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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على رسول هللا وآله األكرمين

 
 السيدات والسادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب

 السيدات والسادة،

 7102-7102نفتتح بعون هللا أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 

 .ملجلس النوابلداخلي النظام اطبقا ألحكام الدستور ومقتضيات 

حصيلة  للدورة  ليد أن نستعرض معا في الجلسة الافتتاحيةباب التقكان من ولئن 

أعمال مجلسنا بين الدورتين، فإن افتتاح هذه الدورة يتم في سياق وطني تميزه التعبئة 

ة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، ما يجعل هذا املوضوع يتصدر ألاجند

 .الوطنية، ومنها بالطبع برنامج عمل مجلس النواب

سياسية وممثلين  وكمكونات ،بوجداننا، كمغاربة أوالفكما نتابع ونعيش جميعنا 

للمواطنين، تعرف قضيتنا الوطنية تطورات خاصة تتمثل في الاستفزازات التي يمارسها 

وخلق وخلط ألاوراق لواقع، مر الذين يحاولون وضع بالدنا أمام ألا خصوم وحدتنا الترابية وا

 .حالة جيوسراتيجية جديدة بالتموقع في املنطقة املسماة وفق ألامم املتحدة عازلة

 يشعب املغربالوقد كان رد املغرب حاسما وقويا إزاء هذه الاستفزازات واملناورات، وعبر 

لهذه قف موحد، وصارم رافض و بقيادة صاحب الجاللة امللك دمحم السادس أعزه هللا عن م

 .الاستفزازات وألي تغيير في الوضع القائم في ألاقاليم الجنوبية املغربية

فت الرسالة التي بعث بها صاحب الجاللة امللك دمحم السادس إلى ألامين العام وقد كث

الصارم  هذا املوقف الوطني 7102أبريل  10يوم  لألمم املتحدة السيد أنطونيو غوتيريس

لوحدة الترابية للمملكة املغربية ن ألاعمال التي يقوم بها خصوم اأوالحاسم، إذ أكد جاللته 
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وانتهاكا للقانون  0990شتنبر  6في الصحراء منذ  املعلنتهديدا لوقف إطالق النار تشكل "

بشكل جدي املسلسل السياس ي  وضتق كما "الدولي وقرارات مجلس ألامن وألامم املتحدة 

 ".وهلرعبر املبعوث الشخص ي السيد هورست كالجاري تحت الرعاية الحصرية لألمم املتحدة  

لقد أطرت الرؤية امللكية املتبصرة والاستباقية في التعاطي مع تجاوزات واستفزازات 

غرب في اتجاه املبادرات السياسية والاتصاالت الدبلوماسية التي قام بها امل ،الخصوم، ووجهت

مجلس ألامن واملينورسو، من أجل وضع الجميع في صورة هذه التجاوزات والتحذير من 

 .مخاطرها وأهدافها، وما تشكله من تهديد لألمن والاستقرار في املنطقة

الوطنية املتجددة، إذ ترأسنا  التعبئةومن البديهي أن يكون مجلس النواب في قلب هذه 

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون إلاسالمية واملغاربة القاطنين طارئا ل مشتركا اجتماعا

و الحدود و الدفاع الوطني و املناطق املغربية بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الخارجية 

وزراء الداخلية و السيد رئيس مجلس املستشارين بمجلس املستشارين بحضور  املحتلة

أعضاء مكتب  بمشاركة ت مع البرملان واملجتمع املدني، والخارجية والتعاون الدولي، والعالقا

وكان هذا . وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب البرملانيةاملجلس ورؤساء الفرق واملجموعة 

الداخلية والخارجية والتعاون الدولي أعضاء البرملان في صورة  االاجتماع مناسبة وضع فيها وزير 

ت الاستفزازات والخروقات التي يقوم بها خصوم تطورات قضية الوحدة الترابية وخلفيا

عبر رؤساء ومن جهتهم . الوحدة الترابية والخطوات املزمع اتخاذها لوقف هذه التجاوزات

عن تنديدهم القوي بهذه املمارسات وجددوا التعبير عن  وممثلو الفرق واملجموعات البرملانية

