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 7102-7102 الثانيةالسنة التشريعية 

 ة والسبعنيالثامنحمضر اجللسة 
 

 (.6192 أبريل 94ه )9341 رجب 62 اجلمعة :التاريخ

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

زواال  عةالرابمن الساعة ابتداء  مخسة وعشرون دقيقة، :التوقيت
 .والدقيقة اخلامسة

ة أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنافتتاح  األعمال:جدول 
 .6192-6192التشريعية 

 :جملس النواب رئيس اجللسة رئيساحلبيب املالكي  السيد

 .السيدات والسادة من فضلكم اجللوس

 :السيد املقرئ

 ،أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم

َر َلَك ِإَّنا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُِّبيًنا، لِيَ ْغفِ  بسم هللا الرمحن الرحيم،
َر َويُِتما نِْعَمَتُه َعَلْيكَ  َم ِمن َذنِبَك َوَما َتََخا ِدَيَك اَّللاُ َما تَ َقدا ْْ  َويَ 

 نَزلَ ِصَراطًا مُّْسَتِقيًما، َويَنُصَرَك اَّللاُ َنْصًرا َعزِيًزا، ُهَو الاِذي أَ 
ِكيَنةَ ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَاًَّن ماَع ِإميَانِِ  ْم َوَّلِلِا ُجُنوُد السا

َماَواِت َواأَلْرِض وََكاَن اَّللاُ َعِليًما َحِكيًما  املؤمننييدخل ل السا
جنات جتري من حتتْا األنار خالدين فيْا ويكفر  واملؤمنات

عنْم سيئاهتم وكان ذلك عند هللا فوزا عظيما" آمنت ابهلل 
 .صدق هللا العظيم

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 .صدق هللا العظيم، النشيد الوطين

 النشيد الوطين املغريب

 مشرق األنوار         منبت األحرار

 منتدى السؤدد ومحاه،

 دمت منتداه ومحاه

 للعلى عنوان         عشت ِف األوطان

 ذكرى كل لسان       ملء كل جنان

 ابجلسد       ابلروح

 ه     ب فتاك

 لب     ى نداك

 ِف فمي وِف دمي

 هواك اثر نور وَّنر

 للعلى سعيا          إخويت هيا

 أن هنا حنيا          نشْد الدنيا

 بشع             ار

 هللا

 امللك     الوطن
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 :السيد الرئيس

 بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ة نفتتح أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعي
طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات النظام  6192-6192

الداخلي جمللس النواب، ولئن كان من ابب التقليد أن نستعرض 
 للدورة حصيلة أعمال جملسنا بني االفتتاحيةمعا يف اجللسة 

متيزه التعبئة  وطين الدورتني، فإن افتتاح هذه الدورة يتم يف سياق
الوطنية حول قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، ما جيعل هذا 
املوضوع يتصدر األجندة الوطنية ومنها ابلطبع برانمج عمل جملس 
النواب، فكما نتابع ونعيش مجيعنا كمغاربة، وكذلك كمكوانت 
سياسية وممثلني للمواطنني تعرف قضيتنا الوطنية تطورات خاصة 

ة الذين اليت ميارسها خصوم وحدتنا الرتابي االستفزازاتمثل يف تت
حياولون وضع بالدان أمام األمر الواقع، وخلط األوراق وخلق حالة 

ة جديدة ابلتموقع يف املنطقة املسماة وفق األمم املتحد ةجيوسياسي
 .منطقة عازلة

وقد كان رد املغرب حامسا وقواي إزاء هذه االستفزازات 
واملناورات، وعرب الشعب املغريب بقيادة صاحب اجلاللة حممد 

هللا عن موقف موحد وصارم رافض هلذه السادس حفظه 
وبية يف الوضع القائم يف األقاليم اجلن يريتغ االستفزازات وألي

ة حممد بعث هبا صاحب اجلاللاملغربية. وقد كثفت الرسالة اليت 
، 6192أبريل  3ة يوم السادس إىل األمني العام لألمم املتحد

هذا املوقف الوطين الصارم واحلاسم، إذ أكد جاللته أن األعمال 
ا اليت يقوم هبا خصوم الوحدة الرتابية للمملكة املغربية تشكل هتديد

، 9119شتنرب  2لوقف إطالق النار املعلن يف الصحراء منذ 
وانتهاكا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن واألمم املتحدة، 

نتهى كالم جاللة امللك، كما تقوض بشكل جدي املسلسل ا
 الرعاية احلصرية لألمم املتحدة. اجلاري حتتالسياسي 

اطي الرؤية امللكية املتبصرة واالستباقية يف التع طرتأ لقد
 اخلصوم املبادرات السياسية واالتصاالتمع جتاوزات واستفزازات 

