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شروط النشر :
أن تحترم الدراسة ضوابط البحث العلمي المتعارف عليها وخاصة األمانة العلمية
ترسل الدراسة في ملف word
ارسال نبدة عن السيرة الذاتية لكاتب المقال
ارسال صورة ( اختياري )
أال يكون المقال قد سبق نشره على شبكة االنترنيت
كل المقاالت المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها.
ترحب مجلة منازعات األعمال المغربية بمساهمتكم على البريد االلكتروني التالي contentieuxaffaires@gmail.com :
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ــ ذ .هشام األعرج
باحث في منازعات األعمال

حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس)
ـــ ذ .يوسف الجار

باحث بدكتوراه منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس)
إطار بوزارة اإلقتصاد والمالية
ـــ ذ .عبد الحق العمرتي
مسير شركة

حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس)
ـــ ذ .هشام مسطفى

باحث بدكتوراه منازعات األعمال(كلية الحقوق فاس)
إطار بوزارة اإلقتصاد والمالية
ــ ذ .جعفر ايزوغار
باحث في منازعات األعمال حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال

(كليةالحقوق فاس)
ذ .محمد البوني
باحث في منازعات األعمال حاصل على شهادة ماستر في منازعات األعمال

(كلية الحقوق فاس)

ــ ذ.عبد المنعم اليزري

حاصل على شهادة ماستر منازعات العمومية ( كلية الحقوق فاس)

تــقــديـــم
إن اختيارنا لموضوع المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع هو تناول لموضوع هام وشائك
ينبع من عدة أسباب:
أهمية أراضي الجموع ببالدنا والتي تشكل رصيدا عقاريا مهما.كثرة المشاكل التي تثيرها هذه األراضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها(المحاكمالمدنية ،المحاكم الزجرية  ،المحاكم اإلدارية ...إلخ).

المساهمـة في النهوض بقطاع أراضي الجموع في أفق اإلصالح القانونيالمرتقب.
وإن مقاربة اإلشكاليات المتعلقة باألراضي الجماعية/الساللية سوف يكون عبر
تقسيم الموضوع إلى أربع مباحث كل مبحث نخصصه لمعالجة الكيفية والجهة
المكلفة بالبت في هذه المنازعات وذلك حسب طبيعة ونوعية النزاع.
الـمـبـحث األول
المنازعات التي يرجع أمر البت فيها لجمعية النواب أو مجلس الوصاية
بالرجوع إلى الفصل الرابع والخامس من ظهير  1919والمنشور الوزاري المشترك عدد
 62/8تعتبر المحاكم غير مختصة للبت في المنازعات المرتبطة باألراضي الجماعية
في الحاالت اآلتية:
أوال :المنازعات المثارة بين أعضاء جماعة ساللية حول عقار تمت تسوية وضعيته
القانونية بإقامة رسم عقاري أو بالمصادقة على تحديد إداري في اسم هذه الجماعة
الساللية.
ثانيا :المنازعات القائمة بين جماعات ساللية متعددة تملك على وجه الشياع عقارا
تأكدت صبغته الجماعية عن طريق التحفيظ أو التحديد اإلداري.

فعملية التحفيظ أو إصدار مرسوم بالمصادقة إذا ثبت بمقتضاهما ماهية العقار تخوله
صفة الملك الجماعي الذي ال يمكن أن ينازع فيها بتاتا وعلى أعضاء الجماعة المالكين
أن يخضعوا لجمعية النواب أو مقررات مجلس الوصاية ليتصرفوا في الملك المشترك.
ثالثا :المنازعات القائمة بين جماعة والغير الذي يدعي حق التصرف في عقار لم ينازع
الطرفان المتنازعان في صفته الجماعية ،فكثيرا ما يدعي رب عائلة انتسابه لجماعة
ساللية وأنه من جملة أعضائها مطالبا بنصيبه في التصرف في ملكها .فالمنشور عدد:
 2977المؤرخ في  13نونبر  1957يسمح لألجانب عن الجماعة الذين يكونون قد
تمتعوا طيلة عشر سنوات على األقل بما ألرباب العائالت المنتسبين للجماعة الساللية
من حقوق وما عليهم من واجبات باالنخراط في حقوق الجماعة ويتعين على مجلس
الوصاية والقواد أن يعملوا على تنفيذ هذه المقتضيات بدون تدخل المحاكم .وتطبق
هذه القاعدة فيما يخص الشخص الذي يعتبر نفسه من أفراد الجماعة الساللية والحال أن
الجماعة ال تعترف له بهذه الصفة.
وطبقا للفصل  12من ظهير  27أبريل  1919يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من وزير
الداخلية للنظر في المشاريع أو الطلبات المدعمة والمعروضة كتابة على الوصاية وكذا
البت فيما يستلزم منها زيادة في البحث .ويساعد المجلس كاتب يعينه وزير
الداخلية .ويجري بحث األوراق والتحقق في كل قضية من غير إشهار ،وتحرر
المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس ،وتكون هذه المقررات
غير مدعمة بأسباب وغير قابلة ألي طعن.

المـبـحـث الـثـانـي
المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء الزجري
حماية لألمالك العقارية الجماعية من أي اعتداء يستهدف انتزاع حيازتها أو تخريبها أو
تعييبها أو إتالفها أورد المشرع بعض النصوص والمقتضيات الزجرية في الباب التاسع من
القانون الجنائي وكذا في ظهير  27أبريل .1919
وأهم تطبيقات هذه النصوص في الميدان العملي نجد:
جريمة انتزاع عقار من حيازة الغيرجريمة تفويت أمالك عقارية غير قابلة للتفويت.المطلب األول
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير

تعتبر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أكثر القضايا الجنحية الرائجة بالمحاكم والتي
تتسم بالدقة والتعقيد ،وتكتسي األحكام الصادرة فيها أهمية بالغة نظرا لخطورة اآلثار
المترتبة عليها ليس بالنسبة للمشتكي والمشتكى به فقط ،ولكن بالنسبة للمجتمع
واستقراره في بعض األحيان .

ورغم خطورة هذه الجريمة فإنها لم تنل ما تستحقه من اهتمام حتى من المشرع نفسه
الذي لم يخصص لها إال فصال يتيما هو الفصل  570من القانون الجنائي .بل ما يزيد في
هذا التعقيد هو مدى إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل  570من مجموعة القانون
الجنائي في مجال أراضي الجموع؟ سيما وأن الفقرة األخيرة من الفصل الرابع من ظهير
 1919/4/27ينص على أنه" :كل تعرض على تدبير من تدابير التنفيذ التي تتخذها
السلطة المحلية يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثالثة أشهر وبغرامة
تتراوح بين  120درهما و 500درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن
العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان"؟ فما هو مجال تطبيق كل نص من
النصين أعاله؟ إن لفظ العقار المنصوص عليه في الفصل  570من ق.ج جاء عاما
يتعلق بجميع أنواع العقارات سواء كانت ملكا خاصا أو ملكا جماعيا ،غير أن المجلس
األعلى استقر على" :أن عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على
إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم االنتفاع
باألراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص ،لذا ال
مجال لتطبيق مقتضيات الفصل  570من القانون الجنائي بشأن االعتداء على أراضي
الجموع وإنما تطبق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في  27أبريل  1919المعدل
بظهير  6فبراير  1963المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير
شؤون األمالك الجماعية".

وهذا االتجاه نعتقد أنه ينسجم مع ظهير  27أبريل  1919المعتبر بمثابة الميثاق أو القانون
اإلطار المنظم ألراضي الجموع بالمغرب.
المطلب الثاني
جريمة تفويت أمالك عقارية غير قابلة للتفويت
ينص الفصل الرابع من ظهير  27أبريل  1919المعدل بظهير  6فبراير  1963على أن:
"األراضي الجماعية غير قابلة للتقادم وال للتفويت والحجز".
كما أن الفصل  542من القانون الجنائي نص على أنه" :يعاقب بعقوبة النصب المقررة
في الفقرة األولى من الفصل  540من يرتكب بسوء نية أحد األفعال اآلتية:
)1أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت"...
فهل يمكن تطبيق مقتضيات الفصل  542من القانون الجنائي أعاله في مجال
األراضي الجماعية؟
المجلس األعلى في قرار صادر عنه بتاريخ  1997/12/24أكد إمكانية تطبيق
مقتضيات الفصل  542من ق.ج في حالة تفويت عقار جماعي حيث جاء في القرار
المذكور معلال موقفه" :حيث إنه خالفا لما جاء في الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه عندما أدانت العارض من أجل جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت
المنصوص عليها بمقتضى الفصل  542من مجموعة القانون الجنائي عللت قرارها بالقول
إنه من الثابت من مراسلة السيد قائد المقاطعة القروية بزاكورة عدد 232 :وتاريخ

 93/3/8أن القطعة األرضية جماعية تابعة لجماعة اسماللية ،وأن تصريحات األظناء
تفيد أن األرض جماعية وأنهم فوتوها بالبيع ،وأن الفصل  4من ظهير  27أبريل 1919
المعدل بظهير  1963/2/6المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط
وتسيير شؤون األمالك الجماعية يمنع تفويت األراضي الجماعية ،وأن التكييف
السليم لألفعال المرتكبة من طرف األظناء هو تفويت أمالك غير قابلة للتفويت ،وهي
جنحة تدخل في زمرة جرائم األموال التي تنتمي إليها الجنحة التي توبع من أجلها
األظناء ،مما تكون معه المحكمة بذلك قد استعملت ما يخوله لها القانون من سلطة
وصف األفعال التي تحال عليها بالوصف الصحيح وطبقت النص القانوني المالئم عليها
حسب ما استخلصته من دراسة القضية ،األمر الذي يكون معه قرارها مرتكزا على
أساس صحيح وتكون الوسيلة على غير أساس".
الـمبـحـث الـثـالـث
المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء المدني
إن أهم ما يطبع النزاعات حول العقارات الجماعية أمام المحاكم المدنية تتمحور حول
دعويين رئيسيتين هما دعوى استرداد الحيازة ودعوى االستحقاق.
المطلب األول
دعوى استرداد حيازة العقار الجماعي

تمتاز دعوى الحيازة بصفة عامة في ميدان العقار بكونها الضمانة الوحيدة بالنسبة للحائز
الفعلي للحيلولة دون فقد الحيازة فدعوى الحيازة إذا توفرت شروطها المنصوص عليها
في الفصل  166من قانون المسطرة المدنية تكتسي نوعا من االستعجال ألن الهدف
من إقامتها هو رد األمور إلى نصابها وإرجاع الحيازة إلى صاحبها دون الخوض في
ملكية العين غير أنه كلما تعلق األمر بأرض جماعية فإن دعوى استرداد أرض جماعية
ال تخضع لمقتضيات الفصول  166وما يليه من ق.م.م بل للظهائر المنظمة لألراضي
الجماعية وهو ما أكده المجلس األعلى في قرار له صدر بتاريخ  1998/5/27تحت
عدد  3518في الملف المدني عدد . 1997/1/4748 :حيث جاء في حيثياته معلال
موقفه" :لكن خالفا لما أثاره الطاعنون فإن محكمة االستئناف بعد ما تبين لها وعن
صواب أن الدعوى ترمي إلى استرداد حيازة أرض جماعية ،وأنها معززة بشهادتين
إداريتين إحداهما تحمل رقم  2103مسلمة من السيد قائد الجماعة تفيد أن المدعى
فيه مخصص للرعي للمدعية والثانية تحمل رقم  3220مسلمة من السيد وزير الداخلية
الوصي على األراضي الجماعية إلى السيد رئيس إقليم ورزازات

(قسم العقار) تفيد

بأن الطاعنين ليست لهم حقوق عقارية في األرض التي تطالب بها المدعية وأنهم
أجانب عن هذه الجماعة وبعدما ثبت لها من المعاينة المجراة ابتدائيا أن المدعية كانت
تحوز المدعى فيه قبل وضع المدعى عليهم يدهم عليه اعتبرت وعن صواب أن
الدعوى مؤسسة وردت حجة الطاعنين عدد  45بما يكفي لردها بأن األمالك
الجماعية ال يمكن تملكها بالتقادم مهما طال التصرف الشيء الذي لم ينتقدوه ولم تكن
بحاجة إلى مناقشة مدى توفر مقتضيات الفصل  166وما يليه من ق.م.م المحتج بها في

الوسيلة األولى طالما أن األمر يتعلق بالحيازة العرضية والتي ال تخضع للمقتضيات
المحتج بها بل للقانون المنظم لألراضي الجماعية كما لم تكن بحاجة إلى مناقشة القرار
الجنحي ألنه قضى بالبراءة لكون النزاع مدني وبذلك فلم تخرق أي مقتضى قانوني
وكان قرارها معلال ومؤسسا وما بالوسيلتين غير جدير باالعتبار".

