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)١٠٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

  

  

  :لبحثملخص ا

 الدوليـة العالقـات يف املعقـدة القـضايا من واحدة التلوث من البيئة محاية مشكلة تعد   

 املحليــة املــستويات كافــة عــىل واإلنــسانية الطبيعيــة واملتغــريات التحــوالت بــسبب

ــة، ــي والدولي ــرت الت ــلبا أث ــىل ًس ــالمة ع ــة س ــحة البيئ ــات وص ــة؛ الكائن ــا احلي ــع مم  دف

 مـن حتـد قانونيـة منظومـة وضع إىل واملحلية واإلقليمية ةالدولي واهليئات باملنظامت

  .هلا الالزمة القانونية احلامية ُوتوفر هبا املساس

ــة ولقــد     ــدين اإلســالمي بالبيئ ــذ اهــتم ال ــدة من  الواســع ومواردهــا بمفهومهــا قــرون بعي

 احليــة وغــري احليــة، وأظهــر أســس التعامــل معهــا بحيــث يمكــن محايتهــا - املختلفــة

 الــسلبية ســواء أكــان يف هوهنــى اإلســالم عــن اإلرساف بكــل أشــكال. ليهــاواحلفـاظ ع

 يف املـرشب، وغـري ذلـك مـن املـوارد الطبيعيـة األخـرى، وهـذا مـا تؤكـده واملأكل أ

  .اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة

ــاء إلقــاء كــان اهلــدف مــن هــذا البحــث لــذلك     ــة البيئــة أثن  الــضوء عــىل مــسألة محاي

 املوقـف الـرشعي واملوقـف القـانوين مـن أجـل حتقيـق بعـرضات املـسلحة النزاع

 وذلـك لبيـان شـمولية ا؛ً وبحـراً وجـواً بـرالتلـوثأقىص محايـة ممكنـة هلـا مـن أخطـار 

 أحكـام االعتـداء عليهـا يف وبيـانالرشيعة اإلسالمية ملكونات البيئة الطبيعية وأحكامهـا 

  .ام العدويلضوء الرشيعة اإلسالمية والقانون ال



 

)١٠٢٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 أسـلحة اسـتخدام أثنـاء البيئـة محايـة": بعنـوان البحـث هـذا جاء تقدم، ما عىل ًوهديا    

 وتناولتـه ،"العـام الـدويل والقـانون اإلسـالمي الفقـه بـني مقارنـة دراسة - الشامل الدمار

  .وخامتة وفصلني، مقدمة، خالل من

ــا     ــد املقدمــة أم ــا تناولــت فق ــوع التعريــف: فيه ــ البحــث، بموض  وأســباب هوأمهيت

  .البحث خطة البحث، صعوبات البحث، ومنهج اختياره،

 اإلسـالمي، والفقـه الوضـعي القـانون يف البيئـة مفهـوم: فيـه تناولـت األول الفـصل أمـا    

 يف البيئـة محايـة اإلسـالمي، والفقـه الوضـعي القـانون يف وصـوره البيئي التلوث مفهوم

  .اإلسالمي والفقه الوضعي القانون

 وأنواعهـــا الـــشامل الـــدمار أســـلحة مفهـــوم: فيـــه ذكـــرت فقـــد الثـــاين صلالفـــ أمـــا    

 العــام، الــدويل والقــانون اإلســالمي الفقــه يف الكيميائيــة األســلحة ماهيــة وخصائــصها،

 األسـلحة ماهيـة والعـام، الـدويل والقانون اإلسالمي الفقه يف البيولوجية األسلحة ماهية

  . العام الدويل والقانون اإلسالمي الفقه يف النووية

 ًوأخــريا، توصــيات، مـن ارتأيتــه ومـا نتــائج مـن إليــه توصـلت بــام بحثـي اختتمــت ثـم    

  .البحث يف هبا استعنت التي واملراجع املصادر ذكرت

    : املفتاحيةالكلمات

 -  أسـلحة الـدمار الـشامل-  القانون الـدويل العـام- المي اإلسالفقه -  محاية البيئة- البيئة

.النووية األسلحة -  األسلحة البيولوجية- سلحة الكيميائية األ- النزاعات املسلحة
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Abstract: 

   The problem of preserving the environment from pollution is 

one of the complex issues in international relations. This problem 

has negatively affected the safety of the environment and the 

living creatures so strongly that it led some local, regional, and 

international organizations to devise a legal system that aims to 

protect the environment. For centuries, Islam has taken care of the 

environment represented in the varied natural resources, the living 

and the non-living. Islam has indicated how to deal with the 

environment in a way that preserves it and prevents the 

extravagant use of its resources, as asserted by the Qurān and the 

Prophet’s tradition. Therefore, the present research paper aims to 

shed light on the issue of environment preservation during armed 

conflicts by illustrating the legal attitude as well as the attitude of 

the Shari‛ah (Islamic Law) towards achieving the utmost degree 

of protection against land, sea, and air pollution. The paper shows 

how the Islamic Shari‛ah encompasses the natural environment 

components and provides rules for violating environment 

preservation rules in the light of both Islamic as well as 

international law.  



 

)١٠٢٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

     The present paper consists of an introduction, two sections, and 

a conclusion. The introduction deals with the research topic, its 

significance, reasons for selecting it, the research method adopted, 

the difficulties encountered, and the plan. The first section tackles 

the concepts of pollution, environment preservation, and the 

environment in Islamic jurisprudence and in the positive law. The 

second section touches on mass destruction weapons, their types 

and characteristics. It also clarifies the status of chemical, 

biological, and nuclear weapons in Islamic jurisprudence and in 

the positive law. Finally, the conclusion presents the findings, the 

recommendations, and the references of the research. 

Keywords:  environment - environment preservation – Islamic 

jurisprudence – public international law – mass destruction 

weapons – military disputes – chemical weapons – biological 

weapons – nuclear weapons. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

إن احلمد هللا نحمده، ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا تعـاىل مـن رشور أنفـسنا      

ــا، مــن هيــده اهللا فــال مــضل لـــه، ومــن يــضلل فــال هــادي لـــه،  ومــن ســيئات أعاملن

ــهد أن ــه، وأشــهد أن ســيدنا حممــدا عبــده  وأش ًال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لـ

  . لهم صل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلمورسوله، ال

،،،و  

ـا الواسـع ومواردهـا املختلفـة احليـة وغـري      اهتم الدين اإلسالمي بالبيئـة بمفهومه

ـا بحيـث يمكـن محايتهـا واحلفـاظ عليهـا، وزاد  احلية، وأظهر أسـس التعامـل معه

ب يف اآلخـرة، فيها قيمة مضافة وهي ربـط احلفـاظ عليهـا ومحايتهـا بـاألجر والثـوا

  .وهذا يعترب من أهم الدوافع الذاتية للقيام باألعامل

وهنى اإلسالم عن اإلرساف بكـل أشـكاله الـسلبية سـواء يف املأكـل واملـرشب     

ــرى ــري ذلــك مــن املــوارد الطبيعيــة األخ  وهــذا مــا تؤكــده اآليــات القرآنيــة ،وغ

  .واألحاديث النبوية الرشيفة

سان وتأثرهـا بـام تكـون عليـه مـن سـالمة أو خطـورة مل فالبيئـة عـىل أمهيتهـا لإلنـ    

ــة  ــة الفائق ــالرغم مــن العناي ــري هبــا، ب يــشتمل الــرتاث عــىل إفرادهــا  بالــذكر أو التنظ

بتطبيقاهتــا وعنارصهــا وغــزارة النــصوص الــرشعية يف احلفــاظ عليهــا، والتحــذير 

  .من إفسادها

ة دون رابـــط عـــىل أن تلـــك التفـــصيالت واجلزئيـــات وردت منفـــصلة ومتباعـــد    

 عـن التنظـري الـشامل هلـا باعتبــاره ً وكـان االهـتامم باجلانـب التطبيقـي بـديال،بيـنهام

ــم ــر األه ــ،األم ــم اً وانطالق ــة ال هي ــضار بالبيئ ــدمر أو ال ــسلوك امل ــديل ال ــن أن تع  م



 

)١٠٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أصحاب ختصص علمي أو مهني بعينـه، وإنـام هيـم مجيـع أبنـاء املجتمـع قاطبـة 

البيئـة وهــدمها وتـدمريها واالعتــداء عليهــا يف وخاصـة إذا تفاقمــت مـشكلة تلويــث 

 إذ ،قــضية املجتمــع كلــه أفــرادا ومجاعــات وهيئــات ومؤســسات وإدارة وحكومــة

  .هي قضية جمتمعية وطنية

ًإن مــن املهــم جــدا طــرح هــذا املوضــوع للبحــث والدراســة جلوانــب االهــتامم     

ــوزارات و ــن ال ــشوء كثــري م ــة ون ــيل بالبيئ ــسات العــاملي واإلقليمــي واملح املؤس

وعقد العديـد مـن املـؤمترات وإصـدار املجـالت والقـوانني بـشأن احلفـاظ عـىل 

  :  وإن من النتائج املرتقبة للدراسات التي يؤمل تقديمها ومناقشتها هدفان،البيئة

 وهـو التأصـيل وإجيـاد الـدليل العلمـي عـىل سـبق االهـتامم لـدى ؛معنوي: اول    

 ًمـصطلح البيئـة، ومنـع إفـسادها بتلويثهـا فـضالاملسلمني بالبيئة دون اإلفـصاح عـن 

 مؤســسة احلــسبة، ومنــاطق املحميــات : مثـل،عـن تكــوين املؤســسات حلاميتهــا

  .إلخ... واحلث عىل الغرس والتخضري

     ما لكـل مـن محايتهـا  والقـانوين وهو بيان احلكم الـرشعي؛عميل: و 

  .أو اإلفساد هلا

  : من خالل فصول هذا البحث بمشيئة اهللا تعاىلًوهذا ما سيأيت بيانه مفصال    

ره: أوب اوأ ا أ:  

بعــرض  أثنــاء النزاعــات املــسلحة إلقــاء الــضوء عــىل مــسألة محايــة البيئــة - ١

ــة  املوقــف الــرشعي واملوقــف القــانوين مــن أجــل حتقيــق أقــىص محاي

ية  وذلــك لبيــان شــمولا؛ً وبحــراًا وجــوًالتلــوث بــر ممكنــة هلــا مــن أخطــار
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ــا ــة وأحكامه ــات البيئــة الطبيعي ــالمية ملكون ــرشيعة اإلس ــان أحكــام  ال وبي

.دويل العاماالعتداء عليها يف ضوء الرشيعة اإلسالمية والقانون ال

  األســباب الذاتيـة التــي دفعتنـي الختيــار موضـوع محايــة البيئـة زمــنإن مـن - ٢

ــانون  ــام الق ــح ألحك ــرصيح والواض ــاك ال ــو االنته ــسلحة، ه ــات امل النزاع

 حيـث كـشف لنـا الواقـع أن ؛يف كـل مكـان وزمـان والعام دويل اإلنساينال

تلجــأ إليــه األطــراف املتحاربــة،  اًا أو ســالحًا عــسكريًالبيئــة أضــحت هــدف

ــر  إضــافة إىل أن املوضــوع يعــد مــن بــني املوضــوعات احلديثــة التــي كث

إذا مـا   بفنـاء البـرشيةأنبـُاجلدال فيها خاصة بعد اإلرهاصـات الدوليـة التـي ت

.بقيت نسبة التلوث بأنواعه عىل هذه الوترية املتزايدة

ــاء  - ٣ ــة وإعط ــة البيئ ــشأن محاي ــواردة ب ــة ال ــة والقانوني ــام الفقهي ــيل األحك تأص

ــيامت وفــروض  ــادة صــياغتها يف تعم ــة إع ــواقعي هلــا، وحماول ــد ال البع

ونظريـات يــسهل تطبيقهــا عــىل خمتلــف املــشكالت التــي تعــرتض البيئــة 

ف مـن كـل هـذا هـو الوصـول إىل منظـور عـام يف العرص احلديث، واهلد

يـصف تلــك األحكــام وينظمهـا ويفــرسها ويوحــد األشـكال املعرفيــة هلــا 

.يف إطار من التكامل والشمول

إن مــن بــني أســباب اختيــاري هلــذا املوضــوع كــون هــذا األخــري مــن بــني  - ٤

ــة ــر فيهــا النقــاش خاصــة بعــد اإلرهاصــات  املوضــوعات احلديث التــي كث

نـسبة التلـوث بأنواعـه املختلفـة   بفنـاء البـرشية إذا مـا بقيـتأالدولية التي تنب

.يف البيئة عىل ما هي عليه اليوم



 

)١٠٣٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

إن هـــذا املوضـــوع يعـــد مـــن املوضـــوعات احليويـــة، خاصـــة يف ظـــل  - ٥

واملحليـة الراميـة إىل محايـة البيئـة مـن الناحيـة  احلركة التـرشيعية الدوليـة

  .االت السلم فيهمن ح القانونية، يف ظل عامل أصبحت نزاعاته أكثر

ًم :ا :  

  :اعتمدت يف كتابة هذا البحث املناهج التالية

  ا الذي يتضمن وصـف وتفـسري الظـروف املختلفـة التـي :ا 

وذلـك مـن خـالل حتديـد خصائـصها ع الدراسة، وحتيط بالظاهرة موض

ويــشتمل هــذا وأبعادهــا؛ هبــدف الوصــول إىل وصــف علمــي متكامــل، 

ــىل ــنهج ع ــشاف امل ــسعى الكت ــي ت ــات الت ــن املقارب ــواع م ــض األن  بع

ــة ودقيقــة  العالقــات بــني املتغــريات، عــن طريــق مجــع معلومــات وافي

ًحـسب الواقــع ووصــفها وصــفا يوضــح خصائــصها وأســباهبا للوصــول 

ــالجإىل  ــرق ع ــددة ط ــؤثرة  حم ــاطر امل ــرض املخ ــة وع ــة البيئ حلامي

.عليها

  ا القانونيــة لتبيـان مــدى  املتمثـل يف حتليــل النـصوص:ا 

ًكفايتهـــا أو قـــصورها وأيـــضا مـــدى فعاليتهـــا، وحتليـــل اآلراء الفقهيـــة 

والتوفيق بينها وإعطاء احللـول، باإلضـافة جلمـع املعلومـات املتعلقـة 

. بالدراسة وحتليلها

 ألن معاجلة املوضـوع سـيكون عـىل مـستوى التـرشيعني :ا ارن  

ــصوص  ــشأن الن ــعي ب ــالمي والوض ــيهام، اإلس ــواردة يف كل ــد ال والقواع

ًوالتي جاءت خصيـصا حلاميـة البيئـة واملحافظـة عليهـا أثنـاء النزاعـات 



  

)١٠٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املسلحة، ومن ثـم الوقـوف عـىل أوجـه االتفـاق بـني التـرشيعني، وكـذا 

أوجه االختالف واالفـرتاق بيـنهام، إضـافة إىل تبيـان فـضل وسـبق الفقـه 

ــة ــة اإلســالمي بــشأن العــالج العمــيل ملواضــيع البيئ  والتنبيــه عــىل حيوي

. هذه املصالح

   را عبـارة عـن إعـادة للـاميض بواسـطة مجـع األدلـة وهـو  :ا

ا تأليفهــا؛ ليــتم عــرض احلقــائق ًوتقويمهــا، ومــن ثــم متحيــصها وأخــري

ــل اً صــحيحاً عرضــًأوال ــتم التوص ــى ي ــا، وحت  يف مــدلوالهتا ويف تأليفه

ـــذ ـــائج ذات  ٍحينئ ـــن النت ـــة م ـــتنتاج جمموع ـــة إىل اس ـــني العلمي الرباه

  .الواضحة

ً :ت ا:  

 عـولج مـن اجلانـب أنـه املوضـوع، فلـو ج هبـاصعوبة الطريقة التي عول - ١

ا، وكـذلك احلـال لـو تـم ً واخلطب يـسريً األمر سهال لكانالرشعي فقط

ــة، ــة البحت ــة القانوني ــن الزاوي ــه م ــهتناول ــني  ولكن ــة ب ــة مقارن ُ درس دراس

عــن أوجــه   ممــا يتطلــب التنقيــبدويلنون الــالــرشيعة اإلســالمية والقــا

ــتالف  ــشبه واالخ ــنهام،ال ــصوص بي ــة لن ــراءة متأني ــب ق ــر يتطل ــو أم  وه

 للعقـــل يف ًا، وإعــامالًلنــصوص القانونيــة ثانيــا وقــراءة ً أوال،الــرشيعة

. والوفاقالتفتيش عن أوجه اخلالف

صــعوبة املوضــوع ذاتــه، فهــو موضــوع يعــالج قــضية جديــدة، مــسائلها  - ٢

 ،األول يتنــاول أســلحة الــدمار الــشامل جمموعــة، فــشطرها مبثوثــة غــري

  .أخطار هذه األسلحة وشطرها الثاين يتناول محاية البيئة من



 

)١٠٣٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

قلة املراجـع والدراسـات املتخصـصة التـي تطرقـت هلـذا املوضـوع؛  - ٣

ًممـا جعلنـي أبـذل جهـدا كبـريا يف قـراءة املوضـوعات التـي تكـون هلـا  ً

ــي ــا يعينن ــيل أجــد م ــد؛ لع ــام أري ــلة ب ــياغة رأي أو حكــم يف ص  يف ص

.املسألة

ًرا :ا :  

  :، وخامتةفصلنيمقدمة، و:      ينقسم هذا البحث إىل

  : فقد اشتملت عىل ما ييلاأما 

.أمهية البحث وأسباب اختياره - ١

.منهج البحث - ٢

.صعوبات البحث - ٣

.خطة البحث - ٤

 ولا ـــة ومحايتهـــا يف الفقـــه اإلســـالمي وا: ا لقـــانون مفهـــوم البيئ

.الوضعي

o ولا مفهوم البيئة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي: ا.  

o ما مفهــوم التلــوث البيئــي وصــوره يف القــانون الوضــعي : ا

  .والفقه اإلسالمي

o ا محاية البيئة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي: ا.  

   ما ل وموقـف الفقـه اإلسـالمي اسـتخدام أسـلحة الـدمار الـشام :ا

  .والقانون الدويل العام منها ومحايتهام للبيئة

o ي  :مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها.  



  

)١٠٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
o ولا ــن :ا ــام م ــدويل الع ــانون ال ــالمي والق ــه اإلس ــف الفق  موق

  .األسلحة الكيميائية ومحايتهام للبيئة

o ما والقــانون الــدويل العــام مــن موقــف الفقــه اإلســالمي: ا 

  . ومحايتهام للبيئةبيولوجيةاألسلحة ال

o ا موقــف الفقــه اإلســالمي والقــانون الــدويل العــام مــن : ا

. ومحايتهام للبيئةنوويةاألسلحة ال

    النتائج والتوصيات:  وتشمل:ا.  

ادر واا    .   
  

   .س ات

  

  

  



 

)١٠٣٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفصل األول

  مفهوم البيئة ومحايتها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

ــاة      ــات مــستقبل احلي ظهــر الفــساد يف الــرب والبحــر بــام كــسبت أيــدي النــاس، وب

ًاألرض مهـــددا بأخطــار جـــسيمة، بـــسبب ســوء تـــرصف اإلنـــسان  عــىل كوكـــب

ــة ــه املتزايــد واعتداءاتــه العمديــة وغــري العمدي ة عــىل البيئــة املحيطــة التــي تــشبع ل

  .)١(حاجاته، بل وهي قوام حياته

 فقد أصاب التلوث كـل عنـارص البيئـة املحيطـة باإلنـسان مـن مـاء وهـواء وغـذاء    

  .وتربة

وقد بـرزت أمهيـة محايـة البيئـة مـع تقـدم الـصناعة واسـتخدام اآلالت واألدوات     

سـع، ممـا أبـرز مـشكلة التلـوث، وأسلحة احلـرب املـدمرة عـىل نطـاق وا احلديثة

 يف إحــداث ســباقةخطرهــا، وكانــت الــدول الــصناعية الكــربى  وتــسبب يف تعــاظم

  .)٢(التلوث واإلخالل بالتوازن البيئي

ــل بــل أعظــم خطــرا منــهعــد وي    هــذا ً تلــوث البيئــة مهلكــا كالقت  ألن القتــل إزهــاق ؛ً

ني للقتـل األلـيم،  مـن يلـوث البيئـة فهـو يعـرض اآلالف واملاليـ أمـالعدد حمـدود،

                                                           

ــو، . د )١( ــد راغــب احلل ــرشيعة، منــشأة املعــاماج ــة يف ضــوء ال رف، قــانون محايــة البيئ

  .٥، ص ٢٠٠٢اإلسكندرية، 

ــشيش، . د )٢( ــد ح ــد حمم ــانون أمح ــلمة الق ــدأ أس ــوء مب ــة يف ض ــانوين للبيئ ــوم الق املفه

  .٨٤، ص ٢٠٠١املعارص، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 



  

)١٠٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وغريهـا مـن األوبئـة املهلكـة للماليـني   املزمنـة األمـراضأي القتل البطيء بـسبب

  .)١(واحليوان من البرش، والزروع والثامر

 ومــن خــالل هــذا الفــصل ســنقوم بــالتعريف بالبيئــة، وبيــان صــور املــساس هبــا،    

 لوضـعي؛نون ا والقـامي اإلسـالفقـهوذلك يف إطار مقـارن مـا بـني الوطرق محايتها 

  : ثالثة مباحثالفصل إىل لذلك سيتم تقسيم هذا

 ولا مفهوم البيئة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي :ا.  

  ما فقـهمفهـوم التلـوث البيئـي وصـوره يف القـانون الوضـعي وال :ا 

  .اإلسالمي

 ا والفقه اإلسالميقانون الوضعي محاية البيئة يف ال:ا .  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الثقافـة ، دارالطبعـة األوىلتلوث البيئة وكيف عاجلـه اإلسـالم، حممد أمحد رشوان، .  د)١(

  .٤٧، ص١٩٩٤ الرياض، للنرش،



 

)١٠٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املبحث األول

  مفهوم البيئة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي

    يبدو أنه ليس من السهل حتديـد مـدلول للبيئـة، أو بعبـارة أدق تعريفهـا بـل إن هـذا 

ويرجـع سـبب ذلـك يف واقـع . ً التعريف يبدو يف نظر الـبعض مـستحيالالتحديد أو

 -  وبحـق– كـام عـرب عنهـا أحـد الكتـاباألمر إىل طبيعة البيئة ذاهتـا، فهـذه األخـرية

متاهة كثرية القنوات ومتنوعة املـسالك ومتعـددة األسـباب ومتـشابكة اآلثـار تغطـي 

 تعريـف البيئـة يتـضمن هـذا املبحـثومن ثـم  .)١(ًتقريبا كل جماالت احلياة البرشية

  :لذا يقسم إىل ثالثة مطالب فيام ييل. من املنظور اللغوي والقانوين والرشعي

 ولاا  :املفهوم اللغوي للبيئة.  

 ما مفهوم البيئة يف القانون الوضعي: ا.

 ما مفهوم البيئة يف الفقه اإلسالمي: ا.

  املطلب األول

  املفهوم اللغوي للبيئة

البيئة مصطلح شـائع االسـتخدام يف األوسـاط العلميـة وعنـد عامـة النـاس، 

ــاختالف عالقــة اإلنــسان هبــا، فهــي وهنــاك العديــد مــن التعــاريف للبي ــة ختتلــف ب ئ

ــائعة  ــة ش ــتخدالفظ ــستخدمها، ماالس ــني م ــا وب ــة بينه ــنمط العالق ــدلوهلا ب ــرتبط م  ي

.. .، البيئـــة الــصناعية، البيئـــة االجتامعيــة، البيئـــة الـــسياسيةالزراعيــةفنقــول البيئـــة 

                                                           

حممد الـسعيد صـباري، البيئـة ومـشكالهتا، سلـسلة عـامل املعرفـة، . رشيد احلمد، أ.  أ)١(

  .١٤٩، ص ١٩٧٩، ٢٢٢: املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكويت، العدد رقم



  

)١٠٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املتنوعـة جلوانــب البيئـة فــإن لكـل مفهــوم عالقــةالتــصوراتوغريهـا، وأمــام هـذه 

  .بالبيئة

     إن كلمـة بيئـة كلمــة عربيـة فــصيحة هلـا يف القــرآن الكـريم والــسنة النبويـة وكــالم 

الـذي أخـذ منـه ) بـوأ(العرب جـذور وأصـول، واألصـل الـذي ترجـع إليـه هـو مـادة 

  .الفعل باء، يبوء

مـا هـو املعنـى الـذي يكثـر اسـتعامهلا ٍفتأيت البيئة يف اللغة بمعان متعددة، ولكن      

زي؟ ألن كثــرة جــالمتــى يكــون أمــارة عــىل إرادة املعنــى احلقيقــي هلــا دون افيــه ح

  .)١(للمعنى احلقيقياالستعامل من العالمات املرجحة 

   ل ا ما      ):(  

ــاءة": قــال صــاحب القــاموس املحــيط: املنــزل - ١ ــة : واملب ــزل، كالبيئ املن

ِالولـد مـن الـرحم، وكنـاس الثـور، والباءة، وبيت النحل يف اجلبل، ومتبـوأ 

، )٢("َّ ردها إليـه، ومنـه فـر، واألديـم جعلـه يف الـدباغ:واملعطن، وأباء اإلبل

ـــه تعـــاىل ـــوا وعملـــوا : وهـــذا املعنـــى هـــو املـــراد يف قول ـــذين آمن ُوال َِّ ِ
َ َ َ َُ َ َ

ًالصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفا َ ُْ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َُْ ََ ِّ َ َُّ َ... )٣(.

                                                           

 حممـد الطــاهر بـن عاشــور، التحريــر والتنـوير، الطبعــة اخلامــسة، الـدار التونــسية للنــرش )١(

  .١٧٦، ص ٩، ج ١٩٩٨التوزيع مع املؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، و

هــ، ١٤٢٦ القاموس املحيط، الفريوزآبـادي، الطبعـة الثامنـة، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، )٢(

  .٣٤ص 

  .٥٨: ة سورة العنكبوت، اآلي)٣(



 

)١٠٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــان وهتيئ - ٢ ــالإصــالح املك ــه، يق ــت في ــه للمبي ــوأه، أي: ت ــأه : تب ــلحه وهي أص

ًوجعله مالئام ملبيته ثم اختذه حمال له ً.

: ًبــاء إىل الــيشء يبــوء بــوأ، أي: املوضــع الــذي يرجــع إليــه اإلنــسان، يقــال - ٣

.)١(رجع إليه، أو انقطع

يـا معـرش الـشباب مـن ": كـام يف حـديث رسـول اهللا : النكاح والتـزويج - ٤

.ً؛ ألن من تزوج امرأة بوأها منزال)٢("تزوجاستطاع منكم الباءة فلي

ًكــان نـــدا لــه يف مكانتـــه : بـــاء فــالن بفـــالن، أي: فيقــال: الــسواء والنديـــة - ٥

. )٣(ومنزلته، والبواء هو السواء

اعـرتف لـه بذنبـه، : بـاء لـه بذنبـه، أي: االعرتاف بالذنب واإلقـرار بـه، فيقـال - ٦

.)٤(ّأقر به: وباء بدم فالن، أي

                                                           

  .٣٤ القاموس املحيط، مرجع سابق، ص )١(

، كتاب النكـاح، )هـ٨٥٢/ت(لعسقالين فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابن حجر ا  )٢(

، بيت األفكار الدوليـة، ٥٠٦٥: ، ح رقم"من استطاع منكم الباءة فليتزوج": باب قول النبي 

. د: ، حتقيــق)هــ٢٦١/ت(؛ صـحيح مـسلم، اإلمـام مـسلم ٢٢٣٤، ص ٢، ج ٢٠٠٠َّعـامن، 

: ليـه، ح رقـمحممد فؤاد عبدالباقي، كتاب النكاح، باب اسـتحباب النكـاح ملـن تاقـت نفـسه إ

  .١٠١٨، ص ٢هـ، ج ١٤١٢، الطبعة األوىل، دار احلديث، القاهرة، ١٤٠٠

لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األوىل، دار صادر، بريوت، بدون سنة نرش، ) ٣(

  .٣٧، ص ١ج 

، ص ١م، ج ١٩٨٦ خمتار الـصحاح، حممـد عبـدالقادر الـرازي، مكتبـة لبنـان، بـريوت، )٤(

  .٣٦، ص ١ابق، ج ؛ لسان العرب، مرجع س٢٨



  

)١٠٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــويب والتس - ٧ ــديد، ومنها بوأ الرمح نحوه، أيالتصـ .)١(ّصوبه وسدده: ــ

ــا ذ ــرر م ــد ك ــا ق ــسام منه ــظ أن ق ــة، نالح ــة احلديث ــاجم العربي ُ     ويف املع ّ ــر يف ً ك

 ؛، وقـد أبـرز الـبعض اآلخـر التطـور الـداليل للفظـة بيئـة)٢(املعاجم العربيـة القديمـة

ًلتحمـــل معنـــى اصـــطالحيا واســـعا وأكثـــر شـــموال مـــن ذلـــك املعنـــى ا ً للغـــوي، ً

  .)٣(ًومستعمال يف جماالت حياتية خمتلفة

 ،و  أ  آن اا  دة ا ءتو:

ً     فقــد جــاء هــذا الفعــل يف القــرآن الكــريم بــصيغ الفعــل الثالثــة ماضــيا ومــضارعا  ً

ــاىل.ًوأمــرا ــه تع ــايض يف قول ــاف...:  فامل ــضب وللك ــىل غ ــضب ع ــاءوا بغ ِفب َِ َ َْ َ َ ٍَ ٍَ ََ َِ َرين ُ ِ

ٌعـــذاب مهـــني ِ ُ ٌ ََ)وقولـــه تعـــاىل)٤ ، : َِوبـــوأكم يف األرض تتخـــذون مـــن ســـهوهلا ِ ُِ ُ ْ ْْ َّ َ ََ ُ َّ َ ُِ َْ ِ َ

ـــــوا يف األرض  ـــــاذكروا آالء اهللاَِّ وال تعث ـــــا ف ـــــال بيوت ـــــون اجلب ـــــصورا وتنحت ِق ْ َ َ ْْ ُ ُ ًَ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ َُ َ َُ ُ ً ُ ْ ََ َ ْ َ َ ِ

َمفسدين
ِ ِ ْ ُ)٥(.  

َوالـذين:      واملضارع يف قولـه تعـاىل َ
ِ َ تبـوءوا الـدار واإليـامن مـن قـبلهم حيبـون َّ َُّ ْ ْ َ َّ َ

ِ ِ ُِ َّ َْ َِ َ َ ِ ْ ُ

ــىل  ــؤثرون ع ــوا وي ــا أوت ــة مم ــدورهم حاج ــدون يف ص ــيهم وال جي ــاجر إل ــن ه َم ًَ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َّ َُ ُ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ِ ِِ ِ َ َ ِ

                                                           

  .  ٣٨، ص ١ لسان العرب، مرجع سابق، ج )١(

، ١٩٧٧بطـرس البـستاين، حمـيط املحـيط، مكتبـة لبنـان، بـريوت، :  عىل سبيل املثـال)٢(

  .  ٥٩ص 

جممــع اللغــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، (مــا ورد يف املعجــم الوســيط :  مثــال عــىل ذلــك)٣(

ــة ؛ )٧٧هـــ، ص ١٤٢٥مكتبــة الــرشوق، القــاهرة،  ــة، وهــي البيئ ــا للبيئ ًفقــد أضــاف نوعــا ثالث ً

  . السياسية

  . ٩٠:  سورة البقرة، اآلية)٤(

  . ٧٤:  سورة األعراف، اآلية)٥(



 

)١٠٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ُْأنفسهم ولو كان هبـم خـصاصة ومـن يـوق شـح نفـسه فأولئـك هـم امل ُ ُ َ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ٌَ َْ َِ ِ َ ِ َفلحـونَ ُ
ِ ْ)١( ،

ــه تعــاىلويف  ــار : قول ــإثمي وإثمــك فتكــون مــن أصــحاب الن ــوء ب ــد أن تب ِإين أري َِّ َ َ ُِ َ ْ ْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ُْ َ ْ َْ ِ ِ ِِ َ ِّ

َوذلـك جـزاء الظـاملني ِِ َِّ ُ َ َ ََ َ)واألمـر يف قولـه تعـاىل عـىل لـسان ابـن آدم)٢ ، : َوأوحينـا ْ َ ْ ََ

ــومكام ــوآ لق ــه أن تب َإىل موســى وأخي ُ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ ُ ــوا ِ ــوتكم قبلــة وأقيم ــا واجعلــوا بي ُ بمــرص بيوت ْ ُ ُ ْ

ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ًُ َ ُُ َ ً َ ِ

َالصالة وبرش املؤمنني ِ ِ ْ ُْ ِ ِّ َ َ ََّ َ)٣(.  

 ومـشتقاته يف اآليـات القرآنيـة، أنـه حيمـل معنـى "بـوأ"     ويستدل من سياق لفـظ 

ًمطلقـا، يتــسع مدلولــه بإضــافة عنــارص وألفــاظ جديــدة إليــه حتــى أصــبح عــىل هــذا 

 للفــظ بــوأ يف الــسياق القــرآين، اًولكــن الداللــة األكثــر شــيوع. لــشمولالنحــو مــن ا

وأن الكلمـة املرادفـة للبيئـة يف . تعني املنزل أو املـسكن بمعنـاه الـشامل والواسـع

القرآن هـي لفظـة األرض املهيـأة لإلقامـة والـسكن، وتـشمل كـل مـن املخلوقـات 

  .)٤(احلية وغري احلية، والظواهر والعالقات املختلفة

ــطالحي "األرض"   والواقــع أن كلمــة    ــدا للمعنــى االص ــريا وأكثــر حتدي ً أدق تعب ً

ًفــاألرض متثـل نظامـا بيئيـا متكــامال هييـئ لإلنـسان ولغــريه . املـراد بالبيئـة الطبيعيـة ً ً

َواألرض :  جـل شـأنه- من الكائنات احلية مقومات احليـاة وعوامـل البقـاء، يقـول ْ َ ْ َ

                                                           

  . ٩:  سورة احلرش، اآلية)١(

  . ٢٩:  سورة املائدة، اآلية)٢(

  . ٨٧:  سورة يونس، اآلية)٣(

يئـة، رسـالة ماجـستري، إيامن قشقوش، موقف الرشيعة اإلسالمية من موضوع محايـة الب.  أ)٤(

  .  ٩، ص ٢٠٠٧كلية اآلداب، جامعة حيفا، فلسطني، 



  

)١٠٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َمــددناها وألقينــا فيهــ ِ َ َْ ََ ْ َ َ َ ٍا روايس وأنبتنــا فيهــا مــن كــل يشء مــوزون َْ ُ ُ َ ْْ ْ َ َ ََ َ

ٍ ِ ِ ِ
ْ ََ ِّ َ ْ ْوجعلنــا لكــم ) ١٩(َ ُ َ َْ َ َ َ

َفيها معايش ومن لستم له برازقني َِ ِِ َ ْ ْ َ َِ ُ ْ َ ََ َُ َ ِ)٢(، )١(.  

ا ا  ةا ا  دة ا ءتو:   

: فاملـضارع يف قولـه  ؛ً     ويف السنة النبوية أيـضا جـاء بـصيغة املـضارع واألمـر

اللهم أنت ريب، ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبـدك، وأنـا عـىل عهـدك ووعـدك مـا "

ــر  ــه ال يغف ــاغفر يل، فإن ــذنبي ف ــك ب ــوء ل ــيل، وأب ــك ع ــك بنعمت ــوء ل ــتطعت، أب ّاس

ّإن كـذبا عـيل لـيس ككـذب عـىل أحـد، ": واألمر يف قوله ، )٣("الذنوب إال أنت ً

ًمن كذب عيل متعمـدا فليتبـ ّوأ مقعـده مـن النـارّ يف ) بـاءة(، بـل إنـه وردت كلمـة )٤("ّ

يـا معـرش الـشباب ": ، وذلـك يف احلـديث الـسابق)بيئـة(السنة وهي قريبة من كلمة 

  .)٥("من استطاع منكم الباءة فليتزوج

ومواقـع اسـتعامهلا يف القــرآن ) بيئـة(     واخلالصـة مـن هـذا الـرسد ملعـاين كلمـة 

ــذه ــرب أن ه ــالم الع ــان والــسنة وك ــزل أو املك ــلها إىل املن ــع يف أص ــة ترج  الكلم

ــة،  ــه بعــد غيــاب ويتعهــده باإلصــالح والتهيئ ــه اإلنــسان، ويرجــع إلي الــذي يعــيش في

                                                           

  .٢٠- ١٩:  سورة احلجر، اآليات)١(

حسني مصطفي غـانم، اإلسـالم ومحايـة البيئـة مـن التلـوث، جامعـة أم القـرى، مركـز .  د)٢(

  .١٤، ص ١٩٩٧بحوث الدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، 

: كتاب الـدعوات، بـاب مـا يقـول إذا أصـبح، ح رقـم ي، فتح الباري برشح صحيح البخار)٣(

.٢٧٧٠، ص ٣، مرجع سابق، ج ٦٣٢٣

 فـتح البــاري بــرشح صــحيح البخـاري، كتــاب اجلنــائز، بــاب مـا يكــره مــن النياحــة عــىل )٤(

.٨٢٠، ص ١، مرجع سابق، ج ١٢٩١: امليت، ح رقم

.٨ ص  سبق خترجيه)٥(



 

)١٠٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًوهذا هو املعنى احلقيقي للكلمـة ألنـه أكثـر اسـتعامال، وبقيـة املعـاين تـدل عليهـا 

  .زجالمبنوع من ا) بيئة(كلمة 

ــسية      ــاجم الفرن ــا يف املع ــا قــاموس الروس  اللغــة اليفوأم ــد عرفه ــسية، فق فرن

 .)١(" تـشكل إطـار حيـاة الفـردالتـيجمموع العنارص الطبيعية واالصـطناعية ": بأهنا

ــم يفو ــري" معج ــي"روب ــة ه ــة ": ، أن البيئ ــة والفيزيائي ــروف الطبيعي ــوع الظ جمم

والكيميائية والبيولوجية والثقافية واالجتامعيـة القابلـة للتـأثري عـىل الكائنـات احليـة 

 "البيئــة" معجــم املفــردات البيئيــة حتــت لفــظ يفوجــاء . )٢("نــشطة اإلنــسانيةواأل

ــا ــة ": أهن ــل االجتامعي ــة، العوام ــة، احليوي ــة، الكيميائي ــل الفيزيائي ــوع العوام جمم

 حلظـة معينـة، بطريقـة حـال أو يفالقابلة ألن يكون هلـا تـأثري مبـارش أو غـري مبـارش 

  .)٣("ةمؤجلة، عىل الكائنات احلية واألنشطة البيئي

تـستخدم للداللـة عـىل كـل  أما يف اللغة اإلنجليزية فكلمـة البيئـة       

األشــياء والظــروف املحيطــة املــؤثرة عــىل النمــو وتطــور احليــاة، كــام تــستخدم 

للتعبـري عــن حالــة اهلــواء واملـاء واألرض والنبــات واحليــوان والظــروف الطبيعيــة 

ــسان ــة باإلن ــض. )٤(املحيط ــي أي ــام يعن ــصطلح ًك ــذي ا م ــان ال  املك

  .)٥(حييط باإلنسان ويؤثر عىل مشاعره وأخالقه وأفكاره

     ويكاد املعنـى اللغـوي لكلمـة البيئـة واحـد بالنـسبة للغـات الـثالث ينـرصف إىل 

املكــان أو املنــزل أو الوســط الــذي يعــيش فيــه الكــائن احلــي بوجــه عــام أو بــصفة 

                                                           
.  

 



  

)١٠٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًلظـروف التـي تكتنـف ذلـك املكـان أيـا كانـت اعامة، كـام ينـرصف إىل احلـال أو

ــاة  ــؤثر يف حي ــذي ت ــة، وال ــة أو بيولوجي ــة أو اجتامعي ــت طبيعي ــواء كان ــا، س طبيعته

  .الكائن احلي ونموه

  املطلب الثاني

  مفهوم البيئة يف القانون الوضعي

     لقد ساد اعتقاد لدى فقهاء القانون يف فرتة مـن الـزمن، بـأن فكـرة البيئـة هـي فكـرة 

ً، وقــد شــغل هــذا االعتقــاد نطاقــا واســعا ولفيفــا )١(أي مــضمون قــانوين حقيقــيبــال  ً ً

ًكبريا من فقهاء القانون، حتى قيـل إن رجـال القـانون اعتـادوا عـىل التعامـل مـع البيئـة 

  .)٢(كغريهم دون إفراد تعريف حمدد هلا

      ولقـد انـدثر هـذا االعتقــاد وخاصـة يف العـرص احلــديث، ذلـك أن فقهـاء القــانون

ــوا عــىل  ــصني عكف ــن املخت ــريهم م ــوم البيئــة، إكغ ــدد ملفه ــف حم ــاد تعري جي

ــشأن، كــام وردت  ــذا ال ــدد التعــاريف يف ه ــا أدى إىل تع ــم هلــا مم ــوم مالئ ومفه

ــؤمترات،  ــة، ويف كثــري مــن امل ــات الدولي ــد مــن االتفاقي ــة يف العدي تعريفــات للبيئ

تـي أصـدرهتا، وإن كـام أدرجـت كافـة الـدول مفهـوم البيئـة يف التـرشيعات البيئيـة ال

اختلفت هي األخـرى يف مفهـوم البيئـة مـن دولـة إىل أخـرى، وفـيام يـيل أورد أهـم 

 ويف االتفاقيـــات الدوليـــة ،هـــذه التعـــاريف التـــي وردت لـــدى الفقهـــاء القـــانونيني

  :والترشيعات الداخلية، وذلك عىل النحو التايل

                                                           

  .٧٠، ص مرجع سابقأمحد حممد حشيش، .  د)١(

أمحد بـابكر الـشيخ أمحـد، تلويـث البيئـة ومـوارد امليـاه مـن منظـور قـانوين، الطبعـة .  أ)٢(

  .١٢- ١١، ص ٢٠٠٥األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

)١٠٤٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أو     :ممء اا  ى ا :

ذلـــك اإلطــار الــذي حييـــا فيــه اإلنـــسان :  يــرى بعــض البـــاحثني أن البيئــة هــي    

  .)١(وحيصل منه عىل مقومات حياته، ويامرس فيه عالقته مع بني البرش

ــة : ً     وقيــل أيــضا هــي ــة والعوامــل االجتامعي جمموعــة العوامــل الطبيعيــة واحليوي

ىل اإلنـسان والكائنـات والثقافية واالقتصادية التي تتجـاوز يف تـوازن دقيـق وتـؤثر عـ

  .)٢(األخرى بطريق مبارش أو غري مبارش

الوسـط :      ويرى الـدكتور زيـن الـدين عبداملقـصود أن البيئـة بمفهومهـا العـام هـي

أو املجال املكـاين الـذي يعـيش فيـه اإلنـسان يتـأثر بـه ويـؤثر فيـه، بكـل مـا يـشمله 

 كالـصخور ومـا هذا املجال املكاين مـن عنـارص ومعطيـات سـواء كانـت طبيعيـة

تـضمه مـن معـادن ومـصادر طاقـة وتربــة ومـوارد ميـاه، وعنـارص مناخيـة مـن حــرارة 

وضــغط وريــاح وأمطــار ونباتــات طبيعيــة وحيوانــات بحريــة النــشأة بريــة ومائيــة، أو 

معطيـات بـرشية أســهم اإلنـسان يف وجودهــا مـن عمـران وطــرق نقـل ومواصــالت 

  .)٣ (ومزارع ومصانع وسدود وما غري ذلك

                                                           

تـاب إبراهيم سليامن عيسى، تلوث البيئة أهم قضايا العـرص، املـشكلة واحلـل، دار الك. أ )١(

.١٨، ص٢٠٠٢احلديث، القاهرة، 

ًأمحـد عبـدالكريم سـالمة، قـانون محايــة البيئـة اإلسـالمي مقارنـا بـالقوانني الوضــعية، .  د)٢(

.٢٨الطبعة األوىل، جامعة امللك سعود، السعودية، ص 

عالقـات ومـشكالت، دار عطـوة، القـاهرة،  –زين الدين عبداملقصود، البيئـة واإلنـسان.  د)٣(

 .٧، ص ١٩٨١



  

)١٠٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املحيط املـادي الـذي يعـيش فيـه اإلنـسان بـام يـشمل مـن :  وذهب البعض بأهنا    

  .)١(ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت شيدها إلشباع حاجاته

الوســط املكــاين الــذي يعــيش فيــه اإلنــسان مــع غــريه مــن : ً     وعرفــت أيــضا بأهنــا

  .)٢( التأثري والتأثرالكائنات احلية وغريها، جتمعهام عالقات منظمة قائمة عىل

     وعليــه يمكــن القــول أنــه يقــصد بالبيئــة هــي مــا تــشمله البيئــة الطبيعيــة مــن املــاء 

وكــذلك البيئــة الوضــعية ، واهلــواء والفــضاء والرتبــة ومــا عليهــا أو هبــا مــن كائنــات

 إلشـباع ٍوتتمثل فيام وضـعه اإلنـسان يف البيئـة الطبيعيـة مـن مرافـق ومنـشآت ومبـان

  .)٣(حاجيته

 محايتهـا أن    كام يؤكد الغالبية الـساحقة مـن املفكـرين الـذين درسـوا علـم البيئـة  

وهــذا ، ًبـل إىل تعــاون دويل صــادق أيــضا، ال حتتـاج إىل تكــاليف باهظــة وحــسب

  .ما نرجوه من خالل دراستنا هلذا املوضوع خاصة يف جمال محايتها

ًم      :وا اا  ا :

قــد حرصــت العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة عــىل إدراج تعريــف للبيئــة ضــمن      ل

التعاريف الواردة هبا وكان يـتم إبـراز مفهـوم البيئـة حـسب التخـصص الـذي تتناولـه 

  :ًاالتفاقية فمثال

                                                           

.٣١ص مرجع سابق، ماجد راغب احللو، .  د)١(

عبدالعزيز شاكر الكبيـيس، مـنهج اإلسـالم يف محايـة البيئـة يف مكـة املكرمـة، بحـث .  د)٢(

.٢٨٧هـ، ص ١٤٢٦مقدم إىل ندوة مكة املكرمة، 

، جامعـة حممـد رسـالة ماجـستريربيعة شطي، محاية البيئـة أثنـاء النزاعـات املـسلحة، .  أ)٣(

.٩، ص ٢٠١٦- ٢٠١٥ احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، خيرض، كلية



 

)١٠٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

     جاء تعريف مفهـوم البيئـة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للبيئـة البـرشية الـذي انعقـد 

ــتوكهومل  ــا١٩٧٢يف س ــة يف :  بأهن ــة املتاح ــة واالجتامعي ــوارد املادي ــيد امل رص

وقــد أعطاهـا مــؤمتر . وقـت مـا، ويف مكــان مـا إلشــباع حاجـات اإلنــسان وتطلعاتـه

ــوارد  ــل أو امل ــضمن العوام ــا ال تت ــار إىل أهن ــث أش ــعا، حي ــام واس ــتوكهومل فه ًس ً

ً، وإنــام تتـضمن أيــضا العوامــل والظــروف )كاملــاء واهلـواء والرتبــة(املاديـة فقــط 

  . )١(جتامعية التي تتوافر يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنساناال

إن البيئــة هــي جممــوع : األمــم املتحــدة فقــد عرفــت البيئــة بقوهلــامنظمــة  أمــا 

ـــه اجلـــنس البـــرشي  ـــائي اخلـــارجي والبيولـــوجي الـــذي يعـــيش في النظـــام الفيزي

  .)٢(والكائنات احلية

 فلقـد عـرف ١٩٦٨و يف بـاريس عـام  أما املؤمتر الذي عقدتـه منظمـة اليونـسك

كـل مـا هـو خـارج اإلنـسان مـن أشـياء حتـيط بـه بـشكل مبـارش أو غـري : البيئـة بأهنـا

مبارش، ويشمل ذلـك مجيـع النـشاطات واملـؤثرات التـي تـؤثر عـىل اإلنـسان مثـل 

ــو ــن ىق ــدركها م ــي ي ــة والت ــية واالجتامعي ــة، واملدرس ــروف العائلي ــة والظ  الطبيع

.)٣(ختلفة املتوفرة لديه وكذلك الرتاث املايضخالل وسائل االتصال امل

                                                           

مـرص واتفاقيـات قمـة : تقريـر املجـالس القوميـة املتخصـصة يف شـأن:  يراجع يف ذلـك)١(

  .م١٩٩٢األرض، 

 حتــت ١٩/٥/١٩٨٨اجلمهــور والبيئــة :  وثيقــة األمــم املتحــدة حتــت عنــوان: يراجــع)٢(

  ).: (رقم

)٣(

  -   



  

)١٠٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيس  ــة تبل ــد يف مدين ــذي عق ــة ال ــة البيئي ــدويل للرتبي ــؤمتر ال ــضا امل ــا أي ًوعرفه

ــن  ــرتة م ــسوفيتية خــالل الف ــا ال ــة جورجي ــوبر ٢٦- ١٣بجمهوري ، فقــد ١٩٧٧ أكت

اإلطـار الـذي يعـيش فيـه وحيـصل منـه عـىل مقومـات حياتـه مـن : عرف البيئة بأهنا

  .)١( ودواء ومأوى ويامرس فيه عالقاته مع إخوانه من البرشغذاء وكساء

البيئــة يف رأهيــا االستــشاري بــشأن ) (ّكــام عرفــت حمكمــة العــدل الدوليــة 

ّمرشوعية التهديد واستعامل األسـلحة النوويـة، بتـاريخ  غـري : ، بأهنـا١٩٩٦ يوليـة ٨ّ

ــ ــف علي ــذي تتوق ــرش وال ــه الب ــيش في ــذي يع ــضاء ال ــي الف ــن ه ــردة، لك ّجم ــة ّ ّه نوعي

  .)٢(ّحياهتم وصحتهم بام يف ذلك األجيال القادمة

ــي  وواضــح مــن هــذه التعــاريف أن معظــم االتفاقيــات واملــؤمترات الدوليــة الت

 وهـو الـرتدد الـذي وقـع فيــه ،انعقـدت بـشأن البيئـة قـد تبنـت املفهـوم الواسـع للبيئـة

ظهـور عـدة  ممـا فـتح املجـال إىل ؛الفقه الدويل بشأن حتديـد مفهـوم دقيـق للبيئـة

  .مصطلحات متعلقة بالبيئة

ً     :ت اا   ا :

ـا بعـض التـرشيعات العربيـة البيئيـة سـنجد أهنـا سـلكت يف حتديـد       وإذا ما تتبعن

معنى البيئة مـسالك خمتلفـة بوضـع تعريـف حمـدد للبيئـة يمكـن مـن خاللـه ضـبط 

  .حدودها وحتديد معاملها

                                                           

  . ١٣أمحد حممد حشيش، مرجع سابق، ص .  د)١(

)٢( -



 

)١٠٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــرشيعاتمــن        ــال- هــذه الت ــبيل املث ــم -  عــىل س ــة املــرصي رق ) ٤( قــانون البيئ

ــه١٩٩٤لــسنة  ــص عــىل أن ــانون :  الــذي ن ــام هــذا الق ــة يف تطبيــق أحك يقــصد بالبيئ

املحيط احليـوي الـذي يـشمل الكائنـات احليـة ومـا حيتويـه مـن مـواد ومـا حيـيط 

  .)١(هبا من هواء وماء وتربة، وما يقيمه اإلنسان من منشآت

 يف ١٩٨٠لــسنة ) ٦٢(ًيـضا التـرشيع الكـويتي الــصادر باملرسـوم بقـانون رقـم      وأ

يقـصد بالبيئـة يف تطبيـق : شأن محاية البيئة، حيـث جـاء يف صـدر مادتـه األوىل أنـه

املحـيط احليـوي الـذي يـشمل الكائنـات : أحكام هذا القـانون والقـرارات املنفـذة

هــواء ومــاء وتربــة ومــا احليــة مــن إنــسان وحيــوان ونبــات وكــل مــا حيــيط هبــا مــن 

حيتويـــه مـــن مـــواد صـــلبة أو ســـائلة أو غازيـــة أو إشـــعاعات، واملنـــشآت الثابتـــة 

  .واملتحركة التي يقيمها اإلنسان

ـا واسـعا يف القـانون رقـم  ً     وعرف أيضا املرشع التونـيس البيئـة تعريف ً  الـصادر ٩١ً

 فيـه األرض ، حيث نصت املادة الثانيـة عـىل أن العـامل املـادي بـام١٩٨٣يف سنة 

ـــة  ـــة والـــسطحية وكـــذلك املـــساحات الطبيعي ـــاه اجلوفي واهلـــواء والبحـــر واملي

، واملنــاظر الطبيعيــة واملواقــع املتميــزة وخمتلــف أصــناف احليوانــات والنباتــات

ــسان  ــا اإلن ــيش فيه ــي يع ــة الت ــة والثقافي ــنظم االجتامعي ــة ال ــضا جمموع ــشمل أي ًوت

  .من فيها نشاطهوالكائنات األخرى ويستمدون منها قوهتم ويؤدو

لــسنة ) ٢٤(     ويف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جــاء القــانون االحتــادي رقــم 

:  يف شـــأن محايـــة البيئـــة وتنميتهـــا ليعـــرف يف مادتـــه األوىل البيئـــة بأهنـــا١٩٩٩

                                                           

، اجلريـدة الرسـمية ٤/٤/١٩٩٤ الـصادر يف ٤لقانون املرصي رقـم  املادة األوىل من ا)١(

  .٣/٢/١٩٩٤، الصادر يف ٥العدد 



  

)١٠٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املحيط احليوي الذي تتجىل فيه مظـاهر احليـاة بأشـكاهلا املختلفـة ويتكـون هـذا 

يـضم الكائنـات احليـة مـن إنـسان وحيـوان : عـيعنـرص طبي: املحيط من عنـرصين

ونبـات وغريهـا مــن الكائنـات احليــة، ومـوارد طبيعيـة مــن هـواء ومــاء وتربـة ومــواد 

يـشمل كـل : وعنـرص غـري طبيعـي. عضوية وغري عضوية وكذلك األنظمـة الطبيعيـة

ما أدخله اإلنـسان إىل البيئـة الطبيعيـة مـن منـشآت ثابتـة وغـري ثابتـة وطـرق وجـسور 

  .ت ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنياتومطارا

     وحــني تبنــت معظــم التــرشيعات العربيــة املفهــوم الواســع للبيئــة أخــذ املــرشع 

ــة للبيئــة فقــط، فقــد  ــاملفهوم الــضيق هلــا، والــذي يتنــاول العنــارص الطبيعي الليبــي ب

يـع الكائنـات البيئـة هـي املحـيط الـذي يعـيش فيـه اإلنـسان ومج: عرف البيئة بقوله

  .احلية، ويشمل اهلواء واملاء والرتبة والغذاء

     إن مـا يمكننــا استخالصـه مــن خـالل كــل هـذه األنظمــة يف حتديـد مفهــوم البيئــة 

أهنا عكست وجهة نظر الترشيعات الوضـعية لعديـد مـن الـدول يف مفهومهـا للبيئـة 

خـرى اخـتالف كـام يالحـظ مـن ناحيـة أ، من خالل عنارصها التي تشملها احلاميـة

ـا العنـارص الطبيعيـة، ويـضاف إليهـا العنـارص املنـشأة  األنظمة القانونيـة عنـد تناوهل

  .لكنها تتفق يف اإلطار العام احلاكم للمفهومبواسطة اإلنسان، و

ًرا      : صا ا:  

ة  عنـد نقطـيا تلتقـً جمملهـا أهنـا مجيعـ يالحظ عىل التعاريف السابقة يفوالذي     

ــ ــدة وه ــرصين يواح ــن عن ــون م ــة تتك ــة القانوني ــل احلامي ــة حم ــأن البيئ ــسليم ب  الت

ــنهام يف ــل م ــؤثر ك ــا وي ــاعالن مع ــسني يتف ــامًرئي ــر، أوهل ــارص :  اآلخ ــشمل العن ي

ــ ــة الت ــانيهاميالطبيعي ــاىل، وث ــدها اهللا تع ــصناعية، أ:  أوج ــارص ال ــ: يالعن ــك الت  يتل



 

)١٠٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا أوجــده تــدخل اإلنــسان  تــشمل كــل مــي البيئــة، وهــصــنعها اإلنــسان وأوجــدها يف

ــة، كاملــدن واملــصانع واملعــامل ــات الطبيعيــة للبيئ  ٠إلــخ... وتعاملــه مــع املكون

 حتديـدها للبيئـة ورضورة كام يالحـظ عـىل هـذه التعـاريف كـذلك، أهنـا تتفـق يف

شــموهلا للعنــرصين ســالفي الــذكر، مــع املعنــى اللغــوي للبيئــة والــذي يبــرص بــأن 

ارص الطبيعيـــة والعنـــارص الـــصناعية التـــي البيئـــة ذات مـــضمون مركـــب مـــن العنـــ

  .أوجدها اإلنسان يف البيئة

ــا ــة بأهن ــرف البيئ ــا أن نع ــك يمكنن ــوء ذل ــىل ض ــة :      وع ــل الطبيعي ــوع العوام جمم

 تتجــاور يف تــوازن دقيـق وتــؤثر عــىل ي أوجـدهتا أنــشطة اإلنــسان، والتـيوتلـك التــ

  .اإلنسان والكائنات األخرى بطريق مبارش أو غري مبارش

  وهـــذا التعريـــف يميـــزه أنـــه يـــشري إىل أن البيئـــة حمـــل احلاميـــة القانونيـــة ذات    

مضمون مركـب ليـشمل البيئـة الطبيعيـة والبيئـة االصـطناعية، كـام أن هـذا التعريـف 

ــاالهتامم بالعنــرص الفاعــل يف هــذه املنظومــة البيئيــة، وهــو اإلنــسان القــادر  متيــز ب

لـذي يعـيش فيـه ويـؤثر يف املحـيط عىل إحداث التغـريات اإلجيابيـة يف املكـان ا

  .الذي حيويه

  املطلب الثالث

  مفهوم البيئة يف الفقه اإلسالمي   

     يتمتـع اإلســالم بنظــرة أعمــق وأوســع للبيئـة خــالف التعــاريف املتاحــة ملفهــوم 

ــات وفقــا  ــي تتفــق مجيعهــا يف اإلطــار العــام، ولكنهــا ختتلــف يف اجلزئي ًالبيئــة الت

عريــف، فهنــاك مــن ينظــر للبيئــة عــىل أهنــا مــستودع أو لنــوع الدراســة وواضــعي الت

خمزن للموارد الطبيعيـة والبـرشية، وهنـاك مـن ينظـر للبيئـة نظـرة مجاليـة، أي أهنـا 



  

)١٠٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــر  ــني ينظ ــة، يف ح ــاطق الرتفيهي ــة واملن ــات العام ــة واملنتزه ــسلع الطبيعي ــورد لل م

 مــن  وهنــاك،الــبعض إىل البيئــة مــن حيــث تأثريهــا يف حيــاة ونمــو الكائنــات احليــة

  .)١(هيتم باجلوانب االجتامعية واالقتصادية للبيئة

ًفمصطلح البيئة هو مـصطلح إسـالمي نظـرا لـذكر اشـتقاقاته يف عـدة سـور 

َوأوحينـا إىل موسـى وأخيـه أن تبـوآ لقـومكام بمـرص : من القرآن الكريم قـال تعـاىل َْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َُ ْ َّ َ َ َ ْ ََ ََ َْ َ َ َِ

َبيوتــا واجعلــوا بيــوتكم قبلــ ُْ ُ َ ْ َ ُ
ِ

ْ ُ ُُ َ َة وأقيمــوا الــصالة وبــرش املــؤمننيً ِ ِ ِْ ُْ ِ ِّ ًَ َ َّ ََ َ ُ َ)اختــذ هلــم : ، أي")٢

ــاىل ــال تع ــادة، وق ــصالة والعب ــا لل ــاد : ًبيوت ــد ع ــن بع ــاء م ــم خلف ــروا إذ جعلك ٍواذك ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ُْ ُُ ِ

ُوبــوأكم يف األرض تتخــذون مــن ســهوهلا قــصورا وتنحتــون اجلبــال ب َ َ ُ ْ َّ َ ََ ُِ َ ِْ ِ َْ َُ ْ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ
ً ُ ْ ُْ َ ُ ُيوتــا فــاذكروا َ ُُ ًْ َ

َآالء اهللاَِّ وال تعثوا يف األرض مفسدين ْ ْ َ
ِ ِ ْ ُ ِْ ْ َ ََ ِ َ َ َ َ)٣(.  

ًفكلمة البيئة مل يرد ذكرها لفظا يف القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة املـرشفة 

 بأهنــا األرض –ول كـام سـبق ذكـره يف املطلـب األ- إال أنـه إذا أخـذنا بمفهـوم البيئـة

ــري ح ــات غ ــن مكون ــضمنه م ــا تت ــطح األرض وم ــاهر س ــة يف مظ ــة متمثل ــال ي ــن جب م

ــة ــادن وترب ــهول وصــخور ومع ــضاب وس ــة متمثلــة يف ... وه ــات حي إلــخ، ومكون

اإلنــسان والنبــات واحليــوان ســواء أكانــت عــىل اليابــسة أو يف املــاء؛ جتــد أن البيئــة 

  . آية يف سور خمتلفة١٩٩هبذا املفهوم قد وردت يف القرآن يف 

                                                           

أمحـد عبـده عـوض، قـضايا البيئـة مـن منظـور إسـالمي، . أمحد عبدالرحيم السايح، د.  د)١(

  . وما بعدها٣٢، ص ٢٠٠٤الطبعة األوىل، مركز الكتاب للنرش والتوزيع، القاهرة، 

  .٨٧: ة سورة يونس، اآلي)٢(

  .٧٤:  سورة األعراف، اآلية)٣(



 

)١٠٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة يف اإلف ــوم البيئ ــز مفه ــسامء يتمي ــي األرض وال ــو يعن ــالم بــشموليته، فه س

واجلبال وما فيها من خملوقات بام فيها اإلنـسان ومـا حيـيط بـه مـن دوافـع وعواطـف 

  : )١( وهذا ما سيظهر من خالل التعريفات التالية.وغرائز

القرضـــاوي يف كتابـــه رعايـــة البيئـــة يف رشيعـــة يوســـف يقـــول الـــدكتور 

يش فيـه اإلنـسان ويبـوء إليـه إذا سـافر واغـرتب البيئة هي املحيط الذي يعـ": اإلسالم

  .)٢("ًبعيدا عنه فهو مرجعه يف النهاية

  .وهذه البيئة تشمل البيئة اجلامدة واحلية

.ا اإلنسانه والصناعية التي صنع،الطبيعة التي خلقها: فاجلامدة تشمل 

  .اإلنسان واحليوان والنبات: أما احلية فتشمل 

املحـيط ": ف البيئـة يف اإلسـالم بأهنـاأما الـدكتور قطـب الريـسوين فيعـر

ــة وغــري حيــة، ومــا ينــتظم هــذه  ــي الــذي يكتنــف خملوقــات اهللا تعــاىل حي الطبيع

                                                           

 وإن كان هناك بعض الفقهاء أخذوا باملفهوم الضيق عند تعريفهم للبيئـة كالفقيـه ابـن عبـد )١(

إن ": ، حيـث قـال"اجلامنـة"ً أول من أعطى تعريفا هلا يف كتابه - صاحب العقد الفريد –ربه

ـاين واإلحيـائي الـ ذي تعـيش فيـه الكائنـات احليـة البيئة هي الوسط الطبيعي اجلغرايف واملك

أمحـد عبـده عـوض، مرجـع . أمحد عبدالرحيم الـسايح، د. د: يراجع. "بام يف ذلك اإلنسان

  .١٧سابق، ص 

، الطبعــة األوىل، دار الــرشوق،  رعايــة البيئــة يف رشيعــة اإلســالميوســف القرضــاوي،.  د)٢(

  .١٢صم، ٢٠٠١- هـ١٤٢١القاهرة، 



  

)١٠٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املخلوقات مـن عالئـق تفاعـل وتكامـل يف إطـار الـسنن الكونيـة والنـواميس اإلهليـة 

ًالتي تنتصب ميزانا ضابطا لترصفات املستخلف يف التسخري والتعمري ً)١(.  

ً ســبحانه وتعــاىل صــنع هــذه البيئــة كــام ونوعــا ووظيفــة فــال تــرى يف وقــد أتقــن اهللا     ً

َصــنع اهللاَِّ الــذي أتقــن ... : صـنعه مــن تفــاوت أو فتــور، قــال تعـاىل يف كتابــه العزيــز َ َُ ْ َْ ِ َّ

َكل يشء إنه خبري بام تفعلون ُ ََّ ُْ َ َ َُ ٌ ِْ ِ َّ ِ ٍ َ)٢(.  

رسد ملكونـات البيئـة     ومفهوم البيئة يف املنظـور اإلسـالمي يعنـي أكثـر مـن جمـرد 

أو النظام البيئي، فهو يـربط هـذه املكونـات بـالنفس البـرشية؛ ألن رشيعـة اإلسـالم ال 

تقف باإلنسان عنـد حـدود املاديـات وشـكلها، وإنـام جتعلهـا وسـيلة لبلـوغ اهلـدف 

ٍاألسمى، وهو تزكية الـنفس وتطهريهـا، وإعـادة صـياغتها عـىل نحـو خـال مـن العقـد 

 تنفـرد فيــه احلنفيـة الـسمحاء عــام سـواها مــن رشائـع البــرش واالنفـصامات، وهـو مــا

  .وقوانينهم الوضعية

  :    ومن هنا فإن مفهوم البيئة يف التصور اإلسالمي يتميز باألمور التالية

١ -  ا  : ــع ــي الكــون كلــه، حيــث يــشمل مجي  أي أن البيئــة تعن

ــري احليــة ــة وغ ــة احلي ــات املادي ــاىل)٣(املكون ــال تع ــرمحن : ، ق ُال َ ْ َعلــم ) ١(َّ َّ َ

َالقــرآن  َ ْ ُ َخلــق اإلنــسان ) ٢(ْ ََ ْ ِ ْ َ ــان ) ٣(َ َعلمــه البي َ ََ ُ َْ ٍالــشمس والقمــر بحــسبان ) ٤(َّ َ ُ َ ُْ ُ َ ِْ َ ْ َّ)٥ (

                                                           

 البيئـة مـن منظـور إسـالمي، الطبعـة األوىل، دار ابـن قطب الريسوين، املحافظة عـىل.  د)١(

  . ٢٩- ٢٨م، ص ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩حزم، 

  .٨٨: سورة النمل، اآلية) ٢(

، ٢٠٠٧، ٨٠عمر الديب، مدلول البيئة يف الـرشيعة اإلسـالمية، جملـة األزهـر، العـدد .  د)٣(

  .١٩٦ص 



 

)١٠٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ِوالــنجم والــشجر يــسجدان  َ َُّ َ َ ْ َْ َ ُ َوالــسامء رفعهــا ووضــع امليــزان ) ٦(َُّ َ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ْأال تطغــوا ) ٧(َ َ ْ َ َّ َ

ِيف امليــزان  َ ِ ْ َوأ) ٨(ِ َقيمــوا الــوزن بالقــسط وال ختــرسوا امليـــزان َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َْ ُْ َواألرض ) ٩(ِْ ْ َ ْ َ

ـــام  ِوضـــعها لألن َ ََ ْ ِ َ َ ـــل ذات األكـــامم ) ١٠(َ ـــة والنخ ـــا فاكه ِفيه َ ْ ُ ْ ََّ ْ َ ُ َ ٌ ََ َِ ـــب ذو ) ١١(ِ ُواحل ُّ ََْ

ــان  ــصف والرحي ُالع َ َ ْ َْ َّ
ِ ــذبان ) ١٢(ْ ــام تك ــأي آالء ربك ِفب ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ

ِ َ َ ِ ــق اإل) ١٣(َ ِخل ْ َ َ ــن َ ــسان م ْن
ِ َ َ ْ

ِصلصال كالفخار  َّ ََ ْ ٍْ َ ٍوخلق اجلان من مارج من نار ) ١٤(َ َِ ْ ْ َ
ِ ٍِ ََ َّ ََْ َ)١٥()١(.  

 تبـني اآليـات القرآنيـة قـوة االرتبـاط :ار اي   مت ان       - ٢

مكونات الكون والعالقة السببية التـي جتمـع بـني عنـارصه، يقـول احلـق عـز بني 

ُخيـرج ا: وجـل ِ ْ َحلـي مـن امليــت وخيـرج امليـت مـن احلـي وحييــي األرض ُ ْ ِّ ِّ ِّ ََّ ْ َْ َْ َْ َِْ ْ َ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ ِِ ْ

َبعد موهتا وكذلك خترجـون  ُ َ ْ ْ ََ َْ ُ َ ِ َ َ ََ
ْومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراب ثـم إذا أنـتم ) ١٩(ِ َّ َ ْ َُ ُ َْ َُ ََ َِ ُ ٍَ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِْ َ

َبرش تنترشون ُ ٌ
ِ َ ْ َ َ َ)٢(.

٣ - ازن اتعــاىل قــد أوجــد هــذا البيئــة  بمعنــى أن اهللا ســبحانه و:ا

بمعطيات أو مكونات ذات مقادير حمددة، وبصفات وخـصائص معينـة 

ــوفري  ــدرة عــىل ت ــك الــصفات الق ــذه املقــادير وتل ــل هلــا ه بحيــث تكف

احليـاة املالئمـة لإلنــسان وغـريه مـن الكائنــات احليـة األخـرى، بــرشط 

َّإنا كل : تعاىل، قال )٣(حسن االستغالل واالستمتاع هبا ُ َّ ُيشء خلقناه ِ َ َْ ََ ٍ
ْ

                                                           

  .١٥- ١:  سورة الرمحن، اآليات)١(

  .٢٠- ١٩: اآليات:  سورة الروم)٢(

حممد منري حجاب، التلوث ومحاية البيئـة، قـضايا البيئـة مـن منظـور إسـالمي، الطبعـة . د) ٣(

ماجد راغـب احللـو، مرجـع . ؛ د١٦، ص ١٩٩٩األوىل، دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة، 

  .١٠سابق، ص 



  

)١٠٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٍبقدر َ َ ِ)وقال تعاىل)١ ، :...لكل يشء قدرا ُ ًقد جعل اهللاَّ ْ َْ َ ٍَ ِ

ْ ِّ َُ َ َ)٢(.  

