
  كلمة ا�تحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
 جھة مراكش تانسيفت الحوز فرع

  
   : تل"فات اسنكمجھة  فرعل التواصلي التحضيري للجمع التأسيسي لقاءا

  بالمركز التربوي الجھوي بمكناس 2011أكتوبر  25السبت 

  
  

  باسم هللا الرحمن الرحيم والص"ة والس"م على اشرف المرسلين

  اخواني المتصرفين،

  اخواتي المتصرفات،

 إخوانكمة ، جئت ومعي تحيات ديتعالاس مكن إلى، جئت من مراكش الصامدة إليكمجئت مني 

الخزامى  بأريججھة مراكش تانسيفت الحوز ممزوجة  فرعللمتصرفين المغاربة با?تحاد الجھوي 

 أياديكمواحدا واحدا واشد على  أصافحكم إنيمنتشرة في ھذه القاعة،  Gراھاوزھر البراري واني 

  .بحرارة

  السيدات والسادة، أيھا

التواصل  وتسھيل تآزرالتوطيد روابط  أھدافها?تحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي جعل من  إن

وتدعيم الع"قات بين المتصرفين كان السبب الذاتي للحضور معكم ومشاركتكم في ھذا الجمع 

  .التوفيق والسداد Gشغالهالمبارك الذي نتمنى 

من متصرفي مراكش،  اسنكممن جھة مراكش ومتصرفي  تل"فات اسنكمجھة  أنواعتقد جازما 

خترنا إالسبب الموضوعي ولھذا . ن كرامة الشعب و الوطنم من كرامتنا، وكرامتنا جميعا مكوكرامت

بمبادئه الضامنة  للمتصرفين المغاربة تحاد الوطنيدا ھو ا?حجميعا مسلكا واحدا وطريقا وا

  .ةوالديمقراطيل"ستق"لية والوحدة والتضامن 

عن ھذا  قطاعية مستقلة خارجة ھيأت لتأسيسوھكذا، فان الدعوات المتعالية حا? وفي المستقبل 

يحرث في  أوكمن ينفخ في رماد  أورب سبمبادئه التاريخية والوطنية كمن يغرد خارج ال اYطار

 . الماء

 09الذي انعقد بتاريخ  التأسيسياللجنة التحضيرية للمؤتمر  أعمال إطارفي  لجھتناولقد سبق  

ت بنص تقدم أن* ا?تحاد ھدف وحدوي ومسعى تنموي* شعار  بالرباط تحت 2011يوليوز 



 اسنكمجھة ن من والحاضر اYخوةوقد شاطرنا . اGساسيتعدي"ت ھمت شكل وجوھر القانون 

بالمؤتمر ھذا المسعى الرامي لترسيخ الديمقراطية الداخلية وبناء ع"قات تمكن الجھات من  تل"فات

عوات دوساعتھا اتھمتنا بعض ال. ومبادئ ا?تحاد أھداف إطارالعمل الذاتي وا?ستق"ل المالي في 

ھذه المزاعم  أصحاب أن؟؟؟ ليتبين بعدھا  البلطجية جماعة وبأننا دا?تحانريد نسف  بأنناة المغرض

للمتصرفين  ا?تحاد الوطني عن مستقلة قطاعية ھيأت تأسيس وبإصرار اeنھم الذين يقودون 

ساعين بذلك نسف ھذا الصرح التاريخي الذي بني بسواعد اختارت النحت على الصخر  المغاربة

  .وليس الحرث في الماء

، بحاجة ماسة العمومية وبالجماعات المحلية  باYداراتالمتصرفين والمتصرفات  أنقد جازما، واعت

"ئقة بھا في معنويا، ووضع مھنة التصرف في المكانة ال وماديا  وYنصافھما?عتبار  Yعادة

الحسابات السياسية الشعبوية  أومكان للمزايدات النقابية  ولھذا ف". صيرورة تحديث الدولة والمجتمع

لمدة عقود خلت مغرب ا?ستبداد والفساد  أنتجتوالنقابات التي  اGحزاب دأبلضيقة كما ھو او

  .واGخ"قيوالمالي  اYداريالسياسي والفساد 

ومن . من اجل مستقبلنا جميعا ونتآزردعونا نصافح بعضنا بعضا ونتعاون دعونا نمر دعونا نعمل 

كرامة المتصرف من كرامة الشعب  أنكنا نؤمن  وإذا. وكوادره بأطرهاجل مستقبل مغربنا الجدير 

وضع المتصرف في المكانة ال"ئقة به سيقود حتما للتخليق  أننستحضر في الحسبان  فlنناوالوطن، 

نتج مؤسسات فاعلة وفعالة، تحديث تمشھدنا السياسي وضمان انتخابات نزيھة  تخليق: والتحديث 

 أنظمة، وتطوير اYداريالتدبير  أساليبفي  ةدينامكينظامنا ا?قتصادي المنتج والمتضامن، خلق 

المعلومات لتجعل المواطن في قلب الحداثة التي تعني ببساطة دولة المؤسسات،  ولوجية التواصل و

لنشمر على السواعد ولنعمل يدا في يد خطوة . وفي الميدان فليتنافس المتنافسون. شخاصاGدولة  ?

وسنستكملھا بتوجيه دعوتكم لحضور عرس  من مراكش بزيارتكم لمشاركة عرس الو?دة بدانتھا

.  العروسة ومنكمالعريس او منا  العروسةو مراكش العريس  تل"فات اسنكمجھة : زواج الفرعين

. ا?تحاد وعلى مبادئ ا?تحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أھدافوالعزم على نعقد القران  أنالمھم 

  .موحدا متضامنا مستق" وديمقراطيا إطارا

  عاش ا?تحاد ودمتم له في رعاية واطمئنان ودامت لكم العزة

  .والس"م

  يوجھلا بتالكا:  جھة مراكش تانسيفت الحوز نع                                       