املينورسو لس األمن و الدبلوماسية اليت قام هبا املغرب يف اجتاه جم
من أجل وضع اجلميع يف صورة هذه التجاوزات والتحذير من 
خماطرها وأهدافها وما تشكله من هتديد لألمن واالستقرار يف 
املنطقة. ومن البديهي أن يكون جملس النواب يف قلب هذه التعبئة 
الوطنية املتجددة، إذ ترأسنا اجتماعا مشرتكا طارائ للجنة اخلارجية 

دفاع الوطين يف جملسي الربملان حبضور السيد رئيس جملس وال
املستشارين ووزراء الداخلية واخلارجية والتعاون الدويل والعالقات 
مع الربملان واجملتمع املدين والناطق الرمسي ابسم احلكومة مبشاركة 
أعضاء املكتب جملس النواب وجملس املستشارين ورؤساء الفرق 

 .دد كبري من أعضاء جملسي الربملانعواجملموعة الربملانية و 

وكان هذا االجتماع مناسبة وضع فيها وزير الداخلية  
واخلارجية والتعاون الدويل أعضاء الربملان يف صورة تطورات قضية 
الوحدة الرتابية وخلفية االستفزازات واخلروقات اليت يقوم هبا 
خصوم الوحدة الرتابية واخلطوات املزمع اختاذها لوقف هذه 

ثلو الفرق واجملموعات التجاوزات، ومن جهتهم عرب رؤساء ومم
الربملانية عن تنديدهم القوي هبذه املمارسات وجددوا التعبري عن 
التصميم الوطين األكيد على التصدي ألي استفزاز أو جتاوز حياول 

 خلق وقائع جديدة على األرض. 

أبريل  1واستمرارا لتلك التعبئة الشعبية انعقد يوم 
د رئيس ارك فيه السيمبدينة العيون لقاء وطين تعبوي ش 6192

احلكومة وقادة األحزاب السياسية الوطنية ومنتخبو جهة العيون 
الساقية احلمراء، وجهة الداخلة واد الذهب ومكوانت اجملتمع 
املدين احمللي وتوج إبعالن العيون الذي يكثف املوقف الوطين من 

 .آخر تطورات القضية الوطنية
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 السيدة والسادة الوزراء،

 والسادة النواب،السيدات 

إذا كان متت من عرب ميكن أخذها ومن دروس ينبغي استخالصها 
ال ومن رسائل ينبغي للخصوم استيعاهبا وتعلمها فإهنا تتمثل يف، أو 

أنه عندما يتعلق األمر مبسألة السيادة على األرض فإن اإلمجاع 
الداخلية أقوى إذ مهما تكن اختالفاتنا  الوطين اثبت واجلبهة

تناقضاتنا فإهنا تذوب وختتفي من أجل مصلحة الوطن،  وأحياان
وروح ثورة امللك والشعب، وروح  9133يناير  99وتلكم روح 

، 6199و 9112املسرية اخلضراء، وروح التوافق حول دستور
ده الوطين خلف جاللة امللك لن تزي االلتفاف، وأن االلتفافوأن 

موعة يتعلق ابجملمناورات اخلصوم إال رسوخا وقوة. الدرس الثاين 
الدولية عليها وعلى األمم املتحدة ابلتحديد أن تتحمل مسؤولياهتا  
كاملة وإجبار خصومنا على احرتام بنود وقف إطالق النار، كما 

، وأن تدرك أن جتاوزاهتم كما قال جاللة 9119أعلن يف شتنرب 
امللك تقود بشكل جدي املسلسل السياسي اجلاري حتت الرعاية 

 .مم املتحدةاحلصرية لأل

بطبيعة احلال سيواصل جملس النواب تعبئته من أجل 
القضية الوطنية، وتعرية خلفيات انتهاكات اخلصوم للقانون 
الدويل، والتعريف بشرعية املوقف الوطين بنفس التصميم وبنفس 
أقوى، وخبطاب مسؤول يستجيب لتحدايت املرحلة، وما تتطلبه 

بية  ما أبن قضية وحدتنا الرتاجتاوزات اخلصوم من حزم وصرامة، عل
كانت حاضرة بقوة يف جممل املهام، ويف جممل اإلتصاالت اليت 
قمنا هبا يف إطار الدبلوماسية الربملانية على املستوايت الثنائية 
واملتعددة األطراف، فقد كانت يف صلب املباحثات اليت أجريناها 

نس و مبناسبة الزايرات اليت قمنا هبا ابخلصوص إىل كل من ت
ومجهورية مصر العربية، وخالل استقبالنا ومباحثاتنا مع عدد من 

 .رؤساء اجملالس الربملانية والوفود الربملانية وكذلك الوفود احلكومية

وال خنتلف يف أن ربح رهان تثبيت مشروعية حقوقنا 
الوطنية بقدر ما يتطلب التعبئة الوطنية وتقوية اجلبهة الداخلية، 

