
  03/01/2012محضر الذورة الاستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقذة في جلسة فريذة بتاريخ 

 



  03/01/2012محضر الذورة الاستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقذة في جلسة فريذة بتاريخ 

 

 جمللس مجاعة مراكش 7102 ينايرلدورة االستثنائية لشهر احملضر فهرست 
 

 30/30/7302بتارخي جلسة فريدة منعقدة 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

 
 
 
 
 

نقطة 
 فريدة

 
 

 
 

 

 

o  االونًحبفظخ انجهسخ 

o كهًخ افتتبحُخ وانجذونخ انشيُُخ 
  

10 – 10 
 

 املصادقت عىل اعادة جسميت ةعض امساحاث واالزقت ةرتاب جماعت مراكش  .

 نقطت مقرتحت من امسيد اموايل عامه عمامت مراكش                                                                    

 
 

 الموافقة
 

 
 
 
 

 

 كنمت امسيد ممثه امسنطت االداريت املحنيت -
  

5  

 

 املناقشت امعامت حول امنقطت -
  

6 – 7  

 

 مقرر امنقطت -

 

  

8 – 01  

 

 امربقيت املرفوعت إىل مقاو حرضة صاحب امجالمت املنك محمد امسادس نرصه هللا

 

 

 
 تالوة البرقية

 

01 – 02  

 

 

 

 

 

 

 



  03/01/2012محضر الذورة الاستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقذة في جلسة فريذة بتاريخ 

1 
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يًثال 

 نهسُذ انىانٍ 

 :حضـز يٍ  اطـز جًبعخ يزاكش ثصفخ استشبرَخ انســبدح -

 نهًصبنح  انعبوانًذَز  :  عجذ انكزَى انخطُت

 رئُـس لسى اعًبل انًجهس :      دمحم انًحُز          

 رئُس لسى انشجبة، انثمبفخ، انزَبضخ وانتزثُخ  :   انحسٍُ انشواق 

 رئُس لسى انًزافك انكجزي انعًىيُخ انًحهُخ  :   عجذ االنه روحٍُ

 رئُس لسى انًًتهكبد انجًبعُخ :   هشبو ثم انحىتٍ

 رئُس لسى انجُئخ وتأهُم انسكٍ غُز انالئك :   عجذ انغٍُ اوشٍ

 رئُس لسى انًىارد انجشزَخ :    دمحم ثُُطى
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 عضىا 68  : انعذد انمبَىٍَ انذٌ َتكىٌ يُه انًجهس انجًبعٍ  -
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 عضىا 28 :      عـذد األعضــبء انحبضزَـــٍ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد العربي بمكائد 0
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 1

 ورانشالٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة  عبد الصالً شي نوري 2

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 3
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 الٍائبة الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش  خدجية فضي 6

 لرئيض دلمض مجاعة ورانشالٍائب الصابع  عبد الرزام جبور 7
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 "          "          " امساعين اوػاري 57

 "          "          " ذلىد ايت الساوي 58
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 ال أحــذ  :    عـذد  األعضـبء انغبئجُــٍ ثعـــذر  -

 اعضبء   01      :       انغبئجُـٍ ثـذوٌ عــذر عـذد  األعضبء -

 
 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 0

 عضو اجملمض اجلىاعي  عبد الواحد الشافكي 1
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 "          "          " امحد اطرحي  01

 

 ال أحــذ  : انشبغـزح يُبصجهــىعــذد األعضـبء  
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 نقطة فريدة: 

 املصادقة على اعادة تسمية بعض الساحات والازقة بتراب جماعة مراكش  . 
 مقترحة من طرف السيذ الوالي عامل عمالة مراكش( ) نقطة       

 رئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد 

بعد ان تم  تمكٌنكم من الئحة بعض الدروب المدٌمة بحً السالم حً المالح لدٌما بمدٌنة مراكش  
اعطً الكلمة للسٌد ، وهً ممترح السٌد جاكً كادوش رئٌس الطائفة الٌهودٌة المغربٌة لمراكش الصوٌرة

 ممثل عامل عمالة مراكش لتمدٌم كلمة فً الموضوع. 

 عامل عمالة مراكش الوالً ممثل السٌد عبد الرحٌم االدرٌسً السٌد

وصحبه أجمعٌن، لن أضٌف  بسم هللا الرحمان الرحٌم، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله
الشًء الكثٌر عن ما سبك ولدمه السٌد رئٌس المجلس الجماعً، إذن فسٌاق هذه النمطة ٌأتً فً إطار 

لمراكش الصوٌرة، وبعد البحث الذي أجرته مصالح السلطة  المغربٌة ملتمس ممدم من طرف الطائفة الٌهودٌة
من طرف رئٌس الطائفة، طلب السٌد والً الجهة وبممتضى المحلٌة، وبعد التأكٌد على الالئحة الممدمة إلٌكم 

من المانون التنظٌمً للجماعات من السٌد رئٌس المجلس الجماعً عمد هذه الدورة االستثنائٌة  72المادة 
 لتدارس الطلب الممدم من طرف هذه الطائفة، فالالئحة الموزعة علٌكم هً على الشكل التالً:

الممترحة لتعدٌل أسمائها بحً السالم والذي بدوره من الممترح أن تعاد هذه هً األحٌاء واألزلة 

 تسمٌته بحً المالح وشكرا.
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 رئٌس المجلس الجماعً  دمحم العربً بلمائدالسٌد 

