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  ).2018 ٔ�كتو�ر 12( 1440صفر  02 امجلعة: التارخي
  .صاحب اجلال�، امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده: الرئاسة
نیة ، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة الثاعرشة دق�قة مثان :التوق�ت

  .عرش مساء
یده، ��ورة  و�ٔ نرصه هللا �ال� امل�، محمد السادسف�تاح إ  :�دول أ�عامل

-2016أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثالثة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة 
2021.  

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

، �رٔ�س صاحب طبقا ملق�ضیات الفصل اخلامس والس�تني من ا�س�تور
العهد صاحب  حمفوفا بويلاجلال�، امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، 

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

  .م2021-2016ال�رشیعیة العارشة 
حرض ٔ�شغال هذه اجللسة �ف�تاح�ة املشرتكة بني جمليس الربملان، 

اجلال�، یتقد�م الس�ید رئ�س احلكومة سعد ا��ن  ٔ�عضاء حكومة صاحب
ايم الشخصیات املدنیة الع�ين ومس�شارو صاحب اجلال� و�دد من س

  .والعسكریة
  )تصف�قات(

 : الش�یخ املقرئ
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

�  .�سم هللا الرمحن الرحمي{ ن
�
ِ ثََمنًا قَِلیًال ۚ ا وا ِبَعهِْد ا�� ِ ُهَو َوَال �َْشَرتُ َما ِعنَد ا��

ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن 
�
�ُمكْ ا ِ َ�ٍق ۗ َولَنَْجزِ�َن� ) 95(َ�ْريٌ ل َما ِعنَدُمكْ یَنَفُد ۖ َوَما ِعنَد ا��

وا ��ْجَرُمه ِب��ْحَسِن َما اكَ  �َن َصَربُ ِ ن  )96( یَْعَملُونَ  نُواا�� َمْن َمعَِل َصاِلً�ا ّمِ

�ُه َح�َاةً  ُْم ��ْجَرُمه ِب��ْحَسِن َما  َذكٍَر ��ْو ��نَىثٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِی�َ� َبًة ۖ َولَنَْجزِ�َهن� َطیِّ

ِجميِ  )97( َاكنُوا یَْعَملُونَ  ْیَطاِن الر� ِ ِمَن الش�� تَِعْذ ِ��� َذا قََر��َت الُْقْر�َٓن فَاس�ْ
�
 فَا

ُونَ  )98( ْم یَتََولك� ِ �َن �َٓم�ُوا َو�ََىلٰ َرّهبِ ِ �ُه لَ�َْس َ�ُ ُسلَْطاٌن �ََىل ا�� ن
�
  .}ا

 .مي�ٓم�ت �� صدق هللا موال� العظ
يف ما یيل نص اخلطاب السايم ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال�، امل� محمد 
السادس، نرصه هللا ؤ�یده، یوم امجلعة، ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربملان، 
مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثالثة من الوالیة 

  .م2021-2016ال�رشیعیة العارشة 
 :ادس، نرصه هللا ؤ�یدهصاحب اجلال�، امل� محمد الس

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� وحصبه

 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني،
ٕان جتدید ا�لقاء �مك، �عتبارمك ممثيل أ�مة، يف هذه املناس�بة ا�س�توریة 

 .الس�نویة، یعد دامئا م�عث رسور وا�زتاز
ة ال�رشیعیة طابعا �اصا، �وهنا ت�ٔيت يف مر�� ومما یضفي �ىل هذه الس�ن

 ."روح املسؤولیة والعمل اجلاد"شعارها 
فالتو�ات والتدابري اليت دعو� ٕا�هيا، �اصة يف خطايب العرش وذ�رى 

غشت، تق�يض التعبئة الشام�، والعمل امجلاعي، وق�ام لك وا�د  20
 .بدوره اكمال، يف ظل ا�رتام الق�ا�ات و�خ�الفات

�مك، معرش الربملانیني، بصفة �اصة، يف أ��لبیة واملعارضة، تتحملون وإ 
 .مسؤولیة ثق�� ون���، يف املسامهة يف دینام�ة إالصالح، اليت تعرفها بالد�

ف�ٔنمت دا�ل هذه املؤسسة املوقرة، �شلكون ٔ�رسة وا�دة وم�اكم�، ال 
 اخ�الف فرق ب��مك، م�لام یعرب عن ذ� لباسمك املغريب املو�د، رمغ

. فاملصل�ة الوطنیة وا�دة، والت�د�ت وا�دة. ان�ءا�مك احلزبیة و�ج�عیة
 .ویبقى أ�مه هو ن���ة معلمك امجلاعي