ــي      ــان أنوتعن ــان الكريمت ــان اآليت ــدمر : هات ــدخل م ــة دون ت ــا العادي ــة يف حالته البيئ

من جانب اإلنـسان تكـون متوازنـة عـىل أسـاس أن كـل عنـرص مـن عنـارص وخمرب 

. د خلــق بــصفات حمــددة وبحجــم معــني بــام يكفــل للبيئــة توازهنــاالبيئــة الطبيعيــة قــ

ْواألرض مـددناها وألقينـا فيهـا روايس وأنبتنـا فيهـا مـن  :ويؤكد ذلك قوله تعاىل َ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ
َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ

ٍكل يشء موزون ُ ُْ َ
ٍ

ْ َ ِّ)٣(.  

٤ -    ا  ند اـا احليـة واجلامـد:ام ة،  أي أن كـل مكونـات البيئـة وعنارصه

العاقلــة وغــري العاقلــة، خاضــعة ومنقــادة ألمــر اهللا، وهــي تــشرتك مــع اإلنــسان يف 

َوهللاَِِّ يـسجد مـا  :كقولـه تعـاىلسجودها هللا تعاىل، واإلذعان لسنته يف اخللـق،  ْ َُ ُ َ

َيف الساموات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون ُ ِ ِْ ََ ْ َ ْ ْ َ ََّ َْ ُْ َ َ َّ َ ْ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ
َ)٤(.  

 :وهي كـذلك تـشرتك مـع اإلنـسان يف تـسبيحها هللا رب العـاملني، كـام قـال تعـاىل     

 َيسبح هللاَِِّ ما يف الساموات ومـا يف األرض لـه امللـك ولـه احلمـد وهـو عـىل َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُِّ ْ ْ َ َّ َ َ َُْ ُْ َْ ْ َُ ِ َ ِ ِِ
َ

ٌكل يشء قدير
ِ ٍَ َْ ِّ ُ)٥(.  

٥ -     ن ن البيئـة كيـان حـي بينـت كثـري مـن نـصوص القـرآن والـسنة، بـأ: ا

ونابض، له من األحاسيس واالنفعاالت مـا يتـصل إىل حـد الفـرح برؤيـة عبـاد اهللا 

                                                           

  .٤٩سورة القمر، اآلية ) ١(

  .٣: سورة الطالق، اآلية) ٢(

  .١٩: سورة احلجر، اآلية) ٣(

  .٤٩: سورة النحل، اآلية) ٤(

  .١: سورة التغابن، اآلية) ٥(



 

)١٠٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الصاحلني، أو احلزن والبكـاء عنـد فقـدهم، ملـا اعتادتـه مـنهم مـن عمـل اخلـري 

ًوعبــاد الــرمحن الــذين يمــشون عــىل األرض هونــا : ، كقولــه تعــاىل)١(فيهــا ُْ َ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ َ ََّ ْ َ َ ِ َِّ ْ

َوإذا خا َ ِ ًطبهم اجلاهلون قالوا سالماَ َ َُ ُ َُ َ ِ َْ ُ َ َ)٢(.  

ـا ال تأبـه بفقـد الطـاحلني أو هالكهـم، ملـا يرتكبونـه فيهـا مـن سـفه  كام أهن

ُفـــام بكـــت علــيهم الـــسامء واألرض ومـــا كـــانوا  :تعــاىل، كقولـــه )٣(ومحاقــة ُ ََ َْ ْ َّ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َ َ
ِ َ َ

ــرين َمنظ ِ َ ْ ُ)ــذي.)٤ ــون ال ــوم فرع ــة إىل ق ــة الكريم ــذه اآلي ــشري ه ــم يف  ت ــن هل ن مل تك

األرض آثار صاحلة، ومل يكن يصعد مـنهم خـري إىل اهللا عـز وجـل، فلـذلك مل تبـك 

  .)٥(عليهم السامء واألرض

                                                           

عبـداحلكم الـصعيدي، البيئـة يف الفكـر اإلنــساين والواقـع اإليـامين، الـدار املــرصية . د) ١(

  .١٠٣، ص ١٩٩٤اللبنانية، القاهرة، 

  .٦٣: سورة الفرقان، اآلية) ٢(

  .١٠٤عبداحلكم الصعيدي، مرجع سابق، ص .  د)٣(

  .٢٩: ، اآلية سورة الدخان)٤(

سـامي حممـد الـسالمة، : ، حتقيـق)هــ٧٧٤/ت(تفسري القرآن العظيم، اإلمـام ابـن كثـري ) ٥(

  .٣٠٣، ص ٣، ج هـ١٤٢٠الطبعة الثانية، دار طيبة، الرياض، 



  

)١٠٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أتى به اإلسـالم منـذ أكثـر مـن أربعـة عـرش الذيًوأخريا، هذا املفهوم للبيئة 

زة ًقرنا، من الزمـان مل تتوصـل إليـه العلـوم اإلنـسانية واالجتامعيـة إال منـذ فـرتة وجيـ

ــرشيعة  ــو مــا يــشري بوضــوح إىل عظمــة ال ــة عقــود مــن الزمــان، وه ال تتعــدى الثالث

  .ناإلسالمية وسموها وصالحيتها لكل زمان ومكا

 ن اموا ا ا  ا   رم:

     تتفـــق القـــوانني الوضـــعية مـــع الفقـــه اإلســـالمي يف مفهـــوم البيئـــة يف جوانـــب 

  :نب أخرىوختتلف يف جوا

:أو اق  - أ

ً     لقــد انقــسمت التــرشيعات الوطنيــة وكــذا الدوليــة يف تعريــف البيئــة، مــثال بعــض 

التـرشيع املـرصي والتـرشيع الكـويتي أخـذت يف تعريفهـا للبيئـة : الترشيعات مثل

بـاملفهوم الواســع، يف حــني أن جانـب آخــر مــن التـرشيعات، مثــل التــرشيع الليبــي 

بـاملفهوم الـضيق هـذا يف اجلانـب القـانوين، أمـا يف اجلانـب أخذ يف مفهوم البيئة 

الفقهي فإن الـيشء ذاتـه وقـع عنـد فقهـاء الـرشيعة، فبعـضهم عـرف البيئـة بمفهومهـا 

ربـه، يف حـني أن الـسواد األعظـم مـن الفقهـاء عرفـوا  الضيق خاصة الفقيـه ابـن عبـد

  .نة النبوية الرشيفةالبيئة بمفهومها الواسع، وقد مثلوا لذلك بأدلة من القرآن والس

  :أو اف  - ب

     ولئن مجعت بني الترشيعني نقـاط اتفـاق، فـإن نقـاط االخـتالف كانـت أكثـر مـن 

:ذلك بكثري، وأخص بالذكر يف هذا املقام

ــة يف التــرشيعات الوضــعية - ١ ــة- إن مفهــوم البيئ ــة منهــا أو الدولي  -  ســواء الوطني

الختـصاص، يف حـني أن تناولته من جانـب تقنـي حمـض ال يفهمـه إال أهـل ا



 

)١٠٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مفهوم البيئة يف الفقه اإلسـالمي راعـى الفقهـاء فيـه اجلانـب التقنـي واجلانـب 

ــستطيع أن  ــي ي ــة الت ــسهولة املمتنع ــب ال ــساطة وجوان ــب الب ــاميل وجان اجل

.ًيفهمها أي إنسان سواء كان مثقفا أم عامي

 إمهال التعاريف القانونية جلوانـب احلفـاظ عـىل البيئـة ومحايتهـا، يف حـني - ٢

ًاهتم الفقه اإلسالمي باحلفاظ عىل البيئة ومحايتها اهتامما كبريا ً.  

مفهوم البيئة من وجهة القوانني الوضـعية مـرتبط باجلانـب املـادي فقـط؛ فهـو  - ٣

يعكــس نظــرة اإلنــسان املاديــة صــوب بيئتــه التــي ســخرها لــه اهللا تعــاىل، يف 

اإلســالمية اإلســالمي يعكــس نظــرة الــرشيعة  حــني أن مفهــوم البيئــة يف الفقــه

جتاه البيئة والتي جتمع بني اجلانب املـادي الـذي حيتاجـه البـرش واجلانـب 

.الروحي واملتمثل يف اجلانب العقدي

 للمـوارد ووسـيلة اًفتعامل القوانني الوضـعية مـع البيئـة كـان باعتبارهـا رصـيد    

إلشـباع احتياجــات األفـراد املاديــة فقــط، دون التعـرض أو التطــرق ألســاليب 

وهــو املــسلك الــذي انتهجتــه معظــم التــرشيعات . مــل الرشــيد معهــاالتعا

ــوارد  ــصدر للم ــا م ــق أهن ــن منطل ــة م ــع البيئ ــاملهم م ــان تع ــث ك ــة بحي العاملي

  .)(واحلاجات الرضورية لإلنسان، كالترشيع املرصي والكويتي

ـــة  - ٤ ـــة، باعتبارهـــا جممـــوع العوامـــل الفيزيائي ـــة للبيئ نظـــرة التعـــاريف احلديث

ضوية التـي تـساعد عـىل دوام احليـاة يف إطـار العالقــات والعـضوية وغـري العـ

الـسببية اجلزئيـة بــني هـذه العوامـل وبمعــزل عـن الـسنن الكونيــة التـي حتكــم 

                                                           

  .٣٩ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص . د) ١(



  

)١٠٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــر  ــسنن، ودون النظ ــذه ال ــىل ه ــروج ع ــر اخل ــن أث ــزل ع ــل، وبمع ــذا التفاع ه

ــاط  ــاة عــىل األرض، وحلكمــة وجــود اإلنــسان ولطبيعــة االرتب لنــاموس احلي

ــنهج بــني عــامل األرض وعــامل ــاط عــىل م ــات هــذا االرتب  الــسامء، وانعكاس

.)١(التعامل مع البيئة ورشعيته، كام هو احلال يف املفهوم اإلسالمي

، )(تعامل التعاريف احلديثـة مـع البيئـة كـان يف إطـار جمـرد مـن البعـد الزمنـي - ٥

ًفهي واقع قائم دون جـذور تارخييـة تعكـس سـننا تـستخلص للعـربة والعظـة، 

، الــذي جيــسم آثــار التــرصف الرشــيد أو غــري الرشــيد دون تــصور مــستقبيل

.للتفاعالت الراهنة

إن الــرشيعة اإلســالمية نظــرت إىل البيئــة وقــضاياها مــن كــل اجلوانــب، وقــد  - ٦

ــع  ــا جيعلهــا صــاحلة للتطبيــق يف مجي كانــت نــصوصها يف ذلــك عامــة مم

ــاس  ــوم الن ــعي ال زال إىل ي ــانون الوض ــني أن الق ــة، يف ح ــستجدات البيئي امل

ـــوانني هـــذا ي ـــة، ويـــسن لـــذلك ق ـــدة يف موضـــوع البيئ ًكتـــشف أمـــورا جدي

 بـني تـرشيع ربـاين ال يأتيـه الباطـل مـن بـني ٍحلاميتها من ظلم اإلنسان، فشتان

يديه وال من خلفه، وبـني تـرشيع وضـعي يثبـت التـاريخ يـوم بعـد يـوم قـصوره 

.وعدم مالئمته

                                                           

  .٢٢حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص . د: يراجع يف ذلك) ١(

 مراد، رشح تـرشيعات البيئـة، دار الكتـب والوثـائق املـرصية، اإلسـكندرية، عبدالفتاح. د) ٢(

  .٣٣بدون سنة نرش، ص 



 

)١٠٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  نياملبحث الثا

   اإلسالميفقهوضعي والمفهوم التلوث البيئي وصوره يف القانون ال

 ولقـد أوجــدها ،    إن البيئـة األرضــية بكـل مــا فيهـا تعتــرب الـوطن العــام لبنـي اإلنــسان

ا وقـدر فيهـا مـن األرزاق مـا يكفـي ً فجعـل األرض بـساط؛اهللا بحكمته وذللها بقدرته

حاجة كل األحيـاء، كـام سـخر الـشمس والقمـر دائبـني وأرسـل الريـاح والـسحاب 

 النعم وغريها ممـا ال يعـد وال حيـىص جيـري بانتظـام وحكمـة واحليوان، فكل هذه

  .ًدقيقة وفقا لقوانني اهللا الثابتة املطردة يف هذا الكون الفسيح

ً    لكن إنسان العرص احلديث قـد انـدفع حممومـا نحـو إشـباع شـهواته ونزواتـه مـن 

اليــوم ًكـل مــا تقـع عينــاه عليــه، منبهـرا بوســائل التقنيـة املتاحــة، وصــار حـال البــرش 

 هنـــاك ممـــا أدى إىل إربــاك النظـــام البيئـــي عـــىل املـــستوى اً هنـــا وتبـــذيراًإرسافــ

ً يف اســـتنزاف املـــوارد والثـــروات ومهـــددا بـــأخطر ًاملحـــيل والعـــاملي، ممـــثال

العواقـــب وأومخهـــا نتيجـــة لـــرتاكم املخلفـــات والنفايـــات؛ ممـــا دفـــع العلـــامء 

ــاتبني إيل دق أجــراس اخلطــر  ــاحثني واملفكــرين والك ــة، حتــى يبطــئ والب عالي

  .)١(اإلنسان من اندفاعاته جتاه املوارد القابلة للنضوب كاملياه

ــزوال  ــت احلــايل ل ــدد يف الوق ــر مه ــة أخط ــوث البيئ ــشكلة تل ــبحت م ــام أص      ك

ـــدم  ـــك نتيجـــة للتق ـــة؛ وذل ـــات احلي ـــزوال كـــل الكائن ـــل ول ـــرشي، ب اجلـــنس الب

 وجعـل مـن هـذه التكنولوجي والـصناعي واحلـضاري لإلنـسان الـذي سـاد العـامل،

  .الظاهرة مشكلة عاملية، تعاين منها الدول املتقدمة والنامية عىل السواء

                                                           

خماطرهـا، الطبعـة األوىل، دار  – تلوثهـا- عامد حممد ذياب احلفيظ، البيئـة محايتهـا. د) ١(

  .  ٣٨، ص ٢٠١١صفاء للنرش، األردن، 



  

)١٠٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــرا  ــوث نظ ــوم التل ــف ملفه ــرشح والتعري ــرق بال ــا أن نتط ــا علين ــان لزام ــذلك ك     ل

لعالقته املتينة والوطيدة بمفهـوم البيئـة، فهـام بمثابـة وجهـني لعملـة واحـدة ال يكـاد 

 ســنتطرق إىل مفهــوم التلــوث بــشقيه اللغــوي أحـدمها ينفــصل عــن اآلخــر، لــذلك

 ويف الفقــه اإلســالمي، ثــم  الوضــعيالقــانونملفهــوم التلــوث يف واالصــطالحي و

لـذا يقـسم . بعد ذلك سنتعرض لصوره أو أشـكاله الـسائدة واملعروفـة بـشكل أكـرب

  :هذا املبحث إىل مطلبني فيام ييل

 ولا ه اإلسالمي مفهوم التلوث يف القانون الوضعي والفق:ا.  

 ما صور وأشكال التلوث:ا .  

  املطلب األول

  مفهوم التلوث يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي

    ممـا ال شــك فيـه أن تلــوث البيئـة مــن أخطــر املـشكالت التــي يتـسم هبــا عــرصنا 

 ولقــد حظيـت هــذه املـشكلة يف عــرصنا احلـايل بالدراســة واالهــتامم، ،احلـارض

ــ ــل رج ــن قب ــواء م ــالمية؛ س ــرشيعة اإلس ــاء ال ــل فقه ــن قب ــانون، أو م ــم أو الق ال العل

وذلـك ألن آثــار هـذا األخــري شـملت مجيــع الكائنـات احليــة، كـام أخلــت بــالكثري 

لــذا نتطــرق للتعريــف اللغــوي للتلــوث، ثــم لتعريفــه يف القــانون . مــن الــنظم البيئيــة

ث بـــني الوضـــعي، ثـــم يف الفقـــه اإلســـالمي، ثـــم نختمهـــا بمقارنـــة مفهـــوم التلـــو

  : الترشيعني، وذلك يف أربعة أفرع فيام ييل

 ولع ااملفهوم اللغوي للتلوث:ا .  

 مع امفهوم التلوث يف القانون الوضعي:ا .  

 ع امفهوم التلوث يف الفقه اإلسالمي:ا .



 

)١٠٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 اع اــة بــني مفهــوم التلــوث يف الفقــه اإلســالمي القــانون :ا  مقارن

  .الوضعي

  ولالفرع األ

  املفهوم اللغوي للتلوث

تلـوث : الـتلطخ، فيقـال: التلـوث يعنـي: ، منهـاٍ    للتلوث يف اللغة العربية عـدة معـان

 ، لطخهــا، ولــوث املــاء: أي،الطـني بــالتبن واحلــىص بالرمــل، ولــوث ثيابــه بــالطني

  .)١( خالطته مواد غريبة: كدره، وتلوث املاء أو اهلواء ونحوه يعني:أي

عـدم النقـاء واخـتالط الـيشء بغـريه بـام يتنـافر :  التلوث لغة يعنـي    ويرى البعض أن

  .)٢(معه ويفسده

ـــي ـــوث يعن ـــارصة أن التل ـــة املع ـــة العربي ـــيم :     وجـــاء يف معجـــم اللغ ـــساد الق ف

ــة  ــادئ األخالقي ــار"واملب ــوث األفك ــن "تل ــاتج ع ــار الن ــاه البح ــو ومي ــساد اجل ، ف

  .)٣("من اإلشعاع النوويتلوث األرض "جممل اإلفرازات الكيميائية والذرية 

ــرج يف  ــضح أن مفهــوم التلــوث يف اللغــة ال خي     مــن خــالل التعــاريف الــسابقة يت

  :الغالب األعم عن معنيني

 وهــي اخــتالط أي يشء غريــب مــن مكونــات املــادة باملــادة، ممــا : دي - 

  . بالرمالىصيؤثر عليها ويفسدها كتلوث الطني بالتبن واحل

                                                           

  . ١٨٧، ص ٣لسان العرب، مرجع سابق، ج ) ١(

  . ٨٧٦وسيط، مرجع سابق، ص املعجم ال) ٢(

أمحد خمتار عمـر، الطبعـة األوىل، دار عـامل الكتـب، . دمعجم اللغة العربية املعارصة، ) ٣(

  . ٢٠٤٤، ص٣، ج هـ١٤٢٩القاهرة، 



  

)١٠٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يعنـي بـذلك التغـري الـذي ينتـاب النفـوس فيكـدرها أو الفكـر  وهـو :و ي  - 

  .فيفسده

ــه ــسية بأن ــة الفرن ــضا يف اللغ ــوث أي ــرف التل ــالف : ً    ويع ــساد أو اإلت ــط أو اإلف احل

لوســط مــا بإدخــال ملــوث مــا، كــام أنــه يعنــي جعــل الــيشء النقــي غــري نقــي أو غــري 

 هـذا الفعـل يف  ومعنـىصالح لالستعامل، فالتلوث يـأيت مـن فعـل يلـوث 

  .)١( تلطيخ اليشء وإفساده :اللغة الفرنسية

ـــوث،  ـــان يعـــربان عـــن التل ـــة يوجـــد مـــصطلحان لغوي ـــة اإلنجليزي ـــا يف اللغ     أم

وجــود تركيــزات تفــوق املــستوى :  ويعنــياملــصطلح األول 

ـا املـصطلح الثـاين  ل إدخـا:  ويقـصد بـهالطبيعي يف املجـال البيئـي، أم

  .)٢(موارد ملوثة يف الوسط البيئي

  الفرع الثاني

  مفهوم التلوث يف القانون الوضعي

 وذلـك راجــع ؛لقـد تعـددت نظـرة الفقهــاء القـانونيني ملفهـوم التلــوث وتنوعـت    

ــتالف اآلراء واآل ــصاهتم القانونيــة، الخ ــتالف ختص ــذا باإلضــافة إىل اخ ــاق، ه ف

ــة اختــصاص ــد هــذا التيــار ليــضع فكــل فقيــه ينظــر إىل التلــوث مــن زاوي ه، ولقــد امت

ــة، وفــيام يــيل  ــة منهــا والوطني بــصامته عــىل تعريــف التلــوث يف االتفاقيــات الدولي

 القانونيـة التـي تناولـت مـصطلح التلـوث، وذلـك عـىل النحـو اريفإيراد ألهـم التعـ

  :التايل

                                                           

  .: انظر) ١(

  .                                                 - :  انظر) ٢(



 

)١٠٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أو :ممء اا  ى ثا :  

ار التـي هتـدد البيئـة عــىل وجـه العمـوم ولـيس مــن     يعتـرب التلـوث مـن أهـم األخطــ

ــبعض يــرى أن احلــصول عــىل تعريــف شــامل وكامــل  الــسهل تعريفــه، حتــى أن ال

  .ًا مستحيالًوباملعنى العلمي للتلوث يعد أمر

ا يف تعريــف ً    وإذا كــان العلــامء اختلفــوا يف تعريــف البيئــة، فهــم قــد اختلفــوا أيــض

  . وإن كانت متقاربة عىل أية حال- لوثالتلوث، فظهرت هلم تعاريف عدة للت

وجــود أي مــادة أو طاقــة يف البيئــة :     فقــد عرفــه الــدكتور ماجــد راغــب احللــو بأنــه

الطبيعيــة بغــري كيفيتهــا أو كميتهـــا، أو يف غــري مكاهنــا أو زماهنـــا بــام مــن شـــأنه 

  .)١(اإلرضار بالكائنات احلية أو اإلنسان يف أمنه أو صحته أو راحته

كـل تغيـري مبـارش أو غـري : كتور حممـد حـسني عبـدالقوي فعرفـه عـىل أنـه    أما الد

مبارش فيزيائي أو حراري أو بيولـوجي أو أي نـشاط إشـعاعي خلـصائص كـل جـزء 

ــن  ــصحة واألم ــىل ال ــؤثر ع ــة ت ــاطر فعال ــا خم ــتج عنه ــة ين ــة بطريق ــزاء البيئ ــن أج م

  .)٢(والرفاهية لكل الكائنات احلية

دخـال اإلنـسان مبـارشة ملـواد أو طاقـة يف الرتبـة أو إ:     كام عرفه الـبعض عـىل أنـه

ــه نــشاط ــة يــستتبع أرضارًإتيان ــة واحليواني ــة النباتي ــاة الفطري ــصل باحلي ــصحة ًا يت ا بال

                                                           

  .٤١ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص . د) ١(

حممد حسني عبـدالقوي، احلاميـة اجلنائيـة للبيئـة اهلوائيـة، النـرس الـذهبي للطباعـة، . د) ٢(

  .  ٤٣، ص ٢٠٠٢القاهرة، 



  

)١٠٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اإلنسانية، ويلحق الرضر بـاملواد البيولوجيـة والـنظم البيئيـة وباملمتلكـات املاديـة 

  .)١( املرشوعة للبيئة الربية بوجه عامتاالستخداماويعوق 

التغـريات غـري املرغـوب فيهـا والتـي حتـيط باإلنـسان : خر بأنـه   وعرفه البعض اآل 

ا كنتيجة ألنـشطة اإلنـسان مـن خـالل حـدوث تـأثريات مبـارشة أو غـري ًا أو جزئيًكلي

مبارشة، قد تغـري مـن املكونـات الطبيعيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة للبيئـة، ممـا قـد 

  .)٢(ي يعيشهايؤثر عىل اإلنسان ونوعية احلياة الت

ُّأي :     ويف املعــاجم املتخصــصة يف االصــطالحات البيئيــة، يعــرف التلــوث بأنــه

ــــة أو  ــــة أو البيولوجي ــــضوية واحلراري ــــصائص الع ــــارشة للخ ــــصفة مب إرضار ب

ّاإلشـعاعية ألي جــزء مـن البيئــة، يتخــذ شـكل تفريــغ أو إطـالق أو إيــداع نفايــات أو 

  .)٣(مواد سامة تؤثر عىل البيئة

 من خـالل التعـاريف الـسابقة ملفهـوم التلـوث أنـه توجـد نقـاط توافـق بـني يتضح    

ــسبب  ــىل أن ال ــد ركــزت ع ــارات اآلراء؛ فق ــى وإن اختلفــت عب ــاريف حت هــذه التع

احلقيقي يف حدوث التلـوث، إنـام هـو راجـع إىل التغيـري يف املكونـات الطبيعيـة، 

                                                           

 ،ًارنـا بـالقوانني الوضـعيةأمحد عبـدالكريم سـالمة، قـانون محايـة البيئـة اإلسـالمي مق. د) ١(

  .٧٢مرجع سابق، ص 

مـصطفي معـوض عبـدالتواب، جـرائم التلـوث مـن النـاحيتني القانونيـة والفنيـة، منـشأة . د) ٢(

  .١٠، ص١٩٨٦املعارف، اإلسكندرية، 

دراسـة حتليليـة  –داود عبدالرازق الباز، األساس الدستوري حلامية البيئـة مـن التلـوث. د) ٣(

، ٢٠٠٧قانوين للبيئة والتلوث، دار الفكـر اجلـامعي، اإلسـكندرية، يف إطار املفهوم ال

  . وما بعدها٤٩ص 



 

)١٠٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا تـؤثر عـىل خـواص وذلك إما بإضافة مادة غريبة إىل عنارص الطبيعـة والتـي بـدوره

إضـافة امليـاه يف األرايض الزراعيـة يف غـري : وخصائص الطبيعة، ومـن أمثلـة ذلـك

وقتــه بكميــات كبــرية كاســتخدام تقنيــات حديثــة الســتمطار األمطــار، والتــي تــؤدي 

  .بدورها إىل إتالف املزروعات وجرف الرتبة

عـىل الوســط     كـام أن جـل هــذه التعـاريف تركـز عــىل أن أرضار التلـوث إمـا تقــع 

ًالطبيعي، سواء كـان هـذا الوسـط حيـا أو مجـاد ا، وإن أغلـب التلـوث الـذي يـصيب ً

  .البيئة يتحقق بفعل اإلنسان سواء أكان عن عمد أو إمهال

ًم :وت اا  ثا :  

    لقـد كـان ملـصطلح التلــوث ضـمن االتفاقيـات الدوليـة نــصيب كبـري، وكـان يــتم 

م التلـوث يف بـادئ األمـر بـصفة عامـة، فعـىل سـبيل املثـال لقـد ورد يف إبراز مفهـو

ــدة لــسنة  ــم املتح ــابع لألم ــصادي واالجتامعــي الت ــس االقت ــر املجل  ١٩٥٦تقري

ــوث  ــف ملــصطلح التل ــه تعري ــذة ملكافحت ــدابري املتخ ــط والت حــول تلويــث الوس

 التغـــري الـــذي حيـــدث بفعـــل التـــأثري املبـــارش أو غـــري املبـــارش لألنـــشطة: بأنـــه

ــي  ــشطة الت ــتعامالت أو األن ــبعض االس ــل ب ــو خي ــىل نح ــط ع ــسانية، يف الوس اإلن

  .)١(كانت من املستطاع القيام هبا يف احلالة الطبيعية لذلك الوسط

ــدة خاصــة يف  ــسد يف جمــاالت ع ــانوين ليتج ــور الفكــر الق ــد ذلــك تط ــم بع     ث

ــذي ــا للموضــوع ال ــرف مــصطلح التلــوث تبع ــي أصــبحت تع ــة الت ــة الدولي  االتفاقي

إلــخ، ... تتناولـه االتفاقيـة سـواء كــان يف جمـال البيئـة الربيــة أو البحريـة أو اهلوائيـة 

                                                           

  .١٩٥٦تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة لسنة : يراجع) ١(



  

)١٠٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــسب  ــن ح ــة ولك ــات الدولي ــواردة يف االتفاقي ــاريف ال ــم التع ــراز أله ــيل إب ــيام ي وف

  :التخصص

١- ا ل ا :  

 ١٩٨٢    لقد عرفت املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

إدخـال اإلنـسان يف البيئـة البحريـة، بـام : يف الفقرة األوىل منها التلوث البحري بأنـه

ــنجم  يف ذلــك مــصاب األهنــار، بــصورة مبــارشة أو غــري مبــارشة، مــواد أو طاقــة ت

اإلرضار بـاملوارد احليـة واحليـاة البحريـة، : ثـار مؤذيـة، مثـلآعنها أو حيتمل عنها 

وإعاقـة األنـشطة البحريـة، بـام يف ذلـك صـيد وتعريض الصحة البـرشية لألخطـار، 

األسامك وغريها من أوجه االسـتخدام غـري املـرشوعة للبحـار، واحلـد مـن نوعيـة 

  .)١(وقابلية مياه البحار لالستعامل واإلقالل من الرتويج

٢- ا ل ا :  

  يف١٩٧٩ نـوفمرب ١٣    عرفت املادة األوىل مـن اتفاقيـة جنيـف املنعقـدة بتـاريخ 

إدخــال اإلنــسان بــشكل مبــارش أو غــري مبــارش، : الفقــرة األوىل تلــوث اهلــواء بأنــه

ملواد أو الطاقة يف اجلـو أو اهلـواء يكـون لـه مفعـول ضـار يعـرض صـحة اإلنـسان 

للخطـــر ويلحـــق الـــرضر بـــاملوارد احليويـــة والـــنظم البيئيـــة والفـــساد بـــاألحوال 

  .)٢(تخداماهتا املرشوعةاملادية، ويمس أو يرض كل من يتمتع بالبيئة أو باس

  

                                                           

ــنة : يراجــع) ١( ــانون البحــار س ــدة لق ــة األمــم املتح ــرة األوىل مــن اتفاقي املــادة الرابعــة الفق

١٩٨٢.  

  . ١١٠، ص مرجع سابقمد حشيش، أمحد حم. د) ٢(



 

)١٠٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣- ا ل ا :  

ــابع لألمــم املتحــدة      لقــد جــاء يف تقريــر املجلــس االقتــصادي واالجتامعــي الت

 حــول تلــوث الوســط البيئــي والتــدابري املتخــذة ملكافحــة التلــوث أن ١٩٦٥لعــام 

التغيـري الـذي حيـدث بفعـل التـأثري املبـارش وغـري املبـارش لألنـشطة : التلوث هـو

األساسية يف املكان أو يف حالة الوسـط عـىل نحـو خيـل بـبعض االسـتعامالت أو 

  .)١(األنشطة التي كانت من املستطاع القيام هبا يف احلالة الطبيعية لذلك الوسط

ً :طت اا   ثا :  

، حيــدد  مــن تعريــف للتلــوث– عــادة– القــوانني املتعلقــة بحاميــة البيئــةو    ال ختلــ

ا ً ومـصادره وخصائــصه، وكـل مـا يـرتبط بـه وفقــاملـرشع بموجبـه تعريـف للتلـوث

  .للسياسة الترشيعية التي يتبناها يف هذا الشأن

ــري ــل جي ــن أن العم ــرغم م ــىل ال ــادة–    وع ــرك – ع ــىل ت ــرشيع ع ــال الت  يف جم

التعريفات للفقهاء وعدم إدراجهـا يف القـوانني إال يف أضـيق نطـاق، وخاصـة إذا مـا 

لميــة، يغلــب فيــه اجلانــب التقنــي املتطــور علــق األمــر بمــسائل فنيــة ذات طبيعــة عت

واملتغري باستمرار كـام هـو احلـال يف موضـوع التلـوث، إال أن املـرشع القـانوين 

حيــرص رغــم ذلــك عــىل وضــع تعــاريف للتلــوث، عنــد إصــداره لقــوانني محايــة 

ــرشع يف  ــاريف امل ــة لتع ــض األمثل ــيل بع ــيام ي ــأعرض ف ــة، وس ــة البيئ دول خمتلف

  :للتلوث، وذلك عىل النحو التايل

                                                           

ــة يف محايــة البيئــة، الطبعــة . د) ١( عبــد العزيــز خميمــر عبــداهلادي، دور املــنظامت الدولي

  .٢٦، ص ١٩٨٦األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 



  

)١٠٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة :     فنجــد أن قــانون البيئــة املــرصي عرفــه عــىل أنــه كــل تغــري يف خــصائص البيئ

بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة ممــا يــؤدي إىل اإلرضار بــصحة اإلنــسان والتــأثري 

يـة عىل ممارسـته حلياتـه الطبيعيـة، أو اإلرضار باملوائـل الطبيعيـة أو الكائنـات احل

  .)١(أو التنوع احليوي البيولوجي

هــو كــل تغيــري مبــارش أو غــري مبــارش للبيئــة :     وعرفــه قــانون البيئــة اجلزائــري بأنــه

ــه ــسبب في ــالمة يت ــصحة وس ــرضة بال ــعية م ــدث وض ــد حي ــدث أو ق ــل حي ــل فع ك

ـــات  ـــو واملـــاء واألرض واملمتلك ـــوان واهلـــواء واجل ـــات واحلي ـــسان والنب اإلن

  .)٢(اجلامعية والفردية

حــدوث أيـة حالـة أو ظـرف ينـشأ عنـه تعــرض :   أمـا قـانون البيئـة الليبـي فعرفـه بأنـه  

ــر أو  ــاه البح ــواء أو مي ــوث اهل ــة لتل ــر، نتيج ــة للخط ــالمة البيئ ــسان أو س ــحة اإلن ص

ـــة، بـــام يف ذلـــك  ـــوازن الكائنـــات احلي ـــة أو اخـــتالل ت املـــصادر املائيـــة أو الرتب

ة، وأيـة ملوثـات أخـرى تكـون الكرهيـالضوضاء والضجيج واالهتزازات والروائح

  .)٣(ناجتة عن األنشطة واألعامل التي يامرسها الشخص الطبيعي أو املعنوي

إرضار بعنــارص :     مــن جهــة أخــرى فــإن املــرشع اإلنجليــزي عــرف التلــوث بأنــه

ـــات  ـــن الكائن ـــسان أو أي م ـــسبب يف اإلرضار باإلن ـــد يت ـــة إىل ح ـــة املختلف البيئ

  .)٤(األخرى

                                                           

  .١٩٩٤ الصادر سنة ٤ من قانون البيئة املرصي رقم ٧ الفقرة ١املادة ) ١(

  .٢٠/٧/٢٠٠٣ الصادر يف ٣/١٠زائري رقم  من قانون البيئة اجل٤املادة ) ٢(

  .١٩٨٩ الصادر سنة ١٥ من قانون محاية البيئة الليبي رقم ٣ الفقرة ١املادة ) ٣(

  .١٩٩٠ من قانون محاية البيئة اإلنجليزي الصادر سنة ٣ الفقرة ١املادة ) ٤(



 

)١٠٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

هــو إدخــال أي مــادة ملوثــة يف : ة البيئــة الفرنــيس فقــد عرفــه بأنــه    أمــا قــانون محايــ

 كانـت بيولوجيـة أو كيميائيـة ًالوسط البيئـي بـصورة مبـارشة أو غـري مبـارشة، سـواء

  .)١(أو مادية

ــه حتــى نــستطيع أن نعطــي تعريفــ ــستخلص مــن جممــوع هــذه التعــاريف أن ا ً    ن

  :ليةللتلوث بوجه عام، ينبغي أن يشتمل عىل العنارص التا

ــه  - ١ ــدأ معامل ــري تب ــذا التغي ــي، وه ــط الطبيع ــة أو الوس ــري يف البيئ ــدوث تغ ح

.بحدوث خلل يف التوازن الطبيعي لعنارص ومكونات البيئة

ــك - ٢ ــل اإلنــسان، مثــال ذل ــدث هــذا التغيــري بفع إلقــاء املخلفــات : أن حي

.الضارة، وإفراغ النفايات، وإجراء التفجريات النووية

 بالبيئـة، فتغيـري البيئـة أيـا كـان مـصدره قـد حدوث أو احتامل إحلاق الرضر - ٣

يكولوجيـة عكـسية عـىل الـنظم األ لـه نتـائج  تكنال يستدعي االهتامم إذا مل

للبيئـة، أو أو البيئية تتمثـل يف القـضاء عـىل املكونـات والعنـارص الطبيعيـة

  .الالزمة حلياة اإلنسان وسائر املخلوقات

 عمــل اإلنـسان ولــيس التغيـري الناشــئ مــن     إذن فـالعربة بنتيجــة التغيـري الناشــئ عـن

 للبيئـة، ومعيـار الـرضر هـو حـدوث اًفعل الطبيعة، فيجب أن يكون هذا التغيـري ضـار

ــال ــي والتــي تكــون حم ــار الــضارة للتلــوث البيئ ــك اآلث ــة، وتعتــرب تل  ًأذى عــىل البيئ

  .للحامية القانونية التي تضعها الترشيعات وفق نصوص قانونية واجبة التطبيق

                                                           

  .١٩٨٣ الصادر سنة ٩١ من قانون محاية البيئة الفرنيس رقم ٣املادة ) ١(



  

)١٠٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  رع الثالثالف

مفهوم التلوث يف الفقه اإلسالمي

ــً    إن القــرآن الكــريم يف الواقــع اســتعمل لفظــ ا ملفهــوم ًا أقــوى داللــة وأوضــح بيان

التلوث الذي استقر الرأي القانوين عىل أنـه يقـع يف نطـاق تطبيـق القواعـد القانونيـة 

رشنـا إليهـا يف اخلاصة حلامية البيئة والذي ال بـد أن جيمـع العنـارص الثالثـة التـي أ

  .تعليقنا

    فإذا باآليـات القرآنيـة التاليـة تقطـع بوجـود التلـوث بعنـارصه تلـك، قبـل أن يرهـق 

  .رجال القانون الوضعي أذهاهنم للكشف عنها

َظهــر الفــساد يف الــرب والبحــر بــام : تعــاىل    ولنــا مــثال اآليــة الكريمــة، وهــي قولــه  ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ

َّكسبت أيدي الن ْ َِ
ْ ََ َاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونَ ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ِ)١(.  

 من خـالل اآليـة نستـشف لزوميـة حـدوث تغيـري بالبيئـة املائيـة أو :    ا اول 

الربية ونـشوء خلـل يف التـوازن الفطـري الـذي خلقـت عليـه تلـك البيئـات مـن لـدن 

ِظهـر الفـساد يف الـرب والبحـر: ةالكريمـالعزيز احلكـيم، فقـد عـربت عنـه اآليـة  ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ ،

ــرب : أي ــاده يف ال ــاىل لعب ــا اهللا تع ــي بثه ــنعم الت ــاملوارد وال ــل ب ــوث واخلل ظهــر التل

ــاء،  ــري امل ــات، وتغ ــىل اإلنب ــادرة ع ــد ق ــذلك األرض ومل تع ــضعفت ب ــر، ف والبح

ــر  ــة يف خط ــات البحري ــبحت الكائن ــه، وأص ــريت خواص ــنا، وتغ ــدا آس ــار خام ًوص

  .)٢(أكيد

                                                           

  .٤١: رة الروم، اآليةسو) ١(

  . ٢٦إبراهيم سليامن عيسى، مرجع سابق، ص . أ) ٢(



 

)١٠٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ما انتساب ذلك التغيري إىل اإلنـسان وأفعالـه، فقـد عـربت عنـه اآليـة :     ا

ِبـــام كـــسبت أيـــدي النـــاس: الكريمـــة َّ ْ َِ
ْ ََ َ َ ِأن أعـــامل اإلنـــسان وأفعالـــه هـــي : ، أي

  .املسؤولة عن الفساد والتدمري واالضطراب الذي أصاب ثروات وموارد البيئة

الــسبب والـصلة بــني مــا اقرتفتـه أيــدي النــاس وبــام وحـرف البــاء هنــا يفيـد لــزوم     

  .)١(حلق بام بثه اهللا يف الطبيعة من موارد ونعم

ا، وإنـام الفـساد ممـا ًا قبـل وجـود اإلنـسان، ال يطـرأ عنـه فـساد أبـدً    فام كان موجود

كـل الفـساد جـاء .. ا ًا أبـدًال نجـد فـيام ال دخـل لإلنـسان فيـه فـساد.. أوجده اإلنسان 

ا ًخل فيه اإلنسان، دخل فيـه يغـري مـنهج خـالق الكـون، الـذي أعـد لـه كونـمن الذي د

  .)٢(ال يأيت منه فساد

    ا إحلــاق أو احــتامل حلــوق الــرضر بــاملوارد البيئيــة، بفــسادها، :ا 

ــة ــة الكريم ــه اآلي ــذي أكدت ــو ال ــاحلة، وه ــري ص ــريورهتا غ ــا وص ــدهور حالته : وت

ــوا ــذي عمل ُبعــض ال َِّ ِ
َ ْ ََ .ــتج واملــرا ــذي ن ــاة، والــرضر واألذى، ال ــوق املعان د حل

ــتج عــن عمــل اإلنــسان، وجيعلــه يذوقــه ويتجرعــه، فيلحقــه الــرضر والعــذاب  وين

  .)٣(بمخالفته أمر اهللا، وخروجه عن سننه يف تعامله مع البيئة

                                                           

هــ،ج ١٤٢٣ الشيخ سيد قطب، يف ظالل القرآن، الطبعة الرشعية، دار الـرشوق، القـاهرة، )١(

ًأمحــد عبــدالكريم ســالمة، قــانون محايــة البيئــة اإلســالمي مقارنــا بــالقوانني . ؛ د٤٦٠، ص ٦

   . ٢٨٤الوضعية، مرجع سابق، ص 

، ص ١٩٨٧أمحد عبدالكريم سـالمة، جملـة التنميـة والبيئـة، العـدد التاسـع، القـاهرة، .  د)٢(

٧- ٦.  

حممد مريس حممد مـريس، اإلسـالم والبيئـة، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة، .  د)٣(



  

)١٠٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    لــذلك نجـــد دعـــوة القـــرآن الكـــريم إىل هـــؤالء بـــالرجوع عـــن بغـــيهم وغـــيهم 

َلعلهم يرجعون: وله تعاىل يف األرض يف قاًوسعيهم فساد ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ.  

    بيد أن عدم االستجابة لتلك الـدعوة، يعنـي اجلحـود بـنعم اهللا والكفـر هبـا، وعـدم 

معرفة قيمتها ووظائفها التـي يـرست هلـا، وذلـك مـن موجبـات عـذاب اهللا والـشقاء 

  .)١(يف الدنيا واآلخرة

ِوالفجــر  :    قـال تعـاىل ْ ََ ٍوليـال عـرش ) ١(ْ ْ َ ٍَ
َ ِوالــشفِع والـوتر ) ٢(َ ْ َ َ َْ ْ ِوالليـل إذا يــرس ) ٣(َّ ْ َ َْ َِّ ِ َ

ٍهل يف ذلك قـسم لـذي حجـر ) ٤( ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ٌ َ َ َ َ ٍأمل تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد ) ٥(ِْ
َ ُّ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ

ِإرم ذات ) ٦(َ َ َ َ ِ

ِالعامد  ِ
َ ـا يف الـبالد ) ٧(ْ ِالتي مل خيلـق مثله ِ َِ ْ ُ َ َِّ ِ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُوثمـود الـذين جـابوا الـ) ٨(َ َ َ َ َ

ِ َّ ُ ِصخر بـالواد َ
َ َّْ ِ َ ْ

ِوفرعــون ذي األوتــاد ) ٩( ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ َ ِالــذين طغــوا يف الــبالد ) ١٠(ْ َِ ْ َِّ ِ ْ ََ َفــأكثروا فيهــا الفــساد ) ١١(َ َ َُ ْ َ ِ َ َْ َ

ٍفصب عليهم ربك سوط عذاب ) ١٢( َ ََ ْ ُّ َ َّ ََ َ َ ْ َْ ِ ِإن ربك لباملرصاد) ١٣(َ ِ
َ َّْ َْ ِ َ َ َّ ِ)٢(.  

ًورضب اهللاَُّ مـثال:     وقال تعـاىل َ َ َ ََ ْ قريـة كانـت آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا مـن َ
ِ ِ ِ ًِ ْ َّ َ ْ ََ ََ َ َ ُ َ َْ َُ ً ً ً َِ ْ ْ َ

ُكـــل مكـــان فكفـــرت بـــأنعم اهللاَِّ فأذاقهـــا اهللاَُّ لبـــاس اجلـــوِع واخلـــوف بـــام كـــانوا  ِ ْ َ ََ ْ َُ ِ ِِ ِ
ْ َ َ َ َُْ ُْ َ َ َ ََ َِّ َ ٍَ ََ

َيصنعون ُ َْ َ)٣(   .  

                                                                                                                                              

  .١٠٨، ص ١٩٩٩الرياض، 

  .  ٤٦١، ص ٦ج   الشيخ سيد قطب، مرجع سابق،)١(

  .١٤- ١: ياتسورة الفجر، اآل) ٢(

  .١١٢: ةسورة النحل، اآلي) ٣(



 

)١٠٧٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الرابع

  القانون الوضعيمقارنة مفهوم التلوث يف الفقه اإلسالمي و

ــزة القــرآن الكــريم ونب     ــن خــالل هــذا العــرض، نالحــظ معج تــه، خــالف وءم

القوانني الوضعية يف شأن اإلدراك املبكـر ملـشكالت البيئـة، وهـو إدراك قـد كـرس 

ــري القــويم يف  ــسلوك اإلنــساين غ ــب الوخيمــة لل ــزمن، ونبــه إىل العواق ــاجز ال ح

ا مــن الزمــان، فــإذا ًربعــة عــرش قرنــالتعامــل مــع مــوارد وخــريات ذلــك الكــون منــذ أ

تــوفرت هــذه العنــارص الــسابقة الــذكر يف شــأن أعــامل التلــوث أو االســتنزاف غــري 

ــرشعية  ــد ال ــه القواع ــق في ــذي تطب ــاق ال ــذلك النط ــدد ب ــة، حت ــوارد البيئ ــيد مل الرش

ـــد،  ـــن األرضار، ودرء املفاس ـــالنهي ع ـــف عنارصهـــا، ك ـــة بمختل ـــة للبيئ احلامي

احلـــق والـــضامن، أو املـــسؤولية عـــن األفعـــال وحـــرض التعـــسف يف اســـتعامل 

ــرف  ــرشعية املوضــوعة مــن ط ــة وهــذه القواعــد ال ــوءة القرآني الــضارة، وهبــذه النب

الفقهاء كضوابط حلامية البيئـة، يكـون للفقـه اإلسـالمي بـذلك األفـضلية يف الـسبق 

عىل القـوانني الوضـعية بـشأن أسـباب أزمـة البيئـة، وكـذا مـا يعـالج هـذه األزمـة مـن 

  . خمتلف القواعد الرشعيةخالل

ــسألة الفــساد يف األرض أضــفت عــىل  ــرشيعة اإلســالمية عنــدما تناولــت م     وال

، )إن اإلصــالح يف األرض هـو بــاب مــن أبــواب الــرب(املـسألة صــبغة مــن العبوديــة 

ـــي  ـــب التقن ـــن اجلان ـــوث م ـــت مـــسألة التل ـــوانني الوضـــعية تناول يف حـــني أن الق

  .املحض



  

)١٠٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مي عـن القـانون الوضـعي بـشأن مـصدر اإلرضار بالبيئـة     كام خيتلف الفقه اإلسـال

ــستوى الــرشعي ــده إىل فعــل اإلنــسان عــىل امل ــد ،بحيــث يعــود ذلــك وح ــنام ق  بي

  .يرجع ذلك إىل فعل الطبيعة كالزالزل والرباكني وكذا مشكلة تزايد السكان

  املطلب الثاني

  صور وأشكال التلوث البيئي

ّحيـدث فيـه، فهـو ينقـسم إىل عـدة أنـواع     خيتلف التلوث باختالف الوسط الـذي 

 إىل معــايري خمتلفــة، لـذلك ســوف نــستعرضها بـالنظر إىل طبيعــة التلــوث، اًاسـتناد

ا بــالنظر إىل ً وأخــري،إىل مــصدره، كــذلك إىل نطاقــه اجلغــرايف وآثــاره عــىل البيئــة

  .نوع البيئة التي حيدث فيها

ث: أوا ط إ  ثاع اأم:  

نعتمـد يف حتديــد هــذا النــوع مــن التلـوث بــالنظر إىل املــادة امللوثــة املتــسببة و    

  .يف حدوثه

ــي التــي عرفهــا اإلنــسان، :ث   - أ  هــو مــن أقــدم صــور التلــوث البيئ

ّويتمثل يف وجـود كائنـات حيـة، مرئيـة أو غـري مرئيـة، نباتيـة أو حيوانيـة تظهـر  ّ

ـــراثيم ـــن اجل ـــاتج ع ـــي والن ـــط البيئ ـــاره يف الوس ـــات آث ـــف الطفيلي  وخمتل

كالبكترييا، والفريوسات وغريهـا، كـام تظهـر آثـاره عـىل صـحة اإلنـسان مـن 

ـــة،  ـــدة كالطـــاعون، اجلمـــرة اخلبيث  وأنفلـــونزاخـــالل انتـــشار أمـــراض عدي

.)١(الطيور

                                                           

ـــة . د)١( عـــامر حممـــود طـــراف، إرهـــاب التلـــوث والنظـــام العـــاملي، املؤســـسة اجلامعي

  .٢٩، ص٢٠٠٢للدراسات والنرش والتوزيع، لبنان، 



 

)١٠٧٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ّا، ويعنـي تـرسب مـواد مـشعة ً هـو مـن األنـواع اخلطـرية جـد:ث إ   -  ب
ِ

ُ ّ

تربـة تـؤثر عـىل عنـارص البيئـة خاصـة هـواء ووإىل أحد مكونات البيئة من ماء 

ا، وجتـاوزه للمـستويات املقبولـة، ممـا يـسبب األذى، ًا خطـريًعند بلوغه حد

ّفعنـد مــرور اجلزئيـات باألعــضاء احليـة فــإن هلـا إمكانيــة إفـشال عمــل خليــة 

ــات  ــرس إىل الكائن ــل يف ي ــث ينتق ــات، حي ــدوث رسطان ــسببة بح ــة مت حيوي

و مقاومـة، ومــن أسـباب هـذا التلــوث احليـة أيـنام وجـدت دون أيــة جماهبـة أ

ــراء  ــالل إج ــن خ ــذلك م ــرشنوبل، ك ــة ت ــة كحادث ــاعالت الذري حــوادث املف

ــــعة يف  ــــالل اســــتخدام األش ــــة أو مــــن خ التجــــارب والتفجــــريات النووي

.)١(املجاالت الطبية والعلمية

ـــصنعة :ث    -  ت ـــة امل ـــاملواد الكيميائي ـــوث ب ـــه التل ـــصد ب ّ يق

اد التنظيــف وزيــوت الــسيارات أو تلــك املــستخدمة ألغــراض خاصــة كمــو

ّالتي تنتج كمخلفات جانبية لعمليـة الـصناعة، وجتتمـع هـذه املركبـات فـيام 

ًبينهـا مكونــة مركبــات أشـد خطــر ّ ّ املركبـات احلمــضية والفوســفات : مثــل،اّ

ا يــؤثر عــىل طبقــة األوزون، وقــد ًا بيئيــًالتــي تنتــرش يف اهلــواء مــا يــسبب تلوثــ

ــوث ــذا التل ــراض ه ــظهــرت أع ــرن ً جلي ــن الق ــاين م ــصف الث ــن الن ــداء م ًا ابت

العرشين كنتيجة للتقدم الصناعي اهلائـل، ولنـا أن نتـصور حجـم اخلـسائر إذا 

ـا تنتقـل بالريـاح لتـسقط عـىل ،سقطت العنارص الكيميائيـة عـىل األرض  فإهن

                                                           

معيفي كامل، آليات الضبط اإلداري حلامية البيئة يف الترشيع اجلزائـري، بحـث مقـدم .  أ)١(

ـــة، لنيـــل شـــهادة املاجـــستري ـــسياسية، جامعـــة باتن ـــة احلقـــوق والعلـــوم ال  يف القـــانون، كلي

  .٣٢- ٣١عامر حممود طراف، مرجع سابق، ص .؛ د٢٤، ص ٢٠١٠/٢٠١١



  

)١٠٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا وتـسبب ًشكل أمطار حامـضية تـؤثر عـىل النباتـات والكائنـات احليـة مجيعـ

قيام باألنشطة الزراعيـة بفعـل الـسموم التـي حتملهـا تلـك ا لإلنسان عن الًعجز

ّاألمطار، جتـدر اإلشـارة إىل أن آثـار هـذا التلـوث يمكـن أن يـصل مـداها إىل 

ـــب  ـــة يف التعلي ـــة احلافظ ـــواد الكياموي ـــتخدام امل ـــق اس ـــن طري ـــذاء ع الغ

  .)١(والصناعات الغذائية

ًم :ره إ  ثاع اأم:  

ــوث     خيتلــف التلــوث ــه التلــوث، فينقــسم إىل تل ــع من  حــسب املــصدر الــذي نب

  :طبيعي وآخر صناعي

   ث ط: هـو ذلـك التلـوث الـذي جيـد مـصدره يف الظـواهر الطبيعيـة 

ِالتـي حتــدث مـن وقــت آلخــر حمدثـة تغيــريات مـستمرة بالطبيعــة، وذلــك  ِ

ـــات، كـــذلك  ـــق الغاب ـــسيول، األمطـــار وحرائ ـــاح، ال لعـــدة عوامـــل كالري

ـــفالرباكـــني، ا ـــصواعق، والعواص ـــشأ . ل ـــالتلوث الطبيعـــي ذات من إذن ف

طبيعـــي، وال دخـــل لإلنـــسان فيـــه فهـــو يفـــوق طاقتـــه، وبالتـــايل تـــصعب 

.السيطرة التامة عليه

    ث: ينـتج هـذا عـن فعـل اإلنـسان ونـشاطاته املختلفـة، وجيـد 

ــن  ــر م ــسؤولة أكث ــرب م ــث تعت ــصناعية، حي ــسان ال ــشطة اإلن ــصدره يف أن م

ّ مـشكلة التلـوث وتكمـن مـصادر التلـوث يف املخلفــات غريهـا عـن بـروز

ــه مــداخن الــسيارات، املــصانع وحمطــات  ــة، ومــا تنفث الــصناعية، التجاري

ــنفط، باإلضــافة إىل الفــضالت املنزليــة وغريهــا فتزيــد يف شــدة  ّتكريــر ال

                                                           

  .٤٠عامر حممود طراف، مرجع سابق، ص . د)١(



 

)١٠٧٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ّالتلوث عىل الـرغم مـن حتقيـق نتـائج اقتـصادية بـاهرة، لكـن لألسـف كـل 

  .لفرد بفعل اختالل التوازن البيئيذلك يكون عىل حساب صحة ا

 :اا م إ  ثاع اأم:  

ّ ويقـسم مـن خـالل ذلـك إىل تلـوث ،    يقصد بـه املنـاطق التـي يمتـد إليهـا التلـوث

  :املدى حميل وآخر بعيد

    ث: يقصد به التلوث الـذي يكـون يف منطقـة معينـة دون أن تتعـدى 

ــز اإلقلي ــاره احلي ــآث ــصدره، ويبقــى قابع ــي ملكــان م ــة أو ًم ا يف منطقــة معين

ــدى  ــار أي دون أن يتع ــذا اإلط ــارج ه ــاره خ ــد آث ــني، دون أن متت ــيم مع إقل

  . أو قارة أخرىًالرضر لبيئة جماورة تتبع دوال

 هــو التلــوث العمــدي أو غــري العمــدي الــصادر يف :ث  اى   

ــ ــة، وتكــون لــه آث اره يف منطقــة منطقــة ختــضع لالختــصاص الــوطني لدول

خاضعة لالختـصاص الـوطني لدولـة أخـرى دون إمكانيـة منعـه مـن العبـور 

  .)١(إىل هذه الدولة املتأثرة

ًرا :ا  رهآ إ  ثاع اأم  

ــة إىل تلــوث معقــول،  ِ    ينقــسم التلــوث مــن خــالل اآلثــار التــي حيــدثها عــىل البيئ

  :تلوث خطري، وتلوث مدمر

 ال تكـاد ختلـو منطقـة مـن منـاطق العـامل مـن التلـوث، فإهنـا :ث ل    

حتتويــه ولـــو بمـــستوى طفيـــف، ولكنــه ال يـــصل إىل درجـــة كبـــرية مـــن 

                                                           

يس نارص إلياس، دور منظمة األمم املتحدة يف احلفـاظ عـىل النظـام البيئـي العـاملي، .  أ)١(

ة املاجـستري يف العلـوم الـسياسية، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسية، مذكرة مقدمة لنيل شهاد

  .٥٩، ص٢٠١٢/٢٠١٣  اجلزائر،جامعة احلاج خلرض، باتنة،



  

)١٠٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــال ذلــك ــورة، ومــن أمث ــاس البالســتيكية واملعلبــات : اخلط ّرمــي األكي

.)١(ّوالزجاجات الفارغة، وغري ذلك من املواد غري القابلة للتحلل

    ث:ــ ــن التل ــوع م ــذا الن ــة  ه ــوث إىل مرحل ــه التل ــصل في وث ي

 وتبدأ يف التـأثري الـسلبي عـىل العنـارص البيئيـة الطبيعيـة أو البـرشية ،متقدمة

بشتى أشكاهلا، ويظهر هذا النـوع مـن التلـوث يف الـدول الـصناعية، حيـث 

.تتعدى فيها كمية ونوعية امللوثات خط األمان البيئي

    ث:فيـه امللوثـات احلـد  هو أخطر أنـواع التلـوث حيـث تتعـدى 

بنــاء املــصانع وســط : ّاخلطــري لتــصل إىل احلــد القاتــل أو املــدمر، مثــل

ــيط البيئــي  ــىل املح ــؤثر ع ــا ي ــة، مم ــاطق الغابي ــة أو املن األرايض الزراعي

ويــؤدي إىل انتــشار األمــراض، ويتطلــب الوضــع يف هــذه األثنــاء اســتنفار 

ول املجـاورة بغيـة كافة األجهزة املعنية يف الدولة، كـام جيـب إخبـار الـد

  .أخذ احتياطاهتا

ً : ث ا ع ام إ  ثاع اأم:  

    ينقــسم التلــوث يف هــذه احلالــة إىل تلــوث هــوائي، مــائي، تــرايب، وهــو التقــسيم 

  .الذي تأخذ به خمتلف الترشيعات الوطنية عند سعيها لوضع قوانينها

كـل تغيــري يف :  يقـصد بتلـوث اهلـواء:اث اا أو اث اي      - أ

ــحة  ــه خطــر عــىل ص ــواء الطبيعــي يرتتــب علي خــصائص ومواصــفات اهل

ا عـن عوامـل طبيعيـة أو عـن ًاإلنسان والبيئـة، سـواء كـان هـذا التلـوث ناجتـ

ــضوضاء ــك ال ــام يف ذل ــساين، ب ــشاط إن ــن . ن ــوائي ع ــوث اهل ــتج التل وين

                                                           

  .٢٥معيفي كامل، مرجع سابق، ص .  أ)١(



 

)١٠٨٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الفيـــضانات، مــصادر متعــددة وخمتلفــة، قـــد تكــون طبيعيــة كــالزالزل و

ّالعواصف والرعد، أو أهنا تكـون ناجتـة عـن األنـشطة املختلفـة لإلنـسان، 

حيث يساهم بنسبة كبرية يف حدوث التلـوث اجلـوي عـن طريـق النفايـات 

ــنفط  ــرتاق ال ــن اح ــة ع ــات الناجت ــصحي واالنبعاث ــرصف ال ــات ال وخملف

ــب دور ــروب تلع ــام أن احل ــة، ك ــصناعية املختلف ــشطة ال ًواألن ا يف ًا هامــّ

.)١(ال التلوث اجلوي نتيجة لألدخنة واحلرائق التي حتدثهاجم

التغـــريات التـــي تطـــرأ عـــىل الـــصفات : ّ يعـــرف بأنـــه:اث ا  -  ب

واملكونــات الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة، التــي تــؤثر عــىل نوعــه 

ــه بــشكل جيعــل مــن املــاء ضــار ا باإلنــسان، وقــد ســاهم ًأو لونــه أو رائحت

ّ وما تبعه مـن تقـدم يف الزراعـة والـصناعة وتطـور احلـضارة النمو السكاين

.يف تنامي امللوثات املائية وانتشار املياه القذرة هنا وهناك

إدخـال مـواد غريبـة يف الرتبـة مـن :  يقـصد بتلـوث الرتبـة:اث اا   -  ت

ًشأهنا إحداث تغيري يف معـدالت املـواد العـضوية املكونـة لـه، وغالبـ ا مـا ّ

ـــدات ّينجـــر هـــذا ا لتلـــوث عـــن االســـتعامل املفـــرط لألســـمدة أو املبي

ـــشآت  ـــصانع واملن ـــات امل ـــشائه خملف ـــسبب يف إن ـــام يت ـــة، ك الكياموي

ّالصناعية والعمرانيـة التـي تـؤدي إىل تـسميم الرتبـة أو تـصحرها، والقـضاء 

  .عىل الثروة النباتية وبالتايل فناء احلياة عىل سطح األرض

                                                           

عبـدالوهاب رجــب هاشــم بــن صــادق، التلــوث البيئــي، الطبعــة الثانيــة، النــرش العلمــي .  د)١(

  . وما بعدها٤٩ص ، ٢٠٠٣واملطابع، السعودية، 



  

)١٠٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  لثاملبحث الثا

   والفقه اإلسالميقانون الوضعيلمحاية البيئة يف ا

     مل حتظ البيئة باحلاميـة القانونيـة الالزمـة إال منـذ وقـت قريـب، عـىل الـرغم مـن 

ــتامم  ــة، إال أن االه ــدء اخلليق ــذ ب ــدأ من ــد ب ــا ق ــداء عليه ــة واالعت ــساس بالبيئ أن امل

  .ًالفعيل بالبيئة قد تأخر كثريا إىل غاية القرن العرشين

باحلاميــة يف بـادئ األمــر يف املحافـل الدوليــة حيـث كانــت      وقـد حظيــت البيئـة 

اخلطــوة األوىل مــن جانــب املجتمــع الــدويل الــذي أدرك مــا آلــت إليــه البيئــة مــن 

ــا  ــىل عنارصه ــا وع ــصارخة عليه ــديات ال ــة التع ــار نتيج ــن دم ــا م ــا حلقه ــساد وم ف

يـات املختلفة، األمر الذي اضـطر عـىل إثـره قيـام املـنظامت الدوليـة بـإبرام االتفاق

وعقد املؤمترات الرامية حلامية البيئة وعـدم االعتـداء عليهـا، هـذا مـن وجهـة نظـر 

ــه ــة علي ــات القائم ــدويل واهليئ ــانون ال ــد  .)١(الق ــالمية فق ــرشيعة اإلس ــسبة لل ــا بالن أم

ًأولت موضوع محايـة البيئـة عنايـة خاصـة بـدءا مـن حـث اإلنـسان عـىل نظافـة بدنـه 

  . األرض واإلصالح فيها ما استطاعًوصوال إىل حثه إىل عدم اإلفساد يف

     وملا كانت مـسألة محايـة البيئـة متثـل حجـر الزاويـة لكـل مـن القـانون الوضـعي 

  : فإنني رأيت أن أتناوهلا بالتفصيل عىل النحو التايل؛والترشيع اإلسالمي

 ولا الوضعيمحاية البيئة يف القانون : ا.  

 ما اإلسالميمحاية البيئة يف الفقه: ا .  

