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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالمعلى أشرف املرسلين
السيد............
ألسيد..........
السيدات والسادة
أيها الحضىر الكريم
ًطُب لي في البساًت أن أجىجه لكم بـكطي العمُم على زعىجكم الكطٍمت
لفعالُاث هصه الىسوة الىطىُت التي جىظمها مىظمت الكـاف الحطكي والصي ادترجم
لها كـعاض الـباب وزوضه في الخىمُت
ئشا كاهذ للتربُت بمإػؼاتها املذخلفت الىظامُت وغير الىظامُت زوضا أػاػُا في
جىمُت املجخمع وجطىٍطه ،فان الخجطبت الكبيرة التي ضاكمتها الحطكت الكـفُت ببالزها
ازث ئلى الخعطف على السوض الصي ًمكً أن جلىم به الحطكت الكـفُت  -باعخباضها
ئحسي مإػؼاث التربُت غير الىظامُت  -كحطكت جطبىٍت ؿبابُت جطىعُت ادخُاضٍت في
جىمُت املجخمع وجطىٍطه  ،جىمُت ؿاملت ،حُث جخضمً بطامجها وأوـطتها كثير مً
ألاوـطت التربىٍت التي حؼهم في جطبُت الـباب وئعسازه لخىمُت املجخمع وجطىٍطه .
وتهسف ئلي املؼاهمت في جىمُت الـباب لخحلُم أكص ى همى للسضاتهم البسهُت والعللُت
والاجخماعُت والطوحُت كأفطاز وكمىاطىين مؽؤولين
حضرات السيدات والسادة
كما ًأحي جىظُم وـاطكم هصا في غمطة جذلُس الحطكت الىطىُت الكـفُت للُىم
الىطني للكـفُت،اػخحضاضا لخطاب املغفىض له الحؼً الثاوي بمىاػبت اوعلاز
اؿغال املجلؽ ألاعلى للماء بخاضٍر  26ماي .1988حُث كال املغفىض له الحؼً
الثاوي طُب هللا جطاه "هحً ال ش ًً أزضكىا حلُلت كُمت التربُت الكـفُت وعطفىا
مصالحها وما في طُاتها مً وعم ،هأػف عمُم ألاػف لكىن أبىائىا وحفسجىا ال
ٌعطفىنها وضبما لً ٌعطفىها".
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حُث ٌعخبر هصا الخطاب محطت جاضٍذُت جإصل ملكاهت وزوض الحطكت الكـفُت
املغطبُت في املؼاهمت الفعلُت في دسمت وجىمُت املجخمع على جمُع الاصعسة ػىاء
الاجخماعُت والثلافُت والخىمىٍت ،وَعخبر مجال البِئت احس اهم ضكائع اليـاط الكـفي
في بعسه املجخمعي ،باعخباض ان الحطكت الكـفُت جماضغ اغلبُت بطامجها في املجاالث
املفخىحت  ،بل وحعخبر البِئت مطحعها الاػاغ.
كما أن حصىل بالزها على ؿطف املإجمط العالمي لألمم املخحسة حىل املىاخ
دالل الفترة مً  07الى غاًت  18هىهبر  2016بمسًىت مطاكف ما هى ئال ججؼُس لثلت
الؼلطاث البُئُت العاملُت في بالزها ،بفضل الخُاضاث الاػتراجُجُت الىطىُت املعلىت
واملعخمسة ،والجاضٍت الخىفُص في مجاالث البِئت والخىمُت املؼخسامت ،وهى ما ٌؼخسعي
حضىضا كىٍا وفاعال في جمُع املجاالث ،حُث ٌعخبر هصا الحسر اكبر جظاهطة اممُت
عاملُت مطجبطت بالخغيراث املىادُت والبِئت والخىمُت املؼخسامت.
كما ال جفىجني الفطصت زون الحسًث عً الحسر الـبابي الهام الصي عطفتها
بالزها مإدطا واملخمثل في ادخُاض "الطباط عاصمت للـباب العطبي لؼىت  "2016والتي
جىظم جحذ ؿعاض مً "أجل ؿباب مبسع ومخعاٌف" ،هصه الخظاهطة العطبُت الـبابُت
ججؼس إلاػخثىاء املغطبي على كافت املؼخىٍاث داصت منها املجاالث الخىمىٍت
والاكخصازًت والاجخماعُت والبـطٍت وغيرها مً ألاوضاؾ الساعمت للخىمُت الـاملت
ببالزها والتي بلىزها صاحب الجاللت امللك محمس الؼازغ هصطه هللا واًسه
أيها الحضىر الكريم
ئن مً بين ألاهساف الؼامُت للكـفُت هي املؼاهمت الفعالت في بىاء الىطً
وشلك باالػخفازة مما جمىحه الحُاة الكـفُت مً وػائل وجِؼطه مً ططق جطمي ئلى
حغطُت مذخلف مجاالث الخسمت الاجخماعُت والعمل الخىمىي مً دالل جىظُم
مبازضاث اجخماعُت وزلافُت واملؼاهمت في مذخلف املـاضَع الخىمىٍت وفي ملسمتها
مـاضَع الدشجير .
للس ؿكلذ الخجطبت الكـفُت ومنها ججطبت مىظمت الكـاف الـعبي مجاال
دصبا لخىمُت كسضاث الـباب على الخلم وإلابساع وحعلم مهاضاث الحُاة وغطغ كُم
الدؼامح واملىاطىت وهىا وجب الخصكير باملطاحل الهامت التي مطث منها املىظمت مىص
3

الخأػِؽ ،والاهجاظاث التربىٍت والكـفُت التي جحللذ بفضل جفاوي أعضاء اللُازة
وكافت مىذططيها املخىاجسًً في مذخلف جهاث اململكت.
في دخام كلمتي أجسز لكم ؿكطي على زعىجكم الكطٍمت ،وكلي أمل أن جكلل
أؿغال هصا الللاء بالىجاح ،وجثمط هخائجه عً جىصُاث في مؼخىي مكاهت ؿبابىا
جحذ اللُازة الطؿُسة لصاحب الجاللت امللك محمس الؼازغ هصطه هللا وأًسه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه.
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