وٕاننا حریصون �ىل موا�بة الهی�ٓت الس�یاس�یة، وحتفزيها �ىل جتدید 
ٔ�سالیب معلها، مبا �سامه يف الرفع من مس�توى أ�داء احلزيب ومن جودة 

 .س�یاسات العموم�ةال�رشیعات وال 
�ا، ندعو �لرفع من ا�مع العمويم لٔ�حزاب، مع ختصیص جزء م�ه 

 .لفائدة الكفاءات اليت توظفها، يف جماالت التفكري والت�لیل و�بتاكر
 )تصف�قات (

 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،
ٕان التعبئة الوطنیة، والعمل امجلاعي یتطلبان توفر م�اخ سلمي، وتعز�ز 

 .لتضامن بني خمتلف الرشاحئ �ج�عیةا
وهو ما هندف ٕاىل حتق�قه من �الل إالصال�ات والتدابري �ق�صادیة 
و�ج�عیة، اليت نعمتدها، من ٔ��ل حتسني ظروف الع�ش املشرتك بني 

 .مجیع املغاربة، واحلد من الفوارق �ج�عیة وا�الیة
ضامن وال�سك فاملغرب، اكن وس�یظل، ٕان شاء هللا، ٔ�رض الت

�ج�عي، دا�ل أ�رسة الوا�دة، واحلي الوا�د، بل ويف ا�متع بصفة 
 .�امة

فدا�ل املدن العتیقة، م�ال، اكن وال �زال لك يشء م�شاهبا، يف 
وا�ات البیوت ؤ�بواهبا، ح�ث ال ميكن التفریق بني الوضعیة املادیة 

 .لٔ�رس، ٕاال بعد ا�خول ٕاىل املنازل
الو�دة وال�سك بني املغاربة ال تق�رص فقط �ىل  ذ� ٔ�ن روابط

املظاهر، وٕامنا ت��ع من قمي أ�خوة والوئام، املت�ذرة يف القلوب، والتضامن 
 .يف أ�حزان واملرسات

وٕاننا حریصون �ىل تعز�ز هذه الروابط، اليت جتمع املغاربة �ىل ا�وام، 
�سهیل و�شجیع  سواء من �الل اع�د س�یاسات اج�عیة �جعة، ٔ�و �رب

 .املساهامت التضام�یة �ىل خمتلف املس�تو�ت
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ولهذه الغایة، ندعو لت�س�یط املساطر ل�شجیع خمتلف ٔ�شاكل التربع 
 .والتطوع وأ�عامل اخلريیة، ودمع املبادرات �ج�عیة، واملقاوالت املواطنة

كام ی��غي وضع �ٓلیات �دیدة ٕالرشاك القطاع اخلاص يف ا�هنوض 
ج�عي، واملسامهة يف حتسني اخلدمات املقدمة �لمواطنني، �ملیدان �

سواء يف ٕاطار املسؤولیة ا�متعیة �لمقاو�، ٔ�و من �الل ٕاطالق رشااكت 
 .بني القطا�ني العام واخلاص يف هذا ا�ال

 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني،
�شغیل، والتعلمي ٕان التوجهيات الهامة، اليت قدم�اها خبصوص قضا� ال 

والتكو�ن املهين، واخلدمة العسكریة، هتدف �لهنوض ب�ٔوضاع املواطنني، 
 .و�اصة الش�باب، ومتك�هنم من املسامهة يف �دمة وطهنم

 .فاخلدمة العسكریة تقوي روح �ن�ء �لوطن
كام متكن من احلصول �ىل �كو�ن وتدریب یف�ح فرص �ندماج املهين 

�ن ا��ن یربزون مؤهالهتم، وروح املسؤولیة و�ج�عي ٔ�مام ا�ند
 .و�لزتام

وهنا جيب الت�ٔ�ید ٔ�ن مجیع املغاربة املعنیني، دون اس�ت��اء، سواس�یة يف 
ٔ�داء اخلدمة العسكریة، وذ� مبختلف ف�اهتم وان�ءاهتم �ج�عیة 

 .وشواهدمه ومس�تو�هتم التعلميیة
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕاننا نضع ا�هنوض ب�شغیل الش�باب يف قلب اه�ماتنا، ونعترب ٔ�ن هناك 
 .العدید من ا�االت اليت ميكن ٔ�ن �سامه يف �لق املزید من فرص الشغل

ویعد التكو�ن املهين رافعة قویة �ل�شغیل، ٕاذا ما حظي �لعنایة اليت 
 .�س�تحقها وٕاعطاء مضمون وماكنة �دید�ن لهذا القطاع الوا�د

