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  72القرار عدد 
  30/1/2007الصادر عن مجيع الغرف بتاريخ 

  15/4/1/2000يف امللف اإلداري عدد 
  
  

 رخصة اجمللس البلدي – إحداث جتزئة سكنية –رخيية  مآثر تا–آثار 
  )نعم( إذن وزارة الثقافة –) ال(

 ‐يكون الدفع بعدم قبول طلب الطعن لعدم توجيهه ضد الورثة 
 عدمي األساس إذا تقدم الورثة –بعد إدالءهم بشهادة وفاة موروثهم 
  .أنفسهم تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى

 وهو يبت –د قبوله لطلب إعادة النظر  إذا تبني للمجلس األعلى بع
 أن امللف اإلداري ال يتوفر على مجيع العناصر الكفيلة ‐كدرجة استئنافية 

بالنظر يف جوهر النزاع املتعلق بتحديد املوقع األثري املرتب من العقار 
موضوع الطعن باإللغاء يف مقرر وزير الشؤون الثقافية القاضي بإيقاف 

 ‐ أي اجمللس‐ مبنطقة مينع فيها البناء، فإنه رخصة التجزئة السكنية
 مع اإلستعانة باملصاحل –يأمر بالوقوف على عني املكان إلجراء حبث 

 من أجل معرفة مدى ترتيب درجة احرتام ‐التقنية واخلرائطية 
الرتاخيص اخلاصة بالبناء ملوقع العقار املرتب كجزء من اآلثار التارخيية 

  .1922 فرباير 3 وظهري 1921رباير  ف19للمملكة مبقتضى قرار 
 موضوع ‐إذا احنصرت املنازعة يف حق اإلرتفاق احململ بها العقار 

 وليس يف ملكيته، فإن خلو الرسم العقاري من أية إشارة إىل ترتيبه ‐النزاع 
وتصنيفه من بني آثار مدينة تازة ال ميكن استعماله وسيلة للتدليل على 

التقييد ال يسقط مفعول الرتتيب الذي عدم تصنيفه، واحلال أن عدم 
أضفاه الظهري الشريف على منطقة العقار مما يبقى معه منتجا آلثاره ما 

  .مل يتم فسخه أو تعويضه
يكون قرار اإلدارة الوصية عن املآثر التارخيية القاضي بوقف أشغال 

 يف 1922التجزئة املراد إنشاؤها فوق عقار مصنف ثبت ترتيبه منذ سنة 
 املتعلق باحلفاظ على املناطق التارخيية 1914 فرباير 13ظهري إطار 

مشروعا، طاملا أن العقار يتمتع باحلماية الواجبة للرتاث الوطين مما 
يقتضي ضرورة احلصول على إذن من اجلهات املختصة وفق التشريع 
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 على 1980 دجنرب 25املعمول به آنذاك، وال ميكن تطبيق مسطرة ظهري 
  . بعد أن أصبح العقار يف عداد الرتاث الثقايف الوطينالعقار من جديد

لئن حصل موروث املطلوبني يف إعادة النظر على رخصة إقامة 
 ال جييز 1922 فرباير 3 من ظهري 3التجزئة من املصاحل البلدية فإن الفصل 

أن يغري شيء يف األماكن املصنفة إال برخصة متنحها إدارة العلوم 
ميلة واآلثار القدمية، وتبعا لذلك فإن رخصة واملعاريف والفنون اجل

التجزئة تبقى غري قانونية وال يرتتب عنها أي حق يف التجزئة أو البناء 
  . املشار إليهما أعاله1922 و1914ملخالفتها لقانوين 

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى وجبميع غرفه
  . املداولة طبقا للقانونوبعد

 يف امللف 2006 املؤرخ يف العشرين من مارس 370بناء على القرار عدد 
 القاضي بقبول طلب إعادة النظر وبالرجوع عن القرار املطعون 15/4/1/2000

 الصادر عن الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى بتاريخ 202فيه بإعادة النظر عدد 
 وقبل البت يف املوضوع، بالوقوف على 2125/5/1/97 يف امللف 1999 فرباير 18

املكان لتحديد املوقع األثري املرتب من العقار موضوع النزاع باملنطقة عني 
منتدبا هلذه املهمة املستشارة املقررة السيدة . الوقائية اليت مينع فهيا البناء

