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 2102-2102السنة التشريعية الثانية 
 2102دورة أكتوبر 

 محضر الجلسة الحادية والخمسين 
 الجلسة االفتتاحية للبرلمان

 
أكتوبر  35)ه 3311ذو القعدة  52اجلمعة  : التاريخ

5135.) 
 .امللك حممد السادسصاحب اجلاللة :  لرئاسةا

 .دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة بعد العصر 33: التوقيت
افتتاح جاللة امللك حممد السادس : جدول األعمال 

نصره اهلل للدورة األوىل من السنة التشريعية الثانية من 
 .5132-5133الوالية التشريعية التاسعة 

طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس و الستني من 
، ترأس صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره الدستور

اهلل مرفوقا بصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، 
-5135افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية الثانية 

من الوالية التشريعية التاسعة، وذلك يوم اجلمعة  5131
  5135أكتوبر  35املوافق ل 3311ذو القعدة  52

 .عة بعد العصرعلى الساعة الراب
حضر أشغال هذه اجللسة االفتتاحية املشرتكة بني  

جملسي الربملان، أعضاء حكومة صاحب اجلاللة يتقدمهم 
السيد رئيس احلكومة عبد اإلله ابن كريان ومستشارو 
صاحب اجلاللة وعدد من سامي الشخصيات املدنية 

 . والعسكرية

 :ويف ما يلي احملضر الكامل لوقائع هذه اجللسة 
 : الشيخ المقرئ

 أعود باهلل من الشيطان الرجيم
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ن قُ ْرآٍن َواَل تَ ْعَمُلوَن ) ْنُه مي ُلوا مي َوما َتُكوُن يفي َشْأٍن َوَما تَ ت ْ
يُضوَن فييهي َوَما يَ ْعُزُب  ْن َعَمٍل إيالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إيْذ تُفي مي

ن  َماء َوالَ َعن رَّبَِّك مي ثْ َقالي َذرٍَّة يفي اأَلْرضي َواَل يفي السَّ مِّ
بينٍي، َأال إينَّ َأْوليَياء  ن َذليَك َوال َأْكبَ َر إيالَّ يفي كيَتاٍب مُّ َأْصَغَر مي
يَن آَمُنوْا وََكانُواْ  ْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن الَّذي اللَّهي اَل َخْوٌف َعَلْيهي

يَل يَ ت َُّقوَن ََلُُم اْلُبْشَرى يفي  َرةي اَل تَ ْبدي نْ َيا َويفي اخآخي  احْلََياةي الدُّ
يُم   صدق باهلل، آمنت (ليَكليَماتي اللَّهي َذليَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظي

 .العظيم موالنا اهلل

 
 :السادس محمد الملك الجاللة صاحب

والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله  ،احلمد هلل"
 .وصحبه

 ٬والسادة أعضاء البرلمانحضرات السيدات 

 ،يف افتتاح هذه الدورة الربملانية ،نتوجه إليكم
وذلك ألول مرة بعد االنتخابات التشريعية اليت جرت يف 

 .شهر نونرب من السنة املاضية

ونود يف البداية أن نعرب للسيدات والسادة 
على الثقة اليت عن خالص هتانينا  ،ضاء املنتخبنياألع
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كما نستحضر معكم هبذه . ونوضعها فيهم الناخب
املناسبة األمهية البالغة اليت أصبح الربملان يكتسيها يف البناء 

وما تقتضيه املمارسة الربملانية اجلديدة  ،الدستوري للمملكة
ويتوخى  ،من حتول جيب أن يواكب اإلصالح الدستوري

كسب الرهانات الكربى اليت تنتظر الوالية التشريعية 
 .احلالية

اب كافة املغاربة ملبادرتنا يف االستفتاء لقد استج
الذي متت صياغته وفق مقاربة  ،على الدستور اجلديد

يف  ،فأقبلوا بكثافة على التصويت عليه. شاملة وتشاركية
اعتزاز مبا قطعوه من مراحل حنو املزيد من التقدم 

. واثقني يف مستقبلهم ،واستكمال بناء دولة املؤسسات
ملؤسسي اَلام الذي عرفت فيه  وبذلك كرسنا التجديد ا

مبا يف ذلك  ،كافة املؤسسات الدستورية حتوالت كربى
 .املؤسسة الربملانية

وقد ارتبط جتديد الربملان بالتطور السياسي 
وهو ما مكن  ،واالجتماعي والثقايف الذي عرفه املغرب

اجملتمع املغريب  مبا هو معهود فيه من رصانة وثقة يف 
ث  ة جديدة ملسلسل التحديمن إعطاء دفع ،الذات 

