
رسالة صاحب الجاللة الملك محمد السادس إىل الندوة 

ي بالريف
 
اث الثقاف  الدولية حول التر

 م 2011يوليوز  15ـه الموافق  1432شعبان  13الحسيمة، 

 

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

ات السيدات والسادة،   حض 

ي افتتاح هذه الندوة الدولية، حول 
 
ي بالريف: أية تحافة ؟»يطيب لنا أن نتوجه إليكم ف

 
اث الثقاف ي أضفينا عیل انعقادها « التر

التر

، الذي تزخر به منطقة الريف،  ي
اث  ي والتر

ي والتاريخ 
 
بمدينة الحسيمة رعايتنا السامية؛ لما نوليه من أهمية بالغة لحماية الرصيد الثقاف

تير  لدينا، واللتير  يحظ  أهلها األشاوس بسامي عنايتنا، وسابغ عطفنا. ومدينة الحس  يمة األثتر

اث والتحافة، وممثلير  عن 
ي مجاالت التاري    خ واآلثار والتر

 
حيب بالمشاركات والمشاركير  فيها، من باحثير  مرموقير  ف ونود، بداية التر

ي المؤسسات الوطنية والهيئات العلمية، وكذا فعاليات المجتمع ال
 
، المعنية بتبادل الرأي، بخصوص المواضيع المدرجة ف ي

مدث 

 جدول أعمال هذا الملتقر العلمي الهام. 

اكة مع المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، ومجلس جهة  ي لحقوق اإلنسان، بشر
وإن تنظيم هذه الندوة من طرف المجلس الوطت 

ي لعلوم تاونات، وبدعم من مجلس الجالية المغربية ب -الحسيمة  -تازة 
الخارج، والمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، والمعهد الوطت 

ي عليها بعدا حقوقيا هاما يؤسس للدور الرائد، الذي يقوم به المجلس، الذي تم 
اث، وكذا فعاليات خارجية مؤهلة، يضق  اآلثار والتر

، و  ي
ي إطار االختيار الديمقراطي الوطت 

 
ي اعتمدناها لحماية حقوق االرتقاء به إىل مؤسسة دستورية، وذلك ف

المرجعية الكونية، التر

 اإلنسان، والنهوض بها ببالدنا. 

كائه، لمواصلة  ي لحقوق اإلنسان، بتعاون مع شر
ئ يبذلها المجلس الوطت  ي ما فتر

ي هذا الصدد، نود التنويه بالجهود الدؤوبة، التر
 
وف

، ومجال التاري    خ  تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة، بمساراتها المتعددة، وبخاصة ر الجماعي ي شقها المتعلق بجتر الض 
 
ف

ي 
 
ي المتمتر  ذلكم النموذج المشهود له بالريادة، جهويا وعالميا، ف ي تعزيز النموذج المغرثر

 
ي تكتسي أهمية بالغة ف

وحفظ الذاكرة والتر

 مجال العدالة االنتقالية، الهادف لتحقيق اإلنصاف والمصالحة. 

ورة إيالء ما يلزم من االهتمام، لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة، باعتبارها لبنة أساسية عیل درب استكمال بناء  وهنا نؤكد عیل ض 

، الذي نعمل جميعا عیل توطيد أركانه، وصيانة مكتسباته، بموازاة مع تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم،  المجتمع الديمقراطي

هم، ومواصل ، تحصينا لحاض  ي
ي ورش اإلصالح الديمقراطي والتنموي الشامل، وتجاوز شوائب الماض 

 
ة النخراطهم بعزم وثبات ف

ي منهجيته 
 
، باستفتاء حر ونزيه، للدستور الجديد للمملكة، المتقدم والديمقراطي ف ي الذي أطلقنا مساره بإقرار الشعب المغرثر

 وإعداده وجوهره والذي صنعه المغاربة من أجل جميع المغاربة. 

ي عیل ندوتك
ي ننتظر منها النهوض بمهمة صيانة ومما يضق 

م طابعا خاصا، أنها تلتئم بعد إحداث مؤسسة أرشيف المغرب، التر

، وحفظه وتنظيمه؛ باعتباره ملكا ثقافيا لجميع المغاربة؛ داعير  كل الفاعلير  المعنيير  لتكثيف جهودهم،  ي
اث واألرشيف الوطت  التر

ي لتمكير  هذه المؤسسة الجديدة، من القيام بالدور الم
ي يعكس العمق التاريخ 

نوط بها، عیل الوجه األكمل؛ بما يجعل أرشيفنا الوطت 

 والحضاري للمغرب. 



ات السيدات والسادة،   حض 

ي تكوين رؤية علمية 
 
، من داخل الوطن وخارجه، ستساهم ف اء مرموقير  إننا لواثقون أن ندوتكم هاته، بما تضمه من باحثير  وختر

بتاري    خ منطقة الريف وتراثه العريق؛ باعتباره أحد المكونات األصيلة للهوية المغربية موضوعية، ودعم المعرفة الرصينة، 

 الموحدة، الغنية بتعدد روافدها. 

