



جائزة "جان جوريس للسالم" للعام 2021 من 
نصيب جاللة امللك محمد السادس،عاهل املغرب 

 يخلد العامل يف ال21 أيلول سبتمرب من كل عام،اليوم العاملي للسالم،منذ

 أن قررت الجمعية الجمعية العامة لألمم املتحدة تخصيص هذا اليوم

 لتعزيز ُمثُل السالم يف العامل،و يف هذا اإلطار يضع املركز األورويب للسالم و

 حل النزاعات السالم يف واجهة جميع أنشطته التي ينظمها يف هذا اليوم .

 و باعتباره منظمة أوروبية غري حكومية تعمل يف مجال السلم، السالم
 واالستقرار ، وإيجاد حلول للنزاعات وتخفيف التوترات يف مناطق الرصاع
 والحروب يف العامل ،عمل املركز األورويب للسالم وحل النزاعات هذا العام
 عىل إحداث جائزة سنوية يتم من خاللها تكريم الشخصيات الدولية التي
 أسهمت يف تقديم خدمات للعامل ولإلنسانية يف مجال السالم ،من خالل

 نرش قيم التعايش والتسامح وقبول اآلخر ، تحت اسم "جائزة جان
 جوريس للسالم" ، عىل أن مُتنح مرة يف السنة.
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 و تحمل الجائزة اسم "جان جوريس" ، مفكر فرنيس ولد عام 1859
 ميالدية، و اغتيل عام 1914 يف باريس ، بسبب مواقفه املؤيدة للسالم

 ورفضه خوض الدول الحرب العاملية الثانية .

 يف هذا اليوم الثالثاء 21 سبتمرب 2021 الذي يصادف اليوم العاملي للسالم،
 اجتمعت لجنة تحكيم جائزة جان جوريس للسالم الختيار الشخصية

 العاملية التي يرونها مناسبة لحمل لقب "شخصية السالم" للعام 2021 .

 اللجنة قررت و باإلجامع منح جائزة جان جوريس للسالم للعام 2021
 لجاللة امللك محمد السادس عاهل اململكة املغربية ، تقديرا لدوره الكبري

 يف نرش قيم السلم و السالم داخل املغرب وخارجه .

 لجنة التحكيم لجائزة جان جوريس للسالم تلقت 761 ترشيًحا لنيل
 الجائزة يف نسختها للعام 2021 ، مبا يف ذلك 258 ترشيًحا من شخصيات
 تحظى بشعبية يف العامل، و 54 ترشيًحا فرديًا و 418 ترشيًحا دبلوماسيًا و

 31 ترشيًحا رسميًا.

 بعد مداوالت عميقة ومناقشات متأنية ، اختارت اللجنة شخصية جاللة
 امللك محمد السادس لعدة أسباب وعوامل.

 لقد جرى اختيار صاحب الجاللة امللك محمد السادس عاهل املغرب هذا
 العام، ملساهمته الفعالة يف بناء مجتمع العدل والسالم بني يف مجتمعه و

 بيناألمم ،فجميع خطواته و أعامله صبت يف صالح تعزيز التنمية يف
 أفريقيا و دعم اقتصادها ، و أمنها ما يخدم قيم اإلنسانية يف القارة

 االفريقية.



 املغرب تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،عمل بال كلل
 عىل تعزيز قيم السلم و السالم والوئام واحرتام التنوع الثقايف والديني

 عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

 اململكة املغربية حددت هذا العام التزامها الراسخ يف تعزيز قيم السالم
 والحوار بني األديان والثقافات واالحرتام املتبادل ودعم الكرامة اإلنسانية ،
 و أعطت كثري من اإلشارات عىل استعداد ملواصلة التزامها مبحاربة خطاب

 الكراهية.

