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  الرابعة عرشة بعد املائة اجللسة حمرض

  ).2017ٔ�كتو�ر  13(ه 1439حمرم  22مجلعة ا: التارخي
  .، نرصه هللا ؤ�یّدهصاحب اجلال� امل� محمد السادس: الرئاسة
ابتداء من السا�ة السادسة مساء وا�ق�قة  ،دق�قة ةعرش  مثان :التوق�ت
  .العرش�ن

السادس نرصه هللا ��ورة أ�وىل ف�تاح �ال� امل� محمد إ  :�دول أ�عامل
  .2021- 2016من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة 

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

، �رٔ�س صاحب طبقا ملق�ضیات الفصل اخلامس والس�تني من ا�س�تور
حمفوفا بويل العهد صاحب السمو  ،اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

بصاحب السمو املليك أ�مري موالي ومرفوقا  ،املليك أ�مري موالي احلسن
ف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة من الوالیة إ ، رش�ید

  .م2021-2016ال�رشیعیة العارشة 
حرض ٔ�شغال هذه اجللسة �ف�تاح�ة املشرتكة بني جمليس الربملان، 
ٔ�عضاء حكومة صاحب اجلال� یتقد�م الس�ید رئ�س احلكومة سعد ا��ن 

ين ومس�شارو صاحب اجلال� و�دد من سايم الشخصیات املدنیة الع�
  . والعسكریة

  : الش�یخ املقرئ
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي،�سم هللا الرمحن الرحمي

لَا تَوو ولَهسرو وا اللَّهيعنُوا أَطآم ينا الَّذهّا أَيي ونعمتَس أَنْتُمو نْها علَا ) 20(لَّوو

 ونعمسلَا ي مهنَا وعمقَالُوا س ين21(تَكُونُوا كَالَّذ ( اللَّه نْدابِّ عوّالد ّشَر ّإِن

 لُونقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب ّ22(الصُّم (مهعما لَأَسرخَي يهِمف اللَّه ملع لَوو  لَوو

 رِضُونعم مها ولَّولَتَو مهعمولِ إِذَا ) 23(أَسسّلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ينا الَّذهّا أَيي

 هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهِء ورالْم نيولُ بحي اللَّه ّوا أَنلَماعو يِيكُمحا يمل اكُمعد

ونشَرتُح. 
  .ت �� صدق هللا موال� العظمي�ٓم�

يف ما یيل النص الاكمل �لخطاب السايم ا�ي و�ه صاحب اجلال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا، الیوم امجلعة مبناس�بة �رؤس �اللته الف�تاح 

 :ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة

  :السادس نرصه هللا صاحب اجلال� امل� محمد
 .امحلد � والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� وحصبه

 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني،
مبشاعر الفرح و��زتاز، ٔ��دد ا�لقاء �مك الیوم، �لك س�نة، يف اف�تاح 

 .الس�نة ال�رشیعیة �لربملان

�ا ف�ه �ىل الصعو�ت، وت�ٔيت هذه ا�ورة بعد خطاب العرش، ا�ي وقف 
اليت توا�ه تطور ا�منوذج التمنوي، و�ىل �خ�الالت، سواء يف ما خيص 

، ٔ�و يف ما یتعلق ��الس املنتخبة وامجلا�ات مس�تو�هتاإالدارة، �لك 
 .الرتابیة

ٕاال ٔ�ن ٕاجراء هذه الوقفة النقدیة، اليت یق�ضهيا الوضع، ل�س �ایة يف 
  .ر�د ذاته، وال هنایة هذا املسا

وٕامنا هو بدایة مر�� �امسة، تقوم �ىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة، 
والعمل �ىل ٕاجياد أ�جوبة واحللول املالمئة، لٕالشاكالت والقضا� املل�ة 

 .�لمواطنني
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

وٕامنا �رید . ٕاننا ال نقوم �لنقد من ٔ��ل النقد، مث نرتك أ�مور �ىل �الها
 .ة أ�وضاع، وتصحیح أ�خطاء، وتقومي �خ�الالتمعاجل

مفا نقوم به ید�ل يف  .�دیدٕاننا نؤسس ملقاربة �جعة، وملسرية من نوع 
مصمي صالح�اتنا ا�س�توریة، وجتس�ید ٕالرادتنا القویة، يف امليض قدما يف 
معلیة إالصالح، وٕاعطاء العربة للك من یتحمل مسؤولیة تدبري الش�ٔن 

 .العام
الضامن �و� القانون، والساهر �ىل ا�رتامه، ؤ�ول من وبصف�نا 

یطبقه، فٕاننا مل نرتدد یوما، يف حماس�بة لك من ث�ت يف حقه ٔ�ي تقصري، يف 
 .الق�ام مبسؤولیته املهنیة ٔ�و الوطنیة

