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�أ .محمد �سامي الع�سلي

مدر�س المالية العامة  -كلية الحقوق

جامعة المو�صل -العراق

الحماي ُة القانونيَّ ُة للبيئ ِة من التل ُّو ِث
�شريع الداخلي
في التَّ ِ
المقدمة
لق ��د جذبت م�شكلة التل ��وث البيئي اهتمام رجال العلم منذ �سن ��وات قليلة وراحوا ينبهون �إلى
الأخطار التي باتت تهدد البيئة والجن�س الب�شري ب�أ�سره ,كما اهتم رجال العلم بظاهرة التلوث فقد
اهت ��م بها كذلك رجال القانون اي�ض� � ًا ،و�أخذوا يحددون المق�صود بم�شكلة التلوث البيئي ،و�أ�سبابها
والعوام ��ل الم�ؤثرة ف ��ي مكافحتها و�ض ��رورة توفير الغط ��اء القانوني لحمايتها .ف ��كان نتيج ًة لذلك
اهتمام الم�ش ِّرع وعنايته ب�صياغ ِة الن�صو�ص التي تتعلق بكافة �أ�سباب تلوث البيئة وكيفية مواجهتها،
مما ي�ؤدي �إلى توفير الحماية الكافية لها وللإن�سان مع ت�أكيد ح ِّق ِه في بيئ ٍة نظيفة و�سليمة.
عليه اقت�ضى درا�سة الحماية القانونية للبيئة في الت�شريع الداخلي في فروع القانون المختلفة،
لذا �سيتم تق�سيم هذا البحث �إلى خم�سة مباحث كما يلي:
المبحث الأول :الحماية القانونية للبيئة في القانون الد�ستوري.
المبحث الثاني :الحماية القانونية للبيئة في القانون المدني.
المبحث الثالث :الحماية القانونية للبيئة في القانون الجنائي.
المبحث الرابع :الحماية القانونية للبيئة في القانون االداري.
المبحث الخام�س :الحماية القانونية للبيئة في القانون المالي.
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المبحث الأول:
الحماية القانونية للبيئة في القانون الد�ستوري
لم ��ا كانت القواع ��د القانونية الد�ستورية تعد حج ��ر الزاوية وقمة اله ��رم �أو البنيان القانوني
للدولة ،وما عداها من القواعد القانونية يكون تالي ًا لها في المرتبة ،تحت مظلة ال�شرعية الد�ستورية
والمتمثلة بمبد�أ �سمو الد�ستور واحترام الت�شريعات العادية للقواعد الد�ستورية ،و�أن تكون من�سجمة
ومتوافقة معه ن�ص ًا وروح ًا ,و�أنَّ جميع االن�شطة التي تمار�سها الدولة ت�ستمد �شرعية وجودها منه.
و�إزاء التفاق ��م الكبي ��ر لم�شكل ��ة التلوث البيئي وم ��ا �أفرزته من تداعيات ته ��دد توازن النظام
البيئ ��ي باالخت�ل�ال ،ما لبث ��ت �أن ظهرت م�شاكل اخرى جدي ��دة تهدِّ ُد الإن�سان ف ��ي حياته وم�ستقبله
مثل ،االحتبا�س الحراري ،والت�صحر ،وقلة م�صادر المياه ،والحاجة �إلى ت�أمين المحميات الطبيعية
والرقابة ال�صارمة عليها من �أي اعتداء ،وغيرها من م�شاكل عديدة ،ناهيك عن كل االفرازات التي
ظه ��رت نتيج ��ة التفاعالت االقت�صادية واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية ب�صورة عامة ،ب ��رزت �إلى الوجود
ك�ض ��رورة ُملحة وحق د�ستوري للمواطن ,هو الحق ف ��ي بيئة �سليمة ونظيفة(((� ،أي �أن ين�ص �صراحة
ف ��ي �صلب الوثيقة الد�ستورية على هذا الح ��ق �أو القيمة العليا ،في �أن يحيا المواطن في بيئة �سليمة
ونظيفة ثم يتولى الم�ش ِّرع و�ضع القواعد التف�صيلية لهذا الحق.
لبع�ض من د�ساتي ��ر الدول ف ��ي �أ�ساليب معالجتها ب�ش� ��أن تقرير حق
وم ��ن خ�ل�ال ا�ستقرائن ��ا ٍ
الإن�سان ببيئة �سليمة ونظيفة نجد �أنَّ هناك منهجين:
• الأول :الحماية ال�صريحة للبيئة من التلوث
ومف ��اده ه ��و الن�ص ال�صريح في الوثيقة الد�ستورية على ح ��ق الإن�سان في بيئة �سليمة ونظيفة
خالية من التلوث.
وم ��ن الأمثلة على ذلك الد�ست ��ور اليوغ�سالفي المعدل لع ��ام  ,1974والد�ستور المجري لعام
 ،1972والد�ست ��ور البرازيل ��ي لع ��ام  ,1988وديباج ��ة الد�ست ��ور الفرن�س ��ي لع ��ام  ،1958والد�ستور
البرتغالي لعام .1975
ن�صت ف ��ي د�ساتيرها على �أنَّ
ب ��ل �إن َّن ��ا نجد �أنَّ بع�ض الدول ذهبت �إل ��ى �أبعد من ذلك عندما َّ
حماي ��ة البيئ ��ة تعتبر حق ًا وواجب ًا في نف�س الوقت ,ومن الأمثلة على ذلك الد�ستور الهندي(((� ،أي �أن
ح ��ق المواطن ف ��ي التمتع ببيئة �سليمة ونظيف ��ة ،اعتُبر في ذات الوقت واجب ًا عل ��ى المواطن ،وعلى
 - 1للمزيد انظر :طارق ابراهيم الد�سوقي عطيه ،االمن البيئي والنظام القانوين حلماية البيئة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اال�سكندرية،
م�صر� ،ص .325
 -2انظر :م 48/و 50من الد�ستور الهندي املعدل لعام .1976
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الدول ��ة وكافة الهيئات والم�ؤ�س�س ��ات العامة واجب حمايته ,كذلك الحال بالن�سب ��ة �إلى د�ستور بيرو
لع ��ام  ،1977كما ن�ص ميثاق البيئة لع ��ام  2004لد�ستور الجمهورية الفرن�سية الخام�سة لعام 1958
عل ��ى ح ��ق المواطن في بيئة نظيفة((( كما �أنه اعتبر من الواجب الحفاظ عليها((( ،ود�ستور بنما(((،
ود�ستور جمهورية ال�صي ��ن ال�شعبية((( ،والد�ستور اليوناني((( ،والد�ست ��ور ال�سوي�سري((( ،والد�ستور
الجزائري(((.
• الثاني :الحماية ال�ضمنية للبيئة من التلوث
المبا�شر لحق االن�س ��ان في بيئة �سليمة ونظيفة
ومف ��اده هو انته ��اج بع�ض الدول الأ�سلوب غير
ِ
خالي ��ة من التلوث ,بحيث �أنها التن�ص �صراحة على ه ��ذا الحق في الوثيقة الد�ستورية ،بل يمكن �أن
ن�ست ��دل عليه �أو نتو�ص ��ل اليه باال�ستنباط من روح الن�ص على الحق ��وق االجتماعية واالقت�صادية �أو
المقومات اال�سا�سية للمجتمع التي ين�ص عليها الد�ستور.
ومن الأمثلة على ذلك الد�ستور االيطالي ,والد�ستور الكويتي لعام  ،1962والد�ستور الم�صري
لعام (((.1971
�أم ��ا بالن�سب ��ة �إلى الع ��راق ف�أن القان ��ون الأ�سا�سي العراق ��ي لعام  1925لم يتط ��رق �إلى �شيء
بالن�سبة �إلى البيئة وكذلك الحال بالن�سبة �إلى د�ستور عام .1958
�أم ��ا الد�ستوري ��ن الم�ؤقتين لع ��ام ((( 1963و ( 1968((1فقد تناوال مو�ض ��وع الرعاية ال�صحية،
واعتبراه حق ًا للمواطن تك َف ُله الدولة.
�أما د�ستور عام ( 1970((1ن�ص على �أن تلتزم الدولة بحماية ال�صحة العامة عن طريق التو�سع
الم�ستمر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء.
 -1انظر :م 1 /من ميثاق البيئة لعام  2004لد�ستور اجلمهورية الفرن�سية اخلام�سة لعام .1958
 -2انظر :م 2/و 3من املرجع �أعاله.
 -3انظر :م 11 /من د�ستور بنما لعام .1972
 -4انظر :م 11/من د�ستور جمهورية ال�صني ال�شعبية لعام .1978
 -5انظر :م 24/من د�ستور اليونان لعام .1975
 -6انظر :م 24/من د�ستور �سوي�سرا لعام .1971
 -7انظر :م 51/من د�ستور اجلزائر لعام .1989
-8للمزيد انظر :طارق ابراهيم الد�سوقي عطيه ,مرجع �سابق� ،ص  , 330-329ورم�ضان حممد بطيخ ,القانون وحماية البيئة,
من�شور يف ندوة دور الت�شريعات والقوانني يف حماية البيئة التي �أقامتها املنظمة العربية للتنمية االدارية التابعة �إىل جامعة الدول
العربية املقامة يف ال�شارقة ،ايار ،االمارات العربية املتحدة� ،2005 ،ص.10
 -9انظر :م 36/من الد�ستور العراقي امل�ؤقت لعام .1963
 -10انظر :م 37/من الد�ستور العراقي امل�ؤقت لعام .1968
 -11انظر :م 33/من الد�ستور العراقي لعام .1970
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�أم ��ا في م�شروع د�ستور ع ��ام ((( 1990فقد ظهر االهتمام بالبيئة م ��ن خالل الإقرار ب�ضرورة
قي ��ام جميع �أجهزة الدولة و�أف ��راد ال�شعب بالمحافظة على البيئة من التل ��وث وحماية الطبيعة من
الأ�ضرار التي ُتخ ُّل بجمالها ووظائفها.
و�أ�صب ��ح االهتم ��ام وا�ضح ًا بال�صح ��ة العامة والحقِّ ف ��ي العي�ش ببيئة �سليمة ف ��ي د�ستور عام
((( 2005حيث تكفلت الدولة بحماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
�أم ��ا الد�ست ��ور اللبناني فقد خال من الن�ص �صراحة على هذا الحق ،لكننا نجده قد ن�ص عليه
�صراحة في قانون حماية البيئة اللبناني رقم  444لعام  2002والذي اعتبر حق ًا((( للمواطن في بيئة
�سليم ��ة وم�ستقرة ومن واجبه �أي�ض ًا حمايتها وعدم االعت ��داء عليها ،كما انه اعتبر ان �سالمة البيئة
وحمايتها من �أي خطر يهددها من م�س�ؤولية كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي عام ًا كان ام خا�ص ًا(((.
المبحث الثاني:
الحماية القانونية للبيئة في القانون المدني
تع ��د الم�س�ؤولية حج ��ر الزاوية في كل نظام قانوني فهي التي توف ��ر ال�ضمان الحترام القانون
وتطبيقه ,فالم�سو�ؤلية والقانون وجهان لعملة واحدة((( ،وكما قلنا �سابق ًا �أن هناك حق ًا لكل مواطن
في بيئة �سليمة ونظيفة وبالتالي ف�إن الم�سا�س بهذا الحق يترتب عليه اثر قانوني مهم جد ًا يتمثل في
قي ��ام الم�س�ؤولية ،حيث تترتب الم�س�ؤولية نتيجة مبا�ش ��رة لأي م�سا�س بهذا الحق وبالتالي ف�إن ذلك
يقت�ضي االلتزام بمعالجة ال�ضرر النا�شئ عن فعل التلوث.
يهت ��م القان ��ون المدني بالأفع ��ال ال�ضارة الت ��ي ت�صيب االن�س ��ان مما يترتب عليه ��ا م�س�ؤولية
الفاع ��ل مدني� � ًا ,والجزاء في الم�س�ؤولي ��ة المدنية هو التعوي�ض عن ال�ضرر ال ��ذي ت�سببه �أو ما يطلق
علي ��ه ال�ضمان ,و�صاحب الح ��ق فيه هو المت�ضرر والذي له الحق في اقام ��ة الدعوى �أمام المحاكم
المخت�ص ��ة ,وه ��و بنف�س الوقت -المت�ضرر -يملك الحق في التنازل عن حقه �أو الت�صالح عليه ,وهو
م ��ا ن�ص ��ت عليه القوانين المدنية ,التي �أكدت على حقيقة را�سخ ��ة وهي �أن �أي �ضرر �أو �أذى ي�صيب
االن�سان مهما اختلف نوعه ف�إنه ي�ستوجب التعوي�ض.
