية اإىل ملكية مواطنة ملكية دميقراطية 

التليد،  اأن جتعل من املغرب بلدًا جديرًا مبا�سيه  فاعلة، ل تدخر جهدًا يف 

فاعال يف ف�سائه اجلهوي والإقليمي، متعاونا مع املنتظم الدويل يف حتقيق ال�سلم 

والت�سامح والت�سامن بني ال�سعوب.

واإننا اإذ نرحب بكل امل�ساركني يف هذا امللتقى الهام، منوهني باملبادئ ال�سامية 

لتحقيقها،  ي�سعى  التي  النبيلة،  وباملقا�سد  املوقر،  اإحتادكم  عليها  يقوم  التي 

لواثقون باأن موؤهالتكم القانونية واملهنية العالية وخ�سالكم الأخالقية الفا�سلة، 

�ستمكنكم من تتويج اأعمالكم بالنجاح املحقق على املعهود يف اإحتادكم 

واجلبهات  املحافل  �سائر  يف  وح�سور  ن�سالية،  وروح  وم�سوؤولية  اإلتزام  من  العتيد 

الوطنية والدولية، ون�رضة احلق والإن�ساف وال�رضعية �سواء يف املعامالت الفردية 

واجلماعية اأويف جمال العالقات الدولية.



318

وفقكم اهلل ملا فيه املزيد من دعم قيم العدل بالو�سيلة احل�سارية والدميقراطية 

للقانون والدفع بالتي هي اأح�سن، وتعزيز اإ�ستقالل الق�ساء وموؤازرته على حتقيق الإن�ساف 

والدفاع عن الق�سايا العادلة، وجعل منكم فرادى وجماعات على الدوام طالئع 

دميقراطية للمجتمع املدين، وللقوى احلية لكل اأمة وللب�رضية جمعاء يف العمل 

الدوؤوب وامللمو�س على �سمان كرامة الإن�سان ، واأمنه على حريته وحقوقه وحرمته 

الإخاء  ظل  ويف  العامل،  ربوع  كل  والقومية يف  والوطنية  والعائلية  ال�سخ�سية 

وامل�ساواة والوئام والت�سامن وال�سلم بني كل الأنام.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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احلديث ال�سحفي الذي خ�س به �ساحب اجلاللة امللك 

 حممد ال�ساد�س

�سحيفة »نيهو ن كيزايي �سيمبون« اليابانية

طوكيو، 25 نونرب 2005

�سوؤال : 

كما اأ�رضمت اإىل ذلك، يا�ساحب اجلاللة، فاإن املغرب قام باإ�سالحات وا�سعة يف 

املجالت ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية. كيف تنظرون جاللتكم ، ونحن 

يف نهاية �سنة 2005 للنتائج املحققة وما الذي ميكن اأن يتم اإجنازه يف امل�ستقبل ؟ 

جواب : 

اأنتم تعلمون اأنه عندما اإعتليت العر�س كانت كل الق�سايا متثل اأولوية بالن�سبة يل، 

فوالدي جاللة امللك احل�سن الثاين تغمده اهلل برحمته، فتح جزءا كبريا من اأورا�س 

املغرب امل�ستقل والع�رضي. وعندما اأرى العمل اجلبار الذي قام به، اأ�سعر، كباقي 

املغاربة بكثري من الإعجاب والفخر جتاهه.

فاأنا اأعمل لي�س فقط على تعزيز ما حتقق يف امللفات التي فتحها والدي كامللف 

الإن�ساف  هيئة  اإحداث  خالل  من  وخ�سو�سا   ، الإن�سان  حقوق  باإحرتام  املتعلق 

وامل�ساحلة لطي �سفحة الإنتهاكات التي ارتكبت يف املا�سي، بل اأي�سا من 
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الأخرية: حمو  ال�سنوات  اإطالقها يف  التي مت  اجلديدة  لالأورا�س  �رضيع  اإجناز  اأجل 

الق�ساء  واإ�سالح  املر�س  على  الإجباري  والتاأمني  الديني  احلقل  واإ�سالح  الأمية 

ومتدر�س الفتيات واإحداث املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية، ف�سال عن امل�ساريع 

البنيوية الكربى كميناء طنجة املتو�شط اأوم�رشوع اأبي رقراق بالرباط اأواملناطق 

ال�سياحية الكربى التي �ستخلق مئات الآلف من منا�سب ال�سغل.

وهناك، اأي�سا، اإ�سالح مدونة الأ�رضة، وهو اإ�سالح له مكانة خا�سة عندي، لأنه 

جعل من املغربيات اليوم مواطنات مبعنى الكلمة، وقد اإ�ستقبلته كل مكونات 

للمراأة،  اإن�سافا  الإ�سالح كان  بهذا  القيام  اإن  اإيجابي.  ب�سكل  املغربي  املجتمع 

واأعرتف اأنه �سكل م�سدر اإرتياح كبري بالن�سبة يل.

ويف الآونة الأخرية اأطلقنا »املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية« وهو برنامج وا�سع 

يهدف اإىل اإعطاء دفعة قوية للتنمية ال�سو�سيو اإقت�سادية من خالل حتفيز الإندماج 

يف الن�سيج املنتج بالن�سبة لل�رضائح الأكرث تهمي�سا من ال�ساكنة. اإنه حل واقعي 

وملمو�س لإ�سكالية تقع يف �سلب الإن�سغالت الدولية. ومن هذا املنطلق ، فاإن 

الإهتمام الذي اأبداه �رضكاوؤنا الأجانب مهم جدا خ�سو�سا واأن النموذج الذي 

اإ�سالح طموح  اإنه  و�سائلنا.  الإعتبار خ�سو�سياتنا وحجم  ياأخذ بعني  اإعتمدناه 

وبطبيعة احلال �ساأقدمه ملحاوري من اجلانب الياباين. ويف احلقيقة فاإنهم كانوا 

دائما حا�رضين اإىل جانب اململكة ملواكبتها يف تنميتها واأنا اأ�سكرهم على 

ذلك. 

اأنه  اأعتقد  لكنني  اإجنازها،  يتعني  اأخرى  اأ�سياء كثرية  هناك  احلال  بطبيعة 

بف�سل قناعاتنا وتعبئة حكومتنا، وكل هيئات املجتمع املدين الن�سيطة يف كل 

املجالت، فاإن من حق املغاربة اأن يكونوا متفائلني وذلك بالرغم من ال�سعوبات.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة للم�ساركني يف اأ�سغال ملتقى »تكامالت االإ�ستثمار«

ال�سخريات، فاحت دجنرب2005

»احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

يطيب لنا اأن نتوجه بر�سالتنا هاته اإىل الندوة الدولية الثالثة لالإ�ستثمار، مرحبني 

بكل امل�ساركني يف اأعمالها متمنني لهم مقاما طيبا باملغرب.

وبهذه املنا�سبة، نود اأن نتوجه بتحياتنا اخلا�سة ل�سيف ال�رضف لهاته الدورة، 

دولة الإمارات العربية املتحدة، اإحتفاء مبا يجمع بلدينا من اأخوة وتعاون يج�سدان 

ما نتقا�سمه معا من مبادئ  وروؤى واأهداف توجه عملنا امل�سرتك على ال�سعيدين 

اجلهوي والدويل.

ومن ح�سن ال�سدف اأن الدورة احلالية لندوة الإ�ستثمار تنعقد هذه ال�سنة يف اأجواء 

تخليد اململكة املغربية للذكرى اخلم�سينية لإ�ستقاللها، والتي نعتربها اأكرث 

من ذكرى اإحتفالية، اإذ هي حلظة قوية لر�سد املنجزات واإ�ست�رضاف امل�ستقبل.

وبالفعل، فاملغرب اإنتهج منذ اإ�ستقالله، خيارا اإ�سرتاتيجيا قوامه احلرية والتعددية 

من هيمنة  الثالث  العامل  يعرفه  ما كان  برغم  الإقت�سادي  والإنفتاح  ال�سيا�سية 
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لبع�س الإيديولوجيات. وهكذا اأقرت بالدنا منذ البداية حق امللكية وحرية 

املقاولة �سمن جملة من احلقوق الأ�سا�سية، التي ي�سمنها الد�ستور والقانون مركزة 

وجللب  لنموه داخليا  ال�رضورية  الأ�س�س  لتوفري  الإ�ستثمار  ت�سجيع  جهودها على 

الإ�ستثمارات الأجنبية.

وتر�سيخا لهذا الإختيار، عملنا على رفع كل العوائق التي تقف يف وجه الإرتقاء 

بالإ�ستثمار، حيث قمنا باإ�سالح مدونة ال�سغل، واأولينا عناية فائقة للحوار الإجتماعي، 

ولإ�ساعة مناخ اإجتماعي �سليم وتناف�سي. وف�سال عن ذلك فقد اأحدثنا املراكز 

اجلهوية لالإ�ستثمار، مع حث حكومتنا على متابعة العمل الهادف اإىل تب�سيط 

احلكامة  وحت�سني   ، الأعمال  جمال  ناجعة يف  عدالة  و�سمان  الإدارية  امل�ساطر 

واأنظمة التدبري.

بيد اأن اإقتناعنا ظل يكمن يف اإعتبار الإ�ستثمار هو قبل كل �سيء، و�سيلة يتعني اأن 

جتد غايتها يف العدالة الإجتماعية والتقدم، ويف التحرر والعي�س الكرمي، يف 

وتطلعات  واإحرتام حقوق  الطبيعي  الو�سط  وحماية  الإجتماعي  التما�سك  اإطار 

اأجيال امل�ستقبل.

ومن هذا املنطلق ، فاإننا نعترب اأن التنمية الب�رضية واملحافظة على البيئة ينبغي 

ولإ�سرتاتيجياتنا يف  الإقت�سادية  ول�سيا�ساتنا  لالإ�ستثمارات  اأ�سا�سية  معايري  ت�سكل  اأن 

جمال النمو.

اأورا�س التنمية  و�سمن هذا املنظور، اإخرتنا الإنكباب، ب�سورة حازمة على فتح 

الإجتماعية وحماربة الفقر والتهمي�س يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية، 

التي اأطلقناها جاعلني منها ور�سا حلكمنا.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإننا جلد �سعداء باأن ن�سبغ رعايتنا ال�سامية على هذه الندوة الدولية الهامة، لأن 

مو�سوعها وهو »الإ�ستثمار امل�سوؤول اإجتماعيا« ي�سكل نقطة تقاطع مع اإقتناعنا بكون 

البحث عن النمو الإقت�سادي وجلب الإ�ستثمارات يجب اأن يكونا اأي�سا حمكومني 

مببادئ ومعايري ذات اأبعاد نوعية اإدراكا منا اأن حتقيق هاته الأهداف ل ميكن 

اأن يختزل يف اإعتماد موؤ�رضات كمية فح�سب، بل ينبغي تقديره يف �سوء مراعاة 

وحماية  الإن�سان  وحقوق  الإجتماعي  والت�رضيع  القانون  اإحرتام  قبيل  من  اأ�سا�سية  قيم 

ال�سوق  قواعد  الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  احلكامة  و�سفافية  وم�سداقية  الطبيعة 

وحقوق امل�ستهلك.

ويف نف�س ال�سياق يتعني تقييم اإجناز تلكم الأهداف مبدى اإلتزام كل فاعل اإقت�سادي 

بالتنمية الإجتماعية للمجموعات التي ميار�س ن�ساطه يف اإطارها.

واإنطالقا من هذه الإعتبارات، فاإن امل�سوؤولية الإجتماعية لميكن اأن تختزل يف نوع 

بعيدة  املردودية  ل�سمان  اأ�سا�سيا  �رضطا  متثل  لكونها  اخلريي،  والعمل  التاآزر  من 

املدى والقبول الإجتماعي واإ�ستمرارية الإ�ستثمارات والنمو الإقت�سادي.

لالإ�ستثمارات  وا�سعة  تبلور حركة  الإهتمام  ببالغ  نتابع  فاإننا  ال�سدد،  ويف هذا 

معايري  اإعتماد  وبني  للربح  امل�رضوعة  الأهداف  بني  تزاوج  املالية  والتوظيفات 

الب�رضية  والتنمية  الإجتماعية  بامل�سوؤولية  تتعلق  عنها،  م�رضوعية  تقل  ل  كونية 

وامل�ستدامة.
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واإن املغرب بف�سل مالديه من اإطار ت�رضيعي واإختيارات �سيا�سية واإجتماعية، ليطمح 

اإىل اأن يكون �رضيكا للم�ستثمرين امل�سوؤولني اإجتماعيا، واأن ميثل وجهة جاذبة تعتمد 

املعايري الإجتماعية والبيئية وم�ستلزمات احلكامة الأكرث تقدما.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن امل�سوؤولية الإجتماعية للم�ستثمرين ل تنف�سل عن امل�سوؤولية الإجتماعية للمقاولت، 

لأنها �رضطها وو�سيلة جت�سيدها. ويف هذا ال�سدد فاإننا ننوه باملقاولت املغربية 

التي اإنخرطت تلقائيا يف هذا التوجه الإيجابي.

واإرتباطا بذلك فاإن مو�سوع ندوتكم هاته، ملن �ساأنه اأن ي�سائل الفاعلني العموميني 

الذين يتعني عليهم اأن يعطوا املثال ، واأن يوفروا اآليات التحفيز واملواكبة لالإ�ستثمارات 

واملقاولت امل�سوؤولة اإجتماعيا. كما اأن من �ساأنه اأن ي�سائل اأي�سا العمل اليقظ واحليوي 

للمجتمع املدين يف هذا امل�سمار.

للم�ستثمرين  امل�سوؤولية اخلا�سة  اإىل  الإهتمام  لتوجيه  املنا�سبة  لننتهز هاته  واإننا 

املوؤ�س�ساتيني، ول�سيما منهم اأولئك الذين ي�سطلعون بتدبري اأنظمة التقاعد، حيث 

يتعني عليهم اليوم الإحتكام يف توظيفاتهم املالية اإىل �سوابط مو�سوعية 

من  املطرد  الرفع  اإىل  وتهدف  والبيئية،  الإجتماعية  املعايري  باإحرتام  تتعلق 

م�ستوى عي�س ال�ساكنة و�سمان حياة اأف�سل لالأجيال القادمة.

ال�سيدات  ح�رضات  ندعولكم  املغرب،  يف  بكم  الرتحيب  جندد  واإذ 

وال�سادة،بالتوفيق والنجاح يف اأ�سغالكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل امل�ساركني يف الدورة الرابعة مللتقى 

تكامالت االإ�ستثمار

ال�سخريات، 07 دجنرب 2006

»احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، يطيب يل اأن اأتوجه بهذه الر�سالة 

اإىل امل�ساركني يف الدورة الرابعة مللتقى تكامالت الإ�ستثمار، مرحبا بهم يف 

بالدنا ومهنئا اإياهم على اإختيارهم مو�سوع »الرتبية والتكوين وال�سغل : حتديات 

الإ�ستثمار« حمورا لهذا امللتقى.

كما اأتوجه بتحية خا�سة اإىل �سيف ال�رضف لهذه الدورة، جمهورية الهند، 

منوها باأوا�رض ال�سداقة التي جتمع بلدينا.

واإن مقاربتكم ملو�سوع هذه الدورة املتمثل يف حتديات الإ�ستثمار من زاوية الرتبية 

والتكوين وال�سغل، لهو من بني الق�سايا الكربى التي ت�سرتعي الإنتباه يف الوقت 

�سانحة  فر�سة  وي�سكل  امل�ستقبلية  الرهانات  اأحد  ميثل  عن كونه  ف�سال  الراهن. 

لفتح نقا�س من �ساأنه حت�سي�س اجلميع مبا ينطوي عليه الإ�ستثمار يف بالدنا من اإن�سغالت 

وطموحات وجناحات، ول�سيما بالنظر اإىل م�ساهمة هذه التظاهرة الهامة من 

خالل املوا�سيع املطروحة للنقا�س على مر دوراتها، واإىل م�ستوى الفاعلني واخلرباء 

امل�ساركني فيها.
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واإذا كانت قيمة العن�رض الب�رضي حتدد اليوم مدى جاذبية البلد لإ�ستقطاب 

بل  هامة،  اإنعكا�سات  املقابل،  له يف  فاإن  وطبيعتها،  عليه  الواردة  الإ�ستثمارات 

وحا�سمة، على منظومة الرتبية والتكوين فيه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

تتموقع ق�سية الرتبية والتكوين يف �سلب م�رضوعنا املجتمعي ويف �سميم ما 

يحدونا من طموح جلعل املغرب بلدا ينعم بالرخاء الإقت�سادي ويتحلى بخ�سال 

التاآزر والت�سامن الإجتماعي. ومن هذا املنطلق، جعلنا منذ اإعتالئنا عر�س اأ�سالفنا، 

هذه امل�ساألة يف �سدارة الأولويات الوطنية، بعد ق�سية وحدتنا الرتابية. حيث 

الإجناز،  الآن قيد  التي هي  الرتبوية،  ور�س �سخم لإ�سالح منظومتنا  باإطالق  قمنا 

وذلك على الرغم مما يواجه هذه العملية من تعقيدات و�سعوبات.

واإن اإنخراطنا يف م�سل�سل اإ�سالح وحتديث منظومة الرتبية والتكوين ل يعادله، 

اإقت�ساد  القوي يف  باإندماجه  اإل  يتاأتى  لن  املغرب  م�ستقبل  بناء  باأن  اإقتناعنا  اإل 

الإقت�ساد  من  جنعل  اأن  هو  يحدونا  الذي  الطموح  فاإن  لذا،  املعرفة.  وجمتمع 

قائما  العاملية،  الإقت�سادية  املنظومة  اإقت�سادا �ساعدا، مندجما يف  املغربي 

اإجتذاب  وقادرا على  العوملة  تتيحها  التي  للفر�س  املعرفة، مهتبال  اأ�س�س  على 

الأن�سطة املعروفة بقيمتها امل�سافة العالية. فذلكم اإذا هو املق�سد الذي نروم 

بلوغه من خالل توحيد الطاقات الوطنية وامل�ساريع التي يحملها اإلينا اأ�سدقاوؤنا 

و�رضكاوؤنا الأجانب.

واإعتبارا منا لكون الرتبية والتكوين وال�سغل من الق�سايا الوطنية التي تهم اجلميع، 

ول تقت�رض على الدولة اأوالقطاع اخلا�س. اأ�رضفنا موؤخرا على تن�سيب املجل�س 

الأعلى للتعليم جاعلني من هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية التي ت�سم يف ع�سويتها 
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اآلية دميقراطية خللق  �سوؤون الرتبية،  الفاعلني واملتدخلني يف  ممثلني عن كافة 

اإىل  بناءة،  اإقرتاحات  تقدمي  اأجل  من  وتعددي  حر  نقا�س  لإحت�سان  يت�سع  ف�ساء 

جانب القيام بتقييم يقظ ملنظومتنا الرتبوية.

ال�سباب يف  اإندماج  اإمكانية  والرفع من  الرثوات،  لنا خلق املزيد من  يتاأتى  ولن 

احلياة العملية ومن فر�س الت�سغيل وحماربة البطالة، اإل من خالل املالءمة باإ�ستمرار بني 

تفعيل املنظومة الرتبوية وبني نظم الإنتاج.

ذلكم هو الدافع الذي ننطلق منه يف اإطار العمل الذي نقوم به بخطى حثيثة 

باإعتبارها  الأ�سا�سية  الرتبية  بالتحديد �سمان جودة  وهي  م�ستويات،  ثالثة  على 

الب�رضية  التنمية  م�ستوى  من  بالرفع  اإلتزامنا  يقوم عليها  التي  الأولويات،  اإحدى 

واملتجدد  امل�ستمر  التكوين  ثم  والت�سامن،  واملواطنة  الدميقراطية  قيم  وتر�سيخ 

على مدى احلياة، فالتعليم العايل والبحث والإبداع هي املجالت الثالثة التي 

ل منا�س منها لتحقيق الإندماج يف اإقت�ساد املعرفة املعومل.

لذا، فاإننا نويل اأهمية ق�سوى لالإ�ستثمار يف جمال العن�رض الب�رضي، وكذا يف 

واإزدهارها يعود يف  رفاه الأمم  باأن  اإقتناعنا  اإنطالقا من  جمال الرتبية والتكوين، 

جانب كبري منه اإىل ما تتوفر عليه من موؤهالت فكرية وقدرة على التحكم 

يف مقومات العامل الإفرتا�سي غري املادي، واإمتالك نا�سية املعارف. فتلكم 

بالتحديد هي املجالت التي تتيح اأكرب قدر من الفر�س على الرغم مما تت�سبب 

فيه باملوازاة من بروز اأ�سكال جديدة لالإق�ساء وتكري�س للتباعد بني الدول واملناطق 

عرب العامل.

لذا فاإننا بقدر ما نعمل على جعل منظومتنا التعليمية قادرة على رفع حتديات 

الرتبوية، وكذا الكفايات  الإ�ستثمار، وذلك من خالل �سمان جودة م�سامينها 
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والقيم التي تروم تلقينها للمتعلمني كالإنفتاح وروح املبادرة، فاإننا نتطلع يف 

اإ�ستثمارية،  والتكوين قطاعا ذا جاذبية  الرتبية  اإىل جعل قطاع  الوقت ذاته 

م�ساهما يف الأورا�س الرامية اإىل تاأهيل العن�رض الب�رضي يف اإطار من التنا�سق مع 

ال�سيا�سات الوطنية املتبعة يف هذا امل�سمار، والإن�سجام مع قيم ومبادئ الت�سامن 

وتكافوؤ الفر�س. كما ندعو القطاع اخلا�س والإدارات املعنية اإىل العمل يف اإطار 

من الإن�سجام الفكري والأ�سلوب الإ�ست�رضايف ب�ساأن ما يجدر مالءمته اأو اإعداده يف 

هذا املجال، ومبا يتنا�سب مع طبيعة املهن والوظائف واملعارف التي �ستربز يف 

امل�ستقبل.

وحتقيقا لهذا الغر�س، يجدر ببالدنا الإ�ستفادة الق�سوى من الفر�س العديدة التي 

العاملي  ال�سعيد  على  التنقل  وحركة  احلديثة  التكنولوجية  الو�سائل  تتيحها 

بالن�سبة لالأطر العلمية والتقنية، وكذا ظهور اأ�سواق جديدة. مع الأخذ بعني 

الإعتبار الر�سيد الب�رضي الذي يج�سده املغاربة املقيمون يف اخلارج.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن الكثريين منكم، اأيها امل�ساركون يف هذه التظاهرة، قد و�سعوا ثقتهم يف 

بالدنا ويف اإقت�ساده. ذلك اأن العديد منكم اإختار الإ�ستثمار يف املغرب والإقامة 

اأتوجه باأزكى  اإ�سعاعه. فلكم  فيه والإ�سهام، وبالتايل يف دعم حيويته ومد 

عبارات الإمتنان، موؤكدا لكم عزمنا القوي امل�سي قدما يف م�ساعفة اجلهود 

مع �رضكائنا احلاليني واملحتملني وبالإعتماد عليهم جلعل املغرب وجهة متميزة 

للم�ستثمرين، م�ستقطبة للر�ساميل والكفاءات والأن�سطة الإقت�سادية اجلديدة.

ويف هذا ال�سدد، وعلى الرغم من ال�سعوبات التي ل تزال قائمة، فاإننا نعرب عن 

اإرتياحنا للنتائج التي حتققت لنا على م�ستوى و�سع الإطار املاكر واإقت�سادي 
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وتب�سيط امل�ساطر واإعتماد الربامج القطاعية امل�ستقبلية وت�سييد البنى الأ�سا�سية 

يف  نعمل  كما  الإ�ستثماري.  للفعل  التحفيزية  التدابري  واإتخاذ  التناف�سية  ذات 

نف�س الإطار من اأجل حتديث منظومة احلكامة يف بالدنا من خالل الإ�سالحات 

املوؤ�س�ساتية والنهو�س باحلريات وحتديث منظومتنا الإدارية والقانونية والق�سائية.

و�سنظل ن�سغي اإىل جميع املقاولت والأ�سخا�س الذين يثقون ببالدنا ويتجاوزون الإن�سغال 

مبردودية اإ�ستثماراتهم على م�رضوعيته ليتقا�سموا معنا ما يحدونا من طموح لو�سع 

املغرب على درب التقدم والتنمية.

ذلكم اإذن، هو ما نتطلع اإليه وناأمل اأن يتحقق خالل اأ�سغال الدورة الرابعة مللتقى 

تكامالت الإ�ستثمار، راجني لكم كامل النجاح والتوفيق.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س

طنجة: 30 يوليوز 2007 

»احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

حافلة  تاريخية،  مرحلة  يف  العر�س،  لإعتالئنا  الثامنة  الذكرى  اليوم،  نخلد 

ل  وحتديات،  مت�سارعة،  حتولت  �سياق  ويف  م�سريية.  وق�سايا  عميقة،  باإ�سالحات 

�سبيل لرفعها اإل بروؤية �سمولية وا�سحة، وبالتخطيط املحكم لالأ�سبقيات امللحة، 

والإ�ستمرارية يف تعزيز ما حتقق من منجزات. والنهو�س بالإ�سالحات، التي ل منا�س 

منها لبناء مغرب امل�ستقبل. مغرب املبادرات والإجنازات، والأورا�س وك�سب الرهانات، 

الت�ساركية،  الدميقراطية،  املقاربة  اإنتهاج  �سبيلنا  التحديات.  مهما كان حجم 

يف اإعتماد على الذات وعلى مواردنا الب�رضية، التي هي اأف�سل نعمة ميكن اأن 

اأمريا للموؤمنني، موؤمتنا على  يطلبها الإن�سان من خالقه. واإين اأخاطبك، ب�سفتي 

قيادتك، بالبيعة والد�ستور. كما اأتوجه اإليك، باعتباري ملكا - مواطنا اأ�ست�سعر 

الإن�سغالت احلقيقية لكل مغربي ومغربية، من خالل تفقدي امليداين لأحوالهم. 

وهو ما يجعلني حري�سا، يف نف�س الوقت، على التوجهات الكربى، والإن�سغالت 

الأ�سبقيات، لتعزيز الإ�سالحات  ن�سق متكامل من  اليومية للمغاربة قاطبة. �سمن 

البنيوية املنجزة، وت�رضيع التفعيل الأمثل لتلك التي هي يف طريق الإجناز، والنهو�س 

باأخرى جديدة.
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�سعبي العزيز،

تعرف ق�سية وحدتنا الرتابية منعطفا حا�سما، اأفرزتـه املبادرة املغربية للتفاو�س، 

ب�ساأن تخويل اأقاليمنا اجلنوبية حكما ذاتيا، يف اإطار �سيادة اململكة، ووحدتها 

الوطنية والرتابية. واإننا ملرتاحون ملوقف جمل�س الأمن، والأمم املتحدة، يف دعمها 

ملبادرتنا، وو�سفها باجلدية وامل�سداقية، ولكل رعاية اأممية م�سوؤولة وبناءة، للتفاو�س 

اجلاد وال�سادق ب�ساأنها. كما ن�سيد بالقوى الفاعلة يف املنتظم الدويل، والبلدان 

ال�سقيقة وال�سديقة، التي �ساندتها. وهو ما جعلها تفر�س نف�سها على الأجندة 

الدولية، باإعتبارها �سكال وم�سمونا منطا حديثا لتقرير امل�سري، مطابقا لل�رضعية 

الدولية غري املغلوطة.

ونود التاأكيد، باإ�سمك �سعبي العزيز، على عزم املغرب ال�سادق على التفاو�س 

اجلاد، على اأ�سا�س اأمرين: اأولهما اأن بالدنا قد �ساركت بح�سن نية، يف اجلولة الأوىل من 

املفاو�سات. واملغرب على اإ�ستعداد دائم للتفاو�س على احلكم الذاتي فقط، 

كل احلكم الذاتي، ول�سيء غري احلكم الذاتي. وثانيهما، اأن احلكم الذاتي 

املتوافق حوله، لن يكون اإل يف اإطار �سيادة اململكة املغربية الكاملة والدائمة، 

املتالحمة،  الوطنية  ووحدتها  فيها.  م�ساومة  ل  والتي  للت�رضف،  القابلة  غري 

التي ل تفريـط فيها. وحوزتهـا الرتابية غري القابلة للتجزئة. ومهما يكن م�سار 

املفاو�سات �ساقا وطويال، فاإن يدنا �ستبقى ممدودة اإىل كل الأطراف احلقيقية، 

املعنية بالت�سوية ال�سيا�سية لهذا النزاع املفتعل لإقناعها بالفر�سة التاريخية، التي 

وفر�سة  وامل�رضوعية،  وللحق  الأطراف،  جلميع  اإنت�سارا  جعلها  غايتنا  تتيحها. 

لتغليب روح الأخوة وح�سن اجلوار، والوحدة املغاربية.
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واإننا لواثقون من ك�سب م�سار تقرير امل�سري التوافقي، بعون اهلل، وبف�سل الإجماع الوطني، 

مب�ساركة جميع ال�سحراويني، دومنا اإق�ساء اأو متييز. داعني كافة رعايانا الأوفياء، 

املحا�رضين  �سيما  ول  اأينما كانوا.  الوطن،  املغرتبني عن  املغربية،  ال�سحراء  اأبناء 

اإخوانهم يف هذه املبادرة املحققة  انخراط كل  تو�شيع  بتندوف، للعمل على 

مل�ساحلتهم ومل �سملهم، و�سون كرامتهم.

ويف هذا ال�سياق، نتوجه بعبارات الإ�سادة والتقدير، لقواتنا امل�سلحة امللكية.

واإعتزاز  ر�سانا.  �سـابغ  لهـا  موؤكدين  اجلنوبية.  باأقاليمنا  املرابطة  تلك  ول�سيما 

ال�سعب املغربي ب�سمودها، وبت�سحياتها، يف �سبيل �سيانة وحدة الوطن. و�سنظل 

حري�سني على النهو�س بالأو�ساع الإجتماعية لكل فئاتها، مبا فيها املتقاعدون.

مطالبون  فاإننا  الواعدة،  املبادرة  هذه  اأفرزته  الذي  الإيجابي،  التحول  ولتعزيز 

بدعمها مببادرات دميقراطية وتنموية، يف اإطار اإ�سرتاتيجية �سمولية. عالوة على 

اأن  علينا  طيب،  غر�س  فاملبادرة  الداخلية.  اجلبهة  ومتتني  اجلماعية،  التعبئة 

نتعهده بالرعاية امل�ستمرة. و�سيلتزم املغرب بكل اإتفاق �سيا�سي على اأ�سا�سها مع 

جميـع الأطراف الفعلية.

وكيفما كان احلال، فلن يكون املغرب رهينة حل�سابات الغري، بل �سيم�سي قدما 

يف تطوره ال�سيا�سي. �سالحنا الذي ل حتده قوة، هو ر�سيدنا الدميقراطي الثمني، 

والذي يحق لنا الإعتزاز بـه كنموذج متقدم يف منطقتنا.

ويف هذا ال�سياق، فاإن على اجلميع اأن يجعل من اإنتخاب جملـ�س النواب املقبل، موعدا 

اإرادتك احلقيقية، واإفراز  جديدا لرت�سيخ املمار�سة الدميقراطية املاألوفة، وجت�سيد 
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برامج  اأ�سا�س  على  وبناءة،  فاعلة  ومعار�سة  م�سداقية  اأغلبية حكومية ذات 

ملمو�سة وهادفة، ولي�س �سعارات فارغة مبتذلة لالإ�سالح والتغيري،  فمن �ساأن ذلك اأن 

يف�سي اإىل مزايدات عبثية، �سعارها: "اإ�سالح الإ�سالح وتغيري التغيري«.

م�سكك  خطاب  لكل  املت�سدين  مقدمة  يف  دوما  الويف،  �سعبي  و�ستجدين، 

املمار�سات املغر�سة،  الوطنية. وكذا لكل  والأحزاب  الإنتخابات  يف جدوى 

التي ت�ستهدف م�سداقيتها. فما بلغناه من ن�سج �سيا�سي، يقت�سي نبذ املفاهيم 

اخلاطئة العدمية والت�سليلية حلرمة القرتاع.

فالإنتخابات لي�ست �رضاعًا حول هوية الدولة اأو مقومات نظامها، من اإ�سالم و�سطي 

اإجتماعية.  ودميقراطية  وترابية،  وطنية  ووحدة  د�ستورية،  وملكية  منفتح، 

فتلكم ثوابت تعد حمط اإجماع وطني را�سخ. ول وجود لدولـة بدون ثوابت 

ومقد�سات. كما اأن جوهر الإقرتاع، ل يكمن يف التناف�س حول الإختيارات الكربى 

لالأمة، التي هي مو�سع توافق وطني، وعماد التطـور الع�رضي كدولة القانون 

والليربالية  الإن�سان،  وواجبات  بحقوق  الإلتزام  على  القائمة  واملواطنة  واملوؤ�س�سات، 

على  والإنفتاح  الإجتماعية،  والعدالة  والت�سامن  احلرة،  واملبادرة  الإقت�سادية، 

العامل. وهو ما نحن موؤمتنون على اإ�ستمراره مهما تغريت الظرفيات، وذلك يف 

نطاق منظورنا للملكية املواطنة. 

باإرتياح  ن�سجل  فاإننا  �سعارات،  اإىل جمرد  وخياراتها  الأمة  ثوابت  تتحول  ل  وحتى 

التوجه اجلديد لالأحزاب اجلادة. وهذا هو الأهم، لطرح برامج اإنتخابية حمددة 

ووا�سحة.
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الهيئات  تناف�س  اأمام  املفتوحة  الإنتخابات،  جلدوى  الف�سيح  املجال  هو  وذلكم 

العام،  ال�ساأن  تدبري  حل�سن  القادمة  الت�رضيعية  الولية  اأ�سبقيات  وحتديد  احلزبية، 

اإرت�سيناه، هو  الذي  النظام  اأن  التاأكيد  اأريد  وهنا  احلر.  ال�سعبي  الإختيار  وفق 

اأو  تنفيذية،  منف�سلة  �سلط  اأو  مفهوم  يف  تختزل  ل  التي  الفاعلة،  امللكية 

ت�رضيعية اأو ق�سائية. اإنها امللكية املغربية الأ�سيلة التي عززناها باملواطنة 

والدميقراطية،  والد�ستورية  والتاريخية  الدينية  مب�رضوعيتها،  التزام  التنموية، يف 

ووفاء لكفاحها الوطني، وت�سحياتها من اأجل �سيادة الوطن ووحدته وتقدمه، وما 

مييز �سعبها وعر�سها من جتاوب عميق.

ومهما كانت م�رضوعية الدميقراطية النيابية التقليدية، فاإننا نرى من ال�رضوري 

اإ�ستكمالها بالدميقراطية الت�ساركية الع�رضية. الأمر الذي ميكننا من الإفادة 

من كل اخلربات، الوطنية واجلهوية، واملجتمع املدين الفاعل، وكافة القوى احلية 

لها مكانتها لدى جاللتنا،  والتي  موقعها،  اأيا كان  وتياراتها،  وم�ساربها  لالأمة، 

وراأيها املحرتم يف ال�ساأن العام، يف نطاق �سيادة القانون ودولة املوؤ�س�سات، وهذا ما 

ي�سمل الق�سايا امل�سريية لالأمة. ويف جميع الأحوال، فاإننا ملتزمون بعر�س مقرتحاتها 

من  ننتظر  فيهـا. كما  للبت  املخت�سة،  والهيئات  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  على 

اأحزابنا الوطنية، اإبراز نخب موؤهلة حل�سن تدبري ال�ساأن العام، وامل�ساءلة واملحا�سبة 

على ح�سيلة اأعمالها.

ومن هنا اأعول عليك �سعبي الويف، يف اإ�ست�سعار ج�سامة امل�سوؤولية امللقاة عليك، 

يف ح�سن اإختيارك ملمثليك، من خالل اإنتخابات نزيهة، �سيكون لنا موعد قريب 

للوقوف معك على ما يلزم جلعلهـا حمطة هامة، للم�سي قدما من اأجل تتويج 

الإ�سالح املوؤ�س�سي التدريجي بتغيري �سامل واأ�سمى.
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بيد اأن هذا ل ينبغي اأن يحجب عنا وجوب اإعطاء الأ�سبقية، يف املرحلة الراهنة، 

مل�ساألتني ملحتني: اأولهما، دعم ومواكبة الدينامية الإيجابية، التي خلقتها مبادرة 

احلكم الذاتي يف تعبئة �ساملة خلو�س املراحل املقبلة. والثانية: ك�سب رهان 

الإ�ستحقاقات الإنتخابية القريبة لإفراز م�سهد �سيا�سي معقلن و�سليم عماده اأغلبية 

من�سجمة، تنبثق عنها حكومة مرتا�سة. حكومة فعالة، قائمة على اأقطاب 

ولي�س جمرد  للبالد.  العامة  ال�سيا�سة  اأولويات  وفق  وناجعة،  متكاملة  حمددة، 

النبيل  ال�سيا�سي  العمل  فمجالت  عددية.  ح�سابات  اأو  �سيقة،  �سيا�سوية  اإعتبارات 

وا�سعة. ول تنح�رض فقط يف الفوز مبقعد برملاين، اأو من�سب حكومي، بل ت�سمل 

املجال الف�سيح والأقرب للمواطن، من خالل ال�سالحيات الوا�سعة املخولة للجماعات 

املحلية، �سواء كانت من الأغلبية اأو من املعار�سة، بفعل الإنتخابات التي متكنها 

من �سلطة فعلية يف تدبري �سوؤونك اليومية.

�سعبي العزيز،

الأمن  التنموي، وتوطيد  الدميقراطية، رهني مبوا�سلة م�سارنا  اإن حت�سني مكا�سبنا 

والإ�ستقرار واإدارة القرب. ويف هذا ال�سدد، فاإننا حري�سون على اإعطاء دفعة 

قوية للم�ساريع الواعدة، للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية، باإعتبارها ور�س عهد 

مفتوح باإ�ستمرار. و�سنظل �ساهرين ميدانيا على املتابعة والتقومي امل�ستمر، حل�سن اإجناز 

م�ساريعها. ولن ن�سمح باأي توظيف مغر�س اأو م�سلحي، يحولها ملجرد �سعار اأجوف. 

فهدفنا الأ�سمى ينبغي اأن يظل النهو�س باأو�ساع الفئات، التي تعاين اآفات الفقر 

والإنغالق  التطرف  نزوعات  من  والإق�ساء، مبا يكفل حت�سينها  والتهمي�س  والأمية، 

والإرهاب. ويف هذا ال�سدد، جندد التاأكيد اأن اجلميع م�سوؤول عن حترير الطاقات 

اخلالقة واملتنورة لل�سباب، واإ�ستثمارها يف الأعمال اخلرية، بدل تركها لقمة �سائغة 

للظالميني، الذين ي�سحنون �سعاف النفو�س والعقول، بحملها على الأفعال الإنتحارية، 

املحرمة �رضعا وقانونا.
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ويف هذا ال�سياق، جنـدد تنويهنا بالإدارة الرتابية، وباأ�رضة الأمن الوطني، والدرك 

امللكي، والقوات امل�ساعدة، والوقاية املدنية، موؤكدين مو�سول عنايتنا بكافة 

وتكفال  الإجتماعية،  لأو�ساعهم  منا  رعاية  والأمن  الدفاع  �سوؤون  على  ال�ساهرين 

باأ�رضهم، مبا هو جدير بت�سحياتهم، يف �سبيل اأمن املواطنني وحوزة الوطن. كما 

الإجرامية، من  لالأفعال  الت�سدي  وتفان يف  وتعبئة  اأبانوا عنه من يقظة  نعتز مبا 

عدوان واإرهاب وترهيب.

واملواطنات.  املواطنون  اأبداها  التي  امل�سوؤولة،  املواطنـة  بروح  الإ�سادة  ونود 

اأن الإرهاب املقيت لن ينال من  �ساأن املجتمع باأكمله. واثقني  باأن الأمن  اإميانا منهم 

مقاربة  باإعتماد  منابعه،  جتفيف  عـلى  حري�سني  فيه،  لرجعة  الذي  توجهنا 

مبده  اأمرنا  الذي  الوطني،  الأمن  تعزيز  على  تقوم  الأبعاد،  متعددة  �سمولية، 

بالو�سائل املادية والب�رضية الالزمة، يف تكامل للعمل التنموي، مع الإبداع الثقايف 

�رضورة  موؤكدين  والظالميني،  التطرف  حماربة  يف  قوي،  كفاعل  والفكري، 

نهو�س العلماء، واملثقفني وهياآتهم، مب�سوؤولياتهم يف التوجيه والتنوير. واإذا كان من 

طبيعة الفكر اأن مير بفرتات مد وجزر، فاإنه من غري املقبول جعل اأزمة الفكر 

ترتك املجال فارغا للرتويج لفكر الأزمة. فبالدنا يف اأم�س احلاجة، لبعث �سحوة 

دينية متنورة، ونه�سة فكرية ع�رضية.

�سعبي العزيز، 

لقد حققنا العديد من املكا�سب، فـي اإجناز امل�ساريع املربجمة، يف القطاعات التي 

توافرت للحكومة فيها روؤية وا�سحة، مما جعل املغرب ي�سبح، وهلل احلمد، ور�سا 

كبريا، تنت�رض يف ربوعه امل�ساريع الهيكلية الوطنية منها واجلهوية واملحلية. 
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وما كان لنا لنحقق ذلك، لول ثقة املواطنني وامل�ستثمرين، وامل�سداقية التي يحظى 

بها املغرب لدى �رضكائه الأجانب، بف�سل التزامه باحلكامة اجليدة.

اأن ي�سمر على �ساعد اجلد وقوة الإرادة،  ولدعم هذه املكا�سب، على اجلميع 

ودعم  اأخرى.  حيوية  اأورا�س  باإطالق  واجلارية،  املنجزة  الإ�سالحات  لإ�ستكمال 

املبادرات احلرة، بت�سجيع وحتفيز ال�سباب على اإحداث مقاولت �سغرى ومتو�سطة. 

ف�سال عن م�ساندة املقاولت الكربى املواطنة. غايتنا املثلى توفري فر�س ال�سغل 

املنتج لل�سباب، وذلك هو املحك احلقيقي مل�سداقية اأي برنامج �سيا�سي.

