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                                                                     المغربية  المملكة       
 اإلدارية بالرباط  المحكمة    

صل
 
 ألمحفوظ بك تابة  ألحكم أ

دأرية بالرباط ألضبط  بالمحكمة ألإ
 3512حكم رقم :    
 20/9/2021بتاريخ   :    
     218/7107/2021ملف رقم:    

  ألذي رفض طلب أستقالته   ل يجعل من ألمعني   حزب جديدوألترشح باسم      ألستقالة من ألحزب طلب    ثبوت تقديم 
ك ثر من حزب  أرأديا  في وضع ألمنخرط 

 
ن وأحدفي أ

 
   ، ول تتحقق فيه بالتالي موأنع ألترشيح...في أ

بقبولها، يجعل ألمنتمي للحزب ألمعبر عن رغبته في ألنسحاب منه وألذي  ربط نفاذ مفعول ألستقالة بقرأر ألحزب  
رفض طلبه بالستقالة، في وضع ألُمكره على ألبقاء في تنظيم سياسي عبر صرأحة عن رفضه أستمرأره في ألنتماء  

 حرية ألنتماء ألسياسي ألمقرر دستوريا وألمكرس قانونا
 
نه ألخالل بمبدأ

 
ليه، وهو ما من شا  رفض ألطعن...نعم..  أإ

 باس    م ج  اللة ألم  لك وطبقا للقانون
 2021 شتنبر  20 االثنينبتاريخ 

صدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:   ا 
 ...............................................   رئيسا      عبد العتاق فكير
   مقررا ...........................  ........................صالح لمزوغي      
جهوم  ....................  عضوا............................   المصطفى ا 
 ................... مفوضا ملكيا...... ة هدى بو الهندبحضور السيد

 طالضب ................. كاتب........سعيد الرامي وبمساعدة السيد
تي نصه:

 
 ألحكم أل

مين العام محمد ا  حزب التقدم واالشتتراكية في شت:  ألمدعيبين   شتار   :  عنوأنه مين بنعبد هللا،خص الستيد اال 
ستتتتا    ينوب عنه:  .الزيتون حي الرياض الرباط ستتتتا  الصتتتادق    الرباط.المحامي بهيئة    عبد االله فروخ،  اال  واال 
 ....................من جهة                                                                      الحداد المحامي بهيئة الرباط.

بتالممتاعتة القرويتة لحودران  6بتالتدائرة االنتختابيتة رقم  6رقم   رئيس مكتتتب التصتتتتتتتتتويت  -  :ألم دعى عليهموبين  
رئيس اللمنتة -بتالممتاعتة القرويتة لحودران إقليم الخميستتتتتتتتتتات.رئيس المكتتتب المركز     -الخميستتتتتتتتتتات.إقليم  

، المرشتتتح الفائز عن  مص   طفى موكول -بمكتتبه. عامل إقليم الخميستتتات -اإلقليمية لالنتخابات بالخميستتتات.
قيتتادة المعتتا يز الخميستتتتتتتتتتتات  حزب الحركتتة التتديمقرا يتتة   تنوب عن  ه ،  االجتمتتاعيتتة بعنوانتته بممتتاعتتة حودان 

ستتتتتتتتتتتا   ستتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتعيتد الطتالبي المحتامي بهيئتة الربتاط  ةاال  و ارة   -.مينتة الطتالبي المحتاميتة بهيئتة الربتاط، واال 
للمملكة  الوكيل القضتتتتتتتتتائي  -رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط. -.بمكاتبه بالرباط في شتتتتتتتتتخص الو ير  الداخلية

خرى          الوكيل القضائي للمماعات الترابية بمكاتبه بالرباط. -بمكاتبه بالرباط.
 
 .....................من جهة أ

 لوقائع أ
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 شتتتتتتتنبر  10 خي بتتتتتتتتتتتتتتتتتار بكتتابة ضتتتتتتبط هحك المحكمة  بناء على المقال االفتتاحي المستتتتتتمل
ن المتدعى عليته كتان عضتتتتتتتتتوا بحزب    ة نتائبتهبواستتتتتتتتتطت   المتدعي، التح  تقتدم بته  2021 عرض فيته ا 

التقتتدم واالشتتتتتتتتتتراكيتتة وتقتتدم بتتاستتتتتتتتتتقتتالتتته منتته قصتتتتتتتتتتد االنخراط في حزب الحركتتة التتديمقرا يتتة 
ن رستتالة االستتتقالة توصتتل بها بكتتابة ضتتبطه  االجتماعية الح  ترشتتح باستتمه لالنتخابات، من ا 

جتال ال13/8/2021بتتاريخ 
ل
قتانونيتة المنصتتتتتتتتتو  عليهتا ،والتحق بتالحزب المتديتد دون احترام اال

حزاب الستتياستتية، وقبل التوصتتل بالمواب عن    22و  21في المادتين 
 
من القانون التنظيمي لال

ن    2/9/2021االستتتتتتتتتتقتتالتتة والتي بتتت  فيهتتا اللمنتتة الحزبيتتة المكلفتتة بتتتاريخ 
 
وقررت رفضتتتتتتتتتهتتا ال

ك الةتتهر ، المدعى عليه لم يقم بتستتوية وضتتعيته المالية الةتتاملة لالنخراط الستتنو  واالشتتترا
جلتته يلتمس الحكم بتت لغتتاء نتيمتتة 

