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المقدمة :
منذ بداٌة هذا القرن شهد العالم نشوب أكثر من  40نزاعا ربٌسٌا  ،مما ادى إلً تدمٌر
البنٌة التحتٌة  ،وتشرٌد السكان ،وتقوٌض األمن البشري وتفاقم الفقر ،وتمزق نسٌج التنمٌة
المستدامة .
ولما كانت التنمٌة المستدامة تتطلب تحسٌن ظروؾ المعٌشة لجمٌع األفراد دون زٌادة
استخدام الموارد الطبٌعٌة إلى ما ٌتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل  ،فإن من اعقد
التحدٌات التى تواجهها التنمٌة المستدامة التدمٌر البٌبً الذى تسهم فٌه الجماعات االرهابٌة فً
ظل كونها طرؾ فاعل فً العدٌد من النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة فً الفترة االخٌرة .
مشكلة البحث :
تزاٌد نطاق انشطة الجماعات االرهابٌة كطرؾ فً العدٌد من النزاعات المسلحة االهلٌة
وتؤثٌرها المدمر على البٌبة  ،قد ادى الى طفرات فً الوسط الطبٌعً المحٌط بنا مثل االحتباس
الحراري وتؽٌر المناخ  ،وظهور االمراض المختلفة .
مما ٌقتضً تحمل هذه الجماعات المسإولٌة المدنٌة والجنابٌة عن ذلك  ،اال ان ذلك ٌثٌر
العدٌد من الصعوبات فً الواقع العملً والقانونً  ،حٌث ان هذا التدٌر البٌبً وان كان ٌرتكبه
افراد هذه الجماعات  ،االن هذه الجماعات مدعومة من دول مما ٌثٌر التساإل عن امكانٌة
تحمٌلها المسإولٌة الدولٌة عن ذلك  .وما هى االثار المترتبة عند ثبوت هذه المسإولٌة .
أهداف البحث :
ٌهدؾ هذا البحث الى بٌان مخاطر الجماعات االرهابٌة على االمن البٌبً واستعراض
حجم االضرار التً تلحقها بالبٌبة اثناء النزاعات المسلحة االهلٌة  ،ومحاولة التوصل الى من
تقع علٌه تبعات المسإولٌة عن هذه االضرار  ،وما هى االثار المترتبة على قٌام هذه المسإولٌة
ومدى مساهمتها فً عالج هذه االضرار أو الحد من تفاقمها .
أهمٌة البحث :
تتمثل االهمٌة العلمٌة لهذا الموضوع فً تناول قواعد المسإولٌة الدولٌة عن االضرار
البٌبٌة اثناء النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة بالدراسة والبحث  ،والوقوؾ على مدى توافر شروط
قٌامها فً حق الجماعات االرهابٌة والدول الداعمة لها ونوع المسإولٌة الملقاة على عاتق كل
منها .
وتتمثل االهمٌة العلمٌة فً تحدٌد المسإول عن االضرار البٌبٌة حتى ٌمكن الرجوع
علٌه إلعادة الحال الى ما كان علٌه أو تعوٌض المتضررٌن  ،ومحاسبته لتحقٌق الردع ووضع
حد لالنتهاكات ضد البٌبة التى ال ٌقتصر ضررها على اقالٌم النزاع وانما ٌمتد آثرها للمجتمع
الدولً ككل فً ضوء طبٌعة االضرار البٌبٌة الممتدة والعابرة للحدود .
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حدود البحث :
تقتصر حدود البحث الموضوعٌة على تناول المسإولٌة الدولٌة فً ضوء االلتزامات
التى ٌفرضها القانون الدولً االنسانً فقط وال نتطرق لقواعد القانون الدولً العام المتعلقة
بحماٌة البٌبة  ،كما ٌقتصر البحث على اعمال الجماعات االرهابٌة اثناء النزاعات المسلحة وال
نتطرق للهجمات االرهابٌة الموجهة للدول دون وجود نزاع مسلح .
منهج البحث :
نتبع فً هذا البحث المنهج الوصفً من خالل رصد ابعاد المشكلة موضوع الدراسة ،
كما اتبعت المنهج االستنباطً فً تناول نصوص االتفاقٌات الدولٌة والقرارات الدولٌة ذات
العالقة للتوصل الى حلول قانونٌة عملٌة .
خطة البحث :
للوقوؾ على كافة جوانب وابعاد الموضوع تم تقسٌم خطة الدراسة الى مبحثٌن ربٌسٌٌن
ٌتفرع من كل مبحث ثالث مطالب وذلك على النحو التالً :
المبحث االول  :مخاطر الجماعات االرهابٌة على االمن البٌبً
المطلب االول  :االثار البٌبٌة لإلرهاب فً مناطق النزاع المسلح
المطلب الثانً  :البٌبة كهدؾ فعال للجماعات االرهابٌة
المطلب الثالث  :مفهوم البٌبة والجماعات االرهابٌة فً اطار القانون الدولً اإلنسانً
المبحث الثانً  :تبعات المسإولٌة عن اضرار الجماعات االرهابٌة بالبٌبة
المطلب االول  :المسإولٌة الدولٌة للدول الداعمة للجماعات االرهابٌة
المطلب الثانً  :المسإولٌة الجنابٌة ألفراد الجماعات االرهابٌة
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المبحث االول
مخاطر الجماعات االرهابٌة على االمن البٌئً

تمهٌد وتقسٌم :
التالعب بالبٌبة أثناء النزاعات المسلحة امر معروؾ من زمن  ،اال ان وجود الجماعات
االرهابٌة كطرؾ فً النزاعات المسلحة المعاصرة شكل خطرا اكبر على البٌبة .
فهذه الجماعات تتعمد االضرار بالبٌبة حٌث ٌعد ذلك بالنسبة لها استراتٌجٌة حرب وفى
بعض االحٌان سالح حرب  ،كما انه تدمٌر البٌبة ٌخلق تربة خصبة لتنامى انشطة هذه
الجماعات وٌحقق لها العدٌد من المكاسب .
وللوقوؾ على مخاطر هذه الجماعات االرهابٌة على البٌبة سنتناولها فً مطلبٌن
متتالٌٌن على النحو التالً :
المطلب االول  :االثار البٌبٌة الناجمة عن انشطة الجماعات االرهابٌة فً مناطق النزاع المسلح

