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واملس�شار ، محمد عبو رئ�س املك�ب املؤقتاملس�شار الس�ید : الرئاسة

  .كمي �ن شامش رئ�س جملس املس�شار�ن املنتخبالس�ید عبد احل
  .، ٕابتداء من السا�ة الرابعة مساءتانساع : التوق�ت

  .رئ�س جملس املس�شار�ن ٕانت�اب: �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید محمد عبو، رئ�س اجللسة بصف�ه رئ�سا مؤق�ا �لمك�ب
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  ٕاخواين، 
  .نف�تح اجللسة
تطبیقا �لقانون ا�ا�يل . ا�ا�يل، قلت، ف�حت اجللسة نظامطبقا �ل 

طي ال� �ا�شة ایتعال تقرا لنا القانون ا�ا�يل وا�س�تور �ادي نع
  .وا�س�تور، تفضل ال� �ا�شة

  :عضو املك�ب املؤقت ،املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  إالخوان،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
إالخوان املس�شار�ن جيلسوا يف املقا�د د�هلم، واملصور�ن جيلسوا 

  .طو، �سم هللام�ٔخر�ن شویة �ش نعی
  .�سم هللا ال� �ا�شة

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال عضو املك�ب املؤقت
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ی�رشف املك�ب املؤقت بتذكري الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

جملس احملرتمني مبواد النظام ا�ا�يل �لم�لس املنظمة لعملیة انت�اب رئ�س 
  :، فه�ي اكلتايل17و 15، 16، 14املس�شار�ن، املواد 

یدعو رئ�س املك�ب املؤقت ٔ�عضاء ا�لس النت�اب رئ�س : "14املادة 
  . جملس املس�شار�ن �ٕال�الن عن ف�ح �ب الرتش�یح

یتلقى الرئ�س املؤقت الرتش�ی�ات يف نفس اجللسة ویعلن عهنا ٔ�و 
م هبذا إال�الن، وینادي �ىل یطلب من ٔ��د ٔ�عضاء املك�ب املؤقت الق�ا

  ".الس�یدات والسادة املس�شار�ن لك �مسه، مث �رشع يف التصویت
ی��خب الرئ�س عن طریق �قرتاع الرسي �ٔ��لبیة : "15املادة 

املطلقة لٔ�عضاء ا��ن یتكون مهنم ا�لس يف ا�ورة أ�وىل و�ٔ��لبیة 

ني أ�ول والثاين ا��ان ال�س��ة يف ا�ورة الثانیة اليت جتري بني املرحش
وعند تعادل . حصال �ىل ٔ�كرب �دد من أ�صوات يف ا�ورة أ�وىل

فارق السن حيتمك ٕاىل  فٕان انتفىأ�صوات یعترب املرحش ا�ٔكرب س�نا فا�زا، 
القر�ة لتعیني الفا�ز، وٕاذا اكن املرحش وح�دا یمت انت�ابه �ٔ��لبیة املطلقة يف 

  ".س��ة يف ا�ورة الثانیةا�ورة أ�وىل وأ��لبیة ال� 
  ". جيري التصویت كتابة ودا�ل معزل: "16املادة 
یعلن الرئ�س املؤقت عن امس املرحش الفا�ز �رئاسة جملس : "17املادة 

  ". املس�شار�ن ویدعوه لشغل مقعد الرئاسة
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن أ��لبیة املطلقة �ل�س�بة لعدد ٔ�عضاء جملس 

  .1+، ٔ�ي نصف �دد ٔ�عضاء ا�لس صو� 61املس�شار�ن يه 
ون��ه الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس ٕاىل رضورة املكوث �لقا�ة من 

  .ٔ��ل املشاركة يف ا�ورة الثانیة يف �ا� ا�لجوء ٕا�هيا
كام ٔ�ح�ط ا�لس املوقر �لام ٔ�ن املك�ب املؤقت ٔ�رشف �ىل إالجراءات 

  . والرتت��ات ا�متهیدیة ٕالجناح معلیة التصویت
لیه، فقد مت وضع معزلني يف القا�ة وصندوق ز�ا� �ٕالضافة ٕاىل و� 

أ�ظرفة ؤ�وراق التصویت، وس�سمل للك مس�شار ورقة تصویت خمتومة 
  .خبامت جملس املس�شار�ن

وتمت معلیة التصویت من �الل كتابة امس املرحش ا�تار يف ورقة 
  .التصویت دا�ل املعزل ووضعه يف الظرف

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا أ�خت �ا�شة

إالخوان، ٕاذا مسحتو يل، ٔ�� كنعلن �ىل الرتش�ی�ات، ٕاذا �ا �ىل 
�اطرمك ا�يل بغا یرتحش من السادة املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات مرح�ا، 

  .یتقدم �لرتش�یح د�لو

  اليس حكمي �ن شامش؛ - 

  .اليس ش�یخي - 
یة التصویت، ما بقي ٕاذا مازال يش �د مرح�ا، ما بقي �د ندوزو لعمل 

  .اليس أ�ندلويس تفضل. �د

  :عضو املك�ب املؤقت ،املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني و�ٓ� وحصبه

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة، 

لرئاسة جملس بدایة ٔ��لن عن تلقي رئاسة املك�ب املؤقت �لرتش�ی�ات 
الس�ید حكمي �ن شامش، والس�ید ن��ل ش�یخي، : املس�شار�ن من الس�ید�ن