المـطـلـب الـثـانـي
دعوى االستحقاق
تعتبر دعوى االستحقاق أكثر تشعبا ودقة من دعوى الحيازة ألنها ترمي إلى البت في
أصل الملك والحكم باستحقاق المدعي له أو برفض طلب استحقاقه  .وتطبيق دعاوى
االستحقاق في مجال أراضي الجموع ال يمكن أن يشمل العقارات الجماعية التي
تمت تصفية وضعيتها القانونية بتأسيس رسم عقاري أو بتحدي إداري .فالنزاعات
القائمة بين جماعات ساللية حول أمالك عقارية لم تتم تصفيتها بعد قد يحدث عندما
تقوم الوصاية باسم جماعة بتقديم مطلب تحفيظ عقار مشاع بينهما يشوب نزاع حول
الحيازة .فيمكن ألحد هاتين الجماعتين أن تتعرض من تلقاء نفسها على المطلب
المذكور للحصول على حكم يعترف لها بحق الملكية في جميع القار المذكور.
كما تطبق نفس القاعدة في حالة ما إذا صدر أمر بتحديد إداري في اسم عدة
جماعات تملك شياعا عقارا ثبتت صفته الجماعية.

هناك مظاهر شتى من الترامي ودعاوى التصرف على اختالف أنواعها وعلى القاضي أن ال
يرفض قبول القضايا المعروضة عليه من هذه الطبيعة حتى في الحالة التي يتضح له فيها
كون العقار جماعيا وذلك كحرم الدوار وأرض الرعي العمومية التي ال ترتبط بملك
خاص وأرض تقسم دوريا حسب العرف الجماعي.
وفي حالة ما إذا وجد القاضي أن األرض المدعى فيها بين جماعة وأعضائها تكتسي
صبغة جماعية تعين التنصيص على ذلك في حكمه.
وجاء في قرار للمجلس األعلى صدر بتاريخ  1968/3/20أن" :حيث تعيب
الطاعنة على القرار المطلوب نقضه عدم التعليل وانعدام األساس القانوني ،وذلك عندما
وصف القرار والحكم المؤيد من طرفه حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد ،بدون
أي جواب على الوسائل المستدل بها في االستئناف الرامية إلى إثبات قدم الحيازة"
لكن حيث أن قضاة االستئناف لم يعطوا أي اعتبار للحيازة ،ألن النزاع متعلق بأرض
جماعية وألن أفعال التصرف فيها ال يمكن أن تؤدي إلى تملك األرض الجماعية
بالحيازة ولو طالت نظرا لما قرره الفصل الرابع من ظهير  27أبريل  1919الذي تقدمت
اإلشارة إليه ،وأن وصفهم حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد إنما جاء على وجه
المبالغة في االستدالل ،ال على كونه علة أساسية لمنطوق الحكم ،فبتصريحهم بأن
أعمال التصرف ال تجدي في اكتساب حق الملك في أرض جماعية أجابوا ضمنيا
وبصفة حتمية على الوسائل المستدل بها في االستئناف وأعطوا حكمهم أساسا قانونيا"

غير أن ما تجدر اإلشارة إليه ،أن الفصل  5من ظهير  27أبريل  1919ينص على أن
الجماعات األصلية يمكنها أن تتعرض بدون رخصة من الوصاية على مطلب التحفيظ
الذي يقدمه الغير ،إما الدعاوى المتعلقة بحماية العقارات الجماعية ضد الترامي أو
التصرف فإن حصول الجماعة على إذن الوصي بإقامتها أمر ضروري ال يمكن االستغناء
عنه وهو ما أكده الفصل  5من ظهير  .1963/2/6وهذا االتجاه كرسه المجلس
األعلى في قرار له صدر بتاريخ  1971والذي جاء فيه :
لكن حيث إن نقطة جماعية أرض النزاع قد ثبتت للمحكمة من الرسم العقاري عدد
 3623حرف الميم األمر الذي لم يتعرض له طالبوا النقض في مذكرتهم بشيء كما أن
الحكم المطعون فيه جاء مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير  16فبراير 1963
الذي منع الجماعة من إقامة أية دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على
مصالحها الجماعية إال بإذن من الوصي على الجماعات ،وبواسطة مندوب معين ضمن
الشروط المحددة في الفصل الثاني من ظهير  1963/2/16المذكور ...كما أن مسألة
توزيع استغالل األراضي الجماعية خاضع الختصاص نائب الجماعات وحيث إن
الحكم المطعون فيه صدر بعد تطبيق هذا الظهير األخير لذا فالوسيلة ال ترتكز على
أساس".

الـمـبـحـث الـرابـع
المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء اإلداري

ينص الفصل  12من ظهير  27أبريل  1919على أن المقررات الصادرة عن مجلس
الوصاية غير قابلة ألي طعن.
لقد أثار الفصل  12المذكور أعاله كثيرا من الجدل الفقهي والقضائي حول مدى قابلية
القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية للطعن أمام القضاء اإلداري بعد صدور قانون
رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية.
لرصد هذا الجدل سوف نتعرض لموقف القضاء في مطلب أول على أن نتطرق لموقف
الفقه في مطلب ثاني.
المطلب األول
موقف القضاء
سوف نتناول موقف محاكم الموضوع في نقطة أولى على أن نتناول مسلك المجلس
األعلى في نقطة ثانية:
أوال :موقف محاكم الموضوع:
ذهبت المحكمة اإلدارية بأكادير في حكم مشهور لها صدر بتاريخ 1995/7/20
إلى أنها مختصة للبت في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن مجلس
الوصاية في إطار دعوى اإللغاء وفي هذا الصدد ألغت بمقتضى حكمها المشار إليه
أعاله قرارا صادرا عن مجلس الوصاية يتعلق باألرض المسماة فدان أدرار على أساس
أنه وفقا لروح قانون  41.90فإن المواطن في إطار دولة الحق والقانون من حقه مراقبة

جميع أعمال اإلدارة عن طريق الطعن فيها بسبب تجاوز السلطة أمام قضاء مستقل
يمارس اختصاصاته لحماية مصالح المواطنين واإلدارة على حد سواء.
غير أن هذا الحكم الذي يعتبر بحق اجتهادا قضائيا يحتذى به ويدعم دولة الحق
والقانون سوف يتعرض لإللغاء من طرف الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى بمقتضى
قرارها الصادر في  19يونيو .1997
كما أن المحكمة اإلدارية بوجدة سلكت هذا المنحى في حكم هام صدر عنها بتاريخ
 2002/1/30تحت عدد  2002/25في الملف رقم  2000/363وهو غير منشور
معللة حكمها بما يلي" :حيث إن القرار المطعون فيه صدر في إطار مقتضيات ظهير
 1919/4/27بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وضبط تدبير
األمالك الجماعية المعدل بظهير ."1963/2/6
وحيث لئن جاء الفصل  12من الظهير المذكور على إطالقه إذ نص على "أن مقررات
مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة ألي طعن" دون أي تحديد آخر
لطبيعة هذا الطعن والجهة المناط إليها النظر فيه فإن العمل القضائي بالمحاكم اإلدارية قد
تواتر واستقر على قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن باإللغاء لتجاوز السلطة اعتبارا
ألن المقررات الصادرة عن هذا األخير تعتبر قرارات إدارية مستوفية لجميع شروط
ومقومات القرار اإلداري باعتباره صادر عن سلطة إدارية نملك حق إصداره ونهائيا
غير قابل لتعقيب سلطة إدارية أعلى ومؤثر في المراكز القانونية لألطراف.

وحيث إنه في إطار دعوى اإللغاء التي هي دعوى القانون العام تكون كل القرارات
اإلدارية متى توفرت فيها شروط ومقومات القرار اإلداري قابلة للطعن باإللغاء وهي
توجه ضد كل قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح ما لم يكن الطعن دونه
منظم بنص قانوني خاص أو كان هناك مجال الستعمال الدعوى الموازية.
وحيث إنه فضال عن ذلك فإن الصيغة التي جاءت بها المادة الثامنة وكذلك المادة 20
من قانون  41.90المحدث للمحاكم اإلدارية تفيد صبغة العموم المطلق "كل قرار
إداري" دون استثناء تجعل كل قرار إداري تتوافر فيه مقومات القرار اإلداري قابال
للطعن باإللغاء.
وحيث إن قانون  41.90المحدث للمحاكم اإلدارية في مادته الثامنة وكذا المادة 20
جاء الحقا على ظهير  1919/4/27مما يكون قد نسخ ضمنيا نص المادة  12منه ذلك
أنه من القواعد العامة المتعارف عليها فقها وقضاء أن القانون الالحق يلغي السابق.
وحيث ال يستساغ وفقا لروح قانون 41/90 :المذكور حرمان المواطن من حقه في
مراقبة أعمال اإلدارة من طرف القضاء عن طريق دعوى اإللغاء أمام هيئة قضائية مستقلة
عن اإلدارة وفقا لما هو منصوص عليه بمقتضى الدستور.
وحيث إنه بذلك تبقى جميع مقررات مجلس الوصاية قابلة للطعن كيفما كانت
طبيعتها علما أنه ال وجود ألي نص قانوني سواء في ظهير  1919/4/27أو غيره يشير
صراحة إلى منع االستفادة من االلتجاء إلى الطعن بسبب التجاوز في السلطة لمراقبة
مشروعية قرار مجلس الوصاية المطعون ضده ،وأن كلمة غير قابلة للطعن الواردة

بالفصل  12أعاله ال يقصد منها سوى الطعن اإلداري دون القضائي الذي يبقى حق
أصيل للطاعن ال يحد منه إال بالقانون وتبقى دعوى اإللغاء في إطاره أداة فعالة لحماية
المشروعية وضمان سيادة الحق والقانون.
ثانيا :موقف المجلس األعلى:
لقد ظل المجلس األعلى في شخص الغرفة اإلدارية به وفيا التجاهه الرامي إلى إلغاء
جميع األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية في هذا المجال .وفي هذا اإلطار صدر
قرار بتاريخ  1997/5/19والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية
بأكادير بتاريخ  1995/7/20بعلة خرقه لمقتضيات الفصل  12من ظهير  27أبريل
 1919والذي ينص صراحة على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية ألي طعن.
وهو توجه ال يتماشى وتطلعات دولة الحق والقانون وما تضمنه من حق الرقابة على
مشروعية القرارات اإلدارية بسبب التجاوز في السلطة .
المطلب الثاني
موقف الفقه
جل فقهاء القانون اإلداري بالمغرب يستغربون من موقف المجلس األعلى من عدم
قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن أمام المحاكم اإلدارية وعدم تأسيسه على أساس
منطقي وقانوني سليم .ويدعمون موقفهم هذا بالحجج التالية:

إن مقتضيات ظهير  27أبريل  1919وضع في ظل مناخ استعماري وظفتهالسلطات االستعمارية لالستيالء على األراضي الجماعية الخصبة فظهير ل.ع منع على
المحاكم البت في جميع الدعاوي الرامية إلى إلغاء أعمال اإلدارة وال تخول للمتضرر
سوى االلتجاء إلى دعوى التعويض.
إن المادة  8وكذا المادة  20من قانون  41/90المحدث للمحاكم اإلدارية تفيدصبغة العموم المطلق "كل قرار إداري" دون استثناء بحيث تجعل كل قرار إداري
تتوافر فيه مقومات القرار اإلداري قابلة للطعن باإللغاء.
إن كلمة غير قابلة للطعن الواردة في الفصل  12من ظهير  27أبريل  1919اليقصد منها سوى الطعن اإلداري دون القضائي الذي يبقى حقا أصيال متاحا للطاعن ال
يحد منه إال بالقانون مما يجعل دعوى اإللغاء في هذا اإلطار أداة فعالة لحماية
المشروعية وضمان سيادة الحق والقانون.
إن إبعاد القرارات اإلدارية عن رقابة المشروعية ومنها قرارات مجلس الوصاية اليستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم وترسيخ دولة الحق والقانون
والمؤسسات وال يحقق الغاية من إنشاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وكذا
المحاكم اإلدارية.

خــاتــمـــة:

من خالل مقاربة هذا الموضوع عبر هذه الصفحات يتضح جليا تعدد الجهات المختصة
بالنظر في المنازعات المرتبطة باألراضي الجماعية وذلك باختالف طبيعة النزاع ذاته،
وهو ما يعرقل عملية تنمية هذه العقارات والرفع من مردوديتها ،فكان لزاما على المشرع
التدخل بوضع إطار قانوني يحكم هذه األراضي بشكل يتالءم مع ما عرفته بالدنا من
تطور على جميع األصعدة وحبذا لو تم ذلك في شكل مدونة لألراضي الجماعية تضع
مسطرة قانونية واضحة ومبسطة لفصل النزاعات المرتبطة بها .ذلك أن كثرة النصوص
التشريعية وتشعبها وغموضها في بعض األحيان ،قد يعيق عملية تدبير األراضي تدبيرا
سليما ويعبث بكل الجهود المبذولة من أجل تحقيقها .ويجب أن يأخذ هذا القانون
الشامل بعين االعتبار معطيات التنمية االقتصادية على المستوى الوطني والجهوي
ويعكس الخطوط العريضة لطموحات الدولة والتنمية االقتصادية.