                                                           

ً أما بالنسبة حلامية البيئة يف الترشيعات الوطنيـة لقـد كانـت تبعـا لالتفاقيـات الدوليـة التـي )١(

تناولت مسألة محايـة البيئـة، والتـي نـصت يف بنودهـا عـىل أن تقـوم الـدول بـسن التـرشيعات 

  . الالزمة حلامية البيئة عىل املستوى الوطني



 

)١٠٨٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املطلب األول

  وضعيمحاية البيئة يف القانون ال

ًلقـد اهــتم القــانون الوضـعي بمــسألة محايــة البيئــة اهتاممـا بالغــا      ً وإن كــان متــأخرا - ً

بعـض الـيشء؛ ولعـل ذلــك راجـع لكـون موضـوع البيئــة هـو مـن املواضـيع احلديثــة 

  .رشينالنشأة التي مل تر النور إال يف زمن متأخر من القرن الع

    ومن أجل اإلحاطة بموضـوع محايـة البيئـة جيـدر بنـا التعـرض ملفهـوم احلاميـة 

وحتديـد املقــصود منهــا، وكــذا الوقــوف عــىل املــصطلحات التــي اســتعملت يف 

  :الوثائق الدولية للداللة عىل محاية البيئة، وسأتناول ما سبق عىل النحو التايل

  الفرع األول

  ايةاملفهوم القانوني ملصطلح احلم

  مـصدر محـى، . ١: ٍتدل احلامية يف اللغة عـىل معـان متعـددة هـي:     ا

ـا مـن التلـوث: محاية البيئـة نظـام اسـتعامري يقـيض بـأن . ٢. محايـة جويـة –وقايته

تظــل احلكومــة الوطنيــة يف إقلــيم مــا قائمــة عــىل أن تتــوىل الدولــة احلاميــة شــؤون 

ـا ،اإلقليم الدفاعيـة واخلارجيـة . ٣. النـصح يف مجيـع الـشؤون األخـرى وتقـدم هل

  .)١(رفعت احلامية عن عضو جملس الشعب: حصانة ضد االعتقال، يقال

     ًا وقاية شخص أو مال ضد املخاطر، وضـامن أمنـه وسـالمته :  ا

   ، أو هي جمموعة أنظمة موجهة حلامية بعض)٢(عن طريق وسائل قانونية أو مادية

                                                           

  .٥٦٩ ، ص١ ج مرجع سابق،، معجم اللغة العربية املعارصة) ١(

منـصور القـايض، الطبعـة : جريار كورنو، معجم املـصطلحات القانونيـة، ترمجـة:  يراجع)٢(

  . ٧٢٦، ص ١٩٩٨األوىل، املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع، القاهرة، 



  

)١٠٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١(ممتلكاهتماألشخاص أو

     أ ا او  اات ا   ء امن ة     
ت أ:  

           م ا  ذا  : تعنـي تلـك القواعـد التـي تقـرر مـساعدة

الـــشخص لوقايتـــه مـــن االعتـــداء، أو ســـوء املعاملـــة، أو اخلطـــر، وكـــذا إحبـــاط 

 أو التــسبب يف اختفائــه، ثــم تلبيــة حاجياتــه إىل األمــان حماولــة النيــل مــن ســالمته،

  .)٢(واحلفاظ عليه والدفاع عنه

 ا إن مفهـــوم احلاميــة الدوليـــة لـــضحايا النزاعـــات :     و

ــدامها ــني إح ــضمن معني ــسياسية يت ــة وال ــوارث الطبيعي ــسلحة، والك ــائي، : امل وق

 باألفعـال التـي تـؤدي إىل قيـام يقـصد بـه حتـريم القيـام: عالجي، فالوقـائي: واآلخر

ـــا العالجـــي ـــات، أم ـــام : املعان ـــؤدي إىل قي ـــي ت ـــال الت ـــا وقعـــت األفع ـــه إذا م فإن

ــصليب  ــة لل ــة الدولي ــة وعــىل رأســها اللجن ــة الدولي ــزة احلامي ــات، فــإن أجه املعان

  .)٣(األمحر، تتدخل لتقديم عمليات اإلغاثة للحيلولة دون زيادة تلك املعانات

طلح احلامية عنـد اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر يـشمل أي      هلذا نجد أن مص

نـشاط تقــوم بــه هــذه األخــرية، هيـدف إىل محايــة األشــخاص الــواقعني يف بــراثني 

نــزاع مــسلح مــن املخــاطر واالنتهاكــات واملعانــات التــي يتعرضــون هلــا بغــرض 

                                                           

  .٧٢٦املرجع نفسه، ص ) ١(

وىل، دار الغــرب عمــر ســعداهللا، تطــور تــدوين القــانون الــدويل اإلنــساين، الطبعــة األ. د) ٢(

  .١٩٠، ص١٩٩٧اإلسالمي، بريوت، 

زهــري احلــسيني، القــانون الــدويل اإلنــساين تطــوره وفاعليتــه، مقــال منــشور باملجلــة . د )٣(

  .١٩٩٢، ٢٦الدولية للصليب األمحر، العدد 



 

)١٠٨٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــوهتم، ويظــل  ــامع ص ــة وضــامن س ــدادهم باملعون ــىل حقــوقهم وإم ــاظ ع احلف

  .ل خط احلامية األولالقانون يمث

                  ا  وا ا م و  ا  فهـي : أ

تعتـــرب جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات التـــي تتخـــذ لوضـــع ونـــرش وتطبيـــق املعـــايري 

واملبادئ اإلنسانية، كام تشمل قيـام هـذه اللجنـة بأنـشطة هتـدف إىل صـون حقـوق 

عتــداء واحلــرب نتيجــة وضــعهم غــري الــضحايا واحلفــاظ عليهــا مــن املــوت واال

  .املأمون

     إذن فاحلاميـة بالنـسبة للجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر هـي املجموعـة الكاملـة 

  .)١(من اخلطوات التي تتخذ لوضع ونرش وتطبيق املعايري واملبادئ اإلنسانية

ــسبة  ــا بالن ــساين، أم ــدويل اإلن ــانون ال ــخاص يف الق ــة األش ــسبة حلامي ــذا بالن      ه

مجيـع القواعــد القانونيــة : اميـة البيئــة أثنـاء النزاعــات املـسلحة فإنــه يقـصد هبــاحل

الوقائيـة والعالجيــة والتــي هتـدف إىل جعــل البيئــة الطبيعيـة يف منــأى عــن األرضار 

ًالتـي تـسببها األعـامل العدائيـة، وكـذا عــدم جعـل البيئـة املـشمولة باحلاميـة حمــال 

  .امت ضد األهداف العسكرية وقرص اهلج،ألي نوع من أنواع االعتداء

  الفرع الثاني

  محاية البيئة يف التشريعات اإلقليمية والدولية والعاملية

إن محاية البيئـة ليـست قـارصة عـىل دولـة دون أخـرى أو منطقـة بعينهـا، بـل إهنـا     

هتـدد البـرشية مجعـاء، ومتثـل أول اختبـار عمـيل حقيقـي أمـام املجتمـع الـدويل 

                                                           

ــر اللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر:  يراجــع)١( احلاميــة واملــساعدة : مقتطفــات مــن تقري

  .:  ، عىل موقع)١٩٩٥(



  

)١٠٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ملعاجلـــات يف ســبيل إبقــاء التـــوازن البيئــي، ومكافحـــة لتقــديم االقرتاحــات، وا

ــة  ــدف هــذا الفــرع إىل كــشف اجلهــود املبذول ــذا هي ــة، ل األخطــار واآلفــات البيئي

ًإقليميــا ودوليــا وعامليــا حلاميــة البيئــة، وبيــان األســس التــي ترتكــز عليهــا األنظمــة  ً ً

  .الدولية يف إصدار ترشيعاهتا البيئية

بالبيئـة ومـشكالهتا ليـست اهتاممـات حديثـة، إذ حظيـت      إن االهتاممـات الدوليـة 

هــذه املــشكالت بــاهتامم إقليمــي ودويل وعــاملي منــذ فــرتات طويلــة عميقــة 

ًاجلذور يف التاريخ، ولكن ينقـصه التنظـيم والـدوام، متـأثرا بـسياسة النظـام الـدويل 

  .يف توجيه املنظامت واهليئات الدولية ملعاجلة قضايا البيئة

ــإ ــذلك ف ــصناعي ال     وك ــدم ال ــور والتق ــن التط ــدويل ل ــع ال ــدثا يف املجتم ذين ح

ــة وخاصــة يف فــرتة الــستين ات ومــا بعــدها، أوجــدا يأعقــاب احلــرب العامليــة الثاني

احلاجة إلصـدار تـرشيعات تعنـي بالبيئـة، ويتـأتى الـنقص يف مكافحـة جوانـب مـن 

قليمـي أو املشكالت البيئية من نقص أو قـصور التـرشيعات البيئيـة عـىل النطـاق اإل

  .النطاقني الدويل والعاملي

أو     :ا  ت اا:  

     إن للتعـــاون اإلقليمـــي أمهيـــة خاصـــة يف محايـــة املـــصادر البيئيـــة املـــشرتكة 

  :وهناك عدة اتفاقيات إقليمية، من بينها. واملحافظة عليها

 - م ـا بـني:ا  الـدول املطلـة عـىل البحـر ً تـضمنت هـذه االتفاقيـة اتفاق

وقـد عقـدت االتفاقيـة عـام . األبيض املتوسط حلامية شواطئه ومياهـه مـن التلـوث

  . حتت رعاية األمم املتحدة للبيئة١٩٧٦



 

)١٠٨٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن أبرزهــا ــلونة مبــادئ هامــة، م ــملت معاهــدة برش ــزام الــدول باختــاذ :      وش الت

تلـوث النـاتج عـن اإلجراءات الرضورية التـي مـن شـأهنا محايـة هـذا اإلقلـيم مـن ال

  .)١(أي مصدر أو جهة

 -  ا ا ـا عـام :ا  الـدول الـثامين، املطلـة ١٩٧٨ تعاقـدت عليه

ــي ــيج، وه ــىل اخلل ــر، : (ع ــدة، قط ــة املتح ــارات العربي ــسعودية، اإلم ــت، ال الكوي

 إىل ٍوهتـدف املعاهـدة اإلقليميـة بـشكل رئـيس). امن، العـراق، البحـرين، إيـرانُع

ات البيئية للدول الـثامين بـام يكفـل محايـة الـسواحل البيئيـة البحريـة تنسيق النشاط

ـــائق القانونيـــة التـــي تـــشكل األســـاس القـــانوين للجهـــود  ومياههـــا، وتطـــوير الوث

ـا عـىل أسـس ثابتـة وتتـوىل املنظمـة . املشرتكة حلاميـة املنطقـة البحريـة وتنميته

 - ًالكويــت مقــرا هلــاالتــي تتخــذ مــن (  (اإلقليميــة حلاميــة البيئــة البحريــة 

  .اإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقية

      -   ا ا ا   ن ا وتــم ١٩٨٢ عقـدت عـام : و ،

ـــدة عليهـــا. ١٩٨٥تنفيـــذها عـــام  ـــن بـــني الـــدول املتعاق ـــسعودية، : وم األردن، ال

ــصومال ــيمن، ال ــسطني، ال ــة البحــر . فل ــدابري حلامي ــدول كافــة الت ــذه ال وتتخــذ ه

  .خليج عدن من التلوثاألمحر و

ًم     :ا  وت اا:  

ــيض  ــشأن ختف ــال، ب ــول مونرتي ــاك بروتوك ــة، فهن ــات الدولي ــسبة لالتفاقي ــا بالن      أم

ــزام األوزون ــستنزفة حل ــواد امل ــتهالك امل ــاج واس ــام . إنت ــول ع ــذ الربوتوك ــد نف ُوق

                                                           

عـصام نـور، اإلنـسان والبيئـة يف عـامل متغـري، مؤسـسة شـباب اجلامعـة، اإلسـكندرية، .  د)١(

  .١٢٩- ١٢٨، ص ٢٠٠٢



  

)١٠٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــام١٩٨٩ ــه ع ــم تعديل ــزام ا١٩٩٠، وت ــة ح ــدهور حال ــسبب ت ــىض . ألوزون ب وبمقت

ــل مــن إنتــاج  ــه عــىل التقلي ــت األطــراف املــشاركة في ــول مونرتيــال اتفق بروتوك

ــسهيل تــوفر  ــد األطــراف بت ــة األوزون، وتتعه ــواد املــستنزفة لطبق ــتهالك امل واس

  .)١(املواد والتقنيات البديلة اآلمنة من الوجهة البيئية لألطراف من البلدان النامية

ر الــــدويل للحيوانــــات والنباتــــات الربيــــة املهــــددة      وهنــــاك اتفاقيــــة االجتــــا

ــتخلص  ــرة وال ــل النفايــات اخلط ــتحكم يف نق ــشأن ال ــازل ب ــة ب ــاالنقراض، واتفاقي ب

  .منها عرب احلدود

     وقد وقعت بعـض الـدول العربيـة، كمـرص، األردن، الـسعودية، اإلمـارات العربيـة 

ًحرصــا  –ورة أعــالهاملـذك –املتحـدة، الــيمن، الكويـت، عــىل االتفاقيـات الدوليــة

    .منها عىل العناية بشؤون البيئة

ً     :ا  ت اا:  

ــة       ــود اإلقليمي ــرة اجله ــرص يف دائ ــاره مل ينح ــة وأخط ــار البيئ ــاد آث ــوعي بأبع إن ال

والدولية فقـط بـل انتـرش بـني الـشعوب واحلكومـات واجلمعيـات العامليـة، وأدى 

ــؤمت ــاد امل ــب إىل انعق ــائل الواج ــاليب والوس ــة األس ــة؛ لدراس ــة العاملي رات البيئي

  .اختاذها يف تقديم املعاجلات عىل املوارد البيئية

ً     وقد برز ذلـك بجـالء يف جهـود منظمـة األمـم املتحـدة، والتـي لعبـت دورا هامـا  ً

ــسان يف العــيش  ــق اإلن ــرتاف بح ــة نحــو االع ــادئ الالزم ــد واملب ــيخ القواع لرتس

ــ ــع ببيئ ــاملي والتمت ــن التلــوث، وقــد صــدر اإلعــالن الع ــة م ة ســليمة ونظيفــة وخالي

                                                           

ــاب، .  د)١( ــز اإلســكندرية للكت ــي حــارضه ومــستقبله، مرك ــدالعزيز، التلــوث البيئ رشف عب

  .١٧١، ص ٢٠٠٠اإلسكندرية، 



 

)١٠٨٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــام  ــسان ع ــوق اإلن ــادة ١٩٤٨حلق ــص يف امل ــد ن ــىل أن) ٢٥(، وق ــه ع ــل ": من لك

  ."شخص احلق يف مستوى معييش مناسب للحفاظ عىل صحته وكيانه

ــم  ــة لألم ــة العام ــه اجلمعي ــذي عقدت ــسانية ال ــة اإلن ــؤمتر البيئ ــزى مل ــه يع ــد أن      بي

 عـام يونيـه ١٦- ٥ يف مدينة سـتكهومل بالـسويد، وذلـك خـالل الفـرتة مـن املتحدة

ـــة، الفـــضل يف ١٩٧٢ ـــة املختلف ـــشة قـــضايا البيئ ، ملواجهـــة املـــشكالت ومناق

تــسليط الــضوء وتكثيــف االهــتامم بالبيئــة وبكيفيــة الــدفاع عنهــا وقــد أســفر مــؤمتر 

ة القاعـدة ستكهومل عن إقرار جمموعـة مـن املبـادئ والتوصـيات، التـي تعـد بمثابـ

، )١(األساسية لكافـة التـرشيعات البيئيـة وجلميـع األبحـاث القانونيـة يف جمـال البيئـة

وقـد أكـد املبــدأ احلـادي والعـرشون مــن املبـادئ التـي أقرهــا املـؤمتر املــذكور 

ــنهم للتــصدي للقــضايا  ــة، والتعــاون فــيام بي عــىل إلــزام الــدول باحلفــاظ عــىل البيئ

يـق املعـايري واالشـرتاطات الالزمـة ملنـع التلـوث مـع البيئية الدولية املختلفة وتطب

. طبيق قواعد القـانون الـدويل اخلاصـة بحاميـة البيئـة ومنـع املـساس هبـاترضورة 

وعقب مؤمتر سـتكهومل تـواىل عقـد املـؤمترات والنـدوات املتعلقـة بمجـاالت 

  :)٢(برمت العديد من االتفاقيات الدولية مثلُالبيئة املختلفة، وأ

ــة جنيــ - ١ ــدة يف عــام اتفاقي ــة والــسيطرة عــىل ١٩٧٤ف املنعق  بــشأن الوقاي

.األخطار املهنية الناجتة عن املواد والعنارص املسببة للرسطان

                                                           

 ًالبيئـة اإلسـالمي مقارنـا بـالقوانني الوضــعية، قـانون محايــة ،أمحـد عبـدالكريم سـالمة.  د)١(

  .١٠ ص مرجع سابق،

 دراسـة مقارنـة، مكتبـة األنجلـو - حممد مؤنس حمب الدين، البيئة يف القانون اجلنائي.  د)٢(

  .اھ وما بعد٨٤، ص ١٩٩٥املرصية، القاهرة، 



  

)١٠٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة واملنطقـــة الـــساحلية للبحـــر املتوســـط،  - ٢ اتفاقيـــة محايـــة البيئـــة البحري

ــوث  ــة تل ــاون يف مكافح ــشأن التع ــا، األول ب ــان هب ــوالن امللحق والربوتوك

لنفط واملــواد الــضارة األخــرى يف احلــاالت البحــر األبــيض املتوســط بــا

ــوث  ــن التل ــط م ــيض املتوس ــر األب ــة البح ــشأن محاي ــاين ب ــة، والث الطارئ

.الناجم عن اإلغراق من السفن والطائرات

دخـل عليهـا بعـض التعـديالت يف تـاريخ ُ     وجتدر اإلشارة بـأن هـذه االتفاقيـة قـد أ

ــ١٠/٦/١٩٩٥ ــالقرار اجلمه ــة عليهــا ب ــم املوافق ــد ت ــم ، وق  لــسنة ٤١٧وري رق

.)١(١٢/٣/٢٠٠٠ً، وعمل هبا اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩

، واملتعلقـة بـشأن محايـة العـامل مـن املخـاطر ١٩٧٧اتفاقية جنيف عـام  - ٣

ــة  ــزازات يف بيئ ــضوضاء واالهت ــواء وال ــوث اهل ــن تل ــة ع ــة النامج املهني

.العمل

اتفاقيـــة قـــانون البحـــار والتـــي عقـــدت يف مونتيجـــويب بجاميكـــا يف عـــام  - ٤

١٩٨٢.

ـــام  - ٥ ـــا لع ـــة فيين ـــول ١٩٨٥اتفاقي ـــة األوزون والربوتوك ـــة طبق ـــشأن محاي  ب

ــال لعــام  ــم بروتوكــول مونرتي ــشأن ١٩٨٧اخلــاص هبــا واملعــروف باس  ب

.املواد املستنفذة لطبقة األوزون

اتفاقية بازل بشأن الـتحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة والـتخلص منهـا عـرب  - ٦

  .١٩٨٩احلدود واملنعقدة يف سويرسا عام 

                                                           

ــــدة الرســــمية، العــــدد رقــــم )١( ــــصادر يف ١٧ نــــرشت هــــذه التعــــديالت يف اجلري ، ال

٢٧/٤/٢٠٠٠  .  



 

)١٠٩٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 بعقــد يونيــه ١٤- ٣ خــالل الفــرتة مــن ١٩٩٢   ثــم قامــت األمــم املتحــدة يف عــام   

 شـاركت فيـه مائـة ثامنيـة وسـبعون دولـة، وعقـد "قمـة األرض"مؤمتر آخر باسـم 

ــة مــن  ــوقش فيــه جمموع ــل، وقــد ن ــودي جــانريو بالربازي ــؤمتر يف مدينــة ري امل

ؤمتر عـن إعـالن املشكالت املتعلقة بـرصاع البيئـة والتنميـة، وقـد أسـفر هـذا املـ

ــضمن  ــذي ت ــو وال ــدأ و ) ٢٧(ري ــسياسات ) ٢١(مب ــن ال ــة م ــشأن جمموع ــدة ب أجن

ــتنزاف، وانتهــى  ــاءة أو اس ــدون إس ــا ب ــتغالل عنارصه ــة واس ــة البيئ ــدف حلامي هت

ــة  ــة كاتفاقي ــال البيئ ــة يف جم ــات اهلام ــن االتفاقي ــة م ــرام جمموع ــؤمتر إيل إب امل

ــالن ــاخ وإع ــري املن ــة تغ ــوجي واتفاقي ــوع البيول ــساحات التن ــات وامل ــادئ الغاب  مب

  .)١(اخلرضاء واتفاقية بشأن التصحر

     وإزاء هـــذا التطــــور اهلائــــل يف جمــــال االهـــتامم بقــــضايا البيئــــة ومــــشاكلها 

ــع دول املجتمــع الــدويل، حيــث  ــنعكس هــذا التطــور عــىل مجي ــدأ ي املختلفــة ب

ــة  ــة البيئ ــوث ومحاي ــة التل ــة بمكافح ــرشيعاهتا اخلاص ــصدر ت ــة ت ــل دول ــدأت ك ب

  .نارصها املختلفة من كافة أفعال املساس هباوع

  الفرع الثالث

   الوطنيةمحاية البيئة يف التشريعات

     تأثر املرشع يف مجيع دول العامل بـالتطور اهلائـل الـذي توصـل إليـه املجتمـع 

جمال املحافظـة عـىل البيئـة، وقـد ترتـب عـيل ذلـك صـحوة تـرشيعية الدويل يف

ــة بــدأت مــن ــة هائل ــن منتــصف ابيئي ــارا م ــم بلغــت ذروهتــا اعتب ًلقــرن املنــرصم، ث

ــؤمتر ات عقــب انعقــاد مــؤمتريالــسبعين ــه كــان املالحــظ قبــل م ــتكهومل، إال أن س

                                                           

  .اھ وما بعد١٢٩، ص مرجع سابقحممد حسني عبدالقوي، .  د)١(



  

)١٠٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإدراج األفعــال التــي ــة يف ســتكهومل إن الــدول تقــوم ب تنطــوي عــىل اإلرضار بالبيئ

ًإدراكـا منهـا بأمهيـة البيئـة صلب قوانني العقوبات الصادرة يف هـذه الـدول، وذلـك

  .ورة املحافظة عليها وعدم املساس هباورض

     ومـع تطـور أنــامط احليـاة وازديــاد خمـاطر التلـوث وتــراكم املـشكالت البيئيــة، 

ــدأ  ومــا ترتــب عــيل ذلــك مــن آثــار ســلبية فادحــة عــىل كــل مــن اإلنــسان والبيئــة، ب

املرشعون يتجهون نحـو االجتـاه يف إصـدار تـرشيعات متخصـصة هبـدف تنظـيم 

ــا ــد عن ــىل اجلــزاءات واســتغالل أح ــرشيعات ع ــك الت ــع الــنص يف تل ــة م رص البيئ

.)١(اجلنائية الالزمة لضامن احرتام األفراد هلذه الترشيعات

     بيد أنه مع تطور السياسة اجلنائية حلاميـة البيئـة مـن جانـب وتنـامي الـوعي البيئـي 

ه خـر، بـدأ االجتـاآنتيجة اإلحساس العميق باخلسائر التي تلحـق بالبيئـة مـن جانـب 

التـرشيعي يميـل نحـو إصـدار قـوانني خاصـة مـستقلة بـذاهتا شـاملة لكافـة العنـارص 

املختلفــة للبيئــة مــن مــاء وهــواء وتربــة ومــا غــري ذلــك، أطلــق عليهــا الــبعض لقــب 

ــة البيئــة ، وقــد تناولــت هــذه القــوانني األحكــام الالزمــة )٢(القــوانني املوحــدة حلامي

                                                           

 يف شـأن محايـة هنـر ١٩٨٢ لـسنة ٤٨يف مـرص القـانون رقـم :  التـرشيعاتھ�ذه  من أمثلة )١(

 بـشأن منـع ١٩٦٤ لـسنة ١٢النيل واملجاري املائية من التلـوث، ويف الكويـت القـانون رقـم 

 بـشأن ١٩٧٦ لـسنة ٥٩٩يف فرنـسا القـانون رقـم تلويث املياه الـصاحلة للمالحـة بالزيـت، و

  .حظر تلويث املياه الداخلية أو الدولية عن طريق اإلغراق غري املرشوع

دراسـة مقارنـة، املؤسـسة الفنيـة  –فرج صـالح اهلـريش، جـرائم تلويـث البيئـة. د:  يراجع)٢(

  .اھ وما بعد١٢٥، ص ١٩٩٨للطباعة والنرش، القاهرة، 



 

)١٠٩٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن ــرص م ــىل أي عن ــداء ع ــال االعت ــريم أفع ــشأن جت ــة،ب ــارص البيئ ــات  عن والعقوب

  .)١(املرتتبة عىل خمالفة تلك األفعال

ــدة لــدهيا  ــوانني املوح ــوائح التنفيذيــة للق ــدار الل ــدول عــىل إص ــت ال      وحرص

، وقـد اتـسمت هـذه اللـوائح بـسمة مميـزة وهـي كثـرة )٢(واخلاصة بشأن محاية البيئة

ـــنظم واالشـــرتاطات واملعـــايري ـــي تتعلـــق بال ـــواردة فيهـــا، والت ـــارص ال كافـــة العن

املختلفــة للبيئــة مــن أجــل تنظــيم اســتغالهلا بــام يكفــل احلفــاظ عليهــا، ومنــع أي 

  .مساس هبا

  املطلب الثاني

  محاية البيئة يف الفقه اإلسالمي

     اهتم القرآن الكريم والسنة النبويـة املطهـرة بحاميـة البيئـة واملحافظـة عليهـا مـن 

ــؤثر ع ــا وي ــق هب ــن أن يلح ــام أي رضر أو أذى يمك ــد واألحك ــعا القواع ــا، فوض ليه

ــا وبمواردهــا  ــة االنتفــاع هب ــساس هبــا، بغي ــداء عليهــا أو امل ــة ملنــع االعت الالزم

                                                           

 بإصـدار قـانون يف محايـة البيئـة، القـانون ١٩٩٤ لـسنة ٤رصي رقـم القـانون املـ:  يراجع)١(

- ٩١٤ بـشأن محايـة البيئـة، القـانون الفرنـيس حلاميـة البيئـة رقـم ١٩٩٥ لسنة ٢٦اليمني رقم 

  . ٢٠٠٠تمرب ب س١٨ الصادر يف ٢٠٠٠

الالئحـة التنفيذيـة لقـانون البيئـة املـرصي، والـصادرة بموجـب قـرار رئـيس : ً يراجع مـثال)٢(

، والالئحـة ٢٠٠٥ لـسنة ١٧٤١، املعدل بـالقرار رقـم ١٩٩٥ لسنة ٣٣٨س الوزراء رقم جمل

التنفيذية لقانون البيئة الكويتي الصادرة بموجب قرار رئـيس جملـس اإلدارة املـدير العـام رقـم 

 بتـاريخ ٤٧ الـسنة ٥٣٣، واملنشورة بجريدة الكويـت اليـوم، ملحـق العـدد ٢٠٠١ لسنة ٢١٠

٢/١٠/٢٠٠١ .  



  

)١٠٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــسنة النبويــة يف  ــريم وال ــرآن الك ــة يف الق ــة البيئ ــاول محاي ــوف أتن ــة، وس املختلف

  :فرعني فيام ييل

  الفرع األول

  محاية البيئة يف القرآن الكريم

 عـىل نـصوص كثـرية  تـدل داللـة واضـحة عـىل العنايـة      لقد اشتمل القرآن الكريم

الكبرية، واملكانة املتميزة للبيئة، وذلك يكون تـارة مـن خـالل النـصوص العقديـة، 

وتــارة مــن خــالل ذكــر مــدلوالت لفــظ البيئــة، وتــارة أخــرى مــن خــالل النهــي عــن 

  :الفساد يف األرض، وبيان ذلك فيام ييل

أو :ا  ل  ا مص ا:  

ُالذي أحسن كل يشء خلقه: تعاىلقال  -١ َ َْ ََ َّ ََّ ُْ َ
ِ...)١(. 

ٍصنع اهللاَِّ الذي أتقن كل يشء...: قال تعاىل -٢ ِ
ْ َ ََّ َُّ ْ َْ َ َُ...)٢(. 

ٍما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت...: قال تعاىل -٣ ِ
ُ ْ ََ َ َ َِ ْ َّ َ َِ ْ ِ...)٣(. 

ِإنا كل يشء خلقناه ب: قال تعاىل -٤ ُ َ َ ُْ ََ ٍَّ
ْ َّ ٍقدرِ َ َ)٤(. 

  :و ا  ات

ــذ ــل يشء يف ه ــق ك ــاىل خل ــىل أن اهللا تع ــة ع ــات القرآني ــذه اآلي ــدل ه ــون ا     ت  الك

ًحسنا، متقنا، متوازنـا ً ، ولـيس ثمـة نقـص أو عيـب يف خلقـه تبـارك وتعـاىل، والبيئـة ً

، ولـذلك فـإن هـذه اآليـات العقديـة التـي تتحـدث خلق من خلـق اهللا تبـارك وتعـاىل

                                                           

  . ٧:  السجدة، اآليةسورة) ١(

  . ٨٨: سورة النمل، اآلية) ٢(

  .٣: سورة امللك، اآلية) ٣(

  . ٤٩: سورة القمر، اآلية) ٤(



 

)١٠٩٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وبيته تعاىل تدل عـىل أن البيئـة خلقـت صـاحلة، حـسنة، متوازنـة، فكـل فـساد عن رب

 من صنع البـرش ولـيس مـن اهللا تعـاىل، وبنـو البـرش منهيـون عـن الفـساد يف يأيتهو 

  .  األرض

ًم :ا  ت ال ا  ا م:  

ــة مكانــة خاصــة  ومــساحة واســعة مــن       لقــد أولــت نــصوص القــرآن الكــريم للبيئ

  :خالل استخدامها ملدلوالت لفظ البيئة

ــها  - ١ ــي آدم وفرش ــاىل لبن ــدها اهللا تع ــي مه ــذلول الت ــن األرض ال ــدثت ع ــد حت فق

َواألرض فرشناها فنعم املاهدون: قال تعاىلهلم،  ُ َِ َِْ َْ َ ْْ َ ََ ْ َ َ َ)١(.

وحتدثت عـن األشـجار اخلـرضاء واحلـدائق ذات البهجـة النـاظرة ومـا جتـود  - ٢

ٌويف األرض قطـع متجـاورات  :مـرات خمتلفـة ومتعـددة، قـال تعـاىلبه مـن ث ََ ُ ِْ َ ٌ ََ ِ ِ َْ ِ

ــد  ــاب وزرع ونخيــل صــنوان وغــري صــنوان يــسقى بــامء واح ــات مــن أعن ٍوجن ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْ ٍْ ْ ْ َ َ ٌ ََّ ٌَ ٌ ٍ َ

َونفضل بعضها عىل بعض يف األكل إن يف ذلك آليات لقوم ي ٍَ ُْ ْ َ َ ْ َ ََ َِ ٍ َِ َِ ِ ْ ٍَ ََ ُِ ُ َِّ ُ َ َعقلونَِّ ُ ِ ْ)٢(.

ــاة وصــورته يف مجيــع أشــكاله - ٣ مــن : وأفاضــت يف ذكــر املــاء كمــصدر للحي

أمطــار، أهنــار، ميــاه جوفيــه، ينــابيع صــافية، ذكــر البحــار وعظمــة خلقهــا، ومــا 

ُوهـو الـذي سـخر البحـر لتـأكلوا منـه  :أودع فيها من أرزاق وفرية، فقال تعـاىل ْ َ َ ُ َْ ُ َ َِّ ِ ُِ ْ َّْ َ َ َ

ْحلام طريا وتس �َ َ ِ َ ً ُتخرجوا منـه حليـة تلبـسوهنا وتـرى الفلـك مـواخر فيـه ولتبتغـوا َْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُ ََ ُْ ْ ْ ًْ ِ

َمن فضله ولعلكم تشكرون ُ ُْ ْ َُ َّْ ََ َ ْ
ِ ِ َِ)٣( .

                                                           

  .٤٨: سورة الذاريات، اآلية) ١(

  . ٤: سورة الرعد، اآلية) ٢(

  .١٤: سورة النحل، اآلية) ٣(



  

)١٠٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاح والــسحاب والــربق والرعــد ومــا جيــري يف الغــالف  - ٤ وعرضــت صــور الري

ُاهللاَُّ الـذي ي :اجلـوي لـألرض مـن عمليـات مناخيــة، فقـال تعـاىل
ِ َرسـل الريــاح َّ َ ِّ ُْ ِ

ــودق  ــرتى ال ــسفا ف ــه ك ــشاء وجيعل ــف ي ــسامء كي ــسطه يف ال ــحابا فيب ــري س َفتث َ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ً َْ َُ َ َ َ ًُ َ َ ْ َّ ُ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ُ
ِ ُ

َخيرج من خالله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبرشون ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َُ َْ َ ْ َ َ َُ َ َِ ُِ َ ِ َ َ ْ)١(.

 عظــيم قــدرة اهللا تعــاىل يف اخــتالف وصــورت عــامل احليــوان والطــري وبينــت - ٥

ــه واخــتالف خصائــصهم وطبــائعهم، فقــال تعــاىل ِومــا مــن دابــة يف  :خلق ٍ ِ
َّ َ ْ ََ

ٍاألرض وال طائر يطري بجناحيه إال أمـم أمثـالكم مـا فرطنـا يف الكتـاب مـن يشء  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َُ َ َْ َ َ َِ َ َ َْ ُِ َْ ََّ َ ْ ْ ٌ َ ْ َ ُْ َ ُ َّ َ ِ ِْ ِ ٍ

َثم إىل رهبم حيرشون ُ َ َ ُْ ُ ْ ِّ َ َِّ ِ)٣(، )٢(.

ً : دإ  ل ا  ا م  

ــاىل - ١ ــال تع ــاس  : ق ــدي الن ــسبت أي ــام ك ــر ب ــرب والبح ــساد يف ال ــر الف ِظه َّ ْ َِ
ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ْ ْ ِّْ

ِ َ َ َ

َليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ)٤( .

ا و:  

بظهـور الفـساد يف الـرب والبحـر وانتـشاره بـسبب سـوء ن اهللا تبارك وتعـاىل أخـرب إ     

ًأعـامل النـاس، والفــساد خـروج الــيشء عـن االعتــدال قلـيال كــان اخلـروج عنــه، أو 

ًكثــريا، ويــضاده الــصالح، ويــستعمل ذلــك يف الــنفس، والبــدن واألشــياء اخلارجــة 

                                                           

  . ٤٨: سورة الروم، اآلية) ١(

  .٣٨: سورة األنعام، اآلية) ٢(

ت  دالالتـه وأبعـاده، جملـة الـرشيعة والدراسـا–رمان، التصور اإلسالمي للبيئةحممد ز. د) ٣(

  . وما بعدها٣٦٥، ص ٢٠٠٢، العراق، ٥٥اإلسالمية، العدد 

  .٤١: سورة الروم، اآلية) ٤(



 

)١٠٩٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 يف قـوهلم يف تفـسري: ًوقـد ذكـر املفـرسون صـورا للفـساد، منهـا. )١(عن االستقامة

ِظهــر الفــساد يف الــرب والبحــر: اآليــة ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ :) ،ــان، وكثــرة احلــرق كاجلــدب، واملوت

 املنـافعالغرق، وإخفاق الـصيادين والغاصـة، وحمـق الربكـات مـن كـل يشء، قلـة 

  .)٢()يف اجلملة، كثرة املضار

ً     بناء عىل ما تقـدم، فـإن لفـظ الفـساد عـام يـراد بـه االضـطراب واخلـروج عـن 

ــرب والبحــر، يــشملاال ــدال، ففــساد ال ــطراب األمــور، واالخــتالل يف : عت اض

احليــاة يف الــرب، ويف البحــر، ويف املــاء، ويف اهلــواء، ويف الرتبــة، وهــذا هــو 

ِبـام كـسبت أيـدي النـاس". فساد البيئة بعينـه َّ ْ َِ
ْ ََ َ َ يعنـي بـأعامل النـاس، فالفـساد : "ِ

حمـق الربكــات مــن ": املقـصود يف اآليــة عـام يــشمل الفــساد املعنـوي ومنــه

كثــرة "ً، ويــشمل أيــضا الفــساد املــادي "كــل يشء، وقلــة املنــافع يف اجلملــة

  .، وهو فساد البيئة"املضار

ًوال تفسدوا يف األرض بعـد إصـالحها وادعـوه خوفـا وطمعـا : قال تعاىل - ٢ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َْ ً َ َ ُ َُ ِ َِ ِ ِ ْ ََ ِ ْ

َإن رمحة اهللاَِّ قريب من املحسنني ِ ِ ِ
ْ َ ٌ َُْ ِ َ َ ْ َ َّ ِ)٣(.

ا و :  

ٍأنـه سـبحانه وتعـاىل هنـى عـن كـل فـساد ":      قال القرطبـي يف تفـسريه هلـذه اآليـة

قل أو كثر بعـد صـالح قـل أو كثـر، فهـو عـىل العمـوم عـىل الـصحيح مـن األقـوال، 

                                                           
حممــد ســيد : املفــردات يف غريــب القــرآن، أبــو القاســم احلــسني بــن حممــد، حتقيــق) ١(

  .٣٧٩، ص ١ة نرش، ج كيالين، دار املعرفة، لبنان، بدون سن

، روح املعاين يف تفـسري القـرآن )هـ١٢٧٠/ت(لويس البغدادي  العالمة شهاب الدين اآل)٢(

  .٤٧، ص ٢١الكريم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون سنة نرش، ج 

  .٥٦: سورة األعراف، اآلية) ٣(



  

)١٠٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
معنـــاه ال تغـــوروا املـــاء املعـــني، وال تقطعـــوا الـــشجر املثمـــر : وقــال الـــضحاك

  .)١("الفساد يف األرضًرضارا، وقد ورد قطع الدنانري من 

ــشوكاين ــال ال ــه ":      وق ــساد يف األرض بوج ــن الف ــاىل ع ــبحانه وتع ــاهم اهللا س هن

ــع  ــازهلم، وقط ــاس، وختريــب من ــل الن ــه قت ــان، أو كثــريا، ومن ًمــن الوجــوه قلــيال ك ً

  .)٢("أشجارهم، وتغوير أهنارهم

ــة ــسري اآلي ــري يف تف ــن كث ــافظ اب ــال احل ــ":      وق ــن اإلف ــاىل ع ــى اهللا تع ساد يف ينه

األرض، ومــا أرضه بعــد اإلصــالح فإنــه إذا كانــت األمــور ماشــية عــىل الــسداد، ثــم 

  .)٣("وقع اإلفساد بعد ذلك كان أرض ما يكون عىل العباد

َبعــد إصــالحها      ِ َ ْ ْ َِ إصـــالح اهللا تعــاىل هلــا، وخلقهـــا عــىل الوجــه املالئـــم : أي: َ

  . )٤(ملنافع اخللق ومصالح املكلفني

  الفرع الثاني

  ية البيئة يف السنة النبوية املطهرةمحا

     كـام هــو احلـال يف القــرآن الكـريم فقــد اشـتملت الــسنة النبويـة عــىل الكثـري مــن 

املسلم عىل االهـتامم بـأمر البيئـة كغـرس األشـجار والـزرع  حتض يالنصوص الت

                                                           

ــ)١( ــرآن، القرطب ــي، اجلــامع ألحكــام الق ــق)هـــ٦٧١/ت(ي  تفــسري القرطب ــداهللا : ، حتقي عب

  .٢٢٦، ص ٧هـ، ج ١٤٢٧الرتكي، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممـد بـن عـيل بـن حممـد ) ٢(

يوسـف الغـويش، الطبعـة الرابعـة، دار املعرفـة، بـريوت، : ، حتقيق)هـ١٢٥٠/ت(الشوكاين 

  .٢١٣، ص ٢هـ، ج ١٤٢٨

  .٢٢٣، ص ٢، ج مرجع سابق تفسري القرآن العظيم، )٣(

  .١٤٠، ص ٨تفسري روح املعاين لآللويس، مرجع سابق، ج ) ٤(



 

)١٠٩٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ومحايتها، وعدم قطعها لغري مصلحة عامـة، وقـد ربـط الغـرس والـزرع بـاألجر مـن 

  :، ومن أهم هذه النصوص ما يأيتقة اجلاريةاهللا والصد

ــى  - ١ ــالطريق، حت ــف ب ــالم احلني ــني اهــتامم اإلس ــة تب ــصوص نبوي ــن ن مــا ورد م

قـال ":  قـالجعل إماطة األذى شعبة مـن شـعب اإليـامن، فعـن أيب هريـرة 

ــضلها ": رســول اهللا  ــعبة، فأف ــتون ش ــضع وس ــبعون أو ب ــضع وس ــامن ب اإلي

ــا إما ــه إال اهللا، وأدناه ــول ال إل ــن ق ــعبة م ــاء ش ــق، واحلي ــن الطري ــة األذى ع ط

.)١(اإليامن

     ا أن رســول اهللا : و بــني أن إماطــة األذى عــن الطريــق مــن شــعب 

اإليامن، واإليامن هـو مرتبـة عاليـة مـن مراتـب الـدين، بـل هـو األسـاس الـذي تبنـى 

ــة، واأل ــث البيئ ــه تلوي ــيس ومن ــا يــشمل األذى احل ــاء عام ــظ األذى ج ــه، ولف ذى ًعلي

املعنوي، فهذا يدل داللة قاطعة عـىل أن محايـة البيئـة يف اإلسـالم هـي مـن صـميم 

إماطــة األذى ورفــع األزبــال والنفايــات الــسامة عــن : اإليــامن ومــن مقتــضياته، مثــل

ــه أذى واإلســالم يعطــي األجــر  الطرقــات واألمــاكن التــي يتــرضر هبــا الــسكان، فإن

إهنـا تقتـرص عـىل معاقبـة املخـالفني ملن يرفع األذى، بخالف القوانني الوضـعية ف

  .ًهلا، وال تتضمن مكافأة من يقوم برفع األذى طوعا

النصوص التـي حتـرم الـتخيل وقـضاء احلاجـة يف طريـق النـاس ويف ظلهـم  - ٢

ــديا ًويف املــوارد، واحلكمــة مــن ذلــك باإلضــافة إىل كوهنــا أمــرا تعب أهنــا : ً

                                                           

:  صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان عـدد شـعب اإليـامن وأفـضلها وأدناهـا، ح رقـم)١(

  .٦٣، ص ١، مرجع سابق، ج ٣٥



  

)١٠٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــا  ــك جيعله ــراض؛ ألن ذل ــة لألم ــون ناقل ــوث، وتك ــسبب التل ــة ت ــة مالئم بيئ

:للجراثيم، ومن هذه النصوص

َّاتقـوا اللعـانني، قـالوا":  قـال أن رسـول اهللا       عن أيب هريرة ومـا اللعانـان يـا : َّ

  .)١("َّالذي يتخىل يف طريق الناس أو يف ظلهم: رسول اهللا؟، قال

ــل  ــن جب ــاذ ب ــن مع ــة ع ــال     ويف رواي ــول اهللا :  ق ــال رس ــن ": ق ــوا املالع اتق

  .)٢("الرباز يف املوارد، قارعة الطريق، الظل: ثالثال

ال يبــولن أحــدكم يف املـــاء ":  قــال أن رســول اهللا      ومــا رواه أبــو هريــرة 

  .)٣(" وال يغتسل فيه من اجلنابة،الدائم

ــابر  ــن ج ــة ع ــول اهللا ويف رواي ــن رس ــاء ":  ع ــال يف امل ــى أن يب ــه هن أن

  .)٤("الراكد

                                                           
: النهـي عـن الـتخيل يف الطـرق والظـالل، ح رقــم صـحيح مـسلم، كتـاب الطهـارة، بـاب )١(

  .٢٢٦، ص ١، مرجع سابق، ج ٢٦٩

ــنن أيب داود،)٢( ــستاين  س ــافظ أيب داود السج ـــ٢٧٥/ت(احل ــاب )ه ــارة، ب ــاب الطه ، كت

شـعيب األرنـاؤوط، : ، ختـريج وتعليـق٢٦: املواضع التي هنى النبي عن البول فيهـا، ح رقـم

 سـنن ؛٧، ص ١ج ، هــ١٤٣٠لرسالة العامليـة، دمـشق، حممد كامل قرة، الطبعة األوىل، دار ا

حممـد : ، ختـريج وتعليـق)هــ٢٧٣/ت( القزوينـي، الـشهري بـابن ماجـه هللابن ماجة، أبو عبدا

، ٣٢٨: نارص األلباين، كتاب الطهارة، بـاب النهـي عـن اخلـالء عـىل قارعـة الطريـق، ح رقـم

  . ١١٩، ص١ الطبعة األوىل، مكتبة املعارف، الرياض، بدون سنة نرش، ج

، الطبعـة ٢٣٦:  صحيح البخـاري، كتـاب الطهـارة، بـاب البـول يف املـاء الـدائم، ح رقـم)٣(

؛ صـحيح مـسلم، كتـاب الطهـارة، بـاب النهـي عـن ٩٤، ص ١هـ، ج ١٣١١األمريية، القاهرة، 

  .  ٢٣٥، ص ١، مرجع سابق، ج ٢٨٢: البول يف املاء الراكد، ح رقم

، ٢٨١: ب النهـي عـن البـول يف املـاء الراكـد، ح رقـم صحيح مسلم، كتاب الطهـارة، بـا)٤(



 

)١١٠٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مـرين اجلــالبني للعـن، احلـاملني النــاس األ: الالعننياملــراد بـ":      قـال اخلطـايب

ُعليه والداعني إليه، وذلك أن من فعلهام شـتم ولعـن، يعنـي عـادة النـاس لعنـه، فلـام  ُ

وقـد يكـون الالعـن بمعنـى امللعـون، : قـال. ًصارا سببا لذلك أضـيف اللعـن إلـيهام

  .)١(واملالعن مواضع اللعن

وردت املــاء إذا : ملـاء وأحـدها مــورد يقـالاملجـاري والطــرق إىل ا:      واملـوارد

  .)٢(حرضته لترشب، والورد املاء الذي ترد عليه

ـــق ـــأرجلهم ونعـــاهلم، أي :      وقارعـــة الطري ـــاس ب ـــة التـــي يقرعهـــا الن أي الطريق

الطريقـــة : يـــدقوهنا ويمـــرون عليهـــا، فهـــذه إضـــافة الـــصفة إىل املوصـــوف، أي

  .)٣("املقروعة وهي وسط الطريق

  .)٤(ًالذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيال وينزلونه ال كل ظل:      والظل

:النصوص التي تأمر بالغرس والزرع - ٣

                                                                                                                                              

  .  ٢٣٥، ص ١مرجع سابق، ج 

، بيــت )هـــ٦٧٦/ت( املنهــاج يف رشح صــحيح مــسلم بــن احلجــاج، اإلمــام النــووى )١ (

. ١٦١، ص ٣َّاألفكار الدولية، عامن، بدون سنة نرش، ج 

رائـد صـربي أبـو :  العظـيم آبـادي، تقـديمن عون املعبود عىل سنن أيب داود، عبـدالرمح)٢(

  . ٣١، ص ١ن، بدون سنة نرش، ج َّعلفة، بيت األفكار الدولية، عام

؛ عـون املعبـود عـىل رشح سـنن أيب داود، ٢٦٨، ص ٨ لسان العرب، مرجـع سـابق، ج )٣(

  .٣١، ص ١مرجع سابق، ج 

:  نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار، حممـد بـن عـيل بـن حممـد الـشوكاين، حتقيـق)٤(

ــب ــد ص ــاض، حمم ــوزي، الري ــن اجل ــة األوىل، دار اب ــالة، الطبع ـــ،١٤٢٧حي ح  ص ،١ ج ه

١١٣- ١١٢.



  

)١١٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
إن قامـت الـساعة ويف يـد ": قـال رسـول اهللا : قـال      ومنها ما روي عن أنـس 

  .)١("ن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسهاإ ف،أحدكم فسيلة

ل اإلنــسان املـسلم يغــرس غرســه لتجميــل      فقـد حــث النبــي الكـريم عــىل أن يظــ

  .البيئة وحتسينها ونرش الظل حتى لو قامت الساعة

ــن مالــك  ــال رســول اهللا :  قــال     ومــا رواه أنــس ب مــا مــن مــسلم يغــرس ": ق

ًغرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري، أو إنسان، أو هبيمة   .)٢(" إال كان له به صدقة؛ً

ــسا - ٤ ــر باإلح ــا األم ــي فيه ــصوص الت ــا، الن ــن أذيته ــى ع ــات وتنه ن إىل احليوان

 أمـر ببعـري قـد حلـق أن رسـول اهللا ": ما روي عـن سـهل بـن حنظلـة: ومنها

ــال ــه، فق ــاحلة : ظهــره ببطن ــا ص ــة اركبوه ــائم املعجم ــذه البه ــوا اهللا يف ه اتق

.)٣("وكلوها صاحلة

                                                           

: حممـد عبـدالقادر عطـا، ح رقـم: ، حتقيـق)هــ٢٤١/ت( مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل )١(

  .١٨٣، ص ٣م، ج ٢٠٠٨، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٢٩٢٥

، مرجــع ١٥٥٢: ، ح رقـم والــزرعمـسلم، كتــاب املـساقاة، بــاب فـضل الغـرسصـحيح  )٢(

، بـاب مـا جـاء يف  كتاب األحكام عن رسـول اهللا، الرتمذي؛  سنن ١١٨٩، ص ٣سابق، ج 

  . ٦٥٧، ص ٣، مرجع سابق، ج ١٣٨٢: رقمح  ،فضل الغرس

: ، صـحيح ابـن خزيمـة، ح رقـم)هــ٣١١/ت( أبو بكـر إسـحاق بـن خزيمـة النيـسابوري )٣(

ي، املكتب اإلسالمي، بريوت، بـدون سـنة نـرش، حممد مصطفي األعظم. د: ، حتقيق٢٥٤٥

  .١٤٣، ص ٤ج 



 

)١١٠٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

دخلـت مـع جـدي أنـس بـن :      وما روي عن هشام بن زيد بـن أنـس بـن مالـك قـال

: أنـس: فقـال: بن أيوب فإذا قوم قـد نـصبوا دجاجـة يرموهنـا، قـالا احلكم مالك دار

  .)١("ُ أن تصرب البهائمهنى رسول اهللا "

ًال تتخـذوا شــيئا فيـه الــروح ":  قــال أن النبـي - ^ -      وعـن عبــداهللا بـن عبــاس

  .)٢("ًغرضا

ه يف  وبرنـامج وقـائي ألمتــ     فهـذه األحاديـث وغريهـا بمثابـة وثيقـة مـن الرسـول 

  .ًكيفية املحافظة عىل املاء باعتباره عنرصا من العنارص املهمة يف البيئة

  الفرع الثالث

  محاية البيئة من مقاصد الشريعة

من العبارات املتداولة عىل ألـسنة العلـامء يف كتـب األصـول والفـروع مـا 

: ومقـصود الـرشع مـن اخللـق مخـسة": فينقـل عـن اإلمـام الغـزايل يف املستـص

فكـل مـا يتـضمن . فـظ علـيهم ديـنهم، نفـسهم، عقلهـم، نـسلهم، مـاهلموهو أن حي

حفــظ هــذه األصــول اخلمــسة فهــو مــصلحة، وكــل مــا يفــوت هــذه األصــول فهــو 

  .)٣("مفسدة، ودفعها مصلحة

                                                           

، ١٩٥٦:  صحيح مسلم، كتاب الـصيد والـذبائح، بـاب النهـي عـن صـرب البهـائم، ح رقـم)١(

  . ١٥٤٩، ص ٣مرجع سابق، ج 

 ،١٩٥٧:  صحيح مسلم، كتاب الـصيد والـذبائح، بـاب النهـي عـن صـرب البهـائم، ح رقـم)٢(

  .١٥٤٩، ص ٣ ج مرجع سابق،

املستـصفي يف علــم األصـول، حجــة اإلسـالم أبــو حامـد بــن حممـد الطــويس الغــزايل  )٣(

  .٢٥١، ص ١، ج ١٩٣٧، الطبعة األوىل، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، )هـ٥٠٥/ ت(



  

)١١٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
هــذه هــي الثوابــت اإلســالمية التــي ينبغــي عــىل املــسلم أن يراعيهــا يف نفــسه وأن     

صـد متتـاز بأهنـا مقاصـد إهليـة ربانيـة يتعهدها فيمن يرعاه ويسأل عنـه، وهـذه املقا

تتصف باإلتقان واإلحكام والكامل، وتراعـي حاجـات اإلنـسان وغرائـزه التـي جبـل 

ــا ــك الــدين ...﴿: عليه ــق اهللاَِّ ذل ــديل خلل ــا ال تب ــاس عليه ــر الن ــي فط ــرة اهللاَِّ الت ُفط ْ َ َِّ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ َ َ ْ َ ََ َْ

ُالقيم ِّ َ ال بـد منهـا يف قيـام مـصالح الـدين ": هولـذلك وصـفها الـشاطبي بقولـ .)١(﴾...ْ

ــدنيا عــىل اســتقامة، بــل عــىل فــساد  والــدنيا، بحيــث إذا فقــدت مل جتــر مــصالح ال

وهتــارج وفــوت حيــاة، ويف األخــرى فــوت النجــاة والنعــيم، والرجــوع باخلــرسان 

  :وأهم هذه املقاصد. )٢(املبني

 عــىل حفــظ الــدين بإقامــة أركانــه املجمــع عليهــا، وتــرك املحرمــات املتفــق - ١

ًوحفـظ الـدين عـىل هـذا الوجـه يـرتبط ارتباطـا وثيقـا برعايـة عنـارص  .)٣(حرمتهـا ً

البيئــة التــي خلقهــا اهللا وســخرها لنفــع عبــاده وأراد هلــا االســتمرار، وحــذر مــن 

ــل ــز وج ــال اهللا ع ــا، ق ــة إفنائه ــا أو حماول ــداء عليه ــن دابــة يف ﴿: االعت ــا م ِوم ٍ ِ
َّ َ ْ ََ

ِاألرض وال طــائر يطــري ب ٍُ
ِ ِ

َ َْ َ ِ َْ ْجناحيـــه إال أمــم أمثــالكمَ ْ ٌ َ ُْ ُ َ َ ُ َّ ِ ِ
َ فـــإذا قــام اإلنـــسان  .)٤(﴾...ََ

                                                           

  . ٣٠: اآلية:  سورة الروم)١(

حممـد . أ: ، ضـبط)هــ٧٩٠/ ت( املوافقات يف أصول الرشيعة، أبـو إسـحاق الـشاطبي )٢(

  .٩، ص ٢ دراز، دار الفكر العريب، القاهرة، بدون سنة نرش، ج عبداهللا

 جممـوع الفتــاوى، تقــي الــدين أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس، )٣(

، ص ٢٢، ج ٢٠٠٥عامر اجلزار، الطبعـة الثالثـة، دار الوفـاء، بـريوت، . أنور الباز، أ. أ: حتقيق

١٣٦.  

  . ٣٨: اآلية:  سورة األنعام)٤(



 

)١١٠٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

بشكر اهللا عىل ما أنعـم زاده اهللا مـن اخلـري يف الـدنيا واآلخـرة، وإذا طغـى وبغـى 

وأفسد فيها بغـري مـا تـدعو إليـه الـرضورة حمـق اهللا بركـات عملـه، قـال عـز مـن 

ُوإذ تــأذن ربكــم لــئن شــكرت﴿: قائــل َْ ْ ََ َُ ْ ُّ َ
ِ َ َّ َْ َ ِم ألزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن عــذايب ِ َ ََ ْ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ ُ َّ ِ َ َ

ٌلــشديد ِ َ ــه، واحلفــاظ عــىل  .)١(﴾َ وشــكر النعمــة هــو اســتخدامها فــيام خلقــت ل

ُظهـر الفــساد ﴿: توازهنـا، واحلـذر مـن إفـسادها أو تغيـري طبيعتهـا، قـال تعـاىل َ ََ ْ َ َ

ــ ُيف الــرب والبحــر بــام كــسبت أيــدي النــاس لي ْ َ
ِ ِِ َّ ْ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ ِّْ

ُذيقهم بعــض الــذي عملــوا ِ َِّ ِ ِ
َ ْ ََ ْ ُ َ

َلعلهم يرجعون ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ ـا زمـن احلـرب يـدخل  .)٢(﴾َ والتدمري يف األرض واإلفـساد فيه

. عنهحتت باب الفساد املنهي

وقد عنيت الرشيعة بحفظ األنفس املعـصومة، وذلـك بتحـريم االعتـداء عليهـا  - ٢

ا، ذلــك أن حــق ًمبــارشة أو تــسببا، وجتنــب كــل مــا مــن شــأنه إيقــاع الــرضر هبــ

ــه، وجيــب -  يف اإلســالم- احليــاة  هبــة مــن اهللا تعــاىل، وال جيــوز املــساس ب

عـىل األمـة ككـل، وعـىل والة األمـور خاصـة رعايـة األنفـس وصـيانتها وتـوفري 

ِمــن أجــل ذلــك كتبنــا عــىل بنــي ﴿: البيئــة الــصحية املالئمــة هلــا، قــال تعــاىل ِ ِ
َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ َ

َإرسائيـل أنـه مـن قتـل ََ َ ْ َُ َّْ َ ِ
َ َ نفـسا بغــري نفـس أو فـساد يف األرض فكـأنام قتـل النــاس ِ َّْ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ِ ْ ٍْ َ ْ ًَ ِ ٍِ َ ْ ِْ

ًمجيعا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعا َ ْ َ ْ ْ َ ً
ِ ِ

َ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ...﴾)٣(.   

ــراهن- وقــد كثــرت     ــرصنا ال ــاق -  يف ع ــب عليهــا إزه ــة التــي ترت ــوارث البيئي  الك

                                                           

  . ٧:  سورة إبراهيم، اآلية)١(

  .٤١:  سورة الروم، اآلية)٢(

  .٣٢:  سورة املائدة، اآلية)٣(



  

)١١٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اء اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة األنفــس بــاآلالف أو بــاملاليني، جــر

، )م١٩٨٦(انفجـار املفاعـل النـووي يف تـشرينوبل : وأسلحة الدمار الـشامل، مثـل

، وانفجـار منـصة إنتـاج الــنفط )م١٩٨٤(وانفجـار صـامم األمـان يف مـصنع هبوبـال 

، والتجــارب النوويـــة التــي جتــري يف الــرب والبحـــر )م١٩٨٨(يف بحــر الــشامل 

ِّظهـر الفـساد يف الـرب ﴿ :ا يؤكد ما ذكره القـرآن الكـريم يف قولـه تعـاىلوهذ. واجلو َ ُْ ِْ َ ََ َ َ

ِوالبحر بام كسبت أيدي الناس َّ ْ َِ
ْ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ...﴾)١(.  

أما حفظ العقل، فألنه مناط التكليـف، وحيـرم كـل مـا مـن شـأنه إدخـال اخللـل  - ٣

ًعليه، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا برعاية البيئـة واحلفـاظ عـىل نق  - ائهـا؛ فقـد ثبـتً

ــا ــارش - ًعلمي ــري ومب ــر خط ــام أث ــصويت هل ــوث ال ــعاعي والتل ــوث اإلش  أن التل

فمـن حفـظ البيئـة . عىل خاليا املـخ، وقـد يبكـر يف اإلصـابة بمـرض الزهـايمر

ــد،  ــوم والغ ــني الي ــوازن ب ــذي ي ــسان ال ــري الــسوي يف اإلن ــىل التفك أن نحــافظ ع

ني القـوة واحلـق، وال وبني املـصالح واملفاسـد، وبـني املتعـة والواجـب، وبـ

يتعامــل مــع البيئــة تعامــل املخمــور الــسكران، أو املخــدر التائــه، الــذي ألغــى 

.)٢(عقله باختياره، فلم يعد يعرف ما ينفعه مما يرضه

وحفظ النسل يتضمن املحافظـة عـىل الفـروج واألعـراض وصـحة األنـساب،  - ٤

ــسدين يف األ ــن املف ــافرا م ــديا س ــرضوري حت ــصد ال ــذا املق ــه ه ًويواج رض ً

ـــة،  ـــات الوراثي ـــة التـــي فطـــر اهللا النـــاس عليهـــا؛ فالعبـــث باجلين وملـــوثي البيئ

ًوجتارب االستنساخ البرشي، وإباحـة الـزواج املـثيل ونحـو ذلـك يعـد حتـديا 

                                                           

  .٤١:  سورة الروم، اآلية)١(

  .٥١، صمرجع سابقيوسف القرضاوي، .  د)٢(



 

)١١٠٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وقـد اعتـرب القـرآن الكـريم قـوم لـوط مـن املفـسدين يف . ًخطريا للتوازن البيئـي

ــاىل ــال تع ــق، ق ــرة اهللا يف اخلل ــريهم فط ُول﴿: األرض لتغي ــه َ ــال لقوم ــا إذ ق ِوط ِ ِ
ْ َ ََ ْ ِ ً

َإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا مـن أحـد مـن العـاملني  ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ْ ََ َ ْ َ َ ِْ ُ َ ُ ََّ َ َ َ ُ َْ َأئـنكم لتـأتون ) ٢٨(ِ ُ َ َّْ َ ْ ُ ِ َ

َّالرجال وتقطعون السبيل وتـأتون يف نـاديكم املنكـر فـام كـان جـواب قومـه إال  ُِْ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ََ ْ ُ َ ََ َ ُ َّ َِّ ُ َ ِ ْ َ َِ َ

َن قـالوا ائتنـا بعـذاب اهللاَِّ إن كنـت مـن الـصادقني َأ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ََ ْ ُ َ ْْ ِْ ِ َ ُِ َقـال رب انـرصين عــىل ) ٢٩(َ ََ ِِّ

ْ ُ َْ َ

َالقوم املفسدين ْ
ِ ِ ْ ُْ ِ َ ْ﴾)١(.

ــة  - ٥ ــة البيئ ــدة برعاي ــه الوطي ــة لعالقت ــاج إىل وقفــة متأني وحفــظ املــال مقــصد حيت

ــسب ا ــسعي لك ــا بال ــسلم مكلــف رشع ــدراهتا؛ فامل ــىل مق ــال ًواحلفــاظ ع مل

احلالل مـن طرقـه املـرشوعة، وإنفاقـه عـىل نفـسه وأهلـه دون رسف أو إقتـار، 

وأداء حقه الرشعي يف مـصارفه املقـررة، وال جيـوز لـه أن يأكـل مـال غـريه إال 

.بوجه مرشوع ورضا من صاحبه

ــظ      ــه قيمــة"املــال"ولف كــاألرض واملتــاع واحليــوان :  يطلــق عــىل كــل مال

ــهوالــشجر والنقــد ونحــو ذلــك، كــام ً يطلــق عــىل مــا يمكــن أن يــصري منتفعــا ب
)٢( ،

ــوان غــري املــستأنس، ومــا يمكــن  كالــسمك يف املــاء، والطــري يف اهلــواء، واحلي

  .حيازته وتعبئته وضغطه من املاء واهلواء والضوء وغري ذلك

ًوقد وجـه اإلسـالم إىل اسـتعامل مـا خلقـه اهللا يف الكـون اسـتعامال متوازنـا بـدون      ً

ف؛ حتــى ال يكــون هنــاك اعتــداء عــىل حقــوق األجيــال املــستقبلة، تقتــري وال إرسا

                                                           

  .٣٠- ٢٨:  سورة العنكبوت، اآليات)١(

 العـريب، حممد يوسف موسى، األموال ونظرية العقـد يف الفقـه اإلسـالمي، دار الفكـر.  د)٢(

  .١٦٢، ص ١٩٨٧القاهرة، 



  

)١١٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة،  ــة للبيئ ــة املكون ــوارد الطبيعي ــبعض امل ــتنزاف ل ــاىلواس ــال تع ــي آدم ﴿: ق ــا بن َي ََ ََ ِ

ــوا وال ــل مــسجد وكلــوا وارشب َخــذوا زينــتكم عنــد ك َ ُ َ ََ ْ ُ ِّ ُُ ُ َ ْ َ َ ٍُ ِِ ْ َ ْ ُ ــب  ِ ــه ال حي ُّتــرسفوا إن ُ
ِ ُ َُ َّ ِ ُ ِ ْ

َاملـــرسفني
ِ ِ ْ ـــة إىل عنقـــك وال ﴿: عـــاىل، وقـــال ت)١(﴾ُْ َوال جتعـــل يـــدك مغلول ََ ُ َ ََ ِ ُ ََ ًِ َ ُ َ ْْ َ َ ْ َ

ًتبسطها كل البسط فتقعـد ملومـا حمـسورا ُ ً َ ْ ُْ َ ُ ْ ََّ َ ُ َُ َ ْْ َ ِ
َ وحفـظ البيئـة يوجـب علينـا أن ". )٢(﴾ْ

نحـافظ عـىل مـوارده فـال نتلفهـا بالـسفه، : نحافظ عىل املال بكـل أجناسـه وأنواعـه

ـــة مع ـــال رضورة وال حاج ـــستنزفها ب ـــيانتها، ون ـــا وال ص ـــسن تنميته ـــربة، وال نح ت

  .)٣("فنتعرض للهالك والضياع، وال نرسف يف استخدامها، فنضيعها قبل األوان

ــة  ــة البيئ ــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحامي ً     نخلــص ممــا تقــدم إىل أن مقاصــد الــرشيعة ت ً

ــا  ــه إليــه علامؤن واحلفــاظ عليهــا مــن االســتنزاف أو التلــف أو الفــساد، وهــذا مــا تنب

َوال تفـــسدوا يف األرض بعـــد ﴿: ألوائـــل؛ فقـــد جـــاء يف تفـــسري قولـــه تعـــاىلا ُ ُْ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ ْ

َإصــالحها
ِ َ ْ ــأيت،)٤(﴾ِ ــا ي ــساد يف األر":  م ــاع الف ــن إيق ــذا هنــي ع ض، وإدخــال ه

ــساد يف األرض ــن إيقــاع الف ــع أنواعــه م ــود، فيتعلــق بجمي ــه يف الوج ــساد : ماهيت إف

  .)٥("النفوس واألنساب واألموال والعقول واألديان

                                                           

  .٣١: سورة األعراف، اآلية) ١(

  .٢٩: سورة اإلرساء، اآلية) ٢(

  .٥١ يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص. د) ٣(

  .٥٦: اآلية: سورة األعراف) ٤(

- ٣١١، ص ٤هــ، ج ١٤١٣البحر املحيط، أبو حيان األندليس، دار الكتاب اإلسـالمي، ) ٥(

٣١٢.  



 

)١١٠٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الرابع

  قواعد وضوابط محاية البيئة

ـــــرعية : القاعــدة الفقهيــة      ــ ــا كليــة ش ــ قــضية كليــة رشعيــة عمليــة جزئياهتــا قــضاي

، ومن جمموع القواعـد الفقهيـة التـي تـداوهلا الفقهـاء أمكـن الوقـوف عـىل )١(عملية

  : سبيل املثالكثري من القواعد والضوابط املتعلقة بحامية البيئة، ومنها عىل

ـــة : )٢(ال رضر وال رضار - ١ ـــرضار مقابل ـــالغري، وال ـــسدة ب ـــاق مف ـــرضر إحل ال

وهذه القاعدة نص حـديث يف رتبـة احلـسن، وهلـا شـواهد . الرضر بالرضر

ُمــن الكتــاب والــسنة، وتعتــرب أساســا يــ ستند إليــه يف جلــب املــصالح ودرء ً

ــه ــب علي ــا يرتت ــل م ــحة؛ فك ــة واض ــة البيئ ــا بحامي ــد، وعالقته  رضر املفاس

ًمكونات البيئة مـن تربـة ومـاء ونبـات وحيـوان وهـواء ممنـوع رشعـا، وكـل 

.ًما يؤدي إىل اختالل يف التوزان البيئي ممنوع رشعا

ويتفرع عـن هـذه القاعـدة عـدة قواعـد تـؤدي معـاين أخـص، وكلهـا تـدور يف     

  :ًفلك منع اإلرضار رشعا، من ذلك

ح مـا يرتتـب عليـه مـن آثـار، أي أنه جيب رفـع الـرضر وإصـال: )٣(الرضر يزال  - أ

ًسواء كان الرضر عاما أو خاصا ً.  

                                                           

 الطبعــة األوىل، مكتبــة الرشــد الباحــسني، القواعــد الفقهيــة،بــدالوهاب بــن عيعقــوب . د) ١(

  .٥٤ ص،١٩٩٨للنرش والتوزيع، الرياض، 

من جملة األحكام العدلية، أمحد بـن الـشيخ حممـد الزرقـا، رشح القواعـد ) ١٩(املادة ) ٢(

  .١٧٩، ص ٢٠٠١دمشق،  الفقهية، الطبعة الثانية، دار القلم،

  .١٧٩ األحكام العدلية، مرجع سابق، ص من جملة) ٢٠(املادة ) ٣(



  

)١١٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه  -  ب ــل : )١(الــرضر ال يــزال بمثل ــاب مــا يــؤدي إىل رضر بفاع فــال جيــوز ارتك

ينبغــي إزالــة الــرضر : الـرضر أو بغــريه يف ســبيل إزالــة األرضار، وعــىل ذلــك

.من غري إيقاع رضر مثله أو أعظم منه

نـد تعـارض حـق الفـرد وحـق فع: )٢(يتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر عام  -  ت

 يقدم حـق اجلامعـة ويـضحى بحـق الفـرد يف سـبيل احلفـاظ عـىل ؛اجلامعة

.اجلامعة

فعنـد املوازنـة بـني عـدة أرضار ال : )٣(الرضر األشـد يـزال بالـرضر األخـف  -  ث

.بد من وقوعها، جيوز إزالة الرضر األشد برضر آخر أخف منه

 تإذا تعارضــ": مــن املجلــة) ٢٨(     ويف معنــى هــذه القاعــدة مــا جــاء يف املــادة 

) ٢٩(، ومــا جـاء يف املــادة "ًمفـسدتان روعـي أعظمهــام رضرا بارتكـاب أخفهـام

."خيتار أهون الرشين": منها

فيجــب دفــع الــرضر قبــل وقوعــه؛ ألن الوقايــة : )٤(يــدفع بقــدر اإلمكــان الــرضر  -  ج

  .وإذا وقع الرضر فإنه يدفع بحسب االستطاعة. خري من العالج

ًألن للمفاســــد رسيانــــا ": )٥(ىل مــــن جلــــب املــــصالح درء املفاســـد أو - ٢

ًوتوســعا كالوبـــاء واحلريـــق، فمـــن احلكمـــة واحلـــزم القـــضاء عليهـــا يف 

                                                           

  . ١٨٠من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٥(املادة ) ١(

  .١٨٠من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٦(املادة ) ٢(

  .١٨٠من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٧(املادة ) ٣(

  . ١٨١رجع سابق، ص من جملة األحكام العدلية، م) ٣١(املادة ) ٤(

  .١٨١من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٠(املادة ) ٥(



 

)١١١٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  .)١("مهدها، ولو ترتب عىل ذلك حرمان من منافع أو تأخري هلا

ـــيح املحظـــورات  - ٣ ـــرضورات تب ـــب : )٢(ال ـــب عـــىل مراعـــاة جتن ـــإذا ترت ف

إلتيـان بــاملحظور، ًاملحظـور أمـر أعظـم حمظـورا، رخـص للمـضطر يف ا

  .صيانة النفس عن اهلالك أعظم من احرتام حق الغري يف ماله: مثاله

  :ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاين أخص، منها

وهـذه القاعــدة قيـد للقاعـدة الـسابقة، فـال يبــاح : )٣(الـرضورات تقـدر بقـدرها  - أ

  .بالرضورة إال ما يدفع اخلطر، وإذا زال اخلطر عاد املنع

ـــة تنـــزل منزلـــة الـــرضورة، عامـــة كانـــت أو خاصـــة  -  ب أن ": أي: )٤(احلاج

ـــرضورة  ـــاالت ال ـــىل ح ـــرص ع ـــتثنائية ال تقت ـــرشيعية االس ـــسهيالت الت الت

ــسهيالت  ــرضورة توجــب الت ــات اجلامعــة ممــا دون ال ــة، بــل حاج امللجئ

  .)٥("ًاالستثنائية أيضا

 فـييعذلـك أن املـضطر يـسقط عنـه اإلثـم و: )٦(االضطرار ال يبطـل حـق الغـري  -  ح

ًمن املسؤولية عن التجاوز والتعـدي عـىل حـق الغـري جنائيـا، أمـا ثبـوت حـق 

                                                           

، ج ١٩٩٨مصطفي الزرقا، املدخل الفقهي العـام، الطبعـة األوىل، دار القلـم، دمـشق، . د) ١(

  .٩٩٦، ص ٢

  ١٨٥من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢١(املادة ) ٢(

  .١٨٧ام العدلية، مرجع سابق، ص من جملة األحك) ٢٢(املادة ) ٣(

  .٢٠٩من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٢(املادة ) ٤(

  .١٠٠٦- ١٠٠٥، ص ٢مصطفي الزرقا، مرجع سابق، ج . د) ٥(

  .٢١٣من جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٣(املادة ) ٦(



  

)١١١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .الغري يف املثل أو القيمة فال يبطله االضطرار، وال يسقط

    وخالصــة القــول إن الــرشيعة اإلســالمية إنــام جــاءت لــرتيس قاعــدة مــن القواعــد 

ــنف ــدين وال ــظ ال ــا حيف ــة؛ ألن بحاميته ــة البيئ ــل يف محاي ــة تتمث ــال املهم س وامل

  !.والعرض والعقل، فام أعظم هذا الدين وما أعظم مبادئه وقواعده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١١٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفصل الثاني

  وموقف الفقه اإلسالمي استخدام أسلحة الدمار الشامل

  والقانون الدويل العام منها ومحايتهما للبيئة

ر وسـالم، قيـل     لقد شهد العـامل بعـد انتهـاء احلـرب العامليـة الثانيـة، فـرتة اسـتقرا

عنهـا أهنـا فـرتة السـرتاحة املتحـاربني، غــري أن هـذه األخـرية مل تلبـث مـدة طويلــة 

من الزمن حتى انـدلعت نزاعـات إقليميـة ورصاعـات مـسلحة يف منـاطق شـتى مـن 

ــوال ــط وص ــرشق األوس ــا وال ــن إفريقي ــدءا م ــامل، ب ًالع ــة آ إىل ً ــا الالتيني ــيا وأمريك س

ــاء  ــت زه ــسلحا، وحرو٣٠بلغ ــا م ً نزاع ــصيلة هــذه ً ــت ح ــد كان ــدودة، ولق ًبــا حم

 مليــون قتيــل ناهيــك عــن الــدمار واخلــراب ١٦٠النزاعــات والــرصاعات أزيــد مــن 

  .)١(الذي حلق باملمتلكات واملدن والقرى والنظام البيئي

    ويرجــع الــسبب الــرئيس يف وصــول عــدد القــتىل إىل هــذا العــدد املخيــف إىل 

 –ة األسـلحة التقليديـ– عـن سـابقتهااستخدام أطراف النزاع أسلحة حديثـة ختتلـف

طلــق عليهــا أســلحة ُ أ-  األوىل والثانيــة- التــي اســتخدمت يف احلــربني العــامليتني

ً والتي جتعل كل يشء متر عليه قاعا صفصفا،الدمار الشامل ً.  

أحاول بــسط الــضوء عــىل موقــف القــانون الــدويل ســ    ومــن خــالل هــذا البحــث 

ن أسـلحة الـدمار الـشامل إنتاجـا واسـتخداما، العام بصفة عامـة والفقـه اإلسـالمي مـ

  .ثار وخيمة بالنظم البيئيةآومدى ما تسببه من 

                                                           

ــ.  د)١( ــارصة، الطبع ــا واحلــرب املع ــران، التكنولوجي ــور زه ــاء أمحــد أن ة األوىل، دار الوف

  .١١١، ص ١٩٨٧للطباعة والنرش والتوزيع، املنصورة، 



  

)١١١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ً    وملا كان احلكم عن الـيشء فـرع عـن تـصوره كـان لزامـا عـىل الباحـث الوقـوف 

. ثـار سـواء عـىل الكائنـات احليـة أو البيئـةآعىل جوهر هذه األسلحة وما حتدثه من 

  :ملباحث التاليةومن ثم فإن هذا الفصل يتضمن ا

 ي  :مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها.  