الت�سخي�س النظري لالأو�ساع وملكامن الإختاللت.  اأقول: كفى من جمرد  وهنا 

فلدينا من الدرا�سات املو�سوعية، التي اأجنزتها الهياآت واملوؤ�س�سات ما ي�سفي الغليل. 

ومل يبق اأمامنا اإل اإقرتاح برامج قابلة لالإجناز، اآخذة بعني الإعتبار اأ�سبقيات كل 

فرتة.

وياأتي الق�ساء يف طليعـة القطاعات، ذات الأ�سبقية يف املرحلة املقبلة. فالعدل 

اأمامه.  وامل�ساواة  القانون  و�سيادة  احلق،  قوام دولة  للملك، فهو  اأ�سا�س  ما هو  بقدر 

ودعامة للتنمية وت�سجيع الإ�ستثمار. لذا يتعني على اجلميع التجند لتحقيق اإ�سالح 

الثقة  تر�سيخ  هدفنا  �سامنون.  له  نحن  الذي  اإ�ستقالله  لتعزيز  للق�ساء،  �سمويل 

يف العدالة، و�سمان الأمن الق�سائي، الذي مير عرب الأهلية املهنية، والنزاهة 

وال�ستقامة. و�سيلتنا �سيانة حرمة الق�ساء واأخالقياته، وموا�سلة حتديثه وتاأهيله، 

هيكلة وموارد ب�رضية ومادية، واإطارا قانونيا ع�رضيا.

الور�س  لإ�سالح  الأجود  للتفعيل  الإهتمام،  نف�س  نويل  فاإننا  والعزم،  احلزم  وبنف�س 

امل�سريي، للرتبية والتكوين، الذي ل م�ستقبل لالأجيال ال�ساعدة، بدون اجلراأة يف 

معاجلة مع�سالته.
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ذلكم اأنه برغم اجلهود ال�سادقة، لتفعيل ميثاق الرتبية والتكوين، الذي يظل 

اإطارا مرجعيا موؤ�س�سا، فاإن النتائج الكمية مل حتقق التغيري النوعي، والتاأثري امللمو�س 

يف الرتبية القومية، والإ�ستجابة حلاجيات الإقت�ساد.

لذلك، يتعني الإنكباب قبل فوات الأوان على موا�سلة تعزيز احلكامة اجليدة 

طليعتها  ويف  العالقة،  للق�سايا  مو�سوعية  حلول  واإيجاد  القطاع،  هذا  يف 

اإ�سكالية التمويل، وعقلنة تدبري املوارد، ولغات التدري�س، وحتديث الربامج واملناهج، 

والرتكيز على حمو الأمية. مع اإعادة الإعتبار للمدار�س العمومية، وت�سجيع التعليم 

احلر، يف نطاق تكافوؤ الفر�س. وتر�سيخا للحكامة الرتابية، فاإننا م�سممون على 

توطيد الالمتركز واجلهوية مع وجوب تالزم اجلهوية الناجعة، مع تفعيل نظام 

ال�سلطات  لها  تفو�س  اأقطاب حمددة،  اإطار  وامللمو�س، يف  الوا�سع  متركز  الال 

املركزية، ال�سالحيات واملوارد الالزمة، من خالل مقـاربة جهوية مندجمة.

ويف هذا ال�سدد، نوؤكد من جديد توجهنا الرا�سخ لإقامة جهوية متدرجة 

ومتطورة. جهوية مت�سامنة ت�سمل كل مناطق اململكة، على اأ�سا�س تق�سيم جديد 

و�سالحيات مو�سعة. �سمن م�سار مغربي-مغربي، باإرادتنا الوطنية اخلال�سة، مراعاة 

خل�سو�سيات كل جهة، مبا فيها اأقاليمنا اجلنوبية. تلكم الأقاليم العزيزة، التي 

خ�س�سنا لها، دون �سواها، مبادرة للحكم الذاتي كحل توافقي ونهائي للخـالف 

ب�ساأنها. والكل يف نطاق ال�سيادة والوحدة الوطنية والرتابية.

ومن الق�سايا امل�سريية، التي من ال�رضوري اإ�ستح�سارها بقوة، وجوب تعزيز املكا�سب 

املحققة يف جمال التنمية القروية، باإقرتاح اإ�سرتاتيجية للتنمية الفالحية.
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وتنموية  �سمولية  ومقاربة  جديدة،  زراعية  �سيا�سة  تعتمد  طموحة،  اإ�سرتاتيجية 

م�ستدامة لإ�سكالية ندرة املاء، وعقلنة اإ�ستعمالته. كما تقوم على اإعتبار اجلفاف 

ظاهرة �سبه هيكلية، يتعني معاجلتها ب�سيا�سات عمومية ناجعة. ولكي جنعل 

التنمية امل�ستدامة لبلدنا ت�سري بخطى متوازنة بني احلوا�رض والبوادي، فاإنه ينبغي 

جعل  �ساأنها  من  للمدينة،  متنا�سقة  �سيا�سات  �سمن  احل�رضية،  بالتنمية  النهو�س 

حوا�رضنا جمال رحبا للعي�س الكرمي، وجت�سيد القيم املغربية الأ�سيلة، يف ح�سن 

اجلوار والت�سامن، والتمازج الإجتماعي.

روؤية  عرب  له  الت�سدي  يجب  الذي  الطاقـة،  م�سكـل  الأ�سا�سية،  الق�سايا  ومن 

م�ستقبلية �سمانًا لالأمن الطاقي لبلدنا، وتنويع املوارد الطاقية الوطنية باأخرى 

بديلة، وتر�سيد اإ�ستعمالها.

�سعبي العزيز،

مثلما ينبني مذهبنا يف احلكم على تالزم الدميقراطية والتنميـة، فاإنه يقـوم على 

تكامل �سيا�ستنا الداخلية واخلارجية. فبف�سل تطورنا املوؤ�س�سي والتنموي، امل�سهود 

بهما عامليا، تعززت مكانة املغرب واإ�سعاعه اخلارجي. ويف هذا ال�سدد، نعرب 

بقيادتنا.  دبلوما�سيتنا  حققتها  التي  الإيجابية،  باخلطوات  واإ�سادتنا  اإرتياحنا  عن 

وذلك بنهج اأ�سلوب حديث فاعل ومتفاعل، ويف ظرفية جهوية ودولية �سعبة، 

حمملة ب�ستى املخاطر والتحولت واملناورات. ويعود الف�سل يف ذلك لتعبئة كل 

القوى احلية لالأمة، وت�سافر جهود الدبلوما�سية الر�سمية واملوازية. �سمن خطة 

مقدامة، قائمة على التعريف بعدالة ق�سيتنا الوطنية، وبامل�سالح العليا لبالدنا، 

واإنخراطنا القوي يف الق�سايا الدولية الكربى.
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املادية،  الإمكانات  توفري كل  للحكومة  ينبغي  فاإنه  التقدم،  هذا  ولتعزيز 

العامل،  اأرجاء  حل�سورها، يف خمتلف  دعما  لدبلوما�سيتنا،  الب�رضية  والكفاءات 

واملنتديات واملوؤ�س�سات الدولية. ولتكون يف م�سـتوى التحديات اجلهوية والدولية.

وبف�سل �سيا�سته اخلارجية الر�سينة، فقد اأ�سبح املغرب �رضيكا فاعال يف الأجندة 

الدولية، م�ساهما يف مقوماتها الأ�سا�سية. مبا يف ذلك احلفاظ على ال�سلم والأمن 

وحماربة الإرهـاب. وتعزيز التعاي�س والتفاعل بني احل�سارات والديانات، والإلتزام بحقوق 

الإن�سان والنهو�س باأو�ساع املراأة. وكذا حتقيق التنمية امل�ستدامة واملحافظة على 

البيئة، يف اإطار احلكامة اجليدة.

ولتج�سيد الإلتزام بهذه املقومات، فاإن للمغرب اأ�سبقيات جيو-�سيا�سية حمددة. 

فربوح الت�سامن، ما فتئنا نعمل على م�ساندة ودعم �سعوب قارتنا الإفريقية ال�سقيقة، 

وخا�سة يف بلدان ال�ساحل وجنوب ال�سحراء، والإ�سهام يف حتقيق اأمنها واإ�ستقرارها 

وتنميتها الب�رضية، واحلفاظ على �سيادتها ووحدتها الوطنية والرتابية، والت�سدي 

للمع�شالت التي تعانيهـا. ف�شال عن دعم التعاون بني بلدان اجلنوب، والإنخراط يف 

امل�رضوع الطموح لالإحتاد املتو�سطي.

والتعاون  املتينة،  الأخـوة  و�سائج  توطيد  على  نعمل  ال�سادقـة،  الإرادة  وبنف�س 

املثمر، والت�سامن الفعال، التي جتمعنا بالدول العربية ال�سقيقة. ول �سيما يف املجال 

الإقت�سادي، باإعتباره اأ�سا�س العمل العربي امل�سرتك. كما نوؤكد دعمنا للق�سايا 

العـادلة لأمتنا. ويف طليعتها حق ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، يف اإقامة دولته 

القانون وحكم  �سيادة  ال�رضيف. دولة مبنية على  القد�س  امل�ستقلة، وعا�سمتها 

ندعم  الذي  عبا�س،  الرئي�س حممود  فخامة  لأخينا  ال�رضعية  بالقيادة  املوؤ�س�سات 

جهوده ال�سادقة من اأجل حتقيق امل�ساحلة، و�سون وحدة ال�سعب الفل�سطيني، يف 
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التزام بال�رضعية الوطنية والدولية، ومبادرة ال�سالم العربية والأوفـاق املربمة بني 

الأطراف املعنية. كما ن�ساند كل املبادرات الهادفة لإ�ستتباب الأمن والإ�ستقرار، 

وحوزتها.  �سيادتها  اإحرتام  نطاق  وال�سومال، يف  وال�سودان  ولبنان  العراق  من  بكل 

وعلى هذا الأ�سا�س، ي�سكل بناء الإحتاد املغاربي، توجها را�سخا يف �سيا�ستنا اخلارجية، 

ونقطة تقاطع لأولوياتها.

�سعبي العزيز، 

اإذا كان من ميزة، ميكن اأن ينعت بها املغرب يف املرحلة الراهنة، فهي و�سف 

جمل�س الأمن الدويل، ومن خالله املجتمع العاملي قاطبة، ملبادرتنا للتفاو�س ب�ساأن 

احلكم الذاتي، باجلديـة وامل�سداقية. واإننا لنعترب اأن هذا الإعرتاف الدويل، 

التي  والتحولت  جميعا،  اأجنزناها  التي  العميقة،  الإ�سالحات  على كل  ينطبق 

نقودها مبعيتك، بكل حزم وعزم. بيد اأن هذه اجلدية وامل�سداقية، بقدر ما 

هي ت�رضيف لنا ، فاإنها م�سوؤولية وتكليف، ومدعاة مل�ساعفة اجلهود، والتعبئة 

ال�ساملة من اأجل احلفاظ على هذا الر�سيد الثمني.

ذلكم الر�سيد الذي بنيناه بالثقة يف قدراتنا الذاتية، وتقدير العامل ل�سواب 

اإختياراتنا، و�سدق التزامنا. و�ساأظل -كما عهدتني- �سعبي الأبي، امللك-املواطن. 

ويف طليعة املنا�سلني، ميدانيا، يف كل اأرجاء الوطن وخارجه، حري�سا على 

مع  القوي،  والتفاعل  والت�سامن  والتقدم،  والتنمية  والدميقراطية،  الوحدة  تر�سيخ 

غايتنا  الأ�سيلة.  املغربية  الهوية  على  حفاظ  يف  وحتولته،  اخلارجي  العامل 

املثلى حتقيق املواطنة الكرمية، لكل مغربي ومغربية، داخل الوطن اأو يف ديار 

املهجر. �سبيلنا يف ذلك، اإميان عميق، وعزم وثيق. ون�سال و�سمود ل هوادة فيهما. 

واإقدام م�سوؤول ل يعرف التهور، واإرادة ل ي�سوبها الفتور. واأمل وازن ل يخالطه الغرور، 
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�سالحنا القوي هو الإلتحام الدائم بني العر�س وال�سعب، الذي مكننا على الدوام 

من تخطي كل م�ساعب الطريق.

م�ستلهمني باإ�ستمرار روح الت�سحية والتفاين يف خدمة الوطن، التي ج�سدها حمرر 

الأمة، جدنا املقد�س، جاللة امللك حممد اخلام�س، وباين الدولة احلديثة، والدنا 

املنعم جاللة امللك احل�سن الثاين، نور اهلل �رضيحهما. م�ستح�رضين بكامل التقدير 

ت�سحيات رفاقهم يف الوطنية احلقة، ومنوهني باملنخرطني بقيادتنا لإ�ستكمال بناء 

مغرب املواطنة امللتزمة، بتوفيق من اهلل وعونه. "ربنا اآتنا من لدنك رحمة وهيء 

لنا من اأمرنا ر�سدا". �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرىال 54 لثورة امللك وال�سعب

تطوان، 20 غ�ست 2007

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

اخلالدة،  وال�سعب  امللك  ثورة  بذكرى  الإعتزاز،  مب�ساعر  اليوم  اإحتفاوؤنا  يتزامن 

وبعيد ال�سباب املجيد مع الإنطالقة الر�سمية الو�سيكة للحملة الإنتخابية لإقرتاع 

�سابع �ستنرب املقبل.

ففي هذا املوعد، الذي ي�سكل مرحلة متقدمة يف م�سارنا الدميقراطي، �ستختار 

النواب  لع�سوية جمل�س  املتناف�سة  الأحزاب  ومر�سحي  برامج  بني  احلرة،  باإرادتك 

اجلديد.

وكما وعدتك يف خطاب العر�س، فاإنني اأتوجه اإليك يف مو�سوع الإنتخابات ل 

للتاأثري اأوالتدخل فيها، الذي حرمته على نف�سي مثلما مينعه القانون على اجلميع 

باإعتبار نزاهة الإنتخابات هي جوهر الدميقراطية وروحها.

فالإلتزام التام بنزاهة الإنتخابات وتخليقها وبحرمة الإقرتاع، يبداأ من خدميك 

الأول، امللك اأمري املوؤمنني، رمز وحدة الأمة بكل مكوناتها وحامي حمى امللة 
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اإعتبار، م�ستح�رضين  اأي  ت�سمو فوق  العليا بجعلها  والدين احلري�س على م�ساحلك 

تطورنا ال�سيا�سي مبكا�سبه الكربى.

التاأثر  يعني  ل  بها  الإن�سغال  اأن  بيد  منتظمة  الإنتخابات  اأ�سبحت  وهكذا، 

اأن  يقت�سي  ما  وهذا  القادمة،  احلكومة  تن�سيب  واإنتظار  بظرفيتها  ال�سلبي 

امل�سريية،  فالق�سايا  م�ستمر.  م�سوؤولياتهم يف عمل  والفاعلني  املوؤ�س�سات  تتحمل كل 

والأورا�س والإ�سالحات الهيكلية الكربى، و�سمان الأمن والإ�ستقرار ل تقبل التوقف 

والإنتظار.

وبعون اهلل، فقد متكنا جميعا من توفري اإطار ع�رضي وفعال حمفز على امل�ساركة 

امل�ساركة  جمال  تف�سح  حديثة،  اإنتخابية  مدونة   : البارزة  معامله  من  املواطنة 

ومتويل  الأحزاب  لتاأهيل  جديد  قانون  الإقرتاع،  يف  الأحزاب  لكل  املتكافئة 

�سفاف لعملها، حياد اإداري اإيجابي وحازم، مراقبة ق�سائية م�ستقلة، ح�سور فاعل 

للمجتمع املدين، ولو�سائل الإعالم، يف التوعية واملتابعة، ف�سال عن التمثيل الن�سوي، 

الذي نريده اأكرث اإن�سافا للمراأة.

وهذا ما جعل املمار�سة ال�سيا�سية تبلغ مرحلة متقدمة من الن�سج، حيث تتناف�س 

على ك�سب ثقة الناخبني اأغلبية تدافع عن ح�سيلة عملها وم�ساريعها امل�ستقبلية 

وحتا�سب عليها، ويف مواجهتها، معار�سة متعددة، تاأخذ بعني الإعتبار املكا�سب 

الوطنية وتقرتح براجمها البديلة يف اإطار اإنتخابات تناف�سية.

وبدورها، فاإن احلملة قد عرفت جتديدًا ملحوظًا يف �سكلها وم�سمونها ومراحلها، 

ومطالب  حما�سية  �سعارات  لرفع  عابرة  مو�سمية  فر�سة  تعد جمرد  مل  فهي 

ن�سالية عامة اأومطية للت�سليل والتدلي�س، بل اأ�سبحت مفتوحة ومت�سمنة لربامج 

متعددة يتم التعريف بها بو�سائل اإت�سال حديثة وم�سبوطة. 
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بلغنا  قد  اإننا   : القول  يجوز  فهل  حققناه،  الذي  ال�سيا�سي  التقدم  يكن  ومهما 

درجة الكمال الدميقراطي؟ وهل من املعقول النزوع اإىل حتجيم الإقرتاع باإعتباره 

حرمتها  لالإنتخابات  اإن  معتاد؟ كال،  اإنتخابي  م�سل�سل  دورية، يف  حلقة  جمرد 

ودورها احلا�سم يف اإختيارك، �سعبي العزيز، ملن يدبر ال�ساأن العام ويراقبه، اأغلبية 

ومعار�سة. كما اأنها ت�ساهم باإرادتك احلرة يف بلورة اأ�سبقيات الولية الت�رضيعية 

اجلديدة. لذلك ل ينبغي تبخي�س قيمتها اأوالت�سكيك يف جدواها. كما اأ نه ل 

مربر للمبالغة يف تهويلها وكاأنها غاية يف حد ذاتها اأونهاية مطاف امل�سار 

الدميقراطي الذي ل حد لكماله.

وعلى هذا الأ�سا�س، اأقول ملوا طنينا : اإن الإنتخاب من مقومات املواطنة امل�سوؤولة 

ولإعطاء عملية الإقرتاع �سحنة قوية ودائمة يتعني دعمها بامل�ساركة الدميقراطية، 

م�شاركة مو�شولة ل تنح�رش يف يوم الإقرتاع، بل تتطلب الإنخراط الدائم يف 

اأورا�س التنمية واملواطنة.

اإنكم بالإدلء باأ�سواتكم ل تختارون من ميثلكم لل�سنوات اخلم�س املقبلة فقط، 

واإمنا حتددون اأي�سا م�ستقبلكم وم�ستقبل اأبنائكم وبلدكم. فعليكم األ ترهنوا 

م�سريكم ببيع اأ�سواتكم و�سمائركم ملن ل �سمري ول اأمانة له، ففي ذلك 

تنازل منبوذ عن حقكم الد�ستوري يف الإنتخاب احلر، وتفريط غري مقبول يف �رضف 

مواطنتكم وكرامتكم.

لذا، يتعني على اجلميع الت�سدي بروح املواطنة وقوة القانون للعابثني بالإنتخابات 

واملتاجرين بالأ�سوات ولإف�سادها باملال احلرام والغ�س والتدلي�س والتزوير. فال مكان 

للقانون يف كل املجالت، مهما يكن مرتكبوها. فمحاربة  للممار�سات املخالفة 
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الر�سوة والف�ساد واإ�ستغالل النفوذ واإقطاعيات الريع وتوزيع الغنائم م�سوؤولية اجلميع: 

�سلطات وهياآت، مواطنني وجماعات، وذلكم يف نطاق دولة املوؤ�س�سات واحلكامة 

اجليدة.

تو�شيع  املثلى  غايتنا  النبيل،  ال�شيا�شي  العمل  لالإنخراط يف  مواطنينا  لندعو  واإننا 

امل�ساركة ال�سعبية يف التنمية. فمن ل ميار�س ال�سيا�سة الفا�سلة باملواطنة امللتزمة، 

اإنتهازية   : مقيتة  لأغرا�س  الت�سليلية  بالأ�ساليب  ت�ستغله  الرذيلة  ال�سيا�سة  فاإن 

اأوعدمية مرفو�سة متطرفة اأو اإرهابية حمرمة. لذا ينبغي موا�سلة الت�سدي 

للحق  القوية  الدولة  ذلك،  يف  �سالحنا  الدميقراطية،  اأعداء  ولكل  لنزوعاتها 

واملوؤ�س�سات والتنمية ال�ساملة والأمن احلازم و�سلطة الق�ساء امل�ستقل، احلري�سني على 

الإلتزام التام للجميع ب�سيادة القانون. 

فال�سيا�سة لي�ست حكرا على فئة معينة، واإمنا هي �ساأن كل املغاربة يف الداخل 

واخلارج. ويف هذا الإطار، �ستعرف هذه الإنتخابات مك�سبا جديدا بتعميم حق 

امل�ساركة فيها باأر�س الوطن على كافة اأجيال جاليتنا العزيزة املقيمة باخلارج، 

موؤكدين لهم فائق عنايتنا ب�سون كرامتهم، وتعزيز مواطنتهم الكاملة. وما 

هذه امل�ساركة الإنتخابية اإل خطوة اأوىل يف م�سار ت�ساوري متدرج غايته اإدماجهم 

امل�رضوع يف خمتلف املوؤ�س�سات التنفيذية والنيابية والإ�ست�سارية الوطنية.

ويف نف�س ال�سياق، �ستكون اخلطوة املقبلة يف امل�ساركة املوؤ�س�سية الفعالة جلاليتنا 

باخلارج، هي اإحداث جمل�سها الأعلى ريثما يرفع املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان 

مقرتحاته ب�ساأنه اإىل نظرنا ال�سديد. وذلك لتن�سيبه يف الأمد القريب.
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�سعبي العزيز، 

باإعتبار الأحزاب فاعال اأ�سا�سيا يف ك�سب رهان اأي اإقرتاع، فاإنني اأتوجه اإليها بالقول: 

اأحزاب فاعلة متحملة مل�سوؤوليتها  اأحزاب قوية،  اإنه ل دميقراطية حقة بدون 

ولي�س خلو�س �رضاعات  م�ساريع جمتمعية،  بني  �رضيفا  تناف�سا  الإنتخابات  يف جعل 

�سخ�سية اأو اإ�ستعمال الدمياغوجية. فالتناف�س التنموي هو املحك الفعلي للممار�سة 

الدميقراطية ال�سليمة.

الناخبني على  لذلك يتعني على الأحزاب، العمل امليداين على توعية وحتفيز 

تعليماتنا  جندد  ال�سياق،  نف�س  ويف  للتطبيق.  قابلة  وا�سحة  بربامج  امل�ساركة 

القانون يف خمتلف مراحل  ب�سيادة  اإعتماد احلياد امللتزم  حلكومتنا ملوا�سلة 

العملية الإنتخابية وذلك بالردع القوي والزجر احلازم لكل اخلروقات.

وحماربة  الإقرتاع  حرمة  �سيانة  للق�ساء يف  احلا�سم  الدور  على  نوؤكد  كما 

الف�ساد بكل اأنواعه والبت يف �سحة الإنتخاب يف كل مراحله، بتن�سيق بني كافة 

ومراقبة  الإنتخاب  تنظيم  م�شوؤولية  القانون  بها  اأناط  التي  العمومية  ال�شلطات 

نزاهته.

كما اأن على العدالة، ول�سيما ق�ساء النيابة العامة، التحلي باملزيد من اليقظة 

والتعبئة واإجراء التحريات بكل مو�سوعية وجترد يف كل ال�سكايات والطعون. 

و�رضامة،  ونزاهة  �رضعة  من  يلزم  مبا  احلكم  لق�ساء  فيعود  فيها  البت  اأما 

ويف اإ�ست�سعار لكون العدل من اأمانة اأمري املوؤمنني، ال�سامن لالإ�ستقالل التام لل�سلطة 

ال�سلط  ف�سل  ملبداإ  اإحرتام  ويف  والت�رضيعية  التنفيذية  ال�سلطتني  عن  الق�سائية 

وعدم الإن�سياق لأي تاأثري على الإلتزام الواجب للقا�سي يف كل الق�سايا بالتقيد 

ب�سيادة القانون.
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املقبلة،  الإنتخابات  اإجناح  فاإن  دميقراطي،  حتديث  من  بالدنا  تعرفه  ما  وبف�سل 

توعية  يف  املدين  املجتمع  ولفعاليات  الإعالم  لو�شائل  امل�شوؤول  الإنخراط  يقت�شي 

املواطنني ومتابعة الإنتخابات ومالحظتها اإىل جانب خمتلف الهياآت املعنية، 

كل يف جمال اإخت�سا�سه ويف طليعتها املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان باإعتبار 

حرية الإنتخاب من احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية. 

واإننا لنتطلع اإىل اأن ي�سمو كافة الفاعلني اإىل امل�ستوى الأمثل لإيثار امل�سلحة العليا 

للوطن. ويف هذا ال�سدد، ندعو، على وجه اخل�سو�س الأحزاب، التي نكن لها 

ال�سبهات  ال�سعبية احلرة وتنزيه الإقرتاع عن كل  الإرادة  التقدير لإحرتام  كل 

والرتكيبات امل�سطنعة واحل�سابات ال�سيقة التي ل نرت�سيها مل�سداقية امل�سهد 

ال�سيا�سي ال�سليم املن�سود.

�سعبي العزيز،

لقد �سكلت ثورة امللك وال�سعب، ملحمة تاريخية من اأجل حرية الوطن واملواطنني.

فبف�سل الت�سحيات اجل�سام، التي بذلها جيل الوطنية حررنا ووحدنا تباعا اأجزاء 

الوطن. وها نحن اليوم، نوا�سل الن�سال �سد اأي حماولة للنيل من �سيادتنا ووحدتنا 

الرتابية.

الأ�سمى  لبلوغ هدفها  الثورة  م�سرية جتديد هذه  ثقة وحزم  نقود بكل  كما 

والأ�سعب، األ وهو حتفيز املبادرات اخلالقة لكل مواطن ومواطنة وت�سجيع اإ�ستثمارها 

املنتج، هدفنا الأ�سمى توفري اأ�سباب العي�س احلر الكرمي لكل املغاربة.
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ويف ذلكم خري وفاء لأرواح اأبطال ثورة امللك وال�سعب اخلالدة ويف مقدمتهم 

اهلل  اأكرم  الثاين  واحل�سن  اخلام�س  امللكني حممد  املنعمان جاللة  ووالدنا،  جدنا 

مثواهما ولت�سحيات كل ال�سهداء واملنا�سلني الأبرار. كما اأنه خري �سبيل لتكرمي 

م�سعل  العمل، حامال  تاأهيله وحتفيزه على  الذي نحر�س على  و�سبابنا،  مواطنينا 

املواطنة، كما حمل اأ�سالفه م�سعل الوطنية.

وبنف�س روح الغرية الوطنية ال�سادقة واملواطنة امل�سوؤولة �ستجدين، �سعبي العزيز، 

كما عهدتني دوما، ناه�سا باأمانة قيادة كل مكونات الأمة من اأجل موا�سلة 

بناء مغرب التقدم يف ت�سبث بهويته الأ�سيلة.

اإنه املغرب التنموي الدميقراطي الذي يجب عليك اإ�ستح�ساره، �سعبي العزيز، 

معزل  احلي، يف  تخلو مع �سمريك  ول�سيما عندما  احلملة،  وعلى مدى  دوما 

�ستختار لنف�سك ولوطنك بكل حرية وم�سوؤولية الأجدر بتقلد  الت�سويت، حيث 

الإحتكام  �سلطة  باإعتبارها  الإقرتاع  �سناديق  تفرزه  مبا  عنك  النيابة  اأمانة 

الدميقراطي املج�سد حل�سمك بني برامج وخطابات متعددة �سائلني اهلل تعاىل اأن 

يجعلنا جميعا من »الذين ي�ستمعون القول فيتبعون اأح�سنه«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح الدورة االأوىل من ال�سنة الت�رصيعية االأوىل

الرباط، 12 اأكتوبر 2007

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

 ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الربملانيني املحرتمني،

نعتربها جديدة  ل  التي  الثامنة،  الت�رضيعية  الولية  وتوفيقه،  اهلل  بعون  نفتتح   

فقط باإنتخاب جمل�س النواب بكامل ال�سفافية واحلرية، ولكن اأي�سا يف جوهرها. 

العمل  وبرامج  مناهج  تغيري  موا�سلة  من  خاللها  ننتظره  ملا  اإعتبارا  وذلكم 

الربملاين واحلكومي، غايتنا تعزيز م�ساحلة املواطن مع املجال�س املنتخبة بجعلها 

رافعة قوية للتنمية والدميقراطية.

ونتوجه بالتهنئة لأع�ساء جمل�سكم املوقر، موؤكدين تقديرنا لالأحزاب اجلادة 

ومن خاللها للمواطنني، الذين مل تكن م�ساركتهم املواطنة يف الإنتخاب بروح 

التناف�سية والثقة يف م�سارنا ال�سيا�سي املتقدم لتنح�رض يف يوم الإقرتاع فقط، واإمنا 

ينبغي اأن تكون جت�سيدا للتعبئة الدائمة، ولإعادة الإعتبار لن�سالية العمل ال�سيا�سي 

من قبل كل الفاعلني.
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النبيل  فال�سيا�سة مبعناها  وواقعا.  �سيا�سة  البوؤ�س  مع  بالقطيعة  اإل  يتاأتى ذلك،  ولن 

لي�ست جمرد حملة اإنتخابية اأوو�سلة اإ�سهارية، بل هي فن املمكن بني احلاجيات 

والإمكانات، والتوعية الدائمة لل�سعب والعمل التنموي امليداين الكفيل باإيجاد 

حلول ملمو�سة ملعادلتها ال�سعبة. فالفرق بني الواقع والأمل، هو العمل ثم العمل ثم 

العمل، الذي جعله اهلل مقدما على العبادة.

كما اأن النيابة عن الأمة لي�ست اإمتيازا، اأو ريع مركز، اأوح�سانة مل�سالح �سخ�سية، 

بل هي اأمانة ج�سيمة واإلتزام بال�سالح العام.

وتلكم �شبيلنا لالإنخراط اجلماعي يف البناء الدميقراطي التنموي، الذي نحر�س 

على تو�سيع ف�سائه لي�سمل كل القوى احلية لالأمة ويف مقدمتها جاليتنا العزيزة 

املقيمة باخلارج، التي �سنوا�سل هذا امل�سار التدريجي لإدماجها يف احلياة الوطنية 

بو�سع اللبنة اجلديدة لإقامة املجل�س الأعلى اخلا�س بها.

واإ�ستخال�سا للعربة وتفعيلها يف الإ�ستحقاقات الإنتخابية املقبلة املحلية واجلهوية، 

فاإنه يجدر الإ�ستعداد اجليد لها، لي�س باملال�سنات الدمياغوجية واحل�سابات ال�سيقة 

واإمنا بالتاأهيل ال�سيا�سي ال�سامل لكل الفاعلني واملوؤ�س�سات والتنظيمات، وخا�سة منها 

الأحزاب ال�سيا�سية بتجاوزها للمالءمة ال�سكلية مع اإطارها القانوين اإىل التفاعل مع 

م�ستجدات املجتمع املغربي ومتغرياته.

عن  بعيدا  واإن�سغالته،  املواطن  من  الدائم  القرب  اجلميع  من  يقت�سي  ما  وهذا 

الإغراءات الوهمية والوعود الت�سليلية املحرفة لقيم الدين واملواطنة.
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ويظل هدفنا الأ�سمى تاأهيل كل الفاعلني يف اأفق الإ�سالح املوؤ�س�سي، الذي يتوخى 

اإلتزام  يف  وذلك  اجليدة.  باحلكامة  والتنموي  الدميقراطي  التطور  تر�سيخ 

مبقد�سات الأمة وثوابتها.

فعلى اجلميع اأن ينكب على حتقيق ما هو اأهم بالن�سبة للمواطن، األ وهو ، بكل 

تربية  تعليم جيد.  واإ�ستقرار،  اأمن  موحد،  وطن  قوامه:  عي�س حر كرمي  ب�ساطة 

فعالة  اإدارة  تغطية �سحية،  لئق،  �سكن  تناف�سي،  اإقت�ساد  منتج،  �سغل  �ساحلة، 

ونزيهة، ق�ساء عادل وم�ستقل، كرامة موفورة، ومواطنة كاملة، حقوقا وواجبات.

الإنتخابي،  للتناف�س  مو�سوعا  كانت  التي  ال�سعبية  املطالب  هذه  تلبية  واإن 

والربملاين وهي  للعمل احلكومي  اأ�سا�سية  ثالثة توجهات  تقت�سي ت�رضيفها يف 

ق�سية م�سريية ومقومات دولة، واأ�سبقيات ملحة.

للوطن  الأوىل  امل�سريية  الق�سية  الرتابية  وحدتنا  حول  الإجماع  حت�سني  ويعد 

والأمة، اإذ يتعني موا�سلة العمل على ح�سد املزيد من الدعم ملبادرتنا املقدامة 

وذات امل�سداقية للحكم الذاتي، بغية احل�سم الدويل النهائي للمنازعة املفتعلة 

حول مغربية �سحرائنا.

ثانيها، توطيد ركائز الدولة القوية ب�سيادة القانون واحلفاظ على الهوية الوطنية 

نوازع  من  والتح�سني  والإ�ستقرار  الأمن  دعم  عن  ف�سال  الع�رض،  على  اإنفتاح  يف 

التطرف وخماطر الإرهاب. 

وثالثها، الرتكيز على ثالث اأ�سبقيات ملحة. ويف مقدمتها موا�سلة الإ�سالحات 

وتعزيز املكا�سب ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان وامل�ساريع الهيكلية الكربى والإدارة 
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الرتابية وال�سياحة والإ�سكان والتوازنات املاكرو اإقت�سادية، والإنتاجية والتناف�سية، 

املنتجة،  املقاولة  وت�سجيع  احلرة  املبادرة  وحتفيز  العمومية  القطاعات  وحتديث 

والقطاع اخلا�س.

ومبوازاة ذلك، يتعني اإعطاء دفعة قوية لبع�س القطاعات، ق�سد الرفع من وترية 

اإجنازها. ويف �سدارتها ك�سب الرهان احليوي لالإ�سالح العميق للرتبية والتكوين، 

الذي يتوقف عليه م�ستقبل الأجيال احلا�رضة وال�ساعدة.

لتعزيز  اإ�ستعجايل  بلورة خمطط  اإىل  ت�سارع  لأن  املقبلة  لندعو احلكومة  واإننا 

ما مت حتقيقه وتدارك ما فات من خالل التفعيل الأمثل ملقت�سيات امليثاق، واإعتماد 

احللول ال�سجاعة والناجعة للمع�سالت احلقيقية لهذا القطاع احليوي، وذلك بت�ساور 

وتن�سيق مع املوؤ�س�سة الد�ستورية التمثيلية للمجل�س الأعلى للتعليم.

كما يتعني تر�سيخ احلكامة اجليدة بالإ�سالح الإداري، وتاأهيل وحتديث الإقت�ساد 

مبادرتنا  حول  التعبئة  موا�سلة  مع  ال�سغل  واإيجاد  البطالة  مع�سلة  من  للحد 

الوطنية للتنمية الب�رضية ملكافحة الفقر والإق�ساء والتهمي�س.

املتقدمة  باجلهوية  اإل  ي�ستقيم  لن  التنموية  الأورا�س  لهذه  الأمثل  التفعيل  اأن  بيد 

والالمتركز الإداري، اللذين نعتربهما عماد الدولة الع�رضية.

باإ�سالح العدل وحتديثه وتاأهيله، دعما لإ�ستقالله ولالأمن  اإل  اأنه لن يكتمل  كما 

الوا�سع  الت�ساوري  الإعداد  على  لعازمون  واإننا  والتنمية.  القانون  ول�سيادة  الق�سائي 

واملتخ�ش�س مليثاق وطني م�شبوط للتغيري العميق وال�شامل للق�شاء.
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اأن تكون من بني الأ�سبقيات اجلديدة ما اأكدناه من اإعتماد �سيا�سة  كما يتعني 

فالحية وطاقية ومائية جديدة. ف�سال عن التنمية الرتابية احل�رضية والقروية.

�شيا�شة  اأي  العامة �رشط جناح  احلياة  مناحي  املواطن يف كل  اإنخراط  ويبقى 

اأواإ�سالح.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، الربملانيني املحرتمني، 

لقد ذكرنا برهانات الولية الت�رضيعية نهو�سا بالأمانة العظمى امللقاة على 

عاتقنا، ومن خالل الوقوف امليداين على اأحوال �سعبنا الأبي بكل فئاته ومبختلف 

جهات اململكة.

واجبي  فمن  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  �سري  ح�سن  على  ال�سهر  يف  باأمانتنا  ونهو�سا 

ومن�سجمة،  مرتا�سة  حكومة  تكوين  على  حر�سنا  بقدر  اأنه  على  التاأكيد 

مدعومة من قبل اأغلبية برملانية وحتا�سبها معار�سة بناءة، فاإننا نريد برملانا اأكرث 

فعالية، برملانا ميار�س بنجاعة كافة اإخت�سا�ساته الت�رضيعية والرقابية والتمثيلية، 

ي�سكل قدوة للموؤ�س�سات الد�ستورية يف نهو�سها ب�سالحياتها كاملة، فال�سيء يحول 

دون ذلك، اإل يف نطاق الد�ستور وف�سل ال�سلط وتوازنها وتعاونها، الذي نحن على 

تكري�سه �ساهرون.

برملانا، ي�ساهم يف زيادة الإ�سعاع الدويل للمغرب م�ستح�رضا كل الإ�ستحقاقات 

املقبلة ومنها دخول اإتفاقيات التبادل احلر حيز التنفيذ، ورفع حتديات العوملة يف 

اإنتهاج لدبلوما�سية برملانية حمرتفة.
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اإنه الربملان، الذي ي�ستكمل م�ساحلة كل املواطنني مع املجال�س املنتخبة. وهو ما 

يتطلب اإجراء قطيعة مع بع�س املظاهر وال�سلوكات امل�سينة، التي ت�سيء ل�سورة 

املوؤ�س�سة الت�رضيعية، ومت�س مب�سداقية العمل النيابي وال�سيا�سي.

كما ينبغي العمل على تفادي اأي خلط يف الأدوار، بني ما هو وطني من �سميم 

اإخت�سا�س الربملان وما هو حملي من �سالحيات اجلماعات الرتابية. فالربملان لي�س 

جماعة حملية.

اإنكبابه على  اأن يظل يف قمة ال�رضح الدميقراطي يف  اأحر�س على  لذلك 

ال�سيا�سات والق�سايا الوطنية الكربى الداخلية واخلارجية.

ومبا اأنه ل ميكن ت�سور حياة �سيا�سية ول جناعة العمل احلكومي بدون معار�سة 

اإيجابية وم�سوؤولة، فاإنه يجدر الإ�سغاء لأفكارها متى كانت بناءة �ساعية يف �سبيل 

�سالح الأمة �ساأنها يف ذلك �ساأن الأغلبية.

اإن التعار�س احلقيقي، الذي علينا مواجهته هو بني الدميقراطية والت�سلط- والتقدم 

والتخلف- والعمل والتواكل- والإنفتاح والإنغالق.

ويف نف�س ال�سياق، وكما اأكدت ذلك من اأعلى هذا املنرب، فاإين اأدعو للتن�سيق 

والتعاون بني املجل�سني يف اجتاه عقلنة وتر�سيد عملهما باإعتبارهما برملانا واحدا، 

تتكامل فيه الأدوار، ولي�س برملانني خمتلفني.

لقد قطع املغرب الكثري من الأ�شواط يف م�شاره ال�شيا�شي املتقدم وتغلب على 

العديد من الأزمات واملع�سالت، وذلك بف�سل قيادتنا احلازمة ومنهجنا يف احلكم 
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وجهود وت�سحيات جميع املغاربة، واإنخراطهم يف الأورا�س التنموية التي اأطلقناها. 

�سالحنا الذي ل يقهر هو اخليار الدميقراطي الذي ل رجعة فيه.

و�ساأظل، كما عهدمتوين اخلدمي الأول لل�سعب املغربي الأبي، ال�ساهر الأمني على 

ثوابت الأمة ومقد�ساتها، حري�سا على الوقوف امليداين على اإجناز الإ�سالحات 

الهيكلية الكربى اإلتزاما مني بعهد البيعة املقد�سة.

واهلل تعاىل ن�ساأل، يف هذه الأجواء الروحانية ل�سهر رم�سان الف�سيل اأن يعينكم وي�سدد 

على طريق اخلري وال�سالح العام خطاكم للنهو�س مب�سوؤولياتكم اجل�سيمة.

فهنيئا لكم ول�سعبنا الويف بعيد الفطر ال�سعيد، اأعاده اهلل علينا جميعا، ونحن 

باأماناتنا قائمون ولعهودنا راعون . »فذكر اإمنا اأنت مذكر، ل�ست عليهم مب�سيطر. 

�سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل امل�ساركني يف الندوة الدولية حول »م�ستقبل 

 العدالة يف القرن 21«

املنظمة من طرف املجل�س االأعلى مبنا�سبة الذكرى 

اخلم�سينية لتاأ�سي�سه

الرباط، 21 نونرب2007

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات الأ�ساتذة ق�ساة املجل�س الأعلى، اأ�سحاب الف�سيلة، الق�ساة واملحامني، 

واأ�رضة العدالة، مع�رض احل�سور الكرمي، 

اإنه ملن دواعي اإعتزازنا اأن يخلد املجل�س الأعلى الذكرى اخلم�سينية لتاأ�سي�سه، واأن 

نتوجه اليوم اإىل امل�ساركني يف اأ�سغال هذه الندوة الدولية الهامة، التي يختتم 

اإعتبارا للمكانة  ال�سنة اجلارية،  اإمتدت على مدى  بها املجل�س اإحتفالته التي 

املتميزة التي حتظى بها لدينا اأ�رضة العدالة ب�سفة عامة، وهياأتها الق�سائية 

العليا ب�سفة خا�سة.

لقد كان املجل�س الأعلى يف مقدمة املوؤ�س�سات التي و�سع اأ�س�سها جدنا املنعم 

جاللة امللك حممد اخلام�س يف بداية عهد الإ�ستقالل، حر�سًا من جاللته، اأكرم 

اهلل مثواه، على جت�سيد ال�سيادة الوطنية والتاأ�سي�س لإ�ستقالل الق�ساء.
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ومن هذا املنطلق، ت�سكل هذه الذكرى حمطة تاريخية، ترمز اإىل عهد زاخر 

بالبناء.

