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�كتو�ر  9( 1436ذو احل"ة  25ٔ2015( 

        ....أ/وىلأ/وىلأ/وىلأ/وىلحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

�كتو�ر  9( 1436ذو احل"ة  25امجلعة  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2015(   
   .صاحب اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللا :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ابتداء من الساQة  عرشة دقEقة ومخسة ؤ�ربعون Jنية، سGتة: التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت
   .الزوالبعد  واVقEقة الثامTةاخلامسة 

نرصه هللا _^ورة أ/وىل اف\تاح Zال? امل< محمد السادس  ::::Zدول أ/عاملZدول أ/عاملZدول أ/عاملZدول أ/عامل
  .2016- 2011السGنة ال�رشيعية اخلامسة من الوالية ال�رشيعية التاسعة  من

--------------------------------------------        

، jرٔ�س صاحب طبقا ملق\ضيات الفصل اخلامس والسGتني من اVسGتور
حمفوفا بويل العهد صاحب السمو  ،اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللا

املليك أ/مري موالي احلسن ومرفوقا بصاحب السمو املليك أ/مري موالي 
 2016-2015وىل من السGنة ال�رشيعية اخلامسة اف\تاح اVورة ا/ٔ ، رشGيد

ه  1436ذو احل"ة  25مجلعة من الوالية ال�رشيعية التاسعة، وذs يوم ا
  .م2015ٔ�كتو�ر  09املوافق ل 

حرض ٔ�شغال هذه اجللسة yف\تاحEة املشرتكة بني جمليس الربملان، 
�عضاء حكومة صاحب اجلال? يتقد�م السGيد رئ�س احلكومة عبد إال{ ٔ
ا�ن كريان ومس�شارو صاحب اجلال? وQدد من سايم الشخصيات املدنية 

  . والعسكرية

        ::::الشGيخ املقرئالشGيخ املقرئالشGيخ املقرئالشGيخ املقرئ
�عوذ �� من الشGيطان الرجمئ�عوذ �� من الشGيطان الرجمئ�عوذ �� من الشGيطان الرجمئ�عوذ �� من الشGيطان الرجمئ....        

  .الرحيم بسم اهللا الرحمن
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم ) 34(وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا ﴿

ولَا تَقْف ما ) 35(وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا 
 صَرالْبو عمالس إِن لْمع بِه لَك سلَي نْهع كَان ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو

ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِق الْأَرضَ ولَن تَبلُغَ ) 36(مسئُولًا 
 ،﴾)38(كُلُّ ذَلك كَان سيئَةً عنْد ربك مكْروها ) 37(الْجِبالَ طُولًا 

�ٓم T�� مي� العظصدق هللا موال ،ت .  
يف ما ييل نص اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال? امل< محمد السادس يف ما ييل نص اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال? امل< محمد السادس يف ما ييل نص اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال? امل< محمد السادس يف ما ييل نص اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال? امل< محمد السادس 

اVورة أ/وىل من السGنة ال�رشيعية الرابعة اVورة أ/وىل من السGنة ال�رشيعية الرابعة اVورة أ/وىل من السGنة ال�رشيعية الرابعة اVورة أ/وىل من السGنة ال�رشيعية الرابعة نرصه هللا، اليوم امجلعة يف اف\تاح نرصه هللا، اليوم امجلعة يف اف\تاح نرصه هللا، اليوم امجلعة يف اف\تاح نرصه هللا، اليوم امجلعة يف اف\تاح 
  ::::الربملانالربملانالربملانالربملان    مبقرمبقرمبقرمبقر    من الوالية ال�رشيعية التاسعةمن الوالية ال�رشيعية التاسعةمن الوالية ال�رشيعية التاسعةمن الوالية ال�رشيعية التاسعة

        ::::صاحب اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللاصاحب اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللاصاحب اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللاصاحب اجلال? امل< محمد السادس نرصه هللا
        ....Qىل موال� رسول هللا و�ٓ{ وحصبهQىل موال� رسول هللا و�ٓ{ وحصبهQىل موال� رسول هللا و�ٓ{ وحصبهQىل موال� رسول هللا و�ٓ{ وحصبهامحلد � والصالة والسالم امحلد � والصالة والسالم امحلد � والصالة والسالم امحلد � والصالة والسالم 

  السGيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
¡سعد� ٔ�ن نف\تح السGنة اخلامسة من هذه الوالية ال�رشيعية، ويه 

