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 الثانيةحمضر اجللسة 
 
يناير  71)ه 7341ربيع الثاين  71 االثنني:  التاريخ
 (.م7171
 .عبد الواحد الراضي رئيس املكتب املؤقت السيد : الرائسة

 لرابعةادقائق ابتداء من الساعة  مخسو  اتساعثالث :  التوقيت
 . زواال

 .انتخاب رئيس جملس النواب : جدول األعمال
 
 

السيد عبد الواحد الراضي رئيس املكتب املؤقت، رئيس 
 اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني، 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 السيدات والسادة النواب الربملانيني،

 زمياليت وزمالئي األعزاء،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 

افتتحت اجللسة، على بركة هللا نفتتح هذه اجللسة اليت 
ختصص النتخاب رئيس جملس النواب، وذلك تطبيقا ألحكام 
الفقرة الثالثة من الفصل الثاين من الدستور، وبناء على مقتضيات 

 .51و 51-51النظام الداخلي املنصوص عليها يف املواد 

 حوا يل يف البداية، أن أتقدم لكم مجيعا بتهانيئي احلارةامس
، على نيلكم ثقة الناخبني، ثقة املواطنني لتمثيلهم يف جملس النواب

 هذه املؤسسة اليت تعترب رمزا للدميقراطية. فهنيئا لكم، وأمتىن لكم
 التوفيق يف خدمة املصلحة العليا للبالد والعباد.

 

 حضرات السيدات والسادة،

التذكري سابقا أبحكام الدستور ومقتضيات النظام بعد 
الداخلي املنظمة هلذه اجللسة، أخرب السيدات والسادة النواب أن 
اجمللس قد توصل من السيد رئيس احلكومة بقائمة تتضمن أمساء 
النائبات والنواب الفائزين برسم الدائرة اإلنتخابية احمللية والدائرة 

 اإلنتخابية الوطنية.
مون هذه اجللسة يديرها ويسهر عليها املكتب وكما تعل

املؤقت، وهاذ املكتب املؤقت يرتكب ويتكون من النائبات األصغر 
ومن النواب كذلك األصغر سنا. أما رئيس املكتب املؤقت، ، سنا

لنواب ا أقدم النواب ومن بنيورئيس اجللسة، فيختار من بني 
هذا هو الذي ابع، فاألكرب سنا الذين انتخبوا يف عدة والايت ابلتت

يفسر حضوران حنن اخلمس معكم يف هذه اجللسة. واتباعا لذلك 
أطلب من السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت تالوة أمساء 
القائمة كما وردت على اجمللس من السيد رئيس احلكومة، 

 فليتفضل.

 النائب السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت :

 شكرا السيد الرئيس،

 ائب السيد حممد الزموري؛الن

 النائب السيد فؤاد العمري؛

 النائب السيد حممد جنيب بوليف؛

 النائب السيد مسري عبد املوىل؛

 النائب السيد حممد خيي؛

 النائب السيد حممد قروق؛

 النائب السيد علي امنيول؛

 النائب السيد حممد ادعمار؛

 النائب السيد حممد املالحي؛

 طاليب العلمي؛النائب السيد راشيد ال

 النائب السيد حممد العريب احنني؛
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 النائب السيد نور الدين اهلروشي؛

 النائب السيد رضوان النوينو؛

 النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي؛

 النائبة السيدة أمال بوكري؛

 النائب السيد حممد السيمو؛

 النائب السيد عبد العزيز الوادكي؛

 النائب السيد حممد احلمداوي؛

 النائب السيد نور الدين مضيان؛

 النائب السيد عمر الزراد؛

 النائب السيد حممد احلمويت؛

 النائب السيد حممد األعرج؛

 النائب السيد توفيق امليموين؛

 النائب السيد عبد هللا العلوي؛

 النائب السيد إمساعيل البقايل؛ 

 النائب السيد عبد الرمحان العمري؛

 النائب السيد عبد العزيز األشهب؛ 

 النائبة السيدة وائم احملرشي؛

 النائب السيد حممد احويط؛

 النائب السيد يوسف هوار؛

 النائب السيد عبد القادر حظوري؛

 النائب السيد عبد هللا هامل؛

 النائب السيد حممد العثماين؛ 

 النائب السيد مصطفى املنصوري؛ 

 النائب السيد فاروق الطاهري؛

 النائب السيد سليمان حوليش؛

 النائب السيد سعيد الرمحوين؛

 النائب السيد فؤاد الدرقاوي؛ 

 النائب السيد عبد هللا البوكيلي؛ 

 النائب السيد حممد فضيلي؛

 النائب السيد مصطفى توتو؛ 

 النائب السيد ايسني دغو؛ 

 النائب السيد حممد إبراهيمي؛ 

 النائب السيد حممد البكاوي؛ 

 النائب السيد املصطفى القوري؛ 

 النائب السيد إدريس جدي؛

 النائب السيد حممد انصر؛ 

 النائب السيد حممد الربنيشي؛ 

 النائب السيد علي اجلغاوي؛ 

 النائب السيد مصطفى زييت؛ 

 النائب السيد الكبري قادة؛

 النائب السيد إدريس اوقمين؛

 النائب السيد عزيز اللبار؛

 د شباط؛النائب السيد محي

 النائب السيد عمر فاسي فهري؛

 النائب السيد عبد الواحد بوحرشة؛

 النائب السيد عالل العمروي؛

 النائب السيد رشيد الفايق؛

 النائب السيد حممد احلاريت؛

 النائب السيد إدريس االزمي اإلدريسي؛

 النائب السيد بدر الطاهري؛

 النائب السيد إدريس قشال؛

 در لربيكي؛النائب السيد عبد القا

 النائب السيد إدريس الصقلي عدوى؛

 النائب السيد عبد هللا بووانو؛

 النائب السيد عبد الواحد األنصاري؛

 النائب السيد يوسف حدهم؛
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 النائب السيد خالد البوقرعي؛

 النائب السيد أمحد رشيدي؛

 النائب السيد حممد والزين؛

 النائب السيد حممد يوسف؛

 النائب السيد جواد الدواحي؛ 

 النائب السيد إدريس مسكني؛

 النائب السيد إدريس الشطييب؛ 

 النائب السيد حلسن السكوري؛ 

 النائب السيد حسن العنصر؛ 

 النائب السيد حممد دريسي؛

 النائب السيد أمحد شوكي؛

 النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي؛

 قر؛النائب السيد عبد اللطيف الفوي

 النائب السيد حممد عبو؛

 النائب السيد حممد احلجرية؛

 النائب السيد املفضل الطاهري؛

 النائب السيد نور الدين قشيبل؛

 النائب السيد حممد امغار؛

 النائب السيد عبد العزيز كسكوس؛

 النائب السيد حممد بودس؛

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي؛

 النائب السيد مجال مسعودي؛

 ائب السيد عبد الفتاح العوين؛الن

 النائب السيد حممد الصديقي؛

 النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب؛

 النائب السيد عمر بالفريج؛

 النائب السيد سيدي إبراهيم اجلماين؛

 النائب السيد سليمان العمراين؛

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع؛

 النائب السيد عبد اإلله بنكريان؛

 جامع املعتصم؛ النائب السيد

 النائب السيد نور الدين األزرق؛

 النائب السيد رشيد العبدي؛

 النائب السيد يوسف غريب؛

 النائب السيد عبد القادر اعمارة؛

 النائب السيد حممد بنعطية؛

 النائب السيد حممد اهلاليل؛

 النائب السيد موح رجدايل؛

 النائب السيد عبد العزيز لعايض؛

 يف؛النائب السيد حسن عر 

 النائب السيد عزيز رابح؛

 النائب السيد مصطفى إبراهيمي؛

 النائب السيد فوزي الشعيب؛

 النائب السيد بوسلهام الديش؛ 

 النائب السيد سيدي حسن البحراوي؛

 النائب السيد بلعسال الشاوي؛

 النائب السيد جواد غريب؛ 

 النائب السيد حممد حلموش؛

 النائب السيد حممد اشرورو؛

 السيد احلبيب حسيين؛النائب 

 النائب السيد حسن الفياليل؛

 النائب السيد رحو اهليلع؛

 النائب السيد عبد الصمد عرشان؛

 النائب السيد أمحد اهليقي؛

 النائب السيد عبد الرمحان حريف؛

 النائب السيد السعد ابن زروال؛
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 النائب السيد حممد احلافظ؛

