اهم السمبت الخبصة للمسئولية عن
االضرار البيئية
مع نظرة مقارنة داخل الشريعة االسالمية

المؤلف/
عبد هللا العطبر

 مقدمة:نرى مف فقياء الفروع القانونية المختمفة وبخاصة فقيػاء القػانوف المػ ني ةيػرة واىتمػاـ بالمةػاولية النا ػاة بػف التةػبب فػي
االضرار البياية .لكف ما ةبب ىذه الةيرة وىذا التةري بف ةموؿ في تنظيـ تمؾ المةاولية بف ىذه االضرار؟

لماذا ال يتـ معاممتيا كأي ضرر آخر تن أ بنو المةاولية الم نية ب كؿ طبيعي وفقا لمقواب العامة لمقانوف الم ني؟
وما ةبب ف ؿ القواب العامة في اف تق ـ ةبل مرضيا في مجاؿ المةاولية بف ىذه االضرار؟

ولماذا الضرر البياي يثير القمؽ وينصب بميو اىتماـ خاص مف الفقياء؟
اذا نظرنا نظرة متفةصة لموضوع المةاولية ،فيمكننا اف نرى اف ذلؾ االمر يعػو لمطبيعػة الخاصػة لمضػرر البياػي ب ػكؿ
خاص وكافة بناصر المةاولية االخرى ب كؿ باـ .فوفقا لمقواب العامة ال ب مف وجو خطأ وضرر وببلقة ةببية لقياـ

المةاولية .وىنا تثور الم مكة ،فكثير مف االضرار البياية ال تكػوف ناتجػة بػف خطػأ واضػ  ،بػؿ واةيانػا تكػوف ناتجػة بػف
ابمػػاؿ م ػػروبة .كمػػا اف الضػػرر ي ػػترط فيػػو وفقػػا لمقوابػ العامػػة اف يكػػوف الضػػرر ةػػاؿ ومبا ػػر اي نا ػػاة مبا ػرة بػػف
بمؿ المةاوؿ وىو امر نػا ر االثبػات فػي مجػاؿ الضػرر البياػي ،ألف االضػرار البيايػة نػا ار مػا تظيػر اثارىػا مبا ػرة .كمػا

ت ػػترط القواب ػ العامػػة لممةػػاولية الم نيػػة وجػػو مضػػرور يطالػػب بػػالتعويض وىػػو مػػا يتعػػذر فػػي اةيػػاف كثيػرة ةيػػث يكػػوف
المضػػرور لالبػػا ىػػو الوةػػط البياػػي نفةػػو بمػػا يةػػم االض ػرار البيايػػة المةضػػة التػػي ال تج ػ مػػف ي ػ اف بنيػػا وال يمكنيػػا

بنفةيا المطالبة بتعويض بف االذى التي تتعرض لو.

كؿ ىذه االمور تع مف بعض االةباب الواضةة لعممية البةث الفقيي والت ريعي بف ةمػوؿ مبتكػرة فػي مجػاؿ المةػاولية
البياية .وفي ىذا البةث يةرنا اف نق ـ بعض االوجو االكثر خفاء واالكثر ابتكا ار الناجمة بف مةاوالت الت ريعات البيايػة

ذات الطاب الة يث لعبلجيا والتي لـ يتـ تةميط الضوء بمييا ب كؿ كػافي .واخترنػا فػي ىػذا الصػ فكػرة ػروط الضػرر

المعوض بنو والتي تختمؼ بف ػروط الضػرر التقميػ ي .ومػف ناةيػة اخػرى نبػرز اىػـ مميػزات المةػاولية البيايػة الة يثػة
ذات الطاب الفري بالنةبة لغيرىا مف ا كاؿ المةاولية الم نية االخرى.
بمػ ػ جان ػػب اخ ػػر ،يعػ ػ الموض ػػوع اص ػػعب اذا ةاولن ػػا تطبي ػػؽ قوابػ ػ الض ػػماف والمة ػػاولية ف ػػي الفق ػػو االة ػػبلمي ف ػػي ى ػػذا

الموضػػوع ،وذلػػؾ لع ػ ة اةػػباب ،منيػػا مػػثبل  -1ب ػ ـ ةػػبؽ وجػػو تنظػػيـ فقيػػي اةػػبلمي الةكػػاـ الضػػماف والمةػػاولية بػػف
االضػرار البيايػػة المةضػػة -2 .بػ ـ االىتمػػاـ بػػالتموث البياػػي مػػف ابػػبلـ الفقػػو االةػػبلمي فػػي العصػػور المختمفػػة ةيػػث اف

البياػػة الفتيػػة فػػي بصػػورىـ كانػػت تةػػتوبب المموثػػات ليػػر الخطي ػرة التػػي وج ػ ت فػػي تمػػؾ العصػػور .بجانػػب الع ي ػ مػػف
االةباب االخرى لذلؾ .وىنػا فاننػا ةػنقوـ باختبػار ىػذه االةػاليب الت ػريعية الفريػ ة ذات الخصوصػية فػي مجػاؿ التعػويض

والمةاولية بف الضػرر البياػي المةػض جنبػا الػ جنػب مػ قوابػ الفقػو االةػبلمي واةػس ال ػريعة الةػمةة لنػرى الػ اي

م ى يمكف اف تتوااـ م اةكاـ ال ريعة االةبلمية.
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 تقةيـ

بم ذلؾ ينقةـ البةث ىنا ال جانبيف

 ال روط الج ي ة المةتقر بمييا لمضرر البياي المعوض بنو. -الةمات الخاصة المميزة (فقط) لبلضرار البيايية المةضة.

المطمب األول

شروط التعويض عن األضرار البيئية المحضة:
تخرج أةكاـ وقواب التعويض بف األضػرار البيايػة فػي كثيػر مػف ال ػروط بمػا ىػو متعػارؼ بميػو بالنةػبة لمقوابػ العامػة
نظػ اًر لطبيعتيػا الخاصػة ،ويعػػرؼ جميػ

راس القػانوف أف ػروط التعػػويض بػف األضػرار ب ػكؿ بػػاـ تتمثػؿ فػي أف يكػػوف

ىنػػاؾ اخػػبلؿ بمصػػمةة ماليػػو وأف يكػػوف الضػػرر مةقق ػاً وأكي ػ اً .ءواذا كػػاف الفقيػػاء ق ػ اةػػتقروا بم ػ ىػػذه ال ػػروط بالنةػػبة
لمضرر الذي يرتب التعويض في القانوف الم ني ،إال أف فقيػاء قػانوف البياػة توصػموا إلػ أف الضػرر البياػي لػو خصػااص
معينة تختمؼ في طبيعتيا بف الضرر المنصوص بميو في القواب العامة؛ وذلؾ بةبب أنو ضرر ليػر قابػؿ لئلصػبلح،

وفي معظمو ناتج بف التطور التكنولوجي ،كما أنو ضرر لير خصي.

ىنا فق اتجيت لالبية الت ريعات البياية المتق مة ال تقرير ػروط مةػتة ثة مػف اجػؿ قيػاـ المةػاولية ومػف ثػـ االةػتغناء

تماماً بف ال روط التقمي ية في نفس الوقت فبل ي ػترط لمتعػويض بػف الضػرر البياػي اف يكػوف مةققػا بػؿ يمكػف اف يكػوف
اةتماليا وفقا لمت ريعت البياية الة يثة .ايضا ذىبت الغالبيػة مػف الت ػريعات والفقػو فػي مجػاؿ المةػاولية البيايػة الػ جػواز

المطالبة بالتعويض بف التةبب ب كؿ مبا ر او لير مبا ر بف الضرر البياي المةض.

* هذا بالنسبة لمقانون المدني ،ولكن ماذا عن الشروط العامة لمضرر في الفقه االسالمي:
إف ػػروط التعػػويض بػػف اإلضػرار بالبياػػة تعػ بمثابػػة جنايػػة بمػ المػػاؿ بابتبارىػػا مػػف األمػواؿ العامػػة ،وتػػتمخص ػػروط
الجناية بم الماؿ وفؽ ما ذىب إليو ألمب الفقياء مثؿ الكاةاني وابف ق امة وة يثاً الةنيوري في
)1

بماؿ .

أف يكوف االبت اء واقعاً بم ماؿ متقوـ فبل يجب الضماف بإتبلؼ الميتة وال ـ وجمػ الميتػة وليػر ذلػؾ ممػا لػيس

()1

)2

وأف يكػػوف الضػػرر مةقػػؽ الوقػػوع بصػػفة اامػػة ،ومثم ػوا بػػذلؾ أنػػو لػػو نبتػػت ةػػف الةي ػواف لػػـ تضػػمف المكةػػورة،

فاإلنجبار ىنا ية ث تمقااياً مما يفرغ الضماف مف ةكمتو وىو جبر الضرر.

 .1بدائع الصنائع -167/7 ،ادلغين.435/5 ،
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)3

وأف يكوف المعت ي مف أىؿ الضماف أو الوجوب ،فبل تضمف البييمة وىي مةيبة ،إذا أتمفت ماؿ ةػواء مػاؿ بػاـ

)4

أف يكػػوف فػػي إيجػػاب التعػػويض فاا ػ ة ،ةت ػ ال يكػػوف إيجػػاب التعػػويض ببث ػاً ،فمػػو نبتػػت ةػػف الةي ػواف مج ػ اً ال

)5

وال ي ترط ب ـ اإلضطرار ،والمضطر في المخمصة ضامف ،ألف االضطرار ال يبطؿ ةؽ الغير.

)6

وفي ىذا ي ترط أف تكوف المصمةة م روبو لوجوب التعويض بف األض ارر ،ألف الةؽ ليػر الم ػروع ال يجػوز

أو خاص  ،ألنو جبار فكاف ى را.
تضمف المكةورة.

التعػػويض بنػػو

()2

أو بمفػػظ الفقػػو اإلةػػبلمي فإنػػو يجػػب أف يكػػوف الةػػؽ أو ال ػػيء المتضػػرر مبػػاح اإلنتفػػاع بػػو ػػرباً .فػػإذا

تضررت زرابات المخ رات نتيجة التموث فبل مطالبة بالتعويض بنيا.

إل جانب ال روط الةابقة بمغت ال قة في البةث وتنظيـ األةكاـ بن الفقو اإلةبلمي إل مناق ة بعض ال روط األخرى
فػػي الضػػماف؛ ك ػػروط لمضػػامف ،والمضػػموف لػػو ،والمضػػموف بػػو ،والمكفػػوؿ بػػو ،والمضػػموف بنػػو ،وكػػذا ػػروط لصػػيغة

الضماف إذا كاف بالمفظ أو بالكتابة.

كؿ ىذه ال روط لـ تع مطبقة بالنةبة لمضرر البياي فأصب الضػرر البياػي يغػر منفػر ا فػي ػروطو وةػماتو بعيػ ا بمػا

ىو متعارؼ بميو في ال راا القانونية والكتابات الفقيية التقمي ية .وبم ذلػؾ فػإف ال ػروط المةػتة ثة المكانيػة التعػويض
بف األضرار البياية المةضة تتمثؿ اىميا في تجاوز الضرر ة معيف ونعرض ليذا ال رط المةتة ث فيما يمي.
** الحد المسموح لمضرر أو عتبة الضرر (: )Threshold of Damage
مػػف المتفػػؽ بميػػو بصػػفة بامػػة بػػيف الفقػػو والت ػريعات البيايػػة الة يثػػة -وكمػػا أ ػػارت فػػي ذلػػؾ وبةػػؽ برتوكػػوؿ كرتاخينػػة
لمةػػبلمة اإلةياايػػة بأبماليػػا التةضػػيرية فػػي نيروبػػي بػػاـ  -2001أنػػو ال تن ػػأ مةػػاولية إال إذا كػػاف الضػػرر يتجػػاوز ةػ اً
أقصػ يةػػم العتبػػة ،والكتػػاب األبػػيض لمجنػػة األوروبيػػة ينػػوه بأنػػو ك لػػيس كػػؿ تغيػػر فػػي نوبيػػة أو كميػػة المػوار الطبيعيػػة
ينبغي وصفو بأنو ضرر يؤ ي إلػ المةػاوليةك( .)3ويبػ و أف المجنػة األوروبيػة تةػان الػرأي القااػؿ بػأف ةةػف ت ػغيؿ نظػاـ

المةاولية ق يةت بي تة ي ضابط لمعتبة ال يكوف المةاوؿ ممزماً -إذا لـ يتخطاىا -بتةمؿ المةاولية .وتبعاً لذلؾ ينظر

الكتاب األبيض فقط في الضرر « المةةوس لمتنوع البيولوجي ».

وبم لرار ذلؾ فإف اتفاقية لوجانو ت ير إل األن طة « المنطوية بم مخاطر مةةوةة لئلنةاف ولمبياػة أو لمممتمكػات
» .وفػػي نفػػس االتجػػاه ،فػػإف بروتوكػػوؿ  1997لتع ػ يؿ اتفاقيػػة فيينػػا ب ػػأف المةػػاولية الم نيػػة بػػف الضػػرر النػػووي تقضػػي
بالمةاولية بف ت ويو البياة « إال إذا كاف ىذا الت ويو تافيػاً » ،والمػا ة  7فقػرة  1مػف اتفاقيػة األمػـ المتةػ ة ب ػأف قػانوف

 .2د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،بند  ،572ص.727
3. Not every change to the quality or quantity of natural resources should be qualified as damage giving
rise to liability.
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االةػتعماالت ليػػر المبلةيػػة لمجػػاري الميػػاه ال وليػػة لعػػاـ 1997ـ ،تقضػػي بػػأف تتخػػذ وؿ المجػػاري الماايػػة جميػ التػ ابير

المناةبة لمن وقوع « ضرر مةةوس » ل وؿ أخرى مف وؿ المجاري المااية.