 ][1ذهب قرار المجلس األعلى عدد  231بتاريخ  7مايو  ،1969المنشور ب :عبدالكريم بالزاع ،أراضي الجموع مطبعة النجاح الجديدة .ط ، I 1998ص  192إلى
أن":النازلة المتعلقة بطلب أداء وجصية كراء بالد جماعية موضوع نزاع بين أفراد
الجماعة ،يرجع النظر فيها إلى السلطة اإلدارية الممثلة في مجلس الوصاية ألراضي
الجماعة طبقا لمقتضيات ظهير ..."1919/4/27
[1] -للتوسع أكثر حول جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يراجع:

ذ .حسن البكري ،الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي،مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ،الطبعة األولى .2001
 ][1قرار عدد 6/1043 :المؤرخ في  2001/1414في الملف الجنائي عدد: .96/9329منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى ،مطبعة األمنية الرباط ،العدد
المزدوج  58 -57السنة  .2002/23ص.377:
 ][1قرار صادر عن المجلس األعلى عدد 6/2483 :بتاريخ  97/12/24في الملفالجنائي عدد .95/273 :منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد مزدوج -53
.54السنة  ،21يوليوز .1999
 ][1أنظر الفصل  166من ق.م.م. ][1منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى ،عدد مزدوج  1654 -53لسنة 21يوليوز ،1999ص.129 :
 ][1راجع في هذا الموضوع" :أستاذنا عبد العلي العبودي :الحيازة فقها وقضاء،والمركز الثقافي العربي .ط، I 1998ص.183 :
 ][1أنظر عبد الكريم بالزاع ،أراضي الجموع ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط،1998 ، Iص.82 -81 :
 ][1قرار عدد  165بتاريخ مارس  ،1968منشور ب :عبد الكريم بالزاع ،أراضيالجموع ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط1998 ، Iص.183 :

: منشور ب1971  يونيو2  بتاريخ181 :[قرار عن المجلس األعلى تحت عدد1] .195 : ص، مرجع سابق،عبد الكريم بالزاع
.2168 : ص،1993  نونبر3  بتاريخ4227 :[منشور بالجريدة الرسمية عدد1] [1] -Mohammed Amine

Benabdallah : sur une régression

jurisprudentielle : l’exécution de certains actes administratifs du
Recours pour excès de pouvoir, Notes sous C.S.A 19 juin
1997,REMALD, N° 28, juillet- septembre 1999, page : 125.
[1] - Mohammed Amine Benabdallah : sur une « Régression
Jurisprudentielle »l’exclusion de certains actes administratifs du
recours pour excès de pouvoir. Note sous C.S.A 19Juin 1997 op. cit. p
: 126-0127.
- Michel Rousset : note sur l’arrêt de la cour suprême du 19 Juin 1997
: Ministre de l’intérieur/ Bizamarne Ahmed, excluant certains acte
Administratifs du recours pour excès de pouvoir, REMALD : N° 28 ,
1999 page121 et suite.
 شروط قبول دعوى اإللغاء على: أنظر عبد اهلل المتوكل-:[راجع في هذا اإلطار1]  مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،ضوء اجتهاد المحاكم اإلدارية
.11:ص،2003  دجنبر، نونبر،35 عدد
 يوليوز28  الدعوى الموازية لإلدارة المحلية والتنمية عدد، محمد صقلي حسيني.45 :ص،1999

كذلك راجع :إدريس الجالبي الكتاني :الدعوى الموازية في ظل إحداث المحاكماإلدارية ،مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد  28يوليوز
 ،1999ص 63 :وما بعدها.

[1] - Mohammed Amine Benabdellah : op. cite page 1300
.Mchel Rousset: op. cite 121-123 -

مقدمة :
حاول تشريع العمل الجزائري الحالي الصادر بموجب قانون  11-90المؤرخ في 21
أفريل  1990مواكبة للتطورات و التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها البالد

إضفاء مرونة على عالقات العمل من خالل إقرار حق صاحب العمل في اللجوء إلى
إبرام عقود العمل المحددة المدة و العمل بالتوقيت الجزئي  ،واحتلت االتفاقات و
االتفاقيات الجماعية و التفاوض الجماعي مكانة هامة في تنظيم عالقة العمل  ،كما
كرس المشرع الجزائري حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل عن طريق تسريح
العامل تأديبيا في حالة ارتكابه خطأ مهنيا جسيما من شأنه المساس و إلحاق ضرر أو
التهديد بخطر قد يلحق بالسير الحسن و النظام أو االنضباط داخل مؤسسته حماية
لمصالحه االقتصادية  ،وهو ما يظهر أيضا تأثر المشرع الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة أو
الحرية التعاقدية في تنظيمه لعالقة العمل بين العامل و المستخدم سواء في بداية عالقة
العمل و في نهايته على حد السواء دون أن يغفل عن سعيه إلى تحقيق المساواة و
التوازن بين التيارين أو المصلحتين المتناقضتين لطرفي عقد العمل.
إذا كان المشرع الجزائري قد أعطى الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير
محدد المدة بإرادته المنفردة  ،فان ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في حدود
عدم إلحاق الضرر بالطرف األخر أي العامل و إال كان متعسفا في استعمال حقه ،و
بذلك أصبح الفسخ التعسفي لعقد العمل أحد تطبيقات نظرية التعسف في استعمال
الحق المعروفة في معظم التشريعات.
يحتل موضوع التسريح التأديبي التعسفي أهمية قصوى  ،ذلك أن اغلب القضايا
المعروضة على المحاكم  ،في إطار منازعات العمل تتعلق به وهو ما يدل جليا على
تفاقم و زيادة عدد العمال الذي طالهم و تطولهم هذه الظاهرة مما ينعكس عليهم سلبا و

يهدد أمنهم و استقرارهم الوظيفي ،حتى أصبح من الممكن تسمية غرفة البت في قضايا
العمل أو القسم االجتماعي كما سماه قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بقسم التسريح
التأديبي التعسفي .
تكمن أهمية هذا الموضوع في أن المشرع عمل على إيجاد تدابير و ضمانات حمائية
تحول دون أن يصبح العامل عاطال  ،غير أن هذه الغاية تبقى نسبية ،كما تعتبر حماية
العامل المطرود تعسفيا من أهم وظائف القضاء االجتماعي من خالل محاولة رقابة مدى
تقيد صاحب العمل سواء بالضوابط أو القيود أو الشروط القانونية الشكلية و الموضوعية
للتسريح التأديبي و ترتيب الجزاء القانوني على الفصل الذي يعد تعسفيا وفقا لتقديره
إنصافا للعامل األجير.
إن القضاء عند تعرضه لدعوى التسريح التأديبي التعسفي المخالف للموضوع يكون
أمام حالتين تطبيقا للمادة  4- 73المعدلة بموجب المادة  9من األمر  21-96المؤرخ في
 9جوان  1996وهما حالة التصريح بإعادة إدماج العامل المسرح في منصب عمله وما
يترتب له من حقوق مكتسبة( التعويض العيني أو حالة االتفاق بعدم اإلدماج أي في
حالة رفض أحد الطرفين لمقترح أو طلب الطرف األخر بإعادة اإلدماج و يترتب عن
ذلك تحديد تعويض نقدي للعامل لجبر الضرر الالحق به زيادة عن التعويضات أو
الحقوق األخرى المحتمل الحكم بها له التعويض النقدي أو المالي) ،و هو ما يبين
صراحة أن طبيعة تقنية أو آلية إعادة إدماج العامل بعد هذا التعديل أصبحت اختيارية
و ليست إلزامية على عاتق صاحب العمل كما كانت في ظل التشريعات العمالية

السابقة ذات التوجه االشتراكي ،رغم أن األولوية هي للتعويض العيني أو للصلح
القضائي المفضي إلرجاع العامل لمنصبه األصلي  ،لكن هذا التعديل إن دل على
شيء إنما يدل على استجابة المشرع إلى نداءات المرونة و عدم تأبيد عقود العمل التي
كان ينادي بها أصحاب العمل وقت صدور التعديل بالنظر إلى الظروف االقتصادية
الصعبة التي كانت تعاني منها المؤسسات االقتصادية العمومية و الخاصة اإلفالس،
إعادة الهيكلة ،دعوات للخوصصة ،فهو تعديل في حقيقة األمر يمس االستقرار
الوظيفي للعامل وبالمقابل فانه في مصلحة المستخدم  ،ذلك أن هذا األخير كقاعدة
هو ضد إعادة اإلدماج و يفضل غالبا دفع تعويض نقدي عوضا عن االحتفاظ بعامل غير
مرغوب به  ،خاصة في ظل الحد األدنى للتعويض عن التسريح التعسفي  ،فقلته و
زهده و تقديره القليل من القضاة كما تبينه اغلب األحكام القضائية غالبا ما يدفع
المستخدم إلى تفضيل اللجوء إلى القضاء و دفع المبلغ المحكوم فيه دون الرضوخ إلى
محاولة الصلح سواء الذي تجريه مكاتب المصالحة في إطار التسوية الودية الخارجية أو
حتى الذي يحاول إجراءه القاضي أثناء سير الدعوى  ،وحتى وإن قبل بالتسوية
المفضية إلى إعادة اإلدماج نجده بعد ذلك يتعنت في تنفيذ الحكم القضائي متحديا
هذه المرة قرارات العدالة معتقدا خطأ منه أن هذه الحق مخول له أثناء سير الدعوى
وحتى بعد صدور الحكم ،في حين و كما يالحظ من الناحية العملية أن أغلب
الطلبات التي يتقدم بها العمال في حالة التسريح التأديبي التعسفي للمحاكم ترمي إلى
الحكم بصفة أساسية إلى الرجوع إلى العمل مع الحكم باألجر ابتداء من تاريخ الطرد إلى
تاريخ الرجوع الفعلي إلى العمل خاصة في ظل أزمة البطالة المرتفعة في بالدنا و صعوبة

إيجاد منصب عمل جديد إن لم نقل مستحيل فانه صعب جدا ،وبصفة احتياطية
واستثنائية فقط في حالة رفض صاحب العمل إرجاع العامل إلى عمله الحكم عليه
بالتعويض النقدي دون اإلخالل بالتعويضات المحتملة األخرى التي من الممكن أن
يتحصل عليها العامل في حالة ثبوت أو التأكد من أن تسريحه كان تعسفيا.
و عليه فان الدراسة هاته هي لتوضيح مرونة تقنية إعادة إدماج العامل المسرح تسريح
تأديبي تعسفي و للتساؤل حول ما إذا كانت تمثل تراجعا عن الطابع أو الدور الحمائي
لقانون العمل؟.
و عليه سوف نتناول في سبيل ذلك مفهوم التسريح التأديبي التعسفي ،إثبات التسريح
التأديبي التعسفي ،ضعف الضمانة القضائية للعامل المسرح تعسفيا في ظل محدودية
الجزاء الذي يفرض على صاحب العمل و هنا نحاول توضيح مرونة تقنية إعادة
اإلدماج ،وأخيرا أختم مداخلتي بنتائج و توصيات ربما يؤخذ بها في أي تعديل أو
إصدار لقانون عمل جديد الذي تأخر بالنظر إلى أن القانون الحالي أصبح ال يستجيب
ال لتطلعات العمال و ال لتطلعات أصحاب العمل ،من خالل اقتراح آليات للتوفيق
بين المرونة و الحماية االجتماعية للعمال يتم تضمينها في اإلطار القانوني للعمل ،وبعبارة
أخرى محاولة إيجاد نوع من التنسيق و التكامل بين مختلف المبادئ و األفكار
الجديدة التي عرفها قانون العمل السيما مبدأ إزالة التنظيم من جهة و تكريس بل و
تعزيز ما يعرف بالنظام العام االجتماعي من جهة أخرى .
المبحث األول-الحماية المقررة للعامل في مجال التسريح التأديبي التعسفي :

ليس كل تسريح تأديبي تعسفي ،بل في كثير من األحيان يكون صاحب العمل على
يقين و تثبت بارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم ،بالتالي يفصله من منصب عمله
بصفة قانونية و مشروعة أو مبررة.
لكن في الحاالت التي يثبت فيها الطابع التعسفي للتسريح  ،نجد أن المشرع حدد
هذه الحاالت بقرينة قانونية بسيطة  ،إما من صاحب العمل و كذا من العامل أو
القاضي بما له من سلطة تمحص أو تفحص و تقدير األدلة لتكوين اقتناعه.
إن ممارسة القاضي االجتماعي للرقابة على قرار التسريح التأديبي الصادر في حق
العامل يؤدي حتما إلى تقرير مجموعة من اآلثار أو الجزاءات أو العقوبات القانونية متى
ثبت له تعسف المستخدم في اتخاذه(أثر التسريح المخالف للموضوع أي التسريح دون
ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم أو دون سبب حقيقي و جدي كما سماه المشرع
الفرنسي
المطلب األول -مفهوم التسريح التأديبي التعسفي
:بالرجوع إلى المادتين  73مكرر  1و  73مكرر  4من قانون عالقات العمل السابق
الذكر نالحظ أن المشرع الجزائري لم يورد المقصود بالتسريح التأديبي التعسفي  ،بل
ترك هذه المهمة للفقه و القضاء.

