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

ي العزيز،   شعب 

ي هذه القبة 
ن
ن سنة خلت، وف التاريخية للعرش، انطلقت ثورة جدنا المنعم، الملك محمد الخامس، قدس هللا روحه، منذ خمسي 

ارة  ي سبيل استقالل المغرب، لتندلع إثرها رسر
ن
يفة، ف وت االستعمار، وإيثاره التضحية بالعرش والمنفن مع أرسته الشر بتحديه جب 

عي ورمز سيادته. 
 ثورة الشعب، فداء لملكه الشر

، حققت  ن ي سنتي 
هذه الثورة المظفرة نهاية عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية واالستقالل، ودخلت سجل وبعد مضن

جاع السيادة، وإرساء الملكية الدستورية الديمقراطية والقضاء عىل  ي عابر، وإنما كمذهب متكامل السبر
الخلود، ليس كحدث تاريخن

 التخلف والجهل واالنغالق. 

ن محمد الخامس والحسن وعىل هدي هذه الثورة المجيدة، أرس ، جاللة الملكي  ن كة لألمة ولجدنا ووالدنا المنعمي 
ت اإلرادة المشبر

ي قدس هللا روحيهما، قواعد دولة حديثة، نقوم اليوم بتوطيد دعائمها االقتصادية واالجتماعية. 
 الثانن

ي صنعها جيل 
ية الحقة للدفاع عن الوحدة ، مدرسة للوطنية المغرب1953غشت  20كما شكلت هذه الملحمة التاريخية، البر

ي وجه كل المؤامرات، والرافعة 
ن
ن الشعب والعرش، الذي كان السد المنيع ف ن بي  ي إطار االلتحام المكي 

ن
ابية والمذهبية، ف الوطنية والبر

 القوية لكل التحديات. 

ي ومغربية بعمله اليومي الدؤوب، كل من  وعىل مدى نصف قرن من الزمن، تواصلت هذه الثورة الدائمة بما ساهم به كل مغرن 

ي بناء دولة موحدة عرصية. 
ن
ي أرسته، ومدرسته، ومهنته، وجمعيته ف

ن
 موقعه ف

ي يعطي فيها كل جيل أفضل ما يمكن إنجازه 
وإذا كان تقدم األمم ال يقاس باألحداث العابرة، وإنما باألطوار التاريخية المتالحقة، البر

الشباب، الذي نحتفل بعيده، متشبعا بروح ثورة الملك والشعب؟ باعتبارها تضحية للجيل الالحق، فهل قام كل منا بما يلزم لجعل 

 من أجل الوطن ال تضحية به. 

؟  ي
؟ بدل أن يتشىك بكل أنانية: كم أخذت من وطبن ي

: ماذا أعطيت لوطبن ن ي كل وقت وحي 
ن
ه، ف  وهل يحاسب كل واحد ضمب 

ي أسماء شو 
ن
ال أبطال المقاومة ف ن ي اخبر

ن
 20ارع بوسط المدينة، فإن عىل المغاربة جميعا أن يظلوا أوفياء لروح وحبر ال يقع شبابنا ف

ي التشبث بقيم الوطنية وتربية أبنائهم عىل حب الوطن الذي جعله ديننا الحنيف من مقومات اإليمان. 
ن
 غشت، ف

ام فع ن ي من مجرد حب للوطن، إىل البر
جمة الوطنية إىل مواطنة ونقل الوعي الوطبن ي بناء مغرب ولن نبلغ ذلك، إال ببر

ن
ىلي بالمساهمة ف

ن المغاربة باالنتماء إليه.   يعبر



ابية يظل أمانة تلزمنا بالتعبئة  لقد حققت ثورة الملك والشعب استقالل المغرب وبناء دولته العرصية، بيد أن صيانة وحدتنا البر

اع المفتعل من ق ن ي للبن
 
ي الشاملة، واليقظة المستمرة والتحرك الفعال، من أجل الطي النهان

ن
بل خصوم مغربية الصحراء، المتمادين ف

، الذي تمتد أطماعه من الهيمنة الكاملة عىل  ي
معاكستهم لها، بحقد وعداء، إىل حد كشف قناعهم عن كونهم الخصم الحقيفر