ولفػػظ « مةةػػوس » ( )Significant Damageيةػػتعمؿ فػػي المعتػػا لئل ػػارة إلػ الضػػرر الػػذي يفػػوؽ الضػػرر الضػػايؿ

ءواف لـ يكف ةتماً ضر اًر خطي اًر ،وفريؽ العمؿ التاب لميونيب 4ي ير إل أنو « تغيُّر لو تأثير قابؿ لمقياس بمػ جػو ة بياػة
معينة أو بم أي مف مكونات تمؾ البياػة » ،ونػص اتفاقيػة التنػوع البيولػوجي ي ػير فػي بػ ة ةػاالت إلػ تػأثير أو خةػارة

« مةةوةة » بم التنوع البيولوجي(.)5

وقػ تبنػ الم ػرع المصػري ىػذا االتجػػاه فػي ب يػ مػف النصػوص الخاصػة بةػػاالت تمػوث اليػواء بالبػاب الثػاني مػف قػػانوف

البياة ،فعم ةبيؿ المثاؿ نص في الما ة ( )35بمي

()6

أف ك تمتزـ المن آت الخاضعة ألةكاـ ىذا القانوف في ممارةتيا

ألن طتيا بع ـ انبعاث أو تةرب مموثات لميواء بما يجاوز الة و القصوى المةموح بيا...ك.
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ با ػػتراط بتبػػة لؤلض ػرار اخػػؿ الت ػريعات البياي ػة األخػػرى ،وبمناةػػبة المعمومػػات ال ػوار ة مػػف ال ػ وؿ فػػي
إجتماع الىاي الخػاص بالمةػاولية والتعػويض ،فالقػانوف النمةػاوي الخػاص بالين ةػة الجينيػة يقضػي بػأف األضػرار البيايػة

ػرر مةةوةػاً ك ،والقػانوف الفنمنػ ي ب ػأف األضػرار البيايػة يقضػي بػبعض التةػام فػي ىػذه األضػرار،
ينبغي ك أف تمثػؿ ض اً
بمعني أف التعويض ال ي ف إال إذا راي أف التةام باألضرار أمػر ليػر معقػوؿ ،وفػي معالجػة التةػام باألضػرار ينبغػي

أف ترابي الظروؼ المجتمعية وتواتر ة وث الضرر وظروؼ أخرى مة ة .وكذا قانوف ةماية البياية المتػواني فػي المػا ة

 23ينص بم أف األضرار البياية الطفيفة ال يتةتـ التعويض بنيا أو اةتر ا تكاليفيا(.)7

مف ىنا يبرز وجو توجو مف الت ريعات البياية الة يثة في مجػاؿ المةػاولية ويتضػمف ىػذا التوجػو بػ ـ تةريػؾ المةػاولية
واجراءات التعويض لمجر وقوع ضرر بياي بؿ يجب اف يكػوف الضػرر ذو اىميػة نةػبية لتةريػؾ ىػذه المةػاولية .وب ػكؿ
بػػاـ فاننػػا نتفػػؽ مػ تقريػػر ىػػذا ال ػػرط الج يػ البتبػػارات بمميػػة فاةيانػػا تتطمػػب اجػراءات تةريػػؾ الػ باوى الم نيػػة تكػػاليؼ

كبيرة ووقت طويؿ وىو ما ال يتناةب م ب ـ االىمية النةبية لبلضرار التي وقعت بالفعؿ.

4

United Nations Environment Programme (UNEP).
 وقد جاء إنشاء الفريق العامل عقب إنشاء جملس أمن األمم ادلتحدة للجنة تعويضات األمم ادلتحدة ىذه ،لتلقي ادلطالبات ادلتعلقة بأمور شىت ،منها التعوبض عن اإلضراربالبيئة واستنفاد ادلوارد الطبيعية الناشئة عن غزو وإحتالل العراق للكويت غري القانونيني .وذلك يف إطار برنامج اليونيب طويل األجل لوضع قانون للبيئة.
5. Second Meeting of Intergovernmental Committee For The Cartagena Protocol On Biosafety, Nairobi, 15 October 2001, Item 4.1 of the provisional agenda, under the title (Liability And Redress For Damage
Resulting From The Transboundary Movements Of Living Modified Organisms), published on the official
website on the Internet at: (https://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=477),,
Paragraph no. 81.
 .6تقابلها ادلادة  48من قانون البيئة االحتادي اإلمارايت.
 .7انظر وثيقة اإلجتماع:
Intergovernmental Committee for The Cartagena Protocol On Biosafety, The Hague 22-26 April
2002, Item 4.1.1 of the provisional agenda, under the title (Liability And Redress For Damage
Resulting From The Transboundary Movements Of Living Modified Organisms), published on
the official website on the Internet at: (https://www.cbd.int/doc/default.shtml?mtg=iccp-03),
Paragraph no. 18.
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 ولكن هل عرف الفقه اإلسالمي شرط الضرر المحسوس أو عتبة الضرر في تعويض األضرار البيئية؟
رلػػـ ة اثػػة ىػػذا ال ػػرط فػػي ت ػريعات البياػػة إال أف ذلػػؾ يتفػػؽ مػ مػػا قػػرره الفقػػو اإلةػػبلمي األقػ ـ تاريخػاً والػػذي فػػرؽ بػػيف

األض ػرار اليةػػيرة واألض ػرار الفاة ػػة ،فق ػ ذىػػب إل ػ تنظػػيـ األةكػػاـ الم ػ ة وب ػ ـ التةػػاىؿ ةػػاؿ األض ػرار الفاة ػػة(،)8
ووجػػوب اإل ازلػػة ليػػذا النػػوع مػػف األض ػرار بػػأي وجػػو كػػاف و فعيػػا بػػأي وةػػيمة( ،)9ووضػػعوا فػػي ذلػػؾ قاب ػ ة « ي ػزاؿ الضػػرر

الفػػاةش ةػواء كػػاف قػ يماً أو ةػ يثاً »( .)10بػػؿ أف معيػػار الضػػرر الفػػاةش أو البػػيف كػػاف لػ ى معظػػـ الفقيػػاء ةػػبباً لتوةػػي

المةاولية والخروج بف المةتقر في أةكاميا ،وتقييػ ةقػوؽ األفػ ار التػي ىػي فػي األصػؿ مطمقػة كةػؽ الممكيػة إذا تعةػؼ

صاةبيا في اةتعماؿ ةقو بأف ةبب ضر اًر فاة اً لمجار.

في ةيف أنو بم بكس ذلؾ إذا كاف الضرر نا ر الة وث أو تافياً يتةام فيو الناس با ة ال يجب ضمانو ،وبمػة ذلػؾ
أف المصال

ااماً م وبة بالضرر وليس منيا ما تمخض نفعاً ،مثالو إجراء الماء في أرض الجار لةقي أرضو إذا تعػيف

ذلػػؾ .وفػ الػ ر المختػػار أنػػو لػػو ركػػب ار ليػره إلطفػػاء ةريػػؽ وقػ فػػي البمػ فانيػ ـ ػػيء بركوبػػو لػػـ يضػػمف ألف ضػػرر

الةريؽ باـ فكاف لكؿ فعو( ،)11ومثموا لذلؾ أيضاً بةالة ال خاف الذي ينت ر في ار الجار نتيجة طبخ أو خبز إذا تواتر
الناس بم التةام فييا وتقبمو لع ـ االةتغناء بنػو بػيف المتجػاوريف( .)12وتطبيقػاً لػذلؾ نصػت مجمػة األةكػاـ الع ليػة فػي

الما ة ( )28أنو ك إذا تعػارض مفةػ تاف روبػي أبظميمػا ضػر اًر بارتكػاب أخفيمػا ك .وقػاؿ الةنفيػة فػي ذلػؾ أنػو ال ضػماف
بم إتبلؼ أ ياء كةبة مف القم والكةرة الصغيرة مف فتات الخبز والتراب المبتذؿ ونةػو ذلػؾ ألف تفاىػة الضػرر تػؤ ي

إل ب ـ ماليتو(.)13
ونػػرى نةػػف فػػي ذلػػؾ أف الةػػبب األكبػػر لع ػ ـ وجػػو تنظػػيـ خػػاص وواة ػ لؤلض ػرار البيايػػة الخالصػػة -بن ػ بظػػاـ الفقيػػاء

المةمميف األوااؿ  -خػارج نطػاؽ األةكػاـ العامػة لمضػماف  -يعػو إلػ بػ ـ معاي ػتيـ ألضػرار تتجػاوز الةػ و المتةػام

فييا لؤلضرار البياية ،ةيث كانت المةافظة بم البياة وقتيا التزاـ يني وأخبلقي أكثر منو التزاـ قػانوني يمػزـ بالضػماف،

ولـ تكف ىناؾ مظاىر تموث ك مةةوس ك وخطير مثؿ الػذي ييػ اإلنةػانية والمجتمػ اسف بةػبب طبيعػة الةيػاة فػي تمػؾ
الفت ػرة ،ون ػ رة ة ػ وث اخػػبلؿ ممةػػوظ بالبياػػة تتجػػاوز الة ػ و المتعػػارؼ وقتيػػا بم ػ تقبميػػا .فكانػػت البياػػة العفيػػة فػػي تمػػؾ

العصػػور ل ػ ييا الق ػ رة بم ػ اصػػبلح نفةػػيا وامتصػػاص المموثػػات قميمػػة الةجػػـ فػػي ىػػذا الوقػػت وف أف يمةقيػػا أذى إذا مػػا
 .8عرفت جملة األحكام العدلية يف ادلادة  1199الضرر الفاحش بأنو :كل ما مينع احل وائج األللية أي ادلنفعة األللية ادلقصودة من البناء كالسكن أو يضر بالبناء فيجلب لو
الوىن أو أن يكون سبباً يف اهندامو وال يوجد ما مينع من تطبيق ذات ادلعيار بالنسبة للضرر البيئي الفاحش بشكل عام باعتبار اهنا :كل ما مينع احلوائج أو ادلنافع األللية للبيئة
مبا يؤدي اىل وىنها أو فوات ادلنافع األللية منها أو أن يكون الضرر الفاحش سبباً يف تدمريه وانتهاؤه.
 .9جملة األحكام العدلية ،ادلادة .1211
 . 11حممد قدري باشا ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ىف ادلعامالت الشرعية على مذىب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان ،دار الفرجان بالقاىرة1983 ،م ،مادة
 - 61حاشية رد احملتار ،ابن عابدين.237 /5 ،
 .11سليم رستم باز ،شرح اجمللة ،ص.511
 .12د .مفلح أمحد موسى الدباس ،موانع الضمان يف الفقو اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،جامعة السند حبيدر آباد ،باكستان1991 ،م ،ص .154
 .13رد احملتار - 3 /4 ،البحر الرائق.277 /5 ،
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قارناىا بمػا يةػ ث اسف مػف انتيػاؾ جةػيـ لمبياػة نتيجػة التطػور الرىيػب فػي تكنولوجيػا الطاقػة والتصػني والنقػؿ والةػروب.

فبالتأكي لو باصر اإلماـ أبو ةنيفة مثبل وأتبابو مف بع ه أة اث بياية كارثية كانةةار طبقة األوزوف أو ذوباف القطبيف
أو االةتباس الةراري أو ةوا ث تمػوث البةػار بالزيػت أو م ػكمة أ خنػة المصػان ومخمفاتيػا إضػافة لم ػكمة الػتخمص مػف

المخمفات ذات الطاب الخطير الكيميااية منيا والنووية والبيولوجية ،لكاف لو –أو لغيره مف كبار الفقياء  -مؤلفػات تفػيض

في تنظيـ أةكاـ التأثيـ والةماية والزجر والضماف لصال البياة.

المطمب الثاني

سمات المسئولية البيئية الحديثة
مف أجؿ تقرير ةماية فعالة ،ضمف اطار القانوف الم ني والبياي في ظؿ ب ـ تمبية ما يقوـ بميو أةاس المةاولية الم نية

مػػف معػػايير ليػػذه الةمايػػة ،فانػػو ال بػ مػػف تطػػوير ىػػذه المعػػايير والقوابػ ةتػ ت ػػمؿ وتةػػري بمػ أةػ ث صػػور وةػػاالت
المةػػاولية المعاصػ ػرة ب ػػف األضػ ػرار البياي ػػة والتػػي ال يمك ػػف أف تنػ ػ رج تة ػػت ى ػػذه القواب ػ التقمي ي ػػة؛ وذل ػػؾ لم ػػا تتمي ػػز ب ػػو
االضرار النا اة بف االبتػ اء بمػ البياػة مػف طبيعػة خاصػة مػف ةيػث بموميػة األضػرار وبػ ـ امكػاف تة يػ ىا أو الةػ
مف آثارىا في بعض الةاالت ،مثؿ ةاالت التموث النووي واال عابي والصوتي.
فالمةػػاولية بػػف األضػرار البيايػػة كػػذلؾ يجػػب أف تتةػػـ بخصػػااص فػػي أةكاميػػا تميزىػػا بػػف أي أضػرار أخػػرى ،تم ػػياً مػ

ال ػكؿ الخػاص لمضػػرر البياػي .وىػػذا يػ فعنا أف نبةػث فيمػػا يمػي ىػػذه الةػمات المميػزة لممةػػاولية بػف األضػرار البيايػة فػػي
القانوف البياي الوضعي (الفرع األوؿ) ،ثـ نبةث لممرة األول م ى انطباؽ أو مخالفة ىذه األةكػاـ الج يػ ة لممةػاولية فػي

ال ريعة اإلةبلمية (الفرع الثاني).