 النائب السيد أمحد الغزوي؛

 ايسني الراضي؛النائب السيد 

 النائب السيد عبد الواحد الراضي؛

 النائب السيد حممد احلفياين؛

 النائب السيد حلسن الداودي؛

 النائب السيد حممد مرزوق؛

 النائب السيد محيد إبراهيمي؛

 النائب السيد خالد املنصوري؛

 النائب السيد حليم فؤاد؛

 النائب السيد عبد الرمحان خيري؛

 الرداد؛النائب السيد مصطفى 

 النائب السيد بدر التوامي؛

 النائب السيد مولود بركايو؛

 النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو؛

 النائب السيد خاليد تكوكني؛

 النائب السيد إبراهيم املوحي؛

 النائب السيد الشرقاوي الزانيدي؛

 النائب السيد بوعبيد لبيدة؛

 النائب السيد عبد اهلادي الشريكة؛

 حممد مبديع؛ النائب السيد

 النائب السيد نبيل صربي؛

 النائب السيد صاحل اوغبال؛

 يت اشو؛االنائب السيد حلسن 

 النائب السيد الشرقي الغلمي؛

 النائب السيد عبد الرحيم عتمون؛

 النائب السيد حممد زكراين؛

 النائب السيد احلبيب املالكي؛

 النائب السيد محيد العرشي؛

 النائب السيد حلسن حداد؛

 النائب السيد مصطفى الشناوي؛

 النائب السيد عبد الصمد حيكر؛

 النائب السيد عبد احلق الناجحي؛

 النائب السيد سعيد الناصري؛

 النائب السيد حممد التوميي بنجلون؛

 النائب السيد جواد عراقي؛

 النائب السيد الفاطمي الرميد؛

 النائب السيد حسن بنعمر؛

 ؛النائب السيد عبد العزيز عماري

 النائبة السيدة نزهة الويف؛

 النائب السيد عادل البيطار؛

 النائب السيد أمحد جدار؛

 النائبة السيدة أمينة ماء العينني؛

 النائب السيد عبد القادر بودراع؛

 النائب السيد عبد احلق الشفيق؛

 النائب السيد رشيد القبيل؛

 النائب السيد عبد اللطيف الناصري؛

 م؛النائب السيد حممد يتي

 النائب السيد عبد اجمليد ايت العديلة؛

 النائب السيد أمحد برجية؛

 النائب السيد توفيق كميل؛

 النائب السيد عبد اجمليد اجلوبيج؛

 النائب السيد حممد جودار؛

 النائب السيد مصطفى احليا؛

 النائب السيد حممد معايط؛

 النائب السيد حممد اجبيل؛
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 النائب السيد سعيد التدالوي؛

 النائب السيد سعد الدين العثماين؛

 النائب السيد الطاهر مبزاغ؛

 صطفى املخنرت؛املالنائب السيد 

 النائب السيد أبو زيد املقرئ اإلدريسي؛

 النائب السيد رضوان مهدب؛

 النائب السيد عبد احلكيم سجدة؛

 النائب السيد حممد الزهراوي؛

 النائب السيد امبارك الطرمونية؛

 بد الكرمي شكري؛النائب السيد ع

 النائب السيد عبد اللطيف رشيد؛

 النائب السيد نور الدين رفيق؛

 النائب السيد هاشم أمني الشفيق؛

 النائب السيد صالح الدين أبو الغايل؛

 النائب السيد حسن عوكاشا؛

 النائب السيد حممد بنجلول؛

 ؛نرميالنائب السيد حممد ك

 النائب السيد زين العابدين حواص؛

 السيد حممد بوشنيف؛ النائب

 النائب السيد صابر الكياف؛

 النائب السيد نور الدين البيضي؛

 النائب السيد عبد اللطيف مريداس؛

 النائب السيد سعيد امنيلي؛

 النائب السيد هشام هرامي؛

 النائب السيد البهلول رشيد؛

 النائب السيد عبد هللا أبو فارس؛

 النائب السيد حسن احلارس؛

 مصطفى اخللفي؛ النائب السيد

 النائب السيد بوشعيب عمار؛

 النائب السيد عبد الغين خمداد؛

 النائب السيد عبد القادر قنديل؛

 النائبة السيدة فاطمة الزهراء املنصوري؛

 النائب السيد يونس بن سليمان؛

 النائب السيد موالي البشري طواب؛

 يت احلاج حلسن؛االنائب السيد يوسف 

 عفيف؛ النائبة السيدة مجيلة

 النائب السيد الرشيد بن الدريوش؛

 النائب السيد حممد توفلة؛

 النائب السيد حممد العريب بلقايد؛

 النائب السيد عمر خفيف؛

 النائب السيد عبد الغين جناح؛

 النائب السيد موالي هشام املهاجري؛

 يت محو؛االنائب السيد ميلود 

 النائب السيد محز الصويف؛

 لكورش؛النائب السيد مراد 

 النائب السيد حممد كمال العراقي؛

 النائب السيد حممد ادموسى؛

 النائب السيد ايدار اجنار؛

 النائب السيد بلعيد اعلوالل؛

 النائب السيد أمحد التومي؛

 النائب السيد عبد الرحيم واعمرو؛

 النائب السيد عبد الرزاق الورزازي؛

 النائبة السيدة أمساء الشعيب؛

 سعيد ادبعلي؛النائب السيد 

 النائب السيد حممد مالل؛

 النائب السيد عبد اللطيف العيدي؛
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 النائب السيد عبد السالم الباكوري؛

 النائب السيد عبد اللطيف الزعيم؛

 النائب السيد عبد اخلاليد البصري؛

 النائب السيد حممد كارمي؛

 النائب السيد هشام سعنان؛ 

 النائب السيد عادل السباعي؛

 يد التهامي املسقي؛النائب الس

 النائب السيد إدريس الثمري؛

 النائب السيد حسن عديلي؛

 النائب السيد ملود مهرية؛

 النائب السيد يوسف الروجيل؛

 السيد النائب عبد هللا هناوي؛

 النائب السيد حممد بلحسان؛

 النائب السيد مصطفى العمري؛

 النائب السيد عدي بوعرفة؛

 النائب السيد عمرو ودي؛

 ئب السيد السعيد امسكان؛النا

 النائب السيد امساعيل ملاوي؛

 سعيد الصادق؛الالنائب السيد 

 النائب السيد سعيد شباعتو؛

 النائب السيد عمر امحني؛

 النائب السيد ردوان غامن؛

 النائب السيد عدي خزو؛

 النائب السيد حسن بوركالن؛

 النائب السيد أمحد صدقي؛

 يت هبا؛االنائب السيد محاد 

 النائب السيد جواد الناصري؛

 النائب السيد حلسن واعري؛

 النائب السيد صاحل املالوكي؛

 النائب السيد إمساعيل شكري؛

 النائب السيد محيد وهيب؛

 النائب السيد عبد هللا مسعودي؛

 النائب السيد حممد غامل؛

 النائب السيد رمضان بوعشرة؛

 دراق؛االنائب السيد أمحد 

 شكر؛النائب السيد حممد ل

 النائب السيد سعيد الضور؛

 النائب السيد احلسني ازوكاغ؛

 النائب السيد علي قيوح؛

 النائب السيد عبد اجلليل مسكني؛

 النائب السيد حممد اوريش؛

 النائب السيد حممد بوهدود؛

 النائب السيد عبد اللطيف وهيب؛

 النائب السيد مصطفى الكردي؛

 النائب السيد محيد البهجة؛

 السيد إبراهيم بوغضن؛النائب 

 النائب السيد عبد هللا غازي؛

 النائب السيد احلسني بوزحاي؛

 النائب السيد مصطفى تضومانت؛

 النائب السيد حممد احلبيب انزومي؛

 مباركة بوعيدة؛نائبة السيدة ال

 النائب السيد محدي وايسي؛

 النائب السيد رشيد اتمك؛

 النائب السيد عبد هللا أبركي؛

 السيد السالك بولون؛النائب 

 النائب السيد حممد بلفقيه؛
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 النائب السيد عمر بومريس؛