المطلب االول
االثار البٌئٌة لإلرهاب فً مناطق النزاع المسلح

تؤثٌر االرهاب على البٌبة ال ٌختلؾ عن تؤثٌراته األخرى حٌث ان كل انشطة االرهاب
تإدي الى تهدٌد بقاء ووجود االرض .
ولإلرهاب اثناء النزاعات المسلحة تؤثٌر بٌبً كبٌر ألن األنشطة المتعلقة باإلرهاب تسبب
مشاكل بٌبٌة من خالل تلوٌث البٌبة عن طرٌق تدمٌر وتؽٌٌر المناظر الطبٌعٌة لتلك األماكن.
فاإلرهاب ال ٌقتل الناس فقط  ،فحتى من ٌنجوا من الموت ٌواجهوا مشاكل مع شفاء صحتهم
البدنٌة والعقلٌة إلى جانب المشاكل البٌبٌة فً مناطق النزاع المسلح مثل :زٌادة التلوث  ،و
تدهور الموارد الطبٌعٌة  ،و تؽٌر البٌبات الحضرٌة والرٌفٌة  ،والؽابات المستنفدة والحٌاة البرٌة
والضرر على النظام البٌبً.
وتتمثل ابرز االثار البٌبٌة للجماعات االرهابٌة فً فقدان التنوع البٌولوجً ،وفقدان
المحاصٌل أو الماشٌة ،وعدم االستفادة من المٌاه النقٌة واألراضً الزراعٌة ،باإلضافة إلى
اآلثار الضارة التً تلحق بخدمات النظم اإلٌكولوجٌة وتكون أحٌانا ً دابمة وؼٌر قابلة لإلصالح،
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وآثار ذلك على اإلنعاش المستدام ،األمر الذي ٌساهم فً المزٌد من التشرٌد القسري المرتبط
بالعوامل البٌبٌة ،واٌضا االستخراج ؼٌر المشروع للموارد الطبٌعٌة والمعادن من االماكن التً
تسٌطر علٌها الجماعات االرهابٌة .
فقد اثرت االعتداءات االرهابٌة فً سورٌا سلبا على البٌبة وهددت سابر الكابنات الحٌة
من أصؽرها حجما إلى أكبرها حجما ،سواء بالبر أو البحر ،وأحدثت خلال فً جمٌع الظروؾ
المحٌطة باألنواع الحٌة .فقد أوضحت ربٌسة التنوع الحٌوي والمحمٌات الطبٌعٌة وزارة اإلدارة
المحلٌة والبٌبة المهندسة  ،أن قطاع الؽابات والمحمٌات الطبٌعٌة تعرضت خالل العام 2014
للضرر نتٌجة االعتداءات اإلرهابٌة التً أدت إلى أضرار كبٌرة على التنوع الحٌوي إذ
تعرضت الطٌور والحٌوانات البرٌة للسرقة والصٌد الجابر وخاصة للحٌوانات داخل المحمٌات
مثل ؼزالن الرٌم والمها العربً وطابر النعام وطابر ابو منجل .
فقد أصاب الواقع البٌبً ولحق به العدٌد من االضرار ،والسٌما بفعل وجود المجموعات
اإلرهابٌة المسلحة التً دمرت كل ما تحتوٌه الطبٌعة من ألوان بٌبٌة ،كما قامت تلك المجموعات
بتكرٌر النفط الخام المسروق الذي كان له بالػ األثر السلبً على مختلؾ أشكال الحٌاة .
ففى العراق  ،وفقا لتقرٌر لألمم المتحدة  ،قامت الجماعة االرهابٌة داعش بحرق نحو
ملٌونً برمٌل من النفط منذ ٌونٌو  2016وحتى مارس  ، 2012من ذلك ما قامت به فً عام
 2016من تفجٌر  25ببرا نفطٌة بمدٌنة القٌارة العراقٌة ، ،أدت إلى سحابة دخان سمٌكة،
واستمرت تلك السحابة السامة قرابة  9أشهر.
كما أبدى خبراء للبٌبة قلقهم إزاء التسرب النفطً إلى المٌاه الجوفٌة كذلك إلى مٌاه نهر
دجلة ،والذي ٌعد شرٌان الحٌاة لمالٌٌن العراقٌٌن .
وقد امتد التؤثٌر التدمٌري للبٌبة من قبل الجماعة االرهابٌة داعش إلى مناطق شاسعة من
جبال حمرٌن فً العراق ،وإلى الؽرب فً اتجاه الحقول النفطٌة ،وحتى إلى مدٌنة دٌر الزور
السورٌة.
والتؤثٌرات المدمرة للجماعات اإلرهابٌة تمتد إلى المحاصٌل الزراعٌة  ،وتربٌة الماشٌة
واالؼنام وؼٌرها من المواد الالزمة لبقاء المدنٌٌن على قٌد الحٌاة .
ومن اآلثار التدمٌرٌة األخرى للبٌبة  ،االسلحة التً تستخدمها الجماعات االرهابٌة والتً ال
تقتصر على األسلحة التقلٌدٌة فحسب ؛ حٌث تمتلك بعض الجماعات االرهابٌة الٌورانٌوم
المستنفد ،واألسلحة الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة  .خاصة عقب انهٌار االتحاد السوفٌتً السابق  ،الذي
كان لدٌه أسلحة متطورة تم عرضها فً السوق السوداء  ،وكان اإلرهابٌون العمالء المتكررٌن
لهذه السوق .وأصبح اإلرهابٌون على نحو متزاٌد "مهتمٌن بالدمار الشامل .
على سبٌل المثال القاعدة تعد من الجماعات اإلرهابٌة التً تعتقد السلطات األمرٌكٌة
أنها تمتلك أسلحة كٌمٌابٌة وبٌولوجٌة .
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وقد تؤكدت هذه النظرٌة من خالل عٌنات مؤخوذة من مواقع ٌشتبه فً أنها مختبرات
إرهابٌة .على سبٌل المثال ،أثبتت عٌنات الرمل المؤخوذة من المناطق المحٌطة بمرفق الشفاء
فً السودان أن عامل األعصاب القاتل vxوؼٌره من مكونات األسلحة الكٌمٌابٌة قد أجري فً
المنشؤة .
كما اظهرت بعض الفحوصات العسكرٌة لكهوؾ معٌنة فً أفؽانستان فً نوفمبر
 ،2001أن تنظٌم القاعدة أجرى بحوثا إلنتاج أسلحة كٌمٌابٌة وبٌولوجٌة بل وحتى نووٌة .

المطلب الثانً
البٌئة كهدف فعال للجماعات االرهابٌة
اوال  :تدمٌر البٌئة ٌخلق بٌئة خصبة لإلرهاب
ٌعد استهداؾ الجماعات االرهابٌة للبٌبة فعل متعمد ولٌس مجرد اثار عرضٌة  ،فالبٌبة
بالنسبة لهذه الجماعات هدؾ فعال حٌث ان االضرار بالبٌبة ٌصب فً مصلحتها  ،فهو ٌخلق
بٌبة خصبة لإلرهاب .
فقد نشرت صحٌفة الجاردٌان فً  19ابرٌل  2012تقرٌر عن مكتب الشإون الخارجٌة
األلمانٌة ٌقول إن تؽٌر المناخ سوؾ ٌؽذي تجنٌد اإلرهابٌٌن  ،وقد اعد التقرير Adelphi
 thinktankالذى حذر من ان الجماعات اإلرهابٌة سوؾ تستؽل الكوارث الطبٌعٌة ونقص
المٌاه والؽذاء  ،فمن المتوقع أن ٌنجم عن تؽٌر المناخ السماح لهم بالتجنٌد بسهولة أكبر  ،والعمل
بحرٌة أكبر والسٌطرة على السكان المدنٌٌن .
فالموارد الشحٌحة تجعل الجماعات االرهابٌة اكثر قوة فً مناطق سٌطرتهم بالنسبة
لألشخاص الذٌن ٌسٌطرون علٌهم  ،خاصة فً المناطق التً ٌعتمد فٌها الناس بشكل خاص على
الموارد الطبٌعٌة لكسب رزقهم.
ومع تؤثٌر تؽٌر المناخ على األمن الؽذابً وتوافر المٌاه واألراضً  ،سٌصبح
المتضررون أكثر عرضة لٌس فقط لتؤثٌرات المناخ السلبٌة ولكن ستزٌد حدة اإلرهاب  ،حٌث
ستقوي جهود التجنٌد التً تقوم بها الجماعات اإلرهابٌة مثل "داعش" و "بوكو حرام" التً تقدم
سبل عٌش بدٌلة وحوافز اقتصادٌة .
ففً المنطقة التً اجتاحها الجفاؾ حول بحٌرة تشاد فً وسط أفرٌقٌا  ،فإن نقص الؽذاء
والماء واالنهٌار شبه االقتصادي والحكومات الضعٌفة وفرت أرضٌة تجنٌدٌة ناضجة للجماعة
األرهابٌة بوكو حرام  ،فالحرمان االقتصادي ٌوفر مكا ًنا مثالًٌا للتجنٌد.
وفً سورٌا  ،الحرب األهلٌة تفاقمت بفعل واحدة من أسوأ وأطول موجات الجفاؾ فً
تارٌخ البالد  ،والتً دفعت مبات اآلالؾ من األرض  ،وأرسلت المالٌٌن إلى فقر مدقع مع
انعدام األمن الؽذابً .
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وفى أفؽانستان  ،البلد الذي تمزقه الصراعات الداخلٌة والمعرضة بشدة لتؽٌر المناخ  ،أكثر من
نصؾ النزاعات المحلٌة حول األرض والمٌاه .ومن المرجح أن ٌإدي تناقص هطول األمطار
والتصحر المتصاعد إلى اشتعال مزٌد من المواجهات العنٌفة بٌن البدو والرعاة فٌما ٌتعلق
بالوصول إلى المراعً والمٌاه والؽذاء.
من هنا ٌظهر ان تؽٌر المناخ وحده ال ٌسبب اإلرهاب  ،بل "ٌخلق بٌبة ٌمكن أن ٌزدهر فٌها
اإلرهاب" وٌزٌد من حدة التوترات والصراعات القابمة.
فالتؽٌر المناخً ٌضاعؾ التهدٌدات االرهابٌة فى المناطق ؼٌر المستقرة فً جمٌع أنحاء العالم ،
ألنه ٌزٌد من حدة التوترات والصراعات القابمة بالفعل .
كما انه كلما زاد تهدٌد المورد  ،زادت احتماالت نشوب صراعات على استؽالله .وهناك مصدر
محتمل آخر للنزاع ٌشمل الموارد الطبٌعٌة المشتركة  ،مثل استخدام المٌاه فً األنهار
والبحٌرات.
ثانٌا  :تدمٌر البٌئة كاستراتٌجٌة حرب :
قد تقوم الجماعات اإلرهابٌة بالسٌطرة على المٌاه كتكتٌك  ،من خالل التحكم فً الموارد
المابٌة  ،وخلق الفٌضانات أو السٌطرة على البنٌة التحتٌة الحٌوٌة مثل السدود .على سبٌل المثال
 ،تحاول "داعش" فً سورٌا السٌطرة على األنهار والموارد المابٌة.
ففً عام  ، 2015أؼلقت الجماعة االرهابٌة داعش بوابات سد الرمادي من أجل
مهاجمة قوات النظام بسهولة أكبر فً اتجاه مجرى النهر .كما ٌمكن استخدام سالح المٌاه
كمصدر للتموٌل بفرض ضرابب علٌه  ،كما فعلت داعش فً الرقة .وفً حاالت أخرى ،
استخدمت المٌاه لفٌض األرض من أجل طرد الناس من منازلهم.
كما قامت بإشعال النار فً مصنع للكبرٌت شمال مدٌنة القٌارة من اجل وقؾ تقدم
القوات العراقٌة .مما أدى إلى انتشار المواد الكبرٌتٌة فً الهواء  .و تطاٌر  35ألؾ طن من
المادة الالصقة فً الهواء  ،وٌعد هذا نموذج حً على استخدام األضرار البٌبٌة كسالح حرب .
من جهة اخري فإن الجماعات االرهابٌة تقوم باستنفاذ الموارد الطبٌعٌة فً االماكن التى
تسٌطر علٌها باعتبارها مصدر تموٌل  ،فحركة الشباب االرهابٌة بالصومال  -هى احدي
الجماعات التابعة لتنظٌم القاعدة  -كانت تعتمد على االٌرادات المتؤتٌة من الموارد الطبٌعٌة ،
حٌث قامت باستنزافها لتموٌل عملٌاتها العسكرٌة االرهابٌة فً النزاع المسلح الدابر فً
1
الصومال مثل قٌامها باإلتجار بالفحم والتً اتخذتها مصدر مهم لتموٌلها .