  .مTاسGبة سGنوية ¦اطبة ممثيل أ/مة حول خمتلف القضا¢ الوطنية
وjك�يس هذه السGنة ال�رشيعية ٔ�مهية §اصة، ٔ/هنا السGنة أ/§رية يف 
الوالية احلالية، مبا تق\ضيه من رضورة اسGتكامل ٕاقامة املؤسسات 

كام ت±ٔيت بعد ٔ�ول انت¯ا�ت حملية و®وية يف ظل اVسGتور . اVسGتورية
  .اجلديد وبعد ٕاقامة جملس املس�شار�ن يف صيغته اجلديدة

ونود هنا، ٔ�ن نقدم ا¶هتاين ٔ/عضاء جملس املس�شار�ن، لرؤساء ا²الس 
ية، واكفة املنتخبني Qىل الثقة اليت حظوا هبا، داQني هللا تعاىل اجلهوية واحملل 

  .لمك مجيعا �لتوفEق والسداد يف �اممك
ال جيب ٔ�ن نعترب ٔ�ن أ/مر قد ا¾هت½ى، ٕان yنت¯ا�ت ل�ست  ،ولكن

Âاية يف ذاهتا، وٕامنا يه البداية احلقEقEة ملسار طويل ينطلق من ٕاقامة 
  . املؤسسات وٕاضفاء الرشعية Qلهيا

بل ٔ�كرث من ذs، فٕان متثيل املواطنني ٔ�مانة عظمى، Qىل املنتخبني 
وأ/حزاب ٔ�داءها، سواء �لوفاء بوعودمه جتاه الناخÇني ٔ�و من §الل العمل 

ويه مسؤولية وطنية، تق\يض من . Qىل yسGت"ابة الÌشغاالهتم امللËة
، فل�س امجليع yرتفاع ٕاىل مسGتوى ا_لحظة التارخيية اليت تع�شها بالد�

لف هو ٕاقامة مؤسسات ®وية �جعة حىت ال ُخي  ،ٔ�مامTا ٕاال خEار واÓد
  .املغرب هذا املوQد الهام مع التارخي

ال ي×Çغي ٔ�ن jرjكز  السGياسGيةÂري ٔ�ن ما ي×Çغي yن�Çاه ٕاليه، ٔ�ن احلياة 
فأ/ش¯اص Ùيفام اكنوا . Qىل أ/ش¯اص، وٕامنا جيب ٔ�ن تقوم Qىل املؤسسات

املؤسسات فه½ي دامئة، ويه الضامنة احلقEقEة حلقوق فهم راÓلون، ٔ�ما 
املواطنني و_ل¯دمات اليت حيتاجون ٕا¶هيا، واليت ال نقÇل ٔ�ن jكون رهينة 

�هواء ٔ�ش¯اص ورغباهتمٔ.  
  حرضات السGيدات والسادة الربملانيني،

لقد قال املواطنون لكمهتم، ولكين ٔ�ريد من هذا املنرب ٔ�ن نوZه رسا? 
�ال يفقدوا أ/مل، ؤ�ن �رفعوا  هذه yنت¯ا�ت، فعلهيم يف واقو ف_�àن مل يتٔ

رؤوسهم ملا قدموه من §دمات _لوطن واملواطنني، وQلهيم ٔ�ن ين�هبوا ٕاىل ٔ�ن 
املغاربة ٔ�صبحوا ٔ�كرث نض"ا يف التعامل مع yنت¯ا�ت ؤ�كرث رصامة يف 

  . حماسGبة املنتخبني Qىل حصيä معلهم
 البناء، لتصحيح أ/خطاء، وتقومي كام جيب Qلهيم القEام �لنقد ا�ايت

ل ٔ�و ملل، من من ا/ٓن، ودون لك yخ\الالت، ومواصä العمل اجلاد
�Zل Ùسب ثقة الناخÇني يف yسGتحقاقات القادمةٔ .  