الفرع األول
في التشريعات البيئية الوضعية
إف صػػعوبة تقريػػر المةػػاولية فػػي مجػػاؿ ةمايػػة البياػػة لػػـ تقتصػػر بمػ الصػػعي الػ اخمي ،بػػؿ ظيػػرت بمػ الصػػعي الػ ولي

أيضػاً ،ةيػػث اتجيػػت االتفاقيػػات ال وليػػة اتجاىػاً واضػػةاً نةػػو اإلبتعػػا بػػف الخطػػأ كأةػػاس لترتيػػب المةػػاولية ،مثػػؿ اتفاقيػػة

بروكةيؿ لةنة 1962ـ المنظمة لمةاولية مةتخ مي الةفف الذرية ،ةيث أك ت بنو ىا بمػ أف الكػوارث الطبيعيػة ليةػت

ةبباً لئلبفاء مف مةاولية التموث البياي ،واقتصرت بالقوؿ أف المةاولية في ىذه الةالػة تكػوف (مةػاولية قضػااية) ونتيجػة

ليذه التطورات ب ا لمفقو أف ىناؾ مجاالً لتطبيؽ نظرية تةمؿ التبعة وىي التي كانػت وراء ظيػور مبػ أ الممػوث الػ اف (.)14
 .14طاشور عبد احلفيظ ،نظام اعادة احلالة اىل ما كانت عليو يف جمال محاية البيئة ،جملة العلوم القانونية واالدارية ،كلية احلقوق ،جامعة تلمسان ،اجلزائر العالمة ،ص .123
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وىػػذه المةػػاولية البيايػػة والتعػػويض فييػػا -تبعػاً لمورقػػة البيضػػاء وب يػ مػػف االتفاقيػػات ال وليػػة -ت ػػتمؿ بمػ جانبػػاف فيػػي

مةاولية اتخاذ ت ابير لموقاية مف ة وث ضرر بياي ،وثانياً مةاولية الجبر التعويضي بف األضرار إذا ة ث الضرر.

وجػ ير بالػػذكر أنػػو بتػػاريخ  21ابريػػؿ  2004تػػـ ابتمػػا التوجيػػو  CE/35/2004ب ػػأف المةػػاولية بػػف األضػرار البيايػػة،
ةيث لوةظ أف معظـ ال وؿ األبضاء توج ل ييا قوانيف ب أف المةاولية بف األضرار الناجمة بف األن طة الخطرة بم

البياة ،ولكف ىذه القوانيف ال تنطبؽ إال في ةاالت األضرار التي تمةؽ بصةة اإلنةاف أو الممتمكات وال تغطػي األضػرار

التػي تمةػؽ بػالموار الطبيعيػة أو التنػوع البيولػوجي .وبموجػب ىػذا التوجيػو يتعػيف بمػ جميػ الػ وؿ االبضػاء فػي االتةػا

االوروبػػي وض ػ ت ػريعات وطنيػػة ب ػػأف المةػػاولية الم نيػػة بػػف األض ػرار البيايػػة بةمػػوؿ  30ابريػػؿ  .2007ويتعمػػؽ ىػػذا

التوجيػػو بإن ػػاء نظػػاـ ػػامؿ لممةػػاولية البيايػػة فػػي أوروبػػا ،ومن ػ ومعالجػػة الضػػرر البياػػي ،ويتضػػمف مب ػ أ تغ ػريـ الممػػوث

كpolleuer-payeurك ،والزاـ المموث بإصبلح األضرار التي تمةؽ بالموار الطبيعية فور وقوبيا ،والوقايػة مػف األضػرار
البياية وتطبيؽ قواب م تركة فيما يتعمؽ بالمةاولية الم نية بف األضرار التي تمةؽ بالموار الطبيعيػة ،بمػا فييػا التغطيػة

المالية ليذه األضرار(.)15

ويع ػ أىػػـ مػػا يميػػز المةػػاولية بػػف األض ػرار البيايػػة -وةةػػبما يتبػػيف مػػف الت ػريعات واالتفاقيػػات البيايػػة -أنيػػا مةػػاولية
موضوبية صارمة أو م

ة ،كما أنيا مةاولية مركزة ومة و ة .ونمقي الضوء بم ىذه الةمات المميزة لممةاولية البياية

فيما يمي

أوالً :مسئولية صارمة:
المةػػاولية بػػف األض ػرار البيايػػة ىػػي مةػػاولية صػػارمة أو م ػ ة ،ويعنػػي ذلػػؾ أنيػػا ال تتطمػػب إثبػػات األخطػػاء ،وب ػ أ ىػػذا
اإلتجاه ة يثاً م تقميص ور الخطأ كركيزة اةاةية في مجاؿ المةاولية التقصيرية واالبتما بم المةاولية الموضػوبية

القاامة بم فكرة ضماف المخاطر وليس الخطأ( .)16وفي ذلؾ فػإف ىنػاؾ بػ لالػب مػف المعاىػ ات ال وليػة القاامػة التػي

تض نظاماً لممةاولية الصارمة ،ويتـ المطالبة بالتعويض بف األضػرار التػي لةقػت بالبياػة وف أف يتةمػؿ المضػرور أو

المطالػػب بػػالتعويض فػػي معظػػـ الةػػاالت بػػبء اإلثبػػات ،ف ػالواق إف الضػػةية ال تةتػػاج إل ػ أف تثبػػت ة ػ وث خطػػأ مػػف
الفابػؿ ،بمعنػ وجػو ةػوء نيػة أو ربونػة أو إىمػاؿ .وكػؿ مػا ىػو الزـ ىػو ايجػا ببلقػة الةػببية بػيف الفعػؿ وبػيف الضػرر

الناتج.
ومب أ المةاولية الصارمة موجو في معظـ األنظمػة القانونيػة لمعالجػة العواقػب الضػارة التػي ال يمكػف تفا ييػا بػف أن ػطة
خطرة ولكنيا ذات نفػ لممجتمػ  .فقػ كػاف ىنػاؾ ػعور بػأف ال ػخص الػذي يقػوـ بن ػاط خطػر بطبيعتػو ينبغػي أف يتةمػؿ

تكمفػة الضػرر النا ػن بػف ىػذا الن ػاط بػ الً مػػف أف تتةمميػا الضػةية أو المجتمػ الواةػ  .وجميػ التةركػات ال وليػة التػػي
 .15د .مسري حامد اجلمال ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيولوجية – جامعة بنها – جملة الشريعة و القانون العدد  - 42ابريل 2111م ،ص  .335من الطبعة ادلنشورة على
االنًتنت.
 .16د .أمين ابراىيم العشماوي ،تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسئولية ادلدنية ،1998 ،ص .428
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نظرنا فييا ،تتبن المةاولية الم

ة وتةتوى بم ب مة و مف اإلبفاءات أو وجوه التنصؿ مف المةاولية ،فػبل يمكػف

لممةاوؿ ىنا ف المةاولية بنفػي الخطػأ أو ةتػ انتفػاء الخطػأ المفتػرض أو اثبػات الةػبب األجنبػي .والواقػ أف المةػاولية

صػارمة ولكنيػا ليةػت مطمقػة بػ وف إبفػاءات .والةالػة الوةيػ ة لممةػاولية المطمقػة ىػي النظػاـ الػذي أن ػأتو اتفاقيػػة 1972
ب أف المةاولية بف الضرر النا ن بف األ ياء الفضااية.
وتتبلءـ المةاولية الم

ة م الطبيعة الخاصػة لؤلن ػطة الصػنابية التػي يمكػف أف تةػبب أضػرار بالوةػط البياػي ويتمثػؿ

األةاس القانوني لممةاولية الم

ة في فكرة تةمؿ التبعة ،والتي تتفؽ م قواب الع الة ،ألف البياة لػـ ترتكػب ػيااً ورلػـ

ذلؾ تتةمػؿ الضػرر والمخػاطر الناجمػة بػف مختمػؼ أن ػطة الغيػر ،وأف مرتكػب الفعػؿ الضػار يجنػ ثمػار وأربػاح ن ػاطو

الض ػػار بالبيا ػػة ،وبالت ػػالي يج ػػب بمي ػػو أف يتةم ػػؿ تبع ػػة ى ػػذا الن ػػاط والمخ ػػاطر الناجم ػػة بن ػػو ،ويق ػػوـ بتع ػػويض االضػ ػ ارر

الواقعة( .)17وفكرة تةمؿ التبعة تتكامؿ مف جانب آخر م قابػ ة الغػرـ بػالغنـ ،وىػي تفيػ أف مػف يةػتفي مػف ن ػاط معػيف

ويتكةػػب منػػو ،فانػػو يجػػب بميػػو أف يتةمػػؿ مغارميػػا بن ػ ما تةػػبب أض ػ ار اًر لمغيػػر ،وأف يغػػرـ التعػػويض النػػاجـ بةػػبب ىػػذا

الن اط(.)18

وبالنةبة ألىـ الت ريعات واالتفاقيات التي تبنت المةاولية الصارمة ،فق أص رت المجنة األوروبية ورقة بيضاء في فبراير

باـ 2000ـ ب أف المةاولية البياية ،وأك ت الورقة البيضػاء أف مػف أىػـ الةػمات األةاةػية لنظػاـ المةػاولية البيايػة أنيػا
مةاولية م

ة بف األضرار التي تةببيا الن اطات الخطرة ال اخمية ،في ةيف تكوف المةاولية الخطاية ىي المطبقػة فػي

ةالة األضرار التي تةببيا الن اطات لير الخطرة.

وفي القانوف ال انماركي ب أف األضرار البياية فإف جمي األن طة المبينة فػي القػانوف خاضػعة لمبػ أ المةػاولية الصػارمة.

والقانوف األلمػاني لمين ةػة الجينيػة يركػز بمػ مجػر المخػاطر النا ػاة بػف اةػتخ اـ الكاانػات الةيػة المةػورة وراثيػاً ،ةػواء

أكاف ال خص المةاوؿ بف ت غيؿ الين ةة الت ػغيمية مخطاػاً أـ ال .والقةػـ  23مػف قػانوف التكنولوجيػا الجينيػة النرويجػي
 1993يقػػرر المةػػاولية الصػػارمة بػػف األضػرار بصػػرؼ النظػػر بػػف أي خطػػأ مػػف جانػػب المةػػاوؿ ،بنػ ما يةػػبب الن ػػاط
ضر اًر أو مضايقة أو خةارة بةبب االطبلؽ المتعم أو انبعاث الكاانات الةية المةورة في البياة.

ولنظاـ المةاولية الصارمة ميػزة واةػ ة ىامػة فػي مجػاؿ التعػويض ففػي كثيػر مػف األن ػطة العصػرية ،يكػوف مػف الصػعب
ج اً بم ضةية أف تثبت وقوع خطػأ مػف القػااـ بالت ػغيؿ ،والمةػاولية الصػارمة تخفػؼ مػف ىػذا العػبء الػذي يكػوف واقعػاً
بم باتؽ الضةية التي منيت بالضرر.

وتبعػاً لمػػا ةػػبؽ نػػرى أنػػو يجػػب بمػ الم ػػرع المصػػري تعػ يؿ الوضػ القػػااـ بمػػا يتناةػػب مػ خصوصػػية األضػرار البيايػػة
وذلؾ إما بتع يؿ الت ري البياي بإضافة قواب خاصة لمتعويض تػتبلاـ مػ الضػرر البياػي أو بتعػ يؿ نظػاـ المةػاولية فػي

 .17د .مسري حامد اجلمال ،مرجع سابق ،ص .384
 .18د .سعيد سعد عبد السالم ،مشكلة التعويض عن األضرار التكنولوجية ،ص  124وما بعدىا.
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القانوف الم ني ،فةت القانوف الفرنةي الذي يةتم منو القانوف المصري نظامو القانوني ،قامت بتقرير المةاولية الم

أو الصارمة في بعض ةاالت الضرر البياي.

ة

ففي فرنةا ،ورلـ ما وجو لمنظاـ الفرنةي مف نق مف أف تنفيذ األةكاـ القانونيػة فػي مجػاؿ البياػة بةاجػة إلػ تةةيػػف وأف
نظاـ القانوف الم ني ال يةتجيب ب كؿ كامؿ إل م كمة المةاولية والتعويض بف أضرار البياة ،وال يعطي اسليػة الفعالػة

لتنفيذ مب أ ف المموثات الذي تق ةو الما ة  L110-1مف قانوف البياة .إال أنو ب كؿ باـ تكوف المةاولية بػف األضػرار
البيايػػة ،معالجػػة بموجػػب المبػػا ئ العامػػة التػػي تةكػػـ المةػػاولية الجناايػػة والمةػػاولية الم نيػػة ةيػػث تفػػرؽ بػػيف المةػػاولية

الم ػ ة والمةػػاولية التػػي تةػػتن إلػ األخطػػاء ،وقػ تػػـ إن ػػاء نظػػامي المةػػاولية بموجػػب القػػانوف المػ ني ويمكػػف تطبيقيمػػا
أيضاً في ةياؽ بياي ،بؿ أنيما تعطياف إطار أكثر فعالية لممةاولية البياية.
وباإلضػػافة إلػ ذلػػؾ فإنػػو تػػـ إن ػػاء أنظمػػة خاصػػة لتنػػاوؿ أضػرار البياػػة النا ػػاة مػػف األن ػػطة الخاصػػة .ومثػػاؿ ذلػػؾ فػػإف

قانوف  30أكتوبر  1968جرى تع يمو بالقانوف  16يونيو  1990ب أف المةاولية الم نية فػي مجػاؿ الطاقػة الذريػة ،الػذي
يفرض المةاولية الصارمة بمػ صػاةب المن ػأة الذريػة بػف أي أبطػاؿ تنػتج بػف ةػوا ث ذريػة .وبصػورة مماثمػة القػانوف

 26مايو  1977يفرض مةاولية صارمة بف إبطاؿ التموث بالزيت.

