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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل موالنا رسول هللا وآله وصحبه، 
 أصحاب المعالي والسعادة، 
ات السيدات والسادة،   حضر

ة، لتأسيس مدينة فاس باعتبارها محطة  ي قاطبة، تخليد الذكرى المئوية الثانية عشر از جاللتنا، والشعب المغرب  ر إنه لمن دواعي اعت 
، لتجسيد الدولة  ي

ي المسار التاريخر
ر
ي الوسطي  -حاسمة ف

وبالنظام األمة المغربية، المستقلة عن أي تبعية، دولة موحدة باإلسالم السنر
ر المكونات األمازيغية والعربية اإلسالمية. إنها  ي تمازج بي 

ر
ر العرش والشعب، وذلك ف عية، المتبادلة بي  الملكي القائم عىل البيعة الشر

ي ظلت هذه المدينة بوتقة النصهارها مع سائر الروافد المغربية المتعددة من أندلسية وصحراوية
إفريقية وي  هودية. -المكونات الن 

 كلت نموذجا لتعايش الحضارات والثقافات. كما ش
ي الغرب اإلسالمي 

ر
ي كونها عراقة حضارتنا، ولكن باعتبارها أيضا منارة لإلشعاع العلمي والروحي ف

ر
، إن الرمزية التاريخية لفاس، ال تنحض ف

ى العواصم العالمية بعمرانها الهائل ونشاطها التجاري واالقتصادي ومهارات صناعها ونخ ة مضاهية كت  ر بها الثقافية والعلمية المتمت 
ي قامت عىل المالكية مذهبا واألشعرية عقيدة، ومنهاج 

ي سائر العلوم والفنون، ومن بينها العلوم الدينية، الن 
ر
باالجتهاد واإلبداع ف

، اجتهادا فقهيا متجددا.   اإلمام الجنيد تصوفا، والعمل الفاسي
كا مشهودا به من قبل المؤسسات وهو ما يجعل هذه المدينة الفيحاء ليس فقط إرثا  ي وحده وإنما تراثا إنسانيا مشت  للشعب المغرب 

ي مقدمتهم كبار المفكرين واألعالم، من شن  بقاع العالم. فقد وفد عليها الرحالة المكتشفون، والطالب والعلماء 
ر
الدولية وكل زوارها وف

ر جامعتها،  فوا من معي  ر »الذين اغت  ي تعد من أقدم « القرويي 
ي مذكراتهم الن 

ر
الجامعات، فضال عن السفراء والتجار، فسجلوا ف

، وجماليات  ورحالتهم ما يدل عىل إعجابهم بعبق تاريخها وسحر طبيعتها. كما شهدوا بحفاظ أهلها عىل تقاليد التآلف االجتماعي
مجة لتخليد هذه الذكرى.  زه مختلف األنشطة المت   حضارتها، وذلك ما ستت 

ات السيدات والسادة  ، حضر
ي فاس بمستقبلها الواعد، ضمن 

ي مجرد احتفاالت عابرة، وذلك ألننا حريصون عىل وصل ماضر
ر
ال هذا التخليد ف ر لقد ارتأينا عدم اخت 

ة لدى جاللتنا. ولن يتأب  ذلك إال بتضافر كل الجهود لتحقيق  ة األثت  اتيجية متعددة األبعاد، غايتها إعادة العتبار لهذه الحاضر است 
ي صيانة مآثر مدينتنا العتيقة وتجسيد عزمنا األكيد، عىل أن تكون فاس المستقبل، قطبا نموذجيا للجهوية المتقدمة، إرادتنا السام

ر
ية ف

ي نريدها عمادا للدولة المغربية العضية. 
 الن 

ي والمبادرة الذاتية ولحركية اإلنتاج والمبادالت 
ر
ي وف

ووجهة سياحية غنية كما أننا مصممون عىل ترسيخ هويتها كمنبع لإلبداع الفنر
ي تعزيز بنياتها التحتية الحديثة بمختلف أنواعها. وتمكينها من التكنولوجيات الجديدة 

بمؤهالتها وجاذبيتها الروحية، وهو ما يقتضر
ية المؤهلة. كما يتطلب إن ر شبابها ليظل رأسمالها الدائم، هو الموارد البشر جاز للمعرفة واالتصال، وكذا ترسيخ الفكر التنويري بي 

ي جعلت من 
ي حفاظ عىل قيمها التضامنية بروح الوطنية، الن 

ر
المشاري    ع التنموية المندمجة، الموفرة للعيش الكريم لكل ساكنتها ف
ي الدفاع عن ثوابت المغرب ومقدساته وسيادته ووحدته. 

ر
 فاس رائدة، ف

ي ذلكم خت  وفاء لروح فاس، وللذكرى العطرة لسلفنا الصالح المول إدريس الثا
ر
ي ال وف

ة الن  يحه، مؤسس هذه الحاضر ، نور هللا ضر ي
بر

يزيدها الزمان إال حيوية مستلهمة بقيادتنا السامية، من ماضيها المجيد، مقومات مستقبلها الواعد، وذلك بفضل طاقات أبنائها 
 األوفياء رجاال ونساء، وتعاطف محبيها من أشقائنا وأصدقائنا األعزاء وضيوفنا الكرام. 

ر من تقدير واعتبار لفاس ؛ فإننا نشيد بكل من ساهم من قريب و إذ نرحب بهم  ر بما يجسده حضور هم المتمت  أجمل ترحيب، منوهي 
ي تخليد هذه الذكرى المجيدة. 

ر
 أو بعيد، ف

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعال وبركاته. 
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