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باسن جاللة الولك وطبقا للقاًىى
الوحكوة الذستىرية،
تؼذ اطالػٓا ػهٗ انؼشٚضح انًغجهح تؤياَرٓا انؼايح فُٚ 4 ٙاٚش  ،2018انر ٙلذيٓا
انغٛذ أدًذ انرٓاي – ٙتظفرّ يششذا – طانثا فٓٛا إنغاء َرٛجح االلرشاع انجضئ ٙانز٘ أجش٘
ف 21 ٙدٚغًثش  2017تانذائشج االَرخاتٛح انًذهٛح "انًضٛك -انفُٛذق" (ػًانح انًضٛك – انفُٛذق)،
ٔأػهٍ ػهٗ إثشِ اَرخاب انغٛذ أدًذ انًشاتظ انغٕع ٙػضٕا تًجهظ انُٕاب؛
ٔتؼذ االطالع ػهٗ انًزكشج انجٕاتٛح انًغجهح تُفظ األياَح انؼايح ف 2 ٙفثشاٚش 2018؛
ٔتؼذ االطالع ػهٗ انًغرُذاخ انًذنٗ تٓأ ،ػهٗ تال ٙانٕثائك انًذسجح ف ٙانًهف؛
ٔتُاء ػهٗ انذعرٕس ،انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.91تراسٚخ  27يٍ
شؼثاٌ ٕٚ 29( 1432ن ،)2011ٕٛال عًٛا انفظم ( 132انفمشج األٔنٗ) يُّ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  066.13انًرؼهك تانًذكًح انذعرٕسٚح ،انظادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.14.139تراسٚخ  16يٍ شٕال  13( 1435أغغطظ )2014؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  27.11انًرؼهك تًجهظ انُٕاب ،انظادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.165تراسٚخ  16يٍ ر٘ انمؼذج  14( 1432أكرٕتش  ،)2011كًا ٔلغ
ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ سلى  57.11انًرؼهك تانهٕائخ االَرخاتٛح انؼايح ٔػًهٛاخ االعرفراء
ٔاعرؼًال ٔعائم االذظال انغًؼ ٙانثظش٘ انؼًٕيٛح خالل انذًالخ االَرخاتٛح ٔاالعرفرائٛح،
نظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.171تراسٚخ  30يٍ ر٘ انمؼذج  28( 1432أكرٕتش
 ،)2011كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛
ٔتؼذ االعرًاع إنٗ ذمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنح طثك انمإٌَ؛
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في شأى الوأخذ الوتعلق بالحولة االًتخابية وسيز االقتزاع:
دٛث إٌ ْزا انًؤخز ٚرهخض ف ٙدػٕٖ ،هي جهة ،أٌ انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ لاو طثاح
ٕٚو االلرشاع ترجذٚذ طٕسج دغاتّ انًفرٕح نهؼًٕو ػهٗ أدذ يٕالغ انرٕاطم االجرًاػ،ٙ
دٛث ٔضغ ػهٗ ٔاجٓرّ طٕسذّ تهثاط ذمهٛذ٘ ْٕٔ ٚغهى ػهٗ جالنح انًهك ٔذظٓش فٙ
خهفٛرٓا أػالو ٔطُٛح ،وهي جهة أخزي ،أٌ انًٕلغ انًزكٕس ٚضى كزنك طٕسا أخشٖ نهذًهح
االَرخاتٛح نهًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ ف ٙشكم "يغٛشج انًششخ" تًذُٚح انًضٛك يغ طٕسج
"انغالو ػهٗ جالنح انًهك" ٔ"سيض انذضب" ٔدػٕج انُاخث ٍٛنهرظٕٚد ػه ،ّٛيًا ٚؤكذ اذخار