 -1انظر :م 64/من م�شروع د�ستور جمهورية العراق لعام .1990
 -2انظر :م 33/من د�ستور جمهورية العراق لعام .2005
-3انظر :م 3/من قانون حماية البيئة اللبناين رقم  444لعام ( 2002لكل ان�سان احلق يف بيئة �سليمة وم�ستقرة ،ومن واجب كل
مواطن ال�سهر على حماية البيئة وت�أمني حاجات الأجيال احلالية من امل�سا�س بحقوق االجيال املقبلة).
-4انظر :م 2/4/من املرجع �أعاله (ي�سهر كل �شخ�ص طبيعي او معنوي ,على م�س�ؤولية البيئة ،وي�ساهم يف حمايتها ،وان يبلغ عن
�أي خطر قد يهددها).
-5للمزيد انظر :عبدالهادي الع�شري ,البيئة والأمن االقليمي يف دول اخلليج العربي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،م�صر� ،1997 ،ص .85
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تق ��وم �أح ��كام الم�س�ؤولية المدنية على ثالث ��ة �أركان هي :الخط�أ ,ال�ض ��رر ,والعالقة ال�سببية,
وم ��ن ال�ضرورة بم ��كان �أن يكون هناك عملية توافق �أو تطويع للأركان التقليدية للم�س�ؤولية المدنية،
مع الم�س�ؤولية عن التلوث البيئي وذلك لخ�صو�صية هذه الم�س�ؤولية وطبيعتها الخا�صة.
والمالح ��ظ �أن هن ��اك �صعوبات تتلعق بتطبيق اركان الم�س�ؤولي ��ة ال�سابقة على الم�س�ؤولية عن
التل ��وث البيئي ,وذل ��ك يعود �إلى االح ��كام الخا�صة به ��ذه الم�س�ؤولية عن الأفعال الت ��ي ينجم عنها
التل ��وث البيئ ��ي ,بحيث انها فر�ض ��ت نف�سها على م�شرع ��ي البلدان مما دفعهم �إل ��ى تعيين الأحكام
الخا�ص ��ة لهذا الن ��وع من الم�س�ؤولية ،من خالل مجموعة قوانين خا�ص ��ة تناولت بع�ض االفعال التي
نجم عنها التلوث البيئي مو�ضح ًة مداه والنتائج المترتبة عليه ,مما يجعلنا �أمام نظام قانوني خا�ص
للم�س�ؤولي ��ة عن التل ��وث البيئي والذي ال يعني ب� ��أي حال من الأحوال خروجها ع ��ن النظرية العامة
للم�س�ؤولية.
وم ��ن خ�ل�ال قر�آءتنا المعمقة في ه ��ذا الجانب ف�إننا نثب ��ت المالحظة المهم ��ة التالية والتي
مفاده ��ا� ،أنَّ الم�س�ؤولي ��ة ع ��ن التل ��وث البيئي تقوم بحي ��ث ال ي�شترط وقوع ال�ضرر ع ��ن االفعال غير
الم�شروعة ،بل يتعدى ذلك لي�شمل �أي�ض ًا االفعال الم�شروعة ،وعلى �سبيل المثال ما يمكن �أن ي�سببه
ف ��رد �أو م�ش ��روع عام �أو خا�ص مجاز قانون ًا ومتوافر في ��ه كل الو�سائل العملية التي تحول دون الحاق
ال�ضرر� ,إال �أن ذلك ال يمنع �أحيان ًا من وقوع �آثار ًا �سلبية م�سبب ًة التلوث البيئي.
له ��ذا فقد ح ��اول الق�ضاء العمل على تطوي ��ر قواعد الم�س�ؤولية وبما يتف ��ق والطبيعة الخا�صة
باال�ضرار البيئية بحيث يتم اطالق �سلطة القا�ضي في �إثبات العالقة ال�سببية �أو في �إقرار الم�س�ؤولية
الت�ضامني ��ة ك�أداة ل�ضمان تعوي�ض المت�ضرر عندما يكون هناك �أكثر من م�س�ؤول ت�سبب في ال�ضرر,
�إال �أن ذلك لم يحل الم�شكلة حيث يقت�ضي القول بذلك ،وجوب اثبات العالقة ال�سببية بين الن�شاط
الخاطئ لكل منهم وال�ضرر الحا�صل ،وان يحدد الح�صة من ال�ضرر التي ت�سببها كل منهم.
وحي ��ث �أن القواع ��د العامة للم�س�ؤولية المدني ��ة التقليدية القائمة على وج ��وب اثبات العالقة
ال�سببي ��ة بي ��ن الخط� ��أ وال�ضرر �ست� ��ؤدي الى �ضي ��اع الكثير من حق ��وق المت�ضررين فق ��د دعا الفقه
والق�ض ��اء �إلى اعتماد �أ�سلوبين� :أحدهم ��ا ي�سمى «ا�سلوب تق�سيم الم�س�ؤولي ��ة» ،ومفاده عندما يكون
هن ��اك اكثر من م�س�ؤول ت�سبب في ال�ضرر فانه يمك ��ن تق�سيم الم�س�ؤولية بينهم بن�سبة ما ي�ستخدمه
ك ٌّل منه ��م �إلى ما ي�ستخدم ��ه الآخرون من المواد الم�سببة للتلوث في كل دورة �إنتاجية� ،أما اال�سلوب
الثاني فيدعو �إلى االكتفاء في �إثبات العالقة ال�سببية بين التلوث وال�ضرر لمجرد االحتمال �أو الظن،
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كاف لقيام الم�س�ؤولية((( ،وفي ذلك ذهب
فالدليل االحتمالي على وجود ال�سبب بين الخط�أ وال�ضرر ٍ
(((
الم�ش ِّرع العراقي عندما ن�ص ( ُتعد م�س�ؤولية �سبب الأ�ضرار الناجمة ...مفتر�ضة) .
والم�س�ؤولي ��ة المعول عليه ��ا هنا في مجال التلوث البيئي ه ��ي الم�س�ؤولية المو�ضوعية ،ولي�ست
الم�س�ؤولي ��ة �شب ��ه المو�ضوعية التي ثبت تق�صيره ��ا عن ا�ستيعاب كل ح ��االت الم�س�ؤولية عن التلوث
البيئ ��ي كونها تقوم على الخطا المفتر�ض ,وذلك لأن ال�ضرر البيئي ي�صعب �إثبات الخط�أ فيه �إن لم
يكن م�ستحي ًال في بع�ض الأحيان الأمر الذي ي�ؤدي �إلى �ضياع حقوق المت�ضررين في �إ�صالح مالحق
بهم من �ضرر �أو خ�سارة.
ومن هنا كان اتّجاه الفقه والق�ضاء نحو الم�س�ؤولية المو�ضوعية في مجال التلوث البيئي والتي
قوامها ما يلي(((:
 -1تكتفي بال�ضرر دون البحث عن الخط�أ.
	-2تط َّبق في مجال الأ�ضرار اال�ستثنائية والتي تتميز بالج�سامة بحيث يكون مو�ضوع الم�س�ؤولية
هو العن�صر الرئي�سي في تقدير التعوي�ض ,ولي�س البحث عن المت�سبب �أو الخط�أ.
	-3م�س�ؤولي ��ة مركزة في �شخ� ��ص الم�ستغل ,فهي تبح ��ث في ا�شخا� ��ص الم�س�ؤولية ولي�س عن
الأخط ��اء ,فمث�ل ً�ا في حالة وق ��وع التلوث الذري ون�ش ��وء �أ�ضرار نووية عنه ف� ��إن المت�ضرر
يبحث عن ال�شخ�ص الم�س�ؤول ويحدده ليرفع دعوى الم�س�ؤولية �ضده.
	-4ان �أ�سا�س الم�س�ؤولية المو�ضوعية لي�س فقط في الن�صو�ص والت�شريعات الو�ضعية الداخلية
بل تجد �أ�سا�س ًا لها في االتفاقيات الدولية.
ون�شي ��ر هن ��ا �إلى ان اتفاقي ��ة بروك�سل المبرمة ع ��ام  1969ب�ش�أن الم�س�ؤولي ��ة المدنية عن
تل ��وث البيئة البحرية بالزي ��ت ،تعد �أول اتفاقية دولية تنظم الم�س�ؤولي ��ة المدنية عن �أ�ضرار التلوث
البحري بالزيت((( ،حيث ذهبت �إلى القول بالم�س�ؤولية المطلقة لمالك ال�سفينة عن �أي ا�ضرار تلوث
-1للمزيد انظر :عدنان ابراهيم ال�سرحان ونوري حمد خاطر ,م�صادر احلقوق ال�شخ�صية -االلتزامات -درا�سة مقارنة ,ط،1
دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن� ،2000 ،ص  ,455واحمد حممود �سعد ،ا�ستقرار قواعد امل�س�ؤولية املدنية يف منازعات
التلوث البيئي ,ط ،1دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،م�صر� ،1994 ،ص .231-230
 -2انظر :م /32/ثالث ًا من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام .2009
-3للمزيد يف تطبيقات امل�س�ؤولية املو�ضوعية عن التلوث البيئي انظر :نزيه حممد ال�صادق املهدي ,نطاق امل�س�ؤولية املدنية عن تلوث
البيئة ,من�شور يف مومتر نحو دور فاعل للقانون يف حماية البيئة وتنميتها ,كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة االمارات العربية
املتحدة بالتعاون مع الهيئة االحتادية للبيئة وهيئة ابحاث البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها وبرنامج االمم املتحدة االمنائي،
االمارات العربية املتحدة� ،1999 ،ص  27وما بعدها.
-4للمزيد انظر :م�صطفى �سالمة ح�سني ومدو�س فالح الر�شيدي ،القانون الدويل للبيئة -درا�سة للقواعد العامة و�أهم االتفاقيات
الدولية واالقليمية واملنظمات الدولية واحلكومية وغري احلكومية التي تعنى بحماية البيئة ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة
الكويت ،الكويت� ،2007 ،ص .16
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�سبب ��ه البترول المت�سرب �أو المفرغ من ال�سفينة نتيجة للح ��ادث ,ويكفي للحكم بالتعوي�ض �أن يثبت
المت�ض ��رر وقوع ال�ضرر به والعالقة ال�سببية بين ذلك ال�ضرر والتلوث النا�شئ عن تفريغ البترول �أو
ت�سربه دون الحاجة لإثبات الخط�أ في جانبه.
ومن هنا نالحظ �أن الم�س�ؤولية المدنية المو�ضوعية تعتبر �صماما قانوني ًا فعا ًال ل�ضمان حقوق
الأفراد وت�سهيل تعوي�ض اال�ضرار النا�شئة عن تلوث البيئة في حاالت يعجز المت�ضرر فيها عن اثبات
الخط�أ ومواجهة الم�س�ؤول(((.
و�إنن ��ا ن�شير ف ��ي معر�ض درا�ستن ��ا للقانون المدني �إل ��ى اهتمام معظم الت�شريع ��ات القانونية
ف ��ي ال ��دول العربية بالحماية القانونية للبيئة بكافة عنا�صرها من الم ��اء والهواء والأر�ض والإن�سان
والمن�ش� ��أت ,حيث �صدرت العديد م ��ن القوانين التي تنظمها ,فحركة التط ��ور والتو�سع ال�سريع في
العم ��ران وال�صناعة �أدت �إلى �إ�صدار العديد م ��ن القوانين التي تهتم وتعالج هذه الجوانب الخا�صة
مث�ل ً�ا ال ��زام �أ�صح ��اب الم�شاري ��ع ال�صناعية �أن ينف ��ذوا بدقة الأح ��كام المتعلقة بال�صح ��ة العامة
والمحافظة على البيئة ومراعاة الموا�صفات الفنية في العمل.
ب ��ل انن ��ا نجد �أن بع� ��ض الت�شريعات العربية (مث�ل ً�ا �سلطنة عمان) �أح� � َرزت تقدم ًا في مجال
ب�شكل خا�ص بالت�شريعات
الت�شريع ��ات البيئية وواكبت الت�شريعات الحديثة للدول المتقدمة واهت َّمت ٍ
المتعلقة بحماية الثروة المائية والنباتية و�أ�صد َرت بذلك قوانين عدة.
والمالحظ �أن الدول ال�ساحلية قد اهتمت كثير ًا في ت�شريعاتها بحماية البيئة البحرية ،وذلك
ع ��ن طري ��ق �إ�صدار العدي ��د من القوانين في ه ��ذا ال�ش�أن ,كالوالي ��ات المتح ��دة الأمريكية وفرن�سا
وبلجيكا وكذلك بع�ض الدول العربية مثل م�صر والكويت وليبيا.
