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 استئنافي مقال 
 الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش 79لحكم إداري رقم 

 891/7112/2018في الملف عدد   2019/ 02/ 13بتاريخ 
 القاضي برفض الطلب 

 
 مرفوع 

 المستشارينوالسادة األمول إلى السيد الرئيس 
 مراكشباإلدارية  االستئناف بمحكمة

 
 لفائدة السادة: 

 E45343طاقته الوطنية محمد بوشدوك. رقم ب  - 1
 مراكش 60عنوانه تجزئة الحمراء تعاونية ابن طفيل رقم  

 PA3093رقم بطاقته الوطنية عبد العزيز زعام.  - 2
 زهور تاركة مراكش 12الشطر 24عنوانه رقم  

 I628587رقم بطاقته الوطنية  رشيد غاندي.  – 3
 تامنصورت مراكش 5رقم  15مدخل  2عنوانه حدائق الياسمين

 لمصلحة المشتركةذوي ا
 بصفتهم أعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات 

 الجاعلين عالوة على ذلك محل المخابرة معهم بمكتب نأئبهم 
 األستاذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش

 
 ضــد: 

 السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز مراكش  – 1
 كشالسيد الوالي عامل عمالة مرا – 2
 السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط – 3

 الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة  – 4
 بمكاتبه بالرباط

 السيد الوكيل القضائي للمملكة – 5
 بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط 

 
 من فضل المحكمة

 للمرافعين الشرف بأن يعرضو بكل احترام.
بتاريخ  الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش 79رقم أنهم يستأنفون صراحة الحكم 

 .الطلب ضالقاضي برف 2018/ 891/7112في الملف عدد   2019/ 02/ 13
 وأن استئنافهم مقبول شكال كما أنه مرتكز على أساس موضوعا كما يتجلى مما يلي:

**            ** 
 أوال من حيث الشكل
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 انونية.حيث إن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد للعارضين بصفة ق
بكتابة ضبط المحكمـة المصـدرة للحكـم المسـتأنف وكـل ذلـك داخـل األجـل  هذا المقال تم إيداع

 وعلى الشكل والصفة المتطلبة قانونا.
 لذلك ستصرح المحكمة بقبول االستئناف شكال.

**            ** 
 ثانيا من حيث الموضوع.

 بيان موجز الوقائع والمسطرة  – 1
اإلداريـة والحكم المستأنف أن العارضين تقـدموا بمقـال أمـام المحكمـة  يستفاد من وثائق الملف

 يعرضون فيه ما يلي:بمراكش 
أنهم بصفتهم المذكورة أعاله، تقدموا لدى السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز مراكش، 

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

 الكبير الكائن بشارع الزرقطوني جيليز مراكش.
ولما رفض السيد القائد أن يتسلم منهم اإلشعار )وهذا بدوره مظهر من مظاهر التعسف(؛ بعثوه 

 لمفوض القضائي بالدائرة القضائية لمحاكم مراكش.إليه بواسطة السيد لحسن عزوزي ا
برفض تسلم إشعار بتنظيم لقاء تواصلي  2018شتنبر  05هذا األخير أنجز محضرا بتاريخ 

نسخة أصلية من اإلشعار مع نسخة أصلية من محضر رفض تسلمه(. الحظوا أن  ب وأرفقوا مقالهم)
 ئي.السيد القائد رفض تسلم اإلشعار حتى من المفوض القضا

وجاء في محضر رفض تسلم اإلشعار ما يلي: ... أشهد أنا الموقع أسفله، وبتاريخ 
، أنني انتقلت إلى عنوان المطلوب في اإلجراء أعاله؛ وجدت السيد القائد المعني 2018/ 09/ 05

باألمر شخصيا بذكره، الذي عرفته بصفتي وموضوع مهمتي، وبلغته إشعارا بتنظيم لقاء تواصلي  
نسخ مصادق عليها  3اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات مرفقا ببين أعضاء 

لبطاقات التعريف الوطنية للطالبين أعاله ونسخة شهادة حجز قاعة بفندق الكبير جيليز، فرفض 
 تسلمه...

