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 0281-0281 الثالثةالسنة التشريعية 

 0281دورة أكتوبر 

 

 السادسة بعد املائةحمضر اجللسة 

 اجللسة االفتتاحية للربملان

 

 (.4102أكتوبر  40ه )0240 صفر 20اجلمعة  :التاريخ

 ده.، نصره هللا وأي  امللك حممد السادس ،صاحب اجلاللة: لرائسةا

مساء  اخلامسةدقيقة ابتداء من الساعة  ةمثانية عشر  :التوقيت
 .الثانية عشروالدقيقة 

 نصره هللا ،حممد السادس ،افتتاح جاللة امللك جدول األعمال:
والية التشريعية من ال الثالثةللدورة األوىل من السنة التشريعية  وأيده،

 .0204-0242العاشرة 

 ،طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس والستني من الدستور
 ده،وأي نصره هللا ،امللك حممد السادس ،ترأس صاحب اجلاللة

حمفوفا بويل العهد صاحب السمو امللكي األمري موالي احلسن 
ة اح الدور ، افتتومرفوقا بصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد

العاشرة  من الوالية التشريعيةالثالثة األوىل من السنة التشريعية 
 م.0242-0204

حضر أشغال هذه اجللسة االفتتاحية املشرتكة بني جملسي 
 يتقدمهم السيد رئيس ،الربملان، أعضاء حكومة صاحب اجلاللة

احلكومة سعد الدين العثماين ومستشارو صاحب اجلاللة وعدد 
 دنية والعسكرية. من سامي الشخصيات امل

 )تصفيقات(
 الشيخ املقرئ: 

 .الرجيمأعوذ ابهلل من الشيطان 
ِ ثََمن    بسم هللا الرحمن الرحيم.}  ۚ   اَ  َِِيً   َوَل َتْشَترُوا بَِعْهِد اَّلله

َم ا  95)) ْعَُِمونَ تَ  ُكنُتمْ  ِإن لهُكمْ  خَْير   ُهوَ  اَّللهِ  ِعندَ  إِنهَم ا
َِِينه َولَنَ  ۚ   بَ  اق   اَّللهِ  ِعندَ  َوَم ا ۚ  ِعنَدُكْم يَنفَُد    الهِذينَ  ْْج

َمْن َعِملَ   )96( يَْعَمُِونَ  َك اُنوا َم ا بِأَْحَسنِ  أَْجرَُهم َصَبرُوا
َي ِب ً   َص الِح  ا مِ ن َذَكر  أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمن  فَ َُِنْحيِيَنههُ حَ   َ ً  ۚ  يَ  ا

ِِيَنهُهمْ َولَنَ  فَ ِإذَا   )97( ْعَمُِونَ يَ  َك اُنوا َم ا بِأَْحَسنِ  أَْجرَُهم ْْج
إِنهُه   )98( ِن الرهِجيمِ ب اَّللِه ِمَن الشهْيط اََرَْأَت اْلقُرْآَن فَ  اْستَِعْذ  

 {.ِهْم يَتََوكهُِونَ ب ِ لَْيَس لَُه ُسِْط ان  عََِى الهِذيَن آَمُنوا َوعََِٰى رَ 
 آمنت ابهلل صدق هللا موالان العظيم.

يف ما يلي نص اخلطاب السامي الذي ألقاه صاحب 
أمام  يوم اجلمعة،، وأيده حممد السادس، نصره هللا امللك ،اجلاللة

أعضاء جملسي الربملان، مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة 
 .م0204-0242 العاشرة التشريعيةالتشريعية الثالثة من الوالية 

 

 

 

 :أيدهو  نصره هللا ،امللك حممد السادس ،صاحب اجلاللة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya99.html


 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

2 

احلمد هلل والصالة والسالم على موالان رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 احملرتمني،حضرات السيدات والسادة الربملانيني 

املناسبة  األمة، يف هذه يإن جتديد اللقاء بكم، ابعتباركم ممثل    
 .الدستورية السنوية، يعد دائما مبعث سرور واعتزاز

