
 الطيب الفاسي فهري المحترم السيد

 صاحب الجاللة مستشار

 الملكي الديوان

 باهلل،موالنا اإلمام المؤيد  وجودتام ب سالم

لتعليماتكم، أتشرف بأن أبعث إلى سيادتكم، رفقته، مشروع رسالة  تبعا وبعد،    
 قالمنصور باهلل لخادم الحرمين الشريفين ) نموذج (، مجددا لكم صاد سيدنامن 

 بالنجاح الكامل في مهامكم السامية. تمنياتي

لي بأن أنهي إلى كريم علمكم أنه بعد تقديم أوراق اعتمادي سفيرا لموالي  اسمحوا
 زرت ،مملكة البحرين لعاهل ،صاحب الجاللة الملك محمد السادس، أعز اهلل أمره

  جاملةمبزيارات  وقمتمن الوزراء،  02ولي العهد ورئيس الوزراء وحوالي  من كال
 من السفراء المعتمدين بالمنامة. 02ل 

أود إبالغ سيادتكم تحيات وتقدير معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير  كما
 الخارجية لشخصكم األعز.

 بقبول أزكى تحياتي وأسمى عبارات امتناني. وتفضلوا

 رشيد خطابي أحمد

 

 



 من محمد السادس

 إلى

 بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين عبد هللا

 عاهل المملكة العربية السعودية

       

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،

وأخلص   تحياتي أزكى عن معربا جاللتكم أخاطب أندواعي سعادتي  فمن
  العميق ارتياحي لكم مؤكداالعمر  وطولالصحة والعافية والهناء  بموفورمتنياتي 

متبادل  وتقدير فريد تاريخي زخم منالشقيقين  بلدينا عالقات ،والحمد هلل يميز، مال
 صادقأجدد لجاللتكم  كما. تضامنبروح اإلخاء واالنسجام وال مثمر وتعاون
النبوة  أرضالشريفين و  الحرمين خدمة فيأمانتكم  أداء في الموفقة ألعمالكمتقديري 
 البارز دوركممع  باطبارت األصيل بشعبكموتبصر على طريق الرقي  بحكمة الجليلة

 واإلسالمية.  العربيةفي الدفاع عن قضايانا 

 ارتأيت فقد النشغاالت،ل وتقاسم والتآزر التعاونما يجمعنا من أواصر  إطار وفي
لدى  خاصا مبعوثااألستاذ الطيب الفاسي فهري،  الشريف جنابنا مستشار إيفاد

إكراهاتنا  لتجاوزسبل الدعم المباشر  أفضل بخصوصمفاتحتكم  قصد جاللتكم
بها  يمر التي الماليةو  االقتصادية لضائقةا لتجاوز سعينانطاق  فيالظرفية 

قليمية،و  دولية ومؤثراتعوامل  بفعلاقتصادنا الوطني  ومخلفات أحوال مناخية  ا 
 صعبة. 

التوزنات المالية  علىالوضع  لهذا الوخيمة االنعكاساتجاللتكم  علىخاف  وغير
 وتغطية التنموية، المخططاتو  األوراشتمويل  لتأمين موجهةال العامة والنفقات



 ألوسع والمستعجلة الملحة االجتماعية المتطلباتمع  والتجاوب البشريةالحاجيات 
 المحدود. الدخلوالفئات ذات  الشباب وخاصةالشرائح 

نني  في لنا وداعم سند وأقوىخير  لتكونوالن تدخروا جهدا  أنكم كاملةعلى ثقة  وا 
 ومبادرات شهمة صنائعجاللتكم من  فيعهد  بما ،هذه الظرفية االستثنائية تخطي 

شارات نبيلة  وعظيم االعتزازمشاعر  بكلالشعب المغربي  يستحضرها تضامنية، وا 
 الجماعي. أوالمستوى الثنائي  على سواء متناناال

 للمضي الوطيدة إرادتها عنعبرت  التيفإن المملكة المغربية  ،الصدد هذ وفي
دول مجلس التعاون  مع حقيقيةإرساء مقومات شراكة  نحو واثق وطموح بثقةدما ق

التنموية المغربية  المشاريع لدعم خليجيصندوق  إنشاء مبادرة عاليا ثمنتالخليجي 
 .االستراتجية أبعادهابجميع  تقدمةالم  الشراكةمواكبة لهذه 

 الخليجي التعاون ويرمجلسلتط الخيرة جهودكمأبارك  أن مناسبة،ال بهذه ،يفوتني وال
 طواللمسار متواصل  تتويجا تحاداال مرحلةمرحلة التعاون الى  منبه  واالنتقال

ثراءو  تعزيزعلى  قادرة شاملةاندماجية  منظومة ضمن وذلكأزيد من ثالثة عقود،   ا 
العليا  مصالحها بحماية بدءاكافة المستويات  على الشقيقةالخليج  دول مكاسب
 زن في هذه المنطقة الهامة . إقليمي وا كقطب

الصحة  موفورويديم على جاللتكم  يرعاكمالعلي القدير أسأل أن يحفظكم و  واهلل
صرار  باقتدارتقودون  وأنتموالعافية   ،إسعاد بلدكم الشقيق مسيرةنظر  وبعدوا 
 وتقويم ومناصرتهالشعوبنا  الكريم الحر العيش تأمين فيوالسداد  الرشد ويلهمكم
هدي  على والفرقة التفكك ومخاطر والمهانةالظلم  مظاهر ضد ونهاوصأحوالها 
   .الخالدة ومبادئه قيمهمعاني  وأسمى الحنيف اإلسالميديننا  تعاليم



 وتفضلوا بقبول فائق عبارات مودتي وسامي اعتباري األخوي    

 محمد السادس 

 ملك المغرب

 