 
فيكون بتتحلتت  قتتد خرق نصتتتتتتتتتتتا قتتانونيتتا واجتتب التطبيقغ ال

بتتتتتاريخ   الممراة  االنتختتتتابيتتتتة  إقليم   8/9/2021العمليتتتتة  عضتتتتتتتتتتتتتاء جمتتتتاعتتتتة حودران  ا  النتختتتتاب 
رفق المقال من ما يترتب عن  ل  قانونا      6الخميستتتات في الدائرة االنتخابية رقم  بمحضتتتر . وا 

 .ارتبليغ انح
ستتتتتتا  الصتتتتتادق  14/9/2021وبناء على المحكرة المرفقة بوثائق المدلى بها بملستتتتتة  

 
من اال

والراميتتة الى الحكم بتت لغتتاء العمليتتة االنتختتابيتتة   الحتتداد  نيتتابتتة عن حزب التقتتدم واالشتتتتتتتتتتراكيتتة، 
ساسي للحزب التي تنص   88المطعون فيها لخرق المدعى عليه مقتضيات المادة 

 
من القانون اال

نتت  نهتتائيتتا إال بعتتد الوفتتاء بممين االلتزامتتات وتستتتتتتتتتليم على ا  ه "ال يعتبر قبول  لتتب االستتتتتتتتتتقتتالتتة 
داء المستتتتتتتحقات المالية 

 
خرة"، وان عدم التزامه با

 
داء المستتتتتتتحقات المالية المتا المتعهدات وا 

ن ترشتتتتحه باستتتتم حزب الحركة الديمقرا ية االجتماعية دون  دى الى رفض  لب استتتتتقالته، وا  ا 
كت ر من حزب  حصتتتتتتتتتولته على االستتتتتتتتتت قتالتة من الحزب المتدعي يضتتتتتتتتتفي عليته  تابن االنخراط في ا 

كت ر من  
 
قر بطالن نتيمة العملية االنتخابية بعلة االنتماء ال

 
ستتتتتتتتياستتتتتتتتي، وان القضتتتتتتتتاء اإلدار  ا

ستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  
 
حزب في حتال عتدم قبول االستتتتتتتتتتقتالتة وعتدم التقيتد بتالمستتتتتتتتتطرة المقررة في النظتام اال

كادير عدد    للحزب، ومن  ل  حكم المحكمة اإلدارية
 
 .24/8/2021بتاريخ  1966با

ستتتتتتتتتتتتا ة مينتتة الطتتالبي عن المتتدعى عليتته بملستتتتتتتتتتتة  
 
وبنتتاء على  لتتب تستتتتتتتتتميتتل نيتتابتتة اال

14/9/2021. 
الوكيتتل القضتتتتتتتتتتائي للمملكتتة نيتتابتتة عن المهتتة وبنتتاء على المتتحكرة الموابيتتة المتتدلى بهتتا من 

لكون العمليتة االنتختابيتتة  الراميتة الى رفض الطلتب    15/9/2021اإلداريتة المتدعى عليهتا بتتاريخ  
ن المةتتتتر  في  

 
ستتتتا  ال ن مزاعم المهة المدعية ال ترتكز على ا  تم  بةتتتتكل قانوني ومةتتتترو  وا 

نته  كت ر من حزب واحتد إال ا  حزاب  وإن نص على عتدم جوا  االنخراط في ا 
 
القتانون التنظيمي لال

ن المقتضتتتتتتتتتيتتات الواردة بمتتدونتتة االنتختتابتتا ت المتعلقتتة لم يرتتتب على مختتالفتتته ا   جزاء، كمتتا ا 
و   21بالتقييد في اللوائح االنتخابية ال نمد ضمنها ما يفيد التقيد بمقتضيات المادة  المحتج بها ا 

كد من انتماء المرشتحين وانما فقط االدالء بالتزكية بالنستبة للمرشتح المنتمي لحزب معين،  
 
التا
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ستتتتتباب بطال ن االنتخابات محددة  دون االدالء بما يفيد استتتتتتقالته في حال تغيير انتمائه، وان ا 
كت ر من حزب.  11-59من القانون التنظيمي رقم   32في المادة   وليس من ضمنها االنخراط في ا 

ستتتا ان الصتتادق الحداد وعبد  ،15/9/2021وبناء على إدراج القضتتية بملستتة  
 
حضتترها اال

ستتتتتتتتتتتا ان مينتة الطتالبي وستتتتتتتتتعيتد الطتالبي عن المطعون في فو ك 
 
االلته فروخ عن المتدعي، واال

العمليتة االنتختابيتة، ومم تل عن الوكيتل القضتتتتتتتتتائي للمملكتة، وفي مرافعتهتا الةتتتتتتتتتفويتة دفعت  بت 
ن الحق المخول 

 
ستتتتتتتتا ة الطالبي بعدم قبول الطلب شتتتتتتتكال النعدام الصتتتتتتتفة والمصتتتتتتتلحة ال

 
اال

للحزب هو تقديم  لب التمريد من العضتتتتتوية وليس الطعن في نتيمة العملية االنتخابية وكحا  
حزاب الستتتتياستتتتية  لإلدالء بصتتتتور شتتتتمستتتتية

 
فقط، وفي الموضتتتتو  برفض الطلب تقيدا بقانون اال

حقية في االستتتتقالة ولو دون التقيد بالنظام 
 
كدت اال والتزاما بقرارات المحكمة الدستتتتورية التي ا 

ستا  الحداد  
 
حكام المحكمة الدستورية، وعقب اال دل  بصور مقتطفة من ا  ساسي للحزب وا 

 
اال

ن الغاية التي قصتتتتتتدها ا ن المدعى عليه لم  مؤكدا ا  لمةتتتتتتر  هي محاربة الترحال الستتتتتتياستتتتتتي، وا 
ن القضتتاء    88ُتقبل استتتقالته  بقا للفصتتل 