ومما يضفي على هذه السنة التشريعية طابعا خاصا، كوهنا أتيت    
 ."روح املسؤولية والعمل اجلاد"يف مرحلة شعارها 

فالتوجهات والتدابري اليت دعوان إليها، خاصة يف خطايب العرش    
تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل اجلماعي، غشت،  02وذكرى 

وقيام كل واحد بدوره كامال، يف ظل احرتام القناعات 
 .واالختالفات

وإنكم، معشر الربملانيني، بصفة خاصة، يف األغلبية واملعارضة،    
تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، يف املسامهة يف دينامية اإلصالح، 

 .اليت تعرفها بالدان

خل هذه املؤسسة املوقرة، تشكلون أسرة واحدة فأنتم دا   
ومتكاملة، ال فرق بينكم، مثلما يعرب عن ذلك لباسكم املغريب 
املوحد، رغم اختالف انتماءاتكم احلزبية واالجتماعية. فاملصلحة 
الوطنية واحدة، والتحدايت واحدة. ويبقى األهم هو نتيجة 

 .عملكم اجلماعي

ى اهليآت السياسية، وحتفيزها علوإننا حريصون على مواكبة    
جتديد أساليب عملها، مبا يساهم يف الرفع من مستوى األداء 

 .احلزيب ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية

لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي لألحزاب، مع ختصيص    
جزء منه لفائدة الكفاءات اليت توظفها، يف جماالت التفكري 

 .اروالتحليل واالبتك

 )تصفيقات (
 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إن التعبئة الوطنية، والعمل اجلماعي يتطلبان توفر مناخ سليم،   
 .وتعزيز التضامن بني خمتلف الشرائح االجتماعية

وهو ما هندف إىل حتقيقه من خالل اإلصالحات والتدابري   
ظروف  حتسنياالقتصادية واالجتماعية، اليت نعتمدها، من أجل 

العيش املشرتك بني مجيع املغاربة، واحلد من الفوارق االجتماعية 
 .واجملالية

فاملغرب، كان وسيظل، إن شاء هللا، أرض التضامن والتماسك    
االجتماعي، داخل األسرة الواحدة، واحلي الواحد، بل ويف اجملتمع 

 .بصفة عامة

ا، ل شيء متشاهبفداخل املدن العتيقة، مثال، كان وال يزال ك   
يف واجهات البيوت وأبواهبا، حيث ال ميكن التفريق بني الوضعية 

 .املادية لألسر، إال بعد الدخول إىل املنازل

ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بني املغاربة ال تقتصر فقط    
على املظاهر، وإمنا تنبع من قيم األخوة والوائم، املتجذرة يف 

 .حزان واملسراتالقلوب، والتضامن يف األ

وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، اليت جتمع املغاربة على   
الدوام، سواء من خالل اعتماد سياسات اجتماعية انجعة، أو 
عرب تسهيل وتشجيع املسامهات التضامنية على خمتلف 

 .املستوايت

وهلذه الغاية، ندعو لتبسيط املساطر لتشجيع خمتلف أشكال   
وع واألعمال اخلريية، ودعم املبادرات االجتماعية، التربع والتط

 .واملقاوالت املواطنة
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كما ينبغي وضع آليات جديدة إلشراك القطاع اخلاص يف   
النهوض ابمليدان االجتماعي، واملسامهة يف حتسني اخلدمات 
املقدمة للمواطنني، سواء يف إطار املسؤولية اجملتمعية للمقاولة، أو 

كات بني القطاعني العام واخلاص يف هذا من خالل إطالق شرا 
 .اجملال

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،  

إن التوجيهات اهلامة، اليت قدمناها خبصوص قضااي التشغيل،   
والتعليم والتكوين املهين، واخلدمة العسكرية، هتدف للنهوض 

ة يف املسامهأبوضاع املواطنني، وخاصة الشباب، ومتكينهم من 
 .خدمة وطنهم

 .فاخلدمة العسكرية تقوي روح االنتماء للوطن  

كما متكن من احلصول على تكوين وتدريب يفتح فرص   
االندماج املهين واالجتماعي أمام اجملندين الذين يربزون مؤهالهتم، 