 1لذلك اصدر مجلس االمن العدٌد من القرار رقم  2036لعام  2012بشؤن حظر استٌراد وتصدٌر الفحم
الصومالً والذى اكده فً قرارات الحقة كما اعرب عن قلقه من ان تكون تجارة الفحم مصدر مهم لتموٌل
حركة الشباب وذلك فً قراره  2225لعام . 2012
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المطلب الثالث
مفهوم البٌئة والجماعات االرهابٌة فً اطار القانون الدولً اإلنسانً

اوال  :البٌئة فً مفهوم القانون الدولً االنسانً
الفقه القانونً ٌعتمد فً تعرٌفه للبٌبة على ما ٌقدمه علماء البٌولوجٌا والطبٌعة من تحدٌد
للبٌبة ومكوناتها .1
والبٌبة كمصطلح علمً " هً كل ما ٌحٌط باإلنسان من مكونات حٌة مثل  :الحٌوانات
2
والنباتات ومن مكونات ؼٌر حٌة مثل الصخور والمٌاه والهواء والطقس وؼٌر ذلك "
وقد عرفها برنامج األمم المتحدة للبٌبة بؤنها " مجموعة الموارد الطبٌعٌة واالجتماعٌة
3
المتاحة فً وقت معٌن من اجل اشباع الحاجات اإلنسانٌة "
وهكذا فإن البٌبة تضم عنصرٌن أساسٌن أولهما  :العناصر الطبٌعٌة من أرض وماء
وهواء وحٌوان ونبات فً اشكالها الطبٌعٌة  ،وثانٌهما  :العناصر المضافة التى نتجت عن نشاط
االنسان فً تعامالته مع تلك العناصر. 4
كما عرؾ مإتمر ستوكهولم البٌبة بؤنها " إن البٌبة هً مجموعة من النظم الطبٌعٌة
واالجتماعٌة والثقافٌة التً ٌعٌش فٌها االنسان والكابنات األخرى والتً ٌستمدون منها زادهم ،
وٌإدون فٌها نشاطهم "
اما االتفاقٌات الدولٌة للقانون الدولً االنسانً فلم تتضمن تعرٌؾ للبٌبة وان كانت قد
تناولت خصابص الضرر البٌبى المحظور .
اما الضرر البٌبً فهو " ذلك الضرر الذى ٌصٌب الوسط الطبٌعً بمعزل عن أى
مصلحة بشرٌة جسمانٌة أو مادٌة "
واالضرار التً تلحق اثناء النزاع المسلح بالممتلكات والبنٌة التحتٌة تنتهً مع انتهاء
االعمال القتالٌة  ،اما االضرار التً تلحق بالبٌبة فإن اثارها تظل مستمرة حتى بعد انتهاء هذه
االعمال .

 1أحمد عبد الكرٌم سالمة  ،قانون حماٌة البٌبة ( دراسة تؤصٌلٌة فً االنظمة الوطنٌة واالتفاقٌة )  ،مطابع
جامعة الملك سعود  1412 ،هـ  ،ص . 64
 2علوانً امبارك  ،المسإولٌة الدولٌة عن حماٌة البٌبة ( دراسة مقارنة )  ،رسالة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق
والعلوم السٌاسٌة  ،جامعة محمد خٌضر بسكرة  ، 2012 ،ص . 20
 3هشام بشٌر  ،حماٌة البٌبة فً ضوء أحكام القانون الدولً اإلنسانً  ،المركز القومً لإلصدارات القانونٌة ،
 ، 2011ص . 11
 4هشام بشٌر – عالء الضاوي سبٌطة  ،حماٌة البٌبة والتراث الثقافً فً القانون الدولً  ،المركز القومً
لإلصدارات القانونٌة  ،ط ، 2013 1ص . 19
2

فاألضرار البٌبٌة التً تنجم عن استخدام بعض الوسابل واالسالٌب القتالٌة كتلوٌث
الهواء والماء وما ٌترتب علٌه من آثار صحٌة تهدد كل اشكال الحٌاة على سطح االرض أو
تدمٌر التوازن البٌبً للكابنات الحٌة .
فاألضرار البٌبٌة مفرطة فً طبٌعتها ومتعدٌة للحدود الجؽرافٌة .

1

ثانٌا  :الجماعات االرهابٌة فً مفهوم القانون الدولً االنسانً
لم ٌتضمن القانون الدولً االنسانً تعرٌؾ لإلرهاب  ،اال انه حظر االعمال االرهابٌة
 ،حٌث تنص المادة  33من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على انه " تحظر العقوبات الجماعٌة وبالمثل
جمٌع تدابٌر التهدٌد أو االرهاب " فً حٌن ٌحظر البروتوكول االضافً الثانً فً المادة الرابعة
منه اعمال االرهاب ضد االشخاص الذٌن ال ٌشتركون بصورة مباشرة أو الذٌن ٌكفون عن
االشتراك فً االعمال العدابٌة .
والقانون الدولً االنسانً هو قانون استثنابً التطبٌق من حٌث الزمان فهو ال ٌسري اال فً
اوقات النزاعات المسلحة  ،وتلك االخٌرة قد تكون دولٌة إذا كان اطراؾ النزاع دول أو دول
وحركات التحرٌر الوطنً  ،وقد تكون ؼٌر دولٌة إذا كان النزاع اطرافه دول وجماعات مسلحة
أو جماعات مسلحة فقط .
ومن الجماعات المسلحة التى ٌمكن ان تكون طرؾ فً نزاع مسلح الجماعات التى ٌطلق علٌها
الجماعات االرهابٌة مثل جماعة داعش والقاعدة وحركة الشباب فً الصومال وؼٌرها من
الجماعات المسلحة التى تم تصنٌفها كارهابٌة .
وبصفة عامة ال ٌوجد تعرٌؾ قانونً متفق علٌه دولٌا لإلرهاب  ،ذات الوضع بالنسبة لتعرٌؾ
للمجموعات االرهابٌة  ،وبالرجوع التفاقٌات القانون الدولً االنسانً ال نجد فٌها تعرٌؾ
للجماعات االرهابٌة حٌث ان اصباغ هذا الوصؾ على جماعة ما ٌخضع للقابمة التً تعدها كل
دولة لمن تعتبرهم افراد او جماعات ارهابٌة .
وقد قامت حكومات بعض الدول وكذلك المنظمات الدولٌة وعلى رأسها منظمة االمم
المتحدة واالتحاد االوروبً بتصنٌؾ بعض الجماعات على أنها جماعات ارهابٌة .
وقد اصدر مجلس االمن مبادئ توجٌهٌة للجنة المختصة بإدراج االشخاص والكٌانات
كجماعات ارهابٌة منها ان ادراج اسم فً القابمة او رفعه ٌكون بتوافق اراء اعضاء اللجنة ،
وٌحق للدول االعضاء اقتراح ادراج افراد او كٌانات جدٌدة وال ٌشترط لذلك وجود تهمة او
ادانة جنابٌة لإلدراج فً القابمة .
وٌالحظ على قرارات مجلس االمن انها اعتبرت ان معٌار االدراج فً القابمة هو
ارتباط الكٌان بتنظٌم الدولة االسالمٌة فً العراق والشام ( داعش ) وتنظٌم القاعدة .

 1لمزٌد من التفصٌل حول خصابص الضرر البٌبً انظر ٌ :عقوب بٌران  ،التوجه نحو فكرة المسإولٌة
والموضوعٌة  ،مجلة دفاتر البحوث العلمٌة  ،العدد ٌ ، 2ناٌر  2016ص 241وما بعدها .
2

وقد أوضح القرار  2253لعام  1 2015والقرار  2362لعام  22012معاٌٌر االدراج فً قابمة
الجزاءات المفروضة على االفراد والكٌانات المرتبطة بالمنظمات االرهابٌة فقرر انها تشمل
القٌام بما ٌلً :
 المشاركة فً تموٌل أعمال أو انشطة ٌقوم بها تنظٌم القاعدة أو داعش أو أي خلٌة أو جماعةمرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما  ،أو تتم باالشتراك مع اٌا من هإالء أو باسمهم أو
بالنٌابة عنهم او دعما لهم  ،أو التخطٌط لهذه االعمال أو االنشطة أو تٌسٌر القٌام بها أو االعداد
لها أو ارتكابها .
 تورٌد أو بٌع أو نقل االسلحة وما ٌتصل بها من عتاد الى اي من هإالء . التجنٌد لحساب أي من هإالء  ،أو دعم اعمالهم أو انشطتهم بؤي شكل آخر .كما اضاؾ قرار مجلس االمن رقم  2253لعام  2015الى معاٌٌر االدراج فً القابمة المشاركة
فً تموٌل اعمال أو انشطة ٌقوم بها تنظٌم القاعدة او تنظٌم الدولة االسالمٌة أو أى خلٌة أو
3
جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما .
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المبحث الثانً
تبعات المسؤولٌة عن اضرار الجماعات االرهابٌة بالبٌئة