  وهبذا نغلق �ب الرتش�یح، �س��او شویة؟
وق�ل الرشوع يف معلیة التصویت ٔ�طلب من ا�لس املوقر انتداب 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2018 ٔ�كتو�ر 15( 1440 صفر 5

ثالثة من ٔ�عضائه من �ري الهیئات اليت ی�متي ٕا�هيا املرحشون لرئاسة جملس 
  .�ابعة معلیة �قرتاع مبعىن الهیئاتاملس�شار�ن من ٔ��ل م 

  .وم�ارك محیةرش�ید املنیاري، یوسف حميي، 
هذا راه فقط �ري ملراق�ة العملیة، فسهلو �لینا ما دام اك�ن النقا�ت، 

  .إالخوان د�ل املقاوالت، ٕاىل �ات �ىل �اطرمك
  .طیب، تفضلو إالخوان املعنیني

عن لك وا�د مهنم  كام ٔ�طلب من الس�ید�ن املرتحشني انتداب ممثل
  .ملراق�ة التصویت وٕاحصاء أ�صوات

الس�ید�ن احلسني العبادي ممثل عن العدا� والتمنیة وأ�صا� واملعارصة، 
  .وعبد السالم بلقشور

ٕاذن ق�ل إال�الن عن اف�تاح معلیة التصویت، ٔ�طلب من الس�ید 
املس�شار عز�ز �دب عضو املك�ب املؤقت الت�ٔكد من �لو الصندوق 

  .� من ٔ�ي ورقة ٔ�و ظرفالز�ا
إالخوة د�ل الص�افة، هللا ٕا�از�مك خبري، �ري هاذ املسا�ة د�ل 

  .التصویت، ٕاىل اكن ممكن، یعين طلعو شویة �ش ختلیو، هللا جياز�مك خبري
ٕاذن كام ٔ��رب ق�ل بدء العملیة، ٔ��رب ا�لس املوقر ب�ٔن املك�ب املؤقت 

ان هللا خيلیمك �بعوا معا� هاذ اتفق �اكفة ٔ�عضائه �ىل ٔ�نه تعترب، إالخو 
إالجراءات ٔ�و القرار املت�ذ من طرف املك�ب املؤقت، ب�ٔنه تعترب حصی�ة 
ورقة التصویت املتضمنة لالمس الشخيص والعائيل �لمرتحش ٔ�و �مس 
الشخيص فقط ٔ�و �مس العائيل فقط و�دم ق�ول ورقة التصویت املتضمنة 

ٔ�و ا�كتور ٔ�و أ�خ ٔ�و الفاضل ٔ�و ٔ�ي لقب ٔ�و عبارة من ق�یل أ�س�تاذ 
  .احملرتم ٔ�و �ريها من أ�لقاب

مبعىن الورقة اليت س�تق�ل ا�يل فهيا إالمس الاكمل الشخيص والعائيل ٔ�و 
قلنا ن�ٔ�ذ مببدٔ� املرونة حىت ا�يل كتب إالمس الشخيص ٔ�و العائيل فقط 

ق فالورقة تعترب حصی�ة، لكن أ�لقاب، هللا جياز�مك خبري، س�تعترب ٔ�ورا
  .الغیة، تفضل اليس عبد الصمد، هذا قرار املك�ب املؤقت

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر لمك ؤ�عضاء الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن، ٔ�عضاء املك�ب املؤقت، �ىل هاذ ا�هود ا�ي بذ�متوه من 

یة وحرصمك �ىل ٕاضفاء الشفاف�ة واملصداق�ة ٔ��ل ٕاجناح هذه احملطة التارخي 
  .�ىل هذه احملطة

الس�ید الرئ�س، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��هبمك ٔ�نه اع�د أ�سامء فقط ٔ�و أ�سامء العائلیة 
ٔ�و أ�سامء الشخصیة دون اع�دها كام مت تقدميها �شلك قانوين يف 

�� ٔ�نه ف�ه نوع من �جهتاد اخلارج عن النطاق القانوين، الرتش�یح، نعترب 
  :ٔ��متس م�مك

ٔ�وال، ٔ�ن یمت اع�د �مس الاكمل القانوين �لشخص املرحش، هاذي رمق 

  .وا�د
�نیا، ٔ�ود ٔ�ن یمت اع�د �ٓ� ٕاتالف أ�وراق الصحی�ة �ٓلیة تضفي مزید 
من املصداق�ة �ىل هذه العملیة �نت�ابیة وإالبقاء فقط �ىل أ�وراق 

ٔ�ن أ�وراق الصحی�ة �ني یمت املتنازع �لهيا دون أ�وراق الصحی�ة، 
الفرز ویمت �سجیل أ��داد ا�صصة للك مرحش �كون املك�ب املؤقت قد 

  .ا�هت�ى من هذه أ�وراق
  .شكرا

  :ن��ل �ندلويساملس�شار الس�ید 
  .شكرا اليس عبد الصمد

  .تفضل اليس عبد العز�ز

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا

  الس�ید الرئ�س،
  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات 

ٔ�عتقد �ىل ٔ�نه الورقة امللغاة يف العرف وحىت يف القوانني يه الورقة 
اليت قد تثري الشك يف من س�یؤول ٕالیه ذ� الصوت، ٔ�ما ٕاذا اكنت الورقة 
واحضة ملن س�یؤول صوهتا، ٕاما لٔ�ول ٔ�و �لثاين، سواء �ك�ابة �مس 

