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المملكة المغربية
المحكمة اإلدارية بالرباط
حكم رقم :
بتاريخ 2022/9/20 :
ملف رقم2022/7110/248 :

أصل ألحكم ألمحفوظ بك تابة
ألضبط بالمحكمة أ إلدأرية بالرباط

ثبوت أتسام قرأر سحب جائزة ألمغرب من ألطاعن بعيوب ألمشروعية ألمستمدة من ألختصاص ومخالفة ألقانون
وألسبب ...ألغاؤه آ ..نعم.
لما كان ترتيب ألثار ألقانونية ألناجمة عن إألغاء ألقرأرأت أ إلدأرية يقع على عاتق أ إلدأرة من خالل إأعدأم ألقرأر
ألذي ثبتت عدم مشروعيته وأعتباره كان لم يكن ،دون آتدخل من ألقضاء أعتبارأ لخصوصية ألمرأفق ألعمومية
وأنظمة سيرها أ إلدأرية وألمالية ،إفانه يتعين تحديد هذه ألثار متى كانت مثار خالف في ألتفسير وألتاويل حسما
للتقاضي وتيسيرأ لمهمة تنفيذ ألحكام ألقضائية ألصادرة في مادة أ إل لغاء تحقيقا للنجاعة وألمن ألقضائي.
ألمقصود بمنح ألجائزة مناصفة بين فائزين َأ ْخ ُذ كل منهما ألنصف فيما أمكن قسمته كالمبلغ ألمالي للجائزة مثال..

باس م ج اللة ألم لك وطبقا للقانون
بتاريخ الثالثاء  20شتنبر 2022
اصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
صالح لمزوغي  ................................................رئيسا ومقررا
عبد العزيز عال .............................................................عضوا
الجياللي عدال  ...........................................................عضوا
بحضور السيد إسماعيل بوتاكة  .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة ايمان بطاش ............................كاتبة الضبط
ألحكم آألتي نصه:
بين ألطاعن :محمد الجرطي ،الجاعل محل المخابرة معه بمكتتب نائبه الستتا احمد بوخاري المحامي
بهيئة الرباط.
..................................من جهة
وبين ألمطلوبين في ألطعن:
وزير الشباب والثقافة والتواصل بمكاتبه بالرباط.
رئيس الحكومة نيابة عن الدولة بمكاتبه بالرباط.
..................................من جهة أخرى
الوكيل القضائي للمملكة.
ألوقائع
بناء على المقال الفتتاحي المستتجل والمؤدى عنه الرستتم القضتتائي بقتتندو هذه المحكمة بتاريخ
 18ماي  2022الذي تقدم به الطاعن بواستتطة نائبه ،عرض فيه انه يطعن باإللغاء في القرار القتتادر عن
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الس تتيد وزير الش تتباب والثقافة والتواص تتل  -قطاع الثقافة – المؤرخ في  18مارس  2022القاض تتي بس تتحب
جائزة المغرب للكتتاب لدورة  2022الممنوحة لمؤلفه ،لك انه بعد اعالنه فائزا من طرف الست ت ت تتيد وزير
الشباب والثقافة بتاريخ  2021/12/18ظل ينتظر مع ثمانية من زمالئه المنحة المقررة في المادة  13من
المرست ت ت تتوم رقم  2-05-830كمتا تم تغييره ،وبعتد مكتاتبتهم للوزارة فوجئوا بتتاريخ  2022/3/18بت خبتارهم
بست تتحب جائزة المغرب للكتتاب من اعمالهم ،وان هذا القرار مشت تتوب بالشت تتطط في است تتتعمال الست تتلطة
لتست تتامه بعيب الختقت تتا لكون الست تتيد الوزير يختط فقط باإلعالن عن الجائزة وتست تتليمها للفائز في
ضت ت تتوء القرارات التي اتخذتها لجنة الجائزة ،وليملك ست ت تتلطة تعديل هذه القرارات او الغائها ،فهو ليس
ست تتلطة روست تتية ول ست تتلطة وصت تتاية على اللجنة المختقت تتةق كما يتست تتم بعيب مخالفة القانون لكون قرار
الست ت ت تحتتب ورد ختتارر الجتتل اعتبتتارا لكون قرار اإلعالن عن فوزه بجتتائزة المغرب للكتتتتاب تم بتتتاريخ 12
دجنبر بينما قرار الس تتحب ص تتدر بتاريخ  18مارس  ، 2022كما يتس تتم بعيب انعدام الس تتبب لن س تتبب
ستحب القرار هو مطالبته بالقيمة المالية المخقتقتة لجائزة المغرب للكتتاب كاملة وهو ما اعتبرته الوزارة