  ولا موقف الفقه اإلسالمي والقـانون الـدويل العـام مـن األسـلحة : ا

  .الكيميائية ومحايتهام للبيئة

  ما ــام مــن : ا ــدويل الع ــانون ال ــه اإلســالمي والق ــف الفق موق

   .ام للبيئةومحايته األسلحة البيولوجية

  ا ــن : ا ــام م ــدويل الع ــانون ال ــالمي والق ــه اإلس ــف الفق موق

  .ومحايتهام للبيئة األسلحة النووية



 

)١١١٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  مبحث متهيدي

  خصائصهاأنواعها ومفهوم أسلحة الدمار الشامل و

 القـانون الـدويل – بـصفة عامـة، وبعـض فروعـه)١(لقد أوىل القانون الـدويل العـام     

ــساين ــصفة–)٢(اإلن ــ ب ــالنظر  خاص ــك ب ــشامل وذل ــدمار ال ــلحة ال ــا بأس ــا بالغ ًة اهتامم ً

آلثارها املـدمرة لإلنـسان واحليـوان والبيئـة عـىل حـد سـواء، ورغـم هـذا االهـتامم 

ًإال أن الفقهاء القانونيني مل يوجدوا تعريفـا حمـددا ومتفقـا عليـه ملـصطلح أسـلحة  ً ً

                                                           

جمموعة القواعد التي تنظم العالقات بـني الـدول :  عرف البعض القانون الدويل العام بأنه)١(

ًكـام عـرف أيـض. وحتدد حقوق كـل منهـا وواجباهتـا جمموعـة القواعـد القانونيـة التـي : ا بأنـهُ

 صـادق عـيل. د: يراجـع. األشخاص الدولية، يف عالقاهتـا املتبادلـةحتكم الدول وغريها من 

حممـد . ؛ د١٢، ص ١٨٧٥هيف، القانون الدويل العـام، منـشأة املعـارف، اإلسـكندرية،  أبو

  .٢، ص ١٩٨١عزيز شكري، مدخل إىل القانون الدويل العام، جامعة دمشق، سوريا، 

قواعد القـانون الـدويل التـي تـستهدف يف جمموعة : عرف القانون الدويل اإلنساين بأنهُ ي)٢(

حـاالت النــزاع املــسلح محايـة األشــخاص أو املــصابني مــن جـراء هــذا النــزاع، ويف إطــار 

والقـانون الـدويل . واسع محاية األعيـان التـي لـيس هلـا عالقـة مبـارشة بالعمليـات العـسكرية

يـة الـسكان اإلنساين هو قانون غرضه محايـة األشـخاص املتـرضرين، فهـو يـسعى إىل محا

: غري املشرتكني بصورة مبـارشة أو الـذين كفـوا عـن االشـرتاك يف النزاعـات املـسلحة، مثـل

ّاجلرحى، وأرسى احلرب يف حالة نزاع مسلح، ومحاية املمتلكـات واألمـوال التـي ليـست 

مفيــد . د: نخبـة مــن املختــصني واخلـرباء، تقــديم: يراجــع. هلـا عالقــة بالعمليـات العــسكرية

ــات ــهاب، دراس ــستقبل العــريب، ش ــة األوىل، دار امل ــساين، الطبع ــدويل اإلن ــانون ال  يف الق

أبو اخلري أمحد عطية، محايـة الـسكان املـدنيني . د: ؛ ويراجع أيضا١١، ص ٢٠٠٠القاهرة، 

ــات املــسلحة ــان املدنيــة إبــان النزاع ــة، الطبعــة األوىل، دار النهــضة - واألعي  دراســة مقارن

  .١٢، ص ١٩٩٨العربية، القاهرة، 



  

)١١١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التـرشيعات الوطنيـة، الدمار الشامل، خاصـة عـىل صـعيد االتفاقيـات الدوليـة وكـذا

ــلحة و ــذه األس ــصائص ه ــىل خ ــديث ع ــروا احل ــل آث ــدمرة، آويف املقاب ــا امل ثاره

ثار هذه األسلحة متتد عـرب الزمـان واملكـان لتـؤثر بـذلك عـىل آخاصة إذا علمنا أن 

األجيـــال الـــذين عـــارصوا جتربتهـــا واألجيـــال الالحقـــة، ومـــا حادثـــة هريوشـــيام 

نطقـة رقـان بالـصحراء اجلزائريـة أثنـاء احلقبـة وناجازاكي، والتجارب النووية يف م

  .االستعامرية عنا ببعيد

  املطلب األول

  تعريف أسلحة الدمار الشامل يف اللغة واالصطالح

ــب مــن ثــالث كلــامت     ــدمار الــشامل مرك ــار، : مــصطلح أســلحة ال أســلحة، دم

ــة  ــرف معنــى كلم ــذا املــصطلح جيــب أن نع ــني املقــصود هب شــامل، وقبــل أن نب

  . دمار ثم شاملأسلحة ثم

  : اح  ا واح- ١

يـذكر (اسم جـامع آللـة احلـرب يف الـرب والبحـر واجلـو : اح  ا    - أ

.)١( محلة لنزع األسلحة النووية- ، يقال انتزع حقه بقوة السالح)ويؤنث

. عىل مـا كـان مـن احلديـد وربـام خـص بـه الـسيف: وخص بعضهم السالح    

  .)٢(ًلسيف وحده يسمى سالحاا: قال األزهري

                                                           

  .١٠٩٠، ص ٢ معجم اللغة العربية املعارصة، مرجع سابق، ج )١(

  . ٤٨٦، ص ٢ لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(



 

)١١١٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــه:اح  اح   -  ب ــسالح بأن ــرف ال ــال :  ع ــدا للقت ــون مع ــا يك ًم

ــرب أو ال  ــري احل ــك يف غ ــع ذل ــستعمل م ــواء ي ــرب س ــستعمل يف احل وي

.)١(يستعمل، وأجناس السالح ما كرب منه وما صغر حتى اإلبرة واملسلة

  : ار  ا واح- ٢

ــه دمــر القــوم يــدمرون دمــاراهــ: ار  ا  - أ هلكــوا، : ًو اهلــالك، ومن

.)٢(أهلكهم: ًودمرهم اهللا دمورا

.)٣(اهلالك التام: عرف بأنه: ار  اح  - ب

٣ -ًوا  وا:   

: مبــدأ شــامل، هجــوم شــامل: الــوايف، التــام، املحــيط مــن مجيــع النــواحي، يقــال

.)٤(عىل كل اجلبهات

  . آالت احلرب التي تعم بإهالكها: لشامل هي    وأسلحة الدمار ا

  ثانياملطلب ال

  وأنواعهاتعريفها يف االصطالح العسكري 

    ولقد توصـل بعـض الفقهـاء إىل إيـراد تعريـف ألسـلحة الـدمار الـشامل غـري أهنـا 

ــصية ــى يف عمومهــا جمــرد اجتهــادات شخ أن : فقــد عرفهــا بعــضهم بقولــه. تبق

                                                           

  . ٢٣٣، ص ٢ الفتاوى اهلندية، مرجع سابق، ج )١(

عبدالـستار : تاج العروس، الزبيـدي، حتقيـق؛ ٢٩١، ص ٤ لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(

  .٣٠٩، ص ١١، ج هـ١٣٨٥فراج، إصدار حكومة الكويت، الكويت، 

تفسري الفخـر الـرازي، املـشهور بالتفـسري الكبـري ومفـاتيح الغيـب، حممـد الـرازي فخـر  )٣(

  .٢٠٤٧، ص ١، ج هـ١٤٠١، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت، )هـ٦٠٤/ت( الدين

  .١٢٣٦، ص ٣ معجم اللغة العربية املعارصة، ج )٤(



  

)١١١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي تلــك ــلحة الــدمار الــشامل ه ــوي عــىل قــوة تدمرييــة، األأس ســلحة التــي حتت

وإشعاعية، وحرارية، كوسـيلة إلفنـاء البـرشية أو إحـراق أو تلويـث الكائنـات احليـة 

  .)١(وسحق مظاهر احلياة يف منطقة االنفجار وما حوهلا

    إال أنـه يؤخــذ عـىل هــذا التعريـف أنــه جعــل أسـلحة الــدمار الـشامل تقتــرص عــىل 

ــذكره  ــك ب ــة، وذل ــلحة النووي ــلحة األس ــني أن أس ــسالح، يف ح ــذا ال ــصائص ه خل

 وســيأيت - األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة: الــدمار الــشامل تنقــسم إىل

  .بيان ذلك يف املباحث الالحقة

ً    هــذا وقــد أوردت بعــض اللجــان الدوليــة تعريفــا هلــذه األســلحة، مــن ذلــك عــىل 

  :سبيل املثال

ــة  ــلحة التقليدي ــة األس ــت جلن ــد عرف ــنة     فق ــن س ــس األم ــلحة ١٩٨٤يف جمل  أس

هي تلـك األسـلحة التـي تـشمل األسـلحة الذريـة املتفجـرة، : الدمار الشامل بقوهلا

وأســلحة املــواد املــشعة واألســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة الفتاكــة، وأي أســلحة 

تستحدث يف املستقبل وتكـون ذات خـصائص متاثـل يف أثرهـا التـدمريي القنبلـة 

ــة أو األســلح ــشار إليهــا أعــالهالذري ــزع . )٢(ة األخــرى امل ــام عرفتهــا مــؤمترات ن ك

ــنة  ــذ س ــدة من ــم املتح ــة األم ــار منظم ــد يف إط ــي تنعق ــدويل الت ــن ال ــسالح واألم ال

                                                           

سلحة النووية يف ضـوء أحكـام القـانون حيازة واستخدام األحممود حجازي حممود، .  د)١(

  .٥ ص ،٢٠٠٥الدويل، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

)            (  



 

)١١١٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــا١٩٨٣ ــري :  بأهن ــاق كب ــىل نط ــة ع ــار فتاك ــداث آث ــىل إح ــدرة ع ــلحة ذات الق األس

  .)١(وبشكل واسع االنتشار، وتشمل األسلحة النووية والكيميائية واإلشعاعية

ــا  ــة يف تقريره ــلحة التقليدي ــة باألس ــدة املعني ــم املتح ــة األم ــددت جلن ــام ح     ك

، أســـلحة الـــدمار الـــشامل التـــي ختـــرج عـــن ١٩٤٨ أغـــسطس ١٤األول بتـــاريخ 

  :ام ييلباختصاصها 

١ -   ا عبـارة عـن جمموعـة مـن الغـازات الـسامة التـي يــتم :ا 

 الوظـائف الفيــسيولوجية ًحتـضريها كيميائيـا، وهلـا تــأثريات خمتلفـة عـىل

.)٢(لإلنسان فبعضها قاتل وبعضها اآلخر معوق أو مشوه

٢ -  ا االسـتزراع أو اإلنتـاج املتعمـد للكائنـات املمرضـة : ا

ـا أو فطريـات أو فريوسـات ونواجتهـا الـسامة  ، أو )التوكـسينات(من بكتريي

ان أو أي مــواد ضــارة أخــرى ناجتــة عنهــا هبــدف نــرش املــرض يف اإلنــس

  .)٣(احليوان أو النبات مما يؤدي إىل القضاء عليها

                                                           

ئيـة والبيولوجيـة صالح الدين سليم، األسلحة النوويـة والكيميا. ، دممدوح حامد عطية.  د)١(

  .٢٨١، ص ١٩٩٨يف عاملنا املعارص، الطبعة األوىل، دار سعاد الصباح، الكويت، 

ـــابر .  د)٢( ـــرب املخ ـــني احل ـــة ب ـــة والكيميائي ـــلحة البيولوجي ـــصباح، األس ـــداهلادي م عب

، ٢٠٠٠أسامة البـاز، الطبعـة األوىل، الـدار املـرصية اللبنانيـة، القـاهرة، . د: واإلرهاب، تقديم

  .٢٣ص 

حممد عيل أمحد، اإلرهاب البيولـوجي، دار هنـضة مـرص للنـرش والتوزيـع، القـاهرة، .  د)٣(

  .٩، ص بدون سنة نرش



  

)١١١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
٣ -  وا وهي تلـك األسـلحة التـي تـستخدم الـذرة ومكوناهتـا يف : ا

 وتتنـــوع إىل أســــلحة ذريــــة وهيدروجينيــــة ،إحـــداث التــــدمري الــــشامل

  . )١(ونيرتونية

ــاك  ــام هن ــة وإن ــواع الثالث ــذه األن ــىل ه ــرص ع ــلحة ال تقت ــذه األس ــري أن ه ــواع     غ أن

أخـرى، مثـل أســلحة الـدمار الـشامل غــري التقليديـة والتـي يمكــن بواسـطتها تقليــب 

ــذا  ــة يف ه ــاث العلمي ــدأت األبح ــزالزل، وبالفعــل ب ــف وال ــارة العواص الطبيعــة وإث

، وذلـك عنـدما قـام علـامء الـذرة بـإجراء تفجـري نـووي يف ١٩٦٠املجال يف سـنة 

  .)٢(لقاتلةأعامق البحار بغرض توليد موجات املد واجلزر ا

ــدواين  ــف الع ــة يف التوظي ــرى، متمثل ــامل أخ ــار ش ــلحة دم ــد اآلن أس ــام توج     ك

وخري مثال عىل ذلك األبحاث التـي تقـوم هبـا إرسائيـل مـن أجـل  للهندسة الوراثية،

ــاج أســلحة بيولوجيــة حتمــل فريوســات تــصيب اإلنــسان العــريب  التوصــل إىل إنت

  .)٣(فقط، وال تصيب اإلرسائييل

ن هــذا التعريــف أشــمل إرجــح تعريــف جلنــة األســلحة التقليديــة، حيــث     وإننــي أ

ــت وأي  ــذا الوق ــودة يف ه ــت موج ــي كان ــلحة الت ــع األس ــشمل مجي ــو ي ــم؛ فه وأع

  . سالح جديد حيمل نفس اخلصائص املذكورة

  

                                                           

  .٦حممود حجازي حممود، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٨- ٧، ص املرجع نفسه )٢(

  .١٨٧- ١٨٦ص مرجع سابق، عبداهلادي مصباح، .  د)٣(



 

)١١٢٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الثاملطلب الث

  خصائص أسلحة الدمار الشامل

ــي مت ــصائص الت ــن اخل ــة م ــشامل بمجموع ــدمار ال ــلحة ال ــز أس ــام     تتمي ــا ع يزه

  :سواها، وهي خصائص تستند إىل طبيعتها وخطورهتا املدمرة، ومنها

.ليس هلا سالح يمنع تأثريها أو يبطل أثرها - ١

٢ -    ا  ا تؤثر أسـلحة الـدمار الـشامل عـىل البيئـة كلهـا، :ا 

ــأثريا شــديدا كــل ذلــك يف آن  ــوان والنبــات واهلــواء ت ًســواء اإلنــسان واحلي ً

.ًقترص أثرها عىل مكون من مكونات البيئة كاإلنسان مثالواحد، وال ي

٣ -   ًز اد اال يقتـرص أثـر تلـك األسـلحة عـىل الفـرتة الزمنيـة التـي :ا 

استخدم فيهـا الـسالح أو فـرتة قريبـة منهـا، بـل قـد يمتـد أثـره إىل عقـود تاليـة 

.ًالستخدامه حتى إنه يشمل أجياال مل تكن موجودة وقت استخدامها

 متتلك هذه األسـلحة قـدرة فائقـة عـىل التـدمري، إذ :ة ا ا ا - ٤

ال يقتــرص أثرهــا عــىل إحــداث اإلصــابات التــي يــسهل عالجهــا يف بعــض 

ــسان  ــيل لإلن ــبه الك ــيل أو ش ــدمري الك ــك إىل الت ــدى ذل ــل يتع ــاالت، ب احل

.واحليوان والنبات والرتبة واهلواء

٥ -    اا ا العـادي مهـام بلغـت قوتـه التدمرييــة  الـسالح :ا

ــدمار  ــلحة ال ــدثها أس ــي حت ــدمري الت ــساحة الت ــنام م ــدودة، بي ــساحته حم فم

ًالشامل واسـعة جـدا، وإن كـان هنـاك حمـاوالت إلجيـاد طـرازات مـن هـذه 

تفــوق  –مــع ذلــك –ًاألســلحة يكــون تأثريهــا حمــدودا بمــساحة أقــل، فإهنــا

.تقليديةًبكثري جدا املساحة التي تتأثر باألسلحة ال



  

)١١٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ويرتتــب عــىل العــاملني األخــريين زيــادة حجــم اإلصــابة والــدمار بدرجــة عاليــة،     

حتى إهنا تـشمل املحـاربني وغـري املحـاربني وكـل الكائنـات التـي تكـون عرضـة 

  .هلذه األسلحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١٢٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املبحث األول

  موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل العام

  ما للبيئةومحايته من األسلحة الكيميائية

    إن تـصنيع وتطـوير األسـلحة الكيميائيـة، قـد يـؤدي إىل كارثـة عامليـة، قـد ترجــع 

بالبرشية إىل احليـاة البدائيـة، إن مل نقـل أهنـا ستقـيض عـىل العـامل بـأرسه، خاصـة 

يف ظل التطور املذهل يف القدرات العـسكرية ووسـائل إطالقهـا، فقـد أصـبح مـن 

الـذي سـتحدثه هـذه األسـلحة عـىل الكائنـات ًالصعب جدا الـتكهن بحجـم الـدمار 

ــاول  ــه كــان لزامــا عــيل تن َّاحليــة وبيئتهــا، وملــا كــان تــصور الــيشء فــرع عــن ماهيت ً

ًمفهــوم هــذه األســلحة، مــشريا إىل بعــض احلقــائق العلميــة، وبيــان موقــف القــانون 

ــا ــالمية منه ــرشيعة اإلس ــام وال ــةالــدويل الع ــايتهام للبيئ ــو  ومح ــىل النح ــك ع ، وذل

  :التايل

 ولا تعريف األسلحة الكيميائية وتاريخ استخدامها:ا .  

 ما ثارهاآ أنواع األسلحة الكيميائية و:ا.  

  ا مـن اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة دويل موقـف القـانون الـ:ا 

  .ومحايته للبيئة

 اا حكم استخدام األسلحة الكيميائية يف الفقه اإلسالمي:ا .  

  طلب األولامل

  تعريف األسلحة الكيميائية وتاريخ استخدامها

ً    لقد أوىل الفقهـاء القـانونيون لألسـلحة الكيميائيـة عنايـة خاصـة بـدءا مـن تعريفهـا 

ــة،  ــات الدولي ًووصــوال إىل آثارهــا، ولقــد انعكــس هــذا االهــتامم حتــى يف االتفاقي

 بــشكل دقيــق إن فقـد تناولــت بعــض هـذه االتفاقيــات موضــوع األسـلحة الكيميائيــة



  

)١١٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــن االتفاقيــات،  ــاء بعــدها م ــىل مــا ج ــاد ع ــه بــاب االجته ــا أغلقــت ب ــل أهن مل نق

وسـأتناول فـيام يـيل تعريــف هـذه األسـلحة ألتطـرق بعــدها للمحـة تارخييـة عنهــا، 

  :وذلك يف فرعني فيام ييل

  الفرع األول

  تعريف األسلحة الكيميائية
  

أو :ا  ى ا ا ءمما :  

    لقد أورد بعـض الفقهـاء القـانونيني املهتمـني باجلانـب العـسكري تعـاريف عـدة 

  :لألسلحة الكيميائية، منها

عبـــارة عـــن جمموعــة مـــن الغـــازات الـــسامة التـــي يـــتم : أهنـــاب    عرفهــا الـــبعض 

 لإلنــسان الفــسيولوجيةًحتـضريها كيميائيــا، وهلـا تــأثريات خمتلفـة عــىل الوظـائف 

  .)١( قاتل وبعضها اآلخر معوق أو مشوهفبعضها

 وهـي ،    املالحظ عىل هذا التعريف أنـه جعـل املـواد الكيميائيـة مـواد غازيـة فقـط

ًيف احلقيقة متعددة األنواع فقد تكون غازية أو سـائلة ونـادرا مـا تكـون صـلبة ولكـن 

  .يمكن أن تكون كذلك

ت أو سـوائل أو مـواد صـلبة عبـارة عـن غـازا:     أما البعض اآلخر فيعرفها عىل أهنـا

ــسوهتا  ــابات بــني األفــراد تتفــاوت يف درجــات ق ًمعــدة خصيــصا لكــي تــسبب إص

ــاء  وإزعاجهــا للــنفس البــرشية، متمثلــة يف حــاالت متــصاعدة مــن القــصور واإلعي

                                                           

  .٢٣عبداهلادي مصباح، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

)١١٢٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اجلــسامين والــذهني وعــدم القــدرة عــىل التفكــري، وقــد تــصل يف النهايــة إىل حــد 

  .)١(املوت

ــ ــر م ــب آخ ــا جان ــام عرفه ــا    ك ــىل أهن ــتخدام املــواد : ن الفقــه ع ــن اس ــارة ع عب

الكيميائية السامة يف احلـروب لغـرض قتـل أو تعطيـل اإلنـسان واحليـوان وإحلـاق 

ًالــرضر أيــضا بالنباتــات، ويــتم ذلــك عــن طريــق دخــول هــذه املــواد إىل اجلــسم، 

ــستها للعيــون أو األغــشية  ــق الفــم أو مالم ــا عــن طري ــواء باستنــشاقها أو تناوهل ًس

  .)٢(يةاملخاط

 وتطلـق املـواد ،    وهذه املواد الكيميائية قـد تكـون غازيـة أو سـائلة رسيعـة التبخـر

ــطة  ــارشة بواس ــالرش مب ــواء ب ــىل األرض س ــى ع ــو أو تلق ــادة يف اجل ــة ع الكيميائي

الطــائرات عــىل ارتفـــاع مــنخفض أو بوضـــعها يف ذخــائر عـــىل شــكل قنابـــل أو 

مة يف أوعيــة مـن الرصــاص أو قـذائف، بحيـث توضــع هـذه املــواد الكيميائيـة الـسا

ــد  ــة، وعن ــدار القذيف ــع ج ــار أو م ــة لالنفج ــواد قابل ــع م ــل م ــى ال تتفاع ــزف حت اخل

ــىل  ــة الــسامة ع ــصاعد املــادة الكيميائي وصــول القذيفــة إىل اهلــدف وانفجارهــا تت

  .)٣(شكل أبخرة مسببة للموت اجلامعي

 - حـد كبـري وإن كانـت أصـابت يف فحواهـا إىل -     مما يعاب عىل هـذه التعـاريف

ـــصها يف حـــني أهنـــا مل  ـــة وذكـــرت خصائ ـــت املـــواد الكيميائي يف كوهنـــا عرف

                                                           

ــاهرة، . د)١( ــامعي، الق ــر اجل ــة األوىل، دار الفك ــووي، الطبع ــاب الن ــوادي، اإلره ــسنني ب  ح

  .٨٨، ص ٢٠٠٧

  .٢١حممود حجازي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

  .٢١، ص املرجع نفسه )٣(



  

)١١٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تــستخدم مــصطلح األســلحة الكيميائيــة وشــتان بــني األســلحة الكيميائيــة واملــواد 

  .الكيميائية

ًم :وت اا  ا ا :  

ــة يف االت     ــلحة الكيميائي ــف األس ــسبة لتعري ــا بالن ــا أم ــد عرفته ــة فق ــات الدولي فاقي

الغـازات احلربيـة الـسامة واخلانقـة وهـي : جلنة األسلحة العاديـة يف تقريرهـا بأهنـا

األسـلحة ذات الرتاكيـب الكيميائيـة يف أشــكال املـادة املتنوعـة بتأثريهـا الــضار أو 

  .القاتل وامللوث للكائنات احلية واألفراد والبيئة

مــت هبـذا الــشأن اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج     ومـن أبــرز االتفاقيــات التــي اهت

 التـــي ١٩٩٣وختــزين واســتعامل األســـلحة الكيميائيــة وتـــدمريها واملوقعــة يف 

ــا يف  ــي منه ــا بق ــدمري م ــة وت ــلحة الكيميائي ــاج وختــزين األس ــتخدام وإنت ــر اس حتظ

ــادة  ــي ورد يف امل ــامل، والت ــزون دول الع ــة ٢خم ــلحة الكيميائي ــا لألس ــا تعريف ً منه

  :)١(بأهنا

املواد الكيميائية الـسامة وسـالئفها، فـيام عـدا املـواد املعـدة منهـا ألغـراض   - أ

غري حمظورة بموجب هـذه االتفاقيـة مـا دامـت األنـواع والكميـات متفقـة مـع 

.هذه األغراض

ًالـــذخائر والنبـــائط املـــصممة خصيـــصا إلحـــداث الوفـــاة أو غريهـــا مـــن   -  ب

ذخائر والنبـائط مـن األرضار عن طريق ما ينبعث نتيجة اسـتخدام مثـل هـذه الـ

).أ(اخلواص السامة للمواد الكيميائية املحددة يف الفقرة الفرعية 

                                                           

 املادة الثانية من حظر استحداث، إنتـاج، ختـزين واسـتعامل األسـلحة الكيميائيـة وتـدمري )١(

  .١٩٩٣  تلك األسلحة املوقعة يف باريس



 

)١١٢٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــل   -  ت ًأي معــدات مــصممة خصيــصا الســتعامل يتعلــق مبــارشة باســتخدام مث

  ).ب(هذه الذخائر والنبائط املحددة يف الفقرة الفرعية 

ة يمكـن مـن أي مـادة كيميائيـ:     كام عرفت مصطلح املادة الكيميائية الـسامة بأهنـا

ًخــالل مفعوهلــا الكيميــائي يف العمليــات احليويــة أن حتــدث وفــاة أو عجــزا مؤقتــا  ً

 دائمة لإلنسان أو احليوان، ويـشمل ذلـك مجيـع املـواد الكيميائيـة التـي اًأو أرضار

هي من هذا القبيـل بغـض النظـر عـن منـشئها أو طريقـة إنتاجهـا، وبغـض النظـر عـام 

  .)١(ئر أو أي مكان آخرإذا كانت تنتج يف مرافق أو ذخا

أيــة مــادة كيميائيــة مفاعلــة تــدخل يف أي مرحلــة :     وعرفـت مــصطلح الــسليفة بأنــه

يف إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقـة كانـت، ويـشمل ذلـك أي مكـون رئـيس يف 

  .)٢(املكونات نظام كيميائي ثنائي أو متعدد

ولــت مفهــوم األســلحة     ومــن خــالل مــا ســبق نــستخلص أن االتفاقيــة األخــرية تنا

الكيميائية من اجلانب العلمـي التقنـي املحـض، باإلضـافة إىل ذلـك أهنـا اعتـربت 

أنه يـدخل يف قبيـل املـواد الكيميائيـة الـسامة، مجيـع املـواد التـي حتـدث وفـاة أو 

ها أو طريقـة ئبغـض النظـر عـن منـش  ألي كـائن حـي يتعـرض هلـا،اً أو عجزاًإرضار

  .إنتاجها

ًفاقيــة أوردت رشحــا ملــصطلحات غامــضة، وبــذلك ســدت البــاب     وأن هــذه االت

 حتــى تــتملص مــن ؛عــىل الــدول التــي تــسعى إىل تتبــع ثغــرات االتفاقيــات الدوليــة

  .املسائلة اجلنائية الدولية يف حالة انتهاكها لبنود هذه االتفاقيات

                                                           

  . املادة الثانية، الفقرة الثانية من نفس االتفاقية)١(

  . املادة الثانية، الفقرة الثالثة من نفس االتفاقية)٢(



  

)١١٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

  حملة تارخيية عن استخدام األسلحة الكيميائية

حة الكياموية ألول مـرة بعـد هنايـة احلـرب العامليـة األوىل عـام     استعملت األسل

 من قبـل اجلـيش األملـاين حـني قـام بـإطالق غـاز الكلـورين عـىل اجلـيش ١٩١٥

ــام  ــخص، ويف ع ــسة آالف ش ــل مخ ــيس فقت ــاز ١٩١٧الفرن ــان غ ــتعمل األمل  اس

 ألـف ٤٠٠اخلردل حيث قذفت تـسعة ماليـني قذيفـة مليئـة بغـاز اخلـردل أحـدثت 

  .)١(إصابة

ــتخدم  ــد اس ــط، فق ــان فق ــىل األمل ــة ع ــلحة الكيميائي ــتخدام األس ــرص اس     ومل يقت

ــاك ضــد الــصني، كــام اســتخدمه اليابــانيون ضــد الــصني  الــروس هــذا الــسالح الفت

ًأيضا، أما فيام خيص العـرب فقـد اسـتعمل الـسالح الكيميـائي ضـد ليبيـا يف وقـت 

  .عمر املختار من طرف اإليطاليني

ــ ــذ هنايــة احل ــة آالف املركبــات     ومن ــام العلــامء بدراس رب العامليــة األوىل، ق

ــة، وقــد اســتطاع األملــان  ــة اســتخدامها كأســلحة كيميائي ــة إمكاني الكيميائيــة ملعرف

حتقيق أكرب فتح يف هذا املجـال حـني اكتـشفوا جمموعـة جديـدة مـن املركبـات 

سومان، السامة التـي تـؤثر يف اجلهـاز العـصبي وهـي مركبـات التـابون والـرسين والـ

ًكـام نـشط البــاحثون األمريكيـون يف هـذا املجــال أيـضا، وبلـغ هــذا النـشاط ذروتــه 

ــات  ــضري مركب ــون بتح ــاحثون األمريكي ــام الب ــني ق ــة، ح ــة الثاني ــرب العاملي يف احل

                                                           

 قــاموس –تومــاس شــاملربوغر، نحــو االتفــاق عــىل مفــاهيم األمــن. ســتيفن توليــد، د. د) ١(

املتحــدة مـصطلحات حتديـد األســلحة ونـزع الـسالح وبنــاء الثقـل، منـشورات معهــد األمـم 

  .٥٧ ص ،٢٠٠٣لبحوث نزع السالح، الطبعة األوىل، جنيف، سويرسا، 



 

)١١٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

. جديـدة هلــا القــدرة عــىل إبــادة النبــات واألشــجار واملحاصــيل الزراعيــة بأنواعهــا

ــامي ب ــشعب الفيتن ــصيب ال ــن ن ــدمار م ــان ال ــه وك ــيله ومزارع ــىل حماص ــضاء ع الق

وغاباته حني قام الطريان األمريكـي بـرش كميـات كبـرية مـن الـسموم عـىل الغابـات 

  .)١(والقرى الفيتنامية

  املطلب الثاني

  أنواع األسلحة الكيميائية وآثارها

ــة الــسامة وســالئفها واألجهــزة  ــة مــن املــواد الكيميائي ــألف األســلحة الكيميائي     تت

اهلا، هــذا ويمكــن تــصنيف الكيميائيــات الــسامة املــستعملة يف املــستعملة إليــص

صــناعة األســلحة حــسب معــايري عــدة كتقلبهــا أو اســتعامهلا العــسكري، غــري أهنــا 

  .)٢(تصنف بوجه عام حسب آثارها

ــدمار  ــلحة ال ــة أس ــمن قائم ــة ض ــلحة الكيميائي ــة األس ــات الدولي ــت االتفاقي     أدرج

  : صنفني أساسيني مهاالشامل، وصنفت أنواع هذه األخرية عىل

الغـازات احلربيـة واملـواد احلارقـة، وهـذه املـواد تـؤثر :  الصنف األول ويـشمل- 

ــىل  ــصب ع ــام ين ــارش إن ــا املب ــك ألن تأثريه ــارشة؛ ذل ــري مب ــة غ ــة بطريق ــىل البيئ ع

  .اإلنسان والكائنات احلية

                                                           

هللا، مــدى مــرشوعية أســلحة الــدمار الــشامل يف أحكــام الــرشيعة اماهوشــيزا حــاج عبــد.  أ)١(

اإلسالمية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية الدراسات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم 

  .٣٢ ، ص٢٠٠٤األمنية، الرياض، 

  .٥٨توماس شاملربوغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د. د) ٢(



  

)١١٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
غــازات ومــواد ســامة مثـل املــواد املبيــدة للنباتــات :  أمـا الــصنف الثــاين فيـشمل- 

ــيل  ــيام ي ــارشة، وف ــة مب ــة بطريق ــىل البيئ ــؤثر ع ــرية ت ــذه األخ ــجار، وه وأوراق األش

  :بياهنام بيشء من التفصيل

أو :راد اوا زات اا:  

لقــد اعتــربت الغــازات احلربيــة واملــواد احلارقــة يف الفكــر العــسكري أداة ردع     

يـة، وهلـذا كـان ال بـد عـىل قريبة املستوى من وسـائل الـردع فـوق األسـلحة التقليد

اخلرباء العسكريني التفكري يف تعديـد وتنويـع هـذه األسـلحة الردعيـة وخاصـة بعـد 

  . أن أثبتت األسلحة الكيميائية جدارهتا يف ساحة القتال

١- زات اا:  

ن هــذا النــوع مـن الــسالح عنايــة خاصــة وذلــك لتعــدد و    لقـد أوىل القــادة العــسكري

إلـخ، ...  أكلهـا يف سـاحات القتـال بأقـل التكـاليف يتؤُتشوه وتـميزاته، فهي تقتل و

ــتامم يف وملــا كانــت هــذه األســلحة هبــذه ــا مــن االه ًاخلطــورة فإهنــا القــت جانب

املــصنفات العــسكرية والقانونيـــة منهــا، ليـــصل هــذا االهـــتامم حتــى إىل بطـــون 

ب الكتـب القانونيـة والعـسكرية عــىل حـد سـواء، ولقـد ورد ضــمن دفتـي هـذه الكتــ

  :بعض التعريفات اخلاصة هبذا اجلانب أمهها

هـي مـواد كيميائيـة هلـا تـأثري كيميـائي :  عرف أحد الفقهاء الغازات احلربية بقولـه- 

ـــسيولوجي ـــلحة وف ـــوث األرض واألس ـــا تل ـــام أهن ـــة، ك ـــات احلي ـــار بالكائن  ض

واملعــدات وكــل مــا تــصل إليــه، وتــستخدم إلحــداث خــسائر يف األفــراد وتلويــث 



 

)١١٣٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــات اهلا ــع القطاع ــدات ملن ــلحة واملع ــث األس ــن تلوي ــك ع ــة يف األرض، ناهي م

  .)١(األفراد من استخدامها هبدف هزيمة العدو، وإحداث أكرب خسائر ممكنة به

  :    واملتأمل يف هذا التعريف يستنبط منه عدة أحكام أمهها

 عـىل كـل مـن الكائنـات احليـة فـسيولوجياً أن هذه الغازات احلارقة تـؤثر تـأثريا -     

  .سواء بيئة عىل حدوال

إن هــذه املـــواد احلارقــة تـــساهم وبــشكل كبـــري يف تلويــث البيئـــة واملعـــدات - 

  .العسكرية

  .ن هذه املواد تساهم بإحلاق أرضار بيئية وإنسانية ال داعي هلاإ - 

٢- راد اا:  

ــرتاق ــديدة االح ــة ش ــات كيميائي ــي مركب ــة ه ــواد احلارق ــا -     إن امل ــستخدم فيه  ت

ــة لال ــادن قابل ــرة مع ــواد املخث ــة وامل ــسوائل الكربوني ــن ال ــزيج م ــي م ــرتاق؛ وه ح

 تــشحن يف بعــض أنــواع القنابــل التــي يتطــاير - لتوليــد حــرارة عاليــة عنــد االنفجــار

ـــعال و ـــرض إش ـــد انفجارهـــا، بغ ـــة عن ـــزاء حارق ـــا أج ـــاط / منه ـــرق األوس أو ح

ـــروق )٢(املحيطـــة ـــصا إلحلـــاق احل ـــي مـــصممة خصي ـــك فه ً، باإلضـــافة إىل ذل

ا لألشـخاص املتواجـدين يف مرماهـا، فكـام هـو معلـوم أن هـذه بمختلف درجاهتـ

                                                           

  :جملة االبتسامة، جملة إلكرتونية عىل الشبكة العنكبوتية، عىل موقع:  انظر)١(

   - 

. د:  ً؛ ويراجـع أيـضا٣٨توماس شاملربغر، مرجع سـابق، ص . ستيفن توليد، د. د:  يراجع)٢(

عبداملجيد حممود الصالحني، أسلحة الدمار الـشامل وحكمهـا يف الفقـه اإلسـالمي، جملـة 
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)١١٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املواد تتفاعل بفعل اللهيب أو احلـرارة أو مـزيج مـن اللهيـب واحلـرارة واملتولـدة 

عـن تفاعـل املـواد الكيميائيـة الـسامة، ولكـي تـستخدم هـذه املـواد يف املجـاالت 

  :)١(العسكرية ال بد أن تتوفر فيها رشوط معينة منها

  . كمية كبرية من النريان أن تعطي- 

  . أن يصعب إطفاء هذه النريان عند االشتعال- 

  . أن يكون هلا القدرة الرسيعة عىل االنتشار مع إعطاء درجة حرارة عالية- 

 –    وملا كانت هذه املواد احلارقـة عـىل هـذا القـدر الكبـري مـن األمهيـة كـسابقتها

ـا كانـت مثـار اهـتامم مـن طـرف- الغازات احلربية  اخلـرباء العـسكريني، كـان  فإهن

  :ً النوع، أمهها إمجاالانتاجه أن ظهرت أجيال من هذ

وتــشمل خملــوط النابــامل، وهــو خملــوط : مـواد حارقــة ذات طبيعــة ســائلة 

.برتويل

وتــشمل الفــسفور األبــيض، املاغنيــسيوم، التوميــت، : مــواد حارقــة صــلبة 

.اإللكرتون والصوديوم

وهـي مـزيج مـن مـواد برتوليـة : ائلةمواد حارقة خملوطة من مواد صلبة وسـ 

.ومعدنية مثل خملوط البريوجيل

ًم :رت وأوراق ا ةاد اا:  

    إن إبــادة املزروعــات واملحاصــيل الزراعيــة أو الغطــاء النبــايت وجعــل أرضــيتها 

ــل  ــسبة لك ــة بالن ــة يف اهلمجي ــي عمــل غاي ــا وال شــجر، ه ــرداء ال مــاء فيه ًأرضــا ج

                                                           

.٢٩٣، ص مرجع سابق عمر سعداهللا،. د:  انظر)١(

  



 

)١١٣٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

تحـرض، فهـي طريقـة دنيئـة لنـرش املـرض واملجاعـة وقتـل ماليـني النـاس إنـسان م

بغـــري جريـــرة تـــذكر، غـــري أن القـــادة العـــسكريني والـــسياسيني مـــنهم يف الـــدول 

ــرب،  ــسانية يف احل ــب اإلن ــساباهتم اجلوان ــذون يف ح ــا، ال يأخ ــتعامرية غالب ًاالس

ــال  ــادين القت ــة يف مي ــب عاجل ــق مكاس ــو حتقي ــد ه ــم الوحي ــون مهه ــأي إنــام يك ب

  .وسيلة تذكر، سواء كانت مرشوعة أو غري مرشوعة

    ويرجــع تــاريخ اســتعامل هــذا النــوع مــن األســلحة الفتاكــة يف العــرص احلــديث 

 عنــدما اســتخدمت القــوات األمريكيــة مخــسة ماليــني جــالون مــن ١٩٦٦إىل عــام 

، ويف هــذا يــشري تقريــر نـــرشه )١(املــواد املبيــدة للنباتــات يف األرايض الفيتناميـــة

القــوات األمريكيــة اســتهلكت :  إىل أن١٩٧٠خــرباء منظمــة الــصحة العامليــة عــام 

ــية  ــة املاض ــسنوات القليل ــة يف ال ــواد ) ٥٠٠٠٠(يف األرايض الفيتنامي ــن امل ــن م ط

كيلــومرت مربـع لتخريــب متــوين ) ١٠٠٠٠(املبيـدة للنباتــات رشـت عــىل مـساحة 

ــادة أوراق األشــجار واملزروعــات التــي ي ــادين العــدو الغــذائي وإب تــسرت هبــا يف مي

القتال، وتضم هذه املـواد مبيـدات لألعـشاب ومـواد مكافحـة لنمـو النبـات، ومـواد 

ـــة  ـــصوبة الرتب ـــة خل ـــة خمرب ـــواد معيق ـــجار، وم ـــات واألش ـــة ألوراق النبات جمفف

  .)٢(الزراعية

                                                           

ــالة، .  د)١( ــسة الرس ــة، مؤس ــة الثالث ــة، الطبع ــة واجلرثومي ــلحة الكيميائي ــبحي، األس ــل ص نبي

  .٨٥، ص ١٩٨٦بريوت، 

  .٨٥، ص املرجع نفسه )٢(



  

)١١٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثالث

   من استخدام األسلحةدويلموقف القانون ال

  الكيميائية ومحايته للبيئة

ستفحل خطر األسـلحة الكيميائيـة عـىل اإلنـسان والبيئـة عـىل حـد سـواء يف ملا ا    

ــني  ــة أو ب ــوش النظامي ــواء بــني اجلي ــرية، س ــرط هلــذه األخ ــتخدام املف ًضــوء االس

ًفـــصائل التمـــرد واجلـــيش النظـــامي فـــإن املجتمـــع الـــدويل متمـــثال يف الـــدول 

ــلحة، غــري ــذه األس ــزين ه ــاج واســتخدام وخت ــر إنت ــعى إىل حظ ــة، س  أن املتمدن

ًالطريق مل يكن معبـدا بـالورود كـام يقـال بـل كـان حمفوفـا بالـصعوبات والعثـرات  ً

حتـى وصــلت هــذه االتفاقيــات الدوليــة اخلاصـة بحظــر هــذه األســلحة إىل مــا هــي 

ونتيجـة الهـتامم املجتمـع الـدويل بحظـر هـذه األسـلحة فقـد نـتج عـن  عليه اليوم،

يـــة حتظـــر اســـتخدام هـــذه هـــذا االهـــتامم بـــروز صـــكوك عامليـــة وإقليميـــة وثنائ

  :األسلحة، وهي كالتايل

  الفرع األول

  الصكوك العاملية حلماية البيئة

    ملا كانت احلرب ظـاهرة اجتامعيـة، قـد ال يمكـن جتنبهـا، وجيـب إذا قامـت أال 

ــستطاع  ــدر امل ــب بق ــل جي ــة ب ــسوة واهلمجي ــامل الق ــسودها أع ــوىض ت ــرتك للف ت

  .)١(ا ومع املبادئ اإلنسانيةتنظيفها وهتذيبها بام يتفق مع الغرض منه

    وملــا كــان الغــرض مــن احلــرب بــصفة عامــة توصــيل أحــد طرفيهــا إىل التغلــب 

ــؤدي  ــه، وكــل فعــل ال ي ــة إلرغامــه عــىل التــسليم بــام يطلــب إلي عــىل اآلخــر توطئ

                                                           

  .٦٩٠عىل صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

)١١٣٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــري  ــال غ ــرب عم ــسوة يعت ــة والق ــشوبا باهلمجي ــون م ــرض ويك ــذا الغ ــارشة إىل ه ًمب ً

ومـن . )١(لـك وجـد القـانون الـدويل اإلنـساينمرشوع يوجب حتريره، ومـن أجـل ذ

  :أهم املبادئ التي يقوم عليها هذا القانون

 إال ، حيق ألطراف أي نزاع مـسلح يف اختيـار أسـاليب ووسـائل القتـال املناسـبة- 

ــده قــوانني  ــا وإنــام تقي ــيس حقــا مطلق ــدويل اإلنــساين ل ــق يف القــانون ال ًأن احل ً

  .وأعراف احلرب

ذلــك أنــه يوجــب القــانون الــدويل اإلنــساين : عامل القــوة مبــدأ التناســب يف اســت- 

ــاوز  ــة وال تتج ــة املعتدي ــىل الدول ــل ع ــرد باملث ــا أن ت ــدى عليه ــة املعت ــىل الدول ع

  .حدود ما يسمح به القانون

ً    وينطبــق هــذا املبــدأ شــأنه شــأن ســابقه أيــضا عــىل محايــة البيئــة يف فــرتات 

  . النزاعات املسلحة

ثـار األسـلحة الكيميائيـة يف زمـن آيعيـة بحاميـة خاصـة مـن     وقد حظيت البيئة الطب

النزاعــات املــسلحة يف بدايــة األمــر أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا محايــة غــري مبــارشة، 

ذلك أن القانون الدويل اإلنساين بـصفة خاصـة، والقـانون الـدويل العـام مل حيظـر 

ــة اســتخدام هــذه األســلحة إال يف أواخــر القــرن العــرشين، كــام أن موضــوع  محاي

البيئــة هــو مــن املواضــيع املــستحدثة التــي مل تــر النــور إال يف الــسنوات األخــرية، 

ولكــن رغــم هــذا التــأخر النــسبي يف محايــة البيئــة مــن خطــر هــذه األســلحة جعــل 

ــن خطــر  ــة مبــارشة م ــويل البيئــة محاي ــكوكا دوليــة ت ــة تــسن ص ــدول املتمدن ًال

  .األسلحة الكيميائية

                                                           

  .٦٩٠عىل صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د )١(



  

)١١٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ك الدوليـة التـي اهتمـت بموضـوع محايـة البيئـة سـواء     وفيام ييل سأتناول الـصكو

  :محاية مبارشة أو محاية غري مبارشة، وفيام ييل بيان هلاتني املرحلتني

أو :   ةا  ا آا ر ا:  

    لقـد نــصت بعـض الــصكوك الدوليــة عـىل محايــة البيئــة محايـة غــري مبــارشة يف 

النزاعــات املـسلحة، وقــد حرمــت هـذه الــصكوك اسـتخدام هــذه األســلحة فـرتات 

  :ثاره اجلانبية عىل اإلنسان والبيئة، وفيام ييل بيان ألهم هذه االتفاقياتوذلك آل

١-                  وا موا زات اا م  ي ا 
  ةا وي ا ١(١٨٩٩(:  

 الترصيح يف استخدام املقـذوفات التـي غرضـها الوحيـد هـو نـرش لقد حظر هذا    

مــن اتفاقيــة الهــاي ) أ( الفقــرة ٣٢الغــازات اخلانقــة والــضارة، فقــد نــصت املــادة 

الـدول املـشاركة تلتـزم باالمتنـاع عـن اسـتخدام الـسم أو الوسـائل القتاليـة : عىل أن

  .)٢(السامة يف احلرب

، ١٩٠٧وحلـت حملهـا اتفاقيـة الهـاي الرابعـة دلت اتفاقيـة الهـاي األوىل ُ    لقد عـ

ًوالتي حظرت اسـتخدام الـسم واألسـلحة الـسامة، هـذا وقـد ورد هـذا احلظـر أيـضا 

                                                           

ــاي األول للــس )١( ــني عقــد مــؤمتر اله ــا ب ــرتة م ــايو إىل ١٨الم يف الف ــو ٢٩ م ، ١٨٩٩ يولي

واشـرتكت فيــه معظــم دول أوروبــا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واملكــسيك، والــصني، 

 دراسـة مقارنــة - حممـود عبــدالغني، القـانون الـدويل اإلنـساين. د: يراجـع يف ذلـك. واليابـان

  .٣١- ٣٠، ص ١٩٩١ية، القاهرة، بالرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار النهضة العرب

  .١٨٩٩من اتفاقية الهاي لعام ) أ( فقرة ٣٢ املادة )٢(



 

)١١٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

يف التــــرصيح الثــــاين، الــــذي ورد يف هــــذه االتفاقيــــة حيــــث حــــرم اســــتعامل 

  .)١(املقذوفات التي يقصد منها نرش الغازات اخلانقة والسامة

قيـة أنـه رغـم اجلديـد الـذي جـاءت بـه واملتمثـل يف     إن ما يالحظ عىل هذه االتفا

ــواع مــن األســلحة  وكــذا -  خاصــة األســلحة الكيميائيــة- حتــريم اســتعامل عــدة أن

 والتـي مـن ،اهتاممها باجلانـب البيئـي إال أن هنـاك نقـاط كثـرية تعيـب هـذه االتفاقيـة

  :بينها

قــدة مل  كــل مــا جــاء يف هــاتني االتفــاقيتني بقــي حــرب عــىل ورق، والــدول املتعا- 

تنفذ ما تعاقدت عليـه بـدليل أن هـذه الـدول كانـت مـن بـني الـدول التـي اسـتخدمت 

  .غاز اخلردل بشكل مكثف يف احلرب العاملية األوىل

، ورغـم تنـاوهلام حتـريم ١٩٠٧، وعـام ١٨٩٩ إن كل من اتفـاقيتي الهـاي لعـام -  

ا كانـت مقرونـة ًاستخدام األسلحة الكيميائية سواء الـسامة منهـا أو احلارقـة، إال أهنـ

بقيـد عـدم التعـارض مـع حـاالت الـرضورة العـسكرية، فقـد جـاء يف مقدمـة اتفاقيـة 

 عـــىل أن حتـــريم هـــذه القواعـــد يف نظـــر الـــدول املتعاقـــدة ١٨٩٩الهـــاي لعـــام 

مـستوحى مـن الرغبـة يف إنقـاص مـساوئ احلـرب بقـدر مـا تـسمح بـه الــرضورات 

  .العسكرية

 ال تلـــزم إال الــدول األطــراف فــيام بينهـــا،  إن القواعــد املدونــة يف االتفــاقيتني-  

لذلك فإن الدول األعضاء غري ملزمـة بأحكـام هـاتني االتفـاقيتني يف حالـة قيـام نـزاع 

بينها وبني دولة غري طرف يف هذه االتفاقيـة، وذلـك النعـدام صـفة التبـادل التـي هـي 

  .رشط ملراعاة مثل هذه األحكام

                                                           

  .٦٩٠عيل صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)١(



  

)١١٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــىل مح-   ــاقيتني مل تــنص ع ــق  إن هــاتني االتف ــم إال مــا تعل ــة الله ــارشة للبيئ ــة مب اي

ــية  ــشآت اهلندس ــل دور العبــادة واملن ــسانية مث ــة اإلن ــة البيئ ــخ، والتــي ... بحامي إل

 مـن اتفاقيـة الهـاي الرابعـة، والتـي حتظـر بموجبهـا ٥٣نصت عىل محايتها املـادة 

ــة ،تــدمري املمتلكــات الثابتــة أو املنقولــة ــذلك تــوفر حــد أدنــى مــن احلامي  وهــي ب

  .)١(ة يف حاالت النزاعات املسلحةللبيئ

٢ -    لو٢(١٩٢٥(:  

     لقد حظر هذا األخـري اسـتخدام األسـلحة الغازيـة أو اخلانقـة أو الـسامة، وكـل مـا 

ًيشبهها من مـواد سـائلة أو معـدات حربيـة، هـذا وقـد أضـاف هـذا الربوتوكـول شـيئا 

لنزاعـات املـسلحة، وجـاء ًجديدا، فقد نص عىل حظر األسـلحة اجلرثوميـة زمـن ا

يف ديباجته أن املندوبني املفوضـني واملـوقعني أدانـه باسـم حكـومتهم اخلاصـة، 

ــواد  ــن م ــاهبها م ــا ش ــل م ــسامة وك ــة أو ال ــازات اخلانق ــتعامل الغ ــربون أن اس إذ يعت

سـائلة أو معـدات يف احلـرب أمـر يدينـه الـرأي العـام يف العـامل املتمـدن، وتوافــق 

  .)٣(شمل وسائل احلرب اجلرثوميةعىل متديد هذا احلظر لي

    ويعتــرب هــذا الربوتوكــول دعامــة أساســية يف القــانون الــدويل اإلنــساين ذلــك أن 

ـا عـىل حظـر اسـتعامل األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة يف زمـن  ًمبادئه تقوم أساس

  .النزاعات املسلحة؛ مما جيعل هذه األخرية أكثر إنسانية

                                                           

  .١٩٠٧ من اتفاقية الهاي الرابعة لعام ٥٣ املادة )١(

 بمدينـة جنيـف السويـرسية، وتـم ١٩٢٥ يوليـو مـن عـام ١٧ اعتمد بروتوكول جنيـف يف )٢(

  .١٩٢٧ أبريل ٣عليه يف املصادقة 

  .١٩٢٥ديباجة بروتوكول جنيف عام :  يراجع)٣(



 

)١١٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 رغـم هـذه النقلـة النوعيـة التـي حققهـا - :الربوتوكـول    ولكن مما يالحظ عىل هذا 

الربوتوكـول مــن الناحيــة النظريــة، إال أنــه فـشل كغــريه مــن االتفاقيــات الــسابقة أمــام 

 فقد ألقى الـسالح الكيميـائي بظاللـه خـالل احلـرب -  احلرب- االمتحان احلقيقي

فقـــد التــي قامـــت بـــني اليابــان والـــصني، وذلـــك إبـــان احلــرب العامليـــة الثانيـــة، 

اســتخدمت اليابــان وألول مـــرة خــالل هــذه احلـــرب الــسالح البيولــوجي، كـــام 

ً استخداما مفرطا لألسلحة الكيميائية١٩٥١شهدت احلرب الكورية عام  ً.  

 رغـم حظـر األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة إال أنـه مل حيـدد الطائفـة املحميــة -  

  .)١(المهامن خطر هذه األسلحة سواء أكانت مدنية أم عسكرية أم ك

ــلحة الكيميائيــة إال أنــه مل -  ــول عــىل األس ــذي فرضــه الربوتوك ــم احلظــر ال  رغ

  .يفرض أي قيد فيام خيص تطوير وإنتاج وختزين هذه األسلحة

 إن العديـد مـن الــدول التـي صــادقت عـىل هـذا الربوتوكــول احتفظـت بحقهــا يف - 

 أو - الربوتوكـول - ًاستخدام األسلحة الكيميائية ضـد دولـة معاديـة ليـست طرفـا فيـه

ًيف رد انتقامي مماثل ضـد أي طـرف يـستخدم هـذه األسـلحة خارقـا بـذلك مجيـع 

  .التعهدات التي ينص عليها هذا الربوتوكول

ــرك -  ــا ت ــضة، مم ــة وغام ــصطلحات عام ــضامينه م ــول ورد يف م ــذا الربوتوك  إن ه

املسألة حمـل اجتهـاد يف اعتبـار بعـض املركبـات الكيميائيـة، أهـي مـن ضـمن مـا 

ــال أن ؟ر اســتخدامه زمــن النزاعــات املــسلحة أم الحيظــ ، فنجــد عــىل ســبيل املث

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة اســـتخدمت يف حرهبـــا ضـــد فيتنـــام مـــواد مبيـــدة 

                                                           

 فــرست اللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر هــذا املوضــوع واعتــربت أن احلاميــة مناطــة )١(

  .٩٠عمر سعداهللا، مرجع سابق، ص . د: يراجع. بالفريقني املدين والعسكري



  

)١١٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
للنباتـات ومـسقطة ألوراق األشـجار، وقـد اعتـربت هـذه األخـرية أن هـذه املـواد ال 

ــني  ــف، يف ح ــول جني ــا يف بروتوك ــوارد حظره ــلحة ال ــمن األس ــدخل ض ــه إذا ت أن

ــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  ــا إىل قــرار اجلمعي  الــصادر /٧٦٣٠رجعن

خيـالف قواعـد القـانون الـدويل :  نجـده يـنص عـىل أنـه١٩٦٩ ديسمرب عام ١٦يف 

استخدام أي مواد كيميائية تستخدم أثنـاء احلـرب بـام يف ذلـك الغـازات والـسوائل 

  .)١( اإلنسان أو احليوان أو النباتًواملواد الصلبة والتي تسبب أرضارا مؤثرة عىل

٣ -  ا ا  ١٩٩٣ ا:  

     بعــد مــرور نحــو عــرشين ســنة مــن املفاوضــات، أصــبح احلظــر الــشامل عــىل 

تطــوير األســلحة الكيميائيــة وإنتاجهــا وختزينهــا واســتخدامها ســاري املفعــول يف 

 ينــاير ١٣ائيــة التــي عقــدت يف ، عنــدما دخلــت اتفاقيــة األســلحة الكيمي١٩٩٧عــام 

ــة ١٩٩٣ ــز النفــاذ، وقــد وقــع عــىل هــذه االتفاقي ــاريس حي ــسية ب  يف العاصــمة الفرن

 دولـة، كـام تتميـز هـذه االتفاقيـة عـن سـابقاهتا مـن ١٨٩ دولة وصادقت عليها ١٧٨

  :)٢(االتفاقيات يف كوهنا

ئيـة  تـشرتط عـىل الـدول األطـراف اإلعـالن عـن كافـة مـا لـدهيا مـن أسـلحة كيميا- 

وتدمريها يف غضون عرش سنوات من دخوهلا حيـز النفـاذ مـع إمكانيـة متديـد تلـك 

  .الفرتة لغاية مخس سنوات

                                                           

 املـادة األوىل الفقـرة /٧٦٣٠: قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة رقـم:  يراجع)١(

  .١٦/١٢/١٩٦٩، الصادر يف )أ(

  .٦٩٥عيل صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 

)١١٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــاج وختـــزين ونقـــل األســـلحة -  ـــة حتظـــر بالكامـــل تطـــوير وإنت  إن هـــذه االتفاقي

  .الكيميائية عىل الدول األطراف يف االتفاقية

ــة-  ــذي وأمان ــس تنفي ــشاء جمل ــىل إن ــصت ع ــة ن ــون  إن هــذه االتفاقي ــي تك ــة لك  فني

ــسؤولة عــن تنفيــذ مــا ورد يف اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن قــرارات  م

  .وتوصيات

ا مـن احلاميـة، ويتمثـل ذلـك يف حظـر ً إن هذه االتفاقية أولت البيئة الطبيعيـة جانبـ- 

هـذه األخـرية عـىل الـدول األعـضاء، القيــام باسـتعامل مـواد كيميائيـة مبيـدة للغطــاء 

  .غرضها تلويث البيئة الزراعية والقضاء عىل حماصيلهاالنبايت والتي 

:  ومهـا،    ما يالحظ عىل هـذه االتفاقيـة أهنـا جـاءت بنقطتـني أو مبـدأين أساسـيني

 وكـذا مبـدأ عـدم اسـتعامل الـسوائل واملخرتعـات املـشاهبة ،مبدأ إنسانية احلرب

  .للغازات اخلانقة

 قـــد ١٩٩٣يميائيـــة لـــسنة  وممـــا ســـبق نستـــشف أن اتفاقيـــة حظـــر األســـلحة الك   

هنــا عاجلـت وتطرقــت أ ودليـل ذلـك ؛تفوقـت عـىل االتفاقيــات التـي جـاءت قبلهــا

  .ليها سابقتهاإإىل عدة نقاط مل تتطرق 

ًم :   ةا ا آا ر ا:  

١ -    ا إ ول ال او١٩٤٩ا:

هذا الربوتوكـول بـشكل مبـارش يف محايـة البيئـة، فلقـد نـصت املـادة  لقد ساهم    

ــه٥٥ ــىل أن ــن األرضار البالغــة، :  ع ــة م ــة البيئــة الطبيعي ــال محاي ــى أثنــاء القت تراع

والواسعة االنتـشار وطويلـة األمـد وتتـضمن هـذه احلاميـة حظـر اسـتخدام أسـاليب 



  

)١١٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هـذه األرضار للبيئـة أو وسائل القتال التـي يقـصد هبـا أو يتوقـع منهـا أو تـسبب مثـل

  .م ترض بصحة أو بقاء اإلنسانثالطبيعية، ومن 

ً    ما يالحـظ حـول هـذا الربوتوكـول أنـه أوىل اهتاممـا كبـريا بحاميـة البيئـة الطبيعيـة  ً

ً، فقـد أوىل اهتاممـا ١٩٤٩وهذا هو اجلديد الذي جـاء بـه بروتوكـول جنيـف لـسنة 

ة مــن مجيــع األسـلحة التــي تتميــز ًمبـارشا بالبيئــة الطبيعيـة وخــصها بحاميــة مبـارش

ــد ــول األم ــشار وط ــسعة االنت ــة ،ب ــلحة الكيميائي ــىل األس ــق ع ــصفات تنطب ــذه ال  وه

  .بصفة خاصة

٢-   ولا  لو١٩٧٧:

ــد  ــة، فلق ــة الطبيعي ــة البيئ ــارش يف محاي ــشكل مب ــول ب ــذا الربوتوك ــاهم ه ــد س     لق

م وســائل وأســاليب حيظــر اســتخدا:  مــن الربوتوكــول عــىل أنــه٣٥نــصت املــادة 

ــة أرضارا بالغــة وواســعة  ًللقتــال يقــصد هبــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعي

  .االنتشار وطويلة األمد

    ومن املعلوم أنه عادة ما متس البيئـة الطبيعيـة عـن طريـق هجـامت عـشوائية، مـن 

ًقبــل أطــراف النــزاع ســواء اختــذت طابعــا هجوميــا أو دفاعيــا، وســواء اســتخدم ً ت ً

  .ًفيها أسلحة حمرمة دوليا أو أسلحة مقيدة االستعامل

ــذا ولقــد وضــعت املــادة  ــذا الربتوكــول قاعــدة حتظــر بموجبهــا ٥١    ه  مــن ه

اهلجامت العشوائية، وهلـذه القاعـدة أمهيـة كبـرية يف هـذا الـصدد، ذلـك أهنـا مـن 

ــالل  ــامل خ ــهدها الع ــي ش ــات الت ــرشوع للمامرس ــري امل ــابع غ ــت الط ــة كرس جه

ـــر احلـــرب ال ـــة هلـــا كحـــرب التحري ـــة، وخـــالل احلـــروب الالحق ـــة الثاني عاملي

ـا فرنـسا مجيـع األ نـسان سـلحة الكيميائيـة املبيـدة لإلاجلزائرية التي اسـتعملت فيه



 

)١١٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــام  ــرب فيتن ــا، وح ــاهد عليه ــري ش ــان خ ــة رق ــات ومنطق ــوان والنب ــثواحلي ــم حي  ت

ــا  ــرضب أهــداف يــشتبه يف كوهن ــوي مهجــي وعــشوائي ل اللجــوء إىل قــصف ج

  .)١(ا عسكرية، ناهيك عن املناطق اآلهلة بالسكان واملحميات الطبيعيةًأهداف

ــدين  ــداف ذات طــابع م ــار أهنــا أه ــة عــىل اعتب ــة الطبيعي ــا إىل البيئ     هــذا وإذا نظرن

ــرضورة  ــاالت ال ــسكرية، إال يف ح ــة الع ــدفا للعملي ــون ه ــوز أن تك ــض ال جي ًحم

 دون أدنـى شـك قواعـد  مـن هـذا الربوتوكـول تقـرر٥١احلربية، فإن أحكـام املـادة 

  .حلامية البيئة

    من خالل هذا النص فإنـه يتوجـب عـىل أطـراف النـزاع اختيـار أسـلحة وأسـاليب 

قتاليــة حتقـــق مكاســـب عـــسكرية دون أن تــسبب هـــذه األخـــرية أرضارا جـــسيمة 

.                             للبيئة

ــول ــذا الربوتوك ــول أن ه ــة الق ــول األول -     وخالص ــام  الربوتوك ــني - ١٩٧٧لع  يب

مـــدى اهـــتامم املجتمـــع الـــدويل بحاميـــة البيئـــة الطبيعيـــة بـــشكل مبـــارش زمـــن 

  .النزاعات املسلحة

                                                           

فوزي أوصديق، االنتهاكات اجلسيمة للقانون الـدويل اإلنـساين لفرنـسا االسـتعامرية .  د)١(

 األمحــر يف اجلزائــر، العــدد الثــامن، جملــة الوصــية الــصادرة عــن اللجنــة اإلســالمية للهــالل

  .٢٠١٢الدويل، يناير 



  

)١١٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

الصكوك اإلقليمية حلماية البيئة

ظهرت عىل الـصعيد اإلقليمـي مراقبـات إقليميـة فعليـة عـىل األسـلحة الكيميائيـة     

ر الــشامل يف كــل مــن معاهــدة كجــزء مــن معاهــدات حتظــر انتــشار أســلحة الــدما

  :أنتاركتيكا، والفضاء اخلارجي، وقاع البحار، وفيام ييل بيان هذه االتفاقيات

١- رة أم:  

 مـن قبـل الـدول التـي كانــت ١٩٥٩    هـي وثيقـة تـم توقيعهـا يف األول مـن ديـسمرب 

 ،١٩٧١تطالب بملكية حـصة مـن منطقـة أنتاركتيكـا، والتـي دخلـت حيـز النفـاذ يف 

وفيهـا تعهـد املتعاهـدون بإيقـاف نوايــاهم يف أخـذ حصـصهم مـن القـارة اجلنوبيــة 

املتجمــدة إىل أجــل غــري مــسمى مــن أجــل الــسامح بإقامــة األبحــاث العلميــة بــني 

ــد  ــشاء أي قواع ــسكرية أو إن ــتخدامات ع ــن أي اس ــوا ع ــام امتنع ــدول، ك ــع ال مجي

حة بـام يف ذلـك عـسكرية هبـا أو إجـراء جتـارب أو اختبـارات ألي نـوع مـن األسـل

األسلحة الكيميائية أو النووية عـىل أراضـيها، يف حـني تـدعو املعاهـدة إىل إجـراء 

البحـوث الـسلمية عــىل القـارة كــام حتـرم أي حمـاوالت الســتخراج املعـادن مــن 

 مـن ١٩٩١ً عاما عـىل األقـل، وقـد تـم التوقيـع عـىل املعاهـدة سـنة ٥٠القارة ملدة 

  .)١( دولة٥٠ دولة ويبلغ عددها اليوم ٣٩قبل 

  

                                                           

تومــاس شـاملربغر، مرجــع . سـتيفن توليـد، د. د:  لتفاصـيل أكثـر حــول املعاهـدة يراجــع)١(

  :؛ موقع أمانة معاهدة القطب اجلنويب٢٥سابق، ص 

     



 

)١١٤٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٢- رء اة ا:  

    اتفاق متعـدد األطـراف حيظـر نـرش أشـياء حتمـل أسـلحة نوويـة أو أي نـوع آخـر 

ــساموية أو يف  مــن أســلحة التــدمري الــشامل يف مــدار األرض، أو عــىل األجــسام ال

ــاذ يف  ــز النف ــت حي ــدة ودخل ــذه املعاه ــدت ه ــد اعتم ــارجي، وق ــضاء اخل  ١٠الف

صت املعاهــدة عــىل االقتــصار يف اســتخدام القمــر وغــريه ، وقــد نــ١٩٦٧أكتــوبر 

مـن األجــرام الـساموية عــىل األغـراض الــسلمية، وحظـر إنــشاء قواعـد عــسكرية أو 

ــا ألي  ــارب فيه ــراء أي جت ــساموية، أو إج ــرام ال ــىل األج ــصينات ع منــشآت أو حت

نـوع مـن أنــواع األسـلحة بـام يف ذلــك أسـلحة الـدمار الــشامل، أو إجـراء منــاورات 

ية عليها، ومدة املعاهدة غـري حمـدودة، ويتطلـب االنـسحاب منهـا اإلخطـار عسكر

  .)١(بذلك قبل تاريخ االنسحاب بسنة واحدة

  :ة ع ار -٣

ــر  ــا يف فرباي ــع عليه ــراف وق ــددة األط ــدة متع ــن ١٩٧١    معاه ــل م ــرف ك ــن ط ، م

االحتـــاد الــــسوفيتي، واململكـــة املتحــــدة، والواليـــات املتحــــدة األمريكيــــة، 

ــ ــدة وان ــذه املعاه ــؤمتر ٢٠ضمت إىل ه ــاهتا يف م ــت مفاوض ــرى وانته ــة أخ  دول

جلنة نزع الـسالح، ومتنـع هـذه املعاهـدة الـدول األطـراف مـن وضـع أي نـوع مـن 

أسلحة الدمار الـشامل أو مـا يتـصل هبـا مـن منـشآت يف قـاع البحـار أو املحيطـات 

ي التحقـق مـن مـن املنطقـة الـساحلية، وجيـر) مـرتا  كيلـو١٩,٢أو (ً ميال ١٢خارج 

ـــؤمترات  ـــد م ـــذا وتعق ـــة، ه ـــة الوطني ـــائل التقني ـــرب الوس ـــدة ع ـــات املعاه التزام

  .استعراضية للمعاهدة كل مخس سنوات

                                                           

  .١٠٢املربغر، مرجع سابق، ص توماس ش. ستيفن توليد، د.  د)١(



  

)١١٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــام  ــتعرايض لع ــؤمتر االس ــم يف امل ــد ت ــع أي ١٩٧٩    وق ــدم وض ــن ع ــالن ع  اإلع

أسـلحة نوويـة أو أســلحة الـدمار الــشامل بـام يف ذلـك األســلحة الكيميائيـة يف قــاع 

 ١٢أي داخـل املنطقـة الـساحلية التـي تبلـغ (رج جمـال تطبيـق املعاهـدة البحار خا

، وقـد جعـل هـذا ً، وإنه ليس لدهيا النيـة يف القيـام بـذلك مـستقبال)ًميال لدولة طرف

  .)١(اإلعالن معاهدة قاع البحار منطبقة يف الواقع من ساحل آلخر

٤- ا  ة:  

 ١١، وبـدأ نفاذهـا يف ١٩٧٩ ديـسمرب ٥    معاهدة متعـددة األطـراف وقـع عليهـا يف 

، وتـضم اليـوم تـسعة أطـراف ومخـس دول موقعـة إضـافية مل تـصادق ١٩٨٤ يوليه

بعد عىل املعاهدة، ويعمل األمـني العـام لألمـم املتحـدة كوديـع هلـا، وتؤكـد هـذه 

املعاهدة عىل اسـتخدام القمـر مـن أجـل أغـراض سـلمية فقـط، وحتظـر اسـتخدام 

قوة أو اللجـوء إىل أعـامل عدائيـة أخـرى سـواء عـىل سـطح أو التهديد باستخدام ال

ــدمار  ــلحة ال ــع أس ــراف وض ــدول األط ــام حتظــر عــىل ال ــه، ك ــا من ًالقمــر أو انطالق

الــشامل عــىل ســطح القمــر أو حــول مــداره، وتــسمح أحكــام املعاهــدة املتعلقــة 

ــات  ــدات واملحط ــات واملع ــع املركب ــيش مجي ــراف بتفت ــدول األط ــالتحقيق لل ب

ــزاع تلــزم األطــراف واملنــشآت الفــض ــة وجــود ن ُائية عــىل ســطح القمــر، ويف حال

ــسلمية ــالطرق ال ــا ب ــل خلالفاهت ــاد ح ــة إجي ــة بغي ــشاورات فوري ــإجراء م ــدة . ب وم

املعاهدة غـري حمـدودة، ويتطلـب االنـسحاب مـن املعاهـدة توجيـه إشـعار مـسبق 

   .)٢(يف غضون سنة

                                                           

  .١٠٩ املرجع نفسه، ص )١(

  :     موقع الصليب األمحر الدويل، قسم املعاهدات)٢(



 

)١١٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة الــد ــي تــنم عــن ني ــة عــن     وخالصــة القــول إن هــذه املعاهــدات والت ول املتمدن

ــر؛  ــة واألســلحة املــشاهبة هلــا يف األث ســعيها حلظــر اســتخدام األســلحة الكيميائي

ــذه  ــارة إىل أن ه ــدر اإلش ــسان، وجت ــىل اإلن ــار وخيمــة ع ــن آث ــسببه م ــا ت وذلــك مل