وهذا هو Óال اVميقراطية احلقة، فه½ي تداول وتناوب Qىل ممارسة 
  .الراحب Âداالسلطة، وتدبري الش±ٔن العام، مفن مل يفز اليوم قد �كون هو 

 äىل أ/طالل، كام ¾رفض االهتامات الباطQ ننا ¾رفض الباكء�Âري ٔ
فالضام�ت اليت مت توفريها . املو®ة _لسلطات ا¦تصة ب�Tظمي yنت¯ا�ت

تضايه مíيالهتا يف ٔ�كرب اVميقراطيات Qرب العامل، بل ٕاهنا ال توZد ٕاال يف 
فسه مظلوما ïسîب بعض وبطبيعة احلال فٕان من يعترب ن . قليل من اVول

الت"اوزات املعزو?، اليت تعرفها Qادة املامرسة اVميقراطية، فEبقى ٔ�مامه 
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  .ا_لجوء ٕاىل القضاء
  حرضات السGيدات والسادة الربملانيني،

لقد جسلنا ببالغ Qyزتاز، املشاركة املكíفة لساكن ٔ�قا¶مينا اجلنوبية يف 
�ٓخر Qىل ÷شîث ٔ�بناء الصحراء yنت¯ا�ت أ/§رية، وهو دليل دميقراطي 

�لوÓدة الرتابية، و�لنظام السGيايس لبالدمه، وحرصهم Qىل yخنراط 
  .الفعال يف املؤسسات الوطنية

وهنا نؤكد، ٔ�ن الرشعية الشعبية واVميقراطية اليت اك�سGهبا املنتخبون 
 ا��ن مت اخ\يارمه �لك حرية، جتعل مهنم املمثلني احلقEقEني لساكن الصحراء

املغربية، ول�س ٔ�قلية تقمي §ارج الوطن وحتاول وامهة تنص�ب نفسها دون 
�ي سGند مكمثل هلمٔ.  

  حرضات السGيدات والسادة الربملانيني،
يس ملؤسلقد ٔ�عطى اVسGتور ²لس املس�شار�ن ماكنة §اصة يف البناء ا

فهو �متزي برتÙيبة . الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب
نوQة، وم\عددة التخصصات، حEث يضم مجموQة من اخلربات والكفاءات م\ 

�ا جيب ٔ�ن ¡شلك فضاء _لنقاش . احمللية واملهنية وyق\صادية وyج�عية
  .بعيدا عن اعتبارات سGياسGية ،البناء و_ل¯ربة والرزانة واملوضوعية

ئه كام ي×Çغي اس��ر التاكمل بني جمليس الربملان، _لرفع من مسGتوى ٔ�دا
  .صادق Qلهياومن جودة ال�رشيعات اليت يُ 

ورمغ لك اجلهود املبذو?، فٕان الصورة اليت تبقى يف ذهن Qدد من 
املواطنني، يه الرصاQات واملزايدات بني أ/Âلبية واملعارضة، دا§ل الربملان 

�حEا�، ويف بعض التجمعات احلزبية وحىت يف وسائل إالQالمٔ.  
ذا املنرب، ب±ٔن اخلطاب السGيايس ال وقد سGبق يل ٔ�ن قلت لمك من ه

وهنا ٔ�نبه ٕاىل ٔ�ن التوZه حنو . �رىق دامئا ٕاىل مسGتوى ما يتطلع ٕاليه املواطن
الرصاQات الهامشGية �كون دامئا Qىل حساب القضا¢ امللËة وÌyشغاالت 
احلقEقEة _لمواطنني، وهو ما يؤدي ٕاىل Qدم الرىض الشعيب Qىل العمل 

  .ل املواطن ال هيمت �Vور احلقEقي _لربملانالسGيايس بصفة Qامة، وجيع
فالربملان جيب ٔ�ن �كون مر�ٓة تعكس اÌشغاالت املواطنني، وفضاء 

  ._لحوار اجلاد واملسؤول حول لك القضا¢ الوطنية الكربى
  حرضات السGيدات والسادة الربملانيني،

ٕان ما ي×\ظرمك من معل §الل هذه السGنة السGتكامل ٕاقامة املؤسسات، 
  . ال ¡سGتحمل ٕاضاQة الوقت يف الرصاQات الهامشGية

مفشاريع النصوص القانونية اليت سGتعرض Qليمك شديدة أ/مهية 
واحلساسGية، �ا ارت±ٔينا ٔ�ن نذÙر احلكومة والربملان برضورة yلزتام ب±ٔحاكم 

ي حيدد هناية هذه الوالية ال�رشيعية �ٓخر ٔ�Zل من اVسGتور ا� 86الفصل 
  .لعرض القوانني التنظميية Qىل مصادقة الربملان

ونذÙر هنا Qىل سEîل املثال، مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة بتفعيل 
الطابع الرمسي _لغة أ/مازيغية، وا²لس الوطين _لغات والثقافة املغربية، 

