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شكراني الحسين

*

تسوية المنازعات البيئيّة
وفق القانون الدولي

تحــاول هــذه الدراســة البحــث فــي تســوية المنازعــات البيئ ّية وفــق القانون الدولــي من خالل
ّ
لحــل المنازعات من دون إغفــال البحث عن
والمؤسســاتي
التطــرق إلــى اإلطارين القانوني
ّ
موقع البعد البيئي في التسويات السلمية في القانون الدولي؛ وذلك انطال ًقا من مفهوم
المســؤولية المشــتركة – المتباينــة بوصفها إطــارًا عا ً ّما يســتدعي َح ْ
شــد ّ
كل الفاعلين في
المجال البيئي .وتبحث الدراســة في قواعد هلســنكي وبرلين ،ومختلــف االتفاقيات الدولية،
والصعوبــات المطروحة فــي ذلك المجــال .ولتعميق
واالقتــراب مــن مــدى أهمية تطبيقهــا،
ّ
النقــاش فــي هذا الموضوع ،تطرقت الدراســة إلــى مجموعة من اإلكراهــات والعقبات التي
ّ
وتعقدها،
السلمية للمشــاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا،
ّ
تحد من ال ّتســويات ّ
وغياب اإلرادة السياسية للقوى العظمى ،ومحاولة البحث عن سبل تجاوزها وإقبارها ،بوضع
ّ
لفــض المنازعات البيئية وتحريــم "التدخل األخضر" ،وتعزيــز التفاوض الكوني
مقاربــة علميــة
المتــوازن ،واالعتمــاد علــى تــوازن المصالــح والمنافــع المتبادلــة بين الشــركاء ،وهجــر قاعدة
توازن القوى.
* باحث يف العالقات الدولية ،ومهتم بالدراسات البيئية.
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(((
صاع بني
ال ّنزاع الدويل((( هو ّ
كل خالف بني دولتني أو أكرث يف مسألة قانونية الدينامية الجديدة للعالقات الدول ّية  -مكان ًة متم ّيز ًة يف ال ّ
(ال ّنزاع الذي ينشأ من االختالف يف تفسري معاهدة) أو واقعة ماديّة( ،دول الشامل ودول الجنوب).
وهو ّ
أصل بالحدود الدولية إذ تع ّدها حدو ًدا
كل تعارض يف املصالح املادية والسياس ّية .ويكاد يكون من وإ ّن األزمات البيئية ال تعرتف ً
املستحيل الوقوف عىل ّ
كل أسباب املنازعات الدول ّية وعواملها .غري أ ّن وهميّة؛ فبام أ ّن للمشكالت البيئية طابع الشّ مولية فإ ّن هذا األمر
تحديد النزاع هو خطوة رضورية ملعرفة الوسيلة التي تؤ ِّدي إىل
مم يجعل إيجاد تسويات سلم ّية
يجعلها تح ّرك الحدود وتضعفهاّ ،
تسويته .ومن مث َّة توجد وسائل و ّدية ّ
لحل الخالفات ،ووسائل أخرى اعتام ًدا عىل الوسائل التقليدية املتعارف عليها يف القانون الدويل
تقيض باللجوء إىل اإلكراه .ويَ ْنجم ال ّنزاع الدويل عن ت ّ
رصف الدولة مه ّم ًة صعبةً.
وإخاللها مببادئ القانون الدويل وبحقوق الدول األخرى.
ولقد بدأت العالقات الدولية تتهيكل ،كام أكّد "خافري سوالنا"،
(((
ويُقصد باملنازعات الدول ّية ،عمو ًما ،املنازعات التي يكون أطرافها واتّضح((( أ ّن الواليات املتحدة األمريكية هي املهيمنة( ،لكن األكِيد)
الدول أو أشخاص القانون الدويل العا ّم من غري الدول .ومن املعروف
أي دولة ال تستطي ُع مبفردها مجابهة املشكالت البيئ ّية الشّ مولية،
أ ّن ّ
أ ّن املنازعات ليست من طبيعة واحدة ،األمر الذي يرتتّب عليه تطوير وهذا يتطلب ،يف نظرنا ،تحديد اآلل ّيات املالمئة لحلّها ،وتحديد منظور
إجراءات مختلفة ملعالجة ّ
الصدد أيضً ا.
أي نو ٍع من هذه املنازعات بصورة ف ّعالة .القانون الدويل يف هذا ّ
وميكن القول إ ّن املنازعات يف الفقه تنقسم إىل منازعات سياسية-
ولعل املشكالت البيئية ذات الطّابع الشّ مويل؛ كاالنحباس الحراري
ّ
(((
قانونية باألساس ،ومنازعات ف ّنية (كاملنازعات املائية ) وهي تتميز والتلوث العابر للحدود وتدبري األنهار الدولية ،والتّنوع البيولوجي
ِ
الديناميات
املهتمي بالقانون الدويل لعدم مسايرته
بالتّعقيد والتّشابك يف مشاكلها وحلولها .وسرنكز يف هذا املقام عىل أثقلت كاهل
ّ
املنازعات البيئ ّية من منظور القانون ال ّدويل.
مم يحتّم تطبيق "مبدأ"
الجديدة التي فرضتها العوملة يف هذا املجالّ ،
ومادامت العالقات الدولية غري مستق ّرة وغري سلمية ،فإ ّن القانون املسؤولية املشرتكة  -املتباينة ،وتعزيز املنافع املشرتكة بني الفاعلني
ّ
ّ
يحاول أن يبحث يف الوسائل التي تفيض إىل تسوية املنازعات" .البيئيني".
ُ
الدويل
ومن أجل تحقيق هذا الغرضُ ،عقدت مؤمترات دولية لتحديد الوسائل
الو ّدية التي ينبغي لألطراف املتنازعة اللجوء إليها قَ ْب َل أن تندلع
الحرب .وقد أبرمت اتفاقيات عديدة لبلورة هذه القواعد واملبادئ ،تحديد طبيعة المنازعات البيئية
وبعد قيام املنظّامت الدوليّة جرى تأكيد هذه الوسائل السلميّة.
يتح ّدد موضوع هذه الدراسة يف املنازعات البيئية وفق القانون

الدويل ،ويف حدود علمنا ال توجد تعريفات دقيقة ومح ّددة لهذا
النوع "الجديد" من املنازعات ،ولكن ميكن تأكيد أنّها منازعات نوعيّة
دينامية الصراع والتعاون الدولي يف طبيعتها من جهة ،وأنها تتض ّمن تناقضات "مقارباتية" ومفاهيمية
متسك األطراف املتنازعة مببادئ تخدم مصلحتها
إ ّن دينامية العالقات الدولية هي دينامية جدلية للصاع والتّعاون((( ،متع ّددة بسبب ّ
ّ
تض مبنافعها وأيديولوجيتها من جهة أخرى.
وترفض مبادئ أخرى ّ
إال أ ّن التّنازعية هي الطّابع الغالب عىل هذه الدينامية ،وال يَ ِحيد
ـراع عىل املــوارد املائية والــروات
املجال البيئي عن هذه املعادلة؛ إذ احتلّت القضايا البيئ ّية -يف إطار وتشمل املنازعات البيئية الـ ّ
الطبيعية العابرة للحدود (االستعامل السيادي للرثوات الوطنية يف

 1وليد بيطار ،القانون الدويل العا ّم (بــروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،)2008 ،ص .702 -701
(عمن :مكتبة دار
 2عبد الكريم علوان ،الوسيط يف القانون الدويل املعارص ،الجزء الثاين ّ
الثقافة للنرش والتوزيع) ،ص .180 -179
 3بشأن التنازعية املائية يف الوطن العريب مع "اآلخر" ،انظر :شكراين الحسني ،نحو مقاربة
عربية للمياه العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،يونيو  ،)2012ص .318
 4اختزل هذه الجدلية راميون آرون ( )R. Aronيف كتابه الذائع الصيت :السلم والحرب
بني األمم (.)Paix et guerre entre les nations

 5شكراين الحسني" ،البعد البيئي والدينامية الجديدة للعالقات الدولية" ،املجلة املغربية
لالقتصاد والقانون املقارن ،العدد  ،)2004( 42ص .60 -31
6 Javier Solana, "L’UE pilier d’un monde nouveau", Le Monde (France),
23/ 09/ 2003, p. 16.
يف مقابل هذا الطرح ،تؤكد أقالم كثرية أ ّن الواليات املتحدة ستنهار قري ًبا مثلها يف ذلك مثل
االتحاد السوفيتي السابق ،وهناك من يرى أ ّن تراجع هذه اإلمرباطورية يخضع لحتمية
تاريخية (تطور الحضارات).
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مقابل عدم اإلرضار بالغري واالستعامل امل ُنصف للرثوات املشرتكة)،
أو تحديد جانب من املسؤولية عن االحتباس الحراري (املسؤولية
التاريخية للدول الصناعية يف مقابل املسؤولية املشرتكة  -املتباينة؛
أي إ ّن الجميع يتحمل املسؤولية عىل اختالف مستوياتها ومحدداتها
معي عىل
ودرجاتها) ،وحتمية اإلخطار امل ُْسبق بتمويل مرشوع ّ
املستوى الدويل (مبدأ السيادة الوطنية وسوابق استعامل املياه ،يف
مقابل السيادة املحدودة وأهمية احرتام الحقوق املكتسبة والحاجات
املائية للدول ومدى توافر املصادر البديلة واالستخدام املشرتك ملياه
املجاري الدولية).
والنتيجة املبارشة لهذه التناقضات هي صعوبة االرتكاز عىل بعض
ال ُّرؤى وتحييد األخرى؛ عالو ًة عىل أهمية أخذ السياق الدويل غري
املستق ّر بحسبان ،إضاف ًة إىل أ ّن الحفاظ عىل البيئة وحاميتها
يندرج ضمن محددات األمن اإلنساين (((()Human Security؛
ُ
فهي تتجاوز – بطبيعتها  -بنية العالقات السياسية الضيقة ونظرية
مم يستوجب "تأهيل" القانون الدويل لخدمة قضايا
توازن القوىّ ،
الدبلوماسية الوقائية يف مجال التّنازعية البيئية ،عىل سبيل إضافة بُ ْعد
ٍ
جديد إىل دراسة القانون الدويل "الجديد".
مم "يحتِّم"
نحن ،إذن ،بصدد الحديث عن "حقوق األرسة البرشية"ّ ،
السلمية والو ّدية – يف
علينا التوفيق بني املتناقضات وإيجاد الحلول ّ
القانون الدويل -لألزمات البيئية .ومن املتعارف عليه لدى الفقه
الدويل أنه ميكن تصنيف قضايا البيئة ضمن الجيل الثالث لحقوق
والحق يف
اإلنسان (حقوق التّضامن)؛ كالحق يف بيئة صحية نظيفة،
ّ
التاث واملصلحة
التنمية،
السلم .وهذه القضايا تنتمي إىل ّ
ّ
والحق يف ّ
املشرتكة لإلنسانية ،عىل ال ّرغم من اختالف املصالح واملنافع وتقاطعها
وتجاذبها ومتايزها يف أغلب األحيان .وهذا املنظور يستلز ُم التّعامل
بج ّدي ٍة وحزمٍ مع قضايا التّنازعية البيئية.
 7تذكر دراسات أ ّن املقاربات األوىل للمفهوم بدأت يف التداول مع أبحاث جوهان جالتنغ
( )Johan Galtungيف السلم خالل القرن العرشين.
Marc Paran, "Fiche concernant, La sécurité humaine. Une nouvelle
conception des relations internationales, 2001", Etudes Internationales,
vol. 34, no. 2003, pp. 315 -318.
وبحسب اتجاهات فقهية أخرى ،تزامن املفهوم مع إحداث األمم املتحدة ووالدة القانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،والتطور امللحوظ للقانون اإلنساين ،وعوملة القانون واألمن الدويل.
وقد برز املفهوم بقوة بعد نهاية الحرب الباردة ،ومسار العوملة ،والدميقراطية ،وعاملية حقوق
اإلنسان.
Daniel Colard, "La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d’un
juriste", in Rioux. Jean- Francois, La sécurité humaine: Une nouvelle conception
des relations internationales (Paris: L’Harmattan, 2001), p p. 35-41.
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ومادمنا نُناقش مصلحة ال ِج ْنس البرشي للعيش يف بيئة آمنة ،عىل
ال ّرغم من عدم التّوصل إىل تسويات سلميّة مقبولة لألزمات البيئية،
فال ب ّد من طرح بعض التّساؤالت املحورية لإلشكالية املطروحة يف
هذا الصدد:
•ما هي اإلجراءات القانونية لتج ّنب املنازعات البيئ ّية والوقاية
منها من منظور القانون الدويل؟
•وما هي الحلول التي يطرحها امليثاق األممي ،وق ـرارات
الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة واالتفاقيات الدولية ،ومقاربات
الفقه ،واجتهادات القضاء ،وقواعد القانون الدويل املكتوبة أو
املستق َّرة عرف ًّيا؟
•وهل تشكل القضايا البيئ ّية رص ٍ
اعات مستقبلي ًة بني الدول؟