، إىل طرح التقسيم، الذي يؤدي ال محالة إىل بلقنة المنطقة برمتها، بدل ن العمل  أقاليمنا الجنوبية، من خالل بيادق االنفصاليي 

ي قوي عىل أسس سليمة.   الصادق عىل بناء اتحاد مغارن 

، الذي لم يفتأ يعاكس كل الحلول التوافقية التفاوضية المنصفة، ويروج بدال عنها لحلول ملغومة،  ي
 
ي مواجهة هذا الموقف العدان

ن
وف

ن بمساندة أشقائه  ن لعدالة قضيته، فإن المغرب المتواجد عىل صحرائه، القوي بإجماعه المقدس حولها، المعبر وأصدقائه المدركي 

اء، رحمهما هللا، أننا  ة الخرصن ي مبدع المسب 
ن
يؤكد بلسان خديمك األول، حفيد محمد الخامس بطل التحرير، ووارث رس الحسن الثان

ابية، مهما كلفت ن العرش والشعب، للدفاع عن وحدتنا البر من  جميعا مجندون بما يرمز إليه هذا اليوم الخالد من التحام بي 

 تضحيات، ومهما كانت المناورات والمؤامرات. 

ن أفراد وفئات، أو أحزاب وجمعيات، وأن الخالفات بشأن تدبب  الشأن  ي العزيز، أجدد التأكيد بأن المعركة الحقيقية ليست بي  ولشعب 

ية الحاسمة، هي الدفاع بكل استماتة لصد كل تهديد أو خ طر أو تآمر يستهدف النيل من العام ال يجب أن تنسينا بأن معركتنا المصب 

ابية.   وحدتنا البر

ن للتدبب  الحضاري لقضايانا الوطنية،  ي هي نهجنا المتمب 
ي العزيز، أن الديمقراطية البر ابية، أؤكد باسمك، شعب 

ولخصوم وحدتنا البر

ي لهذا هي عىل خالف ما يعتقده هؤالء الخصوم، من دعائم تقوية الجبهة الداخلية وقوام وحدة صفنا والخيار ا
ألنسب، للطي النهان 

ابية وسيادتنا  ي إطار الحفاظ عىل وحدتنا البر
ن
المشكل المفتعل الذي يظل المغرب منفتحا عىل كل حوار بناء ورصي    ح لحله ف

ي لن نقبل أبدا، وأقول أبدا، أي مساومة عليها. 
 الوطنية، البر

، إىل  ي
ن
ي الوف ي ثورة جديدة للملك والشعب، انطالقا وبنفس اإليمان والعزيمة، فإن خديمك األول، يدعوك، شعب 

ن
االنخراط الفعال ف

ي خطاب العرش، غايتها المثىل تشييد دولة ديمقراطية فعالة محصنة من كل 
ن
ي حددناها ف

من المرجعيات واألهداف الطموحة البر

وات والتشغيل، ومجتمع متض ، وبناء اقتصاد متحرر منتج للبر ي أو اإلقصاء السياسي
امن، ونهضة فكرية منفتحة أشكال التكفب  الديبن

مة بالهوية المغربية.  ن  عىل روح العرص وملبر

ي وخب  منطلق لمواصلتها تجسيد إرادتنا  ي عيدها الذهب 
ن
وقد ارتأينا أن يكون أفضل تعبب  عن الوفاء لروح ثورة الملك والشعب، ف

ي ال قوام للديمقراطية وحقوق اإلنسان بدون 
 رفع كل أشكال الحيف عنها وتكريمها المستحق. الراسخة إلنصاف المرأة المغربية، البر

ولذلك أصدرنا تعليماتنا السامية إىل اللجنة االستشارية المكلفة بمراجعة مدونة األحوال الشخصية، كي تنهي أعمالها خالل شهر 

 شتنب  المقبل، وترفع إىل جاللتنا حصيلة أشغالها. 