ٔ�لقاب، فل�س هناك ٔ�ي مانع وٕاىل الشخيص ٔ�و العائيل ٔ�و حىت ٕ�ضافة ا
كت�ت يف الورقة م�ال ا�كتور فالن ٔ�و أ�س�تاذ فالن، ٔ�نه الصوت 

  س�یؤول ٕالیه، فأ�مور واحضة، الش هاذ التعق�دات لكها؟ 
�لیو الرا�ة �لسادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات یصوتو 

  .�المس ا�يل غیك�بوه �ري �كون واحض ملن س�یؤول
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .نعم؟ تفضل ٔ�س�یدي.. إالخوان، ٕاىل مسحتو يل، هاذ اليش

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اح�ا �ري يف ٕاطار ٕاضفاء الشفاف�ة ؤ�یضا ا�رتام رسیة �قرتاع، �مثن 
صیة والعائلیة، التو�ه د�ل املك�ب القايض �لتصویت �ىل أ�سامء الشخ 

. لكن نتحفظ �ىل �ح�فاظ فقط ٕاما �المس الشخيص ٔ�و �المس العائيل
ولكن ٕاىل اكن والبد، فٕاننا ال ميكن ٕاال ٔ�ن �مثن تو�ه املك�ب القايض حبذف 
أ�لقاب والصفات، ملاذا؟ ٔ�نه ا�رتاما لرسیة �قرتاع، ٔ�ن هذه أ�وراق 

من، بواسطة هاذ ا�لقب،  من بعد قد �كون وس�ی� ٕال�راز من صوت �ىل
وٕاال مفا الغرض من ٕا�راز ا�لقب ٔ�و ا�كتور ٔ�و أ�س�تاذ، حنن نعترب ب�ٔنه 

  .�مس د�ل املرحش اكيف ٕال�راز حصة التصویت
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�نیا، ٔ�ي خط�ٔ يف �مس معىن ذ� ٔ�ن املصوت هو ال یعرف املرحش، 
دة فال ميكن ٔ�ن �لكف من یقومون �لفرز مسؤولیة تت�اوز �ا�م احملد

ورقة التصویت ی��غي . �لكشف �ىل من ٔ�راد ٔ�ن یصوت هاذ املصوت، ال
ٔ�ن �كون واحضة ؤ�ن �كون فهيا �مس الاكمل ح�ذا، ٕاىل اكن �مس 
العائيل ما اك�ن مشلك، لكن ٔ�ن �كون حصی�ا، ؤ�ي خط�ٔ ف�حن نلمتس من 

  .جلنة الفرز ٔ�ن تعتربه عبارة عن بطاقة ملغاة
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سس�ید ال 
  ٕاخواين، زماليئ أ�عزاء،

هاذ اليش ا�يل ذ�رتو د� لكه املك�ب راه م�فق �لیه، راه م�فق املك�ب 
  نعم ٔ�س�یدي؟. �ىل هاذ اليش ا�يل قلتو

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
وا�د التن��ه رضوري، املرحش أ�خ حكمي �ن شامش معروف يف 

، واك�ن "�ن شامس"یك�ب �مس العائيل د�لو وسائل إال�الم، اك�ن ا�يل � 
هو �مس الصحیح هو �ن شامش، " �ن شامش"ا�يل تیك�ب �مس العائيل 

ما ميكن لناش نعتربو هاذي " �ن شامس"ولكن الك�ري من ٔ�نه ت��ك�ب 
ملغاة، ما عندها حىت معىن، و�لتايل ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن أ�مر وٕاىل اكنت ورقة 

، واحض �ىل ٔ�نه ذ� الصوت یؤول لفالن، واحضالتصویت فهيا �مس 
  .ف�نبغي اعتباره صو� حصی�ا، ٔ�و ورقة حصی�ة، ما ميك�ش، ما ميك�ش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اليس ن��ل تفضل، تفضل ٔ�س�یدي

  : املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  إالخوان وأ�خوات،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس املوقر،
ح�ة يف تدبري إالجراءات اليت متر فهيا اجللسة املك�ب املؤقت � الصال

  .�ىل ٔ�ساس من السالسة وأ�مور تمت ٕان شاء هللا �ىل ٔ�حسن ما �رام
االتفاق ا�ي اكن �مس العائيل والشخيص، ٔ�ي �مس الاكمل، وقلنا 
من �ب املرونة ٔ�ن اكن هاذ النقاش ب�ٔنه �كون نوع من ال�شدید رمبا 

ن �مس الاكمل فقط، لكن قلنا رمبا �ش �كون واحلرص القانوين ٔ�نه �كو
نوع من املرونة ٔ�نه حىت ا�يل صوتوا �المس الشخيص ٔ�و �مس العائيل تق�ل 

  .الورقة، ف�التايل هذا من �خ�صاصات د�ل املك�ب املسري
القضیة الثانیة املتعلقة �ٔ�لقاب كذ� ما ٔ��ره بعض السادة 

لنا هاذ التوج�ه نقو� �لسادة والس�یدات املس�شار�ن، اكن النقاش �ارض فق 
املس�شار�ن واملس�شارات رفعا للك ل�س، ودا� اح�ا تنقولو السادة 
املس�شار�ن �ىل �مل هبذه املس�ٔ�، ف�التايل هللا جياز�مك خبري �اولو التصویت 
�كون ٕاما �المس الاكمل ٔ�و جتاوزا وهذا هو احملبذ واملطلوب ٔ�و جتاوزا 

