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الجريدة الرسمية للبرملان
محضر الجلسة رقم 001

التاريخ :الجمعة فاتح ربيع األول 1443ه ( 8أكتوبر2021م).
الرئاسة :صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
التوقيت :ثالث عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :افتتاح جاللة امللك محمد السادس نصره هللا للدورة
األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة.

طبقا ملقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور ،ترأس
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،محفوفا بولي العهد
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو
امللكي األميرموالي رشيد ،من القصرامللكي بفاس ،افتتاح الدورة األولى
من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة.
وقد وجه جاللته الخطاب امللكي من القصر امللكي بفاس وتم نقله
مباشرة داخل قبة البرملان ،أخذا بعين االعتبار التدابير االحترازية التي
أقرتها السلطات العمومية ،بتوجيهات ملكية سامية ،للحد من انتشار
وباء "كوفيد."19-
حضرأشغال هذه الجلسة االفتتاحية املشتركة بين مجل�سي البرملان
أعضاء من حكومة صاحب الجاللة ،يتقدمهم السيد عزيز أخنوش
رئيس الحكومة.

السيد املقرئ:
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صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرملانيين املحترمين،
يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة األولى للبرملان ،من هذه الوالية
التشريعية الجديدة ،ونغتنم هذا املوعد الدستوري لتهنئة أعضاء
البرملان ،ومن خاللكم كافة املنتخبين على الثقة التي حظيتم بها ،داعين
هللا تعالى لكم جميعا وللحكومة الجديدة بالتوفيق في مهامكم.
ونود أن نشيد هنا بالتنظيم الجيد واألجواء اإليجابية التي مرت فيها
االنتخابات األخيرة ،وباملشاركة الواسعة التي عرفتها ،خاصة في أقاليمنا
الجنوبية.
وقد كرست هذه االنتخابات انتصار الخيار الديمقراطي املغربي،
والتداول الطبيعي على تدبيرالشأن العام .فاألهم ليس فوز هذا الحزب
أو ذاك ،ألن جميع األحزاب سواسية لدينا.
وتأتي بداية هذه الوالية في الوقت الذي يدشن فيه املغرب مرحلة
جديدة تقت�ضي تضافر الجهود حول األولويات اإلستراتيجية ملواصلة
مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية.
ونود أن نؤكد هنا على ثالثة أبعاد رئيسية وفي مقدمتها تعزيز مكانة
املغرب ،والدفاع عن مصالحه العليا ،السيما في ظرفية مشحونة
بالعديد من التحديات واملخاطروالتهديدات.
وقد أبانت األزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة
والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها ،الصحية والطاقية
والصناعية والغذائية وغيرها ،مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف
البعض.
وإذا كان املغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد األسواق
باملواد األساسية بكميات كافية وبطريقة عادية ،فإن العديد من الدول
سجلت اختالالت كبيرة في توفيرهذه املواد وتوزيعها.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم هللا الرحمن الرحيم
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لذا ،نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق
باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية ،السيما الغذائية والصحية
والطاقية ،والعمل على التحيين املستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز
األمن االستراتيجي للبالد.
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حضرات السيدات والسادة،
يخص البعد الثاني ،تدبير األزمة الوبائية ومواصلة إنعاش
االقتصاد ،وقد حققنا ،والحمد هلل ،الكثير من املكاسب في حماية
صحة املواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات املتضررة.
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صدق هللا موالنا العظيم.

وفيما يلي نص الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا:

وقد قامت الدولة بواجبها في توفير اللقاح باملجان ،الذي كلفها
املاليير ،وكل الحاجيات الضرورية للتخفيف على املواطن من صعوبة
هذه املرحلة.
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ولكنها ال يمكن أن تتحمل املسؤولية مكان املواطنين في حماية
أنفسهم وأسرهم بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية واحترام التدابير
التي اتخذتها السلطات العمومية.

وهنا يجب التذكير بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية
بمفهومه التقليدي الجامد ،وإنما هو إطار عام مفتوح للعمل ،يضع
ضوابط جديدة ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ومن جهة أخرى ،يعرف االقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم
اآلثارغيراملسبوقة لهذه األزمة وتراجع االقتصاد العالمي عموما.

ويشكل "امليثاق الوطني من أجل التنمية" آلية هامة لتنزيل هذا
النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا وأمام املغاربة.

فبفضل التدابير التي أطلقناها ،من املنتظر أن يحقق املغرب ،إن
شاء هللا ،نسبة نمو تفوق  %5.5سنة 2021؛ وهي نسبة لم تتحقق منذ
سنوات وتعد من بين األعلى على الصعيدين الجهوي والقاري.

حضرات السيدات والسادة،
إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة
والبرملان ،بكل مكوناته.

ومن املتوقع أن يسجل القطاع الفالحي خالل هذه السنة نموا
متميزا يفوق  ،%17بفضل املجهودات املبذولة لعصرنة القطاع
والنتائج الجيدة للموسم الفالحي.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع األولويات واملشاريع ،خالل
واليتها ،وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطارتنزيل هذا النموذج.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات،
كصناعة السيارات والنسيج والصناعات اإللكترونية والكهربائية.
ورغم تداعيات هذه األزمة ،تتواصل الثقة في بالدنا وفي دينامية
اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع االستثمارات األجنبية املباشرة بما
يقارب  ،%16وزيادة تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج بحوالي  %46إلى
غاية شهرغشت املا�ضي.
وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين املغرب من التوفر على
احتياطات مريحة من العملة الصعبة تمثل سبعة ( )7أشهر من
الواردات.
ورغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها األسواق العاملية ،فقد تم
التحكم في نسبة التضخم في حدود  ،%1بعيدا عن النسب املرتفعة
لعدد من اقتصادات املنطقة.
وهي كلها مؤشرات تبعث ،وهلل الحمد ،على التفاؤل واألمل وعلى
تعزيز الثقة عند املواطنين واألسر وتقوية روح املبادرة لدى الفاعلين
االقتصاديين واملستثمرين.
والدولة من جهتها ستواصل هذا املجهود الوطني ،السيما من خالل
االستثمارالعمومي ودعم وتحفيزاملقاوالت.
وفي هذا السياق اإليجابي ،ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل
بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية ،بعيدا عن التشاؤم وبعض
الخطابات السلبية.

وهي مطالبة أيضا باستكمال املشاريع الكبرى التي تم إطالقها ،وفي
مقدمتها تعميم الحماية االجتماعية التي تحظى برعايتنا.
وفي هذا اإلطار ،يبقى التحدي الرئي�سي هو القيام بتأهيل حقيقي
للمنظومة الصحية ،طبقا ألفضل املعايير وفي تكامل بين القطاعين
العام والخاص.
وهو نفس املنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصالح املؤسسات
واملقاوالت العمومية واإلصالح الضريبي وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق
جديد ومحفزلالستثمار.
وبموازاة ذلك ،يجب الحرص على املزيد من التناسق والتكامل
واالنسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض ،ندعو إلجراء إصالح عميق للمندوبية السامية
للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق االستراتيجي لسياسات
التنمية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي ،وذلك باعتماد معايير
مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
إن بداية هذه الوالية التشريعية تأتي في مرحلة واعدة بالنسبة
لتقدم بالدنا ،وأنتم ،حكومة وبرملانا ،أغلبية ومعارضة ،مسؤولون مع
جميع املؤسسات والقوى الوطنية على نجاح هذه املرحلة ،من خالل
التحلي بروح املبادرة وااللتزام املسؤول.
فكونوا ،رعاكم هللا ،في مستوى هذه املسؤولية الوطنية الجسيمة،
ألن تمثيل املواطنين وتدبير الشأن العام املحلي والجهوي والوطني ،هو
أمانة في أعناقنا جميعا.

أما البعد الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي ،وإطالق
مجموعة متكاملة من املشاريع واإلصالحات من الجيل الجديد.

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

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الوالية التشريعية منطلقا لهذا املسار
اإلرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته".

وال هضما" صدق هللا العظيم.
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محضر الجلسة رقم 002

التاريخ :السبت  02ربيع األول 1443هـ ( 09أكتوبر2021م).
الرئاسة :املستشار السيد محمود عرشان ،رئيس املكتب املؤقت ،ثم
السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين.
التوقيت :ساعة وثالث وخمسون دقيقة ،ابتداء من الساعة الرابعة
والدقيقة الثامنة بعد الزوال.
جدول األعمال :انتخاب رئيس مجلس املستشارين للنصف األول من
الوالية التشريعية .2027-2021

املستشار السيد محمود عرشان ،رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
على بركة هللا ،أعلن عن افتتاح الجلسة.
طبقا ألحكام الفصل  63من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي
ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة النتخاب رئيس
مجلس املستشارين للنصف األول من الوالية التشريعية .2027-2021
ويشرفني ،السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،أن أتولى،
كاألكبر سنا فيكم ،تسيير هذه الجلسة بصفتي رئيس املكتب املؤقت،
طبقا ملقتضيات املادة  23من النظام الداخلي ،وسيساعدني في تسيير
هذه الجلسة أربعة من السيدات والسادة أعضاء املجلس بصفتهم
أعضاء املكتب املؤقت األصغرسنا وهم:
 السيدة صفية بلفقيه؛ السيدة شيماء الزمزامي؛ السيد محمد بولعيش؛ السيد سماعيل العالوي.قبل أن أشرع في عملية انتخاب السيد الرئيس ،أنتهز هذه اللحظة
الدستورية ألتقدم ،أصالة عن نف�سي ونيابة عن السيدات والسادة
املستشارين أعضاء املكتب املؤقت ،بأحر التهاني لكافة أعضاء املجلس
املنتخبين ،على الثقة التي حظوا بها من قبل الناخبين ،داعين هللا
عز وجل أن يوفقنا ألداء مهمة تمثيل األمة واالضطالع بأدوار املجلس
الدستورية على أكمل وجه ،وأن تكون هذه الوالية التشريعية من عمر
مجلس املستشارين ناجحة ،إن شاء هللا ،بامتياز وفي مستوى تطلعات
املواطنات واملواطنين ،وأن يساهم خاللها املجلس في أوراش التنزيل
الفعلي للنموذج التنموي الجديد ،كما أكد على ذلك صاحب الجاللة
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امللك محمد السادس نصره هللا وأيده في خطابه السامي بمناسبة
افتتاح هذه الدورة التشريعية  ،2022-2021والذي دعانا فيه إلى روح
املواطنة واملسؤولية والتعبئة الشاملة ،لنتصدى جميعا لخصومنا
الحاقدين ونواجه الظرف الدقيق الذي ينتظراملغرب.
وهللا ولي التوفيق.
اآلن أعطي الكلمة للمستشارة املحترمة األخت الزمزامي لتتلو عليكم
أسماء السيدات والسادة املنتخبين أعضاء مجلسنا املوقر ،فلتتفضل
األخت املحترمة.

