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مقدمة   

بالرغم من عدم أنه  إال ،العالقات الدولية الحديثةإطار  الحرب محظور فيإلى  اللجوء أنمن المعلوم  
الداخلية والتي شملت  نه تشهد الساحة الدولية الكثير من النزاعات المسلحة سواء الدولية منهاإف ،مشروعيتها

والجوي  حتى الوسط الطبيعي الذي يعيش ضمنه البحريأو  ممتلكاتهأو  إنسانكل ما هو حي من  بآثارها
، فالبيئة هي وسط واحد ال يقبل المترتبة على استخدامها واآلثارالمستخدمة  سلحةوالبري بالنظر لطبيعة األ

ق تواجد اطمنإلى  امتدت حتى أثارها أنبل  ،ال تعرف حدودالبيئة باألضرار التي تلحق فإن  ،التقسيم، لذلك
إلى  ولعل خير دليل على هذا هو ما شهده العالم من حروب أدت بدورهاية، نسانالتراث المشترك لإل

، كون االعتداء على البيئة يكون بطريقة غير مباشرة من جهة وبيئته على المدى الطويل نساناألضرار باإل
جرى العادي لمتطلبات الحرب، أي دمار البيئة المحيطة بميدان القتال، كما يكون والتي تأتي ضمن الم

، كشن عمليات الهجوم على الجسور وٕاشعال النيران في أخرىاالعتداء على البيئة بطريقة مباشرة من جهة 
هو محرم ا، و شد خطورة وضررً أغير ذلك من مكونات البيئة، وهذا ما يعتبر إلى  آبار النفط وتلويث المياه

ي بصفة خاصة، حتى وٕان نساناإلالقانون الدولي  أحكامالقانون الدولي بصفة عامة و  أحكامدوليا بموجب 
  .اختلفت الفترة الزمنية التي سنت فيها هذه القواعد

أو  المسلحةفي النزاعات  المستخدمة سلحةاألو  القتال وسائل ابه تتميزالتي  المدمرة العسكرية القوة ٕانو   
 له يسبق لم خطير بشكل البيئة على بالعدوان التهديد ثقل من تزيد العسكرية الترساناتفي  اليوم المتاحة

الدولي  القانون قواعد إحترام وفرض إحترام على كبيرة أهمية تعليق يتعين لذلك، البشرية تاريخفي  مثيل
، الحماية هذه وتفعيل لتطوير لدائما اإلهتمام وٕايالء المسلحةالنزاعات أثناء  البيئة بحماية الخاصة ينساناإل

 حماية مسألة فيها نوقشت أوتاوا ومؤتمر لندن مؤتمر منها الغرض لهذا مؤخًرا مؤتمرات عدة عقدت لهذا
 دوله بين تنطبقالتي  القواعد تحديد أهمية وكذلك، الحماية هذه فرض وكيفية المسلحةالنزاعات أثناء  البيئة
 إقتراحات عدة قدمت كما، بسببه ةمهدد بيئتها وتكونالنزاع  هذافي  ًفاطر  ليست ودولة مسلح نزاعفي  طرف
 بحث ومنها، البيئة بحماية خاصة 1949ة لعام األربع جنيف إلتفاقيات خامسة إتفاقية عقد أهمية منها

 عدم لضمان السالحمنزوعة  مناطقأو  عنها مدافع غير مناطق الدولفي  الطبيعية المحميات جعل إمكانية
 لمصلحة الدول عليها تحافظ ثمينة وراثية وموارد غالية طبيعية ثروات تمثلالتي  المحميات بتلك سالمسا

 .المستقبلفي  األجيال
 المسئولين لمحاكمة دولية محكمة تشكيل بضرورة 2001 ينايرفي  المعقود أثينا مؤتمر أوصى كما   
 الخصوص وجه وعلى البيئة تلوث لمنع وقائيةإجراءات  إتخاذ على الحكومات حث كما ،البيئة تلوث عن

 .بالبيئة شديدة أضرار إلحاق انهشأ من ذخائرأو  أسلحة إستخدام حظر
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الحفاظ على البيئة عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك اإلنسان، هذا فإن  ،وعليه        
لحة، خاصة فئة المدنيين منهم، أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسأنه  األخير الذي تؤكد الحقائق

وذلك جراء حرمانهم من الماء وتلويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية واألراضي الزراعية وغيرها من 
مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت هدفا حيويا أثناء الحروب توجه 

لم تراعي في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة إليها العمليات العدائية بشكل مباشر و 
للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور األسلحة واألساليب التي تستعمل تزايد النزاعات الدولية 

هذا ما يفسر بروز قوانين جديدة و  ،المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الجيو فيزيائية
  .الكائنات الحية بصفة عامةو  بصفة خاصة نسانالتي تضمن حماية هذا الحق لإلو  حة الدوليةعلى السا

 لم أم عليها صدقت الدول لجميع ملزًما دولًيا عرًفا أصبحت قد ينساناإلالدولي  القانون قواعد أن ونرى  
 على دولهم صدقت لم ولو حتى حرب جرائم من يرتكبونه عما مسئولون وأفرادها اتهقاد أن بمعنى تصدق

  .المسلحالنزاع  وقتفي  البيئة على اإلعتداء من كبيرة بدرجة بالحد تسمح المعاهدات، هذه
التي تجد مصدرها في القانون و  النزاعات المسلحةأثناء  البيئةهو حماية المجال وما يهمنا في هذا   

مراعاة حق و  الذي يضمن احترامو  فرع من فروع القانون الدولي العام،أنه  ي على اعتبارنساناإلالدولي 
النزاعات المسلحة، هذه األخيرة هي التي كانت وراء بناء صرح أثناء  في التمتع ببيئة طبيعية نساناإل

التي كانت سببا في إعادة و  اآلثار التي خلفتهاو  ي، خاصة بعد الحرب العالمية األولىنساناإلالقانون الدولي 
  .الحربأثناء  يةنساناإلعزيز القواعد تو  النظر في سير العمليات العدائية

خاصة ة حماية البيئة والمحافظة على مواردها أهمية خاصة زمن النزاعات المسلح وبهذا تكتسب         
مع تطور األسلحة وزيادة قدرتها التدميرية، وظهور أسلحة الدمار الشامل كاألسلحة النووية والبيولوجية 

ها من تدمير للممتلكات العامة والخاصة وتلويث للمياه والهواء والتربة والكيماوية، وما ينجم عن استخدام
وأضرار بيئية أخرى تمتد لسنوات طويلة، األمر الذي يؤثر على النظام البيئي وحياة اإلنسان والكائنات الحية 

  .بصفة عامة

المسلح فقط،  ال تقتصر على أطراف النزاع ةالمسلح اتولما كانت مشكلة حماية البيئة أثناء النزاع
العوامل الطبيعية بسبب تنقله يسهل الذي  ضرر البيئيبل تمتد لتصيب الدول المجاورة وربما البعيدة، جراء ال

من هنا ، ةالمسلح اتوجب توفير حماية خاصة للبيئة زمن النزاع ؛واألمطار ومياه البحرالتربة كالرياح و 
، من هنا حظرت قواعد القانون الدولي البيئة مام بحمايةبات من الضروري التأكيد على أهمية االهت

االعتداء عليها أثناء النزاعات المسلحة من خالل التأكيد على ذلك ضمن و اإلنساني انتهاك أحكام حمايتها 
كرسه وهو ما المعاهدات واالتفاقيات التي كرست حماية مباشرة وغير مباشرة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، 
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تحظر استخدام  ؛تضمن قاعدة أساسية لحماية البيئة، الذي 1977لعام  ضافي األولاإل بروتوكول جنيف
، وكما سبقته )1(قتالية يقصد بها إلحاق أضرار بالغة، واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة أساليبو  وسائل

ية أو ألية في التأكيد على تلك الحماية إتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكر 
، لإلعتداءعد قانونية تحظر استخدام البيئة كوسيلة ا، والتي تضمنت قو 1976أغراض عدائية أخرى لعام 

تؤثر سلبيا على حياة الكائنات الحية  واسعة االنتشار أو طويلة األجلجسيمة على البيئة يرتب آثار  الذيو 
  .)2(ككل

التي أكدت على ضرورة كفالة حصانة البيئة من  اعد العرفيةو كما سبقت االتفاقيات السابقة الق    
االنتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة ووضعت ضوابط تشكل قيودا على تصرفات األطراف 
المتحاربة أثناء سير العمليات العدائية خاصة وأن النزاعات المعاصرة؛ أثبتت أن انتهاك القواعد اإلنسانية 

امة وتأثيرا على البيئة الطبيعية باعتبارها المجال الحيوي الذي يضمن أثناء النزاعات المسلحة أشد جس
  .استمرار الحياة اإلنسانية؛ بل أن تلك األعمال تؤدي إلى تدميرها

كذلك، تعمل الهيئات الدولية وبعض اآلليات الرقابية وحتى الردعية بالتأكيد على عدم االعتداء على     
ذا على عدم استعمال البيئة كوسيلة لالعتداء لما له من أثار جسيمة طويلة البيئة أثناء النزاعات المسلحة وك

  .ومستمرة تستمر مع الوجود اإلنساني وعلى المدى الطويل
من هنا بات من الضروري التأكيد على أهمية االهتمام بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، من      

نتهاك أحكام حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، من خالل هنا حظرت قواعد القانون الدولي اإلنساني ا
كذلك سبقتها  ،المعاهدات واالتفاقيات التي كرست حماية مباشرة وحتى غير مباشرة للبيئة أثناء النزاع المسلح

العرفية التي أكدت على ضرورة كفالة حصانة البيئة من االنتهاكات الجسيمة أثناء النزاع  ةفي ذلك القاعد
لمسلحة ووضعت ضوابط تشكل قيودا على تصرفات األطراف المتحاربة أثناء سير العمليات الحربية ا

خاصة وأن النزاعات المعاصرة أثبتت أن انتهاك القواعد اإلنسانية أثناء النزاع المسلح أشد ضراوة وجسامة 
سانية، كما تعمل الهيئات الدولية وتأثيرا على البيئة باعتبارها المجال الحيوي الذي يضمن استمرار الحياة اإلن

وبعض اآلليات الرقابية وحتى الردعية على األكيد على عدم االعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة 
وكذا على عدم استعمال البيئة كوسيلة لالعتداء لما له من أثار جسيمة طويلة ومستمرة تستمر مع الوجود 

  .اإلنساني وعلى المدى الطويل

                                                           
الخاصة بحماية  1949لعام  جنيف الرابعة إتفاقيةالملحق ب 1977األول لعام اإلضافي من البروتوكول  )01الفقرة  55(المادة  )1(

  . ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة الطبيعية ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى، المؤرخة في  إتفاقيةمن  )01(المادة  )2(

  .1976 ديسمبر 10



 
4 

 

لحياة  الحفاظ على البيئة عنصر أساسيإلى كون  ،موضوعمعالجة هذا الهتمامنا باجع سبب ير و  
الكائنات الحية بما في ذلك اإلنسان، هذا األخير الذي تؤكد الحقائق أنه أكثر تعرضا للضرر في زمن 

مياه وتدمير تلويث مصادر الالنزاعات المسلحة، خاصة فئة المدنيين منهم، وذلك جراء حرمانهم من الماء و 
مصانع التغذية واألراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في 

في معظم العمليات العدائية بشكل مباشر ولم تراعي  اوجه إليهت هدفا حيويا أثناء الحروب نفس الوقت
خاصة مع تطور األسلحة  لقانون الدولي،ا للبيئة فيقواعد الحماية المكفولة  الحروب أطراف النزاع
 بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الجيو تزايد النزاعات الدولية المعاصرة واألساليب التي تستعمل

  .فيزيائية

النزاعات المسلحة أهمية بالغة سواء من الناحية أثناء  البيئةيكتسي موضوع البحث في حماية و  هذا
  :من هذه الجوانب ما يليو  العمليةأو  العلمية

ذلك من خالل و  النزاعات المسلحة له أهمية تاريخية كبيرةأثناء  البيئةفموضوع حماية : أهمية تاريخية 
التي  االتفاقياتي، هذا األخير الذي شهد تطورا ملحوظا من خالل نساناإلكفالته في قواعد القانون الدولي 

  .عقدت في هذا الشأن
إذ لم  ،ومصادر التمتع بهذا الحق الحياةفي  نساناإللضمان حق هو موضوع  ننسااإل: يةإنسانأهمية 

من بقاءه على أن يتمتع بكافة العناصر التي تض بل يجب ؛له الحق في الحياة نساناإل أنيعد يكفي القول 
النزاعات  أثناء البيئةي حماية نساناإللهذا فقد كفل القانون الدولي و  ،قيد الحياة وعيش حياة عادية وطبيعية

تجنيبها ويالت و  الموارد المائيةو  ذلك عن طريق ضمان حماية وسائل معيشته بما في ذلك المياهو  المسلحة
  .الحرب كونها ال دخل لها في العمليات العدائية

هذا ما يتضح من خالل ما جاءت به مختلف األديان السماوية، خاصة الشريعة و  :أهمية عقائدية
  .النزاعات المسلحةأثناء  البيئةعامة تهدف لحماية و  خاصة أحكامالتي جاءت بو  اإلسالمية

 البيئةأن حماية إلى  تأشار  التيو  المنظمات الدوليةو  هذا ما تضمنته مختلف التقاريرو  :أهمية دولية
السلم كونها و  الموارد المائية لها أثر كبير في زمن الحربو  النزاعات المسلحة بما في ذلك المياهأثناء 

بإنشاء محاكم جنائية دولية تختص بمعاقبة مرتكبي األمن  التي كانت الدافع لقيام مجلسو  للحياة ضرورية
  .1998فقا لما تقرر في المادة الثامنة من نظام روما لعام و  جرائم الحرب

 محاولة المجتمع الدوليو  التي أبرمت في هذا الشأن االتفاقياتو  هذا من خالل القوانينو  :أهمية قانونية
النزاعات أثناء  البيئةحماية حماية و  ي بصفة عامةنساناإلإدراك النقائص المجردة في القانون الدولي  إلى

  .المسلحة بصفة خاصة
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القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية في القانون الدولي عامة والقانون الدولي اإلنساني إلى  وبالرجوع
زاع المسلح، فال يوجد أدنى شك في تحريكها وفقا لقواعد خاصة عن االنتهاكات الضارة بالبيئة في فترة الن

القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة اإلخالل أو عدم احترام االلتزامات التي 
  .يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، وبذلك تساهم أحكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة

وضوع البحث هذا أهمية بالغة في تعزيز نظام المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك لمفإن  وعليه،
حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة في ظل االنتهاكات المتكررة ألحكام حماية البيئة أثناء 

ية البيئة تعتبر أن االتفاقيات والقوانين واللوائح الخاصة بحماإلى  النزاعات المسلحة، هذا وتجدر اإلشارة
واجبة التطبيق زمن السلم والحرب، ونظرا لألضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة بسبب أثار الحروب واألسلحة 

: ذهننا اإلشكال التاليإلى  المستخدمة فيها توجب إقرار تدابير وٕاجراءات فعالة لحماية البيئة، وعليه يتبادر
النتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة أثناء النزاعات عن مدى فعالية قواعد المسؤولية الدولية عن ا

  . المسلحة؟ 
ما مدى فعالية قواعد القانون  تبحث فيالتي يثيرها موضوع البحث  ةفإن اإلشكالي ،وعلى هذا األساس     

عد ثار المترتبة عن انتهاك قواوما هي اآلالنزاعات المسلحة؟ الدولي اإلنساني الخاصة بحماية البيئة أثناء 
  .؟ةالمسلح اتلبيئة أثناء النزاعاحماية 
  :، هي على التواليمن التساؤالت الفرعية العديد ثير موضوع حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةوي    

ما هو نطاق إقامة المسؤولية الدولية التي تترتب عن انتهاك أحكام حماية البيئة من قبل أطراف النزاع   -
  .المسلح؟

النزاعات أثناء  حماية البيئة اعد القانونية في مختلف القوانين الدولية في ضمانهل وفقت القو   -
   .المسلحة؟

 .؟فيما تتمثل الوسائل واآلليات المكرسة لتطبيق الحماية المقررة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة  -
فقد إستعنا بالمنهج ، إعتمدنا على عدة مناهج، واإلجابة عن اإلشكالية السابقة ،لمعالجة هذا الموضوع  

الخاصة اآلليات الدولية تحديد و قائع و الو المفاهيم و تطلب سرد القواعد الوصفي، نظرًا لطبيعة الموضوع الذي ي
تم االعتماد بشكل أساسي على المنهج التحليلي بغية الوقوف ، كذلك النزاعات المسلحة أثناءحماية البيئة ب

المسلحة، حيث قمنا بتحليل ونقد المبادئ والنصوص القانونية على أحكام حماية البيئة أثناء النزاعات 
وكذا بيان مدى تفعيلها ووضعها قيد التطبيق واقعيا  أثناء النزاعات المسلحةاإلنسانية الخاصة بحماية البيئة 

من خالل مطابقة النصوص النظرية بالتطبيقات الواقعية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والتي تشهد 
على عدم كفاية اإلطار الحمائي المقرر للبيئة نتيجة األضرار التي لحقت بهذه األخيرة خالل النزاعات 
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المسلحة التي عرفتها اإلنسانية خاصة في ظل تطور األسلحة التي تؤدي إلى إلحاق انتهاكات جسيمة 
التاريخي للوقوف على  بالبيئة وتدميرها الشامل في كثير من األحيان، هذا إضافة إلى االعتماد المنهج

اإلجراءات والظروف التاريخية التي ساهمت في تطور القواعد الدولية اإلنسانية الخاصة بحماية البيئة أثناء 
النزاعات المسلحة وانتقالها من مجرد أعراف إلى قوانين مدونة في مواثيق دولية تلتزم بها أطراف النزاع 

  .بغض النظر عن كونها أعضاء فيها أم ال
اإلطار إلجابة على التساؤالت السابقة قسمنا مطبؤعتنا إلى فصلين، حيث تعرض الفصل األول إلى ل

، في حين للبيئة المفاهيمياإلطار ، وذلك بالوقوف على العام لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
، أما يب محرمةحظر األضرار التي تلحق بالبيئة الستعمال أسلحة وأسالخصصنا المبحث الثاني، لبحث 

  .القواعد الدولية اإلنسانية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةالمبحث الثالث فتناول تحليل 
تفعيل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، حيث تم  أما الفصل الثاني فتعرضنا من خالله آلليات     

ف والرقابة بتطبيق قواعد حماية البيئةُ أثناء دور آليات اإلشرامن خالل المبحث األول الوقوف على 
في حماية البيئة  ليةو الد الجنائية ةالمحكم دور، وتم العمل في المبحث الثاني على تبيان النزاعات المسلحة

  .أثناء النزاعات المسلحة
ّية ، حاولنا من خاللها الوقوف على عمق اإلشكالالتوصياتو  نتائجالختمنا دراستنا بمجموعة من و     

 .بعرض المقترحات التي تثري الموضوع ومختلف األسباب التي أدت إلى قيامها
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  األولالفصل 

  النزاعات المسلحةأثناء لحماية البيئة  العامني و القاناإلطار 
من المسلم به أن حماية البيئة والحفاظ عليها، أصبحت من األولويات التي يحرص المجتمع الدولي     

قها ضمانا لسالمة األرض وسكانها في الوقت الحاضر ولألجيال القادمة مستقبال، إال أن على تحقي
تختلف كثيرا عن الكوارث التي تخلفها  ؛التهديدات التي تعرفها البيئة وقت السلم وهي في األغلب طبيعية

نفسه وبمحيطه الحروب والنزاعات المسلحة، والتي بمقتضاها يكون اإلنسان السبب المباشر في اإلضرار ب
  .قد يلحق بعدة أجيال متعاقبةدائما و مستمرا ضررا 

ونظرا ألهمية البيئة بالنسبة لغير المشتركين في القتال وحتى بالنسبة للمقاتلين سواء الذين مازالوا يديرون 
ي أهمية العمليات العدائية أو الذين أصبحوا خارج دوائر القتال، فلقد أولت اتفاقيات القانون الدولي اإلنسان

نظرا لألخطار التي تترتب عن النزاعات المسلحة، وبشكل خاص و  ،بالغة لهذا المجال الحيوي لحياة اإلنسان
وسائر  نساناإلالمجال الذي يعيش فيه ألنها  فعاًال  حيوياً  اً باعتبارها عنصر الضرر الذي يلحق البيئة 

تمس طويلة األمد واسعة االنتشار  الغةب أضرارإلى  ، وجب حظر كل ما يؤديخرىاأل الكائنات الحية
فالتلف الناجم عن  ،النزاع أطرافنتهاكات من قبل واال لالستهدافبما أنها أصبحت عرضة و  بالبيئة،

أن  ناارتأيولهذا  ،ةا لعدم السيطرة على آثاره الخطر النزاعات المسلحة أصبح يهدد السلم واألمن الدولي نظرً 
جراء النزاعات  التي تصيب البيئة ضرارثم التعرض لمختلف األ ،مفهوم البيئةتحديد ستهل دراستنا بن

  .اعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةو ، على أن نعرض في نقطة إلى قالمسلحة

  األولالمبحث 

  ةالمسلح اتطبيعة الضرر البيئي أثناء النزاعو  لبيئةاإلطار المفاهيمي ل

ألساسية التي نصت عليها الكثير من االتفاقيات ا نساناإلحقوق أحد  إن الحق في بيئة صحية هو
في العقود األخيرة سواء على المستوى  تزايد االهتمام بموضوع البيئةالدولية والتشريعات الوطنيَة، وقد 

وهذا الحق ال القانونيين،  وحتىل الشاغل لدى المفكرين والباحثين صبح الشغجعله ي، مما الدوليأو  الوطني
  .فترات الحروب والنزاعات المسلحةإلى  بل يمتد أيضا ،لميقتصر على زمن الس

ونظرا ألهمية البيئة بالنسبة لغير المشتركين في القتال وحتى بالنسبة للمقاتلين سواء الذين مازالوا  
ي نساناإلالذين أصبحوا خارج دوائر القتال، فلقد أولت اتفاقيات القانون الدولي أو  يديرون العمليات العدائية

  .األمر الذي يحتم علينا تحديد المقصود بالبيئة ،نساناإلة بالغة لهذا المجال الحيوي لحياة أهمي
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  األولالمطلب 

  مجاالتهاو  مفهوم البيئة

تعتبر البيئة من موضوعات العصر الشائكة والمهمة في آن واحد، لكونها تؤثر وتتأثر باإلنسان الذي        
كفل تعزيز يو الحفاظ على البيئة عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك اإلنسان، فيعيش فيها، 

سع من أن و أو إذ لم يعد يكفي أن يبقى اإلنسان حيا، بل أن حق الحياة أكبر الحقوق األساسية لإلنسان، 
أثناء اقع االنتهاكات ألحكام حماية البيئة و هذا ما يتنافى مع و لحياة، يختصر ببقاء اإلنسان على قيد ا

كذا و ، لبيئةتعريف ا ةمحاول حماية القانونية للبيئةلل التعرضمن الضروري قبل ، لذا )1(النزاعات المسلحة
  :، تباعا فيما يليعات المسلحةااع البيئة محل الحماية أثناء النز أنو ف على و قو ال

   لبيئةتعريف االت ومحا: األولفرع ال  
وتحديد ماهيتها وعناصرها، يعتبر من أولى الصعوبات التي أحاطت )2(ن تعريف البيئةأفي الحقيقة،   

كلمة ومدلولها من فقيه آلخر، ومن يتغير مفهوم هذه الإذ ، بمصطلح البيئة من الناحية الفقهية والقانونية
النصوص التي إلى  وبالرجوععاِلم آلخر، وبين مختلف التشريعات، وحتى في تحديد العناصر المكونة لها، 

 ، نظرا لتعقيد العناصر المركبة لها،)3(للبيئةتعرضت لموضوع البيئة، نالحظ عدم ثبوتها على تعريف محدد 

                                                           
، "جسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلةمسؤولية إسرائيل عن االنتهاكات ال"أمحمدي بوزينة أمنة،  (1)

، )20(علي الشلف، الجزائر، العدد و ، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة حسيبة بن باألكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية
 .225، ص 2018ان و ج
أي  ؛نزل وأقام والبيئة المنزل: باء إلى الشيء بمعنى رجع، وتبوأ:" لسان العرب في مادة بوأجاء في ي، فقد و أما عن التعريف اللغ )2(

المنزل والحال، يقال بيئة طبيعة بيئة اجتماعية : تبوأ المكان نزله وأقام به، والبيئة" يطفي المعجم الوسجاء و . "منزل القوم حيث يتبوؤون
البيئة هي المنزل والمحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي سواء كان إنسانا أم حيوانا أم : "ويقول صاحب مختار الصحاح. "وبيئة سياسية

ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن : أنظر. "منهما في األخر ويتأثر بهطائرا، والكائن ومحيطه أو منزله يتكامالن، ويؤثر كل 
مصطفى إبراهيم : أنظر أيضا .36 ، ص1979، دار صادر، بيروت، لبنان، )01( مكرم، لسان العرب، الطبعة األولى، المجلد

أنظر . 75العربي، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر، ص  وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة األولى، الجزء األول، مادة بوأ، دار التراث
  .68الرازي محمد أبي بكر، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، دار الحديث للنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر، ص : كذلك

يطلق عليها الوسط اإليكولوجي، تدل عبارة البيئة على مفاهيم كثيرة ومتعددة، ولم يطلق عليها في البداية مصطلح البيئة بل كان  )3(
، ولكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها وأبعادها، 1858عام ) (H.Othoreaux ثرو العالم هنري) (Ecologyويعتبر أول من صاغ كلمة 
على التي يدل معناها ) (oikes، وذلك بعد دمج كلمة )ecologie(بوضع معنى لكلمة  1886هايكل سنة  وقام العالم األلماني إرنست

وتعني العلم، والتي بمعناها اإلجمالي تدل على العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي ) (logosالمسكن، والكلمة الثانية 
تعيش فيه، كما يعرف العلم الحديث الوسط اإليكولوجي بأنه الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان بما يضم من الظاهرات 

، دار )ط.د(، )النظام القانوني لحماية البيئة(طارق إبراهيم الدسوقي عطية، األمن البيئي  :أنظر. ة والبشرية يتأثر بها ويؤثر فيهاالطبيعي
لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم فارس محمد عمران، السياسة التشريعية : كذلك. 104، ص 2009الجامعة الجديدة، مصر، 

  .21 ، ص2005، )بدون مكان نشر(، مكتبة الجامعي الحديث، )1.ط(المتحدة في حمايتها، 
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، ومن )1("كلمة، ال تعني شيئا، ألنها كل شيء: "بأن البيئة عبارة عن" :حد أن أحد فقهاء القانون قالإلى 
  :تفصيال فيما يلي هنا سنتعرض لتعريف البيئة

   لبيئةل تعريف الفقهيال: أوال
ُتجمع معظم تعاريف البيئة على أنها الوسط أو الحيز الذي يشمل مساحة معينة قد تكون صغيرة أو 

من عناصر حية وغير حية جامدة موجودة في هذا الوسط تؤثر فيه  كبيرة، بكل ما تحتويه هذه المساحة
وتتأثر به تتفاعل معه وفي الوقت نفسه ترتبط فيما بينها في عالقات متبادلة، وجميع هذه العالقات 

  .)2(والتأثيرات المتبادلة تجري في نظام معين وفي إطار عملية تتبادل الطاقة والموارد في النظام البيئي
نجد أن مصطلح البيئة يعني المجال الذي تحدث  ،)Environnement(القاموس القانوني إلى  بالرجوعو 

من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم  نساناإلفيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية وهي كل ما يحيط ب
  .)3(الحركة والنشاطإلى  نساناإلاجتماعية، وهي المؤثر الذي يدفع 

الكيان أو  فوا البيئة بمفاهيم عديدة وعلى نحو يتميز بخصوصية اإلطارقد عر  ،العلماءأن نجد  كما  
ى، والبيت بيئة، والكون كله بيئة، األمر الذي يمكن معه األول نساناإلالخاص بذلك، فرحم األم يمثل بيئة 

لصناعية، ية، البيئة ااألرضأو  فنقول البيئة الزراعية خالل النشاطات البشرية المختلفة البيئة منإلى  النظر
  .)4(ذلكإلى  البيئة الثقافية، البيئة االجتماعية وما ،لبيئة المائية، البيئة الهوائيةا

 على أنها ذات مفهومين يكمل كل منهما" :قد عرفوا البيئة ،نجد بعض علماء البيولوجيا والطبيعةو   
لمخلوقات الحية الحيوانية من تكاثر وعالقته با نساناإلأولهما البيئة الحيوية وهي كل ما يختص ب: اآلخر

والنباتية التي تعيش في صعيد واحد، وثانيهما البيئة الطبيعية التي تشمل موارد المياه والفضالت والتخلص 
والمساكن والجو ونقاوته وتلويثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية  األرضمنها، والحشرات وتربة 

  .)5(للوسط
إذ  ،1866سنة  "هايكلايرنت "هو العالم األلماني ، لبيئةصطالحي لوأول من استخدم المعنى اال   
 األولوهو عبارة عن دمج كلمتين يونانيتين،  )Ecology(ذلك المعنى باستخدام مصطلح إلى  توصل

)OIKOS(  والتي تعني المسكن، والثانية هي)LOGOS(  ومعناها العلم، وعرفه بأنه العلم الذي يدرس عالقة

                                                           
  .9 ، ص2010صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  )1(
  .14، ص نفس المرجعصباح العيشاوي،  )2(
  .125، ص 1983عربًي، مكتبة لبنان، –القاموس القانوني، فرنسي  )3(
، 2009، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، )دراسة تحليلية نقدية مقارنة( رفعت رشوان، اإلرهاب البيئي في قانون العقوبات )4(

  .19-18ص 
  .27، ص 2002د ملكاوي، جريمة تلويث البيئة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ابتسام سعي )5(
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، غير أن هناك من يرى أن أول من استخدم كلمة البيئة اصطالحا )1(بالوسط التي تعيش فيه الكائنات الحية
القرن الثالث هجري، والذي سبق في هذا المجال هو العالمة إلى  يعود استخدامهاإذ  هم العلماء المسلمون،

أنه  الكائنات الحية، كماو  نساناإلالجغرافي الذي يعيش فيه أو  الوسط الطبيعيإلى  مشيرا بها" ابن عبد ربه"
سواء كان  نساناإلالمناخ الذي يحيط بإلى  ووفقا لمفهومه للبيئة يعد المصطلح الشامل الذي يراد منه الداللة

 .)2(فكرياأو  أخالقياأو  سياسياأو  اجتماعيا
يه الكائن المكان الذي يعيش فأو  الوسط" :أنهاعلى ، قد عرفوا البيئة ،العلوم الطبيعية علماءنجد كما   
 غيره من مخلوقات اهللا وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحيأو  الحي
الوسط الذي يتصل بحياة "هي الطبيعية ذلك يرى البعض أن البيئة أجل  ومن ،)3("بقائه ودوام حياته على
البيئة هي فإن  ، وبالتالينساناإلوصحته في المجتمع، سواء كان من خلق اهللا أم من صنع  نساناإل

مجموعة العناصر المختلفة التي توجد ويجب المحافظة عليها بصورتها الطبيعية حتى ال تضر بصحة 
  ".في مجتمع معين نساناإل

اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات ": بأنها األستاذ عدنان موسىعرفها و 
  .)4( "، ويمارس في عالقته مع أقرانه من بني البشرحياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى

 والبيولوجية، الطبيعية والظروف العوامل مجموع" :بقوله البيئة سالمة الكريم عبد أحمد األستاذ عرف
 لحياة الطبيعي الوسط دقيق، وتشكل توازن في تتجاوز والثقافية، التي واالقتصادية االجتماعية والعوامل
 .)5("البيئي بالنظام يسمى ما ألخرى، ويحكمهاوالكائنات ا اإلنسان
 على بالفعل تؤثر التي الحيوية وغير الحيوية العوامل جميع تمثلالطبيعية  البيئة" :بقوله آخر ويعرفها  
 الكائنات جميع بالعوامل حياته، ويقصد تاريخ من فترة أي مباشر، في مباشرة أو غير بطريقة الحي الكائن
الماء،  هي الحيوية غير والعوامل المختلفة، البيئية األوساط في الموجودة) مرئية مرئية أو غير( الحية

 .)6("وغيرها... .الهواء، التربة، الشمس، الحرارة

                                                           
  .21، ص 2006محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  )1(
  .07، ص 2002لبنان، ت و بير الهوائية، بدون طبعة، دار النشر الذهبي للطباعة،  محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة )2(
  .28ابتسام سعيد ملكاوي، المرجع السابق، ص  )3(
  .19- 18، ص 2004معمر رتيب عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، بدون طبعة، دار النهضة العربية، مصر،  )4(
، 1992 ، القاهرة، مصر،)48( العدد ،الدولي للقانون ريةمصال المجلة ،"الحيوي التنوع اتفاقية في نظرات" ة،سالم الكريم عبد أحمد )5(

  .36 ص
 ، ص1992مصر،  القاهرة، األكاديمية، للمدنية، المكتبة ثمن البيئة تلوث عرفات، المرضى عبد السالم، محمد عبد العابدين زين )6(

11.  
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تمثل في ظرف معين مجموع العوامل المادية  هانأب": البيئة، )BODHANE( األستاذ بودهان وعرف  
جتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر والكيميائية والبيولوجية وكذا مجموع العناصر اال

حمايتها ال تستلزم فقط حماية فإن  ،عاجال أو بعد حين على الكائنات الحية وعلى النشاطات البشرية، لذلك
 .)1("ولكنها تستلزم حماية كل ما يرتبط بإطار الحياة وظروفها ؛البيئة الطبيعية واآلثار والموارد

أن البيئة تشمل المحيط الحيوي بما يحتويه من مواد سواء فيزيائية أو  جوثان توركذ ويرى األستا 
  .بيولوجية

، هذا اإلنسان الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه" :، أنهاالفقيهين القمري وحماد كما عرفها
 تتعدى رقعة البيت المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا، وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صغيرة جدا ال

   .)2("الذي يسكن فيه
 والتربة الماء في يتمثل طبيعي عنصر من مكونة البيئة إن" :بقوله أحمد إسكندري األستاذ ويعرفها

 العنصر في يتمثل ثاني عنصر على تشتمل وغيرها، كما والحيوانات والمحيطات، والنباتات والبحار
 وعالقاته نشاطه خاللها من ويدير حياته، لينظم ناإلنسا وضعها التي الصناعي أو المستحدثات

  .)3(الطبيعة على للسيطرة اإلنسان ابتكرها التي والوسائل األدوات العنصر هذا ضمن يدخل االجتماعية، كما
ينبغي العمل على أنه  غير ...إن كلمة البيئة أحدثت ضجة ": (lamarque) لماركوقال األستاذ 

  ."عادهاحمايتها من التضخم وتحديد أب
أن تحديد تعريف البيئة يعتبر مصدرا للبلبلة الباحث القانوني الذي يرغب  (Ellul) لولإوقال األستاذ  

  .)4(في تحديد مفهوم واضح لها
مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة " :أنها" بيئة اإلنسان"في كتابه  ريكاردوس الهبروعرفها الدكتور 

  .)5("ة وهي وحدة إيكولوجية مترابطةالتي تؤثر على جميع الكائنات الحي
الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان يتأثر "  :أنهابالبيئة  مرفت حسن مرعيوقد عرف 

  ".به ويؤثر فيه

                                                           
  .13 ، صسابقال صباح العشاوي، المرجع )1(
ربيعة شطي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون دولي عام وحقوق اإلنسان، قسم  )2(

  .9ص  ،2016/ 2015: السنة الدراسية الجزائر، الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
  .18 ، ص2001، الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مسلحة، رسالةال الطبيعية أثناء النزاعات البيئة حماية فيصل، لنوار )3(
فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في حمايتها، الطبعة األولى، مكتبة  )4(

 .22 ، ص2005 مصر، الجامعي الحديث،
اية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، بدون طبعة، منشورات بغدادي للطباعة والنشر الحمسناء نصر اهللا،  )5(
 .16 ص ،2013التوزيع، الرويبة، الجزائر، و 
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المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان بما يظم من ظاهرات : " بأنها ،محمد الصيرفيوعرفها السيد        
  .)1("بها ويؤثر فيها طبيعية وبشرية يتأثر

لم يتفق الفقهاء في تحديد تعريف موحد لمصطلح البيئة وذلك الختالف وجهات نظر  نالحظ أنه،   
 وتأثرا تأثيرا يتفاعالن أساسيين عنصرين من تتكون البيئة أن نا،ل يتضح سبق ما خالل من ، لذاالباحثين

 من الطبيعة في اهللا أوجده ما كل وامهفق الطبيعي العنصر أما صناعي، وعنصر طبيعي، عنصر :وهما
 الصناعي، فيقوم العنصر البشرية، وأما الحياة الستقرار الالزمة المقومات مجملها في تشكل وثروات موارد
 تكلفة وبأقل القصوى اإلفادة له تتيح وأدوات وسائل من واستحدثه نظم من اإلنسان أدخله ما على أساسا

  .ساسيةاأل حاجاته من أجل إشباع ممكنة،
   للبيئة التعريف القانوني: انيثا

على اإلنسان والبيئة التي تحيط به من من أضرار جسيمة وبالغة النزاعات المسلحة لما تخلفه  نظرا
ما حتم التحرك على المستوى التشريعي لوضع إطار عناصر البيئة محل م، نباتي كائنات حية أو غطاء

تعاريف  كثرتفقد ، سواء الداخلية أو الدولية للبيئةضعتها التشريعات الحماية والتي تشملها التعريفات التي و 
غيره، كٌل عرفها إلى  آخر ومن عالمإلى  لدى الفقهاء والعلماء، فاختلفت التعاريف من فقيه تشعبتو  البيئة

عام  استوكهولممؤتمر ، انطالقا من معنى واحدإلى  وفق منظوره الخاص غير أن كل هذه المفاهيم تؤدي
بجنوب أفريقيا في عام  الذي عقد في جوهانسبرغ للتنمية المستدامة القمة العالميمؤتمر إلى  1972
  :وعليه سنبرز أهمها فيما يلي، 2002
   نصوص واالتفاقيات الدوليةالبيئة في التعريف  - 1
يم لم تشر بشكل واضح إلى المفاه 1970إن جل المواثيق والمعاهدات الدولية، الصادرة قبل العام   

، فقد تطور االهتمام بالبيئة في تحديد تعريف خاص بها )2(المتعلقة بالبيئة، وحق اإلنسان في هذه البيئة
يعتبر مؤتمر لذا  ،1972انطالقا من مؤتمر األمم المتحدة للبيئة، المعروف باسم مؤتمر ستوكهولم لعام 

مجموعة من النظم ": على أنها حيث عرف البيئة ،ميالد القانون الدولي للبيئة 1972ستوكهولم لسنة 
الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، والتي يستمدون منها زادهم، 

  ".ويؤدون فيها نشاطاتهم

                                                           
، ديسمبر )17( ، العددمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ")قراءة سوسيولوجية في المفهوم واألسباب(  البيئة ومشكالتها"زينة بوسالم،  )1(

 .248 ، ص2014
لتشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين البيئة كمفهوم وحق من حقوق اإلنسان وانتهاكات سامر عبده عقروق، ا) 2(

االحتالل للبيئة الفلسطينية، البرنامج األكاديمي لدراسات الهجرة القسرية، جامعة النجاح الوطنية، مكتب رعاية أصحاب الحاجات 
 .68الخاصة، ص 
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 22إلى غاية  13المنعقد في الفترة الممتدة بين  ،1975عام للتعليم البيئي مؤتمر بلغراد كما عرف     
العالقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي بينه وبين العالم " :بأنها البيئة، 1975ول لعام من تشرين األ

  .)1("االجتماعي السياسي الذي هو من صنع اإلنسان
مجموعة : "لبيئة بأنهاا 1977أكتوبر 26-14 في الفترة ما بينالمنعقد في حين عرفها مؤتمر تبلسي 

التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات الحية األخرى، والتي يستمدون منها زادهم النظم الطبيعية واالجتماعية 
  ".ويؤدون فيها نشاطاتهم

مجموعة المواد الطبيعية واالجتماعية المتاحة في " :أنها على لبيئة،ا وقد عرف برنامج األمم المتحدة 
 .)2("وقت معين من أجل إتباع الحاجات اإلنسانية

 10بباريس المنعقد في ) سكوياليون(نظمة التربية والعلوم والثقافة عرف المؤتمر الدولي لم
كل ما هو خارج اإلنسان من أشياء تحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر، : "البيئة، بأنها 1968سبتمبر

ويشمل ذلك كله جميع النشاطات والمؤثرات التي لها تأثير على اإلنسان وسلوكه، وعلى الظروف الطبيعية 
ة واالجتماعية التي يدركها من خالل وسائل االتصال المختلفة المتوفرة لديه، وكذلك تراث والعائلي

 .)3("الماضي
انعقد مؤتمر التربية البيئية في مدينة يبليس بجمهورية جورجيا السوفياتية في الفترة الممتدة كذلك،  

يش فيه اإلنسان ويحصل منه اإلطار الذي يع": يلي وعرف البيئة كما 1977 أكتوبر 26إلى غاية  14 من
  .)4("على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس عالقاته مع إخوانه من البشر

مجموعة النظم الفيزيائية والخارجية والبيولوجية التي يعيش فيه " :أنهاب ،البيئة األمم المتحدةوعرفت 
  .)5("الجنس البشري، والكائنات الحية

                                                           
قتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، محمد صالح الشيخ، األثار اال )1(

  . 17، ص 2002مصر، 
، العدد الثاني عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة المفكر، "التعاون الدولي في مجال حماية البيئة"مفتاح عبد الجليل،  )2(

  .256ص ، 2016سبتمبر  ،الجزائرة، محمد خيضر، بسكر 
 بن شيخ جياللي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، )3(

  .11، ص 2014-2013: للسنة الدراسية الجزائر،
 .11، ص 2008مارس  18-17مي و المنعقد ي وت، لبنان،قليمي، جرائم البيئة في الدول العربية، بير اإلمؤتمر ال )4(
تم ، ليال 12:00اعة سعلى ال 9/10/2001، نشر الثالثاء "متى أدخلت األمم المتحدة اإلنسان في مفهوم البيئة" ،بدون اسم ناشر )5(

  :ني التاليو ر على الرابط االلكتر و ، منشصباحا 11:00ساعة على ال، 2018/ 08/02اإلطالع بتاريخ 
www. alrai. com  

يقصد بالتعريف الضيق للبيئة هو ذكر العناصر الطبيعية التي ال دخل لإلنسان في وجودها ومن التشريعات التي تأخذ بالمفهوم الضيق *
قبل اإلنسان للبيئة نجد القانون الليبي، والقانون البولندي، والقانون البرازيلي والمفهوم الواسع للبيئة هو ذكر البيئة الطبيعية التي وجدة 

 .18 - 17 ص.سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص: أنظر فضال عن البيئة الصناعية التي استحدثها اإلنسان،
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 1972كل المؤتمرات التي توالت بعد مؤتمر استوكهولم للبيئة عام تعريف البيئة في كذلك، تم         
، ومؤتمر موسكو للتربية البيئية والتدريب البيئي لعام 1982كمؤتمر نيروبي حول البيئة والتنمية لعام 

يل لعام ، وقمة األرض في ريو دي جانيرو في البراز 1991، وٕاعالن بكين حول البيئة والتنمية لعام1987
قد اتخذت المفهوم الواسع للبيئة الذي يعتبر البيئة كل ما يحيط التي ، وغيرها من المؤتمرات الدولية 1992

  .)1(باإلنسان من مظاهر طبيعية وغير طبيعية
مفهوم ضيق للبيئة، ضع دراستنا، نجد أنه قد و  جالأما إذا انتقلنا إلى القانون الدولي اإلنساني، وهو م

ط بتعريف الوسط الطبيعي بعناصره الحية وغير الحية، المحيطة بميدان القتال والتي هي محل اكتفى فقفقد 
موقف القانون الدولي اإلنساني المتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات أن  تجب اإلشارةحماية هذا القانون، و 

 جبو بم 1977 عام إال بصفة مباشرةالبيئة حماية  مو فهالمسلحة جاء متأخرا نسبيا، حيث لم يظهر م
المتعلق بالنزاعات المسلحة  1949لعام  ةالبروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف األربع

برز ، مما ي)البيئة الطبيعية(، إذ جاء مصطلح البيئة في هذا البروتوكول مضافا إلى كلمة الطبيعة )2(الدولية
التي جاء  منه 35/3المادة  د لدينا من خالل استقراء نصهذا ما يتأكالقانون الدولي اإلنساني، و  اعدو قأخذ 
يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية  "...: فيها

  .)3("أضرارًا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد
يئة من أثار العمليات العدائية، إذ التي كفلت حماية البمن البروتوكول ذاته،  55المادة  تكذا نصو  

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة " :نصت على أنه
األمد، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن 

عية، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، وتحظر هجمات الردع تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبي
 .)4("التي تشن ضد البيئة الطبيعية

نستخلص من خالل التعريفات، التي جاءت بها التشريعات الدولية للبيئة أنها تبنت المفهوم الواسع  
بالرغم من أنه تطرق الدولي اإلنساني  نو القانللبيئة، وذلك لشمولها العناصر الطبيعية والصناعية، أما 

                                                           
ام، حسين علي الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة دكتوراه، قسم القانون الع) 1(

 .13ص ، 1990 األردن، ،قانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العلياكلية الدراسات ال

، لطلبة السنة ثانية ماستر تخصص القانون دروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةأمحمدي بوزينة أمنة،  )2(
، 2017-2016: الشلف، الجزائر، للسنة الدراسية - ليالدولي البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوع

  .21-20.ص.ص
  .1977لعام  الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية من البروتوكول اإلضافي األول 35المادة  )3(
  .1977لعام  الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية من البروتوكول اإلضافي األول 55المادة  )4(
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لمفهوم البيئة بشكل مباشر بعد خمس سنوات من انعقاد مؤتمر ستوكهولم الذي هو مشعل القانون الدولي 
  .أن البيئة الطبيعية هي مجال حمايته وأعتبربل اكتفى فقط بالمفهوم الضيق  ؛المفهوم الواسع نىللبيئة لم يتب

 : أساسين مبدأين على البيئة لحماية الدولي القانون ويقوم  
 اختصاصها نطاق خارج بالبيئة التي تقع ضرر إحداث بعدم إلتزام الدول على يفرض: األول المبدأ
 .اإلقليمي
 .عام بوجه البيئة باحترام إلتزام الدول على يفرض: يالثان المبدأ

 أهم ومن نساناإل لحقوق الثالث بالجيل يعرف ما فيه اإلنسان، وتولد القانون الدولي لحقوق تطور وقد  
 ،العالم دول من العديد الحق في دساتير هذا على النص تم نظيفة، كما حقه في الحياة في بيئة الحقوق هذه
 عن البيئية التي تتخلف األضرار استبعاد ليس – وٕاستهدف كبير بشكل القانون الدولي اإلنساني تطور كما

  . محتمال اعتباره يمكن توىمس عند األضرار هذه من الحد ولكن – النزاعات المسلحة
  في التشريعات الوطنية لبيئةاتعريف  - 2

بشأن حماية البيئة،  1976جويلية  10القانون الصادر في  بموجبعرفت البيئة في التشريع الفرنسي 
  .)1()الموارد الطبيعية األماكن والمواقع الطبيعية، والسياحية(على أنها مصطلح يعبر عن ثالث عناصر 

المحيط " :ى بأنهااألولفي المادة  1994لسنة  04قد عرف البيئة في القانون رقم ف ،المصري أما المشرع
الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من موارد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يقيمه 

  .سع للبيئةا، وواضح من خالل التعريف أن المشرع المصري أخذ بالمفهوم الو )2("من منشآت نساناإل
المتعلق بحماية البيئة  10- 92 رقم من القانون) 44(المادة  من خالل التشريع العماني نجد أنو   

عة النظم والعوامل والمواد الطبيعية التي يتعامل معها و مجم" :أنها على ،البيئة عرفومكافحة التلوث 
يؤثر أو  نساناإلالترفيهية، فيتأثر بها في األماكن السياحية و أو  معيشتهأو  سواء في مواقع عمله نساناإل

الحياة البرية، الحياة البحرية، الموارد الغذائية والمعدنية  ةفيها دون أن تقتصر على الهواء، الماء، الترب
   ،)3(والكيميائية المختلفة، زيادة على مصدر الطاقة والعوامل االجتماعية المختلفة

الصادر في  91القانون رقم من خالل  ف البيئة تعريفا واسعاالمشرع التونسي، فقد عر إلى  أما بالنسبة
العالم  البيئة تعني أن ىعل" :منه قانون البيئة التونسي، حيث نصت المادة الثانية المتضمن م1983سنة 

                                                           
  .31، ص 2014الجزائر،  ،أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، بدون طبعة، دار هومة )1(
، الجريدة الرسمية للجمهورية 1994يناير  27الموافق لـ /ه1414شعبان  15المتعلق بالبيئة، المؤرخ في  94/04القانون رقم  )2(

  .02، ص 1994فبراير  03الموافق لـ  /ه1414شعبان  22، الصادرة في 05المصرية العربية، العدد 
فاطمة بوخاري، التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة دكتوراه، جامعة يحي فارس المدية،  )3(

  . 17، ص 2011-2010: الجزائر، السنة الدراسية
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وكذلك المساحات األودية، البحيرات، المادي بما فيه األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية 
وكل ما يشمل التراث  لمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات،الطبيعية وا

وتشمل أيضا مجموعة النظم االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى ، )1(الوطني
  .")2(ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم

م الخاص 1982لسنة ) 7(بالتشريع الليبي في إطار القانون رقم وجاء تعريف البيئة الطبيعية   
البيئة الطبيعية أو المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية التي تتمثل : "بحماية البيئة، بأنها

في الهواء والتربة والماء، ذلك ألنها تتكون من عناصر الطبيعية وغيرها؛ فال يقتصر مفهومها على الوسط 
 .)3("البيئي البيولوجي

وقد تم نشره في الجريدة ، بشأن البيئة 7قانون رقم  1999جويلية  06بتاريخ فلسطين ولقد أصدرت 
من الفصل األول في الباب األول المعنون  01جاء في المادة حيث ، 2000فيفري  29الرسمية بتاريخ 

لتالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم في تطبيق للكلمات والعبارات ا": بتعاريف ومبادئ عامة ما يلي
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء : تدل القرينة على خالف ذلك البيئة

  ....."والتفاعالت القائمة فيما بينها ، وتربة وما عليها من منشآت
لسنة  7ى من المادة األولى من القانون يحدد تعريف البيئة من خالل الفقرة األول ،فهذا القانون       

يمثل هذا القانون التشريع العام لحماية أحمد براك وقد أكد النائب العام لدولة فلسطين السيد الدكتور  ،1999
أن تعريفه تضمن البيئة  طيني للبيئة تعريف واسع، باعتباروقد كان التعريف الفلس ،البيئة الفلسطينية

   .الحية والغير الحية، باإلضافة لذكر عناصر البيئة الصناعية الطبيعية، بذكره عناصرها

حيث قام بحصر مدلول  ،انتهج نهج المشرع الفرنسي في تعريفه للبيئةفقد  ،التشريع الجزائريأما      
 10- 03 رقمقانون الالبيئة ضمن العناصر الطبيعية، وهذا في إطار ضبطه لمفاهيم المصطلحات الخاصة ب

من في تعريفها للبيئة  08الفقرة  04نصت المادة حيث ، )4(ة البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماي
تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض " :على أنها

رد، وكذا األماكن والمناظر والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموا

                                                           
  .16صباح العيشاوي، المرجع سابق، ص  )1(
نوفية، اإلصدار األول، العدد م، جامعة المجلة البحوث البيئية والطاقة، "حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة"مصباح،  موسى محمد )2(

  .12.، ص2012األول، 
 .42، ص 2016لطرش علي عيسى عبد القادر، حماية البيئة والتنمية المستدامة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  )3(
عبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم سياسية،  )4(

  .15، ص 2013-2012: الجزائر، السنة الدراسيةجامعة محمد خيضر بسكرة، 
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فالمشرع الجزائري حصرها في المكونات الطبيعية الحيوية والالحيوية، دون ذكر ، )1("والمعالم الطبيعية
  .)2(للعناصر الصناعية، فعلى المشرع تبني التعريف الواسع للبيئة

د الوطنية والدولية في ذلك، وتم االكتفاء بوضع قوانين رغم الجهو يستخلص مما سبق، أنه 
التعريفات التي قدمتها التشريعات الوطنية أنها تبنت  كما أن، )3(ونصوص خاصة لحماية البيئية وعناصرها 

فمن القوانين من اعتمد التعريف الواسع للبيئة الذي يشمل اإلنسان واألشياء التي هي من  ،مفهومين للبيئة
  .هائلم يدرج اإلنسان والمعالم التي أنشأنه  ا من اعتمد التعريف الضيق حيثصنعه ومنه

   محل الحماية أثناء النزعات المسلحة البيئة مجاالت :الفرع الثاني

وهي عبارة عن المظاهر التي ال دخل لإلنسان في  البيئة الطبيعية: قسمين رئيسيين هماإلى  تنقسم البيئة
ة المشيدة وتتكون من البنية األساسية المادية التي بناها اإلنسان والمؤسسات وجودها أو استخدامها، والبيئ

، كذلك ثار خالف حول )4(التي أقامها من األراضي الزراعية والمناطق السكنية والمراكز التجارية والصناعية
   :طبيعة الضرر البيئي محل الحماية، وعليه سوف نحل هذا الجدل فيما يلي

وجودها، بل هي سابقة لوجوده على و  ان في إنشائهاهي البيئة التي ال دخل لإلنس :البيئة الطبيعية.1
سطح الكرة األرضية، فهي الموارد التي أتاحها اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان من أجل تلبية حاجاته ويطلق 

  .)5(عليها المحيط الحيوي 

                                                           
جويليةـ  19الموافق لـ /ه 1424جمادى األول  19امة، المؤرخ في المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستد 03/10القانون رقم  )1(

 20الموافق لـ /ه  1424جمادى األول  20الصادرة في  )43(، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2003
  .10، ص 2003يوليو 

 .14-15ص .، صالمرجع السابقعبد الغني حسونة،  )2(
.19 ، المرجع السابق، صسناء صر اهللان )3(  
  .98ص ، 2005 جزائر،، المعجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعيةعمر سعد اهللا،  )4(
 مذكرة، )رائمدراسة تطبيقية على متغيرات البيئية المرتبطة بنوعية الج(أشرف عبد الخالق مصطفى، البيئة والجريمة ومردودها األمني  )5(

  .94 ، ص2004ماجستير، معهد البيئة والدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر، 
هو وحدة متكاملة من عناصره الحية من إنسان، ونبات، وحيوان،وغيرها وعناصر غير حية أهمها الماء، والهواء،  :النظام البيئي*

: في منهج طبيعي ثابت تحكمه القدرة اإللهية أنظر كل متوازن دون أي تدخل بشري،والتربة، يشكل وسطا حيويا، تتواجد فيه عناصره بش
وقد عرفه كما  ،آرثر جورج تانسليوتم استخدام النظام البيئي ألول مرة من العالم البريطاني . 29. سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص

لكن لم ينتشر هذا المصطلح  ،كائنات العضوية في توازن مستقر نسبيانظام يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما من ال :يلي
  .252 زينة بوسالم، المرجع السابق، ص: أنظر. إال في ستينات القرن الماضي عندما بدأت تظهر مشكالت البيئة

واألرض مددناها وألقينا فيها :"هو من إعجاز اهللا تعالى خلق كل شيء بقدر معلوم،حيث قال اهللا تعلى في مجكم تنزيله: التوازن البيئي*
، فالتوازن البيئي يعني بقاء العناصر أو المكونات البيئة الطبيعية على حالها 19،سورة الحجر اآلية "رواسي وأنبتنا فيها كل شيء موزون

 .148، 143. ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص: كما خلقها اهللا دون تغير جوهري يذكر، أنظر
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البيئة  :عنصرين رئيسيين، هماإلى  ويمكننا تقسيم عناصر البيئة محل الحماية أثناء النزاعات المسلحة
وتتكون من ( الغير الحية، والعناصر )وتشمل النبات والحيوان واإلنسان( العناصر الحية تمثلها الطبيعية

  .البيئة المستحدثةإلى  ثم نتعرض في الفرع الثاني، )الماء والهواء والتربة

هي كل ما أوجده اهللا عز وجل في هذا الكون من موارد وثروات كاألرض  :تعريف البيئة الطبيعية -أ
فهي  ،)1(لبشرية واستقرارهاوغالفها الجوي وما عليها وما في باطنها والمقومات الالزمة الستمرار الحياة ا

: تشمل جميع العناصر والموارد الموجودة والمتاحة في الطبيعة والتي ليس لإلنسان أي دور في وجودها مثل
ن البيئة أالماء والهواء والتربة والمعادن، ومصادر الطاقة، واألحياء بكافة أنواعها، وهكذا يمكن القول ب

جميع أنواع الكائنات إلى  جدت في الطبيعة على حالتها، باإلضافةالطبيعية تشمل الموارد األولية كما و 
الحية من إنسان وحيوان ونبات وفي حقيقة األمر هي موارد سخرها اهللا سبحانه تعالى لخدمة اإلنسان من 

  . )2(أجل مواصلة مسيرة حياته
هواء والماء والغابات كذلك نقصد بالبيئة الطبيعية الوسط الذي يحيط باإلنسان من مخلوقات اهللا مثل ال

واألراضي والحيوانات والطيور، فقد فضل اهللا تعالى وسبحانه جعل خالفة األرض لإلنسان دون غيره من 
سائر المخلوقات، وسر هذا التفضيل مرده إلى أن اإلنسان هو أرقى هذه المخلوقات، وسخر له في ذلك 

بان طوع كل ما هو ظاهر على سطح األرض األرض وجعلها صالحة ليحيا عليها ويعيش فيها حياة كريمة 
، أي جعل البيئة الطبيعية في خدمة اإلنسان بحيث جعلها أساسا )3(من أشجار وأنعام وبحار وانهار خدمه له

  .لحياته وضمان استمراره

فالبيئة الطبيعة هي كل ما لم يكن فيه تدخل مباشر لإلنسان، ألن الطبيعة المتوحشة لم تعد موجودة من 
 ة العلمية والعملية في وقتنا الحاضر، إذ لم يعد يوجد مكان على األرض ال يصله اإلنسان، إضافةالناحي
أن التوافق والتناسق القائم بين عناصر البيئة الطبيعية يجعلها وحدة متكاملة إذ أن مكونات البيئة إلى 

ظام البيئي، وهو نظام متوازن الطبيعية تتبادل المواد والطاقة في إطار معين يطلق عليه علماء البيئة الن
  .)4(تتضافر كافة مكوناته لكي يوفر مقومات وعوامل البقاء

  .العناصر الحية والعناصر غير الحية: من عنصرين وهماتتكون  :عناصر البيئة الطبيعية - ب
  .ويدخل في تكوينها اإلنسان، الحيوان والغطاء النباتي :العناصر الحية �

                                                           
  .18، ص المرجع السابقلنوار فيصل،  )1(
  .10، ص 2000حسن أحمد شحاتة، البيئة والتلوث والمواجهة، بدون طبعة، دار التعاون للطباعة، مصر،  )2(
 ،، الجزء األول)دراسة مقارنة(سوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي محمود صالح العادلي، مو  )3(

  .19ص  ،2003 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،الطبعة األولى
 .17صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص  )4(
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يعتبر اإلنسان عنصر من العناصر األساسية المكونة للبيئة، فمنذ أن خلق الجنس البشري  :اإلنسان  �
على األرض كان اإلنسان ونشاطاته جزء من العوامل الطبيعية التي تحدث تغيرات مستمرة في المحيط الذي 

امل مع مكوناتها، يعيش فيه، حيث بات التفاعل مستمرا بين اإلنسان والبيئة، فاإلنسان يعيش في البيئة ويتع
  .)1(يؤثر فيها ويتأثر بها محاوال توفير حاجاته الضرورية لبقائه واستمراره

يشمل مختلف الحيوانات المتوحشة واألليفة مائية كانت كأسماك والحيتان أو  :الكائنات الحيوانية �
من أجل التخفيف من القشريات والقواقع أو الحيوانات البرية من ثدييات الحمة مفترسة للحيوانات العاشبة 

  .)2(الحشرات والزواحف وكذا المخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والجراثيمإلى  وتيرة التكاثر السريع باإلضافة
هي أحياء تتميز بقدرتها على الحركة االنتقالية وتغذيتها غير الذاتية وهي كثيرة التنوع من حيث الشكل 

شمل الوسط الحيواني األنعام بكافة أنواعها، الطيور والحشرات كما ي ،)3(والحجم وطريقة المعيشة والسلوك
بما فيها الحيوانات المائية وهو ال يقتصر فقط على المخلوقات التي يعرفها اإلنسان، بل يمتد أيضا ليشمل 
مخلوقات أخرى مسخرة لإلنسان وال يعرفها كالبكتيريا، وهي تستعمل سلسلة غذائية فيما بينها، فالتنوع 

وجي الموجود في الطبيعة في عالم الحيوانات والحشرات والطيور يقتضي جعل بعض هذه األنواع البيول
على أنواع معينة من  ت، وهناك نوع آخر يعتمد في غذائهترتكز في غذائها على أنواع خاصة من النباتا

بدورها مصدرًا  الحيوانات، فتعتبر الحشرات مصدرا لغذاء عدد كبير من أنواع الطيور واألسماك التي هي
إحداث خلل في إلى  رئيسيا لغذاء اإلنسان والحيوان، وأي نقص أو زيادة في أي نوع من األنواع قد يؤدي

انقراض صنف من أصناف الحيوانات وعليه فإنه ال يوجد في الطبيعة حيوانات إلى  النظام البيئي وقد يؤدي
ات يرتبط بأنواع أخرى من خالل السلسة مفيدة كليا أو حيوانات ضارة مطلقا، فكل نوع من الحيوان

  .)4(الغذائية
وجدير بالذكر أن الوسط الحيواني ال يقتصر على المخلوقات التي يعرفها اإلنسان فحسب، بل يمتد      

، ويستفاد )5(أيضا ليشمل مخلوقات أخرى مسخرة لإلنسان، وغير معروفة لديه مثل بعض أنواع البكتيريا

 .)6(" و����
	�������ن" عالىوذلك من قوله سبحانه وت

                                                           
وث دراسة قانونية تحليلية، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، سه نكه داود محمد، التنظيم القانوني لحماية البيئة من التل )1(

  .21- 18ص .، ص2012اإلمارات، 
 . 130، 142. ص.، صالمرجع السابقطارق إبراهيم الدسوقي عطية،  )2(
 .41، ص 2003فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، طبعة منقحة، دار األمل، بدون مكان النشر،  )3(
ح العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، موسوعة محمود صال )4(

 .101-99، ص 2003حماية البيئة، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، 
  .22.ص المرجع السابق،نصر اهللا سناء،  )5(
  ].8[سورة النحل من اآلية  )6(
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يشمل الغطاء النباتي كل من النباتات المزروعة، والحدائق، والمراعي، والنباتات  :الكائنات النباتية �
المتواجدة بشكل طبيعي مثل الغابات، والنباتات المائية، وللغطاء النباتي أهمية كبيرة ومصدر الحياة على 

 لمنتج لألكسجين، والماص لثاني أكسيد الكربون من الهواء باإلضافةسطح األرض باعتباره العنصر الوحيد ا
    . )1(المحافظة على رطوبة األرض، وزيادة تساقط األمطارإلى 

الحياة، إذ يربط القرآن الكريم بين إنزال الماء من السماء وٕاخراج أساس  بالماءالنباتي ويرتبط الوسط         

و�����	� ":لقوله سبحانه وتعالى )2(يتون وسائر أنواع الفواكه والخضرواتاألرض لنعمها من نخيل وأعناب والز 


��دو������א��	��ن�����
��)��زوج�)'�&،�$�א�����א#�"! و���
	ذא�����א��	+,"�	�-.�!"�/	

��א��0	/�

1.
 .)3("34�5ل�

مواد الغذائية من مواد أولية تتمثل في األعشاب والشجيرات واألشجار التي تمتلك اإلمكانيات لصنع الو       
الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون والمعادن بواسطة طاقة ضوء الشمس وهي تستهلك جزءا قليال من : بسيطة

الغذاء الذي تصنعه في بناء أجسامها وتأمين الطاقة الالزمة لنشاطاتها الحيوية البسيطة، وتدخر الجزء 
، فالوسط النباتي ال يقل أهمية عن الوسط الحيواني، )4(ها وبذورهااألعظم في أوراقها وسيقانها وجذورها وثمار 

إذ يعتبر مصدر حياة على سطح األرض، فالنبات الطبيعي عنصر هام من عناصر معظم المركبات 
يتأثر بسهولة بأي تغيير يطرأ على أي عنصر أنه  الجغرافية نظرا لكونه يؤثر في كافة العناصر األخرى كما

الجغرافي والسيما الماء والتربة والطاقة، كما أن أكثر العناصر تأثيرًا بالنبات يتمثل في  من عناصر المركب
القضاء على النبات من شأنه أن فإن  ويمثل النبات عنصر التوازن في الطبيعة، ولذا ،عالم الحيوان والتربة

  .)5(اختالل التوازن الطبيعي بين سائر العناصر بالمركب الطبيعيإلى  يؤدي
يتعرض النظام البيئي لألراضي الفلسطينية المحتلة لتدمير ممنهج من طرف أنه  نجد، رغم ذلك         

الكيان اإلسرائيلي، فبسبب تلوث المياه والتربة وتجريف األراضي الخصبة أدى ذلك الختالل في نظامي 
ي البيئة الزراعية التي جرفت، البيئي، لترابط بين عناصر البيئة فقد تأثرت البيئة الحيوانية نتيجة التدهور ف

    .وهذا يعرض التنوع الحيوي للمخاطر

                                                           
السنة لحمر، الحماية الجنائية للبيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة متنوري، قسنطينة، الجزائر،  نجوى )1(

 .7-6.ص.، ص2012-2011:الدراسية
 .21- 22 ص..نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص )2(
  .]11-10: [سورة لقمان اآليتان )3(
 .26فتحي دردار، المرجع السابق، ص  )4(
محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، المرجع  )5(

 .81السابق، ص 
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احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني باألخص قواعد االحتالل إلى  تفتقر سلطات الكيان اإلسرائيلي
، خاصة انتهاك لقواعد المتعلقة بحماية )1(الحربي، وبالتالي تقوم في قبلهم المسؤولية الدولية النتهاكاتهم

  .  البيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة
  العناصر غير الحية �

  .التربة والماء والهواء :تتمثل العناصر غير الحية في المكونات الثالث لكوكب األرض وهي  
الوجود نتيجة إلى  عرفتها دائرة المعارف الجغرافية هي ذلك الجسم الطبيعي الذي برز :بيئة البريةال �

 .)2(لعليا من الغالف الصخري تحت تأثير الماء والهواء والكائنات الحيةإعادة تكوين الطبقة ا
، القشرة األرضية، وشاح األرض، ولب األرض: يشمل األجزاء الصلبة من الكرة األرضية المتمثلة في      

ة يقصد بها الطبقة الهشة من المواد المعدنية والعضوي والتي ،)3(يعيش اإلنسان على سطح القشرة األرضية
وتتكون من مزيج معقد من المواد المعدنية والعضوية  وماء وهواء، التي تغطي صخور القشرة األرضية

والماء والهواء، وهي تعتبر موردًا طبيعيًا متجدًدا، إذ أنها أحد المتطلبات األساسية الالزمة للحياة على 
ت وقوانين حماية البيئة في مختلف ، لذلك نجد اتفاقيا)4(األرض وتعادل في أهميتها أهمية الماء والهواء

حماية هذا العنصر من مختلف االنتهاكات البيئية خاصة خالل النزاعات المسلحة إلى  بلدان العالم تسرع
 .لما يخلفه من مخاطر على صحة اإلنسان والنبات والحيوان

الجيولوجي، وأن  أن األرض تحتوي بطبيعتها على مواد مشعة تدخل ضمن تكوينها ،ومن الثابت علميا     
األشعة النووية الصادرة عنها وبصورة طبيعية ال تحدث أضرارا على صحة اإلنسان طالما كانت هذه 

وأصبحت  ،)5(اإلشعاعات في حدود الجرعة اإلشعاعية المسموح بها على األقل على المدى الزمني القريب
عرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي التربة معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها األضرار بها وم

من صنع اإلنسان، حيث أدت الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة المتزايدة 
اإلسراف الشديد في استخدام األرض استخدامًا مكثفا وٕالى اإلفراط الهائل في استعمال إلى  للغذاء والطاقة،

  .)6(إجهاد التربة واستنزافهاإلى  الحشرية، مما أدى األسمدة الكيماوية والمبيدات

                                                           
 .141. ، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )الممتلكات المحمية(عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني  )3(
 .29، ص 2006دراسة في علم اجتماع البيئة، دار الكتاب الجامعي الحديث، : حسين عبد الحميد أحمد، البيئة والمجتمع )2(
 .251. زينة بوسالم، المرجع السابق، ص )3(
 .18صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص  )4(
ية في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماو  )5(

 . 50، ص 2008
 . 142، ص المرجع السابقالدسوقي عطية،  إبراهيمطارق  )6(
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وٕان حماية البيئة البرية تقتضي المحافظة على المكونات الطبيعية التي تحتويها من غابات وأنهار 
فقتل الحيوانات وتلويث األنهار واألضرار بكل ما تنتجه  ،وغيرها من النزاعات المسلحة)1(وحيوانات برية

باستعمال مفرط لوسائل  ،)2(ما من شأنه أن يضر أو يهدد حياة السكان المدنيين وكل، األرض من محاصيل
  .وأساليب الحرب أو باستخدام ينتج عنه أضرار بالغة وطويلة األمد

وتتعرض التربة لتهديدات من طرف اإلنسان، وذلك الرتفاع عدد السكان، وزيادة استخدام المكثف 
لمبيدات من أجل زيادة المحاصيل األمر الذي أثر سلبا على التربة بسبب والمفرط والهائل للمواد الكيميائية وا

، لكنها في زمن الحرب تتعرض العتداءات أشد )3(تقليل من قدرتها على تجديد نفسهاإلى  اإلجهاد الذي أدى
 خطورة، وذالك بتعرضها للقصف في العمليات العسكرية، ومختلف المعارك البرية، والجوية، وزرع لأللغام،

  .وتلويثها بمختلف األسلحة
ويعتبر التلوث اإلشعاعي النووي للتربة من أخطر االنتهاكات التي تتعرض لها البيئة أثناء النزاعات        

الكائنات إلى  التربة، ومن ثمإلى  المسلحة لكون هذه األخيرة ال يرى وال يشم وال يمكن اإلحساس به ويتسلل
مة ودون ما يدل على تواجده ودون أن يترك أثرا في بادئ األمر، فالتفجير الحية التي تعيش عليها دون مقاو 

النووي مثال يلتقط جزئيات التربة والغبار في الهواء ويصهرها فتندمج مع المواد االنشطارية التي تعود 
رية للسقوط مجددا على سطح التربة فتلوثها باإلشعاعات النووية، وخير مثال على ذلك تلوث التربة الجزائ

بالمواد اإلشعاعية في مناطق التفجيرات النووية الفرنسية ال سيما في منطقة الصفر التي وقعت بها تفجيرات 
التي أقر فيها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرهم الذي قدموه ) اليربوع األزرق واألبيض برقان(

إلى  ، والذي تمت اإلشارة فيه2005ذلك في مارس بعد زيارتهم للجزائر بناء على طلب من هذه األخيرة، و 
  .)4(أن اإلشعاعات النووية بالمنطقة السالفة الذكر الزالت عالية النشاط والفعالية

وقد يحدث تلوث التربة باإلشعاعات النووية بسبب القنابل الذرية أو القنابل المضادة للدروع والمغلفة     
التي تستعملها الدول ضد بعضها البعض في الحروب والنزاعات ) تنفدالمس( )5(بطبقة من اليورانيوم المنضب

                                                           
المجلة المصرية للقانون ، )"مع أشارة لبعض التطورات الحديثة(تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث "أحمد أبو الوفا،  )1(

  .69، ص 1993، الجمعية المصرية للقانون الدولي، )49(المجلد  ،الدولي
 ،1980 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،رسالة دكتوراه ،نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية ،محمود ماهر )2(

  .18-15ص .ص
 .14. ، ص2002الذهبي، مصر،  ن عبد القوى، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، النسريمحمد حس )3(
  :، الرابط االلكتروني التالي12/02/2007تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينشر غسيل جرائم فرنسا النووية في الجزائر،  )4(

http://www.ech-chourouk.com 
لمشعة والمنشطرة في المفاعالت النووية أو من نواتج هو مادة اليوانيوم المتبقية بعد استنفاد نظائره ا اليورانيوم المنضب أو المستنفذ )5(

 .معامالت التخصيب حيث يعامل اليورانيوم بنظائر منشطرة
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هذا النوع من إلى  المسلحة، وخير مثال على ذلك تعرض التربة العراقية في حرب الخليج الثانية والثالثة
  .التلوث اإلشعاعي بسبب الكم الهائل من القنابل التي ألقيت على العراق من قبل قوات التحالف

اتفاقية حظر  :، نذكرتفاقيات الدولية اهتماما خاصا بالتربة، ولعل من أهم تلك االتفاقياتوقد أولت اال
 ديسمبر 10الصادرة في استعمال تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى 

  .)2(1997 لعام ، واتفاقية حظر استعمال وتخزين وٕانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد)1( 1976
قوات االحتالل تستخدم أسلحة محرمة  اقع في فلسطين المحتلة مثال، نجد أنو لكن باالطالع على ال        

من بينها قذائف تحتوى على الفسفور واليورانيوم، والقذائف الثقيلة مفرطة الضرر، وتستهدف بشكل خاص 
واعتمد الكيان  ،تلوث التربةإلى  ة مما أدىاألراضي الزراعية فتلك القذائف تخترق التربة وتسبب حفر عميق

والمباني، والغطاء النباتي األمر الذي  المنشآتاإلسرائيلي المحتل سياسة األرض المحروقة وتدمير كافة 
يؤدي إلي تصحر التربة وتقليل من خصوبتها، نهيك عن التجريف المتعمد باآلالت الحربية كالدبابات، فقد 

من إجمالي األراضي الزراعية قطاع غزة األمر الذي أدي إلي % 17ما يقارب  جرفت اآلليات اإلسرائيلية
  .كلم في مناطق جنوب قطاع غزة، والمناطق الشمال وشرق وادي غزة 1تصحر حوالي 

 والبيئة البحرية المياه �
األكسجين : الماء سائل شفاف عديم اللون والرائحة والطعم، وهو يتكون من عنصرين أساسيين هما   

من  %71(، وهو يغطي ثلثي مساحة األرض اإلجمالية H2Oالهيدروجين ويعبر عنه بالصيغة الكيميائية و 
وهو موجود في الطبيعة في صور مختلفة في المحيطات  )مساحة األرض عبارة عن مسطحات مائية

لى كوكب الموارد الطبيعية المتجددة عوالبحار والبحيرات واالنبهار منه المالح ومنه العذب وهو أحد 
توجد في المحيطات،  %97منها  3مليون كم 1360وتقدر كمية المياه على كوكب األرض ب  ،)3(األرض

منها 3مليون كلم 37تقدر بـالتي % 3مياه عذبة صالحة للشرب وربع نسبة % 3ومن إجمالي هذه النسبة 
بة مخزنة في جوف ماليين كلم من المياه العذ 8كما أن هناك  ،على شكل جبال وأنهار جليدية 75%

  .)4(مياه عذبة بشكل بحيرات وأنهار 3ألف كلم 200األرض فضال عن وجود 

                                                           
  .18.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص )1(
حررت في أوسلو، ، 1997اتفاقية حظر استعمال وتخزين وٕانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام اتفاقية أوتاوا  )2(

  .1997سبتمبر/ أيلول  18النرويج في 
  .51-50 ص.علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص )3(
دار الحلبي  لى،و الطبعة األ حة،لت المسالمائية أثناء النزاعا المنشآتفراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه و  )4(

 .25، ص 2009الحقوقية، لبنان، 
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تدهور ى إل تتواجد المياه بشكل سائل أو شكل جليدي كالثلوج، والمناطق القطبية، وتتعرض هذه البيئة   
، ويتم استخدامها وقت النزاعات المسلحة )1(وٕان معظم بحار العالم متصلة ببعضها البعضنتيجة وجود فكرة 

كسالح فتاك فيتم تسميم مصادر المياه، واستيالء عليها وتدميرها لمنع العدو من االستفادة فهو وسيلة 
  .)2(للضغط على الجهة المقابلة لتحقيق أهداف معينة

غرض إتالفه والتسبب بسم وقد خص القانون الدولي اإلنساني الماء بحماية مشددة وحرم استخدام ال
النووية، وذلك للحيلولة دون التسبب بتلوث  المنشآتبأضرار للمدنيين، كما وحرم تدمير السدود والجسور و 

كما حظرت االتفاقيات الدولية التصريف المتعمد للنفط بقصد إحداث ما يسمى بالتلويث النفطي ، )3(المياه
يعد عمال  ،تدفقه في البحارإلى  ناقالت النفط الذي يؤديالهجوم العسكري على فإن  ،للبحار، وعلى هذا

  .)4(غير مشروع دوليا وسواء وقع االعتداء على ناقالت نفط تابعة للعدو أو ناقالت تابعة لدولة محايدة
إن أي عمل يكون فيه الضرر البيئي ناتج عن عمل عدائي متعمد موجه ضد البيئة البحرية ف كذلك،

 ومن ثم ،هذا العمل يعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي اإلنسانيفإن  قتال،ذاتها مباشرة كعمل من أعمال ال
أي طرف في النزاع يقع عليه إلتزام بعدم استخدام البيئة البحرية كأداة من أدوات الحرب أو هدف فإن 

  .)5(عسكري في ذاته توجه ضده الهجمات العسكرية
مقابر لمختلف النفايات النووية وكذا العتاد إلى  يمكن القول أن البحار والمحيطات تحولت اليوم   

الحربي النووي بسبب غرق البوارج الحربية المحملة باألسلحة النووية أو التخلص من الغواصات النووية بعد 
  .)7(المياه الجوفية بفعل الدفن غير األمن للنفايات النوويةإلى  ، وكتسرب االشعاعات النووية كذلك)6(قدمها
 اإلسرائيلي قامت قوات االحتاللقد أنه  متع المياه بالحماية حظر المساس بها، نجدلكن رغم ت  

باستهداف وتدمير متعمد لشبكات تزويد المياه الصالحة للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي، األمر الذي 
، فقد قام اختالط مياه الصرف الصحي بالمياه الصالحة للشرب ملوثا خزان المياه الجوفية وٕاهدارهاإلى  أدى

تلوث المناطق إلى  أدى، الكيان اإلسرائيلي باستهداف وحدة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة
                                                           

 .16محمد حسين عبد القوى، المرجع السابق، ص  )1(
 .36، ص المرجعنفس محمد حسين عبد القوى،  )2(
، السنة مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،"دور المنظمات الدولية في حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة" حمد عبد الرزاق هضم،أ )3(
  .08 ، ص2015، 28، العدد )1( ، المجلد)7(
  .52، ص ، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، المرجع السابقعلي سعيدان )4(
، الجمعية )49(، المجلد المجلة المصرية للقانون الدولي ،"في البحار حةلالنزاعات المس إبان حماية البيئة"صالح الدين عامر،  )5(

  .41-40 ص.، ص1993المصرية للقانون الدولي، 
 الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، ،أحمد أسكندري، أحكام حماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام )6(

  .54ص ، 1995
  .90، ص 2005أشرف هالل، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، مكتبة اآلداب القاهرة،  )7(
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أن المياه الجوفية  2009الزراعية، وقد جاء في مضمون تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة في أوت 
رب للمخزون الجوفي، خاصة لألراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة ملوثة بسبب تسرب مخلفات الح

إلى  األسلحة المشعة التي تنشر إشعاعات سهلة االنتشار وتؤثر سلبا على المياه والبيئة ككل باإلضافة
  .)1("ديمونة"النفايات المشعة للمفاعلها النووي 

جين و أهمها النيتر هو عبارة عن مخلوط يشمل كل المكونات الغازية للجو  :)الهواء(البيئة الجوية  �
إذ  ،، وما يعلق بها من دقائق صلبة وأحياء دقيقة، وهو ضرورة للحياة اإلنسانية والحيوانيةكسجينواأل

يستخدمه اإلنسان والحيوان والنبات للتنفس والتمثيل الضوئي، وهما عمليتان الستمرار الحياة فوق سطح 
أنه  طعام لعدة أسابيع غيراألرض، فقد يستطيع اإلنسان أو أي كائن حي العيش بدون ماء لعدة أيام وبدون 

  .)2(ال يستطيع العيش بدون هواء أكثر من دقائق قليلة
مواد مشعة (وظل الهواء قبل عصر اآللة يحتفظ بنقائه رغم ما في الطبيعة من مصادر طبيعية  

، وٕان تلويث الهواء يعد من أخطر األعمال التي قد يقوم بها طرف النزاع كونه مصدر حياة )طبيعية
ن وغير المقاتلين ويكون ذلك من خالل إلقاء الغازات السامة في الهواء أو المواد الكيميائية التي المقاتلي

  .   يصعب التحكم فيها
يعد الهواء من أهم العناصر البيئة الطبيعية غير الحية فهو المجال الذي يحوي األكسجين الذي        

نبات، لذلك أي تغير في هذا المجال يؤثر على يحتاجه اإلنسان وثاني أكسيد الكربون الذي يحتاجه ال
العناصر األخرى، فالمجال الجوي خاصة الغالف الجوي، أو طبقة األوزون التي تجعل كوكب األرض 

  :مكان للعيش دون الكواكب األخرى، يعتبر الدرع الواقي للكوكب وهو يتألف من عَدة طبقات هي
 15إلى  8د من سطح األرض حتى ارتفاع يمتد بين يقصد بها طبقة غازية تمت: طبقة التروبوسفير �

كلم وتتكون من بخار الماء، األكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وكلما ارتفعنا في هذه الطبقة تنخفض درجة 
  . )3(الحرارة، ومعظم التغيرات الجوية اليومية تحدث فيها

إلى  55وز ويتراوح سمكها بين تبدأ طبقة الستراتوسفير بعد خط يسمى التربوي: طبقة الستراتوسفير-  �
كلم وهذه الطبقة تنقسم بدورها إلى ثالث طبقات منها طبقة األوزون وهي طبقة ساخنة تصل درجة  80

  .م°90حرارتها إلى 

                                                           
عبد القادر زرقين، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد  )1(

 .42، 30 ص.، ص2015-2014: دراسيةالسنة التلمسان، الجزائر، 

محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، المرجع  )2(
 .61، 60 ص.السابق، ص

 .252. زينة بوسالم، المرجع السابق، ص )3(
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كلم وهي تحتوي على العديد من الغازات  360يتراوح سمك هذه الطبقة حوالي : طبقة األيونوسفير �
  .)1(الغازات خفيفة منها الهيدروجين، والهيليوم ومعظم هذه

ويتلوث الهواء عموما خالل النزاعات المسلحة بواسطة اإلشعاعات النووية أو نتيجة الستخدام أسلحة    
الدمار الشامل خاصة النووية منها والذرية، إذ سرعان ما تتساقط ذرات الغبار الذري المشع على سطح 

تيجة التجارب النووية التي تجريها القوى النووية األرض في المناطق التي تجري فيها العمليات العدائية أو ن
على سطح الكرة األرضية، وما ينتج عن ذلك من غبار ذري مشع يتطاير في الهواء والتسربات اإلشعاعية 
التي تحدث بفعل األحداث التي تتعرض لها المفاعالت النووية أر بسبب نقل المواد المشعة أو تخزينها أو 

 له عملية التخلص من النفايات المشعة، كل ذلك يعد من األسباب الرئيسية التي نقص األمان الذي تتعرض
، وهذا )2(تلوث البيئة الهوائية باإلشعاعات النووية التي تظل عالقة بالهواء ولفترة طويلة من الزمنإلى تؤدي 

مشعة أهمها سرطان إصابة اإلنسان بالعديد من األمراض نتيجة تلوث الهواء بالمواد الإلى  سيؤدي بالتأكيد
  .)3(الرئة وسرطان الجلد بسبب مالمسة الهواء لجسمه

 تسبببمختلف أنواعها على المدى الطويل  وٕان استخدام السالح النووي أو اإلشعاعي أو البيولوجي
جعلنا نبحث في الطبيعة القانونية لهذه األخطار الناجمة عن االستخدام السيئ للبيئة تأضرار خطيرة 

  .)4(اإلنسان على المدى الطويل ناهيك عن األعراض واآلثار التي تظهر على ،الطبيعية
  )البيئة الصناعية(البيئة المستحدثة  - 2

الصناعية من أجل خدمته وطّورها عبر مر العصور ولكن تأكد أّن لها  المنشآتشيد اإلنسان العديد من 
أثرًا على البيئة الطبيعية، لذا سوف نعرف بالبيئة التي أوجدها اإلنسان، ثم نتعرض ألثرها على البيئة 

  .الطبيعية
  تعريف البيئة المستحدثة -أ

نسان وبناه وأقامه في حيز العنصر األول ويدخل ضمنها األدوات والوسائل التي ابتكرها هو ما صنعه اإل
تعتبر البيئة إذ  ،)5(للسيطرة على الطبيعة وكل ما أنشأه في الوسط الحيوي من مدن ومطارات ومواصالت

للزراعة، وٕاقامة المشيدة أو البيئة الصناعية كل ما أنشأه اإلنسان في البيئة الطبيعية كاستعمال األراضي 

                                                           
 .36 ص، السابقمحمد حسين عبد القوى، المرجع  )1(
  .60ص ، المرجع السابق، أحمد أسكندري )2(
  .57ص علي سعيدان، المرجع السابق،  )3(
المجلة الدولية للصليب ، "من سيقدم المساعدة على ضحايا األسلحة النووية أو اإلشعاعية وكيف؟"دومينيك لوي وروبين كوبالند،  )4(

  .62، ص 2007، )866(، العدد )89(، المجلد األحمر
 .21، ص 1980العزيز محمد عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر،  عبد )5(
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المناطق السكنية، وعمليات التنقيب على الثروات المعدنية، وٕاقامة المناطق الصناعية، والمراكز التجارية، 
والمدارس، والطرق، والمطارات، أي كل ما أدخله اإلنسان على مر العصور من أجل تسخير البيئة الطبيعية 

  .لتلبية حاجاته، ومتطلباته األساسية، والكمالية
فالبيئة المشيدة هي البيئة الطبيعية المتوحشة التي تم ترويضها لخدمة اإلنسان لكن هذا الترويض يمكن  

إلى  فإقامة مصانع اإلسمنت وما ينتج عنه من تلوث يؤدي أن ينعكس بشكل سلبي على البيئة الطبيعية،
  . )1(تناقص القيمة البيئية

أحدهما عالم الطبيعة، واآلخر : سان يسكن عالمينإن اإلن: "وقد عبر البعض عن هذا العنصر بقوله
عالم النظم االجتماعية والمنتجات الصناعية التي ابتدعها لنفسه مستخدما أدواته وآالته وعلومه وتطلعاته 

بمعنى آخر هي كل ما أدخله اإلنسان عبر الزمن من نظم ، )2("ليصوغ بيئة مطاوعة ألغراضه وأوامره
من مقومات العناصر الطبيعية، وذلك من أجل إشباع حاجياته ومتطلباته ووسائل من أجل االستفادة 

األساسية وحتى الكمالية، حيث تتشكل العناصر االصطناعية من البيئة األساسية المادية التي يستعيدها 
البيئة االصطناعية من خالل إلى  اإلنسان ومن النظم االجتماعية والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم النظر

ريقة التي تنظم بها المجتمعات حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية، فتشمل الط
البيئة الصناعية استعماالت األراضي للزراعة وٕانشاء المناطق السطحية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية 

بيئة المشيدة ما هي إال البيئة الطبيعية وٕانشاء المناطق الصناعية وما شابه ذلك، ومنه فالبيئة الصناعية أو ال
نفسها ولكن يتدخل اإلنسان لتطويع بعض مصادرها لخدمته، وعليه فالبيئة الصناعية تعد بيان واقعي صادق 

  .)3(لطبيعة التفاعل بين اإلنسان وبيئته
  :)4(التالي، كالجانب المادي والجانب غير المادي: تشمل البيئة المشيدة على جانبين رئيسيين هما     

  البيئة المشيدة المادية �

تعتبر البيئة المشيدة أو البيئة الصناعية كل ما أنشأه اإلنسان في البيئة الطبيعية كاستعمال    
األراضي للزراعة، وٕاقامة المناطق السكنية، وعمليات التنقيب على الثروات المعدنية، وٕاقامة المناطق 

والطرق، والمطارات، أي كل ما أدخله اإلنسان على مِر العصور  الصناعية، والمراكز التجارية، والمدارس،
من أجل تسخير البيئة الطبيعية لتلبية حاجاته، ومتطلباته األساسية، والكمالية، فالبيئة المشيدة هي البيئة 

                                                           
 .17.عبد الغني حسونة، المرجع السابق، ص )1(
 .69محمد خالد جمال رستم، المرجع السابق، ص  )2(
 .17عبد الغني حسونة، المرجع السابق، ص  )3(
 .249. ه، صزينة بوسالم، المرجع نفس)4(
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الطبيعية المتوحشة التي تم ترويضها لخدمة اإلنسان لكن هذا الترويض يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على 
  .)1(ة الطبيعية، فإقامة مصانع اإلسمنت وما ينتج عنه من تلوث يؤدي إلى تناقص القيمة البيئيةالبيئ

  البيئة المشيدة غير المادية �

تتمثل البيئة االجتماعية في مجموع العالقات المنظمة للمجتمع من تقاليد وأعراف موروثة أو   
هم في الحفاظ عليها وترتقي بالسلوك اإلنساني مكتسبة وهي التي تحكمها القوانين والتقاليد والعادات وتسا

  .)2(للفرد والمجتمع
وهناك من يطلق علي البيئة المشيدة غير المادية بالبيئة المعنوية أو اإلنسانية فهي البيئة التي   

يتحكم فيها اإلنسان بملكاته العقلية، والممارسات الذهنية، والوجدانية لالبتكار، واإلبداع، واستحداث كل ما 
  .)3(يساعده على الرقي، والتحضر

لكن جميع العناصر البيئة السابقة تتعرض لتدهور وتردي غير مسبوق في عّدة مناطق من العالم          
نتيجة االستغالل المفرط والالعقالني للبيئة من قبل الحكومات والدول هذا في زمن السلم، لكنها بجميع 

لضرر الذي يلحق بالبيئة ال حدود له نتيجة األعمال العسكرية عناصرها أكثر تدهورا في زمن الحرب، فا
  .باالعتداء المباشر أو غير المباشر عليها

  أثر البيئة المستحدثة على البيئة الطبيعية - ب
صطناعية على البيئة الطبيعية بطريقة مباشرة، فالمصانع ومحركات السيارات والقاطرات تؤثر البيئة اال

لدخان تحدث غيوما كبيرة تغطي مساحات واسعة من سماء بعض المدن، بل إن تنفث كميات هائلة من ا
بعض الصناعات كصناعة اإلسمنت تنتج عنها كميات هائلة من األتربة التي تغطي المدن التي توجد بها 

ع أو بالقرب منها، كما أن عدم مراعاة قواعد السالمة وعدم اتخاذ االحتياطات الالزمة أثناء عمليات التصني
في المصانع تسهم في تخريب البيئة وٕاتالفها، كتسرب الغازات السامة واإلشعاعات الخطرة من المصانع 
والمفاعالت النووية وغرق ناقالت النفط المحملة بآالف األطنان من الزيت الخام أو أحد منتجاته والذي 

استعمال المبيدات الحشرية  إلى الشواطئ فتقتل جميع مظاهر الحياة بها، باإلضافةإلى  تقذفه األمواج
بكميات كبيرة للقضاء على الحشرات واآلفات التي تصيب مزروعاتهم، فالمبيدات هي عبارة عن مواد 

بل  ،التأثير على اإلنسان والحيوان والنباتإلى  مصنعة كيميائيا وهي سامة ويؤدي اإلفراط في استخدامها
  .)4(حتى التربة ذاتها

                                                           
 .17. عبد الغني حسونة، المرجع السابق، ص )1(
 .95أشرف عبده الخلق مصطفى، المرجع السابق، ص ) 2(
 .22 سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص )3(
 .14حسن أحمد شحاته، المرجع السابق، ص  )4(
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  الثاني مطلبال

  حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةبزام تلاإل س اأس

 إليه وصلت الذي والخطر بالبيئة راراإلضإلى  تؤدي تقليدية وغير فتاكة أسلحة الدول استخدام إن        
 صةاخاعد و ق وضع خالل من وذلك البيئة لحماية والسرعة الحزم استدعى المسلحة زاعاتالن أثناء البيئة

 إتفاقيات خالل من عليها المصادقة على بالعمل خرقها وعدم القواعد هذه مراباحت لدولا ٕالزامو  البيئة، حمايةب
 خالل من وهذا المسلحة زاعاتالن أوقات في البيئة لحماية أسس وضع خالل من إال ذلك يكون وال دولية،
ثم  ،ت المسلحةطبيعة القانونية للضرر البيئي الناجم عن النزاعاال سنتناول وعليه ،الدولي القانون قواعد

 .البيئة أثناء النزاعات المسلحة اعدو لق القانونيةالقيمة  تحديدإلى  نعرض
  عات المسلحةاالطبيعة القانونية للضرر البيئي الناجم عن النز  :ولالفرع األ 

مستوى الضرر البيئي الذي ينبغي القضايا المتعلقة بالبيئة هي البحث في تحديد  أدقلعل من      
لبيئة لألغراض العسكرية يجعلنا ا استخدامقيمة الضرر الناجم عن فإن لذا هَ أثناء النزاعات المسلحة، تجريم

، العدوان أعمال باعتباره عمال منأو  إخالل بهأو  تهديدا للسلمأو  نبحث من حيث اعتباره استخداما للقوة
  :وهذا ما سنفصله فيما يلي

  الضرر البيئي باعتباره استخداما للقوة - 1

 قانوني، نظام أي منزأ جيت ال جزءا ،التي تلحق بالبيئة األضرار عن القانونية المسؤولية تعتبر      
 المسؤولية أن القول يمكن بل فيه، المسؤولية قواعدفعالية  مدى على القانوني النظام فعالية مدى توقفتو 

  . القانونية اإللتزامات مخالفة ضد ضمانات من تكفله بما لقانونا تطويرل أداة تكون أن يمكن
إلى  تمتد أن يجب بل أثارها، من والحد االنتهاكات أنواع لىع السيطرة على تقتصر ال البيئة وحماية      
 حماية تتطلب لذلك دوليا، شخصيا أو طبيعيا شخصا أكان سواء للمضرور الضرر وجبر الفاعل، معاقبة
 الدولي القانون أحكامفإن  أخرى، وبعبارة بالبيئة، المتعلقة األضرار عن الدولية المسؤولية مبدأ وضع البيئة
 إصالح عن المسؤولية وتحمل ،االنتهاكات الجسيمة من البيئة بحماية عاما قانونيا اماالتز  تفرض للبيئة،
 اإلقليم في مباشرتها يتم التي األنشطةراء ج من األخرى، بالدول تلحق قد التي البيئية، األضرار كافة

 .)1(وواليتها فهااإشر  تحت أو لدولة الوطني

                                                           

 )1(
زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة  يوسف بن صحراوي، حماية البيئة من منظور مبدأ األهداف الغير العسكرية في 

القانون الدولي والعالقات الدولية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، تخصص الماجستير، 
  .21.، ص2013-2012: الجزائر، السنة الدراسية
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 بيئات في والتقنية الصناعية األنشطة تحدثها التي اراألضر  عن دوليا، مسؤولة الدولة تعتبر ولذلك
 الدول أقاليم أضرارا في وأحدثت الدولية التزاماتها ألحد مخالفة األنشطة هذه كانت إذا ذلكو  األخرى، الدول

 وقد للمستقبل، بالنسبة الضرر حدوث ومنع األضرار، هذه تعويض عن مسؤولة بالتالي وتصبح األخرى،
 :أن األولى مادته في فأقرت 1980 سنة الدولية المسؤولية حول قانون مشروع الدولي نالقانو  لجنة تبنت

 على القاعدة وتستند هذه ،"دوليا الدولة لهذه الدولية المسؤولية يستوجب ما دولة من يصدر مخالف فعل كل"
 عبء تتحمل ةالبريئ الضحية ترك جواز عدم مبدأ هو آخر مبدأإلى  باإلضافة، الشهير الروماني المبدأ
  .)1(رالغي

 من )22( المبدأ البيئية، األضرار عن الدولية المسؤولية مبدأ أرست التي القانونية األعمال ومن
 تتعاون أن الدوليجب على : "أنه على أكد حيث، 1983 سنة اإلنسانية البيئة حول استكهولم إعالن
 والتي البيئية، األضرار من وغيره التلوث لضحايا والتعويض ،مسؤوليةال بخصوص الدولي القانون لتطوير
 أو واليتها حدود راءو  فيما تقع لمناطق رقابتها وتحت حدودها، داخل ممارستها يتم التي األنشطة تسببها

 ".اختصاصها
المتحدة والتي  األمماستخدام القوة الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق حظر عبارة  ٕانو 
 أيبين الدول لم يرد لها تعريف محدد في  رعات التي قد تثو افي حل النز  األسلوبحظر هذا إلى  تشير

بل هو  ،ن استخدام القوة ال ينطبق فقط على القوة المسلحةألذا يعتقد البعض  ،وثيقة رسمية دوليةأو  اتفاقية
  .ضرارأوما ينتج عنه من  ةالبيئي نتهاكاتمفهوم واسع يتعدى هذا االستخدام ليشمل اال

من ميثاق  مادة الثانية الفقرة الرابعةأن الحظر الوارد في ال )Anthony Leibler( رى أنتوني اليبليروي  
القوة الممكنة ومن ضمن  أشكاليشمل كافة  أنأجل  قد تعمد استخدام مصطلح واسع من ،المتحدة األمم
ي ضار أكثر من نوع القوة ئزيايولد أثر في أناالستعمال الخطر للبيئة الذي من شأنه  األشكالهذه 

تلويث أو  منشأتهاو  الخزانات النفطيةأو  النفط أبارالمستخدمة وأن الضرر البيئي الناجم سواء عن حرق 
يعتبر  أنحد كبير يستحق هذا الضرر إلى  فيزيائيا ضارا أثرايشكل بحد ذاته المياه الصالحة للشرب 

طاق والذي ال يبدو فيه حجم الضرر واضح ال يصنف تحت نأما الضرر البيئي المحدد ال ،وةاستخداما للق
  .استخدام القوة وذلك اعتمادا على مقدار الضرر

أن التسخير المتعمد للطبيعة من قبل دولة يمكن اعتباره بمثابة  ،)Brownley(يرى الفقيه براونلي 
انتشار الحرائق في منطقة  استخدام للقوة، مثال ذلك طرح كميات كبيرة من المياه الملوثة عبر واد ما، أو

  .مباني  أو غابات عبر الحدود يمكن أن يكون من هذا القبيل ضرر بيئي

                                                           
(1) Provost: International criminal environnemental law clarendon, press oxford, 1999, p 439. 
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ورغم ذلك، فإنه ال يمكن اعتبار أي ضرر بالبيئة بمثابة استخدام للقوة مثلما ال يمكن اعتبار بعض 
اق األمم المتحدة، كما أن الطلقات عبر الحدود انتهاكًا لما ورد في المادة الثانية بفقرتها الرابعة من ميث

الضرر البيئي المحدد النطاق، والذي ال يبدو فيه حجم الضرر واضحًا، ال يمكن أن يشمله القانون الدولي 
للبيئة، فمفهوم استخدام القوة في هذا المجال ال يعني مقدار الضرر الذي يمكن قياسه أو تحديده 

  .)1(بموضوعية
  به إخاللأو  لسلمالضرر البيئي باعتباره تهديدا ل - 2

الحياة  أشكالخطيرة تلحق كل أثار  بوجه عام جراء النزاعات المسلحة لهاإن األضرار التي تلحق بالبيئة 
الذي يشكل تهديدا للسلم  ، األمر)2(مجاورة أخرىبيئات دول إلى  قد تمتد وٕانما ؛ليس في ميدان القتال فحسب

 لألممدولي  لى عقد مؤتمرإ 1968تحدة في دورتها لعام الم لألمم، مما دعا الجمعية العامة هب وٕاخالال
المعاصر والتي  نساناإلالذي يعد نقطة تحول بجعل البيئة في مقدمة قضايا و ، يةنساناإلالمتحدة حول البيئة 

  .)3(تفرض على الجماعة الدولية واجب االمتناع عن كل ما من شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالبيئة
قائمة طويلة لما يعتبر تهديدا للسلم والتي ال ترقى إلى درجة استخدام  ،)Kelsen( ولقد حدد كلسن      

القوة، فقد تضمنت هذه القائم الضرر البيئي أنه يمكن أن يكون عامال من عوامل تهديد السلم واإلخالل به، 
لك دون الدخول وبالتالي فإن طبيعة الضرر البيئي يمكن أن يهدد السلم ويخل به، ويمكن االستدالل على ذ

  .)4(في النقاش حول مفهوم استخدام القوة
 تراوالثغ المثالب من يستفيدوا أن لمواده صياغتهم أثناء المتحدة األمم ميثاق اواضعو  حاولقد و         

 شاملة الميثاق مواد جاءت فقد لذلك الثانية، العالمية الحرب اندالعإلى  وأدت األمم عصبة عهد شابت التي
 .)5(الهدف هذا تحقيقإلى  مجتمعة سعت والتي الجماعي، األمن بنظام الخاصة حكاماأل علجمي اإلمكان قدر

 الميثاق ممن األولى المادة من األولى الفقرة في لمنظمةل األول المقصد المتحدة األمم ميثاق حدد        
 األهداف أن تباراع على األممية المنظمة قيام من الغاية يمثل الذي الدوليين، واألمن السلم حفظ وهو

 .الميثاق أكده الذي األمر وهو األساسي، الهدف هذا تحقيق في مساعدة عوامل مجرد األخرى

                                                           
 ص.، ص2010صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى،  )1(

176-177.  
  .193فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق، ص  )2(
  .1، ص 2002لتغيير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سالم الجويلي، التنظيم الدولي  )3(
 .177. صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص )4(
 د، تصدر عن مركز الدراسات األستراتيجية والدولية جامعة بغداد، العددولية دراسات مجلة ،"الدولية والعالقات القوة "هشام، القروي )5(
  .40، ص 1984، )13(
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 العالقات في القوة استخدام المتحدة األمم ميثاق حرم فقد الغاية، هذه تحقيقإلى  لو الوص أجل ومن
 أهم من يهدأنه  كما المتحدة، ألمما ميثاق عليها أكد التي المبادئ أهم من مبدأهذا ال يعتبرحيث  الدولية،
 من وذلك الدوليين، واألمن السلم بصيانة المتعلقة الدولية المواثيق من العديد عنها أفصحت التي المقاصد

 وٕاقامة الجماعي، األمن لصيانة آثارها ومواجهة أسبابها معالجة على والعمل الدولية الحروب تجنب أجل
 .لدوليا ستقرارواإل الطمأنينة من حالة

 ستقرارواإل األمن لحفظ وسيلة أهم كونه المتحدة األمم ميثاق في المبدأ هذا على التأكيد جاء وقد
 حيث أخرى، جهة من له الفعال التطبيق حال في المبادئ من غيرهعن  ينوب واعتباره جهة من الدوليين

 التي المواد من العديد خالل من يتضح ما وهو الدولي، الجماعي األمن لحفظ األقصر الطريق يعتبر
 األمم تمكنت فقد وبذلك بها، التهديد مجردإلى  ذلك وتجاوزت بل الدولية، العالقات في القوة استخدام حرمت
 تسوية أجل من الحرب أو القوةإلى  اللجوء في حقها من الدول تجريد من التاريخ في مرة وألول المتحدة

 مواضع، عدة في الدولية العالقات في القوة استخدام منع على النص المتحدة األمم ميثاق ضمن نزاعاتال
 القانوني السند أن إال المشتركة، المصلحة غير في القوة استخدام منعت التي الميثاق ديباجة في كان أولها

 التيمن الميثاق  2/4 المادة في نجده الدولية، العالقات في القوة استخدام حظر لمبدأ والصريح األوضح
 أعضاء يمتنع" : أن على تنص حيث الدولية، العالقات في بها التهديد أو القوة استخدام حظر نطاقحددت 
 أو ضيرااأل سالمة ضد استخدامها أو القوة باستخدام التهديد عن الدولية عالقاتهم في جميعا الهيئة

 .")1(المتحدة األمم ومقاصد يتفق ال آخر وجه أي على أو دولة ألية السياسي اإلستقالل
 الدول بين تكون التي المنازعات في بها التهديد أو القوة استخدام يجوز ال فإنه ،ةالماد لهذه بقاوط

 التدخل عدم لمبدأ تطبيقا الداخلية نزاعاتال في القوة استخدام الحظر هذا نطاق من يخرج فإنه وبالتالي فقط،
 .إقليمها على تهاسلطا مباشرة في القوة استخدام للدول يتيح مما الداخلية، الشؤون في

 فقط يقتصر لم فيها الوارد الحظر أنمن ميثاق االمم المتحدة  2/4 المادة نص على أيضا ويالحظ       
 أو واضحا فيها يكون حاالت لوجود وذلك باستخدامها، التهديد مجردإلى  تجاوزه بل القوة استخدام على
إلى  دعت التي المتحدة مماأل قرارات من لعديدا في تجلى ما وهو خطيرة، دولية وانعكاسات آثار له تكون

 الدولي القانون لمبادئ االنتهاك بمثابة ذلك واعتبرت للحرب، الدعاية أو القوة باستخدام التهديد عن اإلمتناع
 تحديد على يأتي لم بها التهديد أو القوة الستخدام تحريمه في المتحدة األمم ميثاق أن إال ،)2(الميثاق وأحكام

 بها، التهديد أو استعمالها يحرم التي القوة ماهية حول التساؤلإلى  يدعو ما وهو ،"القوة" مصطلحب المقصود

                                                           
 .177 صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص )1(
  .23 ص ،المرجع السابقيوسف بن صحراوي،  )2(
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 ،جهة من هذا وغيرهما واإلقتصادية السياسية الضغوطات لتشمل تمتد أو فقط المسلحة القوة تشمل هلف
 على أخرى حاالتإلى  تتعداها أو 2/4 المادة في الواردة الحاالت على القوة تقتصر هل ثانية جهة ومن
 .القياس؟ سبيل
 بالتفسير أخذت قد الغربية الدول أن نجد، القوة هذه بماهية المتعلق األول التساؤلفيما يتعلق ب        

 بريطانيا مندوب عنه عبر ما وهو فقط، المسلحة القوة في القوة استعمال وحصرت المفهوم، لهذا الضيق
 تنصان واللتين الميثاق، من 44و 43 المادتين ينصإلى  استند الذي ،)1(سينكالر السيد المتحدة األمم لدى
 القوات تقديم المتحدة األمم في األعضاء الدول فعلى القوة استخدام األمن مجلس قرر حال فيأنه  على

 يأالر  تعزز ئنراق وهي مسلح، اعتداء بوجود الشرعي الدفاع ربطت التي 51 المادة نص وكذلك المسلحة،
 . فقط العسكرية القوةإلى  ينصرف القوة مصطلح بأن القائل

 استخدامها أو القوة باستخدام التهديد تعبير بأن ويرى ،الشرقي المعسكر به أخذ فقد الثاني يأالر ا أم        
 وبالتالي المسلحة، القوة في تحصرها ولم ومطلقة عامة بصورة جاء قد الميثاق من 4/ 2المادة في الوارد
 المتحدة، األمم مقاصد مع تتفق ال التي والدبلوماسية واإلقتصادية السياسية الضغوطات لتشمل تمتد فإنها

 التي الميثاق من 41 المادة على بالقياس وذلك المسلحة القوة استعمال نتيجة نفسإلى  توصل أن ويمكنها
 أو اقتصادية تدابير تكون أن إما وهي اتخاذها، األمن لمجلس يجوز التي العسكرية غير التدابير تناولت
 القوة استخدام األمن لمجلس يجيز الذي الميثاق من السابع الفصل تحت تم قد كان ورودها أن وبما سياسية
 النقطة أما .القوة استخدام صور من تعد والسياسية اإلقتصادية الضغوطاتفإن  الجماعي، األمن لحفظ
 األولى كالنقطة فإنها القوة استخدام على الحظر يقتطب بنطاق والمتعلقة الخالف حولها ثار التي الثانية

 :اتجاهان تنازعها
 المنصوص الحاالت على يقتصر زاماإللت هذا بأن يقضي ضيقارا تفسي تفسيرهاإلى  يميل :األول اإلتجاه
 وجه على دولة، ألي السياسي اإلستقالل أو ضيرااأل سالمة ضد القوة استخدام وهي 2/4  المادة في عليها

 استخدام أن القولإلى  البعض دفع مما الميثاق، من األولى المادة في المبينة المتحدة األمم ومقاصد تفقي ال
 مقاصد من مقصد ضد أو للدولة السياسي اإلستقالل أوراضي األ بسالمة للمساس موجه غير بشكل القوة
 .)2(من ميثاق األمم المتحدة 4/2 مادةلل مخالفة يعد ال المتحدة األمم
 أن فيرى، 4/2 للمادة الموسع بالتفسير األخذإلى  ويميل األغلبية رأي يمثل الذي وهو: الثاني هاإلتجا
 يمتد بل فحسب السياسي اإلستقالل أوراضي األ سالمة على يقتصر ال القوة استخدام على الوارد الحظر

                                                           
  .174 ، ص1990 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة المعاصر، الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ إدريس، بوكرا )1(
 .177 صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص )2(
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 العدل محكمة حكمى إل ذلك في ويستندون الدولة، ألمن تهديد ذلك في أن طالما القوة أشكال كافة ليشمل
 هذا في المحكمة أكدت حين المتحدة، والواليات غواارانيك بيننزاع ال أو كورفو مضيق قضية في الدولية
 المتحدة الواليات به قامت ما أن واعتبرت مباشر، غير أو رامباش أكان سواء التدخل جواز عدم على األخير

 .)1( يزاومم نامصو  يبقى أن يجب حق وهو الدول لسيادة انتهاكا يعد
 من العديد أن مالحظة من فالبد للقوة، استخداما) يشكل أن يمكن البيئي الضرر أن على تأسيسا      
  .القوة استخدام أو تهديد من نطاقا أوسع السلم، تهديد مفهوم بأن يقرون القوانين

ستخدام القوة وعدد من درجة اإلى  قائمة طويلة لما يعتبر تهديدا للسلم والتي ال ترقى كلسنولقد حدد 
طبيعة فإن  ضمنها أن الضرر البيئي يمكن أن يكون عامال من عوامل تهديد السلم واإلخالل به، وبالتالي

طبيعة الضرر فإن  الضرر البيئي يمكن أن يكون عامال من عوامل تهديد السلم واإلخالل به، وبالتالي،
عليه دون الدخول في النقاش حول مفهوم استخدام  البيئي باعتباره خطرا يهدد السلم يمكن االستدالل به

  .)2(القوة
 فقد ذلك ومع العدوان أو به، إخالال أو للسلم، تهديدا تعتبر التي لألعمال تعريفا الميثاق يضع لم   
 ضابطا المجلس يضع لم المصطلحات، هذه ومدلول ماهية لتحديد واسعة مناقشات األمن مجلس في عرفت
 ضابط كل أنإلى  يرجع ذلك في السبب ولعل عليه المعروضة للواقع تكييفه عند به اداإلسترش يمكن عمليا

 وجود وأن خاصة تقديرية، سلطات من له ما على يود الق وضع من ينفر األمن ومجلس قيد، على ينطوي
 ذلك ومع. العضوية دائمة الخمس الدول به تتمتع الذي النقض حق مع تتعارض قد وملزمة دقيقة ضوابط

 ،والعدوان به واإلخالل السلم بتهديد المقصود تحديد حاولت التي الفقهية االجتهادات بعض وجدت قدف
 :اآلتي في ونوجزها

 الدولي السلم تهديد حاالت -1

 من  39المادة نص جاء بل الدوليين، واألمن السلم تهديد مفهوم المتحدة األمم ميثاق يحدد لم
 تهديد وجود تحيد خاللها من يمكن ضوابط أو معايير يحدد ولم ،"...لسلمل تهديد وقع.." تهديد بذكر الميثاق

 .عدمه من
 إتاحة في الميثاق واضعي رغبة يعكس ربما تحديد، دون (39) المادة في للسلم تهديد عبارة رادوٕاي     

 نم السابع الفصل في عليها المنصوص التدابير استخدام مجال في للتوسع األمن مجلس أمام الفرصة
 تهديد تشكل باعتبارها مختلفة جد وحاالت وقائع ويشمل ليطول يمتد أن التهديد لمفهوم يمكن حيث الميثاق،

                                                           
  .25 ص ،المرجع السابقيوسف بن صحراوي،  )1(
  .177ص المرجع السابق،  صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، )2(
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 ألن السلم، تهديد فكرة في التوسع نحو تهارار ق في األمن مجلس جنوح هو القول هذا يدعم ومما ،)1(للسلم
 ما وهذا سابقة، لواقعة مماثلة ديدةج لواقعة نفسه بالتكييف يتقيد ال ذاته والمجلس فضفاض، الوصف هذا

 ودعم بتسليح دولة قيام أن فقرر، 1947 عام اليونانية الحدود لقضية تعرضه بصدد وهو حة،راص أكدته
 إال الميثاق، قصده الذي بالمعنى الدوليين واألمن ملللس تهديدا يمثل أخرى، دولة القتحام مسلحة مجموعات

 في مماثلة حاالت يكيف أن المجلس حق ومن عليه، المعروضة لةالحا على فقط راقاص التكييف هذا أن
  .)2(ذلك خالف على المستقبل

 الدولي بالسلم اإلخالل حاالت -
 مجلس اتخاذ تجيز التي بالسلم، اإلخالل حالة على المتحدة األمم ميثاق من (39) المادة نصت

 أن إال نصابهما،إلى  وٕاعادتهما لدوليينا واألمن السلم لحفظ الميثاق في عليها المنصوص للتدابير األمن
 وهذه مفاهيم، من يشابهه ما وبين بينه للتفرقة رامعيا يضع أو بالسم اإلخالل ماهية يعرف لم الميثاق
 من بالسلم إخالل هناك كان إذا فيما تقديرية سلطة األمن لمجلس تعطي الميثاق في جاءت التي الصيغة

 التقديرية المجلس سلطة تحكم التي بالضوابط مقيدة الوقائع تقدير في جلسالم بها يتمتع التي والحرية عدمه
 تحديد في توسع األمن فمجلس للسلم، إخالال تعد التي للحاالت الميثاق حصر عدمزاء وإ  التكييف، في

 األمن مجلس من قرار بشأنها صدر الثانية الخليج حرب إن حيث الدولي، بالسلم إخالال تعتبر التي الحاالت
 في الصادر 660 رقم القرار في متضمن وهذا ،الدوليين واألمن للسلم خرقا تمثل أنها على الوقائع يكيف
02.1992/08/  

 زاعاتن فيها ثارت التي المختلفة الدولية للوقائع تكييفه في محددة ضوابط يضع لم األمن ومجلس       
 لظروف وتبعا الحالة لطبيعة وفقا حدا على الةح كل مع تعامل بل المسلحة، القوة فيها استخدمت أو دولية

 في العضوية دائمة الكبرى الدول ومصالح رغبة مع تماما يتفق ذلك أن شك وال بها، أحاطت التي السياسة
 .)3(الباردة الحرب نهاية بعد خاصة األمن مجلس
  صور العدوانأحد  الضرر البيئي - 3

باالستناد إلى  ن الضرر البيئي يمكن اعتباره عدواناً إلى أ )Anthony Leibler( أنتوني اليبليريذهب 
  :صيغتين قانونيتين، هما

                                                           
(1)

 Jean-Pierre queneudec, "Article 39" in jean Pierre cot et alain pellet "la charte des Nations Unies" 
Economica Paris 1985, PP 654-655. 