املعاهدات اإلقليميـة قـد سـامهت يف محايـة البيئـة محايـة مبـارشة مـن آثـار هـذه 

  الفضاء اخلارجي، وقاع: للدول، مثلاألسلحة، خاصة يف املناطق املشرتكة 

  .ًالبحار، وسطح القمر التي تعترب مرياثا لإلنسانية

  الفرع الثالث

  حلماية البيئةاالتفاقيات الثنائية 

ــلحة  ــار األس ــن آث ــة م ــة البيئ ــسألة محاي ــات م ــن االتفاقي ــد م ــت العدي ــد عاجل      لق

  :الكياموية، ولعل من أهم هذه االتفاقيات

ــ - ١ ــائي ب ــة يف االتفــاق الثن ــات املتحــدة األمريكي ني االحتــاد الــسوفيتي والوالي

هناية احلـرب البـاردة بـشأن ختفـيض األسـلحة الكيميائيـة والـتخلص منهـا، 

، ويوجـه ١٩٩٠ يونيـه ١وقـد تـم التوقيـع عـىل هـذا االتفـاق يف واشـنطن يف 

هـذا االتفــاق الطــرفني إىل التعــاون عــىل تــدمري األســلحة الكيميائيــة بــصورة 

ـــ ـــة وفعال ـــات هـــذه األســـلحة إىل آمن ة وعـــدم إنتاجهـــا وختفـــيض خمزون

مـستويات منخفـضة متكافئــة مـع إقامـة مراقبــات ثنائيـة عـىل تنفيــذ بنـود هــذه 

االتفاقية، وترسي بنودها هـذه إىل أجـل غـري حمـدود وجيـوز لكـل دولـة أن 

  .)١(اً يوم١٨٠تنسحب من هذه االتفاقية بعد إشعار مسبق ملدة 

                                                           

  .٦٤توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



  

)١١٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نــد وباكــستان بــشأن األســلحة الكيميائيــة الــذي أبــرم االتفــاق الثنــائي بــني اهل - ٢

 بــإلزام البلــدين بعــدم اســتحداث أو إنتــاج أو حيــازة أو اســتعامل ١٩٩٢ســنة 

هـذه األســلحة واالنـضامم إىل اتفاقيــة األسـلحة الكيميائيــة، وكـشفت اهلنــد 

ــة يف  ــدرهتا اإلنتاجي ــن ق ــة ع ــلحة الكيميائي ــة األس ــضامم إىل اتفاقي ــد االن بع

  .ة الكيميائيةجمال األسلح

    يستنتج مـن خـالل دراسـة هـذه االتفاقيـة الثنائيـة أن هـذه األخـرية قـد أولـت حظـر 

ـــة بالغـــة، وأوجبـــت هـــذه  ـــة عناي إنتـــاج واســـتخدام وختـــزين األســـلحة الكيميائي

االتفاقيــات الــدول األطــراف بالتــرصيح بــام لــدهيا مــن قــدرات عــسكرية يف هــذا 

تفاقيـة أهنـا اهتمـت بجانـب محايـة البيئـة املجال، كام أنه نلمس من خالل هـذه اال

ســواء الطبيعيــة منهــا أو اإلنــسانية مــن خطــر هــذه األســلحة، خاصــة إذا علمنــا أهنــا 

أوجبــت عــىل الــدول األطــراف تــدمري مــا لــدهيا مــن خمــزون مــن هــذه األســلحة 

  .)١(التلوث الكيميائي –بالطرق اآلمنة والتي ال تعود عىل البيئة بأرضار جسيمة

ة القول أن هـذه االتفاقيـات الثنائيـة هتـدف إىل محايـة البيئـة محايـة غـري     وخالص

الــدول األطــراف يف تلــك االتفاقيــات ســعت مــن وراء هـــذه  مبــارشة، ذلــك أن

طــرف أال يــستخدم هــذا النــوع مــن  األخــرية إىل ضــامن أمنهــا، وذلــك بتعهــد كــل

  .األسلحة إذا ما وقع نزاع مسلح بينهام، وهي بذلك حتمي البيئة

                                                           

درجـة حممد املهدي بكـراوي، محايـة البيئـة أثنـاء النزاعـات املـسلحة، مـذكرة لنيـل .  أ)١(

ــالمية ــوم اإلس ــة والعل ــوم االجتامعي ــة العل ــستري، كلي ــة، ،املاج ــرض، باتن ــاج خل ــة احل  جامع

  .٩٢، ص ٢٠١٠اجلزائر، 



 

)١١٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املطلب الرابع

  حكم استخدام األسلحة الكيميائية يف الفقه اإلسالمي

عند البحث يف نصوص الترشيع أو الفقه ال نجد رصاحة احلكم الرشعي الفقهـي    

ــدمار الــشامل؛ وذلــك ألن هــذا النــوع مــن األســلحة مل يكــن  الســتخدام أســلحة ال

لوسـائل احلربيـة ًموجودا عند تنـزل النـصوص التـرشيعية، يف حـني أن األسـلحة وا

الصحابة من بعده كانت تتمثل يف السيف و التي استخدمت للقتال يف عهد النبي 

    ويف)٢(، وقطع األشجار وإشعال احلرائق فيها)١(والرماح والسهام واملجانيق

                                                           

ً، وذلك بـأن تـشد سـوار مرتفعـة جـدا - و عىل العد- آلة ترمى هبا احلجارة:  املنجنيق هي)١( ُ

ا، وهـي آلـة ًمن اخلشب، يوضع عليها ما يراد رميه، ثم يرضب بسارية توصله ملكان بعيـد جـد

، قديمة قبـل صـنع النـصارى للبـارود واملـدافع، وأول مـن رمـى بـه يف اإلسـالم رسـول اهللا 

وأمـا يف اجلاهليـة فيـذكر ": ذكره ابن هشام يف سريته يف ذكر حصار الطائف، وقال السهييل

تـاج العـروس، مرجـع . "...أن أول من رمى به جذيمة األبرش، وهو ملك مـن ملـوك الطـائف

  .١٣٢، ص ٢٥سابق، ج 

قـال : حدثني قـيس بـن أيب حـازم قـال:  قال،حدثنا حييى عن إسامعيل: حدثنا مسدد قال) ٢(

:  وكـان بيتنـا يف خـثعم يـسمى- أال ترحينـي مـن ذي اخللـصة": يل جرير قال رسـول اهللا 

فانطلقت يف مخسني ومائة فـارس مـن أمحـس وكـانوا أصـحاب خيـل، : الكعبة اليامنية، قال

:  اخليل، فرضب يف صدري، حتى رأيت أثـر أصـابعه يف صـدري، وقـالوكنت ال أثبت عىل

 ، فـانطلق إليهـا فحرقهــا وكـرسها، ثـم بعـث إىل النبــي "اللهـم ثبتـه واجعلـه هاديــا مهـديا"

والــذي بعثــك بــاحلق مــا جئتــك حتــى تركتهــا كأهنــا مجــل ": رســول جريــر: خيــربه فقــال

ابـن حجــر . "س مـرات مخـ- فبـارك يف خيـل أمحـس ورجاهلـا:  قـال-  أو جـرب- أجـوف

، هدى الساري فـتح البـاري، بـرشح األمـام أيب عبـداهللا حممـد بـن )هـ٨٥٢/ت( العسقالين 

عبدالقادر شـيبة احلمـد، كتـاب املجاهـد، بـاب حـرق . د: إسامعيل البخاري، حتقيق وتعليق



  

)١١٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١(املباين

    غــري أن هــذا ال يعنــي أن الفقــه اإلســالمي لــيس لــه حكــم يف مثــل هــذا النــوع مــن 

ًاإلســالمي متطــور دائــام، ال يمكــن أن يعجــز عــن إجيــاد احلكــم  هاألســلحة، فالفقــ

فيمكن لـويل األمـر أن يـستنبط مـا يـستجد مـن وقـائع مل يـرد . بام يستجد من نوازل

حلكمهــا دليــل خــاص، أو مــن شــأهنا التبــدل والتغــري، عــىل أال ختــالف األصــول 

  .)٢(الكلية واملقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية

ـــث وا ـــد البح ـــشامل     وعن ـــدمار ال ـــلحة ال ـــرشعي ألس ـــم ال ـــن احلك ـــب ع لتنقي

ــي نــسعى إىل الوصــول إليهــا مــن خــالل نــوعني مــن  واســتخدامها نجــد ضــالتنا الت

  :النصوص

 النصوص الترشيعية التي حتـرص العمليـات القتاليـة فقـط وتنهـي عـن اسـتهداف -   

لـصحابة غري املحاربني، وهي كثرية يف القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة ويف أقـوال ا

  .ًوأفعاهلم، وسأورد طرفا منها من باب االستدالل واالستشهاد

                                                                                                                                              

، الطبعة األوىل، مكتبة امللـك فهـد الوطنيـة للنـرش، الريـاض، ٣٠٢٠: الدور والنخيل، ح رقم

  .١٧٩، ص ٦، ج ٢٠٠١

: أخربنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال:  حدثنا حممد بن كثري قال)١(

هدى الساري فتح الباري البن حجـر العـسقالين، كتـاب . " نخل بني النضريحرق النبي "

  .١٧٩، ص ٦، مرجع سابق، ج ٣٢٠١: اجلهاد، باب حرق الدور والنخيل، ح رقم

الــسياسة الــرشعية ملبــدأ املواطنــة، كليــة احلقــوق، : تنا للــدكتوراة بعنــوانرســال:  يراجــع)٢(

  .١٦، ص ٢٠١٥جامعة بنها، قسم الرشيعة اإلسالمية، 



 

)١١٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـا الفقهـاء-     يف بطـون الكتـب -  رضـوان اهللا علـيهم-  النصوص الفقهية التي أورده

ـا يمكـن ختـريج أحكـام رشعيـة ألسـلحة الـدمار  الفقهية القديمة والتـي مـن خالهل

  .الشامل

ــصوص و ــذه الن ــع ه ــل م ــالل التعام ــن خ ــأحاول م ــدي إىل     وس ــا أن أهت معاجلته

  .احلكم الرشعي لكل نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل

فقـد كــان :     أمـا بالنــسبة حلكـم الفقــه اإلسـالمي يف اســتخدام األسـلحة الكيميائيــة

مــع  والــصحابة مــن بعــده يعتمــدون يف قتــاهلم ألعــدائهم عــىل تقــوى اهللا النبــي 

: عتمــدون عليــه يف قتــال أعــدائهمأخــذهم بأســباب النــرص، ومــن مجلــة مــا كــانوا ي

إلـخ، أمـا وسـائل القتـال فكانـت ... السيف، والرمح، والقوس والقرطاس، والقلـم 

لــخ، ثــم تطــورات بمــرور الــزمن هــذه إ... اخليــل، والبغــال، واجلــامل : تتمثــل يف

  .، والنار)١(األسلحة فأضيف هلا املنجنيق، والعرادة

ـا ال  يعـد وال حيـىص مـن األسـلحة العـسكرية     وبمرور الزمن استحدث اإلنـسان م

والتي هتدف إىل تكبيـد العـدو خـسائر يف العتـاد والعبـاد وجتـربه عـىل االستـسالم 

  .ومن ضمنها األسلحة الكيميائية

ــسمني ــة إىل ق ــلحة الكيميائي ــسمت األس ــبق أن ق ــواد :     وقــد س ــامة، وم ــازات س غ

ــه حارقــة، فإنــه يمكــن ختــريج الغــازات الــسامة مــن حيــث أثرهــا إىل  مــا ذهــب إلي

ــل  ــار القناب ــد انفج ــه عن ــك أن ــداء، ذل ــد األع ــسم ض ــتخدام ال ــم اس ــاء يف حك الفقه

                                                           

.  العرادة وهي مجع عرادة، وهي آلة لقـذف احلجـارة تـشبه املنجنيـق ولكنهـا أصـغر منـه)١(

ر عطـار، الطبعـة أمحـد عبـدالغفو: إسامعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح تاج اللغة، حتقيق

  .٥٠٨، ص ٢، ج ١٩٨٧الرابعة، دار العلم للماليني، بريوت، 



  

)١١٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ثر عـىل الكائنـات احليـة بـصفة عامـة، وعــىل ؤالكيميائيـة تنبعـث منهـا مـواد سـامة تـ

در لــه النجــاة فإنــه يــصاب ُاإلنــسان بــصفة خاصــة، قــد تــؤدي بــه إىل الوفــاة أمــا إن قــ

  .هذا من جهةبأمراض خمتلفة تالزمه إىل قربه 

    ومــن جهــة أخــرى فإنــه يمكــن ختــريج املــواد احلارقــة مــن حيــث أثرهــا إىل مــا 

ذهب إليه الفقهاء يف مـسألة حـرق زرع العـدو وقطـع شـجره ذلـك أنـه عنـد انفجـار 

 - القنابل احلارقة فإهنا تؤدي إىل حـرق كـل مـا جتـده أمامهـا، ولقـد تنـاول فقهاؤنـا

ن التفـصيل، وسـأتناوهلام يف فـرعني عــىل  املـسألتني بـيشء مـتـا كل- رمحهـم اهللا

  :النحو التايل

  الفرع األول

  حكم استخدام السم ضد العدو يف الفقه اإلسالمي

ــن أدوات احلــرب يف      ــة م ــسم أداة هام ــرص يعتــرب ال ــد الع ــديث، فق ــديم واحل الق

توضــع الــسموم يف ميــاه الــرشب، أو يف الغــذاء، وقــد يوضــع الــسم يف الــسالح أو 

لعــدو، وقــد يلقــى عــىل العــدو الزواحــف واحلــرشات الــسامة التــي غــريه لتــدمري ا

تفيض إىل إهالكه، وهذه املـواد الـسامة ال تفـرق بـني املقاتـل وغـريه، فهـل جيـوز 

  .استخدام هذه املواد السامة يف احلروب ولو أدت إىل قتل غري املقاتلني؟

ك عــىل النحــو     تباينــت آراء الفقهــاء يف حكــم هــذه املــسألة إىل ثالثــة آراء، وذلــ

  :التايل

 ذهــب هــذا الــرأي إىل القــول بجــواز اســتخدام الــسم ضــد العــدو، :    اأي اول

ــل  ــال أو رمــاح مــسمومة، ويفع ــات أو رمــيهم بنب ــارب، واحلي وذلــك بــرميهم بالعق



 

)١١٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــع مــا يقــيض إىل هالكهــم، وإن كــان فــيهم األطفــال والنــساء والــشيوخ . هبــم مجي

  .)١(هاء احلنفية والشافعية والزيديةاحلنابلة وبعض فقفقهاء وهلذا ذهب 

  :    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب واملعقول

ُفـإذا انـسلخ األشـهر احلـرم فـاقتلوا املـرشكني حيـث :     من الكتـاب قولـه تعـاىل ْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ُْ ُْ ُْ َ َُ ََ ْ ِ

ٍوجدمتوهم وخذوهم واحرصوهم واقعدوا هلم كل مرصد
َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َُّ ُُ ُ ُ َُْ ْ ُ ُ...)٢(.  

     ا يف هذه اآلية أمر من اهللا تبـارك وتعـاىل بأخـذ الكفـار وحـصارهم، : و

وهـذا األمــر يتحقـق بكــل الوسـائل التــي يمكـن هبــا الـتمكن مــن األعـداء وأخــذهم 

والنرص علـيهم، وتـسميم األعـداء وقـذفهم باحليـات والعقـارب مـن الوسـائل التـي 

  .)٣(متكننا من النرص عليهم فتكون مرشوعة

                                                           
حممد أمني الـضناوى، : ، حتقيق)هـ١٠٥١/ت( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت )١(

؛ ٣٧٧، ص ٣، ج ١٩٩٧الطبعــة األوىل، عــامل الكتــب للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت، 

تهى، مصطفي السيوطي الرحيبانى، املكتبة اإلسـالمية، مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املن

ـــشق،  ـــشيباين ٥١٦، ص ٢، ج ١٩٦١دم ـــسن ال ـــن احل ـــد ب ـــري، حمم ـــسري الكب ؛ رشح ال

أيب عبـداهللا الـشافعي، الطبعـة األوىل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ، حتقيـق)هـ١٨٩/ت(

، دار املعرفة، )ـه٢٠٤/ت(؛ األم، عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي ١٤٦٧، ٤هـ، ج ١٤١٧

؛ مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهـاج، حممـد ٢٨٧، ص ٤هـ، ج ١٣٩٣بريوت، 

، ص ٤، ج ١٩٩٧، الطبعــة األوىل، دار الفكــر، بــريوت، )هـــ٩٧٧/ت(اخلطيــب الــرشبيني 

؛ البحــر الزخــار اجلــامع ملــذاهب علــامء األمــصار، أمحــد بــن حييــى املرتــيض ٢٣٣

  . ٣٩٧، ص ٦اإلسالمي، القاهرة، بدون سنة نرش، ج ، دار الكتاب )هـ٨٤٠/ت(

  .٥: سورة التوبة، اآلية )٢(

عبدالسالم شاهني، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، :  أحكام القرآن للجصاص، حتقيق)٣(

؛ احلـاوي ٢٢٣، ص ٤؛ مغني املحتاج، مرجـع سـابق، ج ١٨٩، ص ٤هـ، ج ١٤١٥بريوت، 

عـادل . عـيل معـوض، أ. أ: ، حتقيـق)هــ٤٥٠/ت( املـاوردي الكبري يف فقه اإلمام الـشافعي،



  

)١١٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّوال ينالون مـن عـدو نـيال إال كتـب هلـم بـه عمـل صـالح إن اهللاََّ  ...:     وقوله تعاىل َِ ٌِ َ َ َ ٍّ َ ْ َ

ِ ِ ِ ٌِ ً َُ ْ ْ َِ َُ ُ ُ ََّ ََ

َال يضيع أجر املحسنني ِ ِ ِ
ْ ْ ُُْ ََ َُ)١(.  

 ا ــببا :     و ــنهم س ــل م ــار والني ــل غــيظ الكف ــاىل جع ــارك وتع ًأن اهللا تب

  .)٢(ًعليهم فيه غيظ وإهالك هلم فيكون مرشوعاالكتساب الثواب، وإلقاء السم 

ــة، عــام يف جــواز :     ويــرد االســتدالل مــن اآليتــني ــوارد يف ســورة التوب أن األمــر ال

ــق  ــالنهي عــن حتري ــصص ب ــلحة والوســائل، وقــد خ ــع األس ــة الكفــار بجمي حمارب

  .هؤالء بالنار؛ فيخرج من هذا العموم ما عداه من إعامل السم فيهم

أن يف إلقــاء الــسم علــيهم إحلــاق الكبــت والغــيظ هبــم وكــرس : ل    ومــن املعقــو

ًشـــوكتهم وتفريـــق مجعهـــم فيكـــون مـــرشوعا، والـــسالح املـــسموم أعمـــل يف 

نفوسهم وأقتل هلـم إذا وقـع هبـم، وألن هـذا مـن مكايـدة احلـرب، ومـا يرجـع إىل 

  .)٣(مكايدة احلرب ال بأس به

    مأي اجــواز اســتخدام الــسم ضــد  ذهــب هــذا الــرأي إىل القــول بعــدم :ا

ًالعدو خوفا مـن أن يـصيب مـسلام ، وهلـذا ذهـب اإلمـام مالـك وبعـض املتـأخرين ً

  .)٤(من فقهاء املذهب املالكي

                                                                                                                                              
  .١٨٤، ص ١٤هـ، ج ١٤١٤عبداملوجود، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

  .١٢٠: سورة التوبة، اآلية )١(

  .١٤٧٥، ص ٤ رشح السري الكبري، مرجع سابق، ج )٢(

، ٤ مرجـع سـابق، ج ؛ رشح الـسري الكبـري،٢٣٣، ص ٤مغني املحتاج، مرجع سـابق، ج ) ٣(

  .١٤٧٥ص 

 البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليـل ملـسائل املـستخرجة، أبـو الولـدين أمحـد )٤(



 

)١١٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :    وقد استدل هذا الرأي بالسنة واملعقول

     ا  : ـا روي عـن سـمرة بـن جنـدب أن رسـول اهللا  هنـى أن يلقـى الـسم م

  .)١(يف آبار املرشكني

إن اهللا كتـب اإلحـسان عـىل كـل يشء، فـإذا قتلـتم ":  أنه قالثبت عن النبي     وما 

لـــريح ف ،ّفأحـــسنوا القتلـــة وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الـــذبح، وليحـــد أحـــدكم شـــفرته

  .)٢("ذبيحته

      ا أن هـذا احلـديث يـدعو أويل األلبـاب إىل الرأفـة بـاحليوان عنـد : و

 ،فرته حتـى ال يـشعر احليـوان بـأمل الـذبحالذبح أو النحر وذلك بأن حيـد الـذابح شـ

ــاد ــل يف اجله ــد القت ــة عن ــة والرأف ــو أوىل بالرمح ــذي ه ــسان ال ــك باإلن ــام بال ، !ف

خاصـة إذا علمنـا أن القتـل باألســلحة املـسمومة لـيس مــن بـاب اإلحـسان وخاصــة 

  .)٣(مل ال مربر لهًإذا أصابت املقاتل يف غري مقتل فأهنا ستكون سببا لتعرضه أل

                                                                                                                                              

حممــد حجــي وآخــرون، الطبعــة الثانيــة، دار . د: ، حتقيــق)هـــ٤٥٠/ت(بــن رشــيد القرطبــي 

؛ التـاج واإلكليــل، أبـو عبــداهللا حممـد بــن ٤٤، ص ٣، ج ١٩٨٨الغـرب اإلسـالمي، بــريوت، 

، ص ٣هـــ، ج ١٣٤٨، دار الفكــر، بــريوت، )ه٨٩٧/ت( الــشهري بــاملواق ،وســف العبــدريي

؛ رشح خمترص خليل للخـريش، الطبعـة الثانيـة، املطبعـة األمرييـة، القـاهرة، بـدون سـنة ٣٥٢

  .  ٥٧، ص ٧نرش، ج 

ــشاميني، ) ١( ــسند ال ــقم ــرباين، حتقي ــسلفي، : الط ــد ال ــدي عبداملجي ــممح ، ٣٤٨٤: ح رق

  .٣٤٨٤، ص ٤ ، ج١٩٨٩مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليـوان، بـاب األمـر بإحـسان الـذبح ) ٢(

  .١٥٤٨، ص ٣مرجع سابق، ج  ،١٩٥٥: ، ح رقم، وحتديد الشفرةوالقتل

  .٩٨حممد املهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ) ٣(



  

)١١٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
      لوخـشية رد ؛أنه حيرم اسـتخدام األسـلحة املـسمومة يف قتـال العـدو: ا 

  .)١(العدو هذه األسلحة املسمومة عىل جيوش املسلمني فال يعرفوهنا

     أي اذهب هذا الـرأي إىل القـول بأنـه يكـره إلقـاء الـسم يف مـاء األعـداء :ا 

  .)٢(وطعامهم، وهلذا ذهب بعض املالكية وبعض اإلمامية

يف أنـه يكـره إلقـاء الـسم يف ميـاه :     وقد استدل هذا الـرأي عـىل قـوهلم بـاملعقول

ــل ؛العــدو ــه مــسلم فيقتــل، وهــذا مــن بــاب ســد الذريعــة، إذ قت  خــشية أن يــرشب من

  .األعداء وحدهم بإلقاء السم يف مياههم غري متحقق

     اأي ام ً جيـوز اســتخدام الـسم يف احلــرب مـع العــدو سـواء باســتخدا:ا

األسـلحة املـسمومة أو بتـسميم مـصادر امليـاه املوجـودة لديـه، رشيطـة أن تكــون 

 األطفـال والنـساء، بحيـث ال –هذه الوسـيلة آمنـة، بمعنـى أال تطـال غـري املحـاربني

الـسم إلـيهم، وأن تكـون احلاجـة ملحـة تؤدي إىل اإلرضار باملسلمني بانتقـال أثـر 

ملـة باملثـل كـأن يكـون العـدو يفعـل حلسم املعركة بأقـل كلفـة، أو مـن قبيـل املعا

  . فيكون فعل ذلك هبم من قبيل املعاملة باملثل؛ذلك بجنودنا

                                                           

حممـد علـيش، دار : ، حتقيـق)هــ١٢٣٠/ت(سـوقي  حاشية الدسوقي، شمس الدين الد)١(

  .١٧٨، ص ٢الفكر، بريوت، بدون سنة نرش، ج 

حممـد علـيش، طبعـة دار الفكـر، : منح اجلليل عىل رشح خمترص سـيد خليـل، حتقيـق) ٢(

ــريوت،  ــابق، ج ١٥١، ص ٣، ج ١٩٨٩ب ــع س ــوقي، مرج ــية الدس ؛ رشح ١٧٨، ص ٢؛ حاش

 السعيد زين الدين اجلبعي، طبعة دار العامل اإلسالمي، الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية،

، حممد  عرض واستدالل–؛ فقه اإلمام جعفر الصادق٣٩٢، ص ٢بريوت، بدون سنة نرش، ج 

  . ٢٧٢، ص ٢، ج ١٤٢١الطبعة الثانية، مؤسسة أنصاريان، إيران، جواد مغنية، 



 

)١١٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة      يقــول اإلمــام العــز بــن عبدالــسالم يف شــأن اســتخدام املــسلم الوســائل احلربي

لــو قــدر عــىل أن يفــتح ": ًاألشــد إيالمــا للعــدو مــع وجــود الوســائل األقــل خطــورة

 نجـاة هلـم منهـا، وقـدر عـىل قتـل مائـة بـيشء مـن فوهة هنر عىل ألف من الكفـار ال

ــن أعظــم  ــه م ــة ملــا في ــل املائ ــر أوىل مــن قت ــة النه ــان فــتح فوه ــال لك آالت القت

  .)١("املصلحة

  الفرع الثاني

  حكم ختريب مدن وزرع العدو وقطع شجره وقتل أنعامه

  :    احلديث عن هذه املسألة ال خيلو من حالتني

    وا ــاج :ا ــع  أن حيت ــدو وقط ــدن وزرع الع ــب م ــسلمون إىل ختري امل

 ليكفـوا العـدو عـن القتـال أو يظفـروا بـه، ويف هـذه احلالـة ال ؛أشجاره وقتـل أنعامـه

خـالف بـني الفقهـاء عــىل مـرشوعية ختريـب مـدن العــدو وزرعـه حتـى ال يتوصــل 

  .)٢(املسلمون إىل العدو إال بإتالف ما حيتمون به دون متكن املسلمني منهم

                                                           

ــسالم ) ١( ــن عبدال ــام، العــز ب ــة )هـــ٦٦٠/ت(قواعــد األحكــام يف مــصالح األن ، طبعــة مكتب

  .١٠٩- ١٠٨، ص ١، ج ١٩٩١الكليات األزهرية، القاهرة، 

؛ ٣١، ص ١٠هــ، ج ١٤٠٩املبسوط، شـمس الـدين الرسخـيس، دار املعرفـة، بـريوت، ) ٢(

زهـري الـشاويش، الطبعـة الثالثـة، املكتبـة : روضة الطالبني وعمـدة املفتـني، النـووي، إرشاف

ــــريوت،  ــــالمية، ب ـــــ، ج ١٤١٢اإلس ــــي، ٢٥٨، ص ١٠ه ــــديس ا؛ املغن ــــة املق ــــن قدام ب

عبداهللا الرتكـي، عبـدالفتاح احللـو، الطبعـة الثالثـة، دار عـامل الكتـب، : ، حتقيق)هـ٦٢٦/ت(

؛ املحــىل يف رشح املجـىل بــاحلجج واآلثــار، ٢٣٤، ٢٣٣، ص ٩ ج ،هـــ١٤١٧الريـاض، 

ن، َّحـسان عبـداملنان، بيـت األفكـار الدوليـة، عـام: ، حتقيـق)هـ٤٥٦/ت(ابن حزم الظاهري 

  .٢٩٤، ص ٧هـ، ج ١٤٢٤



  

)١١٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـا تـدعو احلاجـة إىل إتالفـه كالـذي يقـرب مـن حـصوهنم : اإلمام ابن قدامـة    قال  م

 لتوســعة هويمنــع مــن قتــاهلم، أو يــسترتون بــه مــن املــسلمني، أو حيتــاج إىل قطعــ

طريق، أو متكن من قتل، أو سد بثق، أو إصـالح طريـق أو سـتارة منجنيـق أو غـريه، 

الفــه وقطعــه بغــري خــالف  بنــا، فيفعــل هبــم لينتهــوا، فهــذا جيــوز إتكأو يفعلــون ذلــ

  .)١(نعلمه

     ما ــوال :ا ــالف أم ــرب إىل إت ــة احل ــسلمون يف حال ــاج امل  أال حيت

ــامرهم، وال  ــب ع ــتهم وختري ــدم بني ــجارهم وه ــع أش ــم وقط ــرق زرعه ــار بح الكف

ًيترضرون بفعل يشء من ذلك، إال أن يف ذلك غيظا للكفار وإرضارا هبم ً.  

ء يف حكمهـا، ويمكـن أن نلخـص أقـوال الفقهـاء يف     وهذه احلالة اختلـف الفقهـا

  :هذه احلالة إىل رأيني

ــه :    اأي اول ــالف زروع ــدو وإت ــب مــدن الع ــواز ختري ــب إىل القــول بج  ذه

ـــاهلم مـــا دام يف ذلـــك مـــصلحة للمـــسلمني، أو إرضار  وقطـــع أشـــجاره حـــال قت

ــة ــبيل اإلغاظ ــىل س ــو ع ــددهم، ول ــة ، بع ــن احلنفي ــاء م ــور الفقه ــول مجه ــو ق وه

ـــصحابة  ـــال ال ـــذا ق ـــة، وهب ـــذهب احلنابل ـــراجح يف م ـــشافعية وال ـــة وال واملالكي

  .)٢(ن من بعدهمووالتابع

                                                           

  .٢٣٣، ١٣٤، ص ٩املغني، مرجع سابق، ج ) ١(

، مرجع سابق؛ احلاوي يف فقه اإلمام الشافعي، ٢٨٧، ص ٤األم للشافعي، مرجع سابق، ج ) ٢(

، دار الفكر، بـريوت، )ه٦٨١/ت(؛ رشح فتح القدير، كامل الدين السيوايس ١٨٥، ص ١٤ج 

: ار لتعليل املختار، عبداهللا املوصيل احلنفي، حتقيق؛ االختي٤٤٧، ص ٥بدون سنة نرش، ج 

؛ ١٢٧، ص ٤، ج ٢٠٠٥عبداللطيف عبدالرمحن، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بـريوت، 



 

)١١٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب والسنة واملعقول

َمــا قطعــتم مــن لينــة أو تركتموهــا قائمــة عــىل : مــن الكتــاب قولــه تعــاىل - ١ ً َ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ
ِ ٍ ِ ُِ ْ َ َ َُ َ

ِأصوهلا فبإذن اهللاَِّ ول ِ
َ ُِ ْ ِ ِ َ َ َيخزي الفاسقنيُ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ)١(.

     ا فقد ورد يف سبب نـزول هـذه اآليـة أن النبـي : و ملـا حـارص هيـود 

ــضري ــي الن ــسلمني–بن ــد غــدرهم بامل ــر – بع ــم أم ــصوهنم، ث ــد حتــصنوا يف ح  وق

: ، فجزعـوا وقـالوا)٢( البـويرة وكانـت خـارج حـصوهنم يف–بقطع وإحراق نخـيلهم

يـل؟ خصالح، أفمن الـصالح عقـر الـشجر، وقطـع النيا حممد، زغمت أنك تريد ال

 ُوهل وجدت فيام أنزل عليـك الفـساد يف األرض؟ فـشق هـذا القـول عـىل النبـي 

ًوعىل أصحابه الذين حزنوا يف أنفـسهم ممـا قيـل، وخـافوا أن يكـون فعلهـم فـسادا، 

                                                                                                                                              

، ص ٣، ج ١٩٩٤حممد حجي، دار الغرب، بريوت، : الذخرية، شهاب الدين القرايف، حتقيق

، التلقني يف الفقـه املـالكي، أبـو )ه٤٢٢/ت(؛ أبو حممد عبدالوهاب الثعلبي البغدادي، ٤٠٧

أبـو أويـس حممـد بـو خبـزة احلـسني : حممد عبدالوهاب الثعلبي البغدادي املالكي، حتقيق

؛ رشح الزركـيش ٩١، ص ١، ج ٢٠٠٤التطواين، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

نعم عبـدامل: ، حتقيـق)ه٧٧٢/ت(عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين الزركـيش املـرصي 

؛ متن اخلرقى ٢٠٤، ص ٣، ج ٢٠٠٢خليل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، دار )ه٣٣٤/ت(عىل مذهب أيب عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين، أبو القاسم عمر اخلرقي، 

، املغني، مرجع سابق، ج ١٤١، ص ١ ، ج١٩٩٣الصحابة للرتاث، اململكة العربية السعودية، 

  .١٤٦ص ، ١٣

  .٥: سورة احلرش، اآلية) ١(

النـووي، .  ولـيس بتـصغري بئـر-  لنخـل بنـي النـضري- هي بغري مهزة اسم موضـع:  البويرة)٢(

  .٣٠٠، ص ١٩ون سنة نرش، ج د، املجموع رشح املهذب، دار الفكر، القاهرة، ب)ـه٦٧/ت(



  

)١١٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نغـيظهم بقطعهـا فنزلـت اآليـة بإجـازة مـن هنـى عـن : فكف بعضهم، وقـال بعـضهم

إجــازة مــن قطــع وحتليلــه مــن اإلثــم، وأخــرب اهللا تعــاىل أن القطــع والــرتك القطــع، و

ًه وهـو لـيس فـسادا، ئـ قطـع وحـرق عـن أمـر اهللا، لغـيظ أعداكان بإذن منه، فـالنبي 

  .)١( ليذل اخلارجني عن طاعته؛بل نقمة من اهللا

 أن نخــل بنــي النــضري لــه، ولكنــه قطــع وقــد علــم رســول اهللا :     قــال ابــن العــريب

 ليكون ذلك نكايـة هلـم ووهنـا فـيهم، حتـى خيرجـوا عنهـا، فـإتالف بعـض ؛قوحر

ًاملال لصالح باقية مصلحة جائزة رشعا مقصودة عقال ً)٢(.  

ِخيربون بيـوهتم بأيـدهيم وأيـدي املـؤمنني فـاعتربوا يـا أويل  ...:     وقوله تعاىل َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُُ ِ َُْ َ ُْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ِ ُِ ْ

ِاألبصار ََ ْ ْ)٣(.  

    ا و : هــذه اآليــة الكريمــة أفــادت أن املــسلمني كــانوا خيربــون هــذه

  .)٤(كاية يف العدو وإغاظتهم وقطع أملهم يف البقاء يف ديارهمنالبيوت لزيادة ال

                                                           

ن تأويـل آي ؛ تفسري الطربي، جـامع البيـان عـ٦، ص ١٨، ج مرجع سابقتفسري القرطبي، ) ١(

عبـداهللا الرتكـي، الطبعـة األوىل، دار هجـر، القـاهرة، : ، حتقيـق)هــ٣١٠/ت(القرآن، الطربي 

، ج ١٩٩٧؛ التحرير والتنوير، دار سـحنون للنـرش التوزيـع، تـونس، ٣٥، ص ٢٨هـ، ج ١٤٢٢

  . ٧٥، ص ٢٨

لثـة، دار حممـد عبـدالقادر عطـا، الطبعـة الثا:  أحكام القرآن البن العريب، ختـريج وتعليـق)٢(

  .١٧٦٨، ص ٤هـ، ج ١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، 

  .٢: سورة احلرش، اآلية) ٣(

؛ تفــسري الطــربي، مرجــع ٢٤٥- ٢٤٤، ص ٢٩، ج مرجــع ســابق تفــسري الفخــر الــرازي، )٤(

  .٣٠، ص ٢٨سابق، ج 



 

)١١٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

َّوال يطئــون موطئــا يغــيظ الكفــار وال ينــالون مــن عــدو نــيال إال ...:     وقولــه تعــاىل َ َِ ً ُ ْْ َ َ َ َ ََ ٍُّ َ ْ َ ْ َُ َ ً ُِ ِ َِ ََّ ُ َ

َُكتب هل َ
ِ َم به عمل صالح إن اهللاََّ ال يضيع أجر املحسننيُ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ُ ٌ َ َُْ ََ ُ َ َْ َّ ِ ٌ ِ)١(.  

    ا ــا : و ــارك وتعــاىل أثنــى عــىل املــؤمنني، ورتــب هلــم ثواب ًأن اهللا تب

ًلفعلهم ما يغيظ العدو، ويمـأل نفوسـهم خنقـا وغـضبا، وهـذا مـا فعلـه رسـول اهللا  ً 

ً إهانـة هلـم وإرهابـا وإرعابـا ؛ بقطـع نخـيلهمملا حارص هيود بني النـضري، فقـد أمـر ً

  .)٢(لقلوهبم

أحـرق النبـي :  أنـه قـال- ^ - ما روي عـن عبـداهللا بـن عمـر: ومن السنة - ٢

٣( نخل بني النضري وقطع وحرق البويرة(.

    ا فقــد دل احلــديث عــىل أن للمــسلمني أن يكيــدوا عــدوهم مــن : و

هني كيـدهم وتـسهل الوصـول إىل املرشكني بكل مـا فيـه تـضعيف شـوكتهم، وتـو

  .)٤(الظفر هبم، من قطع ثامرهم وتغوير مياههم، والتضييق عليهم باحلصار

                                                           

  .١٢٠: سورة التوبة، اآلية) ١(

، مرجـع آن للجـصاص؛ أحكام القـر٣٣٤، ص ٤ ج  مرجع سابق، تفسري ابن كثري القريش،)٢(

  .٦٤، ص ١١؛ تفسري الطربي، مرجع سابق، ج ٣٧٢، ص ٤، ج سابق

ــم)٣( ــل، ح رق ــشجر والنخ ــع ال ــاب قط ــة، ب ــرث واملزارع ــاب احل ــاري، كت :  صــحيح البخ

  .١٥٤، ص ٢، مرجع سابق، ج ٢٣٢٦

 إحيـاء ،)هــ٨٥٥/ت( بـدر الـدين أمحـد العينـي، ، رشح صحيح البخـاري عمدة القارئ)٤(

  .٢٧٠، ص ١٤، بريوت، بدون سنة نرش، ج الرتاث العريب



  

)١١٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أنه ملا أجـاز قتـل النفـوس، وهـي أعظـم حرمـة مـن هـذه : ومن املعقول - ٣

 ألنـه ؛األشياء لكرس شوكتهم، فام دونـه مـن ختريـب البنيـان وقطـع األشـجار

.)١(ال جيوز أوىل

 مأي اًب إىل القول بحرمة إتـالف أمـوال الكفـار مطلقـا سـواء أكانـت  ذه:    ا

ــات  ــاه واألشــجار واألطعمــة، أو كانــت حيوان مجــادات كــالبيوت والــزروع واملي

 بكـر الـصديق واألوزاعـي والليـث بـن سـعد كاخليل والبقر والغـنم، وهـو قـول أيب

  .)٢(وأبو ثور ورواية عند احلنابلة

  :السنة واملعقول    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب و

َوإذا تـــوىل ســـعى يف األرض ليفـــسد فيهـــا : مـــن الكتـــاب قولـــه تعـــاىل - ١ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َِ َْ ِ َ َ ََّ َ ِ

َوهيلك احلرث والنسل واهللاَُّ ال حيب الفساد ُّ َ َ ََ ْ َْ َْ َِ ُِ ََّ ََْ ْ ُ)٣(.

    ا أن اهللا تبــارك وتعــاىل هنــى عــن الفــساد يف األرض واإلتــالف، : و

ًب من الفساد املحظـور رشعـا، والـذي ال حيـل للمـسلمني والتهديم يف دار احلر

  .)٤(ًأن يفعلوا شيئا منه

 يف وصـيته ليزيـد بـن أيب سـفيان حـني ما روي عن أيب بكر : ومن السنة - ٢

ًوال تقطعــن شــجرا مثمــرا، وال ": بعثـه عــىل جــيش الـشام حيــث جــاء فيهـا ً

                                                           

  .٤٣، ص ١ رشح السري الكبري، مرجع سابق، ج )١(

  .٣٣٤، ص ٩ املغني، مرجع سابق، ج )٢(

  .٢٠٥: سورة البقرة، اآلية) ٣(

، ص ١٠؛ املبـسوط، مرجـع سـابق، ج ٤٣، ص ١رشح السري الكبـري، مرجـع سـابق، ج ) ٤(

  .٢٣٢، ص ٩، املغني، مرجع سابق، ج ٣١



 

)١١٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًختــربن عــامرا، وال تعقــرن شــاة، وال بعــريا، إال ملأكلــة، وال حتــ ًرقن نخــال ً

.)١("...وال تغرقنه

    ا ــا بكــر : و  هنــى قائــد اجلــيش يزيــد بــن أيب ســفيان أن أن أب

ًحيرق، أو يقطع ما فيـه ثمـر، ونحـو ذلـك مـن أشـجار الكفـار، أو خيـرب شـيئا 

 مـا قـال ذلـك إال وعنـده مـا يؤيـد ذلـك مـن قـول النبـي من بيوهتم، وأبو بكـر 

أو فعله .  

ـا ال رضر فيـه للمـسلمني وال نفـع سـوى غـيظ الكفـارأن: ومن املعقـول - ٣   م

واإلرضار هبــم ال جيــوز إتالفــه أو قطعــه أو ختريبــه؛ ألنــه إتــالف حمــض 

.)٢(وهو حمظور غري جائز

     اأي انرجح الـرأي األول القائـل بجـواز حتريـق مـدن العـدو وزروعهـم :ا 

 وإمكـان مناقـشتها، وقطع أشجارهم؛ وذلك لقوة أدلته ولـضعف أدلـة الـرأي الثـاين

إذعـان العـدو وتـسليمه ال يف أثنـاء القتـال، لكـن  بأن النهي عن التخريب يكـون بعـد

ينبغــي التنبيــه عــىل أن اجلــواز مقيــد بحــال احلاجــة إىل هــذا العمــل، أو املــصلحة 

املرتتبة عليه، كإغاظة العدو وإرهابه أو كـرس شـوكته للـتمكن منـه وضـعفه والظفـر 

سلم، أمـا إذا كـان اإلتـالف والتخريـب لغـري حاجـة أو مـصلحة، به، أو لدخوله يف ال

                                                           

 كتاب السري، بـاب مـن اختـار الكـف ،)هـ٤٥٨/ت( البيهقي  اإلمامنن البيهقي الكربى،س )١(

حممـد : حتقيـق عن القطـع والتحريـق إذا كـان األغلـب أهنـا ستـصري دار إسـالم أو دار عهـد،

  .٣٧٤، ص ١٣ ج ،عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون سنة نرش

  .٢٣٤، ص ٩ املغني، مرجع سابق، ج )٢(



  

)١١٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًوإنام ملجرد التخريب املحـض والفـساد فإنـه ال جيـوز؛ ألنـه حينئـذ يكـون فـسادا 

  .ًحمضا واهللا ال حيب الفساد

    رم   ا  آر اا ا ا  امن          
ا وا ا:  

ــا للنــصوص القانونيــة وكــذا النــصوص التــرشيعية وآراء الفقهــاء     مــن  خــالل تتبعن

اإلسالميني يف مسألة اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة، وجـدت أن هنـاك نقـاط اتفـاق 

  :بني الترشيعني ونقاط اختالف، نورد بعضها فيام ييل

ق: أوا م:  

ا إىل حظـــر يـــعإن كـــال مـــن القـــانون الـــدويل العـــام والفقـــه اإلســـالمي د - ١

ــام يف  ــدويل الع ــانون ال ــا الق ــد دع ــلحة؛ فق ــن األس ــوع م ــذا الن ــتخدام ه اس

 - ١٩٩٣ خاصــة يف اتفاقيـة األســلحة الكيميائيـة لعــام - االتفاقيـات الدوليـة

ــلحة، يف  ــذه األس ــتخدام ه ــزين واس ــاج وخت ــام إلنت ــامل وع ــر ش إىل حظ

  وكــذا حتريــق،حــني أن الفقــه اإلســالمي دعــا إىل جتنــب اســتخدام الــسم

.أشجار العدو وثامره أثناء احلرب وبعدها

إن كال من الفقه اإلسالمي وكذا القـانون الـدويل العـام دعيـا أطـراف النـزاع  - ٢

.جلعل احلرب أكثر إنسانية تصان فيها األعراض واألرواح والبيئات

إن انتهــاك حرمـــة البيئـــة واإلرضار هبـــا أثنــاء النزاعـــات املـــسلحة يعتـــرب  - ٣

ا القــانون اجلنــائي الــدويل، يف حــني أن الفقــه جريمــة دوليــة يعاقــب عليهــ

ــى  ــا حت ــال املنهــي عنه ــن األفع ــرب أن اإلفــساد يف األرض م اإلســالمي اعت

ــا فــإن الفقــه  ــار غــري املــسلمني، ومــن هن ولــو كانــت ســتؤدي إىل فــتح دي



 

)١١٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اإلسـالمي طبــق قاعـدة درأ املفاســد يف ديــار املـرشكني أوىل مــن جلــب 

.املصالح لديار اإلسالم

ــد - ٤ ــاك قاع ــدةهن ــرف بقاع ــدويل تع ــانون ال ــل": ة يف الق ــة باملث ، "املعامل

ــلحة  ــا باألس ــدى عليه ــة املعت ــق للدول ــه حي ــدة فإن ــذه القاع ــىل ه ــاء ع ًوبن

الكيميائية أن ترد بمثل ما اعتدي بـه عليهـا عـىل أال تتجـاوز يف ذلـك مقـدار 

ــه الــرضر عــن نفــسها، ولقــد عــرف الفقــه اإلســالمي مثــل هــذه  ــدفع ب مــا ت

ــ ــد أج ــدة فق ــدو القاع ــا الع ــدي هب ــي يعت ــلحة الت ــتخدام األس ــا اس از فقهاؤن

ــود الفــاحت ــيهم عــىل أال يتجــاوز اجلن ــا يــردون بــه عــىل وعل ن مقــدار م

.االعتداء

ًم :فا م:  

ــه اإلســالمي والقــانون الــدويل العــام  ــد تعــددت نقــاط االخــتالف بــني الفق     لق

  :وتنوعت، وسأذكر أهم هذه النقاط

مرحلــة :  العــام أثنــاء محايتــه للبيئــة مــر بمــرحلتني مهــاإن القـانون الــدويل - ١

احلامية غري املبـارشة ومرحلـة احلاميـة املبـارشة، يف حـني أن الـرشيعة 

ــذه  ــار ه ــن آث ــة م ــة البيئ ــدة حلامي ــة واح ــوى مرحل ــرف س اإلســالمية مل تع

.األسلحة هي مرحلة احلامية املبارشة

ــي ت - ٢ ــك الت ــة خاصــة تل ــات الدولي ــسألة إن بعــض نــصوص االتفاقي ناولــت م

محاية البيئة محايـة مبـارشة متتـاز بالعموميـة والغمـوض ممـا تـرك البـاب 

ًواسعا لالجتهاد، ذلك أن كل دولـة تفـرس تلـك النـصوص عـىل حـسب مـا 

ـا يعـرض هـذه النـصوص للخـرق وعـدم التطبيـق  يف ،خيدم مصاحلها مم



  

)١١٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حــني أن نــصوص التـــرشيع اإلســالمي وبعــض أقـــوال الفقهــاء يف هـــذه 

ت عىل حظر شامل وواضـح ال لـبس فيـه لكـل مـا مـن شـأنه أن املسألة نص

.يساهم يف اإلرضار بالبيئة سواء من قريب أو من بعيد

ــت  - ٣ ــي تناول ــة الت ــة والثنائي ــات اإلقليمي ــضم إيــرادي لالتفاقي الحظــت يف خ

مسألة حظر األسـلحة الكيميائيـة بـصفة إقليميـة أن أطـراف هـذه االتفاقيـات 

بعـدم اسـتخدام هـذا النــوع مـن األسـلحة فــيام اتفقـوا فـيام بيـنهم وتعاهــدوا 

ني حتبيــنهم، يف حــني أن الفقــه اإلســالمي فــرض عــىل املجاهــدين والفــا

ــك ألن  ــوع مــن األســلحة ضــد أعــدائهم؛ وذل عــدم اســتخدام مثــل هــذا الن

هــدف احلــرب يف الفــتح اإلســالمي هــو اإلصــالح يف األرض ال اإلفــساد 

.فيها

ىل يومنـا هـذا مل يلتزمـوا بـام أوردتـه إن أطراف النزاعات عىل مر التـاريخ إ - ٤

ـــد  ـــة، فق ـــن حظـــر الســـتخدام األســـلحة الكيميائي ـــسابقة م ـــات ال االتفاقي

ــرب فيتنــام  ــة األوىل وح ــلحة يف احلــرب العاملي ــذه األس ــتخدمت ه اس

وحرب اخللـيج األوىل والثانيـة ويف سـوريا والقائمـة طويلـة، يف حـني أن 

ــول  ــد الرس ــت يف عه ــي وقع ــروب الت ــصحابةاحل ــن  وال ــده زم ــن بع  م

ــنهم أهنــم أفــسدوا يف دار احلــرب  إال - الفتوحــات اإلســالمية مل ينقــل ع

ــرضورة ــه ال ــت إلي ــا دع ــدار م ــصرب - بمق ــدعو إىل ال ــصوص ت ــاك ن ــل هن  ب

  . واالحتساب وعدم اإلفساد يف األرض

  



 

)١١٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املبحث الثاني

  موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل العام

  لبيئةومحايتهما ل بيولوجيةمن األسلحة ال

ــي  ــشامل، وه ــدمار ال ــلحة ال ــن أس ــاين م ــل الث ــة اجلي ــلحة البيولوجي ــرب األس     تعت

ًتضاهي فتكا وتدمريا سـابقتها ، ويطلـق عـىل هـذه األسـلحة -  األسـلحة الكيميائيـة- ً

الفتاكة اسم أسلحة الدول الفقـرية، ذلـك إنـام ال تتطلـب تقنيـات متطـورة لتـصنيعها 

القـدرة عـىل البقـاء يف مـساحات القتـال، كـام وإنتاجها، يف حني أن هلـذه األخـرية 

ـا اسـتخدمت ضـد قـوات العـدو، وهـذا مـا جعـل هـذه  أهنا حتقق نتـائج مبهـرة إذا م

  .ًاألسلحة أكثر انتشارا يف العامل سواء بني الدول املتقدمة والدول الفقرية

    وملـا كـان هـذا الـسالح ذا أمهيـة بالغــة فإنـه مـن الـرضوري معرفـة خبايــا وأرسار 

  :ا السالح اخلطري، لذا يلزم تسليط الضوء عليه يف املطالب التاليةهذ

 ولا تعريف األسلحة البيولوجية وتاريخ استخدامها: ا.  

 ما أنواع األسلحة البيولوجية وآثارها: ا.  

  ا مـن اسـتخدام األسـلحة البيولوجيـة دويلموقـف القـانون الـ: ا 

  .ومحايته للبيئة

 ااحكم استخدام األسلحة البيولوجية يف الفقه اإلسالمي:  ا.  



  

)١١٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب األول

  تعريف األسلحة البيولوجية وتاريخ استخدامها

ــاريخ اســتخدامها،      يتــضمن هــذا املطلــب بيــان تعريــف األســلحة البيولوجيــة وت

  :وذلك يف فرعني فيام ييل

  الفرع األول

  تعريف األسلحة البيولوجية

  :عت وتعددت تعاريف األسلحة البيولوجية، وفيام ييل بيان ألمههالقد تنو    

االســـتزراع أو اإلنتــاج املتعمـــد للكائنـــات :     فقــد عرفهـــا بعـــض العلــامء بأهنـــا

ـا أو فطريـات أو فريوسـات ونواجتهـا الـسامة  ، )التوكـسينات(املمرضة مـن بكتريي

ان أو احليـوان أو أي مواد ضارة أخرى ناجتـة عنهـا هبـدف نـرش املـرض يف اإلنـس

ــيه ــضاء عل ــؤدي إىل الق ــا ي ــات مم ــا. )١(مأو النب ــضا بأهن ــبعض أي ــا ال ــي : ًوعرفه ه

اسـتخدام األحيـاء الدقيقـة امليكروبـات املمرنـة أو سـمومها يف قتـل أفـراد العـدو، 

أو قتل احليوانات االقتصادية التي تعتمـد عليهـا شـعوب العـدو أو تـدمري حماصـيل 

  .)٢(العدو الزراعية واالقتصادية

 ١٩٧٠    وعرفت منظمـة الـصحة العامليـة العوامـل البيولوجيـة يف تقريـر هلـا سـنة 

ــا ــستهدف، : بأهن ــائن امل ــل الك ــل داخ ــىل التفاع ــا ع ــد يف تأثريه ــي تعتم ــك الت تل

                                                           

  .٩، ص مرجع سابقحممد عيل أمحد، .  د)١(

مجال عبد العزيز عنان، البعد العسكري للجمرة اخلبيثة، مقال منـشور يف جملـة كليـة .  د)٢(

ــدد  ــسكرية، الع ــد الع ــاريخ ٦٧امللــك خال ــصادر بت ــة ١/١٢/٢٠٠١، ال ــاض، اململك ، الري

  :العربية السعودية، عىل املوقع

   -  



 

)١١٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــسان  ـــوت يف اإلن ـــرض أو امل ـــسبيب امل ـــرب لت ـــتخدامها يف احل ـــدف اس وهي

  .)١(واحليوان والنبات

ً تعريفـا لألسـلحة البيولوجيـة ١٩٥٦ه سـنة     كام نرش اجليش األمريكـي يف حوليتـ

اسـتخدام عـسكري للكائنـات احليـة أو منتجاهتـا الـسامة لتـسبب املــوت أو : بأهنـا

العجــز أو التــدمري لإلنـــسان أو حيواناتــه األليفـــة ونباتاتــه، وليـــست قــارصة عـــىل 

ــات  ــرى، ونبات ــة أخ ــات دقيق ــتخدام كائن ــضا اس ــشمل أي ــل ت ــا، ب ــتخدام البكتريي ًاس

  .)٢(رى من األحياء كاحلرشاتوأشكال أخ

اصـطالح يطلـق :     وعرف جممع اللغة العربيـة املـرصي احلـرب البكترييـة بأهنـا

ــا  ــي يــستخدم فيهــا أحــد أطــراف الــرصاع املــسلح البكتريي ــة الت للتعبــري عــن احلال

  .)٣(كأسلوب من أساليب القتال

حة البيولوجيـة     أما اللجنة الدولية البيولوجية للـصليب األمحـر فقـد عرفـت األسـل

  :تتشكل األسلحة البيولوجية من عنرصين أساسيني مها بقوهلا) احليوية(

 - اد اــة، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا أو املــواد : ا ــات حي وهــي كائن

ــة املتولــدة ــات  املعدني ــوان والنب عنهــا، والغــرض منهــا هــو إصــابة اإلنــسان واحلي

                                                           

)١( -  

.  

)٢( -  

.  

  .٦٢١، ص ١٩٩٩جم اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة، مع:  يراجع)٣(



  

)١١٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
عـىل التكـاثر يف جـسم اإلنـسان أو القـدرة  باملرض، أو املـوت، وهلـذه اجلـراثيم

  .احليوان

 -  دة ا)التي تتكون من مـواد كيميائيـة، تنـتج جـراثيم بيولوجيـة، ولكـن : )١

  .)٢(، واستنشاقهاإدماجهاأن تكون ذات تأثري كبري يف حالة 

    ويتــضح مــن خــالل هــذه التعــاريف أن األســلحة البيولوجيــة تتكــون مــن العوامــل 

ائنــات احليــة أعــدت لتــسبب املــرض أو املــوت لإلنــسان اجلرثوميــة مــن الك

واحليــوان والنبــات، وهــي تعتمــد يف تأثرياهتــا عــىل قــدرهتا عــىل التكــاثر الــرسيع 

  .ًجدا

رخــص التكـــاليف :     وتتميــز األســلحة البيولوجيــة بمميــزات عـــدة مــن أمههــا

ــلحة  ــة باألس ــدا مقارن ــة ج ــرتات طويل ــاء لف ــىل البق ــدرهتا ع ــضري وق ــساطة التح ًوب

ــني املــصابني،  ــدوى ب ــدوث ع ــىل النمــو وح ــدرهتا ع ــة، وق ــة أو النووي الكيميائي

وبالتايل رسعة االنتشار باإلضـافة إىل تـوافر اخلـربات الفنيـة القـادرة عـىل إنتاجهـا 

  .)٣(يف معظم دول العامل باملقارنة باألنواع األخرى من أسلحة الدمار الشامل

                                                           

 هـي منتجــات ثانويــة ســامة غــري حيـة مــن النبــات أو احليــوان أو الكائنــات املجهريــة، أو )١(

لغريها من العوامل البيولوجيـة، والتوكـسينات ال يمكنهـا التوليف الكيميائي الصناعي، وخالفا 

 السارية، وال تـصيب إال الكائنـات التـي تتعـرض هلـا، أن تتوالد، وبالتايل ال تصيب باألمراض

  .٥توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د. د: يراجع

ــي هلــا، أو ) ٢( ــي ال داع ــسببة لــآلالم الت ــلحة امل ــصليب األمحــر، األس ــة لل ــة الدولي اللجن

  .٢٣، ص ١٩٧٣املستعملة بطريقة عشوائية، تقرير عن أعامل فريق اخلرباء، جنيف، 

عبدالوهاب هاشم صادق، جرائم البيئة وسبل املواجهـة، إصـدار جامعـة نـايف العربيـة . د) ٣(



 

)١١٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الثاني

  لوجيحملة تارخيية عن السالح البيو

ــصور      ــستخدمة يف الع ــت م ــل كان ــد ب ــة العه ــة حديث ــرب البيولوجي ــن احل مل تك

القديمــة، فلقــد كــان الرومــان يف حــروهبم يقومــون بتــسميم األهنــار وآبــار امليــاه، 

  .وهذا ما فعله أيضا الفرس واليونانيون

    احلــروب الــصليبية هــي األخــرى شــهدت االســتعامل املكثــف هلــذه األســلحة 

الـصليبيون هـذا الـسالح الرهيـب ضـد املـسلمني، وذلـك عـن طريـق فقد استخدم 

إلقاء جثث موتـاهم املـصابني بـاألمراض املعديـة داخـل املعـسكرات اإلسـالمية 

ــل ــة، مث ــراض الفتاك ــرش األم ــة لن ــني : يف حماول ــولريا ب ــدري والك ــاعون واجل الط

ــام املــدعو جنكيــز خــان بقــذف اجلثــث املــصابة ًصــفوف املــسلمني، وأيــض ا قي

اعون عــىل أســوار املــدن التــي حارصهــا يف أوروبــا، وأدى ذلــك إىل انتــشار بالطــ

ــم القــضاء عــىل  ــبالد وغرهبــا، وت  ٢٥الطــاعون بــسبب هــرب الــسكان يف رشق ال

  .)١(مليون شخص، أي ثلث سكان القارة األوروبية يف ذلك الزمان

 اسـتعملت بريطانيـا فـريوس اجلـدري ضـد اهلنـود احلمـر يف ١٧٦٣    أما يف عام 

ــل أ ــائرة، وذلــك عــن طريــق منادي ــة الث مريكــا بإرســاله إىل صــفوف القــوات اهلندي

وأغطيــة ملوثــة بفــريوس اجلــدري كانــت قــد أهــديت إىل رؤســاء القبائــل اهلنديــة 

كعربون للسالم، فكانـت النتيجـة أن انتـرش هـذا املـرض بـني جنـود اهلنـود احلمـر 

ملـرض، وأدى ذلـك وفتك هبم، خاصة أنه ال توجـد هلـم مناعـة طبيعيـة ضـد هـذا ا

                                                                                                                                              

  .٧٦، ص ٢٠٠٦للعلوم األمنية، الرياض، 

  .٢٤٢، ص مرجع سابقصالح الدين سليم، . ممدوح حامد عطية، د. د) ١(



  

)١١٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ماليني شخص، كام اسـتعمل الفرنـسيون الفـريوس نفـسه عنـد احـتالل ٦إىل إبادة 

  .)١(كندا

ُ    امتد اسـتخدام هـذا الـسالح الفتـاك عـرب الـزمن، فلقـد اسـتخدم أيـضا يف احلـرب 

 ،، ويف احلـرب العامليـة األوىل مـن طـرف األملـان١٨٦٣األهلية األمريكيـة سـنة 

ــة الثا ــةواحلــرب العاملي ــرب اخللــيج،ني ــىل ، وح ــري ع ــوال إىل اهلجــوم األخ ً وص

ــات املتحــدة األمريكيــة ببكرتيــا األنــرتاكس املرســلة عــن طريــق الربيــد  الوالي

  .)٢(وملناطق متفرقة من هذا البلد

  املطلب الثاني

  أنواع األسلحة البيولوجية وآثارها

 ميكروبيــة إن األســلحة البيولوجيــة هــي عبــارة عــن كائنــات حيــة دقيقــة ملجــاميع    

ــات والفريوســات والريكتــسيات والــشعبيات: خمتلفــة، مثــل ــا والفطري ... البكتريي

ــخ ــروف .إل ــف الظ ــع خمتل ــأقلم م ــىل الت ــدرة ع ــاميع الق ــذه املج ــت هل ــا كان ومل

الطبيعيـــة والعوامـــل البيئيـــة، فإهنـــا كانـــت حمـــط اهـــتامم البـــاحثني يف املجـــال 

  .العسكري

: هلـدف املـراد اسـتهدافه إىل ثالثـة أقـسام    وتنقسم األسلحة البيولوجية بحـسب ا

ــا مــا يــصيب اإلنــسان بــاملرض، ومنهــا مــا يــصيب احليوانــات والنباتــات  فمنه

واملنتجــات، ومنهــا مــا يـــصيب البيئــة كاألهنــار وامليـــاه واآلبــار، ولكــل قـــسم 

  :تفرعات، أهم هذه األقسام ما ييل

                                                           

  .٤٨عبداهلادي مصباح، مرجع سابق، ص  .د:  انظر)١(

  .٤٩ املرجع نفسه، ص )٢(



 

)١١٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ن: أوما  ا ا ا:  

  :أنواع األسلحة البيولوجية التي تصيب اإلنسان، وأمهها    تتعدد 

  :ا ا ض  - أ

ً جـدا، وال يمكـن رؤيتهـا إال بـاملجهر، وتـسبب كثـريا ة    وهي كائنـات حيـة صـغري ً

مــن األمــراض مــن األمــراض اخلطــرية كــاجلمرة اخلبيثــة، وهــي مــن أخطــر هــذه 

ــا  ــواع، فتنــشأ عــن بكتريي ــتم ): (األن ــة ت ــا هوائي وهــي بكتريي

ـا عـن طريـق اجلـروح واالستنـشاق لتكـون مجـرات عـىل جـدار الرئـة،  العدوى هب

 واحلمـــى )١(ومـــن تلـــك األمـــراض كـــذلك مـــرض الطـــاعون، ومحـــى األرانـــب

ــه : )٣(وهــي الغــدد، ومــرض الكــولريا: )٢(املتموجــة وهــو مــرض يــصعب العــالج من

ــ ــراض واآلالم املعوي ــن األع ــري م ــه الكث ــا ويرافق ــذه البكتريي ــم ه ــل معظ ة، وتتحل

  .بالغليان أو بأشعة الشمس أو باملواد املطهرة

  

                                                           

يراجـع محـى . مرض شبيه بمـرض الطـاعون، ويـسببه ميكـروب تـولرينز: ى األرنب مح)١(

                                             : األرنب عىل موقع

: ظــران. وهــو مــرض بكتــريي معـد ينتقــل مــن احليــوان إىل اإلنــسان:  احلمـى املتموجــة)٢(

                                                  ٦: احلمى املتموجة عىل موقع

ٍمرض بكتريي معـد قـصري األمـد، يـصيب اجلهـاز اهلـضمي، وخاصـة األمعـاء :  الكولريا)٣(

الدقيقـة، ويتكــاثر وسـطها ويفــرز سـموم تــؤثر عـىل عملهــا، فتفـرز األمــالح والـسوائل بكميــة 

: صطلحات طبية عىل موقعيراجع م. كبرية

                                       



  

)١١٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
:اوت ا  امن  - ب

ــي تــسببها اإليبــوال  ــة، ومــن األمــراض الت ــات احلي ، )(    وهــي أصــغر الكائن

وهــي مــن أخطــر فريوســات احلمــى النزيفيــة القاتلــة لإلنــسان، وينتقــل باملعايــشة 

بــارش باملــصابني، أو مــن خــالل محــل اجلثــث، أو عــرب الــسوائل واالخــتالط امل

املفــرزة مــن اجلــسم، ومنهــا فــريوس شــلل األطفــال ويــسهل التطعــيم والتحــصن 

ــدائم، ومــن هــذه األمــراض أيــضا اجلــدري  ًمنــه، فاإلصــابة بــه تــؤدي إىل الــشلل ال

 ومـــرض الـــورم املخـــي، )٣( ومحـــى الببغـــاء)٢( واحلمـــى الـــصفراء)١(واجلـــديري

 درجـة، وتتحمـل التربيـد كـذلك حتـى ١٢٠ معظمها درجات حرارة حتـى ويتحمل

  .درجة التجميد، لكنها ال تعيش إال يف األنسجة احلية يف جسم اإلنسان

:ا ا اض  - ث

ـا يف شـكلها وحجمهـا، وتـشبه الفريوسـات      هي كائنات حيـة دقيقـة تـشبه البكتريي

يـة يف جـسم اإلنـسان، ومـن األمـراض التـي يف كوهنا ال تعيش إال يف األنسجة احل

  .)٥( ومحى كي)٤(تسببها مرض التيفوس

                                                           
ٍوهو كاجلدري، مرض معد رسيع االنتشار، ينتقل عن طريـق التـنفس بـاهلواء :  اجلديري)١(

يراجـع . امللوث والرذاذ وباستعامل أدوات املصاب أو مصافحته، وسـببه فـريوس الفارسـيال

       : املية عىل موقعمنظمة الصحة الع

محى فريوسية بني معتدلة وحادة ينقلها الباعوض املوبوء إىل البرش، وهي :  احلمى الصفراء)٢(

  .املرجع السابق. فرار أعينهم وبرشهتمنتيجة إلصابة بعض املرىض بريقان يتسبب يف اص

.جرثومة خاصة مميزة وتسبب مرًضا لإلنسان بشكل نادر:  محى الببغاء)٣(

مرض ينتقل عن طريق لدغ الربغـوث الـذي حتملـه الفئـران، ويـسببه ميكـروب :  التيفوس)٤(

.ريكتيا تابني، ويؤدي إىل محى وصداع

وكسيال لرنتاي، يتم باستنـشاق األتربـة مرض شديد العدوى يسببه ميكروب ك:  محى كي)٥(



 

)١١٧٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

:ات  -  خ

    وهي متاثل البكترييا مـن حيـث إهنـا مـن أصـل نبـايت، أمـا تأثريهـا فإهنـا حتـدث 

  .)٢(، )١(التهابات يف الرئة، وتسبب مرض اهليستوبالزموس

ًم :تاما  ا ا ا:  

  :)٣(   تتعدد أنواع األسلحة التي تصيب احليوانات، وأمهها ما ييل 

 وهو مـرض فـريويس حـاد يـصيب املجـرتات، وخاصـة :ان اي  - ١

البقر، وسببه فريوس يـصيب األغـشية املخاطيـة للفـم مـع إفـرازات دمعيـة 

.أو أنفية، يؤدي إىل نفوق البقر

٢ - زا : إىل نفوقهــا، وال  مــرض شــديد العـدوى للخنــازير يــؤدي

ــن  ــد م ــوان، ويع ــادة احلي ــد إب ــه الوحي ــه، وعالج ــصال ملكافحت ــد أم يوج

.األمراض املدمرة

                                                                                                                                              
ــؤدي إىل  ــه، وتتمركــز العــدوى يف الــرضع واملــشيمة، وي ــات املــصابة ب وخمالطــة احليوان

.التهاب رئوي وصداع ومحى

ــستوبالزموس)١( ــام :  اهلي ــات، ورب ــضات الفطري ــواتج أو بوي ــشاق ن ــتج عــن استن مــرض ين

.ًيتضاعف مسببا السل الرئوي

دل أمحد جـرار، األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة وتأثرياهتـا عـىل عا. د:  يراجع يف ذلك)٢(

ــامن،  ــل للنــرش، ع ــة، الطبعــة األوىل، دار اجلي ــد . ؛ د٨٨- ٨٧، ص ١٩٩٢َّالبيئ ممــدوح حام

، مركـز ١١عطية، أسلحة الدمار الشامل، الطبعة الثانية، جملـة شـؤون الـرشق األوسـط، العـدد 

  . ٦٨، ص ٢٠٠٤بحوث الرشق األوسط، عني شمس، 

ــة، مرجــع ســابق، ص . د:  يراجــع يف ذلــك)٣( ــائق عــن ٦٨ممــدوح حامــد عطي ؛ ملــف حق

  :اجلمرة اخلبيثة عىل موقع

.                                        



  

)١١٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
٣ -   ة امـرض نـاخر معـد حـاد، سـببه عـصية اجلمـرة اخلبيثـة، :ا ٍ

يصيب املاشـية، وربـام اإلنـسان إذا المـس احليـوان أو أنـسجته املـصابة، 

ع آالم عـضلية وصـداع وأعراضه بقع محـراء تكـرب ثـم تتقـرح وتتـضخم مـ

.وقيء وصعوبة يف التنفس ثم الغيبوبة

٤ - وان اــه :ط  فــريوس ينتقــل مــن طــري إىل آخــر بــني الــدواجن في

ــائي،  ــرض م ــهال أخ ــول وإس ــعف ومخ ــم وض ــف والف ــن األن ــرازات م إف

  . ويسبب الوفاة يف اآلدميني املخالطني للدواجن

ً :ا ا  ا ا ارا:  
  :)١( تتعدد أنواع األسلحة البيولوجية التي تصيب املحاصيل الزراعية، وأمهها ما ييل   

 وهــو لفحـــة شـــديدة تــصيب ورق ونـــورات األرز، ويـــرش :ض ارز - ١

.بمبيدات يف أول املوسم

٢ -  طض ا: يـسبب ارتفـاع حـرارة اجلـو )أمليلـديو( ويسمى مـرض ،

) ككونـــستو(د اســـتخدم املبيـــد والرطوبـــة فـــوق املعـــدل الفـــصيل، وقـــ

.للوقاية منه

٣ - اض اوهي عىل ثالثة أنواع:أ :  