العائيل س�یكون كذ� حصی�ا، وهذا، امسح يل اليس  �مس الشخيص ٔ�و
�يل، هذا هو القرار، ال، ما نعط�ش اللكمة ا�ٓن �ش نبارشو العملیة، فهاذ 

الناس د�ل إالدارة الك�ابة �ادي یتك�بو .. إالجراء د�ل الك�ابة مايش
  .أ�سامء د�ل أ�خو�ن املرحشني

  ... �شاليس �يل �اونو� هللا جياز�مك خبري، �اونو�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شویة، تفضل اليس �يلا�اونو� 

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
القضاء �نت�ايب ٔ�بطل �نت�ا�ت ٔ�ن . رسیة �قرتاع م�دٔ� مقدس

خشص وا�د مل حيرتم رسیة �قرتاع، و�لتايل حنن نعترب �دم كتابة �مس 
من  ن�ش�ث ب�ٔن تعلنو�لتايل  القانوين �لمرحش ٕارضار واحض �رسیة �قرتاع،

املنصة عن أ�سامء �یف �ك�ب �شلك واحض وقانوين، والسادة املس�شار�ن 
  .�س�متعون

مث نصوت �ىل أ�سامء القانونیة، نت�اوز �مس الشخيص ٔ�و العائيل، 
ولكن ٔ�ن �كون �مس دق�ق من الناح�ة القانونیة وا�لغویة واحلرف�ة لنضمن 

  .ٔ� دس�توري وم�دٔ� انت�ايبرسیة �قرتاع ا�يل م�د
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
ٕاذن ن��قلو ا�ٓن بعد االتفاق وٕاخ�ار الس�یدات والسادة مبا اتفق �لیه 

ات املك�ب املؤقت، نعلن عن اف�تاح معلیة التصویت، ؤ�طلب من الس�ید
ة بعد مشكور�ن �لتصویت بصفة م�تظم والسادة املس�شار�ن ٔ�ن یتفضلو

ا�ٓخر، وإالخوة د�ل إالدارة ٕاىل اكنت  ناداة �لهيم ب�ٔسامهئم وا�دا تلوامل 
إالماكنیة، إالخوة إالدارة، ٕاىل اكنت إالماكنیة د�ل كتابة أ�سامء يف 

  .الشاشة، ٕاذا اكن ممكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا خيلیمك

 افة تنلمتس مهنم �ش یطلعوإالخوان ر�ال الص�افة، ر�ال الص�
  .نبداو. �لفوق لعند املواطنني، كنطلب م�مك هللا جياز�مك خبري

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
إالماكنیة د�ل كتابة إالمسني  إالخوان د�ل إالدارة �ادي �شوفوٕاذن 

ٕاذن عند� مرحشني، املرحش أ�ول اليس حكمي �ن شامش، واملرحش الثاين 
  .اليس ن��ل ش�یخي

  ..، املرحش أ�ول حكمي �ن شامشم�فقني، توج�ه يف حم�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مع الرئاسة والهدوء، و�لیو� نعیطو �مس  هللا خيلیمك إالخوان تعاونو

  .تفضل اليس. هللا
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  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  الس�ید الرئ�س، 

حنن نطالب ٕ�شهار ٔ�سامء املرحشني �ىل الشاشات املوجودة يف قا�ة 
  .معلیة التصویت ا�لس، ق�ل بدء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل اليس العريب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،

هللا خيلیك راه جرت العادة مايش ٔ�ول مرة �ادي ند�رو �نت�ا�ت 
ومايش ٔ�ول مرة �ادي نصوتو ومايش ٔ�ول مرة �ادي �كونو يف هذه القا�ة، 

�س جملس املس�شار�ن، املك�ب جرت العادة يف �نت�ا�ت د�ل رئ 
املؤقت هي� التصور كام هی�ٔمت مشكور�ن، وتیعرضو �ىل القا�ة، والتصویت 
دامئا جرت العادة يف هذه القا�ة �ىل ٔ�ن املك�ب ت��ادي �ىل أ�سامء د�ل 

یصوتو �شلك �ادي ومعقول،  ار�ن، والسادة املس�شار�ن ت��وضواملس�ش
، كتب، یعين راه 3د�ر  2بورة، د�ر مايش د� �اد �زل الو� د�ل الس� 

  .أ�مور �ادیة ما اكی�ش يش �ا�ة �دیدة، راه لكيش واحض
ولهذا هللا خيلیمك ال داعي لتضییع الوقت ذاك اليش ا�يل تند�روه دامئا 
�شلك معقول وانتوما ساهر�ن �ىل التطبیق السلمي د�ل العملیة من البدایة 

ا نبقاو ندوزو لوا�د مجمو�ة أ�مور ا�يل �ىل هللا بال م ایة، تفضلو تولكو�لهن
  .ال فائدة من ال�م �لهيا

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  . اكینة إالماكنیة، إالخوان

  .�ري دق�قة فقط نبداو العملیة
  .ٕاذن �ىل �ركة هللا نبداو، عند� اليس حكمي �ن شامش، ون��ل ش�یخي

