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 بوشامةفؤاد  -4

 .: ال أحــــــــــــــــــــــــــــــد  عدد األعضاء املتغيبين بدون عذر -

، إذن الجلسة، قائال: " السيد الباشا، السادة أعضاء املجلس، أيها القضور الكرةم الرئيس السيد افتتح

من األغلبية املطلقة بعد اكتمال النصاب القاةوني ةفتتح هذه الدورة االستثنائية التي جاءت بناء على طلب 

 ألعضاء املجلس.

 ، لتالوة جدول أعمال هذه الدورة كالتالي:  ثم أعطيت الكلمة للسيد كاتب املجلس -
 

 النقــــط املبرمجــــة تاريخ انعقادها الجلسة
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 األولى
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من القانون التنظيمي  67معاينة إقالة السيد عبد اللطيف معزوز طبقا ملقتضيات املادة  -1

 للجماعات. 

 من القانون التنظيمي للجماعات. 67معاينة إقالة السيد زكرياء ونزار طبقا ملقتضيات املادة  -2
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حيث ذكر : أةه قبل تالوة جدول األعمال كان  تدخل السيد حسان حيضر، في إطار نقطة نظامبعد ذلك  -

 الذين تقدموا باعتذار عن حضور أشغال الدورة.يتعين على الرئيس ذكر األعضاء 

أةنا ال زلنا بصدد ادإجراءات املتعلقة بافتتاح الدورة وأةه باالطالع  وجوابا على ذلك، أشار السيد الرئيس -

 أيةين بعذر أو دون عذر يكون في نهاية الجلسة االفتتاحية، على ذكر أسماء املتغيب على النظام الداخلي فإن

 غيابات بمبرر أعرضها على املجلس من أجل املوافقة أو عدم املوافقة: 04حال هناك 

العمل في إطار  ضطرارها للتنقل إلى مدينة الرباطهناك السيدة: كرةمة اسماعيلي علوي، غائبة بسبب ا -

 الوظيفي يستوجب القضور شخصيا 

 املجلس هذا املبرر بادإجماع. قبل وقد

 السيد: عبد اللطيف معزوز الذي بعث برةامجا ألخذ األنشطة االقتصادية مع مشاركته بمداخلته اليوم. -

 وقد قبل املجلس هذا املبرر بادإجماع.

 .بمكناسالسيد: فؤاد بوشامة، موعد طبي  -

 .املبرر بادإجماعوقد قبل املجلس هذا 

 ديسمبر كما جاء في رسالته السابقة. 08السيد عبد الكرةم البزبوي الذي يوجد بالخارج إلى غاية  -

 بادإجماع. هذا املبرراملجلس وقد قبل 

وهو تطبيق املادة  نفس املوضوع، أالب تتعلقهي ةقط  8إلى  1من  طةفتح الجلسة بالنقطة األولى، والنق، اآلن

على مالحظات  هذه النقطة جاءت بناء تعلمون وكما توصلتم في املراسالت. امن القاةون التنظيمي، وكم 67

يحات الجماعة كما في علمكم، أوضقنا لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة لإلدارة الترابية،وفي توض

 أن.."

نسجل باستياء كبير،أوال السيد الرئيس،  :"قالو م ثم تدخل السيد حسان حيضر في إطار نقطة نظا -

من القاةون التنظيمي،حيث أن هذه النقطة غير مدرجة في جدول األعمال املقدد من  36خرقتم املادة أةكم 

وأقدمتم على إضافة وحذف مجموعة من النقط،ما نعتبره خرقا لهذه  36األغلبية املطلقة طبقا للمادة 

هذه النقط غير قابلة للنقاش،وخارج ادإطار،وةحملكم مسؤولية إدراجها خارج  املادة،ونعتبر بالتالي أن

 القاةون".

تعرفون أن جدول األعمال تحكمه ضوابط وإجراءات،وقد  "ذلك استأنف السيد الرئيس حيث قال: بعد -

قمنا بوضع جدول األعمال طبقا لآلجال القاةوةية حيث أصبح رسميا وقاةوةيا بحكم املواد التي يخضع 

لها،إضافة إلى ذلك فالرئيس لديه القق في الدعوة إلى دورة استثنائية وتحديد جدول األعمال وهذا ما 

 عة من املراسالت".ا على مجمو نجوابفي ضمناه 

ليست هذه هي القالة ألن هذه الدورة تنعقد بناء على طلب  " عقب السيد حسان حيضر وقال: ثم -

 األغلبية املطلقة،ليس بدعوة من الرئيس".



 

 

"هل أةت دخلت في ةواياي حتى تعلم أةني لم أكن أةوي عقد دورة  :وقال الرئيسثم تدخل السيد  -

ثم ال داعي  ولم أكمل جوابي بعد في إطار ةقطة ةظام وأةا بصدد الجواب ثم إةك قد تدخلت استثنائية؟

كل من طرف القضاء من  لدىعلى كل حال هذه كلها أعمال يمكن أن تكون موضوع طعن  لحلقوار الثنائي

 يعتقد أةه متضرر".

"شكرا،كما قال األستاذ حسن وكما قلتم :ثم تدخل السيد رضوان الفرودي في إطار نقطة نظام وقال -

تنص على أن الدورة االستثنائية تنعقد بدعوة من الرئيس أو  36القاةون واضح،واملادة السيد الرئيس ف

بطلب من ثلث أعضاء املجلس،وفي هذه القالة إذا رفض الرئيس االستجابة لهذا الطلب وجب عليه تعليل 

ية املطلقة،فليس هناك مجال لرفض الطلب،بل تنعقد الدورة رفضه.أما إذا قدم الطلب من طرف األغلب

،أي أن دور الرئيس هنا هو توجيه 38من املادة  2لزوما،وهذا هو االستثناء،مع مراعاة مقتضيات الفقرة 

 مجدول األعمال املقدد من األغلبية املطلقة إلى السيد العامل فقط دون زةادة وةقصان.لذلك ةحملك

 ئيس بإدراج ةقط باطلة وغير قاةوةية وشكرا".املسؤولية السيد الر 

"شكرا ،طبعا أشار السيد الرئيس في بداية مداخلته عند افتتاح :ثم تدخل السيد كريم شفيق وقال -

وال يخفى أن هذا الطلب كان  الدورة جاءت بطلب من األغلبية املطلقة أي النصف فما فوق، نالجلسة أ

،إذن الذي له القق في  وضع جدول األعمال هو 36الثاةية من املادة بجدول أعمال محدد طبقا للفقرة 

 يشير إلى دمجا طالب الدورة االستثنائية،وما ثبت أن السيد الرئيس طلب دورة استثنائية،والقاةون ال

 فيستثنائية املطلوبة من الرئيس،واملطلوبة من الثلث،ومن النصف،إذن كل زةادة أو ةقصان ال دورات ال

وخرق للقاةون التنظيمي،لذلك فهذه النقط ال يجب  36مال هو خرق للمادة جدول األع

 مناقشتها،ومناقشتها اليوم هي غير قاةوةية وشكرا".

إلينا موقفنا واضح فما بني على باطل فهو باطل،أعلنتم  بالنسبة ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي: -

في هذه  مالسيد الرئيس عند افتتاح الدورة أنها تنعقد بناء على طلب األغلبية املطلقة،فما موقع ةقطتك

هذا  مفليس لك مأةت االسيد العامل هو الوحيد الذي لديه القق في ادإضافة في هذه القالة، أمف الجلسة؟

 كرا".وشفي ذلك القق 

في ةفس النطاق سأوضح،وأتمنى أال تقاطعوني حتى أكمل "ثم تدخل السيد الرئيس حيث قال: -

وأصبح رسميا  الجواب،كما قلت أخضعنا جدول األعمال للمسطرة القاةوةية ولآلجال املنصوص عليها قاةوةا

على جدول األعمال هذا وهو الذي سنناقشه ةقطة بنقطة،وستتضح  واالستدعاءات تمت بناء وقاةوةيا،

 لكم األمور عند مباشرتنا للنقط املدرجة شيئا فشيئا".

أةه  د اعترض السيد رضوان الفرودي ،إال أن السيد الرئيس طلب منه عدم املقاطعة مسترسال وق -

،حيث على األقل يوما 20ل أجل بموجب املساطر القاةوةية يوجه جدول األعمال إلى السيد العامل داخ

ه سواء بإضافة ةقطة أو رفض ةقط،فالسيد العامل امالحظت ءعلى ثماةية أيام دإبداالسيد العامل يتوفر 

أيام أصبح جدول األعمال  8من حقه االعتراض ومن حقه ادإضافة،وهذه إجراءات قمنا بها،حيث باةصرام 

لزاما علينا إدراجها تنفيذا ملالحظات لجنة  التدقيق.ولم يعد  قاةوةيا ونهائيا،وبالنسبة لنا فهذه النقط أصبح



 

 

دورات،وعلى أساس أةنا ال نستهدف النقطة في حد  05بوسعنا التأخر أكثر من هذه املدة التي تعادل حوالي 

ذاتها وإةما تطبيق املالحظة.حيث أن الرئيس هو الذي برر الغيابات في الرد على مالحظة لجنة 

أن املبررات عرضت على املجلس وقبلها كلها،ولكن الحلجنة لم تقبل ذلك،وأةا ملزم كرئيس التدقيق،بالقول 

طرح هذه النقطة،ليس لدي االختيار،ثم أن هذه النقط تنطوي على مجموعة من األمور التي إعادة ب

مت تمكنكم من الطعن فيها أمام القضاء،وهذه القضايا تربح غالبا في الشكل أكثر،ما يهمني أن أكون ق

أمام الحلجنة ومن حق كل واحد منكم أن  وضعيتي إزاء هذه املالحظة سليمةأن تكزن بادإجراءات املطلوبة،و 

 ".األمريطعن في هذا 

"من بعد ما سمعت جواب السيد الرئيس على ةقط بعد ذلك تدخلت السيدة فاطمة الواحي وقالت: -

مباشر للسيد الرئيس،هل هذه الدورة النظام املقدمة من ادإخوان فهو كالم جميل،لكن لدي سؤال 

 .االستثنائية هي بناء على طلب أعضاء املجلس الجماعي في إطار األغلبية املطلقة؟

 بناء على طلب األغلبية املطلقة". يأةه ذكر ذلك في البداية، أ وقد أجاب السيد الرئيس -

تدخلها حيث أشارت، أن السيد الرئيس يتحمل املسؤولية إزاء  وقد استكملت السيدة فاطمة الواحي -

 تقرةر لجنة التدقيق ولكن ليس على حساب الدورة االستثنائية التي طلبتها األغلبية املطلقة بنقط محددة".

أتفاعل بدوري مع تدخالت س القال، ةبطبيع" :قالتثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو والتي  -

لمجلس التداول إال في النقط لال يجوز ف من القواةين التنظيمية الجماعية، 41املادة  ادإخوان،ولكي ال ةخرق 

قدد من طرف األغلبية التي طالبت بدورة استثنائية،وهذا يبقى املقدد،بمعنى املعمال األ املدرجة في جدول 

 دائما استثناء والسالم".

واحد موجه للسيد الرئيس،في جوابكم  لدي سؤال :"أعطيت الكلمة للسيد محمد ليكاتي الذي قال ثم -

على مالحظة لجنة التدقيق هل أخبرتم أةكم ال تبلغون االستدعاءات لقضور الدورات كما هو منصوص 

هناك من هم أعضاء أن جل األعضاء القاضرةن معكم  عليه في القاةون التنظيمي والقاةون الداخلي؟حيث

لم كلنا أن االستدعاءات تبلغ إما بالبريد ادإلكتروني أو بوصل في املجالس ادإقليمية وفي الغرف وفي الجهة.نع

 ." استالم،أةا لم يسبق لي أن توصلت،وشكرا

كنت ال تتوصل كيف تحضر معنا السيد محمد ليكاتي أةه إذا  مخاطبا عد ذلك تدخل السيد الرئيسب -

 فأجاب هذا األخير أةه سمع الخبر من بعض املستشارةن. ؟ اآلن

لألسف أن مسألة التوصل أو عدم التوصل ةقطة  :"استأنف السيد الرئيس تدخله حيث قالبعد ذلك 

قوةة في الطعن،ولكن عندما يجتهد املرء أكثر من الضروري فالشك يخطئ،فاملراسالت التي وجهتموها 

عبد للسيد العامل لم تذكروا فيها مسألة التوصل وبالتالي أغلقتم الباب على أةفسكم باستثناء السيد 

اللطيف معزوز الذي كان ذكيا،وأشار في رسالته إلى هذه املسألة.على أي حال مناقشة النقطة في جدول 

 األعمال أمر محسوم ال داعي دإهدار الوقت ".

لنا كيف سندافع عن أةفسنا،أو ماذا  وا:"السيد الرئيس،لن توضقثم تدخل السيد حسان حيضر وقال -

بها،أةتم السيد الرئيس الذي يجب أن تدافع عن موقفك،فاملالحظة  سنفعل،هذه أمور تخصنا وةحن أدرى 



 

 

إذ  67الواردة من لجنة التدقيق ال تتحدث عن إقالة أسماء معينة،بل أشارت الحلجنة أةه لم تطبق املادة 

هذه مالحظة ال تستهدف أي شخص،وإةما تستهدف  املجلس دورات املجلس إجبارةا....يعتبر حضور أعضاء 

أةنا في دورة من الدورات ةاقشنا املوضوع وتبين أن الرئيس ال يطبق القاةون، واملقرر الذي الرئيس،حيث 

اتخذ آةذاك هاهو يحتقر اآلن من طرف الرئيس،لجنة التدقيق ليس قضاء بل هي قدمت املالحظة بناء على 

دورة دون ادإعالن ، واليوم كذلك قمتم بافتتاح ال67احترام املادة  ماملعطيات التي قدمت لها،وطلبت منك

 .وفي األخير تنصقنا ماذا علينا أن ةفعل؟.67عن الغيايات 

لب من السيد حيضر االلتزام بالقاةون حيث أخذ الكلمة بدون إذن :"أطثم تدخل السيد الرئيس وقال -

وةتكلم للمرة الثالثة اآلن،وأةا أقدم لك أفكار خذ بها أو ال تأخذ بها،وعندما تكون بصدد قراءة تقرةر الحلجنة 

تخرقون  ملاتكون أمينا،فالتقرةر يشير أن قبول املبررات يتم قبل الدورة وليس بعدها  أنعليك 

 ؟ألول مرة في هذه الدورة ةتوصل باعتذارات كتابية كاةت االعتذارات شفوةة في حاالت قليلة".وتزورون

االعتذارات التي يقدمها ،الذي أشار أن السيد الرئيس لم يكن يعرض ثم تدخل السيد رضوان الفرودي -

 لشفاء......ا هل الرئيس شخصيا تمنىفي املستشفى و  كانشخصيا قدم اعتذارا عندما  املستشارون وأةه

السيد الرئيس،أةتم الذين تتحملون مسؤولية هذا الجو  :"ثم تدخل السيد زكرياء ونزار وقال -

املشقون،فعندما تتحدثون عن أن الس ي معزوز كان أكثر ذكاء،فهذه إهاةة لنا ال ةقبلها،وأةت الذي توجه 

وج عن االحترام فنحن كالمك بشكل ملغوم،إذا كنا سنحترم بعضنا فأهال وسهال،وإذا أردتم الخر 

 مستعدون".

:"شكرا لإلخوان، إذا رجعنا للمحاضر من ثم أعطيت الكلمة للسيد عبد الناصر القشابي الذي قال -

،وةحن ةتأسف على هذه العشوائية في التدبير التي يتخبط فيها املجلس،العشوائية والعبث إذا تكلمنا 2016

يجب أن يقال هو أةت،ألن هناك مقرر للمجلس في دورة رسمية موقع من الرئيس ومن كاتب  نباملنطق،أول م

املجلس فيه اعتراف ضمني بقبول املبررات،وبالتالي فالجلسة األولى باطلة وأةه من يجب أن يقال هو أةت 

أن عمل الرئيس هو قرار املجلس،فأول من يجب  من املؤسف جدا أةه إذا كان ما يحصنبكل وضوح،ف

 ." تم السيد الرئيس يعتبر إهاةة للمجلس وشكراوما قل يدافع عن مقرر املجلس هو أةت،

من القاةون التنظيمي في ما  28:"يتضح لي اآلن خرق املادة ثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو حيث قالت -

لمجلس يخص تداول الحلجن في جدول األعمال،فالحلجن لم تتداول في جدول األعمال،وهذا يعني بأن ل

الصالحية في أن يتخذ مقررا بدون مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في شأنها،هل من توضيح في هذا 

 ." الشأن؟

حلح يذكره الرئيس تحاولون تأوةله :"اآلن هناك فقط اجترار للكالم وكل مصطثم تدخل السيد الرئيس وقال -

ال تهمها النقط املطروحة فعال،فليس من علما أةكم تنطقون بكالم صعب جدا وتغفلون ذلك،الحلجن 

اختصاصها ذلك،هذه ةقط تهم املجلس مباشرة،ألنها تتعلق بأجهزة املجلس،حتى ال يقع الخلط،على أي 

حال لقد أوضقت جميع القيثيات الخاصة بجدول األعمال الذي خضع لجميع ادإجراءات القاةوةية 

 واملراحل وأصبح نهائيا".



 

 

: ال يمكننا أن نشتغل إال في إطار القاةون،الباب د امحمد ازملاض الذي قالثم أعطيت الكلمة للسي -

الدورات العادية وجوبا،أما الدورات  33الثاني من القاةون التنظيمي حول تسيير املجلس،تحدد مادته 

فقرات:أوال حق الرئيس في طلب دورة استثنائية حيث يضع جدول  3على  36االستثنائية فمحددة في املادة 

أعماله ويعرضه على السيد العامل،الفقرة الثاةية تتعلق بثلث أعضاء املجلس حيث يبقى االختصاص 

للسيد الرئيس في قبول أو رفض الطلب مع التعليل بطبيعة القال،أما الفقرة الثالثة فهي واضقة أيضا أن 

ول أعمال محدد ومن الطلب عندما يقدم من طرف األغلبية املطلقة فالدورة تنعقد لزوما وعلى أساس جد

حيث السيد العامل له القق في طلب عقد دورة  37يحدده هو صاحب الطلب،هذا دون أن ةنس ى املادة 

استثنائية،إذن املشرع أوضح كل القاالت التي يمكن فيها عقد دورة استثنائية،أما بالنسبة للنقط املدرجة في 

ة وقلنا إلى السيد الرئيس لم يقم بعمله وأةه لم جدول األعمال،أوال سبق للمجلس أن تداول في هذه املعضل

يحترم مسطرة االستدعاء،وما بعد ذلك أدخلتم تعديال على القاةون الداخلي يتعلق بمسطرة 

،وهذا لم لالستدعاءمن النظام الداخلي على وسيلة رسمية  12و 11االستدعاء،حيث أقدمتم في املادة 

جلس هو مقرر سليم بقوة القاةون،فعندما تتخذ ينفذ،في ما يخص املقرر املتخذ من طرف امل

أيام،وعند توصل السيد العامل  05املقررات،يبعث آةذاك سجل القضور للسيد العامل داخل أجل 

أيام،تصبح ملزمة وليس القق ألحد في أن يخالف هذه  03باملقررات والقرارات،إذا لم يعترض  داخل أجل 

،هذه املادة ال تشير إلى أي استثناء،إذ نعرض 28األخت حول املادة القرارات إال القضاء.في ما يخص مالحظة 

النقط املدرجة في جدول األعمال لزوما على الحلجن الدائمة،حيث لو تعلق األمر بمعاينة ادإقالة طبقا للمادة 

،حيث يجب أن تجتمع الحلجنة وتدرس األمر وتحيل على املجلس تقرةرا يفيد عدد تغيبات املعني باألمر 67

واضقة في الفقرة الثاةية واملجلس سيد ةفسه في  28ماذا فعل إلخ،وهذا التقرةر لم ينجز مع األسف،املادة و 

تخاذ مقرر القرار هل ةتداول في النقط أم ال ،يحضر معنا مفوضان قضائيان،وأطلب من كاتب املجلس ا

إليه بتحرةر محاضر هو من يعهد  23وليس من ادإدارة أو املوظفين،ألن كاتب املجلس حسب املادة 

الجلسات وحفظها،وباألمس تعجب أحد ادإخوة املستشارةن قصد سقب محضر للدورة،وسألتم 

املوظفون،فهذه مصحلقة الرئيس وكاتب املجلس  الذي ال يقوم بعمله،كوةوا على يقين أةنا سنتقدم بدورة 

 استثنائية دإقالة كاتب املجلس وةائبه وشكرا".

:"ال داعي لحلخلط،هذه النقط ال تهم الحلجن وإةما تهم املجلس مباشرة،ليس قالثم تدخل السيد الرئيس و  -

هناك لجنة من اختصاصها هذه النقط اآلن أؤكد مرة أخرى أن جدول األعمال أصبح نهائيا بعدما خضع 

لجميع املراحل واملساطر،سنناقش النقط املطروحة في جدول األعمال،ليست لدينا رغبة في االةتقام من 

ةجب أن ةنضبط له ولهذا أدعوكم هذا جزء من سواده، و  إةما هذا التقرةر الذي تقولون أةه أسود،أحد،و 

وضعية كل عضو من أعضاء املجلس، ليست هناك لجنة يمكنها على إلى مناقشة النقط، وسنتعرف أوال 

 البث في النقط".

 سماء فعالكاةت هذه األ  2018 عندما تداولنا في هذه النقط في: "قالو ثم تدخل السيد رضوان الفرودي  -

واردة الذكر، وكان هناك مستشاران من حزب السيد الرئيس مذكورةن وةددا آةذاك بأنهما كاةا كاةت 



 

 

حتى تثبت  اسمهما كان يجب إدراج األقليحضران، ملاذا تم استثناؤهما ، هل قبلت مبرراتهما لوحدك؟ على 

ر تقدم وال تعرضونها على املجلس ثم إن كاةت أعذا أن لديك حسن ةية هل وضعيتهم صحقت في الكواليس؟

 السيد الرئيس يخلط بين الجلسة والدورة، كيف تعتبرون مستشارا صوت في دورة غائبا عنها؟ ".

" أوال بالنسبة لعرض النقط على الحلجان الدائمة، ليست هناك أية لجنة  :ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

ط بين الجلسة والدورة فاألمر قد حسمه القضاء، فاملعيار في القضور من اختصاصها هذه النقط، أما الخل

هو الجلسة االفتتاحية ألن فيها يحتسب النصاب، والسيد امحمد أزملاض قام باجتهادات قيمة في هذا الشأن 

 واةتهى األمر". مع الوكيل القضائي للمملكة ، لقد حسم هذا النقاشفيها ودراسة معمقة استشار 

: " ةظرا لهذا الجو املشقون، أتقدم للسيد الرئيس ولإلخوان ثم تدخل السيد نور الدين ملزابي، وقال -

من الوقت للتمعن في  نعطي أةفسنا مزةدا حتىتأجيل هذه النقط إلى الجلسة  الثاةية من الدورة، بمقترح 

 املسألة".

شيئا " ةحن ةطلب شيئا من الرزاةة و شيئا من الواقعية، و  :ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي، وقال -

وترسل إذا كان املجلس يجتمع في إطار دورة رسمية وةتخذ مقررات بادإجماع  ،الكثير من القاةون  ، بلالقاةون 

هذه الطرةقة، فنحن ةظهر ضعفاء كمجلس، املجلس سيد بأما ،مقرر آخرإلى املصادقة فيجب علينا اتخاذ 

ةفسه، وةجب أن يحافظ املجلس على مصداقيته، إلغاء مقرر ال يتم إال بمقرر، أما بهذه الطرةقة فهذه إهاةة 

 ".علينالنا جميعا كمجلس وال يجب أن تسجل 

أن ينفذ كامال من غير اةتقاء وكل املالحظات ، مشيرا أن تقرةر لجنة التدقيق يجب ثم تدخل السيد الرئيس -

 اتخذها املجلس، فالحلجنة تقيم قاةوةية املقررات. تهم املقررات التي

" بالنسبة لهذه النقطة، ال حق ألي كان في إلغاء أو :ثم أعطيت الكلمة للسيد امحمد أزملاض، الذي قال  -

لحلجن ليس لها هذا القق، فالرئيس املباشر  توقيف تنفيذ مقررات املجلس إال القضاء، حتى لجن التدقيق

وقد بعث للسيد وزةر الداخلية التفتيش هو وزةر الداخلية، وكاةت استشارة من طرف رئيس املجلس ادإقليمي 

حضوره معنا هنا بقوة القاةون  بمراسلة للسيد العامل سأسلم نسخة منها للسيد الباشا الذي يكون 

من القاةون التنظيمي لحلجماعات تشير أةه " يحضر عامل العمالة أو   33واملادة  145والدستور في الفصل 

ادإقليم أو من يمثله دورات املجلس، ال يشارك في التصوةت، وةمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من 

الرئيس أو إعطاء املجلس جميع املالحظات والتوضيحات املتعلقة بالقضايا املتداول بشأنها، لذلك أقدم هذه 

أةه ألول مرة في التارةخ سجل علينا رفض راسلة للسيد الباشا الذي بإمكاةه تالوتها، ال ةرةد السيد الرئيس امل

 امليزاةية ومجموعة من األمور ".