 وهـو فطريـات هتـاجم البـذور قبـل إنباهتـا فـتعفن :ض ق ا     - أ

.جذور النبات

ــببه :ض ذل ا   -  ب ــات، وس ــول النب ــم ذب ــفرار األوراق ث  اص

.فطريات األرض

                                                           

ــك)١( ــع يف ذل ــابق، ص . د:  يراج ــع س ــة، مرج ــد عطي ــدوح حام ــشرياز٦٩مم ــبح ؛ ال ي، ش

:أسلحة الدمار، عىل موقع

                                                               



 

)١١٧٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

األوراق سـببه  وهـو ظهـور بقـع مائيـة عـىل :ض ا ا     -  ت

  . البكترييا

ًت : راوا )تا(:  
ــا إىل أحــشاء  ــد نفاذه ــات، وعن ــض امليكروب ــا بع ــرية تفرزه ــموم خط ــي س     وه

ـــل ـــوان تـــسبب أنواعـــا خمتلفـــة مـــن األمـــراض، مث ـــانوس : ًاإلنـــسان أو احلي التيت

سموم هــو ، وتعــرف بأهنــا مــواد ســامة تــرسي يف الــدم، وأقــوي هــذه الــ)١(والــدفترييا

  .)٣()( )٢(سم البوتيوليزم

ا ا اا  ر اا أ:  

  :    تتصف األسلحة البيولوجية بآثار ناجتة عن استخدامها، منها

إحــداث أمــراض وبائيــة أو تــسمم بــني عــدد كبــري مــن األفــراد، والكائنــات  - ١

.احلية

 بـني عـدة سـاعات أو تـرتاوحوجيـة تتميز بوجـود مـدة حـضانة للمـواد البيول - ٢

.أيام أو أسابيع دون الشعور بأي أعراض للمرض

                                                           

مرض يدخل جلسم اإلنسان عـن طريـق اجلـروح، وتـؤدي إىل تـشنجات يف :  التيتانوس)١(

ــم ((عــدوى بكترييــة العــضالت، وينتقــل ب ، ويــؤدي إىل غلــق عــضالت ف

ٍمرض معـد حـاد يـصيب األغـشية املخاطيـة يف األنـف : الدفترييا. اإلنسان فال يفتحه ويموت

  .واحللق وذلك نتيجة العدوى بجرثومة الدفترييا

ــوليزم)٢( ــة، كاألغ:  البوتي ــروف ال هوائي ــرتيديوم يف ظ ــا كلوس ــة بكتريي ــم نتيج ــو س ــة وه ذي

  .املعلبة، ويؤثر عىل اجلهاز العصبي

  .٦٩- ٦٨ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص :  يراجع يف ذلك)٣(



  

)١١٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
انتشار األمراض املعديـة بـرسعة بـني األفـراد، وال سـيام وبـاء الطـاعون أو  - ٣

.)١(الكولريا واجلدري والتيفود والدوسنتاريا

ــق  - ٤ ــن طري ــه إال ع ــة نوع ــروب، أو معرف ــود ميك ــن وج ــشف ع ــعوبة الك ص

إىل وقت طويـل، وال سـيام عنـد اسـتخدام أكثـر مـن املعمل، أو االحتياج 

.ميكروب عند تشابه األعراض

  .القدرة عىل االنتشار يف املباين واملالجئ حتى جيدة اإلغالق - ٥

  املطلب الثالث

  موقف القانون الدويل من استخدام األسلحة

  البيولوجية ومحايته للبيئة

بيولوجيـة، خاصــة بعــد     بعـد إدراك املجتمــع الــدويل ملـدى خطــورة األســلحة ال

االستخدامات املتكررة هلـذه األسـلحة بـرز تيـار مـن الـدول املتمدنـة واملتخلفـة 

تــدعو الــدول املنتجــة واملــستخدمة هلــذه األســلحة بحظــر اســتخدامها وإنتاجهــا 

وختزينهــا، وقــد أثمــرت هــذه اجلهــود والــدعوات بعــد عــدة صــعوبات يف مــيالد 

  .تاج وختزين هذه األسلحةصكوك دولية وإقليمية وثنائية حتظر إن

                                                           

مــرض بكتــريي، ينتقــل عــن طريــق األغذيــة وامليــاه واأليــدي امللوثــة ببكترييــا :  التيفــود)١(

الساملونيلال، ويؤدي إىل إسهال ونزالت معويـة، ويـصل للـدم ويـسبب احلميـات وأعـراض 

ــدي : الدوســنتاريا. لغــذائيالتــسمم ا ــة وامليــاه واألي مــرض طفــييل ينتقــل عــن طريــق األغذي

ًامللوثة بطفيل األميبا، ويعيش داخل أغشية األمعاء ويقرضها مسببا اإلسـهال الـشديد، ويعـالج 

  .باملضادات للطفيليات والنظافة



 

)١١٧٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع األول

  الصكوك الدولية حلماية البيئة

 وخاصـة بعـد -     نظرا إلدراك املجتمع الـدويل اإلنـساين خلطـورة هـذه األسـلحة

، فقـد سـعى - املآيس والكـوارث التـي سـببتها عـىل الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي

نـسانية وصـمة عـار هذا املجتمـع حلظـر اسـتخدام هـذه األخـرية حتـى ال تتكبـد اإل

جديدة تكون الدول املتمدنة هي صاحبة اليـد العليـا فيهـا، إال أنـه ورغـم سـعي هـذه 

ا إنــسانية ًاألخــرية حلظــر هــذه األســلحة وذلــك حتــى تكــون تلــك احلــروب حروبــ

فإهنـا قــد أمهلــت محايــة البيئـة مــن خطــر هــذه األسـلحة، وأولتهــا محايــة أقــل مــا 

  :، وفيام ييل استعراض هذه املرحلةيقال عنها أهنا محاية غري مبارشة

أو :ا ر اآ   ةا  ا :  

    لقـد نــصت بعـض الــصكوك الدوليــة عـىل محايــة البيئــة محايـة غــري مبــارشة يف 

املـسلحة، وقــد حرمــت هـذه الــصكوك اسـتخدام هــذه األســلحة  فـرتات النزاعــات

ٍوالبيئـة عـىل حـد سـواء، وفـيام يـيل بيـان ألهـم   عـىل اإلنـسانا آلثارها اجلانبيـةًنظر

  :هذه االتفاقيات

١ -      لووقد حظـر هـذا األخـري األسـلحة البيولوجيـة زمـن :١٩٢٥ 

إن املنـــدوبني ": النزاعـــات   املـــسلحة، فقـــد نـــص يف ديباجتـــه عـــىل مـــا يـــيل

ربون أن اســتعامل املفوضــني واملــوقعني أدنــاه باســم حكــومتهم اخلاصــة، إذ يعتــ

ــازات اخلانقــة أو الــسامة وكــل مــا شــاهبها مــن مــواد ســائلة، أو معــدات يف  الغ



  

)١١٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وتوافــق عــىل متديــد هــذا ... احلــرب أمــر يدينــه الــرأي العــام يف العــامل املتمــدن 

  .)١("احلظر ليشمل وسائل احلرب اجلرثومية

ين ذلــك أن ويعتــرب هــذا الربوتوكــول دعامــة أساســية يف القــانون الــدويل اإلنــسا    

ــ ــوم أساس ــه تق ــات ًمبادئ ــن النزاع ــة زم ــلحة البيولوجي ــتعامل األس ــر اس ــىل حظ ا ع

  .املسلحة، مما جيعل هذه األخرية أكثر إنسانية

ــت بــاالحرتام يف مئــات  ــول قــد حظي ــد هــذا الربوتوك ــدير بالــذكر أن قواع     اجل

ــذ عــام  ــة ً تقريبــا، أمــا االنتهاكــات الق١٩٢٥النزاعــات املــسلحة التــي وقعــت من ليل

ـــة واســـعة النطـــاق  ـــة دولي ـــارت إدان ـــد أث ـــت؛ فق ـــي ارتكب ـــارزة الت ـــة والب املعروف

ومالحقــات جنائيــة يف بعــض احلــاالت، ومـــن أبــرز هــذه احلــاالت اســـتخدام 

ــىل  ــا ع ــي أجراه ــارب الت ــه، ويف التج ــسالح يف هجامت ــذا ال ــاين هل ــيش الياب اجل

ا يف ًخــصومه يف زمــن احلــرب، كــام أجــرت دول أخــرى يف أثنــاء احلــرب بحوثــ

ــة الثانيــة، وبعــد هنايــة احلــرب اســتخدم  احلــرب البيولوجيــة إبــان احلــرب العاملي

العديــد مـــن الـــربامج البحثيـــة يف احلـــرب البيولوجيــة، كـــان أكربهـــا تلـــك التـــي 

اســتخدمها االحتــاد الــسوفيتي والواليـــات املتحــدة األمريكيــة والتــي تـــضمنت 

  .األمراض التي أريد استخدامها كأسلحة بيولوجية

جيــايب وهــو حظــره اســتعامل إ أمــا عــن تقيــيم هــذا الربوتوكــول فقــد جــاء بــيشء    

 ولكــن مـا يعــاب عليــه أنــه ورغـم منعــه وحظــره هلــذه ،أسـلحة احلــرب اجلرثوميــة

ــا،  ــى تطويره ــا أو حت ــا أو ختزينه ــع إنتاجه ــص يمن ــورد أي ن ــه مل ي ــلحة إال أن األس

                                                           

  .١٩٢٥ديباجة بروتوكول جنيف لعام :  يراجع)١(



 

)١١٨٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة  ــة البيئ ــوع محاي ــرق ملوض ــه مل يتط ــضا أن ــه أي ــاب علي ــا يع ــذه ًومم ــار ه ــن آث م

  .األسلحة ال من قريب وال من بعيد

  : ١٩٧٢ اا وإمج و ا ا  ا- ٢

ا، فــإن ًا وتكــرارً تــم انتهـاك قواعــده مــرار١٩٢٥ا ألن بروتوكــول جنيــف لعــام ً    نظـر

اجلمعيــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة ورغبـــة منهــا يف تعزيـــز الثقـــة بـــني الـــشعوب، 

 ٢٥ يف الــدورة ٢٦٦٢سني اجلـو الـدويل بوجـه عــام، دعـت يف قرارهـا رقـم وحتـ

 الـــدول واحلكومـــات الوديعـــة الختـــاذ التـــدابري ١٩٧٠ ديـــسمرب ٧املنعقـــدة يف 

الفعالـة إلزالــة أســلحة الـدمار الــشامل اخلطــرية مـن أمثــال تلــك التـي تنطــوي عــىل 

  .استعامل العوامل البيولوجية

البيولوجيــة ر الرســمي أن عقــدت معاهــدة احلــرب     لقــد كــان مــن ثــامر هــذا القــرا

ــام  ــرب ع ــرشق والغ ــني ال ــل )١(١٩٧٢ب ــة أبري ــة لغاي ــذه االتفاقي ــىل ه ــع ع ــد وق ، وق

ــاك ١٦٢ ٢٠٠٨ ــة، كــام أن هن ــىل االتفاقيــة ومل تــصادق ١٦ دول  دولــة وقعــت ع

  .)٣( دولة مل توقع أو تصادق عليها٢٠، يف حني أن هناك أكثر من )٢(عليها

                                                           

  .١٩٧٥، ودخلت حيز النفاد يف عام ١٩٧٢فاقية يف العام  جرى التوقيع عىل هذه االت)١(

بوروندي، مجهورية أفريقيـا الوسـطى، سـاحل العـاج، مـرص، اجلـابون، :  هذه الدول هي)٢(

جويانا، هايتي، ليبرييا، مدغشقر، مالوي، ميانامر، نيبـال، الـصومال، سـوريا، اإلمـارات العربيـة 

  .املتحدة، تنزانيا

را، أنجوال، الكامريون، تـشاد، جـزر القمـر، كـوك إيالنـدا، جيبـويت، أندو:  هذه الدول هي)٣(

إريرتيــا، غينيــا، إرسائيــل، كازاخــستان، كرييبــايت، جــزر مارشــال، موريــشيوس، ميكرونيزيــا، 

  .موزمبيق، ناميبيا، نورو، نيو، سامو، ترينداد وتوباجو، توفالو، زامبيا



  

)١١٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا، وأن ًعاهــدة عــىل منــع اســتخدام احلــرب البيولوجيــة قطعيــ    وتــنص هــذه امل

خمزون مجيع الـدول مـن تلـك األسـلحة جيـب أن يـدمر، وحيـرم عـىل اإلطـالق 

الـدول األطـراف ": املعاهـدة عـىل أن إنتاجها، فقد نـصت املـادة األوىل مـن هـذه

 ا يف أي ظـرف مـن الظـروف إىل اسـتحداثها أوًيف املعاهدة تعهد بأن ال تعمـد أبـد

  .)١("ها أو حفظها عىل أي نحو آخرئإنتاجها أو ختزينها، وال اقتنا

    مــا يالحــظ حــول هــذه االتفاقيــة أن األطــراف املــصادقة عليهــا أكــدوا مــن جديــد 

ــذكور ــول امل ــداف الربوتوك ــادئ وأه ــسكهم بمب ــدول ،مت ــع ال ــن مجي ــالبوا م  وط

صادقة عـىل هـذه التقيد التام هبا، أما اجلديد الذي جـاءت بـه وهـو عـىل الـدول املـ

االتفاقية االلتزام واالمتنـاع عـن إنتـاج وختـزين وتطـوير األسـلحة البيولوجيـة وكـذا 

تـدمري كــل خمــازن هـذه األســلحة، فهــذا دليـل عــىل جديــة الـدول يف العمــل عــىل 

  .التخلص النهائي من هذه األسلحة

اء     أما اجلديـد حـول هـذه االتفاقيـة مـا حـدث يف اجـتامع اخلـرباء للـدول األعـض

 ٢٤يف معاهدة حظر األسـلحة البيولوجيـة املنعقـد يف قـرص األمـم يف جنيـف مـن 

، ترغـب يف إدخـال إجـراءات إلزاميـة تقـنن مـسألة التعـاون يف ٢٠٠٩ عام ٢٨حتى 

ــة لتمكــني الــدول الفقــرية والناميــة مــن مواجهــة انتــشار  جمــال األبحــاث البيولوجي

تطبيقــه عــىل الــدول التــي األوبئــة، بــل هنــاك مــن يرغــب حتــى يف تقنــني مــا جيــب 

  .ترفض التعاون يف هذا املجال

                                                           

اد، جـزر القمـر، كـوك إيالنـدا، جيبـويت، أندورا، أنجوال، الكامريون، تـش:  هذه الدول هي)١(

إريرتيــا، غينيــا، إرسائيــل، كازاخــستان، كرييبــايت، جــزر مارشــال، موريــشيوس، ميكرونيزيــا، 

  .موزمبيق، ناميبيا، نورو، نيو، سامو، ترينداد وتوباجو، توفالو، زامبيا



 

)١١٨٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًم :ا ر اآ   ةا ا :  

    كللــت هــذه املرحلــة بــربوز اتفاقيــات دوليــة أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا ســعت إىل 

  :ا ييلمحاية البيئة محاية مبارشة من آثار هذه األسلحة، وأهم هذه االتفاقيات م

 لقــد ســاهم هــذا :١٩٤٩ اول اول ا إ ا    - أ

:  منـه عـىل أنـه٥٥الربوتوكول بشكل مبـارش يف محايـة البيئـة، وقـد نـصت املـادة 

ــشار  ــعة االنت ــة واس ــن األرضار البالغ ــة م ــة الطبيعي ــة البيئ ــال محاي ــاء القت ــى أثن تراع

ر اسـتخدام أســاليب أو وسـائل القتــال وطويلـة األمــد، وتتـضمن هــذه احلاميـة حظــ

التي يقصد هبا أو يتوقع منها أن تـسبب مثـل هـذه األرضار للبيئـة الطبيعيـة، ومـن ثـم 

  .)١(ترض بصحة أو بقاء اإلنسان، وحتظر هجامت الردع التي تشن ضد البيئة

    فهـذه املــادة هتــدف إىل محايــة البيئـة الطبيعيــة مــن أرضار األســلحة البيولوجيــة 

ًعتبــار أهنــا تــسبب أرضارا طويلــة األمــد وواســعة االنتــشار، وقــد ســعى هــذا عــىل ا

ًالنص إىل غلق الباب أمام األطـراف املتنازعـة، والتـي غالبـا مـا تـسعى إىل حتقيـق 

ــات  ــة يف االتفاقي ــلحة حمرم ــتخدام أس ــك إىل اس ــو أدى ذل ــسكرية ول ــب ع مكاس

لة جنائيـة ءىل مـساوالنصوص الدولية، األمر الذي يؤدي بـالطرف املـستخدم هلـا إ

تـصنف ضـمن جـرائم احلـرب الدوليـة، يف حالـة إثبـات التحقيقـات الدوليـة هلــذه 

  .اجلرائم

٢ -  ولل اوــة :١٩٧٧ا  لقــد ســاهم هــذا الربوتوكــول بــدوره يف محاي

 ٢ فقــرة ٣٥البيئـة محايــة مبـارشة، وخــري شـاهد عــىل ذلـك مــا نـصت عليــه املـادة 

                                                           

  . ١٩٤٩ من الربوتوكول األول التفاقية جنيف لعام ٥٥املادة :  يراجع)١(



  

)١١٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وسائل وأسـاليب للقتـال يقـصد هبـا أو يتوقـع منهـا أن أنه حيظر استخدام ": بقوهلا

  .)١("ًتلحق بالبيئة الطبيعية أرضارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

 أو حركـات اسـتخدام ً    فهذه املادة حظرت عـىل أطـراف النـزاع سـواء كـانوا دوال

ـــة أرضارا طويلـــة األمـــد وواســـعة ـــة الطبيعي  ًأســـلحة يتوقـــع منهـــا أن تلحـــق بالبيئ

ومــن خــالل مــا ســبق، فإنــه يمكــن إدراج األســلحة البيولوجيــة ضــمن مــا . االنتــشار

نصت عليـه هـذه املـادة، خاصـة وأن التـاريخ العـسكري السـتخدام هـذه األسـلحة 

أثبت مدى فظاعتها عىل اإلنسانية، ومدى طـول أمـد آثارهـا عـىل البيئـة ولعـل البيئـة 

  .الفيتنامية خري شاهد عىل ذلك

ل أن هـذين الربوتوكـولني سـعيا إىل محايـة البيئـة مـن كـل ســالح     وخالصـة القـو

متتــاز آثــاره بطــول األمــد وســعة االنتــشار، إال أنــه ورغــم هــذا النجــاح الــذي حققــه 

  :ن إال أنه يؤخذ عليه بعض املآخذ أمههان الربوتوكوالاهذ

أن هـــذين الربوتوكـــولني ســـعيا إىل حتـــريم كـــل ســـالح حـــديث يمتـــاز  

ــ ــي تناوهل ــصفات الت ــوالبال ــرح ا الربوتوك ــذا الط ــىل ه ــذ ع ــه يؤخ ن، إال أن

 فكيـف يمكـن اًجانب من الغمـوض ذلـك أن لألسـلحة يف كـل يـوم جديـد

ثـار طويلـة األمـد، وبـذلك آألطراف النزاع معرفة ما إذا كان هلـذه األسـلحة 

فإنــه حيــل لكــل طــرف اســتخدام كــل جديــد مــن األســلحة بــدعوة أهنــا ال 

  .يشملها التحريم

                                                           

  .١٩٧٧ من الربوتوكول األول لعام ٢ الفقرة ٣٥املادة : راجع ي)١(



 

)١١٨٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا آلثارهــا الــسلبية ًإىل حتــريم األســلحة البيولوجيــة نظــرأن املــرشع ســعى  

حـري بـه إضـافة نـصوص حتمـي البيئـة مـن آثـار هـذه  عىل اإلنسانية، وكان

  .األسلحة كام محى اإلنسانية منها

 ًأما آن الوقت بعد ألن يلتفت املـرشع حلاميـة البيئـة بـصورة مبـارشة، بـدال 

اك القـانون الـدويل من إدراجه نصوص عامـة وغامـضة تكـون وسـيلة النتهـ

. من تطبيقهًبدال

  الفرع الثاني

  االتفاقيات اإلقليمية حلماية البيئة

  :)١(وتشمل

  . اتفاقية ميندوزا- 

  . معاهدة أنتاركتيكا- 

  . معاهدة سطح القمر- 

  . معاهدة الفضاء اخلارجي- 

  . معاهدة قاع البحار- 

  الفرع الثالث

  الصكوك ثالثية األطراف

ً أثـرا بالغـا عـىل الـصعيد ١٩٧٢ظـر األسـلحة البيولوجيـة لعـام     لقد كان التفاقية ح ً

ــان  ــت ببي ــلحة، توج ــذه األس ــة هل ــربى املنتج ــدول الك ــىل ال ــة ع ــدويل، خاص ال

                                                           

 لقد سبق احلديث عنها يف الفرع الثاين مـن مطلـب حكـم اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة )١(

  . وما بعدها٦٩يف القانون الوضعي ومحايته للبيئة، ص 



  

)١١٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــدة  ـــات املتح ـــدة، والوالي ـــة املتح ـــن اململك ـــل م ـــات ك ـــني حكوم مـــشرتك ب

 ١٩٩٢ ســبتمرب عــام ١١- ١٠ًاألمريكيـة، واالحتــاد الــسوفيتي ســابقا أعلــن عنــه يف 

هيــدف هــذا البيــان إىل التــصدي لالنــشغاالت املثــارة بــشأن االمتثــال بموســكو، و

ــة وتــدمري تلــك األســلحة، هــذا  ملــا ورد حــول تنفيــذ روســيا ألحكــام هــذه االتفاقي

ولقد أكدت روسيا التزامها القـانوين هبـذه االتفاقيـة، وباإلضـافة إىل ذلـك تعهـدت 

ــة اهلجوميــة الــذي نفــذه ا ــامج أســلحتها البيولوجي الحتــاد الــسوفيتي يف بإهنــاء برن

ــابني  ــة، ١٩٩٢ و ١٩٧١الفــرتة م ــة األســلحة البيولوجي ــود اتفاقي ــع بن ، واملتنــايف م

ـــلحة  ـــي األس ـــارات مراقب ـــال لزي ـــسح املج ـــة، وف ـــات الالزم ـــديم املعلوم وبتق

البيــان  –البيولوجيــة للبحــث والتحــري عــن مــدى التــزام روســيا بــام أقــرت بــه

ــشرتك ــسكرية، وكــان- امل ــري الع ــق غ ــسمح بزيــارة  يف املراف ــا أن ت ــا الحق ً عليه

  .)١(ًاملرافق العسكرية أيضا

  املطلب الرابع

  حكم استخدام األسلحة البيولوجية يف الفقه اإلسالمي

ــي  ــد النب ــبله يف عه ــاد وس ــائل اجله ــدارس لوس ــده ال     إن ال ــن بع ــصحابة م  وال

 بـسيطة إذا ةجيدها خترج عن الـسيف والـرمح واملنجنيـق والعـرادة، وهـذه أسـلح

ًالتـي أصـبحت شـبحا هيـدد بفنـاء العـامل عـن  ما قورنت مع أسـلحة الـدمار الـشامل

  .بكرة أبيه

                                                           

ــد، د. د:  يراجــع يف ذلــك)١( ا  ومــ٢١تومــاس شــاملربغر، مرجــع ســابق، ص . ســتيفن تولي

  .بعدها



 

)١١٨٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة املنــشأ، فإهنــا -  هــذه األســلحةوألن     ــة حديث  بــام يف ذلــك األســلحة البيولوجي

ـا حكـم يف رشيعتنـا احلنيفـة، وال أقـول ذلـك عـن عـصبية  حتام وال بد أن يكون هل

ــه ت ــن قول ــو مــستنبط م ــام ه ــز وإن ــاىلأو حتي ــم ديــنكم ...: ع ــت لك ْاليــوم أكمل ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ

َوأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـا فمـن اضـطر يف َخممـصة غـري  ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ ْ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َْ َِ ُ ِ ًْ ُ َُ َ َِ ْ َ

ٌمتجانف إلثم فإن اهللاََّ غفـور رحـيم َ ٌ ُ
ِ ٍ ُِ َ ٍَّ ِ َ ْ ِ ِ

َ َ)قـال الـشيخ الطـاهر بـن عاشـور يف معـرض . )١

ــةتفــسريه  ــات التــي منهــا األمــر باالســتنباط ": هلــذه اآلي املــراد هبــام إكــامل الكلي

والقيــاس، وقــال الــشاطبي ألنــه عــىل اختــصاره جــامع والــرشيعة متــت بتاممــه وال 

  .)٢(ًيكون جامعا لتامم الدين إال واملجموع فيه أمور كلية

ــري  ــذا األخ ــدت أن ه ــسالح وج ــذا ال ــتخدام ه ــة الس ــة التارخيي ــع اللمح ال     وبتتب

 "ســولون"خيــرج يف آثــاره عــن آثــار الطــاعون، فلقــد وجــدت أن القائــد اليونــاين 

حاكم أثينا، وكان قد استخدم خملفـات بعـض احليوانـات يف تلويـث مـصادر ميـاه 

وقـــد فعـــل . )٣(عليـــه الــسالم -  قبــل مـــيالد املــسيح٦٠٠ه، يف عـــام ئــرشب أعدا

ّ، ولذلك فإنـه خيـرج حكـم هـذ)٤(الفرس والروم اليشء نفسه ه األسـلحة عـىل حكـم ُ

                                                           

  .٣: سورة املائدة، اآلية) ١(

  .٣٨، ص ١حممد الطاهر بن عاشور التونيس، مرجع سابق، ج :  يراجع)٢(

تومـاس . سـتيفن توليـد، د. د: ً؛ يراجع أيضا٢٦نبيل صبحي، مرجع سابق، ص . د:  يراجع)٣(

  .٣٩مرجع سابق، ص . شاملربغر

  .٤٧عبداهلادي مصباح، مرجع سابق، ص . د:  يراجع)٤(



  

)١١٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الطاعون عىل اعتبار أن هـذا الـسالح ال خيتلـف يف أثـره عـن أثـر الطـاعون، خاصـة 

  .)١(إذا علمنا أن هذا السالح كان منشأه وباء الطاعون

ـا قبـل اإلسـالم، وقـد فـصل فقهاؤنـا  -  رمحـة اهللا علـيهم- ً    وكان هذا الوبـاء معروف

، ممــا يــدل عـــىل )٢(يف كتــبهماحلــديث فيــه لدرجــة أن بعــضهم أفــرد لـــه أبوابــا 

اهـــتاممهم بـــه وباملـــسائل املنطويـــة حتتـــه، وســـأتناول فـــيام يـــيل حكـــم الفقـــه 

  :اإلسالمي يف مسألة استخدام الطاعون

هـو ورم رديء قاتـل خيـرج معـه تلهـب شـديد مـؤمل ":  الطاعون عند أهل الطب- 

 أو ًجــدا يتجــاوز املقــدار يف ذلــك، ويــصري مــا حولــه يف األكثــر أســود أو أخــرض،

:  األكثــر، حيــدث يف ثالثــة مواضــعيفًأكمــد، ويــؤول أمــره إىل التقــرح رسيعــا، و

  .)٣(" اللحوم الرخوةيفُيف اإلبط، وخلف األذن، واألرنبة، و

    ولقـد حتــدثت كتـب التفــسري واحلـديث عــن الطـاعون عــىل أنـه كــان عــذاب اهللا 

بنـي إرسائيـل ًألقـوام طغـوا وجتـربوا وعتـوا يف األرض فـسادا، قيـل هـم طائفـة مـن 

  .أو عىل من كان قبلهم

                                                           

  . ١٢٤حممد املهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ:  يراجع)١(

بــاب مــا جــاء يف الطـاعون يف كتــاب االســتذكار اجلــامع ملــذاهب فقهــاء : ً يراجـع مــثال)٢(

  ).٤٦٣/ت(األمصار، للفقيه أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري القرطبي 

ن قــيم اجلوزيـــة حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين بــ:  انظــر)٣(

السيد اجلمـييل، الطبعـة األوىل، دار الكتـاب العـريب، : ، الطب النبوي، حتقيق)ـه٧٥١/ت(

  .٥٧، ص ١، ج ١٩٩٠بريوت، لبنان، 



 

)١١٨٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

َوملـا وقـع علـيهم الرجـز قـالوا يـا موسـى ادع لنـا :    قال اهللا عز وجل حكاية عنهم َُ ُ َُ ْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ِّ ُ َْ َِ ََّ

ــي  ــؤمنن لــك ولنرســلن معــك بن ــا الرجــز لن ــئن كــشفت عن ِربــك بــام عهــد عنــدك ل ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ َّ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ ِ

َإرسائيل ِ
َ ْ َفلام كشفنا عنهم الرجـز إىل أجـل هـم بـالغوه إذا هـم ينكثـون) ١٣٤ (ِ ُ َ َُ ُ َْ َ ْ َ ََ ْ ْ ِّ ُُ ُ َ ُ َ ْ ََ َِ ِِ ٍ َ ُ ْ َّ)١( .

ُالعــذاب، وقــرء : الرجــز": قــال اإلمــام الزخمــرشي يف معــرض تفــسري هــذه اآليــة

ــراء وروى ــضم ال ــنهم: ب ــات م ــه م ــل- أن ــي إرسائي ــة -  بن ــاعون أربع ــاعة بالط  يف س

  .)٢(ًبعون ألفاًن ألفا، وقيل سووعرش

 ما روي عن حممد بن عبيـداهللا املنـادي قـال حـدثنا وهـب بـن جريـر عـن شـعبة، - 

هـذا الطـاعون بقيـة رجـز وعـذاب عـذب بـه ":  أنـه قـالفقال يف منيتـه عـن النبـي 

ــوا  ــال خترج ــتم هبــا ف ــأرض وأن ــع ب ــدخلوها، وإذا وق ــأرض فــال ت ــإذا كــان ب قــوم، ف

  .)٣("منها

دمـشقي قـال حـدثني اهليـثم بـن محيـد أخـربين ما روي عن حممـد بـن عـثامن ال- 

يـا معـرش املهـاجرين ... ": أبو معبد حفص بن غيالن عن عطاء بـن أيب ربـاح قـال

 مل تظهـر الفاحـشة يف قـوم قـط ،مخس إذا ابتليـتم هبـن، وأعـوذ بـاهللا أن تـدركوهن

                                                           

  .١٣٥- ١٣٤: سورة األعراف، اآليات) ١(

، الكــشاف، )ـهــ٥٣٨/ت( الــشيخ جــار اهللا أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو الزخمــرشي )٢(

بــداملوجود، الــشيخ عــيل حممــد معــوض، الطبعــة األوىل، الــشيخ عــادل أمحــد ع: حتقيــق

  .٤٩٨- ٤٩٧، ص ٢، ج ١٩٩٨ان، الرياض، السعودية، كمكتبة العبي

ــابق، ج )٣( ــع س ــاعون، مرج ــذكر يف الط ــا ي ــاب م ــب، ب ــاب الط ــاري، كت ــحيح البخ ، ٧ ص

ــم١٣٠ص ــاء يقــع يف أرض فــال خيــرج، ح رق ــاب الوب ــائز، ب ــاب اجلن : ؛ ســنن البيهقــي، كت

  .٣٧٦، ص ٣ابق، ج ، مرجع س٦٧٩٦



  

)١١٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــن مــضت يف  ــي مل يك ــاع الت ــاعون واألوج ــر فــيهم الط ــا إال ظه ــوا هب ــى يعمل حت

  .)١("... أسالفهم

                                                           

: كنت مع عبداهللا بن عمر فأتاه فتى يسأله عن إسـدال العاممـة، فقـال ابـن عمـر":  احلديث)١(

كنت عـارش عـرشة يف مـسجد رسـول اهللا ":  قال-  إن شاء اهللا تعاىل- سأخربك عن ذلك بعلم

وأبو بكر وعمر وعثامن وعيل وابـن مـسعود وحذيفـة وابـن عـوف وأبـو سـعيد اخلـدري  - 

يـا رســول اهللا أي :  ثــم جلـس فقـالء فتـى مـن األنــصار فـسلم عـىل رسـول اهللا  فجـا- ~

ا ًأكثـرهم للمـوت ذكـر: فأي املؤمنني أكيس؟ قال:  قال،اًأحسنهم خلق: املؤمنني أفضل؟ قال

 ا قبل أن ينزل هبم أولئك من األكياس ثم سكت الفتى وأقبل عليه النبي ًوأحسنهم له استعداد

مل تظهـر : ين مخس إن ابتليتم هبن ونزل فيكم أعوذ باهللا أن تـدركوهنيا معرش املهاجر: فقال

الفاحشة يف قوم قط حتى يعملوا هبا إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع التي مل يكن مـضت يف 

أسالفهم، ومل ينقصوا املكيـال وامليـزان إال أخـذوا بالـسنني وشـدة املؤنـة وجـور الـسلطان 

عوا القطر مـن الـسامء ولـوال البهـائم مل يمطـروا، ومل ينقـضوا عليهم، ومل يمنعوا الزكاة إال من

عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط عليهم عدوهم من غريهم وأخـذوا بعـض مـا كـان يف أيـدهيم، 

ومن مل حيكـم أئمـتهم بكتـاب اهللا إال ألقـى اهللا بأسـهم بيـنهم ثـم أمـر عبـدالرمحن بـن عـوف 

 اعتم بعاممة مـن كـرابيس سـوداء فأدنـاه النبـي بتجهيز لرسية بعثه عليها وأصبح عبدالرمحن قد

هكـذا يـا :  أصابع أو نحـو ذلـك وقـالة ثم نقضه وعممه بعاممة بيضاء وأرسل من خلفه أربع

 بالال أن يدفع إليـه اللـواء فحمـد اهللا وصـىل ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن ثم أمر النبي 

بيل اهللا فقـاتلوا مـن كفـر بـاهللا ال تغلـوا ا يف سًخذ ابن عوف فاغزوا مجيع:  ثم قالعىل النبي 

 عبـداهللا أيباحلـافظ : انظـر. ا فهذا عهد اهللا وسرية نبيه ًوال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليد

 – كتـاب معرفـة الـصحابة املستدرك عىل الصحيحني،حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري،

 مـصطفي عبـدالقادر عطـا، الطبعـة .أ: حتقيـق، ٨٦٢٣: ، كتاب الفتن واملالحم، ح قم- ~

  .٥٨٢، ص ٤، ج ٢٠٠٢األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 



 

)١١٩٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ِّ الـبالد الوبيئـة، عـرب عنـه بالوبـاء، وقيـليف    وملا كان الطـاعون يكثـر يف الوبـاء، و ُ :

  .هو كل مرض يعم بعموم الفاحشة

ــاعون وبــاء،  ــل ط ــا وخــصوصا، فك ــاعون عموم ــني الوبــاء والط ــق أن ب ٍ    والتحقي ُّ ً ً ُ

ًوليس كـل وبـاء طاعونـا، وكـذلك األمـراض العامـة أعـم مـن الطـاعون، فإنـه وا حـد ُّ

منها، والطـواعني خراجـات وقـروح وأورام رديئـة حتـدث يف اإلبـط وخلـف األذن 

  .ويف اللحوم الرخوة

  :)١(    أما آثاره فهي ال خترج عن أمور ثالثة

 األثر الظاهر، وهو الذي يشخصه األطباء واملختصون: أ.

  ماملـوت احلـادث عنــه، ويف هـذا يقـول النبـي : وا :"... الطــاعون

.)٢("ّلكل مسلمٌشهادة 

                                                           

  . ١٢٦حممد املهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ:  يراجع)١(

مـا تعـدون ":  ما روي عـن جريـر عـن سـهيل عـن أبيـه عـن أيب هريـرة قـال رسـول اهللا )٢(

ً إن شـهداء أمتـي إذا :ل اهللا فهـو شـهيد، فقـال يا رسول اهللا من قتل يف سبي: قالوا؟،الشهيد فيكم

مـن قتـل يف سـبيل اهللا فهـو شـهيد، ومـن مـات يف :  قـال؟، فمن هم يـا رسـول اهللا: قالوا،لقليل

 قـال ،سبيل اهللا فهو شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو شهيد، ومن مـات يف الـبطن فهـو شـهيد

  ."هيدوالغريق ش":عىل أبيك يف احلديث أنه قال  ابن مقسم أشهد

ًوأخرجه أيضا من حديث خالد بن عبداهللا الواسطي عن سهيل عـن أبيـه عـن أيب هريـرة مـسندا  ً

غري أنه يف حديثه قال سهيل قال عبيـداهللا بـن مقـسم أشـهد عـىل أخيـك زاد يف هـذا احلـديث 

ًومن غرق فهـو شـهيد، وأخرجـه أيـضا مـن حـديث وهيـب بـن خالـد عـن سـهيل كـذلك ويف 

حممـد بـن : انظـر. هللا بن مقسم عن أيب صالح وزاد فيه والغريق شـهيدحديثه قال أخربين عبدا

عـيل . د:  اجلمع بـني الـصحيحني البخـاري ومـسلم، حتقيـق،)هـ٤٨٨/ت(ي فتوح احلميد



  

)١١٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الــسبب الفاعــل هلــذا الــداء، وقــد ورد يف احلــديث الــصحيح: وا :

ُأنه بقية رجز أرسل عىل بني إرسائيل" َِ ُ)٢(، )١(.

ــا رســول اهللا  ــا     هــذا ولقــد نبهن  يف أحاديثــه إلرشــادات صــحية تعــرف يف زمانن

  :بالنصائح الوقائية يف علم الطب أمهها

نـــع املـــرىض املـــصابني بالطـــاعون مـــن خمالطـــة م: احلجـــر الـــصحي، أي  -     

ــرية  ــات اخلط ــال العاه ــب انتق ــالطتهم توج ــت خم ــيام إذا كان ــذا ف ــحاء، وه األص

  .املستعصية

بـل قـد يكـون مـن بـاب ، واحلجر الصحي مـع قيـام مقتـضاه جـائز يف الـرشيعة  -     

ولــو كــان يف احلجــر الــصحي مــرضة ، الوجــوب حمافظــة عــىل صــحة اآلخــرين

ً ألننــا نــدفع بــه رضرا عامــا ومفــسدة عامــة، ومــن ؛إال أننــا نرتكبهــاومفــسدة خاصــة،  ً

مقاصـد الــرشيعة أنــه إذا تعارضـت رضورتــان روعــي أشـدمها بارتكــاب أخفهــام، 

ومعلوم أن درء املفاسد مقـدم عـىل جلـب املـصالح، وقـد دل عـىل ذلـك يف هـذا 

ــام ــاعون- املق ــوف  قولــه -  أي الط ــن ع ــديث عبــدالرمحن ب ــن ح :  قــال م

فــإذا كــان بــأرض فــال تــدخلوها، وإذا وقــع بــأرض ":  يقــولرســول اهللا ســمعت 

  ."وأنتم هبا فال خترجوا منها

                                                                                                                                              

  .٢٢٦، ص ٣، ج دار ابن حزم، بدون سنة نرش، ٢٦٨١:  ح رقمحسني البواب، دار ابن حزم،

ــذكر يف ا)١( ــا ي ــاب م ــب، ب ــاب الط ــاري، كت ــحيح البخ ــابق، ج  ص ــع س ــاعون، مرج ، ٧لط

ــم١٣٠ص ــاء يقــع يف أرض فــال خيــرج، ح رق ــاب الوب ــائز، ب ــاب اجلن : ؛ ســنن البيهقــي، كت

  .٣٧٦، ص ٣، مرجع سابق، ج ٦٧٩٦

  .٥٨، ص ١ الطب النبوي البن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ج )٢(



 

)١١٩٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ابـن عبـاس أن عـن  فقـد ورد مر بـن اخلطـابولقد فهم هذا املقصد اخلليفة ع  -    

 خرج إىل الشام حتى إذا كـان بـرسج لقيـه أهـل األجنـاد - ~ -  بن اخلطاباًعمر

أخربوه أن الوبـاء قـد وقـع بالـشام، قـال ابـن عبـاس أبو عبيدة بن اجلراح وأصـحابه فـ

 ادع يل املهــاجرين األولــني، فــدعوهتم فاستــشارهم وأخـــربهم أن :فقــال عمــر

 قـد خرجـت ألمـر وال نـرى أن ترجـع : فاختلفوا فقـال بعـضهم،الوباء قد وقع بالشام

 وال نـرى أن تقـدمهم عنه، وقال بعضهم معك بقيـة النـاس وأصـحاب رسـول اهللا 

ــذ ــىل ه ــالع ــاء، فق ــال:ا الوب ــم ق ــي، ث ــوا عن ــه : ارتفع ــدعوهتم ل ــصار ف  ادع ىل األن

ــاختالفهم، فقــال ــبيل املهــاجرين واختلفــوا ك ــشارهم فــسلكوا س  ارتفعــوا :فاست

ــم قــال ــا مــن مــشيخة قــريش مــن مهــاجرة الفــتح، يل ادع :عنــي، ث  مــن كــان هــا هن

قــدمهم  نــرى أن ترجــع بالنــاس وال ت: فقــالوا،فـدعوهتم فلــم خيتلــف عليــه رجــالن

 مــصبح عــىل ظهــر فأصــبحوا عليــه، إين :عـىل هــذا الوبــاء، فنــادى عمــر يف النـاس

 لـو غـريك قاهلـا يـا أبـا :، فقـال عمـر؟ أفـرارا مـن قـدر اهللا:فقال أبو عبيدة بن اجلـراح

ــو ، نعــم نفــر مــن قــدر اهللا إىل قــدر اهللا-  وكــان عمــر يكــره خالفــه- عبيــدة  أرأيــت ل

 ألـيس ،إحـدامها خـصبة واألخـرى جدبـةكانت لك إبل فهبطـت واديـا لـه عـدوتان 

، قــال !إن رعيــت اخلــصبة رعيتهــا بقــدر اهللا وإن رعيــت اجلدبــة رعيتهــا بقــدر اهللا؟

 إن عنـدي مـن : بعـض حاجتـه، فقـاليفا ًفجاء عبدالرمحن بـن عـوف وكـان متغيبـ

 ،إذا سـمعتم بـه بـأرض فـال تقـدموا عليـه":  يقـول سـمعت رسـول اهللا ،ًهذا علام

ــن :، قــال"ا منهــاًنــتم هبــا فــال خترجــوا فــراروإذا وقــع بــأرض وأ  فحمــد اهللا عمــر ب

  .)١("اخلطاب ثم انرصف

                                                           

 ، مرجـع٥٩١٥:  صحيح مسلم، كتاب السالم، بـاب الطـاعون والطـرية والكهانـة، ح رقـم)١(



  

)١١٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    فــإذا كــان الــشارع احلكــيم ينهــى املــصاب بالطــاعون مــن اخلــروج مــن األرض 

ة به وينهى غري املـصاب بـه إىل الـدخول إىل هـذا البلـد محايـة لـه، وحتـى ءاملوبو

ــ ــام بال ــتى، ف ــاطق ش ــاء يف من ــذا الوب ــرش ه ــاء يف ال ينت ــذا الوب ــستخدم ه ــن ي ك بم

احلــرب ويــسعى إىل نــرشه ونــرش أجيــال متطــورة منــه مــن أجــل حــصد مكاســب 

، مما ال شك فيـه أن مثـل هـذه التـرصفات إنـام تكـون مـن أنـاس جهلـة، !عسكرية؟

وإن كــانوا متعلمــني ذلـــك أن آثــار هــذه األســـلحة هــي أخطــر وأكـــرب مــن تلـــك 

 وال شـك أن ،خـرآحـساب طـرف املكاسب العسكرية التي سيحققها طـرف عـىل 

  اإلسـالمية يأخـذ املجـرم وغـري املجـرم، ولقـد حرمـت الـرشيعةهالوباء إذا عم فإنـ

َوإذا تـوىل سـعى يف األرض ليفـسد :  قـال عـز وجـل،مثل هذه التـرصفات وأدانتـه َِ ِْ ُ ْ َِ َْ ِ َ َ ََّ َ ِ

َفيها وهيلك احلرث والنسل واهللاَُّ ال حيب الفساد ُّ َ َ ََ ْ َْ َْ َِ ِ ُِ ََّ ََْ ْ ُ َ)١(.  

 -                  ن اما  ا ر اآ  ا   رم 
ا وا:  

ـــة اخلاصـــة بحظـــر األســـلحة       ـــات الدولي ـــصوص االتفاقي ـــع ن مـــن خـــالل تتب

البيولوجيــة، وحكــم فقهــاء الــرشيعة اإلســالمية يف اســتخدام الطــاعون وجــدت أن 

  :منهاهام، هناك نقاط اتفاق واختالف بين

ق: أوا م:  

ا أطـراف النـزاع إىل عـدم يـ    إن كال من القانون الـدويل العـام والفقـه اإلسـالمي دع

نرش األوبئة واألمـراض واسـتخدام األسـلحة التـي تعتمـد عـىل تلـك األوبئـة خاصـة 

ــك  ــي هتل ــضاء والت ــعة مــن الف ــاء واس ــراض يف أرج ــاء واألم ــرش الوب ــي تن تلــك الت

                                                                                                                                              

  .٢٩، ص ٧سابق، ج 

  .٢٠٥: سورة البقرة، اآلية) ١(



 

)١١٩٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

جد أن الفقه اإلسـالمي عـىل سـبيل املثـال دعـا املـسلمني إىل احلرث والنسل، ون

 ودعـا يف سـياق آخـر قـاطني تلـك املنـاطق ،عدم ولوج املدن املوبـوءة بالطـاعون

ـا واالحتـساب عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل، ىالتي فش  فيها الطاعون بعدم اخلـروج منه

 للبيئـة حتـى ومن خالل تأمل هـذه التـرشيعات الربانيـة أجـد أهنـا متثـل مـصل وقايـة

ًال ينتــرش فيهــا الطــاعون يف أرجــاء شــتى منهــا ليبقــى حمــصورا يف تلــك املنطقــة، 

حتــى يكتــسب أهــل تلــك املنطقــة مناعــة مــن هــذا الوبــاء وبــذلك ينتهــي انتــشارها، 

وهــذه اإلرشــادات تــشبه إىل حــد بعيــد عمــل األمــصال املــضادة التــي تــستخدمها 

ــن ــدوى م ــأمراض الع ــصاب ب ــى ال ت ــود حت ــلحة قــوات اجلن ــتخدام األس ــراء اس  ج

  .البيولوجية

ًم :فا م:  

ا اسـتخدم فيهـا ًإن الفقه اإلسالمي مل يعـرف عـىل مـر التـاريخ اإلسـالمي حروبـ 

ــبعض  ــاء الطــاعون وغــريه إنــام كــان مــن عــذاب اهللا ل الطــاعون؛ وذلــك ألن وب

األقــوام البائــدة، يف حــني أن التــاريخ احلــديث يــشهد بكــل فظاعــة ومــرارة 

تخدام أطـراف النـزاع لألسـلحة البيولوجيـة خاصـة يف تلـك احلـروب التـي اسـ

  .اندلعت مطلع الستينيات والسبعينيات من القرن املايض

ــلحة   ــار األس ــن آث ــة م ــة البيئ ــسألة محاي ــت م ــي تناول ــة الت ــات الدولي إن االتفاقي

ـــنقص والغمـــوض  يف حـــني أن حكـــم الفقـــه ،البيولوجيـــة يـــشوهبا بعـــض ال

ـــان واضـــحا ورصحيـــاإلســـالمي يف هـــذه ا ًملـــسألة ك ـــذه ً ا يف حتريمـــه هل

ــ ــذ بعث ــا من ــتخداما هل ــه اس ــشهد تارخي ــى وإن مل ي ــلحة حت ــي ةاألس  إىل  النب

.هناية حكم اخلالفة الراشدة



  

)١١٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــذه   ـــراف يف ه ـــىل األط ـــة األطـــراف توجـــب ع ـــة والثالثي ـــة الثنائي إن االتفاقي

ــنهم يف حــ ني أهنــا املعاهــدة عــدم اســتخدام هــذه األســلحة إذا مــا قــام نــزاع بي

ـا قامـت نزاعـات بينهـا وبـني دولـة ليـسلحتت ا يف ً طرفـتل مـن االلتزامـات إذا م

ــا ات،هــذه املعاهــد ــدائهم يف ا أم ــسلمني مــع أع ــالمي وتعامــل امل لفقــه اإلس

فإنني أجـد أن احلـروب التـي خاضـها املـسلمون مـع أعـدائهم جتـسدت فيهـا 

ــسانية ــاين اإلن ــمى مع ــدم ا،أس ــسهم بع ــسلمون أنف ــزم امل ــد أل ــتخدام أي  فق س

سـالح مــن شــأنه أن يـؤدي إىل دمــار ملمتلكــات العـدو وأرواحهــم مــا مل تــدع 

. والرضورة هنا تقدر بقدرها،إىل ذلك رضورة ملحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١٩٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  املبحث الثالث

  موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل العام

  ومحايتهما للبيئة نوويةمن األسلحة ال

ـــة     مـــن املعلـــوم أن األســـلحة النو ويـــة تعتمـــد يف قوهتـــا التدمرييـــة عـــىل عملي

االنــشطار النــووي، ونتيجــة هــذا االنــشطار تكــون قــوة انفجــار قنبلــة نوويــة صــغرية 

أكرب بكثري مـن قـوة انفجـار أضـخم القنابـل التقليديـة، حيـث أن بإمكـان قنبلـة نوويـة 

واحدة تدمري أو إحلاق أرضار فادحة بمدينـة كاملـة، كـام حـدث بمدينـة هريوشـيام 

  .باليابان

ً    فاحلرب النووية تشكل هاجـسا دائـام للمجتمـع الـدويل بـام ترتبـه مـن خمـاطر  ؛ً

لذلك عمد هذا األخري إىل اختاذ كافـة اخلطـوات املمكنـة ملنـع انتـشار األسـلحة 

النووية بعقـد معاهـدات ومـؤمترات دوليـة وإقليميـة متنـع اسـتخدام هـذه األسـلحة 

رها خـارج نطـاق الـدول احلـائزة عليهـا، كـام يف مناطق وبيئات حمددة ومنع انتـشا

ًكان موقـف الـرشيعة اإلسـالمية يف حماربـة األسـلحة النوويـة واضـحا جليـا وهـذا . ً

  :ما سيأيت بيانه بالتفصيل يف املطالب األربعة التالية

 ولا تعريف األسلحة النووية وتاريخ استخدامها: ا.  

 ما ثارهاأنواع األسلحة النووية وآ: ا.  

 ا موقــف القــانون الــدويل مــن اســتخدام األســلحة النوويــة : ا

  .ومحايته للبيئة

 اا حكم استخدام األسلحة النووية يف الفقه اإلسالمي: ا.  



  

)١١٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب األول

  تعريف األسلحة النووية وتاريخ استخدامها

ــار ــة وت ــلحة النووي ــف األس ــان تعري ــب بي ــذا املطل ــضمن ه ــتخدامها،         يت يخ اس

  :وذلك يف فرعني فيام ييل

  الفرع األول

  تعريف األسلحة النووية

ــلحة  ــة باألس ــشامل مقارن ــدمار ال ــلحة ال ــواع أس ــدث أن ــة أح ــلحة النووي ــرب األس ًتعت

ــة  ــة وبالبيئ ــات احلي ــنهم بالكائن ــن بي ــا م ــد فتك ــي األش ــة، وه ــة والكيميائي ًالبيولوجي

التــي يــتم اســتخدامها فيهــا لتتجاوزهــا كــام أن آثارهــا تتعــدى الفــرتة الزمنيــة . ككــل

  .بعرشات السنني غري آهبة باحلدود اجلغرافية أو السياسية

    وقــد كانـــت البدايــة يف أوائـــل القـــرن املــايض عنـــدما بــدأ اإلنـــسان باكتـــشاف 

فباكتــشاف ماهيــة التفـاعالت واحلركــة داخــل . الرتكيـب الــدقيق للــذرة ومكوناهتـا

املـادة ال تفنـى وال تـستحدث، بـل تتحـول مـن صـورة "ًالذرة، وانطالقا من مبدأ أن 

ـــة "إىل أخـــرى ـــاج الطاقـــة النووي ـــق إنت ـــه عـــىل طري ، خطـــا العـــامل أوىل خطوات

  .ٍواستغالهلا يف اخلري والرش عىل حد سواء

ُ ويطلق اصـطالح الـسالح النـووي عـىل كـل سـالح يـستخدم فيـه وقـود نـووي أو     

مه ليحتـوي عليهـا والـذي بتفجـريه نظائر مشعة أو حيتـوي عليهـا، أو بوضـع تـصمي

أو إحـداث تغيــري نــووي آخــر دون ســيطرة عـىل وقــوده النــووي أو بواســطة النــشاط 

اإلشــعاعي لوقــوده النــووي أو كنتيجــة للنــشاط اإلشــعاعي للنظــائر املــشعة يــسبب 

ًتدمريا هائال شـامال أو إصـابات شـاملة أو تـسمام شـامال، وكـذلك يقـع حتـت هـذا  ً ًً ً



 

)١١٩٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اع أو جهاز أو مادة وضعت فكرهتـا مـن أجـل أي سـالح يتـضمنه التعريف كل اخرت

  .)١(هذا التعريف

: أمريكـا الالتينيـة بأهنـاالتـي انعقـدت ب    كام عرفتها معاهدة حظر األسـلحة النوويـة 

ـــن  ـــه م ـــا، ويكـــون ل ـــة دون ســـيطرة عليه ـــة نووي ـــق بواســـطته طاق أي جهـــاز تنطل

كـام عرفتهـا . )٢(لعـسكريةًاخلصائص ما جيعله صـاحلا لالسـتخدام يف األغـراض ا

ــا األول يف  ــة يف تقريره ــلحة العادي ــة األس ــسطس ١٢جلن ــا١٩٤٨ أغ ــك :  بأهن تل

ــي تــستخدم الــذرة ومكوناهتــا يف إحــداث التــدمري الــشامل وعرفــت . األســلحة الت

تلـــك : دول حلـــف النـــاتو األســـلحة النوويـــة بـــالنظر إىل تكوينهـــا وآثارهـــا بأهنـــا

ِ نـووي أو النظـائر املـشعة والتـي حتـدث مـن املصممة الحتواء أو استخدام وقـود ُ

خــالل االنفجــار أو غــريه مــن التحــول غــري املنــضبط التــدمري الــشامل أو اإلصــابة 

  .)٣(اجلامعية أو تسمم مجاعي

                                                           

حممود خريي بنونة، القانون الدويل العـام واسـتخدام الطاقـة النوويـة، الطبعـة األوىل، .  د)١(

حممـود خـريي بنونـة، أثـر الطاقـة النوويـة . ؛ د٢٤، ص ١٩٧١مؤسسة دار الـشعب، القـاهرة، 

  . ٢٥، ص ١٩٦٧قاهرة، عىل العالقات الدولية واسرتاتيجية الكتلتني، ال

نص املـادة اخلامـسة مـن معاهـدة حتـريم األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة :  يراجع)٢(

  .١٩٦٧، سنة )معاهدة تالتيلولكو(

  : يراجع هذا التعريف يف)٣(

 -

. 



  

)١١٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

  تاريخ استخدام األسلحة النووية والذرية

سالح      لقــد كانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي املخرتعــة األوىل هلــذا الــ

وهـــي البادئـــة يف اســـتخدامه بـــدون منـــازع، وقـــد كانـــت اليابـــان هـــي أول حقـــل 

تستخدمه الواليات املتحـدة لتجربـة هـذه األسـلحة، ففـي فجـر اليـوم الـسادس مـن 

ــنة  ــسطس س ــائرة ١٩٤٥أغ ــة يف ط ــة الذري ــة القنبل ــة خاص ــوات أمريكي ــعت ق  وض

ــ ــت الط ــة، ودخل ــيام الياباني ــة هريوش ــوب مدين ــا ص ــت هب ــة وأقلع ــواء حربي ائرة أج

ًاملدينة عىل الساعة الثامنة والربع صـباحا، حينهـا أطلقـت القـوات اخلاصـة القنبلـة 

ـا بخمـس وأربعـني ثانيـة، وتـال ذلـك ومـيض  ـا بعـد إلقائه من عقاهلا فاشـتعل زناده

خاطف غطى الفضاء بأكملـه وانتـرشت يف الـسامء أشـعة رهيبـة وصـلت حرارهتـا 

ابة ســوداء، وبــدأ ســطح املدينــة كبحــر إىل داخــل الطــائرة ، تــال ذلــك ظهــور ســح

ٍهـائج مــن الغــازات، وقــد حتولــت املدينـة يف غــضون ثــوان معــدودة إىل أثــر بعــد 

عــني، فقــد حتــول مــن كــانوا عــىل مــسافة ميــل مــن االنفجــار إىل أشــباح احرتقــت 

أجــسادهم وبقيــت جثــثهم متنــاثرة يف الطــرق متفحمــة مــسحت معاملهــا، أمــا مــن 

إن أغلــبهم تبخــرت أجــسادهم ومل يبــق هلــا أثــر، أمــا كــانوا يف مركــز االنفجــار فــ

ــل  ــا هياك ــس فيه ــوداء جيل ــل س ــت إىل هياك ــد حتول ــل فق ــائل النق ــات ووس العرب

بــرشية متفحمــة، هــذا وقــد حمــي أثــر وســط املدينــة مــن الوجــود وقــد قــدر عــدد 

ــ  أمـــا ،طفـــل) ٢٥,٠٠٠: (الوفيــات يف صـــفوف األطفـــال مـــا دون الثامنــة عـــرش بــ



 

)١٢٠٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــد ـــدر ع ـــد ق ـــالغني فق ـــة ) ٨٠,٠٠٠(دهم الب ـــسائر املادي ـــن اخل ـــك ع ـــل ناهي قتي

  .)١(واملعنوية

ا للنتـائج الرهيبـة التـي حققتهـا قنبلـة هريوشـيام فإهنـا أسـالت لعــاب اإلدارة ً    ونظـر

ــاين،  ــشعب الياب ــة ضــد ال ــة ثاني ــرارا باســتخدام قنبل ــذ ق ــا جعلهــا تتخ ــة مم ًاألمريكي

 الثانيـة حتـى يكـون للـرضبتني وقررت اإلدارة األمريكيـة التعجيـل باسـتخدام القنبلـة

  .أثرمها املادي واملعنوي عىل اإلمرباطور وقيادته العسكرية

    وقــد حــدد اليــوم التاســع مــن أغــسطس إللقــاء هــذه القنبلــة، ويف اليــوم املوعــود 

 - أقلعــت الطــائرة بالقنبلــة الثانيــة، ولكــن هــذه املــرة لــيس إىل مدينــة األشــباح

، وقـد أحـدثت هـذه القنبلـة خـسائر فائقـة بكثـري  بل إىل مدينة ناجازاكي- هريوشيام

ــوايل  ــت ح ــد قتل ــة األوىل فق ــسائر القنبل ــن ) ٤٠,٠٠٠(خ ــنهم أرسى م ــخص بي ش

احللفــاء، وهتــدمت املستــشفيات واملــدارس ودور العبــادة، واجلــدير بالــذكر أن 

ـــاين عـــىل األســـطول األمريكـــي  ـــت نتيجـــة اهلجـــوم الياب ـــني كان هـــاتني العمليت

  .)٢(وتدمريه

                                                           

 قدر ملن كتب هلم النجاة من هذه القنبلـة أن يعيـشوا بتـشوهات خطـرية يف الوجـه وبـاقي )١(

اجلــسد ناهيــك عــن األمــراض النفــسية التــي أصــابت الكثــري مــنهم، باإلضــافة إىل أن هــاتني 

صابون بــرسطانات القنبلتــني أدت إىل تــشويه األجنــة، ومــازال ماليــني النــاس مــن اليابــانيني يــ

حممـود حجـازي حممـود، مرجـع . د: يراجـع. وتشوهات وأمـراض غريبـة مـن أثـر اإلشـعاع

  .١٠سابق، ص 

 وإسـرتاتيجيةحممود خريي أمحـد بنونـة، أثـر الطاقـة النوويـة عـىل العالقـات الدوليـة .  د)٢(

  .٣٥ مرجع سابق، ص ،الكتلتني



  

)١٢٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد ــلحة، ففــي عــام     بع ــت جتــارب هــذه األس  متكــن ١٩٤٩ هــذه احلادثــة توال

االحتـاد الــسوفيتي مـن تفجــري أول قنبلــة ذريـة لــه يف صــحراء سـيربيا، ثــم متكنــت 

بريطانيا بعد احلرب العامليـة الثانيـة مـن إمتـام صـناعة قنبلتهـا الذريـة ألول مـرة يف 

  .)١( وأجرت جتربتها يف صحراء أسرتاليا١٩٥٢أكتوبر عام 

  املطلب الثاني

  أنواع األسلحة النووية وآثارها

    لقـد تطـورت األبحـاث والتجـارب مـن أجـل صـناعة أسـلحة نوويـة، تــضاهي يف 

قوهتا أو تفوق القنابـل النوويـة التـي اسـتخدمت يف احلـرب العامليـة الثانيـة، ولقـد 

أســفر العلــم عــن مــيالد جيــل جديــد مــن هــذه األســلحة تتمثــل يف القنابــل الذريــة، 

هليدروجينيــة، والنيرتونيـــة، باإلضــافة إىل أســـلحة التلــوث اإلشـــعاعي، والتـــي وا

ـــداف  ـــق إلصـــابة األه ـــذوفات تطل ـــات ومق ـــضع عـــىل شـــكل معـــدات وخزان ت

ـا آثـار خطـرية جـدا عـىل اإلنـسان والنبـات واحليـوان  ًاملطلوب تلويثها، كـام أن هل

  :ًوالبيئة، وهذا ما سيأيت بيانه مفصال فيام ييل

اع ا :أوأموا :    

١- رمأو ا را ا:  

ــا     ــة بأهن ــة الذري ــبعض القنبل ــة يف : عــرف ال ــة كامن ــة هائل ــة ذات طاقــة تدمريي قنبل

الروابط التي تربط مكونات كل ذرة مـع بعـضها الـبعض داخـل املـادة، وهـذه القـوة 

ملــواد ليـست قـوة مغناطيـسية، ولكنهــا مماثلـة هلـا، وتتامســك كـل ذرة مـن ذرات ا

                                                           

  .     موقع املوسوعة احلرة ويكيبديا العربية)١(



 

)١٢٠٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

رهيبــة مــن الطاقــة التدمرييــة ا بواســطة هــذه القــوة، وتنطلــق كميــةًاملوجــودة داخليــ

  .)١(عند انشطار الذرات

ــوم      ــشكل اليوراني ــوم ٢٣٥ي ــشطارية، ٢٣٩ أو البلوتوني ــة االن ــام للقنبل ــادة اخل  امل

ــرج،  ــم احل ــا إىل احلج ــوع مكوناهت ــصل جمم ــة أن ي ــذه القنبل ــل ه ــشرتط لعم وي

ـــشطار  ـــوم بجـــسيم وحلـــدوث االن ـــوم أو البلوتوني ـــووي نقـــذف ذرات اليوراني الن

ــرصي الكربتــون  ــاج عن ــوم وإنت ــؤدي إىل انــشطار ذرة اليوراني ــا ي ــف مم ) (خفي

ــاريوم  ــات ) (والب ــت تلــك النيوترون ــات يف الغالــب، وإذا امتلك وثــالث نيوترون

نـتج ا تـصطدم بـذرات أخـرى مـن اليورانيـوم وينـتج مـا هنالثالثة الرسعة املناسبة فإ

يف املرة األوىل وهكذا حيدث التفاعل املتسلـسل الـذي يعـد األسـاس يف عمـل 

  .)٢(القنبلة االنشطارية

٢- مأو ا روا ا:  

ًخــر أشــد وأعظــم فتكــا وتــدمريا مــن آ نــووي اً    تعتــرب القنبلــة اهليدروجينيــة ســالح ً

ـا عـىل ن ظريـة االنـدماج النـووي، الـذي ًالقنبلة الذرية، وتقوم فكرة هذه القنبلـة أساس

ــة،  ــة الذري ــه القنبل ــوم علي ــووي التــي تق ــسا لالنــشطار الن ــا مقــابال ومعاك ًيعتــرب وجه ً ً

ــتل ــدروجني خوت ــرص اهلي ــائر عن ــة نظ ــج أنوي ــووي يف دم ــدماج الن ــة االن ص عملي

 فينـتج عـن ذلـك - ً وهي ذرات خفيفة تتحرك بـرسعة عاليـة جـدا- وعنرص الرتيتيوم

                                                           

ــارف، القــاهرة، )١( ــة األوىل، دار املع ــة، الطبع ــوعة النووي ــشيخ، املوس ــود ال ــدوي حمم  ب

  .١٣٧، ص ٢٠٠٢

حممد زكي عـويس، أسـلحة الـدمار الـشامل، الطبعـة األوىل، دار املعـارف، القـاهرة، .  د)٢(

  .١٨- ١٧، ص ١٩٩٦



  

)١٢٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــرب وأث ــا أك ــوين نواي ــضع تك ــام خي ــا إن ــدماج تلقائي ــذا االن ــدث ه ــا، وال حي ــل وزن ًق ً

ملحفزات حتـى تـتم عمليـة االنـدماج؛ وذلـك ألن كـل مـن عنـرصي اهليـدروجني 

ومـن الطبيعـي أن حيـدث بـني النـواتني تيـوم حيمـل شـحنة كهربائيـة موجبـة، والرتي

ــذا ــة ه ــل إزال ــن أج ــشحنة، وم ــاد ال ــافر الحت ــاه  تن ــا اجت ــب أن يتحرك ــافر، جي التن

ــض ــة إال إذا بع ــرسعة العالي ــذه ال ــق ه ــن حتقي ــة، وال يمك ــرسعة عالي ــبعض ب هام ال

ارتفعـت درجــة حــرارة التفاعــل إىل درجــة عاليــة تــساهم يف اســتمرار التفاعــل إىل 

  .)١(مراحله النهائية لينتج عن ذلك تكوين ذرة اهليليوم وينطلق النيرتون

يـــة بماليـــني األطنـــان     وتقـــاس الطاقـــة الناجتـــة مـــن انفجـــار القنبلـــة اهليدروجين

 بازديــاد كميــة املــواد الداخلــة يف تكوينهــا ممــا يمكــن مــن -  دون حتديــد- وتزيــد

احلصول عـىل طاقـة ال حـد هلـا مـن االنفجـار، بعكـس انفجـار القنبلـة الذريـة التـي 

حتــدده الكتلــة اخلارجــة مــن العنــارص املــستخدمة، وممــا يزيــد مــن قــوة انفجــار 

ـــة ا ـــة أن كمي ـــن القنبلـــة اهليدروجيني ـــدماج رطـــل واحـــد م لطاقـــة الناجتـــة مـــن ان

اهليــدروجني يف عمليــة الــضم النــووي تعــادل ســبعة أضــعاف الطاقــة الناجتــة مــن 

  .)٢(انفالق رطل واحد من اليورانيوم يف عملية االنشطار النووي

٣- وما ا:  

    القنبلــة النيرتونيـــة هـــي عبـــارة عـــن قنبلـــة هيدروجينيـــة مـــصغرة، إال أن تركيبهـــا 

عـن القنبلـة اهليدروجينيـة؛ حيـث أن معظـم مفعوهلـا يكـون عـىل  وتأثريها خيتلف

                                                           

  .١١٢بق، ص توماس شاملربغر، مرجع سا. ستيفن توليد، د.  د)١(

 ، الكتلتـنيوإسـرتاتيجيةحممود خريي بنونة، أثر الطاقة النووية عـىل العالقـات الدوليـة .  د)٢(

  .١٤حممود حجازي حممود، مرجع سابق، ص . ؛ د١٨مرجع سابق، ص 



 

)١٢٠٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

شكل أشعة نيرتونية ختـرتق األجـسام احليـة وتـؤدي إىل قتلهـا يف احلـال، بيـنام ال 

 ،تؤثر عـىل املنـشآت بـشكل يـذكر عـىل عكـس األنـواع الـسابقة لألسـلحة النوويـة

  .)١(وهلذا سميت بالقنبلة النظيفة

لنيوترونيــة ســميت هبــذا االســم؛ ألهنــا تتــسبب يف قتــل األفــراد وســائر     فالقنبلــة ا

ــن النيوترونــات ذات  ــة م ــة ومفاجئ ــد ومــضات رسيع ــة تول ــة نتيج ــات احلي الكائن

الــرسعة العاليــة، ويكــون انبعــاث النيوترونــات مــن القنبلــة عــىل حــساب قلــة موجــة 

ة النيوترونيـة الضغط واملوجة احلراريـة، ومـن هـذا يتـضح أن الفكـرة العامـة للقنبلـ

 وهـو إبـادة القـوة البـرشية مـع اإلبقـاء عـىل ، منهـاِتكمن يف حتقيق اهلـدف الـرئيس

  .)٢(املنشآت واملباين وباقي األغراض دون إصابتها بأرضار

    من خـالل العـرض الـسابق يتـبن أن تفجـري القنابـل النوويـة بأنواعهـا الثالثـة كفيلـة 

ن خـالل مـوت ماليـني األشـخاص بأن تؤدي إىل حدوث كـوارث مريعـة، سـواء مـ

ــة ــات احلي ــاس ،والكائن ــل االحتب ــشديدة مث ــريات ال ــأثريات أو التغ ــن الت ــك ع  ناهي

 ومـا هـذه إال أمـارات صـغرية تنـذر بفنـاء العـامل إذا ،احلراري، والتغريات املناخيـة

  .ما تواصل استخدام هذه األسلحة أو جتربتها

ًم :وا ر اآ:  

ًة الذرية من أكثـر أنـواع األسـلحة إحلاقـا للـرضر بالبيئـة وبنـي البـرش تعد األسلح    

ــسالح  ــن ال ــوع م ــتخدام هــذا الن ــن اس ــة ع ــأثريات الناجت ــوع الت ــسواء، إذ تتن عــىل ال

  :)٣(وتنقسم إىل ما ييل

                                                           
  . ٤٤حممد زكي عويس، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٥٤- ٥٣صالح الدين سليم، مرجع سابق، ص . ، د عطيةممدوح حامد.  د)٢(

أمحـد مـدحت إسـالم، التلـوث الكيميـائي وكيميـاء التلـوث، الطبعـة . د:  يراجع يف ذلك)٣(

ـــاهرة،  ـــريب، الق ـــر الع ـــود . ؛ د١٦٩- ١٦٨، ص ٢٠٠١األوىل، دار الفك ـــد حمم عبداملجي



  

)١٢٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  :ات ا  - أ

ــسبة، إذ  ــا ن ــرة وأكثره ــة املنفج ــن القنبل ــة ع ــأثريات الناجت ــضغط أول الت ــد ال     يع

  .من جممل تأثريات القنبلة الذرية% ٥٠ه يشكل ما نسبت

    وختتلف درجة التـأثري الفـسيولوجي ملوجـة الـضغط الناجتـة عـن القنبلـة الذريـة 

ًتبعا لبعد الشخص عن نقطـة االنفجـار، كـام تـشمل تـأثريات موجـة الـضغط التـأثري 

غري املبارش عىل األشخاص، والنـاتج عـن تـساقط املبـاين بعـد تعرضـها ملوجـة 

  .الضغط

    ويتضاعف تـأثري موجـة الـضغط عنـد مالمـسة مقـدمتها سـطح األرض، فتـنعكس 

ــرب،  ــرسعة أك ــطح األرض ب ــىل س ــساقطة ع ــة ال ــغطته املوج ــذي ض ــواء ال يف اهل

  .مضاعفة بذلك حجم املساحة املعرضة للتدمري

  :ات اع  - ب

ــسبته  ــا ن ــعاع م ــشكل اإلش ــوع % ١٥    ي ــة، وتتن ــة الذري ــأثريات القنبل ــوع ت ــن جمم م

ًتأثرياتــه تبعـــا لتنـــوع اإلشــعاعات واخـــتالف أطواهلـــا املوجيــة، وقـــدرهتا عـــىل 

  :التغلغل يف جسم اإلنسان، وتنقسم تأثريات اإلشعاع إىل قسمني

.تأثري مبارش يتسبب يف احلروق للعني والقروح للجلد 

ــشآت   ــدمري يف املن ــد الت ــا يزي ــق، مم ــعال احلرائ ــارش، كإش ــري مب ــأثري غ ت

  .واملباين

                                                                                                                                              
حممـد املهـدي بكـرواي، مرجـع سـابق، ص . ؛ أ١١٩- ١١٨، ص ، مرجع سـابقالصالحني

  . وما بعدها١٣٥



 

)١٢٠٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 تـــأثريات مبـــارشة تتـــسبب يف حـــروق العـــني : تـــأثريات اإلشـــعاع إىل    وتنقــسم

وقـروح اجللـد، وتـأثريات غـري مبـارشة متمثلــة يف إشـعال احلرائـق التـي تزيـد مــن 

  .ٍتدمري كل ما عال سطح األرض من منشآت ومبان

  :ات اارة  - ث

ـا جمموعـه   مـن جممـل تـأثريات القنبلـة الذريـة، وتتـسبب% ٣٥    تشكل احلرارة م

ًيف أرضار هائلــة جــدا أقلهــا العمــى الــوميض النــاتج عــن النظــر املبــارش إىل كــرة 

  .اللهب

ً    كام تؤثر أيضا عىل نوعيـة وطبيعـة املظـاهر الطبوغرافيـة املوجـودة عـىل سـطح 

ًاألرض كاملنشآت واملباين عـىل وصـول موجـة احلـرارة تـأثريا مبـارشا، إذ حتـد  ً

يعتمــد انتــشار موجــة احلــرارة عــىل وقــت مــن انتــشارها وتقلــل مــن تأثريهــا، كــام 

ًانبعاثهــا، إذ تــزداد املــساحة املعرضــة ملوجــة احلــرارة املنبعثــة لــيال عــن مثيلتهــا 

  .%١٠٠املنبعثة يف النهار بنسبة 

  املطلب الثالث

  موقف القانون الدويل من استخدام

النووية ومحايته للبيئة األسلحة

ِهريوشـيام وناجـازاكي، أطلـق عـدد     عىل مدى العقود الـستة التـي أعقبـت قـصف  ْ ُ

كبري من املبادرات اهلادفـة إىل احلـد مـن األسـلحة النوويـة والـتخلص منهـا ومنـع 

انتشارها، وقد أتت تلـك املبـادرات أكلهـا بمـيالد صـكوك دوليـة وإقليميـة وثنائيـة، 

  :أورد أمهها عىل النحو التايل



  

)١٢٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع األول

  الصكوك الدولية حلماية البيئة

 كـان للقنبلتـني النـوويتني آثـار سـلبية عـىل الـشعب اليابـاين وبيئتـه، ممـا تـرك     لقد

صورة سلبية عىل هـذه األسـلحة، األمـر الـذي جعـل بعـض الـدول تنـادي بـرضورة 

حظر هذه األسلحة، لتكلـل هـذه الـدعوات بمـيالد معاهـدات دوليـة تـصب يف هـذا 

لتجـارب النوويـة، لامل معاهدة عـدم االنتـشار، ومعاهـدة احلظـر الـش: االجتاه، مثل

واتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام تقنيـــات التغيـــري يف البيئـــة ألغـــراض عـــسكرية أو أليـــة 

  :أغراض عدائية أخرى، وفيام ييل أهم املعامل الرئيسة هلذه املعاهدات

أو :وا ر اآ   ةا  ا:  

 وا ر اام  ة:  

 ١٩٦٨ يونيــه ١٢ت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــرشوع املعاهــدة يف     أقــر

ــة  ــسوفيتي، اململك ــاد ال ــة، االحت ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــت عليه ــد وقع وق

 ١٩٧٠ مـارس ٥، ومنـذ دخوهلـا حيـز التنفيـذ يف ١٩٦٨ يوليـو عـام ١املتحدة يف 

ــد باضــطراد حتــى وصــل ــا أخــذ عــدد الــدول األطــراف يف املعاهــدة يتزاي  يف وقتن

 دولـــة، حيـــث أصـــبحت هـــذه املعاهـــدة أكـــرب معاهـــدة ملنـــع ١٨٨الـــراهن إىل 

 انلتـلأمـا الـدولتان ا. )١(االنتشار ونزع السالح من حيـث عـدد الـدول املنـضمة إليهـا

ـــ ـــدة فه ـــارج املعاه ـــاء خ ـــا البق ـــان اماختارت ـــافة إىل الكي ـــستان إض ـــد وباك  اهلن

ًالصهيوين، كام أن هنـاك نزاعـا قانونيـا بـشأن  الوضـع الـراهن لكوريـا الـشاملية التـي ً

                                                           

لـشعيب، اسـتخدام األسـلحة النوويـة يف القـانون الـدويل، الطبعـة فادي حممد ديـب ا.  د)١(

  .٢٨، ص ٢٠١٣األوىل، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان، 



 

)١٢٠٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أعلنت عن عزمها عىل االنـسحاب مـن املعاهـدة، وبـالرغم مـن أهنـا تـرصح بأهنـا 

انسحبت مـن املعاهـدة فـإن أغلـب الـدول األطـراف يف املعاهـدة تقـول أن كوريـا 

ًالـشاملية مل ختطرهـا رسـميا بــذلك، ومـن ثـم، فــإن اإلخطـار باالنـسحاب ال يعتــرب 

ًوريا الشاملية قانونا طرفا يف املعاهدةًساريا وتعترب ك ً)١(.  