 جميع اإلجراءات التي اتخذها املغرب يف مجال مكافحة أشكال التمييز
 وكراهية األجانب و رفض اآلخرين ، مبا يف ذلك اإلسالموفوبيا ومعاداة

 السامية وكراهية املسيحية ساهمت يف خلف فضاء صحي للعيش املشرتك
 و تقبل اآلن ، ال سيام املساهمة يف اعتامد وتنفيذ أهداف خطط العمل
 والوثائق والقرارات التي تشكل حجر الزاوية يف دعم جهود ومبادرات

 األمم املتحدة إىل تعزيز ثقافة السالم ومكافحة التمييز واإلقصاء.

 اململكة املغربية دخلت عمليا العقد الثالث بقيادة صاحبة الجاللة امللك
 محمد السادس ، مام جعلنا نشاهد بانبهار و إعجاب البالد وهي تشهد
 أنجح انتخابات حتى اآلن ، مع نسبة إقبال قياسية عىل التصويت،حني
 بلغت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات البلدية والترشيعية والجهوية
 التي شهدتها اململكة املغربية هذا العام 50.18 يف املائة ، وهي نسبة

 تاريخية خرج منها حزب التجمع الوطني لألحرار متصدرا و فائزا.

 أيضا يواصل املغرب تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس
 مساهيه يف خدمة سياسة املغرب االفريقي عاما بعد عام، من أجل إفريقيا

 مزدهرة ومستقرة ومساملة وخدمة ملصالح شعوب القارة ، كل هذا يف
 إطار رؤية ملكية واضحة للعمل االفريقي املشرتك.



 منذ عودة اململكة املغربية إىل عائلتها اإلفريقية ، كان املواطن اإلفريقي
 دامئًا يف قلب أولوية الرؤية امللكية الفريقيا ،و هذا ما عكسته خطوة

 افتتاح و تدشني املرصد األفريقي للهجرة يف مدينة الرباط ،بتوجيه من
 صاحب الجاللة امللك محمد السادس الذي نعتربه قائد االتحاد االفريقي

 يف موضوع الهجرة.

 و عملت اململكة بال كلل يف إطار عملية إصالح املنظمة اإلفريقية لضامن
 أن تكون إجراءات االتحاد أولوية ألمن واستقرار وتنمية وازدهار الشعوب

 األفريقية.

 لطاملا دعمت اململكة بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس الدول
 األفريقية،إىل أن بات لها دور مركزي تلعبه يف التعايف خالل جائحة كوفيد

 19 يف القارة ، من خالل النظر إىل الخربة التي تراكمت لدى املغرب يف
 مختلف املجاالت.

 وقد تجىل تضامن اململكة املستمر مع الدول األفريقية يف هذا السياق
 الوبايئ مببادرة جاللة امللك الذي أعطى تعليامته السامية إليصال

 املساعدات الطبية إىل العديد من الدول األفريقية.

 إن هذه املبادرة امللكية الجديرة بالثناء ، والتي القت إشادة كبرية يف
 إفريقيا وعىل الصعيد الدويل ، تكرس الرؤية امللكية للتعاون بني بلدان
 الجنوب ، القامئة عىل تبادل الخربات والتجارب لتلبية تطلعات جميع

 األفارقة يف هذا املجال،خاصة قي قطاعات الصحة والتعليم والتدريب ،و
 كذلك السالم واالستقرار والتنمية االجتامعية واالقتصادية.



 كام تويل اململكة ، يف ظل القيادة الحكيمة لجاللة امللك ، أهمية كبرية
 لقضية البيئة يف إفريقيا. قمة العمل األفريقي ، التي عقدت عىل هامش
 مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ « كوب
 22 » يف مدينة مراكش عام 2016،ما يؤكد التزام املغرب بالحفاظ عىل

  البيئة و مكافحة تغري املناخ يف افريقيا.

 كام انضم املغرب إىل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والتي تتامىش
 مع املبادئ التوجيهية ورؤية صاحب الجاللة امللك محمد السادس من

 أجل إفريقيا متكاملة للغاية ومزدهرة للغاية.

 كام عملت اململكة بال كلل يف إطار عملية إصالح املنظمة اإلفريقية
 لضامن أن تكون إجراءات االتحاد أولوية ألمن واستقرار وتنمية وازدهار

 الشعوب األفريقية.