 أةه قد سجل ذلك فعال وال داعي للمزايدة. وقد عقب السيد الرئيس -

في الدورة  أن السيد الرئيس: " شكرا، أذكر بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد كريم شفيق، الذي قال -

السابقة طرح مجموعة من النقط التي جاءت في تقرةر لجن التدقيق ومنها فسخ اتفاقيات الشراكة واملجلس 

تخضع لنفس املنطق أخذ مقررا يرفض هذا الفسخ واستمرت األمور على ةفس الكيفية، كذلك هذه النقطة 

 في جدول األعمال تنفيذا ملالحظات الحلجنة في التقرةر ".والسيد الرئيس محسب له أةه قام بمبادرة إدراجها 



 

 

ر يختلف ألن طبيعة النقط مختلفة، فاألمر هنا مشيرا أن األم وجوابا على ذلك، تدخل السيد الرئيس

 التصوةت ". بيتعلق باملعاينة ال 

: " أوال إن هذه النقط ال تخيفنا ةحن ةتحدث عن تطبيق القاةون تدخل السيد امحمد أزملاض، وقال ثم -

السيد علوي كناني  الةقإحتى ال يسجل على املعارضة أنها ةاقشت أمورا غير قاةوةية، ثاةيا: سبق للمجلس في 

ةقط مدرجة في جدول األعمال وإذا كان الرئيس يدفع بأن الحلجنة أن صوت بمقرر، لدينا ضماةتان: أوال، 

فالقاةون يعطيه الصالحية في إحداث لجنة مؤقتة في ةقطة معينة، وليس هناك تقرةر مة غير مختصة الدائ

 النقط ". أي ةقطة منفي 

 .بعد ذلك قبل أن نشرع في هذه النقط أقترح أن ةطلع على الجدول املتعلق بكل أعضاء املجلس، ألخذ فكرة

قام به ادإخوان مشكورةن يجب أن تقوم به الذي : " إن هذا العمل ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

لنا في دورة سابقة وقدمنا فيه  على املجلس، هذا عمل قدمبعد ذلك عرضه تو تبث فيه في إطار مصغر و لجنة 

إال  وال داعي ألن ةكرر ةفس األمر وهو مسجل في املقاضر حسب القاةون كل مقرر اتخذ ال يلغي أو يغيررأينا، 

 األشكال وادإجراءات". بمقرر آخر وفق ةفس

بالتحدث مرات عديدة في ةقطة  ، منبها السيد حسان حيضر أةه قد تجاوز القاةون ثم تدخل السيد الرئيس -

 .، ودون أخذ ادإذن خاصة و أةه ال يأتي بمعطيات جديدة، فقط التكرارمةظا

اخل وةحن ةرفض كأغلبية دما يعرضه الرئيس ال يلزمنا، : أةا أكرر ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

 هذه النقطة، واملجلس هو الذي يعطي الصالحية للرئيس وليس العكس". املجلس مناقشة

وإةما أن املعاينة ال تتم بالتصوةت أو برفع اليد و أن هذا املوضوع يلزمنا مشيرا  ،ثم تدخل السيد الرئيس -

 تتم بالعين".

إن املقررات هي التي تحافظ لنا على ماء الوجه، وقد اتخذةا : " تدخل السيد عبد الناصر القشابي، وقال ثم -

تكون هناك معاينة بأثر رجعي، ستكون ضربة لكم أةتم السيد الرئيس ولنا  ، وبالتالي لن2018مقررا في فبراير 

، أما الرجوع إلى الوراء هو إهاةة لنا جميعا 2018كل معاينة يجب أن تبدأ من فبراير كمجلس، فجميعا 

 كمجلس".

ن مالحظة لجنة التدقيق تفيد أن هذا املقرر املتحدث عنه باطل أوتعقيبا على ذلك، أكد السيد الرئيس  -

قاةوةا ألن األعذار تقدم قبل الدورة وليس بعدها وهذا واضح في تعقيب لجنة التدقيق بالعبارة التالية: " ..... 

دم واحدة، كما أن قبول مبررات ع سنةيشمل عدد تغيبات األعضاء الفترة االةتدابية بأكملها وال ينحصر في 

 تلبية استدعاء القضور من قبل املجلس يتم قبل انعقاد الدورة ...".

، ليس : أةا أطلب أن تتلو علينا ةصا من القاةون يشير إلى ذلكثم تدخل السيد زكرياء ونزار، الذي قال -

" يؤكد أن  أغاديرعن محكمة " تعقيب لجنة التدقيق، وأةا بدوري سأتلو عليكم جزء من حكم قضائي صادر 

 بول املبررات يمكن أن يكون في كل وقت حتى في الدورة التي تدرج فيها معاينة ادإقالة".ق

أن مسك السجل وادإعالن عن املتغيبين حيث  67، أن القاةون واضح في مادته قد أكد السيد الرئيس و  -

 الدورة.افتتاح يكون خالل 



 

 

السيد الباشا تالوة الرسالة املسلمة من طلب من أ" : ثم أعطيت الكلمة للسيد محمد ليكاتي، الذي قال -

 طرف السيد امحمد أزملاض وهي صادرة عن السيد وزةر الداخلية وعلينا االلتزام بها".

 33حيث أشارت أن السيد الباشا بإمكاةه إعطاء توضيحات حسب املادة ، ثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو -

. 

: " السيد الرئيس، السادة املستشارةن، واملستشارات، قالو ثم تناول الكلمة السيد باشا مدينة صفرو،  -

أوال ليس في إمكان  67أيها القضور الكرةم، شكرا، وبالنسبة لطلب ادإخوان في ما يتعلق بتوضيحات تهم املادة 

معينة للقاةون، حتى ال نسقط في التأوةل ، فهذا من اختصاص  من القاضرةن في هذه القاعة إعطاء قراءةأي 

 .القضاء

مع الوقوف عند الكلمات املهمة فيها ثم سأتلو رسالة السيد وزةر الداخلية  67إذن، سأقوم أوال بقراءة املادة 

 باملجلس ادإقليمي. املتعلق 112.14من القاةون  68التي توصلت بها وتهم املادة 

تنص على ما يلي: " يعتبر حضور أعضاء املجلس دورات املجلس إجبارةا، وكل  113.14من القاةون  67املادة 

لم يلب االستدعاء بدون مبرر يقبله املجلس )يعني هي مسالة تداولية( يعتبر مقاال بحكم القاةون، عضو 

 ةجتمع املجلس ملعاينة ادإقالة...و 

: ...... وحول ما إذا كان األمر يتعلق بتلبية مصالح وزارة الداخلية فورد فيهاالصادرة عن  أما بالنسبة لالستشارة

ةصت على عدم تلبية االستدعاء لقضور الدورات دون مبرر  االستدعاء أم بحضور الدورة، ....... إن املادة

يث ال يقبله املجلس، ثاةيا إن حضور عضو املجلس جلسة من جلسات الدورة يعتبر بمثابة حضور للدورة ح

شارك في املداوالت واتخاذ مقرر أو مقررات املجلس متغيبا عن الدورة بسبب عدم تلبية يمكن اعتبار عضو 

خاللها على االستدعاء لقضور جلسة أو جلسات من الدورة. إن املشرع لم يحدد اآلجال أو الدورة التي يتعين 

د ما إذا كان هذا الغياب بعذر أو بدون عذر العضو املتغيب تقديم مبررات .... وةبقى للمجلس بعد ذلك تحدي

، إن حق الدفاع هو من املبادئ األساسية في القاةون وبالتالي يتعين تخوةل العضو املتغيب فرصة الدفاع عن 

 ةفسه وتقديم مبررات غياب وبعد ذلك يرجع للمجلس صالحية قبول األعذار املتقدم بها أو رفضها.

 بشأةه وإعالةه عن املعاينة..".املجلس  تكون تامة إال بعد تداول قالة العضو املتغيب ال إ إن

من بعد هذه املراسلة الصادرة عن السيد وزةر الداخلية، كاةت هناك : " ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

املفتشية العامة لإلدارة الترابية، ملن مستجدات أخرى وأحكام قضائية أوضقت أمورا أخرى، وإال فحلجنة 

، وخير دليل على يةقاةوةنصوص الالوزارةة وال تعترف إال بال باملذكراتتابعة، لوزارة الداخلية، وهي ال تعترف 

ذلك موضوع التعامل مع الجمعيات حيث هناك مذكرات تنظيمية ملسألة اةتماء أعضاء املجلس لحلجمعيات 

 لم تعترف إال بمنطوق الفصول القاةوةية".بكيفية معينة ولكن الحلجنة 

" السيد الرئيس، إن قراءة السيد وزةر الداخلية موضوع  :ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، الذي قال -

املجلس ادإقليمي سابقا طرحت ةقطة تهم إقالة أحد األعضاء من املجلس الرسالة هي سليمة، فبصفتي رئيس 

توصلت بهذه الرسالة لم أجد بدا من تطبيق القاةون، فهنا يركز املشرع في ولكنني لم أحترم املساطر، وعندما 

ةجدها ملقاة باملنزل، أظرفة تودع : لم يلب االستدعاء ومجموعة من األظرفة املوجهة إلينا  عبارةعلى  67املادة 



 

 

يدة للتبليغ في باملقهى، ثالثا لقد طوقتنا السيد الرئيس بتعديل في القاةون الداخلي وحددتم الوسيلة الوح

 تحدته الجماعة و تسلم بياةاته للعضو املعني وهذا لم يحدث ".البريد االلكتروني الذي 

 ". وسيلة من بين الوسائل وليست الوحيدة، مشيرا أن البريد ادإلكتروني وهنا تدخل السيد الرئيس -

النظام الداخلي تتحدث عن من  12و  11: " املادة ثم استأنف السيد امحمد أزملاض، تدخله حيث قال -

 2018البريد االلكتروني كوسيلة رئيسة، ثم أن هناك مقرر سابق للمجلس أصبح ملزما حيث في دورة فبراير 

ةاقشنا املوضوع واعترفتم بأةكم لم تكوةوا تسلمون االستدعاءات بالطرةقة القاةوةية ولم تكوةوا تمسكون 

 السجل إلخ...

من حزب العدالة و التنمية تم حذفهما من إذا أبطله القضاء وكان هناك اسمان إذن، هذا املقرر يلزمنا، إال 

حالة من القاالت لم تحترموا مسطرة  تهوتكون ها 2018الالئحة، إذن حتى لو كنا سنبدأ من فبراير 

 االستدعاء".

ففي ذلك  بتدخلكم هذا تؤكدون حسن ةيتنا.يجب أن ةتفادى التكرار،  : "ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

الوقت قدمنا تبريرات محو السبورة والبدء من الصفر ولكن ذلك لم يقبل، املالحظة هي أن قبول املبررات يتم 

 ". قبل الدورة وليس بعدها

: " إن هذه املالحظة ال يكون مجال لتطبيقها إال بالطعن أمام ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، الذي قال -

 أو إلغاء املقرر من طرف املجلس؟.القضاء، سواء من طرف السيد العامل أو السيد وزةر الداخلية 

وأشار أن السيد الرئيس لم يجب عن مسألة ذكر آجال تقديم املبررات في  ،ثم تدخل السيد زكرياء ونزار -

 ".النص القاةوني

 واملتغيبين".يتم عند افتتاح الدورة مع مسك سجل القاضرةن  أن ذلك قد أجاب السيد الرئيس و  -

ال يحدد أية آجال في تقديم املبررات،  67مشيرا أن النص القاةوني في املادة ، ونزارثم استأنف السيد زكرياء  -

 وةمكن أن يتم ذلك في الدورة التي تتم فيها املعاينة".

تنص على أن الرئيس يمسك سجل القضور  عند افتتاح الدورة  67: " املادة السيد الرئيس، وقالثم تدخل  -

و أةه يعلن عن أسماء املتغيبين، وبالتالي ال يمكنني أن أعرض مبررات الدورة السابقة ، أما اآلجال الواردة في 

 ستقوماملقكمة حيث الطعن. ها في و يمكن أن تستعملبحيث  مأةت مرسالة السيد وزةر الداخلية فهي تهمك

 د في هذا الباب .و بدراسة هذه األعذار أما املجلس فدوره محد

من أكثر من ثلث أعضاء املجلس بهدف العمل على إيجاد حل توافقي تم رفع الجلسة ملدة بعد ذلك، وبطلب 

 ةصف ساعة على أن تجتمع لجنة مصغرة ممثل فيها كل الفرق بمكتب السيد الرئيس.

إذن، بعد توقفنا : " فت الجلسة بعد حوالي ساعة من رفعها حيث تدخل السيد الرئيس، وقالوقد استأن

من أجل العمل على إيجاد حل توافقي عقدةا اجتماعا بمكتب الرئاسة إال أن الخالصة أةنا لم ةخرج بتوافق 

وفي هذه القالة سنطبق  وبالتالي نعود إلى املجلس بعدما اقترحنا اختيارةن: إما أن يظل كل طرف متشبثا برأيه

، أو أن ةؤجل ةقط هذه الجلسة إلى الجلسة املقبلة، ولم ةتوافق جدول األعمال وةقوم بإجراءات املعاينات

قد يبحث في على هذا االقتراح داخل الحلجينة املصغرة لكن املجلس يبقى سيد قراره، فاألكيد أن كل طرف 



 

 

لتعميق البحث وله وجهة ةظر مبنية على حجج إلخ والتأجيل سيكون فرصة تواصل مع خبرائه ةاألمر و 

نمر إلى جدول األعمال وبالتالي أطرح هذا األمر على املجلس أي تأجيل سووجهات النظر لنا جميعا، وإال 

 النقط إلى الجلسة املوالية".

يبقى هذا اقتراح السيد الرئيس وةحن كأغلبية معارضة ةقترح إلغاء "  ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، وقال: -

على املجلس للتصوةت هذه النقط من جدول األعمال، فيمكنكم السيد الرئيس طرح هذين االقتراحين 

 ". وةحسم األمر نهائيا

: " ما هو الهدف من هذه النقط؟ إذا كان هو تطبيق توصيات ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

ها في جدول األعمال وةحن كمجلس ةرفض هذه النقطة، وسيتم مو وأدرجت مبواجبك ملتقرةر، فلقد قمتا

 ن ذلك في املقضر، وةوجه لحلجنة التدقيق، ةحن من ةتحمل املسؤولية بتصوةتنا بالرفض ".تضمي

تحمل يالذي س، أن ذلك سيكون بمثابة تحايل من طرف الرئيس، وتعقيبا على ذلك، أوضح السيد الرئيس -

 عليكم تقارةر.عرضت أةا ، املسألة ليست بهذه البساطة حاسبةاملسؤولية و 

ألمر  على املجلس، ال يمكنه ا، مشيرا أن الرئيس تنتهي مسؤوليته بعرض ثم تدخل السيد حسان حيضر -

 فرض ش يء على املجلس.

اقتراحا بتأجيل النقط، : " السيد الرئيس قدمتم ثم أعطيت الكلمة للسيد امحمد أزملاض، الذي قال -

وةحن قدمنا اقتراحا آخر بادإلغاء من جدول األعمال و بتعليل أن هذه النقط غير واردة في جدول األعمال 

املقدد من طرفنا، وةبقى لكم السيد الرئيس الصالحية في عقد دورة استثنائية تعرضون فيها هذه النقط 

 تنفيذا للتقرةر".

واضقة، تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر  43: " املادة ر، وقالثم تدخل السيد زكرياء ونزا  -

 عنها، جميع املقررات تتخذ باألغلبية، واملجلس سيد قراره وةتحمل مسؤوليته في ما اتخذ من مقررات".

عرض  ، أن طبيعة النقطة هي التي تحكم ، فهذه اسمها معاينة، أيعلى ذلك، أشار السيد الرئيس جوابا -

 حالة فقط بدون ةقاش وال مقرر، وهذه قناعتنا بعد االستشارة مع خبرائنا ووزارة الداخلية إلخ ...".

من القاةون التنظيمي تنص على أن يعتبر التصوةت  6" إن املادة  :ثم تدخل السيد كريم شفيق، وقال -

 العلني قاعدة التخاذ جميع مقررات املجلس".

 جددا أن هذا ليس مقررا وإةما معاينة".م قد أكد السيد الرئيس و  -

السيد : " ةحن بدورةا كفرةق للعدالة و التنمية، ةطالب ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي، وقال -

الرئيس بتطبيق جدول األعمال ال أقل وال أكثر واملتضرر يحلجأ للقضاء، أما مدى شرعية جدول األعمال أو 

ال يحلجأ إلى و اء، هذا أمر محسوم فيه، هناك محاضر تضبط عدد التغيبات عدم شرعيته هذا يبث فيه القض

مرات متتالية يعتبر مقاال بحكم القاةون، واملعاينة ليست هي التصوةت، ليست هي  3تغيب التصوةت، ألن امل

 املدارسة، إذن ةطالب السيد الرئيس بتطبيق جدول األعمال، وعلى املتضرر الحلجوء إلى القضاء".

هذه : " في الجلسة املصغرة، قلنا ما املانع فقط أن تؤجل خل السيد عبد الحق شاكر العلوي، وقالثم تد -

ذا ثبت أن األمر مخالف للقاةون في منظور ادإخوان ال بأس أن تكون لنا النقط إلى الجلسة الثاةية؟، إ



 

 

ةمكننا املزةد من تعميق النقاش خالل هذا األسبوع هذا رأينا البسيط جدا، و ، ذه النقطه الشجاعة لقذف

 ال أدري ما املانع؟. ةؤجلها،وإذا تأكد أن الفكرة غير ةاضجة، 

: " كما سبق أن أكدةا وسنعيد ذلك، ةحن ال ةقول أن ثم أعطيت الكلمة للسيد حسان حيضر، الذي قال  -

ألعمال، وإةما يمكن أن تطرح في  دورة من اقتراح السيد الرئيس، أما هذه النقط ال يمكن أن تكون في جداول ا

من اقتراح األغلبية املطلقة بجدول أعمال محدد، وةكون الرئيس قد التزم بتقرةر لجنة التدقيق، فهذه فدورة 

ري ضرو و السيد الرئيس له قراءته الخاصة بالنسبة للمعاينة، وةحن أيضا لنا منظورةا وتحليل قضائي وأدبي 

في دورة سابقة كما هو مضمن في محضر أشار أن الخطأ الذي العلوي اتخاذ مقرر والسيد عبد العزةز التقي 

حصل هو أن مجموعة من ادإخوان كاةوا حاضرةن وسجلوا في وضعية غياب وبالتالي هذه فرصة لتصقيح 

إن هناك مجموعة آةذاك أخذ الكلمة وقال  في محضر، وكان السيد الرئيس بدورهالوضع، هذا مضمن 

أخطاء، لجنة التدقيق تبني أألمور على معطيات قدمت من املجلس، وإذا كاةت خاطئة فضمنيا النتيجة 

 ستكون خاطئة، على كل حال ال يمكن للرئيس فرض األمر الواقع على املجلس".

ون يقومون ، أن األمر يتعلق بمعاينة وليس مقررا، فمثال معنا مفوضون قضائيوقد أكد السيد الرئيس -

بمعاينة هل يصوتون؟ هذه معاينة ال عالقة لها بالتصوةت أو النقاش والسجالت هي التي تحكم املسألة ال 

 ألغلبية.ا

مشيرا أن األغلبية لم تقم بهذه املعاينة وال تعترف بها وتقول أن األمر غير ، ثم تدخل السيد حسان حيضر -

 ينا في مدى صقتها من عدمه.واضح، خاصة وأةه يجب تفحص امللفات وإعطاء رأ

ما ورد في القاموس، بمعنى أن شخصا عاين شيئا ك: " إن تفسير املعاينة ثم تدخل السيد زكرياء ونزار، وقال -

 ". بشأةه، وهنا القناعة تكون جماعية يد كل عالماته الظاهرة وكون قناعةأي شاهده وفحصه وتولى تحد

" بالنسبة لي، موضوع املعاينة غير مدرج في جدول األعمال  :ثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو، وقالت  -

املطروح من طرفنا، ثم إنها كاةت موضوع مقرر سابق ، فما موقع هذا املقرر من هذه املعاينة القالية؟ هذه هي 

ادإشكالية املطروحة، وما دام هناك اختالف في وجهات النظر بين األطراف واقتراحكم بتأجيل النقط في 

حيث ان السيد الباشا له الصالحية  33اقتراح األغلبية التي ترفض ولكن اآلن ال بأس من تطبيق املادة مقابل 

 في التوضيح بالنسبة لهذه النقطة، وشكرا".

ال يمكن مضيفا أةه طلب عرض اقتراحي التأجيل وادإلغاء على التصوةت، و ثم تدخل السيد امحمد أزملاض -

 ي، خاصة وأن النقط لم تمر عبر الحلجان الدائمة.االستمرار في االستبداد بالرأ

، مشيرا أن كل النقط املدرجة في جدول األعمال لم تعرض على الحلجان وبالتالي وقد تدخل السيد الرئيس -

 يجب إلغاؤها جميعا حتى ال ةكيل بمكيالين.إذا فكرةا بهذا املنطق 

حيث تعرض النقط املدرجة في جدول أعمال واضقة  28: " املادة ثم تدخل السيد امحمد أزملاض، وقال -

املجلس لزوما على الحلجان الدائمة املختصة .... وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لي سبب من األسباب ملسألة 

عرضت عليها يتخذ املجلس مقررا بدون مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في شأنها، هذا هو القل 

 ف".القاةوني الذي ال يحرج أي طر 



 

 

، مجيبا أن هذه النقطة ال تخضع الختصاص أي لجنة من الحلجان الدائمة فهي تهم ثم تدخل السيد الرئيس -

ي ال تحكمها هذه املادة، وهناك أمثلة أخرى فالتقرةر الذي يقدمه الرئيس في بداية كل ــــــأجهزة املجلس، وبالتال

 ة في إقالة األعضاء؟.دورة لم يمر عبر الحلجان، من هي الحلجنة الدائمة املختص

: ما دمنا ةحتكم للنظام الداخلي للمجلس، فيجب أن ثم أعطيت الكلمة للسيدة فوزية أحصاد، التي قالت -

تحدد اختصاصات الحلجن الدائمة وال يوجد بها أي إشارة إلى أن الحلجنة  55ةحتكم له في جميع املواد، فاملادة 

 من اختصاصها دراسة معاينة ادإقاالت.

هذه معاينة إقالة بحكم القاةون ال تخضع إلى اختصاص أي لجنة،  : بالفعلتدخل السيد الرئيس، وقالثم  -

 املجلس فقط يعاين القاالت، إقالة حكمية، وعلى املتضرر الحلجوء إلى القضاء".

: السيد الرئيس، اقترحتم تأجيل هذه النقط إلى الجلسة الثاةية، ثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال -

ةحن اقترحنا أن نعرض على التصوةت مسألة إلغاء هذه النقط من جدول األعمال، السيد أزملاض اقترح 

حتى ةخرج بصيغة قاةوةية ، األخت ذكرت أن كل لجنة لديها اختصاصاتها، لكن السيد  28القل باملادة 

مناقشة لكن  إلىلدعوة إلى تكوةن لجن مؤقتة لدراسة النقط، ةحن يمكن أن ةذهب حتى الرئيس من حقه ا

بالتصوةت، وأةتم ال تقبلون التصوةت، هذا مصيري، ال يمكن أن تمر املسألة إال عبر التصوةت وةمكن إحالة 

 امللف على القضاء و سيبث آةذاك، هذا إذا كاةت النوايا حسنة".

: " ال داعي دإضاعة الوقت إن جدول األعمال هذا غير ذي موضوع، ق، وقالثم تدخل السيد كريم شفي -

 ".فالنقط لم تحددها األغلبية في طلبها وال يمكن أن تناقش

، أن األمر يتعلق بمعاينة وأن جدول األعمال بعث للسيد العامل جوابا على ذلك أشار السيد الرئيسو  -

الذي كان سيعترض لو أن األمر غير قاةوني، فهناك سلطة مراقبة، وقد أجبنا السيد العامل بما يلي: " إن 

إضافة ةقط ضمن جدول األعمال املقدد من طرف األغلبية املطلقة يبقى من ادإمكاةيات املتاحة للرئيس ما 

ةقط أضيفت باقتراح من السيد العامل بناء على إرساليات" األمر  أنيوجد ةص صرةح يمنع ذلك، علما  دام ال

 ". واضح في القاةون والقضاء حسم في املوضوع

، وإةما إلى أن الرئيس ال يمارس اختصاصات املجلس:  بعد ذلك تدخل السيد حسان حيضر، حيث أشار -

 يجب أن يعرض على املجلس لحلقسم فيها.

. وداعيا املجلس إلى  االحترام، طالبا من السيد حسان حيضر أن يتكلم بش يء من ثم تدخل السيد الرئيس -  

 ملناقشة ةقط جدول األعمال. املرور 

 

 من القاةون  67طبقا ملقتضيات املادة  معاينة إقالة السيد عبد اللطيف معزوز: النقطة األولى

 التنظيمي لحلجماعات:

مشيرا أن السيد عبد اللطيف معزوز اتضح من خالل الجدول أن عدد في البداية تدخل السيد الرئيس،  -

، عدد 13مبررات الغياب املقدمة  25الدورة جلسات كل  فيوعدد الغيابات  26غياباته عند افتتاح الدورة 

 .13الغيابات بدون مبرر عند افتتاح الدورة 



 

 

، الذين كاةوا ينعضاء املعارضاأل ، ضرب على الطاوالت من طرف اوقد تخلل تدخل السيد الرئيس هذ -

 يعبرون عن رفضهم لهذه املعاينة وةحملون الرئيس املسؤولية في ذلك.

