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 6102-6102السنة التشريعية الثانية 

 6102دورة أكتوبر 

 حمضر اجللسة األربعني

 

 اجللسة االفتتاحية للربملان

 

 (.2192أكتوبر  94ه )9341حمرم  22اجلمعة  :التاريخ

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

ساء مدقيقة ابتداء من الساعة السادسة مثانية عشر  :التوقيت
 .العشرينوالدقيقة 

افتتاح جاللة امللك حممد السادس نصره هللا  جدول األعمال:
للدورة األوىل من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية 

 .2129-2192العاشرة 

 ،طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس والستني من الدستور
فا بويل حمفو ترأس صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا 

لعهد صاحب السمو امللكي األمري موالي احلسن ومرفوقا ا
وىل ، افتتاح الدورة األبصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد

-2192من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية العاشرة 
 م.2129

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

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

 الشيخ املقرئ: 
 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم،

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
َ َورَسُ  19)( ُُ وَََ  يَ ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللَّ وَل

ُُ وَأَْنُتْم َتْسَمُعوَن ) وا  ( وَََ َتُكوُنوا َكالَِّذيَن ق َالُ 02َتَولَّْوا َعْن
  ( ِإنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اَّللَِّ 02َسِمْعنَ ا َوُهْم ََ َيْسَمُعوَن )

( َوَلْو َعلَِم اَّللَُّ ِفيِهْم  00ََ َيْعقِ ُلوَن )الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن  
( يَ ا  02َن )خَْيرًا َلََْسَمَعُهْم َوَلْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا َوُهْم ُمْعرُِضو 

َدَعاُكْم لَِما    أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللَِِّ َولِلرَُّسوِل ِإذَا
ُِ  َيُحوُل بَْيَن اْلمَ   ُيْحيِيُكْم وَاْعَلُموا أَنَّ اَّللََّ  ُُ إِلَْي ُِ َوأَنَّ ْرِِ َوقَ ْلِب

 ُتْحَشرُوَن.

 آمنت ابهلل صدق هللا موالان العظيم.

يف ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نصره هللا، اليوم اجلمعة 

لتشريعية ا مبناسبة ترؤس جاللته الفتتاح الدورة األوىل من السنة
 :الثانية من الوالية التشريعية العاشرة

 صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا:

احلمد هلل والصالة والسالم على موالان رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
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مبشاعر الفرح واالعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل 
 .افتتاح السنة التشريعية للربملانسنة، يف 

وأتيت هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه 
على الصعوابت، اليت تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى 
االختالالت، سواء يف ما خيص اإلدارة، بكل مستوايهتا، أو يف ما 

 .يتعلق ابجملالس املنتخبة واجلماعات الرتابية

ة وقفة النقدية، اليت يقتضيها الوضع، ليس غايإال أن إجراء هذه ال
 .يف حد ذاته، وال هناية هذا املسار

وإمنا هو بداية مرحلة حامسة، تقوم على ربط املسؤولية 
ابحملاسبة، والعمل على إجياد األجوبة واحللول املالئمة، 

 .لإلشكاالت والقضااي امللحة للمواطنني

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إننا ال نقوم ابلنقد من أجل النقد، مث نرتك األمور على 
حاهلا. وإمنا نريد معاجلة األوضاع، وتصحيح األخطاء، وتقومي 

 .االختالالت

إننا نؤسس ملقاربة انجعة، وملسرية من نوع جديد. فما 
نقوم به يدخل يف صميم صالحياتنا الدستورية، وجتسيد إلرادتنا 

 ملية اإلصالح، وإعطاء العربة لكلالقوية، يف املضي قدما يف ع
 .من يتحمل مسؤولية تدبري الشأن العام

وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احرتامه، 
وأول من يطبقه، فإننا مل نرتدد يوما، يف حماسبة كل من ثبت يف 

 .حقه أي تقصري، يف القيام مبسؤوليته املهنية أو الوطنية

فرض املزيد من الصرامة، ولكن الوضع اليوم، أصبح ي
 .للقطع مع التهاون والتالعب مبصاحل املواطنني

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إن املشاكل معروفة، واألولوايت واضحة، وال حنتاج إىل 
 املزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم يف هذا اجملال.

وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة األوضاع، وعلى 
 .االختالالت، اليت يعرفها مجيع املغاربةحجم 

أليس املطلوب هو التنفيذ اجليد للمشاريع التنموية 
املربجمة، اليت مت إطالقها، مث إجياد حلول عملية وقابلة للتطبيق، 
للمشاكل احلقيقية، وللمطالب املعقولة، والتطلعات املشروعة 

 ؟اللمواطنني، يف التنمية والتعليم والصحة والشغل وغريه

ومبوازاة ذلك، جيب القيام ابملتابعة الدقيقة واملستمرة، 
لتقدم تنفيذ الربامج االجتماعية والتنموية، ومواكبة األشغال 

 .ابلتقييم املنتظم والنزيه

وهلذه الغاية، قرران إحداث وزارة منتدبة بوزارة اخلارجية 
مكلفة ابلشؤون اإلفريقية، وخاصة االستثمار، وخلية للتتبع، بكل 

 .من وزاريت الداخلية واملالية

كما نوجه اجمللس األعلى للحساابت، للقيام مبهامه يف 
 .تتبع وتقييم املشاريع العمومية، مبختلف جهات اململكة

 إن املغاربة اليوم، حيتاجون للتنمية املتوازنة واملنصفة، اليت
تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة 

يف االطمئنان واالستقرار، واالندماج يف احلياة للشباب، وتساهم 
 .املهنية والعائلية واالجتماعية، اليت يطمح إليها كل مواطن

كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج 
 .اجلميع للخدمات االستشفائية اجليدة يف إطار الكرامة اإلنسانية
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يقتصر  واملغاربة اليوم، يريدون ألبنائهم تعليما جيدا، ال
على الكتابة والقراءة فقط، وإمنا يضمن هلم االخنراط يف عامل املعرفة 
والتواصل، والولوج واالندماج يف سوق الشغل، ويساهم يف االرتقاء 

 .الفردي واجلماعي، بدل ختريج فئات عريضة من املعطلني

وهم حيتاجون أيضا إىل قضاء منصف وفعال، وإىل إدارة 
، وخدمة الصاحل العام، وحتفز على انجعة، تكون يف خدمتهم

االستثمار، وتدفع ابلتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة 
 .والفساد

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إذا كان املغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العامل، 
إال أن النموذج التنموي الوطين أصبح اليوم، غري قادر على 

لمطالب امللحة، واحلاجيات املتزايدة للمواطنني، وغري االستجابة ل
قادر على احلد من الفوارق بني الفئات ومن التفاواتت اجملالية، 

 .وعلى حتقيق العدالة االجتماعية

ويف هذا الصدد، ندعو احلكومة والربملان، وخمتلف 
املؤسسات واهليئات املعنية، كل يف جمال اختصاصه، إلعادة النظر 

 .نا التنموي ملواكبة التطورات اليت تعرفها البالديف منوذج

إننا نتطلع لبلورة رؤية مندجمة هلذا النموذج، كفيلة 
إبعطائه نفسا جديدا، وجتاوز العراقيل اليت تعيق تطوره، ومعاجلة 

 .نقط الضعف واالختالالت، اليت أابنت عنها التجربة

ااي ضوسريا على املقاربة التشاركية، اليت نعتمدها يف الق
الكربى، كمراجعة الدستور، واجلهوية املوسعة، فإننا ندعو إىل 
إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات اجلادة، ومجيع القوى 

 .احلية لألمة

كما ندعو للتحلي ابملوضوعية، وتسمية األمور 
مبسمياهتا، دون جماملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، 

اخلروج عن الطرق املعتادة أو إحداث زلزال حىت وإن اقتضى األمر 
 .سياسي

إننا نريدها وقفة وطنية مجاعية، قصد االنكباب على 
القضااي واملشاكل، اليت تشغل املغاربة، واملسامهة يف نشر الوعي 
 بضرورة تغيري العقليات اليت تقف حاجزا أمام حتقيق التقدم الشامل

 .الذي نطمح إليه

متابعة هذا املوضوع، فإننا ننتظر وإذ نؤكد حرصنا على 
االطالع عن كثب، على املقرتحات، والتدابري اليت سيتم اختاذها، 

 .من أجل بلورة مشروع منوذج تنموي جديد

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل حمدود 
 .جهوايليا و اجلدوى، ما مل يرتكز على آليات فعالة للتطور، حم

لذا، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية 
املتقدمة، ملا حتمله من حلول وإجاابت للمطالب االجتماعية 

 .والتنموية، مبختلف جهات اململكة

فاجلهوية ليست جمرد قوانني ومساطر إدارية، وإمنا هي 
 .يةبتغيري عميق يف هياكل الدولة، ومقاربة عملية يف احلكامة الرتا

وهي أجنع الطرق ملعاجلة املشاكل احمللية، واالستجابة 
ملطالب سكان املنطقة، ملا تقوم عليه من إصغاء للمواطنني، 
وإشراكهم يف اختاذ القرار، ال سيما من خالل ممثليهم يف اجملالس 

 .املنتخبة

وإدراكا منا أبنه ليس هناك حلوال جاهزة، لكل املشاكل 
طق، فإننا نشدد على ضرورة مالءمة املطروحة يف خمتلف املنا
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السياسات العمومية، لتستجيب النشغاالت املواطنني حسب 
 .حاجيات وخصوصيات كل منطقة

وإلضفاء املزيد من النجاعة على تدبري الشأن العام احمللي 
نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية املؤهلة واملوارد املالية 