ثانياً :مسئولية مركزة(:)19
تتميز مةاولية التعػويض بػف األضػرار البيايػة المةضػة أنيػا مةػاولية مركػزة فػي ػخص معػيف أو جيػة معينػة ال يتطمػب
معيا بن ة وث التموث مجيػو فػي اثبػات مةػاوليتو أو فػي البةػث بػف المتةػبب ،وىػذا المةػاوؿ بػالتعويض يختمػؼ مػف

ن اط سخر وىو ما نوضةة فيما يمي


من المسئول بالتعويض عن األضرار البيئية المحضة ؟

نظػ اًر لصػػعوبة تة ي ػ المةػػاوؿ بػػف الضػػرر البياػػي فػػي كثيػػر مػػف الةػػاالت كمػػا بينػػا ةػػابقاً ،فق ػ قػػاـ الفقػػو ب ػ ور كبيػػر فػػي

ظيور مب أ (المموث ال اف ) ،الذي أُبطي لو مفيوما ةياةياً واقتصا ياً ،فعرفػو الفقػو بمػ أنػو مفيػوـ اقتصػا ي يعنػ اف

الةم والخ مات المعروضة في الةوؽ يجب أف تعكس كمفة الموا المةتعممة ،بما فػي ذلػؾ المػوار البيايػة؛ ذلػؾ أف إلقػاء
نفايات مموثة في اليواء أو المياة أو التربة ىو نوع مف اةتعماؿ ىذه الموار ضمف بوامؿ االنتاج ،ويؤ ي بػ ـ فػ ثمػف

اة ػػتخ اـ ى ػػذه المػ ػوار البياي ػػة الت ػػي تػ ػ خؿ ض ػػمف بوام ػػؿ االنت ػػاج إلػ ػ ىػ ػ رىا وتةطيمي ػػا والقض ػػاء بميي ػػا؛ ل ػػذلؾ يعتب ػػر
االقتصا يوف أف ةبب ت ىور البياػة يعػو إلػ ىػذه المجانيػة فػي اةػتخ اـ المػوار البيايػة .كمػا ينطػوي مبػ أ الممػوث الػ اف

 .19ونقال عن آليات تعويض األضرار البيئية ألستاذنا الددكتور سدعيد قندديل ،ص 129ى د ،1فدنن فكدرة تركيدز ادلسدئولية هدرت كدذلك بشدكل واضدح داادل نصدوص االتفاقيدات
ادلعنية يف اجملال البحري بعد حادثة ( . )Amoco Cadizحول تفاليل ىذه الكارثة البحرية راجع :
- C.WU: La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures, Pedone, 1994, n 702, p. 215.
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بم ػ مفيػػوـ ةياةػػي يتمثػػؿ فػػي إ ار ة الةػػمطات العامػػة فػػي تػػوفير األببػػاء الماليػػة المتعمقػػة باتقػػاء التمػػوث ومكافةتػػو بػػف

الخزينة العامة ،وتةميميا بصورة مبا رة لممتةببيف في التموث(.)20

وتم ياً م ىذا المب أ ،فإف معظـ االتفاقيات ال ولية ق نظرت في توجيو ببء المةػاولية إلػ

ػخص أو أ ػخاص يمكػف

االةػػت الؿ بمػػييـ بوضػػوح .وبصػػفة بامػػة يكػػوف ىػػذا ال ػػخص ىػػو ك القػػااـ بت ػػغيؿ ك الن ػػاط الػػذي ةػػبب الضػػرر ،أي

ال خص الذي يممؾ الرقابة الت غيمية بم الن اط فػي وقػت ةػ وث الواقعػة التػي ةػببت الضػرر .وتطبيقػاً ليػذا األمػر فػإف
اتفاقيات المةاولية النووية تفرض المةاولية بم القااـ بت غيؿ المرفؽ النووي()21؛ واتفاقيات التمويث بالزيوت تفرض تمػؾ

المةاولية بم مالؾ الةفينة

()22

فػي وقػت وقػوع التمويػث؛ واتفاقيػة  HNSبمػ مالػؾ الةػفينة التػي نقمػت المػوا الخطػرة أو

المؤذية( )23؛ واتفاقية لولانو بمػ القػااـ بت ػغيؿ الن ػاط الػذي أ ي إلػ الضػرر البياػي؛ وبروتوكػوؿ بػازؿ ب ػأف المةػاولية
والتعويض بف األضرار النا اة بف تةركات النفايات الخطرة والػتخمص منيػا ببػر الةػ و  ،بمػ مقػ ـ اإلخطػار ،والقػااـ

بالتخمص ،والمص ر ،والمةتور  ،أو مف أبا االةتي ار لنفايات خطرة وليرىا مف النفايات(.)24
كمػا أف اتفاقيػة المةػاولية الم نيػة بػف أضػرار التمويػث بػالزيوت لعػاـ 1977ـ النا ػن بػف اةتك ػاؼ المػوار المع نيػة فػػي
قػػاع البةػػر واةػػتغبلليا ،تن ػػن كػػذلؾ نظام ػاً صػػارماً لممةػػاولية بػػف األض ػرار النا ػػاة بػػف التمويػػث بػػالزيوت ،مػػف ج ػراء
اةتك ػاؼ المػوار المع نيػػة فػػي قػاع البةػػر واةػػتغبلليا .والقػػااـ بت ػػغيؿ المرفػؽ مػػف ك خػػارج الةػػاةؿ ك ( )offshoreيكػػوف

مةػػاوالً بػػف ف ػ تعػػويض بػػف الخةػػارة أو الضػػياع الػػذي يةػػببو التمويػػث النا ػػن بػػف التةػػرب أو ةػػكب الزيػػوت مػػف ذلػػؾ
المرفؽ ،بما في ذلؾ تكمفة الت ابير الوقااية.

وىذه االتفاقيات ق أقرت وجو المةاولية التضامنية ففػي اإلتفاقيػات المتعمقػة بػالتموث بالزيػت فقػ تػـ الػنص بمػ أنػو كفػي

ةالة وجو ةا ث لمجموبة ةفف يترتب بميو أضرار ،فإف مبلؾ ىذه الةػفف يعػ و مةػاوليف بالتضػامف بػف كػؿ األضػرار
الةاصػػمة والغيػػر قابمػػة ب ػػكؿ معقػػوؿ لبلنقةػػاـ ،م ػ م اربػػاة التةفظػػات ال ػوار ة بالمػػا ة الثالثػػة مػػف االتفاقيػػةك .ولكػػف يجػػب
مبلةظة اف النص الخاص بتركيػز المةػاولية الم نيػة فػي ػخص مالػؾ الةػفينة يجػب أال يػؤثر بمػ ةػؽ ىػذا المالػؾ فػي

الرجوع بم الغير إف كاف لو مةؿ(.)25

وفي ب متزاي مف الةػاالت تنظػر الصػكوؾ القانونيػة ال وليػة كػذلؾ فػي المةػاولية اإلةتياطيػة لم ولػة الةػتكماؿ مةػاولية
القػػااـ بالت ػػغيؿ .وىػػذه المةػػاولية االةتياطيػػة لم ولػػة قػ اتخػػذت بػ اً مػػف األ ػػكاؿ فينػػاؾ األنظمػػة التػػي تمػػزـ فييػػا ال ولػػة
 .21حوشني رضوان ،الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها ،مذكرة التخرج لنيل اجازة ادلدرسة العليا للقضاء ،وزارة العددل ،ادلدرسدة العليدا للقضداء-2113 ،
2114م ،اجلزائر العالمة ،ص  – .49نقال عن :محيدة مجيلة ،الوسائل القانونية حلماية البيئة ،دراسة يف ضوء التشريع اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة البليددة ،وزارة العددل،
اجلزائر العالمة ،ص .155
 .21ادلادة  3من اتفاقية باريس  ،وادلادة الثانية من اتفاقية فيينا.
 .22دلزيد من التفاليل حول مزايا ادلسئولية ادلركزة دلالك السفينة ونشأهتا راجع  :د .سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص .129
 .23أنظر للمادة  1من اتفاقية  HNSوىي االتفاقية الدولية لعام  1969بشأن ادلسئولية والتعويض عن األضرار فيما يتعلق بنقل مواد اطرة ضارة بطريق البحر.
 .24أنظر ادلادة (.)4
 .25ادلادة الرابعة واخلامسة من اتفاقية  1992حول ادلسئولية ادلدنية.
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بػ ف بعػػض المبػػالص إلػ صػػنا يؽ يةػػةب منيػػا المػػاؿ لموفػػاء بالمطالبػػات النا ػػاة بػػف مةػػاولية التمػػوث()26؛ وىنػػاؾ أنظمػػة
تجعػػؿ فييػػا ال ػ وؿ مةػػاولة بن ػ ما يتخمػػؼ القػػااـ بالت ػػغيؿ بػػف تق ػ يـ تعػػويض واؼ فػػي ظػػؿ نظػػاـ المةػػاولية()27؛ وىنػػاؾ

أنظمة تكوف فييا ال ولة مةاولة فيما يجاوز الة األقص لمةاولية القااـ بالت غيؿ( .)28بي أف الصؾ الوةي الػذي ين ػن
مةاولية أصمية بم ال ولة ىي اتفاقية األ ياء الفضااية .ففي ىذه الةالة فإف ك ولة اإلطبلؽك وىي ال ولة التػي تطمػؽ أو
تػػوفر اإلطػػبلؽ أو التػػي يطمػػؽ ػػن مػػف أ ارضػػييا ،ىػػي التػػي تكػػوف مةػػاولة .وىنػػاؾ اخػػتبلؼ ىػػاـ وار فػػي اتفاقيػػة تنظػػيـ

أن ػػطة المػ ػوار المع ني ػػة ف ػػي انترتيك ػػا لع ػػاـ 1988ـ ،ةي ػػث تك ػػوف كال ول ػػة الرابي ػػةك الت ػػي تتخم ػػؼ ب ػػف الوف ػػاء بإلتزاماتي ػػا
باإل راؼ بم القااـ بالت ػغيؿ ،مةػاولة مةػاولية صػارمة بػف الجػزء مػف الضػرر الػذي ال يػزاؿ بػ وف تعػويض مػف جانػب

القااـ بالت غيؿ(.)29

وبذلؾ فإف ألمب التقنينات الخاصة بالبياػة قػ أقػرت فػي ػأف التعػويض المةػاولية المركػزة لمم ػغؿ المةػاوؿ بػف الضػرر
البياي .ومب أ المةاولية المركزة ال يعني فقط تة ي

خص معيف يكوف ممتزماً بالتعويضات المةتةقة بف األضػرار التػي

تةػػببيا المن ػػأة أو الةػػفينة ،ولكنػػو يعػ فػػي نفػػس الوقػػت بمثابتػػة تػػأميف لبػػاقي اال ػػخاص التػػابعيف لممالػػؾ أو الم ػػغؿ بػػف

وضػعيـ موضػ المطالبػة بمناةػبة األن ػطة التػي يمارةػػونيا بمػ ظيػر الةػفينة أو اخػؿ المن ػأة

()30

إال إذا تػوافر الخطػػأ

لير المغتفر في جانبيـ.
بي أنو في جمي الةاالت الةابقة فإف فرض المةاولية بم القااـ بالت غيؿ يكوف ب وف إخبلؿ بةقو بع ذلؾ في الرجػوع

ضػ أطػراؼ أخػػرى .مثػػؿ لػػو كػػاف ةػػبب الةا ثػػة خطػػأ فػػي ت ػػيي الةػػفينة ،فيةػػتطي المالػػؾ الرجػػوع بمػ ال ػػركة البةريػػة

الم ي ة لمةفينة ولكف وفقاً لمقواب العامة في المةاولية(.)31

وتركيػػز المةػػاولية بم ػ النةػػو الةػػابؽ يمكػػف أف يق ػ ـ بعػػض الم ازيػػا  -1فيػػو يمػػن المضػػرور فرصػػة الةصػػوؿ بم ػ
تعػويض ةػري لةػيولة تة يػ الم ػغؿ أو المالػػؾ -2 .وىػو يعػ ضػمانة فعالػػة بةػبب التػزاـ الم ػغؿ أو المالػػؾ بػإبراـ بقػ

تػػأميف إجبػػاري وبػػذلؾ يتبلفػ خطػػورة وجػػو أ ػػخاص أخػريف بخػػبلؼ المالػػؾ ليػػر ممتػػزميف بيػػذا التػػاميف اإلجبػػاري ،األمػػر

الذي يؤثر بم ةؽ المضرور في الةصوؿ بم تعويض كامؿ(.)32

ثالثاً :مسئولية محدودة :