من كاتب املجلس ذكر األعضاء القاضرةن مشيرا أن املجلس عاين إقالة السيد  وقد طلب السيد الرئيس

 تب املجلس على الشكل التالي:عبد اللطيف معزوز بحضور األعضاء الذين ذكرهم كا

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 عبد العزيز التقي العلوي  -3

 أمين أحمد كمال -4

 الولي العدلوني -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 عبد اللطيف بوشارب -7

 محمد الداس ي  -8

 إلهام شريقي -9

 عبد العالي نبيل  -10

 الواحي فاطمة  -11

 بدر أحمري   -12

 عبد السالم بوهدون   -13

 عبد السالم اليماني  -14

 كريم شفيق -15

 رضوان الفرودي  -16

 محمد ليكاتي  -17

 حسان حيضر  -18

 زكرياء ونزار -19

 عبد الناصر القشابي -20

 مينة مزاورو  -21

 امحمد ازملاض  -22

 عبد الحق شاكر العلوي  -23

 محمد العمراني -24



 

 

 عبد الحي ونزار -25

 حصادأفوزية  -26

 ملياء العزيزي  -27

 عبد هللا كراكي -28

 امحمد الحيوني   -29

 الشريف أحمد أحمد  -30

 

 :الكاتب                       :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة. 15عضوا تم رفع الجلسة ملدة  17الشروع في النقطة الثانية وبطلب من  قبل -

 ،رفضتعضوا  18سجل أمام املأل أن أتوجه للسيد الباشا لي " :ثم تدخل السيد حسان حيضر وقال -

 ".شيئا وليسجل فقط األعضاء الذين عاينوا،أما ةحن فلم نعاين



 

 

أن هذا النقاش يأتي بعد رفع الجلسة وأةنا لم ةصوت بل قمنا باملعاينة  امشير  ،ثم تدخل السيد الرئيس -

 فقط.

قاةوةية للسيد  "ةحن نعلن اعتصامنا جراء التصرفات الالثم تدخل السيد رضوان الفرودي قائال: -

 الرئيس".

:"السيد الرئيس،ةحن نسجل ةقطتين تدخل السيد حسان حيضر وقال وقد استأنفت الجلسة ،حيث -

مهمتين،أوال السيد الرئيس يتصرف بشكل اةفرادي وةأخذ قرارات بشكل اةفرادي،في حين نسجل على السيد 

من أعضاء املجلس يطالبون بإلغاء النقطة وأنها غير  19أو  18الكاتب إعالةه أن املجلس قام باملعاينة في حين 

قاةوةية،وبالتالي هذه العملية التي يقوم بها ادإخوة املوظفين تتحملون فيها كامل املسؤولية،واملجلس يرفض 

 جملة وتفصيال النقطة وةتوجه للسيد الباشا بأن النقطة يجب أن تكون تداولية وفيها تصوةت".

 مشيرا أةه يذكر القاضرةن فقط. أحمد الشريف كاتب املجلس قد تدخل السيد أحمد و  -

:"هل السيد حيضر يهددةا أةا والسيد الباشا،أةا الذي أعطيتك الكلمة وأةا تدخل السيد الرئيس وقال ثم -

 هنا  رئيس الجلسة وعليك باالحترام".

للسيد الباشا الساهر توجه بالكالم اأ، "أةه حاضر ولكن رافض وأةثم تدخل السيد حسان حيضر قائال -

 ". على تطبيق القاةون هنا

:"السيد الرئيس،حتى ةتجاوز هذا الخالف أقترح تمرةر هذه النقط تدخل السيد امحمد ازملاض وقال ثم -

للتصوةت بالرفض،وهذا مقترح،في ما يخص حضور السيد الباشا فيمكنه التدخل بطلب من أعضاء املجلس 

اشا بطلب التوضيح،هذا حقي املخول لي من طرف املشرع.ليبدي لنا رأيه في أو الرئيس،وأةا أتوجه للسيد الب

هذه النازلة وةوضح لنا التعليمات التي لديه،إن كاةت موجودة،والتي ال تكون إال في إطار القاةون،وأؤكد أن 

 الديمقراطية هي التصوةت".

ةفسه وسيد قراراته،اآلن أةتم تتداولون كما قلتم املجلس سيد  "تناول الكلمة السيد الباشا حيث قال:ثم  -

وكما سبقت ادإشارة،قمنا بتالوة ةص املادة  في هذه النقط،وما يجري داخل الجلسة سننقله بكل أماةة

،ومن غير ذلك ال يمكنني الدخول في تأوةل ةص قاةوني،ولكن أعاهد الجميع أن ما يحدث سينقل بأماةة 67

ية األمر،النقطة الثاةية، ال توجد هناك أية تعليمات بل القاةون تبث في مدى قاةوةمراقبة سوهناك سلطة 

نحترم القاةون،أجوبة مصالح العمالة كاةت واضقة،احترام القاةون التنظيمي ل هو الذي يسري علينا جميعا،

،وإذا زدت عن هذا سأةحاز لطرف أو آخر وبالتالي أةا أبقى على ةفس املسافة من جميع األطراف 113.14رقم 

 ا التمرةن الديمقراطي مطلوب من املجلس أن ينجح فيه مع احترام القاةون".وهذ

:"شكرا السيد الرئيس،طبعا ةحن مع التجربة ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي وقال -

الديمقراطية،أرةد أن يفهم القضور الكرةم أن املعاينة ستعرض على املجلس،أغلبية املجلس ترفض هذه 

أن ةتوقف،هذا ليس قرارا اةفراديا بل هو قرار للمجلس،ةحن ةرفض املعاينة جملة  املعاينة وهنا يجب

 ". وتفصيال



 

 

النقطة ليست املوافقة على املعاينة حتى تعرض على التصوةت بل هي  ن، أثم تدخل السيد الرئيس مشيرا -

 أي بالعين. معاينة

مستعدون التخاذ ادإجراءات الالزمة في حالة تماديكم في  ةحن :"ثم تدخل السيد زكرياء ونزار الذي قال -

 ". الضرب عرض القائط بالقواةين كعادتكم منذ توليكم رئاسة هذه الجماعة

نحن أيضا مستعدون التخاذ ما يلزم إزاء تجاوزاتكم إذا كنت تهددةا ف" :تدخل السيد الرئيس وقال وهناك -

ةظام،فلتتحدث عن جدول األعمال،أما املقكمة فليس مجالها القاةوةية،أةت تتدخل في إطار ةقطة 

هنا،والقمد هلل توجهتم للمحكمة ووصلتم إلى الباب املسدود،وال زلتم ستصلون إلى الباب املسدود إن شاء 

 هللا".

:"ما يحز في ةفس ي أةكم عند طرحكم لهذه النقط في جدول األعمال ثم استأنف السيد زكرياء ونزار وقال -

لصفقات تتحدث عن ا يفيه مالحظات كثيرة أبدأ بأولها التن بتقرةر املفتشية العامة رغم أن التقرةر تتعللو 

 وانعدام الشفافية..."

 تلتزم بجدول األعمال أ س ي فالن"جب أن وقال: "ي ثم تدخل السيد الرئيس -

حيث أشار أةه يتحدث في صميم جدول األعمال وأن على الرئيس أن  واستأنف السيد زكرياء ونزار تدخله -

 يخاطبه باسمه ال ب "س ي فالن" وأن على الرئيس أن يسمع وةنظف أذةيه.

ينضبط وةتحلى باالحترام وأن مهلة تدخله قد اةتهت وأةه ال  أن ثم تدخل الرئيس منبها السيد زكرياء ونزار -

 يقول شيئا سوى تكرار الكالم.

طلب من السيد كاتب املجلس أ :"شكرا،السيد الرئيس،قال أعطيت الكلمة للسيد محمد ليكاتي الذيثم  -

 عضوا رفضوا املعاينة". 19أن يتلو علينا املقرر املتعلق بالنقطة السابقة لنعرف هل فيه تزوةر أم ال،ألن 

وإةما اسمها معاينة  وةت، أةه ال مجال للرفض ألن النقطة لم تخضع للتصم تدخل السيد الرئيس مشيراث -

 وكل ش يء مسجل وسينقل في املقضر كما حدث.

 ،19ثم ليس  أةه لم يذكر أي تصوةت بل كان يعد القاضرةن ثم تدخل السيد أحمد أحمد الشريف مشيرا -

الرئاسة تسيير الجلسة،طلب مني ذكر أسماء أن حكم ب وإةما طلب مني، وأةا لم أحتسب التصوةت ،18بل 

 القاضرةن،وهذا ما فعلت فقط.

:"إن املعاينة ستخرج بمقرر وأي مقرر يقتض ي املداولة،واملداولة تعني ثم تدخل السيد كريم شفيق وقال -

التصوةت،وإذا لم تكن تعني هذا،فمدوةا بالنص القاةوني الذي يفيد بذكر،ةحن ةقول أن أي معاينة يجب أن 

 ت وأي قرار خارج هذا هو باطل".تنتج مقررا،وأي مقرر يجب أن يكون بالتصوة

التصوةت ضروري أن ، "أن األمر يتعلق بمعاينة ومن يدعي مشيراعلى ذلك تدخل السيد الرئيس  وجوابا -

 فليأت بنص قاةوني".



 

 

على ماذا سنصوت؟  فقط أود أن أطرح تساؤال كبيرا جدا:"ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي وقال -

لمجلس أال ل يمكنفكيف  فالقاةون حدد أةه مقال أوتوماتيكيا، مثال ومتتالية مرات 10إذا تغيب عضو 

 يقيله،هنا املعاينة يعني املشاهدة وادإقرار بأةك شاهدت مجموعة من املعطيات.وشكرا".

:"فقط بالنسبة لهذه النقطة وضعتم جملة مفادها:"إن لم ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي وقال -

ا كان الخطأ فيجب أن يصحح،وقد مررتم النقطة األولى دون أن نشاهد أي يكن هناك خطأ"إذ

 ش يء،وةرفضها.هذه املالحظة في صالقكم".

أن كل من لديه مالحظة حول وضعه إزاء القضور والغياب يمكن أن يدلي  ثم تدخل السيد الرئيس مشيرا -

 ثم طالب من املجلس املرور للنقطة الثاةية. بها وةبث في األمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من القانون التنظيمي  67: معاينة إقالة السيد زكرياء ونزار طبقا ملقتضيات املادة النقطة الثانية

 للجماعات:



 

 

،عدد 11بالنسبة لقالة السيد زكرةاء وةزار عدد الغيابات عند افتتاح الدورة تدخل السيد الرئيس وقال: -

، عدد الغيابات بدون مبرر عند افتتاح صفر،عدد املبررات املقدمة:05الدورة  اتالغيابات عن كل جلس

 ،أطلب من الكاتب ذكر أسماء الذين حضروا للمعاينة. 11الدورة 

وأن املعني باألمر يطعن في هذا،وأن  أنهم يرفضون كل هذا ينوقد أشار بعض املستشارين من املعارض -

 :سماء الحاضرين، على الشكل التاليكاتب املجلس ألسيد ثم عدد ا الرئيس لم يعط الفرصة

 جمال الفاللي-1

 نورالدين ملزابي -2

 عبد العزيز التقي العلوي -3

 أمين أحمد كمال-4

 الولي العدلوني-5

 املصطفى علوي محمدي محرز -6

 عبد اللطيف بوشارب-7

 محمد الداس ي-8

 إلهام شريقي-9

 عبد العالي نبيل-10

 فاطمة الواحي-11

 أحمري بدر -12

 عبد السالم بوهدون  -13

 كريم شفيق-14

 رضوان الفرودي-15

 محمد ليكاتي-16

 حسان حيضر-17

 زكرياء ونزار-18

 عبد الناصر القشابي-19

 مينة مزاورو-20

 

 

 امحمد ازملاض-21

 سعاد لغماري -22



 

 

 عبد الحق شاكر العلوي -23

 محمد العمراني-24

 عبد الحي ونزار-25

 حصادأفوزية -26

 هللا كراكيعبد -27

 محمد الحيوني-28

 أحمد الشريف أحمد-29

 
 

 :الكاتب        :الرئيس

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسجل على السيد الرئيس أةه لم يناقش معنا املبررات ولم  "بعد ذلك تدخل السيد زكرياء  ونزار وقال -

 نشاهد أي ش يء".يعطنا الفرصة لنصحح األخطاء وأةنا لم 



 

 

أن السيد زكرةاء وةزار من حقه االعتراض والطعن،إال أن املبررات تقدم قبل ،السيد الرئيس وأشار  -

 الدورة،ليس بعدها.

:"نشير أن املقضر يهم املجلس ككل،وةطلب من السيد الكاتب ثم تدخل السيد حسان حيضر وقال -

عتبر أن ذلك تم اةفرادية وال يتداول في النقط، ونعضوا تقول أن السيد الرئيس يتخذ قرارات  18تسجيل أن 

 بطرةقة غير تداولية بدون ةقاش ولم يعط لألشخاص القق في الدفاع عن النفس كحق يخوله القاةون".

"جازاكم هللا خيرا،اآلن هناك تناقض كبير،السيد الرئيس يقول أن :امحمد ازملاض وقالثم تدخل السيد  -

األمر يتعلق بمعاينة وأةه يتطلب أن ةطلع وةدلي برأينا وهذا ال يتم،فقط هناك جدول يمرره الرئيس 

للسيد العامل داخل األجل بعد اةتهاء  هبسرعة،علما أن هذه النقط ستكون موضوع مقررات توج

األساس الوحيد هو مقرر،وةحن لم ةتخذ أي مقرر،حق األعضاء أن يدلوا ؟ الدورة،فعلى أي أساس

 برأيهم،وةحن ةرفض هذه املعاينة.فسجلوها لنا في املقضر،هذا حقنا.

واآلن إخواةكم  يلزمنا 2018اير ةحن لدينا مقرر في فبر  ثاةيا إذا أردةا الدخول في النقاش الجاد لهذه املعاينة

، ال ةجدهم بين األسماء من العدالة والتنمية الذين كاةوا معنيين آةذاك بادإقالة بحكم القاةون كما تقولون 

 ".املعنية

أي عضو  2018أن كل مالحظة تسجل في املقضر وأةه لم يكن في فبراير ،قد تدخل السيد الرئيس مشيراو  -

 ا،والسجالت في العمالة.من العدالة والتنمية معني

 

 

 

 

 

 

 

 

 من القانون التنظيمي  67:معاينة إقالة السيدة أمينة مزاورو طبقا ملقتضيات املادة النقطة الثالثة

 :للجماعات



 

 

عند افتتاح  14:"بالنسبة لقالة السيدة أمينة مزاورو،عدد الغيابات تدخل السيد الرئيس وقال -

 09،عدد الغيابات بدون مبرر عند افتتاح الدورة05،عدد املبررات 10،عدد الغيابات في كل الجلسات الدورة

 ".67،وبالتالي تنطبق عليها املادة 

،وأسجل 2018من بعد دورة فبراير  تحسبأن الغيابات يجب أن ،ثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو مشيرة -

 رفض ي وعدم إعطائي فرصة لتقديم مبرراتي".

ماء الحاضرين أثناء هذه املعاينة على الشكل كاتب املجلس ذكر أس بعد ذلك طلب السيد الرئيس، من -

 التالي:

 جمال الفاللي-1

 نور الدين ملزابي-2

 عبد العزيز التقي العلوي -3

 أمين أحمد كمال-4

 الولي العدلوني-5

 املصطفى علوي محمدي محرز -6

 عبد اللطيف بوشارب-7

 محمد الداس ي-8

 إلهام الشريقي-9

 لعبد العالي نبي-10

 فاطمة الواحي-11

 بدر أحمري -12

 عبد السالم بوهدون -13

 كريم شفيق-14

 رضوان الفرودي-15

 محمد ليكاتي-16

 حسان حيضر-17

 زكرياء ونزار-18

 عبد الناصر القشابي-19

 مينة مزاورو-20



 

 

 امحمد ازملاض-21

 سعاد لغماري -22

 عبد الحق شاكر العلوي -23

 محمد العمراني-24

 عبد الحي ونزار-25

 فوزية احصاد-26

 عبد هللا كراكي-27

 امحمد الحيوني-28

 أحمد الشريف أحمد-29
 

 :الكاتب         :الرئيس          

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضوا من املجلس رفضوا هذه املعاينة. 17التي طلبت إضافة أن ،وبعد ذلك تدخلت السيدة أمينة مزاورو -



 

 

سجلوا أةنا ةناقش جدول أعمال غير ذي موضوع ألةه لم يطرح من لت،"ثم تدخل السيد كريم شفيق وقال -

طرف األغلبية املطلقة،كذلك ةناقش موضوعا يستلزم التصوةت،والرئيس لم يخضع هذه النقطة للتصوةت 

جماعة صفرو تعمل أن كما لو  كالنقط السابقة ونسجل خرق جميع املساطر والقاةون التنظيمي لحلجماعات 

 بميثاق خاص بها".

:"أسجل أةكم تخرقون ادإجراءات املسطرةة والقاةوةية،وأةكم ثم تدخل السيد حسان حيضر وقال -

اعتمدتم االةفرادية في هذه الجلسة،وهذا يعتبر من بين األخطاء الجسيمة ونسجلها في املقضر،ألن مجلس 

 ".لديه أغلبية تؤكد على فكرة وةمارس عليها الشطط

 أن هذه التهديدات سجلت.،وتدخل السيد الرئيس مشيرا -

 عضوا يرفضون هذه املعاينة". 17:"نسجل على أن ثم أعطيت الكلمة للسيد رضوان الفرودي الذي قال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من القانون  67معاينة إقالة السيد عبد الناصر القشابي طبقا ملقتضيات املادة  :النقطة الرابعة

 :للجماعاتالتنظيمي 



 

 

كالتالي ،الغيابات عند افتتاح  السيد عبد الناصر القشابية وضعي:"تدخل السيد الرئيس وقال -

 ".08دورة بدون مبرر ل، الغيابات عند افتتاح ا،املبررات املقدمة،صفر04،الغيابات في كل الدورة 08الدورة

 على الشكل التالي: ثم طلب من السيد كاتب املجلس ذكر أسماء الحاضرين أثناء املعاينة

 جمال الفاللي-1 

 نور الدين املزابي-2  

 عبد العزيز التقي العلوي -3  

 أمين أحمد كمال-4  

 الولي العدلوني-5  

 املصطفى علوي محمدي محرز -6  

 عبد اللطيف بوشارب-7  

 محمد الداس ي-8  

 إلهام الشريقي-9  

 عبد العالي نبيل-10 

 فاطمة الواحي-11

 بدر أحمري -12

 عبد السالم بوهدون -13

 كريم شفيق-14

 رضوان الفرودي-15

 محمد ليكاتي-16

 حسان حيضر-17

 زكرياء ونزار-18

 عبد الناصر القشابي-19

 مينة مزاورو-20

 امحمد ازملاض-21

 سعاد لغماري -22

 عبد الحق شاكر العلوي -23

 

 محمد العمراني-24

 عبد الحي ونزار-25



 

 

 فوزية احصاد-26

 ملياء العزيزي -27

 عبد هللا كراكي -28

 امحمد الحيوني-29

 احمد الشريف أحمد-30
 

 :الكاتب        :الرئيس

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، السيد الرئيس، هذا قرار " السيد الكاتب، املرجو التسجيل: بعد ذلك تدخل السيد عبد الناصر القشابي -

خوله القاةون وغير مرتبط من حيث الزمن، ياةفرادي، ثاةيا حرمتني من حق الدفاع عن ةفس ي الذي هو حق 



 

 

رفض هذه أاةفراديا تحملوا عواقبه، و  سم جاللة امللك، إذن أخذتم قراراينطق باحكم قضائي  وبين يدي

 املعاينة".

فليس  أةا: " هذا حقك الس ي ةاصر ولكن أمام القضاء، أما الرئيس، وقالوجوابا على ذلك، أشار السيد  -

 قد سجلت مالحظاتكم".و من حقي االستماع إلى ذلك ألةنا ةقوم باملعاينة، 

كاتب املجلس ليسجل موقفي فيما يخص " شكرا، أةا أتوجه للسيد  :ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، وقال -

ير واردة في جدول األعمال املقدد من طرف األغلبية املطلقة لعقد دورة هذه النقطة ألنها غير قاةوةية وغ

 املعارضة بعدما تقدم السيد الرئيس باقتراح التأجيل، بأن األغلبية استثنائية، ثاةيا سيسجل في املقضر 

من القاةون التنظيمي  28تحترم املادة ، كما اطلب تسجيل أةه لم اقتراح عدم التداول في هذه النقطتقدمت ب

تداول داخل الحلجان، كما أةه من خالل العروض نسجل أةه لم تحترم عملية االستدعاء تألن النقط لم 

 من  القاةون الداخلي، وشكرا". 12و  11ادة املنصوص عليها في امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 من القانون  67ملقتضيات املادة : معاينة إقالة السيد حسان حيضر طبقا النقطة الخامسة

 التنظيمي للجماعات:

، 11" وضعية السيد حسان حيضر هي: عدد التغيبات عند افتتاح الدورة : تدخل السيد الرئيس، وقال -

مبرر عند افتتاح ، عدد الغيابات بدون 04، عدد املبررات املقدمة 10عدد الغيابات في كل جلسات الدورة 

 .07الدورة 
 

 املعاينة على الشكل التالي:أسماء القاضرةن أثناء هذه  ذكر السيد كاتب املجلسبعد ذلك  -
 

 جمال الفاللي -1

 ةور الدين املزابي -2

 عبد العزةز التقي العلوي  -3

 أمين أحمد كمال -4

 الولي العدلوني -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 عبد اللطيف بوشارب -7

 محمد الداس ي -8

 إلهام شرةقي -9

 عبد العالي ةبيل -10

 فاطمة الواحي -11

 بدر أحمري  -12

 عبد السالم بوهدون  -13

 كرةم شفيق -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16

 حسان حيضر -17

 زكرةاء وةزار -18

 عبد الناصر القشابي -19

 مينة مزاورو -20

 امحمد ازملاض -21

 



 

 

 سعاد لغماري  -22

 عبد القق شاكر العلوي  -23

 العمرانيمحمد  -24

 عبد الحي وةزار -25

 فوزةة احصاد -26

 ملياء العزةزي  -27

 عبد هللا كراكي -28

 امحمد القيوني -19

 احمد الشرةف أحمد -30

 

 :الكاتب                       :الرئيس

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ةؤكد مرة أخرى أن هذه النقط، وهذه ادإقاالت غير قاةوةية : " بعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق، وقال -

 يرفضونها".عضوا  18وةؤكد أن 

 هذا تزوةر".ففقط  17وإةما  ، عضوا 18ليس هناك : " وتدخل السيد الرئيس، وقال -

عن القاةون ةجار ية ترفض هذه النقط مجمال، وإنها خاألغلب: ثم استأنف السيد كريم شفيق تدخله، وقال -

 ترد في طلب األغلبية من اجل عقد دورة استثنائية".ولم 

من قام  ،الش يءأةه ساذج بعض  والسيد الرئيس، لدي سؤال ول: " ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

 بإعداد هذه الجداول؟ هل الذي قام بإعداده محلف؟.

 .أن هذا السؤال ال يجاب عن ألن السيد حسن حيضر لذيه تجربة طوةلة في الجماعة ،السيد الرئيس فادفأ -

ألخطاء الواردة في الجدول حيث أن املعطيات الواردة ل ةظراطرح السؤال  ه، أةالسيد حسان حيضر ذكر ثم  -

 فيه غير صقيحة.