اختزال للجائزة في قيمتها المادية فقط برر ستحبها للجائزة الممنوحة مناصتفة ،وان هذا الستبب ل يقتلح
ان يكون مبررا لتختا القرار لعتدم تعلقته بقت ت ت تتدقيتة قرار منح الجتائزة ومشت ت ت تتروعيتتهق كمتا يتست ت ت تتم القرار
آالمطعون فيه بعيب النحراف في استتعمال الستلطة لكون قرار الستحب هم بعض الفائزين دون البعض
الخر إ تم سحب الجائزة من  9فائزين من اصل  10فائزين بها مناصفة مما يعد مساسا بمبدا المساواة
بينهم ،كما ان قرار الست ت ت تتحب صت ت ت تتدر بغية معاقبة الفائزين الذين خالفوا تفست ت ت تتير الوزير للمادة  13من
المرس تتوم المش تتار له اعاله ،مع ان دوره هو تكريم الفائزين ل تاديبهمق وبخق تتو طلب التعويض ف نه
اعتبارا لكون قرار سحب الجائزة سبب إهانة له وتشهيرا به لما ينطوي عليه من محاولة اظهاره في صورة
النست ت ت تتان المتادي الجشت ت ت تتع كمتا انته مس بحقوقته في التدفتاع عن مست ت ت تتتحقتاتته المكتفولتة لمن فتاز بتالجتائزة
المرصت ت ت تتود لهتا مبل  120.000درهم ،بعتد ان اعتبر الوزير ان الجتائزة لهتا قيمتة معنويتة ورمزيتة وبتان من
شت ت تتان المطالبة بها التقليل من قيمتها ،فيكون محقا في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضت ت تترر مادي
ومعنوي جراء قرار سحب الجائزة منه يحدده بشكل رمزيق لجله يلتمس الحكم ب لغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب عن لك قانونا ،والحكم على الست ت تتيد وزير الثقافة والتقت ت تتال بتعويض لفائدته مقداره
درهم واحد رمزي .وارفق المقال بقت ت تتورة من قرار الست ت تتيد وزير الشت ت تتباب والثقافة والتواصت ت تتل المؤرخ في
 2022/3/18وبالغ وزاري ورسالة تظلم وجواب عن سؤال برلماني.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ  30يونيو  2022الرامية
الى الحكم برفض الطلب لكون قرار س تحب الجوائز الممنوحة مناص تتفة جاء إثر تمس تتك المعنيين بطلب
تسليمهم المكافاة المالية للجائزة كاملة عوض اقتسام المبل بين الفائزين بها مناصفة ،وان المؤاخذات
المثارة من الطاعن ل ترتكز على استاس ،فالوزير يظل الجهة المختقتة باعتباره يمثل الستلطة الحكومية
المكلفة بالثقافة وتبقى له القت ت تتالحية ل عالن عن الفائز كما تبقى له القت ت تتالحية لست ت تتحب الجائزة إ ا ما
كانت اعمال منحها اتست ت تتمت بمخالفة القانون في اطار مهمة الشت ت تراف والتنظيم والعالن عن الجوائز،
وان القرار ل يتست ت ت تتم بمختتالفتتة القتتانون لن اإلدارة ملزمتتة بتتاحترام القتتانون المتتالي والميزانيتتة المرصت ت ت تتودة
للجائزة ،فالمناصت ت ت تتفة امر قررته اللجنة العلمية ومقتضت ت ت تتيات المادة  13تتحدث عن الفائز بالجائزة ،لذا
ف نه في حالة المناصتفة يتم اقتستام مبلغها على كل المرشتحين الفائزين وفق ما يجري به العمل في عدة
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جوائز وطنيتتة ودوليتتة ،وان العتمتتادات المتتاليتتة المبرمجتتة تحتتدد مست ت ت تتبقتتا الغالف المتتالي المخقت ت ت تتط
للجوائز ،وان سبب القرار يبقى مشروعا لستحالة التنفيذ بعد رفض المناصفة والمطالبة بالمبل الكامل
لها من قبل الفائزين بالجائزة الواحدة ،وانه ل وجود لي انحراف في استتتعمال لستتلطة عند اتخا القرار
المطعون فيهق اما بخقت ت تتو طلب التعويض فاعتبارا لمشت ت تتروعية القرار ف نه لم تترتب عنه اضت ت ترار من
شانها ان تؤدي إلى مسؤولية الدولة او التعويض عنها.
وبناء على المقال اإلصت تتالحي المدلى به من نائب الطاعن بتاريخ  2022/6/16الرامي الى الشت تتهاد
ب صتتالا الخطا المادي المتستترب للمقال بشتتان ستتنة دورة جائزة المغرب للكتتاب التي هي  2021وضتتمه
للملف مع ترتيب آالثار القانونية على لك.
