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بسم الله الرحامن الرحيم

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني

األخ رئيس املجلس الوطني،

األخوات واإلخوة أعضاء املكتب السيايس،

السادة رؤساء املجالس املنتخبة،

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس الوطني،

يسعدين يف البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء 

الذين  أولئك  خصوصا  الدعوة،  تلبية  عىل  الوطني  املجلس 

تحملوا عناء الطريق ومشقة السفر من مدن بعيدة لحضور 

وشاق  طويل  مسلسل  بعد  يأيت  الذي  اللقاء،  هذا  أشغال 

املايض،  الصيف  طوال  بالدنا  عرفتها  التي  اإلستحقاقات  من 

وماصاحب ذلك من حمالت انتخابية مضنية تتطلب تكثيف 

العمل امليداين ومضاعفة الجهود إلنجاحها عرب التواصل اليومي 

مع املواطنات واملواطنني، لتقديم وبسط برامج الحزب عىل 

كلمة ال�سيد الأمني العام
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للمجل�س الوطني
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أتقدم  أن  أود  وهنا  والجهات،  واألقاليم  الجامعات  مستوى 

الشعبية،  الحركة  حزب  ومرشحي  ملرشحات  التهاين  بخالص 

يف  نظيفة  بحمالت  وقاموا  الحزب  برنامج  عن  دافعوا  الذين 

احرتام تام لقواعد املنافسة الرشيفة، وإذ أهنئ باسمكم كل 

من ساعفهم الحظ وفازوا باملقاعد املتبارى عليها، فإنني أشد 

بحرارة عىل من استطاعوا أن ينتزعوا مناصب املسؤولية يف كل 

الجامعات الرتابية، وأغتنم الفرصة ألرحب برؤساء الجامعات 

لهم  متمنيا  اللقاء  هذا  أشغال  يف  معنا  الحارضين  الرتابية 

التوفيق والسداد يف مهامهم الجديدة لخدمة مصالح الوطن 

واملواطن، كام أغتنم الفرصة ألهنئ اإلخوة الوزراء الجدد عىل 

الثقة املولوية التي حضوا بها من طرف صاحب الجاللة متمنيا 

لهم التوفيق.

املكثف  الحضور  هذا  أن  إىل  اإلشارة  من  البد  البداية   يف 

ألعضاء املجلس الوطني يؤكد مبا ال يدع  مجاال للشك، تشبت 

كل الحركيات والحركيني مبؤسسات الحزب املنتخبة ويفند كل 

اإلدعاءات املغرضة التي يحاول البعض من خاللها التشويش 

عىل هياكل الحزب ومنظامته الرشعية.

والبد كذلك أن أشكر باسمكم جميعا اإلخوة املحامني، الذين 
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تطوعوا للدفاع واملرافعة عن الحزب ومؤسساته الرشعية، حيث 

لقنوا درسا قويا ملن حاولوا النيل من الحركة الشعبية وعرقلة 

 : املحرتمني  األساتذة  أذكر  هؤالء  بني  ومن  املوفقة  مسريتها 

محمد  الجوهري،  الرحامن  عبد  محمد  الرسغيني،  محمد 

الكاميل واألستاذ النقيب محمد حيس.

األخوات واإلخوة،

ونحن ال نزال منتشني بفرحة ذكرى املسرية الخرضاء املظفرة 

يف عيدها األربعني، التي متيزت هذه السنة بالزيارة املولوية 

بهذه   سامي  وتوجيه خطاب  الجنوبية،  األقاليم  إىل  امليمونة 

املناسبة إىل األمة من قلب مدينة العيون، حيث كانت هذه 

واملكان  الزمان  حيث  من  واملعاين  بالدالالت  حبىل  الزيارة 

الداخل  إىل  قوية  سياسية  حمولة  ذات  بإشارات  ومفعمة 

والخارج معا ، تعكس بكل  وضوح مامرسة املغرب سيادته 

الكويرة،  إىل  طنجة  من  أراضيه  عىل  والتاريخية  الطبيعية 

الشعب  الدوام  التي جمعت عىل  البيعة  روابط  انطالقا من 

املغريب عامة وأبناء الصحراء وأجدادهم مع ملوك املغرب عرب 

قرون بشكل خاص.