إ ّن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها بد ًءا من
اإلشارة إىل املرجعية القانونية املنظمة للمنازعات الدولية التقليدية
و"إمكانات تطبيق" هذه اآلليات عىل املجال البيئي ،بالنظر إىل
ٍ
تجاذبات من أطراف متع ّددة قد تؤ ِّدي إىل
أ ّن هذا املجال يعرف
فض األزمات البيئية
ِص َدامات عسكرية يف حالة عدم االتفاق عىل ّ
سلميًّا وإيجاد التّوافقات املمكنة بني األطراف املتنازعة.
وبنا ًء عىل محاور اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة ،ميكن
تقسيم املوضوع إىل محورين أساس ّي ْي ،يتناول األول التأطري القانوين
ويخصص الثاين للبعد البيئي
لفض املنازعات الدولية،
واملؤسسايت ّ
ّ
ّ
والتسويات السلمية واإلكراهات التي تحول دون إيجاد التسويات
وسبُل تجاوزها ،وتؤ ّدي إىل إقبارها.
املقبولة ُ

والمؤسساتي
التّأطير القانوني
ّ
ّ
لفض المنازعات الدوليّة
ميكن تقسيم هذا املحور إىل األسس التقليدية (البند األول) واألسس
لفض املنازعات الدولية (البند الثاين).
النوعية ّ

األسس التقليدية
لفض املنازعات الدولية يف:
ميكن ،بوجه عا ّم ،اختزال األسس التقليدية ّ
ميثاق األمم املتحدة (البند األول) ،وقرارات الجمعية العا َّمة لألمم
املتحدة (البند الثاين) ،واالتفاقيات الدولية ،وال سيام اتفاقية فيينا
لقانون امل ُعاهدات (البند الثالث).
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ّ
وفض المنازعات الدولية
ميثاق األمم المتحدة

نصت املادة الثانية من الفقرة الثالثة من ميثاق األمم املتّحدة عىل أن
ّ
السلمية عىل وج ٍه
ّ
يفض جميع أعضائها منازعاتهم الدول ّية بالوسائل ّ
السلم واألمن والعدل الدويل ُع ْرضَ ًة للخطر .وقد ع ّددت
ال يجعل ّ
أي نزاع
يتعي عىل أطراف ّ
املادة الثالثة والثالثون هذه الوسائل؛ إذ َّ
السلم واألمن الدوليني للخطر ،أن
من شأنه أن يستم ّر أو يُ َع ّرض ّ
يلتمسوا حلّه بادئ ذي بدء بطريقة املفاوضة والتّحقيق والوساطة
والتوفيق والتّحكيم والتسوية القضائية.

العالقات الودّية وال ّتعاون بني الدول
أصدرت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة القرار رقم  2625عام ،1970
وكان محوره اإلعالن عن مبادئ القانون الدويل املتعلّقة بالعالقات
الو ّدية والتّعاون بني الدول وفقًا مليثاق األمم املتحدة .وأكدت فيه
السلمية؛
الجمعية العا َّمة رضورة ّ
حل املنازعات الدولية بالوسائل ّ
فض منازعاتها الدول ّية مع الدول األخرى
كل دولة أن َ
فعىل ّ
تعمل عىل ّ
كل الدول أيضً ا أن تلْتمس البحثَ عن ُحلول
بالوسائل السلميّة ،وعىل ّ
عادلة من خالل التّفاوض والتّحقيق والوساطة والتّحكيم والتسوية
القضائ ّية ،واللجوء إىل املنظّامت واالتفاقيات اإلقليمية أو غري ذلك من
السلمية التي تختارها(((.
الوسائل ّ

تعزيز التفاوض لحظر األعامل املؤثرة يف البيئة واملناخ
أصدرت الجمعية العا َّمة لألمم املتّحدة القرار رقم  3475بتاريخ
 11كانون األول /ديسمرب  ،1975طالبت فيه مبواصلة التفاوض
للتوصل إىل اتفاقية لحظر استخدام تقنيات التأثري يف البيئة لألغراض
ّ
العسكرية وغريها من األغراض العدائ ّية التي تتناىف وصيان َة األمن
ورفاهية اإلنسان وص ّحته(.((1
ويف  10كانون األول /ديسمرب  1976أصدرت الجمعية العا َّمة لألمم
ومل يُ ِش امليثاق األممي إىل البعد البيئي ،نظ ًرا إىل أ ّن "الشأن البيئي"
املتحدة القرار رقم  ،72/31وأُلحقت به اتفاقية حظر استخدام
مل يكن مطرو ًحا آنذاك كام أ ّن "املجموعة الدولية " كانت مشغول ًة يف
ألي أغراض عدائية
تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية ،أو ّ
السلم
تلك الفرتة بالبحث عن ُس ُبل الخروج من حالة الحرب إىل حالة ّ
ونصت االتفاقية يف مادتها الخامسة عىل تع ّهد الدول
أخــرى(َّ .((1
(الفكر املثايل الويلسوين((().
كل املشكالت التي قد تنشأ بسبب
لحل ّ
بالتّشاور والتعاون يف ما بينها ّ
أهداف مقتضيات هذه االتفاقية أو تطبيقها ،وعىل أنه ميكن االعتامد
الجمعية العا َّمة لألمم المتحدة
ّ
عىل التشاور والتعاون وفق ميثاق األمم املتّحدة.
وفض المنازعات الدولية

أصدرت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة عرشات القرارات عن تسوية إعالن "مانيال" وفض املنازعات الدولية سلم ًّيا
السلمية .وتناولت هذه القرارات ،عمو ًما ،ال ّدعوة
املنازعات بالطرائق ّ
أكدت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة من خالل إعالن "مانيال"
حل املنازعات باألساليب الو ّدية ،وبحثت عن ال ُحلول العادلة
إىل ّ
(((1
بشأن تسوية املنازعات الدولية بالطرائق السلمية عام 1982
واحرتام ميثاق األمم املتّحدة ومبادئ القانون الدويل وعدم تعريض
األمن والسلم الدول ّي ْي للخطر.
9 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/26
25(XXV)&TYPE=&referer=http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/
وسنعمل يف هذا املحور عىل دراس ِة جوانب من هذه القرارات ولو
ُ
fres25.shtml&Lang=E.
بإيجا ٍز ٍ
شديد.
10 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/
 8آمنت الويلسونية التقليدية (نسبة إىل الرئيس األمرييك وودرو ويلسون Woodrow
 )Wilsonبإمكانية تجاوز حالة الطبيعة إىل حالة من التنظيم واالندماج ً
أول ،والرصاع عىل
القوة واستعاملها ظواهر غري عادية يف العالقات الدولية ثان ًيا ،وتناسق املصالح وانسجامها بني
الشعوب ثالثًا ،وضامن القانون الدويل للتنظيم عىل مستوى الجامعة الدولية راب ًعا ،وأهمية
خامسا.
األخالق معطًى أساس ًّيا للتحرك الدويل
ً

RES/3475(XXX)&Lang=F, viewed 03/ 05/ 2013.
11 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/
RES/31/72&TYPE=&referer=http://www.un.org/french/documents/ga/
res/31/fres31.shtml&Lang=F, Viewed 06/ 05/ 013.
12 General assembly A/RES 68 Th plenary meeting 15 November 1982:
Manila declaration on peaceful settlement of international disputes, at:
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm, viewed 18/ 12/ 2012.
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الحاجة إىل بذل أقىص جهد لتسوية املنازعات والخصومات بني و َذكَّر بأ ّن واجب الدول هو االمتناع عن استعامل اإلكراه العسكري أو
الدول بالوسائل السلميّة وحدها ،وتج ّنب جميع األعامل العسكرية السيايس أو االقتصادي(.((1
حل املنازعات والخالفات
والعدائية التي ال ميكن إال أن تجعل ّ
مستعصية ّ
الحلّ ،
والسلم واألمن الدول َّيني ُمع َّر ْ
ضي للخطر؛ لذلك توصيات تقرير لجنة برونتالند
َو َج َب صيانة العالقات الو ّدية بني الدول وتنميتها ،وفقًا ملبادئ
يف عام  ،1983طلبت الجمعية العا َّمة لألمم املتّحدة من اللّجنة
ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل.
(((1
عاملي
العاملية للبيئة والتنمية ( )WCEDأن تقو َم َ
بص ْوغ تقري ٍر ٍّ
ٍ
اتيجيات ور ًؤى مشرتك ًة بعيدة املدى للقضايا
للتغيري؛ أي أن تقرتح إسرت
البيئية .وقد صاغت اللجنة املذكورة ما يُعرف بــتقرير لجنة برونتالند
( ،)Brundtlandوقُ ّدم هذا التقرير إىل الجمعية العا َّمة عام .1987

ورأت الجمعية العا َّمة أ ّن اعتامد إعالن "مانيال" ميكن أن يساهم يف
إنهاء َخطَر اللّجوء إىل القوة أو التهديد بها .وأشارت املادة األوىل
يف الفقرة الخامسة من هذا اإلعالن إىل الوسائل التالية :املفاوضات،
والتحقيق ،والوساطة ،والتوفيق ،والتحكيم ،والتّسوية القضائية،
واملساعي الحميدة.
وهكذا يكون إعالن مانيال قد أضاف إىل الوسائل التي ذكرتها املادة
الثالثة والثالثون من ميثاق األمم املتحدة املساعي الحميدة ،وبذلك
فقد وضع هذا اإلعالن ح ًّدا للجدل الفقهي املتعلق برتاتبيّة هذه
الوسائل ،أو بأولوية وسيلة مقارن ًة بوسيلة أخرى (انظر املادة األوىل يف
الفقرة الثالثة ،واملادة العارشة من اإلعالن).

منع ال ّنزاعات وتج ّنبها ،ودور األمم امل ّتحدة
أكّد قرار الجمعية العا َّمة لألمم املتّحدة رقم  43 /51عام  ،1988يف
ُملْ َح ِقه الخاص مبنع ال ّنزاعات وإزالتها (وهي النزاعات التي ته ّدد
السلم واألمن الدوليني ودو َر األمم املتّحدة يف هذا املجال) املسؤولي َة
ّ
وحق جميع الدول
الرئيسة للدول يف مجال م ْنع املنازعات وإزالتهاَّ ،
والصاعات وإقبارها.
السلمية ملنع املنازعات ّ
يف اللجوء إىل الوسائل ّ