ْزا األخٛش سيٕص انًًهكح ٔعٛهح نذػاٚرّ االَرخاتٛح خالل ْزِ انذًهح ٕٔٚو االلرشاعْٙٔ ،
يًاسعاخ أثشخ ػهٗ دشٚح انُاخثٔ ٍٛذشكم خشلا نهًٕاد  42ٔ 41ٔ 39ٔ 36ٔ 35يٍ انمإٌَ
انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهظ انُٕاب ٔانًادج  118يٍ انمإٌَ سلى  57.11عانف انزكش؛
ٔدٛث إَّ ،هي جهة ،إٌ انطاػٍ أدنٗ إلثثاخ يا ادػاِ تًذضش يؼاُٚح اخرٛاسٚح يُجضج
يٍ طشف يفٕع لضائ ٙتراسٚخ  21دٚغًثش  2017ضًٍ ف ّٛأَّ فَ ٙفظ انراسٚخ "ػاٍٚ
دٕان ٙانغاػح انؼاششج طثادا تانذغاب اإلنكرشَٔ ٙنهًغًٗ ""Ahmed El Morabit Soussi
ػثش يٕلغ انرٕاطم االجرًاػٔ...ٙجٕد طٕسج نّ يغ انًهك ،انظٕسج ٚظٓش فٓٛا طادة
انذغاب تهثا ط ذمهٛذ٘ ٔٚمٕو تانغالو ػهٗ انًهك ،انظٕسج ذى َششْا لثم عاػح ٔادذج يٍ
إجشاء انًؼاُٚح"؛
ٔدٛث أدنٗ انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ سفمح يزكشذّ انجٕاتٛح تًذضش يؼاُٚح إثثاخ دال
يُجض يٍ لثم يفٕع لضائ ٙتراسٚخ ُٚ 20اٚش  ،2018أشاس ف ّٛأَّ "ذى ٔضغ طٕسج ػهٗ
انذائظ انفٛغثٕك ٙيٕضٕع انًؼاُٚح تراسٚخ  2دجُثش  2016ػهٗ انغاػح ٚ 20:28ظٓش فٓٛا
طانة اإلجشاء انغٛذ أدًذ انًشاتظ انغٕع ٙيشذذٚا نهثاط انرمهٛذ٘ ْٕٔ يُذٍ نرمثٛم ٚذ جالنح
انًهك دمحم انغادط"؛
ٔدٛث إٌ انًؼاُٚح انًذنٗ تٓا يٍ لثم انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ ال ذرضًٍ يا ُٚف ٙلٛايّ
ترغٛٛش طٕسج ٔا جٓح طفذرّ ٕٚو االلرشاع ،كًا ذؤكذ رنك انًؼاُٚح االخرٛاسٚح انًذنٗ تٓا يٍ
طشف انطاػٍ ٔ ،أَّ نٛظ يٍ ضًٍ األٔساق انًذسجح ف ٙانًهف يا ٚفٛذ أٌ ْزِ انًؼاُٚح
كاَد يٕضٕع يُاصػح لضائٛح؛
ٔدٛث إَّ ،هي جهة أخزي ،فئٌ انًؼاُٚح االخرٛاسٚح انًذنٗ تٓا يٍ لثم انطاػٍ،
أسفمد ،إنٗ جاَة طٕس طفذاخ يغرخشجح يٍ انذغاب انًؼُ ،ٙتظٕسج طفذح ذرضًٍ
"دػٕج نرُظٛى يغٛشج ٕٚو األستؼاء  "2017/12/20أ٘ ف ٙآخش ٕٚو نهذًهح االَرخاتٛحٔ ،فٙ
أعفهٓا طٕسج ٚظٓش فٓٛا انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ ْٕٔ ٚغهى ػهٗ جالنح انًهك ،إضافح إنٗ طٕس
أخشٖ ذرؼهك تذًهرّ االَرخاتٛح؛
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ٔدٛث إٌ انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ ال ُٚاصع ف ٙيزكشذّ انجٕاتٛح ف ٙانظٕس انًذنٗ تٓا
يٍ لثم انطاػٍٔ ،ال فَ ٙغثرٓا إنٗ طفذرّ ػهٗ أدذ يٕالغ انرٕاطم االجرًاػٙ؛
ٔدٛث إَّٚ ،غرخهض يًا ذى تٛاَّ ،أٌ انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ لاو:
 ترذٔ ٍٛٛاجٓح طفذرّ ػهٗ دغاتّ انًزكٕسٕٚ ،و االلرشاع ،تٕضغ طٕسج نّ ْٕٔٚغهى ػهٗ جالنح انًهك،
 تُشش انظٕسج انًزكٕسج إنٗ جاَة طٕس ذرؼهك تذًهرّ االَرخاتٛح ،ػهٗ دغاتّتؤدذ يٕالغ انرٕاطم االجرًاػٙ؛