املستشارة السيدة شيماء الزمزامي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة،
فيما يلي أسماء السيدات والسادة املستشارات واملستشارين املعلن
عن انتخابهم بمناسبة االقتراع التشريعي ليوم الثالثاء  5أكتوبر،2021
حسب الالئحة الرسمية املتوصل بها من السيد رئيس الحكومة.

 - 1هيئة ممثلي املجالس الجهوية
جهة طنجة  -تطوان – الحسيمة:
 يوسف بنجلون :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛ فاطمة الحساني :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة الشرق:
 بوجمعة أشن :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ سعيد برني�شي :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة فاس – مكناس:
 عبد الكريم الهمس :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ الهادي أوراغ :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة الرباط  -سال – القنيطرة:
 محمد زيدوح :عن حزب االستقالل؛ محمد حنين :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة بني مالل – خنيفرة:
 لحسن حداد :عن حزب االستقالل؛ عبد اللـه مكاوي :عن حزب الحركة الشعبية.جهة الدار البيضاء – سطات:
 محمد زكرياء ابن كيران :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ -فؤاد قديري :عن حزب االستقالل.
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جهة مراكش – آسفي:
 احمد اخشيشين :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ جواد الهاللي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة درعة – تافياللت:
 عبد الرحمان الدري�سي :عن حزب الحركة الشعبية؛ لحسن الحسناوي :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة سوس – ماسة:
 موالي مسعود اكناو :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ موالي عبد الرحمان ابليال :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة كلميم  -واد نون:
 مصطفى مشارك :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ صفية بلفقيه :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة العيون  -الساقية الحمراء:
 سيدي محمد ولد الرشيد :عن حزب االستقالل؛ السالك املوساوي :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.جهة الداخلة  -وادي الذهب:
 يحفظو براي :عن حزب األمل؛ -يحفظه بنمبارك :عن حزب الحركة الشعبية.

 محمد بودس :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ يونس مالل :عن حزب الحركة الشعبية؛ الخماراملرابط :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ سعيد شاكر :عن حزب العدالة والتنمية.الرباط  -سال – القنيطرة:
 محمود عرشان :عن حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية؛ عبد القادرالكيحل :عن حزب االستقالل؛ جمال الوردي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ عبد الكريم شهيد :عن حزب االتحاد الدستوري؛ ابراهيم شكيلي :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة بني مالل  -خنيفرة:
 املهدي عتمون :عن حزب الحركة الشعبية؛ املختارصواب :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛ لحسن آيت اصحا :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ موالي املصطفى العلوي االسماعيلي :عن حزب التجمع الوطنيلألحرار.
جهة الدار البيضاء – سطات:
 -عزيزمهدب :عن حزب الحركة الشعبية؛

 - 2هيئة ممثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم:

 -عثمان الطرمونية :عن حزب االستقالل؛

جهة طنجة  -تطوان – الحسيمة:
 -محمد حلمي :عن حزب االستقالل؛

 بوشعيب عمار :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ -عابد بادل :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

 -محمد البكوري :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

 -هند الغزالي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

 -نبيل اليزيدي :عن حزب الحركة الشعبية؛

 -املصطفى الدحماني :عن حزب العدالة والتنمية.

 عبد الحميد أبرشان :عن حزب االتحاد الدستوري؛ محمد بن عي�سى :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة الشرق:
 -محمد مكنيف :عن حزب األصالة واملعاصرة؛

مراكش – آسفي:
 أبوبكراعبيد :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛ مبارك السباعي :عن حزب الحركة الشعبية؛ -عبد الرحمان وافا :عن حزب األصالة واملعاصرة؛

 -عبد اللـه أشن :عن حزب الحركة الشعبية؛

 -محمد صبحي :عن حزب االستقالل؛

 -عبد القادرسالمة :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

 -أمين عباس البارودي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.

 عزيزمكنيف :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.فاس – مكناس:
 -عبد السالم اللبار :عن حزب االستقالل؛
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جهة درعة – تافياللت:
 عدي ويحيى :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ -عبد اللطيف األنصاري :عن حزب االستقالل؛
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 -املداني املوك :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

ب  -غرف التجارة والصناعة والخدمات

 -سماعيل العالوي :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.

الدائرة االنتخابية :طنجة  -تطوان  -الحسيمة  /الشرق  /فاس
 مكناس -محمد القندو�سي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛

جهة سوس – ماسة:
 الحسين املخلص :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ طارق الويداني :عن حزب االستقالل؛ محمد بن فقيه :عن حزب العدالة والتنمية؛ إبراهيم أخراز :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة كلميم  -واد نون:
 محمد اباحنيني :عن حزب اإلصالح والتنمية؛ الحسين ودمين :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.جهة العيون  -الساقية الحمراء:
 احمد لخريف :عن حزب االستقالل؛ شيخ احمدو ادبدا :عن حزب األصالة واملعاصرة.جهة الداخلة  -وادي الذهب:
 حمة أهل بابا :عن حزب االستقالل؛ -سيدي صلوح الجماني :عن حزب الحركة الشعبية.

 خليد البرني�شي :عن حزب األصالة واملعاصرة.الدائرة االنتخابية :الرباط  -سال  -القنيطرة /بني مالل  -خنيفرة /
الدار البيضاء  -سطات
 عبد االله حيضر :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛ كمال ايت ميك :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.الدائرة االنتخابية :مراكش  -آسفي  /درعة – تافياللت
 كمال بن خالد :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.الدائرة االنتخابية :سوس  -ماسة  /كلميم  -واد نون /العيون -
الساقية الحمراء /الداخلة  -وادي الذهب
 -سيدي الخليل ولد الرشيد :عن حزب االستقالل.

ج  -غرف الصناعة التقليدية
الدائرة االنتخابية :الشرق  /فاس – مكناس
 -موالي إدريس الحسني علوي :عن حزب الحركة الشعبية.

 - 3هيئات ممثلي الغرف املهنية:

الدائرة االنتخابية :طنجة  -تطوان  -الحسيمة  /الرباط  -سال
– القنيطرة
 -شيماء الزمزامي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.

الدائرة االنتخابية :طنجة  -تطوان  -الحسيمة  /الشرق  /فاس
 مكناس -محمد بولعيش :عن حزب االستقالل؛

الدائرة االنتخابية :بني مالل  -خنيفرة  /الدار البيضاء – سطات
 -جليلة مرسلي :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.

أ  -الغرف الفالحية

 مصطفى امليسوري :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.الدائرة االنتخابية :الرباط  -سال  -القنيطرة /بني مالل  -خنيفرة /
الدار البيضاء  -سطات
 عبد اإلله لفحل :عن حزب التجمع الوطني لألحرار؛ عبد السالم بلقشور :عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.الدائرة االنتخابية :مراكش  -آسفي  /درعة  -تافياللت  /سوس
– ماسة
 الحبيب بن الطالب :عن حزب األصالة واملعاصرة؛ علي الفياللي :عن حزب االستقالل.الدائرة االنتخابية :كلميم  -واد نون  /العيون  -الساقية الحمراء /
الداخلة  -وادي الذهب
 -أحمد احميميد :عن حزب االستقالل.

الدائرة االنتخابية :مراكش  -آسفي  /درعة  -تافياللت  /سوس
– ماسة
 حسن شميس :عن حزب األصالة واملعاصرة.الدائرة االنتخابية :كلميم  -واد نون  /العيون  -الساقية الحمراء /
الداخلة  -وادي الذهب
 -محمد سالم بنمسعود :بدون انتماء سيا�سي.

د  -غرف الصيد البحري
الدائرة االنتخابية :طنجة  -تطوان  -الحسيمة  /الشرق  /الرباط -
سال  -القنيطرة  /الدار البيضاء – سطات:
 كمال صبري :عن حزب التجمع الوطني لألحرار.الدائرة االنتخابية :مراكش  -آسفي  /سوس  -ماسة  /كلميم  -واد نون
 /العيون  -الساقية الحمراء  /الداخلة  -وادي الذهب
 -سيدي مختارالجماني :عن حزب الحركة الشعبية.
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 - 4هيئة ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثرتمثيلية

 -لحسن نازهي :عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

الدائرة االنتخابية :طنجة  -تطوان  -الحسيمة  /الشرق  /فاس -
مكناس  /الرباط  -سال – القنيطرة
 -محمد عموري؛

 -خالد السطي :عن االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

 عبد الكريم مهدي.الدائرة االنتخابية :بني مالل  -خنيفرة  /الدار البيضاء  -سطات /
مراكش  -آسفي  /درعة – تافياللت
 عبد االله حفظي؛ نائلة مية التازي؛ محمد يوسف العلوي؛ محمد ر�ضى الحميني.الدائرة االنتخابية :سوس  -ماسة  /كلميم  -واد نون  /العيون -
الساقية الحمراء  /الداخلة  -وادي الذهب:
 سيدي الطيب املوساوي؛ -أحمد الصغير.