نسخة منها( كما اتخذوا تدابير المبيت ب أرفقوا مقالهموحصل العارضون على موافقة الفندق )
فندق المذكور لفائدة األعضاء المدعوين للمشاركة في اللقاء التواصلي وبلغت قيمة الفاتوراة  واألكل بال

وتم أداؤها من   09/2018/ 09نسختها األصلية منجزة بتاريخ بمقالهم  )أرفقوا درهما  14.500,00
 .ما بواسطة شيكدره 2.000,00درهما نقدا ومبلغ   12.500,00طرف العارضين مبلغ 

ن بقرار منع اللقاء يصلهم من السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز وفوجئ العارضو
 مراكش جاء فيه ما يلي:

نحن القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز مراكش ونظرا: لكونكم لم تراعوا المقتضيات  
المتعلق باألحزاب السياسية وخاصة المادة  29.11القانونية المتضمنة بالقانون التنظيمي رقم 

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

س  القانونية المذكورة أعاله وبالتالي فإنه وكأنه لم يكن. نمنعكم من عقد أي لقاء يهدف إلى تأسي 
حزب إال بعد استيفاء الشروط القانونية التي يجب مراعاتها عند تأسيس األحزاب السياسية. ونثير  
انتباهكم إلى ضرورة االمتثال لهذا القرار وأنه أي إخالل بمضمونه سيعرضكم للمتابعات القانونية  

 الجاري بها العمل في هذا الباب. 
 التحضيرية سائل المتعلقة بهيكلة اللجنة وكان اللقاء التواصلي يهدف إلى التشاور في الم

واإلعداد للمؤتمر التأسيسي لحزب تامونت للحريات وإعداد الوثائق التي يشترطها القانون إليداع  
المتعلق باألحزاب  29.11الملف لدى وزارة الداخلية عمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

منه التي تنص   6وخاصة ما تستلزمه المادة  15.33السياسية كما وقع تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 
 على ما يلي:
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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: 

ق عليها لثالثة أعضاء مؤسسين، يبين  . تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصاد1
 فيه: 

األسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحالت والدتهم ومهنهم 
 وعناوينهم؛ 

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

 بعده.  9المؤتمر التأسيسي للحزب داخل األجل المشار إليه في المادة  
يجب أن يكون كل تصريح فردي حامال لتوقيع المعني باألمر مصادقا عليه، وأن يتضمن 

فق بنسخة من  اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل والدته ومهنته وعنوانه، وأن ير
 البطاقة الوطنية للتعريف وبشهادة التسجيل في اللوائح االنتخابية العامة.

أعاله، موزعين بحسب مقرات إقامتهم  3يجب أن يكون األعضاء المشار إليهم في البند 
في المائة  5الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على األقل، شرط أال يقل عددهم في كل جهة عن 

 األدنى لألعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.من العدد 
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. 
لحزب، بمبادرة من السلطة ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس ا 

 الحكومية المكلفة بالداخلية.
**            ** 

ويستفاد من وثيقة مشروع القانون األساسي للحزب "تامونت للحريات" الذي تسبق تأسيسه 
 لقاءات تواصلية؛ هذا الحزب ستحكمه المبادئ التالية: 

 ة ببعد ديناميكي من: يستمد حزب تامونت للحريات مبادئه التوجيهية ومنطلقاته النظري 
ومبادئ اإلنسانية لحركات   ية للفكر التاريخي األصيل لوطننا. القيم االجتماعية والثقاف1

 ومناصري حقوق اإلنسان في العالم. 
 الكونية بجميع أجيالها والضامنة للكرامة االنسانية.   اإلنسان. قيم حقوق 2
ية واالجتماعية والثقافية واللغوية . الديمقراطية في جميع أبعادها السياسية واالقتصاد 3

 والتنموية والمجالية، وكذا أبعاد التنمية المستديمة.
. مبادئ الفكر الحداثي وقيم العقالنية في بعدها االنساني والكوني، الداعمة للديمقراطية 4

 والحداثة والمواطنة والمساواة.
ء دولة الحق والقانون في إطار  . القيم االيجابية للحضارة األصيلة المغربية كاختيار لبنا5

مجتمع منسجم تسوده الحرية والمسؤولية والعدالة االجتماعية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة 
 بين الرجل والمرأة. 

