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فً ما ٌلً النص الكامل للخطاب السامً الذي وجهه صاحب الجاللة الملك دمحم السادس ،نصره هللا ،الٌوم
الجمعة بمناسبة ترؤس جاللته الفتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة الثانٌة من الوالٌة التشرٌعٌة
العاشرة :
“الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن المحترمٌن،
بمشاعر الفرح واالعتزاز ،أجدد اللقاء بكم الٌوم ،ككل سنة ،فً افتتاح السنة التشرٌعٌة للبرلمان.
وتأتً هذه الدورة بعد خطاب العرش ،الذي وقفنا فٌه على الصعوبات ،التً تواجه تطور النموذج التنموي،
وعلى االختالالت ،سواء فً ما ٌخص اإلدارة ،بكل مستوٌاتها ،أو فً ما ٌتعلق بالمجالس المنتخبة
والجماعات الترابٌة.
إال أن إجراء هذه الوقفة النقدٌة ،التً ٌقتضٌها الوضع ،لٌس غاٌة فً حد ذاته ،وال نهاٌة هذا المسار.
وإنما هو بداٌة مرحلة حاسمة ،تقوم على ربط المسؤولٌة بالمحاسبة ،والعمل على إٌجاد األجوبة والحلول
المالئمة ،لإلشكاالت والقضاٌا الملحة للمواطنٌن.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،
إننا ال نقوم بالنقد من أجل النقد ،ثم نترك األمور على حالها .وإنما نرٌد معالجة األوضاع ،وتصحٌح
األخطاء ،وتقوٌم االختالالت.
إننا نؤسس لمقاربة ناجعة ،ولمسٌرة من نوع جدٌد .فما نقوم به ٌدخل فً صمٌم صالحٌاتنا الدستورٌة،
وتجسٌد إلرادتنا القوٌة ،فً المضً قدما فً عملٌة اإلصالح ،وإعطاء العبرة لكل من ٌتحمل مسؤولٌة تدبٌر
الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون ،والساهر على احترامه ،وأول من ٌطبقه ،فإننا لم نتردد ٌوما ،فً محاسبة كل
من ثبت فً حقه أي تقصٌر ،فً القٌام بمسؤولٌته المهنٌة أو الوطنٌة.
ولكن الوضع الٌوم ،أصبح ٌفرض المزٌد من الصرامة ،للقطع مع التهاون والتالعب بمصالح المواطنٌن.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،
إن المشاكل معروفة ،واألولوٌات واضحة ،وال نحتاج إلى المزٌد من التشخٌصات .بل هناك تضخم فً هذا
المجال …
وقد وقفنا ،أكثر من مرة ،على حقٌقة األوضاع ،وعلى حجم االختالالت ،التً ٌعرفها جمٌع المغاربة.
ألٌس المطلوب هو التنفٌذ الجٌد للمشارٌع التنموٌة المبرمجة ،التً تم إطالقها ،ثم إٌجاد حلول عملٌة وقابلة
للتطبٌق ،للمشاكل الحقٌقٌة ،وللمطالب المعقولة ،والتطلعات المشروعة للمواطنٌن ،فً التنمٌة والتعلٌم
والصحة والشغل وغٌرها؟

وبموازاة ذلكٌ ،جب القٌام بالمتابعة الدقٌقة والمستمرة ،لتقدم تنفٌذ البرامج االجتماعٌة والتنموٌة ،ومواكبة
األشغال بالتقٌٌم المنتظم والنزٌه.
ولهذه الغاٌة ،قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجٌة مكلفة بالشؤون اإلفرٌقٌة ،وخاصة االستثمار،
وخلٌة للتتبع ،بكل من وزارتً الداخلٌة والمالٌة.
كما نوجه المجلس األعلى للحسابات ،للقٌام بمهامه فً تتبع وتقٌٌم المشارٌع العمومٌة ،بمختلف جهات
المملكة.
إن المغاربة الٌومٌ ،حتاجون للتنمٌة المتوازنة والمنصفة ،التً تضمن الكرامة للجمٌع وتوفر الدخل وفرص
الشغل ،وخاصة للشباب ،وتساهم فً االطمئنان واالستقرار  ،واالندماج فً الحٌاة المهنٌة والعائلٌة
واالجتماعٌة  ،التً ٌطمح إلٌها كل مواطن.
كما ٌتطلعون لتعمٌم التغطٌة الصحٌة وتسهٌل ولوج الجمٌع للخدمات االستشفائٌة الجٌدة فً إطار الكرامة
اإلنسانٌة.
