
 

 Bd. Zerktouni 40.000 Marrakech MAROC ,77 – مراكش املغرب 40.000، شارع زرقتوين 77
 212.524.43.75.57Fax.   GSM +212.6.61.08.46.09 فاكس – .Tél 212.524.43.44.27هاتف 

@com.gmailabadarrine: بريد الكتروين 

 Ahmed ABADARRINEاحـمـد ابـادريـن
 حمام

 يئة مراكش
 حمكمة النقضمقبول لدى 

 

REF:
 Marrakech le 08/10/2018مراآش في  

 2292: المرجع

AVOCAT 
AU BARREAU DE MARRAKECH 

AGREE PRES LA COUR DE CASSATION 
 

 
 
 
 
 
 

 مقال افتتاحي
 قرار إداري متسم بالشططتعويض عن البطلب 

 
 مرفوع

 إلى السيد الرئيس والسادة القضاة
 بالمحكمة اإلدارية ـ مراآش

 
 : السادةلفائدة

 E45346رقم بطاقته الوطنية .  محمد بوشدوك- 1
  مراآش60عنوانه تجزئة الحمراء تعاونية ابن طفيل رقم 

 PA3093م بطاقته الوطنية رق. عبد العزيز زعام - 2
  تينغير-عنوانه آيت ازيالل 

 I628587رقم بطاقته الوطنية .  رشيد غاندي– 3
  تامنصورت مراآش5 رقم15 مدخل2عنوانه حدائق الياسمين

 ذوي المصلحة المشترآة
 بصفتهم أعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات

  معهم بمكتب نأئبهمالجاعلين عالوة على ذلك محل المخابرة
 األستاذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراآش

 
 :ضــد

  اإلدارية جيليز مراآشالملحقة السيد القائد رئيس – 1
  السيد والي والية مراآش– 2

  السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط– 3
  الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة– 4

 بمكاتبه بالرباط
  القضائي للمملكةالوآيل  السيد– 6

 بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
 

 من فضل المحكمة
 . بكل احتراموعرضي الشرف بأن ينللمرافع

 موجز الوقائع
،  اإلدارية جيليز مراآشالملحقةرئيس بصفتهم المذآورة أعاله، تقدموا لدى السيد القائد  مأنه

ضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات بإشعار بتنظيم لقاء تواصلي بين أعضاء اللجنة التح
الزوال بالقاعة  على الساعة الثانية بعد 2018 شتنبر 08مخبرين إياه بأن اللقاء سينظم يوم 

 .ئن بشارع الزرقطوني جيليز مراآش الكارالكبرى بفندق الكبي
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؛ )وهذا بدوره مظهر من مظاهر التعسف(ولما رفض السيد القائد أن يتسلم منهم اإلشعار 
 .آشه إليه بواسطة السيد لحسن عزوزي المفوض القضائي بالدائرة القضائية لمحاآم مرابعثو

 برفض تسلم إشعار بتنظيم لقاء 2018 شتنبر 05يخ هذا األخير أنجز محضرا بتار
 الحظوا أن ).رفقته نسخة أصلية من اإلشعار مع نسخة أصلية من محضر رفض تسلمه(تواصلي 

 .ار حتى من المفوض القضائيالسيد القائد رفض تسلم اإلشع
أشهد أنا الموقع أسفله، وبتاريخ : ... وجاء في محضر رفض تسلم اإلشعار ما يلي

، أنني انتقلت إلى عنوان المطلوب في اإلجراء أعاله؛ وجدت السيد القائد المعني 05/09/2018
لقاء تواصلي باألمر شخصيا بذآره، الذي عرفته بصفتي وموضوع مهمتي، وبلغته إشعارا بتنظيم 

 نسخ مصادق عليها 3بين أعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات مرفقا ب
رفض فلبطاقات التعريف الوطنية للطالبين أعاله ونسخة شهادة حجز قاعة بفندق الكبير جيليز، 

 ...تسلمه
يت واألآل  اتخذوا تدابير المبآما) رفقنه نسخة منها(على موافقة الفندق  العارضون وحصل

ة اعضاء المدعوين للمشارآة في اللقاء التواصلي وبلغت قيمة الفاتوراألبالفندق المذآور لفائدة 
 وتم أداؤها من طرف 09/09/2018 درهما رفقته نسختها األصلية منجزة بتاريخ 14.500,00