وعليه فان تحديد مفهوم التسريح التأديبي التعسفي يستلزم تحديد حاالته أوال قبل
بيان الطرف الذي يقع عليه سواء عبء إثبات الطابع التعسفي لقرار التسريح التأديبي أو
عبء إثبات مشروعية و قانونية التسريح في الجهة المقابلة .
الفرع األول -حاالت التسريح التأديبي التعسفي :يمكن استخالص حاالت التسريح
التأديبي التعسفي من خالل المادتين  73مكرر  3و  73مكرر  ، 4واعتمادا على
االجتهاد القضائي.
الحالة األولى :عدم مراعاة صاحب العمل ظروف ارتكاب العامل الخطأ :وفقا لما نصت
عليه المادة  73مكرر 1من قانون  11-90السابق الذكر ،أي عدم مراعاة العامل لمعايير
وصف أو تقدير أو تكييف الخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى التسريح التأديبي سواء
الموضوعية منها أو حتى الذاتية و الشخصية وفقا لمفهوم هذه المادة ،و أحسن المشرع
الجزائري بتبنية لهذه المعايير و األسس التي أصبح في ظلها قرار التسريح التأديبي ال
يتخذ بصفة آلية مباشرة بمجرد توفر الخطأ المهني الجسيم ،والتي تعتبر في حقيقة األمر
ضمانة قانونية مهمة يستفيد منها للعامل و تقيه أو تجنبه تعسف المستخدم  ،وقد قام
االجتهاد القضائي للمحكمة العليا بتجسيدها في الكثير من قراراته نذكر منها قرارها
الصادر في  2001 /2/13الذي أكدت فيه أنه في حالة الغياب المبرر بشهادة طبية
مدفوعة لدى الضمان االجتماعي الذي له الحق في المراقبة الطبية يعتبر الغياب مبررا و
بالتالي قرار الطرد تعسفيا  ،حيث وفقا لهذا االجتهاد فان صاحب العمل ملزم بمراعاة
الظروف التي دفعت العامل إلى الغياب قبل توقيع عقوبة التسريح عليه ،كما جاء في

حيثيات قرار أخر لها صادر

في  2005/3/16انه .ال يعد خطأ مهنيا جسيما

يستوجب التسريح  ،الخطأ الجزائي الذي يرتكبه العامل خالل أوقات العمل أو
بمناسبته دفاعا عن مصلحة المؤسسة ،وعليه وفقا لهذا االجتهاد مادام أن الخطأ الجسيم
لم يرتكب بنية اإلضرار بمصالح المؤسسة بل دفاعا عنها فانه ال يعد خطأ جسيما
يستحق تسريح العامل.
الحالة الثانية:تسريح العامل األجير في غياب النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة في
حالة وجوب إعداده ،و أيضا في حالة عدم النص على الخطأ المنسوب للعامل ضمن
أحكامه ،و هو ما يفهم أيضا من خالل المادة  73مكرر  ،2فكل تسريح في غياب هذه
الوثيقة يعتبر تعسفيا و هو ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها.
الحالة الثالثة:تسريح العامل األجير خرقا لإلجراءات التأديبية القانونية واالتفاقية الملزمة
وهو ما يعد تسريحا تعسفيا كعدم سماع العامل أو تبليغه بقرار التسريح التأديبي الصادر
في حقه ،أو عدم السماح له باالستعانة بشخص أخر للدفاع عنه .
الحالة الرابعة:عدم إثبات صاحب العمل ارتكاب العامل الخطأ المهني الجسيم ،وهو ما
أكده اجتهاد المحكمة العليا في هذا الصدد منها قرارها الصادر في 2001/1-17
حيث مما جاء في حيثياته.عدم ثبوت ارتكاب العامل خطأ جسيما يجعل التسريح
تعسفي و لو تم وفقا لإلجراءات التأديبية.

الحالة الخامسة :تسريح العامل عند انتهاء مدة عقد العمل المبرم مخالفة للمادة  12من
قانون  11-90السابق الذكر ،أي مخالفة للحاالت و الشروط القانونية إلبرام عقود
العمل المحددة المدة .

الفرع الثاني -عبء إثبات التسريح التأديبي التعسفي :يمكن تسجيل المالحظات
التالية:
تحميل صاحب العمل عبء إثبات الخطأ المهني الجسيم :من خالل ترجيح وافتراض التعسف في كل تسريح تأديبي حماية لمصلحة العامل  :فعدم المساواة الواقعية
بين طرفي عالقة العمل المترتبة عن عنصر التبعية  ،دفعت المشرع الجزائري إلى إدخال
تعديل قانوني لعبء اإلثبات يخالف ما هو سائد في المادة المدنية أين يتحمل المدعي
نتائج عدم كفاية أدلته أمام القاضي بالتالي أصبحت مهمة اإلثبات في ظل المادة 73
مكرر  3من قانون  11-90ملقاة على عاتق صاحب العمل  ،فهو مطالب بتقديم كل
ما لديه من أدلة و وثائق أو وسائل إثبات وجود الخطأ المهني الجسيم أو السبب
الحقيقي و الجدي للتسريح التأديبي للعامل سواء بصفة تلقائية أو بطلب من القاضي ،
و هذا المسعى يتجاوب مع الواقع من حيث التخفيف على العامل لصعوبة الحصول على
األدلة التي يوجد أغلبيتها بحوزة صاحب العمل ،إضافة إلى صعوبة االستنجاد بزمالء
العامل اعتبارا لحساسية موقفهم.

قابلية القرينة القانونية المتعلقة بترجيح التعسف إلثبات العكس :فافتراض التعسف فيكل تسريح تأديبي للعامل هو قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس من قبل
المستخدم.
حرية إثبات الخطأ المهني الجسيم بكافة الطرق القانونية :طالما أن المشرع الجزائري فيقانون عالقات العمل لم يقيد صاحب العمل بوسائل إثبات معينة ،فيمكنه إثباته مثال
من خالل محضر مجلس التأديب أو االستعانة بشهادة أحد أعضاء المجلس ،و هو ما
ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار صادر لها في  2001/1/17حيث مما جاء في
حيثياته  :حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين منه انه تطرق إلى جميع
اإلجراءات المتخذة من الطاعنة حول إحالة العامل على لجنة التأديب ،وكيفية توجيه
الخطأ و الظروف التي تم فيها الخطأ و ناقش هذه اإلجراءات معتبرا الطرد تعسفيا لعدم
تقديم المؤسسة السند القانوني الذي يثبت األفعال المنسوبة للعامل.
تقييد صاحب العمل بطرق إثبات معينة في بعض الحاالت توسيعا للضمانات المقررةللعامل :إذا كان صاحب العمل يتمتع بحرية إثبات خطأ العامل طبقا للقواعد العامة في
إثبات الوقائع المادية بكل الطرق ،فانه يجد نفسه في بعض األحيان مقيدا بطرق إثبات
محددة  ،و هي الحالة التي يتم فيها تسريح العامل بناء على خطأ جزائي يعاقب عليه
التشريع الجزائي أي قانون العقوبات ،حيث يجب عليه اإلدالء بنسخة من الحكم
الجزائي النهائي الصادر بإدانة العامل على األفعال التي تشكل جريمة في نظر
القانون،والتي تشكل في نفس الوقت خطأ تأديبيا ،و هو الموقف الذي وإن سكت

عنه المشرع الجزائي في تشريعات العمل لكن المحكمة العليا أكدته في قراراتها نذكر
منها حيثيات قراراها الصادر في  2000-2-15الذي جاء فيه .حيث انه ال يسوغ
لصاحب العمل اتخاذ إجراءات التسريح دون تعويض و ال إنذار على أساس ارتكاب
العامل جرائم اختالس وسوء تسيير إال بمقتضى حكم جزائي نهائي ،و ال يحق للجنة
التأديب أن تحل محل الجهات القضائية.
الدور اإليجابي للعامل في تأكيد الطابع التعسفي للتسريح رغم إعفاءه ابتداء من ذلكحماية له :لم يضع المشرع العامل في موقف سلبي من الدعوى ،خاصة إذا كان يملك
من األدلة ما من شانها إقناع قاضي الموضوع بتعسف المستخدم في قرار التسريح من
حيث عدم موضوعية أو صحة أو وجود سبب التسريح ،و هو الرأي الذي دعمته
المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  1998-2-18حيث جاء في إحدى
حيثياته..(:لكن و حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على ما جاء في النظام
الداخلي من وجوب تبليغ المؤسسة بكل غياب في ظرف  48ساعة  ،فان ادعاء
الطاعن بأنه اخبر رئيسه المباشر يقع عليه عبء إثباته ...).
فيمكن للعامل تقديم وسال إثبات غير كافية أو ضعيفة على تعسف المستخدم أو
ينفي بواسطتها ارتكابه الخطأ الجسيم ،ال ترقى إلى مستوى إقناع القاضي إال أن تلك
األدلة التي يقدمها يمكن أن تكون منطلقا للقاضي لألمر باتخاذ إجراءات التحقيق التي
يراها ضرورية الستكمال اقتناعه و الفصل في النزاع بشان تعسف المستخدم من عدمه.

الدور اإليجابي للقاضي في إثبات التسريح التأديبي التعسفي :تبعا للصعوبات الواقعيةالتي يطرحها تقدير جسامة الخطأ المرتكب من العامل  ،يتجاوز القاضي الدور المنوط
بصاحب العمل في اإلثبات متجاوزا بذلك النقاش الفقهي التقليدي حول قضية حياد
القاضي في النزاع  ،هل دوره ايجابي أو سلبي.
و عليه فان مقتضيات الحماية القانونية للعامل أصبحت تفرض على قاضي الموضوع
التدخل في جميع حاالت النزاع المعروضة عليه الستجالء الحقيقة  ،بحيث يقوم في
سبيل ذلك بكل اإلجراءات المتاحة  ،من فحص الوثائق المقدمة ،االستماع إلى
الشهود ،بل وإمكانية االنتقال إلى المعاينة  ،وقد أكدت المحكمة العليا على أهمية و
دور القاضي في تكييف الوقائع أي تكييف قرار صاحب العمل حيث مما جاء في أحد
قراراتها الصادر في  1984/5/21حيث يعاب على القرار المطعون فيه عدم الجواب
عن المقال لكونه رفض جميع األوجه التي استظهرت بها الشركة  ،بناء على سبب
وحيد و هو انعدام التبرير والحال أن عدم تقديم التبرير ال يعفي المجلس من الجواب
لتقديره حتى في الحالة التي يرفضها  ،و اعتبرت في قرار أخر لها أن قاضي الموضوع ملزم
بمناقشة الخطأ الوارد في قرار التسريح مناقشة قانونية و ال يجوز له تغييره أو استبداله
بخطأ أخر .
المبحث الثاني  :ضعف أو عدم فعالية الضمانة القضائية للعامل المسرح تعسفيا في ظل
محدودية الجزاء القانوني الذي يفرض على صاحب العمل  ،مرونة تقنية إعادة إدماج
العامل المسرح تعسفيا.

يملك القاضي االجتماعي سلطة الرقابة على التسريح التأديبي  ،حيث إضافة لقيامه
برقابة مدى تقيد صاحب العمل باإلجراءات التأديبية اإللزامية السابق اإلشارة إليها أي
الشروط الشكلية للتسريح التأديبي ،تنصب أيضا الرقابة القضائية على الشروط
الموضوعية للتسريح التأديبي وهذه األخيرة فقط هي التي ستشملها هذه الدراسة.
ينصرف التسريح التعسفي أو اإلنهاء غير المشروع لعالقة العمل في مجال التأديب
كما ذكرنا سابقا إلى التسريح الذي يقوم به صاحب العمل في ظل انعدام خطأ مهني
جسيم مرتكب من العامل.
رتب المشرع الجزائري بمقتضى المادة  73مكرر  4من قانون  11-90السابق الذكر
مجموعة من الجزاءات على مخالفة صاحب العمل لضوابط أو قيود ممارسة السلطة
التأديبية  ،ما يهمنا ضمنها أثر التسريح المخالف للموضوع أي في حالة مخالفة صاحب
العمل للضوابط أو الشروط الموضوعية للتسريح التأديبي.
المطلب األول :رقابة القضاء لموضوعية التسريح التأديبي للعامل
تنصب الرقابة القضائية في هذا الصدد على التناسب بين الخطأ المرتكب و الجزاء
التأديبي ،و هذه الرقابة تختلف بحسب إذا كانت األخطاء الجسيمة مذكورة على
سبيل الحصر أو على سبيل المثال  ،و بحسب إذا ما راعى صاحب العمل عند
تقديره مدى جسامة الخطأ المرتكب من العامل المعايير أو القيود الواجب احترامها و
المنصوص عليها في المادة  73مكرر  1من قانون  11-90السابق الذكر سواء الموضوعية
منها و حتى الشخصية.