 .وروح املسؤولية وااللتزام

تثناء، سوهنا جيب التأكيد أن مجيع املغاربة املعنيني، دون ا  
سواسية يف أداء اخلدمة العسكرية، وذلك مبختلف فئاهتم 

 .وانتماءاهتم االجتماعية وشواهدهم ومستوايهتم التعليمية

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،  

إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب يف قلب اهتماماتنا، ونعترب    
املزيد  يف خلقأن هناك العديد من اجملاالت اليت ميكن أن تساهم 

 .من فرص الشغل

ي ابلعناية إذا ما حظ ،ويعد التكوين املهين رافعة قوية للتشغيل   
اليت يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين هلذا القطاع 

 .الواعد

وهو ما يقتضي العمل على مد املزيد من املمرات واجلسور بينه    
لق نوع ملة مع خوبني التعليم العام يف إطار منظومة موحدة ومتكا

من التوازن بني التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل 
 .املقاوالت

وعالوة على دور التكوين يف التأهيل لسوق الشغل، فإن     
القطاع الفالحي ميكن أن يشكل خزاان أكثر دينامية للتشغيل، 

 .ولتحسني ظروف العيش واالستقرار ابلعامل القروي

املكاسب احملققة يف امليدان الفالحي، وخلق لذا ندعو لتعزيز   
 .املزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي

غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية، وجعلها عامل توازن   
ورافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية على غرار الدور اهلام 

 .للطبقة الوسطى يف املدن

ما و اضي الفالحية من تقسيم متزايد عرفه األر وإننا ندرك ما ت  
ينتج عن ذلك من ضعف يف اإلنتاجية. كما أن استقرار الشباب 

 .أبرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل

لذا نوجه احلكومة لبلورة آليات مبتكرة ملواصلة حتفيز الفالحني   
على املزيد من االخنراط يف جتمعات وتعاونيات فالحية منتجة 

 .ومتابعة تكوين يف اجملال الفالحي

ومبوازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر   
انفتاحا على املستثمرين، سواء األشخاص أو املقاوالت، مبا يرفع 
من اإلنتاج واملردودية، وحيفز على التشغيل مع احلفاظ على الطابع 

 )تصفيقات.(الفالحي لألراضي املعنية
كما يتعني التفكري يف أفضل السبل إلنصاف الفالحني     

الصغار، خاصة يف ما يتعلق بتسويق منتوجاهتم والتصدي الصارم 
 .للمضارابت وتعدد الوسطاء



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

4 

ومن جهة أخرى، فإن تعبئة األراضي الفالحية اململوكة   
قصد إجناز املشاريع االستثمارية يف اجملال  ،للجماعات الساللية

ن إال أن تشكل رافعة قوية لتحسني املستوى الفالحي ال ميك
 .االقتصادي واالجتماعي وخاصة لذوي احلقوق

على األقل، مليون هكتار إضافية وهو ما قد ميكن من تعبئة،   
 .هذه األراضي يف

وعلى غرار ما يتم خبصوص متليك األراضي اجلماعية الواقعة   
قانونية اآلليات الداخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إجياد 

واإلدارية املالئمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األراضي 
 )تصفيقات.(الفالحية البورية لفائدة ذوي احلقوق

وجيب القيام بذلك وفق شروط حمددة جتمع بني اإلجناز الفعلي   
للمشاريع، واحلد من التجزئة املفرطة لالستغالالت الفالحية، 

 .التقنية واملالية املطلوبةوتوفري املواكبة 
ويف نفس التوجه اهلادف للنهوض ابلتشغيل، ندعو لدراسة   

إمكانية فتح بعض القطاعات واملهن غري املرخصة حاليا 
لألجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض املبادرات النوعية 
والكفاءات العاملية، شريطة أن تساهم يف نقل اخلربات، ويف خلق 