املعارضة يرفضون هذه " مرة أخرى ةؤكد أن األعضاء من بعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق، وقال: -

 وهم السادة:ولم يتداولوا فيها وأن هذه النقطة والنقطة السابقة غير قاةوةية. املعاينة

 عبد اللطيف بوشارب -1

 محمد الداس ي -2

 إلهام شرةقي -3

 عبد العالي ةبيل -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 عبد السالم بوهدون  -7

 كرةم شفيق -8

 رضوان الفرودي -9

 .محمد ليكاتي -10

 حسان حيضر -11

 زكرةاء وةزار -12

 عبد الناصر القشابي -13

 مينة مزاورو -14

 امحمد ازملاض -15

 سعاد لغماري  -16

 امحمد القيوني -17



 

 

 من  67: معاينة إقالة السيد عبد السالم اليماني طبقا ملقتضيات املادة السادسة النقطة

 :القانون التنظيمي للجماعات

هي: عدد التغيبات عند افتتاح الدورة  عبد السالم اليماني" وضعية السيد : الرئيس، وقالتدخل السيد  -

، عدد الغيابات بدون مبرر عند افتتاح 02، عدد املبررات املقدمة 04، عدد الغيابات في كل جلسات الدورة 08

 .06الدورة 
 

 املعاينة على الشكل التالي:أسماء القاضرةن أثناء هذه  بعد ذلك ذكر السيد كاتب املجلس -
 

 جمال الفاللي-1

 عبد العزيز التقي العلوي -2

 أمين أحمد كمال-3

 لولي العدلونيا  -4

 املصطفى علوي محمدي محرز -5

 عبد اللطيف بوشارب-6

 محمد الداس ي-7

 إلهام شريقي-8

 عبد العالي نبيل-9

 فاطمة الواحي-10

 بدر أحمري -11

 عبد السالم بوهدون -12

 شفيقكريم -13

 رضوان الفرودي-14

 محمد ليكاتي-15

 حسان حيضر-16

 زكرياء ونزار-17

 عبد الناصر القشابي-18

 مينة مزاورو-19

 امحمد ازملاض-20

 سعاد لغماري -21



 

 

 عبد الحق شاكر العلوي -22

 محمد العمراني-23

 فوزية احصاد-24

 ملياء العزيزي -25

 عبد هللا كراكي-26

 امحمد الحيوني-27

 أحمد احمد الشريف-28
 

 :الكاتب              :الرئيس    

 

 أحمد احمد الشريف             جمال الفاللي       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 " مرة أخرى ةؤكد أن األعضاء من املعارضة يرفضون هذه املعاينةبعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق، وقال:

 قاةوةية. وهم السادة:ولم يتداولوا فيها وأن هذه النقطة والنقط السابقة غير 

 عبد اللطيف بوشارب1

 محمد الداس ي -2

 إلهام شرةقي -3

 عبد العالي ةبيل -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 عبد السالم بوهدون  -7

 كرةم شفيق -8

 رضوان الفرودي -9

 محمد ليكاتي. -10

 حسان حيضر -11

 زكرةاء وةزار -12

 عبد الناصر القشابي -13

 مينة مزاورو -14

 امحمد ازملاض -15

 سعاد لغماري  -16

 امحمد القيوني -17
 

: " أطلب تسجيل مالحظة مهمة هي خرق ساخر في حق مقررات ، وقالثم تدخل السيد امحمد أزملاض -

املجلس، فمن خالل ما أوضقتم السيد الرئيس، أن الغيابات احتبستموها من بداية الوالية، في حين كان 

بعزل وحده القضاء من القاةون التنظيمي تنص على : أةه يختص  63واملادة 2018اتخذ مقرر في دورة فبراير 

والقرار السابق يلزمنا ذلك بالتصرةح ببطالن مداوالت مجلس الجماعة، ةحن تداولنا أعضاء املجلس وك

أن السيد الرئيس قام بالجرد من بداية الوالية وليس بعد مادام لم يبطل من طرف القضاء، إذن نسجل 

 ".2018القرار الذي اتخذ في دورة فبراير 

 

 



 

 

 

 

 من القانون  67ملقتضيات املادة  السيد رضوان الفرودي طبقا إقالة معاينة : النقطة السابعة

 التنظيمي للجماعات:

غيابات عند افتتاح الدورة، عدد  05هي:  وضعية السيد رضوان الفرودي:" تدخل السيد الرئيس، وقال -

 ." ، عدد املبررات صفر، وبالتالي يخضع ملعاينة ادإقالة03الغيابات في كل جلسات الدورة 

 على الشكل التالي: ، أسماء القاضرةنذكر السيد الكاتبثم  -

 جمال الفاللي-1

 عبد العزيز التقي العلوي -2

 أمين أحمد كمال-3

 الولي العدلوني-4

 املصطفى علوي محمدي محرز -5

 عبد اللطيف بوشارب-6

 مد الداس يحم-7

 إلهام الشريقي-8

 عبد العالي نبيل-9

 فاطمة الواحي-10

 بدر أحمري -11

 السالم بوهدون عبد -12

 كريم شفيق-13

 رضوان الفرودي-14

 محمد ليكاتي -15

 حسان حيضر-16

 زكرياء ونزار-17

 عبد الناصر القشابي-18

 مينة مزاورو-19

 امحمد ازملاض-20

 سعاد لغماري -21



 

 

 عبد الحق شاكر العلوي -22

 محمد العمراني-23

 فوزية احصاد-24

 ملياء العزيزي -25

 عبد هللا كراكي-26

 الحيوني امحمد-27

 احمد الشريف أحمد-28

 

 :الكاتب        :الرئيس

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: " أسجل على أةني وجميع املستشارةن املعنيين بهذه املعاينة لم ثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال -

يتوصلوا باالستدعاءات بخصوص الدورات املسجل فيها غيابهم وإذا كان هناك ما يثبت توصلنا بالوثائق ذات 

أو جدول األعمال بخصوص الغيابات فليدلي بها السيد الرئيس ، نسجل أةنا لم ةتوصل باالستدعاءات الصلة 

السيد الرئيس لم يقم بواجبه بخصوص مسك السجل الخاص بالقضور من أجل طرح نسجل أن كما 

، أسجل كذلك أن السيد الرئيس لم يحترم القاةون 2018األسماء الغائبة والقاضرةن إلى حدود دورة فبراير 

وخصوصا جميع املقررات في جميع النقط املطروحة في جدول األعمال يخول ضرورة اتخاذ التنظيمي الذي 

حيث أعلن عن الغيابات من بداية الوالية وهذا  2018الرئيس لم يحترم مقرر فبراير  املعاينة، كما أن السيد

األعذار في ما ، أعرض األثر على املجلس قبول أو رفض 2018كالم السيد الرئيس في محضر دورة فبراير 

طرةق البريد االلكتروني أو كتابة، ولكي  يخص الغيابات السابقة حيث أن هناك من تقدم بعذره شفوةا أو عن

، فاملقرر هو " وافق املجلس الجماعي في جلسة ةنطلق من الصفر، هل املجلس يقبل هذه األعذار بهذا الشكل

بأغلبية أعضائه القاضرةن أثناء عملية التصوةت قد قبل مبررات الغياب عن الدورات  2018فبراير  07

أن السيد الرئيس ت موضوع مناقشة هذه النقطة ".إذن، أسجل بكل أسف العادية و االستثنائية التي كاة

 هذه املؤسسة يخرق القاةون وخصوصا ضبط الغيابات، وشكرا". وهو أول شخص على رأس

أؤكد مرة أخرى أن األسماء التي ذكرتها ترفض هذه النقطة، وأن : " ثم تدخل السيد كريم شفيق،وقال -

 خالفة ملا تقومون به.في هذه العملية غير القاةوةية م التي تستندون عليها 67املادة 

 ، هذا تنبيه.السيد كرةم شفيق يمكنه التحدث عن ةفسه وعن فرةقه فقط أن،السيد الرئيس أشار  ثم -

تتحدث عن  67كيفما دون حجر وأن املادة ، مشيرا أةه من حق الشخص ثم تدخل السيد كريم شفيق -

 االستدعاءات؟.تلبية االستدعاء، فأين هي 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 من القانون  67معاينة إقالة السيد عبد الكريم البزيوي طبقا ملقتضيات املادة : النقطة الثامنة

 التنظيمي للجماعات:

 

كالتالي: " عدد الغيابات عند افتتاح الدورة وضعية السيد عبد الكرةم البزيوي : في البداية ذكر السيد الرئيس -

، عدد الغيابات بدون مبرر عند افتتاح الدورة 03، عدد املبررات 06كل جلسات الدورة ، عدد الغيابات عن 08

05. 

 لسيد كاتب املجلس أسماء الحاضرين على الشكل التالي:ثم ذكر ا
 

 جمال الفاللي-1

 نور الدين املزابي-2

 عبد العزيز التقي العلوي -3

 أمين أحمد كمال-4

 الولي العدلوني-5

 محرز  املصطفى علوي محمدي-6

 عبد اللطيف بوشارب-7

 محمد الداس ي-8

 إلهام الشريقي-9

 عبد العالي نبيل-10

 فاطمة الواحي-11

 بدر أحمري -12

 عبد السالم بوهدون -13

 كريم شفيق-14

 رضوان الفرودي-15

 محمد ليكاتي-16

 حسان حيضر-17

 زكرياء ونزار-18



 

 

 عبد الناصر القشابي-19

 مينة مزاورو-20

 امحمد ازملاض-21

 سعاد لغماري -22

 عبد الحق شاكر العلوي -23

 محمد العمراني-24

 عبد الحي ونزار-25

 فوزية احصاد-26

 ملياء العزيزي -27

 عبد هللا كراكي-28

 امحمد الحيوني-29

 احمد الشريف أحمد-30
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على وجه و ةود معرفة توارةخ تغيب املستشار البزيوي " : تدخل السيد امحمد أزملاض، حيث قالبعد ذلك  -

التحديد، ةطلب من كاتب املجلس تسجيل أن السيد الرئيس لم يقدم لنا الدورات التي تغيب فيها األعضاء 

 عبارة عن تراكم".املعنيين بل قدم فقط أرقام 

 املعطيات واضقة وهي لدى ادإخوان الذين يعنيهم األمر"." كل : ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

التوارةخ مهمة فعال، ألةني شخصيا قدمت مبررات عن عدم " :ثم تدخلت السيد، أمينة مزاورو، وقالت -

بتكوةنات خضعت لها، وأن جمع املعطيات ال يعكس الوضعية الققيقية، وهذا حقنا كما أن القضور مرتبطة 

من حيث طرةقة االستدعاء، هل لديكم وصل استالم  11به، حيث هناك خرق املادة االستدعاء ال ةتوصل 

 وةرفض املعاينة".

على الجدول رو، هل ال تتوفرةن فعال و : " أسأل السيد أمينة مزابعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال-

 الخاص بوضعيتك؟.

 باالستدعاء". لم أتوصل، أةني بكل أماةة وبالقسم السيدة أمينة مزاوروفأجابت  -

: " األكيد أن لديكم العديد من املبررات التي تجعلكم تطعنون في هذه ثم تدخل السيد الرئيس، وقال-

 تطبيق مقرر املفتشية ". يهمناتهمنا في حد ذاتها بقدر ما ادإقاالت، وكوةوا على يقين أةنا لن ةدافع ألن النقطة ال 

األعضاء بأن القرارات التي اتخذتموها تم أسجل باسم ةفس أسماء "  وقال ثم تدخل السيد كريم شفيق -

 رفضها ولم يتم التداول فيها أو التصوةت عليها، وهي قرارات غير قاةوةية ومرفوضة من طرف أغلبية املجلس".

له مفهومه الخاص بالنسبة للمعاينة،  أسجل أن السيد الرئيس " :ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

حتى آخر يوم تضمن أرقاما، وإةما تبدأ من عملية االستدعاء أن املعاينة ال تكون عبارة عن جدول ي وةحن ةرى 

 من مداولة املجلس، لم تقدم لنا أي معطى ، أي تارةخ، أي استدعاء".

 : " لقد أعطيتك فرصة للطعن".في هذا السياق، وقد ذكر السيد الرئيس -

لست أةت الذي يمكنك أن تعطيني شيئا، هذا مشكل : " قائال تاله استئناف السيد حسان حيضر تدخله، -

 ".في ما قمت به اآلنليس لديك ما تعطيني إياه، أةت لست محكمة، وأةت الذي ستطعن لديك، أةت 

أقالكم، ومن هذه لست أةا الذي قمت بإقالتكم وإةما القاةون هو الذي : " ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

 أصبح غير قاةوني".الحلقظة فإن حضوركم 

أةت الذي في إطار أةك لم تحترم القاةون يجب أال السيد الرئيس : " ثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال -

 تدخل إلى هذه القاعة ".



 

 

: " أةت السيد الرئيس أصبحت اآلن محكمة، وأةت هو السيد العامل ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال  -

 ".، وأةت هو وزةر الداخلية 

 

اتخذت قرارا بأةنا مقالون، لقد ةبت عن السيد العامل  : " أةت اآلنثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال -

لى هذه القاعة، إذا كنا سندخل بيتك آةذاك يمكنك أن تمنعنا، مرة أخرى إأةك لن تدخلنا وعن القضاء وتقول 

 هذا".كل ، أيها ادإخوان سجلوا أما هنا فسندخل 

لم يلب االستدعاء التنظيمي التي ورد فيها: " ... كل عضو من القاةون  67، باملادة السيد الرئيسوقد ذكر  -

هذه الفقرة دورات متقطعة دون مبرر يقبله املجلس، يعتبر مقاال بحكم القاةون"  5دورات متتالية أو  3لقضور 

 لدي أي ربح في إقالتكم". ، أةا ليسمع املجلس من أجل معاينة هذه ادإقالة، " وةجت67من املادة  2

أن املادة تحدثت عن االستدعاء، أةت تخرق القاةون، وقد طلبت : " ثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال-

فساره أين يودعهم، بل لديك الربح في إقالتنا ألةنا سباع ادي على املوظف املكلف بتبليغ ادإستدعاءات الستنت

 سنة". 20ك أةت أرجعتها إلى الوراء دفع املدينة إلى األمام ولكنأمامك، ةحن أةاس ةحترم القاةون ةرةد 

بها ةحن سنبقى  ت" السيد الرئيس، حتى بهذه ادإقالة التي تقدم: ثم تدخل السيد زكرياء ونزار، وقال -

بمتابعاتنا لكم لم ةصل إلى الباب املسدود، فاملساطر جارةة، وسنفتح ملفات أخرى، لم تجبنا عن متشبثين 

 سنوات وهي تسرق الكهرباء من الجماعة ، ما هي ادإجراءات التي قمتم بها في حقها؟ 4النظافة التي شركة 

 ، ذلك كذب، اتضح أةه كذب، وسنتابع من يتهم بذلك كذبا.وقال فتدخل السيد الرئيس -

تتهمونهم نتم ك: " هذا تقرةر قضاة املجلس الجهوي لحلقسابات، إذا فتدخل السيد زكرياء ونزار، وقال -

 بالكذب فهذا أمر آخر وذلك وارد في التقرةر.

 : " بالفعل أكدت رئيسة القسم ذلك أمامنا هنا ". ثم تدخل السيد رضوان الفرودي، وقال -

 ، املتدخلين أن هذا النقاش ال يدخل في جدول األعمال.ثم نبه السيد الرئيس -

سلط، يمارس  3االستغراب أن الرئيس يمارس : " من باب ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي، وقال -

وةمارس حتى السلطة القضائية، في محضر الدورة العادية  السلطة التشريعية، يمارس السلطة التنفيذية

أةت تعترف ضمنيا بأن املبررات قبلت، وأول من سيحاسب هو أةت السيد الرئيس، وإذا كاةت  2018فبراير 

 ط ادإقالة هو أةت ألةك لم تحترم القواةين".هناك إقاالت فأول من تتوفر في شرو 

 .التدقيق، وةحن ملزمون بالتطبيق" مشيرا أن األمر لم يقبل من طرف قضاة لجنة ،ثم تدخل السيد الرئيس -

، قبلت املبررات املقدمة من ادإخوان 2018نسجل أةه في دورة فبراير : "السيد امحمد أزملاض، وقال ثم تدخل -

 واعترفتم آةذاك أةكم لم تكوةوا تحترمون مسطرة االستدعاء ويسجل ذلك في املقضر ". واآلن السيد الرئيس

: " ةحن ةرفض هذه املعاينة ةظرا لحلخروقات الكبيرة، حيث لم تسجل ثم تدخل محمد ليكاتي، وقال -

ن في أين االعتذارات التي قدمتها لقساب السيد رضوان الفرودي مرتين عندما كا االعتذارات، أةا أتساءل

 املستشفى، إذن هذا تزوةر".



 

 

: " تساؤل بسيط، لنفرض جدال أن العملية املتعلقة باملعاينة وقالتالسيدة فاطمة الواحي، ثم تدخلت  -

أظن أةه بمجرد االةتهاء من إقالة السيد زكرةاء وةزار كان يجب أن ينسقب في قاةوةية وكاةت تحترم املسطرة 

إقالة أعضاء آخرةن، من في جرد األسماء الذين حضروا معاينة  هيذكر السيد كاتب املجلس أما اآلن فالقين، 

 املفروض إن كاةت األمور قاةوةية أال يذكر في أسماء القاضرة بعد ذلك".

بعد ذلك تدخل السيد الرئيس وشكر املتدخلة على هذه املالحظة ودعا املجلس إلى املرور إلى باقي ةقط الجلسة 

 .األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2019الدراسة و التصويت على الئحة تقديم الدعم للجمعيات برسم السنة املالية : النقطة التاسعة: 
 

: " هذه النقطة عرضت في دورة أكتوبر وتم رفضها من طرف املجلس، في البداية تدخل السيد الرئيس، وقال -

الذي أحاله علينا بإرسالية وطرحنا هذه النقطة بنفس لرئاسة وللسيد العامل والجمعيات قدمت ملتمس ل

 املعطيات السابقة وللمجلس واسع النظر".

هذه النقطة أخذت حيزا مهما من النقاش في الدورة : م تدخل السيد امحمد ازملاض، في نقطة نظام ، وقالث -

جميعا كجسد واحد أغلبية  السابقة، وقلنا أن هذه املبالغ غير كافية وةجب إعادة النظر فيها، وأن ةجتمع

ومعارضة ونعيد النظر في هذا الدعم املخصص لحلجمعيات، إةكم لم تحترموا مسطرة الحلجنة املختصة، كاةت 

ليست موضوع جدول األعمال مناسبة لنجتمع وةقرر، ولكن تعرضون علينا الئحة واحدة، ثم إن هذه النقطة 

راجها إلى حين التعمق فيها وإةجاحها، إذن، ليس لدينا مقرر املقدد من األغلبية املطلقة، ألةنا فضلنا عدم إد

فيها أو ال يتداول فيها، ومن أجل عدم إقحام السيد العامل في الحلجنة، يجب أن نعرضها على املجلس ليتداول 

ل لم يضفها في جدول األعمال، والسيد الباشا حاضر املوضوع قلتم هناك مراسلة عاملية، ولكن السيد العام

 عن السيد العامل يمكنه التوضيح لنا هل أضيفت هذه النقطة من طرف السيد العامل ؟. اةائبمعنا 

أةه كان واضقا في عرضه لهذه النقطة حيث قال أن السيد العامل  : وجوابا على ذلك، أشار السيد الرئيس -

، في أن نستجيب للطلب  أن للسيد العامل رغبة منها أحالها علينا بإرسالية لالختصاص ، تلك ادإرسالية ةفهم

ولكم واسع النظر فقط، أما بالنسبة للمبالغ يجب أن تقترحون ذلك عند وضع امليزاةية أما أالن فاملبالغ 

فلم يكن هناك داعي ألةه لم يتغير ش يء وسبق لحلجنة أن اجتمعت في إطار دورة محددة، أما تقرةر الحلجنة 

 يكم التقرةر".ذأكتوبر ول

: " أعتقد أن أسباب ةزول هذه املسألة معروفة لدى ثم تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، وقال  -

مثلة داخل هذا املجلس املوقر، إن هذه الالئحة لجميع الفرق املادإخوان، أن الجمعيات قدمت توصية أعتقد 

آخر، هناك جمعيات حساب التي ةوقشت في إطار الحلجنة، امللتمس الوحيد هو أن ةبعد هذه الالئحة عن أي 

ئحة هي املعتمدة، وأةا كعضو داخل هذا املجلس أعتبر أن كل ذات طابع اجتماعي مستعجل ومحلح، ةفس الال 

ش يء يمكن أن يناقش بحسابات غال أمر الجمعيات أةا ألتمس من السيد الرئيس ومن جميع ادإخوان الزمالء 

ئحة، ألنها جمعيات نشيطة ورغم أن هذا املبلغ هزةل جدا تنا التعجيل بهذه الال بكل الروح الجمعوةة التي جمع

فأحيي الجمعيات التي وقعت اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أخرى على مستوى الجهة، وال أرةد أن يسجل 

 وكحساب، أةا ال أوجه الكلمة لي أحد فقط أقول أن هذه جمعياتعلينا كجماعة أةنا أخذةا الجمعيات كرهان 

 وشكرا".بعيدة عن أي ةقاش، 

: شكرا، السيد الرئيس، أةا ال افهم مجموعة من األشياء، طرحت هذه ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

أو  5000يوما ورفضناها بمبررات وقلنا إن هذه املبالغ املالية ال تسمن وال تغني من جوع،  20النقطة منذ حوالي 



 

 

لقد طلبنا أن تجتمع درهم فماذا تغير؟ طرحت النقطة بنفس األسماء واألرقام، إذا قبلناها فبأي مبرر؟  6000

ألرقام بحسب نشاط الجمعيات وفعاليتها، ويعرض علينا األمر بنفس الطرةقة ادإخوان اوتعيد النظر في لجنة 

ألرقام ثم ةوافق عليها في ما اأن ةرفض ةفس في الجمعيات يعرفوةنا حق املعرفة وكنا دائما ةتعاون معهم، ولكن 

 بعد فهذا سيكون من العبث".

: " شكرا السيد الرئيس، أةا توجهت باألمر لتسلم محضر الدورة ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، وقال -

السابقة، مع األسف لم يكن جاهزا في هذه النقطة، وطلبنا إعادة النظر في هذه الجمعيات وطلبنا اجتماع 

وحتى هذا الجدول الذي تعرضون علينا لم ةتوصل به، وسمعنا األخ شاكر  الحلجنة املختصة، ولكن هذا لم ينفذ

في هذه يتحدث عن اجتماع الحلجنة وأن رئيس الحلجنة وفعل إلخ، ولكن ليس لدينا تقرةر، يجب إعادة النظر

في هذه النقطة،  28ضيات املادة ، ةحن سنتقدم بها مستقبال برؤةة واضقة، أما اآلن يجب تطبيق مقتالنقطة

 وشكرا".

" شكرا السيد الرئيس، أضم صوتي لصوت ادإخوان في الدورة السابقة  :ثم تدخل السيد محمد ليكاتي، وقال -

توصل بالالئحة حتى رفضنا هذه النقطة من اجل رفع قيمة الدعم لحلجمعيات النشيطة، ولكن شخصيا لم أ

 بقيت األمور مبهمة، وشكرا".أعرف هل تم رفع املبالغ أم ال، 

شكرا السيد الرئيس، هذه النقطة، فعال تم التداول فيها خالل " : ثم تدخل السيد نور الدين ملزابي، وقال -

النقص معلالن رفض من أجل الرفض فقط، الحلجنة الدورة السابقة ورفضها مجموعة من ادإخوان، ولم يكن 

الجمعيات، وقد بثت الحلجنة في مجموعة من الشروط تداولت في النقطة وفحصت مجموعة من طلبات 

كلفت بالتالي بهذه الالئحة، أصحح للسيد حسان حيضر، لم يسبق لحلجمعيات أن واملعايير املطلوبة، وخرجنا 

، هذه املبالغ ليست هزةلة، منذ قليل وأةا في ساحة الجماعة، بعض ملضاعفة في هذه املبالغ كما قالاألضعاف ا

من أجل أن يتوصلوا بالدعم، ليتسنى لهم على األقل توفير بعض األمور لالشتغال، ولهذا،  كىالجمعيات تتبا

فقط من أجل الرفض، فعندما ، أةتم تتذرعون بالهزالة رغم هزالة هذه األرقام فهذه الجمعيات ليس لديها مانع

 م".ترفضون جمعية مساعدة مرض ى القصور الكلوي، فهل بعد هذا من كالم؟ أظن اةتهى الكال 

السيد الرئيس، تقررت مالحظة مرتين، أن محضر دورة : "السيد أحمد احمد الشريف، الذي قال ثم تدخل -

من ادإدارة تحت وبمساعدة هذا الطاقم ةقطة  48أكتوبر غير جاهز بعد، للتوضيح، املقضر بشهادتكم يضم 

وال ةقصان املشكل هو طول املقضر كما املقضر بأماةة دون زةادة مسؤولية الكاتب بطبيعة القال، فإةنا ةحرر 

كما هو الشأن اليوم، واملقضر تجاوزةا وتجاوز الطاقم العامل في هذا الشأن وفي  أن املداخالت كاةت كثيرة

ومن هذا املنبر أةوه بالطاقم الذي يسهر على التحرةر على املجهود العالم بأسره، الكاتب يستعين بادإدارة، 

املقاضر، لهذا، ةلتمس العذر وةؤكد لكم أن محاضر املجلس الجماعي لصفرو آمنة واألماةة التي ينجز بها 

 شفافة ةزيهة دون تحيز ألي طرف".

تتداول فيها الحلجنة " أةا تدخلت بالقاةون، ةقطة لم  :ثم تدخل السيد امحمد ازملاض، في نقطة نظام، وقال -

 بشأنها".يجب عرضها على املجلس للبث بالتداول أو عدم التداول 



 

 

، مشيرا أن هذه النقطة تداولت فيها الحلجنة املختصة في الدورة السابقة، وليس هناك ثم تدخل السيد الرئيس-

 أي تغيير والتقرةر بعث لكم في السابق".

النقطة على الحلجنة ، موضقا أن هذه دورة أخرى، وبالتالي كان يجب عرض ثم تدخل السيد امحمد ازملاض-

 يتم ولم ةتوصل بتقرةر الحلجنة، وطلب تسجيل ذلك في املقضر".املختصة، وذلك لم 

: " السيد الرئيس، لإلشارة أن نشهد شهادة القق ففي هذا ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي، وقال -

 20املجلس تمت مضاعفة املنح املخصصة لحلجمعيات، فالوداد الرةاض ي الصفرةوي لكرة القدم كاةت تتلقى 

 12مليون سنتيم أصبحت تتلقى  6مليون سنتيم أشبال األطلس كاةت تتلقى  40مليون سنتيم أصبحت تتلقى 

مليون سنتيم، إذن  10مليون سنتيم أصبحت تتلقى  2ألعاب القوى كاةت تتلقى  جمعيات  مليون سنتيم

، ةحن في الحلجنة ةأخذ بعين االعتبار مجموعة الزةادة سجلت في عهد هذا املجلس طبقا لعمل هذه الجمعيات

يس على ةحدد شرط سنة التأسمن املعايير، العمل أي املردودية، ةطلع على التقرةر األدبي والتقرةر املالي 

غير كامل وةوافوةنا بالوثائق األقل، نعقد مجموعة من االجتماعات ةتصل بالجمعيات التي قد يكون ملفها 

الالزمة، هذا دائما في إطار الليوةة والتعامل مع املجتمع املدني لإلشارة أن هذه النقطة ينبغي أال تسيس، ملاذا؟ 

جمعية املعهد البلدي ا األمر، وعلى رأسهم مثال ألن هناك مجموعة من الجمعيات ال تحتمل أن يعطل هذ

املنحة يعني للموسيقى التي تؤدي أجور أساتذة، هذا مرفق تابع لحلجماعة و متعاقد مع أساتذة، وعدم صرف 

القكم عليه بادإغالق من جاةب آخر، إن الجمعيات املعنية مطلعة على هذه املبالغ، ولو لم تكن موافقة 

وللسيد العامل والسيد الرئيس في أفق أةنا ال ةرى لغ ملا قدمت ملتمسات لجميع الفرق وبالقاجة إلى هذه املبا

 مانعا في الرفع من قيمة الدعم ولكن هذا ال يتم اآلن كما قال السيد الرئيس وإةما عند وضع امليزاةية السنوةة".