4

تاريخ  يف  حاسمة  محطة   2015 نونرب   6 خطاب  ويعترب 

الذي  التنموي  الدميقراطي  املغرب املعارص، وتتويجا للمسار 

الدميقراطية  دعائم  إلرساء  حقيقيا  منوذجا  املغرب  اختاره 

التشاركية والحكامة املندمجة من خالل األوراش املهيكلة التي 

ما فتئ صاحب الجاللة يعطي انطالقتها منذ اعتالء العرش، 

ال  أن  اململكة، حيث حرص جاللته عىل  أقاليم  عرب مختلف 

يكون هذا الخطاب حدثا عاديا، أو احتفاال عابرا دون اإلعالن 

من خالله عن مرحلة فاصلة يف مسلسل استكامل بناء رصح 

هو  الذايت  الحكم  أن  عىل  مشددا  للمملكة،  الرتابية  الوحدة 

أقىص ما ميكن للمغرب أن يقدمه يف هذا الشأن.

األخوات واإلخوة،

إننا يف حزب الحركة الشعبية نثمن بفخر واعتزاز ما جاء يف 

مضامني خطاب صاحب الجاللة الذي أعطى اإلنطالقة الفعلية 

للنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية العزيزة بإعالنه القطيعة 

بدون رجعة مع كل األساليب الريعية، وجعل اإلستثامر املنتج 

تزخر  التي  واملوارد  الطاقات  أمثل ملختلف  لتوظيف  مخرجا 

بها املناطق الصحراوية، مشيدا بأنفة الصحراويني وتاريخهم 
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الفعلية  اإلنطالقة  أعطى  كام  واإلستثامر،  التجارة  يف  املرشق 

والرسمية لورش الجهوية املتقدمة وتفعيل املقتضيات الخاصة 

التدبري  يضمن  بشكل  الجهة  إىل  الدولة  اختصاصات  بتنقيل 

املحيل ملختلف الربامج التعاقدية ، عالوة عن املشاريع التنموية 

الكربى التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة معلنا عن مرحلة 

التي بلغتها بالدنا، بعد مسار طويل من اإلصالحات،  النضج 

ومؤكدا عىل أن مغرب اليوم بتنوع ثقافته، العربية اإلسالمية 

واألمازيغية والصحراوية الحسانية والعربية وامتداده اإلفريقي 

يحتاج إىل كل طاقات جهاته وسواعد كل أبنائه لبلورة مجتمع 

متامسك ومتشبث بوحدته، كام نسجل بقوة ما جاء به الخطاب 

املليك من رسائل واضحة إىل أعداء الوحدة الرتابية مؤكدا عىل 

انهيار الطرح اإلنفصايل الذي انكشفت أالعيبه، ويدحض كل 

اإلفرتاءات، التي يروج لها البعض من خالل بعض الترصيحات 

الهوجاء، واإلتهامات الباطلة بامليز العنرصي لألمازيغ، ونحن 

بتنوع  املغاربة  كل  بني  الحاصل  باإلنصهار  نفتخر  املغرب  يف 

مشاربهم الثقافية وأطيافهم اللغوية املبني عىل روح التسامح 

يرفض  الذي  املغريب،  الشعب  أخالق  طبع  الذي  والتضامن، 

تلقي الدروس من أي أحد كان.
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مع  تزامنا  اليوم  نجتمع  ونحن  يفوتنا  ال  املناسبة  وبهذه   

هذا الحدث الوطني العظيم أن نستحرض بكل خشوع الروح 

الطاهرة للملكني الجليلني، جاللة املغفور له محمد الخامس 

املسرية  الثاين مبدع  الحسن  له  املغفور  البالد، وجاللة  محرر 

الخرضاء طيب الله ثراهام، وكل أرواح شهداء الواجب الوطني 

الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الوطن ومقدساته 

مع الدعاء بالنرص والتمكني لوارث رسهام باين املغرب الحديث 

وحامي حمى امللة والدين أمري املؤمنني صاحب الجاللة محمد 

السادس حفظه الله وأيده.