وبنتاء على المتذكرة الجوابيتة المتدلى بهتا من وزارة الشت ت ت تبتاب والثقتافتة والتواصت ت ت تتل بتتاريخ  12يوليوز
 2022الرامية الى رفض الطلب لعدم ارتكازه على است ت تتاس ،فتقت ت تترف اإلدارة بست ت تتحب الجائزة الممنوحة
مناصتفة غير مشتوب بعيب الختقتا لنه صتدر باعتبارها الستلطة الحكومية الوصتية على تنظيم جائزة
الكتتاب ،وكان بهدف تكريس موقف اللجنة المختقتتة وتاكيد تقتترفها وليس لتعديله او إعادة النظر فيه
او إلغائه ،وتقت تترفها بست تتحب الجائزة جاء بعد المطالبة بالمبل الكامل للجائزة رغم است تتتحالة تنفيذ هذا
الطلب لمخالفته للقانون وعدم احترامه للقواعد المالية الجاري بها العمل ،وبان الوزير يملك صت ت تتالحية
اإلعالن عن الجائزة وبالمقابل يملك ص تتالحية س تتحبها كلما وقع الخالل بالش تتروط المنق تتو عليها في
القانون ،كما ل يتستم القرار بعيب مخالفة القانون لكون الوزارة احترمت المستاطر الجاري بها العمل في
منح الجائزة وهي ملزمة باحترام كل الجوانب بما فيها المتقت ت ت تتلة بالجانب المالي ،وان مبدا المناصت ت ت تتفة
يعني ان عمال ثقافيا قد حضت تتي بالعتماد من لدن اللجنة العلمية المختقت تتة ليكون افضت تتل ما عرض على
انظارها وطنيا وليكون الفائز واحدا او اكتثر لالست ت ت تتتفادة من نفس الجائزة وفق ما ست ت ت تتبق العمل به ومن
لك منح جائزة الكتتاب في نست تتخة  2014صت تتنف الترجمة مناصت تتفة بين فائزين ،ووفق المعمول به في
جوائز كتثيرة وطنية مثل الجائزة الوطنية للقت تتحافة ،لك ان مفهوم ومبدا المناصت تتفة يققت تتد بها اقتست تتام
مبل الجائزة الواحدة على عدد الفائزين ،والخالف قائم حول تفست ت تتير المادة  13من المرست ت تتوم ،كما ان
القرار المطعون فيه ل يش تتكل قرارا س تاحبا لقرار اإلعالن عن الجائزة وإنما هو تق تترف مس تتتقل ويبقى من
القرارات المؤقتة فقرار الستحب صتدر بعد وجود الستباب المبررة له قانونا وواقعا ،وان المقتلحة العامة
هي التي كانت وراء إصت ت تتداره تفاديا لقت ت تترف المال العام بغير وجه قانوني ،وبالتالي ل وجود لي انحراف
في استتعمال الستلطة فهي لم تققتد معاقبة الفائزين ،وان ما يهم في النهاية هو القيمة المعنوية للجائزة
اكتثر من قيمتها الماديةق اما طلب التعويض فيبقى غير مؤسس .وارفق المذكرة بوثائق.
وبنتاء على المتذكرة المتدلى بهتا من نتائتب الطتاعن بتتاريخ  18يوليوز  2022الراميتة إلى إست ت ت تنتاد النظر
لكون التدفوعتات المتدلى بهتا لم تتات بجتديتد وانته ل يرى جتدوى من التعقيتب عليهتا مع تتاكيتد متا جتاء في
المقال الفتتاحي.
وبناء على المر بالتخلي القادر بتاريخ .2022/7/19
وبناء على إدرار الملف بجلست تتة  ،2022/9/6اعتبرت خاللها المحكمة القضت تتية جاهزة ،واعطيت
الكلمة إلى الست ت تتيد المفوض الملكي الذي اكد تقريره ،فتقرر حجزها للمداولة ققت ت تتد النطق بالحكم آالتي
بعده.
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وبعد ألمدأولة طبقا للقانون
في ألشكل:
حيث قدم الطلب من ي ص تتفة ومق تتلحة ومس تتتوفيا لباقي الش تتروط الش تتكلية المتطلبة قانونا مما
يتعين معه قبوله شكال.
في ألموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم ب لغاء القرار القتتادر عن الستتيد وزير الشتتباب والثقافة والتواصتتل -
قطتتاع الثقتتافتتة – المؤرخ في  18متتارس  2022القتتاضت ت ت تتي بست ت ت تحتتب جتتائزة المغرب للكتتتتاب لتتدورة 2021
الممنوحتة للطتاعن مع ترتيتب آالثتار القتانونيتة على لتك ،وبتالحكم على الست ت ت تيتد وزير الثقتافتة والتقت ت ت تتال
باداء تعويض لفائدته مقداره درهم واحد رمزي.
وحيتث است ت ت تتس الطعن على اتست ت ت تتام القرار المطعون فيته بتالتجتاوز في است ت ت تتتعمتال الست ت ت تتلطتة لعيب
الختقتا ومخالفة القانون وعيب الستبب والنحراف في استتعمال الستلطة ،مع الحقية في التعويض
عن الضرر المادي والمعنوي الالحق به والمحدد في درهم رمزي.