 لطاملا دعمت اململكة بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس الدول
 األفريقية الشقيقة ولها دور مركزي تلعبه يف التعايف بعد كوفيد يف القارة ،

 بالنظر إىل الخربة التي تراكمت لدى املغرب يف مختلف املجاالت.

 وقد تجىل تضامن اململكة املستمر مع الدول األفريقية يف هذا السياق
 الوبايئ مببادرة جاللة امللك الذي أعطى تعليامته السامية إليصال

 املساعدات الطبية إىل العديد من الدول األفريقية.. هذه املبادرة امللكية
 الجديرة بالثناء ، القت إشادة كبرية يف إفريقيا وعىل الصعيد الدويل ،و

 مكنت كثري من الدول االفريقية من مواجهة تداعيات الجائحة،و عززت
 قدرتها و خربتها يف مجال الصحة،و بشكل غري مبارش يف مجاالت التعليم

 والتدريب والتنمية والتنمية االجتامعية.



 و ميثل التقارب بني املغرب وإرسائيل فرصة كبرية للغاية ملنطقو املغرب
 العريب والرشق األوسط الستعادة السالم واالستقرار واألمن اإلقليمي الذي
 يفتقر إليه هذا الجزء من العامل املهدد باالنفصالية والتطرف واإلرهاب

 السيرباين.

 ال ميكن تحقيق السالم إال بتهيئة الظروف املواتية ، وال سيام تلك التي
 متيل إىل ضامن مناخ من الثقة املتبادلة بني الدول والشعوب ، وال سيام يف

 مسائل حرية التنقل والنقل والتجارة.

 و نفذت اململكة املغربية ، يف ظل القيادة املستنرية لصاحب الجاللة امللك
 محمد السادس ، العملية الثنائية الستئناف آليات التعاون والتبادالت

 الرسمية مع دولة إرسائيل ، يف ظل استمرار ديناميكية االعرتاف بالسيادة
 املغربية عىل إقاليمه الجنوبية من خالل اإلدارة األمريكية،األمر ال يتعلق

 بأي حال من األحوال بتطبيع مع الدولة العربية ، بل مجرد استئناف
 للعالقات التي بدأت عام 1994 يف عهد الراحل جاللة الحسن الثاين وتم
 تجميدها عام 2002 بسبب اختالف يف وجهات النظر بني البلدين حول

 عملية السالم يف الرشق األوسط.

 مل يتوقف التزام صاحب الجاللة امللك محمد السادس وجهوده عىل تعزيز
 السالم واالستقرار يف شامل أفريقيا والرشق األوسط ، بل شمل إجراءات

 عملية أخرى تتعلق بفتح األجواء بني املغرب وإرسائيل أمام رشكات
 الطريان يف البلدين،لتمكينها من نقل مواطني ارسائيل و الفلسطينيني إىل
 املغرب ، واستئناف االتصاالت والعالقات الدبلوماسية الرسمية ، وتعزيز

 التعاون االقتصادي الثنايئ الدينامييك واملبتكر ، وكذلك إعادة فتح مكاتب
 االتصال يف الرباط وتل أبيب ، كانت السامت البارزة لهذا التنفس

 الدبلومايس الجديد بني البلدين .



 و قابل امللك محمد السادس املواقف الصلبة و املتشنجة للجزائر بسبب
 تدخل الجيش يف السياسة الجزائرية،مبد يد السالم و تجنب االحتقان و
 امتصاص التوتر،ما مكن من تجنيب البلدين حربا مدمرة كانت ستدخل

 املنطقة يف املجهول.

 لهذه األسباب و أخرى ،يسعد املركز األورويب للسالم و حل النزاعات أن
  يعلن جاللة امللك محمد السادس ملك املغرب، رجل السالم للعام 2021

 و تكرميه بجائزة جان جوريس للسالم.

      محمد واموسي                                                                                    سيلني بيجني
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