تجاوز يحاول خلق وقائع جديدة على التصميم الوطني ألاكيد على التصدي ألي استفزاز أو 

 .ألارض

، بمدينة 7102أبريل  9لك التعبئة الشعبية والحزبية واملدنية، انعقد يوم واستمرارا لت

 . فيه قادة ألاحزاب السياسية الوطنية عبوي شاركثالعيون لقاء وطني 
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ومكونـات املجتمع  ومنتخبو جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب

، وتوج بإعالن العيون الذي يكثف املوقف الوطني من آخر تطورات القضية املدني املحلي

 .الوطنية

 الزميالت والزمالء،

 السيدات والسادة،

 ومن رسائل ينغي ،س ينبغي استخالصهايمكن أخذها، ومن درو  ر  ب  من ع   مةإذا كان ث

 :للخصوم استيعابها وتعلمها، فإنها تتمثل في

أنه عندما يتعلق باألمر بالقضية الوطنية وبمسألة السيادة على ألارض، فإن : أوال

أقوى، إذ أنه مهما تكن اختالفاتنا وخالفاتنا، وحتى الداخلية هة بإلاجماع الوطني ثابت، والج

روح ، و 0900يناير  00روح  تلكمو . تذوب وتختفي من أجل مصلحة الوطنفإنهـا تناقضاتنا 

، وأن 7100و 0996حول دستور  قفعب و روح املسيرة الخضراء، وروح التواثروة امللك والش

 . قوةك لن تزيده مناورات الخصوم إال اتساعا و الالتفاف الوطني خلف جاللة املل

على ينبغي لخصوم وحدة التراب الوطني أن يدركوا جيدا، أن مسألة السيادة : ثانيا

وبانخراط  ألارض، على وبالوجود والبناء والقانون الدولي ألارض محسومة بالشرعية التاريخية

ة والبناء املؤسساتي والديمقراطي، وتجديد التعبير سكان ألاقاليم الجنوبية في مسلسل التنمي

م توهيم الرأي العامحاولة وبأن محاوالت وضعنا أمام ألامر الواقع، و ، عن انتمائهم للوطن

 بأن ألامر يتعلق بمسألة حدود، لن تنطلي على املغرب؛الدولي 

، أن تتحمل مسؤولياتها بالتحديد على املجموعة الدولية وعلى ألامم املتحدة: ثالثا

ن أ، و 0990على احترام بنود وقف إطالق النار كما أعلن في شتنبر  في إجبار الخصومكاملة، 

 املسلسل السياس ي الجاري تحت جديتجاوزاتهم، كما قال جاللة امللك، تقوض بشكل تدرك 

 .الرعاية الحصرية لألمم املتحدة
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 الزميالت والزمالء،

 السيدات والسادة،

سيواصل مجلس النواب تعبئته من أجل القضية الوطنية وتعرية خلفيات انتهاكات 

أقوى  س  ف  ن  الوطني، بنفس التصميم، وب   ، والتعريف بشرعية املوقفللقانون الدولي الخصوم

من حزم  تجاوزات الخصوموما تتطلبه  تحديات املرحلة متساوقا معوبخطاب يكون محتواه 

، علما بأن قضية وحدتنا الترابية كانت حاضرة بقوة في مجمل املهام والاتصاالت التي وصرامة

 . لثنائية واملتعددة ألاطرافقمنا بها في إطار الدبلوماسية البرملانية على املستويات ا

فقد كانت في صلب املباحثات التي أجريناه بمناسبة الزيارات التي قمنا بها إلى كل من 

تونس وجمهورية مصر العربية، وخالل استقبالنا لعدد من رؤساء املجالس البرملانية والوفود 

 .البرملانية والحكومية 

رهان تثبيث مشروعية حقوقنا الوطنية، بقدر ما يتطلب التعبئة الوطنية  ح نختلف في أن ربال

هة الداخلية، بقدر ما يتطلب مواصلة البناء املؤسساتي وترسيخ الديمقراطية بوتقوية الج

وتعزيز إلاصالحات و تقوية املؤسسات و صيانة الحقوق و مواصلة تحقيق التنمية 

وية مناعة النسيج الاقتصادي الوطني ليكون أكثر و تقوالثقافية الاقتصادية والاجتماعية 