  .113 ، ص1987 مصر،ناشر، دون العام، الدولي القانون في دراسات الدقاق، السعيد محمد )2(
  .27 ص ،المرجع السابقيوسف بن صحراوي،  )3(
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من أعمال العدوان، ويمكن أن يدعو  إذا قرر مجلس األمن بأن الضرر البيئي يشكل عمالً : األولى 
 ، أو أن يقوم1945من ميثاق األمم المتحدة لعام  )42( و )39(إلى المواد  إلى رد عسكري جماعي استناداً 

 .)1(المجلس ذاته بتحميل الطرف المعتدي المسؤولية القانونية الدولية ويطلب منه التعويض عن األضرار
، حيث أشارت 1945من ميثاق نورنمبورغ لعام ) أ(إلى المادة السادسة الفقرة  تكون استناداً : والثانية 

لهذا النص تم  ضد السلم، ووفقاً العدوانية يعتبر جريمة  نزاعاتإلى أن التخطيط والتحضير بقصد إشعال ال
من المدنيين األلمان الذين كانوا يتولون مناصب إدارية في منطقة الغابات البولندية خالل فترة  10مقاضاة 

، بسبب انتهاجهم سياسة كانت حصيلتها استثمار )1944- 1939( في الفترة ما بين االحتالل األلماني
الغابات بصورة ال ترحم، بينما كان عليهم المحافظة على تلك  الغابات البولندية بصورة ضارة، وقطع تلك

  .)2(الثروة الخشبية
بأن الضرر البيئي يتضمن في حاالت منه استخداما للقوة،  ،وٕاذا ما أخذنا باالعتبار ما توصلنا إليه   

  .هل أن الضرر البيئي يمكن أن ينضوي تحت استخدام القوة المسلحة؟: من هنا نتساءل
لبداية الطبيعية لإلجابة على هذا التساؤل هي تحديد األعمال العدوانية الواردة في المادة الثالثة إن نقطة ا

 14بتاريخ صادر ال )29(في الدورة ) 3314(من القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
تبر االعتداء الناجم عن يع": أنه) ب(، حيث جاء فيها تعريف العدوان ضمن الفقرة الفرعية 1974ديسمبر 

ومن ثم  ،لعدوان ينطبق عليهاوبالتالي تعريف  ،"وحتى البيئة عدوان باألعيان ضرارحتالل بما فيه اإلالا
  .)3(عتداء على البيئة، وفقا لما جاء في القرار السابقاالصور فالضرر البيئي أحد 

  .يئي وفقا لما سبق عدوان مسلح؟هل يعتبر الضرر الب: من هذا المنطلق يثار تساؤل، أخر مفاده    
إن قراءة روح اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية 

  .يفيد بأن التغيير في البيئة الطبيعية يمكن اعتباره سالح حربي كامن 1976أخرى لعام 
يقصد بأي سالح األسلحة التقليدية ): "ب(رة كما ورد في المذكرة اإليضاحية بصدد المادة الثالثة الفق
  ".وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل أكيد كل أنواع األسلحة األخرى

وما دام التالعب بالبيئة الطبيعية يؤدي إلى أضرار توازي األضرار التي تتسبب بها األسلحة التقليدية 
ئية هي ذاتها حرب األسلحة الجديدة أو تساوي أضرار أسلحة الدمار الشامل ضمنا، وعليه فإن الحرب البي

                                                           
  .75 ابق، صهشام بشير، المرجع الس )1(
  .27-26ص .يوسف بن صحراوي، المرجع السابق، ص: وأنظر كذلك. 178 صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص )2(
 :المتضمن تعريف العدوان، رقم الوثيقة 1974ديسمبر  14الصادر في ) 29(الدورة ) 3314(قرار الجمعية العامة رقم  )3(

A/RES/3314(XXIX)  
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برعاية وزارة  1991التي وردت في تعريف العدوان، وقد أكد المؤتمر الدولي الذي عقد في كندا في جويلية 
  .)1( الخارجية الكندية الخاص باستخدام البيئة كأداة حرب تقليدية

مكن أن ينشأ من االستخدام نستخلص مما تقدم، أن الضرر البيئي المتعمد أثناء النزاعات المسلحة ي
الغير الشرعي للقوة، الذي يستدعي تحمل الدولة مسؤولية إصالح الضرر، ويعد فوق ذلك إحدى حاالت 

 من أعمال العدوان التي في ضوئها يمكن لمجلس األمن التحرك مستنداً  تهديد السلم واإلخالل به أو عمالً 
الذي يجب أن  قرار الرأي بشأن حجم الضرر البيئي، وبالرغم من عدم است
	 ا�����ق )42(إلى المادة 

لكي تنطبق عليه الحاالت الواردة أعاله، إال أن الضرر البيئي هو ذلك الضرر الذي يمكن قياسه  افرو يت
  .)2(من أعمال العدوان حال تحققه وتحديده باعتباره عمالً 

 – ؤتمر االستعراضي بكمباالالتي تم تبنيها في الم ،المادة الثامنة مكرر أكدت على ذلككذلك    
، لكن المحكمة ال المتعلق بتعديل النظام األساسي للمحكمة الجنائية 2010عام  جوانفي شهر غندا و أ

يمكن لها أن تمارس اختصاصها بالنظر في جريمة العدوان بسبب عدم دخول تعديل النظام حير النفاذ لحد 
تدعم فكرة اعتبار الضرر البيئي صورة  أيضاة الثامنة في نص الماد ةبمعنى صور العدوان الوارد ،)3(اآلن

 ةصور جريمة الحرب وجريمة الحرب يسبقها بالضرور أحد  البيئة هو ىن االعتداء علأل، من صور العدوان
ب ر ة جريمة حئبالبي اإلضرارما دام ، غير دوليأو  بغض النظر عن صورته سواء دولي اعتداء مسلح

حيث ورد تعديل على  ،)7(مكرر السابق ذكرها 8طبقا لما قررته المادة  وانم الحرب تنجم جراء العدئوجرا
من نظام روما األساسي، ونص على وجوب ) 5من المادة  2الفقرة (جريمة العدوان، وذلك بحذف نص 

 :)20(كالتالي) مكرر 8المادة (إدراج تعريف جريمة العدوان بموجب نص 
قيام شخص ما له وضع يمكنه فعال من التحكم ": مة العدوانجري"ألغراض هذا النظام األساسي تعني  -1

تنفيذ أو  بدء،أو  إعداد،أو  من توجيه هذا العمل بتخطيط،أو  العسكري للدولة،أو  في العمل السياسي،
  .عمل عدواني يشكل بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة ": لعمل العدوانيا"يعني ) 1(ألغراض الفقرة  -2
بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة، أو  استقاللها السياسي،أو  سالمتها اإلقليمية،أو  أخرى،

                                                           
)1( John H.mcneill, Protection of the Environmental in time of Armed Conflict: Environmental 

Protectionin Military Practice, H.Y.I.L, Martinus Nijhoff pub, vol 6, 1993, p 8. 
  .76 هشام بشير، المرجع السابق، ص )2(
)3(

، نيو المجلة األكاديمية للبحث القان، "نتائج إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم اإلسرائيلية"هاب، و شيشتر عبد ال 
  .236-235 ص.، ص2015، جامعة بجاية، )02(، العدد )12(السنة السادسة، المجلد 

 الجنائية المحكمة على موقعرة و مش. 2010عام  غندا جوانو أ –التي تم تبنيها في المؤتمر االستعراضي بكمباالمكرر  8المادة  )7( 
  :الدولية، التالي

https://www.crin.org/en/library/publications/international-criminal-court-icc-arabic  
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قا بدونه، وذلك وفأو  وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من األعمال التالية سواء بإعالن حرب
  :1974ديسمبر  14المؤرخ في ) 29- د( 3314لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

أي احتالل عسكري ولو كان أو  الهجوم عليه،أو  قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، -أ
  .عمال القوةلجزء منه باستأو  أي ضم إلقليم دولة أخرى،أو  الهجوم،أو  مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو،

استعمال دولة ما أية أسلحة ضد أو  قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، -ب
  .إقليم دولة أخرى

  .على سواحلها، من جانب القوات المسلحة لدولة أخرىأو  ضرب حصار على موانئ دولة ما، - ج
األسطولين أو  الجوية،أو  البحرية،أو  سلحة البرية،قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات الم -د

  .البحري والجوي لدولة أخرى
قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على  - ه

ما بعد إلى  أي تمديد لوجودها في اإلقليم المذكورأو  وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق،
  .نهاية االتفاق

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى الرتكاب عمل  -و
  .عدواني ضد دولة ثالثة

باسمها أو  مرتزقة من جانب دولة ماأو  قوات غير نظامية،أو  جماعات مسلحة،أو  إرسال عصابات - ز
عمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أ

  ".اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلكأو  أعاله،
تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان في قرارها إلى  أنها استندت) مكرر 8(ويتبين من نص المادة 

له، أي أخذت  يدوان والتعريف الحصر ، والذي كان وسطا بين التعريف العام للع1974لسنة ) 3314(رقم 
أساس  االسترشادي، الذي يعطي تعريفا عاما، ثم يعدد بعض األعمال العدوانية علىأو  بالتعريف المختلط،

  .التوضيح
 جدرت للقوة، استخداما منه حاالت في يتضمن البيئي الضرر بأن إليه توصلنا ما باالعتبار أخذنا ما وٕاذا    

 .المسلحة؟ القوة استخدام تحت ينضوي أن يمكن البيئي ررضال أن هل :مفاده تساؤل على اإلجابة
 المادة في الواردة العدوانية األعمال تحديد هي التساؤل هذه على لإلجابة الطبيعية البداية نقطة إن    

 ما دولة قبل من أسلحة أية استخدام..."،)ب( الفرعية الفقرة تضمنت ولقد العدوان، تعريف قرار من الثالثة
 .؟عدوانا  لذلك وفقا ةالبيئ عتداء علىال يعتبر فهل عدوانا يعتبر ،"أخرى دولة ضيراأ ضد
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 (EN-MOD)حظر استعمال تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عدائية أؤ غير عدائية  إتفاقية ةراءق إن  
 المذكرة في ورد لقدو  .كامن حربي سالح اعتباره يمكن واسع بشكل البيئة تغيير بأن تفيد 1976لعام 

 الشامل، الدمار وأسلحة التقليدية األسلحة سالحالب يقصد )ب( الفرعية الفقرة 3 المادة بصدد التوضيحية
 األسلحة أضرار توازي أضرارإلى  يؤدي بالبيئة التالعب دام وما األخرى األسلحة أنواع كل أكيد وبشكل
 األسلحة حرب ذاتها هي البيئية الحربفإن  عليه نا،ضم الشامل الدمار أسلحة أضرار تساوي أو التقليدية
 برعاية 1991 تموز في كندا في عقد الذي الدولي المؤتمر أكد وقد العدوان، تعريف في وردت التي الجديدة

 .أعاله االستنتاجإلى  )تقليدية حرب كأداة البيئة استخدام( ب الخاص الكندية الخارجية رةاوز 
 غير االستخدام من ينشأ أن يمكن المسلح عزاالن أثناء مدعالمت البيئي ررالض بأن تقدم مما نخلص    

 السلم تهديد حاالت من وكذلك الضرر، إصالح مسؤولية الدولة تحمل يستدعي والذي للقوة الشرعي
 عدم وبرغم، )42( المادة باستخدام القيام يمكن ضوئها في والتي العدوان أعمال من عمل أو به واإلخالل

 بأن القول يمكنناأنه  إال أعاله، الواردة الحاالت عليه تنطبق لكي البيئي الضرر حجم بشأن يأالر  راراستق
 من عمال اعتباره ضراألغ موضوعي وبشكل وتحديده قياسه يمكن الذي الضرر ذلك هو البيئي الضرر
 .)1(تحققه حالة في العدوان أعمال

  .بل هو نتيجة حتمية للعدوان المسلحان، و ر العدو رة من صو ص وأن الضرر البيئي هإذن الراجح 
  حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةالقيمة القانونية لقواعد  :نيثاالفرع ال

من اتفاقية فيينا لقانون  )26(تقضى القاعدة العامة بأن كل اتفاق ال يكون ملزما إال ألطرافه طبقا للمادة     
ا أو حقوقا اتجاه الغير دون إلتزام أالمعاهدة ال يمكنها أن تنشكما تقضى أيضا بأن ، 1969المعاهدات لعام 
  .موافقته ورضاه

هي قواعد قانونية ملزمة تضمنتها اتفاقيات دولية جماعية، فإنها وبال حماية البيئة لكون قواعد لكن       
وبحث مدى بالتالي ال مجال لمناقشة  ،شك تكتسب قيمة قانونية ملزمة في مواجهة كافة الدول األطراف

غير أن  ،1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ) 34(لمادة نص ال طبقا في هذا الصدد إلزامها
من هنا قد  ،)2(طراف فيهااألفي مواجهة غير حماية البيئة قواعد لالهام في هذا المجال هو األثر القانوني 

 ينالبروتوكولو  1949جنيف الرابعة لعام واتفاقية  1907و 1899ي الهاي لعام تهل تخضع الئح :نتساءل
كل االتفاقيات اإلنسانية التي تحمي البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة و  1977لعام  األول اإلضافيين

                                                           
  .27 ص ،ع السابقالمرجيوسف بن صحراوي،  )1(
معهد العلوم ، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الدوليةإبراهيم الريس، انتفاضة الشعب الفلسطيني ناصر )2(

  .17، ص 1994 1993، جامعة الجزائر، القانونية واإلدارية
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ا���  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  34لحكم المادة اء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و س

 ،، أم أن لهذه االتفاقية حكم أخر؟)1(�ت أو *()'�ً �%و�$ ا�#�" !ون ر��ھ�إ���ا
ھة � ت��� ا����أ��  ت��
الدول الغير أطراف فيها أم أن أثارها تقف عند  تحمي البيئة الطبيعيةبمعنى أخر هل تلزم االتفاقيات التي 

  .األطراف فيها فقط؟

قواعد الئحتي الهاي لسنة لفة اآلمرة والملزمة سوف نقوم بالتأـكيد على الص ،لإلجابة على هذا التساؤل      
 يهاوبروتوكول 1949والصفة اآلمرة التفاقية جنيف الرابعة لسنة  ،في مواجهة الغير 1907ولسنة  1899
  .فا فيها أم الاطر أالدول سواء كانت  افةفي مواجهة ك 1977لسنة 

   1907قواعد الئحتي الهاي لسنة لالصفة اآلمرة والملزمة  - 1

 تينالهاي والالئح يالدول غير أطراف باتفاقيت إلتزامأكدته محكمة نورنمبورغ أثناء مناقشتها لمدى         
مدى إمكانية تطبيق هذه االتفاقيــات على دول لم تكن أطرافا فيها، حيث احتجت ألمانيا و بها،  تينالملحق

أنها غير ملزمة بتطبيق  1945عام  خالل محاكمات كبار مجرمي الحرب األلمان أمام محكمة نورنمبورغ
إال  ،حكامهماأ عدم تطبيق هما يقررمنالثانية المادة ت عليه شرطا نص اتضمنتما الئحتي الهاي بحجة أنه

وفي حالة واحدة فقط هي حالة كون جميع أطراف االتفاقية مشتركين في  ،)2(فيما بين األطراف المتعاقدة
تاريخ دخول الحرب مع ليبريا  1917 فاقية بمواجهتها منذ أوتقد توقف العمل بهذه االتيكون الحرب، بذلك 

دق االتي لم تكن طرفا في االتفاقية كما أثيرت نفس الحجة مع إيطاليا الشتراكها في الحرب وهي لم تص
أنه على الرغم من أن كال : "لكن المحكمة ردت على هذا اإلدعاء بقولها، )3(على أي من إتفاقيات الهاي

غير مقبولة، ألن ألمانيا ستندت عليها إالحجج التي فإن  طرفا في هذه اإلتفاقية، تاحاربتين ليسالدولتين المت
كانت بال شك تطور جديد  ين الملحقتين بهما؛الئحتوال الهاي اتفاقيتيقواعد الحرب البرية التي جاءت بها 

ا كانت محاولة لتنقيح قوانين للقانون الدولي الذي كان موجودا وقت الموافقة على هذه اإلتفاقية، كما أنه
  . الحرب التي كانت موجودة حينئذ

                                                           
المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة  من قبل المؤتمر األمماتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اعتمدت  )1(

، وقد عقد 1967ديسمبر  /كانون األول 6المؤرخ في  2287، ورقم 1966ديسمبر /كانون األول 5المؤرخ في  2166لألمم المتحدة رقم 
 22ابريل إلى /نيسان 9وخالل الفترة من  1968مايو /آيار 24مارس إلى /آذار 26المؤتمر في دورتين في فيينا خالل الفترة من 

ودخلت حيز  1969مايو /أيار 23وعرضت للتوقيع في  1969مايو /أيار 22ية في ختام أعماله في ق، واعتمدت االتفا1969مايو /آيار
  .1980يناير /كانون الثاني 27النفاذ في 

(2) Charles Rousseau, droit international public, paris, 1953, p 541. 
 )3( Josef Kunz, « the new U.S. Army Fried manuel of the Law of land warfare », vol 5, 1957, p 389.  

 دار الكتب والوثائق القومية، ،)ط.د(محمد أحمد داود، الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتالل في القانون الدولي اإلنساني، : أنظر أيضا
  .122، ص 2008مصر، 
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ذات صفة أمرة وتعد كاشفة لقوانين وأعراف كانت موجودة من قبل، كان  تينالالئح اتينه ،لذا فإن      
بالتالي  تينالالئح اتينمعترفا بها عند الحرب بين الدول المتمدنة ومستقر العمل بها فيما بينها قبل وضع ه

لهذا إعتبرت المحكمة ألمانيا ملزمة بما تضمنته تلك  ،)1(أم ال افا فيهاطر أكل الدول سواء كانت تلزم 
  .)2(تينمن الالئح) 2(في المادة  العامة الوارد، بصرف النظر عن شرط المشاركة ينالئحتال
ها كاشفة بهذا نخلص أن القواعد التي جاءت بها لوائح الهاي ذات صفة آمرة ملزمة لكل الدول بوصف   

   .لقواعد عرفية ملزمة

  1977ين لعام ها اإلضافييالقيمة القانونية التفاقية جنيف الرابعة وبرتوكول -2

 1977ين لعام ها اإلضافييوبرتوكول 1949لعام  بخصوص القيمة القانونية التفاقية جنيف الرابعة        
بأن القيمة القانونية الملزمة لتلك النصوص ومدى إمتدادها في مواجهة غير األطراف، فهنا يمكننا القول، 

شموليتها، بحيث يمكنها االمتداد لتشمل كافة الدول بغض النظر عن معيار المشاركة، لكون إلى  تعود
 ياتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولها اإلضافي األول، يمتازان بطبيعة قانونية مماثلة لتلك التي تتمتع بها الئحت

جانب طبيعتهما القانونية االتفاقية، يمتازان إلى  لكونهما ،1907و 1899لعامي  عةالهاي الثانية والراب
  .)3(بطبيعتهما الكاشفة عن قواعد عرفية جارية ومستقر العمل بها على الصعيد الدولي

من خالل  1977لعام يظهر هذا بوضوح عند استقراء نصوص االتفاقية وبرتوكولها اإلضافي األول        
نهما أكما  الهاي، تيرح وٕاعادة صياغة العديد من القواعد واألحكام التي سبق وأن تناولها الئحقيامهما بط

، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري المتعلق )4(ال يلغيان القواعد التي تضمنتها
إلى  تشير الممارسة العملية «: ، حيث جاء فيه1996سنة " بمشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية"

في كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني ال يقتصر على تنفيذ حكم وارد في المادة  األخرىأن واجب الدول 
اإلضافي األول، وٕانما تنفيذها نابع من  البروتوكولاألولى المشتركة من اتفاقيات جنيف والمادة األولى من 

، ثم أن عددا كبيرا من قواعد القانون الدولي اإلنساني ..... عرفي الملزم،قيمتها في إطار القانون الدولي ال
الحد الذي يوجب على جميع الدول احترام هذه القواعد سواء أكانت إلى  واجبة التطبيق أثناء النزاع المسلح،

  .»قد صادقت على االتفاقيات المتضمنة لها أم لم تصادق على تلك االتفاقيات

                                                           
مع دراسة خاصة بإنتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي (محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت اإلحتالل الحربي  )1(

  .195، ص 1972، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، )العربية المحتلة
(2)George Schwarzenberger, the frontières of international Law, London, 1962, p 266. 

 ص.ص، 1988القاهرة، ، األولى الطبعة، دار النهضة العربية، )ماهيته مصادره(مقدمة لدراسة القانون الدولي ، صالح الدين عامر )3(
454-458.   

  .93- 91ص ،1984إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الجليل، الطبعة األولى، دمشق،  )4(
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لعام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 60أحكام الفقرة الرابعة من المادة إلى  ستنادكذلك يمكن اال      
اإلنسان  قو حق على األحكام المتعلقة بحمايـة 3إلى  1ال تنطبق أحكام الفقرات : "التي جاء فيها 1969

ن أشكال المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع اإلنساني وبخاصة األحكام التي تحظر أي شكل م
  .)1("االنتقام من األشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات

هذا ما جعل القواعد المقننة في متنها ذات طبيعة  ،حماية البيئةأن قواعد قانون  ،يتضح مما سبق ذكره    
قانونية خاصة، جمعت بين القاعدة االتفاقية والعرفية الملزمة في الوقت ذاته، مما يترتب عليه إلزامية 

فمن جانب تلزم هذه اإلتفاقيات كافة الدول األطراف فيها، استنادا لقاعدة  ،أحكامها في مواجهة الكافة
  . للكافة الملزمة المشاركة ومن جانب أخر تلزم الدول غير األطراف فيها، استنادا لطبيعة قواعدها العرفية

  المبحث الثاني

  النزاعات المسلحـةأثناء  األضرار التي تلحق البيئة

غطاء أو  والبيئة التي تحيط به من كائنات حية نساناإلتشكل النزاعات المسلحة تهديًدا أمنيا على         
، ويقصد بالضرر هو وبالغة وخاصة التي تلحق بالبيئة غير ذلك لما تخلفه من أضرار جسيمةأو  نباتي

وٕاذا لك وقت النزاع المسلح، غير ذأو  حربية أعمال إلحاق األذى بأي كائن حي نتيجةأو  إتالف أي شيء
المقصود بالوسائل هي األسلحة فإن  ،اتن تكتيكات وٕاستراتيجيمقصود باألساليب هي طرق القتال مكان ال

  .)2(والمعدات الموضوعة تحت تصرف المقاتلين من أطراف النزاع

اني ونخصص المطلب الث سلحةألضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة استعمال األلفلذا سوف نتطرق 
  .المستخدمة في القتال ساليبلألضرار التي الناتجة عن األ

  األول طلبالم

  سلحةاألضرار التي تلحق بالبيئة نتــــيــجة استعــــمال األ
، وفي األضرار التي تلحق بالبيئة هي أضرار متفاوتة الخطورة وذلك حسب أنواع األسلحة المستخدمة

محرم استخدامه بطبيعته إذا نتج عن هذا أنه  سالح على الواقع يعتبر قانون النزاعات المسلحة أي
  :االستخدام أي من اآلثار التالية

                                                           
  .292، ص 1969المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس والعشرون، القاهرة،  )1(
المؤتمر العلمي  ،المؤتمرات العلمية لجامعة بيروتكتاب ، منشور ضمن "األسلحة المحرمة في القانون الدولي اإلنساني"أسامة دمج،  )2(

القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين والتراث والبيئة، : ، الجزء الثاني-آفاق وتحديات–ني القانون الدولي اإلنسا"السنوي لكلية الحقوق 
  .315، ص 2005لبنان، -الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
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هدف عسكري محدد، وبالتالي ال يمكن السيطرة إلى  يكون عشوائي األثر، أي ال يمكن توجيهه أن �
األول لعام  البروتوكولب من /51/4المادة (على مفاعيل هذا السالح بعد إطالقه على بقعة الهدف 

1977.(  
  ).1977األول لعام  البروتوكولمن  35/2المادة (أن يحدث أضرارا جسيمة وأالم ال مبرر لها �
من  35/3المادة (أن يلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد  �

  ).1977األول لعام  البروتوكول
استعمال  الناتجة عن لألضرار البيئية ، نتطرق في الفرع األولسلحةولذا سوف نميز بين نوعين من األ

 سلحةالبيئة نتيجة استعمال األ التي تلحق ألضرارنتعرض لالدمار الشامل، وأما في الفرع الثاني فس أسلحة
  .التقليدية

  الدمار الشامل أسلحةاألضرار البيئية نتيجة استعمال : الفرع األول
التي تترتب عن استعمالها، وتنقسم أسلحة إن هذا النوع من األسلحة محظور دوليا نظرا لألخطار 

أثارها الجسيمة و عليه سنتعرف على هذه األنواع ألسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، و اإلى  الدمار الشامل
 :فيما يلي على البيئة أثناء النزاعات المسلحة،

  النووية سلحةاأل بالبيئة نتيجة استعمالالتي تلحق األضرار : أوال
، يعتمد في قوته التدميرية على التفاعل النوويح النووي هو سالح تدمير فتاك يستخدم عمليات السال   
ملية تكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر ؛ ونتيجة لهذه العاالندماج النوويأو  االنشطار النوويعملية 

إلحاق أضرار أو  ، حيث أن بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمير)1(بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية
إلى  ويخضع تصنيعها واستعمالها دمار شامل أسلحةالنووية  سلحةلذا تعتبر األ ،فادحة بمدينة بكاملها

 .)2(ضوابط دولية
 16برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات االختبار والتسلح النووي، حيث ُأجري منذ    
أكثر من خمسين انفجارًا نوويًا تجريبيًا، مما حدا بالكثير من  1953 ديسمبر 31وحتى  1945 يونيو

 الهندرئيس وزراء  جواهر الل نهروالتعبير عن رفضها لهذه األفعال، ومن أبرزها إلى  العالمية الشخصيات
التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذانًا صاغية من القوى إلى  آنذاك والذي دعى

 .الحرب الباردةالعظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل 

                                                           
، "ي الفلسطينية المحتلةمسؤولية إسرائيل عن االنتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في األراض"أمحمدي بوزينة أمنة،  )1(

 .227 المرجع السابق، ص
  .84 ، صالمرجع السابقبن شيخ جياللي،  )2(
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ي ألقيت على مدينة هيروشيما تالهي تلك  -الولد الصغير-  االسم الكوديأطلق على أول قنبلة ذرية قد 
والتي كان يقودها الكولينيل بول  "إينوال جاى) "29- بي(م من قاذفة القنابل 1945أغسطس  6اليابانية في 

ه القنبلة هي أول سالح نووي يتم وتعتبر هذ ،من القوات الجوية األمريكية) 393( تيبيتس من السرب
 .ناجازاكيعلى مدينة )  (Fat Man الرجل البدين استخدامه وبعدها بثالثة أيام تم إلقاء القنبلة الثانية

الدمار الشامل الذي ُيحدثه، فمن المستحيل استخدامه ضد إلى  وترجع خطورة هذا السالح بكل أنواعه   
لعسكرية دون أن يتسبب في الوقت ذاته بأضرار بالغة بالنسبة ألطراف النزاع والبلدان البعيدة عن األهداف ا

ها فمن إشعاعذلك فهذه األسلحة ذات أثار ضارة بالبيئة واألجيال القادمة بسبب إلى  ميدان الحرب، إضافة
البحري في المستقبل، فهذه  النووي أن يضر بالبيئة والسلسلة الغذائية والنظام االيكولوجي شعاعشأن اإل

من خالل اعتماد أنه  ات تنتشر في اإلقليم بأكمله مما ينجم عنه أضرار واسعة وطويلة األمد غيرشعاعاإل
لم يتم تناول حظر األسلحة النووية بصفة قاطعة فأثناء اعتماد  1977البروتوكولين اإلضافيين لعام 

  .)1(تان بحماية البيئة لم يتم مناقشة موضوع هذه األسلحةمن البروتوكول األول والمتعلق 55و 35المادتين 
منضب معدن ثقيل ينتج الفمادة اليورانيوم ، عتبر اليورانيوم المنضب من األسلحة المحرمة دولياكذلك ي   

عن طريق تخصيب اليورانيوم الطبيعي بعد استخدامه كوقود للمفاعالت النووية، فهو من النفايات النووية 
مليار سنة لتفقد قدرتها على اإلشعاع، لذلك  40ي تسبب مشاكل بيئية، فهذه المادة تحتاج الخطرة الت

، لكن الكيان اإلسرائيلي المحتل قام باستخدامها في من أسلحة الدمار الشامل المحرمةصنفتها األمم المتحدة 
 .)2(2009- 2008األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في منطقة رفح في حرب الفرقان لسنة 

 في منطقة تدعى صحراء أالموغوردو 1945 يوليو  16ُفجرت أول قنبلة نووية لالختبار فيقد  
، وسميت القنبلة باسم الواليات المتحدةفي  نيو مكسيكوالواقعة في والية  (Alamogordo) باإلنجليزية

المدمرة، وبهذه  سلحةكان هذا االختبار بمثابة ثورة في عالم المواد المتفجرة واألو  )A-bomb( )أ- القنبلة(
قوة انفجار تحدثه إلى  شكًال دائريًا صغيرًا بحجم كف اليد يمكن أن يسبب انفجارًا تصل قوتهفإن  العملية

 ".تي إن تي" مئات اآلالف من األطنان من مادة ال
أو  ية تتطاير في الهواء عن طريق الغبار وبخار الماءإشعاعمخلفات إلى  تؤدي التفجيرات النووية عادة

المياه عند تساقط هذا الغبار الذري على إلى  تتسربأو  تسقط على سطح التربة في شكل غبار ذري

                                                           
 .150 -149 ص.، المرجع السابق، صلنوار فيصل )1(
، لبنان، 22، العام الرابع، العددمجلة جيل حقوق اإلنسان، "أثر مخلفات المباني المستهدفة على البيئة في غزة"محمد محمد المغير،  )1(

 .97 ، ص2017سبتمبر  22
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حاليا ما يزيد  نساناإلات باقيا لعدد من السنين المتتالية ويتلف شعاعمائية، ويظل أثر هذه اإلالمسطحات ال
  .)2(في الوقت الحاضر أخرىوذلك ما لم تحدث تفجيرات  ،سنويا)1(مليون ريم 8إلى  6عن 

 وأسفرت عن دمار مروع) ازاكيكهيروشيما ون(تفجيرات قنبلتين نوويتين  1945شهد العالم سنة  كذلك
 اآلراء قد اختلفت حول مشروعية استخدامهافإن  من جراء أثارهما طويلة األمد، وعليهأو  سواء على الفور

تحريمها وذلك نظرا ألن هاتين القنبلتين هما الوحيدتين اللتان شهد العالم انفجارهما، فلذا المناقشة تركزت أو 
  .)3(الرادع الناجم عن امتالكها ونشرها وقت السلممنذ البداية ال على استخدام هذه األسلحة وٕانما على األثر 

، تفجير نووي في جزر البيكيني المرجانية التي تقع في أواسط المحيط الهادي 1954كذلك، حدث عام 
الغبار (ي قام بها العلماء المختصون في هذا المجال حقيقة وصول السقط الجوي المشع توأكدت الدراسات ال

 األولشر ؤ وقد كان الم، مسافات واسعة قدرت بمئات الكيلومتراتإلى  فجيرالناتج عن ذلك الت) المشع
كلم عن  300لحدوث السقط اإلشعاعي هو تسجيل المقاييس التابعة للمحطة المناخية ن التي تبعد حوالي 

السكان  إخالءإلى  ساعات من زمن االنفجار مما دفع 7مكان وقوع االنفجار لنشاط إشعاعي كبير بعد 
بحارا يابانيا لخطر اإلشعاعات النووية التي  23وفي ذات السياق تعرض ، ن وموظفي المحطةالمحليي

تلوث  أنوقد كان من نتائج هذا االنفجار  ،كلم من مكان الحادثة 120حملها الغبار وقد كانوا على بعد 
  : ما يلية تمثلت فيعديدالماء والغذاء والهواء وتسبب في حدوث أثار مرضية 

، بدا المصابون باإلشعاعات )يومينأو  يوم(بعد مرور فترة وجيزة من زمن االنفجار : لجلديةا اآلثار - 
الجلدية  واآلفاتيشعرون بالحكة وظهور بعض الحروق ) الغبار المشع(النووية التي حملها السقط الجوي 

  .المختلفة
يوما من تاريخ  28حيث سجل لدى المصابين تناقص في كمية الدم خالل مدة : الدموية اآلثار - 

  .)4(بالمئة من كميته الطبيعية 50إلى  التعرض
كما أكدت التجارب أن تدمير مركز نووي واحد يخلق أضرارًا فظيعة تلحق بالتوازن البيئي، فعلى سبيل 

إلى  أدى الذي 1986االتحاد السوفياتي سابقا عام  - بأكرانيا تشرنوبلالمفاعل النووي المثال أدى حادث 
، حيث )5(ات في الجو والمساحات المائيةشعاعكبيرة في أكرانيا وبيالروسيا نتيجة لتركيز اإل تلوث مساحات

                                                           
  .واحد من األشعة السينية ئوهو يكاف وحدة لقياس الشعاع الممتص: )REM(الريم  )1(
 .36المرجع السابق، ص حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، علي سعيدان،  )2(
 .55، ص قالمرجع السابفريتس كالسهوفن واليزابث تسغفلد،  )3(
، ص 1992، تونس، المنظمة العربية للتربية والعلوم، مصادره وأثره على البيئة: التلوث اإلشعاعي، إبراهيم حداد وٕابراهيم عثمان )4(

118. 
 .74فاطمة بوخاري، المرجع السابق، ص  )5(
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هائلة من الغاز والغبار المشع انتشر فوق مكان الحادث ومنه غلى دول أوروبا  انبعاث سحابةإلى  أدى
سات وجود الكثير وأظهرت القيا، إصابة الكثير من األشخاص وتلوث مهول لعناصر البيئةإلى  الشرقية أدى

من العناصر المشعة كعنصر البنتونيوم، والبلوتونيوم، وكثير من النظائر المشعة أهمها اليوم والسيزيومن 
شخص، وتم اإلعالن أن منطقة  135000شخصا في الحال وترحيل  36وقد خلف االنفجار عن وفاة 

  .كلم محظور االقتراب منها 30الحادث وما يحيط بها بمساحة تبلغ 
تلويث المحاصيل الزراعية في أوروبا واالمتناع عن تنول األلبان إلى  قد أدت سحابة المواد المشعةو 

النووي، كما تمت إصابة العديد من األشخاص بأورام سرطانية  شعاعواللحوم والمزروعات التي مسها اإل
ذلك إلى  مليار دوالر يضاف 2.9ب  قدرت كما سبب الحادث خسائر مباشرة لالقتصاد السوفياتي، مختلفة

  .تلوث التربة الزراعية المحيطة بالمفاعل بنحو ملياني هكتار نتيجة تساقط الغبار المشع مع األمطار
 دخطأ في تشغيل المفاعل عنإلى  وتعود أسباب الحادث وفقا للتقرير الذي أجراه التنظيم واألمان النووي

فصل البخار عن التوربين وترك المولد دائرا بالقصور الذاتي،  إجراء تجربة على المولد التوربيني تطلب
معدالت أعلى من العادية مع عزل نظام إلى  األخطاء المتتالية كزيادة معدل مياه التبريدإلى  باإلضافة

إلحاق إلى  أدىالتبريد الطوارئ وٕاشارة حماية المفاعل التي تمثل اإليقاف النووي، وقد أدى هذا الحادث 
  .)1(سيمة باإلنسان والبيئة الطبيعيةأضرار ج

أضرارًا بالغة بالبيئة الطبيعية والسكان،  1965كما أحدثت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر لعام 
كلم طوال  600يا نتيجة التفجيرات النووية في كل من رقان وتمنراست بـإشعاعحيث بلغت المساحة الملوثة 

بحيث تسببت في أضرار وخيمة للبيئة الطبيعية  مساحة الكارثة النوويةكلم، ويطلق عليها اسم  80وبعمق 
، الحمودية برقـانمنطقة أول منطقة للتجارب النووية الفرنسية بواإلنسان، وظلت مواقع التفجيرات وخصوصا 

فجرت فرنسا أول قنبلة نووية  1960فيفري  13الثانية للجيش الفرنسي وفي يوم  حيث استقرت بها الفرقة
العصف  أندرجة إلى  ربة أول بمنطقة الحمودية كان بقوة تفجيرية تساوي ثالثة أضعاف قنبلة هيروشيماكتج

  .)2(النووي قد دمر الكاميرا التي كانت مبرمجة اللتقاط صور عن التفجير
الصفرية عن التفجير  ثم تلت التفجير األول تفجيرات أخرى في نفس المنطقة، كل تفجير تبتعد نقطته

كلم عرضا، والسبب في هذا البعد بين نقطة تفجيرية  80كلم طوال ونحو  150إلى  100األخر بما بين 

                                                           
 . 42المرجع السابق، ص جزائري، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون العلي سعيدان،  )1(
  :العبودي كاظم، يرابيع رقان، الموقع االلكتروني التالي )2(
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أن العمر بالكارثة كون  ر العبودي كاظمالبرفيسو بالمنطقة والذي يصفه  يشعاعوأخرى هو شدة التلوث اإل
  .)1(مليار سنة 4.5النووي المحتمل في المنطقة والناتج عن اليورانيوم المشع هو  شعاعالزمني لتأثير اإل

استعمال سكان المنطقة كفئران تجارب كان عن عمد بحيث أمروهم في لحظة فإن  ولإلشارة فقط،
عن رواسم  عبارة جير بالخروج من منازلهم ووزعوا عليهم قالئد الرزوموهم بوضعها في أعناقهم وهيالتف

وهو ما تأكد من خالل مسارعة األطباء العسكريين الفرنسيين ، عاعات التي تعرضوا لهالقياس شدة اإلش
  .المتخصصين في ميدان األشعة النووية بالكشف عن األهالي بعد أن تم التفجير

مجاهد للتجارب النووية  200حوالي ( 1954مجاهدي ثورة أول نوفمبر ت الغرض، أخضعت فرنسا ولذا
وهي جرائم حرب تم ارتكابها خالفا لمقتضيات اتفاقيات )2( )ات النووية عليهم شعاعلمعرفة مدى تأثير اإل

  .يين خالل النزاعات المسلحةالخاصتين بحماية أسرى الحرب والمدن 1949جنيف الثالثة والرابعة لعام
كذلك، قامت فرنسا بإجراء تجارب نووية بمنطقة تمنراست، حيث وقع االختيار على منطقة عين إبكر 
بتمنراست من قبل القوات الفرنسية إلجراء تجارب نووية لعدة اعتبارات جيولوجية، إذ المنطقة صخرية 

من الممكن أن تحفر فيها أنفاق باطنية أفقية ، لغرانيتيةففي هذه المنطقة ذات الكتلة ا، والتجارب بها باطنية
تجربة نووية في  12م، وقد بلغت التجارب في تلك المنطقة 1200و م 800طويلة يتراوح طولها ما بين 

يا نتيجة التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر في كل من رقان إشعاعوثة بلغت المساحة الملو ، تمنراست
ويطلق  البروفيسور العبودي كاظمكلم حسب تقديرات  80كلم طوال وبعمق  600ب ) عين إبكر(وتمنراست 

  .عليها مساحة الكارثة النووية
  :يمكن إجمالها فيما ليلي، لتجارب النووية بالجزائر أثار وخيمة على البيئة وعلى صحة اإلنسانلكانت و  
اقع مهجورة تغطيه طبقة من الغبار إن مناطق التفجير وخصوصا منطقة الحمودية برقان ظلت مو  -1
استحالة إلى  مما أدى، النووي شعاعارتفعت بها مستويات اإلو وانعدمت فيها كل مظاهر الحياة ، المشع

 .الحياة فع في هذه المناطق 
إذ بعد رحيل القوات ، أصبحت المناطق المجاورة لمنطقة التفجير موضعا لدفن النفايات المشعة -2

وضعت حفر عميقة جدا بواسطة اآلالت الضخمة ، تجارب النووية بالصحراء الجزائريةالفرنسية من قواعد ال
اآلالت المستعملة في تنفيذ األشغال الثقيلة والنفايات من مواد كيمياوية وبيولوجية و  وكدست بها كل المعدات

إذا علمنا أن  السيما البيئة الترابية والمائية وخصوصا، وبكتيرية ومواد مشعة تشكل خطرا على الطبيعة

                                                           
 .46، 44ص .صالمرجع السابق، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، علي سعيدان،  )1(
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المناطق التي دفنت بها هذه النفايات المشعة تحتوي على كميات هائلة من المياه الجوفية القريبة من السطح 
ومدى خطورة ذلك على صحة سكان المناطق المجاورة عند استغالل هذه المياه الجوفية الستعمالها في 

 .الشرب وري المحاصيل الزراعية
وٕاجهاض ، العظمي وسرطان الرئة لت في سرطان الجلد والدم والنخاعظهور عدة أمراض قاتلة تمث -3

ات النووية، شعاعوانتشار العقم لدى المصابين باإل، العديد من النساء الحوامل وحتى الحيوانات الولودة
وظاهرة تساقط الشعر، وارتفاع نسبة الوفيات لدى األطفال في السنوات األولى من أعمارهن وظهور أمراض 

تنفس، وفقدان النظر وضعفه، واإلصابة بأمراض الصرع، وال ندري ما هي األمراض التي يمكن أن ضيق ال
  .)1(ات النووية التي يقدر الخبراء بقاءها لسنين طويلة أخرىشعاعتحدث مستقبال بفعل استمرار تواجد اإل

ة على أن أمين اللجنة األوروبية لمخاطر اإلشعاع النووي كريسي باسييأكد البروفيسور كذلك 
األراضي الفلسطينية المحتلة ب )2(الكيان اإلسرائيلي قد استخدام اليورانيوم المنضب في العمليات القتالية

  .)3(2009- 2008حرب الفرقان لسنة بخاصة في منطقة رفح 
بدأت أولى المحاوالت للحد من األسلحة النووية في قد أنه  اعد حظر هذه األسلحة، نجدو قإلى  عو بالرج

دولة على اتفاقية ُسميت معاهدة الحد الجزئي من االختبارات النووية وقامت  135؛ حيث وقعت 1963عام 
لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من  وفرنسا باإلشراف على هذه المعاهدة؛ علمًا بأن الصين األمم المتحدة

ظهرت اتفاقيات حول تحريم نشر األسلحة النووية، نذكر منها اتفاقية عام  كما ،الدول ذات الكفاءة النووية
الدول غير مالكة لها، دخلت إلى  حول عدم انتشار األسلحة النووية وهي تمنع نقل األسلحة النووية 1968

وهما دولتان  والهند باكستانولكن  ،)4(دولة 170وق عدد أطرافها ويف 1970مارس  5حيز التنفيذ في 
 .2003منها في عام  كوريا الشماليةاألسلحة النووية لم توقعا على هذه المعاهدة، وانسحبت  تملكان
ت معاهدة جديدة للتوقيع َسميت معاهدة الحد الكلي من إجراء ضعو  1996 سبتمبر 10في  كذلك،   

  .االختبارات النووية وفيها ُمِنع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى ألغراض سلمية
  
  

                                                           
 .48-47ص.المرجع السابق، ص والكيماوية في القانون الجزائري،حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية  علي سعيدان، )1(
فاطمة بوشريعة، انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الحرب على غزة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  )2(

 .103 ، ص2013-2012: الجزائر، السنة الدراسية

 .97 محمد محمد المغير، المرجع السابق، ص )1(

 ص.، ص2002جزء الثاني، بدون طبعة، دار العرب للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ال )4(
194 ،195. 
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  البيولوجية والكيماوية وما شابهها سلحةاأل: ثانيا   
يصعب التحكم  أسلحةالنووية فهي  سلحةخطورة عن األ البيولوجية والكيماوية وما شابهها سلحةال تقل األ

  .فيها وفي نتائجها الضارة البالغة
 البيولوجية سلحةاأل .1

ُيقصد باألسلحة البيولوجية جميع العوامل الُمسببة لألمراض واألوبئة المختلفة، ويندرج تحت هذا       
جميع السموم الُمنَتجة بواسطة إلى  لبكتيريا، الفطريات، الفيروسات، باإلضافةالمصطلح العسكري كل من ا

الخطرة ذات التدمير الشامل والتي  سلحةهي من األو هذه الكائنات، أو المستخلصة من النباتات والحيوانات، 
مكن أن تتسبب وي ،)1(ال يمكن إذا ما استخدمت السيطرة على نتائجها فهي ال تفرق بين المقاتلين والمدنيين

وعلى  ،كمية صغيرة من هذا السالح بهالك عدد كبير جدا من البشر والكائنات الحية من الحيوان والنبات
سبيل المثال أظهرت الدراسات أن صاروخا يحمل ثالثين كيلوغراما من الجمرة الخبيثة تبذر فوق منطقة 

ألف شخص ما لم  100إلى  ألف 80ن حضرية تبلغ مساحتها ما يقارب عشر كيلومترات يمكنه قتل ما بي
  .)2(يكن لديهم حماية خاصة

أنها العوامل التي تتوقف بالبيولوجية  سلحةاأل 1980عام في تقرير لها عرفت منظمة الصحة العالمية   
أو  أثارها على قدرتها في التكاثر بالجسم المستهدف ومن المحتمل أن تكون األمراض التي تسببها معدية

غير معدية، أما التكسينات فهي منتجات سامة وهي عديمة الحياة غير قابلة للتكاثر بخالف العوامل 
  .)3(والحيوان والنبات نساناإلالحرب أمراض وهالك أثناء  البيولوجية، وينتج عن استعمال هذا السالح

تتشكل األسلحة " :بقولها) الحيوية(عرفت اللجنة الدولية للصليب األحمر األسلحة البيولوجية  وقد
 :البيولوجية من عنصرين أساسيين هما

وهي كائنات حية، بغض النظر عن طبيعتها أو المواد المعدنية المتولدة عنها، : المواد الجرثومية-1 
لجراثيم القدرة على التكاثر والغرض منها هو إصابة اإلنسان والحيوان والنبات بالمرض أو الموت، ولهذه ا

 .)4(و الحيوانجسم اإلنسان أفي 

                                                           
، "مسؤولية إسرائيل عن االنتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلة"أمحمدي بوزينة أمنة،  )1(

 .228 المرجع السابق، ص
 .9، ص 2007لمحرمة دوليا، القواعد واآلليات، الطبعة األولى، دار السلطان، سوريا، نعمان عطا اهللا الهيتي، األسلحة ا )2(
 .148، 147ص .ص، المرجع السابق، لنوار فيصل )3(
دة محمد المهدي بكراوي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي العام، مذكرة لنيل شها )4(

-2009 :الجزائر، السنة الدراسية اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم االجتماعية والعلوم
  .110 ، ص2010
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ن تكون ذات تأثير كبير لالتي تتكون من مواد كيميائية، تنتج جراثيم بيولوجية، ولكن : مادة التوكسين-2 
 .)1("في حالة إدماجها، واستنشاقها

ج أن األسلحة البيولوجية تتضمن كائنات حية مثل الفيروسات والبكتيريا ومواد تستنمما سبق، ن
من أشكال أخرى من األحياء كالحشرات، وأن هذه األسلحة غالبا ما تستخدم كيميائية سامة تنتج جراثيم من 

 . دية أو غير المعدية منها في صفوف قوات العدوعأجل أن تسبب األمراض سواء الم
حظر االستعمال الحربي ل بروتوكول جنيف البيولوجية، تم وضع األسلحةفي إطار التأكيد على حظر  
 جنيفت الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية الذي تم التوقيع عليه في للغازا

مبدأ الحظر الشامل على أكد حيث ، 1928فبراير  8ودخل حيز التنفيذ في  1925يونيو  17في  بسويسرا
الجرثومية، ويمثل هذا المبدأ اآلن جزًء من القانون الدولي  سلحةالستخدام الغاز السام واتساعه ليشمل األ

طو
ر وإ��ج و�ز
ن ا����� اتفاقية كما عززت ، النزاع أطرافالعرفي الذي تلتزم به جميع دول  ���

 �

ربتحريم تطوير  ،على نحو كبير هذا الحظر)2(1972عام  وا����� ا���
� ود�
رھ�) ا��
و�و�
�(ا���
��� األسلحة البيولوجية وٕانتاجها وتخزينها واالحتفاظ بها ونقلها، ومن خالل المادتين الثانية هذه االتفاقية 


� ا��
و
� �$�م ا��
�ء ا�د"
!�ا ��دام ا����� على  السابعة منهاو �!  .)3( وا�
بكتيريا نذكر استخدام بريطانيا  ،)4(األسلحة البيولوجية ومن األمثلة على انتهاك قواعد حظر استخدام

كسالح بيولوجي في الحرب العالمية الثانية على جزيرة جرونارد  )bacillus Anthrax( الجمرة الخبيثة
، كما استخدمتها الوحدات اليابانية في 1987من آثار المرض إال في عام  ىالتي لم تتعاف االسكتلندية،

وقعت أكبر حادثة استنشاق لجراثيم الجمرة  1979وفي عام   ،ثينيات القرن العشرينمنشوريا خالل ثال

                                                           
اللجنة الدولية للصليب األحمر، األسلحة المسببة لآلالم التي ال داعي لها، أو المستعملة بطريقة عشوائية، تقرير عن أعمال فريق  )1(

  .140 لنوار فيصل، المرجع السابق، ص :نع، نقال 23ص ، 1973عام جنيف، الخبراء، 
واألسلحة السمية وتدميرها كانت أول اتفاقية متعددة األطراف لمنع ) البيولوجية(اتفاقية منع تطوير، وٕانتاج وتخزين األسلحة البكتيرية  )2(

وأصبحت نافذة في  1972 عام أبريل 10للتوقيع في  طرحتو  ة،تفاقيسودة لإلقدمت بريطانيا م ، حيثإنتاج صنف كامل من األسلحة
دولة موقعة بمنع تطوير، وٕانتاج، وتخزين األسلحة  165حالًيا تلزم هي و  ،حكومة 22عندما صدقت على المعاهدة  1975مارس،  26

 .قد حد من فاعليتها مع ذلك، فإن غياب نظام رسمي للتحقق من اإللتزام بالمعاهدة ،البيولوجية والسامة
 .10نعمان عطا اهللا الهيتي، األسلحة المحرمة دوليا، المرجع السابق، ص  )3(
سم البوتولينوم، لفحة األرز،  الكوليرا، الجدري، الطاعون، الجمرة الخبيثة، :هي، أسلحة بيولوجية استخدمت عبر التاريخ سبعةأخطر  )4(

 -,��," :، تاريخ النشرستو قع ساسة بو م ،" أسلحة بيولوجية استخدمت عبر التاريخ 7أخطر محمد الجاويش، : أنظر. طاعون الماشية

   :رابط التالي، منشور على الصباحا 12:55على الساعة  ،06/04/2018 اإلطالعتاريخ  0,�*�، 11:35: ، -�.$ ا���"2015
https://www.sasapost.com/biological-weapons  
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إلى  في روسيا، مما أدى سفيردلوفيسكفي الخبيثة، ذلك عندما أطلقت خطأ في المركز البيولوجي العسكري 
  .)1(فرًدا فقط 11شخًصا، لم ينج من الموت منهم إال  79إصابة 
  الكيماوية سلحةاأل. 2

التقليدية  سلحةعكس معظم األ، فعلى ألسلحة الكيماويةا الكثير من الجهود الدولية لحظر استعمال تبذل 
ال يمكن السيطرة عليها بسبب الرياح، الرطوبة والحرارة واألمطار، ذلك ألن استخدامها يحقق الهدف المنوط 

التنبؤ باألضرار الهائلة ال يمكن أنه  من ورائها والمتمثل في القضاء على عدد كبير من العسكريين غير
  .)2(إبادة البيئةإلى  قد يؤدي استعمالهاإذ  ؛التي يمكن إحداثها
عبارة عن استخدام المواد الكيميائية السامة في الحروب لغرض ": على أنها ،الفقه بعضكما عرفها 

 القتل أو تعطيل اإلنسان والحيوان وٕالحاق الضرر أيضا بالنباتات، ويتم ذلك عن طريق دخول هذه المواد
 .)3( "قها أو تناولها عن طريق الفم أو مالمستها للعيون أو األغشية المخاطيةالجسم سواء باستنشاإلى 

اتفاقية حظر وٕانتاج وتخزين واستعمال األسلحة من  الثانيةالمادة  في األسلحة الكيميائية عرفتو  
ة الكيميائية وتدمير التي تحظر استخدام وٕانتاج وتخزين األسلح 1993يرها الموقعة في جوان الكيميائية وتدم

 :يقصد بمصطلح األسلحة الكيميائية ما يلي، مجتمعا أو منفردا" :)4(كالتالي، ما بقي منها
لكيميائية السامة وسالئفها، فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة بموجب المواد ا_ أ 

 .هذه االتفاقية مادامت األنواع والكميات متفقة مع هذه األغراض
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما ينبعث _ ب

 .)أ( لنبائط المحددة في الفقرة الفرعيةنتيجة استخدام مثل هذه الذخائر وا
أي معدات مصممة خصيصا الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط _ ج

 .)ب( المحددة في الفقرة الفرعية
أي مادة كيميائية يمكن من خالل مفعولها الكيميائي : كما يقصد بمصطلح المادة الكيميائية السامة 

وية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرار دائمة لإلنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع في العمليات الحي

                                                           
تاريخ ، 23/06/2015تاريخ النشر  ست،و قع ساسة بو م ،"لحوادث الكيمياوية وأشهر حوادث استخدامهاأبرز ا"عبد المجيد سباطة،  )1(

  :التالي اإللكترونيرابط ، منشور على الصباحا 12:00على الساعة ، 23/02/2018اإلطالع 
 www.sasapost.com 

 .113، المرجع السابق، ص لنوار فيصل )2(
 .56- 55 ص.، صبقالمرجع السابن شيخ الجياللي،  )3(
 عام حظر استحداث، إنتاج، تخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المنعقدة في باريساتفاقية المادة الثانية من  )4(

1993.  
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المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا 
 .)1(كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر

كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية  أية مادة :ويقصد بمصطلح السليفة 
 .)2(سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات

نات و مكو ل خصائص و حأنها أوردت شرحا لمصطلحات  ،ما يالحظ من خالل هذه التعاريف 
تتبع ثغرات االتفاقية الدولية حتى تتملص إلى  لى الدول التي تسعى، وبذلك سدت الباب عالسالح الكيميائي

 .)3( من المسائلة الجنائية الدولية في حالة انتهاكها لبنود هذه االتفاقيات
أسلحة تعمل على األعصاب وأخرى من شأنها إحداث تبثرات، من إلى  وتقسم األسلحة الكيماوية 

، حيث تقوم هذه األسلحة بإتالف الجهاز )vx( كسإوفي  )اريينالس(أشهر األسلحة الكيماوية العصبية هي 
العصبي لإلنسان، ومن أشهر الكيماويات التبثرية هو غاز الخردل، والتعرض لقصيرات ايروسيلية من هذا 

فتظهر على هيئة هوش والتهاب  ؛الغاز ال تحدث أية أعراض إال بعد حوالي أربع ساعات من التعرض لها
 ،ساعة بثرات في الجلد ممتلئة بسائل أصفر 24ـ ثم تظهر بعد ذلك ب ،ساس باالحتراقفي األنسجة مع إح

ونظرا للخسائر واألضرار التي تلحقها هذه األسلحة بالبيئة ، )4( عدة شهورإلى  وتستغرق عملية الشفاء
سة أثبتت أن بدرا ؛واإلنسان والحيوان والنبات وتسميم األراضي قام معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السالم

الوسائل التي استخدمتها الواليات المتحدة األمريكية في الحرب الفيتنامية كان لها أثار ضارة ومفرطة على 
  .)5(البيئة بمنطقة الهند الصينية

 :ما يلي كرنذ ،مثلة على األسلحة الكيميائيةاألمن 
انتهاء حرب  بعد :)6(1991)�را
ر  28 – 1990أ&�طس  2 تاريخ الثانية من حرب الخليج .1

الثانية، أبلغ اآلالف من الجنود الذين شاركوا في حرب عاصفة الصحراء عن إصابتهم باعتالالت صحية 
  .بالوهن بعد أن كانوا في السابق في أوج صحتهم ولياقتهم تهمإصابإلى  منذ الحرب وأدت هذه االعتالالت

                                                           
  .المادة الثانية الفقرة الثانية من نفس االتفاقية )1(
  .المادة الثانية الفقرة الثالثة من نفس االتفاقية )2(
  .57 ، المرجع السابق، ص-بتصرف– ن شيخ الجيالليب )3(
 .239، 60 ص.الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص إبراهيمطارق  )4(
 .113، المرجع السابق، ص لنوار فيصل )5(
دولة بقيادة  34، هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من )1991فبراير  28إلى  1990أغسطس  2من ( حرب الخليج الثانية )6(
�ر
ر ا��و
ت لواليات المتحدة األمريكية ضد العراق بعد أخذ اإلذن من األمم المتحدةا� �مات، و للمزيد من المعل. �ن ا �+ل ا�$را"

  :ني التاليو عة الحرة، على الرابط االلكتر و سو يكبيديا المو قع و يمكن االطالع عليها على م
https://ar.wikipedia.org/wiki 
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في ذلك  جراء ممارسات العراقيئية تعرضت الكويت ودول الخليج العربي ألحد أسوأ الكوارث الب .2
ولم يقتصر تأثير  ،األثر المدمر لجميع عناصر البيئة ؛بئر نفطي 727فقد كان لحرق أكثر من  ؛الوقت

 ،شرقاً  والصينغربًا  اليونانإلى  حرائق اآلبار النفطية على الكويت فقط، حيث وصل آثار الدخان المرئي
 ؛وٕان كانت بتركيزات منخفضة الواليات المتحدة األمريكيةإلى  بل حتى وصلت آثار السحابة الدخانية

  .)1(أعلى بخمس مرات عن الثالث سنوات السابقة سخامرصد معدالت  هاوايفي  "هون الوا" فمرصد
لث من بدًأ من األسبوع الثا - خليج العربي كما نجم عن قيام الجيش العراقي بضخ النفط في مياه ال .3

تعرضت و ، )2(انسكاب نفطيبقعة نفطية مسببًة أكبر حادث  128ن أكثر من تكو  -  1991شهر يناير لعام 
كما كان  ،تشكل البحيرات النفطية الناتجة من تدمير اآلبار :البيئة الصحراوية للتلوث من عدة عوامل أهمها

   .)3(لقيام الجيش العراقي بحفر الخنادق الدفاعية وزرع األلغام األرضية أثرًا كبيرًا في تفكك التربة
، التي )5(لية األسلحة الفسفوريةحيث استعملت القوات اإلسرائي: )4(2009- 2008الحرب على غزة  .4

قد أستخدم من طرف الكيان اإلسرائيلي في حربه تصيب بحروق مؤلمة وقاتلة ومن الصعب االبتعاد عنها، 
 صدر قرار من وزارة الصحة للكيان ، وتم استهداف األعيان المدنية، وقد2009-2008ضد غزة 

ذه المادة سامة وخطيرة وقاتلة، وٕان تسربت هذه فيه أن هو  "التعرض للفسفور األبيض"اإلسرائيلي بعنوان 
المادة إلي التربة أو قاع البحار واألنهار تسبب ضررا بمجرد لمسه، فله آثار على البيئة ال تظهر إال بعد 
مرور مدة زمنية، فآثاره آنية ومستقبلية، وهذه األسلحة محرمة دوليا بموجب البروتوكول الثالث الملحق 

، على رغم من ذلك استعملها الجيش اإلسرائيلي في حرب ضد 1980حة التقليدية لعام باتفاقية حظر األسل
في الجنوب، وتم استهداف المباني المدنية  صفاية في الشمال والخزاعةفي بلدية  2008عام غزة 

                                                           
األضرار البيئية : تدمير آبار النفط في الوثائق العراقية، المقصود، سعيد محفوظ، محمد الصرعاوي ن الدين عبدمرزوق الغنيم، زي )1(

  .25، ص 1995 ،الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية ،قتصادية والجهود الكويتية في المحافظة على الثروة النفطيةواإل
مركز  ،إحدى جرائم العدوان العراقي: خنادق النفط وتدمير البيئة الكويتية، حفوظضاري العجمي، مرزوق الغنيم، رأفت ميساك، سعيد م )2(

  .17، ص 1998 ،الكويت ،البحوث والدراسات الكويتية
  .23، ص 1992، الكويت ،مكتبة المهند ،البيئة والتنمية المستديمة ،عبد اهللا رمضان الكندري )3(
طفًال  412مدنيًا و 926من بينهم (فلسطينيًا على األقل  1417، وأسفرت عن استشهاد 2008 ديسمبر 27 السبتبدأت العملية يوم  )4(
 أصيبواآخرين أغلبهم مدنيين  400مدنيين وٕاصابة  3ين ويجنود إسرائيل 10آخرين، إلى جانب مقتل  4336وٕاصابة ) امرأة 111و

 114بعد أن تم انتشال ، 5450إلى شهيدًا والجرحى  1328وقد ازداد عدد شهداء غزة جراء العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى  بالهلع،
انتهاء اتفاقية التهدئة في غزة بعد مقتل  :ينالتالي لينللتوسع يمكن االطالع على المقا .جثة لشهداء منذ إعالن إسرائيل وقف إطالق النار

صحيفة  ،لماذا ذهبت إسرائيل للحرب في غزة: أنظر أيضا.2008 نوفمبر 5 صحيفة الجارديان، اس بغارة إسرائيليةمن مسلحي حم 6
  .2009 يناير 4 ,الجارديان

درجة  816وحرارة تفوق تحتوى القنابل الفسفورية على مادة سريعة التفاعل مع األوكسجين، حيث تنتج دخان أبيض، وغاز سام  )5(
  .مئوية، ونار يصعب إخمادها مسبب آثار تدميرية للمنشآت، وحرق للممتلكات والغطاء النباتي
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والمستشفيات، أي مجمل البيئة المشيدة والطبيعية دون استثناء فهذا يشكل انتهاك لقواعد حماية البيئة 
  .)1(فاستخدام القنابل الفسفورية ال تبرره الضرورة  عسكرية

ورقة من وزارة الخارجية اإلسرائيلية امتثاال لقرار الجمعية العامة  37وتم إصدار تقرير يتضمن  
وأكدت فيه  2010جويلية  19بتاريخ  بان كيمونلألمم المتحدة وتم تقديمه لألمين العام لألمم المتحدة 

خدامها للقنابل الفسفورية الغرض منه التمويه في األماكن الخالية والمشتبه فيها أنها تحوي الوزارة أنها است
تم القصف العشوائي بالقنابل الفسفورية، وبذلك يكون الكيان اإلسرائيلي قد أنه  بينما الوقائع تأكد ؛محاربين

  .)2(ألعيان المدنيةانتهك أهم مبادئ حماية البيئة وهو مبدأ التميز بين األهداف العسكرية وا
إسرائيل باستخدام األسلحة  ،)Human Rights Watch( )3( هيومن رايتس ووتش وقد اتهمت منظمة .5

 ونلينأ وقد نشر موقع تيمز ،الفسفورية والتي تصيب بحروق مؤلمة وقاتلة ومن الصعب االبتعاد عنها
)Times On Line(  إسرائيلي يقوم بتوزيع قنابل  صورة لجندي 2009يناير  8البريطاني صورة في تاريخ

 .وحسب الصحيفة أن هذا الرمز يعني قنابل أمريكية من الفسفور األبيض )M825A1( تحمل الرمز
مجزرة وقعت في الشرقية العاصمة  2013الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في سوريا عام  .6

أخطرها مجزرة  ،)4(جوم بغاز السارينالسورية دمشق راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بعد تعرضهم له
 والمعضميةة أو غاز األعصاب ضد سكان الغوطة الشرقي غاز السارينالسالح الكيميائي التي استخدم فيها 

  .2013 تو أ 21شخص يوم  1400وسواهما، حيث قضى أكثر من 

 يلم يكتفحيث ، 2018كيماوية أكثر تطورا عام  بأسلحةنفس الهجوم على الغوطة الشرقية  تكررو           
سنوات، بل تحاول  الشرقية منذ خمس الغوطةالنظام السوري وحلفاؤه بفرض حصار جائر على قرى وبلدات 

قواته وسائر المليشيات اإليرانية اقتحامها منذ عدة شهور، باستخدام كافة أنواع القصف المدفعي 
والصاروخي، وتستهدف طائرات النظام الحربية والقاذفات الروسية المدارَس والمستشفيات والمحال التجارية 

                                                           
  .96 ص، المرجع السابقمحمد محمد المغير،  )1(
طينية عبد القادر جرادة، سامر أحمد موسى، الوالية القضائية الفلس: انظر. 93، 82 ص.ص، المرجع السابق فاطمة بوشريعة، )2(

، 2013، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، غزة، )مسار نحو إستراتيجية وطنية جديدة( وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين ....الواقع
  .70 -69ص .ص

تأسست  ،هيومن رايتس ووتش، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك )3(
للتحقق من أن االتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق اإلنسان في  1978نة في س

  .مختلف أنحاء العالم
على الساعة  05/03/2018بتاريخ اإلطالع تم ، 2015عبد المجيد سباطة، أبرز الحوادث الكيمياوية وأشهر حوادث استخدامها،  )4(

  :التالي شور على الموقع اإللكتروني، من03:23
 www.sasapost.com  
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بالبراميل ى ترك أماكنهم، هذا فضًال عن القصف ومحطات الكهرباء والمياه، لكسر إرادة الناس وٕاجبارهم عل
  .)1(وغاز الكلور السام المتفجرة

  بيولوجيةالكيماوية وال سلحةالمشابهة لأل سلحةاأل. 3

السابقة من حيث شدة التأثير والخطورة نذكر منها  سلحةالتي تتشابه مع األ سلحةهناك العديد من األ 
إذ  هجمات عشوائية من قبل الكيان الصهيوني، 2009الفسفور األبيض، فقد شهدت غزة سنة  أسلحة

الدخان بهدف تغطية تشكيل سحابات من أجل  تعرض أهالي المنطقة لقصف بذخائر الفسفور األبيض من
  .)2(أماكن الجيش غير أنها تحدث حروق بالغة في أجساد الضحايا

ية شعاعويوجد اليورانيوم المنضب وهو من العناصر الثقيلة والسامة جدا، ويمتاز باتحاد الخاصيتين اإل
ويلة من سببان أمراض مختلفة تبقى آثارها مدة طتوالكيماوية اللتين إذا اجتمعتا في جسم الكائن الحي 

المستخدمة في الحروب مما ينتج سموما عالية  سلحةالزمن، ويدخل اليورانيوم في تكوين العديد من األ
تنبعث مباشرة في الهواء عند ارتطامها بالسطوح الصلبة، وٕاذا استنشقها الكائن الحي تبقى متمركزة في الرئة 

  .)3(لسرطانيةوتكون مصدرا فعاال في إتالف الخاليا الحية وتسبب األمراض ا
  التقليدية سلحةاألضرار البيئية نتيجة استعمال األ: الفرع الثاني

تعرف األسلحة التقليدية أنها جميع األسلحة التي تخرج عن نطاق أسلحة الدمار الشامل، بحيث لها    
ئية شحنات كيميا(القدرة على القتل أو شل الحركة، أو إتالف هدف عسكري بواسطة مواد شديدة االنفجار 

تشعل هباء قابل لالحتراق لتولد ( ، أو متفجرات وقودية أو هوائية)تنفجر بسرعة لتوليد تأثيرات ممزقة قوية
 ، أو طاقة حركية)تأثير عاصف شديد القوة أثناء االنفجار بحيث يحدث تدميرا بالغا خاصة األماكن المغلقة

تولد شعلة ساخنة ( ، أو عوامل محرقة)تدفع مقذوفات بمعدالت سريعة وتولد عند اصطدامها قوة هائلة(
، وتعتبر األسلحة التقليدية أكثر شيوعا واستعماال ويطلق على النزاعات )ينبعث منها إشعاع شديد الحرارة

 .)4(التي تستخدم فيها بالحروب التقليدية

                                                           
بتوقيت  18:43الساعة  2018/2/22: ، آخر تحديثنت. الجزيرة، "!امتحان آخر للضمير اإلنساني.. كارثة الغوطة"عمر كوش، )1(

  :ي التاليصباحا، منشور على الموقع اإللكترون 03:01على الساعة  05/04/2018، تم اإلطالع بتاريخ مكة المكرمة
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/22  

، 7618، العرب األسبوعي، العدد )إما الراية البيضاء أو الفسفور األبيض.. المجرم واحد، من الفلوجة إلى غزة(هيثم الشيباني،  )2(
 .5، ص 2009جانفي  24، بريطانيا

 .109لمحرمة دوليا، المرجع السابق، ص نعمان عطا اهللا الهيتي، األسلحة ا )3(
تخصص الحقوق،  في عرقوب منال، كنان جميلة، الواقع الدولي الستخدام األسلحة في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر)4(

: السنة الدراسية جزائر،، الكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، 
  .8 ص، 2012-2013
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ا حظر فلذ ؛األضرار بالبيئةإلى  النزاعات المسلحة يؤديأثناء  التقليدية سلحةإن استعمال بعض األ
  .المسمومة على البيئة سلحةالحارقة والسم واأل سلحةالقانون استخدام القذائف المتفجرة واأللغام واأل

  والقذائف المتفجرة األشراك والنبائط األخرىو  األلغامحظر استخدام  :أوال
وذلك لما  والقذائف المتفجرة ذات أضرار بليغة على البيئة األشراك والنبائط األخرىو  األلغام إن كل من

  :ما سنبرزه تباعا فيما يلي وهو ، تحدثه من انفجارات
البحرية أما النوع الثاني األلغام  يتمثل النوع األول فياأللغام  هناك نوعان من :األلغامحظر استخدام . 1

  .يةاألرضالبرية واألفخاخ األلغام  فيتمثل في
  األلغام البحرية/أ

عمدت  ،1907 لعام ها هو االتفاقية الثامنة من اتفاقيات الهايالمرجع القانوني الوضعي بشأن استخدام 
فوضعت لذلك الغرض االتفاقية  ،تنظيم هذه األنواع من األسلحةإلى  1907الدول في مؤتمر الهاي لعام 

، إذ )1(لغام اللمس البحرية الذاتية والتي حظرت استعمال أنواع معينة من األلغام البحريةألالثامنة المنظمة 
المواد المتفجرة مخصص جهاز يحتوي شحنة كبيرة من " :على أنه ،اللغم البحري لى منهاو المادة األ تعرف

  ".لالنفجار تحت الماء بمجرد احتكاكه بالسفينة
كما أن المادة الثانية من االتفاقية الثامنة بشأن استخدام األلغام تمنع الحصار عن طريق األلغام بزرعها  

  .انئ الدول المعادية بهدف منع المالحة التجارية الدوليةأمام مداخل الشواطئ ومو 
على حظر استخدام ألغام اللمس الذاتية غير الراسية ما لم تكن  األولىاالتفاقية في المادة وقد أكدت 

مصنوعة بشكل يجعلها غير ضارة بعد ساعة من خروجها عن سيطرة مستخدمها، كما حضرت بث األلغام 
في حالة أخطأ  نفصالها عن مرساها أو استعمال الطوربيد الذي يصبح ضاراً التي تصبح ضارة بمجرد ا

لحق في أهدفه، ويخضع استخدام األلغام البحرية لضوابط بحيث يجب احترام السيادة اإلقليمية للدول، و 
المالحة البحرية وكذا واجب اإلعالم بأماكن بثها، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية مضيق 

  .على األطراف مراعاة الجانب اإلنساني الذي يفرض عدم اإلضرار بالطرف المحايد في النزاع ، إذّ )2(رفوكو 
لحماية البيئة ألن القانون الدولي لم يولي  غير أنه بالرغم، من أن هذه االتفاقية لم تأت خصيصاً 

اصة السفن المحايدة، غير اهتمامه بالبيئة آنذاك، بل كان هدف حماية السفن من األخطار التي تهددها خ
من األضرار التي تلحقها من جراء هذا النوع  ص االتفاقية الثامنة تعتبر حماية غير مباشرة للبيئةو أن نص

                                                           
 .76، المرجع السابق، ص لنوار فيصل )1(
بن يونس خالد، استعمال األسلحة التقليدية في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، القانون الدولي  )2(

  .108-107ص.ص ،2011، والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر
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النوع الكهربائي الذي يتم توجيهه من مركز  الذي حظرته االتفاقية كان النوع القديم، إال )1(من األلغام
أما عن استخدام األلغام  قد تطورت وتجاوزت اتفاقية الهاي، مالحظة على البر غير أن األلغام الحالية

فقد تم ذلك على نطاق واسع خاصة خالل الحرب العالمية األولى من طرف ألمانيا، كما قامت  ،البحرية
  .)2( ةفي مياه الخليج خالل حرب الخليج األولى فتضررت عدة سفن أمريكيزرعها إيران ب
، فقد أثار مدمرة على الحياة البحرية الحيوانية والنباتية على حد سواءلى إ تؤدي ،بما أن هذه األلغام    

واتفاقية حظر استخدام ، 1977لعام  لو اإلضافي األ في ظل أحكام بروتوكول جنيفتم حظرها كذلك 
   .1976لعام  تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألي أغراض عدائية أخرى

  يةاألرضاخ البرية واألفخاأللغام  /ب

المؤجلة، أي أن انفجارها محدد بمرور فترة زمنية، وهو  سلحةيعتبر من األ سلحةإن هذا النوع من األ 
لم تنظم إال  1907 عامإن اتفاقية الهاي الثامنة ليشكل خطرًا دائما يهدد البيئة حتى بعد انتهاء المعارك، 

تقيد أو تحظر استخدام ، ونجد أن أول اتفاقية دولية األلغام البريةصها و بنصاأللغام البحرية فقط، ولم تشمل 
اتفاقية حظر أو  :واألفخاخ األرضية والتي تسهم في حماية البيئة وقت النزاعات المسلحة نذكر البريةاأللغام 

أكتوبر  10تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية المعتمدة في 
ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام المعتمدة  وٕانتاجة حظر استعمال وتخزين ، واتفاقي1980

  .)3(1980سبتمبر  18في 
واألشراك الخداعية والنبائط  بحظر وتقييد استعمال األلغامأن البروتوكول المتعلق بحظر إلى  إضافة

تسببه من أضرار للبيئة واألفراد، وفي حالة نظًرا لما  ،)4(1996ماي  03 بتاريخاألخرى بصيغته المعدلة 
تعهد األطراف المتعاقدة أو طرف متنازع أن يزيلها أو يدمرها، كما حظر في جميع الظروف تاستخدامها 

  .)5(استخدام أي لغم أو شرك خداعي مصمم إلحداث إصابة ال داٍع لها أو معاناة ال ضرورة لها
قيودا عامة على استخدام األلغام، وحددت  1980يف لسنة ولقد فرض البروتوكول الثاني التفاقية جن

مسبقا المقصود من األلغام باعتبارها ذخيرة موضوعة تحت أو فوق أو قرب األرض أو أي منطقة سطحية 

                                                           
 .76، المرجع السابق، ص لنوار فيصل )1(
  .10- 9ص  .عرقوب منال، كنان جميلة، المرجع السابق، ص )2(
 .75فاطمة بوخاري، المرجع السابق، ص  )3(
رين للدول األطراف ثم انعقد مؤتم ،في فيينا 1995أكتوبر  13سبتمبر إلى  25بحيث انعقد أول اجتماع حول تعديل هذه االتفاقية في  )4(

خاصة عندما نعلم أن  ا على تعديلهو حرصبالبروتوكول الثاني الخاص باأللغام البرية و ن في المؤتمر و قد حرص المجتمعو  1996سنة 
ألف ضحية وتعيق التنمية الزراعية والرعي وتدوم  20تخلف كل سنة تقريبا حوالي  ،دولة 64مليون لغم أرضي نشيط مدفون في  110

  .14.منال، كنان جميلة، المرجع السابق، ص بو عرق :أنظر. بعد انتهاء يلة و لفترات ط خطورتها
 .380، ص 2002عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء، الطبعة األولى، دار مجدالوي، األردن،  )5(
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استخدام األلغام ، كما حظر، )1(أخرى ومصممة بحيث يفجرها وجود أو اقتراب أو لمس شخص أو مركبة
تعهد األطراف المتعاقدة أو طرف متنازع أن تبيئة واألفراد، وفي حالة استخدامها نظًرا لما تسببه من أضرار لل

يزيلها أو يدمرها، كما حظر في جميع الظروف استخدام أي لغم أو شرك خداعي مصمم إلحداث إصابة ال 
  .)2(داٍع لها أو معاناة ال ضرورة لها

 فقط أنها ال تفرق بين المدنيين والعسكريين النتائج التي تسببها حيثإلى  األلغام ويعود حظر مثل هذه  
األضرار التي تلحق بالغطاء إلى  ضافةباإل، ةطبيعفي الخسائر إلى  بل تؤدي ،وقد تؤدي إلى العجز الكلي

  .)3(االنفجارإلى  يؤديلمسها وذلك ألن مجرد  خرىاأل تمس الكائنات الحية كما أنها ،النباتي
، فإن إسرائيل انتهكت أحكام هذا 1978اللبنانية إلسرائيلية عام لكن لو أشرنا مثال إلى مثال الحرب 

المبدأ بأن قامت بزرع األلغام في منطقة احتاللها للجنوب اللبناني وخاصة حول المراكز العسكرية التي 
أقامتها وعلى طول الطرق التي سلكها جنودها في عدوانها، كما أنها خلفت أالف القذائف غير المنفجرة من 

عنقودية وعبوات غير نظامية وأجسام مشبوهة بقصد إلحاق أوسع الضرر بالمدنيين والمزارعين والبيئة  قنابل
  .من مياه وطبيعة

عمدت إسرائيل وعمالؤها في ميليشيا لحد إلى زرع الطرقات  2000ماي  24إلى  1982ومنذ عام    
ايا في صفوف المقاومين والمدنيين ولقد والحقول الزراعية والوديان بعشرات أالف األلغام وذلك إليقاع الضح

ألف لغم  130قدرت األمم المتحدة أن إسرائيل خلفت ورائها في أراضي الجنوب والبقاع الغربي حوالي 
  .)4(باإلضافة إلى عدد كبير من القنابل غير المتفجرة

تجسدت في قيامها بزرع وبهذا انتهكت إسرائيل أحكام حماية البيئة الطبيعية خالل فترة احتاللها للبنان    
األلغام في الحقول ومنابع المياه وبصورة متعمدة وعن قصد وهذا لم يتم فقط في مناطق تواجدها العسكري 

بل أيضا في مناطق وحقول ووديان تواجد المدنيين والمناطق الطبيعية التي تحظى  ،ومراكز قواتها المسلحة
سيما ألحكام حماية البيئة الطبيعية وللمبدأ السابق وكذا قواعد بحماية وبهذا تعد أعمال إسرائيل تلك انتهاكا ج

من البروتوكول  55وكذا أحكام المادة  1907حماية البيئة الواردة في إعالن بترسبورغ واتفاقية الهاي لعام 
 1992لعام ) قمة األرض(من اتفاقية ريو دي جانيرو  24وما تضمنه المبدأ  1977اإلضافي األول لعام 

                                                           
القانون الدولي لحقوق  في رة لنيل شهادة ماسترمرسلي عبد الحق، حدود استخدام األسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، مذك )1(

  .62 ، ص2005- 2004 :السنة الدراسية اإلنسان، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
 .380، ص المرجع السابقعمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء،  )2(
 .87المحرمة دوليًا، المرجع السابق، ص  نعمان عطا اهللا الهيتي، األسلحة )3(
  .156- 155ص .، المرجع السابق، ص"الدولي اإلنساني وحماية التراث والبيئة خالل النزاعات المسلحةالقانون " كمال حماد، )4(
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ص على أنه الحرب بحكم طبيعتها تدمر التنمية المستدامة، ولذلك يجب أن تحترم الدول القانون الذي ن
  .)1("الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة في وقت النزاع المسلح وأن تتعاون في زيادة تطويره عند اللزوم

  األشراك والنبائط األخرىحظر استخدام  -2
المادة المصممة أو المبنية أو المكيفة بهدف القتل أو اإلصابة النبيطة أو  :المقصود بالشرك الخداعي

وتنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيء عديم الضرر أو في ظاهرة أو يدنوا منه أو يأتي 
 .)2(مأمونا في ظاهره

مصممة موضوعة يدويا بما في ذلك النبائط المتفجرة المبتكرة والالذخائر ال :المقصود بالنبائط األخرىو 
 .)3(بهدف القتل أو اإلصابة أو اإلتالف وتفجر يدويا بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائيا بعد فترة من الوقت

تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن قد فرض البروتوكول اإلضافي الثاني الو 
ا عامة على استخدام واألشراك قيود، 1996اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية المعتمدة الصادر عام 

إصابة ال مبرر لها، أو معاناة ال ضرورة منها أو إلى  حتى ال يؤدي استخدامها، الخداعية والنبائط األخرى
خدام أية آلية أو نبيطة استأطراف النزاع ومن جهة أخرى البد أن تتجنب  ذلك،إلى  بشكل يؤدي بطبيعته

  .مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بعدم وجود المكاشف في عملية الكشف
كما قيد البروتوكول البروتوكول الثاني المتعلق بحظر وتقييد استعمال األلغام واألشراك الخداعية  

مدنيين بصفتهم هذه أو استخدام هذا النوع من األسلحة التقليدية وتوجيهها ضد السكان ال ،والنبائط األخرى
 .)4(في الهجوم أو الدفاع أو على سبيل الرد االنتقامي أعيان مدنية سواءضد المدنيين فرادى أو 

استخدام األلغام واألشراك والنبائط األخرى استخداما عشوائيا، ويكون ذلك  ،كما قيد هذا البروتوكول 
موجها إليه، أو أن تستخدم طريقة أو وسيلة ال عندما ال يقع هذا االستخدام على هدف عسكري أو ال يكون 

يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد فقط، أو يتوقع منه التسبب عرضا في إزهاق أرواح مدنية أو 
إصابتها بضرر أو المساس باألعيان المدنية، مما يكون مفرطا بالقياس مع الفائدة العسكرية الملموسة 

وتجنب ل قبل استخدام هذا السالح اتخاذ جميع االحتياطات لحماية كما اشترط البروتوكو  ،والمباشرة منه
 .)5(المدنيين من أثارها

                                                           
  .145، ص 1995لبنان، -، بيروت)ن. د. د(كمال حماد، النظام القانون الدولي لحماية البيئة، الطبعة األولى،  )1(
  .1996بشأن األسلحة التقليدية بصيغته المعدلة لعام  1980من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية  2من المادة  4الفقرة  )2(
  .من البروتوكول نفسه 2من المادة  5الفقرة  )3(
  .62 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص )4(
  .1996من البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة لعام  3المادة  )5(
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الشارات أو : وقيد البروتوكول استخدام األشراك الخداعية والنبائط األخرى بعدم ربطها بما يلي 
أو حرق العالمات أو اإلشارات المحمية المعترف بها دوليا، المرضى، الجرحى، والموتى أماكن الدفن 

الجثث أو المقابر، المرافق الطبية أو المعدات الطبية واللوازم والنقل الطبي، لعب األطفال أو األشياء أو 
المنقوالت األخرى المحمولة المصممة خصيصا إلطعام األطفال أو االعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم 

العسكرية أو  المنشآتإال ما كان منها في  أو تعليمهم، المأكوالت والمشروبات، أواني أو أجهزة الطبخ
المواقع، المخازن أو اإلمدادات الحربية، األشياء ذات الطابع الديني الواضح، اآلثار التاريخية واألعمال 

 .)1( الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي كذلك الحيوانات
  القذائف المتفجرةحظر استخدام . 3

التي يتم تصميمها إلحداث أضرار مادية والتي تنفجر عندما  سلحةتلك األ القذائف المتفجرةيقصد ب
استخدامها، بحيث ال أثناء  المتفجرة بخطورتها سلحةشظايا سريعة، وتتسم األأو  بسبب حشوةتصيب الهدف 

تفرق بين العسكريين والمدنيين، وتدمر األعيان المدنية وتلحق أكبر األضرار بالبيئة فهي تعري التربة وتسمم 
  .المياه الجوفية وتقضي على الغطاء النباتي

إعالن سان بطرسبورغ لعام إلى  قذائف المتفجرة وقت الحربويرجع تاريخ حظر استعمال بعض ال 
تجاوز وزنها ياقتصر الحظر الوارد في اإلعالن على حظر استعمال القذائف التي ال  ، غير أنه)2(1868
يستنتج عند  هذا ماو  ،نظرا ألن القذائف التي يزيد وزنها عن ذلك تخصص للمدفعية وحدها ،غرام 400

 ،لذلك:" ما يلي ،في بعض عبارات اإلعالنحيث جاء المؤتمرين،  أعمال رد في جدولو اإلطالع على ما 
المتعاقدة تلتزم باالمتناع المتبادل في حالة قيام حرب بينهما عن السماح لقواتها البرية والبحرية  طرافاألفإن 

  .)3("مشحونةأو  غرام تكون إما متفجرة 400باستخدام قذيفة يقل وزنها 
ألف ضحية وهذا وفق  35مقتل إلى  مما أدى، 2018ا عام سوري فيتم استخدام هذه األسلحة قد و 

��67إلحصائيات الصادرة عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا  يناير  4في  زא$'

2018)4(.  
  

