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" امحلد هلل والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأهل وحصبه
حرضات الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
يسعدان أن نفتتح الس نة الترشيعية للربملان ،ابعتبارها موعدا س نواي همام للقاء مبمثيل المة .ومما يضفي عىل
لقائنا هذا طابعا ممتزيا ،كونه يزتامن مع الاحتفال ابذلكرى امخلس ينية لتأسيس الربملان املغريب.
ونود هبذه املناس بة ،أن نش يد مببادرة رئييس جمليس الربملان لتخليد هذه اذلكرى ،من خالل بلورة برانمج
متاكمل هيدف الإبراز املراحل الكربى اليت شهدها تطور املسار املؤسيس لبالدان.
ذكل أن املامرسة الربملانية التعددية ببالدان ليست وليدة المس ،بل يه خيار اسرتاتيجي ميتد عىل مدى
نصف قرن من الزمن ،انبع من االإميان العميق للمغرب وقواه احلية ،ابملبادئ ادلميقراطية.
وهو ما جيعل المنوذج الربملاين املغريب ،رائدا يف حميطه اجلهوي والقاري.
فالربملان املغريب ذاكرة حية ،شاهدة عىل املواقف الثابتة والنضاالت الكربى اليت عرفهتا بالدان يف سبيل السري
قدما مبسارها الس يايس التعددي.
غري أن الكثريين ال يعرفون ،مع السف ،اترخي مؤسساتنا ،وما طبع تطورها من حمكة وبعد نظر ،مضن
مسار تدرجيي ،و إابرادة قوية وخاصة ،دون أن يفرضه علينا أحد.
وهو نفس الهنج السلمي ،اذلي اعمتدانه ،لتعزيز ماكنة املؤسسات ،اإذ أصبح الربملان اليوم ،املسؤول الوحيد
عىل اإقرار القوانني.
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حرضات الس يدات والسادة،
اإن تطور املسار املؤسيس ببالدان ،يقوم عىل التجديد املس متر ،واستامثر الرتاكامت االإجيابية للمامرسة النيابية،
عىل الصعيدين الوطين واحمليل ،ابعتبارهام مسارين متاكملني :
أوهلام الانتداب الربملاين ،مبا هو متثيل للمة ،وهممة وطنية كربى ،وليس ريعا س ياس يا.فعليمك أن تستشعروا جسامة هذه المانة العظمى ،اليت تس توجب التفاين ونكران اذلات ،والتحيل بروح
الوطنية الصادقة ،واملسؤولية العالية يف الهنوض مبهاممك.
وال خيفى عليمك أن الوالية الترشيعية احلالية ،تعد والية تأسيس ية ،لوجوب اإقرار جيع القوانني التنظميية
خاللها.
وابعتبارها ممكةل للقانون المسى ،فاإننا نوصيمك ،حرضات الس يدات والسادة الربملانيني ،برضورة اعامتد روح
التوافق الوطين ،ونفس املهنجية التشاركية الواسعة ،اليت مزيت اإعداد ادلس تور ،خالل بلورة وإاقرار هذه
القوانني التنظميية.
كام ندعومك لتحمل مسؤولياتمك اكمةل ،يف القيام مبهاممك الترشيعية ،لن ما هيمنا ،ليس فقط عدد القوانني ،اليت
تمت املصادقة علهيا ،بل المه من ذكل هو اجلودة الترشيعية لهذه القوانني.
ويف نفس الس ياق ،ندعو الإخراج النظام اخلاص ابملعارضة الربملانية ،لمتكيهنا من الهنوض مبهاهما ،يف مراقبة
العمل احلكويم ،والقيام ابلنقد البناء ،وتقدمي الاقرتاحات والبدائل الواقعية ،مبا خيدم املصاحل العليا للوطن.
كام نشدد عىل رضورة اعامتد احلوار البناء ،والتعاون الوثيق واملتوازن ،بني الربملان واحلكومة ،يف اإطار احرتام
مبدأ فصل السلط ،مبا يضمن ممارسة س ياس ية سلمية ،تقوم عىل النجاعة والتناسق ،والاس تقرار املؤسيس،
بعيدا عن حتويل قبة الربملان اإىل حلبة للمصارعة الس ياسوية.
 واثنهيام  :الانتداب امجلاعي احمليل أو اجلهوي ،اذلي يكتيس أمهية أكرب ،يف الواقع الس يايس الوطين ،لكونهيرتبط ابملعيش اليويم للمواطنني ،اذلين خيتارون الشخاص والحزاب اذلين يتولون تدبري قضاايمه اليومية.