عائشة بن الراضي يساعدها املستشاران السيدان عبد الرمحان املصباحي 
اطمة احلالق والسيد كاتب وحممد بنزهة حبضور احملامية العامة األوىل السيدة ف

الضبط حممد بولعجول، للقيام بإجراءات حبث بعني املكان واإلستعانة 
باملصاحل التقنية للعمالة وبلدية املدينة واملصاحل اخلرائطية وكل من له فائدة 

  .يف املوضوع
حيث يستفاد من حمتويات امللف ومن القرار املطلوب إعادة النظر فيه، 

 تقدم السيد بن حدو كما ل بن أمحد مبقال عرض فيه 1996وز  يولي08أنه بتاريخ 
أنه ميلك العقار املدعو كهف الريف الواقع مبدينة تازة حي سيدي حيىي طريق 

ويف . 342 س موضوع الرسم العقاري رقم 60 آر و34هـ و4فاس البالغة مساحته 
ع للتجزئة إطار مساهمته يف تنشيط احلركة العمرانية باملدينة قام بتهييء مشرو

بواسطة مهندس معماري، وقدم التصاميم إىل املصاحل البلدية وحصل على 
، كما اقرتض من مؤسسة القرض العقاري 1994الرخصة بتاريخ فاتح فرباير 
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والسياحي لتمويل مشروعه مبالغ حمددة بعد أن مت تقييد رهن من الدرجة األوىل 
، ويف أوائل 1995يف شهر شتنرب على كافة امللك ضمانا للوفاء، و ابتدأ األشغال 

 استدعي من طرف عامل اإلقليم الذي أخربه بتوقيف األشغال 1996شهر يناير 
وملا اتصل بهذا األخري وزوده . طالبا منه اإلتصال بالسيد وزير الشؤون الثقافية

 يتضمن 1996 فرباير 25بالوثائق اخلاصة مبشروعه وجه له الوزير كتابا بتاريخ 
 عن األشغال بعلة أن موقع العقار مرتب كجزء من آثار اململكة، أمره بالتوقف

وبالتايل ال ميكن السماح بعملية من هذا احلجم يف املنطقة، وهو القرار املطعون 
 طالبا من 1996 أبريل 04فيه الذي وجه بشأنه تظلما إداريا ضمن كتاب مؤرخ يف 

 الذي أحلق به أضرارا السيد الوزير استدراك املوقف الناتج عن قرار التوقيف
فادحة وأدى إىل تراكم الفوائد عن الديون، توصل على إثره بكتاب من الوزير 

  . يتضمن متسكه بقراره املذكور1996 ماي 15مؤرخ ب 
وحيث ادعى الطاعن أمام احملكمة اإلدارية أن القرار املطعون فيه يتسم 

ألشغال سلك املسطرة بالتجاوز يف استعمال السلطة، باعتبار أنه قبل قيامه با
القانونية الواجب القيام بها، ومن خالهلا حصل على الرخصة بإحداث التجزئة 
املذكورة، وبذلك اكتسب مركزا قانونيا بعد عرض مشروعه على اجلهة 
املختصة مبراقبة التعمري وموافقتها عليه، مما جيعل موقف الوزارة يكتسي 

ا اختاذ مثل هذا القرار، وذلك مظهرا تعسفيا خصوصا وأن القانون مل خيوهل
 املتعلق بالتجزءات العقارية الذي 25‐90 من القانون رقم 71طبقا للفصل 

  .أعطى اإلختصاص للعامل، ملتمسا إلغاء املقرر املطعون فيه
 وبعدما أمرت احملكمة بإجراء خربة وأحجم املدعي عن أداء مصاريفها 

خري مركزا استئنافه على قضت برفض الطلب حبكم استؤنف من طرف هذا األ
 من 19عدم ارتكاز احلكم اإلبتدائي على أساس وخرق القانون وخرق الفصل 

، ذلك أن العقار ملك 22‐80 حتت رقم 1980 ديسمرب25القانون الصادر بتاريخ 
خاص به وحمفظ وخال من أي حق عقاري لفائدة أي كان، وأنه مل يقم بأشغال 