 يف؛عالنائب السيد إبراهيم الض

 النائب السيد سيدي حممد سامل اجلماين؛

 النائب السيد موالى محدي ولد الرشيد؛

 النائب السيد عبد هللا ادبدا؛

 النائب السيد عبد العزيز ااب؛

 ت؛النائب السيد عبد هللا بيال

 النائب السيد علي الرزمة؛

 النائب السيد موالى زبري حبدي؛

 النائب السيد سيدي أمحد الشيكر؛

 النائب السيد حممد األمني ديدى؛

 النائبة السيدة عزوها العراك؛

 النائب السيد حممد بوبكر؛

 النائب السيد عبد الفتاح أهل املكي؛

 النائبة السيدة زكية املريين؛

 عة الفياليل؛النائبةالسيدة بدي

 النائبة السيدة فاطمة سعدي؛
 النائبة السيد فاطمة طوسي؛

 النائبة السيدة عائشة ايت حدو؛

 النائبة السيدة مالكة خليل؛

 النائبة السيدة حياة بوفراشن؛

 النائبة السيدة مرمي عاملي؛

 النائبة السيدة عزيزة الشكاف؛

 النائبة السيدة تورية فراج؛

 صفا؛ النائبة السيدة مباركة

 يت بن املدين؛االنائبة السيدة غيتة 

 النائبة السيدة لطيفة احلمود؛

 النائبة السيدة حياة املشفوع؛

 النائبة السيدة جمدة بنعربية؛

 النائبة السيدة بثينة قروري؛

 النائبة السيدة ميمونة افتايت؛

 النائبة السيدة سعاد لعماري؛

 النائبة السيدة سعاد زخنيين؛

 إشراق البويسفي؛ النائبة السيدة

 النائبة السيدة جنية لطفي؛

 النائبة السيدة مرمية بومجعة؛

 النائبة السيدة خدجية شامي؛

 النائبة السيدة أمساء الناصفي؛

 النائبة السيدة انعمة هبيش؛

 النائبة السيدة نزهة اليزيدي؛

 النائبة السيدة منينة املودن؛

 النائبة السيدة حياة سكيحيل؛

 فاطمة اهل تكرور؛ النائبة السيدة

 النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي؛

 النائبة السيدة فتيحة الشوابين؛

 النائبة السيدة عائشة ايدبوش؛

 النائبة السيدة سعيدة ايت بوعلي؛

 النائبة السيدة عزيزة ااب؛

 النائبة السيدة عبلة بوزكري؛

 النائبة السيدة إميان بن ربيعة؛

 النائبة السيدة خدجية رضواين؛

 النائبة السيدة منرية الرحوي؛

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري؛

 النائبة السيدة عائشة لبلق؛

 النائبة السيدة توراي الصقلي؛

 النائبة السيدة سعاد الزايدي؛
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 النائبة السيدة خدجية الزايين؛

 النائبة السيدة غزالن املرزوقي؛

 النائبة السيدة هاجر املسقي؛

 احكيم؛النائبة السيدة ليلى 

 النائبة السيدة حكيمة بل قساوي؛

 النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه؛

 النائبة السيدة لبىن الطاهري؛

 النائبة السيدة غيثة احلامتي؛

 النائبة السيدة ابتسام مراس؛

 النائبة السيدة السعدية بنسهلي؛

 النائبة السيدة فتيحة سداس؛

 النائبة السيدة أمينة الطاليب؛

 لسيدة نوال املتوكل؛النائبة ا

 النائبة السيدة سورية اهل محاد؛

 النائبة السيدة نعيمة زيدان؛

 النائبة السيدة أمساء اغاللو؛

 النائبة السيدة وفاء البقايل؛

 النائبة السيدة مسية وعالل؛

 النائبة السيدة غيثة بدرون؛

 النائبة السيدة أمال عربوش؛

 النائبة السيدة زهور الوهايب؛

 السيدة موىن اشريط؛النائبة 

 النائبة السيدة مرمي وحساة؛

 النائبة السيدة عائشة فرح؛

 النائبة السيدة ابتسام عزاوي؛

 النائب السيد حممد الطويل؛

 النائبة السيدة لبىن الكحلي؛

 النائب السيد حممود امري؛

 النائب السيد نوفل الناصري؛

 النائبة السيدة إميان اليعقويب؛

 مفيدي؛النائب السيد حمسن 

 النائب السيد ابراهيم الشويخ؛

 النائب السيد رضا بوكمازي؛

 النائب السيد احلسني حريش؛

 النائب السيد الشيخ ميارة؛ 

 النائب السيد عمر عباسي؛

 النائب السيد نوفل شباط؛

 النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري؛

 النائب السيد مجال بنشقرون كرميي؛

 الزهراء برصات؛النائبة السيدة فاطمة 

 النائب السيد كرمي الشاوي؛

 النائب السيد عبد احلكيم األمحدي؛

 النائب السيد كمال لعفو؛

 النائبة السيدة شقران إمام؛ 

 النائبة السيدة حنان رحاب؛

 النائب السيد مصطفى ابيتاس؛

 النائب السيد كمال العمري؛

 النائب السيد خالد الشناق.

 شكرا السيد الرئيس.

 رئيس املكتب املؤقت :السيد 

 شكرا األخ الكرمي،

 حضرات السيدات والسادة،

ال عفاكم أعطي بعض التوضيحات على عملية 
التصويت، وأستسمح ابلنسبة للسيدات والسادة النواب القدماء 
ألن هاذ الشي عندهم معروف، ولكن ابلنسبة للنواب والنائبات 

 األشياء. اجلدد جيب أن نوضح
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ة ازل هنا قرب املنصة، وعلى كل انئبلقد مت ختصيص مع  
أو انئب أن يكتب إسم املرشح أو املرشحة الذي خيتاروه على 
ورقة التصويت ويضعها داخل الغالف مث يضع الغالف يف 
صندوق االقرتاع، بعد أن يوقع يف الالئحة املتضمنة ألمساء 
السيدات والسادة النواب، إذن هذه هي املراحل اللي غادي متر 

 لعملية دايل التصويت، أعتقد أن األشياء واضحة.منها ا

عليها  ليت ينصإذن ايال كنا متافقني على هذه املسطرة ا
ذن من بعد هذه التوضيحات أفتح ابب إالقانون الداخلي، 

الرتشيح لرائسة جملس النواب. القانون الداخلي تيقول أن اللي 
ندو عبغى يرتشح على كل انئب أو انئبة عضو يف جملس النواب 

ش يرتشح، واللي يريد الرتشيح كيوقف وكيهز يدو اب ،حق الرتشيح
السي  سه؟نفنعرفو شكون مها اللي مرشحني. شكون اليت كريشح 

 اثين. ليس هناك ترشيح اثن؟بيب املالكي، هل هناك ترشيح احل
 إذن املرشح ،أكرر كاين ترشيح واحد ،إذن كاين ترشيح واحد

 .كيالوحيد هو السيد احلبيب املال
أطلب اآلن من ثالثة من األعضاء يف املكتب املؤقت :  

السيدة وائم احملرشي، السيد آمال بوكري والسيد حسن بوركالن 
غادي  فما ،والقرتاع يف الوقت اللي األخ سيتليلتاحقوا مبكان ا

ولكن سينادي على السيدات النائبات والسادة  ،يتليش الالئحة
النواب اللي غادي يعربوا على التصويت دايهلم. وكنطلب منكم،  
كنطلب منكم تساعدوا املكتب املؤقت على أن متر هذه العملية 
يف أحسن الظروف. إذن تفضل األخ تفضل ابلنداء على 

 السيدات والسادة النواب.. تفضل السي مضيان.

 :نور الدين مضيان النائب السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

الفريق اإلستقاليل يقرر عدم املشاركة يف عملية التصويت 
وابلتايل االنسحاب من اجللسة وسيصدر بالغا يف املوضوع، 

 شكرا.

 املؤقت:السيد رئيس املكتب 

 بدا سيدي بدا.

 عضو املكتب املؤقت :السيد بدر التوامي 

 السيد حممد الزموري.النائب 

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 نستانفو األخوات واإلخوان، تفضل األخ الكاتب، تفضل.      

 السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت :

 النائب السيد حممد الزموري..

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 شكون هو السيد النائب ؟

 التوامي عضو املكتب املؤقت :السيد بدر 

 راه هو اتيصوت.

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 كاين؟

 السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت :

 النائب السيد فؤاد العمري يليه السيد النائب حممد جنيب بوليف. 

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 عيط عاواتين.

 السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت :

 ائب السيد حممد جنيب بوليف.الن

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 صايف كاين ؟

 السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت:

 النائب السيد مسري عبد املوىل؛
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 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 عاود اإلسم..

 : السيد بدر التوامي عضو املكتب املؤقت

 النائب السيد حممد الزموري؛

 العماري؛ النائب السيد فؤاد

 النائب السيد حممد جنيب بوليف؛

 النائب السيد مسري عبد املوىل؛

 النائب السيد حممد خيي؛

 النائب السيد حممد قروق؛

 النائب السيد علي منيول؛

 النائب السيد حممد إدعمار،

 النائب السيد حممد املالحي،

 النائب السيد راشيد الطاليب العلمي،

 أحنني؛النائب السيد حممد العريب 

 النائب السيد نور الدين اهلروشي؛
 النائب السيد رضوان النوينو؛

 النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي؛

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

      ..السي العثماين أثناء التصويت ما تيكونش نقاش،
من هنا ما كنشوفش، ولكن احناي بدينا  ..ال ال ضروري املعزل

قلنا املعزل هبا بدينا، احنا فسران عملية التصويت ضروري املرور 
 من املعزل، ضروري املرور من املعزل.

 : بدر التوامي عضو املكتب املؤقت السيد

 النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي؛

 النائبة السيدة أمال بوكري؛

 مو؛النائب السيد حممد السي

 النائب السيد عبد العزيز الوادكي؛

 النائب السيد حممد احلمداوي؛

 النائب السيد نور الدين مضيان؛

 النائب السيد عمر الزراد؛
 النائب السيد حممد احلمويت؛

 النائب السيد حممد األعرج؛

 النائب السيد توفيق امليموين؛

 النائب السيد عبد هللا العلوي؛

 النائب السيد إمساعيل البقايل؛ 

 : املؤقتاملكتب رئيس السيد 

 ااإلخوان املصورين خليو الناس يدوزو هللا خيليكم، سهلو 
 .عليهم املرور

 : عضو املكتب املؤقت السيد بدر التوامي
 النائب السيد إمساعيل البقايل؛ 

 النائب السيد عبد الرمحان العمري؛

 النائب السيد عبد العزيز األشهب؛ 

 النائبة السيدة وائم احملرشي؛

 النائب السيد حممد احويط؛

 النائب السيد يوسف هوار؛

 النائب السيد عبد القادر حظوري؛

 النائب السيد عبد هللا هامل؛

 النائب السيد حممد العثماين؛ 

 النائب السيد مصطفى املنصوري؛ 

 النائب السيد فاروق الطاهري؛

 النائب السيد سليمان حوليش؛

 النائب السيد سعيد الرمحوين؛

 النائب السيد فؤاد الدرقاوي؛ 

 النائب السيد عبد هللا البوكيلي؛ 

 النائب السيد حممد فضيلي؛

 النائب السيد مصطفى توتو؛ 
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 النائب السيد ايسني دغو؛ 

 النائب السيد حممد إبراهيمي؛ 

 النائب السيد حممد البكاوي؛ 

 النائب السيد املصطفى القوري؛ 

 النائب السيد إدريس جدي؛

 النائب السيد حممد انصر؛ 

 النائب السيد حممد الربنيشي؛ 

 النائب السيد علي اجلغاوي؛ 

 النائب السيد مصطفى زييت؛ 

 النائب السيد الكبري قادة؛

 النائب السيد إدريس اوقمين؛

 النائب السيد عزيز اللبار؛

 د شباط؛النائب السيد محي

 النائب السيد عمر فاسي فهري؛

 النائب السيد عبد الواحد بوحرشة؛

 النائب السيد عالل العمروي؛

 النائب السيد رشيد الفايق؛

 النائب السيد حممد احلاريت؛

 النائب السيد إدريس االزمي اإلدريسي؛

 النائب السيد بدر الطاهري؛

 النائب السيد إدريس قشال؛

 در لربيكي؛النائب السيد عبد القا

 النائب السيد إدريس الصقلي عدوى؛

 النائب السيد عبد هللا بووانو؛

 النائب السيد عبد الواحد األنصاري؛

 النائب السيد يوسف حدهم؛

 النائب السيد خالد البوقرعي؛

 النائب السيد أمحد رشيدي؛

 النائب السيد حممد والزين؛

 النائب السيد حممد يوسف؛

 النائب السيد جواد الدواحي؛ 

 النائب السيد إدريس مسكني؛

 النائب السيد إدريس الشطييب؛ 

 النائب السيد حلسن السكوري؛ 

 النائب السيد حسن العنصر؛ 

 النائب السيد حممد دريسي؛

 النائب السيد أمحد شوكي؛

 النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي؛

 قر؛النائب السيد عبد اللطيف الفوي

 النائب السيد حممد عبو؛

 النائب السيد حممد احلجرية؛

 النائب السيد املفضل الطاهري؛

 النائب السيد نور الدين قشيبل؛

 النائب السيد حممد امغار؛

 النائب السيد عبد العزيز كسكوس؛

 النائب السيد حممد بودس؛

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي؛

 النائب السيد مجال مسعودي؛

 النائب السيد عبد الفتاح العوين؛

 النائب السيد حممد الصديقي؛

 النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب؛

 النائب السيد عمر بالفريج؛

 النائب السيد سيدي إبراهيم اجلماين؛

 النائب السيد سليمان العمراين؛

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع؛

 النائب السيد عبد اإلله بنكريان؛
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 سيد جامع املعتصم؛النائب ال

 النائب السيد نور الدين األزرق؛

 النائب السيد رشيد العبدي؛

 النائب السيد يوسف غريب؛

 النائب السيد عبد القادر اعمارة؛

 النائب السيد حممد بنعطية؛

 النائب السيد حممد اهلاليل؛

 النائب السيد موح رجدايل؛

 النائب السيد عبد العزيز لعايض؛

 عريف؛ النائب السيد حسن

 النائب السيد عزيز رابح؛
 النائب السيد مصطفى إبراهيمي؛

 النائب السيد فوزي الشعيب؛

 النائب السيد بوسلهام الديش؛ 

 النائب السيد سيدي حسن البحراوي؛

 النائب السيد بلعسال الشاوي؛

 النائب السيد جواد غريب؛ 

 النائب السيد حممد حلموش؛

 النائب السيد حممد اشرورو؛

 ب السيد احلبيب حسيين؛النائ

 النائب السيد حسن الفياليل؛

 النائب السيد رحو اهليلع؛

 النائب السيد عبد الصمد عرشان؛

 النائب السيد أمحد اهليقي؛

 النائب السيد عبد الرمحان حريف؛

 النائب السيد السعد ابن زروال؛

 النائب السيد حممد احلافظ؛

 النائب السيد أمحد الغزوي؛

 ايسني الراضي؛النائب السيد 

 النائب السيد عبد الواحد الراضي؛

 النائب السيد حممد احلفياين؛

 النائب السيد حلسن الداودي؛

 النائب السيد حممد مرزوق؛

 النائب السيد محيد إبراهيمي؛

 النائب السيد خالد املنصوري؛

 النائب السيد حليم فؤاد؛

 النائب السيد عبد الرمحان خيري؛

 الرداد؛النائب السيد مصطفى 

 النائب السيد بدر التوامي؛

 النائب السيد مولود بركايو؛

 النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو؛

 النائب السيد خاليد تكوكني؛

 النائب السيد إبراهيم املوحي؛

 النائب السيد الشرقاوي الزانيدي؛

 النائب السيد بوعبيد لبيدة؛

 النائب السيد عبد اهلادي الشريكة؛

 حممد مبديع؛ النائب السيد

 النائب السيد نبيل صربي؛

 النائب السيد صاحل اوغبال؛

 يت اشو؛االنائب السيد حلسن 

 النائب السيد الشرقي الغلمي؛

 النائب السيد عبد الرحيم عتمون؛

 النائب السيد حممد زكراين؛

 النائب السيد احلبيب املالكي؛

 النائب السيد محيد العرشي؛

 النائب السيد حلسن حداد؛
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 النائب السيد مصطفى الشناوي؛