فالقاضي غير مقيد بالوصف أو التكييف الذي يعطيه المتعاقدين للخطأ  ،بل يمارس
رقابة على هذا التكييف  ،فيتحقق من مراعاة المستخدم للشروط الموضوعية للتسريح
التأديبي  ،ثم يقدر مدى تناسب هذه العقوبة مع الخطأ التأديبي المرتكب من العامل
 ،ليتبين له في األخير مدى تعسف صاحب العمل في إصداره لهذه العقوبة من عدمه
و بمعنى أخر مدى تجاوز أو انحراف صاحب العمل في ممارسته لسلطته التأديبية.
كما أن الوقائع التي يقدمها صاحب العمل إن كانت تمثل في بعض الحاالت سببا
مبررا و موجزا للطرد من العمل  ،إال أنها ال تلزم القاضي و ال تمنعه من التحقق من
شرعيتها  ،و ينطلق أساس هذه السلطة من االلتزام القانوني الذي حمله المشرع
لصاحب العمل من خالل المادة  73مكرر  ، 1من حيث مراعاته عند تقدير جسامة
الخطأ الظروف التي ارتكب فيها الخطأ و درجة خطورته  ،و األضرار الالحقة
بالمؤسسة  ،و السيرة المهنية للعامل حتى تاريخ ارتكابه للخطأ الجسيم.
لهذا فان إقرار المحكمة العليا لمبدأ تقدير تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب هدفه
الحد من السلطة التقديرية لصاحب العمل  ،مما يعتبر عنصر ضمان في المجال
التأديبي  ،و حماية للعامل من التسريح التعسفي  ،إذ يظل قاضي الموضوع هو الضامن
األساسي لحقوق العامل خاصة في ظل وجود المجلس التأديبي في حال إقرار تشكيله
ووجوده في الهيئة المستخدمة  ،فرقابة قاضي الموضوع إلى جانب وجود هذا المجلس
التأديبي يدعو إلى حتمية إقامة التوازن بين طرفي عالقة العمل .
المطلب الثاني :أثر التسريح المخالف للموضوع

تنص المادة  73مكرر  4الفقرة الثانية من قانون  11-90السابق الذكر على ما يلي:
إذا حدث تسريح للعامل خرقا ألحكام المادة  73أعاله يعتبر تعسفيا  ،تفصل المحكمة
المختصة ابتدائيا و نهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع االحتفاظ بامتيازاته
المكتسبة  ،أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا ال يقل عن األجر
الذي يتقاضاه عن مدة  6أشهر من العمل دون اإلخالل بالتعويضات المحتملة.
رتب المشرع الجزائري وفقا للنص القانوني المذكور الجزاء المترتب عن قيام صاحب
العمل بتسريح العامل بصفة تعسفية و ذلك بتقرير أوال أن كال تسريح ال يستند إلى
القواعد الموضوعية السارية في مجال التسريح التأديبي يعتبر تعسفيا ،فقيام صاحب
العمل بتسريح عامل لم يرتكب خطأ جسيما أو دون مراعاة المعايير المنصوص عليها
بموجب المادة  73مكرر  1المذكورة سابقا في وصف الخطأ الجسيم يجعله تسريحا
تعسفيا  ،و بالنتيجة فانه يفتح الحق للعامل للجوء أمام القضاء عن طريق دعوى إلغاء
قرار التسريح التعسفي و ذلك بعد استنفاذه كل طرق التسوية الودية سواء تعلق األمر
بالتسوية الودية الداخلية للنزاع على مستوى الهيئة المستخدمة  ،أو التسوية الودية
الخارجية للنزاع على مستوى مكتب المصالحة  ،بعد حصوله إلزاميا على محضر عدم
المصالحة لقبول الدعوى شكال.
الفرع األول :الحكم الصادر بإعادة إدماج العامل إلى منصب عملها لتعويض العيني
نوجز المالحظات التالية :

1أولوية إعادة إدماج العامل فهو األصل و القاعدة العامة قبل المرور إلى التعويضالنقدي.
2أهمية الصلح القضائي الذي أجازه المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في تعزيز الحماية الوظيفية للعامل و المحافظة على استقرار و استمرار عالقة
عمله ،من خالل محاولة القاضي و سعيه إلعادة إدماج العامل المسرح تعسفيا ،لكن
تبقى الطبيعة االختيارية أو غير اإللزامية إلعادة اإلدماج تشكل حاجزا أو عائقا أمام نجاح
محاولة أو مهمة القاضي  ،وتساهم بالتالي في تصلب مواقف أصحاب العمل لعلمهم
السابق كما سنرى الحقا بقلة التعويضات المحكوم بها في هذا الشأن.
3استحداث المشرع الجزائري مفهوم االمتيازات المكتسية ضمن حقوق العاملالمسرح تعسفيا الذي يعاد إدماجه إلى منصب عمله ،بعد أن كانت الحقوق المادية
المطالب بها من قبل العامل هي األجر و ملحقاته ،حيث يعرفها االجتهاد القضائي
الفرنسي بأنها  :مجموعة االمتيازات الفردية و الجماعية المنصوص عليها إما في القانون أو
التنظيم  ،أو في عقد العمل ،أو في االتفاقية الجماعية و هي واردة على سبيل المثال
كتلك الناجمة عن حالة المرض ألمومة ،مختلف العطل و العالوات،السكن الوظيفي،
استعمال سيارة المصلحة)،كما قرر اجتهاد المحكمة العليا أن إعادة اإلدماج الفعلي
للعامل يخوله الحق في جميع المرتبات واألجور المطابقة للفترة التي لم يعمل فيها
بسبب المستخدم وكذا في ملحقاتها أو توابعها وأيضا في االمتيازات العينية التي سبق
له االستفادة منها ،وهي ال تعتبر تعويضات وفقا لها.

3أفضلية التفصيل التلقائي لهذه االمتيازات المكتسبة ،إذ ال يمكن اكتفاء الحكمالقضائي بعد تقرير أحقية العامل المسرح بطريقة تعسفية في االحتفاظ بحقوقه
المكتسبة بتضمين منطوقه هذه العبارة فقط دون إعطاء تفصيل واضح و دقيق لها
ودون خاصة تقييمها نقدا ،لما قد ينجم عن هذا اإلغفال من صعوبة في تنفيذ هذا
الحكم و إطالة ألمد الفصل في النزاع.
4تقرير الحقوق المكتسبة بطلب من العامل  ،فالقاضي مقيد بمحتوى الطلب و اليصوغ له انب يحل محل العامل المتقاضي للتعبير عن طلبه  ،كما ال يجوز له أن
يمنحه أكثر من طلبه ،لذلك يفضل أن يبادر خالل سريان دعوى الرجوع إلى تقديم
طلباته المتضمنة أحقيته في االستفادة منها بموجب عالقة العمل القائمة بين الطرفين مع
تفصيلها نوعا و نقدا و إثبات االستفادة منها قبل التسريح.
الفرع األول :الحكم الصادر بعد إبداء الرغبة بعدم أو رفض إدماج العامل في منصب
عمله التعويض النقدي أو المالي
لقد نظمت المادة  73مكرر  4الفقرة الثانية اآلثار المترتبة عن إبداء الرفض بإعادة
إدماج العامل في منصب عمله بالنص انه إذا رفض احد الطرفين سواء كان صاحب
العمل أو العامل فانه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تصدر حكما ابتدائيا و نهائيا
بإلزام صاحب العمل ب :دفع تعويض مالي ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل عن
مدة  6أشهر من العمل ،و دفع تعويضات عن األضرار المحتملة .
نوجز المالحظات التالية:

1جواز اتفاق الطرفين على إعادة اإلدماج كاستثناء :فالتعديل الجديد الذي جاءت بهالمادة  9من أمر  21-96تركت األمر للطرفين صاحب العمل و العامل في رفض
استمرار عالقة العمل واالتفاق على عدم اإلدماج دون تقديم أي تبرير ،حيث وفقا
للتعديل الجديد أصبح إلغاء قرار التسريح الصادر تعسفيا في حق العامل ال يعني
بالضرورة رجوعه إلى منصب عمله ،يعود ذلك إلى رغبة المشرع في إضفاء وإعطاء
مرونة أكثر و حركية لعالقات العمل بالنظر إلى الظروف االقتصادية التي كانت تمر بها
المؤسسات االقتصادية عند صدور ها التعديل ،وعليه أصبحت هذه التقنية تسمح
لصاحب العمل باالستغناء عن خدمات أي عامل يرفض إعادة إدماجه في منصب
عمله األصلي العتبارات هو غير مجبر على تبريرها  ،لذلك يرى البعض أن عدم رضا
المسيرين على تطبيق المادة  73مكرر  4قبل تعديلها أين كان يجبر أصحاب العمل
على إرجاع العمال المسرحين تعسفيا زيادة على تعويضهم ماليا هو وراء هذا التعديل
الجديد الذي خول أصحاب العمل صالحيات و سلطات اكبر و أصبح بإمكانهم
االعتراض على إرجاع العامل المسرح تعسفيا ،كما أنها تسمح للعامل األجير الذي
أصبح ال يرغب في أن تجمعه من جديد عالقة عمل مع نفس المستخدم األصلي
بسبب الضغوط المعنوية التي تعرض لها خالل و بعد اتخاذ قرار فصله عن العمل  ،أو
فقط ألنه تحصل على منصب عمل أخر يناسبه أثناء سير الدعوى .
إن تبرير موقف المشرع في هذا اإلطار انه ال طائل و ال فائدة من فرض إعادة اإلدماجمع انعدام رغبة احد األطراف فيه أو االقتناع به طالما أن جو التوتر و عدم االنسجام

يظل سائدا في هذه الحالة  ،مع عدم استفادة العامل من رجوعه في ظل عالقة عمل
قابلة لالنهيار مرة أخرى  ،بل و بشكل أعمق من ذلك  ،مما يجعل العودة إلى العمل
ال فائدة منها.
يالحظ أن هذا التعديل في حقيقة األمر هو في مصلحة المستخدم  ،ذلك انهكقاعدة هو ضد إعادة اإلدماج و يفضل دفع تعويض على االحتفاظ بشخص غير
مرغوب فيه  ،خاصة في ظل الحد األدنى للتعويض المقرر قانونا  ،فقلته و زهده و
تقديره القليل من القضاة غالبا ما يدفع صاحب العمل إلى تفضيل اللجوء إلى القضاء و
دفع المبلغ المحكوم به دون الرضوخ إلى محاولة الصلح سواء الذي تجريه مكاتب
المصالحة أو الذي يحاول إجراءه القاضي أثناء سير الدعوى وهكذا تحولت طبيعة إعادة
اإلدماج من اإلجبارية إلى االختيارية.
تكريس القضاء للحق في رفض إعادة اإلدماج :و ذلك من خالل نقض القرار الذيألزم صاحب العمل بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله.
التقييد القضائي الزمني لحق رفض إعادة اإلدماج :إذ يقتضي اإلفصاح عن الرغبة فيعدم استمرار عالقة العمل بين الطرفين خالل سير دعوى إلغاء قرار التسريح التعسفي و
قبل قفل باب المرافعة ،أي أثناء تبادل المذكرات الجوابية فسلطة صاحب العمل
ليست مطلقة  ،و ال يجوز بأي حال من األحوال انتظار صاحب العمل مثال إلى
غاية الشروع العامل في تنفيذ الحكم القاضي بإعادة دمجه في منصبه إلبدائه بصفة
مبتدئة  ،الن هذا الرفض يفتح الحق للعامل للمطالبة القضائية باإلجبار على التنفيذ عن

طريق التهديدات المالية القانونية  ،وهو موقف اجتهاد المحكمة العليا حيث مما جاء في
حيثيات إحدى قراراته.:حيث كان له الخيار بين الرجوع إلى العمل أو المطالبة
بالتعويض أثناء سير الدعوى و قبل الفصل فيها
يترتب على عدم احترام المستخدم لفترة إبداء الرغبة في رفض إعادة اإلدماج حقالعامل في رفع دعوى جديدة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم األول  ،و
يفتح له الحق في المطالبة إما بالغرامة التهديدية أو المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة
وهو ما أكده اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أن القضاة في أول األمر أساءوا فهم طبيعة
هذا التعويض .
تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ناجحة في فرض إعادة اإلدماج  ،فهي وسيلة ضغط غيرمباشرة لحمل صاحب العمل على التنفيذ لعدم وجود وسائل أخرى من شانها تحقيق
الوفاء بااللتزام دون إكراه إال فيما يتعلق بالتعويض المالي الذي اعتمده المشرع كحل
بديل لجبر الضرر الحاصل إال أن هذا التعويض يظل غير كاف بالنظر إلى اآلثار السلبية
التي يخلفها التسريح.
أمام صعوبة تنفيذ األحكام القضائية بصفة عامة و أحكام الرجوع بصفة خاصة و التيتبقى غالبا حبرا على ورق نتيجة تعنت أصحاب العمل و رفضهم إعادة اإلدماج و أمام
عدم نجاعة الغرامة التهديدية التي تنتهي في األخير في حال االستمرار في رفض تنفيذ
الحكم القضائي المتعلق بها بتصفيتها من القاضي بمبلغ تعويض قليل ال يعادل حتى
المبالغ المحددة كغرامة عن كل يوم تأخير  ،و طالما أن نص المادة  73مكرر  4ال يوفر

