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طبقا ملقتضيات الفصل األربعني من اAسـتور، ترأس صاحب اجلال( 
مرفوقا بصاحب السمو املليك األمري موالي  ،امل3 محمد السادس نرصه هللا

   .2010أكتوبر  رشـيد، افتتاح دورة
حرض أشغال هذه اجللسة cفتتاحية املشرتكة بني جمليس الربملان 

يتقدkم السـيد الوزير األول عباس الفايس  ،أعضاء حكومة صاحب اجلال(
ايم الشخصيات املدنية ومستشارو صاحب اجلال( وعدد من س

  .يةوالعسكر 
        :ويف ما ييل احملرض الاكمل لوقائع هذه اجللسة

    ::::الشـيخ املقرئالشـيخ املقرئالشـيخ املقرئالشـيخ املقرئ

  أعود }z من الشـيطان الرجمي

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بِالْقسط شُهداء للّه قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها َيا""""

 هو اعدلُواْ تَعدلُواْ أَالَّ علَى قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم والَ
بى أَقْرلتَّقْواتَّقُواْ لو اللّه إِن اللّه ا خَبِيربِم لُونمتَع .دعو 

اللّه يننُواْ الَّذلُواْ آممعو اتحم الصَّالةٌ لَهرغْفم رأَجو 
 أُولَئك بِآياتنَا وكَذَّبواْ كَفَرواْ والَّذين. عظيم

ابيمِ أَصْححا. الْجا يهأَي يننُواْ الَّذواْ آمتَ اذْكُرمنِع 
اللّه كُملَيإِذْ ع مه مطُواْ أَن قَوسبي كُمإِلَي مهيدأَي 

فَكَف مهيدأَي نكُماتَّقُواْ عو لَى اللّهعو اللّه 
        " الْمؤمنُون فَلْيتَوكَّلِ

  .آمنت }z، صدق هللا موال{ العظمي

        ::::صاحب اجلال( امل3 محمد السادسصاحب اجلال( امل3 محمد السادسصاحب اجلال( امل3 محمد السادسصاحب اجلال( امل3 محمد السادس
 .امحلد z والصالة والسالم عىل موال{ رسول هللا وآ� وحصبه

 السـيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
نتوىل رئاسة افتتاح هذه السـنة الترشيعية، يف سـياق مطبوع بإرادتنا 

ل�ينامية اإلصالحية الهادفة السـتكامل بناء احلازمة إلعطاء دفعة قوية 
المنوذج التمنوي املغريب املمتزي، وذ� يف جتاوب معيق مع تطلعات شعبنا 

 .الويف
هدفنا األمسى، توطيد تقدم بالد{، وصيانة وحدهتا، وضامن املزيد من 
مقومات العيش الكرمي ملواطنينا، مبنجزات تمنوية ال نفرق بني مشاريعها 

املتوسطة والصغرى، اعتبارا خلدمة لك مهنا للوطن واملواطنني، الكربى و 
 .والسـ¬ الشـباب والفئات واجلهات املعوزة

مهنجنا يف ذ�، سـياسة القرب واملشاركة، القامئة عىل تعبئة لك 
الطاقات، وإطالق شـىت املبادرات، والتفعيل األمثل للك ا°الس املنتخبة، 

 .الصدارة اليت يتبوأ فهيا الربملان ماكنة
بيد أن هذه املاكنة النيابية املمتزية تسائل امجليع، إىل أي مدى يهنض 

  الربملان بدوره اكمال كرافعة دميقراطية لمنوذجنا التمنوي؟ 
وإذا اكن من اإلنصاف تقدير ما أسفرت عنه Àودمك، من حصي¾ 
ترشيعية إجيابية، فإن طموحنا وطموح شعبنا العزيز، يظل هو cرتقاء 

جليس النواب واملستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكو{ يف صلب هذه مب
  .ةاAينامية اإلصالحي

فعىل مسـتوى املؤسسة الربملانية، سـبق يف أول خطاب لنا أماkا، 
التأكيد عىل أن حتسني أداء الربملان، يقوم عىل اعتبار جملسـيه برملا{ واحدا 