 - 5هيئة ممثلي املأجورين
 ميلود معصيد :عن االتحاد املغربي للشغل؛ أمال العمري :عن االتحاد املغربي للشغل؛ نور الدين سليك :عن االتحاد املغربي للشغل؛ مينة حمداني :عن االتحاد املغربي للشغل؛ عزالدين زكري :عن االتحاد املغربي للشغل؛ فاطمة اإلدري�سي :عن االتحاد املغربي للشغل؛ بوشعيب علوش :عن االتحاد املغربي للشغل؛ مريم الهلواني :عن االتحاد املغربي للشغل؛ النعم ميارة :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ هناء بن خير :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ املخلول محمد حرمة :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ فتيحة خورتال :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ عبد اللطيف مستقيم :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ سليمة زيداني :عن االتحاد العام للشغالين باملغرب؛ خليهن الكرش :عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ -فاطمة زكاغ :عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

9823

 لبنى علوي :عن االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛ يوسف ايذي :عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل.وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
نتمنى أنها ما تن�سى أحد.
إذن لعلمكم ،السيدات والسادة املستشارين ،أن هذه الالئحة
غادي نضمنوها في املحضرديال الجلسة وستنشرفي الجريدة الرسمية.
واآلن إذا سمحتو غادي نعطي الكلمة للسيد سماعيل العالوي،
عضو املكتب املؤقت لتذكيرالسيدات والسادة املستشارين بمقتضيات
النظام الداخلي املتعلقة بانتخاب رئيس مجلس املستشارين ،فليتفضل
مشكورا.

املستشار السيد سماعيل العالوي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة،
يتشرف املكتب املؤقت بتذكير السيدات والسادة املستشارين
املحترمين بمواد النظام الداخلي للمجلس املنظمة لعملية انتخاب
رئيس مجلس املستشارين ،وهي كالتالي:
املادة :23
"يتولى الرئيس (ة) املؤقت (ة) تشكيل مكتب مكون من أعضاء
املجلس األربعة األصغر سنا ،ويدعو في بالغ صادر عن املكتب املؤقت
املستشارات واملستشارين إلى عقد جلسة عمومية النتخاب رئيس
(ة) املجلس.
يقوم الرئيس (ة) املؤقت (ة) بتسيير الجلسة أو الجلسات
الخاصة بانتخاب رئيس (ة) املجلس بمساعدة املكتب املؤقت.
ال يمكن أن تجرى تحت إشراف املكتب املؤقت أي مناقشة خارج
موضوع انتخاب رئيس (ة) املجلس".
املادة :24
"تجري عملية التصويت تحت إشراف املكتب املؤقت بعد التذكير
بالضوابط املنصوص عليها في هذا في هذا النظام الداخلي.
يتلو أحد أعضاء املكتب املؤقت في مستهل جلسة انتخاب الرئيس
املنعقدة عند بداية الفترة االنتدابية للمجلس ،أسماء املستشارات
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واملستشارين املنتخبين حسب الالئحة الرسمية املتوصل بها من
رئيس الحكومة ،والتي تدرج في محضر الجلسة وتنشر في الجريدة
الرسمية.
يطلع رئيس املكتب املؤقت مجلس املستشارين على القرارات
الصادرة عن املحكمة الدستورية في شأن الطعون االنتخابية.
يوقع الرئيس املؤقت محضر جلسة االنتخاب".
املادة :27
"تطبيقا ألحكام الفصل  63من الدستور ،ينتخب رئيس مجلس
املستشارين في مستهل الفترة النيابية ،ثم عند انتهاء منتصف الوالية
التشريعية للمجلس".
املادة:28
"يدعو رئيس (ة) املكتب املؤقت أعضاء املجلس النتخاب رئيس
مجلس املستشارين باإلعالن عن فتح باب الترشيح.
لكل مستشارة أو مستشار الحق في تقديم ترشيحه (ها) للرئيس
املؤقت ،في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق
الوقوف ورفع اليد.
يعلن الرئيس (ة) املؤقت (ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة
املترشحين ثم يشرع في عملية التصويت".
املادة :29
"تسجل الترشيحات في ورقة فريدة للتصويت ،تتضمن خانة
فارغة مقابل اسم كل مترشح (ة).
تستنسخ ،تحت مراقبة مساعدي رئيس املكتب املؤقت نسخ من
الورقة الفريدة تعادل عدد األعضاء الذين يتألف منهم املجلس،
وتختم بطابع مجلس املستشارين.
ينتدب كل مترشح (ة) ممثال عنه (ها) ملراقبة عملية التصويت،
كما يعين املجلس  3أعضاء من غير الهيئات التي ينتمي إليها
املترشحون ،ملتابعة عملية التصويت.
يعلن الرئيس بعد ذلك عن افتتاح عملية التصويت ،وينادي
عضو  من املكتب املؤقت على املستشارات واملستشارين حسب
الترتيب األلفبائي ألسمائهم العائلية ،لإلدالء بأصواتهم".
املادة :30
"يجري التصويت داخل معزل بوضع عالمة على ورقة التصويت
في الخانة التي تقابل اسم املترشح (ة) املصوت له.
تفرز األصوات من طرف مساعدي رئيس املكتب املؤقت ،تحت
مراقبة ممثلي املترشحين".
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املادة :31
"ينتخب الرئيس عن طريق االقتراع السري باألغلبية املطلقة
لألعضاء الذين يتكون منهم املجلس في الدورة األولى ،وباألغلبية
النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين املترشحين األول والثاني،
اللذين حصال على أكبرعدد من األصوات في الدورة األولى.
وعند تعادل األصوات يعتبر املترشح األكبر سنا فائزا ،فإن انتفى
فارق السن يحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز.
وإذا كان املترشح وحيدا ،يتم االنتخاب باألغلبية النسبية في دورة
واحدة.
توضع أوراق التصويت الخاصة بكل دور انتخابي في ظرف
مختوم ،يوقع عليه رئيس وأعضاء املكتب املؤقت ،ويودع لدى
الكاتب العام للمجلس.
توضع األوراق امللغاة واملنازع فيها في غالف مستقل مختوم وموقع
عليه من طرف الرئيس وأعضاء املكتب املؤقت ،ويجب أن يشار على
ظهر الغالف إلى عدد األوراق امللغاة وعدد األوراق املنازع فيها.
يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه األوراق أسباب إضافتها إلى
املحضر ،كما يجب أن يشار في األوراق املنازع فيها إلى أسباب النزاع
وإلى القرارات التي اتخذها املكتب املؤقت في شأنها.
أما األوراق املعترف بصحتها ،والتي لم تكن محل أي نزاع فيباشر 
إتالفها أمام املستشارات واملستشارين الحاضرين مباشرة بعد انتهاء
عملية فرز األصوات وإحصائها".
املادة :32
"يعلن الرئيس املؤقت عن اسم املترشح (ة) الفائز (ة) برئاسة
مجلس املستشارين ويدعوه (ها) لشغل مقعد الرئاسة.
يمكن للرئيس املنتخب اإلعالن عن رفع الجلسة وعن موعد عقد
الجلسة أو الجلسات املوالية ،املخصصة النتخاب أعضاء مكتب
املجلس ورؤساء اللجان الدائمة".
وتجدراإلشارة إلى أن األغلبية املطلقة بالنسبة لعدد أعضاء مجلس
املستشارين هي  61صوتا ،أي نصف عدد أعضاء املجلس .+1
وننبه السيدات والسادة أعضاء املجلس إلى ضرورة املكوث بالقاعة
من أجل املشاركة في الدورة الثانية في حالة اللجوء إليها.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
واآلن غادي ندخلو في صلب املوضوع ديال هذه الجلسة ،وهي إذا
كان األخوات واإلخوان منهم اللي باغي يترشح للرئاسة ديال مجلسنا
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املوقريرفع ..ينوض يوقف ويرفع اليد ديالو.
ال�سي ميارة ،سجل ،شكرا.
إذن على حسب املعاينة ديالي فلنا مرشح وحيد للرئاسة ديال
املجلس.
إذن غادي نباشرو ،إن شاء هللا ،عملية التصويت ،ولو أنه مرشح
وحيد ،وكنعرفو مسبقا أنه سيكون رئيسنا ،إن شاء هللا ،بعد قليل،
ولكن مع ذلك غادي ندوزو لعملية التصويت ،إن شاء هللا ،وغادي
نطلب من املستشار ال�سي محمد بولعيش اإلشراف على استنساخ
األوراق الفريدة للتصويت املختومة بخاتم املجلس ،وغادي نطلب
كذلك من السيد سماعيل العالوي أنه ينادي على السيدات والسادة
أعضاء املجلس باش نبداو عملية التصويت.
هيأنا الجانب املادي ،األظرفة موجودة ،كاين  2معازل ،ونطلب
من السيد املرشح يعطينا املمثل ديالو اللي غادي يكون في املراقبة
ديال عملية التصويت والفرز ،وكنطلبو كذلك من األخوات واإلخوان
املستشارين يختارو لنا  3ديال األعضاء خارج الهيأة اللي كينتمي لها
املرشح باش يجيو يراقبو معنا عملية التصويت.
وشكرا لكم.
اعطيونا  ..3مرحبا.
اعطيونا �شي سيدة كذلك إذا كان في اإلمكان ..زيدي السيدة
املستشارة ،مرحبا.
مازال خصنا واحد ،فين املمثل ديال السيد املرشح؟ اجلس تما.
زيدي السيدة املستشارة ،هللا يكثرخيرك ..تما مع املراقبين.
إذا سمحتو غادي نبداو دبا في العملية ديال التصويت.
تفضل السيد املستشار ،بسم هللا.

املستشار السيد محمد بولعيش:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة،
على بركة هللا ،سيتم املناداة على أسماء السيدات والسادة
املستشارين لإلدالء بأصواتهم بحسب الترتيب األلفبائي ألسمائهم
الشخصية.

السيد رئيس الجلسة:
مرحبا.

املستشار السيد عبد السالم بلقشور (نقطة نظام):
شكرا السيد رئيس املكتب املؤقت لتدبيرشؤون هذه الجلسة ،والتي

9825

يتعلق األمربانتخاب السيد الرئيس اليوم.
الزميالت والزمالء املستشارين املحترمين،
نريد أن نخبركم باسم الحزب الذي ننتمي إليه ،االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية ،املستشارين أننا سنمتنع عن التصويت ،ومن
خاللكم نريد أن نبلغها للرأي العام الوطني.
وشكرا.
نمتنع عن التصويت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
بغيت غير أنا نتشاور معكم في هاذ القاعة ،ألن ملا تال علينا األخ
املستشار عضو املكتب املؤقت املادة  31يمكن ديال القانون الداخلي،
يقول على أنه التصويت سري على حسب ..عاود قرا لنا املادة .31

املستشار السيد محمد بولعيش:
املادة :31
"ينتخب الرئيس عن طريق االقتراع السري باألغلبية املطلقة
لألعضاء الذين يتكون منهم املجلس في الدورة األولى ،وباألغلبية النسبية
في الدورة الثانية التي تجرى بين املترشحين األول والثاني ،اللذين حصال
على أكبرعدد من األصوات في الدورة األولى.
وعند تعادل األصوات يعتبراملترشح األكبرسنا"..

