
          الحمد هلل وحده،                                                          المملكة المغربية

 المجلس الدستوري 
  

 5151/51 :ملف عدد

 إ .م 5311 /51  : قرار رقم

  

 باسم جاللة الملك وطبقا للقانون

  

  

 المجلس الدستوري،

  

المقدمة من  6351 أكتوبر 51 بعد اطالعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في

طالبا فيها إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري  -بصفته مرشحا  -طرف السيد دمحم زردالي 

، وأعلن على إثره (إقليم بركان" )بركان"  بالدائرة االنتخابية المحلية 6351 أكتوبر 1 في

  ابراييمي والمصففى القوري ودمحم البااوي أعضاء بمجل  الوواب انتخاب السادة دمحم

  

وبعد اطالعه على المذكرات الجوابية المسجلة بوف  األمانة العامة 

  6351 ديسمبر 51و 1و 8 في

  

 وبعد االطالع على المستودات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف 

  

من  61 بتاريخ 5155115 وبواء على الدستور، الصادر بتوفيذه الظهير الشريف رقم

 موه  511و (الفقرة األولى) 516 ، خصوصا الفصلين(6355يوليو 61) 5316 شعبان

  

المتعلق بالمحامة الدستورية،  311151 من القانون التوظيمي رقم 38 وبواء على المادة

  (6353 أغسف  51) 5311 من شوال 51 بتاريخ 51531511 الصادر بتوفيذه الظهير الشريف رقم

  

بتوفيذه  المتعلق بالمجل  الدستوري، الصادر 61111 وبواء على القانون التوظيمي رقم

كما وقع  ،(5113 فبراير 61) 5353من رمضان 53 بتاريخ 51131563 الظهير الشريف رقم

 تغييره وتتميمه 

  

المتعلق بمجل  الوواب، الصادر بتوفيذه  61155 وبواء على القانون التوظيمي رقم

، كما وقع (6355 أكتوبر 53)5316من ذي القعدة 51 بتاريخ 51551511 الظهير الشريف رقم

 تغييره وتتميمه 

  

 وبعد االستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون 
 

  



 :في شأن المأخذ المتعلق بالحملة االنتخابية

  

حيث إن يذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة االنتخابية شابتها مواورات تدليسية، 

صوات تمثلت في أن المفعون في انتخابهم قاموا بعرض األموال على الواخبين وشراء األ

  بصفة شبه علوية، وأن السلفة المحلية سايمت في إفساد العملية االنتخابية بحياديا السلبي

  

 ،لكن

  

حيث إن يذا االدعاء جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، مما ياون معه غير جدير 

 باالعتبار 

  

 :في شأن المآخذ المتعلقة بفرز األصوات وتحرير المحاضر

  

من  يذه المآخذ تقوم على دعوى أن عملية الفرز شابتها خروقات تمثلت، نحيث إ

من األصوات اعتبرت ملغاة في حين أنها موازع فيها وأغلبها كان لفائدة  ا، في أن عددجهة

، في عدم ضبط جهة أخرى الفاعن، مما يتعين معه إعادة عملية فرز األصوات، ومن

ائح الترشيح في الماتب المركزي األصوات التي حصلت عليها كل الئحة من لو

الذي تم تغيير محضره بعلة وجود خفإ في الحساب وعدم التفابق الذي اعتبرته  ،56 رقم

لجوة اإلحصاء خفأ ماديا ولي  خفأ في الحساب، مما نتج عوه تغيير في الوتائج المحصل 

عن  أول األمر عليها في الماتب المركزي المذكور، وتغيير الوتيجة العامة بعد اإلعالن في

 فوز الفاعن قبل أن يتم التراجع عن يذا اإلعالن بحجة أن الوتائج كانت مؤقتة 

 لكن،

، إن االدعاء المتعلق بأوراق التصويت الملغاة جاء عاما لعدم تحديد من جهة حيث

 أرقام ومقارمااتب التصويت المعوية بها، حتى يتسوى للمجل  الدستوري التحقيق بشأنها 

، إنه يبين من االطالع على نظير محضر الماتب المركزي جهة أخرى ومن

التابعة له،  ،11 إلى 81 ومن86و 85 ونظائر محاضر مااتب التصويت ذات األرقام 56 رقم

المودعة لدى المحامة االبتدائية ببركان المستحضرة من طرف المجل  الدستوري، وعلى 

في انتخابه، وعلى نظير محضر لجوة  نسخ يذه المحاضر المدلى بها من طرف المفعون

اإلحصاء المودع لدى المجل  الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به يذا المجل  من خالل 

إعادة جمع ما حصلت عليه كل الئحة من لوائح الترشيح من أصوات في جميع مااتب 

لجوة ، ومقارنته مع ما تم تسجيله في محضر 56 التصويت التابعة للماتب المركزي رقم

اإلحصاء، أن ما تم من تصحيح وإعادة ترتيب للمعفيات المتعلقة بالماتب المركزي 

 المذكور، يو مجرد تصحيح ألخفاء مادية 

وحيث إنه، بواء على ما سبق بيانه، تاون المآخذ المتعلقة بفرز األصوات وتحرير 

 المحاضر غير مجدية من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر 



  

 :ألسبابلهذه ا

  

 ومن غير حاجة للبت في الدفع الشالي المثار           

  

يقضي برفض الفلب الذي تقدم به السيد دمحم زردالي الرامي إلى إلغاء نتيجة - أوال

، (إقليم بركان" )بركان"بالدائرة االنتخابية المحلية  6351 أكتوبر 1 االقتراع الذي أجري في

وأعلن على إثره انتخاب السادة دمحم ابراييمي والمصففى القوري ودمحم البااوي أعضاء 

 بمجل  الوواب 

  

يأمر بتبليغ نسخة من قراره يذا إلى السيد رئي  مجل  الوواب وإلى األطراف - ثانيا

 1ةالمعوية، وبوشره في الجريدة الرسمي

  

   5318  من جمادى اآلخرة 61 وصدر بمقر المجل  الدستوري بالرباط في يوم الثالثاء   

 (6351مارس  68)                                                                                             

  

 اإلمضاءات

 دمحم أشركي

  
  

 عبد الرزاق موالي ارشيد       أمين الدمواتي      ليلى المريوي     حمداتي شبيهوا ماء العيوين

  

 دمحم أمين بوعبد هللا            رشيد المدور            دمحم الصديقي

  
  

 دمحم أتركين             شيبة ماء العيوين            دمحم الداسر

  
 