ستتاستتي للحزب المحين وفق القانون وا 
 
من النظام اال

قرتته   كد على وجوب التقيد بهحا النظام، وهو ما ا  كادير ا 
 
اإلدار  ومنه حكم المحكمة اإلدارية با
يضتتتتتتتتتتتا ، والتمس رد التتدفو  الم تتارة والحكم وفق الطلتتب،  الغرفتتة اإلداريتتة بمحكمتتة النقض ا 

كتد متا جتاء   ستتتتتتتتتتتا  فروخ عن المتدعي التح  التمس رد التدفو  الم تارة وا 
 
وبعتدهتا تنتاول الكلمتة اال

ستتتتتتتتتا  ستتتتتتتتعيد الطالبي 
 
ن تقدم بطلب تستتتتتتتتميل نيابته عن المدعى  -بمقاله، كما عقب اال بعد ا 

كد ستتتتتابق الدفو  والتمس الحكم برفض الطلب، و   -عليه اعتبرت  بعد ختم باب المناقةتتتتتاتوا 
عطي  الكلمة إلى الستتتتتتتتتيد كد يلتالمفوض الملكي ا ةالمحكمة القضتتتتتتتتتية جاهزة، وا  ا تقريرهت ا 

تي ، فتقرر حمز القضية للمداولةالرامي إلى تطبيق القانون
ل
 بعدك. قصد النطق بالحكم اال

 وبعد ألمدأولة طبقا للقانون 
 :في ألشكل

نائبيها بعدم قبول حيث دفع  المهة المطعون في   فو ها بالعملية االنتخابية بواسطة 
ن الحق المخول للحزب هو تقديم  لب التمريد من  

 
الطلب شكال النعدام الصفة والمصلحة ال

 العضوية وليس الطعن في نتيمة العملية االنتخابية وكحا لإلدالء بصور شمسية فقط. 

القانون التنظيمي بانتخ  15.34رقم    وحيث نظم  عضاء ممالس المماعات المتعلق  ا  اب 
منه على   28شروط وكيفيات تقديم الطعون في العمليات االنتخابية ونص في المادة    الترابية
 مايلي:

ن  يمكن"  
 
ليه  ألمشار   ألطعن   يقدم  أ و   ذلك  في  مصلحة   له   من  كل  ألسابقة  ألمادة  في   أإ

 
 أ

و  ألوألي
 
و  ألعامل  أ

 
و   ألباشا   أ

 
و  ألدأئرة  رئيس  أ

 
 نطاق  في  ألنتخابية  ألدأئرة   تقع   ألذين  ألقائد  أ

 ."أختصاصهم
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ي وحيث إن  
 
ألمشرع فتح باب ألطعن في ألعملية ألنتخابية لكل ذي مصلحة دون أ

ن  واستصحابا للقاعدة الفقهية ا  تقييد،
 
شياء ألإ " لتي تقر با

 
صل في أل

 
ي   ،"باحةأل

 
ن حرمان أ فاإ

بانعدأم  ل  أإ قانونا  يصح  ل  دستوري  كحق  ألتقاضي  حق  من  معنوي  و 
 
أ طبيعي  شخص 

قانوني   بمركز  تشمل كل مساس  قانونا  ألمعتبرة  ألمصلحة  ألطعن، ومفهوم  في  ألمصلحة 
وتؤخذ هذه ألمصلحة في ألمنازعات ألنتخابية بمفهومها ألوأسع أعتبارأ لطبيعتها   مشروع،

ن واحد فهي ألقانونية، نها  تبتغي ية ا  عينية من  او  دعوى فهي غمختلطة عينية وشخصية في ال
جري  في احترام تام للمقتضيات  ن تكون االنتخابات قد ا 

 
ولى با

 
حماية المةروعية بالدرجة اال

و القوانين  ات  القانونية المار  بها العمل سواء منها القوانين المنظمة للعملية االنتخابية ا 
بها   السياسي،الصلة  االنتماء  لةروط  المحددة  المقتضيات  على   ومن  ل   تنصب  ولكونها 

ن الطعون نص  المةر      ، مما يبرر كون تتعلق بمركز قانوني موضوعي   الطعن في مقررات   على ا 
 اإلحصاء   ولمان  المركزية  والمكاتب   التصوي    مكاتب   عن  الصادرة  القرارات   االنتخابية تقدم ضد

صوات  وإحصاء  النتخابيةا  بالعمليات   يتعلق  فيما
 
م  ، االقترا   نتائج  وإعالن  اال قررأت فهي 

و تنظيمية  ةمستمد
 
قرب لدعوى الغاء من    ،من قوأعد قانونية أ ن ا ارها هو القضاء ا  مما يمعلها ا 

 ؛ لغاء النتيمة وإعالن المرشح الفائزب بما يسمح للقاضي االنتخابي في بعض الحاالت    الةامل
ما المانب الةخصي فيها ضرار بمصلحة الفائز في العملية االنتخابية مما باحتمال اإل   مرتبط ف  ا 

لكن ذلك ل يجعل من هذه ألدعاوى   جعل االجتهاد القضائي يةترط إدخاله في الدعوى،
فائز في ألعملية ألنتخابية حصرأ، شخصية بالمفهوم ألذي يقصر حق ألطعن على منافسي أل