الدميقراطية  الد�ستورية  امللكية  اأ�س�س  على  الع�رضية،  املغربية  الدولة  بناء 

ف�سل  مببداإ  والإلتزام  واملوؤ�س�سات،  احلق  دولة  توطيد  على  القائمة  والإجتماعية 

ال�سلط وتر�سيخ �سيادة القانون واإقامة العدل والإن�ساف، باإعتبارها من وظائف الإمامة 

العظمى، التي نحن على القيام بها موؤمتنون، وعلى حمجتها البي�ساء �سائرون، ذودًا 

الأمن  و�سهرًا على  الوطنية،  والوحدة  لل�سيادة  عن املقد�سات واحلرمات، و�سونا 

والطماأنينة والإ�ستقرار، وحماية للحقوق واحلريات الفردية واجلماعية.

لتخليد  الأعلى،  املجل�س  به  قام  ملا  تقديرنا،  عميق  عن  نعرب  اأن  لنا  ويطيب 

هذا احلدث البارز يف تاريخ الق�ساء ببالدنا من اإحتفالت مت�سمة بالإتقان، وذلك 

�سمن اأعمال جديرة بالإ�سادة ملا متيزت به من جمع بني تنظيم الندوات القيمة 

واملتعددة حول م�سار الق�ساء والعدالة باململكة، وبني تنظيم املعار�س اجلهوية 

التي اإ�ستملت على الوثائق وامل�ستندات واملوؤلفات والإ�سدارات اجلامعة للدرا�سات 

والأبحاث الق�سائية وخمتلف ال�سجالت وال�سور والأفالم.

اإفتخار املنجزات الكربى التي  وهو ما جعل املغاربة قاطبة ي�ستح�رضون بكل 

قام بها جدنا املقد�س ووالدنا املنعم، جاللة امللكني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين، 

خلد اهلل يف ال�ساحلات اأعمالهما يف جمال ت�سييد ق�ساء ع�رضي. وذلكم �سمن 

�رضح متجدد، نحن اأ�سد حر�سا على اإ�سالحه وتطويره دعما لأ�س�سه و�سيانة 

حلرمته وتاأهيال لكل مكوناته والإ�سهام املخل�س يف تر�سيخ دولة احلق و�سيادة 

القانون والنهو�س بالتنمية.
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ونود التنويه مبا قام به املجل�س الأعلى من اإ�سدار العديد من املجلدات املت�سمنة 

لأعمال واإجتهادات ق�ساته على اإمتداد ن�سف قرن من العطاء والتجديد، وذلك 

تهم  التي  للقرارات  وكذا  اأحكامه  لأهم  ن�رضه  عن  ف�سال  اللغات،  مبختلف 

املغرب، ال�سادرة عن بع�س املحاكم العليا الأجنبية، بالإ�سافة اإىل الأحكام 

املتعلقة مبجل�س الإ�ستئناف ال�رضعي الأعلى.

�سورة  تقدم  املقا�سد  واملتعددة  اجلليلة  الأعمال  هذه  اأن  فيه  ريب  ل  ومما 

ون�ساء  ثمينا لكل رجال  العدالة يف املغرب، وتعترب مرجعا  متكاملة عن م�سار 

الق�ساء والقانون، ولكل باحث عن الإجتهاد الق�سائي يف جمال معني.

اأ�سحاب الف�سيلة وال�سعادة، ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن تتويج اإحتفالت املجل�س الأعلى بالذكرى اخلم�سينية لتاأ�سي�سه بهذه الندوة 

ليندرج �سمن  والع�رضين،  احلادي  القرن  الق�ساء يف  م�ستقبل  الهامة، حول  الدولية 

منظورنا ال�سامل لإ�ست�رضاف م�ستقبل العدالة يف املغرب ويف غريه من بلدان املعمور.

اأنه يج�سد اإهتمامنا الكبري ب�سوؤون العدالة، الذي يربز جليا يف الإن�سغال  كما 

امل�ستوى  على  حتديات  من  الثالثة  الألفية  حتمله  ما  مبواكبة  لق�ساتنا  الدائم 

الدويل.

وذلك يف �سياق عاملي يعرف حتديات وتغريات مت�سارعة بفعل العوامل الإقت�سادية 

والتجارية ذات التكنولوجيا املتطورة وتنامي نزوعات التطرف والإرهاب وكثافة 

واإنعكا�ساتها  جتلياتها  ب�ستى  العوملة  اإكت�ساح  بفعل  الدولية،  العالقات  وتعقد 

ملختلف مناحي العالقات الإجتماعية والإقت�سادية وما اأفرزته من اأق�سية ومنازعات 
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غري م�سبوقة، مما يتطلب اإعتماد فقه الواقع والإجتهاد يف التفاعل مع نوازله 

وال�سيا�سيني يف  الإقت�ساديني  الفاعلني  نظر  والق�ساء يف  القانون  اأهمية  وي�ساعف 

اإيجاد حلول وت�سويات عادلة لها. كما اأنه يجعل العدالة ويف طليعتها املجل�س 

الأعلى املوقر، اأثقل م�سوؤولية يف مواجهة هذه التحولت.

واإن ح�سور نخبة من روؤ�ساء املحاكم العليا من خمتلف الدول والقارات، وكذا عدد 

من الفقهاء والق�ساة واملحامني، املغاربة والأجانب املرموقني لأ�سغال هذه الندوة 

الفكر  ف�ساءات  والآراء يف  اخلربات  وتبادل  باملناق�سات  الإرتقاء  �ساأنه  ملن  الهامة 

القانوين والق�سائي والفقهي واإ�سفاء طابع التاألق والإ�سعاع على اأعمالها.

ويف هذا ال�سياق، ننوه باحل�سور املتميز لل�سخ�سيات املرموقة امل�ساركة يف هذه 

على  التاريخ  عرب  املنفتح  املغرب،  الثاين  بلدهم  يف  بهم  مرحبني  الندوة، 

خمتلف الثقافات واحل�سارات واملوؤمن ب�رضورة التعاون الدويل وت�سافر كل اجلهود 

الهادفة اإىل تر�سيخ ال�سالم والأمن، والعدل والإن�ساف بني الأمم وداخل املجتمعات.

يتعلق  ما  الأعلى كل  املجل�س  ين�رض  اأن  يندرج حر�سنا على  الإطار،  ويف هذا 

بتاريخنا الق�سائي والفقهي، وجعله جمال ف�سيحا اأمام الباحثني واملهتمني من رجال 

القانون والق�ساء للدرا�سة والتحليل والتاأويل.

ونغتنم هذه املنا�سبة لنجدد الإعراب عما نكنه لأ�رضة العدالة الأثرية لدى 

جاللتنا وللق�ساة رفيعي الدرجة ول�سفوتهم باملجل�س الأعلى من خمتلف الأجيال 

التي تعاقبت على حمل هذه الأمانة من تقدير واإعتبار.
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واإننا حري�سون على ال�سري على النهج القومي لأ�سالفنا امليامني، الذين اأقاموا دولة 

واحل�سن  ال�سحيح  الأ�سا�س  على  قرنا  ع�رض  اإثني  من  اأزيد  منذ  املوحدة  املغرب 

احل�سني للعدل، جاعلني منه اأ�سا�س امللك. ولذلك يذكر التاريخ للمغرب، ملكا 

و�سعبا اأنه كان يحيط الق�ساة مبا ي�ستحقونه من تبجيل واإحرتام.

وهو ما نحن، ب�سفتنا اأمريا للموؤمنني، موؤمتنون عليه وحري�سون على تر�سيخه، وفاء 

لعهد البيعة املقد�سة، واإلتزاما باأحكام د�ستور اململكة. ملتزمني ب�سمان اإ�ستقالل 

الق�ساء واإ�سالحه ملا له من دور حيوي يف توطيد اأ�س�س الدميقراطية، وحتقيق الأمن 

الق�سائي وتر�سيخ الثقة الالزمة لتحفيز الإ�ستثمار والنهو�س بالتنمية.

وكما اأكدنا ذلك، وخا�سة يف خطاب العر�س الأخري واإفتتاح الربملان، فاإننا 

عن  الإعالن  �سنتوىل  الق�ساء  لقطاع  و�سامل  عميق  باإ�سالح  القيام  على  حري�سون 

خطوطه العري�سة يف املدى القريب، بعون اهلل وتوفيقه.

اأعلى هياأة  باإعتباره  الأعلى  العدالة، وخا�سة املجل�س  اأ�رضة  اأن  لواثقون من  واإننا 

املن�سود لكونه ي�سم خرية  الإ�سالح  �سي�سكل قاطرة لهذا  ق�سائية وطنية، 

به،  للملك  العام  والوكيل  للمجل�س  الأول  الرئي�س  ق�ساة اململكة يف طليعتهم 

امل�سهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد والغرية على حرمة الق�ساء واإ�ستقالله.

ت�سبث بثوابت  وزيرنا يف العدل مبا هو معهود فيه من  باأن  اأننا على يقني  كما 

الأمة ومقد�ساتها واإلتزام ثابت واإ�سهام �سادق ومو�سول يف توطيد دعائم دولة 

احلق والقانون يف خمتلف امل�سوؤوليات ال�سامية التي تقلدها، لن يدخر جهدا يف 
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العمل حتت قيادتنا يف حر�س على اإ�ستقالل الق�ساء، واإحرتام ملبداإ ف�سل ال�سلط من 

اأجل زيادة اإ�سعاع املجل�س الأعلى، ومتكينه من الو�سائل ال�رضورية للنهو�س بالأمانة 

اجل�سيمة امللقاة على عاتقه.

وم�شوؤولية  بفعالية  الإنخراط  على  �شتعمل  عامة،  ب�شفة  الق�شاء،  اأ�رشة  اأن  كما 

يف هذا الإ�شالح اجلذري وامل�شريي، الذي يعد من �رشوط �شيانة املواطنة 

اأن يظل  التي نن�سدها لوطننا العزيز. غايتنا املثلى  ال�ساملة،  الكاملة والتنمية 

املجل�س، اإ�سما على م�سمى : قمة �ساخمة ل�رضح ق�ساء م�ستقل ونزيه ومنارة م�سعة 

لالإجتهاد املواكب للم�ستجدات.

داعني اأ�رضته املوقرة مل�ساعفة جهودها املوفقة جلعله قاطرة لهذا الإ�سالح 

املن�سود من اأجل حتقيق املزيد من التحديث والع�رضنة والتوثيق وال�سفافية والإنفتاح 

يف اإلتزام دائم ب�سيادة القانون وم�ساواة كل املواطنني اأمامه.

وفقكم اهلل، و�سدد خطاكم، وكلل م�ساعيكم واأعمال هذه الندوة بالنجاح.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

30 يوليوز 2008

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

لقد حر�ست منذ توليت اأمانة قيادتك، على اأن اأجعل من خطاب العر�س حمطة 

لرت�سيخ اخليارات الكربى، واإ�ست�رضاف التوجهات امل�ستقبلية، التي ت�سهر دائمًا 

على بلورتها، بروح الثقة، وبعد النظر، والإرادة القوية، يف وفاء للبيعة ، مبا تقوم 

عليه من اإلتزامات متبادلة بني العر�س وال�سعب.

مل�ساطرتك  فر�سة  املنا�سبة،  هذه  من  اأجعل  اأن  اإرتاأيت  فقد  عهدتني،  وكما 

توفري  الرا�سخة يف  اإرادتنا  لتج�سيد  ال�سبل  اأجنع  باإيجاد  العميق  الإن�سغال  ال�سادقة 

العي�س الكرمي لكل اأبناء وطننا العزيز. وبنف�س احلزم، اأريد اأن اأجعل من خطابي لك 

اليوم، وقفة م�سوؤولة لالإجابة على التحديات والرهانات املطروحة على بالدنا، 

وذلك يف �سياق ظرفية دولية �سعبة، مطبوعة بتقلبات الإقت�ساد العاملي غري 

امل�سبوقة، واملتمثلة يف الإرتفاع املهول لأ�سعار الطاقة واملواد الغذائية الأ�سا�سية، 

وتراجع الن�شاط الإقت�شادي، يف العديد من البلدان ول�شيما املتقدمة منها.
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وهو ما كان له تداعيات على القدرة ال�رضائية للفئات املعوزة واملتو�سطة وعلى 

اإقت�سادنا على غرار كافة بلدان املعمور.

وقد اإ�ستطاع بلدنا، وهلل احلمد، مواجهة هذه الإكراهات، وذلك بف�سل جناعة 

ما  وهو  ثمارها،  تعطي  بداأت  والتي  نقودها،  التي  التنموية  والإ�سالحات  الأورا�س 

مكن ن�سيجنا الإقت�سادي والإجتماعي، من الت�سدي ل�سعوبات املحيط اجلهوي 

والدويل.

البناء  لتوطيد  ثابتة  بخطى  لتقدمه  املغرب  موا�سلة  يف  ذلك  جتلى  وقد 

الدميقراطي واإجناز التنمية الإقت�سادية والإجتماعية من خالل احلفاظ على توازناته 

املاكرو-اإقت�سادية واملالية وخلق اأقطاب جهوية للتنمية، وتقوية قدراته على 

خلق فر�س ال�سغل وحت�سني املوؤ�رضات الإجتماعية.

اأن الطريق ما  اأن يحجب عنا  ومهما كان حت�سن هذه املوؤ�رضات، فاإنه ل ينبغي 

يزال �ساقًا وطويال لتحقيق طموحنا الكبري يف الرفع من معدلت الت�سغيل باإعتباره 

ي�سكل احلماية الإجتماعية احلقيقية ملواطنينا ول�سبابنا على اخل�سو�س.

ولن يتاأتى ذلك، اإل بالرفع من وترية النمو والتوزيع العادل لثماره وحترير املبادرات 

اخلالقة املدرة للرثوات ولفر�س العمل.

كما يتعني توطيد املكانة املركزية ملوؤ�س�سة الأ�رضة وتعزيز دينامية املجتمع 

املدين وفعالياته امل�سوؤولة للنهو�س بالتكافل الإجتماعي واملواطنة الت�سامنية 

يف ت�سبث دائم بقيمنا العريقة الدينية والثقافية القائمة على الإعتدال والو�سطية.
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لذا، نوؤكد اإرادتنا الرا�سخة يف �رضورة اأن يكون الهدف الإ�سرتاتيجي لكافة 

ال�سيا�سات العمومية، هو تو�سيع الطبقة الو�سطى لت�سكل القاعدة العري�سة وعماد 

الإ�ستقرار والقوة املحركة لالإ نتاج والإبداع.

واإن عزمنا الوطيد على جعل الفئات الو�سطى، مرتكز املجتمع املتوازن، الذي نعمل 

على بلوغه، جمتمع منفتح ل اإنغالق فيه ول اإق�ساء، جمتمع تت�سامن فئاته املي�سورة، 

باإ�ستثماراتها املنتجة ومبادراتها املواطنة وما تدره من �سغل نافع، مع غريها، يف 

املجهود الوطني اجلماعي للنهو�س باأو�ساع الفئات املعوزة ومتكينها من اأ�سباب 

املواطنة الكرمية.

�سعبي العزيز،

اأهمية الإ�سالحات والأورا�س الكربى، فلن تعطي ثمارها كاملة  مهما كانت 

اإل بت�رضيع وترية النمو لتواكب احلاجيات املتزايدة ، وهو ما يقت�سي احل�سم يف 

اخليارات املطروحة.

فهل نكتفي بحلول ظرفية حمدودة الأ ثر ؟ اأم نوا�سل خياراتنا الإ�سرتاتيجية التي 

اليوم،  ثمارها ؟ كال. فتحديات مغرب  يتعني م�ساعفة اجلهود لإن�ساج وجني 

بالرتويج  اأو  اأوم�سكنة  ترقيعية  باإجراءات  اأو  بو�سفات جاهزة  رفعها  ل ميكن 

ملقولت دمياغوجية ترهن احلا�رض بالهروب اإىل م�ستقبل نظري موهوم.

اإن اأ�سا�س جناح اأي اإ�سالح، يكمن يف تر�سيخ الثقة وامل�سداقية والتحلي بالأمل والعمل 

والإجتهاد، وعدم الإن�سياق لنزوعات التيئي�س والت�سكيك والعدمية، خا�سة يف 
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الظروف ال�سعبة. ومهما كانت حمدودية النتائج الآنية، فاإن املبادرة واملثابرة 

والنف�س الطويل، يجب اأن تكون عماد تدبري ال�ساأن العام.

لذا، نهجنا، بكل وثوق، خيار التنمية الهيكلية والب�رضية، يف حر�س على توازن 

م�سارها ال�ساق والطويل، بحيث ل تتم الت�سحية مب�ستقبل البالد واأجيالها ال�ساعدة 

باإ�سم  تلبية حاجيات ملحة،  اأو ظرفية. ول جمال لعدم  اآنية  اإعتبارات  لفائدة 

نظرة قد تكون بعيدة املدى، ولكنها تتجاهل الواقع املعي�س.

�سكتني  ت�سري على  م�ستدامة.  تنمية  الدوؤوب، على حتقيق  ثمة، كان عملنا  ومن 

متكاملتني. فمن جهة، نحر�س على اإجناز الأورا�س التنموية الكربى، ومبوازاة ذلك، 

بتح�سني  نعمل مبواكبتها،  املنظور،  الأمد  ثمارها يف  تعطي  باأنها ل  منا  وعلما 

املعي�س اليومي امللح للمواطن بالربامج املحلية ملحاربة الفقر واله�سا�سة.

وهو ما نعمل على بلوغه بجعل حترير املبادرات وتعبئة الطاقات، قوام امل�ساريع 

تعهدها  موؤكدين  الب�رضية،  للتنمية  الوطنية  ملبادرتنا  وامللمو�سة،  املندجمة 

بالوقوف امليداين والتقومي امل�ستمر، لتوطيد املكا�سب والت�سدي ملكامن اخللل، 

غايتنا املثلى و�سع الإن�سان يف �سلب عملية التنمية، يف مغرب نريد اأن تكون 

موارده الب�رضية ثروته الأ�سا�سية. 

�سعبي العزيز، 

اإن النهج القومي لالإ�سالح يرتكز على تر�سيخ ثقة املواطن يف �سيادة القانون والأمن 

الق�سائي. ومن هنا، نحر�س على موا�سلة حتديث جهاز الق�ساء و�سيانة اإ�ستقالله 

وتخليقه، لي�س فقط لإحقاق احلقوق ورفع املظامل، واإمنا اأي�سًا لتوفري مناخ الثقة والأمن 
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جعل  على  التاأكيد،  جندد  لذا  والإ�ستثمار.  التنمية  على  الق�سائي، كمحفزين 

الإ�سالح ال�سامل للق�ساء يف �سدارة اأورا�سنا الإ�سالحية. 

ولهذه الغاية، ندعو حكومتنا لالإنكباب على بلورة خمطط م�شبوط لالإ�شالح 

املوؤهلة  الفعاليات  وا�سع على جميع  واإنفتاح  بناء  ينبثق من حوار  للق�ساء،  العميق 

الأمثل  التفعيل  الق�ساء، حر�سنا على  لإ�ستقالل  ب�سفتنا �سامنا  موؤكدين،  املعنية، 

لهذا املخطط، من اأجل بلوغ ما نتوخاه للق�ساء من حتديث وجناعة، يف اإطار من 

النزاهة والتجرد وامل�سوؤولية.

الفاعلني  يف  ثقتنا  تدعمها  اأن  يجب  ال�سيا�سية،  واملوؤ�س�سات  الهياآت  يف  ثقتنا  اإن 

الد�ستورية،  املوؤ�س�سة  اإقامة  على  عازمون  فاإننا  لذا،  والإجتماعيني.  الإقت�ساديني 

للمجل�س الإقت�سادي والإجتماعي، حر�سا منا على �سمان م�ساركتهم، �سمن اإطار 

موؤ�س�سي، يف اإقرتاح ال�سيا�سات الإقت�سادية والإجتماعية، ويف اإيجاد هياأة دائمة 

للحوار الإجتماعي امل�سوؤول. ولدعم قرب ال�سلطات العمومية من احلاجيات احلقيقية 

املنتخبة،  واملجال�س  الإدارة  له  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  وحت�سني  للمواطن، 

ندعواحلكومة لإعتماد نهج للحكامة الرتابية املحلية، يقوم على النهو�س 

بالالمركزية واجلهوية املو�سعة، بالإ�رضاع بالالمتركز. ومهما كان عمق الإ�سالح 

املوؤ�س�سي، فاإن جناحه رهني بتعزيزه باإ�سالحات هيكلية اأومكملة، نرفع بها من 

قوتنا الإقت�سادية والإجتماعية، بالنهو�س بالقطاعات الأ�سا�سية للتعليم والفالحة 

والطاقة واملاء والنمو ال�سناعي. واإذا كنا قد و�سعنا التعليم يف �سدارة هذه 

القطاعات، فالأننا نعتربه املحك احلقيقي لأي اإ�سالح عميق ولكي ياأخذ اإ�سالح 

منظومتنا الرتبوية �رضعته الق�سوى، ووجهته ال�سحيحة، ندعو احلكومة حل�سن 

تفعيل املخطط الإ�ستعجايل. 
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و�سنحر�س على األ يخلف املغرب موعده مع هذا الإ�سالح امل�سريي. لذلك 

حازمة  اإرادة  من  متوفرة،  النجاح  فظروف  بقوة.  فيه  ينخرط  اأن  اجلميع  على 

جلاللتنا وتعبئة جماعية لكل املوؤ�س�سات وال�سلطات والفاعلني والتنظيمات، هدفنا 

اجلماعي، اإعادة الإعتبار وتر�سيخ الثقة يف املدر�سة العمومية املغربية، كموؤ�س�سة 

للتن�سئة اجلماعية على قيم املواطنة امللتزمة وتكري�س تكافوؤ الفر�س. ويف �سياق 

هذه الإ�سالحات العميقة، نوؤكد الأهمية املركزية لإ�سالح وحتديث الفالحة، 

فهي بالن�سبة لنا، ل ت�سكل قطاعا اإقت�ساديا واعدا فح�سب، واإمنا هي اأي�سا، اأحد 

املقومات الأ�شا�شية لهويتنا احل�شارية املتميزة باإرتباط املغربي بالأر�س.

خالل  من  لإ�سالحها،  توجيهاتنا  لبلورة  احلكومة  بادرت  املنظور،  هذا  ومن 

الإنتاجية  رهان  لك�سب  تدبريها  وعقلنة  حتديثها  اإىل  تهدف  اإ�سرتاتيجية 

والتناف�سية والأمن الغذائي. واإننا ننتظر من احلكومة تفعيل ما نريده من اإطالق 

م�سرية فالحية واعدة، بنهج مقاربة ت�ساورية، اإدماجية وت�ساركية، وبتمكينها من 

كافة الو�سائل الالزمة للنجاح.

وقت م�سى،  اأي  من  اأكرث  فنحن مدعوون جميعًا،  باملاء،  مرتبطة  الفالحة  ولأن 

لإ�ست�سعار ما يواجه بالدنا يف امل�ستقبل من �سعوبات حقيقية يف جمال تدبري ثروته 

املائية قد تعيق بثقلها كل م�ساريع التنمية الب�رضية والإقت�سادية.

اإن املغرب يواجه حتدي تدبري تزايد الطلب على املاء وتعاقب فرتات اجلفاف 

وتقل�س خمزون املياه اجلوفية والتبذير الالم�سوؤول لهذه الرثوة احليوية، لذا، فاإن 

اإعتماد اإ�سرتاتيجية م�سبوطة لرفع هذا التحدي، بات اأمرًا حتميًا.
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ومن ثم، فاإننا �سنوا�سل تعبئة وتخزين املياه وتو�سيع دائرة الإ�ستفادة من املاء ال�رضوب، 

ل �سيما داخل العامل القروي. كما ندعو اإىل اإنبثاق وعي وطني ح�ساري يف 

اإقت�ساد اإ�ستعمال املاء باإعتباره موردا طبيعيا ثمينا. 

وكذلك ال�ساأن بالن�سبة ملا يواجه املغرب من حتديات يف قطاع الطاقة، اإذ يتعني 

اأن نتكيف من الآن ف�ساعدا مع حتولته العاملية العميقة، املتوجهة نحو  علينا 

الإ�ستفحال. لذلك ينبغي اإنتهاج �سيا�سة جتمع بني التدبري العقالين للمنتوجات الطاقية 

وبني اإعتماد اإ�سرتاتيجية ناجعة لالإقت�ساد يف الإ�ستهالك دون امل�س بالإنتاجية، واإنتهاج 

حماية وتنويع امل�سادر الطاقية.

اأمام �رضورة الرفع من قدرته على الإنتاج املحلي للطاقة،  ول خيار للمغرب 

وفتح املجال اأمام الإ�ستثمارات الواعدة بتوفريها، وتكري�س اجلهود جلعل الطاقات 

ونغتنم هذه  القطاع.  الوطنية يف هذا  لل�سيا�سة  واملتجددة عمادا  البديلة 

املنا�سبة، لالإ�سادة بكل حرارة، بالدعم الأخوي والت�سامن الفعال لأخوينا الأعزين 

الأكرمني، خادم احلرمني ال�رضيفني، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود، عاهل 

اململكة العربية ال�سعودية، و�ساحب ال�سمو، ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

دولة الإمارات العربية املتحدة. وقد ر�سدنا هبة هذين البلدين ال�سقيقني وم�ساهمة 

�سندوق احل�سن الثاين للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية، لل�سندوق اخلا�س الذي 

اأحدثناه لتنمية الطاقات لدعم الربامج امللتزمة بالنجاعة يف اإقت�ساد الطاقة، 

وكذا ت�سجيع امل�ستثمرين على اإ�ستعمال الطاقات البديلة واملتجددة.

املجال  يف  جديدة  اإ�سرتاتيجية  اإعتماد  اإىل  احلكومة  ندعو  ذلك،  ومبوازاة 

الأمثل  الإ�ستغالل  على  تقوم  الع�رض،  تكنولوجيات  وتنمية  واخلدماتي  ال�سناعي 
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ملا تتيحه العوملة من فر�س تدفق الإ�ستثمار، وتهدف اإىل تقوية املقاولة املغربية 

الإقت�ساد  اأمام  املجال  وفتح  امل�سافة،  للقيمة  احلامل  ال�سناعي  الإ�ستثمار  وت�سجيع 

الوطني، لإقتحام اأن�سطة �سناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، واأ�سواق واعدة، 

لت�سدير منتوجاتها وخدماتها.

فعزمنا يوازي طموحنا، لإدماج املغرب مبقاولته وجامعاته، يف الإقت�ساد العاملي 

للمعرفة.

�سعبي العزيز،

تظل اأ�سبقية الأ�سبقيات، هي حت�سني الوحدة الرتابية للمملكة.

اإيجابي جوهري،  اأ�سفرت اجلهود الدوؤوبة لدبلوما�سيتنا املقدامة، عن تطور  وقد 

جت�سد يف تاأكيد الإقرار الأممي بجدية وم�سداقية مبادرتنا ال�سجاعة للحكم 

الذاتي، والدعم الدويل املتنامي لأحقية اململكة يف �سيادتها على �سحرائها، 

وبعدم واقعية وهم الإنف�سال.

وعلى هذا الأ�سا�س، واإلتزاما بقرار جمل�س الأ من 1813، فاإننا جندد اإ�ستعداد املغرب 

للتفاو�س اجلوهري، بح�سن نية وعلى كافة امل�ستويات، لإيجاد حل �سيا�سي، توافقي 

الإرادة  نوؤكد  ال�سدد،  هذا  ويف  اأمده.  طال  الذي  النزاع  لهذا  ونهائي 

الرا�سخة للمغرب يف موا�سلة نهج اليد املمدودة، بهدف اإ�سالح ذات البني 

وتر�سيخ الثقة، باحلوار وامل�ساحلة ال�ساملة، مع الأطراف املعنية. ولهذه الغاية، 

فاإننا �سنوا�سل اإتخاذ املبادرات ال�سادقة، والتجاوب مع كل الإرادات احل�سنة من 
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اأجل تطبيع العالقات املغربية- اجلزائرية، واإقامة �رضاكة بناءة مع هذا البلد 

اجلار ال�سقيق، منطلقنا الوفاء لروابط ح�سن اجلوار بني �سعبينا ال�سقيقني. هدفنا الأ�سمى، 

التجاوب مع طموحات الأجيال ال�ساعدة لت�سخري طاقات ال�سعبني ال�سقيقني، املغربي 

واجلزائري، لرفع التحديات احلقيقية للتنمية والتكامل، بدل هدرها يف متاهات 

اإختالف  ومهما كان  املا�سي.  القرن  اإىل  يعود  متجاوز  عهد  عن  موروث  نزاع 

احلدود، كاإجراء  اإغالق  اإ�ستمرار  يربر  فاإنه ل  النزاع،  النظر يف هذا  وجهات 

اأحادي يعي�سه ال�سعبان اجلاران ال�سقيقان كعقاب جماعي يتنافى مع اأوا�رض اأخوتهما 

التاريخية وم�ستقبلهما امل�سرتك ومع م�ستلزمات الإندماج املغاربي.

اأوامل�س بحوزة  وبنف�س احلزم، نوؤكد رف�س املغرب لأية حماولة لفر�س الأمر الواقع 

الرتاب الوطني. ويف هذا ال�سياق، ن�سيد بالتجند الدائم لقواتنا امل�سلحة امللكية 

والوقاية  امل�ساعدة  والقوات  الرتابية  والإدارة  الوطني  والأمن  امللكي  والدرك 

املدنية، بقيادتنا، يف اإلتحام مع ال�سعب املغربي، ل�سيانة الأمن والإ�ستقرار والنظام 

العام والدفاع عن حوزة الوطن.

و�سنوا�سل املجهود التنموي اجلبار، لفائدة مواطنينا املرابطني بال�سحراء املغربية 

ال�سحراويني املغرتبني حيثما  العودة احلرة لإخواننا  والعمل على توفري ظروف 

كانوا ورفع املعاناة عنهم و�سمان احلياة الآمنة الكرمية لهم، يف اأح�سان الوطن 

اإ�ستجابة  اإحتاد مغاربي مندمج بني دوله اخلم�س، ويف ذلك  املوحد، ويف نطاق 

ملنطق الع�رض، بتكتل بلداننا يف جتمع ي�سكل قطبا قويا لالأمن والإ�ستقرار والتقدم 

والإزدهار، و�رضيكا فاعال لتجمعات اأو�سع.
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وهو ما �سنوا�سل العمل من اأجله، يف ف�ساءاتنا اجلهوية والدولية، ت�سامنا عربيا-

اإ�سالميا ناجعا، وو�سعا متقدما مع اأوروبا، واإحتادا واعدا من اأجل املتو�سط، واإندماجا 

اإفريقيا اإيجابيا. ومع جوارنا من بلدان ال�ساحل، و�رضاكة بناءة مع دول ال�سمال، وتعاونا 

مثمرا بني اأقطار اجلنوب.

الإرهاب  والعاملي مبواجهة ع�سابات  اإلتزامنا اجلهوي  ال�سياق، جندد  ويف هذا 

ال�سادق يف اجلهود الأممية لف�س  اإ�سهامنا  التطرف املقيت، وكذا  ونزوعات 

النزاعات، واإخماد بوؤر التوتر بالطرق ال�سلمية، موؤكدين، ب�سفتنا رئي�سا للجنة القد�س 

دعمنا لوحدة ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق ولكفاحه ال�سلمي من اأجل اإقامة دولته 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�رضيف. و�سنظل مدافعني عن �سيادة الدول و وحدتها 

كانت  وحيثما  وال�سومال  وال�سودان  والعراق  ولبنان  �سوريا  يف  والرتابية  الوطنية 

مهددة اأو مغت�سبة.

�سعبي العزيز،

مهما تكن �سمولية واأهمية اأي اإ�سالح تنموي عميق، فاإنه �سيظل حمدود الأثر اإذا مل 

يعزز مبوا�سلة التاأهيل ال�سيا�سي ال�سامل وامل�ساركة املواطنة يف اإجنازه اجلماعي. وهو 

ما يجعلنا اأكرث وثوقا، يف تعميق الدميقراطية، باإنتظام الإ�ستحقاقات الإنتخابية 

اأ�سا�س  وتكري�س �سفافيتها ونزاهتها من قبل كل الفاعلني، وت�سكيل احلكومة على 

نتائج الإقرتاع. بيد اأن النجاح يف الإ�ستحقاقات، يلقي على عاتق الفاعلني م�سوؤولية 

اإ�ستخال�س الدرو�س من بع�س الفجوات. 
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لذا، نوؤكد على �رضورة امل�ساهمة الفعالة للهياآت ال�سيا�سية اجلادة يف حمل 

م�سعل الإ�سالح والتحديث واإنبثاق م�سهد �سيا�سي معقلن، باأحزاب قوية، متكتلة 

والتمثيل  الناجع،  التاأطري  يف  الد�ستوري  بدورها  تنه�س  متجان�سة،  اأقطاب  يف 

امللتزم والتناف�س الإنتخابي احلر على ح�سن تدبري ال�ساأن العام.

اإختالف  على  املغاربة،  جلميع  ملكا  عهدتني،  كما  العزيز،  �سعبي  و�ساأظل، 

مكوناتهم، ورمزا لوحدة الأمة، وموؤمتنا على �سيادة اململكة وحوزتها الرتابية، 

و�سامنا حلقوق الأفراد واجلماعات.

اإلتزام د�ستوري عميق ووفاء  روؤو�س كل املغاربة يف  فملكيتنا املواطنة، تاج فوق 

املغربية  الدولة  �رضح  لبناة  الطاهرة  ولالأرواح  الوثيق  البيعة  لعقد  متبادل، 

العريقة، ويف طليعتهم جدنا ووالدنا املنعمان، جاللة امللكني حممد اخلام�س 

واحل�سن الثاين، خلد اهلل يف ال�ساحلات ذكراهما.

»ربنا اآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سال م عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرىال 55 لثورة امللك وال�سعب

تطوان، 20 غ�ست 2008 

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

نحتفل اليوم، بالذكرى اخلام�سة واخلم�سني لثورة امللك وال�سعب اخلالدة باإعتبارها 

ملحمة تاريخية، من اأجل اإ�ستقالل الوطن.

لقد ج�سدت هذه الثورة، منوذجا ل مثيل له، لتالحم ملك ب�سعبه وتعلق �سعب 

مبلكه، يف كفاح م�سرتك، من اأجل احلرية والكرامة. وبلغت امللحمة اأوجها 

عندما اآثر جدنا املقد�س، املغفور له، جاللة امللك حممد اخلام�س، املنفى ال�سحيق 

عن الوطن، والإبعاد عن العر�س راف�سا بكل �سمود وثبات على املبداأ، التفريط يف 

�سيادة الأمة اأو امل�ساومة فيها.

وبقدر ما �سحى امللك الراحل من اأجل حرية الأمة وعزتها، �سحى ال�سعب املغربي 

ويف طليعته اجلماهري ال�سعبية، بكل غال ونفي�س فداء مللكه ال�رضعي اإىل اأن توج 

كفاحهما البطويل بالعودة املظفرة لل�سلطان، رمز الوحدة وال�سيادة الوطنية 

جدنا  فاإن  التاريخي،  احلدث  هذا  عظمة  املغرب.وعلى  وباإ�ستقالل  عر�سه،  اإىل 
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املقد�س، قد اإعتربه نهاية اجلهاد الأ�سغر من اأجل اإنهاء عهد احلماية وبداية 

فجر اجلهاد الأكرب لبناء املغرب احلديث.

وهو ما تفانى رفيقه يف الكفاح، والدنا املنعم، جاللة امللك احل�سن الثاين، اأكرم 

اإقت�ساديا  وتطورا  د�ستورية،  وموؤ�س�سات  موحدا،  وطنا  حتقيقه.  اأجل  من  مثواه،  اهلل 

واإجتماعيا واإ�سعاعا دوليا.وقد عاهدناك منذ حتملنا اأمانة قيادتك، على جعل 

ملحمة 20 غ�ست، ثورة متجددة للملك وال�سعب، لتحقيق ما نتوخاه لكل املغاربة 

التالحم  ذلك،  يف  عمادنا  الكرمي.  والعي�س  الكاملة،  املواطنة  مقومات  من 

والت�سامن.وما  الت�سحية  قيم  واإ�ستلهام ما جت�سده من  وال�سعب،  العر�س  بني  الرا�سخ 

اأحوج اأجيالنا ال�شاعدة لرت�شيخ ت�شبعها بهذه القيم لالإنخراط القوي باإرادتها 

وموؤهالتها وطموحها، يف رفع التحديات الداخلية واخلارجية ملغرب اليوم والغد. 

دولية  اإقت�سادية  ظرفية  يف  ال�سنة،  هذه  لك  خطابنا  ياأتي  العزيز،  �سعبي 

اإ�سافية  مل�ساريف  املعوزة  الأ�رض  بتحمل  مطبوعة  فرتة  مع  ويتزامن  م�سبوقة،  ل 

تلقي  املدر�سي،  الدخول  وم�ستلزمات  املبارك،  رم�سان  �سهر  ناجمة عن متطلبات 

باإكراهاتها على القدرة ال�رضائية للمواطنني، لذا اإرتاأينا اأن يكون حديثنا لك 

اليوم، حمطة لتاأكيد اإرادتنا لتخفيف اأعبائها عن الفئات الأكرث اإحتياجا �سمن 

توجه ت�سامني يقوم على دعم البعد الإجتماعي لالإ�سالحات العميقة يف عدة 

قطاعات اأ�سا�سية ذات ال�سلة املبا�رضة باحلياة اليومية للمواطن، وذلك تفعيال 

للتوجهات التي ت�سمنها خطاب العر�س الأخري.

وياأتي التعليم يف �سدارة هذه الإ�سالحات، التي نوليها فائق عنايتنا. ويف هذا 

ال�سدد، اإرتاأينا اأن نبادر لإطالق عملية وطنية، تهدف اإىل اإعطاء دفعة قوية 

لتعميم واإلزامية التعليم الأ�سا�سي �سمانا لتكافوؤ الفر�س، وحماربة الإنقطاع عن 
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الدرا�سة. ويتمثل ذلك يف منح الكتب والأدوات املدر�سية ملليون طفل حمتاج، 

املقبل.  املدر�سي  الدخول  لتكاليف  مواجهتها  املعوزة يف  الأ�رض  دعم  غايتنا 

و�سيعتمد متويل هذه العملية اأ�سا�سا على الإعتمادات املر�سودة للمبادرة الوطنية 

واجلماعات  املعنية  واملوؤ�س�سات  ال�سلطات  م�ساهمات  عن  ف�سال  الب�رضية،  للتنمية 

على  القوي  لعزمنا  وتاأكيدا  امل�سداقية.  ذات  واجلمعيات  والهياآت  املحلية، 

ح�سن اإجناز الربنامج الإ�ستعجايل لإ�سالح النظام الرتبوي، ندعو احلكومة لإعداد 

واإعتماد  القروي،  بالعامل  العاملني  التعليم  ورجال  ن�شاء  لإ�شكان  برنامج م�شبوط 

خمتلف اأنواع ال�رضاكة والتعاقد لإجنازه. واإننا لنتوخى من ذلك، متكني اأ�رضة 

التعليم بالبادية وخا�سة باملناطق النائية من ظروف العمل والإ�ستقرار وحتفيزها 

التفعيل  فاإننا حري�سون على  والعزم،  وبنف�س احلزم  الرتبوي.  بواجبها  القيام  على 

الأمثل، لإ�سالح وحتديث الفالحة، وتاأهيلها لالإنتاجية والتناف�سية. ولهذه الغاية، 

هذا  ومن  املنتجة.  الإ�ستثمارات  واإجناز  لتحفيز  وا�سحة  روؤية  اإعطاء  يتعني  فاإنه 

املنطلق نوجه احلكومة لإتخاذ الإجراءات الالزمة ق�سد متديد العمل بالنظام 

اجلبائي الفالحي احلايل اإىل نهاية �سنة 2013 .

وتوخيا للعدالة اجلبائية والت�سامن، ندعو اجلهاز التنفيذي لبلورة ت�سور متنا�سق 

لنظام �رضيبي مالئم ومتدرج للقطاع الزراعي، يتم اإعتماده والعمل به اإبتداء 

من القانون املايل ل�سنة 2014، وينبغي اأن يراعي النظام اجلبائي الفالحي املن�سود 

الأو�ساع الإجتماعية اله�سة للفالحني ال�سغار و�رضورة الت�سامن معهم، وذلك 

مبوا�سلة دعم الزراعات التقليدية الب�سيطة واملعي�سية املحدودة. 
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الآليات  تفعيل  على  احلكومة  نحث  الإجتماعي،  الدعم  ملقومات  واإ�ستكمال 

الت�رضيعية واملوؤ�س�سية الهادفة لتح�سني القدرة ال�رضائية للمواطنني و�سبط الأ�سعار 

وحماربة الر�سوة.

ولهذه الغاية، ندعواجلهازين التنفيذي والت�رضيعي اإىل الإ�رضاع باإعتماد مدونة 

حماية امل�ستهلك. ومبوازاة ذلك، يتعني التطبيق احلازم لقانون حرية الأ�سعار واملناف�سة 

مبا يف ذلك تفعيل جمل�س املناف�سة، �سمانا للحكامة الإقت�سادية اجليدة.ويف 

�سياق تخليق احلياة العامة، ينبغي تن�سيب الهياأة املركزية للوقاية من الر�سوة.

فاملواطن قد يتفهم اأن غالء املعي�سة رهني باإرتفاع الأ�سعار يف ال�سوق العاملية، لكنه 

اأو�سحية لعدم قيام  اأن يكون فري�سة جل�سع امل�ساربني، و�سبكة الو�سطاء،  ل يقبل 

ال�سلطات امل�سوؤولة بواجبها كامال يف ال�سبط واملراقبة والزجر.

