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 دمحم السادس نصره هللا نص الخطاب الذي ألق اه جاللة الملك
 في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة

 4102أ كتوبر  01

 

  امحلد هلل والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل وحصبه،"  

  الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،   

  

 ، قبل عامني من هناية الوالية الترشيعية احلالية، اليت حددهااليت نفتتحها اليوم، يف س ياق خاصتأ يت الس نة الترشيعية،    

 .ادلس تور ك جل الإخراج مجيع القوانني التنظميية

ويه أ يضا س نة اس تكامل البناء الس يايس واملؤسيس، اذلي يوطد املاكسب الاقتصادية والاجامتعية، اليت حققها    

 .غشت 41املغرب، يف خمتلف اجملاالت، واليت س بق عرضها يف خطايب العرش و

ىل أ ين نسري، كام نعرف مؤهالتنا، وما يواهجنا من صعوابت وكام قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون، ونع    رف اإ

 .وحتدايت

فالرؤية واحضة، واملؤسسات قوية بصالحياهتا، يف . لقد وصل املغرب اليوم، وامحلد هلل، اإىل مس توى ممتزي من التقدم   

طار دوةل القانون  .اإ

 .عات، أ يامن اكنوا، أ ن يعزتوا ابالنامتء لهذا الوطنوهو مصدر افتخار لنا مجيعا، ومن حق لك املغاربة، أ فرادا وجام   

ن أ غىل اإحساس عندي يف حيايت هو اعزتازي مبغربييت     .وكواحد من املغاربة، فاإ

وأ نمت أ يضا ، جيب أ ن تعربوا عن هذا الاعزتاز ابلوطن، وأ ن جتسدوه لك يوم، ويف لك حلظة، يف معلمك وتعاملمك، ويف    

 . القيام مبسؤولياتمكخطاابتمك، ويف بيوتمك، ويف

اتبعوا ما يقع يف العديد من دول : وملن ال يدرك معىن حب الوطن، وحيمد هللا تعاىل، عىل ما أ عطاه لهذا البدل، أ قول   

 .أ ما املغرب فس يواصل طريقه بثقة للحاق ابدلول الصاعدة. املنطقة، فاإن يف ذكل عربة ملن يعترب

ن هذا الاعزتاز ابالنامتء للمغرب     .هو شعور وطين صادق ينبغي أ ن حيس به مجيع املغاربة اإ
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نه شعور ال يباع وال يشرتى، وال يسقط من السامء    بل هو اإحساس نبيل، انبع من القلب، عامده حسن الرتبية، عىل . اإ

ميانه وارتباطه بوطنه. حب الوطن وعىل ماكرم ال خالق نه اإحساس يكرب مع املواطن، ويعمق اإ  .اإ

فاملغاربة معروفون ابالنفتاح والتفاعل االإجيايب مع خمتلف .  يعين الانغالق عىل اذلات، أ و التعا ي عىل الخخروالاعزتاز ال   

 .الشعوب واحلضارات

غري أ ن تعزيز هذا االإحساس ، واحلفاظ عليه، يتطلب الكثري من اجلهد، والعمل املتواصل ، لتوفري ظروف العيش    

 .ولكنه يقتيض مهنم أ يضا القيام بواجباهتا. هنم من حقوق املواطنةالكرمي، مجليع املواطنني ، ومتكي

نمك    مسؤولون ابدلرجة ال وىل ، عىل احلفاظ عىل هذا الاعزتاز بل : وهنا اتوجه لمك معرش الس ياس يني، ل قول لمك اإ

صداقيهتا وجناعهتا ، وتقويته ، من خالل تعزيز ثقة املواطن يف املؤسسات الادارية واملنتخبة ، ومن خالل الرفع من م

 .ليشعر املواطن اهنا فعال يف خدمته

ال بمك : ومجليع املواطنني أ قول    فعليمك أ ن جتسدوا ذكل، ابالخنراط . انمت مصدر وغاية هذا الاعزتاز ، والوطن ال يكون اإ

نيا، الختيار من يف اكفة جماالت العمل الوطين، وخاصة من خالل التصويت يف الانتخاابت، اذلي يعد حقا وواجبا وط 

 .يقوم بتدبري الشأ ن العام

  

  الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني، 

  

ن بدلان حيظى ابلتقدير والاحرتام ، وابلثقة واملصداقية ، هجواي ودوليا    جيابية دلى شعوب العامل. اإ  .كام ان دلينا صورة اإ

غري انه جيب ان نعرف مجيعا ، ان هناك يف املقابل ، هجات حتسد املغرب، عىل مساره الس يايس والتمنوي، وعىل أ منه   

 .واس تقراره ، وعىل رصيده التارخيي واحلضاري ، وعىل اعزتاز املغاربة بوطهنم

. كرثة احلساد ، تعين كرثة املنجزات واخلريات ل ن". اللهم كرث حسادان"وأ س تحرض هنا، قول جدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،    

 .أ ما من ال ميكل شيئا ، فليس هل ما حيسد عليه

ننا حريصون عىل احرتام ممارسة احلقوق واحلرايت    ومبوازاة ذكل، فاإن من واجبات املواطنة . ورمغ مناورات احلساد ، فاإ

احلكومية والقضائية اخملتصة، وللمؤسسات احلقوقية ،  الالزتام ابحرتام مؤسسات ادلوةل ، اليت ترجع حاميهتا للسلطات

خت الضبط واحلاكمة، لك من موقعه  .وهيأ

منا ضد العدمية والتنكر للوطن    ننا لس نا ضد حرية التعبري ، والنقد البناء ، واإ فاملغرب سيبقى دامئا بدل احلرايت اليت  . اإ

 .يضمهنا ادلس تور
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ومجليع القوى احلية واملؤثرة ، وخاصة هيئات اجملمتع املدين ، اليت ما فتئنا نشجع  كام أ ن املغرب ، يف حاجة للك أ بنائه،   

 .مبادراهتا اجلادة، اعتبارا دلورها الاجيايب كسلطة مضادة وقوة اقرتاحية ، تسامه يف النقد البناء وتوازن السلط

  

 الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،     

  

ن الس نة الترشيعية ا     .حلالية، س نة حامسة يف املسار الس يايس لبالدان، ابلنظر لالس تحقاقات اليت تتضمهنا اإ

ننا ملزتمون مبواصةل . وأ ود هنا ، أ ن اؤكد أ ن اخليار ادلميقراطي ، اذلي ارتضاه مجيع املغاربة ، اثبت ال رجعة فيه     بل اإ

 .ترس يخه

ل متت مواكبة هذا التقدم، من طرف مجيع الفاعلني ه: غري أ ن السؤال اذلي يطرح نفسه اليوم، وبلك اإحلاح    

 الس ياس يني، عىل مس توى اخلطاب واملامرسة ؟

ن اخلطاب الس يايس يقتيض الصدق مع املواطن، واملوضوعية يف التحليل، والاحرتام بني مجيع الفاعلني، مبا جيعل مهنم  اإ

 .ضيقةرشاكء يف خدمة الوطن، وليس فرقاء س ياس يني، تفرق بيهنم املصاحل ال 

  

غري أ ن املتتبع للمشهد الس يايس الوطين معوما، والربملاين خصوصا يالحظ أ ن اخلطاب الس يايس، ال يرىق دامئا اإىل   

ليه املواطن ، ل نه شديد الارتباط ابحلساابت احلزبية والس ياسوية  .مس توى ما يتطلع اإ

ذا اكن من حق أ ي حزب س يايس، أ و أ ي برملاين، أ ن يفكر يف مس ت     قبهل الس يايس، ويف كسب ثقة الناخبني ، فاإن فاإ

 .ذكل ال ينبغي أ ن يكون عىل حساب القضااي الوطنية الكربى، والانشغاالت احلقيقية للمواطنني

أ ما ممارسة الشأ ن الس يايس، فينبغي أ ن تقوم ابخلصوص، عىل القرب من املواطن، والتواصل ادلامئ معه، والالزتام    

عكس ما يقوم به بعض املنتخبني من ترصفات وسلواكت ، تيسء ل نفسهم ول حزاهبم ولوطهنم، ابلقوانني وال خالقيات، 