وارتباطًا مبوضوع املنازعات الدول ّية جاء يف التقرير( ((1أنه يجب
السلمية،
عىل الدول أن تع َم َد إىل تسوية املنازعات البيئية بالطرائق ّ
أي
وأنه إن مل يج ِر التوصل إىل اتفاقية مشرتكة بشأن ّ
الحل أو بشأن ّ
تنظيامت أخرى لتسوية النزاع خالل  18شه ًرا فإ ّن ال ّنزاع يُق َّدم إىل
حل فإ ّن األمر يُ َح ّول إىل التّحكيم أو
التّوفيق ،فإن مل يُفض ذلك إىل ّ
التّسوية القضائية ،بنا ًء عىل طلب من ال ّدول املعنية.
التوصل إىل حلّها رسي ًعا يف
وميكن تفادي العديد من املنازعات( ((1أو ّ
حال بلورتها عىل أساس املبادئ والحقوق واملسؤوليات املذكورة سلفًا؛
وذلك يف إطار قانوين وطني ودويل ،ويف حال احرتام دول كثرية لها
وعملها عىل تطبيقها أيضً ا .ومن التوصيات التي قدمها تقرير لجنة
والخاصة يف هذا
برونتالند نذكر أهمية أن تساعد التّنظيامت العا َّمة
ّ
النطاق عرب تأليف لجانٍ خاص ٍة أو الئح ٍة من الخرباء يكونون من ذوي
الخربة يف مختلف أمناط التّسويات ،ومن ذوي االختصاص املتم ّيز يف
الجوانب القانونية والجوهرية لحامية البيئة وتدبري املوارد الطبيعية
مرجعي
موسع ون ََسقٍ
والتنمية املستدامة ،عالو ًة عىل إنشاء ُم َج ّمع ّ
ٍّ
أو شبكة للر ّد عىل حاجات طلب املشورة وتقديم املساعدة لتفادي
ال ّنزاعات أو حلّها.
13 http://www.un.org/french/documents/view_doc.
asp?symbol=A/RES/43/51&TYPE=&referer=http://www.un.org/
french/documents/ga/res/43/fres43.shtml&Lang=E
14 AG, RES 38/161 du 19/12/1983: Elaboration d’une étude sur les
perspectives de l’environnement jusqu’à l’an 2000 et au-delà.
15 WCED, Our Common future (UK: Oxford University Press, 1987), p. 351.
16 Ibid., pp. 333- 334.
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عاهدات
م َ
اتفاقية قانون ال ُ
األسس النوعية
لفض املنازعات البيئية يف االتفاقيات
اعتمد االتفاقية مؤمت ُر األمم املتّحدة بشأن قانون املعاهدات الذي ميكن تلخيص األسس النوعية ّ
ُعقد مبوجب قراري الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة رقم  21665الدولية (البند األول) ،وكتابات كبار كتّاب القانون الدويل (البند
(كانون األول /ديسمرب  ،)1966ورقم ( 2287كانون األول /ديسمرب الثاين) ،وآراء هيئات التحكيم والقضاء الدويل (البند الثالث).
 ،)1967وعرضت للتّوقيع يف  23أيار /مايو  ،1969ودخلت ح ّيز
ّ
وفض المنازعات البيئية
االتفاقيات الدولية البيئية
التطبيق يف  27كانون الثّاين /يناير .1980
فض املنازعات
ميكن التطرق يف هذا املجال إىل قضايا أساس ّية يف مجال ّ
وخ ُّصصت معاهدة فيينا املادة  66للحديث عن إجراءات التسوية
التغيات املناخية (البند األول) ،والتّنوع
البيئية ،إذ سندرس مجاالت ّ
القضائ ّية والتّح ِكيم والتّوفيق؛ إذ تقول :إذا مل يج ِر ّ
التوصل إىل تسوية البيولوجي (البند الثاين) ،واملجاري املائية الدوليّة (البند الثالث).
ما مبوجب أحكام الفقرة الثالثة من املادة  65خالل  12شه ًرا من
تاريخ ُص ُدور االعرتاض فإنه ينبغي اتِّباع اإلجراءات التّالية:
فض "املنازعات املناخية"
ّ
ألي طَ َر ٍف يف نـزاع يتّصل بتطبيق املادتني  53و ،64أو سندرس هذا املحور من خالل االتفاقية الدولية لحامية طبقة األوزون
( )1ميكن ّ
تفسريهام أن يق ّدمه كتاب ًة إىل محكمة العدل الدوليـّة بهدف استصدار (أولً ) ،واالتفاقية اإلطارية بشأن التغريات املناخية (ثان ًيا) ،وبروتوكول
ُحكْمٍ فيه ،إال إذا اتفقت األطراف برضاها املتبادل عىل عرض ال ّنزاع كيوتو (ثالثًا).
عىل التّحكيم.
االتفاقية الدولية لحامية طبقة األوزون عام  :1985أبرمت اتفاقية
أي ما ّدة أخرى من موا ّد فيينا يف  22آذار /مارس  ،1985وقد ص َّدقت عليها  197دولةً .ودخلت
ألي طرف يف نزا ٍع يرتبط بتطبيق ّ
( )2ميكن ّ
الجزء الخامس من هذه االتفاقية أو تفسريها أن يحرك اإلجراء هذه االتفاقية حيّز التطبيق عام  ،1988وقد ك ّرست املادة الحادية
َُّ
فض املنازعات( ((1من خالل التّفاوض واملساعي
املحدد يف ملحقها ،وذلك بتقدميه طلبا يف هذا املعنى إىل األمني عرشة للحديث عن ّ
ّ
ُ
ً
الحميدة ،أو الوساطة والتّحكيم كام ييل:
العا ّم لألمم املتّحدة.
1.1يف حالة وجود نزا ٍع بني األطراف يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو
حل من خالل التّفاوض.
تطبيقها ،تسعى األطراف املعنية إليجاد ّ

2.2إذا مل تتمكّن األطراف املعنية من التّوصل إىل اتفاقية من خالل
املساعي الحميدة ،أو أن
التّفاوض ،ميكن لها مجتمع ًة أن تلتمس
َ
تطلب َو َساط ًة من طرف ثالث.
3.3لدى التصديق عىل هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضامم
أي منظمة إقليم ّية للتّكامل
ألي دولة أو ّ
إليها يف وقت الحق ،ميكن ّ
االقتصادي أن ت ُ ْعلن كتاب ًة للوديع قبولها عىل سبيل اإللزام إحدى
التاليتي ،أو كلتيهام ،لتسوية املنازعات املتعلّقة بنزا ٍع مل
الوسيلتي
ْ
ْ
الصدد ،يتعلق األول
يحل وفقًا للفقرة ( )1أو الفقرة ( )2أعاله:
ّ
يجب التّمييز بني معطيني أساسيّ ْي يف هذا ّ
دولتي أو أكرث ،تنظِّ ُم قضايا بيئ ّي ًة (لذلك تتح ّدث
بوجود اتفاقية ،بني ْ
•التّحكيم وفق اإلجـراء الذي يعتمده مؤمتر األطـراف يف أ ّول
ألي طرف .)...والقاعدة يف هذه الحالة هي
املادة  66بصيغة :ميكن ّ
اجتامع عادي له.
لفض املنازعات والتّوصل إىل التوازنات املطلوبة.
أي ُصعوبة ّ
انعدام ّ
•عرض الخالف عىل محكمة العدل الدول ّية.
وأ ّما املعطى الثاين فهو يتعلَّق بعدم وجود اتفاقية بني األطراف؛ لذلك
فإ ّن ِ
الخالف يبقى َس ّي َد املوقف وغال ًبا ما تكون للخلف ّيات السياسية
17 http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/treaty_text.
األولوية عىل العوامل القانونية واالقتصادية.
php?treatyID=1,Viewed 02/ 05/2013.
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ونص بروتوكول كيوتو يف املادة التاسعة عرشة عىل أ ّن تط ّبق عىل
أي إجراء من اإلجراءين ،وفقًا
ّ
4.4إن مل تقبل األطراف جز ًءا موح ًدا أو ّ
للفقرة ( )3أعاله ،يُ َح ُال ال ّنزاع للتّوفيق وفقًا للفقرة ( )5أدناه ،ما مل هذا الربوتوكول أحكام املادة الرابعة عرشة من االتفاقية املتعلقة
بتسوية املنازعات ،وذلك بعد تعديل ما ميكن تعديله (أرشنا سابقًا إىل
تتّفق األطراف عىل خالف ذلك.
مقتضيات هذه املادة).
5.5تنشأ لجنة توفيق ،بنا ًء عىل طلب أَ َح ِد أطراف ال ّنزاع ،وتُشكَّل
كل طرف معني ،وتصدر
اللجنة من عدد متسا ٍو من األعضاء يع ّينهم ّ
فض "منازعات التنوع البيولوجي"
اللجنة قرارها النهايئ يف شكل توصية تراعيه األطراف بحسن ن ّية.
التغيات املناخية :ص ّدقت عىل االتفاقية ص ّدقت عىل اتفاقية التّنوع البيولوجي عام  193 ،1992دول ًة وهي
االتفاقية اإلطارية بشأن ّ
اإلطارية بشأن التغريات املناخية عام  191 ،1992دول ًة والتزمت وضْ ع اتفاقية أساسية يف مجال حامية التنوع البيولوجي ،كام أنها ملزمة
ونصت املادة الرابعة مبوجب القانون.
التغيات املناخيةّ ،
إسرتاتيجيات وطن ّية ملجابهة ّ
حل املنازعات الدولية عىل ما ييل:
عرشة يف مجال ّ
عمو ًما ،تسعى االتفاقية لحامية التّنوع البيولوجي ،واالستخدام
طرفي أو أكرث بشأن تفسري االتفاق أو املستدام لهذا التّنوع ،والقسمة املنصفة للمنافع التي ترتت ّب عىل
6.6يف حالة حدوث نزاع بني ْ
(((1
تطبيقه ،يسعى األطراف املعنيون لتسوية النزاع بطريقة التفاوض ،أو استخدام املواد الجينية (املادة األوىل من االتفاقية) .
أي طريقة سلم ّية أخرى يجري اختيارها.
ّ
وتتح ّدث املادة السابعة والعرشون من االتفاقية عن طرائق تسوية
7.7عند التصديق عىل االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضامم املنازعات بقولها:
أي ٍ
ألي طرف – ما مل يكن منظّم ًة
وقت بعد ذلك ،يجوز ّ
إليها ،أو يف ّ
إقليمي ًة للتّكامل االقتصادي  -أن يُ ْعلن يف طلب خط ٍِّّي ُمق َّدم إىل 1.1يف حالة حدوث نزاع بني األطراف امل ُتعاقدة بشأن تفسري االتفاقية
الوديع إقرا ًرا إزاء ّ
حل من خالل التّفاوض.
أي طرف يقبل االلتزام نفسه ،من دون حاجة إىل أو تطبيقها ،تبحث األطراف املعنية عن ّ
خاصة:
اتفاقية ّ
2.2إذا مل تتمكن األطراف من االتفاق بأسلوب التّفاوض ،ميكن لها
•عرض ال ّنزاع عىل محكمة العدل الدولية.
املساعي الحميدة ،أو تطلب وساط ًة من طرف
ُم ْجتَ ِم َع ًة أن تلتمس
َ
•و/أو التّحكيم وفقًا إلجراءات يعتمدها مؤمتر األطراف بأرسع ما ثالث.
ميكن عمل ًّيا ،وذلك يف ملحق بشأن التّحكيم.
3.3عند التصديق عىل االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو
ويجوز للطّرف الذي يكون منظّم ًة إقليمي ًة للتكامل االقتصادي أن
أي ٍ
وقت الحق ،يجوز لدولة ما ،أو ملنظّمة
يصدر إعالنًا له األثر نفسه يف ما يتعلق بالتحكيم وفقًا لإلجراءات االنضامم إليها ،أو يف ّ
ُ
خطي يُق َّدم إىل الوديع
إقليمية للتّكامل االقتصادي ،أن ت ُ ْعلن يف ٍ
طلب ٍّ
املشار إليها يف الفقرة الفرعية (ب) أعاله.
التاليتي:
الوسيلتي
القبول بإحدى
ْ
ْ
ويف حالة عدم التوصل إىل اتفاقية يف غُضُ ون مدة معينة بد ًءا من إبالغ
•التّحكيم وفقًا لإلجراءات املح ّددة يف الجزء األ ّول من املرفق الثاين
دولة ما ألخرى ،ميكن إنشاء لجنة التّوفيق التي تعرض عىل األطراف
(من املادة األوىل إىل املادة السابعة عرشة)
توصي ًة يجب أن تفحص عنها بحسن نِيّة.
بروتوكول كيوتو :يتك ّون بروتوكول كيوتو -امللحق باتفاقية األمم
تغي املناخ ( - )1997من  28مادةً ،ح ّدد فيها
املتّحدة اإلطارية بشأن ّ
رض بالبيئة ،واإلجراءات الواجب
األطراف املعنية ،واملل ّوثات التي ت ّ
القيام بها ،وسبُل تطبيق االلتزامات الدولية ،والعالقات املوجودة
بني الدول املتقدمة (الصناعية) والدول النامية ،وشمل الربوتوكول
ملحقني ،خ ُِّصص األول لجرد الغازات واألنشطة امللوثة ،وخ ُِّصص الثاين
للدول املعنية بخفض االنبعاثات.

•عرض ال ّنزاع عىل محكمة العدل ال ّدولية

أي إجراء آخر وفق
4.4إذا مل تقبل أطراف ال ّنزاع هذا اإلجراء أو ّ
الفقرة ( )3أعاله ،يحال النزاع للتوفيق ،ما مل تتفق األطراف عىل
خالف ذلك (الجزء الثاين من امللحق الثاين من املادة األوىل إىل املادة
السادسة).
18 http://www.cbd.int/convention/text, viewed 02/ 05/ 2013.

دراسات وأوراق تحليليّة

133

تسوية المنازعات البيئيّة وفق القانون الدولي

فض املنازعات املائية
ّ

لتقص الحقائق والتّوفيق
املجرى الدويل ،فأشارت إىل إمكان إنشاء لجنة ّ
(((2
بني األطراف املتنازعة ،واللجوء إىل التّحكيم أو التسوية القضائ ّية .

ميكن دراسة مقتضيات قانون البحار عام ( 1982أولً ) ،واتفاقية
ِ
َ
وأشــارت املــادة السابعة من االتفاق إىل أن تتّخذ دول املجرى
استخدام املجاري املائية الدول ّية ألغراض غري املالحة (ثان ًيا).
كل التّدابري
املايئ  -عند االنتفاع مبجرى مايئ دويل داخل أراضيها ّ -
قانون البحارّ ،
وفض املنازعات الدول ّية :أُقرت اتفاقية األمم املتّحدة املالمئة يك ال ت َُس ّبب رض ًرا للدول األخرى .وأكّدت املادة الثامنة االلتزام
لقانون البحار عام  ،1982ودخلت ح ّيز التطبيق يف  16ترشين العا ّم بالتّعاون بني دول املجرى املايئ املشرتك.
وخصصت الجزء الخامس عرش؛ الفرع األول،
الثاين /نوفمرب ّ ،1994
لتسوية املنازعات (أحكام املواد من  279إىل  )299مع ِ
الح ْرص عىل
التزام تسوية املنازعات بالوسائل السلم ّية .وعمو ًما تناول هذا الفرع
أي وسيلة تختارها
السلمية ،أو ّ
التزام تسوية املنازعات بالوسائل ّ
األطراف ،واإلجراء املُتّبع عند عدم التّوصل إىل اتفاق ،ومسألة التزام
التّوفيق.
وال ب ّد من اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل محكمة قانون البحار( ((1التي
أنشأتها اتفاقية مونتيغو باي ( )Montego Bayسنة 1982؛ إذ يتمثّل
اختصاصها األسايس بالنظر يف املنازعات املتعلقة بتفسري اتفاقية
أي اتفاق يرتبط بأهداف هذه االتفاقية ،أو
البحار ،أو تطبيقها ،أو ّ
الصيد غري املرشوع( ،((2أو املحافظة عىل املوارد البيولوجية البح ِّرية،
أو حامية الوسط املايئ والحفاظ عليه ...إلخ.
اتفاقية املجاري املائية الدولية والتسويات الودّية :أصبحت هذه
الخاصة
االتفاقية املصدر والح ّجية األساسية ملبادئ القانون الدويل
ّ
بتدبري املجاري املائية الدول ّية .وأُبرمت هذه االتفاقية يف  21أيار /مايو
 1997وألحقت بقرار الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة رقم ،229 /51
بتاريخ  8حزيران /يونيو  ،((2(1997وص َّدقت عليها  29دولةً ،وهي
تحتاج إىل تصديق  35دول ًة لتدخل حيّز التطبيق.