والمغاربة الٌومٌ ،رٌدون ألبنائهم تعلٌما جٌدا ،ال ٌقتصر على الكتابة والقراءة فقط  ،وإنما ٌضمن لهم
االنخراط فً عالم المعرفة والتواصل  ،والولوج واالندماج فً سوق الشغل  ،وٌساهم فً االرتقاء الفردي
والجماعً ،بدل تخرٌج فئات عرٌضة من المعطلٌن.
وهم ٌحتاجون أٌضا إلى قضاء منصف وفعال ،وإلى إدارة ناجعة ،تكون فً خدمتهم  ،وخدمة الصالح العام،
وتحفز على االستثمار ،وتدفع بالتنمٌة ،بعٌدا عن كل أشكال الزبونٌة والرشوة والفساد.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،
إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموساٌ ،شهد به العالم ،إال أن النموذج التنموي الوطنً أصبح الٌوم ،غٌر
قادر على االستجابة للمطالب الملحة ،والحاجٌات المتزاٌدة للمواطنٌن ،وغٌر قادر على الحد من الفوارق بٌن
الفئات ومن التفاوتات المجالٌة  ،وعلى تحقٌق العدالة االجتماعٌة.
وفً هذا الصدد ،ندعو الحكومة والبرلمان ،ومختلف المؤسسات والهٌئات المعنٌة  ،كل فً مجال اختصاصه
 ،إلعادة النظر فً نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التً تعرفها البالد.
إننا نتطلع لبلورة رؤٌة مندمجة لهذا النموذج ،كفٌلة بإعطائه نفسا جدٌدا ،وتجاوز العراقٌل التً تعٌق تطوره،
ومعالجة نقط الضعف واالختالالت ،التً أبانت عنها التجربة.
وسٌرا على المقاربة التشاركٌة ،التً نعتمدها فً القضاٌا الكبرى ،كمراجعة الدستور ،والجهوٌة الموسعة،
فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنٌة ،والفعالٌات الجادة ،وجمٌع القوى الحٌة لألمة.
كما ندعو للتحلً بالموضوعٌة ،وتسمٌة األمور بمسمٌاتها ،دون مجاملة أو تنمٌق ،واعتماد حلول مبتكرة
وشجاعة  ،حتى وإن اقتضى األمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سٌاسً.
إننا نرٌدها وقفة وطنٌة جماعٌة ،قصد االنكباب على القضاٌا والمشاكل ،التً تشغل المغاربة ،والمساهمة فً
نشر الوعً بضرورة تغٌٌر العقلٌات التً تقف حاجزا أمام تحقٌق التقدم الشامل الذي نطمح إلٌه.
وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع ،فإننا ننتظر االطالع عن كثب ،على المقترحات ،والتدابٌر التً
سٌتم اتخاذها ،من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جدٌد.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،

إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سٌظل محدود الجدوى  ،ما لم ٌرتكز على آلٌات فعالة للتطور ،
محلٌا وجهوٌا.
لذا  ،ما فتئنا ندعو لتسرٌع التطبٌق الكامل للجهوٌة المتقدمة ،لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب
االجتماعٌة والتنموٌة ،بمختلف جهات المملكة.
فالجهوٌة لٌست مجرد قوانٌن ومساطر إدارٌة ،وإنما هً تغٌٌر عمٌق فً هٌاكل الدولة ،ومقاربة عملٌة فً
الحكامة الترابٌة.
وهً أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلٌة ،واالستجابة لمطالب سكان المنطقة ،لما تقوم علٌه من إصغاء
للمواطنٌن ،وإشراكهم فً اتخاذ القرار ،ال سٌما من خالل ممثلٌهم فً المجالس المنتخبة.
وإدراكا منا بأنه لٌس هناك حلوال جاهزة ،لكل المشاكل المطروحة فً مختلف المناطق ،فإننا نشدد على
ضرورة مالءمة السٌاسات العمومٌة ،لتستجٌب النشغاالت المواطنٌن حسب حاجٌات وخصوصٌات كل
منطقة.
وإلضفاء المزٌد من النجاعة على تدبٌر الشأن العام المحلً نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرٌة المؤهلة
والموارد المالٌة الكافٌة للجهات ،بموازاة مع نقل االختصاصات.
لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمنً مضبوط الستكمال تفعٌل الجهوٌة المتقدمة.
ونهٌب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤولٌتها فً تدبٌر شؤون كل منطقة واتخاذ
المبادرات للتجاوب مع ساكنتها واالستجابة لمطالبها المشروعة.