وهو . اء والشبابمع حتسني متثيلية النس الذي تعرفه بالدنا
 .أننا تواقون إىل متثيلية أوسع صدرنا بيدأمر أثلج 

وجه اخلصوص  لقد حتقق هذا التجديد على
. يلمت إنضاجه عرب مسار طو  بإصالح دستوري إرادي

يف مستوى مكانته أو  إن ،كما تعزز بتأسيس برملان جديد
وعالوة على املنزلة الرفيعة اليت . أو يف سلطاتهيف نظامه 

فإنه أضحى  ،ى هبا يف الصرح املؤسسي الدستوريَيظ
فضال عما . الذي اتسع جمالهمصدرا وحيدا للتشريع 

أصبح له من اختصاص يف إقرار عدد كبري من القوانني 
 ،ستور اجلديدىل تفعيل مقتضيات الداَلادفة إ ،التنظيمية 

.  وإسرتاتيجيةخصوصا ما يتعلق مبواده األكثر حساسية 
 ،ومببادرة ملكية من جاللتنا ،حىت إنه يف بعض احلاالت

دون  ،ون مؤهال للقيام مبراجعة دستوريةفإن الربملان يك
 .املرور عرب االستفتاء

مت تعزيز دور املعارضة الربملانية   ،ويف نفس السياق
متكنها  يلها وسائل عمل جديدةمع ختو  ،فذةكسلطة نا

 .من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية يف العمل الربملاين

فقد  .وتعميقا لدور الربملان يف جمال مراقبة احلكومة
مهمة تقومي السياسات  دستوريا ليتوىلمت تدعيمه 

وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال . العمومية
 يف الوقت ى الربامجاملالئمة والضرورية عل التعديالت

 .وذلك من أجل ضمان حسن سريها وإجناحها ،املناسب

 حضرات السيدات والسادة

ال خيفى عليكم ما يقتضيه هذا التقدم الدميقراطي 
كما أن ترمجته على أرض . الوازن من متطلبات جديدة

لن يتسىن بدون املزيد من  ،الواقع وحتقيق اجلدوى منه
البذل والعطاء والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة 

وهو ما يقتضي القطيعة مع املمارسات . وإنكار الذات
 .املتجاوزة والتطوير اجلذري للممارسة الربملانية
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يف  تلوم أن اإلقدام على مساءلة الذاومن املع
لن يتم إال من لدن الربملانيني  ،سياق هذا التطور املؤسسي

 .أنفسهم

بصفتنا احلكم األمسى الساهر  ،لذا هنيب بكم
 -ينيمعشر الربملان -أن تتحلوا  ،على املصاحل العليا للبالد

يف انتهاج هذه املمارسة  ،مبا يلزم من احلزم والشجاعة
 ،كم النبيلاليت ستضفي قيمة جديدة على عمل ،املنشودة

 .يف جتاوب مع انتظارات األمة ومتطلبات الدستور اجلديد

ندعو الربملان إىل االنكباب  ،ويف هذا الصدد 
تقوم على  ،على بلورة مدونة أخالقية ذات بعد قانوين
واملسؤولية  ،ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصاحل العام

مجيع يف  ،وااللتزام باملشاركة الكاملة والفعلية ،والنزاهة
ة الربملانية واحرتام الوضع القانوين للمعارض ،أشغال الربملان

على أن يكون هدفكم األمسى جعل  .وحلقوقها الدستورية
ومدرسة للنخب السياسية  ،الربملان فضاء للحوار البناء

من شأنه أن َيقق  ،فضاء أكثر مصداقية وجاذبية. بامتياز
عمل املصاحلة مع كل من أصيب خبيبة األمل يف ال

 .السياسي وجدواه يف تدبري الشأن العام

نود التذكري بكون أعضاء الربملان  ،ويف هذا السياق
بغض النظر عن  ،وأهنم. يستمدون واليتهم من األمة

مدعوون لالرتقاء إىل مستوى  ،انتمائهم السياسي والرتايب
 .الصاحل العام وتغليب املصاحل العليا لألمة

ون الضروري بني كما ندعوكم إىل ترسيخ التعا
وأن جتعلوا من  ،عرب نظام حمكم مضبوط ،جملسي الربملان

ترشيد عالقات احلوار الدائم والتعاون الوثيق واملتوازن بني 
قوامه االحرتام التام  ،إطارا راسخا ،احلكومة والربملان

  خلصوصية كل منهما وجمال اختصاصه

أن نذكر بكون الربملان  ،ونود يف نفس السياق 
يتوفر على كافة الوسائل من أجل قيام أعضائه أصبح 

