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 فريق الجبهة

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 عبد الرحمان الخطيب 

 2 موالي العربي املسعودي 

 3 ادريس الدباغ 

 4 دمحم بركاش 

 5 عبد الرحمان القادري بن م احمد 

 6 حدو الشيكر 

 7 حدو أوسعيد 

 8 ايت رهو عسو أوعدي أوبيهي  

 9 الشرفي فارس بن شيباني 

 11 الحاج عمر العيادي 

 11 التهامي عاشورين التهامي 

 12 هيبة هللا بن دمحم العربي العلوي  

 13 إلادريس ي موالي عبد الرحمان بن عبد السالم 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 14 تيسر الحاج بن عبد الكريم بن عمر 

 15 بولعسري الحاج الحسين بن أحمد 

 16 حفيظ الحاج عبد السالم بن ابراهيم 

 17 أوبريكا الحاج سعيد أوبدر 

 18 حمان ابراهيم بن موحا 

 19 بلفقيه مزيان الحاج دمحم 

 21 حرمة ولد بابانا 

 21 أباديا مايير 

 22 سعيد دمحم بن سعيد الكركري  

 23 الحاج دمحم بوخرطة 

 24 دمحم عالل تانوفي 

 25 الحاج العربي اللوه علي 

 26 عبد العزيز الوزاني بن حميدو 

 27 بودر الرايس دمحم بن دمحم الحاج 

 28 سواد دمحم بن عبد هللا 

 29 نبيل دمحم بن الحاج دمحم مرابط 

 31 البهجاوي حمو لحسن نايت باسو 

 31 أيت ناصر أحمد بن ملوك 

 32 أحمدالمين بن الحاج  



 33 أبو زيد دحمان بن عابدين 

 34 وهبي الحاج الحسين بن أحمد 

 35 الوهابي عبد هللا الهاشمي 

 36 بولعيش بايسة دمحم بن عبد السالم 

 37 الهياللي بوشعيب 

 38 املعطاوي الجاللي بن الحاج املعطى 

 39 أحمد رضا اكديرة 

 41 لهبيل دمحم البكاي 

 41 هللا الوكوتيأبو خالد بن عبد  

 42 أزروال أحمد بن الطيب 

 43 عبد الكريم الخطيب املحفوظي 

 44 أبرشان الحاج دمحم بن حدو 

 45 املزوزي دمحم بلقاسم 

 46 دمحم بن عبد الرحمان بلحاج 

 47 دمحم بلحسين 

 48 لغزاوي أحمد 

 49 املتنبي عبد السالم 

 51 ناجي أحمد بن حدوش 

 51 أحمد مالم مطاعي دمحم بن 



 52 أبالغ دمحم بن الحاج دمحم 

 53 عمري موالي حفيظ بلحسين 

 54 بوسكري عمر بن عبد هللا 

 55 بن الحاج حدو بلحسين 

 56 صالح الدين دمحم بن عبد هللا بلمعطى 

 57 العلوي عمر 

 58 زيراري الحاج بن عيس ى 

 59 ممادي الحاج الجياللي 

 61 أحمدامحزون الحاج موالي  

 61 موالي ادريس الشريف 

 62 بوغيعش دمحم العربي 

 63 الحاج دمحم شوحو 

 64 العلمي الفاس ي الادريس ي دمحم 

 65 السبطي حسن ميساوي  

 66 موحا أسعيد أوعو 

 67 دمحم الطيب القرطاخ 

 68 الحاج علي بنمسعود مزيان 

 69 زهار التهامي بن ادريس 

  



   فريق حزب االستقـالل

 1 عالل الفاس ي 

 2 أحمد منصور النجاعي 

 3 دمحم السرغيني 

 4 هاشم أمين دمحم 

 5 أحمد بن عبد الرحمن السليماني 

 6 الحاج أحمد الشرقاوي  

 7 عبد الكريم بن الطيب 

 8 عباد حدو بن ناصر 

 9 الحاج احمد الكداري بن قاسم 

 11 موالي العربي بن عمر الزروالي 

 11 الطريس عبد الخالق 

 12 علي الفالح 

 13 الحاج عبد القادر السويلمي 

 14 موالي املصطفى العلوي بن احمد 

 15 حيدة دمحم بن امليلودي 

 16 عبد الرحمان حجيرة 

 17 عبد العزيز الكوهن 

 18 احمد مكوار 



 19 عبد الرحمان بادو 

 21 دمحم اللغداش 

 21 الجياللي خريبش 

 22 الدكالي دمحم 

 23 العربي الحاج الطيب بن الحاج ادريس 

 24 الفياللي أمين الهاشمي 

 25 الطاهر غالب 

 26 عبد ربه عبد هللا 

 27 القبابي اليعقوبي البشير 

 28 غاندي أحمد بن دحمان 

 29 الحساني الشاهد 

 31 أبو الغنائم دمحم بن عبد الكريم الفارس ي 

 31 البداني الحاج كبور بن الحسين 

 32 بارزي دمحم بن الحاج دمحم 

 33 أوطالب دمحم بن الحسين 

 34 العمراوي العربي بن املعطي 

 35 دمحم احمد ادنوس 

 36 الشبيهي الحاج الطاهر 

 37 بومسيس حوري 



 38 الشافعي العلوي دمحم 

 39 العماري دمحم بن دمحم 

 41 الناصري الحبيب بن دمحم الشرقاوي  

 41 دمحم بن الحاج دمحمبن النكبة  

 

 

االتحاد الوطني  فريق   
 

 1 دمحم اليازغي 

 2 الدكتور عبد اللطيف بنجلون التومي 

 3 عبد الرحيم بوعبيد 

 4 عبد الحميد القاسمي 

 5 عبد الواحد الراض ي 

 6 دمحم بن ابراهيم الشتوكي 

 7 دمحم بن الطاهر 

 8 املعطي بوعبيد 

 9 املختارالدكتور دمحم بن  

 11 دمحم التبر 

 11 الفرقاني دمحم الحبيب بن دمحم 

 12 السليماني مهدي بن علي  



 13 الوتير عبد الحفيظ بن موالي بويا 

 14 املتوكل عمر بن ابراهيم 

 15 صدقي الطاهر بن الحاج أحمد 

 16 رسليمان بوشعيب بن الكبي 

 17 دمحم منصور  

 18 عبد القادر الصحراوي  

 19 دمحم الحبابي 

 21 املهدي بن بركة 

 21 موالي املهدي العلوي  

 22 القباج عباس 

 23 مروان دمحم بن عبد السالم 

 24 بن البصير الحاج املعطى بن دمحم 

 25 الحريزي بوشعيب بن علي 

 26 التاغي بن الحاج التاغي 

 27 املكناس ي دمحم بن علي 

 28 الجيالليفكري الحاج الطاهر بن الحاج  

      

 

 

 

 

 



   الالمنتمون     
 

 1 عبد الكريم الفياللي 

 2 منصوري أحمد بن منصور  

 3 النعيمي أحمد 

 4 الحطابي املعطى بن بوشعيب 

 5 بوزيدي أحمد الهاللي 

 6 العربي الزروالي 

 

  