  ..اك�ن ٕاشاكل تقين
  .تفضل اليس حكمي

  :الس�ید عبد احلكمي �ن شامش املس�شار
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

بعد توج�ه لكمة الشكر والتقد�ر لٕالخوان ٔ�عضاء املك�ب املؤقت، هللا 
مؤسسة دس�توریة واملغاربة جياز�مك خبري عندي وا�د امللمتس، راه اح�ا يف 

ف�نا، وحصاف�نا الوطنیة كتفرج ف�نا ومن حقها، ومن املؤكد ٔ�ن  �یتفرجو
  . �بعني، و�رفعو يش شویة املس�توىأ��انب م 

د�، �� �لیمك الس�ید الرئ�س، ٕاىل �ض يش وا�د من إالخوان وال 
بال أ�لف والالم، " ش�یخي"من أ�خوات وكتب م�ال يف ورقة التصویت 

�ٔ�لف والالم نقولو ال " الش�یخي"�ادي نقول لو، ال لغهيا، وال ٕاىل كتب 
  .لغهيا حرام زعام حشومة

 -�ادي ینوض اليس الش�یخي " �ن شامس"وال �ا يش وا�د وكتب 
 .�ادي یقول � لغهيا -ال ٔ�عتقد 

  .يش شویة املس�توى فا� جياز�مك خبري، رفعو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .إالخوان د�ل الص�افة هللا خيلیمك

وا��ن، ا�رتمو� �لفوق هللا �رمح ال  خيلیمك، ٔ�ر�ال الص�افة، طلعوهللا
  .�لفوق ، طلعووحنرتممك

  :، عضو املك�ب املؤقتاملس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .السالم �لیمك

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .شویة د�ل إالنصات �ش نوحضو بعض أ�مورا

طلبنا من السادة املرتحشني یعطیو� أ�سايم د�هلم، طلبنا من الس�ید 
لف والم، ن��ل بدون �ٔ " ن��ل ش�یخي"إالمس د�لو  ٔ�عطنان��ل ش�یخي، 

  ".سني"مايش �ل" شني"وطلبنا من حكمي �ن شامش �ل . ش�یخي، نعم
يل إالخوان، ٕاىل بق�نا كنتلكمو هباذ الطریقة راه ما  وغنذ�رمك، امسحو

  .غنوصلو حىت ليش �ل
السادة إالخوان اك�ن نقطة نظام غتطلبوها ا�يل بغا یتد�ل، �لیو� 

  .ف�ه�ش نبداو يف سري العملیة ٔ�ن تعطلنا 
امسحوا لنا إالخوان، اتفق املك�ب �یف ما قال لمك الس�ید ن��ل 
أ�ندلويس، قال لیمك ب�ٔن املك�ب املؤقت اتفق ٕاما �ىل �مس ٕاما �مس 

  .العائيل، ٕاما �مس الشخيص ٔ�و �مس العائيل، ٔ�و �سامن معا
  .. �ادي نبداو ���ساب

  السادة إالخوان،
لیة التصویت و�ادي املالحظني �ادي نبداو حنس�بو أ�وراق لعم 

  .واملراق�ني حيس�بوا معنا أ�وراق
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،
87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،

100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،
110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،
120.  

  .120غنعطي لٔ�خ حيسب أ�ظرفة، احس�هبم 
�لفوق هللا جياز�مك  حف�ني طلب م�مك الرئ�س �ش تطلعوالسادة الص 
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  .�لینا هاذ العملیة، هللا جياز�مك خبري �ش �سهلو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وق�لف ر�ال الص�افة، هللا خيلیمك تطلعو�ٓ ر�ال الص�افة، 

ٓ اليس الرزمة، إالخوان د�ل ال اعطیو� شویة . �لفوق ص�افة یطلعو�
  .د�ل الهدوء هللا �رمح وا��مك

  :�دب عز�زاملس�شار الس�ید 
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11، 12، 13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60.  

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42، 43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60.  

  .، ظرف120ٕاذن 

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  . �ادي نبداو معلیة التصویت
  السادة إالخوان، 

معلیة التصویت، السادة  او، السادة إالخوان، راه �ادي تبدق�ل الفرز
ن احملرتمني، حس��ا أ�وراق مع السادة املراق�ني، اك�ن أ�خ ذ�ر املس�شار�

  .ٕ�تالف أ�وراق، هايه اكینة موجودة د�ل أ�وراق الصحی�ة
  .�اله نبداو معلیة التصویت اليس ن��ل

  .تفضل إالمس أ�ول

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
ت، ف�التايل و ٕان شاء هللا معلیة التصویا�اله �ىل �ركة هللا، غنبد

ٔ�طلب من الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن یتفضلوا وفق الرتت�ب 
  .م وا�دا وا�داهئواملناداة �لهيم ب�ٔسام

  .الس�ید ٔ�بو �كر اعبید، ٕا�راهمي شك�يل، ٔ�محد امحميید، ٔ�محد إالدر�يس

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
اك�ن  إالخوان، �دینا �ىل ٔ�محد امحميید ما التحقش �ملنصة، واش

  .�ارض؟ غیجي، صايف

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .ٔ�محد امحميید

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
ال، قل � . �لیه �لشور يف الطریق مايش مشلك، �ري ميل جيي

  .�لشور �لیه

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
، ٔ�محد �� امعر �داد، تفضل، جيي یصوت، ٔ�محد بولون، ٔ�محد تو�زي