 ،والتعاون الدويل الدبلوماسيبإعطاء دفعة جديدة لعمله 
عالقات الشراكة اليت تربطه بالربملانات  ءإغنامن خالل 

ك حضور بلدنا يف احملافل الدولية معززا بذل ،األخرى
 . ويف طليعتها قضية وحدتنا الرتابية ،خلدمة مصاحله العليا

حضرات أعضاء  -يقع على عاتقكم  وبذلك
ولنا . شرف تدشني منعطف تارخيي جديد -ن الربملا

اليقني بأنكم تستشعرون هذه األمانة امللقاة على عاتقكم 
. ولية والية تشريعية مؤسسة ورائدةوأنتم تتحملون مسؤ 

وبإمكانكم أن جتعلوا منها أكثر الواليات التشريعية إبداعا 
 . وعطاء

ون بعضوية برملان يف والية فأنتم حتظ ،أجل
وانني تنظيمية جديدة وأخرى تشريعية مسؤولة عن بلورة ق

 ،تضيات الدستور اجلديدينتظر منها استكمال مق ،عادية
ويف . يف القطاعات املنصوص عليها ،لاألمثعلى الوجه 

 نود الرتكيز على بعض األولويات ،إطار هذا اجملال الواسع
. 
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ذي يعد وال ،يم الرتايبما يتعلق بإصالح التنظففي
فإنه يتعني توفري الشروط  ،من أهم اجملاالت املهيكلة

القانونية والتنظيمية إلقامة جملس املستشارين يف صيغته 
كني بالدنا من اجلهوية وذلك هبدف مت ،الدستورية اجلديدة

 إىلهنيب بكم  ،ويف هذا الصدد. املتقدمة اليت نتطلع إليها
ات الدستور  املتعلقة ام روح ومنطوق مقتضياحرت 

مع األخذ بعني  ،وغريها من اجلماعات الرتابية ،باجلهات
االعتبار االقرتاحات الوجيهة للجنة االستشارية للجهوية 

 .يف هذا الشأن

فاعتبارا لبعده  ،أما اإلصالح القضائي
 ،فيما يرجع إىل مهمة الربملان  ،االسرتاتيجي  فإنه يتعني

باجمللس األعلى للسلطة  اخلاصة اعتماد القوانني التنظيمية
أن  ،وهنا نود  جمددا. والنظام األساسي للقضاة ،القضائية

ندعوكم إىل االلتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات 
كما حنث اَليئة العليا   ،الدستور املتعلقة بالسلطة القضائية

على أن جتعل من  ار حول إصالح املنظومة القضائية للحو 
 .األساس ضمن توصياهتااستقالليته احلجر 

فقد  ،يتنا املنفتحة واملتعددة الروافدوفيما خيص هو 
 خطابنا امللكي التارخيي سبق لنا أن أرسينا دعائمها يف

 .مث كرسها الدستور اجلديد ،بأجدير

ينبغي اعتماد القوانني التنظيمية  ،ويف هذا الصدد
وكذا  ،املتعلقة بتفعيل اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية

بعيدا عن األحكام  ،تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية
 . اجلاهزة واحلسابات الضيقة

أن نستحضر دور هيئات  ،ونود هبذه املناسبة
ها وتفعيلها منذ عضاليت بادرنا إىل إنشاء ب ،احلكامة اجليدة

ومت  ،وقد بلغت هذه املؤسسات نضجها واخآن . سنوات
فإنه يتعني  ،االرتقاء هبا إىل مستوى املؤسسات الدستورية

إلطار القانوين ووضع ا ،مراجعة النصوص املنظمة َلا
وجعلها مجيعا يف مستوى القيم  ،للمؤسسات اجلديدة

يات وذلك طبقا ملقتض ،واألهداف اليت أنشئت من أجلها
 .النصوص الدستورية

إذ نستحضر جسامة مسؤولياتكم  فإننا ،ويف اخلتام
يف حتقيق انتظارات األمة وترسيخ ثقة املواطنني يف املؤسسة 

الربملانية وإعطاء املثل األعلى يف جعل الصاحل العام فوق  
مسامهني بدوركم يف ترسيخ النموذج املغريب  ،كل اعتبار

فإننا واثقون  ،ضامن االجتماعياملتميز يف الدميقراطية والت
مصداقا لقوله  ،بأن حتقيق العظائم رهني بصدق العزائم 

". إن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا: "  تعاىل
 .صدق اهلل العظيم

 (.تصفيقات) ."والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 
 
 

 
 


