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هشزوع هحضز اجتواع الوكتب رقن
هاي

ليوم االثنيي

ؾلد مكذب جملس املسدضارين يوم الازنني  96ماي  1922اجامتؿه األس بوؾي برئاسة اخلليفة األول مرئيس اجمللس
امس يد فوزي بنـالل وحضور األؾضاء امسادة:
:
:
:
:
:
:

َلد فضيًل
حلسن بيجديكن
امحدو ادبدا
ؿابد اصكيل
أمحد حايج
محيد كوسكوس

اخلليفة امثاين نلرئيس
اخلليفة امثامر نلرئيس
اخلليفة امرابؽ نلرئيس
حماسب
أمني
أمني

يف بداية هذا الاجامتع أكد امس يد َلد فضيًل أن حمرض الاجامتع امسابق ميوم الازنني  91ماي  1922مل يرش ،يف مـرض
حديثه ؾن كرار املكذب ابملوافلة ؿىل ملرتحات انلجن املدساوية األؾضاء يف صأن امرتكيات يف ادلرجة وامرثبة ابمنس بة
نلموػفني ،إىل املوػفني اذلين جضملهم امرتكية برمس س نة  1922مه كذكل ،وظامب بأن ثمت إؿادة ظياغة احملرض ومضاريؽ
املواهني املرثبعة به ابمخنعيط ؿىل مبدأ حركية املوػفني برمس س نة  .1922كٌل ظامب بنسخة من مواحئ ٍلوع امرتكيات حىت
يمت اإلظالع ؿلهيا من ظرف امسادة أؾضاء املكذب.
من جاهبه الحغ امس يد حلسن بيجديكن أن حمرض الاجامتع امسابق ويف مـرض ثذكهر بالةحة مضاريؽ املواهني احملاةل ؿىل
جملس امنواب (كعد اإلخبار) مل يخضمن مرشوع رمق  26.22املخـلق بدنؼمي مراجـة اس خثنائية نلواحئ الاهخخابية امـامة.
بـدها رشع املكذب يف دراسة امنلط املدرجة يف جدول أؾٌلهل ،مس هتال لكل بإحاةل بـد امنعو امدرشيـية ادجديدة امواردة
من جملس امنواب ،ؿىل انلجن ادلامئة .ويخـلق األمر بـ :

 .2مرشوع كاهون رمق  94.29يغهر ويمتم مبوجبه امؼههر امرشيف امعادر يف  21من صـبان  22( 2439أبريل )2611
بضأن امعيد يف امليا امربية( .دجنة امفالحة).
 .1مرشوع كاهون رمق  16.92يخـلق حبٌلية أهواع امنبااتت واحليواانت املخوحضة ومراكبة الاجتار فهيا( .دجنة امفالحة)
 .4ملرتح كاهون يليض بخـديل امفعول  342-34-46-45-44-41من كاهون املسعرة املدهية( .دجنة امـدل)
وبـد أن اظلؽ املكذب ؿىل مذكرة حول أصغال انلجن وبرانمج معلها خالل األس بوع ،ظادق ؿىل جدول أؾٌلل جلسة األس ئةل
امضفهية ميوم امثالاثء  29ماي  1922اميت سهرأسها اخلليفة اخلامس نلرئيس امس يد ؾبد امرحٌلن أصن ،وامس يد أمحد حايج
كأمني نلجلسة.
2

اجتماع المكتب 95

مجلس المستشارين

يف جمال امـالكات اخلارجية ،اظلؽ املكذب ؿىل جدول ؿام حول مضاركة امفرق امربملاهية وأؾضاء املكذب يف املهام
ادليبلوماس ية ،حير كدم امس يد فوزي بنـالل رشوحات ومـعيات مدكلة حول هذ املضاركة واملـايهر املعبلة يف صأهنا .وكد
كرر املكذب مواظةل دراسة هذ امنلعة خالل الاجامتؿات امللبةل بـد اإلظالع ؿىل خمخلف جواهب هذ ادجداول.
بـدها اظلؽ املكذب ؿىل بركية امخـزية اميت ثوظلت هبا رئاسة اجمللس من رئيس جملس امنواب مبملكة امبحرين ؿىل إثر
امخفجهر اإلرهايب اذلي ثـرضت هل مدينة مراكش ،كٌل اظلؽ ؿىل ثلرير حول أصغال ادلـية  213مالحتاد امربملاين ادلويل اذلي
ؾلد بباانما من  22إىل  19أبريل .1922
يف حمور صؤون امسادة املسدضارين ،اظلؽ املكذب ؿىل هط اس خلاةل املسدضار امس يد امس باؾي امبارك من ٍلوؿة احلركة
ادلميلراظية الاجامتؾية وامخحاكه بفريق امخجمؽ ادلس خوري املوحد.
\

ويف األخهر اظلؽ املكذب ؿىل مذكرة حول وضـية ورش حمارض ادجلسات امـامة ابدجريدة امرمسية ،حير متكنت معا ح إدارة
اجمللس من ثدارك امخأخهر احلاظل يف ورش هذ احملارض .ولكل بنرش حمارض (دورة أكخوبر  1995ودوريت  1996ودوريت
 )1929خالل األس بوع امللبل.
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القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 26
ليوم االثنيي  96هاي 1922

رمق املرار

مضمون املرار

املوضوع

1922/26/92

امدرشيؽ :

 إحاةل امنعو امدرشيـية ؿىل انلجن ادلامئة : .2مرشوع كاهون رمق  94.29يغهر ويمتم مبوجبه امؼههر
امرشيف امعادر يف  21من صـبان  22( 2439أبريل
 )2611بضأن امعيد يف امليا امربية( .دجنة امفالحة).
 .1مرشوع كاهون رمق  16.92يخـلق حبٌلية أهواع امنبااتت
واحليواانت املخوحضة ومراكبة الاجتار فهيا( .دجنة امفالحة)
 .4ملرتح كاهون يليض بخـديل امفعول -34-46-45-44-41
 342من كاهون املسعرة املدهية( .دجنة امـدل)

1922/26/91

جلسة األس ئةل امضفهية ميوم امثالاثء  29ماي 1922

 املعادكة ؿىل جدول األؾٌلل* رئاسة ادجلسة  :ؾبد امرحٌلن أصن
* أماهة ادجلسة  :أمحد حايج
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