 .غريب حسب مؤهالهتمفرص شغل للشباب امل

ومما يزكي هذا التوجه، االهتمام املتزايد الذي تعرب عنه العديد   
من املصحات واملستشفيات العاملية، املشهود هلا ابلتميز، من أجل 

 .االستثمار يف بالدان

قاء ابخلارج، ، تدفع بعض الطلبة للببيةوإذا كانت التحفيزات املغر   
 شأن املبادرة اليت نقدم عليها،بعد استكمال دراستهم، فإن من 

أن توفر الظروف املالئمة للكفاءات املغربية، قصد العودة للعمل 
والعطاء أبرض الوطن، إضافة إىل تشجيع املنافسة اإلجيابية 

 .والسليمة، مبا يساهم يف الرفع من جودة اخلدمات

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،  

يف السنة املاضية، إىل إعادة النظر لقد دعوت، من هذا املنرب،    
يف النموذج التنموي الوطين، وبلورة منظور جديد، يستجيب 
حلاجيات املواطنني، وقادر على احلد من الفوارق والتفاواتت، 
وعلى حتقيق العدالة االجتماعية واجملالية ومواكبة التطورات الوطنية 

 .والعاملية

نية املؤسسات واهليآت املعوتبعا لذلك، ابدرت مشكورة، بعض   
إعداد بعض يف ن الفعاليات والكفاءات الوطنية، وعدد م

 .املسامهات والدراسات

 بادرات واإلصالحات اليتمن خالل امل ومن جهتنا، فقد سعينا  
هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض  أطلقناها

 التوجهات، واعتماد نفس جديد، ال سيما ابلرتكيز على القضااي
املستعجلة اليت ال تقبل االنتظار، واليت تعد موضوع إمجاع وطين،  
كالرتبية والتكوين، والتشغيل وقضااي الشباب، ومسألة الدعم 

 .واحلماية االجتماعية

وإذا كان من الطبيعي أن أيخذ هذا املوضوع املصريي، ابلنسبة   
ن أ ملستقبل املغرب، وقتا كافيا من التفكري واحلوار، فإننا نعتقد

هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي 
 .اإلسراع بتقدمي املسامهات، وذلك يف غضون الثالثة أشهر املقبلة

لذا قرران تكليف جلنة خاصة، مهمتها جتميع املسامهات، وترتيبها   
وهيكلتها، وبلورة خالصاهتا، يف إطار منظور اسرتاتيجي شامل 

ىل نظران السامي، مشروع النموذج ومندمج؛ على أن ترفع إ
التنموي اجلديد، مع حتديد األهداف املرسومة له، وروافد التغيري 

  .املقرتحة، وكذا سبل تنزيله

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،   
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إن الرهاانت والتحدايت اليت تواجه بالدان، متعددة ومتداخلة،   
 .وال تقبل االنتظارية واحلساابت الضيقة

فاملغرب جيب أن يكون بلدا للفرص، ال بلدا لالنتهازيني. وأي   
مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس احلظوظ، خلدمة 
بالده، وأن يستفيد على قدم املساواة مع مجيع املغاربة، من خرياته، 

 .ومن فرص النمو واالرتقاء

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أي وقت مضى، إىل والواقع أن املغرب حيتاج، اليوم، وأكثر من
وطنيني حقيقيني، دافعهم الغرية على مصاحل الوطن واملواطنني، 

ومههم توحيد املغاربة بدل تفريقهم؛ وإىل رجال دولة صادقني 
 )تصفيقات( .يتحملون املسؤولية بكل التزام ونكران ذات

فكونوا، رعاكم هللا، يف مستوى هذه املرحلة، وما تتطلبه من   
الصادقة، ومن تعبئة مجاعية، وحرص على جعل خصال الوطنية 

 .مصاحل الوطن واملواطنني فوق كل اعتبار

ربن ا إنك تعِم م ا نخفي وم ا نعِن، وم ا يخفى  } :تعاىلقال   
 صدق هللا .{عِى هللا من شيء في األرض وَل في السم اء

 .العظيم

 )تصفيقات( .والسالم عليكم ورمحه هللا تعاىل وبركاته  
 

 
 

 

 

 