حق جميع دول
نصت عىل ّ
وبقي أن نُؤكد أ ّن االتفاقية املذكورة ّ
َ
املجرى املايئ يف االنتفاع واملشاركة يف مياه هذا املجرى بطريقة
منصفة ومعقولة ،وبشكل ال يس ّبب رض ًرا لدول املجرى املايئ األخرى
(املواد  5و 6و.)7
كتابات كبار كتّاب القانون الدولي

ميكن إجامل أوجه الرأي الفقهي بهذا الخصوص يف أربعة اتجاهات
هي :نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة ،ونظرية السيادة اإلقليمية
املقيدة ،ونظرية امللكية املشرتكة للنهر ،ونظرية مبدأ االنتفاع املنصف.

صحيح أ ّن هذه النظريات تناقش استخدام الدول املشاطئة ملياه
املجاري املائية الدولية ،وأنها ليست لها "عالقة مبارشة" بالنزاعات
ّ
يسمح مبعرفة آليات الحيلولة دون نشوء
ونصت االتفاقية عىل استخدام املجاري املائية الدولية ألغراض غري البيئية ،إال أ ّن االطالع عليها
ُ
األغراض املالحية ،يف املادة الثالثة والثالثني من الفقرة الثانية ،عىل النزاعات املائية ،إضاف ًة إىل ُسبُل توقِّيها أو الح ّد منها.
لفض املنازعات املائية يف حال فشل التّفاوض بني دول
الوسائل املُتَا َحة ّ
•نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة :ومفادها( ((2أ ّن الدولة متلك
 19تتكون املحكمة ،بحسب توزيع جغرايف عادل ،من  21عض ًوا ميثلون أهم األنظمة السيادة املطلقة عىل جزء النهر املا ّر بإقليمها من دون ق ْيد ،ومن دون
القانونية .وأ ّما
حق قانوين
أي ّ
البحار.الخاصية األساسية التي ينبغي أن تشتمل عليها شخصية القايض فهي الكفاءة أن يكون للدول األخرى التي مي ّر ال ّنهر نفسه بأقاليمها ّ
يف قانون
 Patrick Daillier et Alain Pellet , Droit international public (Paris: LGDJ, 2005),يف االعرتاض.
pp. 912- 914.
20 Jean –Marc Lavieille, Droit international de l’environnement (Paris: Ed
Ellipses, 2010), p.127.
21 http://www.un.org/french/documents/view_doc.
asp?symbol=A/RES/51/229&Lang=F, viewed May 2, 2013.

22 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/
conventions/8_3_1997.pdf, viewed 19/ 12/ 2012.
 23عبد العزيز شحادة املنصور ،املسألة املائية يف السياسة السورية تجاه تركيا (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،يناير  ،)2000ص .121
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•ومن أه ّم أوجه تدبري املاء العابر للحدود( ((2سيادة الدولة؛ فتب ًعا
للمنازعات التي نشأت بني الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك،
اعتمدت األوىل عقيدة هارمون ( )Harmon Doctrineعام ،1895
وهي تعب ٌري عن السيادة املطلقة؛ فهذه العقيدة( ((2تؤكّد تأكي ًدا
جاز ًما عدم وجود مبادئ يف القانون الدويل ت ُ ْج ِب الواليات املتحدة
األمريكية عىل أن تأخذ بحسبان متطلبات املكسيك يف نهر ريو غراند
ويف مجال املوارد املائية ،أق ّر معهد القانون الدويل ( )ILIعام 1961
(.)Rio Grande
(دورة سالسبورغ) مبدأ الحقوق التاريخية املكتسبة يف املوارد املائية،
لكل وع ّد مياه األنهار مور ًدا طبيع ًّيا مشرتكًا ال يخضع لسيادة دولة ما يف
•نظرية السيادة اإلقليمية املقيدة :وفحوى هذه النظرية( ((2أ ّن ّ
يظل جريان ح ّد ذاتها؛ ويف ما يخص حقوق استعامل املياه يؤكِّد املعهد يف املادة
الحق الكامل يف أن ّ
دولة يجري يف إقليمها نه ٌر دو ٌّيل ّ
النهر عىل حاله يف إقليمها من حيث كَ ّمية املياه وكيفيتها .مبعنى أ ّن الثالثة من قراره عام  1961التسوية يف الحقوق عىل أساس اإلنصاف
النهر يشكِّل وحد ًة ال تتأثر بالحدود السياسية للدولة ،وأ ّن السيادة آخذًا حاجات الدول بحسبان(.((2
التي متارسها الدولة سيادة مقيدة بوجوب التصدي للمجرى الطبيعي وع ّد املعهد ،يف املادة السادسة من الفقرة األوىل ،يف قراره الصادر
للنهر.
بتاريخ  4أيلول /سبتمرب ( 1997دورة سرتاسبورغ) ،أ ّن الدولة ملزمة

الثاين :أ ّن الدولة ال تُ نع من وقْف تدفّق نه ٍر يجري يف أراضيها إىل
أرايض دولة مشاطئة أو تحويله فحسب ،بل إنها متنع أيضً ا من
استخدام مياه هذا النهر استخدا ًما يكون فيه خطر عىل الدولة أو
الدول املشاطئة األخرى ،أو مينعها من استخدام تدفق مياه النهر من
جانبها استخدا ًما مالمئًا.

•نظرية امللكية املشرتكة للنهر :ومفادها أ ّن املجرى املايئ الدويل يع ُّد
كل ما يرتت ّب
ملكًا مشرتكًا لجميع الدول التي يجري يف أقاليمها ،مع ّ
عىل ذلك من قيود ت َ ِر ُد عىل ح ِّرية الدولة يف التّرصف يف ال ُجزء الذي
يقع تحت سيادتها .فال تنفر ُد إحداها من دون موافقة الدول األخرى
بإقام ِة مرشوع لالنتفاع مبياه املجرى املايئ الدويل يف الجزء الذي يجري
أي تأثري عىل تدفق
يف إقليمها ،مادام هذا االنتفاع يؤ ِّدي إىل إحداث ّ
مياه املجرى ،سواء بالزيادة أو النقصان.

يف إطار القيام بأنشطتها يف حدود واليتها الوطن ّية بعدم اإلرضار بحياة
األجيال الحالية أو املقبلة .ومعظم الفقه الدويل( ((3يع ّد أنّه بإمكان
دولة املجرى املايئ أن تستعمل بح ِّرية املياه التي تجري فوق إقليمها،
عىل أالّ يسبب هذا االستعامل رض ًرا ألقاليم دول املجرى األخرى أو
ملصلحتها؛ أل ّن لدول املجرى حقوقًا والتز ٍ
امات ُمتبادل ًة يف استعامل
مجاري املياه الدوليّة(.((3
آراء هيئات التحكيم والقضاء الدولي

(((2
•نظرية مبدأ االنتفاع املنصف ،وترتكز هذه النظرية عىل
ْ
(أول) ،وآراء محكمة
أساسي  :نتطرق يف هذا السياق إىل آراء هيئات التحكيم ً
الحق يف التقسيم املنصف ملنافع الشبكة النهرية العدل الدولية (ثان ًيا).
األول :أ ّن ّ
لكل دولة ّ
يف ضوء حاجاتها ،ويف ضوء األوضاع املتعلقة بالشبكة النهرية (بنصيب
معقول ومنصف) .وكان إعالن هلسنيك ( ((2()1966بشأن استعامل آراء هيئات التحكيم :مصهر تريل وأطراف النزاع
من أوىل النزاعات البيئيّة الدولية التي ُعرضت عىل املحاكم الدولية
املياه يف األنهار الدولية قد اعتمد هذا االتجاه (املادة .)5
قضية مصهر تريل ( )Trial Smelter caseبني الواليات املتحدة
 24 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2006, au-delàاألمريكية وكندا (بني  1920و ،)1940وهي من القضايا الكالسيكية
de la pénurie: Pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l’eau, PNUD (USA),
 )Loc Classici( pp. 215, 217- 218.يف القانون الدويل البيئي(.((3

25 John Waterbury, "Transboundary water and the challenge of
international cooperation in the Middle East ", in Peter Rogers and
Peter Lydon (eds.), Water in the Arab World: Perspectives and Prognoses
(USA : Harvard University, 1993), p. 46.
 26شحادة ،املسألة املائية ،ص .122 -121
 27املرجع نفسه ،ص .124 -123
28 See Helsinki declaration, at:
_http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on_the_waters_of
international_rivers_ila.pdf, viewed 14/ 12/ 2012.

_29 http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1961
salz_01_fr.pdf, viewed 05/05/ 2013.
 30محمد املجذوب ،القانون الدويل العا ّم (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية،)2004 ،
ص .345
_31 www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1997
str_02_fr.pdf, viewed 17/ 12/ 2012.
32 Daniel Bodansky, Jutta Brunée, and Ellen Hey, The oxford International
environmental law (USA: Oxford University Press, 2007), p 1044.
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خاصا ،عام  ،1993جرى مبوجبه إحالة
أساسا ،بالتل ّوث البيئي الذي حملته الرياح ووقّعت سلوفاكيا واملجر اتفاقًا ًّ
موضوع القضية :يتمثَّلً ،
من املصانع الكندية لصهر املعادن عرب حدود البلديْن إىل والية القضية عىل محكمة العدل الدولية .وقد طُلب من املحكمة اإلفتاء يف
وحق سلوفاكيا
حق املجر يف التخيل عن جزء من أشغال البناءّ ،
واشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية ،فقد تس ّب َب التّلوث بأرضار مسألة ّ
جسيمة أصابت األشخاص وامل ُ ْمتلكات عىل ح ّد سواء(.((3
"حل موقّت" ،ويف حقوق الدول وواجباتها يف هذه القضية.
يف تطبيق ّ
إحالة النزاع عىل ال ّتحكيم ومضمون الحكم :اتفق الطّرفان املتنازعان وع ّد الفقيه صاندرين مالجن ديبوا ()Sandrine Maljean -Dubois
عىل إحالة النزاع بينهام عىل هيئة تحكيم ،أصدرت حكمها خالل عام هذه القضية أ ّول قضية تُعرض عىل محكمة العدل الدولية يكون فيها
رئيسا يف النزاع بني األطراف ،وأُعطيت فرصة
 ،1941وتض ّمن ال ُحكْم املذكور تأكي ًدا ملبادئ القانون الدويل العريف ،موضوع البيئة موضو ًعا ً
بالضر.
وبخاصة مبدأ عدم جواز التس ّبب ّ
ّ
متميزة إلبراز مدى قُدرة املحكمة عىل الفصل يف نزاع بيئي(.((3

آراء محكمة العدل الدولية
توجد بعض القضايا البيئية التي ُعرضت عىل محكمة العدل الدولية،
وأشهرها إطالقًا النزاع بني سلوفاكيا واملجر بشأن مرشوع سدود
غابتشيكوفو  -ناغيامروس عىل نهر الدانوب ،ومصنع املع ّجنات بني
األرجنتني واألورغواي(.((3

مضمون الحكم :أكّــدت املحكمة يف هذه القضية ،مبدأ توارث
املعاهدات (إشار ًة إىل اتفاقية  16أيلول /سبتمرب  1977بني البلدين)،
وأق ّرت رصاح ًة يف تلك القضية الحاج َة إىل التوفيق بني التّنمية وحامية
البيئة عىل نحو ما هي مب ّينة يف مفهوم التنمية املستدامة .كام أكّدت
املحكمة أهمية نظرية املصالح الجامعية لحامية البيئة ،ودعت
األطراف إىل تعديل إطار االتفاق ليك ينسجم مع املعايري الدولية
للبيئة(.((3

وميكن الرتكيز يف هــذه الــدراســة عىل ال ـ ّن ـزاع األول(((3؛ ألنّها
الصفحات .وبنا ًء عليه،
معي من ّ
دراســة ال تسمح بتجاوز قدر ّ
وأشار نائب الرئيس يف رأي منفصل  -بشأن هذه القضية  -القايض
سندرس  -بإيجاز شديد  -موضوع ال ّنزاع وأطرافه وأهميته ،ومضمون
ويرمينرتي  Weeramantryإىل أ ّن التنمية املستدامة ليست مفهو ًما،
ُحكم محكمة العدل الدولية.
بل هي مبدأ ذو انتشار واسع وقَ ُبول من املجموعة الدول ّية .وبخصوص
ٍ
مالحظات دقيقةً؛
موضوع النزاع وأطرافه وأهميته :أصدرت املحكمة ُحك ًْم عام  1997القيام بدراسة التأثري يف البيئة ( )EIAق ّدم القايض
يف قضية بني سلوفاكيا (كبديل من اندثار تشيكوسلوفاكيا يف الحقوق فهذه الدراسة تسمح باستباق املشكالت واالستعداد للتقييم الدائم
والواجبات املتعلقة بهذا املرشوع كام سرنى) واملجر (هنغاريا) بشأن وتعزيز املعارف البيئيّة بشأن املعايري وال ّرقابة ،وبالتكيّف بغرض
مرشوع سدود غابتشيكوفو  -ناغيامروس ( )Gabcikovo- Nagymarosحامية موارد املياه العذبة يف حاالت الرضورة .وأ ّما بخصوص العالقة
عىل نهر ال ـ ّدانــوب( .((3وكان البلدان قد اتّفقا عىل بناء نظام س ّد بني البيئة وحقوق اإلنسان فقد رأى القايض أ ّن الحقوق البيئية ،هي
غابتشيكوفو -ناغيامروس واستغالله .ويف ماي  1989علّقت املجر جز ًءا حقوق لإلنسان(.((3
من أشغال البناء وتخلّت بعد ذلك عن جانب من األشغال ،استجاب ًة
الحق يف االقتسام العادل واملعقول ملياه املجاري
وأكّدت املحكمة ّ
لالنشغاالت البيئية .أ ّما سلوفاكيا فقد بدأت األشغال بهدف إيجاد بديل
أول ،وأهمية التّعاون يف استعامل املوارد املائ ّية
(ً )Watercourse
لحصتها من األشغال ،واستنكرت املجر اتفاقية بودابيست بتاريخ 16
ّ
املشرتكة ثان ًيا(.((4
أيلول /سبتمرب  1977وتراجعت عنها.