قانونية من اجلهة املختصة، وأن احملكمة التجزئة إال بعد حصوله على رخصة 
اعتمدت يف حكمها برفض الطعن على جمرد ادعاء صادر عن وزارة الشؤون 
الثقافية بكون العقار مرتبا، يف حني أن الرتتيب يستوجب تطبيق مسطرة حمددة 
ومضبوطة يف التشريعات املتعلقة باآلثار القدمية واألشياء التارخيية، وأول إجراء 

يام به هو صدور أمر بإجراء حبث خالل مدة معينة ونشره يف اجلريدة جيب الق
 21الرمسية ليحاط به من له مصلحة يف ذلك، مع أن الظهري الشريف الصادر يف 

 السالف الذكر ينص يف الفصل 1914 فرباير13 الذي ألغى ظهري 1975يوليوز 
شعار أرباب األمالك العاشر منه على أنه، يف احلالة اليت يتم فيها الرتتيب جيب إ
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بذلك، كما أن الفصل احلادي عشر من نفس القانون يؤكد على ضرورة اإلشارة 
يف الرسم العقاري إىل نص القرار الوزيري الصادر يف شأن الرتتيب، وأن الفصل 

 نص على وجوب تسجيل املقرر الصادر 1980 ديسمرب 25التاسع عشر من ظهري 
وأن مقتضيات هذا . اري إذا كان العقار حمفظابالرتتيب يف النهاية بالرسم العق

مما يستلزم معه إلغاء احلكم . الفصل واضحة، وكان على احملكمة التقيد بها
 1999 فرباير 18وبتاريخ . املستأنف واحلكم من جديد بإلغاء املقرر املطعون فيه

 يف امللف 202أصدر اجمللس األعلى الغرفة اإلدارية قرارا حتت رقم 
 بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بإلغاء املقرر 2125/5/1/1997

  .املطعون فيه مع ما يرتتب على ذلك قانونا
وحيث تبني للمجلس األعلى جبميع غرفه بعد قبوله طلب إعادة النظر يف 

 يف امللف عدد 1999 فرباير 18 املؤرخ يف 202قرار اجمللس األعلى رقم 
 أن 2006 مارس 20 وتاريخ 370 عدد  وذلك مبقتضى قراره2125/5/1/1997

امللف ال يتوفر على مجيع العناصر الكفيلة بالنظر يف جوهر النزاع، خاصة ما 
تعلق منها بتطابق حدود العقار املرتب مع حدود العقار موضوع النزاع تطابقا 

 1921 فرباير 19كليا أو جزئيا وبدرجة احرتام الرتاخيص اخلاصة بالبناء لقرار 
ألمر بإجراء حبث يف املنطقة من أجل ترتيب آثارها ومناظرها املتضمن ل

 املتعلقني برتتيب العقارات 1922 فرباير 3وامليادين التارخيية األخرى وظهري 
 مرتا ابتداء من 250األثرية مبدينة تازة خصوصا ما تعلق منها باحرتام مسافة 

اورة له ومغارات السور القدمي وتضم ضريح سي احلاج علي بن البار واآلثار اجمل
كيفان بن غمار وبقايا اآلثار األخرى لذلك قرر اجمللس األعلى بكامل غرفه 

  .متهيديا الوقوف على عني املكان قبل البت يف اجلوهر
 وتنفيذا للقرار أعاله توجهت 2006وحسب احملضر املؤرخ يف فاتح يونيو 

زة، وبنفس التاريخ اهليأة املنتدبة من طرف اجمللس األعلى جبميع غرفه إىل تا
عقدت جلسة متهيدية مبقر حمكمة اإلستئناف بتازة حضرها السادة حممد 
العزوزي حمافظ اآلثار واملواقع بتازة، وعمر اإلدريسي مدير الوكالة احلضرية 
بتازة و حممد أمزيان حسين مدير التنمية الثقافية، ومصطفى كندي حمافظ 

ب اإلقليمي لوزارة الثقافة وعبد القادر امللكية العقارية، وحممد بلهيسي املندو
كشتري رئيس قسم التعمري بعمالة تازة، واحملمدي موالي أمحد رئيس مصلحة 
املسح العقاري؛ وحممد املختار السقاط املندوب اإلقليمي لإلسكان والتعمري، 
وحممد زهدي اخلليفة األول للسيد عامل إقليم تازة، والسيد أمحد اليندوزي 

