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العاشرة صباحا والدقيقة الثامنة اء من الساعة ابتد ةقدقي عشرون: التوقيت

 . عشرة
 لسنة التشريعيةامن  (دورة أبريل)افتتاح الدورة الربيعية :  جدول األعمال

 .1011-2111 األوىل
 

 :، رئيس الجلسة السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم        
 تفضلوا السيد المقرئ،        

 :ئلمقر السيد ا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهلل ما تقدم   ﴿

من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا  
مستقيما وينصرك اهلل نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة  
في ق لوب المومنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهلل  
جنود السماوات واألرض وكان اهلل عليما حكيما ليدخل  

نين والمومنات جنات تجري من تحتها األنهار  الموم
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند اهلل  

 . العظيم موالناصدق اهلل " ﴾.فوزا عظيما
 

 

 :السيد الرئيس

ن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول بسم اهلل الرحم
 .اهلل وعلى اله وصحبه

 السادة أعضاء الحكومة ،
 ،ت النائبات المحترماتضرات السيداح

 حضرات السادة النواب المحترمين،

طبقا ملقتضيات الدستور نفتتح بعون اهلل وتوفيق منه أشغال   
الدورة الربيعية للسنة األوىل من الفرتة النيابية التاسعة، مستحضرين الروح 
الوطنية واملسؤولية املشرتكة والتفاين يف العمل ونكران الذات اليت طبعت 

 ،الفرتة الفاصلة بني دورة أكتوبر وهاته الدورة اليت نفتتحها اليوم أعمال
واليت سامهت يف تأسيس مرحلة جديدة من بناء الصرح الدميقراطي ودعم 

 . البنيان الربملاين

 حضرات السيدات والسادة

نستقبل هذه الدورة واملغرب يعيش حلظة تارخيية يف مساره من 
حاته ضمن مسلسل مسرتسل توج أجل حتصني مكتسباته وتعميق إصال

 ،بإصدار دستور جديد شكل نقلة نوعية يف املسار الدميقراطي للمغرب
وحدثا استثنائيا يف منطقة البحر األبيض املتوسط ملا يؤسسه من ركائز 

 .لدولة حديثة يف جتاوب مع انتظارات الشعب املغريب

أود أن أعرب  ،وإننا إذ نستحضر هذا السياق وهذه املكتسبات
لكم السيدات والسادة النواب عن اعتزازي حبصيلة عملنا خالل الفرتة 
الفاصلة، واليت متيزت إىل جانب تقدمي احلكومة لبعض النصوص التشريعية 
نظرا لطابعها االستعجايل، بعقد دورة استثنائية خصصت باألساس 
للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية، وهو ما شكل حبق حدثا 

يس فقط لكونه أول مشـروع قـانـون مايل تقدمـه احلـكومـة احلالية، وطنيا ل
ــاشات املـهمـــة واحلوار اجلاد واملثمر بني خمتلف الفرق بالنظر للنقـبل كـذلك 

يف اجللسات  سواء داخل اللجان الدائمة أو ،النيابية أغلبية ومعارضة
ارات املواطنني وانتظالعمومية واليت عكست خمتلف االنشغاالت اجملتمعية 

 .ماهلمآوطموحاهتم و 



 

 

 -0220 أبريلدورة  –مداوالت مجلس النواب      

 

1 

كما ال أريد أن تفوتـــين هذه الفرصة دون أن أشيد باملسامهة 
على جودة مداخالهتم ملانيــات والشباب الربملانيني القيمة للنساء الرب 

 .وإسهامهم الكبري يف إغناء النقاش وإثراء احلوار حول مشروع قانون املالية

مر يف هذا اجلو الدميقراطي واملثمر وحيذوين أمل كبري يف أن نست
والذي يعكس حبق حجم الرتاكمات اليت حققتها مؤسستنا وروح املسؤولية 

 . اليت تطبعها مما سيعطي صورة منوذجية للدميقراطية اليت تعرفها بالدنا

وإميانا منا بأن بلوغ تلك اآلمال وكسب التحديات لن يتحقق إال 
وطريقة اشتغاله، ومن هذا املنطلق مبراجعة تنظيم وعمل جملس النواب 