وحيث اجابت اإلدارة بكون قرار ستتحب الجوائز الممنوحة مناصتتفة يتستتم بالمشتتروعية ،إ صتتدر
بعد تمس تتك الفائزين بطلب تس تتليمهم المكافاة المالية للجائزة كاملة عوض اقتس تتام المبل بين الفائزين
بهتا منتاصت ت ت تفتة خالفتا لقرار اللجنتة المختقت ت ت تتة وللقواعتد المتاليتة التي تحكم الميزانيتة ،وبتان تقت ت ت تترفهتا غير
مشوب باي من عيوب القرار اإلداري ،وبكون طلب التعويض يبقى غير مؤسس.
في ألشق من ألطلب ألمتعلق با إل لغاء:
حيث إن البين من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه ان الست ت تتيد وزير الشت ت تتباب والثقافة
والتواصتل –قطاع الثقافة – وجه رستالة جوابية ردا عن رستالة جماعية مؤرخة في  13يناير  2022طالب
فيهتتا مجموعتتة من الفتتائزين بجتتائزة المغرب للكتتتتاب لتتدورة  2021من بينهم الطتتاعن بتتالمبل الكتتامتتل
للجائزة التي حقت تتلوا عليها مناصت تتفة ،وبموجبها قرر ست تتحب جائزة المغرب عن اعمالهم وفق الثابت من
المراسلة المؤرخة في  18مارس  2022عدد .22/110
وحيث يست ت تتتشت ت تتف من مقال الطعن انه است ت تتس على اربع وست ت تتائل هي عيب الختقت ت تتا ومخالفة
القانون والسبب والنحراف في استعمال السلطة.
في ألوسيلة ألمستمدة من عيب ألختصاص:
حيث اعاب الطاعن على القرار المطعون فيه اتست ت تتامه بعيب الختقت ت تتا بعلة ان الست ت تتيد الوزير
يختط فقط باإلعالن عن جائزة المغرب للكتتاب وتست ت تتليمها للفائز في ضت ت تتوء القرارات التي اتخذتها لجنة
الجائزة ،وليملك ستتلطة تعديل هذه القرارات او الغائها ،فهو ليس ستتلطة روستتية ول ستتلطة وصتتاية على
اللجنة المختقة.
وحيث اجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون القرار ص تتدر باعتبارها الس تتلطة الحكومية الوص تتية
على تنظيم جائزة الكتتاب ،وكان بهدف تكريس موقف اللجنة المختقت ت ت تتة وليس لتعديله او إعادة النظر
فيه او الغائه ،وان تقرفها بسحب الجائزة جاء بعد المطالبة بالمبل الكامل لها رغم استحالة تنفيذ هذا
الطلب لمخالفته للقانون وعدم احترامه للقواعد المالية الجاري بها العمل ،وبان الوزير يملك صت ت تتالحية
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اإلعالن عن الجائزة كما يملك بالمقابل صت تتالحية ست تتحبها كلما وقع الخالل بالشت تتروط المنقت تتو عليها
في القانون في اطار مهمة الشراف والتنظيم والعالن عن الجوائز.
وحيث إن البين من الطار القانوني المنظم لجائزة المغرب للكتتاب ،وخاصتة مقتضتيات المرستوم
رقم  2-05-830القت ت ت تتادر بت تتاريخ  19اكتتوبر  2006كم تتا تم تغييره وتتميم تته والمتعلق ب ت ح تتداث ج تتائزة
المغرب للكتتتاب ،ان هتذه الجتائزة تمنح ست ت ت تتنويتا لمؤلف او عتدة مؤلفتات لمكتافتاة الكتتتاب الدبي المغربي
في مجتالت العلوم اإلنست ت ت تتانيتة والجتمتاعيتة والتدراست ت ت تتات والترجمتة القت ت ت تتادرة بتاللغتة العربيتة او بتاللغتة
المازيغية او بالتعبير الحست تتاني او ب حدى اللغات الجنبية ،وهي تشت تتتمل على عدة اصت تتناف ،وقد اوكل
المش تترع للس تتلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تعيين لجان علمية خاص تتة بكل ص تتنف من جائزة المغرب
للكتتاب ست تتنويا والتي تتولى القراءة والمداولة والتحكيم وتحديد المقت تتنفات الفائزة وتنتخب هذه اللجان
رئيس تتا ومقررا لها ،كما تعين الس تتلطة الحكومية المختق تتة رئيس تتا للجان الجائزة يش تترف على حس تتن س تتير
اجتماعاتها ويست تتاهم في مداولتها دون المشت تتاركة في التقت تتويت المادة  6من المرست تتوم المذكور كما تم
تعديلها) ،وعند المداولة النهائية تجتمع اللجان بكامل اعضت تتائها في جلست تتة واحدة ست تترية ومغلقة تحت
اشت ت تراف رئيس اللجان وباست ت تتتدعاء منه وتحرر تقريرا نهائيا معلال للمقت ت تتنفات الفائزة يست ت تتلم لوزير الثقافة
الذي يعلن على الجائزة المادة  7من المرسوم ).