ن والممثل األسىم لألم ا للمؤمني  وع وسنتوىل، بصفتنا أمب  ي شأن مشر
ن
، بما استقر عليه نظرنا السديد ف ي ي األن  ة، إطالعك، شعب 

ي مناسبة قريبة إن شاء هللا. 
ن
 المراجعة الشاملة للمدونة الجديدة لألرسة وذلك ف

ت فيه اليقينيات والمرتكزات، تنتظرنا معركة صعبة ضد الذات لتحصينها من االنسياق إىل ركوب  ن ، اهبر ي منعطف حضاري عالىمي
ن
وف

بة السهلة عن األسئلة الصعبة والمزايدة الديماغوجية. فمعركتنا الحقيقية هي التعبئة إلنجاز مشاري    ع اإلصالح الشاقة بروح األجو 

 االجتهاد والتطور. 

ة وتعميق روح المبادرة  ن ولن يتأنر لنا ذلك، إال بالتمسك بالثوابت الراسخة لألمة باعتبارها مصدر قوة الهوية المغربية المتمب 

، لكل من يركب الفتنة والتضليل واالنغالق لمصادرة مستقبل األمة وتقدمها. واإلنت  اج والتصدي بحزم ووعي

، صفحة تصحيح صورة المغرب بالخارج، فإن علينا بنفس العزم تصحيح صورة  وإذا كنا قد طوينا، بفضل تطورنا الديمقراطي

ن بمكاس ي تجعله يعبر
سيخ ثقافة المواطنة البر ي عن بلده ببر به عامال عىل تصحيح مكامن االختالل أو السلبيات بمشاري    ع المغرن 

 إصالحية ملموسة بدل زرع ثقافة التشكيك والعدمية. 



ي هذا السياق، وعالوة عىل برامج التنشئة عىل حقوق وواجبات اإلنسان، فقد أصدرنا توجيهاتنا السامية إىل حكومة جاللتنا 
ن
وف

بية الوطنية واألخالقية، كما تشبع بها جيلنا والسيما وخاصة وزراء التعليم، كي يكون عماد هذه  ن أطفالنا وشبابنا البر امج تلقي  الب 

ة القوية عىل سمعته.   منها التعلق بمقدسات الوطن والغب 

ن  ، ذروة التضحية وااللتحام بي 
ي المنفن

ن
يفة ف ي قضاها جدنا المنعم واألرسة الملكية الشر

ون شهرا البر ومثلما كانت السبعة والعشر

ي تفصلنا عن إحياء الذكرى الخمسينية ا
لعرش والشعب، من أجل سيادة المغرب ووحدته وتحرره، فلنجعل من نفس المدة البر

ابية ومكاسبنا الديمقراطية واستدراك ما تأخر من مشاريعنا  ن وحدتنا البر ة حافلة بالعمل الجاد وتعبئة الشباب لتحصي 
لالستقالل فبر

.  اإلنمائية وترسيخ مكانة المغرب ي محيطه الجهوي والدوىلي
ن
 ف

ي قطعتها بالدنا عىل درب التنمية 
كما أن علينا أن نجعل من هذه الذكرى الذهبية لالستقالل، وقفة تاريخية لتقييم األشواط البر

ن العب  من اختيارات هذه المرحلة التاريخية، والمنعطفات ية، خالل نصف قرن بنجاحاتها وصعوباتها وطموحاتها، مستخلصي   البشر

زين بكل تجرد  ن من ذلك ترسيخ توجهاتنا المستقبلية عىل المدى البعيد بكل ثقة ووضوح، مب  تها، مستهدفي  ن ي مب 
ى البر الكب 

ي بذلت لوضع المغرب عىل سكة بناء الدولة الحديثة. 
 وإنصاف الجهود الجبارة، البر

فة الجهود لمواصلة بناء المغرب القوي، وما وذلكم خب  وفاء للذكرى الخالدة لصانعي استقالل الوطن، وأكب  محفز عىل مضاع

م بالمواطنة الديمقراطية.  ن  ذلكم بعزيز عىل عزائم شبابنا المتشبع بالوطنية التاريخية الملبر

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته. 
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