المبحث الثالث:
الحماية القانونية للبيئة في القانون الجنائي
�إنَّ �أالعت ��داء على البيئة يكون من خالل العدوان عل ��ى العنا�صر المكونة لها لذلك كان ُّ
تدخل
الم�ش ِّرع في حماية البيئة تدخ ًال لحماية عنا�صر البيئة التي ت�ستلزم ابتدا ًء �ضبط االو�ضاع النا�شئة
ع ��ن ن�شاطات الم�صانع والمعامل والمركب ��ات وغيرها للحيلولة دون الت�أثير ال�سلبي على �أي عن�صر
م ��ن عنا�ص ��ر البيئة ,اله ��واء �أو الماء...الخ ,و�إن كان البد من عمارة الأر� ��ض بهذه الن�شاطات فعلى
-1انظر :م 23/من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام  2009ب�ش�أن التعوي�ض عن اال�ضرار ,وللمزيد يف �أ�سا�س
امل�س�ؤولية املو�ضوعية وخ�صائ�صها واملجاالت املعا�صرة على تطبيقها ,انظر :حممد �سعيد عبداهلل احلميدي ،امل�س�ؤولية املدنية
النا�شئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية حلمايتها وفق ًا لقانون دولة االمارات العربية املتحدة -درا�سة مقارنة مع
القانون امل�صري وبع�ض القوانني العربية ،ط ،1دار اجلامعة اجلديدة� ،2008 ،ص  339وما بعدها.
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�أق ��ل تقدير ي�سعى الم�ش ��رع ل�ضبطها في الحدود الم�سموحة بها ف�إن ح�صلت تجاوزات فيجب تدخل
الم�شرع لي�ضع العقوبات المنا�سبة في �سبيل تحقيق الحماية الجنائية للبيئة(((.
وحي ��ث �إن حماية البيئة ال تقت�صر على الم�س�ؤولية المدني ��ة وما يترتب عليها من جزاء مدني
يتمثل بالتعوي�ض عن اال�ضرار التي ي�سببها التلوث البيئي بل �إن الم�ش ِّرع و�ضع و�سائل اخرى لحماية
البيئ ��ة ت�سير جنب ًا �إلى جنب م ��ع الم�س�ؤولية المدنية ,فهناك الم�س�ؤولي ��ة الجنائية التي تعتبر بع�ض
الأفعال المرتكبة �ضد البيئة جرائم ومخالفات ،يترتب عليها العقاب الذي تقرره القوانين العقابية،
�س ��واء �أكان ذلك م ��ن خالل القان ��ون الجنائي الأ�صلي مث ��ل الم�شرع االيطالي ال ��ذي كفل الحماية
الجنائية للبيئة �ضد التلوث من خالل ت�ضمينه لقانون العقوبات مجموعة كبيرة من الن�صو�ص مث ًال
م 439/منه(((� ،أو من خالل القوانين الخا�صة الأخرى التي يكمل العمل بها(((.
ولما كان الجزاء الجنائي و�سيلة لحماية البيئة و�ضمان ح�سن تطبيق القانون وتحقيق اهدافه،
أغلب الت�شريعات ت ُن�ص على الجزاء الجنائي ،بل ال يكاد يخلو ت�شريع من هذا الجزاء.
جاءت � ُ
وي ��رى البع�ض من الفقه ��اء والكتاب ا�ستحالة ح�صر جرائم االعت ��داء على البيئة نظر ًا لعدم
وجودها في قانون واحد ,بل �إننا نجدها متناثرة في قوانين متعددة لحماية البيئة كقانون البلديات
وقانون ال�سير وقانون المياه...وغيرها.
في حين ذهب ر�أي �آخر مخالف((( �إلى �أن مو�ضوع �إ�ستحالة ح�صر جرائم االعتداء على البيئة
ف ��ي قان ��ون واحد ال يمكن تعميم ��ه على جميع الدول بل يرى �أن ثمة قواني ��ن بيئية متكاملة في بع�ض
ال ��دول (امري ��كا وفرن�سا) ,على �سبيل المث ��ال حيث تعنى تلك الت�شريع ��ات بتحديد الجرائم البيئة
وو�سائل الحماية.
ولحدوث الجريمة البيئية (فعل التلويث) ثالثة اركان:
	-1ال�سلوك المادي :والمتمثل في �أحد الأن�شطة التي يقوم بها ال�شخ�ص الطبيعي �أو المعنوي.
	-2النتيج ��ة :والت ��ي تتمثل في مدل ��والت ال�ضرر والخطر �س ��واء ال�ضرر الم ��ادي الملمو�س �أو
 -1للمزيد انظر :عبد احلكيم ذنون يون�س الغزال ,احلماية اجلنائية للبيئة يف الت�شريع العراقي ,من�شور يف امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين-
احلماية القانونية للبيئة الواقع والآفاق ,احلماية اجلنائية للبيئة يف الت�شريع العراقي ,كلية احلقوق يف جامعة املو�صل ،العراق،
� ,2009ص .498
-2انظر :م 439/تن�ص (اي ان�سان يبث الوباء عن طريق جراثيم االمرا�ض �سوف يكون حمال للعقاب بعقوبة اال�شغال ال�شاقة
امل�ؤبدة .و�إذا ادت الواقعة اىل موت اكرث من �شخ�ص تكون العقوبة املوت) ،للمزيد انظر :ابت�سام �سعيد امللكاوي ،جرمية تلويث
البيئة -درا�سة مقارنة ،ط ،1دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،اال�صدار الثاين ,عمان ,االردن� ،2009 ،ص .39
 -3للمزيد انظر :يون�س ابراهيم احمد مزيد ,البيئة والت�شريعات البيئية ,دار احلامد للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن� ،2008 ،ص .69
-4ر�أي علي ال�سيد الباز� ,ضحايا جرائم البيئة – درا�سة مقارنة يف الت�شريعات العربية واالجنبية مع درا�سة حتليلية للم�صادر
الت�شريعية حلماية البيئة يف الكويت ،جمل�س الن�شر العلمي يف جامعة الكويت ،الكويت� ،2005 ،ص .45
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الح�س ��ي� ,أو �إن كان ه ��ذا الخطر محدق ًا �أو ماث ًال ذهني ًا ,كما �أنه ال ي�شترط �أن يقع ال�ضرر
ح ��ا ًال بل قد يكون �آج ًال ,حيث �أن هناك م ��ن الأفعال المحدثة لل�ضرر ما يمتد لعدة �سنين
كالتلوث النووي الإ�شعاعي.
	-3العالق ��ة ال�سببية بينهما((( :يهتم القانون الجنائي بالإفعال ال ُمجرمة قانون ًا والتي ت�صيب
المجتمع وينتج عنها �أذى يترتب عليه م�س�ؤولية الفاعل الجنائية.
وتج ��د الم�س�ؤولية الجنائية �أ�سا�سها في االعت ��داء على حق المجتمع ،عندما يرى الم�شرع ب�أنَّ
فع�ل ً�ا ما يتمي ��ز بالخطورة والأهمية بحيث �أن ��ه ي�شكل خطر ًا عام ًا ولي�س خا�ص� � ًا بالفرد �أو بم�شروع
كاف لردع المخالفين و�أنهم قد تمادوا �أو تجاوزو
معي ��ن ,او عندما يالح ��ظ �أن الجزاء المدني غير ٍ
كثير ًا في مخالفاتهم ,مما يقت�ضي وجود قانون يردعهم ,لذلك جاءت القوانين العقابية على �سبيل
الح�ص ��ر ولي�س ��ت على �سبيل المث ��ال ،طبق ًا للقاع ��دة القانونية المعروفة «ال عقوب ��ة بال جريمة وال
جريمة �إال بن�ص».
م ��ن يمتلك توقيع العقوبة الجنائية هو االدعاء العام كونه يمثل م�صالح المجتمع ,لذلك لي�س
للت�صالح �أو التنازل في القوانين العقابية مجال.
الأ�ص ��ل �أن تق ��وم الم�س�ؤولية كلما قامت الم�س�ؤولية الجنائية لأن ��ه قد تلحق الجرائم الجنائية
م ��ن الأفعال التي ت�ضر بالأخرين ,غي ��ر �أن هذه القاعدة والتي تمثل الأ�صل لي�ست مطلقة لأن هناك
من الأفعال ما يترتب عليها م�س�ؤولية جنائية دون الم�س�ؤولية المدنية وذلك النتفاء ال�ضرر الذي هو
�أ�سا�س قيام الم�س�ؤولية المدنية ,مث ًال جرائم ال�شروع �أو مخالفات المرور.
وبالعك�س قد تتحقق الم�س�ؤولية المدنية دون الم�س�ؤولية الجنائية مث ًال عند اتالف �أموال الغير
�أو المناف�سة غير الم�شروعة �أوعدم تنفيذ العقد المتفق عليه ،لكن اذا اجتمعت الم�س�ؤولية الجنائية
م ��ع الم�س�ؤولي ��ة المدنية يحتف ��ظ كل منهما بطابعها الخا� ��ص وذلك كون الم�س�ؤولي ��ة الجنائية �أ�شد
و�أق ��وى من الم�س�ؤولي ��ة المدنية كونها تمثل حق للمجتمع بينما تمث ��ل الثانية حق الفرد ,عليه �إذا ما
اجتمع ��ت كلتا الم�س�ؤوليتين في فعل واحد تخ�ضع الثاني ��ة للأولى من ناحية الحكم الذي ي�صدر في
االولى.
كما �أن الت�أثير يمتد من حيث قوة ال�شيء المق�ضي والمحكوم فيه ,بحيث اذا نظرت المحكمة
الجنائي ��ة في الدعوى وا�ص ��درت حكمها فيها ،فعل ��ى المحكمة المدنية �أن ت�أخذ ه ��ذا الحكم بعين
االعتبار من حيث ثبوت الوقائع ال من حيث التكييف القانوني لهذه الوقائع.
 -1للمزيد انظر :املرجع �أعاله� ,ص .46
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ويمت ��د كذل ��ك الت�أثير من حيث وق ��ف الدعوى المدنية وذل ��ك عم ًال بالقاع ��دة «�أن الجنائي
يوق ��ف المدني» بحيث �إذا رفعت دعوى تعوي�ض �أمام المحكمة المدنية ثم رفعت دعوى جنائية �أمام
المحاكم الجنائية ,فان المحكمة المدنية ب�إمكانها ان توقف ال�سير في الدعوى لحين �صدور الحكم
من المحكمة الجنائية.
�أم ��ا من ناحي ��ة الجزاء الجنائ ��ي والذي يتخذ �ش ��كل العقوبة قد تقع على النف� ��س ,والج�سم,
والحرية ,والمال.
والعقوب ��ة الت ��ي ُتوقع على النف� ��س تنتهي معها حياة االن�سان وهي عقوب ��ة االعدام ,وهي �أ�شد
عقوب ��ة و�أق�ساه ��ا ,وقد ن�ص ��ت بع�ض القوانين على الإع ��دام كعقوبة لبع�ض جرائ ��م تلوث البيئة في
الحاالت التي يترتب عليها وفاة بع�ض االفراد(((.
وق ��د يعاقب باالعدام �أو ال�سج ��ن الم�ؤبد والغرامة التي التقل عن ملي ��ون درهم وال تزيد على
ع�شرة ماليين درهم لكل من قام با�ستيراد �أو جلب المواد او النفايات النووية او دفنها �أو �إغراقها
�أو تخزينها �أو التخل�ص منها ب�أي �شكل في بيئة الدولة(((.
والعقوب ��ة التي يمكن �أن يوقعها القان ��ون على الحرية تتمثل في االعتقال �أو الحب�س �أو ال�سجن
او الأ�شغ ��ال ال�شاق ��ة الم�ؤقت ��ة �أو الم�ؤبدة ,ول�صعوبة العقوب ��ة المقيدة للحرية فانه ��ا تعتبر من �أهم
العقوب ��ات المجدية ف ��ي حماية البيئة ,ولكننا نجد ان �أغلب قوانين ال ��دول النامية التن�ص �صراحة
عل ��ى الحب� ��س كعقوبة �أو التجعل الحب� ��س وجوبي ًا بل تجي ��ز الحكم بالغرامة بد ًال م ��ن الحب�س ,كما
وتجي ��ز الجمع بينهما ,والأف�ضل �أن يكون الحب�س وجوبي ًا في المخالفات الج�سيمة والخطيرة �إذا ما
نتج عنها �آثا ٌر �سيئة على البيئة.
ن� َّ��ص الم�ش� � ِّرع الجنائي العراقي على« :يعاقب بالحب�س م ��دة ال تزيد عن خم�سة ع�شر يوم ًا او
غرام ��ة ال تزيد عن ع�شرة دنانير كل من ت�سبب عمد ًا او �إهما ًال في ت�سرب الغازات او االبخرة وغير
ذلك من المواد التي من �ش�أنها ايذاء النا�س او م�ضايقتهم او تلويثهم»(((.
ونو�ص ��ي ف ��ي ه ��ذا ال�صدد الى �ض ��رورة تعديل اح ��كام هذه الم ��ادة من ناحية مبل ��غ الغرامة
المن�صو� ��ص عليه ��ا ،لعدم تنا�سبها م ��ع القيمة الحقيقية للدين ��ار العراقي حالي ًا ،حي ��ث ان المادة
ُ�شرعت منذ ما يقارب  44عام ًا ،وبالتالي ا�صبح مبلغ الغرامة الي�شكل رادع ًا فعا ًال في وجه الملوثين.
