رسالة صاحب الجاللة الملك محمد السادس
الوطن للشباب والمستقبل
الثامنة للمجلس
ي

إىل الدورة

الرباط 11 ،شوال  1420ـه الموافق  18يناير  2000م
الحمد هلل ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول هللا وآله وصحبه،
الوطن للشباب والمستقبل،
حضات السيدات والسادة أعضاء مجلسنا
ي
السالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته.
الن خصصت هذه السنة
وبعد ،فيسعدنا أن نتوجه إليكم بالخطاب يف مستهل الدورة الثامنة للمجلس
الوطن للشباب والمستقبل ي
ي
للتفكي يف موضوع « :العولمة والتنمية القروية وتشغيل الشباب» ،وال يخف عليكم ما تكتسبه هذه المسألة من أهمية بالغة
ر
لحي واسع من مجالنا الوطن ر
ولشيحة من مجتمعنا تتمتع ببالغ عطفنا ورعايتنا.
والمستقبل
الحاض
تخص
ألنها
ا
ر
نظ
إلينا
بالنسبة
ر
ي
وإنها لمناسبة نستحض فيها بروح خاشعة وإيمان قوي ذكرى أب األمة المغربية ،المشمول بعفو هللا ومحبته ورضاه ،صاحب
الثان الذي يرجع إليه الفضل يف تأسيس دعائم الديمقراطية ببالدنا وسن الشورى المؤسساتية كنهج
الجاللة الملك الحسن
ي
لتوسيع نطاق ممارستها.
حضات السيدات والسادة،
كبي متعدد األبعاد دائب الحركة
حينما أنشأ والدنا المغفور له هذا المجلس وجعله بجانب جاللته أراد له أن يكون بمثابة ورش ر
الن عىل أساس نتائجها يقدم لجاللته االقياحات واآلراء ويساعده
والنشاط ينجز األبحاث والدراسات ويقوم بالتحريات الميدانية ي
الن ابتغاها خدمة لمستقبل األمة المغربية ولمستقبل الشباب .كما أراده جاللته مجاال
عىل تحديد وتنفيذ السياسة السامية ي
.
اختيوا بكيفية تضمن تمثيلية كافة مكونات أمتنا وب هذا شكل
خية أبناء وطننا ر
للحوار والتشاور ربي أعضائه وهم نخبة من ر
المؤسسان وتطوير الممارسة الديمقراطية يف
الوطن للشباب والمستقبل لبنة أساسية وضورية الستكمال بناء نسيجنا
مجلسنا
ي
ي
بالدنا.
حضات السيدات والسادة،
لقد تتبعنا بعناية وانتظام مسار أعمالكم وتفاءلنا إليجابية النهج الذي اتبعتموه والطريق الذي سلكتموه .فإذا كان مشكل إدماج
ر
الن
حامىل الشهادات هو
الشباب
الداع المباش إىل إنشاء هذا المجلس ،فإنكم شعان ما اتجهتم اعتمادا عىل األبحاث والدراسات ي
ي
ي
والتفكي يف كل ما له عالقة بحاض ومستقبل شبابنا نحو تعميق الرؤية الشمولية لوضع معضلة تشغيل الشباب يف
أنجزتموها
ر
ر
المجتمع الذي نطمح إىل إرساء أسسه.
إطارها الصحيح أال وهو المشوع
ي
المغرن الذي نعمل عىل تحقيقه يف األلفية الثالثة هو المجتمع المزدهر اقتصاديا المتماسك اجتماعيا المتسامح
إن المجتمع
ي
المنفتح عىل العالم حضاريا والقادر عىل التكيف مع المستجدات ومواجهة التحديات .وإذا كانت إرادتنا قد انعقدت عىل هذا
فيتعي عىل كل المؤسسات المعنية تحقيق هذه اإلرادة.
التوجه
ر
وال شك أن األمر يتعلق ر
التغيي الالزم.