كما ندعو إلخراج مٌثاق متقدم لالتمركز اإلداري ،الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحدٌد برنامج زمنً دقٌق
لتطبٌقه.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،
إن التقدم الذي ٌعرفه المغرب ال ٌشمل مع األسف كل المواطنٌن وخاصة شبابنا ،الذي ٌمثل أكثر من ثلث
السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعاٌتنا.
فتأهٌل الشباب المغربً وانخراطه اإلٌجابً والفعال فً الحٌاة الوطنٌة ٌعد من أهم التحدٌات التً ٌتعٌن
رفعها .وقد أكدنا أكثر من مرة والسٌما فً خطاب  20غشت  2012بأن الشباب هو ثروتنا الحقٌقٌة وٌجب
اعتباره كمحرك للتنمٌة ولٌس كعائق أمام تحقٌقها.
والواقع أن التغٌرات المجتمعٌة التً ٌشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جدٌد له وزنه وتأثٌره
الكبٌر فً الحٌاة الوطنٌة.
ورغم الجهود المبذولة فإن وضعٌة شبابنا ال ترضٌنا وال ترضٌهم ،فالعدٌد منهم ٌعانون من اإلقصاء والبطالة
ومن عدم استكمال دراستهم وأحٌانا حتى من الولوج للخدمات االجتماعٌة األساسٌة.
كما أن منظومة التربٌة والتكوٌن ال تؤدي دورها فً التأهٌل واإلدماج اإلجتماعً واإلقتصادي للشباب.
أما السٌاسات العمومٌة القطاعٌة واالجتماعٌة فرغم أنها تخصص مجاال هاما للشباب إال أن تأثٌرها على
أوضاعهم ٌبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق فً ما بٌنها وعدم مالءمة البرامج لجمٌع الشرائح الشبابٌة.
واعتبارا لالرتباط الوثٌق بٌن قضاٌا الشباب وإشكالٌة النمو واالستثمار والتشغٌل فإن معالجة أوضاعهم
تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشارٌع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم
االستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة فً تنمٌة الوطن.

وأخص بالذكر هنا ،على سبٌل المثال ،وضعٌة الشباب الذٌن ٌعملون فً القطاع غٌر المهٌكل ،والتً تقتضً
إٌجاد حلول واقعٌة قد ال تتطلب وسائل مادٌة كبٌرة ،ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل فً إطار
القانون بما ٌعود بالنفع علٌهم وعلى المجتمع.
وعلى غرار المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ،فإننا ندعو لبلورة سٌاسة جدٌدة مندمجة للشباب تقوم باألساس
على التكوٌن والتشغٌل ،قادرة على إٌجاد حلول واقعٌة لمشاكلهم الحقٌقٌة ،وخاصة فً المناطق القروٌة
واألحٌاء الهامشٌة والفقٌرة.
ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السٌاسة الجدٌدة ،ندعو الستلهام مقتضٌات الدستور ،وإعطاء الكلمة
للشباب ،واالنفتاح على مختلف التٌارات الفكرٌة ،واإلفادة من التقارٌر والدراسات التً أمرنا بإعدادها،
وخاصة حول “الثروة اإلجمالٌة للمغرب” و”رؤٌة  2030للتربٌة والتكوٌن” ،وغٌرها.
وفً أفق بلورة واعتماد هذه السٌاسة ،ندعو لإلسراع بإقامة المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي
كمؤسسة دستورٌة للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعٌة الشباب.
حضرات السٌدات والسادة البرلمانٌٌن،
إن االختالالت التً ٌعانً منها تدبٌر الشأن العام لٌست قدرا محتوما .كما أن تجاوزها لٌس أمرا مستحٌال،
إذا ما توفرت اإلرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.
وهذا األمر من اختصاصكم ،برلمانا وحكومة ومنتخبٌن .فأنتم مسؤولون أمام هللا ،وأمام الشعب وأمام الملك
عن الوضع الذي تعرفه البالد.
وأنتم مطالبون باالنخراط فً الجهود الوطنٌة ،بكل صدق ومسؤولٌة ،لتغٌٌر هذا الوضع ،بعٌدا عن أي
اعتبارات سٌاسوٌة أو حزبٌة .فالوطن للجمٌع ،ومن حق كل المغاربة أن ٌستفٌدوا من التقدم ،ومن ثمار
النمو.
فكونوا ،رعاكم هللا ،فً مستوى المسؤولٌة الوطنٌة الجسٌمة ،الملقاة على عاتقكم ،لما فٌه صالح الوطن
والمواطنٌن.
قال تعالى “ :فإذا عزمت فتوكل على هللا ،إن هللا ٌحب المتوكلٌن” .صدق هللا العظٌم.
والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته”.

المصدر :ومع.