لكنن ��ا نجد ان الم�شرع العراقي في قانون حماية وتح�سين البيئة العراقي رقم  27لعام 2009
 -1انظر :م 275/من قانون العقوبات امل�صري ,رقم  95لعام  ،1996وم 372/من قانون العقوبات الأردين رقم  16لعام .1960
 -2انظر :م 2/62/من القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  24لعام  1999ب�شان حماية البيئة وتنميتها.
 -3انظر :م 3/497 /من قانون العقوبات العراقي رقم  111لعام  1969النافذ.
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�إ�ستدرك خطورة االعتداء على البيئة ،و�ضرورة ت�شديد العقوبة بل وم�ضاعفتها عند تكرار المخالفة
القانوني ��ة ،عندما ن�ص «او ًال :مع عدم االخالل باية عقوبة ا�شد ين�ص عليها قانون يعاقب المخالف
الح ��كام ه ��ذا القانون واالنظمة والتعليم ��ات والبيانات ال�صادرة بموجب ��ه بالحب�س لمدة ال تقل عن
( )3ا�شه ��ر او بغرام ��ة ال تقل عن ( )1000000مليون دين ��ار وال تزيد على (  )20000000ع�شرين
مليون دينار او بكلتا العقوبتين .ثاني ًا :ت�ضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة»(((.
وم ��ن القوانين التي تجنب ��ت الن�ص على الحب�س كعقوبة لمخالفة �أح ��كام قانون حماية البيئة
ه ��ي امارة دبي ,حيث ل ��م ين�ص على الحب� ��س �أو ال�سجن كعقوبة على مخالف ��ة �أحكامه مهما كانت
اهميتها �أو خطورتها ,ون�صت على �أن يعاقب من يخالف احكامه �أو احكام الئحته التنفيذية باحدى
العقوبات التالية:
 -1االنذار.
	-2الغرام ��ة الت ��ي ال تقل عن خم�س ��ة الآف درهم وتت�ضاعف الغرامة في حال ��ة التكرار بما ال
يزيد عن خم�سة ع�شر الف درهم.
 -3اغالق المحل لفترة ال تزيد عن ال�شهر.
 -4الغاء الرخ�صة.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تحميل المخال ��ف نفقات الإزال ��ة �أو الإ�صالح الت ��ي تحددها البلدي ��ة وم�صادرة
الأدوات �أو الأجهزة التي ا�ستخدمت في ارتكاب المخالفة(((.
ف ��ي حين نج ��د دو ًال �أخرى على العك�س م ��ن ذلك فانها ت�شدد العقوبة ف ��ي بع�ض من قوانيها،
وم ��ن العقوبات المقيدة للحرية ف ��ي جرائم تلوث البيئة لت�صل بها في بع� ��ض الأحيان �إلى اال�شغال
ال�شاقة(((.
�أم ��ا العقوب ��ات التي ُتو َّق ُع على الأم ��وال فتتمثل في الغرامة �أو الم�ص ��ادرة ,بحيث �أننا نجد �أن
الغرام ��ة تن� ��ص عليه ��ا القوانين في العادة م ��ع الحب�س والتي ق ��د ال تجدي نفع ًا �إذا ل ��م تكن كبيرة
القيمة ,حيث يقارن الم�سبب للتلوث ما بين مقدار الغرامة وما بين المكا�سب التي يمكن �أن يجنيها
م ��ن ن�شاطاته المنتجة للتلوث ,ليقرر �إ�ستمراره بالن�شاط خا�صة �إذا وجد �أن دفع الغرامات الحالية
ذي ج ��دوى �أكب ��ر وتحقق مكا�سب �أكبر ل ��ه فيتمادون في �إحداث التلوث ويدفع ��ون الغرامات وكانها
جزء من تكاليف االنتاج دون �أن تحدث العقوبة المالية �أي �أثر رادع في نفو�سهم.
 -1انظر :م /34 /او ًال وثاني ًا من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام .2009
 -2انظر :الأمر املحلي المارة دبي رقم  61لعام .1991
 -3انظر :م 95/من قانون البيئة امل�صري رقم  4لعام  1994املعدل بالقانون رقم  9لعام .2009
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مما حدا ببع�ض الت�شريعات في بع�ض البلدان لزيادة قيمة الغرامة زيادة كبيرة لت�شكل رادع ًا
فعا ًال للمت�سببين في تلوث البيئة(((.
�أم ��ا الم�صادرة فتظهر في �صورة ا�ستي�ل�اء الدولة على المعدات �أو المواد التي كانت م�صدر ًا
للتل ��وث البيئ ��ي ,وقد تكون الم�صادرة عقوب ��ة تبعية يحكم بها بال�ضرورة م ��ع العقوبة الأ�صلية ,وقد
تكون عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها بالإ�ضافة �إلى عقوبة �أخرى.
وتج ��در الإ�شارة �إل ��ى ان البع�ض ي ��رى �إنفراد الم�ش ��رع الم�صري بتعريف «االره ��اب البيئي»
وال ��ذي ن� ��ص على �أنه «يق�صد باالرهاب في احكام القانون الجنائي كل ا�ستخدام للقوة �أو العنف �أو
التهدي ��د �أو الترويج يلج�أ اليه الجاني تنفيذ ًا لم�شروع اجرامي فردي �أو جماعي يهدف �إلى الإخالل
بالنظ ��ام العام� ,أو تعري�ض �سالمة المجتمع وامنه للخط ��ر �إذا كان من �شان ذلك �إيذاء الأ�شخا�ص
الرعب بينهم �أو تعري�ض حياتهم او حرياتهم �أو �أمنهم للخطر� ,أو الحاق ال�ضرر بالبيئة ,او
�أو القاء ُ
باالت�صاالت �أو بالموا�صالت� ,أو بالأموال او بالمباني او االمالك العامة �أو الخا�صة� ,أو احتاللها �أو
اال�ستيالء عليها ,او منع �أو عرقلة ممار�سة ال�سلطات العامة �أو دور العبادة �أو معاهد العلم لأعمالها,
او تعطيل تطبيق الد�ستور او القوانين �أو اللوائح»(((.
وف ��ي �أكث ��ر االحيان من ال�صعب تحديد مرتكب افعال االعتداء عل ��ى البيئة بتلويثها ،كما �أنها
م ��ن الممكن �أن ترتكب من قبل �أكثر من �شخ�ص واحد ،بل قد ي�ساهم في ارتكابها عدة ا�شخا�ص ال
ي�صعب مهمة تحديد الدور الذي لعبه كل واحد
يرب ��ط بينه ��م �أية �صلة �أو عالقة ،وبالتالي ف�إن ذلك
ُ
من ه�ؤالء الأ�شخا�ص في �إحداث التلوث البيئي وكان من نتيجته �أحداث ال�ضرر.
وهن ��ا ن�ستذكر �أن م�س�ألة ال�ض ��رر البيئي م�س�ألة ذات طابع فني ,وذل ��ك يقودنا �إلى اال�ستعانة
ب ��ذوي الخب ��رة الفنية في اغل ��ب الأحيان �إن لم يكن ف ��ي معظمها ،وخا�صة عندم ��ا يكون المو�ضوع
معرو�ض ًا �أمام المحاكم مما يقت�ضي الأمر بانتداب �أحد الخبراء الفنيين في الدعوى ,وبالتالي ف�إن
ذلك ي�أخذ وقت ًا �أطول للنظر في النزاع لفترات طويلة ,وذلك يعني ا�ستمرار وقوع ال�ضرر البيئي �إلى
حين الف�صل في الدعوى و�إكت�ساب الحكم الدرجة القطعية ,كما �إننا ال نن�سى هنا �أن ال�ضرر البيئي
الناتج من فعل التلوث قد يت�أخر عنه� ،أي يوجد فارق زمني طويل بينهما ,ا�ضافة �إلى �أن فعل التلوث
ق ��د ال يك ��ون وا�ضح ًا� ,أو قد يكون م�ؤقتا بينما ال�ضرر البيئي قد يكون �أكبر من الفعل لكنه قد يحتاج
-1انظر :م 90/من املرجع �أعاله ,وللمزيد انظر :ماجد راغب احللو ,قانون حماية البيئة يف �ضوء ال�شريعة ,دار اجلامعة اجلديدة،
اال�سكندرية ،م�صر� ،2007 ،ص .144
�-2أنظر :م 86/املعدلة من قانون العقوبات واالجراءات اجلنائية امل�صري رقم  97لعام  ,1992للمزيد انظر :ماجد راغب احللو,
مرجع �سابق� ,ص  ,142وعلي ال�سيد الباز ,مرجع �سابق� ،ص .48
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فت ��رة طويلة جد ًا لكي ن�ستطيع �إثبات ��ه ,وبالتالي فانه ال بد من جهود كبيرة ووقت طويل �أمام جهات
ال�ضبط والتحقيق والمحاكمة(((.
ويب ��رز هنا في مجال الجرائ ��م البيئية مهمة ال�ضابطة الق�ضائي ��ة لأهمية دورها الذي يعتمد
كاف
على الطبيعة الخا�صة لمهام من تمنح لهم هذه ال�صفة ،والذين يفتر�ض بهم �أن يتمتعوا بقدر ٍ
م ��ن الت�أهيل الفن ��ي والخبرة العملية بال�شكل ال ��ذي ي�ضمن نجاحهم في �ضب ��ط واثبات االنتهاكات
واالعتداءات التي تمثل جرائم تقع على عنا�صر البيئة.
تتوق ��ف فاعلي ��ة التنظي ��م الت�شريع ��ي لحماي ��ة البيئة عل ��ى الجان ��ب الإجرائ ��ي ,فالن�صو�ص
المو�ضوعية بمفردها التكفي لحماية البيئة ,بل ينبغي �أن يكملها مجموعة من االجراءات والتدابير
الت ��ي ت�ضمن تطبي ��ق هذه القواعد القانونية ب�ص ��ورة فعالة وم�ؤثرة ,ومن هنا ب ��رزت �صفة م�أموري
ال�ضابطة الق�ضائية و�إعطائهم الدور البارز كموظفين لجهاز �شو�ؤن البيئة.
وتتباي ��ن الت�شريع ��ات من حيث الن�ص على ال�سن ��د الت�شريعي لتخويل ه� ��ؤالء �صفة ال�ضابطة
الق�ضائي ��ة فنجده ��ا في بع�ض الدول تمنح بق ��رارات ادارية ,في حين نجدها ف ��ي دول اخرى تمنح
بقان ��ون كالت�شري ��ع الفرن�سي ,وهناك من يجم ��ع الطريقتين كالت�شريع الم�ص ��ري ,حيث تمنح هذه
ال�صفة بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المخت�ص(((.
نعود هنا لنرد على الذين اعتبرو �أنَّ الم�ش ِّرع الم�صري قد �أنفرد بتعريف الإرهاب البيئي ،ب�أن
الم�ش� � ِّرع اللبناني اي�ض ًا ومن خالل ا�ستقرائنا لن� ��ص المادة 314((( /من قانون العقوبات اللبناني،
ق ��د �أقر بدخول االرهاب بمفهومه المرن في نط ��اق الحماية البيئية ،وذلك لكونه ن�ص على االفعال
الت ��ي م ��ن �شانها �أن تخلق ال ُّذعر ومهما اختلفت الو�سائ ��ل والأدوات والمنتجات والعوامل التي يكون
م ��ن نتيجتها �إيقاع الخط ��ر العام بالمجتمع ,وبالتال ��ي فان التلوث البيئي ه ��و الخطر الذي يعالجه
الم�ش� � ِّرع اللبنان ��ي في هذه المادة ,وبذلك دخل مفهوم االعت ��داء على اي عن�صر من عنا�صر البيئة
تحت مفهوم االعمال االرهابية وهو ما �أكدته احكام المادة الآنفة الذكر.
يت�ض ��ح لنا �أن البيئة هي القيمة المحمية ,فال�سلوك االيجاب ��ي او ال�سلبي �سواء كان عمدي ًا �أم
غي ��ر عم ��دي ,مبا�شر ًا او غير مبا�شر �إذا �صدر عن �شخ�ص ما ونت ��ج عنه �ضرر ب�أحد عنا�صر البيئة
 -1للمزيد انظر� :سمري حامد اجلمال ,احلماية القانونية للبيئة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،م�صر� ،2007 ،ص .46-45
-2للمزيد ب�ش�أن مهام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي و�صالحياتهم ب�شان �ضبط جرائم البيئة انظر :طارق ابراهيم الد�سوقي عطية،
مرجع �سابق� ،ص  434ومابعدها.