 رفقته نسخة( درهما بواسطة شيك 2.000,00 درهما نقدا ومبلغ 12.500,00العارضين مبلغ 
 ).الفاتوراه

وفوجئ العارضون بقرار منع اللقاء يصلهم من السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز 
 :مراآش جاء فيه ما يلي

لكونكم لم تراعوا المقتضيات : نحن القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز مراآش ونظرا
زاب السياسية وخاصة المادة  المتعلق باألح29.11القانونية المتضمنة بالقانون التنظيمي رقم 

 الذي آنتم 2018 شتنبر 08وحيث إن التصريح بعقد لقاء يوم السبت . )6(السادسة منه
تعتزمون إيداعه بمصالح الملحقة اإلدارية جيليز تشوبه عيوب شكلية وجوهرية تأسيسا على 

أي لقاء يهدف  عقد نمنعكم من. االعتبارات القانونية المذآورة أعاله وبالتالي فإنه وآأنه لم يكن
إلى تأسيس حزب إال بعد استيفاء الشروط القانونية التي يجب مراعاتها عند تأسيس األحزاب 

ونثير انتباهكم إلى ضرورة االمتثال لهذا القرار وأنه أي إخالل بمضمونه سيعرضكم . السياسية
 .للمتابعات القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب

 بهيكلة اللجنة التنظيمية المتعلقة التشاور في المسائللي يهدف إلى وآان اللقاء التواص
ون إليداع ن وإعداد الوثائق التي يشترطها القا لحزب تامونت للحرياتواإلعداد للمؤتمر التأسيسي

 المتعلق باألحزاب 29.11 القانون التنظيمي رقمالملف لدى وزارة الداخلية عمال بمقتضيات 
التي  منه 6 وخاصة ما تستلزمه المادة 15.33  رقميمه بالقانون التنظيميالسياسية آما وقع تتم

 :على ما يليتنص 
يودع األعضاء المؤسسون لحزب سياسي، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا 
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، ويتضمن ما 

 :يلي
لحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثالثة أعضاء مؤسسين، تصريح بتأسيس ا. 1
 :يبين فيه

األسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحالت والدتهم ومهنهم 
 وعناوينهم؛

 مشروع تسمية الحزب ومقره المرآزي بالمغرب ورمزه؛
 ثالثة نظائر من مشروع النظام األساسي للحزب ومشروع برنامجه؛. 2
 عضو مؤسس على األقل، بعقد 300التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل . 3

 . بعده9المؤتمر التأسيسي للحزب داخل األجل المشار إليه في المادة 
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يجب أن يكون آل تصريح فردي حامال لتوقيع المعني باألمر مصادقا عليه، وأن يتضمن 
دته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق بنسخة اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل وال

 .من البطاقة الوطنية للتعريف وبشهادة التسجيل في اللوائح االنتخابية العامة
 أعاله، موزعين بحسب مقرات إقامتهم 3يجب أن يكون األعضاء المشار إليهم في البند 

 في 5ة عن الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على األقل، شرط أال يقل عددهم في آل جه
 .المائة من العدد األدنى لألعضاء المؤسسين المطلوب قانونا

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة 
 .العامة بالمحكمة االبتدائية بالرباط، وذلك في أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعه لديها

رج من ملف التصريح بتأسيس الحزب، بمبادرة من السلطة ينشر بالجريدة الرسمية مستخ
 .الحكومية المكلفة بالداخلية

**            ** 
**            ** 

الذي تسبق تأسيسه " تامونت للحريات"ويستفاد من وثيقة مشروع القانون األساسي للحزب 
 :تحكمه المبادئ التاليةسهذا الحزب لقاءات تواصلية؛ 

 :ومنطلقاته النظرية ببعد ديناميكي من ت للحريات مبادئه التوجيهيةحزب تامون يستمد
ات                 . 1 ادئ اإلنسانية لحرآ ا  ومب اريخي األصيل لوطنن القيم االجتماعية والثقافية للفكر الت

 .ومناصري حقوق اإلنسان في العالم
 .  قيم حقوق االنسان الكونية بجميع أجيالها والضامنة للكرامة االنسانية. 2
ة               ال. 3 ة واللغوي ة والثقافي ا السياسية واالقتصادية واالجتماعي ديمقراطية في جميع أبعاده