تمهٌد وتقسٌم :
المسإولٌة الدولٌة هً النظام القانونً الذى ٌكفل احترام القاعدة القانونٌة  ،فكل عمل
ٌخالؾ قاعدة قانونٌة ٌستتبع مسإولٌة من ارتكبه ،فقواعد القانون الدولً االنسانً التً تكفل
حماٌة البٌبة اثناء النزاعات المسلحة لن ٌكون لها أي أهمٌة أو آثر بدون نظام المسإولٌة الدولٌة.
وقد ارسً القانون الدولً االنسانً مسإولٌة اطراؾ النزاع المسلح مدنٌا وجنابٌا ً عن
االعمال التى تشكل خرقا اللتزاماتها وفقا له  .حٌث نصت المادة الثالثة من اتفاقٌة الهاي "
ٌكون الطرؾ المتحارب الذى ٌخل بؤحكام الالبحة المذكورة ملزما بالتعوٌض إذا دعت الحاجة ،
كما ٌكون مسإوال عن جمٌع االعمال التى ٌرتكبها اشخاص ٌنتمون الى قواته المسلحة "
المادة  2/26من البروتوكول االضافً االول لعام  " 1922ال ٌعفً قٌام أى مرإوس
بانتهاك االتفاقٌات أو هذا اللحق " البروتوكول " رإساءه من المسإولٌة الجنابٌة أو التؤدٌبٌة ،
حسب االحوال  ،إذا علموا  ،أو كانت لدٌهم معلومات تتٌح لهم فً تلك الظروؾ  ،أن ٌخلصوا
الى انه كان ٌرتكب  ،أو أنه فً سبٌله الرتكاب مثل هذا االنتهاك  ،ولم ٌتخذوا كل ما فً وسعهم
من اجراءات مستطاعة لمنع او قمع هذا االنتهاك "
وتنص المادة  91منه على ان " ٌسؤل طرؾ النزاع الذى ٌنتهك أحكام االتفاقٌات أو هذا
اللحق " البروتوكول عن دفع تعوٌض إذا اقتضت الحال ذلك  .وٌكون مسإوال عن كافة االعمال
التى ٌقترفها االشخاص الذٌن ٌشكلون جزءا من قواته المسلحة "
اما البروتوكول االضافً الثانً فلم تتناول اٌا من نصوصه المسإولٌة عن انتهاكات
قواعده .
والجماعات االرهابٌة كطرؾ فى نزاع مسلح ٌنتهك العدٌد من قواعد القانون الدولً
االنسانً على االخص القواعد المتعلقة بحماٌة البٌبة  ،فٌحدث بها اضرار  ،على النحو السابق
بٌانه  ،وان كان ٌمكن نسبة هذه االنتهاكات لها اال ان تحمٌلها المسإولٌة المدنٌة والجنابٌة ٌثٌر
العدٌد من الصعوبات  ،كما ان هذه الجماعات ال تعمل فً الؽالب بمفردها بل تكون مدعومة من
قبل دولة او دول اخري  ،مما قد ٌثٌر مسإولٌة هذه االخٌرة عن االعمال ؼٌر المشروعة التى
ترتكبها الجماعات االرهابٌة .
لذا سنبحث فً مطلبٌن متتالٌٌن مدى امكانٌة قٌام مسإولٌة الدولة الداعمة للجماعات
االرهابٌة عن االنتهاكات البٌبٌة التً تحدثها هذه االخٌرة اثناء النزاعات المسلحة  ،وفى المطلب
الثانً نتناول المسإولٌة الجنابٌة ألفراد هذه الجماعات وما ٌحٌط بها من صعوبات .
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المطلب االول
المسؤولٌة الدولٌة للدول الداعمة للجماعات االرهابٌة
المسإولٌة الدولٌة التً نعنٌها هنا هً المسإولٌة المدنٌة الن النتٌجة المترتبة على ثبوتها
وهى التعوٌض سٌكون لها اثر كبٌر سواء بتحقٌق الردع فٌما ٌتعلق باإلضرار بالبٌبة .
وقد ذهب بعض الفقه الدولً الى تحمل الدولة التى تتبعها الجماعات االرهابٌة بجنسٌتها
للمسإولٌة عن افعالها ؼٌر المشروعة  ،اال ان هذا القول ٌخالؾ المنطق وواقع االمور .
فال ٌمكن االستناد الى معٌار الجنسٌة لقٌام مسإولٌة الدولة فً هذه الحالة ألنه فً الحروب
الداخلٌة قد ٌكون افراد الجماعة االرهابٌة ٌحملون جنسٌة الدولة  ،فتكون دولتهم هى ضحٌة
اعمالهم ؼٌر المشروعة .
فهإالء االشخاص الذٌن ٌنتمون لجماعات ارهابٌة ال ٌكون لدولتهم علٌهم اى سٌطرة
وال ٌكون لدٌهم اى انتماء او والء لدولتهم فانتمابهم االول واالخٌر للجماعة االرهابٌة التً
ٌنتمون الٌها والفكر الضال الذى ٌدافعون عنه  ،وهم على استعداد فً سبٌل هذا الفكر الى تدمٌر
الدولة التى ٌنتمون الٌها لو طلب منهم ذلك .
اما الدولة الداعمة لهذه الجماعات فٌجب ان تكون هً المسإولة عن االعمال ؼٌر
المشروعة التى تإتٌها هذه الجماعات وسوؾ نتناول اوال مدى انطباق شروط المسإولٌة الدولٌة
على الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة ثم نتناول اساس هذه المسإولٌة واخٌرا النتابج المترتبة
علٌها.

اوال :مدى انطباق شروط المسئولٌة الدولٌة فً حق الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة
وفقا للمادة االولً من مشروع المواد المتعلقة بمسإولٌة الدول " كل فعل ؼٌر مشروع
دولٌا تقوم به الدولة ٌستتبع مسإولٌتها الدولٌة .
ٌعرؾ بعض الفقه المسبولٌة الدولٌة بؤنها  :النظام الذى ٌنشا االلتزام بالتعوٌض عن
كل خرق للقانون الدولً تقترفه دولة مسإولة وٌسبب اضرارا.
وتفترض المسبولٌة الدولٌة فً معناها التقلٌدي ارتكاب عمل ؼٌر مشروع من جانب
أحد أشخاص القانون الدولً ٌنتج عنه حدوث ضرر لشخص دولً آخر  .أما فً معناها الحدٌث
فإن قوام المسبولٌة الدولٌة ٌتمثل فً حدوث ضرر لشخص دولً أو أكثر نجم عن عمل أو
امتناع عن عمل صدر عن شخص دولً آخر(.)1