ولكن الوضع الیوم، ٔ�صبح یفرض املزید من الرصامة، �لقطع مع ا�هتاون 
 .والتالعب مبصاحل املواطنني

 یدات والسادة الربملانیني،حرضات الس� 
ٕان املشالك معروفة، وأ�ولو�ت واحضة، وال حنتاج ٕاىل املزید من 

 .بل هناك تضخم يف هذا ا�ال ،ال�شخیصات
وقد وقف�ا، ٔ�كرث من مرة، �ىل حق�قة أ�وضاع، و�ىل جحم 

 .�خ�الالت، اليت یعرفها مجیع املغاربة
التمنویة املربجمة، اليت مت ٔ�ل�س املطلوب هو التنف�ذ اجلید �لمشاریع 

ٕاطالقها، مث ٕاجياد �لول معلیة وقاب� �لتطبیق، �لمشالك احلق�ق�ة، 
والتعلمي  يف التمنیةو�لمطالب املعقو�، والتطلعات املرشو�ة �لمواطنني، 

 والص�ة والشغل و�ريها؟
ومبوازاة ذ�، جيب الق�ام �ملتابعة ا�ق�قة واملس�مترة، لتقدم تنف�ذ 

 .ج�عیة والتمنویة، وموا�بة أ�شغال �لتق�مي املنتظم والزنیهالربامج �
ولهذه الغایة، قرر� ٕا�داث وزارة م�تدبة بوزارة اخلارج�ة ملكفة 
�لشؤون إالفریق�ة، و�اصة �س��ر، و�لیة �لت��ع، �لك من وزاريت 

 .ا�ا�لیة واملالیة
ت��ع وتق�مي املشاریع  كام نو�ه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، �لق�ام مبهامه يف

 .العموم�ة، مبختلف �ات اململكة
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ٕان املغاربة الیوم، حيتاجون �لتمنیة املتوازنة واملنصفة، اليت تضمن 
الكرامة �لجمیع وتوفر ا��ل وفرص الشغل، و�اصة �لش�باب، و�سامه يف 
�طمئنان و�س�تقرار، و�ندماج يف احلیاة املهنیة والعائلیة و�ج�عیة، 

 .يت یطمح ٕا�هيا لك مواطنال
كام یتطلعون لتعممي التغطیة الصحیة و�سهیل ولوج امجلیع �ل�دمات 

 .�س�شفائیة اجلیدة يف ٕاطار الكرامة إال�سانیة
واملغاربة الیوم، �ریدون ٔ�بناهئم تعل� ج�دا، ال یق�رص �ىل الك�ابة 

واصل، والولوج والقراءة فقط، وٕامنا یضمن هلم �خنراط يف �امل املعرفة والت
و�ندماج يف سوق الشغل، و�سامه يف �رتقاء الفردي وامجلاعي، بدل 

 .خترجي ف�ات عریضة من املعطلني
ومه حيتاجون ٔ�یضا ٕاىل قضاء م�صف وفعال، وٕاىل ٕادارة �جعة، �كون 
يف �دمهتم، و�دمة الصاحل العام، وحتفز �ىل �س��ر، وتدفع �لتمنیة، 

 .لزبونیة والرشوة والفسادبعیدا عن لك ٔ�شاكل ا
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕاذا اكن املغرب قد حقق تقدما ملموسا، �شهد به العامل، ٕاال ٔ�ن ا�منوذج 
التمنوي الوطين ٔ�صبح الیوم، �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب املل�ة، 
 واحلاج�ات املزتایدة �لمواطنني، و�ري قادر �ىل احلد من الفوارق بني

 .الف�ات ومن التفاو�ت ا�الیة، و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة
ويف هذا الصدد، ندعو احلكومة والربملان، وخمتلف املؤسسات 
والهیئات املعنیة، لك يف جمال اخ�صاصه، ٕال�ادة النظر يف منوذج�ا التمنوي 

 .ملوا�بة التطورات اليت تعرفها البالد
ٕاننا نتطلع لبلورة رؤیة م�دجمة لهذا ا�منوذج، كف�� ٕ�عطائه نفسا �دیدا، 
وجتاوز العراق�ل اليت تعیق تطوره، ومعاجلة نقط الضعف و�خ�الالت، 

 .اليت ٔ��نت عهنا التجربة
وسريا �ىل املقاربة ال�شار�یة، اليت نعمتدها يف القضا� الكربى، مكراجعة 