جاءت فكرة املراجعة الشاملة للنظام الداخلي وهو اإلصالح الذي ارتأينا 
مة مع مقتضيات الدستور، لكي يشكل ءن ال يقتصر فقط على املالأ

دعامة أساسية يف ترسيخ البنيان الدستوري والقــانوين واملؤسسايت، وإطارا 
 . وتطويره سليما لرتشيد العمل الربملاين،

وقد شكل تنظيم اجمللس يوما دراسيا حول النظام الداخلي سابقة، 
وذلك  ،إذ ألول مرة يشهد اجمللس مناقشة موضوع يهم سري عمل اجمللس

حبضور احلكومة وممثلي املؤسسات الدستورية وهيأت احلكامة وحقوق 
ين ت اجملتمع املدآهي اربة وأجانب وأساتذة جامعيني واإلنسان وخرباء مغ

وممثلي وسائل اإلعالم، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على املنهجية 
التشاركية اليت أراد أن يؤسسها اجمللس يف نطاق الرغبة األكيدة والقناعة 
الراسخة يف تأصيل احلوار ومأسسة االنفتاح على مجيع مكونات الشعب 

 .املغريب

عن اليوم  ن اخلالصات والتوصيات اليت انبثقتإويف هذا الصدد، ف
ستكون األرضية األساسية لإلصالح املرتقب للنظام الداخلي  الدراسي

وظيفته بكل فعالية وجناعة يف نطاق  أداءحىت يتمكن اجمللس من 
 .االختصاصات الدستورية املوكولة إليه

وباملوازاة مع ذلك، عرفت الفرتة الفاصلة نشاطا دبلوماسيا مكثفا 
ففي النطاق املتعدد األطراف . ف أو الثنائيسواء يف النطاق املتعدد األطرا

احتضن املغرب الدورة الثامنة للجمعية الربملانية لالحتاد -وكما تعلمون–
من أجل املتوسط، وكانت مناسبة لتأكيد املكانة املتميزة اليت حيظى هبا 
املغرب داخل املنظومة الدولية اعتبارا لدوره النشيط داخل هذه املنظمات، 

 .خمتلف اإلصالحات اليت قام هبا وبالنظر إىل

وقد كانت هذه الدورة فرصة ساحنة لتأطري حوار عميق وشامل 
حول املنطقة املتوسطية وخمتلف التحديات االقتصاديـــة واالجتماعيــــة 

وسبل حتقيق التنمية وترسيخ السلم   ،والبيئـــــية والتــــــكويــنية والتعليمية
 .ة املتوسطية واألمن واالستقرار باملنطق

كما كانت مناسبة للتعبري عن مواقفنا املبدئية من القضايا الكربى 
املطروحة على املنطقة املتوسطية والسيما احلراك الذي عرفته الضفة اجلنوبية 
للبحر األبيض املتوسط، وجتديد دعمنا املطلق للنضال العادل للشعب 

عاصمتها القدس، الفلسطيين من أجل بناء دولته الوطنية املستقلة و 
وتنديدنا الشديد بالسياسة العدوانية اإلسرائيلية، وباستمرار التعنت 

 .واالستهتار اإلسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية

جلمعية  621واىل جانب ذلك، فقد كانت مشاركتنا يف الدورة 
االحتاد الربملاين الدويل املنعقد بأوغندا مناسبة ملناقشة مجلة من املواضيع 

رتبطة بالعالقة بني الربملان واجملتمع، وتقدمي املمارسات اجليدة ملؤسستنا امل
بشأهنا، وكـــــــذا فرصة للقاء العديد من الوفـــــــود الربملانية املمثلة لدول 

خاصــــــة يف العامل العريب، وأمريكا الالتينية، وآسيا،  ،شقيقـــــــة وصديقة
وأسرتاليا، وأوروبا، لتعميــــق عالقات الصــــداقة والتعاون وشرح تطورات 