وإال لكان المةر  قد   ،دعوى شخصية بين متنافسين على ألمقعد ألنتخابي   تعتبر فهي ل  
لحا   إلى جانب السلطة المحليةغ   نص صراحة على حصر حق الطعن في المرشحين المتنافسين

العملية االنتخابية  المةر   خول    و الما نتيمة  ولكل      للسلطة المحلية حق الطعن في 
 وذأت   ألطعون ألنتخابية تتعلق بمرأكز عامة  كون  بحل  ضرف نما استح ،مصلحة دون تقييد
 . وتستهدف ضمان سالمة ألنتخابات ونزأهتها   طبيعة موضوعية

قرت  سبق للغرفة اإلدارية    وحيث   ن ا  في قرارها عدد   هحك الطعون المختلطة ل  طبيعة ال ا 
ن " معتبرة 14/12/1960بتاريخ  152 االلتماء الى القضاء في نوا ل االنتخابات ليس  الغاية  ا 

ن العمليات االنتخابية قد جرت  كت ر، وإنما التحقق من ا  و ا  منه الفصل في نزا  بين شخصين ا 
ن هحا االلتماء   راد المةر  من صدق التصوي  وحريته، وا 

جل  بيعته  – بقا لما ا   – من ا 
شخا ، بل ضد إجراءات..."

 
في   -   وما يعز  هحا االتماك ان محكمة النقض  غ غير موجه ضد اال
مام المحكمة دون فرض   -قرار حديث لها حد ا  راف الخصومة ا  ال تلتف  للتنا ل المقدم من ا 

 825/1الرقابة على وقائن القضية تقيدا منها بالطبيعة الموضوعية للدعوى االنتخابية )القرار رقم  
 (.1/2016/ 1466/4ملف رقم   19/5/2016بتاريخ  
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ثر القانوني  ل  اترتيب  هيث إن وح
 
قرك االجتهاد القضائيل ال بخصو   بيعة   سالف الحكر  ما ا 

االنتخابية، ل  الدعوى  عالك،  واعماال  ا  المحكورة  المادة  نص  يتعينصريح  الرقابة   تفعيل  ف نه 
ال تعطيلها، والتحقق من كونها تم  وفق القوانين   القضائية على مةروعية العملية االنتخابية 

فيهاالمنظمة   بما  السياسي،  تل   لها  لالنتماء  إقامة ثبت     متى  المنظمة  في  الحزب  مصلحة 
  .الدعوى

للحزب كان  لما  إنه  ألجماعية    وحيث  مصالحه  عن  للدفاع  ألتقاضي  هلية 
 
أ ألسياسي 

له  فقد  وألمشتركة،   المنتخب خول  العضو  تمريد  لطلب  تقديم دعوى  المةر  صراحة حق 
انتمائه و باسمه   عن  اراديا  االنتخابي   المتخلي  االنتداب  فترة  الممالس   خالل  عضوية  من 
عضاء هذه ألمجالس فقط، مما    ، المنتخبة

 
ن ألمشرع ولم يقصر هذأ ألحق على أ

 
أفترض   يعني أ

حد حال تغيير ألنتماء  في    في ألتقاضي  للحزب  قيام مصلحة مشروعة
 
ألسياسي من طرف أ

عضائه
 
  .أ

 باسمه كةخص معنو    في التقاضي   )المدعي(  وحيث إنه في نا لة الحال، فحق الحزب 
ثارك من خرق للقانون بادعاء انتماء المرشح الفائز   :العتبارين اثنين  يكون ثابتا   ن ما ا  ولهما  هو ا  ا 

كت ر من حزبين يمعل مناقةة مدى مةروعيتها من غاياته 
 
بالعملية االنتخابية المطعون فيها ال

سس التي تقوم عليها 
 
حكامه بما يعطي ال قة في اال ضمان فرض التقيد بالقانون وحسن تطبيق ا 

التالي الةرعية للمؤسسات التم يلية، وهو  ما يحيل على عينية  الدعوى العملية الديمقرا ية وب 
نه   ثب  االنتخابية، وثانيهما ا  سبق انتماء المدعى عليه له بل وفو ك في   الحزب المدعي   الما ا 

االنتخابات السابقة باسمه، وتمسكه باستمرار صلته القانونية به واستغالله لها، فتكون بحل  
لحزب من ل  المركز القانوني  دفا  عن حق عام يروم جبر الضرر الح  يلحقمصلحته مرتبطة بال

و االنسحاب منه و ما قد يعتبرك تدليسا عليه  عدم ضبط شروط االنتماء إليه ا  باستغالل صورته   ا 
الناخبين المةهد السياسيكحا  ، و الستمالة   لدى و   الدفا  عن مصالحه المماعية وصورته في 
الموا نين يكعموم  ن  ا  دون  الفو  ،  في  فةل  قد  يكون  مرشح  ا    بتم يل  عالقة  مر 

 
لال ون 

فيه   باالنتخاب عضائهالمطعون  ا  مصلحة  مستقلة عن  الحزب  منافسي   ، فمصلحة  فيهم  بمن 
االجتهاد القضائي على دمج شر ي الصفة والمصلحة تواتر    لحا و الما  غالمرشح الفائز إن وجدوا

للمنا عة في نتيمة   قائمتاندعي ومصلحته  الم  الحزب   صفة   ف نفي ا ار الطعون االنتخابية،  
خر، مما يتعين معه رد   الةق من  العملية االنتخابية التي خاضها  المدعى عليه باسم حزب ال

سا  قانوني.   الدفن الم ار بهحا الصدد لعدم ارتكا ك على ا 

دالء بممرد صور شمسية، فبالرجو  وحيث إنه بخصو  الةق من الدفن المتصل باإل
ثير بهحا الصدد يفتقر للمدية ويتعين لى  إ نها تستوفي شروط اعتبارها وما ا  وثائق الملف تبين ا 

 استبعادك. 
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يتعين معه  مما  المتطلبة قانونا  اإلجراءات الةكلية  لباقي  ُقدم الطلب مستوفيا  وحيث 
 قبوله من هحك الناحية. 