-3انظر :م 314 /من قانون العقوبات اللبناين رقم  340لعام  1943تن�ص (يعنى بالأعمال االرهابية جميع االفعال التي ترمي �إىل
ايجاد حالة ذعر وترتكب بو�سائل كالأدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة �أو املحرتقة والعوامل الوبائية �أو املكروبية
التي من �شانها �أن حتدث خطر ًا عام ًا).
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ف�إنه يكون بذلك قد خرق القواعد القانونية لحماية البيئة(((.
المبحث الرابع:
الحماية القانونية للبيئة في القانون الإداري
�سب ��ق و�أن تناولنا في المباحث ال�سابق ��ة الم�س�ؤولية المدنية ثم الم�س�ؤولي ��ة الجنائية لنتناول
بالدرا�س ��ة هنا الم�س�ؤولية االدارية في نطاق القانون الداخلي ,حي ��ث تمثل هذه الم�س�ؤولية �سلطات
االدارة واجهزتها التي تتمتع به وفق ًا للقانون العام لمتابعة اعمال االن�سان وعمل المن�ش�أة ,بدء ًا من
الترخي�ص لها بالعمل ومرور ًا ب�ضرورة التزام الجميع بالقوانين واالنظمة التي تجعل ن�شاط االن�سان
اليومي او ن�شاط الم�ؤ�س�سات ال�صناعية غير متعار�ض مع نظافة البيئة والمحافظة على عنا�صرها.
تق ��وم ال�سلطات الإدارية بمهمة مراقبة وتنفيذ القواني ��ن البيئية ,وبالتالي فان كافة االجهزة
والهيئات التابعة لها توكل لها القيام بهذه المهمة ,وعليه فالإدارة هي:
	-1الم�س�ؤول ��ة ع ��ن التل ��وث البيئي في حال ��ة تق�صيره ��ا �أو تقاع�سه ��ا �أو اهماله ��ا عن تنفيذ
القوانين.
	-2توفي ��ر الكفاءات المدربة و�إعداد الدورات التدريبية للعاملين وتنظيم ون�شر الوعي البيئي
وتوفير المعلومات و�أجهزة ال�صيانة وحماية البيئة.
	-3تقوم بمراقبة الم�صانع والمحالت واتخاذ العقوبات الرادعة بحقها عند اخاللها بقواعد
حماية البيئة.
	-4مراجع ��ة دخول النفايات الخطرة ودفنها داخل البالد وكذلك مراقبة �أي م�ؤ�س�س ٍة داخلية
تقوم بدفن النفايات الخطرة المحلية.
	-5و�ض ��ع المعايير ذات الموا�صفات القيا�سية وتحديد الم�ستوي ��ات الممنوحة والم�سموح بها
وعدم تجاوزها.
 -6ا�صدار الترخي�ص للم�صانع والمحالت وفق ًا للقوانين المرعية في البالد.
ول ��ذا ف� ��إن م�س�ؤولية الإدارة تخ�ضع لقواع ��د تختلف عن قواعد القان ��ون المدني وتتفق ح�سب
طبيعة ونوع المرفق العام وتوفق بين حقوق االفراد وحقوق الإدارة العامة.
وتعتبر فكرة الخط�أ �أ�سا�س قيام م�س�ؤولية االدارة في �أغلب الأحوال� ,إال �أنها تقوم احيان ًا بغير
فكرة الخط�أ وانما على �أ�سا�س فكرة المخاطر وتحمل التبعات.
 -1للمزيد انظر :ا�شرف هالل ,جرائم البيئة بني النظرية والتطبيق ،ط ،1دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،م�صر� ،2005 ،ص.36
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وم ��ن هن ��ا فقد وقع على عاتق القانون الإداري ب�صورة عام ��ة �أو على ال�ضبط االداري ب�صورة
خا�ص ��ة ،مهم ��ة تنفيذ قواعد الحماية البيئي ��ة والمحافظة على النظام العام ولك ��ن لي�س بمدلوالته
الثالث ��ة التقليدي ��ة ,وهي المحافظ ��ة على االمن الع ��ام وال�صحة العامة وال�سك ��ن فح�سب ,بل يمتد
بمدلوالت ��ه الجديدة الم�ستحدثة مثل المحافظة على الجمال العام والتراث العام ,حيث كان ق�ضاء
مجل� ��س الدولة الفرن�س ��ي �س َّباق ًا �إلى تو�سيع مفه ��وم النظام العام -بمعناه التقلي ��دي ,-وقد ا�ستقر
ق�ض ��ا�ؤه على ذل ��ك منذ فترة بعيدة وفي العديد من االحكام الت ��ي ا�صدرها منذ العام  1927بحيث
ت�ستوع ��ب تلك االحكام االفكار الجديدة التي تدخل �ضمن مدلول النظام العام وبما يعرف بمفهوم
الحف ��اظ على الجم ��ال العام ,ومن هنا كان التو�س ��ع في هذا المفهوم -النظ ��ام العام -بمعناه من
الجان ��ب الم ��ادي �إلى الجانب المعنوي ليدخ ��ل فيه المحافظة على جمال المنظ ��ر ومن التلوث....
الخ(((.
لذل ��ك لي�س غريبا اعتبار المحافظ ��ة على النظام العام بجميع مدلوالته يهدف بالأ�سا�س �إلى
حماية البيئة.
وتبرز �أهمية لوائح ال�ضبط الإداري في:
�	-1أنها ُتطبق وتنفذ و ُتف�صل ما تت�ضمنه القوانين المختلفة والمتعلقة بالبيئة.
�	-2أنها ذاتية وم�ستقلة في مكافحة جرائم االعتداء على البيئة.
	-3تمار� ��س عملها ف ��ي حماية البيئة والوقاية من التلوث البيئي وتق ��وم بمهمة االزالة الفورية
للمخالفات الم�ؤدية �إلى هذا التلوث.
ويت� ��أزر ك ٌل من ال�ضبط الإداري م ��ع ال�ضبط الق�ضائي في حماية البيئة والت�صدي لأي اعتداء
يقع عليها ويلوثها ,كما وي�ساهمان في اكت�شاف الفاعلين وردعهم(((.
لذل ��ك ُم ِنحت الت�شريعاتُ البيئية �صف ��ة َّ
ال�ضبطي ِة الق�ضائية للكثير م ��ن الموظفين العاملين
و�صو ًال �إلى فاعلية اكبر لمكافحة المخالفات �أو الجرائم(((.
لق ��د �أل ��زم الم�ش ِّر ُع العراقي ا�صح ��اب الم�شاريع قبل البدء ب�إن�ش ��اء م�شاريعهم بتقديم تقرير
 -1للمزيد انظر :علي ال�سيد الباز ،مرجع �سابق� ،ص .28
 -2للمزيد انظر :املرجع �أعاله� ,ص.29
-3انظر :م / 24/ثاني ًا من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام  2009تن�ص (مينح املراقب �صفة �أحد اع�ضاء
ال�ضبط الق�ضائي يعاونه اثناء ت�أدية عمله عنا�صر من ال�شرطة البيئية وله يف �سبيل القيام مبهامه حق دخول املن�شاة والن�شاطات
اخلا�ضعة للرقابة البيئية اثناء الدوام الر�سمي وبعده .ثالث ًا – ي�ؤدي املراقب البيئي قبل مبا�شرته ملهامه اليمني القانوين)....
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لتقدير الأثر البيئي يت�ضمن ما يلي(((�« :أو ًال:
�أ -تقدير الت�أثيرات االيجابية وال�سلبية للم�شروع على البيئة وت�أثير البيئة المحيطة عليه.
ب-الو�سائ ��ل المقترح ��ة لتالف ��ي ومعالجة م�سبب ��ات التلوث بم ��ا يحقق االمتث ��ال لل�ضوابط
والتعليمات البيئية .
ج -حاالت التلوث الطارئة والمحتملة والفحو�صات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.
د -البدائل الممكنة ال�ستخدام تكنلوجيا �أقل �إ�ضرار ًا بالبيئة وتر�شيد ا�ستخدام الموارد.
هـ -تقلي�ص المخلفات وتدويرها �أو اعادة ا�ستخدامها كلما كان ذلك ممكن ًا.
و -تقدير الجدوى البيئية للم�شروع وتقدير كلفة التلوث ن�سبة �إلى االنتاج.
ثاني ��ا :تت�ضمن درا�سة الجدوى الفنية واالقت�صادية لأي م�شروع التقدير المن�صو�ص عليه في
البند (او ًال) من هذه المادة».
درا�سات
كم ��ا �أوجب الم�ش� � ِّرع اللبناني الجهات المعنية في القطاعين الع ��ام والخا�ص �إجراء
ٍ
الفح� ��ص البيئ ��ي المبدئي �أو تقيي ��م الأثر البيئي ،والتي رب ��ط بها �إمكانية �إعط ��اء التراخي�ص لأي
أ�سا�سه(((.
م�شروع على � ِ
ويتخذ الجزاء االداري عدة �صور مت�سل�سلة كما يلي(((:
 -1الإنذار �أو التنبيه.
 -2ت�أديب الموظفين الم�س�ؤولين.
 -3الإزالة.
 -4الغلق الم�ؤقت.
 -5الغاء الترخي�ص.
�أم ��ا الم�ش ِّرع العراقي فقد تدرج في الجزاءات الإدراية ب ��دء ًا من االنذار ثم ايقاف العمل ثم
الغلق الم�ؤقت((( ،والمالحظ �أنه لم ين�ص على الغاء الرخ�صة في حالة عدم تقيد المخالف ب�أحكام
القان ��ون وازالة المخالفة خالل مهلة قانونية ,و�إنما اكتف ��ى بت�شديد العقوبة في كل مرة يتكرر فيها
رادع للمخالف وبالتالي
ارت ��كاب المخالفة ،وه ��ذا ُي َع ُّد نق�ص ًا ت�شريعي ًا ,حيث يعتبر هذا الجزاء غير ٍ
 -1انظر :م� / 10 /أو ًال وثاني ًا من املرجع �أعاله.
 -2انظر :م21 /و 22و 23من قانون حماية البيئة اللبناين رقم  444لعام .2002
 -3للمزيد انظر :ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص 147وما بعدها ,وابت�سام �سعيد امللكاوي ،مرجع �سابق� ,ص .115
 -4انظر :م 33/من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام .2009
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فه ��و من التدابير القانونية التي ته ��دف �إلى وقف الن�شاط الملوث للبيئة عن طريق �إلغاء الرخ�صة,
وهذه دعوة للم�شرع العراقي لمعالجة هذا النق�ص الت�شريعي.
�أم ��ا الم�شرع اللبناني فقد تدرج في العقوبات وفر�ض الغرام ��ات �ضمن المهلة القانونية بدء ًا
من الإنذار وتعليق الترخي�ص وايقاف الن�شاط م�ؤقت ًا و�صو ًال �إلى الغاء الترخي�ص(((.
وبذل ��ك نالحظ �أنه البد �أن يقت ��رن القانون بجزاءٍ مادي يكفل احت ��رام قواعده ويميزها عن
غيرها من قواعد ال�سلوك االخرى.
ولم ��ا كنا ق ��د تناولنا �سابق ًا الجزاء ف ��ي القانون الداخلي في �صوره الثالث ��ة ,الجزاء المدني
والج ��زاء الجنائ ��ي والجزاء االداري �إال �أنه من غير الم�ستبع ��د �أن تجتمع �صور الجزاءات القانونية
الآنف ��ة الذك ��ر متحدة لتقف �أم ��ام �أي مخالفة ترتكب �ضد �أحكام قوانين حماي ��ة البيئة« ،ف�صاحب
الم�شروع الذي كان مت�سبب ًا في تلويث البيئة والذي نتج عنه قيام الم�س�ؤولية ,قد يحكم عليه بال�سجن
�أو الغرامة كجزاء جنائي ,وبازالة �آثار التلوث وتعوي�ض اال�ضرار المترتبة عليه كجزاء مدني ،وقيام
االدارة باغالق الم�شروع �أو الغاء الترخي�ص كجزاء اداري»(((.
وم ��ع الن�ش ��اة الحديثة للت�شريعات البيئي ��ة والتي ولدت في الن�صف الثان ��ي من القرن الواحد
والع�شري ��ن ,نج ��د �أن هذه الن�ش�أة الحديث ��ة ُيعترف بها جانب الفقهاء ,ليق ��ول �أحدهم (ان القانون
البيئ ��ي ه ��و اكثر ف ��روع القان ��ون �شباب� � ًا ,فقد تط ��ور ب�سرع ��ة ولكن ال ي ��زال في مراحل ��ه الخالقة
والتكوينية)(((.