مواصلة البناء املؤسسايت وترسيخ  بقدر ما يتطلب كذلك
الدميقراطية وتعزيز اإلصالحات وتقوية املؤسسات وصيانة احلقوق 
ومواصلة حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وتقوية 
مناعة النسيج اإلقتصادي الوطين ليكون أكثر تنافسية وإنتاجا 

 .ملناصب الشغل وكذلك أكثر إنتاجا للقيم املضافة

ويف هذا السياق ميكن وضع الدينامية التشريعية اليت 
عرفها جملس النواب خالل الفرتة ما بني الدورتني، واليت متيزت 
بعقد دورة استثنائية بطلب من احلكومة صادقنا خالهلا على 
جمموعة من مشاريع قوانني، ويتعلق األمر بقوانني ذات أمهية كربى 

طنية وتقوية املقاولة الو ابلنسبة للنسيج اإلقتصادي الوطين، 
ومساعدهتا من جهة، وكذلك تكريس التكافل األسري 

من جهة أخرى، وكما تالحظون فإن مشاريع  واالجتماعي
النصوص اليت عرضت للمناقشة والتصويت خالل الدورة 

تعكس الدينامية التشريعية الوطنية وضرورة إجياد  االستثنائية
ااي ت واملعضالت والقضاألجوبة التشريعية الضرورية لإلشكاال

 .اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية املطروحة

وهنا تكمن أمهية التشريع وقيمته الذي ينبغي أن تكتمل 
ابلتنفيذ وإصدار ما يلزم من نصوص تطبيقية، حىت يلمس اجملتمع 
أثر التشريع على احلياة العامة وعلى العالقات اإلجتماعية وعلى 

احلقوق وسواء تعلق األمر مبشروع القانون اإلنتاج وعلى صيانة 
املغري واملتمم للقانون املتعلق مبدونة التجارة أو مشروع قانون بشأن 
تنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص والذي يتم 

اظ على ابحلرص على احلف إنضاج التوافق حوله فإن األمر يتعلق
ية على املقاولة الوطن الدينامية االقتصادية الوطنية واحلفاظ

 ابعتبارها ركيزة أساسية للتشغيل وتعزيز تنافسيتها والوقوف إىل
جانبها ومواكبتها يف سياق دويل حتتدم فيه املنافسة، ومن جهة 
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أخرى صادقنا على مشروع قانون بشأهنا مؤسسات الرعاية 
االجتماعية وهو نص يدخل يف صميم تكريس قيم اجملتمع املغريب 

 للحفاظ على اإلجيايب واملتنور من تقاليده والذي يعتيناملتضامن 
بشرائحه اهلشة بل وينبغي عليه تكرميها وإحاطتها مبا يلزم من 
عناية ورعاية ومتيزت الفرتة الفاصلة بني الدورتني أيضا مبواصلة 

مشروع قانون  99اللجان النيابية الدائمة أشغاهلا إذ صادقت على 
دت اللجن النيابية هلذا الغرض ومشروع مرسوم واحد، وقد عق

 .اجتماعا ابإلضافة إىل اجتماع واحد يف إطار مهامها الرقابية 91

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

سيكون على جملسنا تسريع أشغاله واحلرص على دراسة 
مشاريع النصوص املعروضة عليه واملصادقة عليها والبالغ عددها 

قيد الدرس ابللجان النيابية، علما أبننا نتطلع مشروعا نص  91
إىل جتاوب احلكومة مع مقرتحات القوانني املعروضة على اجمللس 
وأنمل كمجلس النواب جبميع مكوانته أن جنعل من هذه الدورة 
من الدورة احلالية دورة مقرتحات القوانني ويف جدول أعمال هذه 

تقييم وعاتية املكلفة بالدورة أيضا مناقشة تقرير اجملموعة املوض
السياسات العمومية والذي متحور هذه السنة حول الربانمج 

 .قي ابملناطق اجلبليةالطر 

وال ختفى عليكم أمهية هذا االختصاص املكفول دستوراي  
يد للربملان يف إعمال مبادئ ربط املسؤولية ابحملاسبة والشفافية وجتو 

تمع، ومية على اجملاخلدمات العمومية وتبني أثر السياسات العم
وسنواصل ابلطبع أداء مهامنا الرقابية على مستوى اجللسات 
العامة ويف إطار اللجن النيابية الدائمة وسيكون عليها يف هذا 
اإلطار مناقشة تقارير املهام االستطالعية اجلاهزة واستكمال 

 .أعمال املهام االستطالعية اليت شرع فيها وإجناز مهام جديدة

لدبلوماسية الربملانية سنكون على موعد مع ويف جمال ا
عدد من االستحقاقات الثنائية واملتعددة األطراف وهكذا 