 1أ .د /ابراهٌم محمد العنانً  ،القانون الدولً العام  ،دار النهضة العربٌة  ،ط ،2004 ، 5ص . 259
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ومن ذلك ٌتضح انه لكً تثبت مسإولٌة الدولة عن االضرار ٌجب ان ٌكون هذا الضرر
1
ناجم عن تصرؾ منسوب لها  .وان ٌشكل هذا التصرؾ خرقا اللتزام دولً .
ٌثور التساإل كٌؾ تسؤل الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة عن االضرار التً تحدثها هذه
االخٌرة بالبٌبة اثناء النزاعات المسلحة  .فإذا كانت الدولة تسؤل عن انتهاكات قواتها المسلحة
فهل ٌصلح ان تسؤل عن انتهاكات الجماعات االرهابٌة التً تدعمها مادٌا ولوجستٌا .
ولذلك سوؾ نفحص مدى انطباق شروط المسإولٌة الدولٌة فً حق هذه الدول وذلك على
النحو التالً :
 )1نسبة التصرف الى الدولة :
اوضحت المادة الثامنة من مشروع المواد المتعلقة بمسإولٌة الدول انه " ٌعتبر فعال
صادرا عن الدولة بمقتضً القانون الدولً تصرؾ شخص أو مجموعة اشخاص إذا كان
الشخص أو مجموعة االشخاص ٌتصرفون فً الواقع بناء على تعلٌمات تلك الدولة أو بتوجٌهات
منها أو تحت رقابتها لدي القٌام بذلك التصرؾ ".
وهذه المادة ٌمكن اعتبارها اساس لمسإولٌة الدولة الداعمة للجماعات االرهابٌة وذلك
على النحو التالً :
 -1اوضح تقرٌر لجنة القانون الدولً فً تعلٌقه على هذه المادة ان هناك حالتٌن تنسب
2
فٌهما تصرفات كٌانات الى الدولة وهما :
أ) تصرؾ هإالء االشخاص او الكٌانات بصفتهم الفردٌة بناء على تعلٌمات الدولة لدى ارتكابهم
الفعل ؼٌر المشروع .
ب) تصرؾ هإالء االشخاص او الكٌانات بصفتهم الفردٌة بناء على توجٌه من الدولة أو تحت
رقابتهم .
اال انه ٌثور التساإل ما هً درجة هذا التوجٌه والرقابة الذى تمارسه الدولة على
االفراد لكً تسؤل عن افعالهم ؼٌر المشروعة .
بالرجوع للقضاء الدولً نجد ان محكمة العدل الدولٌة فً قضٌة االنشطة العسكرٌة
وشبه العسكرٌة فً نٌكارجوا اعتبرت ان الوالٌات المتحدة مسإولة عن تصرفات الكونترا بحكم
ما قدمته للمنفذٌن من نٌكارجوا من تخطٌط وتوجٌه ودعم اال انها لم تنسب الٌها افعال الكونترا
اال فً حاالت فردٌة قلٌلة  ،استنادا الى المشاركة والتعلٌمات الفعلٌة التى قدمتها الدولة  .واكدت
المحكمة ان حالة التبعٌة والدعم العام ال تكفً لتبرٌر هذه التصرفات .
 1المادة الثانٌة من مشروع المواد المتعلقة بمسإولٌة الدول .
 2حولٌة لجنة القانون الدولً  ، 2001تقرٌر لجنة القانون الدولً الى الجمعٌة العامة عن اعمال دورتها الثالثة
والخمسٌن (  23ابرٌل – ٌ 1ونٌة وٌ 2ولٌه –  10اؼسطس  ، )2001المجلد الثانً  ،الجزء الثانً  ،ص
. 60
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وفى قضٌة تادٌتش قررت المحكمة الجنابٌة الدولٌة بٌوؼسالفٌا ان " اشتراط القانون الدولً
نسبة االفعال التى ٌقوم بها افراد عادٌون الى الدولة هو ان تمارس الدولة الرقابة على االفراد اال
ان درجة الرقابة ٌمكن ان تتفاوت بحسب الظروؾ الفعلٌة المالزمة لكل حالة  ،واكدت المحكمة
ان درجة الرقابة التى ٌشترط القانون الدولً ان تمارسها السلطات الٌوؼسالفٌة العتبار النزاع
المسلح " رقابة شاملة تتعدي مجرد تموٌل وتجهٌز هذه القوات وتنطوي اٌضا على المشاركة فً
1
تخطٌط العملٌات العسكرٌة واالشراؾ علٌها "
ومن االمثلة الحدٌثة فً القضاء الدولً دعوى كرواتٌا امام محكمة العدل الدولٌة
لمطالبة صربٌا بدفع تعوٌضات عن االضرار التى لحقت باألشخاص وبالممتلكات وباالقتصاد
الكرواتً والبٌبة .
وقالت المحكمة إن المذابح التً تعرض لها مسلمو البوسنة فً مدٌنة سربرٌنتشا ،التً
تقع فً شرق البوسنة ،تمثل إبادة جماعٌة إال أنها ال تستطٌع التؤكٌد على مسإولٌة صربٌا عنها.
وقالت ربٌسة المحكمة روزالٌن هٌؽٌنز ان "مجازر سرٌبرٌنتسا ال ٌمكن نسبها مباشرة
إلى المتهمة(صربٌا)" .لذلك "لٌس هناك ما ٌدعو إلصدار امر بدفع تعوٌضات"
وفً هذا الحكم رفضت المحكمة إقرار مسإولٌة صربٌا عن جرابم االبادة التً ارتكبتها
فً البوسنة والهرسك وخصوصا مذبحة سٌربنتشا واوضحت المحكمة بانه لكً تقر مسإولٌة
دولة عن االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات لٌست من أجهزتها ٌجب أن ٌكون
هإالء االشخاص والمجموعات ٌعملون فً الواقع بناء على تعلٌمات تلك الدولة أو تحت
إشرافها ،أو سٌطرتها وأشارت المحكمة الى أن كٌان صرب البوسنة وجٌش صرب البوسنة،
لٌسا أجهزة من حٌث القانون تابعة لدولة ٌوؼسالفٌا االتحادٌة السابقة وأضافت المحكمة أنه مع
قناعة المحكمة التى ال تحتمل أي شك ،أن ٌوؼسالفٌا االتحادٌة السابقة كانت تمول وتساعد كٌان
صرب البوسنة بالمال والعتاد  ،وحتى بدفع الرواتب لبعض ضباط جٌش صرب البوسنة ،إال أن
المحكمة ال تعتبر ذلك كله ٌمثل تبعٌة كٌان وجٌش البوسنة لدولة ٌوؼسالفٌا االتحادٌة.
كما قررت المحكمة ان الجانب البوسنً لم ٌقدم للمحكمة دلٌال دامؽا ال ٌدع مجاال للشك
2
ٌثبت بجالء وجود تعلٌمات .
ونحن نري ان قٌام دولة ما بدعم الجماعات االرهابٌة ٌعد فً حد ذاته كافٌا لنسبة
االعمال ؼٌر المشروعة التى تؤتٌها هذه الجماعات للدولة فالدعم سواء كان مباشرا أم ؼٌر
مباشر ٌعد بمثابة توجٌه  ،فالدول الداعمة للجماعات االرهابٌة لم تقدم لهم الدعم اال لتنفٌذ
توجٌهاتها باالستمرار فً النزاع المسلح وتحقٌق مكاسب على االرض حتى لو تطلب ذلك مزٌد
من االنتهاكات والجرابم الوحشٌة فً حق الفبات المحمٌة .
 -2اوضح تقرٌر لجنة القانون الدولً فً تعلٌقه على هذه المادة انها استخدمت عبارة " شخص
أو جماعة من االشخاص " لتدل على ان التصرؾ الذى تقصده قد ٌكون من جماعة لٌست لها
1

ILM, vol. 38, No. 6 (November 1999), p. 1546, para 145.
 2انظر فً انتقاد هذا الحكم  :الداهٌة ولد محمد المختار  ،محكمة العدل الدولٌة بٌن النشؤة والتطور  :قراءة فً
الدور واالداء  ،مجلة شإون الشرق االوسط  ،العدد  ، 2015 ، 151ص . 212
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شخصٌة قانونٌة مستقلة ولكنها تتصرؾ على أساس االمر الواقع ، 1وهو ما ٌنطبق على
الجماعات االرهابٌة .
 )2ان ٌشكل التصرف اخالال بالتزام دولً :
نود هنا ان نوضح اننا نسعً من خالل دراستنا الى بحث مسإولٌة الدولة الداعمة
للجماعات االرهابٌة عن االضرار بالبٌبة الذى تتسبب فٌه هذه االخٌرة  ،ولٌس عن دعمها
للجماعات االرهابٌة  ،وعلٌه فإن العمل الصادر عن الدولة هنا والذى ٌثٌر مسإولٌتها هو انتهاك
قواعد القانون الدولً االنسانً المتعلقة بحماٌة البٌبة اثناء النزاعات المسلحة .
وتتمثل هذه القواعد فً :
 نص المادة  2/35من البروتوكول االضافً االول لعام  1922على انه " ٌحظر استخداموسابل أو اسالٌب للقتال ٌ ،قصد بها أو قد ٌتوقع منها أن تلحق بالبٌبة الطبٌعٌة أضراراً بالؽة
واسعة االنتشار وطوٌلة األمد"
ٌالحظ هنا ان هذا النص قد جاء لحماٌة البٌبة فً ذاتها ولٌس على نحو عرضً بمناسبة
2
توفٌر الحماٌة للمدنٌٌن .
 نص المادة  55من البروتوكول ذاته على أن "  -1تراعً اثناء القتال حماٌة البٌبة الطبٌعٌةمن االضرار البالؽة واسعة االنتشار وطوٌلة االمد  ،وتتضمن هذه الحماٌة حظر استخدام
أسالٌب أو وسابل القتال التً ٌقصد بها أو ٌتوقع منها أن تسبب مثل هذه االضرار بالبٌبة
الطبٌعٌة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان .
 -2تحظر هجمات الردع التً تشن ضد البٌبة الطبٌعٌة "
وٌالحظ من هذه النصوص ان البروتوكول لم ٌحذر فقط االضرار المتعمدة بالبٌبة ولكن
اٌضا المتوقعة أي التى تحدث بشكل عرضً .
 اتفاقٌة حظر استخدام تقنٌات تؽٌٌر البٌبة ألؼراض عسكرٌة أو ألٌة اؼراض عدابٌة اخريلعام  31926والتى تحظر استخدام اٌة تقنٌة إلحداث تؽٌٌر – عن طرٌق التؤثٌر المتعمد فً
العملٌات الطبٌعٌة – فً دٌنامٌة الكرة االرضٌة أو تركٌبها أو تشكٌلها  ،بما فً ذلك مجموعات
 1حولٌة لجنة القانون الدولً  ، 2001تقرٌر لجنة القانون الدولً الى الجمعٌة العامة عن اعمال دورتها الثالثة
والخمسٌن  ،مرجع سابق  ،ص . 62
 2صالح الدٌن عامر  ،حماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلحة فً البحار ،المجلة المصرٌة للقانون الدولً  ،المجلد
 ، 1993 ، 49ص . 34
 3ابرمت هذه االتفاقٌة تحت رعاٌة الجمعٌة العامة لالمم المتحدة  ،استجابة للمخاوؾ المتولدة من استخدام وسابل
قتالٌة تسبب أضرارا بالؽة بالبٌبة اثناء حرب فٌتنام  ،ومساٌرة إلعالن مإتمر األمم المتحدة للبٌبة البشرٌة الذى
أقر فً ستوكهولم عام  ، 1922وتتمٌز هذه االتفاقٌة بؤنها تعالج موضوع لم ٌسبق طرحه وهو التقنٌات العلمٌة
التى تإدى الى استخدام البٌبة ألؼراض عسكرٌة  ،كالتدخل المتعمد النتاج االعاصٌر الهوجاء أو االمواج العاتٌة
أو الهز ات االرضٌة للتؤثٌر فً المجرٌات العسكرٌة ،لمزٌد من التفصٌل انظر  :د .حسٌن الدردٌري  ،مدى
فاعلٌة القواعد الدولٌة االنسانٌة فً حماٌة البٌبة اثناء النزاعات المسلحة  ،رسالة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق ،
جامعة عمان للدراسات العلٌا  ، 2004 ،ص 125
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احٌابها المحلٌة وؼالفها الصخري وؼالفها المابً وؼالفها الجوي أو فً دٌنامٌة الفضاء
الخارجً أو تركٌبه أو تشكٌله .
وٌالحظ ان أحكام االتفاقٌة والبروتوكول ٌحظران نوعٌن مختلفٌن من وسابل العدوان على
البٌبة الطبٌعٌة .فٌحظر البروتوكول األول اللجوء إلى الحرب االٌكولوجٌة -أي استخدام وسابل
القتال التً تخل بتوازن البٌبة الطبٌعٌة  ،بٌنما األمر مؽاٌراً تماما ً فً اتفاقٌة تقنٌات تؽٌٌر البٌبة،
حٌث تتعلق حماٌة البٌبة من خالل حظر اللجوء إلى الحرب الجٌوفٌزٌابٌة ،والتً ٌترتب علٌها
التدخل المتعمد فً العملٌات الطبٌعٌة للمناخ ،مما ٌإدى إلى حدوث ظواهر بسبب استخدام هذه
األسلحة كاألعاصٌر ،أو األمواج البحرٌة العنٌفة ،أو الهزات األرضٌة وؼٌرها من الظواهر.
وبالرؼم من االختالؾ فً مضمون الحظر الذي تشكله هاتٌن المعاهدتٌن ،إال أنهما ال تنطوٌان
على االزدواج فهما متكاملتان تحكمهما عالقة متبادلة تنطوي على توفٌر الحماٌة للبٌبة الطبٌعٌة
 نص المادة  44من دلٌل سان رٌمو بشؤن القانون الدولً المطبق فً النزاعات المسلحة فًالبحار لعام  1994على ان " ٌجب استخدام وسابل الحرب واسالٌبها مع اٌالء المراعاة الواجبة
للبٌبة الطبٌعٌة استنادا الى قواعد القانون الدولً ذات الصلة  ،وتحظر االضرار واعمال التدمٌر
التى تلحق بالبٌبة الطبٌعٌة والتى ال تبررها الضرورة العسكرٌة وتباشر على نحو تعسفً "
من كل ما سبق ٌتضح ان التسبب فً اضرار للبٌبة اثناء نزاع مسلح وفق ما ورد
بالنصوص علٌه ٌعد اخالل بالتزام دولً .
وعلٌه فإن شروط المسإولٌة الدولٌة تقوم فً حق الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة عن
االضرار التى تلحقها هذه االخٌرة بالبٌبة على نحو ما اوضحنا  ،وبالتالً قٌام عالقة ثنابٌة بٌن
الدولة الداعمة للجماعات االرهابٌة والطرؾ المتضرر ٌلتزم بموجبه االول بإزالة هذا الضرر
أو التعوٌض عنه .
ثانٌا  :اساس مسؤولٌة الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة
تم حظر دعم االرهاب عبر العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة لمكافحة االرهاب والعدٌد من
قرارات مجلس االمن .
فقد ألزم مجلس االمن فً العدٌد من قراراته الدول بعدم دعم الجماعات االرهابٌة حٌث
قرر وجوب قٌام جمٌع الدول بمنع وقمع تموٌل الجماعات االرهابٌة  ،واالمتناع عن تقدٌم أى
شكل من اشكال الدعم  ،الصرٌح أو الضمنً  ،إلى الكٌانات أو األشخاص الضالعٌن فً االعمال
االرهابٌة  ،وٌشمل ذلك منع تزوٌد االرهابٌٌن بالسالح ، 1وجوب محاسبة المسإولٌن عن
ارتكاب االعمال االرهابٌة أو تنظٌمها أو دعمها " ، 2ووقؾ حركة الجماعات االرهابٌة من
3
خالل وقؾ امدادات االسلحة الى االرهابٌٌن والتموٌل الذى ٌساندهم .