فٕاننا ندعو ٕاىل ٕارشاك لك الكفاءات الوطنیة، ا�س�تور، واجلهویة املوسعة، 
 .والفعالیات اجلادة، ومجیع القوى احلیة لٔ�مة

كام ندعو �لت�يل �ملوضوعیة، و�سمیة أ�مور مبسمیاهتا، دون جمام� ٔ�و 
ن ع�منیق، واع�د �لول م�تكرة وجشا�ة، حىت وٕان اق�ىض أ�مر اخلروج 

 .الطرق املعتادة ٔ�و ٕا�داث زلزال س�یايس
ننا �ریدها وقفة وطنیة جامعیة، قصد ��ك�اب �ىل القضا� واملشالك، إ 

اليت �شغل املغاربة، واملسامهة يف �رش الوعي برضورة تغیري العقلیات اليت 
 .تقف �اجزا ٔ�مام حتق�ق التقدم الشامل ا�ي نطمح ٕالیه

وٕاذ نؤكد حرصنا �ىل م�ابعة هذا املوضوع، فٕاننا ن��ظر �طالع عن 
املقرت�ات، والتدابري اليت س�مت اختاذها، من ٔ��ل بلورة  كثب، �ىل

 .مرشوع منوذج �منوي �دید
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕان ا�منوذج التمنوي �ام بلغ من نضج س�یظل حمدود اجلدوى، ما مل 
 .�ر�كز �ىل �ٓلیات فعا� �لتطور، حملیا و�و�

ل �لجهویة املتقدمة، ملا حتم� �ا، ما ف�ئنا ندعو ل�رسیع التطبیق الاكم
 .من �لول وٕا�ا�ت �لمطالب �ج�عیة والتمنویة، مبختلف �ات اململكة

فاجلهویة ل�ست جمرد قوانني ومساطر ٕاداریة، وٕامنا يه تغیري معیق يف 
 .هیالك ا�و�، ومقاربة معلیة يف احلاكمة الرتابیة

�ابة ملطالب ساكن ويه ٔ�جنع الطرق ملعاجلة املشالك احمللیة، و�س�ت
املنطقة، ملا تقوم �لیه من ٕاصغاء �لمواطنني، وٕارشا�هم يف اختاذ القرار، ال 

 .س�� من �الل ممثلهيم يف ا�الس املنتخبة
وٕادرااك م�ا ب�ٔنه ل�س هناك �لوال �اهزة، للك املشالك املطرو�ة يف 
خمتلف املناطق، فٕاننا �شدد �ىل رضورة مالءمة الس�یاسات العموم�ة، 
ل�س�تجیب ال�شغاالت املواطنني حسب �اج�ات وخصوصیات لك 

 .م�طقة
وٕالضفاء املزید من الن�ا�ة �ىل تدبري الش�ٔن العام احمليل نلح �ىل 
رضورة نقل الكفاءات ال�رشیة املؤه� واملوارد املالیة الاكف�ة �لجهات، مبوازاة 

 .مع نقل �خ�صاصات
س�تكامل تفعیل اجلهویة �ا نو�ه احلكومة لوضع �دول زمين مضبوط ال

 .املتقدمة
وهنیب ��الس املنتخبة و�اصة �ىل مس�توى اجلهات لتحمل 
مسؤولیهتا يف تدبري شؤون لك م�طقة واختاذ املبادرات �لت�اوب مع ساكنهتا 

 .و�س�ت�ابة ملطا�هبا املرشو�ة
كام ندعو ٕالخراج م�ثاق م�قدم لالمتركز إالداري، ا�ي طاملا دعو� ٕاىل 

  .ه وحتدید �ر�مج زمين دق�ق لتطبیقهاع�د
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕان التقدم ا�ي یعرفه املغرب ال �شمل مع أ�سف لك املواطنني 
و�اصة ش�بابنا، ا�ي ميثل ٔ�كرث من ثلث الساكن وا�ي خنصه �اكمل 

 .اه�م�ا ور�ای��ا
 احلیاة الوطنیة ف��ٔهیل الش�باب املغريب واخنراطه إالجيايب والفعال يف

وقد ٔ�كد� ٔ�كرث من مرة والس�� يف . یعد من ٔ�مه الت�د�ت اليت یتعني رفعها
ب�ٔن الش�باب هو �روتنا احلق�ق�ة وجيب اعتباره  2012غشت  20خطاب 

 .مكحرك �لتمنیة ول�س �عائق ٔ�مام حتق�قها
والواقع ٔ�ن التغريات ا�متعیة اليت �شهدها املغرب قد ٔ�فرزت ان��اق 