حماية كافية فعالة للعامل في مواجهة المستخدم يقترح البعض األخذ بمضمون المادة
 138مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب كل من يرفض أو يوقف أو يمتنع
عمدا عن تنفيذ حكم قضائي.
التقدير القانوني للتعويض في حالة رفض إعادة اإلدماج طبقا للمادة  73مكرر  : 4إذ أنخصوصية عالقات العمل استدعت أن يأخذ المشرع بالتعويض العادل الذي يراعي
إلى حد معقول المصلحة االقتصادية للمستخدم من جهة و مصلحة العامل الضعيف
من جهة ثانية ،و من اجل تحقيق العدالة في التعويض و تامين الحماية االقتصادية
للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما ،لم يلجأ المشرع الجزائري إلى تسقيف أو وضع
حد أقصى للتعويض ،و من ثمة أطلق للقاضي السلطة التقديرية للزيادة في حجم و
مقدار هذا التعويض عن الحد األدنى المقرر قانونا حسب طبيعة الضرر و األحوال و
الظروف التي يتحقق معها وقوعه دائما .
الخاتمة :
يتضح من خالل هذا المقال  ،تبني المشرع الجزائري من خالل قانون عالقات العمل
مفهوم مرن لتقنية إعادة إدماج العامل المسرح تسريح تأديبي تعسفي بعد إعادة تكييف
طبيعة إعادة إرجاع العامل من الصفة اإللزامية إلى االختيارية ،و هو ما يمثل تراجعا عن
الطابع أو الدور الحمائي لقانون العمل الذي ظل ينادي باستمراره و حتى بتعزيزه كل
النقابات المهنية الممثلة للعمال ،على اعتبار أن مرونة هذه التقنية هو في الحقيقة تعميق
للهوة و زيادة للتباعد و إخالل أو تراجع من الدولة عن محاولة تحقيق المساواة والتوازن

بين طرفي عالقة العمل التي تعرف اختالال سلبيا في غير مصلحة الطرف الضعيف فيها
أال وهو العامل الذي يحاول جاهدا أن يحافظ عن منصب عمله ،مصدر رزقه،
فاستقراره هو استقرار ليس لعائلته فحسب بل للمجتمع ككل و حماية ألهم حقوقه
الدستورية و هي الحق في العمل ،كما أن الحفاظ على السلم االجتماعي واالقتصاد
الوطني يفرض عدم التراجع عن الحماية الدنيا للعمال خاصة في ظل االضطرابات التي
تعرفها الدول العربية و الخوف من انتقال أو تحول مجرد إضرابات للعمال للمطالبة
بحقوقهم إلى أزمة داخلية سياسية قد يستغلها كل من يحاول العبث بمستقبل و
استقرار الدولة الجزائرية ،كما يالحظ أن هذا التراجع عززه أيضا ضعف الحماية القضائية
للعامل المسرح تعسفيا و يتضح ذلك من خالل معاينة الكثير من األحكام القضائية التي
ال تردع أصحاب العمل الذين يتحدون قرارات العدالة من خالل تعنتهم في تنفيذ
أحكام قضائية بإدماج عمال لم يعارضوا بداية أثناء سير الدعوى إرجاعهم ،خاصة في
ظل التعويضات القضائية المحكوم بها و التي ال تتناسب بتاتا مع حجم األضرار التي
تسببه هاته القرارات التعسفية.
لذلك نقترح التوصيات التالية:
إلزام صاحب العمل بإعادة إدماج العامل في منصب عمله كما هو الحال في التشريعالفرنسي في حالة ثبوت تعسف هذا األخير في تسريحه على اعتبار أن مسالة االختيار
بين إعادة إدماج العامل و التعويض النقدي كانت وليدة ظروف اقتصادية معينة عانت
منها المؤسسات العمومية االقتصادية في التسعينات لكن سرعان ما خرجت منها،

لذلك يتعين الرجوع إلى الوضع األصلي السابق طالما أن التعديل الذي كان ظرفي
وقتي إلزامي لم تبقى حججه قائمة ،كما أن االستمرار على الوضع الحالي هو تراجع بأتم
معنى الكلمة عن الدور الحمائي لتشريع العمل  ،و هو ما يعزز انعدام التوازن بين طرفي
عالقة العمل ،ويساهم بالتالي في التوسع في مفاهيم المرونة و حركية عالقات العمل و
عدم تأبيد عقود العمل و تأقيتها  ،والتي هي كلها شعارات و مبادئ ظل ينادي بها
أرباب العمل و المسيرين خدمة لمصالحهم  ،كما أن االستمرار فيها قد يؤدي إلى
انهيار العالقة و الثقة بين طرفي العالقة و من ثمة وقف عالقة اإلنتاج و مسيرة التنمية و
تطوير االقتصاد الوطني .
منح سلطة للقاضي االجتماعي الكتشاف التعسف و محاربته ،بتكوينه و تخصصهفي النزاعات العمالية .

المقدمة:
يعتبر موضوع البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باإلهتمام على المستوى العالمي، ،
ولقد تم إعتبار فترة التسعينات من القرن العشرين عقد األرض ،وبهذا أصبحت البيئة
إلى القضايا الهامة التي تواجه رجال التسويق في الفترة القادمة ،حيث أدركت العديد
من منظمات األعمال ان التسويق األخضر يشكل فرصة سوقيةقد تمنح المنظمة فرصة
تنافسية ولربما مستدامة في الواقع ،ومن مزايا هذا التوجه اإلستيراتيجي هو أن الهيئات
الرسمية وغير الرسمية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي ومستمر من خالل اجهزة
اإلعالم المختلفة[ ،]1بالمساعدة والدعم المجاني من هذه الهيئات لجهود الترويج
الخاصة بالمنظمات التي تتبنى منهج التسويق األخضر.

على ضوء هذه المعطيات نطرح اإلشكاليات القانونية التالية :ما المقصود بالتسويق
األخضر؟

وماهي أهدافه وأبعاده؟

وماهي شروط تطبيقه وممزايا تبني التسويق

األخضر؟.
إجابة على هذه اإلشكاليات اتبعنا الخطة التالية:
المبحث األول :مفهوم التسويق األخضر ،أهــدافه وأبـــعـاده.
المطلب األول :التطور التاريخي والتعاريف المختلفة للتسويق األخضر .
المطلب الثاني :أهداف وأبــعاد التســـــويق األخـــــضر.
المبحث الثاني :متطلبات تطبيق التسويق األخضـــر ومازايا تبنيه.
المطلب األول :متطــلبات تطبيــــق التــــسويق األخضر.
المطلب الثاني  :مزايـــا تبــني التســـويق األخـــــضر.

المبحث الثالث :وضعية التسويق األخضر في الوقت المعاصر.
المطلب األول :المزيــج التســــويقي األخــــضر.
المطلب الثاني :عناصر المزيج التسـويقي األخضر المعاصر.
الخـــاتمة:

المبحث األول :مفهوم التسويق األخضر ،أهدافه وأبعاده.
لفظ أخضر عادة ما يرتبط بالبيئة أو الطبيعة ،ففي سنة  1995استعمل ) (shrumاللفظ
األخضر للداللة على فوائد الطبيعة ،بينما اقترح )(Kilbornبعدين للفظ األخضر ،البعد
السياسي المتعلق بالتغيرات التي يجب أن تأخدها الحكومة بعين اإلعتبار اتجاه البيئة،
أما البعد اإلنساني فيوضح المشاركة الشخصية للفرد في الحفاظ على البيئة.
المطلب األول :التطور التاريخي والتعاريف المختلفة للتسويق األخضر:
أوال :التطور التاريخي لمفهوم التسويق األخضر:
شهد العالم في سبعينات القرن الماضي تزايد بالوعي البيئي على مختلف األصعدة
والمستويات ،ومرد ذلك إلى مجموعة من العوامل منها :زيادة  .معدالت التلوث
البيئي التغيير المناخي ،تزايد إستنزاف المواردالطبيعية ،تلف البيئة الطبيعية نتيجة
مخلفات الصناعة ،واإلعتداءات على المساحات الخضراء وتلف طبقة األزون،
يضاف إلى هذه الممارسات غير المسؤولة لمنظمات األعمال والتي تتمثل في العمليات
التصنيعية والتسويقية كسبب رئيس لهذه المشاكل.
ونتيجة لهذه التطورات العالمية برزت جمعيات وهيئات مختلفة في العالم تنادي
بالمحافظة على البيئة لجعلها مكانا آمنا للعيش الكريم ألجيال الحاضر والمستقبل ،قامت
الهيئات والحكومات الرسمية المختلفة بسن التشريعات وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة

للمحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية ،كما بدأت العديد من منظمات األعمال
بإعادة النظر في مسؤوليتها اإلجتماعية واألخالقية في ممارستها التسويقية وإعطاء البعد
البيئي أهمية بارزة في إستيراتجيتها التسويقية ،ومن هنا بدأ إتجاه جديد في التسويق
عرف بالتسويق األخضر)(Green Marketing

كمنهج تسويقي يعمل على تقديم

حلول لتلك اآلثار اإلجتماعية والبيئية السلبية ،ويتمحور هذا اإلتجاه حول اإللتزام
القوي بالمسوؤلية البيئية في ممارسة األنشطة التسويقية[].2
هذا ويمكن حصر ثالثة مراحل أساسية أ عتبرت أنها مراحل تطور وتلبور مفهوم
التسويق األخضر[ ]3وهي:
 1مرحلى المسؤولية اإلجتماعية ( التسويق اإلجتماعي):المسؤولية اإلجتماعية من الناحية اتسويقية تعني إلتزام المنظمة بتعظيم أثرها اإليجابي
وتقليص اثرها السلبي في المجتمع ،ولقد برزت المسؤولية اإلجتماعية كرد منطقي
عملي على المشكالت التي بدأت تصيب المجتمع والتي تؤول على أنها نتيجة العملية
اإلنتاجية وأثرها السلبي في المجتمع واستنزاف الموارد الطبيعية والقصور في الخدمات
اإلجتماعية وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة.
فالتسويق اإلجتماعي يتمثل بالعمليات الدينامكية لمنشآت األعمال والتي تحدث
التكامل بمنتجاتها مع أهداف وقيم المجتمع ،فهدفه تحقيق التكامل بين المنتج
والمستهلك وتحقيق الرضا.

ومع مطلع الستينات تظافرت مجموعة من العوامل مثل المتغيرات التكنولوجية
والتلوث البيئي إلى إنتقال التوجه اإلجتماعي يركز أكثر على التأثيرات البيئية
للمنتجات ،ومنه فاإلنطالققة األولى للتسويق األخضر كانت نتيجة تطور التوجه
اإلجتماعي للتسويق.
1مرحلة حماية المستهلك والتوحه البيئي:إن حماية المستهلك عي حركة تهدف إلى حماية الزبائن من المنتجات الضارة باإلضافة
إلى الممارسات السيئة للشركات أو هي عبارةعن مجموع األنشطة التي تقوم بها
المؤسسات واألفراد لحماية حقوقهم كمستهلكين أو كزبائن.
هذه وإنبثقت الموجة األولى لحماية البيئة في الواليات المتحدة األمركية على أيدي
الجماعات البيئية في عام  ،1960وركزت جل إهتماماتها على تخفيض حجم األذى
الذي يلحق بالنظام البيئي بسبب عمليات التعدي المكشوفة ،نضوب مصادر الطاقة
الطبيعية ،اإلضرار بالغالف الجوي في طبقة األزون ،ومخلفات عمليات اإلنتاج
السامة والنفايات المكشوفة والمبعثرة ،كما اهتمت بمعالجة المشاكل الصحية الناجمة
عن تلوث المياه والتربة والهواء واألطعمة المعالجة كيميائيا ،وإنبثقث الموجة الثانية
لحركة حماية البيئة من قبل الحكومة وكانت بتطبيق القوانين واألنظمة خالل فترة
مابين .1980-1970 :الهادفة إلى التقليل من اآلثار السلبية للعمليات الصناعية على
البيئة الطبيعية.
–  3مرحلة التسويق األخضر:

بسبب الجهود التي بدلتها الجهات المختلفة وسعي منظماذت األعمال إلى إيجاد
مدخل جديد يتناسب مع هذه المتغيرات ،برز مفهوم التسويق األخضر وبقوة في نهاية
الثمانينات وبالتحديدعام  ،1995وقد نال هذا المفهوم منذ ظهوره إهتمام الشركات
والمؤسسات األكاديمية المتخصصة ،كما تبنت في السنوات األخيرة عدة مؤسسات
مدخل التسويق األخضر كمدخل نتافسي ناجح ،وقد أسهم في بروزه تزامنه مع وضع
معايير اإلدارة الببيئية ( إيزو  )14000إذ أن التسويق األخضر يعزز هذه المعايير عبر
مدخل إبداعي يعطي التمييز لشركة عن أخرى.
ثانيا :التعاريف المختلفة للتسويق األخضر:
يعرف التسويق األخضر  stanton and futrellبأنه مجموعة النشاطات التي يمكن
أن تسبب أو تسهل أي نوع من المبادالت التيتهدف إلى تلبية أو قضاء رغبات
واحتياجات اإلنسان ،وهذا بدون أضرار على البيئة الطبيعية.
وقد عرف  Pride & Ferrellالتسويق األخضر على أنه عملية تطوير وتسعير وترويج
منتجات التلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية[].4
كما يعرف التسويق األخضر بأنه الرد التسويقي على التأثيرات البيئية ضمن التصميم
واإلنتاج والتغليف ،والعالمات واإلستعمال ،والتخلص من نفايات السلع والخدمات.
فالتسويق األخضر ما هو إال نظرةتسويقية شمولية متميزة في تلبية حاجات ورغبات
المستهلكين والمجتمع على حد السواء ،بطريقة مربحة ومستمرة بغية تحسين جودة

الحياة مع عدم منح السيادة الكاملة للمستهلك بل يجب التوفيق مع عدم منح السيادة
التامة إلى المستهلك بل يجب التوفيق مع مبادئ الحفاظ على البيئة ،فهو يعرض فرصة
نادرة لتكامل قيم المجتعات مع واقع األعمال من خالل خلق منتجات تسمح بصاحبة
الطبيعة والمساهمة في تنظيف البيئة الشخصية وضمان مستقبل أكثر أمنا لألجيال
القادمة[].5

المطلب الثاني :أهداف وأبعاد التسويق األخضر:
أوال :أهداف التسويق األخضر:
يرجى من تطبيق التسويق األخضر إنجاز هدفين رئيسيين:
تطوير المنتجات التي قد تشبع الحاجات وضرورة المستلك للنوعية ،والصحةواألداء وتوفير أسعار مناسبة والراحة في الشراء بالتنسيق في نفس الوقت مع البيئة.
تصميم صورة عالية النوعية تدمج بين الحساسية البيئية و القيم الخضراء مع تسهيلإيصال مميزات المنتج إلى الزبون في ظل إعادة توجيه طريقة التفكير وتحمل
المسؤوليات نحو الحلول الجديدة .وبهذا أصبح التسويق األخضر يكتسب مميزات
خاصة ،ومن المتوقع أن يصبح لب ومحرك النشاط اإلداري للمؤسسة.
ثانيا :أبعاد التسويق األخضر:
يستند تطبيق التسويق األخضر إلى أربعة أبعاد رئيسية هي:

1إلغاء مفهوم النفايات أو التقليل منها:لقد تغير المفهوم التقليدي في التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق
األخضر ،حيث أصبح التركيز على تصميم وإنتاج سلع بدون نفايات ،بدال من
كيفية التخلص منها ،وذلكمن خالل رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية وأصبح الهدف
كيف ننتج سلعا بدون نفايات وليس ما يجب أن نفعله بهذه النفايات.
2إعادة تشكيل مفهوم المنتج:حيث أصبحت تكنولوجيا اإلنتاج تواكب مفهوم اإللتزام البيئي بحيث يعتمد اإلنتاج
بشكل اكبر على مواد الخام غير الضارو بالبيئة ،واستهالك الحد األذنى منها ،باإلضافة
إلى تدوير المنتجات نفسها بعد أن ينتهي المستهلك من استخدماها ،كما أن تغليف
هذه المنتجات أصبح يعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وهي األخرى قابلة للتدوير.
3وضوح العالقة بين السعر والتكلفة:ففي ظل تبني المنظمة التسويق األخضر ،يجب أن يعكس سعر المنتج تكلفته
الحقيقية أو يكون قريب منها ،أي أن سعر السلعة يجب أن يوازي القيمة التي يحصل
عليها المستهلك من السلعة باإلضافة إلى القيمة الناتجة عن كون المنتج أخضر.
4جعل التوجه البيئي أمرا مريحا:التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد تمنح المنظمة ميزة تنافسية وقد تكون هذه
األخيرة مستدامة ،ومعظم المنظمة تتنافس في السوق بغرض تحقيق الربح السريع بغض

النظر عن اآثار السلبية على البيئة ،وهذا يعتبر منفدا تنافسيا استيراتيجيا،غير أنهمع تنامي
الوعي البيئي بيمن المستهلكين وتحولهم تدريجيا إلى مستهلكين خضر ،أصبح
للمنظمات نوع آخر من المنافسة ،حيث اصبح يتم الترويج للتوجهات البيئية بشكل
طبيعي ومستمر ،وهذا اإلتجاه سيكون مربحا خاصة على المدى الطويل وهذا في ظل
وعي المجتمع بالتهديدات الموجودة في البيئة التسويقية ،وهذا ما يؤكد جدوى التوجه
إلى تبني التسويق األخضر[].6
المبحث الثاني :متطلبات تطبيق التسويق األخضر ومازايا تبنيه:
المطلب األول :متطلبات تطبيق التسويق األخضر:
إن تطبيق التسويق األخضر يختلف في اهتماماته عن تلك التي تميز األنشطة
التسويقية العادية ويظهر هذا من خالل المتطلبات التالية:
– 1الشمولية:
يتطلب التسويق األخضر من المسوقين أن يكون لديهم تقدير شامل لكل التأثيرات
وعلى كل مستويات نشاط األعمال ،في المنتجات والنظام اإلنتاجي ،الكفاءة في
كمية الطاقة المستعملة في نظام اإلنتاج ،والكفاءة في كمية الطاقة المستعملة في سيرورة
العملية اإلنتاجية ،تحديد مصادر المواد األولية وأين يجب استثمار اإلحتياطي من
رأس المال.
2 -المعلومات:

يتطلب التسويق األخضر أن يكون لدى المسوقين تشكيلة جديدة من المعلومات
حول التأثيرات البيئية للمنتجات والموردين وسيرورة العملية اإلنتاجية والتنافسية.231.
2الفترة الزمنية:إن اإلتجاه نحوتطبيق مفهوم التسويق األخضر ليس حال سريعا فهو يتطلب وقتا،
وبالنسبة للمنتجين يجب أن يكون األداء في لحظات بدال منأن يكون في سنوات.
أوال :متطلبات تبني المنظمة للتسويق األخضر:
لنجاح منظمات في تبني فلسفة التسويق األخضر بنجاح عليها أن تقوم بجملة من
اإلجراءات لتمهيد الطريق أمامه ،وهذه اإلجراءات تشتمل على ما يلي:
1دراسة واسعة للمسائل البيئية في المنظمة2إيجاد نظام لمراقبة وقياس اآلثار البيئية الناجمة عن أداء المنظمة.3وضع سياسة بيئية واضحووواقعية بأهداف وبرامج المنظمة.4مراقبة المنظمة لتطور برامج التسويق األخضر في ظل القونين والتشريعاتالمتغيرة.
5استخدام الوسائل المناسبة لتدريب وتأهيل العاملين ضمن التوجه البيئيفي المنظمة

6قيام المنظمة باألبحاث العلمية لعالج الممشاكل البيئية والتكنولوجياالمستخدمة.
7تطوير البرامج التعليمية لتثقيف المستهلكين والرفع من درجة وعيهمبالمسؤولية البيئية.
8استخدام الوسائل المناسبة لتأهيل المجهزين ضمن التوجه البيئي للمنظمة.9المشاركة في دعم وتأسيس المنظمات اإلجتماعية التي تعني بشؤونالبيئة والمجتمع.
10دعم المنظمة لكافة البرامج والجهود البيئية على كل المستويات[].7المطلب الثاني  :مزايا تبني التسويق األخضر:
إن تبني التسويق األخضر يحقق لمنظمات األعمال فوائد[ ]8ومكاسب كثيرة،
ويمكن أن يضع المنظمة على قمة الهرم التنافسي ،ولربما يمنحها القيادة في السوق،
فتبنى فلسفة التسويق األخضر يجعل المنظمو قريبة من عمالئها خاصة أولئك الذين
لديهمتوجه بيئي ،فضال عن المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد البيئية
والطبيعية ،ومن إهم هذه المزايا ما يلي:
1إرضاء حاجات المالكين:من المتوقع أن يفتح منهج التسويق األخضر أفاقا جديدة وفرص سوقية مغرية أمام
منظمات التي تمارسها ،مما يتيح أمامها المجال لتجنب المنافسة التقليدية ،وبالتالي

تحقيق زيادة تنافسية في السوق وخاصة عندما تتوجه إلى السوق بمنتجات صديقة
للبيئة ،وتستهدف ذوي التوجهات البيئية في السوق ،وسيساعدهذا الوضع التنافسي
على تحقيق مكاسب وأرباح أعلى ،فضال عن اكتساب سمعة جيدة في المجتمع
وتلبية حاجات المالكين.

2تحقيق األمان في تقديم النتجت وأدارة العمليات:إن التركيز على إنتاج سلعة آمنة وصديقة للبيئة يدفع المنظمة لرفع كفاءة عملياتها
اإلنتاجية ،مما يخفض من مستويات التلف والتلوث البيئي الناجم عن العمليات
اإلنتاجية ،فضال عن تجنب المالحقات القانونية ،والتي قد تفضي غلى دفع
تعويضات للمتضررين ،وإثارة جمعيات البيئة وحماية المستهلك.
3القبول اإلجتماعي للمنظمة:إن المنظمات التي تتبنى فلسفة التسويق األخضر تحظى بتأييد قوي من المجتمع،
بشتى فئاته وأطيافه ،بسسب انسجام أهدافها مع أهداف المجتمع بخصوص اإللتزام
البيئي ،وهذا التأييت اإلجتماعي يساعد المنظمة على توطيد عالقاتها مع عمالئها
الحاليين وكسب عمالء جدد في المستقبل.
4-ديمومة األنشطة:

إن تجنب المنظمة الخضراء للمالحقات القانونية وتأييد المجتمع لها بسبب القبول العام
ألهدافها وفلسفتها ،يمكنها من اإلستمرار في تقديم منتجاتها الصديقة للبيئة ،ودعم
عملياتها وأنشطتها التجارية.
_5المستهلك األخضر وخصائصه:
يشمل السوق المستهدفة بأنشطة التسويق األخضر على المستهلكين الذين يؤمنون
بمبادئ وقيم التسويق األخضر ،والذين يطلق عليهم المستهلكون الخضر.
أ – مفهوم المستهلك األخضر:
تعني كلمة المستهلك األخضر عدة معان منها[]:9
في سنة  1972عرفه  Andersonبأنه المستهلك الواعي بالمشاكل اإلجتماعية بينما
يعرف  Ahmed et alسنة  1974المستهلك األخضر بأنه المستلك األخضر بأنه
المستهلك المهتم باإليكولوجيا كفرد عليه تبني سلوك شرائي منسجم مع المحافظة على
األنظمة البيئية ،أما في سنة  1976عرفه "  Henionذلك المستهلك المعني بالمشاكل
البيئية"
وفي سنة  1995عرف  Shrumذلك المستهلك المعني بالمشاكل البيئية .وفي سنة
 1995عرف المستهلك األخضر بأنه أي شخص يتأثر سلوكه الشرائي باإلهتمامات
البيئية" .

وفي سنة  1996عرف  Robertsالمستهلك الواعي بيئيا أو األخضر بأنه المستهلك
الذي يقوم بشراء السلع والخدمات التي يدرك بأن لها أثرا إيجابيا أو أقل أثر سلبي على
البيئة[]10
فالمستهلك األخضر هو ذلك المستهلك الذي يملك مواقف صديقة للبيئة تتحدد
أساسا من مؤثراث نفسية وتنعكس في السلوك اإلستهالكي الواعي بيئيان إال أن هناك
بعض المستهلكين تكون لديهم مواقف أيجابية اتجاه البيئة ولكن التظهر في السلوك
الشرائي لديهم ،أوبمعنى أخر هناك مستهلكون يؤمنون بأن شراء منتجات معينة يسبب
التلوث اللبيئة لكن اليمتنعون عن ذلك( هناك تباعد بين المواقف والسلوك) .وقد
يرجع ذلك لعدة اسباب منها:
سعر المنتجات الخضراء نظرا ألن سعر هته المنتجات يخضع لسيطرة عواملداخلية وخارجية ،مما يجعل سعرها أعلى وبالتالي إنتاجها يكون بكميات أقل مقترنة
بالمنتجات األخرى.
الجودة والرفاهية ،كما بينت دراسة  Niva et alسنة  1988بأن اختير مادةالغسيل والبطريات الكهربائية يتم في أغلباألحيان على حسب السعر والجودة ،على
عكس خصائص أخرى كالبعد البيئي فإنها التبرر السعر المرتفع.
تاثير العواطفن التأثير العاطفي سيكون أكثر أهمية في حالة الموقف الضعيفمنه في الموقف القوي.