وحيث إنه تاست ت تتيست ت تتا على ما كر اعاله ،ف ن دور وزير ألثقافة باعتباره يمثل ألس لطة ألحكومية
ألمختصة با إلشرأف على تنظيم جائزة ألمغرب للك تاب ،يقتصر على أ إلعالن عن ألنتيجة ألتي أنتهت
لها أللجان ألمختصة بحسب كل صنف من أصناف ألجائزة ،دون أن يمتد لممارسة سلطة ألوصاية
على أللجان ألمختص ة قانونا في مجال تقييم ألعمال ألمعروض ة عليها ،فهذه أللجان تبقى مس تقلة
عن ألوزأرة عند ممارس ة مهامها في ألتقييم ألعلمي لهذه ألمللفات؛ كما أن ألوزير ل يعتبر س لطة
رائسية لها سوأء بشكل مباشر أو ير مباشر ،فرئيس أللجان ألذي تعينه ألسلطة ألحكومية ألمكلفة
بالثقافة ولئن كان يس اهم في مدأولتها فليس له ألحق في ألمش اركة في ألتص ويت ،ومهمته تنحص ر
في ألتنس يق وألش رأف على تنظيم أجتماعات أللجان ألمختص ة بحس ب كل ص نف ،مما يلكد أن
ألوزير ألمش رف على قطاع ألثقافة ل يملك س لطة ألتقرير لتحديد ألمللف أو ألمللفات ألفائزة خار
ما تم ألتدأول بش انه أمام أللجان ألعلمية ،كما ل يملك ص الحية إأحالل أس ماء محل أخرى ير تلك
ألتي أخت ارته ا ،وب التبعي ة ل يمل ك ألوزير تع دي ل نت ائل أللجن ة أو ألغ ائه ا ،أم ا مط الب ة ألف ائز ب المبلغ
ألم الي ك امال فال تخول ل إالدأرة أعتب اره ا رفض ا من ه لتس لم ألج ائزة في ُكليته ا مم ا يجع ل ألقرأر
ألمطعون في ه ألق اض ي بس ح ب ألج ائزة ألتي ف از به ا ألط اعن من اص ف ة بن اء على أقترأ أللجن ة
ألمختص ة ،بمثابة إألغاء نتائل عمل هذه أللجنة ،وينطوي على تجاوز نطاق ألص الحيات ألتي تخولها
س لطة أ إلش رأف على تنظيم عمل جائزة ألمغرب للك تاب ،ويكون بالتالي قرار الست تتحب مشت تتوبا بعيب
الختقا وواجب اإللغاء لهذه العلة.
في ألوسيلة ألمستمدة من عيب مخالفة ألقانون:
حيث اعاب الطاعن على القرار المطعون فيه اتست ت تتامه بعيب مخالفة القانون لكون قرار الست ت تتحب
ورد خارر الجل اعتبارا لكون قرار اإلعالن عن فوزه بجائزة المغرب للكتتاب تم بتاريخ  12دجنبر 2021
بينما قرار السحب صدر بتاريخ  18مارس .2022
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وحيث اجابت اإلدارة متمست ت تتكة بكون عدم مشت ت تتروعية طلب الجائزة المالية كاملة دون مراعاة لما
قررته اللجنة المختقت تتة من منحها مناصت تتفة يجعل الغاية من تقت تترف اإلدارة هي المشت تتروعية من خالل
اللتزام بقانون المالية ،وبان القرار يجد س تتنده في المرس تتوم المنظم للجائزة والنظام الداخلي المؤطر لها
وليس ضت ت تتمن ضت ت تتوابط القرارات اإلدارية ،وان تقت ت تترف اإلدارة ل يشت ت تتكل قرارا ست ت تتاحبا لقرار اإلعالن عن
الجائزة وانما هو تقرف مستقل له اسباب قانونية وواقعية تبرره.
وحيث إأن من مقتض يات ألمن ألقانوني ض مان أس تقرأر ألوض اع وألمرأكز ألقانونية ألمحددة
بقرأرأت إأدأرية وحماية ألحقوق ألمك تس بة ألمتولدة عنها طالما لم يص در عن ألمس تفيد منها أي
تص رف تدليس ي ،وفق ما اس تتتقر عليه الفقه والقض تتاء ومن لك قرارات محكمة النقض التي اكدت مبدا
عدم جواز سحب القرارات اإلدارية بعد فوات اجل الطعن فيها والمحدد في  60يوما.