السيد رئيس الجلسة:
االقتراع سري ،أنا غير بغيت تساؤل فقط أنا ،واش اإلعالن على
االمتناع عن التصويت في القاعة ال يمس بسرية التصويت؟ هذا هو
السؤال اللي أنا أطرحه أنا ما�شي ..أنا غير كنطرحو أمامكم ما عندي
مشكل مبدئيا.
األخ الكريم.

املستشار السيد محمد حنين (نقطة نظام):
السيد الرئيس املؤقت املحترم،
مقتضيات النظام الداخلي واضحة ،املادة  31تعتبر التصويت على
السيد رئيس مجلس املستشارين سريا ،والسرية لدينا معزل للقيام
بهذه العملية ،وعلى كل مستشار محترم أن يعبر عن رأيه عندما يختلي
بضميره في املعزل ،قد يصوت وقد يرفض ،يضع عالمة أو عالمتين أو
يترك الورقة فارغة ،ال يصوت وال يعتبر ذلك امتناع ،عندما نقوم بفرز
األصوات كل األوراق التي ال تتضمن أية عالمة فذلك يعتبرامتناعا.
ال تعتبر ..ألننا ال يجب أن نخلط ،السيد الرئيس ،ال ينبغي الخلط ما
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بين ما هو موقف سيا�سي والعملية ديال التصويت التي يعبر من خاللها
كل مستشار عن رأيه في ورقة التصويت ،إذن النقاش محسوم السيد
الرئيس.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد املستشارال�سي بلقشور.

املستشار السيد عبد السالم (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس املحترم وقيدوم املستشارين في هذه الجلسة.
قررنا أن أعلن عن امتناعنا عن التصويت علنيا ،ألننا تدارسنا
الوضع ،هذا موقف سيا�سي أوال وقبل كل �شيء ،ونحن في مؤسسة
دستورية سياسية ،وليست مؤسسة تقنوقراطية أو تقنية إن صح
القول ،بل نعبر عن موقفنا السيا�سي ،كذلكم أنتم في تحالفكم فأنتم
في مواقف سياسية كذلك ،أما التصويت فهو آلية تقنية للتعبير عن
مواقف .فعندما سنصوت بظرف فارغ أو ورقة كذا ممتنع ،هذا يعتبر
مشاركة في التصويت.
نحن نمتنع عن التصويت ،وهذه هي اآللية التي ارتأيناها عندنا بأننا
لن نشارك في العملية ولن نغادرمقاعدنا.

السيد رئيس الجلسة:
احنا ما غاديش ندخلو في جدل قانوني اللي يكثرخيركم.
هذه مؤسسة دستورية لها حرمتها ،ونحترم قوانينها ،والقانون
واضح ،احنا غير سؤال مطروح للقاعة بأكملها ،احنا القانون كيقول
على أن التصويت سري ،إذا أعلنا في القاعة على املوقف اللي غادي
ناخذوه في املعزل ،هذا يعني أنه ما بقاتش السرية هذا مشكل ما
مطروحش بالنسبة لإلخوان ديال االتحاد االشتراكي وال األخوات
واإلخوان اآلخرين ،مطروح لنا كأعضاء.
هذه املؤسسة ،واش احترام القانون هو اللي يكون سائد بالنسبة
لنا ،وال كاين املجال السيا�سي حقيقة؟ احنا هذا الجانب ما كنغفلوهش،
ولكن كاين القانون ،والقانون يسمو على كل �شيء ،وخصنا نحترموه،
أما اآلن يمكن نعبرو في الغالف اللي غادي نصوتو فيه يمكن نعبرو على
املوقف.
دبا غيرأنا طلقوني ،إذا سمحتو ندوزو ،ما كاين حتى مشكل.
انتهى ،باركة ،هللا ير�ضي عليك.

املستشار السيد محمد حنين (نقطة نظام):
السيد املستشار املحترم يعبر كما قال عن موقف سيا�سي ،ال يجبر
أي أحد بأن يتقدم عندما يستمع إلى اسمه إلى تناول ورقة التصويت
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والذهاب إلى املعزل ،فهو من حقه أن يحافظ على مكانه وال يشارك في
العملية ،ويعتبرذلك امتناعا ،هذا هو الحل السيد الرئيس.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ما كاين مشكل.
انتهى األمر ،غادي نبداو في العملية ديال التصويت إذا سمحتو،
السيد املستشارمرحبا.

املستشار السيد عز الدين زكري (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس.
أظن بما أن النظام الداخلي والقانون ينص على أن التصويت
سري ،هناك من أراد أن يمتنع وهناك من أراد أن يصوت مع ومن أراد
أن يصوت ضد ،ولكي تظهر األصوات يجب أن يكون في ورقة التصويت
 3خانات ،خانة من مع ،خانة من هو ضد ،وخانة من يمتنع ،وهكذا في
النهاية تكون العملية الحسابية إلظهارالصورة ديال املجلس.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ال ،احنا كنعرفو ،السيد املستشار ،أنه ملا املستشار كياخذ أو
املستشارة كتاخذ الغالف ديالها كتم�شي للمعزل كتدير اللي بغات،
كتديرإما كنمتنع ،إما ضد ،إما التصويت إيجابي ،ما عندنا إشكال فهاذ
الباب ،غير باش نصرحو في وسط القاعة بواحد املوقف معين كتجيني
أنا واحد الشوية ما�شي في محله فقط ،من غير هاذ ال�شي غادي ..هللا
يكثرخيركم خليونا..

املستشار السيد عز الدين زكري (نقطة نظام):
إذن في عملية الفرز حين تكتب كلمة امتناع أو ضد ال تحسب
الورقة الغية.

املستشارة السيد أمال العمري (نقطة نظام):
هاذ ال�شي اللي بغينا نعرفوالورقة أشنومكتوب فيها السيد الرئيس،
طريقة التصويت يشرحوها لينا اإلخوان.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
األخ الكريم.
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املستشار السيد املهدي عتمون (نقطة نظام):
كنظن ملي دخلنا في واحد النقاش آ اإلخوان ،هنا املجلس املوقر
ممثلين فيه غير الناخبين الكبار ،كلهم أعضاء جماعات ورؤساء
جماعات وعارفين العملية ،العملية كاين مرشح فريد ،واحد ،الورقة
كتعطانا كنكتبو السمية ،يا إما مصوتين ..نعم؟ مكتوبة ،يا إما غنحطو
نديرو عليه كروا وال غنديرو ملغاة ،ما كاينش راه ما�شي قانون هذا باش
نديرو شكون هما املوافقون وشكون املعارضون وشكون املمتنعون ،ما
كيناش هاذي ،ما كايناش ،كاين مرشح وحيد أو كانو جوج ،غنصوتو على
هذا وال هذاك أو ما نصوتوش واألوراق هي اللي تتفرز لينا شكون اللي
كيمتنع ،هاذي عملية سرية.
هللا يخليكم ،السيد الرئيس ،نزيدو في العملية ،ناديو لنا على
األسماء ونزيدو للقدام.
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هللا يخليك ،السيد الرئيس ،بغينا ورقة..

السيد رئيس الجلسة:
إلى مشينا بحال هكذا..

املستشار السيد نور الدين سليك (نقطة نظام):
بغينا ورقة ،السيد الرئيس ،اللي غيكون كل واحد في هاذ املجلس
تيعكس فيها املوقف نتاعو للقاعة ،ما بغيناش امللغاة ،كاين اللي
بغا يمتنع ،كاين اللي بغا يكون ضد ،كاين اللي بغا يصوت لصالح،
خاصو يكون عندنا النفس الديمقراطي ،وإلى ما كانش عندنا النفس
الديمقراطي املجلس في ( )départديالو ما غاديش كما ينبغي ،نريد أن
تكون الورقة تعبرعلى رأي كل مستشارهنا.

املستشار السيد نور الدين سليك (نقطة نظام):

السيد رئيس الجلسة:

الغريب في األمر ،أنا يااله دخلت ،كنت موالف كنجلس كمواطن
مغربي لهيه ،أول مرة جالس هنا بواحد السرعة خارقة مزروبة األوراق
وجدو ،أنا كنت تنتسنى من ذاك السيد اللي كلفو السيد محمود
عرشان ياخذ واحد نصف ساعة وال شحال باش يطبع األوراق ،تبين
بأنه األوراق موجودين.

شكرا السيد املستشار.
بعدا بغيت غيرنقول لك واحد القضية ،السيد املستشار ،إلى لقيتي
األظرفة هنا واألوراق هنا فألن اإلدارة ديال املجلس – وكنشكروهم -
بغاو يهيؤو الظروف ويربحو شوية ديال الوقت.

ال ،هللا يخليك ،احنا بغينا ..أنا تندوي ،أنا تندوي هللا يخليك ،احنا
بغينا نعبرو على موقفنا..

السيد رئيس الجلسة:
عافاك ،خليو السيد املستشاريكمل الهضرة ديالو.

املستشار السيد نور الدين سليك (نقطة نظام):

لو كان ما وجدناش هذه األظرفة وما وجدناش األوراق كون راه
يمكن ثاني بعض املستشارات وال املستشارين كون ناضو قالو آش تديرو
انتوما هنايا؟ احنا جينا دخلنا هنايا ما صبنا أظرفة ،ما صبنا أوراق ،ما
صبنا باش نصوتو.
ولذلك ،شوف هذا النقاش األكاديمي حول قانونية التصويت هذا..
تصنتنا مزيان ،وتبارك هللا عليكم كل واحد عندو الرأي ديالو ،ولكن
اسمحو لنا نباشرو العمل ،اللي يكثرخيركم ،بسم هللا ،يااله.

هللا يخليك ،اإلخوان..