فحرية ال�سوق ل يعني الفو�سى والنهب، لذا يتعني على اجلميع التحلي باليقظة 

واحلزم لل�رضب بقوة القانون، و�سلطة الق�ساء امل�ستقل، واآليات املراقبة واملحا�سبة على 

اأيدي املتالعبني واملف�سدين، ل�سيما عندما يتعلق الأمر بقوت ال�سعب وامل�ساربات يف 

اأونهب املال العام بالختال�س  اإقت�ساد الريع والإمتيازات الزبونية  الأ�سعار واإ�ستغالل 

والإرت�ساء، واإ�ستغالل النفوذ والغ�س ال�رضيبي.
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�سعبي العزيز، 

مهما كانت جناعة تدبري الإكراهات الظرفية، فاإنه ل ينبغي اإعتبارها بديال عن 

م�ساعفة اجلهود لتفعيل ال�سيا�سات العمومية واملبادرات اخلا�سة والأعمال اجلمعوية 

الهادفة للنهو�س بالأو�ساع الإجتماعية.

اإن توجهاتنا الكربى وبراجمنا التنموية، تتوخى تعبئة اجلميع، لالإنخراط القوي 

يف اإبتكار واإجناز الربامج الهادفة لتح�سني املعي�س اليومي للمواطن، وخلق الرثوات 

املدرة لفر�س العمل ل�سبابنا. كما اأنها ت�سائل كافة القوى املنتجة ويف مقدمتها 

القطاع البنكي، فقد اأ�سبح من ال�رضوري الإنكباب على بلورة اآليات متطورة 

من �ساأنها حتفيزه على جت�سيد اإنخراطه ب�سورة اأكرث جناعة يف املجهود الوطني 

للتنمية الإقت�سادية والإجتماعية.

و�سيظل �سغلنا ال�ساغل تاأهيل �سبابنا الطموح والواعد لالإ�سهام بقيادتنا احلازمة، يف 

اإجناز منو قوي لالإقت�ساد، وتنمية متوازنة للمجتمع ل جمال فيها لالإق�ساء والتهمي�س 

وحتقيق طموحنا لتوفري اأ�سباب العي�س احلر الكرمي لكل مواطنينا �سمن مغرب 

الوحدة والتقدم، والتنمية والت�سامن.

ويف  غ�ست،   20 ثورة  و�سهداء  لقادة  الطاهرة  لالأرواح  وفاء  خري  ذلك  ويف 

طليعتهم جدنا ووالدنا املنعمان، اأكرم اهلل مثواهما واألهمنا ال�سداد يف احلفاظ 

على روح ملحمتها اخلالدة : ثورة للملك دفاعا عن ال�سعب، وثورة لل�سعب ولء 

للملك.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة االإحتفال بالذكرى ال 60 لالإعالن العاملي حلقوق 

االإن�سان

الرباط، 10دجنرب 2008

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

يخلد املغرب الذكرى ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ، وهي منا�سبة جندد 

فيها ت�سبثنا الرا�سخ بحقوق الإن�سان يف كونيتها و�سموليتها، جاعلني من جت�سيدها يف 

مواطنة كرمية لكل املغاربة مذهبنا يف احلكم.

كما نوؤكد اإلتزام املغرب الثابت بالقيم واملبادئ النبيلة، التي كر�ستها هذه 

الوثيقة التاريخية، اإذ �سكلت م�سدرا ملواثيق دولية واإقليمية، جعلت من حقوق 

الإن�سان اإرثا م�سرتكا للب�رضية جمعاء من اأجل بناء عامل ي�سوده الإخاء وال�سلم، والعدل 

والكرامة وامل�ساواة.

ل  فاإننا  الذكرى،  لهذه  للجميع«  والعدالة  »الكرامة  �سعار  اإختيار  نثمن  واإذ 

نعتربه جمرد �سعار يرفع يف منا�سبة، بل مطلبا جوهريا لالإن�سانية جمعاء، ول�سيما 

منها الفئات واجلهات، التي تعاين املهانة والقهر والفقر.
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لذا، فاإن جت�شيده على اأر�س الواقع يقت�شي الإلتزام الوثيق والإنخراط امللمو�س والن�شال 

ال�سادق للنهو�س بالإ�سالحات والتغيريات الالزمة بكل حكمة و�سجاعة واإقدام.

الذكرى  لهذه  بالدنا  تخليد  من  جنعل  اأن  على  حر�سنا  املنطلق،  هذا  ومن 

ال�ستينية تعبريا عن موا�سلة ال�سري قدما على درب اإ�ستكمال بناء دولة احلق والقانون 

واملوؤ�س�سات، غايتنا املثلى متكني املغرب دولة وجمتمعا من مراكمة املزيد من 

املكت�سبات، التي توؤهله لالإرتقاء باإنتقاله الدميقراطي اإىل اأعلى امل�ستويات.

واإن لنا يف الإجنازات التي حققناها باإرادة وطنية خال�سة ر�سيدا م�رضفا، يعد 

مبعث اإعتزاز وطني جممع عليه وحمط تقدير دويل.

اإنه ر�سيد غني، اإن مل تكن هذه الر�سالة تت�سع لإ�ستعرا�سه على �سبيل التف�سيل، 

فح�سبنا منه بع�س معامله البارزة ويف طليعتها توطيد احلقوق ال�سيا�سية واملدنية 

وعلى راأ�سها تعزيز م�ساواة الرجل باملراأة، وهو ما ج�سدته مدونة الأ�رضة، التي ما 

تزال  رائدة يف بابها والتي ما فتئت تعطي ثمارها، موؤكدين حر�سنا املو�سول 

على تكري�س تو�سيع ف�ساء حرية التعبري والراأي بجميع اأنواعه، وذلك يف نطاق 

�سيادة القانون.

وياأتي يف املقام املوايل جناح املغرب يف حتقيق العدالة الإنتقالية �سمن جتربة 

الأمم  ب�سهادة  نوعها عامليا  من  واخلام�سة  والقاري  فريدة يف حميطنا اجلهوي 

املتحدة.

اإ�ستجالء احلقيقة  وقد وفقنا، من جهة، يف اإجناز اأهدافها الكربى املتمثلة يف 

ومن جهة  واجلماعي،  الفردي  ال�رضر  الإن�ساف وجرب  وحتقيق  امل�ساحلة  واإجراء 
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اأخرى، فاإن بالدنا ما�سية قدما يف اإلتزام مع كل القوى احلية لالأمة يف تفعيل 

ما فتحته من م�سارات هيكلية موؤ�س�سية وت�رضيعية وا�سعة، ذات ال�سلة بتح�سني 

وتعزيز حقوق الإن�سان والبناء الدميقراطي.

ويف هذا ال�سدد، فاإن عزمنا را�سخ على �سمان التعددية واحلق يف الإختالف 

�سمن دميقراطية ت�ساركية. 

ومن ثم، كان ت�سبثنا بفتح املجال وا�سعا اأمام الطاقات اخلالقة واملبادرات البناءة 

العمل  من دينامية يف خمتلف جمالت  اأبان عنه  مبا  منوهني  املدين،  للمجتمع 

الوطني.

كما عملنا على تاأمني النهو�س بحقوق الإن�سان وحمايتها بالن�سبة لكافة املغاربة 

على حد �سواء داخل الوطن وخارجه، وذلك من خالل اإعادة هيكلة واإحداث 

عدة موؤ�س�سات خمت�سة. 

ال�سياق، جندد حر�سنا على �سيانة حقوق مواطنينا املقيمني باخلارج  ويف هذا 

املواطنة  تر�سيخ  ميكن  ل  باأنه  منا  واإميانا  التمييز.  اأ�سكال  كل  من  وحمايتهم 

اإعتمدت  اأهميتها، فقد  موؤ�س�سات على  اإقامة  اأو  ت�رضيعات  �سن  الكرمية مبجرد 

التن�سئة عليها  اأن  باإعتبار  الإن�سان  بالدنا خمططات واعدة للرتبية على حقوق 

والتوعية بها خري �سمان لإ�ساعتها ثقافة وممار�سة دولة وجمتمعا.

مالءمة  من  احلمد،  وهلل  بالدنا،  فقد متكنت  احلقوقية،  املكا�سب  وبف�سل هذه 

الت�رضيعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية ذات ال�سلة.
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وتعزيزا لهذا امل�سار، نعلن عن �سحب اململكة املغربية للتحفظات امل�سجلة ب�ساأن 

الإتفاقية الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، التي اأ�سبحت 

متجاوزة بفعل الت�رضيعات املتقدمة التي اأقرتها بالدنا.

كما نعلن عن امل�سادقة على الإتفاقية الدولية اخلا�سة بحماية حقوق الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة و�سون كرامتهم، تاأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه 

الفئة من مواطنينا.

غدت  بالإلتزامات،  والوفاء  املفتوحة  والأورا�س  وامل�سارات  التطورات،  هذه  وبف�سل 

بالدنا فاعال دوليا م�سهودا لها بالتقدم واملبادرات املقدامة يف هذا املجال.

ويف هذا ال�سدد، ما فتئ املغرب يوا�سل التعاون الوثيق واحلوار البناء مع الهيئات 

والآليات الدولية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان.

ولهذه الغاية، فاإن اململكة تبذل ق�سارى جهودها للم�ساهمة الفاعلة يف م�سار 

اإ�شالح منظومتها الأممية يف جمالت متعددة، نذكر منها الإنخراط القوي 

الإقرتاح  الإن�سان، وكذا  اجلديد حلقوق  الأممي  املجل�س  اآليات  تعزيز  لبالدنا يف 

الذي تقدمت به لإعتماد »اإعالن عاملي حول الرتبية والتكوين يف جمال ن�رض ثقافة 

بالو�ساطة  ب�ساأن دور املوؤ�س�سات املعنية  اإيداع تو�سية  الإن�سان ، عالوة على  حقوق 

لت�سجيع وحماية حقوق الإن�سان.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

مهما يكن حجم املكا�سب التي اأجنزناها، فاإن احلقوق ال�سيا�سية واملدنية لن تاأخذ 

اأبعادها امللمو�سة يف الواقع املعي�س للمواطن، اإل بتكاملها مع النهو�س باحلقوق 

الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، التي نوليها الأ�سبقية يف ال�سيا�سات 

العمومية للبالد.

لذا جعلنا يف �سدارة اإن�سغالتنا الت�سدي للفقر والتهمي�س واجلهل والأمية املنافية 

ملا نبتغيه من مواطنة كاملة لكل مغربي ومغربية.

العي�س  �رشوط  تاأمني  غايتنا  الب�رشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  اأطلقنا  ثم،  ومن 

الكرمي للفئات املهم�سة واجلهات املحرومة.

ومن نف�س املنظور ي�ساهم املغرب بجدية و�سدق يف �سائر املحافل اجلهوية والدولية 

م�سوؤوليتها  الدولية  املجموعة  تتحمل  حتى  ال�سمولية  الروؤية  هذه  تكري�س  يف 

كاملة يف تفعيل املواثيق والعهود الدولية، ذات ال�سلة، واإعتماد اآليات جديدة 

ناجعة كفيلة بالنهو�س بالتنمية الب�رضية وامل�ستدامة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

ل يفوتنا ونحن نخلد هذا احلدث التاريخي مبا يحمله من معاين العدالة واحلرية 

املحتجزون يف خميمات  املغاربة  له  يتعر�س  مبا  التنديد  الإن�سانية،  والكرامة 

تندوف من معاناة ومهانة يف خرق �سافر لأب�سط قواعد القانون الدويل الإن�ساين.
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لدن  من  الإن�سان  حقوق  ق�سية  لنبل  وال�سخيف  الدينء  الإ�ستغالل  ليدين  املغرب  واإن 

خ�سوم وحدته الرتابية للتمل�س من م�سوؤوليتهم يف التجاوب مع اجلهود الدوؤوبة 

املبذولة من قبل املنتظم الدويل للو�سول اإىل حل �سيا�سي نهائي للنزاع الإقليمي 

حول مغربية ال�سحراء من خالل مفاو�سات جوهرية، تقوم على الواقعية وروح التوافق.

ومهما متادوا يف غيهم، وهم من اأ�سد منكري حقوق الإن�سان واأعدائها بحكم 

ممار�ساتهم العدوانية، واإجهازهم عليها يف مع�سكرات الإعتقال ال�رضي والق�رضي ، 

فاإن مناوراتهم اليائ�سة لن تنال من اإرادتنا الرا�سخة يف �سيانة احلريات العامة الفردية 

واجلماعية على كامل الرتاب الوطني ومن الت�سبث بنهج الإنفتاح الإيجابي، واحلوار 

اجلاد.

واإذ جندد ت�سامننا مع كافة اأبناء اأقاليمنا اجلنوبية املغرتبني حيثما كانوا، فاإننا 

لن ندخر جهدا من اأجل متكينهم من حقهم امل�رضوع يف العودة احلرة للعي�س 

يف كرامة مع الغالبية ال�ساحقة من اأهاليهم وذويهم، امل�ستقرين بوطنهم الأم.

ومن اأجل و�سع حد لهذا النزاع املفتعل املعيق حلقوق ال�سعوب املغاربية يف التنمية 

املندجمة، فاإن املغرب قد تقدم مبقرتح �سجاع للحكم الذاتي، جوهره اإحرتام 

حقوق الإن�سان وتنمية قدراته اخلالقة، مما جعل املجتمع الدويل واملنتظم الأممي 

ي�سفه باجلدية وامل�سداقية لإن�سجامه مع املعايري الدولية.

ويف جميع الأحوال، فاإننا نوؤكد اأن املغرب �سيظل �سائرا على نهج الدميقراطية 

وحقوق الإن�سان، الذي ل رجعة فيه يف وطن موحد مت�سامن ومتقدم.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن م�سار النهو�س بحقوق الإن�سان يظل �ساقا وطويال ول حد لكماله، مما يتطلب 

اإنخراطا جماعيا باإرادة ل تعرف الكلل.

وبالتايل، فاإن حقوق الإن�سان لي�ست اأفقا حمدودا واإمنا هي حركية م�ستمرة، ومنظومة 

مرتابطة يف اأبعادها الدميقراطية والتنموية.

كما اأنها تقت�سي اإيجاد موؤ�س�سات واآليات ناجعة للنهو�س بها وحمايتها، لذا فاإننا 

م�سممون على تدعيمها بفتح اأورا�س هيكلية كربى، نتوخى منها �سيانة كرامة 

مواطنينا وحتقيق العدالة مبفهومها ال�سامل الق�سائي والإجتماعي والإقت�سادي يف 

تقوية جمهود الإنتاج وتوزيع ثمار النمو.

كما اأننا عازمون على الإ�سالح اجلوهري والعميق للق�ساء واإر�ساء اجلهوية املتقدمة 

باإعتبارهما الركيزة الأ�سا�سية للحكامة اجليدة ولف�سل ال�سلط، و�سيانة احلريات 

الفردية واجلماعية، و�سيادة القانون وم�ساواة اجلميع اأمامه.

اإن هذه املقا�سد املثلى لي�ست اأهدافا وطنية فح�سب، واإمنا هي جوهر القيم 

الدميقراطية املوؤ�س�سة لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، وباإعتبارها ثمرة لن�سالت كل 

الأمم وال�سعوب، فاإنها ينبغي اأن ت�سكل عن�رض تقارب ووئام يف اإحرتام لإختالف 

وتنوع مكونات املجتمع الدويل.
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ومن هذا املنظور، نوؤكد اإنخراط بالدنا يف الإجماع العاملي حول هذا الإعالن، 

مطبوعة  حقبة  الدولية يف  للمجموعة  م�سيئة  عاملية  مرجعية  غدا  الذي 

باهتزاز الإيديولوجيات وت�سارع التحولت وتعقد الأزمات وتفاقم التحديات الأمنية، 

ومركزية الرهانات التنموية.

ولنا يف ف�سائل »الكرامة والعدالة للجميع« ما يقوي ت�سبثنا املكر�س د�ستوريا بحقوق 

الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا.

فعالوة على كونها حمط اإجماع من لدن خمتلف الأديان والثقافات واحل�سارات، 

فاإن هذه الف�سائل تعد من �سميم قيم ديننا الإ�سالمي احلنيف اجلامعة لكل حقوق 

الإن�سان يف قوله تعاىل: »ولقد كرمنا بني اآدم«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمته تعاىل وبركاته«.



خطب ور�سائل

�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

�سنة 2009
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

طنجة، 30 يوليوز 2009

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

نخلد اليوم الذكرى العا�رضة لإعتالئنا العر�س. وهي منا�سبة جديرة باأن جنعل 

منها حلظة قوية للوقوف املو�سوعي على اأحوال الأمة، واإ�ست�رضاف م�ستقبلها. 

ومن هذا املنطلق، اأ�ساطرك الإقتناع باأن املغرب قد قطع اأ�سواطا كربى يف 

البناء الدميقراطي التنموي، �سكلت منعطفا هاما يف تاريخه. وبروح امل�سوؤولية 

اأ�سارحك باأن ما اإعرت�س هذا امل�سار من عوائق واإختاللت، يتطلب الإنكباب اجلاد 

على اإزاحتها وت�سحيحها لإ�ستكمال بناء مغرب الوحدة والدميقراطية والتنمية 

والتحولت.  الإكراهات  ب�ستى  م�سحون  عاملي  �سياق  حتديات  لرفع  بالدنا،  وتاأهيل 

�سبيلنا اإىل ذلك، الإ�رضاع بوترية الأورا�س الإمنائية وتعزيزها باإ�سالحات جديدة، 

وتدبريها باحلكامة اجليدة. 
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ومهما كان الطريق �ساقا وطويال، فاإنه لن يزيدنا اإل اإ�رضارا على امل�سي قدما 

نفتاأ  مل  را�سخة  وطنية  ثوابت  ذلك  يف  عمادنا  التقدم.  درب  على  ببالدنا 

نتعهدها بالتجديد. 

ويف �سدارتها وحدة الإ�سالم ال�سني املالكي الذي نتقلد، كاأمري للموؤمنني، اأمانة 

حتديث �رضحه املوؤ�س�سي وف�سائه العلمي. غايتنا حت�سني اإعتداله وت�ساحمه من 

التطرف والإنغالق، وتر�سيخ تعاي�س عقيدتنا ال�سمحة مع خمتلف الديانات والثقافات.

اإعادة  من  املغربية، جاعلني  الهوية  توطيد وحدة  نحر�س على  العزم،  وبنف�س 

الوطنية. كما عززنا  وقوة لوحدتنا  لروافدها املتعددة م�سدر غنى  الإعتبار 

الإجماع الوطني، حول �سيانة الوحدة الرتابية باإقرتاح مبادرة احلكم الذاتي 

بعمقها الدميقراطي، واأفقها املغاربي. 

وباإعتبار امللكية قطب الرحى للثوابت الوطنية، فقد اأ�سفينا عليها طابع 

امل�ساركة،واإنتهاج  ودميقراطية  والقانون،  احلق  دولة  برت�سيخ  وذلك  املواطنة. 

واجلهات  والفئات  املراأة  باإن�ساف  وكذا  القرب.  و�سيا�سة  اجليدة،  احلكامة 

املحرومة.

كما كر�سنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة، مت�سامية عن 

للعر�س، يف  والقيادية  الريادية  بامل�سوؤولية  بالنهو�س  ملتزمة  والفئات،  النزعات 

الإئتمان على الق�سايا العليا للوطن واملواطنني والإنت�سار للتقدم.

وجت�سيدا لهذا التوجه، عملنا على اأن يكون املواطن هو الفاعل واملحرك، والغاية 

من كل مبادراتنا وم�ساريعنا الإ�سالحية والتنموية. ومن ثم، كان اإطالقنا للمبادرة 
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الوطنية للتنمية الب�رضية. واإن اإرتياحنا لنتائجها الأوىل، ل يعادله اإل عزمنا على 

الت�سدي ملا قد يعرت�سها من �سعوبات وعوائق. 

لذا، قررنا اإعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الور�س الدائم، اإنطالقا من توجيهاتنا 

التالية : 

اأول: توخي املزيد من النجاعة واملكت�سبات. ولأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلني 

عند اإعداد م�ساريعها اإىل مراعاة نوعيتها واإ�ستمراريتها، واإلتقائها مع خمتلف 

الربامج القطاعية، وخمططات التنمية اجلماعية.

ثانيا: �رضورة اإخ�ساع م�ساريعها للتقييم واملراقبة، والأخذ بتو�سيات املر�سد 

الوطني لهذه املبادرة.

ثالثا: الرتكيز على امل�ساريع ال�سغرى املوفرة لفر�س ال�سغل وللدخل القار، ل�سيما 

يف هذه الظرفية الإقت�سادية ال�سعبة.

�سعبي العزيز،

مع  النمو  معدلت  رفع  تالزم  على  يقوم  ال�ساملة،  للتنمية  املتكامل  منظورنا  اإن 

للتنمية  املثلى  الغاية  الإجتماعي  التما�سك  جعل  وعلى  لثماره.  العادل  التوزيع 

الب�رضية والنجاعة الإقت�سادية.

لتقدمه  الالزمة  التحتية  بالبنية  املغرب  تزويد  املنطلق، عملنا على  ومن هذا 

واإطالق م�ساريع هيكلية كربى.
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الأ�سا�سية  الركائز  ت�سكل  التي  للقطاعات  طموحة  اإ�سرتاتيجيات  واإنتهاج 

وامل�ستقبلية لإقت�سادنا، كال�سياحة وال�سناعة وال�سكن والطاقة واملوارد املائية، 

وكذا القطاع احليوي للفالحة باإطالق خمطط املغرب الأخ�رض.

واإننا لنجدد حمدنا هلل تعاىل على ما جاد به علينا من مو�سم فالحي جيد، 

العامل  وخا�سة  بالدنا  على  ال�سعبة  الإقت�سادية  الظرفية  وطاأة  من  خفف 

القروي.

وبف�سل �سواب اإختياراتنا، وجناعة براجمنا الإ�سالحية وتر�سيخنا للت�سامن الإجتماعي 

واملجايل، اإ�ستطاعت بالدنا اأن تواجه، ن�سبيا التداعيات الإقت�سادية والإجتماعية 

لأزمة مالية عاملية ع�سيبة.

بيد اأن ذلك ل ينبغي اأن يحجب عنا ما اأبانت عنه هذه الأزمة غري امل�سبوقة من 

اإختاللت هيكلية ومن م�ساعفة حدة بع�سها. لذا، ندعو اإىل تعبئة جماعية 

اأجل تقوميها مبا تقت�سيه الظرفيات ال�سعبة، من  والفعاليات من  ال�سلطات  لكل 

اإرادة قوية ومن اإبتكار للحلول ال�سجاعة. بعيدا عن كل اأ�سكال ال�سلبية والإنتظارية 

والتدابري الرتقيعية.

ويف هذا ال�سدد، نحث احلكومة على م�ساعفة جهودها، ببلورة خمططات 

وقائية واإ�ستباقية ومقدامة، للتحفيز الإقت�سادي، وتوفري احلماية الإجتماعية. 

وبقدر ما نحن موؤمتنون على مقد�ساتنا الدينية والوطنية، فاإننا حري�سون على اإلتزام 

اجلميع بثوابت اإقت�سادية واإجتماعية، تعد من �سميم احلكامة التنموية اجليدة، 

التي يتعني الت�سبث بها يف جميع الأحوال ول�سيما يف مواجهة الظرفيات الدقيقة.
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فعلى ال�سعيد الإقت�سادي يجب التحلي باليقظة الدائمة يف مواجهة التقلبات 

الإقت�سادية الدولية، واحلزم يف احلفاظ على التوازنات الأ�سا�سية باإعتبارها ثمرة 

اإ�سالحات هيكلية وجمهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، ل يجوز التفريط 

فيها مهما كانت الإكراهات.

كما ينبغي اإنتهاج اأجنع ال�سبل الكفيلة ب�سمان التنمية الإقت�سادية والإجتماعية 

واإحكام التن�سيق، والأخذ بالتقييم امل�ستمر لل�سيا�سات العمومية، وذلك يف تفاعل 

مع التحولت الدولية، واإنفتاح اإيجابي على العوملة. 

فالأزمة، مهما كان حجمها ل ينبغي اأن تكون مدعاة لالإنكما�س، واإمنا يتعني اأن 

ت�سكل حافزا على الإجتهاد، لأنها حتمل يف طياتها فر�سا يجب العمل على 

اإ�ستثمارها. وذلك مببادرات اإقت�سادية مقدامة تتوخى تعزيز املوقع الإقت�سادي 

اجلهوي والعاملي للمغرب.

ولهذه الغاية، ندعو للتفاعل املجدي بني خمتلف املخططات، ق�سد الرفع من 

جودة وتناف�سية املنتوج املغربي، مبا يكفل اإنعا�س ال�سادرات، ومبا يقت�سيه الأمر من 

حفاظ على التوازنات املالية اخلارجية، وما ي�ستلزمه من العمل على اإ�ستثمار ر�سيدنا 

يف املبادلت التجارية على اأف�سل وجه.

وتعزيزا للمناخ الإقت�سادي املالئم لالإ�ستثمار والتنمية، يتعني الإلتزام بح�سن تدبري 

ال�ساأن العام، مبا ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل اأ�سكال الهدر 

والتبذير، وحماربة لكل املمار�سات الريعية، والإمتيازات الالم�رضوعة. 
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وذات  تنموية حا�سمة  النامية، حتديات  البلدان  يواجه ك�سائر  وهو  املغرب  واإن 

اأ�سبقية، فاإنه ي�ستح�رض �رضورة احلفاظ على املتطلبات البيئية. 

�ساملة،  وتاأهيلية  متدرجة  �سيا�سة  اإنتهاج  وجوب  نوؤكد  بذلك،  منه  واإلتزاما 

ال�سدد،  هذا  ويف  والدوليني.  اجلهويني  ال�رضكاء  من  ودعما  وتوعية،  اإقت�سادا 

نوجه احلكومة اإىل اإعداد م�رضوع ميثاق وطني �سامل للبيئة ي�ستهدف احلفاظ 

على جمالتها وحممياتها ومواردها الطبيعية، �سمن تنمية م�ستدامة. 

كما يتوخى �سيانة معاملها احل�سارية وماآثرها التاريخية، باإعتبار البيئة ر�سيدا 

م�سرتكا لالأمة، وم�سوؤولية جماعية لأجيالها احلا�رضة واملقبلة.

الإعتبار يف  تاأخذ بعني  اأن  العمومية  ال�سلطات  يتعني على  الأحوال،  ويف جميع 

كنا�س حتمالت امل�ساريع الإمنائية عن�رض املحافظة على البيئة.

لرفع  احلا�سم  امل�سار  والتكوين،  والتعليم  الرتبية  لنظام  القومي  الإ�سالح  وي�سكل 

اإ�سالح  مبجرد  يتعلق  ل  الأمر  اأن  ي�ست�سعر  اأن  اجلميع  فعلى  التنموي.  التحدي 

قطاعي، واإمنا مبعركة م�سريية لرفع هذا التحدي احليوي. �سبيلنا اإىل ذلك 

الأ�سا�سي  ر�سيدنا  هي  التي  الب�رضية،  مواردنا  وتاأهيل  والإبتكار  بالبحث  الإرتقاء 

لرت�سيخ تكافوؤ الفر�س، وبناء جمتمع واإقت�ساد املعرفة، وتوفري ال�سغل املنتج ل�سبابنا.

ومبوازاة املجال الإقت�سادي، يعد اجلانب الإجتماعي ركيزة اأ�سا�سية، ملا نقوده 

ونتابعه ميدانيا من اأورا�س تنموية يف كافة ربوع اململكة. ويف هذا الإطار، نعترب 

اأن توطيد العدالة الإجتماعية ي�سكل قوام مذهبنا يف احلكم. 
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ومن هنا ندعو احلكومة لتج�سيد هذا التوجه الرا�سخ، وذلك باإعطاء الأ�سبقية 

للفئات واجلهات الأ�سد خ�سا�سة، يف الإ�ستفادة من ال�سيا�سات الإجتماعية للدولة.

وهذا ما يقت�سي تقومي ال�سيا�سات املتبعة بكل اآلياتها وجمالتها. يف اإلتزام مبقومات 

الإن�ساف والعقلنة والفعالية، واإنتهاج الإجتهاد يف اإبتكار احللول اخلالقة بكل 

م�سوؤولية واإقدام بعيدا عن اأية نزوعات �سيا�سوية اأو توظيف �سعبوي. 

وحر�سا منا على بلوغ اأهداف هذه ال�سيا�سات الإجتماعية املتجددة يف مناخ 

�سليم، فاإننا ندعو لإقرار ميثاق اإجتماعي جديد.

ولأجل ذلك، نوؤكد �رضورة تفعيل املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي كاإطار موؤ�س�سي 

للحوار، وكقوة اإقرتاحية لبلورة هذا امليثاق، مبا يخدم تنمية بالدنا، وميكنها من 

موا�سلة م�سارها الإ�سالحي، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات ال�سعبة، 

واحلفاظ على ثقة �رضكائنا، وتعزيز جاذبية املغرب لالإ�ستثمارات والكفاءات. 

وتعزيزا للتاآزر الإجتماعي، بالت�سامن املجايل، ندعو احلكومة لبلورة اإ�سرتاتيجية 

والنهو�س  اجلبلية،  املناطق  �ساكنة  عي�س  ظروف  حت�سني  ت�ستهدف  متجددة، 

مبوؤهالتها الإقت�شادية والثقافية والبيئية. واإننا لواثقون من اإنخراط جميع املغاربة، 

املواطنة  بروح  ومتوازن  مت�سامن  جمتمعي  منوذج  اإر�ساء  من  نتوخاه  ما  بناء  يف 

التنويه  نوؤكد  ال�سدد،  هذا  ويف  النف�س.  يف  والثقة  اجلاد،  والعمل  امللتزمة، 

مبواطنينا يف املهجر، لت�سبثهم الرا�سخ بوطنهم الأم يف ال�رضاء وال�رضاء. 

بتجديد  القوي  تعلقهم  فاإن  العاملية،  الإقت�سادية  الأزمة  تداعيات  من  فبالرغم 

العهد ببلدهم املغرب، ي�سهد اإقبال متزايدا و�سلة الرحم مع ذويهم، تعرف 
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داخل  باأحوالهم،  العناية  موا�سلة  اإىل  احلكومة  لندعو  واإننا  م�ستمرا.  توا�سال 

الوطن وخارجه.

�سعبي العزيز،

وقد  الدميقراطي.  التنموي  البناء  الزاوية يف  اجليدة، هي حجر  احلكامة  اإن 

املمار�سة  تر�سيخ  يف  جديدا  �سوطا  الأخري،  املحلي  بالإقرتاع  بالدنا  قطعت 

املجال�س  يف  الن�سوية  التمثيلية  تعزيز  خالل  من  ول�سيما  العادية،  الدميقراطية 

اجلماعية.

بيد اأن الأهم هو جناح املغرب يف رفع حتدي التنمية املحلية اجلهوية. وهو ما يظل 

رهينا بتوافر النخب املوؤهلة، لذا ندعو املنتخبني املحليني اإىل حتمل م�سوؤوليتهم 

يف الإ�ستجابة للحاجيات اليومية امللحة للمواطنني من خالل برامج واقعية.

وهو ما يتطلب القرب منهم وح�سن تدبري �سوؤونهم، واإيثار ال�سالح العام، وت�سافر 

اجلهود مع الفعاليات الإنتاجية واجلمعوية، وال�سلطات العمومية. 

وذلك يف نطاق من الإلتزام التام من قبل اجلميع ب�سيادة القانون واحلزم الدائم يف 

ردع اأي اإخالل به. 

ويف �سياق ت�سميمنا على الإرتقاء باحلكامة الرتابية، قررنا فتح ور�س اإ�سالحي اأ�سا�سي 

املحلية.  الدميقراطية  م�سار  يف  نوعية  نقلة  نريدها  متقدمة،  جهوية  باإقامة 

ولهذه الغاية �سنتوىل قريبا، تن�سيب اللجنة الإ�ست�سارية للجهوية. منتظرين منها 

اأن تعر�س على �سامي نظرنا يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر ت�سورا عاما لنموذج مغربي 
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املتنا�سق  التوزيع  من  يلزم  مبا  دميقراطية  جمال�س  بها  تنه�س  متقدمة.  جلهوية 

لالإخت�سا�سات، بني املركز واجلهات. 

للجهوية  منوذجا  اجلنوبية،  اأقاليمنا  جعل  يف  املعمق  للتفكري  ندعوها  كما 

ملمار�سة  ويوؤهلها  املحلية  ل�سوؤونها  الدميقراطي  تدبريها  يعزز  مبا  املتقدمة 

�سالحيات اأو�سع. 

ومبوازاة ذلك،نحث احلكومة على الإ�رضاع باإعداد ميثاق لالمتركز الإداري، اإذ 

ل جهوية ناجعة بدونه. وذلك مبا يقت�سيه الأمر، من جتاوز للعقليات املركزية 

املتحجرة. 

واإننا لنعترب اجلهوية املتقدمة والالمتركز الوا�سع، حمكا حقيقيا للم�سي قدما 

يف اإ�سالح وحتديث هياكل الدولة.

للق�ساء،  العميق  بالإ�سالح  اإل  ت�ستقيم،  لن  اجليدة  احلكامة  باأن  منا  واإدراكا 

بعد  الإ�سالح،  تفعيل هذا  ال�رضوع يف  بخ�سو�س  اهلل،  �ساء  اإن  قريبا،  �سنخاطبك، 

تو�سلنا بخال�سات ال�ست�سارات املو�سعة يف هذا ال�ساأن.

�سعبي العزيز،

جاعلني  قوية.  دفعة  دبلوما�سيتنا  اإعطاء  على  عملنا  والعزم،  احلزم  روح  بنف�س 

قوامها احلزم يف املبادئ، والواقعية يف التوجه، والنجاعة يف الآليات، والنتائج 

امللمو�سة.
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وغايتها التجند للدفاع عن الق�سية املقد�سة للوحدة الرتابية للمملكة، وعن 

امل�سالح العليا لبالدنا، وتعزيز اإ�سعاعها اجلهوي والدويل. وكذا التعبئة خلدمة 

تنميتها بدبلوما�سية اإقت�سادية.

الوطنية  �سيا�ساتنا  بني  التفاعل  عمادها  جديدة،  روحا  عليها  اأ�سفينا  كما 

والأجندة الدولية، واإعادة تركيزها يف �ستة ف�ساءات اأ�سا�سية. ويف �سدارتها 

اإلتزامنا الرا�سخ ببناء اإحتاد مغاربي م�ستقر ومندمج ومزدهر. 

كخيار  امل�سرتك،  املغاربي  العمل  تفعيل  ظروف  توفري  يف  بالدنا  من  وم�ساهمة 

والإ�ستجابة  املتكاملة  للتنمية  اخلم�سة  �سعوبه  تطلعات  لتحقيق  اإ�سرتاتيجي، 

ملتطلبات ال�رضاكة اجلهوية وع�رض التكتالت الدولية، نوؤكد اإرادتنا ال�سادقة 

لتطبيع العالقات املغربية-اجلزائرية.

وذلك وفق منظور م�ستقبلي بناء يتجاوز املواقف املتقادمة، واملتناق�سة مع الروح 

الإنفتاحية للقرن احلادي والع�رضين. ول�سيما متادي ال�سلطات اجلزائرية يف الإغالق 

الأحادي للحدود الربية.

اإن هذا املوقف املوؤ�سف، يتنافى مع احلقوق الأ�سا�سية ل�سعبني جارين �سقيقني يف ممار�سة 

حرياتهم الفردية واجلماعية يف التنقل والتبادل الإن�ساين والإقت�سادي. 

وبنف�س الروح املغاربية، �سنوا�سل جهودنا الدوؤوبة وتعاوننا الداعم للم�ساعي الأممية 

مغربية  حول  الإقليمي  للخالف  ونهائي  توافقي  �سيا�سي  حل  اإىل  للو�سول  البناءة 

�سحرائنا.
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ومن هنا، نوؤكد ت�سبثنا باملبادرة املقدامة للحكم الذاتي جلديتها وم�سداقيتها 

امل�سهود بها دوليا بركائزها ال�سامنة حلقوق الإن�سان والهادفة لتحقيق امل�ساحلة 

البناء  واجلهوي  املغاربي  وباأفقها  املغربية،  �سحرائنا  اأبناء  بني كافة  ال�سمل   ّ
ِ
ومل

املتطلع لرفع التحديات التنموية للمنطقة و�سمان التقدم والرفاهية ل�ساكنتها. 

�سواء  والإ�سالمية،  العربية  الأخوة  اأوا�رض  لتعزيز  �سنوا�سل جهودنا  العزم،  وبنف�س 

اأو من خالل ن�رضتنا الدائمة للق�سايا  باإعطائها م�سمونا اإقت�ساديا وتنمويا فعليا 

العادلة لأمتنا.

وو�سعيتها  هويتها  �سيانة  على  القد�س  للجنة  عملنا كرئي�س  ويف طليعتها، 

كعا�سمة للدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة، موؤكدين اإنخراطنا يف 

اإجماع املجتمع الدويل على روؤية الدولتني ومرحبني باإلتزام الإدارة الأمريكية 

باحلل العادل مبا يقت�سيه من م�ستلزمات وتوافقات.

ويتمثل الف�ساء الثالث، يف جت�سيد ت�سامن وتعاون اململكة مع الدول الإفريقية ال�سقيقة، 

حقيقية  �رضاكات  اإقامة  على  باملثابرة  املجاورة  ال�ساحل  بلدان  مقدمتها  ويف 

معها، قائمة على امل�سالح امل�سرتكة، وحتقيق التنمية امل�ستدامة. وا�سعني جتاربنا 

ب�رضية  تنموية  مب�ساريع  للتعاون جنوب-جنوب  وخربتنا يف خدمتها، كنموذج 

وهيكلية.

ل�رضاكتنا مع  واملتميز  املتقدم  للو�سع  الأمثل  التفعيل  �سياق حر�سنا على  ويف 

الإحتاد الأوروبي، ندعو لت�سافر جهود كافة الفعاليات الوطنية للتاأهيل لك�سب 

حتدياته وح�سن اإ�ستثمار الفر�س التي يتيحها يف جميع املجالت.
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اجلهوية  الرهانات  ك�سب  يف  اجلاد  الإ�سهام  موا�سلة  ينبغي  ذلك،  ومبوازاة 

اجلديدة ومن بينها تفعيل املبادرة الواعدة لالإحتاد من اأجل املتو�سط. 

ويف نف�س ال�سياق، يتعني امل�سي قدما يف تنويع �رضاكاتنا وتطوير عالقاتنا املتميزة 

مع خمتلف جهات العامل. 

الفعال يف  اإنخراطنا  يتعني تعزيز  الدبلوما�سي،  للعمل  ال�سامل  واإ�ستكمال ملنظورنا 

الأجندة متعددة الأطراف ويف حل الق�سايا العاملية ال�سمولية.

�سعبي العزيز،

اإننا جندد يف هذه املنا�سبة التاريخية عهدنا الوثيق على موا�سلة قيادتك اأوفياء 

للبيعة املتبادلة.

وبنف�س الطموح و�سدق العزمية وو�سوح الروؤية، نوؤكد الإلتزام الرا�سخ مب�ساعفة 

اجلهود لياأخذ م�سارنا التنموي وتريته الق�سوى. �سالحنا يف ذلك الإلتحام الرا�سخ 

بني العر�س وال�سعب وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات باملثابرة يف العمل والثقة 

يف امل�ستقبل.

اأوفياء يف ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا املنعمني، جاللة امللكني، 

حممد اخلام�س واحل�سن الثاين، اأكرم اهلل مثواهما. 
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وبكامل التقدير ننوه بالقوات امل�سلحة امللكية، والإدارة الرتابية، وبكافة القوات 

العمومية من درك ملكي واأمن وطني وقوات م�ساعدة ووقاية مدنية يف �سيانة 

حوزة الوطن واأمنه واإ�ستقراره.

وبدعاء �سادق من قلب خدميك الأول، املفعم مبحبتك، اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يحفظ 

كل املغاربة حيثما كانوا يف اأنف�سهم وذويهم، واأن يوايل نعمه على هذا البلد 

الأمني. 

كما اأ�رضع اإليه جلت قدرته اأن يكلل اجلهود اخلرية لكل مغربي ومغربية، 

داخل الوطن وخارجه بالنجاح والتوفيق فيما ي�سعد اأحوالهم ويبلغهم اآمالهم ويحقق 

بعملنا اجلماعي لوطننا الغايل دوام الوحدة والإ�ستقرار، والتقدم والإزدهار. 

اإنه نعم املوىل ونعم الن�سري.

»قل هذه �سبيلي اأدعواإىل اهلل على ب�سرية اأنا ومن اتبعني«. �سدق اهلل العظيم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.



410

 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة الذكرى ال 56 لثورة امللك وال�سعب

تطوان، 20 غ�ست 2009

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

 �سعبي العزيز،

لقد كان يف طليعة اأهداف ثورة امللك وال�سعب، اإ�سرتجاع اإ�ستقالل املغرب، وبناء 

دولة املوؤ�س�سات، القوية ب�سيادة القانون، وعدالة الق�ساء.

وموا�سلة للجهاد الأكرب لتحقيق هذا الهدف الأ�سمى، فقد اإرتاأينا اأن نخ�س�س 

والعميق  ال�سامل  الإ�سالح  لإطالق  واخلم�سني،  ال�ساد�سة  لذكراها  املخلد  خطابنا، 

للق�ساء، تعزيزا لأورا�س التحديث املوؤ�س�سي والتنموي، الذي نقوده.

فمنذ تولينا اأمانة قيادتك و�سعنا يف �سلب اإن�سغالتنا اإ�سالح الق�ساء، مبنظور 

جديد، ي�سكل قطيعة مع الرتاكمات ال�سلبية للمقاربات الأحادية واجلزئية.

وقد اأخذنا باملنهجية الت�ساورية والإندماجية، التي �سلكناها بنجاعة، يف الق�سايا 

الوطنية الكربى، لبلورة اإ�سالح جوهري، ل يقت�رض على قطاع الق�ساء، واإمنا 

ميتد، بعمقه و�سموليته، لنظام العدالة.
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ونود الإ�سادة مبا اأبانت عنه كافة الهياآت والفعاليات املوؤهلة من جتاوب �سادق 

ملا دعونا اإليه من اإ�ست�سارات مو�سعة، ومبا اأثمرته من ت�سورات وجيهة.

وحر�سا على اإ�ستمرار هذا النهج البناء، فاإننا نعتزم اإيجاد هياأة اإ�ست�سارية قارة، 

موؤ�س�سيا  اإطارا  وت�سكل  على حميطه،  الإنفتاح  للق�ساء  تتيح  ومتثيلية،  تعددية 

للتفكري وتبادل اخلربات، ب�ساأن الق�سايا ذات ال�سلة بالعدالة. وذلك يف اإحرتام 

واإخت�سا�سات  الق�سائية،  ال�سلطة  واإ�ستقالل  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  ل�سالحيات 

ال�سلطات العمومية.