كما تتحدد اختيارات حزب "تامونت للحريات" السياسية وأسس برامجه العامة والعملية على  
 قناعات أساسية من أهمها: 

ة إنسانية جديدة تتالقح وتتكامل فيها حضارات الشعوب، تعمل على انبثاق . ضرورة حضار1
مواطنة كونية جديدة ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل األفراد دون تمييز بسبب 
اللغة أو الجنس أو العنصر أو السن أو الدين أو الطبقة االجتماعية أو األصول العرقية أو الوطنية  

 و الثروة أو الحالة الصحية.أو اإلعاقة أ 
. ضرورة الحد من الحروب وأعمال العنف بكل أصنافها واإلنتصار للسلم في العالم والحلول  2

 السلمية، والتواصل والتسامح والتضامن بين الشعوب في العالم. 
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. ضرورة العدالة اللغوية واالجتماعية، من خالل ضمان التواصل والتعامل داخليا وخارجيا  3
اللغتتين الرسميتين، والتوزيع المنصف للثروات االجتماعية واالقتصادية والطبيعية سواء  بإحدى

على المستوى الوطني أو العالمي، بما يوفر االستجابة للحاجيات األساسية لإلنسانية، ويؤمن 
فرص التنمية الشخصية واالجتماعية لكل المواطنين والمواطنات ويحفظ أمنهم، ويضمن لهم  

 في تدبير شؤونهم العامة.  المشاركة
.  مراجعة أنماط استغالل الثروات الطبيعية واستثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، ومختلف 4

ــراد  ــتهالك لألف ــاط االس ــي أنم ــر ف ــادة النظ ــذا إع ــوجي، وك ــام االيكول ــي النظ ــرية ف ــدخالت البش الت
ياة الكريمة لإلنسان، وتأمين والجماعات، بما يضمن حماية توازن النظام االيكولوجي، وديمومة الح

 الموارد الطبيعية لألجيال القادمة.
 يعمل الحزب "تامونت للحريات" على المساهمة في تحقيق األهداف التالية:

تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم/ن السياسي، وتعزيز انخراطهم/ن في الحياة الوطنية، 
عــن إرادة الناخبــات والنــاخبين والمشــاركة فــي  وفــي تــدبير الشــأن العــام، والمســاهمة فــي التعبيــر

 ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية،
جمعي قائم علــى التعــاون غرس قيم المواطنة و ترسيخ ركائز الهوية الوطنية ضمن نسيج م 

 ،و التضامن
نة و مبادئ حقوق اإلنســان فــي تعزيز قيم التعدد اللغوي والثقافي وقيم الديمقراطية و المواط 

 صفوف المواطنات و المواطنين،
باعتبارهــا رصــيد  ،العامةتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية وادماجها في جميع مجاالت الحياة 

 ،ة ومقوم أساسي للشخصية المغربيةمشترك لجميع المغارب
واالجتماعية والتســامح  ثي القائم على العدالة اللغويةتكريس معالم المجتمع الديمقراطي الحدا 

 اإلرهاب،حاربة كل أشكال الميز والتمييز والتطرف  ومو
اواة الكاملة بين الرجل تقوية أدوارها في المجتمع على أساس مبدأ المستعزيز مكانة المرأة و

 تهن في التنمية.و المرأة. وتوسيع مشارك
 توسيع مشاركة الشباب/ت و النساء في التنمية السياسية للبالد،

الحاكمــة المحليــة كمــدخل امة لتعزيز ممارسة الديمقراطية وتفعيل وتطوير نظام الجهوية كدع
 أساسي الستكمال المؤسسات.

 تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
 يعمل الحزب لتحقيق اهدافه باعتماد:

ديــة والجماعيــة، .   أساليب التوعية والتحسيس والتربية والتكوين ومختلــف األنشــطة الفر1
 وكل الوسائل المشروعة في إطار ممارسة المواطنين والمواطنات حرياتهم الديمقراطية.

.   إنشاء مؤسسات القرب ميدانيا لتمكين السكان من أخذ القرارات والمبادرات المالئمة في 2
ة القضــايا التــي تهمهــم، بهــدف تشــجيع رو، المواطنــة، والعمــل التطــوعي والتضــامن والمســؤولي

 الجماعية.
. يدعم مشاركة الشباب والمرأة وتربيتهم بتشجيعهم ومساعدتهم على االنخراط في مجاالت 3

 الحياة السياسية ومشاركتهم في التنظيمات ذات الطابع التقريري.
. توحيد الجهود بما يخــدم المصــالح الحيويــة للــوطن والمــواطنين والمواطنــات، و الكرامــة 4

 مة التي يعمل من أجلها الحزب.اإلنسانية واألهداف العا
إناثــا واللــذين ال تقــل أعمــاهم عــن فتوحة أمام جميع المغاربة ذكــور ووالعضوية في الحزب م

 سنة و ملتزمين/ت بأنظمة وأهداف و مبادئ الحزب. 18
**            ** 

اللقاء المزمع تنظيمه كان إذن تواصليا بغرض بحث إمكانيات استجماع الشروط المنصوص 
من قانون األحزاب. ويشارك فيه أعضاء اللجنة التحضيرية ولم يكن وما يليه  6 الموادها في علي

 اللقاء حزبيا. وال مؤتمرا حزبيا.



 
5/8 

بشأن التجمعات  1.58.377ولذلك فإن هذا اللقاء تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 
 لي:العمومية كما تم تعديله وتتميمه والذي ينص في فصله الثاني على ما ي

يمكن عقد االجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك  
 المقتضيات اآلتية: 

يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه  
ة أو اجتماع ويوضح في التصريح موضوع االجتماع، ويوقع عليه ثالثة أشخاص يقطنان في العمال

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.
ل وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعاله يعطى عنه في الحال وص

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

وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة 
ويجب أن ال ينعقد االجتماع إال بعد مرور أجل ال  برسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل.المذكورة 

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

**            ** 
ر حول  هو التشاو وهكذا يتبين أن اللقاء ليس حزبيا وال مؤتمرا حزبيا ألن موضوع اللقاء

حزب ال يمكن تأسيسه إال بناء على تشاور بين مواطنين وهذه  يمشروع تأسيس حزب علما أن أ
اللقاءات التشاورية ال ينبغي أن تكون سرية بل يجب التصريح بها للسلطات؛ وهو ما قام به  

شأن  ب 1.58.377العارضون محترمين بذلك المسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 
التجمعات العمومية؛ وبالتالي فإن السيد القائد عندما قرر منع اللقاء التواصلي بين أعضاء اللجنة  

 التحضيرية يكون بذلك قد خالف القانون. ولذلك ستصرح المحكمة بعدم شرعية قرار المنع.
 ينص على ما يلي: 2011من دستور  19الفصل 

لحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية  يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، با
واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا 
في االتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور 

 وثوابت المملكة وقوانينها 
 منه على ما يلي: 29لفصل  كما ينص ا

حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتماء النقابي  
 والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

**            ** 
 في الضرر والتعويض 

للقاء التواصلي تضرر العارضون ضررا جسيما، ماديا وأدبيا، كما تضرر المدعوون لحضور ا
وتضرر معهم كل الحالمين بمشروع تأسيس حزب تامونت للحريات والذين كانو ينتظرون إطالق  

 دينامية جمع التوقيعات الستكمال وثائق التصريح بالتأسيس المنصوص عليها في قانون األحزاب.
ما تحمله كما يتجلى في  ،الضرر المادي يتجلى في الفاتوراة التي أداها العارضون وقيمتها

بإجراءات الحجز والتصريح القانوني وتكاليف  م ون من تحمالت أخرى اقتضاها القياالعارض
 المفوض القضائي بسبب تعنت السيد القائد في رفض تسلم اإلشعار.