التي تقول بضرورة أن النقطة يجب أن تخضع  28هل سنحترم املادة  :ثم تدخلت السيدة أمينة مزاورو" -

و تنتج تقرةرا، السيد ملزابي قال أةنا ةرفض من أجل الرفض، ال ةحن ةرفض من أجل ملداولة الحلجنة املختصة 

بمعنى النقطة لم تدرسها الحلجنة فللمجلس الصالحية في التداول تطبيق القاةون واحترام النصوص القاةوةية 

 يها أو عدم التداول، وشكرا".ف

: " ال اعتقد أن هناك من ادإخوة املستشارةن من سيكون ضد هذه ثم تدخل السيد عبد الناصر القشابي -

هو غياب الشفافية أتحدى أي كان حيث إذا النقطة ، لكن عندما رفضناها في الدورة السابقة كان ذلك بمبرر 

، إذ غياب الشفافية هنا، من جهة أخرى من هذه الجمعيات تابعة لألحزاب %80سنجد  تفحصنا األمر جيدا

منها تابع  %90، إذا تحدثتم عن جمعيات معينة كاملعهد املوسيقي مثال ف حتى ال ةحجب الشمس بالغربال

لكم، إذن، رفضنا الالئحة ألنها غير شفافة والدعم غير كافي هناك جمعيات يقتض ي نشاطها دعما اكبر، 

 ".وشكرا

كما تفضل ادإخوان، الرفض لم يكن غير معلل، بل هناك غياب : " ثم تدخل السيد زكرياء ونزار، وقال -

درهم وهي جمعيات  6000أو  5000الشفافية، وكذلك من العار أن يكون مبلغ الدعم املقدمة لحلجمعيات 

ا، السيد الرئيس ، عندما تنشط وةؤطر في املدينة عندما تقول ليس هناك اعتمادات، فنحن ةكذب على أةفسن

منكر وأن هذا املبلغ ةحن أحوج به لنقدمه  إن هذام مليون درهم لجامعة األخوةن وةقول الله 1.6تبرمج 



 

 

االعتمادات، فما هي لحلجمعيات الرةاضية وغيرها وتبرمجوةه لجامعة األخوةن فال يمكن أن ةتحجج بعدم وجود 

وةجب اعتماد الشفافية والرفع من معلل االستفادة التي استفادت منها املدينة في جامعة األخوةن؟ إذن رفضنا 

 املبالغ املخصصة لحلجمعيات، وشكرا".

تقررون الرفض أوال ثم تبحثون عن التعليل لهذا ستتسقطون  : " أةتمبعد ذلك تدخل السيد الرئيس، وقال -

تناقضات، ةحن ليس لدينا أي مبرر لطرح النقطة إال امللتمس الوارد من املجتمع املدني، حيث استجبنا له في 

 واسع النظر. مالحلجنة، ولك بعرضه على املجلس بنفس الالئحة وبنفس تقرةر

فال شأن لكم هم موافقون على هذه املبالغ، وذلك يسير وفق القدرة املالية أما بالنسبة لذريعة هزالة املبالغ 

قدمت بعجز مالي ألن هناك دعوى  2019القالي مشكورا، رغم أن امليزاةية لسنة لحلجماعة علما أن املجلس 

فاقية مليار سنتيم، في إطار عقد ات 1.4سنتيم، تغلبنا على العجز الذي كان يقدر ب مليار  3قضائية وحكم ب 

الداخلية  ةمع أصقاب هذا الدين، ورقم ذلك لم ةنقص لحلجمعيات، لو أةنا بعثنا امليزاةية بعجز لكاةت وزار 

دعم الجمعيات ولكن ةحن التزمنا مع الجمعيات وبذلنا مجهودا ألغت مجموعة من االعتمادات على رأسها 

 الشفافية أفيدوةا.هناك ما هو أكثر من هذه  سبالنسبة للشفافية، فلي انشكر عليه، أم

كان منا من لم يالحظ ما قامت به األخوةن لجماعتنا  اةخلط، إذ بالنسبة لجامعة األخوةن ذلك إطار آخر، ال -

 فهذا شأةه.

،ةحن :"شكرا السيد الرئيسثم فتح النقاش في إطار الئحة ثانية ،حيث تدخل السيد امحمد ازملاض وقال -

بأن هذه االعتمادات هزةلة وةجب كمجلس أن ةأخذ هذا املوضوع ةرجع إلى األرشيف أي املاض ي،قلنا 

بجدية،هذا كالمنا وتعليلنا واضح،في ما يخص التداول أو عدم التداول،أالحظ أن الالئحة تضم جمعية 

"اقتناء          درهم،إال أنها كان لديها باملجلس ادإقليمي 200.000مساعدة مرض ى القصور الكلوي واملبلغ هو 

اةير"،وسيارة ادإسعاف لنقل األموات.....ورفضت،واألشخاص الذين يدافعون اآلن وةتكلمون بهذه جهاز سك

اللغة،كاةوا هم الذين يصوتون ضد الجمعية وةقولون هذه توجيهات القزب،اآلن ال داعي لحلخلط أو 

خدم مصحلقة التسييس،فاملجتمع املدني كن على يقين لن يتبع ال لهذا القزب أو ذاك،فهو يعرف جيدا من ي

املدينة،حتى ال ةزايد،أعتقد أن ةرفض التداول في النقطة،وةرجع القتراحنا كمعارضة،اطلعوا عليه فهو مدون 

في املقاضر،يجب الجلوس على الطاولة بروح املصحلقة العامة،وةحن لن ةقبل ذلك الجدول ألن فيه شيئا من 

،ولكم أن تأخذوا املبادرة أو 28طبيق املادة املقسوبية،نعرف جيدا الجمعيات النشيطة،حتى ةتفق املرجو ت

 ةأخذها ةحن في إطار دورة استثنائية وةزةد في الدعم وشكرا".

دجنبر على هذا  04حتى ةحسم في األمر،حتى إذا وافق املجلس اليوم في : "ثم تدخل السيد الرئيس وقال -

املالية،وال زالت هناك إجراءات  الدعم،فمن املقتمل أةنا لن نستطيع صرف الدعم ألةنا في نهاية السنة

 أخرى،حتى االلتزام بالنفقة  ومشكوك فيه،ليس لدينا خيار ةقبل الالئحة أو ةرفضها فقط ال غير".

:"هناك من يدعي أن جمعيات تابعة حزبيا هي التي وردت في فقال ثم تدخل السيد نور الدين ملزابي -

 ماء لكل جمعية،ألن هذا ادإدعاء يجب الوقوف عنده".الالئحة،أةا أطلب من السيد الرئيس أن يعطينا اةت



 

 

ولدينا جرد الالئحة وهي تضم  :"لقد قمنا بالجرد لن ةحرم أحدا من االةتماءثم تدخل السيد الرئيس وقال-

 جميع املشارب".

السيد الرئيس لدي مالحظة موجهة لكم ولهذه :"لثم تدخل السيد أجمد أحمد الشريف كاتب املجلس وقا -

أن مستشارة محترمة قالت بالقرف أن كاتب املجلس خرق  راتهمت أةني خرقت القاةون، ذك االجلسة، أة

السيد زكرةاء وةزار تمت معاينة إقالته،وأةني بعد أن ذكرت القضور بعد إقالة املستشار ؟القاةون، كيف

اآلن إال إذا عرفت هل هي املقترم احتسبته ضمن القضور،وقالت إةني بهذا خرقت القاةون،ولذلك لن أحص ي 

 على صواب أم خطأ،وأطلب التوضيحات".

:"إن األخت ذكرت في بداية تدخلها أةه لنفرض جدال أن مسطرة ثم تدخل السيد رضوان الفرودي وقال -

املعاينة قاةوةية،فإن السيد الرئيس قال أةنا أصبحنا مقالين،وبالتالي إذا افترضنا هذا فكل من مرت إقالته 

 نسقب وأال يحتسب".يجب أن ي

:إن هذا ليس مشكال وإةما يمكن للسيد الكاتب أن يتصرف كما بعد ذلك تدخل السيد حسان حيضر وقال -

 يرغب وشكرا".

،"مشيرا  أةه يسجل مالحظة أن ادإخوان الذين تمت إقالتهم شاركوا في بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

 واسع النظر". تهيآللالتصوةت وةبقى 
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بالدراسة  و التصويت على الئحة تقديم الدعم للجمعيات برسم وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 .2019السنة املالية 

 وبعد الحلجوء إلى عملية التصوةت العلني والتي أسفرت على ما يلي:
  

  29:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 29:       عدد األصوات املعبر عنها -
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 شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار الدراسة و التصويت على ملحق تعديلي التفاقية : النقطة العاشرة

 ملدينة فاس وعمال إقليم صفرو وتتعلق بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق:
 

 L’ADEERبالنسبة لهذه النقطة، فكما تعلمون تتعلق باالتفاقية مع":في البداية تدخل السيد الرئيس وقال -

ملعالجة الدور اآليلة للسقوط،في آخر اجتماع لحلجنة التتبع كاةت هناك محاولة الستدراك بعض املبالغ التي لم 

تصرف من أجل عدد أكبر من املستفيدين،منها املبالغ املخصصة للمحامي تم تحوةلها إلى إصالح املباني،إذن 

ب هذا املحلقق التعديلي،وسبق لنا إدراج هذه مبالغ كاةت مخصصة ألمور لم تكن حاجة لها،أقترح تحوةلها بموج

النقطة في إحدى الدورات.ولكن عندما أرسلوها لنا للتوقيع وجدةا تعديال فيها على مستوى رقم معين،وبالتالي 

تم إرجاعها ألةه ال يمكنني التوقيع دون مداولة املجلس،والتعديل الذي طرأ هو أن املبلغ الذي كان مخصصا 

بناية وكذا  40مليون درهم،تم تحوةلها إلى تحمل تكاليف الهدم الخاصة ب  0.4سكان ب كإعاةات دإعادة ادإ 

وبالتالي كان  مليون درهم سابقا 4مليون درهم بدل  4.4التدخالت املستعجلة،ليصبح هذا الفصل األخير بمبلغ 

 من الضروري عرض النقطة على املجلس".

: " أوال هذه النقطة لم تكن موجودة في طلبنا لعقد دورة قالثم تدخل السيد امحمد ازملاض في نقطة نظام و  -

استثنائية بجدول أعمال محدد،ثاةيا،النقطة لم تدرسها الحلجنة املخصصة وليس لدينا تقرةر بشأنها،ثالثا من 

غير املقبول أن هذه االتفاقية محررة باللغة الفرنسية ودستور اململكة ينص على أن اللغة العربية هي اللغة 

رسمية للمملكة،واللغة الثاةية هي  األمازيغية،إذن هذا خطأ جسيم أن تكون من وثائق الدورة باللغة ال

الفرنسية ةرفضها جملة وتفصيال،وةرفض حتى تقديم لها باللغة الفرنسية،وقبل أن ةبدأ في النقاش املجلس 

 ".28هو الذي له أن يقرر هل ةتداول أم ال ةتداول في النقطة طبقا للمادة 

:وأشار أةه ال مانع من عرض مسألة التداول أو عدم التداول في هذه النقطة على  تدخل السيد الرئيسثم  -

املجلس،أما اللغة فهذه االتفاقية أحيلت علينا بهذه الكيفية،ونشد على يدك بالنسبة لهذه املالحظة ألن اللغة 

ل علينا هذه االتفاقية بإحدى هاتين العربية و األمازيغية هما اللغتان الرسميتان،وكان يجب أن تحا

 اللغتين.مالحظة وجيهة؟".

 ومع التصوةت نعلن تحفظنا دائما على األعضاء الذين أجرةت في حقهم املعاينة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     2019 دجنبر 04بتاريخ   362مقرر رقم 

دجنبر  04االستثنائية املنعقدة بتاريخ إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته 

 ) الجلسة األولى(. 2019
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

ملحق تعديلي التفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة  ملسالة التداول فيوبعد دراسته 

 جال العتيق .فاس وعمالة إقليم صفرو وتتعلق بتنفيذ مشاريع بامل

 وبعد الحلجوء إلى عملية التصوةت العلني والتي أسفرت على ما يلي:
  

  28:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 28:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  13:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أحمد كمالأمين  -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 عبد العزيز التقي العلوي  -6

 فوزية أحصاد -7

 ملياء العزيزي  -8

 محمد العمراني -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي   -12

 عبد هللا كراكي -13
 

افضين،  -  وهم 15عدد األعضاء الر



 

 

 السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 عبد اللطيف بوشارب -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 مينة مزاورو -13

 محمد ليكاتي -14

 عبد العالي نبيل -15

 

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يقرر ما يلي:
 

 2019دجنبر  04رفض املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته االستثنائية املنعقدة بتارةخ 

تعديلي التفاقية شراكة مع )الجلسة األولى( بأغلبية األصوات املعبر عنها التداول في النقطة املتعلقة بمحلقق 

 لق بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق.وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس وعمالة إقليم صفرو و تتع

 :الكاتب         :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  الداخليـــــــــــةوزارة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 دورته االستثنائية  املنعقدة املجتمع في إطار 

  -الجلسة الثانية  – 2019دجنبر  10يوم الثالثاء 
 

، 2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو جلسته الثاةية من الدورة االستثنائية لشهر دجنبر       

على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019دجنبر  10وذلك يومه الثالثاء 

)خلفه في استكمال أشغال رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو  برئاسة السيد جمال الفاللي

السيد عبد الرحيم (، وبحضور الجلسة السيد عبد السالم بوهدون، النائب األول للرئيس

 ، والسيد الطاهر  أغربي رئيس قسم الجماعات املقلية بعمالة صفرو سلهاجي باشا املدينة

والسيد لكبير مركوش، قائد املحلققة ادإدارةة حبوةة والسيد زكرةاء الصافي، قائد املحلققة ادإدارةة 

 خالد كادي مدير املصالح بالجماعة.، ، كما حضرها بصفة استشارةة السيد بنصفار

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:   عدد األعضاء املزاولين مهامهم -

 34:    عدد األعضاء الحاضرين -

 وهم السادة: 

 : رئيس املجلس الجماعي    جمال الفاللي -1

 النائب األول للرئيس :   عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي  -3



 

 

 : النائب الثالث للرئيس   ةور الدين ملزابي -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد القيوني -5

 : النائب الخامس للرئيس   أمين أحمد كمال -6

 : النائبة السادسة للرئيس    إلهام شرةقي -7

 النائبة السابعة للرئيس:     فاطمة الواحي -8

 : كاتـــــــب املجلس   أحمد احمد الشرةف -9

 : ةائبتــــــــــــه  كرةمة اسماعيلي علوي  -10

 : رئيس الحلجنة الدائمة املكلفة بامليزاةية و الشؤون املالية  املصطفى علوي محمدي محرز  -11

 و البرمجة.                                                                    

 : ةائبــــــــــــــــه    بدر أحمري  -12

 : رئيسة الحلجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و     ملياء العزةزي  -13

 الخدمات.

 : ةائبهــــــــــــــــــا   محمد العمراني -14

 بالتنمية البشرةة.: رئيس الحلجنة الدائمة املكلفة   عبد العزةز التقي العلوي  -15

 : ةائبتــــــــــه   فوزةة أحصاد -16

: رئيس الحلجنة الدائمة املكلفة بالتعمير و إعداد التراب    عبد الحي وةزار -17

 والبيئة و تنظيم السير و الجوالن

 : ةائبــــــــــــــــه    كرةم شفيق -18

 : عضو باملجلس الجماعي   الولي العدلوني -19

 : عضو باملجلس الجماعي.  قق شاكر العلوي عبد ال -20

 : عضو باملجلس الجماعي.   عبد هللا كراكي -21

 : عضو باملجلس الجماعي.  عبد اللطيف بوشارب -22

 : عضوة باملجلس الجماعي   سعاد لغماري  -23

 : عضو باملجلس الجماعي   امحمد أزملاض -24



 

 

 : عضو باملجلس الجماعي   حسان حيضر -25

 : عضو باملجلس الجماعي  الناصر القشابي عبد -26

 : عضو باملجلس الجماعي    زكرةاء وةزار -27

 : عضو باملجلس الجماعي   عبد الكرةم البزيوي  -28

 : عضوة باملجلس الجماعي    مينة مزاورو -29

 : عضو باملجلس الجماعي    فؤاد بوشامة -30

 : عضو باملجلس الجماعي   محمد ليكاتي -31

 : عضو باملجلس الجماعي   ضوان الفرودير  -32

 : عضو باملجلس الجماعي   عبد العالي ةبيل -33

 : عضو باملجلس الجماعي.   عبد السالم اليماني -34
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: " السيد الباشا، السيد الكاتب املرجو القيام بإجراءات النصاب تدخل السيد الرئيس، وقالفي البداية  -

عضوا، ففي الجلسة السابقة تمت  27ألن عدد األعضاء املزاولين مهامهم اآلن هم  14علما أن النصاب هو 

مجموعة من األعضاء وبحكم القاةون أصبحوا خارج املجلس واآلن أي ممارسة ألي مهمة بصفة إقالة معاينة 

هي اةتحال صفة، وهي تعتبر جناية فليتحمل كل واحد مسؤوليته، وزةادة في من هؤالء س عضو مجل

بواسطة مفوض قضائي، ورفض التسلم هو بمثابة تسلم ، ولهذا، ابهذا الخصوص التأكيدأبلغنا لحلجميع إشعار 

 ". الجلسةالسيد الباشا أمامنا أفراد غرباء عن املجلس الحق لهم في الجلوس في هذه 

الرئيس طلب منه أن يبقى في السيد ، إال أن هناك تدخل من طرف السيد، عبد اللطيف بوشارب ثم كان

 معزل من هذا ألن األمر ال يعنيه ".

السيد عبد اللطيف  مع: " السيد الرئيس، لقد تحدثتم وفي هذا الصدد، تدخل السيد كريم شفيق، وقال

ا كررت هذه املسألة مع عضو من فرةقنا فسنقوم بوشارب، عضو الفرةق االتحادي بطرةقة غير الئقة، وإذ

 بالالزم".

" لقد تأخرت في القيام بذلك، إن هذه قلة القياء، أيها ادإخوان ةحن ةطبق  :ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

القاةون، فادإقالة حكمية، أما املعاينة فإجراء شكلي،الوثائق والسجالت لدى مصالح العمالة يمكنكم االطالع 

إال بحكم قضائي يقض ي بأن هذه ادإقالة غير سارةة، وآةذاك مرحبا القضور ي من املعنيين أل ا ال يمكن عليه

 بكم ".

: " أرجو أن تمدني بوثيقة تفيد إقالتي وآةذاك، ةحن أيضا ال يشرفنا ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال  -

 ". هاتارةخهذا املستوى لم يسبق أن سجل في أن ةجلس معك، هذه مؤسسة محترمة، و 

ستورةة،وال مشيرا أن السيد حسان حيضر يهيننا وةحن في مؤسسة د ،ثم تدخل السيد نور الدين ملزابي -

 يجب أن يظل في الجلسة.

 ، مضيفا أن السيد حسان حيضر لم يأخذ ادإذن للكالم، ثم هو يهيننا جميعا؟.ثم تدخل السيد الرئيس -

: " هنا تصرف اةفرادي للرئيس ال عالقة له باملؤسسة، وادإقالة لها نف السيد حسان حيضر، وقالثم استأ -

شروطها ومساطرها ولم تحترم هنا، وةحن مستشارون، منتخبون لهم تمثيليتهم وتقولون لهم اآلن لم تعودوا 

اتخذ قرارا بإقالتنا، أةا كذلك  قول لنا إةهتأعضاء باملجلس بالكالم، إنها إهاةة لكل املستشارةن، السيدالرئيس 



 

 

أةني اتخذت قرارا لتقال أةت، فنحن أيضا ةقول لك أخرج من القاعة إذا كان هذا بالكالم، وإذا كان باألغلبية 

 فقد صوتت بالرفض".

ها أال يمد الجهاز إال للمستشارةن الذين ب، إلى العون املكلف بتوزيع مكبر الصوت منوقد توجه السيد الرئيس -

ادإذن بالكالم وليس ألي كان، مضيفا " السيد حسان حيضر اآلن يمارس اةتحال الصفة، حيث ينص لهم 

من القاةون الجنائي أن: من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة مدةية كاةت أو عسكرةة أو قام  380الفصل 

اشد، والفصل  سنوات ما لم يكن فعله جرةمة 5بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالقبس من سنة إلى 

ينص: من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة ةظمها القاةون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة  381

العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط الالزمة لقمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة 

 حدى هاتين العقوبتين فقط ما لم يوجدألف درهم أو إ 200أشهر إلى سنتين وغرامة  3يعاقب بالقبس من 

إقالتكم لم تكن قرارا منا بل كل عضو من أعضاء املجلس لم يلب االستدعاء  ةص خاص يقرر عقوبة اشد، لذا

دورات متقطعة دون مبرر يقبله املجلس يعتبر مقاال بحكم القاةون، وةجتمع  5دورات متتالية أو  3لقضور 

ماع املجلس شكلي وليس شرطا وهذا ليس مقررا ألن السيد العامل يخبر املجلس ملعاينة ادإقالة. إذن اجت

 ". 116بادإقالة كما يخبر بالسجالت، وهذا دليل على أةه ليس مقررا يخضع للمادة 

 ، طالبا من السيد الباشا إحضار رجال الشرطة .ثم تدخل السيد رضوان الفرودي -

: " إن هذا لتهديد مبطن أن يطلب إحضار رجال الشرطة، ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي، وقال -

 ق القاةون".يطبال يقوم إال بتفهو يهدد األمن العام لحلجلسة، أصبح التهديد صرةحا والسيد الرئيس 

واألعضاء املقالين ليس لهم حق التدخل فقط القاةون : "إةنا طبقنا القاةون و ، مشيراثم تدخل السيد الرئيس -

فسيكون ذلك في ةطاق الفوض ى، مالحظة لجنة االفتحاص هي التي فرضت تطبيق هذه  في الجلسة، وإال

 املقتضيات، والسجالت موجودة بمصالح العمالة يمكنكم االطالع عليها".

: " شكرا، بالنسبة لتهمة اةتحال الصفة، هي تهمة ثم أعطيت الكلمة للسيد فؤاد بوشامة، الذي قال -

رئيس املجلس والوثيقة التي بين  الفالليبناء على دعوة موقعة من السيد جمال باطلةألن ادإخوان حاضرةن هنا 

لقضور أشغال الدورة في جلستين وبالتالي القضور قاةوني وال  تهيدي تفيد أن األخ زكرةاء وةزار تمت دعو 

ية كما كان بالواقع ألن هذه هي الديمقراط ترضواينتحلون الصفة في هذه القالة والتشنج ال داعي له يجب أن 

يقول لنا السيد الرئيس سابقا، والديمقراطية هي األغلبية ، واألغلبية اآلن في اتجاه معين ملصحلقة املدينة، كل 

 ما ةفعله اآلن ملصحلقة املدينة".

ةمكنهم و  67بتت في حقهم املادة أعضاء ث 8" ةحن ةرض ى بالواقع، والواقع أن  :ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

بورقة الدخول لنا يوما على أقص ى تقدير، ليدلوا  30في املوضوع داخل أجل  ستبثاملقكمة التي  الحلجوء إلى

 وآةذاك مرحبا بهم".