ً    تتكـون املعاهــدة مــن جمموعــة مــن االلتزامــات والتعهــدات امللزمــة قانونــا بــني 

الدول التـي متلـك الـسالح النـووي وتلـك التـي ال متلكـه، سـواء فـيام يتعلـق بمنـع 

ــادة األوىل ــه امل ــصت علي ــا ن ــذا م ــووي، وه ــشار الن ــة)٢(االنت ــادة الثاني ــن )٣(، وامل  م

                                                           

 نـزع أسـلحة - عبـدالفتاح بـدوي، الـسالم الـشامل أو الـدمار الـشامل. ممدوح عطية، د.  د)١(

 اإلعالمـي، بـاريس،  واإلنتـاجاإلسـرتاتيجيةالدمار الشامل، الطبعة األوىل، الصالح للدراسات 

  .٢١٠، ص ١٩٩١

تتعهـد كـل دولـة ": تنص املادة األوىل من معاهدة منع انتشار األسـلحة النوويـة عـىل أنـه) ٢(

ًمن الدول احلائزة لألسلحة النووية تكون طرفـا يف هـذه املعاهـدة بعـدم نقلهـا إىل أي مكـان، 

تفجـرة نوويـة أخـرى، أو أيـة ال مبارشة وال بصورة غري مبارشة، أيـة أسـلحة نوويـة أو أجهـزة م

سيطرة عىل مثل تلك األسلحة أو األجهزة؛ وبعدم القيـام إطالقـا بمـساعدة أو تـشجيع أو حفـز 

أيـة دولــة مــن الــدول غـري احلــائزة لألســلحة النوويــة عــىل صـنع أيــة أســلحة نوويــة أو أجهــزة 

  ."متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى

تتعهـد كـل دولـة مـن ":  تنص املادة الثانية من معاهدة منع انتشار األسلحة النووية عىل أنه)٣(

ًالدول غري احلائزة لألسلحة النووية تكون طرفـا يف هـذه املعاهـدة بعـدم قبوهلـا مـن أي ناقـل 

كان، ال مبارشة وال بصورة غري مبارشة، أي نقـل أليـة أسـلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة نوويـة 

أخرى أو ألية سيطرة عـىل مثـل تلـك األسـلحة واألجهـزة، وبعـدم صـنع أيـة أسـلحة نوويـة أو 

أجهزة متفجرة أخرى أو اقتنائهـا بأيـة طريقـة أخـرى، وبعـدم الـتامس أو تلقـي أي مـساعدة يف 



  

)١٢٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن املعاهـدة، كـام يتعهـد كـل )١(املعاهدة أو بنزع السالح النووي املادة الـسادسة

أطراف املعاهدة بالعمل مـن أجـل نـزع الـسالح العـام والكامـل حتـت رقابـة دوليـة 

صارمة وفعالة، ويصاحب هـذه التعهـدات اجلوهريـة نظـام للـضامنات الدوليـة هـذا 

  .)٢(ما نصت عليه املادة الثالثة

ًن املعاهــدة تتــضمن التزامــا قانونيــا باملــساعدة يف اســتخدام الطاقــة النوويــة     إ ً

 وهـذا يمثــل –ر دون اإلرضار بالوسـائل الالزمــة لعـدم االنتـشا–لألغـراض الـسلمية

ــسل ــتخدام ال ــن لالس ــي يمك ــة الت ــدان النامي ــسبة للبل ــة بالن ــة خاص ــة أمهي مي للطاق

وع واملــرض، وهــذا مــا النوويــة فيهــا أن خيــدم قــضية ختفيــف حــدة الفقــر واجلــ

  .نصت عليه املادة الرابعة من نفس املعاهدة

ــن  ــد ممك ــل جه ــة إىل بــذل ك ــىل احلاج ــد ع ــدة التأكي ــة املعاه     وتتــضمن ديباج

ملنع قيام حرب نووية واختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة لـضامن أمـن الـشعوب، 

ورة خطـرية خطـر وتعرب الديباجة عن االعتقاد بأن انتشار األسـلحة النوويـة يزيـد بـص

إذ تـدرك ... قيام حرب نوويـة، حـني تـنص عـىل أن الـدول العاقـدة هلـذه املعاهـدة 

الـدمار الــذي تنزلـه احلــرب النوويـة بالبــرشية قاطبـة، وبالتــايل رضورة القيـام ببــذل 

                                                                                                                                              

  ."صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى

تتعهـد كـل دولـة ": نووية عـىل أنـه تنص املادة السادسة من معاهدة منع انتشار األسلحة ال)١(

مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدة بمواصــلة إجــراء املفاوضــات الالزمــة، بحــسن نيــة، عــن 

التدابري الفعالة املتعلقة بوقف سباق التسلح النووي يف موعد قريـب وبنـزع الـسالح النـووي، 

  ."الةوعن معاهدة بشأن نزع السالح العام الكامل يف ظل مراقبة دولية شديدة فع

  .٢٢٣عبدالفتاح بدوي، مرجع سابق، ص . ممدوح عطية، د.  د)٢(



 

)١٢١٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مجيع اجلهود املمكنة لتفادي خطـر مثـل تلـك احلـرب وباختـاذ التـدابري الالزمـة 

ــشعوب، وإذ تعتقــد ــظ أمــن ال ــد مــن خطــر حلف ــلحة النوويــة يزي  أن انتــشار األس

  .احلرب النووية

    نصت املعاهـدة كـذلك عـىل التعـاون يف جمـال االسـتخدامات الـسلمية للطاقـة 

ًالنوويـة، ويتـضح هـذا جليـا مـن خـالل ديباجـة املعاهـدة حيـث نـصت عـىل تأكيـد 

يقـات املبدأ القايض بـأن تـشرتك يف تبـادل ممكـن للمعلومـات العلميـة لتطـوير تطب

الطاقــة النوويــة لألغــراض الــسلمية، وأن تــسهم يف ذلــك التعزيــز إمــا عــىل حــدة أو 

  .باالشرتاك مع الدول األخرى

ــق      كــام نــصت ديباجــة املعاهــدة عــىل أن الــدول األطــراف تعلــن نيتهــا يف حتقي

ــدابري الفعالــة  ــاذ الت ــن، واخت ــت ممك ــووي يف أبكــر وق ــسلح الن ــباق الت ــف س وق

، كـام فرضــت جمموعـة مــن االلتزامــات )١( الــسالح النــوويالالزمـة يف ســبيل نـزع

ــة ــري النووي ــة وغ ــدول النووي ــسبة لل ــدة  بالن ــذه املعاه ــه ه ــذي حققت ــدم ال ــم التق رغ

  :والذي متثلت يف

ـا حيـث وصـل عـدد الـدول املوقعـة عـىل هـذه املعاهـدة إىل -   ضم عدة دول إليه

  . دولة١٨٨

ـا مجيـع األنـشطة النوويـة بـل تركـت االسـت-  خدامات الـسلمية هلـا يف عدم حظره

  .عدة جماالت كتوليد الطاقة الكهربائية

  . لقد حثت الدول عىل القيام بجهود فعالة للحيلولة دون وقوع حرب نووية- 

                                                           

  .٢٧فادي حممد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص .  د)١(



  

)١٢١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 للمعاهــدة وهــو وقــف ســباق ِ تركيــز جمهوداهتــا عــىل حتقيــق اهلــدف الــرئيس- 

  .ح النووييالتسل

الــسهر عــىل مراقبــة مــدى  فرضــها التزامــات عــىل الــدول النوويــة وغــري النوويــة و- 

  .تنفيذها هلذه االلتزامات

   ةو   م :  

ــحب -  ــصادرة وس ــم بم ــن مل تق ــووي ولك ــسلح الن ــع الت ــان من ــدفها ك ــم أن ه  رغ

ــت  ــة وجعل ــا القانوني ــز مراكزه ــت بتعزي ــالعكس قام ــل ب ــة، ب ــدول النووي ــلحة ال أس

ــة فرضــت ــدول غــري النووي ــة، أمــا ال ــدم أســلحتها قانوني ــة للتأكــد مــن ع ــا رقاب  عليه

  .امتالكها هذه األسلحة يف احلارض ويف املستقبل

 مل تستطع املعاهدة ضم مجيع الـدول، ونتيجـة هلـذا سـتكون دول غـري أطـراف - 

ــان  ــد والكي فيهــا غــري ملزمــة بأحكامهــا وهــذا مــا حــدث مــع دولتــي باكــستان واهلن

  .يةًالصهيوين فهم ليسوا أطرافا ويمتلكون األسلحة النوو

ــن -  ــذا يتــضح م ــسيم االلتزامــات، وه ــة حتــى يف تق ــذه املعاهــدة عادل  مل تكــن ه

خالل فرضها عىل الدول غري احلـائزة لألسـلحة النوويـة بإخـضاع أنـشطتها النوويـة 

السلمية لرقابة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومل تفـرض هـذا االلتـزام عـىل الـدول 

  .احلائزة

ــ-  ــورد أي ــامنة مل ت ــنات ض ــة إىل  تقــدم م ــائزة لألســلحة النووي  طــرف الــدول احل

  .الدول غري احلائزة والذي يتعلق بعدم استعامل هذه األسلحة أو التهديد هبا



 

)١٢١٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 هــذه املعاهــدة مل حتظــر اســتخدام األســلحة النوويــة، وإنــام عملــت فقــط عــىل - 

  .)١(تأخري انتشار األسلحة النووية

ًم :ر اآ   ةا اوا :  

    لقد سعى املجتمع الدويل عـىل مـدى يزيـد عـىل نـصف قـرن إىل حظـر كـل مـا 

ًمن شأنه أن يـساهم يف اإلرضار بالبيئـة، بـدءا مـن اسـتخدام تقنيـات تغـري يف النظـام 

ًالبيئـي ألغـراض عــسكرية ووصـوال إىل التجــارب النوويـة التـي ينــتج عنهـا الــسقط 

ة اجلويـة، وفـيام يـيل أهـم املعاهـدات التـي اإلشعاعي الناجم عن التجارب النوويـ

  :حتظر ما سبق

ا  اا ت ا  ا اض  أو            -١
  :   أاض ا أى

    هي معاهدة دولية غرضها منع اسـتخدام تقنيـات تعـديل البيئـة ألغـراض عـسكرية 

 مـن قبـل اجلمعيـة العامـة ١٩٧٦  ديـسمرب١٠أو عدائية، تم إقرار هذه املعاهـدة يف 

ـــم فـــتح بـــاب التوقيعـــات يف   يف جنيـــف، ١٩٧٧ مـــايو ١٨لألمـــم املتحـــدة، وت

 وقعـت ٢٠١٣ سـبتمرب ٢٤، حتـى تـاريخ ١٩٧٨ أكتـوبر ٥ودخلت حيز التنفيذ يف 

ُ دولــة، أودعــت هــذه االتفاقيــة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، حيــث ٤٨عليهــا 

  .)٢(حق لدى اللجنة االستشارية للخرباءتتألف من عرش مواد مرفقة بمل

ــار واســعة االنتــشار، أو  ــي تــؤدي إىل آث ــة الت ــة التغــري يف البيئ     حتظــر هــذه االتفاقي

ـــات  ـــسان قـــصدا يف العملي ـــأيت نتيجـــة حتكـــم اإلن ًطويلـــة األجـــل، أو شـــديدة ت

                                                           

  .٢٩فادي حممد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . د )١(

  .٥٠توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)٢(



  

)١٢١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الطبيعيــة، ومتنــع إدخــال أي تغــريات يف ديناميكيــات األرض أو تركيبهــا أو بنيتهــا، 

ــام ــدمار أو ب ــاق ال ــيلة إلحل ــارجي كوس ــضاء اخل ــوي والف ــالف اجل ــك الغ  يف ذل

 ٢ فقـرة  ٣٥ألذى أو الرضر بدولة من الدول األطراف، هـذا مـا نـصت عليـه املـادة ا

  .)١(من الربتوكول اإلضايف هلذه االتفاقية

ــيل للتجــارب  ــدة إىل حظــر ك ــة األطــراف يف املعاه ــدعو هــذه االتفاقي ــام ت     ك

ًبب قــــصدا يف الــــزالزل، املوجــــات االهتزازيــــة البحريــــة، النوويــــة التــــي تــــس

ــاخ  ــس واملن ــامط الطق ــري يف أن ــا، التغ ــة م ــي ملنطق ــوازن البيئ ــطراب يف الت االض

  .)٢(والتغري يف تيارات املحيطات

    ورغم أن هـذه االتفاقيـة تعتـرب نقلـة نوعيـة يف جمـال محايـة البيئـة إال أنـه يـشوهبا 

  :بعض النقائص أمهها

ًتتــضمن أحكامــا بإنــشاء التحقيــق يف مــدى التــزام الــدول األطــراف ببنــود  أهنـا ال - 

  . ضعيفة يف مواجهة التحديات التي تواجههاامما جيعلههذه االتفاقية 

ــة أو -  ــلحة النووي ــر األس ــىل حظ ــة ع ــنص رصاح ــة مل ت ــذه االتفاقي ــصوص ه  إن ن

 وإن كــان يفهـم ذلــك ضـمنيا ممــا حيـدو بنــا لطـرح تــساؤل التجـارب اخلاصــة هبـا

  !.أمل حين الوقت بعد حلظر األسلحة النووية محاية للبيئة؟: مفاده

  

                                                           

ــادة )١( ــرة ٣٥ امل ــول ٢ الفق ــن بروتوك ــراض  التفاق١٩٧٧ م ــة ألغ ــتخدام البيئ ــر اس ــة حظ ي

حيظر استخدام وسائل وأساليب للقتـال يقـصد هبـا أو يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة : عسكرية

  .ًالطبيعية أرضارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

  .٥٠توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)٢(



 

)١٢١٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٢- ورب ا ا ة ا:  

ــع  ــصوى للمجتم ــة الق ــداف ذات األولوي ــن األه ــدة م ــة واح ــذه االتفاقي ــرب ه     تعت

ــشار  ــع االنت ــامل ملن ــال وش ــام فع ــايس لنظ ــور األس ــد املح ــا تع ــام أهن ــدويل، ك ال

  .مكن خماطبة الدول النووية بأن تعلق مجيع التجاربالنووي، ومن خالله ي

ــل  ــرصح ب ــذا ال ــة األوىل يف ه ــيس اللبن ــو ل ــر ه ــدت أن هــذا احلظ ــد وج ُ    هــذا وق

سبقته لبنات أخرى أمهها معاهـدة احلظـر اجلزئـي للتجـارب النوويـة والتـي أطلـق 

عليهــا تـــسمية معاهـــدة مـــسكوا، وقـــد حظــرت هـــذه املعاهـــدة إجـــراء جتـــارب 

نوويـة يف الغـالف اجلـوي ويف الفـضاء اخلـارجي وحتـت املـاء، وأال األسلحة ال

تــؤدي هــذه األخــرية إىل تلويــث إشــعاعي خــارج حــدود الدولــة التــي تقــوم بــإجراء 

ــدم القيــام  ــرف بع ــل ط ــد ك ــىل أن يتعه ــدة ع ــذه املعاه ــنص ه ــارب وت ــذه التج ه

ده بتجارب نووية يف أي مكان حتـت واليتـه أو مراقبتـه يف جمالـه اجلـوي، ومـا بعـ

  . )١(من الفضاء اخلارجي، يف املاء بام يف ذلك املياه اإلقليمية وأعايل البحار

    كام نـصت هـذه املعاهـدة يف ديباجتهـا عـىل أن تعهـد األطـراف فـيام بينهـا ببـذل 

أقــىص طاقاهتــا وحــشدها مــن أجــل التوصــل إىل اتفاقيــة مــن شــأهنا أن حتــرم كــل 

  .األسلحة النووية

دة احلظـــر الـــشامل للتجـــارب النوويـــة عـــىل خطـــى     هـــذا ولقـــد ســـارت معاهـــ

ــارب  ــاملة التج ــصفة ش ــد حظــرت ب ــا، فق ــورت منه ــل وط ــسابقة، ب ــدات ال املعاه

ــد  ــام الرص ــع نظ ــشمل وض ــق ي ــامل للتحق ــام ش ــشاء نظ ــىل إن ــصت ع ــة، ون النووي

الدويل، وعمليات التفتيش املوقعي، وتـدابري بنـاء الثقـة واألمـن وينبغـي أن يـشمل 

                                                           

  .٢٤٥مرجع سابق، ص عبدالفتاح بدوي، . ممدوح عطية، د.  د)١(



  

)١٢١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
رافق عاملية تعنـي برصـد الـزالزل ورصـد النوويـات املـشعة نظام الرصد الدويل م

والرصد الـصويت املـائي والرصـد دون الـصويت، وينبغـي أن حتيـل هـذه املرافـق 

ــات  ــب عملي ــد تطل ــا، وق ــل حتليله ــن أج ــدويل م ــات ال ــز البيان ــات إىل مرك البيان

التفتــيش املــوقعي عنــدما يــساور طــرف مــا قلــق إزاء االمتثــال للمعاهــدة، وينبغــي 

ــذيلل ــاز التنفي ــذي- جه ــس التنفي ــيش أم ال، -  املجل ــراء تفت ــرر رضورة إج  أن يق

وذلــك بعــد النظــر يف التقريــر اخلــاص بــالتفتيش، ويف حالــة ثبــوت عــدم االمتثــال 

  . )١(فإنه يمكن فرض جزاءات، وعند الرضورة إحالة املسألة عىل األمم املتحدة

ــو ــا تناولــت موض ــة أهن ــالل هــذه االتفاقي ــن خ ــظ م ــة واألســلحة     املالح ع البيئ

 فهـي هتـدف إىل محايـة مجيـع أجـزاء البيئـة ،النووية بنوع من اجلدية واملسؤولية

  .من أثر األسلحة النووية وجتارهبا

  الفرع الثاني

  الصكوك اإلقليمية حلماية البيئة

    ظهــرت عــىل الــصعيد اإلقليمــي رقابــة فعليــة عــىل األســلحة النوويــة كجــزء مــن 

  :أسلحة الدمار الشامل، وأهم هذه االتفاقياتمعاهدات حتظر انتشار 

ة  ا او  أ ا و ا     - أ
  ر١٩٦٧ا)   ة -:(  

 دولــة بـام فيهــا الــدول دائمـة العــضوية يف جملــس األمـن عــىل هــذه ٣٣وقعـت      

ــدة يف  ــر ١٤املعاه ــة  ١٩٦٧ فرباي ــك نتيج ــان ذل ــسيك، وك ــو باملك يف تالتيلولك

إلعــراب اجلمعيــة العامـــة لألمــم املتحــدة عـــن أملهــا يف أن تقــوم دول أمريكـــا 

                                                           

  .٢٥٠، ص املرجع نفسه )١(



 

)١٢١٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الالتينيــة باختــاذ تــدابري مناســبة إلبــرام معاهــدة حتظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا 

  . )١(الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

هـذه املعاهـدة نجـدها تـنص عــىل رضورة أمـا بـالرجوع إىل املـادة األوىل مـن     

التـــزام الـــدول األطـــراف بحظـــر جتـــارب، اســـتخدام، صـــناعة، إنتـــاج أو امـــتالك 

األســلحة النوويــة، وهــذه املعاهــدة مل متــس حــق الــدول يف االســتخدام الــسلمي 

  ًللطاقة النووية وهذا ما يظهر جليا من خالل املادة السابعة

  .عرش من هذه املعاهدة

 ١٩٨٥ او  دول ب ا ادي           ة  ا    - ب
  ):راروم) ة 

ــوبر ٦ بتــاريخ )٢(    تــم التوقيــع عــىل هــذه املعاهــدة يف راروتونغــا جزيــرة كــوك  أكت

، وقـد وقعـت وصـادقت عـىل ١٩٨٦ ديـسمرب ١١، ودخلت حيـز النفـاذ يف ١٩٨٥

املحـيط اهلـادي الباسـفيك، وتـنص هـذه  دولة مـن دول جنـوب ١٣هذه املعاهدة 

ــالح  ــىل أي س ــسيطرة ع ــصول أو ال ــتالك أو احل ــنع أو ام ــر ص ــىل حظ املعاهــدة ع

نـووي أو أي أجهـزة تفجــري نوويـة أخــرى داخـل املنطقــة أو خارجهـا أو الــسعي أو 

ــذا  ــن ه ــشطة م ــشرتك بأن ــساعدة ت ــاء م ــى إعط ــشأن أو حت ــذا ال ــساعدة يف ه ــول م قب

  .النوع

                                                           

  .٢٥٥عبدالفتاح بدوي، مرجع سابق، ص . ممدوح عطية، د.  د)١(

 جمموعــة جــزر يف جنــوب املحــيط اهلــادي تقــع يف منتــصف املــسافة بــني نيوزيلنــدا )٢(

  .وهاواي



  

)١٢١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذه     كــام حتظــر كــذلك  ــداع أو وضــع أو نــرش أو تركيــب أي مــن ه ختــزين أو إي

األســلحة يف أرايض الــدول األطـــراف، كــذلك متنــع إجـــراء جتــارب نوويـــة أو 

  .)١(املساعدة يف إجراء مثل هذه التجارب يف أرايض الدول األطراف

 مــن هــذه املعاهــدة هــو بقــاء هبــات ومجــال األرض ِ    لقــد كــان اهلــدف الــرئيس

  .نطقة تراثا لشعوهبا وسالالهتاوالبحر يف هذه امل

 ة  ١٩٩٥ة  ا او  دول ب ق آ           - ج

  ): ( مك

ــع عــىل هــذه املعاهــدة يف   يف بــانكوك مــن طــرف ١٩٩٥ ديــسمرب ١٥   تــم التوقي

، ولقـــد نــصت هـــذه ١٩٩٧ مــارس ٢٧،  ودخلـــت حيــز التنفيـــذ يف )٢(عــرش دول

ـا سـابقاهتا مـن املعاهـدات بعـدم صـنع أسـلحة املعاهد ة عىل نفس ما نصت عليه

  .)٣(إلخ... نووية أو اقتنائها أو حيازهتا

 ة ١٩٩٦ة  ا او  ب إ     -  د
 ا:((  

 الواليـات  دول غـري إفريقيـة وهـم٤ دولـة إفريقيـة و ٤٤     وقعت عىل هذه االتفاقية 

املتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا، الـصني، بيـنام حتفظـت روسـيا عـىل التوقيـع، 

                                                           

، ممدوح عبدالغفور حسن، األسلحة النوويـة ومعاهـدة عـدم انتـشارها. د:  يراجع يف ذلك)١(

  . ٩٥، ص١٩٩٥الرشكة العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، 

ــذه الــدول هــي)٢( ــا، الفلبــني، ســنغافورة، تايالنــد، فيتنــام، :  ه برونــاي، إندونيــسيا، ماليزي

  . كمبوديا، الوس، بورما

تومـاس شـاملربغر، . سـتيفن توليـد، د. د:  ملزيد من التفصيل حول هـذه االتفاقيـة يراجـع)٣(

  . وما بعدها١١١مرجع سابق، ص 



 

)١٢١٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وحتظر هذه املعاهدة تطوير، أبحـاث، تـصنيع، ختـزين، حيـازة، اختبـار أو امـتالك 

أدوات تفجري نووية يف أقاليم أطراف تلـك املعاهـدة، كـام حتظـر أي هجـوم ضـد 

أطـراف املعاهـدة وتتطلـب مـنهم احلفـاظ تركيبات نووية يف املنطقـة مـن جانـب 

عىل مستويات مرتفعة من احلاميـة املاديـة للمـواد واملنـشآت واملعـدات النوويـة 

التـي تــستخدم فقــط لألغــراض الــسلمية، وتتطلــب املعاهــدة مــن الــدول األطــراف 

ــة ــسلمية النووي ــشطتها ال ــة عــىل أن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــامنات الوكال  ،تطبيــق ض

ًدة نظاما للتحقـق مـن االلتـزام يـشمل اللجنـة اإلفريقيـة حـول الطاقـة وأقامت املعاه

  .)١(النووية

  : وع إمء    ا او  اق او- ه

بــدأ هــذا املــرشوع عنــدما تقــدمت كــل مــن إيــران ومــرص بــاقرتاح إىل اجلمعيــة      

إىل معاهـدة منـع االنتـشار العامة، تـدعوان فيـه دول الـرشق األوسـط إىل االنـضامم 

النــووي هبــدف إقامــة منطقــة منزوعــة الــسالح النــووي، وقــد متــت املوافقــة عــىل 

ً صــــوتا وامتنعــــت إرسائيــــل عــــىل ١٢٥ بأغلبيــــة ٢٢٦٣/١٩٧٤القــــرار رقــــم 

  .)٢(التصويت

                                                           

  .٧٥فادي حممد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٧٥، ص املرجع نفسه )٢(



  

)١٢١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثالث

  االتفاقيات الثنائية حلماية البيئة

دل عـىل ختـوف الـدول النوويـة     لقد كان هلذه االتفاقيات نـصيب األسـد والتـي تـ

ــلحة ــذه األس ــن ه ــذه  م ــرة ه ــرا لكث ــا، ونظ ــتخدمتها يف حروهب ــا اس ــا، إذا م ًوآثاره

ـــرص عـــىل  ـــإنني سأقت ـــسابقة ف ـــات ال ـــع االتفاقي ـــضامينها م ـــق م ـــات وتواف االتفاقي

  :االتفاقيات التالية

١- وب اا  قا:  

دة األمريكيـة وقـع عليـه وبـدأ     وهو اتفاق بني االحتاد الـسوفيتي والواليـات املتحـ

، ويلــزم األطــراف بالعمـل بطريقــة كفيلــة باحليلولــة دون ١٩٧٣ يونيــه ٢٢نفـاذه يف 

تـــردي عالقـــتهام، وجتنـــب املواجهـــات العـــسكرية واســـتبعاد انـــدالع احلـــرب 

النووية بينهام وبني أي من الطرفني والبلـدان األخـرى، ويلتـزم كـل طـرف باالمتنـاع 

خـر، أو خـر، أو ضـد حلفـاء اآلالقـوة أو اسـتخدامها ضـد اآلعن التهديـد باسـتخدام 

ضد بلدان أخرى يف أوضاع قد تعرض الـسلم واألمـن الـدوليني للخطـر، وإذا كـان 

هنـاك وضـع ينطـوي عـىل خطـر نــشوب حـرب نوويـة فينبغـي للطـرفني أن يتــشاورا 

  .)١( اخلطراا وأن يبذال قصارى جهدمها لدرء هذًفور

٢-   ا  ق ان       ا ود اوا ة ات ا
  ا  ا راما -         وا ا   ء اا 

رو :  

 ١٩٩٣ فربايـر ١٨ُهو اتفـاق أبـرم بـني الواليـات املتحـدة واالحتـاد الـرويس يف     

إلغنــاء النــاتج يتفــق بموجبــه الطرفــان عــىل التعــاون يف حتويــل اليورانيــوم العــايل ا

                                                           

  .٩٩توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



 

)١٢٢٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

عــن تفكيــك األســلحة النوويــة الروســية إىل يورانيــوم مــنخفض اإلغنــاء مــن أجــل 

ــدة  ــات املتح ــزم الوالي ــة، وتلت ــة التجاري ــاعالت النووي ــود يف املف ــتخدامه كوق اس

طـن ) ٥٠٠(األمريكيـة بموجـب االتفـاق بـأن تـشرتي خـالل العـرشين سـنة القادمـة 

ــاء املــ ــوم العــايل اإلغن ــة الروســية مــرتي مــن اليوراني ستخرج مــن األســلحة النووي

ــس  ــسنوات اخلم ــنويا يف ال ــة س ــان مرتي ــرشة أطن ــن ع ــل ع ــسبة ال تق ــة بن ًاملفكك

ـا مرتيـا سـنويا كـل سـنة بعـد ذلـك، ويزمـع تـسليم ) ٣٠(األوىل، وما ال يقل عـن  ًطن ً ً

املادة املشرتاة إىل الواليات املتحـدة عـىل شـكل اليورانيـوم املـنخفض اإلغنـاء 

املفـاعالت التجاريـة، عـىل أن جتـري عمليـة التحويـل يف روسـيا، املستخدم يف 

ويوجــب االتفـــاق أن تـــستخدم روســـيا العائـــدات التـــي حتـــصل عليهـــا مـــن بيـــع 

ــاد  ــة يف االحت ــاعالت النووي ــالمة املف ــسني س ــاء يف حت ــايل اإلغن ــوم الع اليوراني

لها، أو يف دعـم بنـاء مرافقهـا لتحويـل الوقـود النـووي وتـشغي/ و-  سابقا- السوفيتي

وعــالوة عــىل ذلــك يتعهــد الطرفــان بوضــع تــدابري مالئمــة لــضامن عــدم االنتــشار، 

والسالمة املادية واملحاسبة واملراقبـة املناسـبتني، ومتطلبـات محايـة البيئـة فـيام 

يتعلـــق بمـــواد اليورانيـــوم العـــايل اإلغنـــاء واليورانيـــوم املـــنخفض اإلغنـــاء التـــي 

  .يعاجلها االتفاق

ــام  ــهد ع ــد ش ــن ١٩٩٨    وق ــاء م ــنخفض اإلغن ــوم امل ــل اليوراني ــات نق  أول عملي

  .)١(روسيا إىل الواليات املتحدة بموجب االتفاق

                                                           

  .٩٨توماس شاملربغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



  

)١٢٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    وخالصة القول أن هذه االتفاقيات الثنائية سـعت حلاميـة بيئـة أطـراف الـدول مـن 

آثـار اليورانيــوم املــشع، ومحايتهـا مــن خطــر انــدالع حـرب نوويــة تأكــل األخــرض 

  .ة إىل عرص ما قبل التاريخواليابس، وتعيد البرشي

  املطلب الرابع

  حكم استخدام األسلحة النووية يف الفقه اإلسالمي

 فقـد –ًنظرا لكثرة اسـتخدام األسـلحة النوويـة ضـد بعـض الـدول اإلسـالمية

ــت  ــتخدامثب ــزةاس ــاع غ ــكان قط ــد س ــان الــصهيوين هلــا ض ، واجلــيش  الكي

اد بــني بعــض الفقهــاء  فقــد ظهــر نقـاش حــ-األمريكـي يف العــراق وأفغانــستان

حول رشعية اسـتخدام مثـل هـذه األسـلحة، وهـل يوجـد هلـا حكـم يف كتـاب 

؟، وللجــواب عـىل هــذه التـساؤالت أقــول إنـه ورغــم  اهللا تعـاىل وســنة نبيـه 

حداثــة هـــذه األســلحة إال أنـــه يمكــن تنزيلهـــا عــىل حكـــم اســتخدام النـــار، 

تـشابه بيـنهام؛ ذلـك ، ونصب املنجنيق ضد األعداء، وذلـك بجـامع ال)١(والسم

أن األسـلحة النوويـة عنـد تفجريهــا يظهـر اجلـزء األكــرب منهـا يف صـورة طاقــة 

حراريــة ســامة تــؤدي إىل إشــغال احلرائــق والقــضاء عــىل كــل مــا يــدب فــوق 

ـــا ـــاحبت . )٢(األرض وحتته ـــي ص ـــسائل الت ـــك امل ـــا تل ـــصل فقهاؤن ـــد ف ولق

:فيام ييلعرصهم، وفيام ييل أورد آرائهم يف تلك املسائل يف فرعني 

                                                           

   . وما بعدها٧٤سبق احلديث عنه يف املبحث األول من هذا الفصل، ص ) ١(

  .١٥٠حممد املهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ) ٢(



 

)١٢٢٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع األول

  حكم استخدام األسلحة احملرقة للعدو يف الفقه اإلسالمي

لقد استعملت األسلحة املحرقة كـأداة للحـرب منـذ أكثـر مـن ألفـي عـام، فكـان 

ًاملتحاربون يستعملون أسنة الرماح جيعـل يف رؤوسـها قطعـا مـن الكتـان أو الـنفط  ُ

  .)١(ه الوسيلة يف صدر اإلسالمثم يقذفوهنا عىل العدو، وقد استخدمت هذ

    وهـذه األســلحة رسيعــة االنتــشار والتــدمري خاصــة إذا اســتعملت يف بيئــة متقلبــة، 

كـــام أهنـــا ال متيـــز بـــني مـــدين أو عـــسكري، أو بـــني أهـــداف مدنيـــة أو أهـــداف 

  عسكرية، فهل جيوز للمتحاربني استخدامها يف القتال؟

ــة     اإلجابــة عــىل هــذا التــساؤل ختتلــف بــاختال ف مــا إذا كــان املــسلمون يف حال

ــل احلــرب يقــاتلون  ــأن يكــون أه ــذه األســلحة ك ــة إىل اســتخدام ه رضورة داعي

ــم إال  ــر هب ــن الظف ــدار، ومل يك ــن وراء ج ــصنة أو م ــاكن حم ــل أم ــسلمني داخ امل

باســتخدام هــذه األســلحة، أو ال يوجــد حالــة رضورة مثــل ذلــك تقتــيض اســتخدام 

  .األسلحةهذه 

نيـة، هنـاك إمجـاع بـني الفقهـاء بعـدم جـواز ذلـك، وقـد حكـى ابـن     ففي احلالة الثا

أمـا العـدو إذا قـدر عليـه فـال جيـوز حتريقـه ": قدامة املقديس هـذا اإلمجـاع فقـال

يـأمر بتحريـق أهـل الـردة بالنـار،  ر الـصديقبالنار بغري خالف نعلمه، وقد كان أبو بك

وقـد . "اًيـه بـني النـاس خالفـوفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره، فأما اليـوم فـال أعلـم ف

                                                           

ــري، مرجــع ســابق، ج :  يراجــع يف ذلــك)١( ــل، ١٤٦٧، ص ٤رشح الــسري الكب ؛ مــنح اجللي

؛ روضــة الطــالبني، ١٨٤، ص ١٤؛ احلـاوي، مرجــع سـابق، ج ٧١٧، ص ١مرجـع ســابق، ج 

   .٢٣٠، ص ٩ج مرجع سابق،؛ املغني، ٢٤٤، ص ١٠ج مرجع سابق، 



  

)١٢٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة، قـــالروى حممـــد بـــن محـــزة األســـلمي أن رســـول اهللا  : َّ أمـــره عـــىل رسي

ــال ــا، وق ــت فيه ــار": فخرج ــأحرقوه بالن ــا ف ــدتم فالن ــاداين، "ًإن وج ــت، فن ، فولي

ِّإن وجــدتم فالنـا فــاقتلوه وال حترقـوه، فإنــه ال يعـذب بالنــار ": فرجعـت إليــه، فقـال ُ ً

  .)٢(، )١("إال رب النار

    أما إذا ما كان هنـاك رضورة داعيـة إىل اسـتخدام األسـلحة املحرقـة للعـدو، فقـد 

  :تباينت آراء الفقهاء يف حكم هذه املسألة إىل رأيني، وذلك عىل النحو التايل

 ذهب هذا الـرأي إىل القـول بجـواز حتريـق األعـداء بالنـار ورمـيهم :    اأي اول 

 يقــدروا علــيهم بغريهــا، وخيــف مــنهم عــىل ًهبــا إذا تعــني ذلــك طريقــا للفــتح ومل

املسلمني؛ ألن القصد التغلـب علـيهم وإقامـة كلمـة احلـق، فـإذا كـان ذلـك وسـيلة 

وهلــذا ذهــب مجهــور . إليــه جــاز، واشــرتط املالكيــة عــدم وجــود مــسلمني بيــنهم

  .)٣(الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية واإلمامية

                                                           

ــار، ح رقــمســنن أيب) ١( ــة حــرق العــدو بالن ــاب اجلهــاد، بــاب يف كراهي ، ٢٦٧٣:  داود، كت

  .٣٠٨، ص ٤مرجع سابق، ج 

  .٤٩٣، ص ١٠املغني، مرجع سابق، ج ) ٢(

 رشح بداية املبتـدى، برهـان الـدين أيب احلـسن عـيل بـن أيب بكـر املرغينـاين، اهلداية) ٣(

، إدارة القــرآن والعلـــوم نعــيم أرشف نــور، الطبعــة األوىل: ، خــرج أحاديثــه)هـــ٥٩٣/ت(

املبسوط، مرجـع سـابق، ج ؛١٣٨- ١٣٧، ص ٢ ج هـ،١٤١٧اإلسالمية، كراتيش، باكستان، 

؛ مــنح اجلليــل، مرجــع ٢٢٣، ص ٤؛ حاشــية الدســوقي، مرجــع ســابق، ج ٣٢- ٣١، ص ١٠

؛ األم للـشافعي، مرجـع ٣٥١، ص ٣؛ التاج واإلكليل، مرجع سـابق، ج ١٤٨، ص ٣سابق، ج 

؛ املغنــي، مرجــع ٢٤٤، ص ١٠؛ روضــة الطــالبني، مرجــع ســابق، ج ٢٥٧، ص ٤ســابق، ج 

؛ املحــىل، مرجــع ٤٩، ص ٣؛ كــشاف القنــاع، مرجــع ســابق، ج ٤٩٥، ص ١٠ســابق، ج 



 

)١٢٢٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :دل هذا الرأي بالقرآن والسنة واألثر واملعقول    وقد است

ــاىل: اآن  -١ ــه تع ــث وجــدمتوهم ...:  قول ــرشكني حي ــاقتلوا امل ْف ُ ُْ َ َ َُ ْ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ُْ ُ

َوخـذوهم واحــرصوهم واقعـدوا هلــم كــل مرصـد فــإن تـابوا وأقــاموا الــصالة  َ ُ ُ َُ َّ َُّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ َْ ْ ِ ٍ َُ ُ

ِوآتوا الزكاة فخلوا سب ََ ُّ َ َ َ َّ ََ ُ ٌيلهم إن اهللاََّ غفور رحيمَ َ ٌ ْ
ِ ُ َ َّ ِ ُ َ)١(.  

    ا دلــت اآليــة عــىل األمــر بقتــال املــرشكني وحــصارهم، وجــواز : و

ًاستهدافهم، بأي سالح يؤدي إىل أخـذهم وحـصارهم، فلـم يـستثن قـتال دون قتـل، 

ــل الــدعوة ، فيجــوز اســتخدام )٢(ًكــام دلــت أيــضا عــىل جــواز اغتيــال املــرشكني قب

  .تحريقأسلحة ال

ِخيربـون بيـوهتم بأيـدهيم وأيـدي املـؤمنني فـاعتربوا يـا أويل ...:     وقوله تعاىل َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُُ ِ َُْ َ ُْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ِ ُِ ْ

ِاألبصار ََ ْ ْ)٣( .  

     ا دلت اآلية عـىل جـواز التخريـب والتـدمري مـن املـسلمني لبيـوت : و

ـــالقطع ـــب والتـــدمري ب ـــون التخري ـــصوهنم، وكـــام يك ـــداء وح  لألشـــجار، األع

واالسـتهداف بــاملنجنيق يكـون بــالتحريق، فيجـوز قــتلهم بـام يعــم كإرسـال املــاء 

                                                                                                                                              

  .٣٩٢، ص ٢؛ الروضة البهية، مرجع سابق، ج ١٩٤، ص ٧سابق، ج 

  .٥: سورة التوبة، اآلية) ١(

ــن العــريب، مرجــع ســابق، ج ) ٢( ــي، مرجــع ٣٧٥، ص ٢أحكــام القــرآن الب ؛ تفــسري القرطب

  .٧٣، ص ٨سابق، ج 

  .٢: سورة احلرش، اآلية) ٣(



  

)١٢٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
، فــدل ذلــك عــىل جــواز اســتخدام أســلحة التحريــق ضــد )١(علــيهم، ورمــيهم بالنــار

.األعداء وممتلكاهتم

٢ -  ا ـا روي عـن أسـامة بـن زيـد :و  إىل بعثنـي رسـول اهللا ": قـال  م

ــا ــال هل ــة يق ــىُأ: قري ــال، ف)٢(بن ــرق": ق ــم ح ــباحا، ث ــى ص ــت أبن ًائ ُ ــه . )٣("ِ وج

 بتحريـق حــصون الكفـار دليـل عـىل جـواز التحريــق أن أمـر النبـي : الداللـة

.ًمن غري تقييد، إذ لو مل  يكن التحريق جائزا ملا أمر به الرسول 

ُأن ناسـا مـن عرينـة": ، قـال    ومـا رواه أنـس بـن مالـك   قـدموا عـىل رسـول اهللا )٤(ً

،فقـال هلـم رسـول اهللا )٥( فاجتووها املدينة ، :" إن شـئتم أن خترجـوا إىل إبـل

 )٦(، ففعلـوا، فـصحوا، ثــم مـالوا عـىل الرعــاة"الـصدقة فتـرشبوا مـن ألباهنــا وأبواهلـا

                                                           

، ج ١٩٨٦ الصنائع يف ترتيب الرشائع، الطبعة الثانيـة، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، عبدائ) ١(

  .٢٧٣- ٢٧٢، ص ٤؛ األم للشافعي، مرجع سابق، ج ١٠١، ص ٧

عـون املعبـود . الن والرملـةبضم اهلمزة والقرص اسم موضع من فلسطني بني عـسق:  أبنى)٢(

  .١٩٧، ص ٧عىل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج 

مرجــع ، ٢٨٤٣ سـنن ابــن ماجــه، كتــاب اجلهــاد، بــاب التحريــق بــأرض العــدو، ح رقــم، )٣(

  .٤٨٢، ص سابق

  .حي من بجيلة من قحطان:  عرينة)٤(

وهـو : لواٍمل تـوافقهم وكرهوهـا لـسقم أصـاهبم، قـا: اسـتومخوها، أي: معنـاه:  فاجتووها)٥(

  .  مشتق من اجلوى، وهو داء يف اجلوف

 ٍ ورعـاة كقـاض وقـضاة، وراعٍراع: وقيل الرعـاء، ومهـا لغتـان، يقـال:  ثم مالوا عىل الرعاة)٦(

  .ورعاء كصاحب وصحاب



 

)١٢٢٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ، فبلـغ ذلـك النبــي )١(فقتلـوهم، وارتـدوا عـن اإلسـالم، وسـاقوا ذود رسـول اهللا 

 أعيــنهم وتــركهم )٢(وسـملفبعـث يف إثــرهم، فـأتى هبــم، فقطــع أيـدهيم وأرجلهــم 

فدل ذلك عـىل جـواز اسـتخدام أسـلحة التحريـق يف حـق . )٤( حتى ماتوا)٣(يف احلرة

  .البغاة واملرتدين، لذلك فإن استخدامها يف حق الكفار أوىل

٣ -  ا ـا جـا: رواه أبـو حييـى، قـال  ما:و : وا بـابن ملجـم إىل عـيل، قـالؤمل

ـا صـنع رسـول اهللا برجـل لـه أن " وكـام . )٥("يقتـل وحيـرق بالنـاراصنعوا به م

ًورد أن أبا بكر حـرق البغـاة بالنـار بحـرضة الـصحابة، وحـرق خالـد أناسـا مـن 

ويـستدل مــن ذلـك بجـواز التحريـق ضــد العـدو، وحـصونه، فــإذا . أهـل الـردة

.)٦(جازت بحرقهم فامهلم أوىل

                                                           

  .أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقني هلا، طاردين:  أي وساقوا ذود رسول اهللا )١(

  .فيهافقأها وأذهب ما :  سمل أعينهم)٢(

هــي أرض ذات حجــارة ســود معروفــة باملدينــة، وإنــام ألقــوا فيهــا؛ :  وتــركهم يف احلــرة)٣(

  .ألهنا قرب املكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا

، ١٦٧١:  صــحيح مــسلم، كتــاب القــسامة، بــاب حكــم املحــاربني واملرتــدين، ح رقــم)٤(

  .١٢٩٦، ص ٣مرجع سابق، ج 

لـصحابة، بـاب ذكـر مقتـل أمـري املـؤمنني عـيل، ح  احلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة ا)٥(

  .١٥٥، ص ٣ ج  مرجع سابق،،٤٦٩٢: رقم

؛ حاشـية ابـن عابـدين، ١٥٠، ص ٦ فتح الباري برشح صحيح البخاري، مرجع سـابق، ج )٦(

  .٣٠٥، ص ٤مرجع سابق، ج 



  

)١٢٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة :و ال - ٤  عــدم اســتخدام أســلحة التحريــق مفــسدة، فقــد تتخــذ ذريع

 ليكفــوا ؛هــاد، واجلـواز فيــه كــرس لـشوكة األعــداء، وإغاظـة هلــملتعطيـل اجل

.)١(عن القتال، وهو مراعاة للكليات اخلمس

 مأي اــة :    ا ــار إال معامل ــق بالن ــة التحري ــالقول بحرم ــرأي ب ــذا ال ــب ه  ذه

وهــو روايــة للاملكيــة، وقــول للــشافعية، وروايــة عنــد احلنابلــة، والزيديــة، : باملثــل

  .)٢(كرهه األوزاعي والليث وأبو ثوروقول ابن عمر، و

بعثنـا رســول ": أنــه قـال مـا روي عـن أيب هريـرة :     واسـتدل هـذا الـرأي بالــسنة

ــالاهللا  ــث، فق ــار":  يف بع ــا بالن ــا فأحرقومه ــا وفالن ــدتم فالن ًإن وج ــال "ً ــم ق ، ث

                                                           

؛ الــشيخ حممــد أبــو زهــرة، العالقــات ٤٤٧، ص ٥، ج ، مرجــع ســابقرشح فــتح القــدير )١(

  . وما بعدها١٠٠، ص ١ج ، هـ١٤١٥ اإلسالم، دار الفكر العريب، القاهرة، الدولية يف

 بــن حنبــل، ؛ الكــايف يف فقــه اإلمـام أمحــد١٤٨، ص ٣ مـنح اجلليــل، مرجــع سـابق، ج )٢(

مــسعد عبداحلميــد . حممــد فــارس، أ. أ: موفــق الــدين عبــداهللا بــن قدامــة املقــديس، حتقيــق

؛ فـتح البـاري ٢٧٠، ص ٤، ج ١٩٩٤ميـة، بـريوت، السعدين، الطبعة األوىل، دار الكتب العل

ــابق، ج  ــع س ــاري، مرج ــحيح البخ ــرشح ص ــات ١٧٤ ص ،٦ب ــسلطانية والوالي ــام ال ؛ األحك

: ، ضـبط وتـصحيح)هــ٤٥٠/ت(الدينية، أبو احلسن عيل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي 

سيل ؛ الــ٤٩ص ، هـــ١٤٢٧أمحــد عبدالــسالم، الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

ــق : اجلــرار املتــدفق عــيل حــدائق األزهــار، حممــد بــن عــيل بــن حممــد الــشوكاين، حتقي

ــريوت،  ــة، ب ــب العلمي ــة األوىل، دار الكت ــد، الطبع ــراهيم زاي ــود إب ـــ١٤٠٥حمم ، ص ٤ج ، ه

؛ الروضة الندية رشح الدرر البهية، صديق بن حسن بـن عـيل احلـسينى القنـوجي ٥٣٥- ٥٣٤

  .٤٥٢، ص ٣ ج ،١٩٩٩وىل، دار ابن عفان، القاهرة، البخاري أبو الطيب، الطبعة األ



 

)١٢٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــول اهللا  ــروجرس ــا اخل ــني أردن ــا، وإن ":  ح ــا وفالن ــوا فالن ًإين أمــرتكم أن حترق ً

  .)١(ال يعذب هبا إال اهللا، فإن وجدمتومها فاقتلومهاالنار 

    ا هذا احلديث قد دل عىل منع التحريق عىل كل حال، فإن : و

 لرسـول األذى قال بعد األمر بإحراق رجلني مرشكني قد بالغا يف النبي 

 واستحقا القتل، ثم علل هبذه العلة التي تفيد أنه ال جيـوز التحريـق اهللا 

ًار ألحد من عبـاد اهللا، سـواء أكـان مـرشكا أو غـري مـرشك، وإن بلـغ يف بالن

  .)٢(العصيان والتمرد عىل اهللا أي مبلغ

ــيل :     ومــا رواه عكرمــة ــاس أتــى ع ــن عب ــغ ذلــك اب ،  بزنادقــة فــأحرقهم، فبل

 ال تعـــذبوا بعـــذاب اهللا، لـــو كنـــت أنـــا مل أحـــرقهم؛ لنهـــي رســـول اهللا ": فقـــال

ويف احلـــديث داللـــة . )٣("مـــن بــدل دينـــه فــاقتلوه": هللاولقتلــتهم لقـــول رســول ا

  .واضحة عىل حرمة استخدام أسلحة التحريق

                                                           

، ٤صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، بـاب ال يعـذب بعـذاب اهللا، مرجـع سـابق، ج ) ١(

  .٦١ص 

؛ الـسيل اجلـرار للـشوكاين، مرجـع سـابق، ج ١٥٠، ص ٦فتح الباري، مرجع سـابق، ج ) ٢(

  .٥٣٥- ٥٣٤، ص ٤

ين واملعانــدين وقتــاهلم، بــاب حكــم املرتــد  صــحيح البخــاري، كتــاب اســتتابة املرتــد)٣(

، )هــ٢٧٩/ت(؛ اإلمام أبـو عيـسى بـن سـورة الرتمـذي ١٥، ص ٩واملرتدة، مرجع سابق، ج 

أمحــد : ، حتقيـق١٤٥٨: سـنن الرتمـذي، كتــاب احلـدود، بـاب مــا جـاء يف املرتـد، ح رقــم

.٥٩، ص ٤هـ، ج ١٣٩٨حممد شاكر، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفي احللبي، 



  

)١٢٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
     اأي اأرجح الـرأي األول القائـل بجـواز حتريـق العـدو بالنـار وال سـيام :ا 

ــت  ــسلمني أو دع ــد امل ــلحة ض ــك األس ــستخدم تل ــدو أن ي ــأن الع ــن ش ــان م إذا ك

  .الرضورة إىل استخدامها

ـــري    جـــاء يف ـــه أال يكـــون هلـــم طريـــق آخـــر ":  رشح الـــسري الكب والـــرضورة في

ــرج  ــر ح ــق اآلخ ــم يف الطري ــذلك الطريــق، أو يلحقه ــم، ب ــر هب ــن الظف يتمكنــون م

  .)١("عظيم، فحينئذ لدفع هذه املؤونة يباح هلم التحريق

ً    وعىل هذا، فإن كان حتريق الكفـار بالنـار حيقـق هـدفا عـسكريا يتمثـل يف حـسم  ً

أرسع وقت ممكن، وتقليـل التكلفـة العـسكرية إلحـراز النـرص سـواء يف املعركة ب

األرواح واألنفــس أو يف اآلالت والتجهيــزات العــسكرية، ومل يمكــن حتقيــق هــذا 

ًاهلـدف بوسـائل أقــل إيالمـا، فـإن حتريــق العـدو واحلالـة هــذه يـصبح أمـرا جــائزا،  ً ً

ـــة واحلر بيـــة كالنـــساء ولـــو كـــان فـــيهم مـــن حيـــرم اســـتهدافهم بـــاألعامل القتالي

واألطفال، وحتى لو كان بيـنهم مـسلمون؛ وذلـك ألن التـضحية هبـؤالء تظـل أهـون 

وأيرس من إدامة العمليات القتالية احلربية التـي قـد تزهـق فيهـا األنفـس وهتـدر فيهـا 

ــق أن اإلرساع يف  ــسكرية، واحل ــزات الع ــا اآلالت والتجهي ــدمر خالهل ــوال وت األم

 ؛ًمني كـام هـو مـن مـصلحة احلـربيني أيـضاحسم املعركة هو من مـصلحة املـسل

ألن رسعة استسالمهم جتنبهم الكثري من القتـل وحتقـن دمـاءهم وهـو مـن مقاصـد 

  .الشارع احلكيم

  

                                                           

  .١٥٥٤، ص، ٤ رشح السري الكبري، مرجع سابق، ج )١(



 

)١٢٣٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الثاني

  حكم نصب املنجنيق ضد األعداء

ــة آراء،      اختلفــت آراء الفقهــاء يف حكــم نــصب املجــانيق ضــد األعــداء إىل ثالث

  :وذلك عىل النحو التايل

 يف الـراجح مــن -  ذهــب مجهـور الفقهـاء مــن احلنفيـة واملالكيــة:    اأي اول 

 والــشافعية واحلنابلــة إىل إباحــة اســتخدام املنجنيــق - روايــة ابــن القاســم وأشــهب

يف احلرب وقذف حصون الكفار سـواء أكـان فيهـا ذريـة مـن نـساء أو صـبيان أم ال، 

  .)١(وسواء أكان فيها أرسى مسلمون أم ال

  : استدل هذا الرأي بالقرآن والسنة واألثر    وقد

ْفـاقتلوا املـرشكني حيـث وجـدمتوهم وخـذوهم ...:  قولـه تعـاىل: اآن  - ١ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ َُ ُُ ْ ُُ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ُْ

ُّواحرصوهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن تـابوا وأقـاموا الـصالة وآتـوا الزكـاة فخلـوا  َ ََّ َ َ َّ َ َ َ ُ َُ َ َ ُْ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ َُ ْ ِ ٍ َُ ُ

                                                           

ــابق، ج ) ١( ــع س ــسوط، مرج ــابق، ج؛ ٣٥٢، ص ١٠املب ــع س ــصنائع، مرج ــدائع ال ، ص ٧ ب

، ٣، مرجـع سـابق، ج الـذخرية؛ ١٠٣، ص ٦مرجع سابق، ج رشح فتح القدير؛ ١٠١- ١٠٠

، )هــ٩٥٤/ت( ؛ أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن املغـريب املعـروف باحلطـاب٤٠٩ص 

؛ ٣٥٢، ص ٣مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، دار الفكـر، بـريوت، بـدون سـنة نـرش، ج 

، ٤؛ حممد اخلطيب الـرشبيني، مرجـع سـابق، ج ٢٨٧، ص ٤األم للشافعي، مرجع سابق، ج 

ــري عــىل مــتن املقنــع، دار الكتــاب العــريب، ٢٢٣ص  ؛ عبــدالرمحن بــن قدامــه، الــرشح الكب

؛ إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بـن حممـد بـن مفلـح ٣٩٠، ص ١٠بريوت، بدون سنة نرش، ج 

، املبــدع رشح املقنــع، الطبعــة األوىل، دار عــامل )هـــ٨٨٤/ت(أبــو إســحاق برهــان الــدين 

  .٢٣٦، ص ٣، ج ٢٠٠٣الكتب، الرياض، 



  

)١٢٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َسبيل ِ ٌهم إن اهللاََّ غفور رحـيمَ َ ٌ ْ

ِ ُ َ َّ ِ ُ)ُاقتلـوا ": أن مطلـق قولـه": قـال الطـاهر بـن عاشـور .)١ ُ ْ

َاملرشكني ِ ِ ْ ، يقتيض جـواز قـتلهم بـأي وجـه كـان، ويف أخـذهم، ويف حـصارهم، "ُْ

  .)٢(ويف منعهم من املرور باألرض التي حتت حكم اإلسالم

ِخيربـون بيـوهتم ب...:     وقوله تعاىل ِْ ُُ َ ُُ َُ ِأيـدهيم وأيـدي املـؤمنني فـاعتربوا يـا أويل ْ َُ ََ ْ ْ ُْ ِ َُْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َ

ِاألبــصار ََ ْ ْ)ــوت د. )٣ ــسلمني لبي ــن امل ــدمري م ــواز التخريــب والت ــىل ج ــة ع ــت اآلي ل

 يقـاتلهم فـإذا ظهـر عـىل درب أو دار هـدم ، فقـد كـان النبـي )٤(األعداء وحصوهنم

  .)٥(احلصونحيطاهنا ليتسع املكان للقتال، وكان املسلمون هيدمون 

٢ - ا مـا ورد عنـه :و  أنـه نـصب املنجنيـق عـىل أهـل الطـائف سـبعة عـرش 

  .)٦(ًيوما وذلك أثناء حصاره هلم بعد غزوة حنني

                                                           

  .٥: سورة التوبة، اآلية) ١(

  .٢١،  ص ١٠ حممد الطاهر بن عاشور التونيس، مرجع سابق، ج )٢(

  .٢: ، اآليةسورة احلرش) ٣(

، ص ٤؛ األم للــشافعي، مرجــع ســابق، ج ١٠١، ص ٧بــدائع الــصنائع، مرجــع ســابق، ج ) ٤(

٢٧٣- ٢٧٢.  

؛ تفسري ابن كثـري، مرجـع سـابق، ج ٢٦٦- ٢٦٥، ص ٢٣تفسري الطربي، مرجع سابق، ج ) ٥(

  .٦٠، ص ٨

، ص ٩، مرجـع سـابق، ج ١٨١٢٠:  سنن البيهقي، كتاب السري، باب قطع الشجر، ح رقم)٦(

حممـد نـارص الـدين : ؛ حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، مشكاة املصابيح، حتقيـق١٤٤

، الطبعــة الثالثــة، املكتــب ٣٩٥٩: األلبــاين، كتــاب اجلهــاد، بــاب القتــل يف اجلهــاد، ح رقــم

  .٣٩٩، ص ٢، ج ١٩٨٥اإلسالمي، بريوت، 



 

)١٢٣٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣ -  ا ـا رواه موسـى بـن عـيل عـن أبيـه أن عمـرو بـن العـاص :و نـصب   م

ـا رواه احلـارث بـن يزيـد، ويزيـد بـن حبيـ)١(املنجنيق عىل أهل اإلسـكندرية ب ، وم

ًأهنم كانوا يرمـون يف كـل يـوم بـستني منجنيقـا أثنـاء فـتح قيـسارية، وذلـك يف زمـن 

فـدل ذلـك عـىل جـواز  .)٢(عـىل يـدي معاويـة وعبـداهللا بـن عمـرو عمر بن اخلطـاب

ـــيهم،  اســـتعامل املنجنيـــق ضـــد أهـــل البلـــد بمـــن فيهـــا إذا استعـــىص الفـــتح عل

ًفاملنجنيق يصيب املقاتلني وغريهم ويدمر تدمريا عاما ً .  

مأي ابعــدم إباحــة قــذف -  روايــة ابــن حبيــب-  ذهــب بعــض املالكيــة:    ا 

ــن  ــاد م ــن زي ــسن ب ــب احل ــة، وذه ــساء وذري ــا ن ــان فيه ــاملنجنيق إذا ك ــصون ب احل

ًاحلنفية إىل أنه إذا علم أن فيهم مسلام وأنه قد هيلك بالقذف مل حيل قذفهم
) ٣(.  

  .)٤(حتريم حتريق العدو بالنار    واستدل هذا الفريق باألدلة التي أوردها يف 

                                                           

، ص ٩بق، ج ، مرجـع سـا١٨١٢١:  سنن البيهقي، كتاب السري، باب قطع الشجر، ح رقم)١(

  .٤٩٤، ص ١٠؛ املغني، مرجع سابق، ج ١٤٤

، مرجع سابق، ١٨١٢٢: م سنن البيهقي، كتاب السري، باب قطع الشجر، ح رق)٢(

  .١٤٤، ص ٩ج 

 أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن حممـد بـن عبـدالرب بـن عاصـم النمـري القرطبـي املـالكي )٣(

نية، مكتبـة الريـاض احلديثـة، الريـاض، ، الكايف يف فقه أهل املدينة، الطبعة الثا)هـ٤٦٣/ت(

؛ فخر الـدين عـثامن ٥٢، ص ١٠؛ املبسوط، مرجع سابق، ج ٤٦٧- ٤٦٦، ص ١، ج ١٩٨٠

بن عيل الزيلعي احلنفي، تبيني احلقـائق رشح كنـز الـدقائق، دار الكتـب اإلسـالمي، القـاهرة، 

  .٢٤٣، ص ٣بدون سنة نرش، ج 

  . وما بعدها١١٣ ص  يراجع الفرع األول من هذا املطلب،)٤(



  

)١٢٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    أي اذهب بعض الشافعية إىل كراهـة اسـتخدام املنجنيـق ضـد األعـداء :ا 

  .)١(إذا كان يف القالع مسلمون أو ذميون عند عدم االضطرار إىل ذلك

ِهـم الـذين كفـروا وصـدوكم عـن املـسجد : تعاىل    وقد استدل هذا الرأي بقوله  ِِ ْ ْ ُ َُْ ِ َ َ َ َ ُُ ُّ ََ َّ

ْاحلـرام واهلــدي معكوفــا أن يبلــغ حملــه ولــوال رجــال مؤمنــون ونــساء مؤمنــات مل  َ ٌَْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ َ ُ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌَ َ َّ ُِ َ ََْ ً ُ ِ

ْتعلمـوهم أن تطئــوهم فتــصيبكم مــنهم معــرة بغــري علــم ليــدخل اهللاَُّ يف رمحتــه مــن  َ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ َّ َ ْ ْ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ َِ ْ َْ ٌ ْ ُ ُ َ ٍَ َ ُِ ُ َ َ ْ َ

ُيشاء لو تزيل ََّ ََ َ ْ ُ ًوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليامَ
ِ ِ َِ ً َ َ ْ ََ َّ َّ َْ ُُ ْ َ ََ)٢(.  

ا ــع اهللا ســبحانه وتعــاىل قتــال أهــل مكــة وقــد كــانوا مــرشكني :     و من

لوجــود الرجــال والنــساء واألطفــال املــسلمني، وأخــرب اهللا ســبحانه وتعـــاىل أن 

ــاهلم ــساغ قت ــزين ل ــانوا متمي ــو ك ــسلمني ل ــؤالء امل ــار أي الك- ه ــذهبم اهللا - ف  ولع

ســبحانه وتعــاىل بأيــدي املــؤمنني العــذاب األلــيم، فــدل عــىل أن املنــع إنــام كــان 

  .)٣(ألجل املسلمني ال ألجل الكفار

ولــوال رجــال مــن أهــل ":     يقــول اإلمــام الطــربي يف معــرض تفــسريه هلــذه اآليــة

وهم بخـــيلكم ورجلكـــم مل ؤاإليـــامن ونـــساء مـــنهم أهيـــا املؤمنـــون بـــاهللا أن تطـــ

                                                           

 أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الـضبي، اللبـاب يف الفقـه الـشافعي، دراسـة )١(

ــق ــة األوىل، دار البخــاري، املدينــة : وحتقي ــن صــنيتان العمــري، الطبع عبــدالكريم ب

؛ سليامن بن عمر بن حممد البجريمي، حاشـية ٣٦٤-٣٦٣، ص ١، ج ١٩٩٦املنورة، 

املكتبـة اإلسـالمية، ديـار بكـر، تركيـا، بـدون سـنة البجريمي عىل رشح منهج الطالب، 

  . ٢٥٤، ج ٤نرش، ج 

  .٢٥: سورة الفتح، اآلية) ٢(

  .٥١٢، ص ١ابن عبدالرب، مرجع سابق، ج ) ٣(



 

)١٢٣٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

تعلمــوهم بمكــة، وقــد حبــسهم املــرشكون هبــا عــنكم، فــال يــستطيعون مــن أجــل 

  .)١("ذلك اخلروج إليكم فتقتلوهم

ــه ــات ":      كــام حــدثنا بــرش عــن قتــادة بقول ٌولــوال رجــال مؤمنــون ونــساء مؤمن َ ُِ ِ ِْ َ ُْ َ ٌُ َ َ ْ ٌَ َِ َ ...