الضرر المادي يتجلى كذلك في تنقالت المدعوين القادمين من مختلف الجهات للمشاركة في 
 هذا اللقاء التواصلي.

الضرر المادي كذلك في هدر الزمن الذي خصصه العارضون المنظمون والمدعوون  ويتجلى 
 لحضور هذا اللقاء التواصلي والذي لم يتم بسبب قرار منعه.
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والضرر المعنوي جسيم أيضا ويتجلى في السؤال الذي يؤرق هؤالء المناضلين والمناضالت 
يصبح القانون والدستور بدون قيمة إذا لم  حول أهمية الدستور والقانون في ضمان حماية حرياتهم؛ إذ 

يوفر الحماية للمواطنات والمواطنين في ممارسة حرياتهم وحقوقهم في التجمعات واالجتماعات  
 وتأسيس ما يالئمهم من تنظيمات. 

الضرر المعنوي الجسيم يتجلى كذلك في فقدان الثقة في السلطات التي تتصدى بالمنع لكل 
 لمواطنات والماطنين. مبادرة تهدف إلى تنظيم ا

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

لذلك ستقضي المحكمة على من قرر منع العارضين من تنظيم لقاءهم التواصلي بتعويض ال 
 (. 30.000,00ثالثين ألف درهم ) يقل عن

**            ** 
وحيث إن الجمع بين دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في دعوى واحدة ال يمنعها القانون بل 
إن العمل القضائي دأب على قبول مثل هذه الدعوى ونذكر من بين اجتهاداته قرار محكمة النقض  

المرفقة   1/2005/ 70/4لف اإلداري عدد في الم 2006/ 07/ 12الصادر عنها بتاريخ  591رقم 
ولألسباب األخرى التي يمكن للمحكمة إثارتها ولو   هذه األسبابل  صورة من صفحته األولى صحبته.

بول الطلب شكال والتصريح بعدم شرعية قرار المنع ق التمس العارضون تلقائيا لفائدة القانون
ز مراكش القاضي بمنع العارضين من عقد لقائهم  الصادر عن السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيلي

وفي التعويض الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا للعارضن  التواصلي واعتبار القرار كأن لم يكن.
(. مع تحميلهم الصائر على 30.000,00بصفة تضامنية تعويضا ال يقل عن ثالثين ألف درهم )

 أساس نفس التضامن. 
 وثائق التالية:وأرفق العارضون مقالهم بال

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

 .05/09/2018القضائي بالدائرة القضائية لمحاكم مراكش بتاريخ 
 نسخ مصادق عليها لبطاقات التعريف الوطنية للعارضن. - 3
 نسخة شهادة حجز قاعة بفندق الكبير جيليز. - 4
 درهما.  14.500,00فاتوراة الفندق بقيمة   - 5
 قرار منع اللقاء صادر عن السيد القائد رئيس الملحقة اإلدارية جيليز مراكش. - 6
 . 591صورة الصفحة األولى من قرار محكمة النقض رقم  – 7

**            ** 
صدرت المحكمة اإلدارية بمراكش الحكم المستأنف يقضي بما جاء  وبعد جواب المدعى عليهم أ

 في منطوقه أعاله معلال بما يلي:
حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار اإلداري الصادر عن قائد الملحقة اإلدارية بجليز  )) 

بفندق الكبير مع الحكم  2018شتنبر  08والقاضي بمنع الطاعنين من عقد لقاء تواصلي بتاريخ 
المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة المدعيين تعويضا عن الضرر قدره على 

 درهم.30.000
وحيث إن الدعوى تتكون من شقين الشق األول يتعلق بدعوى اإللغاء والشق الثاني يتعلق 

 بدعوى التعويض.
 *في الشق المتعلق بدعوى اإللغاء: 