 : في ألموضوع 

 8/9/2021خابية الممراة بتاريخ  حيث يهدف الطلب إلى الحكم ب لغاء نتيمة العملية االنت
عضاء جماعة حودران   من ما يترتب     6الخميسات في الدائرة االنتخابية رقم    إقليمالنتخاب ا 

 عن  ل  قانونا. 

صلي )المدعي(  
 
سس  الدعوى على كون المدعى عليه قدم استقالته من الحزب اال وحيث ا 

قبل   االجتماعية  الديمقرا ية  الحركة  إسم حزب  في  على  لب وترشح  بالمواب  يتوصل  ان 
االستقالة والتي قرر الحزب رفضها الى حين تسوية وضعيته المالية الةاملة لالنخراط السنو  

خر واالشتراك الةهر ، فيكون قد خرق نصا قانونيا واجب التطبيق ولم   بترشحه باسم حزب ال
جال القانونية المنصو  عليها بمقتضى المادتين  

ل
لقانون التنظيمي رقم من ا  22و    21يتقيد باال
حزاب السياسية، ومقتضيات المادة    29-11

 
ساسي للحزب.   88المتعلق باال

 
 من النظام اال

العملية االنتخابية، وبكون قانون  جاب  المهة المدعى عليها مؤكدة مةروعية  وحيث ا 
حزاب 

 
ن   22و    21السياسية نص على حرية االنتماء السياسي من خالل المادتين    اال

 
منه، وبا

حقية في االستقالة ولو دون التقيد بالنظام  ال
 
كدت اال ساسيمحكمة الدستورية ا 

 
ن   اال للحزب، وا 

 من الدستور.   134قراراتها تبقى ملزمة للمهات اإلدارية والقضائية  بقا للفصل  

نه مؤسس على وسيلة  وحيث يستةف من مقال الطعن في نتيمة العملية االنتخابية ا 
الترش هلية  ا  انعدام  هي  حزاب وحيدة 

 
اال قانون  مقتضيات  ن  ا  بعلة  عليه  للمدعى  بالنسبة  ح 

ن االستقالة 
 
ن واحد، وا

ل
كت ر من حزب سياسي في ا

 
  شخص في ا

 
السياسية ال تميز انخراط ا

ساسي للحزب.  
 
 منه تستوجب التقيد باإلجراءات المنصو  عليها في النظام اال

لها   تبين  القضية  معطيات  لكافة  المحكمة  دراسة  بعد  إنه  النزا  وحيث  في  الب   ن  ا 
تحديد   وألترشح يتطلب  جديد  لحزب  ألنتماء  حال  في  للترشيح  قانوني  مانع  وجود  مدى 

و رفض طلب أستقالته   من ألحزب ألقديم   أنسحابهباسمه لالنتخاب قبل ألبت في طلب  
 
أ

 .منه

حزاب السياسية   11-29من القانون التنظيمي رقم    21وحيث نص  المادة  
 
المتعلق باال

نه: ن وأحد"  على ا 
 
ك ثر من حزب سياسي في أ

 
ن ينخرط في أ

 
ي شخص أ

 
كما نص  " ليجوز ل

نه   22المادة   ي وقت شاء من نفس القانون على ا 
 
: " يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أ

ساسي للحزب 
 
جرأءأت ألمنصوص عليها في ألنظام أل ن ينسحب منه شريطة أللتزأم بالإ

 
أ

حكام 
 
ن مع مرأعاة أ

 
عاله"  20ألمادة  في هذأ ألشا

 
 . أ
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ن المدعى عليه كان قد تقدم بطلب استقالته من حزب التقدم  وحيث إنه مما ال نزا  فيه ا 
بتاريخ   الديمقرا ية   13/8/2021واالشتراكية  الحركة  حزب  هو  جديد  حزب  في  وانخرط 

المطلوب   8/9/2021االجتماعية، الح  منحه التزكية للترشح باسمه في االنتخاب الممرى يوم  
ن الحزب الح  انسحب منه لم يب  في  لب االستقالة بل إ ن فا  فيه، رغم ا  لغاء نتيمته بعد ا 

والمدلى بصورة منه ومن محضر تبليغ   2021/ 25/8وقرر عدم قبولها بمقتضى القرار المؤرخ في  
داء المستحقات المالية منمز من مفوض قضائي يفيد رفض التوصل به. 