 .قضية وحدتنا الرتابية واملقرتح املغريب للحكم الذايت

فقد شهدت هذه الفرتة أيضا مشاركة جملسنا  ،وموازاة مع ذلك
واالجتماعات واللقاءات سواء على الصعيدين  يف العديد من املؤمترات

 .الدويل أو اجلهوي

  ،ويف إطار تعزيز عالقات الصداقة والتعاون على الصعيد الثنائي
الربملانية واحلكومية األجنبية  فقد سجلنا زيارة وحضور العديد من الوفود

تنتمي إىل خمتلف القارات، كما استقبل اجمللس شخصيات برملانية وازنة 
ها رئيس الربملان األورويب الذي حظي باستقبال من طرف جاللة ضمن

امللك، ذلك االستقبال الذي نعتربه جتسيدا وتأكيدا للعناية اخلاصة 
 .واملوصولة اليت يوليها جاللته للعمل الربملاين

وال أريد أن تفوين الفرصة وأنا أستعرض حصيلة الفرتة الفاصلة، 
ئل العمل رئاسة ومكتبا بتوفري وسا دون التأكيد على اهتمامنا الكبري

يتمكنوا مة لكافة السيدات والسادة النواب حىت ئالضرورية والشروط املال
 .من أداء واجبهم الدستوري
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فقد عملنا على برجمة العديد من اإلصالحات  ،ويف هذا اإلطار 
اليت سنعمل يف مكتب اجمللس على تفعيلها، واختاذ اإلجراءات املالئمة 

 .إلجنازها

 

 

 حضرات السيدات والسادة

إننا بدون شك أمام رهانات كبرية تتطلب منا مجيعا الرفع من 
وتوسيع  ،الدور التشريعي للمؤسسة الربملانية حبكم االختصاصات اجلديدة

جمال القانون وتنظيم اجللسة الشهرية املخصصة ملقرتحات القوانني، وهو ما 
لى مستوى الكم أو النوع،  حيتم علينا القيام بعمل تشريعي جيد سواء ع

كفيل باإلسهام يف تنمية البالد واالستجابة لتطلعات املواطنني، خصوصا 
وأن الدورة اليت حنن بصدد افتتاحها من املنتظر أن يتضمن جدول أعماهلا 
التشريعي باإلضافة للنصوص احملالة على اجمللس، نصوصا أخرى بالغة 

 .األمهية مرتبطة بتفعيل أحكام الدستور

إن هذه املهمة النبيلة واملركزية والتارخيية يف مسار التطور املؤسسايت 
لبالدنا، تتطلب منا مؤسسة تشريعية وحكومة جمهودا خاصا وفق برنامج 
عمل حيدد املضامني واألهداف واآلجال، وميتد على الوالية التشريعية 

سط بكاملها، وذلك حىت تكون لنا رؤية واضحة على املدى القصري واملتو 
 .لألجندة التشريعية للتنزيل الدميقراطي للدستور

يتعني تعزيز الدور الرقايب للمجلس من خالل  ،ويف نفس اإلطار
جتاوز االختالالت اليت تعرفها املمارسة الربملانية يف هذا الشأن واعتماد 

 . مقاربة أكثر عـــمقا وشـمولية

تم علينا كما أن حجم املكتسبات الدبلوماسية اليت حققناها، حت
أيضا مواصلة ترسيخ إشعاع جملس النواب سواء على املستوى املتعدد 

استباقية  دبلوماسيةاألطراف أو على الصعيد الثنائي، وذلك يف إطار 
ومبادرة وذات مرجعيات وأهداف حمددة ووفق خمطط عمل ناجع لتكريس 
 إشعاع البالد على املستوى الدويل وتقوية عالقات الصداقة والتعاون،

 .والدفاع عن املصاحل العليا للوطن وعلى رأسها قضية وحدتنا الرتابية 

كما سنواصل ضمن هذا املنظور الدفاع عن قيم السلم والتعاون 
والتسامح واحلوار يف العالقات بني الدول واجملموعات اجليوسياسية، 

