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 التاسعة التشريعية الوالية من الثانية التشريعية السنة من األولى الدورة افتتاح بمناسبة 
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 .والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ٬الحمد هلل"

 

 ٬حرضات الس يدات والسادة أ عضاء الربملان 

 

ليمك   .وذكل ل ول مرة بعد الانتخاابت الترشيعية اليت جرت يف شهر نونرب من الس نة املاضية ٬يف افتتاح هذه ادلورة الربملانية ٬نتوجه ا 

 

كام . عىل الثقة اليت وضعها فهيم الناخبون ٬عن خالص هتانينا  ٬ونود يف البداية أ ن نعرب للس يدات والسادة ال عضاء املنتخبني 

وما تقتضيه املامرسة الربملانية  ٬مك هبذه املناس بة ال مهية البالغة اليت أ صبح الربملان يكتس هيا يف البناء ادلس توري للمملكةنس تحرض مع

 .ويتوىخ كسب الرهاانت الكربى اليت تنتظر الولية الترشيعية احلالية ٬اجلديدة من حتول جيب أ ن يواكب ال صالح ادلس توري

 

فأ قبلوا بكثافة . اذلي متت صياغته وفق مقاربة شامةل وتشاركية ٬ة ملبادرتنا يف الاس تفتاء عىل ادلس تور اجلديدلقد اس تجاب اكفة املغارب 

وبذكل . واثقني يف مس تقبلهم ٬يف اعزتاز مبا قطعوه من مراحل حنو املزيد من التقدم واس تكامل بناء دوةل املؤسسات ٬عىل التصويت عليه

 .مبا يف ذكل املؤسسة الربملانية ٬ي عرفت فهه اكفة املؤسسات ادلس تورية حتولت كربىكرس نا التجديد املؤسيس الهام اذل

 

مبا هو معهود فهه من  ٬وهو ما مكن اجملمتع املغريب  ٬وقد ارتبط جتديد الربملان ابلتطور الس يايس والاجامتعي والثقايف اذلي عرفه املغرب 

عطاء دفعة جديدة ملسل  ٬رصانة وثقة يف اذلات  وهو أ مر . مع حتسني متثيلية النساء والش باب ٬اذلي تعرفه بالدان  ٬سل التحديث من ا 

ىل متثيلية أ وسع ٬أ ثلج صدران   .بيد أ ننا تواقون ا 

 

رادي   صالح دس توري ا  نضاجه عرب مسار طويل ٬لقد حتقق هذا التجديد عىل وجه اخلصوص اب   ٬كام تعزز بتأ سيس برملان جديد . مت ا 

ن يف مس توى ماكنته أ   نه  ٬وعالوة عىل املزنةل الرفهعة اليت حيظى هبا يف الرصح املؤسيس ادلس توري . و يف نظامه أ و يف سلطاته ا  فا 
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قرار عدد كبري من القوانني التنظميية . اذلي اتسع جماهل ٬أ حضى مصدرا وحهدا للترشيع  الهادفة  ٬فضال عام أ صبح هل من اختصاص يف ا 

ىل تفعيل مقتضيات ادلس تور اجلديد  نه يف بعض احلالت . خصوصا ما يتعلق مبواده ال كرث حساس ية واسرتاتيجية  ٬ا  ومببادرة  ٬حىت ا 

ن الربملان يكون مؤهال للقهام مبراجعة دس تورية  ٬ملكهة من جاللتنا   .دون املرور عرب الاس تفتاء ٬فا 

 

متكهنا من مشاركة أ قوى وأ كرث  ٬ئل معل جديدةمع ختويلها وسا ٬مت تعزيز دور املعارضة الربملانية كسلطة انفذة ٬ويف نفس الس ياق 

 .مسؤولية يف العمل الربملاين

 

وهو ما يفتح أ فاقا واعدة . ليتوىل هممة تقومي الس ياسات العمومهة ٬فقد مت تدعميه دس توراي .وتعميقا دلور الربملان يف جمال مراقبة احلكومة 

دخال التعديالت املالمئة والرضورية عىل ال ماكنية ا  جناهحا ٬يف الوقت املناسب  ٬ربامجأ مام ا   .وذكل من أ جل ضامن حسن سريها وا 