 .26أنظر مثالً اتفاقية لندوق الزيت لعام  1971واتفاقية . HNS
 .27أنظر مثالً اتفاقية فيينا لعام .1963
 .28أنظر اتفاقية بروكسل التكميلية لعام  ، 1963وبروتوكول فيينا التعديلي لعام .1997
29. Second Meeting of Intergovernmental Committee For The Cartagena Protocol On Biosafety, Nairobi, 15 October 2001, Item 4.1 of the provisional agenda, OP.Cit, Paragraph no. 86.
30. M. REMOND – GOUILLOUD: Quel avenir pour les convention de Bruxelles sur l'indemnisation des
marees noirs? , DMF, mai 1993, p. 269.
 .31د .سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص .132
32. C.WU: La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures,OP. cit., n 706, p. 217.
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إف المةاولية في كثير مف األنظمة القاامػة ىػي مةػاولية صػارمة كمػا بينػا ولكنيػا مةػ و ة مػف ةيػث المبمػص والزمػػف ،وفػي

ضػػوء ىػػذا التة ي ػ  ،ق ػ يوج ػ جػػزء مػػف األض ػرار يتةممػػو المضػػرور ب ػ وف أف يعػػوض بن ػو .وتبريػػر ذلػػؾ ىػػو الةاجػػة إل ػ

التوازف فيمكف القوؿ بأف اقرار المةاولية المة و ة ىو المقابؿ لتبني ىذه االتفاقيات لمةاولية موضوبية لير قاامة بم
الخطأ؛ فبينما يكوف مف الضروري كفالة التعويض الةري والػوافي لضػةايا األضػرار بنػ ما توجػ المةػاولية ب ػكؿ تمقػااي
وف ةاجة الثبات الخطأ ،يكوف مف الضروري كذلؾ ب ـ فرض أبباء مالية باىظة ال مبرر ليا بم الن اط االقتصا ي

الم روع ،ويكوف مف المنطقي وض ةػ ليػذه المةػاولية ءواال فػإف األببػاء التػي ةػتفرض بمػ المالػؾ ةػتكوف مبالغػاً فييػا
مما ق يؤثر ب كؿ أو بأخر بم ممارةتيـ لؤلن طة المعنية فػي ىػذا المجػاؿ ب ػرط أف يكػوف ىػذا التة يػ كافيػا بقػ ر مػا
لتغطية ما ق ين أ مف أضرار(.)33

وبذلؾ فإف جممة مبمص التعويض الذي يمكف فعو بف الضرر النا ػن بػف أيػة ةا ثػة وةيػ ة يكػوف مةػ و اً بمبػالص مةػ ة

يع ػػرب بني ػػا بةق ػػوؽ الة ػػةب الخاص ػػة كم ػػا يةػ ػ ى ػػذه الةق ػػوؽ ص ػػن وؽ النقػ ػ الػ ػ ولي .وبعػ ػ تبن ػػي االتفاقي ػػات ال ولي ػػة
والت ريعات البياية لمبػ أ المةػاولية الموضػوبية كػاف مػف ةػؽ المةػاوؿ كوضػ طبيعػي أف تكػوف مةػاوليتو مةػ و ة وذلػؾ

ةت يػتمكف مػف إيجػا مػف يقبػؿ إبػراـ بقػ التػأميف معػو بػف ىػذه المةػاولية ،فيجػب بمػ المالػؾ أف يكػوف ل يػو تػأميف أو
كؿ آخر مف أ كاؿ الضمانات المالية لتغطية مةاوليتو.
وتبنت لالب اإلتفاقيات البياية مب أ المةاولية المة و ة وفي ذلؾ وتبعاً التفاقيػة  ،1969فػيمكف لمالػؾ الةػفينة فػي مجػاؿ

التموث البةري أف ية مةاوليتو بػ  133وة ة ةةاب خاصة بالنةبة لمةا ث أو بالنةبة لةمولتو مف البراميؿ م وض

ة اقص ىو  14مميوف وة ة ةةاب خاصة .ثـ ور ت تع يبلت بم ذلؾ بجعؿ مةاولية المالؾ بػف أيػة واقعػة ج يػ ة
ىػػي مةػػاولية مة ػ و ة بم ػ أةػػاس ةمولػػة الةػػفينة فجػػاءت اتفاقيػػة  1992لتزي ػ التق ػ ير الةػػابؽ بجعميػػا  3مميػػوف وة ػ ة

ةةػاب خاصػػة بالنةػػبة لمةػفينة التػػي ال تزيػ ةمولتيػػا بػف  5000طػػف قػااـ  ،و 3مميػػوف وةػ ة ةةػػاب خاصػػة باالضػػافة
ال  420وة ة بالنةبة لكؿ برميؿ اضافي بن ما تجػاوز الةمولػة  5000برميػؿ وب ػرط أال يزيػ المبمػص فػي اجماليػو بػف
 59.7مميوف وة ة ةةاب خاصة(.)34

وفي مجاؿ األضرار بف التموث النووي وضعت الع ي مف االتفاقيات ةػ اً أقصػي لممبمػص اإلجمػالي لمتعػويض الػذي يمكػف
أف ي ف بف أضرار ةببتيا واقعة نووية وةي ة .وبموجب اتفاقية باريس األصمية

()35

نج ىا ق ة ت مبمص التعويض بةػ

أ نػ  5مميػػوف وةػ ة ةةػػاب خاصػػة أمػػا الةػ األقصػ لمةػػاولية القػػااـ بت ػػغيؿ المرفػػؽ ىػػي  15مميػػوف وةػ ة مػػف ةقػػوؽ
الةػػةب الخاصػػة .وتػػنص اتفاقيػػة فيينػػا بمػ أف مةػػاولية القػػااـ بت ػػغيؿ المرفػػؽ يمكػػف أف تكػػوف مةػ و ة مػػف جانػػب ولػػة
المرفؽ بما ال يقؿ بف خمةة مبلييف والر أمريكي بف أية واقعة نووية م ترؾ تة ي الة األقص لمت ريعات ال اخمية

33. C.WU: La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures, Pedone, 1994, n 207, p.76.
 انظر يف ذلك د .سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص  125و.126 .34مادة /1/5ب من اتفاقية  1992حول ادلسئولية ادلدنية.
 .35مادة  7من اتفاقية باريس
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لم وؿ االبضاء( .)36وفي مجاؿ القوانيف ال اخمية بالنةػبة لممةػاولية بػف األضػرار النوويػة فنجػ أنيػا وضػعت مبمغػاً أبمػ

ممػػا تػػـ تة ي ػ ه مػػف قبػػؿ االتفاقيػػة والتػػي تع ػ ليػػر كافيػػة أمػػاـ خصوصػػية وجةػػامة األض ػرار التػػي تنػػتج بػػف الةػ ػوا ث

النووية(.)37

واتفاقي ػػة بروكة ػػؿ التكميمي ػػة لع ػػاـ 1963ـ ،وبروتوك ػػوؿ فيين ػػا التعػ ػ يمي لع ػػاـ 1997ـ ،واتفاقي ػػة التع ػػويض التكميم ػػي لع ػػاـ
1997ـ؛ ق ةةنوا بق ر مةةوس أةكاـ التعويض الوار ة في اتفاقتي باريس وفيينا

()38

ومف الةمات البارزة إ خاؿ مفيوـ

المة ػػاولية الفربي ػػة لم ول ػػة م ػػف خ ػػبلؿ إن ػػاء تموي ػػؿ ب ػػاـ تكميم ػػي فيم ػػا يج ػػاوز الةػ ػ األقص ػػي الموض ػػوع لمة ػػاولية الق ػػااـ

بالت غيؿ(.)39

لير أف المةاولية مة و ة كذلؾ مف ةيث نطاقيا الزمني ،والة و الزمنية التي يمكف فييا تق يـ المطالبات بالتعويض ق
ةػ ت أيضػػا فػػي جميػ الصػػكوؾ البيايػػة التػػي نظرنػػا فييػػا .ليػػر أف المػ تختمػػؼ اختبلف ػاً كبيػ اًر فيػػي  30ةػػنة بموجػػب
بروتوكوؿ فيينا التع يمي؛ وثبلث ةنوات بموجب اتفاقيػة  HNSواتفاقيػة  1992الخاصػة بػالتموث بالزيػت؛ وخمػس ةػنوات

بموجب بروتوكوؿ بازؿ ،وةنة واة ة بموجب اتفاقية اال ياء الفضااية.

 .36مادة ( )5من اتفاقية فيينا.
 .37فنجد قانون  31اكتوبر  1968ادلعدل يف  1991قد حدد مبلغ  611مليون فرنك فرنسي كحد أقصى للتعويض .وىذا ادلبلغ يقل ليصبح  151مليون فرنك بالنسبة
للمنشات اليت حتوز كميات قليلة وفقا للقانون وإذا جتاوزت قيمة األضرار ىذا احلد األقصى الذي يلتزم ادلسئول بو تتدال الدولة لتكملة التعويض ادلستحق وعندما يتجاوز
التعويض احلد االقصى لتدال الدولة احملدد مببلغ  2511مليون فرنك فرنسي فنن األضرار اجلسدية يتم تعويضها أوالً مث يوزع ادلتبقي من ادلبلغ حسب نسبة األضرار ادلادية
اليت تلحق بادلضرورين .وجدير بالذكر أن عديد م ن التشريعات البيئية الداالية األارى بدأت يف تعاطي ىذا ادلبدأ فالدامنارك قد ذكر أن ادلسئولية غري حمدودة "فيما عدا
الضرر الناشئ عن األنشطة اليت بذلت مبوجب متطلبات حكومية إجبارية"  .ويف جهة أارى يقضي قانون البيئة األدلاين لعام  1991حبدود قصوى يف مقابل الشكل الصارم
للمسئولية ومراعاة دلصلحة الطرف ادلسئول يف إمكانية التوقع وإمكانية التأمني على الصعيد االقتصادي .وادلسئولية حمدودة من الناحية ادلالية مببلغ أقصاه  161مليون دويتش
مارك عن كل حدث واحد .انظر :أ.د سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص  46و 47و .157وانظر أيضا ادلرجع الذي اشار اليو:
- P. DUPY et H. SMETS: La reparation des dommages dus a la pollution transfrontiers, in, indemnisation
des dommages dus a la pollution, OCDE, 1981, p. 199.
 وانظر:- Intergovernmental Committee for The Cartagena Protocol On Biosafety, The Hague 22-26 April 2002,
Item 4.1.1 of the provisional agenda, OP.Cit, Paragraph no. 29.
 .38وتضمنت اتفاقية بروكسل التكميلية حتسيناً ألحكام التعويض الواردة يف اتفاقية باريس بننشاء نظام للتعويض من ثالثة جوانب :ففي ادلستوى األول ،تكون على الدول
أن تنشئ بالتشريع الوطين حداً أدين دلسئولية القائم بالتشغيل يبلغ  5ماليني من حقوق السحب اخلالة ،تقدمها أو تضمنها ىيئة تأمني أو أية ضمانات مالية أارى؛ ويف
ادلستوى الثاين جيب إتاحة أموال عامة تكميلية حىت مبلغ  175مليون من حقوق السحب اخلالة ،وذلك من الطرف الذي يوجد يف أراضيو ادلرفق النووي الذي سبب
الضرر؛ وأارياً إذا كان الضرر جياوز ادلبلغ احملدد يف ادلستوى الثاين ،جيب توفري مبلغ أار قدره  125مليون من حقوق السحب اخلالة وذلك من األموال العامة وتقدمو
بالتشارك بينها مجيع األطراف على أساس ليغة حمددة مسبقاً .وبروتوكول فيينا التعديلي لعام  1997قد استحدث حداً أدين جديداً دلسئولية القائم بالتشغيل قدرىا 311
مليون من حقوق السحب اخلالة أو مخسة مليون من حقوق السحب اخلالة ،مع مبلغ إضايف من األموال العامة جيب أن توفره الدولة ادلتعاقدة للقائم بالتشغيل يف حالة
وقوع حادث نووي وذلك يف حدود مبلغ أقصى قدره  311مليون من حقوق السحب اخلالة .واتفاقية التعويض التكميلي أنشأت كذلك نظاماً للتعويض متعدد اجلوانب.
والنظام الذي أنشأتو االتفاقية ينطبق على كلتا اتفاقيت باريس وفيينا .والغرض ادلذكور يف االتفاقية ىو إنشاء نظام عادلي للمسئولية لتعزيز وتكميل تدابري التعويض ادلقررة
مبوجب اإلتفاقتني بقصد زيادة ادلبلغ ادلتاح عن األضرار النووية .ويف ادلستوى األول ،جيب على دولة ادلرفق أن تكفل إتاحة  311مليون من حقوق السحب اخلالة .وفيما
جياوز ىذا ادلبلغ ،جيب على األطراف ادلتعاقدة أن تتيح من االل األموال العامة مبالغ حمددة حمسوبة على أساس ليغة مسبقة .واألموال ادلقدمة على ادلستوى الثاين تنطبق
على األضرار النووية اليت أحدثت داال أراضي طرف متعاقد ،ويف اجملاالت البحرية اخلارجة عن ادلياه اإلقليمية لطرف متعاقد ،ويف ادلنطقة االقتصادية اخلالصة لطرف متعاقد
(ادلادة اخلامسة) .واتفاقية باريس واتفاقية بروكسل التكميلية مها األن يف دور إعادة النظر اخلتامية ،وسيكون جمموع تغطية أحكامهما بالغاً  1151من حقوق السحب
اخلالة.
 .39أنظر مثالً ادلادة  7من بروتوكول فيينا التعديلي ؛ ادلادة الثالثة من االتفاقية اخلالة بالتعويض التكميلي.
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إال أننا نرى أف ال باوى البياية مف ال باوى الميمة التي يجب أال تةقط بمرور الزمف بؿ تبق قاامة مػا امػت المصػمةة

قاام ػػة ،فم ػػف الممك ػػف أف ال تظي ػػر األضػ ػرار البياي ػػة ف ػػو اًر ،ب ػػؿ م ػػف الممك ػػف أف تأخ ػػذ قة ػػطاً ط ػػويبلً م ػػف ال ػػزمف .فإةػ ػ اث
االضطربات في البياة كثي اًر ما يكػوف لػو آثػار طويمػة األجػؿ ووقػ ىػذه االضػطرابات بمػ الةالػة االجتمابيػة االقتصػا ية
لممجتمعػػات أمػػر صػػعب القيػػاس فػػي ة ػ و فت ػرة زمنيػػة قصػػيرة ،وأيػػة تة ي ػ ات ب ػػأف الػػزمف الػػذي يةػػم فػػي خبللػػو برف ػ

ال بوى لمةصوؿ بم جبر تعويضي يجب أف تأخذ ىذا الواق في الةةباف .وةت نةتطي الموازنة بيف ذلػؾ وبػيف بػ ـ

وضػ االن ػطة االقتصػا ية الم ػروبة تةػت التي يػ ألي مطالبػات بػالتعويض فتػرة طويمػة مػف الػزمف؛ نػرى أف يػتـ تة يػ

م ة معقولة ،ولكف يتـ اةتةابو مف يوـ ظيور األضرار وليس مف يوـ ن أة الواقعة التي ةببت التموث.