 .وللعمل الس يايس، مبعناه النبيل

وهو ما يقتيض اعامتد ميثاق حقيقي ل خالقيات العمل الس يايس، بشلك عام، دون الاقتصار عىل بعض املواد، املدرجة    

 .نمضن النظامني ادلاخليني جملليس الربملا

كام أ هنا تتطلب، قبل لك يشء، الانكباب اجلدي، عىل ال س بقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق االإجيايب، وخاصة    

قرار القوانني التنظميية املتعلقة ابملؤسسات ادلس تورية واالإصالحات الكربى  .خالل اإ

عطاء ال س بقية     صال ويف هذا االإطار، يتعني اإ قامة اجمللس ال عىل الإخراج النصوص املتعلقة ابإ ح القضاء، وخاصة مهنا اإ

قرار النظام ال سايس للقضاة  .للسلطة القضائية واإ
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 .فالعدل أ ساس ضامن أ من وسالمة املواطنني ، وحامية ممتلاكهتم ، وعامد ال من القضايئ، احملفز للتمنية والاستامثر   

ننا سنتوىل قريبا اإن شاء هللا   ، تنصيب احمل ةة ادلس تورية، بصالحياهتا الواسعة، ويف ما خيص القضاء ادلس توري، فاإ

داعني جمليس الربملان، للتحيل بروح املسؤولية الوطنية، ومراعاة رشوط اخلربة والكفاءة والزناهة ، يف اختيار ال عضاء، 

 .اذلين خيول هلام ادلس تور صالحية انتخاهبم

قامة مؤسسات ادلميقراطية التشاركي    ة، واحلاكمة اجليدة، وفق املقتضيات اجلديدة، داعني احلكومة كام ينبغي اس تكامل اإ

 .والربملان اإىل الاس تفادة أ كرث ، من الاستشارات واخلربات اليت تتوفر علهيا هذه املؤسسات

قامة اجلهوية املتقدمة     .وكام تعلمون، فاإن هذه الس نة س تكون حافةل أ يضا ابس تحقاقات هامة ويف مقدمهتا اإ

ماذا أ عددمت من خنب : وعىل بعد أ قل من س نة، عىل الانتخاابت احمللية واجلهوية، أ توجه اإىل مجيع الفاعلني الس ياس يني    

  وبرامج، للهنوض بتدبري الشأ ن العام ؟

ن التحدي الكبري اذلي يواجه مغرب اليوم، ال يتعلق فقط بتوزيع السلط، بني املركز واجلهات وامجلاعات احمللية، واإ  منا اإ

 .حبسن ممارسة هذه السلط، وجعلها يف خدمة املوطن

منا جيب أ ن تكون جماال للتنافس الس يايس، . ومن هنا، فاإن الانتخاابت املقبةل، ال ينبغي أ ن تكون غاية يف حد ذاهتا    واإ

 .وليس حلبة للمزايدات والرصاعات الس ياسوية. بني الربامج والنخب

  

ننا نعترب أ نه ليس هناك فقط، ف  ل ن حىت من . والراحب الكبري هو املغرب. ائز وخارس يف املعارك الانتخابية، بل اللك فائزاإ

 .مل حيظوا بثقة أ غلبية املواطنني، فاإهنم يسامهون مبشاركهتم، يف تعزيز دينامية املؤسسات املنتخبة

 .لهم للتناوب عىل تدبري الشأ ن العامكام جيب علهيم أ ن يشلكوا املعارضة البناءة، ويقدموا البدائل الواقعية، اليت تؤه    

راث خادلا اإىل ال بد    ذا مل ينجحوا يف الانتخاابت يقولون . أ ما اخلارس ال كرب، فميثهل اذلين يعتربون أ ن مقاعدمه ريعا، أ و اإ فاإ

ذا فازوا يسكتون، مس تغلني نزاههتا للوصول اإىل تدبري الشأ ن العام. بأ هنا مزورة    . واإ

ابت، كام هو احلال يف مجيع ادلول، تعرف بعض التجاوزات اليت يرجع البت فهيا للقضاء، وللمجلس حصيح أ ن الانتخا    

لغاء عدد من املقاعد يف الانتخاابت ال خرية  .ادلس توري، اذلي قرر اإ

رادة الناخب     عداد اجليد لهذه الاس تحقاقات، والتحيل بروح الوطنية الصادقة، يف احرتام اإ  .نيذلا، ندعو امجليع لالإ