 النائب السيد عبد الصمد حيكر؛

 النائب السيد عبد احلق الناجحي؛

 النائب السيد سعيد الناصري؛

 النائب السيد حممد التوميي بنجلون؛

 النائب السيد جواد عراقي؛

 النائب السيد الفاطمي الرميد؛

 النائب السيد حسن بنعمر؛

 عماري؛النائب السيد عبد العزيز 

 النائبة السيدة نزهة الويف؛

 النائب السيد عادل البيطار؛

 النائب السيد أمحد جدار؛

 النائبة السيدة أمينة ماء العينني؛

 النائب السيد عبد القادر بودراع؛

 النائب السيد عبد احلق الشفيق؛

 النائب السيد رشيد القبيل؛

 النائب السيد عبد اللطيف الناصري؛

 د يتيم؛النائب السيد حمم

 النائب السيد عبد اجمليد ايت العديلة؛

 النائب السيد أمحد برجية؛

 النائب السيد توفيق كميل؛

 النائب السيد عبد اجمليد اجلوبيج؛

 النائب السيد حممد جودار؛

 النائب السيد مصطفى احليا؛

 النائب السيد حممد معايط؛

 النائب السيد حممد اجبيل؛

 النائب السيد سعيد التدالوي؛

 النائب السيد سعد الدين العثماين؛

 النائب السيد الطاهر مبزاغ؛

 صطفى املخنرت؛املالنائب السيد 

 النائب السيد أبو زيد املقرئ اإلدريسي؛

 النائب السيد رضوان مهدب؛

 النائب السيد عبد احلكيم سجدة؛

 النائب السيد حممد الزهراوي؛

 النائب السيد امبارك الطرمونية؛

 عبد الكرمي شكري؛النائب السيد 

 النائب السيد عبد اللطيف رشيد؛

 النائب السيد نور الدين رفيق؛

 النائب السيد هاشم أمني الشفيق؛

 النائب السيد صالح الدين أبو الغايل؛

 النائب السيد حسن عوكاشا؛

 النائب السيد حممد بنجلول؛

 ؛نرميالنائب السيد حممد ك

 النائب السيد زين العابدين حواص؛

 النائب السيد حممد بوشنيف؛

 النائب السيد صابر الكياف؛

 النائب السيد نور الدين البيضي؛

 النائب السيد عبد اللطيف مريداس؛

 النائب السيد سعيد امنيلي؛

 النائب السيد هشام هرامي؛

 النائب السيد البهلول رشيد؛

 النائب السيد عبد هللا أبو فارس؛

 النائب السيد حسن احلارس؛

 السيد مصطفى اخللفي؛ النائب

 النائب السيد بوشعيب عمار؛

 النائب السيد عبد الغين خمداد؛
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 النائب السيد عبد القادر قنديل؛

 النائبة السيدة فاطمة الزهراء املنصوري؛

 النائب السيد يونس بن سليمان؛

 النائب السيد موالي البشري طواب؛

 يت احلاج حلسن؛االنائب السيد يوسف 

 مجيلة عفيف؛ النائبة السيدة

 النائب السيد الرشيد بن الدريوش؛

 النائب السيد حممد توفلة؛

 النائب السيد حممد العريب بلقايد؛

 النائب السيد عمر خفيف؛

 النائب السيد عبد الغين جناح؛

 النائب السيد موالي هشام املهاجري؛

 يت محو؛االنائب السيد ميلود 

 النائب السيد محز الصويف؛

 راد لكورش؛النائب السيد م

 النائب السيد حممد كمال العراقي؛

 النائب السيد حممد ادموسى؛

 النائب السيد ايدار اجنار؛

 النائب السيد بلعيد اعلوالل؛

 النائب السيد أمحد التومي؛

 النائب السيد عبد الرحيم واعمرو؛

 النائب السيد عبد الرزاق الورزازي؛

 النائبة السيدة أمساء الشعيب؛

 سعيد ادبعلي؛ النائب السيد

 النائب السيد حممد مالل؛

 النائب السيد عبد اللطيف العيدي؛

 النائب السيد عبد السالم الباكوري؛

 النائب السيد عبد اللطيف الزعيم؛

 النائب السيد عبد اخلاليد البصري؛

 النائب السيد حممد كارمي؛

 النائب السيد هشام سعنان؛ 

 النائب السيد عادل السباعي؛

 السيد التهامي املسقي؛النائب 

  النائب السيد إدريس الثمري؛

 النائب السيد حسن عديلي؛

 النائب السيد يوسف الروجيل؛

  النائب السيد ملود مهرية؛

 السيد النائب عبد هللا هناوي؛

 النائب السيد حممد بلحسان؛

 النائب السيد مصطفى العمري؛

 النائب السيد عدي بوعرفة؛

 النائب السيد عمرو ودي؛

 النائب السيد السعيد امسكان؛

 النائب السيد امساعيل ملاوي؛

 سعيد الصادق؛الالنائب السيد 

 النائب السيد سعيد شباعتو؛

 النائب السيد عمر امحني؛

 النائب السيد ردوان غامن؛

 النائب السيد عدي خزو؛

 النائب السيد أمحد صدقي؛
   النائب السيد حسن بوركالن؛

 هبا؛يت االنائب السيد محاد 

 النائب السيد جواد الناصري؛

 النائب السيد حلسن واعري؛

 النائب السيد صاحل املالوكي؛

 النائب السيد إمساعيل شكري؛
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 النائب السيد محيد وهيب؛

 النائب السيد عبد هللا مسعودي؛

 النائب السيد حممد غامل؛

 النائب السيد رمضان بوعشرة؛

 دراق؛النائب السيد أمحد ا

 مد لشكر؛النائب السيد حم

 النائب السيد سعيد الضور؛

 النائب السيد احلسني ازوكاغ؛

 النائب السيد علي قيوح؛

 النائب السيد عبد اجلليل مسكني؛

 النائب السيد حممد اوريش؛

 النائب السيد حممد بوهدود؛

 النائب السيد عبد اللطيف وهيب؛

 النائب السيد مصطفى الكردي؛

 النائب السيد محيد البهجة؛

 ب السيد إبراهيم بوغضن؛النائ

 النائب السيد عبد هللا غازي؛

 النائب السيد احلسني بوزحاي؛

 النائب السيد مصطفى تضومانت؛

 النائب السيد حممد احلبيب انزومي؛

 مباركة بوعيدة؛النائبة السيدة 

 النائب السيد محدي وايسي؛

 النائب السيد رشيد اتمك؛

 النائب السيد عبد هللا أبركي؛

 السيد السالك بولون؛النائب 

 النائب السيد حممد بلفقيه؛

 النائب السيد عمر بومريس؛

 يف؛عالنائب السيد إبراهيم الض

 النائب السيد سيدي حممد سامل اجلماين؛

 النائب السيد موالى محدي ولد الرشيد؛

 النائب السيد عبد هللا ادبدا؛

 النائب السيد عبد العزيز ااب؛

 ت؛النائب السيد عبد هللا بيال

 النائب السيد علي الرزمة؛

 النائب السيد موالى زبري حبدي؛

 النائب السيد سيدي أمحد الشيكر؛

 النائب السيد حممد األمني ديدى؛

 النائبة السيدة عزوها العراك؛

 النائب السيد حممد بوبكر؛

 النائب السيد عبد الفتاح أهل املكي؛

 النائبة السيدة زكية املريين؛

 عة الفياليل؛النائبةالسيدة بدي

 النائبة السيدة فاطمة سعدي؛

 النائبة السيدة فاطمة الطوسي؛
 النائبة السيدة عائشة ايت حدو؛

 النائبة السيدة مالكة خليل؛

 النائبة السيدة حياة بوفراشن؛

 النائبة السيدة مرمي عاملي؛

 النائبة السيدة عزيزة الشكاف؛

 النائبة السيدة تورية فراج؛

 مباركة صفا؛النائبة السيدة 

 النائبة السيدة غيتة آيت بن املدين؛

 النائبة السيدة لطيفة احلمود؛

 النائبة السيدة حياة املشفوع؛

 النائبة السيدة جمدة بنعربية؛

 النائبة السيدة بثينة قروري؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  6102أكتوبر     