 

كام أ ن ترمجته عىل أ رض . ل خيفى عليمك ما يقتضيه هذا التقدم ادلميقراطي الوازن من متطلبات جديدة ٬حرضات الس يدات والسادة 

ناكر اذلاتلن يتس ىن بدون املزيد من البذل والعطاء والتحيل بقد ٬الواقع وحتقهق اجلدوى منه وهو ما . ر عال من الوعي والتعبئة وا 

 .يقتيض القطيعة مع املامرسات املتجاوزة والتطوير اجلذري للمامرسة الربملانية

 

ل من دلن الربملانيني أ نفسهم ٬يف س ياق هذا التطور املؤسيس ٬ومن املعلوم أ ن ال قدام عىل مساءةل اذلات   .لن يمت ا 

 

يف  ٬مبا يلزم من احلزم والشجاعة  -معرش الربملانيني -أ ن تتحلوا  ٬ ال ىمى الساهر عىل املصا ح العليا للبالدبصفتنا احلمك ٬ذلا هنيب بمك  

 .يف جتاوب مع انتظارات ال مة ومتطلبات ادلس تور اجلديد ٬اليت س تضفي قمية جديدة عىل معلمك النبهل ٬انهتاج هذه املامرسة املنشودة

 

ىل الانكباب عىل بلورة مدونة أ خالقهة ذات بعد قانوينندعو الربملا ٬ويف هذا الصدد  يثار الصا ح  ٬ن ا  تقوم عىل ترس يخ قمي الوطنية وا 

واحرتام الوضع القانوين للمعارضة الربملانية  ٬يف مجيع أ شغال الربملان ٬والالزتام ابملشاركة الاكمةل والفعلية ٬واملسؤولية والزناهة ٬العام

فضاء أ كرث . ومدرسة للنخب الس ياس ية ابمتياز ٬يكون هدفمك ال ىمى جعل الربملان فضاء للحوار البناءعىل أ ن .وحلقوقها ادلس تورية 

 .من شأ نه أ ن حيقق املصاحلة مع لك من أ صيب خبيبة ال مل يف العمل الس يايس وجدواه يف تدبري الشأ ن العام ٬مصداقهة وجاذبية
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 ٬بغض النظر عن انامتهئم الس يايس والرتايب ٬وأ هنم. يس متدون وليهتم من ال مةنود التذكري بكون أ عضاء الربملان  ٬ويف هذا الس ياق 

ىل مس توى الصا ح العام وتغليب املصا ح العليا لل مة  .مدعوون لالرتقاء ا 

 

ىل ترس يخ التعاون الرضوري بني جمليس الربملان  دلامئ وأ ن جتعلوا من ترش يد عالقات احلوار ا ٬عرب نظام حممك مضبوط ٬كام ندعومك ا 

طارا راخسا ٬والتعاون الوثيق واملتوازن بني احلكومة والربملان  .قوامه الاحرتام التام خلصوصية لك مهنام وجمال اختصاصه  ٬ا 

 

عطاء دفعة جديدة لعمهل  ٬ونود يف نفس الس ياق   أ ن نذكر بكون الربملان أ صبح يتوفر عىل اكفة الوسائل من أ جل قهام أ عضائه اب 

غناء عالقات الرشاكة اليت تربطه ابلربملاانت الاخرى  ٬ون ادلويل ادليبلومايس والتعا معززا بذكل حضور بدلان يف احملافل  ٬من خالل ا 

 .ويف طليعهتا قضية وحدتنا الرتابية  ٬خلدمة مصاحله العليا  ٬ادلولية 

 

اليقني بأ نمك تستشعرون هذه ال مانة ولنا . رشف تدشني منعطف اترخيي جديد  -حرضات أ عضاء الربملان  -وبذكل يقع عىل عاتقمك  

بداعا . امللقاة عىل عاتقمك وأ نمت تتحملون مسؤولية ولية ترشيعية مؤسسة ورائدة  ماكنمك أ ن جتعلوا مهنا أ كرث الولايت الترشيعية ا  واب 

 .وعطاء 

 