_33 http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol
iii/1905-1982.pdf, viewed 08/ 05/ 2013.
34 http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf
35 www.icj-cij.org
 36غابتشيكوفو هي منطقة تقع يف تشيكوسلوفاكيا سابقًا ،أ ّما ناغيامروس فتقع يف هنغاريا.

37 Sandrine Maljean –Dubois, "L’arrêt rendu par la cour international
– de justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au projet Gabcikovo
Nagymaros", in Annuaire Français de Droit International (Paris: CNRS,
1997), p. 286.
 38شكراين ،نحو مقاربة عربية ،ص .80
39 Antoinette Hildering, International Law. Sustainable development and water
management (Netherland: Eburon Academic Publishers, 2006), pp. 128, 154.
40 Ibid, pp. 33 -34, 35, 63, 68.
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حلول شمولي ًة وعامل ّيةً .وهذا األمر يستلزم
ً
شمويل فهي تتطلب
أهمية التّفاوض املبارش لحسم الخالفات البيئ ّية العابرة للحدود .ومن
نتائج هذه املسؤولية املشرتكة تعزيز آليات التعاون الدويل؛ إذ ميكن
االستفادة يف هذا الصدد من مقتضيات املبدأ الثاين والعرشين من
إعالن ستوكهومل املتعلق بالبيئة البرشية عام  ،((4(1972واملبدأ السابع
من إعالن ريو دي جانريو املتعلق بالبيئة والتنمية للعامل عام .((4(1992

وانسجا ًما مع مبادئ القانون ال ّدويل البيئي ،أشارت املحكمة  -يف هذه
القضية  -إىل أهمية مبدأي اليقظة واالحرتاز بوصفها قضايا أساسي ًة يف
مجال حامية البيئة؛ وذلك بالنظر إىل الخاصية التي متيّز األرضار البيئية ويف نظرنا ،ينبغي أن يرتكّز التعاون بالخصوص عىل دعم الربامج
(عدم قابلية اإلصالح) ،ومحدودية آليات إصالح هذه األرضار(.((4
واملشاريع البيئ ّية ،و"نقل" التكنولوجيا النظيفة ،وتبادل الخربات
العلمية ،وتعزيز املساعدة التقنية ،و"آليات" بروتوكول كيوتو(،((4
ومنع "التدخل األخرض"؛ ذلك أ ّن مجموع ًة من قرارات الجمعية
البعد البيئي
تنص عىل أهمية حامية االستقالل االقتصادي ،وهذا يعني
العا َّمة ّ
و"مبادئ" التسويات السلمية
كل دولة يف استغالل مواردها وثرواتها الطبيعية بكل ح ِّرية،
ح ِّرية ّ
لكن من دون التسبب باإلرضار بالدول املجاورة.
أسس ومرتكز ٍ
ال ميكن الحسم بشأن وجود ٍ
لفض
ات بيئ ّي ٍة مح ّدد ٍة ّ
املنازعات البيئية ،ولكن توجد بعض الركائز واملبادئ العا َّمة املفيدة
لحل الخالفات البيئية ،بعي ًدا من املبادئ
من حيث هي ُأسس ّ
التقليدية املشار إليها سابقًا.

مبدأ المسؤوليات المشتركة  -المتباينة
أصبح مبدأ املسؤولية املشرتكة  -املتباينة( ((4من أه ّم املبادئ التي
تحكم حركة املجتمع الــدويل يف مواجهة قضايا البيئة العاملية؛
فعىل جميع الدول ،املتق ّدمة منها والنامية عىل ح ّد سواء ،املشاركة
اإليجابية يف التّصدي للمخاطر البيئية العاملية مثل تغري املناخ وحامية
طبقة األوزون ،وغري ذلك ،بقدر ما يتاح للدول من إمكانات؛ أي إ ّن
املسؤولية يف التصدي هي مسؤولية مشرتكة ،لكنها تكون بدرجات
كل طرف.
متفاوتة ،وفقًا إلمكانات ّ

ويف مجال التعاون البيئي ال ب ّد من اإلشارة إىل آلية مقابلة الديون
باالستثامرات يف املجال األخرض ()Debt for nature swaps؛ وهي
آلية مه َّمة للتقليل من الديون العا َّمة للدول الفقرية ،إذ يجرى مبادلة
هذه الديون باالستثامر يف املجال البيئي .لك ّن تطبيقات هذه اآللية
ضعيفة ،كام أ ّن حجمها متواضع يف غياب اإلحصاءات الدقيقة ،إضاف ًة
إىل أنّها آل ّية تُ كِّن للدول الصناعية من استغالل هذه اآللية يف التدخل
ويفيد مبدأ املسؤوليات املشرتكة – املتباينة ،إجاملً  ،أ ّن ّ
كل الدول يف شؤون الدول النامية الداخلية ،باسم برنامج التقويم الهيكيل
تتح ّمل مسؤولياتها تُجاه القضايا البيئية ،عىل ال ّرغم من أ ّن درجات
44 http://sitemaker.umich.edu/drwcasebook/files/stockholm_declaration.
املسؤولية ومستوياتها متباينة؛ فبام أ ّن القضايا البيئية ذات بعد
pdf, viewed 13/ 11/ 2012.
41 Ibid, pp. 91-92
42 Ibid, pp. 124 -125.
 43إبراهيم عبد الجليل" ،التغريات املناخية وقطاع األعامل :الفرص والتحديات" ،مجلة
عامل الفكر ،املجلد ( 37الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2008 ،ص .131
-Sergio Marchisio, "Mediterranean sustainable development in international
law", in Environmental Policy and Law, vol. 26, no: 6, (November 1996),
pp. 262- 264.

45 http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_5153A80E5D000D91
18833F33BE125378F1050100/filename/RIO_E.PDF
 46هي آليات اقتصادية تقوم عىل أساس مبادئ السوق التي ميكن لألطراف يف بروتوكول
كيوتو استخدامها؛ من أجل محاولة تقليل التأثريات االقتصادية املحتملة ملتطلبات تخفيض
انبعاثات غازات الدفيئة .وتشمل هذه اآلليات التنفيذ املشرتك (املادة  ،)6وآلية التنمية
النظيفة (املادة  ،)12واالتجار يف االنبعاثات (املادة .)17
لالطالع عىل بروتوكول كيوتو انظر:
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf, viewed 06/ 12/ 2012.
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( )Structural Adjustment Programللبنك الدويل وصندوق هلسنيك إذ ليس هناك اتفاقية عىل أنها تعكس القانون العريف الدويل،
النقد الدويل برشوطهام املجحفة ،وقد أ َّدى ذلك إىل اعتامد الدول ث ّم إنه مل يحصل االتفاق داخل لجنة املوارد املائية التابعة لجمعية
النامية النهج الليربايل يف املجال االقتصادي ،ومن مث َّة الدخول يف أزمة القانون الدويل التي أصدرتها.
املديون ّية الخانقة منذ الثامنينيات من القرن العرشين.
وميكن التّطرق يف هذا الصدد إىل قاعدة التخيل التدريجي عن امللكية

وبصفة عا َّمة ،سيساهم تطبيق مبدأ املسؤولية املشرتكة – املتباينة ،يف املطلقة ،بحجة السيادة الوطنية (البند األول) ،وأهم قواعد هلسنيك
متويل خطط اإلصالح البيئي مادامت الدول الصناعية هي املسؤولة وقواعد برلني (البند الثاين) ،وصعوبة تطبيقهام من الناحية العملية
رضة بطبقة األوزون (املسؤولية (البند الثالث).
الرئيسة عن الغازات السامة امل ّ
التاريخية) .ومن شأن التمويالت املستم ّرة للمشاريع البيئيّة التخفيف
من املنازعات البيئية نفسها ،رشط عدم استغالل هذه التمويالت
يف األغراض السياسية الضيقة (كالتّدخل يف الشّ ؤون الداخلية باسم
مثل).
حامية املوارد الطبيعية وتدبريها ً

مبدأ السيادة الوطنية
وفض المنازعات البيئية
(((4
من أه ّم أوجه تدبري املاء العابر للحدود سيادة الدولة؛ فمن ذلك
مثل أ ّن الواليات املتحدة األمريكية اعتمدت عقيدة هارمون سنة
ً
 - 1895وهي تعبري عن السيادة املطلقة  -يف املنازعات التي نشأت
ظل غياب قانون مخالف ،تتمتّع الدول
بينها وبني املكسيك؛ ففي ّ
بغض النظر عن اآلثار التي
بح ِّرية يف استعامل املوارد املائية يف واليتها ّ
سترتت َّب عىل ذلك االستخدام خارج حدودها .فهذه العقيدة( ،((4إذن ،هجر قاعدة الملكية المطلقة
تجزم أنه ال توجد مبادئ يف القانون الدويل تجرب الواليات املتحدة تعرتف أغلب الحكومات ،من الناحية العملية ،بأ ّن مقاربات االمتالك
أقل نفعية يف بلورة السياسات .وبعد
األمريكية عىل أن تأخذ متطلبات املكسيك يف نهر ريو جراند بحسبان .املطلق لحقوق املياه هي ّ
ظل تط ّور القانون الدويل ونظريات الفقه الدويل واجتهادات عقو ٍد من ال ّدراسة املتعلقة باقتسام املياه جرى تدوينها يف اتفاقية
لكن يف ّ
القضاء ،ال ميكن القبول بعقيدة هارمون ألنها ال تشكّل جز ًءا من األمم املتحدة ،عام  ،1997بشأن استعامل املجاري املائية الدولية يف
تأسيسا عىل قواعد هلسنيك.
القانون الدويل ،وأل ّن منظامت القانون الدويل رفضتها منذ أمد طويل ،األغراض غري املالحية،
ً
وال سيام أ ّن الواليات املتحدة التي كانت قد اعتمدتها ،مل تعد تؤمن
ويف مجال السيادة الناقصة جرى تأكيد مبدأ عدم اإلرضار بالغري يف
بها أو تدافع عنها.
"إعالن ستوكهومل" ( )1972يف املبدأ الحادي والعرشين ،من خالل
القول إ ّن عىل الدول واجبًا مفاده أال ت ِ
ُحدث األنشط ُة املامرسة عىل
قواعد هلسنكي وقواعد برلين
ّ
ترابها أو تحت مراقبتها إرضا ًرا بالبيئة يف الدول األخرى .وقد أشار
لفض المنازعات البيئية
أصدرت جمعية القانون الدويل عام  1966قواعد هلسنيك ،وهي املبدأ الثالث عرش من إعالن ريو دي جانريو ( ،)1992أيضً ا ،إىل
تجسد مبدأ
قواعد ليس لها إلزام ّية قانونية مبارشة؛ أل ّن الدول مل توقّعها ومل مقتىض عدم إلحاق األرضار بالغري .وهذه القاعدة العا َّمة ّ
تص ّدق عليها .وتكمن حجيتها يف االتفاق عىل أنها متثّل القانون الدويل االستخدام غري الضا ّر لإلقليم الوطني.
ّ
ً
قواعد
من
ة
ي
ج
ح
أقل
ّ
فهي
برلني
قواعد
ا
م
العريف للمجاري املائية .أ ّ
ّ
أهم قواعد هلسنكي وبرلين
ّ
47 Rapport mondial sur le développement humain, pp. 215, 217- 218.
48 Waterbury, p. 46.

