
 اململكة املغربية

 البرملان

 مجلس النواب

 ---
 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس النواب، كلمة السيد الحبيب املالكي

  ألاولى دورة البمناسبة اختتام 

 6102-6102من السنة التشريعية 

 
 
 
             
  6102يناير  01مجلس النواب، 



2 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه

 

 

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة  النواب،

 حضرات السيدات والسادة،

 

 ألحكامالدورة ألاولى من الوالية التشريعية العاشرة إعماال  اليوم، منختت

وإذا كانت الجلسات املخصصة . للمجلس النظام الداخليمقتضيات الدستور و 

 م  ـلجرد حصيلة ال ةالختتام الدورات، مناسب
 
ز في مجاالت التشريع ومراقبة العمل ج  ن

الحكومي وتقييم السياسات العمومية والعالقات الخارجية للمجلس، فإنها في السياق 

  اليوم املغربالذي يعيشه  صالخا
 
 ات  م  من س   على بعض   مناسبة أيضا للوقوف معا

ببالدنا وما تحقق على مختلف املستويات، ولطرح ألاسئلة التي علينا، راهنة ال ضعيةالو 

 كمكونات 
 
 سياسية وك
 
 ن

 
 بما يفيد بالدنا وي   عنها، الجواب وطنية بخ

 
  ــط

ر ممارساتنا و 

كذا و  ،نصره  هللا           جاللة امللك دمحم السادس  ما يتوقعه مناويجعلنا في مستوى 

 .علينا املفروضةالكبرى التحديات مستوى  حتى نكون جميعا انتظارات الشعب املغربي
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شكل انتخاب رئيس ومكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية لقد 

الجيد  لإلعدادالنيابية بداية واملجموعة رؤساء الفرق و الدائمة وإلاعالن عن قوائم 

من  ،كما أنها مكنت املؤسسة التشريعيةنتظرنا، تالتي  املتعددةوراش لألشغال وألا 

من بعث رسائل قوية إلى الرأي العام الوطني وألاجنبي، مفادها أن املغرب  ،دون شك

في ما يرجع إلى قضايا الوطن  ،ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعية موحد

، البرملانلقد تجسد ذلك في مصادقة  .ات الخارجيةيدتحوالوحدة الترابية وال

الكبير الذي حققه  امليثاق التأسيس ي لالتحاد إلافريقي، تمهيدا لإلنجاز على جماع وبال 

  .أعزه هللا  دمحم السادس امللك املغرب بقيادة جاللة

بالهيكلة  ،باألساس ،لقد اتسمت هذه الدورة التي يمكن اعتبارها انتقالية

 وفي هذا إلاطار .الداخلية للمجلس
 
عليه  شتغلأهم ما ا ،معكم أن أستحضر دو  ، أ

فقد باشر مكتب املجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه . مكتب املجلس واللجان الدائمة

ال غتشلى إلاعداد الجيد ال قاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إحضرا املهام امللمست

 .املجلس

ستكمال هياكل املجلس اجتماعات خصصت ال  سلسلةوهكذا عقد املكتب 

فضال عن الرؤى الضرورية للقيام بمهامنا الدستورية والتمثيلية والتحضير للوسائل و 

الذي سيشكل محور تقييم في املوضوع النيابية  مع السادة رؤساء الفرق التداول 

تخفى وال  .السياسات العمومية طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس
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عليكم أهمية هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرملان في إعمال 

مسار الشفافية واملحاسبة وتقييم آثار التدخالت العمومية على حياة املواطنين وعلى 

  .التنمية

مجموعات الصداقة البرملانية مع تشكيل وحرص املكتب من جهة أخرى على 

متعددة الـالنيابية الوطنية في املنظمات البرملانية  باقي البرملانات الوطنية والشعب

 توال . ألاطراف
 
ب في الدفاع عن مصالح ع  خفى عليكم أهمية هذه املجموعات والش

 باقي املؤسسات التشريعية إسنادالعالقات مع  وتعزيز بالدنا 
 
 .وطنيةلدبلوماسية الل ا

عمل مكتب املجلس على استئناف دراسة ملف مراجعة  ومن جهة أخرى 

 01و 01مته مع أحكام الدستور والسيما الفصلين ءالنظام الداخلي بهدف مال

ممارسة الحق  ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي املتعلق بتحديد شروط وكيفيات

في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي املتعلق بتحديد 

 مستحضرينشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، 

على  املرجعيةمارسات امل وبعضتجربة وخالصات الوالية التشريعية السابقة، 

تجويد وتحسين النظام الداخلي  لرئيس ي في ذلك هو وسيظل الهدف االصعيد الدولي، 

وأود بهذه املناسبة  .داء البرملاني على مختلف ألاصعدةوضمان النجاعة والفعالية في لا 

أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة أعضاء املكتب ورؤساء الفرق 
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واع يع من انخراط على ما عبر عنه الجم ورؤساء اللجان الدائمة واملجموعة النيابية

 .في هذه ألاوراشوتام 

، 6102يناير  62يوم  عقدنا النظام الداخلي للمجلس مقتضياتـوطبقا ل

اجتماعا مشتركا بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون إلاسالمية واملغاربة 

ومناقشة  لتقديمخصص  إلانساناملقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق 

 .حول حقوق إلانسان باملغرب الوطنيلتقرير ا

 
 
ر جميعاوإننا ن  

د 
 
وفي  ،أهمية هذا التقرير في دحض ادعاءات خصوم املغرب ق

 ولالياتالتشريعات الخصوص بوب إلانسانالتعريف بجهود بالدنا في صيانة حقوق 

 
 
 التي ش
 
سياق لنموذج مغربي متميز في  حيث تم التأسيس ،تتويجا لها 6100دستور  ل  ك

 إقليمي م  
 
  م  ت

  . ج ومفتوح على كل الاحتماالت والتطوراتو 

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

من مسؤولياته النهوض بل املجلس  اتاهتماممهام و في صلب  يوجدحول شأن وطني 

 .به

 السيدات والسادة،

الدراسة والتصويت على مشروع القانون في  لقد تمثل أهم إنجاز في هذه الدورة

وتعكس . التأسيس ي لالتحاد إلافريقي امليثاقبموجبه على  مجلس النوابالذي صادق 

على هذا  تيو الفعالية واملستوى العالي للنقاش وألاجواء التي انعقدت فيها جلسة التص



6 
 

يز املوقف  01امليثاق، يوم  م  ي الذي ي  اد  ي وإلار  اع 
يناير املاض ي، ذلك إلاجماع الراسخ، الو 

لبالدنا، ولذلك فإن هذه الدورة ستظل راسخة في الوطني إزاء قضية الوحدة الترابية 

الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرملاني ببالدنا كدورة عنوانها ومدخلها 

وهو الحدث الذي استقبلته املجموعة ، الكبير هو عودة املغرب لالتحاد إلافريقي

 .الدولية بالترحيب مما يعكس اقتدار املغرب ومكانته الدولية ووزنه إلاقليمي

وانتصارا للمشروعية قاريا  ،تجسيدا للشرعيةهذه العودة وبقدر ما تعتبر 

 تتويجا للجهد امللكي في ترسيخ الحضور املغربي في القارة إلافريقية بقدر ما تعتبر  ودوليا،

ونتيجة ملسار من العمل الدؤوب، عمل في  وانتصارا كذلك للعقل الدبلوماس ي املغربي،

ء ثقة وبناالتمتين عالقات أجل هات وعلى كافة املستويات من بامليدان وفي مختلف الج

 .جنوب-جنوب للتعاون وفق منظور جديد شراكات ثنائية 

وسيظل الخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك دمحم السادس أمام 

لالتحاد إلافريقي بأديس أبابا، وثيقة تاريخية مرجعية  61املشاركين في أشغال القمة 

من حيث املحتوى و ألافارقة، وأصدقائه في عالقة املغرب بباقي أشقائه  فاصلةملرحلة 

شكاالت واملعضالت الحقيقية التي تواجهها إلا  بخصوص جاللتهوالرسائل التي بعث بها 

تعزز  ةفريقيالقارة إلا شكل هذا الخطاب بحق مرافعة أخرى من أجل  كما. إفريقيا

عدد التي قام بها جاللة امللك إلى  الناجحة بكل  املقاييس،العمل امليداني والزيارات 
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جنوب  -والشراكة جنوب  وفق رؤية تفضل التعاون  ة، وذلكفريقيمن البلدان إلا كبير 

 
 