من األحزاب والفرق  وهو ما يتطلب ،ني منفصلنييبغرفتني، وليس برملان 
النيابية، األخذ حباكمة برملانية جيدة، عامدها التشـبع بثقافة سـياسـية 
جديدة، وممارسة نيابية {جعة، قامئة عىل تعزيز حضور األعضاء، وجودة 
أعامهلم، ومسـتوى إسهاkم، يف معاجلة cنشغاالت احلقيقية للشعب 

 .)تصفيقات(
وجوب عقلنة األداء النيايب، }النطالق ولهذه الغاية، جندد التأكيد عىل 

من جتانس النظامني اAاخليني للمجلسني، والهنوض بدورهام، يف انسجام 
هدفها املشرتك، جودة القوانني، واملراقبة الفعا(،  .وتاكمل، مكؤسسة واحدة

والنقاش البناء، للقضاÑ الوطنية وخصوصا مهنا احلاكمة الرتابية، وحتصني 
  .اAميقراطية والتمنوية وتعزيز اآلليات

أما عىل مسـتوى النائب الربملاين، فإن cخنراط يف املسار 
اإلصالÜ، يقتيض منمك أال تنسوا أنمك متثلون داخل قبة الربملان اإلرادة 

 .الشعبية قبل لك يشء
ومن مث، فإن عضوية الربملان ليست امتيازا خشصيا، بقدر ما يه 

لك مسؤولية والزتام، عىل إجياد حلول أمانة، تقتيض cنكباب اجلاد، ب
 .واقعية للقضاÑ امللحة للشعب
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إهنا }ألسـبقية قضاÑ التعلمي النافع، والسكن الالئق، والتغطية 
الصحية، والبيئة السلمية، وحتفزي cستåر املدر لفرص الشغل، والتمنية 

 .البرشية واملسـتدامة
ايب، بني اجلهازين ولهذه الغاية، يتعني ترسـيخ عالقات تعاون إجي

الترشيعي والتنفيذي، وبني أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، يف نطاق 
cحرتام املتبادل، وcلزتام املشرتك بأحاكم اAسـتور، و}لقمي اAميقراطية، 

  .وحرمة املؤسسات، واملصاحل العليا للوطن

 معرش الربملانيني احملرتمني،
جتسـيدا لعزمنا الراخس عىل توطيد سلطة اAو( عىل دعامئ سـيادة 
القانون ومسو القضاء الفعال، فإننا نؤكد عىل أن املفهوم اجلديد للسلطة، 

، يظل 1999اîي أطلقناه يف خطابنا املؤسس � }Aار البيضاء يف أكتوبر 
سـهتالك، فهو ليس إجراء ظرفيا ملرح¾ عابرة، أو مقو( لال. ساري املفعول

وإمنا هو مذهب يف احلمك، مطبوع }لتفعيل املسـمتر، وcلزتام اAامئ بروحه 
كام أنه ليس تصورا جزئيا يقترص عىل اإلدارة الرتابية، . )تصفيقات(ومنطوقه 

وإمنا هو مفهوم شامل وملزم للك سلطات اAو( وأÀزهتا، تنفيذية اكنت أو 
 .نيابية أو قضائية

ول، شعيب العزيز، ساهرا عىل رعايته، �î، سـيظل خدميك األ
حريصا عىل حسن تفعيô من طرف لك ذي سلطة، }آلليات القانونية، 

 .}ملتابعة واحملاسـبة واجلزاء، وذ� يف ظل القضاء الزنيه
وهنا نؤكد أن السلطة القضائية، بقدر ما يه مسـتق¾ عن اجلهازين، 

فالقضاء مؤمتن . طة اAو(الترشيعي والتنفيذي، فإهنا جزء ال يتجزأ من سل
عىل مسو دسـتور اململكة، وسـيادة قوانيهنا، وحامية حقوق والزتامات 

 .املواطنة
ويف هذا الصدد، نلح عىل أن حسن تنفيذ خمططنا لإلصالح العميق 
والشامل ملنظومة العدا(، ال ينحرص فقط يف معل احلكومة والربملان، وإمنا 