 -  

 

16 

 النائبة السيدة ميمونة افتايت؛

 النائبة السيدة سعاد لعماري؛

 النائبة السيدة سعاد زخنيين؛

 السيدة إشراق البويسفي؛النائبة 

 النائبة السيدة جنية لطفي؛

 النائبة السيدة مرمية بومجعة؛

 النائبة السيدة خدجية شامي؛

 النائبة السيدة أمساء الناصفي؛

 النائبة السيدة انعمة هبيش؛

 النائبة السيدة نزهة اليزيدي؛

 النائبة السيدة منينة املودن؛

 النائبة السيدة حياة سكيحيل؛

 السيدة فاطمة اهل تكرور؛النائبة 

 النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي؛

 النائبة السيدة فتيحة الشوابين؛

 النائبة السيدة عائشة ايدبوش؛

 النائبة السيدة سعيدة ايت بوعلي؛

 النائبة السيدة عزيزة ااب؛

 النائبة السيدة عبلة بوزكري؛

 النائبة السيدة إميان بن ربيعة؛

 رضواين؛النائبة السيدة خدجية 

 النائبة السيدة منرية الرحوي؛

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري؛

 النائبة السيدة عائشة لبلق؛

 النائبة السيدة توراي الصقلي؛

 النائبة السيدة سعاد الزايدي؛

 النائبة السيدة خدجية الزايين؛

 النائبة السيدة غزالن املرزوقي؛

 النائبة السيدة هاجر املسقي؛

 ليلى احكيم؛ النائبة السيدة

 النائبة السيدة حكيمة بل قساوي؛

 النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه؛

 النائبة السيدة لبىن الطاهري؛

 النائبة السيدة غيثة احلامتي؛

 النائبة السيدة ابتسام مراس؛

 النائبة السيدة السعدية بنسهلي؛

 النائبة السيدة فتيحة سداس؛

 النائبة السيدة أمينة الطاليب؛

 ائبة السيدة نوال املتوكل؛الن

 النائبة السيدة سورية اهل محاد؛

 النائبة السيدة نعيمة زيدان؛

 النائبة السيدة أمساء اغاللو؛

 النائبة السيدة وفاء البقايل؛

 النائبة السيدة مسية وعالل؛

 النائبة السيدة غيثة بدرون؛

 النائبة السيدة أمال عربوش؛

 النائبة السيدة زهور الوهايب؛

 النائبة السيدة موىن اشريط؛

 النائبة السيدة مرمي وحساة؛

 النائبة السيدة عائشة فرح؛

 النائبة السيدة ابتسام عزاوي؛

 النائب السيد حممد الطويل؛

 النائبة السيدة لبىن الكحلي؛

 النائب السيد حممود امري؛

 النائب السيد نوفل الناصري؛

 النائبة السيدة إميان اليعقويب؛
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 يد حمسن مفيدي؛النائب الس

 النائب السيد ابراهيم الشويخ؛

 النائب السيد رضا بوكمازي؛

 النائب السيد احلسني حريش؛

 النائب السيد الشيخ ميارة؛ 

 النائب السيد عمر عباسي؛

 النائب السيد نوفل شباط؛

 النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري؛

 النائب السيد مجال بنشقرون كرميي؛

 ة فاطمة الزهراء برصات؛النائبة السيد

 النائب السيد كرمي الشاوي؛

 النائب السيد عبد احلكيم األمحدي؛

 النائب السيد كمال لعفو؛

 النائبة السيدة شقران إمام؛ 

 النائبة السيدة حنان رحاب؛

 النائب السيد مصطفى ابيتاس؛

 النائب السيد كمال العمري؛

 النائب السيد خالد الشناق.

 املؤقت : السيد رئيس املكتب

  ،حضرات السيدات والسادة
قبل اإلعالن عن هناية عملية التصويت، أريد أن أعرف 

يب ط .إذن نودي على اجلميع ؟ هل ابلقاعة من مل ينادى عليه
لننهي عملية التصويت ومنر إىل عملية الفرز وسيتكلف هبذه 

ا هللا يبارك هم يشتاغلو و خليتقت، دااب غؤ العملية أعضاء املكتب امل
 .هم يشتاغلواو فيكم خلي

اب اري، ديف األخ اعطتهاذ النتيجة دايل التصويت ك.. ال 
املكتب املؤقت اللي مسؤول، خليوهم يديرو حساهبم، خليوهم 

يديرو شغاهلم، منني غادي يساليو غادي جييبوا لينا غادي يعطيوان 
  .مخليوه ..ين إىل آخرهرب عدد املصوتني، املع التفاصيل

.. السي وهيب شوفوا اإلخوان، عادة املكتب املؤقت.. 
الفرز سري كيمشي يعملو يف مكتب آخر، احنااي ما بغيناش 

ولكن ماشي القاعة اللي كتفرز،  هو كان ندخلو فهاذ الشي، 
  .كاين املكتب اللي كيفرز، خليو املكتب يفرز.

 السيد رئيس املكتب املؤقت :

 ومرتمون،حضرات السيدات والسادة النواب احمل
من  51أن املادة  أن أذكرأريد  ،قبل أن أعطي األرقام

ينتخب الرئيس أو الرئيسة عن طريق : " القانون الداخلي تقول
اإلقرتاع السري ابألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتكون منهم 

ويقول   "انيةوابألغلبية النسبية يف الدورة الث ،اجمللس يف الدورة األوىل
وإذا كان املرشح أو املرشحة واحدا " : كذلك يف الفقرة الثانية

رة واحدة حنا عندان كذا دو اإذن  "فباألغلبية النسبية يف دورة واحدة
 كالتايل :ابألغلبية النسبية، نتيجة اإلقرتاع هي  

  : ؛246عدد املشاركني يف التصويت 
  : ؛091عدد األصوات املعرب عنها 
  10: األصوات امللغاة 
  : 020األوراق البيضاء. 

 091إذن حصل السيد املرشح احلبيب املالكي على 
 ، اليت تساوي األغلبية املطلقة. )تصفيقات(صوت

 إذن املرشح الفائز هو السيد احلبيب املالكي.  
وهبذه املناسبة، وابسم السيدات والسادة النواب، أتوجه  

للسيد الرئيس أبحر التهاين وأطيب األماين راجني من هللا أن يوفقه 
كما أتوجه بزجيل الشكر إىل السيدات والسادة النواب يف مهامه.   

احملرتمني الذين سامهوا؛ أعضاء املكتب املؤقت، سامهوا على حسن 
ة، وأتوجع شخصيا إىل مجيع زمالئي سري العملية االنتخابي
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وزمياليت يف اجمللس على مساعدهتم لتمر هذه العملية يف أحسن 
 الظروف وشكرا لكم.

اآلن أطلب من السيد رئيس جملس النواب أن يلتحق  
 ابملنصة وليحتل مقعد الرئيس. 