وق تفطنت بعض االتفاقيات ال ولية لذلؾ ،فق نصت اتفاقية المةاولية الم نية بػف أضػرار التمويػث بػالزيوت لعػاـ 1977

أنو يجب رف ال باوي المتعمقة بالتعويض خبلؿ  12ي اًر مػف تاريػػخ بمػـ الضػةية بةػ وث الخةػارة أو مػف التػاريخ الػذي

كػاف مػف المفػروض مػف الناةيػة المنطقيػة أف يةػيط بممػاً بيػػا ،وبمػ أي ةػاؿ ال يمكػف رفػ أي بػوى بعػ أربػ ةػػنوات.

وأيضاً في بروتوكوؿ بازؿ  1999فإف ال باوي لمةصوؿ بم تعويض يجب رفعيا خبلؿ خمس ةنوات مف تاريخ معرفة
الم بي لؤلضرار أو مف التاريخ الذي كاف مف المعقوؿ أف يعرؼ فيو ة وث األضرار؛ ولكف بم أي ةاؿ ال يمكف رفػ

أي بوى بع  10ةنوات مف تاريخ الواقعة التي ةببت األضرار(.)40
وجػ ير بالػػذكر أف بعػػض االتفاقيػػات جعمػػت المةػػاولية مةػ و ة فػػي نطػػاؽ مكػػاني أيضػػا ،ومثػػاؿ لػػذلؾ فػػإف اتفاقيػػة 1969

تجعؿ تطبيقيا اإلقميمي مقصو اًر بم أضرار التمويث التي ة ثت في إقميـ طرؼ متعاق  ،امبلً مياىػو اإلقميميػػة( .)41وقػ

وةػػعت رقعػػة ىػػذه الواليػػة بموجػػب تع ػ يؿ  1992كػػي تغطػػي المنػػاطؽ االقتصػػا ية الخالصػػة لطػػرؼ متعاقػ  .وفيمػػا يتعمػػؽ
بالت ابير الوقااية ،ال تفرض االتفاقية أية ة و إقميمية( .)42وىو ما ي بو أةكاـ التة ي اإلقميمي الذي نصت بميو اتفاقيػة

 HNSب أف نقؿ األ ياء الخطرة.

ورلػػـ أف التعػػويض فػػي المةػػاولية البيايػػة يظػػؿ مةػ و اً مػػف ةيػػث القيمػػة ،إال أف أةػ فقيػػاء القػػانوف البياػػي البةػػري يعمػػؽ

تعميقاً بممياً بقولو أف الة االقص الذي يمكف اف يمتزـ بو المةاوؿ يختمؼ ةةب أةاس المةاولية المطبؽ .ومثػاؿ ذلػؾ

ةا ثػػة ( )Torrey Conyonفمػػو أف اتفاقيػػة  1969طبقػػت بمػ ىػػذه الةا ثػػة ،فػػإف المضػػروريف ةػػوؼ يةصػػموف بمػ

تعويضات تق ر بةوالي  65مميوف فرنؾ فرنةي بم الرلـ مف أف األضرار الفعمية تجاوز ىذا المبمص .وبم العكػس مػف

ذلؾ فمو تـ تأةيس المةاولية وفقاً لمقوابػ العامػة لممةػاولية الم نيػة فػإف مبمػص التعػويض ةػيكوف أقػؿ ممػا يمكػف الةصػوؿ
 .41وقد أاذت بذات النهج بعض التشري عات الداالية ففي مشروع القانون السويسري للتكنولوجيا اجلينية فنن اإلجراءات ادلتعلقة باحلصول على تعويض عن األضرار
حمدودة بفًتة زمنية قدرىا ثالث سنوات بعد أن يكون الطرف ادلتضرر قد تبني األضرار والشخص ادلسئول عنها ،وبد  31عاماً على أقصى تقدير بعدما يلي ( :أ) حدوث
احلدث الذي نشأ عنو الضرر أو انتهاء ىذا احلدث داال الشركة أو ادلرفق( .ب) تاريخ أداال الكائنات احملورة إىل السوق للمرة األوىل .وىناك أحكام مشاهبة توجد يف
القانون الدامناركي بشأن األضرار البيئية ،الذي يتضمن حدوداً لفًتتني زمنيتني مها ( :أ) مخس سنوات ابتداء من يوم العلم (أو من اليوم الذي كان ينبغي أن يكون لديو علم )
بضرر مبن تسبب باألضرار ومبوقعو ( .ب) فًتة أقصاىا  31عاماً حتسب من تاريخ الفعل الذي أحدث الضرر .انظر:
- Intergovernmental Committee for The Cartagena Protocol On Biosafety, The Hague 22-26 April 2002,
Item 4.1.1 of the provisional agenda, OP.Cit, Paragraph no. 30-31.
 .41ادلادة (.)2
 .42ادلادة ( )3من تعديل .1992
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بميو مف خبلؿ االتفاقية (ةوالي  31مميوف فرنؾ فرنةي) ،وذلؾ نظ اًر ألف ىناؾ طاافة مف األضرار البياية الخاصة التي
ال تغطييا القواب العامة .وخبلصة ذلؾ ،ىػو أف تبنػي قوابػ خاصػة لممةػاولية الم نيػة فػي مجػاؿ البياػة ب ػكؿ بػاـ وفػي

مجػػاؿ التمػػوث البةػػري بمػ وجػػو الخصػػوص ةػػيةقؽ م ازيػػا اكثػػر مػػف القوابػ العامػػة لممةػػاولية الم نيػػة( .)43ومػ ذلػػؾ فػػبل
يةتفي المالؾ مف المةاولية المة و ة بن ما ينج المضرور في اثبػات الخطػأ ال خصػي فػي جانػب المالػؾ .وأمػاـ بمػوـ

نص اتفاقية  1969يكوف خطأ المالؾ ةبب في ب ـ تطبيؽ ة المةاولية ةت ولو كاف مجر خطأ بةيط(.)44

ومػف الميػـ أف يبلةػظ أف الةاجػة قػ تػ بو إلػ إبػا ة النظػػر بانتظػاـ فػي تمػؾ الةػ و القصػػوى ،ةيػث أنيػا تصػب ق يمػػة

بفا بمييا الزمف بمضي الوقت .والة و القصػوى الماليػة التػي تفرضػيا كػؿ مػف اتفاقيػة بػاريس لعػاـ  1960واتفاقيػة فيينػا
لعػػاـ  1963اقتضػػي األمػػر إبػػا ة النظػػر فييػػا بزيا تيػػا بػػف طريػػؽ تع ػ يبلت تأخػػذ فػػي الةةػػباف ةجػػـ األض ػرار النوويػػة

المةتممة.

الفرع الثاني
مدى مطابقة قواعد المسئولية البيئية لمشريعة اإلسالمية
ال يؤ ي تطبيؽ المةاولية بيذه الكيفية الفري ة في مجاؿ البياة ال االصط اـ بقواب الفقو اإلةبلمي ب كؿ بػاـ ،بػؿ أنيػا
تتناةب معيا بطريقة أفضؿ مف القواب التقمي ية في المةاولية والتعويض والتي تناقضت معيا ب كؿ واض كما بينا مف

خػػبلؿ العػػرض الةػػابؽ .اف القاضػػي الم ػ ني بن ػ ما ينظػػر بػػاوى التعػػويض بػػف الضػػرر البياػػي (وفقػػا لقواب ػ المةػػاولية
التقمي يػػة فػػي القػػانوف الم ػ ني) تبػػرز أمامػػو الع ي ػ مػػف الم ػػكبلت ،وق ػ أ ى ذلػػؾ إلػػي قصػػور خطيػػر فػػي بعػػض األةكػػاـ؛

فػػبعض األةكػػاـ قضػػت بتعػػويض رمػػزي أةيان ػاً بػػؿ ،ورفػػض ال ػ بوى فػػي الع ي ػ مػػف األةيػػاف األخػػرى مثػػؿ مػػا ية ػ ث فػػي
بعض األضرار الما ية التي لـ تثبت لمقضػاء بمػ وجػو القطػ واليقػيف ،أو رفػض الػ بوى بةجػة بػ ـ قػ رة المػ بي بمػ

إثبػػات ةجػػـ الضػػرر بمػ وجػػو ال قػػة والتفصػػيؿ .وىػػذا مػػف ألػػرب األةكػػاـ وأبعػ ىا بػػف روح ال ػريعة ومقاصػ ىا في ػػترط
رباً وفقياً أف يكوف التعويض مكافااً تماماً لمضرر الواق بةيث يتـ جبر ىذا الضرر بطريقة با لة.

43. P. PONASSIES: La responsabilite paur pollution en droit maritime, in droit de l'environnement marin
developpements recents, Economica, 1998, p. 299.
 انظر يف ذلك :د .سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص .12644. M.M. TANOH: Le Transport maritime de merchandise dangereuses: Le problem de la responsabilite
internationale, Mem. D.E.A., Nantes, 1992, p. 106 et s.
 وتبين فكرة اخلطأ الشخصي يف اتفاقية  1969ىذه كانت منتقدة ألن حتديد وجود اطأ شخصي أم ال يؤار بدون شك اجراءات احلصول على التعويض؛ باالضافة اىلامكانية وجود اكثر من تفسري للخطأ الشخصي .األمر الذي يًتتب عليو عدم العدالة يف حصول ادلضرور على تعويض داال البالد اطراف االتفاقية .وىو ما أدى اىل تبين
اتفاقية  1992لفكرة اخلطأ غري ادلغتفر حمل فكرة اخلطا البسيط كسبب من أسباب عدم متتع ادلالك مببدأ ادلسئولية احملدودة .انظر يف ذلك :د .سعيد قنديل ،مرجع سابق،
ص  .127وادلرجع الذي أشار اليو:
- C.WU: La pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures, Pedone, 1994, n 7191, p. 221.
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وكػػؿ تمػػؾ الم ػػكبلت كانػػت ةػػببيا ب ػ ـ مبلءمػػة القواب ػ العامػػة ل ػػكؿ المةػػاولية البيايػػة ،ممػػا أ ى إل ػ اتجػػاه الت ػريعات
البياية إل تنظيـ كؿ مختمؼ لممةاولية البياية وجعػؿ أبػرز مبلمةيػا أنيػا مةػاولية موضػوبية صػارمة ومركػزة ومةػ و ة

بم النةو الةابؽ بيانو ،ورلـ ة اثة ىذا التنظيـ في الت ريعات البياية واالتفاقيات ال ولية المعنية بالبياة إال أف ليا ةن اً
في ال ريعة اإلةبلمية كما ةنبيف فيمػا يمػي ،وبالتػالي يمكػف األخػذ بيػا فػي الت ػري المصػري بمػ اةػاس معالجػة بػاوى

التعػػويض بػػف البياػػة ب ػػكؿ أمثػػؿ مػػف جانػػب ،ومػػف جانػػب آخػػر تأكي ػ اً لممب ػ أ ال ةػػتوري الػػذي جعػػؿ ال ػريعة اإلةػػبلمية

مص اًر مف مصا ر الت ري .

أوالً :المسئولية الصارمة:
تبرز فكرة ت ي المةاولية في ال ريعة اإلةبلمية في أكثر مف موض وأظير ةالة لت ي المةاولية التي ناق ػيا الفقيػاء
ىػػي ةالػػة المةػػاوؿ المبا ػػر الػػذي أوقػ الضػػرر ،فالمبا ػػر ألي ضػػرر يضػػمف كافػػة األضػرار الػػذي أوقعيػػا وبػ وف ةاجػػة

إلثبػػات خطػػؤه أو اىمالػػو تطبيقػاً لقابػ ة كالمبا ػػر ضػػامف ةتػ لػػو لػػـ يتعمػ الضػػرر أو لػػـ يتعػ ك ،وذلػػؾ بمػ خػػبلؼ مػػف

المتةبب (الغير مبا ر) الذي أوق ضر اًر ،ةيث يمكنو ف مةاوليتو كما بينا ةابقاً بنفي الةببية بيف فعمو والضرر الػذي
ة ث أو بإثبات الةبب األجنبي أو في ةالة وجو مبا ر معو أ ي فعمو أيضاً إل الضرر.