كام اليفوتني أن أحيي بحرارة أفراد القوات املسلحة امللكية 

والدرك املليك واألمن الوطني والقوات املساعدة الرابضني عىل 

أمن  لحامية  به  تقوم  الذي  الهام  الدور  عىل  الوطن  حدود 

البالد والعباد.

األخوات واإلخوة،

شهدتها  التي  املستجدات  بعض  عند  الوقوف  من  البد 

ملجلسنا  األخرية  الدورة  منذ  الوطنية  الساحة  وتشهدها 

اليوم،  إىل  يناير 2015   17 بتاريخ  واملنعقدة  املوقر  الوطني 

والتي كان حزب الحركة الشعبية متفاعال معها يف إبانها عرب 



7

قضية  كل  مواقفه حول  والتعبري عن  مناسبة  قرارات  إصدار 

عىل حدة، وتبقى قضية وحدتنا الرتابية يف صدارة اهتاممات 

حزب الحركة الشعبية، والتي لألسف الشديد التزال مستهدفة 

ببعض املناورات اليائسة  واملواقف العدائية، التي تهدف عبثا 

إىل املس بقضية عادلة يعتربها الشعب املغريب بكل مكوناته 

وحدة ال تقبل مطلقا أية مساومة وال مزايدة، سالحه يف ذلك 

هذا  يف  الجاللة  صاحب  بها  يقوم  التي  الجبارة  املجهودات 

الصدد بعزم ورصامة، وبالرصيد الدميقراطي املتميز والنموذج 

املنعمني،  أسالفه  عرش  اعتالئه  منذ  لبالدنا  الصاعد  التنموي 

يف  املغرب  تساند  التي  الدول  من  عدد  مبواقف  نشيد  وهنا 

حقه املرشوع حول صحرائه وتراجع دول أخرى عن اإلعرتاف 

بالجمهورية الوهمية ومخيامت الذل والعار.

كل  يف  الشعبية  الحركة  حزب  يرتدد  ال  الصدد  هذا   ويف   

امللتقيات الدولية وكلام أتيحت له الفرصة للتعريف بعدالة 

قضية الوحدة الرتابية، وتأيت مشاركة الحركة الشعبية يف الدورة 

باملكسيك لتسليط مزيد من  املنعقدة  الليربالية  60 لألممية 

التي  العميقة  واإلصالحات  املكتسبات  مختلف  عىل  الضوء 

مييز  الذي  والحقوقي  الدميقراطي  واملسار  بالدنا  تشهدها 

املغرب عن باقي دول الجوار، وكانت  مناسبة أيضا للتعريف 
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الذايت كحل  الحكم  الوطنية وواقعية وجدية  القضية  بعدالة 

سيايس لتجاوز املشكل املفتعل يف قضية الصحراء املغربية.

لتمرير  حقيقية  قنوات  الدولية  امللتقيات  هذه  ونعترب 

من  بات  لذلك  بالدنا،  تهم  التي  الكربى  القضايا  وتسويق 

الرضوري توسيع مجال تواجد الحزب عىل مستوى املنظامت 

الدولية لتقوية حضوره يف مثل هذه امللتقيات.

وبهذه املناسبة نهنئ األخت حكيمة الحيطي عىل انتخابها 

نائبة لرئيس األممية الليربالية.

األخوات واإلخوة،

ينعقد اجتامع املجلس الوطني يف دورته الثالثة والعادية يف 

مرحلة دقيقة، وظرفية حافلة باملستجدات والرهانات، خاصة 

وأن هذا اللقاء يأيت يف أعقاب مسلسل طويل من اإلستحقاقات 

املهنية  بالغرف  مرورا  املأجورين،  ممثيل  بانتخاب  بدءا 

قروية وحرضية ومجالس  الرتابية، من جامعات  والجامعات 

إقليمية وجهوية، وانتهاءا بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين، 

مكاتب  تشكيل  يف  عسري  مخاض  من  ذلك  عن  ترتب  وما 

هذه املجالس، هذا املسلسل يقتيض منا وقفة تأملية بتقييم 

واستخراج  عليها،  املحصل  للنتائج  موضوعي  وتحليل  شامل 
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حتى  وتواصليا،  وتنظيميا  سياسيا  بذلك  املرتبطة  الخالصات 

يتسنى لنا تحديد مكامن القوة يف األداء لتعزيزها وترسيخها، 

ورصد نقاط الضعف والخلل ملعالجتها وتجاوزها يف املستقبل، 

خصوصا خالل ترشيعات 2016.