عون فيه مخالف للدستور وخاصة الفصلين  حيث أسس الطاعنين طعنهم على كون القرار المط
المتعلق بحريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس   29المتعلق بالحريات والفصل  19

الجمعيات كما انه مخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتي تعتبر هي 
 الواجبة التطبيق على النازلة.
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مطعون ضدها على أن القرار المطعون فيه سليم ومشروع على اعتبار  وحيث أجابت الجهة ال
أن تأسيس األحزاب تطبق عليه المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس األحزاب السياسية وانه ال 

)ولكن ال يوجد في القانون ما يمنع  وجود في القانون لما يسمى بلجنة تحضيرية لتأسيس حزب
 . ذلك(

ى وثائق الملف وخاصة األشعار الموجه من قبل الطاعنين إلى القائد وحيث انه بالرجوع إل
يتبين أن الغرض من اللقاء التواصلي موضوع المنع هو التواصل بين أعضاء اللجنة التحضيرية 
لمشروع حزب تامونت للحريات وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق هو القانون المتعلق 

ى انه "تؤسس األحزاب السياسية وتمارس نشاطها بكل حرية  باألحزاب السياسية التي تنص عل
 وفق الدستور وطبقا ألحكام القانون". 

وحيث إن مقتضيات القانون المتعلق باألحزاب السياسية حددت الشروط الواجب توفرها من 
)ولكن ال يوجد  اجل تأسيس حزب سياسي وانه ال وجود لما يسمى بلجنة تحضيرية لتأسيس الحزب 

كما حددت الجهة المخولة قانونا بتلقي التصريح في السلطة الحكومية نون ما يمنع ذلك( في القا
المكلفة بالداخلية مما يجعل قرار المنع قرارا مشروعا مادام أن الطلب وجه إلى جهة إدارية غير  

لة  تلك المكلفة قانونا ومادام أن الطلب غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه والحا
)لم تبين المحكمة لماذا ابتعدت عن تطبيق مقتضيات   هاته التصريح برفض الطلب في هذا الشق

 .القانون المتعلق باالجتماعات والتجمعات العمومية( 
 * في الشق المتعلق بالتعويض: 

حيث أسس الطرف المدعي طلب التعويض على قرار اإلدارة غير المشروع المتمثل في منع 
 بين أعضاء اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات. اللقاء التواصلي 

وحيت إن قرار المنع هو قرار مشروع كما هو مفصل أعاله وبالتالي فانه ال يعزى أي خطا  
 .(( موجب للتعويض لإلدارة مما يكون معه الطلب في هذا الشق غير مؤسس ويتعين رفضه

ر العارضون على استئنافه ويضحون وبما أن هذا التعليل مخالف للقانون والدستور لذلك يباد
 أوجه االستئناف كما يلي:

**            ** 
 ـ المناقشة وبيان أوجه االستئناف 2

حيث استند الحكم المستانف في تعليل رفضه طلب اإللغاء على أن قانون األحزاب ال ينص 
    مرتبا على ذلك جزاء رفض الطلب . على )لجنة تحضيرية( 

من قانون األحزاب التي استند إليها قرار المنع ال تسعف المحكمة  6المادة  وحيث ان مقتضيات  
على إضفاء الشرعية على قرار منع اللقاء التشاوري/ التحضيري موضوع الدعوى. لكون هذه المادة  
تتحدث عن مسطرة إيداع التصريح بالتأسيس وال تتحدث عن اللقاءات التشاورية التمهيدية السابقة  

 يس الحزب؛ لعملية تأس
لتجمعات ل المنظم  1.58.377الظهير رقم وحيث ان مثل هذه اللقاءات األخيرة تخضع ألحكام    

األعضاء المؤسسون لحزب  يودع من قانون األحزاب تقول: " 6. ومرد ذلك هو كون المادة العمومية
خلية،  ، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالدا سياسي

 ..." مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، ويتضمن ما يلي:
وباستقراء هده المادة وباقي مقتضيات قانون األحزاب ال نجد فيه ما يمنع مثل هذه اللقاءات وال  
ما يمنع خلق اللجان التحضيرية لتأسيس أي حزب. ومعلوم أن ما ال يمنعه القانون صراحة فهو مباح  