بمشوع طموح يندرج يف المدى البعيد ويتطلب الجرأة القمينة بإنجاز
ر

وف هذا
االجتماع الهدف
التغيي الذي ننشده يجب أن يجعل من الرفاه
إن
ر
الرئيس لالختيارات االسياتيجية لمغرب المستقبل .ي
ي
ي
ر
المغرن عىل الصعيد
األفق يحتل التشغيل ،وتشغيل الشباب خاصة ،مكان الصدارة باعتباره شطا لضمان اكتمال شخصية اإلنسان
ي
المغرن،
ولك يتأن هذا البد من العمل عىل تقوية تقاليد التضامن والتآزر داخل المجتمع
والمهن
ائىل
ي
واالجتماع  .ي
ي
ي
الفردي والع ي
.
رهي بقدرة
المستقبلية
الرؤية
هذه
تحقيق
أن
غي
االجتماع
التالحم
ورة
وض
االقتصادية
الفعالية
بي
يوفق
المجتمع الذي
ر
ي ر
ر
المغرن عىل التحكم يف نتائج االنفتاح عىل الخارج واالستفادة منه .ذلكم أن أي مجتمع مثل مجتمعنا يطمح إىل االندماج
المجتمع
ي
الن يعرفها العالم يف مجاالت الثقافة والعلوم
اإليجان يف محيطه
الرف الكامنة يف التحوالت ي
الخارج مدعو الستثمار عوامل ي
ي
ي
.
الن تضمن التوفيق المستمر ربي
القيم
وه
واالنفتاح
التسامح
قيم
بتبن
رهي
كهذا
اختيار
وإنجاح
والتواصل
والتكنولوجيا
ر
ي
ي
ي
.
يضف عىل هذه الرؤية طابع المصداقية
ما
ولعل
اإلبداعية
طاقاته
بتطوير
هويته
األصالة والمعاضة ليتسن للمغرب الحفاظ عىل
ي
اط ربي أعضاء
ه نتائج لتشخيص
كونها لم تنبثق عن
ميدان ر
ر
رصي ولحوار وتشاور ديمقر ي
ي
تفكي مجرد ومنفصل عن الواقع بل ي
يفض إىل اإلجماع.
المجلس قوامه اليهان واإلقناع ،فاالقتناع الذي
ي
اط وما يتيحه من إمكانات مهما تباعدت المصالح واختلفت
إنكم بطريقة عملكم هذه قد أقمتم الدليل عىل فضيلة الحوار الديمقر ي
يتعي القيام به خدمة لقضية الشباب
المشارب والقناعات الفكرية .وليس بغريب وال بعزيز عىل أبناء أمتنا أن يجمعوا حول ما ر
الذين هم فلذات أكبادنا والمؤتمنون عىل مستقبل بالدنا.
حضات السيدات والسادة،
ر
ر
الن
الن كانت بحق عشية الشباب .فاألوراش المتوالية ي
إننا نقدر كل التقدير اجتهادات مجلسنا خالل السنوات العش األوىل ي
واالجتماع بإمكاناته
للتفكي والبحث والحوار ،مكنتنا وهلل الحمد من التوفر عىل رؤية دقيقة واضحة لواقعنا االقتصادي
فتحت
ر
ي
اإليجان لشبابنا يف الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وإكراهاته وبانعكاساته المتعددة عىل قضيتنا المركزية ،قضية اإلدماج
ي
للبالد .إننا مقتنعون بأن معالجة بطالة الشباب يف ظل الظرفية الوطنية والدولية الحالية والمستقبلية ليست ذات أبعاد اقتصادية
بعي االعتبار يف اختياراتنا وإنجازاتنا ضورة االستجابة إىل
فقط ،بل أنها ذات أبعاد اجتماعية وثقافية كذلك،
تقتض منا أن نأخذ ر
ي
حاجيات االقتصاد والمجتمع وإىل تحوالتها.