للحركة  بالنسبة  سهال  يكن  مل  لإلنتخابات  التحضري  إن 

عقد  تم  حيث  واملحلية،  الوطنية  هياكلها  بكل  الشعبية 

عرشات اللقاءات التواصلية يف مختلف أرجاء اململكة، ناهيك 

عن اإلتصاالت املكثفة واملتواصلة بني  األمانة العامة للحزب 

ومناضليها من أجل تعبئة شاملة وتحقيق تغطية واسعة عىل 

مستوى الدوائر لكن عندما نستقرأ اليوم متوقع حزبنا العتيد 

يف الخريطة اإلنتخابية وانعكاساته إيجابا عىل مكانته داخل 

مناضالته  كل  مجهودات  أن  نعلم  املغريب،  السيايس  املشهد 

ومناضليه مل  تذهب سدى، حيث أصبحنا نحتل مرتبةمرشفة يف 

اإلنتخابات العامة لهذه السنة،  ومرد ذلك إىل التقدم الواضح 

التي حصل عليها  بالنسبة للحزب عىل مستوى عدد املقاعد 

خالل هذه اإلنتخابات، حيث متكن من رفع عدد مقاعده عىل 

إىل 202  املهنية من 160 مقعد سنة 2009  الغرف  مستوى 

خالل هذه السنة أي بفارق 42 مقعدا )زيادة نسبة 26%(، 

مستشارا،   2213 من  املحلية  الجامعات  مقاعد  عدد  ورفع 



10

أي  السنة،  ومستشارة هذه  مستشارا   3007 إىل   2009 سنة 

فضال   ،)36% نسبة  )زيادة  جديد  مقعد   800 حوايل  بفارق 

عن  فوزه بـ  58 مقعدا بالنسبة النتخاب أعضاء الجهات مام 

بوأه الرتبة الخامسة عىل مستوى نتائج الجهات، بالرغم من 

بـ  التغطية  نسبة  حيث  من  السادسة  الرتبة  يحتل  كان  أنه 

577 مرشحا من أصل 678 مقعدا مخصصا ملناصب الجهات، 

وكان للمرأة نصيب وافر يف هذا اإلطار بنسبة 20 مقعدا من 

العدد اإلجاميل للمقاعد التي حصل عليها الحزب عىل مستوى 

اإلنتخابات الجهوية، مام يؤكد عزم الحركة الشعبية وحرصها 

عىل إدماج وإرشاك العنرص النسوي يف العمل السيايس.

أما عىل مستوى رآسة مجالس الجامعات املحلية فقد استطاع 

الحزب أن يحىض برآسة 156 جامعة مقابل 116 سنة 2009 

بزيادة 40 رئيسا جامعيا جديدا، حيث حقق بذلك إنجازا كبريا 

عدد  يفوق  التي  الجامعات  رآسة  يف  الثانية  املرتبة  باحتالل 

سكانها 100 ألف نسمة، إضافة إىل حصوله عىل 129 مقعدا 

يف انتخاب مجالس العامالت واألقاليم وترأسه لثامنية مجالس 

إقليمية مقابل 3 مجالس  خالل سنة 2009، كام متكن أيضا 

أال وهي  وأكربها  الجهات  أهم  برآسة واحدة من  الفوز  من 

جهة فاس مكناس، مختتام نتائجه املرشفة بحصوله عىل 10 
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الرابعة يف مجلس  الرتبة  بذلك  الثانية محتال  بالغرفة  مقاعد 

املستشارين.