فف ��ي العراق �صدرت العديد من القواني ��ن والأنظمة ذات العالقة المبا�شرة �أو غير المبا�شرة
بالمحافظ ��ة على البيئ ��ة وحمايتها من التلوث وقب ��ل رواج مفهوم البيئة حديث� � ًا وتبلور مفهومه ،ثم
تط ��ورت الت�شريعات البيئية بعد رواج مفهوم البيئة في الع ��راق ،وتكللت الجهود الكبيرة في ا�صدار
قان ��ون حماية وتح�سين البيئة رق ��م  27لعام  ،2009م�ساير ًا فيه اليقظ ��ة العالمية لمجابهة م�شاكل
التلوث ولحماية البيئة من �أي اعتداء يقع عليها.
ولنا مالحظة في غاية االهمية بخ�صو�ص احكام المادة 35 /من قانون حماية وتح�سين البيئة
العراق ��ي رقم  27لع ��ام  2009والتي تن�ص على «يعاق � ُ�ب المخالف الحكام البن ��د (ثاني ًا) و(ثالث ًا)
و(رابع� � ًا) من المادة ( )20من هذا القانون بال�سج ��ن و ُيلزم باعادة المواد او النفايات الخطرة او
 -1انظر :م 57/من قانون حماية البيئة اللبناين رقم  444لعام .2002
 -2للمزيد انظر :ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص .142-141
-3للمزيد انظر :احمد عبدالكرمي �سالمة ,قانون حماية البيئة -درا�سة ت�أ�صيلية يف االنظمة الوطنية واالتفاقية ،مطبوعات جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض ،ال�سعودية� ،1997 ،ص .63
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الإ�شعاعي ��ة الى من�شئها او التخل�ص منها بطريقة �آمنة م ��ع التعوي�ض» .وبقراءة معمقة لهذا الن�ص
لن ��ا ت�سا�ؤل مف ��اده� :أال يفتر�ض ان تقوم الدول ��ة عن طريق الجهات المخت�ص ��ة بم�صادرة المواد او
النفايات الخطرة او اال�شعاعية تمهيد ًا للتخل�ص منها بطريقة �آمنة و�سليمة؟
فمن وجهة نظرنا ان الدولة وعن طريق اجهزتها المخت�صة هي الأقدر والأحر�ص على القيام
بهذه المهمة والتخل�ص من هذه الملوثات بما تمتلكه من و�سائل وتقنيات و�إمكانيات مادية ،ل�ضمان
التخل� ��ص الآم ��ن لها ،م ��ع �إلزام المخال ��ف بدفع تعوي�ض جراء ه ��ذه العملية .وهذه دع ��وة للم�شرع
العراقي لتعديل احكام هذه المادة.
وفي لبنان �صدرت العديد من القوانين التي تعالج الحماية البيئية ،فكان �آخرها قانون حماية
البيئة رقم  444لعام .2002
ويالح ��ظ �إنف ��راد الم�ش ��رع اللبناني في �إن�شائه نظ ��ام الم�شاركة في ادارة البيئ ��ة((( ,كما انه
�أن�ش�أ لذلك �صندوق ًا للبيئ ��ة يتمتع بال�شخ�صية المعنوية الم�ستقلة ,وتخ�ضع لرقابة ديوان المحا�سبة
ولو�صاية وزير البيئة ,كما وحدد مهام و�صالحيات ال�صندوق والتي من �أهمها دعم وتطوير الأبحاث
والتقدم التكنلوجي في �أمور البيئة ودعم المبادرات والأن�شطة التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات
غير الر�سمية(((.
ومن الجدير بالإ�شارة �إلى �أنَّ كلفة التلوث البيئي في لبنان ح�سب تقدير البنك الدولي الأخير
لعام  2011تفوق  800مليون دوالر امريكي� ,أي ما يعادل  %3,7من الناتج المحلي العام.
بينما يتحمل االقت�صاد الم�صري تكاليف زيادة انبعاثات ثاني اوك�سيد الكربون والتي ارتفعت
من  7,5مليار دوالر عام � 1998إلى  9,5مليار دوالر عام  ,2003حيث يتم انتاج  250,52مليون طن
�سنوي ��ا م ��ن ملوثات اله ��واء و 110مليون طن من النفايات ال�صلبة وما يع ��ادل  5,27مليون طن من
ع ��وادم المياه ....ف ��ي حين بلغت التكلفة االجمالية لالقت�صاد الم�ص ��ري خالل الفترة من -1998
 2003ما قيمته  50,6مليار دوالر(((.
وبلغت التكاليف ال�سنوية التي يتحملها االقت�صاد ال�سوري نتيجة للتلوث البيئي ما يتراوح بين
 32-29ملي ��ار ل� .س عام  ,1997وارتفعت هذه التكلفة الى ما يتراوح بين  54-46مليار ل� .س عام
(((.2005
 -1انظر :م 18 /و 19من قانون حماية البيئة اللبناين رقم  444لعام .2002
 -2انظر :م 9/من املرجع �أعاله.
-3للمزيد انظر :جمدي ال�سيد �أحمد ترك ,دور ال�ضرائب يف مكافحة التلوث البيئي يف م�صر وامل�شكالت املحا�سبية املرتبطة بها,
من�شور يف امل�ؤمتر ال�ضريبي الثاين ع�شر -فاعلية تطبيق النظام ال�ضريبي امل�صري ,اجلمعية امل�صرية للمالية العامة وال�ضرائب
مركز الدرا�سات املالية وال�ضريبية ،م�صر� ،2007 ،ص .18 -4ا�سبوع العلم الرابع والثالثني يف جامعة البعث ,من�شور على �شبكة االنرتنت على املوقع http://www.thawra.alwehde
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وتج ��در اال�شارة الى �أنَّ هن ��اك مجموع ًة من القوانين والت�شريعات هنا وهناك تتناول مو�ضوع
حماي ��ة البيئة والمحافظة عليها في طيات موادها((( ,ولكن ذلك ال ينفي قيام بع�ض الدول با�صدار
قانون خا�ص بحماية البيئة وعلى وجه اال�ستقالل والذي من الم�ؤكد �أنه ال يعمل بمعزل عن القوانين
الأخرى التي ت�ضم في طياتها مواد تلتقي مع قانون البيئة الم�ستقل في وحدة الهدف.
ورغ ��م �أن البع�ض((( ي�أخذ عل ��ى الت�شريعات البيئية كونها ال تحت ��وي على ت�شريع موحد يجمع
كل مبادئه ��ا (اي �أنه غي ُر مق َّن ٍن) عندما يقارنون بينها وبين القوانين الأخرى كالقانون التجاري �أو
القانون المدني....الخ.
وف ��ي ر�أين ��ا ال ب ��د �أن يتم التوج ��ه لإ�صدار قان ��ون موحد لحماي ��ة البيئة بد ًال م ��ن الت�شريعات
المتع ��ددة ,بحيث يت ��م توحيدها جميع ًا ف ��ي ت�شريع واحد ي�ض ��م العنا�صر البيئي ��ة المختلفة بحيث
يت�ضم ��ن القان ��ون الموحد االحكام العام ��ة والتي تت�ضمن خ�صائ�ص تميزها ع ��ن غيرها ,ومن بعد
ثان مت�ضمن ًا كل عن�صر من عنا�صر البيئة وتو�ضع فيه االحكام المنظمة له مع
ذلك يتم افراد ق�سم ٍ
الج ��زاءات الجنائية الخا�صة به ,مع الغاء كل قانون يتعار�ض مع احكام هذا القانون ال�شامل بحيث
تطبقه جمي ��ع الجهات واالفراد ,وبذلك نتجنب التكرار الموجود ف ��ي الت�شريعات المختلفة وكذلك
التعار� ��ض �أحيان� � ًا في �أحكامها نظر ًا ل�صدور هذه القوانين في تواري ��خ متعاقبة �أو معا�صرة لحماية
عن�صر واحد من عنا�صر البيئة دون النظر ومراعاة العنا�صر الأخرى.
من خالل ما تقدم نالحظ االهتمام الكبير من قبل الت�شريعات العربية بمو�ضوع حماية البيئة
م ��ن ظاهرة التلوث لنجد �أن معظم الت�شريع ��ات العربية قد تناولت مو�ضوع التلوث البيئي ,وقد برز
ه ��ذا االهتم ��ام من خالل ما �أ�صدرته م ��ن الت�شريعات الخا�صة بالبيئة ,ب ��ل و�أن�ش�أت في بع�ض منها
محاك ��م بيئية ,وبالتال ��ي ف�إن ما َيج َمع ك َّل هذه الت�شريعات �سواء الت ��ي وردت في قانون البيئة �أو في
القواني ��ن الأخرى هو وحدة الهدف والمتمثلة في حماية البيئ ��ة حيث تم تدعيم الت�شريعات البيئية
بالقان ��ون الد�ست ��وري والقوانين المدنية والجنائي ��ة والإدارية والمالية ،وذل ��ك لغر�ض ت�أكيد فر�ض
احترامها على العامة.
وم ��ن الجدي ��ر باال�شارة في ه ��ذا ال�صدد قي ��ام العديد م ��ن دول العالم ب�إن�ش ��اء هيئات فنية
متخ�ص�صة لت�ضطلع بمهام حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث.
وم ��ن هذه الهيئات عل ��ى �سبيل المثال :وكالة حماي ��ة البيئة في الوالي ��ات المتحدة الأمريكية
والت ��ي تتبعه ��ا عدة فروع متخ�ص�صة ف ��ي مكافحة بع�ض نوعيات التلوث ,كمكت ��ب النفايات ال�صلبة
 -1للمزيد انظر :ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص .142-141
 -2ر�أي ماجد راغب احللو ،املرجع �أعاله� ،ص .67
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وال ��ذي يعم ��ل على حماي ��ة البيئة من النفاي ��ات ,وادارة البيئ ��ة الفدرالية بكن ��دا ,والإدارة الوطنية
لحماية الو�سط الطبيعي بال�سويد ,وهيئة مكافحة التلوث بالنرويج.
وزير ي�ضطل ��ع بهذه المهمة
كم ��ا بل ��غ اهتمام ٍ
بع�ض م ��ن الدول �إلى درجة تخ�صي� ��ص من�صب ٍ
البالغة الأهمية كبريطانيا وفرن�سا والنرويج.
ام ��ا الدول العربي ��ة فنجد ان لديها حالي ًا اما وزارة بيئة او هيئة بيئية حكومية �أو االثنان مع ًا,
وعل ��ى �سبيل المث ��ال جهاز �ش�ؤون البيئ ��ة في م�صر ,وم�صلح ��ة االر�صاد وحماية البيئ ��ة ال�سعودية,
ومجل� ��س حماي ��ة البيئة بالكويت ,ولجن ��ة حماية البيئة ف ��ي البحرين((( ،وهيئة البيئ ��ة في �أبو ظبي
الت ��ي ب ��د�أت با�ستراتيجية بيئية للإم ��ارة ,حيث حددت هذه اال�ستراتيجي ��ة النموذجية �أهداف ًا على
مرحلتين من �سنتين وخم�س �سنوات ت�شمل ع�شرة مجاالت ذات �أولوية هي:
اال�ستدامة البيئية ,ادارة الموارد المائية ,نوعية الهواء ,النفايات الخطرة ،التنوع البيولوجي،
الوعي البيئي ،نظم ال�سالمة ،الكفاءة التنظيمية� ،إدارة الحاالت الطارئة ،نظم المعلومات.
وهذه المبادرات مطلوبة في �إنماء المنطقة العربية مع ت�شديد كبير على اال�ستعداد لتنفيذها
واف(((.
ب�شكل ٍ
ومن الدول العربية التي �أولت اهتمام ًا كبير ًا بم�س�ألة حماية البيئة والمحافظة عليها و�أن�ش�أت
لذلك وزار ًة تهتم بمو�ضوع البيئة والتي ُ�سميت في �أغلب الأحيان بوزارة البيئة ،وعلى �سبيل المثال
وزارة البيئ ��ة العراقية التي ت�أ�س�ست بموجب االمر  44لع ��ام  ,2003بعد �سنوات طويلة من التجاهل
نح ��و البيئ ��ة ومتطلبات حمايتها من التلوث ,حيث جاء ت�شكيلها في وقت تعاني فيها الأو�ضاع البيئية
من التدهور البيئي ال�شديد(((.
وف ��ي لبنان ت�أ�س�س ��ت وزراة البيئة بموجب القانون  216لعام  ,1993وفي م�صر ت�أ�س�ست وزارة
البيئة بموجب قرار رئي�س الجمهورية  275لعام .1997
وف ��ي تقديرنا �أن ��ه من الأف�ضل �أن يتم ت�شكي ��ل هيئة على الم�ستوى االتح ��ادي للدولة �أي هيئة
قومي ��ة ت�ضم في ع�ضويته ��ا ممثلين عن جميع ال ��وزرات المعنية بحماية البيئة ويك ��ون �أع�ضاء هذه
الهيئ ��ة من الأ�شخا� ��ص ذوي االخت�صا�ص والكف ��اءة العلمية والفنية ت�ضطلع بمهم ��ة ر�سم ال�سيا�سة
البيئي ��ة للدول ��ة وفي كل ما يخت�ص بحماية البيئة �أو منع التلوث �أو مكافحته عند وقوعه بحيث تتمتع
هذه الهيئة ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة وتجتمع ب�صورة دورية وم�ستمرة وتكون قراراتها ملزمة بحيث
 -1للمزيد انظر :ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص  58وما بعدها ،وطارق ابراهيم الد�سوقي عطية ،مرجع �سابق� ،ص .485
 -2للمزيد انظر :البيئة العربية وحتديات امل�ستقبل – التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ،بريوت ،لبنان� ،2008 ،ص .16
 -3انظر :موقع وزارة البيئة العراقية على �شبكة االنرتنت http://www.environ-irag.org
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ت�أخذ ال�صفة القانونية الأ�صولية والمتبعة.