 .والتنموية والمجالية، وآذا أبعاد التنمية المستديمة
ة             . 4 ة للديمقراطي وني، الداعم مبادئ الفكر الحداثي وقيم العقالنية في بعدها االنساني والك

 .والحداثة والمواطنة والمساواة
انون في إطار              القيم اال . 5 يجابية للحضارة األصيلة المغربية آاختيار لبناء دولة الحق والق

ة  ة الكامل وق المواطن ة وحق ة االجتماعي ؤولية والعدال ة والمس وده الحري جم تس ع منس مجتم
 . والمساواة بين الرجل والمرأة

ات  "آما تتحدد اختيارات حزب      ة والعمل     " تامونت للحري ة  السياسية وأسس برامجه العام ي
 :على قناعات أساسية من أهمها

ى . 1 ل عل ا حضارات الشعوب، تعم ل فيه تالقح وتتكام دة ت انية جدي ضرورة حضارة إنس
ز         راد دون تميي ل األف ات لك انبثاق مواطنة آونية جديدة ترتكز على المساواة في الحقوق والواجب

ة أو   بسبب اللغة أو الجنس أو العنصر أو السن أو الدين أو الطبقة االجتماع   ية أو األصول العرقي
 .الوطنية أو اإلعاقة أو الثروة أو الحالة الصحية

الم    . 2 ي الع لم ف نافها واإلنتصار للس ل أص ف بك ال العن روب وأعم ن الح د م ضرورة الح
 .والحلول السلمية، والتواصل والتسامح والتضامن بين الشعوب في العالم

ال     . 3 ن خ ة، م ة واالجتماعي ة اللغوي رورة العدال ا    ض ل داخلي ل والتعام مان التواص ل ض
ادية          ة واالقتص روات االجتماعي ف للث ع المنص ميتين، والتوزي ين الرس دى اللغتت ا بإح وخارجي
ية   ات األساس تجابة للحاجي وفر االس ا ي المي، بم وطني أو الع ى المستوى ال ة سواء عل والطبيعي

واطني    ل الم ة لك ية واالجتماعي ة الشخص رص التنمي ؤمن ف انية، وي ظ لإلنس ات ويحف ن والمواطن
 . أمنهم، ويضمن لهم المشارآة في تدبير شؤونهم العامة

ي،        .  4 ث العلم ا والبح تثمار التكنولوجي ة واس روات الطبيعي تغالل الث اط اس ة أنم مراجع
تهالك        اط االس ي أنم ر ف ادة النظ ذا إع وجي، وآ ام االيكول ي النظ رية ف دخالت البش ف الت ومختل

م   ا يض ات، بم راد والجماع ة     لألف اة الكريم ة الحي وجي، وديموم ام االيكول وازن النظ ة ت ن حماي
 .لإلنسان، وتأمين الموارد الطبيعية لألجيال القادمة
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 : على المساهمة في تحقيق األهداف التالية"تامونت للحريات"يعمل الحزب 
وينهم    واطنين وتك ات والم أطير المواطن راطهم  /ت ز انخ ي، وتعزي اة  /ن السياس ي الحي ن ف

ة، اخبين     الوطني ات والن ن إرادة الناخب ر ع ي التعبي اهمة ف ام، والمس أن الع دبير الش ي ت  وف
 والمشارآة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية،

ى       ائم عل ي ق يج مجمع ة ضمن نس ة الوطني ائز الهوي يخ رآ ة و ترس يم المواطن رس ق  غ
 التعاون و التضامن 

ادئ حقوق اإلنسان          ة و مب ة و المواطن  تعزيز قيم التعدد اللغوي والثقافي وقيم الديمقراطي
 في صفوف المواطنات و المواطنين،

ا   ة ،باعتباره اة العام االت الحي ع مج ي جمي ا ف ة وادماجه ابع الرسمي لالمازيغي ل الط تفعي
 رصيد مشترك لجميع المغاربة ومقوم أساسي للشخصية المغربية  

ريس ة و  تك ة و االجتماعي ة اللغوي ى العدال ائم عل داثي الق ديمقراطي الح ع ال الم المجتم  مع
 التسامح و محاربة آل أشكال الميز والتمييز و التطرف  و اإلرهاب،

ى أ            دأ   تعزيز مكانة المرأة و تقوية أدوارها في المجتمع عل ين       ساس مب ة ب  المساواة الكامل
 .التنميةوتوسيع مشارآتتهن في . الرجل و المرأة 