  .اليس ٔ�محد شد

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .اليس ٔ�محد خلریف ميتنع عن التصویت

اليس ٕادر�س الرايض، احلب�ب �ن الطالب، احلسن بلمقدم، احلسن 
  .سلیغوة، احلسني العبادي، احلسني ا�لص، احلو املربوح

  .�لفوق، هللا جياز�مك خبري والسادة الص�اف�ني �اوننا طلعو

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .�اونو� يش شویة ٔ�ر�ال الص�افة، �اونو� شویة، �اونو� شویة

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
الصبحي اجلاليل، الطیب البقايل، العريب العرا�يش، العريب احملريش، 

  .العريب هرايم
  .املبارك الصادي، ميتنع عن التصویت

  .ا�تار صواب، املصطفى اخللف�وي
املس�شار�ن اكن �ائب �ىل القا�ة، ٔ�محد  �ادي ننادي �ىل ٔ��د

  .امحميید، ميتنع
املهدي عمتون، النعم م�ارة، ٔ�مال العمري، ٔ�مال م�رصة، �ایة يف 

  .الطریق
ام�ارك محیة، امحمد امحیدي، �ر� حلرش، جامل ا��ن العكرود، جامل 

  .�ن ربیعة، �ري �ارض جامل �ن ربیعة؟ حنتفظو �المس د�لو الس�ید الرئ�س
محید �وسكوس، �دجية الزويم متتنع عن ٔ�هل ��، محید القمزية،  محة

  .التصویت
  .ر�اء الكساب متتنع عن التصویت

ر�ال املاكوي، رش�ید املنیاري، سعید السعدوين، سعید زهري، 
س�یدي الطیب املوساوي، س�یدي صلوح امجلاين، س�یدي محمد و� 

  .الرش�ید، متتنع صايف ا�لس
ل الربااكت، عبد �اله احللوطي، عبد �اله س�یدي خمتار امجلاين، �اد

املهاجري، عبد إال� حفظي، عبد احلكمي �ن شامش، عبد احلق ��سان 
  .ميتنع عن التصویت

عبد امحلید الصو�ري، عبد امحلید فاحتي، عبد الرحامن ا�ر�يس، عبد 
الرحمي اطمعي، عبد الرحمي المكیيل، عبد السالم ا�لبار، عبد السالم 

  .عبد السالم يس �وري، عبد الصمد ق�وح ميتنع بلقشور،
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عبد الصمد مرميي، عبد العز�ز بنعزوز، عبد العز�ز بوهدود، عبد العيل 
�ايم ا��ن، عبد القادر سالمة، عبد الكرمي اهلمس، عبد الكرمي 

  .صايف. لهوا�رشي، عبد الكرمي �دي، عبد ا�لطیف ٔ�بدوح، ميتنع
  .ق�ه، ع�ن عی�، متتنععبد ا�لطیف امعو، عبد الوهاب بلف 

. �دي جشري، اليس بلقشور تفضل، اليس عبد السالم بلقشور تفضل
  .عز ا��ن ز�ري، تفضل، عز�ز مك�یف، ميتنع

  .�يل العرسي، معر مورو، فاطمة احلبويس، متتنع
  .فاطمة الزهراء الیحیاوي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 ٕا�از�مك خبري، إالخوان هللا ٕا�از�مك خبري، شویة د�ل الهدوء، هللا

  . كنلمتس م�مك شویة د�ل الهدوء، �يل الناس تصوت �ىل �اطرها

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
فاطمة ٔ�یت موىس، فاطمة معريي متتنع عن التصویت، فاطمة معريي 

  .متتنع عن التصویت
  .فؤاد قد�ري ميتنع عن التصویت

يل، محمد �رمية ٔ�ف�الل، حلسن ٔ�دعي، م�ارك الس�باعي، م�ارك مجی
ا�ح�یين، محمد البكوري، محمد امحلايم، ا�كتور محمد الش�یخ بید هللا، محمد 

  .العزري، ميتنع عن التصویت
محمد الق�دويس، محمد ح�توم، محمد رحيان، محمد زروال، محمد سامل 

  .محمد سعید �رام ميتنع. �منسعود ميتنع
  .محمد �دال، محمد �لمي، محمد لشهب ميتنع

محمذ ال�شري العبدالوي تفضل مرح�ا، محمود عرشان، محمد مك�یف، 
موالي ٕا�راهمي رشیف، موالي ادر�س احلس�ين �لوي، موالي عبد الرحمي 

  .الاكمل، مولود السقوقع
  جامل �ن ربیعة مازال ما وصل؟

، حيفظه �ئ� م�ة التازي، ن��ل ش�یخي، جناة مكري، وفاء القايض
عبو، �ا�شة ایتعال، محمد  �منبارك، یوسف بن�لون، یوسف حميي، محمد

  .الرزمة، ن��ل أ�ندلويس، عز�ز �دب
واش حرضت  33دروك، إالخوان، �ادي نذ�ر بوا�د السمیة يف الرمق 

ٕاىل القا�ة ٔ�و ال مازال؟ ٕاىل مازال غنك�بو �ائب، غنادیو �لیه �لمرة 
  .، �ائبأ��رية، جامل �ن ربیعة