وف ��ي ظل ت�سارع الخطى من قبل العديد من ال ��دول باتجاه و�ضع الت�شريعات الخا�صة بحماية
البيئة لأن الخطر بد�أ يتفاقم ب�شكل م�ضطرد ,ظهرت معها م�شكلة �أخرى �أثناء التطبيق العملي لهذه
الت�شريع ��ات((( ،وتتمثل هذه الم�شكلة با�صطدامها مع مبد�أ افترا�ض العلم بالقانون الجهل بالقانون
ال يعد عذر ًا).
حي ��ث �أنَّ و�ض ��ع الت�شريع ��ات الخا�صة بحماي ��ة البيئة مو�ض ��وع التطبيق يقت�ضي م ��ن الناحية
العملي ��ة احتوائه ��ا على بع�ض االحكام الخا�ص ��ة مثل (المعايير �أو الموا�صف ��ات �أو معدالت خا�صة)
وف ��ي الواقع �أن هذه الأمور قد يتعذر على ال�شخ�ص الع ��ادي العلم بها وااللمام بتفا�صيلها الدقيقة،
وعلي ��ه �سي�صطدم الواقع العملي مع مبد�أ افترا� ��ض العلم بالقانون (الجهل بالقانون ال يعد عذر ًا),
ويت ��م معالج ��ة هذه الم�شكلة في نطاق الت�شريعات البيئية عن طري ��ق تدخل الم�شرعين بالعمل على
التوفي ��ق ما بين هذا المبد�أ الذي يتطلب وج ��وده �ضرورات واقعية عديدة ،وبين ما يمكن �أن يخفف
م ��ن حدت ��ه على نحو يحقق كل من الم�ش ��رع والفرد ال�شعور باالطمئنان تج ��اه القوانين التي ت�صدر
وتكون حق ًا قابلة للتطبيق.
وم ��ن هذا المنطلق نج ��د �أن الم�شرع الفرن�سي قد انتهج اكثر م ��ن و�سيلة وذلك للتخفيف من
حدة هذا المبد�أ.
�أم ��ا الم�شرع الم�صري فقد انتهج ا�سلوب ًا مختلف ًا عن الم�ش ��رع الفرن�سي بحيث اعطى فر�صة
للمخالف لأحكام البيئة ب�أن ي�صحح او�ضاعه.
في حين نجد �أن الم�شرع الكويتي قد اتجه الى اعتماد نظام ال�صلح ب�ش�أن المخالفات الحكام
البيئة(((.
وكذل ��ك الحال فعل الم�ش� � ِّرع اللبناني «يحق لوزي ��ر البيئة �إجراء الم�صالح ��ة على الغرامات
وعل ��ى التعوي�ض ��ات التي يحكم بها ب�ش� ��أن اال�ضرار التي ت�صيب البيئة تطبيق� � ًا لأحكام قانون البيئة
ب�شرط �أال تتناول الت�سوية اكثر من ن�صف قيمة الغرامة �أو التعوي�ض»(((.
وبذل ��ك نجد كل هذه ال�سبل ت�ساهم في مد يد الع ��ون للأ�شخا�ص الذين َّ
يتعذر عليهم االلمام
-1للمزيد انظر :فار�س حممد عمران ،ال�سيا�سة الت�شريعية حلماية البيئة يف م�صر وقطر ودور الأمم املتحدة يف حمايتها ،ط،1
املكتب اجلامعي احلديث ،اال�سكندرية ،م�صر� ،2005 ،ص .80
-2للمزيد انظر :هالة �صالح احلديثي ,موقف الت�شريعات البيئية يف ظل مبد�أ افرتا�ض العلم بالقانون ،من�شور يف جملة جامعة=
= االنبار للعلوم االن�سانية ,العدد ،4كانون الثاين ،العراق� ،2007 ،ص  ،455وامني م�صطفى حممد ،احلماية االجرائية للبيئة
– امل�شكالت املتعلقة بال�ضبطية الق�ضائية والإثبات يف نطاق الت�شريعات البيئية ،من�شور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية
واالقت�صادية ال�صادرة عن كلية احلقوق يف جامعة اال�سكندرية ،م�صر� ،2000 ،ص.575
 -3انظر :م 66/من قانون حماية البيئة اللبناين رقم  444لعام .2002

246

باالحكام الخا�صة بالبيئة.
بينم ��ا لم يعالج الم�شرع العراقي ه ��ذه الم�س�ألة ,وعليه ندعوه �إلى �ض ��رورة العمل على ايجاد
الحل ��ول القانوني ��ة المنا�سب ��ة لحماية البيئ ��ة العراقية ال �سيم ��ا للفترة الحالية الت ��ي تلت االحتالل
االمريكي للعراق منذ عام  2003وما نتج عنها من خ�سائر كبيرة طالت كل مفا�صل المجتمع ،وكان
للبيئة الن�صيب االكبر من هذه اال�ضرار.
ولغر� ��ض �إبراز العالقة بين القانون البيئي والثقافة البيئية التي لها دور كبير وهام في تفعيل
الت�شريع ��ات البيئية نجد �أن اغلب القوانين البيئية في الدول العربية ودول مجل�س التعاون الخليجي
خا�ص� � ًة ,قد ت�ضمنت على بند يحث على ن�شر التوعية البيئي ��ة في المجتمع معتبر ًا((( اياها الخطوة
الأولى في تفعيل القوانين البيئية على الم�ستوى الوطني ,حيث طالبت تلك القوانين ب�ضرورة ادخال
التوعي ��ة والتعليم البيئي �ضمن البرامج التعليمية بالمدار�س والجامعات والمعاهد المتخ�ص�صة في
علوم البيئة لتخرج المالكات الم�ؤهلة للعمل البيئي بالتن�سيق مع وزارة البيئة ,وكذلك الحال بالن�سبة
�إل ��ى االعالم بحي ��ث تتولى الجهات المعني ��ة بالثقافة اعداد البرامج وا�ص ��دار الكتب والمطبوعات
والن�شرات التي تهدف �إلى تنمية الثقافة البيئية(((.
ون�شي ��ر هنا �إلى �ضرورة وجود تن�سيق بين ال�سلطات الم�س�ؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية مما
ي�سه ��م في االمتثال لها ،وبنف� ��س الوقت البد من تعاون كافة الوزارات م ��ع وزارة البيئة لتمكنها من
�أداء مهامها على �أتم وجه.
بل وان�ش�أت في بع�ض منها الكليات المتخ�ص�صة في الدرا�سات البيئية وكذلك معاهد للبحث
العلمي والتي تمنح في نف�س الوقت درجات الماج�ستير والدكتوراه في هذا التخ�ص�ص المهم جد ًا.
ولك ��ون الجامعات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلم ��ي فان لها دور ًا كبير ًا بل ومميز ًا
ف ��ي الحفاظ عل ��ى البيئة من التلوث من خ�ل�ال انجازاتها في مجال البحث العلم ��ي ودورها البارز
للنهو� ��ض بالمجتمع واالرتق ��اء بالح�ضارة ورقي الفك ��ر وتقدم العلم وتنمية القي ��م الإن�سانية وخلق
مواطن قادر على بناء المجتمع ومن ثم الرقي به.
وم ��ن هنا يمكننا القول بان الح�ضارة وال تقدم وال رقي م ��ع تلوث البيئة وتحطيمها ,ومن بين
الن�شاط ��ات التي يمكن ان ت�ساهم في ن�شر وتفعيل التوعي ��ة البيئية كو�سيلة �أ�سا�سية وفاعلة ،وكذلك
اب ��راز ال ��دور المهم الذي يمكن �أن ي�ساهم فيه �أي مواطن لغر�ض الحفاظ على البيئة وحمايتها من
�أي اعتداء قد يقع عليها ،بل عليه �أن يلعب دور ًا في تنميتها و�صيانتها من �أي عبث لنجد هذا الدور
 -1انظر :م 16/و 17من املرجع �أعاله.
 -2انظر :م 13/من قانون حماية وحت�سني البيئة العراقي رقم  27لعام .2009
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متمث ًال في االحزاب البيئية.
ومنه ��ا على �سبيل المث ��ال (الحزب الأخ�ضر) �أو (الحركة الخ�ض ��راء) ،حيث ين�شط الحزب
ف ��ي مجال حماي ��ة البيئة ويعمل من اج ��ل تحقيق التوافق ما بي ��ن االحتياجات الب�شري ��ة المتنامية
عن�صر من عنا�صر الت ��وازن البيئي ،وقد ن�ش�أ هذا الحزب في
والمتع ��ددة بال�ش ��كل الذي ال يخل ب�أي
ٍ
المانيا منذ عام  ,1980وفي اليابان عام .1983
ب ��ل نجد �أن ن�ش ��اط الحركة الخ�ضراء في المانيا قد م َّكنها م ��ن دخول االنتخابات البرلمانية
ف ��ي الماني ��ا الغربية عام  1980وح�صلت على  %1,5من مجموع ا�ص ��وات الناخبين ،ونتيجة الزدياد
الن�ش ��اط ب�صورة ملحوظة وتكوينها قاعدة �شعبية له ��ا ا�ستطاعت  -الحركة الخ�ضراء� -أن تح�صد
 %5,6من مجموع ا�صوات الناخبين في انتخابات عام  1983لت�ست�أثر بـنحو  27مقعد ًا في البرلمان.
ونتيج ��ة لذلك انت�شر الح ��زب االخ�ضر في جميع انحاء العالم ,ومن الدول التي ظهر بها هذا
الح ��زب :بلجيكا ،الدنم ��ارك ،ا�سبانيا ،فرن�سا ،المملك ��ة المتحدة ،ايطاليا ،ايرلن ��دا ،لك�سمبورج،
هولندا ،البرتغال� ،ألماني ��ا ،النم�سا� ،سوي�سرا ،االتحاد ال�سوفيتي (�سابق ًا) ،بولندا ،كندا ،الواليات
المتح ��دة((( ،حي ��ث ينادي الحزب ب�ض ��رورة الحفاظ على ت ��وازن النظام البيئ ��ي ويكافح من اجل
تحقيق الهدف اال�سمى والقيمة العليا وهي البيئة.
ويوج ��د في الدول العربي ��ة العديد من الجمعيات التي تمار� ��س ذات الن�شاط ,مث ًال في م�صر
الجمعية الجغرافية التي ت�أ�س�ست عام  1875وهي من اقدم الجمعيات العربية((( ....وغيرها.
وفي لبنان مث ًال توجد جمعية الخط االخ�ضر التابعة للجامعة االمريكية في بيروت ...وغيرها,
وف ��ي الإمارات العربية المتحدة مث ًال توجد جمعي ��ة ا�صدقاء البيئة((( ،وفي العراق ت�أ�س�ست منظمة
حماية البيئة العراقية عام  ,2003ومنظمة طبيعة العراق تا�س�ست عام  ...2004وغيرها.
وتعم ��ل كل هذه الجمعي ��ات من �أجل تدعيم مب ��د�أ الحفاظ على البيئة ون�ش ��ر التوعية البيئية
ولف ��ت االنظ ��ار ل ��كل مواطن او م�س� ��ؤول في الدولة �إل ��ى المخاطر الت ��ي تتعر�ض له ��ا البيئة والكرة
الأر�ضي ��ة عموم ًا و�ضرورة الوقوف �صف ًا واحد ًا م ��ن �أجل ديمومتها ،النها الوعاء الذي يعي�ش ويموت
في ��ه االن�س ��ان وكل الكائنات الأخرى ،فالبد من حماية هذا الوعاء من اي عبث �أو اعتداء يقع عليه,
كما انها تنبه �إلى المظاهر ال�سلبية التي تقع هنا وهناك والتي تتطلب حلو ًال جذرية لمعالجتها وعدم
اهمالها.
 -1للمزيد انظر :فار�س حممد عمران ،مرجع �سابق� ،ص .54
-2للمزيد ب�شان االجهزة املعنية بحماية البيئة يف م�صر �سواء ًا احلكومية والأهلية واملحلية والدولية انظر :فار�س حممد عمران،
مرجع �سابق� ،ص  26وما بعدها.
