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 الحمد هلل، والصالة والسالم عىل موالنا رسول هللا واله وصحبه، 
ي العزيز،   شعب 

ى، لبناء مغرب موحد، ديمقراطي ومتضامن منفتح ومتقدم.  اتيجية الكي 
ي خطاب العرش األخير التوجهات االسير

 
 لقد حددنا ف

وإننا لنعتي  تخليدنا اليوم لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب خير مناسبة الستلهام ما يرمزان إليه من إقدام وتضحية، لبلوغ 
 يحققه إال المغاربة بسواعدهم وعقولهم، وصدق إيمانهم. هذا الهدف األسىم الذي لن 

ي، فإننا حريصون عىل إعطاء ملحمة ثورة الملك والشعب، مضمونا متجددا تنصهر فيه الوطنية األصيلة  ولرفع هذا التحدي المصير
 بالمواطنة العرصية. 

ة متواصلة، لرف ع التحديات، عىل تعاقب األجيال واألزمان. سالحنا فهذه الملحمة التاريخية ليست مجرد حدث عابر، وإنما هي مسير
ي تحقيق ذلك، التحىلي بقيم الوطنية، المرتكزة دوما عىل التضحية، من أجل سيادة المغرب وعزته، واعتبار التشبث 

 
األساسي ف

ابية، ومواج هة أدن  مس بها، جوهر بمقدساته وثوابته، وصيانة حقوق مواطنيه، وأمنه واستقراره، والدفاع عن وحدته الوطنية والير
، عليه الصالة والسالم، من اإليمان.   حب األوطان، الذي جعله جدنا المصطف 

ي مقاومة االستعمار القديم، تقوم بالنسبة ألجيالنا المعارصة، عىل 
 
ي تمثلت باألساس، بالنسبة لجيل التحرير، ف

بيد أن الوطنية البر
ضالت الصعبة لألمية والفقر، وبطالة الشباب، واتساع التفاوتات االجتماعية التعبئة الشاملة وتحرير الطاقات، لمكافحة المع

ية واإلنتاج االقتصادي والنهوض باالجتهاد الفكري  ،والرفع من مستوى التنمية البشر والمجالية، وكسب رهانات التحديث الديمقراطي
ي مجرد ال

 
ل ف ي أن تخير 

ي نريدها ال ينبغ 
. إن المواطنة البر ي

توفر الشكىلي عىل بطاقة تعريف أو جواز سفر، وإنما يجب أن واإلبداع الفب 
ي فتحناها وطنية كانت أو جهوي

ي مختلف أوراش التنمية، البر
 
از باالنتماء إليه، والمشاركة الفاعلة ف ة عىل الوطن، واالعير  ي الغير

 
ة تجسد ف

 .  أو محلية وتوسيع إشعاعه العالىمي
ابت الهوية المغربية الموحدة،الغنية بتعدد روافدها، وتقاسم القيم والتطلعات فأن تكون مغربيا معناه الجمع بير  التشبع بثو 

ي مجتمع المعرفة واالتصال. ولذلك جعلنا من 
 
ي مع مستجدات حضارة العرص، واالنخراط ف  التفاعل اإليجان 

كة لألمة، وبير 
المشير

ي 
ي هي عماد االقتصاد الجديد، رأسمالنا الحقيفر

ية، البر ، الكتساب المعرفة العلمية الدقيقة، تأهيل مواردنا البشر ي اتيج  ، وهدفنا االسير
 والتكنولوجيا المتطورة، اللتير  هما السبيل القويم للخروج من التخلف، ومواكبة التقدم. 

ي ال سبيل لمواجهتها إال بالمعرف
ة وبدون ذلك، فإن أجيالنا الصاعدة، ستواجه أمية جديدة، هي أشد خطرا من األمية التقليدية، البر

 النافعة، والعمل الجاد والتنظيم المضبوط. 
ي فحسب، وإنما يجب أن  ي أن يقترص عىل بعديه العلىمي والتكنولوج 

بية وتكوين أجيالنا، ال ينبغ  بيد أن هذا التأهيل، الذي نعتمده لير
بية والثقافة الفكرية والدينية المنفتحة، تحصينا للشخصية المغربية من االستالب، والتنك ي جعلت المغاربة يشمل الير

ر للقيم، البر
ي كل منعطفات التاري    خ. 

