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  001رمق  اجللسةحمرض 

ٔول فاحت امجلعة :التارخي  .)م2021 ٔكتور 8(ه 1443 ربيع ا
ٔيده  امل دمحم السادس نرصه هللاالصاحب اجل :الرئاسة  .و

ت قة ةعرش  ثالث :التوق ة الرابعة  ،دق  .بعد الزوالابتداء من السا
ٔعاملدول  تاح  :ا ٔ ورة   امل دمحم السادس نرصه هللاالاف وىل ا

رشيعية السنة امن  ٔوىلل رشيعية  الواليةمن  ا   .احلادية عرشةال

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

رٔس صاحب  ستور،  ضيات الفصل اخلامس والستني من ا طبقا ملق
 لسموعهد صاحب ا ال بويل فاحمفو  ،السادس نرصه هللا  امل دمحمالاجل

ٔماملليك  ٔمبصاحب السمو املليك  ومرفوقا احلسن اليري موا  اليري موا
ورة بفاسرشيد، من القرص املليك  تاح ا ٔوىل، اف رشيعية  ا من السنة ال

ٔوىل رشيعية المن الو ا   .احلادية عرشةية ال
ه  ارشة   نقومت بفاس اخلطاب املليك من القرص املليك تهالل وقد و م

ذا بعني  ٔ ة الربملان،  ل ق ٔقرهتا  رتازيةابري عتبار التددا اليت 
د ل ة،  ة سام ة، بتوجهيات ملك ء  السلطات العموم شار و د"من ان -وف

19".  
ٔشغال هذه اجللسة  ة املشرتكة بنيحرض  تاح جمليس الربملان  ف

مالاجلٔعضاء من حكومة صاحب  وشيد الس  ، يتقد ٔخ س  عزز  رئ
  .احلكومة

  :السيد املقرئ
  من الشيطان الرجمئعوذ  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

كُلٌّ آمن بِاللَّه مؤمنُون آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْ

هكَتلَائمنَا  وعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قلَا نُفَر هلسرو كُتُبِهو

يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعا إِلَّا  ۞  ونَفْس اللَّه كَلِّفلَا ي

وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لَا تُؤاخذْنَا إِن نَسينَا  وسعها لَها ما كَسبتْ

 نم ينلَى الَّذع لْتَهما حا كَمنَا إِصْرلَيلْ عملَا تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر أَو

 راغْفنَّا وع فاعو ا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهلْنَا مملَا تُحنَا وبنَا رلنَا قَبمحارلَنَا و

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا علَانَا فَانْصُروأَنْتَ م.  
  العظميموال صدق هللا 

ٔلقاه صاحب   ييل نص اخلطاب املليك السايموف ي  امل  الاجلا
  :ه هللاسادس نرص دمحم ال 

 

  :هللا امل دمحم السادس نرصه الصاحب اجل
ىل موال رسول هللا و وحصبهمحلد ا  .، والصالة والسالم 

  ،حرضات السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني
لربملان، من هذه الوالية  ٔوىل  ورة ا تاح ا ٔن نرتٔس اف سعد 

رشيعية اجلديدة ستوري، ال د ا ٔعضاء الربملان ونغتمن هذا املو ، هتنئة 
اللمك اكفة املنتخبني ني هللا تعاىل لمك ىل الثقة اليت حظيمت هبا ومن  ، دا

اممك ولحكومة اجلديدة مجيعا ق يف   .لتوف
شيد هنا ٔن  ٔجواء إالجيابية لتنظمي اجليد ونود  اليت مرت فهيا  وا

ا ريةنت ٔ ملشاركة الواسعة اليت عرفهتات ا مينا ، و ٔقا اصة يف   ،
 .اجلنوبية

ميقراطي املغريب ت انتصار اخليار ا ا نت رست هذه  ، وقد 
ٔن العام ىل تدبري الش ٔو . والتداول الطبيعي  س فوز هذا احلزب  ٔمه ل فا

ينا ٔحزاب سواسية  ٔن مجيع ا  .ذاك، 
ٔيت بداية ه ه املغرب مر  ذه الواليةوت ي يدشن ف يف الوقت ا