 .تنافسية و إنتاجا ملناصب الشغل و للقيم املضافة

الدينامية التشريعية التي عرفها مجلس النواب خالل وضع و في هذا السياق  يمكن 

الفترة ما بين الدورتين، والتي تميزت بعقد دورة استثنائية بطلب من الحكومة صادقنا خاللها 

 .قوانين مشاريع مجموعة منعلى 

و يتعلق ألامر بقوانين ذات أهمية كبرى بالنسبة للنسيج إلاقتصادي الوطني وتقوية   

من جهة،  و تكريس التكافل ألاسري و الاجتماعي من جهة أخرى،  ة الوطنية و مساعدتهالاملقاو 

ورة للمناقشة والتصويت خالل الدالتي عرضت فإن مشاريع النصوص  وكما تالحظون،

ضرورة إيجاد ألاجوبة التشريعية الضرورية و الاستثنائية، تعكس الدينامية التشريعية الوطنية 
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وهنا تكمن . لإلشكاالت واملعضالت والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية املطروحة

، تطبيقيةأهمية التشريع وقيمته الذي ينبغي أن تكتمل بالتنفيذ وإصدار ما يلزم من نصوص 

ى يلمس املجتمع أثر التشريع على الحياة العامة وعلى العالقات الاجتماعية، وعلى إلانتاج حت

سواء تعلق ألامر بمشروع القانون املغير واملتمم للقانون املتعلق و . وعلى صيانة الحقوق 

 أو مشروع قانون بشأن تنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص ،ة التجارةــبمدون

، فإن ألامر يتعلق بالحرص على الحفاظ على الدينامية الذي ما يزال معروضا على البرملان

ز ـالاقتصادية الوطنية والحفاظ على املقاولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للتشغيل، وتعزي

ب حفاظا على النسيج املقاوالتي الوطني وعلى مناصومواكبتها وف إلى جانبها ـتنافسيتها، والوق

 .، في سياق دولي تحتدم فيه املنافسةالشغل

مشروع قانون بشأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية،  على صادقناومن جهة أخرى 

للحفاظ على إلايجابي واملتنور  وهو نص يدخل في صميم تكريس قيم املجتمع املغربي املتضامن

وإحاطتها بما يلزم من تكريمها ينبغي عليه بشرائحه الهشة، بل و  يعتني، والذي من تقاليده

 .عناية ورعاية

وتميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بمواصلة اللجان النيابية الدائمة أشغالها 

 .واحدمشروع قانون و مشروع مرسوم  00إذ صادقت على 

عشر اجتماعات باالضافة إلى  خمسةوقد عقدت اللجان النيابية لهذا الغرض  

 .اجتماع واحد في إطار مهامها الرقابية

 الزميالت و الزمالء، 

 السيدات والسادة،

سيكون على مجلسنا تسريع أشغاله و الحرص على دراسة مشاريع النصوص 

، الدرس باللجان النيابية قيدمشروع نص  09املعروضة عليه واملصادقة عليها و البالغ عددهـا 
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ات القوانين املعروضة على املجلس، ونام الن نتطلع إلى تجاوب الحكومة مع مقترحعلما بأننا 

 .نجعل من الدورة الحالية دورة مقترحات قوانين

لفة تقرير املجموعة املوضوعاتية املك و في جدول أعمال هذه الدورة أيضا مناقشة

البرنامج الطرقي باملناطق  بتقييم السياسات العمومية و الذي تمحور هذه السنة حول 

م أهمية هذا الاختصاص املكفول دستوريا للبرملان في إعمال مبادئ ؛ و ال تخفى عليكالجبلية

  ،الشفافية، و ربط املسؤولية باملحاسبة
 
أثر السياسات  ن  ي  ب  وتجويد الخدمـات العمومية وت

 .املجتمع علىالعمومية 

ى مستوى الجلسات العامة، و في إطار علو سنواصل بالطبع أداء مهامنا الرقابية 

و سيكون عليها في هذا إلاطار مناقشة تقارير املهام الاستطالعية  ؛اللجـان النيابية الدائمـة

 .شرع فيها و انجاز مهام جديدة التي ستطالعيةهام الا املاستكمال أعمال الجاهزة، و 

و في مجال الدبلوماسية البرملانية سنكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات  

 –وهكذا سيحتضن البرملان املغربي أشغال املنتدى البرملاني املغربي . الثنائية واملتعددة ألاطراف