1

S / RES/1373 (2001), S / RES/2253 (2015) .
S / RES/2368 (2017), para 12
3
S / RES/2368 (2017).
2
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ثالثا  :االثر المترتب على مسؤولٌة الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة عن اعمالها
غٌر المشروعة :
هو ما أكدت علٌه محكمة العدل الدولٌة فً قضٌة عام  ،1922حٌث جاء حكمها كاآلتً« :إنه
من مبادئ القانون الدولً أن انتهاك الدولة ألحد تعهداتها ٌتضمن التزاما ً بإصالح الضرر
بطرٌقة كافٌة ،وأن االلتزام بإصالح الضرر هو المكمل الضروري لإلخالل بتطبٌق اتفاقٌة ما،
نفسها.
االتفاقٌة
فً
علٌه
للنص
حاجة
دون
وذلك
وفً قرارها الصادر بتارٌخ الـــ  13من أٌلول  1922الذي ٌنص على ما ٌلً« :إن المحكمة
تإكد وفقا ً لمبادئ القانون الدولً ،ال بل للمفهوم العام للقانون ،أن أي خرق للتعهدات ٌستوجب
التعوٌض» ،وفً اإلطار ذاته ،فقد أجمع الفقه الدولً على أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدولٌة
ٌلقً على عاتقها التزاما ً جدٌداً ٌتمثل فً إصالح الضرر الذي حدث.
كما تضمنت جمٌع المشروعات التؤكٌد على التزام الدولة بإصالح الضرر عند إخاللها
بالتزاماتها الدولٌة ،وفً هذا الصدد نصت المادة الثالثة من مشروع المسإولٌة الدولٌة الذي
ق َّدمته اللجنة الثالثة إلى مإتمر الهاي للتقنٌن سنة  1930على ما ٌلً« :المسإولٌة الدولٌة لدولة
ما تفرض علٌها التزاما ً بإصالح الضرر الناتج عن عدم وفابها بالتزامها الدولً».
كما ٌرد ذكر التعوٌض فً المبدأ الثالث والعشرٌن من مشروع عام  ،2000والمتعلق بالمبادئ
ِّ
الحق فً االنتصاؾ ،وجبر األضرار لضحاٌا انتهاكات
األساسٌة والخطوط المرشدة حول
القانون الدولً لحقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً ،حٌث تم النصُّ على وجوب منح
اقتصادٌا ً.
تقدٌره
ٌمكن
ضرر
أي
حدوث
عند
تعوٌض
كما تنصُّ المادة  25من نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة على ما ٌلً« :للمحكمة
أن تصدر أمراً مباشراً ض َّد شخص مدان تح ِّدد فٌه أشكاالً مالبمة من أشكال جبر أضرار
المجنً علٌهم ،أو فٌما ٌخصُّهم ،بما فً ذلك ر ُّد الحقوق والتعوٌض ورد االعتبار ،وللمحكمة أن
تؤمر حٌثما كان مناسبا ً بتنفٌذ قرار الجبر عن طرٌق الصندوق االستبمانً المنصوص علٌه فً
المادة ».29المادة  23من مشروع عام  ، 2000والمتعلق بالمبادئ االساسٌة والخطوط
المرشدة حول الحق فً االنتصاؾ وجبر االضرار لضحاٌا انتهاكات القانون الدولً لحقوق
االنسان والقانون الدولً االنسانً نصت على وجوب منح تعوٌض عند حدوث اى ضرر ٌمكن
1
تقدٌره اقتصادٌا
ورؼم حدوث العدٌد والعدٌد من انتهاكات القانون الدولً االنسانً  ،خاصة فً
النزاعات المعاصرة ،والتً تستتبع مسإولٌة فاعلٌها مدنٌا عن االضرار التً تلحق بالفبات
المحمٌة اال انه لم تثار مسؤلة اقتضاء تعوٌض عن اضرار وقعت اثناء نزاع مسلح اال فً حالتٌن
فقط  :الحالة االولً بمناسبة ؼزو البرتؽال لجمهورٌة ؼٌنٌا حٌث اصدر مجلس االمن القرار
رقم  290فً  2دٌسمبر  1920والذى نص فى البند  3منه على ان مجلس االمن " ٌطالب
حكومة البرتؽال بالتعوٌض الكامل لؽٌنٌا عن الضرر الواسع بالحٌاة والممتلكات التى تسبب فٌها
 1فً عام  ،2005اعتمدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان :المبادئ والتوجٌهات األساسٌة بشؤن الحق فً
االنتصاؾ والجبر لضحاٌا االنتهاكات الجسٌمة للقانون الدولً لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطٌرة للقانون
2006
اإلنسانً الدولً )” (E/CN.4/RES/2005/35واعتمدتها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام
) ،(A/RES/60/147, 21مارس .2006
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الهجوم المسلح والؽزو وتطالب االمٌن العام أن ٌساعد حكومة ؼٌنٌا فً تقدٌر الضرر الواسع
الذى ٌنطوي علٌه "
اما الحالة الثانٌة فكانت بصدد حرب الخلٌج الثانٌة عام  1991حٌث أصدر مجلس االمن القرار
رقم  622فً  3ابرٌل عام  1991والذى نص فى البند 16منه على " ...العراق .....مسإول
بمقتضً القانون الدولً عن أى خسارة مباشرة أو ضرر مباشر  ،بما فً ذلك الضرر الالحق
1
بالبٌبة واستنفاذ الموارد الطبٌعٌة "...
وٌري بعض الفقه ان االمثلة السابقة ال ٌمكن القول انها تشكل سوابق دولٌة فً شؤن
تقرٌر مسإولٌة الدولة عن انتهاكات القانون الدولً االنسانً  ،حٌث ان تقرٌر المسإولٌة
الدولٌة ومن ثم االلزام بالتعوٌض كان بناء على قرار من مجلس االمن  ،ولٌس بناء على حكم
قضابً كما ٌفترض .
ومن جهة اخري  ،لم ٌستند مجلس االمن فً اٌا من القرارٌن الى وقوع انتهاك لقواعد القانون
الدولً االنسانً  ،وانما استند فً الحالة االولً الى وقوع اخالل بالسلم واالمن الدولً وفى
الحالة الثانٌة الى عدم شرعٌة االحتالل العراقً للكوٌت. 2
اال اننا ال نتفق مع هذا الرأى  ،فهاتٌن الحالتٌن ٌعدوا سوابق قضابٌة لتقرٌر مسإولٌة الدولة
عن انتهاكات القانون الدولً االنسانً  ،حٌث تم فً كلتٌهما تقرٌر المسإولٌة الدولٌة عن
اضرار وقعت اثناء نزاع مسلح وااللزام بالتعوٌض كآثر لذلك  ،اما كون القرار لم ٌستند الى
انتهاكات القانون الدولً االنسانً  ،فٌرجع الى ان مجلس االمن اصدر هذه القرارات استنادا الى
الفصل السابع من المٌثاق والتى ال ٌمكنه التدخل اال فً حالة وقوع اخالل للسلم واالمن الدولً .