                                                           
  .63 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص )1(
 .74فاطمة بوخاري، المرجع السابق، ص  )2(
 .71- 70 ص.، المرجع السابق، صلنوار فيصل )3(
 01:17 :، الساعة2018-03-23اإلطالع يوم تم  خ نشر،ن تاريو ، بد"سقوط قذائف متفجرة على دمشق وضواحيها"وليام عبد اهللا،  )4(

  :التالي منشور على الموقع اإللكتروني صباحا،
https://sptnkne.ws/hbXJ  
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  الحارقة سلحةاألحظر استخدام : ثانيا
يرة المصممة بقصد إضرام النار في األشياء واألعيان أو للتسبب في يقصد بها األسلحة أو الذخ

حروق لألشخاص بفعل الحرارة أو اللهب أو كالهما معا أو المتولدين عن تفاعل كيمياوي والمنظمة بموجب 
 األسلحة، المتعلق بحظر أو تقييد استعمال 1980باتفاقية األسلحة التقليدية البروتوكول الثالث الملحق 

، من بين هذه األسلحة النابالم أهم سالح يسبب حروق وتشوهات فضيعة، وقنابل الفسفور )1(رقةالمح
األبيض وأخيرا سالح الترميت المطور مؤخرا ويستخدم في المعدات الحربية، وقد استخدمت األسلحة الحارقة 

 ضد الثوار، ولجأت فرنسافي الحرب العالمية األولى والحرب في الفيتنام، إذ استخدمتها الواليات المتحدة 
  .)2(استعمالها خالل حرب الجزائر واستخدمتها إسرائيل في الحرب على غزة وحربها مع لبنانإلى 

جعل السكان المدنيين أو األعيان المدينة محل الهجوم  1977وقد حظر البروتوكول الثاني لعام     
تجمع مدنيين هدفا لهجوم أسلحة  باألسلحة الحارقة، كما حظر أيضا جعل أي هدف عسكري يقع داخل

حارقة تطلق من الجو أو غير تلك التي تطلق من الجو، كما قد حظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع 
هجوم بأسلحة محرقة، إال إذا استخدمت هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو لالكساء النباتي هدف 

  .)3(حين تكون هي ذاتها أهداف عسكريةتمويه المحاربين أو أهداف عسكرية أخرى، أو 
حرق الغطاء النباتي وتدمر الغابات وتؤثر إلى  وتحدث هذه األسلحة أضرارًا جسيمة بالبيئة، فهي تؤدي

في التوازن البيئي، ولقد تم استخدام األسلحة على نطاق واسع خالل الحرب العالمية األولى والحروب 
فخالل الحرب الفيتنامية استخدمت الواليات المتحدة  ؛و ضد األعيانالالحقة بها سواء كأسلحة ضد األفراد أ

األمريكية أحدث ما لديها من خبرات تقنية في هذا المجال لقتل كل شيء حي من نبات وحيوان وٕانسان، كما 
لجزائر رغبة منها في القضاء اطرق إبادة وحشية منذ السنوات األولى الحتاللها إلى  قد لجأت فرنسا كذلك

سياسة األرض المحروقة إلى  الجنس البشري خاصة خالل ثورة التحرير الوطني، فلجأ المستعمر على
  .)4(واستخدام النابلم على شكل واسع لحرق الغابات وتدمير القرى

  
  

                                                           
 10المحرقة، المعتمد في  األسلحة، المتعلق بحظر أو تقييد استعمال 1980البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية األسلحة التقليدية  )1(

  .1983ديسمبر  2دخل حيز النفاذ بتاريخ ، والذي 1980أفريل 
  .13-12ص .عرقوب منال، كنان جميلة، المرجع السابق، ص )2(
، 2008نعمان عطا اهللا الهيتي، قانون الحرب، القانون الدولي اإلنساني، الجزء األول، الطبعة األولى، دار ومؤسسة رسالن، سوريا،  )3(

 .293- 291 ص.ص
 .92ق، ص ، المرجع السابلنوار فيصل )4(
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  المسمومة سلحةواأل ومالسم حظر استخدام :ثالثا
 ،ار بالغة بالنظام البيئيإلحاق أضر إلى  من البديهي أن استعمال السموم في النزاعات المسلحة يؤدي 

حظرت ، لذا البيئة معاو التي تحدثها على اإلنسان  وذلك نظرا لطبيعة هذه األسلحة واآلثار المشوهة والدائمة
لم أنه  إال بعض القواعد االتفاقية والعرفية استخدام السموم في الحرب موضوع البيئة بشكل غير مباشر،

المقصودة من ورائها حماية البيئة في حد  هدافون من بين األه في ذلك الوقت أن يكييكن في نية واضع
  .)1(لتجنب المعاناة غير الضرورية للمتحاربينأو  ذاتها، فهذه القواعد وضعت لتفادي

 سلحةاألأو  الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية استعمال السم 1907ولقد حظرت اتفاقية الهاي 
فإنه  ،من تلك االتفاقية 23وطبقا للمحظورات الواردة في المادة المسمومة في الحروب وفي هذا الخصوص 

كما أن المضخات واألنهار وما شابهها التي يستمد منها العدو مياه  ،األطعمةأو  ال يجوز تسميم اآلبار
  .)2(الشرب ال يجب أن تسمم

المية األولى حيث فقد تم خالل الحرب الع ،أما عن استخدام السموم في الحروب بمعناها الحديث       
  .استخدم األلمان هذه األسلحة لتسميم اآلبار ومصادر المياه

  المطلب الثاني

  المستخدمة في القتال ساليباألضرار البيئية الناتجة عن األ
النزاعات المسلحة تهديدا خطيرا على البيئة غير أن هذا أثناء  السابقة الذكر سلحةيشكل استخدام األ
فقط، فاألسلوب المستخدم في القتال أيضا ال يقل ضرًرا عن  سلحةعند حظر هذه األالخطر ال يتوقف فقط 

 أساليبثالث فروع لدراسة األضرار التي تسببها بعض إلى  ، فلذا خصصنا هذا المطلب الذي ينقسمسلحةاأل
النتقام ا أعمال الفرع الثاني الذي يتضمنإلى  القتال فخصصنا الفرع األول للهجمات العشوائية ثم ننتقل

  .)3(والغدر، وفي األخير سوف نتناول في الفرع الثالث التدمير الذي ال تبرره الضرورة العسكرية
  الهجمات العشوائيةحظر : الفرع األول

غير عسكرية أي  أهدافيقصد بالهجمات العشوائية كل هجوم ال يتخذ فيه المهاجم تدابير لتجنب ضرب 
عواقبها إلى  لي تتضمن تلك الهجمات التي تكون بصورة ال يتم االلتفاتالمدنيين والممتلكات المدنية، وبالتا

                                                           
، )62(، العدد مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية ،"حماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية"رشاد السيد،  )1(

 .47ص ، 1992
دار النهضة العربية،  محسن عبد الحميد أفكرين، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة التي ال يحظرها القانون الدولي، )2(

 .86، ص 1999مصر، 
، "مسؤولية إسرائيل عن االنتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلة"أمحمدي بوزينة أمنة،  )3(

 .230 المرجع السابق، ص



 
63 

 

اإلضافي األول التفاقيات  البروتوكولعسكرية، وقد حظر  أهدافالمحتملة على المدنيين عند توجيهها ضد 
أو  إصابتهمأو  جنيف الهجمات العشوائية التي يمكن أن يتوقع منها أن تسبب خسارة في أرواح المدنيين

المنفعة العسكرية إلى  ر بالممتلكات المدنية وأن تجتمع األضرار والخسائر وتكون مفرطة بالنسبةأضرا
  .)1(الملموسة والمباشرة المتوقعة

إلى أضرار بالغة واسعة تؤدي  نأالهجمات العشوائية هي التي يقصد بها أن تؤدي أو يتوقع منها ف
أطراف النزاع اختيار أسلحة وطرق قتالية تحقق الغرض ومن ثم فإنه على  ،االنتشار وطويلة األمد بالبيئة

  .المراد بالعملية العسكرية وهو إضعاف قوة دون التسبب في أضرار أخرى
تعتبر من قبيل الهجمات العشوائية، الهجمات التي لم يتخذ فيها المهاجم تدابير لتجنب ضرب أهداف 

هدف إلى  ا المحتملة وال يتم توجيه الهجماتعواقبهإلى  غير عسكرية، أي تكون بصورة ال يتم االلتفات
ويتم استخدام فيها وسائل تحدث أضرار ال يمكن حصرها كالصواريخ التي ال يمكن ، عسكري محدد

توجيهها، وتصيب األهداف بطريقة عشوائية فمن الممكن أن تصيب الممتلكات المدنية واألهداف العسكرية، 
فعة العسكرية،لذلك تعتبر الهجمات العشوائية المفرطة من جرائم وتحدث خسائر وأضرار بليغة بالنسبة للمن

  .)2(الحرب، فهي من األساليب المحرمة
كيلو غرام كافية لوحدها لتدمير الهدف العسكري  500فإذا كانت الهجمات التي تستعمل فيها قنبلة بوزن 

العلم ان هذه األخيرة تلحق طن لتحقيق نفس الغرض مع  10فغنه يعد هجوما عشوائيا استخدام قنبلة بوزن 
  .)3(خسائر كبيرة بالمدنيين والبيئة

وضعت قاعدة تحظر الهجمات العشوائية  1977األول لعام  البروتوكولمن  51وهنا يالحظ أن المادة 
بموجبها، ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في هذا الصدد، ذلك ألنها من جهة كرست الطابع غير المشروع 

ها العالم خالل الحرب العالمية الثانية وخالل الحروب الالحقة لها كحرب التحرير للممارسات التي عرف
العسكرية  هدافقصف جوي جهنمي وعشوائي لضرب األإلى  الجزائرية والحرب الفيتنامية أين تم اللجوء

تكون هدفا ، وبما أن البيئة ذات طابع مدني ال يجوز أن والمناطق اآلهلة بالسكان والبيئةالمدنية  المنشآتو 
  .)4(لضرورات حربيةإال  للعمليات العسكرية

من خالل تأكيده  1977عام اإلضافي األول ل البروتوكولمن  52المادة الهجمات العشوائية كما حظرت 
 البروتوكولوقد أورد  ،بما فيها الهجمات العشوائية ،حظر مطلق لتوجيه الهجمات ضد األعيان المدنيةعلى 

                                                           
 .58، ص بقالمرجع السا، )الممتلكات المحمية( عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني )1(
 .60- 58ص .، صنفس المرجععمر سعد اهللا،  )2(
  .190-189ص  .المرجع السابق، ص ،لنوار فيصل )3(
 .187، ص عالمرجنفس ، لنوار فيصل )4(
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 :ويتجلي ذلك على النحو التالي، ذها عند توجيه الهجمات ضد األعيان المدنيةنفسه تدابير يجب اتخا
اإلضافي األول لسنة  البروتوكولمن  51حظر الهجمات العشوائية ضد األعيان المدنية بنص المادة ت"

 :وقد عرفتها كتالي، )تحظر الهجمات العشوائية(والتي نصت  1977
  .هدف عسكري محدد الهجمات العشوائية التي ال توجه إلي-أ

 .تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه ضد هدف عسكري محدد-ب

ومن  البروتوكولأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة ال يمكن حصر أثارها على النحو الذي يتطلبه - ج
أو األعيان المدنية دون  األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين، ثم من شانها أن تصيب في كل حالة كهذه

 ."تمييز

اإلضافي األول  البروتوكولمن  51لقد سارت العديد من االتفاقيات الدولية على نفس نهج المادة       
 1981 عامتمر الرابع والعشرون للصليب األحمر لؤ منها الم ،في تعريفها للهجمات العشوائية 1977 عامل

دم استخدام أساليب ووسائل القتال التي ال يمكن توجيهها ضد الذي دعا أطراف النزاعات المسلحة إلى ع
 .وال يمكن حصر أثارها أهداف عسكرية محددة

المادة في  1977 عاماإلضافي األول ل البروتوكول الهجمات العشوائيةكما أعاد التأكيد على حظر  
ساليب واألسلحة التي ال ، التي تعرف بالتفصيل الهجمات المذكورة ويتعلق الموضوع هنا باأل)1(همن 54/2

تسمح بسبب نقص دقتها بالتمييز األساسي بين العسكريين والمدنيين أو التي تهدد أثارها باالنتشار انتشارا ال 
  .ضابط له في الزمان والمكان

تحظر األسلحة واألساليب التي توقع بالمدنيين وممتلكاتهم أضرار مفرطة قياسا على الميزة العسكرية  -
 .ملموسة والمباشرة ويتعلق األمر خصوصا باأللغام األرضية المزروعة خارج المناطق العسكريةالمنتظرة ال

 .ينبغي الحرص على احترام البيئة الطبيعية -
 .يحظر استخدام سالح التجويع ضد المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب -
 .")2(تحظر األفعال الحربية القائمة على الخيانة والخداعة -

 المنشآتأيضًا على أن األشغال الهندسية و  1977لعام  األول البروتوكولمن  52 تنص المادةكذلك 
الحيوية التي تحتوي على قوى خطرة ال يجوز أن تكون محال للهجوم العسكري حتى ولو كانت تحتوي على 

                                                           
المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1949الملتحق باتفاقية جنيف  1977من البروتوكول اإلضافي األول  02الفقرة  54المادة  )1(

المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي " غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، نذكر على سبيل المثال دولية والمواد التي الالمسلحة ال
   ."تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها ومنشآت الري

  .74ص المرجع السابق، نصر اهللا سناء،  )2(
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هدف عسكري، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين 
  .)1(المدنيين كما يحظر أن تكون هذه المباني واألشغال هدفا لهجمات الردع السكان

هدف عسكري محدد، وٕاذا لم إلى  هذا الوصف إذا لم توجه الهجماتإلى  وتصل الهجمات العشوائية
أو  هدف عسكري معين، وتلك التي تستخدم طرقإلى  وسائل للقتال ال يمكن أن توجهأو  تستخدم طريق
 هدافمن شأنها أن تصيب في كل حالة كهذه األفإن  ال يمكن حصر آثارها، ومن ثموسائل للقتال 
الممتلكات المدنية دون تمييز وتأخذ هذا الوصف كذلك الصواريخ التي ال أو  المدنيين شخاصالعسكرية واأل
قرى ال يمكن آلثارها أن تكون محدودة ومن أمثلة ذلك قصف أو  عسكرية محددة أهدافإلى  يمكن توجيهها

مات العشوائية عسكرية معينة والهجمات على األسواق، وتنطبق الهج أهدافصراع دون تمييز أثناء  بكاملها
  :)2(ينبصفة خاصة على نوع

العسكرية الواضحة  هدافالهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل التي تستهدف عددا من األ/ أ
تضم تركيزا  أخرىمنطقة أو  قريةأو  بلدةأو  لواقعة في مدينةوا اآلخر التباعد والتمييز بعضها عن البعض

  .الممتلكات المدنية على أنها هدف عسكري واحدأو  من المدنيين
أضرار أو  إصابتهمأو  والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين /ب

ضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألأو  بالممتلكات المدنية،
ي االتفاقي نساناإلالقانون الدولي فإن  وكما أشرنا من قبل ،ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

بالقرب منها أو  والعرفي يحرم حاليا الهجمات العشوائية وغير المتناسبة في أية منطقة تتميز بكثافة المدنيين
  .عسكرية فيها، ويعد الهجوم العشوائي المفرط جريمة حرب أهدافوجود  حتى إذا كان يعتقد

الثاني الملحق باالتفاقية المتعلقة باألسلحة التقليدية اإلضافي  البروتوكولنجد التعريف الوارد في  ،وكذلك
ذه يحظر االستعمال العشوائي لألسلحة التي تنطبق عليها ه": أنه على 1996والصيغة المعدلة له في سنة 

  ."51 المادة
إذ أشارت ؛ ن اجتهادات القضاء الدولي أكدت على الطبيعة العرفية لحظر الهجمات العشوائيةأكما     

 1996استخدام األسلحة النووية في سنة بمحكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري المتعلق بحظر التهديد 
ية واألهداف العسكرية بصفته مبدأ من القانون إلي حظر األسلحة العاجزة عن التمييز بين األعيان المدن

 .هالدولي العرفي ال يجوز خرق

                                                           
انون الدولي اإلنساني مع اإلشارة ألهم مبادئه في الفقه اإلسالمي، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، منتصر سعيد حمودة، الق )1(

 .186، ص 2009مصر، 
  .60 -59 ص.عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص )2(
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سنة  مارتيشوهذا ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا في الئحة االتهام في قضية    
تضمنه من فقد دققت المحكمة في شرعية استخدام القنابل العنقودية وفقا للقانون الدولي العرفي بما ي، 1996

 .)1(حظر للهجمات العشوائية التي تستخدم وسائل وأساليب حرب ال يمكن توجيهها ضد هدف عسكري محدد
  االنتقام والغدر أعمال حظر :الفرع الثاني

التي حظرها  عمالاالنتقامية والغدر الضرر بالبيئة ألن ارتكاب هذه األ عمالمن الطبيعي أن تلحق األ
ما  وهو، بأي طريقة كانتالذي قد يترك اثار جسيمة على البيئة و الضرر  إلحاقالقانون الدولي هدفها هو 

  :سنبرزه فيما يلي
  االنتقام أعمال حظر :أوال

سمحت قواعد القانون الدولي العام في ظروف معينة بأعمال االقتصاص غير المسلحة والتي تشكل 
قصد بأعمال االنتقام تلك التدابير القاسية التي ، وي"بالتدابير المضادة"جزءا مما تسميه لجنة القانون الدولي 

تتخذها دولة ضحية لإلضرار بدولة أخرى، بقصد حملها على وقف انتهاكها للقانون أو لحملها على 
التعويض، وعلى الرغم من أن هذه األعمال تعد تصرفات غير مشروعة إال أنها في نظر مقترفيها تعد 

  .مت فيها كرد فعل على اعتداءات العدوقانونية، نظرا للظروف الخاصة التي ت
تحتوي على –أما في مجال قانون النزاعات المسلحة، فيمكن تعريف أعمال االنتقام بأنها تدابير قهرية    

يتخذها أحد المتحاربين أعقاب وقوع أعمال غير كمشروعة تصيبه –مخالفة للقواعد العادية لهذا القانون 
دفة بذلك إجبار المحارب المعتدي على الكف عن هذه التصرفات بالضرر من جانب متحارب أخر مسته

  .)2(واإللتزام بالقانون
يقصد باألعمال االنتقامية، بأنها إجراءات إكراه، مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي، تتخذها دولة و 

واسطة الضرر إجبار هذه األخيرة بإلى  ما إثر أعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة أخرى، وتهدف
 .)3(على احترام القانون الدولي

وتعرف تلك  ،النارية ضد فئات من السكانأو  االنتقامية عمالي حظر األنساناإلتضمن القانون قد و   
غير مشروعة  أعمال إكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما إثرإجراءات  بأنها عمالاأل

                                                           
 :، ساعة االطالع2014-01-23الخميس  ،األعيان المدنية الفلسطينية حظر الهجمات العشوائية ضدعبد الحكيم سليمان وادي،  )1(

  :منشور على الموقع التالي، مساء 11:39
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11936  

  .191المرجع السابق، ص  ،حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ،لنوار فيصل )2(
مجلة المحقق الحلي للعلوم ، "القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية"علي، حيدر كاظم عبد ال )3(

  .170 ، ص2012 تصدر عن جامعة بابل، العراق، ، العدد الثاني، السنة الرابعة،القانونية والسياسية
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قد حظرت و ، )1(إجبار هذه األخيرة بواسطة الضرر على احترام القانونإلى  وتهدف أخرىارتكبتها ضد دولة 
، بوصفها أسلوبا من أساليب القتال قتصاصاألعمال اال 1949جنيف الرابعة لعام  ةاتفاقيمن  33المادة 

حظر البروتوكول  كما ،"تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم": حيث جاء فيها
تحظر هجمات ": جاء فيهاحيث ، 55نص المادة  من خاللاألعمال االنتقامية  1977اإلضافي األول لعام 

  .)2("الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية
ونظرا ألن األعمال االنتقامية تصيب أشخاصا ال ذنب لهم، لذلك استقر مبدأ حظر األعمال االنتقامية 

عية، التي تتخذ أثناء النزاع المسلح إجراءات استثنائية وغير مشروعة ضد األشخاص المحميين والبيئة الطبي
  .في ذاتها، يطبقها طرف في النزاع إلجبار الطرف اآلخر على احترام  قانون النزاعات المسلحة

تحظر تدابير : "هعلى أن 1949من االتفاقية الرابعة لعام  33في هذا الخصوص، نصت المادة     
األشخاص المدنيين ويقصد بها جميع الفئات المحمية ، "ص المحميين وممتلكاتهماالقتصاص من األشخا

 ،األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة، الجرحى والمرضى والغرقى، أسرى الحرب.واألعيان المدنية
اع وأنه لكل إنسان حق االنتف، )3("البيئةبما في ذلك  األشياء التي ال غنى عنها لحياة السكان المدنيين

ونذكر من بينها عدم جواز  ،بالضمانات القانونية والقضائية المنصوص عليها في قانون النزاعات المسلحة
القبض على الفرد واعتقاله تعسفيا، وال يجوز اتهام أي شخص إال بناءا على حكم قانوني صادر عن 

يء حتى تثبت إدانته، وحق محكمة مشكلة طبقا للقانون، وال يطبق قانون العقوبات بأثر رجعي والمتهم بر 
  .)4(الدفاع عن نفسه وطلب الشهود

 فيل األطراف أساسه و الد قبل من الحرب أثناء البيئة على االنتقاميةمال األع كما يجد مبدأ حظر    
 ظرتح: "، على أنهتنص التي 55 ادةمال من الثانية الفقرة في جنيف، التفاقيات لو ألا اإلضافي لو كالبروتو 

 .الطبيعية البيئة ضد تشن التي الرد جماته
 البيئة ضد عينتناز ين المللطرف سلحةمال القوات بها متقو  التي االنتقاميةمال األع نأ تؤكد الفقرة فهذه     

 هوعلي ظورةمح فهي اآلخر، طرفال بها ميقو  التي شروعةمال يرغمال األع على انتقامي فعل كرد الطبيعية
 حتى البيئة تصيب التي االنتهاكات تلك عن الدولية سؤوليةمال مالعاأل ذهه في تسببذي ال طرفال يتحمل

  .)5(اآلخر الطرف من مشروعة يرغمال أع على فعل كرد االنتقاميةمال األع تلك كانت نوإ 

                                                           
 .190، المرجع السابق، ص لنوار فيصل )1(
  . 1977لعام  المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدوليةروتوكول اإلضافي األول من الب 55المادة  )2(
   .1949-08-12بتاريخ المنعقدة  من إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب 33المادة  )3(
  .64-63ص .بلخير الطيب، المرجع السابق، ص )4(
  .25عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )5(
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أنها حظرت بصفة مطلقة صريحة كل اإلجراءات إذ  لهذه القاعدة أهمية كبيرة، تجدر اإلشارة أنه،
  .عية، وهذا سيعزز القواعد المتعلقة بحماية البيئة زمن النزاعات المسلحةاالنتقامية ضد البيئة الطبي

وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين مصطلحي االقتصاص واالنتقام، فالقيام بأعمال انتقامية يكون عندما 
تقوم دولة متحاربة بخرق قاعدة من قواعد القانون الدولي، ويسمح العرف الدولي للدولة الخصم التي 

ررت من هذا الخرق باالقتصاص من الدولة التي ارتكبته ومن المفروض باالقتصاص أن يكون الجزاء تض
وعلى نفس الدرجة من القوة واألثر، أما إذا تجاوزت ) أي الخرق أو الفعل(من جنس العمل ) أي رد الفعل(

عمال االنتقامية أو نطاق األإلى  فإنها تكون قد خرجت من نطاق االقتصاص ،الدولة في ردها هذه الحدود
علما بأن هذه األخيرة قد أصبحت ممنوعة بنص صريح في القانون الدولي اإلنساني وهو نص  ،الثأرية
الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنص في الفقرة  1949من اتفاقية جنيف الرابعة  33المادة 

  ."تقام ضد األشخاص المحميين وممتلكاتهمتحظر تدابير االقتصاص وأعمال االن"الثالثة على ما يلي 
إطار  فيين محظور  اأصبح ، قدفي حقيقة األمر أن كال من االقتصاص واألعمال الثأرية االنتقامية 

نظرا لما تسببه هذه األعمال من أضرار للمدنيين ولألعيان المدنية  ،القانون الدولي الوضعي والعرفي اعدو ق
  .)1(بما فيها البيئة

على حظر تعريض  1977لعام  اإلضافي األول البروتوكولمن  53تنص المادة  ،سياقوفي هذا ال
مسؤولية الوتحميل  ،أماكن العبادة واألعمال الفنية واآلثار التاريخية لهجمات الردع أو لألعمال االنتقامية

أثناء انعقاد ذلك كألطراف التي تستخدم هذه األماكن في دعم المجهود الحربي وتتسبب في الهجوم عليها، ل
تقدمت كل من المجر وألمانيا الشرقية  1977-1974خالل الفترة من  المؤتمر الدبلوماسي بجنيف

باعتبارها وثيقة الصلة بحياة اإلنسان  ،باقتراح لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ،وتشيكوسلوفاكيا
تمام من جانب الدول في الظروف والكائنات الحية بشكل عام، فإذا كانت هذه البيئة محل حماية واه

  .)2(المسلحة أثناء الحروب والنزاعات أكبرالعادية، فإنها من باب أولى يجب أن اهتمام 
ويوجد سوابق قضائية قد نصت على ذلك منها حكم المحكمة نورنمبورغ باإلدانة لقادة قوات االحتالل 

عمال التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية في األلمانية الرتكابهم أعمال انتقامية، وهذا مطابقة لحالة األ
األراضي الفلسطينية المحتلة، فاألعمال االنتقامية غير مشروعة في وجهة النظم العرفية واالتفاقية بين الدول 

  .)3(والشعوب المتحضرة فهو عمل مخالف للقيم اإلنسانية وضمير العام
                                                           

 .64عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص  )1(
 .165منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي اإلنساني مع اإلشارة ألهم مبادئه في الفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص  )2(
دراسة تحليلية عن الوضع في األراضي  )الحماية تالجريمة، آليا(لتاجي، حماية المدنين في زمن النزاعات المسلحة سامح جابر الب )4(

  .50-49ص .، ص2005، )بدون مكان النشر(، دار النهضة العربية، )العربية المحتلة
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  أعمال الغدر حظر: ثانيا
ويختلف الغدر عن الخداع باعتبار أن الغدر يتم  ،لخيانة من األساليب غير المشروعةيعتبر الغدر وا     

ثم يتعمد خداع  ،استخدام ثقة الخصم كوسيلة لجعله يعتقد بأن له الحق أو عليه االلتزام وفق قانون الحرب
ي التظاهر تلك الثقة، لذلك الغدر يتنافى مع الشرف، ومن بين األساليب التي تدرج ضمن نطاق الغدر ه

للمنظمات الدولية كإشارة خاصة في التفاوض أو الهدنة، ثم يتم الهجوم خالل تلك الفترة أو استعمال إشارة 
  .وللغدر بالعد الصليب األحمر

التظاهر باالنسحاب إلغفال : مثالف 1907لعام من الئحة الهاي  24بينما الخداع ما ورد في المادة        
علومات مغلوطة عن حركة الجيوش أو موقعها، فالخداع يتم فيه استخدام أسلوب الفخ أو نشر مإلى  العدو

ويعد من قبل األعمال الغادرة استعمال البيئة والغطاء ، )1(المباغتة بالهجوم في أوقات وأماكن غير متوقعة
طراف أو المياه إللحاق أضرار بالعدو، ويعتبر الغدر خرق مبدأ حسن النية، الذي يفرض على أ النباتي

  . )2(النزاع احترام قواعد قانون النزاعات المسلحة
أسلوب الغدر والخداع، وأورد إلى  حظر القانون الدولي اإلنساني على األطراف المتنازعة اللجوءقد و 

أن " :1907من الئحة الهاي ) و/23(المادة  حظرتعدم مشروعيته في العديد من الوثائق الدولية، حيث 
، بينما )3("وكذلك األعالم والعالمات الحربية أو المالبس المميزة للعدو ،لمفاوضينيستعمل بغير حق علم ا

األفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة " :بأنه الهاي ذاتهامن الئحة  37/1المادة الغدر عرفت 
طبقا لقواعد القانون ا بمنح الحماية إلتزاماالعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه إلى  هذه الثقة، وتدفع الخصم

 .)4("المنطبقة في النزاعات المسلحةالدولي 
من البروتوكول اإلضافي  37/01المادة ره في نص و تحديد بعض صو رد الحظر على الغدر و كما       

 ،الغدرإلى  يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء: "، حيث نصت على أنه1977األول لعام 
إلى  خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم تلك األفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمدوتعتبر من قبيل الغدر 

في  لقواعد القانون الدولي التي تطبق ًا بمنح الحماية طبقاً إلتزاماالعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه 
  . المنازعات المسلحة

  

                                                           
 .560، 554ص .ص ،2006اهرة، مصر، طارق عزت رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربي، الق )1(
 .77 -76ص .سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص )2(
  .الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 18/10/1907من اتفاقية الهاي الرابعة المنعقدة في  23المادة  )3(
، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949ة الملحق باتفاقية جنيف الرابع 1977من البروتوكول اإلضافي األول  37المادة  )4(

  .الدولية
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 :وتعتبر األفعال التالية أمثلة على الغدر    
 .اوض تحت علم الهدنة أو االستسالمالتظاهر بنية التف) أ

 .التظاهر بعجز من جروح أو مرض) ب
 .التظاهر بوضع المدني غير المقاتل) ج
التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء محايدة خاصة باألمم المتحدة ) د

 .ي النزاعبغيرها من الدول التي ليست طرفًا ف أو بإحدى الدول المحايدة أو
بدوره استخدام الغدر من جرائم الحرب  1998لعام الدولية الجنائية محكمة لوأعتبر النظام األساسي ل

 11/ب/2/ 8 ةمادطبقا لما قررته اللمساءلة والعقاب استوجب تالتي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي 
 .)1(من النظام

دع الحرب ليست محظورة طبقا لما أوردته خفإن  وعلى نقيض الحظر المفروض على أعمال الغدر،      
تضليل إلى  ، فهي وٕان كانت تتفق مع أفعال الغدر في كونها تهدف1907من الئحة الهاي عام  24المادة 

، إال أنها ال تخل بأي قاعدة من قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق )2(المخاطرةإلى  الخصم أو استدراجه
ال تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقررها القانون الدولي، وتعتبر حسب  في النزاع المسلح، كما أنها

خدع الحرب : "، حيث جاء فيها)3(خدعا حربية 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  37/02المادة 
وتعتبر من خدع الحرب األفعال التي ال تعد من أفعال الغدر ألنها ال تستثير ثقة الخصم  ،ليست محظورة

المخاطرة ولكنها ال إلى  تضليل الخصم أو استدراجهإلى  والتي تهدف, الحماية التي يقرها القانون الدولي في
وتعتبر األفعال التالية أمثلة على خدع . لك القانون التي تطبق في النزاع المسلحذ تخل بأية قاعدة من قواعد

  ".وترويج المعلومات الخاطئةالتضليل  استخدام أساليب التمويه واإليهام وعمليات: الحرب
إذا كانت خدع الحرب مباحة كاستخدام أساليب التمويه أو التضليل أو اإلبهام أو المعلومات الخاطئة أو 
ترويج المعلومات الخاطئة أو استخدام عنصر المفاجئة أو استخدام عنصر المفاجئة أو الكمائن أو إصدار 

الخ، فإن الغدر ممقوت حيث من مبادئ ...في إقليم العدو إشارات غير صحيحة للطائرات المعادية لتهبط
  .الحرب تحريم الغدر وٕاباحة الحيلة

                                                           
 ،، العدد الثامنمجلة الدراسات الحقوقية، "مبادئ وأحكام سير العمليات العسكرية من المنظور القانون الدولي اإلنساني"لعطب بختة،  )1(

  . 88- 87.ص.، ص2017ان و ج 30 الجزائر، سمسيلت،يت المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي
  .167.، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية"، حيدر كاظم عبد العلي )2(
 .88المرجع، ص  نفس لعطب بختة، )3(
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ولقاعدة حظر الغدر أهمية كبيرة في مجال حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة ألنه من جهة حظرت    
نتقامية اللجوء كل األعمال التي تستند إلى حسن نية الخصم بقصد خداعه، كما يعد من قبيل األعمال اال

  .)1(إلى استعمال البيئة والغطاء النباتي أو موارده المياه كوسيلة غادرة إللحاق أضرار بالعدو
من الئحة الحرب البرية ) و(البند  23ونجد هذه القاعدة سندها في العرف الدولي، كما عبرت عنه المادة 

فاوضين وكذلك اإلعالم والعالمات أن يستعمل بغير حق علم الم: "التي تنص على تحريم 1907لعام 
نص على القاعدة المحرمة للغدر  1977األول لعام  البروتوكول، كما أن "الحربية أو المالبس المميزة للعدو

يعتبر من قبيل الغدر تلك األفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع : " 37في مادته 
حق في أو أن عليه إلتزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي الخصم إلى االعتقاد بأن له ال

  ".تطبق في المنازعات المسلحة
نص صريح يحرم اللجوء إلى الغدر أثناء  1977ولم يرد في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام   

التي  4ل صريح في الفقرة الغدر بشك 1990القتال، ولكن حرم إعالن المعهد الدولي للقانون اإلنساني لعام 
حظر قتل أي شخص أو إصابته بجروح أو اعتقاله باللجوء إلى الغدر هو قاعدة عامة تسري " : نصت على

 .)2(."…أثناء نزاع مسلح غير دولي
كما قد يلجأ المحاربين إلى االستعمال الغادر للشارات والعالمات التي توفر حماية وحصانة وحماية      

التي تحتوي على  المنشآتلمشمولة بالحماية أثناء العمليات القتالية، ومن بين هذه األعيان، لبعض األعيان ا
ونفس الشيء بالنسبة للمواقع التي تكون أساسية  )3(قوى خطرة، كذلك الشأن بالنسبة للممتلكات الثقافية

  .للصحة اإلنسانية أو البيئة
ارة والذي من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة وبناءا على ذلك، فإن كل استعمال غادر لهذه الش    

، اعتبر أن االستعمال الغادر 1977األول لعام  البروتوكوليعد من أعمال الغدر المحظورة، خاصة وأن 
  .)4(بمثابة انتهاكات جسيمة البروتوكوللعالمات الحماية التي تقرها االتفاقيات وهذا 

                                                           
ل تستر طبيعية لتنفيذ بعض يجب التفرقة هنا بين حاالت أخرى قد يلجأ فيها المتحاربين إلى التستر خلف بعض األشجار كوسائ )1(

  . 200نص  ،المرجع السابق ،لنوار فيصل: أنظر. الهجمات، فاألمر هنا ال يتعلق بالغدر المحظور؛ بل بخدع حربية مشروعة
بتاريخ عقد ير األعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية المنيمن إعالن قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بتس 4الفقرة  )2(

07-04-1990. 
 17، 16، 12من وجوب وضع شارات للتمييز الممتلكات الثقافية ووضعت المواد  1954من اتفاقية الهاي لعام  2ت المادة أشار  )3(

  .الشكل الواجب أن تتخذه الشارة كذا حاالت وضعها
  .201ص  ،ابقالمرجع الس ،حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ،لنوار فيصل )4(
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لخداع أثناء الحرب، فهي ليست محظورة وال تعد من هذا على خالف الحيل الحربية أو ما يسمى با
أفعال الغدر، وقد أشار البعض إلى أن الحيل الحربية تعد من المبادئ المشتركة التي وردت في قانون 

 .الهاي وقانون جنيف، ألنها ال تثير ثقة الخاصم بقصد خيانته
مسلحة بأعمال عديدة، مثل وتمثل الخدع الحربية بوصفها أسلوبا مباحا في أثناء النزاعات ال 

استخدام التمويه أو التضليل أو اإليهام أو الترويج لمعلومات خاطئة أو استخدام عنصر المفاجأة أو "
الكمائن، أو إصدار إشارات غير صحيحة للطائرات المعادية التي تهبط في إقليم العدو، وغيرها من 

  .)1( "األساليب األخرى
  ذي ال تبرره الضرورة العسكريةالتدمير الحظر : الفرع الثالث

االستيالء عليها ما لم تستدعي ذلك الضرورة أو  حظر تدمير ممتلكات العدوفإن  وفقا لممارسة الدول،
ويرد انطباق هذا الحظر على البيئة في اإلرشادات بشأن حماية  ،القهرية ينطبق بالمثل على البيئةالعسكرية 

  .)2(األمر كتبيان من الدليل العسكري وتشريعات وطنية وبيانات رسميةدعم هذا يو  ،البيئة زمن النزاع المسلح
بشأن حماية أعيان محددة وهي تتناول  أحكاممن البروتوكول اإلضافي األول  53وتناولت المادة 

ات األكثر تفصيال وتحديدا التي لتزامالممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، دون انتقاص على أي وجه من اإل
  :)3(ما يلي 53المادة تحظر  ، إذ1954في اتفاقية الهاي لعام  طرافالدول األتتحملها 

أماكن العبادة التي تشكل أو  الفنية عمالاألأو  التاريخيةاألثار  عدائية توجه ضد أعمال ارتكاب أي/أ
  .الروحي للشعوبأو  التراث الثقافي

  .استخدام مثل هذه األعيان في الدعم الحربي/ب
  .االقتصاص عمالذه األعيان ألاتخاذ مثل ه /ج

إلى  الملحق باتفاقيات جنيف مقسمة 1977إن الحماية الواردة في البروتوكول اإلضافي األول لعام 
   :قسمين
متبعة  أساليبتحمي البيئة مباشرة ولكنها تدخل ضمن ترتيب القواعد التي تبين طرق و  :لىو القاعدة األ 

النزاع المسلح استخدام  أطرافيحظر على  : "وتنص على أنه، 35من المادة  2في القتال وهي الفقرة 
وهذا  ،"يتوقع منها أن تلحق بالبيئة أضرار بليغة واسعة االنتشار، طويلة األمدأو  القتال يقصد بها أساليب

  .ينطبق على الهجمات التي ال تبررها الضرورة العسكرية
                                                           

  .19.، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية" حيدر كاظم عبد العلي، )1(
، 2007جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالدبك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، بدون طبعة، دار الكتب والوثائق القومية، مصر،  )2(

  .128ص 
  .123فريتس كالسهوفن واليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص  )3(
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العمليات أثار  ى حماية المدنيين بشكل خاص منفهي تدخل ضمن القواعد التي تتول :أما القاعدة الثانية 
النزاع المسلح مراعاة حماية البيئة من األضرار البالغة  أطرافوتنص على واجب  55القتالية وهي المادة 

يتوقع أو  وسائل في القتال يقصد بهاأو  أساليبواسعة االنتشار وطويلة األمد، وتتضمن هذه الحماية حظر 
، وهو ما أكدته كذلك المادة )1(بقاء السكانأو  األضرار بالبيئة من ثم تضر بصحةمنها أن تسبب مثل هذه 

  .البروتوكولمن نفس  56
احترام "أن  1996النووية في عام  سلحةوذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري في قضية األ

وجاء  ،"د جرى وفقا لمبدأ الضرورةالعناصر التي تدخل في تقييم ما إذا كان العمل العسكري قأحد  البيئة هو
في رأي اللجنة التي ُأنشئت للنظر في حملة القصف التي قام بها حلف شمال األطلسي ضد جمهورية 
يوغسالفيا االتحادية أن األثر البيئي لحملة القصف تلك، قد جرى أخذه بعين االعتبار على أحسن وجه من 

سلحة كالضرورة والتناسب، وعالوة على ذلك وبمقتضى اتفاقية ناحية المبادئ األساسية لقانون النزاعات الم
التدمير الواسع للممتلكات على نحو ال تبرره الضرورة الحربية على نطاق كبير بطريقة فإن  جنيف الرابعة،

  .)2(غير مشروعة وتعسفية يشكل انتهاكا جسيما
 األممبعد مؤتمر إال  رسمينخلص في األخير أن مفهوم حماية البيئة، مفهوم جديد لم يظهر بشكل 

أن اإلدراك العالمي لهذا إال  ،1972ية، الذي انعقد في مدينة ستوكهولم بالسويد عام نساناإلالمتحدة للبيئة 
المفهوم نما سريعا وأصبحت المجتمعات البشرية بأغلبية أعضائها تدرك خطورة االعتداءات التي يتم اقترافها 

ديد من القوانين الخاصة بالبيئة وحظيت باهتمام واسع سواًء على المستوى ضد البيئة، لذلك أنشأت الدول الع
  .الدولي فعرفت العديد من المفاهيم والتعاريف لمصطلح البيئةأو  الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .281، ص المرجع السابقنغم اسحق زيا،  )1(
 .128مرجع السابق، ص الجون ماري هنكرتس ولويز دوزوالدبك،  )2(
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  لثالثا مبحثال

  القواعد الدولية اإلنسانية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

طويلة  أضراروالتي قد تكون  التي تترتب عن النزاعات المسلحة، البيئية واآلثار الوخيمة ضرارلأل تدفع 
 بالمجتمع الدولي، النزاع أطرافوالوسائل المستعملة من قبل  ساليباألمد وواسعة االنتشار، ويرجع ذلك لأل

لي أن و تأكد لدى المجتمع الد خاصة بعد أن، فترات النزاع المسلح أثناءفرض قواعد لحماية البيئة إلى 
 يل ال محالة،و هالك البشرية على المدى الطإلى  ك أحكام حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة سيؤديانتها

ومن هنا أضحى التعاون الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، والسيما مع التطور التقني ألدوات 
 .لو الد ملزما لكلو أمرا حتميا  الحروب واألسلحة وأثارها السلبية على البيئة

وتستمد القواعد الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة من القانون العرفي واإلتفاقي حيث  
جب العديد من و تكرست بمو  حظيت الحماية الدولية للبيئة في كافة مجاالتها بالعديد من االتفاقيات الدولية

نقف  ، ثمبحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةلقواعد العرفية الخاصة عرض ل، لذا سوف نت)1(اعد العرفيةو الق
  :تباعا فيما يليعند النصوص االتفاقية الخاصة 

  األول مطلبال

  النزعات المسلحةأثناء القواعد العرفية الدولية لحماية البيئة 

تجسد في مجموعة من المبادئ التي يتعين على يالبيئة أثناء النزعات المسلحة  إن مضمون حماية   
يعتبر العرف من المصادر المباشرة إلنشاء و اف المتحاربة مراعاة أحكامها في مثل هذه الظروف، األطر 

مصدر للقواعد الدولية ذات الصفة العالمية، ويمتاز على المعاهدات بأن  همقواعد القانون الدولي وهو أ
التي توجدها  حكاماألقواعده لها وصف العمومية، بمعنى أنها ملزمة لمجموع الدول في حين أن القواعد و 

لذا  ،غيرهمإلى  ال تتعداهم نعاقديالمتالمعاهدات قلما تكتسب هذا الوصف ألن قوتها اإللزامية مقصورة على 
ل و كما تح ،النزاع المسلحأثناء  من الحماية للبيئة األدنىالذي يضمن الحد  األساساعد العرفية و تمثل الق

في االتفاقيات ذلك ألنها تعبر  اأطرافن و ل التي ال تكو حتى الدو  ن الممارسات الجسيمة التي تنتهك البيئةو د
  .)2(بو عن عرف سائد لدى الشع

                                                           
القانون الدولي والعالقات تخصص بن سالم رضا، الحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  )1(

  .18 ، ص2016- 2015 :الجزائر، السنة الدراسية ،2الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة
، ص 2009نجاة أحمد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات ضوء القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف االسكندرية،  )2(

96.  
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ات لتزامالنزاع المسلح مجموعة من اإل أوقاتويتفرع من المبادئ الدولية المتعلقة بحماية البيئة في 
ية سواء فيما يخص العمليات القتالأثناء  المتحاربة طرافوالضوابط التي تشكل قيودا على تصرفات األ

الضرورة العسكرية والتناسب بين و )1(حصانة البيئة من األضرار الجسيمة أثناء النزعات المسلحةعاة ابمر 
المترتبة حتما على  واألضرارالميزات العسكرية الملموسة والمباشرة لتصرف عسكري معين وبين الخسائر 

أو  العسكرية، هدافالمدنية واأل هدافن وبين األثبوت هذا التصرف ووجوب التمييز بين المدنين والمقاتلي
، )2(أالم ال مبرر لها إحداثإلى  ديؤ قتال ت أساليبفيما يتعلق بتقييد حق المحاربين بصدد استخدام سائل و 

ثم نقف القواعد العامة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، اعد من خالل بحث و عليه سنتعرض لتلك القو 
  . اصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةالقواعد الخعلى 
  المبادئ العامة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة :ولاأل  فرعال

في قرار هذا ما أكده و  ،القواعد العرفية الخاصة بالنزاعات المسلحة منذ فترة طويلة رتو تطو برزت 
المبدأ العرفي الذي تجسد في حيثياته و ، عةفي الميثاق العالمي للطبي 1982الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ذات وهناك العديد من القواعد العرفية ، )3( "ما عادت الطبيعة لعبة عادلة في النزاعات البشرية: "المعروف
  :ما يليتباعا فينذكرها  الطابع العام  التي تحمي البيئة،

  مبدأ التناسب  :أوال

لقانون الدولي اإلنساني إال أن شراح ا ،على الرغم من عدم وجود تعريفات واضحة لمبدأ التناسب
الحد من الضرر إلى  مبدأ يهدف" :بأنه ،بيترو فيريالفقيه فقد عرفه ، حاولوا إعطاء تعريف لهذا المبدأ

الناجم عن العمليات العسكرية بحيث يقتضي بأن تكون أثار ووسائل وأساليب الحرب متناسبة مع الميزة 
  ".العسكرية المنشودة

و يقصد به مراعاة التناسب بين الضرر الذي "ناسب بمبدأ النسبية وهناك من يطلق على مبدأ الت
  .)4("يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة استخدام القوة أثناء سير العمليات العدائية

، وهو بدون شك يحمي )5(عات المسلحةايعد مبدأ التناسب من أهم المبادئ المنظمة للحروب والنز و  
ل من الخسائر أو أوجه المعاناة المترتبة على تقليالإلى  فترة النزاع المسلح، ويرمي هذا المبدأالبيئة في 

                                                           
  .118 صالمرجع السابق،  الحسيني، جعفر زهير فراس )1(
  .63نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص  )2(
صالح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة األولى، منشورات صالح عبد الرحمان عبد الحديثي،  )3(

 .190-189ص .، ص2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، "مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني"حيدر كاظم عبد العلي، زينب رياض جابر،  )4(

  .577.، ص2016 جامعة بابل، العراق، ، العدد الثاني، السنة الثامنة،والسياسية
  .550.اس زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق، صفر  )5(
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، ومن ثم إذا كانت وسائل صا بالنسبة للبيئةو خصو  العمليات العسكرية سواء بالنسبة لألشخاص أو األشياء
، فال يجوز دائيةعملية العجوة من الر القتال المستخدمة ال يوجد تناسب بينها وبين الميزة العسكرية الم

الهجوم العشوائي الذي يتوقع أن يسبب خسائر كبيرة للمدنيين أو للمنشآت المدنية  :استخدامها من أمثلة ذلك
  .)1( تتجاوز بكثير الميزة العسكرية المترتبة عليه

ن من تتميز قاعدة التناسب، بأنها تلزم أطراف النزاع المسلح، ببذل الجهد لتحقيق أكبر قدر ممكو 
عن طاقة  ةخارج نو التي تك التناسب أو التوازن بين الميزة العسكرية المطلوبة وبين اآلثار الجانبية المتوقعة

، السيما في هاستخدمالتي يأو األسلحة دقته في العمل الحربي و حرصه و ئه أي مقاتل مهما بلغت درجة ذكا
المطلوب بمقتضى هذه القاعدة هو تحقيق  ظل التداخل بين األهداف العسكرية واألعيان المدنية، وٕانما
التي البد  التي قد تلحق أضرار بسيطة بالبيئةتناسب مقبول مع التسامح في حدوث بعض اآلثار الجانبية 

منها لتحقيق الميزة العسكرية، فالهدف المرجو من قاعدة التناسب هو حظر األعمال العسكرية التي تسبب 
 .)2(البيئةو  همممتلكاتو  لمدنيينجسيمة باأضرارا 

الهجوم الذي يتوقع منه أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين ": بأنه ،ويقصد بالهجوم غير المتناسب
أو أصابتهم أو يلحق أضرارا باألعيان المدنية أو أن يجمع بين هذه الخسائر واألضرار بشكل يفرط في 

  .)3("ومباشرةتجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة 
وبمقتضى هذا المبدأ من المحظور شن الهجوم الذي يترتب عليه فقد لحياة المدنيين، أو تدمير 

 .)4( األعيان المدنية أو كليهما والذي يتجاوز بكثير األهداف العسكرية المباشرة والفعلية التي سيتم تحقيقها
نجد الئحة  :ومن تلك االتفاقيات ة،نسانيظهر مبدأ التناسب في الكثير من االتفاقيات الدولية اإلقد و 

: على أنهفقد نصت ، امنه )22(في المادة  1907الهاي المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب البرية العام 
، كما نص عليه البروتوكول اإلضافي "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو"

الفقرة الخامسة التي ضمن ) 51( المادة كذاو ) 57(المادة  من خالل 1977األول التفاقيات جنيف لعام 
الهجوم قصفا بالقنابل، آيا كانت الطريقة والوسائل، والذي يعالج عددًا من األهداف -أ " :أنه تنص على

العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة 
  هدف عسكري واضح،أنه  أخرى تضم عدد من المدنيين واألعيان المدنية على

                                                           
  .76 نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص )1(
 .53- 52 ص .بن سالم رضا، المرجع السابق، ص )2(
  .المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام ) ب/51/5(المادة  )3(
بدون مكان (البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، هشام بشير، حماية  )4(

  .90 ، ص2011، )النشر
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والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه، أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو -ب
مما يفوق ما ينتظر من ذلك الهجوم  ،اإلضرار باألعيان المدنية أو إن يحدث خلط في الخسائر واإلضرار

  .)1("مباشرة وملموسة من ميزة عسكرية
ال يمنع اإلضرار بالسكان المدنيين واألعيان المدنية لتحقيق ميزة  ،ن النص أعالهأفعلى الرغم من  

حماية للسكان المدنيين االولكن إعمال هذا النص من شأنه توفير قدر ممكن من  ،عسكرية ملموسة ومباشرة
كانت تلك الهجمات يمكن التأكد على نحو اليقين إن فال  ،مرنة جدا ولكن تبقى عبارة ميزة عسكرية ملموسة

 ،كسب األرض وتدمير أو إضعاف قوات العدوفي تمثل عادة توهي ما مباشرة وملموسة ميزة عسكرية تحقق 
ن تستبعد أو  ،ن عبارة ملموسة ومباشرة توضح إن الميزة البد إن تكون مباشرة وكبيرة نسبياأ لىفضال ع

فالهجمات مثًال على البنية التحتية  ،أو التي ال تظهر إال على المدى البعيد )2(اهالميزة التي ال يمكن إدراك
ولكنها تؤثر  ؛الخاصة باالتصاالت والمرافق الصناعية والكهرباء ربما تكون أهداف عسكرية في حالة معينة

عطيل إمدادات وت ،فهناك احتمال حدوث وفيات بين المرضى في المرافق الطبية ،لسكان المدنييناحياة على 
الصناعية والكيميائية وٕافقار الكثير من السكان  المنشآتبسبب قصف  مدمرو جسيم  وتلف بيئي ،الكهرباء

  .)3(لهم الصناعية التي توفر الدخل المنشآتبسبب تلف 
فضال عن بقايا الحرب القابلة لالنفجار التي يسفر عنها الهجوم مثل ما لم ينفجر من قذائف  

لذلك  ،بعيدة على السكان المدنيينآثار شديدة و ئف الهاون أو القنابل اليدوية والتي تكون لها المدفعية أو قذا
 .فهي آثار ال يسببها الهجوم مباشرة وفورا ولكنها ناتجة عنه ،التداعيات بعين الُحسبان تلكخذ أمن المنطقي 

تداركت الفقرة  البيئةو مدنيين الولكي ال تتخذ المزايا العسكرية المستهدفة ذريعة لتبرير الهجوم على  
بوصفهم هذا  او ن يكونأالسكان المدنيين ال يمكن :"ن أإذ نصت  ،المخاطرتلك ) 51(الثانية من نفس المادة 
كما نصت  ،"بث الذعر بين السكان المدنيينإلى  عمال العنف التي تهدف أساساأهدفا للهجوم، وتحظر 

 ."هجمات الردع ضد السكان المدنيين حظرت: "على أنه السادسة من نفس المادةالفقرة 
النزاعات المسلحة في البحار الذي أعد  خاللق بكما أخذ دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المط       

يجب االمتناع " :نهأمنه على ) ج/46(إذ نص البند  ،بمبدأ التناسب) 1994- 1988(في المدة من عام 
قع أن يسبب خسائر أو أضرار عرضية مفرطة مقارنة مع الفائدة كان من المتو  ذاعن شن أي هجوم إ

  .)4("العسكرية المباشرة والملموسة التي يرتقب جنيها
                                                           

  .1977لعام  المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ول اإلضافي األولالبروتوك 51المادة  )1(
  .587.، المرجع السابق، ص"مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني"م عبد العلي، زينب رياض جابر، ظحيدر كا )2(
  .82.لعطب بختة، المرجع السابق، ص )3(
  .163.، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية" حيدر كاظم عبد العلي، )4(
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 ،منه 8المادة  من خالل 1998أشارت إليه المحكمة الجنائية الدولية في نظامها األساسي لعام  ،وكذلك 
العلم بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر تعمد شن الهجوم مع .... يعتبر جريمة حرب: " هعلى أن تإذ نص

ويكون اإلفراط واضحا  ....عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بين صفوفهم أو إضرار باألعيان المدنية
     .)1("مجمل الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدوليةإلى  بالقياس

، لكونها تفرض على أطراف النزاع إتخاذ التناسب يوفر حماية أفضل للبيئة ةوالحقيقة أن تطبيق قاعد
كافة االحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر عرضية أو غير مباشرة تتجاوز الميزة العسكرية المطلوبة، 

يلحق بالبيئة خسائر أو إصابات أنه  أي عمل عسكري يتوقع لحظة اتخاذه أو التخطيط لهفإن  وبالتالي،
رضية غير متناسبة مع الميزة العسكرية المطلوبة، فإنه عمل عسكري غير مشروع ويحظر القيام بت، ع

  .ويترتب على من يتخذه أو يأمر باتخاذه مسؤولة قانونية ناجمة عن مخالفة قاعدة التناسب
ات القتالية بالعمليالمحيطة لبيئة احماية اعد و تعتبر من أهم قأن قاعدة التناسب  ،من هنا نستطيع القول 

أفضل حتى من الحماية التي توفرها النصوص االتفاقية التي تنص صراحة على حماية البيئة كالمواد 
، ألن هذه النصوص قد حصرت حماية 1977لعام  األول اإلضافي توكولو من البر  56و 55و 35/3

التي تلحق بالبيئة  ضرارالبالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، مما يعني أن األ ضرارألاالبيئة فقط من 
  .جائزة وغير محظورة اأضرار خارج هذه الشروط تكون 

فإنه ليس لهذه  ،المائية للدولة المعتدي عليها المنشآتو  ٕان قامت دولة معتدية بتدمير المواردو  وحتى
ٕان و  ىية، حتنساناإلذلك من باب و  تدمير منشآت الدولة المعتدية أيضا،و  األخيرة الحق بالرد عليها بالمثل

الخاصة، ألن  اتلتزاماإلو  المبادئ انتهاكلكن بعدم و  كان القانون الدولي يعطيها الحق في الدفاع عن النفس
 حرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم،إلى  المائية للمدنيين سيؤدي المنشآتو  تدمير موارد المياه

  .)2(ية التي تقرها المواثيق الدولية كافةنساناإلدئ هو ما يتنافى مع مباو  الحياة،بمن ثم حرمانهم من حقهم و 
  التمييزمبدأ  :اثاني

بين و  المقاتلين وغير الهجوم بين المقاتلينأثناء  النزاع التمييز أطرافيجب على أنه  يعني هذا المبدأ
 ضرارألاأو  المقاتلين بشكل يمتنع معه إيذاء غير جميع األوقات، في العسكرية واألعيان المدنية هدافاأل

 اتــــالهجم وكذا حظر ،المدنيين ضد خاص بشكل الموجهة الهجمات حظر على عالوة ،)3(بممتلكاتهم

                                                           
  .2002جويلية  01 بتاريخ ، دخل حيز التنفيذ1998جويلية  17في  ؤرخالدولية الم جنائيةمحكمة اللالنظام األساسي لمن  8المادة  )1(
  .159- 158 ص السابق، المرجع الحسيني، جعفر زهير فراس )2(
دراسة (مدهش محمد أحمد عبد اهللا المعمري، الحماية القانونية لحقوق اإلنسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  )3(

   .192 ، ص2007الحديث، اإلسكندرية، مصر، ، المكتب الجامعي )مقارنة
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إلى  تستند هذه القاعدة التي تحظر مهاجمة أي جزء من البيئة ما لم يكن هدفا عسكريا ، بهذاشوائيةــــالع
  .العسكرية واألعيان المدنية هدافالشرط العام بالتمييز بين األ

 وأعراف قواعد تقنين محاولة عند عشر، التاسع القرن من الثاني تبلور مبدأ التمييز في النصف وقد
 : على النحو التالي التمييز مبدأ استقرار بداية خاللها من يظهر ، والتيالبرية الحرب


��ت وھ� :1863لعام  ليبر الئحة  ��$� ا�
 ا���و�� وأ.در-�" ليبر فرانسيس" أ,دھ� ا��
 �ا��ر

 كدتأ كما المقاتلين، وغير المقاتلين بين التمييز مبدأأساس  منها )22( المادة حيث أقرت، 1863 ���
 .)1(وا �$��د ا�!ل أ,��ل�ن  وحمايتهم المدنيين السكان احترام ضرورةمنها على  )23( المادة
لى أن مبدأ التمييز بين األعيان المدنية ، إذ أشار اإلعالن إ1868 لعام إعالن سان بطرسبرغ  �

كافة واألهداف العسكرية، يشكل حجر األساس في القوانين اإلنسانية، بل أن هذا المبدأ تتوقف عليه حماية 
  .ضحايا النزاعات المسلحة

تستند إلى   ،هاوالئحت الهاية اتفاقي أحكامإلى  بالعودة: 1907 لعام هاوالئحت الرابعة الهاي اتفاقيتي  �
 الهاي ةاتفاقي من )23( المادة فقد نصتلم يكن هدفا عسكريا،  حظر مهاجمة أي جزء من الطبيعة ما

 وكفلت القتال عن عاجزين أصبحواأو  السالح ألقوا ممن ،)2(المقاتلين غير حماية على 1907عام الرابعة ل
  .)3(المدنية األعيان على الهجوم حظر مع االحتالل حاالت في المدنيين حماية
 مبدأ التمييز، بعث إعادة في كبير تأثير لها كان :1949لعام  لحماية المدنيين بعةار ال جنيف ةاتفاقي  �
 .)4(المدنيين فئات تحديد خالل من

األول على مبدأ  البروتوكولأكد حيث  ،)5( 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  48المادة   �
  .فقط المقاتلين ضد العدائية عملياتال هيتوج ثم ومن ،)6(والمقاتلين المدنيين السكان بين التمييز

                                                           
 لفؤ ، م" )الوطني الصعيد على التطبيق دليل( اإلنساني الدولي القانون المقاتلين في وغير المقاتلين بين التفرقة"عامر،  الدين صالح )1(

  .109 ، ص2006القاهرة، القاهرة،  في األحمر للصليب الدولية اللجنة سرور، بعثة فتحي من أعداد أحمد جماعي
أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعالقات ، حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رقية عواشرية )2( 

  .119، ص 2001، مصر، جامعة عين شمس، الدولية
  .153-144 ص.ص السابق، المرجع الحسيني، جعفر زهير فراس )3( 
شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق حة لنيل و أطر ام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني، بلخير الطيب، النظ )4(

  .229-228ص .، ص2016/ 2015: السنة الدراسية الجزائر، تلمسان، والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
5( ) Claude Pilloud, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève 
du 12 août 1949, Comité International de le Croix-Rouge, Genève, 1986, p 609. 

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين : "على أنه :1977لعام  األول اإلضافي البروتوكولمن ) 48(المادة نصت  )6(
ومن ثم توقف عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين ، والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية

  ".احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية
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استخدام الخاص باألسلحة المحرقة الملحق باتفاقية حظر اعدة في البروتوكول الثالث وتنعكس هذه الق
يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من «: والذي ينص على أنه1980لعام بعض األسلحة التقليدية الالإنسانية 

اء أو تمويه بأسلحة محرقة إال حين تستخدم هذه العناصر لستر أو إخفم و للهجأنواع الكساء النباتي هدفا 
  .)1("محاربين أو أهداف عسكرية أخرى أو حين تكون هي ذاتها أهداف عسكرية

  :النحو التاليعلى سنتعرض لها  ،)2(والنتائجاألثار  من مجموعة المبدأ هذا تطبيق عن ينتجو     
 المدنيين، السكان عن أنفسهم واإلتفاقي بتمييز العرفي ينساناإل الدولي القانون حسب المقاتلين إلتزام  - أ
 إزكاء المقاتلون، لتزمي: "أنه على منه )44( المادة في 1977لعام  األول اإلضافي البروتوكول نص وقد

 هجوم في اشتباكهمأثناء  المدنيين السكان عن أنفسهم يميزوا أن العدائية، عمالاألأثار  ضد المدنيين لحماية
 .)3("للهجوم تجهز عسكرية عملية فيأو 

 الهجمات ضد المقاتلين غير حصانةأي  العسكرية، هدافواأل المقاتلين على الحربية عمالاأل قصر  - ب
 من )48(المادة  العسكرية، فقد أكدت للهجمات محال المقاتلين غير يكون فال المقاتلين، على وقصرها

 المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز على النزاع أطراف تعمل بأن 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول
       .سواهم دون المقاتلين ضد العسكرية عملياتها وتوجه

المحيطة بميدان القتال بنوعيها الطبيعي وغير الطبيعي تعد في األصل من الفئات وبما أن البيئة         
المدنية غير المساهمة مباشرة في العمليات العدائية، فإنها تكون مشمولة بالحماية أو الحصانة التي توفرها 

النزاعات المسلحة من أثناء البيئة حماية  ىتتجلو اتلين من الفئات المدنية المحمية، قاعدة التمييز لغير المق
المتنازعة، ضرورة التفريق في نطاق  طرافي على األنسانخالل مبدأ التمييز في فرض القانون الدولي اإل

أثناء للبيئة العسكرية واألعيان المدنية، وهذا ما يكفل حماية غير مباشرة  هدافالعمليات العسكرية بين األ
لقتال وكذا الهجمات العشوائية التي قد تطالها، وكذا إلزام النزاعات المسلحة، وذلك بحمايتها من وسائل ا

بإلغاء أي  لتزاماإلعسكرية، و  أهدافمحل الهجوم للتأكد من أنها  هدافالمتنازعة بالتحقق من األ طرافاأل
هجوم إذا ما تبين أن الهجوم يتوقع منه أن يحدث أضرار باألعيان المدنية بصورة عامة والمياه والموارد 

يتخذون قرار أو  على القادة العسكريين الذين يخططون للهجوم مسؤوليةبصفة خاصة، كما شدد ال المائية
  .بشأنه

                                                           
  .129 ،127 ص.جون ماري هنكترس ولويز دوزوالدبك، المرجع السابق، ص )1(

 (2) Toni Peaner, “Military uniforms and the law of war”.I.C.R.C, Vol 86, No 853, Geneva, 2004, pp1-2.  
  .119 ص السابق، ، المرجعرقية عواشرية )3(
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ق إلخراجه من الكويت القوة ضد العرا استخدامأثناء  ما قامت به القوات الدوليةفإن  ،وعلى هذا األساس 
)1(1990نوفمبر  29الصادر في  678مجلس األمن رقم قرار بناءا على 

 المنشآتموارد المياه و لمير من تد 
القوة  استخدامة ألنها تجاوزت وعشر م غير أعماالالنزاعات المسلحة تعد أثناء وكل مصادر البيئة المائية 

 .)2(العسكرية فقط هدافالمحددة باأل
لمساهمة الفعالة في اأساس  يقوم علىولما كان المعيار المتخذ للتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين،     

قاعدة التمييز تتوقف عن توفير الحماية للبيئة متى كانت فإن  العمليات القتالية التي تحقق ميزة عسكرية،
تدميرها ميزة عسكرية أو  تعطيلهاأو  البيئة تساهم مساهمة فعالة في العمليات القتالية ويترتب على مهاجمتها

  .أكيدة في الظروف السائدة
  :االتفاقيات الدولية في حالتين تمثالن استثناء على قاعدة التمييز همافي  هذه الفرضية وورد تطبيق 

ى بها إذا اتخذت وصف الهدف إلحاق األذأو  أجازت القواعد االتفاقية مهاجمة البيئة: الحالة األولى
تعطيلها في أو  العسكري بأن أصبحت تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويترتب على تدميرها

من البروتوكول الثالث  2/4ومن هذه القواعد االتفاقية المادة لسائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة، الظروف ا
، 1980ية لعام إنسانالتقليدية الال سلحةبعض األاستخدام المحرقة الملحق باتفاقية حظر  سلحةالخاص باأل

 محرقة أسلحةيحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم ب": التي نصت على أنه
حين أو  أخرىعسكرية  أهدافأو  تمويه محاربينأو  إخفاءأو  حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لسترإال 

  ".ا عسكريةهدافأتكون هي ذاتها 
النزاعات المسلحة أثناء  حماية الماء والمنشئات المائية أحكاممن  الثالثةومن هذه القواعد كذلك، المادة 

التي  ،1976في مؤتمرها السابع والخمسين الذي عقد في مدريد سنة المعتمدة من قبل رابطة القانون الدولي 
كرية عندما يكون من شأنه أن يسبب معاناة كبيرة يجب حظر تحويل المياه ألغراض عس": تنص على أنه

ضررا للتوازن االيكولوجي للمنطقة المحيطة، وينبغي أن يحظر في جميع الحاالت أي أو  للسكان المدنيين
التوازن االيكولوجي أو  تحويل للمياه يجري بهدف األضرار بالظروف الدنيا الالزمة لبقاء السكان المدنيين

  .)3("بهدف إرهاب السكانأو  القضاء على تلك الظروفأو  المعنيةاألساسي في المنطقة 

                                                           
  S/RES/678(1990): ، رقم الوثيقةمجلس األمنالصادر من  1990 نوفمبر 29في ، المؤرخ 678قرار مجلس األمن الدولي رقم  )1(
  .154 ص المرجع، نفس الحسيني، جعفر زهير فراس )2(

حماية موارد المياه والمنشآت المائية في زمن " تجدر مالحظة أن جمعية القانون الدولي كان لها الفضل في اعتماد قرار بشأن (3) 
 : أنظر نص ذلك القرار في .1976ين الذي عقد في مدريد سنة في مؤتمرها السابع والخمس" النزاعات المسلحة 

International Law Association, Report of the Fifty-seventh Conference held at Madrid (August 30th, 1976, to 
September 4th, 1976), 1987. 
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ومن القواعد االتفاقية أيضا، التي تبيح مهاجمة البيئة وتدميرها متى أصبحت هدفا عسكريا، المادة 
تعطيل أو  نقلأو  تدميرأو  ، التي أجازت مهاجمة1977األول لعام  اإلضافي البروتوكولمن  54/3

تي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين باعتبارها من عناصر البيئة المدنية، إذا كانت األعيان والمواد ال
  .تشكل دعما مباشرا للعمل العسكري

إلحاق األذى بالبيئة، إذا استدعت الضرورة العسكرية أو  أجازت القواعد االتفاقية مهاجمة: الحالة الثانية
، التي اعتبرت تدمير 1949لعام  رابعةمن اتفاقية جنيف ال 50ذلك لتحقيق ميزة عسكرية أكيدة، منها المادة 

االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات أو  الممتلكات باعتبارها من عناصر البيئة المدنية
الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية مخالفة جسيمة لقواعد هذه االتفاقية، مما يعني أن تدمير البيئة 

  .ي تبرره الضرورة العسكرية ال يعد مخالفة جسيمة لهذه االتفاقياتالمدنية الذ
ها أساليبل الحرب و ئيجب استخدام وسا: "على أنه ،1994من دليل سان ريمو لعام  44المادة ب جاء ماك

 أعمالقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتحظر األضرار و إلى  مع إيالء المراعاة الواجبة للبيئة استنادا
  .)1("مير التي تلحق بالبيئة الطبيعية والتي ال تبررها الضرورات العسكرية وتباشر على نحو تعسفيالتد

  يةنسانمبدأ اإل  :اثالث

 يقصد بمبدأ اإلنسانية معاملة األشخاص معاملة إنسانية من دون أي تمييز مجحف يقوم على    
  . )2(د أو الثروة أو أي معيار مماثل أخرالعنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولأساس 

تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال طالما أن استعمال هذه األساليب ال إلى  يدعو هذا المبدأ
فقتل الجرحى أو األسرى أو  ،وٕايقاف تقدم العدو  تحقيق هدف الحرب، وهو إحراز النصر،إلى  يؤدي

  .)3(لة المدنيين، تعد أعماال غير إنسانية وتخرج أهداف الحرباالعتداء على النساء واألطفال وٕاساءة معام

المعاناة غير الضرورية ألنه يحظر استخدام القوة التي تسبب دون  إيقافإلى  يهدفمبدأ اإلنسانية ف
لعام أدان إعالن سان بيترسبورغ  لذا، من معاناة البشر والدمار الطبيعيحاجة أو ضرورة أو تزيد كل 

ألسلحة التي تزيد من معاناة الناس العزل دون غاية معينة أو تحتم موتهم، كما تم إعادة ، استخدام ا1868
، والتي )4(1907 لعام الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة الئحةمن ال )23(في المادة التأكيد على هذا الحظر 

يئة خالل النزاعات في حماية البدور معياريا  تلعبفقد أصبحت مبدأ ثابت في القانون الدولي العرفي، 

                                                           
(1) Stephanie.N. Simonds, op-cit , p p 165, 221. 

  .09.، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية"د العلي، حيدر كاظم عب )2(
. 289، ص 1969، المجلد الخامس والعشرون، المجلة المصرية للقانون الدولي، "الحرب في نطاق القانون الدولي"حامد سلطان، )3(

  .58.ابق، صبلخير الطيب، المرجع الس: أنظر أيضا
  .78 لعطب بختة، المرجع السابق، ص )4(
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، ومثال ذلك حالة وجود دليل ثابت على استخدام سالح جسيمفي الحاالت التي يقع فيها ضرر المسلحة 
 .اإلنسانية متكرر على نطاق واسع يعد انتهاكا لمبدأجسيم  انتهاكوبشكل ال يمكن إنكاره أو وجود 

استخدام األسلحة والقذائف  1977 لعام البروتوكول اإلضافي األولمن  )35/2(المادة  تكما حظر        
 .والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها

حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها  كما ورد نفس الحظر في ديباجة اتفاقية
 :حيث جاء فيها، 1995لعام  لها يين، والبروتوكولين اإلضاف1980األثر لعام  مفرطة الضرر أو عشوائية

 القانون الدولي القائل بأن ما لألطراف في نزاع مسلح من حق اختيار أساليب الحرب أو مبدأإلى  وٕاذ تستند"
المسلحة أسلحة  وٕالى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات، وسائلها ليس بالحق غير المحدودو 

وٕاذ تذكر  أو آالما ال داعي لها، من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطةوقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون 
أضرارا  المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة كذلك بأن من

 .)1( "واسعة النطاق وطويلة األجل وشديدة األثر
رب مازالت قائمة على الساحة الدولية وعلى الرغم من هذا التحريم، فإن الواقع يبين لنا أن الح

ال بين هدف عسكري و مقاتل و ر األسلحة واألساليب التي ال تميز بين مدني و في تزايد نظرا لتطوضحاياها 
وليست كحالة  فإننا نؤثر دراسة الحرب وما ينتج عنها من آثار كحالة واقعية ،، وبناء على ذلكمدنيو 

ة أو قانونية الحرب إن كان مجديا في الجانب القانوني والسياسي ، لذا فإن البحث في مشروعي)2(قانونية
بالنظر إليها  ضع عند البحث في الجانب اإلنساني الذي يحتم التعامل مع الحربو فإنه يختلف الفقط، 
  .)3(ها العرفية والتعاهديةعد، ومراعاتها لقوالة الحد من أثارهاو محاو أنسنتها  البحث فيفهذا يقتضي  ،كواقع

  مبدأ قصر الهجمات على األهداف العسكرية :ارابع
تعريف مفصل لألهداف العسكرية على  1977اإلضافي األول لعام  البروتوكولمن  52/2قدمت المادة 

وقعها أو مأساس أنها أعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو ب
يرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف بغايتها أو باستخدامها والتي يحقق تدم

  :)4(السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة، وعليه يستخلص من هذا المبدأ التطبيقات التالية

                                                           
أبريل  10األثر الموقعة بنيويورك في  حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اتفاقية )1(

  .1995أكتوبر  13إلى االتفاقية المذكورة الموقعين بنيويورك في  4و 2، والبروتوكولين اإلضافيين رقم 1981
  .103-102 ص.صالمرجع السابق، نجاة أحمد أحمد إبراهيم،  )2(
  .69.نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص )3(
  .116-115 ص.صالمرجع السابق، نجاة أحمد أحمد إبراهيم،  )4(
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يحظر العدوان على األماكن المجردة من وسائل الدفاع، وقد استقر العرف على اإلعالن عن -أ
  .سكري باعتبارها مدنا مفتوحة أي منزوعة السالح واألماكن غير المحميةالتجمعات الخالية من أي طابع ع

ال يوجه أي عمل عدائي إلى المباني المخصصة للعلوم واألعمال الخيرية أو إلى األثار أو األعمال -ب
  .الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل الثقافي والروحي للشعوب 

التي تحتوي على قوى خطرة بالنسبة للسكان أي السدود  المنشآتتحظر مهاجمة األشغال الهندسية و - ج
والجسور والمحطات النووية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وال يجوز بأي حال من األحوال مهاجمة هذه 

؛ بل هذه األماكن تستفيد )1(األماكن بحجة الضرورة العسكرية بمعنى حتى لو تواجدت فيها أهداف عسكرية
 حصنها ضد آية هجمات عدائية مهما كانت المبررات، ذلك ألن النتائج المترتبة عليهامن حماية معززة ت

تطال التي ر تميزية وعشوائية األثر غيفضال عن ذلك النتائج  ،إلى حدوث اضطراب خطير في البيئةتؤدي 
تلك المنطقة بتهم كما أنها تجعل حيا ،الممتلكات العامة والخاصة التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

  .)2(غير ممكنة لفترة طويلة نتيجة األضرار البالغة وواسعة االنتشار وطويلة األمد التي تلحق بالبيئة
  :وهي كالتالي ،ا تكفل تحصينها من الهجماتووضعت شروط إضافية خاصة به

المعنية أو على مقربة منها ال تخضع ألي هجوم مهما كانت  المنشآتأن األهداف العسكرية التي تقع في  �
 .)3(المبررات

ال ترفع الحصانة المنصوص عليها لحماية فئتي المنشئات من الهجوم كالسدود والجسور والمحطات  �
توليد الطاقة الكهربائية من جهة، واألهداف العسكرية التي تقع في هذه المنشئات أو على النووية ومحطات 

دعما للعمليات العسكرية على نحو منتظم  المنشآتمقربة منها من جهة أخرى إال إذا استخدمت إحدى هذه 
 .)4(وكان الهجوم السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء ذلك الدعم وهام ومباشر

يان ذات الطابع المدني محال للهجوم أو الهجمات االنتقامية ويحظر تخريب أو انتزاع ال تكون األع  �
 .األعيان الضرورية لبقاء السكان

 .)5(حظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد واإلرهاب  -
 

                                                           
  .1977جنيف لعام  اتفاقياتالملحق باألول اإلضافي البروتوكول  من 56 المادة )1(
أنظر و . 70ص المرجع السابق، رشاد السيد، : وكذلك. 3ص المرجع السابق،  ،"حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة"لي، عامر الزما )2(

  .110ص المرجع السابق، نصر اهللا سناء، : أيضا
  .1977األول لعام اإلضافي البروتوكول  من 56المادة  )3(
  .1977ول لعام األاإلضافي البروتوكول  من) أ، ب، ج( 56/2المادة  )4(
  .1977الثاني لعام  البروتوكول اإلضافي من 14 والمادة، 1977األول لعام  اإلضافيالبروتوكول  من 54 ا���دة )5(
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  مارتينز مبدأ :اخامس

 البروتوكولد عليه في أعيد التأكيو  1907- 1899 يورد هذا المبدأ في ديباجة اتفاقية الهاي لعام  
يظل :" ما يلي 1/2حيث ورد في المادة  1977الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  1977األول لعام 

المدنيون والمقاتلون في الحاالت التي ال ينص عليها هذا الملحق أو أي اتفاق دولي أخر تحت حماية 
  .)1("ئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العاموسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومباد

في حاالت عدم أنه  ينص شرط مارتينزو  حاز هذا الشرط اهتمام بالغ لدى الفقه والقانون الدولي،      
وجود قاعدة قانونية أو اتفاقية تنظم حالة ما فتبقى هذه الحالة تحت حماية، وتحت سلطة القانون العرفي، 

التي  الضمير العام، فهذا الشرط يوفر الحماية للبيئة من ممتلكات مدنية وغيرها ومبادئ اإلنسانية وما يمليه
الدولية، بضمان حمايتها وفقا لمبادئ القانون الدولي المستنبط من العرف  ال تشملها قواعد االتفاقيات

الطبيعية  تينالدولي، والمبادئ اإلنسانية، ومتطلبات الضمير العام، فبالتالي هذا الشرط يكرس حماية للبيئ
، فهذا الشرط يؤكد على عدم جواز التذرع بأي ظرف الستبعاد )2(والصناعية من منشآت وأشغال هندسية

 الطابع غير المشروع للسلوك المناقض لإلنسانية، فيقوم هذا الشرط على الموازنة بين االعتبارات اإلنسانية
نية حتى في حالة عدم وجود نص حرفي يجرم الضرورة العسكرية، بحيث يجب احترام المثل والقيم اإلنساو 

حتى ولو كنا في حالة عدم تنظيم حماية أنه  أي، )3(مثل هذا الفعل المناهض لهذه القيم والمثل اإلنسانية
  .)4(للبيئة في فلسطين لألراضي الفلسطينية المحتلة فيكون الكيان اإلسرائيلي ملزما بتوفير الحماية

نون العرفي، وٕانما سمح ، أن شرط مارتينز ال يقتصر على تأكيد القاشهاب الدينوقد ذكر القاضي 
بمعالجة مبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام باعتبارها من مبادئ القانون الدولي، وينبغي التأكيد عليها 

عات المسلحة، ااألثر الذي يحققه شرط مارتينز في حالة النز فإن  ،في ضوء األحوال المتغيرة، ومهما يكن
رض لها البيئة، إذ أن مبدأ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام يمثالن يحد من االنتهاكات التي قد تتعأنه  هو

عوامل تقييدية قانونية وأن هذه العوامل تساهم دون أدنى شك في الحد من سلوك المتحاربين ويعطي مارتينز 
  ."أن ما ليس محظور هو مباح": إجابة قاطعة عن المبدأ التقليدي

للصليب األحمر في اقتراحها المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة  اللجنة الدوليةفإن  وبناًء على ذلك 
أن من المبادئ العامة  أكدت علىبالترتيبات والعمليات العسكرية بشأن حماية البيئة أوقات النزاع المسلح، 

في الحاالت التي ال تشملها قواعد " :التي توفر حماية للبيئة، نجد مبدأ مارتينز، وذلك بنصه على أنه
                                                           

  .216، المرجع السابق، ص أسامة دمج )1(
 .69 -68ص .، نفس المرجع ، صأسامة دمج )2(
 .62، 60. ص.حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص )3(
  .289اهللا، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء، المرجع السابق، ص  عمر سعد )4(
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ات الدولية، تظل البيئة تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف والمبادئ االتفاقي
 ."اإلنسانية وما يمليه الضمير العام

وقد تضمن اقتراح اللجنة الدولية للصليب األحمر المتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة مبدأ 
والمبادئ العامة للقانون تقضي جميعها بإبعاد المدنيين عن النزاعات المبادئ اإلنسانية فإن  ،وعليه، مارتينز
، )1(لهم وألعيانهم المدنية، بما في ذلك المياه والموارد المائيةمن الحماية وضمان القدر الكافي  المسلحة

لبيئة القوى المتحاربة ال تستطيع ومن حيث المبدأ العام التذرع بعدم ورود نص لحماية افإن  بعبارة أخرى،
  .االعتداء عليها أثناء سير تلك العملياتأو  م البيئة في العمليات الحربيةتستخدمن االنتهاكات الجسيمة كي 

، )2(يكرس حماية للبيئتين الطبيعية والصناعية من منشآت وأشغال هندسية مبدأ مارتينزنالحظ أن 
ير المشروع للسلوك المناقض فهذا الشرط يؤكد على عدم جواز التذرع بأي ظرف الستبعاد الطابع غ

لإلنسانية، فيقوم هذا الشرط على الموازنة بين االعتبارات اإلنسانية والضرورة العسكرية، بحيث يجب احترام 
  . )3(إلنسانيةليجرم مثل هذا الفعل المناهض المثل والقيم اإلنسانية حتى في حالة عدم وجود نص 

  النزاعات المسلحةأثناء  ادئ ذات الصلة بحماية البيئةالمب: الثاني الفرع

عددا من  أنفي السبعينات ذلك إال  ،اآلنجدير بالذكر أن مفهوم البيئة لم يظهر بمعناه المعروف 
ية البيئة في فترة ي تسهم كذلك في حمانسانالتعاهدية التي تضمنها القانون الدولي اإلأو  القواعد العرفية
بحماية البيئة والمؤكد عليها في اتفاقيات جنيف األربعة لعام الخاصة ن المبادئ األساسية مو النزاع المسلح، 

  :، نجد المبادئ األساسية التالية1977وبرتوكوليها اإلضافيين لعام  1949
  الجسيمة  واالنتهاكات مبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار: الو أ

النزعات المسلحة، حصانة البيئة الطبيعية أثناء  مبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة يعني
القيام بالعمليات العسكرية القتالية، هي هدف غير أثناء  عدم جواز المساس بعناصر البيئة الطبيعية أي

أن المساس بالبيئة إال ، مشروع في النشاط العدائي، وكذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق ميزة عسكرية
لذا اشترط ، تدمير البيئةألنه يبقى من المنطقي أن كل نزاع مسلح له دوره في  ،الطبيعية أمر ال مفر منه

ي على أن تقتصر حماية البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة التي ال تقتضيها نسانالقانون الدولي اإل
  .الضرورة العسكرية مهما كانت الظروف

                                                           
  .109 -108 ص.، المرجع السابق، صلنوار فيصل )1(
 .69 -68ص.المرجع، ص ، نفس)الممتلكات المحمية(عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني )2(
.62، 60. ص.حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص )3(  
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النزعات المسلحة هو حماية أثناء  إذن المقصود بمبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة   
يعي بعناصره المختلفة من الخسائر واالنتهاكات واألضرار الواسعة وطويلة األمد والناجمة عن الوسط الطب

، وهذا ما أكده الميثاق العالمي للطبيعة وسيلةأو  العمليات القتالية العسكرية سواء كانت هذه العناصر هدفا
الضارة بالطبيعة حيث فأكد على وجوب تحاشي النشاطات العسكرية ) 24- 20(في البند رقم  1982لعام 
" يتعين أن تصان الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب أو النشاطات العدائية األخرى: " على أنه نص

، وجاء في مؤتمر األمم المتحدة حول )1(فيعتبر نص هذا البند كتأكيد على مبدأ حصانة البيئة الطبيعية
مركز اهتمام التنمية المستمرة ومن حق هذه الكائنات  الكائن البشري هو: "بقوله 1992البيئة والتنمية لسنة 

  .)2("البشرية الحياة المزدهرة المنتجة في انسجام مع الطبيعة
وتظهر أهمية حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة خاصة مع ظهور أسلحة ووسائل خطيرة 

مثل األسلحة النووية، البيولوجية، الكيمياوية، أو ما من شأنها تدمير الوسط الطبيعي لإلنسان كليا أو جزئيا، 
تتمثل في ها أساليب ال تقل خطورة عناستخدام إلى  باإلضافة، )3(أسلحة الدمار الشامل تسميةيطلق عليها 

 .ة لتحقيق أهداف عسكرية مثل حرق الغابات وتدمير آبار البترولاستخدام الطبيعي
أهمية ضرورة حماية البيئة الطبيعية أثناء إلى أبرز األحداث التي نبهت المجتمع الدولي من و  

 ،تدمير واسع للبيئة الطبيعية من قبل القوات الفرنسية خاللهاأين تم  ،يةالنزاعات المسلحة الحرب الفيتنام
فاستعملت  ،مريكية بسبب عجزهم وفشلهم في القضاء على المقاومة باألساليب والطرق التقليديةوبعدها األ

ألدغال في ابل الواسعة ااستخدام مبيد لألعشاب في الغابات والقنك ذات اار جسيمةهذه القوات أساليب 
 .)4(وراق األشجاراألدوية والمحاليل الكيمياوية المسقطة ألإلى  واستخدام الجرافات األرضية، واللجوء

ضرورة حماية على تأكيد الدورا فعاال في إعادة  1988عام  لعبت حرب الخليج األولى ،كذلك 
 مما أدى ؛جيش العراقي القواعد والحقول البترولية اإليرانيةال، بحيث هاجم النزاعات المسلحة خالل البيئة
مهاجمة وتفجير إلى  "الناتو" ألطلسيشمال ا ظهور موجات بحرية سوداء جد خطيرة، كذلك لجوء حلفإلى 

القواعد الصناعية البتروكيمياوية الصربية، ونفس الشيء بالنسبة لالعتداء على البيئة الطبيعية في العراق 
  .)5(1990 عام هبإلقاء النفايات المشعة على قواته وضربها باليورانيوم المستنزف في الحرب ضد

                                                           
.105 زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق، صفراس  )1(  
.199، 188 ص.فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع نفسه، ص )2(  
  .41 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص )3(
لية، قانون دولي وعالقات دو تخصص مباركي ميلود، الحماية القانونية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  )4(

  .40 ، ص2016-2015: السنة الدراسيةالحقوق، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر موالي، سعيدة، 
  .42 صالمرجع السابق، مرسلي عبد الحق،  )5(
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وأشجار المانجوروف في الهند الصينية من خالل إطالق إبادة غابات دلتا نهر الميكرنج كذلك، 
قوات الواليات المتحدة األمريكية في هذه المناطق العديد من األسلحة الكيماوية أدت إلى إضرار بالصحة 

  .اإلنسان والبيئة المحيطة به من قتل الحيوانات، والتشويه الخلقي لإلنسان
تمع الدولي بصفة عامة، واألطراف المتحاربة بصفة فمبدأ حصانة البيئة الطبيعية يفرض على المج

خاصة االمتناع عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر، أو األذى بالبيئة، واالمتناع عن استهدافها، أو 
استخدامها كوسيلة حربية، وبالتالي أي انتهاك اللتزام الدولي بالمحافظة على البيئة الطبيعية وصيانة 

  .)1(األطراف المتحاربة مواردها يرتب مسؤولية على
  ال مبرر لها أالمو  أضرارا تسبب التي الحرب وسائلأو  أساليب حظرمبدأ : اثاني

ضرر أعظم مما ال يمكن تجنبه لتحقيق أهداف " :يقصد باآلالم التي ال مبرر لها على أنها  
إحداث آالم إلى  دامهاويراد به عدم استعمال الوسائل واألساليب الحربية التي يؤدي استخ ،"عسكرية شرعية

  .نها تعني كذلك األضرار التي تلحق باألعيان الماديةأكما ، )2(غير مبررة للمقاتلين
حول شرعية استخدام األسلحة النووية أو التهديد كما عرفته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري 

ل واألساليب الحربية التي تحدث مآسي بأنه القاعدة اإلنسانية التي تحظر استخدام الوسائ ،1996عام ل بها
 .)3(وآالم إنسانية تتجاوز الغاية المشروعة من الحرب أو تفوق األهداف العسكرية المشروعة

إن هذا المبدأ يمثل تنظيم قوانين النزاع المسلح بذاتها، ويدخل بشكل صريح في جميع قوانين النزاع 
جميع قوانين الحرب يتلخص في أن جوهر ، ف)4( ات القتاليةالمسلح، ألن كل واحد بطبيعته يحدد إدارة العملي

هذا ف، ال تقيده قيود وسائل إلحاق الضرر بالعدو غير محدودل في استعمال واللجوءحق األطراف المتحاربة 
انعكاسا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي اإلنساني وهو مبدأ حظر استخدام األسلحة التي المبدأ يمثل 

 .)5(أن تتسبب في أالم ال مبرر لها من شأنها
المبادئ التي أحد  مبدأ تقييد حق األطراف المتحاربة في اختيار وسائل وأساليب القتال يعتبرو 

استقرت عليها األعراف الدولية في الحروب والنزاعات المسلحة، كما قررت الشريعة اإلسالمية السمحاء 

                                                           
.104ص المرجع السابق،  فراس زهير جعفر الحسيني، )1(  
  .187 روشو جمال، المرجع السابق، ص )2(
  .77 سابق، صهشام بشير، المرجع ال )3(
  .191-190ص  .صالح الدين الحديثي، المرجع السابق، ص )4(
  :أنظر أيضا. 194، ص2009مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الثانية،  )5(

Antoine bouvier, « la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé, revue 
internationale de la croix Rouge, N 792, 1991, p 599. 
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وبالتالي أكدت على عدم  ،للعمليات الحربية المدمرة ب من ال يشتركون في القتال اآلثاريضرورة تجن
 . استخدام السالح ضد المدنيين أو المناطق الموصولة بهم

المتعلق بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها  البروتوكولكما ورد المبدأ ضمن 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال وأضيف التأكيد عليه ضمن  1935والوسائل البكترولوجية في الحرب لعام 

وكذلك أعيد التأكيد عليه ، 1980أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام 
  .)1(1977األول لعام  البروتوكولمن  25ضمن الفقرة األولى من المادة 

 المعاناة غير المبررة تشيرإن فكرة اآلالم المفرطة أو  ين،لقانونيبعض الفقهاء ا وحسب وجهة نظر
ن مبدأ اآلالم أفحسب هؤالء  ،أكثر من مجرد اآلالم أو المعاناة التي تصيب اإلنسان بصورة حرفيةإلى 

إلى  في المداوالت التي أّدت ل مرةو أعلن عنه ألالمفرطة أو المعاناة غير الضرورية على النحو الذي 
: أنه ، حيث جاء فيه،اآلالم التي ال مبرر لها"مفهوم  الذي تبنى 1868 لعام اعتماد إعالن سان بطرسبرغ

ن يكون الغرض الوحيد أويجب  ،يجب أن يكون من شأن المدنية التخفيف بقدر اإلمكان من كوارث الحرب"
  ". هو إضعاف القوة العسكرية للعدو، ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد من الرجال عن القتال

من ) ه/23(وكذا المادة  1907من اتفاقية الهاي لعام  22المادة وأعيد التأكيد عليه من خالل نص 
التي تحظر تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو فيما عدا الحاالت التي تحتم فيها ضرورات )2(نفس االتفاقية

  .الحرب هذا التدمير أو االستيالء وتشكل هذه المادة إحدى أقدم قواعد حماية البيئة في فترة النزاع المسلح 
منها على  )50(إذ نصت في المادة ، 1949سارت على ذات النهج بعده اتفاقية جنيف األولى لعام و 

اقترفت ضد أشخاص محميين أو  اِإذْ  :األفعال التاليةأحد  هي التي تتضمن ...المخالفات الجسيمة" :أن
ذلك التجارب الخاصة بعلم القتل العمد، التعذيب أو المعاملة الإلنسانية بما في : ممتلكات محمية باالتفاقية

  .)3( ..."شديدة أو األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية والصحية الالحياة، وتعمد إحداث اآلالم 
على إذ نصت ، 35/2المادة  من خالل 1977لعام  اإلضافي األول البروتوكولبعدها يه وأكد عل

  .)4("أو اآلالم ال مبرر لهايحظر استخدام األسلحة والوسائل القتال التي تحدث إصابات : "أنه

                                                           
، منشور ضمن المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت "القانون الدولي اإلنساني وحماية التراث والبيئة خالل النزاعات المسلحة"كمال حماد،  )1(

القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين : ، الجزء الثاني-آفاق وتحديات–نساني القانون الدولي اإل"المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
  .154، ص 2005لبنان، -والتراث والبيئة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

  .185 ،183ص .، صنفس المرجعروشو جمال،  )2(
  .585.، المرجع السابق، ص"في القانون الدولي اإلنساني مبدأ التناسب"حيدر كاظم عبد العلي، زينب رياض جابر،  )3(
المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1949الملحق باتفاقية جنيف الرابعة  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  35المادة  )4(

  .المسلحة الدولية 



 
90 

 

على السالمة البدنية أو الذهنية  يدأٌي تع يعتبر أالم ال مبرر لهاأنه  باستقراء النص السابق، نستنتج
عرضة ألعمال عنف مشروعة على النحو  -من الناحية القانونية - أو على حياة األشخاص الذين يكونون

وكذلك أحكام البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،ق بالحربالذي يشير إليه القانون الدولي العرفي المتعلّ 
1977.  

وٕانما يشمل كذلك األموال فهو يشمل  ،إن مبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر لها ال يقتصر على األشخاص 
الملحق  1977اإلضافي األول لعام  البروتوكولو  1907 لعام ن الئحة الهايأفنجد  ،الحظر بشكل واسع

عبارات تدل على أن هذا المبدأ ال يقتصر على اآلالم واألضرار التي تلحق  اأضاف قد، باتفاقيات جنيف
باألشخاص مثل عبارات اإلصابات التي ال مبرر لها أو المعاناة التي ال مبرر لها لذا فهي ال تقتصر على 

حظر اآلالم  مبدأفإن  ،وبذلك ،ضرار التي تلحق األعيان المدنيةوٕانما تشمل أيضا األ ،األوجاع الشخصية
ثناء أالتي ال مبرر لها يشمل اآلالم واألوجاع التي تلحق بالسالمة البدنية والذهنية أو بحياة األشخاص 

  .)1(النزاعات المسلحة

حظر اإلضرار  ، من خالل التأكيد علىنزاع المسلحال أثناء عليها والحفاظ البيئة حمايةب بدأمالهتم ي كما 
 التي الحرب أساليب أو وسائلتعمال اس بحظره وذلك ،البيئة واألعيان المدنيةوالتدمير والتلوث الذي يلحق ب

 بذلك فتلحق للبيئة، طويلة دةمل واسعنظام  على بالغة أضرارا تسبب نأ منها ينتظر نأ يمكنمنها أو  يقصد
بررًا لقبولها ، فأية آالٍم تترتب عليها فائدة أو ميزة عسكرية بحيث تنهض م)2(أو بقائهم نالسكا بصحة أضرارا

يمكن التعاطي معها مادامت في حدود القبول وعدم اإلفراط، أما اآلالم التي ال يوجد ما يبررها وتفرط في 
  .)3(إيذاء الخصم وتخرج عن إطار التناسب بين االعتبارات اإلنسانية والفائدة العسكرية تكون محظورة

أن مبدأ تقييد حق المتحاربين  1965عام ل 28 رقم تمر العشرون للصليب األحمر في قرارهؤ وقد أكد الم
، وينطبق هذا المبدأ على حماية البيئة، حيث يعد من أهم )4(يشكل مبدأ أساسيا وثابتا في القانون الدولي

أهمية وخير دليل على المبادئ التي يمكن تكريسها من أجل حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، 
من شأنها أن تحدث أضرارا بليغة بالبيئة، ما حدث في حرب الخليج الثانية  نةمعي أسلحةحظر استخدام 

  .والتي نتج عنها تلوث المياه بالنفط وتلوث الهواء من آثار احتراق اآلبار النفطية وغيرها من األضرار البيئية

                                                           
 .588-587.ص.ص، المرجع السابق، "لي اإلنسانيمبدأ التناسب في القانون الدو "حيدر كاظم عبد العلي، زينب رياض جابر،  )1(

 )2 )Ailso, sipri, the lax of war, and dubious weapons 1976, report en c. b. r. 1959, P40. 
 .588-587.المرجع، صنفس ، "مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني"حيدر كاظم عبد العلي، زينب رياض جابر،  )3(
  .72، ص مرجع السابقالهشام بشير،  )4(
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ام بعض لذلك فقد استقرت المواثيق الدولية وما جرى العمل عليه بين الدول على تحريم استخد    
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد من  8فمثال نصت المادة ، خطورتهاإلى  بالنظر سلحةاأل

  :يعتبر من جرائم الحرب، ما يليأنه  ، على1998يوليه  17في روما في 
 .المسممة سلحةاألأو  استخدام السموم - "17
أو  ن الغازات وجميع ما في حكمها من السوائلغيرها مأو  السامةأو  استخدام الغازات الخانقة -  18

 .األجهزةأو  المواد
تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات أو  استخدام الرصاصات التي تتمدد -19

 .الرصاصات المحززة الغالفأو  األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة
آالمًا ال لزوم أو  حربية تسبب بطبيعتها أضرارًا زائدة ليبأساأو  موادأو  قذائفأو  أسلحةاستخدام  - 20

 سلحةبشرط أن تكون هذه األ, تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحةأو  لها
عن طريق  األساسي مل وأن تدرج في مرفق لهذا النظامالحربية موضع حظر شا ساليبوالقذائف والمواد واأل

التي ال يمكن  سلحةوعلى ذلك فاأل، )1( "123، 121ذات الصلة الواردة في المادتين  حكامفق واألتعديل يت
ا عسكرية ومدنية بال تمييز تعتبر محظورة طبقا لما أهدافتلك التي تصيب أو  هدف عسكريإلى  توجيهها

  .)2(1977لعام  األول اإلضافي البروتوكولمن  54/4قررته المادة 
 الفقرة تنص حيث ، 3و 2من خالل الفقرتين  35ني لهذا المبدأ في نص المادة القانو  سندال نجد كذلك،    

 مآالأو  إصابات إحداث شأنها من التي القتال ووسائل وادموال والقذائف األسلحةم استخدا على حظر الثانية
 منها يتوقعأو  بها قصدي للقتال أساليبأو  وسائل ماستخداعلى حظر  فتنص الثانية الفقرة أما ،"اهل مبرر ال

 .)3(األمد وطويلة االنتشار واسعة بالغة أضرارا الطبيعة بالبيئة تلحق أف
 ايةحم القتال أثناء تراعىأن : "على تنص والتي البيئة بحماية الخاصة 55 ادةمال فهي الثانية ادةلما أما    
أو  أساليب ماستخدا حظر الحماية ذهه وتتضمن  األمد، وطويلة االنتشار واسعة البالغة األضرار من البيئة

 بقاءأو  بالصحة تضر مث ومن الطبيعة، بالبيئة األضرار ذهه مثل تسبب نأ منها يقصد التي القتال وسائل
 .نالسكا

 .)4("الطبيعة البيئة ضد تشن التي الردع جماته ظرحت  -

                                                           
 18و 1998سبتمبر / أيلول 25يتضمن هذا النص لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع في  )1(

  .1999مايو / أيار
  .71ص المرجع السابق، نصر اهللا سناء،  )2(

 )3 )Ailso, sipri, the lax of war, op -cit, P40. 
  .17 صالمرجع السابق،  وآراء، وثائق اإلنساني الدولي القانون اهللا، سعد عمر )4(



 
92 

 

  العسكرية الضرورة تبرره ال الذي البيئة تدمير حظر مبدأ :اثالث
هذا المبدأ من حقيقة أن أي استخدام للقوة يتعين أن يكون وفقا للضرورة العسكرية على أقل  ينطلق  
بمعنى يدور مبدأ الضرورة في إطار فكرة قوامها أن استعمال أساليب العنف والقسوة في الحرب تقف تقدير، 

ف اآلخر وٕالحاق عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو هزيمة وتحقيق النصر أو إخضاع الطر 
الهزيمة به، فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو، امتنع التمادي واالستمرار في توجيه األعمال 

  .)1(العدائية ضد الطرف اآلخر
غاية تحطيم الخصم والقضاء على قدراته " :بأنها ،الضرورة العسكريةنزار العنكبي   لقد عرف الدكتورو 

ية من شأنها أن تتيح للمتحاربين استخدام وسائل العنف التي ال غنى عنها لتحقيق المادية والعسكرية والبشر 
  . )2("هذه الغاية

يعد هذا المبدأ، من أهم المبادئ األساسية التي قام عليها القانون الدولي اإلنساني، ويقصد بمبدأ 
رورية لتحقيق هدف القتال إلتزام أطراف النزاع المسلح باستخدام القوة الض ؛الضرورة العسكرية بشكل عام

كل استخدام للقوة المسلحة يتجاوز تحقيق فإن  ،الذي يتمثل بشل قوة الخصم واالنتصار عليه، ومن ثم
  .)3(الهدف من القتال يصبح دون مسوغ، ومن ثم يعد عمال غير مشروع

ها أن مبدأ الضرورة العسكرية يدور في إطار فكرة قوام أن نالحظ من خالل التعريفات السابقة،
استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو 
تحقيق النصر أو إخضاع الطرف األخر أو إلحاق الهزيمة به، فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا 

 .األخر العدائية ضد الطرف عملياتالنحو، امتنع التمادي واالستمرار في توجيه ال

  :هما ،الضرورة العسكريةتحديد نطاق التمسك بوهناك اتجاهين في تفسير 
ٕان كان الفعل و تبرر أي فعل يساعد في تحقيق النصر حتى حالة الضرورة " :يرى أن :االتجاه األول 

  ."بل للمساعدة  ؛غير ضروري لتحقيق ذلك النصر
تضفي الشرعية على العمليات العسكرية التي ، بمعنى لكن من أجل"فيطلق عليه  :أما االتجاه الثاني 

لوال هذا الفعل لم يكن النصر أنه  ويعني ،"تباشرها الدولة ما دامت هذه العمليات في إطار قوانين الحرب
  .ليتحقق

                                                           
  .68ص المرجع السابق، نصر اهللا سناء،  )1(
أنس جميل اللوزي، مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي اإلنساني، رسالة لنيل شهادة الماجستير، القانون العام، : نقال عن )2(

  . 20 ، ص2014، األردنوسط، كلية الحقوق، جامعة الشرق األ
  .10 ، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية" ،عبد العلي حيدر كاظم )3(
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 ويمكن القول بأن المعنى الحقيقي للضرورة العسكرية يمكن أن يقع بين هذين الرأيين، وعلى أية حال 
مطلوب من اإلنجازات العسكرية بشكل أكيد سيعني تعطيل هذا المبدأ باعتباره رادعا،  هو عدم معرفة مافإن 

المحتوية على قوى خطرة كمحطة التوليد  المنشآتعلى أو  الهجوم غير المبرر على البيئة، حظر ومنه فإن
دية ليس عتالدولة المفإن  ،النووية، ال يشمل ضررها العدو فحسب، بل كذلك الدول المحايدة وبالتالي

   .)1(العسكرية رةو الضر  ىو بدع المنشآتم على تلك و الهج بإمكانها تبرير

اختلف الفقهاء في ربط الضرورة العسكرية بتحقيق النصر العسكري، وربطه بدفع الخطر كذلك، 
  :برز ذلك من خالل االتجاهين التاليينو ، العسكري

ق النصر العسكري، فكل استعمال لوسيلة وأسلوب ربط الضرورة العسكرية بتحقيإلى  اتجه الرأي األول      
حربي يحقق النصر العسكري هو فعل مبرر تبرره الضرورة العسكرية، حتى ولو لم يتم االلتزام بقواعد قانون 

الوحشية والهمجية لتحقيق النصر العسكري، إلى  تدمير القانون الدولي والعودةإلى  الحرب، لكن هذا يؤدي
أن " لقاعدة الضرورة العسكرية،وقد جاء في حكم إحدى المحاكم العسكرية األمريكية وتم رفض هذا التفسير 

قواعد القانون الدولي يجب أن تتبع حتى ولو نتج عنها خسارة معركة أو خسارة حرب وأن الضرورة 
  ".النصر ال يمكن أن تكون مبررا لخرق قواعد هذا القانون إلى  العسكرية والحاجة

نا استعمال مختلف الوسائل واألساليب الحربية،  المخالفة لقانون االحتالل الحربي من حسب ما ذكر         
أجل تحقيق نصر عسكري هو مرفوض فقها والقضاء، فيجب االلتزام بأحكام المتعلقة بالضرورة العسكرية 

  .وعدم تجاوزها من أجل تحقيق النصر
 العسكري، بمعنى أن العمل العسكري الذي يرميربط الضرورة العسكرية بالخطر إلى  واتجه الرأي األخر - 

دفع خطر يعد ضرورة عسكرية، وهو عمل مباح ومبرر بمعنى الضرورات تبيح المحظورات حتى ولو إلى 
لكن قد تم انتقاد هذا الرأي ألنه يصعب تحديد قيمة الخطر العسكري . تجاوز القانون الدوليإلى  أدى ذلك

إلى  ن الحرب، وربط الضرورة العسكرية بالخطر العسكري يرجعناالذي يلزم للخروج عن قواعد وقانو 
  .)2(العصور الهمجية

وعلى أي حال نكون أمام تجاوز لقاعدة الضرورة العسكرية في حالة استخدام األساليب واألسلحة         
يحقق ميزة المحرمة دوليا، ويتم استخدامها في مرحلة غير الزمة وواجبة االستعمال، ويكون هذا العمل ال 

لكن إذا تم االلتزام بقاعد الضرورة العسكرية   ،عسكرية كإضعاف العدو أو دفع خطر أو تحقيق تفوق عليه

                                                           
  .192-191 ص.صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص )1(
 .126- 125 ن علي الدريدي، المرجع السابق، صحسي )2(
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فال يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لتلويث الهواء، أو المياه، أو قتل الحيوانات  ؛قد يساهم في حماية البيئة
  . الحربألن هذا العمل ال يدخل في نطاق الغاية المرجوة من 

كانت منشآت أو  افإنه يمكن التذرع بالضرورة العسكرية في الهجوم عليها إذ ،أما البيئة االصطناعية     
  .)1(أعيان مدنية كونه يحقق ميزة عسكرية تتماشى مع غاية الحرب بإضعاف القوة العسكرية للخصم

الصناعية لألراضي المحتلة كما  بالتالي يمكن التضرع بالضرورة العسكرية لتدمير منشآت البيئة       
حيث يقوم الكيان اإلسرائيلي بتدمير وهدم للمنازل على  ،حدث ويحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة

نطاق واسع فشمل الهدم مختلف المزارع وحظائر الحيوانات، متذرعون بقاعدة الضرورة العسكرية، أو دواعي 
   )2(أمنية

  :ة يجب توافر عدة شروط، هيوللتمسك بمبدأ الضرورة العسكري
 .كلياأو  أن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة وسريعة إلخضاع العدو سواء كان جزئيا -1
 .أال تكون الوسيلة المستخدمة محرمة دوليا -2
  .ن القوة المستخدمة ال تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة إلخضاع العدوإ -3

 ضيفالحظر والتجريم وليست الضرورة التي تب لىو أ فهي ،طو هذه الشر فكرة الضرورة زت و تجاومتى        
خارج إذا حدثت  المدنية عياناألمهاجمة المدنيين و فإن  ،اإلباحة أو التجاوز، وانطالقا من هذا المبدأإلى 
تصبح عمال غير  فإنها ،ملحةال رة العسكريةو ط الضر و افر شر و أي لم تتفكرة الضرورة، ل ط السابقةو الشر 

 .)3(وعمبرر وغير مشر 
يعد انتهاكا  ،تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسعأن إلى  اتفاقيات عدةقد أشارت        

لعام الرابعة جنيف  ةاتفاقي هذا ما قررته صراحةو ، جسيما لهذه االتفاقيات ما لم تبرره الضرورات الحربية
ي قد تمليها ظروف القتال، وجعلت منها بفكرة الضرورة العسكرية الت، حيث أخذت هذه األخيرة 1949

من االتفاقية التي نصت على ) 53( طبقا لما قررته المادة مسوغا لبعض االنتهاكات الجسيمة ألحكامها،
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو : "أنه

لمنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي بالدولة أو السلطات العامة، أو ا
 ".حتمًا هذا التدمير

                                                           
 .130 -129ص .حسين علي الدريدي، المرجع نفسه، ص )1(
 .46، 44ص .سامح جابر البلتاجي، المرجع السابق، ص )2(
القانون الدولي  في نصر اهللا سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير )3(

  .76 ، ص2011-2010: الجزائر، السنة الدراسيةعة باجي مختار، عنابة، اإلنساني، كلية الحقوق، جام
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اإلعالن المتعلق بتسيير األعمال العدائية أثناء النزاعات  ،أيضا الضرورة العسكريةمبدأ ب اوأخذ       
لنزاع اتخاذ تدابير احتياطية عند منه، التي تلزم أطراف ا الثامنةفي الفقرة  1990المسلحة غير الدولية لعام 

  .)1( شن أي هجوم
أن قاعدة الضرورة العسكرية، كمبرر للخروج على قواعد الحماية المقررة بموجب  ،والحقيقة

أحد  االتفاقيات اإلنسانية، ال توفر الحماية للبيئة المحيطة بميدان القتال، بل هي على عكس ذلك، قد تكون
البيئة، إذ يمكن ألطراف النزاع الخروج على بعض قواعد الحماية المقررة  العوامل التي تساهم في تدمير

ستخدام الوسائل واألساليب إبموجب القانون الدولي اإلنساني، إذا توافرت شروط الضرورة العسكرية، ك
ميزة عسكرية وفقا للغاية  ذها في ظل الظروف السائدة لتحقيقالحربية المشروعة والضرورية لحظة اتخا

  .روعة من الحربالمش
خاصة البيئة الطبيعية المحيطة –قاعدة الضرورة العسكرية، قد تساهم في حماية البيئة فإن  ومع ذلك،      

التذرع بها دون توافر تلك أو  بشروط هذه القاعدة ولم يساء استعمالها لتزامالسيما إذا تم اإل - بميدان القتال
 ،1907لعام  الرابعة ايهال اتفاقية الئحة من )ز/ (23ادةمال في متضمنة بدأمال هذا وأسانيدالشروط، 

 لو ألا لو كالبروتو  من 55و 35/3ن يالمادتو  1949لعام  الرابعة جنيف اتفاقية من 147و 53 تينالمادو 
  :وتظهر هذه الحماية من خالل النقاط التالية ،1977 لعام جنيف التفاقية لعام

رع بها لتحقيق أية ميزة عسكرية، إنما يجب أن تكون الميزة إن قاعدة الضرورة العسكرية ال يمكن التذ-1
فإنه ال يمكن  ،العسكرية المتحققة متفقة مع الغاية من الحرب وهي إضعاف القوة العسكرية للخصم، وبالتالي

أو  قتل الحيواناتأو  المياهأو  التذرع بالضرورة العسكرية لالعتداء على البيئة الطبيعية كتلويث الهواء
ر ألن الميزة العسكرية المترتبة على هذا االعتداء ال تتفق مع الغاية من الحرب وهي إضعاف الخصم الطيو 

تدميرا بيئيا يتجاوز هذه الغاية، ويوصف بأنه ال طائل من أو  عسكريا، بل تتجاوز ذلك وتحدث أضرارا
  . هذا بالنسبة للبيئة الطبيعية ،ورائه
أو  الطبيعية، فإنه يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لمهاجمتهاغير أو  بالنسبة للبيئة االصطناعية -2

في ) إضعاف القوة العسكرية للخصم(تدميرها ألن ذلك يمكن أن يحقق ميزة عسكرية متفقة مع غاية الحرب 
الضرورة  حجة توافرإلى  اللجوءفي كثير من األحيان يتم أنه  نجد كثرة ،ظل الظروف السائدة، ومن هنا

عمليات قصف المدن واألعيان المدنية، كما فعلت الواليات المتحدة في تبرير قصفها رير بالعسكرية لت
، حين دافعت 1991الوحشي والالإنساني للمدن العراقية واألعيان المدنية خالل حرب الخليج الثانية عام 

  .عن ذلك بقولها أن فعلها كانت تستدعيه الضرورة العسكرية
                                                           

  .11 ، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية" حيدر كاظم عبد العلي، )1(
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، ال يمكن التذرع بالضرورة 1977افيين التفاقيات جنيف األربعة لعام استنادا للبرتوكولين اإلض -3
عمليات إشعال النار في أبار النفط، فإن  العسكرية للمساس بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة، وعلى ذلك،

 وٕاحراق الخنادق المملوءة بالنفط لتحقيق ميزة عسكرية، كخلق غيوم سوداء كثيفة تساهم في إرباك أو تضليل
أجهزة الرادار أو الحماية من القصف الجوي أو منح فرصة االنسحاب تحت هذا الغطاء من السحب 

ت البروتوكوالالسوداء، والتي ترتب أثارا جسيمة على البيئة الطبيعية، ال تكون مشروعة بموجب نصوص 
 ،)1(يعية بشكل خاصاإلضافية التي منعت التذرع بالضرورة العسكرية للخروج على قواعد حماية البيئة الطب

حماية األشغال المتعلقة ب 1977لعام  لو من البروتوكول اإلضافي األ 56المــادة نص وهذا ما أكده 
ال تكون األشغال الهندسية أو : "التي نصت على أنه، المحتوية على قوى خطرة المنشآتالهندسية و 

لنووية لتوليد الطاقة الكهربية محًال التي تحوي قوى خطرة أال وهي السدود والجسور والمحطات ا المنشآت
للهجوم، حتى ولو كانت أهدافًا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى 

  . خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين
أو على  المنشآتكما ال يجوز تعريض األهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األشغال الهندسية أو 

مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة من األشغال 
  ".ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين المنشآتالهندسية أو 

مهاجمة  تحظر فقد  ،1977لعام  ثانياإلضافي المن البروتوكول  15المادة في نص  معنىرد نفس الوو 
أن يلحق خسائر فادحة  هة على قوى خطرة حتى لو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأنالمحتوي المنشآت

 .)2(رة العسكرية لتدمير تلك الممتلكات تحت أي ظرفو لم تجز لألطراف التمسك بمبدأ الضر بالمدنيين، و 
 يتوخى تحقيق ذات الهدف المشترك والذي يتمثل في حمايةأنه  يتضح من مضمون هذا النص،       

أنه  يالحظ أيضا أن لقانون حماية البيئة في مثل هذا النص خصوصية مميزة، ذلكأنه  ضحايا الحرب، إال
ينشد أيضا الحيلولة دون وقوع األضرار التي تلحق بالنظام البيئي الناجمة عن انفالت القوى الخطرة التي قد 

عملها، ذلك ألن النتائج المترتبة عليها التي تستخدم الطاقة النووية في  المنشآتتنتج عن تدمير السدود أو 
، فضال عن ذلك النتائج الخطيرة المترتبة عليها غير تميزية عشوائية األثر لبيئةل انتهاك جسيمإلى  تؤدي

وتطال الممتلكات العامة والخاصة التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، كما أنها تجعل حياة السكان 

                                                           
(1) Stephanie.N. Simonds,’’Conventionnel warfare Environnemental Protection: a proposal for 
international Légal Reform’’, Stanford Journal of international Law, vol 29, n -1, 1992, p 206. 

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير  1949اإلضافي الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام  البروتوكولمن  15المادة  )2(
  .1977لعام الدولية 
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لفترة طويلة نتيجة األضرار البالغة واسعة اإلنتشار وطويلة األمد التي تلحق  في تلك المنطقة غير ممكنة
  . )1(بالبيئة

 بخرق ينالرسمي نيوظفمال عشرات أتهم الثانية يةمالعال الحربخالل أنه  نذكر كمثال، نالشأ ذاه وفي
 يربتدم وامراأل إعطائهم بسبب وذلك ،1907لعام  ايهال الئحة اتفاقية من 23 ادةمال من )ز( الفقرة

  .)2(البولونية الغابات
  عسكرية ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام حظر مبدأ :رابعا

 قصد عن التحكم طريق عن إلدخال التغيير أسلوب إلى أي "البيئة في التغيير تقنيات" مصطلح يشكل     
 وجزء وحيواناتها نباتاتها ذلك في داب األرض أو تركيبتها أو بنيتها، ديناميكيات على الطبيعية بالعمليات

  .  )3(الخارجي الفضاء الجوي أو على وغالفها المائي وغالفها منها اليابسة
 البيئة التغيير في استخدام تقنيات حظر اتفاقية من والثانية األولى المادة في المبدأ ونجد أساس هذا      

 .عسكرية ألغراض
دائمة أو  أو النطاق واسعة آثار عليها يًترتب التي البيئة التغيير في تتقنيا استخدام المبدأ يحظر فهذا    

 أغراض ألغراض عسكرية أو ألي سواء أخرى دولة طرف بأي الدمار أو اإلضرار كوسيلة إلحداث خطيرة،
 بها امق التي الممارسات تعتبر، في هذا اإلطار )4(األولى المادة من محتوى نلمسه ما وهذا أخرى، عدائية

 األعشاب مبيدات :مثل قتالية، وسائل فيها استخدمت والتيم والفيتنا الصينية الهند في األمريكي جيشال
 أضراًرا ألحقت المطارات، قو ف الضباب من نوع أو بعثرة أو توزيع مالغيو  واستمطار الخضراء والنباتات

 اتفاقية السبيل إلى توقيع تمهد العالم فيل و الد من العديد فو مخا الوقت نفس في وأثارت بالبيئة بليغة
 .عسكرية ألغراض البيئة في التغيراتم استخدا لمنع
ل و الد من موعةمجأخرى أو  دولة أي تساعد أو تشجع أو تحض بأن االتفاقية هذه في دولة كل وتتعهد    
  .)5(األولى ادةمال من األولى ألحكام الفقرة منافية بأنشطة االضطالع على دولية منظمة أيأو 
  
  

                                                           
  .110- 109 ص.نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص )1(

(2) Nguyen Quoc Dinh, Patrick d'allier, Alain pellet, droit international publique 5eme Edition, L. G. D. J, Paris, 

1994, P 692. 
  .98 ص ،المرجع السابقالمحمية،  الممتلكات اإلنساني الدولي القانون اهللا، سعد عمر)3(
 ،)21(العدد ،للصليب األحمر الدولية المجلة المسلح، النزاع فترة في البيئة بحماية المتعلقة الحديثة األعمال والدراسات بوفييه، أنطوان )4(

  .439 ، ص1991
  .202ص  سنة نشر، دون مصر، األزارطية، الجامعي، الفكر دار للحرب، الدولي القانون موسوعة بندق، ائلو  )5(
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  الثاني طلبمال

  النزاعات المسلحةأثناء  حماية البيئةبالخاصة ة تفاقياإل القواعد 

مست النزاعات المسلحة المعاصرة كافة جوانب الحياة، فلم تتسبب في معاناة إنسانية وتدمير مادي  
فحسب، بل نجم عنها خسائر بيئية ضخمة تمثل مشكلة إضافية بالنسبة للمسار المتوازن لمجتمعاتنا بعد 

سن اتفاقيات في القانون الدولي اإلنساني تحمي إلى  مما لفت انتباه الدول الذي أدى انتهاء النزاع مباشرة،
حماية من االنتهاكات الجسيمة إال أن الرغم استفادة البيئة من إطار لكن البيئة بصفة غير مباشرة ومباشرة، 

البترولية في إيران  المنشآتة، مثل تدمير السنوات األخير خالل  مستمرتزايد االعتداءات على البيئة في 
البترولية وتدميرها في  المنشآتأثناء الحرب اإليرانية العراقية وتلويث البيئة البحرية، وٕاشعال النار في 

المدنية واستخدام أسلحة محرمة دوليا على درجة  المنشآتوتدمير  1991الكويت أثناء حرب الخليج عام 
، 1996يئة، خالل حرب حلف الشمال األطلسي ضد يوغسالفيا السابقة عام كبيرة من الخطورة على الب

  .)1( 2006وأخيرا تدمير الجسور وخزانات الوقود في لبنان من قبل إسرائيل عام 
وجدير بالذكر أن حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة حظيت بأهمية قصوى وبصورة مفاجئة وجادة 

، حيث ثارت تساؤالت عديدة في 1990ي منطقة الشرق األوسط عام بمناسبة النزاع المسلح الذي نشب ف
أعقاب تلك األحداث حول مضمون وحدود قواعد النزاعات المسلحة المتعلقة بحماية البيئة، وعن الثغرات 
التي كشفت تلك األحداث عن وجودها في تلك القواعد، وأيضا عن الوسائل المناسبة لتحسين هذه الحمائية، 

ه القضايا موضوعا هاما لمحاولة اجتماع المتخصصين لبحث مسألة حماية البيئة أثناء وقد شكلت هذ
لفغانغ وو ، وفي هذا اإلطار أعلن المستشار القانوني لالتحاد العالمي للطبيعة السيد )2(النزاعات المسلحة

كيد على حماية إن القانون الدولي ساري المفعول ال يكتفي بالتأ: "، بقوله)Wolfgang Burhenne(رهان و ب
البيئة من أثار الحرب، ولكننا ال نعرف بالتحديد ما هي التدابير التي يتعين فرضها لتحسين الوضع، وفي 

  .)3("الوقت الراهن يجب أن نتقبل كافة الحلول
فعالية القواعد القانونية التي تطبق في وقت الحرب لحماية البيئة في القانون وللوقوف على مدى 

  :التي سنفصلها تباعا فيما يليو ، البد من تحليل أهم االتفاقيات الدولية في هذا المجال الدولي،
  
  

                                                           
 . 24 بيعة شطي، المرجع السابق، صر  )1(
  .48ص ، رشاد السيد، المرجع السابق )2(
مطبوعات الصليب  ،ن الدولي اإلنسانيو إسهامات جزائرية حول القان ،"حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة"بطاهر بوجالل،  )3(

  .118ص  ،2008 ،الطبعة األولى ،األحمر
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  النزاعات المسلحةأثناء  لبيئةل الحماية غير المباشرةبالخاصة ة تفاقياإل القواعد : ولاأل  فرعال

أن إال  لحةإبان النزاعات المس نسانحماية اإلإلى  وٕان كانت تهدف ينسانإن قواعد القانون الدولي اإل
النزاعات المسلحة أثناء  يةنسانالحماية المقررة لإلفإن  والبيئة ال يمكن فصله، ولذلك االرتباط بين اإلنسان

، نسانالبيئة التي يحيا فيها اإلإلى  ضافةباإل نسانالبد أن تفهم بمعناها الواسع بحيث تنطوي على حماية اإل
والبيئة التي يعيش  نسانباإل اإلضرارإلى تؤدي  ي القتالوذلك على اعتبار استخدام الوسائل المتقدمة ف

من حيث نطاقه  نساني حتى بداية السبعينات كان يركز على اإلنسانالقانون الدولي اإلفإن  فيها، وعلى ذلك
البيئة بوصفها هذا لم تنظم تنظيما كامال وشامال في اتفاقيات القانون فإن  استه، لذلكر ومن حيث مجال د

بطريقة  1868تم الحديث عن البيئة ألول مرة في إعالن سان بطرسبورغ لعام فقد ، )1(ينسانالدولي اإل
ما سنبرزه  وهو ، 1949واتفاقيات جنيف األربعة لعام  1907ضمنية، لتأتي بعد ذلك اتفاقية الهاي لعام 

  :تباعا فيما يلي
    1868إعالن سان بطرسبرغ لعام  - 1

قاد مؤتمر دولي من أجل الحد من استخدام قنابل شديدة انع ألكسندر الثانيطلب قيصر روسيا 
، صدر )2(1868االنفجار، فهي تحدث أضرار بالغة، فانعقد المؤتمر في مدينة سان بطرسبورغ في نوفمبر 

ديسمبر  11إلى  نوفمبر 29اجتماع لجنة عسكرية دولية في الفترة من  بعد، عقبه إعالن سان بطرسبورغ
حكومات الدولية لتحديد طرق ووسائل الحرب، ومقدمة هذا اإلعالن أوضحت المحاولة األولى لل 1868

الهدف الوحيد والشرعي للدول وقت الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو، والذي جاء بمبدأ رئيسي 
، وقد حظر استخدام )3(بأن المحاربين ليس لهم حق غير محدد بشأن اختيار الوسائل التي تضر بالعدو

لقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات وآالم ال مبرر لها، كما أوجب األسلحة وا
التحقق قبل أي هجوم من األهداف على أنها ليست مدنية أو أعيانًا مدنية أو أنها غير مشمولة بحماية 

ل تجنب ة في مواجهة وسائل وأساليب الهجوم من أجممكنخاصة، ويجب أن تتخذ جميع االحتياطات ال
 .إحداث خسائر في أرواح المدنيين

لبحث الفائدة من حظر بعض القذائف في جاء  1868 لعاميرى المحللون أن إعالن سان بيترسبورغ 
والذي أكد على أن الهدف ، وقت الحرب وٕاعطاء األولوية للمتطلبات اإلنسانية على الضرورات العسكرية

عسكرية للعدو، وبالتالي، ال يجوز تجاوز هذا الهدف المشروع الوحيد من الحرب هو إضعاف القوة ال
                                                           

  .81ص السابق،  المرجعنصر اهللا سناء،  )1(
دراسة تحليلية عن الوضع في األراضي  الحماية تالجريمة، آليا(سامح جابر البلتاجي، حماية المدنين في زمن النزاعات المسلحة  )2(

 .66. ، ص2005، )بدون مكان النشر(، دار النهضة العربية، -العربية المحتلة
  .43.يوسف بن صحراوي، المرجع السابق، ص )3(
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ويرون أن هذا اإلعالن يحث  ،باستخدام أسلحة ال مبرر لها وان هذا االستخدام مخالف للقوانين اإلنسانية
  .)1(على منع المساس بالبيئة باعتبار هذا المساس هو تجاوز لألهداف المشروعة للحرب

النزاع المسلح في  أطرافعالن على أن حق اإل عليه نصالل ما من خ، ويتضح هذا االتجاه الحمائي   
والقذائف  سلحةاألوٕانما تقيده قيود معينة، وقد حظر استخدام  ؛القتال ليس حقا مطلقا أساليباختيار وسائل و 

، كما أوجب التحقق قبل أي )2(والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات وآالم ال مبرر لها
أنها غير مشمولة بحماية خاصة، ويجب أن أو  أعيانًا مدنيةأو  على أنها ليست مدنية هدافن األهجوم م

تجنب إحداث خسائر في أرواح أجل  الهجوم من أساليبتتخذ جميع اإلحتياطات في مواجهة وسائل و 
  .المدنيين

  1907 لعام لحقة بهاالالئحة المو  الحرب البرية وأعرافانين و المتعلقة بق الرابعة الهاي اتفاقية - 2

منها  ،وانبثقت عنه ثالثة عشر اتفاقية 1907لعام أكتوبر  18في  الهايمؤتمر السالم الثاني  ىتبن
بأن  اوقد جاء في ديباجته الالئحة الملحقة بها،و  قوانين وأعراف الحرب البريةل و ح اتفاقية الهاي الرابعة

، وعلى الرغم )3(ا تسمح به المتطلبات العسكريةالمتعاقدة راغبة في حصر شرور الحرب بقدر م طرافاأل
والالئحة المرفقة بها  اتفاقية الهاي الرابعةمن خالل نصوص من عدم التناول الصريح لإلضرار بالبيئة 

من اتفاقية  22المادة يستفاد من نص أنه  إال ،)4(1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام
من خالل تأكيدها ، النزاعات المسلحةأثناء قررت حماية غير مباشرة للبيئة  هانعلى أ 1907عام الهاي 
  .)5("وعدبال ارضر اختيار وسائل اإلفي  قيدلمتحاربين حق مطلق وغير ملليس " :على أنه

 إبقاءعدم ب واإلعالنالسامة  سلحةاألأو  لسمحظرت استخدام ا 23من المادة ) ه(و) أ(كما أن الفقرتان 
والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث إصابات وآالم  سلحةاألاستخدام حظر وكذلك  ،الحياةقيد على أحد 

 عمالاألي المتعلق بتسيير نساناإلعهد الدولي للقانون وهو نفس المبدأ الذي اعتمده ال، )6(ال مبرر لها

                                                           
، منشور ضمن المؤتمرات العلمية لجامعة "الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"م محمد عناني، إبراهي )1(

القانون الدولي اإلنساني وحماية : ، الجزء الثاني- آفاق وتحديات–القانون الدولي اإلنساني "بيروت المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
  .51-50ص .، ص2005لبنان، - اث والبيئة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت المدنيين والتر 

واللذان تضمنا المسؤولية الدولية وأكدت على ذلك  22و 21 :ينالمبدأها ومن، 1972إعالن البيئة لعام ذكرت هذه المبادئ في  )2(
  .12/1997/ 15الصادر في  2999/27عية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم الجم

  .181صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  )3(
دراسات في القانون الدولي اإلنساني، أعداد نخبة من المختصين : أنطوان بوفيه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، في )4(

  .194، ص 2000تقديم مفيد شهاب، الطبعة األولى، دار المستقبل العربي، مصر،  والخبراء،
  .182، المرجع السابق، ص صالح عبد الرحمن عبد الحديثي )5(
  .51المرجع السابق، ص ، "الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )6(
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من ) 3( الفقرة تر حيث حظ ،1990 عامسان ريمو بغير الدولية الصادر المسلحة العدائية في المنازعات 
  .طريقة للقتالأو  هذا اإلعالن استعمال السم كوسيلة

فيما عدا الحاالت التي تحتم فيها  ومصادرة ممتلكات العدأو  تدمير 23المادة  من) ز(الفقرة  تر حظو 
حجزها، أو  هي األمالك التي يجوز تدميرها توضح الفقرة ما، ولم االستيالءو هذا التدمير  يةرات الحربو ضر ال

  .؟هل هي األمالك الخاصة أم أمالك الدولة
يبدو أن النص تضمن األمالك الخاصة والعامة، وعلى سبيل المثال األراضي الزراعية ومصادر المياه 

ب العالمية الثانية اتهموا والغابات، ومن المهم أن نذكر أن عشرات الموظفين الرسميين األلمان بعد الحر 
  .)1(بسبب إعطائهم األوامر بتدمير الغابات البولونية) ز(بخرق الفقرة 

إال  ،)2(تشكل أقدم قواعد حماية البيئة في فترة النزاع المسلح، لما توفره من حماية 23المادة فإن  وبهذا، 
خيرة يجب أن تكون وفقا لضوابط وحتى هذه األ ،ما كان من قبل التدمير الذي تبرره الضرورة العسكرية

  .وشروط
من اتفاقية الهاي حظر قصف ومهاجمة المواقع واألماكن المجردة من وسائل  25وجاء في المادة       

، فال يمكن مهاجمة األعيان المدنية ما لم تستدعي الضرورة العسكرية، )3(المدن والقرى والمباني: الدفاع مثل
  .)4(أو تتحول إلى أعيان عسكرية

سلطة ، ال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى 1907الرابعة لعام  من اتفاقية الهاي 55المادة ب جاءو 
دية امن المؤسسات والمباني العمومية والغابات واألراضي الزراعية التي تملكها الدولة المع ةومنتفع ةإداري

وفقا لقواعد  وٕادارتهاهذه الممتلكات  والتي توجد في البلد الواقع تحت االحتالل، وينبغي عليها صيانة باطن
  .)5(االنتفاع

قوات االحتالل عدم تدمير المنشآت الدينية، والتاريخية، والفنية، فالموروث  56كما ألزمت المادة 
من اتفاقية الهاي التاسعة لعام  56الثقافي المادي لألراضي الفلسطينية المحتلة محمي استنادا للمادة 

  .اإلسرائيلي االمتثال إلى ما ورد فيها، وعلى الكيان )6(1954

                                                           
  .140القانون الدولي اإلنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص عمر سعد اهللا،  )1(
  .190أنطوان بوفيه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، المرجع السابق، ص  )2(
 .1907من الئحة الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  25المادة  )3(
  :أنظر )4(

Linda A. Malona, (traduit Bruno Baron-Renault), les droits de l'homme dans le droit international, 
Nouveaux Horizons, Paris, 2004, p. 111. 

  .100، ص 2006أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر،  )5(
.1954اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام من  56المادة  )6(  
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 إن جوهر ما تضمنته هذه االتفاقية من خالل نصوصها، هو محاولة الموازنة بين مبدأي التناسب
كلي لعدوها، وهذا في حد ذاته يعتبر ضمانة أو  والتمييز عند اجتياح دولة للحصول على استسالم جزئي

  .ضرورة لهالتغيير الذي ال و  وحماية للبيئة من التدمير
حماية البيئة صراحة إال أن ما ورد فيها يغطي بال شك البيئة، بما يفيد إلى  وبالرغم أن الالئحة لم تشر

ما أصبغته على تلك إلى  حتمية العمل على تجنيب عناصر البيئة مخاطر الحرب قدر اإلمكان، إضافة
مرتبة القواعد إلى  ة لم ترقىالقيود من طابع قانوني وضعي بعد أن كانت مجرد قواعد توجيهية عام

  .)1(القانونية
سائل و الأو  ما شابههاأو  السامةو بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة بروتوكول جنيف  - 3

  1925لعام مية في الحرب و الجرث

استخدمت ألمانيا هذه الغازات في الحرب العالمية األولى، أما األسلحة الجرثومية فقط استخدمت منذ 
استخدمها الرومان وذلك عن طريق رمي الحيوانات النافقة في إمدادات المياه الخاصة بالعدو، القدم، فقد 

كما استخدمها الصليبيون في الحروب الصليبية عن طريق رمي جثث الجنود المصابين بأمراض معدية في 
 .معسكرات المسلمين

اسة آثار هذه األسلحة مجموعة من الخبراء بدر )2(األمم ولخطورة هذه األسلحة فقط كلفت عصبة
دولة  أية، حيث أكد التقرير على أن هذا النوع من األسلحة له آثار مدمرة ويمنح 1924وصدر تقريرهم عام 

ذات نوايا عدوانية تفوقا هائال مع إمكانية تمويه هذه األسلحة وعدم اكتشافها بسهولة عند استخدامها، فما 
عقد مؤتمر دولي في جنيف لبحث هذه المشكلة، وتمخض ى إل كان من العصبة إال أن تقوم بدعوة الدول

عن المؤتمر بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها أو الوسائل 
الذي تعهدت فيه الدول األطراف على عدم استخدام هذا  1925يونيو  17 بتاريخ  الجرثومية في الحرب

  .)3( ات المسلحة لما له من آثار جسيمة على اإلنسان والبيئة على حد سواءالنوع من األسلحة زمن النزاع

                                                           
  .51المرجع السابق، ص ، "الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )1(
الحرب العالمية ، الذي أنهى 1919عام  مؤتمر باريس للسالمالسابقة التي تأسست عقب  المنظمات الدوليةعصبة األمم هي إحدى  )2(

، وهي أّول منظمة أمن دولية هدفت لألمم المتحدة كانت هذه المنظمة سلًفا ،خصوًصا وأوروباالتي دّمرت أنحاء كثيرة من العالم  األولى
 28دولة في أقصاه، وذلك خالل الفترة الممتدة من 58وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى  ،السالم العالميإلى الحفاظ على 

، كانت أهداف العصبة الرئيسية تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان األمن المشترك 1935سنة  فبراير 23إلى 1934سنة  سبتمبر
للتعرف . ، كما ورد في ميثاقهاوالتحكيم الدوليبين الدول، والحد من انتشار األسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات 

  :ني التاليو يكيبديا، على الرابط االلكتر و عة الحرة و سو على نظامها يمكن االطالع على الم
https://ar.wikipedia.org/wiki/  

، العدد مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، "النزاعات المسلحة دور المنظمات الدولية في حماية البيئة زمن"زاق هضم، ر أحمد عبد ال )3(
  .25- 24 ص .، ص2015، السنة السابعة، 28
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قرر هذا البروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها والوسائل 
بالماء والحيوان  جسيمةإحداث أضرار إلى  الجرثومية في الحرب، ومن المؤكد أن استعمال السموم يؤدي

هالكه إلى  اإلنسان الذي يقوم باستخدام هذه المياه الملوثة، مما يؤدي حتماأن  لىت، فضال عوالنبا
يعتبر هذا البروتوكول كدعامة أساسية لجعل الحرب أكثر إنسانية وذلك بحظر األسلحة  بهذا ،)1(وموته

  .المباشرة للبيئة حماية غيركفل ي البروتوكولالسامة، والحارقة وماشابهها واألسلحة البيولوجية، فهذا 
لكن تم انتهاك ما ورد في هذا البروتوكول في العديد من المناسبات منها الحرب العالمية الثانية وذلك 
باستغالل الثغرات الواردة، فلم يحدد البروتوكول بدقة العناصر محل حماية من هذه األسلحة، ولم يقيد 

وجود بند ضمن البروتوكول ينص إلى  ط، باإلضافةتطوير وٕانتاج وتخزين األسلحة التي حرم استعمالها فق
على حق الدول المتعاقدة في استخدام األسلحة الجرثومية ضد دولة معادية ليست طرفا في البروتوكول، فقد 

إلى  تم استخدام األسلحة المحظورة من طرف الواليات المتحدة األمريكية في حربها على الفيتنام أدت
نباتي والبيئة الطبيعية الفيتنامية، وقد اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية األسلحة اإلضرار وتدمير الغطاء ال

التي استخدمتها ال تدخل ضمن األسلحة المحظورة، لكون البروتوكول لم يحددها بدقة، فهذا البروتوكول لم 
  . )2(ينص صراحة على حماية البيئة لكن مضمونه يحمي البيئة بشكل غير مباشر

أو التكسينية وتدمير ) البيولوجية(اتفاقية حظر استخدام وٕانتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية  وتم ابرام
 1925التي كانت بمثابة برتوكول ملحق لسد النقص والثغرات الواردة في اتفاقية  1972هذه األسلحة لعام 

التطوير والتخزين الذي فالحظر كان ينحصر في االستخدام الوسائل الجرثومية فقط دون تحريم اإلنتاج و 
وذلك من خالل نص المادة األولى من االتفاقية التي تنص على تعهد األطراف  1972جاءت به اتفاقية 

المتعاقدة بتحريم إنتاج وتخزين وتطوير أو اقتناء العوامل الجرثومية والبيولوجية، والتعهد بتدمير جميع 
أشهر من نفاذ اإلتفاقية وهذا وفق المادة  9يتجاوز األسلحة ومخزون هذا النوع من األسلحة في أجل ال 

  .)3(الثانية من اإلتفاقية
  1949لعام الخاصة بحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة  الرابعة اتفاقية جنيف - 4

نص اتفاقي صريح متعلق بالبيئة، أو  ، لم نجد أي قاعدة1949 لعام بعةاالر جنيف  ةاتفاقيإلى  بالرجوع
من خالل الحماية المقررة للسكان المدنيين للبيئة ك عدة قواعد قانونية تمنح حماية ضمنية ومع ذلك هنا
وبهذا ، فر حماية للبيئةو حظر تدمير الممتلكات في غير ما تقتضيه العمليات الحربية فيه ما يو والمقاتلين، 

                                                           
  .106.، المرجع السابق، صدروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةأمحمدي بوزينة أمنة،  )1(
 .85 - 84. ص.صالمرجع السابق، محمد المهدي بكراوي،  )2(
 .122. ، المرجع السابق، ص)القواعد واآلليات( نعمان عطاء اهللا الهيتي، األسلحة المحرمة دوليا )3(
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من اتفاقية  53المادة الل نص أنها من خإال  حماية البيئة بصورة مباشرةإلى  لم تشر هذه االتفاقية كسابقتها
أثناء قدمت حماية محدودة وغير مباشرة للبيئة المدنيين وقت الحرب،  شخاصجنيف الرابعة بشأن حماية األ

يحظر على : "والممتلكات، حيث جاء فيها تدمير األموال لحتالالا اتقو  حظرت علىإذ  ،)1(النزاع المسلح
أو  بالدولةأو  جماعات،أو  منقولة تتعلق بأفرادأو  ابتةدولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ث

هذا حتما إذا كانت العمليات الحربية تقتضي إال  التعاونية،أو  المنظمات االجتماعيةأو  السلطات العامة
  ".التدمير

مع تسجيل ورود عبارة  في حالة االحتاللللبيئة من الحماية  ىدنأوفر حد ينالحظ أن نص هذه المادة 
لك ال التي يمكن لها أن تبرر بعض التدمير إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك وبغير ذ" الحربية اتليالعم"

  .يمكن االعتداء على البيئة
االحتالل أن تعمل  ةعلى دول 1949الرابعة لعام  من اتفاقية جنيف 55و 54و 53واد المتوجب كذلك  

والخدمات الطبية  المنشآتة والمحلية على صيانة بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطني
والمستشفيات، وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق 
اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة، ويسمح لجميع أفراد 

   .)2(هم بأداء مهامهمالخدمات الطبية بكل عتاد
، تعمد 1949لعام  الرابعة من اتفاقية جنيف 147المادة  إليهات أشار  كذلك من المخالفات الخطيرة التي 

المحميين بواسطة  شخاصبالصحة تجاه األأو  خطيرة بالسالمة البدنية أضرارإلحاق أو  إحداث آالم شديدة
غ النص من محتواه، وخاصة فيما يتعلق باإلصابات القصد يفر أو  هذه االتفاقية، غير أن معيار النية

عدم وجود أو  ية ألن الدولة في حالة النزاع العسكري قد تدعي الخطأإلضافا ضرارن األعالصحية الناشئة 
سابقة الذكر، ولكن بما أن اتفاقية جنيف قننت عدة قواعد عرفية للقانون الدولي والتي  ضرارالنية إلحداث األ

  .)3(يئة في حالة النزاع المسلح، فإنه يمكن تغطية هذا النقص من خالل القانون العرفيتتضمن حماية للب
 1907لعام من الئحة الهاي ) 48(و )46(و )28(أيدت هذه القاعدة مثل المواد  أحكاموهنالك عدة 

نزاعات من البروتوكول الثاني المتعلق بال) ز/24/27( من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة) 23/2( والمادة

                                                           
الحماية القانونية للتراث اإلنساني " إبراهيم محمد عناني، : أنظر أيضا. 181، المرجع السابق، ص صالح عبد الرحمن عبد الحديثي )1(

  .52ص سابق، ، المرجع ال"والبيئة وقت النزاعات المسلحة
  .199- 198ص .ص ،المرجع السابقوائل أنور بندق،  )2(
، جامعة العلوم المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، "حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني في وقت النزاع المسلح"، أعمرعمر محمود  )3(

  .04، ص 2008التطبيقية، العدد األول، األردن، 
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فجميع هذه النصوص نصت على خطر مصادرة الملكية الخاصة وخطر  ،1977لعام  المسلحة غير الدولية
  .)1("المعادية واألراضي المحتلة ةالسلب ويطبق ذلك على أراضي الدول
النزاعات المسلحة ما جاء به اإلعالن العالمي الصادر عن أثناء  للبيئةومن أمثلة الحماية غير المباشرة 

 فريلأ 07المسلحة غير دولية في المنازعاتي بشأن تسيير العمليات العدائية في نساناإللمعهد الدولي ا
ي تاورمين بخطرها لمهاجمة ملكيات السكان المدنيين وكل العمليات العسكرية التي من شأنها أن ف 1990

المائية التي تعد من  المنشآتا تدميرها وٕازالتها والتي تدخل في ضمنهأو  تهدد بقاء السكان المدنيين أحياء
  .األولويات لألفراد لضمان بقائهم

)2(1954اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام  - 5  

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، التي  1954تتعلق اتفاقية الهاي التاسعة لعام 
ن المدنية الثقافية وهي إحدى عناصر البيئة المستحدثة المتمثلة في المباني المعمارية، كرست حماية لألعيا

والفنية، والتاريخية، واألثرية، والتحف الفنية، ومختلف المخططات والكتب واألشياء األثرية وكل ما من شأنه 
كرس حماية  الرابعة الدخول تحت مسمى تراث الثقافي، فقد جاء في مضمون هذه االتفاقية في نص المادة

لألعيان الثقافية من خالل حظر إلحاق ضرر من طرف دولة االحتالل إال في حالة الضرورة العسكرية، 
فهذه المادة تحّد من سلطة دولة االحتالل في األراضي المحتلة، وجاء في فقرتها الثالثة حظر كل عملية 

من نفس  5يها، وجاء في الفقرة األولى من المادة سرقة ونهب، وتبديد للممتلكات الثقافية وعدم استيالء عل
االتفاقية أن دولة االحتالل ملزمة ببذل الجهد الالزم لحماية الممتلكات الثقافية وحظر اتخاذ التدابير 
االنتقامية عليها، وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية تكرس حماية لألعيان الثقافية لكن هناك ما يأخذ عليها 

  .   ادة الرابعة من استثناء بإباحة مهاجمتها في حالة الضرورة العسكريةما ورد في الم
بالرغم من أن الئحة الهاي ال توفر حماية بشكل صريح، وواضح، ومباشر للبيئة إال أنه ما ورد   

فيها يؤكد بشكل حتمي على حظر تعريض عناصر البيئة لمخاطر الحرب قدر اإلمكان، فهي من أقدم 
  .)3(ئة في زمن الحربقواعد حماية البي

  
  
  

                                                           
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم "خالل النزاعات المسلحة اإلنسانيللقانون الدولي الجنسية نتهاكات جياللي الحسين، اال )1(

  .37ص ،2011-2010: السنة الدراسية جامعة حسبية بن بوعلي بالشلف، السياسية،
.1954ماي  14 اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المبرمة بتاريخ )2(  
.183. نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص )3(  
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  1963 لعام النووية سلحةاأل حظر تجارب إتفاقية - 6   

شهر باتفاقية حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء  أبرمت
، وتهدف هذه االتفاقية بصفة 1963بموسكو، ودخلت حيز النفاذ في شهر أكتوبر عام  1963أوت سنة 

  .)1(في الجو والفضاء وتحت سطح الماء ضع نهاية لتلوث البيئة عن طريق المواد المشعةو إلى  رئيسية
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه االتفاقية في وضع نهاية لتلوث البيئة عن طريق المواد المشعة ووضح حد 

  .)2(النووية سلحةبما في ذلك األ سلحةاأل أنواعواختبار كافة  إنتاجدوافع  وٕازالةلسباق التسلح 
 1968 لعام النووية سلحةاأل انتشار منع إتفاقية - 7

ال يرى وال يشم وال يحس به، ويتسرب أنه  تعتبر المواد المشعة من أخطر المواد تلويثا للبيئة، حيث
 القنبلة الذرية،: ، ومن بين المواد المشعة األسلحة النووية على اختالفها فمنها)3(بسهولة تامة في البيئة

قنبلة النيوتوونية، واألسلحة التكتيكية، التي لها آثار مدمرة وتعتبر من األسلحة الدمار و  هيدروجينية،القنبلة الو 
الشامل المحرمة دوليا، وأكبر دليل على آثارها المدمرة، آثار قنبلتي هيروشيما، ونكازاكي التي ألقيتا في 

كانت أول دولة تقوم بعملية اختبار للسالح  اليابان من طرف الواليات المتحدة األمريكية، وهذه األخيرة التي
في مدينة نيومكسيكو األمريكية في صحراء األمجوردر، بعدها انتشر السباق  1945الدمار الشامل سنة 

نحو التسلح باألسلحة النووية، من أجل الحفاظ على األمن الداخلي للدول وسالمتها من أي هجوم محتمل، 
، 1968، لذلك تم إبرام اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية لعام )4(اتنتيجة المخاوف األمنية من تهديد

) 22الدورة ( 2373وجب مشروع قرار قدمته الجمعية العامة رقم وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بم
 ليدخل،  1968ةلييو ج 1جرى توقيعها في لندن وموسكو وواشنطن في قد و، 1968 انو ج 12المؤرخ في 
من االتفاقية بأن تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لألسلحة النووية تكون طرفًا في  لىو األلمادة ا حيث أكدت

أي مكان، ال مباشرة وال بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة إلى  هذه المعاهدة بعدم نقلها
لقيام إطالقا بمساعدة أو تشجيع أو نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك األسلحة أو األجهزة؛ وبعدم ا

ز أية دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية يحفت
  . أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى

ذات سالح النووي، حثت من من الدول النووية عدم نقل األسلحة النووية لدول غير  كما طلبت       
كل دولة من الدول األطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة على تعهد خالل المادة الخامسة منها 

                                                           
  .27-26ص  .بن الشيخ الجياللي، المرجع السابق، ص )1(
  .50رشاد السيد، المرجع السابق، ص  )2(
 .44. سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص )3(
 .25، 16. ص.، صالمرجع السابقعبد القادر زرقين،  )4(



 
107 

 

لتأمين تزويد الدول غير الحائزة لألسلحة النووية والتي تكون أطرافًا في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن 
  .استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية أيت النووية، جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرا

قسمين، دول حائزة على األسلحة النووية بشكل معلن إلى وما يميز هذه المعاهدة أنها قسمت الدول        
ورسمي، وهي بريطانيا، فرنسا، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد السوفيتي قبل تفككه، والقسم 

وهذا ما نصت  ،)1(في منظومة المجتمع الدولي األغلبيةني دول غير حائزة على السالح النووي وهي الثا
من المادة األولى لالتفاقية، ولم ينظم الكيان اإلسرائيلي التفاقية منع انتشار األسلحة النووية،  3عليه الفقرة 

فرنسا، والواليات المتحدة األمريكية،  نووي الذي نقل له بمساعدة كل منسالج العلى الرغم من امتالكها لل
والكيان اإلسرائيلي مضمونها تقديم  بين الواليات المتحدة األمريكية 1955اتفاقية في جويلية  تحيث ابرم

المساعدة المادية والبشرية للكيان اإلسرائيلي، والكيان اإلسرائيلي يحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث 
والذي  )2("ديمونة"المفاعل النووي إلى  سالح نوويا، باإلضافة 80ون ال يقل عن القدرات النووية بمخز 

العديد من الحوادث، ولم يتم إخضاعه لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحتمالية انتشار إلى  تعرض
، )3(ديداخطر اإلشعاعي على األراضي الفلسطينية المحتلة، أو حين يتم استغالله عسكريا، فهو يشكل ته

فاألسلحة النووية واألشعة المنبعثة منها مضرة بالبيئة ونظام اإليكولوجي، فهي تحدث أضرار واسعة 
  .)4(االنتشار وطويلة األمد بالبيئة

 الحديث، العصرفي  الشامل الدمار أسلحة أقوى هي التي سلحةاأل هذه انتشار اإلتفاقية هذه حظرت وقد
 الفقهفي  عليه المستقر ولكن، القتال)�  سلحةاأل هذه إستخدام حظر على صراحة تنص لم انهأ نجد لكن

 ومفرطة األثر عشوائية أسلحة أول هي سلحةاأل هذه بحسبان اإلستخدام هذا حظر هو الدوليين والقضاء
 القرار من أيًضا مستفاد الحظر هذا أن كما، إستخدامها حظر على الدولية المواثيق نصت يوالت الضرر

 .1994لعام  الدولية العدل محكمة عن صادرال يالتفسير 
 أسلحة أنواع أشد هي النووية سلحةاأل اإلطالق على وأخطرها هذه الشامل الدمار أسلحة أن ورغم   

الدولي  الحظر هذا بمخالفة الدول بعض قيام المالحظ أنإال  ،والبيئة نساناإلب ضرًرا وأكثرها فتًكا القتال
 خلال يسبب ذلك أن شك وال، ينتظر من ومنها بالفعل إمتلكه من ومنها حةسلاأل هذه إمتالك نحو يوالسع
 ةمهدد دائًما البيئة ويجعل، مستقر غير ويجعله بالسالم يضر مما منطقتنافي  العسكرية القوى توازناتفي 
  .محدق خطر وفى

                                                           
  .27 ص المرجع السابق، بن الشيخ الجياللي، )1(
 .42، 30 ص.عبد القادر زرقين، المرجع السابق، ص)2(
 .47 نصر اهللا، المرجع السابق، صسناء  )3(
 .150 ص، المرجع السابق، لنوار فيصل )4(
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استخدامها أو منع تلم و على منع انتشار األسلحة النووية فقط،  نصت لكن يؤخذ على االتفاقية أنها    
التهديد بها فالقانون الدولي العرفي، أو التعاقدي ال يحتوي على حظر شامل الستخدام األسلحة النووية، لكن 

التهديد باألسلحة النووية أو : على أن 1996لعام قد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري 
  .)1(استعمالها مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي

  1972السامة وتدميرها لعام  سلحةالجرثومية واأل سلحةاتفاقية حظر تطوير وٕانتاج وتخزين األ - 8

حيث دعت كافة  ،البيئة وحمايتها من خالل المادة الثانيةإلى  ت هذه االتفاقية بصورة مباشرةأشار    
أشهر من نفاذ  9خالل  المحظورة بموجب االتفاقية سلحةتدمير كافة مخزونها من األإلى  عضاءالدول األ
إيصال منع إلى  كما دعت المادة الثالثة من االتفاقية ذاتها ،السلمية لألغراضتحويل استخدامها أو  االتفاقية

تشجيع أو  إنتاجهاومنع المساعدة في  ،طرف ال يمتلكها أيإلى  العوامل الكيماوية المختلفةأو  سلحةألتلك ا
  .)2(إليهاالتوصل 

 هذه األسلحة التكسينية وتدميرأو  البكترولوجية سلحةخدام وٕانتاج وتخزين األاتفاقية حظر است- 9

  1972لعام 

ريل فأ 10بتاريخ وقد تم إبرامها في لندن وموسكو وواشنطن أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة   
ات ياطاتخاذ كافة االحتإلى  هي أول اتفاقية تتضمن النص صراحة على مصطلح البيئة وتدعو، و 1972

وبذلك تكون هذه االتفاقية قد سبقت  ،)3(الجرثومية سلحةاألأثار  ليها منالممكنة لحمايتها والمحافظة ع
  .في استخدام مصطلح البيئة 1972ان حزير  16إعالن ستوكهولم للبيئة البشرية الصادر في 

 عشوائية األثر يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو ،حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة إتفاقية -10

 1980 لعام

، وتعتبر هذه االتفاقية ذات أهمية كونها تساهم في 1980أكتوبر  10اعتمدت في جنيف بتاريخ  
كما نصت على آلية لمراجعة وتعديل االتفاقية من خالل المادة ، )4(حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

القتضاء بروتوكول إضافي يتعلق بمسالة حماية الثامنة منها لذلك يمكن أن نتصور أن يلحق بها عند ا
 :وقد أرفق بها البروتوكوالت التالية، البيئة
 .بروتوكول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها .1
 .بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى .2

                                                           
 .284 -283. ص.نعمان عطاء اهللا الهيتي، قانون الحرب أو القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص )1(
  .51ص المرجع السابق، رشاد السيد، : أنظر أيضا. 80ص المرجع السابق،  سناء، نصر اهللا )2(
  .52المرجع السابق، ص ، "الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )3(
  .84- 83ص .نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص )4(
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وقد وردت بهذا البروتوكول إشارة  ،)1( بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة المحرقة .3
يحظر أن تجعل الغابات ": لى أنهمنه ع 4/2حيث نصت المادة  ،صريحة إلى أحد عناصر البيئة الطبيعية

حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر  إالوغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة، 
، )2("رية أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهداف عسكريةأو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسك

وبالتالي البروتوكول الملحق باتفاقية حظر استعمال األسلحة التقليدية يوفر حماية للبيئة الطبيعية زمن النزاع 
 .)3(المسلح
 .)4(1995أكتوبر  13بتاريخ بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية أعتمد هذا األخير في فيينا   .4

 2من المادة  4لكن هذه الحماية ليست عامة وشاملة بوجود االستثناء الوارد في مضمون الفقرة         
وبالتالي يمكن  ،التي ذكرت سابقا فيمكن التذرع بهذا االستثناء من قبل األطراف بدعوى أنها تحمي المقاتلين

وقد صدر تقرير من الجمعية  استهداف البيئة الطبيعية وٕالحاق أضرار بها من أجل تحقيق ميزة عسكرية،
بشأن حرب الفيتنام يتضمن تأكيد على أن الميزة العسكرية في استعمال  1973العامة لألمم المتحدة عام 

على الرغم من ...«: األسلحة المحرقة المحرمة تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة حيث جاء في التقرير ما يلي
بعيدة للحرائق الواسعة التي وقعت أثناء الحرب لفيتنام فإن ما نقص المعلومات المتاحة عن اآلثار الشاملة وال

حدث في هذه الحرب عن استخدام واسع لألسلحة المحرقة من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات خطيرة وبعيدة 
  .)5(».... المدى تفوق كافة الميزات العسكرية المبتغاة من وراء استخدام هذه األسلحة

  1993لعام  واستخدام األسلحة الكيميائيةإنتاج وتخزين اتفاقية حظر -11

تفاقية إنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية، لما لهذه األسلحة من تأثيرات بالغة االحظرت  
الخطورة على اإلنسان وباقي الكائنات الحية، وقد استخدمت هذه األسلحة في الفترة التي سبقت إبرام هذه 

لت أول حالة استخدم فيها كسالح في المعارك من قبل األلمان في الحرب وسج ،االتفاقية كثيرا في الحروب

                                                           
، منشور ضمن المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت "لدولي اإلنساني وحماية التراث والبيئة خالل النزاعات المسلحةالقانون ا"كمال حماد،  )1(

القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين : ، الجزء الثاني-آفاق وتحديات–القانون الدولي اإلنساني "المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
  .155-154ص .، ص 2005لبنان، -األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت والتراث والبيئة، الطبعة 

قانون دولي وعالقات دولية، تخصص مباركي ميلود، الحماية القانونية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  )2(
  .39-38 ص.، ص2016-2015: السنة الدراسية، الحقوق، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر موالي، سعيدة

.184نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص  )3(  
  .52ص ، المرجع السابق، "الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )4(
.فيتنامالمتعلق بحرب ال 1973تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام  )2(  
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 15مما تسبب بمقتل  ،، بنشرها غاز الكلور فوق خطوط العدو1915 عام أفريل 23العالمية األولى في 
 .)1(ألف جندي

سامة وسالئفها المواد الكيميائية ال-أ : "وقد عرفت االتفاقية في المادة الثانية األسلحة الكيميائية بأنها 
الذخائر والنبائط المصممة - فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة بموجب هذه االتفاقية، ب

خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر 
 ."والنبائط
ة يمكن من خالل مفعولها الكيميائي في العمليات أي ماد: "وعرفت نفس المادة المواد الكيميائية بأنها 

 ."الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة لإلنسان أو الحيوان
ولتالقي اآلثار المدمرة لألسلحة والمواد الكيميائية ألزمت المادة األولى الدول بأن ال تقوم باستحداثها  

، وأن تتعهد كل دولة بتدمير األسلحة التي تمتلكها، ولضمان تنفيذ أو إنتاجها وحيازتها إال لألغراض السلمية
منظمة حظر األسلحة (بنود االتفاقية أكدت المادة الثامنة على أن تقوم الدول بإنشاء منظمة دولية باسم 

 .)2( )الكيميائية
، على 1993الكيميائية لعام  سلحةاألإنتاج وتخزين واستخدام من اتفاقية حظر  5/11نصت المادة و    

في هذه االتفاقية بأن تقوم وفي أقرب وقت ممكن وخالل فترة ال  طرافأن تتعهد كل دولة من الدول األ
 سلحةتتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ االتفاقية، بتدمير جميع العوامل والتكسينات، واأل

خاضعة أو  فاقية التي تكون في حوزتهاوالمعدات ووسائل اإليصال المعينة في المادة األولى من هذه االت
هذه المادة اتخاذ  أحكامبتحويلها لالستعمال في األغراض السلمية ويراعى في تطبيق أو  رقابتهاأو  لواليتها

  .جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة
 الجرثومية سلحةقة التي تحظر األية السابنسانوأكدت ديباجة هذه االتفاقيات على أهمية االتفاقيات اإل  
أثناء  سلحة، وأكدت كذلك على أن استخدام مثل هذه األ1925السامة وخاصة بروتوكول جنيف لعام أو 

ية الحية، كما أن المادة األولى من هذه نسانالنزاعات المسلحة هو بمثابة عمل تشمئز منه الضمائر اإل
تداول هذه أو  حفظأو  إقتناءأو  تخزينأو  إنتاجأو  حداثاالتفاقيات التي قيدت في فقرتها األولى، است

طرق استخدامها من أو  أسلوب إنتاجهاأو  أيا كان منشؤها -الجرثومية والكيميائية– سلحةاألنواع من األ
األغراض السلمية، وكذلك الفقرة أو  الحمايةأو  األنواع والكميات التي ال تكون موجهة ألغراض الوقاية

                                                           
، مساءا 23:55 :ساعة اإلطالع، 2018-03-06اإلطالع يوم  تاريخالحرب البيولوجية والهجمات العشوائية، ن اسم كاتب، و بد )1(

  :ني التاليو االلكتر منشور على الموقع 
www.warfare birds.com 

  .22 أحمد عبد الرزاق هضم، المرجع السابق، ص )2(
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وسائل اإليصال الموجهة الستعمال العوامل الجرثومية أو  ه المواد التي حظرت كافة المعداتالثانية من هذ
  .النزعات المسلحةأثناء  التكسينات في األغراض العدائيةأو  السامةأو  والكيميائية

عن االتفاقيات  1993و 1972وما يميز اتفاقيات حظر األسلحة الجرثومية والكيميائية لعامي     
حظر هذه األنواع من األسلحة حظر إنتاجها وتصنيعها وتخزينها إلى  أنها تضمنت باإلضافة السابقة

وحيازتها وتداولها، كذلك تتميز عما سبقها من اتفاقيات وٕاعالنات في هذا اإلطار في أنها ألزمت الدول 
ضع اتفاقيات مستقبلية األطراف فيها بالتعاون والتشاور فيما بينها للحد من تصنيع هذه األسلحة وتدميرها وو 

السماح للجنة خاصة بالتفتيش على مواقع تلك إلى  حول المشاكل التي قد تنجم عن تنفيذها، باإلضافة
  ).من االتفاقيات 5المادة (األسلحة في الدول األطراف فيها 

  النزاعات المسلحةأثناء  لبيئةلالحماية المباشرة بالخاصة  تفاقيةاإل القواعد : انيالث فرعال

ي التي تحمي البيئة بصورة مباشرة هي كل من اتفاقية حظر نساناإلن من أبرز اتفاقيات القانون الدولي إ
 1976لسنة  )EN-MOD( أخرىألية أغراض عدائية أو  استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية

  .1998ة لسن من نظام روما األساسي 8المادة إلى  إضافة، 1977 األولي إلضافوالبروتوكول ا
 أخرىألية أغراض عدائية أو  البيئة ألغراض عسكريةبتغيير الاتفاقية حظر استخدام تقنيات  - 1

)EN-MOD(  1976لعام  
ظهور هذه االتفاقية كان نتيجة لرد فعل المجتمع الدولي على قيام القوات األمريكية بالعمل على تدمير 

األمريكية الفيتنامية من أجل القضاء على الثوار، والذي الغابات والحقول الزراعية في الفيتنام إبان الحرب 
انشغال العالم بخطورة إلى  بدوره أثر على حالة المناخ وتغيير طبيعته في تلك المنطقة، هذه األفعال أدت

 يرات بالبيئةيوكان حافزا لعقد اتفاقية دولية تمنع استخدام تقنيات تحدث تغ ،هذه التصرفات المضرة بالبيئة
اتفاقية  اعتماددا على هذه األسباب وغيرها، أثارت الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه من الضروري واستنا

تحظر كل تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى، وعليه طلبت من مؤتمر 
الجمعية  قرار جبو بم تمادهااعتم التي و  ،)2(إعداد اتفاقية من هذا النوع في أقرب اآلجال )1(لجنة نزع السالح

 إستخدام عنة المتولد للمخاوف استجابة ،1976ديسمبر  10 بتاريخ 76/31رقم  العامة لألمم المتحدة
حيث  ،الجيش األمريكي من قبل الحرب األمريكية الفيتناميةأثناء  للبيئة بالغة أضرارا تسبب قتال وسائل

من أجل إحداث الضباب، والغيوم، وتدمير للبيئة، خيرة ات هذه األو أحدث إستعمال بعض األسلحة من قبل ق

                                                           
  .العامة للجمعية سنوي تقرير ترفع األعضاء، الدول جميع تضم المتحدة األمم لمنظمة تابعة لجنة: السالح نزع لجنة )1(
 .84سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص  )2(
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 إحداث انهشأ من يكون تقنيات يأل يالحرب اإلستخدام حظر اإلتفاقية وتستهدف، جسيمة على البيئةأثار 
  .)1( خطيرةأو  دائمةأو  واسعةأثار  لها تكون بيئية تغيرات

عسكرية أو ألي أغراض عدائية أخرى  وتتضمن اتفاقية حظر تقنيات تغير في البيئة ألغراض          
تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية : "ى منها على أنهاألولفقد نصت المادة  ،مواد وملحق تفسيري 10

الشديدة ألغراض أو  الطويلة البقاءأو  الواسعة االنتشاراألثار  بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات
بأية دولة طرف  ضراراألأو  الخسائرأو  كوسيلة إللحاق الدمار أخرى ألية أغراض عدائيةأو  عسكرية

  .)2("أخرى
أية تقنية إلحداث تغيير  " :االتفاقيةمن  ثانيةالبيئة الواردة في المادة الفي تغيير الوالمقصود بتقنيات   

أو  تركيبهاأو  ةياألرضالكرة والذي يوثر في ديناميكية  عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية
 وغالفها الصخري وغالفها المائي وغالفها الجوي) البيوتا(بما في ذلك مجموعات أحيائها المحلية  تشكيلها

بما فيها مجموعة األحياء منها واليابسة والمادة )3( "تشكيلهأو  تركيبهأو  الفضاء الخارجية كيفي ديناميأو 
االتفاقية ال تشمل فإن  ير متعمد للنظام الطبيعي، وعليهالفضاء الكوني عن طريق تغيأو  وطبقات الهواء

أو  أسلحة الدمار الشاملأو  غرضا من وسائل الحرب التقليديةأو  تغييرات البيئة الناشئة بشكل غير مباشر
أساليب الحرب التي ال تستهدف بصفة رئيسية تغيير البيئة عن طريق التالعب المتعمد في أو  بوسائل

  .)5(،  فتسعى هذه االتفاقية لتعزيز حماية البيئة لألجيال الحالية والقادمة)4(ةالعمليات الطبيعي
 – أرضية هزات – عنيفة بحرية أمواج – أعاصير إحداث تستهدفالتقنيات  هذه أن المعلوم ومن   
 شديدة العسكرية التقنيات هذه ل، وك"لخإ.....ونقصاًنا زيادة الحرارة التحكم في درجات – وثلوج أمطار
 بفيتنام لحق ما طويلة، ولعل لمدة وتستمر أطراف النزاع المسلح لغير آثارها تمتد وقد البيئة على التأثير

  .ماثل في األذهان زال ال فيها األرض ةكيدينامي وتغيير الطبيعية وبيئتها اتهغابا وخاصة

                                                           
دار النهضة  ،اإللتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث ،صالح محمد محمود بدر الدين: وأيضا. 71 ص ، المرجع السابق،رشاد السيد )1(

  .115ص  ،2002 ،مصر ،العربية
شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات الفانون الدولي اإلنساني، إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، مصر،  )2(

  .477، ص 2002
  .53ص ، المرجع السابق، ""الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة" إبراهيم محمد عناني،  )3(
  .122 ص، المرجع السابق، جاللو بطاهر ب )4(
 .300 نعمان عطاء اهللا الهيتي، المرجع السابق، ص )5(
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فإذن ال يندرج في نطاق  ،االستخدامأو  عمالكما يتضح من النص السابق أن المحظور هو االست 
فالمنع ينصب على االستخدام وضمن شروط، وال يدخل تحت المنع التهديد ، الحظر تجهيز هذه التقنيات

  .)1(ير لهذه النشاطات الممنوعة وال البحوث المتعلقة بهاضوال يدخل كذلك التح، باالستخدام
 أخرى عدائية أغراض ألية أو عسكرية ألغراض البيئة يرتغي تقنيات استخدام حظر اتفاقيةتحظر إذن  
الحرب الجيوفيزيائية التي يتم فيها استخدام تقنيات التغير في البيئة عن طريق إلى  اللجوء 1976 لعام

ال تستخدم تقنيات التغيير البيئي ذات أ، ومن أحكامها إلتزام األطراف )2(التدخل في العمليات الطبيعية
عة التي تدوم مدة طويلة أو الشديدة كوسيلة لتدمير أطراف أخرى أو إتالفها واألضرار بها، التأثيرات الواس

، )3(وأال تساعد أو تشجع أو تمس أية دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على أن تفعل ذلك
  . جيةو لو الفيزيقتال أطراف النزاع في اختيار وسائل ال ق، فقيدت حلبيئةاحماية  االتفاقية لت هذهو قد حاف

 ألية أو عسكرية ألغراض البيئة تغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقيةواالستخدام المحظور بموجب 
وعليه ، أخرىعدائية  أغراض أي أو العسكرية األغراضمقصور على  1976 لعام أخرى عدائية أغراض

اقية ال تحظر االستخدام السلمي لهذه االتف أحكامفإن  فالحظر هنا يتبع النية وهي عنصر ذاتي، كذلك الحال
بمقدار ما تسبب إال  استخدام تلك التقنيات وتكنولوجيا التغيير في البيئة ليس محظورا، كما أن )4(التقنيات

على الدول إال  هذه االتفاقية ال تسري أحكاموهذا يعني أن ، لدولة طرف في االتفاقية وأضراراوخسائر  دمار
  .فيها فقط طرافاأل

هو  1972عام أن إعالن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم إلى  شير هذه االتفاقيةوت  
  .تبني مجموعة من النصوص المتعلقة بحماية البيئة وقت السلم وتطبيقها وقت النزاع إمكانيةإلى  مؤشر
 االتفاقيةفي هذه  عدة أحكام والغرض منها هو دعوة الدول األطراف االتفاقيةتضمنت هذه كذلك،     
طويلة البقاء الشديدة ألغراض أو  االنتشارالواسعة  اآلثارعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات إلى 

                                                           
  .72ص المرجع السابق، رشاد السيد،  )1(
لطبعة األولى، منشورات انوال أحمد بسج، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة،  )2(

 .188 - 187.ص.، ص2010، لبنانبي الحقوقية، الحل

  .37، ص 1976صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، بدون طبعة، دار الفكر العربي، مصر،  )3(
 " :أنهعلى نصت المادة الثالثة من االتفاقية  )4(
تغيير في البيئة لألغراض السلمية، وهى ال تمس مبادئ القانون الدولي المعترف ال تحول أحكام هذه االتفاقية دون استخدام تقنيات ال- 1

 .بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا االستخدام
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن استخدام تقنيات التغيير في البيئة - 2

وتسهم الدول األطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول . السلمية، ولها الحق في االشتراك في هذا التبادل لألغراض
أو المنظمات الدولية، في التعاون االقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في األغراض السلمية، مع 

  ."مة لحاجات المناطق النامية من العالمإيالء المراعاة الالز 
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األضرار بأية دولة طرف في أو  الخسائرأو  ألية أغراض عدائية أخرى كوسيلة إللحاق الدمارأو  عسكرية
أية أو  مجموعة من الدولأو  تحريض أية الدولةأو  يعتشجأو  االتفاقية، كما منعت القيام بمساعدةهذه 

منظمة دولية عن االضطالع بأنشطة منافية للتعهد السابق، كذلك وضعت التدابير الالزمة من اجل حظر 
  .)1(لسيطرتهاأو  ومنع اي نشاط مخالف في أي مكان يخضع لوالية الدولة

 بهذه األنشطة المحظورة االستطالعية على المنظمات الدولأو  الدول االتفاقيةجانب هذا حثت إلى  
  .)2(تغييرات في تكوين األرضإلى  التي تستهدف بطريقة متعمدة، تؤديو 

المتعاقدة في اقتراح إدخال تعديالت على هذه االتفاقية مما  طرافألالحق لكما أعطت هذه االتفاقية 
ذه االتفاقية، وبموجبها تعهدت الدول يوحي بإمكانية إدراج نصوص قانونية جديدة لسد الثغرات الواردة به

تقنيات من شأنها إحداث تغييرات في البيئة خاصة عندما يكون من شأنها أو  الموقعة بعدم استخدام وسائل
  .)3( الخطير على البيئةأو  التأثير الدائم

البيئة  المادة الثانية من هذه االتفاقية بمبدأ النية والقصد أي أن يكون الفعل موجها ضدأخذت كما 
العرضية والحوادث غير  ضراراألفإن  بها كوسيلة من وسائل الحرب، وبالتالي ضرارويقصد إلحاق األ

المقصودة وغير المباشرة ال تدخل ضمن نطاق هذه المادة، وبدون إثبات فعل التعمد ال يمكن تطبيق هذا 
  .)4(من أي مسؤولية دولية ضرارالنص وتعفى الدولة المتسببة باأل

تساؤل المطروح الذي يثار بالنسبة لهذه االتفاقية، هو ما المقصود بكون التغيير في البيئة ينطوي لكن ال
  .شديدة ؟أو  طويلة البقاءأو  واسعة االنتشارأثار  على

االتفاقية تسمح بنصها الحالي باستخدام تقنيات التغيير في البيئة الغراض عدائية  أن األمرفي واقع 
وقد عبرت االتفاقية  ،شديدةأو  طويلة البقاءأو  رواسعة االنتشاأثار  يكون لهاال أ كوسيلة للتدمير شريطة

بموجبه  فسري )5(عن تلك الشروط بألفاظ شديدة الغموض واللبس بما استلزم وجود اتفاق تفسيري ملحق بها
دام تقنيات حدد االتفاق التوضيحي للمادة األولى من االتفاقية أن المقصود باستخات، فقد مصطلحتلك ال

التغيير في البيئة واسعة االنتشار بواسطة استخدام التقنيات العدائية المعدلة للبيئة الطبيعية يجب أن تقاس 
الفترة الزمنية المطلوبة حتى يعتبر الضرر دائمًا ومن ثم يعني وطوية البقاء  ،)6(بعدة مئات األميال المربعة

                                                           
  .53، المرجع السابق، ص ""الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة" إبراهيم محمد عناني،  )1(
  .22ص البيئي في األراضي تحت االحتالل في منظور القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، بوسماحة الشيخ، األمن  )2(
  .186صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  )3(
  .120بطاهر بوجالل، المرجع السابق، ص  )4(
اتفاقات تفسيرية لمؤتمر لجنة نزع السالح المتعلقة بمشروع اتفاقية حول حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة، الوثائق الرسمية  )5(

  .120ص ، المرجع السابق، بطاهر بوجالل :كذلك أنظر .)A/3/27( 27رقم  ، الملحق32للجمعية العامة، الدورة 
  .121، المرجع السابق، ص بطاهر بوجالل )6(
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فالمقصود بها االختالل أو " جسيم"أما كلمة  ،)1(فصلمحظور هو أن يمتد لعدة شهور أو ما يقارب ال
واضح بالحياة البشرية وبالموارد الطبيعية أو  ضرر جسيمأو  اختالل ي ينجم عنهذالالضرر الحقيقي 

  .)2(بغيرها من الثرواتأو  االقتصادية
 لفترة منبا المنعقد على البيئة المؤتمر الدبلوماسيالجسيم وقد تبنى هذا المعيار في تحديد حالة االعتداء 

طويل األمد أو يكون جسيم، وقد أكدت اتفاقية  أي أن يكون الضرر واسع االنتشار أو 1974-1977
على قيام معيار واحد فقط  أخرى عدائية أغراض ألية أو عسكرية ألغراض البيئة تغيير تقنيات استخدام

حالة لالتفاقية تكرس حماية مباشرة ومحددة فهذه ا ها،لنكون أمام الحالة التي تستوجب وتستلزم تطبيق أحكام
السلم والحرب،  يزمنفي ، باإلضافة أن هذه االتفاقية تكرس الحماية للبيئة )3(االعتداء على البيئة الطبيعية

يمكن لألطراف المتعاقدة في حالة انتهاك إحدى دول األطراف أنه  وقد ورد في مضمون هذه االتفاقية
مجلس األمن لألمم المتحدة مع مختلف إلى  أو االعتقاد بذلك أن تتقدم بشكوىللقواعد الوارد في بنودها 

األدلة واإلثباتات الالزمة التي من شأنها تدعيم صحتها، وتتعهد دول األطراف بالتعاون من أجل أن يقوم 
  .)4(مجلس األمن بإجراءات التحقيق في الشكاوى المقدم إليه

 طرافالدول األ إلتزامفي نطاق الرقابة على  أساسيادورا  األمن هذه االتفاقية بمجلس أناطتوقد 
تتقدم بشكوى  أنباالتفاقية  أخرىدول  إلتزامالمجال للدولة المتضررة من عدم  أتاحتحيث  ،هاأحكامب

هناك خطرا من تضررها  أنأو  الدولة الشاكية متضررة أنيقرر أو  الذي له صالحية التحرياألمن  لمجلس
  .)5(المتحدة ميثاق األمم حكاممساعدتها وفقا أل طراففاقية ويقع على عاتق األنتيجة انتهاك االت

 أسلحةحالة حدوث اختالل بيئي ناتج عن استخدام إلى  لم تشر ،ن هذه االتفاقيةأإلى  تجب اإلشارة  
نية النزاع، وٕامكا أطرافالمتعاقدة من  طرافعلى األإال  كالسيكية وغير محرمة دوليا، كما أنها ال تطبق

الدولي، ومن األمن  عن طريق وضع شكوى وطلب تحقيق من مجلسإال  التمسك بهذه االتفاقية ال يكون
قوة إكراه ضعيفة إلرغام أغلبية الدول على تطبيقها، أما بالنسبة إال  الناحية العملية ليس لهذه االتفاقية

  .)6(ميةالدولي الخمسة فليس لهذه االتفاقية أي قيمة إلزااألمن  مجلس عضاءأل

                                                           
  .186صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  )1(
  .117، المرجع السابق، ص صالح محمد محمود بدر الدين )2(
 .45، 43. ص. عبد الحق مرسلي، المرجع السابق، ص )3)

 .302. نعمان عطا اهللا الهيتي، المرجع السابق، ص )4)

  .86المرجع السابق، ص  نصر اهللا سناء، )5(
  .05عمر محمود أعمر، المرجع السابق، ص  )6(
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اندالع العمليات أثناء  الحربية المستخدمة ساليبواالتفاقية لم تبرم لحماية البيئة من الوسائل واأل   
التقليدية التي تؤثر في  سلحةبعض األأو  النوويةأو  الكيميائيةأو  البيولوجية سلحةالقتالية، كاستخدام األ

من قبل ة، وٕانما جاءت لحماية البيئة من استخدامها بالبيئ جسيمةأثار  إلحاقإلى  التوازن الطبيعي، وتؤدي
نجد بعض القانونيين، يطلق على الحالة األولى  ،لذلك كسالح حربي في النزاع المسلح،أطراف النزاع 

اإلخالل بالتوازن الطبيعي للبيئة، الحالة إلى  قتالية تؤدي أساليبل و ئاستخدام وساالحرب االيكولوجية وهي 
الحرب الجيوفيزيائية لحمايتها، بينما يطلق على الحالة الثانية  1977األول لعام  ولالبروتوكالتي جاء 

كسالح  التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية الستخدام بعض الظواهر الطبيعية كالرياح واألمواج والمياه(
 ألية أو عسكرية ألغراض البيئة تغيير تقنيات استخداموهي الحالة التي تضمنتها اتفاقية ) ضد األعداء

  .1976لعام  أخرى عدائية أغراض
: رية لدراسة تطبيق االتفاقية، حيث جاء فيها أنهو مراجعة دإجراءات  المادة الثامنة منها على تنصو     

 طرافعقد مؤتمر للدول األإلى  لديه عودمبعد خمس سنوات من بدء سريان هذه االتفاقية، يدعو ال -1"
ها أحكاما، ويراجع المؤتمر سير العمل باالتفاقية بغية التأكد من أن أغراضها و االتفاقية في جنيف بسويسر ب

من المادة األولى في القضاء على  1الفقرة  أحكاميجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية 
 .أخرىألية أغراض عدائية أو  أخطار استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية

في هذه االتفاقية، على فترات ال تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن  طرافبية األيجوز ألغل2 -
 .الوديعإلى  تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه األغراض ذاتها وذلك بتقديم اقتراح بهذا المعنى

من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر  2إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقًا للفقرة 3 -
. في هذه االتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا المؤتمر طرافلوديع من جميع الدول األسابق، يطلب ا

باإليجاب، كان على الوديع أن يتخذ  –أيهما أقل–عشر دول منها أو  عضاءفإذا ردت ثلث الدول األ
  ".خطوات فورية لعقد المؤتمر

م عقد المؤتمر الثاني للمراجعة في عام ، ث1984التفاقية بجنيف عام ل لمراجعة او قد المؤتمر األقد عو 
الحرب تمارس عمال تخريبيا ": أنينص على  1992أن إعالن ريو دي جانيرو إلى  وتجدر اإلشارة، 1992

، القانون الدولي المطلق بحماية البيئة في طرافجوهريا على التنمية الدائمة، ولذلك يتعين على الدول األ
وخير دليل على ذلك ما حدث في حرب الخليج ، )1("ره تبعا للضرورةفترة النزاع المسلح وتسهم في تطو 

إلحاق أضرار كبيرة في تلك المنطقة، وما حدث في إلى  الثانية والتي نتج عنها تلويث المياه بالنفط ما أدى
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مية األراضي والمياه اإلقليإلى  الحرب األهلية التي وقعت بالصومال والتي تم خاللها إرسال النفايات السامة
  .لتلك المنطقة

أو  حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية اتفاقيةالواردة من خالل  حكاماألفإن  ،وعليه
النزاعات المسلحة، وذلك لما تفرضه من أثناء  البيئة الطبيعيةلها دور كبير في حماية كان ألية عدائية أخر 

، كذلك تحظر الحرب وتقييد حقهم في ذلك أساليبو  المتنازعة ليس في اختيار وسائل طرافقيود على األ
أن االتفاقية مازلت تعاني من بعض نقاط الضعف، بحيث إال  سيلة لالعتداء،و استخدام البيئة الطبيعية ك

  .فيزيائية والجي سلحةحدا لتصنيع األ تضعأنها ال 
اآلثار واسعة االنتشار أو إحداث أضرار بيئية ذات حظر ما يؤخذ على اتفاقية إنمود أن اشتراطها  كذلك،

ير في البيئة، وعدم يتغاللتهديد باالستخدام أو التحضير، وتطوير لتقنية لطويلة األمد أو شديدة، دون حظر 
تفاقية على تغيرات البيئية الناتجة بصورة عرضية غير مباشرة عن استعمال وسائل القتالية ال االاشتمال 

  .البيئة وتغير فيهالكن لها آثار على  ،تهدف لتغير البيئة
بل تحظره وقت الحرب ويكون  ؛البيئةفي ر يتغيالباإلضافة أنها ال تحظر االستخدام السلمي لتقنيات     

وما يؤخذ كذلك على اتفاقية حظر تقنيات تغير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية  ألغراض عسكرية،
عديمة األثر بالنسبة لبعض التعديات وهي ، أغراض عدائية أخرى ويشكل نقطة ضعف في بدء تطبيقها

: ير في البيئة مثليتغإلى  يجب أن توسع من مجال األسلحة المشمولة بحظر كونها تؤديو  الواضحة،
  . )1(مبيدات األعشاب

  1977لعام  ينيإلضافا ينالبروتوكول - 2

ات و عدة خط 1977الذي نتج عنه بروتوكولي جنيف لعام و  لقد سبق المؤتمر الدبلوماسي بجنيف
النقاش و  من أجل التشاور االستشاريينو  للخبراء اجتماعاتتمهيدية لتهيئة الساحة الدولية، حيث تم عقد 

التي كانت أهمها حماية و  تدارك األمور الناقصة،و  ي،نساناإلفاعلية قواعد القانون الدولي و  حول سريان
حتى  23/05/1974رة الممتدة من وفي الفت، األعيان المدنية من الهجمات العسكريةو  السكان المدنيين

بعد أن قامت الّلجنة الدولية الصليب  تم عقد الدورة الثانية لمؤتمر الخبراء في جنيف 03/06/1977
للمؤتمر الدبلوماسي  1949إضافيين الافقاقيات جنيف األربعة لعام  األحمر بتقديم مشروع بروتوكولين

خبير يمثلون عدد  400بحضور  ب التطبيق أثناء الحرب،المتعلق بتطوير القانون الدولي اإلنساني الواج
دولة، وقد ساد خالف في هذه الدورة وذلك من قبل إحدى اللجان من خالل وضعها التعريف محدد  77
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العسكرية والتمييز بينهما، وكذلك حول مبدأ التناسب بين خسائر المدنيين والمزايا  هدافالمدنية واأل هدافلأل
  .)1(العسكرية
النزاع المسلح لم تكن مدرجة في مشاريع أثناء  الخاصة بحماية البيئة حكامع العلم أن األهذا م
ولم يكن ضمن هذا ، خالل المؤتمر الدبلوماسي األحمرين المقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب البروتوكول

قدم، وهذا دليل على وجود أثناء مناقشة المشروع الم ابل تم إدراجه ،)2(المشروع أحكام خاصة بحماية البيئة
، وهو الميالد الحقيقي لقواعد قانونية خاصة بحماية )3(وعي عالمي بااللتزام بحماية البيئة وقت الحرب

   :ما سنفصله فيما يلي وهو البيئة، 
  1977لعام  ليةو الخاص بالنزاعات المسلحة الد البروتوكول اإلضافي األول -أ

ديسمبر  7الذي دخل حيز التنفيذ  1977 يليةجو  8ادر في اإلضافي األول الص البروتوكولتضمن  
ر استخدام وسائل الحرب التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب أضرار بالغة، واسعة حظ ،)4( 1978

الحرب اإليكولوجية، التي يتم فيها استخدام مختلف إلى  اللجوءأي حظر وطويلة األمد بالبيئة  االنتشار
من خالل مادتين تعالجان بالخصوص مسألة )5(تخل بتوازنات طبيعية ال غنى عنها الوسائل القتالية التي

نزاع حماية المباشرة للبيئة في زمن الحرب، ومواد أخرى تكرس حماية غير مباشر للبيئة في وقت ال
   .)6(المسلح

حيث لم تصادق  ،رد فعل على الحرب الفيتنامية األمريكيةكجاء  األولأن الملحق  ،واضحمن الو 
تم إدخال قاعدة جديدة في هذا البروتوكول وهي حظر استخدام وسائل إذ  عليه الواليات المتحدة األمريكية،

حيث  ،للبيئة يلة األمدبالغة، واسعة االنتشار، وطو  أضراريتوقع منها أن تسبب أو  الحرب التي يقصد بها
أن المشكلة الحاسمة التي يطرحها البروتوكول اإلضافي األول تتمثل في معنى الشروط الثالثة المرتبطة 

وهذا ما  ،)7(وواسع االنتشار وطويل األمدشديد األثر يكون  يمكن أن بحظر إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية
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الغرض منها هو حماية البيئة الطبيعية من أجل حماية البشر و منه  35من المادة  الثالثة نصت عليه الفقرة 
 .وٕابقائهم على قيد الحياة

حماية ل، 55، و35/3المادتين  نصي خصص قد 1977لعام  األولي إلضافالبروتوكول اوبهذا يكون 
 :، وذلك على التوالي)1(مباشرةبطريقة البيئة 
يتوقع أو  للقتال يقصد بها أساليبأو  ائلحظر استخدام وس" :على 35من المادة  3الفقرة  تنص -1

  .)2("ًا بالغة، واسعة االنتشار وطويلة األمدأضرار منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية 
حماية  ،النصهذا الغرض من و رغ، و من خالل إعالن سان بترسب 1868مبدأ مستقر منذ عام  وهو 

 ، حيث أكد بوضوح على حرمة الوسائل)3(حماية البشر وٕابقائهم على قيد الحياةأجل  البيئة الطبيعية من
التي تحدث تدميرا للبيئة الطبيعية بإحداثها أضرار بالغة ال ضرورة لها وواسعة االنتشار وطويلة  ساليباألو 

التي قد تتعدى و  األمد، لما تخلفه على األجيال الالحقة من كوارث في شتى مجاالت البيئة المستهدفة،
التشوه وٕالى ما ذلك من األمراض أو  ة النتشار الغازات التي تسبب العقمالنسل البشري في حد ذاته، نتيج

  .ألجيال متعاقبة نساناإلالتي تصاحب 
جاء صريح وواضح بتكريس حماية ، 1977لعام البروتوكول اإلضافي األول من ) 35/3( فنص المادة

القتالية التي يقصد بها إلحاق للبيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح عن طريق حظر كل األساليب واألسلحة 
الضرر بالبيئة الطبيعية، ويكون هذا الضرر واسع االنتشار وطويل األمد وشديد، وحتى ولو كان هذا 

  .)4(الضرر الذي يلحق بالبيئة الطبيعية غير أكيد الوقوع
ة حماي: درجت تحت عنوانالتي أ، 1977لعام البروتوكول اإلضافي األول من  55 المــادة تنص -2

 :على أنه البيئة الطبيعية
  ،القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمدأثناء  تراعى1 -" 

يتوقع منها أن تسبب مثل أو  وسائل القتال التي يقصد بهاأو  أساليبوتتضمن هذه الحماية حظر استخدام 
 .بقاء السكانأو  بصحةهذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر 

  ".تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية2 - 
القتال أثناء  تراعىأنه  علىنصت  1977اإلضافي األول لعام  البروتوكولمن  55المادة نالحظ أن 

البالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد وتتضمن هذه الحماية حظر  ضرارحماية البيئة الطبيعية من األ
                                                           

  .184صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  )1(
  .33 ص ،1996 ، مصر،المجلة المصرية، "ت النزاعات المسلحةالحماية الدولية للبيئة في أوقا"أحمد عبد الونيس،  )2(
  . 114، ص المرجع السابقناريمان عبد القادر،  )3(
 .101. ، صالسابق، المرجع )الممتلكات المحمية(عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني  )4)



 
120 

 

ومن ثم  ،بالبيئة ضراريتوقع منها أن تسبب مثل هذه األأو  وسائل القتال التي يقصد بهاأو  أساليبستخدام ا
  .)1(بقاء السكانأو  تضر بصحة

 هذا ومبنى، الطبيعية البيئة ضد تشنالتي  الردع هجمات ،في فقرتها الثانية 55كما حظرت المادة   
 العسكرية هدافاأل وغير المقاتلين غير لتطول آثارها تمتد ةالبيئ ضد توجهالتي  الهجمات تلك أن الحظر
أثناء  ولدت قد تكن لم ربما ،عدد ذات غير بأجيال تلحق قد انهأ بل، القتال فيهما ينحصر أن يجبالتي 

  .المسلحالنزاع  أطراف غير أخرى دول لالتط الدولة حدود عبورها إحتمالية بجانب هذا، المسلحالنزاع 
 ألنها 35ليس مجرد تكرار للفقرة الثالثة من المادة  البروتوكولمن  55نص المادة  أنظ كذلك نالح    

القتالية، لكن هذا  عمالاألسير أثناء  ا عاما ينصب على االهتمام بحماية البيئة الطبيعيةإلتزامتتضمن 
حماية البيئة في  35ة مكرس كذلك لحماية السكان المدنيين، بينما تستهدف الفقرة الثالثة من الماد لتزاماإل

مبدأ أساسي من مبادئ إلى  ووسائل القتال وتشير بصفة رئيسية أساليبحد ذاتها حيث تندرج في سياق 
ال مبرر لها، وهذا المبدأ يحمي البيئة أو  أالم مفرطةبيحظر بموجبه التسبب  ينساناإلالقانون الدولي 

حماية السكان إلى  التي تهدف 55من المادة  35/3المادة ومن ثم فمجال تطبيقه أوسع في  ،بصفتها تلك
  :)2(كلتا الحالتين ما يلييحظر في و ، الحرب على البيئةأثار  المدنيين من

 .الهجمات التي تشن ضد البيئة الطبيعية -
 .عتداءاال أدواتاستخدام البيئة كأداة من  -

نونية المباشرة لتشمل البيئة عا من نطاق الحماية القايوستتميزان بأنهما ي ،وعليه إن النصين السابقين
 ساليباألو  نصت على حماية البيئة الطبيعية من الوسائل 35/3فالمادة ، غير الطبيعيةو  بنوعيها الطبيعية

ا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، أضرار يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أو  القتالية التي يقصد بها
جاءت تحت عنوان حماية البيئة  أنها، كما "البيئة الطبيعية"استخدامها لعبارة فعلى الرغم من  55أما المادة 

إلى  الصريحة إلشارتهاالمدنية أيضا، وذلك أو  ة غير الطبيعةئمدت الحماية القانونية للبي أنهاإال  الطبيعية
ار ر حاق األضلإتتسبب في أو  يتوقع منهاأو  القتالية التي يقصد بها ساليباألو  حظر استخدام الوسائل

بقاء السكان، وفي ذلك تصريح في أن هذه المادة تستهدف أيضا أو  ومن ثم تضر بصحة ،بالبيئة الطبيعية
الفصل الثالث و  )السكان المدنيون( سيما وأن هذه المادة قد جاءت ضمن الباب الرابعال األعيانحماية 

نص ، ف)3(المادة قد أخذت بمعناها الواسع مما يؤكد أن البيئة في هذه) الحماية العامة لألعيان المدنية(
أيضا، فبالنسبة لالعتداء على بيئته ولكن بصحته و  مدنيينليس محصور فقط بتأمين الحياة لل 55المادة 
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فإنه ال يتحقق إال بعد توافر عدة شروط منها الديمومة، أي أن األعمال العسكرية  مدنيينالصحة العامة لل
األمد وحصرية تتعلق بحياة الشعب وبقائه على قيد الحياة مثل انتشار األوبئة  يجب أن تكون تأثيراتها طويلة

 ،)1(المرضية المعدية والتي تؤدي إلى المسخ أو تغيير شكل اإلنسان أو إلى انحطاط الشخص اإلنساني
 العمليات العسكرية االنتقامية بين األطراف المتعاقدة في 55 منعت الفقرة الثانية من المادةكذلك، 

ال يكون رًدا على خرق لقواعد القانون أالنزاعات الدولية وٕان االعتداء الموجه ضد البيئة الطبيعية يجب 
  .)2(الرد محظور فقط ما بين الدول المتعاقدةأو  الدولي اإلنساني، ومن الواضح أن شرط عدم االنتقام

بالبيئة ولذلك فإن ما ال وال شك أن للحرب قواعدها وضروراتها والتي قد تؤدي إلى األضرار حتما 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  أكدتتقتضيه الحرب يجب عدم المساس به، في هذا المعنى 

التدمير الذي ال تبرره الضرورة العسكرية وينفذ عمًدا، أمر يتعارض بشكل واضح مع "أن ) 1992( 47/37
جميع التدابير الالزمة لكفالة االمتثال بقواعد القانون لذلك حثت الدول على اتخاذ  ،"القانون الدولي الحالي

  .)3(الدولي السارية بخصوص حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح
طبق نص  1991 أفريل 8بتاريخ  687الدولي رقم األمن  ي القرار الصادر عن مجلسفكذلك،    

ق بموجب القانون الدولي عن جميع مسؤولية العرااألمن  ، عندما أعلن مجلس55و 03فقرة  35المادتين 
البيئية وتدمير المصادر الطبيعية للكويت جراء  ضراروالخسائر التي لحقت بالكويت ومن بينها األ ضراراأل

  . )4(غزو العراق للكويت
 البيئة الطبيعيةبعض النصوص القانونية ذات الداللة المباشرة المتعلقة بحماية التعرض لكما يمكن         

ومنها األحكام الخاصة بحماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان النزاعات المسلحة،  أثناء
من  56و 54المادتين (المحتوية على قوى خطرة  المنشآتالمدنيين، والخاصة بحماية األشغال الهندسية و 

   .)5()1977األول لعام  البروتوكول
تكرس حماية لألعيان والمواد على  1977لعام  األول ل اإلضافيالبروتوكو من  54المادة  نصتفقد        

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من  -1": أنه �6ء �3�4*�2  الضرورية التي ال غنى عنها لبقاء السكان،
 .أساليب الحرب

                                                           
، 2005، دار النهضة العربية، مصر، )الحماية الجريمة، آليات(سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاع المسلح  )1(

  .101 - 100 ص.ص
  .56عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص  )2(
  .109أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  )3(
  .07ص ، المرجع السابق، أعمرعمر محمود  )4(
  .53ص ، المرجع السابق، ""الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة" إبراهيم محمد عناني،  )5(



 
122 

 

ين يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدني2 - 
ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها 
وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان 

  .....أم ألي باعث آخر الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح
 ."ال تكون هذه األعيان والمواد محًال لهجمات الردع4 - 

حماية األشغال  تحت تسمية 1977لعام  األول اإلضافي البروتوكولمن  56 المادة نص جاء فيكما 
 : "ما يلي، المحتوية على قوى خطرة المنشآتالهندسية و 
وهي السدود والجسور والمحطات ال أ ي تحوي قوى خطرةالت المنشآتأو  ال تكون األشغال الهندسية1 - 

ًا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا أهدافالنووية لتوليد الطاقة الكهربية محًال للهجوم، حتى ولو كانت 
كما ال يجوز تعريض  ،الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

على مقربة منها للهجوم إذا أو  المنشآتأو  الواقعة عند هذه األشغال الهندسية خرىاأل العسكرية هدافاأل
ترتب  المنشآتأو  كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة من األشغال الهندسية

 .خسائر فادحة بين السكان المدنيين
  :األولى في الحاالت التاليةتتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة 2 - 

الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعمًا للعمليات العسكرية أو  فيما يتعلق بالسدود ) أ 
 .على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء ذلك الدعم

الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد ) ب 
العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل 

 .هذا الدعم
مقربة  علىأو  المنشآتأو  الهندسية عمالالواقعة عند هذه األ خرىاأل العسكرية هداففيما يتعلق باأل) ج  

منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو 
 .السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم

يظل السكان المدنيون واألفراد المدنيون، في جميع األحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي  3 - 
ن الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة يكفلها لهم القانو 

العسكرية المذكورة  هدافاألأو  المنشآتأو  تعرض أي من األشغال الهندسيةأو  فإذا توقفت الحماية. 57
  .في الفقرة األولى للهجوم تتخذ جميع االحتياطات العملية لتفادي انطالق القوى الخطرة
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العسكرية المذكورة في الفقرة  هدافاألأو  المنشآتأو  يحظر اتخاذ أي من األشغال الهندسية 4 -
  .األولى، هدفًا لهجمات الردع

أو  عسكرية على مقربة من األشغال الهندسية أهدافتجنب إقامة أية إلى  النزاع أطرافتسعى 5 - 
التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع  المنشآتقامة المذكورة في الفقرة األولى ويسمح مع ذلك بإ المنشآت

تكون هي بذاتها هدفًا للهجوم إال  يجب. المتمتعة بالحماية ضد الهجوم المنشآتأو  عن األشغال الهندسية
العدائية ما لم يكن ذلك قيامًا بالعمليات الدفاعية الالزمة للرد على  عمالبشرط عدم استخدامها في األ

القادرة فقط على  سلحةالمحمية، وكان تسليحها قاصرًا على األ المنشآتأو  ال الهندسيةالهجمات ضد األشغ
  .المحمية المنشآتأو  صد أي عمل عدائي ضد األشغال الهندسية

النزاع على إبرام المزيد من االتفاقات فيما بينها، لتوفير  أطرافالسامية المتعاقدة و  طرافتعمل األ6 - 
  .التي تحوي قوى خطرةحماية إضافية لألعيان 

، بغية تيسير التعرف على األعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم األعيان طرافيجوز لأل7 - 
هذه بعالمة خاصة تتكون من مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو 

وال يعفي عدم وجود هذا الوسم أي  ،"روتوكولالب"لحق ملهذا ال (1)من الملحق رقم ) 16(محدد في المادة 
  .اته بمقتضى هذه المادة بأي حال من األحوالإلتزامطرف في النزاع من 

على أن نالحظ أنها أكدت ، 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  56من خالل نص المادة  
انتهاك لقواعد القانون و  ينقوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين المدني انطالقمات التي تتسبب في الهج

 المنشآتالتي تعد من و  عن ضرب السدود االمتناعالدولي، لذا نجد أن هذه الفقرة أوجبت على المتحاربين 
خطيرة، قد أثار  إحداثإلى  خطيرة قد يسبب تدميرهاأثار  إحداثإلى  التي يؤدي تدميرهاو  المائية الحيوية

لما أدرك محررو البروتوكول اإلضافي األول و  اجمتها،ممتلكاتهم من جراء مهو  تصيب حياة السكان
العسكرية المشروعة محل الهجوم فإنهم  هدافحد بعيد األإلى  تتجاوزو  بالمخاطر التي تالزم هذا التدمير

العسكرية التي  هدافبشروط إضافية منها عدم مهاجمة األ 56عززوا الحماية الخاصة الواردة في المادة 
  .)1(على مقربة منهاأو  نيةالمع المنشآتتقع في 

 عسكرية على مقربة من هذه األشغال الهندسية أهدافعلى تجنب إقامة ألية  طرافكما حثت الدول األ
 المنشآتأو  التي يكون هدفها الوحيد هو الدفاع عن هذه األشغال المنشآتالمذكورة، باستثناء  المنشآتأو 

                                                           
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية لعام  56راجع نص المادة  )1(
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لهذا أجازت للدول وضع عالمات مميزة لها و  المائية، مختلف المواردو  التي من بينها السدودو  المحمية
  .)1( إالحاق الضرر بهو  تتكون من ثالث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور لتجنب مهاجمتها

من حظر صريح لكل ما يلحق بالبيئة من  1977أن ما ورد بالبروتوكول األول لعام إلى  وتجدر باإلشارة
فيما يتعلق باستخدام  1976لمسلحة يأتي مكمال للحظر الوارد في اتفاقية أضرار جسيمة جراء النزاعات ا

توجيه إلى  حيث ينصرف حظر البروتوكول، غير عسكريةأو  تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية
حظر إحداث تغييرات في البيئة مثل األعاصير إلى  البيئة بينما ينصرف حظر االتفاقيةإلى  العمل العدائي

زات األرضية والفيضانات وٕاثارة األمواج البحرية العنيفة وسقوط األمطار باستخدام تقنيات مخصصة واله
   .)2(القيام بأعمال عدائيةأو  لذلك بغية الحصول على مزايا عسكرية

يؤخذ على  إال أنه، 1977لعام األول  البروتوكولورغم المزايا التي اختصت بها النصوص السابقة من   
كما أن هذه النصوص لم تحدد  ،النزاع المسلحأثناء  ، أنها لم تضع مقاييس للقائد العسكريتلك النصوص
عدم التدقيق في إلى  إضافةالواسع االنتشار و  المحظور وال طبيعة الضرر البالغ السيئدرجة التدمير 
 ي بعضا من التدميرالعناية المبذولة كلما كانت هناك حالة الضرورة العسكرية التي تقتضو  المراعاة المتخذة

  .)3(حتى كلهأو 
والمادة  35اإلضافي األول أن ركن العمد المنصوص عليه في مادته  البروتوكولخذ على ؤ ي كذلك،

من  البروتوكولليست دقيقة كونها عامة وغير مقيدة، باإلضافة أن االلتزام الوارد في  )يقصد بها(بعبارة  55
الحظر الوارد في المادتين ال و  الثاني إذ لم يكن طرف متعاقد فيه،جانب واحد فال يستلزم تنفيذه من الطرف 

ال يجوز و  واسعة االنتشار،و  يشمل األعمال الحربية التي تحدث ضرر ال يصل لدرجة جسيمة وطويلة األمد
إال إذا كانت أضرار المتوقعة أو الناتجة، واسعة االنتشار، بالغة  55والمادة  35االستناد لنص المادتين 

  .)4(يلة األمدوطو 
وقد أوضحت نقاشات مشروع البروتوكول اإلضافي األول في المؤتمر الدبلوماسي أن عبارة طويل  

األمد داللة على عقود عدة من السنين وليس شهور، وقد تعني عبارة واسعة االنتشار المساحة الشاسعة التي 
تي حددت طول األمد بشهور عدة أو فهذا يختلف عن ما ورد في اتفاقية إنمود ال. تعرضت لتغير متزايد

 نحو فصل واحد، باإلضافة أن اتفاقية إنمود تحظر التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية أي حالة اللجوء
                                                           

 السابق، المرجع اإلنساني، الدولي القانون أحكام ضوء في فقهية دراسة المسلحة، لنزاعاتاأثناء  اإلنسان حمودة، حقوق سعيد منتصر )1(
 .137 ص

  .54ص ، المرجع السابق، ""الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )2(
(3) Amer Zemmali, la protection de l’environnement en période de conflit arme dans les normes 

humanitaire et l’action de comité international de la croix rouge, 1994, p 177-118. 
 .90 - 88. ص.سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص )4(
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الحرب اإليكولوجية من خالل إلى  اإلضافي األول يحظر اللجوء البروتوكولالحرب الجيوفيزيائية، بينما إلى 
خل بتوازنات طبيعية، هذا االختالف ال ينطوي على ازدواجية بين حظر استخدام وسائل القتال التي ت

  .)1(االتفاقية والبروتوكول بل هما متكاملين في تكريس الحماية الالزمة للبيئة في الحرب
فاتفاقية إنمود تستبعد الضرورة العسكرية التي تضمنتها مختل االتفاقيات التي كانت تشكل مصوغ  

عتداء على البيئة، ويتم تطبيق مضمونها زمن السلم وزمن الحرب، بينما من طرف الدول المتعاقدة لال
اإلضافي األول يحكم العالقات بين األطراف المتعاقدة زمن الحرب، ويمنع الوسائل القتالية التي  البروتوكول

هة يقصد بها االعتداء على البيئة، لكن على الرغم من أن هذه الفروق تشكل تكامل إال إنها تهدد من ج
  .)2(أخرى بنشوء صعوبات تطبيق قواعدهما

   1977لعام  ليةو الخاص بالنزاعات المسلحة غير الد الثانيالبروتوكول اإلضافي   - ب

 الناجمة على البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في حالة النزاع المسلح غير الدولي األضراربالرغم من 
إلى  تطورإلى  بهذا الموضوع تعاني من نقص كبير بالقياس المتعلقة ينساناإلقواعد القانون الدولي  أنإال 

تمر ؤ المأثناء  قدم اقتراحأنه  ، والواقع)3(النزاعات المسلحة بين الدولأثار  تطور قواعد حماية البيئة من
حكم في  إلدراجي المنطبق في المنازعات المسلحة نسانوتطوير القانون الدولي اإل لتأكيدالدبلوماسي 
 1977لعام  األول البروتوكولمن  55والمادة  35/3الثاني يماثل نص الفقرة الثالثة من المادة  البروتوكول

  .هذا االقتراح رفض في نهاية المطاف أنبيد 
 على 14في المادة  يالثان يإلضافا البروتوكول حماية البيئة ليست غائبة تماما عنفإن  ومع ذلك،   

 العدائية الهجمات توجيه وحظر، المدنيين السكان لبقاء عنها غنى الالتي  األعيان حماية -أ :ييل ما
 واآلبار اتهوشبكا الشرب مياه ومرافق الغالل ومخازن والماشية والمحاصيل الغذائية والمواد الزراعية للمناطق
، حيث جاء في الدولي غير المسلحالنزاع أثناء  البيئة حمايةفي  شك بدون تسهم بذلك وهى، يالر  وأشغال
 مهاجمة ومن ثم يحظر توصًال لذلك ؛القتال أساليبيحظر تجويع المدنيين كأسلوب من : "14المادة نص 

تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها أو  نقلأو  تدميرأو 
ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية 

 ."الري

                                                           
 .188 -187. ص.نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص )1(

 .92 - 91. ص.سناء نصر اهللا، المرجع نفسه، ص )2(

 .257، ص 1995، )308( ، العدداألحمرالمجلة الدولية للصليب ، "حماية البيئة من أثار النزاعات المسلحة"صالح هاشم جمعة،  ) (3
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، حيث جاء المحتوية على قوى خطرة المنشآتحماية األشغال الهندسية و على  15المــادة كما أكدت 
وهي السدود والجسور والمحطات ال أ ،التي تحوي قوى خطرة المنشآتأو  ال تكون األشغال الهندسية: "فيها

إذا كان من شأن هذا الهجوم  ،ًا عسكريةأهدافمحًال للهجوم حتى ولو كانت  يةائالنووية لتوليد الطاقة الكهرب
  ."أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

في هذين البروتوكولين يضمان الكثير من  إليهاالمشار  المنشآتوبالتالي، ال جدال في أن األعيان و   
   .)1(مة لحماية اإلنسان وبقائهعناصر البيئة الطبيعية الالز 

لكن على رغم من الحماية حماية مباشرة وحماية غير مباشرة للبيئة التي تكرسها جميع األعراف الدولية 
واالتفاقيات التي ذكرناها سابقا، والتي تؤكد على عدم االعتداء على البيئة وعدم استهدافها من أطراف 

بانتهاكها في الظاهر والخفاء، فيعتدي على األراضي الفلسطينية  ال يكف الكيان اإلسرائيلي يقوم ،النزاع
المحتلة من خالل استخدامه لألسلحة واألساليب القتالية المحرمة دوليا فقد استخدم في حربه ضد غزة في 

الثالث  البروتوكولقنابل الفسفور البيض وأسلحة دايم وهي من بين األسلحة المحرمة بموجب  2008سنة 
التي تكون مفرطة األضرار وتحدث آالم ال مبرر لها،  1980تفاقية حظر األسلحة التقليدية لعام الملحق با

مليار سنة ليفقد  40واستعمل كذلك أسلحة اليورانيوم المنضب وهو معدن ثقيل ملوث للبيئة حيث يحتاج 
ليا كالهجمات العشوائية األساليب المحرمة دو و  قدرته اإلشعاعية، فالكيان اإلسرائيلي استعمل مختلف األسلحة

الملحق باتفاقية جنيف  1977اإلضافي األول لعام  البروتوكولمن  55و 51 تينمنتهكا بذلك نص الماد
التي تؤكد على تحريم استعمال األسلحة واألساليب القتالية المحرمة دوليا التي تحد آالم مفرطة  1949لعام 

لم يتوقف الكيان اإلسرائيلي عند استعمال األسلحة واألساليب و . تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة
 64، 52بل انتهك قواعد االحتالل الحربي من خالل تملكه لألراضي المحرم بموجب المواد  ،المحرمة دوليا

التي تمنع االستيالء على  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  53والمادة  1907من الئحة الهاي لعام 
أن لقوات االحتالل حق اإلدارة  1907من الئحة الهاي لعام  55قليم المحتل وأكدت المادة ممتلكات اإل

الممتلكات المنقولة أو العقارية العامة أو الخاصة لكنها تبقى ملكيتها للدولة الواقعة تحت االحتالل وتمنع 
الطبيعية والمشيدة، لكن  تدمير هذه الممتلكات التي تشمل البيئة 1949من اتفاقية جنيف لعام  147المادة 

قوات االحتالل تعتمد مختلفة األساليب من أجل االستيالء على أكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطينية 
اإلضافي األول لعام  البروتوكولمن  52المحتلة من خالل هدم المنازل المكفول حمايتها بموجب المادة 

لمدن والقرى والمباني السكنية، فقوات المحتل تتذرع من الئحة الهاي التي تمنع قصف ا 25والمادة  1977
 2002بالضرورة األمنية، وقامة باالستيالء على أغلب األراضي في الضفة الغربية لبناء الجدار العازل عام 
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بالتماسات أمام المحكمة العليا إال أنها قوبلت بالرفض وصدر رأي استشاري من  7على الرغم من تقدم بـ 
مكان إلى  بعدم مشروعية البناء وعلى الكيان اإلسرائيلي هدمه وٕاعادة الحال 2004ة عام المحكمة الدولي

  .عليه ورد األمالك ودفع التعويضات الالزمة
وقواعد اتفاقية حظر استخدام تقنيات  1977 لعام ين اإلضافيينالبروتوكول أحكامالعالقة بين  -ج

  1976التغيير في البيئة لعام 

هاتين االتفاقيتين تحظران نوعين مختلفين تماما من  أنإلى  وقبل كل شيء أوال اإلشارةتجدر  �
أي جية الحرب االيكولو إلى  اللجوء انيحظر  1977 لعام اإلضافيين ينالبروتوكولالعدوان على البيئة، ف

 التي ال غنى األساسية ةازنات الطبيعيببعض التو  إخاللأو  زوالإلى  ديؤ ت أناستخدام وسائل قتالية يمكن 
رف المستعمر الفرنسي إبان الحرب التحريرية في ظالمحروقة مثال من  األرضسياسة  كإتباععنها، 

 .الخ...األشجارإتالف مليار من الهكتارات و في الجزائر، قد تسبب 
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض أما االعتداءات البيئية التي تنص عليها     
الحرب إلى  هنا باللجوء األمرفهي مختلفة، ويتعلق  1976لعام  أخرىة أغراض عدائية أليأو  عسكرية

حدوث ظواهر مثل إلى  ديؤ مما ي ؛الجيوفيزيائية التي تترتب على التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية
 .وسقوط الثلوج النباتات وٕابادة األرضيةالهزات أو  األمطارسقوط أو  البحرية العنيفة األمواجأو  األعاصير

وبنفس الوقت ال  ةمتكامل أنهاالتأكيد على إلى  دي بناؤ ي اتاالتفاقي هالتدقيق في هاتفإن  ،ومع ذلك �
اتفاقية حظر إلى  ومن المتعين التنويه ،بغية حماية البيئة هدافتنطويان على ازدواجية في الوسائل واأل

لو لم تكن  1976لعام  أخرىية أغراض عدائية ألأو  استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية
أن إال  ،لتغيير البيئة جائزة إذا كانت الضرورات العسكرية تقتضيها ساليبلكانت الوسائل واأل، موجودة

تستبعد  أخرىألية أغراض عدائية أو  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية
 .فيها طرافي حالة الضرورة العسكرية بين الدول األمثل هذا التسويغ فإلى  اللجوء
البيئة اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في المقارنة، يتبين لنا أن إطار  ومن جانب أخر وفي �

، تغيير البيئةإلى  ديؤ تأو  ثرؤ محددة في الوسائل التي ت ؛أخرىألية أغراض عدائية أو  ألغراض عسكرية
أية وسيلة من الوسائل القتالية التي يقصد من وراء  1977 لعام اإلضافيينين البروتوكول قيدبينما ي

 طرافيحكم العالقات فيما بين األ البروتوكولفإن  ،استخدامها أن تسبب ضررا للبيئة، ومن ناحية ثانية
في  طرافتضبط العالقات بين الدول األاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة المتحاربة، بينما 

 .االتفاقية
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 أحيانا وباألخصمما ينتج عنه مجال خصب لالجتهاد  ،كما يختلف التفسير في كال االتفاقيتين �
رات والمصطلحات، ولكن لكل اتفاقية توظيفها بطريقة خاصة وعادة ما تكون مختلفة، ايستعمالن نفس العب

، األمدواسعة االنتشار وطويلة البالغة و األضرار نجد مصطلح ، 1977 لعام ين اإلضافيينالبروتوكولففي 
 ؛أخرىألية أغراض عدائية أو  تفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكريةفإذا رجعنا ال

في  األمدفالمقصود بعبارة طويلة ، من حيث تفسيرها قد تختلفأنه  إال ؛يالحظ استعمال نفس المصطلحات
 1976لعام  أخرىألية أغراض عدائية أو  ي البيئة ألغراض عسكريةاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير ف

 أما في، األربعة ةفصول السنتقدير لفصل من  أقصىعلى أو  التي تمتد لفترة شهور األضرارهي 

 .قود من الزمنعأو  لعقد أثارهيقصد بها االختالل الذي قد تمتد  1977 لعام ين اإلضافيينالبروتوكول
ين البروتوكول أحكامكانت ظروف المدة والخطورة واالنتشار تراكمية ضرورية في  ذاإ أخرىومن ناحية    

ألية أو  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية، بينما في 1977 لعام اإلضافيين
  .)1(سارية المفعول االتفاقيةمنها لكي تصبح أحد  فيكفي وجود، أخرىأغراض عدائية 

  1998روما األساسي للمحكمة الدولية الجنائية لعام نظام  - 4
اقتصارها على دول دون و  المحاكم المؤقتة على النظر في الجرائم المرتكبة في فترة معينة القتصارنظرا 

ر في كافة أنواع الجرائم الدولية المختلفة ظإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تنإلى  غيرها، برزت الحاجة
ضرورة إنشاء هذا النوع من المحاكم إلى  ة أنحاء العالم، مما استدعى من المجتمع الدوليالتي تقع في كاف

ها، حيث ئالمتحدة في إنشا األممالدولية، بدءا بالجهود المبذولة من قبل منظمة  حتى تترسم العدالة الجنائية
 تقنيته التابعة للجمعية العامةو  اللجنة المختصة بتطوير القانون الدوليإلى  قدم الوفد الفرنسي آنذاك مشروعا

أكد على عدم اعتبارها محاكم ذات صفة دولية ألنها و  طوكيو،و  محاكمات نورمبرغإلى  أشار الوفد الفرنسيو 
التي استطاعت أن تفرض إرادتها عن طريق القوة على الدول و  كانت تمثل الدول المنتصرة في الحرب فقط،

  .)2(الخاسرة إلقامة تلك المحاكم
صالحية النظر في الجرائم التي جنائية دولية أكد المشرع الفرنسي على ضرورة إعطاء محكمة ولهذا 

تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة لها صالحية إلى  مجرمو الحرب، كما دعا أيضاو  يرتكبها رؤساء الدول
لجنة إلى  لموضوعقد أوصت اللجنة السادسة لألمم المتحدة بإحالة او  البت في الجرائم ذات الصفة الدولية،
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بيان إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة و  القانون الدولي، لدراسته بشكل أفضل،
  .)1( المتهمين بارتكاب جرائم دولية شخاصاأل

محكمة جنائية دولية، تمنح لها صالحية البت في الجرائم  بإنشاءع الفرنسي القاضي و وبعد تقديم المشر 
 في اللجنة المختصة بتطوير القانون الدولي عضاءع الفرنسي تأييد أغلبية األو نال المشر ذات الصفة الدولية 

أن أنشأت الجمعية العامة إلى  صدور قراراتو  جمعياتو  اتفاقياتسار األمر بعد ذلك بعقد عدة و  تقنينه،و 
ك إلجراء ذلو  ،1995ديسمبر  11الصادر في  50/46 رقم لألمم المتحدة لجنة تحضيرية بمقتضى القرار

اجتمعت اللجنة و  ٕاعداد مشروع النظام األساسي لها،و  المزيد من المناقشات بشأن المحكمة الجنائية الدولية
ناقشت و  ذلك لدراسة مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،و  1996عام و  1990التحضيرية خالل عامي 

انتهت اللجنة و  ظام األساسي الخاص بها،بالنو  هذه اللجنة التحضيرية كافة المسائل المتعلقة بالمحكمة
ذلك في أخر و  المؤتمر،إلى  أحالتهو  المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية االتفاقيةالتحضيرية من إعداد مشروع 

  .)2( 1998لها الذي عقدته في أفريل  اجتماع
 17الصادر في  51/207ن الجمعية العامة رقم عوقد انعقد مؤتمر روما بمقتضى القرار الصادر 

 دولة 160قد شارك فيه وفود و  1998جويلية  17إلى  جوان 15، في الفترة الممتدة من 1996ديسمبر 
حظر المؤتمر و  منظمة غير حكومية، 238و وكالة دولية متخصصة 14و منظمة دولية حكومية 17و

  :هيو  قد تم تشكيل عدة لجان خالل إنعقاد المؤتمرو  يوغوسالفيا سابقا،و  ممثلي محكمة روندا
  .رئيس لجنة الصياغةو  رئيس اللجنة الجامعةو  نوابهو  تضم رئيس المؤتمر: لجنة المكتب- 
  .المقررو  نوابهو  )Philip kirch(" فيليب كيرتش"تتشكل من الرئيس : اللجنة الجامعة- 
  .دولة 25ممثلين عن و  "شريف بسيوني"تتشكل من الرئيس : لجنة الصياغة- 
  .عضاءممثلين من الدول األ تتشكل من تسع: لجنة وثائق التعويض- 

، حيث تم اعتماد 1998جويلية  17إلى  جوان 15امتد مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من و  هذا
: اعترضت عليه سبع دول منها ثالث دول عربية هيو  ،دولة 120نظام روما لهذه المحكمة، وافقت عليه 

الصين فيما امتنعت و  المتحدة األمريكية، إسرائيل، الهند أربع دول أجنبية هي الوالياتو  العراق، ليبيا، قطر،
ديسمبر سنة  31غاية إلى  بروما 1998جويلية  18تم توقيع المعاهدة في و  دولة عن التصويت، 21
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غاية يومنا إلى  فيما لم تصادق عليها 2000ديسمبر  28، وقعت الجزائر على هذه المعاهدة في 2000
  .هذا

أن اإلضرار الشديد بالبيئة يعتبر  ،1998لعام لمحكمة الجنائية الدولية ل سياعتبر النظام األساوقد 
سياسة عامة لعملية واسعة أو  خطةإطار  ب تلك الجرائم فيكجرائم الحرب، خاصة عندما ترت من جريمة

  :، األفعال التاليةتعد من بين جرائم الحرب) 4/ب/2(الفقرة  08النطاق ووفقا لنص المادة 
مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات  تعمد شن هجوم �

إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو 
 .)1(مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرةإلى  الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس

تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر إلحاق  �
  .ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة ثابتة

  .لن يبقى أحدا على قيد الحياةأنه  إعالن �
تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه  �

  .ضرورات الحرب
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو  �

  .المواد أو األجهزة
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو أالما تكون  �

ان تكون هذه األسلحة موضع حظر عشوائية بطبيعتها ومخالفة للقانون الدولي والنزاعات المسلحة بشرط 
 .شامل وان تدرج في مرافق النظام األساسي للمحكمة

وبهدف حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، حظر القانون الدولي اإلنساني استخدام أساليب 
لطبيعية، ومن ثم أو وسائل القتال التي يتوقع أن تسبب أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة المدى بالبيئة ا

التي تحتوي على قوى خطرة، وتنظيف المناطق  المنشآتتضر بالصحة أو بقاء السكان، وكذلك حماية 
  .)2(المزروعة باأللغام المضادة لألفراد وال يشمل أرض البلد فقط، بل األرض التي قد يصل إليها

 :تلخص فيما يليوالتي ت ،على أركان هذه الجريمة )4/ب/2(الفقرة  08المادة ولقد نصت 
 .أن يشن مرتكب الجريمة هجوما -
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أن يكون الهجوم من شأنه إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية بحيث  -
 .مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرةإلى  يكون إفراطه واضح بالقياس

أنه أن يسفر على خسائر عرضية تلحق أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا الهجوم من ش -
 .ضرر بالبيئة الطبيعية ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد

أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي، ويكون مرتبط به مع علم الجاني بالظروف الواقعية  -
 .)1(التي أثبتت وجود نزاع مسلح

عليه فإنه و  ،النزاعات المسلحةأثناء  لبيئةاكما أوضحت هذه المادة أيضا ثالث فئات يخضع لها تدمير 
  :، ما يلييشكل جريمة حرب

تشمل عددا من و  ،1949 جنيف األربعة لعام التفاقياتالجسيمة  باالنتهاكاتمنها تتعلق  :فالفئة األولى
  .، فإنها تعد جريمة حرباالتفاقياتممتلكات تحميهم هذه أو  أشخاصاألفعال التي إذا ما اقترفت ضد 

هذا ما نصت و  ،اهذه األفعال تنطبق عليهفإن  المائية، المنشآتو  تعلق األمر بتدمير موارد المياهي قدو    
إلحاق أو  ن تعمد إحداث معاناة شديدةأعلى " :من المادة الثامنة) أ/  2(من الفقرة ) 4و 3(عليه الفقرتان 

  .)2(هو ما يترتب على تدمير موارد المياهو ، "بالصحةأو  أذى خطير بالجسم
من النظام ) 8(من المادة ) 4/أ/2(المائية ضمن نطاق الفقرة  المنشآتو  كما يدخل تدمير موارد المياه

عليها دون أن تكون  االستيالءو  إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات" :التي تنص علىو  األساسي للمحكمة
عتبر هذا الفعل انتهاكا جسيما يو  ،"بطريقة عابثةو  بالمخالفة للقانونو  هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك

  .1949 لعام جنيف التفاقيات
من النظام األساسي للمحكمة ذات الصلة بتدمير موارد ) 8(أما الفئة الثانية التي نصت عليها المادة 

تعمد توجيه "أعرافها من خالل و  الخطيرة لقوانين الحرب االنتهاكاتالمائية من خالل  المنشآتو  المياه
  ".ا عسكريةأهدافمدنية، أي المواقع التي ال تشكل  هجمات ضد مواقع

 نذلك بتعمد الهجوم مع العلم بأنه سيسفر عو ، )08(من المادة ) 4-ب/2(وما نصت أيضا الفقرة 
شديد و  طويل األجلو  يكون هذا الضرر واسع النطاقو  إلحاق ضرر بهمأو  خسائر في أرواح المدنيين

 الملموسة مباشرة،و  مجمل المكاسب العسكرية المتوقعةإلى  القياسبالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا ب
  .المائية المنشآتو  هذه األضرار هي ما يسببه تدمير المواردو 
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أو  المساكنأو  القرىأو  قصف المدنأو  مهاجمة" :من نفس المادة على أن) 5-ب/2(كما نصت الفقرة 
المائية  المنشآتإذ أن : تعد جريمة حرب" سيلة كانتا عسكرية بأية و أهدافالتي ال تكون  المعزولةالمباني 

 ،"تدمير ممتلكات العدو) "08(من المادة ) 13-ب/2(، كما حضرت الفقرة المعزولةتعد من المباني 
  .المائية تعد جزءا من الممتلكات العامة المنشآتمما ال شك فيه أن و  ،اعتبرته جريمة حربو 

 سلحةاألو  استخدام السموم"ن النظام روما على أن م) 8(من المادة ) 17- ب/2(ونصت الفقرة 
الموارد المائية هو جريمة حرب بغض النظر عن أو  تسميم المياهفإن  عليهو  جريمة حرب" المسمومة

  ) .18- ب/2(هذا تقريبا ما نصت عليه الفقرة و  األضرار التي يسببها،
من النظام ) 8(من المادة ) 25- ب/2(الموارد المائية أيضا ضمن نطاق الفقرة و  المنشآتويدخل تدمير 

حرمانهم من المواد و  على أسلوب تجويع المدنيين االعتماداألساسي للمحكمة يعده جريمة حرب في حال 
موارد المياه يتسبب في تجويع السكان و  المائية المنشآتالتي ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، فتدمير 

  .المدنيين
من النظام األساسي للمحكمة ) هـ(ي نصت عليها المادة الثامنة من الفقرة الثانية أما الفئة الثالثة الت - 

 خرىاأل الخطيرة باالتهاماتهي تلك المتعلقة و  موارد المياه،و  المائية المنشآتذات صلة مباشرة بتدمير 
ذلك بتعمد و  رةهو ما شملته هذه الفقو  األعراف السارية على المنازعات المسلحة الغير الدولية،و  للقوانين

  .....".الوحدات الطبيعيةو  الموادو  توجيه هجمات ضد المباني
 استعماله في اإلغاثةو  ذلك لتعقيم موادها الطبيةو  الماءإلى  إذ ينطبق هذا على حاجة الوحدات الطبية

  .)1(موارد المياه هو تدمير لهذه الوحدات في حد ذاتهاو  المائية المنشآتتدمير فإن  عليهو 
فيما  1998متحقق في ظل نظام روما " بنصإال  ال جريمة"نجد أن مبدأ الشرعية  ،ا سبق ذكرهختاما لم

هو متحقق بما ينسجم مع طبيعة القانون الدولي، إذ ترك تقدير و  المائية، المنشآتو  يخص تدمير الموارد
 يعاقب شخص ال" :من أنه، من النظام األساسي 23تحديد العقوبة للمحكمة طبقا لما نصت عليه المادة 

من النظام األساسي العقوبات ) 77(قد حددت المادة و  ،"وفقا لهذا النظام األساسيإال  أدانته المحكمة
السجن المؤبد عن و  سنة 30التي تتراوح بين السجن لمدة أقصاها و  الواجبة التطبيق التي تقدرها المحكمة

الظروف الخاصة للشخص  االعتبارظر الجرائم ذات الخطورة البالغة، فضال عن أن المحكمة تأخذ بن
وعليه فقد أقر النظام األساسي لروما حماية مباشرة وخاصة وذلك من خالل النصوص القانونية  ،المدان

التي سخرها لتوفير الحماية للمياه والموارد المائية أثناء النزاعات المسلحة إذ اعتبر أي مساس بها سواء 
  . حرب وانتهاك ألحكام القانون الدولي اإلنساني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جريمة
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التي تعد انتهاكا للبيئة على معيار  لألفعالقد اعتمد في تصنيف  ،األساسيالنظام  أننالحظ     
من  55و 35/3دتين ية وهذا استنادا على ما ورد في نص الماعالضرر الجسيم الذي قد يلحق بالبيئة الطبي

االتفاقية الدولية لحظر استخدام تقنيات التغيير و  1977تفاقيات جنيف لعام ال األول اإلضافي البروتوكول
 أنحيث يتعين  ،وهو معيار متشدد 1976لعام  أخرىعدائية  أغراض أيةأو  عسكرية إلغراضفي البيئة 

التي قد  عمالاألما دون ذلك من  أمابالغ الخطورة و  األمديكون الضرر الحاصل واسع االنتشار وطويل 
وتجدر اإلشارة إلى أن جانبا كبيرا من  .)1(محظورة  أعماالالنزاعات المسلحة ال تعتبر أثناء  البيئةتصيب 

في مفهوم الضرر الجسيم حتى ) المدة والخطورة واالنتشار(الفقه يرى بأنه البد من توافر العناصر الثالث 
كفي توافر أحد الشروط لتطبيق قواعد ، فإنه ي1976يتم االعتداد به، كما الصيغة المستعملة في اتفاقية عام 

  .الحظر
واالتفاقيات هي تقنين جديد لحماية البيئة ألن العرفية القواعد من كل أن إلى  نخلص في األخير،       

غرضها ليس اإلسهام بأسلوب محدد وفعال في زيادة الوعي بضرورة من ضروريات الحياة التي تستحق 
فجميع االتفاقيات التي  ،انون جديد لحماية البيئة في وقت النزاع المسلحالحماية واالحترام فقط، بل إرساء ق

تحمي البيئة وقت الحرب وباألخص في حالة االحتالل تؤكد على عدم االعتداء على البيئة، العتبار أنها 
 من الممتلكات ومن العناصر ذات الطابع المدني، فال يجوز أن تكون هدف للعمليات العسكرية إال للضرورة

  .نتهاك متعمد لقواعد حماية البيئةا يعتبرفبالتالي أي تدمير للبيئة ال تبرره الضرورة العسكرية  ،العسكرية
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  نياالفصل الث

  النزاعات المسلحةأثناء حماية البيئة  تفعيل قواعدآليات 
عزيز قواعد إيجاد آليات ووسائل فعالة لتنفيذ وتكان البد من  حماية البيئةتفعيل القواعد التي تضمن ل 

تطبيق ضمان ، غرضها األساسي عدم االعتداء عليهاو  النزاعات المسلحةبيئة أثناء الحماية المقررة لل
، فهذه اآلليات غايتها األساسية التي تكفل بقاءها بمعزل عن العمليات العدائيةي نساناإلنصوص القانون 

 أحكامب لتزامقبل الدول التي تمتنع عن اإل النزاعات المسلحة، منأثناء  قواعد حماية البيئةضمان احترام 
، ففعالية أي نـظام قانوني تتوقـف على مدى تطبيقه، وتطبيقـه يقتضـي وجود ي وتنتهكهنساناإلالقانون الدولي 

هيئات ووسائل تضمن ذلك، سواء ما تعلق بالمراقبة على تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني أو اإلشراف 
المقررة فيه أو من خالل الوسائل الردعية التي لها فعالية كبرى، كونها تعمل على على حماية الحقوق 

  تطبيق األحكام وتحديد المسؤولين الذين يخرجون عن أحكام القانون
النزاعات المسلحة من أثناء المتعلقة بحماية البيئة  حكاماآلليات المقررة في تنفيذ األإلى  عرضوعليه سنت

بيئة للأجهزة اإلشراف والرقابة المتعلقة بحماية سوف نشير لدور  ، ففي المبحث األولةليتاحث الاخالل المب
وفي ، كآليات حماية وقائية تسبق االعتداء على البيئة عند اندالع العمليات القتالية النزاعات المسلحةأثناء 

، النزاعات المسلحةأثناء  ةبيئبحماية لل لدور المحاكم الجنائية في العقاب على انتهاك قواعدالمبحث الثاني 
  .)1( النزاعات المسلحةأثناء  والمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة

  المبحث األول

  النزاعات المسلحةأثناء حماية البيئة في أجهزة اإلشراف والرقابة دور 

لمعنية بتنفيذ قواعد حماية إن المقصود باآلليات الوقائية، مجموعة الوسائل التي تستخدمها الجهات ا        
البيئة أثناء النزاعات المسلحة، لضمان تطبيقها تطبيقا سليما، إذ يتجلى دور هذه لتقوم، إما ابتداء بالحيلولة 
دون حدوث أية انتهاكات أولية لتلك القواعد، وٕاما ببذل الجهود لمراقبة مدى التزام األطراف المتنازعة باحترام 

عدم السماح بمخالفتها وٕاما انتهاء بتحديد و  مطلوب منها بشكل يكفل العمل بهامراعاة الو  تلك القواعد
ٕاثارة و  اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوث انتهاكات فعلية لتلك القواعد، مما يوجب عقاب مرتكبيها

  .)2(مسؤوليتهم بشكل قانوني
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بيئة أثناء النزاعات لاحماية الخاصة ب على تنفيذ القواعد والرقابةيمكن تصنيف آليات اإلشراف عليه و     
ويعد  1949فاألولى تتجسد في اآلليات المكرسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام  إلى صنفين، المسلحة

 البروتوكولهذا النوع من أهم أنواع اإلشراف على تنفيذ هذه القواعد، والثانية تمثلها آليات مستحدثة بموجب 
مطلب ال لتسليط الضوء على هذه اآلليات سنخصصو  ،1977فاقيات جنيف لعام األول الملحق بات اإلضافي

الثاني لبحث اآلليات  الفرعو  ،1949اآلليات المكرسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام األول لبحث 
1977لعام  ين اإلضافي البروتوكولينالمستحدثة بموجب 

)1(.    
  المطلب األول

  1949ة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام آليات اإلشراف والرقابة المكرس

 على الرغم من الجهود الدولية لتحقيق السالم، كان النزاع المسلح وال يزال سمة بارزة لواقعنا البشري، لعل   
وذلك بإنشاء ، عليها النزاع المسلحهذا ما دفع العاملين على حماية البيئة بالعمل على التخفيف من أثار 

من . التخفيف من ويالت النزاعات المسلحةإلى  بة واإلشراف على تنفيذ القواعد التي تهدفآليات تقوم بالرقا
لعام ثم سنحاول التفصيل في كيفية تفعيل حماية البيئة في إطار اآلليات المكرسة في اتفاقية جنيف الرابعة 

 :)2(على النحو التالي، 1949
  )3(أثناء النزاعات المسلحة حماية البيئة في اللجنة الدولية للصليب األحمرر و د: لوالفرع األ 

قبل التعرض لدور اللجنة الدولية للصليب األحمر وٕاسهامها في الرقابة واإلشراف على أنه  على
للجنة للوقوف على سنقوم ولو بإيجاز بالتعريف بهذه ا ،)4(أثناء النزاعات المسلحة حماية البيئةتنفيذ 

القيام بدورها اإلنساني في الخصائص التي مكنتها من الوقوف أمام التحديات التي يطرحها النزاع المسلح و 
   .)5(أثناء النزاعات المسلحة حماية البيئةمجال 

   اللجنة الدولية للصليب األحمرب التعريف :الو أ
 ،)6(1863 عام تأسستغير متحيزة ومستقلة محايدة و  إنسانية مؤسسةاللجنة الدولية للصليب األحمر   

بين المواطنين  من  أعضاءها عيني ، وهي مؤسسة مستقلة ومحايدة وهي الهيئة المؤسسة للصليب األحمر
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 )5( Meurant (J), Principes fondamentaux de la croix –rouge et humanitarisme moderne in swinarski (CH) 
(red) études et essais en L’honneur de jean picket ,I.C.R.C, martinus nijhoff Publisher1984, p 893. 
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القانون السويسري ومقرها في جنيف وتتمتع اللجنة بالحصانة إلى  السويسريين وتخضع بشكل عام
مع مختلف الحكومات حسب ما ورد في المادة الخامسة من الدبلوماسية بموجب اتفاقيات خاصة تعقدها 

  .1986النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر للعام 
رابات وتقوم اللجنة في أوقات النزاع المسلح، أي أثناء النزاعات الدولية والحروب األهلية واالضط 

الحياد، و  تكرسها في ممارسة مهامها هي عدم التحيز وأهم المبادئ التي ،الداخلية، بتوفير الحماية
قد لعبت اللجنة الدولية للصليب األحمر دورا فعاال و  ،)1(اإلستقاللية، اإلنسانية، الوحدة، التطوعية والعالمية

في نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني، والسهر على تطبيقه، هذا ما يفسر الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه 
 .)2(ةناللج

النزاعات المسلحة بصفة أثناء ي بصفة عامة وحماية البيئة نساناإلفي سبيل تنفيذ قواعد القانون الدولي   
إلى  خاصة وذلك باإلشراف على تطبيق قواعد الحماية الخاصة بها وغايتها لمختلف البرامج التي تهدف

  .ن خالل مساعيهاي بصفة خاصة، وهذا ما يتضح منساناإلضمان تطبيق القانون الدولي 
  اللجنة الدولية للصليب األحمر  مهام :ثانيا   

إال أنها ليست بالتأكيد  ،األحمر راعي القانون الدولي اإلنساني وحارسه اللجنة الدولية للصليب
كما أنها ليست قاضي يصدر األحكام، فهي هيئة ذات  ،)3(ألنها ليست هيئة تحقيق ،ضامنة هذا القانون

إنما التوصل لتطبيق  ،)4(فشغلها الشاغل ليس إصدار األحكام ،صر دورها في هذا الجانبطابع إنساني ينح
   :على النحو التالي ،قواعد الحماية، وللوقوف على هذا الدور سنقوم بتحليل مهام اللجنة

                                                                                                                                                                                         

قتلى، فطلب السيد وكان عددهم يتراوح بين أربعين ألفا من الجرحى وال 1859والجيش الفرنسي في مدينة سولفرينو بشمال إيطاليا عام 
هنري دونان من السكان المحليين في المنطقة لمساعدته على رعاية الجرحى من كال الجانبين، وعندما عاد إلى سويسرا ألف ونشر كتاب 

وطلب من خالله بوجوب استحداث جمعيات متكونة من ممرضين وممرضات من أجل اإلغاثة ورعاية الجرحى " ذكرى سولفرينو"بعنوان 
 1863الحرب واالعتراف بالمتطوعين وحمايتهم بموجب اتفاق دولي، وعلى إثرها تم إنشاء جمعية للمنفعة العامة بجنيف عام في زمن 

محل تطبيق، وأنشأت هذه " دونان"وهي جمعية خيرية، باإلضافة إلى لجنة متكونة من خمسة أعضاء لبحث إمكانية جعل أفكار السيد 
عبد العزيز العشاوي، علي أبو : أنظر .تي أصبح يطلق عليها فيما بعد اللجنة الدولية للصليب األحمراللجنة الدولية إلغاثة الجرحى ال

هشام بشير، : أنظر أيضا .56- 55ص . ص ،2010، دار الخلدونية، الجزائر، )1.ط(هاني، فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، 
  .97المرجع السابق، ص

  .113 مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص )1(
 )2( Youcef Brahimi, Le Conflit Irak-Iran, le droit humanitaire l’épreuve des guerres modern, Edition 

Andalouses, Alger, 1993, p 107. 
 ،1985 ، مصر،04، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي، " نظرات حول حقوق اإلنسان في النزاع المسلح" عارف،  رشاد سيد )3(

   .105ص 
، جنيف، سويسرا، سبتمبر )324( ، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد"القانون الدولي اإلنساني والتعليم األساسي"صبحي الطويل،  )4(

  .105، ص 1998
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إن العمل على التطبيق الدقيق للقانون : تذكير األطراف بالقواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني.1
تصحيحها من خالل العمل على الدولي اإلنساني، يفرض على اللجنة أن تحاول تالفي االنتهاكات و 

فهي تذكر األطراف عند نشوب النزاع بالقواعد األساسية للقانون  ،)1(التعاون الوثيق مع أطراف النزاع
ة الحترام سالمتهم الدولي اإلنساني وبمسؤولياتها وواجباتها نحو السكان المدنيين، مع إعطاء األولوي

تطرح اللجنة توصياتها على السلطات بشأن التدابير  ،وبعد دراسة الوضع الميداني ،البدنية وكرامتهم
في الوقت نفسه تتخذ اللجنة  المتضررين،المدنيين الوقائية والتصحيحية الكفيلة بتحسين وضع السكان 

  : وذلك على وجه الخصوص من خالل حا،الدولية من جانبها تدابير تستجيب لالحتياجات األكثر إلحا

 .إجالء األشخاص المعرضين للخطر أو نقلهم �
 .تقديم مواد اإلغاثة وتنظيم وصولها وتوزيعها على المدنيين في المناطق المحتلة �
  .)2( عالج المرضى والجرحىلمتابعة إنشاء المناطق اآلمنة والمستشفيات  �
ى مبدأ عدم التحيز لضحايا النزاعات وتعطي األولوية تقوم اللجنة بتقديم مساعدات مادية قائمة عل �

  .)3( للحاالت األكثر تضررا
ر بنيوي طويل المدى، وهي برامج تتضمن تقديم المساعدات و تتولى اللجنة تنفيذ برامج تنطلق من منظ �

  . الفنية والمادية لسلطات االحتجاز، ذلك فيما يتعلق بأماكن االحتجاز
  : بما يلي ،تحاول اللجنة بأسلوب مرن وبإصرار أن تسمح لها السلطات المعنية :دور اللجنة في الميدان.2

 .المحتلة السماح لها بزيارة كل أماكن االعتقال في الدولة �
   .)4( السماح لها بتعدد الزيارات لمتابعة تطور ظروف االعتقال وحماية للمعتقلين من االنتقام منهم

الدولة المعتدية  كانوا ينتمون للدولة المعتدى عليها أوإسعاف وحماية وٕانقاذ الجرحى والمرضى سواء  �
  .)5(اإلقليم المحتلإلى  اللجنة مبعوثيها يفادبدون تمييز ويتم ذلك بإ

ها تساعد بعض بيظهر دور اللجنة في هذا المجال في وضع برامج للمساعدة المادية والطبية التي بموج �
يجب على من هنا  ،)6( المتضررين داخل بلدانهم والالجئين في مناطق النزاعالفئات من السكان المدنيين 

                                                           
، 2008، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، )مصادرة، مبادئه، وأهم قواعده(عبد الفتاح عبد السميع مطر، لقانون الدولي اإلنساني،  )1(

  .223- 222 ص.ص
، الناشر المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة األولى، عدد "أعمال اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل الالجئين" فرنسواز كريل، )2(

  . 133، ص 1988
  .111، ص المرجع السابق، )الجريمة آليات الحماية(ين في زمن النزاعات المسلحة، سامح جابر البلتاجي، حماية المدني )3(
  .115-114 ص.ص، 2004الجزائر، دار هومه، ولي والقانون الداخلي،اإلنسان في القانون الد حماية حقوق يحياوى نورة بن على، )4(

 )5( Conard Frey, « the suiss red cross therapy centre for torture victims in Bern » vol 7, N°1, 
Copenhagen, 1997, pp 21-22. 

  .116-115 ص.، ص2007دار الجامعة الجديدة، مصر،إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني،  )6(
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أطراف النزاع أن تمنح كافة التسهيالت الممكنة للجنة لتمكينها من أداء مهامها اإلنسانية، بقصد تأمين 
امها، تعد غني عن البيان أن موافقة أطراف النزاع على السماح للجنة بالقيام بمهللمدنيين، فالحماية والعون 

مهامها لأهم مساعدة يمكن أن تقدم في هذا المجال، لكن لتفادي أي عقبات قد تواجه اللجنة أثناء تأديتها 
حق المبادرة  هاأن لعلى  من النظام األساسي للجنة) 4(يكون سببها أطراف النزاع، أكدت المادة  ةاإلنساني

  .)1( زاعفي التدخل لحماية الضحايا، إذا لم يطلب ذلك أطراف الن
األصل أن تتم إجراءات اللجنة في إطار تذكير األطراف بالقواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني و 

 الحوار مع السلطات والحكومات المعنية باعتباره أمرا ضرورياإلى  ، ذلك أن اللجنة تنظر)2( بطريقة سرية
 سة بغية تجنب صدور انتهاكات عن قواتها،يتم ذلك في عدة صور، فهي قد تقوم بتقديم االقتراحات الملمو و 

عندما تالحظ و  ،تذكير األطراف بالسلوكيات الضرورية التي ال يمكن أن يحيدوا عنهاكما يمكن أن تقوم ب
وتختلف وسيلة اإلبالغ وفقا  مع السلطات المسئولة اتصاالاللجنة وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري 

تقرير إلى  أحد المسئولين، وصوالإلى  حظة شفوية من مندوب اللجنةلجسامة المخالفة، فقد تبدأ من مال
  .)3(بالمخالفات يحرره رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر للحكومة المعنية

يقدم مندوبو اللجنة اقتراحات ملموسة بغية تجنب تكرار االنتهاكات، كما يذكرون السلطات كما  
حتى في إطار خروجها عن السرية يجب أن تتأكد من  ،)4(مدنيينحماية البواجباتها في إطار تنفيذ قواعد 

  .)5( المتضررة أو المهددة لجهاتا وأن يكون اإلعالن في صالح األفراد أو جسامة االنتهاكات،
يمكن للجنة أن تقدم من جانب آخر : النزاع أثناءالمساعي الحميدة للجنة الدولية للصليب األحمر .3

إقامة اتصال بين مختلف أطراف النزاع  عن طريقعندئذ دور الوسيط المحايد،  مساعيها الحميدة، وتتولى
قد تزايد دور اللجنة في هذا و  ،)6(العنفإلى  بين وجهات نظرهم واقتراح حلول أخرى غير اللجوء قريبوالت

                                                           
  .380، المرجع السابق، ص "وفعاليته تطوره اإلنساني الدولي القانون "الحسيني، زهير )1(
  .376محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص  )2(
دار ، ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي اإلنساني، "اللجنة الدولية للصليب األحمر والقانون الدولي اإلنساني" ديفيد ديالبرا، )3(

  . 402 ، ص2000المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة األولى، مصر، 
رسالة لنيل درجة  ،دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية ،اية ضحايا النزاعات الدولية المسلحةحم، عبد الكريم الداحول )4(

  .196ص ، 1998كلية الحقوق بالقاهرة، ، الدكتوراه
، )59(، العدد مرالمجلة الدولية للصليب األح، "اللجنة الدولية للصليب األحمر وسيط دولي في النزاع الكولومبي" توماس جيناتش، )5(

  .55، ص 1998مارس 
  .279محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص  )6(
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: ثلخالل السنوات األخيرة خاصة بعد تزايد النزاعات المسلحة التي ضربت بآثارها في عدة دول مالمجال 
  .)1( لبنان، فلسطين، دارفور والعراق

من النظام األساسي للصليب األحمر والهالل األحمر ) 6(المادة من الرابعة  ةفقر النصت  :ىتلقي الشكاو .4
المتعلقة بانتهاكات مزعومة لالتفاقيات  ىعلما بالشكاو  تأخذ اللجنة الدولية للصليب األحمر« :على أنه
بشأن االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي  ىجنة الدولية للصليب األحمر شكاو بهذا تتلقى الل .»اإلنسانية

اإلنساني من جانب أطراف النزاع أو أطراف ثالثة سواء كانت حكومات أو منظمات حكومية أو غير 
حكومية، على وجه خاص الشكاوي الخاصة بعدم تطبيق حكم أو أكثر من أحكام االتفاقية من قبل السلطة 

 إجراءويكون بمقدور اللجنة أن تتخذ . الذين تحميهم هذه االتفاقية األشخاصباالحتالل بخصوص  القائمة
حيث يمكن لها زيارة  ،)2(ىمباشر لصالح هؤالء األفراد، كما بإمكانها التأكد من مدى صحة تلك الشكاو 

  .أماكن االعتقال
مقيد بموافقة الطرف القائم أنه  إاللجنة، لكن على الرغم من أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به ال        

فرغم الشكاوى التي تلقتها اللجنة الدولية للصليب  ،هذا ما أثبته واقع المعتقلين في العراق ،)3(باالعتقال
أنها لم تستطع القيام بهذا الدور المتناع قوات االحتالل في العراق من تمكينها من القيام بأي  إالاألحمر، 

  . قلين العراقيين دور لصالح المعت

إلى  اإلشارة هنا يتعين: المساهمة في عقد المؤتمرات العتماد وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني. 5
 مقترحات لتطويره،اإلنساني وٕاعداد الصياغة قواعد القانون الدولي في الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة 

ويمكن ، هذه األخيرة تماد نصوص جديدة أو تأكيد وتطويرلمؤتمرات الدبلوماسية المناط بها اعبالتحضير ل
حماية المدنيين في األقاليم أن تساهم من خالل مشروع مقترحاتها في سد ثغرات قانون جنيف الخاص ب

   .من منطلق خبرتها الطويلة في هذا المجال المحتلة

  ء النزعات المسلحة إسهام اللجنة الدولية للصليب األحمر في مجال حماية البيئة أثنا: ثالثا

تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر ولجانها الوطنية، في العمل على احترام قواعد حماية        
 البيئة أثناء النزاعات المسلحة ووقف انتهاكاتها والتوعية بأحكامها بين مختلف الفئات المعنية، كما تسعى

وقف ما يلحق بهم من و  منعو  أدنى حد ممكنإلى  شخاصتقليل المخاطر التي يتعرض لها هؤالء األإلى 
مدادهم بالمساعدات، وتتخذ التدابير تستجيب إ و  حقوقهم وتوصيل أصواتهم،إلى  نتباهإساءة، لفت اال

                                                           
  .224عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص  )1(
  .197عبد الكريم محمد الداحول، المرجع السابق، ص  )2(
  .462معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص  )3(
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الضرورات األساسية األخرى، وكذا إجالء و  لالحتياجات األكثر إلحاحا وعلى وجه الخصوص توفير الغذاء
العائالت المشتتة، والحفاظ عليها والبحث و  هم، إعادة الروابط بين األفراداألشخاص المعرضين للخطر ونقل

 .)1(عن األشخاص المفقودين
وينص النظام األساسي لحركة الصليب والهالل األحمر الدولية على أن المهمة األساسية التي تتبناها     

المدنيين  الضحايا نة، ومساعدهي العمل على تطبيق قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة بأما
كما ، )2(من الحياد وعدم التحيزأساس  والعسكريين في النزاعات المسلحة واالضطرابات الداخلية على

بروتوكوليها اإلضافيين بالمهام الملقاة على حركة الصليب األحمر زمن و  تعترف اتفاقيات جنيف األربعة
  .)3(خالل النزاع المسلحو  السلم
ور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية البيئة من خالل سعيها لتنظيم االتفاقيات التي ويتجسد د     

الدولية التي تنظم حماية  من شأنها تكريس الحماية للبيئة زمن االحتالل وجهودها أثناءه من خالل دورها
يجوز : "األحمر على أنه من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب 2الفقرة  4، فقد نصت المادة )4(للبيئة

للجنة الدولية أن تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة وسيط محايدين ومستقلين على 
  .)5("وجه التحديد، وأن تدرس أية مسألة يقتضي األمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع

الكيان اإلسرائيلي بتطبيق قواعد القانون تذكير من اللجنة  م بهو قت نذكر من أعمالها الميدانية، ماو        
الدولي اإلنساني، وقامت بتدعيم المنشآت الصحية في قطاع غزة وتوفير اإلمدادات والمستلزمات اللوجستية 
الطبية الالزمة، ويساهم مهندسي اللجنة الدولية في توفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف 

  .)6(غربيةالصحي في قطاع غزة والضفة ال

                                                           
ون الدولي اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، أحسن كمال، آليات تنفيذ القان )1(

  . 40، ص2011القانون العام، قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
االضطالع "حمر على أن من ضمن مهام اللجنة الدولية ج من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األ/2الفقرة  5تنص المادة  )2(

بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل التطبيق األمين للقانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق في النزاعات 
  ". المسلحة وأخذ العلم بأي شكاوي مبنية على مزاعم بانتهاكات هذا القانون

من البروتوكول اإلضافي  18من البروتوكول اإلضافي األول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والمادة  81المادة  )3(
  .الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير الدولية

، سنة القانونية لة جامعة تكريت للعلوممج، "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة"أحمد عبد الرزاق هضم،  )4(
 .398. ، ص2015، )28(، العدد )1(، المجلد )7(
 .1863من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر لعام  4المادة  2الفقرة  )5(
، المركز العربي )ين نموذجافلسط( دراسة تقويمية لدورها في النزاعات المسلحة: دينا شيرين شفيق، اللجنة الدولية للصليب األحمر )6(

  : للبحوث والدراسات، على الموقع اإللكتروني التالي
www.acrseg.org  
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التعريف بالقانون و  يشمل إثارة الوعيو  كما أن هناك عمل وقائي للجنة الدولية للصليب األحمر،        
 المناهج التعليميةو  ٕادراج القانون الدولي اإلنساني داخل القوانينو  التدريب،و  الدولي اإلنساني بواسطة التدريس

سلوكهم على نحو يعزز و  ئي في التأثير على مواقف الناسيتمثل الهدف النهاو  البرامج الميدانية الرسمية،و 
غيرهم من الضحايا في النزاعات المسلحة، ويحسن الظروف األمنية التي يجرى العمل و  حماية المدنيين

  .)1(اإلنساني في ضلها
حكام أن أ 1949لعام من االتفاقية الرابعة ) 10 ،3، 2(األولى والمواد جنيف اتفاقية من  9المادة  نصت   

نسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب هذه االتفاقيات ال يمكن أن تعتبر مشكلة في سبيل المهمات اإل
وفقا لقواعد  األحمر أو أية هيئة أو منظمة إنسانية غير منحازة وذلك لحماية األشخاص المشمول حمايتهم

المساعدة لهم وذلك بشرط الموافقة من و  العونحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والعمل على تقديم يد 
عتراف رسمي بحقها مستمد من العرف اإذ تعتبر  ؛اللجنة الدولية للصليب األحمر ةشار إ أطراف النزاع، و 

تهام للجنة اال يمكن توجيه أية أنه  نسانية، كماتخاذ مبادرات وٕاجراءات في مجال الحماية اإلاكالقيام ب
 .)2(ن الداخلية للدولة المعنية، حين تعرض خدماتها عليهاالدولية بالتدخل في الشؤو 

منح تسهيالت  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  81من المادة  2أوجبت الفقرة   كما      
لمنظمات الصليب األحمر والهالل األحمر الموجودة لدى أطراف النزاع، لممارسة نشاطها اإلنساني لصالح 

حكام االتفاقيات وهذا البروتوكول والمبادئ األساسية للصليب األحمر المقررة في ضحايا النزاع وفقا أل
   .المؤتمرات الدولية للصليب األحمر

لذا نستنتج أن اللجنة الدولية للصليب األحمر هي المسؤولة األولى عن تطبيق قواعد حماية البيئة        
الدور المزدوج الذي نحاول معالجته على و  إليهاذلك بسبب المهام المسندة و  أثناء النزاعات المسلحة،

  :)3(كما يلي الميدانيو  المستوى القانوني
  دور اللجنة الدولية للصليب األحمر على المستوى القانوني - 1   

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور بارز في مجال إقرار قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات    
موسعة لقواعد حماية البيئة أثناء و  سهامات هائلة في ذلك مما أدى مراجعة دوريةالمسلحة حيث قدمت إ

                                                           
، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني مع التطبيق على الوضع أحمد سهيل علي أبو نشب )1(

 ، ص2015جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ب ون العام، كلية الدراسات العليافي فلسطين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القان
55 .  

  .41أحسن كمال، المرجع السابق، ص )2(
  .من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر 5ورد دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في المادة  )3(
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يتمثل هذا الدور في و  ،1977، 1949، 1929، 1906النزاعات المسلحة على األخص في األعوام 
  .)1(مجموعة من وظائف مترابطة تقوم بها اللجنة الدولية

سانية، لضمان أنها توجه لتتناسب مع واقع إعادة التقييم المستمر للقواعد اإلن :وظيفة الرصد  �
 .تطويرهاو  متهائٕاعادة ما يلزم لمواو  خاصة تلك المتعلقة بالبيئةو  أوضاع النزاع، بالتكفل بكل آثار النزاع

هي تختص بالتحفيز والتشجيع على التفكير في طرق التعامل مع المشاكل و  :وظيفة الحفز  �
الخبراء األخريين و  صة في إطار مجموعة الخبراء الحكوميين،بصفة خاو  البيئية، وطرق العالج أي تنشيط

الحلول الممكنة لها سواء كانت تنطوي على إجراء تغييرات في القانون أو غير و  لمناقشة المشاكل الناشئة
 .)2(ذلك

هي تعني بالضرورة تشجيع الدول على التصديق على الصكوك المتعلقة و  :وظيفة التعزيز  �
 .ئة أثناء النزاعات المسلحةبالقواعد حماية البي

هي تعني الدفاع عن القانون الدولي اإلنساني ضد التطورات القانونية التي  :وظيفة الحارس  �
هذه الوظيفة تعني مراقبة القانون فإن  بعبارة أخرىو  إضعافه،إلى  تتغاضى عن وجوده أو التي ربما تنزع

يضعفونه، إما ألنهم يتغاضون عنه أو ألنهم قريبون  نفسه ما أجل حمايته من الذين ربما يقللون من شأنه أو
 .)3(منه بدرجة كبيرة

معناه القيام و  هي أهم الوظائف التي بها اللجنة الدولية للصليب األحمر :وظيفة العمل المباشر  �
وظيفة و  عملي لتطبيق قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة في حالة نزاع المسلح،و  بإسهام مباشر

مل المباشر تعد بالنسبة للجنة الدولية للصليب األحمر بمثابة حق ممنوح لها بموجب قواعد حماية البيئة الع
  .أثناء النزاعات المسلحة

األطراف األخرى المعنية بصفة مباشرة في النزاع المسلح، و  معناه أوال بين لدول :وظيفة المراقبة  �
 .)4(ثما جرت انتهاكات خطيرة للقانونحيو  ثم جميع المجتمع الدولي، حيثما جرى النزاع

 

                                                           
حالة تطبيقية عن اللجنة (الدولية الغير الحكومية ودورها في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  عثماني نادية، عقال سهيلة، المنظمات )1(

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، القانون العام، القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، كلية الحقوق )الدولية للصليب األحمر
  .58 ، ص2013جاية، والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ب

شعشوع قويدر، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  )2(
  .363 ، ص2013-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

ألحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب ا )3(
  .96ص  ،2010-2009 :السنة الدراسية العلوم القانونية واإلدارية، القانون الدولي اإلنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة،

  .59 عثماني نادية، عقال سهيلة، المرجع السابق، ص )4(
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  دور اللجنة الدولية للصليب األحمر على المستوى الميداني.2   

 لجنة الدولية للصليب األحمر بالعديد من المهام على المستوى الميداني أبرزها العمل الوقائيتضطلع ال   
  :أهمهاو  األدوار بالتالي نكتفي في هذا بأهمو  دورها في حماية ضحايا النزعات المسلحةو 

واجباتهم بموجب و  لقد أصبح تذكير األطراف النزاع بحقوقهم :الواجباتو  تذكير األطراف بالحقوق-أ
تتضمن عملية التذكير عادة القواعد الخاصة بالتمييز بين و  ٕاجراءا تقليدياو  االتفاقيات الدولية أمرا ضروريا

في و  اعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة،القو و  قواعد حضر األسلحةو  غير المقاتلينو  المقاتلين
هذا الشأن تملك اللجنة الدولية صالحية هامة تتمثل في حق التوصيف القانوني للنزاع المسلح، األمر 

كثيرا ما تترك اللجنة و  الذي سيؤثر على ما سيطبق من قواعد، مما يجعل هذه المهمة حساسة جدا،
حيانا معارضة من قبل أطراف النزاع مما سيعرض جوانب أخرى من دور الدولية العمل بها ألنها تالقي أ

يفترض أن المعيار الوحيد الذي تستعمل بموجبه اللجنة الدولية صالحية التوصيف هو و  اللجنة للخطر،
  .)1(مصلحة الضحايا

  نشر قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة - ب   

قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وهي و  مر على نشر مبادئتعمل اللجنة الدولية للصليب األح   
تعتبر الخدمات االستشارية من أهم وسائل نشر و  في أوقات مناسبةو  تقوم بعملية النشر لدى الجهات الفعالة

 تقوم بمساعدةو  الدوليو  قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وذلك على الصعيد الداخليو  مبادئ
تكون جميع و  الكتب القانونية التي تساعد في نشر القانون الدولي اإلنسانيو  النشراتو  الخصوم على األدوات

قواعد القانون كما أنها تعمل على توسيع المعرفة باتفاقيات قواعد و  هذه النشرات تحمل مضمون مبادئ
ا يتعلق باللجنة الدولية للصليب حماية كل مو  توضيح انتهاكاتهاو  حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

  .)2(األحمر
  العمل على حماية ضحايا النزاعات المسلحة-ج   

إن من أهم األعمال اللجنة الدولية للصليب األحمر وقت النزاع المسلح هو العمل على حماية ضحايا    
األطراف المتحاربة ولفت النزاعات المسلحة والتفريق بين المقاتلين والمدنيين وهي بذلك تقوم بمراقبة سلوك 

من الضحايا و  انتباههم اتجاه الضحايا ووسائل وأساليب القتال وهي بذلك تقوم بجمع المعلومات من الميدان
وهذا يسهل عملها في التواصل مع السلطات الفعلية من أجل تنفيذ مبادئ وقواعد حماية البيئة أثناء 

ادئ من قبل أطراف النزاع يتم اإلعالن عن هذه النزاعات المسلحة، وعند وقوع انتهاكات هذه المب

                                                           
  .43جع السابق، صأحسن كمال، المر  )1(
 .64-63ص .أحمد سهيل أبو شنب، المرجع السابق، ص )2(
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، إال بتوافر أربعة شروط تتمثل في ضرورة حدوث )1(االنتهاكات من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر
 انتهاكات جسيمة ومتكررة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة وفشل المساعي السرية لدى أطراف النزاع إليقافها

. لمصلحة الضحايا االنتهاكات يرون هذه االنتهاكات بأعينهم على أن يكون إعالن ذلك أن يكون مندوبوهاو 
وعليه، فاللجنة الدولية تقوم بعمل مزدوج متكامل على المستوى القانوني بتطوير وتفعيل قواعد حماية البيئة 

 .)2(أثناء النزاعات المسلحة على المستوى الميداني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة
والنتيجة أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تعتبر هي المسؤولة عن تنفيذ قواعد حماية البيئة أثناء        

النزاعات المسلحة وتعمل على تلقي الشكاوي والبالغات التي تصنف بأنها انتهاكات لمبادئ القواعد وتعمل 
اتخاذ إجراءات داخلية من أجل ى إل دعوة جميع الدولإلى  اللجنة الدولية للصليب األحمر في وقت السلم

موائمة تشريعاتها الداخلية بما يتناسب مع القانون الدولي العام وخاصة قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات 
  .)3(المسلحة
بالرغم من كل األنشطة التي سبق ذكرها فيما يخص مساعي اللجنة الدولية للصليب األحمر من    

أن ما يهم هو دور هذه اللجنة فيما يخص إال  ي،نساناإلالقانون الدولي  خالل السهر على تنفيذ قواعد
النزاعات المسلحة، وذلك تماشيا مع العمل الذي تهدف إليه من خالل المراقبة واإلشراف أثناء  حماية البيئة

على  ينساناإلي واستهدافا لضمان تطبيق قواعد القانون الدولي نساناإلكون أن شغلها الشاغل هو الطابع 
من النظام األساسي ) ج(الفقرة ) 5(وهذا ما أكدته المادة  ،نحو أفضل ومنع حدوث اإلنتهاكات التي تطاله

اإلطالع بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات "للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والتي تقضي 
النزاعات المسلحة وتلقي أثناء  لواجب التطبيقي انساناإلجنيف والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي 

  .)4("أية شكاوي بشأن ما يزعم وقوعه من االنتهاكات لهذا القانون
النزاعات أثناء  البيئةولقد سلكت اللجنة الدولية للصليب األحمر عدة سبل في مسعاها لحماية      

ا وٕاصالح نظم المعالجة وتوزيع مياه المسلحة، وكذلك من خالل عدة أنشطة تبنتها كتوزيع المياه وتوفيره
النزاع وتعبئة الرأي العام واستقطابه وهذا ما  أطرافالشرب فضال عن المساعي الواجب القيام بها لدى 

  :سنتطرق إليه في النقاط التالية
  
  

                                                           
  .65نفس المرجع، ص أحمد سهيل أبو شنب،  )1(
  .44-45ص .أحسن كمال، المرجع السابق، ص )2(
  .66-65ص .أحمد سهيل أبو شنب، المرجع السابق، ص )3(
  .224فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق، ص  )4(
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  اإلمدادنظم  إصالحو توزيع الماء �
مراقبة تنفيذ قواعد القانون ال يقتصر عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على العمل القانوني و     
ي على عملها وذلك بتقديم المساعدة نساناإلي، وٕانما تعتمد على أسس منهجية لتغليب الجانب نساناإلالدولي 

ية والتخفيف من المعاناة البشرية وٕاغاثة نساناإلبمبدأ  ةالنزاعات المسلحة، مسترشدأثناء  الملموسة للضحايا
  .)1( كل المساعدة لهم ألن هدفها األساسي هو ضمان حماية األفراد الجرحى في ميادين القتال وتقديم

اإلضرار بالبيئة والمساس بها أثناء النزاعات المسلحة أمر حتمي ال مفر منه سواء بطريقة بما أن و 
هجرة منازلهم بحثا إلى  المساس بمصادر المياه مما يضطر بالسكانإلى  غير عمدية، مما يوديأو  عمدية

أو  حتى في الدول المعادية لهم، وربما يتم تدمير البنية التحتية التي تزودهم بالماء أثناء القتالعن الماء، 
نقص الغذاء إلى  نقص الماء يوديفإن  وعليه ،أخرىتصبح منطقة محظورة الدخول إليها ألسباب 

حماية البيئة  في مجال تقوماللجنة الدولية للصليب األحمر فإن  لذا ،ويضاعف من حاالت الفقر والمرض
على بتوزيع الماء وٕاصالح نظم اإلمداد وبذل أقصى مجهود لضمان حد أدنى من الحماية لألعيان التي ال 
غنى لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ن حيث تساهم اللجنة الدولية خالل النزاعات المسلحة بتوفير 

، وتقوم بإعداد برامج توزيع )2(لفارين من فضاعة الحروبالمياه والمواد الغذائية واألدوية للمدنيين واألجانب ا
كما حصل في العراق حيث قامت بتوزيع ونفس الشيء بالنسبة لحرب الخليج الثانية المياه الصالحة للشرب 

المياه في أكياس بالستيك يستوعب كل منها لترا من الماء لتلبية حاجات المستشفيات ومراكز الصحة وفي 
التي سمحت بإمداد وتوفير الشاحنات الصهريجية رانية الواقعة في جنوب وشمال العراق، بعض المراكز العم

 .)3(بمياه الشرب للسكان القاطنين باألحياء المحرومة
يموتون بسبب انهيار نظام الماء من أو  الذين يصابون بالمرض شخاصخفض عدد األإلى  تسعىكما 

للسكان، ألنه ال حاجة في توزيع األدوية ما لم يتم الوفاء على خالل توفير المياه على نحو مالئم كما وكيفا 
  .نحو كامل بالحاجات األساسية من مياه الشرب والغذاء

وأمثلة ذلك كثيرة جدا وهذا ما اتضح خالل القتال الضاري الذي حدث في منروفيا في ليبيريا سنة 
ازحين جراء زحف المتمردين أين السكان والنإلى  ، حيث قدمت المساعدة في ظروف صعبة للغاية2003

  .تم نقل الماء للطوارئ بشاحنات اإلمداد بالماء الصالح للشرب في مواقع توزيعه بشكل استراتيجي

                                                           
  .396ديالبرا، المرجع السابق، ص ديفيد  )1(
  .101ص المرجع السابق، نصر اهللا سناء،  )2(
  .7ص  ،1995، 308العدد  ،لية للصليب األحمرو المجلة الد ،"حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة"عامر الزمالي،  )3(



 
146 

 

اللها على العمل ظوفي أزمة دارفور ألقت اللجنة الدولية للصليب األحمر كعادتها ب ،أما في السودان
لتر من المياه يوميا بواسطة الشاحنات، ونفس الحال ي من خالل مد يد العون عبر نقل مائة ألف نساناإل

بالنسبة لتشاد الشرقية وذلك جراء نزوح السكان وتمركزهم في إقليم واحد نظرا لكثرة المواجهات بين القوات 
زيادة نشاطها والتي كان من إلى  الحكومية المسلحة ومجموعات المعارضة المسلحة هناك، مما أدى باللجنة

غير فعال على المدى الطويل، وصعوبة أنه  كما ،تكلفة كبيرةإلى  والذي يحتاج مياه للسكانها توفير البين
  .السكان المشتتينإلى  الوصول

  إصالح نظم معالجة وتوزيع مياه الشرب �
النزاعات المسلحة مد يد أثناء  جانب توزيع المياهإلى  من أهم أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر   

لمدنيين من خالل إمدادهم بمختلف الوسائل الضرورية والالزمة لبقائهم على قيد الحياة جراء العون للسكان ا
، لذا ومنذ ثالثة وعشرين عاما أنشأت اللجنة الدولية )1(اإلنتهاكات التي تطال المقومات األساسية لدوامهم

دان سالمة البيئة أطلق عليه للصليب األحمر قسما يعنى بمشكالت اإلمداد بالمياه والمعالجة والتثقيف في مي
يتوافر على مهندسين ومختصين بالصحة العامة الذين تتمثل واجباتهم الرئيسية في  "نؤ قسم الماء والم"

البرامج والخطط الضرورية لحل المشكالت الناجمة عن  وٕاعدادالمتضررة من جهة  المنشآت إصالح
عات المسلحة غالبا ما تتضرر محطات توليد في حاالت النزاأنه  ذلك أخرىمن جهة  ،الضرورة العاجلة

نظام صرف المياه أو  وتوزيع الماء اإلمدادتعطيل نظام إلى  ديؤ مما ي ،الطاقة والتي تزود السكان بالمياه
مثل الكوليرا  األوبئةالمستعملة فضال عن الحرمان المترتب على ذلك، مما يزيد من مخاطر انتشار 

أكثر تكلفة وأطول أمدا بل مستحيلة، والضرورة العاجلة التي تفرضها  حاإلصالوالتيفوس، كما تصبح أشغال 
مثل هذه الظروف تحتم على اللجنة الدولية بذل أقصى جهودها لضمان حد أدنى من الحماية لألعيان التي 

  .)2(المدنيين على قيد الحياة ال غنى عنها لبقاء

بالتشييد والهندسة وتأمين الحصول على الماء  ويهتم هذا القسم التابع للجنة الدولية للصليب األحمر
  .والصحة وحماية البيئة

من المهام التي تقوم بها هذه اللجنة معالجة المياه المستعملة وتنقيتها وٕامدادها للسكان، كما فإن  ،وعليه
االت المعطلة والشبكات، كما تقوم أيضا بحفر اآلبار وتسخير مصادر المياه لإلستعم المنشآتتقوم بإصالح 

المختلفة وحمايتها هي وشبكات صرف المياه، وخير دليل على ذلك ما قامت به اللجنة خالل السنوات 
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مليون من احتياجات  19دولة ووفرت حوالي  37األخيرة من خالل النشاطات التي قامت بها على مستوى 
  .مهندسا وفنيا وطنيا 724موظفا أجنبيا و 93األفراد وتوظيفها لنحو 

األساس فقد قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بعد حرب الخليج الثانية بإصالح البنى وعلى هذا 
ألف  600التحتية لدولة العراق والخاصة بالمياه والصرف الصحي، كما قامت أيضا بتوفير المياه لحوالي 

يتعلق بتوفير  العنف وتلبية حاجاتهم فيما أعمالشخص من النازحين من إقليم دارفور بالسودان هروبا من 
  .الرعاية الصحية والغذاء بما فيها المياه

فقد قام قسم مهندسي اللجنة الدولية بإصالح محطة بئر ناصر لضخ المياه جراء األضرار  ،أما في اليمن
وهذا ما ، "األعطابالتي لحقت به نتيجة الصراع الداخلي، أين قامت بتحسين استغالل اآلبار وٕاصالح 

التوترات الداخلية كوسيط محايد بين أو  االضطراباتأو  للجنة وقت الحروب األهليةيتضح من خالل عمل ا
   .)1("كفالة الحماية والمساعدة للضحايا المدنيين والعسكريينإلى  ين، ساعيةاآلخر  الخصومأو  النزاع أطراف
الفاشل سنة محاولة اإلنقالب أثناء  قامت اللجنة بتوفير المياه للسكان المدنيين ،في ساحل العاجو 

  .، أين قامت اللجنة بتوفير المواد الكيماوية لتطهير المياه2002
أين قامت اللجنة بتوفير المياه للسكان هناك جراء التأثر بحالة النزاع التي  ،ونفس الحال في الصومال

 صومالاآلبار وتطهير المياه والخزانات، وقد وصل الحال في ال بإصالحكانت قائمة في البالد، أين قامت 
بروز نزاع جديد بين السكان والحيوانات البرية، حول موارد المياه، أين كانت الحيوانات تلتف حول آبار إلى 

  .المياه وتمنع السكان القرويين من اإلقتراب منها وذلك جراء النقص الفادح في المياه
  واستقطابه المتنازعة وتعبئة الرأي العام طرافبين األالحوار  �

تي تقوم بها اللجنة وقت النزاع المسلح تستمر حتى بعد زواله من خالل المبادرات التي تقوم إن الجهود ال
ولين عن اتخاذ ؤ واستقطاب الرأي العام والمس أفضلبها اللجنة وقت السلم لشرح القانون القائم على نحو 

اطالع أفراد ظروف معيشة السكان، حيث تشارك اللجنة الدولية في العمل على ضمان  القرارات بشأن
اتهم باحترام البيئة وحمايتها من التلوث خالل النزاعات المسلحة، حيث نظمت إلتزامالقوات المسلحة على 

اعتماد مبادئ توجيهية لألدلة إلى  وفقا لهذا القصد العديد من االجتماعات على مستوى الخبراء انتهت
هذه المبادئ التوجيهية عام  أحيلتوقد  ،لمسلحالنزاع ا أوقاتوالتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في 

يالئها االعتبار الواجب، كما تساهم إول بدكل ال أوصتالمتحدة التي  لألممالجمعية العامة إلى  1994
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على نحو أفضل والمساعدة على  ينساناإلالدروس المستفادة من مختلف حاالت النزاع في توجيه العمل 
  .)1(حل المشكالت بصورة فعالة

ا أن عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر مقترن بشكل كبير على مسرح النزاعات المسلحة، فإنه وعند بم
الدور الرئيسي للجنة الدولية للصليب األحمر وذلك طبقا فإن  ي،نسانحدوث انتهاكات للقانون الدولي اإل

ع بالمهام التي تسندها إليها اإلطال" :للنظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في
النزاعات أثناء  ي الواجب التطبيقنساناتفاقيات جنيف والعمل من أجل التطبيق األمين للقانون الدولي اإل

  ."المسلحة
اضطالعها بمهامها، وقوع انتهاكات إلتفاقيات جنيف وبروتوكوليها أثناء  وحين تالحظ اللجنة الدولية 

  .)2(ولةؤ ت سرية بالسلطات المسفإنها تجري اتصاال ،اإلضافيين
المائية ومستودعات مياه الشرب  المنشآتأي تعمد في اإلعتداء على موارد المياه و فإن  ،وعليه

المخصصة لإلستعمال المدني، فإنها في هذه الحالة تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة والكفيلة بحماية البيئة من 
وذلك بتذكيرهم وفي حالة عدم نجاعة األمر فإنها تقوم  النزاع، أطرافاإلنتهاكات التي قد تمارس من 

ويقدمون اقتراحات ، )3(ولة وهذا طبقا للمادة المذكورة سلفاؤ باإلحتجاج مباشرة وٕايصال رأيها للسلطات المس
إلى  عن طريق تقرير مفصل من رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمرأو  المندوبينأحد  إما عن طريق

  .السلطات المعنية
النزاع وذلك  أطراففإنه بإمكان اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تتدخل لدى  ،وفي ضوء ما تقدم ذكره

عن طريق االتصال المباشر بهما وذلك إلعالمهم بضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة والتي من شأنها 
ي منشأة ضرورية لبقاء المائية من أي اعتداء قد يطالها بصفة خاصة وأ المنشآتحماية موارد المياه و 

ي، نسانالسكان المدنيين على قيد الحياة بصفة عامة والذي يشكل اعتداء على مبادئ القانون الدولي اإل
 طرافجميع األإلى  1991جويلية  02فعلى سبيل المثال أرسلت اللجنة الدولية للصليب األحمر نداءها في 

ي وركزت نسانهم الخاصة باحترام قواعد القانون الدولي اإلالمشاركة في النزاع اليوغوسالفي لتذكيرهم بواجبات
المدنية بما في ذلك المياه والموارد المائية وكل ما هو خارج عن  المنشآتبصفة خاصة على المدنيين و 

   .)4(القتال، وقد عادت وأرسلت نداءات جديدة في هذا الشأن عندما لم تجد أذانا صاغية
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لصليب األحمر من خالل الدعاية وتعبئة الرأي العام وذلك لضمان أقصى كما يبرز دور اللجنة الدولية ل
النزاعات المسلحة وهذا ما تجلى من خالل ظهور قواعد القانون الدولي أثناء  نسانحماية لحقوق اإل

الحظت أن المعرفة بالقانون شرط ضروري لتطبيقه الفعال "وفي هذا الصدد يقول جان بكتيه  ي،نساناإل
ي يندرج ضمن المبدأ نسانبنشر القانون الدولي اإل لتزامحيث أن اإل" تفاقيات جنيف هو الجهلوأخذ أسوأ ا

نشر القانون الدولي فإن  ، وعليه)1("ال يعذر بجهل القانون"وهو إال  الذي تقوم عليه جميع األنظمة القانونية،
ئل الوقائية التي تستخدمها اللجنة النزاعات المسلحة من أهم الوساأثناء ي بما في ذلك حماية البيئة نساناإل

الدولية للصليب األحمر ويتمثل هدفها الرئيسي من وراء هذا في التأثير على المواقف وضمان احترامها وكذا 
النزاعات أثناء ي وهذا عن طريق إعالن المواد المتعلقة مثال بحماية البيئة نساننشر قواعد القانون الدولي اإل
ليتمكن  1977والبروتوكولين الملحقين بها لعام  1949في اتفاقيات جنيف لعام  المسلحة والمنصوص عليها

  .الضحايا من التمسك بحقوقهم والدفاع عنها
تمرات بغية إعداد نصوص جديدة وتطوير ؤ كما تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على عقد عدة م

عن المياه  1994بسويسرا عام " مونترو"ينة وهذا ما تجلى من خالل الندوة التي نظمتها اللجنة في مد أخرى
تمر عديد الخبراء ورجال القانون والمهندسون والصحفيون والعلماء ؤ والنزاعات المسلحة، وقد ضم هذا الم

أثناء البيئة المتعلقة بحماية  هدافجملة من التوصيات واألإلى  والجمعيات وتوصل المشاركون في األخير
  :ها ما يليونذكر من ،النزاعات المسلحة

  .ضمان حماية أفضل لنظم اإلمداد بالمياه من الناحية المادية والقانونية - 
تعاون اللجنة الدولية للصليب األحمر ومختلف المنظمات في مجال توفير الحماية للمياه والموارد  - 

  .المائية
 عمالباألالطلب من القطاع الخاص المساعدة في إصالح شبكات اإلمداد بالمياه عند تضررها  - 

  .العدائية وما بعدها
حماية المياه والموارد إلى  المشاركة في اإلعالم والتربية والمساهمة في نشر القواعد التي تهدف - 

  .المائية
الضارة من جراء النقص في اإلمدادات بالمياه زمن األثار  اتخاذ تدابير وقائية في زمن السلم لتفادي - 

  .)2(الحروب
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كانت والزالت العمود الفقري بالنسبة للقانون الدولي  ،الدولية للصليب األحمراللجنة فإن  ،وعليه  
النزاعات أثناء  وذلك من خالل السهر على تطبيقه ونشر قواعده بما في ذلك حماية البيئة ،ينساناإل

وتضافر الجهود بينها وبين مختلف المنظمات  أخرىأن هذه الحماية تقضي توافر وسائل إال  المسلحة،
ما تقوم به اللجنة من عمل غير  أنإال  ،البيئةلك لضمان الرقابة على احترام هذا القانون بما فيه حماية وذ

كما أن التهديد ، ولية قائمة في حق الجميعؤ فهو مس، توحيد جهود الجميع األمربل يتطلب ، كافي وحده
ولما كان ، جال للتفرقة بينهمافال م، نساناإلالذي تتعرض له البيئة هو بعينه التهديد الذي يتعرض له 

النزاعات أثناء  بحماية البيئة األحمرالمجتمع الدولي قد اعترف باختصاص اللجنة الدولية للصليب 
 األحوالمحيطات يعد موردا حيويا في كل أو  تربة أر بحارأو  كل عناصرها من ماء وهواءفإن  ،المسلحة
الملوثة والمخربة التي تلحق به األثار  على حمايته منينتفع من هذا االعتراف وينبغي التشديد  أنيجب 

  .)1(جراء النزاعات المسلحة
  أثناء النزاعات المسلحة البيئةحماية  في نظام الدولة الحاميةر و د :ثانيالفرع ال

المعنية، وهي  طرافي على أن تعيين الدولة الحامية يتطلب موافقة كل األنساناإلالقانون الدولي  أكدلقد  
المحايدة الموكول لها هذه المهمة، وذلك عن طريق إتفاق مزدوج، حيث  طرافالنزاع المسلح، واأل فأطرا

تطلب الدولة األصلية التي طلبت حماية مصالحها من دولة محايدة قبول هذه المهمة والقيام بها لدى الدولة 
ن الدولة الحاجزة الموافقة على ذلك، الحاجزة، فإذا ما قبلت الدولة المحايدة القيام بهذا األمر، فإنها تطلب م

ويجب التذكير بأن الدولة الحامية كان الغرض من استحداثها في البداية في مجال قوانين الحرب هو تأمين 
حق الدولة الحامية في زيارة  1929بالدرجة األولى، وعلى هذا األساس خولت اتفاقية جنيف لعام  سرىاأل

أن نشاط الدولة الحامية اتسع ليشمل فئة المدنيين فضال عن ال إ الحرب، أسرىالمعسكرات الخاصة ب
وذلك ما نصت عليه اتفاقيات جنيف وٕاقرارها بضرورة األخذ بنظام الدولة الحامية لإلشراف على  سرىاأل

ي بمساعدة وتحت نساناإلالقانون الدولي  أحكامففي حال قيام نزاع مسلح يمكن تطبيق " هاأحكامتنفيذ 
المتنازعة ورعاياه  طرافاألأحد  الحامية والتي يعمد إليها بوصفها دولة محايدة بحماية مصالحإشراف الدولة 

  .)2(اآلخر لدى الطرف
  بدائلهانظام الدولة الحامية و : الو أ

وما هو الحل في حالة وجود إشكاالت عملية  ،التعريف بالدولة الحاميةإلى  سنشير في هذه النقطة      
  .ثناء النزاعات المسلحةأالبيئة لإلشراف والرقابة على تنفيذ حماية  ،ئةفي تعيين مثل تلك الهي
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 نظام الدولة الحاميةالتعريف ب.1

 الدولة التي تتولى رعاية مصالح دولة متحاربة ومصالح رعايا هذه الدولةهي تلك  الدولة الحاميةإن 
نسانية ومراقبة التزام أطراف النزاع ، عن طريق االضطالع بالمهام اإللدى دولة أخرى بموافقة هاتين الدولتين
  .)1(بتنفيذ واحترام القانون الدولي اإلنساني

، ففــي ذلــك الوقــت لــم تكــن هنــاك ســفارات إال الســادس عشــرالقــرن إلــى  يرجــع نظــام الدولــة الحاميــة  
ا، علـى للدول الكبيرة وكانت الدول الصغيرة تطلب إليها رعاية مصالحها في المناطق التي لم تكـن ممثلـة فيهـ

الرغم من أن مصطلح الدولة الحامية لم يكن منصوصا عليه في اتفاقيات الهـاي، كمـا قامـت الـدول الحاميـة 
نظــام الدولــة الحاميــة لــيس نظامــا حــديثا فــي إطــار تنفيــذ  بهــذا يعتبــرخــالل الحــرب العالميــة األولــى بــدور هــام 

خـــالل  االهتمـــام بـــه ظهـــرأنـــه  إال ،)2( 1949بـــل كـــان موجـــودا قبـــل اتفاقيـــات جنيـــف الرابعـــة لعـــام ، الحمايـــة
وقــد تـم تبنيـه مــن خـالل المـواد المشــتركة فيهـا علـى التــوالي  ،1949لعـام  جنيــف األربعـة التحضـير التفاقيـات

   .قبول الدور الذي تؤديه الدولة الحاميةعلى على ضرورة موافقة أطراف االتفاقية   ) 9 ،8 ،8 ،8(

دولة "، هي1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  3الفقرة  2المادة  والدولة الحامية، كما عرفتها       
محايدة، أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع المسلح، يعينها أحد أطراف النزاع، ويقابله الخصم وتوافق 

التي وهي أيضا الدولة أو الدول ، )3("نسانيةعلى أداء المهام المسندة إليها بموجب االتفاقيات الدولية اإل
حترام االتفاقيات األربعة والبروتوكول األول، وذلك ايوافق أطراف النزاع منذ بداية النزاع قيامها بمهمة تأمين 

تعرف (فالدولة الحامية هي دولة تكفلها دولة أخرى ، )4(لحماية مصالح طرف لدى طرف أخر أثناء النزاع
  .)5( )"تعرف باسم دولة المقر(لثة ، برعاية مصالح مواطنيها حيال دولة ثا)باسم دولة المنشأ

بمهامها بواسطة ممثليها الذين تختارهم من بين رعاياها أو من رعايا الدولة  الدولة الحامية وتقوم
فإنه يجوز للدولة الحامية  ،ومن أجل ذلك، )6(بشرط قبولهم من طرف الدولة التي سيقومون بوظائفهم لديها

أو القنصليين مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة، أن تعين بخالف موظفيها الدبلوماسيين 
ويخضع تعيين هؤالء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم فيها، كما يجب أيضا على أطراف 

                                                           
عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي اإلنساني، نشرت ضمن محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، تحرير شريف عتلم، منشورات  )1(

  .125، ص 2005الخامسة، القاهرة،  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الطبعة
 استخدام على الدولية والرقابة اإلنساني الدولي القانون في مدخل ،"الحرب ضحايا وحماية اإلنساني الدولي القانون "بكتيه، جون )2(

  .72، ص 1999نشر،  دار بدون بسيوني، شريف محمد تحرير األسلحة،
  .المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 1977ام من البروتوكول اإلضافي األول لع 2المادة  )3(
  .المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت النزاع 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  9المادة  )4(
  .322محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  )5(
   .125لي اإلنساني، المرجع السابق، ص عامر الزمالي، تطبيق القانون الدو  )6(
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النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، كما يقع على هؤالء المندوبين القيام بواجباتهم على 
جه مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بمهامهم، كم ال يمكن تقييد نشاطهم إال إذا أحسن و 

  .دعت الضرورة الحربية إلى ذلك على سبيل اإلستثناء والتأقيت
المشتركة بين إتفاقيات  12، 11، 11، 11يتضح نشاط الدولة الحامية من خالل ما ورد في المواد  

والتي تتضمن عرض المساعي الحميدة في حال إختالف وجهات النظر وهذا  1949لعام  جنيف األربعة
كأصل عام، ومهمة الدولة الحامية واسعة النطاق أثناء النزاعات المسلحة وهذا من خالل الحق الممنوح لها، 

  .بما في ذلك حماية البيئة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة
ثة أطراف، أولها الدولة المحايدة التي تقبل القيام بدور ية موافقة ثالمتعيين الدولة الحاويتطلب 

التي ترغب في تكليف الدولة و  وثانيها هي الدولة المحتلة أراضيها ،المحتلة قاليمالدولة الحامية في األ
ي تال دولة االحتالل يأما الطرف الثالث فه ،االحتالل قوات سيطرةحماية رعاياها الموجودين تحت بالحامية 
المحتلة لتتأكد من أن دولة االحتالل  قاليمية تباشر أعمالها في األميها أال ترفض تعيين دولة حايجب عل

 أمامشرط الموافقة عقبة  أنمما يعني  ،)1(دولة المحتلة ورعاياهاالتحترم بالفعل قواعد القانون اإلنساني اتجاه 
األمل لحل هذا اإلشكال، بأن قرر في  1977األول لعام  ، لكن بعث برتوكول جنيف)2(نظام الدولة الحامية
على التزام الدول أطراف النزاع بقبول دور الدولة الحامية، مع التزام هذه األخيرة بتسهيل  المادة الخامسة منه

  .)3( لخإ....وتأشيراتالنقل  ووسائلمن خالل تزويدها باألشياء الالزمة لذلك من مباني  مهامها

  بدائل الدولة الحامية.2

والبدائل في المادة  قدمت عددا من الحلولنجدها  1949ربعة لعام جنيف األ اتتفاقيع البالرجو 
هذه ، 1977اإلضافي األول لعام  البروتوكولالخامسة من أعيد تأكيدها وتطويرها في المادة  ،)4(منها )11(

  : )5(ما يليتنحصر أساسا فيالبدائل 
   حايدة لتقوم بمهام الدولة الحاميةمتعيين منظمة  �

أن تعين منظمة بديلة مفضلة إياها على الدول الحامية، على أن  ،يمكن ألطراف النزاع بادئ ذي بدء    
الكفاءة، األمر الذي يتيح لألطراف فرصة االختيار وليس مجرد إمكانية ال و تتوفر فيها ضمانات الحيدة 

   .تنطبق إال في حالة الفشل في العثور على دولة حامية

                                                           
   .259محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص )1(
  .32 ، ص2003-2002سعيد سالم الجويلي، تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(
  .277محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص )3(
  .230السابق، ص  بوجالل صالح الدين، المرجع )4(
  .327محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  )5(
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 بوظائف الدولة الحامية لالضطالعة أو هيئة معينة تعيين دولة محايد �
فعليا من أنشطة  ستفيدونيكون هذا الفرض، في الحالة التي ال يعود فيها األشخاص المحميين ي

من اتفاقية ) 11(ما ورد في الفقرة الثانية من المادة  هيئة من ذلك القبيل، ويدعم هذا الحل دولة حامية أو
لتي خولت دولة األصل الحق في أن تطلب تعيين دولة أخرى كبديل للقيام ا 1949جنيف الرابعة لعام 

، وذلك في حالة غياب الدولة الحامية التي )1(بواجبات الدولة الحامية التي تفرضها نصوص هذه االتفاقية
للجنة الدولية للصليب األحمر أن تعرض  في هذا اإلطار يحق، )2(سبق تعيينها بمعرفة أطراف النزاع

  . جل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاعأها الحميدة من مساعي
تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن دولة االحتالل ال تتمتع بحرية كاملة في اختيار هذا البديل ألن 

  .فالدولة التي تختارها يجب أن يتوافر فيها شرط الحياد هذا الوضع هو استثنائي،
لدولة المحايدة أو المنظمة التي تعين بواسطة دولة االحتالل ليست دولة في حقيقة األمر أن ا

حامية، فتعيينها استثنائي وبغرض تطبيق أحكام االتفاقية فقط، فهي تكلف فقط بأداء كل الواجبات الملقاة 
  .)3(بالنسبة لهذه االتفاقية الحامية على عاتق الدولة

مر أن تعرض مساعيها الحميدة على أطراف حألفي هذا اإلطار يمكن للجنة الدولية للصليب ا
وذلك دون المساس بحق أي  ،النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع

  .)4( منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها
  لدولة الحامية لالعمل في حالة غياب أي بديل .3

  : من الممكن حدوثه في الحاالت التالية هذا الفرض األخير         
o  من ) 11(دة اللقيام بأعمال الدولة الحامية حسب الفقرة األولى من الم محايدة عند عدم تعيين منظمة

  .اتفاقية جنيف الرابعة
o  عندما ال تتمكن دولة األصل من تعيين دولة حامية. 
o  حقها المنصوص عليه في الفقرة إلى  استنادا ،عندما تفشل دولة االحتالل في اختيار بديل للدولة الحامية

أجازت  حامية ض، أي حالة عدم التوصل لتعيين دولةو الفر  هذهففي ، السابق ذكرها) 11(الثانية من المادة 
                                                           

تجدر اإلشارة أن هذا الفرض يختلف عن الحالة األولى ألنه يتعلق بالفعل بإمكانية بديلة وال يمكن التفكير فيها إال في حالة عدم  )1(
  .من نفس االتفاقية) 11(الفقرة األولى من المادة من اتفاقية جنيف الرابعة، أو ) 09(تطبيق المادة 

إذا لم ينتفع األشخاص المحميون أو تنقطع استفادتهم ألي سبب كان من جهود : "حيث قضت الفقرة الثانية من هذه المادة بما يلي )2(
إلى دولة محايدة أو إلى ممثلي تلك الدولة الحامية أو منظمة كالمشار إليها بالفقرة األولى السابقة، فعلى دولة االحتالل أن تطلب 

  ".المنظمة أن تتكفل بالواجبات المفروضة بمقتضى هذه االتفاقية على الدولة الحامية المعينة بواسطة أطراف النزاع
 . 327نغم إسحاق زيا، المرجع السابق، ص )3(
  .230بوجالل صالح الدين، المرجع السابق، ص  )4(
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غيرها من المنظمات اإلنسانية باإلشراف  االتفاقية تعيين منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب األحمر أو
في اإلقليم المحتل، وذلك فيما يتعلق بالناحية اإلنسانية لألشخاص المحميين في هذه على تطبيق أحكامها 

، والفقرة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة ) 11(وفقا لما جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة  األراضي
رة الثالثة من ، غير أن الجديد الذي جاءت به الفق1977األول  البروتوكولالثالثة من المادة الخامسة من 

للعمل كبديل والقيام بمهمة حماية مصالح  أن اللجنة في هذه الحالة تصبح موكلة بقوة القانون البروتوكول
  .)1(الطرفين ومراقبة مدى تنفيذ كل منها اللتزاماته

دون  ،بأداء الوظائف اإلنسانية فقطإال  ،هذه المنظمةل زواضح أن هذه الفقرة ال تجيمن الولكن 
  .ن الوظائف األخرى التي كانت تعطيها هذه االتفاقية للدولة الحاميةغيرها م

 ىسر أمين حماية أأن الغرض من نظام الدولة الحامية كان يقتصر على تإلى  تجدر اإلشارةأنه  غير   
صورة مماثلة للحماية التي يمتع بها األجانب في زمن السلم لكن خالل الحرب العالمية الثانية اتسع بالحرب 

  .أسرى الحربإلى  أصبح يشمل المدنيين باإلضافةو  اقهنط
بأن أحكامها تطبق لمساعدة الدول الحامية المكلفة  1949لعام تقضي اتفاقيات جنيف األربعة        

برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية، ويمكن عند االقتضاء أن تحل محل الدولة 
من اتفاقيات  10، وفي هذا الجانب تنص المادة )2(الضمانات الحيدة والفعالية الحامية هيئة تتمتع بكل

لألطراف السامية المتعاقدة أن تتفق ": من االتفاقية الرابعة على أنه 11جنيف األولى والثانية والثالثة والمادة 
التي تلقيها هذه  هيئة تتوفر فيها كل الضمانات الحيدة والكفاءة بالمهامإلى  في أي وقت على أن تتعهد

وٕاذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم ألي سبب كان بجهود . االتفاقية على عاتق الدولة الحامية
إلى  دولة محايدة أوإلى  دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة األولى أعاله، فعلى الدولة اآلسرة أن تطلب

نيطها هذه االتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي ت
هيئة إنسانية، كاللجنة إلى  فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعل الدولة اآلسرة أن تطلب. النزاع

الدولية للصليب األحمر، االضطالع بالمهام اإلنسانية التي تؤديها الدول الحامية، بمقتضى هذه االتفاقية، 
    .)3("أن تقبل رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات التي تقدمها مثل هذه الهيئة أو

                                                           
  .535، المرجع السابق، ص "نون الدولي اإلنسانينحو إنفاذ القا"إيف ساندوز،  )1(
  .37أحسن كمال، المرجع السابق، ص )2(
 .المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت النزاع 1949المشتركة من اتفاقية جنيف لعام ) 11-10-10-10( المواد )3(
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بدائل الدولة الحامية ما حدث أثناء حرب الخليج الثانية عندما عهدت حاالت تفعيل عمل ومن        
لمتحدة غاية تحرير الكويت بحيث تحملت األمم اإلى  الكويت لمنظمة األمم المتحدة مهمة ضمان مصالحها

  .)1( غاية نهاية الحربإلى  دور الدولة الحامية
  لبيئة أثناء النزاعات المسلحةلالدولة الحامية قدمتها الحماية التي  :ثانيا  

من أوجه الحماية التي جاءت بها الدولة الحامية فيما يخص حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ما 
  :يلي

ات التي تكتشفها عند مباشرتها لمهامها المتعلقة فالمخالإخطار دولة األسير بكل الخروقات و  �
المائية، والتي تعد من األمور  المنشآتباإلشراف على اإلتفاقية، بما في ذلك تدمير الموارد المائية و 

 .1949المتعلقة بأسرى الحرب لعام  الضرورية لبقاء السكان ودوامهم، وهذا ما جاء في نص اإلتفاقية
لمرضى والجرحى وتوفير الحماية والرعاية لهم، وذلك بتوفير المياه والتي تعد ضرورة اإلهتمام با �

ضرورية لهم سواء في عمليات العالج أو في الحاالت العادية وذلك لضمان بقائهم على قيد الحياة وهذا ما 
ي جاء في نص اإلتفاقية األولى المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة ف

الميدان، والتي أعطت الحق للمنظمات الدولية بما فيها الدولة الحامية دورا مهما في مساعدة الدول 
 .)2(المتحاربة في هذا األمر

المشاركة في تسهيل إنشاء مناطق األمن لحماية المدنيين واعتراف الدول المعنية بهذه المنشآت   �
السلم واألمن والحماية لهم، بما في ذلك توفير المياه  والتي تكون متوفرة على كافة الشروط الالزمة لضمان

 .من اإلتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين 14وتطبيقا للفقرة الثالثة من 
دين من ذلك، يمراقبة توزيع وسائل اإلغاثة وما تحويه من مواد غذائية وأدوية لألشخاص المستف �

بالحماية من طرف  تتمتعا المدنيين ويتغذون عليها، فإنها وبما أن المياه من أهم الوسائل التي يستغاث به
الفقرة الثالثة من اإلتفاقية  23الدولة الحامية وذلك من جراء أي انتهاك قد يطالها وهذا تطبيقا لنص المادة 

  .)3(الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين
حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، تتدخل لتنفيذ قواعد  ةفالدولة الحامية لها وظيفة مزدوجة، تار      

كتقديم المساعدات إلى المتضررين من النزاع، وتارة تتدخل لمراقبة تنفيذ تلك القواعد من األطراف المتنازعة 

                                                           
  .38أحسن كمال، المرجع السابق، ص )1(
أثناء النزاعات المسلحة، دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق،  منتصر سعيد حمودة، حقوق اإلنسان )2(

  .78ص 
  .194مصطفى كامل شحاته، المرجع السابق، ص  )3(
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كمراقبة نقل مدنين، وهو ما يسمى بالضمانات االحترازية أو الوقائية أي العمل من أجل عدم وقوع 
  .)1(نتهاكاال

خالل النزاعات انتهاكات قواعد حماية البيئة  ىنظام الدولة الحامية يصلح كآلية للرقابة علوبالتالي        
، لكن أغلب الدول بعد الحرب العالمية الثانية لم تحبذ أن تمارس مهام الدولة الحامية لما في هذا المسلحة

لحامية تعد على األصابع وهي النظام من أعباء كبيرة لتفعيله، فالحاالت التي تم فيها تفعيل نظام الدولة ا
 /، وجزر الساليون1971، وبنغالديش عام 1961، وبين الهند والبرتغال عام 1956نزاعات السويس لعام 

 .ولم يتم إلى حد اآلن تفعيل نظام الدولة الحامية في األراضي الفلسطينية المحتلة. )2(1982فالكاالند عام 
  اعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةالتحقيق كوسيلة لتنفيذ قو  :ثالثالفرع ال

وللتأكد من هذه المزاعم  ،يحدث كثيرا أن يتهم أحد األطراف المتحاربة طرفا آخر بانتهاك االتفاقيات       
 عليه نصتلهذا  ،)3( 1949البد من إتباع إجراءات التحقيق التي تقررها إتفاقيات جنيف األربعة لعام 

، )53(، )52(على التوالي  1949مواد المشتركة من اتفاقيات جنيف األربعة لعام من ال) 2(و )1(الفقرتان 
حماية البيئة أثناء  اعدو ق تنفيذمراقبة ل وسيلةك التحقيقتعريف إلى  طرقتسن من ثم ،)4( )149(، )132(

   .ثانية ، ثم نشير إلجراءات التحقيق في نقطةالنزاعات المسلحة
   تعريف التحقيق: الو أ

تحقيق أحد الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، لهذا أكدت ال      
نتهاك اعلى أهمية إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع، بسبب أي  1949لعام اتفاقية جنيف األربعة 
ن، ويجب إعداد أولئك ويقوم بالتحقيق خبراء متخصصو ، أثناء النزاعات المسلحةلقواعد حماية البيئة 

األشخاص في وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على أهبة لتقديم المنشورة للسلطات 
  .وٕاعالمها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة

األطراف عليها تتفق تم بطريقة يإجراء تحقيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع المسلح أن معناه        
، فإذا لم يتفق األطراف على إجراءات التحقيق فال يجوز فرضه على الدولة المتهمة بوقوع همعنية فيما بينالم

التي ستتبع في التحقيق، هذا  اإلجراءاتبل سيكون عليها اختيار محكم لكي يقرر  ،)5(االنتهاكات من جانبها
                                                           

  .39أحسن كمال، المرجع السابق، ص )1(
.62 -61. ص.عبد العزيز العشاوي، علي أبو هاني، المرجع السابق، ص )2(  
  .316شاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص محمد فهد ال )3(
يجري، بناءا على طلب ": على أنه 1949المشتركة من اتفاقيات جنيف األربعة لعام  )149(، )132(، )53(، )52(المواد نصت  )4(

االتفاقية، وفي حالة عدم االتفاق على  أي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين األطراف المعنية تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه
  ". إجراء التحقيق يتفق األطراف على اختيار حكم يقرر اإلجراءات التي تتبع

  .233بوجالل صالح الدين، المرجع السابق، ص  )5(
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على  األطرافإذا حصل وأن وافقت المعنية، أما  األطرافبموافقة  األخرالحل األخير أيضا مرهون هو 
على المحكم وتبين بعدها وجود انتهاكات ألحكام وقواعد قانون االحتالل الحربي، فهنا  إجراءات التحقيق أو

، بهذا يتوقف إعمال هذه الوسيلة يتعين على األطراف المعنية أن تقوم بوضع حد لها وقمعها بأسرع ما يمكن
  .)1(ء إليهاو اللجنه ال يمكن إوضع طرف عقبة ما ف إذابمعنى أخر،  على اتفاق األطراف المعنية كآلية
للصليب  في وقت السلم بمساعدة الجمعيات الوطنية همإعداد تمي يقوم بالتحقيق خبراء متخصصونو    

   .)2(واعد الحمايةتقديم المشورة للسلطات وٕاعالمها بجوانب تطبيق ققوموا ب، حتى ياألحمر
اللجنة الدولية حتى تكون إلى  عليها إرسال قائمة األسماءفإن  تكوين مثل األشخاص،وٕاذا تم لدولة ما      

  . )3(تحت التصرف األطراف المتعاقدة األخرى عند الحاجة
آلية التحقيق، كآلية رقابية لضمان تطبيق أطراف النزاع، لقواعد حماية إلى  وقد تمت اإلشارة ألول مرة     

من االتفاقية جنيف  30عات المسلحة، أثناء سير العمليات القتالية، في المادة البيئة الطبيعية أثناء النزا
، الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان، إذ نصت هذه 1929األولى لعام 

يجري بناء على طلب أي طرف محارب، وبطريقة تتقرر فيها بين األطراف المعنية، " :المادة على أنه
نتهاك هذه االتفاقية، وما أن يتبين انتهاك االتفاقية، يتعين على األطراف ابصدد أي إدعاء ب تحقيق

 .)4("المتحاربة وضع حد له ومنعه بأسرع ما يمكن
وقد كانت هذه المادة في ذلك الوقت، تمثل تقدما ملحوظا، في مجال الرقابة على مدى تطبيق أطراف       

ماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، فهي المادة األولى في تاريخ قواعد ح النزاع المسلح ألحكام 
االتفاقيات اإلنسانية، والتي تتضمن آلية التحقيق للرقابة على مدى التزام أطراف النزاع بالقواعد الدولية 

  .)5(عتمدها على موافقة أطراف النزاعاإلنسانية، ومع ذلك بقيت هذه اآللية قاصرة وفاترة ال
  ـ إجراءات التحقيق 2 

وقفه، ويتخذ في حالة حدوث انتهاك خطير  من ثملتأكد من وقوع االنتهاك لبما أن التحقيق هو وسيلة       
الرابعة وقواعد حماية المدنيين، ويتم التحقيق بإتباع إجراءات قررتها المواد التالية المشتركة جنيف التفاقية 

، بتقديم طلب من أحد )149(، )132(، )53(، )52(على الترتيب  1949تفاقيات جنيف األربعة لعام امن 
                                                           

  . 328نغم إسحاق زيا، المرجع السابق، ص  )1(
الدولية، ضمن كتاب القانون الدولي اإلنساني، المؤتمرات العلمية محمد عزيز شكري، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية  )2(

، ص 2005لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، 
105.  

  .103سابق، صالمرجع الآليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، أمحمدي بوزينة أمنة،  )3(
  .301بن سالم رضا، المرجع السابق، ص )4(
  .292، صالمرجع السابقحسين علي الدريدي،  )5(



 
158 

 

تتبع في سبيل  التي اتفاقهم على تعيين حكم وتحديد إجراءات وأ أطراف النزاع وموافقة الطرف اآلخر
، وفي حالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على اختيار حكم يقرر اإلجراءات )1(ذلك

قمعه بأسرع ما و  أن يتبين انتهاك االتفاقية، يتعين على أطراف النزاع، وضع حدا له ماو  التي تتبع،
إال أن هذه الوسيلة لم يكن لها صدى في الواقع، ألن اتخاذ إجراءاتها يتوقف على إرادة أطراف ، )2(يمكن

د األسباب التي النزاع، كما أن هذا األخير يقتضي االتفاق على الحكم على أقل تقدير، وهو ما قد يشكل أح
يرجع إليها عدم تحقيق هذا اإلجراء ألي نجاح يذكر، وهذا ما أثبتته المحاوالت التي اتخذت بمناسبة حرب 

كما أن الدول غالبا رغم ثبوت االنتهاكات ال . كوريا واتهامها بأن القوات األمريكية تستخدم أسلحة بيولوجية
واياها عن طريق التحقيق، خاصة لكونها ال تسيطر على تقبل الطعن في معاييرها اإلنسانية أو في حسن ن

   .)3( إجراءاته

عمل البموجب التحقيق الذي أجري يتعين على أطراف النزاع وضع حد له و  االنتهاكفور ثبوت و         
إال أن هذه الوسيلة لم يكن لها صدى في الواقع، ألن اتخاذ إجراءاتها  ،على وقفه في أسرع وقت ممكن

، كما أن هذا األخير يقتضي االتفاق على الحكم على أقل تقدير، وهو ما )4(إرادة أطراف النزاع يتوقف على
قد يشكل أحد األسباب التي يرجع إليها عدم تحقيق هذا اإلجراء ألي نجاح يذكر، وهذا ما أثبتته المحاوالت 

كما أن الدول ، )5(ة بيولوجيةالتي اتخذت بمناسبة حرب كوريا واتهامها بأن القوات األمريكية تستخدم أسلح
 غالبا رغم ثبوت االنتهاكات ال تقبل الطعن في معاييرها اإلنسانية أو في حسن نواياها عن طريق التحقيق،

   .)6( ى إجراءاتهتسيطر علكونها ال ل خاصة
  
  
  
  

                                                           
  .104 أمحمدي بوزينة أمنة، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص )1(
 .293-292 ص.حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص )2(
عامر الزمالي، آليات : أنظر أيضا .105-104ص .نفيذ القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، صأمحمدي بوزينة أمنة، آليات ت )3(

، اللجنة الدولية للصليب )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، ضمن كتاب القانون الدولي اإلنساني 
  .259، ص 2006الطبعة الثالثة، مصر،  األحمر بالقاهرة،

األحمر،  للصليب الدولية اللجنة ،ناإلنسا قو قلح العربي المعهد منشورات اإلنساني، الدولي عامر الزمالي، مدخل إلى القانون )4(
  .90، ص  1997تونس،

مجلة ، "بداية المسلسل الدامي لضحايا الحرب المدنيين، اللجنة الدولية للصليب األحمر وحماية ضحايا الحروب"فرنسوا بونيون،  )5(
  .23، ص 2000، جويلية أوت، 11، اللجنة الدولية للصليب األحمر، العدد اإلنساني

  .234بوجالل صالح الدين، المرجع السابق، ص  )6(
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  الثاني المطلب

  1977لعام  يناإلضافي ينبموجب البرتوكول المستحدثة آليات اإلشراف والرقابة

بيئة الطبيعية أثناء جنيف الرابعة آليات معينة لضمان تنفيذ النصوص المتعلقة بحماية التضمنت اتفاقية    
، لكن في خضم التجارب العديدة التي مر بها المجتمع الدولي منذ إبرام اتفاقية جنيف النزاعات المسلحة

ها مأسي ، ونتيجة لما عرفه المجتمع الدولي من حروب ونزاعات فاقت في أضرار 1949الرابعة لعام 
   .ثارها المدنيين أكثر من غيرهمآالحربين العالميتين واستخدمت فيها أسلحة لحقت 

محاولة  1977إلى  1974لذا تم في مرحلة اإلعداد لمشروعي البروتوكولين اإلضافيين في الفترة من          
قص الذي اعترى االتفاقيات وتغطي الن ،إيجاد آليات جديدة تسهل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين

حماية البيئة الطبيعية السابقة فيما يتعلق بفعالية الوسائل المنصوص عليها لتنفيذ تدابير الحماية المقررة ل
واحترام  البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحةوذلك لتفعيل تنفيذ قواعد حماية  ،أثناء النزاعات المسلحة

 عرض لدور تلك اآلليات التي استحدثها البروتوكول األولتن يلي سوفا وفيم ،حقوقهم في هذه الظروف

  .)1( لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

  في تنفيذ قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية لتقصي الحقائقدور اللجنة  :ولالفرع األ 

لجنة دائمة تتولى  تم استحداث ،بعةار لجنيف ا ةبغرض تغطية النقص الذي كان موجودا في اتفاقي     
التحقيق في اإلدعاءات المقدمة من أحد أطراف النزاع المسلح حول وجود انتهاكات ارتكبتها دولة أو دول 

كافة التفاصيل المتعلقة  هنا نتناولحيث ، )2( وقد وضع لها نظاما قانونيا متكامال ،أطراف أخرى في النزاع
ائق، من حيث اختصاص هذه اللجنة وتشكيلها وطريقة عملها، وذلك على النحو باللجنة الدولية لتقصي الحق

  : التالي
 وطريقة عملها تشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق :الو أ

تمثل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الوسيلة الجديدة لتطبيق قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات        
على تفادي نقائص في االتفاقيات األربعة الخاصة بعد تجارب واقع العالقات الحرص إلى  المسلحة، وتهدف

الذي أقر  1977- 1974 الممتد خالل الفترة من بين أطراف النزاع، وذلك إبان المؤتمر دبلوماسي
، وهي عبارة عن هيئة مستقلة )3(1949التي أبرمت عام  ةالبروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف األربع

، وبينت المادة طريقة تشكيلها 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  90بموجب المادة  أنشأتمحايدة 

                                                           
  .149، المرجع السابق، ص)دراسة حالة تطبيقية لحالة العراق(أمحمدي بوزينة أمنة، الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة  )1(
  .329غم إسحاق زيا، المرجع السابق، صن )2(
  .57-56 ص.أحمد سهيل أبو شنب، المرجع السابق، ص )3(
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، والعمل على وضع أمام األطراف آلية منظمة مسبقا يمكنهم اللجوء إليها مباشرة )1(ومهامها ونظام عملها
بدال من التعرض الحتماالت إعاقة إجراءات التحقيق في حال ترك اللجوء والتشكيل ووضع نظام العمل 

  .)2( اق األطراف المعنية المتنازعة، الذي كثيرا ما يقوم الطرف غير الراغب، في عدم تطبيقهاالتف
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من اللجان الدولية الدائمة التي تؤدي عملها بحياد تام، وقد تعتبر 
واشترطت قبول  تشكيل هذه اللجنة اتإجراء 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  90حددت المادة 

تنتخبهم الدول األطراف لمدة  عضوا عشرين دولة الختصاصها، كما قررت أن يتم تشكيلها من خمسة عشر
خمس سنوات من بين األشخاص الذين ترشحهم الدول، إذ تقوم كل دولة بترشيح شخص واحد فقط ويجب 

بعين االعتبار التكتالت ، أخذا )3(المأن يراعي في اختيارهم التمثيل الجغرافي لكل المناطق الجغرافية في الع
ة توجه د، وٕاذا انتهت هذه الم)4(سنوات عن طريق االقتراع السري 5، على أن يتم انتخابهم لمدة السياسية

   .)5(د النتخاب األعضاء الجدد فيهايالدعوة الجتماع جد
إضافة إلى ما يدلي به وهي هيئة دائمة محايدة وغير سياسية تبحث عن وسائل اإلثبات من تلقاء نفسها، 

األطراف من وسائل وتضع اللجنة تقريرا مشفوعا بتوصيات ويكون ذلك سريا، إال إذا قبل أطراف النزاع 
إعالنه بوضوح، وتتولى الدولة المتعاقدة التي قبلت باختصاص اللجنة تمويل ميزانيتها الوظيفية كما لها أن 

إال أن ما يؤخذ على هذه اللجنة ، )6(ا األطراف المتنازعةتمول من المتطوعين، أما نفقات التحقيق فتتحمله
هو ضرورة موافقة الدول على عمل هذه اللجنة بإعالن منفصل علن التصديق على البروتوكول اإلضافي 
األول، خاصة في النزاعات المسلحة الداخلية، على اعتبار أن التحقيق هو من اإلختصاصات السيادية 

قا في سبيل تنفيذ مهامها وذلك ألن الدولة تتخوف من عواقب ونتائج التحقيقات للدولة، هذا ما يشكل عائ
التي تقوم بها هذه اللجنة، وكذلك مما ينقص من فعالية اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق هو طبيعة 

مها وهذا ما قراراتها وتوصياتها الغير ملزمة لألطراف، التي يقع عليها الحرية التامة في تطبيقها من عد
به اللجنة مما يؤثر على يجعل من عملها تحصيل حاصل، وكذا نظام السرية في التقارير التي تعمل 

                                                           
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام  90راجع نص المادة  )1(
  .57أحمد سهيل أبو شنب، المرجع السابق، ص )2(
  .57لفالوجي، المرجع السابق، ص عبد الكريم إقبال ا )3(
، المجلة الدولية )"أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني(اللجنة الدولية لتقصي الحقائق " لويجي كوندوريلي، )4(

  .113 ، ص2001للصليب األحمر، مختارات من أعداد 
  .38 فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )5(
  .330الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص د محمد فها )6(
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لذا اقترح بعض الفقهاء أن تكون تقاريرها شبه قضائية إلعطائها صفة اإللزام، كما اقترحوا بضرورة ، فعاليتها
  .)1(نشر وٕاعالن نتائجها

من البروتوكول اإلضافي األول لعام ) 90(المادة  هاحددتفقد  أما عن طريقة عمل هذه اللجنة
  : ، على النحو التالي1977

ألطراف النزاع أن تحدد باتفاق فيما بينها تشكيل غرفة التحقيق، تتولى جميع التحقيقات وٕاذا لم  يمكن �
نة بممارسة تقوم اللج، هذا االتفاق، فإنه تقوم بإجراء التحقيقات غرفة تحقيق من سبعة أعضاءإلى  يتوصل

مها، باستدعاء أطراف النزاع لمساعدتها في إجراء التحقيق وتقديم ما بحوزتهم من أدلة، وأن تقوم بالبحث امه
عن أدلة غير تلك التي يقدمها أطراف النزاع بالطريقة التي تساعدها على أداء عملها، ولها أن تقوم بإجراء 

فرت أمام اى الطبيعة، على أن تعرض األدلة التي تو التحقيقات في المكان المدعي وجود انتهاكات به عل
  .)2( غرفة التحقيق على األطراف، إلبداء مالحظتهم سواء كانت باالعتراض أو الموافقة

يتعين على اللجنة بعد انتهاء غرفة التحقيق من أعمالها أن تعرض ما تم التوصل إليه من نتائج   �
أدلة إلى  قرير في حالة عجز غرفة التحقيق عن التوصلعلى أن يتضمن الت وتوصيات على أطراف النزاع،

وال يجوز للجنة الدولية أن تنشر النتائج التي توصلت  وتعلم أطراف النزاع بذلك)3( واقعية أسباب ذلك العجز
 .موافقة جميع أطراف النزاعبإليها علنا، إال 

   اختصاصات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق :ثانيا

لية لتقصي الحقائق ليست هيئة قضائية، تتركز أعمالها أساسا على التحقيق في االنتهاكات اللجنة الدو       
جنيف  اتفاقيةااللتزام بأحكام إلى  أحد أطراف النزاع، فهي تسهر على تسهيل العودةإلى  التي تنسب

  : ما يليب، وقد نص البروتوكول اإلضافي األول على اختصاص اللجنة، )4(وبروتوكوليها
  بالتحقيق  تصاص اللجنة الدولية لتقصى الحقائقاخ. 1

 ةأي إدعاء يوصف بأنه يشكل انتهاكا جسيما بمقتضى اتفاقي التحقيق في الوقائع أو اللجنة تتولى     
 .)5(أي خرق خطير أخر لهذه االتفاقية أو البروتوكول أو األول جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي

يقتضى أن تبت اللجنة في قبول طلب التحقيق، ألن قيام اللجنة بقبول  وممارسة اللجنة لهذا االختصاص

                                                           
، مقال منشور في مؤلف للجنة من الخبراء والمتخصصين "الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني"عامر الزمالي،  )1(

  .261، ص 2000دار الكتب المصرية، القاهرة،  بعنوان القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة الثالثة،
  .289محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص  )2(
  .1977ب من البروتوكول اإلضافي األول لعام / 5فقرة  )90(المادة  )3(
  .330محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  )4(
   .139، المرجع السابق، ص)دليل لألوساط األكاديمية( ي شريف عتلم، القانون الدولي اإلنسان )5(
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تكييف نوع باللجنة  لزمهذا الطلب يتوقف على تقدير ما إذا كان يتعلق بمخالفات خطيرة أم ال، األمر الذي ي
انتهاكا  تقييم القواعد التي يشكل عدم االلتزام بها مخالفة أوإلى  كما أن هذه المهمة تمتد ،هذه االنتهاكات

هذه المهمة ليست سهلة، فقد تكون المخالفات بسيطة لكن تكرارها تجب اإلشارة أن أنه  على ،)1( خطيرا
   .)2(يجعل منها انتهاكات خطيرة فتدخل في نطاق اختصاصها

  اللجنة الدولية لتقصى الحقائق من قبلالمساعي الحميدة .2

رام أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول األول، من من صالحيات اللجنة العمل على إعادة احت         
وال  حماية المدنيينستعادة السلم وكفالة احترام أوسع لقواعد الخالل مساعيها الحميدة، فهذه الوظيفة تهدف 

والعمل على إيقافها من  ذلك، إال بعد إثبات وقوع المخالفات أو االنتهاكات الخطيرةإلى  يمكن التوصل
ويتعين على اللجنة أن تبدي التوصيات المناسبة  األطرافإلى  تي تقدمها اللجنةخالل التوصيات ال

 وتتمثل المساعي الحميدة للجنة في مالحظات حول الوقائع) أ -90/5(خصوص هذه الوقائع عمال بالمادة ب
  .)3(المالحظات المكتوبة والشفهية التي يبديها أطراف النزاعإلى  توصيات بالتسوية، إضافة واقترح

   في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الحقائق ياللجنة الدولية لتقصر و دمدى فعالية  :ثانيا

تبقى  في تنفيذ قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةاللجنة الدولية لتقصي الحقائق  أهميةرغم   
ة تفعيل دورها منذ النص على ، فلم يتم لحد الساعالعملي إمكانياتها وقدراتها غير مختبرة في التطبيق

المياه والموارد المائية ببصفة عامة و  بالبيئةنظرا لزيادة حجم اإلنتهاكات الخطيرة ، خاصة في ظل إنشائها
 طرافوذلك لفرض الرقابة على كل األ أخرىإيجاد وسائل إلى  بصفة خاصة، سعى المجتمع الدولي

ومن هذه الوسائل الرقابية نجد اللجنة ، مان دوامهمالمتنازعة حرصا منها للحفاظ على حقوق األفراد وض
الدولية لتقصي الحقائق، والتي سنتناول أهم أنشطتها في مجال الرقابة على حماية قواعد القانون الدولي 

  .ي بصفة عامة وحماية البيئة الطبيعية بصفة خاصة وذلك من خالل األنشطة التي تقوم بهانساناإل
لتقصي الحقائق تحظى بدعم الكثير كونها تعد من أكثر اآلليات التي تنطوي  هذا وتبقى اللجنة الدولية

على أعظم اإلمكانيات وأكبر المزايا التي تسمح بها والتي تساهم بقدر كبير في تنفيذ قواعد القانون الدولي 
تشهدها  النزاعات المسلحة، والتي تعاني من اإلنتهاكات التيأثناء ي بما في ذلك حماية البيئة نساناإل

  .مختلف الحروب والنزاعات المسلحة

                                                           
  .368، المرجع السابق، ص )"وفعاليته تطوره(القانون الدولي اإلنساني " زهير الحسيني، )1(
  .288محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص  )2(
  .43فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص  )3(



 
163 

 

ولقد أشرنا سابقا أن عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق يقتصر على إجراء التحقيقات في اإلنتهاكات 
من البروتوكول اإلضافي ) 90(ي وهذا طبقا لنص المادة نساناإلالقانون الدولي  أحكامالجسيمة التي تطال 

أهم اإلنتهاكات الجسيمة التي جاء بها هذا فإن  ، وعليه1949األول الملحق باتفاقيات جنيف األربع لعام 
نجد أن أهم هذه اإلنتهاكات التي يتسنى للجنة الدولية ، 85البروتوكول من خالل ما جاء في نص المادة 

  :من خالل ما يلي هاأحد االنتهاكات ضد البيئةراء تحقيقات عليها والتي تعتبر لتقصي الحقائق إج
حيث أقر هذا البروتوكول بمبدأ التمييز بين األعيان المدنية : جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم - 
أهم هاته العسكرية وخطر أي هجوم يطال المدنيين وممتلكاتهم، وبما أن الماء والموارد المائية من  هدافواأل

النزاع إنتهاك هذا المبدأ وأي خرق لهذه القاعدة يتسنى للجنة الدولية  أطرافاألعيان فإنه يحظر على 
 أطرافالسلطات المعنية وذلك في حال كانت متعمدة من طرف إلى  لتقصي الحقائق بإعداد تقريرها ورفعه

  .)1(تدخل هذه اللجنةالنزاع، فالهجوم على األعيان المدنية يعد انتهاكا جسيما يستوجب 
التي  حماية البيئة حكامتعتبر الهجمات العشوائية من بين اإلنتهاكات الجسيمة أل: الهجمات العشوائية - 

النزاع لهذا المبدأ كونه قد يعصف  أطرافيمكن للجنة الدولية لتقصي الحقائق ألن تحقق في مدى احترام 
 م والتي يدخل في إطارها المياه والموارد المائية، وعليهبأرواح المدنيين وأعيانهم التي هي ضرورية لحياته

خطرة يستوجب تدخل أو  الضرورية سواء كانت عادية المنشآتأي هجمات عشوائية قد تطال هذه فإن 
النزاع وعمل تقرير عن األوضاع التي  أطرافاللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حال كانت معتمدة من قبل 

أي تعدي عليها فإن  ولكون المياه والموارد المائية من بين األعيان الواجبة الحمايةميزت هذه اإلنتهاكات، 
  .)2(ينساناإلالقانون الدولي  حكامبدافع الالمباالة يعتبر انتهاكا جسيما أل

المتنازعة  طرافلقد أوجب لهذا البروتوكول على األ: في اختيار وسائل القتال طرافتقييد حق األ - 
ختيار وسائل القتال وذلك وفقا لما يتناسب والوضع السائد، وأن أي تجاوز لهذا المبدأ يتسنى ضرورة التقيد با

 أطرافللجنة الدولية لتقصي الحقائق ممارسة النشاط المخول لها وذلك في حال قبول اعتمادها من قبل 
لحقائق دور مهم في للجنة الدولية لتقصي افإن  النزاع وٕاعداد تقريرها وتسليمه للهيئات المختصة، وعليه

وذلك من خالل إثباتها لإلنتهاكات الخطيرة التي تطال قواعده، وكذا  حماية البيئةتطبيق الرقابة على قواعد 
  .)3(النزاع أطرافالتسوية بين  عمالإلمكانية إصدارها لتوصيات وأيضا القيام بالمساعي الحميدة كسعيها أل

  

                                                           
  .1977ل لعام من البروتوكول اإلضافي األو  52المادة  )1(
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام " ب"فقرة  85المادة  )2(
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام " ب"فقرة  75المادة  )3(
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  نفيذ قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةدور العاملون المؤهلون في ت: ثانيالفرع ال

والجهل بالقانون الدولي " ألحد في جهل القانون ال عذر"أنه  القاعدة في كافة النظم القانونية الداخلية        
ألن انتهاكات هذا القانون هي ، )1(اإلنساني وعدم مراعاة قواعده هو أخطر من الجهل بفروع القانون األخرى

معاناة إنسانية  خسائر كبيرة في إلى  إذ تؤدي هذه االنتهاكاتداحة من انتهاكات أي قانون آخر، أكبر ف
في الجهل بأحكام قانون النزاعات  االنخراطولتفادي األرواح البشرية كما يمكن تفاديها في حالة العلم 

 1977ضافي األول لعام استحدث البروتوكول اإلذلك القانون الحامي لضحايا تلك النزاعات فقد المسلحة، 
، )2(األشخاص المؤهلونب تعرف ،قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةتساعد على تطبيق أحكام  ةآلي

  : عرض لهذه اآللية من خالل اآلتيتنمن ثم س
 .العاملون المؤهلونتعريف   .1
  .العاملون المؤهلونواجبات  .2

  المؤهلون العاملونتعريف : الو أ

ستحدث بموجب المادة السادسة من البروتوكول اإلضافي األول أجهاز جديد  هلوناألشخاص المؤ     
الذي طالب بضرورة  1965، استجابة لقرار المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر في عام 1977لعام 

تم ، بالتالي يبيئةالاعد حماية و قالعمل على تكوين مجموعة من األفراد قادرين على العمل في مجال تنفيذ 
ليكونوا على استعداد لتقديم المشورة وٕاسداء هذه الفئة في زمن السلم، إلى  إعداد األشخاص الذين ينتمون

لكي تقوم هذا السلطات  ،بيئةالاعد حماية و قالرأي لسلطات بلدانهم وٕافادتهم بالمعلومات الالزمة لتطبيق 
تقوم الدول األطراف التي تقوم حيث  ،سلحفي زمن النزاع المبدورها بتلقينها لمقاتليها قصد العمل وفقها 

اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تضعها بدورها إلى  بإرسال قوائم بأسمائهم المؤهلون نو بإعداد العامل
  .تحت تصرف األطراف المتعاقدة

تعريفا  لم تضع المادة السادسة من البروتوكول اإلضافي األول ،تعريف هؤالء األشخاصأما عن       
األفراد الذين يتم تدريبهم من خالل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر  ، لكن يمكن أن نعرفهم بأنهممحدد

  .)3(وتحت الوالية الوطنية لتلك الدول على اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها المنتشرة في الدول الموقعة

                                                           
 ص، 1997، 35، الجزء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، "نحو إرساء نظام جنائي دولي"، أحمد بلقاسم )1(

944.   
  . 284، صالمرجع السابقمحمد أحمد داود،  )2(
، 2000 ،القاهرة، دار المستقبل العربي، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، "نشر القانون الدولي اإلنساني"، محمد يوسف علوان )3(

  .399ص 
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هؤالء حيث حددت  ،ناكومارة مو إلوأشار لنفس المعنى القرار الذي تقدمت به اللجنة الطبية       
والمحامين والموظفين في الخدمات الطبية الذين يمكن  األطباءمجموعة من المتطوعين من باألشخاص 

، ومن الممكن أن يتم )1(توفيرهم للدول الحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر، حينما تتطلب الضرورة ذلك
غاثة الدولية سواء كانوا من الموظفين الحكوميين أم اختيار هؤالء األشخاص من بين العاملين في مجال اإل

وتساهم الجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر في إعداد تأهيل هؤالء األفراد، وذلك  العسكريين
   .)2( عن طريق وضع البرامج التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية

  واجبات العاملون المؤهلون : ثانيا

ا أن اختيار العاملون المؤهلون وتدريبهم يجري وقت السلم، وذلك حتى يمكن لهم أن يلعبوا دورا سبق أن ذكرن
  : ، وذلك على النحو التالي)3( في زمن النزاع المسلح بيئةقواعد حماية النشطا في تنفيذ 

  واجبات العاملون المؤهلون في وقت السلم  �

  : ، إذ يمكنهمبيئةالاعد حماية و قنفيذ لعاملون المؤهلون القيام بدور نشط لغرض تليمكن 
o  من البروتوكول اإلضافي األول والمؤكد  83المساهمة في أنشطة النشر المنصوص عليها في المادة

  .)4(المطبق في النزاعات المسلحة بيئةالاعد حماية و قالمتعلق بنشر ) 21(بالقرار 
o بيئةالاعد حماية و قالتي يقتضي تنفيذ  التشريعات الوطنيةإلى  يمكن أن تلفت نظر السلطات الحكومية 

 .وضعها أو تعديلها، بغية الموائمة بينها وبين القانون الدولي اإلنساني
o  في الدول األخرى، وٕابالغ السلطات المختصة في  بيئةالاعد حماية و قمتابعة كل ما هو جديد في ميدان

  .)5( الدولة بها، وذلك لالستفادة من تجارب الدول األخرى
  النزاع المسلح  أثناءات العاملون المؤهلون واجب �

o  يؤهل األفراد العاملون وقت النزاع المسلح للقيام بالنشاطات اإلنسانية سواء في مجال الخدمات الطبية
   .وٕانشاء مراكز التبرع وأعمال اإلغاثة واإلنقاذ وتوزيع المؤن وذلك دون تمييز

o شمل األسرة المشتتة ولم البحث عن المفقودين وتبادل المراسالت العائلية.  

                                                           
(1) sandoz. y, swinasski, C.. Zimmermenn.B. eds commentary on the additional protocols of 8 june 1977 
to the Geneva conventions. Of 12.8.1949 ;, ICRC Martinas Nijhonbf Publisher, Geneva, 1987, p92. 

دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في مجال إعداد عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون "محمد حمد العسبلي،  )2(
  .26ص ،  1994فبراير، / ، شباط25، العدد المجلة الدولية للصليب األحمر، "انيالدولي اإلنس

(3) Henri Dorandeau, Marie Françoise Furet, jean Claude martinez, La guerre et droit, Edition A pedone, 
paris, p130.  

  .321محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  )4(
دار المستقبل العربي، القاهرة، في كتاب دراسات في القانون الدولي اإلنساني،  ،"نحو إنفاذ القانون الدولي اإلنساني "ايف ساندو، )5(

  .516، ص  2000مصر، الطبعة األولى، 
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o 1(الهالل األحمر أوحاالت إساءة استخدام شارتي الصليب إلى  لفت نظر السلطات الحكومية(.   
  دور المستشارون القانونيون في تنفيذ قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة : رابعالفرع ال

من البروتوكول اإلضافي األول لعام  82تم استحداث نظام المستشارين القانونيين بموجب المادة     
تعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين و  تعمل األطراف المتعاقدة دوما: "، والتي تنص1977

توفر المستشارين القانونيين، عند االقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن 
وتوكول بشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة في ما يتعلق بهذا تطبيق االتفاقيات وهذا البر 

مهمة المستشارين القانونيين هي تقديم المشورة للقادة فإن  من البروتوكول األول 82وطبقا للمادة  ،"الموضوع
مناسب الذي يلقن العسكريين حسب الدرجة المالئمة بشأن تطبيق أحكام االتفاقيات والبروتوكول، والتعليم ال

 .)2(القوات المسلحة في هذا المجال

كما يتعين على المستشارين القانونيين المشاركة في أنشطة تخطيط العمليات في زمن السلم للتأكد من    
يتعين التذكير أـن المستشار القانوني و  مراعاتها لمختلف جوانب قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،

تخاذ القرارات في المسائل العسكرية أو المسائل المرتبطة بتطبيق قواعد امستشار ال يجدر به ما هو إال 
  .)3(حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة من طرف القوات المسلحة

الصادر عام  1029تعد السويد من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام، بموجب المرسوم رقم ولإلشارة    
بشأن مستشاري القانون الدولي المعنيين بتنظيم قوات  1988لعام  62وجب المرسوم رقم المعدل بم 1986
  .)4(الدفاع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1) Henri Dorandeau, Marie Françoise Furet, jean Claude martinez ,op-cit ,p131.  

وسيلة، حماية األعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، قانون دولي إنساني، مرزوقي  )2(
  .95، ص2009-2008 :السنة الدراسية كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

(3) JUNOD (S.S،)  "la diffussion du droit international humanitaire" ، Etudes et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la Croit-Rouge، en l'honneur de: PICTET (J) et al، 
C.I.C.R، Martinus Nijhoff publishers، Genéve، p363. 

  .96مرزوقي وسيلة، المرجع السابق، ص )4(
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  المبحث الثاني

  حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة المساءلة عن انتهاك أحكام

قيد ي يتطلب التقيد بما جاء في ميثاقه وضمان أقصى تنساناإلإن ضمان احترام قواعد القانون الدولي 
به، ألنه ال جدوى من وجود القواعد القانونية ما لم تشهد تطبيقا لها على أرض الواقع، خاصة في ظل 
االنتهاكات الجسيمة التي تطاله، ونظرا للصفة العالمية التي تتميز بها االنتهاكات الجسيمة التي تقع نتيجة 

ية للمجتمع الدولي، لذلك وجب على نساناإلالحروب والنزاعات المسلحة، وكونها تمس أهم القيم والمبادئ 
االنتهاك إلى  ، وفي حال تعدي األمرحماية البيئة المجتمع الدولي إيجاد وسائل وآليات لتكفل احترام قواعد

أهم إلى  ه فإنه يستوجب إيجاد وسيلة ردعية وعقابية لذلك، وعليه سنتطرق في هذا المبحثحكامالخطير أل
ي بصفة عامة والمياه نساناإلالدولي لضمان حماية قواعد القانون الدولي اآلليات التي كفلها المجتمع 

المحاكم الجنائية الخاصة والمؤقتة، وفي إلى  والموارد المائية بصفة خاصة، ففي المطلب األول تطرقنا
  .المحكمة الجنائيةإلى  المطلب الثاني

  المطلب األول

  ثناء النزاعات المسلحةفي حماية البيئة أ ليةو الد الجنائية ةالمحكم دور

تعد المحكمة الجنائية الدولية إنجازا تاريخيا لإلنسانية، كونها أول محكمة أنشأة لمالحقة األفراد       
 الجرائم الدولية التي تهدد األمنو  المرتكبين لالنتهاكات الجسيمة لقواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،

ضعف إلى  كثيرون تكرار حدوث االنتهاكات الجسيمة لقواعد حماية البيئةلقد عزا و  ،)1(السلم الدوليينو 
 تقديمهمو  اآللية التي يمكن بها مالحظة المسؤولين عن تلك االنتهاكات،إلى  افتقارهو  النظام الجزائي الدولي،

  .قاع العقاب بهميالمسائلة القانونية وإ إلى 
ور الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت بذلك إلقرار نظام ولقد جاءت المحكمة الجنائية الدولية، لتبل       

دولي يحظى بالقبول لدى الجماعة الدولية، بهدف التغلب على عقبات مالحقة مرتكبي الجرائم التي تمس 
، بعدما تبين أن 1998لقد أقرت الدول النظام األساسي للمحكمة عام و  تهدد سالمته،و  الكيان البشري

متاحة لمالحقة مرتكبي انتهاكات قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ليست كافية اآلليات الو  التدابير
لضمان عدم انتهاك أحكام قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، في ظل غياب الرغبة السياسية 

                                                           
ري، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية، كتاب القانون الدولي اإلنساني، المؤتمرات العلمية لجامعة محمد عزيز شك )1(

   .107، ص 2005بيروت، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، 
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ثغرة كبيرة في النظام  لألطراف المعنية للقيام بهذه المهمة، فكان إنشاء المحكمة الجنائية محاولة أكيدة لسد
 . )1(في النظام قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة خصوصاو  القانون الدولي عموما

  الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها: الفرع األول

الذي  ذلك القضاء ،الدولي الجنائي قضاءمن أهم مراحل تطور ال يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية       
 بالدعوةى الذي قض 1997عام 25/160 تكرس بصفة نهائية في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

قرار نظام روما إلنشاء إتم  حيث ،)2(مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدوليةإلى 
بعد تصديق  2002جويلية  1 دخل حيز النفاذ في يوالذ ،)3(1998جويلية  17 المحكمة الجنائية الدولية

 من ثم،  )4(الهايبمقرها الكائن  2002الدولة الستين على نظام روما، حيث باشرت عملها في جويلية 
ات ختصاصال نتعرض ثم ،لمحكمة الجنائية الدولية في نقطة أولىل الطبيعة القانونيةإلى  سوف نتطرق

  .ةفي نقطة ثاني عملها آلية المحكمة
  الجنائية الدولية الطبيعة القانونية للمحكمة: أوال

نصت المادة األولى من الباب األول من هذا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تكون 
إزاء أشد الجرائم خطورة  شخاصهذه األخيرة هيئة دائمة لها السلطة في ممارسة اختصاصها على األ

" مكملة"لك على النحو المشار إليه في هذا النظام األساسي، وتكون المحكمة وموضع االهتمام الدولي وذ
  .)5(للواليات القضائية الجنائية الوطنية

وبناءا على هذه المادة نستنتج أن الطبيعة القانونية األولى للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في طبيعة 
، طرافإنشاء المحكمة كان بموافقة الدول األمكملة، أي أن اختصاصها تكميلي للقضاء الوطني، إذ أن 

عدم رغبتها في الكثير من األحيان التعامل مع مقترفي الجرائم أو  وفي حالة اإلقرار بعجز السلطات الوطنية
الخطيرة ينعقد اختصاص المحكمة، محل االختصاصات الجنائية الوطنية، بل تتدخل في الوقت المناسب 

  .)6(ا يثبت عدم جدوى اإلجراءات القضائية والمحاكمات المحليةحينم" التكاملية"وفقا لمبدأ 

                                                           
يات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية ، مدى فعالية آلوسيم جابر الشنطي )1(

  . 141 ، ص2016الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
   .145-144 ص.نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، المرجع السابق، ص )2(
دار ، الطبعة األولى، )مبادئ القانون الدولي العام(الجزء األول ، القانون الدولي العام، ةسهيل حسين الفتالوي غالب عواد الحوامد )3(

   .83 ص، 2009 ،األردن -عمان، الثقافة للنشر والتوزيع
 لجنائيةوالمحاكم ا الدولية التحقيق لجان لتاريخ دراسة مع األساسي ونظامها نشأتها (الدولية الجنائية المحكمة بسيوني، شريف محمود )4(

  .118 ، ص2001 القاهرة، المصري، القضاة نادي إصدارات ، من)السابقة الدولية
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 01(المادة  )5(
  .134جياللي الحسين، المرجع السابق، ص  )6(
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كما أضافت المادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تكون للمحكمة شخصية 
قانونية دولية، كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها وسلطتها على النحو المنصوص 

أن تمارس  أخرىهذا النظام األساسي في إقليم أي دولة طرف، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة عليه في 
  .)1(إختصاصها في إقليم تلك الدولة

ولما كانت ظاهرة اإلفالت من العقوبات على الجرائم توجد باألساس عندما تتقاعس السلطات المحلية في 
مكن مبدأ االختصاص القضائي العالمي في النظم القضائية ذلك يفإن  البلدان التي تأثرت بالجرائم الدولية،

من النهوض بمهمة النظر في تلك الجرائم بالنيابة عن المجتمع الدولي،  خرىاأل المحلية لجميع الدول
 وتتجنب الدول تطبيق االختصاص العالمي تذرعا بالحصانة التي يتمتع بها المسؤولين السياسيين األجانب،

محاكمة الدولة لرعاياها، أما نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهو يطبق تذرعا بأولوية أو 
بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، فقد ألغى مفهوم الحصانة بشكل كامل، والمترتب 

سئولية عليه أن ال يطبق القانون على الشخص الذي يتمتع بها بسبب جرائم ارتكابها، فال يعفى من الم
  .)2(موظفا حكومياأو  ممثال منتخباأو  عضوا في حكومةأو  الجنائية أي شخص حتى وٕان كان رئيسا لدولة

المتحدة بموضوع إنشاء محكمة جنائية دولية منذ تأسيس هذه المنظمة فقد  األممهذا وقد اهتمت منظمة 
تحضيرية بمقتضى قراراتها الصادرة عنها، كونت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة القانون الدولي واللجنة ال

، وبالتالي 1998غاية مؤتمر روما في سنة إلى  والقاضية بتأسيس محكمة جنائية دولية وتواصل األمر
المتحدة بعدما ضلت  األممأن المحكمة الجنائية الدولية خرجت من رحم منظمة إلى  القولإلى  نخلص

اختصاصها، و مبادئها خصائصها، و لسنتطرق بشكل مختصر  ،)3(بداخلها جنينا نحو خمسين عاما تقريبا
  .وآليات إحالة الدعوى أمامها

  ـ خصائص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1  

بعدة خصائص  1998اتسمت المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما األساسي لعام     
، وعليه سنجمل خصائص النظام القانوني )4(ة على إنشائهاجعلتها تتميز عن غيرها من المحاكم السابق

  :للمحكمة الجنائية الدولية فيما يلي
  

                                                           
  .1998عام من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل) 04(المادة  )1(
  .137جياللي الحسين، المرجع السابق، ص  )2(
- 81ص .منتصر سعيد حمودة، حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، ص )3(

82.  
   .265ص ، 2006، القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الدولي والعالقات الدولية ،احمد أبو الوفا )4(
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  األساسي للمحكمة معاهدة دوليةأ ـ النظام   

أن االتفاق يعتبر معاهد دولية  1986و 1969وفقا التفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعامي       
تفاقًا أو معاهدة بروتوكوًال أو إعالنًا أو ميثاقا أو عهدًا أو صكنًا أو نظامًا فقد يسمى ا(أيًا كانت تسميته 

أساسيًا أو تسوية مؤقتة أو تبادًال للمذكرات أو تبادًال للخطابات، أو محضرًا حرفيًا تمت الموافقة عليه، إذ أن 
 ).التسمية ال تلعب دورًا مهمًا في هذا الخصوص

  :النظام األساسي للمحكمة في ما يلي) التعاقدية(ية وتتمثل الطبيعة التعاهد       
أن ظهر إلى  أن النظام األساسي للمحكمة قد تحدد بناء على مفاوضات تمت بين الدول األطراف - 

  .بالشكل الموجود به األن
  .أن الدول ليست ملزمة باالرتباط به رغما عنها - 
بق على المعاهدات الدولية، مثل الخاصة يخضع النظام األساسي للمحكمة لكافة القواعد التي تط - 

  .)1()…بالتفسير، التطبيق من حيث الزمان والمكان، واآلثار
  اتها على النظام األساسي للمحكمةب ـ ال يجوز للدول إعالن تحفظ

يقصد بالتحفظ قيام دولة ما باإلعالن وقت توقيعها أو وقت قبولها بااللتزام بنصوص المعاهدة استبعاد      
  .ديل األثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة في تطبيقها عليهاأو تع
 ،1969فإنه وفقا التجاه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ،وبالنسبة للنظام األساسي للمحكمة      

  :التي تقرر حرية وضع تحفظات على المعاهدات الدولية فيما عدا ثالث حاالت هي 1986كذلك اتفاقية و 
  .معاهدة على منع التحفظأن تنص ال-1
  .أن تنص المعاهدة على إمكانية وضع تحفظات معينة ال يدخل في نطاقها التحفظ محل البحث-2
  .)2(غرض المعاهدةو  أن يكون التحفظ غير متفق مع موضوع-3

على عدم جواز وضع أي تحفظ عليه،  120إال أن النظام األساسي للمحكمة قد نص في المادة         
وحدة نصوص و  يجب أخذ باالتجاه التقليدي، والذي يفضل تكاملأنه  كال ال يتجزأ بمعنى فهو يشكل

ويعد النظام -المعاهدة عن أي اعتبار آخر، إذ القاعدة العامة التي تحكم المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية 
ظ على مواثيق المنظمات أنه ال يجوز التحف- األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحد هذه المواثيق المنشئة

من هذه الناحية تسري عليه أحكام و  الدولية ألن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية معاهدة من حيث الشكل،

                                                           
  .295-294ص .محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص )1(
مداخلة ضمن ملتقى دولي لحماية األعيان أثناء مريوة صباح، دور المحكمة الدولية في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة،  )2(

  .03 ، ص2009ديسمبر 20-19، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدةالنزاعات المسلحة، 
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 غيرها من اإلجراءات إبرام المعاهدةو  التصديقو  التوقيعو  الكتابةو  المعاهدات الدولية من حيث المفاوضات
من و  تور يتمخض عنه كائن حي هو المنظمة الدولية،من حيث الموضوع هو دسأنه  شروط صحتها، إالو 

المميزات و  كل تلك الخصائصو  هذه الناحية يعتبر ذا قدسية خاصة تميزه عن المعاهدات غير الدساتير،
  .)1(عدم جواز التحفظ عليه كقاعدة

 علىأنه  ررتقـ والتي األساسي النظام من) 124(المادة  عليه نصت ما تقدم، مما يستـثـنىأنه  غيـر        
 أن األساسي النظام هذا في طرفا تصبح عندما للدولة يجوز) 12( المادة من) 1(الفقرة  أحكام من الرغم
 وذلك عليها، األساسي النظام هذا سريان من بدًءا سنوات سبع لمدة المحكمة اختصاص عدم قبولها تعلن
 تلك من مواطنين بأن ادعاء حصول روما لدى من نظام )8(المادة  في إليها المشار الجرائم بفئة يتعلق فيما

  .)2(أراضيها في ارتكبت قد الجريمة أن أو الجرائم تلك من جريمة ارتكبوا قد الدولة
  ج ـ تسوية المنازعات الخاصة بتفسير أو تطبيق النظام األساسي  

قد و  تفسيرها،من الممكن قيام بعض المنازعات الدولية بين أطراف المعاهدة بخصوص تطبيقها أو      
من النظام األساسي بشأن عدة طرق لحل تلك المنازعات التي تنشأ بين األطراف  119وضعت المادة 

  :ذلك على النحو التاليو  تفسير نصوصها،و  بشأن تطبيق
من حيث المنازعات المتعلقة بالوظائف القضائية للمحكمة، فهذه تتولى المحكمة نفسها حلها بقرار -   

 .بالمبدأ المعروف أن أية جهة قضائية أو تحكمية هي سيدة اختصاصهايصدر عنها عمال 
تفسير النظام األساسي التي تنشأ بين دولتين أو أكثر يتم حلها عن و  من حيث المنازعات المتعلقة بتطبيق -

م حسم الخالف خالل ثالثة أشهر من بدء المفاوضات يعرض لم يتفإن  طريق المفاوضات بين تلك الدول،
حله أو اتخاذ التوصيات المالئمة، بما في ذلك التوصية إلى  لتسعى" جمعية الدول األطراف"النزاع على 
  .)3(محكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساسي لهذه األخيرةإلى  بإحالة النزاع

  م عمل المحكمةـ المبادئ القانونية التي تحك 2  

  :هي، تقوم المحكمة الجنائية على ستة مبادئ     
  قضائي دولي نشأ بإرادة الدول األطرافنظام  ليةوالجنائية الد أ ـ أن المحكمة 

المعاقبة على و  يجب على المجتمع الدولي التعاون بطريقة كاملة بخصوص التحقيقات التي تجريها      
 عتقالإ، كذلك االستجابة للطلبات الخاصة ب93- 86اصاتها المواد الجرائم التي تدخل في إطار اختص

                                                           
  .295 محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص )1(
  .166 ص، المرجع السابق، )دراسة حالة تطبيقية لحالة العراق(أمحمدي بوزينة أمنة، الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة  )2(
  .4-3ص .مريوة صباح، المرجع السابق، ص )3(
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تسليم مرتكبي الجرائم و  اعتقالو  بغرض تحقيق الردع العام، إذ أن تعقب) 89المادة (شخص ما أو تسليمه 
دائما سيالحق أنه  الدولية من شأنه ردع كل من تسول له نفسه بانتهاك حقوق اآلخرين، خاصة إذا عرف

قد جاءت الوثائق الدولية لتنص على أهمية أن تتعاون الدول بشأن و  ،يكون عرضة لالعتقالو  في أي مكان
الجرائم ضد اإلنسانية، فقد أوجبت مبادئ و  عقاب األشخاص مرتكبي جرائم الحربو  تسليمو  اعتقالو  البحث

  :)1(التعاون الدولي اآلتي
  .م ضد المدنيينمعاقبة مرتكبي الجرائو  اعتقالو  ضرورة تعاون الدول في تعقب-1
  .عدم منح الدول حق الملجأ ألي شخص توجد بخصوصه أسباب جدية الرتكاب تلك الجرائم-2
  .الجرائم ضد اإلنسانيةو  لكل دولة حق معاقبة رعاياها عن جرائم الحرب-3
  .)2(على الدول أن تتعاون فيما بينها لتسليم مرتكبي تلك الجرائم-4

  ليةوالجنائية الد المحكمةفي نظام ب ـ مبدأ التكامل 

لم يوضح نظام روما، المقصود بمبدأ التكامل، وأن كان قد أشار إليه في الديباجة، التي ذكرت بأن       
الدول األطراف فيه تأكد بأن تلك المحكمة مكملة للنظم القضائية المحلية في الحاالت التي قد ال تكون فيها 

تلك اإلجراءات غير ذات جدوى، وكذلك فقد أشارت المادة إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة أو متى كانت 
، )المحكمة( دوليةالجنائية المحكمة التنشأ بهذا ": هذا المبدأ، حيث جاء فيهاإلى  األولى من ميثاق روما

يخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها و  وتكون المحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية،
تلك العالقة بين االختصاص إلى  ، وينصرف مفهوم االختصاص التكميلي)3(ألحكام هذا النظام األساسي

المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتميز هذه العالقة بأنها تكميلية واحتياطية  القضائي الوطني، واختصاص
 .بالنسبة الختصاص محكمة، فاألولوية لالختصاص تكون القضاء الوطني

االختصاص يكون للقضاء الوطني أوال، فإنعقاد االختصاص القضائي فإن  وبناء على مبدأ التكامل،     
نهض وفقا لهذا المبدأ إال إذا كان القضاء الوطني ضعيفا وغير قادر على للمحكمة الجنائية الدولية ال ي

ذلك من أسباب تحول دون قيامه بممارسة اختصاصه بشكل إلى  ممارسة اختصاصه أو كان غير نزيه، وما
  .)4(طبيعي

                                                           
  .296 محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص )1(
  .04 ، صنفس المرجعمريوة صباح،  )2(
دخل حيز التنفيذ،  في ايطاليا، 1998جويلية من عام  17جوان و 15الذي عقد في الفترة ما بين من نظام روما األساسي  01المادة  )3(

  .2002جويلية  01دخلت حيز التنفيذ في 
  .144 وسيم جابر الشنطي، المرجع السابق، ص )4(
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تواجد وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تزاحم القضاء الوطني في اختصاصه عندما تتقاعس وال ي     
لديها اإلرادة أو القدرة على مباشرة التحقيق، أو إجراء المحاكمة، أو إذا قررت الدولة عدم محاكمة الشخص 

، ويمكن القول أن اختصاص المحكمة ينعقد إن تبين أن الدولة صاحبة االختصاص غير راغبة )1(المقصود
حكمة الجنائية الدولية تحري الوضع وعلى الم أو غير قادرة على االضطالع بمهمة التحقيق أو المقاضاة

القضائي للمتهم من حيث القضاء الوطني، فإذا توصلت إلى أن القضية قدمت إلى محكمة محلية، وجب 
  .عليها أن تعلن عدم قبولها للدعوى

وما تجدر اإلشارة إليه أن مبدأ التكامل ينسجم مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن فعله مرتين،       
  . )2(نع انعقاد االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عندما يمارس القضاء الوطني اختصاصه فعلياألنه يم

  شخص من أشخاص القانون الدولي العام ليةوالجنائية الد المحكمةت ـ   

فإنها تعد من أشخاص القانون الدولي العام، فيمكن لها  ،)3(طبقا لما جاء بالنظام األساسي للمحكمة       
قد أنشأت المحكمة و  تتحمل االلتزامات الدولية،و  متع بالحقوق الدولية المقررة ألشخاص القانون الدوليالت

بموجب اتفاقية دولية، األمر الذي ينتج عنه أن تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدول األطراف 
دولية مع غيرها من أشخاص يكون لها الحق في إبرام المعاهدات الو  في النظام األساسي المنشئ لها،

التقاضي أمام المحاكم الدولية هي نفسها التي للدول، إذ هي و  ،)الدول، المنظمات الدولية( القانون الدولي
شأنها في ذلك شأن كافة المنظمات الدولية تنحصر شخصيتها القانونية في إطار وظائفها التي أنشئت من 

  .)4(التي نص عليها نظامها األساسيو  أجلها
  ليةوالجنائية الد المحكمةأمام ث ـ مبدأ التخصص 

 كذلك معاقبتهو  المحكمةإلى  هذا شرط بديهي، إذ ال يجوز محاكمة الشخص الذي تم تسليمهو       
 سجنه بخصوص أفعال سابقة على تسليمه، إال إذا كانت األفعال تشكل جرائم تم من أجلها تسليمه، غيرو 

  .)5()101المادة (محكمة إعطاء هذه األخيرة استثناء أو خروجا على ذلك يمكن للدول بناء على طلب الأنه 
  
  

                                                           
  .1998م روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من نظا 17المادة  )1(
  .144 وسيم جابر الشنطي، المرجع السابق، ص )2(
تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها األهلية القانونية " :أنه علىللمحكمة من النظام األساسي  4/1تنص المادة  )3(

  ".الالزمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها
  .298 محمد احمد داود، المرجع السابق، ص )4(
  .05مريوة صباح، المرجع السابق، ص )5(
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  ليةوالجنائية الد المحكمة يةج ـ استقالل

هذا ما يجعلها غير تابعة لمنظمة و  سبق القول أن المحكمة الدولية قد أنشئت بموجب اتفاقية الدولية،   
كمة العدل الدولية التابعة لألمم المتحدة التي مستقلة عنها تمام االستقالل، على عكس المحو  األمم المتحدة

هو ما يتماشى مع و  دائم،و  تعد جهازا من بين األجهزة التابعة لألمم المتحدة، فهي كيان قانوني مستقل
  .)1(الطبيعة القضائية لمهام المحكمة

ده جمعية الدول األمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمو  توجد عالقة بين المحكمةأنه  ،والجدير بالذكر        
يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها، أما عن العالقة بين مجلس و  األطراف في هذا النظام األساسي،

إلى  المحكمة فهي تنجر في أمرين، أولهما يتعلق بمعاملة المحكمة، يعامل كأي دولة منظمةو  األمن
أحداث تجري إلى  يشيرو  ليس بالدولو  األفراداالتفاقية، بحيث يكون له أن يقدم حالة، على المحكمة تتعلق ب

ثانيها أن المحكمة تختص بموجب نظامها األساسي ببعض المسائل التي تدخل أيضا في و  في أي منطقة،
االختصاص األصيل لمجلس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة األمم المتحدة إذا كانت 

  .دولييناألمن الو  المسألة المنظورة تتعلق بالسلم
  :ذلك بثالثة قيود هيو  ويكون للمجلس أن يطلب من المحكمة إرجاء نظر الدعوى،         

  .مطروحة على مجلس األمن ليعمل فيها شئونه -موضوع الدعوى- أن تكون المسألة - 
  .أن يكون طلب إرجاء نظر الدعوى بقرار يصدر من مجلس األمن - 
  .)2(يجوز تجديدهاأال تتجاوز مدة اإلرجاء أثنى عشر شهرا  - 

  ليةوالجنائية الد المحكمة أمام ح ـ القانون الواجب التطبيق

  :على النحو التالي ،21جاء النظام األساسي للمحكمة ليحدد القانون الواجب التطبيق في المادة        
  .اصة بالمحكمةقواعد اإلثبات الخو  القواعد اإلجرائيةو  أركان الجرائمو  تطبق المحكمة أوال النظام األساسي - 
قواعده، بما في ذلك المبادئ و  مبادئ القانون الدوليو  تطبق المحكمة ثانيا المعاهدات الواجبة التطبيق- 

  .المقررة لحماية المدنيين في القانون الدولي للمنازعات المسلحة
تي من عاداتها تطبق المحكمة ثالثا المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين الوطنية للدول ال- 

 أن تمارس واليتها على الجريمة، شريطة أن ال تتعارض هذه المبادئ مع النظام األساسي أو القانون الدولي
  .المعايير المعترف بها دولياو  ال مع القواعدو 

  .قواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقةو  تطبق مبادئ- 

                                                           
  .298 المرجع، صنفس محمد أحمد داود،  )1(
  .05 المرجع، صنفس مريوة صباح،  )2(
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ي تطبقه مع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا خاليا من تمييز يجب أن يتطابق تفسير المحكمة للقانون الذ- 
  .)1(في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة

  آليات إحالة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةو  طرق: ثانيا

من و  )يحيلها إليها(المحكمة بداية إلى  لمباشرة الدعوى أمام المحكمة البد من وجود من يرفع هذه الدعوى  
  :يملك هذا الحق البد أن يستمده من النظام األساسي للمحكمة، الذي نص على ثالث حاالت لإلحالة، وهي

  ليةوالجنائية الد المحكمةأ ـ اإلحالة من قبل دولة طرف في نظام 

أمام المحكمة قبل أي الحق في إحالة الدعوى ) الدول(من البديهي أن يضمن ميثاق روما ألطرافه     
دولة طرف فإن  عتبار أن الدول هي األطراف الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، وعليهاب جهاز أخر، 

) 5(في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة إحالة أي حالة من حاالت الجرائم الواردة في المادة 
 )2(ق بها، ويقرر ما إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى من عدمهالمدعي العام ليحقإلى  من النظام األساسي

المحكمة حول جرائم ضمن إلى  ولقد أجاز النظام األساسي للمحكمة لدولة غير طرف التقدم بشكوى     
، ويجوز للدول األطراف أن )3(ختصاص المحكمة بموجب إعالن مكتوبااختصاصها، إذا قبلت هذه الدولة 

سنوات تبدأ من سريان العمل بالنظام األساسي للمحكمة  7اختصاص المحكمة لمدة تعلن عدم قبولها 
بالنسبة لها، وذلك بخصوص جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام، وذلك يكون في حالة 

ت على اإلدعاء بأن مواطنين من هذه الدولة قد ارتكبوا إحدى هذه الجرائم، أو أن هذه الجريمة قد ارتكب
  .)4(قليمها، ويكون لهذه الدولة أن تسحب هذا اإلعالن في أي وقت تشاءإ

 اإلحالة من قبل مجلس األمن ب ـ 

حالة القضايا، عندما يكون إأعطى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس األمن سلطة     
يئة األمم، أي عندما يرى ذلك منسجما مع صالحيات مجلس األمن وفق الفصل السابع من ميثاق ه

المحكمة فإن  من ميثاق روما) 12(، ووفقا للمادة )5(المجلس في تلك الجرائم تهديدا للسلم واألمن الدوليين
في حال إحالة أنه  في هذه الحالة ال تتقيد بالشروط المسبقة لممارسة االختصاص الوارد في هذه المادة، أي

ط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف بميثاق روما، الجريمة من مجلس األمن، فإنه ال يشتر 
إحدى الدول األطراف في الميثاق، بل إن اختصاص المحكمة ينعقد أيا  ةأو بمعرفة شخص يحمل جنسي

                                                           
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  03الفقرة  21المادة  )1(
  .147مرجع السابق، صوسيم جابر الشنطي، ال )2(
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  3فقرة  12لمادة ا :أنظر )3(
  .148وسيم جابر الشنطي، المرجع السابق، ص )4(
  .1998، من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام )ب/13(المادة : أنظر )5(



 
176 

 

وٕاذا قام مجلس األمن بإحالة حالة معينة )1(رتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية مرتكبيهااكان مكان 
دعي العام للمحكمة غير ملزم بمباشرة إجراءات التحقيق في الجريمة موضوع اإلحالة، المفإن  للمحكمة،

  .وٕانما تظل للمدعي العام سلطة التقدير البدء في اإلجراءات من عدمه

وخالل المناقشات في مؤتمر روما، كانت الواليات المتحدة األمريكية تطالب بأن يكون لمجلس      
المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الدول األخرى صاحبة العضوية الدائمة في إلى  األمن وحده سلطة اإلحالة

مجلس األمن ارتأت أن يشترك المجلس في ذلك مع الدول األطراف في النظام األساسي والمدعي العام 
للمحكمة، والواقع أن غالبية الدول المشاركة في مؤتمر روما لم تؤيد تخويل مجلس األمن سلطة واسعة تجاه 

مجرد جهاز سياسي تابع إلى  لمحكمة، وسبب ذلك الرغبة في تأكيد استقاللية المحكمة، وتفادي أن تتحولا
تعطيل مهمة إلى  عتراضلمجلس األمن، والخشية من أن يؤدي تمتع الدول، ذات العضوية الدائمة، بحق اال

  . )2(المحكمة في تحقيق العدالة في حاالت بذاتها
  من المدعي العام للمحكمة ت ـ تحريك الدعوى بقرار  

يجوز للمدعي العام من تلقاء نفسه الشروع في التحقيق في حالة ما، وذلك حسب ما ورد في المادة       
 للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على: "من النظام األساسي، التي تنص على أنه) 15(

 .)3("ص المحكمةالمعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاأساس 

عدم مباشرة التحقيق : ويتمتع المدعي العام للمحكمة بالعديد من الصالحيات المقيدة بقيدين مهمين هما     
، وٕاشعار المدعي العام للدول األطراف بأنه سيجري )4(من المدعي العام إال بإذن من الدائرة التمهيدية

  .)5(التحقيق في حالة ما

بناء على الصالحيات المقررة له في مواد النظام األساسي، بالمباشرة في التحقيق  ويقوم المدعي العام،     
األولي بنفسه وبعد حصوله على معلومات يتحمل فيها وقوع جريمة دولية، وبعد انتهائه من جمع هذه 

                                                           
  .102 ، ص2009لمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، هاني سمير، نطاق اختصاص ا )1(
  .148 ، صالسابق وسيم جابر الشنطي، المرجع )2(
  .1998، من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام )أ/ 15(المادة : انظر )3(
استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقوال للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة ا إذ": من ميثاق روما أنه) 15(تنص المادة  )4(

وفقا طلبا لإلذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية التمهيدية 
  ".للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

وقرر المدعي العام أن هناك ) أ( )13( إذا أحيلت إلى المحكمة عمال بالمادة " أنه 1998لعام  من ميثاق روما) 18(ة تنص الماد )5(
، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول )15(و) ج)(13( أساسا معقوال لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عمال بالمادتين

ء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس واليتها على الجرائم موضع النظر، وللمدعي العام أن األطراف والدول التي يرى في ضو 
يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك الزما لحماية األشخاص أو 

  . لمنع إتالف األدلة أو لمنع فرار األشخاص
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 المعلومات، إن وصل لنتيجة مفادها أن هناك أساسا معقوال للشروع في إجراء تحقيق، يقوم بتقديم طلب
بتدائي، ويلحق فيه المعلومات التي حصل عليها اكتابي للدائرة التمهيدية يطلب فيه اإلذن بإجراء تحقيق 

واألدلة واإلثباتات مع طلب اإلذن، ويجوز للمجني عليهم الطلب من الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا 
بين للمدعي العام بعد قيامه بإجراءات التحقيق الشأن، وذلك وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أما إذا ت

األولي، أن المعلومات المقدمة إليه ال تشكل أساسا معقوال إلجراء تحقيق، فعليه أن يقوم بإبالغ مقدمي تلك 
المعلومات بما توصل إليه، ويقوم أيضا بإبالغ الدائرة التمهيدية بهذا القرار، ولكن هذا القرار ال يمنع 

لنظر في أي معلومات أخرى، تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة، المدعي العام ا
  . )1(ليتخذ بعد ذلك أي إجراء يراه مناسبا

  المحكمة الجنائية الدولية اتإختصاص: لثاثا

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية موضوع اختصاص المحكمة بنظر  12نصت المادة    
، إذ يمكن إيجاز اختصاص المحكمة في واعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةالجسيمة للق االنتهاكات

 :جوانب أربعة هي

  االختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية .1

تختص المحكمة الجنائية الدولية في النظر ومحاكمة األشخاص الطبيعيين والذين يرتكبون الجرائم 
م األساسي للمحكمة، وتم إقرار المسؤولية الجنائية الفردية، والتي تتمثل في أن المنصوص عليها في النظا

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وكون مسئوال عنها بصفته الفردية فهو عرضة 
أو  للعقاب وفقا لهذا النظام األساسي، ويسأل الشخص جنائيا، إذا ارتكب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية

باالشتراك مع شخص آخر، أو أمر أمرا بارتكابها أو قدم العون أو حرض أو ساعد بأي شكل من األشكال 
لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة، أو الشروع في ارتكابها، أو أي حكم يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية 

من األشكال في مسؤولية الدول  بمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ال يؤثر بأي شكل
  .)2(بموجب القانون الدولي

سنة وقت ارتكابهم ألي  18كما استثنت المحكمة من اختصاصها األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
  .)3(جريمة منصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة

                                                           
  .149 سيم جابر الشنطي، المرجع السابق، صو  )1(
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 25(المادة  )2(
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سؤولية الجنائية، وذلك كما ال تعترف المحكمة بالصفة الرسمية للشخص مرتكب الجريمة إلعفائه من الم
إلقراره بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين األفراد بسبب الصفة الرسمية، سواء كان المتهم رئيسا أو مرؤوسا 

، وفي هذا الصدد أقر النظام األساسي مسئولية )1(والصفة الرسمية ليست عامال من عوامل تخفيف العقوبة
لقوات الخاضعة إلمرته لجرائم منصوص عليها في هذا النظام القائد العسكري الجنائية في حالة ارتكاب ا

األساسي، وذلك في حالة علم القائد العسكري، أو من المفروض أن يكون عالما بأن قواته العسكرية ترتكب 
كما أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يسقط المسئولية ، )2(أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم

  .)3(للفرد بالتقادم الجنائية
  ـ االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية  2  

جانب القانون الواجب التطبيق، إلى  لقد حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها،
وعليه فقد حدد اختصاصها الموضوعي بالنظر في أشد الجرائم خطورة، وهي التي تعتبر موضوع اهتمام 

  :)4(ع الدولي بأسره وهي تتمثل فيما يليالمجتم
وتعني اإلبادة الجماعية أي من األفعال اآلتية متى ارتكبت بقصد إهالك : جريمة اإلبادة الجماعية -أ

  :جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا
  .قتل األفراد الجماعة - 
  .بأفراد الجماعةإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم  - 
  .)5(إخضاع الجماعة عمدا األحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا - 

ظروف المعيشة القاسية وذلك كاستخدام مثال إلى  أن إخضاع األفراد المدنيينإلى  وتجدر اإلشارة هنا
يها النظام األساسي للمحكمة ألسلوب التجويع، كحرمان من المياه وغيرها تعتبر من الجرائم التي يعاقب عل

  .وذلك لكونها تدخل تحت جرائم اإلبادة الجماعية
وجريمة اإلبادة الجماعية هي جريمة وطنية، حتى وٕان قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف 

  .الشعب، كما أنها جريمة غير سياسية حتى ال يحتج بعدم تسليم المجرمين
أي فعل من األفعال التي ترتكب على "الفقرة األولى بأنها " 7"لمادة عرفتها ا: جرائم ضد اإلنسانيةال -ب

  :، وتتمثل هذه األفعال فيما يلي"نطاق واسع ضد السكان المدنيين
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  .القتل العمد، واإلبادة واالسترقاق - 
  .إبعاد السكان أو نقلهم قصرا - 
الف القواعد األساسية للقانون السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، بما يخ - 

  .الدولي اإلنساني
  .التعذيب أو االغتصاب واالستبداد الجنسي - 
اإلكراه على البغاء أو الحمل القصري أو التعقيم القصري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي  - 

  .على مثل هذه الدرجة من الخطورة
باب سياسية أو عرقية، أو قومية أو دينية إضطهادات جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألس - 

  .أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف والمذكور في الفقرة الثالثة أو ألسباب أخرى
  اإلختفاء القصري لألشخاص  - 
  .جريمة الفصل العنصري - 
يها أذى األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل والتي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو ف - 

  .)1(خطير قد يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية
حرمان السكان المدنيين من المياه يدخل في إطار األفعال الال إنسانية التي فإن  ،وقياسا على ذلك

للمحكمة الجنائية الدولية سلطة محاكمة كل من يرتكب هذه الجريمة كون افتقار السكان المدنيين ألدنى 
ة كالماء قد يلحق بالجسم األذى والضرر مما ينعكس على الصحة البدنية والعقلية للفرد ظروف المعيش
  .أي معاملة ال إنسانية قد تتسبب بهذه األضرار لصحة الفرد وتلحق به الضرر واألذىفإن  بالسلب، وعليه

ت حددت جرائم الحرب في إطار نظام روما األساسي على أنها تلك االنتهاكا: جرائم الحرب - ج
  :وهي تشمل ما يلي 1949الجسيمة التفاقيات جنيف لعام 

  .تدمير الممتلكات التي ال تبررها الضرورة العسكرية - 
  .توجيه الهجوم عمدا ضد السكان المدنيين وٕاساءة استخدام علم الهدنة - 
  .إعالن عن عدم إبقاء أي شخص على قيد الحياة، استخدام السلم واألسلحة السامة - 
  .الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية االنتهاكات - 
االنتهاكات الجسيمة للمادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة وقوع نزاع مسلح غير دولي، نجد  - 

رب المرتكبة تفرق بين جرائم الح" 08"في إطار النص المتعلق بجرائم الحرب أن الفقرة الثانية من المادة 
  .أثناء النزاعات الدولية وتلك المرتكبة أثناء النزاعات الغير دولية

                                                           
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 7(المادة  )1(
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أنها جريمة أساس  من جملة االنتهاكات التي قد تطال أحكام هاته االتفاقيات وتصنف علىفإن  ،وعليه
قد اعتبرت أن المائية وموارد المياه أثناء النزاعات المسلحة، وفي هذا الشأن ف المنشآتحرب ما تعلق بتدمير 

أي تدمير للمنشآت المائية وموارد المياه والتي تعتبر من الممتلكات العامة لألفراد هو بمثابة جريمة حرب 
  .وللمحكمة الجنائية الدولية السلطة في محاكمة مرتكبيها
التي تقوم بالمساعدات اإلنسانية كالمركبات  المنشآتكما اعتبرت أيضا أن أي هجوم ضد المركبات و 

تي تحتوي على المياه هو جريمة حرب، وهذا عمال بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي ال
  .توفر للمدنيين أو المواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة

أن شن الهجوم مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر معينة في أرواح المدنيين أو إصابات  ،واعتبرت أيضا
إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األمد وشديد على البيئة الطبيعية،  بينهم أو

مجمل المكاسب العسكرية وهذا ينطبق على التدمير الذي يطال الموارد إلى  ويكون إفراطه واضحا بالقياس
  .المائية المنشآتو 

ة والتي تتسبب في طبيعتها بأضرار زائدة اعتبار استخدام األسلحة أو القذائف أو المواد واألساليب الحربي
وآالما ال مبرر لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك األساليب الحربية التي 
تتسبب في تدمير المياه والموارد المائية جريمة حرب وللمحكمة الجنائية الدولية السلطة في النظر فيها 

  .)1(ومحاكمة مرتكبها
أما فيما يخص النزاعات المسلحة الغير دولية، فللمحكمة الجنائية الدولية السلطة في البت فيها ومحاكمة 
مرتكبي الجرائم المتعلقة باستهداف المدنيين وممتلكاتهم، وكذا المباني والوحدات الطبية وكذا المركبات 

في إيصال مياه الشرب للسكان، وكذا  المستخدمة في المساعدات الطبية واإلنسانية، كالمركبات المستخدمة
المستعملة في األعمال الطبية، وأي جريمة أو فعل من شأنه أن يلحق الضرر بها يعتبر جريمة حرب في 

  .)2(نظر المحكمة الجنائية الدولية
منها ) 2(في الفقرة ) 8(فقد نصت المادة  ،للمحكمة جرائم الحرب على وفق النظام األساسي بخصوص    

المائية ومن ثم يشكل جريمة حرب على وفق أي منها  المنشآتو  ثة فئات يخضع لها تدمير المواردعلى ثال
إذا ما  وتشمل عددا من األفعال التي  1949تتعلق الفئة األولى باالنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام 

ب وبقدر تعلق األمر بتدمير اقترفت ضد األشخاص أو ممتلكات تحميهم هذه االتفاقيات، فإنها تعد جرائم حر 
من المادة ) أ/2(من الفقرة ) 4(و )3(هذه األفعال التي تنطبق عليه هي ما نصت عليه الفقرتان فإن  البيئة،

                                                           
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 08(المادة  )1(
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 2الفقرة  8(المادة  )2(
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الثامنة على أن تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة وهو ما قد يترتب على 
 .)1(على الصحة تلويث البيئة إذا كانت بشكل كبير ومؤثر

من المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة ) 4/أ /2(كما يدخل تدمير البيئة ضمن نطاق الفقرة    
تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة " والتي تنص على إلحاق 

ذا الفعل يشكل انتهاكا جسيما التفاقيات جنيف يعد ه" بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة و  عسكرية تبرر ذلك
1949.  

من النظام األساسي للمحكمة ذات الصلة بتلويث البيئة  8أما الفئة الثانية التي نصت عليها المادة 
) 4/ ب/ 2( إذ بأن النزاعات المسلحة فهي تلك المتعلقة باالنتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب وأعرافها فقرة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر على خسائر تبعية في األرواح أو "  :على 8من المادة 
صابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد إعن 

، " اشرة مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المبإلى  للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس
وهكذا نصت هذه المادة صراحة على أن الجرائم المتعلقة بالبيئة يمكن أن تشكل جريمة حرب ومن ثم تدخل 

  .في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

استخدام السموم وكذلك " من المادة نفسها إذ نصت على أن ) 18و 17- ب/2(كما أن الفقرة 
غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو 

يعد جريمة من جرائم الحرب، وهذه الغازات والسوائل السامة ستلوث البيئة بسمومها، ولم تشترط " األجهزة 
المادة حصول حاالت التسمم، فبمجرد استخدام تلك المواد وما يرافقه من تلوث بيئي يشكل جريمة حرب 

 .)2(جرائم الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوهي من ال

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر االستعراضي األول الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي انعقد        
قد ناقش التعديالت التي يمكن إدخالها على  2010في منتصف عام ) كمباال(في العاصمة األوغندية 

تم إقرار توسيع أنه  ظام األساسي وكان من بين األمور الهامة في مجال الحماية الجنائية الدولية للبيئةالن
  :نطاق المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة والتي تتعلق جريمة الحرب لتشمل أيضا

أو غيرها من الغازات استخدام السموم أو األسلحة المسممة فضال عن استخدام الغازات الخانقة أو السامة  
  .)3(وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة

                                                           
  .14، المرجع السابق، صبراء منذر كمال عبد اللطيف )1(
  .14ص نفس المرجع، ، براء منذر كمال عبد اللطيف )2(
  .145وسيم جابر الشنطي، المرجع السابق، ص )3(
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تتطلب أن يستخدم ) ه /2/ 8( ومن الجدير بالذكر أن هذه الجرائم التي تم إدراجها في سياق المادة     
مادة من نفث هذه المادة، وأن تكون الإلى  مرتكب الجريمة مادة تستخدم أو يستخدم سالحا يؤدي استخدامه

النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في األحوال العادية من جراء خصائصها المسلمة، 
كما يشترط أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به، وأن يكون الجاني على علم بالظروف 

  .الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

عد جريمة حرب تدخل في نطاق الجرائم التي تختص بها المحكمة بغض وحيث أن استخدام هذه المواد سي
سلحة من حماية جنائية للبيئة لما لهذه األإلى  النص سيؤدي حتمافإن  النظر عن إحداثها لخسائر بشرية،

  . )1(مخاطر على البيئة

  الجنائية الدولية  ني للمحكمةالزم االختصاص ـ 3

إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا  اصاختصليس للمحكمة الجنائية الدولية 
ٕاذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، ال يجوز و  النظام األساسي،

إال في الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما  اختصاصهاللمحكمة أن تمارس 
  .)2(12ولة أصدرت إعالنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة لم تكن الد

تقتضي هذه القاعدة بأن القوانين و  فال يمكن تطبيق النظام األساسي للمحكمة بأثر رجعي، ،عليهو      
العقابية ال تطبق إال في الجرائم التي ترتكب بعد دخولها حيز النفاذ، بحيث أن الشخص ال يسأل جنائيا 

النظام إلى  األساسي عن سلوك سابق قبل نفاذ هذا النظام، أما بالنسبة للدول التي تنضمبموجب النظام 
األساسي للمحكمة، فإنها ال تسأل عن الجرائم المرتكبة بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ بالنسبة لتلك 

  .)3(الدولة
  ـ االختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية  4  

نيا بالنظر الجرائم التي تقع في إقليم كل دولة طرف، أو قد تصبح طرفا في نظام مكا تختصص المحكمة   
روما، أو دولة تسجيل السفينة، أو الطائرة إن وقعت الجريمة على متنها، وكانت الدولة طرفا، أو كانت 

ليمها الدولة التي تحمل جنسيتها الشخص المتهم طرفا في النظام، أما إن كانت الدول التي وقعت على إق
الجريمة ليست طرفا في نظام روما، فالقاعدة أن المحكمة ال تختص بالنظر تلك الجريمة إال إذا قبلت الدولة 

  .)4(باختصاص المحكمة في نظر الجريمة
                                                           

  .15، المرجع السابق، صبراء منذر كمال عبد اللطيف )1(
  .1998عام من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل 11المادة  )2(
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  24المادة  )3(
  .147وسيم جابر الشنطي، المرجع السابق، ص )4(
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  النزاعات المسلحةأثناء  مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة: الفرع الثاني

أن أي عمل من شأنه أن يسفر عن خسائر ) ب(2الفقرة  08ادة وهذه األخيرة فقد اعتبرت حسب الم
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل أو  إلحاق أضرار مدنيةأو  إصابات بين المدنيينأو  تبعية في األرواح

  .)1(مجمل المكاسب العسكريةإلى  األجل وشديد للبيئة الطبيعية بما فيها المياه ويكون إفراطه واضحا بالقياس
النزاعات المسلحة تبقى مجرد حبر على الورق سواء أثناء االتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة ن فإ ،وعليه

، ما لم تكن مدعمة بآلية ردعية 1977البروتوكولين الملحقين بها لعام أو  المتعلقة باتفاقيات جنيف األربعة
باب الذي اتخذه نفاذ القانون الدولي ، وهذا هو الخرىاأل اآللياتإلى  ضافةوهي المحكمة الجنائية الدولية باإل

ي بصفة خاصة لتشكيك في وجود كون هذا القانون، وما يبقى على نساناإلبصفة عامة والقانون الدولي 
ي بصفة عامة، نساناإلتفعيل دورها واجتياز كل المعوقات إلنقاذ القانون الدولي إال  المحكمة الجنائية الدولية

  .لموارد المائية بصفة خاصةوالقواعد التي تحمي المياه وا
ي تشكل ضمانة إضافية نساناإلو مما ال شك فيه أن للعقوبات المقررة في انتهاكات القانون الدولي 

إلى  ه وقواعده على أقصى نطاق، فإذا نظرناأحكامي وضمان تنفيذ نساناإلبالقانون الدولي  لتزامرادعة لإل
محكمة الجنائية الدولية نجد أن أقصى عقوبة هي عقوبة طبيعة العقوبات المقررة في النظام األساسي لل

السجن المؤبد حيث تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، 
فرض غرامات مالية ومصادرة إلى  ضافةعقوبة السجن لمدة أقصاها ثالثون سنة باإلإلى  ضافةهذا باإل

غير مباشر من الجرائم المنسوبة للمتهم، دون أو  متهمين، والمتأتية بشكل مباشرالعائدات وممتلكات ال
  .)2(الثالثة الحسنة النية طرافالمساس بحقوق األ

يجوز أنه  إال وعلى الرغم من عدم نص المحكمة الجنائية في النظام األساسي لها على عقوبة اإلعدام
وطني، بمتابعة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل للدول الحكم بها إذا مارست اختصاصها القضائي ال

ضمن اختصاص المحكمة كاختصاص أصيل، والحكم عليهم بهذه العقوبة، إذا كانت مدرجة ضمن 
  .)3(تشريعاتها الجنائية

نظام العقوبات الوارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته العديد فإن  ،وعليه  
ي بصفة عامة والمياه والموارد المائية بصفة نساناإلور اإليجابية التي تساهم في إثراء القانون الدولي من األم

خاصة، وذلك من خالل تنوع العقوبات بين العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية، بالرغم من معارضة 

                                                           
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) ب/2الفقرة  08(المادة  )1(
  .1998نائية الدولية لعام من نظام روما األساسي للمحكمة الج) 77(المادة  )2(
  .1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 80(المادة  )3(
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ة هاته العقوبة، كما تشكل العقوبات البعض لعقوبة اإلعدام خاصة من الدول األوربية لتمسكها بعدم شرعي
المالية إنصافا للضحايا من جهة ويضع حد استفادة الجناة من عائداتهم نتيجة الجرائم المرتكبة من طرفهم، 

بصفتهم  شخاصمع إقراره بنظام ومبدأ جبر الضرر بالنسبة للجرائم الشديدة الخطورة الصادرة عن األ
  .)1(فعيل التعويض عن الجرائم الفردية والجماعيةالفردية، ووضع مبادئ توجيهية بشأن ت

  مطلب الثانيال

  النزاعات المسلحةأثناء  حماية البيئةية عن انتهاك قواعد المسؤولية الدول
تتوقف فعالية أي نظام قانوني على مدى تطور قواعد المسؤولية وقت انتهاكه، سواء كان هذا         

ل المخالف لقواعد القانون الدولي إيجابيا كان أم سلبي باالمتناع عن النظام القانوني وطني أو دولي، فالعم
أداء عمل، يشكل ضرر باآلخرين، يرتب مسؤولية، وتعد القواعد العرفية هي المؤسس لنظام المسؤولية الذي 

التي باءت  1930تم تدوينه في القواعد االتفاقية الدولية، وكانت االنطالقة من منظمة عصبة األمم عام 
حاولتها في تدوين قواعد المسؤولية بالفشل، وتم تجديد المحاولة في منتصف القرن الماضي، من خالل م

إنشاء لجنة القانون الدولي من طرف منظمة األمم المتحدة، التي ما تزال تحاول تنظيم جميع المسائل 
تطور ونمو دائم، لمواكبة الدولية منها المسؤولية التي هي موضوع اختالف دائم بين الدول، وهي في مرحلة 

التطور المجتمع الدولي، وما يقابله من تطور في طبيعة األضرار التي تلحق باألفراد، والدول التي تقوم 
، نتيجة انتهاك خطير اللتزام دولي ذا أهمية ومن بين هذه االلتزامات التزام يقضي )2(عليها المسؤولية الدولية

  .)3(بحماية البيئة
ي نسانولية الدولية في القانون الدولي عامة والقانون الدولي اإلؤ القواعد المتعلقة بالمسإلى  وبالرجوع      

خاصة عن االنتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فال يوجد أدنى شك في تحريكها وفقا لقواعد 
ات التي لتزامعدم احترام اإلو أ اإلخاللولية الدولة المخالفة في حالة ؤ القانون الدولي العام فيما يخص مس

 ،)4(ولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة ؤ المس أحكامه، وبذلك تساهم أشخاصيفرضها القانون الدولي على 
 القواعدالل خ من وذلك سلحةمال النزاعات أثناء البيئة األضرار عن سؤوليةمال مبدأ استقرار بعدعليه و 
من هذا المنطلق  البيئية، الجرائم فير ومقت مرتكبي عاقبةمب الخاصة نياإلنسا الدولي نالقانو  مأحكا تضمنةمال

                                                           
، جوان 870، العدد 90، المجلة المجلة الدولية للصليب األحمرإمانويلديكو، تعريف الجزاءات التقليدية، نظامها وخصائصها،  )1(

  .37، ص 2008
حسين علي الدريدي، المسئولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، وائل للنشر والتوزيع، كريمة عبد الرحيم الطائي،  )1(

 .17، 15ص .، الطبعة األولى، ص2009األردن، 
، 2010ان، صالح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبن (2)

 .219ص 
  .110، المرجع السابق، ص نصر اهللا سناء )4(
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في المطلب النزاعات المسلحة أثناء  ألسس وشروط إقامة المسؤولية عن األضرار البيئةنتعرض سوف 
  .ثار المسؤوليةاألول، ونشير في الثاني آل

  األول فرعال

  النزاعات المسلحة المسؤولية الجنائية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء
تم وضع القانون من أجل تنظيم شؤون الدول واألشخاص، وأي خروج عن أحكام هذه القوانين يعتبر    

تتقرر المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب أعمال غير مشروعة في زمن النزاع  ،)1(انتهاك لمصلحة المجتمع
في هذا اإلطار و  ،)2(ام بأعمال غير مشروعةفتنشأ عنها جزاءات في حق كل من ق ،المسلح بطريقة عمدية

 الجوانب أكثر بين من حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة قواعد انتهاك على يمالتجر  يعتبرأنه  لو يمكن الق
، فأي انتهاك لهذه القواعد الدولية سواء كانت عرفية أو اتفاقية يرتب عاصرمال الدولي نالقانو  في يداتحد

   :ما سنبزه فيما يلي وهو ة، المسؤولية الدولي
  مضمون المسؤولية الجنائية عن انتهاك القواعد القانونية لحماية البيئة : أوال

أن األطراف ": األول البروتوكولمن  91والمادة  1907اتفاقية الهاي الرابعة من  3المادة لقد ورد في   
أي أن  ،"المسلحة هاقواتإلى  مونالمتحاربة ستكون مسؤولة عن كل األعمال التي يرتكبها أشخاص منت

حيث  1945األفراد يمكن مسائلتهم عن الجرائم الدولية، حتى أن مؤتمر القرم قرر مسؤولية األفراد في عام 
  .)3("الحرب للعقوبات العادلة والسريعة ييتعرض كل مجرم"ورد فيه 

عشوائي عمدا يصيب  أن شن هجوم 1977من البروتوكول األول لعام  91ومن جهتها قررت المادة   
التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل  المنشآتأو  األعيان المدنية وكذا هجوم على األشغال الهندسية
أضرارا لألعيان أو  اإلصابات باألشخاص المدنيينأو  هذا الهجوم أيضا يسبب خسائر بالغة في األرواح

   .)4(المدنية تعتبر انتهاكات جسيمة
من اتفاقيات جنيف  145، 129، 50، 49على نصوص اتفاقية أخرى كالمواد  ويمكن الوقوف أيضا 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء " :هالتي تنص على أن 1949األربع على التوالي لعام 
ت المخالفاأحد  يأمرون باقترافأو  تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون

  ...."الجسيمة لهذه االتفاقية

                                                           
 .18كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص  (3)

  .115ص  السابق، المرجع ،)المحمية الممتلكات(اإلنساني  الدولي القانون، اهللا سعد عمر )2(
  .40، ص 2005دولي، الطبعة الثانية، بدون دار النشر، الكويت، خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي ال )3(
  .59-58 ص.ص، المرجع السابق، ""الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة"إبراهيم محمد عناني،  )4(
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كما أن نصوص االتفاقية التي اعتبرت االستخدام المبالغ فيه للقوة التي ال تبررها الضرورة العسكرية،  
من اتفاقية جنيف  147، 53جرائم حرب كالمادتين أو  يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنساني

ن تدمير ممتلكات العدو على نحو ال تبرره الضرورة العسكرية يعد والتي تنص على أ 1949الرابعة لعام 
  . )1(انتهاكا جسيما

من البروتوكول  55، 35/3أما في مجال حماية البيئة بشكل خاص، فإنه من المؤسف أن المادتين 
عد انتهاكا جسيما لقواصراحة على اعتبار االعتداء على البيئة يشكل  الم تنص 1977اإلضافي األول لعام 

، كما 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147و 53جرام الحرب كالمادتين أو  القانون الدولي اإلنساني
ذاته التي اعتبرت االعتداء على األعيان المدنية واألعيان التي ال غنى  البروتوكولمن  85/3أن المادة 

ة على قوى خطرة تشكل انتهاكا جسيما عنها لبقاء السكان على قيد الحياة واالعتداء على األشغال المحتوي
اعتبار االعتداء على البيئة كما هو الحال بالنسبة إلى  جرام حرب لم تشرأو  لقواعد القانون الدولي اإلنساني

على أنه  لألعيان السابقة انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وهذا يعني على حد تعبير البعض
 53/3المادتين (اف النزاع ملزمة باتخاذ كافة اإلجراءات لوقف انتهاك هذه المواد الرغم من أن الدول أطر 

  . إال أنها غير ملزمة بالمثول أمام المحكمة في حال انتهاكها فعال) من البروتوكول 55و
مادة ال تاعتبر كان أكثر توفيقا في هذا الشأن، إذ  للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ة أنوالحقيق    
، فقد نصت هذه المادة أن االعتداء على البيئة يشكل جريمة حرب ،1998رؤما لعام  نظاممن  4/ب/8

عن إصابات أو  تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر بتبعية في األرواح: على أن
ل وشديد للبيئة إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجأو  عن إلحاق أضرار مدنيةأو  بين المدنيين

وكان هذا نتيجة التطور الحاصل في القانون الدولي اإلنساني الذي نتج  ،"يشكل جريمة حرب..... الطبيعية
القضاء الدولي لم يرتب حتى اآلن إال فإن  عنه ظهور المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من ذلك

من المتوقع خاصة بعد دخول النظام األساسي المسؤولية الجنائية على األفراد الطبيعيين وحدهم، فإنه 
إلى  اعتبارية كأشخاص)2(للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ أن تصدر أحكاما دولية تدين الدول جنائيا

 ،نياإلنسا الدولي نالقانو  قواعد نوأ خاصة سلحةمال قواتها فهاتر قت التي الجرائم من ،ينالطبيعي األفراد جانب
 جنيف، باتفاقيات لحقمال ولاأل كولالبروتو  من 90 ادةموال 1907م لعا ايهالئحة ال من 3 وادمال في
 جنائية عقوبات فرض حق الجنائية الدولية المحكمة ذهه تعطي التي روما منظا من ب –أ / 77/2 ادةموال

                                                           
 لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،، مذكرة فيصل عريوة، المسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني )1(

 حسين: أنظر أيضا. 27، ص 2012-2011، الجزائر، 01تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
  .148، ص 1977العربية، القاهرة،  النهضة لى، دارو الطبعة األ الجنائي، الدولي القضاء عبيد، صالح

  .161بد القادر، المرجع السابق، ص ناريمان ع )2(
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 لقواعد فاعلية أكثر حماية توفر اإلمكانية يهو  صادرة،موال كالغرامة االعتبارية األشخاص طبيعة ئمتال
 .)1(سلحةمال النزاعات أثناء البيئة ايةحم قواعد ومنها ،نياإلنسا الدولي نالقانو 

  النزاعات المسلحةأثناء  البيئةبضرار عن اإلالجنائية شروط انعقاد المسؤولية : اثاني

  :النزاعات المسلحة، يجب توافر ثالثة شروط هيأثناء  النعقاد المسؤولية عن األضرار البيئة
 .أثناء النزاعات المسلحة عرفية تحمي البيئةأو  ية اتفاقيةإنساناعدة قانونية وجود ق �
 .حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةارتكاب عمل مخالف لقواعد  �
 .للبيئة أثناء النزاعات المسلحة جسيم حدوث ضرر �
 .ات المسلحةأثناء النزاع عن انتهاك أحكام حماية البيئة توفر القصد الجنائي لقيام المسؤولية �

  أثناء النزاعات المسلحة عرفية تحمي البيئةأو  ية اتفاقيةإنسانوجود قاعدة قانونية  .1

إذا إال  النزاعات المسلحة،أثناء  النزاع عن األضرار التي تلحق بالبيئة أطرافال تنعقد مسؤولية    
، وهذا شرط طبيعي النعقاد ئةتجرم االعتداء على البي ينساناإلوجدت قواعد قانونية في القانون الدولي 

ية الدولية والوطنية وهي قاعدة ال ئالمسؤولية القانونية، ينطلق من القاعدة األساسية في كافة التشريعات الجنا
  ..بنصإال  جريمة
وقد بينا النصوص القانونية االتفاقية والعرفية التي كرست حماية مباشرة وغير مباشرة للبيئة زمن الحرب  

ى أطراف النزاع، والتي يجب احترامها وااللتزام بها وٕاال شكل ذلك خرق ويرتب مسؤولية لتالزم المفروضة عل
أن أي  1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  3قواعد الحماية بقواعد المسؤولية، وقد جاء في نص المادة 

من اتفاقيات  148المادة إخالل بااللتزام الوارد ضمن االتفاقية يرتب مسؤولية، وهذا ما نصت عليه كذلك 
"  :أنه منه، 91، وقد جاء في البروتوكول اإلضافي األول الملحق بها في نص المادة  1949جنيف لعام 

البروتوكول اإلضافي (أو هذا الملحق) اتفاقيات حنيف( يسأل طرف النزاع  الذي ينتهك أحكام االتفاقيات 
عن كافة األعمال التي يقترفها األشخاص  سؤوالمعن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك ويكون )األول

  .)2( الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة
المتحدة لتدوين قواعد القانون  األممفي  بالرغم من الجهود التي بذلتها األجهزة المختصةأنه  والحقيقة

إال  بنص،إال  اتفاقيات دولية لتحديد الجرائم الدولية تطبيقا لمبدأ ال جريمةأعداد أو  الدولي الجنائي العرفي
أنها مع ذلك لم تنل نصيبها من التحديد والوضوح مثلما هو الحال عليه في التشريعات الوطنية، ولعل 

ذا سلطة تشريعية مركزية تفرض إرادتها على الدول بهإلى  افتقار القانون الدولي إلى السبب في ذلك يعود

                                                           
  .28-27 ص.فيصل عريوة، المرجع السابق، ص )1(
 .112. سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص )2(
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فيأتي تحديد الجرام نتيجة ذلك توفيقا  ؛الجنائي مازال في مرحلة التطور الخصوص وألن القانون الدولي
د النقص في التفسير الواسع والقياس، لسإلى  مما يجعل الباب مفتوحا للقضاء باللجوء ؛لوجهات نظر متباينة

فقا بنص تطبيقا صارما، و إال  القانون بأشكال ال تقرها التشريعات الجنائية الوطنية التي تطبق مبدأ ال جريمة
  .1946لعام ب من نظام محكمة نورنمبورغ /6المادة لما قررته 

يات النزاعات المسلحة، فإنه على الرغم من أن االتفاقأثناء  وفي مجال تجريم االعتداء على البيئة
أن وجود نصوص دولية صريحة تحمي إال  ية لم تتضمن صراحة النص على التجريم هذا الفعل،نساناإل

ي نساناإليدل على نية المشرع  البروتوكولمن  55و 35/3النزاعات المسلحة، خاصة المادتين أثناء  البيئة
وتجرم أي فعل يترتب  ،لحقهاعلى حماية البيئة المحيطة بالعمليات العدائية من األضرار الجسيمة التي ت

  .عليه إلحاق أذى خطير بها
 ة البيئة أثناء النزاعات المسلحةحمايارتكاب عمل مخالف لقواعد  .2

يمثل  يتمثل الشرط الثاني من شروط انعقاد المسؤولية القانونية عن األضرار البيئية في وقوع انتهاك
من مبادئ  مبدأكأو  عرفيةأو  قاعدة اتفاقية لتزاماإلاء كان مصدر هذا و لي ثابت في حقه سو د إلتزامب إخالل

إحراق الغطاء أو  ، كالتدمير الشامل لألعيان المدنيةومنها قاعدة حماية البيئة ،)1(ينساناإلالقانون الدولي 
  .النباتي لمساحات شاسعة من الغابات هو الذي يشكل العنصر الموضوعي للفعل غير المشروع دوليا

، )2(التزام دولي لقواعد القانون الدولي من قبيل العناصر الموضوعية لقيام المسؤولية الدوليةيعتبر انتهاك 
أو وارد  ةأو اتفاقي ةعرفي ون مخالف لقواعد القانون الدوليفيجب أن يكون هناك تصرف وهذا التصرف يك

قاعدي من منظمة دولية يشكل عمل مخالف  ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي، أو صدر في شكل قرار
، وال يشكل مخالفة أحكام وقواعد القانون الداخلي شرط لقيام المسؤولية الدولية، وفق )3(لقواعد القانون الدولي

إلى  فيمكن إسناد الفعل الدولي غير المشروع. )4(من مشروع المسؤولية الدولية 4ما نصت عليه المادة 
  .)5( )التشريعية، التنفيذية، والقضائية(الدولة وحتى أفرادها ولسلطاتها الدستورية  المنظمات الدولية، وٕالى

                                                           
  .136، المرجع السابق، ص نجاة أحمد أحمد ابراهيم )1(
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أكد القضاء الدولي بالنسبة للسلطة التشريعية في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولي لعصبة األمم في قضية مصنع كورزو سنة  )3(
مانها والتي تخالف االتفاقية الدولية المبرمة بين ألمانيا جاء نصه أن بولندا تتحمل المسؤولية الدولية عن القوانين الصادرة عن برل 1922

كريمة  :أنظر.الموجه ضد إيران 1979بالنسبة للسلطة التنفيذية حكم محكمة العدل الدولية لعام .1922وبولندا المبرمة في جنيف عام 
  .26، 24. ص.عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المرجع نفسه، ص
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، قد 1977ت لعام البروتوكوالو  1949ويبدو أن المشرع اإلنساني في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
ا تتطلبه استخدم مصطلح االنتهاك للداللة على األفعال التي يرتكبها أطراف النزاع على نحو غير مطابق لم

قواعد القانون الدولي اإلنساني والتي ترتب مسؤوليتها القانونية، وهو المصطلح الذي استخدمه النظام 
، 1907في حين أن اتفاقية الهاي الرابعة لعام ، )ج/2الفقرة 36(األساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة 

فعل غير مطابق لما يتطلبه االلتزام الدولي ، فإذا قامت األطراف المتنازعة بقد استخدمت مصطلح اإلخالل
  . )1(لدوليايعد فعلها انتهاكا للقانون 

وقوع إنتهاك لقواعد حماية البيئة باعتباره العنصر الموضوعي، للفعل غير المشروع دوليا ال  أنويالحظ 
تقوم المنظمات  نماإ النزاع وحدها باعتبارها مسؤولة عن أفعال قواتها المسلحة، و  أطرافيقتصر على الدول 

المنشقة في النزاعات المسلحة الداخلية وحركات التحرير الوطنية أيضا بانتهاك هذه القواعد، مع مالحظة 
الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، لم يتضمن قواعد  1977الثاني لعام  البروتوكولأن 

األول  البروتوكولمن  55و 35/3غرار المواد  تحمي البيئة خالل هذا النوع من النزعات المسلحة، على
النزاع المسلح الداخلي أمر مباح وغير  أطراف، مما يعني أن االعتداء على البيئة من قبل 1977لعام 

الثاني، وكان األجدر به أن يتضمن نصا مماثال للمواد  البروتوكولمجرم، وهو من المأخذ التي تسجل على 
النزاعات المسلحة الدولية، حتى أثناء  ل، التي تفرض صراحة حماية البيئةاألو  البروتوكولمن  55و 35/3

  .)2(ال تبقى مسألة حماية البيئة خالل الحروب األهلية موضوع اجتهاد
  .أثناء النزاعات المسلحة جسيم للبيئة حدوث ضرر .3

 وفقا أفعال جسيمة تكاباألخير بار  يقوم هذا عندما الفرد الطبيعياجهة و في م الجنائية المسؤولية تنشأ   
 في قائمة تدخل والتي اإلنساني الدولي القانون في عليها المنصوص القواعد والسيما الدولي للقانون

 في أتت اإلنساني الدولي القانون قواعد نوأ اإلنسانية، بالقيم بالغة أضرارا تلحق التي الجسيمة االنتهاكات
 ما وهذا المرتكبة الجريمة نوع حسب وذلك الدولية رائمبالج التي توصف من األفعال العديد مضامينها
  :في يلي إليه سنتطرق

ال يكفي النعقاد المسؤولية القانونية في نطاق : الجسيمة باالنتهاكات الجنائية المسؤولية ارتباط -أ
لحة، وٕانما النزاعات المسأثناء  النزاع المسلح لقواعد حماية البيئة أطرافي، انتهاك نسانالقانون الدولي اإل

القانونية، ويقصد بالضرر هنا المساس  طرافالبد من حدوث ضرر جسيم للبيئة النعقاد مسؤولية هؤالء األ
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 Alexander Kiss, les Protocoles additionnes aux Conventions de Geneva de 1977 et La protection des 
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يكون فعليا  أنالقانون الدولي العام، ويشترط في هذا الضرر  شخاصاأل ألحدبمصلحة مشروعة أو  بحق
  .)1(الضررحقيقي بحقوق الدولة التي تشكو من هذا  إخالليكون هناك  أنبمعنى 

يشترط لقيام المسؤولية الدولية، أن يكون هناك ضرر أصاب دولة في مصلحتها المشروعة ويكون إذ      
هذا الضرر فعليا بمعنى إخالل حقيقي بحقوق الدولة، فال تقوم المسؤولية الدولية إال بتوفر الضرر المادي، 

حين صدور حكم محكمة التحكيم الدولية إلى  لم يكن الضرر المعنوي محل لقيام المسؤولية(- أو المعنوي  
فهو عنصر رئيسي  - )، والذي يقضي بالتعويض على األضرار المعنوية1927عام " كونلي"في قضية

   .)2( النعقاد المسؤولية الدولية، ويكون هذا الضرر نتيجة مباشرة عن اإلخالل بالتزام الدولي
ناء النزاعات المسلحة يجب أن يكون هناك ضرر بهذا لكي تسأل الدولة عن اعتدائها على البيئة أث

فيجب أن يكون ضرر ماديا مرتبط بعالقة سببية مؤكدة وليست عالقة احتمالية واقع فعليا أو ماديا وجسيما، 
واسع االنتشار وشديد و  بينه وبين العمل غير المشروع المنسوب للدولة، وأن يكون هذا ضرر طويل األمد

، فال تنعقد المسؤولية بمجرد )3(1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام 55و 3فقرة  35حسب المادتين 
انتهاك قواعد حماية البيئة  من طرفيي النزاع بل ال بد من حدوث أضرار بيئية، ويجب أن يكون الضرر 

هناك ، وكما أكدنا سابقا أن )4(يمتاز بالشدة وأن يكون الضرر البيئي واسع االنتشار، وأن يكون طويل األمد
 1949الملحق باتفاقية حنيف لعام  1977اختالف بين معيار الشدة في البروتوكول اإلضافي األول لعام 

صعوبة إثبات وتطبيق إلى  ، وهذا االختالف يؤدي1976عن اتفاقية حظر تقنيات تغير البيئة لعام 
  .)5(المسؤولية الدولية على مرتكبي هذه االنتهاكات الجسيمة التي قد تمس بالبيئة

لعام  األول البروتوكولمن  91والمادة  1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  3ويالحظ أن المادة 
النزاع لقواعد القانون الدولي  أطرافضرورة حدوث أضرار نتيجة انتهاك إلى  تشيرا صراحة م، ل1977

النزاع المدنية والجنائية  أطرافة النعقاد المسؤولية القانونية، فقد أكتفت هذه المواد بتقرير مسؤولي ينساناإل
ية التي تحمي البيئة نساناإلي، غير أن النصوص االتفاقية نساناإلوقواعد القانون الدولي  أحكامعند انتهاك 
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إلى  اتأشار  األول، قد البروتوكولمن  55و 35/3تان النزاعات المسلحة وهي المادأثناء  بصورة مباشرة
وعليه يمكن أن نستخلص من هذه النصوص معالم  ،لمسؤولية القانونيةاألضرار البيئية كشرط النعقاد ا

، فالضرر البيئي في النزاع المسلح له مة عن انتهاك قواعد حماية البيئةالمسؤولية القانونية الناج
  : )1(خصوصياته نذكر منها ما يلي

  .من حدوث أضرار بيئيةبل البد  ،قواعد حماية البيئة النزاع بمجرد انتهاك أطرافال تنعقد مسؤولية - 
ال يكفي أي ضرر بيئي ناجم عن انتهاك قواعد حماية البيئة النعقاد المسؤولية القانونية، بل البد من  - 

  :توافر مواصفات خاصة بهذا الضرر البيئي، وهي
 .أن يكون ضررا بيئيا بالغا، كالضرر الذي يسبب مشاكل صحية للسكان المدنيين  �
 .عدة كيلومترات على األقلإلى  االنتشار يمتدأن يكون ضررا بيئيا واسع  �
طويل األمد يمتد لعدة شهور ال تظهر األضرار البيئية دفعة واحدة فور وقوع االعتداء، وٕانما تمتد آثاره  �

األضرار البيئية الناتجة عن األسلحة الكيماوية إلى  لعدة أجيال خاصة بالنسبة أو فصول في السنة
  .والبيولوجية والنووية

رار البيئية أغلبها أضرار غير مباشرة، فيصعب تحديد المسؤولية القانونية عنها، والتلوث األض �
  .اإلشعاعي أكبر دليل على ذلك كون أثار التلوث اإلشعاعي تكون غير مباشرة على عناصر البيئة

لدول فيمكن أن يضر با ،الضرر البيئي الناتج عن استخدام التقنيات الحديثة يتجاوز الحدود السياسية �
  .غير مشاركة في الحرب

  .األضرار البيئية يستحيل إصالحها ومعالجتها في أغلب الحاالت �
استخدام فإن  متى توافرت هذه المعايير الثالث ثبت الضرر وترتب عنه إلزامية جبره، ومن ثم ،وعليه  

اما محظورا، أسلوب حربي يلحق أضرار واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة يعد استخدأو  أي وسيلة
ع هذه النتيجة توق بدون قصد، ما دام باإلمكانأو  تم هذا االستخدام بقصد ءويرتب المسؤولية القانونية سوا

  .التي لحقت بالبيئة
  للبيئة الجسيمة االنتهاكاتتصنيف  -ب

 النزاعات أثناء البيئة تصيب التي األضرار في تسببمال ساءلةمل هافر اتو  يجب التي الشروط من   
 يكفي وال البيئة، يصيب ضرر وقوع وه البيئة، بحماية الخاصة انياإلنس الدولي نالقانو  وجبمب سلحة،مال

لذا ينبغي التعرض  الجسيمة، األضرار ضمن مصنف الضرر ذاه نيكو ن أ يجب بل فحسب، الضرر إلحاق
  :النزاعات المسلحة فيما يلي أثناءلتصنيفه وفقا للقواعد التي تحمي البيئة 
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 الدولي الجنائي القضاءوفقا لقواعد  سيمةالج اكاتاالنته �

 في الدولية الحرب جرائم قائمة يفو  الجسيمة نتهاكاتالل قائمة الدولي الجنائي القضاء وضعت قواعد   
 امالنظ تضمن حيث الدولية النزاعات في لحالا هعلي وه امب قارنةمبال الدولية غير النزعات موضوع
 اتفاقيات من المشتركة 3 للمادة جسيمة انتهاكات السابقة فياليوغسال الدولية الجنائية للمحكمة األساسي

 .1949م لعا جنيف
 الضحايا علىيرة وكب جسيمة نتائج لذا التي االنتهاكات تلك بأنها الجسيمة االنتهاكات تلك عرفت وقد    

 الجنائية بالمحكمة ىأد ما ذاهو  الدولي للمجتمع ومشتركة مهمة قيم برمي دولية قانونية دةقاعخرق ب وذلك
 وسوء القتل مثل والصحة الحياة على االعتداء تشمل التي الجسيمة االنتهاكات بعض نيتبإلى  الدولية

 مةمحاك نبدو  الفوري مواإلعدا ريسالق والبغاء واالغتصاب البدنية والعقوبات هوالتشوي والتعذيب عاملةمال
   .)1(الجماعية والعقوبات ائنهللر  واالحتجاز

 وذلك رواندا في الحرب رميمج عاقبةمل الدولية الجنائية للمحكمة األساسي امالنظ نأ أيضا حظونال      
 الجسيمة لالنتهاكات الحقيقي عيارموال)2(جنيف اتفاقيات من الثالثة لمادةخرق ل الحرب جرائم من أف باعتبار
 لتلكين رتكبمال األشخاص بمحاكمة لدولةا مو تق أن وه الجسيمة االنتهاكات نأ وهالدولي اإلنساني  للقانون

 في ىأخر  دولة على ينتهممال بإحالة وذلك أخر اختيار م هناكأ يةئالجنا وقوانينها اكمهاأمام مح االنتهاكات
 التعمد نية الدولي اإلنساني بوجود القانون في الجسيمة االنتهاكات تقًتفو  لمحاكمتهم اهاستعداد حالة

 الوقت نفس في يتناول هفإن جسيمنتهاك ا هبأن الدولية دةهعامال في يوصف الحكم نأل ذلك الجنائي والقصد
 الواسع مجو هالأو  إنسانيةالإل عاملةموال التعذيب العمد القتل مثل ريمةالج ارتكاب في والتعمد الجنائي القصد

 .)3(يندنيمال على نطاقال
 حالة في بهما إقراره من خالل وذلك والدولة للفرد ولية الدوليةؤ الدولي اإلنساني المس القانون ويرتب     

 يعفي الدولي اإلنساني ال القانون أف كما سلحةمال النزاعات أثناء لقواعد هذا القانون الجسيم االنتهاك
 الفردية الدولية ولية الجنائيةؤ المس من الجسيمة االنتهاكات طائلة برت تندرج التي الخطرة الجرائم مرتكبي

 .فقط شروعةمال النتقاميةاألعمال ا تبرر العسكرية الضرورة نأل العسكرية ةالضرور  بدافع
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أنه  إال العسكرية العمليات إدارة في بحريات ينالعسكري القادة منح الدولي اإلنساني القانون نأ ورغم     
 خاصة نياإلضافي نالبروتوكوالو  جنيف اتفاقيات في عليها المنصوص والقيود اتلتزاماإل بعض عليهم فرض

 .)1(بالحماية شمولةمال والفئات ييندنموال األسري بحماية يتعلق ما في
 حيث تهممال طرف من الجرائم ارتكاب ينح الجنائي بالقصد الجنائية للمحكمة األساسي امالنظ أخذ وقد    
 أما الفعل ذلك من مبتغاه قيقتح ذلك من يرجون وأ مالمجر  الفعل ذلك بارتكاب قاصد نيكو  نأ يجب

 يوجد ال هفإن لذا ،اإلضافية تالبروتوكوالو  جنيف التفاقيات الجسيمة االنتهاكات فير مقتً  متابعة بخصوص
  .)2(األفعال بهذه قاموا الذين ينالمجرم متابعةل العامي االختصاص تطبيق فيخالف 

 ترفينين المقتهممال حقةالمب متعاقدطرف  كل إلتزام على 1949م لعا جنيف اتفاقيات أقرت ولقد   
 موضعهم كاف مها للمحاكمة تقديمهمو  بارتكابها أمروا الذينأو  االتفاقية ذههل الجسيمة لالنتهاكات
 .وجنسيتهم

 القتل مثل الجسيمة االنتهاكات من كبتَ  عدد بها لحقةمال تالبروتوكوالو  االتفاقيات ذهه تضمنت ولقد   
 األذىأو  شديدة معاناة إحداث وتعمد البيولوجية بالتجار  ذلك في بدا القاسية عاملةمالأو  والتعذيب العمد
 العسكرية الضرورة حيث من مبرر ندو  عليها ءاالستيالأو  متلكاتمال يروتدم للصحةأو  نللبد يرالخط
 نحرما وتعمد عاديةمال الدولة قوات 7صفو في بالعمل بالحماية نيتمتعو  يرهم ممنوغ الحربير أس موٕارغا
ف و س هبأن الوعي مع ييزن تمدو  مجو هال وشن عتداءلإل دفاً ين هدنيمال نالسكا اذتخوا ائنهالر أو  حرب أستَ 
 .تلهاتح أقاليمإلى  نالسكا بعض نقلاالحتالل  سلطات قياأو  األرواح في خسائر يسبب

 والبحرية البرية القوات من واألسرى ىرضلموا بالجرحى تتعلق امأحك تضمنت األربعة االتفاقيات نأ كما   
 انتهاكا تعتبر لذا الفةمخ الدولي اإلنساني وكل القانون في الثانية يةمالعال الحرب بعد فيما حتأض والتي

 المحاكمة من نوالحرما الشرعيير غعتقال واال نسانيةألإل عاملةموال والتعذيب عمد القتل بينها فمن، جسيماً 
الدولي  للقانون الجسيمة االنتهاكات اقنط بتوسيع الدولية الجنائية للمحكمة األساسي امالنظ جاء ثم العادلة،

 .انتهاكا ثينوثال انيةثم حوالي على اإلنساني ونص
 اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات �

 لعا جنيف التفاقيات الخطيرة االنتهاكات :في الدولي اإلنساني تتمثل للقانون الجسيمة االنتهاكات فكرة    
 المسؤولية الجنائية بدأمب الثالثة جنيف اتفاقية أخذت حيث، 1977ها لعام لين اإلضافيين البروتوكولو  1949
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 سبيل على األفعالوردت هذه  وقد لنصوصها، خطيرة مخالفة تعتبر التي األفعال على الفردية الدولية
 .)1(الثانية من االتفاقية 130 المادة نص في الحصر

 ضد فتر اقتً  إذا التالية األفعالأحد  تتضمن الجسيمة خالفاتمال نأ على المادة ذهه تنص حيث    
 تعمدأو  ةالإلنساني عاملةمالأو  التعذيبأو  العمد القتل يهو  باالتفاقية ميةمح لكاتممتأو  محميين أشخاص
 نالحرماأو  عاديةمال الدولة لدي الخدمة على سيراأل مإرغاأو  النفسية والصحة نبالبد جسيمة مآال إحداث

 فياليوغسال الدولية الجنائية للمحكمة األساسي امالنظ من ىاألول المادة نصت ولقد .نيةالقانو  المحاكمة من
الدولي ن للقانو  الجسيمة االنتهاكات على يةولؤ سمال األشخاص بمحاكمة صتخت المحكمة أن على سابقاً 

 نص كما الحالي األساسي مالنظا نصوص مع ئميتال امبم عا منذ فيايوغسال في ارتكبت اإلنساني والتي
 لبعض بالنسبة الدولة رئيس ذلك فيأ بد الفردية الدولية ولية الجنائيةؤ المس على أيضاً  األساسي مالنظا

 واإلبادة الحربوأعراف  نينقوا الفةمخو  جنيف التفاقيات الجسيمة االنتهاكات يفو  المحددة االنتهاكات
 )2(اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية

 اتلتزامواإل خالفاتمال عن للفرد الدولية الجنائية مسؤوليةال مبدأ وطوكيو بورغمننور  الئحتي أقرت ولقد    
 13 المادة نص جاء حيث الدولي المجتمع نظر وجهت من الجسيمة باالنتهاكات يتعلق فيما خاصة الدولية

 الترف الجريمة الرسمي لمق ركزمفال مركزه كاف أي الفردية المسؤولية الجنائية الفرد ملتح التي االتفاقية من
 مملأل العامة للجمعية التابعة الدولي نالقانو  لجنة هأقرت الذي بدأمال ذات وهو  المسؤولية والعقاب من يهيعف
 والمحكمة لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة سابقا فياليوغسال الجنائية المحكمةو  أقرت ما وكذا تحدةمال

 .)3(لروما الدائمة الدولية الجنائية
م النظا من الثامنة المادة هعلي نصت الدولي اإلنساني ما للقانون أيضاً  الجسيمة االنتهاكاتين ب منو     

 في األمر سابق في مةمجر  كانت األفعال فهذه قانوناً  مةمجر  أفعال يهو  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي
 وتتمثل هذه االنتهاكات الجنائي، الدولي القانون خاصة أالتفاقي الدولي القانون في تلتها مث العرفية القواعد

 1949 لعا جنيف التفاقيات الجسيمة االنتهاكات خانة في تدخل التي ةير الخط االنتهاكات في المجرمة
 المحمية للفئات قررةمال القانونية الحماية على اعتداء كل نأ أي 1977لعام  بها لحقةمال تالبروتوكوالو 
 .مرتكبها ومعاقبة متابعة يستوجب التي الجسيمة االنتهاكات طائلة تتح تدخل وجب هذه االتفاقياتمب
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 في بدا نسانيةلإلا عاملةموال والتعذيب العمد الدولي اإلنساني القتل للقانون ةير الخط االنتهاكات ينب ومن     
 يةالبدن مةالسالأو  بالجسم خطتَ  أذيلحاق إأو  شديدة معاناة وٕاحداث البيولوجية التجارب إجراء ذلك

 .عسكرية ضرورة هناك نتكو  نأ ندو  عليها ءواالستيال متلكاتمبالالنطاق  واسع يرتدموٕالحاق 
 جنيف اتفاقياتبين  شتركةمال الثالثة للمادة الجسيمة االنتهاكات الجسيمة االنتهاكات من أيضا دنجو     

 العدائية األعمال في لياً فع اكباشتً  في ةمشترك يرغ أشخاص ضد رتكبةمال األفعال من فعل أي يهو  األربعة
 اعاتنز ال في كو لسل عتمدمال عيارمال اهباعتبار نطاق  أوسع على شتركةمال الثالثة المادة حظيت ولقد

 هالتشوي أشكال بجميع القتل وخاصة البدنية مةالسال على االعتداء برر التي يهو  الدوليةير غ سلحةمال
 العقوبات وتنفيذ اماألحك وٕاصدار الشخصية الكرامة على تداءواالع ائنهالر  وأخذ والتعذيب القاسية عاملةموال
 .والقضائية القانونية الضمانات إحترام نبدو  يأ كمةمحا إجراء ندو 

أو  ةستخدممال ينوظفمال ضد جماته شن تعمد الدولي اإلنساني أيضا للقانون الجسيمة االنتهاكات ومن    
 هعن سيسفر أنو العلم مع مجو ه شن تعمد مع إلنسانيةا ساعدةمال مها من مهمة في ستخدمةمال المنشآت
 فالعمل األحوال من حال أية في عسكري ن ضدتكو  ال .دنيةمال ناألعيا في إصاباتأو  األرواح في خسائر
 انتهاك ثابةمب وه العراقية دفهال بعض قصف عند ي العراقف األمريكية تحدةمال الوالياته ب قامت الذي

  .)1(نياإلنسا لدوليا القانون لقواعد صريح
 تطبيقات للمسؤولية الجنائية الدولية في مجال حماية البيئة - 3
ة من خالل الممارسات القضائية للمسؤولية الدولية نالحظ غياب السابقة القضائية في مجال المسؤولي  

ة أثناء ، حيث أن السابقة القضائية الوحيدة في مجال ترتيب المسؤوليالجنائية في مجال حماية البيئة
النزاعات المسلحة تمكن في تحميل العراق المسؤولية عن األضرار البيئية أثناء حرب الخليج الثانية والتي ال 
يمكن االعتداد بها كونها كانت بموجب قرار صادر عن مجلس األمن، وليست عن هيئة قضائية على 

   .)2(المستوى الدولي
  ة البيئة بدولة العراقمسؤولية دول التحالف عن انتهاك قواعد حماي-أ

جيًال جديدًا من األسلحة اإلشعاعية التي تدعى  1991لقد استخدمت قوات التحالف، مطلع عام       
 المنشآتبقذائف اليورانيوم المستنفد، وأن هذه األسلحة التي استخدمت ألول مرة في التاريخ الحديث ضد 

العراق تم تصنيعها في الواليات المتحدة األمريكية المدنية والعسكرية والمناطق السكنية وخاصة في جنوب 

                                                           
  .33ص  السابق، عريوة فيصل، المرجع )1(
  .96 المرجع، صنفس عريوة فيصل،  )2(
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حيث أنها تسبب األذى والهالك لحياة المدنيين والبيئة الحية آلالف السنين، ومن أهم مصادر تلوث بيئة 
  .)1(العراق باليورانيوم المنضب

رية ألول مرة في استخدام الدول العدوان الثالثي لذخائر اليورانيوم المنضب، في منطقة العمليات العسك    
المعارك البرية خالل حرب الخليج األولى، حيث أطلقت الدروع األمريكية نيرانها على العجالت المدرعة 

ميليمتر وكل قذيفة تحتوي على يورانيوم المنضب وبينما أطلقت  120قذيفة عيار  4000العراقية وبمعدل 
من جراء قصف المعامل ومن  يئية أخرى تحررت ملوثات ب مل 30قذيفة عيار  490000الطائرات حوالي 

ضمنها معمل البتروكيماويات ومصانع النفط الخام ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات الماء 
األمطار السوداء  ةوالمجاري، وكذا القصف خلق غيمة سامة ملوثة أثرت على الحيوانات والنباتات، وكون

البيئة كميات كبيرة من إلى  ناء القصف أيضا تحررتفوق مصافي النفط البصرة وكركوك وبيجي وأث
كاسيد النيتروجين، والكبريت والكربون وكبريت الهيدروجين ورابع أثيل الرصاص، وعندما ترتفع أالكازولين و 

كاسيد للجو تتفاعل مع بخار الماء مكونة الحوامض الالعضوية، التي يجرفها المطر مسببة األمطار هذه األ
  .)2(الحمضية

  :)3(دول التحالف تتحمل المسؤولية الدولية استنادًا إلىفإن  1907بيقًا التفاقية الهاي الرابعة وتط

التي تحرم استخدام األسلحة والمقذوفات، أو المواد التي تسبب معاناة غير ) ه(الفقرة  23المادة  - 
  .ضرورية

ة للضرر، دفع تعويضات للدول تتحمل الدولة المسبب 1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  3المادة  - 
جتى ولو لم يكن أحد  الملزمة لألطراف النزاع  1949، المتضررة، وتطبيقًا التفاقية جنيف الرابعة لعام

 53المادة التطبيقية التي تحمي البيئة الطبيعية في هذه االتفاقية هي المادة فإن  أطراف النزاع طرفًا فيها،
  .ماكن التي يرجع فيها التدمير للضرورة العسكريةالتي تحظر تدمير الممتلكات عدا األ

فلقد انتهكت دول التحالف هذه  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  03الفقرة  35وتطبيقًا للمادة   
طويلة  المادة، التي تحظر على الدول استخدام الطرق والوسائل الحربية، في إحداث ضرر واسع النطاق، 

ن جهة ومن جهة أخرى أن الواليات المتحدة ودول التحالف، انتهكت اتفاقية حظر األمد بالبيئة هذا م
  .)4(1976البيئة لعام في استخدام تقنيات التغيير 

                                                           
، 2008سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، بدون طبعة، دار رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا،  )1(

  .217-115ص.ص
  .97 ربيعة شطي، المرجع السابق، ص )2(
  .219 ، المرجع السابق، صسهير إبراهيم حاجم الهيتي )3(
  .220 نفس المرجع، ص )4(
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تجاه البيئة االقول أن قوات التحالف من خالل األعمال الضارة التي قامت بها إلى  ومما تقدم نخلص    
نسانية، تصنف ضمن بيعية بشكل كبير وتأثيرها على الحياة اإلتدهور البيئة الطإلى  بدولة العراق التي أدت

  .)1(جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة الجنائية لمن أمر بها أو قام بها أو ساعد في تنفيذها

  مسؤولية العراق عن انتهاك قواعد حماية البيئة بدولة الكويت - ب  

حتالل العراقي من اإلحراق العمدي قامت به سلطة اال لقد أجمع عدد كبير من خبراء البيئة الطبيعية أن ما  
لعدد كبير من أبار النفط الكويتية وسكب كمية كبيرة من النفط في الخليج يعد كارثة بيئية تستمد أثارها 

  .)2(سنوات قادمةإلى  الضارة

لتي مجموعة من االعتداءات الخطيرة حيث تعرضت المنطقة ألكبر حاإلى  ولقد تعرضت دولة الكويت 
  :)3(يلي تلوث للهواء والمياه في التاريخ ويمكن تلخيص االعتداءات على البيئة في دولة الكويت في ما

  .قتراب منهازرع كميات ضخمة من األلغام في البر والبحر ومنها أنواع تنفجر بمجرد اال  - 

تالل بسكب حتعرضت البيئة البحرية ألكبر حادث تلوث نفطي في التاريخ، حيث قامت قوات اال  - 
موت اآلالف من الطيور وغيرها من إلى  الماليين من براميل النفط في مياه الخليج فادى هذا العمل

  .الكائنات الحية

بئرًا نفطيًا، موزعة على حقول الشمال والجنوب من مدينة  732قيام الجنود المحتل بإضرام النار في   - 
 مليون برميل يوميًا، واستمرت هدر هذه الثروة 6ًا حوالي الكويت، وبلغت كمية النفط التي كانت تحترق يومي

  .سبعة شهورإلى 

تلوث التربة، والمياه إلى  تسرب البترول من اآلبار خلق بحيرات نفطية بمساحات شاسعة مما أدى  - 
  .)4(الجوفية والتأثير على الحياة البرية

لكويتية، وسكب كميات من هذا النفط في البيئة حتالل العراقي، بتدمير وٕاحراق آبار النفط افقيام سلطة اال   
البحرية، يخرج عن عمل تبرره الضرورة العسكرية، ويعد انتهاكًا لقوانين وأعراف الحرب التي حرمت تدمير 

  .األموال العامة أو الخاصة

بة جريمة مثل هذا التدمير، بمثا 1949من االتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف لعام  147وتعتبر المادة      
  .من جرائم الحرب تطرح المسؤولية الجنائية الدولية

                                                           
  .97 فيصل، المرجع السابق، ص عريوة )1(
، السنة الخامسة ، مجلة الحقوق"العدوان العراقي على بدولة الكويت في ظل أحكام القانون الدولي"عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  )2(

  .263 ، ص1993-1991عشر، العدد األول، الطبعة الثانية، مارس 
  . 98عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )3( 
  . 246، المرجع السابق، صلعزيز مخيمر عبد الهاديعبد ا )4(
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عتداء على البيئة الطبيعية فقد جاءت لم تعالج صراحة اال 1949وٕاذا كانت اتفاقيات جنيف لسنة      
أحكام البروتوكول األول الملحق بها، بشأـن حماية ضحايا النزاعات المسلحة محققة هذا الغرض، فالمادة 

من البروتوكول األول تحظر استخدام أساليب، ووسائل القتال التي يمكن أن تسبب إصابات  03الفقرة  35
  .مفرطة، أو معاناة ال مبررة لها أو تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد

ئة الطبيعية بشكل على حظر استخدام أساليب قتال، إذا كان من شأنها األضرار بالبي 55وتنص المادة    
  . )1(نتقامية ضد البيئة الطبيعيةيضر بصحة أو حياة السكان، كما تحظر هذه المادة اإلجراءات اال

فتطبيق هاتين المادتين من البروتوكول على األضرار البيئية التي ألحقها المحتل العراقي بالبيئة بدولة   
ألعمال المحرمة وفق هاتين المادتين من البروتوكول، ا الكويت، تعد تلك األعمال التي قام بها العراق، من 

نتشار، وذلك ألن األضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية بدولة الكويت، تعد من األضرار البالغة، واسعة اال
  .تدليلإلى  طويلة األمد فجسامة هذه األضرار ال تحتاج

حدث  ية، وخبراء البيئة الطبيعية على مافقد أجمعت معظم المنظمات الدولية بشأن حماية البيئة الطبيع  
إلى  منطقة الخليج ككل، ووصل تأثيرهاإلى  نتشار، فلقد تعد أثرها الضاريعد كارثة بيئية، كونها واسعة اال

  .)2(الدول تبعد بآالف الكيلومترات عن دول الخليج

ت بالبيئة طبيعية بدولة بأن مثل هذه األعمال التي قام بها العراق التي أضر  ،وعليه يمكن القول      
الكويت والدول المجاورة لها والحياة اإلنسانية ككل، تعد من جرائم الحرب التي تستوجب المسؤولية الجنائية 

  . )3(الدولية، وتحميل العراق التعويض المادي جراء هذه األعمال
 نيين الممارسات اإلسرائيلية ضد البيئة في األراضي المأهولة بالسكان الفلسطيبعض - ت

غلب هذه أالفلسطينيون بصورة دائمة من التلوثات البيئية المختلفة المسببة لألمراض، و  هيعانينتعرض لما 
ة في أالماكن السكنية التلوثات وأخطرها هي إقامة قوات االحتالل اإلسرائيلي العديد من المصانع الكيماوي

 .الفلسطينية
الرمال، كلها ظواهر خطرة، تسبب كارثة بيئية ال يمكن ألحد إن تلوث البيئة والمياه ودفن النفايات وسرقة 

توقع حدوث انتشارها ومدى أخطارها، وهي تهدد بشكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين وأرضهم، ولعل األكثر 
خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة قرب الكتلة 

                                                           
  .100-99 ص.ربيعة شطي، المرجع السابق، ص )1(
  .246، المرجع السابق، صعبد العزيز مخيمر عبد الهادي )2(
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ألف طن من النفايات، وال تقل خطورة عن  50إلى  ويصل حجمها Gush Katifة غوش فطيف االستيطاني
  .مليون طن من الرمال التي تعد ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين 15سرقة أثار  هذه النفايات

المتحدة مع طلب الفلسطينيين بإرسال خبرائها عند انسحاب اإلسرائيليين من قطاع  األمموقد تجاوبت 
والسبل األفضل إلخالئها بأقل ما يمكن  ةلمعاينة المنطقة، وٕاعداد تقرير عن وضعية النفايات المدفونغزة 

 من أضرار على الرغم من أن المختصين الفلسطينيين يؤكدون أن أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظرا
  .خصوصا سرطان الدم طفالارتفاع نسبة األمراض بين األإلى 

تالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ثالثين سنة على إعادة تكرير النفايات وتصنيعها في لقد عملت قوات االح
مختلف المجاالت، أما النفايات التي تلقي بتا في األراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من الفلسطينيين 

ة وغيرها والتي فهي النفايات غير الصالحة لالستعمال والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفايات المشع
تسبب األمراض والتلوث البيئي، غن الخطر من دفنت هذه النفايات كبير حتى وٕان كانت من النوع الصالح 

ان الجوفي لمياه قطاع غزة، ومع مواصلة هطول ز الخإلى  لالستعمال، وتكمن خطورة هذه النفايات في لها
األمر الذي يؤثر على مياه ، منطقة كبيرة العمق وتتحلل وتلوثإلى  األمطار تنجرف النفايات مع المياه

  .الشرب
إن الوضع الذي يعيشه فلسطينيو الضفة ال يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل إن قرب المنطقة من 

مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكرم والخليل إلى  مفاعل ديمونة النووي من جهة، ونقل مصانع ملوثة
على هذا الحال بل منعت  اإلسرائيليةلصحية، ولم تقتصر الممارسات تدهور خطير في األوضاع اإلى  أديا

 10الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من االتحاد األوروبي وبلغت تكليفه 
وضع النفايات في مناطق قريبة من السكن، وهو ما يؤثر على إلى  ماليين دوالر، مما اضطر الفلسطينيون

  .صحتهم
عملت السلطة الفلسطينية على نقل هذه المصانع من منطقة طولكرم، وقد أجرت دراسة خاصة حول 

  .إضرارها 
طرأ ارتفاع كبير في نسبة إذ  أثبتت الدراسات واألبحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين،و  

مراض الصدرية، ، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون واألطفالكمرضى السرطان خصوصا بين األ
المصانع يقوم بإنتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دوليا حيث تنتج منه سموم ودخان اسود، أحد  خصوصا أن

  .جانب األضرار البيئية الكبيرة التي يحدثهاإلى  مما يؤثر على صحة الفلسطينيين
طق الجنوب فلسطين ملوثة بالمئة من أيام السنة في منا 95وقد أظهرت دراسة لمنظمة فنلندية، أن هواء 

وأن دراسات أظهرت تكرر حاالت اإلجهاض وانتشار ,ات المنبعثة من مفاعل ديمونة اإلسرائيلي شعاعباإل
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سرطانات الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي والرحم والعيون والعقم والقلب بنسب متفاوتة، هذا 
، مما يتسبب في تزايد نسانكل كبير على الجينات الوراثية لإلات النووية تؤثر بششعاعأن اإلإلى  ضافةباإل

  .)1(حاالت التشوه الخلقي لألجنة في مناطق جنوب الخليل
  .حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةعن انتهاك أحكام  توفر القصد الجنائي لقيام المسؤولية .4

القانون الدولي  ؤولية المدنية تنعقد في نطاقيعد هذا الشرط خاصا بانعقاد المسؤولية الجنائية فقط، فالمس
النزاع لقواعد حماية البيئة  أطرافي وغيرها من التشريعات الجنائية الدولية والداخلية، بمجرد انتهاك نساناإل

عدم توفر القصد الجنائي، أو  وحدوث أضرار بيئية جسيمة على النحو السابق بغض النظر عن توفر
مسلح تسأل مدنيا عن األضرار البيئية الجسيمة الناجمة عن انتهاكها لقواعد النزاع ال أطراف أنبمعنى 

قتالية تلحق  أساليبل و ئي، حتى ولو لم يتوافر لديها القصد الجنائي باستخدام وسانساناإلالقانون الدولي 
الوسائل  ن استخدام تلكأكان بمقدوره أن يتوقع بأو  بالبيئة تلك األضرار، بل يكفي أن يتوقع طرف النزاع

  .القتالية سوف ينجم عنها أضرار بيئية جسيمة ساليبواأل
نتهاك جسيم ضد الالنزاع الجنائية، فإنها ال تنعقد وال يعد طرف النزاع مرتكبا  أطرافأما مسؤولية         

من  85و 11/4المادة (إذا كان قد تعمد حصول تلك األضرار إال  البيئة وغيرها من الفئات المحمية،
إلحاق  ساليببمعنى أن طرف النزاع كان يقصد باستخدامه الوسائل واأل) 1977لعام  األول توكولالبرو 

  .أضرار بيئية بالغة وواسعة االنتشار وطويلة األمد
فتوافر القصد الجنائي شرط لقيام المسؤولية الجنائية فقط، بينما المسؤولية المدنية تقوم بمجرد مخالفة        

نائي، بل يكفي أن يتوقع أن استخدام جوحدوث ضرر حتى ولو لم يتوافر لديها القصد ال قواعد حماية البيئة
من  55و 35/3تين األسلحة واألساليب القتالية من شأنها إحداث ضرر بيئي بخصوصياته الواردة في الماد

 ئي واسع االنتشار، بينما المسؤولية الجنائية تستلزم القصد الجنائي إلحداث ضرر بي)األول البروتوكول
لعام  من البروتوكول اإلضافي األول 85والمادة  4الفقرة  11وشديد وذلك حسب المادة  طويل األمدو 

1977 )2( .  
  
  

                                                           
محمد محسن صالح، مركز الزيتونة تحرير ي، معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلفاطمة عيتاني وعاطف دغلس،  )1(

  .105-103 ص.، ص2011للدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، بيروت لبنان، 
 .100 -99.ص.كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص )2(
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 انتفى فإذا ،نالقانو  اهحدد التي جريمةال كوناتمب نيالجا بعلم إال ميقو  ال الجنائي القصد نأ علمنا وٕاذا   
  .الجنائي القصد بذلك انتفى ،نوالقانو  الوقائع في الغلطو أ الجهل هعلي يطلق ما وهو  العلم ذاه

 أثناء تقع التي البيئية رائمالج عن ساءلةمال حالة في الجنائي القصد في واإلرادة العلم عنصر يختلف فهل   
  .المسلحة؟ النزاعات

 اإلرادة عنصر وفرت  - أ

 لدى آثمة إرادة توفر وجوب الجزاءال إلنز  طر تشت الدوليةأو  الداخلية سواء التشريعات كافة نأ حظنال   
 على القدرة هلدي كانت بمعنى اًرا،مخت ذاه هفعل ارتكب إذا إال آثمة اإلرادة نتكو  ال هألن الجريمة مرتكب
 . )1( هعن أعرض الذي شروعمال كو سلوال عليه مأقد ذيال اإلجرامي الفعل ينب التمييز

ه الفق يمهمفا في ساد ولذلك والتمييز، دراكاإل قدرة متلكي الذي الطبيعي ناإلنسا في تتوفر واإلرادة    
 الحقيقية اإلرادة مفانعدا ولحسابها، الدولة باسم جرائم اقًتفوا الذين شخاصلأل المسؤولية الفردية مبدأ الجنائي

 الفعل بذلك ميقو  هجعلت هإرادت نطاق خارج فو ظر  لوجود نظرا وذلك الجنائية، ساءلةمال معها يتنتف نيللجا
 ناقص وهو  صرفيت هفتجعل الحربية، العمليات يرس أثناء قاتلمال تصادف قد التي اإلكراهأو  الضرورة كحالة

  .)2(الحياة قيد علىه بقائن و ل دو تح فو الظر  تلك كانت إذا خاصة رادة،لإل
 علمال عنصر - ب

 أي قيا يعفى ال" جنيف باتفاقيات لحقمالل و ل األو كالبروتو  من 2 فقرة 86 المادة نص في جاء لقد    
 إذا الو حاأل حسب التأديبيةأو  المسؤولية الجنائية من هورؤسائ لو كالبروتو  ذاهو  االتفاقيات، انتهاكب مرؤوس

ه سبيل فيأنه  أو يرتكب، كاف أنوإلى  صوايخلأو  فو ظر ال تلك في مهل تتيح معلومات لديهم نكاأو  علموا
ا ذه عمقأو  عمنل همستطاع إجراءات من وسعهم يف ما كل يتخذوا ولم نتهاكاال ذاه مثل الرتكاب
 .)3(االنتهاك

 لكي العلم عنصر افرو فيجب ت البيئة، ايةحم لقواعد انتهاكهم حالة في دائمان و سو يساءل المرؤ  بينما    
 المسلحة النزاعات أثناء البيئة ايةحم لقواعد ةير الخط االنتهاكات نأ يرغ نتهاكات،الا يساءل مرتكب عن

 ترتكب التي الجرائم على الجنائية ساءلةمال حالة في العلم معد بحجة والتذرع فالتنصل العلم، هيف ضر يفتً 
 من 83 المادةه أقرت ما ذاهو  المسؤولية الجنائية، من الجناة يعفى ال القتالية، العمليات يرس أثناء البيئة ضد

 نصوص بنشر األولى الفقرة في تعاقدةملا الساميةطراف األ ألزمت والتي جنيف باتفاقيات لحقمال لو كالبروتو 

                                                           
 .342علي حسين الدريدي، المرجع السابق، ص )1(
  .40ص  السابق، المرجععريوة فيصل،  )2(
  .1977لعام  جنيف باتفاقيات لحقمالل و ل األو كمن البروتو  2 فقرة 86 لمادةا )3(
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 سلطة أية على الثانية الفقرة في وفرضت المسلحة، القوات ألفراد معروفة تصبح حتى اإلنسانية االتفاقيات
 على نتكو  نأ اإلنسانية االتفاقيات بتطبيق تتعلق سؤولياتمب سلحمال النزاع أثناء تضطلع مدنيةأو  عسكرية

  .)1(ثيقوامال ذهه صوصنب متام امإل
  المسلحة النزاعات أثناء البيئة حماية قواعد انتهاكعن  أثار المسؤولية الجنائية :اثالث
 خاصة العدائية، العمليات يرس أثناء البيئة تصيب التي األضرار عن المسؤولية تتحمل النزاع طرافأ نإ   
 اإلنساني الدولي القانون في قررةمال الحماية لقواعد الفاضح نتيجة االنتهاك حدثت قد األضرار تلك كانت إذا

 باتقالع في اآلثار من نوعتُ  ترتيبإلى  تؤدي األفعال فتلك األخرى، المحمية الفئات من يرهاغأو  للبيئة،
 :القانونية

 الضرر بإزالة األولى اهقتضامب متلتز  تضررة،مال والدولة القواعد لتلك المنتهكة الدولة ينب قانونية بةقع -1
 .دنيةمال بالمسؤولية يسمى ما وهو  هعن التعويضأو  االنتهاك اذه عن الناجم

 الدولي القانون لقواعد الجسيم االنتهاكأو  الحرب جريمةل رتكبةمال المنتهكة الدولة ينب قانونية بةقع -2
 سيما وال اإلنساني، الدولي القانون لقواعد نتهكمال معاقبة تتطلب والتي بأكملها، الدولية والجماعة اإلنساني،

 مما يترتب ا،هبأسر  الدولية الجماعة تهم التي القيم من تعتبر البيئة نأل وذلك البيئة حماية لقواعد نتهكلما
 .الجنائية ساءلةمال عنها

 تضررةمال الدولة متقو  فقد فقط القانونية اآلثار على تقتصر ال المسلحة النزاعات أثناء سؤوليةمال لكن   
 سيما وال الحربية، العملية يرس أثناء اإلنساني الدولي القانون قواعد انتهكت التي الدولة من لنفسها امباالنتق
ير طرف غ أخرى دولة متقو أو  ا،هضد انتقامية يرتدابأو  معاكسة إجراءات تخاذبا مفتقو  البيئة، حماية قواعد

 االنتهاكات لوقف العسكري بالتدخل أخرى إقليمية يئاتهأو  األمن لسمج طريق عن المسلح النزاع في
  .)2(اإلنساني القانون لقواعد الجسيمة

 المسلحة النزاعات أثناء البيئة حماية قواعد عن انتهاك للمسؤولية القانونية لآلثار لبحث يقودنا ما ذاهو    
العتبار جرائم البيئة أثناء النزاعات المسلحة هي جرائم حرب تترتب عنها المسؤولية الجنائية وهي في 

  .األفراد وهم القادة العسكريين والمرؤوسينو  لو الدمواجهة 
  
  
  

                                                           
  .8 ص السابق، المرجع وآراء، وثائق اإلنساني الدولي نالقانو  اهللا، سعد عمر )1(
  .55ص  السابق، المرجععريوة فيصل،  )2(
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  لوالد مسؤوليةآثار  - 1

 منع منهاالهدف  وقائي طابع ذات األولى الطريقة ينطريقت على تعتمد البيئية األضرار عن سؤوليةمال   
 .)1(الضرر حإصالإلى  7فتهد األخرى الطريقة أما الضرر وقوع

 نتيجة معنويأو  مادي تعويض بأداء الدولة وجبهامب متلتز  نيةمد مسؤولية عن عبارة يه الدولة فمسؤولية  
 ضرر هعلي ترتب الدولي نالقانو  في مشروع يرغ عمل باسمها أشخاصهاأحد  بارتكابأو  بصفتها ارتكابها

 .)2(الضرر حوٕاصال التعويض سؤوليةمهذه ال مفقوا اهلرعاياأو  أخري لدولة معنويأو  مادي
 ذاه الدولي االجتهاد أيد وقد التعويض بدفع المسؤولة الدولة مإلزا يه الدولية ؤوليةللمس األساسية فالنتيجة   
 دولي إلتزام يطراف أأ الدولي أن نالقانو  في الثابتة بادئمال فمن ،راتمال من العديد في األساسي بدأمال

 بييجاواإل الفعلي عويضالت يعتبر ولذلك الدولية اتهاإلتزام تنفيذ في الدولة إلخفاق مناسب التعويض يستوجب
 ماإلى  الوضع إعادةإلى  ملزمة فهي مباالتها موعد همالهاإ ثبت إذا خاصة الحاصل، الضرر حإلصال
 .)3(القانونية القواعد بانتهاك قبل القيا هعلي كاف

 والرؤساء القادة مواجهة في المسؤولية آثار - 2

 إبراز في القادة ؤالءه قإخفا على تؤسس ينرؤوسمال فعالأ عن ينالعسكري للقادة الجنائية سؤوليةمال نإ    
 نيالوط القضاء موأحكا الوثائق في هعلي استقر ما وهو ، ارتكابها وقمع عمنل عقولةموال الضرورية اإلجراءات

 واتفاقيات عامة بصفة الحرب ينلقوان خالفةمال عمالاأل تلك عن تبدأ والرؤساء القادة فمسؤولية ،والدولي
إلى  والرؤساء ينالعسكري القادة عن تصدر التي العسكرية األوامر نأ ذلك خاصة، بصفة ةاإلنساني جنيف

 الحرب تضع عندما ثم ومن الدولية للقواعد الفةمخ نتكو  قد الدنيا الرتب قبل من اهتنفيذ يتمين رؤوسمال
 الدولةأو  نتصرةمال دولةالأو  الدولي المجتمع قبل من سواءعمال األ تلك عن القانونية ساءلةمال وتبدأ اهأوزار 

 .)4(العسكري اهل التابع
 انتهاك عن الجنائية سؤوليةمال تقرر انياإلنس الدولي نالقانو  في ةير كث اتفاقية نصوص وجود حظونال   

من  90 ادةموال 1907ام لع الرابعة ايهال اتفاقية من الثالثة ادةلماإلى  فباإلضافة ،نالقانو  ذاه قواعد
 عن أيضا مسؤوال نيكو  تحاربمال ن الطرفأإلى  أشارتا اناللت ،1977لعام  ي األولالبروتوكول اإلضاف

                                                           
 .ص ،2006 2007 الجزائر، ،نعكنو  بن ،قو قالح كلية دكتوراه، رسالة الحدود، عبر التلوث عن الدولية المسؤولية ،مراح علي بن )1(

169.  
، 2006، لبنان-تو بير  الحقوقية، الحلبي ، منشوراتالطبعة األولىعنها،  القانونية المسؤولية ومدى نالعدوا جريمة ،الدراجي يمهإبرا )2(

  .577 ص
  .40 ، ص1997 ،نلبنا بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسة جامعيةال المؤسسة ،مالعا الدولي نالقانو  في المسلح النزاع ،حمادكمال  )3(
  . 338 السابق، ص المرجع الحسين، جعفر زهير فراس )4(
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 أخرى اتفاقية نصوص علىف و قو ال يمكن سلحة،مال هقواتإلى  نينتمو  أشخاص يرتكبها التي عمالاأل يعجم
 طرافاأل تتعهد نأ على تنص التي 1949ام لع األربع جنيف اتاتفاقي من 146، 129، 50، 49 وادمكال

 الذين األشخاص على فعالة جزائية عقوبات لفرض ميلز  تشريعي إجراء أي تتخذ": نبأ تعاقدةمال السامية
   . )1("االتفاقية ذههل الجسيمة خالفاتمال إحدىتراف قبا نيأمرو أو  نو يقترف

ة ولقد تم اإلشارة سابقا على مواد في مجال حماية البيئة بشكل خاص، في المواد الخاصة بحماي        
التي  55والمادة  3فقرة  35البيئة الطبيعية في البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف هي المواد 

حماية البيئة الطبيعية بشكل مباشر وصريح لم تنص صراحة على أن االعتداء على البيئة إلى  تطرقت
 .)2(الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب

من  4/ب/8ي للمحكمة الجنائية الدولية تدارك هذا الوضع واعتبرت المادة غير أن النظام األساس     
تعتبر جريمة حرب، حيث  النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن االعتداء وٕالحاق أضرار بالغة بالبيئة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر على خسائر تبعية في " نصت هذه المادة على أن 
رواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن طريق إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق األ

  .)3("وطويل األجل للبيئة يشكل جريمة حرب

وعليه أن التدمير وٕالحاق األضرار بالبيئة طبيعية أثناء النزاعات المسلحة هي من قبيل االنتهاكات         
لذا تترتب عليه المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء الذين يؤمرون بتدميرها  الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني،

فالمسؤولية هي األثر المترتب على  أو الذين لم يقومون باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون تدميرها
  . )4(خرق القواعد القانونية المجرمة دوليا

  مسؤولية القادة العسكريين. أ

 عن انتهاك قواته لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وهي مسؤولية مباشرة ال يمكن يكون الرئيس مسؤوال
كافة التدابير الضرورية لمنع كل االنتهاكات،  اذالتنصل منها تحت ظل أي ذريعة، لذا يجب على القائد اتخ

يوليه  17في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما من  28المــادة  قد نصتو 
ما هو منصوص عليه إلى  باإلضافة" :، حيث جاء فيها أنهمسئولية القادة والرؤساء اآلخرين على 1998

في هذا النظام األساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 
 :المحكمة

                                                           
  .65ص  السابق، المرجععريوة فيصل،  )1(
  .106 ربيعة شطي، المرجع السابق، ص )2(
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 08المادة  )3(
  .107-106ص .لمرجع السابق، صربيعة شطي، ا )4(
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العسكري مسئوًال مسئولية جنائية عن الجرائم  الشخص القائم فعًال بأعمال القائدأو  يكون القائد العسكري1 -
تخضع أو  ،الفعليتين التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته

سيطرته على هذه الشخص أو  نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري ،حسب الحالة لسلطته وسيطرته الفعليتين
كان باستطاعته العلم أو  معرفةأو  ت التي يكون فيها القائد على علمفي الحاال القوات ممارسة سليمة

، ذلك قمعهاأو  والمعرفة بجرائم مرؤوسيه ومع ذلك لم يقم باتخاذ التدابير الالزمة والمقولة لمنع تلك الجرائم
بها مبدأ مسؤولية القادة والرؤوساء عن جرائم مرؤوسيهم ال يقتصر فقط على تلك الجرائم التي يرتكأن 

هذا هو التطبيق المباشر لمبدأ مسؤولية القادة والرؤوساء عن جرائم (المرؤوسون بناء على أوامر رؤوسائهم 
تصوره، بل يمتد ليشمل تلك أو  وهو من الوضوح والسهولة بحيث ال يثير أي صعوبة في فهمه، مرؤوسيهم

يلزم لمنع هذه الجرائم ارو معاقبة  يقوم بما أنالجرائم التي يرتكبها المرؤوسون بعلم الرئيس ولكن دون 
  .)1() هذا هو التطبيق غير المباشر لمبدأ مسؤولية القادة والرؤوساء (مقترفيها 

بقيم المرؤوس بارتكاب  يفترض أن يكون قد علمأو  الشخص قد علمأو  القائد العسكريإذا كان ذلك  )أ
تكون أو  بأن القوات ترتكب ،في ذلك الحينبسبب الظروف السائدة  جرائم وانتهاكات لقواعد حماية البيئة

كان أنه  هؤالء القادة والرؤوساء لم يأمروا بارتكابها، ما دام ، حتى ولو كانعلى وشك ارتكاب هذه الجرائم
 .ولم يقوم بمنع هذه الجرائم واالنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ،على علم بها

 لتدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنعالشخص جميع اأو  إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري )ب
 .لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةأو  قمع ارتكاب هذه الجرائمأو 

يسأل الرئيس جنائيًا عن ، 1فيما يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 2 -
تكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمر 

 .الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء المرؤوسين ممارسة سليمة
على أو  تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبونأو  إذا كان الرئيس قد علم)  أ

 .وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم
 .طة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيسإذا تعلقت الجرائم بأنش ) ب
قمع ارتكاب هذه أو  إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع ) ج

 ".لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةأو  الجرائم

                                                           
مع دراسة لمحاكمة المسؤولين في النظام (مسؤولية القادة والرؤوساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم "، ثقل سعد العجمي )1(

  .54-53 ص.، ص2008، العدد الثاني، السنة الثانية والثالثون، الكويت، يونيو مجلة الحقوق، )"العراقي السابق
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عن األعمال التي لتحمل المسؤولية الجنائية  القائد العسكريمتابعة القادة العسكريين لويشترط 
أن يكون يعلم بأفعال  يرتكبونها والمصنفة ضمن االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني

، وهي مسؤولية مباشرة ال يمكن التنصل )1(مرؤوسيه ويتمتع بسلطة اتخاذ القرار ووجود نص قانوني إنساني
  .يجب على القائد اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع كل االنتهاكاتمنها تحت ظل أي ذريعة، لذا 

  علم القائد العسكري بأفعال مرؤوسيه -

مسؤولية إلى  28/2حيث أشارات المادة ، حرص نظام روما األساسي على ترسيخ هذه المسؤولية
وقد أشارت كذلك المادة ، ةارتكابهم جرائم دوليإلى  الرؤوساء عن األوامر التي يصدرونها لمرؤوسيهم وتودي

حث على ارتكاب جريمة وقعت أو  أغرى بارتكابأو  تحمل الشخص المسؤولية كونه قد أمرإلى  ب/25/3
  .شرع في ارتكابهاأو  بالفعل
في حالة علم أنه  1977من البروتوكول األول لعام  3فقرة  87دة والما 2فقرة  86المادة إلى  بالنظر 

سيه سيقومون بعمل يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ولم يقم بمنع القائد العسكري بأن مرؤو 
أي أن الجرائم التي ترتكب باالمتناع  إهماله بوقف ذلك العمل،أو  لتزامامتناعه عن تنفيذ ذلك اإلأو  ذلك

أو  جريمةومرتكب هذه ال، عن التدخل في أعمال المرؤوس جريمة ال تقل في خطورتها عن الجريمة ذاتها
هذا االمتناع يستأهل العقاب عليها، فعندما ترتكب أعمال القتل واالغتصاب وشتى أعمال االنتقام البشعة وال 

هذا القائد فإن  ،)2(الرئيس الكتشاف هذه األعمال اإلجرامية وقمعهاأو  تكون هناك محاولة جادة من القائد
  .)3(رب إذا توفر لديه عنصر العلمفاعل أصلي عن ارتكاب جريمة حأو  يصبح مسووًال كشريك

أحكام القضاء الدولي تطبيقات لهذا الشرط، فقد جاء في حكم محكمة نورمبورغ  يولقد وجدت ف       
أن القائد العسكري ال يسأل عن األعمال التي يرتكبها " تريل"في قضية  1948فيفري  19العسكرية في 

 .)4(األمور الواجبة عليهمرؤوسوه إال إذا علم بها أو كان علمه بها من 

وبعبارة أخرى البد من توفر بعض المعلومات لدى الرؤساء تمكنه من العلم بارتكاب مرؤوسيهم      
انتهاكات ضد القانون الدولي اإلنساني، وقد حبذت دائرة االستئناف بكل من المحكمة الجنائي لرواندا وتلك 

ال يتطلب إثبات وجود معرفة فعلية سواء : "عيار حيث قالتاالخاصة وتلك الخاصة بيوغسالفيا السابقة هذا الم

                                                           
  .82، ص 2001علي عواد، العنف المفرط، قانون النزاعات المسلحة وحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار المؤلف، لبنان،  )1(
، دار )دراسة تطبيقية على إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية(المسؤولية الدولية لروساء الدول ، أشرف عبد العزيز الزيات )2(

  .208 - 207ص .، صن.س.د، ةالنهضة العربية القاهر 
مختارات من اللجنة الدولية ، )العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والمحاكم الجنائية الدولية(هورتنسيادي وتيجو تيرس بوسي،  )3(

  .11، ص 2006مارس ، 861العدد  ،)88(ر، المجلد للصليب األحم
 .109 قانة يحي، المرجع السابق، ص )4(
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إلى  صراحة أو حسب الظروف وال أن تقتنع الدائرة بأن المتهم علم فعال أن الجرائم كان تركب أو في سبيلها
ارتكاب بل يتطلب فقط أن تقتنع الدائرة بأن المتهم كانت لديه بعض المعلومات العامة التي من شأنها أن 

  .)1(ى دراية باألفعال المخالفة القانون التي ربما يرتكبها مرؤوسهتجعله عل

ولإلشارة أن الصفة الرسمية للشخص ال تحول دون محاكمته عن االنتهاكات التي يرتكبها في حق      
  .)2(قواعد القانون الدولي اإلنساني والسيما االنتهاكات البيئية

م روما التي تنص على أن الصفة الرسمية ال تعفى من المادة السابعة والعشرون من نظا افوفق      
المسؤولية الجنائية الدولية عند انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، كما أنها ال تقتضي بتخفيف العقوبة 
التي تقررها المحكمة الجنائية، يعني أن الشخص يتعرض للعقوبة سواء كان رئيسًا للدولة أو عضو فيها 

لماني أو التمثيل في المجالس المنتخبة األخرى، فالقائد العسكري والشخص القائم بالعمل كالتمثيل البر 
  . )3(مسؤول مسؤولية جنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 تهم الرئيس البشير بارتكاب الجرائمإ ،المدعى العام للمحكمة الجنائية الدوليةفإن  ،وتطبيقا لما سبق
الدولية في دارفور، واستطرد في شرح ذلك بأنه قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الغور 

أن الرئيس السوداني إلى  فالمدعى العام يشير، والساليت والزغاوة ألسباب إثنية، وارتكب جرائم االغتصاب
حيث قام بارتكاب تلك ، أ/25/3لم يرتكب األفعال المادية بشكل مباشر على النحو الذي تتطلبه المادة 

السلطات المخولة له في منعها من ارتكاب  ، ولم يستخدم)قوات الجنجويد(الجرائم عن طريق اآلخرين 
  .الجرائم المنسوبة إليه ن على الرغم من توليه السلطة الفعلية والقانونية في البالد

رئيس بمجرد ثبوت ارتكاب هذه المسؤولية مسؤولية مادية تتوافر في حق ال أنويفترض البعض 
الدولي أن تقوم أو  المرؤوسين لها؛ غير أن القواعد الجنائية تستلزم في أي جريمة على المستويين الوطني

فكرة المسؤولية المادية في محيط القانون الدولي ليس معترف بها، فإن  على اإلسناد المعنوي، وبالتالي
يتخذ السلوك المادي للجريمة شكل االمتناع عن المسؤولية  والمجال األنسب إلعمال هذه المسؤولية حينما

من النظام األساسي  7/3عن األعمال التي يرتكبها المرؤوسين، ويتفق هذا الحكم مع ما تقرره المادة 
القادة عن األعمال التي يأتيها أو  للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا سابقا والخاصة بمسؤولية الرؤوساء

 .)4(المرؤوسونأو  التابعون

                                                           
، المجلد مختارات اللجنة الدولية للصليب األحمريام سون، بعض االعتبارات حول مسؤولية القادة والمسؤولية الجنائية، جيمي آالن، ول )1(

  .58-57ص.، ص2008، جويلية 870، العدد 90
  .68 عريوة فيصل، المرجع السابق، ص )2(
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27المادة : أنظر )3(
  .209-208، المرجع السابق، ص رف عبد العزيز الزياتأش – )4(
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إذا كان من الضروري أن يعلم القائد العسكري بأفعال : مرؤوسيهعلى  الفعلية سلطة القائد العسكري -
مرؤوسيه، حتى ُيسأل عن االنتهاكات التي يرتكبها أثناء سير العمليات العدائية، فال بد أن تكون لهذا القائد 

وزات الخطيرة لقواعد الحماية المقررة في القانون الدولي العسكري سلطة فعلية تخول له منع حدوث تلك التجا
من البروتوكول اإلضافي  1 الفقرة 87وهذا ما تؤكده المادة اإلنساني ومنها القواعد المقررة لحماية البيئة، 

يتعين على األطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة ": أنه ،1977لعام  األول
 ، وٕاذا لزم األمر بقمع هذه االنتهاكات وٕابالغها)1(..."بمنع انتهاكات لالتفاقيات وهذا البروتوكول العسكريين

السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذي يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن إلى 
 . )2(هذا من جهة" يعملون تحت إشرافهم

فقرة الثالثة من هذه المادة أكدت على أن األطراف السامية المتعاقدة أو ومن جهة ثانية، نالحظ أن ال       
أطراف النزاع أن يطلب من كل قائد عسكري يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه على وشك أن يقترفوا 
أو اقترفوا انتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني أن يطبق اإلجراءات الالزمة لمنع مثل هذا الخرق 

  . )3(تفاقيات، وأن يتخذ اإلجراءات التأديبية أو العقاب الجزائي ضد مقترفي تلك االنتهاكاتلال

فنالحظ أن هذه النصوص اإلنسانية توضح وتأكد في حالة مساءلة القادة العسكريين البد من توفر        
مرؤوسيهم الذين  عن أفعال لديهم سلطة فعلية في اتخاذ القرارات، وٕاعطاء األوامر حتى يتم مسائلتهم

  .)4(يرتكبون انتهاكات خطيرة وجسيمة في حق قواعد القانون الدولي اإلنساني

القانون، بل إلى  السيطرة التي يمتلكها الرئيس القائد تستند في وجودهاأو  وال يشترط أن تكون هذه السلطة  
كمة يوغوسالفيا سابقا في يكفي أن تكون موجودة في الواقع حتى دون أي سند من القانون، وجاء كالم مح

لية الخاصة و في حكم المحكمة الجنائية الد ميوكك الدفوع الذي تقدم به المتهم الثانيأحد  الرد على
لم يصدر أي قرار رسمي بتعيينه قائدا للسجن، لذلك فهو ال أنه  من 1998 فمبرو سالفيا الصادر في نو غو بي

قد يحصل أنه  :لمحكمة رفضت هذا الدفاع، وقالتلكن ا، سيطرة على حراس السجنأو  سلطة بأييتمتع 
وهنا  - كما حصل في يوغوسالفيا–ي دولة معينة السياسي فأو  في بعض األحيان أن ينهار النظام القانوني

السلطة الفعلية التي يتمتع بها المتهم والتي تتجلى في قدرته المادية في السيطرة على أفعال إلى  يجب النظر
رئيسا، ومن األدلة التي يمكن الركون إليها للقول أو  وصفه الرسمي قائداإلى  النظرمرؤوسيه، وذلك دون 

                                                           
كريمة عبد الرحيم الطائي وحسين علي الدريدي، المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار  )1(

  .104، ص 2009وائل للنشر، األردن، 
  .1977ول لعام من البروتوكول اإلضافي األ 01الفقرة  87المادة  )2(
  .1949الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  03الفقرة  87المادة  )3(
  .69 عريوة فيصل، المرجع السابق، ص )4(
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الذين أفادوا ، بوجود هذه السلطة الفعلية شهادة الشهود بمن فيهم السجناء وحراس السجن في هذه القضية
النظر في  كما يمكن، بأن المتهم الثاني كان يعامل معاملة الرئيس، حيث كان الحراس يمتثلون ألوامره

سجالت السجن وملفاته لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص يتمتع بأي سلطات تأديبية على مرؤوسيه وذلك 
حقيقة كون األفعال المجرمة طبقا لنظام هذه : "من ميثاق المحكمة التي جاء فيها 7/3تطبيقا لنص المادة 

لديه من أو  ية الجنائية إذ كان يعلمالمحكمة قد تم ارتكابها بوساطة مرؤوس لن يعفي الرئيس من المسؤول
ارتكب هذا الفعل بالفعل أنه  أو األسباب ما يجعله يعلم أن مرؤوسه على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل

 .معاقبة مرتكبها بعد ذلكأو  واخفق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة لمنع هذه األفعال

ن مسؤوال طبقا لمبدأ مسؤولية القادة والرؤوساء عن كذلك اعتبرت المحكمة أن الرئيس المدني قد يكو 
جرائم مرؤوسيهم ما دام هذا الرئيس المدني يمارس نوعا من السلطة والسيطرة والتي عرفتها المحكمة بأنها 

  .)1(معاقبتهم بعد ذلكأو  القدرة المادية على منع مرؤوسيه من ارتكاب الجرائم
ص فاعال للجريمة إذا كان فعله ليس منصوص عليه كجريمة ال يعتبر الشخ: وجود نص قانوني إنساني -

في القانون الجنائي، وذلك قبل ارتكابه للفعل، وعليه ال يطبق عليه أي جزاء إذا لم يكن منصوص عليه في 
في أنه  فإننا نخلص ،القانون الجنائي قبل ارتكاب الجريمة وتطبيقا لهذا المبدأ في القانون الدولي اإلنساني

، ويعود )2(قبة الشخص الذي ارتكب الفعل يجب أن يكون القانون الدولي اإلنساني يعاقب عليهحالة معا
 1907المادة الثالثة من اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية لعام إلى  تقنين هذه القاعدة
، بالتعويض إذا دعت الحاجةيكون المحارب الذي يخل بأحكام الالئحة المذكورة ملزما : " التي جاء فيها أنه

  .)3("قواته المسلحةإلى  كما يكون مسؤوال عن جميع األعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون

أن القائد العسكري ال يسأل عن إلى  من خالل استقرائنا للنصوص القانونية اإلنسانية، نخلص          
 ليات القتالية إال بوجود نصوص قانونية تجرماالنتهاكات التي يرتكبها مرؤوسوه ضد البيئة أثناء سير العم

، وهذا ما تتبناه كل "ال عقوبة وال جريمة إال بنص قانوني" ، وذلك تطبيقًا لمبدأ ذلك االعتداء على البيئة
 .التشريعات الداخلية

والتي ) محكمة طوكيو(هذا الشرط المحكمة العسكرية الدولية في الشرق األقصى إلى  ولقد أشارت      
وقد كان محتوى هذه  1945شئت من أجل محاكمة كبار مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية أن

عن الجرائم المنسوبة إليه، والتي تتمثل " دينتيز"يشترط لمسائلة األميرال : "أنه" دينتيز"القضية أن األميرال 

                                                           
  .93- 92 ص.، صالمرجع السابق، ثقل سعد العجمي )1(
  .134، ص 2007، الجزائر، ة، الجزء األول، بدون طبعة، دار هومعبد العزيز العيشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي )2(

 )3( Glasser .S, infraction internationale, paris, 1957, p 20. 
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اعد القانون الدولي تمنع مثل في تدمير أحدى السفن وقتل جميع من بقي فيها من الركاب، يجب أن تكون قو 
  .)1("هذه األعمال وتحرمها

المادتين  بهذه المسؤولية بموج التأكيدلمحكمة يوغوسالفيا السابقة على  األساسيوقد حرص النظام        
الصادرة من رئيس تجب  األوامرارتكاب الجريمة بناء على  أنإلى  هاتان الماداتان أشارتحيث ، 7و 6

وباعتباره أنه  ، وفي هذا الصدد قرر المدعى العام في قضية ميلوسوفيتش)2(دا للدفاع عنهطاعته ال يعد سن
التي امتنع عنها أو  يمثل السلطة العليا في الصرب وبصفته الفردية يعد مسؤوال عن الجرائم التي ارتكبها

حكمة يوغوسالفيا، من النظام األساسي لم 7/3وارتكبها المرؤوسون التابعون له وتطبيقا ألحكام المادة 
بوسعه أن أو  فالرئيس األعلى تطبيقا للمادة السابقة يسأل عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون إذا كان يعلم

امتناع عن القيام بأعمال يستلزم القانون إتيانها تعد جرائم دولية أو  يعلم أن مرؤوسيه بصدد ارتكاب أعمال
  .)3(الزمة للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائمولم يقم هذا الرئيس باتخاذ اإلجراءات ال

الرئيس عن الجرائم التي أو  مسؤولية القائدإلى  من النظام األساسي لمحكمة روندا 6/3وتشير المادة      
، )4(هم بواجب قانوني متمثل في وجوب حيلولتهم دون ارتكاب الجرائم الدوليةلتزاموذلك إل، يرتكبها مرؤوسيهم
الواجب الملقى على كاهل الرئيس بالرقابة إلى  هذه المحكمة في كثير من الحاالتإلى  امويشير المدعى الع

حتى اتخاذ أو  الفعالة على األعمال التي يقوم بها المرؤوس والتي تمنعه من ارتكاب الجرائم الدولية
أصدرتها مبدأ وقد طبقت المحكمة في العديد من األحكام التي ، اإلجراءات الالزمة لعقابه على ارتكابها

 Prosecutor(ومن قبيل ذلك قضية اكايسو ، الرئيس عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسونأو  مسؤولية القائد

V. Akayesu ( ن المتهم يسأل عن جرائم القتل التي ارتكبها مرؤوسوه ألنه كان يعلم بارتكاب هذه أمن
وأنه لم يحاول أن  ،نهاية يونيو من نفس العاموحتى  1994ابريل  7اقليم طابا في الفترة من   الجرائم في

 .)5(يطلب المساعدة من السلطات المحلية للحيلولة دون ذلكأو  يمنع تلك الجرائم

                                                           
  . 347علي حسين الدريدي، المرجع السابق، ص  )1(
خص مسؤوال جنائيا سواء عن أشار المدعى العام إلى أنه يسمح باعتبار الش، ICTYKففي قضية ميلومير ستاكيتش أمام المحكمة  )2(

، كما أشارت الدائرة االبتدائية )7/3المادة (أو بوصفه قائدا مدنيا أو عسكريا مسؤوال عن تصرفات مرؤوسيه ) 7/1المادة (أفعاله كفرد 
نون الدولي شريف عتلم، القا: نقال عن). 7/1(إلى أن منصب القائد أو الرئيس يعد ظرفا مشددا لمسؤوليته الجنائية بموجب المادة 

 .11ص  ،2006لقاهرة، إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، ا الطبعة السادسة،اإلنساني، 
  .213، ص المرجع السابق، أشرف عبد العزيز الزيات )3(
نفسه ال يسأل فحسب عن الجرائم التي ارتكبها ب )Alferd Musema(وفي هذا الصدد قرر المدعى العام لمحكمة روندا أن المتهم  )4(

من النظام األساسي  6/3؛ وٕانما يسأل كذلك عن التصرفات التي يأتيها مرؤوسيه وتشكل جرائم دولية تطبيقا للمادة 6/1تطبيقا للمادة 
  :نقال عن. للمحكمة

Aptel.C and Williamson (j.a), Case Note Prosecutor V.Musema , MJIL, Vol (1), 2000, p 139. 
  .213، ص المرجع السابق، زياتأشرف عبد العزيز ال )5(
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يوليه  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  )28(المــادة  كذلك، قضت   
أعمال مرؤوسيهم الذين يخضعون لسلطتهم وسيطرتهم  عنوساء اآلخرين ؤ مسئولية القادة والر ب 1998

الفعليين التي تدخل في اختصاص المحكمة نتيجة عدم ممارسته سيطرتهم على هؤالء المرؤوسين ممارسة 
ما هو منصوص عليه في هذا النظام األساسي من أسباب إلى  باإلضافة: "حيث جاء فيها ما يلي، سليمة

 :رائم التي تدخل في اختصاص المحكمةأخرى للمسئولية الجنائية عن الج
الشخص القائم فعًال بأعمال القائد العسكري مسئوًال مسئولية جنائية عن الجرائم أو  يكون القائد العسكري1 -

تخضع أو  التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعليتين
الشخص سيطرته على هذه أو  الة نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكريحسب الح لسلطته وسيطرته الفعليتين

، وحددت هذه المادة شروط تطبيق مسؤولية الروساء وضرورة توافر ثالثة شروط القوات ممارسة سليمة
 :)1(لثبوتها، وهي

سائدة بسبب الظروف ال, يفترض أن يكون قد علم أو  ,الشخص قد علم أو  إذا كان ذلك القائد العسكري ) أ
 .تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائمأو  بأن القوات ترتكب ،في ذلك الحين

أو  الشخص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنعأو  إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري (ب
 .لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةأو  قمع ارتكاب هذه الجرائم

يسأل الرئيس جنائيًا عن الجرائم  ،1يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة فيما 2 -
التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين 

 .الء المرؤوسين ممارسة سليمةؤ نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على ه
على أو  تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبونأو  علمإذا كان الرئيس قد )  أ

 .وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم
 .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس ) ب
 ارتكاب هذه الجرائم قمعأو  إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع ( ج

    .)2("لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةأو 
أن القائد العسكري ال يكون مسؤوال جنائيا عن جرائم مرؤوسيه إال إذا كان لديه العلم إلى  وتجدر اإلشارة،

خالل الظروف أن  يفترض علمه منأو  كان موجودا أثناء ارتكاب الجرائمأنه  الحقيقي بأن يثبت باألدلة

                                                           
  .214، 161 ص.، صنفس المرجع، أشرف عبد العزيز الزيات )1(
  .299، ص المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية )2(
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هنالك انتهاكات خطيرة من قبل المرؤوسين ويتحقق ذلك إذا كانت الجرائم ترتكب على نطاق واسع 
  .)1(ومنظم

وفي هذا الجانب، نجد الكثير من التشريعات والنصوص اإلنسانية تفرض على القائد العسكري أن         
اية المقررة في قواعد القانون الدولي اإلنساني، ومن يقوم بمنع المخالفات واالنتهاكات الجسيمة لقواعد الحم

الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة  1977من البروتوكول األول لعام  01فقرة  87بين هذه النصوص المادة 
، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ القائد العسكري اإلجراءات الالزمة لوقف تلك االنتهاكات، غير 1949لعام 

جراءات لم يكن بشكل مفصل، وهذا ما يبقي النص القانون اإلنساني في حالة مرونة أن النص على هذه اإل
  .)2(ويسهل تفسيره وفقًا للميول والرغبات

 العسكريينمسؤولية المرؤوسين  - ب
لمساءلة المرؤوسين العسكريين عن األعمال التي يرتكبونها والتي تصنف ضمن االنتهاكات الخطيرة    

ولي اإلنساني المشمولة بالحماية، والسيما االنتهاكات الخطيرة ضد سالمة البيئة أثناء سير لقواعد القانون الد
في الحقيقة هي الشروط العامة التي  العمليات العدائية بين األطراف المتحاربة، يجب أن تتوافر عدة شروط 

ن أفعال أثناء النزاع ، وهي علم المرؤوس أن ما يرتكبه م)3(يجب أن تتوفر في القصد الجنائي بشكل عام
، وأن المرؤوس كانت تتوجه )عنصر العلم(المسلح يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي اإلنساني 

عنصر (القيام بذلك االنتهاك بمحض إرادته دون وجود أي عنصر خارج عن نطاق إرادته إلى  إرادته
  :)اإلرادة

المسلح يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي  علم المرؤوس بما يرتكبه من أفعال أثناء النزاع -1
من البروتوكول  83من المادة  2جاء في مضمون الفقرة  طبقا لما اإلنساني والمتمثل في عنصر العلم

  .1977اإلضافي األول لعام 
نالحظ أن النصوص اإلنسانية اشترطت على أي سلطة عسكرية أن تكون على علم تام ودراية كاملة       
عد القانون الدولي اإلنساني، وبالتالي العلم بكافة األفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون بقوا

الدولي اإلنساني والتي تشكل جرائم في نطاقه، وذلك لوضع حد التملص من المسؤولية عن هذه األفعال 
عتذار بجهل القانون، وهذا ما أكدته واالنتهاكات الخطيرة، والسيما األفعال التي تمس بسالمة البيئة بحجة اال

والتي  1977والمعتمد سنة  1949من البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  02الفقرة  83المادة 

                                                           
  .وما بعدها 111، ص المرجع السابق"، ثقل سعد العجمي )1(
  .70عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )2(
 .106الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص  كريمة عبد )3(
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يجب على أي سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق "أنه  تنص على
 .)1("تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيقبتطبيق االتفاقيات وهذا البروتوكول، أن 

القوانين الداخلية نالحظ أن هذا المبدأ راسخ في القوانين الجنائية الوطنية على اعتبار أن إلى  وبالنظر      
، حيث حدد األفعال التي تعد من الجرائم، "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" المشرع الوطني قد طبق مبدأ 

جنائية محددة، كما قام المشرع بنشر هذه القوانين وذلك للعلم بها عن طريق الوسائل  وفرض لها عقوبات
المتاحة له وبما في ذلك الجريدة الرسمية، فالعلم بهذه القوانين واالفتراض بعلمها أمر منطقي على المستوى 

عدم "عارض لتطبيق قاعدة ذلك قد آثار جدل فقهيًا كبيرًا بين مؤيد ومفإن  الداخلي، أما على المستوى الدولي
  .)2("االعتذار بجهل القانون في القانون الدولي

تؤكد األخذ بإمكانية عدم علم الجنود باألفعال التي يجرمها القانون  ،غير أن السوابق القضائية الدولية     
قضية في  1949الدولي اإلنساني، وقد تكون حجة مفترضة، وهذا ما أكدته المحكمة العسكرية لنورمبرغ 

وعادات   يجب االعتراف بأن الجانب األكبر من قوانين أنه  ، حيث جاء في حيثيات هذه القضية"فارين"
 .الحرب يكتنفها الغموض

بمحض إرادته دون  ارتكاب الفعل المخالف لقواعد القانون الدول اإلنسانيإلى  اتجاه إرادة المرؤوس -2
فال تقوم مسؤولية الجنائية ، اني المتمثل في اإلرادةوجود أي عنصر خارج نطاق إرادته وهو العنصر الث

  .المرؤوس إذا ما تم إكراهه لقيام بأفعال مخالفة لقواعد عن طريق أوامر عسكرية عليا
كان المرؤوس يعلم بأن األفعال التي يقوم بها تشكل أعماًال خطيرة تمس بقواعد الحماية المقررة فإن       

نفذ تلك األفعال أنه  ولكن ال توجد له نية التعمد في إحداث تلك األضرار أوفي القانون الدولي اإلنساني، 
بموجب أوامر فوقية تحت طائلة اإلكراه، والسيما إذا كان ذلك اإلكراه يحول بين بقائه على قيد الحياة، فإنه 

امر العسكرية في هذه الحالة ال يعد المرؤوس العسكري مسؤوًال عن األفعال التي يرتكبها، نظرًا ألن األو 
العليا مصحوبة بجزاء كضمان لتنفيذه، فعدم إطاعة األوامر العسكرية في وقت الحرب يعتبر جريمة حرب 

 .)4(وهذا وسلم به القضاء العسكري والدولي. )3(عسكرية عقوبتها اإلعدام في معظم القوانين العسكرية

                                                           
  .67معمر النعيمي، المرجع السابق، ص  )1(
  .348 علي حسين الدريدي، المرجع السابق، ص )2(
 .72-71ص .عريوة فيصل، المرجع السابق، ص )3(
يوجد بدرجات متفاوتة في القوانين الجنائية ألغلب أن المعيار الحقيقي الذي "جاء في حيثيات حكم للمحكمة العسكرية في نورمبرغ  )4(

  ". الدول هو ليس وجود أمر عسكري، بل ما إذا كانت حرية االختيار ممكنة في الوقت الحالي
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يحتجوا دائمًا، ألنهم أكرهوا على القيام بتنفيذ ولكن ال يجوز ألفراد القوات المسلحة من المرؤوسين أن        
معيار إلى  األوامر العسكرية المتضمنة الخروج عن قواعد القانون الدولي اإلنساني، وٕانما البد من اللجوء

  .الرجل العادي لبيان درجة اإلكراه التي تتعرض لها المرؤوس

استالم المتهم في هذه : "القول بأنإلى  ورغ، ذهبت المحكمة العسكرية في نورمب"فون ليد"ففي قضية       
قضية أوامر إجرامية واضحة أمر يجعله في وضع حرج، لكن الطاعة المطلقة لتلك األوامر خوفًا من 
التعرض لضر غير مباشر أو غير وشيك الوقوع، ال يمكن االعتراف به كعذر، ولكي يمكن االعتراف 

مقياس الرجل العادي، بأن يشعر الجندي بأنه محاط بخطر إلى  جوءباإلكراه عذرًا نافيًا للمسؤولية، يلوم الل
   .)1("تجريده من حرية االختيارإلى  مادي شديد ووشيك الوقوع يؤدي

وٕاذا توافر هذان العنصران في المرؤوس العسكري أثناء قيامه بجريمة ضد البيئة والتي تعتبر جريمة 
الجزائية جزاًء لما ارتكبه من أفعال غير مشروعة أثناء  حرب يتعرض للمساءلة القانونية ويتعرض للعقوبات

  . سير العمليات الحربية
  الثانيفرع ال

  عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة المدنيةالمسؤولية 

 النزاعات المسلحة يترتب عنها قيام مسؤولية دولية لكل من قام بهذاأثناء  إن انتهاك قواعد حماية البيئة
مسؤولية جنائية اتجاه األفراد القائمين بهذه أو  الفعل غير المشروع سواء كانت مسؤولية مدنية اتجاه الدولة

األول لعام  البروتوكولمن  91والمادة  1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  3فقد نصت المادة  .عمالاأل
جرائم حرب والتي يقترفها أو  ل مخالفاتالتي تشك عمال، على مسؤولية الدول مدنيا وجنائيا عن األ1977

 للمسؤولية الجنائيةو لمسؤولية المدنية لنتعرض وعلى هذا األساس س ،أفراد القوات المسلحة التابعة لها
  .النزاعات المسلحةأثناء  انتهاك قواعد حماية البيئة كصورتين من صور المسؤولية الدولية الناجمة عن

  عن انتهاك القواعد القانونية لحماية البيئة المسؤولية المدنية مضمون : أوال

مادة الثالثة من ي في عدة مواد منها نص النساناإلتقررت المسؤولية المدنية في نطاق القانون الدولي 
حيث جاء في  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  91والمادة  1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

االتفاقيات الدولية عن دفع  أحكامالنزاع في حالة انتهاك  أطرافمسؤولية " :التأكيد علىالمادتين  ينص
  . )2("تعويض إذا اقتضى الحال ذلك

                                                           
  .72 ، صالمرجعنفس عريوة فيصل،  )1(
، ص المرجع السابقزاعات المسلحة، كريمة عبد الرحيم الطائي وحسين علي الدريدي، المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء الن )2(

75.  
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اد التي أقرت مسؤولية أطراف النزاع عن مخالفة أحكام هذا القانون، أنها جاءت والمالحظ على هذه المو 
األضرار الناجمة عن مخالفة قواعد االتفاقية اإلنسانية ومنها قواعد حماية إلى  غامضة فهي لم تشر

المسؤولية  ية كشرط النعقادنساناإلاألضرار الناجمة عن انتهاك القواعد إلى  ويبدو أن عدم اإلشارة ،)1(البيئة
انتهاك هذه القواعد دون حدوث أو  النزاع، ال يعني قيام هذه المسؤولية بمجرد مخالفة أطرافالقانونية للدول 

 فالضرر هو سبب التعويض، غير أن المسؤولية المدنية ال تقوم على، )2(خرىاأل طرافأضرار تلحق باأل
ة بإصالح وجبر الضرر إذا كان ذلك ممكنا، المطالبأساس  المطالبة بالتعويض فقط، فقد تقوم علىأساس 

ولعل المشرع في المواد السابقة اعتبر إصالح األضرار البيئية وجبرها إحدى صور التعويض، وهذا ما 
زو، وأما الدول التي تلحقها أضرار بيئية جراء ر و شذهبت إليه محكمة العدل الدولية في قضية مصنع 

تقرير أجل  مناألمن  مجلسأو  ةالمحاكم الدوليإلى  حيانالنزاعات المسلحة فهي تلجأ في أغلب األ
  .)3(المسؤولية

سلبية غير مباشرة يصعب تحديد المسؤولية أثار  كما أن في بعض األحيان تنجم عن األضرار البيئية
 الحيوانأو  نساناإلالنووية قد ال يؤثر على  سلحةي الناجم عن استخدام األشعاعالقانونية عنها، فالتلوث اإل

ات النووية، كما أن شعاعبشكل مباشر، وٕانما قد ينجم عن شرب هذا الكائن الحي لمياه األنهار الملوثة باإل
سلبية بصحة متناول هذه المنتجات الزراعية، فهنا أثار  ري األراضي الزراعية بمياه هذه األنهار قد يلحق

األضرار ال يمكن حصرها في منطقة تكمن الصعوبة في تحديد المسؤولية عن هذه األضرار وذلك ألن هذه 
  .)4(المتنازعة طرافمعينة كما يمكنها أن تتسرب خارج حدود األ

ويرى البعض أن محكمة العدل الدولية، في حالة عدم تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، ستكون      
ئة وقت السلم أو المثالي للنظر في دعاوى التعويض عن األضرار البيئية، سواء التي تلحق بالبي حلال

 . )5(اآلن في أية دعوة مشابهةإلى  النزاعات المسلحة، على الرغم من أن هذه المحكمة لم تنظر

محكمة العدل الدولية، للنظر في دعاوى المسؤولية المدنية إلى  اآلنإلى  ولعل السبب في عدم لجوء الدول،
 :األسباب التاليةإلى  عن األضرار البيئية، يعود

                                                           
 .26عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )1(
، المرجعنفس كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة،  )2(

  .76ص
  .321في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص  مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية حسين علي الدريدي، )3(
، 1996أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة اإلسالمي مقارنا بالقوانين الوضعية، الطبعة األولى، بدون دار النشر، مصر،  )4(

  .348ص 
، السابق المرجعة عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المسؤولية الدولي )5(

  .77ص
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األضرار البيئية خاصة في أوقات السلم تلحق بالمواقع التي ال تخضع للسيطرة اإلقليمية ألية أن أغلب  - 
دولة، كالفضاء الخارجي وأعالي البحار، وبالتالي ال يتوافر عنصر المصلحة لدولة معينة، لتتولى مهمة رفع 

  .)1(مثل هذه الدعوى

ل الدولية، ضرورة موافقة الدول على قراراتها، محكمة العدإلى  ومن العوائق التي تحول دون لجوء الدول - 
أو القبول اإللزامي باختصاصها، فمثال بقي العراق بعيدًا عن المثول أمام محكمة العدل الدولية عن األضرار 

  .)2(، لعدم قبوله قراراتها1991البيئية التي لحقت بالبيئة أثناء حرب الخليج الثانية عام 

بة إثبات األضرار البيئية، فهي أضرار قد ال تظهر آثارها السلبية فور ومن هذه األسباب أيضا، صعو  - 
، ولكنها ستؤثر على األجيال القادمة، نتيجة لذلك نجد الدول خاصة في وع االنتهاك لقواعد حماية البيئةوق

إلى  ، والعتبارات سياسية محضة، قد لجأت1991النزاعات المسلحة الحديثة، كحرب الخليج الثانية عام 
مجلس األمن الدولي لتقرير المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية الناجمة عن انتهاك العراق لقواعد حماية  

أفريل  3في  687، وقد أصدر مجلس األمن في هذا الخصوص،  القرار رقم )3(البيئة أثناء النزاع المسلح
الخسائر واألضرار ومن بينها ما لحق  العراق مسؤوًال طبقًا للقانون الدولي عن جميع" ، والذي اعتبر1991

ثروات الطبيعية عمدًا وكذلك عن جميع األضرار التي لحقت دوًال أخرى، واألشخاص للبالبيئة وهدر 
، مع "شتياح واالحتالل غير المشروعين للكويت من قبل العراقوالشركات األجنبية الناجمة مباشرة عن اال

  .إنشاء صندوق ولجنة تعويضات خاصة

مجلس األمن، لتقرير المسؤولية المدنية عن انتهاك قواعد حماية إلى  وعلى الرغم من أن اللجوء       
، وقد ألزم العراق بصورة فعلية تنفيذ اتزاماتها المالية 1991البيئة في حالة حرب الخليج الثانية عام 

ا يوفر حماية أكثر فاعلية بتعويض تلك األضرار، إلصداره وفق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، مم
للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، إال أن هذه الحالة ال تمثل سابقة قانونية يمكن القياس عليها، في نزاعات 

  :)4(مسلحة أخرى يمكن أن تنجم عنها أضرار بيئية مشابهة، وذلك العتبارات التالية

ية، بل التعويض عن تلك األضرار يمثل ، لم يكن قاصرًا على تعويض األضرار البيئ687أن القرار  -1
  .جزءًا يسيرًا جدًا من حجم التعويضات األخرى

                                                           
 )1( Stephanie N. Semonds, Conventional Warfare and Environmental protection: Aproposal for 

international legal reform, stanford journal of international law, vol 29, No,1, fall 1992, p199. 
(2) ibid, p 200. 

م، وذلك لسيطرة الواليات المتحدة على هذا المجلس 2003-1990تم اللجوء بكثرة إلى مجلس األمن أثناء األزمة العراقية من عام  )3(
 . واتخاذه أداة لتنفيذ سياستها في خلق نظام جديد أو مكافحة اإلرهاب الدولي كما أصبحت ترد اآلن

  .325لسابق، ص حسين علي الدريدي، المرجع ا )4(



 
217 

 

إن مجلس األمن، نظرًا لتركيبته التي تشمل أعضاء دائمين وغير دائمين، ال يمكن أن يكون المكان  -2
ضاء الدائمين المناسب لدعاوى المسؤولية عن األضرار البيئية، لما يترتب على هذه التركيبة من محاباة األع

  .في مجلس األمن، وهو ما حصل في علم في هذا القرار

قواعد القانون الدولي إلى  إن تقيم مجلس األمن لمسؤولية العراق عن تعويض األضرار البيئية، لم يستند -3
عدم شرعية االحتالل العراقي إلى  اإلنساني التي تحمي البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وٕانما استندت

ويت، مما يعني أن العراق ال يعد مسؤوًال عن األضرار البيئية ولو كان احتالله للكويت مشروعًا، وفي للك
ذلك مخالفة لقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تطبق على أطراف النزاع المسلح بالتساوي، بغض النظر 

  .القوةإلى  عن مدى شرعية أو عدم شرعية اللجوء

القانون الدولي اإلنساني لتقرير مسؤولية العراق عن األضرار إلى  لم يشرأنه  قرار،كما يؤخذ على هذا ال -4
إلى  البيئية الناجمة أثناء النزاع المسلح، مع أن هذا القانون هو المطبق خالل هذه الفترة، واكتفى باإلشارة

  .)1(اهامخالفة العراق لقواعد القانون الدولي العام، التي لم تكرس حماية البيئة في ثناي

إلى  كانت عدوانية واستفزازية 687صياغة القرار فإن  وأخيرًا، كما يرى األستاذ الدكتور غسان الجندي، -5
درجة أنها توحي بأن العراق مسؤوًال أيضًا عن األضرار البيئية التي ألحقتها قوات التحالف بالبيئة المحيطة 

  . )2()عاصفة الصحراء(بعملية 
  البيئة أثناء النزاعات المسلحةبضرار ؤولية عن اإلأسس إقامة المس :اثاني

يختلف الفقه حول األسس التي تقوم عليها المسؤولية الدولية، نظرا لتعددها واختالفها في هذا      
حماية البيئة أثناء  أحكاميترتب على ثبوت المسؤولية في مواجهة الدولة التي انتهكت أنه  باعتبارالموضوع، 

المسؤولية الجنائية  إقامةإلى  يتحتم باإلضافةمن هنا  ؤلية،و تحديد أساس إقامة تلك المس النزاعات المسلحة
الذي طرح بين  اإلشكالحماية البيئة تكريس المسؤولية المدنية عن تلك االنتهاكات، لكن  أحكامعن انتهاك 

تأسيسها على  كانيةإمالمسؤولية المدنية حيث اختلف الفقهاء بين  إقامةاالتجاهات الفقهية حول أساس 
تتأسس أنه  اتجاه أخر رأىالخطأ، في حين  على أساسالمسؤولية الدولية  إطارأساس النظرية التقليدية في 

تقوم المسؤولية على أساس إلى أنه  عرض اتجاه ثالثحين المسؤولية المدنية على أساس المخاطر، في 
تجاهات بشيء من التفصيل على النحو كل هذه االإلى  العمل غير المشروع، وعليه سنتعرض تفصيال

  :التالي
  

                                                           
  .79كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص  )1(
  .بعملية عاصفة الصحراء 1991أطلقت الواليات المتحدة على حربها لتحرير الكويت من االحتالل العراقي عام  )2(
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  كأساس للمسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئةنظرية الخطأ - 1

ارتكزت عليه المسؤولية المدنية سواء في أساس  كأساس للمسؤولية تعد بمثابة أول ن نظرية الخطأإ        
نظرية الخطأ لوكانت انطالقة  ،)1(بدراسات معمقةالقوانين الداخلية أم على المستوى الدولي وقد تناولها الفقه 

في نهاية القرن الثامن عشر إبان العصور الوسطى في كتابه قانون  جروسيوسالفقيه الهولندي  من قبل
، حيث سادت فكرة ارتباط شخصية الدولة مع شخصية األمير، ويمتزج في شخصيته جميع )2(الحرب والسلم

، لكن مع ظهور شكل جديد للدولة باستقاللها عن )3(ر يعتبر خطأ الدولةالسلطات، فأي خطأ يقوم به األمي
، كونها تخلط بن )4(شخصية الحاكم أصبحت هذه النظرية محل للجدل بين آخذ بها أو ال ومحل للنقد

ربط الدولة باألحاسيس واألهواء، األمر الذي ال يتوافق مع خصائص و  شخصية الحاكم وشخصية الدولة
ية للدولة، على رغم من ذلك ظل العمل بهذه النظرية كأساس لقيام المسؤولية الدولية حتى الشخصية المعنو 

  .نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ ظهور مميزات الدولة بشخصيتها المعنوية
دخل مفهوم الخطأ في القانون الدولي أث كان أول من يالفقيه الهولندي غروسيوس بح وقد تبناها

أو  الغش، ، حيث يرى بأن الفعل يجب أن يحدث خطأ كالسهو)5(القانون الرومانيمرتكزا في ذلك على 
القول بأن الخطأ الملك هو خطأ الدولة، وقال بأن إلى  دولي، بل ويذهب لتزاموال يكون منافيا إل، اإلهمال

روع بسبب االشتراك سواء كان الفعل غير المشأساس  الدولة ال تسأل عن خطأ غيرها، األفراد، بل تقوم على
سمحت بتهريب المخطأ من العقاب معتبرا التعرض بين السلوك الفعلي أو  إهمال الدولة في منع التصرف

للدولة والسلوك الواجب عليها إتباعه قانونا جوهر نظرية الخطأ، لذا فالخطأ هو قبل كل شيء مخالفة لواجب 
  .)6(قانوني دولي

ال يمكن أن تعتبر الدولة مسؤولة ما : " بأنه" لحميدمحمد سامي عبد ا"يرى الفقيه الدكتور سامي و  
لم تخطيء ومن ثم ال تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر من الدولة فعل خاطئ يضر بغيرها من الدول 

، والخطأ المقصود في هذه "أن يكون إهماال غير متعمدأو  وهذا الفعل الخاطئ؛ إما أن يكون متعمدا

                                                           
  .348، ص 2011، نية، الجزائرو دار الخلدلى، ، الطبعة األو يضهو آليات تعو ني للضرر البيئي و النظام القان، حميدة جميلة )1(

، 15، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةمجلة  ،"فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث"محمد بواط،  (2)
 .170.، ص2016، جانفي علي الشلف، الجزائرو جامعة حسيبة بن ب

 .448. سابق، صطارق عزت رخا، المرجع ال )3(

 .114. سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص (4)

  .كلسن، فرودوس، أكسيولي، وبراونلي ولوترباخت وأوبنهايم وأرشواجا: تجد نظرية الخطأ أنصارها المعاصرين في كل من )5(
، ار الجامعة الجديدة، اإلسكندريةد، الطبعة األولى، المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع والقضاء الدوليين، محمد سعادي )6(

  .57، ص 2013
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الحاكم هو المسؤول فإن  في حق الحاكم األمير الذي يمثل الدولة، بمعنى أخرالنظرية هو الخطأ المفترض 
  .)1(فهي مسؤولية مفترضة مبنية على خطأ مفترض ،وبالتالي ،ألعوانهأحد  عن فعل قام به

اتجاهات عديدة في تعاملهم معها، فنجد إلى  ولقد سادت هذه النظرية ردحًا من الزمن وانقسم الفقه      
لمعارض لها، والذي يرى في النظرية اإلرادية حيث أن الدولة تنتهك بإرادتها االلتزامات، لكن الدولة االتجاه ا

أن األساس " إنزيولوتي"إذا اختارت الموظفين وقصروا في أداء التزاماتهم فهنا يصعب إثبات الخطأ، ويرى 
، ومن المنتقدين لنظرية الخطأ في انتهاك القواعد ال يشترط حصول الخطأ وال سوء النية وال عدم الحيطة

الذي يرى في مبدأ المساواة الذي ينظم كافة العالقات العامة بين المواطنين، وكل " ليون ديجي"الفقيه 
الذي يرفض فكرة الخطأ ويجعل مخالفة القواعد " بريتش"مخالفة تحدث ضررًا تلزم بالتعويض، وكذا الفقيه 

أن الخطأ يقوم أمام المحاكم الوطنية، أما أمام " جنينة"ية، ويرى الفقيه الدولية األساس الوحيد للمسؤولية الدول
، "جورج سيل"االلتزامات، وعلى خالف ذلك نجد من المؤيدين لهذه النظرية إلى  المحاكم الدولية فإنها تستند

عمال والذي يرى أن مخالفة القانون الدولي يعني تجاوز السلطة أو تجاوز في السلطة أو التعسف في است
بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي فتكون المسؤولية شخصية يؤسس الخطأ على " سيل"السلطة، ويفرق

إلى  الشخص، وتكون موضوعية عندما تؤسس على الخطأ المصلحي المرفق فتتحول من مسؤولية شخصية
فهوم موضوعي أن الخطأ أما طيش أو عدم التبصر أو التقصير، وهو مإلى  "كافارييه"موضوعية، ويذهب 

يتمثل في اإلخالل بالتزام دولي تعاقدي، وحتى يقوم الخطأ البد من حصول ضرر بحق دولة أخرى ناتج 
إذا قصرت الدولة باختيار الموظف أو امتنع : عن عمل غير مشروع، وال يعتبر خطأ خارج الحاالت التالية
 .عن تنفيذ التزاماتها فهذا يعني أن الخطأ شخصي والموضوعي

مواقف المحاكم إلى  وال شك أن التطورات المتالحقة جعلت الخطأ قاصرًا عن التبرير لكن الرجوع     
والقضاء يعطيه قيمة، إذ يركز القضاء على قيمة التعويض، وقد تقوم مسؤولية الدولة بالغم من عدم توافر 

من ادعاء األطراف ، بالغم "كورفو"الخطأ، بل على أساس اإلهمال وعدم توفير الحماية كما في قضية 
بوجود الخطأ، غير أن محكمة العدل الدولية لم تأخذ بهذه النظرية، بل ركزت عن انتهاك سيادة الدولة 

 .واعتبار العمل غير المشروع

ومع ظهور الدولة الحديثة والتطور الحاصل أصبحت شخصية الدولة مستقلة عن شخصية الحاكم، فقد     
بأن فكرة الخطأ فكرة نفسية ال تتناسب ونظام قانوني أشخاصه كلهم من  أنزيلوتي  قال الفقيه االيطالي

األشخاص االعتباريين، وٕاذا كانت قد طبقت هذه النظرية عندما ظهرت الدولة الحديثة وكان الخلط بين 

                                                           
، )دراسة عن دور القانون الدولي في حماية الخليج العربي إبان النزاعات المسلحة(عبد الهادي محمد العشري، البيئة واألمن اإلقليمي  )1(

  .99، ص1997دار النهضة العربية، القاهرة، 
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تطبيقها اليوم يجد صعوبة للتفرقة الواقعة ما بين الدولة فإن  الدولة والملك والمقصود عنا خطا الملك،
  .)1(المسؤولية الدوليةأساس  اكم، لذا، كان البد من إيجاد نظرية أخرى تستخلف نظرية الخطأ فيوالح

القانون الدولي دون إلى  أن فكرة الخطأ قد نقلت من القانون الداخلي" طلعت الغنيمي" ويرى األستاذ
القانون الداخلي على نحو أن يوضع في االعتبار أن فكرة انتهاك القانون وفكرة الخطأ كثيرًا ما تختلطان في 

النظرية فإن  ال يساير الوضع في القانون الدولي، فضًال عن تضمنها عناصره نفسانية يصعب تحليلها، لذلك
قد تسبب تعقيدات في العالقات الدولية من حيث أنها تعتقد في شخصية الدولة وحقيقتها التي تكمن وراء 

رف أن فكرة الخطأ هي ركيزة العديد من حاالت المسؤولية، وهي الطبيعة الميتافيزيقية، على أننا يجب أن نعت
بال جدال المبرر الذي يرجع إليه القضاء عندما يأخذ بفكرة التقصير في الحرص كأساس للمسؤولية، ويقدم 

" جيسي"لنا الغنيمي أمثلة إلثبات وجهة نظره السابقة في داللتها في ما يتعلق بنظرية الخطأ تلك، في قضية 
حيث اعتبرت الواليات المتحدة مسؤولة أمام ، 1921سنة  األمريكيةنظرتها محكمة التحكيم البريطانية التي 

بريطانيا عن تصرفات موظفيها رغم أن تلك التصريحات صدرت بحسن نية وبعقيدة أنها تتفق مع تعليمات 
  .الدولةقبلتها الدولتان، ولكن المحكمة لم تأخذ بشروط الغش أو الخطأ كأساس لمسؤولية 

وما يهمنا نحن مدى انطباق هذه النظرية كأساس عند تقرير قواعد المسؤولية الدولية لحماية البيئة  
نحاول تطبيق هذه النظرية في حالة خرق لقواعد حماية البيئة وقت الحرب عندما  .أثناء النزاعات المسلحة

ولي عن الضرر البيئي ناتج عن انتهاك ال يمكن تطبيق نظرية الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الدأنه  :نجد
قواعد حماية البيئة باستعمال أساليب وأسلحة قتالية تحدث أضرار بيئية ألن كل طرف من أطراف النزاع 

  .)2(الضرورة العسكريةإلى  سيحاول تبرير عمله أن هدفه هو إضعاف القوة العسكرية للعدو باالستناد

المسؤولية الدولية ألحد أطراف النزاع المسلح عن تلويث البيئة وٕالحاق وٕاذا أخذنا بنظرية الخطأ في قيام      
إذ أن كل طرف من أطراف النزاع يتمسك ويحتج  ؛إثبات الخطأ هنا أمر صعب للغايةفإن  الضرر بها،

بالضرورة العسكرية كمانع يمنع تحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقه بالبيئة وكذا إلضفاء المشروعية على 
 .عمله

هدف اإلطراف المتنازعة هو إضعاف العدو باستخدام أساليب ووسائل القتال وخاصة أسلحة إن 
تدمير البيئة وممتلكات العدو واإلصابة بأضرار جسيمة للطرف األخر، ولكن إلى تؤدي  الدمار الشامل والتي

ن من أضرار، بل ممتلكات السكان المدنييأو األطراف المتنازعة ال تأخذ بعين االعتبار ما يصيب البيئة 
  .هدفهم هو إضعاف القوة العسكرية للخصم

                                                           
  .58، المرجع السابق، ص وء التشريع والقضاء الدوليينالمسؤولية الدولية للدولة في ض، محمد سعادي )1(

 .114سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص  (1)
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طرفي النزاع المسلح عن ما أحد  وٕاذا قلنا بوجوب إثبات الخطأ حتى تقوم المسؤولية في مواجهة
أو  ذلك ال يحقق أي نتيجة ألنه في الغالب سوف يحتج الطرف المتنازعفإن  يصيب البيئة من أضرار،

  .ت شرعية عملهالخصم بالضرورة العسكرية إلثبا
نجده قد أقام مسؤولية العراق في  1991أفريل  3الصادر في  687ففي قرار مجلس األمن رقم 

 35الخطأ، وبالرجوع لنص المادتين أساس  العمل غير المشرع وليس علىأساس  حرب الخليج الثانية على
ات التغيير في البيئة ألغراض األول والمادتين األولى والثانية من اتفاقية حظر تقني البروتوكولمن  55و

خرق قواعد حماية البيئة الواردة في أساس  هذه النصوص ال تؤسس المسؤولية علىفإن  عسكرية،
نظرية الخطأ ال يمكن تطبيقها كأساس للمسؤولية الدولية عن االنتهاكات إلى  نصوصها، وعلى ذلك نخلص

تعتمد زمن السلم، فكيف يمكن اعتمادها زمن النزاع التي تصيب البيئة أثناء النزاعات المسلحة حيث أنها ال 
  .)1(المسلح
إذًا نستنتج عدم إمكانية تطبيق نظرية الخطأ وعدم إعمالها كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدولة عن       

  . اإلضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة
   د حماية البيئةكأساس للمسؤولية عن انتهاك قواع نظرية الفعل غير المشروع-2

الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية بعد  ظهرت نظرية
تعجيل البحث إلى  فلقد أدى انتقاد هذه األخيرة ،)2( )نظرية الخطأ(االنتقادات التي وجهت لألساس التقليدي 

قديم نظرية موضوعية سميت بنظرية بت أنزيلوتيللحصول على أساس مسؤولية دولية جديد، فقام الفقيه 
يتمثل في عمل أو امتناع : العمل الدولي غير المشروع، وتلزم شرطين لقيامها، األول هو شرط موضوعي

الشرط الثاني . عن عمل يتعارض مع التزامات الدولية للدولة العرفية، أو االتفاقية، أو المبادئ العامة للقانون
أحد أشخاص القانون الدولي، لكن هذا األساس ال يعتبر إلى  تصرفيتمثل في شرط شخصي وهو إسناد ال

  . الضرر شرط لقيام المسؤولية الدولية بل له أهمية في تحديد قيمة التعويض فقط
يتلخص في أن الدولة لم تتخذ  ،الدولةإلى  وحسب رأي الفقه أن العمل غير المشروع الذي ينسب

وأنها بعد وقوع هذه األعمال لم تتخذ  شريكة لهم لك تصبحاإلجراءات الالزمة لمنع هذه األعمال وبذ
تسليمهم فإذا لم تفعل ذلك فهي بصورة ما تكون قد أو  إجراءات عقابية ضدهم فقد كان عليها إما معاقبتهم

  .)3(أقرت عملهم
                                                           

  .99ص، المرجع السابق، عبد الهادي محمد العشري )1(
، 1995العمل الدولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة الدولية، منشورات دحلب، الجزائر، : تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية )2(

  .13ص 
  .123، المرجع السابق، ص حميدة جميلة )3(
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عليه، فالعمل غير المشروع هو ذلك السلوك المنسوب للدولة وفقا للقانون الدولي والذي يتمثل في 
أو  العرفيةأو  اتها الدولية النابعة من القواعد الدولية االتفاقيةإلتزامامتناع يشكل مخالفة ألحد أو  فعل

  .المبادئ العامة للقانون
  نظرية العمل الدولي غير المشروع  مضمون-أ

الدولي الذي تفرضه قواعد القانون  لتزاميصطلح العمل الدولي غير المشروع على كل مخالفة لإل 
الفعل غير المشروع ال تشترط إلقامة المسؤولية الدولية شرطا أخر عالوة  نظريةفإن  وعلى ذلك الدولي،

، وعليه )1(الدولةإلى  مصادر القانون الدولي سوى نسب ذلك اإلخاللأحد  الدولي عن لتزامعلى مخالفة اإل
لية الدولية للدولة، وأيضا تلويثها هو فعل غير مشروع دوليا تؤسس عليه المسؤو أو نجد أن اإلضرار بالبيئة 

مصادر القانون الدولي أال وهي أحد  نجد أن خرق قواعد الحماية في القانون الدولي اإلنساني هو خرق
  .القواعد العرفية 

لكن من الفقهاء من يشترط إضافة شرط ثالث في عنصر الضرر حيث أن حصول الضرر من أهم 
من : " أنه" محمد حافظ غانم"، حيث يرى األستاذ )2(التعويضشروط لقيام المسؤولية الدولية من أجل تقدير 

امتناع عن عمل منسوب لشخص ما أو  الضروري لنشوء المسؤولية الدولية أن يكون هناك فعل أي عمل
من أشخاص القانون الدولي ويشترط لتحقيق المسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غير المشروع بالتعويض 

  .)3(عمله عما ترتب من نتائج عن
تعريفه بأنه يكون العمل غير مشروع دوليا عندما تخالف قاعدة إلى  بن عامر تونسيوينتهي الدكتور 

  .)4("من قواعد القانون الدولي سواء كانت هذه القاعدة عرفية ام اتفاقية النشأة
حدى ذلك العممل الذي يتضمن انتهاكا إل: "وهو ما جاء في تعريف الدكتور السيد أبو عيطة بأنه

ات الدولية سواء أكان هذا الفعل لتزامإخالال بإحدى اإلأو  قواعد القانون الدولي العام ايا كان مصدرها
  .)5("ايجابيا أم سلبيا

  :)6(الفعل غير المشروع بتوافر عنصرين هماأساس  وتتحقق المسؤولية الدولية للدولة على
 .اتها القانونية الدوليةامإلتز أن ترتكب الدولة تصرفا مخالفا ألحد : موضوعيعنصر  -

                                                           
  .69، المرجع السابق، ص محمد سعادي )1(
  .16، ص 1999سعيد سالم الجويلي، مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج، دار النهضة العربية، مصر،  )2(
  .116، المرجع السابق، ص نصر اهللا سناء )3(
  .21ص ، 1995ؤولية الدولية، العمل غير المشروع كأساس المسؤولية الدولية للدول، منشورات دحلب، بن عامر تونسي، المس )4(
  .71-70 ص.ص، المرجع السابق، محمد سعادي )5(
  .16ص ، المرجع السابق، سعيد سالم الجويلي، مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج )6(
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من برتوكول  55تلك الدولة وبالرجوع لنص المادة إلى  أن يتم نسب هذا التصرف: عنصر شخصي -
نظرية الخطأ، فإنه لقيام المسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة أثناء النزاعات  1977جنيف األول لعام 

اسع االنتشار وطويل األمد وبدون هذه المسلحة يجب أن يحصل الضرر والذي يجب أن يكون بليغ وو 
المعايير الثالث ال تقوم المسؤولية الدولية عن االنتهاكات البيئية غير أن المادة األولى من اتفاقية حظر 

تكتفي بوجود معيار واحد حتى تقوم المسؤولية الدولية عن انتهاك  1976تقنيات التغيير في البيئة لعام 
 .األطراف المتعاقدةقواعد تلك االتفاقية في حق 

لكن مع ذلك، نجد أن هذه النظرية ال تستوجب وقوع الخطأ الذي يقتضي إثبات وجود اإلهمال في      
مفاد هذه النظرية هو فإن  تفرضه قاعدة قانونية، وعليه، إلتزامجانب المسؤول بقدر ما تتطلب وجود إخالل ب

المبادئ أو  العرفيةأو  عد القانون الدولي االتفاقيةا قائما بموجب قواإلتزامامتناع ينتهك أو  كل عمل أن
  .العامة للقانون الدولي

مع مالحظة عدم إمكان قبول تذرع الدولة بأن قواعد قانونها الداخلي ال تحظر مثل هذا العمل لكي ال      
ات القول أثناء محاكمإلى  حيث يذهب القاضي األمريكي فرنيس بيدل، تتهرب من مسؤوليتها الدولية

يبدو لي أن على القانون الداخلي أن ينحني أمام ": نورنمبورغ لجناه الحرب العالمية الثانية التابعين أللمانيا
  ".القانون الدولي الذي يعلو عليه

وفي قضية معاملة  1923أوت  17تقرر ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية ومبلدون بتاريخ    
لجنة القانون الدولي من  ، وتؤكد على ذلك)1( 1932فيفري  4ة دانزيج بتاريخ الرعايا البولونيين في مدين

إن عمل الدولة ال يمكن وصفه بأنه غير مشروع دوليا : "من مشروع المسؤولية الدولية بقولها 4خالل المادة 
القانون  إال من خالل القانون الدولي، لذا فهذا الوصف ال يتأثر بكون هذا العمل يعتبر مشروعا من خالل

  .)2("الداخلي

ولقد طبقت نظرية العمل غير المشروع من طرف القضاء الدولي حيث اتخذ منها هذه األخير أساسا    
مصنع تشوروزوف بين ألمانيا وبولندا  قضيةإلى  من ذلك نشير الدولية في العديد من أحكامه للمسؤولية

ة نزع الملكية الذي أجرته في بولندا على حيث طبق القضاء نظرية العمل غير المشروع أي عدم مشروعي
وهناك قضية أخرى تبنى بموجبها القضاء نظرية العمل غير المشروع وهي قضية برشلونة  هذا المصنع

تراكشن، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تثبت فيه هذه النظرية جاء فيه كان من حق الحكومة 

                                                           
 )1( Ngguyen Quoc Dinh et Autres, Droit internationale Public, Editions Montchresten, paris-Milan 

Barcelone, 1975, p 745. 
  .71ص المرجع السابق،  ،المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع والقضاء الدوليين ،محمد سعادي )2(
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حقوقها قد انتهكت وان األفعال موضوع أحد  ت أن تثبت أنالبلجيكية أن تتقدم بشكوى لو أنها استطاع
  .)1(قاعدة قانونيةأو  دولي ناشئ عن معاهدة إلتزامالشكوى قد استتبعت انتهاك 

 شروط العمل الدولي غير المشروع  - أ
 وجود الفعل غير المشروع دوليا -

واألول لترتيب الفعل غير المشروع هو الشرط األساسي  بأن ،أكد الفقيهين أنزيلوتي وشتروب   
 حامد سلطانوقد وضح الدكتور  ،اتها الدوليةلتزامبحيث يجب أن يكون هذا الفعل منافيا إل، المسؤولية الدولية

على كل  لقد اجمع فقهاء القانون الدولي على إطالق اصطالح العمل الدولي غير المشروع: "ذلك بقوله
  .)2("الدوليالذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون  لتزاممخالفة لإل

 يعني ممارسة نشاط معين، أو االمتناع وتسمى التزامات تصرفية تتطلب فعل أو االمتناع، مثالً و   
االلتزام بعدم العدوان وذلك بأن ال تدخل القوات األجنبية أراضي دولة أخرى التزامًا بمصلحة قانونية دولية، 

في تشريعاتها الوطنية ما يخالف  وفي مجال القضاء على العنصرية، تلتزم الدولة بأن ال تنص
تزام دولي، ويقضي لوحقوق اإلنسان، وفي حالة عدم اتخاذ مثل هذا اإلجراء يعتبر انتهاك ال االتفاقيات

االمتناع أن ال تدخل الشرطة مقر الدولة األخرى أو سفارتها أو البعثات الدبلوماسية وعدم إخضاع 
قيف أو المسائلة، وعلى الدولة أن تعترف بقرارات التحكيم األشخاص الذين يخضعون للحماية الدولية للتو 

  .)3(الدولي وتلتزم به
 القانون الدولي العام أشخاصأحد إلى  الفعل غير المشروع دوليا إسناد -

يجب أن يسند الفعل غير المشروع ، أشخاص القانون الدولي العامأحد  حتى تقوم المسؤولية الدولية تجاه
أشخاص القانون الدولي العام، كأعمال أجهزتها أحد  أو دولةإلى  امتناعا عن فعل أو دوليا سواء كان فعال
الفعل غير المشروع المرتب  طالب التعويض إثباتأو  وعلى المدعي، اإلداريةأو  التشريعية، القضائية

  .للضرر بأنه قد صدر عن نفس الشخص مرتكب هذا الفعل
لة أن الدولة التي تنتهك التزام دولي يتطلب منها تأمين من مشروع مسؤولية الدو  21تنص المادة       

الدولة حالة غير مطابقة للنتيجة مثال، االتفاقية الدولية عن عمل  أنشيوحين  نتيجة بالوسيلة التي تختارها
للفحم تقضي بأن الدولة حرة في اختيار الوسيلة التي تحقق بها النتيجة، وتقضي االتفاقية الدولية للحماية 

لوماسية أن الدولة ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع المساس بشخص مسؤول البعثة أو اإلضرار بها الدب

                                                           
  .125- 124 ص.، المرجع السابق، صحميدة جميلة )1(
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أو تحكير أمنها، وعلى الدولة أن تتخذ اإلجراءات التشريعية لتحقيق الحقوق المقررة في العهدين الدوليين 
مراكز معينة فيعتبر انتهاكًا إذا ، وهناك من يرى أن إصدار قانون حتى وٕان لم يمس ب1966لحقوق اإلنسان 

ما تناقض مع القانون الدولي، مثل انتهاك ملكية األجانب بنزعها خالفًا للقانون، أو أن الجهاز التنفيذي يقوم 
  .)1(بإجراءات من شأنها ممارسة التمييز العنصري

 وجوب حدوث ضرر -

لحة مشروعة ألحد أشخاص القانون بمصأو  المقصود بالضرر كشرط للمسؤولية الدولية المساس بحق      
  .)2(أشخاص القانون الدولي العامأحد  فيمس بذلك، الدولي العام

المتعلقة بمسؤولية  1929كاتفاقية وارسو لسنة ، وقد أكدت االتفاقيات الدولية على وجوب توافر هذا الشرط  
ن الضرر الذي يقع في حالة وفاة يكون الناقل الجوي مسؤوال ع: " بقولها 17النقل الجوي الدولي في مادتها 

  ".إصابته بأي أذى أخرأو  جرحهأو  الراكب
في هذه الحالة تثور مسألة مركز ، وقد يصيب الفرد العادي، وقد يصيب الضرر المنظمة الدولية والدولة   

لذا  الفرد في القانون الدولي العام الن الفرد العادي محل اختالف حول شخصه القانوني الدولي من عدمه،
  . )3(وجب على الدولة ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية

يشترط لتحقق المسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل فير : "ويؤكد الدكتور محمد حافظ غانم على انه   
  .)4("منظمة دولية أو  المشروع ضرر يصيب دولة من الدول

نظرية إذا لم يحدث العمل غير المشروع دوليا أي  المسؤولية الدولية تبقى مجرد: "ويؤكد الفقيه دينه بأن   
  ".ضرر

الحديث  40ويؤكد هذا الشرط لجنة القانون الدولي عند تبنيها لمشروع المسؤولية الدولية جاء في المادة    
وهذا حتى تبين مدى التعويض الواجب اتجاه هذه الدولة المتضررة جراء عمل غير ، عن الدولة المتضررة

  .)5(مشروع دوليا
وذلك بأن تلتزم الدولة بأن ال يتعارض رعايا الدولة األخرى في إقليمها لعمليات من شأنها أن تنتهك     

قتحام مقر البعثة الدبلوماسية، وٕاذا ما وقع خالف ذلك فليس بوسع الدولة احقوق اإلنسان، أو االغتيال، أو 
وقعت النتيجة فيجب أن تكون هناك عالقة أن تتذرع بأنها قامت بواجباتها المفروضة، وٕاذا ما وقع حدث و 
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سببية بين الفعل والنتيجة، وال يشترط وقوع الضرر، ويجب على الدولة أن تحقق في الحادث وتثبت أنها 
  .)1(تصرفت لمنع وقوع الحادث والنتيجة

سيط، وفي سياق متصل اتجهت لجنة القانون الدولي إلى التفرقة بين االنتهاك الجسيم واالنتهاك الب     
ويشكل الفعل غير المشروع انتهاكًا " 19واعتبرت الجريمة الدولية هي االنتهاك الجسيم، ولقد حددت المادة 

  :اللتزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور

  .انتهاك خطير اللتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على األمن والسلم الدوليين، كالتزام حظر العدوان - 

تزام خطير ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها، كالتزام فرض سيطرة انتهاك ال- 
  .استعمارية، ومواصلتها بالقوة

انتهاك خطير وواسع النطاق اللتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البشر، كالتزام حظر الرق واإلبادة  - 
  .الجماعية والفصل العنصري

لتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها، كالتزام انتهاك خطير وواسع النطاق ال - 
  . حظر التلوث الجسيم للجو أـو البحار

على ضرورة التفرقة بين )2("تراكشن ةبرشلون"وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية      
تزامات تنشأ بين دولة أخرى، وهذه االلتزامات لها تجاه الجماعة الدولية في مجموعها وبين الاالتزامات الدولة 

  .صفة قانون آمر، أي أنها قواعد آمرة خاصة تلك االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل

والضرر الذي يقع إما أن يمس الدولة بذاتها أو يؤثر على المجتمع الدولي برمته، وٕاذا ما اخترقت دولة   
عمال القوة ضدها مثل التدخل بالقوة، ويجب التعرض لتوقيف هذا قاعدة أساسية، فإن األمر يسمح باست

  .)3(االنتهاك، وتقرير المسؤولية عن طريق استعمال القوة

" برشلونة تراكشن"ستاذ صالح الدين عامر وبتعليقه على حكم محكمة العدل الدولية في قضية ويرى األ   
فريقيا، إذ إقد الشديد، في حكمها في قضية جنوب أن المحكمة قد جاوزت بهذا الحكم موقفها الذي تعرض للن

أنها لم تصل إلى حد القول بوجود دعوى الحسبة في القانون الدولي أي تقييمها أية دولة لضمان احترام أية 
قاعدة قانونية، وٕانما قصرت اعترافها بهذه المصلحة القانونية للدولة في إقامة الدعوى أمام القضاء الدولي 

تي تكون القاعدة التي تجري المطالبة بوجود احترامها جزء من قواعد القانون الدولي العام في األحوال ال
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قاعدة آمرة وهو ما يتفق مع ما نادت به المحكمة من ضرورة التفرقة بين نوعين من القواعد القانونية تنتج 
لمجتمع الدولي في مجموعة، كل منها طائفة متميزة من االلتزامات الدولية، التي تتحملها الدول في مواجهة ا

  .)1(وأخرى تتولد في إطار العالقات الثنائية بين الدول المختلفة

وقد اتبعت لجنة القانون الدولي طريقة التقسيم في القواعد التي تحكم المسؤولية الدولية، حيث أشارت       
ولي، والتي يعتبر انتهاكها إلى أن هناك التزامات أساسية متعلقة بصيانة المصالح األساسية للمجتمع الد

جريمة دولية من جهة، ومن جهة أخرى أشارت أيضًا إلى أن هناك التزامات دولية أخرى التي تعتبر 
  .مخالفتها مجرد جنحة دولية أي مخالفات بسيطة

 نجد أن اإلضرار بالبيئة أو تلويثها هو فعل غير مشروع دوليًا تؤسس عليه المسؤولية الدولية ،وعليه       
نجد أن خرق قواعد حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني هو خرق لقواعد أحد مصادر  للدولة، وأيضاً 

  .القانون الدولي وهي القواعد العرفية

، فإن لقيام المسؤولية الدولية عن 1977من البروتوكول األول لعام  55وبالرجوع إلى نص المادة         
عات المسلحة، يجب أن يحصل ضرر ولكن هذا الضرر يجب أن يكون بليغًا اإلضرار بالبيئة أثناء النزا

وواسع االنتشار وطويل األمد بحيث أنه دون هذه المعايير الثالثة للضرر ال تقوم المسؤولية الدولية عن 
ام ع البيئةبة، ونفس الشيء يقال عن المادة األولى من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير بالبيئاإلضرار 

1976.  

جريمة  فإن االعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة يشكل  ،فإذا توافرت معايير القرار المشار إليها     
دولية ويجب مساءلة الدولة المرتكبة لذلك الفعل، ألن البيئة الطبيعية تتعلق بالمصالح األساسية للجماعة 

  . )2(الدولية

دولي غير مشروع دوليا وتؤسس عليه المسؤولية الدولية، ويعتبر خرق وعليه كل إضرار بالبيئة عمل      
لقواعد حماية البيئة زمن الحرب شرط الموضوعي لقيام المسؤولية دولية عن الضرر البيئي، بينما الشرط 

من  55الشخصي هو إسناده ألحد أطراف النزاع لكن يتوجب إضافة شرط الضرر الذي تشترطه المادة 
ضافي األول، بأن يكون ضرر شديد وطويل األمد واسع االنتشار، بينما اتفاقية حظر البروتوكول اإل

تشترط الضرر البيئي بتوافر معيار واحد على األقل فمعيار واحد  1976استخدام تقنيات تغير البيئة لعام 
 .)3(يكفي لقيام المسؤولية الدولية

                                                           
  .111، ص 2009صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة، مطبعة جامعة القاهرة،  )1(
  .94 -93ص .قانة يحي، المرجع السابق، ص )2(
 .116 - 115ص .سناء نصر اهللا، المرجع نفسه، ص )3(



 
228 

 

  ية البيئةاعد حماو لية عن انتهاك قو كأساس للمسؤ  نظرية المخاطر - 3

تزايد المخاطر واألضرار إلى  أدت االكتشافات العلمية الحديثة واستخدام اآلالت على نطاق واسع
التي قد تصيب الغير نتيجة هذه االستخدامات ونظرا لجسامة هذه األضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع 

سيس المسؤولية على مجرد تأإلى  الخطأ من جهة أخرى، فقد اتجه الفقه منذ نهاية القرن التاسع عشر
الفعل غير المشروع، ويعرف هذا النوع من أو  التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ

المسؤولية المطلقة، باضطراد التقدم العلمي الذي بلغ ذروته أو  المخاطرأساس  المسؤولية بالمسؤولية على
  .حو تطبيق هذه النظرية في العالقات الدولية باكتشاف الطاقة الذرية وارتياد الفضاء، تزايد االتجاه ن

ابتدع الفقه الدولي هذه النظرية لمواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة، التي ساهمت بشكل ملحوظ         
ومؤسف في زيادة نسبة تلوث البيئة البشرية، وانتشار األوبئة واألمراض ودخول المجتمع الدولي عنصر 

الفضاء الخارجي وغيره من أوجه التقدم العلمي، بحيث لم تعد قواعد المسؤولية  التنافس النووي وارتياد
التقليدية القائمة على أساس الخطأ في مخالفة قواعد وأحكام القانون الدولي العام قادرة على االستجابة لهذه 

تمارسها  األوضاع المستجدة، أو إيجاد الحلول للمشاكل الناجمة عن مثل هذه الظروف، فهذه األنشطة
بشكل مطابق ألحكام وقواعد القانون الدولي، ومع ذلك تنجم عنها آثار وأضرار بيئية واسعة االنتشار الدولة 

البحث على أساس جديد للمسؤولية الدولية، بحيث يمكن اعتبار مثل هذه إلى  وطويلة األمد األمر الذي أدى
رغم أن تلك األنشطة ال تشكل خرقًا أو خروجًا  الدول مسؤولة عن األضرار الناجمة عن أنشطتها المختلفة،

عن أحكام القانون الدولي، بمعنى أن هذه النظرية تكفي العتبار الدولة مسؤولة قانونيًا، أن تكون هذه 
األخيرة هي السبب من الناحية الموضوعية في وقوع ضرر للغير، إذ يكفي أن تقوم عالقة السببية بين 

لتقرير مسؤوليتها الدولية ولو لم يرتكب خطأ أو مخالفة ألحكام وقواعد القانون سلوك الدولة والضرر الواقع 
 .بل حتى وٕان اتخذت هذه الدولة المسببة للضرر كافة االحتياطات الالزمة لمنع وقوع الضرر ؛الدولي

، نظرية 1972من مجموعة مبادئ مؤتمر استوكهولم حول البيئة عام ) 21(وقد اعتمد المبدأ        
إن على الدولة مسؤولية ضمان أن األنشطة التي تتم داخل : ".... سؤولية الموضوعية، الذي جاء فيهالم

  .)1("والياتها أو تحت إشرافها ال تسبب ضررًا لبيئة الدول األخرى أو للمناطق فيما وراء حدود واليتها الوطنية

مخاطر، القائمة على اعتبار الدولة نجد أننا نظرية المسؤولية الموضوعية أو نظرية ال ،وهكذا         
مسؤولة عن األضرار التي لحقت بالغير بمجرد ممارستها لألنشطة الخطرة ولو لم يثبت مخالفتها لقواعد 

حماية البيئة إلى  وأحكام القانون الدولي، قد تم تكريسها في مجموعة من المعاهدات الدولية التي تهدف
معاهدات التي تعالج تلوث البحار بالمحروقات والمعاهدات المتعلقة بشكل عام، مثل المعاهدات النووية وال
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 1960بارتياد الفضاء الخارجي، ومن أمثلة المعاهدات النووية في هذا المجال، المعاهدة الدولية لعام 
المتعلقة بالمسؤولية الموضوعية في المجال النووي، والتي أقامت المسؤولية الموضوعية على عاتق 

 1962نووي عن الضرر الذي ينجم عن النطاق النووي، وكذلك هناك االتفاقية الدولية لعام المستثمر ال
المتعلقة بالمسؤولية الموضوعية لمشغلي السفن النووية عن الحوادث الناتجة عن الوقود النووي، أو عن 

والتي أقرت بمبدأ  الفضالت ذات اإلشعاع النووي أو المتخلفة عنه، ومن االتفاقيات الدولية في مجال البيئة
المسؤولية المطلقة على أساس فكرة المخاطر أو الضمان في المجال الدولي نجد اتفاقية مجلس أوروبا لعام 

، وقد طبقت نظرية ناتجة عن األنشطة الضارة بالبيئةالخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار ال 1993
  :المخاطر في عدة ميادين أهمها

يعتبر تقرير مبدأ المسؤولية عن األضرار التي تنجم عن استخدام  :لطاقة الذريةاالستخدام السلمي ل -1
المخاطر الشديدة التي يحتمل أن تنجم عن إلى  الطاقة الذرية ألغراض سلمية أمرًا ضروريًا، ذلك بالنظر

بت الدولة استخدام الطاقة الذرية، رغم أن الدولة لم ترتكب خطأ أو فعًال غير مشروع، وفي حالة ما إذا سب
أضرار بدول أخرى نتيجة اإلشعاع الذري فهي ملزمة بدفع تعويض، وهذا حتى ال تبقى الضحية دون 

  . تعويض وهي اعتبارات تمليها العدالة

إن حوادث تصادم ناقالت البترول وما ينتج عنها من تلوث للبيئة البحرية قد  :تلوث البحار بالمحروقات-2
 29اصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بالزيت في ظهور قاعدة قانونية خإلى  أدى

، كلها تقر مسؤولية مالك السفينة 1973والقواعد الخاصة بمنع إغراق مخلفات السفن سنة  1969جانفي 
بأن األساس الوحيد : القولإلى  (G.Scelles)بل يذهب الفقيه جورج سال ، )1(عن تلوث البيئة البحرية

  .)2(ة الدولية هو فكرة المخاطرللمسؤولي

وترتكز هذه النظرية على وجود الخطر، أي في حالة ممارسة الدولة لنشاط ذي طبيعة خطيرة غير 
ممارسة هذه األنشطة  ففي هذه الحالة تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن األضرار التي تنجم عن، مألوفة

تصيب أيا كان، وفي هذه الحالة يعفى المتضرر من وهي الضامنة الوحيدة عن األضرار التي يمكن ان 
تعويض عن األضرار التي أصابته من جراء هذه إلى  إثبات الخطأ والالمشروعية وتتاح له فرصة الوصول

يكفي أن تكون الدولة من الناحية الموضوعية هي السبب ، بل وعلى ضوء هذه النظرية، األنشطة الخطرة
  .)3(تهافي وقوع الضرر لكي تنشأ مسؤولي
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وقد تم تكريس نظرية المسؤولية الموضوعية عن أنشطتها الخطرة، لحماية البيئة البشرية من 
األضرار المترتبة عن هذه الممارسة، في العديد من األعمال القضائية والقانونية، ففي قضية صهر المعادن 

عن الخسائر التي لحقت بكندا وبشأن طلب الواليات المتحدة األمريكية التعويض " ترايل"في مدينة 
باألشخاص والممتلكات في والية واشنطن، من جراء األدخنة السامة التي ينفثها المصنع في الهواء الجوي، 
وتنقله الرياح عبر الحدود، قررت محكمة التحكيم الدولي، التي شكلتها الدولتان، بحكمها الصادر عام 

لة الحق في أن تستعمل أو تسمح بأنشطة على إقليمها وفقا لمبادئ القانون الدولي ليس لدو " :أنه ،1941
على نحو يسبب الضرر، عن طريق األدخنة، أو إلقليم دولة أخرى أو للممتلكات أو لألشخاص فيه، عندما 

  ".تكون الحالة ذات نتائج خطيرة ويثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة

التي ، طرف محكمة النقض الفرنسيةالفرنسية من " المنارة" قضية السفينةكما طبقها القضاء في 
كما تبناها القضاء الدولي في ، 1880جويلية  29كلفت لتكون محكما بين الطرفين فرنسا ونيكاراغوا بتاريخ 

إهمال إلى  بين كندا والواليات المتحدة األمريكية، ولكن أسندوها 1941بداية من سنة  قضية مسابك ترايل
قاعدة عرفية في القانون الدولي العام التي قالت بها المحكمة العدل  بمعنى اختراق، كندا باتخاذ الحيطة

  .)1(1928الدولية الدائمة في قضية جزيرة بلماس سنة 
وخاصة ذلك الذي يتضمن استخدام الطاقة  المخاطرأساس  كذلك، إن مبدأ المسؤولية المطلقة على

اء به قرار الجمعية العامة فيما يخص أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام، وهو ما ج، الذرية
، حيث طلب من الدول المستخدمة للفضاء الكوني مراعاة مصالح 1963استخدام السلمي للفضاء سنة 

  .الدول األخرى تجنبا لإلضرار بها
، نظرية 1972من مجموعة مبادئ مؤتمر استوكهولم حول البيئة عام ) 21(وقد اعتمد المبدأ  

إن على الدولة مسؤولية ضمان أن األنشطة التي تتم داخل : ".... الذي جاء فيهالمسؤولية الموضوعية، 
  ".والياتها أو تحت إشرافها ال تسبب ضررًا لبيئة الدول األخرى أو للمناطق فيما وراء حدود واليتها الوطنية

الخاص بالمسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة عن معدات الفضاء  1972مارس  29وفي اتفاق 
تسأل الدولة التي تطلق أيا من تلك المعدات مسؤولية مطلقة عن إصالح األضرار : "منه جاء 02في المادة 

  .)2("الناجمة عن أجرامها الكونية سواء كانت األجرام على وجه البسيطة أم أثناء الطيران
قية باريس المؤرخة المخاطر، كاتفاأساس  وقد كرست العديد من االتفاقيات الدولية المسؤولية على       

 25حول المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية، واتفاقية بروكسل المؤرخة في  1960جويلية  29في 
                                                           

 )1( Pierre-Marie Martin, Droit internationale Public, Editions Masson, paris-Milan Barcelone, 1995, p 
203. 

  .63، المرجع السابق، ص محمد سعادي )2(
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 19حول المسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد النووية، واتفاقية فيينا المؤرخة في  1962ماي 
البحري للمواد النووية، واتفاقية بروكسل المؤرخة في حول المسؤولية المدنية في ميدان النقل  1963ماي 
الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن النشاطات الهيدروكاربونية، اتفاقية  1969نوفمبر  29

حول األضرار الناجمة عن البحث واستغالل الثروات المعدنية لقاع  1976ديسمبر  17لندن المؤرخة في 
حول المسؤولية عن األضرار الناجمة عن التلوث  1984ماي  25ن المؤرخة في البحر، اتفاقية لند

  .)1(بالمحروقات
لدراسة الوضع البيئي الذي بدأ ينذر  1972بمدينة إستكهولم سنة  ولما انعقد مؤتمر حول البيئة     

ألوروبية بالخطر على البشرية والذي تبنى بمعية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمجموعة ا
  .االقتصادية نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية

حاولت تبني المسؤولية الدولية جراء هذه المخاطر المحدقة ، ستكهولم عدة مؤتمراتإتبع مؤتمر      
 1997ومؤتمر كيوتو باليابان سنة  1992دي جانييرو بالبرازيل سنة و باإلنسان، كمؤتمر قمة األرض بري

 .)2( 2002ورغ بجنوب إفريقيا سنة ومؤتمر جوهنسب
كأساس للمسؤولية الدولية النتهاك قواعد  ال يمكن االستناد على نظرية المخاطر ،ما تقدم ذكره عم

إذ جرى العرف الدولي على عدم األخذ بها إال بناءًا على معاهدات ، ،حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة
مر المطبق فعًال في معظم االتفاقيات التي تنظم أوجه متعلقة بأنشطة ذات خطورة بالغة، وهو األ

وذلك راجع ، الخ.…االستعماالت السلمية للطاقة الذرية، وفي أنشطة ارتياد الفضاء الجوي، ونقل األشياء
لكون الحرب في حد ذاتها فعل غير مشروع دوليا ومحرم وهذه النظرية ال تدخل في إثبات المسؤولية الدولية 

ولكن يمكن تطبيقها  ،وم على شرط عدم وجود الالمشروعيةقن فهم النظرية يهاكات البيئة ألللدولة عن انت
  .)3("في وقت السلم خاصة في التلوث العابر للحدود الناشئ عن األنشطة الخطرة والذي يضر بالبيئة

اجمة لية عن األضرار النوعليه فمن المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن الدولة تتحمل المسؤو 
فإن  ها التي توصف بعدم المشروعية وفقا لقواعد القانون الدولي، وفي حال استبعاد نظرية الخطأعن سلوك

 النظرية الوحيدة القابلة للتطبيق هي نظرية العمل غير المشروع وتجد هذه النظرية مصدرها أيضا في العرف
روع يستوجب التعويض كالقاعدة التي الدولي حيث يعد مخالفة بعض األعراف الدولية بمثابة عمل غير مش

تسمح باستعمال إقليمها على نحو يسبب إضرارا عن طريق أو  تقرر بأنه ليس للدولة الحق في أن تستعمل
  .األدخنة والغازات في إقليم دولة أخرى لألشخاص والممتلكات 

                                                           
 )1( Pierre-Marie Martin, op-cit, p 202. 

  .65، ص المرجعنفس ، محمد سعادي )2(
  .117- 116 ص.، المرجع السابق، صنصر اهللا سناء)3(
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دولة المجرى ال يجوز في مجال تلوث األنهار الدولية أن تقوم أنه  وهناك قاعدة أخرى، مفادها
تلويثها بالمركبات الكيميائية الناتجة عن أو  تلويث الحراري للمياه النهرإلى تؤدي  األعلى للنهر بأنشطة

إلحاق الضرر بمصالح دولة إلى  عمليات إنتاج الطاقة الهيدروكربونية مما يوديأو  عمليات الزراعية
  .)1( المجرى األسفل للنهر

اس للمسؤولية الدولية النتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات وما يالحظ على هذه النظرية كأس
المسلحة أنها ال يمكن االستناد عليها في ظل ظروف الحرب والنزاع المسلح، وذلك لكون الحرب في حد 

، ولية الدولية عن انتهاكات البيئةذاتها فعل غير مشروع دوليًا ومحرم، وهذه النظرية ال تدخل في قيام المسؤ 
ن مفهوم النظرية يقوم على شرط عدم المشروعية، ولكن يمكن تطبيقها في وقت السلم خاصة من التلوث أل

  . والذي يضر بالبيئة العابر للحدود الناشئ عن األنشطة الخطرة 

ومن الجدير بالذكر، أن نظرية المخاطر لم تصبح بعد أساسا عاما للمسؤولية الدولية، إذ جرى 
بها إال بناء على معاهدات دولية وفي أنشطة ذات خطورة بالغة وهو األمر المطبق العرف على عدم األخذ 

فعال في معظم االتفاقيات التي تنظم أوجه االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفي أنشطة ارتياد الفضاء 
الدولية في الخ، حيث تنعقد المسؤولية ..الجوي ونقل األشياء الخطرة، التلوث البحري، استخدامات الفضاء

  .هذه الحاالت بمجرد وقوع الضرر دون وجود فعل غير مشروع
  شروط المسؤولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة: اثالث

من خالل محتوى المسؤولية المدنية التي هي الجزاء التي يرتبها القانون الدولي العام على مخالفات 
حد أشخاص القانون الدولي، مما يستوجب إصالح األضرار التي ترتبت عن أحكامها والتزاماتها من قبل أ

ذلك اإلخالل، فمن خالل هذا التعريف يتبين لنا أن المسؤولية المدنية تحتوي على عدة عناصر أو شروط  
  :لقيامها

  رتكاب سلوك دولي غير مشروع أو اإلخالل بالتزام دوليا -1

إطالق اصطالح العمل غير المشروع على كل مخالفة لاللتزام  يكاد يجمع فقهاء القانون الدولي على 
الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي، والتي تفرض على الدول إتيان تصرف معين سواء 
كان هذا التصرف بشكل إيجابي أن القيام بعمل معين، أو بشكل سلبي يتمثل في االمتناع عن عمل 

  .)2(معين

                                                           
  .126- 125 ص.، المرجع السابق، صحميدة جميلة )1(
  .09عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )2(
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ون الدولي حتى يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع يجب أن يكون نتيجة فمن وجهة القان 
  .)1(إخاللها باحترام التزامات قانونية أو عرفية أو لمبادئ القانون العامة

والفعل غير المشروع يمكن أن يتخذ إحدى الصورتين إما أن يكون عمًال إيجابيًا وٕاما أن يكون سلبيًا  
  :المشروع ضرورة توافر عنصرينويشترط لوقوع العمل غير 

  .أن يكون التصرف منسوب إلى دولة أو منظمة دولية أو إلى إحدى أشخاص القانون الدولي - 

أن يكون هذا السلوك قد رتب ضرر من جراء ما قام به أحد أشخاص القانون الدولي، سواء عن  - 
  .)2(طريق سلطاته أو تبعيته أو لحسابه أو لمصلحته

  ر المشروع دولياً درجات العمل غي -

إن األعمال غير المشروعة تصنف إلى فئتين الفئة األولى خاصة بالجريمة الدولية، وهي عمل غير    
مشروع يترتب عن خرق إحدى االلتزامات الدولية البالغة األهمية وجوهرية للمحافظة على مصالح أساسية 

سلم واألمن الدوليين والفئة الثانية وهي خاصة للجماعة الدولية والتي تؤثر على العالقات الدولية وتهدد ال
من مشروع لجنة  19بالمخالفات الطفيفة التي تؤثر على العالقات الدولية بشكل بسيط وقد حددت المادة 

  :)3(القانون الدولي الجرائم والجنح كما يلي

موضوع االلتزام مشروع دوليًا أيًا كان اليكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاك اللتزام دولي غير  -  
  .الدولي المنتهك

يشكل العمل غير المشروع دوليًا جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة التزامًا دوليًا هو من  - 
الضرورة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع بمجمله بأن انتهاكه يشكل 

  .جريمة

القانون الدولي النافذة يجوز أن تنجم الجريمة الدولية عن جملة  وقواعد 3رهان بمراعاة أحكام الفقرة  - 
  :من األمور منها

انتهاك خطير اللتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليين، كالتزام حظر  -أ 
  .العدوان 

ام حظر تلويث جسيم انتهاك خطير اللتزام دولي ذي أهمية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتز  -ب
  .للجو أو البحار 

                                                           
  .128هشام بشير، المرجع السابق، ص  )1(
  .70ناصري مريم، المرجع السابق، ص  )2(
  .من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول 19المادة : أنظر )3(
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  .)1(يشكل جنحة دولية 02كل عمل غير مشروع دوليًا ال يكون جريمة دولية طبقًا للفقرة  - ج 

غير أن هناك صعوبة " تونسي بن عامر"رغم هذا التصنيف الذي يعتبر منطقي حسب رأي األستاذ بف 
ك نظرًا لوجهات النظر المختلفة للدول ألنه في بعض األحيان في تحديد بعض األعمال غير المشروعة وذل

، في حين )2(قد يحدث في بعض األحيان أن تنظر بعض الدول إلى العمل غير المشروع باألهمية البالغة
نجد عكس ذلك عند دول أخرى وهذا راجع إلى التناقضات بين الدول من حيث األنظمة السياسية 

نا أن إتباع لجنة القانون الدولي تقسيم يحكم المسؤولية المدنية قتصادية ومن خالل الطرح السابق يتبين لواال
عتداء عليها وأن هناك التزامات أساسية متعلقة بصيانة المصالح األساسية للمجتمع الدولي وفي حالة اال
  .)3(تعتبر جريمة دولية وهناك التزامات دولية أخرى تعتبر مخالفتها جنحة دولية أو مخالفات بسيطة

  د العمل غير المشروعإسنا - 2  

يقصد بإسناد العمل غير المشروع نسبة إلحاقه إلى فاعله والذي يجب أن يكون أحد أشخاص القانون  
الدولي، والمتمثلة في الدول والمنظمات الدولية، وينسب الفعل إلى هؤالء األشخاص عن طريق ممثليهم هذا 

فإن دولهم ال تتحمل المسؤولية المدنية عن تصرفاتهم بالنسبة إلى األشخاص المعنوية، أما األفراد العاديون 
سم الدولة أو لحسابها أو عندما ال تقوم الدولة التي استثنائية منها أن يعمل هؤالء األفراد باإال في حاالت 

  .)4(ينتمون إليها بمنعهم من القيام باألعمال غير المشروعة أو عندما تمتنع أو تقصر في معاقبتهم

ص القانون الدولي التقليدية المعترف لها بالشخصية القانونية الدولية، فهي أهل لتحمل والدول هي أشخا
، وٕاضافة إلى ذلك استقر الفقه الداخلي على )5(االلتزامات واكتساب الحقوق على المستوى الدولي والداخلي

  .)6(تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية

عندما يرتكب هذا العمل شخص يمثل الدولة كرئيسها أو رئيس وزرائها أو ويسند العمل غير المشروع  
أحد وزرائها أو أحد موظفيها، أو أي شخص ينتمي إلى سلطتها التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وذلك 
بغض النظر عن كون هذه األفعال مشروعة وفقًا للقانون الداخلي أم ال، فمشروعية األفعال أو عدم 

  .ها يفصل فيها وفقًا للقانون الدولي وليس وفقًا للقانون الداخليمشروعيت

                                                           
  .10عريوة فيصل، المرجع السابق، ص  )1(
  .64ص  المرجع السابق، بن عامر تونسي )2(
  .150بن سالم رضا، المرجع السابق، ص  )3(
  .27نفس المرجع، ص  بن سالم رضا، )4(
  .12عريوة فيصل، المرجع السابق، ص )5(
أفريل  11ي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات الخاصة بموظفي األمم المتحدة الصادر بتاريخ الرأ: أنظر )6(

1949.  
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ويخول القانون الدولي للدول الحرية الكاملة في تنظيم سلطاتها الداخلية وتبيان اختصاصها وتحديد  
من يقوم بعملها وبالتالي ال يهم مسمى تلك المنظمة أو رتبة من يمثلها سواء كان رئيسها أو أكبر موظفيها 

  .)1(صغرهم وال يهم إن كان منتسب لها بصفة دائمة أو مؤقتةأو أ

  الضرر - 3 

بتلغيم  الضرر هو كل مساس بحق أو مصلحة لدولة أخرى والضرر قد يكون ماديًا مثل قيام دولة  
مياهها اإلقليمية مما يترتب عليه اإلضرار بالسفن المارة وهالك األشخاص والبضائع، وقد يكون معنويًا مثل 

ختراق مجالها الجوي بطائرات حربية دون إذن منها، كما ينبغي أن يكون الضرر اعلم دولة أجنبية أو هانة إ
  .)2(مباشر أي أن يقع فعًال وبصورة المترتبة عن العمل غير المشروع مباشرة

والضرر الذي يرتب المسؤولية المدنية يعتبر عنصرًا رئيسيًا وال تحقق المسؤولية المدنية دون وقوعه،  
  .)3(وهذه هي القاعدة المستقرة في القانون الدولي

أن المسؤولية المدنية ال تتحقق دون ضرر فعلي الذي هو القرينة المثبتة  "أندراسي"ويرى الفقيه  
  .للمسؤولية عن المستوى الدولي

يرى أن عنصر الضرر غير متطلب لقيام  ،ويالحظ أن االتجاه السائد في الفقه والعمل الدولي 
إذ أن معظم االتفاقيات الدولية تتناول مجموعة من االلتزامات الدولية  ؛لية المدنية وال يعد من أركانهاالمسؤو 

فإن انتهاك االلتزام الوارد في  ؛دون أن تشير إلى األضرار التي تترتب على انتهاك هذه االلتزامات، لذلك
أن الضرر وٕان كان نتيجة محتملة لفعل دولي االتفاقية يعد كافيًا في حد ذاته لقيام المسؤولية المدنية ذلك 

  .غير مشروع إال أنه ال يعد أحد عناصره

والشيء المؤكد أن الضرر الموجب للمسؤولية المدنية والمتفق عليه فقهًا هو الضرر المؤكد وليس  
الضرر االحتمالي، أي يجب أن يكون الضرر حاًال وأن يكون هناك عالقة سببية أو رابطة بين الضر 

  .)4(لدولةللفعل المنسوب وا
والواقع أن الضرر يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا لنهوض المسؤولية المدنية فال يمكن أن تنهض  

المسؤولية المدنية بال ضرر وأنه ينبغي عدم االكتفاء بالعمل غير المشروع أو مخالفة االلتزام الدولي لقيام 
لذي يتناسب مع تطور القانون الدولي الحديث، والذي ال المسؤولية، ولكن ينبغي أن يفسر الضرر بالمعنى ا
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يقتصر على الضرر الشخصي أو الذاتي للدولة المتضررة، ويجعل منها صاحبة المصلحة في الدعوى بل 
على الضرر الذي يستهدف المصلحة والحقوق العامة للمجتمع الدولي ككل، فالنظام األساسي للمحكمة 

رتكاب جرائم دولية الية الجنائية الدولية للدولة وحكامها وقادتها ومسؤوليها على الجنائية الدولية يقيم المسؤو 
  . )1(ولو لم تضر دوًال أخرى ويكون لجميع الدول المصلحة في رفع الدعوى

  أثناء النزاعات المسلحةعن انتهاك أحكام حماية البيئة  المسؤولية المدنيةأثار : ارابع

النزاعات المسلحة اتجاه الدولة الطرف في النزاع والتي تسببت في إحداث أثناء  تترتب المسؤولية المدنية
دولي يستوجب التعويض  إلتزامأي  أطرافأضرار بيئية، فمن المبادئ الثابتة في القانون الدولي أن 

المناسب، ولذلك يعتبر التعويض الفعلي واإليجابي إلصالح الضرر الحاصل، خاصة إذا ثبت إهمال الدولة 
  .)2(ما كان عليه قبل القيام بانتهاك القواعد القانونيةإلى  باالتها فهي ملزمة بإعادة الوضعوعدم م

الوضع إلى  هو إيقاف السلوك غير المشروع الذي تسبب بالضرر والعودة :بجبر الضرر لتزاماإل . 1
تبادر على الفور الطبيعي وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة التي قامت بانتهاك البيئة وأحدثت ضرًرا أن 

الحربية التي تسببت بهذا الضرر، وكذا اتخاذ جميع  عمالاألضرار وعدم االستمرار في هذه األبإزالة هذه 
الضمانات التي تمنع تسرب المواد الخطيرة التي من شأنها إحداث آالم إضافية في حق البيئة، كما تضمنت 

اتها الدولية فقد نصت إلتزاملضرر نتيجة إخاللها بالدولة بإصالح ا إلتزامجميع المشروعات تأكيد ضرورة 
مؤتمر الهاي للتقنين سنة إلى  المادة الثالثة من مشروع المسؤولية الدولية الذي قدمته لجنة القانون الدولي

ات بإصالح الضرر الناتج عن عدم وفائها إلتزامالمسؤولية الدولية لدولة ما تفرض عليها " :على أن 1930
  ". يةات دولإلتزامب

وفي هذه الحالة يتوجب على الدولة التي قامت باإلضرار بالبيئة أن تقوم على الفور، بإزالة هذه    
األضرار وعدم االستمرار في األعمال الحربية التي نتج عنها هذا الضرر واتخاذ جميع الضمانات التي من 

المشروع هو أول خطوة لجبر  ، كما أن وقف هذا السلوك غيرإحداث آالم إضافية في حق البيئة شأنها

  .)3(تتلوه خطوات أخرى خاصة إذا كان هذا الضرر الذي نجم عنه لم يزول الضرر، الذي

يقصد بالرد العيني كأحد الصور المثلى للتعويض أي  ما كان عليهإلى  إعادة الحالأو  الرد العيني. 2
إلى  يئا لم يقع وبالتالي هو إعادة الحالطبيعتها األولى قبل حدوث السلوك الضار وكأن شإلى  إعادة األمور

وله دور هام في المسؤولية الدولية عن أضرار التي تصيب البيئة، وال يقصد به توقف عن  ما كان عليه،
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حالتها إلى  الفعل الضار فقط، بل يتعين على الدولة أن تقوم بإزالة األضرار التي أصابت البيئة وٕاعادتها
مكان عليه إلى  ضار طالما كان ذلك ممكن، لكن في حالة استحالة إعادة الحالالطبيعية قبل وقوع الفعل ال

فليس أمام هذه الحالة سوى المطالبة بالتعويض المالي أي دفع مبلغ ، )1(نتيجة األضرار التي تصيب البيئة
  .مالي يكون معادال للقيمة التي يمكن أن تؤديها اإلعادة العينية

لرد العيني وهذا في حالة التدمير الكلي، فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه في أنه أحيانًا يستحيل ا إذ     
هذه الحالة غير عادل وعليه في هذه الحالة يتوجب التعويض المالي للطرف المتضرر، وهذا ما رأته محكمة 

م بتعويض أنه من مبادئ القانون الدولي ّوٕاصالح الضرر يت" شورزو"العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع 
عادل للضرر الذي عان منه مواطنين الدولة المتضررة نتيجة الضرر المخالف للقانون الدولي وأن قواعد 
القانون الدولي التي تحكم إصالح الضرر هي القواعد السارية المفعول بين الدولتين المعنيتين وليست 

  .)2(شروع والفرد المتضررالقواعد التي تحكم العالقة بين الدولة المرتكبة للعمل الغير الم

وبشكل عام يجدر المالحظة أن الحكم يوقف مصدر الضرر ويكون مصحوبا في أغلب األحيان بإعادة 
الكتاب األخضر الخاص بالتوجيهات فإن  وتأكيدا لهذا ،ما كان عليه بالنسبة لما وقع من أضرارإلى  الحال

ما كان عليه كتعويض عيني يمثل إلى  ة الحالإعاد"األوروبية في مجال األنشطة البيئية قد أوصى بأن 
، فالرد العيني هو أفضل صور التعويض قبوال للدول طالما كان )3("العالج البيئي الوحيد األكثر مالئمة

يزيل كل أثر للسلوك الضار وخاصة في مجال األضرار التي تصيب البيئة بصورة غير أنه  ممكنا حيث
ستحيل الرد العيني نتيجة األضرار التي لحقت بالبيئة كإتالف في بعض األحيان يأنه  مشروعة، غير

إلى  الغابات والحرائق الكلية والتدمير الكلي للبيئة الصناعية، ففي هذه الحالة يلتجأ الطرف المتضرر
المطالبة بالتعويض المالي الذي يعادل قيمة إصالح الضرر وفي ذلك ترى محكمة العدل الدولية الدائمة في 

أنه من مبادئ القانون الدولي إصالح الضرر يتم بتعويض عادل للضرر الذي " :ع شورزوقضية مصن
  .)4(.. ".عانى منه مواطني الدول المتضررة نتيجة العمل المخالف للقانون الدولي

يقصد بالتعويض المالي هو أن تقضي المحكمة بإلزام الدولة المرتكبة للسلوك  :التعويض المالي. 3
ع مبالغ مالية تساعدها على إصالح األضرار التي أصابتها من تلك األفعال غير غير المشروع بدف
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في ، ف)1(أو عدم كفايته المشروعة والسيما األضرار التي تصيب البيئة وذلك في حالة استحالة الرد العيني
حالة استحال التعويض العيني يتم جبر الضرر الحاصل عند طريق التعويض النقدي، الذي يحاول أن 
يضاهي الرد العيني ولكن في صورة نقدية، وهو أسهل طريقة من الناحية العملية لسهولة معيار النقود في 

لكن التعويض  ،تقييم األضرار خاصة األضرار المادية، ويجب أن يشمل التعويض العيني جميع األضرار
أصابت البيئة خاصة فيما المالي بالنسبة للضرر البيئي شديد الصعوبة ألنه ال يمكن حصر األضرار التي 

  .)2(يتعلق بتحديد األضرار المباشرة
والتعويض النقدي يجب أن يكون كامال بمعنى يعبر عما لحق الدولة من أضرار مباشرة وما فاتها من 

غير المشروع وكأنه لم يحدث شيء فهو يحاول أن أو  السلوك الضارأثار  كسب، ألنه ينبغي إزالة كافة
  .)3(لكن في صورة نقديةيضاهي الرد العيني و 

ن األضرار البيئة، هي سابقة عالنزاع المسلح بالتعويض  أطرافأحد  والسابقة الوحيدة التي تم فيها إلزام
، بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالكويت، وٕان 1991إلزام العراق كطرف في حرب الخليج الثانية عام 
قواعد المسؤولية الدولية التقليدية لتحميل العراق مسؤولية هذا القرار نجده قد خالف القواعد التي أقرتها 

التعويض عن كافة األضرار التي لحقت بالكويت، حتى تلك األضرار التي نجمت عن الحلفاء أنفسهم، مما 
  .)4(ي وغيره من القوانيننساناإليجافي قواعد المساواة في المعاملة الثابتة في القانون الدولي 

 المسلحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية رضعوا: المطلب الثالث

 في القانون عليها المنصوص المسلحة النزاعات إبان البيئة تحمي قانونية قواعد وجود رغم   
سير  أثناء بالبيئة بليغة أضرارا يلحق الذي األفراد أو الطرف مسؤولية عنها تتمخض والتي الدولي اإلنساني،

االنتهاك الجسيم، لكن يمكن التنصل من المسؤولية  خانة ضمن األضرار تلك وتصنف العدائية، العمليات
الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة زمن الحرب حتى مع بتوفر الشروط الالزمة لقيامها، وذلك بتوفر أحد 

الشديد، وطويل (لبيئي موانع التي تحول دون انعقادها، وبالتالي عدم مساءلة أطراف النزاع عن الضرر ا
الذي لحق بميدان القتال نتيجة انتهاك قواعد حماية البيئة زمن الحرب وباألخص ) األمد، وواسع االنتشار

الضرورة العسكرية، استخدام البيئة ألغراض عسكرية، وأن يكون : زمن االحتالل ومن بين هذه العوارض
 ما لبيئة أثناء الحرب غير متعاقد في هذه القواعد، وهذاأحد أطراف النزاع الذي يقوم بانتهاك قواعد حماية ا

 :فيما يلي إليه سنتطرق
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 المسؤولية موانع من كمانع عسكرية ألغراض البيئة استعمال :األول الفرع

أصبحت البيئة تساهم مساهمة فعالة في العمليات القتالية، واستخدامها يشكل ميزة عسكرية، فتتحول 
عسكرية، تصبح مهاجمتها من األفعال المشروعة وفق شروط وضوابط لكونها من فئات محمية إلى أهداف 

 :أصبحت تساهم بصورة مباشرة في مجريات القتال وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
  المسؤولية موانع من كمانع عسكرية ألغراض شروط استعمال البيئة: أوال

 اإلنساني عن الدولي في القانون لمقررةا الحماية رفع على صراحة نص قد اإلنساني رغم أن المشرع    
مجريات  في مباشرة أصبحت تساهم بصورة أنها نتيجة األعمال العسكرية، في استخدامها حالة في البيئة

موازين  في فعالة مساهمة البيئة مساهمة نتيجة الحماية تلك رفع حالة في ضوابط وضعت القتال، غير أنو
أخرى تحول  جهة ومن جهة، فوق طرف عن طرف آخر هذا منيحقق ت شأنه من والذي المعركة، سير

 .على مهاجمتها الضرورة وجبت البيئة إلى أهداف عسكرية
 األعمال الحربية في المباشرة المساهمة. 1

 العمل في الفئات غير المشاركة حماية ألزمت أطراف النزاع التي اإلنسانية النصوص من العديد نجد     
 في وفعالة مباشرة أصبحت تساهم مساهمة الفئات بمجرد أن تلك الحماية تلك ترفع أنها إال العسكري،

ال " :نصت والتي 1949لعام  األولى جنيف اتفاقية من 20 المادة الواردة النصوص فمن األعمال الحربية،
 إذا إال الطبية للخدمات التابعة المتحركة الطبية والوحدات الثابتة للمنشآت الواجبة الحماية وقف يجوز

من  03و02 المادتين  أيضا ونجد ،"... بالعدو أعمال تضر في اإلنسانية، واجباتها على خروجا استخدمت
لسًت  استخدمت إذا المدنية الطبية الوحدات عن الحماية وقف قررت والتي 1977البروتوكول األول لعام 

 نطاق مهمتها عن جبخر  بالخصم أعمال ضارة بارتكاب أي تحول أو قامت عن األعمال العسكرية
 .اإلنسانية

 األشخاص يتمتع":أن  على تنص والتي الذكر لسالفامن البروتوكول  50 أن المادة نجد أيضا      
 الذي الوقت مدى وعلى باألعمال العدائية مباشر بدور يقوموا لم ما القسم هذا يوفرها التي بالحماية المدنيون
 ."الدور بهذا خالله يقومون

 لبقاء عنها غنى ال التي والمواد األعيان من هذا البروتوكول مهاجمة 3 فقرة 54 المادة زتأجا وقد     
 .العسكري العمل لدعم استخدمت إذا ما حالة المدنيين في السكان
 عن الحماية رفع قررت التي 1977األول لعام  من البروتوكول 65و 61و 59المواد  نجد كذلك،      
 استخدمت أنها حالة في المدني الدفاع وأجهزة السالح منزوعة والمناطق الدفاع وسائل من المجردة المواقع

  .عسكرية ألغراض
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من البروتوكول الثالث الخاص بحظر أو تقييد استخدام األسلحة المحرقة  4الفقرة  2وقد نصت المادة       
م باألسلحة الحارقة على التي تنص على حظر الهجو  1980الملحق باتفاقية حظر األسلحة ال إنسانية لعام 

الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي إال إذا استخدمت هذه العناصر لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين 
 .أو حين تكون هي ذاتها أهداف عسكرية

 البيئة تصيب التي األضرار عن القانونية تؤكد أن المسؤولية مضمونها من خالل النصوص فهذه       
 من ذلك االستخدام ويصبح العسكري العمل في المحلية الفئات استخدام حالة في المسلحة زاعاتالن أثناء
  .المسؤولية موانع

   أن تكون أهدافا عسكرية.2

 العسكري العمل في تساعد بطبيعتها أو باستخدامها التي األشياء أو األماكن تلك عسكريا هدفا يعتبر    
 من بها الضرر وٕالحاق مهاجمة البيئة اعتبار فرغم، )1(عسكرية ةميز  والتي يحقق تدميرها أو تعطيلها

 المسؤولية عن المساءلة المتمخضة تستوجب والتي اإلنساني، الدولي في القانون األعمال غير المشروعة
 أثناء سير البيئة أصابت التي تلك األفعال القانونية الناجمة عن المساءلة تلك تسقط قد لكن الدولية،

قد تحولت إلى  البيئة ثبوت أن تلك حالة في وذلك المعارك، في البيئة استخدام نتيجة العدائية، العمليات
 .العدو فٌ لص الكفة ترجيح في بشكل فعال تساهم وأصبحت أهداف عسكرية

 الملحق المحرقة األسلحة استخدام بحضر أو تقييد الخاص من البروتوكول لثالث 4 فقرة 2 فالمادة   
 من وغيرها الغابات يحظر أن تجعل" :أن تنص، على والتي 1980 لعام اإلنسانية ألسلحةا حظر باتفاقية
أو إخفاء أو  رلستً  الطبيعية العناصر إال حين تستخدم هذه محرقة بأسلحة للهجوم النباتي هدفا الكساء أنواع
 ."أخرى أو حين تكون هي ذاتها أهداف عسكرية المحاربين أو أهداف عسكرية تمويه
 ويجعل حالة تحول البيئة إلى أهداف عسكرية في تسقط القانونية على أن المسؤولية المادة، تؤكد فهذه      

 .المعفية األعذار المعارك من في واستخدامها نتيجة مهاجمتها البيئة أصاب الذي العمل ذلك من
رفت التي ع 1977لعام  من البروتوكول اإلضافي األول 2فقرة  25وقد جاء في نص المادة 

األعيان التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها : "األهداف العسكرية بأنها
أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها 

  ".في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
ود شروط واضحة لكي تؤكد أن البيئة تحولت لهدف عسكري يجعل األطراف غير إن عدم وج

ملتزمة بالقيود التي فرضت لحماية البيئة من انتهاك واألضرار التي تصيبها نتيجة للخروقات والجرائم التي 
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رها تلحقها، فيجب ضبط معيار حقيقي خاص بالبيئة في حالة إسهامها في األعمال الحربية لكي يمكن اعتبا
أنها أصبحت ضمن األهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها، ومنه سقوط المساءلة القانونية عن االنتهاكات 

  .  )1(التي تصيب البيئة أثناء النزاعات المسلحة والتي تحدث أضرار بليغة بها
  المسؤولية موانع من كمانع عسكرية ألغراض الغموض حول استعمال البيئة :ثانيا

 المفروضة العدائية العمليات أثناء سير للبيئة المقررة الحماية رفع جراء يثور قد كال الذياإلش إن     
البيئة تساهم  حالة تحول البيئة إلى أهداف عسكرية أو أصبحت في وذلك اإلنساني، الدولي بموجب القانون

يؤدي إلى  عسكريوتفوق  عسكرية شأنها أن يحقق ميزة من والتي الحربية، العمليات في فعالة مساهمة
 .المعركة أو الحرب كسب

 قانونية مساءلة مرتكبها يسأل ال التي ضمن األفعال يدخل ال عسكرية ألغراض البيئة استخدام غير أن     
 المعيار حيث من الغموض من كتنفه الكثيرإذ ي المسلحة، النزاعات أثناء البيئة تصيب التي األضرار عن

 في المقررة الحماية لرفع كمبرر يصبح والذي القتالية العمليات في للبيئة ةالفعال المساهمة به تحدد الذي
 أصبحت على أن البيئة الذي يحدد ويحكم المعيار أخرى جهة ومن جهة اإلنساني هذا من الدولي القانون

 .)2(بليغة بأضرار إصابتها حالة وعدم المساءلة في لمساهمتها الشرعية تعطي التي ضمن األعمال العسكرية
  الفعالة المساهمة تحديد معيار -  1

عملية  في مهم كجزء يعتبر العسكرية العمليات أثناء سير للبيئة الفعالة المساهمة معيار تحديد إن    
 بُت أطراف النزاع، الحربية العمليات أثناء البيئة تصيب التي واالنتهاكات األضرار عن المساءلة القانونية

 المقررة الحماية ترفع لكي القانوني والمبرر الشرعية يعطي للبيئة مساهمة كل يسل أنو فكرة من انطالقا ذلك
 قد التي واالنتهاكات األضرار تلك عن المسؤولية من للتملص كقرينة وتصبح المسلحة، النزاعات أثناء لذا

تعمله ويس يكيفه الذي الطرف تفسير على يعتمد الحروب في البيئة مساهمة تفسير ويصبح البيئة، تصيب
 .)3(ورغباتهم ميولهم األطراف وفق

 بأن يعتد لكي يجب أن تتوفر التي الشروط الذي يحدد ويحكم المعيار واضح يحدد قانونيٍ  نص فغياب    
 شأنها من والتي والحربية العسكرية العمليات مجريات سير في فعالة أصبحت تساهم مساهمة قد البيئة
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تلك  عن المسؤولية تسقط وبذلك المشروعة، األمور من جمتهاتصبح مها بحيث التفوق العسكري برقيق
ويستعملها األطراف  يستغلها قانونية المعطيات إلى ثغرة فتؤدي هذه بالبيئة، أضرارا ألحقت التي األفعال
 .المسلحة النزاعات أثناء البيئة حماية لقواعد االنتهاكات تلك عن المسؤولية من للتملص

  العسكرية معيار تحديد األهداف -  2

 الهدف :من خالل نصها وذلك من البروتوكول األول حول تحديد األعمال العسكرية 52 المادة نص رغم   
 بطبيعته أو بالنسبة هو الهدف الذي )Objectif Militaire(– )Military Objective( العسكري
ليا أو جزئيا أو االستيالء ك تدميره والذي يحقق العسكري، العمل في يساعد وغرضه، أو استخدامه لموقعه،

  .)1(عسكرية ميزة عليه أو تحييده
 ومتغير، فالعنصر ثابت الذكر لكن تقسيمها إلى عنصرين سالفة المادة نص حسب العسكرية فاألهداف    

 في فعالة مساهمة بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها الثابت يجب أن تسهم األعمال العسكرية
 كليا أو جزئيا أو االستيالء سواءاألعمال  المتغير يجب أن يحقق تدمير هذه العنصر أما سكري،الع العمل

  .)2(أكيدة عسكرية ميزة عليها، أو تعطيلها

 عدم لعدم البيئة هدف عسكري تتحول لكي توفرها ينبغي واضحة وشروط دنيا حدود فعدم وجود
 االنتهاكات لحماية البيئة من الدولي اإلنساني القانونيفرضها  التي واإللتزامات إلتزام األطراف بالقيود

  تلحق بها التي والجرائم للخروقات تصيبها نتيجة واألضرار التي
 القانون عقبة( النووية األسلحة استخدام مشروعية لمحكمة العدل الدولية بشأن فتوى في جاء فلقد     

 بها أن يقصد يمكن ال البيئي أن معاهدات القانون :1996 اإلنساني لعام الدولي مع القانون للبيئة الدولي
 البيئية االعتبارات تأخذ لكن يجب على الدول أف النفس، عن الدفاع حق في حرمان الدول من ممارستها

 األمر دام وما المشروعة، العسكرية األغراض تنفيذ في ومتناسب ضروري هو ما تقييم عند الحسبان في
 التخلي يعتبر وأنه ،)مذلٍ  شيء(الواقع أن البيئة هي  في يعتبر ساني، فإن ذلكاإلن الدولي بالقانون يتعلق
 .)3(قيمة الهدف العسكري يتجاوز البيئة في تأثيره إذا على الهدف العسكري الهجوم على
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 اعتبارها لكي يمكن األعمال الحربية في إسهامها في حال بالبيئة فعال خاص معيار ضبط فيجب       
 االنتهاكات عن المساءلة القانونية سقوط ومنه يجوز مهاجمتها، التي من األعمال العسكريةض أصبحت أنها
 .بها بليغة أضرارا تمثل والتي المسلحة النزاعات أثناء البيئة تصيب التي
  المسؤولية موانع من كمانع العسكرية الضرورة: الثاني الفرع

، "األمير"في كتابه  ميكيافيلي دولي اإلنساني للمفكرتعود فكرة الضرورة العسكرية في القانون ال        
فحسب رأيه أن الحرب العادلة عندما تكون ضرورية، وأن الرغبة في االنتصار شيء طبيعي وعام ويبرر 

والبروتوكول  1949استخدام القوة الضرورية الالزمة لتحقيق هذه الرغبة، وجاء ضمن االتفاقيات جنيف لعام 
ضرورة العسكرية تمثل استخدام الوسائل واألساليب العسكرية المشروعة والضرورية اإلضافي األول أن ال

 .)1(لحظة اتخاذها في ظل الظروف السائدة لتحقيق ميزة عسكرية وفقا للغاية المشروعة من الحرب
قد اختلف الفقهاء فيما يخص حقيقة الضرورة العسكرية، فاألغلبية الفقهاء يؤكدون أن الضرورة 

تشكل مانع من موانع المسؤولية، فالمتهم بانتهاك قواعد الحماية المقررة في القانون الدولي العسكرية 
اإلنساني يبقى مرتكب للجريمة االنتهاك لكن وجود الضرورة العسكرية يمنع قيام المسؤولية عن هذه 

  .)2(الجريمة، بينما الرأي اآلخر يؤكد أن الضرورة العسكرية سبب من أسباب اإلباحة
نسبة إلمكانية استخدام الضرورة العسكرية من أطراف النزاع لدفع  المسؤولية الدولية عن انتهاك بال

  :قواعد الحماية البيئة زمن الحرب، نالحظ حالتين
إذا كان االنتهاك يخص البيئة المدنية، وهي كل ما يحيط بالعمليات العدائية من : )3(الحالة األولى

شباع حجاته المدنية المختلفة، دون أن تساهم مباشرة في العمل العسكري، منشآت مدنية أقامها اإلنسان إل
وهي بيئة مشمولة بالحماية والرعاية زمن الحرب، فال يجوز مهاجمتها، أو تدميرها، أو تعطيلها أثناء 
العمليات العسكري في الحرب مادامت محافظة على طابعها المدني فلم تساهم في العمليات العسكرية، وقد 

د في العديد من النصوص االتفاقية التي تؤكد على عدم االعتداء على البيئة المدنية أثناء الحرب ما لم ور 
  .1977تسهم في العمليات العسكرية منها ما ورد في  الفصل الثاني من البروتوكول اإلضافي األول لعام 

الحماية المكرس للبيئة  فتعتبر مساهمة البيئة المدنية في العمل العسكري سببا لخروجها من نطاق
المدنية زمن الحرب، وبالتالي يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لمهاجمتها حتى ولو ألحق بها هذا الهجوم 
خسائر جسيمه، فهذا األمر يمنح أطراف النزاع وسيلة قانونية للدفع بعدم مسؤوليتها دولية عن أضرار التي 
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ن الهجوم يتضمن شروط القانونية لتطبيق قاعدة الضرورة لكن على شرط أن يكو  ،لحقت بالبيئة المدنية
  : العسكرية وهي كالتالي

أن تكون الوسائل واألساليب القتالية المستعملة في الهجوم على البيئة المدنية التي تلحق بها أضرار  �
  .رطةجسيمة مشروعة، أي يمكن توجيهها إلى أهداف محددة، وأن ال تحدث أضرار وآالم ال مبرر لها أو مف

أن تكون هناك ضرورة الزمة لحظة باستخدام هذه األسلحة واألساليب القتالية من طرفي النزاع المسلح  �
في تدمير البيئة المدنية للطرف اآلخر من أجل دفع الخطر الحال أو الوشيك الوقوع، وهذا الشرط يقع عبئ 

ة الوقوف على مدى توافرها أم على خالف الشروط األخرى التي يمكن للمحكم- إثباته على عاتق المتهم 
  .باعتباره الطرف المستفيد منه -ال
أن تكون الميزة العسكرية المحقق من تدمير بعض العناصر من البيئة المدنية، أو إلحاق أضرار جسيمة  �

فالقصف العشوائي للبيئة . فيها، متفق مع الغاية المشروعة للحرب، أي إضعاف القوة العسكرية للخصم
م والتدمير الكلي للقرى والمدن الذي تجاوز حدود إضعاف القوة العسكرية للخصم ال يمكن أن المدنية للخص

  .يبرر أو يدفع بعدم المسؤولية القانونية استنادا للضرورة العسكرية
وعليه يمكن االستناد إلى قاعدة الضرورة العسكرية في دفع المسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة       

لكن بتوافر الشروط السابقة الذكر، لكن هناك عناصر ال يمكن مهاجمتها حتى مع توافر الشروط  المدنية،
المنطوي على خطر مثل السدود  المنشآتسابقة الذكر وهي العناصر المشمول بحماية خاصة وهي 
  .)1(من البروتوكول اإلضافي األول 56والجسور والمحطات النووية وهذا وفق ما جاء في نص المادة 

إذا كان االنتهاك يخص البيئة وهي تسمى أيضا البيئة اإليكولوجية وتشمل ما يحيط : )2(الحالة الثانية
اإلنسان، ( بميدان القتال من عناصر طبيعية التي ال دخل لإلنسان في وجودها وتضم العناصر الحية 

ئة ال تساهم مباشرة في العمل ، والبي)الماء، الهواء، التراب( ، والعناصر غير الحية )والحيوان، والنبات
، 3فقرة  35العسكري، فهي من األعيان المدنية المشمول بالحماية القانون وفق ما جاء في نص المادتين 

، فال يمكن التذرع بقاعدة الضرورة العسكرية لتبرير أي 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  55
لغاية المشروعة من الحرب والمتمثلة في إضعاف قوة البعيد عن اجوم أو اعتداء عسكري ضد البيئة ه

العدو، والتي ترتب آالم أو إصابات ال مبرر لها، وحتى مع توفر شروط الضرورة العسكرية ال يمكن 
  .نزاع المسلحمهاجمة البيئة وقت ال
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 لما نظرا عسكرية، ألغراض البيئة استخدام عد على صراحة ينص اإلنساني الدولي ورغم أن القانون   
تطرأ عليه  والحربية، غير أن هذا المبدأ قد القتالية العمليات أثناء سير بليغة أضرار من البيئة يصيب
 الوسائل من القتالية العمليات البيئة في استخدام فيصبح بالمعركة، محيطة نتيجة لظروف تغيرات

 في للبيئة المقررة حمايةال عن تخلت التي اإلنسانية النصوص من العديد في نجده ما وهذا المشروعة،
   .)1(النطاق المشروع عن خروجها حالة في وذلك المسلح، النزاع أوقات

تحقيق ميزة  يشكل أصبح واستخدامها القتالية، العمليات في فعالة مساهمة تساهم البيئة أصبحت وبالتالي   
 في القانون المشروعة األفعال من تصبح مهاجمتها فئات محمية إلى أهداف عسكرية من فتحولت عسكرية،

المساءلة  من الفعل هذا مرتكب يعفى لكي وشروط تضبطه ضوابط اإلنساني، غير أن هذا األمر الدولي
 .تلك األعمال نتيجة بالبيئة لحقت التي األضرار تلك عن القانونية

في غير و  مباشرة قراره العسكري القائد فيها يتخذ ظروف قتال طارئة تفرضها تدور معارك ميدانية قد
 حتى المعادية القوات منع ضرورة مثل قراره في مؤثرة حربية تكون ضرورات تواجه وقد الوقت، من متسع
 القوات دعم في تستخدم قوى مدنية أو تدمير أعيان خالل طرق المدنية أو من الجسور على العبور

 .)2(ةبالبيئ يلحق الذي الدمار خاصة جسيمة خسائر عنها ينتج للعدو، وقد العسكرية
أطراف  على تفرض التي اإلنساني الدولي في القانون عليها المنصوص الحماية قواعد من فبالرغم    

 تقع قد العسكرية فالضرورة المسلحة، النزاعات أثناء البيئة لحماية المقررة القواعد عن الخروج عد النزاع
 عنه ينتج ما وهو البيئة، لحماية رةالمقر  القواعد تلك عن للخروج قانونية كاستثناء أو كذريعة أو حجة

  .تلحق بالبيئة جسيمة انتهاكات
 المقررة البيئة حماية قواعد العسكرية النتهاك الضرورة ذريعة غطاء حالة استعمال أية في فهل يمكن     

 .المسؤولية؟ بعد والدفع اإلنساني الدولي في القانون
 في والمتمثلة القتالية، بالعمليات المحيطة البيئة عين مننو  بين عن هذا التساؤل يجب التمييز ولإلجابة    
 .المدنية والبيئة الطبيعية البيئة

 حالة البيئة المدنية المصطنعة – 1

 واالتصاالت المواصالت ووسائل والخاصة العامة المدنية المرافق من عناصرها بمختلف المدنية فالبيئة   
ال  بحيث اإلنساني، الدولي ورعاية القانون بحماية المشمولة الفئات من تعد الخاصة، المحمية والمناطق
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 فهي المدنٍي، طابعها على محافظة مادامت العدائية، العمليات أثناء يجوز مهاجمتها أو تدميرها أو تعطيلها
 أهمها كثيرة اتفاقية نصوص في الحماية وردت هذه وقد العسكري، العمل في مباشرة ال تساهم مساهمة

 وخروجا 1977سنة  والمعتمد 1949لعام  جنيف باتفاقيات من البروتوكول األول الملحق يالثان الفصل
 بالضرورة والتذرع المدنية، البيئة حماية قواعد عن الخروج االتفاقية النصوص أباحت على هذا األصل

 أجل من ذلك، مثل تستدعي عسكرية ضرورة وجدت متى المختلفة المدنية البيئة عناصر لمهاجمة العسكرية
 .)1(الخصم قوة وٕاضعاف عسكرية ميزة تحقيق
 العسكرية الضرورة مبرر تحت األحوال بعض في المدنية للبيئة الشامل التدمير اعتبار ال يمكن ولكن    
 العسكرية، يتجاوز هذا التدمير غايته إذا خاصة، )2(عليه القانونية المسؤولية بعد مشروع أو الدفع عمل هو
 القوات بها قامت كاألعمال التي الحرب، من المشروعة تفوق الغاية وأضرار آال ملالع ذلك أحدث وقد

 .المدنية واألعيان بالسكان اآلهلة الهدف قصفت حيث الخليج، حرب أثناء األمريكية
 تلك عن اإلنساني حين مساءلته الدولي في القانون المقررة الحماية لقواعد ذكره، فإن المنتهك سبق مما    

 المتابعة من التخلص بغية شروطها، توفرت متى العسكرية الضرورة بقاعدة ارتكبها أن يدفع ل التياألعما
 :وهي شروط وفق المدنية البيئة ضد ارتكبها التي الجريمة عن الجزائية

 .بالبيئة أضرارا ألحقت والتي الحرب في استخدمت التي القتالية واألساليب الوسائل مشروعية -
 المبتغى العسكرية الميزة تحقيق أجل من تناسبها ومدى المدنية، بالبيئة لحقت التي ضراراأل حجم مراعاة -

 .منها
 .الفعل بذلك القيام بالمتهم أدت التي المعركة في سائدة كانت التي الظروف في النظر -
 دونتحول  أخرى إجراءات التخاذ كافي وقت وجود وعد تلك األفعال، لتجنب أخرى وسيلة وجود عد -

 .المجر الفعل بذلك قيامه
 دافع برت قام بها التي تأكيد أن تلك األفعال أجل من أمامه، حائال كانت التي الظروف تلك المتهم إثبات -

 .ادعى من على البينة بمبدأ واألخذ عاتقه، على يقع اإلثبات ألف العسكرية، الضرورة
  حالة البيئة الطبيعية – 2
 قاعدة عن كاستثناء المدنية البيئة مهاجمة عناصر أباحت قد اإلنسانية االتفاقية النصوص كانت إذا   

 األخذيجب  ذلك ورغم وهم، وليس مجرد أكيدة العسكرية الضرورة وجود حالة في المدنية األعيان حماية

                                                           
  .117 ص السابق، ، المرجع)مع أشارة لبعض التطورات الحديثة(الوفا، تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث  أبو أحمد )1(
 جامعة ماجستير، رسالة اإلنساني، الدولي أحكام القانون ظل في المسلحة النزاعات أثناء الثقافية الممتلكات حماية رحال سمير، )2(

  .134 .، ص2006الجزائر،  البليدة،



 
247 

 

في  المقررة الحماية قواعد عن الخروج أجل من العسكرية، الضرورة بمبرر لألخذ الذكر سابقة بالشروط
 وتطبيقه على المبدأ بهذا األخذ ولكن هل يمكن المدنية، البيئة اإلنساني، هذا فيما يخص الدولي نالقانو 
 .العسكرية؟ الضرورة وجود حالة في الطبيعية البيئة حالة
األعمال  تلك وتصبح اإلنسانية، االتفاقيات في عليها المنصوص المساءلة القانونية من التملص وبالتالي   

  .)1(المسؤولية موانع من مانع
 أثناء الطبيعية البيئة تصيب التي االنتهاكات على طبقت إذ الذكر، سابقة العسكرية الضرورة ضوابط إن    

 من تحققت التي العسكرية الميزة ألن العسكرية، الميزة تحقق شرط باستثناء متوفرة فهي القتالية العمليات
 وهي إضعاف القوة الحرب، من المشروعة والغاية توافقت ال بها األذى وٕالحاق البيئة على االعتداء جراء

 من المشروعة الغاية تلك تفوق وتتجاوز وٕاصابات أالما وألحقت الغاية تجاوزت هذه بل للعدو، العسكرية
 .الحرب

 55والمادة  35المادة  خاصة مباشرة بصورة البيئة برمي التي اإلنسانية القانونية فبالنظر إلى النصوص    
 القيا لتبرير العسكرية الضرورة بقاعدة التذرع ، ال يمكن1977لعام  جنيف باتفاقيات الملحق وتوكولالبر  من

 لألحياء للهواء أو قتل خطتَ  تلويث عنه ينجم الذي العسكري فالعمل الطبيعية، البيئة ضد مبأعمال خطيرة
 المسبب األسود السحاب من يفةكث سحب لخلق النفط من كبيرة بكميات النَتاف البرية أو البحرية أو إشعال

في  المتمثلة الحرب في المشروعة الغاية توفق جسيمة أضرارا ألعمال تعتبر فهذه خطيرة، صحية إلضرار
 .إضعاف قوة العدو

 الحماية عن للخروج العسكرية بالضرورة التذرع تجز لم الطبيعية البيئة تحمي التي اإلنسانية فالقواعد   
 المشروعة الغاية تجاوز بمثابة هو القواعد تلك عن الخروج ألن للبيئة، اإلنساني دوليال في القانون المقررة

 عن الخروج أمام لذا، مبرر ال آالما أو إصابات وترتب العدو، التي تهدف إلى إضعاف قوة الحرب من
 تلك بموجب الحرب وغاية تتفق العسكرية الضرورة حالة في المدنية واألعيان بحماية لممتلكات قواعد

 .)2(العدو قوة إلضعاف الضرورة

مما سبق يمكن القول، أنه ال يمكن مهاجمة البيئة الطبيعية أو الخروج عن قواعد الحماية المقررة        
للبيئة الطبيعية أثناء سير العمليات العسكرية بين القوات المتحاربة تحت غطاء الضرورة العسكرية، وٕاذ تم 

كب عمال خطيرا أصاب البيئة بأضرار جسيمة، بينما البيئة المدنية إذا ساهمة األمر تتم مساءلة كل من ارت
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مباشرة في العمليات العسكرية وتوفرت جميع شروط الضرورة العسكرية يمكن دفع المسؤولية الدولية عن 
  .)1(انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء العمليات العسكرية

  )2(لدولية اإلنسانية كمانع من موانع المسؤوليةعدم عضوية في االتفاقيات ا :الفرع الثالث

دائما الكيان اإلسرائيلي يمتنع عن االلتزام بالقيود الوارد في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية بيئة في        
زمن الحرب، فيقوم بانتهاك قواعد المكرسة لحماية البيئة في جميع أفعاله علي البيئة الفلسطينية المحتلة 

والبروتوكول  1949جة أنه غير منظم إلى هذه االتفاقيات، لكن قد أكدت اتفاقية جنيف األربع لعام بح
إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه االتفاقية فإن دول النزاع : "بأنه 1977الملحق بها لعام 

باالتفاقية إزاء الدول المذكورة واألطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في عالقتها المتبادلة، كما أنها تلتزم 
باإلضافة إلى إجماع الفقه والقضاء الدولي على التزام . )3("إذا قبلت هذه األخيرة أحكام االتفاقية وطبقتها

  .كافة دول أطراف النزاع بأحكام االتفاقيات الدولية اإلنسانية
اقيات جنيف األربع لعام واتف 1907ولعام  1866كما رأينا سابقا أن كل من اتفاقية الهاي لعام  

لها صفة آمرة وهي ملزمة حتى بالنسبة للدول  1977والبروتوكول اإلضافي األول الملحق بها لعام  1949
من اتفاقية فيينا لقانون  38غير المتعاقدين فيها كونها اتفاقيات كاشفة ألعراف دولية، وقد جاء نص المادة 

لدول األطراف وغير األطراف باالتفاقيات الدولية اإلنسانية لتأكيد التزام كافة ا 1969المعاهدات لعام 
  .باعتبارها تقنينا لألعراف الدولية اإلنسانية

وعليه نؤكد من جديد على إلزامية قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة قبل الكيان اإلسرائيلي  
بداية هذا المبحث ترتب المسؤولية المدنية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التجاوزات التي رأينها في 

قبل الكيان اإلسرائيلي والمسؤولية الجزائية قبل القادة العسكريين والمرؤوسين اإلسرائيليين الذين انتهكوا قواعد 
حماية البيئة في زمن الحرب، وال يمكن دفع هذه المسؤولية القانونية بالضرورة العسكرية أو كما يطلق عليها 

سرائيلي الدواعي األمنية وال االحتجاج بعدم االنضمام لالتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة، ألن الكيان اإل
العيش في بيئة سليمة غدا من بين حقوق اإلنسان الثالثة التي يفترض احترامها في جميع األوقات زمن 

  .)4(السلم وزمن الحرب
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ى أن البيئة تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الوجود البشري، نخلص إل إنطالقا مما سبق التعرض له،        
إذ لم يعد يكفي أن يبقى اإلنسان حيا، بل أن حق فحماية البيئة تكفل تعزيز الحقوق األساسية لإلنسان، 

من هنا، فإن الدول ملزمة بالمحافظة ، سع من أن يختصر ببقاء اإلنسان على قيد الحياةو أو الحياة أكبر 
عام، بغض النظر عن وضعها الجغرافي أو النظام الذي تخضع له، وهذا االلتزام على البيئة بشكل 

منصوص عليه ضمن االتفاقيات والقرارات الدولية التي تؤكد على وجوب التزام الدولة بحماية البيئة أثناء 
استخدام  لتزام على الدول المصادقة على االتفاقيات الدولية أن تمتنع عنإالنزاعات المسلحة، وبهذا يقع 

ات ، ومع ذلك يشهد واقع النزاعات المسلحة انتهاكب التي تؤدي إلى اإلضرار بالبيئةاألسلحة واألسالي
، وعدم التزام الدول باحترام هذه القواعد وخرقها من الدول غير المصادقة جسيمة في مواجهة عناصر البيئة

ك الحماية، كما تقررت مساءلة الدول عليها من ناحية أخرى، من هنا وضعت عدة أجهزة لضمان تفعيل تل
؛ قد وفرت حماية للبيئة بطريقة غير مباشرة وقواتها العسكرية عن االنتهاكات الجسيمة في مواجهة البيئة

إلى  ، إضافة1494غاية اتفاقيات جنيف األربع لعام إلى  1868ابتداًء من إعالن سان بطرسبرغ عام 
تي حمت البيئة بطريقة ضمنية، كما ساهمت المعاهدات واالتفاقيات األعراف الدولية المتبعة في القتال وال

جانب تدخل المنظمات إلى  فرض حماية للبيئة في زمن النزاع المسلحإلى  الدولية في القانون الدولي العام
الدولية لفرض رقابتها في مثل هذه الفترة لضمان السير الحسن للعمليات العدائية وعدم إلحاق أضرار 

  .بالبيئة
ذلك يعتبر الهجوم على البيئة جريمة حرب طبقا لنظام روما األساسي؛ مما يعرض إلى  إضافة       

المساءلة الدولية وتحمل أثار المسؤولية القانونية من خالل تحمل الدولة إلى  الطرف الذي قام بهذا الهجوم
مسلحة المسؤولية الجزائية لما المسؤولية المدنية من أجل تعويض الطرف المتضرر وتحمل أفراد القوات ال

  .ارتكبوه من جرائم في حق البيئة 
 مدى على األول، المقام في تتوقف البيئة حماية في اإلنسانية الدولية القواعد فعالية مدى أن الحظنا وقد
 وخلصنا المتنازعة، األطراف قبل من قواعده النتهاك التصدي في القانون، هذا في المسؤولية قواعد فعالية
 فترة خالل للبيئة فعالة حماية توفير في القانون، هذا في المسؤولية قواعد كفاية عدم على التأكيدإلى 

، إال أن هناك مأخذ كثيرة على قواعد المسؤولية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة النزاعات
لبيئة أثناء النزاعات المسلحة؛ فما من المسلحة بدليل االنتشار الواسع لالنتهاكات الجسيمة ألحكام حماية ا

نزاع مسلح عرفته اإلنسانية إال وتجاهلت األطراف المتنازعة أحكامه وخالفتها بصفة مستمرة تكاد تكون 
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منهجية آو منظمة، وال شك أن إنتهاك تلك القواعد قد أثر على فعاليتها في منع تكرار تلك االنتهاكات 
  .بشكل مستمر

قواعد المسؤولية الدولية في قمع انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، ولتقييم مدى فعالية 
 فإنه يمكننا الجزم  بعدم فعالية هذه القواعد في حماية البيئة خالل النزاعات المسلحة لعدة أسباب، لذا نرى

  :المسلحة التاليةيجب أن تتخذ اإلصالحات التالية لتفعيل قواعد حماية البيئة خالل النزاعات أنه 
إن عدد االنتهاكات التي لحقت بالبيئة خالل النزاعات المسلحة قد تضاعفت بسبب زيادة اآلثار  -1

التدميرية الجسيمة التي رتبتها الوسائل واألساليب التي تستعمل في القتال والتي تزداد قوتها التدميرية بتطور 
 وجب النصوص بشكل صريح، والتي أدى استعمالهاتكنولوجيا السالح كاألسلحة النووية التي لم تحظر بم

إلحاق أذى جسيم بكل أشكال الحياة على سطح الكرة األرضية، من هنا يجب أن يواكب التطور في إلى 
األسلحة تطوير وتعديل في القواعد اإلنسانية التي تحمي البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وننوه في هذا 

ع اتفاقية إنسانية خامسة حول حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وجوب التفكير في وضإلى  اإلطار
باعتبار أن واقع النزاعات المسلحة أثبت عدم كفاية القواعد اإلنسانية الحالية لحماية البيئة سواء تلك التي 

التي تضمنت أحكامها بصفة غير مباشرة حماية للبيئة أو تلك التي كرست قواعدها حماية مباشرة للبيئة، و 
بعض االنتهاكات التي تعتبر اعتداء إلى  أن تضمنت في أحكامها حماية للبيئة إال أنها اكتفت باإلشارة

 .جسيما على البيئة وأهملت صور أخرى برزت خالل النزاعات المعاصرة
كذلك من النقائص التي نسجلها على قواعد المسؤولية في االتفاقيات الدولية اإلنسانية أنها اشترطت  -2

عقاد المسؤولية عن األضرار التي تلحق بالبيئة أن تكون أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، إال الن
أن إثبات هذه المسؤولية يصعب من الناحية الواقعية تحققه في معظم النزاعات المسلحة التي ألحقت بالبيئة 

 .ة األمدحد اعتبارها واسعة االنتشار وطويلإلى  أضرار فادحة لكنها لم تصل
إن القواعد االتفاقية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة غير كافية لتوفير الحماية لها، وعليه  -3

، ألن تلك األخيرة تنطوي على كثير من االلتزامات د العرفية للقانون الدولي للبيئةيتعين تطبيق القواع
  .القانونية الدولية التي تستهدف حماية البيئة في وقت السلم

م والتطورات الحاصلة في ميدان ئبما يتالالبيئة ضع اتفاقية خاصة بحماية و ضرورة العمل على  -4
األسلحة المستخدمة أثناء النزاعات المسلحة خاصة أسلحة الدمار الشامل مع التأكيد على الحظر الكلي 

  .النزاعات المسلحةٕانتاج األسلحة التي يؤدي استعمالها إلى انتهاك أحكام حماية البيئة أثناء و لتصنيع 
وجوب االعتماد على شرط مارتينز في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، في ظل  -5

، ونقص اإلطار الحمائي الذي توفره لهذه األخيرة، اإلنسانية المخصصة لحماية البيئةجمود القواعد الدولية 
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اليب القتالية الحديثة، إذ تشهد بعض النزاعات وعدم مسايرتها للتطور الهائل والمتسارع في الوسائل واألس
المسلحة استخدام وسائل وأساليب قتالية فتاكة تلحق بالبيئة أضرارًا جسيمة واسعة االنتشار وطويلة األمد، 

، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي يقضي ببقاء البيئةوذلك باالعتماد على هذا الشرط الذي 
  .مليه الضمير العام في الحاالت التي ال تشملها الحماية الصريحة لتلك النصوصومبادئ اإلنسانية وما ي

أثناء النزاعات المسلحة  من دعوة المشرع اإلنساني إلى االهتمام بالجانب الوقائي لحماية البيئة  -6
سط خالل تكريس وسائل وقائية تكفل عدم االعتداء عليها، وفي هذا اإلطار يعتبر نشر قواعد الحماية في و 

  .العسكريين واألكاديميين
قدرتها على التصدي للتحديات التي تواجه و ر للجنة الدولية للصليب األحمر و ضرورة تفعيل د -7

  .أثناء النزاعات المسلحةحماية البيئة الطبيعية 
حماية دعوة المشرع اإلنساني إلى التقليل من المخاطر التي تلحقها قاعدة الضرورة العسكرية ب -8
بتحديد شروط وضوابط التذرع بها، وحصر حاالت اللجوء إليها في أضيق الحدود مع حظر ، وذلك البيئة

التذرع بها مطلقًا لرفع الحماية عن البيئة ومهاجمتها، مهما كانت الميزة العسكرية التي يحققها المهاجم ألن 
الحرب، وهي إضعاف  مثل هذه الميزة المترتبة على مهاجمة عناصر البيئة ال تتفق مع الغاية المشروعة من

  .القوة العسكرية للخصم، دون إحداث آالم أو إصابات ال مبرر لها
دعوة المشرع اإلنساني إلبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة أن األحكام  -9

من النظام  8والمادة  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  55والمادة  35/03الواردة في المادتين 
، بحيث لم تعد تكفي أحكام حماية البيئة في كافة النزاعات 1998األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

 .المسلحة الدولية وغير الدولية
التشريعات الوطنية الجنائية للدول في فرض عقوبات إلى  إن قيام االتفاقيات اإلنسانية باإلحالة - 10

الجسيمة للقواعد اإلنسانية قد ساهم في التقليل من فعالية قواعد المسؤولية جنائية ضد مرتكبي االنتهاكات 
عن انتهاك حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، كما أن العقوبات التي تفرضها الدول بموجب تشريعاتها 

هي في الحقيقة عقوبات صورية ال تتناسب مع جسامة  - هذا في حالة فرضها فعال- الجنائية الوطنية،
الجرائم المرتكبةـ، مما يعني أن قواعد المسؤولية تتالشى أمام التصادم الواقعي بين الحماية الوطنية لمنتهكي 

 .القواعد اإلنسانية وبين الحماية الدولية لضحايا تلك النزاعات
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القانون الدولي  في مرسلي عبد الحق، حدود استخدام األسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر .11
 .2005-2004 :السنة الدراسية لحقوق اإلنسان، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

  ستيرمذكرات الماج -ب

دراسة تطبيقية على متغيرات البيئية المرتبطة بنوعية (أشرف عبد الخالق مصطفى، البيئة والجريمة ومردودها األمني  .1
 .2004، رسالة ماجستير، معهد البيئة والدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر، )الجرائم

لتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنيل شهادة أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء ا .2
  . 2011الماجستير، القانون العام، قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

طبيق ، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني مع التأحمد سهيل علي أبو نشب .3
على الوضع في فلسطين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القانون العام، كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، 

  .  2015نابلس، فلسطين، 
أنس جميل اللوزي، مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي اإلنساني، رسالة لنيل شهادة الماجستير، القانون العام،  .4

 .2014، األردنلحقوق، جامعة الشرق األوسط، كلية ا
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، مذكرة ماجستير في القانون )حالة محكمة سيراليون المدولة( إحسان طبال، التنفيذ القضائي للقانون الدولي اإلنساني .5
  .2007/2008 :السنة الدراسيةالجبائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

الدولية للصليب األحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة  إنصاف بن عمران، دور اللجنة .6
  .2010-2009الماجستير في العلوم القانونية واإلدارية، القانون الدولي اإلنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

القانون، القانون  نيل شهادة الماجستير فيبن يونس خالد، استعمال األسلحة التقليدية في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ل .7
  .2011الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق "جياللي الحسين، االنتهاكات الجنسية للقانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة .8
  .2011-2010 :السنة الدراسية بالشلف، والعلوم السياسية، جامعة حسبية بن بوعلي

 ماجستير، رسالة اإلنساني، الدولي أحكام القانون ظل في المسلحة النزاعات أثناء الثقافية الممتلكات حماية رحال سمير، .9
 .2006الجزائر،  البليدة، جامعة

قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر عبد القادر زرقين، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية، كلية الح .10
  .2015-2014 :السنة الدراسية بلقايد تلمسان، الجزائر،

حالة تطبيقية (عثماني نادية، عقال سهيلة، المنظمات الدولية الغير الحكومية ودورها في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  .11
في القانون، القانون العام، القانون الدولي اإلنساني وحقوق  ، مذكرة لنيل شهادة ماستر)عن اللجنة الدولية للصليب األحمر

  .2013اإلنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الدولي القانون في البيئة حماية قواعد انتهاك عن عريوة فيصل، المسؤولية .12
 .2012-2011، الجزائر، 01القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الحقوق، تخصص 

فاطمــة بوشــريعة، انتهاكــات حقــوق اإلنســان خــالل الحــرب علــى غــزة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  .13
 .2013-2012: جامعة وهران، الجزائر، السنة الدراسية

  .2001، الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجستير، المسلحة، رسالة الطبيعية أثناء النزاعات بيئةال حماية فيصل، لنوار .14
مرزوقي وسيلة، حماية األعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، قانون  .15

  .2009-2008خضر، باتنة، دولي إنساني، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الحاج ل
محمــد المهــدي بكــراوي، حمايــة البيئــة أثنــاء النزاعــات المســلحة دراســة مقارنــة بــين الفقــه اإلســالمي والقــانون الــدولي العــام،  .16

 مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســتير فــي الشــريعة والقــانون، كليــة العلــوم االجتماعيــة والعلــوم اإلســالمية، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة،
  .2010-2009 :السنة الدراسيةالجزائر، 

نجـــوى لحمـــر، الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة، مـــذكرة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة متنـــوري، قســـنطينة،  .17
 .2012-2011:السنة الدراسيةالجزائر، 

 في يل شهادة الماجستيرنصر اهللا سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لن .18
  .2011-2010: الجزائر، السنة الدراسيةالقانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون وسيم جابر الشنطي .19
 .2016نون، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، العام، كلية الشريعة والقا
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يوســف بــن صــحراوي، حمايــة البيئــة مــن منظــور مبــدأ األهــداف الغيــر العســكرية فــي زمــن النزاعــات المســلحة، مــذكرة لنيــل  .20
القــانون الــدولي والعالقــات الدوليــة، قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة زيــان تخصــص شــهادة الماجســتير، 

 .2013-2012: الجزائر، السنة الدراسيةشور، الجلفة، عا

  رسائل الماستر -ت

بن شيخ جياللي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر  .1
   .2014-2013: للسنة الدراسية الجزائر، موالي، سعيدة،

لنزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون دولي عام وحقوق اإلنسان، ربيعة شطي، حماية البيئة أثناء ا .2
  .2016/ 2015: السنة الدراسية الجزائر، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

والعلوم  كلية الحقوق مذكرة لنيل شهادة ماستر،  عبد القادر زرقين، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية، .3
  .2015-2014: السنة الدراسيةالسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

 في عرقوب منال، كنان جميلة، الواقع الدولي الستخدام األسلحة في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر .4
، م السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةكلية الحقوق والعلو تخصص القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، الحقوق، 
  . 2013-2012: السنة الدراسية الجزائر،

قانون دولي وعالقات تخصص مباركي ميلود، الحماية القانونية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  .5
  .2016-2015: السنة الدراسية ي، سعيدة، دولية، الحقوق، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر موال

V. واالتفاقياتالقوانين  

 االتفاقيات واالعالنات الدولية -أ

الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة  1899 لعام تمبرسب 29 في الهاي الثانية المؤرخة اتفاقية .1
  .بها

  .الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بها 1907أكتوبر 18المؤرخة في الرابعة الهاي اتفاقية .2

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  .3

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  .4
 .1977لنزاعات المسلحة الدولية لعام بروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا اال .5

 .1993 عام حظر استحداث، إنتاج، تخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المنعقدة في باريساتفاقية  .6

حررت في ، 1997اتفاقية حظر استعمال وتخزين وٕانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام اتفاقية أوتاوا  .7
 .1997سبتمبر/ أيلول  18أوسلو، النرويج في 

 .17/07/1998النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في  .8

  القوانين والتشريعات-ب
، الجريدة الرسمية م1994يناير  27الموافق لـ /ه1414شعبان  15المتعلق بالبيئة، المؤرخ في  94/04القانون رقم  .1

 .م 1994فبراير  03الموافق لـ /ه1414شعبان  22، الصادرة في 05العدد للجمهورية المصرية العربية، 
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الموافق /ه1424جمادى األول  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في  03/10القانون رقم  .2
جمادى األول  20، الصادرة في 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد م2003جويليةـ  19لـ 

 .2003يوليو  20الموافق لـ  1424

 ليةو القرارات الد -ج

  : الصادر من مجلس األمن، رقم الوثيقة 1990 نوفمبر  29، المؤرخ 678قرار مجلس األمن الدولي رقم  .1
S/RES/678(1990) 

لمتضمن تعريف العدوان، رقم ا 1974ديسمبر  14الصادر في ) 29(الدورة ) 3314(قرار الجمعية العامة رقم  .2
 :الوثيقة

 A/RES/3314(XXIX)  

VI.عات و المطبو س و در ال 

، لطلبة السنة ثانية ماستر تخصص القانون النزاعات المسلحة دروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناءأمحمدي بوزينة أمنة، 
 .2017-2016: زائر، للسنة الدراسيةالشلف، الج -الدولي البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي

VII.المؤتمرات والندوات 

 .2008مارس  18- 17ي مو المنعقد ي مؤتمر إقليمي، جرائم البيئة في الدول العربية، بيروت، لبنان، .1
مريوة صباح، دور المحكمة الدولية في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مداخلة ضمن ملتقى دولي لحماية  .2

  .2009ديسمبر 20-19األعيان أثناء النزاعات المسلحة، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
VIII.ؤاألراء االستشارية التقارير 

 11ستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات الخاصة بموظفي األمم المتحدة الصادر بتاريخ الرأي اال .1
  .1949أفريل 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، األسلحة المسببة لآلالم التي ال داعي لها، أو المستعملة بطريقة عشوائية، تقرير عن  .2

 .1973عام أعمال فريق الخبراء، جنيف، 

ه عقروق، التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين البيئة كمفهوم وحق من حقوق اإلنسان وانتهاكات سامر عبد .3
االحتالل للبيئة الفلسطينية، البرنامج األكاديمي لدراسات الهجرة القسرية، جامعة النجاح الوطنية، مكتب رعاية أصحاب الحاجات 

  .الخاصة
IX.المواقع االلكترونية  

  :ي كاظم، يرابيع رقان، الموقع االلكتروني التاليالعبود .1
http://www.ech-chourouk.com, page:2 

 :ساعة اإلطالع، 2018-03-06اإلطالع يوم  تاريخالحرب البيولوجية والهجمات العشوائية، ن اسم كاتب، و بد .2
  :ني التاليو االلكتر منشور على الموقع ، 23:55

www.warfare birds.com 

اعة سعلى ال 9/10/2001، نشر الثالثاء "متى أدخلت األمم المتحدة اإلنسان في مفهوم البيئة" ،ربدون اسم ناش .3
  :ر على الرابط التاليو ، منش11:00ساعة على ال، 2018/ 08/02تم اإلطالع بتاريخ ، ليال 12:00

www. alrai. com 
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، الموقع االلكتروني 12/02/2007في الجزائر، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينشر غسيل جرائم فرنسا النووية  .4
  :التالي

http://www.ech-chourouk.com 

، المركز العربي )فلسطين نموذجا( دراسة تقويمية لدورها في النزاعات المسلحة: دينا شيرين شفيق، اللجنة الدولية للصليب األحمر .5
  : للبحوث والدراسات، على الموقع اإللكتروني التالي

www.acrseg.org 

، ساعة 2014-01-23الخميس  ،حظر الهجمات العشوائية ضد األعيان المدنية الفلسطينيةعبد الحكيم سليمان وادي،  .6
  :منشور على الموقع التالي، مساء 11:39 :االطالع

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11936 
تاريخ النشر  ست،و قع ساسة بو م ،"ادث استخدامهاأبرز الحوادث الكيمياوية وأشهر حو "عبد المجيد سباطة،  .7

  :التالي اإللكترونيرابط ، منشور على الصباحا 12:00على الساعة ، 23/02/2018اإلطالع تاريخ ، 23/06/2015
 www.sasapost.com 

 05/03/2018بتاريخ اإلطالع تم ، 2015عبد المجيد سباطة، أبرز الحوادث الكيمياوية وأشهر حوادث استخدامها،  .8
  :التالي ، منشور على الموقع اإللكتروني03:23على على الساعة 

www.sasapost.com 

الساعة  2018/2/22: نت، آخر تحديث. ، الجزيرة"!امتحان آخر للضمير اإلنساني.. كارثة الغوطة"عمر كوش،  .9
 03:01لساعة على ا 05/04/2018ه، تم اإلطالع بتاريخ 1439/6/7الموافق ل /بتوقيت مكة المكرمة  18:43

  :صباحا، منشور على الموقع اإللكتروني التالي
، 2014-01- 23الخميس  ،حظر الهجمات العشوائية ضد األعيان المدنية الفلسطينيةعبد الحكيم سليمان وادي، .11 .10

  :منشور على الموقع التالي، مساء 11:39 :ساعة االطالع
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11936 

  :الدولية، على الموقع االلكتروني التالي الجنائية المحكمة موقع .11
https://www.crin.org/en/library/publications/international-criminal-court-icc-arabic 

، 2015,-,��,": ست، تاريخ النشرو قع ساسة بو م ،"، أسلحة بيولوجية استخدمت عبر التاريخ 7أخطر محمد الجاويش، .6

رابط ، منشور على الصباحا 12:55:00على الساعة  ،06/04/2018 اإلطالعتاريخ  0,�*�، 11:35: ا���" -�.$
   :التالي اإللكتروني

https://www.sasapost.com/biological-weapons/  
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/22  

، 2018-03-23اإلطالع يوم تم  ن تاريخ نشر،و ، بد"دمشق وضواحيها سقوط قذائف متفجرة على"وليام عبد اهللا،  .10
  :التالي منشور على الموقع اإللكتروني صباحا، 01:17الساعة 

https://sptnkne.ws/hbXJ  
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