ومف األ لة بم م روبية ابتما المةاولية الم ة ةاؿ الضرر البياي الفاةش خاصػة إذا أ ي الػ ىػبلؾ أنفػس ،قولػو
لس أَو فَس و
ِ
ِ م ْن أ ْ َٰ ِ
ض فَ َكا ََّنملا قَتَ َلل َّ
لاد ِفلي ْاأل َْر ِ
لاس
تعػال
س َرِائ َ
َج ِل َذل َك َكتَ ْب َنا َعمَ َٰى َبني إِ ْ
الن َ
سلا ِب َي ْي ِلر َن ْف و ْ َ
يل أ ََّن ُه َمن قَتَ َلل َن ْف ا
َ
ِ
ِ
َح َيا َّ
يعا .)45(
َح َي َ
اها فَ َكا ََّن َما أ ْ
يعا َو َم ْن أ ْ
اس َجم ا
الن َ
َجم ا
فػػي ب ي ػ مػػف الصػػور ومنيػػا كمػػا ور فػػي خبػػر

والمةػػاولية الم ػ ة بػػف اإلضػرار بالبياػػة المةيطػػة ،أكػ ىا الرةػػوؿ 
الةكوني بف أبي بب اهلل قاؿ قاؿ رةوؿ اهلل  : كمف أخػرج مي ازبػا أو كنيفػا  ،أو أوتػ

وتػ ا  ،أو أوثػؽ ابػة  ،أو ةفػر

با ار في طريؽ المةمميف فأصاب ياا فعطب فيو لو ضامفك( .)46وىذا يبرز كيؼ أف لمبياة ق ةية في اإلةػبلـ ل رجػة أف

الرةوؿ 

ق أوجب الضماف بم أبماؿ تب و مباةة بطبيعتيا وال إثـ ب ػكؿ بػاـ بمػ متخػذىا كمػف يخػرج مي ازبػا مػف

مةػػكنو بم ػ الطريػػؽ وبالتػػالي فػػبل وجػػو لمخطػػأ أو التع ػ ي ،ورلػػـ ذلػػؾ فانػػو ضػػامف ألي ضػػرر ية ػ ث بةػػبب ذلػػؾ كمػػا

يةتفا مف الة يث.

ووبػ الصػػةابة كػػذلؾ أىميػػة ت ػ ي المةػػاولية فػػي بعػػض الةػػاالت فمػػف األثػػر فقػ روي ابػػف وىػػب وليػره أف بعػػض أمػراء
َ
بمر بف الخطاب أ ار أف يعبر بجنو ه ني اًر فمـ يج ةفناً ،فقاؿ اطمبوا رجبلً يعمػـ لػور النيػر ،فػأت ب ػيخ ،فقػاؿ ال ػيخ

أنػػي أخػػاؼ البػػر  -وكػػاف ذلػػؾ ف ػ وقػػت بػػار  -فأكرىػػو األميػػر فأ خمػػو النيػػر ،فمػػـ ُيمبثػػو البػػر فغػػرؽ .واةػػت ب

بمػػر 

 .45سورة ادلائدة  :اآليو .32
ادلار  ،حديث رقم  - 8الفقيو ،154 /4 ،باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غريىا يف ملكو  ،..حديث
 .46الكايف ،351 /7 ،باب ما يلزم من حيفر البئر فيقع فيها ّ
رقم  - 5343هتذيب األحكام ،231 /11 ،حديث رقم  ،918باب ضمان النفوس وغريىا ،حديث رقم  - 41وسائل الشيعة ،182 /19 ،أبواب موجبات الضمان،
باب  ،11حديث رقم .1
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األمير ليةاامو ،فأبتذر األمير إليو قاابلً يا أمير المؤمنيف ما تعمػ ت قتمػو ،لػـ نجػ

ػيااً نعبػر فيػو ،وأر نػا أف نعمػـ لػور

إلي مف كػؿ ػيء جاػت بػو ،لػوال أف تكػوف ةػنة لضػربت
لرجؿ مةمـ أةب َّ
الماء -أي بمقو -فنفت كذا وكذا ،فقاؿ بمر ُ
بنقػػؾ ،فػػأبط أىمػػو يتػػو واخػػرج فػػبل أراؾ( .)47وفػػي ذلػػؾ اللػػة بمػ تطبيػػؽ المةػػاولية وف خطػػأ فػػي بعػػض األمػػور التػػي
تتطمب ذلؾ ،خاصة في األمور التي تةمؿ طاب خطورة ظاىرة بن القياـ بيا.
ومف ذلػؾ أيضػاً فقػ روى بمػي بػف ربػاح المخمػي أف رجػبلً كػاف يقػو أبمػ فوقػ فػ باػر ،فخػر البصػير ،ووقػ األبمػ

فوؽ البصير فقتمو ،فقض بمر بعقؿ البصػير بمػ األبمػ ( .)48وفػ ىػذا اللػة بمػ أف المبا ػر ضػامف ءواف لػـ يتعمػ
أو يخطيء ،بؿ ولو كاف معذو اًر كةالة األبم ف ىذه الةا ثة .وظاىر ىػذا الػنص أف األبمػ وقػ بمتابعػة م ػيو وف

أف يجذبػػو البصػػير بن ػ وقوبػػو ىػػو ،فػػإف جذبػػو كػػاف م ػػتركاً ف ػ ضػػرر نفةػػو فتنصػػؼ ال يػػة .وبم ػ ىػػذا المعن ػ ةمػػؿ
ال وكاني والباجي ىذا األثر(.)49

ثانياً :المسئولية المركزة:
وق ابتم الفقو االةبلمي المةاولية المركزة في بعض الةاالت لتةييؿ الوصوؿ ال مةاوؿ معيف بف الضرر ،مف ذلؾ

مػػثبلً فػػي ةالػػة وقػػوع الضػػرر أو االتػػبلؼ تةػػبباً إذا اجتمػ مػ مبا ػػر ،فقضػػي بتضػػميف المتةػػبب إذا تعػػذر الوصػػوؿ الػ

الغيػػر الػػذي أة ػ ث الضػػرر أو تعػػذر تضػػمينو أص ػبلً ،ةيػػث يجػػب الضػػماف بم ػ المتةػػبب ةمايػػة لةػػؽ المضػػرور فػػي
التعويض .ومثَؿ الفقو اإلةبلمي لذلؾ بةالة أف يض مجيوؿ ةج اًر بن باػر رجػؿ آخػر فاصػط ـ بػو بػابر طريػؽ وةػقط
في البار؛ فاألصؿ أف الضماف بم واض الةجػر ألنػو بمنزلػة الػ اف وةػافر الباػر ال يضػمف ألنػو متةػبب ،ولكػف لتعػذر
معرفة المبا ر وجب الضماف بم المتةبب وىو ةافر البار(.)50
وي ؿ بم م روبية األخذ بفكرة المةاولية المركزة لمم غؿ في التعويض بف األضرار البياية ما ور في الةنة أف ناقة

البراء بف بػازب 

خمػت ةػااط رجػؿ فأفةػ تو ،فقضػ

رةػوؿ اهلل 

كبمػ أىػؿ االمػواؿ ةفظيػا بالنيػار  ،وبمػ أىػؿ

الموا ي ةفظيا بالميؿك( .)51ووجو ال اللة فييا أنو في ةالة ما أف أفة ت الما ية مػف مػاؿ لمغيػر بالميػؿ فتكػوف المةػاولية
بم أصةاب الموا ي ،ةيث أف العا ة والعرؼ وقتيا جػرت بمػ أف أصػةاب الةػوااط والبةػاتيف يةفظونيػا بالنيػار(.)52

ومةاولية صاةب الموا ي تكوف ىنػا مةػاولية مركػزة يتةمميػا وف النظػر البتبػارات أخػرى و وف نظػر إذا مػا كػاف ىنػاؾ
خطأ أو ببلقة ةببية مؤك ة بم صاةب الما ية.

 .47د .رويعي الرحيلي ،فقو عمر 94 /2 ،و - 95مسند عمر بن اخلطاب ألبن كثري ،ص- ،215-214كنز العمال  ،299/7رقم  - 3473سنن البيهقي.323/8 ،
 .48ابن قدامة ،ادلغين .421/8 ،والدار قطين ىف سنتو.98/3 ،
 .49د .الرحيلي ،فقو عمر 86/2 ،و – 87الشوكاين ،نيل األوطار – 79/7 ،الباجي ،ادلنتقي على ادلوطأ – 111/7 ،ادلغين.422-421 ،
 .51د .ابراىيم الدسوقي أبو الليل ،ادلسئولية ادلدنية بني التقييد واإلطالق ،دار النهضة العربية ،1981 ،فقرة  – 211الشيخ علي اخلفيف ،ادلرجع السابق ،ص  83وما
بعدىا.
 .51رواه ابو داود واللفظ لو ،سنن ايب داود ،باب " "56ادلواشي تفسد زرع قوم ،حديث رقم  .157 /2 ،3569وأارجو أمحد ،مسند امحد  – 436/5 ،ورواه الشافعي،
الشافعي ،حممد بن ادريس ،ااتالف احلديث 1 ،م ،ص .566
 .52العظيم ابادي ،عون ادلعبود.351 /9 ،
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وفي ذلؾ فإف مف صور تركيز المةاولية التي ور ت في الفقػو مػا جػاء فػي مجمػ الضػمانات مػف التػزاـ األةػتاذ بتعػويض

األضرار التي تق مف تمميػذ الصػنعة ،وبالتػالي فػإف تركيػز المةػاولية فػي أةػتاذ الصػنعة أ ػبو بالمةػاولية المركػزة لمم ػغؿ
في الت ريعات البياية.

ثالثاً :المسئولية المحدودة:
يػرى بعػض الفقػو أف مبػ أ المةػاولية المةػ و ة مػا ىػو إال تطبيػؽ لنظريػة مضػار الجػوار ليػر المالوفػة المعػروؼ فػي الفقػو
اإلةبلمي ،ةيث أف الضرر الغير مألوؼ فقط ىو الذي يعوض بنو ،أما الضرر المألوؼ فيتةممو المضرور(.)53
وفػػي جانػػب تة ي ػ قيمػػة مبمػػص التعػػويض بةػ معػػيف فيػػذا لػػو وجػػو وةػػن فػػي ال ػريعة اإلةػػبلمية ويبػػاح العمػػؿ بػػو ،ةيػػث
توصػػمت ىػػذه ال ػريعة ليػػذا الةػػؿ قبػػؿ ذلػػؾ بقػػروف وف أف يػ رؾ المجتمػ الػ ولي الةػػالي بنػ وضػػعيـ ىػػذه القوابػ أنيػػـ

بذلؾ ق اتفقوا م أةكاـ ال ريعة الربانية .وفي ذلؾ فإف ىذا التة ي ي ابو ما ىو معروؼ في نظػاـ ال يػة ،وال يػة ػربت
لتعػػويض ال ػػخص بػػف فق ػ بضػػو أو لتعػػويض أىػػؿ المقتػػوؿ بغيػػر بم ػ أو بػػف طريػػؽ الخطػػأ .وال يجػػب القصػػاص فػػي

وجعمػػت
أةػواؿ القتػػؿ بغيػػر بمػ أو فػػي ػػبة العمػ ؛ ألف الجػػاني لػػـ يقص ػ القتػػؿ ،ووجبػػت ال يػػة؛ لضػػماف الػػنفس المتمفػػةُ ،

مغمظة؛ بن وجو قص االبت اء ،وجعمت ال ية بم العاقمة؛ ألنيـ أىؿ الرةمة والنصرة ،ولزمت الكفػارة الجػاني بتقػاً أو

صػػياماً؛ لمةػػو اإلثػػـ .ونظػػاـ ال يػػة ي ػػبو نظػػاـ المةػػاولية البيايػػة مػػف جانػػب تة يػ ىا بةػ ثابػػت ػػرباً ومػػف جانػػب ىػ فيـ

الم ترؾ بتق ير تعويض بف ضرر لير قابؿ لمتق ير ب كؿ قيؽ ،ونبيف ذلؾ فيما يمي



نظام الدية :

لق أ ركت ال ػريعة اإلةػبلمية بصػفاتيا الربانيػة بنػ ت ػري ال يػة تنػوع جوانػب الضػرر بمػ نةػو ي ػمؿ األضػرار الماليػة
والب نية واأل بية ،كما إنيا تختمؼ فيما بينيا ف يةر تقويـ بعض ىذه األضرار وتعذر تقػويـ بعضػيا اسخػر لةػمو مةميػا

بف أي قيمة ولغيرىا مف األةباب ،وىو ما يجعؿ ى ؼ الجبر الكامؿ لجميػ األضػرار موضػ التطبيػؽ العممػي أمػ اًر فػوؽ

طاقػػة المةػػاكـ واليياػػات القضػػااية والجيػػو الب ػرية .إذ كيػػؼ يتةػػن لقػػاض أو خبيػػر أو ب ػ مػػنيـ أف يصػػؿ إل ػ تقػػويـ
با ؿ لآلالـ النفةية م ةةاب تأثير ىذا الع واف وىذه اسالـ بمػ انصػراؼ المتضػرر لعممػو ءواخفاقػو أو نجاةػو فػ ىػذا

العمؿ .ثـ كيؼ يمكف جبر ي قطعت أو مت أو نفس أزىقت؟

ومف ثـ تت ابة ال ية م التعويضػات ذات القيمػة المةػ ة فػي ىػ ؼ ىػذا التمييػز فػي طريقػة التعػويض؛ فكمػا رأى الم ػرع
الوضعي تمييز البياة بعناصرىا بف أي أمواؿ أو أ ياء أخرى يةيؿ التعويض بنيا وةةماً لمخبلؼ ةوؿ بممية التقػ ير

بالنةبة لقيمة البياة الم وىة التي يمتزـ المةاوؿ بيا؛ فق أرى ال رع بالنةبة لم ية تة ي ىا لآل مي تميي اًز لو بف األمػواؿ،

 .53أ.د سعيد قنديل ،مرجع سابق ،ص .47
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وقطعاً لمطريؽ ممػا يقػ مػف مغػاالة فػي طمبيػا ،وأف بػ ـ تغييػر مقػ ار ال يػة مػف ػخص سخػر يجعميػا تتةػ مػ بناصػر

العقوبة الجنااية القاامػة بالمةػاواة ،تةقيقػاً لمع الػة والمةػاواة بػيف جميػ النػاس أمػاـ القػانوف ،كمػا أنػو ال فػرؽ فػي ال يػة بػيف

كبير وصغير ،وقوي وضعيؼ.

