الحمد هلل وحده

والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

امسحوا يل يف بداية هذا اللقاء ،أن أعرب لمك عن سعاديت البالغة واعزتازي
الكبري ابلتواجد معمك اليوم برحاب هذه املؤسسة العتيدة ،وأان بني بنايت وأبنايئ
قضاة ،ش باب ،يهبج القلب عند النظر اإىل روح العزمية والإقدام املتقدة يف
حمياه ،وأول فوج بعد تأسيس اجمللس العىل للسلطة القضائية يبعث رسائل
الثقة والاطمئنان عىل املس تقبل من خالل إارادة تواقة اإىل الريق وخدمة هذا
الوطن بلك مسؤولية وتفان وإاخالص.
فهنيئا لمك بتعيينمك من طرف صاحب اجلالةل املكل محمد السادس دام هل
النرص والتأييد بعد تفوقمك وجناحمك يف اجتياز امتحاانت التخرج .ومرحبا بمك،
مجموعة مباركة وثةل طيبة س تفخر لك أرسة العداةل ابنتسابمك لها وتعزيزمك لصفوفها.
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والهتنئة والشكر موصولني أيضا للك العاملني ابملعهد العايل للقضاء اإدارة
وقضاة وأساتذة وأطرا وموظفني لك ابمسه وصفته عىل لك ما بذلوه من هجد
وعناية لمتر فرتة تدريبمك وامتحاانتمك يف مس توى الانتظارات والتطلعات ،وعىل
رأس هذه املؤسسة القايض الفذ وادلكتور املمتزي وا إلنسان مبواصفات الكبار
الزميل والخ الفاضل عبد اجمليد امغيجة اذلي يس تحق منا جزيل الشكر وعظمي
الثناء.