وحيث إأنه لما كانت ألمبادئ ألقانونية ألعامة ملزمة ل إالدأرة ومن ضمنها تلك ألمنظمة لسحب
ألقرأرأت أ إلدأرية ،وكان قرأر أ إلعالن عن فوز ألطاعن بالجائزة قد صدر في أطار ألمقتضيات ألقانونية
ألملطرة لمنح جائزة ألمغرب للك تاب وبناء على نتائل عمل أللجنة ألمختصة ووفق ألصول ألمرعية،
وك ان ألخالف متعلق ا ب القيم ة ألم الي ة ألمس تحق ة عن ألج ائزة فقط ،ف إان ه يكون محمول على قرين ة
ألمش روعية ألظاهرة ،لذأ وأعتبارأ لما تولد عنه من حقوق مك تس بة ومركز قانوني إأزأء أ إلدأرة وألغير
على حد س وأء ،إفان قرأر ألس حب يكون مش وبا بعيب مخالفة ألقانون ووأجب أ إل لغاء لهذه ألعلة
أيضا.
في ألوسيلة ألمستمدة من عيب ألسبب:
حيث اعاب الطاعن على القرار المطعون فيه اتستامه بانعدام الستبب بعلة ان ستبب ستحب القرار
هو مطتالبتته بتالقيمتة المتاليتة المخقت ت ت تقت ت ت تتة لجتائزة المغرب للكتتتاب كتاملتة والتذي اعتبرتته الوزارة اختزال
للجائزة في قيمتها المادية فقط برر ست ت تتحبها للجائزة الممنوحة مناصت ت تتفة ،وان هذا الست ت تتبب ل يقت ت تتلح ان
يكون مبررا لتخا القرار لعدم تعلقه بمشروعية قرار منح الجائزة.
وحيث اجابت المطلوبة في الطعن بكون ست تتبب القرار يبقى مشت تتروعا لست تتتحالة التنفيذ بعد رفض
المناصفة والمطالبة بالمبل الكامل لها من قبل الفائزين بالجائزة الواحدة.
لكن حيتث إنته طبقتا للمتادة  13من المرست ت ت تتوم المشت ت ت تتار لته اعاله فتالفتائز بجتائزة المغرب للكتتتاب
يس تتتحق ش تتهادة وتذكارا عالوة على المبل المالي للجائزة ،والختالف في تحديد مدلول المناص تتفة الذي
اقرته اللجنة المانحة للجائزة ،وانعكاسته على القيمة المالية لها ،ل يبرر اصتدار قرار ستحب الجائزة مع ما
تحمله من تقدير علمي ش تتهد به وو الختق تتا للمؤلف الذي حض تتي بالتقييم ،وطالما لم يتعلق القرار
بقت تتدقية قرار منح الجائزة ومشت تتروعيته ف ن الست تتبب المعتمد إلصت تتداره يبقى غير صت تتحيح ول يبرر اتخا
القرار المطعون فيه ،ويتعين الغاؤه لهذه العلة ايضا.
في ألوسيلة ألمستمدة من عيب ألنحرأف في أستعمال ألسلطة:
حيث اعاب الطاعن على القرار المطعون فيه اتستامه بالنحراف في استتعمال الستلطة بعلة ان قرار
الس تتحب هم بعض الفائزين دون البعض آالخر إ تم س تتحب الجائزة من  9فائزين من اص تتل  10فائزين
بها مناص تتفة مما يعد مس تتاس تتا بمبدا المس تتاواة بينهم ،كما ان قرار الس تتحب ص تتدر بغية معاقبة الفائزين
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الذين خالفوا تفست تتير الوزير للمادة  13من المرست تتوم المشت تتار له اعاله ،مع ان دوره هو تكريم الفائزين ل
تاديبهم.
وحيث اجابت اإلدارة مؤكدة ان المقت تتلحة العامة هي التي كانت وراء إصت تتدار قرار الست تتحب تفاديا
لقترف المال العام بغير وجه قانوني ،وبالتالي ل وجود لي انحراف في استتعمال الستلطة فهي لم تققتد
معاقبة الفائزين ،وان ما يهم في النهاية هو القيمة المعنوية للجائزة اكتثر من قيمتها المادية.
وحيث إأن ملدى ألنحرأف في أستعمال ألسلطة كوسيلة من وسائل ألطعن با إل لغاء ألمتصلة
بعيوب ألقرأر أ إلدأري ،أبتغ اء أ إلدأرة عن د أتخ اا قرأر أدأري أ إلض رأر بمص لح ة مش روع ة نك اي ة
بالمخاطب بقرأرها وحيادأ على ألمصلحة ألعامة ألتي ينبغي أن تحكم سير ألمرفق ألعمومي.