ومما يؤك موضوبية ال ية أيضاً في ال ريعة االةبلمية كتعويض مالي بجانب فكرة كونيا بقوبػة أنيػا ال تتفػاوت بتفػاوت

خطورة االبت اء ذاتو ،فالعم ولير العم والقتؿ وف خطأ أي تةبباً ،كؿ ذلؾ يوجػب يػة موةػ ة وال تتػأثر مقػ ارىا بمػ ي
جةامة الفعؿ الضار ولعمو مما يؤك اقتراب ال ية إل جبر الضرر أكثر منيا إل العقوبة أنيا تجب كاممة ليس في القتؿ
وةةب ،بؿ في تعطيؿ منفعة بضو يؤثر بم الق رة الجةمانية كالمةاف أو الي يف أو العينيف أو العقؿ ،ولو كانػت صػفة

العقوبة ليا ابتبار جوىري في ال ية لوجب التفاوت فػي مقػ ارىا ةةػب مػ ى االبتػ اء( .)54ويػ ؿ بمػ ابتبػار الفقيػاء ليػا

كذلؾ ذكر أكثرىـ لمجبر وليس الزجر في باب ية الخطأ.

وبن النظر في ةكمة ومزايا ت ري ال ية ،أرى في صمب ىذه الم كمة التي بالجيا اإلةبلـ ق يماً ت ابو واض بيف قيمة

البياة ةالياً وبيف القيمة الةامية التي قررتيا ال ريعة اإلةبلمية لجةـ اإلنةػاف بوضػ نظػاـ خػاص لتعويضػيا ،وذلػؾ مػف
أف بعض العناصر البياية يصعب تعويضيا وجبرىا كذلؾ ةيث توج أصناؼ وأنواع في البياػة ال يمكػف إيجػا مثميػا مػرة

أخرى إف ىمكت؛ فكيؼ يمكف جبر ىبلؾ كمية كبيرة مف ال عاب المرجانية في البةار؟ أو از يا اةتنزاؼ طبقة االوزوف
الم ةيطة باالرض؟ فكيؼ يتةن لقاض أو خبير أو ب منيـ أف يصؿ إلػ تقػويـ بػا ؿ أل ػياء لػيس ليػا مثيػؿ فػي بياػة
االنةاف ،وبم الكوكب الذي يعيش فيو؟ .وليذا فإف ما يعمنو التفكير القانوني التقمي ي بف القص بػالتعويض إلػ مةػور

آثػػار الع ػ واف كميػػة ،ورف ػ الضػػرر بالكامػػؿ والعػػو ة إل ػ الةالػػة الةػػابقة قبػػؿ ة ػ وث الضػػرر ،أمػػر ليػػر ممكػػف فػػي ألمػػب
صوره.
وك ػػاف الة ػػؿ اإلة ػػبلمي لم ػػكمة تع ػػويض األ ػػياء الت ػػي ال تقب ػػؿ التق ػػويـ أو ال تقب ػػؿ اإلب ػػا ة لةالتي ػػا األول ػػي إلػ ػ تقػ ػ ير

تعويضػػات مةػ ة لكػػؿ ضػػرر مػػف األضػرار ،فمكػػؿ جػػرح مػػف الجػػروح أو بضػػو مػػف األبضػػاء أو أيػػة إصػػابة أخػػرى أرش

مق ػ ر ال يختمػػؼ بػػاختبلؼ األ ػػخاص( .)55وىػػو مػػا وج تػػو الت ػريعات البيايػػة الة يثػػة ة ػبلً لػػنفس م ػػكمة التعػػويض بػػف
األ ياء التي ال يمكف تق ير قيمتيا مف العناصر البياية وخبلفو بتقرير تعويضات ذات ة معيف بم النةو الذي بيناه.

واألصػؿ أف ال يػة مةػ ة ػرباً .ال تجػوز الزيػػا ة بنيػا إال بةػػبب يبػي

ىػذه الزيػػا ة( .)56وىػو مػا ينصػػرؼ إليػو قولػػو 

ك ية الخطأ مااة بعير فما از بعير فيو مف أمر الجاىميػةك( ،)57فيػي مااػة مػف اإلبػؿ أو ألػؼ ينػار أو ب ػرة آالؼ رىػـ،

وم ذلؾ يجوز فييا الصم بأقػؿ أو أكثػر بمػ أةػاس الت ارضػي( .)58والػذمي والمةػتأمف والمةػمـ ةػواء فػي ال يػة( ،)59ءواذا

 .54تكملة الفتح القدير ،ح  8ص .318
 .55د .السنهوري ،مصادر احلق يف الفقو اإلسالمي ،1967 ،ج ،1ص  51و.51
 .56بدائع الصنائع – 253/7 ،ابن جزيء ،القوانني الفقهية ،ص – 347الشريازي ،ادلهذب -196/2 ،الشربيين ،مغين احملتاج – 56-53/4 ،ابن قدامة ،ادلغين
 – 761-759/7البهويت ،كشاف القناع 16/6 ،وما بعدىا.
 .57حديث رقم  26731مصنف ابن أيب شيبة مكتبة الرشد الرياض ،ط 1419 1ىد ،حتقيق كمال يوسف احلوت .344/5
 .58شرح الدر ادلختار – 695 ، 683 /2 ،تكملة الفتح القدير ،ح  ،8ص .275
21

عبدهللا العطبر – أهم السمبت الخبصة للمسئولية عن االضرار البيئية

كانت ال ية واجبة أصبلً مقابؿ النفس أي ازىاؽ الروح فإنيا واجبة أيضاً بم ما وف النفس وف بم بم بضو تمكػف
فيو المماثمة وال بتع  ،فال ية واجبة كميا في المةاف واألنؼ وكذلؾ في العقؿ إذا ذىب لفوات منفعة اإل راؾ(.)60

ولػػيس المقصػػو ىنػػا إقػرار نظػػاـ ال يػػة نفةػػو فػػي مجػػاؿ التعػػويض بػػف االضػرار البيايػػة المةضػػة رلػػـ الجوانػػب المت ػػابية

ولكػف المقصػػو ىنػػا ىػػو ابػراز تفطػػف ال ػريعة الربانيػػة والنبػػي بميػػو الةػػبلـ وكثيػػر مػػف الفقيػػاء المةػػمميف لمثػػؿ ىػػذه الةمػػوؿ
ومنيا ىنا خاصية التعويض المة و في االضرار ذات الطبيعة الخاصة ج ا والغير قابمة لمتقويـ العا ؿ.
وبػػالرجوع لم يػػة فػيمكف تقػ ير ال يػػة بػػأي

ػػكؿ ،ف يػػة القتػػؿ الخطػػأ ب ػ  4250ج ارمػاً مػػف الػػذىب ،لةػ يث النبػػي 

ك وبمػ

أىػػؿ الػػذىب ألػػؼ ينػػار ،وبمػ أىػػؿ الػػورؽ اثنػػا ب ػػر ألػػؼ رىػػـك( ،)61وبمػ ذلػػؾ فقيمػػة ال يػػة واةػ ة مػػف ثبلثػػة فػػي بيػ

الرةوؿ  -1مااة مف االبؿ -2 .ألؼ ينار مف الذىب -3 .إثنا ب ر ألؼ ينار مف الفضة .فقيمة ال ية ليةت واةػ ه
في ال كؿ ومتفاوتة في القيمة مف الثبلث أ كاؿ المػذكورة فمااػة مػف االبػؿ ال تةػاوى قيمػة ألػؼ ينػار مػف الػذىب ،وبمػ

ذلؾ يمكف تة ي ىا بأي كؿ آخر في وقتنا الةاضر .فال يػة كنظػاـ اجتمػابي كانػت قيمتػو مرتبطػة بطبيعػة البياػة ،فػذكر

قيمة ال ية بم أنيا مااة ناقة ليا ارتباط بطبيعة ةياة المةمميف في الص ر األوؿ مػف اإلةػبلـ ،وبػذلؾ ال ةػرج فػي جعػؿ
ة و التعويض بف الضرر البياي اسف مقػ رة فػي بعػض الت ػريعات واالتفاقيػات البيايػة بعممػة معينػة أو (بوةػ ات ةقػوؽ

الةةب) التي سبق ان عرضناها(.)62

ويتجمػ بوضػػوح كػػذلؾ ىػػذا الت ػػابة بػػيف النظػػاميف (ال يػػة والمةػػاولية المةػ و ة) فػػي إيجػػا وةػػااؿ ضػػماف مت ػػابية لمبمػػص

التعػػويض؛ فكمػػا بينػػا فػػإف اإلتجػػاه الةػػاا ةػ يثاً يمػػزـ األن ػػطو الخط ػرة بػػإبراـ بقػػو تػػأميف وذلػػؾ ةت ػ يةػػتطي المضػػرور
الةصوؿ بم تعويض ةت في ةالة إبةػار المةػاوؿ .وفػي المقابػؿ فػإف نظػاـ ال يػة يمػزـ باقمػة الجػاني – وىػـ بصػبتو

مف الرجاؿ القا ريف – ب ف مبمص التعويض .فإف لـ يكف لمجاني باقمة وال ماؿ ،أو لـ يعرؼ القاتػؿ كمػف مػات فػي الزةػاـ
فإف ال ية تكوف مف بيت الماؿ

()63

وىو ما يماثؿ اسف فكرة المةاولية اإلةتياطية لم ولة.

* خاتمة:
نرى مف خبلؿ ىذا العرض جانبا مف اةباب وجو اىتماـ وبناية خاصة مف الفقو والم ربيف لؤلضرار البياية المةضة
وبرضنا لبعض االوجو المةتة ثة لممةاولية بف التةبب في ىذه األضرار مف خبلؿ وض

رط تجاوز بتبة االضرار

 .59شرح الدر ادلختار – 695 ، 719 /2 ،تكملة الفتح القدير ح  8ص .317
 .61تكملة الفتح القدير ،ح  8ص .318
 .61دلزيد من التفاليل  :راجع ادلوطأ ،دلالك بن انس ، 1994 ،ج 1باب العمل يف الدية ص .651 ، 651
 .62حمددة يف اتفاقية بروكسل للتعويض التكميلي عن األضرار النووية بأهنا " وحدة احلساب اليت حددىا لندوق النقد الدو ي  ،واليت يستعملها يف عملياتو ومعامالتو الذاتية".
 .63د .مفلح أمحد موسى الدباس ،موانع الضمان يف الفقو اإلسالمي ،مصدر سابق ،ص .296
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المةموح بيا م اىماؿ او تغيير كافة ال روط التقمي ية لمضرر ةيث اف االضرار البياية يعوض بنيا ةواء كانت

اضرار مبا رة او لير مبا رة وةواء كانت مؤك ة ومةققة اـ اةتمالية.

اما مف ناةية ةمات المةاولية نفةيا فق قررت معظـ الت ريعات البياية المةاولية الصارمة او الم

ة والمةاولية

المركزة وكذلؾ المةاولية المة و ة في مجاؿ التعويض بف االضرار البياية المةضة وىو ما لـ تعتا القواب العامة
لممةاولية الم نية بم االخذ بيا.
اما مف جانب ال ريعة االةبلمية فق اتض لنا انيا تتناةب ب كؿ اكثر مف القواب التقمي ية لمقانوف الم ني م المةاولية
المةتة ثة بف االضرار البياية مف خبلؿ اقرارىا ل رط بتبة االضرار وىو رط الزـ النطبلؽ وتةرر المةاولية في ةؽ
ال خص المتع ي القااـ بالعمؿ الضار .كما اف المةاولية الصارمة والمركزة والمة و ة ال تتعارض م ما قرره الفقو

واقرتو ال ريعة الةمةاء في كثير مف المناةبات وق برضنا مثبل لمقارنة بةيطة بيف فكرة المةاولية المة و ة وفكرة

التعويض بف طريؽ ال ية وكيؼ انيما يتوة اف في ذات االةس وذات االى اؼ مف ىذا التعويض وىذا التة ي .
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