نتدى البرملاني املغربي في أشغال امل قليلةويشارك بعد أيام  7102الفرنس ي خالل يونيو 

تعلق ألامر بقمتين برملانيتين سيتم خاللهما تدارس قضايا في غاية الاهمية بالنسبة وي إلاسباني؛

 .لبالدنا وشركائنا

حول الهجرة بشراكة مع  ةدولي ندوةسيحتضن مجلس النواب خالل الخريف القادم و 

التظاهرة الدولية التي  ى موافقته على احتضان بالدنا لهذهالاتحاد البرملاني الدولي والذي أعط

 . نعقد بموازاة مع املؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سينعقد في دجنبر باملغربست

كمال عضويتنا في برملان تاسفي يضا باستحقاق هام يتمثل وستتميز هذه الدورة أ

مايو بجنوب  77إلى  19لهذا البرملان التي ستنعقد من عموم إفريقيا خالل الدورة القادمة 

ام حاسما بالنسبة لبالدنا بعد أن استعادت اململكة مقعدها في ويعتبر هذا الانضم. إفريقيا

الاتحاد إلافريقي، وبالنظر إلى املكاسب الحاسمة التي تحققها بالدنا في إفريقيا بفضل سياسة 
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إلى  ةجنوب واملتوجه –للتعاون جنوب  جاللته املفضلةلة امللك دمحم السادس واستراتيجية جال

 .املستقبل

هذا البرملان ستعزز مكانة مجلسنا في القارة إلافريقية من شك في أن عضويتنا في وما 

التي نجحنا في أن نوطد عالقاتنا راسخة ومؤسسية مع عدد من البرملانات الوطنية بها وكذا مع 

البرملانات الجهوية من قبيل برملان املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أرسينا معه 

 .ومستقبل القارة حاضرسسيا ونظمنا معه أنشطة تهم حوارا مؤ 

أخرى إذ  ومن الطبيعي أال يثنينا هذا الاهتمام  بإفريقيا عن اهتمامنا ملجاالت جغرافية

رسخنا حضورنا من خالل شعب مجلس النواب في إطارات برملانية متعددة ألاطراف إلاقليمية 

ملاني العربي ر عملنا في إطاره كرئاسة لالتحاد الب والدولية من قبيل الاتحاد البرملاني الدولي الذي

 032إذ صادقت الدورة وكشعبة وطنية على تحقيق مكسب يتعلق بوضع القدس الشريف 

لالتحاد مؤخرا بجنيف على توصية في هذا الصدد ترفض قرار الرئيس ألامريكي بشأن اعتبار 

 . القدس عاصمة إلسرائيل
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علما بأن قضية وحدتنا الترابية ستظل تتصدر هذه بعض املهام املطروحة علينا 

وعلينا التسلح باملعلومات واملعطيات الضرورية وندرك أننا أصحاب . تنااهتماماتنا واتصاال

إن ألامر يتعلق . حق، وأصحاب ألارض، ودعاة سلم، ولكن دون التفريط في حقوقنا الثابتة

 .للوطن ومستقبلهبرهانات ينبغي أن نتعبأ جميعا لربحها وألن فيها ربحا 

 ،وأعضاء ومكاتب   رؤساء   ،أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجان النيابية في الختامأود و 

 ،املعروضة علينا النصوص التي صادقنا عليها وكذلك والتي اشتغلت على مشاريع النصوص

رؤساء الفرق  كما أشكر  .وبذلت مجهودات استثنائية لتكون في املوعد والتوقيت املطلوب

وا من أجل دراسة مشاريع النصوص، ؤ أعضاء الحكومة الذين تعبوأعضاء مكتب املجلس و 

كافة اطر مجلس النواب وموظفاته وموظفيه على ما بذلوه جميعا في  إلىوالشكر موصول 

تسهيل مهام السيدات والسادة النواب، على مستوى الفرق واللجان ومختلف واجهات العمل 

 .رجهالبرملاني داخل املغرب وخا

والوقاية املدني والقوات املسلحة امللكية الوطني  ألامن أسرة أفراد أيضا ركما اشك

 ذاخل فضاء املجلس على جهودهم الخيرة املحمودة

 

 والسالم عليكم