وفرة وقرب أماكن إعادة التدوير.ب  -خصائص المستهلك األخضر:
يتميز المستهلك األخضر بمجموعة من الخصائص الديموغرافية واإلجتماعية و
اإلقتصادية التي تميزه عن غيره من المستهلكين العاديين وقد أوضحت دراسة قام بها
Roperأنه يمكن تقسيم المستهلكين الخضر في الواليات المتحدة األمريكية وفقا
لسلوكهم مع المشاكل البيئية إلى خمسة أجزاء:
المستهلكون الخضر الحققيون:

أ-

وتتميزهذه المجموعة ب:
أكثر إلتزاما في عددكبير من النشاطات البيئية ،ويعتبرون نشطاء وقادة،لهم مركز إقتصادي واجتماعي مرتفع.يشاركون في القضايا البيئية عن طريق المساهمات المالية ويتدخلونسياسيا.
1المستهلكون الخضر المدعمون:ويتميزون ب:
الرغبة في دفع األسعار العالية من أجل منتوج صديق للبيئة.-لهم مركز إقتصادي واجتماعي مرتفع وهم أكثر شبابا.

حتى ولو كانت مساهمتهم المالية ليست هامة إال أنهم ليسوا أقل من الباقين.3المستهلكون البراعم:
والذين يتميزون بكونهم:
المجموعة األكثر عددا ويستطعون بالمساعدة بناء استيراتجية معينة للحاقبالمجموعتين السابقتين:
لهم مستوى اقتصادي واجتمعاي مرتفع.يتبنون في بعض األحيان سلوكيات بيئية مثل إعادة التدوير ولكنهم اليلتزمون بأي نشاطات اجتماعية.
–

4المستهلكون المتذمرون :والذين يتميزون ب:

–أقل اهتماما بالمشاكل البيئية واليتبنون تقريبا أي تصرفات بيئية.
_لهم مستوى اقتصادي واجتماعي منخفض.
-

5المستهلكون الالمبالون:

وتتميز هذه المجموعة ب:
ليس لديهم أي اهتمامبالقضايا البيئية-لديهم مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض جدا.

تكمن اهتماماتهم األساسية في إشباع حاجياتهم اليومية ،مثل تسديدديونهم.
المبحث الثالث :وضعية التسويق األخضر في الوقت المعاصر:
المطلب األول :المزيج التسويقي األخضر:
المزيج التسويقي التقليدي – وإن كان يؤدي إللى بعض األثار البيئية التي ال تنسجم
مع مفاهيم التسويق األخضر -إ؟ال أنه يعتبر األساس في التسويق األخضر ،غير أن هذا
األخير يركز على البعد البيئي والمسؤولة اإلجتماعية في كل القرارات التسويقية
المتعلقة بالمزيج التسويقي األخضر.
المطلب الثاني :عناصر المزيج التسويقي األخضر المعاصر:
للمزيج التسويقي األخضر يشتمل على عناصر جديدة تم نصنيفها ضمن ،داخلي
وخارجي:
أوال :عناصر المزيج التسويقي األخضر الخارجي:
وهي سبعة عناصر نذكرها فيما يلي[]:11
– 1العمالء الخضر ،وهم العمالء المقنعون بفلسفة التسويق األخضر والذين يرغبون
في شراء منتجات خضراء

 2المزودون الذين يعملون تحت غطاء التسويق األخضر ،ويتعاملون مع الموادوالتجهيزات الصديقة للبيئة.
– 3السياسون الذين يئمنون بالفكر األخضر ولهم تأثير على القرار الحكومي من أجل
إصدار قرارات وقوانين لدعم التوجه البيئي بشكل عام.
–

4المشكالت والقضايا ،حيث تربط منظمات األعمال بقضايا تتعلق

باإللتزام البيئي والمسؤوليةاألخالقية واإلجتماعية.
–

5جماعات الضغط الذين يشبهون السياسين من حيث ايمانهم بالفكر

األخضر وممارسة الضغوط على أصحاب القرار.
-

6التنبؤ أي التنبؤ بالمشكالت والتغيرات اللبيئية التي يمكن أن تواجه

المنظمة عند قيامها بأنشطة التسويق األخضر ،واإلستعداد للتعامل معها مستقبال.
–

7الشركاء والذينيرتبطون بقضايا تتعلق بالجوانب البيئية والمسؤولية

اإلجتماعية.
ثانيا :عناصر المزيج التسويقي األخضر ا لداخلي:
ويتألف من ثمانية عناصر وهو كما يلي:
– 1المنتج ،والذي يعني تقديد المنتجات الخضراء للعمالء مع ضرورة متابعة هذه
المنتجات خالل مراحل دورة حياتها لضمان استخدامها ضمنالتوجه البيئي.

 2التسعير ،وهو الذي نعني به تسعير المنتجات بما يتوافق ويتالئم مع المستهلكينالخضر ،كما

إلى هذه األسعار بعض اإلضافات المتعلقة بتكلفة البخحث والتطوير

الدائم لضمان مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة جديدة.
– 3المكان ،أي استخدام منافد توزيع تتعامل بالمنتجات الخضراء ومالئمة
للمستهلكين من حيث سهولة الوصول إليها ،مع ضمان قيامها بإجراءات التدوير ضمن
المتطلبات واإللتزامات البيئية.
–4الترويج ،والذي يجب أن يشتمل على كافة األنشطة البيئية ضمن التوجه البيئي،
مع التركيز على الناحية اإلرشادية للمستهلكين عن طريق الملصقات البيئية والمعلومات
اإلرشادية المتعلقة باإلستخدام اآلمن للمنتجات الخضراء.
5المعلومات ،أن يتم تقديم المعلومات وتلقيها من وإلى داخل المنظمة لضماناإللتزام البيئي وبقاء المنظمة ضمن إطار التسويق األخضر.
_6العمليات ،بالتأكد من استخدام الحد األدنى من الطاقة في العمليات اإلنتاجية مع
اختزال الفاقد.
_7السياسات ،وذلك بتبني سياسات من شأنها أن تعمل على تشجيع ودعم التوجه
البيئي في المنطمة ومراقبة تقييم األداء البيئي بشكل مستمر.
_8األفراد ،وهذا بتوظيف الكفاءات ذات التوجه البيئي وتدريب اإلطارات البشرية
لرفع قدراتهم ومهاراتهم في مجال اإللتزام البيئي[].12

الخــــــــاتمـــــــــة:
البيئة هي كل شيئ يحيط باإلنسان ،ووضعيتها تتضمناألثار الناتجة عن
التطورات والتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والتقنية .فالهدف من حماية البيئة اليعني
إطالقا إيقاف عجلة التقدم والتطور والتنمية وإنما العمل على الحد من التلوث بأنواعه
واإلسراف في استعمال الموارد المتاحة الطبيعية والمالية ،ولكي تحقق التنمية أهدافها
اإلجتماعية واإلقتصادية فإنه من الضروري أن يصاحبها مخطط واضح لتحقيق التوازن
البيئي مواز لها في اتجاهها ومنسجم في حركاتها وتفاعالتها.
إن الفرد يعيش ضمن منظومة الماء والهواء والتراب( الموارد الطبيعية) والمنظومة
التقنية(التكنولوجيا) ،وممنظومة القيم( الدين ،ةاألعراف والتقاليد السلوكية واألخالقة).
مما يستوجب اتباع الحلول والتوصيات اآلتي ذكرها[]:13
_التنسيق بين المنظومات ككل فال يتم إغفال أوتجاهل أي منظومة لحساب
منظومةأخرى.
_ تقوية عمل التقييم البيئي على كل المستويات لكل أنشطة التنمية.
_زيادة اإلدراك ألهمية الطاقة النظيفة في ظل زيادة معدالت التلوث والكوارث.

_اإلستفادة من الموارد الطاقوية المتجددة للوصول إلى نمو دائم يسمح برفع المستوى
المعيشي لألفراد.
_تشجيع تطبيق الطاقة المستدامة كجزء ال يتجزأمن اإلستيراتجية الوطنية للطاقة.
_وضع إستيراتيجيات موحدة بالتنسيق مع الهيئات المهتمة بالبيئة من أجل تنظيم
القضايا في سياسات وبرامج ومشاريع محليا ،وجهويا ودوليا.
_ضرورة إدراج دراسات تقييم للمشاريع التنموية مما يدعو ويقتضي دمج اعتبارات
التنمية في عملية صنع القرار.
_استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق سياسة تنموية شاملة وتضمنة محاربة الفقر و حماية
البيئة في آن واحد ،مع بناء القدرات من خالل اإلستثمار في رأس المال البشري.
_ضرورة تبني المؤسسات بأنواعها نظم األدارة البيئية إليجاد بيئة نظيفة.
_تعزيز التربية والتعليم البيئيين في المسار الدراسي والتكوين من الروضة والمدرسة
إلى الجامعة لرفع مستوى الوعي البيئي العام.
_إنشاء نظام معلومات بيئي من أجل إدراك الوضع ولواقع البيئي وتقديم الحلول
المناسبة.قائمة المراجع حسب تاريخ النشر:
قائمة المراجع حسب تاريخ النشر:

 1كوتلر ،فيليب وأخرون ،التسويق ،تطوره ،مسؤوليته األخالقية إستيراتجيته،الطبعة األولى ( ،ترجمة مازن نفاع) ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق2002 ،

 2ثامر البكري وأحمد نزار النوري ،التسويق األخضر ،الطبعة العربية ،دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2007 ،
3ثامر البكري ،التسويق ،أسس ومفاهيم معاصرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،عمان.2006 ،
4سامي الصمادي ،التسويق األخضر ،المعيقات في المنطقي العربية ،الملتقى العربيالخامس حول التسويق األخضر ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،خالل فترة 25و28
جويلية  ،2006بيروت.
 5ثامر البكري وأحمد نزار النوري ،التسويق األخضر ،الطبعة العربية ،دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2007 ،
6منور أوسرير /محمد حمو ،اإلقتصاد البيئي ،دار الخلدونية ،الطبعة األولى،.2010

-7 Fullar, donald A, sustainable marketing: managerial ecological
issues, London: sage publication, 1999. Pp153 et 154.

 ][1ثامر البكري وأحمد نزار النوري ،التسويق األخضر ،الطبعة العربية ،داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2007 ،ص .123
 ][2ثامر البكري ،التسويق ،أسس ومفاهيم معاصرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،عمان.2006 ،ص 96و.97
 ][3سامي الصمادي ،التسويق األخضر ،المعيقات في المنطقي العربية ،الملتقىالعربي الخامس حول التسويق األخضر ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،خالل فترة
25و 28جويلية  ،2006بيروت.
 ][4أما الفقيه ( ثامر البكري) فقد عرف التسويق األخضر بأنه مدخل نظمي متكامليهدف إلى التأثير في تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتجات
غير ضارة بالبيئة وتعديل عاداتهم اإلستهالكية بما ينسجم مع ذلك والعمل على تقديم
منتجات ترضي هذا التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية هي الحفاظ على البيئة ،
وحماية المستهلكين وتحقيق هذف الربحية للشركة.

 ][5كوتلر ،فيليب وأخرون ،التسويق ،تطوره ،مسؤوليته األخالقية إستيراتجيته،الطبعة األولى ( ،ترجمة مازن نفاع) ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق،
.2002ص .130
 ][6منور أسرير /محمد حمو ،اإلقتصاد البيئي ،دار الخلدونية ،الطبعة األولى، ،2010ص230 .و.232
- Fullar, Donald A, sustainable marketing: managerial ecological
issues, London: sage publication, 1999. Pp153 et 154.
] [7منور أسرير /محمد حمو ،اإلقتصاد البيئي - ،المرجع السابق الذكر ،ص .142
 [8] -ثامر البكري ،التسويق ،أسس ومفاهيم معاصرة ،المرجع السابق الذكر،106و.108
 ][9كوتلر ،فيليب وأخرون ،التسويق ،تطوره ،مسؤوليته األخالقية إستيراتجيته،المرجع السابق الذكر ،ص 133و.134
 ][10أما الفقيه " ثامر البكري" فيعرف المستهلك األخضر بأنه " :الزبون أو المستهلك ذوالوعي البيئي العميق والذي يتعامل بشكل أساسي باإلعتماد على القيم التي يؤمن والتي
تدفعه إلى تجنب شراء منتجات أي شركة مشكوك بتوجهها البيئي وليس فقط عدم
إستهالك السلع المضرة بالبيئة .للمزيد انظر ثامر البكري ،المرجع السابق الذكر ،ص
.123

 ][11سامي الصمادي ،التسويق األخضر ،المعيقات في المنطقي العربية ،ص.213- -

][12كوتلر ،فيليب وأخرون ،التسويق ،تطوره ،مسؤوليته األخالقية

إستيراتجيته ،ص .135
[ - ]13منور أسرير /محمد حمو ،اإلقتصاد البيئي - ،المرجع السابق الذكر ،ص
.245و.246