  .ٕاذن معلیة التصویت قد ا�هتت
  .�ش ند�رو احلرص ن املراق�ني یتفضلوطلب من إالخوان

  .د� �ادي حنس�بو هاذ أ�وراق هاذو
  .جامل �ن ربیعة �ائب

السادة إالخوان، جسلنا غیاب وا�د د�ل الس�ید جامل �ن ربیعة، 

من أ�صوات املعرب  91خشص ام�نعت عن التصویت، واك�ن  28وعند� 
  .عهنا

  .، دا� �ادي نقومو بعملیة الفرز120ا�موع 
ك�س�تفو أ�وراق ومن بعد �ادي نقومو بعملیة ���ساب، واملك�ب 

 .مراقب 120ها هام املراق�ني راه اكینني مراق�ني هنا� مايش 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
، إالخوان، اليس الرزمة كنعلن �لیه �ش هو یعطي ٕاىل امسحتو

  .النتاجئ، ٕاىل �ا �ىل �اطرمك
  .تفضل اليس الرزمة

  :د الرزمةاملس�شار الس�ید محم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .91= �دد أ�صوات املعرب عهنا
  ؛1= امللغاة
  .8= الفار�ة

  ؛63= حكمي �ن شامش
  .19= ن��ل ش�یخي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
إالخوان، ٔ�رجومك ا�لسوا فالبالیص د�لمك �ش الس�ید الرئ�س یلقي 

  .اللكمة �لیمك، هللا جياز�مك خبري
  . عومهاليس الرزمة الس�ید الرزمة، قط

شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن  املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن
  :املنتخب

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  زم�اليت املس�شارات احملرتمات، 

  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي، 

یطیب يل يف هذه ا�لحظة ا�ميقراطیة �م�یاز ٔ�ن ٔ��رب لمك عن شكري 
  . الك�ري �لثقة الغالیة اليت وضعمتوها يف خشيص املتواضعاجلزیل وعن ام�ناين

وال ٔ�خف�مك رسا ٔ�ن جتدید ثق�مك يب لتحمل مسؤولیة رئاسة جملس 
املس�شار�ن بثقلها الوطين وجبسامة محو�هتا الس�یاس�یة واملؤسساتیة �شلك 
عربون الثقة يف �س�متراریة والبناء �ىل الرتامك وتطویقي ب�ٔمانة امليض قدما 

 مجیعمك الس�تكامل تنف�ذ الرب�مج وأ�وراش إالسرتاتیجیة اليت ف�حناها معمك
مجیعا، مس�تلهمني روح ا�س�تور ا�ي جيعل من جملس�نا رافعة مؤسساتیة 
حق�ق�ة، ی��ظر مهنا ٔ�ن تضطلع مبسؤولیاهتا اكم� ملوا�بة ودمع أ�وراش 

  .وا�ینام�ات إالصالح�ة املطرو�ة �ىل �دول ٔ�عامل بالد�
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ضوء هذا التباري ا�ميقراطي ا�ي بقدر ما یؤكد �ىل ح�ویة هذه  و�ىل
املؤسسة الربملانیة، فٕانه یدعو� ٕاىل ��زتاز امجلاعي �لروح ا�ميقراطیة 
العالیة اليت جسد�ها مجیعا ق�ل ؤ�ثناء وبعد العملیة �نت�ابیة اخلاصة 

  .�خ�یار رئ�س جملس�نا املوقر
  ت، زم�اليت املس�شارات احملرتما

  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان هذه الثقة بقدر ما جتعلين ٔ�س�شعر ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ثقل 
وجسامة املسؤولیة امللقاة �ىل �اتقي �رئ�س ملؤسسة ی��غي لها صاحب 
اجلال� نرصه هللا ٔ�ن �شلك فضاء �لنقاش البناء و�ل�ربة والرزانة 

مجلاعي وال�شاريك والتعبئة واملوضوعیة، بقدر ما تقوي ق�اعيت �لعمل ا
املس�مترة �خلربة واملوضوعیة ؤ�ن �ش�تغل دا�لها وفق أ�فق ا�ي حث �لیه 
صاحب اجلال� یوم امجلعة أ��ري، مبناس�بة اف�تاح هذه الس�نة ال�رشیعیة 

  :ح�� �اطبنا �ال� امل� حنن معرش الربملانیني قائال
ة وا�دة وم�اكم�، ال ف�ٔنمت دا�ل هذه املؤسسة املوقرة، �شلكون ٔ�رس "

فرق ب��مك، م�لام یعرب عن ذ� لباسمك املغريب املو�د، رمغ اخ�الف 
ان�ءا�مك احلزبیة و�ج�عیة، فاملصل�ة الوطنیة وا�دة، والت�د�ت 

  ".وا�دة، ویبقى أ�مه هو ن���ة معلمك امجلاعي
اليت �ا فٕانين، وبصفيت رئ�سا م�تخبا �لس املس�شار�ن، ٔ�ؤكد لمك زم�

زماليئ أ�عزاء ب�ٔنين س�ٔظل كام كنت �الل ثالث س�نوات املنرصمة، 
رئ�سا لمك مجیعا �ىل مسافة وا�دة مع مجیع املكو�ت، ؤ�عید ال�ت�ٔ�ید هنا 
من هذا املنرب �ىل ما س�بق وتعهدت به مضن ٕا�الن النوا� مكرحش ب�ٔن 
ٔ�معل مع مجیع ٔ��زة ا�لس من مك�ب وفرق ومجمو�ات وجلن �شلك 

