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 ملتمس تدخل عاجل      الموضوع:

                     

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتمكين. 

 و بـــعــــد، 

بتقديم ملتمسنا  عالقة بالموضوع المشار إليه أعاله، نتشرف نحن شيوخ القبائل الصحراوية المغربية

ا  المتبقية  المجموعة  تسوية  في  العاجل  التدخل  في  المتمثل  القبائل  هذا  شيوخ  من  المندمجين  لغير 

، ومن منطلق االختصاصات التي يخولها الظهير  "شيوخ تحديد الهوية" الصحراوية ذوي االستخالف

المتعلقة بساكنة   اليومية  القضايا  المغربية والتعاطي مع  الملكي الشريف لمؤسسة الشيوخ بالصحراء 

 معرفة مآل تسوية الملف المطلبي المشروع لهذه الفئة الذي طال أمده. ومن بينهاالصحراء المغربية 

في إطار التوجيهات السامية الرشيدة والحكيمة التي حظيت بها األقاليم الجنوبية   السيد الوزير الموقر،

أبناء  من طرف  وتنمويا  واقتصاديا  واجتماعيا  المحلي سياسيا  تحويل وتسيير شأنها  التي من شأنها 

األصلية، وفي الوقت الذي يعيش اإلقليم بوادر االنخراط في مشروع الجهوية الموسعة وتنزيل    الساكنة

النموذج التنموي بالجهة بعد إجراء خطوات محمودة وجريئة من قبل السلطات المحلية على حل وطي  

في   تراتبية  أو  إقصاء  دون  بشكل شمولي ومنصف  اإلستخالف  الصحراوية ذوي  القبائل  ملف شيوخ 

تظار بطبيعة الحال التطبيق التدريجي للمشروع الملكي السامي المتجسد في الحكم الذاتي من خالل  ان

المسار الديمقراطي الذي تسير فيه المملكة بخطى ثابتة نحو طريق التنمية الشاملة و االزدهار تحت  

 القيادة المولوية الرشيدة والتوجيهات السامية النيرة. 

يطكم علما أنه الزال أبناء شيوخ "تحديد الهوية" الغير المندمجين يطالبون السيد الوزير المحترم، نح 

  مثل هم العادل في أقرب اآلجال المتبتسوية ملف  سيادتكم المحترمة، وذلك  منوالقانوني  بحقهم التاريخي  

  والمركزية ممثلين شرعيين لفروع قبائلهم في عالقتهم مع السلطات المحلية  و  شيوخ  في استخالف آبائهم  

  نظرا للقيمة كذلك  و  والوحدوي.القضايا ذات العالقة بملف الصحراء المغربية في بعده الوطني    ومع كل

  والثقافي داخل المجتمع الصحراوي المغربي في محيطه السوسيو اجتماعي  ومكانته  الرمزية لشيخ القبيلة  

 . الجيو استراتيجي هسطوو



لما لهذه الش الوزير،  أهمية، باإلضافة إلى روح مضامين قيمة مضافة وريحة من الشيوخ من  السيد 

  2014نونبر من سنة    06خطاب المسيرة الخضراء المظفرة الذي ألقاه صاحب الجاللة نصره هللا يوم  

ذوي الحقوق المشروعة، كذلك باعتبار  ف الفئات الصامتة من المظلومين والذي يحمل بين طياته إنصا

الجنوبية من ب المؤسسات التي تحظى بالخصوصية يمؤسسة الشيوخ باألقاليم  العناية الخاصة لدى    ن 

 التصدي ألعداء الوحدة الترابية للوطن األم. لية باهلل في الدفاع عن مقدسات وثوابت األمة و السدة العا

السيد الوزير، مادام يجمعنا أكثر مما يفرقنا بهذه المجموعة من الشيوخ في الدفاع عن المصالح العليا  

للمملكة المغربية، و التي الزالت تنتظر الحل، و يقينا منا في كفاءتكم وفي الثقة المولوية السامية التي  

قبائل  شيوخ  العلوي المجيد لألبناء    حظيتم بها من طرف جاللته، و في العناية التي تولونها لخدام العرش

األ المغربية  الم الصحراء  نلتمس من سيادتكم  كامل   وقرةوفياء،  الطلب  هذا  إيالء  العاجل قصد  التدخل 

 العناية واالهتمام وذلك باإلسراع في تسوية هذا الملف الذي طال انتظاره. 

يديه الكريمتين الخير واليمن والبركات  وختاما، أبقى هللا موالنا ذخرا ومالذا للبالد والعباد، وتحقق على

وأقر عين جاللته بولي عهده الجليل موالي الحسن وبارك هللا في عمر األميرة المصونة لال خديجة،  

وشد أزره بشقيقه األمجد األمير موالي رشيد، وسائر أفراد األسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب 

ادس نصره هللا وأيده ،أصالة عن أنفسنا ونيابة عن جميع أفراد رافعين لصاحب الجاللة  ملكنا محمد الس

لنا والتي  لنا اجدادنا  التي تركها  البيعة  الوالء واإلخالص مجددين لجاللته  قبائلنا، أصدق آيات  فروع 

ستبقى ملقاة على عاتقينا إلي يوم الدين في أعناقنا ألهداب العرش العلوي المجيد، وإلنصافكم مشتاقون 

 مشتاقون.                                                                                                   و للوطن 

 وفي انتظار ردكم االيجابي تقبلوا سيدي الوزير أسمى عبارات التقدير واالحترام 

 والســـــــــــــالم 

 المغربية بالعيون خدام األعتاب الشريفة شيوخ القبائل الصحراوية 

 

 

 

 

 

 المرفقات: 

 القبائل الصحراوية المغربية الملتمسين  الوطنية وتوقيعات شيوخالئحة بأسماء وأرقام التعريف  -

 