 بيب املالكي رئيس جملس النواب:احلالسيد 
له والصالة والسالم على رسول هللا وآ ،بسم هللا الرمحن الرحيم

 .وصحبه
 السيدات والسادة النواب،

تغمرين سعادة كبرية، ليس ألنين حظيت بثقتكم فقط، 
ولكن، ابألساس، ألننا تَـَمكَّنا، حنن أعضاء هذا اجمللس مبختلف 
مكوانته، وكأحزاب ممثلة يف هذه املؤسسة الدستورية، من جتاوز 

ابة امتحان إجيايب مثمر ملمارستنا مرحلة ميكن اعتبارها مبث
الدميوقراطية، وفـََتْحنا الباب لُنباشر أعمالنا والقيام مبهامنا 
الدستورية مع ما لذلك من انعكاسات إجيابية على عمل ابقي 
املؤسسات وعلى جممل الوضع الوطين السياسي واالقتصادي 

 واالجتماعي.
لنائبات اوامسحوا يل أبن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل كافة 

والنواب احملرتمني اللََّوايت والَِّذيَن َوَضُعوا ثقتهم يف شخصي 
املتواضع، وأن أعرب عن تقديري واعتزازي بثقتهم، والشكُر نـَْفُسُه 

ة أَتـََوجَُّه به ابخلصوص إىل النائبات والنواب الذين كان هلم، بطبيع
ْلِب ن صُ احلال، رأي آخر ال َيَسُعين ِإالَّ احرتامه ألنه ممارسة م

 العملية الدميوقراطية احلقيقية.
وأغتنم هذه املناسبة ألشكر األستاذ عبد الواحد الراضي، 
وأشكر املكتب املِؤقت، األستاذ األسبق هلذا اجمللس على مدى 
أكثر من واليتني، على حسن رائسته وتدبريه جللسة انتخاب 

حية تالرئيس، وهو ما أتتى له بيسر بفضل خربته وتبصره. فله ال
والتقدير. والواجب يقتضي أن أتوجه ابلشكر إىل السيد رئيس 
احلكومة املعني، األستاذ عبد اإلله بنكريان، على ما بذله من جهد 

 يف إجناح هذه اللحظة االنتقالية اليت جتتاُزها مؤسستنا التشريعية
ة احلال، فله، بطبيع متحليا بروح املسؤولية إزاء قضااي الوطن،

  دير.التحية والتق
 السيدات والسادة النواب،

نعقد هذه اجللسة بعد أن ترأس جاللة امللك حممد 
السادس حفظه هللا افتتاح أشغال الدورة التشريعية احلالية من السنة 
التشريعية األوىل من الوالية التشريعية العاشرة، والذي كان مناسبة 

رة اأعطى فيها جاللته توجيهاته السامية فيما خيص عالقة اإلد
ابملواطنني والتحدايت اليت يطرحها أداء املرفق العمومي، وهو 
موضوع يقع يف صلب أوراش اإلصالح اليت دشنها املغرب منذ 

ع هناية التسعينيات من القرن املاضي، واليت ما فتئت ترتسخ وتتس
يف ظل قيادة وتبصُّر جاللته. وما هذه اللحظة اليت نعيشها، وما 

طي الذي حنن بصدده اليوم، إال مثرة لِـَهَذا هذا التمرين الدميوقرا
غي التفرُِّد املغريب الالَِّفِت لالنتباه يف حميٍط مضطرب، وهو ما ينب
رَهُ ونثمَنهُ ونَـْحِمَيهُ وحنصَنه من خالل اعتبار مصل حة أن ندركه ونـَُقدِ 

أخري"،  وال الت "أمانة جسيمة ال تقبل التهاون الوطن واملواطنني 
 جاللة امللك.كما أكد ذلك 

لقد أمثرت املصاحلات الكربى اليت حققتها بالدان، مع 
اترخيها وهويتها وجماالهتا املتنوعة، حالة انتقال دميوقراطي مغريب 
مبين على اإلصالح والرتاكم والتدرج، مما َيسََّر استقرار بالدان، 
وكان يف أساس دينامية كربى يف خمتلف اجملاالت االقتصادية 

ه واحلقوقية والثقافية واللغوية. وكان من نتائج ذلك كل واالجتماعية
أن املغرب مَتكَّن من التموقع كقوة إقليمية وقارية جديرة ابلتقدير 
واالحرتام على الساحة الدولية، وقوِة َجْذٍب اقتصادي، وَمْقَصٍد 

 لالستثمار، وأفٍق لألمل والطمأنينة واالستقرار واملصداقية.
وليس سراً يف أن إمكانيات ورافعات املغرب اليوم، تكمن 

ا، يف قوة مؤسساته بقيادة جاللة امللك، ورصيد الثقة اليت يتمتع هب
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وكذلك يف خربات وطاقات أبنائه وبناته، ومهارات نُـَخِبِه 
 االقتصادية والعلمية والفكرية والتقنية.

، على التذكري هبذه سيدايت ساديتلقد حرصُت، 
 نب، لنتذكر مجيعا حجم املسؤوليات اليت حنن ُمَطوَُّقون هبا يفاجلوا

احلفاظ على هذا الرصيد اجلدِ ي من املكاسب اليت حققتها بالدان. 
وإننا لَـُمؤتَـَمُنوَن ليس فقط على احلفاظ عليها بل مطالبون أبن 
نواصل، كمؤسسة دستورية، املزيد من األداء والـمسامهة يف حتقيق 

الحات وإعمال مقتضيات الدستور وأداء مهامنا مزيد من اإلص
، إْن يف جمال املراقبة والتشريع 7177وفق ما يقتضيه دستور 

وتقييم السياسات العمومية أو يف جمال إعمال الدميوقراطية 
التشاركية مبا يساهم يف تصحيح صورة املؤسسة التشريعية لدى 

ُر ِقَيَم املشاركة واملواطَ  قَة املواطنني يف نـَة ويرسخ ثالرأي العام، ويـَُيسِ 
 املؤسسات التمثيلية.

وما من شك يف أن ذلك لن يتيسر إال ابلثقة وابلعمل 
اجلماعي، وابالنفتاح وابلتعاون بني السلط كما يقضي بذلك 
الفصُل األول من الدستور، ذلكم أن ترسيخ االصالحات 
والتحديث وتقوية الدميوقراطية والتجاوب مع تطلعات خمتلف 

ة ئات الشعب املغريب يف العيش الكرمي، والدفاع عن املصاحل احليويف
للبالد، تقتضي من خمتلف املؤسسات االضطالع ابملسؤوليات 
 املنوطة هبا طبقاً ملقتضيات الدستور، كما، بطبيعة احلال، تتطلب

اعتماد منهجية التعاون على أساس احلوار كوسيلة ُمثْـَلى لَتَمثُِّل 
 لوطن وخدمتها.املصلحة العليا ل

 السيدات والسادة النواب،
ال شك أنكم مجيعاً تدركون أبننا مطالبون أيضا مبواصلة 
تفعيل عالقة الربملان بباقي املؤسسات الدستورية وهيئات احلكامة، 
على النحو الذي جيعل هذا التفاعل منتجا لثقافة احلكامة اجليدة، 

رافق مات واملواملسؤولية، والشفافية، وتوخي اجلودة يف اخلد
والتدخالت العمومية اليت ينبغي أن تنعكس إجيااب وابمللموس على 

حياة املواطنني ومستوى معيشتهم، ومبا يُـَحسِ ن مداخيلهم، ومبا 
 يقوي االنسجام والتالحم االجتماعي.

لئن كانت بالدان قد متكنت من التموقع كقوة إقليمية 
ة واملؤسساتيوقارية صاعدة، بفضل اإلصالحات الدستورية 

والسياسية واحلقوقية واالقتصادية، اليت اعتمَدتْـها، بل وفرضت 
بدون  - نـَْفَسها كشريك ذي مصداقية، سياسيا واقتصاداي، فإهنا

تواجه عدة حتدايت يف حميط غري مستقر، ويف سياق عوملة  -شك 
مفتوحة على كل االحتماالت. كما أن صورة املغرب القوية يف 

ثري حفيظة ويف إفريقيا ويف املنتدايت واحملافل الدولية ت الَعامَل العريب
خصوٍم من كل األَنواع، وترفع من وترية اليقظة وااللتحام الوطين، 
وابخلصوص حاجتنا إىل التمسك بروح احلوار بني خمتلف 
املكوانت والعائالت السياسية والفكرية واالجتماعية لضمان 

ان الوقت لوطين املرصوص. فقد حاملناعة املطلوبة وتقوية البُـنيان ا
لننظم رصيدان من الكفاءات الوطنية املختلفة، بتعدد ختصصاهتا 
واختالف مرجعياهتا الفكرية واإليديولوجية والسياسية، حىت 
نتمكن معاً سِويـ اً من خماطبة العامل من حولنا مبختلف اللغات اليت 

ن مجيعاً حن –يفهمها، وابملشرتك الفكري والسياسي الذي نقتسمه 
ابختالف أطيافنا وأفكاران واجتهاداتنا وعالقاتنا الدولية مع  -

أشقائنا وأصدقائنا ورفاقنا وشركائنا يف خمتلف اجلهات واجلغرافيات 
 والـَمَحاِفل.