بالتي مازال ما عطيتكش الكلمة ،يااله بسم هللا.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارة السيدة أمال العمري (نقطة نظام):

ما كاين باس ،ما كاين باس ،هذا الدخول األول هذا..
املستشارالسيد نور الدين سليك (نقطة نظام):
بغاو يعلنو على النتيجة بشكل سريع ما كاين باس.

السيد رئيس الجلسة:
آخرمتدخل دبا ..خليه يكمل.
ال�سي ..ال�سي عزالدين..

املستشار السيد نور الدين سليك (نقطة نظام):
واخا تبغي تقمعني ما غتقدرش.

من قبل  5دقائق قلنا بأن اإلعالن عن موقف سيا�سي ما تيكونش
هكذا ،غادي نعبرو عليه عند التصويت .اآلن باش غادي يبان هذا
املوقف السيا�سي إذا كنا اعتبرنا بأن مع والباقي ملغاة ،ما�شي معقولة،
كيخص الورقة ديال التصويت يكون فيها نعم ،من مع ،من ضد ومن
يمتنع ،حتى االمتناع تيمكن لنا نديروه هكا ،أما إذا اعتبرنا غير األغلبية
راه األغلبية غالبا غادي تكون ،ولكن اللي ما�شي أغلبية..

السيد رئيس الجلسة:
هللا يكثر خيركم السيدة املستشارة ،هللا يكثر خيركم ،واش غادي..
بالتي بالتي ،هللا ير�ضي عليك ،آ السيدة املستشارة ،بالتي بالتي..
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املستشارة السيدة أمال العمري (نقطة نظام):
ال ،ما تقاطعونيش اإلخوان ،بدون مقاطعة ..إذا اعتبرنا بأن كلهم
ملغاة ما�شي صحيحة ،ملغاة يعني فايت اإلطار ،يعني �شي حاجة ،ضارب
على االسم� ،شي حاجة بحال هكذا ،أما املوقف خاصو يكون باين مع،
ضد ،امتناع ،هذا هو ،باش يمكن لنا نفرزو من مع ومن ضد ومن يمتنع
(.)tout simplement

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشارة ،بغينا غير نطلبو الهدوء للقاعة باش نتصنتو
لك ،وقلت لك بالتي غيرنشوف مع اإلخوان واألخوات يخليونها يتصنتو
للكالم ديالك ،ولذلك اللي بغا الكلمة هللا يكثر خيركم يطلبها ،بال ما..
الضوضاء ما عندنا ما نديرو بها ،هللا يكثرخيركم.
نعم؟ سمعتك و ..ما تعاوديش اللي قلتي ،السيدة املستشارة،
سمعناك وراه مسجل ذاك ال�شي اللي قلتي .هذه الرابعة ديال الخطرات
اللي غادي تهضرأنت ،السيد املستشار ،باركة عليك.
خليونا هللا يكثر خيركم ،أنا ندمت اللي طرحت هذه املشكلة هذه،
وهللا إلى ندمت ،ندمت ..هللا يكثرخيركم اسمحوا لنا خليونا نبداو يااله،
بسم هللا.

املستشار السيد محمد بولعيش:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراباحنيني محمد؛
أبرشان عبد الحميد ..

عدد 18 - 117ألا عيبر 18ر 25(118بوتكأ 25أ )25

يااله بدا.

املستشار السيد نور الدين سليك:
هاذي مهزلة.

السيد رئيس الجلسة:
في التصويت قولو اللي بغيتو ،كاين هذاك ال�شي .ذاك ال�شي اللي
طلبوه صوتوه.

املستشار السيد نور الدين سليك:
إلى كانت �شي حاجة باتفاق مع األعضاء ،هاذي مهزلة ضد
الديمقراطية.

السيد رئيس الجلسة:
ما كنسمح لكش لك تقول مهزلة ،ما كنسمح لكش والقاعة ما
تسمح لكش تقول مهزلة ،هذا هو ،هاذ ال�شي اللي كاين.
يااله أسيدي.

املستشار السيد محمد بولعيش:
اباحنيني محمد؛
أبرشان عبد الحميد؛
إبن كيران محمد زكرياء..

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

إيوا فين هما هاذو؟ شفت ما كينوضوش.

آ اللة ،ما اعطيناكش الكلمة ،هللا يكثر خيرك ،وإال غادي نديرو
الفو�ضى هنايا ،خليني نترأس هذه الجلسة وال أجي ملحلي هللا يكثرخيرك،
هاذ ال�شي اللي كاين ،ما يمكن لناش نقبلو عمل بحال هذا وما يمكنش،
وشوية ديال ..احنا عاد بدينا ،تبارك هللا ،وذاك ال�شي ،أنا ما نكذبش
عليك ،األخت املستشارة اإلخوان املستشارين واألخوات املستشارات،
بدينا في عملية التصويت ،السيد اللي نادينا عليه يجي يصوت يااله
نادي.

بسم هللا أسيدي.

املستشار السيد نور الدين سليك:

ما�شي نزيدو خاص ينوضو بعدا الناس يجيو يصوتو ،فين هم دبا
اللي عيطنا عليهم؟
املستشار السيد محمد بولعيش:
عيطت على ثالثة.

السيد رئيس الجلسة:
عاود من األول ،اباحنيني محمد فين هو؟ ما كاينش ،زيد.

املستشار السيد محمد بولعيش:

كننسحبو السيد الرئيس من هاذ املهزلة ..هاذي مهزلة السيد
الرئيس.

 -أبرشان عبد الحميد؛

السيد رئيس الجلسة:

 -ابن كيران محمد زكرياء؛

هللا يهديكم علينا وصافي ،هاذ ال�شي اللي بغينا نقولو لكم.

 -اإلدري�سي فاطمة؛
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 -ادبدا شيخ احمدو؛

 -بن عي�سى محمد؛

 -أشن بوجمعة؛

 -بن فقيه محمد؛

 -أشن عبد اللـه؛

 -بنجلون يوسف؛

 -األنصاري عبد اللطيف؛

 -بنمبارك يحفظه؛

 -ابليال موالي عبد الرحمان؛

 -بنمسعود محمد سالم؛

 -احميميد احمد؛

 -بودس محمد؛

 -أخرازإبراهيم؛

 -البارودي أمين عباس؛

 -اخشيشين أحمد..

 -البرني�شي خليد؛

السيد رئيس الجلسة:

 -البكوري محمد؛

بغيت ،السيدات والسادة املستشارين ،نعاود نذكركم باملادة 30
من القانون الداخلي ديال املجلس" ،يجري التصويت داخل معزل 
بوضع عالمة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم املترشح
املصوت له "..إذن راه ما كاينش احنا راه غاديين وتنحترمو القانون
الداخلي ديال مجلس املستشارين.
سيركمل.

املستشار السيد محمد بولعيش:

 الجماني سيدي صلوح؛ الجماني سيدي مختار؛ حداد لحسن؛ حفظي عبد اإلله؛ الحساني فاطمة؛ الحسناوي لحسن؛ -الحسني علوي موالي إدريس؛

 -اعبيد أبوبكر؛

 -حرمة املخلول محمد؛

 -أكناو موالي مسعود؛

 -حلمي محمد؛

 -املوك املداني؛

 -حمداني مينة؛

 -أهل بابا حمة؛

 -حنين محمد؛

 -أوراغ الهادي؛

 -حيضرعبد اإلله؛

 -آيت اصحا لحسن؛

 -الحميني محمد ر�ضى؛

 -آيت ميك كمال؛

 -خورتال فتيحة؛

 -ايذي يوسف؛

 -الدحماني املصطفى؛

 -بادل عابد؛

 -الدري�سي عبد الرحمان؛

 -براي يحفظو؛

 -زكاغ فاطمة؛

 -برني�شي سعيد؛

 -زكري عزالدين؛

 -بلقشور عبد السالم؛

 -زيداني سليمة؛

 -بن الطالب الحبيب؛

 -زيدوح محمد؛

 -بن خالد كمال؛

 -السباعي مبارك؛

 -بن خيرهناء؛

 -السطي خالد؛
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 -سالمة عبد القادر؛

 -معصيد ميلود؛

 -سليك نور الدين؛

 -مكاوي عبد اللـه؛

 -شاكرسعيد؛

 -مكنيف عزيز؛

 -شكيلي إبراهيم؛

 -مكنيف محمد؛

 -شهيد عبد الكريم؛

 -مالل يونس؛

 -صبحي محمد؛

 -مهدب عزيز؛

 -صبري كمال؛

 -مهدي عبد الكريم؛

 -الصغيرأحمد؛

 -ميارة النعم؛

 -صواب املختار؛

 -مية التازي نائلة؛

 الطرمونية عثمان؛ عتمون املهدي؛ علوش بوشعيب؛ علوي لبنى؛ عماربوشعيب؛ عموري محمد؛ العلوي االسماعيلي موالي املصطفى؛ العلوي محمد يوسف؛ العمري أمال؛ الغزالي هند؛ الفياللي علي؛ القندو�سي محمد؛ -قديري فؤاد؛
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 املخلص الحسين؛ املرابط الخمار؛ املوساوي السالك؛ املوساوي سيدي الطيب؛ امليسوري مصطفى؛ الهاللي جواد؛ الهلواني مريم؛ الهمس عبد الكريم؛ الوردي جمال؛ الويداني طارق؛ وافا عبد الرحمان؛ -ودمين الحسين؛

 -الكرش خليهن؛

 -ولد الرشيد سيدي الخليل؛

 -الكيحل عبد القادر؛

 -ولد الرشيد سيدي محمد؛

 -اللبارعبد السالم؛

 -ويحيى عدي؛

 -لخريف أحمد؛

 -اليزيدي نبيل؛

 -لفحل عبد اإلله؛

 -عرشان محمود؛

 -نازهي لحسن؛

 -بلفقيه صفية؛

 -مرسلي جليلة؛

 -الزمزامي شيماء؛

 -مستقيم عبد اللطيف؛

 -بولعيش محمد؛

 -مشارك مصطفى؛

 -العالوي سماعيل.
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السيد رئيس الجلسة:
إذن إذا سمحتوا السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،بغيت
أوال نسأل القاعة ياك ما ناديناش على �شي أحد؟
ما صوتيش؟ االسم الكريم عفاك؟ تفضل اعطينا االسم باش
نعاودو ،شهيد؟ ال�سي شهيد.
كاين �شي حالة أخرى هللا يكثرخيركم؟ شهيد عبد الكريم ،ياك؟ غير
ما سمعش.
إذن تنعلن على اختتام عملية التصويت ،وغادي نبداو مباشرة في
عملية الفرز ،ولكن بعد املقارنة ديال الئحة التوقيعات مع عدد األظرفة
والتأكد من مطابقتها أو من تطابقها بين عدد األظرفة والتوقيعات.
إذن ،إذا سمحتو ،اإلخوان اللي كيمثلو املجلس تقربو هنا مع ممثل
املرشح ،وغنطلب من ال�سي محمد بولعيش والسيدة صافية بلفقيه
باش يفرغو الصندوق ويتم الحساب ديال األظرفة والئحة التوقيعات،
هللا يكثرخيركم أمام الجميع هللا يكثرخيركم.
ونبداو الفرز.
شوفو املطابقة هللا يكثرخيركم بين األظرفة والتوقيعات.