يض تضافر اجلهود  ديدة ت تق ٔولو ملواص مسرية  إالسرتاتيجيةحول ا
ةالتمنية  ت اخلارج د ة الت  .وموا

ٔن نؤكد هنا  سيةونود  ٔبعاد رئ تعزز ماكنة ويف مقدمهتا  ىل ثالثة 
فاع عن مصااملغرب لعديد من حله العليا، وا ة مشحونة  ، الس يف ظرف

هتديدات اطر وا ت وا د  .الت
ة لوا ئية عن عودة قضا السيادة  ٔزمة الو نت ا ٔ سابق  وقد  وال

ل حتصيهنا  ٔ ٔبعادهامن  ة يف خمتلف   والصناعية والغذائية، الصحية والطاق
ريها ب ذ من تعصب مو  .ن طرف البعض، مع ما يوا

اته  اج ملواد وٕاذا اكن املغرب قد متكن من تدبري  ٔسواق  زويد ا و
ٔساسية  ة ا اديةمكيات اكف ول جسلت وبطريقة  ، فٕان العديد من ا

برية الالت   .يف توفري هذه املواد وتوزيعها اخ
اكما ظومة وطنية م داث م ىل رضورة ٕا شدد  زون تتعلق  ، 

ٔساسية لمواد ا ةسرتاتيجي  ، والعمل ، الس الغذائية والصحية والطاق
ات الوطنية  اج ل لبالدىل التحيني املسمتر  سرتاتيجي  ٔمن   .مبا يعزز ا

 ،حرضات السيدات والسادة
ئيةخيص البعد الثاين ٔزمة الو صاد ، تدبري ا ق ، ومواص ٕانعاش 

ري من املاكسب وقد ، الك ا، وامحلد  وتقدمي  يف حامية حصة املواطنني حقق
ات املترضرة ات والف لقطا مع   .ا

و بواجهبا ي لكفها املاليري،  وقد قامت ا ان، ا لقاح  يف توفري ا
ات الرضورية ىل املواطن من صعوبة هذه املر ولك احلاج ف   .لتخف

ٔن تتحمل املسؤولية ماكن املواطنني ٔنفسهم  ولكهنا ال ميكن  يف حامية 
ح واستعامل وسائل الوقاية ؤرسمه رتام التدابري اليت اختذهتا  لتلق وا

ة  .السلطات العموم
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صاد الوطين انتعاشا ملموسا ق ٔخرى، يعرف  ة  ر  ومن  ٓ رمغ ا
ٔزمة ق  ري املسبوقة لهذه ا راجع   .صاد العاملي معوماو

ٔن حيقق املغرب، ٕان شاء  اها، من املنتظر  ٔطلق فضل التدابري اليت  ف
سبة منو تفوق  ذ  ؛2021سنة  %5.5هللا،  سبة مل تتحقق م ويه 

ىل سنوات ٔ ن اجلهوي والقاري وتعد من بني ا  .ىل الصعيد
ل القطاع الفال س ٔن  منوا ممتزيا  لسنةالل هذه ا ومن املتوقع 

هودات املبذو لعرصنة القطاع%17يفوق  والنتاجئ اجليدة  ، بفضل ا
 .لمومس الفال

ا ملحوظا ة  كام حققت الصادرات ارتفا صنا ات،  دد من القطا يف 
سيج السيارات ئية وال ات إاللكرتونية والكهر  .والصنا

ٔزمة، تتوا ة  صل الثقة يف بالدورمغ تداعيات هذه ا ويف دينام
بية املبارشة ٔج رات ا س ىل ذ ارتفاع  ؛ كام يدل  صاد مبا يقارب  اق

خلارج ،16% دة حتويالت املغاربة املقميني  اية  %46حبوايل  وز ٕاىل 
 .شهر غشت املايض

ىل يف متكني املغرب من الت وقد سامهت هذه التطورات وفر 
ياطات مرحية  .ٔشهر من الواردات) 7(متثل سبعة  من العم الصعبة اح

ت والتقلبات ٔسواق العاملية، فقد مت التحمك  ورمغ الصعو اليت تعرفها ا
سبة التضخم دود  يف  سب املرتفعة لعدد من %1يف  ، بعيدا عن ال
صادات املنطقة  .اق