 .اب كفا�ل �دید � وزنه وت�ٔثريه الك�ري يف احلیاة الوطنیةالش�ب
ورمغ اجلهود املبذو� فٕان وضعیة ش�بابنا ال �رضینا وال �رضهيم، فالعدید 
مهنم یعانون من إالقصاء والبطا� ومن �دم اس�تكامل دراس�هتم ؤ�ح�ا� حىت 

 .من الولوج �ل�دمات �ج�عیة أ�ساس�یة
تكو�ن ال تؤدي دورها يف الت�ٔهیل وإالدماج كام ٔ�ن م�ظومة الرتبیة وال 

 .�ج�عي و�ق�صادي �لش�باب
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ٔ�ما الس�یاسات العموم�ة القطاعیة و�ج�عیة فرمغ ٔ�هنا ختصص جماال 
هاما �لش�باب ٕاال ٔ�ن ت�ٔثريها �ىل ٔ�وضاعهم یبقى حمدودا لضعف الن�ا�ة 

 .ابیةوالتناسق يف ما ب�هنا و�دم مالءمة الربامج مجلیع الرشاحئ الش�ب
واعتبارا لالرتباط الوثیق بني قضا� الش�باب وٕاشاكلیة ا�منو و�س��ر 
وال�شغیل، فٕان معاجلة ٔ�وضاعهم حتتاج ٕاىل ابتاكر م�ادرات ومشاریع 
ملموسة حترر طاقاهتم وتوفر هلم الشغل وا��ل القار وتضمن هلم 

 .�س�تقرار ومتكهنم من املسامهة البناءة يف �منیة الوطن
��ر هنا، �ىل س��ل املثال، وضعیة الش�باب ا��ن یعملون ؤ�خص �

يف القطاع �ري املهیلك، واليت تق�يض ٕاجياد �لول واقعیة قد ال تتطلب 
وسائل مادیة �برية، ولكهنا س�توفر هلم وسائل وفضاءات �لعمل يف ٕاطار 

 .القانون مبا یعود �لنفع �لهيم و�ىل ا�متع
منیة ال�رشیة، فٕاننا ندعو لبلورة س�یاسة و�ىل غرار املبادرة الوطنیة �لت 

�دیدة م�دجمة �لش�باب تقوم �ٔ�ساس �ىل التكو�ن وال�شغیل، قادرة �ىل 
ٕاجياد �لول واقعیة ملشالكهم احلق�ق�ة، و�اصة يف املناطق القرویة وأ�ح�اء 

 .الهامش�یة والفقرية
ولضامن رشوط الن�ا�ة والن�اح لهذه الس�یاسة اجلدیدة، ندعو 

مق�ضیات ا�س�تور، وٕاعطاء اللكمة �لش�باب، و�نف�اح �ىل  الس�تلهام
خمتلف التیارات الفكریة، وإالفادة من التقار�ر وا�راسات اليت ٔ�مر� 

�لرتبیة  2030رؤیة “ و’’الرثوة إالجاملیة �لمغرب‘‘ ٕ��دادها، و�اصة حول
 .، و�ريها’’والتكو�ن

ٕ�قامة ا�لس ويف ٔ�فق بلورة واع�د هذه الس�یاسة، ندعو لٕالرساع 
�س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي مكؤسسة دس�توریة �لنقاش وٕابداء 

 .الرٔ�ي وت��ع وضعیة الش�باب
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕان �خ�الالت اليت یعاين مهنا تدبري الش�ٔن العام ل�ست قدرا حمتوما، 
الصادقة وحسن كام ٔ�ن جتاوزها ل�س ٔ�مرا مس�تحیال، ٕاذا ما توفرت إالرادة 

 .اس��ر الوسائل املتا�ة
ف�ٔنمت مسؤولون . وهذا أ�مر من اخ�صاصمك، �رملا� وحكومة وم�تخبني

 .ٔ�مام هللا، ؤ�مام الشعب ؤ�مام امل� عن الوضع ا�ي تعرفه البالد
ؤ�نمت مطالبون �الخنراط يف اجلهود الوطنیة، �لك صدق ومسؤولیة، 

  .عتبارات س�یاسویة ٔ�و حزبیةلتغیري هذا الوضع، بعیدا عن ٔ�ي ا
فالوطن �لجمیع، ومن حق لك املغاربة ٔ�ن �س�تف�دوا من التقدم، ومن 

 .مثار ا�منو
فكونوا، ر�امك هللا، يف مس�توى املسؤولیة الوطنیة اجلس�مية، امللقاة �ىل 

 .�اتقمك، ملا ف�ه صاحل الوطن واملواطنني

إِن اللَّه يحب فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللَّه ‘‘: قال تعاىل

ينكِّلتَوصدق هللا العظمي. ’’الْم. 
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