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فاجملالس امجلاعية يه املسؤوةل عن تدبري اخلدمات الساس ية ،اليت حيتاهجا املواطن لك يوم.أما احلكومة،
فتقوم بوضع الس ياسات العمومية ،واخملططات القطاعية ،وتعمل عىل تطبيقهيا.
فالوزير ليس مسؤوال عن توفري املاء والكهرابء والنقل العمويم ،أو عن نظافة امجلاعة أو احلي أو املدينة،
وجودة الطرق هبا .بل اإن املنتخبني امجلاعيني مه املسؤولون عن هذه اخلدمات العمومية ،يف نطاق دوائرمه
الانتخابية ،أمام الساكن اذلين صوتوا علهيم.
كام أهنم ملكفون ابإطالق وتنفيذ أوراش ومشاريع التمنية مبناطق نفوذمه خللق فرص الشغل ،وتوفري س بل
ادلخل القار للمواطنني.
اإهنا هممة نبيةل وجس مية ،تتطلب الصدق والزناهة وروح املسؤولية العالية ،والقرب من املواطن ،والتواصل
املس متر معه ،واالإنصات النشغاالته امللحة ،والسهر عىل قضاء أغراضه ا إالدارية والاجامتعية.
غري أنه يف الواقع ،يالحظ تفاوت كبري يف مس توايت تدبري الشأن احمليل واجلهوي.
فاإذا اكنت كثري من امجلاعات الرتابية ،تمتتع بنوع من التس يري املعقول ،فاإن هناك ،مع السف ،بعض امجلاعات
تعاين اختالالت يف التدبري ،من قبل هيأهتا املنتخبة.
وهنا أس تحرض املشالك اليت تعيشها بعض املدن اكدلار البيضاء مثال ،اليت أعرفها جيدا ،وتربطين بأهلها
مشاعر عاطفية من احملبة والوفاء ،اليت أكهنا مجليع املغاربة .
فقد خصصت لها أوىل زايرايت س نة  ،1111مبارشة بعد جلويس عىل عرش أساليف املنعمني ،بل ومهنا
أطلقت املفهوم اجلديد للسلطة.
ومنذ ذكل الوقت وأان أحرص عىل القيام جبوالت تفقدية خملتلف أحياهئا للوقوف عىل أوضاعها .كام أاتبع
خمتلف الربامج واملشاريع الهادفة لتجاوز الاختالالت اليت تعيشها.
واعتبارا ملاكنة ادلار البيضاء كقاطرة للتمنية الاقتصادية ،فاإن هناك إارادة قوية جلعلها قطبا ماليا دوليا.
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اإال أن حتقيق هذا املرشوع الكبري ال يمت مبجرد اختاذ قرار ،أو ابإنشاء بناايت خضمة وفق أرىق التصاممي
املعامرية.
بل اإن حتويل ادلار البيضاء اإىل قطب مايل دويل يتطلب ،أوال وقبل لك يشء ،توفري البنيات التحتية
واخلدماتية مبواصفات عاملية ،وترس يخ قواعد احلاكمة اجليدة ،وإاجياد اإطار قانوين مالمئ وتكوين موارد برشية
ذات مؤهالت عالية واعامتد التقنيات وطرق التدبري احلديثة.
غري أن ادلار البيضاء ال جتمتع فهيا مع السف لك هذه املؤهالت رمغ اجملهودات الكبرية عىل مس توى التجهزي
والاستامثر ،وخاصة ما يتعلق مهنا ابلتأهيل احلرضي.
لكن ملاذا ال تعرف هذه املدينة ،اليت يه من أغىن مدن املغرب ،التقدم امللموس اذلي يتطلع اإليه
البيضاويون والبيضاوايت عىل غرار العديد من املدن الخرى ؟
وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكربى اإىل احلد اذلي قد جيعلها من أضعف الامنذج يف جمال التدبري
الرتايب ؟
فادلار البيضاء يه مدينة التفاواتت الاجامتعية الصارخة ،حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقرية.
ويه مدينة البراج العالية وأحياء الصفيح .ويه مركز املال والعامل والبؤس والبطاةل وغريها ،فضال عن
النفاايت والوساخ اليت تلوث بياضها وتشوه مسعهتا.
وأما الس باب فهيي عديدة ومتداخةل ..
فاإضافة اإىل ضعف جناعة تدخالت بعض املصاحل ا إالقلميية واجلهوية خملتلف القطاعات الوزارية ،فاإن من أمه
الس باب ،أسلوب التدبري املعمتد من قبل اجملالس املنتخبة ،اليت تعاقبت عىل تس يريها والرصاعات العقمية
بني مكوانهتا ،وكرثة همام أعضاهئا ،وازدواج املسؤوليات رمغ وجود بعض املنتخبني اذلين يمتتعون ابلكفاءة
وا إالرادة احلس نة والغرية عىل مدينهتم.