زمياليت زماليئ قضاة الفوج 41؛
الس نوات الطوال اليت قضيناها يف حمراب العداةل تلزمين اليوم وأان أقف
أماممك مكسؤول وقاض ووادل ،أن أتقامس معمك الكثري من الفاكر والرؤى وأان
عىل يقني اتم بأين أخاطب أبناء بررة ونفوسا تواقة اإىل الفضل وبذور أجشار
قضائية ،سامقة ،شاخمة ،سرنى مثارها يف القريب املنظور ابإذن هللا ،وس نفتخر
إابجنازاهتا ،ونعزت بأننا سامهنا يف تكويهنا وتدريهبا.
أعرف جيدا أن مشاعرمك تزتامح الآن بني الفرح والسعادة هبذا التتوجي
ملسار طويل من التحصيل والتكوين املضن ادلؤوب ،وبني اإحساس كبري بثقل
املسؤولية والهتيب ملا أنمت مقبلون عليه ،اإحساس معيق مسؤول وموضوعي
بعظم المانة اليت س تطوقمك.
فاطمئنوا أبنايئ ،فهيي مشاعر طبيعية س تالزممك ،وس تكون دامئا دليلمك
عىل أنمك يف املسار الصحيح.
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أبنايئ؛
ل شك أن للك واحد منمك تصوراته حول ما هو مقدم عليه وللك منمك
خلفيته ومرجعياته ومرتكزاته الروحية واملعرفية والثقافية واجملمتعية اليت تنبين علهيا
خشصيته يف خصوصياهتا وتفردها.
لكن اليوم أنمت قضاة وهذه الصفة اليت س تالزممك تلزممك مبجموعة من
الضوابط اليت ستساعدمك عىل الانتقال السلس والتحول الهادئ الرزين الواعي
من هذه الشخصية الوىل يف حالهتا العادية اإىل خشصية القايض بلك رمزيهتا
ومحولهتا وحقوقها وواجباهتا.
نعم أنمت مطالبون اليوم بأداء رساةل قام بواجهبا النبياء علهيم السالم وبعض
كبار حصابة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وبعض العالم من التابعني،
وأنمت كام أمجع عىل ذكل العلامء أمام عمل من أجل العلوم قدرا وأعزها ماكان
وأرشفها ذكرا.
وأي يشء أرشف من حمبة هللا للمقسطني وهو القائل (وإان حمكت فاحمك
بيهنم ابلقسط اإن هللا حيب املقسطني).
اليوم وبعدما س تؤدون الميني وتشهدون هللا عىل صدق ما أقسممت عليه،
س تكونون ملجأ الكبري والصغري ،ومالذ الفراد وامجلاعات ،املواطنني والجانب،
احلس ين النية وس يئهيا ،وس تعرض عليمك أبسط القضااي وأعقدها وس تبتون يف
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ملفات توصف ابملهمة واخلطرية واحلساسة ،قضااي ذات صبغة اإدارية أو جتارية
أو أرسية أو جنائية أو س ياس ية أو غريها ….
لكن ابلنس بة لمك س يكون هو نفس املزيان اذلي يقدرون به المور مزيان
القانون والعدل والإنصاف همام اكن اخلصوم واختلفت السامء والقضااي ،هو نفس
الضمري املسؤول ونفس اجلهد واحلرص عىل بذل ما يف وسعمك لإنتاج عداةل
تليق هبذا الوطن.
زمياليت زماليئ؛
القايض حبمك طبيعة معهل ل ميكن أن يريض لك اخلصوم ،لن اخلصم اذلي
خيرس دعواه لن يكون راضيا عىل القايض ،وأذكر هنا املقوةل الشهرية " :نصف
الناس أعداء ملن توىل القضاء هذا اإن عدل".
أحاكممك س تصدر ابمس جالةل املكل وطبقا للقانون فكونوا يف مس توى هذا
الترشيف وهذه المانة ،ل تنتظروا ثناءا أو جزاءا من أحد ،بل كونوا يف اإنصات
دامئ اإىل صوت الضمري ونبض القلب امليلء ابلعدل والإنصاف وتذكروا دامئا ما
حذر منه صىل هللا عليه وسمل من توىل القضاء بقوهل الرشيف﴿ :من ُويل القضاء
أو ُجعل قاضيا بني الناس فقد ُذحب بغري سكني﴾ ،وكام قال ليب ذر﴿ :اإنك
ضعيف وإاهنا أمانة وإاهنا يوم القيامة خزي وندامة ،اإل من أخذها حبقها وأدى
اذلي عليه فهيا﴾.
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لقد اخرتمت أن تكونوا أحصاب رساةل ل أحصاب مال وجاه وكونوا من قضاة
اجلنة واحبثوا عن ذلة الإنصاف والشعور ابلرىض بعد ساعة من حتري العدل
ساعة تعدل عبادة س تني س نة ،ساعة تتجردون فهيا من ذواتمك وأنمت تلبسون
بذةل القضاء لتلجوا أحراب العداةل وانتصارا للمظلوم اإحقاقا للحق.
أبنايئ؛