حضات السيدات والسادة،
الن أقامها مجلسنا منذ تأسيسه مع المجالس االقتصادية واالجتماعية
إننا ر
نعي اهتماما خاصا لعالقات الصداقة والتعاون ي
المتوسط وإفريقيا وأمريكا الالتينية .وهذه العالقات بقدر ما تمكن من التعريف بتجربتنا
والمنظمات المشابهة يف أوروبا والحوض
ي
واالجتماعيي،
االقتصاديي
الفتية يف ميدان التنمية االقتصادية ومعالجة بطالة الشباب عىل أساس الحوار والمشاركة ربي الفرقاء
ر
ر
فإنها تتيح ألطر مجلسنا وأعضائه االطالع عىل تجارب األمم األخرى واالستئناس بالمالئم منها لخصوصيات بلدنا واقتصادنا وتراثنا
والثقاف.
االجتماع
ي
ي
وتوخيا منا لتحقيق هذا التواصل مع تلك التجارب واالنفتاح عىل المالئم منها ،عملنا عىل استضافة القمة الثالثة للمجالس
المتوسط يحط بتنظيم مثل هذا
االقتصادية واالجتماعية األورو  -متوسطية وسعدنا بكوننا كنا أول بلد من جنوب الحوض
ي
اللقاء وهو لقاء يحمل بالنسبة إلينا تأكيد ثوابتنا الجغرافية والتاريخية والحضارية كصلة وصل ربي الحضارات والشعوب وكطرف
متوسط المرتقب.
فاعل يف بناء المجال األورو -
ي
الن تمخضت عنها وبغض
ولقد ترأسنا يف نفس التوجه بمدينة الدار البيضاء الجلسة االفتتاحية لهذه القمة واطلعنا عىل النتائج ي
الن أصبحت تحتل
الن عالجتها ،فإننا نعتي أن من ربي أهم عطاءاتها إنعاش آليات التشاور
المؤسسان ي
ي
النظر عن المواضيع الهامة ي
اط وجعل هذا التشاور موضوعا لعالقات التعاون ربي دول حوض البحر األبيض المتوسط
يف عضنا مكانة مركزية يف كل بناء ديمقر ي
المصي المشيك لهذه الدول.
هدفه المعالجة الجماعية لالنعكاسات المرتقبة للعولمة عىل
ر
حضات السيدات والسادة،

الن نوليها لموضوع الدورة الحالية للمجلس وهو موضوع «العولمة والتنمية القروية وتشغيل
ال يخف عليكم مدى العناية ي
الشباب» .ذلكم أن التنمية القروية تشكل أولوية وطنية أملتها تجربتنا التنموية الطويلة يف المناطق القروية .لقد مكنت هذه
وتحسي مستوى دخل فالحينا
الفالج
التجربة بلدنا من تحقيق منجزات هامة يف ميادين تعبئة الموارد المائية وتحديث النشاط
ر
ي
وتغطية جزء ال يستهان به من حاجياتنا الغذائية وتطوير صادراتنا من المنتوجات الفالحية عالوة عىل مد مدننا بالمياه الضورية.
الكاف وال بالشكل الذي يتيح االستفادة من ثمرات النمو لكافة مواطنينا يف المناطق القروية.
غي أن هذا التطور لم يتم بالقدر
ر
ي
التجهيات األساسية والخدمات االجتماعية ومن اتساع دائرة الفقر وانتشار األمية.
يعان نقصا يف ميادين
ر
فعالمنا القروي مازال ي
التأثيات الحالية والمتوقعة للعولمة ويصبح مصدر تهديد الستقرار مجتمعنا وتماسكه وتقدمه إذا
وهذا النقص قد يتفاقم بفعل
ر
التأثيات.