ٔدٛث إٌ انًادج  32يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهظ انُٕاب ،ذُض ػهٗ أَّ
"ٚرؼ ٍٛػهٗ أطذاب اإلػالَاخ االَرخاتٛح ٔكزا انًؤعغاخ أٔ األشخاص انزٚ ٍٚمٕيٌٕ
تئػذادْا أٔ ذؼهٛمٓا أٔ ذٕصٚؼٓا انرمٛذ تؤدكاو انًادج  118يٍ انمإٌَ سلى ٔ ،"57.11أٌ انًادج
 118انًذال ػهٓٛا ذُض ػهٗ أَّ "ٚجة أال ذرضًٍ تشايج انفرشج االَرخاتٛح ٔانثشايج انًؼذج
نهذًهح االَرخاتٛح...اعرؼًال انشيٕص انٕطُٛح"؛
ٔدٛث إٌ انًادج  36ف ٙفمشذٓا األخٛشج يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًزكٕس ،ذُض ػهٗ أَّ
"ال ٚجٕص أل٘ شخض أٌ ٚمٕو ،تُفغّ أٔ تٕاعطح غٛشِ ،ترٕصٚغ تشايج أٔ يُشٕساخ أٔ غٛش
رنك يٍ انٕثائك االَرخاتٛح ٕٚو االلرشاع"؛
ٔدٛث إٌ َشش طٕسج نهًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ ،ػهٗ طفذرّ تؤدذ يٕالغ انرٕاطم
االجرًاػٚ ْٕٔ ،ٙغهى ػهٗ جالنح انًهك إنٗ جاَة يٕاد يخظظح نذًهرّ االَرخاتٛحٔ ،ذذٍٛٛ
ٔاجٓح انظفذح انًزكٕسجٕٚ ،و االلرشاع ،يٍ خالل ٔضغ انظٕسج انًشاس إنٓٛاٚ ،ؼذ اعرؼًاال
نشيٕص ٔطُٛحٚ ،غرٓذف انرؤثٛش ػهٗ إسادج انُاخث ،ٍٛيًا ٚشكم يخانفح نًا لشسذّ انًادذ36 ٍٛ
(انفمشج األخٛشج) ٔ 118انًزكٕسذاٌ؛
ٔدٛث إَّ ،ذؤعٛغا ػهٗ يا عثك تٛاَّٚ ،رؼ ٍٛانرظشٚخ تئنغاء اَرخاب انغٛذ أدًذ
انًشاتظ انغٕع ٙػضٕا تًجهظ انُٕاب؛
ٔيٍ غٛش داجح نهثد ف ٙتال ٙانًآخز األخشٖ انًثاسج ضذ انًطؼٌٕ ف ٙاَرخاتّ
انًزكٕس؛
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لهذه األسباب:
أوال -ذمض ٙتئنغاء اَرخاب انغٛذ أدًذ انًشاتظ انغٕع ٙػضٕا تًجهظ انُٕاب ػهٗ
إثش االلرشاع انجضئ ٙانز٘ أجش٘ ف 21 ٙدٚغًثش  2017تانذائشج االَرخاتٛح انًذهٛح "انًضٛك -
انفُٛذق" (ػًانح انًضٛك  -انفُٛذق)ٔ ،ذؤيش ترُظٛى اَرخاتاخ جضئٛح فْ ٙزِ انذائشج ،ػًال
تًمرضٛاخ انًادج  91يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهظ انُٕاب؛
ثاًيا -ذؤيش ترثهٛغ َغخح يٍ لشاسْا ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ انذكٕيحٔ ،إنٗ انغٛذ سئٛظ
يجهظ انُٕابٔ ،إنٗ انجٓح اإلداسٚح انر ٙذهمد انرششٛذاخ تانذائشج االَرخاتٛح انًؼُٛحٔ ،إنٗ
األطشاف انًؼُٛحٔ ،تُششِ ف ٙانجشٚذج انشعًٛح.
ٔطذس تًمش انًذكًح انذعرٕسٚح تانشتاط فٕٚ ٙو األستؼاء  21يٍ سيضاٌ 1439
()2018 َٕٕٛٚ 6

اإلهضاءات
اعؼٛذ إْشا٘

انغؼذٚح تهًٛش

انذغٍ تٕلُطاس

دمحم أذشكٍٛ

دمحم المريني

ػثذ األدذ انذلاق

دمحم تٍ ػثذ انظادق

دمحم األنصاري

ندير المومني

أدًذ انغانً ٙاإلدسٚغٙ

يٕال٘ ػثذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذافظٙ

دمحم بن عبد الرحمان جوهري
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