 .الختصاصاتالكافية للجهات، مبوازاة مع نقل ا

لذا نوجه احلكومة لوضع جدول زمين مضبوط 
 .الستكمال تفعيل اجلهوية املتقدمة

وهنيب ابجملالس املنتخبة وخاصة على مستوى اجلهات 
لتحمل مسؤوليتها يف تدبري شؤون كل منطقة واختاذ املبادرات 

 .للتجاوب مع ساكنتها واالستجابة ملطالبها املشروعة

متقدم لالمتركز اإلداري، الذي كما ندعو إلخراج ميثاق 
 .طاملا دعوان إىل اعتماده وحتديد برانمج زمين دقيق لتطبيقه

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إن التقدم الذي يعرفه املغرب ال يشمل مع األسف كل 
املواطنني وخاصة شبابنا، الذي ميثل أكثر من ثلث السكان والذي 

 .خنصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا

ياة فتأهيل الشباب املغريب واخنراطه اإلجيايب والفعال يف احل
الوطنية يعد من أهم التحدايت اليت يتعني رفعها. وقد أكدان أكثر 

أبن الشباب هو  2192غشت  21من مرة والسيما يف خطاب 
ثروتنا احلقيقية وجيب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام 

 .حتقيقها

 ت اجملتمعية اليت يشهدها املغرب قدوالواقع أن التغريا
أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وأتثريه الكبري يف 

 .احلياة الوطنية

ورغم اجلهود املبذولة فإن وضعية شبابنا ال ترضينا وال 
ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من اإلقصاء والبطالة ومن عدم 

عية دمات االجتمااستكمال دراستهم وأحياان حىت من الولوج للخ
 .األساسية

كما أن منظومة الرتبية والتكوين ال تؤدي دورها يف 
 .التأهيل واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب

أما السياسات العمومية القطاعية واالجتماعية فرغم أهنا 
ختصص جماال هاما للشباب إال أن أتثريها على أوضاعهم يبقى 

امج يف ما بينها وعدم مالءمة الرب  حمدودا لضعف النجاعة والتناسق
 .جلميع الشرائح الشبابية

واعتبارا لالرتباط الوثيق بني قضااي الشباب وإشكالية 
النمو واالستثمار والتشغيل، فإن معاجلة أوضاعهم حتتاج إىل 
ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة حترر طاقاهتم وتوفر هلم الشغل 

اءة ومتكنهم من املسامهة البنوالدخل القار وتضمن هلم االستقرار 
 .يف تنمية الوطن

وأخص ابلذكر هنا، على سبيل املثال، وضعية الشباب 
الذين يعملون يف القطاع غري املهيكل، واليت تقتضي إجياد حلول 
واقعية قد ال تتطلب وسائل مادية كبرية، ولكنها ستوفر هلم وسائل 

يهم وعلى عل وفضاءات للعمل يف إطار القانون مبا يعود ابلنفع
 .اجملتمع

وعلى غرار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو 
لبلورة سياسة جديدة مندجمة للشباب تقوم ابألساس على التكوين 
والتشغيل، قادرة على إجياد حلول واقعية ملشاكلهم احلقيقية، 

 .وخاصة يف املناطق القروية واألحياء اهلامشية والفقرية

النجاعة والنجاح هلذه السياسة اجلديدة، ولضمان شروط 
ندعو الستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، 
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واالنفتاح على خمتلف التيارات الفكرية، واإلفادة من التقارير 
ية اإلمجال الثروة’’ والدراسات اليت أمران إبعدادها، وخاصة حول

 .وغريها، ‘‘للرتبية والتكوين 6101 رؤية” و‘‘للمغرب

ويف أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو لإلسراع 
إبقامة اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي كمؤسسة 

 .دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب

 حضرات السيدات والسادة الربملانيني،

إن االختالالت اليت يعاين منها تدبري الشأن العام ليست 
. كما أن جتاوزها ليس أمرا مستحيال، إذا ما توفرت قدرا حمتوما

 .اإلرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل املتاحة

وهذا األمر من اختصاصكم، برملاان وحكومة ومنتخبني.        
فأنتم مسؤولون أمام هللا، وأمام الشعب وأمام امللك عن الوضع 

 .الذي تعرفه البالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأنتم مطالبون ابالخنراط يف اجلهود الوطنية، بكل صدق 
ومسؤولية، لتغيري هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية 
أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل املغاربة أن يستفيدوا من 

 .التقدم، ومن مثار النمو

فكونوا، رعاكم هللا، يف مستوى املسؤولية الوطنية 
 .لى عاتقكم، ملا فيه صاحل الوطن واملواطننياجلسيمة، امللقاة ع

ف إذا عزمت فتوكل على هللا، إن هللا يحب  ’’قال تعاىل : 
 .صدق هللا العظيم‘‘. المتوكلين

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

 

 

 