یق�يض العمل �ىل مد املزید من املمرات واجلسور ب��ه وبني  وهو ما
التعلمي العام يف ٕاطار م�ظومة مو�دة وم�اكم� مع �لق نوع من التوازن بني 

 .التكو�ن النظري والتداریب التطبیق�ة دا�ل املقاوالت
و�الوة �ىل دور التكو�ن يف الت�ٔهیل لسوق الشغل، فٕان القطاع 

زا� ٔ�كرث دینام�ة �ل�شغیل، ولتحسني ظروف الفال� ميكن ٔ�ن �شلك خ
 .الع�ش و�س�تقرار �لعامل القروي

�ا ندعو لتعز�ز املاكسب احملققة يف املیدان الفال�، و�لق املزید من 
 .فرص الشغل وا��ل، و�اصة لفائدة الش�باب القروي

�ای��ا ان��اق وتقویة طبقة وسطى فالح�ة، وجعلها �امل توازن ورافعة 
ة �ق�صادیة و�ج�عیة �ىل غرار ا�ور الهام �لطبقة الوسطى يف �لتمنی
 .املدن

وٕاننا ندرك ما تعرفه أ�رايض الفالح�ة من تقس�مي مزتاید وما ی��ج عن 
كام ٔ�ن اس�تقرار الش�باب ب�ٔرضهم یبقى رهینا . ذ� من ضعف يف إالنتاج�ة

 .�متك�هنم من فرص الشغل

كرة ملواص� حتفزي الفال�ني �ىل �ا نو�ه احلكومة لبلورة �ٓلیات م�ت
املزید من �خنراط يف جتمعات وتعاونیات فالح�ة م�ت�ة وم�ابعة �كو�ن يف 

 .ا�ال الفال�
ومبوازاة ذ� ندعو لتعز�ز و�سهیل الولوج �لعقار، وجع� ٔ�كرث انف�ا�ا 
�ىل املس�مثر�ن، سواء أ�ش�اص ٔ�و املقاوالت، مبا �رفع من إالنتاج 

وحيفز �ىل ال�شغیل مع احلفاظ �ىل الطابع الفال� لٔ�رايض  واملردودیة،
  .)تصف�قات.(املعنیة

كام یتعني التفكري يف ٔ�فضل الس�بل ٕالنصاف الفال�ني الصغار، �اصة 
يف ما یتعلق ب�سویق م�تو�اهتم والتصدي الصارم �لمضار�ت وتعدد 

 .الوسطاء
لجام�ات ومن �ة ٔ�خرى، فٕان تعبئة أ�رايض الفالح�ة اململوكة �

الساللیة، قصد ٕاجناز املشاریع �س��ریة يف ا�ال الفال� ال ميكن ٕاال ٔ�ن 
�شلك رافعة قویة لتحسني املس�توى �ق�صادي و�ج�عي و�اصة �وي 

 .احلقوق
وهو ما قد ميكن من تعبئة، �ىل أ�قل، ملیون هك�ار ٕاضاف�ة يف هذه 

 .أ�رايض
رايض امجلاعیة الواقعة دا�ل دوا�ر و�ىل غرار ما یمت خبصوص متلیك ا�ٔ 

الري، فٕانه ٔ�صبح من الرضوري ٕاجياد ا�ٓلیات القانونیة وإالداریة املالمئة 
لتوس�یع معلیة ا�متلیك ل�شمل بعض أ�رايض الفالح�ة البوریة لفائدة ذوي 

 .)تصف�قات.(احلقوق
وجيب الق�ام بذ� وفق رشوط حمددة جتمع بني إالجناز الفعيل 

حلد من التجزئة املفرطة لالس�تغالالت الفالح�ة، وتوفري �لمشاریع، وا
 .املوا�بة التق�یة واملالیة املطلوبة

ويف نفس التو�ه الهادف �لهنوض �ل�شغیل، ندعو �راسة ٕاماكنیة ف�ح 
بعض القطا�ات واملهن �ري املرخصة �الیا لٔ��انب، كقطاع الص�ة، ٔ�مام 

، رشیطة ٔ�ن �سامه يف نقل بعض املبادرات النوعیة والكفاءات العاملیة
 .اخلربات، ويف �لق فرص شغل �لش�باب املغريب حسب مؤهالهتم

ومما �زيك هذا التو�ه، �ه�م املزتاید ا�ي تعرب عنه العدید من 
املص�ات واملس�شف�ات العاملیة، املشهود لها ��متزي، من ٔ��ل �س��ر يف 