 ت و النساء في التنمية السياسية للبالد،/توسيع مشارآة الشباب
ة   ام الجهوي وير نظ ل وتط ة    تفعي ة المحلي ة و الحاآم ة الديمقراطي ز ممارس ة لتعزي  آدعام
 .آمدخل أساسي الستكمال المؤسسات

 .تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام
 :دافه باعتماديعمل الحزب لتحقيق اه

ة        .   1 طة الفردي ف األنش وين ومختل ة والتك يس والتربي ة والتحس اليب التوعي أس
ي  والج روعة ف ائل المش ل الوس ة، وآ اتهم  إماعي ات حري واطنين والمواطن ة الم ار ممارس ط

 .الديمقراطية
ة            .   2 إنشاء مؤسسات القرب ميدانيا لتمكين السكان من أخذ القرارات والمبادرات المالئم

لتي تهمهم، بهدف تشجيع روح المواطنة، والعمل التطوعي والتضامن والمسؤولية          في القضايا ا  
 .الجماعية
ي     . 3 راط ف ى االنخ اعدتهم عل جيعهم ومس ربيتهم بتش رأة وت باب والم ارآة الش دعم مش ي

 .مجاالت الحياة السياسية ومشارآتهم في التنظيمات ذات الطابع التقريري
ات      لحيتوحيد الجهود بما يخدم المصالح ا     . 4 واطنين والمواطن وطن والم ة    ،وية لل  و الكرام

 .اإلنسانية واألهداف العامة التي يعمل من أجلها الحزب
  إناثا واللذين ال تقل أعماهم عن      العضوية في الحزب مفتوحة أمام جميع المغاربة ذآور و        و

 .ت بأنظمة وأهداف و مبادئ الحزب/ سنة و ملتزمين18
**            ** 

إذن تواصليا بغرض بحث إمكانيات استجماع الشروط مع تنظيمه آان المزاللقاء 
 ويشارك فيه أعضاء اللجنة التحضيرية ولم . من قانون األحزاب6المنصوص عليها في المادة 

 . وال مؤتمرا حزبيا.يكن اللقاء حزبيا
بشأن التجمعات  1.58.377شريف رقم الظهير الهذا اللقاء تحكمه مقتضيات ولذلك فإن 

 :الثاني على ما يلي لهفص آما تم تعديله وتتميمه والذي ينص في موميةالع
ن تراعى في ذلك يمكن عقد االجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أ

 :المقتضيات اآلتية
يكون آل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد 

تصريح موضوع االجتماع، ويوقع عليه ثالثة أشخاص يقطنان في فيه اجتماع ويوضح في ال
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العمالة أو اإلقليم الذي ينعقد فيه ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة 
 .مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية

 .ويسلم هذا التصريح إلى السلطة اإلدارية المحلية لمكان االجتماع
تيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعاله يعطى عنه في الحال وصل وفي حالة اس

إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل لإلدالء به آلما طلبه 
 .أعوان السلطة

وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذآور يرسل التصريح إلى السلطة 
ويجب أن ال ينعقد االجتماع إال بعد مرور أجل  .نة مع االشعار بالتوصلالمذآورة برسالة مضمو

 ساعة من تاريخ توجيه 48أو بعد . ال يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول
 .الرسالة المضمونة

**            ** 
 حول  وال مؤتمرا حزبيا ألن موضوع اللقاء هو التشاوروهكذا يتبين أن اللقاء ليس حزبيا

وهذه مشروع تأسيس حزب علما أن أس حزب ال يمكن تأسيسه إال بناء على تشاور بين مواطنين 
كون سرية بل يجب التصريح بها للسلطات؛ وهو ما قام به للقاءات التشاورية ال ينبغي أن تا

 1.58.377شريف رقم الظهير العارضون محترمين بذلك المسطرة المنصوص عليها في ال
وبالتالي فإن السيد القائد عندما قرر منع اللقاء التواصلي بين أعضاء ؛ ت العموميةبشأن التجمعا

 . ولذلك ستصرح المحكمة بعدم شرعية قرار المنع.اللجنة التحضيرية يكون بذلك قد خالف القانون
 : ينص على ما يلي2011 من دستور 19الفصل 

يات المدنية والسياسية يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحر
والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته  واالقتصادية واالجتماعية