أيها الحضور الكريم،

حزب  عليها  حصل  التي  النتائج  مجمل  عامة  بصفة  هذه 

الحركة الشعبية، وهي يف تقديرنا نتائج إيجابية جدا مقارنة 

مع نتائج سنة 2009 مام جعله قوة سياسية بارزة يف انتخابات 

2015، وهذا مؤرش حقيقي يدل عىل جودة املرشوع اإلنتخايب 

الحريك الذي يستجيب لتطلعات املواطنني يف العيش الكريم 

داخل جامعات وجهات تضمن لهم الحقوق املنصوص عليها 

وهياكله  الحزب  قيادة  أن  عىل  يدل  كام   ،2011 دستور  يف 

ومنظامته املوازية وعموم مناضالته ومناضليه كانوا يف املوعد 

مع الحدث، وكل هذا يؤكد بأن حزب الحركة الشعبية حزب 

عريق ومتجذر وذو مكانة مهمة يف املشهد السيايس املغريب، 

املستقبل مسلحا يف ذلك  أقوى يف  يراهن عىل حضور  حزب 

بتامسكه ووحدته ومؤمنا مبؤسساته القوية الصارمة يف وجه 

من يحاول املساس بها.

وبقدر تفاؤلنا بالنتائج املحصل عليها فإننا منلك من الشجاعة 

دون  تبقى  النتائج  هذه  بأن  لنعرتف  يكفي  ما  السياسية 
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النضال والتاريخ  إرثا ثقيال من  طموحات حزب  يجر وراءه 

يفوق 50 سنة ألسباب موضوعية وأخرى ذاتية وسيأيت عىل 

عرضها بتفصيل األخ السعيد أمسكان يف كلمته.

أيها الحضور الكريم،

العام ويأيت عىل  بالنقاش  استأثرت مواضيع مجتمعية  لقد 

رأسها ماورد يف تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول 

موضوع اإلرث، ونحن كحركة شعبية نؤكد أننا مع فتح النقاش 

حول مختلف املواضيع كيف ما كان نوعها مع مراعاة املقتضيات 

الدستورية والرشعية ومن املعلوم أن الدستور املغريب يقر بأن 

اململكة املغربية هي دولة إسالمية وبذلك فإن مسألة اإلرث 

محددة رشعا بالنص القرآين الذي ال اجتهاد معه.

األخوات واإلخوة،

إن القضية الفلسطينية تدخل يف صميم انشغاالت الحركة 

الشعب  له  يتعرض  ما  شديد  بأمل  نتابع  حيث  الشعبية، 

الفلسطيني األعزل من عدوان غاشم عىل  يد  اآللة العسكرية 

الصهيونية التي تعمل يوميا عىل حصد األرواح الربيئة، ذنبها 

الوحيد أنها تدافع باستامتة عن حقها املرشوع يف العيش اآلمن 
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داخل دولة مستقلة  تنبض بالحياة، ضاربة عرض الحائط كل 

املواثيق الدولية التي تضمن العيش الكريم والحق يف الحياة 

لدى الشعوب.

وإذ يجدد حزبنا تضامنه الالمرشوط مع الشعب الفلسطيني 

األيب، املقاوم وكل  مكوناته الوطنية الحية، نعلن عن إدانتنا 

تدنس   التي  السافرة  واإلنتهاكات  الشنيعة  اإلعتداءات  لكل 

حرمة املقدسات يف مدينة القدس الرشيف وعىل رأسها املسجد 

األقىص.

وندعو جميع الهيآت الدولية إىل العمل الجاد من أجل إيجاد 

حل فوري ودائم يضمن الحقوق للفلسطينيني عىل رأسها الحق 

يف الحياة داخل دولة مستقلة عاصمتها القدس الرشيف.

وهنا البد أن ننوه باملجهودات الجبارة واملبادرات الدؤوبة 

التي يقوم بها جاللة امللك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة 

للشعب  املرشوع  والحق  العادلة  القضية  دعم  يف  القدس 

الفلسطيني.

إن الوضع الذي تعيشه بعض الدول العربية الشقيقة )سوريا 

واليمن والعراق وليبيا( يبعث عىل القلق ويسائلنا باستمرار 

التخاذ املواقف املناسبة حسب تسارع وتسابق األحداث، جراء 

الحروب  مع  معاناة  من  الدول  هذه  شعوب  له  تتعرض  ما 



14

اإلرهابية والترشد والفوىض.