ينتظر مهنا اس تكامل  ٬خرى عادية أ جل فأ نمت حتظون بعضوية برملان يف ولية ترشيعية مسؤوةل عن بلورة قوانني تنظميية جديدة وأ   

طار هذا اجملال الواسع . يف القطاعات املنصوص علهيا  ٬عىل الوجه الامثل  ٬مقتضيات ادلس تور اجلديد  نود الرتكزي عىل بعض  ٬ويف ا 

 .ال ولوايت 

 

صالح التنظمي الرتايب   نه يتعني توفري ٬واذلي يعد من أ مه اجملالت املهيلكة  ٬ففامي يتعلق اب  قامة جملس  فا  الرشوط القانونية والتنظميية ل 

لهيا  ٬وذكل هبدف متكني بالدان من اجلهوية املتقدمة  ٬املستشارين يف صيغته ادلس تورية اجلديدة هنيب  ٬ويف هذا الصدد . اليت نتطلع ا 

مع ال خذ بعني الاعتبار  ٬وغريها من امجلاعات الرتابية  ٬املتعلقة ابجلهات  ٬بمك اىل احرتام روح ومنطوق مقتضيات ادلس تور 

 .الاقرتاحات الوجهية للجنة الاستشارية للجهوية يف هذا الشأ ن

 

نه يتعني  ٬فاعتبارا لبعده الاسرتاتيجي  ٬أ ما ال صالح القضايئ   ىل هممة الربملان  ٬فا  اعامتد القوانني التنظميية اخلاصة ابجمللس  ٬فامي يرجع ا 

ىل الالزتام ادلقهق بروح ومنطوق مقتضيات  ٬جمددا  ٬وهنا نود . سايس للقضاة والنظام ال   ٬ال عىل للسلطة القضائية  أ ن ندعومك ا 
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صالح املنظومة القضائية  ٬ادلس تور املتعلقة ابلسلطة القضائية عىل أ ن جتعل من اس تقالليته احلجر  ٬كام حنث الهيئة العليا للحوار حول ا 

 .ال ساس مضن توصياهتا

 

مث كرسها ادلس تور  ٬فقد س بق لنا أ ن أ رسينا دعامئها يف خطابنا املليك التارخيي بأ جدير  ٬ة واملتعددة الروافد وفامي خيص هويتنا املنفتح 

 .اجلديد

 

وكذا تفعيل الطابع الرىمي للغة  ٬ينبغي اعامتد القوانني التنظميية املتعلقة بتفعيل اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية ٬ويف هذا الصدد  

 .بعيدا عن ال حاكم اجلاهزة واحلساابت الضيقة  ٬ةال مازيغي

 

نشاء بعضها وتفعيلها منذ س نوات ٬أ ن نس تحرض دور هيئات احلاكمة اجليدة ٬ونود هبذه املناس بة  ىل ا  وقد بلغت  ٬وال ن . اليت ابدران ا 

ىل مس توى املؤسسات ادلس تورية ٬هذه املؤسسات نضجها نه يتعني مراجعة ا ٬ومت الارتقاء هبا ا  ووضع ال طار  ٬لنصوص املنظمة لهافا 

وذكل طبقا ملقتضيات النصوص  ٬وجعلها مجيعا يف مس توى القمي وال هداف اليت أ نشئت من أ جلها ٬القانوين للمؤسسات اجلديدة 

 .ادلس تورية

 

ننا  ٬ويف اخلتام  ذ نس تحرض جسامة مسؤولياتمك يف حتقهق انتظارات ال مة وترس يخ ثقة املواطنني يف املؤس  ٬فا  عطاء ا  سة الربملانية وا 

مسامهني بدورمك يف ترس يخ المنوذج املغريب املمتزي يف ادلميقراطية والتضامن  ٬املثل ال عىل يف جعل الصا ح العام فوق لك اعتبار

ننا واثقون بأ ن حتقهق العظامئ رهني بصدق العزامئ  ٬الاجامتعي   :مصداقا لقوهل تعاىل ٬فا 

 .العظيم اهلل صدق". خيرا تكميؤ خيرا قلوبكم في اهلل يعلم إن" 

 

 ".وبركاته تعالى اهلل ورحمة عليكم والسالم 