ل لرئيس مجاعة تازة، مث السيد سعيد العقاوي ممثل الوكيل القضائي النائب األو
  .للمملكة
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ومن أجل متكن اهليئة من القيام باملهمة املسندة إليها طرحت عدة أسئلة 
على احلاضرين عن العقار موضوع النزاع ومنها هل العقار موضوع النزاع 

يها البناء ؟ وما هي مصنف حبد ذاته أم يوجد يف املنطقة الوقائية اليت مينع ف
الكيفية اليت حصل بها املطلوب يف إعادة النظر على الرخصة؟ وما هي 
اإلجراءات اليت اختذت قبل منحه إياها ؟ وهل مت إعالم وزارة الثقافة بذلك يف 

  .إبانه أم ال
أجاب السيد حممد العزوزي حمافظ اآلثار واملواقع بأن املوقع مصنف 

 املذكور سابقا وأكد أن التجزئة توجد داخل املوقع 1922 فرباير 3مبقتضى ظهري 
يف حني أشار السيد اإلدريسي عمر مدير الوكالة احلضرية إىل أن الوكالة . األثري

 وهي السنة اليت 1986 وأن أحداث النازلة ترجع إىل 1997مل حتدث إال يف سنة 
اع ملف ثان  تالها بعد ذلك إيد1994أودع فيها أول ملف لطلب التجزئة، ويف سنة 

لتجديد الطلب األول، وأن هذا الطلب قدم يف إطار قانون البناء والتصميم 
علما أن هذا الظهري عدل مدة صالحية الرخصة يف ثالث . 1953اخلاضع لظهري 

أما السيد أمزيان حممد مدير التنمية الثقافية فقد . سنوات حتت طائلة اإللغاء
 3حيرم فيها البناء اعتمادا على ظهري صرح بأن العقار يوجد يف منطقة حممية و

 املذكور و تقدم السيد كشتري عبد القادر رئيس قسم التعمري 1922فرباير 
مبداخلته اليت أرفقها مبعلومات عن موقع العقار ومساحته ورمسه وأكد فيها أن 

 قطعة و أن املصاحل التقنية 148التجزئة اليت كانت ستقام عليه حتتوي على 
 يف هذا الشأن ومل 1993 دجنرب 28 كاتبت مصاحل الشؤون الثقافية يف بقسم التعمري

بعد ذلك أخذ . 1994تتلق أي رد ولذلك سلمت رخصة البناء يف فاتح فرباير 
الكلمة السيد السقاط حممد املختار املندوب اإلقليمي لإلسكان بعمالة تازة 

هو احتالل مصرحا بأن السبب يف الطلب الثاين للحصول على رخصة التجزئة 
املنطقة من طرف املهجرين من اجلزائر وبنائهم مساكن عشوائية فيها وأن 
السيد كمال بن حدو مالك العقار مل حيرك ساكنا إال بعد أن أعادت املندوبية 

 أسرة من املهجرين الذين كانوا يقيمون بأرض 116اإلقليمية لإلسكان إسكان 
  . النزاع

 اهليأة إىل عني املكان مستعينة بكل من بعد االستماع إىل كل هؤالء توجهت
رأت حضوره ضروريا لتوضيح الرؤيا ورفع كل لبس وبعد طوافها مبعية السادة 
املذكورة أمساؤهم أعاله باملوقع موضوع النزاع، تبني أن املوقع عبارة عن أرض 

 مارس الرابط بني تازة 3عارية مهملة ومائلة على شكل منحدر حمادية لشارع 
تازة السفلى، وأرضها كلسية وهشة بها عدة كهوف متفاوتة يف احلجم العليا و



 

  ص 260 وق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلق‐  68  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

. والعمق، تسمى كهوف الغماري أو كهوف اليهودي، وبها ضريح احلاج علي بن بري
وأبعد مسافة بينهما . توجد بني سورين أثريني ومبسافة وعرض خمتلفني بينهما

ن أي داخل املوقع وأن موقع التجزئة يوجد بني السوري.  مرتا170تبلغ أقصاها 
  .األثري بكامله