 .وال خيفى عليمك، ما يقتضيه منمك، واجب ادلفاع ادلامئ، عن الوحدة الرتابية للبالد    

طار ادلبلوماس ية الربملانية واحلزبية     ننا نش يد مبا تبذلونه من هجود صادقة، يف اإ فاإذا اكن من واجيب، مككل للبالد، أ ن . واإ

 . أ يضا أ ن أ عطي للك واحد حقهأ نبه اإىل الاختالالت، وأ معل عىل تصحيحها، فاإن من واجيب
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مفنذ خطايب أ ماممك يف الس نة املاضية، قام الربملانيون مبجهودات كبرية، وخاصة يف الوقوف ضد حماوالت اس تغالل     

 .قضية حقوق االإنسان بأ قالمينا اجلنوبية، ويف املفاوضات مع الاحتاد ال ورويب بشأ ن اتفاق الصيد البحري

ننا لندعومك ملواص      .ةل التعبئة واليقظة، للتصدي خلصوم املغربواإ

  

 الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،    

  

ننا نعترب أ ن الرأ سامل البرشي هو رصيدان ال سايس، يف حتقيق لك املنجزات، الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية      اإ

 .ملعرفة واالتصالواحلقوقية، وسالحنا لرفع حتدايت التمنية، والاخنراط يف جممتع ا

ذلا، ما فتئنا نعطي ابلغ ال مهية، لتكوين وتأ هيل مواطن، معزت هبويته، ومنفتح عىل القمي الكونية، والس امي من خالل     

 .مواصةل اإصالح منظومة الرتبية والتكوين

عادة النظر يف م      نظور ومضمون االإصالح، ويف هذا االإطار، ندعو اجمللس ال عىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي، الإ

 41ويف املقارابت املعمتدة، وخاصة من خالل الانكباب عىل القضااي اجلوهرية، اليت س بق أ ن حددانها، يف خطاب 

 .غشت للس نة املاضية

وخنص ابذلكر هنا، اإجياد حل الإشاكلية لغات التدريس، وجتاوز اخلالفات االإيديولوجية اليت تعيق االإصالح، واعامتد     

 .ج واملناجه املالمئة ملتطلبات التمنية وسوق الشغلالربام

تقان اللغات ال جنبية، لتأ هيل اخلرجيني ملواكبة التقدم التقين،      عطاء اكمل العناية للتكوين املهين، والإ كام ينبغي اإ

 .والاخنراط يف املهن اجلديدة للمغرب

ننا نتطلع ل ن يتوج معل اجمللس، يف تقيمي ميثاق الرتبية     والتكوين، واحلوار الوطين الواسع، واللقاءات اجلهوية، ببلورة  واإ

صالح املدرسة املغربية، والرفع من مردوديهتا  .توصيات كفيةل ابإ

ويف أ فق وضع اجمللس خلارطة طريق واحضة، فاإن عىل القطاعات املعنية مواصةل براجمها االإصالحية دون توقف أ و     

 .انتظار

عالننا، س نة  01مبناس بة ختليد اليوم الوطين للمرأ ة، يف  ويف اخلتام، ال يفوتنا     ،  4112أ كتوبر، اذلي يصادف اترخي اإ

عن مدونة ال رسة، أ ن نعرب عن تقديران للمرأ ة املغربية أ يامن اكنت، يف خمتلف املواقع، ومن مجيع الفئات، داخل املغرب 

 .وخارجه، ملسامههتا الفعاةل يف تمنية الوطن
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 لسادة الربملانيني احملرتمني،الس يدات وا    

  

صالح      قامة املؤسسات، أ و بتفعيل اجلهوية املتقدمة، أ و ابإ نمك أ مام س نة ترشيعية فاصةل، سواء تعلق ال مر ابس تكامل اإ اإ

 .منظومة الرتبية والتكوين

 .فكونوا رعامك هللا يف مس توى هذه الاس تحقاقات، وخري قدوة، قوال وفعال، للمواطن املعزت ابالنامتء لوطنه    

 .صدق هللا العظمي.  "وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤوال  "  

     

    ". والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته    

 