واإننا نعترب الق�ساء عمادا ملا نحر�س عليه من م�ساواة املواطنني اأمام القانون، ومالذا 

لالإن�ساف، املوطد لالإ�ستقرار الإجتماعي. بل اإن قوة �رضعية الدولة نف�سها، وحرمة 

موؤ�س�ساتها من قوة العدل، الذي هو اأ�سا�س امللك.

وفق خارطة طريق  لإ�سالحه. وذلك  وقوية  اإعطاء دفعة جديدة  قررنا  لذا، 

وا�سحة يف مرجعياتها، طموحة يف اأهدافها، حمددة يف اأ�سبقياتها، وم�سبوطة 

يف تفعيلها.

ويف �سدارة املرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون الق�ساء من وظائف اإمارة 

املوؤمنني، واأن امللك هو املوؤمتن على �سمان اإ�ستقالل ال�سلطة الق�سائية. 

املقرتحات  خمتلف  الإعتبار،  بعني  الأخذ  ال�سدد،  هذا  يف  ينبغي،  كما 

العدل،  وزارة  مل�رضوع  البناءة  اخلال�سات  الوجيهة، وكذا  الوطنية  والتو�سيات 

ولإ�ست�ساراتها املو�سعة، ف�سال عن الإلتزامات الدولية للمملكة.
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اأما الأهداف املن�سودة، فهي توطيد الثقة وامل�سداقية يف ق�ساء فعال ومن�سف، 

اجليدة،  واحلكامة  الق�سائي،  لالأمن  وعمادا  احلق،  لدولة  منيعا  باإعتباره ح�سنا 

وحمفزا للتنمية، وكذا تاأهيله ليواكب التحولت الوطنية والدولية، وي�ستجيب 

ملتطلبات عدالة القرن احلادي والع�رضين.

ولتحقيق هذه الأهداف الكربى، ندعو احلكومة اإىل بلورة خمطط متكامل 

تعزيز  وهي  اأ�شا�شية،  حماور  يف  لالإ�شالح،  الإ�شرتاتيجي  العمق  يج�شد  وم�شبوط، 

واملوارد  الهياكل  وتاأهيل  القانونية،  املنظومة  وحتديث  الق�ساء،  اإ�ستقالل  �سمانات 

الب�رضية، والرفع من النجاعة الق�سائية، وتر�سيخ التخليق، وح�سن التفعيل.

�سعبي العزيز،

املدى  على  اإجنازها  ميتد  التي  الإ�سرتاتيجية،  الأهداف  وجاهة  مهما كانت 

عن  يلم�سوا  اأن  يف  امللحة  املواطنني  حاجة  عنا  حتجب  اأن  ينبغي  فال  البعيد، 

قرب، ويف الأمد املنظور، الأثر الإيجابي املبا�رض لالإ�سالح. لذا، نوجه احلكومة 

وخا�سة وزارة العدل، لل�رضوع يف تفعيله يف �ستة جمالت ذات اأ�سبقية.

املكانة  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  باإيالء  وذلك  الإ�ستقاللية:  اأول: دعم �سمانات 

ال�سالحيات  ح�رضيا،  وتخويله،  الذات  قائمة  د�ستورية  كموؤ�س�سة  به،  اجلديرة 

مبا  اإنتخابه،  النظر يف طريقة  واإعادة  للق�ساة،  املهني  امل�سار  لتدبري  الالزمة 

يكفل لع�سويته الكفاءة والنزاهة، وي�سمن متثيلية ن�سوية منا�سبة حل�سور املراأة يف 

�سلك الق�ساء، ف�سال عن عقلنة ت�سيري عمله.
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تعزيز  اإجتاه  يف  للق�ساة،  الأ�سا�سي  النظام  مراجعة  يجدر  الإطار،  نف�س  ويف 

اإرتباط  املهنية، وذلك يف  الرتقية  ودينامية  والتجرد،  وامل�شوؤولية  الإحرتافية، 

مع اإخراج القانون الأ�سا�سي لكتاب ال�سبط، واإعادة النظر يف الإطار القانوين 

املنظم ملختلف املهن الق�سائية.

ثانيا: حتديث املنظومة القانونية: ول�سيما ما يتعلق منها مبجال الأعمال والإ�ستثمار، 

و�شمان �رشوط املحاكمة العادلة.

وهو ما يتطلب نهج �سيا�سة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة ومالءمة القانون 

لالإجرام،  باإحداث مر�سد وطني  للتطورات،  ومواكبتهما  اجلنائية،  وامل�سطرة 

وذلك يف تنا�سق مع موا�سلة تاأهيل املوؤ�س�سات الإ�سالحية وال�سجنية.

والتحكيم  البديلة، كالو�ساطة  الق�سائية  الطرق  تطوير  يتعني  ومبوازاة ذلك، 

وال�سلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، واإعادة النظر يف ق�ساء القرب.

ثالثا: تاأهيل الهياكل الق�سائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للم�سالح 

املركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد الالمتركز، لتمكني امل�سوؤولني الق�سائيني 

من ال�سالحيات الالزمة، مبا يف ذلك تفعيل التفتي�س الدوري واخلا�س، بكل حزم 

اإعتماد خريطة وتنظيم ق�سائي عقالين، م�ستجيب ملتطلبات  وجترد، وكذا 

الإ�سالح.

رابعا: تاأهيل املوارد الب�رضية، تكوينا واأداء وتقوميا، مع العمل على حت�سني الأو�ساع 

املادية للق�ساة وموظفي العدل، واإيالء الإهتمام الالزم للجانب الإجتماعي، بتفعيل 

املوؤ�س�سة املحمدية، جت�سيدا لرعايتنا الدائمة لأ�رضة الق�ساء.
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خام�سا: الرفع من النجاعة الق�سائية، للت�سدي ملا يعانيه املتقا�سون، من ه�سا�سة 

وتعقيد وبطء العدالة.

وهذا ما يقت�سي تب�سيط و�سفافية امل�ساطر، والرفع من جودة الأحكام، واخلدمات 

الق�سائية، وت�سهيل ولوج املتقا�سني اإىل املحاكم، وت�رضيع وترية معاجلة امللفات، 

وتنفيذ الأحكام.

بدوره يف  لي�ساهم  النفوذ،  واإ�ستغالل  الإرت�ساء  من  لتح�سينه  الق�ساء  تخليق  �ساد�سا: 

تخليق احلياة العامة بالطرق القانونية. 

�سعبي العزيز، 

اإن املحك احلقيقي لهذا الإ�سالح اجلوهري، ل يكمن يف جمرد و�سعه، واإمنا يف 

القدرة على ح�سن تفعيله وتدبريه، وهو ما ينبغي اأن يتم على �سعيدين.

والإ�رضاف  الإ�سالح،  هذا  تفعيل  م�سوؤولية  اأن  نوؤكد  املركزي،  امل�ستوى  فعلى 

عليه، منوطة باحلكومة، وخا�سة وزارة العدل، وذلك وفق برامج حمددة يف 

اأهدافها ومراحلها، وم�سبوطة يف و�سائل التنفيذ واملتابعة والتقومي.

اأما على �سعيد املحاكم، فاإن جناح الإ�سالح يظل رهينا باإنتهاج عدم التمركز، 

لعقد  للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  ندعو  الغاية،  ولهذه  الالزمة.  الكفاءات  وبتوافر 

دورة خا�سة، لإقرتاح امل�سوؤولني الق�سائيني باملحاكم، املوؤهلني للنهو�س امليداين 

بهذا الإ�سالح احلا�سم.
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اإن الأمر يتعلق بور�س �ساق وطويل، يتطلب تعبئة �ساملة، ل تقت�رض على اأ�رضة الق�ساء 

والعدالة، واإمنا ت�سمل كافة املوؤ�س�سات والفعاليات، بل وكل املواطنني.

الدميقراطية  تر�سيخ  الزاوية يف  للق�ساء، حجر  الإ�سالح اجلوهري  لنعترب  واإننا 

واملواطنة لدى �سبابنا واأجيالنا احلا�رضة وال�ساعدة.

بنف�س  احليوي،  الرهان  القوي يف ك�شب هذا  الإنخراط  اجلميع  من  ننتظر  لذا، 

العدالة،  بناء مغرب  اإ�ستكمال  وال�سعب، على درب  للملك  الدائمة  الثورة  روح 

التي نريدها �ساملة، باأبعادها الق�سائية واملجالية والإجتماعية. اأوفياء يف ذلك 

للذكرى اخلالدة جلدنا ووالدنا املنعمني، جاللة امللكني حممد اخلام�س واحل�سن 

الثاين، ول�سهداء التحرير والوحدة، اأكرم اهلل مثواهم.

»اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإىل اأهلها واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا 

بالعدل« �سدق اهلل والعظيم.

 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة اإفتتاح الدورة اخلريفية للربملان 

الرباط، 09 اأكتوبر 2009

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ال�سيدات وال�سادة الربملانيني املحرتمني،

نتوىل اإفتتاح هذه ال�سنة الت�رضيعية اإثر م�سل�سل اإنتخابي، اأف�سى اإىل جتديد جمال�س 

اجلماعات املحلية، وهياآت الغرف املهنية واملاأجورين، وثلث جمل�س امل�ست�سارين.

وعلى اأهميتها، فهذه الإ�ستحقاقات لي�ست اإل �سوطا يف بناء دميقراطي، ومهما 

كانت م�ساعب م�ساره، فاإننا ما�سون يف تعهده بالتطوير: حت�سينا ملكا�سب 

هامة ل رجعة فيها، وتقوميا ملا قد ي�سوبه من اإختاللت ل هوادة يف حماربتها 

بالإرادة احلازمة والتعبئة الفعالة.

را�سخة، ومواقف نابعة من  هدفنا اجلماعي الإرتقاء بالعمل الدميقراطي اإىل ثقافة 

اإقتناع عميق، بدل اإختزاله يف م�ساطر �سكلية اأو مزايدات جانبية عابرة، وذلك 

على ح�ساب ما هو اأهم بالن�سبة للوطن واملواطنني.

راأ�سها الربملان، ح�سنا ملا نريده لبالدنا من  اإنه جعل املوؤ�س�سات املنتخبة وعلى 

كرمية  ومواطنة  �ساملة  تنمية  من  لها  نتوخاه  ملا  ورافعة  حقة  دميقراطية 

ووحدة عتيدة.
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الإ�سالحات  من  العديد  وت�رضيع  باإطالق  متميزة  مرحلة  يف  خطابنا  ويندرج 

اجلوهرية للحكامة اجليدة والأورا�س التنموية الهيكلية.

كما ياأتي يف ظرفية دقيقة مطبوعة باأزمة مالية واإقت�سادية عاملية. وهذا ما 

يقت�سي اإنخراطكم الإيجابي يف املجهود الوطني اجلماعي ملواجهة تداعياتها 

ال�سلبية وجلعلها حافزا على الإقدام على الإ�سالحات والتقوميات الالزمة.

الإقت�سادية  الق�سايا  اأ�سبحت  والعاملي،  الوطني  ال�سياق  هذا  خ�سم  ويف 

والإجتماعية تت�سدر اإن�سغالت املواطنني واملوؤ�س�سات.

والعمل  اجلادة،  احلزبية  املمار�سة  وجوهر  العمومية،  ال�سيا�سات  حمور  تعد  كما 

الربملاين البناء.

وهو ما يتطلب متكني بالدنا من هياآت للحكامة التنموية، تعزيزا لدميقراطية 

امل�شاركة، التي جعلت املغرب منوذجا لإنخراط القوى احلية لالأمة يف تدبري 

ال�ساأن العام.

للمجل�س  القانوين  الإطار  لإعتماد  امللحة  ال�رضورة  نوؤكد  الغاية،  ولهذه 

الإقت�سادي والإجتماعي.

ويف هذا ال�سدد يتعني احلر�س على اإقامة هذا املجل�س وتفعيله يف نطاق من 

التنا�سق والتكامل بني خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية.

اآرائه  بجودة  ي�سكل  واإجتماعي،  اإقت�سادي  ملجل�س  مغربي  منوذج  اإنبثاق  هدفنا 

الإ�ست�سارية هياأة د�ستورية للخربة والدراية ب�ساأن الق�سايا التنموية الكربى لالأمة.
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ومن هنا، فاإن فعاليته وم�سداقيته تظل رهينة بت�سكيلة معقلنة تتكون من خرباء 

وفاعلني، م�سهود لهم بالكفاءة يف املجالت التنموية.

كما اأن تعددية تركيبته، تقت�سي متثيله للقوى احلية واملنتجة من هياآت �سو�سيو 

اإقت�سادية ومهنية، وفعاليات جمعوية موؤهلة، ف�سال عن احل�سور املنا�سب للمراأة 

يف ع�سويته.

وجت�سيدا لإرادتنا يف اإ�رضاك كافة الكفاءات املغربية اأينما كانت يف هذا 

املجل�س، فاإنه يتعني اأن ينفتح على الطاقات الوطنية داخل الوطن وخارجه.

مع�رض الربملانيني املحرتمني،

اإننا ننتظر من هذا املجل�س اأن ي�سكل هياأة يقظة، وقوة اإقرتاحية يف كل ما يخ�س 

بالتنمية  واملرتبطة  والإجتماعية  الإقت�سادية  العمومية  وال�سيا�سات  التوجهات 

امل�ستدامة.

كما نريده اإطارا موؤ�س�سيا للتفكري املعمق واحلوار البناء بني خمتلف مكوناته 

لإن�ساج التعاقدات الإجتماعية الكربى.

اأما احلوار الإجتماعي الالزم لت�سوية نزاعات ال�سغل املطلبية، فله ف�ساءاته اخلا�سة، 

معاجلته  املخت�سة  وال�سلطات  املعنية،  الأطراف  على  يتعني  �ساأنا  يظل  حيث 

بروح امل�سوؤولية، والغرية على امل�سلحة الوطنية العليا.
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اأن ي�سع يف �سدارة عمله بلورة ما دعونا  وعلى الأمد املنظور يجدر باملجل�س 

وتفاعل  تنا�سق  الراأي يف  اإبداء  وكذا  اإجتماعي جديد،  ميثاق  اإعداد  من  اإليه 

املخططات التنموية وال�سيا�سات القطاعية وتعميق بعدها اجلهوي.

كما نوجه احلكومة لإتخاذ تدابري املالءمة الكفيلة ب�سمان عدم تداخل اأو 

ت�سارب اإخت�سا�سات املجل�س مع �سالحيات الهياآت العاملة يف نف�س املجال.

للجهازين  اإ�ست�سارية  هياأة  والإجتماعي  الإقت�سادي  املجل�س  فاإن  تعلمون،  وكما 

التنفيذي والت�رضيعي.

لذا، فاإن حر�سنا على الرفع من فعالية عملهما يجعلنا نتوخى من املجل�س اجلديد 

على اخل�سو�س، اإغناء الأداء الربملاين واحلكومي بخربته وم�سورته.

وتظل غايتنا املثلى تعزيز مكانة الربملان وم�سداقيته. وهذا ما يقت�سي منكم 

اإرتباطا اأقوى بالق�سايا التنموية الكربى للوطن واملواطنني.

واإننا بتفعيل هذا املجل�س اجلديد، ن�سع لبنة اأخرى على درب دعم احلكامة 

التنموية، التي نريدها دعامة اأ�سا�سية لرت�سيخ املواطنة الكرمية والفاعلة.

وعمادها  الإجتماعية  والعدالة  الوطني  الت�سامن  توطيد  منها  نتوخى  كما 

موا�سلة تقومي منظومة التعليم. وذلك بتعميق الوعي باأهمية التقدم الذي مت 

اإحرازه، وج�سامة الطريق الطويل، التي تقت�سي جهودا دوؤوبة واإميانا قويا بالدور 
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احلا�سم للمدر�سة الوطنية قوام تكافوؤ الفر�س والرتبية على املواطنة ال�ساحلة، 

ومنجم التنمية الب�رضية.

ومبوازاة ذلك، �سنوا�سل تعزيز ما حققناه من مكا�سب هامة يف جمال احلكامة 

املوؤ�س�سية، التي ما فتئنا نعمل على الإرتقاء بها، ول�سيما بالإ�سالح اجلوهري للق�ساء، 

وباجلهوية املتقدمة، والالمتركز الوا�سع. وتلكم هي املقومات الأ�سا�سية لالإ�سالح 

املوؤ�س�سي العميق املن�سود.

اإن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية الإ�سالحية املقدامة، التي اأطلقناها 

ونرعاها باملتابعة والتقومي والإ�ستكمال. وبروح الغرية على حرمة الربملان، نوؤكد 

لكم اأن م�سداقية عملكم رهينة باإنخراطكم القوي يف اإجناح ما نقوده من 

اإ�سالحات اأ�سا�سية والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية ال�سحراء.

والت�رضيع  اجلاد،  والنقا�س  املثمرة  املبادرات  اإنتهاج  منكم  يقت�سي  ما  وهذا 

العاملني  طليعة  الأول يف  املغرب  و�ستجدون خدمي  البناءة.  واملراقبة  املتقدم 

على تر�سيخ بناء مغرب الوحدة والتقدم والإ�ستقرار وال�سيادة الكاملة والكرامة 

املوفورة.

»رب اجعل هذا البلد اآمنا وارزق اأهله من الثمرات«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«. 
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 الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

املوجهة اإىل امل�ساركني يف اأ�سغال املوؤمتر العاملي الثاين 

لل�سيا�سة

مراك�س، 31 اأكتوبر 2009

»احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة،

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لل�سيا�سة،  الثاين  العاملي  املوؤمتر  اأ�سغال  امل�ساركني يف  اإىل  نتوجه  اأن  لنا  يطيب 

معربين عن اإ�سادتنا باإختياركم املغرب، اأر�س ال�سالم والإنفتاح لإحت�سانه. وكما 

تعلمون، فاإن هذا املوؤمتر الهام يلتئم يف �سياق مطبوع بتحولت عميقة، وم�سحون 

بتوجهات بالغة التعقيد.

واإذا كانت الأزمة املالية والإقت�سادية، التي �رضبت خمتلف الأ�سواق العاملية 

اأ�س�س  اأثارت جملة من الت�ساوؤلت، مربزة �رضورة اإعادة النظر يف  الرئي�سية، قد 

النظام الإقت�سادي العاملي، فاإنها ت�ستحث اجلميع على العمل بحر�س للحيلولة 

دون حتولها اإىل اأزمة اإجتماعية و�سيا�سية مزمنة.
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لقد هزت هذه الأزمة غري امل�سبوقة بقوة، اأركان نظام كان العامل يوؤمن باإ�ستمراريته، 

ل�سيما يف ظل الإندفاع نحو الليربالية. بيد اأن اإنهيار بع�س اأبرز املوؤ�س�سات املالية 

العاملية واإ�شتفحال اأزمة الإئتمان، ف�شال عن التجاوزات الناجمة عن التحرر املفرط من 

التاأطري القانوين، كلها عوامل اأدت اإىل الت�سكيك الوا�سح يف اأ�سطورة نظام 

اأفرزتها  التي  الكبرية،  الإختاللت  اأظهرت  حيث  و�سمويل،  �سلب  ليربايل 

هذه الظرفية، حمدودية الروؤية القائمة على نهاية التاريخ باإنت�سار الليربالية 

واملبنية على ال�سلطة املطلقة لل�سوق، وعن تخلي الدول عن م�سوؤولياتها ال�سبطية 

والإ�سرتاتيجية.

كما اأنها اأبانت اأن العامل اليوم يف حاجة ملحة اإىل عودة الدولة، لي�س تلكم 

الدولة ال�سمولية، بل الدولة الإ�سرتاتيجية الدميقراطية الع�رضية واملنظمة لل�سوق، 

وهو الدور الذي حجبته الإجنازات الكربى لالإنفتاح الليربايل. ومبوازاة ذلك، 

فاإن �رضورة عودة الدولة يواكبها تنامي الوعي باحلاجة اإىل حكامة عاملية 

�ساملة ومن�سفة، قادرة على هيكلة الأ�سواق املعوملة اجلاحمة، والتحكم يف 

القوى الفاعلة فيها.

واأمام هذا املد الذي �رضب الإقت�ساد العاملي، فاإن املغرب كان يف طليعة 

الدول القالئل التي اإ�ستعدت ملواجهة الأزمة، وعملت قدر اإ�ستطاعتها، على معاجلة 

هذه الق�سايا امل�سريية.

وعلى الرغم من كون املغرب اإعتمد مبكرًا نظام الإقت�ساد الليربايل املنفتح 

واإنخرط فيه، فاإنه يحر�س دوما على عدم الإن�شياق وراء جتاوزات الليربالية يف 

�سكلها املتوح�س الذي ل ينبغي اأن يكون مدعاة لإنكار الدور التاريخي لليربالية 

يف حترير وتقدم الإن�سانية.
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ومنظم  مهيكل  وم�رضيف  مايل  نظام  بف�سل  بالدنا  متكنت  فقد  هنا،  ومن 

التحكم يف  من  ال�سناعي،  التنوع  وعلى  الزراعة  مبني على  متوازن،  واإقت�ساد 

من  ن�سبيا  واحلد،  بل  باأ�رضه  العامل  هزت  التي  الإقت�سادية،  التقلبات  تداعيات 

اإنعكا�ساتها ال�سلبية. فقبل ظهو ر الأزمة بوقت طويل، كان املغرب �سباقا للعمل 

مبا ميكن ت�سميته »باحلكامة الإن�سانية«، اأي بنظام يحد من اإنعكا�سات العوملة، 

التي اإجتاحت العامل خالل العقود الأخرية، بل ويجعلها اأكرث اإن�سانية.

ومن ثم، كان حر�سه على الإنكباب على عدد من الق�سايا والأخذ بتوجهات 

رئي�سية اأثبتت فيما بعد اأهميتها البالغة ومالءمتها للو�سع احلايل. وبتوفيق من اهلل، 

واإلتزام را�سخ باإختيارات و�سطية وجتاوب عميق مع التطلعات احلقيقية وامل�رضوعة 

ملواطنينا وقواهم احلية، وت�شامن ملمو�س مع اجلهات والفئات املحرومة، واإنخراط 

ل  هامة،  وحققنا مكا�سب  مقدامة  مبادرات  اإتخذنا عدة  فاعل يف ع�رضنا، 

ي�سكل الإتيان على ذكر بع�سها تفاخرا، واإمنا وعيا م�سوؤول باأهمية التقدم املحرز. 

الطريق  قبل ذلك، حافزا على امل�سي قدما، بحزم وعزم، يف  نعتربه،  اإننا  بل 

ال�ساق والطويل، الالزم لإ�ستكمال بناء مغرب موحد ودميقراطي ومتقدم وع�رضي. 

منطلقنا يف ذلك، اأن ال�سيا�سة مبفهومها النبيل مل ولن متوت، لأنها من كينونة 

بالنا�س،  اإرتباطا  تزداد  اإنها  بل  الدميقراطية،  وجوهر  املمكن،  فن  ولأنها  الإن�سان 

والقرب  الوا�سعة  ال�سيا�سوية، وقيامها على امل�ساركة  ال�سيا�سة  كلما تخل�ست من 

واحلكامة اجليدة واملواطنة الكونية. 

ومن ثم كان مذهبنا يف احلكم يقوم على توطيد الدولة القوية ب�سيادة القانون، 

والدميقراطية الت�ساركية، وتر�سيخ حقوق الإن�سان يف اأبعادها ال�سمولية، وجعل الإن�سان 

الفقر  ملحاربة  الب�رضية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  باإطالق  التنمية،  �سلب  يف 
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واله�سا�سة والإق�ساء والتهمي�س، وذلك مبوازاة مع �سيا�سة اأورا�س كربى، وبرامج وم�ساريع 

اإنتهاج  باإ�ستثمارات عمومية هائلة، وكذا  اأ�سا�سا  وخمططات مهيكلة، ممولة 

احلكامة اجلهوية والرتابية، واإقرتاح املبادرة املقدامة للحكم الذاتي، واإطالق 

الإ�شالح العميق للق�شاء والإنخراط الفاعل يف احلوار بني الأديان، والدفاع عن القيم 

كافة  �سد  والإخاء،  والت�سامن  والإعتدال  للت�سامح  املثلى  والإن�سانية  الروحية 

اأ�سكال التطرف والعنف والإنغالق.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد اأظهرت الأزمة الراهنة حمدودية النماذج النمطية والتبعية املالية يف 

غياب اأي تدقيق يف هذه النماذج وممار�ساتها. كما اأكدت اأهمية التنوع، �سواء 

تعلق الأمر بالق�سايا الب�رضية، اأو بالأفكار والثقافات، وحميطها الطبيعي. وهي 

بذلك، اإمنا اأبرزت احلاجة اإىل عوملة مو�سعة اإدماجية وت�ساركية، حري�سة على 

الإن�سات لالأ�سوات املعار�سة، والإنفتاح على الإختيارات املختلفة.

ومن هذا املنطلق، فاإنه ميكن اإعتبار هذه الأزمة، على الأرجح، مبثابة النقمة 

التي يف طيها نعمة متى اإ�ستطاع العامل اإعادة النظر يف طرق التحليل، ويف 

اأمناط التفكري ال�شائدة، ومتكن من جتاوز العقبات الفكرية، التي �شاهمت يف 

اإنهيار قطاعات باأكملها من الإقت�ساد الدويل.

فما اأحوج الإن�شانية اليوم اإىل اأمناط مركبة من التفكري لتنوير عامل يكاد 

يغرق يف الظالم بفعل مقاربات �سطحية وتب�سيطية، ولتفادي اخليارات القائمة على 

الثنائية التعار�سية بني الدولة وال�سوق، واحل�سابات الفارغة، وذلك لإعادة الإعتبار 
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للخيار الوحيد الواقعي والطموح. اإنه خيار الدولة التي توؤطر وتنظم وت�ساعد، 

وت�ساهم بالتايل يف حترير الطاقات، وتفتح املجال ف�سيحا اأمام حركية ال�سوق.

ولتحديد هذه الروؤية املتجددة واإ�ساعتها، والدفع قدما بالتفكري اجلاد واملعمق 

يف كافة اأبعادها، واإ�ست�رضاف احللول الوجيهة املمكنة لبلورتها، فاإن املغرب 

ملوؤهالتكم  بالنظر  الهام  ملوؤمتركم  القيمة  لالإ�سهامات  اإهتمام  بكل  يتطلع 

جمالت  يف  غنية  جتربة  من  راكمتموه  وملا  الوا�سعة،  وخربتكم  الفكرية، 

عملكم ودائرة اإن�سغالتكم.

فقد �سبق لكم اأن �سلطتم ال�سوء على املخاطر الناجمة عن عوملة ناق�سة، وعلى 

الإ�سكالت املتعلقة بعدم مالءمة اآليات احلكامة العاملية.

ومبوازاة ذلك، ما فتئتم تذكرون مبحدودية الفكر الليربايل الوحيد وخماطر 

النماذج النمطية، واملاأزق الذي يوؤدي اإليه الت�سابه البنيوي لالأفكار وخلطها. 

وذلك بفعل تواطوؤ النخب اأو تلكوؤها اأو اإ�ستقالتها عن القيام بدورها الطليعي 

يف اإ�سفاء طابع اإن�ساين واإيجابي على التحولت العاملية، باإ�ستباقها وح�سن قراءتها، 

الواقع  اأر�س  على  وخال�ساتها  حلولها  وتفعيل  بلورة  يف  ملمو�س  بدور  والنهو�س 

بكفاءة وجترد وحكمة وحنكة.

وتلكم �سبيلكم للدعوة ال�سادقة وامل�ساهمة البناءة يف الإقرار ب�رضورة التنوع 

واإقناع  الإنفتاح،  ف�سيلة  تر�سيخ  على  والعمل  والإجتماعي  والإقت�سادي  ال�سيا�سي 

الآخر بالأخذ به، والدفع يف اإجتاه اإعادة تركيز النقا�س على الدول ب�سفة عامة 

وعلى بلدان اجلنوب ب�سفة خا�سة.



426

اأن ندعوكم اإىل تعميق التفكري والنقا�س يف اإغناء هذا  ونود بهذه املنا�سبة، 

الإعتبار  بعني  الأخذ  وكذا  وروحية،  اإن�سانية  باأبعاد  وتعزيزه  العاملي  النهج 

التحديات املعقدة واملتداخلة التي تواجه الب�رضية.

كما نحثكم على اإ�سفاء بعد اأو�سع على مقاربتكم بالتوجه نحو دول اجلنوب، 

وذلك بربط التفكري القائم حاليا حول منطقة البحر املتو�سط برهانات القارة 

الإفريقية من خالل اإدماج الق�سايا املت�سلة بنماذج جديدة من التفكري، قوامها 

توطيد وحدة و�سيادة ومناعة الدول واإندماجها الإقليمي �سد التخلف والتجزئة 

والرهاب، وعدم الإ�ستقرار وحماربة نزوغات الهيمنة وخلق كيانات ه�سة ل مكان 

لها يف ع�رض التكتالت القوية، وعمادها احلكامة اجليدة، والرتكيز على 

وال�سحة  والتغذية  والطاقة  واملاء  بالفالحة  املرتبطة  الكربى  الإ�سكالت 

واملناخ والبيئة يف �سلب هذا النقا�س البناء.

ومن هذا املنطلق، فقد اأ�سحى تدبري العالقات الدولية يتطلب حكامة قائمة 

على العدل والإن�شباط، تهدف اإىل اإر�شاء اأ�ش�س »م�رشوع جمتمع كوين«، ي�شتند اإىل 

اآليات ت�ساركية يف اإتخاذ القرار، واإعتماد مقومات روحية مثل النية. وهو مفهوم 

يكت�سي بعدًا اأ�سا�سيا يف الإ�سالم بحيث تتداخل يف جوهره عوامل الإرادة وال�سدق 

والإميان.

يتم  اأن  فاإن هذا امل�رضوع ل يجدر  قبل،  الو�سع من  وعلى عك�س ما كان عليه 

التعامل معه كقرار مفرو�س من فوق ، واإمنا يتعني اأن يكون نتاج م�سار بنيوي �سيا�سي 

واحلق يف  ال�سيا�سية،  الإرادة  قائم على  دائم  �سالم  قادر على �سمان  وح�ساري، 

عالقات متبادلة، وعلى مبداإ اإحرتام التنوع.
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اإن الهدف من اإنتهاج هذه املقاربة، التي ل حميد عنها يتمثل يف بلوغ الكونية 

ال�سامل،  ال�سالم  فتحقيق  عليها.  الق�ساء  نحو  النزوع  دون  اخل�سو�سية،  من  اإنطالقا 

الذي مت التنظري له منذ اأزيد من قرنني من الزمن، يظل م�رضوعا مطروحا باإ�ستمرار 

كاأفق �سيا�سي، بل واإختيار قابل لالإجناز على املدى املتو�سط، اإذا ما نحن وفرنا له 

الو�سائل ال�رضورية، �سمن مقاربة واقعية وطموحة.

ومن هذا املنظور، نوؤكد عزم املغرب على الإنخراط يف هذا التوجه القوي، 

ولقواعد  ال�سيا�سية،  للقوى  تنظيم جذري  اإعادة  بوادر  يحمل يف طياته  الذي 

العمل الإقت�سادية وللممار�سات الإجتماعية وحلركية ودينامية الأفكار. وعلى 

الرغم من اأن »الكونية« ما تزال �ساأنا حديثا يف خمتلف اأرجاء العامل، فاإن املغرب 

التوازن  تعيد  اإن�سانية«،  واأكرث  وت�ساركية  عادلة  »كونية جديدة،  اإىل  يتطلع 

للعامل، وتتيح م�ساحلته مع ذاته، وذلك باإعطاء معنى لتوجهاته، واإذكاء روح 

الثقة فيه.

ولهذه الغاية، يتعني العمل على جعل هذا التحدي م�سوؤولية جماعية وق�سية كل 

الدول، وخمتلف الفاعلني، كيفما كان وزنهم، وذلك للدفع قدما مب�رضوع متجدد 

وغري م�سبوق، »م�رضوع جمتمع كوين«، ميكننا من مد اجل�سور مع روح ع�رض الأنوار، 

كما ج�سده اإميانويل كانط، ومع ع�رض اإبن خلدون، اأول منظر للتاريخ العاملي 

ال�سحيحة، نحو حتقيق هدف  ال�سكة  القاطرة على  للح�سارات. وبذلك ن�سع 

اأ�سمى، األ وهو جعل »الكونية« اأكرث اإن�سانية وعاملية.



428

واإذ نتطلع بكامل الإهتمام، اإىل ما �سيثمره هذا املوؤمتر الهام، من مقرتحات 

اأجمل  فاإننا نرحب بامل�ساركني املرموقني فيه معربني لكم عن  وتو�سيات بناءة، 

متمنياتنا باملقام الطيب بني ظهرانينا، ويف رحاب اأر�س مراك�س احلمراء. هذه 

والثقافية،  والتي جت�سد مبعاملها احل�سارية  والعاملية،  الوطنية  التاريخية  املدينة 

وبتطورها املعا�رض، رمزا للتاآلف الإن�ساين املن�سود، وقبلة للعاملني عليه ، ومنوهني 

يف اخلتام مبنظميه.

تعاىل  اهلل  ورحمته  عليكم  وال�سالم  بالتوفيق.  اأ�سغالكم  وكلل  اهلل،  اأعانكم 

وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

تطوان، 30 يوليوز 2010

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

منا�سبة جميدة  وهي  العر�س.  لإعتالئنا  ع�رضة  احلادية  الذكرى  اليوم،  نخلد 

ثوابت املغرب يف  الوطيد على  والإجماع  البيعة املتبادلة،  اأوا�رض  لتجديد 

وحدة الوطن والرتاب والهوية، وعلى مقد�سات الأمة، التي نحن كاأمري للموؤمنني 

لها �سامنون، عقيدة اإ�سالمية �سمحة بخ�سو�سيتها املغربية القائمة على املذهب 

ال�سني املالكي، والإحرتام املتبادل بني الأديان ال�سماوية، والإنفتاح على احل�سارات. 

وقد اإرتاأينا اأن نكر�س خطابنا لهذه ال�سنة للوقوف املو�سوعي على ما قطعناه 

لإ�شتكمال  من حتديات  ورفعه  من معيقات  اإزاحته  يتعني  وما  متقدمة،  اأ�شواط  من 

عماده  متميزا  مغربيا  اأردناه  الذي  الدميقراطي،  التنموي  النموذج  مقومات 

تنمية متنا�سقة مرتكزة على منو اإقت�سادي مت�سارع يعزز الت�سامن الإجتماعي، 

وقوامه تنمية م�ستدامة تراعي م�ستلزمات احلفاظ على البيئة ومنهجه احلكامة 

اجليدة.
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ومن هذا املنطلق، اأقدمنا منذ تولينا اأمانة قيادتك على اإنتهاج حتول نوعي يف 

م�سارنا التنموي، باإعتماد اإختيارات �سائبة وناجعة تقوم على اأربع دعامات اأ�سا�سية:

الإختيارات  حتديد  الإ�سرتاتيجي يف  بدورها  قيادتنا  الدولة حتت  قيام  اأولها: 

الأ�سا�سية والنهو�س بالأورا�س الكربى والتحفيز والتنظيم وت�سجيع املبادرة احلرة 

والإنفتاح الإقت�شادي امل�شبوط. 

اأما الدعامة الثانية فهي توطيد ال�رضح الدميقراطي، اإذ ما فتئنا نعمل على 

ف�ساء  وتو�سيع  عميقة  وموؤ�س�سية  اإ�سالحات حقوقية  واإعتماد  القانون  دولة  تر�سيخ 

احلريات واملمار�سة ال�سيا�سية الناجعة القائمة على القرب وامل�ساركة.

تقرتن  مل  ما  �سكلية  �ستظل  اأهميتها  على  ال�سيا�سية  املكا�سب  هذه  اأن  بيد 

بالنهو�س باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية ملواطنينا وبتوطيد الت�سامن، 

وجعلهما حمورا لل�سيا�سات العمومية.

ومن هنا تربز �رضورة الدعامة الثالثة القائمة على جعل املواطن يف �سلب عملية 

الب�رضية، التي حققت  التنمية. وهو ما ج�سدناه يف املبادرة الوطنية للتنمية 

على مدى خم�س �سنوات نتائج ملمو�سة يف حماربة الفقر والإق�ساء والتهمي�س، وذلك 

ما يحفزنا على موا�سلة تطوير براجمها بالوقوف امليداين والتقومي والتعميم لت�سمل 

كافة املناطق والفئات املعوزة.

اأما الدعامة الرابعة، فهي متكني الإقت�ساد الوطني من مقومات التاأهيل والإقالع 

تعطي  اأخذت  طموحة  واإعتماد خمططات  الهيكلية  التجهيزات  بتوفري 

ثمارها امللمو�سة على امل�ستويات الإ�سرتاتيجية والقطاعية والإجتماعية.
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حتديث  واملخططات  التجهيزات  هذه  اأتاحت  الإ�سرتاتيجي،  امل�ستوى  فعلى 

واإقامة  العمومي،  الإ�ستثمار  حجم  ومن  وتناف�سيته  اإنتاجيته  من  والرفع  اإقت�سادنا 

اأقطاب للتنمية اجلهوية املندجمة.

كما مكنت بالدنا من اإطار قار ووا�سح للتنمية الإقت�سادية ومن ال�سمود يف 

وجه تداعيات الأزمة املالية العاملية، ف�سال عن تر�سيخ موقع املغرب كوجهة 

حمفزة لالإ�ستثمارات املنتجة، وحمور اأ�سا�سي للمبادلت التجارية اجلهوية والعاملية.

الكربى  التجهيزات  اإجناز  موا�سلة  عازمون على  فاإننا  والطموح،  الإرادة  وبنف�س 

بكل مناطق اململكة، تعزيزا للتقدم الذي حققه املغرب يف جمالت تو�سيع 

�سناعية  واأقطاب  مناطق حرة،  واإقامة  واملوا�سالت،  النقل  �سبكات وحمطات 

طنجة- مركب  �سدارتها  ويف  كربى  مينائية  مركبات  واإجناز  مندجمة، 

املتو�سط، الذي جعلنا منه يف ظرف وجيز قطبا اإ�سرتاتيجيا �سناعيا وجتاريا 

واإ�ستثماريا، يحظى بثقة �رضكائنا.

اأما على امل�ستوى القطاعي، فاإننا نحث احلكومة والربملان وكافة الفاعلني على 

م�ساعفة اجلهود للتطبيق الأمثل لكل الإ�سرتاتيجيات التنموية.

من  بالدنا  به على  من  ما  تعاىل على  اهلل  نحمد  اإذ  فاإننا  الفالحة،  يخ�س  ففيما 

القروي  بالعامل  نوؤكد عنايتنا  زراعيا جيدا،  مو�سما  نحقق  اأمطار اخلري، جعلتنا 

بدعم موا�سلة اإجناز خمطط املغرب الأخ�رض �سمن منظورنا الت�سامني والبيئي 

واملجايل. هذا املنظور الهادف اإىل تنمية مناطق الواحات بتو�سيع امل�ساحات 

املغرو�سة بالنخيل واملحافظة على ر�سيدنا النباتي والغابوي، ول�سيما �سجرة الأركان 

باإعتبارها ثروة فالحية مغربية اأ�سيلة، ومن مقومات منظومتنا الإيكولوجية.
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اأما قطاع ال�سيد البحري، فاإن نظرتنا امل�ستقبلية لتطويره، ترتكز على جعل 

الإ�ستثمار يف تربية الأ�سماك حمورا ملخطط »األيوتي�س« وموردا جديدا يعزز حتديث 

وعقلنة اإ�ستغالل ثرواتنا ال�سمكية.

باإرتفاع  ول�سيما   ،2010 روؤية  لتفعيل  النوعية  النقلة  فاإن  بال�سياحة،  يتعلق  ما  ويف 

عدد ال�شياح اإىل اأزيد من ت�شعة ماليني وافد، ت�شكل خري حمفز لالإنخراط يف الروؤية 

اجلديدة للع�رضية القادمة 2020-2010.

وبنف�س روح املبادرة، يجب الدفع مبخطط »اإقالع« بالإقدام على �سناعات ومهن 

جديدة ذات �سبغة عاملية، مبوازاة مع ت�سهيل اإحداث املقاولت، وخا�سة منها 

ال�سغرى واملتو�سطة.

اأما قطاع ال�سكن، فاإن املجهود التحفيزي الكبري، الذي تبذله الدولة يتطلب 

والفعالية  ال�شلطات احلكومية املعنية باحلزم  واإلتزام  الفاعلني  اإنخراط كافة 

والتطبيق ال�سارم للقانون، وتركيز جهودها لتحقيق ما نتوخاه من متكني ذوي 

الدخل املحدود وقاطني الأحياء ال�سفيحية من احل�سول على �سكن اإجتماعي لئق 

وفق برامج م�سبوطة.

وتظل غايتنا املثلى من الأورا�س التنموية لي�س فقط حتفيز الإ�ستثمار واملبادرة احلرة، 

واإمنا بالأ�سا�س، تاأثريها الإيجابي على حت�سني ظروف العي�س ملواطنينا خا�سة املعوزين 

منهم، وتوفري فر�س ال�سغل لل�سباب. 
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�سعبي العزيز،

اإن النتائج امل�سجعة، التي بلغتها املخططات القطاعية ل ينبغي اأن حتجب عنا 

كونها �ستظل حمدودة النجاعة، بدون اإزاحة ثالثة عوائق رئي�سية. ويف مقدمتها 

الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  الأمثل  التفعيل  موؤكدين على �رضورة  التناف�سية،  �سعف 

للمناطق اللوج�ستيكية.

اأما العائق الثاين، فيتعلق باإختالل تنا�سق حكامة هذه املخططات، الذي يجب 

اإزاحته باإعتماد الآليات الالزمة لتفاعلها �سمن منظور اإ�سرتاتيجي مندمج ل جمال 

معه للنظرة القطاعية ال�سيقة.