المطلب الثانً
المسؤولٌة الدولٌة الجنائٌة والمدنٌة ألفراد الجماعات االرهابٌة
ٌمتاز القانون الدولً االنسانً بؤنه ال ٌقرر فقط المسإولٌة الدولٌة المدنٌة كؤثر النتهاك
قواعده بل اٌضا المسإولٌة الجنابٌة ألطراؾ النزاع المسلح عن هذه االنتهاكات  ،ومن ثم ٌمكن
ان تقوم المسإولٌة الجنابٌة للجماعات االرهابٌة عن انتهاك قواعد الحماٌة المقررة للبٌبة  ،وهنا
ٌمكن فرض عقوبات جنابٌة تتناسب مع طبٌعتها القانونٌة المعنوٌة كالؽرامة والمصادرة  ،اال ان
اسناد المسإولٌة الجنابٌة للجماعة االرهابٌة كشخص معنوي ال ٌنفً مسإولٌة االفراد الطبٌعٌٌن
اعضاء الجماعة من المقاتلٌن – الجنابٌة عن االنتهاكات الجسٌمة التى ٌرتكبونها ضد البٌبةوالتى ٌرتكبونها باسم الجماعة التى ٌحاربون تحت علمها .

 1ل مزٌد من التفاصٌل حول تحلٌل هذا القرار انظر  :حازم محمد عتلم  ،قانون النزاعات المسلحة الدولٌة
(المدخل – النطاق الزمانً )  ،دار النهضة العربٌة  ،ط ، 1994 ، 1ص  395وما بعدها .
 2انظر فً هذا الرأى  :حسٌن على الدردٌري  ،القانون الدولً االنسانً ( والدته -نطاقه – مصادره)  ،دار
وابل للنشر ،ط ، 2012 ، 1ص . 362
12

ولما كانت العقوبات الجنابٌة التى تطبق على االشخاص االعتبارٌة لن تكون فعالة فٌما
ٌتعلق بالجماعات االرهابٌة  ،كما ان القضاء الدولً – لم ٌرتب –حتى االن  -المسإولٌة
الجنابٌة اال على االفراد الطبٌعٌٌن ،لذا فالمسإولٌة الجنابٌة التً سنتعرض لها هنا هى المسإولٌة
الدولٌة الجنابٌة الفردٌة والتى اقرها النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة المعروؾ بنظام
روما لعام . 11992
فاالنتهاكات الخطٌرة لقواعد القانون الدولً االنسانً تشكل جرابم حرب ٌوقع على
مرتكبها عقوبات حٌث نصت المادة  25من نظام روما على" ٌ -1كون للمحكمة االختصاص
على األشخاص الطبٌعٌٌن عمالً بهذا النظام األساسً.
 -2الشخص الذي ٌرتكب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة ٌكون مسبوالً عنها
بصفته الفردٌة ،وعرضة للعقاب وفقا ً لهذا النظام األساسً ."....
وقد ألقى نظام روما على عاتق مرتكبً الجرابم التً تقع ضمن اختصاص المحكمة
نوعً المسإولٌة الجنابٌة والمدنٌة  .اال اننا سنقتصر هنا على المسإولٌة الجنابٌة حٌث اننا نري
من المناسب ان تقع المسإولٌة الدولٌة المدنٌة على عاتق الدول الداعمة للجماعات االرهابٌة كما
سبق واوضحنا .
ولكً تقوم المسإولٌة الفردٌة الجنابٌة ألعضاء الجماعات االرهابٌة وفقا لنظام روما ال
بد من توافر شروط عامة وشروط خاصة .
اوال  :الشروط العامة
هى الشروط الواجب توافرها فً أي جرٌمة من جرابم الحرب  ،فإلمكان إقامة ادعاء
بارتكاب جريمة حرب يجب توافر الشروط العامة اآلتية :
 -1قيام نزاع مسمح  ،وتوافر عالقة بين الجريمة وبين هذا النزاع  :ومن المستقر عميو في
قضاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة فيما يتعمق بالصمة بين النزاع المسمح
والجرائم المرتكبة لكى تعد جرائم حرب أن ىذه الصمة ال تتطمب أن يكون النزاع المسمح سبباً
مباشر الرتكاب الفعل حتى يوصف بأنو جريمة حرب  ،ومع ذلك فإنو يتعين أن يكون قيام
 1تعددد المحكمددة الجنابٌددة الدولٌددة هددً أول محكمددة جنابٌددة دولٌددة دابمددة فددً تددارٌخ المجتمددع الدددولً وأنشددؤت عددام
 1992م بواسطة المإتمر الدبلوماسً بروما ،وذلك ألن كل المحاكم السابقة كانت مإقتة وخاصة بالؽرض الذي
أنشبت من أجله فكانت تحاكم مرتكبً جرابم الحرب فً مكان معٌن أو فً دولدة معٌندة ثدم تنتهدً بانتهداء المهمدة
الموكلة إلٌها .وقد توصل المإتمر إلى اعتمداد " نظدام رومدا األساسدً للمحكمدة الجنابٌدة الدولٌدة " والدذي وافقدت
علٌه  120دولة ،وتم فتح باب التصدٌق علٌه فً نٌوٌورك حتدى تدارٌخ 2000/12/31م وقدد دخلدت حٌدز النفداذ
فً ٌ 1ولٌو لعام  2002م حٌث بلػ عدد الدول التً قامت بالتصدٌق علدى االتفاقٌدة سدتٌن دولدة وقدد أصدبح العددد
مابة دولة فً عام 2005م فهً أول محكمة جنابٌة دولٌة دابمة ونشؤت بموجب معاهدة وهدفها أال تبقدى الجدرابم
األكثر جسامة دون عقاب وهً ال تحاكم إال أشخاصا ً متهمٌن ،والهدؾ مدن إنشدابها هدو االختصداص بدالحكم فدً
الجرابم الخطٌرة التً تعد انتهاكا ألحكام القانون الددولً اإلنسدانً .وللمزٌدد مدن المعلومدات عدن المحكمدة زٌدارة
موقعها ، Httt://www.iccarabic.org:
12

ىذا النزاع المسمح قد ساعد أو أسيم في قدرة مرتكب الفعل عمى ارتكابو  ،وفى طريقة
ارتكابو  ،أو في تشكيل الغاية من ارتكابو  ، .اى كان تحقيقاً لألغراض أو استغالالً لمواقع
الذى اوجده النزاع المسمح .
و ال يمزم ان يكون ارتكاب الفعل في المنطقة الجغرافية التى تدور عمييا المعارك أو خالل فترة
قيام المعارك أو في منطقة مسرح العمميات  ،وعمى ذلك يكفي أن يكون الفعل مرتبطاً بعمميات
حربية تدور في مناطق اخري تخضع لسيطرة احد اطراف النزاع .
 -2يتعين ان يتوفر في العمل أو االمتناع حتى يعتبر جريمة حرب أن يكون الفعل أو االمتناع
منتيكاً ألحكام القانون الدولي االنساني ( قوانين واعراف الحرب واالحكام التى تنظم الحماية
لمفئات التى يري استحقاقيا ذلك )  ،وان يكون الفعل أو االمتناع مما يرتب المسؤولية الجنائية
الشخصية عمى مرتكبو .
وقد اوضحت المادة  2/8المقصود بجرائم الحرب في مفيوم نظام المحكمة عمى النحو التالي :
أ -بالنسبة لمنزاع المسمح الدولي تعني جرائم الحرب :
-

المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف االربعة لسنة . 1141

-

االنتياكات االخري الخطيرة لقوانين واعراف الحرب

ب -بالنسبة لمنزاع المسمح غير الدولي :
 )1االنتياكات الجسيمة لممادة  3المشتركة التفاقيات جنيف االربعة لسنة  1141وتتمثل
في ارتكاب ىذه االنتياكات ضد اشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعمياً في االعمال الحربية
بمن في ذلك افراد القوات المسمحة الذين القوا سالحيم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن
القتال بسبب المرض أو االصابة او االحتجاز أو الي سبب اخر .
 )2االنتياكات الجسيمة األخرى لمقوانين واالعراف المطبقة في حاالت النزاعات المسمحة غير
الدولية .
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ثانيا  :الشروط الخاصة
 -1الركن المادي لجريمة االضرار بالبيئة كجريمة حرب :
تنص المادة /2/8ب 4/عمى انو يعد جريمة حرب " ....إحداث ضرر واسع النطاق
وطويل االجل وشديد لمبيئة الطبيعية يكون إفراطو واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية
المتوقعة الممموسة والمباشرة "
والواقع ان هذا النص ورد ضمن االفعال التً تعد جرابم حرب فً النزاعات المسلحة
الدولٌة  ،وبالتالً ٌشكل االضرار بالبٌبة جرٌمة حرب اذا ارتكب اثناء النزاعات المسلحة
الدولٌة .
اما الفقرتان ج ،هـ اللذٌن تناوال النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة فلم ٌتناوال االضرار
بالبٌبة ضمن االنتهاكات التى تشكل جرابم حرب  ،وٌمكن ان ٌعزى ذلك الى ان البروتوكول
االضافً الثانً لم ٌشمل البٌبة بحماٌته .
وٌمكن القول ان البٌبة فً اؼلب االحٌان هى اعٌان مدنٌة وبالتالً ٌمكن القول بانها
تندرج ضمن الحماٌة العامة لهذه االخٌرة  ،اال ان ذلك ال ٌمكن ان ٌإخذ على اطالقه  ،فعناصر
البٌبة ٌمكن ان تشكل اهداؾ عسكرٌة بسهولة  ،من امثلة ذلك فً حرب فٌتنام وفرت الؽابات
الكثٌفة ؼطاء للمقاتلٌن الفٌتنام ، 1فاستخدام الجٌش االمرٌكً العامل البرتقالً 2بؽٌة نزع اوراق
االشجار شكل بالنسبة لها مٌزة عسكرٌة هى الحد من قدرة المقاتلٌن الفٌتنام  ،وهنا ال ٌمكن
اسباغ الحماٌة على البٌبة ،وبالتالً ال ٌشكل االعتداء علٌها جرٌمة حرب .
والواقع ان االضرار بالبٌبة وان كان ال ٌشكل جرابم حرب فً النزاعات المسلحة ؼٌر
الدولٌة  ،اال انه ٌترتب على وقوعه اضرار اخري ٌمكن ان تشكل جرابم حرب مثل ما ٌترتب
على االضرار بالبٌبة من تشوٌه للمدنٌٌن .
كما انه فً الحادي عشر من ٌونٌه ا ُختتم فً كمباال بؤوؼندا ،المإتمر االستعراضً لنظام
روما األساسً بعد مناقشات استمرت أسبوعٌن بحضور نحو ( )4600ممثل من ممثلً الدول
والمنظمات الحكومٌة الدولٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،حٌث انتهً المإتمر بعد أسبوعٌن من
النقاش وسنوات من انتظار انعقاده بقرارٌن اتخذا دون تصوٌت :
أولهما  :تعرٌؾ جرٌمة العدوان وتنظٌم اآللٌة التً تنظم كٌفٌة ممارسة المحكمة الختصاصها
فً شؤن تلك الجرٌمة .
 1ماٌكل بوته وآخرون  ،القانون الدولً لحماٌة البٌبة اثناء النزاعات المسلحة  :الثؽرات والفرص  ،المجلة
الدولٌة للصلٌب االحمر  ،المجلد  ، 92العدد  ، 229سبتمبر  ، 2010ص . 31
2
ٌحوي العامل البرتقالً مادة الدٌوكسٌن  ،وقد ادي استخدامه الى تدمٌر األشجار االستوابٌة والؽابات والحشابش
وأشجار الخٌزران المنتشرة فً جنوب فٌتنام وعلى الحدود الكمبودٌة المجاورة.ولقد كان لهذه المبٌدات السامة تبعات
خطٌرة على التربة والمٌاه الجوفٌة .
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ثانٌهما  :امتداد تؤثٌم استعمال بعض أنواع االسلحة والقذابؾ المنصوص علٌه فً المواد
/2/2ب ( [ )19-12استخدام السموم أو االسلحة المسممة – استخدام الؽازات الخانقة أو السامة
أو ؼٌرها من الؽازات – استخدام رصاص دم دم ] بشؤن المنازعات المسلحة الدولٌة بحٌث
ٌسري على ما ٌرتكب من ذلك على المنازعات ؼٌر الدولٌة أٌضا ً .
وما ٌخصنا فً هذا السٌاق القرار الثانً حٌث ان هذه االسلحة كان من شؤنها التسبب
فً اضرار بٌبٌة  ،لذا فإن حظرها ٌشكل حماٌة للبٌبة وان كانت مقٌدة باالضرار الناتجة عن
استخدام االسلحة المذكورة دون ؼٌرها من االضرار البٌبٌة .
 -2الركن المعنوي لجرٌمة االضرار بالبٌئة كجرٌمة حرب :
جرابم الحرب من جرابم القصد العام اى ٌكفً فٌها العلم واالرادة وال ٌشترط توفر نٌة
خاصة لدي الجانً  .فٌكفً ان ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الواقعٌة التى تثبت
وجود نزاع مسلح .
وال ٌشترط فً جرابم الحرب ادراك مرتكب الجرٌمة للوقابع التى تثبت الطابع الدولً
أو ؼٌر الدولً للنزاع ، 1لكن ٌشترط ادراك الظروؾ الواقعٌة التى تثبت وجود النزاع المسلح .
من كل ما سبق ٌتضح انه وفقا لنصوص البروتوكول االضافً االول ٌعد االضرار
بالبٌبة جرٌمة حرب اى اذا ارتكب اثناء نزاع مسلح دولً أما فً ظل النزاعات المسلحة ؼٌر
الدولٌة فال تشكل جرٌمة حرب لكن االثار المترتبة علٌها ٌمكن ان تشكل جرٌمة حرب .

 1المادة الثامنة من اركان الجرابم والتى تم اعتمادها من قبل جمعٌة الدول االطراؾ فً نظام روما االساسً
للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً دورتها االولً المنعقدة فً نٌوٌورك خالل الفترة من  10-3سبتمبر . 2002
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الخاتمة :
كما رأٌنا فإن االضرار التى تلحقها الجماعات االرهابٌة بالبٌبة اثناء النزاعات المسلحة
هى اضرار متعمدة حٌث استهداؾ البٌبة ال ٌقل فً اهمٌته بالنسبة لهم عن االهداؾ العسكرٌة .
حٌث ٌحقق لهم مزاٌا على االرض أكثر مما ٌحققها تدمٌر هذه االهداؾ .
ولما كان تحمٌل هذه الجماعات المسإولٌة تواجهه العدٌد من العقبات كما إن هذه
الجماعات هً اداة تنفٌذٌة فً ٌد الدول الداعمة لها  ،فدعم الدول لهذه الجماعات هو االكسجٌن
الالزم لبقابها على قٌد الحٌاة  ،ومن ثم قد ٌكون تحمٌلها المسإولٌة عن االنشطة ؼٌر المشروعة
لهذه الجماعات رادع لها طالما ان الٌات مكافحة االرهاب اثبتت عدم فعالٌتها باإلضافة آلثارها
السلبٌة .
وانتهٌنا من بحثنا الى عدد من النتابج والتوصٌات .
النتائج :
 -1عدم وجود تعرٌؾ للجماعات االرهابٌة فً اتفاقٌات مكافحة االرهاب او قرارات مجلس
االمن وانما وضع معٌار عام وهو االرتباط بداعش والقاعدة مع بٌان دالبل االرتباط .
 -2ال ٌوجد قابمة موحدة لما تعد جماعات ارهابٌة  ،فتصنٌؾ جماعة معٌنة على انها ارهابٌة
من عدمه ٌختلؾ من دولة ألخري .
 -3القانون الدولً االنسانً لم ٌتعرض للجماعات االرهابٌة كطرؾ فً نزاع مسلح ؼٌر دولً .
 -4اتفاقٌات مكافحة االرهاب تضمنت افعال االرهاب اال انها لم تتضمن مسإولٌة الدول الداعمة
لإلرهاب  .فؽاٌة ما فً االمر هو فرض جزاءات تخضع لألهواء واالعتبارات السٌاسٌة .
 -5تدمٌر الجماعات االرهابٌة للبٌبة اثناء النزاعات المسلحة االهلٌة هو تدمٌر متعمد فاستهداؾ
البٌبة ال ٌقل فً اهمٌته بالنسبة لهم عن االهداؾ العسكرٌة  .حٌث ٌحقق لهم مزاٌا على االرض
أكثر مما ٌحققها تدمٌر هذه االهداؾ .
 -6البروتوكول االضافً الثانً لعام  1922الخاص بالنزاعات المسلحة لم ٌكفل للبٌبة حماٌة
على الرؼم ان هذا النوع من النزاعات اثبت الواقع ان اضراره على البٌبة أشد من تلك التى تقع
اثناء النزاعات المسلحة الدولٌة .
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التوصٌات :
 -1عقد اتفاقٌة دولٌة تتضمن مسإولٌة الدول الداعمة لإلرهاب عن تعوٌض كافة االعمال ؼٌر
المشروعة التى تقوم بها الجماعات االرهابٌة التى تدعمها .
 -2وضع مفهوم محدد ومنضبط لما ٌعد توجٌه لجماعة مسلحة فً نطاق مسإولٌة الدول .
 -3انشاء صندوق للتعوٌض عن االضرار البٌبٌة تساهم فٌه كل الدول اطراؾ النزاعات
المسلحة .
 -4وضع تعرٌؾ للجماعات االرهابٌة وعدم االقتصار على ما ٌدرج فً قابمة الجزاءات التى
ٌصدرها مجلس االمن أو ما ٌصدر عن الدول من تصنٌؾ لبعض الجماعات على أنها ارهابٌة
حٌث ان ذلك ٌختلؾ من دولة الى اخري  ،فما ٌعتبر بالنسبة لدولة جماعة ارهابٌة قد ال ٌعد
كذلك بالنسبة لدول اخري .
 -5ضرورة اجراء تعدٌل على البروتوكول االضافً الثانً لعام  1922والخاص بالنزاعات
المسلحة ؼٌر الدولٌة لٌشمل بحماٌته البٌبة  ،وعدم االعتماد على ان تشملها الحماٌة باعتبارها
اعٌان مدنٌة .
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