" منذ دورة أكتوبر وةحن ةتكلم بالقاةون، وهذا ش يء جميل : ثم تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، وقال-

والنظام الداخلي، اآلن حضورةا هنا بقوة القاةون  113.14جدا أن ةرجع إلى هذه الوثيقة املرجعية أي القاةون 

تقول: يقصد في مدلول هذا القاةون التنظيمي باألعضاء  9الذي يحدد أةنا أعضاء مزاولون مهامهم، املادة 



 

 

املزاولين مهامهم أعضاء املجلس الذين ال يوجدون في إحدى القاالت التالية: الوفاة، االستقالة االختيارةة، 

مية، العزل..... وادإقالة القكمية هي التي بحكم القاةون، وهي ليست مقررا تنظيميا بقدر ما هي ادإقالة القك

مقرر حكمي في حق هؤالء ادإخوان الذين عليهم أن يلتجئوا إلى القضاء اآلن ألن األمر خرج من يد املجلس 

اطلة في جدول األعمال هذا الذي الجماعي وكفرةق للعدالة والتنمية ال يمكن أن ةمر إلى أي ةقطة من النقط الب

 27أقررةا أن املجلس حاليا هو  إذايقترحوةه وةطلبون أن ةرض ى بالواقع، وال يمكننا أن ةنتقل إلى أي ةقطة إال 

 خارج هذا األمر ال يمكننا أن نشتغل، وشكرا".و إلى القضاء  يمكن أن يلتجئواعضوا، وادإخوة الثماةية املقالين، 

: "في رأيي يجب أن نعالج األمور بهدوء ال داعي لرفع أصواتنا، فنحن زملاض، وقالثم تدخل السيد امحمد أ -

خاف شيئا، أوال إن هذا القاةون محمي بالدستور في إطار ون والذي ليس في بطنه عجينة، ال يمطوقون بالقاة

قبة ادإدارةة، لنفترض أن هؤالء ادإخوان وكذلك الباب الرابع من القاةون التنظيمي هو باب املرا 145املادة 

بطرةقة غير قاةوةية فبعد اةتهاء الدورة السيد الرئيس.  محاضرون اليوم بطرةقة غير قاةوةية أو طردتموه

من القاةون التنظيمي،  117و  116، 115لمادة للمراقبة من طرف السيد العامل طبقالتخضع أشغال الدورة س

وا بالفعل بمراسالت، ولكن من بعد الجلسة األولى توجهوا إلى مقهى السيد ثاةيا، أضيف أن ادإخوان توصل

ليكاتي ووجدوا دعواتهم هناك إذن ادإخوان لديهم دعوات لقضور دورة استثنائية بجدول أعمال محدد في إطار 

قا من جلستين، ثم إذا كنتم السيد الرئيس ترةدون تطبيق هذه ادإقالة من اآلن، كان ذلك يجب أن يتم اةطال

 9الجلسة األولى من الدورة أي بمجرد االةتهاء من النقط الثماةية األولى،لكن يالحظ أنهم حضروا في ةقطتين 

تشير أةه بعد اةتهاء الدورة أي ادإخبار  67وصوتوا، ولنفرض أن حضور هؤالء ادإخوان غير قاةوني، فاملادة  10و

ال من جاةبكم وال من جاةبنا ومادام يحضر معنا السيد بادإقالة وليس قبل ذلك. إذن إذا لم يكن هناك تخوف 

الباشا أوال وهو ضامن حق الباب الرابع، وضامن حق التطبيق السليم للقاةون ألةه ينوب عن السيد العامل 

 سواء في ما هو قبلي وما هو بعدي".

 67ةضباط للمادة : " ولذلك ةطالب السيد الباشا بتطبيق القاةون واال ثم تدخل السيد الرئيس، وقال  -

واملعاينة إجراء شكلي وةخبر السيد العامل فلو كان األمر يتعلق بقرار -بحكم القاةون  –فادإقالة حكمية 

مقررات تحتاج  كيوما، وهنا 15فسينجز في إطار مقرر كما املقررات األخرى التي توجه داخل أجل 

 للتأشيرةومقررات تكون محل اعتراض من السيد العامل إلخ....".

التي تنص على إمكانية التعرض من  117طلب السيد امحمد ازملاض من السيد الرئيس قراءة املادة  ثم

 .أيام 03طرف العامل أو من ينوب عنه داخل أجل 

" املادة تتحدث عن تبليغ القرارات و املقررات واملقاضر، واألمور  :وقد استأنف السيد الرئيس تدخله، وقال -

التي تكون محل اعتراض من طرف السيد العامل محددة في: النظام الداخلي، واملقررات التي ال تدخل في 

صالحيات مجلس الجماعة أو املتخذة خرقا ألحكام القواةين الجاري بها العمل، وةبلغ تعرضه معلال إلى رئيس 

واضقة ال تحتاج إلى تأوةل، لهذا، السيد الباشا معنا اآلن أشخاص غرباء عن املجلس حتى  67جلس واملادة امل

يثبت العكس، وهؤالء ادإخوان يمكنهم ادإدالء بدفوعاتهم أمام القضاء، ةحن ةتأسف فعال لهؤالء ادإخوان، 

 ولكن هللا غالب، ليس أمامنا خيار".



 

 

الطاهر أغربي، رئيس قسم الجماعات املحلية بالعمالة، والسيد محمد بعد ذلك التحق بالجلسة السيد 

 قسم حيث رحب السيد الرئيس بهما".لالرحماني، إطار بنفس ا

" شكرا السيد الرئيس، ادإخوة املستشارةن واألخوات املستشارات، أيها : ثم تدخل السيد الباشا، وقال -

الجماعات املقلية لتوضيح الرؤى حول مجموعة من  القضور الكرةم، لقد وجهت الدعوة للسيد رئيس قسم

النقط واملقتضيات املضمنة بالقاةون التنظيمي في هذا الشأن، إذن من أجل تنظيم النقاش،أطلب من السيد 

 ".األمرثم باقي ادإخوان،حتى ةجد القل لهذا  هالرئيس أن يعطي وجهة ةظر 

تمت معاينة إقالة مجموعة من جلستنا األولى من هذه الدورة  ي:" إذن، فثم تدخل السيد الرئيس وقال -

ةص  تلقائية،ثم تال حكميةالتي تكون ةتيجتها إقالة  67املستشارةن الذين استوفوا الشروط الواردة في املادة 

 في ادإقالة بل هو إجراء شكلي،ومادام ابالنسبة إلينا املعاينة ليست شرط هأةبكل فقراتها وأضاف  67املادة 

الدورة فهذا يعني أن األمر ال يتعلق بمقرر كباقي  اةتهاء أيام من 05السيد العامل يخبر بادإقالة داخل أجل 

يوما وتخضع إما للتأشيرة أو عدم  15والتي ةخبر بها السيد العامل داخل أجل  116املقررات التي تخضع للمادة 

عنيين باألمر جميعا بهذه ادإقالة التي أصبحت سارةة االعتراض وبالتالي هذا موقفنا،فقد تم إخبار ادإخوان امل

وبالتالي حضورهم في هذه الجلسة  14،األغلبية املطلقة 27وبالتالي فعدد األعضاء املزاولين مهامهم باملجلس هو 

،ولهذا ال يمكننا أن ةنطلق في أشغال 67هو بمثابة اةتحال الصفة التي فقدوها بحكم التغيبات طبقا للمادة 

 غرباء عن املجلس وشكرا ". بأشخاص الدورة

: "شكرا ،وأرحب بطاقم قسم الجماعات املقلية،بالفعل هناك ثم تدخل السيد امحمد ازملاض وقال -

من القاةون التنظيمي صرةحة العبارة،حيث يختص القضاء وحده  63إشكالية في ما يخص ادإقالة،فاملادة 

 07سبق للمجلس في دورة بتارةخ وقد  جلس الجماعة،بعزل أعضاء املجلس وبالتصرةح ببطالن مداوالت م

ورد فيهما،_أن املجلس بعد  دراسته  193واملقرر رقم  192أن صادق على مقررةن،املقرر رقم  2018فبراير 

لعرض مبررات الغيابات عن دورات املجلس املقدمة من املستشارةن من أجل القبول أو الرفض،وافق بأغلبية 

قبول مبررات الغياب عن الدورات العادية واالستثنائية،هذه كاةت النقطة الثاةية في أعضائه القاضرةن على 

بتارةخ  193حيث ورد في املقرر رقم  67عاينة املشار إليها في املادة الدورة،تلتها النقطة الثالثة املتعلقة بإجراء امل

الغياب وافق على عدم مناقشة النقطة أن املجلس بعد دراسته للنقطة الثاةية وقبوله ملبررات  2018فبراير  07

الثالثة املتعلقة بإجراء املعاينة أخذا بعين االعتبار قبول املجلس ملبررات السادة  أعضاء املجلس.هذه مقررات 

 للسيد العامل...." 2018فبراير  07محضر دورة   وعندما قدمتم

و هل املعاينة التي قمنا بها سارةة اليوم ه ع:"ليس هذا موضوعنا اليوم، املوضو ثم تدخل السيد الرئيس وقال -

 أم ال ؟".

"إن السيد العامل لم يعترض على املقررةن،ولم تتوجه أي ثم استأنف السيد امحمد ازملاض تدخله وقال: -

جهة معنية للقضاء للطعن فال يمكن أن يلغي هذين املقررةن إال القضاء،وإذا أردتم تطبيق املعاينة فاةطالقا 

،ثاةيا تم استدعاء ادإخوان لهذه الجلسة،والنقط املتعلقة بادإقالة لم ترد في جدول 2018فبراير  مما بعد دورة



 

 

أعمال األغلبية املطلقة،هذه ةقط أقحمت من طرفكم السيد الرئيس،ولو أردتم طرح هذه ادإقالة بشجاعة 

 تعطيكم الصالحية فأين كنتم سابقا وشكرا". 36وجرأة،فالفقرة األولى من املادة 

ةناقش قاةوةية حضور األعضاء الذين طبقت  نهذا خارج عن املوضوع، ةح:"ثم تدخل السيد الرئيس وقال -

 في حقهم ادإقالة".

رئيس قسم سيد الرئيس، السيد الباشا ، السيد :"شكرا البعد ذلك تدخل السيد فؤاد بوشامة وقال -

الجماعات املقلية،إخواني أخواتي أعضاء املجلس،يعتبر السيد الرئيس أن ادإخوان الذين أجرى في حقهم 

املعاينة ليس لديهم حق القضور اآلن،وةتهمهم باةتحال الصفة،كما ذكر لهم ةصوص القاةون الجنائي الذي 

رون بطلب من السيد سيحاكمون بموجبه من سنة إلى خمس سنوات،بينما هؤالء ادإخوان حاض

الرئيس،استدعاهم لحلقضور في هذه الدورة االستثنائية في جلستين،وقد شاركوا في الجلسة األولى وصوتوا على 

 وبالتالي فحضورهم قاةوني وال ينتحلون أية صفة وشكرا". 10و 9النقطة 

فقد صوتوا مع تحفظ  10و 09رغم أن األعضاء القاضرةن شاركوا في النقطة  ه، أةوقد أوضح السيد الرئيس -

 الرئاسة والكتابة.

"شكرا مجددا،أعيد مرة أخرى أن القاةون ال :بعد ذلك تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي وقال -

يتجزأ،فال يمكننا أن ةرفع يافطة القاةون فقط عندما ةحتاجها،وعندما ال يكون القاةون لصالقنا ةنزل 

يؤكد أن األعضاء  09الذي يسري علينا جميعا في مادته  113.14ظيمي اليافطة،فهذا كل ال يتجزأ،والقاةون التن

املزاولين مهامهم معروفون ما عدا الذين اةتفت منهم الصفة،ومن هؤالء الذين  اةتفت منهم الصفة ،حالة 

هي  ادإقالة القكمية،ال يمكننا خرق القاةون واالستقواء الكبير بما يسمى باألغلبية بمفهوم الرض ى بالواقع،هذه

املصيبة،وإذا دخلنا للنقاش سنثبت أن النوايا التي كاةت تحرك البعض بدأت تظهر،وبالتالي إذا كنا سنطبق 

هي التي حكمتنا،وما بعد ادإقالة،يصبح بالنسبة للبعض غير ذي  67،واملادة 09القاةون ةبدأ من املادة 

 ".معنىموضوع،غير ذي 

بأخذ الكلمة ألةه ليس عضوا  لهأن السيد الرئيس لم يسمح ،إال بعد ذلك طلب الكلمة السيد حسان حيضر -

 بالنسبة له.

،ةحن ةتحدى أي من 67أفال ذكرتم عبارة االستدعاء الواردة في املادة :"ثم تدخل السيد محمد ليكاتي وقال-

يقول أن هؤالء املستشارةن توصلوا باستدعاء واحد لحلقضور في هذه الجلسات أو الدورات التي مرت،فهم 

تقول:لم يلب االستدعاء،إذا كان لديكم ما يفيد  67،فاملادة إذا ثبت ذلك  كمون على أةفسهم بادإقالةيح

اآلن،ومسطرة االستدعاء محددة في النظام الداخلي،ثاةيا  باالستدعاء ةحن ةحكم عليهم بادإقالة واالنسقا

،ثالثا في حالة السيد الكناني صوتنا عضوا كاةوا يرفضون هذه املعاينة ويعبرون عن ذلك 19املعاينة باطلة ألن 

 رافضون فهذا خرق؟.عضوا  19أن  ماعلى ادإقالة بالتصوةت أما املشاهدة بالعين عل

صاحب  ت:"لك هذا على الرأس والعين، ولكن يجب أن يقال في املقكمة، لسثم تدخل السيد الرئيس وقال -

 االختصاص".



 

 

،فقط الدورة االستثنائية عقدت بطلب من األغلبية :" تحية مجدداثم تدخل السيد كريم شفيق وقال -

يحترم وتم بتر بعض النقط وإضافة أخرى،منها ةقط معاينة  ولكنه لم املطلقة وبجدول أعمال محدد،

فهي كما قلنا غير قاةوةية،لقد أجرةتم ما سميتموه باملعاينة،والتداول لم يكن واألعضاء لم  يادإقاالت،وبالتال

 ".2018في الجلسة املاضية وهو مقرر دورة فبراير  احتقارهيقدموا مبررا فهم بادإضافة إلى املقرر الذي تم 

حتقار املقرر فإةكم تتهمون بها :"هذا ةقاش دار في  الجلسة السابقة،أما كلمة اثم تدخل السيد الرئيس وقال -

ألن  لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة لإلدارة الترابية التي ةطبق مالحظاتها بحيث اعتبرت املقرر باطال

املبررات تقدم قبل الدورة وليس بعدها ولقد كنتم تقولون أن التقارةر ال تناقش،واآلن تناقشون التقرةر،ليس 

هذا هو القاةون،النص واضح،ادإقالة تلقائية املعاينة إجراء شكلي،وإخبار السيد  لدينا دوافع شخصية وإةما

العامل بعد ذلك في أجل قاةوني ومن لديه اعتراض أو تصقيح ربما في السجل ليحلجأ إلى القضاء،هذا الكالم 

 الذي تدفعون به يجب أن يقال أمام القضاء،أما هنا فهو غير ذي موضوع".

"السيد الرئيس،ال داعي لتبين لنا ما يمكننا فعله،ذلك شأةنا،أةا ال :مد ازملاض وقالثم تدخل السيد امح -

أفهم هذا الكيل بمكيالين،فإذا كان هؤالء األخوان مثال يجب أن يغادروا،فأوتوماتيكيا يجب تعوةضهم هنا 

 بثماةية آخرةن".

 ملي.،أن هذا ادإجراء يكون موضوع قرار عاجوابا على ذلك ذكر السيد الرئيس-

 من القاةون التنظيمي تقول: 63:"سنتكلم على املادة ثم أعطيت الكلمة للسيد محمد ليكاتي الذي قال -

يختص القضاء وحده بعزل أعضاء املجلس وكذلك بالتصرةح ببطالن مداوالت مجلس الجماعة، املقكمة هي 

 ها ثالث مرات.التي تفصل،والعزل أو ادإقالة ش يء واحد واملقرر ال يلغى إال بمقرر،"وكرر 

:"هذا ليس مقرر هذه معاينة،الفائدة ليست في ثالث مرات وإةما في وجوابا قال السيد الرئيس ثالث مرات -

،املستشار يعتبر مقاال بحكم 09القاةون،العزل يكون عند الخطأ الجسيم،أما ادإقالة القكمية فهي في املادة 

 ليس بقرار".و القاةون 

في بعض  35:"فقط لكي أجيب على بعض األمور،سأتلو املادة ملزابي وقالثم تدخل السيد نور الدين  -

فقراتها،يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتارةخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه 

هذا  ةكون و  إليهم عشرة أيام على األقل قبل تارةخ انعقاد الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس املعني،

ادإشعار مرفقا بجدول األعمال وبالجدولة الزمنية والنقط التي سيتداول في شأنها املجلس في كل جلسة وكذا 

وةحن ةطبق هذه املادة وادإخوان يتوصلون بادإخبار عن كل دورة  2015الوثائق ذات الصلة،منذ سنة 

يعطونها أي اعتبار،لم يسبق أن يحضرونها،وكاةوا يحضرون إال البعض الذين يهينون جلسات الدورات وال 

 صرح أي عضو بعدم توصله بادإخبار".

:"أرةد أن أتحدث عن كلمة معاينة وهي املشاهدة،والقاةون ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي وقال -

متقطعة بدون  دورات 5أو صرةح جدا،املعاينة ما هي إال تحصيل حاصل،أما الغياب لثالث مرات متتالية 

مبرر،فهو مباشرة موجب لإلقالة،واملعاينة تحصيل حاصل ،واملشرع ال يمكن أن يخطئ إلى هذه الدرجة لو كان 

 يرةد التصوةت في هذا األمر لصرح أةه يجب التصوةت على ادإقالة وشكرا".



 

 

خل،ةالحظ أةه منذ :"بداية،أعتذر لإلخوان الذين ةزع منهم حق التدثم تدخلت السيدة فاطمة الواحي وقالت-

دورة أكتوبر والكل يفصل القاةون على هواه،أذكر السيد الرئيس أن ادإخوة الذين تمت في حقهم املعاينة 

الالقاةوةية بطبيعة القال،في الجلسة السابقة شاركوا في ةقطتين وصوتوا فيهما،ولم يطلب السيد الرئيس منهم 

من النظام الداخلي،حيث ورد أن  12و11أتي إلى املادة يصر على ذلك،لن اآلناالنسقاب ومغادرة الجلسة،و 

املجلس وتسلم بياةاته للمعني مقابل وصل تسليم،ويعتمد بكل عضوبالجماعة تحدث برةدا إلكتروةيا خاصا 

 البريد االلكتروني كوسيلة رسمية دإرسال الدعوة،ويعتبر وصل هذا البريد ادإلكتروني إثباتا للتوصل".

:"أةتم ترجعون بنا إلى الجلسة األولى،لقد ةاقشنا هذا األمر كثيرا،إن هذا رئيس وقالوقد تدخل السيد ال -

الكالم يقال أمام املقكمة وليس أمام املجلس،على املتضرر الحلجوء إلى القضاء،فهو الوحيد الذي يفصل في 

العامل واةتهى  هذه النازلة بالنسبة لنا،ادإقالة أوتوماتيكية،املعاينة أجرةت بشكل شكلي،وسنخبر السيد

 األمر،واملعنيون باألمر يمكن أن يدلوا بورقة في القضاء وليس لدينا أي مشكل والكالم اآلن للقضاء".

ة من أجل تقديم توضيحات بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد الطاهر أغربي رئيس قسم الجماعات املحلي -

مان الرحيم،السيد الرئيس،السيد :"بسم هللا الرحير رأي املجلس بخصوص هذا املوضوع حيث قالوتنو 

السادة أعضاء املجلس،أيها القضور الكرةم،سأحاول في مداخلتي هذه ادإجابة السادة رجال السلطة،  الباشا،

على ادإشكالية املطروحة اآلن في هذه الجلسة بين مكوةات املجلس،بمعنى أن مداخلتي لن تكون إضافة وإةما 

على هذه الكلمة(،التخاذ القرار أو املقرر الصائب من وجهة النظر لتنوةر املجلس وتوجيهه)مع التحفظ 

وعلى اعتبار أن هذه  ،القاةوةية،وبالتالي ما دام السادة أعضاء املجلس قدموا لنا دعوة لإلدالء برأينا في املوضوع

على طلب األغلبية املطلقة،كنت أتمنى أال  دورة االستثنائية التي كاةت بناءالجلسة هي الجلسة الثاةية من ال

عنها  ضخمأخوض في مجرةات الجلسة األولى،ولكن بما أن ادإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجلسة األولى وما ت

مقررات،وأةا سأسميها أعمال املجلس حتى ةتفادى السقوط في إشكالية التسمية،علما أن أعمال أو من قرارات 

بة ادإدارةة،وال االستثنائية تخضع لنوع من املراق ق عن دورات املجلس الجماعي العادية أواملجلس أوالتي تنبث

،اسمحوا لي،لست هنا أللقي محاضرة في القاةون وإةما هذه توطئة ، فليس هناك استثناءأقول الوصاية ادإدارةة

 والتي تضمنت املقررات التي 118 حدث عن املراقبة ادإدارةة،غالبا ما يتبادر إلى ذهننا املادةةتضرورةة،فعندما 

تكون قابلة للتنفيذ إال بعد حصولها على تأشيرة السيد العامل،واملشرع حدد هنا اآلجال وتتعلق بمراقبة  ال

املشروعية،ولكن التأشيرة هي ةوع من املراقبة فقط،وهذا ال يعني أن املقررات األخرى تصبح قابلة للتنفيذ 

لن أخوض في الجلسة األولى،فنحن سلطة مراقبة،وضعنا فرضية أن  ،ملجلسبمجرد التصوةت عليها من طرف ا

املعاينة تمت وفق القواةين والشكليات املعمول بها،بمعنى ال يحق لي في هذه الجلسة ممارسة املراقبة على 

الجلسة السابقة حتى أتوصل بامللف ،ولهذا أحبذ أن ينحصر النقاش في الجلسة املتعلقةبمداولة املجلس 

لثاةية،تستمر أو ال تستمر،إن ادإشكال املطروح كان لديه حل تقني وهو تغيير تراتبية النقط املطروحة في ا

جدول األعمال، لو كاةت ةقط جدول األعمال تم ترتيبها بشكل آخر ملا طرح ادإشكال الذي ةحن بصدده وربما 

 الفكرة وصلت".

 ،مشيرا أن الفكرة لم تصل.الرئيس وقد تدخل السيد -



 

 

:"سأحاول الشرح بمزةد من التفصيل،أن هذا ادإشكال لم ثم استأنف السيد الطاهر أغربي تدخله وقال -

يطرح لو أن معاينة إقالة األعضاء كاةت مبرمجة في الجلسة الثاةية بدل الجلسة األولى،وةقط الجلسة ليكن 

اقبة إدارةة ةتتبع هذا امللف الثاةية تبرمج في الجلسة األولى،ولكن يبقى املجلس سيد ةفسه،ةحن كسلطة مر 

وان اآلن،األفكار التي كاةت لدي تأكدت وعندما استمعت ملداخالت ادإخ جيدا بكل دقة وبكل تفصيل،

تقتض ي التأشيرة قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ كامليزاةية مثال،فتح  118وترسخت،قلت املقررات الواردة في املادة 

ت وإحداث املرافق العمومية،وهناك مقررات يشترط فيها املشرع أغلبية لخ.... املمتلكاااالعتمادات وتحوةلها 

معينة،ولهذا يجب التمييز بين املقررات التي يتخذها املجلس على عدة مستوةات،أوال،على مستوى األغلبية 

واضقة،حيث بعض املقررات تقتض ي األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم وهي  43املطروحة،املادة 

باقي املقررات التي يتخذها أن ال يعنيهذا واضقة أيضا ولكن 118،املادة 43ددة على سبيل القصر في املادة مح

املجلس معفاة من املراقبة ادإدارةة وأنها تصبح قابلة للتنفيذ بمجرد التصوةت عليها من طرف املجلس بالرفض 

لى جاةب التأشيرة هي صالحية التعرض على واضقة،السيد العامل لديه صالحية أخرى إ 117أو القبول،املادة 

 قرارات ومقررات املجلس".