الب�رضية. وهنا جتب  املوارد  تاأهيل  الأكرب، هو  التحدي  بل  الثالث  العائق  ويظل 

اإتخاذ قرارات �سجاعة لتحقيق  باأنه من م�سوؤولية اجلميع، الإقدام على  امل�سارحة 

املالءمة بني التكوين العلمي واملهني والتقني، وبني م�ستلزمات الإقت�ساد الع�رضي، 

املعرفة  وجمتمع  اإقت�شاد  يف  والإنخراط  والإبتكار  العلمي  البحث  وت�شجيع 

والإت�سال.

وبدون ذلك، فاإن النظام التعليمي الذي طاملا واجه عراقيل دمياغوجية حالت 

الفئات  الدولة ومواهب  ي�ستنزف طاقات  �سيظل  البناءة،  تفعيل الإ�سالحات  دون 

ال�شعبية يف اأمناط عقيمة من التعليم، تنذر بجعل ر�شيدنا الب�رشي عائقا للتنمية 

بدل اأن يكون قاطرة لها. 
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�سعبي العزيز،

مهما بلغ منوذجنا التنموي من تطور، فاإنه يتعني على اجلميع خا�سة يف �سياق 

الأزمة العاملية، م�ساعفة التعبئة واليقظة والإ�ستباق واملبادرة لتحقيق طموحنا 

الكبري، لالإرتقاء باملغرب اإىل املكانة اجلديرة به يف م�ساف الدول املتقدمة. 

وموؤ�س�سية  تنموية  مقومات  من  بالدنا  متكني  على  عزما  اأكرث  يجعلنا  ما  وهو 

جديدة، كفيلة بتحقيق نقلة حا�شمة نحو الإنخراط الإيجابي يف العوملة ويف 

امل�سار اجلديد للتنمية البيئية اخل�رضاء وك�سب رهانات احلكامة اجليدة، وتو�سيع 

الطبقة الو�سطى.

الأربعة  التوجهات  يف  والإنخراط  الإ�شالحات،  مبوا�شلة  اإل  ذلك  يتاأتى  ولن 

التالية: 

اأولها: النهو�س بالتنمية امل�ستدامة ويف �سلبها امل�ساألة البيئية باإعتبارها قوام 

النمو الأخ�رض والإقت�ساد اجلديد مبا يفتحه من اآفاق وا�سعة لإنبثاق اأن�سطة مبتكرة 

واعدة بالت�سغيل.

ومن هنا، ندعو احلكومة لتج�سيد التوجهات الكربى للحوار الوا�سع ب�ساأن اإعداد 

ميثاق وطني حلماية البيئة والتنمية امل�ستدامة يف خطة عمل مندجمة باأهداف 

م�سبوطة وقابلة لالإجناز يف كل القطاعات.

قانون-اإطار  امليثاق يف م�رضوع  بلورة هذا  ومبوازاة ذلك نحث احلكومة على 

نريده مرجعا لل�سيا�سات العمومية لبالدنا.
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ويف هذا ال�شدد، ينبغي الإنخراط القوي يف تنفيذ اإ�شرتاتيجية النجاعة الطاقية 

ل�سيما الطاقات املتجددة والنظيفة، وذلك مبوا�سلة الإ�ستغالل الأمثل للطاقة 

الريحية، وتعميم حمطاتها على كل املناطق املالئمة ببالدنا.

ال�سم�سية،  القوي مب�رضوعنا الكبري لإنتاج الطاقة  الإقالع  ال�سياق، يتعني  نف�س  ويف 

الذي ر�سدنا له وكالة خمت�سة واإ�ستثمارات �سخمة داعني مل�ساعفة اجلهود 

جللب �رضاكات مثمرة لإجناز هذا امل�رضوع الرائد عامليا.

كما يجب اإ�ستثمار املكا�سب امل�سهود بها للمغرب يف جمال ال�سدود، وتعزيزها 

ب�سيا�سة جديدة للماء تقوم على تعبئة موارده وعقلنة اإ�ستعمالها.

على  بالإقدام  وذلك  والتناف�سية  الإنفتاح  رفع حتديات  فهو  الثاين،  التوجه  اأما 

الإ�سالحات ال�رضورية لإعادة هيكلة القطاعات التي اأبانت الأزمة العاملية 

عن حمدوديتها والإ�ستفادة من بوادر اإنتعا�س الإقت�ساد العاملي.

كما يجب احلفاظ على التوازنات الإقت�سادية الأ�سا�سية وتر�سيد الإنفاق العمومي، 

وحتديث الإطار القانوين املحفز يف جمال الأعمال وكذا ح�سن اإ�ستثمار م�سداقية 

املغرب كقطب  بها  يحظى  التي  والثقة  الوطني،  واملايل  البنكي  القطاع 

حلركة روؤو�س الأموال، والإ�ستثمارات العاملية.

ويتعلق التوجه الثالث بتوطيد احلكامة اجليدة، التي نحن عازمون على موا�سلة 

اإجناز ما تقت�سيه من اإ�سالحات تنموية وموؤ�س�سية و�سيا�سية. ويف �سدارتها اجلهوية 

املو�سعة، التي ل نعتربها فقط منطا جديدا للحكامة الرتابية، واإمنا هي يف 

العمق اإ�سالح وحتديث لهياكل الدولة.
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القانون لياأخذ وجهته  �سيادة  الق�ساء عماد  باإ�سالح  البالغ  اإن�سغالنا  ومبوازاة مع 

املجل�س  اإنطالق  ح�سن  على  حري�سون  فاإننا  م�سبوطة،  جدولة  وفق  ال�سحيحة 

الإقت�سادي والإجتماعي، لي�ساهم يف توطيد احلكامة التنموية اجليدة.

اأما التوجه الرابع، فهو تركيز ال�سيا�سات العمومية على تو�سيع قاعدة الطبقة 

الو�سطى باإعتبارها ركيزة للتوازن الإجتماعي والتنمية والتحديث. 

�سعبي العزيز،

اإن تر�سيخ مكانة املغرب، واإ�سعاعه اجلهوي والدويل، يقت�سي تعميق التكامل بني 

ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية، وموا�سلة اإنتهاج دبلوما�سية فعالة لتمتني اإنفتاح 

بالدنا على حميطها، خدمة مل�ساحلها العليا.

اخلارجية  عالقاته  الأ�سبقية يف  يعطي  املغرب  فاإن  املتعدد،  لإنتمائه  واإعتبارا 

فر�سا  املتعددة،  رهاناته  عامال على جعل  واملتنوع،  القريب  وملحيطه  جلواره 

حقيقية يتعني اإ�ستثمارها خلدمة امل�سالح اجلوهرية لكل �سعوب املنطقة.

واإذ نعترب الإندماج املغاربي تطلعا �سعبيا عميقا، و�رضورة اإ�سرتاتيجية واأمنية 

على  حري�سون  فاإننا  التكتالت،  ع�رض  يفر�سها  اإقت�سادية،  وحتمية  ملحة، 

موا�سلة الت�ساور والتن�سيق لتعميق عالقاتنا الثنائية مع الدول املغاربية ال�سقيقة، وذلك 

يف اإنتظار اأن تتخلى اجلزائر عن معاك�سة منطق التاريخ واجلغرافيا وامل�رضوعية 

ب�ساأن ق�سية ال�سحراء املغربية وعن التمادي يف مناوراتها اليائ�سة لن�سف الدينامية، 

التي اأطلقتها مبادرتنا للحكم الذاتي لأقاليمنا اجلنوبية.
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هذه املبادرة املقدامة التي تظل مقرتحا واقعيا يت�سم بروح الإبتكار والتوافق 

املتحدة،  الأمم  منظمة  نطاق  يف  الإقليمي  النزاع  لهذا  نهائي  حل  لإيجاد 

واأمينها  الأممية  املنظمة  جهود  دعم  ملوا�سلة  املغرب  اإ�ستعداد  موؤكدين 

العام ومبعوثه ال�سخ�سي.

الوطنية  ووحدته  �سيادته  عن  مدافعا  �سيظل  املغرب  فاإن  الأحوال،  جميع  ويف 

والرتابية، ولن يفرط يف �شرب من �شحرائه.

و�سنم�سي قدما يف تفعيل الروؤية الطموحة، التي حددناها يف اخلطاب الأخري 

للم�سرية اخل�رضاء، �سواء بجعل ال�سحراء املغربية يف �سدارة اإقامة اجلهوية املو�سعة 

اأو مبوا�سلة جهودنا الدوؤوبة للتنمية الت�سامنية لأقاليمنا اجلنوبية، اأو بحر�سنا 

على اإعادة الهيكلة العميقة للمجل�س امللكي الإ�ست�ساري لل�سوؤون ال�سحراوية.

كما �سنكثف جهودنا لرفع احل�سار عن رعايانا مبخيمات تندوف، ومتكينهم 

من حقهم امل�رضوع يف العودة اإىل الوطن الأم وجمع �سملهم بعائالتهم وذويهم 

طبقا لالإتفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

وجت�سيدا لإنتمائه الإفريقي، فاإن املغرب �سيظل وفيا لإنتهاج �سيا�سة اإفريقية متنا�سقة، 

هادفة لتحقيق التنمية الب�رضية، وتعزيز الأمن الإقليمي خا�سة يف اإطار التعاون مع 

بلدان ال�ساحل وال�سحراء، ومع الدول الإفريقية الأطل�سية ملواجهة املخاطر الأمنية 

املتعددة.

ووفاء منا لأوا�رض الأخوة والت�سامن العربي الإ�سالمي ما فتئنا ن�ساهم بفعالية يف 

وعادل  �سامل  لإيجاد حل  الهادفة  اجلهود  لأمتنا، ويف  العادلة  الق�سايا  ن�رضة 
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رئا�سة  باأمانة  ونهو�سا  الدولتني.  حل  اأ�سا�س  على  الأو�سط  ال�رضق  مبنطقة  ودائم 

جاللتنا للجنة القد�س كرمز لل�سمري اجلماعي الإ�سالمي يف الدفاع عن الهوية 

الأ�سيلة لهذه املدينة ال�سليبة وحرمة مقد�ساتها، نوؤكد �رضورة ت�سافر كل 

اإ�سرتاتيجية متكاملة ومتنا�سقة،  واإ�سالميا ودوليا وفق  املبادرات واجلهود، عربيا 

احلازم  للت�سدي  الدولية  ال�رضعية  قرارات  من  اإنطالقا  ت�سامني  عاملي  وحترك 

لالإنتهاكات واملخططات التو�سعية الإ�رضائيلية املتمادية يف �سيا�سة فر�س الأمر 

الواقع وحماولت الإ�ستفراد الإ�رضائيلي مب�سري القد�س ال�رضيف.

والقانوين كعا�سمة  واحل�ساري  الروحي  عن طابعها  الدفاع  �سنوا�سل  هنا،  ومن 

للدولة الفل�سطينية امل�ستقلة. كما جندد حر�س املغرب على الإلتزام بتطوير 

ال�رضاكة الأورو-متو�سطية الواعدة والو�سع املتقدم مع الإحتاد الأوروبي، الذي 

جماعي  عمل  نطاق  يف  الوطنية  والفعاليات  ال�سلطات  جميع  تعبئة  يتطلب 

من  يتيحه  ملا  الأمثل  الإ�ستثمار  بغية  ووتريته،  ومداه  ف�ساءاته  لتحديد  ومتنا�سق 

فر�س. وعالوة على اإن�سغالته الإقليمية ما فتئ املغرب يعمل على تطوير وتنويع 

اإتفاقيات  منها  خا�سة  الأبعاد  متعددة  اإتفاقيات  خالل  من  ول�سيما  �رضكائه، 

التبادل احلر، وال�رضاكات التعاقدية والتف�سيلية.

كما اأن بالدنا ت�شع يف �شدارة اأ�شبقياتها الإنخراط القوي يف الإجماع الدويل 

املتجدد من اأجل اإنبثاق حكامة عاملية اإن�سانية قائمة على الإن�ساف وامل�سوؤولية 

والت�سارك. 



441 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

�سعبي العزيز،

يف هذا اليوم املجيد، ن�ستح�رض بكل اإجالل وترحم وخ�سوع، الأرواح الطاهرة 

املنعمني،  ووالدنا  جدنا  احلديثة،  دولتنا  �رضح  وبناء  والإ�ستقالل  التحرير  لرواد 

جاللة امللكني حممد اخلام�س، واحل�سن الثاين، اأكرم اهلل مثواهما، وكافة �سهداء 

الوطن الأبرار.

كما نوجه اإ�سادة خا�سة، للقوات امل�سلحة امللكية، والدرك امللكي، والأمن 

تفانيهم  على  املدنية  والوقاية  امل�ساعدة،  والقوات  الرتابية،  والإدارة  الوطني، 

حتت قيادتنا يف الدفاع عن حوزة الوطن و�سيادته واأمنه، واإ�سهامهم يف عمليات 

الإغاثة الإن�سانية.

واإذ ننوه بالعبقرية اخلالقة ل�سعبنا الويف، وبروح الغرية الوطنية وامل�سوؤولية العالية 

لكافة فئاته، نعرب عن اإعتزازنا باأفراد جاليتنا املغربية املقيمة باخلارج لت�سبثهم 

رغم  وببلدهم،  باأهلهم  الرحم  �سلة  على  املتزايد  واإقبالهم  بوطنهم  القوي 

تداعيات الأزمة على بلدان اإقامتهم وكذا لإنخراطهم الفاعل يف تقدمه ويف 

الدفاع عن ق�ساياه وم�ساحله العليا.

لإ�ستكمال  وثقة  طموح  بكل  اجلماعي  عملنا  �سنوا�سل  امل�سرتك،  لعهدنا  ووفاء 

بناء مغرب الوحدة والدميقراطية والتنمية. ر�سيدنا يف ذلك، الإرادة احلازمة 

خلدميك الأول والتالحم املتني بني العر�س وال�سعب، الذي �سكل عرب تاريخنا الوطني 

م�سدر قوة لرفع التحديات يف اإميان بوعد اهلل ال�سادق: »ولين�رضن اهلل من ين�رضه، 

اإن اهلل لقوي عزيز«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة اإفتتاح الدورة االأوىل من ال�سنة الت�رصيعية

الرابعة من الوالية الت�رصيعية الثامنة

الرباط، 08 اأكتوبر2010

 

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ال�سيدات وال�سادة الربملانيني املحرتمني،

احلازمة  باإرادتنا  مطبوع  �سياق  يف  الت�رضيعية  ال�سنة  هذه  اإفتتاح  رئا�سة  نتوىل 

النموذج  بناء  لإ�ستكمال  الهادفة  الإ�سالحية،  للدينامية  قوية  دفعة  لإعطاء 

التنموي املغربي املتميز، وذلك يف جتاوب عميق مع تطلعات �سعبنا الويف.

هدفنا الأ�سمى توطيد تقدم بالدنا و�سيانة وحدتها، و�سمان املزيد من مقومات 

العي�س الكرمي ملواطنينا مبنجزات تنموية ل نفرق بني م�ساريعها الكربى واملتو�سطة 

وال�سغرى اإعتبارا خلدمة كل منها للوطن واملواطنني، ول�سيما ال�سباب والفئات، 

واجلهات املعوزة.

القائمة على تعبئة كل الطاقات،  القرب وامل�ساركة  �سيا�سة  منهجنا يف ذلك 

فيها  يتبواأ  التي  املنتخبة  املجال�س  لكل  الأمثل  والتفعيل  املبادرات،  �ستى  واإطالق 

الربملان مكانة ال�سدارة.
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بيد اأن هذه املكانة النيابية املتميزة ت�سائل اجلميع: اإىل اأي مدى ينه�س الربملان 

بدوره كامال، كرافعة دميقراطية لنموذجنا التنموي؟

واإذا كان من الإن�ساف تقدير ما اأ�سفرت عنه جهودكم من ح�سيلة ت�رضيعية 

النواب  مبجل�سي  الإرتقاء  هو  يظل  العزيز  �سعبنا  وطموح  طموحنا،  فاإن  اإيجابية، 

وامل�ست�سارين، موؤ�س�سة واأع�ساء ليكونا يف �سلب هذه الدينامية الإ�سالحية.

فعلى م�ستوى املوؤ�س�سة الربملانية، �سبق يف اأول خطاب لنا اأمامها، التاأكيد على اأن 

حت�سني اأداء الربملان، يقوم على اإعتبار جمل�سيه برملانا واحدا بغرفتني، ولي�س برملانني 

منف�سلني. وهو ما يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية الأخذ بحكامة برملانية 

قائمة  ناجعة،  نيابية  وممار�سة  جديدة،  �سيا�سية  بثقافة  الت�سبع  عمادها  جيدة 

معاجلة  اإ�سهامهم يف  وم�ستوى  اأعمالهم،  وجودة  الأع�ساء،  تعزيز ح�سور  على 

الإن�سغالت احلقيقية لل�سعب.

بالإنطالق  النيابي  الأداء  عقلنة  وجوب  على  التاأكيد  جندد  الغاية،  ولهذه 

وتكامل  اإن�سجام  بدورهما يف  والنهو�س  للمجل�سني  الداخليني  النظامني  جتان�س  من 

والنقا�س  الفعالة،  واملراقبة  القوانني،  جودة  امل�سرتك،  هدفها  واحدة،  كموؤ�س�سة 

وتعزيز  وحت�سني  الرتابية،  احلكامة  منها  وخ�سو�سا  الوطنية،  للق�سايا  البناء، 

الآليات الدميقراطية والتنموية.

اأما على م�شتوى النائب الربملاين، فاإن الإنخراط يف امل�شار الإ�شالحي، يقت�شي 

منكم األ تن�سوا اأنكم متثلون، داخل قبة الربملان الإرادة ال�سعبية قبل كل �سيء. ومن 

ثم، فاإن ع�سوية الربملان لي�ست اإمتيازا �سخ�سيا، بقدر ما هي اأمانة تقت�سي الإنكباب 
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اجلاد بكل م�سوؤولية واإلتزام على اإيجاد حلول واقعية للق�سايا امللحة لل�سعب. 

اإنها بالأ�سبقية ق�سايا التعليم النافع، وال�سكن الالئق، والتغطية ال�سحية، والبيئة 

ال�سليمة، وحتفيز الإ�ستثمار املدر لفر�س ال�سغل، والتنمية الب�رضية وامل�ستدامة. ولهذه 

الغاية، يتعني تر�سيخ عالقات تعاون اإيجابي بني اجلهازين الت�رضيعي والتنفيذي، وبني 

اأغلبية مت�سامنة، ومعار�سة بناءة يف نطاق الإحرتام املتبادل والإلتزام امل�سرتك 

باأحكام الد�ستور، وبالقيم الدميقراطية وحرمة املوؤ�س�سات، وامل�سالح العليا للوطن.

مع�رض الربملانيني املحرتمني،

جت�سيدا لعزمنا الرا�سخ على توطيد �سلطة الدولة على دعائم �سيادة القانون، 

و�سمو الق�ساء الفعال، فاإننا نوؤكد على اأن املفهوم اجلديد لل�سلطة، الذي اأطلقناه 

يف خطابنا املوؤ�س�س له بالدار البي�ساء، يف اأكتوبر 1999، يظل �ساري املفعول.

فهو لي�س اإجراء ظرفيا ملرحلة عابرة اأومقولة لالإ�ستهالك، واإمنا هو مذهب يف 

اأنه  احلكم، مطبوع بالتفعيل امل�ستمر، والإلتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما 

لي�س ت�سورا جزئيا يقت�رض على الإدارة الرتابية، واإمنا هو مفهوم �سامل وملزم لكل 

�سلطات الدولة واأجهزتها تنفيذية كانت اأو نيابية اأو ق�سائية. لذلك، �سيظل 

خدميك الأول، �سعبي العزيز، �ساهرا على رعايته، حري�سا على ح�سن تفعيله من 

وذلك  واجلزاء،  واملحا�سبة  للمتابعة  القانونية  بالآليات  �سلطة  ذي  طرف كل 

يف ظل الق�ساء النزيه. وهنا نوؤكد اأن ال�سلطة الق�سائية بقدر ما هي م�ستقلة عن 

اجلهازين الت�رضيعي والتنفيذي، فاإنها جزء ل يتجزاأ من �سلطة الدولة. فالق�ساء موؤمتن 

على �سمو د�ستور اململكة و�سيادة قوانينها، وحماية حقوق واإلتزامات املواطنة. 

ويف هذا ال�سدد، نلح على اأن ح�سن تنفيذ خمططنا لالإ�سالح العميق وال�سامل 

ملنظومة العدالة ل ينح�رض فقط يف عمل احلكومة والربملان واإمنا هو رهني اأ�سا�سا 
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بالأداء امل�سوؤول للق�ساة. وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم اجلديد لل�سلطة الهادف 

حل�سن تدبري ال�ساأن العام، فقد قررنا اأن نوؤ�س�س ملفهوم جديد لإ�سالح العدالة، األ وهو 

»الق�ساء يف خدمة املواطن«. واإننا نتوخى من جعل »الق�ساء يف خدمة املواطن«، 

قيام عدالة متميزة بقربها من املتقا�سني، وبب�ساطة م�ساطرها و�رضعتها، ونزاهة 

للتنمية،  وحتفيزها  ق�ساتها،  وجترد  وكفاءة  هياكلها،  وحداثة  اأحكامها، 

واإلتزامها ب�سيادة القانون يف اإحقاق احلقوق ورفع املظامل.

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء الربملان،

يف ظرفية م�سحونة بتداعيات الأزمة الإقت�سادية واملالية العاملية و�سياق وطني 

بلورتها  يف  القوي  الإنخراط  منكم  ننتظر  فاإننا  عميقة،  باإ�شالحات  مطبوع 

بت�رضيعات متقدمة، ومراقبة ناجعة.

قوية يف  املايل حلظة  القانون  م�رضوع  يظل  الراهنة،  املرحلة  م�ستوى  فعلى   •

تكري�س العمل الربملاين الفعال. فالأمر ل يتعلق باملناق�سة والت�سويت على جمرد 

موازنة ح�سابات واأرقام بل بالتج�سيد امللمو�س لالإختيارات والربامج التنموية الكربى 

والتعاون املثمر مع احلكومة  امل�سوؤولية  بروح  التحلي  للبالد. لذا، يجدر بكم 

لإيجاد حلول ناجعة للمعادلة ال�سعبة ل�رضورة احلفاظ على التوازنات الأ�سا�سية 

ودينامية التنمية يف ظل اإكراهات حمدودية الإمكانات.

يظل  الذي  �سحرائنا،  مغربية  عن  الدفاع  فاإن  الإ�سرتاتيجي،  امل�ستوى  على  اأما 

ق�سيتنا املقد�سة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال واملو�سول يف كافة 

اجلبهات واملحافل املحلية واجلهوية والدولية لإحباط املناورات اليائ�شة خل�شوم 

وحدتنا الرتابية.
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كما تقت�سي منكم اإذكاء التعبئة ال�سعبية ال�ساملة، واإتخاذ املبادرات البناءة 

لك�سب املزيد من الدعم ملقرتحنا املقدام للحكم الذاتي، وذلك يف اإطار 

دبلوما�سية برملانية وحزبية متنا�سقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوما�سية 

احلكومية. وحر�سا منا على اإغناء م�ساهمة الربملان يف املجهود التنموي، فاإننا 

ننتظر منكم الإفادة املثلى من الآراء الإ�ست�سارية الوجيهة للمجل�س الإقت�سادي 

كما  تركيبته.  اإ�ستكمال  اإثر  اهلل،  بعون  تن�سيبه،  �سيتم  الذي  والإجتماعي، 

والتنمية  للبيئة  الإطار   - القانون  واإعتماد  لإعداد  الأ�سبقية  لإعطاء  ندعوكم 

امل�ستدامة، باإعتبارهما عماد �سمان حا�رض وم�ستقبل تقدم بالدنا.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،الربملانيني،

تقييمها، يف  �سيتم  الفردية واحلزبية،  اأن ح�سيلة عملكم  اإ�ست�سعار  اإن عليكم 

نهاية اإنتدابكم، على اأ�سا�س ما مت حتقيقه من اإجنازات تنموية ملمو�سة.

ولالأحزاب  لنبله  والربملاين  ال�سيا�سي  العمل  لإ�ستعادة  القومي  ال�سبيل  هو  وذلكم 

اإعتبارها للنهو�س بدورها الد�ستوري يف الإ�سهام يف ح�سن تاأطري ومتثيل املواطنني 

املواطنة  على  الرتبية  وكذا  العام،  ال�ساأن  لتدبري  املوؤهلة  النخب  واإعداد 

املت�سبعة، بالغرية على مقد�سات الأمة والإلتزام بق�ساياها وم�ساحلها العليا.

»اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يوتكم خريا«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة حفل تن�سيب اللجنة االإ�ست�سارية ملراجعة الد�ستور

الرباط، 09 مار�س 2011

»احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز،

اأخاطبك اليوم، ب�ساأن ال�رضوع يف املرحلة املوالية من م�سار اجلهوية املتقدمة مبا 

تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الدميقراطي التنموي املتميز، وما تقت�سيه من 

مراجعة د�ستورية عميقة نعتربها عمادا ملا نعتزم اإطالقه من اإ�سالحات جديدة 

�ساملة يف جتاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود يف البداية الإ�سادة بامل�سامني الوجيهة لتقرير اللجنة الإ�ست�سارية للجهوية، 

التي كلفناها منذ ثالث يناير من ال�سنة املا�سية باإعداد ت�سور عام لنموذج 

مغربي للجهوية املتقدمة منوهني بالعمل اجلاد، الذي قامت به رئا�سة واأع�ساء 

وبامل�ساهمة البناءة للهياآت احلزبية والنقابية واجلمعوية يف هذا الور�س املوؤ�س�س.

وتفعيال ملا اأعلنا عنه يف خطاب 20 غ�ست 2010 مبنا�سبة ذكرى ثورة امللك 

اإن�شاج ما جاء يف هذا الت�شور  وال�شعب، ندعو اجلميع لالإنخراط يف موا�شلة 

العام يف نطاق نقا�س وطني وا�سع وبناء.
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لقد اإقرتحت اللجنة يف نطاق التدرج اإمكانية اإقامة اجلهوية املتقدمة بقانون 

يف الإطار املوؤ�س�سي احلايل، وذلك يف اأفق اإن�ساج ظروف د�سرتتها.

يف  لل�رضوع  موؤهل  دميقراطي  تطور  من  حققه  مبا  املغرب  اأن  نعترب  اأننا  بيد 

تكري�سها د�ستوريا. وقد اإرتاأينا الأخذ بهذا اخليار املقدام، حر�سا على اإنبثاق 

اجلهوية املو�سعة من الإرادة ال�سعبية املبا�رضة املعرب عنها باإ�ستفتاء د�ستوري. لقد 

قررنا يف نطاق الإ�سالح املوؤ�س�سي ال�سامل، الذي عملنا على توفري مقوماته منذ 

اأ�سا�سية، من  اأن يقوم التكري�س الد�ستوري للجهوية على توجهات  اإعتالئنا العر�س، 

بينها :

• تخويل اجلهة املكانة اجلديرة بها يف الد�ستور �سمن اجلماعات الرتابية، وذلك 
يف نطاق وحدة الدولة والوطن والرتاب ومتطلبات التوازن، والت�سامن الوطني 

مع اجلهات، وفيما بينها،

• التن�سي�س على اإنتخاب املجال�س اجلهوية بالإقرتاع العام املبا�رض، وعلى التدبري 
الدميقراطي ل�سوؤونها،

• تخويل روؤ�ساء املجال�س اجلهوية �سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولة،

ال�سيا�سية  احلقوق  ال�ساأن اجلهوي خا�سة ويف  تدبري  املراأة يف  م�ساركة  تعزيز   •
عامة، وذلك بالتن�سي�س القانوين على تي�سري ولوجها للمهام الإنتخابية،

تكري�س  اإجتاه  يف  امل�ست�سارين  جمل�س  و�سالحيات  تركيبة  يف  النظر  اإعادة   •
متثيليته الرتابية للجهات.
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تظل  واملهنية  النقابية  الهيئات  متثيلية  فاإن  املوؤ�س�سات،  عمل  عقلنة  نطاق  ويف 

مكفولة بعدة موؤ�س�سات وعلى راأ�سها املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي.

اململكة،  مناطق  بكافة  مغربية  جهوية  دعائم  اإر�ساء  الأ�سمى  هدفنا  ويظل 

اأقاليم ال�سحراء املغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة  ويف �سدارتها 

تكفل توزيعا من�سفا وجديدا لي�س فقط لالإخت�سا�سات، واإمنا اأي�سا لالإمكانات بني 

املركز واجلهات.

املوارد  على  تتوفر  جهات حمظوظة،  ب�رضعتني:  جهوية  نريد  ل  اأننا  ذلك 

الكافية لتقدمها، وجهات حمتاجة، تفتقر ل�رشوط التنمية.

�سعبي العزيز،

حر�سا منا على اإعطاء اجلهوية كل مقومات النجاعة، فقد اإرتاأينا اإدراجها يف 

اإطار اإ�سالح د�ستوري �سامل، يهدف اإىل حتديث وتاأهيل هياكل الدولة.

اأجل، لقد حقق املغرب مكا�سب وطنية كربى بف�سل ما اأقدمنا عليه من اإر�ساء 

مفهوم متجدد لل�سلطة، ومن اإ�سالحات واأورا�س �سيا�سية وتنموية عميقة وم�ساحلات 

تاريخية رائدة، ر�سخنا من خاللها ممار�سة �سيا�سية وموؤ�س�سية، �سارت متقدمة بالن�سبة 

ملا يتيحه الإطار الد�ستوري احلايل.

ول�رضورة  التطلعات  ومل�رضوعية  التحديات  جل�سامة  العميق  اإدراكنا  اأن  كما 

باإعطاء  الرا�سخ  اإلتزامنا  اإل  يعادله  ل  الإختاللت،  وتقومي  املكت�سبات،  حت�سني 

دفعة قوية لدينامية الإ�سالح العميق جوهرها منظومة د�ستورية دميقراطية.
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كدين  الإ�سالم  وهي  وطني،  اإجماع  هي حمط  التي  ثوابتنا،  قد�سية  يف  ولنا 

للدولة ال�سامنة حلرية ممار�سة ال�سعائر الدينية واإمارة املوؤمنني، والنظام امللكي، 

املتني  والأ�سا�س  القوي  ال�سمان  الدميقراطي  واخليار  والرتابية،  الوطنية  والوحدة 

لتوافق تاريخي ي�سكل ميثاقا جديدا بني العر�س وال�سعب.

ومن هذا املنطلق املرجعي الثابت، قررنا اإجراء تعديل د�ستوري �سامل ي�ستند على 

�سبعة مرتكزات اأ�سا�سية :

اأول : التكري�س الد�ستوري للطابع التعددي للهوية املغربية املوحدة الغنية 

بتنوع روافدها، ويف �سلبها الأمازيغية، كر�سيد جلميع املغاربة.

واجلماعية،  الفردية  احلريات  وتو�سيع جمال  واملوؤ�س�سات،  احلق  تر�سيخ دولة   : ثانيا 

و�سمان ممار�ستها، وتعزيز منظومة حقوق الإن�سان بكل اأبعادها ال�سيا�سية والإقت�سادية 

الوجيهة  التو�سيات  بد�سرتة  ول�سيما  والبيئية،  والثقافية  والتنموية  والإجتماعية 

لهياأة الإن�ساف وامل�ساحلة والإلتزامات الدولية للمغرب.

الد�ستوري،  املجل�س  وتعزيز �سالحيات  م�ستقلة،  �سلطة  اإىل  بالق�ساء  الإرتقاء  ثالثا: 

توطيدا ل�سمو الد�ستور، ول�سيادة القانون، وامل�ساواة اأمامه.

املوؤ�س�سات  وحتديث  وتعميق دمقرطة  وتوازنها،  ال�سلط  ف�سل  مبداأ  توطيد  رابعا: 

وعقلنتها من خالل:

• برملان نابع من اإنتخابات حرة ونزيهة، يتبواأ فيه جمل�س النواب مكانة ال�سدارة 

مع تو�سيع جمال القانون، وتخويله اإخت�سا�سات جديدة كفيلة بنهو�سه مبهامه 

التمثيلية والت�رضيعية والرقابية،



453 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

• حكومة منتخبة باإنبثاقها عن الإرادة ال�سعبية، املعرب عنها من خالل �سناديق 

الإقرتاع، وحتظى بثقة اأغلبية جمل�س النواب،

• تكري�س تعيني الوزير الأول من احلزب ال�سيا�سي، الذي ت�سدر اإنتخابات جمل�س النواب 

وعلى اأ�سا�س نتائجها،

• تقوية مكانة الوزير الأو كرئي�س ل�سلطة تنفيذية فعلية يتوىل امل�سوؤولية الكاملة 

على احلكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ الربنامج احلكومي،

• د�سرتة موؤ�س�سة جمل�س احلكومة، وتو�سيح اإخت�سا�ساته.

خام�سا: تعزيز الآليات الد�ستورية لتاأطري املواطنني بتقوية دور الأحزاب ال�سيا�سية 

واملجتمع  الربملانية،  املعار�سة  مكانة  وتكري�س  حقيقية  تعددية  نطاق  يف 

املدين.

�ساد�سا: تقوية اآليات تخليق احلياة العامة وربط ممار�سة ال�سلطة وامل�سوؤولية العمومية 

باملراقبة واملحا�سبة.

و�سابعا: د�سرتة هياآت احلكامة اجليدة وحقوق الإن�سان، وحماية احلريات.
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�سعبي العزيز،

عمال مبا ر�سخناه من اإنتهاج املقاربة الت�ساركية يف كل الإ�سالحات الكربى، فقد 

قررنا تكوين جلنة خا�سة ملراجعة الد�ستور راعينا يف اإختيار اأع�سائها الكفاءة 

والتجرد والنزاهة.

وقد اأ�سندنا رئا�ستها لل�سيد عبد اللطيف املنوين ملا هو م�سهود له به من حكمة، 

ودراية علمية عالية بالقانون الد�ستوري وخربة حقوقية وا�سعة داعني مكونات 

الفعاليات  ومع  والنقابية،  احلزبية  املنظمات  مع  والت�ساور  الإ�سغاء  اإىل  اللجنة 

ال�سبابية واجلمعوية والفكرية والعلمية املوؤهلة، وتلقي ت�سوراتها يف هذا ال�ساأن 

على اأن ترفع اإىل نظرنا ال�سامي نتائج اأعمالها يف غ�سون �سهر يونيو املقبل.

واإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة و�سع اإطار مرجعي لعمل اللجنة. بيد اأن 

ذلك ل يعفيها من الإجتهاد اخلالق، لإقرتاح منظومة د�ستورية متقدمة ملغرب 

احلا�رض وامل�ستقبل.

واإىل اأن يتم عر�س م�رضوع الد�ستور اجلديد على الإ�ستفتاء ال�سعبي واإقراره ودخوله 

حيز التنفيذ، واإقامة املوؤ�س�سات املنبثقة عنه، فاإن املوؤ�س�سات القائمة �ستوا�سل ممار�سة 

مهامها يف اإطار مقت�سيات الد�ستور احلايل.

ويف هذا ال�سياق ندعو اإىل التعبئة اجلماعية لإجناح هذا الور�س الد�ستوري الكبري 

بثقة واإقدام واإرادة واإلتزام، وجعل امل�سالح العليا للوطن فوق كل اإعتبار.
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كما نعرب عن اإعتزازنا مبا يتحلى به �سعبنا الويف بكل فئاته وجهاته واأحزابه 

ونقاباته اجلادة و�سبابه الطموح من روح وطنية عالية متطلعني اإىل اأن ي�سمل النقا�س 

الوطني املو�سع، الق�سايا امل�سريية للوطن واملواطنني.

تر�سيخ  م�سار  اأ�سا�سية يف  الد�ستوري يعد خطوة  الإ�سالح  لور�س  اليوم  اإطالقنا  واإن 

منوذجنا الدميقراطي التنموي املتميز، �سنعمل على تعزيزها مبوا�سلة النهو�س 

بالإ�سالح ال�سامل ال�سيا�سي والإقت�سادي والتنموي والإجتماعي والثقايف يف حر�س 

على قيام كل املوؤ�ش�شات والهياآت بالدور املنوط به على الوجه الأكمل واإلتزام 

املواطنة  مقومات  وتعزيز  الإجتماعية  العدالة  وبرت�سيخ  اجليدة  باحلكامة 

الكرمية.

»اإن اأريد اإل الإ�سالح ما اإ�ستطعت وما توفيقي اإل باهلل، عليه توكلت واإليه اأنيب«. 

�سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة االإعالن عن م�رصوع الد�ستور

الرباط، 17 يونيو 2011

 

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، 

اأخاطبك اليوم لنجدد العهد امل�سرتك بيننا بد�ستور جديد ي�سكل حتول تاريخيا 

حا�سما يف م�سار اإ�ستكمال بناء دولة احلق واملوؤ�س�سات الدميقراطية، وتر�سيخ مبادئ 

واآليات احلكامة اجليدة، وتوفري املواطنة الكرمية، والعدالة الإجتماعية.

وهو امل�سار الطموح الذي اأطلقناه منذ اإعتالئنا العر�س يف جتاوب عميق مع كل 

املراجعة  م�سار  اإطالق  من  اأ�سهر  ثالثة  بعد  وبف�سله متكنا،  لالأمة.  احلية  القوى 

الد�ستورية من بلورة ميثاق د�ستوري دميقراطي جديد يرتكز على الإطار املرجعي 

املتقدم خلطابنا التاريخي لتا�سع مار�س الأخري، الذي حظي بالإجماع الوطني، 

وال�سبابية، وكذا  واجلمعوية  والنقابية،  ال�سيا�سية  للهيئات  الوجيهة  واملقرتحات 

الإجتهاد اخلالق للجنة الإ�ست�سارية، والعمل البناء لالآلية ال�سيا�سية، اللتني اأحدثناهما 

لهذه الغاية.

ونود التنويه بالإ�سهام الدميقراطي للجميع، الذي مكننا بف�سل هذه املقاربة 

الت�ساركية من الإرتقاء مبراجعة الد�ستور احلايل اإىل و�سع د�ستور جديد يتفرد 

بثالث مميزات يف منهجية اإعداده ويف �سكله ويف م�سمونه.
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فمن حيث املنهجية، حر�سنا، ولأول مرة يف تاريخ بالدنا على اأن يكون الد�ستور 

من �سنع املغاربة ولأجل جميع املغاربة.

اأبوابه من  قائم على هند�سة جديدة، همت كل  فالأنه  ال�سكل،  واأما من حيث 

الديباجة كجزء ل يتجزاأ من الد�ستور اإىل اآخر ف�سوله، التي اإرتفع عددها من 

108 اإىل 180 ف�سال.

على  قائم  متميز،  مغربي  د�ستوري  لنموذج  يوؤ�س�س  فهو  امل�سمون  حيث  من  واأما 

دعامتني متكاملتني :

وتتمثل الدعامة الأوىل، يف الت�سبث بالثوابت الرا�سخة لالأمة املغربية، التي نحن 

اأمري  امللك،  فيها  يتوىل  اإ�سالمية،  دولة  �سمن  وذلك  موؤمتنون،  اإ�ستمرارها  على 

املوؤمنني، حماية امللة والدين، و�سمان حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية.

كما يكر�س امل�رضوع مكانة بالدنا كجزء من املغرب الكبري واإلتزامها ببناء 

اإحتاده وبتوطيد عالقات الأخوة العربية والإ�سالمية، والت�سامن الإفريقي، وتو�سيع 

وتنويع عالقات التعاون وال�رضاكة مع جوارها الأوروبي واملتو�سطي، ومع خمتلف 

املجموعة  وفاعلة �سمن  الأممية،  باملواثيق  مت�سبثة  العامل. دولة ع�رضية  بلدان 

الدولية.

الربملاين  الطابع  واآليات  مقومات  تكري�س  يف  فتتجلى  الثانية  الدعامة  واأما 

و�سمو  الأمة  �سيادة  مبادئ  على  القائمة  اأ�س�سه  يف  املغربي  ال�سيا�سي  للنظام 

الد�ستور، كم�سدر جلميع ال�سلطات، وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة، وذلك يف اإطار 

ن�سق د�ستوري فعال ومعقلن جوهره ف�سل ال�سلط، واإ�ستقاللها وتوازنها، وغايته املثلى 

حرية وكرامة املواطن.
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ومن معامل ف�سل ال�سلط، وتو�سيح �سالحياتها، تق�سيم الف�سل 19 يف الد�ستور احلايل، 

اإىل ف�سلني اإثنني :

رئي�س  املوؤمنني،  اأمري  للملك،  احل�رضية  الدينية  بال�سالحيات  يتعلق  م�ستقل  ف�سل 

املجل�س العلمي الأعلى، الذي مت الإرتقاء به اإىل موؤ�س�سة د�ستورية.

وف�سل اآخر يحدد مكانة امللك كرئي�س للدولة وممثلها الأ�سمى، ورمز وحدة 

الأمة، وال�سامن لدوام الدولة واإ�ستمرارها، ولإ�ستقالل اململكة و�سيادتها، ووحدتها 

الرتابية، واملوجه الأمني واحلكم الأ�سمى املوؤمتن على اخليار الدميقراطي، وعلى 

ح�سن �سري املوؤ�س�سات الد�ستورية، والذي يعلو فوق كل اإنتماء.

وميار�س امللك مهامه ال�سيادية وال�سمانية والتحكيمية الواردة يف هذا الف�سل 

اإ�ستنادا اإىل مقت�سيات ف�سول اأخرى، من�سو�س عليها �رضاحة يف الد�ستور علما 

باأن الت�رضيع يظل اإخت�سا�سا ح�رضيا للربملان.

�سعبي العزيز،

اإن امل�رضوع الر�سمي للد�ستور، يعد اأكرث من قانون اأ�سمى للمملكة، واإمنا نعتربه 

الأ�سا�س املتني للنموذج الدميقراطي التنموي املغربي املتميز، بل وتعاقدا تاريخيا 

جديدا بني العر�س وال�سعب، وهو ما يتجلى يف املحاور الع�رضة الأ�سا�سية التالية :

املحور الأول : التكري�س الد�ستوري للملكية املواطنة وامللك املواطن، وذلك من 

خالل :

اأن �سخ�س امللك ل تنتهك حرمته، وعلى الإحرتام والتوقري  • التن�سي�س على 
الواجب له، كملك، اأمري للموؤمنني، ورئي�س للدولة.