 
 يتغلبون عىل الشدائد، منترصين ف

 فهويتنا تقوم عىل ثوابت راسخة، ال قوام لشخصيتنا المغربية بدونها، من عقيدة إسالمية سمحة، وملكية دستورية. 
از المرجعيات العقائدية، وتصاعد األصوليات الهوجاء، فإن ي عرص يسوده اهير 

 
نا حريصون عىل تحصير  ووقاية مجتمعنا، من مخاطر وف

مت واالنحالل، المحدقة بعالمنا اليوم.   التعصب والير 
لذا يتعير  عىل كل المؤسسات والهيئات والجمعيات، المؤطرة للمواطن والمجتمع، العمل عىل ترسيخ منظومة القيم األخالقية 

ي تشكل جوهر حضارتنا المغربية العريقة، 
 قبل أن تكون مرجعية كونية. الرفيعة، البر

ام باحير  ي تحمل األمانة بدل التملص من المسؤولية. وااللير 
 
، لنا ذلك إال بتنشئة شبابنا عىل المواطنة اإليجابية، المتمثلة ف ام ولن يتأنر

ابط الحقوق بالواجبات، وعدم الخلط بير  الحرية والتسيب. والتحىلي باإلقدام والتضامن، بدل الت
واكل واالنتهازية القانون، وبير

واألنانية، وتشجيع المواهب المبدعة والمنتجة، عوض إشاعة اإلحباط واإلعاقة والتيئيس. فضال عن التشبع بالوسطية والتسامح 
 والعدل، وحسن الجوار والسالم، ونبذ التطرف والكراهية والتفرقة واإلرهاب والعدوان. 

ي حارص  ومستقبل وإننا لنعرب عن إشادتنا بما يرمز إليه بروز مظه
 
ر جديد للمواطنة، الذي يتحىل به شبابنا، الذين تحفزهم الثقة ف

ض طريقهم  المغرب، عىل خوض ميادين العمل واإلبداع، واالستثمار المنتج، واإلقدام عىل المبادرات الخالقة، جاعلير  مما قد يعير
ي شجاعة من مصاعب الحياة، مصدر قوة للمزيد من العطاء. فهذه العزائم الشابة ت

 
ي نعول عليها، ف

جسد المواطنة اإليجابية، البر



وات، والتعبئة الشاملة لتحقيق التنمية القوية، الموفرة لفرص الشغل والعيش  ي مجال االبتكار واالجتهاد، وخلق الير
 
ونكران ذات، ف

ي الجماعي  الكريم. 
ي التجاوب والتضامن، والشعور الوطب 

 
ي الشاء كما ننوه بالوطنية الصادقة، المتجلية ف

 
، باالنتماء إىل مغرب موحد، ف

ين بمغربيتهم ورايتهم الوطنية الخفاقة.  اء، من لدن جميع المغاربة حيثما كانوا، داخل الوطن وخارجه، معير   والرص 
سيخ الوحدة الوطنية، لغة وثقافة، وتحديثهما، مع النهوض بكاف ي المتجدد، بير

ة وإننا لحريصون عىل أن يتعزز هذا الشعور الوطب 
ي عرصنا، 

 
ي هي جش للتواصل والتفاعل واالنخراط ف

ورة إتقان اللغات العالمية، البر الروافد اللغوية األخرى وثقافاتها، دون أن نغفل رص 
 واالنفتاح عىل مختلف الثقافات والحضارات. 

ي 
 
ي يجب أن يتشبع بها مغاربة اليوم، ليظلوا أوفياء لرواد الوطنية الحقة، ف

ي طليعتهم جدنا وتلكم هي القيم البر
 
أسىم معانيها، وف

ي الصالحات ذكراهما. فلنا فيهما خير قدوة، لحمل مشعل 
 
، خلد هللا ف ي

 
ووالدنا المنعمان، جاللة الملكير  محمد الخامس والحسن الثان

 الثورة الدائمة للملك والشعب. 
ي طليعة العاملير  عىل تحقيق مضمونها الجديد 

 
ي العزيز، خديمك األول، ف . وبذلك نمزج بير  الوطنية الصادقة وستجد، شعب 

والمواطنة اإليجابية، لبناء مغرب قائم عىل تالزم دمقرطة الدولة والمجتمع. مغرب يوفر المواطنة الكريمة ألبنائه، بقدر ما يكنون 
 له من وطنية مخلصة، إذ ال مواطنة بدون وطنية وال وطنية بدون مواطنة. 

 اته. والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبرك
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