 وأثناء الوقوف بعني املكان تدخل مدير التنمية الثقافية السيد حممد أمزيان 
لذاتها وممنوع البناء فيها وكذلك حوهلا " حممية"وصرح بأن املنطقة هكذا كلها 

 مرتا يبدأ احتساب هذه املسافة انطالقا من السور اخلارجي كما 250يف حدود 
أما السيد عبد القادر كشتري رئيس قسم التعمري فقد .  املذكور1922ري ورد يف ظه

أثار أن احتساب املسافة الوقائية بالنسبة للعقار ينطلق من السور الداخلي 
وليس اخلارجي ومع ذلك فإن العقار برمته يدخل يف املنطقة احملمية أي بني 

  .السورين وأدىل برسم بياين ختطيطي موقع من عدة مصاحل
قد اعتربت اهليئة املنتدبة من طرف اجمللس األعلى أن ما استمعت إليه و

من توضيحات وما حصلت عليه من وثائق وما عاينته من حقائق كاف لتوضيح 
  .الرؤيا يف هذه القضية

وبناء على املذكرات التعقيبية اليت أدىل بها األستاذ إبراهيم امبارك دفاع 
 اليت يبلغ اجمللس األعلى 2006ماي  29املطلوب يف إعادة النظر بتاريخ 

مبقتضاها وفاة موكله معززا ذلك بنسختني طبق األصل من شهادة وفاة 
  .املرحوم كمال بن حدو ورسم إراثته

 13وحيث تقدم بعد ذلك نفس الدفاع مبستنتجات بعد املعاينة مؤرخة يف 
 حسنة  من بني ما يطالب فيها مواصلة الدعوى يف اسم الورثة وهم2006نوفمرب 

بنت منن وعائشة املريين وبشرى الفسيخ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها 
القاصرة بن حدو مىن واألبناء والبنات الرشداء مجيلة بن حدو، أسامة بن حدو، 

عرض فيها أنه بناء على الوقوف على عني املكان . إكرام بن حدو، وهند بن حدو
ادة النظر ليست يف حملها فإن اجمللس الحظ دون شك أن مزاعم طالب إع

ومن . وليس يف أرض املنوب عنهم على اإلطالق مآثر أو معامل تارخيية من جهة
جهة أخرى فإنه يتبني من خالل شهادة الوفاة ورسم اإلراثة املدىل بهما أن كمال 
بن حدو صار إىل عفو اهللا وأن الذي عليه عبء إصالح املسطرة بتوجيه الطلب 

لب إعادة النظر ويف غياب ذلك فإن الورثة مع ذلك يف اسم الورثة هو طا
  . يلتمسون قبول طلبهم شكال ومواصلة الدعوى يف امسهم
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وحيث تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الوزير 
 عرض فيها أن ما خلصت إليه اهليئة 2006 نونرب 09األول مبذكرة مؤرخة يف 

 املكان تؤكد مشروعية قرار اإلدارة القاضي بوقف املنتدبة نتيجة الوقوف بعني
أشغال التجزئة اليت كان يعتزم موروث املطلوبني يف إعادة النظر إنشاءها فوق 
العقار موضوع النزاع، باعتبار أن العقار يقع يف منطقة مصنفة وأنه ثبت ترتيبه 

باين  املتعلق باحلفاظ على امل1914 فرباير 13 يف إطار ظهري 1922منذ سنة 
 فرباير 19التارخيية واملناطق البهيجة بعدها صدر القرار الوزيري املؤرخ يف 

 املتضمن إجراء حبث على مناطق خمتلفة بتازة ومنها موقع النزاع مما 1921
يعين بالضرورة متتيعه باحلماية الواجبة للثرات الوطين، وبالتايل فإنه كان من 

يف حني أن رخصة التجزئة اليت الالزم احلصول على إذن اجلهات املختصة 
سلمتها بلدية تازة ال تتضمن موافقة السلطة احلكومية املكلفة بالشؤون الثقافية 

بتطبيق 1981 أكتوبر 2 الصادر يف 80‐25 من املرسوم 41كما تقضي بذلك املادة 
 املتعلق باحملافظة على املباين التارخيية واملناظر والبنايات 20‐80القانون رقم 