ٍبغــري علــم َْ ِ ِ ْ ال ، هــذا حــني أراد حممــد وأصــحابه أن يــدخلوا مكــة، فكــان هبــا رجــ"ِ

مؤمنــون ونــساء مؤمنــات، فكــره اهللا أن يــؤذوا أو يوطئــوا بغــري علــم فتــصيبكم مــنهم 

  .)٢("معرة بغري علم

يعنـي كـان الكـف حمافظـة عـىل مـا يف مكـة ... ": ً    وقال اإلمام فخر الرازي أيـضا

خيرجوا منها، ويدخلوها عىل وجـه ال يكـون فيـه إيـذاء مـن فيهـا مـن  من املسلمني

ــا ــؤمنني واملؤمن ــن قــال امل ــنهم م ــف، م ــرسون يف ذلــك الك ــف املف ت، واختل

ـا كـان عـام الفـتح، ومـنهم مـن قـال مـا كـان عـام احلديبيـة، فـإن املـسلمني  املراد م

هزمـــوا جــــيش الكفــــار حتــــى أدخلـــوهم بيــــوهتم، وقيــــل إن احلــــرب كانــــت 

  .)٣(باحلجارة

 اأي اـا فـإن الـذي يظهـر رجحانـه هـو جـواز اسـتخدام األسـلحة :    ا التـي مـن هن

تتعدى آثارها التدمريية إىل غري املقـاتلني ومـن حيـرم اسـتهدافهم بالعمليـات القتاليـة، أو 

  : للرشوط التاليةاًيكون فيها هدم لبنيان العدو وختريب لعمرانه، وذلك وفق

                                                           

  .١٠٣، ص ٢٦ تفسري الطربي، مرجع سابق، ج ) ١(

  .٣٠٥، ص ٢١ تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج ) ٢(

  .٤٠٩٢، ص ١ تفسري الفخر الرازي، مرجع سابق، ج ) ٣(



  

)١٢٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أال يمكن القدرة عىل العدو أو التغلـب عليـه بـدوهنا، فـإن كـان يمكـن التغلـب عـىل   - أ

 آثارهـا عـىل املقـاتلني تعينـت ومل جيـز اســتخدام العـدو بوسـائل وأسـلحة تقتـرص

.األسلحة ذات اآلثار التدمريية املتعدية إىل غري املحاربني

.ًأن يكون قتل النساء والذراري قد جاء تبعا ومل يرادوا بالقتل  -  ب

أن يــستخدم العـــدو هــذه األســـلحة ضـــد املــسلمني فيكـــون رضبــه مـــن قبيـــل   -  ت

أيــــدي العــــدو يف رضب املــــسلمني املعاملــــة باملثــــل، إذ ال يعقــــل أن تطلــــق 

ــل أيــدي املــسلمني فيمنعــون مــن اســتخدام األســلحة  ــد، وتكب باألســلحة التــي يري

ــة  ــن الناحي ــة م ــل كلف ــرسعة وبأق ــرص ب ــق الن ــي حتق ــدو، والت ــلحة الع ــة ألس املكافئ

.العسكرية

أن جيتهـــد املـــسلمون إذا اضـــطروا الســـتخدام هـــذه األســـلحة يف التـــصويب   -  ث

ــون إىل ــث يقلل ــسديد بحي ــابات بــني والت ــسائر واإلص ــة، اخل ــىص درجــة ممكن  أق

  .املدنيني، أو بني من ليس من شأهنم القتال

         وا ا ون اما  وا ر اآ  ا   رم
ا:  

    مــن خـــالل دراســتي ألهـــم االتفاقيــات واملعاهـــدات اخلاصــة باســـتخدام األســـلحة 

ـــة يف القـــ ـــق يف النووي ـــار ونـــصب املنجني ـــسم والن ـــدويل العـــام، واســـتخدام ال انون ال

احلــروب اإلســالمية، وجــدت أن هنــاك نقــاط اتفــاق واخــتالف بــني التــرشيعني، أوردهــا 

  :عىل النحو التايل

ق: أوا م:  

إن كال من االتفاقيات اخلاصـة بحظـر انتـشار األسـلحة النوويـة واالتفاقيـات اخلاصـة  -١

النووية حتظر انتشار تلك األسـلحة بـأي طريقـة كانـت، يف حـني أننـا التجارب  بحظر



 

)١٢٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الفقه اإلسالمي نجـد أنـه حـرم اسـتخدام الـسم والنـار ونـصب املنجنيـق  إذا نظرنا إىل

.كانت ما مل تدع الرضورة إىل ذلك ضد األعداء بأي طريقة

  .إن كال من الترشيعني يسعى إىل محاية البيئة عىل طريقته اخلاصة -٢

ًم:فا م :  

ــلحة  - ١ ــتخدام األس ــر اس ــىل حظ ــذا ع ــا ه ــنص إىل يومن ــام مل ي ــدويل الع ــانون ال إن الق

النوويــة؛ وذلــك ألن الــدول اخلمــس النوويــة ال زالــت تعــارض إىل يومنــا هــذا حظــر 

اســتخدام هــذه األســلحة ولــيس هلــا النيــة بعــد إىل الــتخيل عــن خمزوهنــا مــن هــذه 

ــلحة، يف حــني أن التــرشيع اإلســال ــرب اســتخدام الــسم والنــار ونــصب األس مي اعت

املنجنيق ضد األعداء مـن بـاب وسـائل احلـرب املحظـور اسـتخدامها إال إذا دعـت 

.إىل ذلك رضورة ملجئة

إن كـال مــن االتفاقيــات اإلقليميـة والثالثيــة األطــراف سـعت إىل جعــل منــاطق الــدول  - ٢

جــل ضــامن أطــراف هــذه املعاهــدة منــاطق خاليــة مــن األســلحة النوويــة وذلــك مــن أ

سالمتها وسالمة بيئتها من هذه األسلحة، ومع ذلـك فإهنـا ال زالـت تـشعر بخطـر دائـم 

ومـستمر مـن هــذه األسـلحة، يف حــني أن الفقـه اإلســالمي كانـت حروبــه تراعـى فيهــا 

محاية األطراف غـري املـشاركة يف احلـرب مثـل األطفـال والنـساء، كـام سـعت إىل 

ن تلـــك احلـــروب كانـــت حـــروب فـــتح محايــة بيئاهتـــا مـــن الـــدمار واخلـــراب؛ أل

.وإصالح ال حروب تدمري وخراب

إن الفقـه اإلســالمي جييــز اســتخدام الــسم والنـار ونــصب املنجنيــق ضــد األعــداء إذا  - ٣

دعـت إىل ذلـك رضورة، ومـع ذلـك فــإن األرضار املرتتبـة عـىل اسـتخدام مثـل هــذا 

ن طريـق تـدخل ا أو عـًالنوع من األسلحة هي أرضار بـسيطة يمكـن إصـالحها إمـا بيئيـ



  

)١٢٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اإلنـسان إلصــالحها، يف حــني أن اســتخدام األسـلحة النوويــة يف احلــرب يــنجم عنــه 

ــك  ــه قبــل اســتخدام تل ــة إىل مــا كانــت علي دمــار وخــراب يــصعب معــه أن تعــود البيئ

  . األسلحة وما حدث يف هريوشيام وناجازاكي خري شاهد عىل ذلك



 

)١٢٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  اخلامتــة

  :ات، نوجز أمهها فيام ييل     قد خلص البحث لبعض النتائج والتوصي

أو :ا:  

 أوجـدهتا أنـشطة اإلنـسان، التـي العوامل الطبيعيـة وتلـك ةالبيئة هي جمموع - ١

ــرى التــيو ــات األخ ــسان والكائن ــؤثر عــىل اإلن ــوازن دقيــق وت  تتجــاور يف ت

.بطريق مبارش أو غري مبارش

اري،  تلـوث اهلـواء، واالحتبـاس احلـر:أهم املخاطر التـي هتـدد البيئـةمن  - ٢

ــان والبحــار  ــار والبحــريات واخللج ــون واألهن ــاه اآلبــار والعي ــوث مي وتل

ـــــسائلة، وتـــــدهور األرض  ـــــصلبة وال ـــــات ال ـــــات، واملخلف واملحيط

ــة،  ــروات الطبيعي ــتنزاف الث ــوجي، واس ــوع البيول ــسارة التن ــصحرها، وخ وت

ـــر  ـــشعة، وخط ـــات امل ـــسامة، والنفاي ـــة ال ـــرة والكيميائي ـــات اخلط والنفاي

ا عـىل حيـاة اإلنـسان بـل عـىل ًوكل ذلك يمثـل خطـرالضجيج والضوضاء، 

. النوع اإلنساين

ًإن أسـلحة الــدمار الـشامل متثــل خطــرا كبـريا عــىل كـل وســائل احليــاة وال  - ٣ ً

يسلم من آثارها املهلكة أحـد، وإن األسـلحة والوسـائل العـشوائية القديمـة 

ا التي ذكرها الفقهاء ذات تـدمري حمـدود، إال أهنـا إذا اسـتعملت بمجموعهـ

أعطـت اهلـالك والــدمار وإن كـان ذلـك يف نطــاق ضـيق، وحيـز حمــدود ال 

.يقارن بام تعطيه أسلحة الدمار الشامل يف هذا املجال

بـني األجيـال  ن احلق يف البيئة السليمة هيدف إىل حتقيق فكـرة العـدل مـاإ - ٤

ــة ــال الالحق ــصالح األجي ــق م ــذا احل ــسد ه ــي  وجي ــده الزمن ــالل بع ــن خ م



  

)١٢٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ث الطبيعــي والثقــايف،اا للــرتً يعتــرب مــستخدماملتمثــل يف أن كــل جيــل

ث لألجيـال الالحقـة يف حالـة ليـست أقـل مـن االـرت جيب عليه أن يرتك هذا

.احلالة التي كان عليها عند تسلمه

ـــع إمل يتوصـــل القـــانون الـــدويل  - ٥ ـــة صـــارمة ملن ىل صـــياغة قـــوانني دولي

.ًااستخدام األسلحة املحظورة رغم منعها دولي

ــتخدام أســلحة إ - ٦ ًالــدمار الــشامل جــائز رشعــا يف الفقــه اإلســالمي، ن اس

وذلك إذا بادر العدو باستخدامها أو إذا هدد بـذلك أو غلـب عـىل الظـن بأنـه 

ــسلمني، وأن  ــىل أرضار بامل ــتخدامها ع ــوي اس ــرشط أال ينط ــستخدمها ب ي

ًيكون استخدامها حمدودا وبالقدر الالزم حجام ونوعا ًً .

ــوهلا وفروعهــا - ٧ ــرشيعة بأص ــاءت ال ــدها لقــد ج ــة، ومقاص ــدها الفقهي  وقواع

التــرشيعية، بمــنهج شــامل يتــضمن رعايــة البيئــة ومحايتهــا مــن كــل خلــل، 

ويقـــوم هـــذا املـــنهج عـــىل أســـاس الـــربط الوثيـــق بـــني عقيـــدة اإلنـــسان 

ًواســتقامته وبــني صــالح بيئتــه وازدهارهــا، وجعلــت اإلخــالل هبــا إخــالال 

.ًبالدين وخروجا عن منهج رب العاملني

إال  ن تنـوع العقوبـات القانونيـة التـي تناولتهـا القـوانني البيئيـة،عىل الـرغم مـ - ٨

، ومـع اًأهنا ال تتناسب أغلبها مع نوعية اجلـرائم البيئيـة والتـي نـشهدها حاليـ

.األرضار النامجة عنها حجم

ــدمار  - ٩ ــلحة ال ــا أس ــي منه ــرص والت ــلحة الع ــالمية ألس ــة اإلس ــتالك األم إن ام

ـا  ـا والزم ًالشامل يعد أمـرا رضوري ً واألمـة إن مل تقـم هبـذه الـرضورة تكـون ً

.قد ختلفت عن مقتضيات عرصها، وعرضت نفسها للخطر



 

)١٢٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ٍإنـا كـل يشء خلقنـاه بقـدر": الربانيـةحيكم النظام البيئـي القاعـدة  -١٠ َ َ َ َُ ْ َِ ُ َ ٍَّ
ْ َّ ّ، وأي "ِ

ل يف عنرص من عنارص النظـام البيئـي يـؤدي إىل اخـتالل متعاقـب يف اختال

نزلــــة ويــــؤدي إىل إرضار مــــادي باإلنــــسان العنـــارص التاليــــة لــــه يف امل

.ومستقبل األجيال القادمة

ــىل  -١١ ــة ع ــضايا البيئ ــضابطة لق ــات ال ــل االتفاقي ــالمية ك ــرشيعة اإلس ــد ال تؤي

املستوى املحيل واإلقليمـي والعـاملي التـي تـسعى ملـا فيـه خـري اإلنـسان 

ــات التــي  ــسواء، وال جتيــز االتفاقي ــرية عــىل ال ــدول الغنيــة والفق ــري ال وخ

.عىل الضعفاء والفقراء ملصلحة األقوياء واألغنياءتفرض 

رغــم العيــوب التــي تــشوب منظمــة األمــم املتحــدة واملــنظامت الدوليــة  -١٢

جمـال محايـة البيئـة وذلـك برعايتهـا  ّاألخرى، إال أهنا سـامهت يف توسـع

ًت الدولية التي أفـرزت عـن عـدة اتفاقيـات يعمـل هبـا دوليـاللمؤمتر  ، فهـياُ

. والكيان الذي حيقق طموحاتهمنرب املجتمع الدويل

قد ربى اإلسالم متبعيـه عـىل قـيم ومبـادئ وقواعـد لـتحكم تـرصفاهتم يف  -١٣

 أن الكـون :ومـن أهـم هـذه القـيم واملبـادئ والقواعـد. األرض والكون كله

كله خملـوق هللا تعـاىل، وأن اإلنـسان مـستخلف يف األرض مـن اهللا تعـاىل، 

سان، وأن االســتمتاع بــام يف وأن مجيــع مــا يف الكــون مــسخر ملنــافع اإلنــ

األرض مـن منـافع عـام جلميــع مـن حيتـاج إليهــا مـن خملوقـات اهللا تعــاىل 

ـــــة  ـــــدار حاج ـــــق كـــــل يشء يف األرض بمق عـــــىل األرض، وأن اهللا خل

ــريم  ــة، وحت ــسان والبيئ ــىل اإلن ــة ع ــوب املحافظ ــا، ووج ــات فيه املخلوق

 تعـاىل ختريب العمران واإلفـساد يف األرض بكـل أنواعـه، وأن الكفـر بـاهللا



  

)١٢٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة، وأن عــدم تطبيــق أحكــام اهللا تعــاىل  ــؤثر عــىل البيئ وارتكــاب املعــايص ي

.يؤثر عىل البيئة

ًم :تا:  

تقع عىل مؤسسات الدولة املختلفـة مـسؤولية كبـرية يف رعايـة البيئـة؛ وذلـك  - ١

من خالل ترشيع القوانني املهمـة التـي حتـافظ عـىل البيئـة وترعاهـا وضـامن 

ــة بكــل مــن خيالفهــا تطبيــق هــذه القــوا ــزال العقوب نني واملحاســبة عليهــا وإن

.يهاويعتدي عل

تنمية الـوعي البيئـي لـدى اإلنـسان عـن طريـق تزويـده بالرؤيـة الـصحيحة عـن  - ٢

البيئــة ومكوناهتــا بــام حيقــق دوره املطلــوب يف األرض باعتبــاره خليفــة اهللا 

.فيها

ــا - ٣ ــالمية أن يعمــل عــىل إنت ــلحة أج جيــب عــىل ويل األمــر يف الــدول اإلس س

الـدمار الــشامل مـن أجــل ردع القــوى املعاديـة عــن اســتخدام هـذا النــوع مــن 

ًاألســـلحة ضـــد بـــالده، ومحايـــة ألمـــن الـــدول اإلســـالمية، وحفاظـــا عـــىل 

.استقالهلا وسيادهتا

ــىل  - ٤ ــة ع ــالمية املوقع ــدول اإلس ــىل ال ــب ع ــدمار اجي ــلحة ال ــزع أس ــة ن تفاقي

ذه االتفاقيــة وغــري الــشامل أن تعمــل عــىل إلــزام الــدول املوقعــة عــىل هــ

سـلحة، فـإن مل تـستجب تلـك الـدول جـاز املوقعة عىل التخلص من هذه األ

تفاقيــة وعــدم االلتــزام بنــصوصها؛ الللــدول اإلســالمية االنــسحاب مــن هــذه ا

.ألن متسكها بمثل هذه االتفاقيات ال حيقق مصلحة اإلسالم واملسلمني



 

)١٢٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

رتكيــز عــىل األفكــار إدخــال مــواد عــن البيئــة يف خمتلــف مراحــل التعلــيم وال - ٥

ــرى  ــاالت األخ ــة للمج ــاد البيئي ــة باألبع ــوعات املتعلق ــية، أو املوض األساس

، وتوعيـــة وتثقيـــف الكبـــار، ءتربيـــة الـــنش: داخـــل هـــذه املجـــاالت، منهـــا

والتعــــاون مــــع اجلامعــــات واملؤســــسات األهليــــة والرســــمية اإلقليميــــة 

.والدولية

ــة ئايالكيمو النوويــة تفعيــل قواعــد حتــريم اســتخدام أســلحة الــدمار الــشامل - ٦ ي

ــالتوقيع عــىل منــع  ــزام مجيــع الــدول ب ــة، والــسعي الــدويل إلل والبيولوجي

.ا عىل األمن والسلم الدولينيً حفاظ؛استخدامها

ــنح  - ٧ ــة م ــامل الدول ــودات وأع ــوم بمجه ــن يق ــشجيعية مل ــوائز الت ــض اجل بع

مبتكرة تساعد وتساهم يف حتسني البيئـة وحتقيـق مجاهلـا، أيـا كـان مقـدمها 

.جلمعيات أو اإلدارات أو األشخاص أو بعض األفرادمن ا

تـــشديد العقوبـــات املـــسلطة عـــن جـــرائم البيئـــة والـــتخيل عـــن العقوبـــات  - ٨

ــتحداث  ــة، واس ــات مالي ــان جمــرد غرام ــي يف غالــب األحي ــة التــي ه التقليدي

.جزاءات تتاميش والطابع اخلاص واملتميز ملوضوع البيئة

ــة إىل نــرش - ٩  الــوعي البيئــي، وتكثيــف براجمــه توجيــه اإلعــالم ووســائله الفعال

الداعيــة للمحافظــة عليهــا، وإطــالع األفــراد عــىل خمــاطر التلــوث، وكــذلك 

زيــادة النــرشات، والبحــوث والــدوريات املتخصــصة، والتــي حتمــل طــابع 

ــة  ــة البيئي ــشبع بالرتبي ــل م ــة؛ إلخــراج جي ــع البيئ ــل م ــاد للتعام ــه واإلرش التوجي

.ًوداعيا هلا



  

)١٢٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نيـــة واخللقيــة، واملعـــارف البيئيــة املـــستوحاة يامرضورة نــرش القــيم اإل -١٠

واملنبثقـة مــن الــرشيعة اإلســالمية، عـرب طــرق ووســائل االتــصال املختلفــة، 

ئحــه عــىل ابقــصد تعميــق الــوعي البيئــي لــدى الفــرد واملجتمــع، وحــث رش

.سهام يف رعاية البيئة ومواردهااإل

ية أثنـاء املساواة يف تطبيق القوانني بني مجيـع الـدول يف حتمـل املـسؤول -١١

ــل  ــة بك ــرشيعات البيئي ــوانني والت ــق الق ــزام بتطبي ــسلحة، وااللت ــات امل النزاع

ــة ــة وجدي ــا البيئــة ؛رصام ــرض هل ــي تتع ــسلبية الت ــار ال ــن اآلث ــل م ــى تقل  حت

.ويتحمل الطرف املسبب للرضر املسؤولية القانونية الكاملة

 رضورة إنشاء صندوق حلاميـة البيئـة هيـدف إىل تـوفري االسـتثامر للقطـاع -١٢

وتقديم املـساعدة املاليـة للمـرشوعات البيئيـة عـىل أسـاس تنافـيس،  البيئي،

ىل تـشجيع مـشاركة القطـاع إت البيئيـة هيـدف اا للمبـادرًنشاء صندوق أيضإو

ــة الــسليمة، ــات عــىل اإلدارة واملامرســات البيئي واألخــذ  اخلــاص واجلمعي

.باجلباية البيئية كأهم أداة ملعاقبة ملوثي البيئة

 يف جمـال نيمتخصـصوجهـاز رشطـة  إنشاء حماكم ونيابـات اإلرساع يف -١٣

 الـدويل، عـىل أن يـتم ى الـداخيل وعـىل املـستوىجرائم البيئة عىل املستو

تدريب أعضائهم وتثقـيفهم بمختلـف املعلومـات البيئيـة التـي قـد حيتـاجون 

إليها أثناء عملهم؛ وذلك حتـى يتـاح الفـصل يف قـضايا البيئـة بـشكل إجيـايب 

.عةوعىل وجه الرس

؛ العمــل عــىل إنــشاء حمكمــة دوليــة ختــتص بــالنظر يف املنازعــات البيئيــة -١٤

ــة، ــن ناحي ــة م ــة بالبيئ ــضايا املتعلق ــاز الق ــة إنج ــضامن رسع ــة  ل ــد جه وتوحي



 

)١٢٤٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة  ــن القــضايا مــن ناحي ــواع م ــل هــذه األن االختــصاص القــضائي الــدويل ملث

ن يــنص نظــام تلــك املحكمــة عــىل مــنح املــنظامت الدوليــة أعــىل  أخــرى،

ــة حــق االذات الــ ــع أعــضاء  دعــاء أمامهــا،صلة بالبيئ باإلضــافة إىل مــنح مجي

.مام هذه املحكمةأدعاء املجتمع الدويل حق اال

وجـوب تقريـر مبــدأ إعفـاء الــرشكات واملنـشآت التـي حتــافظ عـىل البيئــة  -١٥

ـا عـىل إدراج بعـض األهـداف البيئيـة يف مجيـع  من بعض الرضائب لتحفيزه

ة، باملقابـل رضورة إقـرار مبـدأ الـرضائب خمططاهتا االستثامرية املـستقبلي

.التصاعدية عىل الرشكات واملنشآت ذات السلوكيات املاسة بالبيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

)١٢٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
قائمة املصادر واملراجع

أو :آن اا.  
  

ًم :آنا و ا:  

أحكــام القـــرآن، أبـــو بكــر حممـــد بـــن عبــداهللا، املعـــروف بـــابن العـــريب  

حممـد عبـدالقادر عطـا، الطبعـة الثالثـة، دار : ريج وتعليـق، ختـ)هـ٥٤٣/ت(

  .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، 

ــ٣٧٠/ت(أحكام القرآن، أمحـد بـن عـيل الـرازي اجلـصاص   : ، حتقيـق)ه

.هـ١٤١٥عبدالسالم شاهني، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الكتـــاب األندلـــيس، دار حممـــد بـــن يوســـف البحـــر املحـــيط، أبـــو حيـــان  

.هـ١٤١٣اإلسالمي، 

، الطبعـة الثانيـة، )م١٢٩٦/ت(، التحرير والتنوير، حممد الطـاهر بـن عاشـور 

.١٩٩٧دار سحنون للنرش التوزيع، تونس، 

، )ه٥٣٨/ت(الكشاف، جار اهللا أبو القاسـم حممـود بـن عمـرو الزخمـرشي  

عـادل أمحـد عبـداملوجود، عـيل حممـد معـوض، الطبعـة األوىل، : حتقيق

.١٩٩٨لعبيان، الرياض، السعودية، مكتبة ا

ــق  ــد، حتقي ــن حمم ــسني ب ــم احل ــو القاس ــرآن، أب ــب الق : املفــردات يف غري

  .حممد سيد كيالين، دار املعرفة، لبنان، بدون سنة نرش

تفـسري الطــربي، جــامع البيــان عــن تأويـل آي القــرآن، أبــو جعفــر حممــد بــن  

ة األوىل، دار عبــداهللا الرتكــي، الطبعــ: ، حتقيــق)هـــ٣١٠/ت(جريــر الطــربي 

.هـ١٤٢٢هجر، القاهرة، 



 

)١٢٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــرازي، املــشهور بالتفــسري الكبــري ومفــاتيح الغيــب، حممــد   تفــسري الفخــر ال

ــر  ــدين عم ــياء ال ــدين ض ــرازي فخــر ال ــة األوىل، دار )هـــ٦٠٤/ت(ال ، الطبع

.هـ١٤٠١الفكر، بريوت، 

ــري   ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــافظ أيب الف ــيم، احل ــرآن العظ ــسري الق تف

ســامي حممــد الــسالمة، الطبعــة : ، حتقيــق)هـــ٧٧٤/ت(مــشقي القــريش الد

  .هـ١٤٢٠الثانية، دار طيبة، الرياض، 

تفسري القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبـداهللا حممـد بـن أمحـد بـن  

عبــداهللا الرتكــي، الطبعــة األوىل، : ، حتقيــق)هـــ٦٧١/ت(أيب بكــر القرطبــي 

.هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، بريوت، 

يف تفــسري القــرآن الكــريم والــسبع املثــاين، شــهاب الــدين روح املعــاين  

ــدادي  ــويس البغ ــ١٢٧٠/ت(اآلل ــريوت، )هـ ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ، دار إحي

.بدون سنة نرش

فتح القدير اجلامع بني فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسري، حممـد بـن  

ــشوكاين  ــد ال ــن حمم ــيل ب ــ١٢٥٠/ت(ع ــق)هـ ــويش، : ، حتقي ــف الغ يوس

.هـ١٤٢٨بعة، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرا

ــاهرة،   ــرشوق، الق ــة الــرشعية، دار ال ــب، الطبع يف ظــالل القــرآن، ســيد قط

.هـ١٤٢٣

ً :و ا:

اجلمــع بــني الــصحيحني البخــاري ومــسلم، حممــد بــن فتــوح احلميــدي  

.عيل حسني البواب، دار ابن حزم، بدون سنة نرش: ، حتقيق)هـ٤٨٨/ت(



  

)١٢٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــىل   ــستدرك ع ــداهللا امل ــن عب ــد ب ــداهللا حمم ــافظ أيب عب ــصحيحني، احل ال

 عبـدالقادر عطـا، الطبعـة األوىل، دار فيمـصط :احلاكم النيـسابوري، حتقيـق

.٢٠٠٢الكتب العلمية، بريوت، 

املنهاج يف رشح صـحيح مـسلم بـن احلجـاج، احلـافظ حمـي الـدين أبـو  

ــن مــري  ــن رشف ب ــا ب ــوويزكري ــة، )هـــ٦٧٦/ت (الن ــار الدولي ، بيــت األفك

.َّامن، بدون سنة نرشع

سنن ابن ماجـة، أبـو عبـداهللا حممـد بـن يزيـد القزوينـي، الـشهري بـابن ماجـه  

ــق)هـــ٢٧٣/ت( ــريج وتعلي ــة األوىل، : ، خت ــاين، الطبع ــارص األلب ــد ن حمم

.مكتبة املعارف، الرياض، بدون سنة نرش

داود ســـــليامن بــــن األشـــــعث األزدي  ســــنن أيب داود، احلـــــافظ أبــــو 

ــاؤوط، حممــد : ، ختــريج وتعليــق)هـــ٢٧٥/ت(السجــستاين  شــعيب األرن

.هـ١٤٣٠كامل قرة، الطبعة األوىل، دار الرسالة العاملية، دمشق، 

ــي   ــيل البيهق ــن ع ــن احلــسني ب ــد ب ــر أمح ــو بك ــربى، أب ــي الك ســنن البيهق

ــ٤٥٨/ت( ـــق)هــ ـــة، : ، حتقي ـــب العلمي ـــدالقادر عطـــا، دار الكت حممـــد عب

.بريوت، بدون سنة نرش

ـــن ســـورة الرتمـــذي ســـنن الرتمـــذي، أبـــو عيـــسى  ـــن عيـــسى ب  حممـــد ب

ــ٢٧٩/ت( ـــق)هــ ـــة : ، حتقي ـــة، مكتب ـــة الثاني أمحـــد حممـــد شـــاكر، الطبع

.هـ١٣٩٨ احللبي، القاهرة، فيمصط

صـــحيح ابـــن خزيمــــة، أبـــو بكـــر إســــحاق بـــن خزيمـــة النيــــسابوري  

 األعظمــي، املكتــب اإلســالمي، فيحممــد مــصط: ، حتقيــق)هـــ٣١١/ت(



 

)١٢٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

.بريوت، بدون سنة نرش

 عبـداهللا حممــد بــن إسـامعيل بــن إبـراهيم بــن املغــرية صـحيح البخــاري، 

.هـ١٣١١البخاري، الطبعة األمريية، القاهرة، 

ــسابوري   ــاج القــشريي الني ــسلم بــن احلج ــو احلــسن م صــحيح مــسلم، أب

ــ٢٦١/ت( حممــــد فــــؤاد عبــــدالباقي، الطبعــــة األوىل، دار : ، حتقيــــق)هـــ

.هـ١٤١٢احلديث، القاهرة، 

، بـدر الـدين أيب حممـد حممـود بـن  رشح صحيح البخاريعمدة القارئ 

ــ٨٥٥/ت(أمحد العيني   إحيـاء عبـداهللا حممـود حممـد عمـر،:  حتقيـق،)ه

.الرتاث العريب، بريوت، بدون سنة نرش

ــيم   ــق العظ ــدالرمحن رشف احل ــنن أيب داود، عب ــىل س ــود ع ــون املعب ع

�رائــد صـربي أبــو علفــة، بيــت األفكـار الدوليــة، عــامن، بــدون : آبـادي، تقــديم

.سنة نرش

فتح الباري برشح صحيح البخـاري، احلـافظ أبـو الفـضل أمحـد بـن عـيل  

ــسقالين  ــابن حجــر الع ــشهري ب ــد، ال ــن حمم ــار )هـــ٨٥٢/ت(ب ــت األفك ، بي

.م٢٠٠٠َّالدولية، عامن، 

ــ٢٤١/ت(مسند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل   حممـد عبـدالقادر : ، حتقيـق)ه

.م٢٠٠٨عطا، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ـــن أمحـــد الطـــرباين سند الـــشاميني،مـــ   احلـــافظ أيب القاســـم ســـليامن ب

ــ٣٦٠/ت( ـــد الـــسلفي،: ، حتقيـــق)هــ  الطبعـــة األوىل، محـــدي عبداملجي

.١٩٨٩مؤسسة الرسالة، بريوت، 



  

)١٢٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حممـد : مشكاة املصابيح، حممد بن عبداهللا اخلطيـب التربيـزي، حتقيـق 

.١٩٨٥ريوت،  الطبعة الثالثة، املكتب اإلسالمي، ب،نارص الدين األلباين

ــن حممــد   ــيل ب ــن ع ــد ب ــار، حمم ــى األخب ــن أرسار منتق ــار م ــل األوط ني

حممـــد صــــبحي حـــالة، الطبعــــة األوىل، دار ابــــن : الـــشوكاين، حتقيــــق

.هـ١٤٢٧اجلوزي، الرياض، 

هدى الساري فتح الباري، بـرشح األمـام أيب عبـداهللا حممـد بـن إسـامعيل  

ــ٨٥٢/ت(ابن حجـر العـسقالين  البخاري، عبـدالقادر : تعليـق، حتقيـق و)ه

.الطبعة األوىل، مكتبة امللك فهد الوطنية للنرش، الرياض شيبة احلمد،

ًرا :ا ا:  
  

١( ا ا:

ــودود املوصــيل   ــن م ــود ب ــن حمم ــداهللا ب ــار، عب ــل املخت ــار لتعلي االختي

عبـــداللطيف حممــد عبـــدالرمحن، الطبعـــة الثالثـــة، دار : احلنفــي، حتقيـــق

.٢٠٠٥ة، بريوت، الكتب العلمي

املبسوط، شمس الدين أبو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن سـهل الرسخـيس،  

.هـ١٤٠٩دار املعرفة، بريوت، 

ــن رشف   ــى ب ــدين حيي ــي ال ــا حمي ــو زكري ــذب، أب ــوع رشح امله املجم

. ، دار الفكر، القاهرة، بدون سنة نرش)ه٦٧/ت(النووي، 

 بـن أيب بكـر اهلداية رشح بداية املبتـدى، برهـان الـدين أيب احلـسن عـيل 

ــ٥٩٣/ت(املرغينـــاين،  نعـــيم أرشف نـــور، الطبعـــة : ، خـــرج أحاديثـــه)هــ

.هـ١٤١٧األوىل، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش، باكستان، 



 

)١٢٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن مــسعود   ــر ب ــو بك ــدين أب ــالء ال ــرشائع، ع ــب ال ــصنائع يف ترتي ــدائع ال ب

ــاين  ــ٥٨٧/ت(الكاس ــىل معــوض، عــادل عبــداملوجود، : ، حتقيــق)هـ ع

.هـ١٤٢٤ الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة

تبيــني احلقــائق رشح كنــز الرقــائق، فخرالــدين عــثامن بــن عــيل الزيلعــي،  

.هـ١٣١٣الطبعة األوىل، الطبعة األمريية، القاهرة، 

رد املحتار عـىل الـدر املختـار، املعـروف بحاشـية ابـن عابـدين، حممـد  

عــادل عبــداملوجود، : قحتقيــ) هـــ١٢٥٢/ت(أمــني، الــشهري بــابن عابــدين 

.هـ١٤٢٣عيل معوض، طبعة خاصة، دار عامل الكتاب، الرياض، 

ــ١٨٩/ت(رشح السري الكبري، حممد بـن احلـسن الـشيباين   : ، حتقيـق)ه

ــــريوت،  ــــة، ب ــــب العلمي ــــة األوىل، دار الكت ــــشافعي، الطبع ــــداهللا ال أيب عب

.هـ١٤١٧

ـــسيوايس  ـــد ال ـــن عبدالواح ـــدين حممـــد ب ـــامل ال ـــدير، ك ـــتح الق  رشح ف

ــ٨٦١/ت(الـــسكندري، املعـــروف بـــابن اهلــــامم احلنفـــي  ، تعليــــق )هــ

عبــــدالرازق املهــــدي، الطبعــــة األوىل، دار الكتــــب العلميــــة، : وختــــريج

  .هـ١٤٢٤بريوت، 

٢( ا ا:

البيان والتحـصيل والـرشح والتوجيـه والتعليـل ملـسائل املـستخرجة، أبـو  

حممــد حجــي : ، حتقيــق)هـــ٤٥٠/ت(الولــدين أمحــد بــن رشــيد القرطبــي 

.١٩٨٨وآخرون، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 



  

)١٢٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التاج واإلكليل، أبو عبـداهللا حممـد بـن يوسـف العبـدري، الـشهري بـاملواق  

.هـ١٣٤٨، دار الفكر، بريوت، )ه٨٩٧/ت(

ــرص   ــن ن ــيل ب ــن ع ــدالوهاب ب ــد عب ــو حمم ــالكي، أب ــه امل التلقــني يف الفق

ــالكي،  ــدادي امل ــي البغ ــق)ه٤٢٢/ت(الثعلب ــو : ، حتقي ــد ب ــس حمم ــو أوي أب

خبـــزة احلـــسني التطـــواين، الطبعـــة األوىل، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، 

٢٠٠٤.

ــ٦٨٤/ت(الـــذخرية، شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن إدريـــس القـــرايف   ، )هــ

حممـــد خبـــزة، الطبعـــة األوىل، دار الغـــرب اإلســـالمي، بـــريوت، : حتقيـــق

.م١٩٩٤

يوسـف بـن عبـداهللا بـن حممـد بـن الكايف يف فقه أهـل املدينـة، أبـو عمـر  

ــ٤٦٣/ت(عبدالرب بن عاصـم النمـري القرطبـي املـالكي  ، الطبعـة الثانيـة، )ه

.١٩٨٠مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 

حاشـية الدسـوقي عــىل الـرشح الكبــري للـدردير، شـمس الــدين حممـد بــن  

ــ١٢٣٠/ت(عرفـــة الدســـوقي  ـــق)هــ حممـــد علـــيش، دار الفكـــر، : ، حتقي

. نرشبريوت، بدون سنة

ـــة،   ـــة األمريي ـــة، املطبع ـــة الثاني ـــريش، الطبع ـــل للخ ـــرص خلي  رشح خمت

.القاهرة، بدون سنة نرش

حممــد علــيش، : مــنح اجلليــل عــىل رشح خمتــرص ســيد خليــل، حتقيــق 

.١٩٨٩طبعة دار الفكر، بريوت، 



 

)١٢٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــد بـــن   ـــداهللا حمم ـــو عب ـــل، أب ـــرص خلي ـــرشح خمت ـــل ل ـــب اجللي مواه

ــ٩٥٤/ت( عبــدالرمحن املغــريب املعـــروف باحلطــاب ، دار الفكـــر، )هـ

.بريوت، بدون سنة نرش

٣( ا ا:

األحكــام الــسلطانية والواليــات الدينيــة، أبــو احلــسن عــيل بــن حممــد بــن  

ــاوردي  ــب امل ــ٤٥٠/ت(حبي ــصحيح)هـ ــد عبدالــسالم، : ، ضــبط وت أمح

.هـ١٤٢٧الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ــن إدريــس ا  ــد اهللا حممــد ب ــشافعي األم، أبوعب ــ٢٠٤/ت(ل : ، حتقيــق)هـ

.َّحسان عبداملنان، بيت األفكار الدولية، عامن، بدون سنة نرش

احلاوي الكبـري يف فقـه اإلمـام الـشافعي، أبـو احلـسن عـىل بـن حممـد بـن  

ــــاوردي  ــــب امل ــ٤٥٠/ت(حبي ـــ ــــق)ه ــــادل : ، حتقي ــــوض، ع ــــيل مع ع

.هـ١٤١٤عبداملوجود، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ــد ال  ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــسن أمح ــو احل ــشافعي، أب ــه ال ــاب يف الفق لب

عبــدالكريم بــن صــنيتان العمــري، الطبعــة األوىل، : الــضبي، دراســة وحتقيــق

.١٩٩٦دار البخاري، املدينة املنورة، 

حاشية البجريمي عىل رشح مـنهج الطـالب، سـليامن بـن عمـر بـن حممـد  

.، بدون سنة نرشالبجريمي، املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا

ــن عبدالــسالم   ــام، العــز ب ــام يف مــصالح األن ، )هـــ٦٦٠/ت(قواعــد األحك

.١٩٩١طبعة مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 



  

)١٢٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 املحتــاج إىل معرفـة معــاين ألفـاظ املنهــاج، شـمس الــدين حممــد يمغنـ 

حممـد عتيــايب، الطبعــة األوىل، دار املعرفــة، : اخلطيـب الــرشبيني، حتقيــق

  .ـه١٤١٨بريوت، 

٤( ا ا:

ــ  ــن قدام ــدالرمحن ب ــع، عب ــتن املقن ــىل م ــري ع ــرشح الكب ــاب ةال ، دار الكت

.العريب، بريوت، بدون سنة نرش

الطب النبوي، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين بـن قـيم  

الــــسيد اجلمــــييل، الطبعــــة األوىل، دار : ، حتقيــــق)ه٧٥١/ت(اجلوزيــــة 

.١٩٩٠ن، الكتاب العريب، بريوت، لبنا

املبدع رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبـداهللا بـن حممـد بـن مفلـح،  

ــ٨٨٤/ت(أبـو إسـحاق برهــان الـدين  ، الطبعــة األوىل، دار عـامل الكتــب، )ه

  .٢٠٠٣الرياض، 

ــــن قدامــــة املقــــديس   ــــداهللا بــــن أمحــــد ب ــــدين عب ــــق ال املغنــــي، موف

ــ٦٢٦/ت( طبعـة الثالثـة، عبـداهللا الرتكـي، عبـد الفتـاح احللـو، ال: ، حتقيـق)ه

  .هـ١٤١٧دار عامل الكتب، الرياض، 

ــن قدامــة   ــدين عبــداهللا ب الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، موفــق ال

ــد الــسعدين، الطبعــة  :املقــديس، حتقيــق حممــد فــارس، مــسعد عبداحلمي

.١٩٩٤األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ــووي، إرشاف  ــني، الن ــدة املفت ــالبني وعم ــة الط ــري : روض ــشاويش، زه ال

.هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، املكتبة اإلسالمية، بريوت، 



 

)١٢٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أيب عبـداهللا حممـد رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقـي، شـمس الـدين  

ــداهللا  ــن عب ــرصي ب ــيش امل ــق)ه٧٧٢/ت(الزرك ــل : ، حتقي ــداملنعم خلي عب

. ٢٠٠٢إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ــو مــتن اخلرقــى عــىل مــذهب أيب   ــل الــشيباين، أب ــداهللا أمحــد بــن حنب عب

، دار الــصحابة )ه٣٣٤/ت(القاســم عمــر بــن احلــسني بــن عبــداهللا اخلرقــي، 

.١٩٩٣للرتاث، اململكة العربية السعودية، 

أمحـد بـن عبـداحلليم تقـي الـدين جمموعة الرسائل واملسائل والفتاوى،  

ــ٧٢٨/ت(بـن عبدالـسالم بـن تيميــة  اجلــزار، أنــور البـاز، عـامر  :، حتقيـق)ه

.٢٠٠٥الطبعة الثالثة، دار الوفاء، بريوت، 

كـشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع، منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــويت  

ــ١٠٥١/ت( ــق)هـ ــة، دار عــامل : ، حتقي ــد، طبعــة خاص إبــراهيم عبداحلمي

.هـ١٤٢٣الكتب، الرياض، 

ــــة املنتهــــى، مــــصط  ــــب أوىل النهــــى يف رشح غاي ــــسيوطي فيمطال  ال

.١٩٦١تبة اإلسالمية، دمشق، ، املكالرحيباين

:ا اي )٥

املحىل يف رشح املجىل باحلجج واآلثـار، أبـو حممـد عـيل بـن أمحـد  

ــ٤٥٦/ت(بن حزم الظـاهري  حـسان عبـداملنان، بيـت األفكـار : ، حتقيـق)ه

.هـ١٤٢٤َّالدولية، عامن، 

:ا اي )٦

ــر الزخــار اجلــامع ملــذاهب علــامء األمــصار، أمحــد بــ  ن حييــى البح



  

)١٢٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بدون سنة نرش)هـ٨٤٠/ت(املرتيض 

 يالروضــة النديــة رشح الــدرر البهيــة، صــديق بــن حــسن بــن عــيل احلــسين 

القنــوجي البخــاري أبــو الطيـــب، الطبعــة األوىل، دار ابــن عفــان، القـــاهرة، 

١٩٩٩.

مـد السيل اجلرار املتدفق عيل حـدائق األزهـار، حممـد بـن عـيل بـن حم 

حممـــود إبـــراهيم زايـــد، الطبعـــة األوىل، دار الكتـــب : الـــشوكاين، حتقيـــق

.هـ١٤٠٥العلمية، بريوت، 

٧( ا ا:

رشح الروضـــة البهيـــة يف رشح اللمعـــة الدمـــشقية، الـــسعيد زيـــن الـــدين  

.اجلبعي، طبعة دار العامل اإلسالمي، بريوت، بدون سنة نرش

ــصادق  ــر ال ــام جعف ــه اإلم ــتد –فق ــرض واس ــة، ع ــواد مغني ــد ج الل، حمم

   .١٤٢١الطبعة الثانية، مؤسسة أنصاريان، إيران، 

ً:ل اأ :  

ــص  ــد بــن حممــد فياملست ــالم أبــو حام ــول، حجــة اإلس  يف علــم األص

ــ٥٠٥/ت(الطويس الغـزايل  ، الطبعـة األوىل، املكتبـة التجاريـة الكـربى، )ه

.١٩٣٧القاهرة، 

ــح  ــو إس ــرشيعة، أب ــول ال ــات يف أص ــشاطبي املوافق ــ٧٩٠/ت(اق ال ، )هـ

   .حممد عبداهللا دراز، دار الفكر العريب، القاهرة، بدون سنة نرش: ضبط

:اً :د

ــة،  ــاج اللغ ــق الــصحاح ت ــوهري، حتقي ــاد اجل ــن مح ــامعيل ب ــد : إس أمح

.١٩٨٧عبدالغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليني، بريوت، 



 

)١٢٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

لطبعـــة الثامنـــة، مؤســـسة الرســـالة، القـــاموس املحـــيط، الفريوزآبـــادي، ا 

.هـ١٤٢٦بريوت، 

جممـع اللغـة العربيـة، الطبعـة الرابعـة، مكتبـة الـرشوق، ، املعجم الوسـيط 

.هـ١٤٢٥القاهرة، 

عبدالـــستار فـــراج، إصـــدار حكومـــة : تـــاج العـــروس، الزبيـــدي، حتقيـــق 

.هـ١٣٨٥الكويت، الكويت، 

ور القـايض، منـص: جريار كورنو، معجـم املـصطلحات القانونيـة، ترمجـة 

.١٩٩٨الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع، القاهرة، 

لسان العرب، ابن منظـور، الطبعـة األوىل، دار صـادر، بـريوت، بـدون سـنة  

.نرش

  .١٩٧٧حميط املحيط، بطرس البستاين، مكتبة لبنان، بريوت،  

خمتـــار الـــصحاح، حممـــد عبـــدالقادر الـــرازي، مكتبـــة لبنـــان، بـــريوت،  

.م١٩٨٦

معجم اللغـة العربيـة املعـارصة، أمحـد خمتـار عمـر، الطبعـة األوىل، دار  

.هـ١٤٢٩عامل الكتب، القاهرة، 

.١٩٩٩معجم اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة،  

ًً :ا ا ا:

أمحد عبدالرحيم الـسايح، أمحـد عبـده عـوض، قـضايا البيئـة مـن منظـور  

.٢٠٠٤وىل، مركز الكتاب للنرش والتوزيع، القاهرة، إسالمي، الطبعة األ

ًأمحد عبدالكريم سـالمة، قـانون محايـة البيئـة اإلسـالمي مقارنـا بـالقوانني  



  

)١٢٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.، بدون سنة نرشالوضعية، الطبعة األوىل، جامعة امللك سعود، السعودية

ــصط  ــة أم فيحــسني م ــوث، جامع ــة مــن التل ــة البيئ ــانم، اإلســالم ومحاي  غ

.١٩٩٧وث الدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، القرى، مركز بح

ــة   ــالمي، الطبع ــور إس ــن منظ ــة م ــىل البيئ ــة ع ــسوين، املحافظ ــب الري قط

.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩األوىل، دار ابن حزم، 

ــريب،   ــر الع ــالم، دار الفك ــة يف اإلس ــات الدولي ــرة، العالق ــو زه ــد أب حمم

.هـ١٤١٥القاهرة، 

ــه اإل  ــف عاجل ــة وكي ــوث البيئ ــوان، تل ــد رش ــد أمح ــة حمم ــالم، الطبع س

.١٩٩٤األوىل، دار الثقافة للنرش، الرياض، 

ــة   ــايف العربي ــة ن ــة، أكاديمي ــالم والبيئ ــد مــريس، اإلس حممــد مــريس حمم

.١٩٩٩للعلوم األمنية، الرياض، 

ــور   ــة مــن منظ ــة، قــضايا البيئ ــة البيئ ــاب، التلــوث ومحاي حممــد منــري حج

.١٩٩٩قاهرة، إسالمي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنرش والتوزيع، ال

حممــد يوســف موســى، األمــوال ونظريــة العقــد يف الفقــه اإلســالمي، دار  

.١٩٨٧الفكر العريب، القاهرة، 

 الزرقـــا، املـــدخل الفقهـــي العـــام، الطبعـــة األوىل، دار القلـــم، فيمـــصط 

.١٩٩٨دمشق، 

يعقــوب بــن عبــدالوهاب الباحــسني، القواعــد الفقهيــة، الطبعــة األوىل،  

.١٩٩٨لتوزيع، الرياض، مكتبة الرشد للنرش وا

يوسف القرضـاوي، رعايـة البيئـة يف رشيعـة اإلسـالم، الطبعـة األوىل، دار  



 

)١٢٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١الرشوق، القاهرة، 

ًً :مما اا:

ــور   ــن منظ ــاه م ــوارد املي ــة وم ــث البيئ ــد، تلوي ــشيخ أمح ــابكر ال ــد ب أمح

.٢٠٠٥، قانوين، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة

أمحــد حممــد حــشيش، املفهــوم القــانوين للبيئــة يف ضــوء مبــدأ أســلمة  

ـــكندرية،  ـــامعي، اإلس ـــر اجل ـــة األوىل، دار الفك ـــارص، الطبع ـــانون املع الق

٢٠٠١.

 –داود عبـدالرازق البـاز، األسـاس الدسـتوري حلاميـة البيئـة مـن التلـوث 

 الفكـــر وم القـــانوين للبيئـــة والتلـــوث، داردراســـة حتليليـــة يف إطـــار املفهـــ

  .٢٠٠٧اجلامعي، اإلسكندرية، 

عبـــدالعزيز خميمـــر عبـــداهلادي، دور املـــنظامت الدوليـــة يف محايـــة  

  .١٩٨٦البيئة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عبدالفتاح مراد، رشح تـرشيعات البيئـة، دار الكتـب والوثـائق املـرصية،  

.اإلسكندرية، بدون سنة نرش

ــة  ــدالقوي، احلامي ــة، النــرس الــذهبي للطباعــة، عب ــة اهلوائي ــة للبيئ  اجلنائي

  .٢٠٠٢القاهرة، 

عبــداهلادي مــصباح، األســلحة البيولوجيـــة والكيميائيــة بــني احلـــرب  

ــاب، تقــديم ــرصية : املخــابر واإلره ــدار امل ــة األوىل، ال ــاز، الطبع ــامة الب أس

  .٢٠٠٠اللبنانية، القاهرة، 



  

)١٢٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــبل امل  ــة وس ــرائم البيئ ــادق، ج ــم ص ــدالوهاب هاش ــدار عب ــة، إص واجه

  .٢٠٠٦جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

عمر سـعداهللا، تطـور تـدوين القـانون الـدويل اإلنـساين، الطبعـة األوىل،  

  .١٩٩٧دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

عـــىل صـــادق أبـــو هيـــف، القـــانون الـــدويل العـــام، منـــشأة املعـــارف،  

  .١٨٧٥اإلسكندرية، 

ــشعيب، ا  ــب ال ــد دي ــادي حمم ــانون ف ــة يف الق ــلحة النووي ــتخدام األس س

.٢٠١٣الدويل، الطبعة األوىل، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان، 

 دراسـة مقارنـة، املؤســسة –يئــة البيـث جـرائم تلويش،فـرج صـالح اهلــر 

  .١٩٩٨الفنية للطباعة والنرش، القاهرة، 

ــشأة   ــرشيعة، من ــوء ال ــة يف ض ــة البيئ ــانون محاي ــو، ق ــب احلل ــد راغ ماج

.٢٠٠٢ف، اإلسكندرية، املعار

حممد عزيز شكري، مدخل إىل القـانون الـدويل العـام، جامعـة دمـشق،  

  .١٩٨١سوريا، 

ــرص للنــرش   ــضة م ــوجي، دار هن ــد، اإلرهــاب البيول ــيل أمح ــد ع حمم

  .والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نرش

 دراسـة مقارنـة، -  يف القـانون اجلنـائييئـة البين،حممد مؤنس حمب الد 

.١٩٩٥ملرصية، القاهرة، مكتبة األنجلو ا

حممـــود خـــريي بنونـــة، أثـــر الطاقـــة النوويـــة عـــىل العالقـــات الدوليـــة  

.١٩٦٧ الكتلتني، القاهرة، وإسرتاتيجية



 

)١٢٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

حممود حجازي حممود، حيازة واسـتخدام األسـلحة النوويـة يف ضـوء  

ـــاهرة،  ـــة، الق ـــة األوىل، دار النهـــضة العربي ـــدويل، الطبع ـــانون ال أحكـــام الق

٢٠٠٥.

ي بنونـة، القـانون الـدويل العـام واسـتخدام الطاقـة النوويـة، حممود خـري 

.١٩٧١الطبعة األوىل، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 

 دراسـة مقارنـة بالـرشيعة - حممود عبدالغني، القـانون الـدويل اإلنـساين 

.١٩٩١اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــة  معــوض عبــدالتواب، جــرائم الفيمــصط  تلــوث مــن النــاحيتني القانوني

.١٩٨٦والفنية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

ممدوح حامد عطية، صالح الـدين سـليم، األسـلحة النوويـة والكيميائيـة  

ـــصباح،  ـــعاد ال ـــة األوىل، دار س ـــارص، الطبع ـــا املع ـــة يف عاملن والبيولوجي

.١٩٩٨الكويت، 

ــصني واخلــرباء، تقــديم  ــة مــن املخت ــد شــهاب، در: نخب ــات يف مفي اس

القــانون الــدويل اإلنــساين، الطبعــة األوىل، دار املــستقبل العــريب، القــاهرة، 

٢٠٠٠.

  ً :ا ا:

إيامن قـشقوش، موقـف الـرشيعة اإلسـالمية مـن موضـوع محايـة البيئـة،  

.٢٠٠٧رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة حيفا، فلسطني، 

ــاء ال  ــة أثن ــة البيئ رســالة نزاعــات املــسلحة، ربيعــة شــطي، محاي

، جامعة حممـد خيـرض، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسية، ماجستري



  

)١٢٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.٢٠١٦- ٢٠١٥اجلزائر، 

يس نـارص إليـاس، دور منظمـة األمـم املتحـدة يف احلفـاظ عـىل النظـام  

البيئي العـاملي، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة املاجـستري يف العلـوم الـسياسية، 

ــــسياسية، ــــوم ال ــــوق والعل ــــة احلق ــــة، كلي ــــرض، باتن ــــاج خل ــــة احل  جامع

٢٠١٢/٢٠١٣.

ــة   ــة، كلي ــدأ املواطن ــرشعية ملب ــسياسة ال ــيل، ال ــد ع ــسيد حمم ــادل ال ع

.٢٠١٥احلقوق، جامعة بنها، قسم الرشيعة اإلسالمية، 

ــشامل يف   ــدمار ال ــلحة ال ــرشوعية أس ــدى م ــداهللا، م ــاج عب ــيزا ح ماهوش

يـة الدراسـات أحكام الرشيعة اإلسـالمية، مـذكرة لنيـل شـهادة املاجـستري، كل

.٢٠٠٤العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

ــاء النزاعــات املــسلحة،   ــراوي، محايــة البيئــة أثن ــد املهــدي بك حمم

مــذكرة لنيــل درجــة املاجــستري، جامعــة احلــاج خلــرض، باتنــة، كليــة العلــوم 

.٢٠١٠االجتامعية والعلوم اإلسالمية، اجلزائر، 

ـــض  ـــات ال ـــامل، آلي ـــي ك ـــرشيع معيف ـــة يف الت ـــة البيئ بط اإلداري حلامي

اجلزائـري، بحـث مقـدم لنيـل شـهادة املاجـستري يف القـانون، كليـة احلقــوق 

.٢٠١٠/٢٠١١والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

ًا :ا اا:  

ــشكلة   ــرص، امل ــضايا الع ــم ق ــة أه ــوث البيئ ــسى، تل ــليامن عي ــراهيم س إب

.٢٠٠٢ة، واحلل، دار الكتاب احلديث، القاهر

ــة   ــان املدني ــة الــسكان املــدنيني واألعي ــة، محاي أبــو اخلــري أمحــد عطي



 

)١٢٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــان النزاعـــات املـــسلحة  ـــة، الطبعـــة األوىل، دار النهـــضة - إب  دراســـة مقارن

.١٩٩٨العربية، القاهرة، 

ـا واحلـرب املعـارصة، الطبعـة األوىل،   أمحد أنور زهـران، التكنولوجي

.١٩٨٧نصورة، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، امل

ــة   ــوث، الطبع ــاء التل ــائي وكيمي ــوث الكيمي ــالم، التل ــدحت إس ــد م أمح

.٢٠٠١األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة، 

بــــدوي حممــــود الــــشيخ، املوســــوعة النوويــــة، الطبعــــة األوىل، دار  

.٢٠٠٢املعارف، القاهرة، 

ــــر   ــــة األوىل، دار الفك ــــووي، الطبع ــــاب الن ــــوادي، اإلره ــــسنني ب ح

.٢٠٠٧قاهرة، اجلامعي، ال

 عالقــات ومــشكالت، دار –زيــن الــدين عبداملقــصود، البيئــة واإلنــسان 

.١٩٨١عطوة، القاهرة، 

رشف عبـــــدالعزيز، التلـــــوث البيئـــــي حـــــارضه ومـــــستقبله، مركـــــز  

.٢٠٠٠اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، 

عــادل أمحــد جــرار، األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة وتأثرياهتــا عــىل  

.١٩٩٢َّ األوىل، دار اجليل للنرش، عامن، البيئة، الطبعة

ــسة   ــاملي، املؤس ــام الع ــوث والنظ ــاب التل ــراف، إره ــود ط ــامر حمم ع

.٢٠٠٢اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، لبنان، 

ــامين،   ــع اإلي ــساين والواق ــر اإلن ــة يف الفك ــصعيدي، البيئ ــداحلكم ال عب

.١٩٩٤الدار املرصية اللبنانية، القاهرة، 



  

)١٢٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــدالفتاح بــد   نــزع أســلحة - وي، الــسالم الــشامل أو الــدمار الــشاملعب

 واإلنتــاج اإلســرتاتيجيةالــدمار الــشامل، الطبعــة األوىل، الــصالح للدراســات 

.١٩٩١اإلعالمي، باريس، 

ــة،   عبــدالوهاب رجــب هاشــم بــن صــادق، التلــوث البيئــي، الطبعــة الثاني

.٢٠٠٣النرش العلمي واملطابع، السعودية، 

بيئـة يف عــامل متغـري، مؤسـسة شـباب اجلامعــة، عـصام نـور، اإلنـسان وال 

.٢٠٠٢اإلسكندرية، 

ــا  ــة محايته ــيظ، البيئ ــاب احلف ــد ذي ــامد حمم ــا- ع ــا،  – تلوثه خماطره

.٢٠١١الطبعة األوىل، دار صفاء للنرش، األردن، 

حممـــد زكـــي عـــويس، أســـلحة الـــدمار الـــشامل، الطبعـــة األوىل، دار  

.١٩٩٦املعارف، القاهرة، 

ن، األســلحة النوويــة ومعاهـدة عــدم انتــشارها، ممـدوح عبــدالغفور حـس 

.١٩٩٥الرشكة العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، 

نبيل صـبحي، األسـلحة الكيميائيـة واجلرثوميـة، الطبعـة الثالثـة، مؤسـسة  

.١٩٨٦الرسالة، بريوت، 

 ات: أت واورا:

اسـع، القـاهرة، أمحد عبدالكريم سالمة، جملة التنميـة والبيئـة، العـدد الت 

١٩٨٧.



 

)١٢٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مجال عبد العزيز عنان، البعد العسكري للجمـرة اخلبيثـة، مقـال منـشور  

ـــدد  ـــسكرية، الع ـــد الع ـــك خال ـــة املل ـــة كلي ـــاريخ ٦٧يف جمل ـــصادر بت ، ال

.، الرياض، اململكة العربية السعودية١/١٢/٢٠٠١

ــسلة   ــشكالهتا، سل ــة وم ــباري، البيئ ــسعيد ص ــد ال ــد، حمم ــيد احلم رش

ملجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واألدب، الكويـت، العـدد عامل املعرفـة، ا

.١٩٧٩، ٢٢٢: رقم

زهــري احلــسيني، القــانون الــدويل اإلنــساين تطــوره وفاعليتــه، مقــال  

.١٩٩٢، ٢٦منشور باملجلة الدولية للصليب األمحر، العدد 

 –ستيفن توليد، تومـاس شـاملربوغر، نحـو االتفـاق عـىل مفـاهيم األمـن 

يد األسـلحة ونـزع الـسالح وبنـاء الثقـل، منـشورات قاموس مصطلحات حتد

ـــف،  ـــزع الـــسالح، الطبعـــة األوىل، جني معهـــد األمـــم املتحـــدة لبحـــوث ن

.٢٠٠٣سويرسا، 

عبداملجيــد حممــود الــصالحني، أســلحة الــدمار الــشامل وحكمهــا يف  

ــدد  ــانون، الع ــرشيعة والق ــة ال ــالمي، جمل ــه اإلس ــة ٢٣الفق ــشورات جامع ، من

.٢٠٠٥حدة، اإلمارات العربية املت

عمر الديب، مدلول البيئة يف الـرشيعة اإلسـالمية، جملـة األزهـر، العـدد  

٢٠٠٧، ٨٠.

ــة   ــة يف مك ــة البيئ ــالم يف محاي ــنهج اإلس ــيس، م ــاكر الكبي ــدالعزيز ش عب

.هـ١٤٢٦املكرمة، بحث مقدم إىل ندوة مكة املكرمة، 



  

)١٢٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
فــوزي أوصــديق، االنتهاكــات اجلـــسيمة للقــانون الــدويل اإلنـــساين  

 االستعامرية يف اجلزائـر، العـدد الثـامن، جملـة الوصـية الـصادرة عـن لفرنسا

.٢٠١٢اللجنة اإلسالمية للهالل األمحر الدويل، يناير 

دالالتــه وأبعــاده، جملـــة  –حممــد زرمــان، التــصور اإلســـالمي للبيئــة 

.٢٠٠٢، العراق، ٥٥الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد 

ــ  ــدمار ال ــلحة ال ــة، أس ــد عطي ــدوح حام ــة مم ــة، جمل ــة الثاني شامل، الطبع

، مركــز بحــوث الــرشق األوســط، عــني ١١شــؤون الــرشق األوســط، العــدد 

.٢٠٠٤شمس، 

  :اا ا :ن 
  .

 .

. 

.

.

 

 

. 

. 



 

)١٢٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

.

. 

. 

  :مما  ا:

ـايل بحـث - ١٧٠ مقتطفـات مـن تقريـر اللجنـة الدوليــة  :منـشور عـىل الـرابط الت

  :، عىل موقع)١٩٩٥(احلامية واملساعدة : للصليب األمحر

. 

  :جملة االبتسامة، جملة إلكرتونية عىل الشبكة العنكبوتية، عىل موقع - ١٧١

  :موقع أمانة معاهدة القطب اجلنويب - ١٧٢

     

:محر الدويل، قسم املعاهداتموقع الصليب األ -١٧٣

  

  :ديا العربيةيموقع املوسوعة احلرة ويكيب -١٧٤

      

  : عىل موقعملف حقائق عن اجلمرة اخلبيثة - ١٧٥

ــال  -١٧٦ ــة، مق ــرة اخلبيث ــسكري للجم ــد الع ــان، البع ــز عن ــد العزي ــال عب مج

ــدد  ــسكرية، الع ــد الع ــك خال ــة املل ــة كلي ــشور يف جمل ــصادر ٦٧من ، ال



  

)١٢٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاريخ  ــىل ١/١٢/٢٠٠١بت ــسعودية، ع ــة ال ــة العربي ــاض، اململك ، الري

  :املوقع

١٧٧- 

١٧٨-                                                 

١٧٩-                                       

١٨٠- 

١٨١-        

  

  

  



 

)١٢٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفهرس

  عا ا 

 ١٠٢٧ .مقدمة ١

 ١٠٢٨ .أمهية البحث وأسباب اختياره ٢

 ١٠٣٠ .منهج البحث ٣

 ١٠٣١ .صعوبات البحث ٤

 ١٠٣٢ .خطة البحث ٥

٦ 
 اإلسالمي مفهوم البيئة ومحايتها يف الفقه: الفصل األول

 .والقانون الوضعي
١٠٣٤ 

٧ 
مفهوم البيئة يف القانون الوضعي والفقه : املبحث األول

 .اإلسالمي
١٠٣٦ 

 ١٠٣٦ .املفهوم اللغوي للبيئة: املطلب األول ٨

 ١٠٤٣ .مفهوم البيئة يف القانون الوضعي: املطلب الثاين ٩

 ١٠٥٠ .مفهوم البيئة يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثالث ١٠

١١ 
مفهوم التلوث البيئي وصوره يف القانون : املبحث الثاين

 .الوضعي والفقه اإلسالمي
١٠٦٠ 

١٢ 
مفهوم التلوث يف القانون الوضعي والفقه : املطلب األول

 .اإلسالمي
١٠٦١ 

 ١٠٦٢ .املفهوم اللغوي للتلوث: الفرع األول ١٣

 ١٠٦٣ .مفهوم التلوث يف القانون الوضعي: الفرع الثاين ١٤



  

)١٢٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١٠٧١ .مفهوم التلوث يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثالث ١٥

١٦ 
مقارنة مفهوم التلوث يف الفقه اإلسالمي : الفرع الرابع

 .والقانون الوضعي
١٠٧٤ 

 ١٠٧٥ .صور وأشكال التلوث البيئي: املطلب الثاين ١٧

١٨ 
محاية البيئة يف القانون الوضعي والفقه : املبحث الثالث

 .اإلسالمي
١٠٨١ 

 ١٠٨٢ .محاية البيئة يف القانون الوضعي: املطلب األول ١٩

 ١٠٨٢ .املفهوم القانوين ملصطلح احلامية: الفرع األول ٢٠

٢١ 
محاية البيئة يف الترشيعات اإلقليمية والدولية : الفرع الثاين

 .والعاملية
١٠٨٤ 

 ١٠٩٠ .محاية البيئة يف الترشيعات الوطنية: الفرع الثالث ٢٢

 ١٠٩٢ .محاية البيئة يف الفقه اإلسالمي: لب الثايناملط ٢٣

 ١٠٩٣ .محاية البيئة يف القرآن الكريم: الفرع األول ٢٤

 ١٠٩٧ .محاية البيئة يف السنة النبوية املطهرة: الفرع الثاين ٢٥

 ١١٠٢ .محاية البيئة من مقاصد الرشيعة: الفرع الثالث ٢٦

 ١١٠٨ .بيئةقواعد وضوابط محاية ال: الفرع الرابع ٢٧

٢٨ 
استخدام أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه : الفصل الثاين

 .اإلسالمي والقانون الدويل العام منها ومحايتهام للبيئة
١١١٢ 

٢٩ 
مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها : مبحث متهيدي

 .وخصائصها
١١١٤ 



 

)١٢٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣٠ 
تعريف أسلحة الدمار الشامل يف اللغة : املطلب األول

 .حواالصطال
١١١٥ 

 ١١١٦ .تعريفها يف االصطالح العسكري وأنواعها: املطلب الثاين ٣١

 ١١٢٠ .خصائص أسلحة الدمار الشامل: املطلب الثالث ٣٢

٣٣ 
موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل : املبحث األول

 .األسلحة الكيميائية ومحايتهام للبيئة من العام
١١٢٢ 

٣٤ 
ة الكيميائية وتاريخ تعريف األسلح: املطلب األول

 .استخدامها
١١٢٢ 

 ١١٢٣ .تعريف األسلحة الكيميائية: الفرع األول ٣٥

٣٦ 
ملحة تارخيية عن استخدام األسلحة : الفرع الثاين

 .الكيميائية
١١٢٧ 

 ١١٢٨ .أنواع األسلحة الكيميائية وآثارها: املطلب الثاين ٣٧

٣٨ 
ام موقف القانون الدويل من استخد: املطلب الثالث

 .األسلحة الكيميائية ومحايته للبيئة
١١٣٣ 

 ١١٣٣ .الصكوك العاملية حلامية البيئة: الفرع األول ٣٩

 ١١٤٣ .الصكوك اإلقليمية حلامية البيئة: الفرع الثاين ٤٠

 ١١٤٦ .االتفاقيات الثنائية حلامية البيئة: الفرع الثالث ٤١

٤٢ 
ة يف الفقه حكم استخدام األسلحة الكيميائي: املطب الرابع

 .اإلسالمي
١١٤٨ 

 ١١٥١ .حكم استخدام السم ضد العدو يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول ٤٣



  

)١٢٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

٤٤ 
حكم ختريب مدن وزرع العدو وقطع شجره : الفرع الثاين

 .وقتل أنعامه
١١٥٦ 

٤٥ 
موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل  :املبحث الثاين

 . للبيئةالعام من األسلحة البيولوجية ومحايتهام
١١٦٦ 

٤٦ 
تعريف األسلحة البيولوجية وتاريخ : املطلب األول

 .استخدامها
١١٦٧ 

 ١١٦٧ .تعريف األسلحة البيولوجية: الفرع األول ٤٧

 ١١٧٠ .ملحة تارخيية عن السالح البيولوجي: الفرع الثاين ٤٨

 ١١٧١ .أنواع األسلحة البيولوجية وآثارها: املطلب الثاين ٤٩

٥٠ 
موقف القانون الدويل من استخدام : ثالثاملطلب ال

 .األسلحة البيولوجية ومحايته للبيئة
١١٧٧ 

 ١١٧٨ .الصكوك الدولية حلامية البيئة: الفرع األول ٥١

 ١١٨٤ .االتفاقيات اإلقليمية حلامية البيئة: الفرع الثاين ٥٢

 ١١٨٤ .الصكوك ثالثية األطراف: الفرع الثالث ٥٣

٥٤ 
 استخدام األسلحة البيولوجية يف حكم: املطلب الرابع

 .الفقه اإلسالمي
١١٨٥ 

٥٥ 
موقف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل : املبحث الثالث

 .العام من األسلحة النووية ومحايتهام للبيئة
١١٩٦ 

٥٦ 
تعريف األسلحة النووية وتاريخ : املطلب األول

.استخدامها
١١٩٧ 



 

)١٢٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ١١٩٧ .تعريف األسلحة النووية: الفرع األول ٥٧

 ١١٩٩ .تاريخ استخدام األسلحة النووية والذرية: الفرع الثاين ٥٨

 ١٢٠١ .أنواع األسلحة النووية وآثارها: املطلب الثاين ٥٩

٦٠ 
موقف القانون الدويل من استخدام : املطلب الثالث

 .األسلحة النووية ومحايته للبيئة
١٢٠٦ 

 ١٢٠٧ .الصكوك الدولية حلامية البيئة: الفرع األول ٦١

 ١٢١٥ .الصكوك اإلقليمية حلامية البيئة:  الفرع الثاين ٦٢

 ١٢١٩ .االتفاقيات الثنائية حلامية البيئة: الفرع الثالث ٦٣

٦٤ 
حكم استخدام األسلحة النووية يف الفقه : املطلب الرابع

 .اإلسالمي
١٢٢١ 

٦٥ 
حكم استخدام األسلحة املحرقة للعدو يف : الفرع األول

 .الميالفقه اإلس
١٢٢٢ 

 ١٢٣٠ .حكم نصب املنجنيق ضد األعداء: الفرع الثاين ٦٦

 ١٢٣٨ .اخلامتة ٦٧

 ١٢٣٨ .النتائج: ًأوال ٦٨

 ١٢٤١ .التوصيات: ًثانيا ٦٩

 ١٢٤٥ .قائمة املصادر واملراجع ٧٠

 ١٢٦٨ .الفهرس ٧١


