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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالمعلى أشرف املرسلين
 السيد وزير العدل والحرياث؛ السيد الىزير املنخدب لدي وزير الداخليت؛ السيد رئيس الجامعت امللكيت املغربيت لكرة القدم؛ السادة ممثلى وسائل ألاعالم، حضراث السيداث والسادة. أيها الحضىر الكريم؛ًعيب لي بمىاظبت اوعقاد هزا اللقاءالهام ،أن أجقذم بالشنش الجضٍللىصاسة
الذاخليت على مجهىداتها الىبيلت الشاميت الى الخصذي لظاهشةالشغب داخل اإلاالعب
الشٍاضيت.
لقذ أضحذ أعماى الشغب والعىف في اإلاالعب الشٍاضيت حشهل بالفعل ظاهشة
مقلقت باليعبت لهل مهىهاث اإلاجخمع وللحشلت الشٍاضيت الىظىيت ،إلاا ًىجم عنها مً
خىادر وخعاتش لبيرة ،وما حعببه مً تهذًذ لعالمت اإلاىاظً ،ولزا ما جلحقه مً
أضشاس باإلايشآث الشٍاضيت واإلامخلهاث العمىميت ،عالوة على الصىسة العلبيت التي
حعنعها عً اإلاماسظت الشٍاضيت ببالدها ،ار أضحذ ظاهشة الشغب جؤخز أبعادا
خعيرة حعخذعيخضافش جهىد مل اإلاعىيين بهزا اإلاىضىع مً أجل الخصذي لهزه
آلافت واظدئصالها.
وال ٌععني اال أن أعشبعً اظدىهاس وصاسة الشباب والشٍاضت،الشذًذ لآلزاس
العلبيت التي جخلفها ظاهشة الشغب والعىف في اإلاالعب الشٍاضيت على مل
اإلاعخىٍاث ،وإلاا جدمله مً ظلىماث عذواهيت بعيذة مل البعذ عً ألاهذاف العاميت
والىبيلت للشٍاضت.
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ان هزه آلافت التي حعشفها العذًذ مً الذوى ومً ضمنها بعض البلذان
ألاوسوبيت لبهجلترا وأإلااهيا وفشوعا وغيرها مً الذوى ،التي عاهذ مً ظاهشة العىف
اإلاىظم ،أو ما ٌعمى "بالهىليهاهيزم" ،بزلذ مجهىداث لبيرة ومخظافشة إلاىاجهت هزه
الظاهشة ووضع خذ لها.
حضراث السيداث والسادة؛
ال ٌععني بمىاظبت هزا اللقاء النشٍم اال أن أشيذ بالذوس الفعاى والىاجع الزي
جقىم به مصالح ألامً بعهشها على اظخدباب ألامً والعمؤهيىت ،ظىاء داخل اإلاالعب
أو خاسجها وخماًت اإلامخلهاث العامت والخاصت .وٍبقى للمقاسبت ألامىيت ،ولزا
ؤلاجشاءاث التي جخخزها الجامعت اإلالنيت اإلاغشبيت لنشة القذم وجامعاث سٍاضيت
أخشي لخؤظير ألاهذًت الشٍاضيت الىظىيت ،دوس لبير في الخصذًلهزه الظاهشة
واظدئصالها.
ان الشغبباإلاالعب الشٍاضيت أصبذ ظاهشة مالصمت للفعل الشٍاض ي وليغ ظاهشة
عابشة فدعب ،مما ٌعخىجب الخعاظي معها باعخماد مقاسبت حشاسليت ًىخشط فيها
الجميع.والبذ مً الاشاسة الى أن أعماى الشغب حشهل ظاهشة معقذة ،جفشضمً أجل
جعىٍقها والحذ مً جذاعياتها،ههج مقاسبت شمىليت .رلو أن مىاجهتها جخعلب اجخار
اجشاءاث قاهىهيت وأمىيت وجقىيت ،مما ًخعين معه مىاصلت فخذ وسشاث لخعميق
الخفنير والخيعيق اإلاشترك ،ورلو لإلخاظت بهل الجىاهب اإلاشجبعت بهزه الظاهشة
واعخماد آلالياث الىاجعت في اظاس اظتراجيجيت مشترلت بين القعاعاث اإلاعىيت ولزا
مل اإلاعىيين بهزه الظاهشة الغير أخالقيت.
وأود بهزه اإلاىاظبت النشٍمتأن أشير الى أن وصاسة الشباب والشٍاضت بخيعيق مع
اللجىت الىظىيت ألاوإلابيت اإلاغشبيت والجامعاث الشٍاضيت الىظىيت وخاصت الجامعت
اإلالنيت اإلاغشبيت لنشة القذم التي حششف على الشٍاضت ألالثر شعبيت ،بزلذ
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مجهىداجنبيرة خالى العىىاث ألاخيرة مً أجل جىفير ميشآث سٍاضيت في جميع جهاث
اإلاملنت ،جخىخى باألظاط ضمان خق اإلاىاظً في مماسظت الشٍاضت في أجىاء ظليمت.
وار حعشب وصاسة الشباب والشٍاضت عً اهخشاظها الهامل في مل اإلاجهىداث
الشاميت الى مىاجهت هزه الظاهشة ،فبنها جئلذ مىاصلت مجهىداتها ظىاء فيما
ًخعلقبالجىاهب الخقىيت واإلائظعاجيت أو فيما ًخعلقبالجىاهب الخدعيعيت .وٍبقى مً
أولىٍاث عمل الىصاسة ،جىفير مالعب سٍاضيت وظىيت جخىفش على ششوط العالمت
الضشوسٍت لجعلها في معخىي جعلعاث الجمهىس اإلاغشبي .لما أن الىصاسة حعمل جاهذة
مً أجل وضع الششلت الىظىيت إلهجاص وجذبير اإلاالعب الشٍاضيت (ظىهاسجيغ) في
معاسها الصحيذ ،لدعاهم بشهل فعاى في جىفير معاًير العالمت والظشوف اإلاىاجيت
للفشجت ،باعخباسها أخذ العىاصش ألاظاظيت في اهجاح الخظاهشاث الشٍاضيت .لما أن
الىصاسة جىلي أهميت قصىي لخعميق الخىاصل بين جميع اإلاخذخلين في اإلاجاى
الشٍاض ي،وخاصت اإلاجخمع اإلاذوي لخذبير هزه آلافت عبر خلق وجشظيخ زقافت سٍاضيت،
وجعل قعيعت مع العلىماث الالأخالقيت ،ومضاعفت الجهىد في مجاى الخىعيت
والخدعيغ ،واعخماد زقافت الحىاس في معالجت هزه اإلاعضلت.
حضراث السيداث والسادة؛
أود في خخام ملمتي أن أإلذ لنم عً قىاعخىا الشاسخت في ضشوسة اشاعت زقافت
ومبادة الحشلت ألاوإلابيت ،التي جشوم جعل الشٍاضت أداة لخدقيق الخعاٌش والعلم
وجشظيخ الخعاون والخآصس بين ألافشاد ،وحعضٍض مبادة الشوح الشٍاضيت والدعامذ.لما
أود أن أجقذم بالشنش الجضٍل لهل اإلاشاسلين ،ولىا اليقين أن هزا اللقاء الهام
ظدخمخض عىه ببرن هللا هخاتج ملمىظت إلاىاجهت هزه الظاهشة والحذ منها.
وفقىا هللا جميعا إلاا فيه خير سٍاضدىا الىظىيت ،جدذ القيادة الششيذةلصاخب
الجاللت اإلالو مدمذ العادط هصشه هللا.
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والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبركاجه.
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