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ادللخص
جاءت ىذه الدراسة تعاجل القواعد االنسانيّة الدكليّة الناظمة حلماةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كصوالن
لبياف مدل فعالية احملكمة اجلنائيّة الدكليّة يف التصدم دلعاقبة مرتكيب ىذه اجلرائم كفقان لقواعد ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة
الفردةّة .
فبينت الدراسة أ ّف مبدا ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة للفرد ليس مبدأن من ابتكار النظاـ األساسي للمحكمة

اجلنائيّة الدكليّة ،كإظلا ىو مبدأ اعًتفت بو احملاكمات الدكليّة اليت أنشئت قبل احملكمة اجلنائية الدكليّة مثل زلكمة
نورمربج كطوكيو .كما بينّت الدراسة إمكانية زلاكمة القادة كاألفراد عن اجلرائم البيئية اليت ارتكبوىا ،دكف االعتداد
ابحلصاانت ،كدكف االعتداد ابلصفة الرمسية ذلؤالء القادة .كانتهت الدراسة إىل ضركرة ضركرة إبراـ اتفاقية خاصة ،أك
إصدار بركتوكوؿ على األقل ،ةتعلق حبماةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كضركرة العمل على إنشاء زلكمة جنائيّة
دكليّة خاصة حبماةة البيئة يف إطار األمم ادلتحدة للنظر يف اجلرائم الضارة ابلبيئة.

الكلمات ادلفتاحية :ضباةة البيئة ،النزاعات ادلسلحة ،ادلسؤكلية اجلنائية الدكلية ،اتفاقيات جنيف.
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Abstract
This study deals with the international humanitarian rules governing the protection of the
environment during armed conflicts, in order to demonstrate the effectiveness of the International
Criminal Court in addressing the punishment of the perpetrators of these crimes according to the
rules of individual international criminal responsibility.
The study showed that the principle of international criminal responsibility for the individual is
not a principle of the creation of the Statute of the International Criminal Court, but a principle
recognized by the international trials established before the International Criminal Court such as
the Court of Nuremberg and Tokyo. The study also showed that leaders and individuals could be
prosecuted for environmental crimes they committed, without taking into account immunities and
without recognizing the official status of such leaders. The study concluded that a special
convention, or at least a protocol, on the protection of the environment during armed conflict
should be concluded, and an international criminal court for the protection of the environment
should be established within the framework of the United Nations to deal with crimes against the
environment.
Keywords : environment protection, Armed conflicts, International criminal responsibility,
Geneva Conventions.

:ادلقدمة
سبثل البيئة اإلطار الذم ػليا فيو اإلنساف م يَته من الكائنات احلية دبا ةضمو من مكوانت فيزايئيّة ككيماكةّة
 كال تعود فكرة ضركرة احلماةة اجلنائيّة. اليت ػلصل منها على مقومات حياتو،كبيولوجيّة كاجتماعيّة كثقافيّة كاقتصادةّة
 بل ةرج أصل القواعد القانونيّة، كال حىت العشرةن،للبيئة يف أكقات النزاعات ادلسلّحة إىل القرف احلادم كالعشرةن
ٍ ادلتعلقة ابحلماةة اجلنائية للبيئة الطبيعية كمواردىا إىل
 فقد ارتبطت تلك القواعد ارتباطان كثيقان حباجة األفراد،أمد بعيد
ّ
ّ
، كنظران للظركؼ اليت كانت ذبرم فيها احلركب آنذاؾ.إىل الوصوؿ إىل ادلوارد الطبيعية الضركرةة لبقائهم على قيد احلياة

 بي ّد أ ّف األمر تغَت، كاف خطر التدمَت الشامل للبيئة زلدكدان،إىل جانب الوسائل كاألساليب التقليدةة ادلستخدمة فيها
 أك،لوجي البيئة أكثر عرضة خلطر التدمَت الناتج عن األسلحة النوكةة
ّ أثناء القرف العشرةن حيث جعل التطور التكنو
. فضالن عن التدمَت الناجم عن كسائل احلرب التقليدةة كأساليبها،يَتىا من أسلحة الدمار الشامل
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ابدلقابل ةرتبط حجم اخلسائر الفادحة اليت تتعرض ذلا البيئة يف حاالت احلركب؛ دبدل اخلطورة اليت تتصف
هبا األسلحة ادلستخدمة من قبل اجليوش ادلتحاربة .ففي احلربُت العادليّتُت األكىل كالثانية أشعلت آابر نفط ،كأحرقت
ياابت ،كدمرت مساحات شاسعة من األراضي دبا عليها ،كاستخدمت القنابل الذرةّة؛ لضرب مدةنيت "ىَتكشيما
كانجازاكي" الياابنيتُت ،كذلك دلن تقدـ القوات ،كإحراز نصر على حساب بيئة مغلوب على أمرىا .كيف احلرب
الكورةة دمرت الوالايت ادلتحدة األمرةكية سدكد مياه ضخمة يف كوراي الشماليّة (.)1
لوجي يف إسقاط أمطار صناعية؛ إلحداث
أما يف حرب فيتناـ ،فقد استغلت القوات األمرةكيّة تفوقها التكنو ّ

سيوؿ جارفة؛ لقتل كتشرةد آالؼ الفيتناميُت ،كإىدار آالؼ األطناف من الًتبة اخلصبة ،كضاعت إىل األبد ،كما ضاع
معها أبرايء من األطفاؿ كالنساء كالشيوخ .كبعد انتهاء حرب فيتناـ ،كلد حوايل نصف مليوف طفل مشوه بسبب ياز
الدةوكسُت ادلتصاعد أثناء العمليات احلربيّة كالذم استنشقتو األمهات احلوامل آنذاؾ ،كظهر أ ّف ( )%90من

ةكي يف حرب فيتناـ رش حوايل ( )1.7مليوف ىكتار
األراضي يَت صاحلة للزراعة فيها ،عالكة على أ ّف الطَتاف األمر ّ
ب ػ ػ ( )70مليوف لًت من مبيدات األعشاب(.)2
ىذا عالكة على اآلاثر البيئيّة اليت تسبب فيها االحتالؿ اإلصللو -أمرةكي للعراؽ عاـ 2003ـ كاحلرب
اإلسرائيلية على لبناف عاـ 2006ـ ،حيث تّ قصف زلطة اجلية لتوليد الكهرابء ،كتسببت خزاانت الوقود يف بقعة
زةتية يف البحر األبيض ادلتوسط ،شلا أدل إىل اختناؽ احلياة البحرةّة ،كتدمَت موارد الصيد حيث امتدت على طوؿ
الساحل اللبناين بطوؿ  225كم .انىيك عن ما فعلتو قوات االحتالؿ االسرائيلي يف قطاع يزة عامي 2008ـ
ك 2009ـ من أضرار ابلغة ابلبيئة الفلسطينية كإبمدادات ادلياة اجلوفية اليت ةعتمد عليها ( )1.5مليوف فلسطيٍت يف
الشرب كالزراعة( .)3على سبيل ادلثاؿ ،أثناء نزاع عاـ 2008ـ يف يزة ،قصفت إسرائيل آابر ادلياه ،كت تدمَت األراضي
الزراعية كاحملاصيل ،كقصفت زلطات للصرؼ الصحي ،شلا تسبب يف يمر األراضي الزراعية دبا ةقرب ()200000
مًت مكعب من مياه الصرؼ الصحي (.)4

الدكيل ،الطبعة األكىل ،منشورات زةن
البيئي
( )1دُ .سالفة طارؽ الشعالف ،أثر النزاعات ادلسلّحة على البيئة ،دراسة تطبيقية ،كفقان للقانوف
ّ
ّ
الدكيل اإلنساينّ كالقانوف ّ
احلقوقيّة ،بَتكت2018 ،ـ ،ص-44ص.45
الدكيل حلماةة البيئة ،الطبعة األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2010 ،ـ ،ص-122ص.124
( )2د .صالح عبد الرضبن احلدةثي ،النظاـ القانوين
ّ
الدكيل اإلنساينّ ،أطركحة دكتوراه ،جامعة شندم ،السوداف2018 ،ـ ،ص -.11جيمس
( )3ايسر عبد الرضبن دمحم ،ضباةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة يف القانوف
ّ
بيًتاس ،جرائم إسرائيل "العدكاف على يزة ،إيتياؿ ادلبحوح ،االعتداء على أسطوؿ احلرةة" ،ترصبة :بساـ شيحا ،الطبعة األكىل ،الدار العربية للعلوـ انشركف ،بَتكت،
2011ـ ،ص.62
4
( ) Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace Edited by
CARSTEN STAHN JENS IVERSON and JENNIFER S. EASTERDAY , 2017 .p.127.
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كيف النزاع ادلسلّح السورم كاللييب كاليمٍت منذ عاـ 2011ـ ،كانت ىناؾ أمثلة صارخة على االنتهاكات
البيئيّة حيث دمرت أانبيب النفط ،كتّ سكب مالةُت الرباميل من النفط اخلاـ يف األهنار ،كتلوثت مياه الشرب كالرم،
كنفقت األمساؾ كاألحياء األخرل ،كاحًتقت مساحات من الغاابت ،كتلوث اذلواء اجلوم.
كأنو ال ؽلكن ألم رلتم متحضر أف ةتغاضى عن اجلرائم البيئيّة الدكليّة اليت أصبحت تشكل هتدةدان لألمن
الدكيل حوؿ
كالسلم الدكليُّت خلطورهتا ،كما ةًتتب عنها من آاثر كأضرار جسيمة ،كم تنامي الوعي لدل أفراد اجملتم
ّ
حقيقة اجلرؽلة البيئيّة الدكليّة كمشوليتها كتوس نطاؽ ضررىا ،تطورت الريبة يف متابعة مرتكيب اجلرائم البيئيّة كربميلهم
مسؤكلية ما ارتكبوه ،كمن مث العمل على كقف كل أشكاؿ االنتهاكات اليت ػلتمل أف تطاؿ البيئة ،كظهر من أجل
ربقيق ذلك نظاـ جدةد ىو نظاـ ادلساءلة عن اجلرائم البيئيّة.

أمهية الدراسة
 .1تنبع األمهيّة القانونيّة ذلذه الدراسة ،من خالؿ عرضها للقواعد الدكليّة اجلنائيّة اإلنسانيّة ادلطبقة حاليان أثناء

النزاعات ادلسلّحة ،كاليت ربمي البيئة بصورة مباشرة أك يَت مباشرة من االنتهاكات اليت تتعرض ذلا أثناء
النزاعات ادلسلّحة ،كربليلها كالتعليق عليها ،كالوقوؼ على األسباب كادلعوقات اليت تقف يف طرةق تنفيذىا
للتحقق منها يف مدل توفَت احلماةة اجلنائيّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة.

 .2واألمهيّة العمليّة ذلذه الدراسة ،تتمثل يف دراسة ادللواثت كاالنتهاكات اليت تتعرض ذلا البيئة نتيجة تطور
الوسائل كاألساليب ادلستعملة يف إدارة العمليات العدائيّة أثناء النزاعات ادلسلّحة اليت أصبحت تتزاةد يف العامل
شيئان فشيئان ،فأضحى ىذا األمر من الالزـ تعقبو ،كمراجعة النصوص القانونيّة اليت تناكلت ىذه احلماةة دلعرفة

إذا كانت كافية أـ ال ،يف زمن أصبحت فيو احلركب تنتهك كزبالف أحكاـ احلماةة يف الواق العملي ،كذلك
كلو من أجل إغلاد حلوؿ عمليّة ؽلكن أف تكفل ضباةة جنائيّة أفضل للبيئة من آاثر النزاعات ادلسلّحة.

أسباب الدراسة
 .1حداثة ادلوضوع وحيويتو؛ فهو موضوع الساعة كمطركح ابستمرار على بساط احملافل الدكليّة ،فتزاةد عدد
النزاعات ادلسلّحة الدكليّة كيَت الدكليّة بشكل كبَت ،خاصة يف الوقت الراىن نتيجة ادلتغَتات اليت ةعيشها
العامل حبيث أصبحت البيئة ،كما ةصيبها من دمار ،كما ةلحقها من تلوث كتدىور موضوع الساعة ،كلذلك
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أصبح من الضركرم إضفاء قدر من مقتضيات اإلنسانيّة خالؿ النزاعات ادلسلّحة ،خاصة فيما ةتعلق ابحًتاـ
البيئة كضباةتها من التلوث.
التكنولوجي الذي عرفتو البشريّة ،خاصة يف رلاؿ السباؽ ضلو التسلح كتطوةر أسلحة الدمار
 .2إ ّن التقدم
ّ
الشامل ،كتعرض البيئة كما ربتوةو من أعياف إىل شىت أنواع األعماؿ العدائيّة ،شلا جعل مبدأ ػ ػ ػ حق االطراؼ
ادلتحاربة يف استخداـ كسائل القتاؿ اليت تضر ابلعدك ليس حقان ال تقيده قيود ػ ػ ػ غلد صعوبة ابلغة يف تطبيقو
كقت احلرب ،األمر الذم ةستلزـ إغلاد حلوؿ ذلذه ادلشكلة ؽلكن أف تكفل ضباةة جنائيّة أفضل للبيئة من
التلوث أثناء النزاعات ادلسلّحة ،خاصة إذا ما حبثنا يف أحكاـ الشرةعة اإلسالميّة عن سبل ىذه احلماةة
اجلنائيّة االفضل كمدل إمكانية االستفادة منها كتقرةرىا يف األحكاـ كالقواعد الدكليّة.

مشكلة الدراسة
الغرض من ىذه الدراسة ىو دراسة نظم القواعد االنسانيّة كاجلنائيّة الدكليّة الناظمة للحماةة اجلنائيّة للبيئة
أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كبياف مدل احلماةة اليت توفرىا تلك القواعد بكافة أنواعها كعناصرىا للبيئة أثناء النزاعات
ادلسلّحة ؟ ،كىل شبة فراغ قانوين ةكتنفها شلا ةفسح اجملاؿ أماـ ارتكاب بعض اجلرائم كاألفعاؿ الضارة هبا من دكف أف
تق تلك اجلرائم كاألفعاؿ ربت طائلة ادلسؤكليّة ؟ ،كما مدل التوفيق بُت ادلن كالتحرمي اللذاف ةطالب بتفعيلهما

اجلنائي اإلنساينّ ،كاحلد من االنتهاكات ادلستمرة للقواعد كاألحكاـ اليت تن عليهما ؟ ،كصوالن لبياف
الدكيل
القانوف
ّ
ّ
موق جرائم االعتداء على البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة من اجلرائم الدكليّة ،كإىل أم منها تنتمي ،كمدل فعالية احملكمة
اجلنائيّة الدكليّة يف التصدم دلعاقبة مرتكيب ىذه اجلرائم كفقان لقواعد ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة الفردةّة ؟

منهجية الدراسة.

التحليلي -:كالقائم على إةراد ادلبادئ كالنصوص القانونية اإلنسانيّة كالقواعد الدكليّة اجلنائيّة،
 -1ادلنهج
ّ
خبصوص تقرةر احلماةة اجلنائيّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كبياف مدل تطبيقها كاقعيان ،م ربليلها كالتعليق
عليها ،كإبراز عيوهبا أك مثالبها.
 -2ادلنهج التطبيقي -:لن تكتفي دراسيت ابدلسائل النظرةة فقط ،بل ستتناكؿ أةضان حاالت كاقعية كنزاعات
ائيلي
مسلّحة يف منطقتنا العربية ،ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لقواعد ضباةة البيئة ،كما يف العدكاف االسر ّ
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على لبناف عاـ 2006ـ كعلى يزة عامي 2008ـ ك2009ـ كجرائم النظاـ السورم يف سوراي كاالحتالؿ
ةكي يف العراؽ ربدةدان كما حدث كػلدث يف اليمن حاليان.
األمر ّ

خطة البحث
لذا تًتّكز ال ّدراسة يف مبحثُت ،األكؿ طلصصو دلصادر احلماةة اإلنسانيّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،أما
الثاين ،فنفرده لتناكؿ ادلساءلة اجلنائيّة عن اجلرائم البيئيّة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كذلك على النحو اآليت-:
ادلبحث األول :مصادر احلماية اإلنسانيّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة
ادلبحث الثاين :ادلساءلة اجلنائيّة عن اجلرائم البيئيّة أثناء النزاعات ادلسلّحة

ادلبحث األول
مصادر احلماية اإلنسانيّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة

ةعرب التنظيم القانوينّ حلماةة البيئة يف أكقات النزاعات ادلسلّحة ،عن صبلة من ادلبادئ الدكليّة اخلاصة بكيفيّة
إدارة النزاعات ادلسلّحة الدكليّة ،كتستمد ادلبادئ كالقواعد الدكليّة حلماةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة من القانوف
الدكيل ،كمن القانوف االتفاقي ،حيث حظيت احلماةة الدكليّة للبيئة يف كافة
العريف الذم ةش ّكل القواعد األكىل للقانوف
ّ
ّ
رلاالهتا ابلعدةد من االتفاقيات الدكليّة .كةرتبط ىذا التأصيل القانوين دبدل القوة ادللزمة دلصدر احلماةة الدكليّة للبيئة

الدكيل اإلنساينّ كاالتفاقيات الدكليّة كثيقة الصلة حبماةة البيئة يف
أثناء النزاعات ادلسلّحة؛ دبعٌت نطاؽ تطبيق القانوف
ّ
مواجهة الدكؿ األطراؼ كيَت األطراؼ.
ةتم تقسيم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت ،حيث سنبُت يف األكؿ احلماةة ادلباشرة للبيئة
كعلى أساس ذلك ،سوؼ ّ
يف االتفاقيات الدكليّة ،كسنتطرؽ يف الثاين إىل احلماةة يَت ادلباشرة للبيئة يف االتفاقيات الدكليّة .كذلك كفق التقسيم
اآليت-:
ادلطلب األول :احلماية ادلباشرة للبيئة يف االتفاقيات الدوليّة
ادلطلب الثاين :احلماية غري ادلباشرة للبيئة يف االتفاقيات الدوليّة
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ادلطلب األول
احلماية ادلباشرة للبيئة يف االتفاقيات الدوليّة

ادلقصود ابحلماةة ادلباشرة للبئية يف االتفاقيات الدكليّة؛ ىي النصوص االتفاقيّة اليت ربمي البيئة على كجو
التحدةد أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كعلى ىذا األساس سيتم تناكؿ اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيَت يف البيئة؛
أليراض عسكرةة ،أك ألةة أيراض عدائية أخرل لعاـ 1976ـ ،كالربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 1977ـ ادللحق
ابتفاقيات جنيف األرب لعاـ 1949ـ .ككفق النقطتُت اآلتيتُت-:
أوالً :اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة؛ ألغر ٍ
اض عسكرية ،أو ألية أغراض عدائية أخرى لعام
1976م :تّ إبراـ ىذه االتفاقية ربت رعاةة األمم ادلتحدة ،كذلك استجابة للمخاكؼ ادلتولدة من استخداـ كسائل
قتاؿ سببت اضراران ابلغة ابلبيئة قاـ هبا اجليش األمرةكي يف فيتناـ( ،)1كادلتمثلة ابستخداـ مبيدات األعشاب كالنبااتت
تشكل تغطية ربتمي فيها ادلقاكمة الفيتنامية(،)2
كاستمطار الغيوـ؛ إلزالة الغطاء النبايتّ ،كالغاابت الكثيفة اليت كانت
ّ
حيث أدت ىذه األعماؿ إىل لفت األنظار لألضرار البالغة اليت تلحق ابلبيئة؛ بغية القضاء على استخداـ تقنيات
التغيَت يف البيئة؛ أليراض عسكرةة ،أك ألةة أيراض عدائية أخرل ،دلا قد ةنجم عن ذلك من آاثر ابلغة الضرر على
البشرةة عامة(.)3
كابلعودة إىل االتفاقية؛ فقد تّ التفاكض على االتفاقية يف مؤسبر ىيئة نزع السالح كاعتمدهتا اجلمعية العامة
لألمم ادلتحدة يف  10كانوف األكؿ /دةسمرب 1976ـ .كفتح ابب التوقي عليو يف جنيف يف  18أاير /ماةو
1977ـ ،كدخل حيز النفاذ يف  5تشرةن األكؿ /أكتوبر 1978ـ .كتتضمن االتفاقية دةباجة كعشر مواد ،إضافة إىل
ملحق ةتمت ابلقيمة القانونيّة نفسها لالتفاقية ةتعلق إبنشاء جلنة اخلرباء االستشارةة؛ لتقدـ اآلراء الفنية فيما ةتعلق
أبىداؼ االتفاقية ،أك يف تطبيق أحكامها ،كةندرج يف مقدمة األحكاـ اليت تضمنتها االتفاقية تعهد الدكؿ األطراؼ
أبف ال تستخدـ تقنيات التغيَت يف البيئة؛ ألير ٍ
اض عسكرةة ،أك ألةة أيراض عدائية أخرل ،كوسيلة إلحلاؽ الدمار أك
اخلسائر ،أك األضرار أبةة دكلة متعاقدة (.)4
The protection of the Environment under International Humanitarian Law. By Johns Hopkins
University School of Advanced International Studies,2016,Thesis.p.2.

)(1

( )2د .فراس زىَت احلسيٍت ،احلماةة الدكليّة دلوارد ادلياه كادلنشآت ادلائية أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2009 ،ـ ،ص.78
الدكيل اإلنساينّ كضباةة ادلدنيُت كاألعياف ادلدنيّة يف زمن النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2010 ،ـ،
( )3د .نواؿ أضبد بسج ،القانوف
ّ
ص.185
( )4د .أضبد ضبيد البدرم ،احلماةة الدكليّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،منشورات زةن احلقوقية ،بَتكت2015 ،ـ ،ص.34

055

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
كقد جاءت ادلادة األكىل من االتفاقية تن على -1" :تتعهد كل دكلة طرؼ يف ىذه االتفاقية بعدـ
استخداـ تقنيات التغيَت يف البيئة ذات اآلاثر الواسعة االنتشار ،أك الطوةلة البقاء أك الشدةدة؛ ألير ٍ
اض عسكرةة ،أك
ألةة أير ٍ
اض عدائية أخرل ،كوسيلة إلحلاؽ الدمار أك اخلسائر ،أك اإلضرار أبةة دكلة طرؼ أخرل -2 .تتعهد كل
تشج  ،أك ربرض أةة دكلة ،أك رلموعة من الدكؿ أك أةة منظمة دكلية
دكلة طرؼ يف ىذه االتفاقية أبال تساعد؛ أك ّ
على االضطالع أبنشطة منافية ألحكاـ الفقرة ( )1من ىذه ادلادة" .كةتضح من مفهوـ الن أ ّف احملظور ىو
االستعماؿ ،فال ةندرج يف نطاؽ احلظر ربقيق أك ذبهيز ىذه التقنيات ،فادلن ةنصب حوؿ االستعماؿ كضمن شركط،
كال ةدخل ضمن ادلن التهدةد ابالستخداـ ،كال ةدخل كذلك التحضَت ذلذه النشاطات ،كال البحوث ادلتعلقة هبا(.)1
العسكرم ،أك أم استخداـ عدائي آخر ذلذه
فهذه ادلادة تعترب انعكاس ذلذه االتفاقية اليت ترمي إىل حظر االستخداـ
ّ
التقنيات ،كذلك بغية تعزةز السلم كاألمن الدكليُّت ،كمن مث من استخداـ البيئة كسالح .لذا فإ ّف االتفاقية ال تشمل
ٍ
بشكل يَت مباشر من كسائل احلرب التقليدةة ،أك أسلحة الدمار الشامل ،كما إف االستخداـ
تغيَتات البيئة الناشئة
احملظور دبوجب االتفاقية مقصور على األيراض ،أك الغاايت العسكرةّة ،أك األيراض العدائية األخرل ،كعليو فإ ّف
أحكاـ االتفاقية ال ربظر االستخداـ السلمي ذلذه التقنيات ،ذلك أل ّف االتفاقية صنفت على ّأهنا تدبَت للحد من
سباؽ التسلح(.)2
كأخَتان ةعترب الباحث أ ّف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيَت يف البيئة؛ ألير ٍ
اض عسكرةة ،أك ألةة أيراض
ٍ
بشكل مباشر ،فضالن عن كوهنا تطبّق يف كقت السلم كاحلرب؛
عدائية أخرل تعد أكؿ اتفاقية دكلية هتتم حبماةة البيئة
شلا توفر فائدة للدكؿ كاجملتم اإلنساينّ.
اثنياً :الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م ادللحق ابتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م :ؽلثل بركتوكوؿ
جنيف األكؿ لعاـ 1977ـ ،كادللحق ابتفاقيات جنيف األرب لعاـ 1949ـ يف بعض جوانبو ردة الفعل حياؿ
التجاكزات ادلفرطة للوالايت ادلتحدة األمرةكيّة اليت حدثت يف حرب فيتناـ ،كاليت كشفت عن أشكاؿ كأظلاط جدةدة
للوسائل القتالية( .)3فخالؿ ىذه احلرب ،قامت الوالايت ادلتحدة األمرةكيّة بنثر كميات كبَتة من ملح ضبض اإلةودكر
الدكيل ،القاىرة ،مصر ،العدد (1993 ،)49ـ،
( )1د .صالح الدةن عامر ،ضباةة البيئة إابف النزاعات ادلسلّحة يف البحار ،حبث منشور يف اجمللة ادلصرةة للقانوف
ّ
ص -.36د .رشاد السيد ،ضباةة البيئة يف النزاعات ادلسلّحة الدكليّة ،حبث منشور يف رللة القانوف كاالقتصاد ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،مصر ،العدد (،)62
1992ـ ،ص.25
( )2د .فراس زىَت احلسيٍت ،احلماةة الدكليّة دلوارد ادلياه كادلنشآت ادلائية أثناء النزاعات ادلسلّحة ،مرج سابق ،ص.80
( )3د .رشاد السيد ،ضباةة البيئة يف النزاعات ادلسلّحة الدكليّة ،مرج سابق ،ص.36
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الفضي فوؽ السحب على امتداد مدةنة ) )Ho Chi Minhيف سبيل زايدة ىطوؿ األمطار؛ بغرض عرقلة
ّ
ربركات العدك .كيف سبيل مكافحة مثل ىذه األنشطة احملظورة ،فقد اقًتح االرباد السوفيييت ،خالؿ ادلؤسبر ادلنعقد يف
ةتم إدراج ىذه ادلسألة يف جدكؿ أعماؿ الدكرة الػ ػ ػ ( )29للجمعية العامة لألمم ادلتحدة .كمن
مدةنة استوكهومل ،أف ّ
الركسي ،حيث قدر اجمللس أ ّف تنامي مثل ىذه
انحية أخرم ،فقد دعم رللس الشيوخ األمرةكي ىذا االقًتاح
ّ
التصرفات ،اليت تتم ابلتعدةل للبيئة؛ أليراض حربيّة عدائيّة ،ؽلكن أف ةسبب أضراران ابلغة ابلبيئة الطبيعية تستعصي
على اإلصالح(.)1

كعلى قدر تعلق األمر ابلنصوص اليت ربمي البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة اليت أكردىا الربكتوكوؿ اإلضايف
األكؿ ،فإ ّف الربكتوكوؿ ةتضمن مادتُت تعاجلاف على كجو التحدةد مسألة ضباةة البيئة الطبيعيّة يف كقت النزاع ادلسلّح
الدكيل ،فبعد أف قررت ادلادة ( )35يف بندىا األكؿ ،أ ّف حق أطراؼ النزاع يف اختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس
حقان ال تقيده قيود ،قررت بصيغة عامة كصرػلة يف البند (اثلثان) حظر استخداـ أساليب ككسائل قتاؿ ةقصد منها ،أك
قد ةتوق منها أف تلحق ابلبيئة الطبيعية أضراران ابلغة ككاسعة االنتشار كطوةلة األمد( .)2كمل ةقتصر األمر على ذلك
فقط ،بل أضافت ادلادة ( )55دلزةد من التأكيد يف رلاؿ ضباةة البيئة؛ تقرةر التزاـ أطراؼ النزاع ادلسلّح أثناء القتاؿ
دبراعاة ضباةة البيئة الطبيعية من األضرار البالغة كالواسعة االنتشار كالطوةلة األمد .كتتضمن ىذه احلماةة حظر استخداـ
أساليب ككسائل القتاؿ اليت ةتوق منها أف تسبب مثل ىذه األضرار ابلبيئة الطبيعية ،كمن مث تضر بصحة كبقاء
اإلنساف ،كما ربظر الفقرة ( )2من ادلادة ( )55ىجمات الردع ضد البيئة الطبيعية .إذ تُعد ضباةة البيئة الطبيعية من
القواعد احلدةثة يف احلرب إىل ٍ
حد ما ،كالنتيجة النهائية حلماةة البيئة ىي إلبقاء السكاف ادلدنيُت ،أل ّف أم ىجوـ على

البيئة ةؤدم اإلضرار ابدلدنيُت ،كعليو فإ ّف مفاد ىذه ادلادة ةشَت إىل أنّو غلب ضباةة البيئة الطبيعية من أةة أضرار ابلغة
ككاسعة االنتشار كطوةلة األمد(.)3

(1) L. Anastassov ; La Convention sur la modification de l’environnement 1977, U.N.I.D.I.R.,
1991, p. 267.
2
( ) حيث تن ادلادة ( )35من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 1977ـ على ما ةلي -1" :إف حق أطراؼ أم نزاع مسلح يف اختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقان
ال تقيده قيود -2 .ػلظر استخداـ األسلحة كالقذائف كادلواد ككسائل القتاؿ اليت من شأهنا إحداث إصاابت أك آالـ ال مربر ذلا -3 .ػلظر استخداـ كسائل أك
أساليب للقتاؿ ،ةقصد هبا أك قد ةتوق منها أف تلحق ابلبيئة الطبيعية أضراران ابلغة كاسعة االنتشار كطوةلة األمد".
الدكيل اإلنساينّ "أفاؽ كربدايت") ،ادلؤسبرات
( )3د .إبراىيم دمحم العناين ،احلماةة القانونية للًتاث اإلنساينّ كالبيئة كقت النزاعات ادلسلّحة  ،حبث مقدـ يف مؤسبر (القانوف
ّ
الدكيل اإلنساينّ كضباةة ادلدنيُت كالًتاث كالبيئة) ،الطبعة األكىل ،منشورات
العلمية جلامعة بَتكت العربية ،ادلؤسبر العلمي السنوم لكلية احلقوؽ ،اجلزء الثاين (القانوف
ّ
احلليب احلقوقية ،بَتكت2005 ،ـ ،ص.53
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كةالحظ الباحث ،أ ّف ادلادة ( )55ليست تكراران للفقرة ( )3من ادلادة ( )35من ىذا الربكتوكوؿ؛ ألهنا
تتضمن التزامان عامان ابالىتماـ حبماةة البيئة الطبيعية أثناء النزاعات ادلسلّحة ،لكن ىذا االلتزاـ ةعتمد على ضباةة
السكاف ادلدنيُت ،بينما الفقرة ( )3من ادلادة ( )35تستهدؼ ضباةة البيئة يف حد ذاهتا ،كمن انحية أخرل ربظر
بصورة منطقية األعماؿ االنتقامية ضد البيئة الطبيعية بقدر ما تضر ابلبشرةة صبعاء.
كما ةرم الباحث أ ّف ىناؾ يموضان ابلنسبة للمادتيُت :ادلادة ( )35بند ( )3كادلادة ( )55بند ( ،)1فهي
معيبة؛ بسبب أكجو الغموض العدةدة يف اختيار الكلمات؛ على سبيل ادلثاؿ ،يف اللغة" :أساليب أك كسائل احلرب"،
"ادلقصودة"" ،ادلتوقعة"" ،كاسعة النطاؽ"" ،طوةلة األجل كالضرر الشدةد" .كم كجود مصطلح "ضرر كاس النطاؽ
كطوةل االمد كجسيم" ،فجميعها مصطلحات مطاطو ،كربتمل كثَتان من ادلعاين ،كمن ذلك ةتم منح اذلجوـ يَت
القانوين الشرعية ،ابلتالعب جبمي ادلعاةَت احملددة الثالثة على أ ّهنا كاسعة االنتشار ،كطوةلة األجل كشدةدة.

ادلطلب الثاين

احلماية غري ادلباشرة للبيئة يف االتفاقيات الدوليّة

تشكل ضباةة ضمنية للبيئة يف كقت النزاع ادلسلّح ،كذلك دبناسبة
ةتعلق األمر ىنا ابلنصوص االتفاقية اليت
ّ
نظر تلك النصوص يف ضباةة فئات أك أعياف أخرل ،أك دبناسبة نظرىا يف حظر بعض أنواع األسلحة ،أك بعض كسائل
القتاؿ ،حيث ؽلكن اإلطالع على مثل ىذه األحكاـ يف عدة اتفاقيات دكليّة.
كعلى أساس ما تقدـ سنتناكؿ ىذا ادلطلب يف النقطتُت اآلتيتُت-:
أوالً :االتفاقيات الدوليّة اليت وفرت محاية ضمنية للبيئة -:دبا أنّو ال ؽلكن استعراض صبي االتفاقيات اليت كفرت
ضباةة ضمنية للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة  ،سنقتصر على حبث اتفاقيتُت كفرات ضباةة حتمية للبيئة ،كلكن دكف اعتبار
ىذه احلماةة مباشرة؛ أل ّف اذلدؼ ادلباشر من كلتا االتفاقيتُت مل ةكن ضباةة البيئة على كجو التحدةد .كىذه االتفاقيات
ىي اتفاقية الىام حلماةة ادلمتلكات الثقافية يف حالة النزاع ادلسلّح لعاـ 1954ـ ،كذلك ابعتبار أ ّف ادلمتلكات
الثقافية جزء من البيئة ادلشيدة ،أما االتفاقية الثانية ،فهي نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة لعاـ
1998ـ ،كالذم اعترب دبوجبو انتهاؾ البيئة جرؽلة من اجلرائم الدكليّة .كذلك سيكوف كما ةلي-:
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اتفاقية الىاي حلماية ادلمتلكات الثقافية يف حالة النزاع ادلسلّح لعام 1954م :ىناؾ العدةد من ادلوارد

البيئيّة ،اليت ؽلكن اعتبارىا ،مىت توافرت بعض الشركط ،أمواؿ ثقافية  ،biens culturelsكمن مث ،فإهنا تستفيد
من احلماةة ،كلعل أبرز مثاؿ على ضباةة البيئة ،ابعتبارىا ماؿ ثقايف ةندرج يف إطار االتفاقية اخلاصة حبماةة األمواؿ

الثقافية يف حالة النزاع ادلسلّح ،حيث أبرمت اتفاقية يف الىام يف ( )14ماةو 1954ـ ،عقب األضرار اجلسيمة اليت
منيت هبا ادلمتلكات الثقافية خالؿ احلرب العادليّة الثانيّة ،بوصفها ترااثن ثقافيان لإلنسانيّة صبعاء ،حيث ارأتل اجملتم
الدكيل توفَت احلماةة القانونية ذلا من خالؿ ىذه االتفاقية( .)1كةعترب أساس الوقاةة كاالحًتاـ ىو ادلنطلق األساسي
ّ

()2
عربت عن ذلك
الذم دف إىل إبراـ اتفاقية عادلية ياةتها انقاذ الًتاث اإلنساينّ من قسوة الصراعات ادلسلّحة  ،كقد ّ
دةباجة االتفاقية إبقرارىا أ ّف األطراؼ ادلتعاقدة ةعًتفوف أب ّف ادلمتلكات الثقافية قد منيت أبضرا ٍر جسيمة خالؿ
النزاعات ادلسلّحة ،كأ ّف االخطار اليت تتعرض ذلا تلك ادلمتلكات يف إزدايد مطرد ،نتيجة لتقدـ تقنية احلرب ،كأ ّف
األضرار اليت تلحق ابدلمتلكات الثقافيّة يف دكلة ما سبس الًتاث الثقايف الذم سبلكو اإلنسانيّة صبعاء ،كما أ ّف للمحافظة

على ذلك الًتاث فائدة عظمى جلمي الشعوب ،كأنو ةنبغي أف ةكفل ذلذا الًتاث ضباةة دكليّة.

الدكيل اتفاقية الىام لعاـ 1954ـ؛ حلماةة ادلمتلكات الثقافيّة يف حالة نشوب نزاع
كمن مث فقد اعتمد اجملتم
ّ
مسلّح .كاعتُمد يف الوقت نفسو الذم اعتمدت فيو اتفاقية عاـ 1954ـ بركتوكوؿ ةتناكؿ ادلمتلكات الثقافية أثناء
أكقات االحتالؿ .كعلى الريم من أ ّف اتفاقية عاـ  1954تعزز ضباةة ادلمتلكات الثقافية ،فإف أحكامها مل تنفذ دائما
تنفيذان كافيان .كدلعاجلة ىذه ادلشكلة ،اعتُمد يف ( )26مارس 1999ـ بركتوكوؿ ٍ
اثف التفاقية عاـ 1954ـ .كما
ةتضمن الربكتوكوالف اإلضافياف التفاقيات جنيف لعاـ 1977ـ أحكامان ربمي ادلمتلكات الثقافية (الربكتوكوؿ
اإلضايف األكؿ :ادلواد  ،85 ،53 ،38كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين :ادلادة  .)16كإ ّف التقيد بكل صك من الصكوؾ
ادلذكورة أعاله أمر أساسي؛ للحفاظ على األشياء الثمينة للبشرةة صبعاء .كأخَتان ،ةنبغي التشدةد على أ ّف ادلمتلكات
الثقافيّة زلميّة أةضان ،كهدؼ مدينّ (ادلادة  52من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ).

الدكيل اإلنساينّ ،إعداد طلبة من ادلتخصصُت
( )1د .ىاةك سبيكر ،ضباةة األعياف الثقافية كفقان لقانوف ادلعاىدات الدكليّة ،حبث منشور يف رللد دراسات يف القانوف
ّ
كاخلرباء ،تقدمي :د .مفيد شهاب ،الطبعة الثانية ،دار السمتقبل العريب ،القاىرة2009 ،ـ ،ص.205
( )2على سبيل ادلثاؿ ،بعد ةوـ من احتالؿ بغداد بتارةخ  2003/4/10قامت رلموعة من ( )400شخ مسلحُت دبختلف أنواع األسلحة كربت أنظار كضباةة داببة
أمرةكية كانت تبعد ( )70مًتان عن مدخل ادلتحف ،ابقتحاـ ادلتحف العراقي من ثالثة أماكن ،مستهدفة سلازف التحف اآلثرةة اليت ربوم آاثران كربف معينة ،ابإلضافة
اقي .كبذات الوقت قامت القوات األمرةكية احملتلة اليت احتلت مبٌت
إىل سرقة السجالت كالواثئق اخلاصة ابآلاثر
ّ
السومرةة كالبابليّة اليت كانت موجودة يف ادلتحف العر ّ
اقي الذم كاف موجودان يف ادلبٌت ،كنقل إبشراؼ شلثل كزارة الدفاع األمرةكية "البنتايوف" إىل نيوةورؾ.
ادلخابرات العراقيّة يف بغداد ابالستيالء على األرشيف
ّ
اليهودم العر ّ
اقي كاالستيالء على ( )650قطعة
مث قامت القوات األمرةكيّة احملتلة كبداللة أحد ادلتعاكنُت معها ابلتوجو إىل موق زبزةن كنز ظلركد ،يف أحد أقبية البنك ادلرك ّ
زم العر ّ
ذىبية أثرةة سلتلفة األحجاـ ال تقدر بثمن.
أنظر يف ذلك تفصيالن :دُ .سالفة طارؽ الشعالف ،أثر النزاعات ادلسلّحة على البيئة ،مرج سابق ،ص-39ص.41
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كقد ّعرفت االتفاقية زلل الدراسة يف مادهتا األكىل ادلمتلكات الثقافيّة أب ّهنا" :تلك ادلمتلكات ادلنقولة كالثابتة،
كادلباين التارؼلية كاألثرةّة كيَتىا من التحف الفنية كادلخطوطات ،...إضافة إىل ادلباين ادلخصصة؛ حلماةة كعرض
ادلمتلكات الثقافية ادلنقولة ،ككذلك مراكز األبنية التذكارةة".
 .2نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدوليّة لعام 1998م :أنشئت احملكمة اجلنائيّة الدكليّة دبوجب
نظاـ ركما األساسي لعاـ 1998ـ ،كىي زلكمة دكليّة دائمة أنشئت دبوجب اتفاقية دكلية ،ىدفها التحقيق كزلاكمة

األشخاص الذةن ةرتكبوف أشد اجلرائم خطورة كىي جرائم احلرب ،كجرائم اإلابدة اجلماعية ،كاجلرائم ضد اإلنسانيّة
()1
كجرؽلة العدكاف  .كقد اعترب نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة االنتهاكات اخلطَتة اليت تلحق أضراران
ابلبيئة الطبيعية ىي من قبيل جرائم احلرب اترة أك من قبيل اجلرائم ضد اإلنسانيّة كجرائم اإلابدة اجلماعية اترة
أخرل( .)2كذلك سندان لن الفقرة (/2ب )4/من ادلادة الثامنة( ،)3كاليت بينّت أب ّف جرائم احلرب تعٍت االنتهاكات
الدكيل( ،)4كمن ىذه االنتهاكات
اخلطَتة للقوانُت كاألعراؼ السارةة على ادلنازعات الدكليّة ادلسلّحة يف نطاؽ القانوف
ّ
"تعمد شن ىجوـ م العلم أب ّف ىذا اذلجوـ سيسفر عن خسائر تبعية يف األركاح ،أك عن إصاابت بُت ادلدنيُت ،أك
عن إحلاؽ أضرار مدنية ،أك إحداث أثر كاس النطاؽ كطوةل األجل كشدةد للبيئة الطبيعية ةكوف إفراطو كاضحان
ابلقياس إىل ادلكاسب العسكرةّة ادلتوقعة ادللموسة ادلباشرة" .حيث ةوفر ىذا الن ضباةة حتمية للبيئة الطبيعية،
كمؤدل ذلك أ ّف إحلاؽ الضرر ابلبيئة م ربقق شركطو الثالثة "كىي أف ةكوف الضرر كاس النطاؽ كطوةل األمد
كشدةد األثر" ةُعد جرؽلة حرب(.)5

(1) A.-S. çehreli, L'odyssée du Xxe siècle : la naiss&nce de la Cour pénale internationale, Synergies Turquie
n° 2009, p.113.
2
( ) A.-T. Lemasson, Le crime contre la paix ou crime d'agression, RSC, 2006, P. 275.
( )3صلد أ ّف نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة قد ن ّ يف مادتو الثامنة ربت عنواف "جرائم احلرب" يف الفقرة (( )2ب) 4/على أنو" :ةكوف للمحكمة
اختصاص فيما ةتعلق جبرائم احلرب ،كال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة أك سياسة عامة أك يف نطاؽ عملية ارتكاب كاسعة النطاؽ ذلذه اجلرائم )2( .لغرض ىذا
النظاـ األساسي تعٍت جرائم احلرب:
الدكيل ،أم فعل من األفعاؿ اآلتية-:
(ب) االنتهاكات اخلطَتة األخرل للقوانُت كاألعراؼ السارةة على ادلنازعات الدكليّة ادلسلّحة يف النطاؽ الثابت للقانوف
ّ
( ) 4تعمد شن ىجوـ م العلم أبف ىذا اذلجوـ سيسفر عن خسائر تبعية يف األركاح أك عن إصاابت بُت ادلدنيُت ،أك عن إحلاؽ أضرار مدنية ،أك إحداث أثر كاس
النطاؽ كطوةل األجل كشدةد للبيئة الطبيعية ةكوف إفراطو كاضحان ابلقياس إىل ادلكاسب العسكرةّة ادلتوقعة ادللموسة ادلباشرة".
4
( ) PATRICK CAHEZ ; La Cour pénale internationale affirme sa compétence sur les crimes
écologiques,5janv. 11/7/2018, cité par ;https://blogs.mediapart.fr.
5
( ) Protection of the Environment in Relation to Armed Conflictm,ibid. P.41.
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كما زبت احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ابلنظر يف اجلرائم البيئيّة ابعتبارىا جرائم إابدة صباعية ،أك جرائم ضد
اإلنسانيّة كذلك ،حيث ادلادة ( )6من النظاـ األساسي للمحكمة ،نصت على أ ّف اإلابدة اجلماعيّة تعٍت" :أم فعل
ةرتكب بقصد إىالؾ صباعة قومية أك إثنية أك عرقية أك دةنية بصفتها ىذه إىالكان كليان أك جزئيان ،كمن بُت ىذه
األفعاؿ( :أ) قتل أفراد اجلماعة (ج) إخضاع اجلماعة عمدان ألحواؿ معيشية ةقصد هبا إىالكها الفعلي كليان أك جزئيان".
ككذلك ادلادة ( )7من النظاـ األساس ّي للمحكمة اليت تن على أنّو" :تعترب جرؽلة ضد اإلنسانيّة أحد األفعاؿ اآلتية،
مىت ارتكبت يف إطار كاس ضد النطاؽ أك منهجي ضد أم رلموعة من السكاف ادلدنيُت كعن علم ابذلجوـ( :أ)
القتل كاإلابدة كالتعذةب كااليتصاب (ؾ) األفعاؿ الالإنسانيّة األخرل ذات الطاب ادلماثل اليت تتسبب عمدان يف

معاانة شدةدة ،أك يف أذل خطَت ةلحق ابجلسم أك ابلصحة العقلية أك البدنية".

كةؤكد الباحث أ ّف ىناؾ كثَتان من االتفاقيات الدكليّة العادليّة أك اإلقليميّة أك الثنائيّة كاليت كفرت ضباةة ضمنية
للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،إال أ ّف ضركرة الدراسة حتمت علينا التطرؽ إىل ىذه االتفاقيات دكف يَتىا ،كما أ ّف
ٍ
بشكل عاـ دكف أف ربدد كقت السلم أك كقت النزاع
الدكيل للبيئة؛ هتدؼ إىل ضباةة البيئة
أيلبية اتفاقيات القانوف
ّ
ادلسلّح كنطاؽ لتطبيقها ،كمن مث فإهنا تنسجب للتطبيق يف كقت النزاع ادلسلّح.

اثنياً :محاية البيئة يف االتفاقيات اليت حتظر استخدام بعض أنواع األسلحة أو بعض وسائل أو أنواع القتال:
حىت تلواثن دائمان للهواء ،كادلاء ،كالًتبة ،كلتوزاف
ةشكل استعماؿ األسلحة ضد البيئة خطران على ادلدل الطوةل ،أك ّ
ّ
ٍ
بشكل عاـ .كما أ ّف استعماؿ بعض كسائل أك أنواع القتاؿ ذلا أتثَت سليب على البيئة دلا زبلفو من دمار
النظاـ البيئي
كخراب عليها .لذلك تسعى اجلهود الدكليّة على اختالؼ مسمياهتا إىل خفض خطر احلرب كما تستخدـ فيها من
أسلحة تؤثر على البيئة ،كعلى ذلك ؽلكن اعتبار أ ّف حظر استخداـ بعض أنواع األسلحة كتنمية كضباةة البيئة ،من
األمور ادلتصلة ببعضها ،كذلك للتأثَت الكبَت الذم تًتكو ىذه األسلحة يف البيئة( .)1كعلى أثر ذلك ظل األىتماـ
حبماةة البيئة مأخوذان بطرةق يَت مباشر من نصوص االتفاقيات اليت ربظر استخداـ بعض أنواع األسلحة ،أك اللجوء
إىل كسائل قتالية معينة ،فاالتفاقيات الدكليّة اخلاصة ابألسلحة من شأهنا أف توفر أساسان قانونيان؛ حلماةة البيئة أثناء
النزاعات ادلسلّحة(.)2

الدكيل اإلنساينّ كضباةة ادلدنيُت كاألعياف ادلدنيّة يف زمن النزاعات ادلسلّحة ،مرج سابق ،ص.182
( )1د .نواؿ أضبد بسج ،القانوف
ّ
(2) Protection of the Environment in Relation to Armed Conflictm,ibid. P.87.
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كعليو سنبحث يف اتفاقية الىام الرابعة اخلاصة ابحًتاـ قوانُت كأعراؼ احلرب الربةة لعاـ 1907ـ ،كما
سنتطرؽ إىل الربكتوكوؿ ادلتعلق حبظر استعماؿ الغازات السامة أك اخلانقة ،أك ما شاهبها كالوسائل اجلرثومية يف احلرب
لعاـ 1925ـ كاالتفاقيات ادلعززة لو ،ككما ةلي-:
.1

اتفاقية الىاي الرابعة اخلاصة ابحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية لعام 1997م :بدأت سلسلة اتفاقيات

الىام لعاـ 1899ـ ،على أثر تبٍت مؤسبر السالـ األكؿ يف الىام ثالث اتفاقيات ،عاجلت موضوع قوانُت كأعراؼ
احلرب الربةة ،كسبخض مؤسبر السالـ الثاين يف الىام لعاـ 1907ـ عن تبٍت ثالث عشر اتفاقية ،حيث تفيد الدةباجة
أب ّف األطراؼ ادلتعاقدة رايبة يف حصر شركر احلرب بقدر ما تسمح بو ادلتطلبات العسكرةّة ،كمل تكن االتفاقية رايبة يف
ترؾ احلاالت يَت ادلتكهن هبا لتقدةر القادة العسكرةُت ،كمن مث إحلاؽ الضرر العشوائي من قبل ىؤالء القادة(.)1
الدكيل ةعتقدكف إف بداايهتا بدأت
أما عن احلماةة الدكليّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،فإ ّف فقهاء القانوف
ّ
إبعالف ساف بيًتسبورج ،الصادر عقب اجتماع جلنة عسكرةّة دكلية للفًتة من  29تشرةن الثاين إىل  11كانوف األكؿ
عاـ  1868ـ ،لبحث الفائدة من حظر بعض القذائف يف كقت احلرب ،كإعطاء األكلوةة للمتطلبات اإلنسانيّة على
الضركرات العسكرةّة ،كالذم أك ّد على أ ّف اذلدؼ ادلشركع الوحيد من احلرب ىو اضعاؼ القوة العسكرةّة للعدك ،كمن
مث ال غلوز ذباكز ىذا اذلدؼ ابستخداـ أسلحة ال مربر ذلا ،كإ ّف ىذا االستخداـ سلالف للقوانُت اإلنسانيّة ،إذ كجد
أ ّف ىذا اإلعالف ػلث على من ادلساس ابلبيئة ابعتباره ذباكزان لألىداؼ ادلشركعة للحرب(.)2
كما فرضت كل من الفقرات (أ ،ق ،ز) من ادلادة ( )23من االتفاقية ،حظران على األطراؼ ادلتحاربة من
استخداـ السم أك األسلحة السامة ،أك استخداـ األسلحة كالقذائف كادلواد اليت من شأهنا إحداث إصاابت كاآلـ ال
مربر ذلا ،فالقصد كاضح من حظر استخداـ ادلواد كاألسلحة ادلذكورة كوهنا أسلحة عشوائية األثر ،تلحق أضراران كبَتة

ابلعدك تتجلى يف صور عدةدة ،إحداىا تلوث البيئة كانعكاساتو السلبية على اإلنساف كابقي الكائنات احلية ،كنظران
لعدـ التناسب بُت تلك األضرار ،كبُت النتيجة ادلتوخاة من استخداـ األسلحة احملظورة كضعت االتفاقية ىذا القيد(.)3
فضالن عن ذلك غلب ازباذ التدابَت الالزمة؛ لتفادم اذلجوـ على ادلباين ادلخصصة للعبادة كالفنوف كالعلوـ كاآلاثر
التارؼلية كادلستشفيات ،كةتجلى ذلك يف ن ادلادة ( )27من االتفاقية.

( )1ربيعة شطي ،ضباةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،رسالة ماجستَت يَت منشورة ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2016 ،ـ ،ص.26
( )2د .إبراىيم دمحم العناين ،احلماةة القانونية للًتاث اإلنساينّ كالبيئة كقت النزاعات ادلسلّحة ،مرج سابق ،ص.50
الدكيل حلماةة البيئة ،مرج سابق ،ص-181ص -.182ربيعة شطي ،ضباةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،مرج
( )3د .صالح عبد الرضبن احلدةثي ،النظاـ القانوين
ّ
سابق ،ص.27
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الربوتوكول ادلتعلق حبظر استعمال الغازات السامة أو اخلانقة أو ما شاهبها والوسائل اجلرثومية يف احلرب

لعام 1925م واالتفاقيات ادلعززة للربوتوكول :كجهت اللجنة الدكليّة للصليب األضبر نداء صباعي للدكؿ يف عاـ
1918ـ ،بينت فيو مالحظة مفادىا أنو" :لو قبل السم كوسيلة للحرب ،لتوقعنا نشوب نزاع ةتجاكز يف كحشيتو
كضراكتو كل ما شهده التارةخ من أعماؿ بربرةة" .كيف ( )17حزةراف 1925ـ تّ التوقي على بركتوكوؿ جنيف الذم

ػلظر استعماؿ الغازات السامة أك اخلانقة أك ما شاهبها ،كالوسائل اجلرثومية يف احلرب ،كالذم أصبح سارم ادلفعوؿ يف
عاـ 1928ـ .كلقد اعًتؼ ىذا الربكتوكوؿ أب ّف استخداـ الغازات اخلانقة أك السامة أك يَتىا من الغازات ،أك
العادلي ،كأ ّف استخدامها زلظور يف االتفاقيات اليت
السوائل كادلواد كاألجهزة ادلشاهبة قد أدةن عن حق من قبل الرأم
ّ
تكوف أيلبية دكؿ العامل طرفان فيها .كتضمن الربكتوكوؿ ثالثة مبادئ أساسية تتعلق صبيعها حبماةة اإلنساف أثناء

النزاعات ادلسلّحة  ،كىذه ادلبادئ ىي مبدأ حظر االستعماؿ احلريب للغازات اخلانقة ،أك السامة أثناء النزاعات
ادلسلّحة ،أك حىت أثناء االستعداد للهجوـ ،كمبدأ حظر استعماؿ الوسائل البكًتكةولوجية (البيولوجية) يف احلركب،
كمبدأ حظر األسلحة الكيميائية أثناء النزاعات ادلسلّحة .كمن ادلؤكد أ ّف استعماؿ السموـ ةؤدم إىل إحداث أضرار
كبَتة ابدلاء ،كاذلواء ،كالًتبة ،كاليت سبثل عناصر البيئة الطبيعية( .)1كمن ادلالحظ ،أ ّف ىذا الربكتوكوؿ ػلظر ،ألكؿ مرة
لوجي ،فاألمر ال ةزاؿ متعلقان ،كحىت ىذه اللحظة حبظر اتفاقي بشأف استخداـ السالح
استخداـ السالح البيو ّ
البيولوجي(.)2

كعلى الريم من أ ّف العدةد من الدكؿ صادقت على ىذا الربكتوكوؿ ،إال أ ّف ىذا التصدةق كاف مصحوابن
الكيميائي
ببعض التحفظات ادلهمة ،فبعض الدكؿ ،كعلى كجو اخلصوص فرنسا كركسيا ،ترف حظر استخداـ السالح
ّ
لوجي يف حالة استخدامو أليراض عسكرةّة ،م شرط ادلعاملة ابدلثل .بعبارة أخرل ،االلتزاـ ابالستخداـ األكؿ،
كالبيو ّ
كعلى ىذا النحو ،مىت ابدر أحد ادلتحاربُت ابستخداـ األسلحة البيولوجيّة أك الكيماكةة ،ففي ىذه احلالة مل ةعد ىناؾ
شبة التزاـ على اخلصم األخر من التقييد هبذا احلظر(.)3

(1) Protection of the Environment in Relation to Armed Conflictm,ibid. P.111.
(2) D. Guillard, Les armes de guerre et l'environnement naturel. Essai d'étude juridique, Avant-propos
d’Alexandre Kiss, Préface de Raymond Goy, Paris, ed. L’Harmattan, 2006, p. 74.
3
( ) L. Flore, N.-H. Diekouam, La protection de l’environnement en période de conflits armé, Préface de
J.-Cl. Tcheuwa, Harmattan, 2015, p.97.
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فعاؿ ضلو حظر كإزالة صبي تلك األسلحة ،سبكنت الدكؿ من إبراـ اتفاقية جدةدة عاـ
كمن أجل إحراز تقدـ ّ
1993ـ (اتفاقية حظر استحداث كإنتاج كزبزةن كاستعماؿ األسلحة الكيميائية كتدمَت تلك األسلحة) ،كاليت ربظر
استخداـ كإنتاج األسلحة الكيماكةة كزبزةنها كاستعماذلا.
كمن ىنا ؽلكن للباحث القوؿ إنّو إذا كانت ضباةة البيئة حبد ذاهتا ليست من ضمن األىداؼ ادلقصودة يف نية
كاضعي اتفاقية عاـ 1993ـ ،إال أ ّف نصوصها تكتنفها جوانب بيئية تستنتج من اذلدؼ األساسي ادلشار إليو يف
االتفاقية ،كىو ضباةة البشرةّة صبعاء ،حيث ةتعذر تفعيل تلك احلماةة بدكف ضباةة الوسط احلي الذم ةعيش فيو
اإلنساف .كىذا ادلعٌت غلده الباحث ةقًتب من ادلعٌت الذم أقرت بو زلكمة العدؿ الدكليّة يف رأةها االستشارم بصدد
مشركعية التهدةد أك استخداـ األسلحة النوكةة يف النزاعات ادلسلّحة ،فقد أقرت احملكمة بوجود التزاـ عاـ ةق على
عاتق الدكؿ عند قيامها بنشاطاهتا ،كىو عدـ اإلضرار ببيئة دكلة أخرل.

ادلبحث الثاين
ادلساءلة اجلنائيّة عن اجلرائم البيئيّة أثناء النزاعات ادلسلّحة

البيئة مثل دخوذلا يف معادلة احلياة السلمية؛ فقد دخلت يف معادلة أكقات احلرب ،كأصبحت عنصران مهمان يف
العسكرم للجيوش ،كمن مث أىداؼ مباشرة للضرابت العسكرةّة .كعليو فإذا كانت ضباةة البيئة كاحملافظة على
التكتيك
ّ

مواردىا تكتسب أعليّة يف كقت السلم ،فإنّو شلا ال شك فيو أ ّف ضباةتها يف زمن احلركب تكتسب أعلية أكرب م تطور
األسلحة كزايدة قدرهتا التدمَتةّة ،كظهور أسلحة الدمار الشامل ،كما ةنجم عن استخدامها من تدمَت للمتلكات
العامة كاخلاصة ،كتلوةث للمياه كاذلواء كالًتبة ،كإحلاؽ األضرار ابلبيئة الطبيعيّة اليت قد سبتد لفًتات طوةلة من الزمن،
الطبيعي الذم ةكفل استمرار حياة اإلنساف كالكائنات احليّة األخرل.
كةؤثّر على النظاـ
ّ
إذ أصبحت اجلرؽلة البيئيّة كاحدة من أخطر أشكاؿ اجلرؽلة ادلنظّمة ،كىي هتدةد دلستقبل اإلنساف كاستدامة
البيئي ىو أخطر اجلرائم اليت تتطلب
احلياة ،كال تقل خطورة عن أم جرائم إرىابية أخرل ،بل ةرل البعض أ ّف اإلرىاب ّ

عقوابت صارمة ،خاصة أهنا هتدد مستقبل البشر دكف استثناء.
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لذا تًتّكز الدراسة يف ىذا ادلبحث يف مطلبُت متتاليُت ،كذلك على النحو اآليت-:
ادلطلب األول :األفعال اجملرمة ادلاسة ابلبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة
ادلطلب الثاين :نطاق ادلسؤوليّة اجلنائيّة الدوليّة الفرديّة

ادلطلب األول
األفعال اجملرمة ادلاسة ابلبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة

سبثل جرائم االعتداء على البيئة إحدل صور اجلرائم الدكليّة خاصة إذا ما استخدمتها دكلة لإلضرار أبخرل،

كيالبان ما ةنظر إليها على ىذا النحو ابعتبارىا إحدل صور جرائم احلرب أك اجلرائم ضد اإلنسانيّة ،كاليت ن عليها
النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة ،شلا ةستوجب خضوعها ألحكاـ تلك احملكمة .كلكن نظران لفداحة اآلاثر
ادلًتبتة على االعتداء على البيئة كالذم ةُعد اعتداءن على اإلنساف ذاتو ،كةدمر سبل كمقومات احلياة ،فإننا سنفردىا
ابلدراسة كجرؽلة دكليّة مستقلّة ،كذلك بتعرةفها ،كذكر دكافعها ،كالتطرؽ إىل تطور مفهوـ اجلرؽلة البيئيّة ،كذلك كلو يف
النقاط اآلتية-:

لذلك ال بد ىنا من شرح مفهوـ اجلرؽلة البيئيّة من خالؿ بياف تعرةفها كدكافعها ،ككما ةلي-:
تعريف اجلرمية البيئيّة :تعرؼ اجلرؽلة البيئيّة أب ّهنا" :فعل أك امتناع منصوص عليو يف القانوف ،كمن مث ةنبغي
أ.
اجلنائي ،كغلب أف تكوف ىذه اجلرائم قد تسببت يف أضرار خطَتة كسلاطر على
مقاضاة اجلاين أك إخضاعو للتجرمي
ّ
سالمة الناس كصحتهم ،ككذلك صبي العناصر البيئيّة"( .)1كما عرفت أبهنا" :ذلك السلوؾ الذم ؼلالف مرتكبو
تكليفان ػلميو ادلشرع جبزاء جنائي ،كالذم ةتسبب يف إحداث تغيَت يف خصائ البيئة بصفة إرادةة أك يَت إرادةة،
مباشرة أك يَت مباشرة ،هتدؼ إىل اإلضرار ابلكائنات احلية كادلواد احلية كمؤثراتن على شلارسة اإلنساف حلياتو
الطبيعيّة"( .)2كىناؾ من عرفها أبهنا" :كل سلوؾ إغلايب أك سليب ةصدر بصورة إرادةة أك يَت إرادةة من شخ طبيعي

(1) Challenges ahead of codification of environmental crime indices as an international crime by M.
Jambozorg1 • M. Pournouri2 • S. A. Poorhashemi1 • D. Hermidasbavand, 2015. P.3722.
( )2ابتساـ سعيد ادللكاكم ،جرؽلة تلوةث البيئة ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكىل ،دار الثقافة للنشر كالتوزة  ،عماف2008 ،ـ ،ص.17
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أك معنوم ةضر ابلبيئة أك أحد عناصرىا بصورة مباشرة أك يَت مباشرة"( .)1كما تعرؼ اجلرؽلة البيئيّة أبهنا" :كل
األنشطة كاألفعاؿ اليت تتم بفعل أغلايب أك سليب ،كتؤدم إىل حدكث الكوارث كاألزمات البيئيّة كاإلنسانيّة الشاملة
كاخلطَتة ،كتتسبب يف بركز ادلخاطر بعيدة ادلدل كدائمة البقاء ،كاليت هتدد أمن اإلنساف كسالمتو"(.)2
ككفقا لتعرةف ادلفوضية األكركبية ،فإ ّف اجلرائم البيئيّة ىي األفعاؿ اليت تنتهك التشرةعات البيئيّة كتتسبب يف
ضرر أك خطر كبَت على البيئة كصحة اإلنساف .كتتمثل اجملاالت الرئيسية للجرؽلة البيئيّة يف االنبعااثت أك التصرةف
يَت ادلشركع للمواد يف اذلواء أك ادلاء أك الًتبة؛ التجارة يف احلياة الربةة؛ كاالذبار يف ادلواد ادلستنفدة لألكزكف(.)3
الدكيل ،صلد تعرةف للجرؽلة البيئيّة فحواه أهنا ذلك االنتهاؾ للقوانُت البيئيّة العادليّة ادلوضوعة
كعلى الصعيد
ّ
حلماةتها كادلشمولة جبز ٍاء جنائي ،كبذلك فاجلرؽلة البيئيّة تشمل صبي األفعاؿ يَت ادلشركعة اليت تثبت أضرار ابلبيئة على
ٍ
نطاؽ كاس  ،كةشار إليها كذلك ب ػ ػ "جرائم ضد البيئة" ،ىذا التعرةف اعتمدتو عدة ىيئات دكلية كاألمم ادلتحدة
كمعهد البحوث كمنظمة االنًتبوؿ ،كاالرباد األكركيب ،كبرانمج األمم ادلتحدة للبيئة ،كحددت بعض األفعاؿ ادلندرجة
ضمن اجلرؽلة البيئيّة  ،كإلقاء النفاايت يف ادلسطحات ادلائية ،كاالذبار يَت ادلشركع يف النفاايت اخلطرة ،الصيد اجلائر،
كالتجارة يَت ادلشركعة يف أنواع احليواانت ادلهددة ابالنقراض ،كهترةب ادلواد ادلستنزفة لطبقة األكزكف(.)4
ب.

دوافع ارتكاب اجلرمية البيئيّة :ةتمثل الداف الرئيسي كراء ارتكاب اجلرؽلة البيئيّة ىو ربقيق مكاسب مالية من

طرؼ شبكات دكلية إجرامية تستغل جرائم يسل األمواؿ كالتجارة ادلمنوعة كانتهاؾ حقوؽ اإلنساف إىل درجة القتل
كالعنف كأدكات ككسائل لتحقيق ياايهتا الرحبية ،كدبقابل تنامي ىذه الظاىرة صلد بطأن كبَتان يف التعامل معها حيث ت

حدةثان ػ ػ ػ ػ ػ فقط ػ ػ ػ ػ ػ االعًتاؼ ابخلطر اإلجرامي ذلذه الشبكات على البيئة ،كبدأ تسجيل االذبار يَت القانوين ابألحياء
الربةة النادرة كاستنزاؼ ادلوارد الطبيعية؛ لرف كتَتة االقتصاد مقابل تعرةض النظم اإلةكولوجية للخطر(.)5
حبيث تعترب اجلرؽلة البيئة اآلف كاحدة من أكثر اجملاالت رحبان ،كال استغراب يف اصلذاب اجلماعات اإلجرامية ذلا
الدكيل اخلسائر الدكليّة الناذبة عن اجلرائم البيئيّة
لتحقيق ىوامش ربح عالية ،حيث تقدر منظمة الشرطة الدكليّة كالبنك
ّ

( )1د .أضبد ضبيد البدرم كد .صاحل ضبودم اجلصاين ،جرؽلة اإلضرار ابلبيئة الطبيعيّة يف ظل نظاـ ركما األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة ،حبث منشور يف رللة كاسط
للعلوـ اإلنسانيّة ،العراؽ ،اجمللد (2016 ،)12ـ ،ص.275
الدكيل للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاىرة2019 ،ـ ،ص.57
( )2د .زلسن عبد احلميد أفكَتةن ،القانوف
ّ
(3) CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL CRIMES Axel Luttenberger1 , Lidija
Runko Luttenberger, 2012. p.2.
( )4د .خالد سلماف كاظم ،دكر احملكمة اجلنائيّة الدكليّة يف مكافحة اجلرؽلة البيئيّة ،حبث منشور يف رللة كلية الًتبية األساسية للعلوـ الًتبوةة كاإلنسانيّة ،جامعة اببل،
العراؽ ،العدد ( ،)42شباط 2019ـ ،ص.3
( )5د .أضبد ضبيد البدرم كد .صاحل ضبودم اجلصاين ،جرؽلة اإلضرار ابلبيئة الطبيعية ،مرج سابق ،ص.282
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دبليارات الدكالرات سنواين ،فعلى سبيل ادلثاؿ ةقدر حجم التجارة يف مواد "الكلوركفلورككربوف" ادلستنزفة لطبقة األكزكف
دبا ةعادؿ ( )% 20من حجم التداكؿ التجارم يف ىذه ادلوارد ،أم بقيمة ( )500مليوف دكالر عاـ 2006ـ مثالن،
كمن مث ةتم يسل ىذه األمواؿ كتبييضها(.)1
صلد كذلك من بُت الدكاف اليت تشج على ارتكاب اجلرؽلة البيئيّة ،جش اإلنساف كاستغاللو للثركة الطبيعية،
كالسباؽ ضلو التقدـ بُت البلداف ،كاستغالؿ الدكؿ الغنية للدكؿ ادلتخلفة يف إنشاء ادلصان الضارة على أراضي ىذه
األخَتة ،كتصدةر النفاايت الصناعية اخلطَتة أك دفنها يف أقاليمها ،كل ىذه التصرفات تعترب جرائم بيئية دافعها اجلش
االقتصادم .يَت أ ّف الداف األكثر خطران ىو الداف العسكرم ،عندما أصبحت البيئة عنصران ىامان يف التكتيكات
احلربية؛ األمر الذم أحدث خلالن عميقان يف التوازف البيئي(.)2

ادلطلب الثاين
نطاق ادلسؤوليّة اجلنائيّة الدوليّة الفرديّة

الطبيعي عن االنتهاكات اجلنائيّة الدكليّة ادلقًتفة من جانبو ،ذلا أعلية ابلغة يف احليلولة
ادلسؤكليّة اجلنائيّة للفرد
ّ
الدكيل
اجلنائي كمراعاة أحكامو ،إذ ةتضمن القانوف
الدكيل
دكف ارتكاب مثل ىذه االنتهاكات ،كأتمُت فاعلية القانوف
ّ
ّ
ّ

أبف ةتحمل األشخاص الطبيعيوف ادلسؤكليّة الفردةّة عن انتهاكاهتم اجلنائيّة للقوانُت الدكليّة إىل جانب الدكلة ادلعنيّة.
حيث تش ّكل ادلادة ( )227من معاىدة فرسام ادلربمة يف ( )28ةونيو 1919ـ ادلرجعية األكىل للمسؤكليّة اجلنائيّة
الفردةّة .كابلتطبيق ذلذه ادلادة على كجو اخلصوص ،ابدرت الدكؿ ادلنتصرة يف احلرب العادليّة األكىل ابهتاـ ييلوـ الثاين
إمرباطور أدلانيا اليت ىزمت يف احلرب العادليّة األكىل إبرتكابو جرؽلة ضد األخالؽ الدكليّة ،كإنتهاكو للمعاىدات(.)3

كظهرت فكرة ادلسؤكليّة اجلنائيّة لألفراد عن التعدايت اليت تق على البيئة خالؿ زمن النزاعات ادلسلّحة يف
الدكيل يف مشركعها اخلاص بتقنُت اجلرائم ضد السالـ
بداةة فًتة التسعينات من القرف العشرةن ،عن طرةق جلنة القانوف
ّ
Code des crimes contre la paix et la sécurité de

كأمن اإلنسانيّة
 .l’humanitéحيث نصت ادلادة ( )22من مشركع التقنُت على اعتبار أ ّف " :استخداـ مناىج ،أك كسائل
( )1د .خالد سلماف كاظم ،دكر احملكمة اجلنائيّة الدكليّة يف مكافحة اجلرؽلة البيئيّة ،مرج سابق ،ص.4
( )2د .كرؽلة عبد الرحيم الطائي ك د .حسُت علي الدرةدم ،ادلسؤكليّة الدكليّة عن األضرار البيئيّة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،دار كائل للنشر كالتوزة  ،عماف،
2009ـ ،ص.74
3
( ) A. Olga, La poursuite pénale d'un chef d'Etat en Droit International, thèse de Reims, 2009, P.49.
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احلرب ،اليت صممت بغرض إةقاع الضرر ،أك اليت ةفًتض أهنا تسبب أضرار شلتدة ،كمستمة ،كجسيمة ابلبيئة الطبيعية
" ،تشكل جرائم حرب .بيد أ ّف ىذا االقًتاح ،الذم أاتح ربقيق ضباةة للبيئة مل ةؤخذ بو(.)1
على إثر ذلك ،حظي موضوع ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة ابىتماـ كاس بعد احلرب العادليّة األكىل ،كتصاعد
شأنو أكرب بعد احلرب العادليّة الثانية ،ككاف رلمل النقاش يف ىذه ادلسألة ةنصب على ما إذا كانت الدكلة ىي اليت
تسأؿ عما ةرتكب من جرائم دكليّة ابمسها ،أـ ةسأؿ األفراد الذةن ةرتكبوف ىذه اجلرائم كبصفتهم أعضاء يف الدكلة ،أـ
ةسأؿ اإلثناف معان ؟
نتج عن ىذا التساؤؿ ظهور ثالثة مذاىب فقهية ،ةرل ادلذىب األكؿ أب ّف الدكلة كحدىا ىي ادلسؤكلة عن
الدكيل ،كمن
التقليدم الذم ةػعُد الدكلة كحدىا ىي شخ القانوف
اجلرؽلة الدكليّة ،كةقوـ ىذا ادلذىب على ادلفهوـ
ّ
ّ

مث ال ؽلكن مساءلة يَتىا جنائيان أك مدنيان( .)2أما ادلذىب الثاين؛ فَتل عكس ادلذىب األكؿ ،أم ضركرة قصر
ادلسؤكليّة اجلنائيّة على األفراد الطبيعيُت كحدىم ،أما الدكلة فال تسأؿ إال مدنيان ،أل ّف الدكلة يف منطق ىذا ادلذىب ال
ؽلكن معاقبتها جنائيان ،فال ةتصور احلكم على الدكلة ابحلبس أك اإلعداـ مثالن( .)3بينما ةرل ادلذىب الثالث ،كىو

ادلذىب الوسط الذم أيخذ ابدلسؤكليّة ادلزدكجة للدكلة كالفرد؛ دبعٌت أ ّف الدكلة اليت ةرتكب أفراد قواهتا ادلسلّحة ػ ػ ػ ػ مثالن
جرائم حرب ػ ػ ػ ػ ػ ؽلكن مساءلتها جنائيان ،حيث إ ّف ذلا إرادة مستقلة عن إرادة اإلفراد الطبيعيُت التابعُت ذلا(.)4
كةبدك للباحث أف ادلذىب الثاين "مبدأ ادلسؤكليّة اجلنائيّة الفردةّة" ،ىو أكثر ادلذاىب أك اآلراء الفقهية
اجلنائي ،كىو ما سنعتمده يف دراستنا
الدكيل
الدكيل اإلنساينّ كالقانوف
انسجامان م قواعد ادلسؤكليّة يف نطاؽ القانوف
ّ
ّ
ّ
ىذه.
الدكيل ،كأصبحت لو حقوؽ ،كعليو كاجبات يف ظل
لقد أصبح الفرد زلالن لالىتماـ ادلباشر لقواعد القانوف
ّ

الدكيل ػ ػ ػ ػ ػ ىي اليت تدعو إىل ازباذ القرارات
قواعد ىذا القانوف ،فقد كانت تصرفات الدكؿ دكف األفراد ػ ػ ػ ػ على الصعيد
ّ
(1) C. Dagnicourt ; La protection de l'environnement en periode de conflit arme, Mem. Mastre2, 2018,
p.101.
الدكيل العاـ،
( )2د .علي صادؽ أبو ىيف ،القانوف الدكيل العاـ ،الطبعة الثانية عشرة ،اإلسكندرةة ،منشأة ادلعارؼ1995 ،ـ ،ص - .245د .دمحم اجملذكب ،القانوف
ّ
منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2002 ،ـ ،ص.307
( )3د .فاركؽ دمحم صادؽ األعرجي ،احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ،الطبعة األكىل ،دار اخللود ،بَتكت2012 ،ـ ،ص-23ص -.24د .عباس ىاشم السعدم ،مسؤكلية الفرد
اجلنائيّة عن اجلرائم الدكليّة ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرةة2002 ،ـ ،ص.23-22
اجلنائي ،دراسة يف النظرةة العامة للجرؽلة الدكليّة ،دار اجلامعة اجلدةدة للنشر ،اإلسكندرةة،
الدكيل
( )4أنظر تفصيالن يف ىذه اآلراء :د .دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت ،القانوف
ّ
ّ
2008ـ ،ص-320ص -.328د .زلمود شرةف بسيوين ،احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ،مطاب ركز اليوسف اجلدةدة ،القاىرة2002 ،ـ ،ص-33ص.36
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()1
اجلنائي احلدةث فإ ّف الفرد قد أصبح ةتمت يف حدكد معينة
الدكيل
القانوف
فقو
يف
أما
،
كاإلجراءات القانونيّة بشأهنا
ّ
ّ
الدكيل
كيف حاالت زلددة ،بنوع من الشخصية القانونيّة الدكليّة اليت تسمح لو ابكتساب بعض احلقوؽ من القانوف
ّ
الذم ؽلنحو أىلية ربمل تبعية ادلسؤكليّة يف إطاره ،فالدكلة اليت تنتهك قوانُت كأعراؼ احلرب ال تتحمل ادلسؤكليّة

الطبيعي الذم ةرتكب جرؽلة تدخل يف
الطبيعي اجلنائيّة ،فالشخ
الدكليّة كحدىا ،بل ىناؾ أةضان مسؤكلية الفرد
ّ
ّ
اختصاص احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ةكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردةّة كعرضو للعقاب كفقان للنظاـ األساسي
للمحكمة(.)2
ةقل عمره عن ( )18عاـ كقت ارتكاب

كال ةكوف للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة اختصاص على أم شخ
نصت ادلادة ( )26من النظاـ األساسي للمحكمة على أنّو" :ال ةكوف للمحكمة
اجلرؽلة ادلنسوبة إليو ،حيث ّ
اختصاص على أم شخ ةقل عمره عن  18عامان كقت ارتكاب اجلرؽلة ادلنسوبة إليو" .كةستخل من ذلك أ ّف
الطبيعي ػ ػ ػ ػ حبيث ةعترب زلالن للمساءلة اجلنائيّة عن
اجلنائي ةفرض كاجبات على الفرد ػ ػ ػ ػ الشخ
الدكيل
القانوف
ّ
ّ
ّ
األفعاؿ اليت أيتيها ،كتش ّكل جرائم يف نظر ىذا القانوف(.)3

كلضماف فاعليّة ادلنظومة القضائيّة اجلنائيّة للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة مل تكتف احملكمة دبسؤكلية األفراد
مرتكيب اجلرائم أثناء النزاعات ادلسلّحة من اجلنود كالضباط ،بل أقرت ادلسؤكليّة اجلنائيّة للقادة العسكرةُت الذةن زبض
لسلطتهم الفعلية القوات اليت ترتكب اجلرائم الدكليّة اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،كامتدت ادلسؤكليّة اجلنائيّة

دبوجب النظاـ األساسي للمحكمة لتشمل إىل جانب مرتكيب اجلرائم كل من أعطى أمران أك أيرل أك حرض أك ساعد
قدـ العوف ،أك ساىم يف ارتكاب اجلرائم الدكليّة ،لتكتمل بذلك منظومة قضائيّة جنائيّة دائمة كمتكاملة كسلتصة
أك ّ
ابألفراد(.)4
كىذا كلو تناكلتو ادلادة ( )25من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة بنصها على أنّو" :
 .1ةكوف اختصاص احملكمة على األشخاص الطبيعيُت.

(1) Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict,ibid. P.30.
( )2د .زلمود شرةف بسيوين ،احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ،مرج سابق ،ص.38
اجلنائي ،حبث منشور يف رللة القانوف كاالقتصاد ،جامعة القاىرة ،مصر ،العدد األكؿ ،مارس 1965ـ،
الدكيل
( )3د .دمحم زليي الدةن عوض ،دراسات يف القانوف
ّ
ّ
ص.247
اجلنائي ،مرج سابق ،ص-308ص.309
الدكيل
( )4د .دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت ،القانوف
ّ
ّ
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 .2الشخ الذم ةرتكب جرؽلة تدخل يف اختصاص احملكمة ةكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردةّة ،كةعرض للعقاب
األساسي.
كفقان ذلذا النظاـ
ّ
األساسي ةتعلق ابدلسؤكلية اجلنائيّة الفردةّة يف مسؤكلية الدكؿ دبوجب القانوف
 .3ال ةؤثر أم حكم يف ىذا النظاـ
ّ

الدكيل".
ّ

كةتبُت للباحث من الن السابق ،أ ّف احملكمة اجلنائيّة الدكليّة زبت دبحاكمة األشخاص الطبيعيُت فحسب،
فال ةسأؿ عن اجلرائم اليت زبت بنظرىا تلك احملكمة األشخاص ادلعنوةة أك االعتبارةة ،فادلسؤكليّة عن اجلرائم ىنا ال
ةكوف زللها سول الشخ الطبيعي فقط ،كمن مث فهي ال تق على عاتق الدكؿ أك ادلنظمات أك اذليئات اليت تتمت
ابلشخصية االعتبارةّة .أم ال ةكوف زلالن للمسؤكليّة اجلنائيّة أماـ ىذه احملكمة عن اجلرؽلة الدكليّة ،كمنها جرائم البيئة
إال اإلنساف فحسب.

الفرع الثاين

ادلسؤوليّة اجلنائيّة الدوليّة للرؤساء والقادة العسكريني
ةتفرع عن موضوع ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة الفردةّة موضوع آخر ةكتسب أعلية كبَتة ،كىو موضوع ادلسؤكليّة
اجلنائيّة الدكليّة للرؤساء كالقادة العسكرةُت ،كىم أكلئك الذةن ةتخذكف القرارات كاألكامر ،فيًتتب على أكامرىم جرائم
دكليّة أك انتهاكات حلقوؽ اإلنساف كحرايتو( .)1كمن مث فهذه ادلسؤكليّة للرؤساء كالقادة العسكرةُت عن أفعاؿ
ادلرؤكسُت تؤسس على إخفاؽ ىؤالء القادة يف ازباذ اإلجراءات الضركرةّة؛ دلن  ،أك قم ارتكاب االنتهاكات(.)2
األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة لعاـ 1998ـ( ،)3كما ساكل النظاـ األساسي
كىو ما استقر يف النظاـ
ّ
للمحكمة بُت األشخاص أماـ احملكمة بصرؼ النظر عن الصفة اليت ةتمت هبا أاين منهم حىت كلو كانت ىذه الصفة

(1)A.-F. Khalif ; Les techniques d’imputation devant les juridictions pénales, thèse Poitiers, 2012, p.102, no
96.
( )2دمحمم دمحم االمُت ،ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة للزعماء كالقادة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،دار الفكر كالقانوف ،ادلنصورة2017 ،ـ ،ص.40
( )3عاجلت ادلادة ( )28من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة لعاـ 1998ـ مسؤكلية الرؤساء كالقادة اآلخرةن من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة إذ
نصت على أنو " :ابإلضافة إىل ما ىو منصوص عليو يف ىذا النظاـ األساسي من أسباب أخرل للمسئولية اجلنائيّة عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة:
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رمسية؛ دبعٌت أ ّف الصفة الرمسية ليست سببان ،لتمييز من ةتمت هبا عن األخر الذم ال ػلمل ىذه الصفة( ،)1كما ّقرر
النظاـ األساسي للمحكمة عدـ االعتداد ابحلصاانت ،أك القواعد اإلجرائية سواءن ن عليها يف القوانُت اجلنائيّة
الوطنيّة أك الدكليّة(.)2
لذا فإ ّف مسؤكلية الرؤساء كالقادة العسكرةُت تبدأ من تلك األعماؿ ادلخالفة لقوانُت احلرب بصفة عامة،
كاتفاقيات جنيف اإلنسانيّة بصفة خاصة ،ذلك إف األكامر العسكرةّة اليت تصدر من القادة العسكرةُت كالرؤساء إىل
كةتم التنفيذ من قبل الرتب الدنيا من حيث تدرم أك ال تدرم ،قد تكوف سلالفة للقواعد الدكليّة ،كمن مث
ادلرؤكسُتّ ،
الدكيل ،أك الدكلة ادلنتصرة ،أك
تض احلرب أكزارىا ،كتبدأ ادلساءلة القانونية عن تلك األعماؿ سواء من قبل اجملتم
ّ
الدكلة التاب ذلا العسكرم(.)3

كمن خالؿ السوابق القانونية ادلنبثقة عن احملاكم اجلنائيّة الدكليّة؛ فإنو من ادلتفق عليو عام نة لثبوت مسؤكلية
الرؤساء كالقائد العسكرةُت ،البد من كجود ثالثة عناصر أساسية ىي:

 .1ةكوف القائد العسكرم أك الشخ القائم فعالن أبعماؿ القائد العسكرم مسؤكالن مسؤكلية جنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة كادلرتكبة من
جانب قوات طلض ألمرتو كسيطرتو الفعليتُت أك زبض لسلطتو كسيطرتو الفعلبتُت حسب احلالة نتيجة لعدـ شلارسة القائد العسكرم أك الشخ سيطرتو على
ىذه القوات شلارسة سليمة.
أ .إذا كاف ذلك القائد العسكرم أك الشخ قد علم ،أك ةفًتض أف ةكوف قد علم بسبب الظركؼ السائدة يف ذلك احلُت ،أب ّف القوات ترتكب أك تكوف
على كشك ارتكاب ىذه اجلرائم.
ب .إذا مل ةتخذ ذلك القائد العسكرم أك الشخ صبي التدابَت الالزمة كادلعقولة يف حدكد سلطتو دلن أك قم ارتكاب ىذه اجلرائم أك لعرض ادلسألة على
السلطات ادلختصة للتحقيق كادلقاضاة.
 .2فيما ةتصل بعالقة الرئيس كادلرؤكس يَت الوارد كصفها يف الفقرة ( )1ةسأؿ الرئيس جنائيان عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة كادلرتكبة من جانب
مرؤكسُت ؼلضعوف لسلطتو كسيطرتو الفعليتُت نتيجة لعدـ شلارسة سيطرتو على ىؤالء ادلرؤكسُت شلارسة سليمة.
أ .إذا كاف الرئيس قد علم أك ذباىل عن كعي أةة معلومات تبُت بوضوح إف مرؤكسيو ةرتكبوف أك على كشك أف ةرتكبوا ىذه اجلرائم.
ب .إذا تعلقت اجلرائم أبنشطة تندرج يف إطار ادلسؤكليّة كالسيطرة الفعليتُت للرئيس.

ج .إذا مل ةتخذ الرئيس صبي ال تدابَت الالزمة كادلعقولة يف حدكد سلطتو دلن أك قم ارتكاب ىذه اجلرائم أك لعرض ادلسألة على السلطات ادلختصة للتحقيق كادلقاضاة".
1
( ) International Criminal Law Guidelines: Command Responsibility. Case Mapping, Selection and
Prioritisation by Case Matrix Network,2016.p.5.
( )2ادلادة ( )27من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة لعاـ 1998ـ.
( )3دُ .سالفة طارؽ الشعالف ،أثر النزاعات ادلسلّحة على البيئة ،مرج سابق ،ص.396
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-

أوذلا ،البد من وجود عالقة رئيس مبرؤوس( ،)1كتقوـ ىذه العالقة إما حبكم القانوف أك حبكم الواق  ،كتكوف

فيها شلارسة القيادة زلسومة كزلددة .كالنتيجة ،اليت تًتتب على ذلك ،أ ّف الوظيفة اليت ةشغلها الرئيس األعلى ىي
األساسي ،الذم ترتكز عليو آلية إسناد ادلسؤكليّة .على أنّو من يَت اليسَت ربدةد ىذه الصفة ،إذ سرعاف ما
العنصر
ّ

ؽلكن أف ةصبح الرئيس مرؤكسان ،كأف ةرتقي ادلرؤكس فيصبح بدكره رئيسان .كعلى ىذا احلاؿ ،كيف سبيل ربدةد الرئيس
الدكيل كجود رقابة فعليّة للرئيس األعلى على اتبعيو(.)2
األعلى ،فقد استلزـ القضاء
ّ
-

اثنيها ،أن يعلم القائد أو تكون لديو األسباب اليت جتعلو يعلم أب ّن شخصاً أو أكثر من مرؤوسيو افرتقوا

-

اثلثها ،أن يتهاون القائد يف اختاذ التدابري الضروريّة وادلعقولة؛ دلنع اقرتاف األعمال ادلذكورة أو ادلعاقبة

الشخصي يف ارتكاب جرؽلة اإلابدة
أفعال إجرامية ،أو كانوا يهمون ابقرتاهنا .كىكذا ،كمىت أخذان ابلعنصر
ّ
اجلماعية ،فيكفي أف ةكوف الشخ ادلتهم يف ىذه اجلرؽلة على علم بذلك ،بينما كيف حالة ادلساعدة على ارتكاب
اجلرؽلة ذاهتا ،ةتعُت أف ةقوـ الدليل على توافر القصد اخلاص لدل الشخ (.)3
عليها .فالرئيس األعلى ىو العضو ،الذم ةشغل سلطة إدارة العمل ،كاإلشراؼ على األعضاء اآلخرةن التابعُت لو.
كعلى ىذا احلاؿ ،فإ ّف موقف السلطة ،أك صالحية توجيو األكامر للمرؤكسُت ةشكل عنصران جوىراين .كلكن ىذا ال
ةكفي إلنعقاد ادلسئولية اجلنائيّة للرئيس األعلى يَت ادلباشرة .كالثابت ،أ ّف احلد ،الذم ةتعُت بلويو؛ إلثبات كجود

فكرة الرئيس األعلى؛ لتحقيق ياةة إسناد ادلسؤكلية ،ةتمثل يف سلطة الرقابة الفعلية على ادلتبوع ،كاليت جرم تعرةفها
أب ّهنا ادلقدرة ادلادةة على من  ،أك عقاب اجلرائم(.)4

( )1كما ةوضح تعليق اللجنة الدكليّة للصليب األضبر الصادر يف  5حزةراف عاـ 1977ـ على ادلادة ( )86من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ" :ضلن لسنا معنيُت إال ابلرئيس
الذم ةتحمل مسؤكلية شخصية إزاء مرتكب األفعاؿ ادلعنية ألنو ربت إمرتو بوصفو مرؤكسان لو  ...ةنبغي النظر إىل مفهوـ الرئيس من حيث التسلسل القيادم الذم
ػليط دبفهوـ السيطرة" .

(2) A.-F. Khalif ; thèse précité, op. cit., p.391.
(3) A.-F. Khalif ; thèse précité, op. cit., p.595.
(4) A.-F. Khalif ; thèse précité, op. cit., p.595.
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اخلادتة
(النتائج والتوصيات)
بينت الدراسة كجود إشكاليّة كبَتة يف قواعد احلماةة ادلكرسة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كذلك نظران
لغموضها كصعوبة تطبيقها ،كمن مثّ تعجز الوسائل احلالية يف تفعيلها ،ىذا ابإلضافة إىل عدـ كجود كسائل كأجهزة
خاصة؛ حلماةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،كاليت ؽلكن أف تسعى إىل تطوةر قواعد احلماةة الدكليّة للبيئة أثناء السلم
كاحلرب .إذف فهناؾ إشكاليّة يف القواعد كالوسائل ،فكيف ؽلكن التكلّم عن ادلسؤكليّة الدكليّة سواءن ادلدنيّة أك اجلنائيّة،
يف ظل عدـ كجود قواعد خاصة تعٌت حبماةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،ككذلك عدـ كجود أجهزة تسهر على
تفعيل ىذه القواعد كتطوةرىا ،كمن مثّ تكرةس ادلسؤكليّة الدكليّة ،خاصة م كجود مبدأ الضركرة العسكرةّة الذم
تتدارل كرائو الدكلة ادلرتكبة جلرائم ضد البيئة ،كمن مث تتخل

من خاللو من ربمل ادلسؤكليّة.

يَت أ ّف أكرب آلية لتحقيق ادلساءلة عن اجلرائم الدكليّة بُت اآلليات العادليّة ىي احملكمة اجلنائية الدكليّة ،اليت
تعترب خالصة للمحاكم اجلنائيّة السابقة ذلا ،كبعد دراستنا الختصاص احملكمة اجلنائية الدكليّة على اجلرائم البيئيّة،

يَت أ ّف عدـ سبكنها
خلصنا إىل أ ّهنا تعترب أكؿ مؤسسة قضائيّة دكليّة تدرج اجلرائم البيئيّة صراحةن ضمن اختصاصهاّ ،
من متابعة أم من مرتكيب اجلرائم البيئيّة؛ بسبب النقائض ادلوجودة يف نظامها األساسي ،كسبكن الدكؿ الكربل يف
العامل من الضغط عليها عرب رللس األمن ،حىت أضحى ىذا اجلهاز الذم كاف معوالن عليو؛ لتحقيق ادلساءلة مصدر
خيبة ألمل ادلدافعُت عن البيئة كضحااي اجلرائم الواقعة عليها.

أما أىم ما خلصت إليو ىذه الدراسة من نتائج كتوصيات فهي كاآليت-:
أوالً :نتائج الدراسة
 .1بينّت الدراسة أ ّف ىناؾ ضركرة للتمسك بتطبيق مبدأ الوقاةة من الضرر البيئي ادلتوق  ،كذلك حلماةة البيئة من
األضرار اليت ةتوق حدكثها نتيجة استخداـ كسائل ،أك أساليب قتالية معينة.
الدكيل بتقييد كسائل
 .2بينّت الدراسة أ ّف البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ذبد ضباةة دكليّة يَت مباشرة يف االلتزاـ
ّ
القتاؿ اليت تتسم ابلوحشيّة ،أك ابلالإنسانيّة ،أك عشوائيّة األثر ،أك يَت زلدكدة الضرر .لذا تناكلت الدراسة
القواعد الدكليّة اخلاصة حبظر كتقييد األسلحة التقليدةة كاحلدةثة ،كبصفة خاصة تلك اليت ربدث انتهاكان
صارخان لقواعد ضباةة البيئة "األسلحة النوكةّة" ،إذ جاء الباب الثالث من الربكتكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ
1977ـ ،ربت عنواف "أساليب ككسائل القتاؿ"؛ ليقرر ما جاء يف قانوف الىام من أ ّف "حق أطراؼ أم
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نزاع مسلّح يف اختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقان ال تقيده قيود  ،...كػلظر استخداـ كسائل أك
أساليب للقتاؿ ،ةقصد هبا ،أك قد ةتوق منها أف تلحق ابلبيئة الطبيعيّة أضراران ابلغة كاسعة االنتشار كطوةلة
األمد" (ادلادة  35من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ).
 .3بينّت الدراسة أ ّف مبدا ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة للفرد ليس مبدأن من ابتكار النظاـ األساسي للمحكمة
اجلنائيّة الدكليّة ،كإظلا ىو مبدأ اعًتفت بو احملاكمات الدكليّة اليت أنشئت قبل احملكمة اجلنائية الدكليّة مثل
زلكمة نورمربج كطوكيو كاللتاف ن ّ نظامهما على مبدأ ادلسؤكليّة اجلنائية الدكليّة للفرد.

 .4بينّت الدراسة إمكانية زلاكمة القادة كاألفراد عن اجلرائم البيئية اليت ارتكبوىا ،دكف االعتداد ابحلصاانت أك
القواعد اإلجرائيّة ،كدكف االعتداد ابلصفة الرمسية ذلؤالء القادة ،حيث إ ّف ىذه اجلرائم ما كانت لًتتكب لوال
العمليات العسكرةّة اليت أزبذت ،دبباركة كأتةيد من ىؤالء القادة.

اثنياً :التوصيات-:
 .1ضركرة الدعوة إىل مؤسبر علمي تشارؾ فيو األجهزة القضائيّة كالشرطيّة كالقانونيّة يف الدكؿ العربيّة تناقش فيو
األساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة لسد
اجلرائم البيئية على ضوء ما كرد يف الشرةعة اإلسالميّة كالنظاـ
ّ

الثغرات ادلوجودة يف النظاـ األساسي كالتوصل إىل حلوؿ كمقًتحات على ىدم الشرةعة اإلسالميّة.
 .2ضركرة إبراـ اتفاقية خاصة ،أك إصدار بركتوكوؿ خاص على األقل ،ةتعلق حبماةة البيئة أثناء النزاعات
ادلسلّحة ،من خالؿ إعطاء أعلية؛ لتضافر جهود اجملتم الدكيل؛ من أجل صياية قواعد قانونية خاصة حبماةة
البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة.
 .3ضركرة إدخاؿ تعدةل على الربكتوكوؿ األكؿ اإلضايف لعاـ 1977ـ فيما ةتعلق ابألضرار اليت تلحق يف البيئة،
أم تعدةل شركط انعقاد ادلسؤكليّة القانونيّة عن اإلضرار البيئية ،اليت كردت يف ادلادتُت ( 3/35ك )55من
الربكتوكوؿ ،حبيث ةكفي لقياـ ىذه ادلسؤكليّة إحلاؽ أضرار ابلغة ابلبيئة دكف اشًتاط أف تكوف ىذه األضرار
كاسعة االنتشار كطوةلة األمد؛ كذلك لتوسي كتفعيل نطاؽ ضباةة البيئة يف كافة النزاعات ادلسلّحة الدكليّة
كيَت الدكليّة.
 .4ضركرة العمل على إنشاء زلكمة جنائيّة دكليّة خاصة حبماةة البيئة يف إطار األمم ادلتحدة للنظر يف اجلرائم
الضارة ابلبيئة ،كالقادرة على ازباذ العقوابت ضد الدكؿ كالشركات كاألفراد؛ اليت تنتهك القواعد ادلتعلقة
ابلبيئة.
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قائمة ادلصادر وادلراجع
أوالً :ادلراجع ابللغة العربية.
 ابتساـ سعيد ادللكاكم ،جرؽلة تلوةث البيئة ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكىل ،دار الثقافة للنشر كالتوزة ،عماف2008 ،ـ.
 د .إبراىيم دمحم العناين ،احلماةة القانونية للًتاث اإلنساينّ كالبيئة كقت النزاعات ادلسلّحة  ،حبث مقدـ يفالدكيل اإلنساينّ "أفاؽ كربدايت") ،ادلؤسبرات العلمية جلامعة بَتكت العربية ،ادلؤسبر العلمي
مؤسبر (القانوف
ّ
الدكيل اإلنساينّ كضباةة ادلدنيُت كالًتاث كالبيئة) ،الطبعة
السنوم لكلية احلقوؽ ،اجلزء الثاين (القانوف
ّ
األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2005 ،ـ.

 د .أضبد ضبيد البدرم ،احلماةة الدكليّة للبيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،منشورات زةناحلقوقية ،بَتكت2015 ،ـ.
 د .أضبد ضبيد البدرم كد .صاحل ضبودم اجلصاين ،جرؽلة اإلضرار ابلبيئة الطبيعيّة يف ظل نظاـ ركمااألساسي للمحكمة اجلنائيّة الدكليّة ،حبث منشور يف رللة كاسط للعلوـ اإلنسانيّة ،العراؽ ،اجمللد (،)12
2016ـ.
 جيمس بيًتاس ،جرائم إسرائيل "العدكاف على يزة ،إيتياؿ ادلبحوح ،االعتداء على أسطوؿ احلرةة"،ترصبة :بساـ شيحا ،الطبعة األكىل ،الدار العربية للعلوـ انشركف ،بَتكت2011 ،ـ.
 د .خالد سلماف كاظم ،دكر احملكمة اجلنائيّة الدكليّة يف مكافحة اجلرؽلة البيئيّة ،حبث منشور يف رللة كليةالًتبية األساسية للعلوـ الًتبوةة كاإلنسانيّة ،جامعة اببل ،العراؽ ،العدد ( ،)42شباط 2019ـ.
 ربيعة شطي ،ضباةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،رسالة ماجستَت يَت منشورة ،جامعة دمحم خيضر،بسكرة ،اجلزائر2016 ،ـ.
 د .رشاد السيد ،ضباةة البيئة يف النزاعات ادلسلّحة الدكليّة ،حبث منشور يف رللة القانوف كاالقتصاد،جامعة القاىرة ،القاىرة ،مصر ،العدد (1992 ،)62ـ.
الدكيل
 دُ .سالفة طارؽ الشعالف ،أثر النزاعات ادلسلّحة على البيئة ،دراسة تطبيقية ،كفقان للقانوفّ
الدكيل ،الطبعة األكىل ،منشورات زةن احلقوقيّة ،بَتكت2018 ،ـ.
البيئي
ّ
اإلنساينّ كالقانوف ّ
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الدكيل حلماةة البيئة ،الطبعة األكىل ،منشورات احلليب
 د .صالح عبد الرضبن احلدةثي ،النظاـ القانوينّ
احلقوقية ،بَتكت2010 ،ـ.
 د .صالح الدةن عامر ،ضباةة البيئة إابف النزاعات ادلسلّحة يف البحار ،حبث منشور يف اجمللة ادلصرةةالدكيل ،القاىرة ،مصر ،العدد (1993 ،)49ـ.
للقانوف
ّ
 د .عباس ىاشم السعدم ،مسؤكلية الفرد اجلنائيّة عن اجلرائم الدكليّة ،دار ادلطبوعات اجلامعية،اإلسكندرةة2002 ،ـ.
 د .علي صادؽ أبو ىيف ،القانوف الدكيل العاـ ،الطبعة الثانية عشرة ،اإلسكندرةة ،منشأة ادلعارؼ،1995ـ.
 -د .فاركؽ دمحم صادؽ األعرجي ،احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ،الطبعة األكىل ،دار اخللود ،بَتكت2012 ،ـ.

 د .فراس زىَت احلسيٍت ،احلماةة الدكليّة دلوارد ادلياه كادلنشآت ادلائية أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعةاألكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2009 ،ـ.
 د .كرؽلة عبد الرحيم الطائي ك د .حسُت علي الدرةدم ،ادلسؤكليّة الدكليّة عن األضرار البيئيّة أثناءالنزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،دار كائل للنشر كالتوزة  ،عماف2009 ،ـ.
الدكيل للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاىرة2019 ،ـ.
 د .زلسن عبد احلميد أفكَتةن ،القانوفّ
الدكيل العاـ ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2002 ،ـ.
 د .دمحم اجملذكب ،القانوفّ

اجلنائي ،دراسة يف النظرةة العامة للجرؽلة الدكليّة ،دار
الدكيل
 د .دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت ،القانوفّ
ّ
اجلامعة اجلدةدة للنشر ،اإلسكندرةة2008 ،ـ.
 دمحمم دمحم االمُت ،ادلسؤكليّة اجلنائيّة الدكليّة للزعماء كالقادة أثناء النزاعات ادلسلّحة ،الطبعة األكىل ،دارالفكر كالقانوف ،ادلنصورة2017 ،ـ.
اجلنائي ،حبث منشور يف رللة القانوف كاالقتصاد،
الدكيل
 د .دمحم زليي الدةن عوض ،دراسات يف القانوفّ
ّ
جامعة القاىرة ،مصر ،العدد األكؿ ،مارس 1965ـ.
 د .زلمود شرةف بسيوين ،احملكمة اجلنائيّة الدكليّة ،مطاب ركز اليوسف اجلدةدة ،القاىرة2002 ،ـ.الدكيل اإلنساينّ كضباةة ادلدنيُت كاألعياف ادلدنيّة يف زمن النزاعات ادلسلّحة،
 د .نواؿ أضبد بسج ،القانوفّ
الطبعة األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتكت2010 ،ـ.
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 حبث منشور يف رللد دراسات، ضباةة األعياف الثقافية كفقان لقانوف ادلعاىدات الدكليّة، ىاةك سبيكر. د الطبعة، مفيد شهاب. د: تقدمي، إعداد طلبة من ادلتخصصُت كاخلرباء،ّالدكيل اإلنساين
يف القانوف
ّ
.ـ2009 ، القاىرة، دار السمتقبل العريب،الثانية
، أطركحة دكتوراه،ّالدكيل اإلنساين
 ضباةة البيئة أثناء النزاعات ادلسلّحة يف القانوف، ايسر عبد الرضبن دمحمّ
.ـ2018
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- The protection of the Environment under International Humanitarian Law. By Johns
Hopkins University School of Advanced International Studies,2016,Thesis.

- International Criminal Law Guidelines: Command Responsibility. Case
Mapping, Selection and Prioritisation by Case Matrix Network,2016.
- CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL
Luttenberger1 , Lidija Runko Luttenberger, 2012.

CRIMES

Axel

- Challenges ahead of codification of environmental crime indices as an international
crime by
M. Jambozorg1 • M. Pournouri2 • S. A. Poorhashemi1 • D.
Hermidasbavand, 2015.
- PATRICK CAHEZ ; La Cour pénale internationale affirme sa compétence sur les
crimes écologiques,5janv. 11/7/2018, cité par ;https://blogs.mediapart.fr.
-

. ادلراجع ابللغة الفرنسية:ًاثلثا
- A.-F. Khalif ; Les techniques d’imputation devant les juridictions pénales, thèse
Poitiers, 2012.
- A. Olga, La poursuite pénale d'un chef d'Etat en Droit International, thèse de Reims,
2009.
- C. Dagnicourt ; La protection de l'environnement en periode de conflit arme, Mem.
Mastre2, 2018.
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- D. Guillard, Les armes de guerre et l'environnement naturel. Essai d'étude juridique,
Avant-propos d’Alexandre Kiss, Préface de Raymond Goy, Paris, ed. L’Harmattan,
2006.
- L. Flore, N.-H. Diekouam, La protection de l’environnement en période de conflits
armé, Préface de J.-Cl. Tcheuwa, Harmattan, 2015.
- A.-S. çehreli, L'odyssée du Xxe siècle : la naiss&nce de la Cour pénale internationale,
Synergies Turquie n° 2009.
- A.-T. Lemasson, Le crime contre la paix ou crime d'agression, RSC, 2006.
- L. Anastassov ; La Convention sur la modification de l’environnement 1977,
U.N.I.D.I.R., 1991.
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