النص الكامل للخطاب الملكي ليوم  9مارس 2011

"الحمد  وحده ،والصالة والسالم على موالنا رسول ﷲ وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
أخاط بك ال يوم ،ب شأن ال شروع في المرح لة الموال ية ،من م سار الجھو ية المتقد مة ،ب ما تن طوي عل يه من
تطوير لنموذجنا الديمقراطي التن موي المتم يز ،و ما تقت ضيه من مراج عة د ستورية عمي قة ،نعتبر ھا ع مادا
لما نعتزم إطالقه من إصالحات جديدة شاملة ،في تجاوب دائم مع كل مكونات األمة.
ونود في البداية ،اإلشادة بالم ضامين الوجي ھة لتقر ير اللج نة االست شارية للجھو ية ،ا لتي كلفنا ھا ،م نذ ثالث
يناير من السنة الماضية ،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجھوية المتقدمة ؛ منوھين بالعمل الجاد ،الذي
قامت به ،رئا سة وأع ضاء ،وبالم ساھمة الب ناءة ،للھ يآت الحزب ية والنقاب ية والجمعو ية ،في ھذا ا لورش
المؤسس.
وتفعيال ل ما أعل نا ع نه في خ طاب  20غ شت  ،2010بمنا سبة ذ كرى ثورة الم لك والشــعب،ندعو الجم يع
لالنخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في ھذا التصور العام ،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
ل قد ا قترحت اللج نة ،في ن طاق ال تدرج ،إمكان ية إقا مة الجھو ية المتقد مة ب قانون ،في اإل طار المؤس سي
الحالي ،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتھا.
بيد أننا نعتبر أن المغرب ،بما حققه من تطور ديمقراطي ،مؤھل للشروع في تكريسھا دستوريا.
وقد ارتأينا األخذ بھذا الخيار المقدام ،حرصا على انبثاق الجھوية الموسعة ،من اإلرادة ال شعبية المبا شرة،
المعبر عنھا باستفتاء دستوري.
لقد قررنا ،في نطاق اإلصالح المؤسسي الشامل ،الذي عملنا على توفير مقوماته ،منذ اعتالئنا ال عرش ،أن
يقوم التكريس الدستوري للجھوية ،على توجھات أساسية ،من بينھا :
* تخويل الجھة المكانة الجديرة بھا في الدستور ،ضمن الجماعات الترابية ،وذلك في ن طاق و حدة الدو لة
والوطن والتراب ،ومتطلبات التوازن ،والتضامن الوطني مع الجھات ،وفيما بينھا ؛
* التنصيص على انتخاب المجالس الجھوية باالقتراع العام المباشر ،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونھا.
* تخويل رؤساء المجالس الجھوية سلطة تنفيذ مقرراتھا ،بدل العمال والوالة ؛
* تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجھوي خاصة ،وفي الحقوق السياسية عا مة ؛ وذ لك بالتن صيص
القانوني على تيسير ولوجھا للمھام االنتخابية ؛
* إعادة النظر في تركيبة وصالحيات مجلس المستشارين ،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجھات.

و في ن طاق عقل نة ع مل المؤس سات ،فإن تمثيل ية الھيئات النقاب ية والمھن ية ،ت ظل مكفو لة ب عدة مؤس سات،
وعلى رأسھا المجلس االقتصادي واالجتماعي.
ويظل ھدفنا األسمى إرساء دعائم جھوية مغرب ية ،بكا فة م ناطق الممل كة ،و في صدارتھا أ قاليم ال صحراء
المغربية .جھوية قائمة ع لى حكا مة ج يدة ،تك فل توزي عا من صفا وجد يدا ،ل يس ف قط لالختصا صات ،وإن ما
أيضا لإلمكانات بين المركز والجھات.
ذلك أننا ال نريد جھوية بسرعتين  :جھات محظوظة ،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمھا ،وجھات محتاجة،
تفتقر لشروط التنمية.
شعبي العزيز،
حرصا منا على إع طاء الجھو ية كل مقو مات النجا عة ؛ ف قد ارتأي نا إدراج ھا في إ طار إ صالح د ستوري
شامل ،يھدف إلى تحديث وتأھيل ھياكل الدولة.
أجل ،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى ،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفھوم متجدد لل سلطة ،و من
إصــالحات وأوراش سياسـية وتنمويــة عميقــة ،ومصــالحات تاريخيــة رائدة ،رســخنا مـن خاللھــا ممارســة
سياسية ومؤسسية ،صارت متقدمة ،بالنسبة لما يتيحه اإلطار الدستوري الحالي.
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات ،ولمشروعية التطل عات ،ول ضرورة تح صين المكت سبات ،وت قويم
االختالالت ،ال يعادله إال التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينام ية اإل صالح العم يق ،جوھر ھا منظو مة
دستورية ديمقراطية.
ولنا في قدسية ثوابتنا ،التي ھي محط إجماع وطني ،وھي اإل سالم كدين للدو لة ،ال ضامنة لحر ية ممار سة
ال شعائر الدين ية ،وإ مارة ال مؤمنين ،والن ظام المل كي ،والو حدة الوطن ية والتراب ية ،والخ يار ا لديمقراطي،
الضمان القوي ،واألساس المتين ،لتوافق تاريخي ،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
و من ھذا المنط لق المرج عي ال ثابت ،قرر نا إ جراء ت عديل د ستوري شامل ،ي ستند ع لى سبعة مرت كزات
أساسية :
* أوال  :التكريس الدستوري للطابع التعددي للھوية المغربية الموحدة ،الغنية بتنوع روافدھا ،و في صلبھا
األمازيغية ،كرصيد لجميع المغاربة ؛
* ثانيا  :ترسيخ دولة الحق والمؤسسات ،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماع ية ،و ضمان ممار ستھا،
وتعز يز منظو مة ح قوق اإلن سان ،ب كل أبعاد ھا ،السيا سية واالقت صادية واالجتماع ية والتنمو ية ،والثقاف ية
والبيئية ،والسيما بدسترة التوصيات الوجيھة لھيأة اإلنصاف والمصالحة ،وااللتزامات الدولية للمغرب ؛
* ثالثــا :االرتقــاء بالقضــاء إلــى ســلطة مســتقلة ،وتعزيــز صــالحيات المجلــس الدســتوري ،توطيــدا لســمو
الدستور ،ولسيادة القانون ،والمساواة أمامه ؛