ي سيحتضن الربملان املغريب أشغال املنتدى الربملاين املغريب الفرنس
ونشارك بعد أايم قليلة يف أشغال املنتدى  6192خالل يونيو 

رملانيتني يتم خالهلما  بالربملاين املغريب االسباين ويتعلق األمر بقمتني
 تدارس قضااي يف غاية األمهية ابلنسبة لبالدان وشركائنا، وسيحتضن

جملس النواب خالل اخلريف القادم ندوة دولية حول اهلجرة 
بشراكة مع االحتاد الربملاين الدويل الذي أعطى موافقته على 

ملؤمتر ااحتضان بالدان هلذه التظاهرة الدولية اليت ستنعقد مبوازاة مع 
 .الدويل حول اهلجرة الذي سينعقد يف دجنرب ابملغرب

وستتميز هذه الدورة أيضا ابستحقاق هام يتمثل يف 
استكمال عضويتنا يف برملان عموم افريقيا خالل الدورة القادمة 

 مايو جبنوب افريقيا، ويعترب 66إىل  1هلذا الربملان اليت ستنعقد من 
دان بعد أن استعادة اململكة هذا االنضمام حامسا ابلنسبة لبال

املغربية مقعدها يف االحتاد االفريقي، وابلنظر إىل املكاسب احلامسة 
مللك حممد ا اليت حتققها بالدان يف افريقيا بفضل سياسة جاللة

السادس واسرتاتيجية جاللته املفضلة للتعاون جنوب جنوب 
 .واملتوجهة إىل املستقبل

كانة ا الربملان ستعزز موما من شك يف أن عضويتنا يف هذ
جملسنا يف القارة االفريقية اليت جنحنا يف أن نوطد عالقات راسخة 
ومؤسساتية مع عدد من الربملاانت الوطنية هبا، وكذا مع الربملاانت 
اجلهوية من قبيل برملان اجملموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا 

اضر هتم حمنا معه أنشطة ظرا مؤسساتيا ونالذي أرسينا معه حوا
 .ومستقبل القارة

عن  اإبفريقيومن الطبيعي أن ال يثنينا هاد االهتمام 
اهتمامنا مبجاالت جغرافية أخرى إذ رسخنا حضوران من خالل 
شعب جملس النواب يف إطارات برملانية متعددة األطراف اإلقليمية 
والدولية من قبيل االحتاد الربملاين الدويل الذي عملنا يف إطاره  
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 ة لالحتاد الربملاين العريب وكشعبة وطنية مع شعب برملانيةكرائس
شقيقة على حتقيق مكسب هام يتعلق بوضع القدس الشريف إذ 

لالحتاد مؤخرا جبنيف على توصية يف هذا  942صادقت الدورة 
الصدد ترفض قرار الرئيس األمريكي بشأن اعتبار القدس عاصمة 

 م بالدان إزاء قضيةإلسرائيل ويدخل هذا اجلهد يف إطار التزا
 .الشعب الفلسطيين وقضااي العدل والسلم الدوليني

هذه بعض عناصر حصيلة اجمللس خالل الفرتة ما بني 
الدورتني وبعض املهام املطروحة علينا علما أبن قضية وحدتنا 

ا التسلح فعلين اواتصاالتنالرتابية ستظل تتصدر اهتماماتنا 
اب حق رورية وندرك أننا أصحابملعلومات، التسلح ابملعطيات الض

ن دون التفريط يف حقوقنا وأصحاب األرض ودعاة سلم، ولك
 .الثابتة

 إن األمر يتعلق برهاانت ينبغي أن نتعبأ مجيعا لرحبها ألن 
 .فيها رحبا للوطن ومستقبله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأود يف اخلتام أن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل اللجان النيابية 
رؤساء ومكاتب وأعضاء واليت اشتغلت على مشاريع النصوص 
اليت صادقنا عليها وكذلك النصوص املعروضة علينا وبذلت 
جمهودات استثنائية لتكون يف املوعد والتوقيت املطلوب، كما 

ضاء احلكومة أشكر رؤساء الفرق وأعضاء مكتب اجمللس وأع
الذي نتعبأ من أجل دراسة مشاريع النصوص والشكر موصول إىل  
كافة أطر جملس النواب وموظفاته وموظفيه على ما بذلوه مجيعا 
يف تسهيل مهام السيدات والسادة النواب على مستوى الفرق 
واللجان وخمتلف واجهات العمل الربملاين داخل املغرب وخارجه،  

رة األمن الوطين والوقاية املدنية والقوات كما أشكر أيضا أفرد أس
املسلحة امللكية داخل فضاء اجمللس على جهودهم اخلرية احملمودة، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 