 قانونا. 
م المستأنف لم يتفاعل مع الجوانب الواقعية لمسارات العمل من أجل تأسيس  وحيث ان الحك

العارضين لحزب سياسي لكون عملية التأسيس ال يمكن تصورها على ارض الواقع دون ان يتم 
تشكيل هيئة مكلفة باإلعداد المادي واألدبي للمشروع، عالوة على ما تتطلبه من مشاورات ولقاءات 

 بق على واقع حال الدعوى الحالية .تنسيقية. وهو ما ينط
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وحيث ان ذلك يترتب عنه تنظيم لقاءات داخلية بين األعضاء المؤسسين، وهده اللقاءات  
، وهو ما لم تتعاطى معه  لتجمعات العموميةل المنظم 1.58.377الظهير رقم تؤطرها مقتضيات 

 المحكمة اإلبتدائية بشكل ايجابي. 
**            ** 

ن زاوية اخرى فالدستور يضمن حرية التجمع والقانون ينظم كيفية التصريح بها وحيث انه م  
والعارضون احترموا مسطرة التصريح بعقد لقائهم التشاوري والسلطة التي منعته ارتكبت مخالفة  
للدستور ولقانون التجمعات. فضال عن أن االجتماع لم يكن في فضاء عمومي وال يشكل أي تهديد 

 للنظام العام. 
من  6وحيث انه إذا كان التصريح بتأسيس حزب يخضع للمسطرة المنصوص عليها في المادة 

قانون األحزاب، إال أن موضوع اللقاء الذي تم منعه ال يخضع للمسطرة المذكورة وإنما يخضع  
 ( كما أشير إليها في المقال االفتتاحي.2( ولقانون التجمعات )الفصل29و    19للدستور )الفصلين 

ذلك فإن قرار المنع المطعون فيه جاء مخالفا للدستور وللقانون المتعلق بالتجمعات، كما وحيث ب 
أن الحكم االبتدائي الذي أضفى الشرعية على هذا القرار مخالف بدوره لروح الدستور وقانون  
التجمعات، علما أن القضاء باعتباره سلطة مستقلة هو الضامن لممارسة الحريات ومنها حرية 

 عات والتجمعات والتظاهرات السلمية.االجتما
هذا ومن المفيد إحالتكم على مضمون مذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الموجهة إلى 

تتضمن التنويه ببعض االجتهادات القضائية في سعيها لضمان   2015رئيس الحكومة في نونبر 
حقا من حقوق اإلنسان تجدونها  حرية االجتماعات والتجمعات والتظاهرات في الشارع العام باعتباره 

 على الموقع التالي:
https://cndh.ma/sites/default/files/ltjmt_lmwmy_lmdhkr.pdf 

  
 اب بلهذه األس

 ولألسباب األخرى التي يمكن إثارتها ولو تلقائيا عند االقتضاء.
 الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش 79رقم قبول االستئناف شكال وإلغاء الحكم المستأنف 

. والحكم من الطلب ضالقاضي برف 2018/ 7112/ 891في الملف عدد  2019/ 02/ 13بتاريخ 
التصريح بعدم شرعية قرار المنع الصادر عن السيد وذلك بجديد وفق ما جاء في المقال االفتتاحي 

س الملحقة اإلدارية جيليز مراكش القاضي بمنع العارضين من عقد لقائهم التواصلي  القائد رئي 
واعتبار القرار كأن لم يكن. وفي التعويض الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا للعارضن بصفة  

(. مع تحميلهم الصائر على أساس 30.000,00تضامنية تعويضا ال يقل عن ثالثين ألف درهم )
 نفس التضامن.

 ل تحفظ بك
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقات: 
  2019/ 02/ 13بتاريخ  الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش 79نسخة الحكم المستأنف رقم 

 7112/2018/ 891في الملف عدد 

https://cndh.ma/sites/default/files/ltjmt_lmwmy_lmdhkr.pdf