فهذه القضا¢ الوطنية الكربى، . لوصايةوممارسة حق إالرضاب وجملس ا

تتطلب مTمك مجيعا ٔ�Âلبية ومعارضة، حكومة و�رملا�، تغليب روح التوافق 
  .إالجيايب وyبتعاد عن املزايدات السGياسGية

ففي ما خيص مراÓل تفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية، لتقوم مسGتقÇال 
نتا دامئا عنرص وÓدة، بوظيفهتا، جيب اسGتحضار ٔ�ن العربية وأ/مازيغية اك

�و yنقسام لن jكون ٔ�بدا سÇîا _لرصاعو ٔ .  
�ما ا²لس الوطين _لغات والثقافة املغربية، فٕان أ/مر يتعلق ٕ�قامة ٔ
جملس يضم لك املؤسسات املعنية هبذه ا²االت، ول�س وضع هيلك Qام 

äتقGملؤسسات مس.  
يض ٕاجراء كام ٔ�ن بلورة مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب، يق\

والتËيل �روح التوافق البناء، مبا يضمن حقوق الف�ة اس�شارة واسعة، 
  .العامä، ومصاحل ٔ�ر�ب العمل، ومصلËة الوطن

�ما ف� خيص النصوص املعروضة Qىل الربملان، فٕاننا ندعو لٕالرساع ٔ
�ملصادقة Qىل مشاريع القوانني التنظميية اخلاصة �لسلطة القضائية، ٕاضافة 

  .رشوع قانون هي±ٔة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا¶متيزيٕاىل م 
  حرضات السGيدات والسادة الربملانيني،

ٕان ما هيمنا ل�س فقط املصادقة Qىل القوانني وÌرشها يف اجلريدة 
  .الرمسية، وٕامنا ٔ�يضا تفعيل هذه ال�رشيعات وتنص�ب املؤسسات

  .حل املواطننيمفاكنة املؤسسات تقاس مبدى قEا�ا مبها�ا و§دمهتا ملصا
ويف هذا إالطار، جندد اVعوة لٕالرساع �نت¯اب ٔ�عضاء احملمكة 
اVسGتورية ا��ن خيول اVسGتور صالحEة تعي�هنم ²ليس الربملان، حىت 
ي�سGىن تنصيهبا يف ٔ�قرب ا/Zٓال، وهو ما سGبق ٔ�ن دعو� ٕاليه يف خطاب 

  .السGنة املاضية
كام يتعني تفعيل النصوص القانونية املتعلقة مب"لس املنافسة والهي±ٔة 

  .الوطنية _لزناهة والوقاية من الرشوة
ملاذا مل يمت حتيني قوانني Qدد من املؤسسات، : ويبقى السؤال املطروح

رمغ مرور ٔ�ربع سGنوات Qىل ٕاقرار اVسGتور؟ وماذا ن×\ظر ٕالقامة املؤسسات 
Vد"ا اÓ�سGتور؟ وخنص ��Ùر بعض املؤسسات احلقوقEة اجلديدة اليت ٔ

والرقابية، وا²لس yس�شاري لٔ�رسة والطفو?، وا²لس yس�شاري 
  ._لشGباب والعمل امجلعوي

  السGيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
ٕان السGنة ال�رشيعية اليت نف\تحها اليوم، Óافä �لتËد¢ت، وتتطلب 

الوطنية الصادقة السGتكامل ٕاقامة املؤسسات العمل اجلاد والتËيل �روح 
ٔ/ن املؤسسات ال هتم أ/Âلبية وÓدها ٔ�و املعارضة، وٕامنا يه  ،الوطنية

  .مؤسسات جيب ٔ�ن jكون يف §دمة املواطنني دون ٔ�ي اعتبارات ٔ�خرى
Âري . �ا، ندعو الع�د التوافق إالجيايب، يف لك القضا¢ الكربى لٔ�مة

لبية اليت حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصية ٔ�ننا ¾رفض التوافقات الس 
وأ/غراض الف�وية Qىل حساب مصاحل الوطن واملواطنني، فالوطن جيب ٔ�ن 

  .يظل فوق امجليع
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�كتو�ر  9( 1436ذو احل"ة  25ٔ2015( 

فكونوا، رQامك هللا، يف مسGتوى أ/مانة امللقاة Qىل Qاتقمك، ملا فEه §ري 
  .وطننا العز�ز

صدق هللا . ﴾ يؤتكُم خَيراً إِن يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خَيراً ﴿
  . العظمي

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