شاريك و�روح التوافق والتعاون و�شلك یدمج خمتلف التعبريات املتنو�ة � 
  .�لم�لس

  زم�اليت املس�شارات احملرتمات،
  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

لعل من مسؤولی��ا مجیعا يف هذه ا�لحظة يف هذه ا�لحظة احلبىل 
نقدمه �لت�د�ت، الت�د�ت من لك نوع، سواء ت� املرتبطة مبا ی��ظر م�ا �ٔن 

مكسامهة �اهبة ما ی�ٔت��ا من خماطر ومن حتد�ت من الب��ة اجلهویة وا�ولیة 
شدیدة التعق�د �ٔو ت� املتعلقة بت�د�ت املسامهة الفا�� يف نطاق أ�دوار 
ا�س�توریة �لم�لس، يف ٔ�جرٔ�ة ما �دده �ال� امل� ببصريته إالسرتاتیجیة يف 

نیة ومهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص خطبه ورسائ� السام�ة، من ٔ�ولو�ت وط 
السعي احلث�ث لالخنراط وتفعیل الفلسفة العمیقة لصاحب اجلال�، عندما �دد 

  ".روح املسؤولیة والعمل اجلاد"لهذه الس�نة شعار 

و�نیا العمل امجلاعي وال�شاريك من ٔ��ل ��ك�اب �ىل أ�ولو�ت 
 ،�منوي مغريب �دید ذات الص� �ىل اخلصوص �لبناء ال�شاريك �منوذج

ة يف ٕانتاج ٕاسرتاتیجیة وطنیة واملسامه ،و�رسیع مسار اجلهویة املتقدمة
وعرض وطين  ،�دجمة �لش�باب، وٕاجياد �لول م�تكرة يف جمال ال�شغیلم 

وجتدید ال�س�یج الوطين �لوساطة �ج�عیة واملدنیة  ،�دید �لتكو�ن املهين
  .�عيوالس�یاس�یة وٕا�ادة بناء م�ظومة احلوار �ج

ٕان جناح�ا مك�لس املس�شار�ن، ف� ی��ظر م�ه مكؤسسة �رملانیة، من 
مسامهة بناءة يف رفع هذه الت�د�ت اخلارج�ة وا�ا�لیة �ىل السواء یتوقف 

�ىل �س�مترار �روح وطنیة �الیة يف العمل امجلاعي  ،يف قدر �بري م�ه
� ؤ��لبیة ومعارضة ا�ي ٔ�جنز�ه معا مك�با وفرقا ومجمو�ات وجلاوالتضامين 

ومتكني امجلا�ات  ،اكلعدا� �ج�عیة وا�الیة ،يف جماالت و�ٓلیات �یلكة
وأ�عامل  ،الرتابیة والفا�لني املهنیني والنقابیني واملدنیني، من صوت �رملاين

إالطار املرجعي �لس�یاسات العموم�ة  وٕا�ادة بناء ،الت�اریة وحقوق إال�سان
س�تدامة، و�ك�ف ت� الس�یاسات مع �س�تحقاقات حول ٔ�هداف التمنیة امل 

املتعلقة مبوا�ة ٔ��ر التغريات املناخ�ة، ويه جماالت وثیقة الص�، كام 
  .�رون، �ٔ�ولو�ت الكربى �لحظة �ج�عیة و�ق�صادیة الراهنة

  زم�اليت املس�شارات،
  زماليئ املس�شار�ن،

لرفع من م�سوب ٕانين ٕاذ ٔ�تطلع وٕا�مك ٕاىل جملس م�تكر وم�دع وا
املسؤولیة املقرونة �لعمل اجلاد واملنتج، و�س��ر يف ٕاذاكء وعینا امجلاعي 
�لبناء ال�شاريك ملقومات التدبري الناجع والفعال �لش�ٔن الربملاين، فال �سعين 

ل�س فقط من ٕامياننا العمیق �ٔ�دوار الك�رية اليت تضطلع هبا إالدارة  ،انطالقا
م�ا �لكفاءات العالیة اليت �زخر هبا هذا ا�ل، كام ٔ�كد�  الربملانیة وتقد�را

�ىل ذ� دامئا، بل وانطالقا من الزتاماتنا مبواص� أ�وراش املف�و�ة، ال 
�سعنا ٕاال �س�مترار يف عرصنة ٔ�و يف جمهود عرصنة وحتدیث ٕادارة جملس 

وٕاغناهئا املس�شار�ن، والرفع من وثرية متتني املك�س�بات �ج�عیة وحتس�هنا 
  .ا�س�اما مع تطلعات وانتظارات الب��ات إالداریة �لم�لس وموارده ال�رشیة

  .وفق�ا هللا وٕا�مك مبا ف�ه �ري الوطن واملواطنني
ؤ��دد التعبري عن شكري العمیق لاكفة الس�یدات والسادة 

  .املس�شار�ن ٔ�� اكنت املواقف اليت �ربوا عهنا يف ذ� املعزل
اجللسة، ٔ�طلب من مجیع مكو�ت ا�لس وق�ل ٔ�ن ٔ��لن عن رفع 

موافايت ��لواحئ الرمسیة احملینة حىت نبارش معا العمل من ٔ��ل اس�تكامل 
  .هیلكة جملس�نا، ٕاذ ل�س هناك وقت ٕالضاعته

  .ٔ�شكرمك جزیل الشكر �ىل إالصغاء
  .ورفعت اجللسة