وحيتث إنته في نتازلتة الحتال وخالفتا لمتا اثتاره الطتاعن من كون اإلدارة قتامتت بست ت ت تحتب الجتائزة من
تست ت تتع فائزين ومنحها لفائز واحد ،ف ن قرارها انقت ت تتب على ست ت تتحب الجوائز الممنوحة مناصت ت تتفة في عدة
اصت ت تتناف ادبية ،وبالتالي ل مجال لدعاء عدم المست ت تتاواة في تطبيق القانون ،و لك بقت ت تترف النظر عن
طبيعة المبررات العلمية التي اقتضت تتت المناصت تتفة في است تتتحقا خمس جوائز من اصت تتل ثمانية التي تم
منحهتا من اللجتان المختقت ت ت تتة مع ان النط القتانوني المنظم للجتائزة ل ينط على المنتاصت ت ت تفتة وإن كتان
العرف يجيزهاق كما ان دواعي المقت ت تتلحة العامة التي تمست ت تتكت بها اإلدارة والمتمثلة في است ت تتتحالة اداء
القيمة كاملة من العتماد المخقت ت تتط للجائزة ،وبقت ت تترف النظر عن صت ت تتحة تقديرها تبقى الدافع الظاهر
إلصت تتدار قرار الست تتحب وليس قرارا عقابيا بالمفهوم التاديبي له ،بعد ان اكدت التزامها بالقوانين المنظمة
للميزانية بشت تتان صت تترف العتمادات المالية المخقت تقت تتة لجائزة المغرب للكتتاب في اطار تفست تتيرها لمبدا
المنتاصت ت ت تفتة عنتد منح الجتائزة ،لتذا وطتالمتا لم يثبتت حيتاد اإلدارة عن دواعي المقت ت ت تتلحتة العتامتة وابتغتائهتا
النكاية واإلضرار بالطاعن ف ن ما اثير بالوسيلة يبقى على غير اساس ويتعين رده.
وحيث إنه تاست تتيست تتا على ثبوت اتست تتام قرار ست تتحب جائزة المغرب من الطاعن بعيوب المشت تتروعية
المست ت تتتمدة من الختقت ت تتا ومخالفة القانون والست ت تتبب واعتبارا للطبيعة العينية لدعوى اإللغاء ،ف نه
يتعين الحكم ب لغاء القرار المطعون فيه الق تتادر عن الس تتيد وزير الش تتباب والثقافة المؤرخ في  18مارس
 2022القاضي بسحب جائزة المغرب للكتتاب عن المخاطبين به ومن ضمنهم الطاعن.
وحيتث إنته لم ا ك ان ترتي ب آألث ار ألق انوني ة ألن اجم ة عن إألغ اء ألقرأرأت أ إلدأري ة يقع على ع اتق
أ إلدأرة من خالل إأعدأم ألقرأر ألذي ثبت ت عدم مش روعيت ه وأعتب اره كان لم يكن ،دون تدخل من
ألقض اء أعتبارأ لخص وص ية ألمرأفق ألعمومية وأنظمة س يرها أ إلدأرية وألمالية ،إفانه يتعين تحديد
هذه آألثار متى كانت مثار خالف في ألتفسير وألتاويل حسما للتقاضي وتيسيرأ لمهمة تنفيذ ألحكام
ألقضائية ألصادرة في مادة أ إل لغاء تحقيقا للنجاعة وألمن ألقضائي.
وحيث إنه في نازلة الحال واعتبارا لكون جوهر الخالف بين الطاعن واإلدارة ينقت ت تتب على تحديد
مبدا المناص تتفة المقق تتود عند منح الجائزة وانعكاس تته على القيمة المالية للجائزة المس تتتحقة للفائز ،ف ن
المحكمة تبقى ملزمة بالحست ت تتم في هذا الخالف لبيان الثر القانوني الناجم عن إلغاء قرار الست ت تتحب الذي
ثبتت عدم مشروعيته.
وحيث إن ألمعنى أللغوي للمناص فة يحيل إألى أقتس ام ألش يء بين أثنين إألى نص فين ،وملدى
الك أن ألمقص ود بمنح ألجائزة مناص فة بين فائزين َأ ْخ ُذ كل منهما ألنص ف فيما أمكن قس مته
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كتالمبل المتالي للجتائزة مثال ،والعبرة بتالمؤلفتات الفتائزة بتالجتائزة وليس بعتدد المست ت ت تتاهمينآ في إعتدادهتا،
فقد يكون المقت تتنف من إعداد فردي فينال صت تتاحبه النقت تتف وحده وقد يكون المؤلف الخر الفائز من
إعداد مشترك فيشتركون في قسمة النقف الثاني.