* رابعا  :توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنھا ،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتھا ،من خالل :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيھة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة ال صدارة ،مع تو سيع م جال ال قانون،
وتخويله اختصاصات جديدة ،كفيلة بنھوضه بمھامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقھا عن اإلرادة الشعبية ،المعبر عنھا من خالل صناديق االقتراع ،وتحظى بث قة أغلب ية
مجلس النواب ؛
تكر يس تعي ين ا لوزير األول من ال حزب السيا سي ،ا لذي ت صدر انتخا بات مج لس ال نواب ،وع لى أ ساس
نتائجھا ،
تقوية مكانة الوزير األول ،كرئيس لسلطة تنفيذ ية فعل ية ،ي تولى الم سؤولية الكام لة ع لى الحكو مة واإلدارة
العمومية ،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة ،وتوضيح اختصاصاته،
* خامسا  :تعزيز اآلليات الدستورية لتأطير المواطنين ،بتقوية دور األ حزاب السيا سية ،في ن طاق تعدد ية
حقيقية ،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية ،والمجتمع المدني ؛
* سادســا  :تقويــة آليــات تخليــق الحيــاة العامــة ،وربــط ممارســة الســلطة والمســؤولية العموميــة بالمراقبــة
والمحاسبة ،
* وسابعا  :دسترة ھيآت الحكامة الجيدة ،وحقوق اإلنسان ،وحماية الحريات.
شعبي العزيز،
عمال بما رسخناه من انتھاج المقاربة التشاركية،في كل اإلصالحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لج نة خا صة
لمراجعة الدستور ،راعينا في اختيار أعضائھا ،الكفاءة والتجرد والنزاھة.
و قد أ سندنا رئا ستھا لل سيد ع بد اللط يف الم نوني ،ل ما ھو م شھود له به من حكمة،ودرايــة علم ية عال ية
بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ؛ داع ين مكو نات اللج نة إ لى اإل صغاء والت شاور مع المنظ مات
الحزبية والنقابية ،ومع الفعاليات الشبابية ،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤھلة ،وتلقي تصوراتھا في ھــذا
الشأن ؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالھا ،في غضون شھر يونيو المقبل.
وإن نا ن توخى من ھذه التوج ھات العا مة ،و ضع إ طار مرج عي ،لع مل اللج نة .ب يد أن ذ لك ال يعفي ھا من
االجتھاد الخالق ،القتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على اال ستفتاء الشــعبي،وإقراره ود خوله ح يز التنف يذ ،وإقا مة
المؤسسات المنبثقة عنه ،فإن المؤسسات القائمة ،ستوا صل ممار سة مھامھــا،في إ طار مقت ضيات الد ستور
الحالي.

وفي ھذا السياق ،ندعو إلى الت عبئة الجماع ية ،إلن جاح ھذا ا لورش الد ستوري ال كبير ،بث قة وإ قدام ،وإرادة
والتزام ؛ وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.
كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا ا لوفي ،ب كل فئا ته وج ھاته ،وأحزا به ونقا باته ال جادة ،و شبابه
الط موح ،من روح وطن ية عال ية ؛ متطلع ين إ لى أن ي شمل الن قاش ا لوطني المو سع ،الق ضايا الم صيرية
للوطن والمواطنين.
وإن إطالقنا اليوم ،لورش اإلصالح الدستوري ،يعد خطوة أساسية ،في مسار ترسيخ نموذج نا ا لديمقراطي
التن موي المتم يز ،سنعمل ع لى تعزيز ھا بموا صلة الن ھوض باإل صالح ال شامل ،السيا سي واالقت صادي
والتنموي ،واالجتماعي والثقافي ؛ في حرص على قيام كل المؤس سات والھ يآت با لدور الم نوط ب ھا ،ع لى
الوجه األكمل ،والتزام بالحكامة الجيدة ،وبترسيخ العدالة االجتماعية ،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
"إن أريد إال اإلصالح ما استطعت ،وما توفيقي إال با ،عليه توكلت وإليه أنيب".
صدق ﷲ العظيم.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ تعالى وبركاته.