والمواثيق الدولية، آما صادق عليها المغرب، وآل ذلك في نطاق  األخرى، وآذا في االتفاقيات
 المملكة وقوانينها أحكام الدستور وثوابت

 : على ما يلي منه29الفصل آما ينص 
حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتماء النقابي 

 .ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. والسياسي مضمونة
**            ** 

 في الضرر والتعويض
تضرر العارضون ضررا جسيما، ماديا وأدبيا، آما تضرر المدعوون لحضور اللقاء 

وتضرر معهم آل الحالمين بمشروع تأسيس حزب تامونت للحريات والذين آانو صلي التوا
ينتظرون إطالق دينامية جمع التوقيعات الستكمال وثائق التصريح بالتأسيس المنصوص عليها في 

 .قانون األحزاب
الضرر المادي يتجلى في الفاتوراة التي أداها العارضون وقيمتها آما يتجلى في ما تحمله 

ارضون من تحمالت أخرى اقتضاها القيان بإجراءات الحجز والتصريح القانوني وتكاليف الع
 . تسلم اإلشعارئي بسبب تعنت السيد القائد في رفضالمفوض القضا

الضرر المادي يتجلى آذلك في تنقالت المدعوين القادمين من مختلف الجهات للمشارآة في 
 .هذا اللقاء التواصلي

 آذلك في هدر الزمن الذي خصصه العارضون المنظمون ويتجلى الضرر المادي
 .والمدعوون لحضور هذا اللقاء التواصلي والذي لم يتم بسبب قرار منعه

 هؤالء المناضلين يؤرق في السؤال الذي والضرر المعنوي جسيم أيضا ويتجلى
 والدستور صبح القانونانون في ضمان حماية حرياتهم؛ إذ يوالمناضالت حول أهمية الدستور والق

 في التجمعات محرياتهم وحقوقهيوفر الحماية للمواطنات والمواطنين في ممارسة بدون قيمة إذا لم 
 .واالجتماعات وتأسيس ما يالئمهم من تنظيمات
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الضرر المعنوي الجسيم يتجلى آذلك في فقدان الثقة في السلطات التي تتصدى بالمنع لكل 
 .ماطنينمبادرة تهدف إلى تنظيم المواطنات وال

الضرر المعنوي الجسيم يصيب آذلك آل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
 .والقضاء مدعو لمناصرة القانون وحماية حريات المواطنين. بسبب هذا الموقف السلطوي

ظيم لقاءهم التواصلي بتعويض ال نقرر منع العارضين من تلذلك ستقضي المحكمة على من 
 ).30.000,00(درهم يقل عن ثالثين ألف 

**            ** 
وحيث إن الجمع بين دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في دعوى واحدة ال يمنعها القانون بل 

ى ونذآر من بين اجتهاداته قرار محكمة النقض ضائي دأب على قبول مثل هذه الدعوإن العمل الق
 70/4/1/2005دد  في الملف اإلداري ع12/07/2006 الصادر عنها بتاريخ 591 رقم

 .المرفقة صورة من صفحته األولى صحبته
 

 لهذه األسباب
صريح بعدم شرعية قرار المنع الصادر عن السيد القائد رئيس قبول الطلب شكال والت
واعتباره آأن لم القاضي بمنع العارضين من عقد لقائهم التواصلي  الملحقة اإلدارية جيليز مراآش

 .يكن
تعويضا ال بصفة تضامنية المدعى عليهم بأن يؤدوا للعارضن التعويض الحكم على وفي 

 .مع تحميلهم الصائر على أساس نفس التضامن). 30.000,00(يقل عن ثالثين ألف درهم 
 بكل تحفظ

 
 
 
 
 

 المرفقات
 . نسخة أصلية من اإلشعار بتنظيم لقاء تواصلي بإمضاء العارضين- 1
 يد السيد لحسن عزوزي المفوض  نسخة أصلية من محضر رفض تسلمه منجز على- 2

 .05/09/2018القضائي بالدائرة القضائية لمحاآم مراآش بتاريخ 
 . نسخ مصادق عليها لبطاقات التعريف الوطنية للعارضن- 3
 . نسخة شهادة حجز قاعة بفندق الكبير جيليز- 4
 . درهما14.500,00 فاتوراة الفندق بقيمة - 5
 .اإلدارية جيليز مراآشيد القائد رئيس الملحقة  قرار منع اللقاء صادر عن الس- 6
 .591 صورة الصفحة األولى من قرار محكمة النقض رقم – 7
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