• حتديد بلوغ امللك �سن الر�سد يف 18 �سنة، عو�س 16 �سنة، اإ�سوة بكافة اإخوانه 
واأخواته املغاربة.
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عن  م�سوؤولة  باإعتبارها  الد�ستورية  املحكمة  لرئي�س  الو�ساية  رئا�سة جمل�س  تخويل   •
اإحرتام الد�ستور. وهو ما ي�سكل جوهر مهام هذا املجل�س، وكذا جعل تركيبته 

ت�سم كافة ال�سلطات الد�ستورية، وذلك باإ�سافة ع�سوية كل من رئي�س احلكومة، 

والرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية ف�سال عن الإرتقاء بتمثيلية 

العلماء به من خالل ع�سوية الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى. 

اللغة  جانب  اإىل  للمملكة  ر�سمية  كلغة  الأمازيغية  د�سرتة   : املحورالثاين 

الغنية  املوحدة  الوطنية  الهوية  مكونات  بني  التالحم  اأ�سا�س  فعلى  العربية: 

بتعدد روافدها، العربية-الإ�سالمية، والأمازيغية، وال�سحراوية الإفريقية، والأندل�سية، 

ر�سمية  لغة  العربية  اللغة  يكر�س  الد�ستور  م�رضوع  فاإن  واملتو�سطية،  والعربية 

للمملكة، وين�س على تعهد الدولة بحمايتها والنهو�س بها.

كما ين�س على د�سرتة الأمازيغية كلغة ر�سمية اأي�سا، �سمن مبادرة رائدة، تعد 

تتويجا مل�سار اإعادة الإعتبار لالأمازيغية، كر�سيد جلميع املغاربة على اأن يتم تفعيل 

تر�سيمها �سمن م�سار متدرج بقانون تنظيمي، يحدد كيفيات اإدماجها يف التعليم 

العامة. ومبوازاة ذلك، ين�س امل�رضوع  الأولوية يف احلياة  القطاعات ذات  ويف 

مقدمتها  ويف  املغربية،  والثقافية  اللغوية  التعبريات  بكافة  النهو�س  على 

احل�سانية كثقافة اأ�سيلة لأقاليمنا ال�سحراوية العزيزة.

جمتمع  يف  لالإنخراط  الب�رشية  ومواردنا  �شبابنا  تاأهيل  على  حلر�شنا  وجت�شيدا 

املعرفة والعوملة، واإمتالك نا�سية العلوم والتقنيات، مت التن�سي�س على �رضورة 

الإنفتاح على تعلم اللغات العاملية الأكرث تداول واإتقانها، وكل ذلك، يف اإطار 

اإ�سرتاتيجية متنا�سقة، موطدة للوحدة الوطنية ي�سهرعلى تفعيلها جمل�س اأعلى، 

مهمته النهو�س بالثقافة املغربية، وباللغات الوطنية والر�سمية، وعقلنة موؤ�س�ساتها 

وتفعيلها مبا يف ذلك املوؤ�س�سة املكلفة بتطوير اللغة العربية.
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املحور الثالث: د�سرتة كافة حقوق الإن�سان، كما هو متعارف عليها عامليا بكل 

اآليات حمايتها و�سمان ممار�ستها. وهو ما �سيجعل من الد�ستور املغربي، د�ستورا حلقوق 

الإن�سان، وميثاقا حلقوق وواجبات املواطنة.

عليها  �سادق  كما  الدولية  املواثيق  �سمو  د�سرتة  متت  ال�سدد،  هذا  ويف 

املدنية،  احلقوق  واملراأة يف  الرجل  وم�ساواة  الوطنية،  الت�رضيعات  على  املغرب 

وذلك يف نطاق اإحرتام اأحكام الد�ستور، وقوانني اململكة، امل�ستمدة من الدين 

الإ�سالمي، وكذا تكري�س امل�ساواة بينهما يف كافة احلقوق ال�سيا�سية والإقت�سادية، 

الرجل  بني  باملنا�سفة  للنهو�س  اآلية  واإحداث  والبيئية،  والثقافية  والإجتماعية 

واملراأة.

كما يكر�س امل�رشوع كافة حقوق الإن�شان مبا فيها قرينة الرباءة، و�شمان �رشوط 

املحاكمة العادلة، وجترمي التعذيب والإختفاء الق�رضي والإعتقال التع�سفي، وكل 

حرية  �سمان  وكذا  الإن�سانية،  للكرامة  املهينة  واملمار�سات  التمييز  اأ�سكال 

التعبري والراأي، واحلق يف الولوج اإىل املعلومات، وحق تقدمي العرائ�س، وفق �سوابط 

يحددها قانون تنظيمي.

وقد مت تعزيز ال�سمانات الد�ستورية حلقوق الطبقة العاملة، وللعدالة الإجتماعية، 

والت�سامن الوطني، وتكري�س �سمان حرية املبادرة اخلا�سة، ودولة القانون يف جمال 

الأعمال.

املحور الرابع: الإنبثاق الدميقراطي لل�سلطة التنفيذية بقيادة رئي�س احلكومة: ويف 

هذا ال�سدد، �سيتم الإرتقاء باملكانة الد�ستورية »للوزير الأول« اإىل »رئي�س للحكومة«، 

اإنتخابات جمل�س  التنفيذي، الذي يتم تعيينه من احلزب الذي ت�سدر  وللجهاز 

النواب جت�سيدا لإنبثاق احلكومة عن الإقرتاع العام املبا�رض.
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وتكري�سا للم�سوؤولية الكاملة لرئي�س احلكومة على اأع�سائها، فاإن الد�ستور يخوله 

�سالحية اإقرتاحهم، واإنهاء مهامهم، وقيادة وتن�سيق العمل احلكومي، والإ�رضاف 

على الإدارة العمومية، حيث مت تخويله �سالحية التعيني، مبر�سوم، يف املنا�سب 

املدنية وفقا لقانون تنظيمي يحدد مبادئ وتكافوؤ الفر�س بالن�سبة لكافة املغاربة 

يف ولوج الوظائف العمومية على اأ�سا�س الإ�ستحقاق وال�سفافية، و�سوابط دقيقة.

ولرئي�س احلكومة كذلك اأن يقرتح على امللك مببادرة من الوزراء املعنيني، التعيني 

يف املجل�س الوزاري، يف بع�س الوظائف العمومية العليا كالولة والعمال وال�سفراء، 

وامل�سوؤولني عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، علما باأن التعيني يف الوظائف 

الع�سكرية، يظل اإخت�سا�سا ح�رضيا و�سياديا للملك القائد الأعلى، ورئي�س اأركان 

احلرب العامة للقوات امل�سلحة امللكية.

كما يخول امل�رضوع لرئي�س احلكومة �سالحية حل جمل�س النواب، ويكر�س اإ�ست�سارة 

امللك له قبل اإعالن حالة الإ�ستثناء، وحل الربملان، ويحدد �سوابط كل حالة �سمانا 

لف�سل ال�سلط وتوازنها وتعاونها . 

اأ�سا�س د�ستوري ملمار�سة م�سوؤولياتها التنظيمية والتنفيذية  ولتمكني احلكومة من 

متت د�سرتة جمل�س احلكومة، وحتديد وتو�سيح اإخت�سا�ساته يف اإن�سجام وتكامل 

ومتايز مع جمل�س الوزراء.

فاملجل�س الوزاري ينعقد برئا�سة امللك مببادرة منه، اأو بطلب من رئي�س احلكومة، 

على  رئا�سته،  يفو�س  اأن  وللملك  فقط.  الوزراء  بح�سور  اأ�سغاله  يف  ي�سارك  الذي 

اأ�سا�س جدول اأعمال حمدد لرئي�س احلكومة، تعزيزا ل�سلطته التنفيذية. اأما جمل�س 

احلكومة فينعقد برئا�سة رئي�سها ومببادرة منه وبرتكيبة ت�سمل كافة اأع�سائها.
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تخويل جمل�س احلكومة،  يتجلى يف  فاإن متايزهما  الإخت�سا�سات،  وعلى �سعيد 

�سالحيات تنفيذية وا�سعة ذاتية تقريرية واأخرى تداولية، حتال على املجل�س الوزاري 

ليبت فيها، �سمن ما مت الإحتفاظ له به من �سالحيات اإ�سرتاتيجية وحتكيمية 

التي  واملالية،  املاكرو-اإقت�سادية  التوازنات  على  احلر�س  فيها  مبا  وتوجيهية 

�سارت قاعدة د�ستورية.

املحور اخلام�س: قيام �سلطة برملانية متار�س اإخت�سا�سات ت�رضيعية ورقابية وا�سعة، 

اإذ يكر�س م�رضوع الد�ستور �سمو مكانة جمل�س النواب بتخويله الكلمة الف�سل يف 

امل�سادقة على الن�سو�س الت�رضيعية، وتعزيز اإخت�سا�ساته يف مراقبة احلكومة، 

اأمامه. كما مت حكر �سلطة  ول �سيما بتكري�س م�سوؤولية احلكومة احل�رضية 

الت�رضيع، و�سن كل القوانني على الربملان، وتو�سيع جمال القانون، لريتفع من 30 جمال 

حاليا اإىل اأكرث من 60 يف الد�ستور املقرتح.

ين�س امل�رضوع على د�سرتة منع الرتحال  الربملاين،  العمل  وحر�سا على تخليق 

الربملاين، وح�رض احل�سانة الربملانية يف التعبريعن الراأي فقط، وعدم �سمولها 

العليا،  املحكمة  على حذف  التن�سي�س  مت  العام. كما  احلق  وجرائم  جلنح 

اخلا�سة بالوزراء تكري�سا مل�ساواتهم، مع املواطنني اأمام القانون والق�ساء.

اأما بالن�سبة ملجل�س امل�ست�سارين وحر�سا على عقلنة تركيبته، فاإن الد�ستور املقرتح 

ين�س على اأن يرتاوح عدد اأع�سائه بني 90 و120 ع�سوا.

ويف هذا ال�سدد، واإ�ستجابة للملتم�س املرفوع اإلينا من طرف املركزيات النقابية، 

الثانية،  الغرفة  النقابات يف  متثيلية  ب�ساأن  ال�سيا�سية،  الأحزاب  قبل  من  واملدعوم 

فقد قررنا، يف اإطار مهامنا التحكيمية، ت�سمني امل�رضوع متثيلية نقابية منا�سبة، 

نابع من جوهر  قرار  الأكرث متثيلية. وهو  واملقاولتية  املهنية  للهياآت  وكذا 
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نظام امللكية املغربية الإجتماعية، ومن مذهبنا يف احلكم القائم على جعل 

النهو�س بالأحوال الإجتماعية ملواطنينا يف �سلب اإن�سغالتنا �سيا�سيا وميدانيا.

اأما فيما يتعلق مبواطنينا املقيمني باخلارج، فاإنه �سيتم تخويلهم متثيلية برملانية 

متى ن�سجت ال�سيغة الدميقراطية لذلك، علما باأنهم يتمتعون بحق الإنتخاب 

يف جمل�سي الربملان.

واآليات ناجعة، تعزيزا  ال�ساد�س: تخويل املعار�سة الربملانية نظاما خا�سا  املحور 

لدورها ومكانتها يف اإثراء العمل الربملاين، ت�رضيعا ومراقبة، حيث مت متكينها 

من حق التمثيل الن�سبي يف كافة اأجهزة الربملان.

كما مت التن�سي�س على تقدمي رئي�س احلكومة لعر�س مرحلي حول العمل احلكومي، 

واإجابته على الأ�سئلة املتعلقة بال�سيا�سة العامة، وكذا تخفي�س الن�ساب القانوين 

لتقدمي ملتم�س الرقابة، وتكوين جلان التق�سي، واإحالة م�ساريع القوانني على املحكمة 

عن  امل�سوؤولني  م�ساءلة  �سالحية  من  الربملانية  اللجان  متكني  وكذا  الد�ستورية، 

الإدارات واملوؤ�س�سات العمومية، حتت م�سوؤولية الوزراء املعنيني.

املحور ال�سابع: تر�سيخ �سلطة ق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية، 

بالن�س �رضاحة يف  وذلك   ، له �سامنون  نحن  الذي  الق�ساء،  لإ�ستقالل  تكري�سا 

م�رضوع الد�ستور اجلديد، على اأن النطق باحلكم اإن كان يتم باإ�سم امللك، فاإنه 

يتعني اأن ي�سدر بناء على القانون.

و�سيانة حلرمة الق�ساء، فقد متت د�سرتة جترمي كل تدخل لل�سلطة اأو املال، اأو اأي 

�سكل من اأ�سكال التاأثري يف �سوؤون الق�ساء.

كما مت اإحداث »املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية«، كموؤ�س�سة د�ستورية يراأ�سها 

امللك لتحل حمل املجل�س الأعلى للق�ساء، ومتكينها من الإ�ستقالل الإداري واملايل، 
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وتخويل رئي�س حمكمة النق�س مهام الرئي�س- املنتدب بدل وزير العدل حاليا جت�سيدا 

لف�سل ال�سلط.

ومبوازاة ذلك، مت تعزيز تركيبة املجل�س اجلديد، وذلك بالرفع من عدد ممثلي 

الق�ساة املنتخبني، ومن ن�سبة متثيل املراأة القا�سية ومبا ي�سمن اإنفتاحه على ع�سوية 

�سخ�سيات وموؤ�س�سات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، والدفاع عن اإ�ستقالل الق�ساء.

املهنية  احلياة  تدبري  على  عالوة  لت�سمل  املجل�س  اإخت�سا�سات  تو�سيع  مت  كما 

للق�ساة مهام التفتي�س واإبداء الراأي يف الن�سو�س الت�رضيعية والتنظيمية املتعلقة 

بالق�ساء وتقييم منظومته. 

وتاأكيدا ملبداإ �سمو الد�ستور والقانون، مت الإرتقاء باملجل�س الد�ستوري اإىل »حمكمة 

د�ستورية«، ذات اإخت�سا�سات وا�سعة، ت�سمل عالوة على �سالحياته احلالية مراقبة 

د�ستورية الإتفاقيات الدولية، والبت يف املنازعات بني الدولة واجلهات.

البت يف  تخويل هذه املحكمة �سالحية  املواطنة مت  للدميقراطية  وتعزيزا 

�ساأنه امل�سا�س باحلقوق  اأن من  دفوعات املتقا�سني بعدم د�ستورية قانون تبني للق�ساء 

واحلريات الد�ستورية.

املحور الثامن: د�سرتة بع�س املوؤ�س�سات الأ�سا�سية مع ترك املجال مفتوحا لإحداث 

هياآت واآليات اأخرى لتعزيز املواطنة وامل�ساركة الدميقراطية بن�سو�س ت�رضيعية 

اأو تنظيمية:

وجمل�س  الو�سيط،  وموؤ�س�سة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  د�سرتة  متت  وهكذا، 

اجلالية املغربية باخلارج، والهياأة العليا لالإت�سال ال�سمعي-الب�رضي، واملجل�س الأعلى 

الإقت�سادي  املجل�س  اإخت�سا�سات  وتو�سيع  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية 

والإجتماعي لت�سمل الق�سايا البيئية.



465 خطب ور�سائل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 

كما مت تعزيز املكانة الد�ستورية لالأحزاب ال�سيا�سية، والهياآت النقابية واملهنية، 

ومنظمات املجتمع املدين، بتخ�سي�س عدة ف�سول لكل منها.

وعمال على متكني ال�سباب من ف�ساء موؤ�س�سي للتعبري والنقا�س، فقد حر�سنا على 

من  لتمكينهم  اإقرتاحية  قوة  ي�سكل  اجلمعوي  والعمل  لل�سباب  جمل�س  اإحداث 

والكرامة  الوحدة،  مغرب  بناء  يف  واملواطنة  الدميقراطية  بروح  امل�ساهمة 

والعدالة الإجتماعية.

وحماربة  العامة،  احلياة  وتخليق  اجليدة،  احلكامة  اآليات  تعزيز  التا�سع:  املحور 

 ، ال�ساأن  هذا  ومتنا�سقة يف  من�سجمة  وطنية  موؤ�س�سية  منظومة  باإحداث  الف�ساد 

وذلك من خالل تعزيز دور املجل�س الأعلى واملجال�س اجلهوية للح�سابات يف مراقبة 

الإفالت  وعدم  واملحا�سبة،  وامل�سوؤولية  ال�سفافية  مبادئ  تر�سيخ  ويف  العام  املال 

الر�سوة  للنزاهة وحماربة  الوطنية  والهياأة  املناف�سة،  العقاب، ود�سرتة جمل�س  من 

والوقاية منها.

ال�سامل، قد غدا حتديا عامليا، فقد حر�سنا  الإ�سرتاتيجي  الأمن مبفهومه  ولكون 

على متكني بالدنا من اآلية موؤ�س�سية اإ�ست�سارية يف �سكل جمل�س اأعلى لالأمن نتوىل 

رئا�سته.

وي�سم هذا املجل�س يف ع�سويته روؤ�ساء ال�سلطات الت�رضيعية والتنفيذية والق�سائية، 

والوزراء وامل�سوؤولني، وال�سخ�سيات املعنية.

كما يخت�س بتدبري الق�سايا الأمنية الإ�سرتاتيجية الداخلية واخلارجية الهيكلية 

والطارئة وي�سكل قوة تقوميية واإقرتاحية لرت�سيخ احلكامة الأمنية اجليدة ببالدنا.
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�سعبي العزيز،

ينح�رض  ل  اجليدة  احلكامة  ومقومات  احلقة،  للدميقراطية  ال�سامل  منظورنا  اإن 

يف اإعادة توزيع ال�سلطات املركزية، بل يقوم على توزيع ال�سلطات واملوارد بني 

املركز واجلهات، وذلك �سمن جهوية متقدمة نعتربها عماد الإ�سالح العميق 

لهياكل الدولة وحتديثها.

ويف هذا املنظور، يندرج املحور العا�رض املتمثل يف التكري�س الد�ستوري للمغرب 

املوحد للجهات. مغرب يقوم على لمركزية وا�سعة، ذات جوهر دميقراطي، 

وحدة  نطاق  يف  وذلك  وامل�ستدامة،  الب�رضية  املندجمة  التنمية  خدمة  يف 

الدولة والوطن والرتاب، ومبادئ التوازن، والت�سامن الوطني واجلهوي.

ولإبراز هذا اخليار الإ�سرتاتيجي يف م�رضوع الد�ستور، فقد مت تخ�سي�س باب للجماعات 

الرتابية وللجهوية املتقدمة على اأ�سا�س الإطار املرجعي، الذي اأعلنا عنه يف 

خطابنا التاريخي لتا�سع مار�س على اأن يتوىل قانون تنظيمي حتديد اإخت�سا�سات 

الدولة واجلهات، وموارد واآليات وتنظيم اجلهوية.

�سعبي العزيز،

اإن اأي د�ستور مهما بلغ من الكمال، فاإنه لي�س غاية يف حد ذاته، واإمنا هو و�سيلة 

لقيام موؤ�س�سات دميقراطية تتطلب اإ�سالحات وتاأهيال �سيا�سيا ينه�س بهما كل 

الفاعلني لتحقيق طموحنا اجلماعي، األ وهو النهو�س بالتنمية وتوفري اأ�سباب العي�س 

الكرمي للمواطنني.

ومن هذا املنطلق، فاإن خدميك الأول، عندما �سيقوم بواجبه الوطني بالت�سويت 

بقول نعم مل�رضوع الد�ستور اجلديد، املعرو�س على الإ�ستفتاء ال�سعبي اإمنا لإقتناعي 

الدميقراطية  واملبادئ  املوؤ�س�سات  يعتمد كل  الد�ستور  هذا  م�رضوع  باأن  الرا�سخ 
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والتنموية، واآليات احلكامة اجليدة، ولأنه ي�سون كرامة كل املغاربة وحقوقهم 

يف اإطار امل�ساواة و�سمو القانون.

اأجل، �ساأقول نعم لهذا امل�رضوع لإقتناعي باأنه بجوهره �سيعطي دفعة قوية لإيجاد 

للحكم  مبادرتنا  اأ�سا�س  على  �سحرائنا  ملغربية  العادلة  للق�سية  نهائي  حل 

الإقليمي كدولة  للمغرب يف حميطه  الريادي  املوقع  �سيعزز  الذاتي. كما 

تنفرد مب�سارها الدميقراطي الوحدوي املتميز.

واإين لأدعو الأحزاب ال�سيا�سية، واملركزيات النقابية، ومنظمات املجتمع املدين، 

املتقدم،  الد�ستوري  امليثاق  �سنع هذا  واإلتزام، يف  بكل حرية  �ساركت  التي 

من بدايته اإىل نهايته، اإىل العمل على تعبئة ال�سعب املغربي لي�س فقط من اأجل 

امل�رضوع  التطلع  لتحقيق  و�سيلة  باإعتباره خري  بتفعيله،  بل  ل�ساحله،  الت�سويت 

ل�سبابنا الواعي وامل�سوؤول، بل لكل املغاربة لتحقيق طموحنا اجلماعي لتوطيد بناء 

مغرب الطماأنينة والوحدة والإ�ستقرار، والدميقراطية والتنمية والإزدهار، والعدالة 

والكرامة و�سيادة القانون، ودولة املوؤ�س�سات.

و�ستجدين، �سعبي الويف، يف طليعة العاملني على التفعيل الأمثل لهذا امل�رضوع 

د�ستورية، دميقراطية  ملكية  نظام  يوطد دعائم  الذي  املتقدم،  الد�ستوري 

ليوم فاحت  ال�سعبي،  بالإ�ستفتاء  وتوفيقه،  بعون اهلل  اإقراره،  واإجتماعية، بعد  برملانية 

يوليوز القادم«.

»قل هذه �سبيلي اأدعو اإىل اهلل على ب�سرية اأنا ومن اتبعني«. �سدق اهلل العظيم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

مبنا�سبة عيد العر�س املجيد

30 يوليوز 2011

»احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العز يز،

اإنه ملن دواعي الإعتزاز اأن نحتفل بالذكرى الثانية ع�رضة لإعتالئنا العر�س يف ظل 

الد�ستور اجلديد للمملكة، الذي اإرت�سيناه، ملكا و�سعبا، باإ�ستفتاء الأمة، تعاقدا 

متجددا، مر�سخا للعهد الوثيق بني العر�س وال�سعب.

املغربي  لل�شعب  القوي  والإنخراط  املكثفة،  بامل�شاركة  الإ�شادة  بداية  ونود، 

كافة يف املدن والبوادي داخل الوطن وخارجه، اأفرادا وجماعات، ن�ساء ورجال، 

ونخبا  �سيا�سية،  واآلية  اإ�ست�سارية  جلنة  وجمعيات،  ونقابات  اأحزابا  وكهول،  �سبابا 

فكرية يف اإجناز هذا التحول الكبري ، الذي حتقق باإرادة وطنية م�ستقلة. وهو 

للنموذج املغربي  تقدير دول  املغاربة، ومو�سع  اإعتزاز جلميع  ما جعله مبعث 

املتميز.

كما نود التنويه مبا بذلته جميع ال�سلطات العمومية، والتمثيليات الدبلوما�سية 

للمملكة، من جهود دوؤوبة، حل�سن تنظيم هذا الإ�ستفتاء الد�ستوري مبا اإقت�ساه 

الأمر من اإلتزام بالقانون، ونزاهة و�سفافية وحياد.

والآن، وبعد اأن قال ال�سعب كلمته احلا�سمة بامل�سادقة على الد�ستور اجلديد مب�سامينه 

ون خطابنا لك اليوم 
ٌ

املتقدمة مبا جعله د�ستورا جلميع املغاربة، فقد اإرتاأينا اأن يك

من�سبا حول املرحلة املوالية للم�سادقة عليه. اإنها مرحلة تفعيله الأمثل روحا 

ومنطوقا والذي نحن به ملتزمون، وله �سامنون وعلى ح�سن تطبيقه �ساهرون.
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بيد اأن اأي د�ستور مهما بلغ من الكمال ، فاإنه لي�س غاية يف حد ذاته، ول نهاية 

املطاف واإمنا هو اأ�سا�س متني لتعاقد �سيا�سي جديد على امل�سي قدما يف تر�سيخ 

باإر�ساء موؤ�س�سات  القانون وحقوق الإن�سان، واحلكامة اجليدة والتنمية ، وذلك  دولة 

ناجعة وذات م�سداقية.

ومهما كانت فعالية هذه املوؤ�س�سات ف�ستظل �سورية ما مل تنعك�س نتائج عملها 

على الوطن : �سيانة ل�سيادته واأمنه ووحدته وتنميته وتقدمه وعلى املواطنني : 

حرية، وم�ساواة، وكرامة، وعدالة اإجتماعية.

واإذا كنا قد حققنا، �سعبي العزيز، طموحنا الوطني الكبري، للدخول يف عهد 

دميقراط جديد، فاإن التحدي الأكرب هو تاأهيل وتعبئة كل الفاعلني لي�شبح هذا 

الد�ستور واقعا ملمو�سا وممار�سة يومية جت�سد دمقرطة الدولة واملجتمع معا، وتفتح 

اآفاقا م�ستقبلية، واعدة بالعي�س احلر الكرمي، وخا�سة ل�سبابنا وللفئات ال�سعبية.

ويظل عمادنا لرفع حتديات املرحلة املقبلة، الإميان القوي بثوابتنا الوطنية، والثقة 

الكاملة يف ذاتنا وقدراتنا، ويف م�سداقية موؤ�س�ساتنا، ووجاهة اإختياراتنا ، ويف 

الذي كر�سه  الثقة،  ملناخ  الأمثل  والإ�ستثمار  الدوؤوب،  والعمل  دينامية جمتمعنا، 

الإقرار ال�سعبي اجلماعي للد�ستور.

�سعبي العز يز،

اإن نهو�سنا باأمانتنا الد�ستورية يف �سمان ح�سن �سري املوؤ�س�سات الد�ستورية جت�سد قبل 

كل �سىء خالل هذه املرحلة الهامة يف حر�سنا على ح�سن اإقامتها يف اأقرب 

الآجال، وفق املرتكزات الثالثة التالية:

اأول : الإلتزام ب�سمو الد�ستور روحا ومنطوقا كنهج قومي ووحيد لتطبيقه. ومن ثم، 

نعترب اأن اأي ممار�سة اأو تاأويل مناف جلوهره الدميقراطي يعد خرقا مرفو�سا خمالفا 

لإرادتنا، ملكا و�سعبا.
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ثانيا : اإيجاد مناخ �سيا�سي �سليم، جدير مبا اأفرزه هذا الد�ستور من مغرب جديد، 

جوهره  بتج�سيد  والإلتزام  والأمل،  والتعبئة  والإقدام  والعمل،  الثقة  بروح  مفعم 

املتقدم على اأر�س الواقع.

بالإعتماد  ية  الد�ستور  املوؤ�س�سات  تفعيل  الإيجابي على  التوافق  بروح  العمل   : ثالثا 

اجلديد للن�سو�س القانونية الالزمة والإ�سالحات ال�سيا�سية الهادفة لإنبثاق م�سهد 

�سيا�سي وموؤ�س�س جديد و�سليم جدير بد�ستورنا املتقدم، وكفيل بعدم اإنتاج ما ي�سوب 

امل�سهد احلايل من �سلبيات واإختاللت.

فكل تباطوؤ من �ساأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإ�سالح اجلديد من فر�س 

التنمية وتوفري العي�س الكرمي ل�سعبنا الأبي، ف�سال عن كون كل تاأخري يتنافى مع 

الطابع املوؤقت لالأحكام الإنتقالية للد�ستور.

زمنية  جدولة  اإعتماد  اإىل  املعنيني  الفاعلني  ندعو كافة  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

م�سبوطة، متكنهم و�سائر املواطنني من روؤية وا�سحة لإقامة املوؤ�س�سات الد�ستور ية 

يف الآماد الق�سرية واملتو�سطة.

املتعلقة  اجلديدة  القوانني  لإقرار  الأ�سبقية  اإعطاء  نبغي  القريب،  املدى  فعلى 

باملوؤ�س�سات الت�رضيعية والتنفيذية والق�سائية.

بناء  لنتوىل  اجلديد  النواب  جمل�س  باإنتخاب  البداية  جتدر  ال�سدد،  هذا  ويف 

على نتائج الإقرتاع اخلا�س به، وطبقا لأحكام الد�ستور، تعيني رئي�س احلكومة 

ت�سكيل حكومة  اهلل،  باإذن  وليتاأتى،  اإنتخاباته،  نتائج  �سيت�سدر  الذي  من احلزب 

جديدة منبثقة من اأغلببية برملانية، مت�سامنة ومن�سجمة.

اأما بالن�سبة ملجل�س امل�ست�سارين ، فاإن اإقامته رهينة بامل�سادقة على القوانني التنظيمية 

والت�رضيعية، املتعلقة باجلهوية املتقدمة وباجلماعات الرتابية الأخرى وبالغرفة 

الإنتخابية اخلا�سة بها، وفق جدولة زمنية  الإ�ستحقاقات  باإجراء  الثانية، وكذا 

حمددة، يتم اإكمالها بتن�سيب جمل�س امل�ست�سارين برتكيبته اجلديدة قبل متم 

�سنة 2012.
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ويف هذا الإطار، نحث جميع الفاعلني املعنيني على العمل البناء لتوفري الظروف 

املالئمة جلعل هذا امل�سار الإنتخابي املتعدد واملتوايل يتم يف اإلتزام بقيم النزاهة 

وال�سفافية، والتحلي بامل�سوؤولية العالية، وجعل امل�سالح العليا للوطن واملواطنني فوق 

كل اإعتبار.

واإنطالقا مما ر�سخه الد�ستور من اإقامة �سلطة ق�سائية م�ستقلة، فاإنه يتعني العمل يف 

الأمد املنظور على اإقرار الت�رضيعات املتعلقة باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، 

وباملحكمة الد�ستور ية.

التي  الأورا�س  اأهم  من  العام  الت�رضيع  التاأهيل  فيظل   ، املتو�سط  املدى  على  اأما 

على احلكومة والربملان النهو�س بها، قبل نهاية الولية الت�رضيعية املقبلة. وهو 

القوانني  خمتلف  واإعتماد  لإعداد  م�سبوطة  طريق  خارطة  بلورة  اإقت�سى  ما 

التنظيمية، واإقامة املوؤ�س�سات املرتبطة بها، احلقوقية منها والتنموية.

واإذا كان من الطبيعي اأن يعرت�س التطبيق ال�سليم للد�ستور اجلديد كاأي م�سار 

تار يخي، بع�س ال�سعوبات، واأن تقف اأمامه بع�س املعيقات، فاإن على اجلميع كل 

من موقعه التعبئة ال�ساملة، وامل�ساركة املواطنة وامللتزمة يف بناء هذا ال�رضح 

الد�ستوري املتقدم بروح الثقة والعمل اجلماعي ، بعيدا عن نزوعات التيئي�س والعدمية، 

واملمار�سات الت�سليلية البالية.

�سعبي العز يز،

بالعمل  والتنموي للد�ستور اجلديد، ظل رهينا  بناء ال�رضح املوؤ�س�ساتي  اإ�ستكمال  اإن 

اجلاد من اأجل التاأهيل العميق والفعال للم�سهد ال�سيا�سي، واإ�ستثمار مناخ الثقة لإعادة 

الإعتبار للعمل ال�سيا�سي النبيل يف بالدنا.

اجلديد  الد�ستور  كر�س  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  فاإن  ال�سدد،  هذا  ويف 

ومعار�سة  اأغلبية  الدميقراطية،  العملية  يف  حموري  كفاعل  مكانتها 

ال�سباب  وخا�سة  املواطنني  م�ساحلة  لتحقيق  جهودها  مل�ساعفة  مدعوة 
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الأحزاب  نطاق  يف  �سواء  النبيل،  الوطني  مبفهومه  ال�سيا�سي  العمل  مع 

الناخبني، اإرادة  عن  التعبري  يف  امل�شاهمة  مهمة  الد�شتور  بها  اأناط   التي 

اأو بالإنخراط يف املوؤ�ش�شات احلكومية املمار�شة لل�شلطة التنفيذية اأو يف املوؤ�ش�شة 

واآليات  هيئاآت  اأويف  الوا�سعة،  والرقابية  الت�رضعية  ال�سلطات  ذات  الربملانية 

الدميقراطية املحلية، اأو الت�ساركية، اأو املواطنة.

ويف نف�س ال�سياق، فاإن املنظومة الد�ستورية اجلديدة، تتطلب من الفاعلني ال�سيا�سيني 

تنموية  برامج  م�سار يع جمتمعية متميزة وجت�سيدها يف  بلورة  التناف�س اجلاد يف 

خالقة وواقعية، وكذا يف اإختيار النخب املوؤهلة حل�سن تدبري ال�ساأن العام، وطنيا 

وجهويا وحمليا.

بيد اأن التكري�س الد�ستوري ملبداإ ربط القرار ال�سيا�سي بنتائج �سناديق الإقرتاع يلقى 

على عاتق املواطنات واملواطنني النهو�س بالأمانة اجل�سيمة حل�سن اإختيار ممثليهم، 

فعلى اجلميع اأن ي�ست�سعروا اأن الأحزاب والإختيارات التي يريدها ال�سعب، واملوؤ�س�سات 

املنبثقة عن اإرادته، هي التي �ستتوىل احلكم نيابة عنه، وتتخذ القرارات املتعلقة 

بتدبري ال�ساأن العام طيلة مدة اإنتدابها باإختيار منه.

كما اأن على املنتخبني اإ�ستح�سار اأن تالزم امل�سوؤولية باملحا�سبة قد �سار قاعدة لها 

�سموها الد�ستوري، وجزاوؤها القانوين و�سوابطها الأخالقية امللزمة.

ومبوازاة ذلك، يجدر تفعيل التكري�س الد�ستوري لكل من دور املجتمع املدين وو�سائل 

الإعالم والإت�سال يف البناء ال�سيا�سي واحلقوق والتنموي، مبا ميكنهما من النهو�س 

يف  اأ�سا�سي  و�رضيك  ناجعة،  وكرافعة  اإقرتاحية  كقوة  الفاعلة  مب�سوؤولياتهما 

توطيد هذا البناء.

�سعبي العز يز،

اإن التعاقد الد�ستوري وال�سيا�سي اجلديد مبايكفله من منظومة متكاملة حلقوق 

اإجتماعي  تعاقد  باإنبثاق  يقرتن  مل  ما  �سيبقى�سوريا  املواطنة  وواجبات  الإن�سان، 
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واإقت�سادي ت�سامني، جعل كل مواطن ومواطنة يلم�س الأثر الإيجابي لهذه احلقوق 

على معي�سه اليومي، وعلى تقدم وطنه.

ومن هنا، فاإن تفعيل اآليات الد�ستور اجلديد ليجوز اأن يحجب عنا �رضورة موا�سلة 

جهود التنمية، بل يتعني اأن يكون بحكامته اجلديدة رافعة قوية لت�رضيع وتريتها 

قاعدة  �سارت  التي  واملالية،  املاكرو-اإقت�سادية  التوازنات  على  حفاظ  يف 

د�ستورية.

كما اأن تو�سيع احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، التي جاء بها 

الد�ستور اجلديد يقت�سي موا�سلة رفع التحدي الأكرب للت�سدي للبطالة والفقر، 

العميقة  الإ�سالحات  من  جيل جديد  اإطالق  خالل  من  وذلك  والأمية،  واله�سا�سة 

لتي�سري اأ�سباب ولوج كل مواطن جلوهر هذه احلقوق من تعليم نافع، وعمل منتج، 

وتغطية �سحية، و�سكن لئق، وبيئة �سليمة، وكذا من تنمية ب�رضية، ول�سيما من 

خالل موا�سلة التفعيل الأمثل لربامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية.

وبنف�س العزم، فاإن التعاقد الإقت�سادي اجلديد يقت�سي الإهتمام مبنظومة الإنتاج 

الإقت�سادي، واإذكاء روح املبادرة احلرة خا�سة من خالل ت�سجيع املقاولت ال�سغرى 

القانون يف  دولة  الذي كر�س  اجلديد،  الد�ستور  روح  مع  ين�سجم  مبا  واملتو�سطة 

جمال الأعمال، وجمموعة من احلقوق والهياآت الإقت�سادية ال�سامنة حلرية املبادرة 

اخلا�شة، ول�رشوط املناف�شة ال�رشيفة، واآليات تخليق احلياة العامة، ول�شوابط زجر 

الإحتكار والإمتيازات غري امل�رضوعة، واإقت�ساد الريع والف�ساد والر�سوة.

�سعبي العز يز،

والقيم  باملرجعيات  ت�سبث  من  للمملكة مبا يكر�سه  اجلديد  الأ�سمى  القانون  اإن 

الكونية املثلى، ومن �سمو للمواثيق الدولية، كما �سادقت عليها اململكة على 

الت�رضيعات الوطنية، ي�سكل رافعة قوية لعمل الديبلوما�سية الوطنية، يف خدمة 

امل�سالح العليا والق�سايا العادلة للمغرب، وتعزيز اإ�سعاعه اجلهوي والدويل .
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اجلهوية  لدعائم  باإر�سائه  املتميز  والتنموي  املوؤ�س�سي  التطور  باأن هذا  لواثقون  واإننا 

اأقاليمنا  �سدارتها  ويف  اململكة  مناطق  بكل  الرتابية،  واحلكامة  املو�سعة، 

اجلنوبية �سي�سكل دعما قويا ملبادرة احلكم الذاتي كحل �سيا�سي ونهائي للنزاع 

املفتعل حول �سحرائنا، وذلك من خالل تفاو�س جاد مبني على روح التوافق والواقعية، 

ويف اإطار املنظمة الأممية. وبالتعاون مع اأمينها العام، ومبعوثه ال�سخ�سي.

�سيا�ستنا  يف  الأ�سبقيات  اأ�سبقية  �ستظل  الرتابية  وحدتنا  ق�سية  اأن  نوؤكد  واإذ 

الداخلية واخلارجية، فاإننا ما�سون يف الدفاع عن �سيادتنا ووحدتنا الرتابية التي 

ل جمال فيها للم�ساومة.

واإنطالقا من ثوابت �سيا�ستها اخلارجية التي عملنا منذ اإعتالئنا العر�س على تر�سيخها، 

فاإننا عازمون على امل�سي قدما يف خدمة امل�سالح العليا للوطن، وتوطيد روابط 

اإنتمائه الإقليمي وتنمية عالقاته الدولية، مهما كانت الإكراهات الناجمة عن 

ال�سياقات الدولية امل�سطربة، والأو�ساع الإقليمية ال�سعبة.

كما اأن تعزيز اإنخراط املغرب يف املنظومة احلقوقية الدولية، طبقا ملا كر�شه 

الد�ستور اجلديد من د�سرتة قواعد احلكامة اجليدة كفيل برت�سيخ م�سداقية 

بالدنا ك�رضيك اإقت�سادي ذي جاذبية قوية يف ميدان الإ�ستثمار، عماده يف 

ذلك ر�سيده الهام يف جمال ال�رضاكات والتبادل احلر مع عدة دول وجمموعات، 

�سواء يف جوارنا املبا�رض، اأو مع قوى اإقت�سادية اأخرى وازنة.

اأما بالن�سبة لروابط اإنتمائنا الإقليمية، فاإننا �سنظل مت�سبثني ببناء الإحتاد املغاربي، 

اإندماجي ل حميد عنه، مع ما يقت�سيه الأمر من  اإ�سرتاتيجي وم�رضوع  كخيار 

ت�سميم ومثابرة، لتذليل العقبات، التي تعرقل مع كامل الأ�سف تفعيله �سمن م�سار 

�سليم ومتجان�س.

مع  الثنائية  عالقاته  لتنمية  يدخر جهدا  لن  املغرب  فاإن  ال�سدد،  هذا  ويف 

دول املنطقة، م�سجلني الوترية الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية اجلارية املتفق 

عليها مع اجلزائر ال�سقيقة.
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واإننا مللتزمون، وفاء لأوا�رض الأخوة العريقة بني �سعبينا ال�سقيقني، ولتطلعات الأجيال 

ال�ساعدة باإعطاء دينامية جديدة، منفتحة على ت�سوية كل امل�ساكل العالقة 

من اأجل تطبيع كامل للعالقات الثنائية بني بلدينا ال�سقيقني مبا فيها فتح احلدود 

ولالإندماج  اجلوار  ح�سن  لأوا�رض  مناف  اإنغالق  اأو  جمود  كل  عن  بعيدا  الربية، 

املغاربي، واإنتظارات املجتمع الدويل والف�ساء اجلهوي.

وعلى م�ستوى اإنتمائه العربي والإ�سالمي، فاإن املغرب، الذي تابع باإن�سغال ما جري 

اأنه ل منا�س من التعاطي  ال�سقيقة من حتولت، يعترب  يف بع�س البلدان العربية 

البناء بعيدا عن  التوافقي  واإ�ست�رضافية باحلوار  مع ق�سايانا وحتدياتنا بروح جريئة 

كل اأ�سكال التعامل التقليدي، الذي برهن عن حمدوديته وعدم جدواه، وذلك 

لتطويق املخاطر املهددة ل�سالمة الدول ووحدتها الرتابية.

واإن خدمة امل�سالح احليوية لالأمة العربية يف هذا الإجتاه ليقت�سي قبل كل �سيء 

الإعتماد على روح التعاون والتكامل، وال�رضاكة املثلى بني كل مكونات الوطن 

العربي ، وتكتالته الإقليمية.

وتظل الق�سية الفل�سطينية يف �سدارة اإهتماماتنا، ول �سيما يف هذه الظرفية 

التي ت�سهد اإنبثاق اآمال عري�سة، اأفرزتها املواقف الإيجابية لبع�س الأطراف الدولية 

الكربى، والآثار املن�سودة من امل�ساحلة الفل�سطينية.

وب�سفتنا رئي�سا للجنة القد�س، فاإننا نوجه نداء للرباعية الدولية لتحمل م�سوؤولياتها يف 

هذه املرحلة الدقيقة من ال�رضاع الفل�سطيني الإ�رضائيلي، جمددين التاأكيد 

على اأن ال�سالم العادل والدائم وال�سامل يف منطقة ال�رضق الأو�سط، مير عرب�سمان حقوق 

واإقامة دولة فل�سطينية  جميع �سعوب املنطقة يف احلرية والإ�ستقرار والإزدهار، 

م�ستقلة وقابلة لالإ�ستمرار، عا�سمتها القد�س ال�رضيف.