ٔمل ويه لكها مؤرشات تبعث، و ىل التفاؤل وا ىل تعزز  امحلد،  و
ٔرس الثقة صاديني  عند املواطنني وا ق لني  ى الفا وتقوية روح املبادرة 

مثرن  .واملس
هتا و من  هود الوطين، ال وا الل ستواصل هذا ا س من 

ر العمويم  .ودمع وحتفزي املقاوالت س
ٔن نبقى واقعينيويف هذا السياق إالجيايب غي  لك  ونواصل العمل ، ي

شاؤم مسؤولية ت  وروح الوطنية العالية، بعيدا عن ال وبعض اخلطا
 .السلبية

لمنوذج التمنوي، وٕاطالق  ٔما البعد الثالث لتزنيل الفعيل  تعلق  ف
اكم ة م ات من اجليل اجلديد مجمو  .من املشاريع وإالصال

ٔن  رشيعيةوٕاننا نتطلع  طلقا لهذا املسار  شلك هذه الوالية ال م
لمغاربة إالرادي والطموح اكء امجلاعي  ي جيسد ا  .ا

لتمنية وهنا جيب التذكري س خمططا  منوذج التمنوي ل ٔن ا مبفهومه  ب
ام ديدة التقليدي اجلامد، وٕامنا هو ٕاطار  لعمل، يضع ضوابط  وح   مف

ٔمام ا ٓفاقا واسعة  ح   .مجليعويف

ل التمنية"وشلك  ٔ لية هامة لتزنيل هذا  "امليثاق الوطين من 
ا ٔمام عتباره الزتاما وطنيا  منوذج؛  ٔمام املغاربة ا  .و

 حرضات السيدات والسادة،
ٓفاقا واسعة ح  منوذج التمنوي يف ٔمام معل احلكومة والربملان، لك  ٕان ا

ته  .مكو
الل  ت واملشاريع،  ٔولو ىل وضع ا واحلكومة اجلديدة مسؤو 

متويلها هتا، وتعبئة الوسائل الرضورية  منوذج وال  .يف ٕاطار تزنيل هذا ا
ٔيضا ويف  ،اليت مت ٕاطالقها ستكامل املشاريع الكربى ويه مطالبة 

عية ج ا مقدمهتا تعممي امحلاية  اي ر  .اليت حتظى 
يسويف هذ دي الرئ قي  ا إالطار، يبقى الت ٔهيل حق ام بت هو الق

ٔفضل املعايري ني العام  لمنظومة الصحية، طبقا  اكمل بني القطا ويف 
 .واخلاص

غي تطبيقه وهو نفس املنطق ي ي ذ ٕاصالح املؤسسات  ا يف تنف
ة ٔرسع وقت وإالصالح الرضييب واملقاوالت العموم ديد  مبيثاق وتعززه يف 

ر  .وحمفز لالس
ىل املزيد من التناسق والتاكمل  ، جيب احلرص  ومبوازاة ذ

ام س ة و ذها بني السياسات العموم ابعة تنف  .وم
ة لمندوبية السام  لتخطيط ولهذا الغرض، ندعو ٕالجراء ٕاصالح معيق 

سرتاتيجي لسياسات التمنية سيق  ىل الت دة  لمسا لية  بة  جلعلها  وموا
د معايري مضبوطة ع منوذج التمنوي، وذ  ذ ا ع  تنف لت ديثة  ووسائل 

 .والتقومي

 حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
رشيعية دة ٕان بداية هذه الوالية ال ٔيت يف مر وا سبة لتقدم ل  ت

لبية ومعارضة، مسؤولون مع مجيع ، بالد ٔ  ، ٔنمت، حكومة ورملا و
روح  املؤسسات والقوى الوطنية يل  الل الت ، من  ىل جناح هذه املر

لزتام املسؤول املبادرة  .و
ٔن  ،فكونوا امك هللا، يف مستوى هذه املسؤولية الوطنية اجلسمية،  ر

ٔن العاموتد متثيل املواطنني ٔمانة يف  بري الش احمليل واجلهوي والوطين، هو 
ا مجيعا  .ٔعناق

فال يخاف  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،: "قال تعاىل

 .صدق هللا العظمي". ظلما وال هضما

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   ."والسالم 