املستشار السيد محمد بولغيش:
عدد املصوتين  96وعدد األظرفة .96
(تصفيق)

السيد رئيس الجلسة:
ديرو دابا نفرزو..
اعطيونا األصوات الصحيحة و..
وريو للقاعة فين ما خرجتو �شي ورقة وريوها للقاعة ..قولو فالن أو
ملغية..
واخا املمثلين ديال القاعة ،ما فيها باس.

املستشارالسيد محمد بولعيش:
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،فارغة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،ملغاة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،ملغاة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،ملغاة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،فارغة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة،
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النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،فارغة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،ملغاة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،ملغاة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،فارغة،
النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم
ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،النعم ميارة ،ملغاة،
النعم ميارة ،النعم ميارة.

السيد رئيس الجلسة:
كملو؟ اعط النتيجة وجيبها لي ،أرا النتائج نعلنو عليها هنا.

املستشار السيد محمد بولعيش:
 86لصالح النعم ميارة.

السيد رئيس الجلسة:
ارا ال�سي بولعيش.

املستشار السيد محمد بولعيش:
امللغاة  ،6و 4امتنعو.
 4فارغة و 6ملغاة ..هي املجموع .96
 86لصالح النعم ميارة 4 ،امتنعوا (فارغة) و 6ملغاة.

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي بولعيش طلع.
اعطيونا واحد ..أرا بولعيش ،آش كتتسنى؟ أرا ذاك ال�شي.
خلي املحضرمن بعد ،خلي بعدا نطلقو..
إذن كما تبعنا جميعا ،نعلن رسميا انتخاب السيد النعم ميارة
رئيسا ملجلس املستشارين.
وبهذه املناسبة أتقدم له أصالة عن نف�سي ونيابة عن السادة
املستشارين واملستشارات بخالص التهاني وأتمنى له التوفيق في عمله،
وأوصيه بالتحلي بالصبروالحكمة في تعامله مع هذه القاعة ،ألن أتأسف
لكون واحد العدد ديال املستشارات واملستشارين غادرو القاعة قبل
عملية التصويت ،واحنا هنا نخضع لقوة القانون ،واليوم الجلسة هي
تقنية محضة ما كانش يكون فيها الجدل السيا�سي.
فمرحبا بك ال�سي ميارة.
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أطلب منك االلتحاق بكر�سي الرئاسة.
وشكرا لكم على تفهمكم.
وإلى اللقاء في مناسبة أخرى ،والسيد الرئيس غيتكلم لكم.

السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على خير املرسلين.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
السيد الرئيس،
السادة أعضاء املكتب املؤقت،
يسعدني في هذه اللحظة املميزة والتي تم فيها انتخابي لتحمل
مسؤولية رئاسة مجلس املستشارين ،أن أعبر عن امتناني العظيم
وشكري الكبير لكم جميعا بمختلف انتماءاتكم السياسية والنقابية
واملهنية واالقتصادية ،على الثقة التي منحتموني إياها لتقلد هذه
املسؤولية الوطنية النبيلة بثقلها الدستوري واملؤس�سي وبأهمية األدوار
املناطة بمجلس املستشارين للقيام بها.
أود أن اغتنم هذه الفرصة لكي أشكر التحالف املكون لألغلبية
الحكومية وكل الداعمين لنا اليوم في هذا الحدث الوطني الكبير ،إنه
لشرف كبير أن أحظى بهذه الثقة الغالية ،وإنها ملسؤولية جسيمة
طوقتموني بها.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
اسمحوا لي أن استثمر هذه املناسبة ألتقدم لكم بخالص التهنئة
على الثقة التي حظيتم بها من طرف الناخبات والناخبين ،ولن يفوتني
أيضا أن أتوجه بالشكر والعرفان والتنويه ملجهود كافة املستشارات
واملستشارين املنتهية واليتهم ،وفي مقدمتهم الرؤساء الذين تحملوا
مسؤولية رئاسة املجلس ،ونؤكد لهم أن املجلس سيظل مدينا لجهودهم
ومساهماتهم في النهوض بأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
وفي هذا السياق أقدم شكري وامتناني لإلدارة البرملانية على ما تقوم
به من أدوار وما تنهض به من مهام ،وأعبر عن تقديري ملا تزخر به من
كفاءات من طاقات لها مني كل االحترام والتنويه.
حضرات السيدات والسادة،
إننا اليوم أمام مسؤولية جسيمة وعظيمة بالنظر للسياقات
الوطنية والدولية املطروحة وللتحديات الكبرى التي ينبغي علينا
جميعا أن نرفعها ،تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ،ومنها على وجه
الخصوص ما ورد في الخطاب امللكي السامي لجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
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األولى للوالية الحادية عشر ،والذي أكد فيه جاللته على ضرورة تضافر
الجهود حول األولويات اإلستراتيجية ملواصلة مسيرة التنمية ومواجهة
التحديات الخارجية ،من خالل أبعاد  3ومنها وعلى وجه الخصوص:
تعزيز مكانة املغرب والدفاع عن مصالحه العليا ومواصلة إنعاش
االقتصاد والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطالق جيل جديد من
اإلصالحات.
حضرات السيدات والسادة،
لقد خص دستور  2011مجلس املستشارين بمكانة خاصة ومتميزة
في البناء املؤس�سي الوطني بالنظر إلى تركيبته املتنوعة واملتعددة
والتخصصات املشهود لهم بها بالكفاءات والنضج السيا�سي في
التعامل مع كل القضايا وفي كل املحطات التي أغنوا من خاللها النقاش
العمومي والحياة البرملانية في مختلف أبعاده السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وعليه ،فإن أولوياتنا ترتبط أيضا بمواصلة هذا املسار ،من خالل
االنخراط القوي في تفعيل التوجيهات امللكية السامية ومضامين
البرنامج الحكومي املرتقب على املستوى التشريعي واالنتقال باملجلس
إلى مرحلة جديدة من تجسيد املقاصد الفضلى في تمثيل األمة على
املستوى التشريعي كما الرقابي ،وفي تقييم السياسات العمومية كما في
العمل الدبلوما�سي ،خدمة للصالح العام وللقضايا العادلة والقضايا
الكبرى لوطننا الحبيب ،وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
وأمام مجلسنا اليوم ،أيتها السيدات والسادة ،مهمة اختياراآلليات
املناسبة لتعزيز هذه الدينامية وضمان حضور املؤسسة في إطار من
التوازن والتعاون مع باقي املؤسسات الدستورية ،وخصوصا مع مجلس
النواب ،وفي عالقة املؤسسة التشريعية بالحكومة ،وتمكين هذا
املجلس من الصورة التي تليق به أمام الرأي العام في ظل الصالحيات
الدستورية املوسعة واملسؤوليات الكبرى التي عكستها أهمية القضايا
التي أثيرت تحت هذه القبة ،ومدى تفاعل مكوناتها مع قضايا مختلف
الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين ،بل ومع مختلف املتدخلين.
وتبقى هذه الوالية الحاسمة في ترسيخ املكتسبات وتحقيق املزيد
من اإلشعاع للنموذج املغربي املتفرد ،إقليميا ودوليا ،باستقراره وبقدرة
مؤسساته على استيعاب التفاعالت املجتمعية واالقتصادية ،في إطار
حضاري أصيل ،واستعداده الدائم للرقي بحياة املواطنات واملواطنين،
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا.
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن األنظار اليوم على امتداد الوطن شاخصة باتجاه البرملانيين
والبرملانيات ،وهي تنظر بشغف يملؤه األمل أن تكون املخرجات بحجم
الطموحات ،وأن يرتقي النموذج التشريعي والرقابي في سقف اآلمال
املرجوة في هذه املرحلة الواعدة بالنسبة لتقدم بالدنا.
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لذلك ،فإن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو أن نواصل
جميعا إلى االرتقاء بالعمل البرملاني وتحويل مجلسنا املوقر إلى فضاء
للنقاش البناء وللخبرة والرزانة واملوضوعية ،بعيدا عن أي اعتبارات
سياسية ،وفي احترام تام بحقوق جمع املكونات أغلبية ومعارضة ،فرقا
ومجموعات وأفراد.
إن التحدي الحقيقي هو قدرتنا الجماعية بالفعل ال بالقول على
إثبات انتمائنا لهذا الحزب الجامع الضامن ،لهذه األمة الضامنة،
التي اسمها اململكة املغربية ،بعيدا عن االنتماءات األولية واالنتماءات
السياسية والحزبية الضيقة.
إن انتماءنا اليوم هو انتماء للوطن ودفاعا عن مصلحة الوطن على
ما سواه.
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الختام ،أجدد لكم شكري وتقديري وعرفاني ،أبقانا هللا جميعا في

خدمة هذا البلد ،تحت القيادة الرشيدة ملوالنا صاحب الجاللة صاحب
املهابة سيدي محمد السادس نصره هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
قبل أن أختتم الجولة األولى من هذه الجلسة ،أدعو كافة األخوات
واإلخوة رؤساء الفرق واملجموعات الجتماع طارئ لتحديد البرنامج
املقبل ،إن شاء هللا الرحمن الرحيم ،وكذلك أخبر السيدات والسادة
املستشارين على أنه السكن متوفرمن أجل أن نتم ،إن شاء هللا الرحمن
الرحيم ،في القريب العاجل جميع الهياكل باش نكونو على استعداد
بأننا نكون ،إن شاء هللا ،في بداية اشتغال بداية األسبوع.
إذن ندعو السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعات باش
نشوفو ،إن شاء هللا ،دابا باش نحددو جدول األعمال املقبل.
شكرا لكم.
ورفعت الجلسة.
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 -محمـد القندو�سي؛

التاريخ :األحد  03ربيع األول 1443هـ ( 10أكتوبر2021م).