لقد

لقد وجلمت ميدان العداةل يف س ياق دقيق وحساس ،حيث أننا اليوم
ابملغرب أمام مسؤولية كربى ،أل ويه التزنيل ادلميقراطي للمقتضيات
ادلس تورية اليت أسست سلطة قضائية مس تقةل ،ووضعت عىل عاتقها الزتاما
أساس يا أل وهو التطبيق العادل للقانون وحامية حقوق الفراد وامجلاعات
وحرايهتم وأمهنم القضايئ ،وأكدت عىل القمي القضائية مكهنج وخيار ودعت
القضاة اإىل التدخل الإجيايب ومواهجة لك ما يؤثر يف اس تقالهلم وحيادمه حتت
طائةل اإاثرة مسؤوليهتم .اإننا أمام مقتضيات تفرض علينا احلاكمة اجليدة وتربط
املسؤولية ابحملاس بة ،وتؤسس ملغرب جديد وعداةل جديدة :مغرب املواطنة
والكرامة واحلرية واملساواة وعداةل حديثة رسيعة فعاةل أكرث قراب وإانصاات وتفهام.
ل شك أنمك مدركون أيضا بأن املعركة اليوم يه حماربة الفساد والسهر عىل
س يادة القانون وهو ما يقتيض منمك الاس تعداد لها ابلتسلح بعنرصين أساسني:
أوهلام تكوين قانوين رصني وجتربة وخربة معلية ممتزية.
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التكوين جيب أن يبقى مس مترا لنه يدور بني احلق والواجب ويتطلب
منمك التفاعل الإجيايب معه والعمل اجلاد ادلؤوب والابتعاد عن السلبية
والانتظارية من أجل تمنية مداركمك وتوس يع ثقافتمك العامة حبيث ل تقترص عىل
اجلوانب القانونية احملضة بل لبد من ولوج غامر ابيق العلوم والثقافات وامتالك
أليات التواصل والتقنيات الإلكرتونية احلديثة والانفتاح عىل اجملمتع وثقافته
وأعرافه وتقاليده ،لتكونوا عن حق خبريي اخلرباء ومؤهلني حلل الزناعات
واملشألك واس تحقاق التقدير واملاكنة اليت تليق بمك.
أما الركزية الثانية ،اليت ل حميد عهنا واليت تعطي للعمل القضايئ روحه
وقوته وختول للرسة القضائية الثقة والاحرتام الواجبني لها فهيي الخالقيات
القضائية اليت ورثناها جيال بعد جيل مس تلهمني فهيا القمي الإنسانية الكربى،
املتعددة املصادر واملداخل من رشيعة ومواثيق وإاعالانت دولية وإاقلميية
وتراكامت لعمل قضايئ وتقاليد راخسة مل يمت التفريط فهيا أو الهتاون يف احلفاظ
علهيا.
فمتسكوا أبنايئ هبذه القمي الكربى بقدر متسكمك ابلقانون وتأكدوا أهنا حصنمك
اذلي س يقيمك من املزالق وحيمي معلمك من النواقص والشوائب ،ول ترتددوا يف
الاس تفادة من جتربة القضاة القداىم يف هذا اجملال والهنل من معني خربهتم يف
التواصل والتس يري والعمل القضايئ والإداري ويف تدبري عالقهتم ابحمليط اذلي
يش تغلون فيه.
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أبنايئ؛
إانمك مقبلون عىل تغيريات كربى يف حياتمك ومعيشمك اليويم ،يف عالقاتمك
العامة واخلاصة وهو ما يقتيض منمك ا إلرساع ابلتأقمل مع هذا الوضع اجلديد،
ويلزمنا حنن مبدمك بلك الليات والس بل لتحقيق ذكل.
أكيد أن أرسمك ،أصدقاؤمك ،أساتذتمك ،حميطمك ،معوم الناس ستتغري نظرهتم
اإليمك اليوم ،فصونوا هيبة املهنة وقدسيهتا ووقارها واترخيها والثقة الواجبة فهيا.
عني اجملمتع سرتاقبمك فال جمال أبنايئ للتساهل أو الاس تخفاف أو
الاس هتتار أو التجاوز يف جمال الخالقيات والقمي والقواعد لن هامش اخلطأ فهيا
ممنوع وتداعيات الإخالل هبا تتجاوز من أخل هبا اإىل اكفة الرسة القضائية اليت
يراقهبا ويرصد عرثاهتا امجليع.
أدرك جيدا ما حتسون به الآن من ضغط ،لكن جيب استامثر هذه احلاةل
النفس ية كطاقة اإجيابية لليقظة واحلرص وجتنب الصغائر قبل كبائر املزنلقات،
سواء يف حياتمك العامة أو اخلاصة وسواء داخل قاعات احملامك أو خارهجا،
ستبقون أنمت أنفسمك ،القايض والقاضية صفة تالزممك ترشفمك وتطوقمك أيضا
حبقوق لها جيب أداؤها دون أي تردد أو تأفف أو جضر.