وبلكمة واحدة فاملشلك اذلي تعاين منه العامصة الاقتصادية يتعلق ابلساس بضعف احلاكمة.
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فرمغ أن مزيانية اجمللس امجلاعي لدلار البيضاء تفوق بثالثة اإىل أربعة أضعاف تكل اليت تتوفر علهيا فاس أو
مراكش مثال ،فاإن املنجزات احملققة هباتني املدينتني يف جمال توفري وجودة اخلدمات الساس ية تتجاوز بكثري
ما مت اإجنازه ابدلار البيضاء.
وخري مثال عىل ذكل ،ما يعرفه جمال التطهري من خصاص كبري ،حبيث تظل املنجزات حمدودة وأقل بكثري
من حاجيات الساكن ،مقارنة مبا مت حتقيقه ابلرابط وفاس ومراكش ومدن أخرى.
وهو ما تعكسه ،عىل اخلصوص ،نس بة تصفية املياه املس تعمةل ،اليت تبقى ضعيفة جدا ،اإذ ال تتجاوز 54
ابملائة ابدلار البيضاء ،يف الوقت اذلي مت االإعالن عن التطهري الاكمل ملدينة الرابط ،بنس بة بلغت 111
ابملائة ،سواء يف الربط بقنوات الرصف الصحي ،أو يف جمال تصفية املياه املس تعمةل .كام تصل النس بة يف هذا
اجملال اإىل  111ابملائة ،بلك من فاس ومراكش.
اإن هذا الوضع املعقد يتطلب تشخيصا عاجال ،حيدد أس باب ادلاء ،وس بل ادلواء .ذكل أن تقدم املدن ال
يقاس فقط بعلو أبراهجا ،وفساحة شوارعها ،وإامنا يمكن ابلساس ،يف توفري بنيهتا التحتية ،ومرافقها العمومية،
وجودة منط العيش هبا.
وهنا أذكر مبا قلته يف أول خطاب ،بعد تقدلان أمانة قيادة شعبنا الويف ،مبناس بة ذكرى ثورة املكل والشعب
لس نة  ،1111حيث أكدت أننا ال منكل عصا حسرية حلل جيع املشالك .ولكننا س نواهجها ابلعمل واجلدية
والضمري.
وهو ما ينطبق عىل ادلار البيضاء .غري أن املسؤولني عىل تدبري الشأن العام هبا ،يتوفرون عىل ا إالرادة والعزم
للهنوض مبدينهتم .وهو ما يتعني علهيم ترجته عىل أرض الواقع.
وأمام ما تشهده العديد من املدن الكربى واملتوسطة ،واملراكز القروية ،من اختالالت ،فاإننا نتوجه للحزاب
الس ياس ية ،لرضورة العمل عىل اإفراز كفاءات وخنب هجوية جديدة ،مؤهةل لتدبري الشأن العام احمليل ،خاصة
يف ظل ما خيوهل ادلس تور للجامعات الرتابية من اختصاصات واسعة ،وما تفتحه اجلهوية املتقدمة من أفاق،
وما حتمهل من حتدايت.
كام هنيب ابحلكومة والربملان ،لتفعيل املقتضيات اخلاصة ابجلهة وامجلاعات الرتابية الخرى ،وا إالرساع ابإقرار
النصوص القانونية املتعلقة هبا.
5

ومبوازاة ذكل ،فاإن احلكومة مطالبة اب إالرساع ابعامتد ميثاق الالمتركز االإداري ،ما دام المر يدخل مضن
اختصاصاهتا ،وال يس تلزم اإال إارادهتا اخلاصة .وهو امليثاق اذلي س بق أن دعوان اإليه عدة مرات.
حرضات الس يدات والسادة،
اإننا نعترب الانتدابني الربملاين وامجلاعي ،عامد املامرسة الس ياس ية التشاركية ،اليت ارتضاها املغاربة ،واليت لن
تس تقمي يف غياب أحدهام.
ومن هنا ،فاإنه ال فرق عندي بيهنام .ويبقى المه ،هو أن يقوم لك مهنام مبهامه الوطنية واحمللية ،وبواجباته جتاه
الناخبني ،اذلين وضعوا ثقهتم فيه.