 
 انحار با

عية بانعدام شروط الترشيح في حق المدعى عليه بعلة رفض وحيث تمسك  المهة المد
قرك   ساسي للحزب  88الفصل   لب استقالته  بقا لما ا 

 
 21المحال عليه بالمادتين    من النظام اال

السياسية  22و  حزاب 
 
لال التنظيمي  القانون  للحزب من  منتميا  بقائه  من  يعنيه  ل   ما  من   ،

نه بانخرا ه في   خر قبل الب  في  لبه والح  قوبل بالرفض السابق الح  تخلى عنه، وا  حزب ال
ن هحا المنحى  يكون في وضن مخالف للقانون الح  ال يميز االنخراط في حزبين سياسيين، وا 

حكامه وقراراته. 
قرك القضاء اإلدار  في بعض ا   هو ما ا 

إنه   ألمادة  وحيث  مقتضيات  بمخالفة  بالدفع  يتعلق  ألتنظيمي   21فيما  ألقانون  من 
حزأب أ 

 
سا  القانوني المنظم لالنتماء الحزبي وقيام لسياسيةلال

 
، ف نه يستوجب بداية بيان اال

ثار قانونية.   حالة االنخراط في حزبين وما يترتب عن  ل  من ال

مخالفة ألقانون بالنتماء لحزبين في نفس ألوقت كمانع للترشيح ل تتحقق وحيث إن 
أل  ينتمي  ن 

 
با فيهما أرأديا  ذأ كان ألنخرأط  أإ ل  لى حزبين سياسيين أإ أإ رأدته ألحرة  باإ شخص 

ن وأحد 
 
المتعلق   11-29من القانون رقم  21، وهو ما يستفاد من ظاهر المادة  مختلفين في أ

نه: "  حزاب السياسية، التي نص  على ا 
 
ك ثر من حزب باال

 
ن ينخرط في أ

 
ي شخص أ

 
ل يجوز ل

ن وأحد
 
حزبين تكون ارادية وليس  "، مما يؤكد كون واقعة انخراط الةخص في  سياسي في أ

و خارج إرادته.   مفروضة عليه ا 

والح     -بصرف النظر عن دوافعه    -من الحزب    ألستقالةثبوت تقديم طلب  وحيث إن  
خر وتقديمه لترشحه باسمه  يعلن فيه الةخص صراحة انسحابه منه، ثم انخرا ه في حزب ال

ن    ل يجعله في وضعية أنخرأط أرأدي في حزبينفقط،  
 
قرأره بالنسحاب تم تبليغه  طالما أ

ليه خر يكون قرارك باالنسحاب منه نهائيا ، وب رسميا للحزب ألذي كان ينتمي أإ انتمائه لحزب ال
فتنقطن صلته القانونية بالحزب السابق بصفته منتميا له، وبالتالي تنتفي حالة االنخراط االراد  

 قانون سالف الحكر. من ال  21في حزبين، فال يكون في وضن مخالف لمقتضيات المادة  

ساسي للحزب   من  88ألمادة   فيما يتعلق بالدفع بخرق مقتضياته  وحيث إن
 
 ألنظام أل

حزأب ألسياسية  22بمقتضى ألمادة    ا وألمحال عليه
 
وربط نفا    ، من ألقانون ألتنظيمي لال
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لى االستقالة، إا في حزبين بعد رفض  لبه الرامي  االستقالة بقبولها واعتبار المدعى عليه منخر 
ثار القانونية لهحا الرفض على المركز القانوني للمعنيغ  فيستدعي

ل
 تحديد اال

ولى وحيث يتعين حزاب السياسية     من جهة ا 
 
 بعد استحضار الدور الدستور  المنوط باال

و تعاقدية ك تلك  بيان  بيعة عالقة المنخرط بها، 
 
فعالقة ألمنخرط بالحزب ليست نظامية أ

و ألجهة ألمشغلة فتكون سلطة رفض ألستقالة 
 
دأرة  أ و ألمستخدم  بالإ

 
ألتي تربط ألموظف أ

زأءهما مبررة بمرأعاة مصالح معتبرة قانو  أإ
 
نا، بخالف وضع ألعضو ألمنخرط ألمحكوم بمبدأ

حزاب السياسية عبر عن رغبة حرية ألنتماء ألسياسي 
 
، وهو ما يفسر كون المةر  في قانون اال

إال  اللفظ  بهحا  لالستقالة  يةر  ولم  باالنسحاب،  السياسي  انتمائه  عن  التخلي  في  المنخرط 
النظام   بمقتضى  تنظيمه  يتعين  ما  الحديث عن   ن بمناسبة  ا  ينبغي  والح   للحزب  ساسي 
 
اال

)المادة   االستقالة  االنتماء   7البند    29يةمل شروط  عن  التخلي  عن  المةر   وتعبير  منه(، 
مبدا  حرية  ا   من  االختيار   القائمة على حرية  كت ر  من فلسفته  ا  ينسمم  باالنسحاب  الحزبي 

حزاب باإلرادة الحرة والتي تعني 
 
يضا في االنتماء السياسي واالنخراط في اال

حرية الخروج منها ا 
ن قرار االنسحاب نهائي وال رجعة فيه، كما في حال  ا   وق  دون ا   قيد  مني، كلما ثب  ا 

خر. 
ل
 التخلي عن االنتماء لحزب سياسي واالنضمام ال

نفاذ مفعول ألستقالة بقرأر ألحزب بقبولها، يجعل    تقييد وحيث إنه من جهة ثانية ف ن  
ألمنتمي للحزب ألمعبر عن رغبته في ألنسحاب منه وألذي رفض طلبه بالستقالة، في وضع 
ليه، وهو  ألُمكره على ألبقاء في تنظيم سياسي عبر صرأحة عن رفضه أستمرأره في ألنتماء أإ

 حرية ألنتماء ألسياس 
 
نه ألخالل بمبدأ

 
 . ي ألمقرر دستوريا وألمكرس قانوناما من شا

المةر ،  وغايات  التةرين  روح  من  ينسمم  القانوني  للنص  التفسير  هحا  إن   وحيث 
قرت حرية ألنتماء ألسياسي وحق ألترشح لالنتخاب 