،إال أن السيد الطاهر أغربي طلب عدم مقاطعته،وهنا  وقد اعتزم السيد عبد العزيز التقي العلوي التدخل -

 مالحظا أن الس ي الطاهر لم يكن رد فعله هكذا عندما قاطعه السيد امحمد ازملاض. تدخل السيد الرئيس

:"السيد الرئيس،أةا ال يحق لي التوجه بالخطاب ألعضاء املجلس واستأنف السيد الطاهر أغربي تدخله وقال-

ألةني ال أسير الجلسة،وأةا هنا حاضر ممثال السيد العامل كسلطة مراقبة إدارةة،وأةا أحاول أن أجد القل 

القياد،والقياد ادإيجابي،قلنا يجب بية لإلشكال املطروح،وإذا الحظتم ةحن التزمنا في هذا املوضوع منذ البدا

التمييز بين املقررات أوال من حيث ةوعية املراقبة التي تخضع لها،أما التأشيرة أو التعرض،يجب التمييز على 

يوما،وبعض املقررات ذات الطابع  15املستوى الثاني وهو آجال التوصل،املقررات العادية تخضع ألجل 

أيام،مقرر ادإقالة الذي يطرح لنا إشكالية،واملقررات املتعلقة  05ة فيها أجل االستثنائي ولها خصوصية دقيق

أيام ملاذا،ألن هذا النوع من املقررات يمس بحقوق األشخاص،وةحن  05بأمور التعمير وكذلك داخل أجل 

بالتالي ،و 67بقسم الجماعات املقلية،بمصالح العمالة،الزلنا ةنتظر اةتهاء الدورة وليس الجلسة حسب املادة 

أيام من اةتهاء الدورة بمداوالت املجلس في الجلسة  05على املصالح ادإدارةة الجماعية أن توافينا داخل أجل 

األولى ملمارسة حقنا في املراقبة ،وبالتالي إذا ما ارتأينا أن هذه املداوالت ينتفي فيها شرط املشروعية،فإن السيد 

في لم تكن موضوع تعرض ي غير قابلة للتنفيذ أوتوماتيكيا،إال إذا العامل له كل القق في أن يتعرض عليها،وه

أيام،وإذا كان هناك تعرض فاملجلس مدعو للتداول في النقطة من جديد،وإذا بقي على ةفس الرأي  03أجل 

وةفس املقرر هناك مسطرة أخرى لدى السيد العامل وهي الحلجوء إلى القضاء ادإداري لوقف التنفيذ،بمعنى 

،أةا لست هنا ألقول أن  67لن أرجع للمادة ارر ال ينبغي أن ينفذ أوتوماتيكيا،ضماةا لقق الدفاع أوال،أةهذا املق

هؤالء ادإخوان من حقهم القضور أو ليس من حقهم القضور ولكن أقول أن املداولة التي اتخذها املجلس في 

دون تعرض السيد العامل،الذي يتوفر  أيام 03جلسته السابقة لن تدخل حيز التنفيذ حاال،وإةما إال إذا مرت 

على صالحية الحلجوء إلى القضاء لوقف التنفيذ حتى لو لم ةمارس التعرض ألي سبب من األسباب،وةحق لكل 



 

 

. عضو متضرر أن يحلجأ إلى القضاء لنفس الغرض وقت ما شاء،إذن ةنتظر التوصل بمحضر مداولة املجلس

 وشكرا"

للس ي الطاهر،والذي كان يتكلم بشكل عام،جازاه هللا خيرا في مجموعة :"شكرا ثم تدخل السيد الرئيس وقال-

من النقط وللمزةد من التوضيح فإن السيد العامل يتعرض على ثالثة أشياء،النظام الداخلي،املقررات التي ال 

تدخل ضمن صالحيات املجلس،أو تلك املتخذة خرقا لهذا القاةون التنظيمي،وبالنسبة لقالتنا هذه فنحن 

نا بصدد النظام الداخلي،كما أن املسألة تدخل في صالحيات املجلس،وال ةخرق القاةون التنظيمي،وإةما لس

حرفيا،وبالتالي بالنسبة إلينا هذا األمر ساري املفعول أوتوماتيكيا،وأسجل أن حضور هؤالء  67ةطبق املادة 

 .التصوةت" ادإخوان غير قاةوني،ولن أعطيهم الكلمة للتدخل ولن ةحتسبهم في عملية

،مداخلتي كاةت تتعلق :"مداخلتي لم تكن في العمومياتثم تدخل السيد الطاهر أغربي مجددا، وقال-

يتحدث عن  117املادة  فنص بإشكالية مطروحة في موضوع محدد وسؤال محدد،وأعطيت جوابا محددا،

عن املقررات املتخذة  النظام الداخلي وعن النقط التي ال تدخل في اختصاصات املجلس،ولكن تتحدث أيضا

املقررة  ياتوالشكل دإقالة حتى نعرف هل تم احترام ادإجراءاتخرقا للقاةون التنظيمي،ةحن لم ةتوصل بعد با

قاةوةا أم كان هناك خرق للقاةون،وبالتالي ربما عند تفحصنا للمعاينة ةجد أنها تمت خرقا للقاةون وبالتالي 

ى الجلسة األولى ولكنني مضطر،وهناك رسائل في هذا الباب من وزارة سنتعرض عليها،لم أكن أرغب في الرجوع إل

 في السطور،وإةما توضع في السياق".الداخلية،كما أن املادة القاةوةية عندما تقرأ،ال تقرأ فقط 

على السيد رئيس قسم الجماعات املقلية ترك هذا األمر إلى حين توصله  ثم تدخل السيد الرئيس مقترحا-

تفسيرا خاطئا ومجردا من  فقط لكي ال تفسرصة وأةه عندما تحدث عن أن مداخلته كاةت عامة،باملداولة،خا

 السياق من طرف البعض.

،مشيرا أن الس ي الطاهر كان بإمكاةه القديث عن حالة عدم ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي -

 ".تعرض السيد العامل بدل القديث عن حالة التعرض

 03:"لقد ذكرت في خطابي،أةه في حالة عدم تعرض السيد العامل داخل أجل الطاهر أغربيثم تدخل السيد -

ما دمنا لم ةتوصل باملداولة ولم ةمارس حقنا في  لكنأيام من توصله باملقضر،فاملقرر يصبح ساري املفعول،و 

لم تنتج أثرها القاةوني  أيام فمقررات الجلسة السابقة 03املراقبة ادإدارةة التي يخولها لنا املشرع داخل أجل 

 بعد وشكرا".

لى هذه املداخلة القيمة التنوةرةة ع:"شكرا األخ الكرةم ثم تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي وقال-

بطبيعة القالوما أحوجنا إلى مثل هذه املداخالت،أرةد أن أطرح السؤال،أةحن أمام مقررات تنظيمية صوت 

ون أمام معاينة دإقالة حكمية،ةحن لم ةصوت،ثم بالنسبة إلي،ال يمكنني عليها املجلس املوقر؟ةحن حسب القاة

لي في مصير كبير جدا،وإال  ون أن أقبل أن بعض األشخاص الذين اةتفت فيهم صفة املزاولين مهامهم يقرر 

سنكون أمام خرق قاةوني،وخرق أخالقي وسياس ي،أةا ال يمكن أن أساير هذا النوع من التحايل على 

فقط السيد الرئيس والسيد الكاتب  ،هذا مقرر؟هل معاينة ادإقالة تعتبر مقررا،فنحن لم ةصوت القاةون،فهل

 ذكروا أمامنا الئحة املقالين بحكم القاةون".



 

 

:"ال بد لي من ادإجابة مادام األخ الكرةم في مداخلته ثم تدخل السيد رئيس قسم الجماعات املحلية وقال -

األخ ذكر أةه لم يكن  نمن خالل تدخله أن املداولة السابقة فيها عيب، أل وجه إلي السؤال مباشرة حيث ملست 

 هناك تصوةت.."

:"املرجو من السيد الطاهر عدم إعطاء حكم قبل أن يتوصل بامللف ألن وهنا تدخل السيد الرئيس وقال-

املقلية كالمه رسمي وةمكن للبعض أن يستغله مجزءا،وهذه مسؤولية كبيرة،فالسيد رئيس قسم الجماعات 

 لم يتوصل بامللف ومع ذلك يحكم على شرعيته في كالم رسمي".

:"أةا أتحدث من خالل ما ملسته من تدخل األخ،وأةا أتحمل مسؤوليتي في ثم تدخل السيد الطاهر أغربي وقال-

 كالمي،واألخ وجه لي السؤال مباشرة".

 بعد ذلك وبطلب من ثلث أعضاء املجلس رفعت الجلسة ملدة نصف ساعة.

هذه الجلسة " على بركة هللا نستأةف أشغال وعند استئناف الجلسة، تناول الكلمة السيد الرئيس، وقال: 

وةحن  67التي لم ةبدأ فيها أي ةقطة، كنا ةناقش شرعية حضور األعضاء التي طبقت في حقهم مقتضيات املادة 

املجلس املزاولين مهامهم اآلن هو ال زلنا عند موقفنا حيث نعتبر أن حضورهم غير قاةوني، وأن عدد أعضاء 

 ، والباقي حضورهم غير قاةوني وغير شرعي" .27

ثم تدخل السيد امحمد أزملاض، وقال: " شكرا السيد الرئيس، ةحن دائما مع التطبيق السليم لروح القاةون،  -

طبقا أؤكد فقط أن حضور أطر قسم الجماعات املقلية والسيد الباشا هنا هو حضور بحكم القاةون، 

من القاةون التنظيمي، يمكن أن يقدم كل التوضيحات بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس  33ملقتضيات املادة 

سبق أن تطرقنا إليها في دورة سابقة وأخذةا الكثير من الوقت للتفكير،  67أو أعضاء املجلس، وللتذكير املادة 

م في توجيه االستدعاء، وإلى يومنا هذا ال زلتم ال وشهدتم بأةكم لم تكوةوا تمسكون السجل، ولم تقوموا بدورك

من النظام الداخلي، وعندما  12و  11تضبطون طرةقة االستدعاء القاةوةية كما هو منصوص عليه في املادة 

عرضتم بعض املعطيات طلبنا منكم ما يفيد أن هؤالء ادإخوان لم يلبوا االستدعاء، ثاةيا ال زلنا نعيش خروقات 

تنص على أةه يحرر كاتب املجلس محضرا لحلجلسات على املقررات التي  47، حيث املادة في ضبط السجل

اتخذها املجلس وةضمن في سجل مرقم وةؤشر عليه الرئيس وكاتب املجلس، والخرق هنا، أتحدى السيد 

ال سجل الرئيس أن يكون لديه سجل للمحاضر، وةطلب من املراقبة ادإدارةة االطالع هل السيد الرئيس لديه فع

يوما وإلى اآلن لم ةتوصل بمحضر  15تنص على أن املقضر يبلغ إلى األعضاء داخل أجل  273للمحاضر، املادة 

 ".2019دورة أكتوبر  وةوةبر 

 : " ةحن ةطبق مالحظة املفتشية العامة لإلدارة الترابية وتقرةرها واضح".ثم تدخل السيد الرئيس، وقال -

: " ليس ألي كان إبطال مقررات املجلس إال القضاء وحده، املفتشية ، وقالثم تدخل السيد امحمد أزملاض -

 صاغت مالحظة لكم بأةكم ال تقومون بواجبكم في مسك السجل ".

: "  أرةد أن أعرج على ةقطة مهمة جاءت في عبد العزيز التقي العلوي الذي قال ثم أعطيت الكلمة للسيد -

القرارات التي يتخذها املجلس قال أةه بمجرد اتخاذ القرار من  معرض حديث السيد ممثل العمالة حول بعض

طرف املجلسوأةا أتحدث عن املعاينة، يصبح ساري املفعول حيث تحدث عن املقررات التيتحتاج إلى تأشيرة. 



 

 

وفي ةفس الوقت تحدث عن بعض القرارات التي تصبح سارةة املفعول مباشرة بعد املصادقة عليها من طرف 

صادقة ال تعني التصوةت هذا هو القاةون، على أي حال، وأرةد ن أشير إلى أمر مهم، وممثل العمالة املجلس وامل

جاء لتنوةر رأي املجلس وحل هذه ادإشكاالت و تسليط األداءات على الزوايا كاملة حتى ال يحور الكالم، وحتى ال 

نبغي أن ةوضح الصور كاملة، إذا كاةت ةترك مجاال للبعض الذين يرةدون أن يصطادوا في املاء العكر، حيث ي

املعاينة غير قاةوةية فما النتيجة؟ وإذا كاةت املعاينة قاةوةية فما هي النتيجة؟ حتى ةكون منصفين في القالتين 

 معا وةكون الكالم غير قابل للتأوةل وشكرا".

لذي قدمه لنا السيد : " شكرا، السيد الرئيس، بعد الشرح املفصل  اثم تدخل السيد كريم شفيق، وقال -

رئيس قسم الجماعات املقلية و توضيح االختصاصات إلى غير ذلك يتضح أن ما تبقى من النقاش أو إعادة 

النقاش في هذه النقطة أصبح غير ذي موضوع، ملاذا؟ لم يتبق إال الدخول في جدول األعمال، وإذا كان كل 

ال مجال ملضيعة الوقت، لندخل في جدول  ادإخوان متشبثون بمواقفهم، فآةذاك القضاء سيفصل ولكن

 األعمال ".

، بأن األمر ال عالقة له بمضيعة الوقت، وأن ادإخوان قد ضيعوا الوقت على املدينة وقد عقب السيد الرئيس -

 املشاريع التنموةة".إلغاء االتفاقيات و  فسخعندما اتجهوا في اتجاه العرقلة، وفي 

ألمر أم ا: " سؤالي موجه لألخ ممثل العمالة، هل فصل في العلوي، وقال ثم تدخل السيد عبد العزيز التقي -

 ال؟ حتى ةتحدث من هذه الزاوةة وشكرا".

: " قبل ادإجابة على األسئلة املطروحة، أوضح أن ثم تدخل السيد رئيس قسم الجماعات املحلية، وقال -

لم اقل هذا، قلت ان جميع املقررات مداخلتي لم يرد فيها أن هناك قرارات تدخل حيز التطبيق مباشرة، 

والقرارات تخضع للرقابة ادإدارةة ،وهناك آجال مختلفة، جاء في مداخلتي أةنا لم ةتوصل بعد املداولة أو بعمل 

املجلس حتى ال أسميه، وبالتالي ال يمكنني أن أفصل بوجود إقاالت أوال ةتوصل بامللف وهناك سنبدي رأينا، إذا 

أيام املتاحة  3أيامبمعنى تنتفي صفة املشروعية في هذا العمل، وإذا لم ةتعرض داخل  3أبدينا تعرضنا داخل 

لنا قاةوةا يدخل عمل املجلس هذا حيز التنفيذ، ولهذا اقترح حتى تتقدم، أقترح أةه مادام سلطة املراقبة 

أيام يجب أن  05ادإدارةة لم تتوصل بش يء في املوضوع، عند اةتهاء الجلسة واستنفذ جدول األعمال داخل 

ةتوصل باملداولة لدراستها على مستوى توفر املشروعية في عمل املجلس، وبالتالي فاملدة الزمنية املقددة قاةوةا 

لم تنته ال بالنسبة دإدارة املجلس أو إلينا، ادإقالة لم تنتج أثرها القاةوني بعد، وبالتالي إذا كان هناك تعرض على 

طرف السيد العامل ستصبح كل املقررات املتخذة في هذه الجلسة الثاةية باطلة، ما حدث في الجلسة األولى من 

والعكس صقيح، إذا كاةت مقررات الجلسة األولى ليست موضوع تعرض داخل األجل، فآةذاك املعاينة التي قام 

لقل القاةوني ، بها املجلس ستنتج أثارها وستكون مقررات الجلسة الثاةية باطلة هذا كل ما في األمر"، هذا هو ا

 والقمد هلل، بلدةا بلد مؤسسات هناك املؤسسات ادإدارةة والقضائية، وشكرا".

: " السيد الرئيس، إن هذا الوضع الذي نعيشه اآلن ثم تدخل السيد مصطفى علوي محمدي محرز، وقال -

ضية، هل كل حاصل في العديد من املجالس األخرى باملغرب، وأقيل مستشارون بكل أرةحية وبكل روح رةا

 جماعة لها قاةونها الخاص، لذا ةطلب من ادإخوان املقالين أن يقالوا، فهذا هو القاةون".



 

 

: " شكرا السيد الرئيس، شكرا مرة أخرى على ثم أعطيت الكلمة للسيد عبد الحق شاكر العلوي، الذي قال -

ه القراءة، املشكل في املنطوق، مشكل في هذالتوضيحات، بالنسبة لألخ ممثل العمالة، أقول ةحن ليس لدينا 

لديكم املقاضر منذ أربع سنوات مضمن فيها الغياب والقضور، واملسطرة ةفسها هي التي اتبعت في إقالة أخينا 

س ي كناني علوي كان ذلك بناء على السجالت التي تتوفر عليها ونسخة منها بالعمالة، وةحن هنا ال ةناقش 

التي اعتمدةا عليها وكذلك املادة  67اينة إقالة تسري فور وقوعها. املادة مشروعية إقالة، وإةما ةتحدث عن مع

، من هذا املنطلق تقول إن ادإقالة التي عايناها في الجلسة السابقة تسري من يوم املعاينة وبالتالي ال يمكن 9

تبر أن هذا النقاش لهؤالء ادإخوان وهم مقالون بحكم القاةون أن يقرروا في ةقط و قضايا املجلس، وبالتالي نع

القاةوني يخضع للتأوةل وبالتالي القضاء وحده يرجع إليه التأوةل األصح، ومع احترامي الشديد والتام لإلخوان 

الذين هم حاضرون معنا بقوة القاةون، هذا تأوةلنا وعلى املتضرر الحلجوء إلى القضاء، من هذه الزاوةة، أي 

ينا فهو باطل، وغير قاةوني وغير شرعي وال يمكن أن ةخوض فيها إال ةقاش يتلو هذا النقاش القالة بالنسبة إل

 ".113.14بعد البث في هذه القالة، في قاةوةيتها التي نعتبر على أنها شرعية وفقا للقاةون التنظيمي 

" شكرا، أظن أةنا استفدةا جميع ما يمكن، في ما يخص : ثم تدخل السيد عبد السالم بوهدون، وقال -

السيد الرئيس تتشبثون بشكل معين تعتبروةه قاةوةيا، وبالنسبة عدم قاةوةية هذه املعاينة، وبالتالي قاةوةية أو

لنا، أن مجموعة من األمور لم تطبق قبل أن ةصل إلى املعاينة، وبالتالي فهي مخالفة للقاةون، مادام هناك 

لم يرض بهذه الرقابة يمكنأن يحلجأ إلى اختالف وتعارض التجأةا إلى تحكيم املكلفين باملراقبة ادإدارةة، ومن 

القضاء، أما في كل هذا النقاش لن ةنتهي أبدا، أضم صوتي لرأي السيد رئيس قسم الجماعات املقلية مادام 

كل طرف متشبثا برأيه نستمر في جدول األعمال وامللف كامال يخضع للمراقبة ادإدارةة وربما حتى القضائية 

 وشكرا".

: " اسمحوا لي السيد الرئيس، السيد الباشا، السادة القادة، الحق شاكر العلوي، وقال ثم تدخل السيد عبد -

ألعضاء بقوة اعضوا جماعيا، القاضرةن هنا كباقي  13بالنسبة إلينا، وأتحدث باسم فرةق العدالة والتنمية ب 

عتبرها مسؤولية على عاتقنا، برتنا أكبر قوة شئنا أم أبينا، باسم هذه الثقة التي نالساكنة الصفرةوةة التي اعت

الذي ما  113.14نعتبر أةه لن يمكننا أن ةقوم بآي خطوة كيفما كاةت،خارج املسطرة وخارج القاةون التنظيمي 

زلنا ةتشبث به حيث أن العضوةة تنتفي بادإقالة القكمية من خالل هذا نعتبر أن أي ةقطة مرفوضة قاةوةا 

، جلسة غير دستورةة، في جلسة غير قاةوةية أ إليه، ال يمكننا أن ةبقىوشرعا بادإضافة إلى القضاء الذي سنحلج

جلسة يخرق فيها القاةون صباحا جهارا ، بالنسبة إلينا هذه الجلسة الثاةية التي يراد من خاللها املداولة في 

ي الخرق ةقط، أباةت لألسف الشديد عن الخلفية السلبية ملا يسمى بالقراك، لن ةناقش في الجاةب الشكلي، ف

الذي لن يرتكبه أبسط مبتدئ ولكن سنناقش من حيث القاةوةية هذه النقط، من هذه الزاوةة، كفرةق عدالة 

عضوا فإةنا إذا تمت مداولة هذه النقط، نعلن  13و تنمية ، كفرةق أول أحب من أحب وكره من كره ب 

اها اي كان، ال ةرةد النقاش في عضوا حتى ال نشارك في أضقوكة وفي مهزلة ال يرض 13انسقابنا التام ب 

الجواةب السياسية حيث ظهرت الخلفيات حينما أراد البعض توقيف برةامج التأهيل القضري ولكن وهلل 

القمد وبفضل ادإرادات لم يتوقف، من هذه الزاوةة أكرر مرة أخرى كمنسق لفرةق العدالة و التنمية املمثل 



 

 

وال شرعيتها، وسنحلجأ إلى كل  اهذه الجلسة معلنين ال قاةوةيتهداخل املجلس الجماعي، انسقابنا التام من 

 الوسائل املشروعة دإبراز هذه املسألة، وشكرا  السيد الرئيس".

أوقفكم فليتفضل أحد ال : " ادإخوة الكرام، أةا موقفي واضح وحتى بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، وقال -

أين توقفنا والوثائق التي توصلنا  ،ه جدول األعماللملسة، ، أسالنواب، النائب األول أو الثاني دإتمام هذه الج

بها هذا الصباح، حتى ال نعرقل عملكم، ةحن موقفنا واضح وةحترمكم جميعا، والعالقة ادإنساةية هي التي 

 ". مرتست

 ثم سلم السيد الرئيس وثائق تسيير الجلسة لنائبه األول السيد عبد السالم بوهدون. -

" ليسجل السيد كاتب املجلس انسقاب مجموعة الرئيس الذي ثم تدخل السيد فؤاد بوشامة، وقال:  -

 انسقب دون إتمام جدول أعمال هذه الجلسة".

ثم تدخل السيد امحمد أزملاض، وقال: " السيد رئيس الجلسة بدوري أطلب أن يسجل في املقضر أةكم  -

قب، وبقوة القاةون ةائبة الكاتب السيدة كرةمة اسماعيلي علوي تترأسون هذه الجلسة بطلب من الرئيس املنس

 وهي حاضرة معنا تقوم بمهام الكتابة .

ة برئاسة السيد عبد السالم بوهدون بصفته النائب األول للرئيس سبعد ذلك استمرت أشغال هذه الجل -

ء املجلس، أيها القضور والذي قال: " السيد الباشا، السيد رئيس قسم الجماعات املقلية، السادة أعضا

 الكرةم، أسجل بدوري رفض الرئيس القيام بمهامه في هذه الجلسة و ةنطلق على بركة هللا في جدول األعمال".

: " السيد الرئيس، سجلوا أن السيد رئيس املجلس ثم تدخل السيد كريم شفيق،في إطار نقطة نظام، وقال -

سيدة ةائبة كاتب املجلس أن تدون املقضر بشكل دقيق من القد انسقب ورفض القيام بمهامه، كما أطلب

 بتعاون مع املوظفين".

: " السيد الرئيس، لقد سمعنا ادإخوة املنتخبين يقولون إن هناك ثم تدخل السيد حسان حيضر، وقال -

 13خلفيات سلبية ومؤامرة وبأن األغلبية قامت بهذا العمل ألجل غرض آخر، ةحن نسجل كذلك بأةنا بعدد 

نا املشروع أن ةنتمي إلى الحلجان، ال ةطلب شيئا سوى جماعي، كنا مقصيين من الحلجان وحقا من املجلس العضو 

ضايق هؤالء  ادإخوان من هذا، هذا حقنا أن اهمة في العمل، وال ةفهم ملاذا تالتوزيع داخل الحلجان من أجل املس

ةكن ةنتمي إليها، هذا ليس تآمرا وإةما حق ةنتشر داخل الحلجان، والكل سيرى أةا سننتسب إلى الحلجان التي لم 

دستوري وقاةوني تخوله لنا القاةون، والناس املسؤولون على تطبيق القاةون هم اآلن معنا وفي حالة وجود خرق 

رفض ولن ينفذ، ونشكر ادإخوان الذين أتاحوا لنا الفرصة للتدخل بعد أن حرمنا  محلبطبيعة القال سيكون 

ألن الكالم الذي قيل كبير جدا حيث اثار تدخل حيث اعتبرةا أةنا غرباء عن املجلس السيد الرئيس من حق ال

 األخ أن هناك إقصاء وعمل ممنهج، في حين ةحن ةرةد ممارسة حقنا فقط".

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل و تتميم تكوين اللجان الدائمة للمجلسالنقطة الحادية عشر :. 

 املناقشـــــــــــــة  : 

" وبدوري أةبه السيدة الكاتبة أن تسجل أن الرئيس لم يلتزم بتتمة تدخل السيــــد رضوان الفرودي، وقال: 

يف بالتزامه تجاه  مجدول أعمال هذه الجلسة، وبدون عذر ويسجل غائب حيث لم يتحمل مسؤوليته ول

املدينة، كذلك أؤكد في ما يخص هذه الجلسة أن القاةون يلزم كاتب املجلس بتحرةر املداخالت واملقاضر، 

حرج املوظفون بكتابة محاضر على هوى السيد الرئيس، وعلى هوى حزب يوةطلب في الجلسات السابقة أن ال 

رئيس هو الذي حدد هذه املعطيات وأتحداه في هذا، العدالة و التنمية، إذن نسجل الخرق في الغيابات، فال

 ليست ادإدارة من قامت بإعداد الجدول املتعلق بالغيابات.

ةقطة أخرى، ملاذا هذه النقط املتعلقة بالحلجان، ألةه سبق أن مورس في حقنا القيف اةطالقا من األغلبية 

دما ةأتي إلى حصيلة عمل هذه الحلجان منذ العددية سابقا ولم ةقل أي ش يء بل رضينا باألمر الواقع، ولكن عن

أربع سنوات، سنجد أنها ال ش يء، هناك تعثر كبير في ملفات التعمير بالنسبة للمواطنين، في ادإةارة، في مختلف 

عميقا ساهم في تراجع املدينة  مشكالالطلبات داخل الجماعة، ولهذا فالحلجان لم تكن تجتمع بل كاةت تعرف 

في ضخ دماء جديدة في هذه الحلجان لخدمة املدينة، فقد كاةت لديهم الفرصة لكنهم لم  إلى الوراء لذا فكرةا

 يخدموا املدينة، الحلجان تعرف ركودا كبيرا".

" بدوري أوضح أن الحلجان الدائمة لم تكن تقوم بدورها، حيث في كل  ثم تدخل السيد محمد ليكاتي، وقال: -

لم تكن  113.14من القاةون التنظيمي  28الجتماع كما أن املادة تقارةرها ةجد أن النصاب لم يكتمل، وةؤجل ا

تطبق على مستوى الحلجان، وكان هناك كسل كبير في تقارةر الحلجان، لم ةكن ةتوصل بالتقارةر، لهذا اقترحنا 

 إعادة هيكلتها وضخ دماء جديدة فيها".