تع ّرف قواعد هلسنيك النهر الدويل بأنه الحوض الذي مي ّر بأقاليم
كل دولة سيادتها عىل ما مي ّر يف
دول مختلفة ،ويف هذه الحال تبارش ّ
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أقاليمها ،مع مراعاة مصالح الدول التي مي ّر بها النهر ،سواء الزراعية عسكرية عىل قطع إمدادات مياهها ،أو عىل إجراءات قد تتسبب
أو الصناعية أو السكانية ،والتزام عدم إلحاق الرضر مبصالح الدول بإلحاق رضر بيئي.
األخرى املشاطئة(.((4
كام منعت قواعد برلني ،يف جميع األحوال ،تسميم املياه الرضورية
وتتمثّل أه ّم مبادئ قواعد هلسنيك عام  ((5(1966باالستعامل
حرصا عىل الحياة ،ودعت إىل التدبري املندمج للمياه (املادتان  6و.)7
ً
املنصف( ((5واملعقول ،والوقاية من األرضار ،واإلعالم املسبق باملشاريع
وإ ّن الفكرة األساسية ،يف رأينا ،هي وجوب تطوير تدبري املجاري
املراد إنجازها.
البيئية ،مع األخذ بحسبان آثار االستعامل يف الدول األخرى ،وتوافر
وح ـ َّددت قواعد هلسنيك( ((5معايري عا َّمة تحكم عملية االنتفاع
رضرين ،والحاجات السوسيو-
املشرتك ،والقسمة العادلة لألنهار املشرتكة يف املادة الخامسة بتعداد املوارد املائية البديلة ،وحجم السكان املت ّ
اقتصادية ،وحامية املجرى املايئ نفسه ،وتطويره ليستفيد الجميع من
السكان ،وطبوغرافية حوض النهر ،واألوضاع املناخية ،وكمية املياه
استباق األزمات البيئية (نظرية املصالح الجامعية).
املعتاد استخدامها سابقًا من مياه النهر ،واالستعامالت الراهنة،
كل دولة ،وتوافر مصادر
والحاجات الفعلية من املياه بالنسبة إىل ّ
صعوبة تطبيق مبادئ هلسنكي وبرلين
بديلة ملياه النهر الدويل أو انعدامها.
بحل
تربز هذه الصعوبة يف عدم توافر األدوات الرضورية التي تسمح ّ
الشق األعىل
وال ب ّد من اإلشارة إىل ما يُعرف بقواعد برلني املتعلقة مبوارد املياه قضايا املتطلبات التنافسية؛ ومثال ذلك أ ّن مستخدمي ّ
ً
عــام ،((5(2004
تكميل لقواعد هلسنيك عام  ،1966ومعاهدة األمم من املجرى قد يق ّدمون حجج الحاجات السوسيو  -اقتصادية لبناء
املتحدة لألغراض غري املالحية للمجاري املائية الدولية عام .1997
السدود وتوليد الطاقة الكهرمائية ،وباملنطق نفسه يستدل مستخدمو
يفس توقيع
ّ
الشق األدىن ح َّجة الحفاظ عىل االستخدام الحايل .وهذا ما ّ
وقد أعادت قواعد برلني ،يف مادتها الثالثة عرشة ،تأكيد مبدأ الحقوق
التاريخية املكتسبة يف موارد املياه ،وعدم اإلرضار بالدول من خالل  29بل ًدا فقط ،عىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام املجاري
املائية الدولية يف األغراض غري املالح ّية (وهي تحتاج إىل تصديق 35
طريقة استخدامها للمياه (املــادة  ،)12واستباق األرضار العابرة
دول ًة لتدخل ح ّيز التنفيذ) ،عالو ًة عىل عدم وجود آلية مادية تطبيقية
للحدود (املادة .)16
مثل ،يجزم الفقه القانوين أنه( ((5ليس
الصدد .ففي املجال املايئ ً
يف هذا ّ
فصل ونهايئ  -حتى اآلن  -يح ّدد حقوق الدول
وطالبت قواعد برلني الدول باتخاذ الخطوات املالمئة لدعم املوارد من قانون دويلُ ،م َّ
املائية وإدارتها والتقليل من األرضار البيئية (املادة  ،)8ومل تسمح املائية بأوضاعها ومواقعها وتطوراتها املختلفة واملعقَّدة ويع ّينها ،بل
للدول باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤ ِّد َي إىل نقص املياه الصالحة هناك أعراف ومبادئ وإن كانت غري ملزمة ،فإ ّن الهيئات الدولية
وحل
لحياة املدنيني ،إال يف حال تع ّرض الدول لغز ٍو يجربها مبوجب قوانني والجمعيّات القانونيّة تع ّودت األخذ بها يف املوضوع املايئ ّ
النزاعات املتصلة به.

_49 http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on
the_waters_of_international_rivers_ila.pdf, viewed 07/ 05, 2013.
50 Waterbury, p. 47.
" 51وال يعني االستعامل املنصف املساواة؛ فالتقاسم العادل للمياه تحكمه عدّة معايري
واردة يف املادة السادسة من معاهدة األمم املتحدة لألغراض غري املالحية للمجاري املائية
الدولية ( ،)1997منها عوامل جغرافية وهيدرولوجية ومناخية وبيئية ،وغريها من العوامل
التي لها صفة طبيعية أو تتعلق باألرصاد املائية والجوية ،إىل جانب الحاجات االجتامعية
واالقتصادية يف استخدام املوارد املائية للمجرى املايئ ،ومدى توافر البدائل أو القيمة املقابلة
لتحديد الحصة املناسبة لكل دولة عىل النهر املشرتك".
 52فراس منوس" ،النيل مصدر حياة أو موقد حرب؟" ،الجزيرة نت ،2010 /04 /21 ،عىل
الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/6d3b9b87-5ef7-4003-9d9c-dc39696bff51
 53ميكن االطالع عىل مؤمتر برلني عام  2004عىل الرابط:
www.cawater-info.net/library/Eng/l/berlin_rules.pdf, viewed 07/ 07/ 2010.

ومن األعراف والقواعد التي تراعى عاد ًة أثناء معالجة هذه الحاالت:
"االستهالك التاريخي" أو الحقوق التاريخية املكتسبة وطُول مجرى
النهر يف البلد وأهميته ،والحاجات الزراعية واالجتامعية إىل مياهه
عمو ًما ،ومدى توافر املصادر البديلة لتلك املياه ،وتأثري ذلك يف الدخل
الوطني للبلد املعني.
الشوط الطبيعية ،أو وقْف
ومن تلك القواعد أيضً ا ،عدم جواز تغيري ّ
مجرى النهر أو تحويله أو استعامله ،عىل نح ٍو يُ ْج ِحف بحقوق دولة أو
 54صالح وزان ،تنمية الزراعة العربية :الواقع واملمكن (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)1998 ،ص .164
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أساسا
دول مجاورة ،أو يُس ّبب حرمانها من استخدام مياهه يف الجزء الخاص املشكالت البيئية ذات الصبغة الفن ّية ً
بها ،أو يلحق ّ
الضر مبشاريعها القامئة أو التي هي قَيْ َد التّنفيذ ..إلخ .إ ّن القضايا البيئيّة الف ّنية تطرح ع ّدة صعوبات عىل القضاة من
الصف ،من جهة فهمها واستيعاب
ذوي التكوين األكادميي القانوين ّ
ظل تزايد تعقّد
مضامينها وخلف ّياتها وإيجاد الحلول املالمئة لها ،يف ّ
َ
يستغرق القايض ُم َد ًدا
إكراهات تسوية المنازعات البيئية املساطر القضائ ّية .من أجل ذلك ميكن أن
طويل ًة ملراجعة الوثائق الف ّنية املعقَّدة قبل إصدار الحكم ،يف حني
وسبُل تجاوزها
سلم ًيّا ُ
أ ّن األرضار البيئية ال تحتمل تأخري املساطر اإلداريــة والقضائية
تعرتض املنازعات البيئية إكراهاتٌ وعقبات متع ّددة ومتنوعة ،ترتبط
والبريوقراطية اإلدارية.
معظمها بالطابع الفني والشمويل لهذه القضايا .كام أ ّن العوامل
السياسية ت ُحول دون تطبيق التسويات الودية للمنازعات البيئية وميكن تجاوز هذه املعضلة بالتكوين املستم ّر للقضاة واالستعانة
ٍ
(البند األول) .ويف مقابل ذلك ميكن اقرتاح
التخصصات البيئية وغريها (القانون الدويل البيئي،
توصيات لتجاوز العوائق بالخرباء يف
ّ
والصعوبات التي تح ُّد من إيجاد التسويات السلمية للمشاكل البيئية واالقتصاد ،والبيولوجيا ..إلخ) ،وجمع املعلومات األساسية الالزمة
وال سيام العابرة للحدود (البند الثاين).
والدقيقة يف ما يتعلَّق بالقضايا البيئيّة ووجوب استغاللها ،اعتام ًدا
التخصصات املشار إليها.
عىل
ّ
إكراهات تسوية المنازعات البيئية سلم ًيّا
حل الخالفات البيئية
والصعوبات التي تعرتض ّ
تتع ّدد العوائق ّ
بالطرائق الو ّدية ،وأهمها شمولية القضايا البيئية ،ومتيزها بصبغة
لفض املنازعات البيئيّة اعتام ًدا
ف ّنية بامتياز .ويزداد األمر تعقي ًدا ّ
عىل الطرائق التقليديّة .كام أ ّن غياب اإلرادة السياسية للدول الكربى
يَ ُح ُ
ول دون إيجاد الحلول املالمئة لها.
شمولية القضايا البيئ ّية

•إ ّن القضايا البيئية بطبيعتها تنعكس عىل دول كثرية ،كام تتجاوز
آثارها وتداعياتها السيادة الوطنية والنطاق الجغرايف الضيق ولقد أنشأت محكمة العدل الدولية ،يف سنة  ،1993غرفة الشؤون
لكل دولة ،ومثال ذلك كارثة ترشنوبيل  Tchernobylإذ تخطّت البيئية التي ميكن االستفادة من آرائها يف املستقبل القريب .ووفقًا
ّ
مثل  -من اتفاقية بازل عام  ،1989بشأن التّحكم يف
للامدة ً - 2 /20
آثارها أقاليم االتحاد السوفيتي سابقًا إىل دول أوروبية كثرية.
(((5
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود  ،يكون لألطراف
•إ ّن إيجاد الحلول الشمولية ،مبشاركة مختلف الفاعلني ،مسألة يف
حق رفع دعوى املسؤولية الدولية أمام محكمة
التي جرى اإلرضار بها ّ
غاية األهمية والتّعقيد يف الوقت نفسه .ففي مجال االحتباس
مم يحول دون تطبيق
الحراري تتأث ّر ال ّدول الصغرية أيضً اّ ،
مبدأ "املل ِّوث يدفع الثمن" ( ،)PPPوال سيام أ ّن حقوق األجيال
55 http://www.basel.int/Home/tabid/2202/mctl/ViewDetails/
املقبلة تفرض عىل ّ
كل الدول االعرتاف باملسؤولية بني األجيالEventModID/9158/EventID/296/xmid/8052/Default.aspx, viewed 01/ 10/ 2012. .
فكيف تعرتف الدول التي ال تلوث البيئة بهذه الحقوق ِعلْم أنّها جرى اعتامد اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة العابرة للحدود والتخلص
ً
ّ
منها عام  ،1989ودخلت ح ّيز التطبيق عام  .1991وبسبب الشعور بالغنب ،اعتمدت الدول
عجزت عن تلبية الحاجات األساسية لألجيال الحالية؟ وما بالك ،األفريقية جنوب الصحراء اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات الخطرة العابرة للحدود
فض املنازعات)،
إىل أفريقيا ،ومراقبة حركتها وتدبريها (خصصت املادة  20للحديث عن ّ
إذن ،باإلنصاف ما بني األجيال؟
•يبدو أ ّن شمولية القضايا البيئية هي التي تَ ُع ُ
توصل األطراف
وق ُّ
الفاعلة إىل التوافقات املمكنة عىل املستوى الدويل؛ وذلك بسبب
اختالف الرؤى واملقاربات واإلسرتاتيجيات واأليديولوجيات.