 -3للمزيد انظر :ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص  ,17وطارق ابراهيم الد�سوقي عطية ،مرجع �سابق� ،ص  492وما بعدها.
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بل ان هذه الم�ؤ�س�سات والجمعيات المدافعة عن البيئة اعطي لها الحق في رفع الدعاوى لمنع
ح ��دوث الأ�ض ��رار البيئية طبقا لن�ص م 18/من اتفاقية (لوجان ��و) المبرمة في 21حزيران ،1993
وتكون الدعوئ مقبولة في حالة غياب مت�ضرر محدد بعينه ,وان ترفع خالل مدة ثالث �سنوات تبد�أ
م ��ن تاري ��خ العلم بوجود ال�ضرر ,وال تقبل هذه الدعوئ تحت اي ظ ��رف بعد م�ضي ثالثين عاما من
تاريخ وقوع الفعل المن�شئ لل�ضرر(((.
بيد �أنَّ المالحظ ان حق هذه الجمعيات -طبقا الحكام هذه االتفاقية -مقت�ص ٌر على الطلبات
الوقائي ��ة فقط ،وذلك يعن ��ي لي�س لها حق المطالبة بالتعوي�ض عن اال�ض ��رار البيئية ،و�إ َّنما طلباتها
تك ��ون مقت�صرة على من ��ع حدوث ال�ضرر او ايق ��اف تفاقمه عند حدوثه ،وبام ��كان الدول االع�ضاء
المنظم ��ة له ��ذه االتفاقية ان تنظم في ت�شريعاتها الداخلية تحديد الحاالت التي تكون فيها الدعوى
المرفوعة من هذه الجمعيات والم�ؤ�س�سات مقبولة وعدم ت�ضييق مجالها(((.
وب�ص ��دور القان ��ون رقم  95لع ��ام  1995والئحت ��ه التنفيذية ف ��ي فرن�سا ،ال ��ذي ُم ِنح بموجبه
الح ��ق للجمعيات المعنية بحماية البيئة المطالب ��ة بالتعوي�ض العيني والنقدي عن اال�ضرار البيئية،
باال�ضافة الى الحق في المطالبة ب�إتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية البيئة ،ولكن بعد توفر ال�شروط
الالزمة لقبول الدعاوى المرفوعة من الجمعيات المعنية بحماية البيئة وهي:
�سنوات على االقل.
�	-1أن يكون قد م�ضى على �إن�شاء الجمعية ثالث
ٍ
�	-2أن تكون وظائف هذه الجمعيات متفقة مع نظامها اال�سا�سي.
�	-3أن يكون ن�شاط هذه الجمعيات متعلقا بالبيئة(((.
المبحث الخام�س
الحماية القانونية للبيئة في القانون المالي
وتم َّثلت الحماية القانونية للبيئة من التلوث في نطاق القانون المالي ابتدا ًء من �إقرار اتفاقية
كيوت ��و((( بالن�ص على خف�ض انبعاثات غاز ثاني اك�سيد الكربون وغازات االحتبا�س الحراري ،حيث
تم االتفاق الدولي على ذلك �إال �أنه ُت ِرك الباب مفتوح ًا للدول في اتخاذ التدابير القانونية للحد من
م�شكلة التلوث البيئي .ومن هذه التدابير والأدوات التي ينبغي ا�ستخدامها لتحقيق هذا الغر�ض هو
 -1انظر :م 17/من اتفاقية ( لوجانو) لعام  ،1993من�شورة على �شبكة االنرتنت على املوقع:
http://www.unifr.ch/spc/UF/93 octobre/albanesc.html

 -2انظر :م20 /من اتفاقية ( لوجانو) عام  ،1993مرجع �سابق.
 -3للمزيد انظر� :سمري حامد اجلمال ،مرجع �سابق� ،ص.129
 -4عقدت اتفاقية كيوتو يف � 11شباط  1997يف مدينة كيوتو اليابانية.
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الجباي ��ة البيئي ��ة والمتمثلة بالر�سوم البيئية من جهة وال�ضرائ ��ب البيئية من جهة اخرى ،وال نن�سى
دور الحواف ��ز ال�ضريبية م ��ن جهة ثالثة ك�أداة فعالة ال يكاد يخلو منها نظ ��ام مالي� ،سواء ًا ما يتعلق
منها باالعفاءات ال�ضريبية التي قد ترد في القوانين ال�ضريبية ب�صورة عامة �أو قد ت َِر ُد في القوانين
االخرى ذات العالقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث باال�ضافة الى تخفي�ض ال�ضريبة �أو
ا�ستردادها او ح�سم النفقات البيئية �ضمن التكاليف واجبة الح�سم ،و�أنَّ ما ينطبق على الإعفاءات
م ��ن ورودها في القوانين ال�ضريبية �أو غيرها من القوانين الأخرى ،ينطبق على الحوافز ال�ضريبية
االخرى الآنفة الذكر من تخفي�ض وا�سترداد وح�سم النفقات البيئية.
كم ��ا واتجهت العديد من الدول �إل ��ى تقديم المعونات االقت�صادية المالي ��ة للم�شاريع ال ُملوث ِة
للبيئة لح ِّثها على خف�ض حجم التلوث لديها.
ف ��ي حين نج ��د �أنَّ دو ًال اخرى كالواليات المتحدة االمريكية اتجه ��ت الى نظام بيع تراخي�ص
التلوث.
وبالن�سب ��ة ال ��ى ال�ضرائ ��ب البيئية او م ��ا يطلق عليها ف ��ي بع�ض ال ��دول  Green Taxesتعد
االكف�أ في تخفي�ض التلوث والحفاظ على البيئة وحمايتها ،وهو ما ت�ؤكد عليه في ذات الوقت منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية  OECDواتجهت لتطبيقها اغلب دول االتحاد االوروبي.
و�أول من ط َّبق هذه ال�ضرائب هي الدول اال�سكندنافية وبريطانيا وفرن�سا والمانيا و�سوي�سرا...
الخ .والتي اليكاد يخلو منها اي نظام مالي بالن�سبة للدول المتقدمة .حيث تنوعت ال�ضرائب البيئية
أ�شكال ك�ضرائب التلوث و�ضرائب الكربون و�ضرائ ��ب ال�ضو�ضاء وغيرها ،حيث َ
خطت
لتتخذ ع ��دة � ٍ
ُخطوات متقدمة في هذا االتجاه.
التلوث ،وبنف�س الوقت لتعوي�ض
خ�ص� ُ��ص عائدات ال�ضرائب البيئية لغر�ض معالجة حاالت ِ
و ُت َّ
�ضحايا التلوث.
نجاح الدول المتقدمة التي طبقت ال�ضرائب البيئية ومن
وبالفع ��ل فقد �أثبتت النتائج العملية َ
خ�ل�ال الدرا�س ��ات واالح�صائيات �أنها الأكف�أ واال�سرع كونها تمثل ح�ل ً�ا َعملي ًا �سريع ًا وفعا ًال ،ولكنها
لي�ست الحل ال�سحري على اية حال ،بل يبقى للحوافز ال�ضريبية التي ت�ؤازرها التطبيق دورها الفعال
والكبير والتي ال غنى عنها على الإطالق والهادفة �إلى ت�شجيع الأن�شطة ال�صديقة للبيئة.
وق ��د اتجه العديد من الدول النامية الى تطبي ��ق ال�ضرائب البيئية والحوافز ال�ضريبة البيئية
عدد م ��ن ال ��دول العربية مثل الجزائ ��ر و�سوريا
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الر�س ��وم البيئية ،وال �سيم ��ا اتجاه ٍ
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واالمارات العربية المتحدة وتون�س والمغرب((( ...وغيرها ،في محاول ٍة جاد ٍة وحقيقية من الم�ش ِّرع
العرب ��ي لمواكبة التوجه العالمي ولتنفيذ االلتزامات التي تق ��ع على عاتق الدولة تجاه المواطن من
جهة ،وااللتزامات الدولية �أمام المجتمع الدولي من جهة اخرى.
وف ��ي لبنان اتج ��ه الم�ش ِّرع من خالل احكام المواد  20و  21من قان ��ون حماية البيئة اللبناني
رقم  444لعام  2002نحو �سيا�سة التحفيز ال�ضريبي البيئي عندما ن�ص على االعفاءات بن�سبة %50
للم�شاريع ال�صديقة للبيئة وهي المادة الوحيدة التي تناولت هذا الجانب.
ام ��ا ف ��ي العراق فقد خل ��ت الت�شريعات العراقية م ��ن �أيِّ ت�شريع يت�ضمن الر�س ��وم وال�ضرائب
البيئية.
الخاتمة
ور َدت الحماي ��ة القانوني ��ة للبيئ ��ة م ��ن التلوث ف ��ي الت�شري ��ع الداخلي بعد مرحل ��ة طويلة من
المطالبة الدولية والإقليمية وحتى المحلية ب�ضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها ،حيث تبل َورت
هذه الدعوات بالم�ؤتمرات والندوات والتي ما لبثت �أن تطورت في مرحلة الحقة الى اتفاقيات دولية
واقليمية وثنائية للمحافظة على البيئة من التلوث ،ثم انتقلت في نهاية المطاف لتترجم الى ت�شريع
داخلي ،لتتباين الدول بين من تو�سعت في �إ�صدار القوانين لحماية البيئة بكل عنا�صرها ،وبين من
�ض َّيقت منها واقت�صرت على مجاالت محددة.
لذا يمكننا القول �أنَّ الحماية القانونية للبيئة في الت�شريع الداخلي وردت في مرحلة مت�أخرة،
حي ��ث �سبقته ��ا في و�ض ��ع الأُ ُطر القانوني ��ة لحمايتها على النط ��اق الدولي �أو ًال ث ��م النطاق الداخلي
ثاني� � ًا ،وذلك بعدما تفاق ��م التلوث البيئي بكافة عنا�صره (التلوث المائ ��ي والتلوث الهوائي والتلوث
االر�ض ��ي) ،وا�ضحى من م�ش ��اكل الع�صر الأزلية التي ال يخلو منها مجتم ��ع ،لتمتد خطورته �إلى كل
الدول ،فما يتميز به هو انتقاله عبر الدول دون الحاجة الى جواز �سفر ،وهذه هي الميزة التي دقت
ناقو�س الخطر لتنذر بكوارث ي�صعب تجاهلها و�إهمالها.
امتحان �صع ��ب ما بين
وكان ��ت مفت ��رق الطريق لت�ض ��ع ال�سيا�سات العالمي ��ة والوطنية �أم ��ام
ٍ
اال�ستم ��رار ف ��ي تحقي ��ق التنمية من جهة وتحقيق االه ��داف البيئية من جهة �أخ ��رى ،لتحافظ على
البيئ ��ة من التل ��وث ولتحول دون انتقاله ��ا الى الدول المج ��اورة ،والتي �ستتحمل �آن ��ذاك الم�س�ؤولية
القانونية تجاه ما ي�صدر عنها من �أفعال ملوث ٍة للبيئة المحلية �أمام مواطنيها على ال�صعيد الداخلي
-1للمزيد انظر :قب�س ح�سن عواد البدراين ،الت�شريع املايل وحماية البيئة ،من�شور يف جملة الرافدين ال�صادرة عن كلية احلقوق يف
جامعة املو�صل ،املجلد  ،12العدد  ،45ايلول ،العراق� ،2010 ،ص .119
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و�أمام الدول االخرى على �صعيد القانون الدولي العام.
غي ��ر �أنه يالحظ على الدول العربية الفجو ُة الكبير ُة بي ��ن الواقع والتطبيق القانوني ،فال ِعبرة
لي�س ��ت بما ي�صدر من ت�شريعات �س ��واء كانت د�ستورية ...الخ ،و�إ ِّنما ال ِعب ��ر ُة بكيفية تفعيل دور هذه
الت�شريعات ومدى احترامه ��ا والتقيد بما جاء في م�ضمونها ,فت�شريعاتنا العربية والحمد هلل كثيرة
وال تح�ص ��ى ،ولك ��ن بنف�س الوقت هناك كثي ��رون هم �أي�ض ًا يخالفونها ،ففي م�ص ��ر مث ًال (وكما قيل
بح ��ق) بلد الت�شريعات وبلد مخالفة الت�شريع ��ات �أي�ض ًا .فالمالحظ عدم الدقة في التطبيق و�ضعف
الرقاب ��ة ب ��ل غيابها في �أغلب الدول العربية ،مم ��ا يجعل هذه القوانين وك�أ َّنه ��ا �شرعت لتو�ضع على
الرف ��وف فقط ،وبالتالي غياب الحماي ��ة القانونية الحقيقية والجادة للبيئ ��ة من التلوث ،فال تكفي
الرغب ��ة في ت�شريع القوانين بل البد �أن تتوفر الرغبة والجدية في التطبيق لغر�ض تحقيق الأهداف
ذات العالقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.
المرجو ِة من ت�شريع القوانين ِ
ُ
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