كام أن أمهية هذين الانتدابني ،ال تمكن فقط يف حسن تدبري الشأن العام ،عىل أمهيته ،وإامنا تتجىل أيضا يف
خدمة املصاحل العليا للوطن ،وادلفاع عن قضاايه العادةل ،ويف مقدمهتا الوحدة الرتابية لبالدان.
فقد واهجت قضية الصحراء ،خالل هذه الس نة ،حتدايت كبرية ،متكنا من رفعها ،بفضل قوة موقفنا ،وعداةل
قضيتنا.
غري أنه ال ينبغي الاكتفاء بكسب هذه املعركة ،واالإفراط يف التفاؤل.
فقد الحظنا بعض الاختالالت يف التعامل مع قضيتنا املصريية الوىل ،رمغ التحراكت اجلادة اليت يقوم هبا
بعض الربملانيني .اإال أهنا تظل غري اكفية.
وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا عىل الرفع من مس توى مناوراهتم الإحلاق الرضر ببدلان.
ذكل أن أغلب الفاعلني ال يتعبؤون بقوة ،اإال اإذا اكن هناك خطر حمدق هيدد وحدتنا الرتابية ،وكهنم ينتظرون
االإشارة للقيام بأي حترك.
فبدل انتظار جهومات اخلصوم للرد علهيا ،يتعني اإجبارمه عىل ادلفاع ،وذكل من خالل الخذ بزمام المور،
واستباق الحداث والتفاعل االإجيايب معها.
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ذكل أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية مكل البالد ،وإامنا يه أيضا قضية امجليع  :مؤسسات ادلوةل
والربملان ،واجملالس املنتخبة ،واكفة الفعاليات الس ياس ية والنقابية والاقتصادية ،وهيئات اجملمتع املدين ،
ووسائل االإعالم ،وجيع املواطنني.
وهنا جيب التذكري ،مرة أخرى ،بأن مصدر قوتنا يف ادلفاع عن حصرائنا ،يمكن يف اإجامع لك مكوانت
الشعب املغريب حول مقدساته.
حرضات الس يدات والسادة،
اإن الوضع صعب ،والمور مل حتسم بعد ،ومناورات خصوم وحدتنا الرتابية لن تتوقف ،مما قد يضع قضيتنا
أمام تطورات حامسة.
ذلا ،أدعو امجليع ،مرة أخرى ،اإىل التعبئة القوية واليقظة املس مترة ،والتحرك الفعال ،عىل الصعيدين ادلاخيل
واخلاريج ،للتصدي لعداء الوطن أيامن اكنوا ،وللساليب غري املرشوعة اليت يهنجوهنا.
وأمام هذا الوضع ،فقد أصبح من الرضوري عىل الربملان بلورة خمطط معل متاكمل وانجع ،يعمتد جيع أليات
العمل الربملاين ،ملواصةل ادلفاع عن وحدتنا الرتابية ،بعيدا عن خالفات الغلبية واملعارضة ،بل ال ينبغي أن
تكون رهينة الظرفيات واحلساابت الس ياس ية.
ويف نفس االإطار ،يتعني عىل أعضاء الربملان واجملالس املنتخبة ،احمللية واجلهوية ،وخاصة بأقالمينا اجلنوبية،
حتمل مسؤولياهتم اكمةل ،بصفهتم ممثلني لساكن املنطقة ،والقيام بواجهبم يف التصدي لعداء الوطن.
وبصفيت املمثل المسى لدلوةل ورمز وحدة المة ،فاإين لن أدخر أي هجد ،عىل جيع املس توايت ،لصيانة
الوحدة الرتابية للمملكة واحلفاظ عىل س يادهتا واس تقرارها ،يف ظل اإجامع شعبنا الويف ،وتضافر هجود لك
مكوانته.
فقد تربيت عىل حب الوطن ،وكنت شاهدا ،كجميع املغاربة ،رمغ صغر س ين أنذاك ،عىل جو التعبئة،
وروح الوطنية العالية ،اليت مزيت اسرتجاع أقالمينا اجلنوبية ،بفضل املسرية اخلرضاء املظفرة ،وعبقرية
مبدعها ،وادلان املنعم جالةل املكل احلسن الثاين ،أكرم هللا مثواه ،ويه الروح اليت جيب أن تلهم لك حتراكتنا.
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وسأظل ،كام عهدمتوين دوما ،يف مقدمة املدافعني عن وحدتنا الرتابية ،وقائدا ملسريات التمنية والتقدم
والرخاء ،يف ظل الوحدة والمن والاس تقرار ،واالإجامع الوطين الراخس.
"اإن هللا يأمرمك أن تؤدوا الماانت اإىل أهلها" .صدق هللا العظمي.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته ".
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