يف حل النزاعات ومبادئ القانون الدويل، مبادئ العدل واإلنصاف 
يف مجيع أحناء املعمور، وكذا مساندة مجيع القضايا  دوليةواملشاكل ال

العادلة للشعوب ويف مقدمتها دعم احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين 
 . يف بناء دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 ،حضرات السيدات والسادة 

ة إن الرغبة األكيدة يف الرفع من األداء الربملاين وحتسني احلكام
الربملانية توازيها أيضا إرادة قوية لتعزيز انفتاح مؤسستنا على حميطها 
االجتماعي، حيث يتعني أن يكون جملس النواب فضاء للتعبري عن 
هواجس املواطنني وطموحاهتم وانتظاراهتم، ومؤسسة لتأطري النقاشات 
واحلوارات حول خمتلف التحديات اليت يعرفها جمتمعنا، وذلك إميانا منا 

الدور املركزي للمؤسسة الربملانية يف تتبع قضايا األمة، واإلنصات ب
 .النشغاالت املواطنني وجعله قريبا من اجملتمع

كما أن سياسة االنفتاح هاته، لن تكتمل إال بتطوير التواصل مع 
التعرف على خاصة طلبة املدارس واجلامعات  لتمكينهم من  ،الشباب

سواء يف اجملال التشريعي  ،ينخرط فيها وراش اليتعمل اجمللس وخمتلف األ
، ولتحفيزهم لإلقبال على العمل السياسي وتعزيز الدبلوماسيأو الرقايب أو 

 .الثقة يف مؤسساتنا السياسية

عالقات تشاور  سنعمل على مأسسة ،وبنفس اإلرادة والعزمية
ت الوطنية للحكامة وفق آوتعاون وتنسيق مع املؤسسات الدستورية واهلي

هات اليت رمسها الدستور وحددهتا أنظمة وضوابط مؤسستنا التوج
 .التشريعية، ومبا خيدم املصاحل العليا لبالدنا

فاق الواسعة واالنتظارات الكبرية املعقودة على الشك أن هاته اآل
تفرض علينا إصالحا بنيويا شامال وعميقا لنظامنا الداخلي  ،جملسنا

 هذا الصدد سنواصل العمل يتجاوب مع خصوصية املرحلة احلالية، ويف
مع مجيع الفرق واجملموعات النيابية قصد وضع جدولة زمنية حمددة 

نقلة نوعية يف -ال حمالة–الستكمال هذا املشروع اهلام والذي سيشكل 
 .املؤسسة هذه عمل
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إهنا إذن مهام جسيمة تنتظرنا مجيعا لنكون يف مستوى اللحظة 
 .مفهوما جديداي للعمل الربملاين السياسية ولكي نعط

أناشدكم السيدات النائبات السادة النواب أن نستمر يف  ،لذا
عملنا بنفس اإلرادة والعزمية وبنفس التعبئة واحلماس لتطوير جتربة برملانية 
مغربية دميقراطية منوذجية، مستحضرين روح الدستور ومستلهمني 

، ومغرب التوجيهات السامية جلاللة امللك من أجل بناء دولة دميقراطية
قوي حديث متضامن، وخدمة للمصلحة العليا حتت القيادة الرشيدة ألمري 

 .املؤمنني جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرات السيدات والسادة،

ال ميكن أن خنتم هذه الكلمة دون جتديد التعبري عن بالغ االعتزاز 
النواب خالل هذه الفرتة  بالتعبئة اجلماعية لكافة السيدات والسادة

رؤساء الفرق السيدات والسادة أعضاء املكتب و  ويف مقدمتهم ،الفاصلة
واجملموعات النيابية ورؤساء اللجان، الذين أود أن أعرب هلم عن أحر 
التشكرات، والشكر موصول أيضا لكافة أطر وموظفي اجمللس على 

هذه التعبئة  مثابرهتم وجتندهم طيلة هذه الفرتة، وحنن على يقني أن
اجلماعية ستستمر بنفس الوترية خالل دورة أبريل إلجناز ما ينتظرنا من 

 .مهام

 .وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهلل
 .ورفعت الجلسةشكرا لكم        