وشة والتحف الفنية والعاديات ومن مث فإن العقار موضوع النزاع هو عقار املنق
 وذلك لغناه من الناحية التارخيية 1922 فرباير 3مصنف ومرتب مبقتضى ظهري 

واألركيولوجية والطبيعية واملتجسدة من مغاراته وكهوفه وأسواره ملتمسا رفض 
  .طلب الطعن باإللغاء

 حدو بواسطة دفاعهم مبذكرة مؤرخة وحيث عقب ورثة املرحوم كمال بن
 جاء فيها أن طلب إعادة النظر قدم يف مواجهة كمال بن حدو 2006 نونرب 21يف 

وأن طالب إعادة النظر .  تقدم ورثته بشهادة وفاته2006 ماي 29يف حني وبتاريخ 
مل يبادر إىل تصحيح املسطرة مما جيعل الطلب غري مقبول شكال، ملتمسني 

وضوعا فإن ما جاء خبصوص كون أرض العارضني مصنفة وم. احلكم بذلك
 فرباير 3ضمن املآثر التارخيية فغري صحيح على اإلطالق ألن الظهري املؤرخ يف 

 يتحدث بصريح العبارة عن منطقة احلماية حول سور تازة وأن العقار 1922
ومن جهة أخرى فإن وزارة . موضوع النزاع بعيد كل البعد عن هذه املنطقة

فة تعلم علم اليقني أن ملك العارضني غري مصنف وغري مرتب لعدم الثقا
 2.81.25 من املرسوم 21سلوكها املساطر اخلاصة وكما ينص على ذلك الفصل 

  . سالف الذكر20‐80 املطبق للقانون رقم 1981 أكتوبر 22الصادر بتاريخ 
 دجنرب 05وحيث تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة مبذكرة مؤرخة يف 

 عرض فيها أن ما جاء يف مذكرة املطلوبني يف إعادة النظر ال يستند على 2006
أساس، باعتبار أنه تقدم مبستنتجاته يف مواجهتهم علما أن وفاة موروثهم جاءت 
الحقة على تقدمي مقال الطعن بإعادة النظر بسنوات ولكونهم مل يثريوا الدفع 
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ائهم عدم سلوك اإلدارة املسطرة بعدم القبول إال بعد مناقشة اجلوهر، وأن ادع
 1981 أكتوبر 22 من املرسوم املؤرخ يف 21القانونية املنصوص عليها يف الفصل 

 13دفع غري منتج ألن عقار املطلوبني يف إعادة النظر مت ترتيبه يف ظل ظهري 
  .1914دجنرب 

  :يف مواصلة الدعوى 
ل شكال لعدم حيث دفع املطلوبون يف إعادة النظر بكون الطلب غري مقبو

  .توجيهه ضد الورثة بعد إدالئهم بشهادة وفاة موروثهم
لكن وخالفا لذلك فإنه يتضح من مستنتجاتهم بعد املعاينة أنهم تقدموا 

 ملتمسني فيها 2006 نونرب 13تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى يف امسهم بتاريخ 
 الوفاة قبول طلبهم شكال والسماح هلم مبواصلة الدعوى يف امسهم علما أن

فضال على أنه سبق للمجلس . حصلت بعد سنوات من تقدمي طلب إعادة النظر
األعلى أن صرح قبل تقدمي املذكرة السالفة بقبول الطلب شكال يف معرض قراره 

 يف ملف النازلة، مما جيعل ما أثري 2006 مارس 20 بتاريخ 370الصادر حتت رقم 
  .عدمي األساس

قرار اجمللس األعلى بالوقوف بعني املكان وحيث تبني للهيأة اليت نفذت 
من خالل التدخالت الشفوية والرجوع إىل التصاميم اهلندسية والطبوغرافية 
املدىل بها على تطابق هذه التصاميم املتضمنة للمواقع األثرية مع العقار 
موضوع النزاع، كما أن مجيع املتدخلني أكدوا بصفة جازمة وحامسة أن املنطقة 

، وأن 1922ة وذات قيمة تارخيية وعلمية كبرية جدا ومصنفة منذ سنة كلها أثري
 موقع أثري لوجوده يف املنطقة احملرم البناء 342العقار موضوع الرسم عدد 