اأما عالقاتنا مع عمقنا الإفريقي الذي ي�سكل جمال لفر�س واعدة، فاإننا حري�سون 

على نهج مقاربة متجددة، قائمة على الت�سامن، وميزة على تعزيز الأمن والإ�ستقرار، 
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خا�شة يف منطقة ال�شاحل وال�شحراء، ف�شال عن خلق �رشوط تنمية ب�رشية، ت�شهم 

يف النهو�س بالإن�سان الإفريقي طبقا لأهداف الألفية للتنمية.

يوؤكد  املتو�سط،  اأحداث ومتغريات يف منطقة جنوب  اأن ما يجري من  كما 

�رضورة حتقيق نقلة نوعية يف م�سارات ال�رضاكة بني ال�سمال واجلنوب من اأجل خلق 

ف�ساء اإقت�سادي واإن�ساين مت�سامن ومن�سجم، تتقا�سم �سعوبه قيم الدمقراطية والتنمية 

اأن  اأبعادها  الأوروبي مبختلف  الإحتاد  ل�رضاكة املغرب مع  امل�سرتكة. وميكن 

ت�سكل م�سدر اإلهام ل�سياغة هذه املقاربة املتكافئة ذات املنافع املتبادلة.

القارتني الأمريكية والأ�سيوية يف  و�سيوا�سل املغرب تعاونه مع باق ال�رضكاء يف 

اإطار �رضاكات اإ�سرتاتيجية مثمرة، مبا ي�سفي املزيد من احليوية على �رضاكاتنا 

عرب العامل.

�سعبي العز يز،

يف هذا الظرف التاريخي املتميز بتد�سني عهد د�ستوري جديد، ن�ستح�رض بكل 

والإ�ستقالل، جاللة  ية  احلر  بطل  املقد�س،  الطاهرة جلدنا  الأرواح  واإكبار،  خ�سوع 

الدولة  باين  الثاين  احل�سن  امللك  جاللة  املنعم،  ووالدنا  اخلام�س،  حممد  امللك 

املغربية الع�رضية، وكافة �سهداء الوطن الأبرار، اأكرم اهلل مثواهم.

والأمن  امللكي  والدرك  امللكية،  امل�سلحة  قواتنا  اإىل  بالإ�سادة  نتوجه  كما 

تفانيهم  على  املدنية،  والوقاية  امل�ساعدة،  والقوات  الرتابية،  والإدارة  الوطني 

وجتندهم الدائم حتت قيادتنا للدفاع عن حوزة الوطن و�سيادته، و�سيانة اأمنه 

واإ�ستقراره.
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�سعبي العز يز،

اأن لكل زمن رجاله ون�ساءه ولكل عهد موؤ�س�ساته وهياآته، فاإن د�ستور 2011  كما 

ب�سفته د�ستورا متقدما من اجليل اجلديد للد�ساتر، ي�ستلزم باملقابل جيال جديدا من 

النخب املوؤهلة املت�سبعة بثقافة واأخالقيات �سيا�سية جديدة، قوامها التحلي بروح 

الغرية الوطنية، واملواطنة امللتزمة، وامل�سوؤولية العالية، وخدمة ال�سالح العام.

كما يتطلب اإنتهاج ال�سيا�سات املقدامة الكفيلة بتح�سني املكت�سبات وتقومي 

الإختاللت، والنهو�س بالإ�سالحات ال�ساملة.

وذلكم هو ال�سبيل الأمثل لتحقيق طموحنا اجلماعي لبناء مغرب جديد موحد 

ومتقدم يحقق املواطنة الكاملة لكل اأبنائه، ويحفظ كرامتهم، وي�سون وحدة 

الوطن و�سيادته.

»ربنا اآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من اأمرنا ر�سدا«. �سدق اهلل العظيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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مبنا�سبة الذكرىال 58 لثورة امللك وال�سعب

20 غ�ست 2011

»احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه. 

�سعبي العزيز،

يتميز تخليدنا اليوم للذكرى الثامنة واخلم�سني لثورة امللك وال�سعب مب�سادقتك 

على د�ستور متقدم، يفتح اآفاقا دميقراطية واعدة باإ�ستكمال بناء دولة ع�رضية 

للقانون واملوؤ�س�سات. 

يتوخى حتديث  تاريخي،  مو�سعة، وذلك �سمن حتول  ير�سي دعائم جهوية  كما 

وعقلنة هياكل الدولة، باإعتماد اإ�سالحات جوهرية قائمة على احلكامة الرتابية 

الإجتماعية،  العدالة  وتر�سيخ  املندجمة،  بالتنمية  للنهو�س  وهادفة  اجليدة، 

و�سمان مقومات املواطنة الكرمية لكافة املغاربة.

عمادنا يف ذلك، الدينامية اخلالقة ل�سبابنا الذي نحتفي اليوم بعيده ال�سعيد، 

واملوؤهل ملوا�سلة حمل م�سعل ملحمة ع�رضين غ�ست اخلالدة �سمن م�سار مغربي متميز 

وبني  الويف،  �سعبي  بينك،  عميق  جتاوب  وذلك يف  رفع حتدياته،  باإنخراطه يف 

خدميك الأول ، جم�سدين الروح الدائمة لثورة امللك وال�سعب.

وهو ما يجعلنا نعترب التفعيل الأمثل للد�ستور اجلديد منطلقا مل�سار من العمل ال�سيا�سي، 

الهادف للنهو�س بالتنمية يف مناخ من الإلتزام اجلماعي بالقانون، والتعبئة والثقة 

الالزمة لتحريك عجلة الإقت�ساد، وحتفيز الإ�ستثمار املنتج، واملوفر لأ�سباب العي�س 

احلر الكرمي ملواطنينا ول�سيما الفئات املعوزة منهم.
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وذلكم هو التحدي الكبري، الذي يتعني على اجلميع م�ساعفة اجلهود لرفعه 

مبوؤ�س�سات ت�سكل قاطرة للدميقراطية والتنمية.

ومن هنا، فاإن الرهان احلقيقي، الذي ينبغي ك�سبه، يف املرحلة ال�سيا�سية احلالية، 

لي�س هو اإعتبار الإنتخابات املقبلة جمرد تناف�س حزبي م�رضوع، للفوز باأكرب عدد 

اأف�سل  اإختيار  نوعية، حول  اإىل معركة وطنية  بها،  الإرتقاء  بل هو  املقاعد،  من 

الربامج والنخب املوؤهلة، لتحقيق اإنطالقة جيدة لتنزيل الد�ستور، ولإعطاء دفعة 

قوية للتحول ال�سيا�سي احلا�سم، الذي تعرفه بالدنا.

كما اأن تر�سيخ مناخ الثقة يف الإنتخابات املقبلة ل يقت�رض فقط على التوافق ب�ساأن 

الإعداد اجليد لها، واإمنا يقت�سي، قبل كل �سيء من كل الفاعلني ال�سيا�سيني التحلي 

بالو�سوح يف املواقف امللتزمة بتعزيز م�سداقيتها، ونبذ الأحكام امل�سبقة على 

نتائج الإنتخابات قبل اإجرائها، والقطع مع الت�سكيك ال�سيا�سوي فيها، الذي ل 

يخدم �سوى اأعداء الدميقراطية، ونزوعات ال�سلبية والعدمية.

وفعاليات جمعوية  واأحزابا ومواطنني،  وبرملانا  وهذا ما يجعل اجلميع، حكومة 

وجعل  التاريخية،  م�سوؤولياتهم  حتمل  منهم  يقت�سي  حقيقي  اأمام حمك  واإعالمية 

امل�سالح العليا لبالدنا فوق كل اإعتبار.

ال�سلطات احلكومية والق�سائية، املعنية بح�سن  ويف هذا ال�سدد، يجب على 

ال�سيا�سي  العمل  تخليق  اآليات  وتفعيل  بالقانون،  ال�سارم  التقيد  الإنتخابات،  تنظيم 

والربملاين، وتوفري �رشوط املناف�شة الإنتخابية احلرة، والإلتزام بامل�شاواة بني خمتلف 

الأحزاب وباحلياد الإيجابي.

كما يتعني عليها الت�سدي احلازم لكل اخلروقات، وحماربة اإ�ستعمال املال و�رضاء 

للدين  املغر�س  التوظيف  اأو  النفوذ،  واإ�ستغالل  الإنتخابات،  لإف�ساد  الأ�سوات 

وللمقد�سات يف املعارك الإنتخابية.

�سفافا ومن�سفا، وهو ما  الإنتخابية تتطلب متويال  العمل احلزبي واحلمالت  اإن  اأجل، 

ي�سبط القانون قواعده، ويعاقب على اأي اإخالل بها.
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الد�ستور  خوله  الذي  الدور  فاإن  ال�سلطات،  وحزم  القوانني  جودة  تكن  ومهما 

لالأحزاب، يظل حا�سما يف حتقيق م�سداقية الإنتخابات وحرمة املوؤ�س�سات.

ومن ثم، فاإن الأحزاب مطالبة بالتناف�س يف بلورة برامج اإنتخابية خالقة وواقعية، 

اأنها مدعوة لتزكية املر�سحني  ت�ستجيب لالإن�سغالت احلقيقية للمواطنني. كما 

الأكفاء القادرين على حتمل امل�سوؤولية يف ال�سلطتني الربملانية واحلكومية، اأغلبية 

اأومعار�سة.

يفرز نخبا موؤهلة،  والن�سوية، مبا  ال�سابة  تف�سح املجال للطاقات  اأن  كما يجدر بها 

كفيلة ب�سخ دماء جديدة يف احلياة ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات الد�ستورية.

وا�سعة  �سالحيات  من  الرتابية  الدميقراطية  توفره  ما  بف�سل  اأنه  نعترب  وهنا، 

يجعله ل  مقبل على حتول جوهري  وممار�سة،  ثقافة  ال�سيا�سي،  العمل  فاإن  ملجال�سها، 

ينح�رض يف املفهوم املحدود للمنا�سب احلكومية واملقاعد الربملانية.

املجال�س  يف  الإنتخابية  الإنتدابات  اآلف  من  رحبة  اآفاق  على  �سينفتح  اإنه  اأجل، 

اجلهوية والإقليمية واملحلية، التي ت�سكل موؤ�س�سات اأ�سا�سية لتاأهيل النخب اجلديرة 

بتدبري ال�ساأن العام.

ولن تكتمل لالإلتزام ال�سيا�سي مقا�سده النبيلة، اإل حني تعطي الطبقة ال�سيا�سية 

اإحتالل  احلر�س على  من  اأكرب  اأهمية  اأواجلهوي،  املحلي   ، الإنتخابي  لالإنتداب 

املواطن  اإن�سغالت  من  قرب  من  يتيحه  ملا  بالنظر  وذلك  املركزية،  املنا�سب 

امل�رضوعة، وحلاجياته الأ�سا�سية. 

اأما املواطن - الناخب، امل�ساهم بت�سويته احلر، يف التعبري عن الإرادة ال�سعبية، 

فاإين اأقول له : اإنك مب�ساركتك يف الإقرتاع، ل متار�س حقا �سخ�سيا فقط.

كال، اإنك تفو�س ملن ت�سوت عليه، النيابة عنك يف تدبري ال�ساأن العام.

وهذا ما يقت�سي منك اإ�ست�سعار ج�سامة اأمانة الت�سويت غري القابلة للم�ساومة، وحتكيم 

�سمريك الوطني يف اإختيارك للربامج الواقعية، واملر�سحني املوؤهلني والنزهاء.
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وللمواطن - املر�سح اأقول: لقد اآن الأوان للقطيعة النهائية مع املمار�سات الإنتخابوية 

امل�سينة، التي اأ�رضت مب�سداقية املجال�س املنتخبة، واأ�ساءت لنبل العمل ال�سيا�سي.

فعلى كل من ينوي الرت�سح لالإنتخابات املقبلة اأن ي�ستح�رض تكري�س الد�ستور لربط 

ممار�سة ال�سلطة باملحا�سبة.

واإعتبارا للمكانة التي خولها الد�ستور للمجتمع املدين وو�سائل الإعالم، يف تر�سيخ 

املالحظة  الفعال يف  بدورها  بالنهو�س  مطالبة  فاإنها  امل�سوؤولة،  املواطنة  قيم 

القانونية وامل�ستقلة واملحايدة ل�سالمة العمليات الإنتخابية.

�سعبي العزيز،

اإن حتديث ودمقرطة هياكل الدولة بقدر ما يتج�سد يف توزيع الد�ستور اجلديد 

لل�سلطات املركزية، وفق مبداإ ف�سل ال�سلط، فاإنه يتجلى، ب�سفة اأقوى، يف اإر�ساء 

على  املركز  واإمكانات  �سلط  توزيع  اإعادة  على  القائمة  املتقدمة  اجلهوية 

اجلهات. وذلك على اأ�سا�س الدميقراطية الرتابية واحلكامة اجليدة ، مبا يكفل 

حتقيق تنمية جهوية، مت�سامنة ومتوازنة ومندجمة، ت�سع حدا للمقولة الإ�ستعمارية 

للمغرب النافع وغري النافع، وللفوارق املجالية.

ولإر�ساء دعائم الور�س الهيكلي الكبري للجهوية املتقدمة، التي نعتربها ثورة 

جديدة للملك وال�سعب، فاإنه ينبغي اإعطاء الأ�سبقية لإعداد القانون التنظيمي 

اخلا�س بها، اإعتبارا لإرتباطه باإنتخاب املجال�س اجلهوية، وغريها من الإ�ستحقاقات 

والتدابري الالزمة لإقامة الغرفة الثانية.

وعالوة على ذلك، ينبغي التعجيل بتفعيل �سندوق التاأهيل الإجتماعي، و�سندوق 

الت�سامن بني اجلهات، تعزيزا لربامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية الهادفة 

ملحاربة الفقر والتهمي�س والإق�ساء الإجتماعي، مب�ساريع واأن�سطة مدرة للدخل، وموفرة 

لفر�س ال�سغل، ول�سيما لل�سباب.
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ف�سباب املغرب الواعي وامل�سوؤول، يوجد اليوم يف �سلب م�رضوع التحديث الد�ستوري، 

وال�سيا�سي، مبا خوله الد�ستور من حقوق وواجبات وهيئات املواطنة الفاعلة لتعزيز 

اإنخراطه يف خمتلف الإ�سالحات الدميقراطية والأورا�س التنموية.

وبقدر ما نويل من عناية فائقة لكافة اأفراد �سعبنا داخل الوطن، فاإننا جندد اإ�سادتنا 

باإنتمائهم الوطني، وحر�سهم على �سلة  مبواطنينا املقيمني باخلارج، لت�سبثهم 

تنميتها  على  وغريتهم  عليها،  املتزايد  بتوافدهم  وببالدهم  بذويهم  الرحم 

وتقدمها والدفاع عن ق�ساياها العادلة.

ويف هذا ال�سدد، فاإننا حري�سون على التفعيل الأمثل ملقت�سيات الد�ستور اجلديد، 

الذي ن�س، لأول مرة على متتعهم بجميع حقوق املواطنة، و�سيانة م�ساحلهم 

ببلدان الإقامة، و�سمان اأو�سع م�ساركة ممكنة لهم يف املوؤ�س�سات الوطنية، وتدبري 

ال�ساأن العام.

�سعبي العزيز،

�سهر  من  الأواخر  الع�رض  مع  وال�سعب  امللك  ثورة  بذكرى  اإحتفالنا  تزامن  اإن 

رم�سان املبارك مبا تفي�سه على قلوب �سعبنا من نفحات ربانية، ي�سكل حلظة قوية 

لإ�ستح�سار م�ساعر الإكبار لأبطال احلرية والإ�ستقالل والوحدة، ويف طليعتهم جدنا 

ووالدنا املنعمان، جاللة امللكني حممد اخلام�س واحل�سن الثاين، اأكرم اهلل مثواهما.

كما نوؤكد العهد امل�سرتك بيني وبينك -�سعبي العزيز،- على موا�سلة حمل 

ال�سباب  روح عيد  وال�سعب، م�ستلهمني منها، ومن  الثورة املتجددة للملك  م�سعل 

ال�سعيد، قيم التالحم والت�سحية وال�سمود، والعمل املتوا�سل، من اأجل تعزيز مكانة 

الر�سني،  الدميقراطي  للتطور  دقيق كنموذج  ودويل  اإقليمي  �سياق  بالدنا يف 

والطماأنينة  والأمل،  والثقة  والت�سامن  الوحدة  ظل  الدوؤوب يف  التنموي  والتقدم 

والإ�ستقرار.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
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 خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س

 مبنا�سبة اإفتتاح الدورة االأوىل من ال�سنة الت�رصيعية

اخلام�سة من الوالية الت�رصيعية الثامنة

الرباط، 14 اأكتوبر 2011

»احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة، اأع�ساء الربملان، 

نخاطبكم اليوم، يف �سياق يتميز باإقدام بالدنا على تفعيل الد�ستور اجلديد باإقامة 

موؤ�س�ساته، ويف �سدارتها الربملان واحلكومة.

ومن هنا، فاإن املنا�سبة لي�ست جمرد رئا�سة اإفتتاح دورة ت�رضيعية عادية، واإمنا هي 

الد�ستوري اجلديد  العهد  الأوىل يف  الربملانية  الولية  لإ�ست�رضاف  قوية  حلظة 

وتد�سني مرحلة تاريخية يف م�سار التطور الدميقراطي والتنموي للمغرب.

وهو ما يقت�سي من كل الفاعلني يف هذا التحول احلا�سم، حتمل م�سوؤوليتهم كاملة، 

وموا�سلة اجلهود لإجناح الإنتخابات النيابية املقبلة بالإلتزام ب�سوابط نزاهتها، 

وذلك بروح الثقة والو�سوح، والغرية الوطنية ال�سادقة.

فالتغيري اجلوهري الذي جاء به الد�ستور، ل بد اأن يتجلى يف جتديد املوؤ�س�سات 

ال�سيا�سي الناجع، والتنموي  مب�سداقيتها الدميقراطية، ونخبها املوؤهلة، وعملها 

اأفراد �سعبنا الويف،  اأ�سباب العي�س احلر الكرمي لكافة  امللمو�س، الكفيل بتوفري 

ول�سيما فئاته املعوزة، و�سبابه الطموح.

باأداء  والإرتقاء  النبيل،  ال�سيا�سي  للعمل  الإعتبار  لإعادة  القومي  النهج  هو  وذلكم 

املوؤ�س�سات اإىل م�ستوى مكانتها الد�ستورية املتقدمة، وذلك باإر�ساء ممار�سة �سيا�سية 



484

�سلطة  كل  ونهو�س  املوؤ�س�سي،  والإ�ستقرار  والتنا�سق  النجاعة  قوامها  جديدة، 

مب�سوؤوليتها كاملة يف اإطار ف�سل ال�سلط وتوازنها وتعاونها.

واإلتزاما مبهامنا الد�ستورية يف �سمان ح�سن �سري املوؤ�س�سات، و�سيانة اخليار الدميقراطي، 

فاإننا حري�سون على اأن تعك�س املوؤ�س�سات اجلديدة، روح ومنطوق الد�ستور، واأن جت�سد 

طموحنا اجلماعي يف اإنبثاق هيئات نيابية وتنفيذية ناجعة : 

عمادها برملان قوي، معرب عن الإرادة ال�سعبية احلرة، ميار�س �سالحياته الت�رضيعية 

احل�رضية، والرقابية الوا�سعة، وينه�س بدوره الفاعل يف املجال الدبلوما�سي، خدمة 

للق�سايا العادلة لالأمة ويف طليعتها ق�سية وحدتنا الرتابية.

اأغلبية نيابية مت�سامنة ومن�سجمة، تنه�س  وقوامها حكومة فاعلة منبثقة عن 

وتطبيقه،  برناجمها  م�سوؤولية و�سع  وتتحمل  التنفيذية،  �سلطتها  ورئي�سها بكامل 

وبلورة اأ�سبقياته يف �سيا�سات عمومية ناجعة ومتنا�سقة.

واإميانا منا باأن النظام الدميقراطي يقوم على حكم الأغلبية و�سيادة القانون بقدر 

ما يتاأ�س�س على امل�ساركة الإيجابية للمعار�سة الربملانية، فاإن من �ساأن تفعيل النظام 

اخلا�س بها، متكينها من اأن ت�سكل �سلطة رقابية م�سوؤولة، وقوة اإقرتاحية بناءة. 

قوية  رافعة  تكن  ما مل  �سورية  �ستظل  للموؤ�س�سات،  ال�سيا�سية  امل�سداقية  اأن  بيد 

للتقدم الإقت�سادي، والتما�سك الإجتماعي، والتحديث الثقايف.

وهنا يتجلى متيز النموذج املغربي القائم دوما على تالزم الدميقراطية والتنمية، 

وعلى نهج متطور يف احلكم، موؤ�س�س على التفاعل الإيجابي مع الدينامية البناءة 

للمجتمع املغربي، ومع التحولت اجلهوية والدولية، وذلك باإرادة �سيادية خال�سة، 

وعمل ت�ساركي وجماعي متوا�سل، واإنفتاح على امل�ستجدات العاملية.

وهو ما مكن املغرب من حتقيق اإجنازات واإ�سالحات كربى ومن تدبري تداعيات 

ظرفية عاملية اإقت�سادية ومالية �سعبة، يقت�سي توايل اأزماتها املزيد من اليقظة 

واحلزم والعقلنة.
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اإل اأن ذلك ل ينبغي اأن يكون مبعث اإرتياح ذاتي بقدر ما يجب اأن ي�سكل حافزا 

على م�ساعفة اجلهود، لتوطيد منوذجنا الدميقراطي التنموي، الذي ل ي�ستمد 

قوته من العمل على تعزيز املكا�سب، وموا�سلة اإجناز الأورا�س التنموية الهيكلية 

عوائق،  من  يعرت�سه  ما  اإزاحة  على  اجلاد  الإنكباب  من  بالأ�سا�س  واإمنا  فح�سب، 

والتقومي امل�ستمر ملا قد ي�سوبه من اإختاللت، والإقدام على ما تقت�سيه التحولت 

من اإ�سالحات جريئة وعميقة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،الربملانيني،

الكربى،  التحديات  اإ�ستح�سار  يقت�سي  والدويل،  واجلهوي  الوطني  ال�سياق  اإن 

املوؤ�س�سية والتنموية للولية الت�رضيعية املقبلة، والتي يتعني رفعها من قبل كل القوى 

احلية لالأمة و�سائر الفاعلني ال�سيا�سيني، كل من موقعه، وخا�سة الربملان واحلكومة.

اأما التحديات املوؤ�س�سية، فتتعلق باإ�ستكمال تفعيل الد�ستور باإقرار القوانني التنظيمية 

املكملة له، باإعتبارها املحك احلقيقي ملا يفتحه من اآفاق دميقراطية واعدة. وهو 

ما يجعل الولية الربملانية القادمة، ولية تاأ�سي�سية باإمتياز.

كما ت�سمل هذه التحديات التاأهيل الذاتي لالأحزاب، التي ل دميقراطية حقة 

بدونها، وذلك من اأجل اإنبثاق م�سهد �سيا�سي معقلن وفعال. ومبوازاة ذلك، فاإن تفعيل 

د�شرتة امل�شاركة املواطنة مير عرب تعزيز اإنخراط الفاعلني اجلدد من مواطنني 

وهيئات املجتمع املدين، ونقابات وقوى منتجة، وو�سائل الإعالم ك�رضيك بناء يف 

بلورة وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العمومية، وامل�ساريع التنموية، والإقرتاحات الت�رضيعية.

هو  بالدنا،  وحتديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبري  املوؤ�س�سي  الرهان  ويظل 

اإ�سالح وجتديد هياكل الدولة. 

ويف هذا ال�سدد، يعد اإر�ساء اجلهوية املتقدمة من الأورا�س الإ�سرتاتيجية ملغرب 

احلا�رض وامل�ستقبل لي�س لإرتباطها باإقامة جمل�س امل�ست�سارين، ولكن بالأ�سا�س ملا تتيحه 

مع الالمتركز الإداري من حكامة ترابية جيدة وقرب من املواطن، ومن اإمكانات 

ومت�سامنة  متوازنة  واإجتماعية  واإقت�سادية  ب�رضية  تنمية  لتحقيق  واعدة  واآفاق 

وم�ستدامة.
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لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  باإقامة  م�ستقلة  عدالة  توطيد  يندرج  ال�سياق  نف�س  ويف 

الق�سائية، واملحكمة الد�ستورية، وموا�سلة الإ�سالح العميق وال�سامل للق�ساء، تر�سيخا 

ل�سمو الد�ستور، و�سيادة القانون وم�ساواة اجلميع اأمامه، و�سمانا لالأمن الق�سائي.

كما اأن دمقرطة الدولة واملجتمع، وحت�سني مناخ الأعمال، يتطلب اإنتهاج احلكامة 

ربط  راأ�سها  وعلى  الد�ستور.  عليها  ين�س  التي  والآليات  املبادئ  بتفعيل  اجليدة 

حتمل امل�سوؤولية بامل�ساءلة واملحا�سبة، وتخليق احلياة العامة، بالت�سدي لكل اأ�سكال 

الف�ساد والر�سوة، والريع الإقت�سادي وال�سيا�سي والإحتكار، وكذا العمل على �سمان 

تكافوؤ الفر�س، وحرية املبادرة اخلا�سة، واملناف�سة احلرة.

للفئات  بالن�سبة  املوؤ�س�سات  لنجاعة  احلقيقي  املحك  فاإن  التنموية،  التحديات  واأما 

ال�سعبية، هو مدى قدرتها على اإحداث نقلة نوعية يف الرفع من موؤ�رضات التنمية 

الب�رضية. 

ول �سيما من خالل اإ�سالحات واإجنازات، مقدامة وملمو�سة، ت�سع يف �سلبها حتفيز 

ال�سحية،  التغطية  وتعميم  الالئق،  وال�سكن  ال�سغل،  لفر�س  املدر  املنتج  الإ�ستثمار 

النافع بالإ�سالح العميق ملنظومة الرتبية  التعليم  البيئة، وتوفري  واحلفاظ على 

والتكوين، والإنخراط يف اإقت�شاد املعرفة والإبتكار مفتاح تقدم املغرب.

ولن يتاأتى ما نتوخاه من نهو�س بالعدالة الإجتماعية واملجالية، اإل بتعزيز ال�سيا�سات 

الو�سطى،  الطبقة  قاعدة  وتو�سيع  والتهمي�س،  والإق�ساء  الفقر  ملحاربة  الإجتماعية 

والنهو�س بامل�ساواة بني الرجل واملراأة، ف�سال عن اإيالء عناية خا�سة للعامل القروي، 

وللمناطق اجلبلية والنائية واملعزولة، وبلورة ميثاق اإجتماعي متقدم.

املالية،  الإمكانات  واإكراهات  امللحة،  الإجتماعية  احلاجيات  تزايد  واأمام 

فاإن م�ساعفة اجلهود لالإرتقاء بالإقت�ساد الوطني اإىل عتبة اأعلى من التحديث 

والإنفتاح والتناف�سية، والنمو القوي وامل�ستدام، يظل من اأهم الرهانات التنموية التي 

يقت�سي  ما  وهو  املتقدمة.  الدول  م�ساف  اإىل  باملغرب  لالإرتقاء  ك�سبها  يتعني 

اإعتماد حكامة تنموية متنا�سقة، كفيلة بالتفعيل الأمثل للمخططات القطاعية، 

وموا�سلة الأورا�س الهيكلية، وذلك يف اإطار احلفاظ على التوازنات الكربى، 
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اأي�سا  لي�س املاكرو-اإقت�سادية واملالية فقط، التي اأ�سبحت مبداأ د�ستوريا، واإمنا 

على التوازنات الإجتماعية، باإعتبارها جوهر تقدم املجتمع واإ�ستقراره ومتا�سكه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،الربملانيني،

تقدمي  لي�س هدفه  الكربى،  والتنموية  ال�سيا�سية  التحديات  لبع�س  اإ�ستح�سارنا  اإن 

اإجابات جاهزة لرفعها.

بل اإن اإيجاد احللول الناجعة لها رهني يف هذه املرحلة الإنتخابية بتحمل الأحزاب 

الوطنية اجلادة مل�سوؤوليتها ال�سيا�سية يف تقدمي م�ساريع جمتمعية وا�سحة ومتمايزة 

الإنتظارات  �سلبها  ت�سع يف  وواقعية،  وناجعة  م�سبوطة  برامج  وبلورتها يف 

للنخب  احلر  الإختيار  للمواطن  ليتاح  وال�ساعدة  احلا�رضة  لالأجيال  احلقيقية 

املوؤهلة للنهو�س بها.

وعلى �سوء نتائج الإنتخابات النيابية القادمة، فاإن رفع هذه التحديات يف العهد 

من �سالحيات  لهما  مبا  بالأ�سا�س  والربملان  م�سوؤولية احلكومة  اجلديد،  الد�ستوري 

ت�رضيعية وتنفيذية كاملة.

ومن هنا، فاإن احلكومة املنبثقة عن اأغلبية جمل�س النواب املقبل م�سوؤولة عن و�سع 

واآليات  متويله،  وو�شائل  واأهدافه  اأ�شبقياته  يف  وم�شبوط  طموح  برنامج  وتنفيذ 

تفعيله وتقوميه.

ومن جهتها، فاإن املعار�سة الربملانية مطالبة بالقيام بدورها البناء يف املراقبة 

وامل�ساءلة.

اليوم  اأن ك�سب هذه التحديات وغريها من الرهانات الكربى ملغرب  كما 

والغد، يتطلب ت�سافر جهود كل املوؤ�س�سات والقوى احلية لالأمة. فبالدنا �ستظل 

يف حاجة اإىل طاقات جميع اأبنائها، داخل الوطن وخارجه، للم�ساهمة البناءة 

والت�سامن. ويف  والتقدم  والكرامة،  والدميقراطية  الوحدة  توطيد مغرب  يف 

ذلك فليتناف�س املتناف�سون.

»ربنا اآتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من اأمرنا ر�سدا«. �سدق اهلل العظيم.
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• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة تعيني وتن�سيب الأع�ساء اجلدد يف املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق 

الإن�شان ووايل ديوان املظامل: )الرباط، 10 دجنرب 2002(.

�سنة 2003

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة اإفتتاح ال�سنة الق�سائية: )اأكادير، 29 يناير 2003(.
البي�ساء: الدار  التي �رضبت مدينة  الإرهابية  الإعتداءات  اإثر  ال�ساد�س  امللك حممد  خطاب �ساحب اجلاللة   •?

)الدار البي�ساء، 29 ماي 2003(.

• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة اإىل امل�ساركات يف القمة العاملية ال 13 للن�ساء 
مبراك�س: )مراك�س، 28 يونيو 2003(.

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )30 يوليوز 2003(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الذكرىال 50 لثورة امللك وال�شعب: )الرباط، 20 غ�ست 

.)2003
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة اإفتتاح الدورة الأوىل من ال�سنة الثانية من الولية الت�رضيعية 

ال�شابعة: )الرباط، 10 اأكتوبر 2003(.

• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س اإىل وزير العدل باإيجاد مقرات لئقة لق�ساء الأ�رضة والعناية 
بتكوين اأطر موؤهلة ملمار�شة ال�شلطة املوكولة اإليها يف هذا ال�شاأن : )الرباط، 12 اأكتوبر 2003(.
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�سنة 2004
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة تن�سيب هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة: )اأكادير، 07 يناير 

.)2004
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة اإ�ستقبال جاللته لرئي�سي جمل�سي الربملان وت�سليمهما جلاللته 

قانون مدونة الأ�رشة بعد امل�شادقة عليه بالإجماع: )الرباط، 03 فرباير 2004(.

• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة اإىل اأ�رضة الق�ساء مبنا�سبة اإفتتاح الدورة اجلديدة 
للمجل�س الأعلى للق�شاء: )الرباط، 12 ابريل 2004(.

ال�ساد�س املوجه اإىل امل�ساركني يف املوؤمتر اخلام�س والثالثني لغرفة التجارة  • خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد 
الدولية: )مراك�س، 06 يونيو 2004(.

• خطاب �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س مبنا�شبة عيد العر�س املجيد: )الرباط، 30 يوليوز 2004(.
• خطاب �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س مبنا�شبة اإفتتاح ال�شنة الأوىل من الدورة الت�رشيعية الثالثة: )الرباط، 

08 اأكتوبر 2004(.

�سنة 2005

• احلديث ال�شحفي الذي اأدىل به �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ل�شحيفة »اإيل بايي�س« الإ�شبانية: )الرباط، 16 
يناير 2005(.

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )طنجة، 30 يوليوز 2005(.
?• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة اإىل املوؤمتر 49 لالإحتاد الدويل للمحامني: )فا�س،

31 غ�ست 2005(.
?• احلديث ال�سحفي الذي خ�س به �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س �سحيفة »نيهو ن كيزايي �سيمبون« اليابانية:

 )طوكيو، 25 نونرب 2005(.

?• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة للم�ساركني يف اأ�سغال ملتقى »تكامالت الإ�ستثمار«:
)ال�سخريات، فاحت دجنرب2005(.

�سنة 2006

• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة اإىل امل�ساركني يف الدورة الرابعة مللتقى تكامالت 
الإ�ستثمار: )ال�سخريات، 07 دجنرب 2006(.

�سنة 2007

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد : )طنجة، 30 يوليوز 2007(. 
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الذكرىال 54 لثورة امللك وال�سعب: )تطوان، 20 غ�ست 

.)2007
الأوىل: الت�رضيعية  ال�سنة  من  الأوىل  الدورة  اإفتتاح  مبنا�سبة  ال�ساد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �ساحب  خطاب   •?

)الرباط، 12 اأكتوبر 2007(. 

• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجهة اإىل امل�ساركني يف الندوة الدولية حول »م�ستقبل 
 21 )الرباط،  لتاأ�شي�شه:  اخلم�شينية  الذكرى  مبنا�شبة  الأعلى  املجل�س  من طرف  املنظمة   »21 القرن  العدالة يف 

نونرب2007(.
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�سنة 2008

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )30 يوليوز 2008(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الذكرىال 55 لثورة امللك وال�سعب: )تطوان، 20 غ�ست 

.)2008
• الر�سالة ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الإحتفال بالذكرى ال 60 لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان: 

)الرباط، 10دجنرب2008(.

�سنة 2009

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )طنجة، 30 يوليوز 2009(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الذكرى ال 56 لثورة امللك وال�سعب: )تطوان، 20 غ�ست 

.)2009
• خطاب �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س مبنا�شبة اإفتتاح الدورة اخلريفية للربملان : )الرباط، 09 اأكتوبر 2009(.

الثاين  العاملي  املوؤمتر  اأ�سغال  امل�ساركني يف  اإىل  ال�ساد�س املوجهة  ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد  الر�سالة   •
لل�سيا�سة: )مراك�س، 31 اأكتوبر 2009(.

�سنة 2010

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )تطوان، 30 يوليوز 2010(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة اإفتتاح الدورة الأوىل من ال�سنة الت�رضيعية الرابعة من الولية 

الت�رشيعية الثامنة: )الرباط، 08 اأكتوبر2010(.

�سنة 2011

• خطاب �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س مبنا�شبة حفل تن�شيب اللجنة الإ�شت�شارية ملراجعة الد�شتور: )الرباط، 
09 مار�س 2011(.

• خطاب �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س مبنا�شبة الإعالن عن م�رشوع الد�شتور: )الرباط، 17 يونيو 2011(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة عيد العر�س املجيد: )30 يوليوز 2011(.

• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة الذكرىال 58 لثورة امللك وال�سعب: )20 غ�ست 2011(.
• خطاب �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س مبنا�سبة اإفتتاح الدورة الأوىل من ال�سنة الت�رضيعية اخلام�سة من الولية 

الت�رشيعية الثامنة: )الرباط، 14 اأكتوبر 2011(.
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فهر�سة ا�ستداللية

ال�سفحة  املو�سوع    

-268-266-267-214-211-168-167-166-165-164-108-109-37-16-14
-374-367-366-362-357-352-351-349-342-317-310-307-277-269

474-465-464-458-452-444-412-411-385-375
ا�ستقالل الق�ساء

465-413  التفتي�س الدوري واخلا�س

367-365-364-253-252-214-171-165-103-13 الجتهاد الق�سائي

424-420-415-393 الإ�سالح اجلوهري والعميق للق�ساء

410-405-375-358 الإ�سالح ال�سامل والعميق للق�ساء

-410-342-320-307-269-211-176-167-166-163-142-140-136-113-11
438

اإ�سالح الق�ساء

176 اإعادة العتبار للعدالة

164 اإعادة العتبار للق�ساء

349-302-267 الإعالم والق�ساء

414-413-367-366-365-364-362-269-267-213-163-83-79 اأ�رضة العدل/اأ�رضة الق�ساء

257-256 اأق�سام ق�ساء الأ�رضة

374-366-351-342-211-60 الأمن القانوين والق�سائي

213-176 تاأهيل العدالة

211 تاأهيل العدل

313 تاأهيل العمل الق�سائي

363-314 تاأهيل الفاعلني يف احلقل الق�سائي

214-171-164-163 تاأهيل الق�ساء

413-412-342 تاأهيل الهياكل الق�سائية والإدارية

211 تاأهيل جهاز العدل

413-412-342-176-142 تاأهيل املوارد الب�رضية

414-322-250-212-77-43 تب�سيط امل�ساطر الق�سائية

212 -160-37 حتديث الإدارة الق�سائية

358-212-211-176-160 حتديث العدل/حتديث العدالة

375-374-367-342-277-212-166-15-14 حتديث الق�ساء
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413-412-342-331-315-314-313 حتديث املنظومة القانونية

164 حت�سني ظروف العمل باملحاكم

414-412-374-342-211-165 تخليق الق�ساء

414-256-254-251-142-133-114 ت�رضيع وثرية الق�سايا

414-81 ت�سهيل الولوج اإىل املحاكم

-322-313-312-307-272-270-212-211-176-169-164-161-114-113-10
375-366-342

ت�سجيع ال�ستثمار

365-166 التعاون الق�سائي الدويل

304-83-82 التقنيات احلديثة للمعرفة والت�سال

311-254-214-213-212-166-164-15-14 تكوين الق�ساة

413-311-257-166 تكوين املوارد الب�رضية

 413 التنظيم الق�سائي

 414-256-254-164-142  تنفيذ الأحكام

342-266-176-15
 تعزيز الو�سائل الب�رضية املر�سودة لقطاع

العدل

342-266-176
 توفري الو�سائل املادية املر�سودة لقطاع

العدل

316-301 اجلن�سية املغربية

 414 جودة الأحكام

266-253-251-212-87 احلماية القانونية للطفل

166-145-82
 احلماية القانونية للمتقا�سني/احلماية

الق�سائية

413 اخلريطة الق�سائية

316-207-205-176-146-145 ديوان املظامل

385-351-311-307-302 �سلطة الق�ساء

474-465-459-444-411-352-313-77 ال�سلطة الق�سائية

413-315 ال�سيا�سة اجلنائية

254-212 �سندوق التكافل العائلي

486-465-458-452-393-366-363-359-352-310-108 ف�سل ال�سلط

212 قا�سي الأ�رضة
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214 قا�سي تنفيذ العقوبة

253 قانون الأحوال ال�سخ�سية املغربية العربية

413-213 القانون الأ�سا�سي لكتاب ال�سبط

315 قانون اجلزاءات

413 القانون اجلنائي

214-164 قانون ال�سجون

413-315-214-113 قانون امل�سطرة اجلنائية

164 الق�ساء الفردي

413 ق�ساء القرب

256-254 ق�ساء اأ�رضي عادل

 164 الق�ساء اجلنائي

410-357-234 ق�ساء عادل

445 الق�ساء يف خدمة املواطن

 213 ق�ساء متخ�س�س يف اجلرائم املالية

 420-413 لمتركز الإدارة الق�سائية

املجال�س اجلهوية للح�سابات 466-99-98-15

466-366-365-364-363-362 املجل�س الأعلى

467 املجل�س الأعلى لالأمن

466-99-98 املجل�س الأعلى للح�سابات

474-465-459 املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية

465-414-412-269-268-267-165-163-15-13 املجل�س الأعلى للق�ساء

465-452 املجل�س الد�ستوري

15 جمل�س الدولة

164-145-15
 املحاكم الإدارية وحماكم ال�ستئناف

الإدارية

164-15-11 املحاكم التجارية

171 حماكم خا�سة بالأ�رضة

99 املحاكم املالية

14 املحاكم املتخ�س�سة
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461-413-315-212-81 املحاكمة العادلة

474-465-464-459 املحكمة الد�ستورية

212 حمكمة العدل اخلا�سة

463-268-113-52 املحكمة العليا

465 حمكمة النق�س

256-249-243-176-171-170-103-102-101 مدونة الأحوال ال�سخ�سية

388-320-301-277-266-265-256-254-253-252-249-243-234-212  مدونة الأ�رضة

486-484-352-349-193-140 مراقبة النتخابات

466-352-349-316-289-251-114-109-99-98-77 املراقبة الق�سائية

332-178-169-156-155-153-142 املراكز اجلهوية لال�ستثمار

412-330-207-133 املراأة القا�سية

14 املعهد الوطني للق�ساء

250-133 املغاربة املقيمون باخلارج

413-341-313-312-213-164-83-82-81-80-79 املهن القانونية والق�سائية

413-214 املوؤ�س�سات ال�سجنية

413-269-213
 املوؤ�س�سة املحمدية لالأعمال الجتماعية

لق�ساة وموظفي العدل

414-412-375-307-266-141 النجاعة الق�سائية

413 النظام الأ�سا�سي للق�ساة

445 نزاهة الأحكام

367-366-352-312-307-167-142-81 نزاهة العدالة

444-412-375-367-367-342-307-268-267-213-211-142-113-102-60 نزاهة الق�ساء

412-366-352-342-269-165-16-14 نزاهة الق�ساة

364 ن�رض الأحكام

269-167-166 الودادية احل�سنية للق�ساة

213 ودادية موظفي العدل

413-314-272-251-212-119-160 الو�سائل البديلة حلل املنازعات

213 الو�سعية املادية لالأعوان الق�سائيني

413-213  الو�سعية املادية للق�ساة

413 الو�سعية املادية ملوظفي العدل