قية واإلفريقية؛ مما  -فقد ظلت هذه المنطقة تشكل مجاال للتواصل والتفاعل مع الفضاءات المغاربية واألورو متوسطية والمشر

ة  ، تجمع بير  المقومات الثقافية المحلية، وتلك الوافدة عليها من الجهات األخرى. جعلها تكتسب شخصية هوياتية متمتر 

ات التاريخية لمنطقة الريف، منذ  ، والمتعلقة بمختلف الفتر ي هذا الملتقر
 
ي سيتم تقديمها ف

كما أن األبحاث والدراسات العلمية، التر

ي 
 
اث الثقاف ة المعاضة؛ وكذا مظاهر التر  المادي، من معالم أثرية، ومبان ومواقع ذات أبعاد تاريخية العصور القديمة إىل الفتر

ها. فكلها   والغناء والعادات والتقاليد وغتر
اث غتر المادي، كالموسيقر

وروحية، وإبداعات المهارات المحلية باإلضافة إىل تجليات التر

 مقومات ستشكل األساس المتير  إلقامة متحف خاص بهذه المنطقة. 

ي المتمتر  لنساء ورجال الريف األباة. كما نتوخ  أن يشكل فضاء وإننا لنتطلع ألن ي
ي مستوى العطاء التاريخ 

 
كون هذا المتحف ف

اث المادي وغتر المادي لمنطقة الريف، وتحسيس 
ي تجميع المعطيات العلمية المتعلقة بالتر

 
يساهم، من خالل برامجه وأنشطته، ف

، ي
 
اث الثقاف اثية، ووكاالت التنمية والهيئات المنتخبة، ومنظمات المجتمع  مختلف الفاعلير  المعنيير  بقطاع التر والمؤسسات التر

ي النهوض بالتنمية. 
 
، بأهمية الموارد الثقافية المحلية، ودورها ف ي

 المدث 

ي تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة، خاصة لدى الفئات الشابة واألجيال الصاعدة، 
 
وع أن يساهم ف كما ننتظر من هذا المشر

از. وجعل ، بكل فخر واعتر  ي
ي الغت 

 
 هم يتملكون تاريخهم العريق، وتراثهم الثقاف

ي بلورة نموذج يقتدى به بالنسبة لجهات ومناطق أخرى من المملكة، خاصة وأن الجهوية 
 
وإننا لنأمل أن يساهم هذا المتحف ف

ي كرسها الدستور الجديد، تق
، التر ي

ابية المتقدمة، بجوهرها الديمقراطي والتنموي والتضامت  وم عیل ترسيخ الديمقراطية التر

ي إطار 
 
ي لمختلف مناطق بالدنا، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية، ف

ي والتاريخ 
 
والتشاركية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقاف

المغرب الموحد للجهات، بما ينطوي عليه من إصالح وتحديث لهياكل الدولة، وحكامة جيدة، قائمة عیل توزي    ع أمثل 

ي تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها، وإبراز عبقريتها ل
ي نطاق ديمقراطية القرب، التر

 
الختصاصات بير  المركز والجهات، ف

ي بوتقة الهوية المغربية الموحدة؛ وذلك وفق منهجية علمية رصينة. 
 
ة، المنصهرة ف  وشخصيتها المتمتر 

ي هذا اإلطار، ندعو مؤسسات البحث العلمي الوطنية والباحثير  
 
ي علوم وف

 
، وخاصة منهم المؤرخير  وعلماء اآلثار، والمتخصصير  ف

ي تاري    خ وتراث مختلف جهات المملكة، بشكل يمكن من توسيع المعرفة 
 
اث، أن يكرسوا المزيد من الجهد واالهتمام، للبحث ف التر

ي لكل جهة؛ مهيبير  بهم للعمل عیل نشر نتائج أبحاثهم العل
اث  ي والتر

مية، وتعميمها عیل أوسع نطاق، وجعلها العلمية بالرصيد التاريخ 

 . ي متناول الباحثير  والمهتمير  وعموم المواطنير 
 
 ف

اثية، الجهوية  ابية والهيئات المنتخبة، عیل إيالء الموارد الثقافية والتر ي نفس السياق، أن نحث مختلف الجماعات التر
 
وال يفوتنا ف

 للمغاربة قاطبة، وجزءا ال يتجزأ من رصيدهم الحضاري العريق.  والمحلية، ما تستحقه من عناية واهتمام، باعتبارها ملكا 

ي 
ي بذلتها المؤسسات والفعاليات المنظمة، وخاصة رئيس المجلس الوطت 

ة، التر وختاما، فإننا إذ نعرب عن إشادتنا بالجهود الختر

ي هذه الندوة
 
، بمختلف تخصصاتهم ومشارب  هم، ف حيب بكم،  لحقوق اإلنسان وأمينه العام، وكذا المشاركير  الهامة، نجدد التر

ي تحظ  تنميتها، وتبويئها المكانة الجديرة بتاري    خ 
متمنير  لكم طيب المقام بمدينة الحسيمة الجميلة، جوهرة المتوسط التر

، وبأهلها األعزاء، بموصول رعايتنا.   منطقتها، وبموقعها المتمتر 

 مل النجاح. وهللا تعاىل نسأل أن يوفقكم، ويسدد خطاكم، ويكلل أعمالكم بكا

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته. 
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