  .فيها مبقتضى القانون فضال عن كونه مصنفا حبد ذاته
وحيث إنه من الثابت من أوراق امللف خاصة بطاقة املعلومات الصادرة 

وطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية أن العقار عن الوكالة ال
املسمى كهوف الريف يف ملكية بن حدو كمال بن أمحد ومدخله يف التملك عقد 

 اشرتاه من الفرنسي كلري 1979 يناير 9 مقيد بتاريخ 1978 دجنرب 29عريف مؤرخ يف 
ن املنازعة تنحصر يف جو وهو األمر الذي ال ينازع فيه طالب إعادة النظر ذلك أ

  .حق اإلرتفاق احململ بها العقار موضوع النزاع وليس يف ملكيته
 وبناء على البحث الذي 1922 فرباير 3وحيث إن الظهري الشريف املؤرخ يف 

"  نص يف فصله األول على 1914 فرباير 13أجري اعتمادا على الظهري املؤرخ يف 
مينع البناء يف " ويف فصله الثاين ". جتعل منطقة وقائية حول أسوار مدينة تازة

املنطقة املذكورة اليت عرضها مائتان ومخسون مرتا ابتداء من جدار السور 
األول أو من األسوار، وتشتمل على ضريح سيدي احلاج علي بن الباري واخلرائب 
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اجملاورة له وكهف كيفان بن شومار أو الريف واملقربة والصخور املنحوتة 
  ".يع منحدرات املدينة املوجودة يف مج

ال جيوز أن يغري شيء من هيأة األماكن الكائنة "ويف فصله الثالث على 
بداخل املنطقة احملدودة أعاله والسيما أن متس الصخور املنحوتة إال برخصة 
من املدير العام إلدارة العلوم واملعاريف والفنون اجلميلة واآلثار القدمية حتت 

الشيء الذي يتبني معه وخالفا ملا جاء يف ". ية القدميةمراقبة رئيس إدارة األبن
أسباب اإلستئناف أن العقار موضوع النزاع خضع استنادا على مقتضيات ظهري 

 املتعلق 1921 فرباير 19 للبحث مبقتضى القرار الوزاري املؤرخ يف 1914 فرباير 13
قار املذكور بإجراء حبث من أجل ترتيب وتصنيف آثار مدينة تازة ومن بينها الع

 فرباير 3وأصبح حممال بارتفاق عدم البناء يف حدود املسافة اليت حددها ظهري 
 وأصبح واقعا يف منطقة مصنفة وأن خلو الرسم العقاري من أية إشارة إىل 1922

ترتيبه ال ميكن استعماله وسيلة للتدليل على عدم تصنيفه، وألن عدم التقييد ال 
  . منتجا آلثاره ما مل يتم نسخه أو تعديلهيسقط ظهري الرتتيب الذي يبقى

وبذلك يبقى للبحث الذي أجنز والرتتيب الذي مت أثر مستمر غري متطلب 
جتديده وال ميكن إخراج هذا العقار من مجلة اآلثار املصنفة إال مبوجب مرسوم 
وباقرتاح من السلطة احلكومية املكلف بالشؤون الثقافية بعد استشارة اجمللس 

لتابع له موقع العقار وكذا باقي املصاحل املعنية طبق مقتضيات ظهري اجلماعي ا
كل ذلك يؤكد أن اإلدارة .  املشار إليهما1981 ومرسومه التطبيقي لسنة 1980

قامت مبا يتطلبه األمر من محاية املآثر التارخيية يف املنطقة اليت يوجد بها 
 1914 فرباير 13ها ظهريا العقار موضوع النزاع، بعد سلوكها املسطرة اليت يوجب

وبالتايل ال ميكن تطبيق .  ويف ظل التشريع املعمول به آنذاك1922 فرباير 3و
 على العقار من جديد بعد أن أصبح العقار يف 1980 دجنرب 25مسطرة ظهري 

  .عداد الرتاث الثقايف الوطين
 25/12/1980  من الظهري الشريف املؤرخ يف19ذلك أنه بالرجوع إىل الفصل 