 أساسها ت
 
 . تحويل إلامكانيات إلى ثرواتالخبرات ووسائل  م  اس  ق

 السيدات والسادة،

 مؤسسة تشريعيةكعلينا تملي  عودة بالدنا إلى عائلتها املؤسسية إلافريقية إن

مواكبة عودة املغرب إلى مختلف  في مجال الدبلوماسية البرملانية قصد مسؤولية كبرى 

 : البرملانية لالتحاد املنظمةمؤسسات الاتحاد إلافريقي وتجسيد انضمام املجلس الى 

على أساس  ترسيخ عالقاتنا الثنائية مع البرملانات الوطنيةمع  ،برملان عموم إفريقيا

 في مجاالت التشريع واملراقبة وتقييم السياسات التعاون و  السياس يكثيف التشاور ت

 . وخبراتناوتقاسم مهاراتنا  العمومية

مع في الفترة ألاخيرة برمها املغرب نب التصديق على الاتفاقيات التي أوالى جا

من خالل الدبلوماسية البرملانية،  أيضا عدد من ألاشقاء ألافارقة، فإننا مطالبون 

لرأسمال الوطني في أفق تعزيز فرص الاستثمار ل ،الرسميةمواكبة الدبلوماسية ب

  .باقي البلدان إلافريقية معلشراكات ل دعما العمومي والخاص

 السيدات والسادة،

من املؤكد والواضح أن هذا الوضع الجديد قد أبرز وثيرتين متباينتين، ألاولى 

الكبرى التي انخرط فيها املغرب الدبلوماس ي بما تتسم به من  ترتبط بالدينامية

نجاعة وفعالية وما أفضت إليه من نتائج ملموسة، في حين تخص الوثيرة ألاخرى 
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رقة قد تكون لها املغرب السياس ي الذي يالحظ أنه اليواكب نفس إلايقاع، وتلك مفا

ذي يقتض ي أن نرتقي استمرارها مضاعفات على طموحاتنا جميعا، ألامر ال في حال

باألوضاع السياسية الداخلية إلى مستوى النجاعة والفعالية التي تميز املبادرات 

 .الدبلوماسية التي يقودها جاللة امللك دفاعا عن ثوابت ألامة

لقد كنا جميعا في املوعد مع التاريخ حينما صوتنا باالجماع على القانون 

واليحق لنا أن نخلف موعد اليوم وغدا في  ،بغيولذلك الين. التأسيس ي لالتحاد الافريقي

اتجاه مواجهة التحديات التي تنتظرنا في هذا السياق، إذ علينا أن النجعل من الزمن 

 .السياس ي خصما، بل شريكا وحليفا لتحصين املكتسبات ومواجهة التحديات

فاقمت  حيث ذكير بحجم هذه التحديات وخطورتها،ولست في حاجة إلى الت

فريقي وفي الشرق ألاوسط وإفريقيا جنوب الححراء  إلا في محيطنا الشمال  ألاوضاع

فيما يساهم  ،التطرف والتشدد خطابوعوملة إلارهاب وانتشار  ألامنيةمن املخاطر 

تهريب البشر السالح و  ة انهيار الدولة في بعض البلدان في الفوض ى وازدهار تجار 

 .كل املمنوعاتوالجريمة املنظمة و 

آمنة أماكن نزاعات الداخلية من معاناة ماليين البشر الباحثين عن وفاقمت ال

 ومعنى املسؤولية ألاخالقية ،مع ما يطرحه ذلك من أسئلة حول معنى التضامن اليوم

الضمير العالمي في  والانسانية والحقوقية تجاه ظاهرة الهجرة واللجوء التي تسائل

 . الوقت الحاضر
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أخرى من  تزدهر في مناطقفي عالقة جدلية معها، وباملوازاة مع هذه ألاوضاع، و

جد خطابات النزعات القومية الضيقة صداها على الذات وتالعالم خطابات الانطواء 

لدى شرائح اجتماعية واسعة مع كل ما يحتمله ذلك من تطورات وتداعيات على 

وعلى ألاوضاع الداخلية لكل بلد،  ،وعلى ألامن والسلم في العالم ،العالقات الدولية

 .وباألساس على القيم املشتركة بين أعضاء املجموعة الدولية

ولذلك فإن هذه التحوالت والظواهر الجديدة على الصعيدين الجهوي 

بالدنا والدفاع عن مصالحها  حققتهاالتي  املكتسباتوالدولي، ومستلزمات تحصين 

مال وما يتيحه من مؤهالت وإمكانيات، بقدر ما آفي محيط بقدر ما يحمل من العليا 

يطرح أيضا تحديات وتساؤالت مقلقة، كل ذلك يملي علينا مسؤوليات جسيمة 

من خالل الحرص على إعمال مقتضيات  املرحلةللتجاوب مع نداء التاريخ، ونداء 

ها ، واتخاذ املبادرات التي يقتضيع بأدوارنا الرقابية والتشريعيةوالاضطال  ،الدستور 

 . والجهوي  الراهن الوطني

 متجددةإنها مهام تستدعي الانضباط في العمل وتجويد الخطاب وإعطاء صورة 

وسيظل الهدف هو تقدم بالدنا وترسيخ . لدى الرأي العامالتشريعية عن املؤسسة 

تطلعات مستوى  إلىالارتقاء  الديمقراطية والاستجابة لتطلعات الشعب املغربي و 

  .أعزه هللا الـملكجاللة 

 