وحيتث إنته في نتازلتة الحتال فت ن جتائزة المغرب في صت ت ت تتنف الترجمتة منحتت بقرار للجنتة المختقت ت ت تتة
مناصت ت تتفة بين فائزين لكل منهما مقت ت تنف حضت ت تتي بالترشت ت تتيح وكالهما يعد فائزا بنفس الجائزة ،فيقست ت تتم
مجموع المبل المتالي للجتائزة بينهمتا ،لتذا ولمتا كتان الطتاعن هو المؤلف الفتائز إلى جتانتب الفتائز الثتاني
مناص تتفة معه ،ف ن القس تتمة بعد الغاء قرار الس تتحب وتاكيد الحقية في الجائزة ،تؤول إلى تقاس تتم المبل
المتالي للجتائزة والمحتدد في  120.000درهم منتاصت ت ت تفتة بينهمتا على الست ت ت تتويتة ،دون ان تتعتدى آاثتار الغتاء
القرار اإلداري القاضت ت تتي بالست ت تتحب إلى تجاوز القيمة المالية المحددة للجائزة بحست ت تتب المعلن من اللجنة
المختقة عن كل صنف من اصنافها تقيدا بحدود العتمادات المالية المخققة لها.
في ألشق من ألطلب ألمتعلق بالتعويض:
حيث است ت تتس طلب التعويض على كون قرار ست ت تتحب الجائزة ست ت تتبب إهانة للطاعن وتشت ت تتهيرا به لما
ينطوي عليه من محاولة اظهاره في صت تتورة النست تتان المادي الجشت تتع كما انه مس بحقوقه في الدفاع عن
مست ت ت تتتحقتاتته المكتفولتة لمن فتاز بتالجتائزة المرصت ت ت تتود لهتا مبل  120.000درهم ،بعتد ان اعتبر الوزير ان
الجتتائزة لهتتا قيمتتة معنويتتة ورمزيتتة وبتتان من شت ت ت تتان المطتتالبتتة بهتتا التقليتتل من قيمتهتتا ،فيكون محقتتا في
المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضت ت ت تترر مادي ومعنوي جراء قرار ست ت ت تتحب الجائزة منه يحدده بشت ت ت تتكل
رمزي.
وحيث دفعت اإلدارة بكونه اعتبارا لمشتروعية القرار ف نه لم تترتب عنه اضترار من شتانها ان تؤدي
إلى مسؤولية الدولة او التعويض عنها.
وحيث إنه لما كان الضت ت تترر المدعى به متعلقا بقرار ست ت تتحب الجائزة من المدعي بعد ست ت تتبق اإلعالن
عنه فائزا وكان هذا القرار قد ثبتت عدم مشت تتروعيته ،وكان من نتائجه المباشت ترة اإلضت ترار بالذمة المعنوية
للشت ت ت تتخط التتذي بتتدل مجهودا فكريتتا إلعتتداد مؤلفتته والتتذي مر من عتتدة مراحتتل للتقييم قبتتل ان يحظى
بالتزكية والترشت ت تتيح للفوز والعالن عن لك رست ت تتميا ،ليفاجا بعد لك بست ت تتحب الجائزة لمجرد مطالبته
بقيمتهتتا المتتاليتتة ،ومواجهتتته جوابتتا عن طلبتته بكون العبرة بقيمتهتتا المعنويتتة وليس المتتاديتتة ،فبقت ت ت تترف
النظر عن صت ت ت تتحة التفست ت ت تتير المعتمد من طرفه لمفهوم المناصت ت ت تتفة ،ف ن القيمة المالية للجائزة هي حق
مشت ت تتروع للفائز والمطالبة بها ل تنقس من قيمة الجائزة ول تبخست ت تتها ،فيكون المدعي محقا في التعويض
عن الضرر المعنوي الذي لحقه جراء قرار سحب الجائزة منه دون وجه مشروع ،والذي تحدده المحكمة
في درهم واحد تقيدا بحدود الطلب المنقب على درهم رمزي.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
ألمنطوق
وتطبيقا للقانون رقم  90-41المحدث للمحاكم اإلدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه ألسباب
حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
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في ألشكل :بقبول الطلب.
والثقافة المؤرخ في 18
في ألموض وع :ب لغاء القرار المطعون فيه الق تتادر عن الس تتيد وزير الش تتباب
آ
مارس  2022القاضت ت تتي بست ت تتحب جائزة المغرب للكتتاب عن المخاطبين به مع ترتيب الثار القانونية على
لكق وباداء الدولة  -وزارة الشت ت ت تتباب والثقافة والتواصت ت ت تتل  -قطاع الثقافة -في شت ت ت تتخط ممثلها القانوني
لف تتائ تتدة الم تتدعي تعويضت ت ت تتا عن الضت ت ت تترر المعنوي ق تتدره درهم واح تتد ،مع تحمي تتل الجه تتة الم تتدعى عليه تتا
المقاريف.
بهذأ صدر ألحكم في أليوم وألشهر وألسنة أعاله .................................
ألرئيس وألمقرر
كاتب ألضبط