 -كمال صبري؛

الرئاسة :السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين.

 -موالي عبد الرحمان ابليال؛

التوقيت :ثمان وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة السادسة والدقيقة
الثالثة والخمسون مساء.

 مصطفى مشارك؛ -جليلة مرسلي؛

جدول األعمال :استكمال انتخاب هياكل مجلس املستشارين.

 محمـد حنين؛ -جواد الهاللي؛

السيد النعم ميارة ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
طبقا ألحكام الفصل  63من الدستور ،ومقتضيات النظام الداخلي
ملجلس املستشارين ذات الصلة ،يخصص املجلس هذه الجلسة
الستكمال انتخاب هياكل مجلس املستشارين.
وقبل أن نشرع في عملية التصويت والنتخاب أعضاء املكتب ورؤساء
اللجان الدائمة ،أعلن طبقا للمادة  80من النظام الداخلي للمجلس أن
الفرق واملجموعات البرملانية قد تشكلت.
وأعطي الكلمة مباشرة للسيدة املستشارة املحترمة شيماء
الزمزامي ،مساعدة رئيس املجلس ،قصد تالوة أسماء أعضاء املجلس،
موزعة بحسب الفرق واملجموعات ،التي ينتمون إليها ،وكذا اإلعالن عن
املكونات التي صرحت بانتمائها للمعارضة.
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

 محمـد بودس؛ جمال الوردي؛ موالي املصطفى العلوي اإلسماعيلي؛ عابد بادل؛ هند الغزالي؛ أمين عباس البارودي؛ املداني املوك؛ إبراهيم أخراز؛ الحسين ودمين؛ فاطمة الحساني؛ بوجمعة أشن؛ الهادي اوراغ؛ محمـد زكرياء ابن كيران؛ -مصطفى امليسوري؛

املستشارة السيدة شيماء الزمزامي ،مساعدة رئيس املجلس:

 -عبد اإلله لفحل؛

شكرا السيد الرئيس املحترم.
بالنسبة لقائمة أسماء أعضاء الفرق واملجموعات بمجلس
املستشارين ،كما توصلت بها الرئاسة ،فهي كالتالي:

 -كمال ايت ميك؛

فريق التجمع الوطني لألحرار:

 كمال بن خالد؛ -شيماء الزمزامي.

فريق األصالة واملعاصرة:

•  االنتماء :األغلبية؛

• عدد األعضاء19 :؛

• عدد األعضاء27 :؛

• رئيس الفريق :املرابط الخمار؛

• رئيس الفريق :محمـد البكوري؛

• أعضاء الفريق:

• أعضاء الفريق:

 -أحمد اخشيشين؛

 -عبد القادرسالمة؛

 -محمـد بن عي�سى؛
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 -عبد الكريم الهمس؛

 -محمـد حلمي؛

 -الحبيب بن الطالب؛

 -محمـد صبحي؛

 -الحسين املخلص؛

 -طارق الويداني؛

 -إبراهيم شكيلي؛

 -محمـد بولعيش؛

 -محمـد مكنيف؛

 -علي الفياللي.

 -خليد البرني�شي؛

الفريق الحركي:

 حسن شميس؛ لحسن آيت اصحا؛ عدي ويحيى؛ شيخ احمدو ادبدا؛ صفية بلفقيه؛ سعيد برني�شي؛ عبد الرحمان وافا؛ لحسن الحسناوي؛ موالي مسعود أكناو؛ -بوشعيب عمار.

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
• عدد األعضاء17 :؛
• رئيس الفريق :عبد السالم اللبار؛
•  أعضاء الفريق:
 سيدي محمـد ولد الرشيد؛ -فؤاد قديري؛

• عدد األعضاء12 :؛
• رئيس الفريق :مبارك السباعي؛
•  أعضاء الفريق:
 سيدي مختارالجماني؛ سيدي صلوح الجماني؛ يحفظه بنمبارك؛ عبد الرحمان الدري�سي؛ املهدي عتمون؛ عبد اللـه أشن؛ موالي إدريس الحسني علوي؛ عزيزمهدب؛ نبيل اليزيدي؛ عبد اللـه مكاوي؛ -يونس مالل.

الفريق االشتراكي:

 -أحمد لخريف؛

• االنتماء السيا�سي :املعارضة؛

 -عبد القادرالكيحل؛

• عدد أعضاء الفريق09 :؛

 -حمة أهل بابا؛

• رئيس الفريق :يوسف أيذي؛

 -أحمد احميميد؛

• أعضاء الفريق:

 -لحسن حداد

 -السالك املوساوي؛

 -عثمان الطرمونية؛

 -املختارصواب؛

 -محمـد زيدوح؛

 -عبد السالم بلقشور؛

 -سيدي الخليل ولد الرشيد؛

 -أبوبكراعبيد؛

 -عبد اللطيف األنصاري؛

 -عبد االله حيضر؛
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 -سماعيل العالوي؛

• أعضاء الفريق:

 -عزيزمكنيف؛

 -ميلود معصيد؛

 -يوسف بنجلون.

 -نور الدين سليك؛

فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب:
• عدد األعضاء09 :؛
• رئيس الفريق :عبد اللطيف مستقيم؛
•  أعضاء الفريق:
 النعم ميارة؛ هناء بن خير؛ املخلول محمـد حرمة؛ فتيحة خورتال؛ سليمة زيداني؛ محمـد سالم بنمسعود؛ يحفظو براي؛ -محمـد اباحنيني.

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
• عدد أعضاء الفريق08 :؛

 عزالدين زكري؛ مينة حمداني؛ فاطمة اإلدري�سي؛ بوشعيب علوش؛ -مريم الهلواني.

مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي:
• عدد أعضاء املجموعة03 :؛
• منسق املجموعة :عبد الكريم شهيد؛
• أعضاء املجموعة:
 محمود عرشان؛ -عبد الحميد أبرشان.

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
• االنتماء السيا�سي :املعارضة؛
• عدد أعضاء املجموعة03 :؛
• منسق املجموعة :خليهن الكرش؛

• رئيس الفريق :محمـد يوسف العلوي؛

• أعضاء املجموعة:

• أعضاء الفريق:

 -فاطمة زكاغ؛

 -عبد اإلله حفظي؛

 -لحسن نازهي.

 نائلة مية التازي؛ -سيدي الطيب املوساوي؛
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مجموعة العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة:
• عدد أعضاء املجموعة03 :؛

 -عبد الكريم مهدي؛

• منسق املجموعة :املصطفى الدحماني؛

 -محمـد ر�ضى الحميني؛

• أعضاء املجموعة:

 -محمـد عموري؛

 -محمـد بن فقيه؛

 -أحمد الصغير.

 -سعيد شاكر.

فريق االتحاد املغربي للشغل:

ممثال االتحاد الوطني للشغل باملغرب:

• عدد أعضاء الفريق08 :؛

 -خالد السطي؛

•  رئيسة الفريق :أمال العمري؛

 -لبنى علوي؛
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شكرا السيد الرئيس.
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ثانيا ،املترشحون لرئاسة اللجان الدائمة بمجلس املستشارين:

السيد الرئيس:

 -اللجنة الدائمة األولى :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:

شكرا السيدة املستشارة.
كما أحيط املجلس علما بأنه سنسهر على نشر هذه اللوائح ،يعني
لوائح الفرق واملجموعات البرملانية ،بالجريدة الرسمية.

إسم املترشح السيد املستشارعزيزمكنيف ،الفريق االشتراكي.

وقبل أن نمر لعملية انتخاب السيدات والسادة أعضاء املكتب
ورؤساء اللجان الدائمة ،أخبر املجلس املوقر بالترشيحات املتعلقة
بعضوية املكتب ورئاسة اللجان واملتضمنة في الئحة موحدة وهي كالتالي:

أوال ،املرشحون لعضوية مكتب مجلس املستشارين:
الخلفاء:
 الخليفة األول للرئيس :السيد محمـد حنين ،عن فريق التجمعالوطني لألحرار؛
 الخليفة الثاني للرئيس :السيد احمد اخشيشين ،عن فريقاألصالة واملعاصرة؛
 الخليفة الثالث للرئيس :السيد فؤاد قديري ،عن الفريقاالستقاللي للوحدة والتعادلية؛
 الخليفة الرابع للرئيس :السيد املهدي عتمون ،عن الفريق الحركي؛ الخليفة الخامس للرئيس :السيد عبد السالم بلقشور ،عنالفريق االشتراكي.

املحاسبون:
 محاسب املجلس :السيد محمـد سالم بنمسعود ،عن فريقاالتحاد العام للشغالين باملغرب؛
 محاسب املجلس :السيد ميلود معصيد ،عن فريق االتحاد املغربيللشغل؛
 محاسب املجلس :السيد عبد اإلله حفظي ،عن فريق االتحادالعام ملقاوالت املغرب.

األمناء:
 أمين املجلس :السيد مصطفى مشارك ،عن فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 أمين املجلس :السيد جواد الهاللي ،عن فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 أمينة املجلس :السيدة املستشارة صفية بلفقيه ،عن فريقاألصالة واملعاصرة.

 لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:املترشح السيد املستشار موالي مسعود أكناو ،عن فريق األصالة
واملعاصرة.
 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:املترشح السيد املستشار موالي عبد الرحمان ابليال ،عن فريق
التجمع الوطني لألحرار.
 لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين بالخارج:املترشحة السيدة املستشارة نائلة مية التازي ،عن فريق االتحاد
العام ملقاوالت املغرب.
 لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:املترشح املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي ،عن الفريق
الحركي.
 لجنة القطاعات اإلنتاجية:املترشح السيد املستشار عثمان الطرمونية ،عن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية.
هذه قائمة ديال املترشحين وستجدونها قائمة موحدة حين
التصويت.
كما أطلب منكم ،السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،أن
تختاروا  3أعضاء من غير املرشحين ملتابعة عملية الفرز ،كما أطلب
من كل فريق انتداب أحد مستشاريه لتمثيله في عملية الفرز واملراقبة.
تفضلوا.
ثالثة أعضاء غير مرشحين ،وكل فريق يعطينا منتدب ديالو،
اإلخوان ،باش يكونو هنا ،ها الثالث إخوان غير مرشحين ..باقي خصنا
الفرق يعطيونا املمثلين ديالهم.
اإلخوان داخل الفرق يعطونا املمثلين ديالهم.
شكون الفرق اللي باقية؟
شكون اللي باقي هنا في الفرق؟
ال�سي حفظي ،خذ مكانك تم.
باقي �شي واحد في اإلخوان؟ شكون اللي باقي؟
يمكن نبداو العملية.
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إذن أطلب منكم ،السيدات والسادة املستشارين ،أن تتفضلوا
بالتصويت على الالئحة بعد املناداة عليكم ،إن شاء هللا الرحمن
الرحيم ،كل باسمه.
وأعطي الكلمة للسيد املستشار املحترم ال�سي سماعيل العالوي من
أجل باش نبداو عملية التصويت.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد سماعيل العالوي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة،
بعد إعالن السيد الرئيس املحترم عن افتتاح عملية التصويت،
أطلب من السيدات والسادة املستشارين أن يتفضلوا مشكورين
للتصويت بصفة منتظمة ،بعد املناداة عليهم بأسمائهم العائلية واحدا
واحدا.
 اباحنيني محمـد؛ أبرشان عبد الحميد؛ ابن كيران محمـد زكرياء؛ اإلدري�سي فاطمة؛ ادبدا شيخ أحمدو؛ أشن بوجمعة؛ -أشن عبد اللـه؛
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 -أيذي يوسف؛

السيد الرئيس:
طريقة التصويت هي وضع الالئحة مباشرة في الظرف املخصص
لذلك.

املستشار السيد سماعيل العالوي:
 بادل عابد؛ براي يحفظو؛ برني�شي سعيد؛ بلقشور عبد السالم؛ بن الطالب الحبيب؛ بن خالد كمال؛ بن خيرهناء؛ بن عي�سى محمـد؛ بن فقيه محمـد؛ بنجلون يوسف؛ بنمبارك يحفظه؛ بنمسعود محمـد سالم؛ بودس محمـد؛ -البارودي أمين عباس؛

 -األنصاري عبد اللطيف؛

 -البرني�شي خليد؛

 -ابليال موالي عبد الرحمان؛

 -البكوري محمـد؛

 -احميميد أحمد؛

 -الجماني سيدي صلوح؛

 -أخرازإبراهيم؛

 -الجماني سيدي مختار؛

 -اخشيشين أحمد؛

 -حداد لحسن؛

 -اعبيد أبوبكر؛

 -حفظي عبد اإلله؛

 -أكناو موالي مسعود؛

 -الحساني فاطمة؛

 -أملوك املداني؛

 -الحسناوي لحسن؛

 -أهل بابا حمة؛

 -الحسني علوي موالي إدريس؛

 -أوراغ الهادي؛

 -حرمة املخلول محمـد؛

 -آيت اصحا لحسن؛

 -حلمي محمـد؛

 -آيت ميك كمال؛

 -حمداني مينة؛
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 -حنين محمـد؛

 -العمري أمال؛

 -حيضرعبد اإلله؛

 -الغزالي هند؛

 -الحميني محمـد ر�ضى؛

 -الفياللي علي؛

 -خورتال فتيحة؛

 -القندو�سي محمـد؛

 -الدحماني املصطفى؛

 -قديري فؤاد؛

 -الدري�سي عبد الرحمان؛

 -الكرش خليهن؛

 -زكاغ فاطمة؛

 -الكيحل عبد القادر؛

 -زكري عزالدين؛

 -اللبارعبد السالم؛

 -زيداني سليمة؛

 -لخريف أحمد؛

 -زيدوح محمـد؛

 -لفحل عبد اإلله؛

 -السباعي مبارك؛

 -نازهي لحسن؛

 -السطي خالد؛

 -مرسلي جليلة؛

 -سالمة عبد القادر؛

 -مستقيم عبد اللطيف؛

 -سليك نور الدين؛

 -مشارك مصطفى؛

 -شاكرسعيد؛

 -معصيد ميلود؛

 -شكيلي إبراهيم؛

 -مكاوي عبد اللـه؛

 -شميس حسن؛

 -مكنيف عزيز؛

 -شهيد عبد الكريم؛

 -مكنيف محمـد؛

 -صبحي محمـد؛

 -مالل يونس؛

 -صبري كمال؛

 -مهدب عزيز؛

 -الصغيراحمد؛

 -مهدي عبد الكريم؛

 -صواب املختار؛

 -السيد الرئيس ميارة النعم؛

 -الطرمونية عثمان؛

 -مية التازي نائلة؛

 -عتمون املهدي؛

 -املخلص الحسين؛

 -عرشان محمود؛

 -املرابط الخمار؛

 -علوش بوشعيب؛

 -املوساوي السالك؛

 -علوي لبنى؛

 -املوساوي سيدي الطيب؛

 -عماربوشعيب؛

 -امليسوري مصطفى؛

 -عموري محمـد؛

 -الهاللي جواد؛

 -العلوي اإلسماعيلي موالي املصطفى؛

 -الهلواني مريم؛

 -العلوي محـمد يوسف؛

 -الهمس عبد الكريم؛
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 -الوردي جمال؛
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 87صوتا؛

 -الويداني طارق؛

بالنسبة لألصوات امللغاة 5 :أصوات؛

 -وافا عبد الرحمان؛

املصوتون بأجمع 87 :مصوتا؛

 -ودمين الحسين؛

األصوات الصحيحة 82 :صوتا صحيحا؛

 -ولد الرشيد سيدي الخليل؛

األصوات امللغاة 5 :أصوات.

 -ويحيى عدي؛

السيد الرئيس:

 -اليزيدي نبيل؛

شكرا.
إذن أعلن النتائج ،تفضلو اإلخوان ،إلى باليصكم.

 بلفقيه صفية؛ -الزمزامي شيماء؛

شكرا.

 -بولعيش محمـد؛

أعلن النتائج:

 -العالوي سماعيل؛

 -عدد املصوتين87 :؛

السيد الرئيس:

 -األوراق امللغاة5 :؛

شكرا.
هل صوت جميع السيدات والسادة املستشارين؟

 -عدد األصوات التي حصلت عليها الالئحة املوحدة 82 :صوتا.

الجميع صوت؟
إذن أعلن عن اختتام عملية التصويت وبدء عملية الفرز.
تفضلو اإلخوان باش تبداو عملية الفرز ،احتساب بطبيعة الحال
األظرفة.

املستشارة السيدة هناء بن خير:
إذن ،السيد الرئيس ،السادة املستشارون ،سوف نقوم بعملية
الفرز.

السيد الرئيس:
ساعدوها اإلخوان.

املستشارة السيدة هناء بن خير:
إذن بالنسبة لعدد املصوتين فهم  87مصوتا من املستشارين،
وبالنسبة للموقعين واألظرفة .87
شكرا السيد الرئيس.
إذن اآلن سوف نقوم بعملية الفرز.
إذن ،السيد الرئيس ،السادة املستشارون ،سوف نقوم باإلعالن
عن النتائج:
بالنسبة لألصوات الصحيحة واملصوتون لصالح الالئحة املوحدة:

أطلب من السيدة املستشارة إتالف األوراق الصحيحة ووضع
األوراق امللغاة في ظرف خاص حاليا.
إذن ،السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،هكذا نكون قد
أنهينا عملية انتخاب هياكل مجلس املستشارين.
وإذ أود أن أتقدم إليكم ،وباسم كافة السيدات والسادة أعضاء
مجلسنا املوقر ،بأصدق التهاني للسيدات والسادة أعضاء املكتب
ورؤساء اللجان الدائمة وكذا رؤساء الفرق ومنتسبي املجموعات على
الثقة التي حصلوا عليها من طرف املجلس ،متمنيا لكم جميعا التوفيق
والسداد في مهامكم ،ومتمنيا كذلك أن يكون هذا املجلس فاتحة
خير على مملكتنا الحبيبة ،أوال ،وفاتحة خير في التنمية االقتصادية
واالجتماعية املنشودة التي ننشدها بمزيد من الديمقراطية ،بمزيد من
الحرية ،بمزيد من الـرقي لهذا الشعـب الذي هــو عماد هذه األمة ،والذي
هو منبع سلطاتنا ومنبع تقديرنا.
كذلك ،نود بهذه املناسبة أن نعرب لجاللة امللك عن عميق امتناننا
لشخصه الكريم ،وكذلك نعرب له عن تشبثنا بأهداب العرش العلوي
املجيد ،وباسمكم جميعا نعرب لكم ولجاللة امللك عن استعدادنا
الدائم للدفاع عن قضايانا الكبرى ،قضايانا الوطنية ،قضايانا العادلة،
التي تجمعنا جميعا.
وقبل أن أعلن عن رفع هذه الجلسة ،أحيط السيدات والسادة
املستشارين أعضاء املجلس علما بأنه عمال بأحكام الفصل  88من
الدستور ،سنكون على موعد مع جلسة مشتركة لتقديم البرنامج
الحكومي من طرف السيد رئيس الحكومة املحترم يوم غد اإلثنين
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 11أكتوبر ( 2011املقصود )2021 :على الساعة الخامسة مساء،
وذلك بقاعة الجلسات في مجلس النواب ،وستمر هذه الجلسة وفقا
لإلجراءات االحترازية الصحية ،أوال ،ووفق كذلك التمثيلية ،إن شاء
هللا الرحمن الرحيم ،لكل الفرق واملجموعات.
شكرا لكم.
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ورفعت الجلسة.
وأطلب من اإلخوة املنتخبين ورؤساء اللجن يطلعو هنا باش نديرو
صورة تذكارية ديال املجلس.
شكرا لكم.