 املتعلق باحملافظة على املباين 22‐80املتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم 
التارخيية واملناظر والكتابات املنقوشة والكتابات الفنية احملتج به فإن املشرع 
خول حىت املالك إمكانية تسجيل املقرر اإلداري الصادر بالرتتيب يف الرسم 

  .ين على عدم التسجيلالعقاري، وأن هذا الفصل مل يرتب أي أثر قانو
 السالف الذكر 1980والقول باجراء حبث وتصنيف جديدين يف إطار ظهري 

 ما يفيد بقاء 11ال يستقيم ومقتضيات هذا الظهري نفسه اليت ورد يف فصله 
  .العقارات املصنفة واليت جرى حبثه سابقا بشأنها على حاهلا

خصة إقامة وحيث لئن حصل موروث املطلوبني يف إعادة النظر على ر
 املومأ إليه أعاله ال جييز أن يغري 1922التجزئة فإن الفصل الثالث من ظهري 
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شيء يف األماكن املصنفة إال برخصة متنحها مديرية إدارة العلوم واملعاريف 
والفنون اجلميلة واآلثار القدمية ويؤكد ذلك الفصالن السادس والثالث والعشرون 

ال جيوز تغيري طبيعة العقار " أوهلما على أنه  الذي ينص1980 دجنرب 25من ظهري 
أو املنقول املقيد وال إتالفه وال ترميمه وال إدخال تغيري عليه ما مل يعلم املالك أو 
املالك اإلدارة بذلك قبل التاريخ املقرر للشروع يف األعمال بستة أشهر على 

  ".األقل
ا كان والسيما عن ال ميكن إدخال أي تغيري كيفم: "وينص ثانيهما على أنه 

طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر األماكن الواقعة داخل العقارات املرتبة إال 
بعد احلصول على الرخصة اإلدارية، ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو 
التقسيم من لدن السلطة اجلماعية املختصة على الرخصة املشار إليها يف 

 رخصة التجزئة اليت حصل عليها موروث مما يؤكد أن". املقطع السابق
املطلوبني يف إعادة النظر غري قانونية وال يرتتب عنها أي حق يف التجزئة أو البناء 

 املشار إليهما أعاله وجيعل بالتايل احلكم 1922 و1914ملخالفتها لظهريي 
املستأنف القاضي برفض طلب الطعن يف املقرر اإلداري مصادفا للصواب 

  .دهويتعني تأيي

  هلذه األسباب
قضى اجمللس األعلى جبميع غرفه بتأييد احلكم املستأنف الـصادر عـن            

 وبرد الوديعة إىل    160/96 يف امللف    1997 غشت   6احملكمة اإلدارية بفاس بتاريخ     
  . الطالب

 األستاذة الباتول الناصري، رئيسة الغرفـة      األستاذ ادريس الضحاك رئيسا،     
  التجارية

  الراضي مقررة، األستاذ عبد الرمحان مزور،األستاذة عائشة بن 
                     األستاذة لطيفة رضا، مقررةاألستاذ إدريس بلمحجوب،    

                          األستاذة مليكة بنديان،األستاذ احلسني أجموظ،   
  األستاذ فؤاد اهلياليل، األستاذ حممد بنزهرة،

  األستاذ احلسن فايدي، 
  ب بلقصري، رئيس الغرفة االجتماعية األستاذ احلبي

  األستاذ حسن القادري، رئيس الغرفة اجلنائية
                      األستاذ عبد الرمحان العاقل،األستاذ يوسف االدريسي،   
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                 األستاذة مجيلة الزعري،األستاذة مليكة بنزاهري،    
  ستاذ عبد السالم بوكراع،                    األاألستاذة الطاهري الزهرة،  

                   األستاذ عبد السالم الربي،األستاذ حممد سعد جرندي،   
  األستاذ أمحد حنني، رئيس الغرفة االدارية 

  األستاذ ابراهيم حبماين، رئيس غرفة األحوال الشخصية
              األستاذ أمحد احلضري،األستاذة فاطمة احلجاجي،   

               األستاذ عبد الكبري فريد،يد سبيال،  األستاذ عبد احلم  
                   األستاذ عبد الرحيم شكري،األستاذ حسن مرشان،    
  .األستاذ حممد الرتايب
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   .كاتبا للضبط
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