 .لقضاةهو رهني أساسا }ألداء املسؤول ل
وعىل غرار مبادرتنا للمفهوم اجلديد للسلطة، الهادف حلسن تدبري 
الشأن العام، فقد قرر{ أن نؤسس ملفهوم جديد إلصالح العدا(، أال وهو 

 .)تصفيقات( "القضاء يف خدمة املواطن"
، قيام عدا( ممتزية "القضاء يف خدمة املواطن"وإننا نتوü من جعل 

بساطة مساطرها ورسعهتا، ونزاهة أحاكkا، بقرهبا من املتقاضني، وب 
وحداثة هيالكها، وكفاءة وجترد قضاهتا، وحتفزيها للتمنية، والزتاkا بسـيادة 

 .القانون، يف إحقاق احلقوق ورفع املظامل

 السـيدات والسادة أعضاء الربملان،

يف ظرفية مشحونة بتداعيات األزمة cقتصادية واملالية العاملية، 
طبوع بإصالحات معيقة، فإننا ننتظر منمك cخنراط القوي وسـياق وطين م 

  .يف بلورهتا، بترشيعات متقدمة ومراقبة {جعة
فعىل مسـتوى املرح¾ الراهنة، يظل مرشوع القانون املايل حلظة قوية 

فاألمر ال يتعلق }ملناقشة والتصويت، . يف تكريس العمل الربملاين الفعال
م، بل }لتجسـيد امللموس لالختيارات عىل جمرد موازنة حسا}ت وأرقا

 .والربامج التمنوية الكربى للبالد
îا، جيدر بمك التحيل بروح املسؤولية، والتعاون املمثر مع احلكومة، 
إلجياد حلول {جعة، للمعاد( الصعبة، لرضورة احلفاظ عىل التواز{ت 

 .األساسـية ودينامية التمنية، يف ظل إكراهات حمدودية اإلماك{ت
أما عىل املسـتوى cسرتاتيجي، فإن اAفاع عن مغربية حصرائنا، اîي 
يظل قضيتنا املقدسة، يتطلب منمك مجيعا، التحرك الفعال واملوصول، يف 
اكفة اجلهبات واحملافل، احمللية واجلهوية واAولية، إلحباط املناورات اليائسة 

 .)تصفيقات( خلصوم وحدتنا الرتابية
ء التعبئة الشعبية الشام¾، واختاذ املبادرات كام تقتيض منمك إذاك

البناءة، لكسب املزيد من اAمع ملقرتحنا املقدام للحمك اîايت، وذ� يف 
إطار دبلوماسـية برملانية وحزبية، متناسقة ومتاكم¾ مع العمل الناجع 

 .ل�بلوماسـية احلكومية
فإننا ننتظر وحرصا منا عىل إغناء مسامهة الربملان يف ا°هود التمنوي، 

منمك اإلفادة املثىل من اآلراء cستشارية الوجهية للمجلس cقتصادي 
 .وcج�عي، اîي سيمت تنصيبه، بعون هللا، إثر اسـتكامل تركيبته

اإلطار للبيئة  كام ندعومك إلعطاء األسـبقية إلعداد واع�د القانون
  .ومسـتقبل تقدم بالد{والتمنية املسـتدامة، }عتبارهام عامد ضامن حارض 

 حرضات السـيدات والسادة الربملانيني،
إن عليمك استشعار أن حصي¾ معلمك الفردية واحلزبية، سيمت تقيميها يف 

 .هناية انتدابمك عىل أساس ما مت حتقيقه من إجنازات تمنوية ملموسة
ذلمك هو السبيل القومي السـتعادة العمل السـيايس والربملاين لنبô، و 

ب اعتبارها للهنوض بدورها اAسـتوري، يف اإلسهام يف حسن ولألحزا
تأطري ومتثيل املواطنني، وإعداد النخب املؤه¾ لتدبري الشأن العام، وكذا 
الرتبية عىل املواطنة املتشـبعة }لغرية عىل مقدسات األمة، وcلزتام 

 .بقضاÑها ومصاحلها العليا

  ". إن يعلم اهللا في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا"
  صدق هللا العظمي

  .)تصفيقات( والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته


