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???????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? Abdul Mawla:

[د .ماهر عبد مواله ]

قواعد الوقايـة والـمسؤولية الدوليــة المتعلقة بالميـاه

*

الدكتور
ماهــــر عبـــد مــــواله

*

الملخص
يقر العديد من اخلرباء بأن احلرب العاملية الثالثة إن وقعت فستكون بسبب املياه .هذه
ّ
الطاقة التي بدوهنا ينعدم العيش أصبحت منذ سنوات اهلاجس الرئيس بالنسبة ّ
لكل الدول.
ولذلك تُقيم القوى "العظمى" اسرتاتيجياهتا بناء عىل هذا العنرص اهلام.
وبسبب الرصاعات املتزايدة بني الدول حول املياه وضع املجتمع الدويل العديد من
القواعد يف حالة السلم واحلرب.
هذه القواعد التي ك ُّرست يف العديد من فروع القانون الدويل تتفاوت قيمتها من دولة إىل

أخرى .حيث إن الدول املعنية مبارشة بتلك القواعد عادة ما تكون إما دولة عبور األهنر
الدولية أو دولة مصب .وحتث مجيع القواعد الدول عىل املحافظة عىل املياه وتقاسمها بالعدل
واإلنصاف ،...وعدم استخدامها ألهداف غري إنسانية خاصة إ ّبان النزاعات املسلحة.
وحتاول هذه الدراسة الوقوف عىل طبيعة املبادئ املعتمدة يف هذا املجال وما مدى
نجاعتها؟

 أجيز للنرش بتاريخ .2019/2/3
 دكتوراه يف القانون الدويل من اجلامعة الفرنسية ،مدرس وباحث باجلامعة التونسية ،معهد الدراسات التجارية
العليا ،صفاقس -تونس.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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المقدمة
عندما درس تشارلز داروين( )1سلوك بعض احليوانات خرج بخالصة مفادها أن البقاء
لألقوى( .)2ويكاد ال خيتلف بعض املفكرين يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
(عىل غرار هوبس :العقد االجتامعي)( )3عن هذا الوصف عندما انكبوا عىل دراسة سلوك
اإلنسان يف عالقته مع بني جنسه أو مع السلطة .حيث إن ظاهرة التنافس والعنف (املادي
والرمزي) ،واملصلحة هي من سامت اإلنسان .وعادة ما تكون سببا يف اخلصومات
واخلالفات والنزاعات ،التي ربام تؤدي إىل سفك الدماء إن لزم األمر.
هذه املعطيات ال ختص عالقة اإلنسان باإلنسان داخل املجتمع الواحد فحسب (أي عىل
مستوى القانون الداخيل) ،فالعالقات الدولية ،قديام وحديثا ،ختضع لنفس القوانني .وهذا
ما يفرس اللجوء إىل النزاعات املسلحة التي تتكاثف رغم وجود مؤسسات وقواعد (قانونية

( )1تشارلز روبرت داروين ( ُ ،)Charles Darwinولد سنة 1809م وتويف سنة .1882
عَاِل يفم
احب َأشهر نَظرية لملتَّطور معروفة بم م
اإلنجليزي تشارلز روبرت داروين ص م
اسمه ،وهو م
( )2يعت َََب ال َع ماِل م
َ
َّ
َ
َ
م
م
م
طور َنظريته َّ
هَ
اسة الكَائنَات احلَ َّية والتَّحول عَن طريق ال َّطفراتَ ،و ّ
التَّاريخ ال َّطبيعي َواجليولوجياَ ..بدَ أ بمد َر َ
الش َ
االنتخاب الطبيعي وكذلك الرصا ع من أجل البقاء.

( )3طوماس هوبس ( )1679-1588فيلسوف إنجليزي عاش يف القرن السابع عرش ،يعتَب أن احلالة
الطبيعية ،هي مصدر قالقل  ...وقدم وصفا حتليليا دقيقا ملا يمكن أن تكون عليه أحوال الناس وهم عىل هذه
احلال يف كتابه "اللوفيتن »  «Léviathanالصادر عام  ،1651يقول يف الفصل الثالث عرش من هذا املؤلف
املشهور" :كل ما هناك الزم كنتيجة منطقية لزمن احلرب حيث يكون كل امرئ عدوا ملا سواه من الناس؛:
املصدر أمحد أغبال" ،نظرية العقد االجتامعي"http://sophia.com/article-30299565.html ،
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وأخالقية) ،للتنظيم( )4وأحيانا للردع(.)5
واستنادا إىل بعض التقارير( )6فإن جمتمعاتنا احلديثة ابتُليت بعديد الضحايا واالنتهاكات
التي طالت اإلنسان وحميطه (يف إشارة إىل الكوارث البيئية) ،وكذلك برصاع املصالح والرغبة
للهيمنة والنفوذ واحتكار اخلريات والثروات التي توجد يف البحار وعىل سطح األرض
وباطنها (فحم وحديد وفوالذ وغاز ونفط.)...
فمن أجل هذه الثروات التي مثلت يف املايض القريب إحدى أسباب االستعامر املبارش()7

( )4وهنا نذكر خاصة مبادئ ميثاق األمم املتحد التي متت صياغتها عىل أنقاض عصبة األمم بعد احلرب
العاملية الثانية .العديد من النصوص جاءت إلقامة نوع من التوازن بني بلدان الشامل واجلنوب عىل غرار مبدأ
التعاون وحق التنمية والسياد وعدم التدخل وحقوق الدول يف استخدام ثرواهتا الطبيعية وعدم اللجوء إىل
القو وحقوق الشعوب يف تقرير املصَ ...كام يوجد العديد من التكتالت واملنظامت اإلقليمية التي تعمل عىل
نرش السلم واألمن والتنمية ومحاية حقوق اإلنسان...
( )5عندما نتحدث عن الردع عىل مستوى القانون الدويل ،فإما أن يكون مصدره جملس األمن التابع ملنظمة
األمم املتحد من خالل القرارات التي تستهدف عامة الدول مثل احلظر االقتصادي أو إقرار عقوبات ضد
أشخاص مثل حتجَ السفر أو جتميد أموال ...والردع يمكن أن يكون كذلك من خالل تطبيق القانون اجلنائي
الدويل والذي هيدف مالحقة ومعاقبة املجرمني املتورطني يف اقرتاف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
...كام توجد بعض القواعد الردعية ضد الرشكات أو الدول التي ختالف مبادئ التبادل احلر استنادا إىل قانون
منظمة التجار العاملية وكذلك عند انتهاك قواعد البيئة والتنمية املستدامة.
( )6من بني التقارير التي يمكن االعتامد عليها يف هذا املجال تلك الصادر عن بعض أجهز منظمة األمم
املتحد واملتعلقة بالتنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحد اإلنامئي .هذه التقارير تصدر كل سنة وهي
متوفر عىل الشبكة العنكبوتية وعىل موقع املنظمة الدولية.
( )7يقصد باالستعامر املبارش ذلك الذي يتم من خالل التدخل العسكري للقوات التابعة للدول األقوى وينتج
عنه فقدان السياد التامة للدول األضعف التي عاد ما تكون فقَ .
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وغري املبارش( ،)8بدعوى حقوق الدول املتمدّ نة( )9واحلرب العادلة( ،)10يضاف إىل ذلك منذ
عدة سنوات عنرص جديد ،ونعني املياه ،ليعقد العالقات الدولية ،ويصبح من العوامل املؤثرة
يف مقاربات اجلغرافيا السياسية ) .(Géopolitiqueفالثروات املائية تتقلص والطلب يتنامى
مع تكاثر عدد السكان( ،)11وهذا حييلنا عىل مفهوم األمن املائي ،لتتسع بذلك دائرة األمن
وتتنوع يف زمن العوملة ،لتشمل األمن الغذائي والبيئي واالقتصادي والصناعي...
ّ
ونظرا لألمهية احليوية للمياه فقد اعتنى القانون (الداخيل والدويل) ،مثل العديد من
االختصاصات( ،)12هبذا املجال إىل أن أصبح املاء أحد املواد اجلوهرية (األساسية) ،التابعة
( )8يقصد باالستعامر غَ املبارش ذلك الذي يتم من خالل التحكم يف آليات التجار الدولية واالقتصاد
الدويل ....من طرف الدول الغن ّية والتي تُبقي الدول النامية يف وضعية املستهلك والتابع واملثقل بالديون لصالح
مؤسسات دولية عىل غرار صندوق النقد الدويل والبنك العاملي...
( )9حقوق الدولة املتحرض أو املتمدنة ،هذا املصطلح كان يستعمل يف القانون الدويل الكالسيكي لتمييز
الدول األوروبية املسيحية (املتقدمة) ،والدول املتخلفة التي ال تنتمي إىل العاِل املتحرض .واستنادا إىل هذه النظر
االستعالئية كانت الدول األوروبية تقر لنفسها حق اللجوء إىل القو واستعامر الدول الضعيفة.
لذا جاء القانون الدويل املعارص الذي يدعو من خالل ميثاق منظمة األمم املتحد إىل مبادئ إنسانية وتتمثل يف:
التعاون بني الدول والتساوي بينهم وحظر استعامل القو واحرتام سياد الدول وتكريس حقوق الشعوب يف
تقرير املصَ واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات ،...كل هذه املبادئ متثل نقلة نوعية بني القانون الدويل
الكالسيكي والقانون الدويل املعارص .مع املالحظ أن النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية التابعة ملنظمة
األمم املتحد كرس يف فصله  38املتعلق بمصادر القانون الدويل العام مصطلح الدول املتمدنة.
( )10احلرب العادلة ( ،)La guerre justeختضع لنفس العقالنية ،أي أن احلروب التي تشنها الدول املتمدنة
هي حروب عادلة ،أي رشعية ومباحة.
( )11انظر التقرير الرابع املتعلق بتنمية املوارد املائية يف العاِل الصادر عن األمم املتحد .
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%
20Briefing%20Note_AR.pdf

( )12يمثل املاء ماد تثَ اهتامم العديد من املختصني ،عىل غرار علامء اجليولوجيا وعلامء الطبيعة واملناخ،...
كام أن املاء يثَ اهتامم الساسة لوضع بعض االسرتاتيجيات.
234
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حلقوق اإلنسان ،وهذا ما سنحاول أن نب ّينه من خالل العنرص األول من هذه املقدمة (.)1
كام نحاول إبراز التحديات املطروحة عىل الدول املناط بعهدهتا حسن استخدام املياه
واملحافظة عليها وخاصة الدول املتشاطئة (أو املتامخة لألهنر الدولية) ،من خالل دراسة
قواعد القانون الدويل (وخاصة القانون الدويل للمياه) ،ومن ثم نحاول طرح اإلشكالية
الرئيسية هلذا البحث (.)2
التخطيـط
مقدمة
اجلزء األول :الوقاية من أجل حسن استخدام املياه واملحافظة عليها
فقرة أوىل  /القواعد الوقائية من خالل القانون الدويل للمياه
 -1االستخدام املنصف واملعقول للمياه
 -2التفاوض والتشارك وحسن النية ،...من أجل حسن استخدام املياه
فقرة ثانية  /تعزيز الوقاية من خالل املحافظة عىل الثروات املائية
 -1تدابري املحافظة عىل الثروات املائية
 -2خضوع املحافظة عىل الثروات املائية لبعض القيود
اجلزء الثاين :املسؤولية يف حالة سوء استخدام املياه أو استهدافها
فقرة أوىل /املسؤولية الدولية بسبب سوء استخدام املياه
 -1إحلاق الرضر باملياه مصدر املسؤولية
-2التعويض كأسلوب عقايب
فقرة ثانية  /املسؤولية اجلنائية بسبب استهداف املياه يف النزاعات املسلحة

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019

5

235

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 6
[قواعد الوقايـة والـمسؤولية الدوليــة املتعلقة بامليـاه]

 -1حرض قانون جنيف الستهداف املياه
 -2املسؤولية اجلنائية يف حالة استهداف املياه
اخلامتـة
 -1األسس القانونية للحق يف املاء
ال حياة بدون ماء ،فال الفرد وال املجتمع و ال النبات و ال احليوان يستطيع العيش دون
ماء( .)13وهلذا وقع إقرار احلق يف املاء حقا أساسيا من حقوق اإلنسان من خالل العديد من
النصوص الدولية واإلقليمية ،نذكر منها:
 -املادة األوىل (الفقرة

الثانية)()14

واملادة

)15(47

من العهد العاملي للحقوق املدنية

والسياسية،
 املادة األوىل (الفقرة الثانية ) ،واملادة  25من العهد الدويل للحقوق االقتصاديةواالجتامعية والثقافية(،)16
 الفقرة الثانية من املادة  14من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(،)17(13) Adeel Kindier, « Le droit relatif à l’utilisation des cours d’eaux à des fins autres que la
navigation », Doctorat, Université de Strasbourg III, 2008, p. 1.

( )14جلميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها اخلاصة ،الترصف احلر بثرواهتا ومواردها الطبيعية دونام إخالل بأية

التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل.
وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة.
( )15ليس يف أي من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله عىل نحو يفيد إخالله بام جلميع الشعوب من حق أصيل
يف التمتع واالنتفاع الكاملني ،بملء احلرية ،بثرواهتا ومواردها الطبيعية.
( )16املاد  "25ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله عىل نحو يفيد مساسه بام جلميع الشعوب
من حق أصيل يف حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواهتا ومواردها الطبيعية".
( " )17احلصول عىل اعتامدات متويلية وقروض زراعية ،ومرافق للتسويق ،وتكنولوجيا مالئمة ،ومعاملة
متساوية يف إصالح األرايض واإلصالح الزراعي كام يف برامج إعاد التوطني؛ والتمتع بظروف معيشية مناسبة،
236
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 الفقرة الثانية من املادة  24من اتفاقية حقوق الطفل...وعىل مستوى إقليمي نذكر باخلصوص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ( ،)2004الذي
نص عىل حق كل فرد يف التمتع باملاء (املادة  .)39وتم ذلك عىل مستوى امليثاق اإلفريقي
ّ
حلقوق اإلنسان والشعوب من خالل التأكيد عىل ّ
أن قدرة الشـعوب يف الترصف بحريـة يف
ثرواهتـا ومواردهـا الطبيعيـة وممارسة هـذا احلـق ملصلحة السكان وحدهم .وال جيوز
حرمان شعب من هذا احلق بأي حال من األحوال.
ووقع تكريس نفس النصوص عىل مستوى تنظيامت إقليمية عىل مستوى االحتاد األورويب
ودول أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية ودول آسيا ،...و ال يتّسع املقام لإلملام بكل النصوص
يف هذا الشأن.
ونظرا للعالقة املتينة بني احلق يف املاء وعدة حقوق أخرى ،مثل احلق يف احلياة واحلق يف
الصحة والكرامة والتعليم والتنمية ،)18(...أكدت منظمة األمم املتحدة والعديد من املنظامت
اإلقليمية التي تعمل من أجل التنمية والسلم واألمن ،...عىل حق الدولة يف الترصف يف
ثرواهتا الطبيعية .ونذكر يف هذا اإلطار كيف أن تكريس احلق يف املاء يف تونس( )19وسيادهتا
عىل ثرواهتا الطبيعية( ،)20برز من خالل دستور  27كانون الثاين  /يناير  ،2014ليكون تطورا
مهام عىل مستوى النصوص.

وخاصة فيام يتعلق باإلسكان ،والرصف الصحي ،والتزود بالكهرباء واملاء ،واملواصالت واالتصاالت".
( )18هلذا يعتَب العديد من الفقهاء أن مجيع احلقوق تشكل وحد استنادا إىل الرتابط بينها.
( )19نصت املاد  44من الدستور عىل أن احلق يف املاء مضمون .واملحافظة عىل املاء وترشيد استغالله واجب
عىل الدولة واملجتمع.
( )20الثروات الطبيعية ملك للشعب التونيس ،متارس الدولة السياد عليها باسمه .تُعرض عقود االستثامر
املتعلقة هبا عىل اللجنة املختصة بمجلس نواب الشعب .وتُعرض االتفاقيات التي تَبم يف شأهنا عىل املجلس
للموافقة (املاد  13من الدستور).
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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إن االهتامم وحسن استخدام الثروات الطبيعية ليس حكرا عىل جمتمعاتنا املعارصة ،بل ّ
ّ
إن
أكرب احلضارات القديمة اعتنت باملياه ،حتى إن بعضها أسس حضارته عىل مشارف مصادر
املياه ،عىل غرار احلضارة الفرعونية التي أقامت حضارهتا عىل ضفاف النيل وكذلك فعل
البابليون يف عالقتهم بدجلة والفرات والصني التي أقامت السدود حلسن استغالل املياه وهي
إنجازات مازال العامل يشهد عىل عظمتها.
بدورها تعتني املجتمعات احلديثة باملوارد املائية من خالل إرساء قواعد قانونية متنوعة
وخاصة القانون الدويل للمياه من أجل تنظيم وحسن استخدام هذا املجال بني الدول .وكام
سنبينه تباعا ،فإن وضع قواعد هتدف لتنظيم هذا املجال ليس باألمر اهلني ،نظرا للتحديات
بالنسبة للدول خاصة املتشاطئة.
 -2التحديات املطروحة عىل الدول وعىل القانون الدويل للمياه
القانون الدويل للمياه هو جمموعة القواعد التي تنظم طرق استخدام املياه الدولية ،أي
تلك التي تتشارك فيها أكثر من دولة .ويقصد هبا األهنر التي تعرب أكثر من دولة والتي أطلق
عليها صلب اتفاقية برشلونة لسنة  " 1921باملمر املائي ذي أمهية"( .)21وهناك تسميات
أخرى تستعمل يف هذا اإلطار مثل الطرق املائية ذات املنفعة الدولية ،أو املجرى املائي الدويل
كام ورد باملادة الثانية (املادة  ،)2من اتفاقية نيويورك لسنة  .)22(1997و تعترب هذه أهم اتفاقية
دولية يف جمال تقاسم املياه الدولية.

( )21مجال عبد النارص مانع" ،القانون الدويل العام" ،دار الفكر اجلامعي ،مرص ،اإلسكندرية ،2010 ،ص.
.447
( )22هذه االتفاقية (كام ورد بعنواهنا) ،تتعلق باستخدام املجاري املائية الدولية ومياهها يف األغراض غَ
املالحية .وترسي عىل استخدام املجاري املائية الدولية يف املالحة إال يف احلدود التي تؤثر فيها االستخدامات
االخرى يف املالحة أو تتاثر هبا.
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وخيتلف النظام القانوين للنهر الدويل عن األهنر الوطنية التي توجد يف إقليم الدولة
اخلاضعة لقواعد القانون الداخيل ،مثل البحريات والوديان واخللجان واملواين….)23(،
فإذا كانت املياه الداخلية ال يشملها القانون الدويل بام أهنا تقع يف إقليم الدولة وختضع
لسيادهتا املطلقة ،فإن املياه الدولية واملقصود هبا األهنار أو الوديان التي تعرب دولتني أو أكثر،
تطرح العديد من اإلشكاليات.
ختص األعامل والترصفات التي يمكن للدولة
القضية اجلوهرية التي تطرح يف هذا اإلطار ّ
التي يمر منها النهر (أي من إقليمها) أن تقوم هبا استنادا ملبدأ السيادة عىل الثروات الطبيعية.
وتوجد مسائل أخرى ال تقل أمهية عن استخدام املياه الدولية ألغراض مدنية ،وهتم مسألة
امل الحة (ال نتطرق إليها يف هذه الدراسة) ،من خالل مرور السفن التجارية أو حتى
العسكرية ،عىل غرار قناة السويس التي يمكن مقارنتها بنظام البحر اإلقليمي(La mer ...
).)24(territorial
وال خيفى عىل أحد أن استخدام املياه الدولية يف املجال املدين (والصناعي والزراعي)،
املختصني ،فإن الفضاء
حيمل حتديات كربى خاصة جتاه النقص يف املوارد .وبحسب بعض
ّ
املتوسطي ،خاصة دول اجلنوب منه معنية أكثر من غريها بالنقص يف املوارد املائية(.)25
فكيف ستتم معاجلة األزمات املنتظرة ؟ وهل سيقع ترشيد استخدام املياه ،لتجنب
األخطار املحدقة ؟ وهل سيشهد العامل حتالفات جديدة بسبب هذه الثروة التي ال تتجدد؟
وهل هنالك مبالغة من بعض األطراف يف هذا املجال ،خاصة الدول العظمى ،لتأجيج بعض
( )23مجال عبد النارص مانع ،مصدر سابق الذكر ،ص.447 .
( )24يعتَب البحر اإلقليمي من القضايا الشائكة بالنسبة للدول الساحلية (املطلة عىل البحر) ،وذلك راجع
ألسباب أمنية وأسباب تتعلق بالسياد  .حيث إن الدول الساحلية تبسط نفوذها وتترصف يف البحر اإلقليمي
مثلام تترصف يف بقية إقليمها.
(25) Anna Poydenot, « Le droit international de l’eau, état des lieux », Faculté de droit, Paris
5 Descartes, p. 1.
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الرصاعات (والنزاعات املسلحة) ،عىل غرار تلك التي حتدث باسم االنتامءات الطائفية
والعرقية أويف بعض األحيان باسم اإلرهاب والقضاء عليه ؟ بمعنى آخر هل هنالك توظيف
هلذه املا ّدة ؟ وكيف يقف القانون الدويل للمياه إزاء بعض هذه القضايا ( )26؟
وإىل جانب القانون الدويل للمياه املعني مبارشة بمسألة املياه الدولية ،ال يفوتنا التذكري
بدور العديد من فروع القانون الدويل التي تعتني هبذا املجال احليوي عىل غرار القانون الدويل
للبيئة من خالل مقاربات وقائية هتدف إىل املحافظة عىل املياه .وإىل جانب هذه املقاربات،
توجد كذلك قواعد زجرية ،خاصة تلك التي صاغها القانون الدويل اإلنساين.
واستنادا إىل هذه املعطيات متحورت إشكالية هذه الدراسة حول "معرفة مدى مسامهة
قواعد القانون الدويل للمياه يف ترشيد حسن استخدام املياه واملحافظة عليها ،خاصة بالنسبة
للدول املتشاطئة ،ومدى نجاعة قواعد املسؤولية الدولية يف حالة إحداث رضر باملياه أو
استهدافها ألغراض غري إنسانية" ؟
وهبدف اإلحاطة هبذه اإلشكالية سنحاول دراسة القواعد الوقائية التي وضعها القانون
الدويل للمياه من أجل التنظيم وحسن استخدام الثروات املائية وتقاسمها باإلنصاف والعدل
وسنبني أن هذه املقاربات تندرج ضمن الفلسفة العامة للقانون الدويل العام
بني الدول.
ّ

الساعي إىل حث الدول عىل التفاوض والتعاون والتشاور  ،...لتجنّب اللجوء إىل طرق

يمكن أن تكون سببا يف هتديد األمن والسلم الدوليني.
كام سنبني من خالل بعض القواعد املكرسة يف القانون الدويل للمياه أهنا تستلهم من
القانون الدويل البيئي حيث إهنا حتث الدول عىل العناية بالثروات املائية واملحافظة عليها
وحسن استخدامها لضامن حقوق األجيال القادمة وهذا تكريس ملبدأ التنمية املستدامة
( )26هذه التساؤالت عىل غاية من األمهية وقد تناولتها العديد من الدراسات والتقارير التي تعنى هبذا املجال.
وقد عرجنا عنها لنلفت انتباه القارئ ال غَ ،حيث إن اإلجابة عنها تتجاوز موضوع دراستنا.
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(اجلزء األول).
كام سنتناول بالدّ رس قواعد املسؤولية الدولية التي يقع اللجوء إليها يف حالة التقصري يف
واجب العناية أو عند القيام بأعامل تلحق أرضارا بموارد مائية تكون سببا يف حرمان الدول
املتشاطئة من تلك الثروة مما ينجر عنه املطالبة بالتعويض عىل الرضر.
وسنتطرق يف الوقت نفسه إىل البعد الزجري ،حيث إن استهداف املوارد املائية الذي
يمكن أن يلجأ إليه أحد األطراف يف النزاعات املسلحة والذي يتسبب يف حرمان املتساكنني
من املياه يعد سلوكا عدائيا يندرج ضمن أخطر اجلرائم التي وقع تكريسها ضمن اتفاقيات
جنيف لسنة ( 1949خاصة الربوتوكول األول والثاين) ،وميثاق املحكمة اجلنائية الدولية
(اجلزء الثاين).
اجلزء األول :الوقاية من أجل حسن استخدام املياه واملحافظة عليها
سن ُّبني يف هذا اجلزء أن القانون الدويل للمياه وضع قواعد وقائية يف تناوله للمياه الدولية.

هذه القواعد هتدف إىل ترشيد طرق استخدام املياه بالنسبة إىل الدول املتشاطئة التي تتقاسم
عبور النهر الدويل .كام أن هذه القواعد من شأهنا حتفيز الدول عىل العناية باملوارد املائية
والعمل عىل املحافظة عليها (فقرة أوىل).
كام وقع تعزيز هذه القواعد الوقائية من خالل القانون الدويل للبيئة الذي حيث بدوره مجيع

األطراف عىل حسن استخدام املياه واملحافظة عليها واالمتناع عن القيام بأعامل حتدث
أرضارا باملوارد املائية من أجل ضامن حق األجيال القادمة .وهذا ّ
يدل عن ّ
أن هذه املبادئ
تتنزل يف مقاربات التنمية والتنمية املستدامة (فقرة ثانية).
فقرة أوىل  /القواعد الوقائية من خالل القانون الدويل للمياه والقانون الدويل العام
من أهم املبادئ املستحدثة عىل مستوى القانون الدويل للمياه االستخدام املنصف
واملعقول الذي يندرج يف املقاربات الوقائية ( .)1كام أن اللجوء إىل مبادئ القانون الدويل
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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العام عىل غرار التفاوض وتقاسم املياه بالعدل وحسن النية ،...تندرج هي أيضا ضمن
الفلسفة الوقائية للقانون الدويل العام (.)2
 -1االستخدام املنصف واملعقول للمياه
نصت املادة اخلامسة (املادة  ،)5من اتفاقية نيويورك عىل أن " تنتفع دول املجرى املائي،
كل يف إقليمها ،باملجرى املائي الدويل بطريقة منصفة ومعقولة ."....و "تشارك دول املجرى
املائي يف استخدام املجرى املائي الدويل وتنميته ومحايته بطريقة منصفة ومعقولة."...
يمكن اعتبار أن خصوصية القانون الدويل للمياه تكمن يف مصطلح "االستخدام املنصف
واملعقول" للمياه الدولية .حيث إن هذا الربط بني املنصف واملعقول ال وجود له يف مجيع
فروع القانون الدويل العام .وتعترب هاتان املادتان من أهم املواد الواردة يف تلك االتفاقية.
حيث إن صياغتهام جاءت متناسقة عىل مستوى الشكل واملضمون.
فعىل مستوى الشكل تضمنت املادة اخلامسة عنوان "االنتفاع واملشاركة املنصفان
واملعقوالن" أما املادة السادسة فتحمل عنوان "العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف
واملعقول.
وعىل مستوى املضمون ،فإن املقصود باالنتفاع املنصف واملعقول للمياه الدولية الوارد
باملادة اخلامسة ،وقع تضمينه باملادة السادسة من خالل عدة عنارص جيب عىل الدول املتامخة
احرتامها عىل غرار:
-

العوامل اجلغرافية واهليدروغرافية واهليدرولوجية واملناخية واإليكولوجية،

والعوامل األخرى التي هلا صفة طبيعية؛
-

احلاجات االجتامعية واالقتصادية لدول املجرى املائي املعنية؛

-

السكان الذين يعتمدون عىل املجرى املائي يف كل دولة من دول املجرى املائي؛

-

آثار استخدام أو استخدامات املجرى املائي يف إحدى دول املجرى املائي عىل غريها
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من دول املجرى املائي؛
-

االستخدامات القائمة واملحتملة للمجرى املائي؛

-

حفظ املوارد املائية للمجرى املائي ومحايتها وتنميتها واالقتصاد يف استخدامها

وتكاليف التدابري املتخذة يف هذا الصدد؛
-

مدى توفر بدائل ،ذات قيمة مقارنة ،الستخدام معني مزمع أو قائم.

-

لدى تطبيق املادة  5أو الفقرة  1من هذه املادة ،تدخل دول املجرى املائي املعنية ،إذا

ما دعت احلاجة ،يف مشاورات بروح التعاون.
-

ُحيدد الوزن املمنوح لكل عامل من العوامل وفقا ألمهيته باملقارنة مع أمهية العوامل

األخرى ذات الصلة .وعند حتديد ماهية االنتفاع املنصف واملعقول ،جيب النظر إىل مجيع
العوامل والتوصل إىل استنتاج عىل أساسها ككل.
إن املتم ّعن يف هذه الرشوط (التي وردت يف عدّ ة مواقع أخرى من االتفاقية)  ،يدرك
حقيقة تعقيدات تطبيق االنتفاع واملشاركة املنصفة واملعقولة للمياه من طرف الدول املتامخة
للمجاري املائية الدولية( .)27وهي رشوط من شأهنا أن تلفت انتباه الدول إىل خطورة الوضع
وحساسيته ،خاصة يف شأن اخلالفات التي يمكن أن تطرأ بني دول املنبع ودول

املصب()28

بحكم موقعهام اجلغرايف ( .)29()En aval et En amontحيث إن الرشوط املكرسة يف املادة
السادسة (سابقة الذكر) ،تلزم فقط الدول التي يمر منها النهر ،أي أن دول املصب غري معنية.
هلذه األسباب ،فإن اتفاقية نيويورك لسنة  ،1997متثل ضامنا لدول املصب وهي بمثابة
عبئ لدول العبور .لذا امتنعت إثيوبيا (دولة عبور) ،عن املصادقة عىل هذه االتفاقية ،يف حني
( )27احلسني شكراين" ،العدالة املائية من منظور القانون الدويل" ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،سبتمَب ،2013
ص.113-74 .
( )28دول املصب هي آخر دولة يمر منها النهر الدويل عىل غرار مرص وعالقتها بنهر النيل.
(29) Anna Poydenot, « Le droit international de l’eau, état des lieux », Faculté de droit, Paris
5 Descartes, p. 11.
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أن مرص (بصفتها دولة املصب) ،سارعت إىل املصادقة وذلك من أجل استخدام مياه النيل
بطريقة منصفة ومعقولة .وربام هلذه األسباب وغريها فإن العالقات بني مرص وإثيوبيا تشهد
توترا بسبب إقدام إثيوبيا عىل بناء سد النهضة .وترى مرص أن هذا البناء سيحرم مرص من
نصيبها من املاء األزرق( ،)30كام أن إثيوبيا خترق بذلك املعاهدات الثنائية وكذلك اتفاقية
نيويورك لسنة  ،1997وأساسا االستخدام املنصف واملعقول.
ونذكر يف هذا اإلطار أن اتفاقية نيويورك ال حتل بالرضورة حمل االتفاقيات الثنائية املربمة
بني دولتني أو أكثر بغية اقتسام املياه لكن تدعوها إىل االنسجام مع القواعد التي أقرهتا(.)31
مهام يكن من أمر ،فإن املادتني اخلامسة والسادسة ال ّلتني تعرضنا إليهام بالتحليل يربزان
التّعقيدات ،خاصة عىل مستوى الرشوط التي كُرست باملادة السادسة ،إال أنه ال أحد ينكر
وضوح مقاصدمها يف البحث عن املنفعة املشرتكة بني الدول املتامخة(.)32
( )30يتكون هنر النيل من هنرين رئيسيني مها :النيل األبيض الذي ينبع من منطقة البحَات و تغذيه روافد
الحرص هلا داخل السودان .بينام ينبع النيل األزرق من اهلضبة اإلثيوبية (بحَ تانا).
املصدر ،بابكر عباس حممد أمحد" ،حقائق حول النيل " ،جامعة السودان.2015 ،
http://sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80509&catid=34&Itemid=55

( )31ويشَ األستاذ حسن اجلنايب اخلبَ لدى منظمة األمم املتحد يف جمال املياه أن اتفاقية نيويورك لسنة
 1997يمكن هلا تنظيم اقتسام أو استخدام املياه بني الدول املتشاطئة يف احلاالت التالية -1 :حالة انعدام
وجود اتفاقية دولية بني األطراف املتشاطئة لتنظيم استخدامات األهنار املشرتكة (كام هو احلال بني العراق وتركيا
مثال) -2 .حالة وجود اتفاقية او اتفاقيات بني بعض الدول املشرتكة باملجرى املائي الدويل وليس مجيعها (كام
هو احلال يف حوض النيل حيث توجد اتفاقية بني مرص والسودان فقط يف حني تشرتك بنهر النيل تسع دول
إفريقية) -3 .حالة وجود اتفاقية بني الدول املتشاطئة لكنها اتفاقية مقصور عىل جوانب حمدد وال تغطي
مجيع امليادين التي غطتها اتفاقية األمم املتحد لعام ( 1997مثل اتفاقية عام  1975بني العراق وإيران أو اتفاق
تقاسم مياه الفرات التي تطلقها تركيا بني العراق بنسبة  %58وسوريا بنسبة  " ،.)%42اتفاقية األمم املتحد
حول األهنار الدولية لعام  ،"1997املصدر  ،حسن اجلنايب" اتفاقية األمم املتحد حول األهنار الدولية لعام
/http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/16 ،"1997د-حسن-اجلنايب-اتفاقية-األمم-املتحد -ح.
( )32احلسني شكراين  ،مصدر سابق الذكر.
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ونذكر يف هذا السياق أن القضاء الدويل كرس مبدأ اقتسام املياه بطريقة معقولة ومنصفة
من خالل احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية ( ،)1989يف نزاع بني سلوفاكيا واملجر
التي قامت ببناء مرشوع حول هنر الدانوب .حيث سعت املجر إىل التنصل من التزاماهتا
الدولية املتعلقة بتقاسم املياه بطريقة معقولة ومنصفة مستندة إىل الظروف السياسية
االستثنائية( )33التي مرت هبا املجر إثر املصادقة عىل اتفاقية  ،1977لكن دون جدوى(.)34
نفس املبادئ (االستخدام املنصف واملعقول) ،كرستها حمكمة العدل الدولية سنة 2010
(س ّمي بحرب الورق) الذي عرضته عليها األرجنتني واألوروغواي( )35إثر اعتامد
يف النزاع ُ

هذه األخرية بناء معملني كبريين للورق عىل ضفاف هنر أوروغواي .وقد أكدت املحكمة

ضمن هذا النزاع بأن األحكام الصادرة عنها بمثابة مصادر احتياطية يمكن للمحكمة
اعتامدها كلام دعت الرضورة إىل ذلك(.)36
كام أصدرت حمكمة العدل الدولية قرارا (سنة ُ ،)2004يلقي باملسؤولية القانونية عىل
إرسائيل من خالل استحواذها عىل املوارد املائية وحرمان سكان قطاع غزة .وهنا يتعلق األمر
باملياه اجلوفية ال باألهنار الدولية .وتكمن قيمة القرار(يف قضية ما يعرف ببناء اجلدار العازل
أو اجلدار العنرصي ،)37()...يف استناد القضاء الدويل إىل استخدام املياه بطريقة منصفة
( )33وقد أكدت معاهد فيينا لسنة ( 1969املاد  ،)62عدم متكني طرف من األطراف التحلل من التزامه
الدويل معتمدا حدوث تغيَات جوهرية غَ متوقعة...
( )34رشمايل تسعديت " ،أزمة املياه وتأثَها عىل العالقات الدولية  -دول حوض النيل نموذجا ،"-جامعة
اجلزائر ،-1-كلية احلقوق ،بن عنكون ،السنة اجلامعية ،2014-2013 ،ص .77
( )35نذكر يف هذا اإلطار بأن والية املحكمة الدولية ال تتم إالّ بموافقة ورضاء الدول (أطراف النزاع) ،وهذا
تكريس ملبدأ السياد .
( )36رشمايل تسعديت ،مصدر سابق الذكر ،ص.26 .
( )37ومن بني االنعكاسات السلبية للجدار العازل:
 يؤثر اجلدار عىل مصادر املياه؛ حيث يسيطر االحتالل اإلرسائييل عىل  50بئرا من املياه خلف اجلدار%37 ،من القرى املعتمد عىل الزراعة أصبحت من دون مصدر اقتصادي ،وبذلك تفقد  %50من األرايض املروية،
و 12كم من شبكات الري تم تدمَها ،باإلضافة إىل جتريف  %5.7من األرايض الزراعية املروية ...
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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ومعقولة .حيث تم االستيالء عىل حوض املياه الغريب ،وهو أهم أحواض املياه اجلوفية يف
الضفة ،وكذلك عىل  40بئرا تقع بني اجلدار الفاصل وما يسمى باخلط األخرض ،كانت
تستغل الستهالك  32ألف مواطن فلسطيني.
وإىل جانب االستخدام املنصف واملعقول ،يستند القانون الدويل للمياه إىل عدة مبادئ
وضعها القانون الدويل العام عىل غرار التفاوض والتشارك وحسن النية...
 -2التفاوض والتشارك وحسن النية ،...من أجل حسن استخدام املياه
تنص املادة الثامنة (املادة  ،)8من اتفاقية نيويورك يف إطار استخدام املياه الدولية عىل
رضورة أن تعمل دول املجرى املائي عىل أساس املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية
والفائدة املتبادلة وحسن النية من أجل حتقيق االنتفاع األمثل من املجرى املائي الدويل وتوفري
احلامية الكافية له .جل هذه املبادئ وقع اعتامدها يف أشغال جلنة استخدام املياه التابعة لألمم
املتحدة سنة  1954التي انتهت بصياغة اتفاقية نيويورك سنة  ،1997أي بعد  30سنة من
العمل واملفاوضات واملشاورات(. )38
قرت نفس املبادئ من خالل اتفاقية هلسنكي لسنة 1966
وعىل املستوى اإلقليمي ُأ ّ
وكذلك عىل مستوى العديد من األعامل الصادرة عن منظامت حكومية( )39وغري حكومية يف
 مصادر األرايض الزراعية وجتريفها وتقييد حرية حركة املواطنني تؤدي إىل خسار  6,500وظيفة ،وكذلكتدمَ صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه املنطقة تنتج  22,000طن من زيت الزيتون كل موسم ،و50
طن من الفاكهة ،و 1000,000طن من اخلرضوات ،كام ستمنع حوايل  10.000من املاشية من الوصول إىل
املرا عي التي تقع غرب اجلدار العازل :املصدر  /املركز الفلسطيني لإلعالم" ،جدار الفصل العنرصي :حقائق
وأرقام" ،األحد /20ديسمَب.2015/
( )38واسمها "االتفاقية العامة حول القانون املتعلق باستخدامات املجاري املائية الدولية ألغراض أخرى غَ
مالحية".
( )39ومن أهم االتفاقيات الصادر يف هذا الشأن:
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جمال املياه ،عىل غرار الدراسات التي أجراها معهد القانون الدويل(.)40
ونالحظ أن القانون الدويل للمياه يشرتك مع القانون الدويل العام يف عدّ ة مبادئ مثل
التفاوض والتعاون والسيادة واملساواة وعدم اللجوء إىل القوة وفض النزاع بطرق سلمية من
خالل اللجوء إىل التحكيم أو حمكمة العدل الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة.
جل هذه املبادئ وخاصة املتعلقة باحرتام سيادة الدول ورضورة التفاهم والتفاوض من
أجل استخدام منصف وعادل للثروات املائية هي ثمرة تطور تارخيي يمكن رصده من خالل
حمطتني رئيسيتني:
-

املحطة األوىل قبل الثورة الفرنسية ،عندما كانت كل دولة تعترب نفسها يف حل من

كل التزام جتاه الدول التي متر منها املياه (الدول املتامخة) .فكانت األهنار الدولية تستخدم
كاملياه الداخلية ،فتقوم الدولة بكل األعامل ،حتى تلك املتسببة يف حرمان الدولة احلدودية
من حصصها يف املياه .هذا السلوك يعرب عنه بالسيادة املطلقة (،)Souveraineté absolue
للدول عىل الثروات الطبيعية.
-

املحطة الثانية ،بدأت مع الثورة الفرنسية لتؤسس ما يطلق عليه اآلن امللك املشرتك

لإلنسانية ( ،)41( )Patrimoine commun de l’humanitéومفاده رضورة استخدام الثروات
الطبيعية بالعدل واإلنصاف ومحايتها من األرضار ...و ال حيق احتكارها أو االستئثار هبا من
البعض ،...بل جيب تسخريها ملصالح كل الشعوب والتعاون بني الدول لتحقيق األمن
االتفاقية اإلفريقية لسنة  1968التي هتدف إىل تشجيع اجلهود الفردية واجلامعية حلفظ وتنمية الرتبة
واملاء واملوارد النباتية واحليوانية....
اتفاقية باريس لسنة  1972املتعلقة بحامية الرتاث الطبيعي
اتفاقية بازل السويرسية لسنة  1989حلامية البيئة من التلوث بالنفايات اخلطر .
( )40خاصة القرار الصادر سنة  1979املتعلق بتلوث األهنار يف القانون الدويل واملندرج يف القانون الدويل
للبيئة.
( )41والتي تأسس معها العديد من املبادئ الليَبالية مثل حرية الفرد وكونية حقوق اإلنسان..
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والسلم وخاصة جتنب الرصاعات...
وتكريسا ملبدأ التعاون نصت املادة  25من اتفاقية نيويورك عىل رضورة أن " تتعاون دول
املجرى املائي ،حيثام يكون ذلك مناسبا ،لالستجابة للحاجات أو للفرص املتاحة لضبط
تدفق مياه املجرى املائي الدويل".
واملقصود بالتعاون كام جاء باملادة  8من نفس االتفاقية أن تقوم الدول بإنشاء آليات أو
جلان مشرتكة حسبام تراه رضوريا لتيسري التعاون الختاذ التدابري واإلجراءات املناسبة بفضل
اخلربة املكتسبة من خالل التعاون يف إطار اآلليات واللجان املشرتكة القائمة يف خمتلف
املناطق.
كام وقع اللجوء إىل مبدأي التشاور والتفاوض اللذين يعتربان من املبادئ األساسية
للقانون الدويل العام مثلام نصت عليه املادة احلادية عرشة من اتفاقية نيويورك " تتبادل دول
املجرى املائي املعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض ،حسب االقتضاء ،بشأن اآلثار
املحتملة للتدابري املزمع اختاذها عىل حالة جمرى مائي دويل ".
نالحظ مما تقدم اشرتاك القانون الدويل للمياه مع القانون الدويل العام يف مبادئ عامة عىل
غرار التفاوض واملساواة والتعاون ،هذه املبادئ رضورية رغم أهنا غري ملزمة وهو ما يعرب
عنه الفقه الفرنيس "بالقانون املرن" (droit mou

)42()le

(.)43((Soft Law

أما مبادئ حسن النية والعدل واإلنصاف (التي مصدرها املادة  38من النظام األسايس
ملحكمة العدل الدولية) ،فليس هلا نفس القيمة القانونية مثل مبدأ التعاون واملساواة
(42)Mariem Aydi Ghozzi, « Les principes généraux dans la jurisprudence du système de
règlement des différends de l’OMC », thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit de Sfax,
Année Universitaire 2015/2016, p. 19.
)43( Filippa Chatzistavrou, «L ’usage du soft law dans le système juridique international et ses
implications sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit », Revue de philosophie
et de sciences humaines.
https://leportique.revues.org/591
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والتفاوض ،...رغم أن بعض الفقهاء ينزهلا نفس املنزلة( .)44فتطبيق حسن النية ال خيضع
ملوافقة الدول( .)45ويتم اللجوء إليه لتفسري املعاهدات املربمة بني األطراف التي يكتنفها
الغموض وااللتباس( ،)46وذلك حتى ال يقع القضاة أو املحكمون يف ما يشبه يف القانون
الداخيل إنكار العدالة (  .)47()Le non liquet Déni de la justiceيف حني ال يتم اللجوء إىل
العدل واإلنصاف إال بموافقة الدول استنادا إىل مبدأ السيادة .وبذلك ال يمكن اعتبارمها
مصدرين مستقلني بذاهتام ،بل مها مصدران مكمالن .هذا الرأي يدعمه خاصة أنصار
املدرسة اإلرادية( .)48بيد أن جانبا من الفقه يعترب هذين املبدأين (العدل واإلنصاف) ،ضمن
العرف الدويل ،عىل غرار الفقيه جورج سال

(Scelle

)49()Georges

املتأثر باملدرسة

االجتامعية ) ،(Ecole sociologiqueأو املوضوعية.
هذا االختالف الفقهي حول بعض املبادئ القانونية العامة ومنزلتها مل متنع القايض الدويل
من تكريسها يف العديد من القضايا التي ختص املياه أو يف قضايا نزاع بني الدول ،هذا من
جانب ،ومن جانب آخر ،فجل هذه املبادئ وضعت حتى تتمكن الدول من االحتكام إليها
واالستئناس هبا ،فيكون دورها وقائيا .هذا الدور الوقائي ليس حكرا عىل القانون الدويل
تعزز
العام والقانون الدويل للمياه ،حيث إن بعض القواعد القانونية الواردة يف قانون البيئة ّ
( )44مجال عبد النارص مانع" ،القانون الدويل العام" ،دار الفكر اجلامعي ،مرص ،اإلسكندرية ،2010 ،ص.
.264
( )45أمحد الرحال " ،قانون العالقات الدولية" ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
 ،1993ص.116 .
( )46إذن على الدول االلتزام بأحكام المعاهدات التي تبرمها  ،وبالتالي يترتب على إبرام المعاهدات بوصفها
مصدرا من مصادر القانون الدولي حقوق للدول وتفرض عليها التزامات ويجب على الدول أن تنفذ
المعاهدات التي أبرمتها بحسن نية.
( )48أمحد الرحال ،املصدر سابق الذكر ،ص.115 .

(47) Mariem Aydi Ghozzi, op.cit, p. 22.

( )49املصدر نفسه ،ص.115 .
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مبدأ الوقاية من خالل املحافظة عىل الثروات املائية.
فقرة ثانية  /تعزيز الوقاية من خالل املحافظة عىل الثروات املائية
يتمثل تعزيز مبدأ الوقاية من خالل التأكيد عىل املحافظة عىل الثروات الطبيعية ومحايتها
سنبني ختضع للعديد من الرشوط (.)2
( .)1هذه احلامية كام ّ
 -1تدابري املحافظة عىل الثروات املائية
أرشنا فيام سبق إىل القيمة اجلوهرية للام ّدتني اخلامسة والسادسة من اتفاقية نيويورك لسنة
 1997حول ُطرق استخدام املياه ،لكن هذا ال حيجب وجود مواد أخرى ذات أمهية( )50عىل
غرار املادة السابعة التي تلزم الدول األطراف بعدم إحداث رضر كبري .كام جيب التذكري بأن
املادة السابعة حتيل بدورها عىل املادتني السادسة واخلامسة .وهذا دليل إضايف عىل أن
استخدام املياه الدولية يتطلب تضافر عدة جهود عىل املستوى املا ّدي وكذلك عىل مستوى
اإلرادة ،حيث إن غموض بعض القواعد تتطلب بالفعل اللجوء إىل حسن النية كام أرشنا إىل
ذلك سابقا من خالل تطبيق املبادئ العامة للقانون الدويل.
ّ
إن التأكيد عىل املحافظة عىل املياه يمكن استنتاجه من خالل توطئة اتفاقية نيويورك التي
نصت عىل احرتام " ...املبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة
والتنمية الذي انعقد عام  1992يف ريو (الربازيل)  ،وجدول أعامل القرن  ."..21وبالفعل،
فمنذ مؤمتر ستوكهومل سنة  ،1972تاريخ ابتداء أعامل املجتمع الدويل حول البيئة واملناخ(،)51
( )50حسن اجلنايب " ،اتفاقية األمم املتحد حول األهنار الدولية لعام ،"1997
/http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/16د-حسن-اجلنايب-اتفاقية-االمم-املتحد -
( * )51مؤمتر ستوكهوِل  1972الذي أنشأ برنامج األمم املتحد للبيئة،
*

قمة األرض يف الَبازيل (ريو  ،)1992التي أسفرت عن:
 إعالن ريو غَ ملزم يف دعو الدول إىل االهتامم باإلنسان والبيئة.. جدول أعامل القرن  21وهي الوثيقة الرئيسية لقمة األرض تتضمن برامج عمل يتناول قضايا البيئة250
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يعترب مؤمتر ريو (قمة األرض  ،)1992من أهم املؤمترات الدولية التي تناولت املسائل البيئية.
وقد استحدث هذا املؤمتر العديد من القواعد التي ختص البيئة بصفة عامة بام فيها املياه ،وأهم
ما جاء يف هذا الشأن اعتامد مبدأ الوقاية ( ،)Préventionمع مبدأ احليطة (.)52()Précaution
وخالفا ملبدأ احليطة الذي ك ُّرس رصاحة يف إعالن ريو ( 1992املبدأ اخلامس عرش)(،)53

مهية ،لكن مجيع النصوص الدولية ترمي إىل التعامل مع
فإن مبدأ الوقاية مل حيظ بنفس األ ّ
املسألة البيئية بطريقة وقائية( ،)54خاصة من خالل اعتامد دراسة التقييم البيئي

(Etude

والتنمية املستدامة،
*

مؤمتر كيوتو (اليابان  ،)1997حول املناخ الذي دعا الدول الصناعية إىل العمل عىل ختفيض املحروقات
وانبعاث الغازات املتسببة يف ارتفاع درجات احلرار (املعروفة باالحتباس)،

*

مؤمتر جنوب إفريقيا (جوهنسبورغ  ،)2002حتت اسم القمة العاملية للتنمية املستديمة ،وهي التأكيد عىل
مسؤولية الدول جتاه البيئة ،التلوث ،االنحباس احلراري...

*

مؤمتر كوبنهاقن ( ،)2009حول تغيَ املناخ،

*

مؤمتر ريو  ،)2012( 20الذي خصص أعامله من أجل البحث إىل االستثامر يف االقتصاد األخرض والقضاء
عىل الفقر...

*

مؤمتر ليام (البَو  ،)2014والرامي إىل مجع تَبعات من الدول للمسامهة يف احلد من غازات االحتباس
احلراري.

*

مؤمتر باريس (فرنسا  ،)2015والذي خرج باتفاق باريس وتم التوقيع عليه يف نيويورك يف 22
أفريل.2016

( )52مع وجود مبادئ أخرى كمبدأ املسؤول عن التلوث هو الذي حيتمل (  ،) Pollueur Payeurمثلام
نصت عليه ذلك املاد  16من إعالن ريو لسنة .1992
( )53من أجل محاية البيئة ،تأخذ الدول ،عىل نطاق واسع ،بالنهج الوقائي ،حسب قدراهتا .ويف حالة حدوث
خطر جسيم أو ال سبيل لعكس اجتاهه ،ال يستخدم االفتقار إىل التيقن العلمي الكامل سببا لتأجيل تدابَ فعالة
من حيث التكلفة ملنع تدهور البيئة.
)54( Alexandre Kiss, « Les principes généraux du droit international de l'environnement sontils reflétés par le Code de l’environnement? », Revue Juridique de l'Environnement, Volume
27 Numéro 1, 2002, pp. 15-20.
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) d’impactاملكرس باملادة السابعة عرشة من إعالن ريو .)55(1992
يف املقابل هناك بعض الترشيعات الدولية التي كرست رصاحة مبدأ احليطة لغاية بيئية
وذلك ضمن االتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة  1982من خالل املادة  .194وهتدف هذه
االتفاقية إىل التدخل بطريقة استباقية قبل حدوث أرضار بيئية (ومنها التلوث الذي يمكن أن
يلحق باملياه)  ،حيث إن إصالح األرضار البيئية ال يمكن يف بعض األحيان تداركها(.)56
وتنص املادة السابعة من اتفاقية نيويورك املشار إليها سابقا عىل ما ييل " إذا وقع رضر
خطري لدولة أخرى من دول املجرى املائي ،تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الرضر
يف حالة عدم وجود اتفاق عىل هذا االستخدام كل التدابري املناسبة ،مع إيالء االعتبار الواجب
ألحكام املادتني 5و 6وبالتشاور مع الدولة املترضرة ،من أجل إزالة أو ختفيف هذا
الرضر."...
تندرج التدابري املشار إليها ضمن مبدأ الوقاية بصفتها مسؤولية ملقاة عىل عاتق
الدول( . )57هذا التقاطع بني القانون الدويل للمياه واتفاقية نيويورك للحفاظ عىل الثروات
الطبيعية()58

ورد كذلك يف العديد من النصوص واالتفاقيات الدولية ،عىل غرار إعالن

ستوكهومل لسنة  1972وخاصة اتفاقية قانون البحار لسنة .1982
إىل جانب هذه املبادئ (احليطة والوقاية) ،جيدر الذكر عىل مبدأ ذي أمهية قصوى واملتمثل
يف التنمية املستدامة .يف هذا اإلطار نصت املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك عىل "أن تنتفع

( )55يضطلع بتقييم األثر البيئي كأدا وطنية لألنشطة املقرتحة التي حيتمل أن تكون هلا آثار سلبية كبَ عىل
البيئة والتي تكون مرهونة بقرار إلحدى السلطات الوطنية.
(56) Wahid Ferchichi, "La protection de l’environnement en droit tunisien, études et
recherches », Centre d’études juridiques et judiciaires, Tunis, 2013.
()57
(58) Marie Jeanne Carolle Atonsta, « Le droit international de l’environnement au service de
l’eau »,
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دول املجرى املائي ،كل يف إقليمها ،باملجرى املائي الدويل بطريقة منصفة ومعقولة .وبصورة
وتنميه بغية االنتفاع به بصورة مثىل
خاصة ،تستخدم هذه الدول املجرى املائي الدويل
ِّ

ومستدامة واحلصول عىل فوائد منه مع مراعاة مصالح دول املجرى املائي املعنية ،عىل نحو

يتفق مع توفري احلامية الكافية للمجرى املائي" .ففي هذه الفقرة إشارة واضحة إىل حقوق
األجيال القادمة (تكريسا ملبدأ العدالة بني األجيال)(.)59
ويف نفس السياق أضافت االتفاقية بأنه يتوجب عىل الدولة القيام بمشاورات بشأن إدارة
املجرى املائي الدويل ،وجيوز أن تشمل هذه املشاورات إنشاء آلية مشرتكة لإلدارة .واملقصود
ب«اإلدارة» ،حسب املادة ( 24فقرة أ) ،هو " ختطيط التنمية املستدامة للمجرى املائي الدويل
والعمل عىل تنفيذ أية خطط معتمدة".
وبدورها فرضت املادة السادسة من اتفاقية نيويورك بعض الضوابط ذات الطابع البيئي
من خالل التأكيد عىل رضورة احرتام العوامل اجلغرافية واهليدروغرافية واهليدرولوجية
واملناخية واإليكولوجية ،والعوامل األخرى التي هلا صفة طبيعية ،يف إطار االستخدام
املنصف واملعقول للموارد املائية (املادة السادسة  -أ).
امللفت للنظر أن هذه االتفاقية يف إطار احلث عىل املحافظة عىل املياه ،ركزت عىل عدة
عنارص وخاصة عىل البعد اإليكولوجي ،حيث جاء يف املادة  22إلزام دول املجرى املائي
القيام بجميع التدابري الالزمة ملنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة يف املجرى املائي الدويل يمكن
أن تكون هلا آثار ضارة عىل النظام اإليكولوجي للمجرى املائي مما يلحق رضرا خطريا بدول
أخرى من دول املجرى املائي.
جل العنارص التي أتينا عليها ال تدع جماال للشك بأن القانون الدويل للمياه والقانون

( )59يوسف العزوزي " ،أي دور ملبدأ الوقاية يف تعزيز فرص االستدامة للبيئة؟" ،جملة املستقبل العريب ،عدد
 ،451ص.11 .
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الدويل للبيئة يسعيان إىل املحافظة عىل الثروات املائية .هذا اهلدف قد ال حيظى بالتأييد بسبب
القيود والرشوط التي سنرشحها تباعا.
 -2خضوع املحافظة عىل الثروات املائية لبعض القيود
استنادا إىل املادة السابعة من اتفاقية نيويورك يمكن للدول املتشاطئة بالتشاور
والتحاور ،...اختاذ كل التدابري املناسبة إلزالة األرضار اخلطرية التي حلقت باملياه ومناقشة
مسألة التعويض ،...لكن ما يمكن مالحظته يف هذا الصدد الغموض والضبابية املتعلقة
بمصطلح الرضر اخلطري مثل العديد من املصطلحات املستعملة يف إطار القانون الدويل
عموما والقانون الدويل للمياه بصفة خاصة .وهو ما ُيعيق حسن تطبيق هذه املبادئ ويمكّن
الدول من االلتفاف عليها وعدم االلتزام هبا(.)60
ومن جانبها ،تنص املادة  23من اتفاقية نيويورك لسنة  1997وجوب اختاذ " دول املجرى
املائي منفردة ،أو بالتعاون مع دول أخرى عند االقتضاء ،مجيع التدابري املتعلقة باملجرى املائي
الدويل والالزمة حلامية البيئة البحرية وصوهنا ،بام فيها مصاب األهنار ،آخذة يف االعتبار
القواعد واملعايري الدولية املقبولة عموما".
وقع هنا التأكيد عىل االلتزام فرديا ومجاعيا برضورة املحافظة عىل املجرى املائي الدويل.
هذا االلتزام كام ورد توجب عليه األخذ بعني االعتبار القواعد واملعايري الدولية املقبولة
عموما .لكن القيود أو الرشوط فاقدة بدورها لعنارص موضوعية حمددة ،حيث إهنا حمل
تضارب بني خمتلف الدول( .)61وكل دولة تتعامل مع هذه املعايري حسب موقعها اجلغرايف
وكذلك املعطيات االجتامعية واالقتصادية والسياسية(.)62
( )60احلسني شكراين  ،مصدر سابق الذكر.
( )61املصدر نفسه.
( )62املصدر نفسه.
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كام تنص املادة  28من االتفاقية عىل رضورة اإلخطار بحالة الطوارئ التي يمكن أن
"...تسبب رضرا جسيام لدول املجرى املائي أو لدول أخرى ،أو تنطوي عىل هتديد وشيك
بتسبيب هذا الرضر ،وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ،مثل الفيضانات أو اهنيال اجلليد أو
اهنيار الرتبة أو الزالزل ،أو من سلوك برشي ،مثل احلوادث الصناعية .تقوم دولة املجرى
املائي ،دون إبطاء وبأرسع الوسائل املتاحة ،بإخطار الدول األخرى التي حيتمل أن تتأثر
واملنظامت الدولية املختصة بكل حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها"ّ .
إن اعتامد الرضر اجلسيم
الرضر الذي تسببت فيه ليس بجسيم،
من خالل هذه املادة من شأنه متكني دولة ما اعتبار أن ّ
حيث ال وجود ملعايري موضوعية وحمددة هلذا املفهوم الفضفاض ،الذي يتقاطع مع الرضر
اخلطري كام بيناه آنفا.
وختضع هذه التدابري الوقائية ملبدأ التنسيق والتعاون بني الدول املتشاطئة .ويف هذا اإلطار
ألزمت املادة  12من اتفاقية نيويورك بواجب اإلعالم أو اإلخطار " قبل أن تقوم دولة من
دول املجرى املائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابري مزمع اختاذها يمكن أن يكون هلا أثر ضار عىل
توجه إىل تلك الدول إخطارا بذلك يف الوقت
دول أخرى من دول املجرى املائي ،عليها أن ِّ
املناسب .ويكون هذا اإلخطار مصحوبا بالبيانات واملعلومات الفنية املتاحة ،بام يف ذلك نتائج
أي عملية لتقييم األثر البيئي ،من أجل متكني الدول التي تم إخطارها من تقييم اآلثار املمكنة
للتدابري املزمع اختاذها".
ويف نفس االجتاه ذهبت املادة  14من اتفاقية نيويورك التي تنص إىل جانب التعاون
والتشاور( ،التي حتيل بدورها عىل املادة  )12عىل عدم تنفيذ التدابري املزمع اختاذها أو السامح
بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم إخطارها.
وهنا نتساءل يف حالة حدوث خطر من شأنه أن حيدث أرضارا عىل املجرى املائي توجب
عىل الدولة التنسيق مع الدول التي تتقاسم املجرى املائي قبل أن تقوم بتنفيذ التدابري .فإذا
اعتربت دولة ما أن احلدث ال يشكل خطرا (وربام كان هذا احلدث يصب يف مصلحتها)،
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019

25

255

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 6
[قواعد الوقايـة والـمسؤولية الدوليــة املتعلقة بامليـاه]

فهل يتوجب عىل الدولة املترضرة تنفيذ التدابري أم ال( )63؟ من هنا يتضح أن تقييم األرضار
والتدابري املزمع اختاذها من أجل املحافظة عىل الثروات املائية ختضع لعدة قيود .ومن بينها
التوافق عىل اخلطورة وكذلك جسامة الرضر من عدمه.
هذه الضبابية التي حتيط ببعض املفاهيم الواردة يف الفصول اآلنفة الذكر ال تعطي احلق
تتنصل من مجيع التزاماهتا .حيث إن القانون الدويل يلزم الدول وحيملها مسؤولية
لدولة ما أن ّ
األرضار النامجة عن سلوكها .هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن املحافظة عىل املياه وإقرار
املسؤولية يمكن أن يطال بعض األشخاص يف إطار النزاعات املسلحة إذا تبني أهنم ارتكبوا
بعض اجلرائم حسب النصوص التي كُرست بميثاق حمكمة اجلنايات الدولية وقانون جنيف،
كام سنبينه يف اجلزء الثاين.
اجلزء الثاين :املسؤولية الدولية يف حالة سوء استخدام املياه أو استهدافها
ُيعدّ إحلاق أرضار باملوارد املائية سببا من أسباب قيام املسؤولية الدولية .فاستنادا إىل
ب عىل الدول ،خاصة املتشاطئة ،استخدام املياه
اتفاقية نيويورك لسنة ،1997
يتوج ُ
ّ
واملحافظة عليها من التلوث وعدم القيام بأي عمل يكون سببا يف تغري تركيبتها ،...أو حيرم
دول العبور أو املصب من نصيبها يف املياه ،وكل هذا يؤدي إىل قيام املسؤولية الدولية
والتعويض عىل الرضر كوسيلة من وسائل العقاب (فقرة أوىل).
وإىل جانب هذه الوسائل التي من شأهنا ردع الدول ،توجد قواعد زجرية هتدف إىل
مالحقة ومعاقبة األطراف (عادة األشخاص الطبيعيني) ،الذين يعمدون إىل استهداف املياه

( )63استنادا إىل املاد  19من اتفاقية نيويورك ،توجد حاالت التنفيذ العاجل ،حيث ورد " إذا كان تنفيذ
التدابَ املزمع اختاذها أمرا بالغ االستعجال من أجل محاية الصحة العامة أو السالمة العامة أو مصالح أخرى
تساوهيا أمهية ،جاز للدولة التي تزمع اختاذ التدابَ ،مع مراعا أحكام املادتني  5و ،7أن ترشع فورا يف التنفيذ،
برصف النظر عن أحكام املاد  14والفقر  3من املاد ".17
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أو املنشآت التابعة هلا ألغراض عسكرية يف إطار النزاعات املسلحة .حيث إن القانون الدويل
اإلنساين يصنف هذه األعامل ضمن جرائم احلرب وهي من أخطر اجلرائم استنادا إىل قانون
جنيف لسنة  1949والنظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية (فقرة ثانية).
فقرة أوىل/املسؤولية املدنية بسبب سوء استخدام املياه
يعد إحلاق أرضار باملياه الدولية (املعرب عنه يف القانون الدويل للمياه بسوء استخدام املياه)،
عنرصا لقيام املسؤولية ( ،)1والذي ينجر عنه املطالبة بالتعويض عن األرضار (.)2
 -1إحلاق الرضر باملياه مصدر املسؤولية
منذ أن وقع تكليف جلنة القانون الدويل التابعة ملنظمة األمم املتحدة سنة ( 1961وعىل
رأسها الفقيه اإليطايل الشهري روبرتو آغو  ،) Roberto Agoبإعداد مرشوع اتفاقية حول
املسؤولية الدولية مل يكتمل هذا املرشوع إىل حدّ اآلن وذلك بسبب اختالف وجهات النظر
واملصالح.
وتعترب املسؤولية الدولية من أهم املبادئ التي تندرج ضمن املبادئ العامة للقانون املكرسة
بالنظام األسايس ملحكمة العدل الدولية (املادة  ،38الفقرة  -ج) .ويرى الفقيه ماكس هيرب
( ،)Max Huberأن املسؤولية يمكن أن تكون من املبادئ العامة للقانون الدويل عىل أساس
أن كل نظام قانوين ال بد له من إقرار هذا املبدأ( .)64كام سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدويل
(يف إطار نظام عصبة األمم) ،التأكيد عىل أمهية املسؤولية الدولية من خالل حكمها الصادر
سنة .)65(1927

( )64أمحد الرحال " ،قانون العالقات الدولية" ،املصدر سابق الذكر ،ص.349 .
( )65حيث تقول املحكمة يف هذا املضامر " ،ملن مبادئ القانون الدويل أن يستتبع كل إخالل بتعهد ما االلتزام
بالتعويض املالئم .فالتعويض إذا أمر مالزم لعدم القيام بالتعهد ،وااللتزام به قائم يف نفسه دون حاجة إىل إدراج
ذلك يف االتفاقية التي وقع اإلخالل هبا" .املصدر ،أمحد الرحال ،املصدر السابق ،ص.349-348 .
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ومن ضمن املبادئ العامة للقانون التي هلا عالقة وثيقة باملسؤولية الدولية عدم التعسف
يف استعامل احلق .فال حيق مثال للدولة استخدام املياه دون الرجوع لبعض املعايري املتعلقة
بحقوق الدول املتامخة للمجرى املائي أو كذلك للمسائل املتعلقة بالبيئة ومنها إحلاق أرضار
باملياه .وهذا ما وقع تكريسه منذ سنة  1972من خالل أعامل مؤمتر البيئة بستوكهومل(.)66
كام جتد املسؤولية الدولية أسسها يف مبدأ حسن اجلوار من خالل العرف الدويل وبعض
النصوص الدولية عىل غرار ميثاق األمم املتحدة ونصوص هلا عالقة مبارشة بالبيئة مثل
إعالن ستوكهومل (املبدأ  ،)21واتفاقية قانون البحار لسنة ( 1982املادة  ،)194وبعض
النصوص اإلقليمية ،مثل اتفاقية هلسنكي .1966
لكن إلقاء املسؤولية عىل الدولة املتامخة تطبيقا للمبادئ التي ُذكرت آنفا ليست باألمر
اهلني ،فمرور النهر عرب عدّ ة دول من شأنه أن حيدث وضعيات ملتبسة ،وهذا حييلنا إىل
الصعوبات يف حتديد اجلهة املسؤولة عن التلوث (أي اخلطأ) ،إضافة إىل صعوبة تنفيذ االلتزام
الدويل.
وعادة ما يكون اخلطأ أو اإلمهال هو أساس إقرار املسؤولية .كام يمكن إقرار املسؤولية
املوضوعية (دون ارتكاب خطأ) ،والتي تستند إىل الرضر والعالقة السببية ال غري .وتُعرف
باملسؤولية عىل أساس املخاطر حتى وإن كان النشاط الذي تسبب يف الرضر نشاطا مرشوعا
(مثال :التجارب النووية ،األبحاث التكنولوجية والصناعية  ،...التي قد تتس ّبب يف كوارث
طبيعية حتدث أرضارا باملياه واملحيط الطبيعي ك ّله).
وهناك من يؤسس املسؤولية الدولية عىل الفعل غري املرشوع واملراد به أن الدولة تكون
مسؤولة كلام انتهكت قواعد القانون الدويل دون البحث عن اخلطأ .وقد نصت املادة األوىل
( )66صديقي سامية " ،املسؤولية املدنية عن األرضا ر البيئية يف القانون الدويل" ،جامعة اجلزائر ،منشورات
املركز العريب الديمقراطي ،2006 ،ص.2 ،
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من مرشوع االتفاقية املتعلقة باملسؤولية الدولية الذي صاغته جلنة القانون الدويل التابعة
للمنظمة الدولية عىل أن " كل فعل غري مرشوع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها
الدولية"( .)67وذهب يف نفس االجتاه كل من معهد القانون الدويل وجلنة تقنني قواعد القانون
الدويل معتربين أن انتهاك االلتزام الدويل (أو ما يعرب عنه كذلك بالفعل غري املرشوع) ،هو
أساس املسؤولية الدولية(.)68
ويف إطار األرضار البيئية ومنها األرضار التي تصيب املياه ،تعترب املسؤولية بدون خطأ
األكثر مالءمة ،حيث إن البحث عن اخلطأ يف هذا املجال صعب كام أن بعض األنشطة عادة
ما تكون مرشوعة ولكنها تتسبب يف أرضار .وقد سبق لفقه القضاء املقارن إقرار تلك
املسؤولية (بدون خطأ) ،استنادا للرضر الذي أحلق باملياه وبالتحديد املتعلق بالبعد
تلوث املياه يف هذا
أقر القضاء الفرنيس سنة  1997املسؤولية الناجتة عن ّ
اإليكولوجي .حيث ّ
اإلطار(.)69
هذا املنحى يعكس الوعي بالتداعيات اخلطرية لتلوث املياه (والتلوث البيئي بصفة عامة)،
عىل صحة اإلنسان .وقد سبق للفقه تناول هذه املخاطر حيث قام باتريك ميرساتا

(Patrick

) Mistrettaبتقديم أطروحة (دكتوراه) ،حتت عنوان :املسؤولية اجلنائية للمنحرفني
اإليكولوجيني(.)70
ويف إطار القانون الدويل للمياه (اتفاقية نيويورك لسنة  ،)1997فإن مسؤولية الدول
متنوعة ،تتجسد أحيانا يف االلتزام املنوط بالدولة يف احلفاظ عىل الثروات املائية وإزالة أو ختفيف
( )67األمم املتحد  " ،تقرير جلنة القانون الدويل عن أعامل دورهتا الثالثة واخلمسني تقرير اللجنة السادسة"،
نوفمَب .589/56A / ،2001
http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf

( )68صديقي سامية ،املصدر السابق.

(69) Tribunal de Grande Instance, Narbonne.
(70) Patrick Mistretta, « La responsabilité pénale du délinquant écologique », thèse de
doctorat, Université de Lyon 3, 1997.

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019

29

259

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 6
[قواعد الوقايـة والـمسؤولية الدوليــة املتعلقة بامليـاه]

األرضار إن وقعت (املادة  .)7وتتجىل كذلك من خالل االلتزام بمقاومة التلوث وختفيضه
(املادة  ، )21واملقصود بالتلوث عىل معنى هذه املادة هو تلوث املجرى املائي الدويل الذي ينتج
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عن سلوك برشي .كام أن الدول (منفردة أو بالتعاون) ،مطالبة
بحامية املجرى املائي الدويل ومحاية البيئة البحرية وصوهنا (املادة  ، )23واإلخطار بحالة
الطوارئ التي يمكن أن تتسبب يف أرضار جسيمة لدول املجرى املائي (املادة .)28
انطالقا من هذه العنارص ،فإنه ال يسمح ألي دولة أن تسبب يف إحداث أرضار بالبيئة
ومنها املوارد املائية انطالقا من إقليمها .وتعترب مسؤولية الدول يف هذا الصدد من أهم املبادئ
التي نص عليها إعالن ستوكهومل حول البيئة اإلنسانية ( 1972املادة  ،)21وكذلك بالنسبة
إلعالن ريو للبيئة (مبدأ .)71()2
وقد وقع إقرار هذه املسؤولية الدولية من خالل بعض القرارات .ولتأكيد هذا الواقع
نذكر مثال القضية املشهورة بني كندا وأمريكا جراء انبعاث غازات (ثاين أكسيد الكربون)،
كانت سببا يف إحداث أرضار باألشخاص واملمتلكات (الفالحني) ،بوالية واشنطن .وقد
أكد القرار الصادر سنة  1941عن اهليئة التحكيمية ،استنادا إىل العرف الدويل ومبدأ
اإلنصاف أنه ال جيوز إحداث أرضار انطالقا من إقليم دولة ما ،وعليه تم احلكم بجرب الرضر
(أي تعويض) ،وهي نتيجة منطقية مرتتبة عىل املسؤولية.
 -2التعويض كأسلوب عقايب
ليس هناك إمجاع عىل اعتبار التعويض أسلوبا من أساليب العقاب( ،)72فهناك من يرى أن
( )71متلك الدول وفقا مليثاق األمم املتحد ومبادئ القانون الدويل  ،احلق السيادي يف استغالل مواردها وفقا
لسياستها البيئية واإلنامئية ،وهي مسؤولة عن ضامن أن ال تسبب األنشطة التي تدخل يف نطاق واليتها أو
سيطرهتا أرضا را لبيئة دولة أخرى أو ملناطق واقعة خارج حدود واليتها الوطنية.
( )72حامد سلطان" ،القانون الدويل العام وقت السلم واحلرب" ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،الطبعة األوىل،
.1959
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التعويض (من خالل إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار أو عن طريق دفع
مبلغ مايل  ،)73()...يمثل طريقة ودية إلصالح الرضر الناتج عن سلوك الدولة يف إطار
املسؤولية( .)74وهناك من يرى العكس ،أي أن التعويض يمثل شكال من أشكال العقوبة(.)75
إن أساس هذا االختالف الفقهي يتعلق بنفي املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي
(الدولة) عند البعض ،وبالتايل ال جمال للحديث عن العقاب( .)76لكن توجد العديد من
العنارص القانونية التي تفيد أن تسليط العقاب ليس حرصا عىل الشخص الطبيعي ،حيث إن
الشخص املعنوي (بام فيه الدولة) ،يتحمل مسؤولية جزائية وتسلط عليه عقوبات تتخذ
أشكاال متنوعة (مثل العقوبات االقتصادية واحلظر التجاري ،وهذه عقوبات تُطبق يف إطار
القانون الدويل .كام توجد عقوبات تستهدف الشخص املعنوي يف القوانني الداخلية ،مثل
اخلطية أو غلق حمالت.)77()...
عىل كل ،حتى وإن كانت الدولة فاقدة إلرادة حقيقية مثل الشخص الطبيعي ،فالتعويض
عن الرضر امللقى عىل عاتقها يف إطار املسؤولية الدولية يف إطار إحلاق أرضار بالثروات املائية،
يمكن اعتباره عنرصا من عنارص العقوبة والردع من شأنه ّ
حث الدول عىل تصحيح

( )73استنادا إىل قواعد القانون الدويل (مرشوع جلنة القانون الدويل) ،فإن األولوية يف طرق التعويض تتمثل
يف التعويض العيني وهو توقيف النشاط مصدر الرضر وحماولة إرجاع الوضع إىل ما كان عليه قبل حدوث
الرضر .وتقول جلنة القانون الدويل إن هذه القاعد أساسها العرف الدويل .وإذا ما كان التعويض العيني
مستحيال لسبب من األسباب ،يأيت التعويض النقدي وهو الوسيلة املعتمد يف غالب األحيان.
( )74حامد سلطان ،املصدر سابق الذكر.
( )75املصدر نفسه.
( )76حممد حافظ غانم" ،املسؤولية الدولية ،الطبعة األوىل" ،معهد الدراسات العربية ،القاهر .1962 ،
(77) Maher Abdmouleh, « Droit de l’homme et partenariat Euro-méditerranéen, le cas
tunisien », thèse de doctorat de l’institut du Droit de la Paix et du Développement, IDPD,
Université de Nice Sophia-Antipolis, 2006, p. 250 et s.
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سلوكها( ،)78وذلك استنادا إىل القانون الدويل للمياه وخاصة املادة السابعة من اتفاقية
نيويورك .كام نستنتج من خالل هذه املادة أن االتفاق حول التعويض موكول إىل األطراف
املعنية باألمر .وهذا ما وقع (عىل سبيل الذكر ال احلرص) ،بني كندا والواليات املتحدة
األمريكية .حيث أقدمت كندا عىل بناء سد عىل هنر سانت لورانس تسبب يف إحلاق أرضار
بمواطنني أمريكيني .فاتفق الطرفان (أمريكا وكندا) ،عىل تعيني حمكّمني لتقييم األرضار ،ثم
تراجعا عن التحكيم وقبلت كندا بدفع قيمة  3500000دوالر أمريكي للمترضرين(.)79
يتضح من هذا املثل أن التعويض الذي اتفق عليه هو تعويض نقدي .ولكن يمكن أن
يكون عينيا من خالل إزالة سد استعمل لتخزين كمية هائلة من املياه بطريقة غري رشعية
وتسسب ذلك البناء يف حرمان دولة متامخة من نصيبها من املياه ونتجت عنه أرضارا.
كام أن فرض التعويض يمكن أن يستند إىل بعض قواعد القانون الدويل البيئي من خالل
مبدأ " من يقوم بالتلويث يقوم بالدفع" ( .)80()Principe du pollueur payeurواملقصود
هنا التلوث الذي يلحق بالثروات املائية .وإذا كان الرضر يلحق بالدولة أو حتى ببعض
األشخاص عىل مستوى املنتوجات الفالحية أو الزراعة ،...بسبب املياه ،فيمكن تقويم
اخلسائر وبالتايل قيمة التعويض .أما إذا كان الرضر متعلقا بالبيئة ،دون إحداث رضر مبارش
باألشخاص ،فتقويم التعويض ليس باألمر اهلني.
وجيب التنويه إىل يشء مهم يف إطار التعويض امللقى عىل مسؤولية الدولة ،فخالفا للقانون
الداخيل الذي بإمكانه إجبار األشخاص عىل تنفيذ ما عليهم من التزامات ،فإن القانون
( )78أمحد الرحال " ،املصدر سابق الذكر ،ص348 .
( )79عيل جبار كريدي القايض" ،النظام القانوين الدويل الستغالل األهنار الدولية بني الدول املتجاور " ،جملة
اخلليج العريب ،املجلد  ،41عدد  ،2013 ،2-1ص .14
( )80وقد نص املبدأ  16من إعالن ريو عىل " السلطات الوطنية أن تسعى إىل تشجيع إدخال التكاليف البيئية
واستخدام اآلليات االقتصادية"..
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الدويل العام بحكم هيكلته وآلياته ،يبقى عامة ،عاجزا عن إجبار الدول عىل تنفيذ
الرخاوة التي مت ّيز القانون الدويل العام يف هذا
واجباهتا( .)81ومن أشهر القضايا التي جتسد ّ
الشأن تنفيذ احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية املتعلق بمضيق كورفو( )82بعد حويل
 40سنة من صدوره (وكان احلكم قد صدر سنة  .)1949ويتمثل هذا القرار يف إلزام ألبانيا
بالتعويض عن األرضار (لصالح بريطانيا) ،إثر تعمدها تلغيم مضيق كورفو

(Détroit de

) ، Corfouالذي تسبب يف غرق سفينتني وقتل  44عسكريا تابعني للقوات الربيطانية.
وإىل جانب املسؤولية املدنية وآليات التعويض النامجة عن األرضار ،توجد املسؤولية
اجلزائية يف إطار قانون النزاعات املسلحة يف حالة استهداف الثروات املائية.
فقرة ثانية  /املسؤولية اجلنائية بسبب استهداف املياه يف النزاعات املسلحة
عىل عكس القانون الدويل املنطبق زمن السلم الذي خصص العديد من االتفاقيات
خيصص للمياه سوى أحكام
لتنظيم استعامل املياه ،فإن قانون النزاعات املسلحة مل ّ
نادرة( .)83فاتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1949املتعلقة بالنزاعات املسلحة( ،)84مل تتطرق
)81( Guilhaudis. Jean François, « Relations contemporaines Internationales », Litec, Paris,
2002, p 85.

( )82يعتَب هذا القرار من أشهر قرارات املحكمة الدولية بتناوله العديد من القضايا املتعلقة بمفهوم املضيق
وبحق العبور الَبيء للسفن التجارية والعسكرية (املالحة الدولية) ،وبحقوق الدول املطلة عىل املضيق ومبدأ
السياد ...وقد انتقد العديد من الفقهاء هذا القرار خاصة فيام يتعلق بحق العبور..كام أن هذا القرار ِل حيظ
باإلمجاع  .وجدير بأن نذكر أن اتفاقية القانون الدويل للبحار التي تم اعتامدها عىل مستوى منظمة األمم املتحد
سنة  1982أعادت صياغة املبادئ التي كرسها قرار كورفو سنة .1949
( )83مايكل بوته ،كارل بروخ ،جوردن داميند مايكل بوته" ،القانون الدويل حلامية البيئة أثناء النزاعات
املسلحة :الثغرات والفرص بقلم" ،خمتارات من جملة الدولية الصليب األمحر ،املجلد  92العدد  ،879سبتمَب
 ،2010ص .24

.file:///C:/Users/samsung/Downloads/irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-ara.pdf

( )84سنة  1949وقع اعتامد أربع اتفاقيات دولية ،حتمل اسم اتفاقيات جنيف .وهي عبار عن إعاد صياغة
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مطلقا إىل موضوع املياه(.)85
حتى العناية التي أوالها كل من الربوتوكول اإلضايف األول والثاين (لسنة  1977التابعني
التفاقيات جنيف األربعة) ،للمياه تتنزل يف أهداف القانون الدويل اإلنساين ،أي يف عدم
استعامل املياه وسيلة من وسائل الرتويع واحلرب ،ولذا فهي ال هتدف إىل محاية املياه بصفتها
ثروة من الثروات الطبيعية .وبالتايل نستطيع القول ّ
إن اتفاقيات جنيف مل خترج عن فلسفتها
ومقاربتها يف إطار النصوص التي خصصتها للمياه ،أال وهي محاية اإلنسان ،وخاصة املدنيني
يف إطار النزاعات املسلحة.
كام جيب التنويه بأن تطبيق القانون الدويل اإلنساين (يف إطار النزاعات املسلحة) ،ال يعني
تعليق القانون الدويل العام أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان (واملراد به هنا القوانني التي
تطبق يف حالة السلم) ،حيث يوجد من ناحية بعض القواعد املشرتكة بني مجيع فروع القانون
الدويل ،ومن ناحية أخرى فإن تقييد بعض احلريات التي تفرضها رضورة حالة احلرب ال
تعني التخيل عىل مجيع القواعد القانونية.
لذا نصت املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أنه يف حاالت

قانون احلرب الذي يطلق عليه قانون الهاي .هذه االتفاقيات األربع تعنى بحامية العسكريني أثناء احلرب الَبية
(االتفاقية األوىل) .أما االتفاقية الثانية فتعنى بحال العسكريني (املرىض واجلرحى ،)...يف البحار  .االتفاقية
الثالثة هتتم بأرسى احلرب ،والرابعة تعنى بحامية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة .سنة  1977وقع إضافة
بروتوكولني :األول هو عبار عن املزيد من احلامية للعسكريني يف القتال املنصوص عليهم يف اتفاقيات .1949
ويعتَب الَبوتوكول الثاين أول نص وسع من نطاق القانون الدويل اإلنساين بام أنه شمل النزاعات املسلحة
الداخلية (احلروب األهلية) .آخر اتفاق اعتمد سنة  2005ويلزم هذا األخَ املتدخلني (خاصة اللجنة الدولية
للصليب األمحر) ،وضع إشار مميز حتى ال يكونوا عرضة لألعامل العسكرية.
(85) Théo Boutruche, « Le statut de l’eau en droit international humanitaire », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 840, 31-12-2000.
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm
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الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،جيوز للدول األطراف يف
هذا العهد أن تتخذ ،يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة
عليها بمقتىض هذا العهد ،رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها
بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو
اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي .وتشري نفس املادة إىل وجود بعض احلقوق
التي ال ختضع ألي قيد من القيود مهام كانت الظروف ،ومن بينها :احلق يف احلياة وحظر
التعذيب والرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها وال جيوز كذلك إخضاع أحد للعبودية.
هذه القيود التي فرضها امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف وقت السلم واحلرب،
تقيم الدليل عىل وجود نوع من التكامل( )86بني مجيع فروع القانون الدويل العام ،خاصة
املتعلقة منه باحلقوق األساسية لإلنسان( .)87ويف هذا اإلطار فإن القانون الدويل اإلنساين
كرس العديد من الفصول التي حتظر استهداف املياه التي هلا عالقة وثيقة بحقوق اإلنسان
محل األشخاص الذين ينتهكون تلك احلقوق املنصوص
وباملسائل البيئية (فقرة أوىل) ،و ّ
عليها مسؤولياهتم (فقرة ثانية).
 -1حظر قانون جنيف الستهداف املياه
لقد ورد حظر استهداف املياه من خالل النصوص التي سنأيت عليها ،بطريقة مبارشة
وبطريقة غري مبارشة.

( )86مايكل بوته ،كارل بروخ ،جوردن داميند مايكل بوته" ،القانون الدويل حلامية البيئة أثناء النزاعات
املسلحة :الثغرات والفرص بقلم" ،خمتارات من جملة الدولية الصليب األمحر ،املجلد  92العدد  ،879سبتمَب
 ،2010ص .14
(87) Théo Boutruche, « Le statut de l’eau en droit international humanitaire », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 840, 31-12-2000.
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm
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 احلظر املبارش
يتجىل حظر استهداف املياه يف النزاعات املسلحة عىل أساس أن املياه ما ّدة ال غنى عنها
وكوهنا من املكونات الطبيعية للبيئة.
فمن حيث إن املياه مادة ال غنى عنها ،منعت الفقرة الثانية املادة  54من الربوتوكول
اإلضايف األول " مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء
السكان املدنيني ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق الزراعية التي تنتجها واملحاصيل واملاشية
ومرافق مياه الرشب وشبكاهتا وأشغال الري  ،إذا حتدد القصد من ذلك يف منعها عن السكان
املدنيني أو اخلصم لقيمتها احليوية مهام كان الباعث سواء كان بقصد جتويع املدنيني أم حلملهم
عىل النزوح أم ألي باعث آخر " .
ويف صيغة مماثلة نصت املادة  14من الربتوكول اإلضايف الثاين عىل حظر جتويع املدنيني
بصفته أسلوبا من أساليب القتال ،ومن ثم حيظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان
واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني عيل قيد احلياة ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق
الزراعية التي تنتجها واملحاصيل واملاشية ومرافق مياه الرشب وشبكاهتا وأشغال الري.
ومن خالل املادة  54من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة  14من الربوتوكول اإلضايف
الثاين التفاقيات جنيف ،جيب عدم استهداف املياه الرضورية حلياة اإلنسان ذات القيمة
احليوية هبدف عدم إجبار املدنيني للنزوح (التهجري القرسي) ،وهو أداة من أدوات احلرب،
التي ربام ُمتكّن طرفا من أطراف النزاع من حتقيق أهداف عسكرية وسياسية عىل حساب
املدنيني.
وانطالقا من أن املياه عنرص من عنارص البيئة الطبيعية ذات األمهية عىل صحة اإلنسان،
نصت املادة  35من الربوتوكول اإلضايف األول عىل أن حق أطراف أي نزاع مسلح يف اختيار
أساليب ووسائل القتال ليس ح ّقا مطلقا التقيده قيود ،حيث حيظر استخدام وسائل أو
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أساليب للقتال قد تلحق بالبيئة الطبيعية أرضارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد.
كام أن املادة  55من الربوتوكول األول نص عىل رضورة مراعاة البيئة الطبيعية أثناء القتال
ومحايتها من األرضار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد .وتتضمن هذه احلامية حظر
استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد هبا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األرضار
بالبيئة الطبيعية ومن ثم ترض بصحة أو بقاء السكان(.)88
نفس املقاربة استعملت ضمن املادة  35من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف
حلظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال .يقصد هبا أو يتوقع أن تلحق بالبيئة الطبيعية
أرضارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد.
وقد انتقد بعض املختصني استعامل مصطلح أرضار بالغة واسعة االنتشار وطويلة
األمد( ،...)89التي من شأهنا متكني أطراف النزاع من االستناد إليها وتربير االنتهاكات التي
تطول البيئة وباملياه أحد مكوناته الرئيسية.

( )88حاول القانون الدويل اإلنساين تدارك النقائص عىل مستوى احلامية الفعلية للبيئة الطبيعية يف إطار
النزاعات املسلحة وذلك من خالل التعاون والتنسيق مع هياكل املجتمع املدين وأساسا اللجنة الدولية للصليب
األمحر (واهلالل األمحر) ،والتي تعتَب من أهم الضامنات يف هذا املجال .كام استحدث القانون الدويل اإلنساين
ما يطلق عليهم صلب الَبوتوكول األول والثاين من اتفاقيات جنيف "العاملون املؤهلون (املاد ،)06
واملستشارون القانونيون (املاد  ،)82واللجنة الدولية لتقيص احلقائق (املاد  ،)90وأوجب عىل الدول
األطراف (خاصة الدولة احلامية) ،التنسيق مع هذه الفرق ليتمكنوا من القيام باملهام املوكولة إليهم واملتمثلة يف
اإلغاثة ومحاية املنشآت واألماكن احلساسة...
وِل يقترص القانون الدويل اإلنساين عىل هذه األطراف ،فأكد عىل الدور اجلوهري ملنظمة األمم املتحد يف محاية
البيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة ،خاصة بعد أن أصدرت اجلمعية العامة عد قرارات ذات الصلة ومن
بينها القرار رقم ( ،)37/47والقرار ( ،)2727كام أن جملس األمن اعتمد بعض القرارت يف نقس املجال
وخاصة القرا ر رقم ( ،)686والقرار رقم (.)687
( )89مايكل بوته ،كارل بروخ ،جوردن داميند مايكل بوته ،املصدر سابق الذكر ،ص .24
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هذا احلظر الذي هيدف حلامية املياه ورد كذلك يف عدة مواثيق دولية أخرى ،خاصة اتفاقية
حظر تقنيات التغيري يف البيئة( )90ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى (لسنة
 ،)1946التي ركزت عىل أن تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بعدم استخدام تقنيات
التغيري يف البيئة ذات اآلثار الواسعة االنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة ألغراض عسكرية
أو ألية أغراض عدائية أخرى كوسيلة إلحلاق الدمار أو اخلسائر أو األرضار بأية دولة طرف
أخرى .نفس األهداف وقع تضمينها يف اتفاقية حظر استحداث أو إنتاج أو ختزين األسلحة
البكرتيولوجية( البيولوجي ) لسنة .1972
رغم هذه النصوص املتعددة واملتنوعة ال يوجد تطبيق فعيل حلامية البيئة الطبيعية (وكذلك
لألماكن املحمية مثل املستشفيات واملدارس ودور العبادة واملحميات الثقافية ،)...أثناء
النزاعات املسلحة ،حيث يقع استهدافها باألسلحة املحرمة( )91وبدون اكرتاث بام قد ينجر
عىل ذلك .وقد حاول املجتمع الدويل تدارك مثل هذه الوضعيات خاصة عندما استهدفت
القوات األمريكية هنري دجلة والفرات وأماكن أخرى يف حرب اخلليج ( ،)1990لكن
األوساط املؤثرة أجهضت هذه املحاوالت(.)92
( )90يقصد بعبار (تقنيات التغيَ يف البيئة) كام هي مستعملة يف املاد األوىل  ،أية تقنية إلحداث تغيَ -عن
طريق التأثَ املتعمد يف العمليات الطبيعية -يف ديناميكية الكر األرضية أو تركيبها أو تشكيلها ،بام يف ذلك
جمموعات إحيائها املحلية (البيوتا) وغالفها الصخري وغالفها املائي وغالفها اجلوي  ،أو يف ديناميكية الفضاء
اخلارجي أو تركيبه أو تشكيله (املاد الثانية من نفس االتفاقية).
( )91آخر استخدام لألسلحة املمنوعة وقع يف احلرب األهلية يف سوريا يف ثالث مناسبات ( 2015و2016
و ،)2017حيث وقع استخدام غاز السارين وذهب ضحيته عرشات القتىل أطفاال ومدنيني وعسكريني،...
واملجتمع الدويل عاجز ليس عن محايتهم بل حتى عن إنجاز حتقيق حمايد...
( )92يف نفس السياق دعا مؤمتر أثينا ( ،)2001إىل رضور تشكيل حمكمة دولية ملحاكمة املسؤولني عن تلوث
البيئة ،كام حث احلكومات عىل اختاذ إجراءات وقائية ملنع تلوث البيئة وعىل وجه اخلصوص حظر استخدام
أسلحة أو ذخائر من شأهنا إحلاق أضـرار شديد بالبيئة وكان ذلك عقب اإلعالن عن استخدام اليورانيوم
268

38

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/6

???????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? Abdul Mawla:

[د .ماهر عبد مواله ]

وعىل مستوى القانون الدويل اإلنساين ،هناك العديد من النصوص التي متنع استهداف
املنشآت التي هلا عالقة باملياه وبعنارص البيئة األخرى( ،)93وهذا احلظر أطلقنا عليه يف هذه
الدراسة ،احلظر غري املبارش.
 احلظر غري املبارش
ورد حظر استهداف املياه غري املبارش من خالل ما نصت عليه املادة  56من الربوتوكول
اإلضايف األول ،يف ما ييل " ال تكون األشغال اهلندسية أو املنشآت التي حتوي مواد خطرة أال
وهي السدود واجلسور واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية حمال للهجوم .حتى ولو
كانت أهدافا عسكرية ،إذا كان من شأن مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق مواد خطرة
ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني .كام ال جيوز تعريض األهداف العسكرية األخرى
الواقعة عند هذه األشغال اهلندسية أو املنشآت أو عىل مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن
مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوى خطرية من األشغال اهلندسية أو املنشآت ترتب
خسائر فادحة بني السكان املدنيني".
لقد حددت هذه املادة عددا من املنشآت التي ال جيوز استهدافها مبارشة أو عىل مقربة
منها ،ومن بينها السدود ويف هذا إشارة إىل املوارد املائية هذا من شأنه تعزيز محاية املوارد املائية
ال سيام أن التجربة املكتسبة من النزاعات املسلحة أوضحت أن هذه املنشآت متثل أهدافا

املستنفد يف العمليات العسكرية التي دارت يف حرب اخلليج ،املصدر :املركز الفلسطيني
ftp://pogar.org/localuser/pogarp/arabniaba/envirmental%20crimes/Beirut09/egyptMOE.pdf

( )93كام جلأت القوات العسكرية األمريكية يف حرهبا ضد فيتنام إىل رش مواد كيمياوية عىل األشجار التي
متكن اجليش الفيتنامي من التخفي وراءها ومباغتة العدو .يف هذه احلرب يروى أن مجيع األشجار التي كانت
تغطي غابات فيتنام أسقطت أوراقها وأصبحت وكأهنا صحراء  ،...ويف هذا السلوك اعتداء صارخ عىل البيئة
وانتهاك لقوانني جنيف ،إال أن القوات األمريكية كانت حتتج بام يسمى يف القاموس العسكري الرضور
العسكرية...
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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مفضلة قد يقرر تدمريها مصري املعركة ،وحتى احلرب(.)94
املرشع الدويل قيد هذا
املتفحص يف هذه النصوص ويف بقية فقرات املادة  56يالحظ أن ّ

احلظر ببعض الرشوط ،لعل أمهها ما ورد يف الفقرة السابقة ،أي عدم جواز استهداف املنشآت
ومنها السدود إذا كانت ستحد ُ
خسائر فادحة .وبقراءة عكسية ،فإنه جيوز استهداف هذه
ث
َ
املنشآت وترويع املدنيني وحرماهنم من املياه كامدة أساسية ا ّدعاء ّ
بأن هذه اخلسائر غري فادحة،
خاصة عندما نعلم أن العسكريني ال يلتزمون عامة بالضوابط القانونية ،بل تراهم جيتهدون
للتنصل من االلتزامات التي يفرضها قانون احلرب واألخالق .وهلذا وقع تطوير بعض

املصطلحات عند العسكريني ،عىل غرار الرضورة العسكرية مثل ما أشار إىل ذلك ميثاق
املحكمة اجلنائية الدولية (املادة  8الفقرة  4حول جرائم احلرب).
بيد أن القانون الدويل اإلنساين وقد أدرك خطورة االستعامل الفضفاض هلذا املصطلح،
حاول تقييده باالستنجاد إىل بمصطلح التناسب بني األهداف العسكرية والوسائل
املستخدمة كام وكيفا(.)95
أما بقية فقرات املادة  ،56فإهنا جاءت لتعطي بعض الرشعية للعمليات العدائية التي
تستهدف اجلسور والسدود  ،...حيث نصت الفقرات التالية بوضوح أن حظر استهداف
املياه ال يعتمد يف احلاالت التالية:
 فيام يتعلق بالسدود أو اجلسور ،إذا استخدمت يف غري استخداماهتا العادية دعامللعمليات العسكرية عىل نحو منتظم وهام ومبارش ،وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد
املستطاع إلهناء ذلك الدعم.
( )94مايكل بوته ،كارل بروخ ،جوردن داميند مايكل بوته ،املصدر سابق الذكر ،ص .29
( )95اللجنة الدولية للصليب األمحر" ،القانون الدويل اإلنساين وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية
التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها" ،مارس .2016
270

40

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/6

???????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? Abdul Mawla:

[د .ماهر عبد مواله ]

 فيام يتعلق باملحطات النووية لتوليد الكهرباء .إذا وفرت هذه املحطات الطاقة الكهربيةلدعم العمليات العسكرية عىل نحو منتظم وهام ومبارش ،وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل
الوحيد املستطاع إلهناء مثل هذا الدعم.
 فيام يتعلق باألهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األعامل اهلندسية أو املنشآتأو عىل مقربة منها ،إذا استخدمت يف دعم العمليات العسكرية عىل نحو منتظم وهام ومبارش.
وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد املستطاع إلهناء مثل هذا الدعم.
كل هذه الرشوط كام يبدو جتعل من املنشآت التي عددهتا املادة  56أهدافا مرشوعة ،إما
استنادا إىل أن اخلسائر عادية يف إطار النزاعات املسلحة وبالتايل فهي ال ترتقي إىل الفداحة
التي تستوجب احلظر .أو حتى يف صورة أن األرضار ارتقت إىل درجة من القسوة
بأهنا كانت منطلقا ألعامل عسكرية.
والفداحة ،..فيمكن للمعتدي أن يدعي ّ
لكن إذا ثبت عدم وجود ما يربر االنتهاكات التي طالت الثروات املائية ،فيمكن إذا تتبع
املتهمني من خالل املسؤولية اجلزائية.
 -2املسؤولية اجلنائية يف حالة استهداف املياه
مع أن استخدام القوة أصبح ممنوعا يف إطار القواعد القانونية التي وضعها املجتمع الدويل
املعارص ،وهو ما كرسه ميثاق منظمة األمم املتحدة ،يالحظ أن النزاعات املسلحة تتكاثر عىل
املستويني ،الدويل والداخيل .هذه النزاعات واحلروب ختضع إىل بعض القيود ،ومن بينها عدم
استهداف املياه كام وقعت اإلشارة إليه سابقا .وقد رتب القانون الدويل اإلنساين العديد من
النصوص هبدف معاقبة من تورطوا يف اقرتاف جرائم شنيعة .وهذا ما نصت عليه ديباجة
املحكمة اجلنائية الدولية" .وإذ تؤكد أن أخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل بأرسه
جيب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضامن مقاضاة مرتكبيها عىل نحو فعال من خالل تدابري
تتخذ عىل الصعيد الوطني وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل".
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كام نصت املادة  49من اتفاقية جنيف األوىل والثانية والثالثة والرابعة ،عىل تعهد أطراف
االتفاقيات باختاذ أي إجراء لفرض عقوبات جزائية ضد األشخاص الذين يقرتفون أو
يأمرون باقرتاف املخالفات اجلسيمة هلذه االتفاقيات ومالحقتهم وتقديمهم إىل املحكمة.
ويعترب تدمري أو االستيالء عىل موارد املياه واملنشآت املائية أثناء فرتة النزاع املسلح ،من
قبيل االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين .حيث إهنا تكون سببا يف حرمان
املدن ّيني من مادة ال غنى عنها وتتس ّبب يف نزوح املدنيني قرسا و تعترب جريمة حرب( )96كام
بينه النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية .حيث نصت املادة الثامنة عىل ّ
أن للمحكمة
اختصاصا فيام يتعلق بجرائم احلرب ،وال سيام عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة
أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم والتي تعني:
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري بالصحة
 إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك
رضورة عسكرية تربر ذلك.


تعمد توجيه هجامت ضد مواقع مدنية ،أي املواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية.

 تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر يف األرواح أو عن
إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أرضار مدنية أو إحداث رضر واسع النطاق وطويل األمد
بالبيئة الطبيعية يكون فيه اإلفراط واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة
امللموسة املبارشة.
 تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب بحرماهنم من املواد التي ال غنى
عنها لبقائهم،
(96) Théo Boutruche, « Le statut de l’eau en droit international humanitaire », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 840, 31-12-2000.
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm
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أما إذا كان استهداف املياه واملنشآت سدودا وجسورا ،...بغرض قتل مدنيني استنادا
النتامئهم الديني أو العرقي أو العقائدي ،...فإن ذلك يعدّ جريمة إبادة مجاعية( )97عىل معنى
املادة  6من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية .وتعني أي فعل من األفعال التي
تُرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ،بصفتها هذه ،إهالكا كليا أو
جزئيا ،ومنها،
 إحلاق رضر جسدي أو عقيل جسيم بأفراد اجلامعة،
 إخضاع اجلامعة عمدا ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الفعيل كليا أو جزئيا.
رغم هذه النصوص التي هتدف إىل الردع وتتبع املتهمني ومثوهلم أمام العدالة الدولية،
فإهنا يف واقع األمر وعىل مستوى التطبيق تبقى من أهم النقائص التي تعرتي القانون الدويل
اإلنساين ،والقانون الدويل العام بصفة أشمل.
وجيب التذكري بأن تتبع املجرمني ال يقترص عىل اآلليات التي وضعها القانون الدويل
اإلنساين( ،)98حيث يبقى القضاء الوطني هو األساس يف إثارة الدعوى اجلزائية والتحقيق
واملالحقات...وهلذا فإن املحكمة اجلنائية الدولية هلا اختصاص تكمييل لألنظمة اجلنائية الوطنية.

(97) Ibid.

( )98من بني تلك اآلليات ما نصت عليه املاد  90الَبوتوكول األول من اتفاقيات جنيف عىل تشكيل جلنة
دولية لتقيص احلقائق يشار إليها فيام بعد باسم "اللجنة" .تتألف من مخسة عرش عضوا عىل درجة عالية من اخللق
احلميد ومشهود هلم باحلياد.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019

43

273

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 6
[قواعد الوقايـة والـمسؤولية الدوليــة املتعلقة بامليـاه]

اخلامتـة
ب ّينت هذه الدراسة أن املجتمع الدويل حريص عىل أن تتقاسم الدول املتشاطئة املياه
الدولية بالعدل واإلنصاف ،...من خالل استحداث بعض املبادئ عىل غرار االستخدام
املنصف واملعقول للمياه .وهتدف هذه املبادئ إىل املحافظة عىل األمن والسلم الدول ّيني
وجتنب األزمات والنزاعات بني الدول .وهلذا الغرض استعمل القانون الدويل للمياه معظم
املبادئ املتعارف عليها عىل مستوى القانون الدويل العام عىل غرار التعاون والتفاهم
والتشاور والتفاوض وحسن النية ...التي من شأهنا حث الدول عىل البحث عن حلول
تريض مجيع األطراف وخاصة عدم اللجوء إىل القوة.
تضمن القانون الدويل للمياه مجلة من القواعد حتث الدول عىل املحافظة عىل الثروات
كام ّ

املائية إيامنا بأن هذه املادة هي عىل غاية من األمهية (مادة الغنى عنها كام وردت يف اتفاقية

نيويورك لسنة  ،)1997يف تقاطع مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان (من خالل إقرار احلق
يف املاء) ،وخاصة القانون الدويل للبيئة من خالل اللجوء إىل العديد من املبادئ عىل غرار مبدأ
الوقاية ومبدأ احليطة والتنمية املستدامة.
وحيمل القانون الدويل للمياه الدول املسؤولية عن عدم التنسيق بينها للمحافظة عىل املياه
ّ

واحليلولة دون وقوع أرضار باملوارد املائية .ويمثل التعويض عن الرضر الذي يلحق باملياه
أحد وسائل الردع يف هذا اإلطار.
أما عىل مستوى القانون الدويل اإلنساين فقد وقع تكريس العديد من القواعد التي هتدف
إىل محاية املوارد املائية (وكل ما يتعلق بالبيئة الطبيعية واالصطناعية والثقافية ،)...ومنشآهتا
وذلك حتى ال تكون أداة من أدوات احلرب التي قد يلجأ إليها أطراف النزاع وتكون سببا
يف ترويع املدنيني وإجبارهم عىل اهلجرة القرسية والنزوح (الداخيل والدويل) .حيث يعترب
القانون الدويل اإلنساين استهداف املياه انتهاكا فادحا يرتتب عليه إقرار املسؤولية اجلنائية

274

44

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/6

???????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? Abdul Mawla:

[د .ماهر عبد مواله ]

استنادا إىل اتفاقيات جنيف لسنة  1949والربوتوكوالت اإلضافية (األول والثاين) ،والنظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بام أن هذه االنتهاكات تندرج يف جرائم احلرب وجرائم
اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية .ورغم إنشاء حمكمة جنائية دولية ملالحقة املتهمني
باقرتاف هذه اجلرائم ضد املدنيني (وحتى العسكريني) ،يبقى هذا الفرع من القانون الدويل
رهينة تف ّهم الدول والتنسيق فيام بينها.
وأمام قصور القانون الدويل بجميع فروعه عىل استحداث آليات فعالة حلامية املياه كامدة
أساسية لإلنسان خاصة زمن احلروب (واألزمات) ،جيب إذا إعادة النظر يف طريقة عمل
املنظامت الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة األمم املتحدة .كام جيب تعزيز دور املجتمع املدين
عىل املستوى املادي وكذلك األخالقي واإلنساين من خالل ترسيخ مبادئ االستقاللية
واحلياد والتضامن.
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