تلك
لمعالجة
الالزمة
االحتياطات
نهء أنفسنا ونتخذ
ر
نحن لم ي
يتعي علينا أن نستغلها لنجعل منها
واعي بأن للعولمة إىل جانب إكراهاتها جوانب إيجابية ر
غي أنه يجب أن نكون يف نفس الوقت ر
ر
مصدر تقدم القتصادنا ومجتمعنا مع مراعاة ضورة الحفاظ عىل جوهر ثوابتنا التاريخية واالجتماعية والثقافية.
الخماس الذي قررنا أن يجعل من
الن أعطيناها لحكومتنا عند إعداد المخطط
ي
لقد كانت هذه االعتبارات حاضة يف التوجيهات ي
التنمية القروية إحدى أولويات سياستنا التنموية تنمية نريدها شاملة وقادرة عىل إدماج الساكنة القروية يف المسار التنموي العام
للبالد.
الفالج يستجيب للحاجيات الغذائية الميايدة للسكان ويتالءم
الكثي من المجهودات لجعل القطاع
ولسوف يتطلب منا هذا بذل
ر
ي
ر
يتعي
مع متطلبات االنفتاح
الن ر
وتوفي شوط تنوي ع مصادر الدخل لدى الساكنة القروية بواسطة إنعاش األنشطة ر
ر
غي الفالحية ي
أن تصبح من ربي ركائز اسياتيجيتنا للتنمية القروية.
نوىل اهتمامنا للجوانب االقتصادية لتنمية مناطقنا القروية فإننا نضع تكوين اإلنسان القروي يف صدارة انشغاالتنا،
إال أننا بقدر ما ي
الوطن بالمعارف
فاستدراك العجز الذي يعانيه عالمنا القروي يف شن الميادين مرهون بمد مواطنينا يف هذا الجزء من الياب
ي
التغيي الذي تقتضيه التنمية القروية.
الن تجعلهم وخاصة الشباب والمرأة منهم قادرين عىل إنجاز
ر
والمهارات ي
تدبينا ،الطابع الحيوي الذي تكتسيه المحافظة
ويجب أال يغيب عن
بعي االعتبار يف برامجنا وتدخالتنا وطرق ر
تفكينا أن نأخذ ر
ر
فتوج العقلنة واليشيد يف استغالل موارده كفيل وحده بضمان استمرار التنمية المنشودة وصون مصالح
الطبيع،
عىل تراثنا
ي
ي
األجيال المقبلة.
تقتض تقوية دور الدولة والجماعات المحلية لفائدة العالم القروي ،فإن عىل مؤسساتنا المالية تحمل
وإذا كانت التنمية القروية
ي
ر
الوطن الهام.
قسطها من المسؤولية وعىل المنظمات المهنية والمؤسسات االجتماعية االنخراط بالفعالية الالزمة يف هذا المشوع
ي
حضات السيدات والسادة،
إن التنمية القروية بالمنظور الذي وضعنا معالمه برنامج طموح بعيد المدى يتطلب تحقيقه النفس الطويل وتضافر جهود وطاقات
الجميع والتحىل بالصي والثبات أمام المصاعب أو ر
والتغيي الجوهري يف العقليات والممارسات.
العيات
ر
ي
وال شك أن هذا النمط من التنمية يجعل من الوظيفة االستشارية ليست فقط أداة ليسيخ الممارسة الديمقراطية ولكن لتعبئة
الن تطرحها التنمية ببالدنا عامة وتنمية العالم القروي عىل وجه الخصوص .ولهذا ،فإن من
المجتمع بأكمله حول القضايا ي
المصلحة الوطنية تعميق االستشارة وتنويعها وتطوير مناهجها بشكل يعطيها أقض ما يمكن من الفعالية ويجعل منها ممارسة
اجتماعية طبيعية.
ر
سء قدير.
وفقكم هللا إىل تحقيق المزيد من الخدمات لشبابنا وفتح أبواب األمل والعمل أمامه إنه عىل كل ي
فسيى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق هللا العظيم.
«وقل اعملوا ر

والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته.

