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بسم هللا الرمحن الرحيم ..والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني
السيد رئيس احلكومة
السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة ..احلضور الكرمي
يسعدين يف هذه احملطة املنتظرة ،أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين نسعد حبضورهم الدائم معنا
ومشاركتنا االحتفاء ابملرأة املغربية ،وإين هبذه املناسبة أابرك هلن هذا اليوم وابقي األايم ،يف املدن
والبوادي ويف املوطن واملهجر ،وأشد على أيديهن ملا يبدلنه من جهد خلدمة وطنهن وقضاايه العادلة
ومسامهتهن املقدرة يف تنميته..
احلضور الكرمي
حنتفل معكم اليوم ابلسنة الرابعة إلطالق جائزة متيز للمرأة املغربية ،اليت نعتربها حمطة سنوية متجددة
نثمن فيها خمتلف جهود النهوض أبوضاع املغربيات ،كل من موقع مسؤوليته ،مستشرفني املستقبل
بعيون متفائلة ختطو حنو حتقيق أهدافها خبطى واثقة واثبتة ،بتفاين وصرب وجلد ومثابرة ،من أجل
مغرب املساواة والعدل واإلنصاف يليق بطموحاهتن الكبرية..
يوم أطلقنا هذه اجلائزة أول مرة ،أكتوبر  ،2014راهنا على احلركية املواطنة املبثوثة يف جمتمعنا
املغريب ..تلك احلركية اليت تزاوج بني التمكني من احلقوق وحتقيق التنمية ،وتبدع يف تثمني دور املرأة
الفاعل وتيسر اخنراطها يف خمتلف مسارات بناء الوطن ،وذلك قياما بواجبنا يف التمكني لكل نساء
املغرب ،واعرتافا بكل اجلهود الوطنية ،سواء كانت ألفراد أو هيآت مدنية أو مؤسسات وطنية ،يف
ترسيخ هذا التمكني..
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ودورة بعد دورة ،نتأكد أننا مل خنطئ الرهان ..فقد استطاعت هذه اجلائزة أن تساهم ،من خالل تنوع
حماورها بني "التنمية االجتماعية" ،و"مبادرات التمكني االقتصادي للمرأة املغربية" ،و"إحداث املقاولة
النسائية" ،يف فتح مسار جديد يف حياة النساء املتوجات لتحقيق طموحاهتن الكبرية ،وإحداث نقلة
نوعية حقيقية يف مسارهن املهين واإلبداعي ،سواء على املستوى العريب أو الدويل ،فهنيئا جمددا هلن
هبذا التكرمي املستحق..
واستطاعت هذه اجلائزة أن تشري بكل فخر إىل مناذج ومبادرات نسائية فردية حنتت يف صخر واقعها
املمتد وأبدعت عرب ربوع هذا الوطن احلبيب ..فجاء التتويج من جهات وأقاليم قروية انئية من
أزيالل ،امسكرود ،مهاية ،شيشاوة ،كيكو بوملان ،مديونة ،إىل املدن ،خريبكة ،الدار البيضاء،
مراكش ،الرابط ،وغريها ..سواء من خالل مشاريع إدماج النساء يف وضعية إعاقة ،أو العمل
االجتماعي الناهض حبقوق املرأة القروية ،أو األنشطة الفالحية املدرة للدخل ،أو إحياء النسيج
التقليدي صناعة ودعما وتسويقا ،أو االبتكار يف حتويل النفاايت العضوية وإنتاج الطحالب الغذائية
والشعري املستنبت..
هذه اجلائزة جعلتنا نكتشف أكثر املرأة املغربية يف املناطق القروية واملناطق النائية ..ماذا تنجز ،كيف
تتحرك ،ماذا تقدم حمليطها ،بل كيف خترج وسطها من ضيق العيش إىل رحابة األمل ..وصدقوين يف
كثري من احلاالت تتفوق على أختها يف املدينة ،ويف املناطق األكثر وفرة لشروط احلياة امليسرة..
إنه رصد لواقع يفرض نفسه يوما بعد يوم ..ركد وابتكار وإصرار على النجاح ال يوازيه إال حب
الوطن والتقدير لقيمة العمل يف زمن تراجعت فيه القيم ونذر فيه الفعل املعترب..
وألن املرأة تعطي بدون حساب ،فهي ال تبايل إن كانت البيئة حضرا أو ابدية ..وألهنا حتمل وتلد،
تعرف كيف حتمل ابلفكرة وتلدها مشروعا مثمرا يعم خريه أبناءها وأبناء غريها ..فالوالدة فطرة وقدرة
وخلق ومسؤولية ،فمن يكون بكل هذه الصفات جامعة غري املرأة !..ومن خارج الدائرة ،هناك دائما
مبادرون ومبادرات خلدمة املرأة والفتاة ..ويف ذلك درس االنشغال ابآلخر كأمسى إحساس لإلنسان
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جتاه اإلنسان ،وبذل حبجم حتويل األاننية اآلدمية إىل العطاء الفياض لإلنسانية ..إهنا دروس يف احلياة،
بل هي احلياة..
وهاهي ذي الدورة الرابعة ،وهي حتث خطواهتا حنو "املبادرات املوجهة للمرأة القروية" ،مل خترج عن
هذه الروح ،ومل جتانب خيار اإلبداع ،بل جاءت لتكرس مبدأ اخللق ومنطق اإلجناز..
حضرات السيدات والسادة
شكري العميق لرئيس جلنة التحكيم وأعضائها ،الذين قبلوا حتمل هذه املسؤولية بكل وطنية حمبة،
واخنراط متفاين ،نقدر جهودهم يف دراسة مشاريع املرتشحات واملرتشحني وتقييم أثرها على أرض
الواقع عرب زايرات ميدانية هلذه املشاريع املنتقاة ..مل تكن املهمة سهلة ،ولكن قدرهتم على التحمل
وإحلاحهم على الدقة يف املهمة كان األقوى ،فأضافت مصداقية عملهم ملصداقية اجلائزة درجة ،فلكم
اي أعضاء جلنة التحكيم ،كل االمتنان والتقدير..
وشكري املتجدد لشريكنا اإلعالمي جلائزة متيز للمرأة املغربية ،الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،على
إميانه هبذه اجلائزة ،والذي يرتمجه يف كل دورة ابالحتضان واملواكبة والتثمني.
وحيدوان األمل مجيعا أن تفرز هذه الدورة الرابعة ،كسابقاهتا الثالث ،خرية املبادرات املوجهة للعامل
القروي ،سواء كانت مبادرات فردية أو مجعوية أو مؤسساتية ،وعن طاقات جديدة واعدة ومبدعة،
انبعة من عمق عاملنا القروي ،حتفزان مجيعا ملزيد من الربامج ،ومزيد من املشاريع التنموية ،ومزيد من
أوراش اإلصالح املفتوحة ،حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس ،حفظه هللا.
فاليوم احتفال مبثابة عيد ،وكل عيد ونساء وفتيات املغرب أكثر حضورا وفعال يف ساحات الوطن،
وأكثر متيزا ومشوخا يف كل بقاع العامل..
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
4