شكرا السٌد الباشا، بهذه المناسبة أرٌد أن أنوه بالزٌارة الملكٌة التً حظٌت بها المدٌنة وبالحضور  

األعضاء لهذه الدورة االستثنائٌة، وهذا ٌؤكد على مدى وعٌهم بأهمٌة الحفاظ على الوازن والمشرف للسادة 

كل المكونات التارٌخٌة لساكنة المدٌنة، كما أشٌر إلى أن حً السالم لن تتغٌر تسمٌته بل سنضٌف إلٌه عبارة 

 باتفاق مع الطائفة الٌهودٌة والجهات المعنٌة. "المالح سابما"

 مفتوح حول النمطةأما اآلن فباب النماش  

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي 

تتجلى أهمٌة هذه النمطة فً أنها تتعلك بتراث وتارٌخ مدٌنة مراكش، وللتوضٌح فاسم "المالح"  

لٌس إسما لدحٌا بل هو مرتبط تارٌخٌا بالملح وٌمال له باللغة العبرٌة "المالح"، حٌث ظهر هذا االسم فً 

مٌالدي عند التأسٌس األول لحً المالح بمدٌنة فاس فً عهد موالي ادرٌس األول، أما حً المرن الثامن ال

سنة فً عهد السعدٌٌن بجانب البالط حماٌة للٌهود الذٌن انتملوا  011المالح بمدٌنة مراكش فمد تأسس منذ 

 ل الذي ٌجب االفتخار به.من األندلس لالستمرار بالمدٌنة، وبالتالً فهذا الحً ٌعتبر من التراث المغربً األصٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن 

نسجل بكل إٌجابٌة ما جاءت به التوصٌة الملكٌة بطلب من الطائفة الٌهودٌة  ،بداٌة السٌد الرئٌس 

بمراكش الصوٌرة المتعلمة بتسمٌة مجموعة من األزلة بحً السالم بأسمائها التارٌخٌة، إذن السٌد الرئٌس 

ائفة جزء من النسٌج المجتمعً المغربً ونحن متشبثون بإعادة هذه التسمٌات على اعتبار إحٌاء فهذه الط

للذاكرة المغربٌة والعاللات التً تربط بٌن المسلمٌن والطائفة الٌهودٌة فً المالح وبرٌما واألحٌاء المجاورة، 

السالم "حً المالح سابما" لكن لدي مالحظة فهذه الالئحة جاء فً عنوانها بعض الدروب المدٌمة بحً 

، هل نحن مطالبون السٌد الرئٌس بالتصوٌت على ما جاء فً الالئحة وهو بعض 01بمدٌنة مراكش وعددها 

 دروب الحً أم هنان دروب أخرى وفً هذه الحالة نرٌد االطالع علٌها وشكرا.

 رئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد 

هً التً تم االتفاق علٌها مولعة من طرف السٌد رئٌس الطائفة الٌهودٌة الالئحة الموزعة علٌكم  

مراكش الصوٌرة، وهً لٌست الئحة نهائٌة فمن حك المجلس تسمٌة أي درب داخل المدٌنة لكن فً ولتها 

 المناسب عندما تكون مدرجة كنمطة فً جدول أعمال دورة المجلس.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اللطٌف أبدوح 

أوال السٌد الرئٌس أنوه بهذه المبادرة فهً تكرٌس لتسامح األدٌان الذي ٌعرفه المغرب عامة ومدٌنة  

وهذا ٌبرز أن حً المالح جزء من الموروث الحضاري المدٌم للمدٌنة، وأسس  ،مراكش خاصة منذ المدم

د داخل مدٌنة مراكش لبل عاللات لوٌة على المستوى الفكري والدٌنً وله داللة على التواجد الرمزي للٌهو

تأسٌسها من طرف ٌوسف بن تاشفٌن فً عهد المرابطٌن، وهذا من شأنه أن ٌحافظ على الذاكرة المراكشٌة 

والمغربٌة، لذلن ال ٌسعنا السٌد الرئٌس إال أن نثمن هذه المبادرة ونعتبرها إشارة لوٌة على أهمٌة مدٌنة 

 مراكش وشكرا.
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 المجلس الجماعًعضو  السٌد عبد الجلٌل بنسعود

بدوري أثمن تدخالت السادة األعضاء وأبارن هذه الخطوة وأشكر السٌد الرئٌس والمكتب المسٌر  

على طرح هذه النمطة بمنح حك تسمٌة الدروب لهذه الطائفة التً تستحك كل االحترام، وهذا ٌدل على أن 

منذ المدٌم على تعاٌشهم التام مع الطائفة المغرب بلد التسامح مع جمٌع الدٌانات، فالمراكشٌون كمثال أبانوا 

 الٌهودٌة.

 رئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد 

 إضافً الموضوع؟هل من تدخل   
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 السٌد دمحم العربً بلمائد

اعمال دورتنا االستثنائٌة هاته، أطلب من السٌد كاتب بعد استنفاذ التداول فً النمط المدرجة فً جدول 

 المجلس تالوة نص البرلٌة المرفوعة إلى جناب صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا.
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السٌد دمحم العربً بلمائد

بعد تالوة نص البرلٌة، اود ان اتمدم بشكري للسٌد ممثل السلطة االدارٌة المحلٌة والسٌد ممثل 

 الوالٌة والسادة االعضاء على حضورهم وتعاونهم .

 

  .مساء الخامسة والنصف ورفعت الجلسة على الساعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


