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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل موالنا رسول هللا وآله وصحبه،

ات السيدات والسادة،  حضر

يف المحدث والمنظم لقد أبينا  ي هذا اليوم المبارك عىل الظهير الشر
ر
يف ف إال أن نقوم بعون هللا وحسن توفيقه بوضع طابعنا الشر

ي خطاب العرش الذي وجهناه 
ر
للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية. هذا المعهد الذي سبق لنا اإلعالن عن قرار إحداثه وتحديد مهامه ف

. لألمة بمناسبة الذكرى الثانية  ر  العتالئنا عرش أسالفنا الميامير

ي هذا الحفل الميمون ممثىلي مختلف مكونات األمة من سياسية ونقابية ودينية وثقافية واقتصادية 
ر
ك معنا ف وقد حرصنا عىل أن نشر

 وجمعوية ألن األمر الذي نحن بصدده ينطوي عىل دالالت متعددة تسمو بمغزاها عىل موضوع القرار ذاته. 

ي ال
ر
ي تشكلت من روافد إننا نريد ف

مقام األول التعبير عن إقرارنا جميعا بكل مقومات تاريخنا الجماعي وهويتنا الثقافية الوطنية الت 
ي دينها اإلسالمي الحنيف 

ر
ي ارتباط وثيق بوحدة أمتنا الملتحمة بثوابتها المقدسة المتمثلة ف

ر
متعددة صهرت تاريخنا ونسجت هويتنا ف

ي الذود عن حوزة الوط
ر
ي الوالء للعرش وااللتفاف حول الجالس عليه والتعلق بالملكية الدستورية السمح وف

ر
ن ووحدته وف

 الديموقراطية االجتماعية. 

ي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء وعىل  ي أعماق تاري    خ الشعب المغرب 
ر
ي تمتد جذورها ف

كما أننا نريد التأكيد عىل أن األمازيغية الت 
 مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها.  أنه ال يمكن اتخاذ األمازيغية

ر بمقدساتهم ووحدة وطنهم ومقاوماتهم  ا بالتحام سكانه مهما كانت أصولهم ولهجاتهم متشبثير ر فقد ظل المغرب عي  العصور متمير
ي أو محاولة للتفرقة.   لكل غزو أجنت 

ي زاخر شاهد 
ر
ي كل معالم التاري    خ والحضارة المغربية، فإننا وألن األمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية وتراث ثقاف

ر
عىل حضورها ف

ي القائم عىل تأكيد االعتبار للشخصية الوطنية 
وعنا المجتمعي الديموقراطي الحداب  ي إنجاز مشر

ر
نولي النهوض بها عناية خاصة ف

 ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. 

ألي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية كما أن عليها انطالقا من تلك الجذور  إن النهوض باألمازيغية مسؤولية وطنية ألنه ال يمكن
ط بقاء وازدهار أي حضارة.   أن تتفتح وترفض االنغالق من أجل تحقيق التطور الذي هو شر

ي الحفاظ عىل األمازيغي
ر
ي هذا السياق، فإن قيام المعهد الملكي للثقافة األمازيغية بالمهام المنوطة به ف

ر
ة والنهوض بها وتعزيز مكانتها وف

از لكل  ر ي يعد مبعث اعي 
اث وطتر ي من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كي 

ي واإلعالمي الوطتر
ر
بوي واالجتماعي والثقاف ي المجال الي 

ر
ف

 المغاربة. 

ات السيدات والسادة،  حضر

ي مستهل زياراتنا 
ر
يف بمدينة خنيفرة ف ا بختم هذا الظهير الشر ر تجديد  لقد حرصنا أن نستفتح خير لعدة مناطق من المملكة مستهدفير

ي المتواصل لكل أرجاء وطننا المغرب النابض
ر من تفقدنا الميدابر ي أماكن إقامتهم وعملهم حيثما كانوا، متوخير

ر
، الصلة برعايانا األوفياء ف

 يوجد حيثما يوجد ويعيش المواطنون المغاربة. 



قراء تاريخنا، إنه باألحرى تجسيد لقوة إيماننا بالمستقبل. مستقبل مغرب إن العمل الذي نقدم عليه اليوم ال يرمي فقط إل است
ي ال يزيدها 

التضامن والتالحم، مغرب اإلرادة والجد، مغرب الفضيلة والطمأنينة والرصانة، مغرب الجميع القوي بوحدته الوطنية الت 
ي سياسة الجهوية إال رسوخا، مغرب يجعل من كل جهة من جهاته 

ر
ي قدما ف

مجاال خصبا يتيح لكل طاقاتها التفتح والنمو المضر
ي إطار ممارسة ديموقراطية مواطنة. 

ر
 واالزدهار ف

ي 
ر
ي والتضامن والتالحم ويوفقنا جميعا لتحقيق المزيد من المكاسب الوطنية ف

ر نعمة التآخر وهللا نسأل أن يديم عىل هذا البلد األمير
 ظل ثوابتنا المقدسة. 

 وبركاته.  والسالم عليكم ورحمة هللا تعال
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