توصلت رئاسة املجلس بمجموعة : " لقد بعد ذلك تدخل السيد عبد السالم بوهدون، رئيس الجلسة وقال -

من الطلبات الكتابية التي يعتزم فيها ادإخوان الذين لم يكوةوا ينتمون إلى أية لجنة من أجل الترشح لالةتساب 

 إلى لجان معينة باملجلس".

ثم تدخل السيد امحمد أزملاض، وقال: " شكرا السيد الرئيس، في ما يخص النقطة املتعلقة بتتميم وتعديل  

ن الدائمة للمجلس، أوال األعضاء املعنيين قدموا طلبات الترشح لالةتساب دإحدى الحلجان في مكتب الحلجا

الضبط صباح هذا اليوم، لهذا املطلوب من السيد رئيس الجلسة التأكد مما إذا كاةت الطلبات املسلمة له 



 

 

لداخلي تودع طلبات الترشح من النظام ا 52مطابقة للطلبات املودعة بمكتب الضبط. فطبقا ملقتضيات املادة 

لعضوةة الحلجان الدائمة لدى رئاسة املجلس وهذا ما قام به ادإخوان، وةقوم الرئيس بعرضها على املجلس 

للتصوةت عليها في حينه، لهذا ةطلب من ادإدارة أن تكون الطلبات املودعة بمكتب الضبط هي ةفسها املقالة 

 على الدراسة.

أن ةبدأ أوال بطلبات األخوات اللواتي عبرن عن رغبتهن في تعديل اةتمائهن  فيما يخص طرةقة العمل، أقترح

باالةتقال من لجنة إلى لجنة ثم بعد ذلك ةبث في طلبات ادإخوان الذين يطلبون االةتساب إلى الحلجان وعددهم 

 بعدما كاةوا مقصيين من ذلك، وشكرا". 13

" فعال إن الطلبات التي لدي تتضمن خاتم  ال:ثم تدخل السيد عبد السالم بوهدون، رئيس الجلسة وق -

التوصل وبالتالي فهي الطلبات الرسمية التي توصلنا بها، علما أةه حسب النظام الداخلي فإن هناك خمس 

لجان دائمة حيث سنقم بتشكيل حتى الحلجنة الدائمة املكلفة بالتنمية االقتصادية وحت أعطي فكرة عن هذه 

يير العضوةة أو باالةتساب دإحدى الحلجان ألول مرة توصلنا بطلبينلالةتقال من الطلبات سواء املتعلقة بتغ

أخرى من االخت فاطمة الواحي واألخت كرةمة اسماعيلي علوي لالةتقال من الحلجنة الدائمة املكلفة  إلى لجنة

والسيد حسان بالتنمية البشرةة إلى الحلجنة الدائمة املكلفة بالتنمية االقتصادية، ثم السيد فؤاد بوشامة 

حيضرتقدما بطلب االةتساب إلى الحلجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والسير والجوالن، 

السيد عبد السالم اليماني، السيد محمد ليكاتي، السيدة أمينة مزاورو  والسيد عبد الكرةم البزيوي يرغبون في 

قتصادية، السيد رضوان الفرودي يرغب في عضوةة الحلجنة االةتساب لحلجنة الدائمة املكلفة بالتنمية اال

الدائمة املكلفة باملرافق العمومية والخدمات، السيد زكرةاء وةزار والسيد امحمد أزملاض يرغبان في االةتساب 

لحلجنة الدائمة املكلفة بامليزاةية والشؤون املالية والبرمجة، والسيد عبد الناصر القشابي يرغب في االةتساب 

جنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرةة، السيد عبد اللطيف بوشارب والسيدة سعاد لغماري يرغبان في لحل

 االةضمام لحلجنة املرافق العمومية والخدمات

 الترشيحات واحدا واحدا. وعليه أقترح املرور إلى التصوةت على هذه الطلبات و
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   2019دجنبر 10بتاريخ   363مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

 تعلقة بتعديل و تتميم تكوين اللجان الدائمة للمجلس.وبعد دراسته للنقطة امل

 التي أسفرت عن النتائج التالية:العلني وبعد اللجوء إلى عمليات التصويت 

 :فاطمة الواحي من اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشريةالسيدة بالنسبة لتغيير عضوية  -

  21:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حيضرحسان  -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13



 

 

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت ء املمتنعينعدد األعضا -

 : بالنسبة النتساب السيدة فاطمة الواحي للجنة الدائمة املكلفة بالتنمية االقتصادية -

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 السادةوهم 

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 ة مزاورومين -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18



 

 

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ال أحـــــــــــــــــــد عن التصويت: عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 
 

 لتغيير عضوية السيدة كريمة اسماعيلي علوي من اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية:بالنسبة  -

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17



 

 

 ضوان الفرودير  -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 
 

 : بالتنمية االقتصاديةبالنسبة النتساب السيدة كريمة اسماعيلي علوي للجنة الدائمة املكلفة  -

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 يم شفيقكر  -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16



 

 

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ال أحـــــــــــــــــــد عن التصويت: عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب  بالترشحبالنسبة لطلب السيد فؤاد بوشامة املتعلق  -

 :لسير والجوالنوالبيئة وتنظيم ا

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت - 

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 شفيقكريم  -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14



 

 

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 للطيف بوشاربعبد ا  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 
 

الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية ببالنسبة لطلب السيد عبد السالم اليماني املتعلق  -

 :االقتصادية

  21:    عملية التصويتعدد األعضاء الحاضرين أثناء  -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13



 

 

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  أحـــــــــــــد: ال عدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية ببالنسبة لطلب السيد محمد ليكاتي املتعلق  -

 االقتصادية:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12



 

 

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــديتعن التصو  عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 :الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشريةببالنسبة لطلب السيد عبد العالي نبيل املتعلق  -

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12



 

 

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية ببالنسبة لطلب السيدة مينة مزاورو واملتعلق  -

 االقتصادية:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11



 

 

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

افق ببالنسبة لطلب السيد رضوان الفرودي املتعلق  - الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 :العمومية و الخدمات

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 وهدون عبد السالم ب -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10



 

 

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 بوشامةفؤاد  -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية والشؤون ببالنسبة لطلب السيد زكرياء ونزار املتعلق  -

 املالية و البرمجة:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 الحيونيامحمد  -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9



 

 

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 الفروديرضوان  -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية الترشح لعضوية ببالنسبة لطلب السيد عبد الناصر القشابي املتعلق  -

 البشرية:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8



 

 

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 الم اليمانيعبد الس -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

بالنسبة لطلب السيد عبد الكريم البزيوي املتعلق بالترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية  -

 االقتصادية:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7



 

 

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 شاربعبد اللطيف بو   -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

افق بسعاد لغماري املتعلق  بالنسبة لطلب السيدة - الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 العمومية و الخدمات:

  21:    أثناء عملية التصويتعدد األعضاء الحاضرين  -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6



 

 

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  أحـــــــــــــــــــــد: ال عدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

الترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية ببالنسبة لطلب السيد امحمد ازملاض املتعلق  -

 والشؤون املالية و البرمجة:

  21 :   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5



 

 

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ال أحـــــــــــــــــــد عن التصويت: عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

بالنسبة لطلب السيد حسان حيضر املتعلق بالترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد  -

 التراب و البيئة و تنظيم السير و الجوالن:

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4



 

 

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حيضرحسان  -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

بالنسبة لطلب السيد عبد اللطيف بوشارب املتعلق باالنتساب والترشح لعضوية اللجنة الدائمة املكلفة  -

افق العمومية و الخدمات:  باملر

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       املعبر عنهاعدد األصوات  -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3



 

 

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 الناصر القشابيعبد  -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ال أحـــــــــــــــــــد عن التصويت: متنعينعدد األعضاء امل -

 

 

 

 

 

 :يقرر ما يلي
 

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

على أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت بإجماع 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ أثناءالجلسة الثانية منها 

 ي:ــــــــــــــــــى الشكل التالـــــــــــــــــــــــــــــــتعديل و تتميم تكوين اللجان الدائمة للمجلس عل

 : عضوا املجلسية والبرمجة، انتسب إليها الشؤون املالنة الدائمة املكلفة بامليزانية و اللج -1

 زكرياء ونزار -

 امحمد أزملاض -



 

 

افق العمومية و الخدمات، انتسب إليها -2  :أعضاء املجلس اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 رضوان الفرودي -

 عبد اللطيف بوشارب -

 سعاد لغماري -

 :انسحب من عضويتها السيدتان:البشريةاللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية  -3

 فاطمة الواحي  

 وكريمة اسماعيلي علوي 

 : عضوا املجلسانتسب إليها و 

 عبد الناصر القشابي -

 لـــــــعبد العالي نبي -

 :عضوا املجلسانتسب إليها ، اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة و تنظيم السير و الجوالن -4

 فؤاد بوشامة -

 حسان حيضر -

 :املجلساللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية االقتصادية، انتسب إليها أعضاء  -5

 فاطمة الواحي -

 كريمة اسماعيلي علوي  -

 عبد السالم اليماني -

 محمد ليكاتي -

 مينة مزاورو -

 عبد الكريم البزيوي  -
 

 نائبة كاتب املجلس     رئيس الجلسة

 

 

 اسماعيلي علوي  كريمة        عبد السالم بوهدون             

 إقالة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية وانتخاب من النقطة الثانية عشر :

 يخلفه:
 

 ةــــــــــاملناقش: 

 د.ــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــم يتدخـــــــــــل
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   364مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 بالجماعات. املتعلق 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

 وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية وانتخاب من يخلفه.

 التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:عمليات وبعد اللجوء إلى 

 تنمية البشريةبالنسبة إلقالة السيد عبد العزيز التقي العلوي من منصب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بال



 

 

  20:      عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 20:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  20:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 شفيقكريم  -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 حسان حيضر -10

 عبد الناصر القشابي -11

 زكرياء ونزار -12

 عبد الكريم البزيوي  -13

 مينة مزاورو -14

 فؤاد بوشامة -15

 محمد ليكاتي -16

 رضوان الفرودي -17

 عبد العالي نبيل -18

 عبد السالم اليماني -19

 عبد اللطيف بوشارب  -20

افضين -  : ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 السيد عبد الناصر القشابي لشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية. وحيث ترشح -

 :على ما يليالتي اسفرت وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني،  -

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهــــم السادة 

 عبد السالم بوهدون  -1



 

 

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 شاربعبد اللطيف بو   -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 يقرر ما يلي:

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

رئيس اللجنة الدائمة املكلفة السيد عبد العزيز التقي العلوي من منصب على إقالة  التصويت

انتخاب السيد عبد الناصر القشابي خلفا له رئيسا للجنة الدائمة املكلفة وعلى بالتنمية البشرية 

 تنمية البشرية.بال



 

 

 

 :املجلس كاتب نائبة      :رئيس الجلسة

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي                         عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقالة نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية وانتخاب من النقطة الثالثة عشر :

 يخلفها:

 ةــــــــــاملناقش: 

 د.ــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــم يتدخـــــــــــل
 



 

 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   365قرر رقم م

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 



 

 

 .وانتخاب من يخلفها وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية

 اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:وبعد 

 - بالنسبة إلقالة السيدة فوزية أحصاد من منصب نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية:

  21:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت

 21:      عدد األصوات املعبر عنها -

افق -  21:      ينعدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 الكريم البزيوي عبد  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 أحـــــــــــــــــــد، ال عن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لشغل منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية.ل ترشح السيد عبد العالي نبي وحيث -

 التصويت العلني، أسفرت النتيجة على ما يلي: ةوبعد اللجوء إلى عملي

  21:    التصويتعدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية  -



 

 

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 أزملاضامحمد  -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  أحـــــــــــــــــــــد: ال عدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 يقرر ما يلي:



 

 

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية  من منصب على إقالة السيدة فوزية أحصاد التصويت

لرئيس اللجنة الدائمة املكلفة خلفا لها نائبا انتخاب السيد عبد العالي نبيل لها وعلى البشرية 

 بالتنمية البشرية.

 

 :املجلس كاتبنائبة       :رئيس الجلسة

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي        عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إقالة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و البيئة النقطة الرابعة عشر :

 والسير والجوالن وانتخاب من يخلفه:

 ةاملناقشــــــــــــــــــ : 

 لم يتدخل أحد
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم رئيس الجلسة و قالتدخل ثم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   366مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10بتاريخ املنعقدة الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

 وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة وتنظيم السير والجوالن

 .وانتخاب من يخلفه

 التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي: اتوبعد اللجوء إلى عملي

والبيئة وتنظيم  رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد الترابالسيد عبد الحي ونزار من منصب قالة بالنسبة إل

 السير و الجوالن

  21:     عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  20:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 الكريم البزيوي عبد  -13

 مينة مزاورو -14

 فؤاد بوشامة -15

 محمد ليكاتي -16

 رضوان الفرودي -17

 عبد العالي نبيل -18

 عبد السالم اليماني -19

 عبد اللطيف بوشارب  -20



 

 

افضين:  -  ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 واحد، عضو : عن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 زكرياء ونزار وهو السيد:

ترشح السيد فؤاد بوشامة لشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و  وحيث -

 البيئة و تنظيم السير و الجوالن.

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني، أسفرت النتيجة على ما يلي

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       د األصوات املعبر عنهاعد -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ال أحـــــــــــــــــــد عن التصويت: األعضاء املمتنعينعدد  -



 

 

 

 

 

 يقرر ما يلي:

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

إقالة  علىبأغلبية األصوات املعبر عنها 2019 دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

البيئة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و السيد عبد الحي ونزار من منصب 

انتخاب السيد فؤاد بوشامة خلفا له رئيسا للجنة الدائمة املكلفة على تنظيم السير والجوالن و و 

 سير و الجوالن.بالتعمير وإعداد التراب و البيئة و تنظيم ال

 

 املجلس كاتبنائبة        ةـــرئيس الجلس

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي        عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 إقالة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية النقطة الخامسة عشر :

 والبرمجة وانتخاب من يخلفه:
 

 ة:ــــــــــــاملناقش 

 د.ــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــم يتدخـــــــــــــــــل
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   367مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وانتخاب من  ة الدائمة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةوبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة رئيس اللجن

 .يخلفه

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:

مليزانية ابرئيس اللجنة الدائمة املكلفة السيد مصطفى علوي املحمدي محرز من منصب قالة بالنسبة إل

 والشؤون املالية و البرمجة

  21:     األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت عدد -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون   -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 علوي  كريمة اسماعيلي -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15



 

 

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين: عدد األ  -  ال أحـــــــــــــــدعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

الشؤون املالية بامليزانية و ترشح السيد بدر أحمري، لشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة  وحيث -

 والبرمجة.

 ما يلي:وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على 

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18



 

 

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 بوشاربعبد اللطيف   -21

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 يقرر ما يلي:

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

رئيس اللجنة الدائمة السيد مصطفى علوي املحمدي محرز من منصب على إقالة  التصويت

انتخاب السيد بدر أحمري خلفا له رئيسا للجنة على البرمجة و بامليزانية والشؤون املالية و املكلفة 

 ملكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة.الدائمة ا

 

 نائبة كاتب املجلس            ئيس الجلسةر          

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي             عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 افق العمومية والخدمات النقطة السادسة عشر : إقالة رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 يخلفها:وانتخاب من 

 ةـــــــــــــاملناقش : 

 د.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــم يتدخــــــــــل
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   368مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

افق العمومية و الخدماتوبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة رئيسة  وانتخاب من  اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 ايخلفه

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:

افق العمومية بالنسبة إلقالة السيدة ملياء العزيزي من منصب رئيسة   الخدماتو اللجنة الدائمة املكلفة باملر

  21:   اء عملية التصويتعدد األعضاء الحاضرين أثن -

 21:     عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  - -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11



 

 

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين:  -  أحـــــــــــــــدال عدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

افق العمومية  وحيث - ترشح السيد رضوان الفرودي، لشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 والخدمات.

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:

  21:    الحاضرين أثناء عملية التصويتعدد األعضاء  -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14



 

 

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضينعدد األعضاء  -  : ال أحـــــــــــــــــــــدالر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 يقرر ما يلي:
 

افق   أثناء 2019 دجنبر لشهر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

 أعضائه الحاضرين أثناء التصويتبإجماع  2019دجنبر  10بتاريخ املنعقدة الجلسة الثانية منها 

افقمنصب رئيسة إقالة السيدة ملياء العزيزي من  على العمومية  اللجنة الدائمة املكلفة باملر

افق ال رئيس انتخاب السيد رضوان الفرودي خلفا لهاعلى والخدمات و  لجنة الدائمة املكلفة باملر

 العمومية و الخدمات.

 

 نائبة كاتب املجلس       :ئيس الجلسةر           

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي             عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افق العمومية و النقطة السابعة عشر : إقالة نائب رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 الخدمات وانتخاب من يخلفه:

 :املناقشــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــم يتدخـــــــــــــــل  د.ــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــ
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قال ثم -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   369مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

افق العمومية و الخدمات وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإقالة نائب رئيسة وانتخاب  اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 .من يخلفه

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:

افق العمومية بالنسبة إلقالة السيد محمد العمراني من منصب  نائب رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 والخدمات

  21:     الحاضرين أثناء عملية التصويتعدد األعضاء  -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون   -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5



 

 

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين:  -  ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

افق  وحيث - ترشح السيد عبد اللطيف بوشارب، لشغل منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 .العمومية و الخدمات

 ي:ـــــوالتي أسفرت على ما يلوبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني 

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 شفيقكريم  -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10



 

 

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 اللطيف بوشاربعبد   -21

 

افضين -  : ال أحـــــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 يقرر ما يلي:
 

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

افق من منصب إقالة السيد محمد العمراني  على التصويت نائب رئيس الدائمة املكلفة باملر

انتخاب السيد عبد اللطيف بوشارب خلفا له نائبا لرئيس اللجنة على العمومية والخدمات و 

افق العمومية و الخدمات. الدائمة املكلفة  باملر

 

 :نائبة كاتب املجلس                         :رئيس الجلسة   

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي              عبد السالم بوهدون       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلغاء تعيين ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات " التنمية " النقطة الثامنة عشر :

 يخلفه:وانتخاب من 

 ة:ــــــــــــــاملناقش 

 لــــــــم يتدخــــــــل أحــــــــــــــــد.
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   370مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات " التنمية" وانتخاب من  بإلغاء تعيينوبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 يخلفه.

 :وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي

ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات " إللغاء تعيين السيد عبد الحق شاكر العلوي في منصب  بالنسبة

  التنمية"

  21:     ن أثناء عملية التصويتعدد األعضاء الحاضري -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:



 

 

 عبد السالم بوهدون   -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 لغماري سعاد  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين:  -  ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

ماعة في حظيرة مجموعة الجماعات ترشح السيد امحمدازملاض، لشغل منصب ممثل الج حيثو  -

 التنمية":"

 يلي:وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما 

  21:    عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5



 

 

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 وي كريمة اسماعيلي عل -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

 

افضينعدد  -  : ال أحـــــــــــــــــــــداألعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 يقرر ما يلي:
 

افق  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع  و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

في حظيرة ممثل الجماعة في منصب إلغاء تعيين السيد عبد الحق شاكر العلوي  على التصويت

انتخاب السيد امحمد أزملاض خلفا له ممثال للجماعة في على التنمية" و مجموعة الجماعات "

 حظيرة مجموعة الجماعات " التنمية ".
 

 :نائبة كاتب املجلس      :رئيس الجلسة

 



 

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي             عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلغاء تعيين ممثل الجماعة في املجلس اإلداري للوكالة املستقلة لتوزيع النقطة التاسعة عشر :

 املاء والكهرباء وانتخاب من يخلفه:
 

 

 ة:ــــــــــــاملناقش 

 د.ــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــم يتدخــــــــــــل
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قالثم  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   371مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإلغاء تعيين ممثل الجماعة في املجلس اإلداري لوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

 انتخاب من يخلفه.والكهرباء و 

 :وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي



 

 

ممثل الجماعة في املجلس اإلداري لوكالة املستقلة لتوزيع بالنسب إللغاء تعيين السيد الولي العدلوني في منصب 

  املاء والكهرباء

  21:     عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       األصوات املعبر عنهاعدد  -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون   -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين:  -  ال أحـــــــــــــــدعدد األعضاء الر

 : ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت املمتنعينعدد األعضاء  -

ترشح السيد عبد السالم اليماني، لشغل منصب ممثل الجماعة في املجلس اإلداري للوكالة  وحيث -

 املستقلة لتوزيع املاء و الكهرباء.

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:

  21:    اء عملية التصويتعدد األعضاء الحاضرين أثن -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  21:       عدد األعضاء املو



 

 

 وهم السادة

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 مينة مزاورو -15

 فؤاد بوشامة -16

 محمد ليكاتي -17

 رضوان الفرودي -18

 عبد العالي نبيل -19

 عبد السالم اليماني -20

 عبد اللطيف بوشارب  -21

افضين -  ــــــــــــــــــــد: ال أحـعدد األعضاء الر

 ، ال أحـــــــــــــــــــدعن التصويت عدد األعضاء املمتنعين

 

 

 

 يقرر ما يلي:
 

افق   2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع و

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية منها  أثناء

باملجلس اإلداري ممثل الجماعة الولي العدلوني في منصب إلغاء تعيين السيد  على التصويت



 

 

انتخاب السيد عبد السالم اليماني خلفا له ممثال على للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء و 

 املاء و الكهرباء.للجماعة باملجلس اإلداري للوكالة املستقلة لتوزيع 

 

 :نائبة كاتب املجلس              رئيس الجلسة

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي           عبد السالم بوهدون     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلغاء تعيين ممثل الجماعة باملجلس اإلداري لصندوق التجهيز الجماعي رونـــــــــالنقطة العش :

 وانتخاب من يخلفه:
 

 ة:ــــــــــــــاملناقش 



 

 

 د.ــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــم يتدخــــــــــل
 

 هذه النقطة للتصوةت عليها.: سأعرض على أةظاركم تدخل رئيس الجلسة و قال ثم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019دجنبر 10بتاريخ   372مقرر رقم 

أثناء الجلسة  2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 2019دجنبر  10املنعقدة بتاريخ الثانية منها 



 

 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

الجماعة باملجلس اإلداري لصندوق التجهيز الجماعي  وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإلغاء تعيين ممثل

 وانتخاب من يخلفه.

 ى ما يلي:ــــــــوبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت عل

 تعيين ممثل الجماعة باملجلس اإلداري لصندوق التجهيز الجماعي. بالنسبة إللغاء 

  21 :   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 21:       عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  :ال أحـــــــــــــد      عدد األعضاء املو

افضين -    21:       عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون   -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 بدر أحمري  -6

 كريم شفيق -7

 كريمة اسماعيلي علوي  -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد أزملاض -10

 حسان حيضر -11
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 2019لشهر ديسمبر  ستثنائيةته اال دور في إطار املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع  رفض

أعضائه الحاضرين أثناء بإجماع  2019دجنبر  10بتاريخ املنعقدة الجلسة الثانية منها  أثناء

السيد كريم شفيق ممثال للجماعة باملجلس اإلداري لصندوق التجهيز إلغاء تعيين  التصويت

 الجماعي.

 

 نائبة كاتب املجلس      رئيس الجلسة

 

 

 

 كريمة اسماعيلي علوي                      عبد السالم بوهدون              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة                                                       ـالمملكـــة المغربيـــ



 

 

        ــةــوزارة الداخليـــــ
 عمالة إقليــم صفـــرو        

 جماعـــــة صفـــــرو
         

 برقيــة       \                                                         

 وإخـالص والء
 مرفوعـة إلـى السدة العالية باهلل

 صاحـب الجاللـة 
 الملك محمـد السـادس نصـره هللا 

 = الرباطالقصر الملكي العامر = 

 

االستثنائية المنعقدة بتاريخ دورة انتهاء أشغال البمناسبة 

يتشرف خديم  األعتاب الشريفة رئيس  ،2019دجنبر   04

لمدينة صفرو ، أصالة عن نفسه ونيابة عن  الجماعيالمجلس 

أعضاء المجلس وكافة سكان مدينة صفرو بأن يرفع إلى السدة 

العالية باهلل موالنا صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

هللا وأيده آيات الوالء واإلخالص والتعلق بأهداب العرش العلوي 

 المجيد . 

يؤكدون مباركة  كما أن أعضاء المجلس وسكان مدينة صفرو

خطوات جاللتكم السديدة وتجندهم الدائم وراء جاللتكم في 

 سبيل نصرة قضايا هذا الوطن وحماية مقدساته.

حفظكم هللا يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم حصنا 

بولي عهدكم  كمحصينا ومالذا آمنا لشعبكم الوفي ، وأقر عين

 كمبصنوكم شد أزر والمحبوب األمير الجليل موالي الحسن 

وبسائر أفراد األسرة الملكية  رشيدالسعيد األمير موالي 

 الشريفة، إنه تعالى سميع مجيب . 

 .والسالم على المقام العالي باهلل                               
   1441 الثانيربيع  13 حرر بصفرو في :                                                 

 2019 دجنبر 10موافق ل:                                

                                           خديم األعتاب الشريف                                                           