 
وهو ما ل يمكن ،  فمقتضيات ألدستور أ

ل وفق ألقانون    قانون ألخول  غ كما  ألحد منه أإ
 
لنخرأط حزأب ألسياسية حق أألتنظيمي لال

و ألنسحاب منها بكل حرية
 
ن اجراءات االنسحاب من الحزب و ،  فيها أ

 
احالة هحا القانون بةا

ن تتماو   التقيد بةكليات االنسحاب، وهي  ساسي للحزب ال ينبغي ا 
 
إلى مقتضيات النظام اال

الحزب،  من  االنسحاب  في  الرغبة  عن  االعالن  عن  كتتعبير  باالستقالة  كتتابي  تقديم   لب 
ه إلى المهة الحزبية المحددة في هحا النظام، وهو مقتضى وجب الحر  على مراعاته وتوجيه

سبابه في حال رغبته   تقيدا بالنصو  المنظمة لكيفية االنسحاب،  بما يسمح للحزب بمناقةة ا 
مام إمكانية تراجن المعني عنها اراديا  و لترك الفرصة ا  في اقنا  مقدم االستقالة بالتراجن عنها ا 

معين، قبل   جل  ا  خالل  فيها  تضمينه  الب   حال  في  ما 
 
ساسي–-  أ

 
أل ألنظام  ي 

 
قوأعد   -أ

ألختيار حرية  من  تحد  وتاريخ   موضوعية  ألستقالة  عن  ألمترتبة  ثار 
 
أل تحديد  ذلك  ومن 
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نفاذها، فتجعله يتجاوز مجال ألتنظيم ألجرأئي ألمحال عليه قانونا، ووجب حينها تطبيق 
ولويتها ألقوأعد ألقانونية وفق ترتي

 
 . ب أ

ي وقتوحيث إن تكريس  
 
 دستوري   حرية ألنتماء للحزب وألنسحاب منه في أ

 
كمبدأ

دنى في ألترأتبية ألتشريعية يجعله
 
ي نص مخالف أ

 
ولوية على أ

 
تطبيقا  ،وأجب ألتطبيق بال

نه   دنىتقديم  يستقيم عند تعارض نصين قانونيين  ل  لما هو مقرر قانونا وقضاء من ا 
 
على ما   أل

سمى،هو مقرر بنص  
 
سمى من النظام   أ حزاب ا 

 
فتكون مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لال

ساسي للحزب وواجبة التطبيق عند تعارضهما
 
 . اال

تقديم المدعى عليه الستقالته بتاريخ    وتوصل الحزب بها   13/8/2021وحيث إن ثبوت 
ن يترشح باسم حزب الحركة الديمقرا ية االجتماعية   كليات المحددة لتقديمها،وفق الة قبل ا 

كت ر  8/9/2021في االنتخابات الممراة يوم  التي فا  بها، ال يمعله بتاريخ ترشيحه منخر ا في ا 
ن واحد وال يكون ترشحه بحل  مخالفا للقانون والسيما المادتين     22و   21من حزب سياسي في ال

حزاب السياسية المحتج بهما.   من القانون
 
 التنظيمي لال

داء االشتراكات  وحيث إن عدم قبول  لب استقالة المدعى عليه من الحزب بعلة عدم ا 
ساسي للحزب في مادته  

 
، دون اثبات سبق توجيه 88السنوية والةهرية المؤسس على النظام اال

ن قرار رفض  
 
 لبه يبتغي حرمانه من حرية إنحارات له قبل تاريخ تقديم االستقالة، قد يوحي با

به  المحتج  للحزب  ساسي 
 
اال النظام  ن  ا  علما  الحزب،  من  االنسحاب  السياسي وحق  االنتماء 

خرى سوى  حزاب ا  عضاء سابقين في ا  نفسه في مادته الخامسة لم يةترط عند قبول انخراط ا 
استقالتهم منها إدالئهم بما يفيد انتهاء عضويتهم فيها، ولم يةترط صراحة االدالء بقرار قبول  

قرك في مادته   بالنسبة للراغبين في االنسحاب منهغ لحا ورعيا لكل ما سلف بيانه  88خالفا لما ا 
ثب  تقديم استقالته في وضن مخالف لمقتضيات المادة  ن ا  عالك، ال يكون المدعى عليه بعد ا  ا 

الحكرغ   22 ن    سالفة  ا  ساسي  الما 
 
اال النظام  لمقتضيات  ماليةوال  التزامات  رفض   ا    بررت 

نها الستخال  
 
خل بها تماك الحزب الح  انسحب منه يمكن متابعته بةا استقالته قد يكون ا 

قرك المةر  بتخويل الحزب حق  لب التمريد 
الواجبات العالقة بحمته، فضال عن المزاء الح  ا 

جال المحددة قانونا كمزاء 
ل
 من العضوية بالممالس المنتخبة عند االقتضاء وفق المسطرة واال

 عما سمي بالترحال السياسي خالل مدة االنتداب االنتخابي احتراما إلرادة الناخبين. 