للمزيد انظر:
Convention on the Ban of the import into Africa and the control of
Transboundary movement and management of hazardous wastes within
Africa, at:
http://www.cetim.ch/en/documents/conv-bamako-ang.pdf
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العدل الدولية ،أو التّحكيم ،بهدف املطالبة بالتعويض عن األرضار
الناشئة عن التلوث بالنفايات الخطرة ،كام يكون لها ذلك عند
االختالف يف تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها .ومن خالل هذه املا ّدة
نتبي أ ّن محكمة العدل الدولية لن تكون لها مسؤوليات كبرية
وغريها ّ
فض
الصاع يف املجال البيئي فحسب ،بل يف ّ
ج ًّدا يف تحديد طبيعة ّ
املنازعات املرتبطة به وف َْق قواعد القانون الدويل ،وديناميات العوملة
والسيعة لل ّنسق الدويل أيضً ا.
والتغيات املفاجئة ّ
ّ
(((5

ومن شأن إحداث هذه الغرفة وغريها أن تدفع محكمة العدل الدولية
إىل إغناء مجال "التقايض البيئي" ،وتكريس قواعد بيئية واضحة ميكن
لحل املنازعات البيئية.
اعتامدها ّ

فض املنازعات البيئ ّية بالطرائق التقليدية
صعوبة ّ
واملؤسسايت لتسوية املنازعات
سبق أن تطرقنا إىل اإلطارين القانوين
ّ
سلم ًّيا .وبوج ٍه عا ّم ،يصعب الحديث( ((5عن وجود آليات ومبادئ عا َّمة
لتدبري املنازعات البيئية ،وبخاصة العابرة للحدود؛ كاالحتباس الحراري،
والغبار النووي ،واألمطار الحمضية ،والتّنوع البيولوجي ،مع العلم أ ّن
لحل املنازعات ذات الطابع السيايس طبقًا
األولوية القصوى تعطى ّ
للتفسريات التقليدية للامدة الثالثة والثالثني من ميثاق األمم املتحدة.

غياب اإلرادة السياسية للقوى الكربى
إ ّن معظم القضايا البيئية الخالفية قد فرضت فيها الدول والقوى
الكربى مواقفها ورؤاها وطموحاتها بعي ًدا من مبادئ القانون الدويل
وتبي ذلك بوضوح يف مؤمتر كوبنهاجن (كانون
وميثاق األمم املتحدةّ ،
(((5
األول /ديسمرب  )2009بشأن املناخ ؛ إذ انفردت الواليات املتحدة
األمريكية والصني ببلورة اإلعالن األخري للمؤمتر .وقد تتك ّون التّكتالت
البيئيّة والتّكتالت املضا ّدة للدفاع عن مصالح معينة ،عىل ال ّرغم من
أ ّن القضايا البيئية ال تحتمل مثل هذه التّكتالت ،فالجميع يتح ّمل
وأسسها.
املسؤولية برصف النظر عن اختالف مستوياتها ومح ّدداتها ُ
وال ّ
ظل
شك يف أ ّن البنك الدويل بفعل سياساته املال ّية والضغوط التي ّ
الصاعات
ميارسها يف متويل املشاريع ،يتح ّمل مسؤولي ًة كربى يف تأجيج ّ
"يتمسك" بع ّدة
البيئية ،عىل ال ّرغم من أنه من الناحية النظرية
ّ
أي مرشوع يُقام عىل املجاري املائية الدولية .وأهم
قواعد( ((6يف متويل ّ
يحصل البنك مسبقًا عىل موافقة ،أو عدم مامنعة
هذه القواعد أن ُ
جميع دول الحوض؛ أي ما يعرف يف السياق القانوين بالدول املشاطئة.

ومن املفيد يف "التسويات املائية الدولية"ً ،
مثل ،دعوة( ((5الهيئات
واملنظامت الدولية املتخصصة التابعة لألمم املتحدة إىل أن تؤ ِّد َي دو ًرا
فعالً يف وضع ٍ
أسس وقواعد مقبولة القتسام املياه الدولية املشرتكة
بني الدول املشاطئة من أجل مساعدتها عىل التّوصل إىل اتفاقيات
كل بلد منها ،ومن أجل ج ْعل املياه املشرتكة عنرص
حصة ّ
لتحديد ّ
رفاهية وتق ُّدم وتعاون يخدم الدول املستفيدة .ومن املفيد أيضً ا دعوة
الدول ذات املياه املشرتكة إىل التّعاون والتّنسيق يف ما بينها للوصول
إىل اتفاقية لتقاسم املياه ،وتنظيم تشغيل املنشآت املائية القامئة أو
التي ستقام عليها ،تحقيقًا للمصلحة املشرتكة.

كام مثَّل فشل املفاوضات بشأن مياه النيل بداي ًة للضغوط الدولية
املتوالية من الكبار ومن الكيان الصهيوين .ووراء هذه الخطوة غري
املسبوقة دوافع متع ّددة ينبغي فهمها( ،((6وأهمها الضغط عىل مرص
والسودان ،ودفع البنك الدويل الذي ميثّل الدول املانحة إىل أن يتَّخذ
ّ
ٍ
أقل تحيّ ًزا لدولتي
سياسات أكرث اعتدالً ت ُجاه دول املنابع ،وأن يكون َّ

 56يصعب أحيانا إثبات مصدر الرضر كام هو الحال يف التلوث العابر للحدود أو االحتباس
علم أنّه يستلزم أن يكون نتيجة عمل
الحراري ،فالرضر عنرص أسايس من عنارص املسؤوليةً ،
غري مرشوع ،أ ّما يف املجال البيئي فقد يرتتب الرضر عىل العمل املرشوع من جانب دولة معينة،
مام يتطلب مراجعة الفقه الدويل لـ "نظرية املسؤولية الدولية".
 57شكراين الحسني" ،املادة الرقم  99من ميثاق األمم املتحدة :األمني العام والبعد البيئي"،
املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 26بريوت :ربيع  ،)2010ص .186
 58حسان الشوييك" ،األمن املايئ العريب" ،مجلة الوحدة ،العدد  ،)1991( 76ص .38

 59شكراين الحسني" ،مؤمتر كوبنهاغن حول املناخ .تكريس للفشل أم بداية اتفاق شامل؟"،
املستقبل العريب ،العدد ( ،383بريوت :كانون الثاين /يناير  )2011ص .186 -175
" 60النيل مصدر حياة ،أو موقد حرب؟".
 61ضياء الدين القويص" ،حوض النيل :مبادرة واحدة أم مفوضيتان؟" ،جريدة الرشق
األوسط:2010 /04 /27 ،
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=567080&issueno=11473
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املصب ،وأن يُرسل إشار ًة إىل املستثمرين الذين يرغبون يف املشاركة يف
مشاريع مائية تنمويّة بدول املنبع مفادها أ ّن لهذه الدول ّ
السيطرة يف سياق البحث عن حلو ٍل عمل ّي ٍة للمخاطر والتهديدات امله ّددة
بغض النظر عن موافقة دول املصب.
الكاملة عىل مواردها املائية ّ
للكون( ،((6ميكن طرح السؤال التايل :هل نستطيع بناء مقاربة علم ّية
لفض املنازعات البيئيّة الشّ املة ،مع العلم أ ّن تأثري هذه التهديدات
ّ
فبالتزامن( ((6مع تصاعد الحديث عن طرح اتفاقية جديدة لتقاسم
وكل الشعوب من جهة ،وأنه توجد نظريات فقهية
كل الدول ّ
دول املنبع ميا َه النيل ،زار وزير الخارجية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان تَط َُال ّ
يف آذار /مارس  2010دولً أفريقي ًة بينها عدد من دول منبع النيل ،هي متع ّددة كنظرية الوحدة اإلقليمية املحدودة ،ونظرية وحدة املصالح
إثيوبيا وأوغندا وكينيا .وهدفت هذه الزيارة ،وفق ما أعلنته تقارير من جهة ثانية؟
كل تح ّرك علمي
إعالمية إرسائيلية ،إىل تدشني مزيد من املشاريع اإلمنائية املتعلقة نعتقد أ ّن بلورة الرؤية اإلسرتاتيجية هي أساس ّ
باملياه والري واستصالح األرايض وبناء السدود يف دول منابع النيل للتصدي لهذه املخاطر والتهديدات الجدية ،وميكن لألمني العا ّم ،إن
والبحريات،
حاسم يف تنشيط آليات
وخصوصا إثيوبيا التي تربطها بإرسائيل عالقات اقتصادية توافرت له األوضاع املالمئة ،أن يكون دوره
ً
ً
(((6
وسياسية متميزة ،وهاجرت منها واحدة من أكرب الجوايل اليهودية هذه اإلسرتاتيجية؛ كتفعيل امليثاق العاملي ()Global Compact
التي يعرف أفرادها بيهود الفالشا.
بشأن املسؤولية املجتمعية للمقاوالت ( ،((6()CSRوآليات الدبلوماسية
وأشار تقرير رسمي مرصي( ((6إىل وجود تحركات إرسائيلية مكثفة ''الخرضاء'' ،و''توحيد'' الرؤى يف ما يتعلَّق باملفاهيم املشرتكة التي
يف تنزانيا ،وإىل وجود عالقات إلرسائيل بأعضاء يف الربملان التنزاين ،تعتمدها "املجموعة الدوليّة".
ّ
لك ّنه لفت النظر إىل غموض العالقات اإلرسائيلية البوروندية وتذبذب وميكن للفقه الدويل أن يؤ ِّد َي األدوار الطالئعية يف بلورة بعض القواعد
عالقة تل أبيب بإريرتيا.
الخاصة وإنتاجها ،وذلك يف مجال قانون البحار وقانون الفضاء؛ فلقد
ط ّور بعض املفاهيم من قبيل الجرف القاري ،واملنطقة االقتصادية
الخاصة مببادرة حوض النيل ،إذ
وقد س ّجل تراجع عريب يف املفاوضات
ّ
الخالصة ،أو القواعد املطبقة يف مجال التّلوث ،وقواعد حامية البيئة
السودان ومرص)
تكتلت دول املنبع السبع يف جهة ودول املصب (أي ّ
البح ِّرية ،ومفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية ،واملنطقة امل ِ
ُتاخمة( ،((6وال
يف جهة ثانية ،أ ّما باقي الدول العربية فظلَّت تتف ّرج ،كعادتها ،كام
يحتاج األمر إىل بيان دور القضاء الدويل البالغ األهمية يف تعزيز
فأي حرب( ((6تختارها مرص للدفاع
يحصل يف الرصاع العريب اإلرسائييلّ .
العدالة البيئية واملناخية واملائية ،ويف تفادي املنازعات ذات الصبغة
عن أمنها املايئ؟ أهي ال َح ْرب يف ساحة النزال والوغى أم أ ّن حرب مرص
الفنية ،أو عىل األقل الح ّد من ازديادها.
املقبلة ستكون يف ساحة الدبلوماسية ويف تأكيد عنارص ق ّوتها الناعمة؟
ّ
لفض المنازعات البيئية
نحو "مقاربة علمية"

تحريم "التدخل األخضر" ألسباب بيئية

سبل تجاوز اإلكراهات البيئية
يُ َح ّرم القانون الدويل العا ّم ،عمو ًما ،التدخل يف الشؤون الداخلية
فض
يف إطار البحث عن إمكانات تجاوز العقبات التي تعرتض َّ
بغض ال ّنظر عن التربيرات املقدمة "للمجتمع الدويل".
للدول ّ
املنازعات البيئ ّية بالطرائق السلم ّية والو ّدية وإقبارها ،نقرتح التفكري
لفض املنازعات البيئية وديًّا ،وتحريم وانسجا ًما مع هذه الرغبة ،اعتمدت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة
يف مقاربة علمية تتوخى الدقة ّ
"التدخل األخرض" بح ّجة حامية البيئة واملوارد يف (الدول النامية) ،قرار ٍ
ات متع ّدد ًة يف هذا الصدد منها:
وتعزيز التفاوض الكوين املتوازن ،والتش ّبث مبفهوم توازن املصالح
 65شكراين" ،املادة الرقم  99من ميثاق األمم املتحدة" ،ص .187
بدل من توازن القوى.
واملنافع املشرتكة ً
 66للتوسع انظر املوقع الرسمي للميثاق العاملي ،شوهد يف  ،2012 /12 /10عىل الرابط:
" 62النيل مصدر حياة ،أو موقد حرب؟".
 63املرجع نفسه.
 64حمدي عبد الرحمن" ،مرص والحرب القادمة" ،الجزيرة نت ،2010 /04 /21 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/c6477300-fe4e-482e-9e0f-c04071cbe2bc

http://www.unglobalcompact.org
 67شكراين الحسني" ،املسؤولية املجتمعية للمقاوالت :مدخل عام" ،مجلة بحوث اقتصادية
عربية ،العددان  ،56 -55صيف -خريف (بريوت ،)2011 :ص .224 -210
 68عبد القادر القادري ،قضايا القانون الــدويل العا ّم (الــدار البيضاء :دار توبقال
للنرش ،)1987 ،ص .96
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 القرار رقم  523املتعلق بالتنمية االقتصادية املندمجة واالتفاقياتالتجارية( ((6خالل دورتها السادسة بتاريخ  12كانون الثّاين /يناير
حق استعامل
 ،1952وأهم ما جاء يف القرار املذكور الرتكيز عىل ّ
املوارد بح ِّرية لتب ُّوء مكانة مالمئة ،ولتطوير تطبيق مخططات التنمية
االقتصادية وفقًا ملصلحتها الوطنية ،ولتشجيع توسع االقتصاد العاملي.

تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

الوطنية ،كام أ ّن االعتامد املتبادل الدويل أ َّدى إىل املزيد من التّشابك
والتّعقيد بني القضايا املالية والسياسية والبيئية .واملؤكد أ ّن الدول
الكربى ت ُدافع عن مصلحتها الحيوية بكل الطرائق (الغاية تربر
الوسيلة) لذلك ال ميكن إخراج البعد البيئي من التّناحر والتّنازع بني
مختلف الفاعلني يف املرسح الدويل.

 -القرار رقم  626بتاريخ  21كانون األول /ديسمرب  1952املتعلق تعزيز التّفاوض الكوني المتوازن

بحق استغالل الرثوات واملوارد الطبيعية بح ِّرية( ،((7وأه ّم ما جاء فيه
ّ
نظ ًرا إىل الطّابع الشّ مويل والكوين للقضايا البيئية ،تبدو فرص إنجاح
أهمية تشجيع الدول النامية الستغالل ثرواتها ومواردها الطبيعية ،التّفاوض الدويل أقرب من فرص فشلها ،لألسباب التالية:
وأ ّن التنمية االقتصادية لهذه الدول هي إحدى الرشوط املهمة لدعم
•حقل جديد من املعرفة البرشية :إ ّن الظواهر الجديدة التي ظلَّت
بأي عمل،
السلم العاملي .ويويص القرار مبنع الدول األعضاء من القيام ّ
ّ
يف نطاق عمليات التّفاوض املعارصة كلّها بأشكال وصور مختلفة
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،يَ ُح ّد من قدرة الدولة عىل مامرسة
حقل جدي ًدا لل ّدراسات العلمية للتّفاوض.
وبدرجات متباينة ،متثّل ً
سيادتها عىل مواردها الطبيع ّية.
تستحق
•وميكن أن نع ّد التّفاوض البيئي "ظاهر ًة جديدةً"
ّ
 القرار رقم  1314بتاريخ  12كانون األول /ديسمرب  ،1958بشأنوخصوصا أ ّن االعتامد املتبادل
االهتامم والدراسة والتحليل،
ً
لحق الشعوب واألمم يف تقرير
التوصيات املتعلقة باالحرتام الدويل ّ
بني الدول يتطلّب التفاوض لتحقيق املكاسب واملنافع وتوزيع
مصريها(((7؛ إذ ذكَّر هذا القرار بالسيادة الدامئة للدول عىل ثرواتها
األعباء واملسؤوليات .وهذا األمر ينسجم مع مبدأ املسؤولية
ومواردها الطبيعية ،كام ق ّرر إنشاء لجنة إلجراء دراسة عن وضع هذا
وتجسد املفاوضات املناخية الصعبة هذه
املشرتكة  -املتباينة.
ّ
حق تقرير املصري وتقديم التوصيات عند
الركن األسايس من أركان ّ
اإلكراهات؛ ذلك أ ّن املفاوضني السياسيني يُغفلون الحقائق
يبي أ ّن الدول العظمى تتدخّل
االقتضاء ،من أجل تعزيزه .إال أ ّن الواقع ّ
العلميّة لخدمة مصالح آنية.
حق التدخل "اإلنساين" ،والدفاع
باستمرار تحت مسميات مختلفة منها ّ
•تشابك مجاالت التفاوض الدويل :تتع ّدد الظواهر املتفا َوض بشأنها؛
النفيس ،والتدخل العسكري ''الوقايئ'' ومحاربة ''اإلرهاب'' ..إلخ.
فعىل سبيل املثال توجد القضايا السياسية (تسوية املنازعات
ومن حقّنا أن نتساءل :أتكون التدخالت التي سنشهدها يف الشؤون
مثل) ،والعسكرية (كإنهاء رصاع مسلح) ،واألمنية
الحدودية ً
الداخلية للدول باسم حامية البيئة واملوارد الطبيعية من التدهور
(كتبييض األموال ومتويل اإلرهـاب) ،واالقتصادية (كعقْد االتفاقيات
وتنشيط الدبلوماسية االقتصادية) ،والتكنولوجية (كالرشوط
واالندثار أم باسم حامية الالجئني البيئيني؟ وهل تشكل آليات
التقييدية لنقل التكنولوجيا) والبيئيّة (كالتفاوض الكوين) .والنتيجة
بروتوكول كيوتو؛ كالتنفيذ املشرتك (املادة  ،)6والتنمية النظيفة (املادة
املنطقية لتع ّدد مجاالت التفاوض هي عدم القدرة عىل فصل البعد
 ،)12واالتجار يف االنبعاثات (املادة  ،)17دعام ًة قويّ ًة للدول الكربى
البيئي عن باقي مجاالت التّنازعية الدولية.
للسيطرة عىل املوارد الطبيعية للدول (النامية)؟
كبريا من
•صعوبة التّفاوض الكوين :تض ّم هذه املفاوضات( ((7عد ًدا ً
تصعب اإلجابة بدقّة عن مثل هذه التّساؤالت وال سيام أ ّن العوملة
لكل منهم رؤيته ومصلحته وأهدافه اإلسرتاتيجية التي
األطرافّ ،
املالية واالقتصادية فرضتا املزيد من التدفّقات العابرة للحدود
يكون فيها وزن التالقي مع األطراف األخرى واالختالف معهم،
مختلفًا هو نفسه من حالة إىل أخرى .وهي تتّسم بأنها قضايا
69 General Assembly, Sixth session. RES 523 (VI), Integrated development
and commercial agreement. 360th plenary meeting, 12 January 1952.
يصعب عىل طرف أو بعض األطراف التّعامل معها عىل نحو
70 General Assembly, Sixth session.RES 626 (VII): Right to exploit freely
منفرد؛ ومن مث َّة فهي تسعى للوصول إىل النقطة املالمئة للتوازن
natural wealth and resources. 411Th plenary meeting, 21 December 1952.
71 General Assembly, 788Th plenary meeting, 12 December 1958:
Recommendations concerning international respect for the right of peoples
and nations to self- determination.

 72محمد سعد أبو عامود ،التفاوض الدويل (اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي،)2010 ،
ص .30
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بني رؤى األطراف املشاركة ومصالحها وأهدافها بوصف ذلك الفاعلني يف "املسار التفاويض البيئي" أهمي ًة يف وجود مصالح ومنافع
خطو ًة أوىل لتحقيق توافق عا ّم مشرتك بني األطراف املشاركة ،يف مشرتكة بينهم إلنقاذ العامل من ويالت الحروب البيئية املقبلة.
محل تفاوض،
ما يتعلَّق بالقضايا أو املشكالت واملسائل التي هي ّ
وذلك بأساليب التّعامل معها .وقد أ َّدى هذا األمر إىل ظُهور
جديد ،يف مجال دراسات التفاوض ،يُطلق عليه اتجاه خاتمة
ٍ
اتجا ٍه
التّفاوض الكوين.
حل األزمات البيئية الحالية من دون معالجة جذورها وأسبابها
ال ميكن ّ
•أهمية تقديم التنازل لتحقيق التوافقات :إ ّن ّ
كل الدول مهام ونتائجها وهذا األمر يتطلب االهتامم بتسوية املنازعات البيئية وديًّا،
بلغت قوتها االقتصادية واملالية والعسكرية يف حاجة إىل "توافق" وإيجاد بدائل للتسويات التقليدية لتفادي ما يُطلق عليه الحروب
وخصوصا يف املجال املايئ.
عاملي .ويتطلّب ذلك تقديم التنازالت تلو األخرى للوصول إىل البيئية،
ً
التوافقات املمكنة .وهذا يعني صعوبة تحقيق الريادة يف املجال
البيئي ( ،)Environmental Leadershipكام أ ّن االنعكاس وانطالقًا من هذه الرؤية اإلسرتاتيجية حاولنا ،يف هذه الدراسة ،التطرق
لحل املنازعات ،من دون إغفال
واملؤسسايت ّ
يشمل جميع الدول مهام اختلفت درجات مسؤولياتها؛ إىل اإلطارين القانوين
ّ
ُ
البيئي
لذلك فإ ّن املسؤولية مشرتكة وإن اختلفت مستوياتها وتبعاتها .البحث عن موقع البعد البيئي يف التسويات السلمية – يف القانون
الدويل؛ وذلك انطالقًا من مفهوم املسؤولية املشرتكة – املتباينة
توازن المصالح المشتركة ،ال توازن القوى
كل الفاعلني يف املجال البيئي .وال
بوصفها إطا ًرا عا ًّما يستدعي َحشْ د ّ
ٍ
ّ
إشكاليات متع ّدد ًة كاالمتالك
شك يف أ ّن مبدأ السيادة الوطنية يثري
يف إطار التفكري يف مقاربة توازن املصالح بدل التش ّبث بتوازن القوى
السيايس ،ميكن البحث ،يف نظرنا ،عن بدائل ٍ
مثل؛ لذلك حاولنا الحديث عن قواعد هلسنيك وبرلني،
وفرص عملية لتسوية املطلق لإلقليم ً
والصعوبات
املنازعات البيئيّة ،وهذه مهمة ّ
كل الفاعلني يف املرسح الدويل؛ ومختلف االتفاقيات الدولية ،ومدى أهمية تطبيقهاّ ،
أساسا ،إىل بدائل يف التصور والعمل م ًعا يف إطار رؤى املطروحة يف ذلك املجال.
فاألمر يحتاجً ،
إسرتاتيجية تكامل ّية قابلة للتطبيـق ،أخذًا بحسبان مواصفات األنظمة وحتى نتمكّن من تعميق النقاش يف هذا املوضوع ،تطرقنا إىل
بغض النظر عن االختالفات
األيكولوجية ومميزاتها وخصائصهاّ ،
السلمية
مجموعة من اإلكراهات والعقبات التي تح ّد من التّسويات ّ
والتناقضات السياسية والجغرافية؛ فامدام تدهور املوارد الطبيعية للمشاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا ،وتعقّدها ،وغياب
سيساهم ً
حتم يف اختفاء العنرص البرشي ،فإ ّن األمر يقتيض االعتامد اإلرادة السياسية للقوى العظمى.
عىل التعاون البيئي خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا واقع ًّيا.
وأمام هذه العوائق حاولنا البحث يف سبل تجاوزها وإقبارها ،من
ومث َّة نظرية تَع ُّد القانون الدويل قامئًا عىل فكرة املصلحة( ((7نادى
لفض املنازعات البيئية ،وتحريم "التدخل
خالل وضع مقاربة علمية ّ
بها كثري من الفقهاء ،ومنهم هيجل ( )Hegelوبندر (.)Binder
األخرض" ،وتعزيز التفاوض الكوين املتوازن ،واالعتامد عىل توازن
ومؤ َّدى هذه النظرية أ ّن املصلحة التي تكون غال ًبا األساس لقيام
املصالح واملنافع املتبادلة بني الرشكاء ،وهجر قاعدة توازن القوى.
العالقات الدولية هي أيضً ا مصدر التزام الدول بالقواعد التي تنظّم
هذه العالقات .ومل تسلم  -هذه النظرية -أيضً ا من ال ّنقد الشّ ديد؛ وإ ّن الخلفية األساسية لهذه الدراسة هي تعزيز النقاش يف موضوع
فليس القصد تقديم إجابات واقرتاحات
تتغي ذي أهمية خصوصية متميزةَ ،
فاملصلحة ال تصلح ألن تكونً ،
أساسا ،للقواعد الدول ّية ،ألنها ّ
مقياسا دقيقة قطع ّية بقدر ما يتعلَّق األمر بوجهة نظر تناقش الرؤية
وتختلف تب ًعا لألوضاع واملعطيات ،وألنه يصعب أن نضع لها
ً
ثابتًا واض ًحا تعتمده بقيَّة الدول .ولكن من املؤكد أ ّن لالتفاق بني اإلسرتاتيجية العا َّمة وتحتمل النقد واإلضافات من ذوي االختصاص.
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سورية :درب اآلالم نحو الحرية
يؤرخ هذا الكتاب لوقائع سنتين كاملتين من عمر الثورة السورية ،أي منذ  15آذار  /مارس  2011حتى آذار  /مارس  .2013ففي
هاتين السنتين ظهرت بوضوح األسباب العميقة النفجار حركة االحتجاجات في سورية ،وتفاعلت في أثنائها العناصر
األساسية المح ِّركة ،اجتماعية كانت أم سياسية أم جهوية أم طائفية ،ثم انفرجت األمور عن المشهد الدامي لسورية
اليوم وعن درب اآلالم الطويل نحو الحرية .ويعود الكاتب في عدة فصول إلى الوراء ليؤرّخ لجذور الصراعات السياسية
والطائفية والخلفيات االقتصادية الطبقية أيضا.
هذا الكتاب أشمل وأعمق كتاب ينشر  -حتى اآلن  -عن الثورة السورية ،فهو يجمع التوثيق بالسوسيولوجيا واالقتصاد
معا .وفي هذا اإلطار ،ال ينشر الكتاب
واإلستراتيجيات في سياق تاريخي مترابط ،وبمنهج التحليل االجتماعي التاريخي ً
ً
محيطا بجذورها وأصولها وأبعادها .لذلك
يفسر أي حادثة ما لم يكن
متأكدا من صحتها ،وال
أي معلومة ما لم يكن
ً
ّ
ليسد ً
فراغا معرف ً ّيا وتأريخ ً ّيا من حيث تم ّيزه عما كتب عن الثورة السورية ،ومن حيث فرادته في التعليل
جاء هذا الكتاب
ّ
والتحليل والتفسير واالستنباط واالستنتاج ،وهي أمور ال بد منها في أي كتابة معمقة وعلمية وحيوية.