 .بالد�
بعض الطلبة �لبقاء �خلارج، بعد وٕاذا اكنت التحفزيات املغربیة، تدفع 

اس�تكامل دراس�هتم، فٕان من ش�ٔن املبادرة اليت نقدم �لهيا، ٔ�ن توفر الظروف 
املالمئة �لكفاءات املغربیة، قصد العودة �لعمل والعطاء ب�ٔرض الوطن، ٕاضافة 
ٕاىل �شجیع املنافسة إالجيابیة والسلمية، مبا �سامه يف الرفع من جودة 

 .اخلدمات
 دات والسادة الربملانیني،حرضات الس�ی

لقد دعوت، من هذا املنرب، يف الس�نة املاضیة، ٕاىل ٕا�ادة النظر يف 
ا�منوذج التمنوي الوطين، وبلورة م�ظور �دید، �س�تجیب حلاج�ات 
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املواطنني، وقادر �ىل احلد من الفوارق والتفاو�ت، و�ىل حتق�ق العدا� 
 .یة والعاملیة�ج�عیة وا�الیة وموا�بة التطورات الوطن 

وتبعا ��، �درت مشكورة، بعض املؤسسات والهی�ٓت املعنیة و�دد 
 .من الفعالیات والكفاءات الوطنیة، يف ٕا�داد بعض املساهامت وا�راسات

ومن �تنا، فقد سعینا من �الل املبادرات وإالصال�ات اليت 
د ٔ�طلق�اها هذه الس�نة، لوضع بعض ا�لبنات، ورمس بعض التو�ات، واع�

نفس �دید، ال س�� �لرتكزي �ىل القضا� املس�تع�� اليت ال تق�ل �نتظار، 
واليت تعد موضوع ٕاجامع وطين، اكلرتبیة والتكو�ن، وال�شغیل وقضا� 

 .الش�باب، ومس�ٔ� ا�مع وامحلایة �ج�عیة
وٕاذا اكن من الطبیعي ٔ�ن ی�ٔ�ذ هذا املوضوع املصريي، �ل�س�بة 

�ا اكف�ا من التفكري واحلوار، فٕاننا نعتقد ٔ�ن هذا الورش ملس�تق�ل املغرب، وق 
الوازن قد بلغ مر�� م�قدمة من النضج تق�يض إالرساع بتقدمي املساهامت، 

 .وذ� يف غضون الثالثة ٔ�شهر املق��
�ا قرر� �لكیف جلنة �اصة، �مهتا جتمیع املساهامت، و�رت�هبا 

ر اسرتاتیجي شامل وم�دمج؛ وهیلكهتا، وبلورة �الصاهتا، يف ٕاطار م�ظو 
�ىل ٔ�ن �رفع ٕاىل نظر� السايم، مرشوع ا�منوذج التمنوي اجلدید، مع حتدید 

 .أ�هداف املرسومة �، وروافد التغیري املقرت�ة، وكذا س�بل تزنی�

  حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،
ٕان الرها�ت والت�د�ت اليت توا�ه بالد�، م�عددة وم�دا��، وال 

 .�ل �نتظاریة واحلسا�ت الضیقةتق 
ؤ�ي مواطن، . فاملغرب جيب ٔ�ن �كون ب�ا �لفرص، ال ب�ا لال�هتازیني

�یفام اكن، ی��غي ٔ�ن توفر � نفس احلظوظ، خلدمة بالده، ؤ�ن �س�تف�د �ىل 
  .قدم املساواة مع مجیع املغاربة، من �رياته، ومن فرص ا�منو و�رتقاء

الیوم، ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، ٕاىل والواقع ٔ�ن املغرب حيتاج، 
وطنیني حق�ق�ني، دافعهم الغرية �ىل مصاحل الوطن واملواطنني، ومههم 
توح�د املغاربة بدل تفریقهم؛ وٕاىل ر�ال دو� صادقني یتحملون املسؤولیة 

  .)تصف�قات( .�لك الزتام و�كران ذات
ال فكونوا، ر�امك هللا، يف مس�توى هذه املر��، وما تتطلبه من خص

الوطنیة الصادقة، ومن تعبئة جامعیة، وحرص �ىل جعل مصاحل الوطن 
 .واملواطنني فوق لك اعتبار

ء� {: قال تعاىل ِ ِمن َىشْ ��
َفٰى �ََىل �� ِفى َوَما نُْعِلُن ۗ، َوَما َخيْ �َك تَْعَملُ َما ُخنْ ن

�
�نَا ا َرب

َماء  .صدق هللا العظمي .}ِىف ��ْ��ْرِض َوَال ِىف ��لس�
  .)تصف�قات(. م �لیمك ورمحه هللا تعاىل و�راكتهوالسال