ية إن احلقيقة املغربية هي تلك اليت تبنيها املكوانت املغرب
 مجيُعها.

ن م واملصاحل العليا للمغرب تقتضي أن نتحرك، ُكل  
 موقِعِه، وخبطابه، ومن منطلق مرجعيته، يف اجتاه الكوِن كلِ ِه.

وهذا معىن أن نركز على احلوار كقيمٍة أخالقية، وكواجٍب 
وطين، وكصيغٍة مثلى لرتتيب االختالفات وبناء حسٍ  مشرتك يف 
عملنا الربملاين والسياسي، ويف حراكنا الدبلوماسي القوي املؤثر 

 واملنشود.
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اجة إىل التأكيد على دوران احليوي املطلوب  ولست يف ح
كمؤسسة برملانية يف واجهة العمل الدبلوماسي، يف خمتلف 
الفضاءات واملنتدايت العاملية، أواًل وأساسًا يف ما يهم قضية 
الوحدة الرتابية للمملكة، قضية قضاايان وأولوية أولوايتنا، واليت 

 دائما ا، جتنداً تتطلب، إىل جانب اإلمجاع الوطين احلاصل حوهل
ويقظًة مستدامًة وَتَصدِ اي واعيا ومنظَّماً ملناورات اخلصوم بشأهنا يف 
خمتلف املواقع الدولية، َدَعاَمتـَُنا يف ذلك مشروعيُة قضيِتنا 
واالجنازات اليت حتققت على األرض يف األقاليم اجلنوبية، فضاًل 

الثقافية و  عن حقائق التاريخ واجلغرافيا واالرتباطات االجتماعية
الراسخة واملؤكَّدة، وتفهم وتضامن أشقائنا وأصدقائنا يف جهات 

 العامل األربع.
ويف هذا الصدد، نلتزم مبواصلة اجلهد املخلص والعمل 
الفعال على مستوى الدبلوماسية الربملانية املغربية يف خمتلف 
املنظمات الربملانية متعددة األطراف، ويف اإلطارات الثنائية، من 

ل التعريف مبعطيات وعناصر وأبعاد قضيتنا الوطنية املشروعة أج
وَدْحِض االدعاءات املناوئة والتََّجنِ يات اليت ابتت اليوم مكشوفًة 

 للجميع.
من أجل ذلك، ينبغي التأسيس على ما حتقق من 
الرتاكمات وإجنازات دبلوماسيتنا الربملانية اليت قادها خمتلف رؤساء 

، مبسامهة خمتلف مكوانت اجمللس، جملس النواب السابقني
واستثمار مواقعنا الدبلوماسية الربملانية املتقدمة وتثمينها، وبناء 
خطط عمل والرتافع من أجل قضاايان الوطنية كلِ ها مسنودين يف 
ذلك، ومستنريين ابملبادرات احلكيمة والناجحة اليت يقودها جاللة 

 دويل، كانتامللك حممد السادس حفظه هللا على الصعيد ال
آِخَرها، كما اتبعنا مجيعا، املبادراُت امللكيُة القويُة يف الساحة 

ية اإلفريقية بكل أبعادها االسرتاتيجية واالقتصادية والثقافية والروح
مام والرمزية، ومبا حققته من نتائج ابهرة اتبعها ويتابعها اجلميع ابهت

 وِإعجاب وتقدير.

ال، به سيكون، بطبيعة احل ومن البديهي أن ما ينبغي أن نقوم
بتنسيق وتشاور مع السلطة التنفيذية ويف إطار ثوابت السياسة 

 اخلارجية للمغرب.
 السيدات والسادة النواب،

يف مجيع مهامنا واختصاصاتنا، ندرك أن اإلدارة الربملانية 
تلعب دوراً أساسيا ابعتبارها أداة ال مـحيد عنها يف أدائنا اليومي. 

، أود أن أشيد مبا حتقق يف جمال إصالح وتطوير ويف هذا الصدد
اإلدارة الربملانية داخل هذا اجمللس، خصوصًا يف عهد الرئيس 
السابق األستاذ راشيد الطاليب العلمي الذي سهر على إعطاء 
طفرة هامة لتنظيم العمل الربملاين، خصوصاً فيما يرجع إىل الربملان 

ل احلياة شيف خمتلف مراحاملنفتح، والربملان الرقمي، وترصيد أر 
 الربملانية املغربية... وغريها من املنجزات الفعلية اليت تبعث على

االعتزاز والتقدير والشكر، واليت أصبحت تشكل مثاال حيظى 
ابلكثري من اإلعجاب والتثمني من طرف شركائنا وأصدقائنا على 

 الصعيد الدويل.
تاريخ، سنعمل عي ابلوبروح الرتاكِم ذاهِتا، ومتثُّالً ألمهية الو 

 على مواصلة البناء على ما حتقق، وتطوير األداء الربملاين يف خمتلف
الواجهات التشريعية والرقابية والدبلوماسية وغريها وحتسني وسائل 
العمل املوضوعة رهن إشارة السيدات والسادة النواب، وتعزيز 
قدرات ومهارات أطر وموظفي وموظفات جملس النواب، 

يف ذلك من إمكانياتنا، مستحضرين املمارسات الدولية مستفيدين 
النموذجية من خالل برامج التعاون الدويل والتوأمة اليت جتمع 
جملسنا مع برملاانت بلدان صديقة عريقة يف املمارسات 

 الدميوقراطية.
سنحرص أيضا على االستفادة من كافة الطاقات 

واجملموعات  فرقواملؤهالت اليت يتوفر عليها اجمللس يف كافة ال
النيابية وضمنها مسامهات السيدات النائبات والشباب اللوايت، 
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والذين، ستكون هلن، وهلم، دون شك قيمة مضافة نوعية يف 
 خمتلف جماالت العمل الربملاين.

وختاماً، أود أن أؤكد أنين سأشتغل شخصيًا وبـمِعيَِّة 
وأجهزة أعضاء مكتب جملس النواب ورؤساء الفرق واللجان 

املؤسسة وفق منهجية اإلنصات واإلشراك والتشاور مع خمتلف 
مكوانت اجمللس، أغلبية ومعارضة، من أجل تطوير أدائنا وترسيخ 
البناء املؤسسايت، وذلك حىت نكون مجيعاً عند حسن ظن جاللة 
امللك حممد السادس وتوقعاته وتطلعاته الكرمية، ويف مستوى آمال  

غريب، وحىت حنصن بالدان ومكاسبنا كافة مكوانت الشعب امل
ونوطد اقتداران كأمة مغربية عريقة يف التاريخ، جديرة هبذه األرض 
وهبذا اإلرث احلضاري واإلنساين والثقايف واللغوي الغين، املتنوع 
اجلدير ابالعتبار والتثمني، والذي لن يكون إال إراث مجاعيا يُـْثرِيِه 

 ة.ق يف إطار الوحدة الوطنيالتعدُد والتنوُع واالختالُف اخلالَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا م       مرةً أخرى، أجدد لكم مجيعاً شكري وامتناين على
أُِحْطُت به من ثقة وما ُكلِ ْفُت به من أمانة أرجو من هللا تعاىل أن 
يـَُقوِ َيين على حتملها وأدائها إبخالٍص وصدٍق وتـََفاٍن، يف الَقْوِل 

م عليكم لسالعلى إصغائكم الكرمي. واوشكرًا أيضًا  ويف الفعل.
 ورمحة هللا وبركاته.
، أحيطكم علما أبن اجمللس سيعقد أرفع اجللسةقبل أن 

، ابتداء من الساعة الثالثة بعد 7171يناير  71غدا الثالاثء 
من  17الزوال، جلسة عمومية خُتصص، طبقا ألحكام الفصل 

وائم لإلعالن عن قالدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، 
 النيابية ورؤسائها وانتخاب أعضاء مكتب اجمللس ةالفرق واجملموع

 ورؤساء اللجان النيابية الدائمة.
وعلى هذا األساس أطلب من رئيسات ورؤساء الفرق  

عقد اجتماع يوم غد صباحا على الساعة  ،ومنسقي الفرق
 العاشرة، شكرا لكم.

 
 