أبنايئ؛
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اإن بداية املسار القضايئ وولدة قاضية وقاض تبدأ من هنا من رمح هذه
املؤسسة العتيدة.
الكثري من التساؤلت والإشاكلت من قبيل:
 كيف السبيل اإىل تغيري الكثري من الرتس بات القدمية للوصول اإىل خشصيةالقايض الكفء املتوازن؟
 كيف جيب أن تتعاملوا مع حميطمك من قضاة وكتاب ضبط ودفاعومساعدي العداةل ومجعيات مدنية وحقوقية ومعوم املرتفقني؟
 كيف ميكنمك الاندماج وسط جممتع ضيق يف مركز قضايئ أو دائرة قضائيةصغرية دون الوقوع يف ش هبة عالقة متس ابلزناهة أو ابلثقة الواجبة فيمك؟
 كيف ستتعاملون مع امللفات اليت تعهد لمك ابدلراسة والتحضري واملداوةل؟ ما يه حدود الرسية والتحفظ امللزمون هبا؟كيف ستتعاملون مع ادلعوات اليت ستهنال عليمك حلضور حفالت أولقاءات سواء من حميطمك املهين أو العائيل أو غريه؟
 مث ما هو املباح واحملظور يف ش باكت التواصل الاجامتعي؟ هل لك الصور والخبار والوضاع قابةل للنرش عىل الصفحةالفيس بوكية؟
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 هل لك القضااي اليت تكون حمل نقاش معويم واليت تأخذ أبعادا س ياس يةأو حىت قانونية وقضائية جيوز التعليق علهيا؟
 ما يه الساليب اليت يتعني التعامل هبا ملواهجة الضغط اذلي س اميرسهأحياان الرأي العام احمليل والوطين؟
 ما هو الفرق بني الشجاعة الدبية وعدم الاتزان والهتور؟ كيف س يكون ابإماكنمك أبنايئ ممارسة أنشطتمك غري القضائية دون تعارضمع واجباتمك املهنية؟
أس ئةل كثرية جدا ،يه من مصمي واقع س تعيشونه وحتدايت أخالقية وقانونية
س تواهجوهنا ويه اليت س تربز لمك أمهية اللجوء اإىل الخالقيات القضائية ،وإاىل
القمي الكربى اليت ترخست عرب الس نني ،اإشاكليات كام ترون تربز أمهية تزنيل
هذه املثل عىل أرض التطبيق واملامرسة ،لتعرفوا أن المر جدي ومركزي يف
ممارسة هذه املهنة وأداء هذه الرساةل.
لهذا س تجدوننا دامئا حريصني مكجلس أعىل للسلطة القضائية عىل التجاوب
مع لك انتظاراتمك وتساؤلتمك بلك اجيابية وفعالية وحزم.
زمياليت زماليئ،
ما أحاول اإيصاهل لمك اليوم يف هذه اللكمة اخملترصة تأكدوا أنه ليس جمرد
موعظة حشن النفوس أو توصيات نرجو بلوغها ،بل يه الزتامات دس تورية
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وقانونية منصوص علهيا س نحاسب من أجلها جممتعيا وتأديبيا ،وأذكرمك يف هذا
املقام مبا أكد عليه جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا يف خطابه مبناس بة عيد
العرش بقوهل السايم﴿ :ذلا يتعني عىل امجليع التجند لتحقيق اإصالح مشويل
للقضاء لتقرير اس تقالهل اذلي حنن هل ضامنون .هدفنا ترس يخ الثقة يف العداةل
وضامن المن القضايئ اذلي يسري عرب الهلية املهنية والزناهة والاس تقامة،
وس يلتنا حرمة القضاء وأخالقياته ومواصةل حتديثه وتأهيهل﴾ ...انهتيى النطق

املليك.
مكتيب مفتوح لمك عىل ادلوام دون قيد أو رشط سواء يف أمورمك اخلاصة
أو املهنية ول ترتددوا يف مقابليت لكام احتجمت ذكل وأوصيمك مبحمكة النقض فهيي
البيت الوقور اذلي يلجأ اإليه لك طالب عمل وراغب يف الاسزتادة من الاجهتاد
والعمل القضايئ الرصني هبا مدارس قضائية وقامات علمية بدأوا مثلمك لكهنم
شقوا طريقهم ابلخالق والعمل والثبات عىل احلق فنعم القدوة والمنوذج.
فهنيئا لمك مرة أخرى كول فوج يف عهد اجمللس العىل للسلطة القضائية
ودعايئ ابلتوفيق والسداد.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية
الرئيس األول لمحكمة النقض
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