بقرار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض   الستدالله اعتبارا  وحيث إن   8) قرار عدد  المدعي 
كادير  ( 1/2016/ 3777/4ملف عدد    5/1/2017بتاريخ  

 
با )حكم عدد وحكم المحكمة اإلدارية 

رقم    1966 له    (2409/7107/2021ملف  قولهالمساير  النظام ب    لتدعيم  احترام  وجوب  قرار 
ساسي للحزب وقرن نفا  االستقالة 

 
بقبولها، في مقابل تمس  المدعى عليه بقرارات   من الحزب  اال

)قرار المملس الدستور  رقم تقديمهاالمحكمة الدستورية التي تمعل االستقالة نافحة من تاريخ  
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، وبكون هحك القرارات ملزمة للسلطات اإلدارية والقضائية ( 16/3/2017م إ بتاريخ    1034/17
للمادة   ف ن  134 بقا  مامها،   المحكمة   من الدستور،  ا  المعروضة  الخصومات  نظرها في   عند 

ضايا مماثلة ال يكون ليس  ملزمة سوى بالتطبيق العادل للقانون، وا   اجتهاد قضائي في ق
على درجة ما لم يتوافق وما تراك صحيح القانون وكان متواترا  ملزما لها ولو صدر عن محاكم ا 

 ونية موضو  االختالف في التطبيق. وناقش النقطة القان 

وحيث إنه بخصو  مدى الزامية قرارات المحكمة الدستورية لهحك المحكمة بمناسبة بتها 
 قرارات لما تمس  به المدعى عليه بواسطة نائبته، ف ن المقصود بال  في موضو  الدعوى، فخالفا

تل  الباتة في دستورية القوانين   هي  الملزمة للمهات القضائية   الصادرة عن المحكمة الدستورية
ال انية من المادة    بمناسبة مراقبتها لها،  من    134وفق ما يستفاد من ربط مقتضيات الفقرة 

بها من ا ولىالدستور المحتج 
 
نه   منها   لفقرة اال ا  مر بتنفيح ال    :"التي تنص على 

 
يمكن إصدار اال

سا  الفصل    " ...من هحا الدستور، وال تطبيقه   123مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على ا 
بالب  فيها سوى قوة الةيء  التي تختص  المنا عات االنتخابية  لقراراتها في قضايا  فال يكون 

نه في ظل المقضي به الح  تحو ك   حكام القضائية النهائية والباتةغ غير ا 
 
حكام القضاء   اال تباين ا 

حكام   خصو  ب اإلدار    ثرها على حق الترشح بالنظر لسبق صدور ا  نفا  االستقالة من الحزب وا 
قرت سريان االستقالة من تاريخ تقديمها  قرارات ، في مقابل تواتر   عن المحكمة اإلدارية بالرباط ا 

ة بعدم تقييد نفا  االستقالة وسريان مفعولها بضرورة قبولها من  رف الحزب المحكمة الدستوري 
ثار االستقالة بممرد التعبير عنها واثبات تقديمها،  و احترام مقتضيات النظام الداخلي مرتبا ال ا 
من 
 
ويل الصحيح لروح الدستور والقانون، ومسايرته تحقق اال

 
قرب إلى التا يمعل هحا االجتهاد ا 

حكام القضائية خصوصا في ظل اجراء االنتخابات   القضائي الح 
 
من موجباته تفاد  تضارب اال

نها ستكون مستندة 
 
التةريعية والمهوية والمماعية في يوم واحد وكون الطعون المقدمة بةا

سانيد القانونيةإلى نفس الوسائل، مما يبرر مسايرتها  
 
قرته من اجتهاد باال  المبينة   في نتيمة  ما ا 

 عالك. ا    في الحي يات

واالنتماء  للقانون  المدعى عليه  ن مخالفة 
 
بةا ثير  ا  ما  يكون  لما  كر،  إنه اعتبارا  وحيث 

سا  ويتعين استبعادك.  ن واحد غير مرتكز على ا   لحزبين سياسيين في ال

تقديم  خرى، ولما كان المةر  قد بين موانن الترشيح ومن بينها 
إنه من جهة ا  وحيث 

من القانون المتعلق بانتخاب   8ما نص عليه في المادة  ترشيحين باسم حزبين مختلفين، وفق  
نه  عضاء الممالس المماعية من ا  سماء تتضمن  التي الترشيح لوائح تقبل  ال ا  شخا  ا   ينتمون   ا 

كت ر
 
كت ر من ترشيح عن واحد سياسي  حزب  من ال

 
، ف نه اعتبارا لكون المدعى عليه لم يتقدم با

الحزب   عن  واحد  بترشيح  بل  في حزبين،  باسمه  فا   والح   إليه  االنتماء  قرر  الح   المديد 
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المنظمة لالنتخاب وموانن   االنتخابات، ف نه ال يكون في وضعية مخالفة للنصو  القانونية 
يضا.  سا  ا  ثير بهحا الصدد يبقى على غير ا   الترشيح  غير ثابتة في حق المدعى عليه ، وما ا 

 

سيسا على ما  كر، يكون المدعى ع
 
ليه الح  تخلى ب رادته الحرة عن انتمائه وحيث إنه تا

الحركة  لحزب  االنتماء  وقرر  المحكور  للحزب  استقالته  وقدم  لب  واالشتراكية  التقدم  لحزب 
  
 
ال خارق  غير  الغاؤك،  المطلوب  االنتخاب  في  باسمه  نمح  الح   االجتماعية  الديمقرا ية 

 الحكم برفض الطلب. مقتضى قانوني وال تتحقق فيه موانن الترشيح ويتعين بالتالي  

 ألمنطوق 
والقتتانون التنظيمي    داريتتةالمحتتدل للمحتتاكم اإل  90-41للقتتانون رقم  للتتدستتتتتتتتتتور و   وتطبيقتتا

عضاء ممالس المماعات الترابية حزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب ا 
 
 .لال

سباب 
 
 لهذه أل

 حكم  المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 وفي الموضو  برفضه. بول الطلببق  في الةكل

 
عاله  

 
 ................................. بهذأ صدر ألحكم في أليوم وألشهر وألسنة أ

 كاتب ألضبط ألمقرر                                                                               ألرئيس 
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