يف  املغرب  لعبه  الذي  الهام  بالدور  التذكري  من  البد  وهنا 

تقريب وجهات النظر بني الفرقاء الليبيني من خالل استضافته 

ملفاوضات السالم تحت إرشاف املبعوث الخاص لألمني العام 

لألمم املتحدة املكلف بامللف الليبي، من أجل ترسيع عملية 

التوصل إلتفاق حول حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا.

مكانتها  عىل  تأكيد  إال  املفاوضات  لهذه  بالدنا  وماحتضان 

لدى املنتظم الدويل والدور الريادي الذي تلعبه عىل جميع 

األصعدة تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله، الذي يحرص عىل تطوير وتعزيز العالقات املغربية 

أو  اإلقتصادي  املستوى  عىل  إن  إفريقيا،  دول  جميع  مع 

املكثفة  زياراته  وتعترب  الديني،  أو  السيايس  أو  اإلجتامعي 

واملتكررة للعديد من دول هذه القارة، التي تعد خزانا مهام 

رابح- رشاكات  لعقد  ومفتوحة  والبرشية  الطبيعية  للموارد 

رابح، سواء عىل مستوى القطاعات العمومية أو عىل مستوى 

هذا  يف  السابقة  التجارب  بعض  وقدأبانت  الخاص،  القطاع 

فتح شهية دول أخرى لإلستفادة  نجاعتها، مام  املجال مدى 

من هذه املبادرات.

زعزعة  إىل  تهدف  التي  العمليات  كل  بشدة  نشجب  وإذ 
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إستقرار وأمن شعوب هذه البلدان، وطمس معامل حضارتهم 

تحت أي دافع، أكان وازعا دينيا أو سياسيا أو عرقيا، نتمنى 

لها أن تسرتجع أمنها وهدوءها لتعيش يف سلم وسالم.

نتقاسمها وشعوب  التي  التاريخية والجغرافية  الروابط  إن 

املغرب الكبري، تحتم علينا أكرث من أي وقت مىض تسخري كل 

الوسائل املمكنة لبناء اتحاد املغرب الكبري عىل اعتباره خيارا 

اسرتاتيجيا لضامن األمن واإلستقرار يف املنطقة برمتها، وجرسا 

للمرور نحو مرحلة جديدة من التعايش اإلجتامعي والتكامل 

اإلقتصادي والسيايس، ميكن هذه الشعوب من العيش يف رخاء 

وأمن وأمان.

واإلخوة  األخوات  جميع  أدعو  تقريري  أختتم  أن  وقبل 

أعضاء املجلس الوطني الذين ال نشك يف غريتهم عىل حزبهم، 

أن يتسم نقاشهم بالهدوء واملوضوعية والنقد الهادف والبناء 

الخصوص  وعىل  األعامل،  جدول  يف  املدرجة  القضايا  ملجمل 

القوة  مواطن  ورصد  اإلنتخابات،  لنتائج  املوضوعي  التقييم 

التنظيمي  الوضع  إىل  باإلضافة  الهفوات،  لتجاوز  والضعف 

ومواقف  بتوصيات  للخروج  وذلك  ومحليا،  مركزيا  للحزب 

وقرارات ميكن بلورتها يف إطار التنظيم الجهوي الحزيب، الذي 

نطمح إىل إرساء قواعده ضمن الهيكلة الحزبية الواسعة، التي 
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نعتزم القيام بها وذلك بنقل جملة من اإلختصاصات الحزبية 

إىل الجهات لتتناغم مع ما تعرفه بالدنا من خطوات شجاعة 

إلرساء الجهوية املتقدمة، التي أصبحت خيارا ال محيد عنه، 

متمنيا ألشغال دورتنا النجاح والتوفيق.

تلبية دعوة  أخرى عىل  مرة  لكم  أجدد شكري  الختام  ويف 

لكم  متمنيا  الوطني  للمجلس  الهامة  الدورة  لهذه  الحضور 

النجاح والتوفيق يف باقي أشغال هذا اللقاء.

القيادة  تحت  الوطن  مصلحة  فيه  ملا  جميعا  الله  وفقنا 

الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نرصه الله باين املغرب 

الحديث.

والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته


