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ظهر في العقود األخيرة اهتماما بالغا بقضايا البيئة ومشكالتها باعتبارها تمس جميع

 ومن هنا، البشر بغض النظر عن مكان معيشتهم وماتوى معيشتهم وظروف الحياة
وبين مختلف قطاعات كل دولة في مكافحة

:ظهر تكاتف كامل بين مختلف الدو

مشكالت البيئة ومن هذه القطاعات التي يمكن أن تلعب دو ار فعاال في حماية البيئة
.وترقيتها ورعايتها منظمات المجتمع المدني
.رعاية البيئة – المجتمع المدني- البيئة – تلوث البيئة – حماية البيئة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
In recent decades, there has been a great interest in environmental
issues and problems as affecting all human beings regardless of
their place of living, standard of living and living conditions.
Hence, there is a full solidarity between different countries and
between different sectors of each country in combating
environmental problems and from these sectors which can play an
active role in Environmental protection, promotion and sponsorship
of civil society organizations.
Key words:
Environment - Environmental Pollution - Environmental Protection
- Environmental Care - Civil Society.
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مقدمة:

تعد البيئة من أهم نعم هللا التي ال تعد وال تحصي ،اختص هللا اإلناان بحمايتها

والمحافظة عليها ،كما أعطاه حق االاتفادة بثرواتها حتى تاتمر الحياة على الكرة
األرضية؛ إال أن اإلناان قد تجاوز هذا الحق والمنحة اإللهية وقام بالتعدي عليها وعمد
إلى تلويثها بتلويث كافة العناصر المكونة لها من بيئة برية ،وبيئة بحرية ،وبيئة نهرية،
مشتركا
ونظر ألن البيئة التي خلقها هللا تعالي لإلناان ليحي فيها تعد ت ارثًا
ًا
وبيئة جوية،
ً
لإلناانية جميعا مما يجعل من حمايتها والمحافظة عليها أبعادا عالمية خصوصا مع
المدنية المعاصرة وحضارة الصناعات التقنية التي تاببت في تلويث البيئة في كل مكان
في العالم وفي كل عناصر البيئة ومن هواء ،وماء ،وبحار ،وأرض ،وبالتالي أضحت
حماية البيئة بكافة مكوناتها وعناصرها ضد أخطار التلوث الذي صار يهدد بالذهاب
بكل أنواع الحياة فيها ،وبأن يهلك الحرث والضرع ،ويقضي علي األخضر واليابس ،هي
في حقيقتها حماية لحق اإلناان في الحياة ،وحقه في التنمية فال وجود لهما دونما تحقيق
أكبر قدر من حماية بيئة اإلناان من أي مكونات أو ملوثات تنا :منها أو تؤثر فيها.

أهمية البحث :يعد حق الحياة في بيئة نظيفة اليمة من الحقوق المشتركة بين اإلناانية

جميعا مما يجعل من حمايتها قضية ذات أبعاد عالمية ،وقد تنبهت دو :العالم لذلك فمنذ
ً
ابعينات القرن الماضي وتنظم األمم المتحدة المؤتمرات بشكل منتظم وتصدر مواثيق
واتفاقيات عمل مشترك بين دو :العالم لحماية البيئة  ،وكان من نتيجة مااعيها نجاحها
في صياغة واقرار عدد من االتفاقيات الدولية منها اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون

عام ،2291اتفاقية باز :بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدود ،2292االتفاقية اإلطارية بشأن المناخ  ،2229وغير ذلك من الق اررات واالتفاقيات
التي تقر جميعها حق اإلناان في بيئة اليمة ،كما أن أغلب دو :العالم قامت بإصدار

تشريعات لحماية عناصر البيئة ،كما أن بعضها الزم الدولة بحماية البيئة بنصوص
داتورية ال تحمل اللبس وال التأويل ،وعلي الرغم من كل تلك الجهود الحمائية للبيئة علي

الماتوى الدولي ،واإلقليمي ،والمحلي إال أن البيئة المحيطة باإلناان الزالت في انتقاص
دائم مفتقره للحماية الحقيقة ،ولعل ذلك يرجع لكون أن الذي يقوم بمحاولة حماية البيئة
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علي مختلف األصعدة والماتويات هم ممثلي الالطة في دو :العالم ،وليس اإلناان
البايط الذي له الحق في بيئة نظيفة والذي يااهم باإليجاب أو بالالب في انتقاص ذلك
الحق إما لجهله بفكرة حماية البيئة وأهميتها له وألوالده ،أو لعلمه والبيته في مواجهة

انتهاكات البيئة المحيطة به ،فوجود قانون يجرم انتهاك عناصر البيئة ليس هو الحصن

الذي يمكن أن يضرب باياج حامى للبيئة طالما أن اإلناان المخاطب بالقانون والمعنى

بتنفيذه ليس علي قناعة بأهمية حماية البيئة ،فقد يحترم ذلك اإلناان القانون في العلن
خشية الوقوع تحت طائلته ويخالفه وينتهكه في الار ،ولذلك كان ال بد من التفكير في

جهة غير الالطة الموجودة في الدو :تكون قريبة من هذا اإلناان تقنعه وتااعده في

حماية بيئته يامع لها وينصت بل ويااهم معها في ذلك ،وهو ما نراه يتوافر في منظمات

المجتمع المدني التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي كعنصر فاعل في مجا :حقوق

اإلناان والتي ظهر دورها في حماية الحقوق المدنية والايااية لحقوق اإلناان ،ثم ظهر
دورها في تناو :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في اآلونة األخيرة من خال:
اهتمامها بالحق في التنمية ،والحق في الصحة ،والحق في البيئة.

إشكالية البحث :تتمثل إشكالية البحث في غياب الوعي الحكومي بأهمية الدور الذي

يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في حمل بعض أعباء الحكومة والتخفيف عن
كاهلها ،وااهامها في زيادة وعى المواطنين بالحقوق والحريات المختلفة وكيفية الحفاظ
عليها ،مما يجعل هناك دائما تربص بتلك المنظمات ووضعها بصفة ماتمرة موضع

الشك والريبة ،كما أن المواطنين أنفاهم يجهلون الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه
المنظمات في تحقيق حياة أفضل لهم بصفة عامة وفى حماية البيئة بصفة خاصة.

خطة البحث انحاو :في هذا البحث تناو :دور منظمات المجتمع المدني في توفير
حماية غير رامية للبيئة ،وآلياتها وواائلها في ذلك ،متعرضين لواقع تلك المنظمات في
حماية البيئة والمأمو :منها ،وذلك في مبحثين كاآلتي
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للبيئة.

المبحث الثاني :منظمات المجتمع المدني ورعاية البيئة.

177

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 92:العدد 99 :السنة 9999

ISSN: 2333-9331
ص 932 - 571

المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للبيئة
تمهيد وتقسيم:

خلق هللا تعالي األرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعلها صالحة لحياة اإلناان وغيره
من الكائنات الكثيرة التي تشاركه الحياة ،إال أن هللا جل في عاله جعل مواردها محدودة

مما يهددها بالنفاذ ،وجعل مواردها ليات كلها علي نفس الدرجة من األهمية لكل الناس،

كما جعل هناك موارد تجدد تلقائيا وهى الموارد ذات األهمية الكبرى في حياة اإلناان،
مثل الماء والهواء والتربة ،وموارد أقل أهمية ال تتجدد تلقائيا مثل الذهب والحديد التي
تحتاج عند ااتخدامها لترشيد في االاتخدام واال اتنضب وتفنى ،ونظ ار ألن تصرفات
اإلناان مع ما منحه هللا له من موارد بيئية الزمة لحياته كان فيه اعتداء كبير علي هذه

الموارد بصورة عمدية أو غير عمدية مما أدى لتهديد للكوكب كله بالفناء ،ومن هنا ظهر
االجتماع اإلنااني لكوكب األرض علي ضرورة حماية ذلك الكوكب ،وانقام هذا
المبحث إلي مطلبين كاآلتي
المطلب األول :ماهية البيئة.
المطلب الثاني :التلوث البيئي.

المطلب األول :ماهية البيئة

يعتبر موضوع البيئة من أهم الموضوعات التي طرحت في اآلونة األخيرة بشكل

كبير ومتواتر في مختلف المؤتمرات واألبحاث القانونية باعتبار أن البيئة ال تعرف الحدود

الجغرافية وال الحدود الايااية ،وأنها ليات ملكا ألحد أو لجيل من األجيا :البشرية دون
غيره من األجيا ،:وانقام هذا المطلب إلى ثالثة فروع كاآلتي
الفرع األول :مفهوم البيئة.
الفرع الثاني :أنواع البيئة وعناصرها.

الفرع الثالث :الفقه القانوني والحق اإلنساني في البيئة.

الفرع األول :مفهوم البيئة

المفهوم اللغوي للبيئة :جميع معاجم اللغة تكاد تجزم أن البيئة تعبر عن المكان أو

المنز :الذي يعيش فيه الكائن الحي ،فجاء بها بوأتك بيتا اتخذت لك بيتا ،وقيل تبوأه
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أصلحه وهيأه وتبوأ نز :وأقام ،وتبوأت منزال أي نزلته والبيئة والباءة والمباءة المنز ،:وتبوأ
فالن منزالً أي اتخذه ،وبوأته منزال أي جعلته ذا منز ،)1(:وما يؤكد علي ذلك المعنى

اللغوي للبيئة ما ورد التعبير عنه في عدد من المواضع في القرآن والانة النبوية منها قوله
ِ ِ
ط ِه ْر بيتي للطائفين والقائمين
ان اْلَب ْي ِت أَن الَّ تُ ْش ِر ْك بي َش ْيئاً َو َ
يم َم َك َ
تعالي " َوِا ْذ َبَّوأَْنا إل ْب َراه َ
الاجوِد"( ، ،)2وقوله تعالي " وأَوحينا ِإَلى مواى وأ ِ ِ
ِِ
ِ
و ُّ َّ
ص َر
َخيه أ ْ
الرك ِع ُّ ُ
َن تََبَّوآ لَق ْو ِم ُك َما بم ْ
َ ْ َ َْ ٰ ُ َ ٰ َ
َ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين"( )،وقوله تعالي"
يموا
َّ
الص َالةَ ۗ َوَبشر اْل ُم ْؤمن َ
ُبُيوتًا َو ْ
اج َعُلوا ُبُيوتَ ُك ْم قْبَل ًة َوأَق ُ
ص ِ ِ
ِ
وَك َٰذلِ َّ ِ
ف ِفي ْاأل َْر ِ
اء ۚ
ض َيتََبَّوأُ ِم ْن َها
َ َ
وا َ
اء ۚ ُن ُ
ك َمكَّنا لُي ُ
يب ب َر ْح َمتَنا َم ْن َن َش ُ
َح ْي ُث َي َش ُ
4
ِ
ِ
ِ
ين "( )  ،وكل هذه اآليات وغيرها يد :أن البيئة في اإلاالم يقصد
َج َر اْل ُم ْحان َ
يع أ ْ
َوَال ُنض ُ
بها المكان والمنز ،:كما ان قو :راوِ َّ :
ِ َّ
الشب ِ
اب َم ْن
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َال َم َ"يا َم ْع َش َر َّ َ
َُ ُ
َّللا َ
ض لِْلبص ِر  ،وأَحصن لِْلَفرِج  ،ومن َلم يات ِطع َفعَليهِ
ااتَ َ
طاعَ ُ
اءةَ َفْلَيتَ َزَّو ْج َ ،فِإَّن ُه أ َ
ََْ ْ ََْ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ ْ
ْ
َغ ُّ َ َ
منكم اْلَب َ
ِ
ِ
َّ
اء" ،يد :علي أنه من ااتطاع تهيئة البيئة المناابة لزواج فليتزوج،
ِب َّ
الص ْو ِم َفإن ُه َل ُه و َج ٌ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َاَّل َم" " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" أي مكانه من النار".
صَّلى َّ
وقوله َ
ويؤكد الباحثون أن المعنى اللغوي لكلمة بيئة يكاد يكون واحد في مختلف اللغات
فهو ينصرف إلي الواط الذي يعيش فيه الكائن الحى بوجه عام ،كما ينصرف إلي
الظروف التي تحيط بذلك الواط أيا كانت طبيعتها ظروف طبيعية أو اجتماعية أو
بيولوجية ،والتي تؤثر علي حياة ذلك الكائن ونموه وتكاثره ،وذلك تأاياا علي أن
المصطلحات األجنبية خاصة اإلنجليزية التي ااتخدمت للتعبير عن البيئة
 Environmentتشر إلي المحيط الذي يحيط بالكائن الحى ،ومجموعة العوامل التي

تؤثر علي نمو وتطور الكائن الحى ،أما مصطلح  Habitatيطلق علي االاتيطان أو
المكان الطبيعي للكائن الحى ،كما يطلق مصطلح  Ecologyعلي فرع من فروع علم
الحياة والذي يعبر عن العالقات بين الكائنات الحية وبيئتها(.)5
المفهوم الفقهي للبيئة :يتداخل مفهوم البيئة في كل العلوم اإلناانية من اجتماع وجغرافيا
واقتصاد وغير ذلك فقد بات دارجا الحديث عن البيئة االجتماعية والبيئة الجغرافية والبيئة
التاويقية بعد أن كان الحديث مقصو ار بداية على البيئة المعمارية ( .)6تعرف البيئة

بأنها " مجموع الظروف والعوامل الفزيائية والعضوية وغير العضوية التي تااعد اإلناان،
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والكائنات الحية األخرى ،على البقاء ودوام الحياة"( ،)7كما عرفها البعض بأنها " الواط
أو المجا :الذي يعيش فيه اإلناان اواء كان طبيعيا كالواط الجغرافي أو المكاني أو

االحيائي أو كان واطا اجتماعيا كالواط االجتماعي والايااي والثقافي والفكري المحيط
باإلناان فهي تعنى كل ما يحيط باإلناان يتأثر ويؤثر فيه" ( ،)8وعرفها البعض بأنها "

المحيط الذي يعيش فيه األحياء مؤلف من األرض وغالفها الجوي وما عليها وما في
باطنها"( ،)9كما وعرفها البعض بأنها " مجموعة العناصر الطبيعية والصناعية التي
تمارس فيها الحياة اإلناانية"( ،)10وعرفها جانب أخر بأنها " الواط الذي يولد فيه

اإلناان وينشأ ويعيش فيه حتى نهاية عمره وتشمل البيئة جميع العوامل الطبيعية

والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وكل ما يؤثر علي اإلناان بطريق مباشر
أو غير مباشر"( ،)11كما عرفها بأنها " مجموعة العوامل الفزيائية ،والكيميائية  ،والعوامل
االجتماعية القابلة ألن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر ،في لحظة معينة ،وبطريقة

حالة أو مؤجلة ،علي الكائنات الحية واألنشطة اإلناانية"( ،)12وعرف برنامج األمم

المتحدة البيئة بأنها " مجموعة الموارد الطبيعية واالجتماعية المتاحة في وقت معين من

أجل اشباع الحاجات اإلناانية"( ،)13كما أن هناك جانب من الفقه يري أن البيئة تعرف
بأنها" مجموع العوامل الطبيعية والحيوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تتجاور

في توازن وتؤثر علي اإلناان والكائنات األخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة").)14

المفهوم القانوني للبيئة هناك بعض التشريعات جاءت خالية من تعريف محدد وواضح
للبيئة فعرف البيئة ببعض عناصرها على ابيل المثا ،:مثل التشريع الفرناي الذي جاء

تعريفة للبيئة في القانون الصادر بتاريخ  2201/10/21المتعلق بحماية الطبيعة ،في

المادة ( )2منه بأن " البيئة مجموعة من العناصر هي الطبيعة ،الفصائل الحيوانية
والنباتية ،الهواء ،األرض ،ثروات المناجم ،والمظاهر الطبيعية المختلفة ،كلها تشكل تراث
االمة المشترك" ،وهو ما دفع بالفقهاء الفرنايين في تفايرهم لهذا النص بالقو :بأن

اإلناان قد تلقي فوق هذه االرض ميراثا طبيعيا يتحصل في الماء والهواء واألرض
والحيوان والنبات في اشكاله الطبيعية ،وهو ما يطلق البيئة البدائية ،ومن ثم فإن هذه
العناصر تدخل بالضرورة في أي تعريف للبيئة ،بيد أن اإلناان في اعيه الدائب قد
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أضاف إلي هذا الميراث ،ومن ثم فإن بيئة اإلناان تنطوي علي نوعين من العناصر
عناصر أولهما العناصر الطبيعية ،وثانيهما العناصر المنشأة أو المضافة تلك التي

نجمت عن نشاطه( ،)15ولم يخرج المشرع المصري في تعريفه للبيئة عن مضمون

التعريفات الفقهية الاابقة فقد عرفها في المادة ( )2/2من قانون البيئة رقم  4لانة 2224

بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من
هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلناان من منشآت" ،وتعرف البيئة في المادة ( )4من القانون

الجزائري المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية الماتدامة رقم  21/10بتاريخ

 9110/0/22بأنها "تتكون البيئة من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو

والماء واألرض وباطن األرض والنباتات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكا:
التفاعل بين هذه الموارد وكذلك األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية"( ،)16كما عرفها

القانون التوناي في ( )9من القانون 90لانة  2292بأنها ” العالم المادي بما فيه
األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والاطحية واألودية البحيرات الاائبة والابخات ما

يشابه ذلك وكذلك المااحات الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات
والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراب الوطني".
الفرع الثاني :أنواع البيئة وعناصرها

تتكون البيئة عموما من عنصرين رئياين يتفاعالن معا تأثي ار وتأث ار عنصر طبيعي،

وعنصر صناعي العنصر الطبيعي قوامه ما أوجده هللا في الطبيعة من موارد وثروات
تشكل في مجملها المقومات الالزمة للحياة الاتمرارها من ماء وهواء وبحار وغابات
وأراضي وخالفه وهذه العناصر هي من خلق هللا تعالي ولم تتدخل إرادة اإلناان في

صنعها ،أما العنصر الصناعي فقوامه مجموعة األشياء التي ااتحدثها اإلناان وانشائها

عبر الزمن من نظم وأدوات وانشاءات ومعدات وخالفه ،واخرها للايطرة علي مكونات
العنصر الطبيعي والتأثير فيها لالاتفادة منها في اد حاجات وتلبية متطلبات المتزايدة
يوما بعد يوم ،ومن هنا يتضح لنا أن مكونات البيئة متعددة ومتنوعة كما انها تختلف

بحاب نظرة المشرع لها ومن ثم فإنه من الممكن أن نكون بصدد عنصر بيئي لم يحظ
بالحماية القانونية في نظام قانوني معين في حين أن هذا العنصر قد يحميه مشرع آخر
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ألهميته وهو ما يفار لنا تباين النظم القانونية بصدد حماية عناصر البيئة والناشئ عن
التباين في درجة تطور األمم وتقدمها(.)17

أنواع البيئة :مما سبق يتضح أن البيئة تتكون من نوعين رئيسيين هما (:)18

النوع األول :البيئة الطبيعية :وهي تلك البيئة التي من صنع هللا تعالى ،وتشمل كل ما

بثه هللا تعالي في الكون وتشكل ذلك الواط الطبيعي الذي توجد فيه الحياة وتاير علي
نهجها الفطري ويمكنها من االاتمرار دون تدخل من جانب اإلناان ،وتشمل الجبا:
واألودية والبحار واألنهار وأشعة الشمس والهواء ،وكذلك الكائنات الحية من إناان وحيوان
ونبات.
النوع الثاني البيئة المشيدة وهى التي أجراها هللا علي يد اإلناان ،فصارت من

صنعه ،وتشمل كل ما أقامه من منشآت في البيئة الطبيعية من مبان ومصانع وطرق
وحدائق ،وعالقات ونظم اقتصادية واجتماعية وايااية وثقافية وغيرها ،ويتميز هذا

التعريف بأنه يجمع بين المفاهيم الدينية واللغوية للبيئة حيث يركز علي فكرة الواط أو
المحيط أو المنز :المهيأ بالعناصر الضرورية التي تجعله صالحا للحياة ،ومن ناحية

أخرى يركز علي دور اإلناان وتفاعله مع البيئة أو المحيط الذي يعيش فيه ،اواء

بخصوص تأثير البيئة عليه ،باعتماده علي رصيد الموارد الطبيعية لتحقيق حياته وتقدمه،
أم بخصوص تأثيره علي البيئة وتدخله في التوازن الطبيعي ألنظمتها وما أحدثه ذلك من
انعكااات البية عليها ،بااتنزاف مواردها أو تلويثها وافااده لعناصرها ،كما تطرق ذلك

الرأي الفقهي ليؤكد أن تعريفه يفرق بين فكرة البيئة وفكرة الطبيعة فهذه األخيرة تشمل كل
مظاهر الوجود المادي المحيط باإلناان والذي ال دخل إلرادة اإلناان فيه والتي تاير

علي انن فطرية بقدرة هللا تعالي ،أما البيئة فيميزها العنصر االصطناعي أو الحضري
الذي أوجدته األنشطة اإلناانية ،والذي يتحكم فيه اإلناان بطريق مباشر ،ويكون تحت

إدارته.
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عناصر البيئة :من التقايم الاابق يتضح أن البيئة تتكون من عدة عناصر تتمثل في
اآلتي ()19

البيئة الهوائية وهي تتكون من المحيط الهوائي في الكون والتي تتكون من

-2

خليط من الغازات.

البيئة المائية وهي تشمل كل المياه الموجودة في الكون أيا كان شكل هذه المياه

-9

اواء كانت انهار أو بحيرات أو قنوات صغيرة أو بخار أو محيطات ،واواء كانت عذبة
أو مالحة وما تحتويه من كائنات دقيقة وغير دقيقة ،وتااهم هذه البيئة في تغذية اإلناان

والحيوان بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة.

البيئة األرضية أو البرية وهي التي تتكون من األرض الياباة بما تشمله من

-0

جبا :وهضاب ومرتفعات واهو :وأودية ومنخفضات وبراكين ،وما يقيمه اإلناان من

منشآت مختلفة عليها اواء لاكنه أو لمماراة أنشطته على اختالف أنواعها ،وهذا النوع

من البيئة من اهم أنواع البيئة لإلناان فحياته كلها مرتبطة بهذه البيئة منذ بدايتها حتى
نهايتها.
-4

البيئة البيولوجية وهي تشمل االناان (الفرد) واارته ومجتمعه والكائنات الحية

-1

البيئة االجتماعية وهي اإلطار الذي يحدد عالقة اإلناان مع غيره من الناس

المحيطة به.

فهذه البيئة هي التي تنظم عالقة األفراد بين بعضهم البعض داخل جماعتهم ،أو بين
جماعات متباينة أو متشابه معهم حضاريا ،في بيئات متباعدة وتؤلف أنماط تلك العالقات
فيما يعرف بالنظم االجتماعية التي ااتحدثها اإلناان خال :رحلة حياته الطويلة فيما

يعرف باام" البيئة الحضارية".

الفرع الثالث :الفقه القانوني والحق اإلنساني في البيئة

ب الرغم من أن الفكر القانوني في المجتمع الدولي والداخلي يالم بميالد حق من

الحقوق اإلناان ،يامى الحق في البيئة ،فلقد تباينت االتجاهات في هذا الخصوص
()20
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أوالً :االتجاه المنكر لوجود الحق في البيئة مقتضي ذلك االتجاه هو انكار وجود حق
ذاتي لإلناان في العيش في بيئة اليمة ،ومتوازنة فهو ليس مالزما للوضع اإلنااني،
وياتند في رأيه لآلتي
-2

الحق في البيئة حق غير محدد المضمون ،وغير واضح المعالم ،اواء من

ناحية محله أو من ناحية صاحبه ،وهذا يلقي ظالالً من الشك حو :تحقيقه وحمايته من
خال :األدوات والمؤااات القانونية المعهودة في النظم الداخلية والنظام القانوني الدولي،
فمن ناحية مضمونه هل هو حماية اإلناان ذاته بتأمين واط طبيعي صالح للحياة

اإلناانية الكريمة ،على نحو يحفظ صحة اإلناان ويحقق تقدمه وتنمية شخصيته؟ ،أم هو
صيانة للبيئة ومواردها بتحاينها وتنمية مواردها ،ودفع أخطار التلوث واالاتنزاف عنها،
بما ياتتبع في النهاية حماية اإلناان نفاه؟ ،ومن ناحية صاحبه هل هو الفرد اإلنااني

أم المجتمع ككل بالنظر إلي فكرة وحدة البيئة واعتبارها كال ال يتجزأ ،واذا كان صاحبه

اإلناان فهل يكون له مكنة االلتجاء إلي المنظمات الدولية واإلقليمية لحماية حقه؟ واذا
كان صاحبه هو المجتمع فمن الممثل القانوني الذي ايتحدث عنه؟ ،وينتهي هذا الرأي
أن ما يقا :عن حق اإلناان في البيئة هو حق هالمي زائف ،واعماله معقد ،ويثير وضع
المصالح الخاصة بجوار المصالح العامة (.)21

-9

فكرة الحق في البيئة ذاتها تتعارض مع تعاليم الفن القانوني ،فاألدق الحديث

عن المصلحة في البيئة وليس الحق في البيئة ،ومن المعلوم أن المصلحة هي عنصر في

الحق وليات هي الحق ذاته ،وهى ال تعتبر كذلك إال إذا ااندها القانون وأابغ عليه

حمايتها ،فالذي يملك رفع المصالح إلي حقوق هو القانون ،والذي يؤكد ذلك أن حق
اإلناان في البيئة لم يذكر صراحة في االعما :الدولية األاااية المنظمة لحقوق اإلناان

فجاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلناان ليقرر في المادة ( )0منه علي أن" لكل فرد الحق
في الحياة والحرية واالمة شخصه" ،وكذا االتفاقية األوربية لحقوق اإلناان التي نصت

في المادة ( )1منها علي أن" كل إناان له حق الحرية واألمن لشخصه" ،وكذلك العهد
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نص في المادة ( )2/29علي أن " تقر
الدو :األطراف في هذا العهد بحق كل إناان في التمتع بأعلى ماتوى من الصحة
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الجامية والعقلية يمكن بلوغه" ،وبالطبع نتيجة صمت هذه األعما :القانونية عن التصريح
بحق اإلناان في البيئة فلم يكن أمام المنادين بحق اإلناان في بيئة اليمة متوازنة إال

اللجوء إلي طرق التفاير المواع لنصوص تلك األعما :باعتبار أن الحق في الحياة

واالمة جاده يتعرض ألبلغ األخطار إذا لم يجد الهواء النقي الذي ياتنشقه ،والماء
النظيف الذي يشربه ،والتربة الصالحة التي تنبت له الحبوب والثمار ،وأن التعدي علي

بيئة الهواء والمياه والتربة وتلويثها يعد تهديدا وخرقا لذلك الحق؛ وحتى لو تم إقرار التفاير
الوااع لذلك الحق فاإلعالنات والعهود والمواثيق ال تتمتع إال بقيمة أدبية ،وتفتقد الطابع

القانوني الملزم ،وبالتالي يكون من العاير اعتبارها منشئة لحق االناان في البيئة يقابله
وواجب والتزام قانوني ،فمثل ذلك الحق الزا :في دور التكوين(.)22

ثانيا :االتجاه المؤيد لوجود حق اإلنسان في البيئة هذا االتجاه يدافع عن وجود حق
ً
ق
لإلناان في بيئة متوازنة اليمة وهو حق متميز عن حقو اإلناان التقليدية بصرف
النظر عن مدى ااتقالليته أو تكامله مع تلك الحقوق وتتمثل أوجه الرد على ما ابق أن
ااقه أنصار االتجاه الاابق في اآلتي
أ-

ال يصح االحتجاج بعدم وضوح مضمون الحق في البيئة ألن المضمون تحدده

االعتبارات التي كانت ابب وجوده ،وهي تدهور عناصر الواط الطبيعي بنحو يعرض

الصحة اإلناانية للخطر ،ويعوق االاتخدام المشروع لموارد البيئة ،فالمقصد من ذلك

الحق هو توفير واط مالئم يااعد اإلناان على العيش بكرامة ،وعلى تنمية شخصيته
وكرامته ،كما أن الحق في البيئة حق وليد بالنظر إلى حداثة ظهور البحوث التي تحدثت
عن مشكالت حماية البيئة وهذه الحداثة ابب عدم الوضوح(.)23

ب-

االعتماد على عدم ذكر اإلعالنات والعهود والمواثيق الدولية لهذا الحق بشكل

صريح فهذا لحداثة الحق في البيئة فنجد أن كل االتفاقيات الحديثة نصت علي ذلك الحق
مثل وكذا الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 99
أكتوبر  2299بالنص في المادة ( )2منه علي أن" لإلناان حق أاااي في الحرية
والمااواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تامح له بالحياة بكرامة ورفاهية،
وعلي اإلناان واجب مقدس في حماية وتحاين البيئة لألجيا :الحاضرة والماتقبلة"،
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والميثاق األفريقي لحقوق اإلناان والشعوب عندما نص في المادة ( )94منه على أن"
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها" ،كما نص إعالن القاهرة

حو :حقوق اإلناان في اإلاالم في المادة (/20أ) علي أن " لكل إناان الحق في أن
يعيش بيئة نظيفة من المفااد واألوبئة األخالقية تمكنه من بناء ذاته معنويا ،وعلي
المجتمع والدولة أن يوف ار له هذا الحق ،".وكذلك الميثاق العربي لحقوق اإلناان في المادة

( )00منه على أن" الحق في التنمية هو حق من حقوق اإلناان األاااية وعلى جميع
الدو :أن تضع الايااات اإلنمائية والتدابير الالزمة لضمان هذا الحق ،وعليها الاعي

لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى الماتوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وايااية ،وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة
واإلاهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها".

ج -االهتمام العالمي بحماية البيئة من خال :تنظيم المؤتمرات الدولية لبحث مشكلة تلوث

البيئة فعلي الماتوى الدولي عقدت منظمة األمم المتحدة أو :مؤتمر للبيئة تحت رعايتها
في اتوكهولم حو :اإلناان والبيئة تحت شعار" أرض واحدة فقط" عام  ،2209وقد  ،وقد
انبثقت عن ذلك المؤتمر اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي عقدت اجتماعها بعد عشر

انوات عام  2299إلطالق وثيقة العمل الايااي المشترك بين حكومات دو :العالم

للحيلولة دون تزايد الخراب البيئي ووضع األاس العلمية لصيانة الماتقبل المشترك
للشعوب ،ثم جاء مؤتمر ريو دي جانيرو حو :البيئة والتنمية الذي اشتهر بمؤتمر قمة

األرض عام  2229والذي بدأ بالوقوف دقيقتين صمتا احتراما لمتاعب الكوكب المريض،
ثم ألقي أمين األمم المتحدة في ذلك الوقت الدكتور بطرس غالي كلمة افتتاح المؤتمر

مؤكدا فيها" أن األرض مريضة بالتخلف والتقدم معا ،وأن الدو :األغنى تتحمل النصيب

األكبر من مائولية تلويث األرض وأن الجميع معنيون ،أهل الشما :الغنى ،وأهل الجنوب
الفقير ،ألن األرض بيتهم المشترك  ،وأضاف أن التنمية ال يجب أال تتم علي حااب

البيئة ،وأن انقاذ األرض من أجل األجيا :المقبلة ياتلزم جهدا دوليا موحدا وتعاونا عالميا

مناقا بين جميع أبناء الجنس البشري" ،وقد ناقش المؤتمر عدد من مشروعات االتفاقيات

الدولية وقعت أكثر من  211دولة علي اتفاقيتين منهم وهما األولي اتفاقية مناخ األرض
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وتتناو :التغييرات المناخية واخونة األرض ،والثانية اتفاقية التنوع الحيوي التي تهدف

إلي حماية الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة باالنقراض ،وأصدر المؤتمر في ختام
أعماله " إعالن ريو" والذي تبنته الدو :األعضاء في األمم المتحدة والذي تضمن ""90
مبدأ عمل يجب االاتناد إليها في إدارة الكرة األرضية باعتبارها " دار اإلناانية" لتكريس
نوع من التنايق الدولي لمواجهة مشكالت التلوث ،ونقل االهتمام بها من المختبرات
العلمية إلى أروقة الايااة الدولية .وقد انتهى هذا المؤتمر إلى ضرورة توجيه وتهذيب

التنمية باتجاه خدمة البشرية في الحاضر والماتقبل ،أي عدم ترك شئون إداراتها بيد زمرة
يحكمها تحالفات اقتصادية تهدف إلى الربح الاريع ،حتى ولو كان ذلك على حااب
دمار البيئة واإلناان ،ومن أهم هذه المبادئ المبدأ ( )9الذي يوجب علي الدو :أن"
تضمن أال تخلق أنشطتها اضرار بيئية لدو :أخرى" ،والمبدأ ( )9الذي " يفرض علي

الدو :أن تتخلي عن واائل اإلنتاج واالاتهالك التي تتعارض تحقيق نمو دائم ورفع

ماتوى معيشة جميع الشعوب" ،والمبدأ ( )91والذي يقضي بأن" الاالم والتنمية وحماية
البيئة هي ماائل متداخلة يعتمد بعضها علي بعض " ،وهكذا حتى بدأت منظمة األمم
المتحدة مشروع األلفية الجديدة .لتحديد الرؤية الماتقبلية لدو :العالم ،بمشاركة العلماء

ورجا :األعما :والمخططين وواضعي الايااات بالمنظمات الدولية والحكومات والشركات
والمنظمات غير الحكومية وكذلك الجامعات ،وذلك لتوفير معطيات اإلطار الفكري

والبحثي لكيفية تحاين الوضع البشرى ،ومنها درااات األمن البيئي التي تاعى لتقييم
القضايا البيئية الدولية ،من أجل تحديد األاباب وتحليل األحداث وتوثيق النتائج التي قد
تؤدى في الماتقبل إلى ضرورة إدخا :تعديالت على المعاهدات واالتفاقيات والايااات

البيئية الدولية ،وفي أواخر يونيو عام ( )2200انتهى مؤتمر قمة األرض باعتراف رئيس
المؤتمر بأن ليس لدى الحكومات اإلرادة الايااية لحل مشكالت البيئة المعقدة التي

يواجهونها ،وعلي الرغم من ذلك داومت األمم المتحدة على إصدار تقريرها الانوي (منذ

عام  )2220تحت عنوان "دولة الماتقبل" ،لعرض األفكار واالتجاهات والايناريوهات
على كافة الماتويات العالمية واإلقليمية والوطنية(.)24
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ح-تنبه الكثير من دو :العالم لخطورة التلوث البيئي وخطورة االاتمرار في التعدي عليها
فتبنت بعضها وضع نصوص داتورية تتعلق بالبيئة وبعضها أصدر قوانين خاصة
بالبيئة ،وبعضها جمع بين الحمايتين الداتورية والقانونية ،فمثال في فرناا أصدر المشرع
الفرناي الميثاق البيئي عام  9114ضمن موارد الداتور الفرناي الصادر 2219/21/4
تحت عنوان" الحق في البيئة والواجب البيئي" والذي نص في مادته ( )2على أن" لكل
شخص الحق في العيش في بيئة متوازنة وصحية" ،وتنص مادته ( )0علي أن" لكل

شخص الحق وفقا للشروط والحدود التي يحددها القانون ،في الحصو :علي المعلومات
المتعلقة بالبيئة ،التي في حوزة الالطات العامة المشاركة في وضع القدرات العامة التي

تؤثر علي البيئة" ،وتنص المادة ( )9علي أن" البيئة تراث مشترك للبشر يجب أن يكون
الحفاظ علي البيئة علي قدر الحفاظ علي المصالح األاااية األخرى لألمة" ،وتنص

المادة ( )2منه علي أن" يجب البحث واالبتكار لتقديم الدعم وتعزيز الحفاظ علي
البيئة"(.)25
المطلب الثاني :ماهية التلوث البيئي

أزمة تلوث البيئة تجاد مشكلة إناانية خطيرة وال شك أنها أصبحت من القضايا الهامة

التي شغلت الفقهاء والعلماء بداية من وضع مفهوم لهذا التلوث ،والعناصر األاااية
للتلوث ،ومفهوم رعاية البيئة ،وهو ما انتناوله في الفروع اآلتية
الفرع األول :مفهوم التلوث البيئي.

الفرع الثاني :عناصر التلوث البيئي.
الفرع الثالث :المفاهيم القانونية المرتبطة بمكافحة التلوث البيئي.

الفرع األول :مفهوم التلوث البيئي

يختلف مفهوم التلوث البيئي من الناحيتين الفقهية والتشريعية عن مفهومه في ضوء

االتفاقات الدولية ،وهو ما انتناوله فيما يلي

المفهوم اللغوي لتلوث البيئة :لوث يتلوث ،تلوثا ،فهو متلوث ،تلوث الثوب لوث تلطخ،
تواخ "طعام مكشوف معرض للتلوث" ،تلوث الماء ،تلوث الهواء ونحوه خالطته مواد

غريبة ضارة "تلوث الهواء بعوادم الايارات" ،تلوثت الطبيعة وضعت فيها أوااخ
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وقاذورات ،ولوث الماء أي كدره ونحوها تلوث "مفرد" ،وجمعه تلوثات ،أفاد الدنس والفااد
والنجس ( ،)26كما أنه يصد به خلط الشيء بما هو خارج عنه حيث يقا :لوث الشيء
خلطه به ولوث الماء كدره ،وتلوث الماء والهواء أو نحوه أي خالطته مواد غريبة ضارة،
فإن كلمة تلوث أام منه فعل يلوث وهو يدور حو :تغيير الحالة الطبيعية لألشياء

ويخلطها بما ليس من ماهيتها أي بعناصر غريبة أو أجنبية عنها فيكدرها ويغير من
طبيعتها ويضرها بما يعوقها عن أداء وظيفتها المعدة لها(.)27
المفهوم الفقهي لتلوث البيئة :هناك عدد من التعريفات التي تناولت تلوث البيئة فعرفه

البعض بأنه " دخو :أشياء غريبة على تركيبة العناصر البيئية بأنواعها وأوضاعها
الفطرية التي وجدت عليها متوازنة ،وهذا اإلدخا :للمكونات الغريبة يتابب في إفااد

عناصر البيئة ويعطلها عن أداء وظيفتها أو يقلل من كفاءة تلك الوظيفة"( ،)28وعرفه
جانب أخر بأنه " إفااد مباشر للخصائص العضوية الح اررية أو البيولوجية واإلشعاعية
ألى جزء من البيئة مثال بتفريغ ،أو إطالق أو إيداع نفايات من شائنها التأثير علي
االاتعما :المفيد للبيئة"( ،)29وعرف كذلك بأنه " وجود أي مادة أو طاقة في البيئة
الطبيعية بغير كيفيتها أو كميتها أو في مكانها أو في زمانها بها من شانه األضرار

بالكائنات الحية أو اإلناان في أمنه أو صحته أو راحته"(.)30

المفهوم القانوني لتلوث البيئة :تناو :عدد من التشريعات تعريف التلوث البيئي عرفه

القانون الفرناي رقم  22لانة  2290في المادة( )0منه بأنه " إدخا :أية مادة ملوثة في
المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة اواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية"(،)31

وعرفه القانون المصري رقم  4لانة  2224في المادة ( )0/2بأنه " أي تغيير في
خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي اإلضرار بالكائنات الحية
أو المنشآت أو يؤثر علي مماراة اإلناان لحياته الطبيعية" ،وقد عرفه مؤتمر ااتكهولم

المنعقد عام  2209بأنه " يوجد تلوث حينما تُدخل األنشطة اإلناانية بصورة متزايدة
وحتمية مواد أو طاقات في البيئة ،وحين تُعرض تلك المواد أو الطاقات صحة اإلناان أو

رفاهيته أو ثرواته الطبيعية للخطر أو حينما تعرضها بشكل مباشر أو غير مباشر للخطر

فهي تلوث" ،وقد عرفته مجموعة المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية البيئة ضد التلوث عبر
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الحدود والتي قام بإعدادها مركز الدرااات والبحوث القانونية بأكاديمية القانون الدولي في
الهاي –هوالندا خال :الفترة من  22أغاطس حتى  20ابتمبر عام  2291بأنه " إدخا:
اإلناان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مواد ،أو طاقة في البيئة ،لها أثر ضار من شأنه
أن يعرض اإلناان للخطر ،أو يتابب في إتالف الثروات الطبيعية ،أو يضر بالقيم

الجمالية أو االاتعماالت األخرى المشروعة للبيئة"(.)32
الفرع الثاني :عناصر التلوث البيئي

يعد التلوث عنص ار أااايا في اختال :التوازن البيئي ،وهناك عالقة بين التلوث

والبيئة فكلما زاد التلوث زادت األضرار الواقعة على البيئة فتهدد اإلناان والكائنات الحية
وغير الحية األخرى ،أن تلوث البيئة يقوم على عدد من العناصر التي بتوافرها يمكن
القو :بحدوث تلوث بيئي يقع تحت طائلة القانون ،وتتمثل تلك العناصر في اآلتي

العنصر األول :حدوث تغيير بالبيئة أو الوسط الطبيعي أو الحيوي اواء كان هذا

التغيير في الواط المائي ،أو البري ،أو الجوي تبدأ معالمه بحدوث اختال :بالتوازن
الفطري أو الطبيعي القائم بين عناصر ومكونات البيئة باختفاء بعضها أو قلة حجمها أو
نابتها بالمقارنة بالبعض األخر وبحالتها األولي ،أو بالتأثير على نوعية أو خواص تلك

العناصر ()33؛ والتغيير قد يكون تغيي ار في الكيف مثل زيادة نابة غاز الكربون في

أجواء المدن بصورة واضحة من جراء التقدم الصناعي فهذا ما هو إال تغيي ار كيفيا ط أر

علي مادة الكربون فحولها إلي الحالة الغازية الضارة ،وقد يكون تغيي ار في الكم مثل أن

زيادة كمية ثاني أوكايد الكربون أو نقص األوكاجين في الجو بمقدار معين يعتبر تلوثا
ضا ار باإلناان والكثير من الكائنات الحية ،فاجتثاث المزروعات والغابات والمااحات

الخضراء كان اببا في تغيير الكمي في مكونات الهواء ،وقد يكون التغيير في المكان

فنقل بعض المواد الموجودة بالطبيعة من مكانها لمكان أخر يؤدي أللحاق الضرر

باإلناان والكائنات الحية األخرى مثل نقل النفط الماتخرج من باطن األرض أو قيعان
البحار عبر البحار أو األنهار يؤدي لتلوث تلك المياه وجلب األذى لمختلف الكائنات

التي تعيش فيها ،كما قد يكون التغيير في الزمان قد يحدث التلوث نتيجة تغيير زمان

تواجد بعض المواد أو الطاقات في البيئة فوجود المياه في األراضي الزراعية في غير
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أوقات الري يعد تلوثا ضا ار بمزروعاتها ،وبث الطاقة الح اررية في فصل الصيف حيث
ترتفع درجة الح اررة طبيعيا وال تحتاج الكائنات الحية منها إلي المزيد يمثل تلوثا ضا ار بها،

قد يكون مفيدا أو ضروريا إذا ما حدث في الشتاء البارد(.)34

فعال مباشر أو غير
العنصر الثاني :انتساب هذا التغيير إلى عمل اإلنسان :اواء كان ً
مثال لنفايات والمخلفات الضارة أو الاامة بالبيئة وعليه فإن التغيير
مباشر وذلك بإفراغه ً

البيئي نتيجة القضاء والقدر كالزالز :والبراكين والفيضانات والعواصف أي الكوارث
الطبيعية بصفة عامة ال محل لها عند تعريف التلوث فالتنظيم القانوني ال يخاطب إال

اإلناان وال الطان له على أفعا :الطبيعة.
العنصر الثالث :الحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة :تغيير البيئة أيا كان مصدره ال

ياترعي االهتمام إذا لم يكن له نتائج عكاية والبية علي النظم اإليكولوجية تتمثل في
القضاء علي بعض المكونات والعناصر الطبيعية للبيئة ،والالزمة لحياة اإلناان واائر

الكائنات األخرى ،فالعبرة إذا بنتيجة التغيير الناشئ عن عمل اإلناان فيلزم أن يكون

تغيي ار ضا ار أو مؤذيا بالبيئة ينعكس هذا الضرر علي اإلناان والكائنات الحية ،وغير

الحية( ،)35وبالتالي ال يعد تلوثا للبيئة مقاومة الكائنات الضارة أو الخطيرة كالحشرات
التي تتلف المحاصيل وتقلل من اإلنتاج ،والكائنات الدقيقة التي تابب األمراض وتهلك
اإلناان والحيوان ،وذلك ألنها مع اإلناان في حالة حرب ،واألمر بشأنها يتعلق بماألة
حياة أو موت ،واإلناان بمقاومتها إنما يدافع عن وجوده وصحته ،إال أنه يجب أال يارف
أو يتعجل في القضاء علي الكائنات الضارة فبعضها ضار من ناحية نافع من ناحية

أخرى ،وقد يكون نفعها أكبر من ضررها ،وقد تلعب دو ار هاما في إقامة التوازن البيئي
الذي يجب الحفاظ عليه(.)36
الفرع الثالث :المفاهيم القانونية المرتبطة بمكافحة التلوث البيئي

هناك عدد من المصطلحات القانونية والعلمية التي تاتعمل بغرض التعبير عن

حماية البيئة ،فمثال انتشرت كلمة المحافظة على البيئة كمصطلح قانوني ليوضح ما
ينبغي عمله نحو البيئة ،ثم ظهر مصطلح حماية البيئة ،ثم مصطلح رعاية البيئة نتيجة
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للتطور الحادث في الفكر القانوني حو :قضايا البيئة وأهمية رعايتها ،وانحاو :أن نوضح

المفهوم والمغزى من كل مصطلح في اآلتي

مفهوم المحافظة على البيئة من التلوث كلمة محافظة تعنى المواظبة علب الشيء وأو:

ما ظهر هذا المصطلح ظهر في إعالن ااتوكهولم بشأن حماية البيئة عام  2209حيث
اعتمد اإلعالن علي الحفاظ على كل ما يرتبط بالبيئة بمفهومها الضيق أي المرتبط
بالطبيعة من ماء وهواء وجماد وما هو موجود عليها من حيوان ونبات ،وذلك لصالح

الجيل الحاضر واألجيا :المقبلة (.)37

مفهوم حماية البيئة من التلوث :نتيجة أن فكرة الحفاظ على البيئة من التلوث كمصطلح
قانوني لم تأت بثمارها بل تفاقمت المشاكل البيئية مما دعي المجتمع الدولي للتفكير في

مصطلح أخر يمكن من خالله درء مفااد التلوث البيئي خصوصا وأن البيئة ال تعرف

حدود جغرافية وال قانونية وال ايااية ،فحماية البيئة يأتي بالحفاظ على التوازن بين التقدم

االقتصادي (التنمية) ،والتوازن البيئي من خال :حماية الموارد الطبيعية للبيئة من

النضوب ( ،)38أي أن تراعي التنمية االقتصادية تلبية الحاجات المشروعة للناس في

حاضرهم من دون اإلخال :بقدرة النظم البيئية على العطاء الموصو :لتلبية حاجات
األجيا :الماتقبلية ( ،)39وهو ما يتطلب من جميع دو :العالم اواء في الشما :أو

الجنوب بتغيير أالوب الحياة في اإلنتاج واالاتهالك والمااهمة بصفة جماعية لتفادي
حدوث ضرر بالغ بالبيئة ( ،)40باعتبار أن بيئة اإلناان من الناحية الجغرافية والطبيعية

تكون وحدة واحدة ال تتج أز والعناصر التي تتكون منها كالهواء ،والماء  ،والبحار،
والمحيطات  ،والحياة النباتية ،والحيوانية ،يرتبط بعضها ببعض ،وتصيب أماكن تبعد
أالف الكيلومترات عن مصدر حدوثها ،فتلوث الهواء في دولة معينة ،ينتقل إلي الدو:
المجاورة ،بل ثبت أنه يعبر حدود الدو ،:والقارات وما يقا :عن تلوث الهواء في دولة

معينة يصدق علي مياه األنهار والمحيطات يضاف إلي ذلك أن عناصر البيئة الطبيعية

تتفاعل فيما بينها ويؤثر كل عنصر فيها في باقي العناصر األخرى(.)41

192

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 92:العدد 99 :السنة 9999

ISSN: 2333-9331
ص 932 - 571

مفهوم رعاية البيئة من التلوث :بعد انتشار مصطلح حماية البيئة كمصطلح قانوني

ظهر في اآلونة األخيرة مصطلح رعاية البيئة باعتبار أن مصطلح الرعاية اعمق وأكبر
أث ار من مصطلح الحماية فكما يقا " :رعاية الطفل" ،أو " رعاية األارة" أو رعاية "
األمومة" يقا" :رعاية البيئة" ذلك أن "كلمة الحماية "تقتضي المحافظة علي البيئة من جهة

العدم والالب أي يعنى المحافظة علي البيئة من كل ما يفادها أو يضر بها ويلوثها؛ أما
كلمة "رعاية" فهي تقتضي المحافظة علي البيئة من جهة الوجود ومن جهة العدم ،

فالحماية من جهة الوجود تعنى االهتمام والرعاية بكل ما يرقي البيئة ويصلحها وينميها

ويصل بها إلي الغاية المرجوة ،بينما الحماية من جهة العدم فتعنى حماية البيئة من كل
ما يعود بالضرر والتلوث والفااد(.)42
المبحث الثاني :منظمات المجتمع المدني ورعاية البيئة

تمهيد وتقسيم:

ال يخفي على أحد األهمية التي تكتابها هيئات المجتمع المدني من جمعيات

ومنظمات غير حكومية في االهتمام بقضايا حقوق اإلناان بصفة عامة والتي منها الحق

في البيئة والتنمية الماتدامة والمشاركة في عملية ان القوانين وصنع الق اررات التي تتعلق

بحماية البيئة ،وانحاو :في هذا المبحث توضيح دور المجتمع المدني في المااعدة في
الوصو :لبيئة نظيفة ،وانقامه لآلتي
المطلب األول :ماهية منظمات المجتمع المدني.

المطلب الثاني :الجمعيات األهلية ورعاية البيئة.

المطلب الثالث :األحزاب السياسية ورعاية البيئة.

المطلب األول :ماهية منظمات المجتمع المدني

شهدت العقود القليلة الماضية اهتماما عالميا ومحليا بدور المجتمع المدني في

قضاي ا حماية البيئة ،ونشر الوعي البيئي ،ولعل اعي المنظمات غير الحكومية في حماية
البيئة من التلوث ونشر الوعي البيئي من أهم الجهود التي تبذلها هذه المنظمات في هذا

الشأن ،فمنذ مؤتمر ااتوكهولم عام 2209م ،قامت المنظمات غير الحكومية بدور ال

غنى عنه في تحديد المخاطر وتقييم اآلثار البيئية ،واتخاذ اإلجراءات لمعالجتها ،كما
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قامت برصد االهتمام العام والايااي بالقضايا البيئية واإلنمائية ،ويمكن تصنيف المجتمع
المدني العامل في مجا :حماية البيئة إلى نوعين من المنظمات األولى منظمات ذات
اهتمام كامل بالبيئة ،والثانية منظمات ذات اهتمام غير مباشر بالبيئة ،والنوع األول

يمكن اعتبارها منظمات بيئية بامتياز ألن هدفها األو :والمباشر هو التوعية بأهمية
الحفاظ على البيئة من خال :البرامج واألنشطة واالشغا :واالعما :الميدانية التي تقوم

بها ،على أن بعضها يقوم بنشاط بيئي من زاوية محددة كزاوية البحث العلمي في مجا:

البيئة وهي تهدف إلى تدعيم البحث والدرااات في القانون البيئي ،فكلها جميعا تدخل في
دائرة منظمات المجتمع المدني البيئية ذات التوجه البيئي العام أو المحدد في مجا:
خاص بالبيئة ،النوع الثاني المنظمات الثقافية والتنموية التي تحدد من بين أهدافها تدعيم

العمل البيئي ،فعالوة على انشغاالتها التنموية واالجتماعية والثقافية لها كذلك اهتمامات

بيئية ،وتبعا لذلك يمكن القو :بأن اإلطار القانوني للمنظمات المدنية بوجه عام يحدد
كيفية تأايس المنظمات والشروط المتعلقة بمزاولة نشاطها( ،)43وانتناو :هذا المطلب

في الفروع اآلتية

الفرع األول :التأصيل التاريخي لنشأة منظمات المجتمع المدني.

الفرع الثاني :مفهوم منظمات المجتمع المدني.

الفرع الثالث :أركان وخصائص منظمات المجتمع المدني.

الفرع األول :التأصيل التاريخي لنشأة منظمات المجتمع المدني

من الصعب تحديد تاريخ ظهور المجتمع المدني فهذه التامية قديمة ومرت بعدة

تطورات ارتبطت بعملية التطور االقتصادي واالجتماعي والايااي والتطور الفكر
الفلافي ،ومن المرجح أنها تعود إلى اليونان حيث اراطو نظر إلى المجتمع أو الدو:
كمجتمعات تكمن المواطنين من المشاركة في الحكم وخلق النظم واآلليات التي تعمل

على تطبيق ذلك ( ،)44وظهر في القرنين الاابع عشر والثامن عشر درااات لعدد من
المفكرين الغربيين الذين نتمون لعدد من البلدان األوربية وفي أزمنة مختلفة هي التي

أاات لفكرة المجتمع المدني من الناحية الايااية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية
وذلك بالحديث عن وظيفة المجتمع المدني وعالقته بالدولة ودورها( ،)45ومع انهيار نظم
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الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دو :العالم الثالث وتزايد
االتجاه نحو الديمقراطية برزت الدعوة إلى المجتمع المدني كمصطلح جديد في كثير من
تلك الدو ،:والذي لم يكن متداوال من قبل في الخطاب العام أو يحظ باهتمام الباحثين وقد
تمت درااة وتحليل المصطلح من قبل المثقفين واختلفت المواقف واآلراء في هذا الشأن،

وكان هناك كثير من المؤيدين ينطلقون من تأييدهم من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات
المختلفة وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطا يكمل دور الدولة
ويااعد على إشاعة قيم المبادرة والجماعية واالعتماد على النفس ما يهيئ فرصا أفضل
لتتجاوز هذه المجتمعات مرحلة االعتماد على الدولة في كل شيء ،ويطلق مصطلح

"المنظمات غير الحكومية" على قطاع عريض من المنظمات أو المؤااات األهلية

والط وعية والتي ال تاتهدف الربح وتعمل طوعية في مجاالت خدمية إناانية واجتماعية،
أو تنموية أو تربوية ،وتزايد عدد هذه المنظمات في اآلونة األخيرة بصورة غطت جميع
مناحي الحياة ويمكن تصنيفها كالتالي الجمعيات الخيرية والتعاونية ،وهي األقدم تاريخيا

ومتأثرة بالبنية التقليدية للمجتمعات المختلفة ،المنظمات الجماهيرية (جماعات المصالح)

مثل المنظمات الناائية والنقابات العمالية والمهنية ،المنظمات التنموية ،وغيرها ،وشاع

مصطلح (منظمات المجتمع المدني) في تاعينيات القرن العشرين خاصة بعد انهيار
االتحاد الاوفيتي الاابق كي تكون الطة خاماة خارج الحكم في الدو :الحديثة ،وهي
عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترام

مابقاً لتنمية المجتمع ورفع ماتوى معيشة الشعب ،وكذلك تعمل على رفع الحيف الذي
يطا :بعض الشرائح والفئات من المجتمع وضمان حقوق اإلناان ،ومن أهم األدوات
لتحقيق ذلك ما يعرف بالتشبيك ،وبالرغم من حداثة فكرة التشبيك على منظمات المجتمع
المدني وانتشارها ببطء إال أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين منظمات المجتمع المدني غير
الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ الق اررات التنموية

كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤااية لتلك الجمعيات والمنظمات وتمكينها من فنون

إدارة العمل المدني كما أنه يوفر مناخ التنايق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع
ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة ،البيئية والتنموية ،أن مفهوم المجتمع المدني
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اآلن ال يتعدى فقط نطاق الجماعة الايااية التي تتكون من كافة التنظيمات غير

الحكومية"  ، " Non-governmental organizationsولكنه يتعدى أيضا ماتوى
الدولة إلى ماتوى النظام العالمي ،حيث برز مع بداية العقد األخير من القرن العشرين

مفهوم المجتمع المدني العالم.)46( "Global civil society".
الفرع الثاني :مفهوم منظمات المجتمع المدني

يعد مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم الحديثة نابيا ،من أكثر المفاهيم الخالفية

بين الفالافة والمفكرين ،وقد برز بصورة واضحة على الااحة الايااية واالجتماعية

منتصف ثمانينيات القرن الماضي ،وهي الفترة التي شكلت إعادة اكتشاف لمفهوم المجتمع
المدني على اعتبار أن جذوره التاريخية والفلافية تعود إلى أبعد من ذلك التاريخ بكثير.
نشأت مصطلح المجتمع المدني :ظهر مصطلح المجتمع المدني  Society Civilفي
قاموس البشرية قديما عند الرومان ،ثم اختفى ليعود بعد ذلك الى الظهور في القرنين

الاابع عشر والثامن عشر ويعتقد بأن جون لوك هو أو :من ااتخدمه بعد الثورة
اإلنجليزية عام  2199في راالته المشهورة باام راالة التاامح  2192ثم عكف على
درااة هذا المصطلح عدد من الفالافة وعلماء االجتماع والاياايين أمثا :هوبز ،وراو،
وهيجيل ،وغيرهم ،وتعبر كلمة مدنى  Civilعلى عدة معان فهي تاتخدم للتفرقة بين عدد
من المصطلحات مثل وصف الشعوب" عبارة الشعوب البدائية  /المتوحشة في مقابل

الشعوب المتحضرة" ،وتحديد معنى لإلجرام " قانون مدنى في مقابل القانون الجنائي"،

ومعنى االنتماء إلي الجيش" مدنى مقابل عاكري" ،ومعنى االنتماء إلي الدين" التعاليم

الدينية في مقابل القوانين الوضعية" المدنية"" ،وبهذا يعبر مصطلح منظمات المجتمع
المدني في الفكر األوربي عن بناء اجتماعي متحضر ال الطة فيه للعاكر وال الكنياة؛
أما ظهور المصطلح في الفكر العربي جاء من خال :ترجمة بعض أعما :الفالافة

الغربيين؛ إال أن الفكر العربي رفض المصطلح بشكله األوربي لألاباب التاريخية
والايااية فابتكر المفكرين العرب عدد من المصطلحات التي تعبر عن المجتمع المدني
منها المجتمع األهلي ،وهو المصطلح األكثر ااتخداما في األدبيات العربية ،ومصطلح
القطاع الثالث ،والقطاع الماتقل ،والمنظمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية ،وكل
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هذه الماميات تشير إلي شيئا واحد أال وهو وجود مؤااات غير حكومية غير ارثيه " أي
أن العضوية فيها ال تتوافر عبر العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب أو الدين"(.)47
تعريف المجتمع المدني تعددت التعاريف التي تناولت المجتمع المدني حاب الزاوية

التي ينطر لها كل معرف فمنها من عرفها بأنها "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة
التي تمأل المجا :العام بين األارة والدولة ،لتحقيق مصالح أفرادها ،ملتزمة في ذلك بقيم
ومعايير االحترام والتراضي والتاامح واإلدارة الالمية للصراع وقبو :التنوع

واالختالف"(.)48

كما عرف البعض المجتمع المدني بأنه " المؤااات الايااية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية الماتقلة عن الطة الدولة وهدفها تحقيق أغراض متعددة كالمشاركة
في صنع القرار الايااي عبر األحزاب الايااية ،والدفاع عن مصالح العمل النقابي،
عرف
والمااهمة في العمل االجتماعي والتنمية إلى جانب نشر الوعي الثقافي" ( ،)49كما
ُ
بأنه " المنظمات التي يؤااها األفراد علي أاس طواعية بصورة ماتقلة عن الدولة،
لتؤدي أدوار اجتماعية أو ايااية أو اقتصادية  ...الخ تمارس عملها بصورة ديمقراطية

وتشغل هذه المنظمات الفراغ الواقع بين الدولة واألفراد( ،)50وعرف كذلك بأنه " منطقة

ارتباط وعمل ماتقلة عن الدولة والاوق

ياتطيع األفراد من خاللها تنظيم ومتابعة

أهدافهم العامة بالنابة لهم منفردين ومجتمعين" ،كما عرف بأنه " عالم الحياة التنظيمية
المفتوحة والتطوعية ذاتية التوليد ويتمتع جزئيا على األقل باكتفاء ذاتي وبااتقاللية عن

الدولة ،وملزم بالقانون أو بمجموعة من األصو :المشتركة" ( ،)51كما عرفت األمم
المتحدة المجتمع المدني بأنه " منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات
واألفراد وتحاين أوضاع الفئات التي تتجاوزها التوجيهات اإلنمائية كما يتحدد عملها في

ميادين المشاريع اإلنمائية والطوارئ واعادة التأهيل وكذلك تهتم بثقافة المجتمع والدفاع عن
الحقوق االقتصادية واالجتماعية"(.)52

من خال :التعاريف الاابقة يمكن القو :بأن المجتمع المدني يتجلى ويظهر في
ذلك الحيز الذي يتشكل من جملة منظمات يغلب عليها الطابع الحداثي ،فهي منظمات
تطوعية ال ربحية ،ماتقلة نابيا عن الدولة والمنظمين لها من أفراد أو أشخاص معنوية
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يكون وفق خياراتهم الشخصية ،ال تفرضه انتماءاتهم الدينية وال القبلية ،مشكلين هيكل

تنظيمي ياعى إلى تحقيق مصالح وأهداف ينشدونها ،ويعملون على تحقيقها في ظل قيم
ومبادئ ديمقراطية ،وهذه األهداف إما أن تكون خاصة بهم أو في صالح المجتمع ككل

(.)53
الفرع الثالث :أركان وخصائص منظمات المجتمع المدني

يمكن التوقف على جملة من األركان والخصائص التي تتميز بها منظمات

المجتمع المدني عن غيرها من المنظمات المدنية ،والتي يمكن ااتخدامها لضبط مكوناته
ومنظماته ومدى التطور الذي تتام به منظمات المجتمع المدني في بلد ما.
أركان منظمات المجتمع المدني :من التعريفات الاابقة يمكن ااتخالص عدد من أركان
منظمات المجتمع المدني والتي منها اآلتي ()54

-2

الركن التطوعي القائم على الحد األدنى من التطوع ،وأاااه اإلرادة الحرة

لألفراد في االنضمام لمنظمات المجتمع المدني ،وهو معيار تتميز به منظمات المجتمع

المدني عن المؤااات التقليدية األهلية ،التي ال اختيار للفرد لالنضمام إليها واالناحاب
منها ،فهي تنظيمات غير رامية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة إلشباع
احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية االجتماعية للمواطنين ،فهي تراخ لفكرة العمل
التطوعي من ناحية أنها تقوم على الجهود التطوعية لجماعة من األفراد المهتمين بالخدمة

العامة يتولون تنظيمها وادارتها في إطار النظام العام أو القوانين والتشريعات التي تنظم
العمل االجتماعي التطوعي.

-9

الركن التنظيمي منظمات المجتمع المدني التي يشكلها األفراد فيما بينهم وفقا

لنظام معين يتم االتفاق حوله كالجمعيات ،النقابات ،المنظمات...إلخ ،هي بنى

ومؤااات منظمة ،فهي هيكل تنظيمي ذا شخصية معنوية تخضع للقانون وتعمل وفقه،

فهي تنشأ ماتقلة عن الدولة من خال :المبادرات األهلية واالعتماد على التمويل الذاتي
والتمتع باالاتقال :اإلداري الذي يعطيها حرية التحرك والمبادرة وفقا لما تقرره من أولويات
عملها ،فضال عن تعدد أنشطتها ،وتتمتع بالطات وااعة في اختيار موظفيها وفقا لما
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تحدده القوانين ولها أن تاتعين بخبراء وفنيين ،وتدار من خال :مجلس إدارة" مجلس
أمناء.
-0

الركن المادي " الربح" منظمات المجتمع المدني لم تنشأ من أجل تحقيق الربح

اواء بصورة مباشر أو غير مباشر؛ إال أنه من حقها تلقي الهبات والتبرعات من قبل
األفراد والشركات ،كما تتلقي دعما حكوميا يأخذ أشكا :مختلفة كاإلعفاءات الضريبية

والراوم.
-4

الركن القيمي تمارس عملها في إطار الايااية االجتماعية العامة للدولة بعيدا

عن التقلبات الايااية والصراعات الطائفية ،وتلتزم في مماراة نشاطها بالغرض الذي

أاات من أجله ،وتخضع نتيجة ذلك لرقابة أجهزة الدولة (.)55

خصائص المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني تتام بمجموعة من الخصائص
التي تميزها عن غيرها من المؤااات االجتماعية والايااية واالقتصادية األخرى .وتتمثل

هذه الخصائص في اآلتي ()56
-2القدرة على التكيف ويقصد بذلك قدرة منظمات المجتمع المدني على التكيف مع
التطورات البيئية التي تعمل من خاللها ،فكلما كانت منظمة ما قادرة على التكيف كانت
أكثر فاعلية وقدرة على أداء دورها فالمنظمات التي تفتقد القدرة على التكيف تتضاء:

أهميتها بل وقد يتجمد دورها وتنتهي ،وهناك عدد من المؤشرات التي تد :على مدى نجاح
منظمات المجتمع المدني في التكييف واالاتم اررية نها اآلتي التكيف الزمني ويقصد به
قدرة المنظمة على االاتمرار لفترة طويلة من الزمن.
التكيف الجيلي ويقصد به قدرة المنظمة على االاتمرار مع تعاقب األجيا.:

التكيف الوظيفي ويقصد به قدرة المنظمة على إجراء تعديالت على أنشطتها للتكيف مع

الظروف الماتجدة بما يبعدها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينة.

-9االاتقاللية يجب أن تاير منظمات المجتمع المدني ذاتيا ،ويشعر أعضائها بهذا
االاتقال :وياعون إليه ،فقدرة منظمات المجتمع المدني على أن يكون لها دور فعا:

مرتبط بشكل واضح بمدى ااتقالليتها عن الطة الدولة وهيمنتها " ااتقاللية مالية،

وااتقاللية تنظيمية وادارية".
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-0التنظيم واالنتشار يقصد بذلك تعدد الماتويات الرأاية واألفقية داخل منظمة المجتمع
المدني؛ بمعنى تعدد هيئاتها التنظيمية ووجود ماتويات متعددة ومتتابعة من اإلدارة
داخلها ،إضافة إلى االنتشار الجغرافي على أواع نطاق ممكن ،فهذا التعدد والتنوع يزيد
من ثبات المنظمة ويااعد على تحقيق أهدافها.

-4التجانس يقصد به عدم وجود صراعات داخل منظمة المجتمع المدني ،وبينها وبين
غيرها من المنظمات تؤثر في ممار اتها لنشاطها .غير أن المالحظ على الحياة
الايااية أنها مبنية على االختالف ،ومنه فامة التجانس هنا مردها إلى قدرة منظمات

المجتمع المدني على التوافق وحل الصراعات بالطرق الالمية اواء داخل منظمات
المجتمع المدني أو خارجها.

المطلب الثاني :الجمعيات األهلية ورعاية البيئة

مؤااات المجتمع المدني وعلى رأاها الجمعيات األهلية تعتمد في أااس نشأتها

على مبدأ الطوعية وخدمة الصالح العام ،وبالتبعية كانت البيئة إحدى أهم المجاالت التي
نشط فيها الجمعيات األهلية ،اواء باالنفراد بموضوعات البيئة ،أو بارتباط هذه األخيرة
تَ ُ
مع موضوعات أخرى وثيقة الصلة بها كاالاتهالك والصحة وغيرهما ،ليبدأ بذلك الدور
الفاعل للجمعيات األهلية في إطار قانوني وتنظيمي ،وانقام هذا المطلب لآلتي

الفرع األول :دور الجمعيات األهلية في رعاية البيئة.
الفرع الثاني :واقع جمعيات حماية البيئة والمأمول منها.

الفرع األول :دور الجمعيات األهلية في رعاية البيئة

انطالقاً من مبدأ المشاركة في إدارة القضايا العامة ،والتزام الدو :بالمبادئ والقواعد
واألاس الدولية المنظمة لحقوق وحريات األفراد وخاصة الحق في حرية إنشاء الجمعيات
المدنية اواء على الماتوى المحلي أو الوطنيَّ ،
فإن أغلب دو :العالم في قوانينها الوطنية

تُقر هذا الحق كركيزة أاااية لبناء المجتمع الديموقراطي ،وحرصاً منها على أهمية هذا
الحقَّ ،
تكراه في إطار أامى قواعد اإللزام القانوني أال وهي القواعد الداتورية ،ولقد
فإنها
ُ

اارت بعض الدو :العربية على هذا النهج بالنص على هذا الحق في دااتيرها (،)57

اختار محبي البيئة والمدافعين عنها من األف ارد التكتل في صورة جمعيات تكون مهمتها
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الدفاع عن البيئة ،والتي تزداد يوما بعد ويتصاعد دورها في حماية البيئة من خال :كشف
المتاببين في تلويث البيئة من الهيئات واألفراد ،ومتابعتهم من أجل الوصو :إلى إدانتهم،
ومماراة الضغوط عليهم ومحاصرتهم
الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات المجتمع المدني في حماية البيئة :تشارك جمعيات
المجتمع المدني الدولة في المحافظة على البيئة وحمايتها وذلك من خال :عدة أدوار تقوم

بها ،بل وقد يفوق تأثيرها الدولة في بعضها ،وتتمثل واائل عمل جمعيات حماية البيئة
في اآلتي

أوًال :جمع المعلومات :أن مواجهة المشاكل تقتضي االلمام بجوانبها على نحو عملي
صحيح ،والبيئة كذلك تقتضي حمايتها الوقوف على المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي

تهدد البيئة ،ويقتضي األمر أن يكون بإمكان هذه الجمعيات االطالع على تلك البيانات
لدى الجهات اإلدارية المختصة وأن يكون بإمكانها أيضا عرض ما يتوافر لديها من

معلومات – تحصل عليها من األفراد-على الجهات اإلدارية المختصة ،وهو ما يقتضي
بالضرورة تدخل المشرع لتنظيم العالقة بين الجمعيات التي تدافع عن البيئة وبين اإلدارة

حتى ال يقف مبدأ ارية الماتندات اإلدارية حائال دون حصو :الجمعيات علي المعلومات
الالزمة ألداء مهامها (.)58
ثانيا :التوعية البيئية للمواطنين :يعد دور الجمعيات البيئية في القيام بعمل التوعية
ً
خصوصا مع حداثة
البيئية للمواطنين من األدوار الرئياية لها في حماية البيئة
ً
موضوعات حماية البيئة واعتبار البعض أن حماية البيئة من الموضوعات الكمالية ،مع
ظهور مفاهيم جديدة تتعلق بالبيئة ودمجها في الايااات االقتصادية للدولة واألفراد منها

مفهوم التنمية الماتدامة من خال :اتباع آليات اإلنتاج النظيف(،)59

وأن المعرفة

والتثقيف البيئي ايحو :دون توريث الجهل أو عدم الوعى البيئي من جيل إلي جيل،

فاألارة التي ال تعي أهمية وضرورة الحفاظ علي البيئة ،اينتقل جهلها وياري في أبنائها
الذين ايورثونه ألبنائهم ،وبالتالي نكون أمام أجيا :متتالية جاهلة غير واهية بأهمية

المحافظة علي عناصر البيئة( ،)60فالواقع أن دور األفراد في حماية البيئة يرتبط بصورة

كبيرة بمدى نمو الرأي العام في كل دولة ،فيزداد بصورة كبيرة في الدو :المتقدمة ،التي
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تكون فيها مااحة الرأي العام كبيرة ومتاحة وتلقي اهتماما كبي ار من جانب الحكومات
واألجهزة اإلدارية ذلك علي عكس الحا :في الدو :النامية أو ما يامى بدو :العالم
الثالث ،فنجد أن اهتمام األفراد بحماية البيئة يقل أو ينعدم في هذه الدو :حتى وان وجد
في حدود معينة فإنه ال يلقي إال القليل من االهتمام من الحكومات واألجهزة اإلدارية()61؛

وتتمثل أهداف التوعية و التربية البيئية واااايتها ومكوناتها في منح فرصة اكتااب
المعرفة والقيم والمهارات الضرورية لحماية الطبيعة وتحاين وضعها ألفراد المجتمع وزادة
وتنمية الوعى البيئي بكل المشكالت االقتصادية أو االجتماعية أو الايااية ذات التأثير
البيئي وخلق وترايخ أنماط الوكية إيجابية تجاه البيئة كالمحافظة على األشجار(.)62
ثال ًثا :تنظيم المسابقات البيئية :تعد الماابقات البيئية من أهم اآلليات اإلج ارئية التحفيزية
الهامة التي تثير وتشجع أفراد المجتمع على حماية البيئة ،من خال :تعزيز روح المنافاة

بينهم في حماية البيئة ،كما تفيد في نشر واعالن الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع
المدني تجاه حماية البيئة ،مما يااعد في النهاية على بناء فرد ومجتمع قادر علي

معالجة قضايا البيئة ،وهناك نجاح متزايد لنتائج تلك الماابقات على ماتوى العالم ،مع
تزايد ماتمر في االقبا :عليها (.)63

دور
ابعا :الدور االستشاري للجمعيات البيئية :يمكن أن تلعب الجمعيات البيئية ًا
رً
ااتشارًيا للالطة التنفيذية ،وللالطة التشريعية للدولة في الماائل المتعلقة بحماية البيئة،
من خال :تقدمها باقتراحات مباشرة ودرااات عن رؤيتها لما يمكن إصداره من ق اررات
وقوانين لحماية البيئة من خال :نقل الواقع العملي لمن بيده وضع القرار الالزم لحماية

البيئة ( ،)64وقد تكون مشاركتها في بعض أعما :اللجان التي تتولى إعداد التشريعات
المتعلقة بحماية البيئة ،بل أن القانون في بعض الدو :يلزم الهيئات المختصة اواء كانت
مركزية أو محلية بعدم اتخاذ قرار في مجموعة من الماائل المتعلقة بالبيئة إال بعد أخذ

تمثيال لجمعيات حماية البيئة" ذلك بغرض تأكيد ديمقراطية هذه
رأى الجمعيات "األكثر
ً

الق اررات(.)65

خامسا :التقاضي دفاعا عن البيئة :في حالة إذا فشلت تلك الجمعيات في تحقيق حماية
ً
للبيئة في مناابات معينة تم فيها انتهاك للبيئة ،يجوز لها أن تلجأ إلي القضاء دفاعا عن
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المصالح الجماعية التي تاعى لحمايتها ،فاللجوء للقضاء يعد أحد النتائج األاااية
ألعما :تلك الجمعيات في مجا :اليقظة والمراقبة الماتمرة لألضرار البيئية وحرصها علي
احترام القواعد البيئية لدي الجميع ،وتأتى هذه الخطوة من جانب جمعيات حماية البيئة

كرد فعل لفشل المااعي األخرى لمنع افااد البيئة والمدخل القضائي قد يكون وقائي بمنع
الفعل الضار بالبيئة قبل حدوثه ،وقد يكون غير ذلك وذلك بمنع االاتمرار في ذلك الفعل
بعد حدوثه ومعاقبة المتاببين فيه والزامهم بالتعويض المادي عن األضرار الناتجة عن
فعلهم ضد البيئة ،وقد اعترف الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عام  2299في المادة
( )90منه بهذا الحق فنص علي أن"  ...ويجب اتاحة واائل األنصاف أمام جميع
األشخاص إذا لحق ببيئتهم ضر اًر أو تدهور" ،كما نص إعالن ريو جانيرو عن البيئة
والتنمية الصادر عام  2229في المبدأ العاشر منه علي أن"...تهيأ فرص الوصو:

بفاعلية إلي اإلجراءات القضائية واإلدارية ،)66("..والقانون الفرناي قد أعطى جمعيات
البيئة الحق في اللجوء للقضاء اإلدارية للطعن علي أعما :اإلدارة وق ار ارتها التي تمثل
انتهاكا للبيئة كما تاتطيع أن تدعى أمام القضاء الجنائي( ،)67ولقد طور القانون الفرناي

المامى بقانون بارنى  le Barnierليعطي للجمعيات البيئية الحق في االدعاء مدنيا أمام
القضاء المدني من أجل اصالح الضرر الناتج عن ارتكاب جرائم مرتبطة بقانون البيئة،

قانون البيئة المصري رقم  4لانة  2224قد أخذ به في المادة ( )210منه بالنص علي
أن " لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة ألحكام

هذا القانون" ،ونص القانون الجزائري رقم  02 -21الخاص بالجمعيات األهلية والصادر
في  2221/29/4والمنشور بالجريدة الرامية العدد ( )10عام  2221في المادة(

 )2/21منه علي أن " تكتاب الجمعيـة الشخصيـة المعنويـة و االهليـة المدنيـة بمجرد

تأاياها 7طبقا للمـادة من هـذا القانـون و يمكنها حينئـذ أن تقـوم بما يـأتي  : -أن تمثل
أمام القضـاء و تمـارس خصـوصا أمـام المحاكم المختصـة حقوق الطـرف المدني بابب
وقائـع لها عالقـة بهـدف الجمعية و تلحق ضر ار بمصالح أعضائها الفرديـة أو الجماعية".
وقد حاو :الفقه التغلب على فكرة الضرر المقررة بالقوانين المدنية والتي تحدد

تحصر التعويض عن الضرر في أن يكون الضرر شخصيا ومباش ار وأن يصيب مصلحة
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مشروعة يحميها القانون ،مما يعنى أن الضرر البيئي لن يمكن تعويضه فهو ضرر

مختلف عن ذلك الضرر المتعارف عليه في القانون المدني ( ،)68فالضرر البيئي ضرر
غير شخصي فهو يتعلق بالمااس بشيء ال يملكه شخص معين وانما ماتعمل من قبل

الجميع دون ااتثناء وعليه فلانا بصدد المااس بمصلحة شخصية ،والضرر البيئي

ضرر غير مباشر فهو ال يصيب اإلناان أو األموا :مباشرة وانما يصيب مكونات البيئة
كالتربة أو الماء أو الهواء ،وهو ما كان يعيق القضاء في الحكم بالتعويض عن األضرار
البيئية باعتبار أنها اضرار غير مرئية ويصعب إن لم يكن ماتحيال تقديرها ،وانتهى الفقه
إلي اعتبار الضرر البيئي نوع خاص وجديد من الضرر حيث أنه ضرر يمس األوااط
الطبيعية اواء ما يتعلق منها باألوااط الماتقبلية فمثال في حالة اتالف فصيلة حيوانية

أو نباتية فإن الضرر له طبيعية مزدوجة تكمن في اتالف هذه الفصيلة بحد ذاتها من
جهة ومن جهة أخرى فيه تهديد للتنوع البيولوجي باعتباره يااهم في انقراض مثل هذا

النوع(.)69

مثال على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات األهلية في
وقد ضرب الفقه ً
حماية البيئة عن طريق التقاضي في أنه لو صياد هاوى عابر لنهر تعرض للتلوث ال
ياتطيع بال شك أن يبرهن أمام القضاء عن مصلحته في إقامة دعواه ،بينما لو أقيمت

الدعوى من جمعية صيادين تاتطيع أن تثبت األضرار التي لحقت بالصيادين نتيجة
تدهور الثروة الامكية بالنهر بابب التلوث الذي تعرض له النهر( ،)70وهو ما نرى أن

وهو ما نرى له صدى في تطبيقات قضائية مصرية منها القضية التي اقامتها جمعية
أصدقاء البيئة باإلاكندرية وقضي فيها لصالحها ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ

اإلاكندرية ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ،ورئس جهاز شئون البيئة،

ورئيس حي شرق اإلاكندرية بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ اإلاكندرية بالترخيص بإقامة

أندية للشرطة والمعلمين والقوات المالحة داخل حرم البحر بالمنطقة الواقعة بشاطئ

رشدي ومصطفي كامل باإلاكندرية ،لمخالفتها لتشريعات البيئة ،وما يمكن أن تؤدي إليه
من تأثير بيئي ضار(.)71
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ويمكن حصر الغرض من حق التقاضي في الشئون البيئية في اآلتي ()72
-2

ضمان حصو :المضرور على التعويض المنااب.

-9

معالجة كل المماراات البيئية ،التي تهدد ااتقرار الموارد الطبيعية ،واالمة

البيئة الصحية ،وتهيئة الحياة اآلمنة للفرد والمجتمع.
-0

تشجيع القيام بدرااة التأثيرات البيئية عند وضع المشاريع واإلنشاءات التي يمكن

-4

العمل على تدعيم المشاركة الشعبية ،وخاصة عند التخطيط إلقامة المشروعات

أن يكون لها انعكااات البية على البيئة.
المؤثرة على البيئة.

-1

نشر الوعي البيئي على الماتوى الجماهيري إلشراك كل الطاقات في حماية

البيئة من كل األخطار التي تهددها باعتبار ذلك شكل من أشكا :الرقابة.
الفرع الثاني :واقع جمعيات حماية البيئة والمأمول منها

على الرغم من كثرة الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة والتي من

بين أهدافها المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث البيئي إال أن الواقع الذي نعيشه يعكس
الصورة كاملة أن هذه الجمعيات حتى اآلن لم تؤدى المطلوب منها بل الزا :تأثيرها
محدود ،وانحاو :أن نوضح األاباب التي أدت بجمعيات حماية البيئة إلى هذه النتيجة
الغير مرجوة وكيف لها أن تطور من نفاها وأدائها لتحقق المطلوب منها.
أسباب عدم قيام الجمعيات األهلية بدورها في حماية البيئة :تعاني جمعيات حماية البيئة

من بعض القصور عند قيامها بوظيفتها وينحصر جانب من هذا القصور في بعض منه
في خصوصية النظام القانوني الذي يحكم عمل هذه الجمعيات ،وكذا فيما يتعلق بمدى

مااعدة شركاء المجتمع األخرين من الطة إدارية ومواطنين في إنجاح دورها وأخي ار من

خال :ماتوى األداء والتنظيم الذي تتمتع وتتصف به هذه الجمعيات وانحاو :ااتعراض
تلك األاباب في اآلتي ()73
-2

تمركز نشاط الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة في المدن الكبرى

ومحافظاتها الرئياية في الدولة دون أن يشمل جميع مدن ومحافظات الدولة.
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انحصار عضوية الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة على عدد

محدود وضئيل من اكان الوطن دون أن تاعي تلك المنظمات إلى جذب أكبر عدد من
الاكان لعضويتها وبصفة خاصة المهتمين والباحثين في مجا :حماية البيئة لالاتفادة من
خبراتهم وتجاربهم ،وهو ما يفار عدم امتداد عملها وتأثرها على العمق الجماهيري ،مع

ضعف قاعدتها الشعبية وضعف تجدرها في النايج االجتماعي مما يجعلها تقترب من

التجمعات النخبوية.
-0

انعدام التنايق الفعا :بين الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة مع

ضعف عملية التواصل بين بعضهم البعض من جهة ،وبينهم وبين األجهزة اإلدارية

الحكومية المعنية بحماية من جهة أخري ،خصوصا أن موضوعات حماية البيئة متعددة
ومتشعبة ،كما أن عدم التنايق يؤدى إلى العفوية واالرتجا :في حماية البيئة مما يؤدى
إلى اهدار الطاقات وضياع الجهود المبذولة لحماية البيئة(.)74
-4
-1

قلة الجمعيات األهلية المتخصصة في مجا :حماية البيئة.

هيمنة العمل التطوعي على الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة

مما يؤدي لغياب المهنية التي تتمثل في قيام المؤهلين علميا في تنظيم عمل تلك
المنظمات واإلشراف عليه.
-1

غياب التخطيط والرؤية الماتقبلية عند أغلب الجمعيات األهلية العاملة في

مجا :حماية البيئة مما يجعلها تعمل دون برامج مخطط لها مابقا لتحقيق أهداف معينة
خال :فترة زمنية محددة ،وهو ما يجعل العمل الذي تقوم به يرتكز على العشوائية ،ورد

الفعل للظروف واألحداث التي تمر بالمجتمع.
-0

افتقار الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة للواائل المالية والتقنية

حتى تاتمر بفاعلية.

-9

تمارس أغلب الجمعيات األهلية العاملة في مجا :حماية البيئة عملها تحت

شعار المحافظة على البيئة بشكل نظري بحت مفتقرة للرؤية الحالية الخاصة بحماية البيئة
بجوانبها االقتصادية واالجتماعية أي أن تمارس عملها تحت شعار" التنمية الماتدامة".
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صعوبة المشاركة مع الجهات المختصة في الدولة في وضع الرؤية الالزمة

لحماية البيئة مع صعوبة الحصو :على المعلومات الخاصة بالبيئة وحجم التلوث البيئي
ومابباته من األجهزة التنفيذية بالدولة(.)75
وسائل تفعيل دور جمعيات حماية البيئة :على الرغم من أن جمعيات حماية البيئة لم تقم
ولم تقدم حتى األن المأمو :منها إال أنه يمكن لها أن تتفادى الالبيات التي أظهرها الواقع
العملي وأن تحاو :الوصو :لدورها الحقيقي المطلوب منها في حماية البيئة وذلك من

خال :أتباعها اآلتي ()76
-2

قيام القائمين على جمعيات حماية البيئة بالتواصل الحقيقي فيما بينهم من أجل

تباد :الخبرات والمعلومات والتجارب المعلوماتية والبيئية وطنيا ودوليا .بل والتكتل فيما
بينها لتكوين كيانات كبيرة تمكنها فعليا من التأثير اإليجابي الحقيقي في حماية البيئة.

-9

قيام جمعيات حماية البيئة باالهتمام بجذب عنصر المتخصصين في مجا:

البيئة واالاتعانة بهم لتقديم حلو :علمية لها يمكن تطبيقها لحل مختلف اإلشكاليات
البيئية.
-0

ترتكز فاعلية جمعيات حماية البيئة على القدرة على التخطيط المحكم والتنظيم

واالنضباط وهو ما نراه في المنظمات المشابه لها في دو :العالم المتقدم التي بلغت

ماتوى من التنظيم والكفاءة جعل جانب من الفقه ينعتها بمامى " هيئات شبه عامة".
-4

على الدو :والطاتها المختلفة أن تكون أكثر تقبال لمشاركة جمعيات حماية

البيئة في عملية تطوير اياااتها في المحافظة على البيئة وذلك بإشراكها في صنع
القرار ،وأن تمكنها من تعزيز قدراتها عن طريق الدعم المالي من خال :اإلعفاءات من

الضرائب والراوم المختلفة مع توجيه نابة من حصيلة الضرائب والراوم والتعويضات
المحصلة من المخالفات الخاصة بقوانين البيئة لصالح تلك المنظمات  ،مع توفير الدعم
التقني لها عن طريق تدريب أعضائها لتوفير التكوين والتأهيل المنااب لهم في مجا:
حماية البيئة ،كما تمكنها من االطالع على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة.

-1

منح جمعيات حماية البيئة الحق في اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمنع

االنتهاكات التي تقع على البيئة مع حقها في الحصو :على تعويض عن تلك االنتهاكات
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وذلك بنصوص قانونية صريحة ،مع مااعدة الدولة لها في ذلك بكافة الواائل المتاحة
لديها من واائل دبلومااية وقانونية وتقنية حالة وجود نزاع دولي ،ومن واائل قانونية
ومعلوماتية وتقنية حا :وجود نزاع محلي.
المطلب الثالث :األحزاب السياسية ورعاية البيئة

تشير بعض الدرااات الميدانية والواقع المعاصر إلى أن معظم األحزاب

اضحا عن
الايااية بعيدة عن قطاعات كبيرة من المواطنين ،وأن هناك عزوًفا جماهيرًيا و ً
االنضمام ألنشطة األحزاب الايااية بوجه عام ،ما يعني غياب قطاعات كبيرة من
جهودا ودرااات مكثفة من هذه
الشعب عن المشاركة في أنشطة األحزاب ،وهذا ياتلزم
ً

األحزاب لدرااة أاباب إحجام قطاعات كبيرة من المواطنين عن االنضمام والمشاركة في
األنشطة الحزبية في العالم العربي ،كما يقتضي البحث عن واائل وقضايا مناابة لجذب

المواطنين لألنشطة الحزبية ،وأعتقد أن مشكالت وقضايا البيئة تهم وتمس كل مواطن؛
اواء في الريف أو الصحراء أو الحضر وتعتبر وايلة رئياية لجذب المواطنين ،وتدعيم
الثقة بين المواطن والحزب؛ ألن المواطن العربي بوجه عام يعاني من مشكالت البيئة
بمختلف صورها ،واألحزاب بما لديها من اتصاالت وتأثير على الجهات التنفيذية وخبرات
وخبراء في المشاركة الشعبية وقيادة العمل االجتماعي لحل مشكالت الجماهير ،ومن ثم
فاألحزاب هي من أهم الجهات القادرة على قيادة الجماهير في مجا :حماية البيئة بوجه
خاص؛ ألن المصلحة هنا مشتركة بين األحزاب والجماهير والمائولين والجهات التنفيذية،
فالبيئة تجمع كل األطراف وياتفيد الجميع من هذه الجهود ،ولذلك نجحت أحزاب الخضر
في الغرب بوجه عام .ونخلص مما ابق بأن حماية البيئة في حاجة لجهود األحزاب
الايااية وهذه األحزاب في حاجة أشد لتبني قضايا البيئة ،وهي قضية كل مواطن وأنه

كلما اعتمدت األحزاب على قضايا البيئة ونجحت فيها زادت شعبيتها وقاعدتها
الجماهيرية ،وياتفيد المواطن والحزب والوطن ويقل التلوث ويزداد الجما :ويختفي القبح
( ،)77وانقام هذا المطلب لآلتي
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الفرع األول :تاريخ نشأة أحزاب رعاية البيئة.

الفرع الثاني :أهداف األحزاب البيئية ودورها في رعاية البيئة.

الفرع األول :تاريخ نشأت أحزاب رعاية البيئة

تنقام منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون البيئة إلى جمعيات بيئية أنشئت في

بدايتها بقصد الدفاع عن المصالح المشتركة ألعضائها في الحفاظ على البيئة ،إال أنه في

ثمانينات القرن الماضي شعر المدافعين أن حصر نشاطهم في الجمعيات ال يكفي ،وأن
تحقيق أهدافهم يقتضي منهم مماراة الضغط الايااي ،والمشاركة في الحياة الايااية

فبدأت آروبا في حركة تكوين األحزاب البيئية ( ،)78وأحزاب الخضر أو األحزاب

إيكولوجية أو األحزاب البيئة وتامى بالفرناية : Partis verts ،هي أحزاب
ايااية ومنظمات تهتم بالطبيعة وتدعو لنهج ايااة من أجل الحفاظ على البيئة ،إذا ما
حاولنا رصد موقع األحزاب الخضراء على التصنيف األيديولوجي التقليدي (يمين ،يمين
واط ،ياار واط ،ياار) ،انجدها تقع في خانة ياار الواط؛ إال أن هناك العديد من

األحزاب اليمينية التي تتبنى بعض ايااات األحزاب الخضراء ،إما من باب االقتناع بهذه
األفكار ،أو من باب محاولة جذب المزيد من المؤيدين للحزب بايااات تبدو عصرية
ومثالية ،وانحاو :تناو :هذه األحزاب من حيث النشأة في العالم.
تاريخ نشأت األحزاب الخضراء في دول العالم الغربي :تعد األحزاب الايااية من

منظمات المجتمع المدني فهي تنشأ بعيدة عن الدولة وتنشأ وتمارس عملها من خال:
العمل التطوعي غير الهادف للربح ،وهو ما دفع بعض األحزاب الايااية إلى إدراك أن
حماية البيئة في حاجة لجهودها باعتبارها قضية تمس كل مواطن ،بل وأنه كلما اعتمدت

األحزاب الايااية على قضايا البيئة ونجحت فيها زادت شعبيتها وقاعدتها الجماهيرية.

ويعود ذلك إلي نهاية اتينات القرن الماضي  ،ومع موجة التحو :إلى الديمقراطية التي
عموما ،ودو :أوروبا الشرقية على وجه الخصوص ،برزت عدة جماعات
ضربت العالم
ً
أفكار وأهداًفا تختلف عن األفكار التي تاود التقايم التقليدي للجماعات
ًا
ضغط تتبنى
واألحزاب الايااية بين اليمين والياار ،فهذه األفكار لم تتناو :باألااس الملكية الخاصة

نابيا مثل
أو دور الدولة في الاوق أو حتى نظام الحكم ،بل تركزت حو :قضايا جديدة ً
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حقوق ووضعية «المهمشين» مثل المرأة واألقليات ،إضافة إلى قضية األرض والقضايا
ضمنا بالايااات الخضراء ،ومعارضة انتشار الاالح النووي واباق
البيئية فيما عرف
ً
التالح بين المعاكرين الشرقي والغربي ،والتي تجادت في الخروج إلي الشارع والتظاهر
اعيا إلي ااتقطاب الرأي العام لمناصرة قضايا البيئة ،وتعد جماعة «كوبتروس» الهولندية

هي أولى الجماعات التي تتبنى «األفكار الخضراء» ،تمكنت الجماعة من الحصو :على
مقعدا بالمجلس المحلي الخاص بمدينة أماتردام ،إلى جانب
 1مقاعد من إجمالي ً 41
مقعدين في المجالس المحلية لمدن هوج ،لويردن ،الكمار وليدن بانتخابات عام ،2201

لكن هذه الجماعة كانت أقرب إلى "جماعة ضغط" منها إلى "حزب ايااي"؛ أما على
الصعيد الحزبي ،فيعتبر حزب تامانيا المتحد بأاتراليا هو أو :األحزاب الخضراء بالمعنى

الدقيق لكلمة حزب ،وتأاس الحزب في  90مارس  ،2209وحصل على  %0.2من
إجمالي أصوات الناخبين بأاتراليا في أو :انتخابات يخوضها ،وحزب القيم

Values

 Partyفي نيوزيالندا عام  ،2209ثم تأاس حزب الخضر الاويدي عام  2292والذي
تأاس عقب إثارة موضوع ااتخدام الطاقة النووي لألغراض الالمية ،حيث حاو :الخضر
تقليص هذا االاتخدام وجعله في الحد األدنى؛ لما له من تأثير وأضرار البية على
البيئة ،حاز الحزب على  %1.2من إجمالي األصوات في االنتخابات التشريعية العامة
ثانيا على الصعيد الوطني في انتخابات
عام  9124بإجمالي 91
ً
مقعدا ،كما حل ً
البرلمان األوروبي بإجمالي  4مقاعد؛ وقد نشأ حزب الخضر النمااوي في عام 2299

والذي يعد من أنجح أحزاب الخضر في أوروبا وأابقهم للوصو :لمقاعد الالطة ،حيث
نا :في أو :انتخابات يخوضها  %4.99من إجمالي األصوات ،ثم ارتفعت تلك النابة
إلى ما يقارب  %21في االنتخابات التي تليها ،كما أن مرشح الحزب لرئااة النماا فان
دير بيلين كاب االنتخابات الرئااية أمام مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت

هوفر" إال أن المحكمة العليا أصدرت ق اررها بإعادة االنتخابات" ( ،)79ثم في ألمانيا نشأة
حركة تحت مامي الحركة الخضراء عام  2291مكونه من مجموعات من أنصار
المحافظة علي البيئة ومناهضة األالحة النووية في ألمانيا  ،وتهدف هذه الحركة إلي
حماية الطبيعة والتنايق بينها وبين الحياة البشرية ،ثم نتج عن هذه الحركة ومجموعة
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حزب الخضر األلماني عام

 ،2220والذي ااهم في الحكومة االئتالفية مع الديمقراطيين االجتماعية من  2229إلى
 ،9119والتي واجهتهم مشكلة الحرب في كوافو والتي أدت إلى ااتقالة عدد من أعضاء
احتجاجا على مشاركة القوات األلمانية في الحرب ،لكنهم تمكنوا من تحقيق نجاح
الحزب
ً
أيضا في
تمثل في تبني الحكومة لخطة لتقليل االعتماد على الطاقة النووية ،وشاركوا ً
مقعدا في البرلمان
الحكومة االئتالفية من  9119إلى  .9111حاز الحزب على 10
ً

مقعدا في انتخابات البرلمان
األلماني (البونداتاج) في  ،9120كما حاز على 22
ً

األوروبي عام  ،)80(9124وقد تلت المانيا في تأايس حزب مماثل في اليابان التي تم

تأايس حزب الخضر فيها عام  ،2290ثم توا :نشأت أحزاب تحمل ذات االام وذات
الفكر والنهج في دو :العالم المختلفة أي أنه اعتبا ار من ثمانينات القرن الماضي أصبح
للبيئة أحزاب تدافع عنها وقد ازدادت أهمية هذه األحزاب إلي الحد الذي مكنهم من عقد
أو :مؤتمر لهم ضم كل أحزاب الخضر في العالم بباريس في الفترة من  2-0إبريل عام

 2292والذي اشترك فيه ابعة عشر حزب يمثلون خماة عشر دولة هي بلجيكا،
اابانيا ،فرناا ،المملكة المتحدة ،إيطالي ،ايرلندا ،لوكامبرج ،هولندا ،البرتغا ،:المانيا،
النماا ،اويارا ،االتحاد الاوفيتي ،بولندا ،الواليات المتحدة ،كندا( ،)81وقد وصل عدد
نواب  09حزب تحمل اام حزب الخضر في أوربا إلي  11نائب في برلمان االتحاد
األوربي وقد أعلنت تلك األحزاب في روما انشائها لحزب الخضر القاري الموحد(.)82

تاريخ نشأت األحزاب الخضراء في دول العالم العربي :نشأت عدد من أحزاب الخضر في

الوطن العربي على غرار أحزاب الخضر في آروبا فمثال في مصر تم الاعي ألنشأ حزب

للخضر يهتم بالبيئة بداية من عام  ،2299وذلك عقب حادث مفاعل تشرنوبيل ،وقد تم

تأاياه فعليا كأو :حزب من نوعه في الشرق األواط عام  2221بموجب حكم قضائي
بعدما رفضت لجنة األحزاب تأاياه ثالثة مرات ،وبدأ بعضوية ثالثة آالف شخص
وتولي رئااته عند تأاياه د .حان رجب عالم البرديات الشهير وشعار الحزب( هللا –

اإلناان – البيئة) والذي تقوم فلافته على الدفاع عن حق اإلناان المصري في حياة
خالية من التلوث ،وذلك من خال :تأمين النظام البيئي المصري ،وضمان تطوره ونموه
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متنااقا ماتق ار في إطار عالقاته المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم البيئة العالمية ،والعمل
علي حماية عناصر البيئة المصرية اليمة نقية منتجة صالحة لحياة اإلناان المصري

وأجياله القادمة ،وذلك من خال :إدخا :البعد البيئي ضمن خطط الدولة( ،)83وقد تم
تأايس حزب الخضر الفلاطيني في  ،2221/9/21ويشمل البرنامج الايااي للحزب

الوصو :إلى بيئة نقية كريمة تالئم اإلناان والوصو :إلى مجتمع حضاري مدني ،نشر
الرقعة الخضراء في كافة ربوع الوطن مكافحة التلوث بأشكاله ،حماية الطبيعة والمحافظة
على البيئة البرية والبحرية والجوية ،مكافحة التلوث على اختالف أنواعه مهما كانت

مصادره بكافة الطرق والواائل الحضارية الممكنة والمتبعة دولياً ،المحافظة على مصادر
المياه وترشيد ااتغاللها وحمايتها من التلوث ،ورعاية الشباب وتفعيلهم نحو االنتماء
للوطن واالهتمام بالبيئة والنشاطات الرياضية والثقافية واالجتماعية والتنمية المختلفة ،نشر

اللون األخضر والمحافظة على الرقعة الزراعية والمحميات الطبيعية ،وتنمية الشعور لدى

أفراد المجتمع بأهمية البيئة والطبيعة لإلناان وضرورة المحافظة عليها ،واالهتمام
بالاياحة واآلثار والمحافظة عليها ،والمحافظة على الشواطئ والثروات الطبيعية من
التلوث ،ومحاربة تصدير النفايات الضارة واإلشعاعية والتصنيع المدمر لدو :العالم
الثالث ،ومناشدة شعوب وحكومات العالم الصناعي التخلي عن برامجها لنووية والعاكرية

وأالحة الدمار الشامل ،وايقاف التجارب النووية ،وايجاد البدائل وواائل أخرى
للطاقة( ،)84وفي العراق تأاس حزب الخضر العراقي في فبراير عام  9110على يد

الطبيب واإلعالمي المعروف الدكتور أكرم الحمداني وكان يضم بداية تأاياه مجموعة

من الشباب العراقي المثقف الذي يجمعهم حلما واحدا وهو ان يشاهدوا وطنهم العراق وقد
عاد كما صوروه في المالحم والروايات التاريخية عن الحضارات التي عاشت على ارضه
من حيث كونه ارض الرافدين المعطاءة الذي تنتشر على ضفاف نهريه الخالدين

مااحات خضراء من الخير والعطاء والجنان التي وضعته في مصاف عجائب الدنيا،

وكان من أبرز األهداف التي ياعى الحزب لتحقيقها هي انقاذ نهرى دجلة والفرات بعدما
انخفضت حصة العراق المائية منهما لماتوى متدني مما تابب بكوارث في الثروات

المائية والزراعية في العراق و زحف التصحر وانحاار المااحات الخضراء ( ،)85وفي
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الاودان تأاس حزب الخضر الاوداني في  9122/21/91وجاء في بيان تأاياه أنه
أاس نتيجة إلهما :الدولة الاودانية في التنمية الحقيقية إلناان وأرض الاودان  ،األمر
الذي ااتدعى إلى قيامه ككيان ايااي يهتم باألرض واإلناان معا اعيا لتحقيق التنمية
الماتدامة التي تضمن تنمية اإلناان وبيئته معا ،وذلك من خاللان قوانين تخدم البيئة
بمحاربة التلوث و دعم المجا :البيئي؛ إال أن هذا الحزب ليس حزبا بيئيا صرفا بل من

ضمن مبادئه وأهدافه االهتمام بالبيئة( ،)86كما تأاس حزب الخضر للتقدم بتونس في

 ،9111 /0/0وهناك الحزب الجزائري األخضر للتنمية والذي أاس في  91فبراير عام
 9129باعتباره حزب يعارض من يايء للوطن والطبيعة والبيئة ويشكر ويقف إلى

جانب كل من يخدم الجزائر الخضراء( ،)87وحزب الخضر اللبناني الذي تأاس في 91

 9119/9/واضعا عدد من المبادئ الحاكمة لعمله منها أن اإلناان جزء ال يتج أز من
الطبيعة وأن مصيرهما على هذا الكوكب مشترك .ويدعم الحزب التطور البشري ان يحان

ااتخدام الموارد الطبيعة المحدودة وأن ال يخل بترابط األنظمة الطبيعية بحيث يمكن معها

لألجيا :القادمة التمتع ببيئة اليمة وباإلرث الذي خلفه األجداد ،وأن التنمية الماتدامة

تكون بالتركيز على تحاين نوعية الحياة البشرية من خال :ااتخدام عقالني ومتبصر

للموارد البيئية ،و أن التنمية والتطور الفعلي يكمنان في وعي الناس وفي توايع خياراتهم
الفعلية ،وليس حصرياً عبر التطور االقتصادي والتكنولوجي ،فالموارد المتوفرة على هذا
الكوكب محدودة ،وبالتالي فإن االاتهالك االقتصادي بال حدود يضر بالحياة على هذه
األرض ،لذا يجب ترشيد ااتخدام الموارد وااتعما :الطاقات البديلة ،كما انه يدعو إلي

الحياة والاالم العالمي ،بأرض ماالمة وبعالم منزوع منه االح الدمار الشامل .وبالحد
من حيازة األالحة واوء ااتخدامها ،وهو يرفض كل أنواع العنف واإلرهاب والحروب،
ويغلب لغة
وكل أنواع الهيمنة والتالط والتالح من أية جهة أتت وعلى أي جهة موراتَ ،
الحوار والتفاوض ويعمل لحل المشاكل والنزاعات بالواائل الاليمة (.)88
الفرع الثاني :أهداف األحزاب البيئية ودورها في رعاية البيئة

تتبنى كل األحزاب الايااية في الدو :المختلفة ماألة البيئة وحمايتها؛ إال أنها

تكون هي الماألة الرئياية عند بعض األحزاب وعند البعض األخر ماألة ثانوية فعلى
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ابيل المثا :لو أخذنا دولة عربية كتونس الشقيقة كمثا :تطبيقي على ذلك نجد أنه بعد
ثورة يناير  9122ااتهدفت األحزاب المختلفة الماألة البيئية فمثال حزب حركة نداء
تونس تناو :في برنامجه جانب بيئي والذي تركز في تنمية منظومة إدارة النفايات
الصلبة ،وتعميم معالجة مياه الصرف الصحي ،ومياه الصرف الصناعي والخاصة

باألنشطة الاياحية في المناطق الحضرية ،فضال عن تشجيع الدرااات ووضع البرامج
الهادفة إلى إزالة التلوث من المدن الصناعية ،مع إعطاء األولوية للمناطق األكثر تلوثا
مثل خليج قابس وقفصة والحوض المنجمي ،و منطقة صفاقس والقصرين وبنزرت وتونس
الكبرى ،ووضع حزب آفاق تونس في حااباته التدخل في مجا :إدارة النفايات ،عن

طريق تنفيذ إصالحات للتقليل من النفايات وتحاين ااتراتيجيات جمعها ونقلها وتدويرها

ومعالجتها .باإلضافة إلى بعث مصبات جديدة مراقبة خصوصا في تونس الكبرى مع
بحث إمكانية إنتاج الطاقة في اياق معالجة النفايات؛ بينما التيار الديمقراطي وحزب

المبادرة فقد تناوال الماألة البيئية ومشكلة التلوث الصناعي من زاوية انعكاااتها الدائمة
على المحيط ،ثم اقترح حزب المبادرة مشاركة جماعية تشمل جميع األطراف كاألحزاب

والجمعيات واإلدارات والبلديات والمؤااات التعليمية والثقافية ،إلعداد برنامج وطني للحد

من التلوث الصناعي ،وكذلك التخطيط لنشر الالوك البيئي على الماتوى الوطني
لضمان نظافة المحيط ،أما في مجا :التصرف في النفايات المنزلية والنفايات المتشابهة،
فاقترح التيار الديمقراطي تشجيع تطوير مراكز المعالجة واعادة التدوير المحلية ،ثم حركة
النهضة والجبهة الشعبية شددتا على أهمية التنظيم الالمركزي للبلديات والحاجة إلى تدعيم

قدراتها لتكون قادرة على القيام بمهامها بالشكل المطلوب ،وتنفيذ خطط العمل والتدخل
على أكمل وجه(.)89
أهداف األحزاب البيئية أحزاب الخضر :تنطلق الايااات الخاصة باألحزاب الخضراء من

نقطة اختالف رئياية مع األيديولوجيات التقليدية ،حيث تعتبر أن االرض واألجناس

المتنوعة من الحياة هي المحور واألااس ،بينما ينصب اهتمام األيديولوجيات التقليدية

على "اإلناان" ،وهو ما أاماه منظرو هذه األحزاب "عجرفة المذهب اإلنااني" ،حيث

يهتم الفكر األخضر بدعم الايااات المحافظة على البيئة ،نبذ العنف ،ودعم العدالة
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االجتماعية ،وتقع فكرة حماية البيئة ،وأزمة المناخ في قلب برامج األحزاب الخضراء على

ماتوى العالم ويشمل ذلك كل ما يؤثر على حياة المواطنين من الطعام الذي يأكلونه،
والهواء الذي ياتنشقونه ،وااتخدام الطاقة ،حيث تاعى هذه األحزاب إلى تغيير النمط
اإلنتاجي بشكل عام ،وتحجيم ااتخدام الطاقة النووية في األغراض الالمية لما لها من
آثار البية على البيئة ،كما تاعى إلى تغليظ الضرائب المفروضة على الصناعات

الملوثة للبيئة والمنتجة للكربون ،ودعم عملية البحث العلمي للتقليل من هذه اآلثار وتبني
ايااات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ إلى جانب اهتمام هذه األحزاب بالبيئة وايااات
مكانا ليس بالهين في خطابها الايااي ،كما تبنت العديد من
الطاقة ،فإن لدعم األقليات ً
هذه األحزاب أفكار الجماعات الناوية ووضعتها على برامجها واعت لدعمها ،ثم يأتي

خطاب العدالة االجتماعية ليبرز ويبرر وضع هذه األحزاب على قائمة الياار ،كما تتميز
األحزاب الخضراء ببنية تنظيمية مختلفة عن تلك المعتادة في األحزاب الايااية؛ فغالبية
األحزاب الخضراء ليس لها رئيس حزب بالمعنى التقليدي ،يغني عن ذلك المتحدث

الرامي للحزب ،أما عملية صنع القرار فتقع باألااس في أيدي الهيئة العليا للحزب

األخضر (.)90
كما تدعم أحزاب الخضر مقاربة شاملة للعدالة ،مع االعتراف بأن العدالة البيئية والعدالة
االجتماعية والعدالة االقتصادية تعتمد على بعضها البعض وتدعمها .نعتقد أنه ال ينبغي

التعرض لماتويات
تامم أي شخص  -بما في ذلك األشخاص ذوو اللون والفقراء  -أو ُّ
ضارة من المواد الكيميائية الاامة وال ينبغي أن يتحمل أي مجموعة من الناس حصة

غير متناابة من التلوث الناجم عن المصادر أو الايااات الصناعية والحكومية

والتجارية في جميع أنحاء الواليات المتحدة ،يعاني الفقراء واألشخاص الملونون بشكل
غير متنااب من المخاطر البيئية في مكان العمل وفي المنز :وفي مجتمعاتهم ،العدالة

البيئية هي ملتقى للنشاط البيئي وحركة الحقوق المدنية ياتند هذا إلى معتقدين أااايين

أن لكل الناس الحق في العيش والعمل والتعلم واللعب في بيئات آمنة وصحية؛ وأن للناس
الحق في التأثير على الق اررات التي تؤثر على جودة البيئة في مجتمعاتهم ،تعاني

المناطق ذات الدخل المنخفض واألقليات بشكل غير متنااب يعاني المواطنون واألقليات
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من ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متنااب من المخاطر البيئية في مكان العمل وفي
المنز :وفي مجتمعاتهم .لذلك  ،يدعو حزب الخضر إلى ،تكريس جهود أكبر إلنفاذ
الجرائم البيئية ومالحقتها قضائياً ،تمويل وحدات الجريمة البيئية للمحامين في المقاطعات
التي تعاني من مشاكل تلوث كبيرة ،فرض حظر على تحديد موقع مرافق كيميائية أو

نفايات اامة جديدة في تلك المقاطعات التي بها أعلى نابة تعرض للمواد الخطرة ،عدم
إجبار العما :على االختيار بين وظيفة خطرة أو أي وظيفة على اإلطالق ،منع
المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو األقليات من إكراه الوكاالت الحكومية أو الشركات
الحكومية على تحديد مواقع المواد الخطرة  ،أو قبو :المماراات الخطرة بيئياً من أجل
خلق فرص عمل ،تابق تحديد موقع المواد أو المماراات الخطرة بجلاات االاتماع
العامة  ،التي تتم بلغة أفراد المجتمع الذين ايتأثرون بشكل مباشر ،الجنس البشري ليس

له الحق في ااتغال :الحيوانات نحن نرفض االعتقاد بأن جنانا هو مركز الخلق  ،وأن

أشكا :الحياة األخرى موجودة فقط الاتخدامنا والتمتع بها .جنانا ليس له الحق في

ااتغال :واحداث العنف على مخلوقات أخرى لمجرد أن لدينا الرغبة والقوة للقيام بذلك.
يدعم حزب الخضر المعاملة اإلناانية للحيوانات من خال :الايااات التالية إعادة توجيه
بعيدا عن التجارب على الحيوانات واجراء البحوث الطبية الحيوية بااتخدام
األمواً :
اإلجراءات غير الحيوانية مثل األبحاث الاريرية والوبائية وثقافة الخلية .التخلص
التدريجي من ااتخدام الحيوانات الختبار المنتجات االاتهالكية.قم بتخصيص عالمات

واضحة للمنتجات لمعرفة ما إذا كانت قد تم اختبارها على الحيوانات أم ال  ،واذا كانت

تحتوي على أي منتجات حيوانية أو منتجات فرعية.وضع حد إلااءة معاملة الحيوانات ،
بما في ذلك حيوانات المزرعة  ،وتعزيز إنفاذنا للقوانين الحالية.حظر منشآت التربية
التجارية وااعة النطاق  ،مثل "مصانع الجرو"  ،بابب المعاناة الهائلة  ،واالكتظاظ
الاكاني  ،واوء الحالة الصحية التي تنتجها هذه المنشآت ،يعيش المجتمع الماتدام

ضمن حدود موارد الكوكب يجب أن تحافظ المجتمعات البشرية على توازن بيئي وأن

ماتداما ياتخدم الموارد
مجتمعا
تعيش ضمن حدود الموارد البيئية لكوكبنا .نحن ندعم
ً
ً
بطريقة تاتفيد منها أجيا :الماتقبل وال تعاني من مماراات جيلنا .تحقيقا لهذه الغاية
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يجب أن يكون لدينا المماراات الزراعية التي تغذي التربة؛ االنتقا :إلى االقتصاد في
ااتهالك الطاقة؛ والعيش بطرق تحترم االمة النظم الطبيعية ،يجب أن يكون الدافع وراء
أفعالنا واياااتنا أهداف طويلة األجل .ناعى إلى حماية الموارد الطبيعية القيمة،
والتخلص بأمان من "النفايات" التي نخلقها أو "صنعها" ،مع تطوير اقتصاديات ماتدامة

ال تعتمد على التواع الماتمر للبقاء على قيد الحياة .يجب علينا موازنة الدافع لتحقيق
أرباح قصيرة األجل من خال :التأكيد على أن التنمية االقتصادية والتكنولوجيات الجديدة

والايااات المالية ماؤولة أمام األجيا :القادمة التي اترث نتائج أعمالنا ،هدفنا العام
ليس مجرد البقاء على قيد الحياة ،ولكن لمشاركة حياة تاتحق العيش حًقا .نحن نؤمن
بأن نوعية حياتنا الفردية تثريها نوعية كل حياتنا .نحن نشجع الجميع على رؤية الكرامة

والقيمة الجوهرية في كل الحياة ،وأخذ الوقت الكافي لفهم وتقدير أنفاهم ومجتمعهم
والجما :الرائع لهذا العالم(.)91
دور أحزاب الخضر في حماية البيئة :لتوضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه األحزاب
الخضراء نضرب مثال حدث منذ عهد قريب وهو إجبار رئيس وزراء النرويج علي تقديم

ااتقالته في العاشر من مارس عام  9111علي خلفية ما أثاره نواب الحزب في البرلمان

النرويجي حو :تفاقم قضايا البيئة في النرويج دون وضع حلو :حقيقية قابلة للتطبيق علي

أرض الواقع ،والبد هنا أن نؤكد أن انتشار أحزاب الخضر علي ماتوى العالم ذات
الخلفية البيئية يجعلها جزء من الخريطة الايااية للدو :تضيف منظو ار جديدا إلي قواعد
اللعبة الايااية بإدخالها ما يامي بالايااة التجريبية التي تقوم علي المزج بين النظرية
العلمية والتطبيق العملي بحيث يتأثر كل منهما باألخر في تصحيح مااره و منطلقاته،

كما أضافت ما يامى "باألدبيات الخضراء" إلي قواعد الايااة الجديدة في زمن

العولمة( ،)92بل ما نراه من موقف حزب الخضر اللبناني الذي هدد ،الجهات اللبنانية
المختصة باللجوء الى محكمة الجنايات الدولية في حالة تقاعاها عن "اتخاذ االجراءات
القانونية الجازمة والواضحة فيما يخص االنتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة،

والتقدم الى هيئة التفتيش القضائي للتحرك التخاذ التدابير المناابة فيما ينظر أمامها من
قضايا تتعلق بانتهاك البيئة مطروحة عليها وهو ما ايضر بامعة لبنان الدولية(.)93
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أضحت حماية البيئة بكافة مكوناتها وعناصرها ضد أخطار التلوث الذي صار

يهدد بالذهاب بكل أنواع الحياة فيها قضية ذات أبعاد عالمية ،وقد تنبهت دو :العالم لذلك

منذ ابعينات القرن الماضي فصارت تنظم المؤتمرات وتوقع االتفاقيات وتصدر القوانين
بهدف واحد وهو الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث باعتبارها تراثا إناانيا مشتركا،
وتوصلنا في نهاية بحثنا لعدة نتائج:

أوًال إن مواجهة المشاكل البيئية ومعالجتها والعمل على الحد منها ال يتم دون تظافر
الجهود وتكاملها فهذه المواجهة ال تكمن في عمل فرد واحد أو طرف واحد أو أجهزة

الدولة الرامية دون االجهزة غير الحكومية ،بل تكمن في وضع خارطة طريق يااهم فيها
الجميع اواء على الماتوى الوطني أو اإلقليمي أو على الماتوى المحلى.

ثانيا تقر الحكومات في انحاء العالم بالدور الفعا :الذي يعلبه المجتمع المدني في رعاية
ً
البيئة ،فالمجتمع المدني يشكل قطاعا ثالث إلى جانب قطاعات الدولة المختلفة ،وزيادة
مشاركة المجتمع المدني في المااهمة في حل مشكالت البيئة لن تؤدى فقط إلى زيادة

انخراط المواطنين فحاب ولكنها اتؤدى أيضا إلى تحقيق األهداف االنمائية وتحقيق
مفهوم رعاية البيئة.

ثالثًا من الضروري توثيق التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بشأن تحقيق
متطلبات اصالح البيئة التشريعية  ،ويمكن للمنظمات المدنية أن تااهم في ذلك من

خال :العمل على زيادة الوعى بأاباب تلوث البيئة وظروف حمايتها وصوال إلى مفهوم

رعايتها ورفع كفاءتها.
ابعا اثبت المجتمع المدني تحوال جذريا في مجا :نشاطه الكالايكي إلى اإللمام بقضايا
رً
أكثر معاصرة وأكثر جدة ،ويبرز لنا موضوع البيئة ليلقي بضالله على القضايا األبرز

التي تشغل الرأي العام حيث يظهر لنا جليا العالقة المتينة بين المجتمع المدني بمختلف
أركانه ومقوماته وبين متطلبات البيئة من حماية وتنمية ماتدامة ،حيث أضحت القضية

األولى في صميم نضا :المجتمع المدني ،فهي المحيط األناب والحيوي له فبات من
الضروري الاعي وبكل قوة من اجل حماية هذا المحيط وموارده من االاتن ازف والتدهور.
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خاماا بالرغم من هدا الدور الرئياي الذي يلعبه المجتمع المدني من خال :مؤاااته إال
ً
أن الكثير من العقبات والعوائق تقف حائال في طريقه وتجعل من مهمته في حماية البيئة
هباءا
محدودة وغير فعالة في الكثير من األحيان حيث تذهب مجهودات المجتمع المدني ً

منثورا ،وتضحى تضحياته في مهب الريح إذا ما نظرنا إلى واقع األمر ،فكثي ار ما يكون
نقص الثقافة البيئية أو عدم ااتنكار المجتمع لألفعا :المضرة بالبيئة ،من خال:

الالوكيات المتخلفة والالمائولة من بعض أفراد المجتمع تجعل من نضا :المجتمع

المدني ال قيمة له؛ إضافة إلي القوانين ذات الخلفية الديكتاتورية ،والتي تحو :دون أن

يكون للمجتمع المدني حرية في التعبير والمناقشة العلنية والحرة لقضايا البيئة ،بل وفي

بعض األحيان يكون أحد نشاطات الوقاية البيئية عرضة لتهمة جنائية تودي بصاحبها
إلى المحاكم.
وانتهينا لعدد من التوصيات التي يمكن من خاللها أن تساعد في أن تؤتى منظمات
المجتمع المدني دورها المنوط بها في حماية البيئة:

أوًال علي الدو :أن تكون أكثر تقبال لمشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية تطوير

اياااتها في المحافظة على البيئة وذلك بإشراكها في صنع القرار ،وأن تمكنها من تعزيز

قدراتها عن طريق الدعم المالي من خال :اإلعفاءات من الضرائب والراوم المختلفة مع
توجيه نابة من حصيلة الضرائب والراوم والتعويضات المحصلة من المخالفات الخاصة
بقوانين البيئة لصالح تلك المنظمات  ،مع توفير الدعم التقني لها عن طريق تدريب

أعضائها لتوفير التكوين والتأهيل المنااب لهم في مجا :حماية البيئة ،كما تمكنها من
االطالع على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة.
ثانيا تمكين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجا :حماية البيئة بالتواصل الحقيقي
ً
فيما بينهم من أجل تباد :الخبرات والمعلومات والتجارب المعلوماتية والبيئية وطنيا ودوليا،
بل والتكتل فيما بينها لتكوين كيانات كبيرة تمكنها فعليا من التأثير اإليجابي الحقيقي في

حماية البيئة.
ثالثًا قيام منظمات المجتمع المدني العاملة في مجا :حماية البيئة باالهتمام بجذب
عنصر المتخصصين في مجا :البيئة واالاتعانة بهم لتقديم حلو :علمية لها يمكن
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ت طبيقها لحل مختلف اإلشكاليات البيئية ،كما ايااعدها ذلك في القدرة على التخطيط
المحكم وتحديد أهدافها التي ترغب في تحقيقها حماية للبيئة خال :مدة زمنية معينة.
ابعا منح منظمات المجتمع المدني العاملة في مجا :حماية البيئة الحق في اللجوء
رً
للقضاء المحلي والدولي لمنع االنتهاكات التي تقع على البيئة مع حقها في الحصو :على
تعويض عن تلك االنتهاكات وذلك بنصوص قانونية صريحة ،مع مااعدة الدولة لها في
ذلك بكافة الواائل المتاحة لديها من واائل دبلومااية وقانونية وتقنية حالة وجود نزاع
دولي ،ومن واائل قانونية ومعلوماتية وتقنية حا :وجود نزاع محلي.
خاماا على األحزاب الايااية وبصفة خاصة األحزاب المتخصصة في البيئة االهتمام
ً
بقضايا البيئة باعتبار أن قضايا البيئة تمس كل قضايا المجتمع الايااية واالقتصادية
واالجتماعية وتصب فيها.
وفي النهاية ال يخالجني شك في أن هذه الدرااة المتواضعة قد اعتورها بعض

األخطاء ،وعذري إني بشر ،يصيب ويخطأ ،فالكما :هلل وحده ابحانه ،والخطأ والقصور
هما من امات اإلناان مهما أبدع وأتقن وجد واجتهد ،وغاية ما ينشده كل باحث في
عمله ،هو تجويد هذا العمل ،ومحاولة إتقانه فحاب ،فإن كنت قد قاربت ما أنشده أو

شارفت عليه فهذا فضل من هللا ونعمه ،وان كانت األخرى فعذري كما قلت أنني بشر
الخطأ اماته ،والعجز ديدنه ،وما نشدت إال االتقان ،وما ابتغيت إال الصواب وما أردت
إال اإلصالح ما ااتطعت ،وأخي ار أحمد هللا تعالي الذي هيأ لي من األاباب التي مكنتني

من إتمام هذا العمل .وفي الختام أذكر قو :اإلمام الشافعي عندما قا:

واذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي
الهوامش والمراجع المعتمدة

( )1راجع أ .محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري

لاان العرب ،المجلد األو ،:دار لاان العرب ،بيروت ،لبنان ،2201 ،ص ،02أ.

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ،الدار النموذجية ،بيروت،

لبنان ،2221 ،ص.19
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( )2اآلية  91اورة الحج.
( )3اآلية  90اورة يونس.
( )4اآلية  11اورة يواف.

( )5د .هشام بشير ،د .عالء الضاوي سبيطه حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون
الدولي ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة األولى ،9120 ،ص ،21وما

بعدها.

( )6د .محمد حسام محمود لطفي الحماية القانونية للبيئة المصرية درااة للقوانين
الوضعية واالتفاقيات الدولية النافذة ،دار النهضة العربية ،9112 ،ص.0

( )7د .أحمد عبد الكريم سالمة :قانون حماية البيئة ،دار النهضة العربية ،دون تاريخ،
ص.0

( ) 8د .عبد ال فتاح م راد شرح تشريعات البيئة ،الهيئة القومية العامة لدار
الكتاب والوثائق ، 2221 ،ص . 02

( ) 9د .مؤيد نصيف جاسم

رعاية البيئة في اإلاالم مائوليات الدولة

الشرعية ،مجلة جامعة تكريت للعلوم ،الع راق ،مجلد رقم (  ،) 22العدد

(  ،) 4إبريل  ، 9129ص . 912

( )10راجع
Michel Prieur droit de l’environnement 4eme édition. 2001. Dalloz.
P, 20.
« Il subsiste deux sens diférents dans la langue actuelle du mot
environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et
applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit
alors de cet ensemble de donnés et d’équilibre de forces
concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique,
celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes
et sert à qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le
» milieu ambiant naturel ou artificiel
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( )11أ .وناسة جدي الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث في التشريع الجزائري،
راالة ماجاتير ،كلية الحقوق والعلوم الايااية ،جامعة محمد خضير ،باكرة،

الجزائر ،9119/9110 ،ص.22
( )12راجع
Vocabulaire

&Ph.DAGET.M.GODRON.P.DAVID
J.RISO:
d’écologie,Paris Hachette,2eéd,1979 , p.98.

( )13راجع
M.K Tolba:”Deelopvper sans de truire,pour un environment
vecu”,Ed.Franceaise,1984,p.37.
) )14د .أحمد عبد الكريم سالمة ،مرجع اابق ،ص.01 ،12
( )15د .هشام بشير ،د .عالء الضاوي سبيطه ،مرجع اابق ،ص.90 ،99

جاءت مقدمة الداتور الفرناي قاطعة في اعتبار حماية البيئة واجب على كل شخص

بقولها:
(….Le peuple français proclame solennement son attachement aux
droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale… ainsi qu’aux droits et devoirs défins dans la charte
de l’environnement de 2004).
وجاء في ميثاق البيئة الفرناي ليؤكد هذا البعد واعتبار حماية البيئة وتحاينها واجب على
كل شخص بقولها:
(toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et
l’amélioration de l’environnement).
راجع د .امبارك علواني :المائولية الدولية عن حماية البيئة درااة مقارنة ،راالة دكتوراه،
كلية الحقوق والعلوم الايااية ،جامعة محمد خضير باكرة ،الجزائر،9120 ،

ص.92
( )16الجريدة الرامية ،عدد ،40بتاريخ .9110/0/9
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( )17د .رمضان محمد بطيخ :القانون وحماية البيئة ،ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر دور
التشريعات والقانون في حماية البيئة العربية ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،مايو

 ،9111ص.091 ،022
( )18د .أحمد عبد الكريم سالمة ،مرجع اابق ،ص ،01 ،12د .محمد صالح عبد

المنعم حسين الحماية الجنائية للبيئة األرضية من خطر المواد والنفايات الخطرة في
القانون المصري ،راالة دكتوراه ،حقوق القاهرة ،9121 ،ص.29

( )19د .سالمة عبد التواب عبد الحليم :حماية البيئة في قانون العمل ،دار النهضة
العربية ،9112 ،ص ،29وما بعدها ،أ .عبد الكريم مشان :دور نظام اإلدارة البيئة

في تحقيق الميزة التنافاية للمؤااة االقتصادية درااة حالة مصنع االامنت عين

الكبيرة  ،SCAECKراالة ماجاتير ،كلية االقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التياير،
جامعة فرحات عباس نصيف ،الجزائر ،ص ،1 ،1د .محمد صالح عبد المنعم
حسين ،مرجع اابق ،ص ،22 ،29د .امبارك علواني ،مرجع اابق ،ص.90 ،99

( )20راجع في أراء المؤيدين والمعارضين تفصيليا د .أحمد عبد الكريم سالمة ،مرجع
اابق ،ص ،92وما بعدها.

( )21راجع
R.PELLOUX: Vrais et faux droits de l’homme,problems et de
;classification,Revue de droit public, 1981,p.p 53:60
P.W.Birine& A.E.boyle: international law and the
environment,clarendon press oxford,1992,p.188.
( )22راجع
VAN LIER (I.H.): Acid Rain and international law, Toronto,
&CANADA, sijthoff&Noordhoff, 1981, p.134; MUNRO
LAMMERS: Environmental protection and sustainable
development, London, 1986, p39 est.
( )23راجع
ERIK SUY:Innovatin in international law – making processes, in
Macdonold, johnson& Marris: The international law and policy
of human welfare.sijthoff&Noordhoff.1978,p.192; VAN LIER
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(I.H.): Acid Rain and international law, Toronto, CANADA,
sijthoff&Noordhoff, 1981,op.cit. p.97.
( )24راجع د .ماجد راغب الحلو :قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة
المعارف ،9119 ،ص ،29وما بعدها ،د .حمدي هاشم األمن البيئي العالمي

والدمار الشامل للحروب ،مقا :منشور على شبكة اإلنترنت على موقع
http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentalProblems/Enviro
nmentalSecurity.htm
( )25راجع
Chare deLénvironnement de 2004,Le Constitution du 4,October
1958,Loi
Constitutionnell
no2005-205
du
ler
mars,2005,JORF.du2,mars,2005.
 ،وراجع في ذلك د .حسن محمد محمد عمار المائولية المدنية عن األضرار البيئية
الناشئة عن النفايات الطبية ،راالة دكتوراه ،حقوق المنصورة ،9124 ،ص ،92وما

بعدها.
( )26المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،مطبعة االميرية ،ص.401

( )27ابن منظور لاان العرب المحيط ،المجلد الخامس ،دار الجبل ،دار لاان العرب،
بيروت ،2299 ،ص.412 ،419

ويطلق على التلوث في اللغة اإلنجليزية  ،POLLUTIONوهو افااد مباشر للخصائص
العضوية أو الح اررية أو البيولوجية أو االشعاعية ألى جزء من البيئة مثل التفريغ أو
األطالق أو إيداع نفايات أو أية مواد من شأنها التأثير على االاتعما :المفيد للشيء،

أو كان من شأنها أن تحمل ضر ار متوقعا أو محتمال بالصحة العامة أو االمة
اإلناان والحيوان وكافة الموارد الحية ،كما تضمن تعريف التلوث في اللغة اإلنجليزية
من الفعل يلوث  ،POLLUTEوهو جعل الواط المحيط غير نقي أو غير نظيف.
أما مفهوم التلوث باللغة الفرناية  POLLUTIONيقصد به تدنيس أو تلوث الهواء أو
التربة أو مياه األنهار بالملوثات الصناعية والفعل  POLLUTEبمعنى يلطخ أو
يدنس .راجع في ذلك د .جمال عباس أحمد عثمان حماية البيئة التلوث بحث
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مقارن بين الشريعة اإلاالمية والقانون ،مجلة البحوث والدرااات الشرعية ،المملكة
العربية الاعودية ،المجلد األو :العدد الثالث ،أكتوبر ،9129 ،ص.229
( )28د .حسن محمد محمد عمار ،مرجع اابق ،ص.29

( )29راجع
Michel Prieur droit de l’environnement 6eme édition. 2011.
Dalloz,op.cit.p.19.
( )30د .جمال عباس أحمد عثمان ،مرجع اابق ،ص.222
( )31د .حسن محمد محمد عمار ،مرجع اابق ،ص.29

( )32د .حسن محمد محمد عمار ،مرجع اابق ،ص.22 ،29
( )33د .أحمد عبد الكريم سالمة ،مرجع اابق ،ص.99 ،92

( )34د .ماجد راغب الحلو قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارف،
 ،9119ص.40 ،49

( )35د .أحمد عبد الكريم سالمة ،مرجع اابق ،ص.99
( )36د .ماجد راغب الحلو ،مرجع اابق ،ص.44

( )37د .امبارك علواني ،مرجع اابق ،ص.20 ،29

( )38د .بدر عبد المحسن عزوز حق اإلناان في بيئة نظيفة درااة مقارنة ،راالة
دكتوراه ،حقوق عين شمس ،9112 ،ص ،129وما بعدها.

( )39راجع
Ricardo Petrela," Le Développement Durable: Défi du XXIe
Siècle", Confluences Internationales, Institut Nationale d’Etude
de Stratégie Globale, Alger 2/ 2008. p.54.
( )40راجع
Sylvie Deraime, Economie et Environnement ,Bruxelles, Edition le
Monde, 1993, P.121.
( )41د .حسن محمد محمد عمار ،مرجع اابق ،ص.94
( )42د .مؤيد نصيف جاسم ،مرجع اابق ،ص ،911د .امبارك علواني ،مرجع اابق،
.21
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( )43د .إبراهيم كومغار جمعيات المجتمع المدني وحماية البيئة في القانون المغربي،
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،المغرب ،عدد ،219ديامبر ،9121

ص ،11وما بعدها.
( )44د .أماني قنديل :تطور المجتمع المدني في مصر ،مجلة عالم الفكر الثقافية،
الصادرة عن وكالة االنباء الكويتية " كونا" ،العدد الثالث ،الصادر في ،2222/9/2

ص.211 ،22
( )45راجع في تفاصيل ذلك د .ليلي عبد الوهاب :منظمات المجتمع المدني ،كلية
اآلداب ،جامعة بنها ،دون تاريخ ،ص ،22وما بعدها.

( )46راجع
Grugel,J.Romancing civil society: Europeen NGOSin latin
America.Journal of interamerican studies and world
affairs,2000,pp87-107.
نشأة منظمات المجتمع المدني في مصر عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل
ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير" ،وتضم شبكة الجمعيات األهلية في

مصر أكثر من  21.911ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة

واألعما :الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة .تُعد الجمعيات األهلية شريك
هام ال يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم ،لذا فقد أفاحت الدولة مجا :كبير
لظهورها ،كما قدمت لها كل ابل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر
عملها بكل حرية.تلعب الجمعيات األهلية دور وايط بين الفرد والدولة فهي كفيلة
باالرتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية ،وتعبئة
الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية االجتماعية واالقتصادية والتأثير في
الايااات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي .وتعود بدايات ظهور

المنظمات األهلية في مصر إلى القرن التااع عشر ،حيث نشأت أو :جمعية أهلية

في مصر عام  2992باام الجمعية اليونانية باإلاكندرية .وبعدها توالي تأايس
الجمعيات .فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ
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الحضارة المصرية عام  ،2912وجمعية المعارف عام  2919والجمعية الجغرافية
عام  ،2901وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية اإلاالمية عام
 2909وجمعية المااعي الخيرية القبطية عام  .2992وازدهرت الجمعيات األهلية
في مصر وزاد عددها مع اعتراف داتور  2290في مادته رقم ( )01بحق
المصريين في التجمع وتكوين جمعيات ،حيث زاد عددها من  212جمعية في الفترة
ما بين عامي  2211حتى  2294إلى  100جمعية في الفترة ما بين  2291حتى
 ،2244ومنذ منتصف الابعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني
عموماً والجمعيات األهلية خصوصاً ،حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 21.911
ألف جمعية وتضم نحو  0ماليين عضواً تعمل في مختلف المجاالت االجتماعية.

راجع موقع الهيئة العامة لالاتعالمات المصرية على شبكة اإلنترنت
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=2482
( )47راجع د .ليلي عبد الوهاب :منظمات المجتمع المدني ،كلية اآلداب ،جامعة بنها،
دون تاريخ ،ص ،0وما بعدها.

( )48أ .محمد حفاف :دور المجتمع المدني الجزائري في توايع خيارات التنمية اإلناانية
مطلع األلفية ،راالة ماجاتير ،كلية الحقوق والعلوم الايااية ،قام العلوم الايااية،
جامعة باتنة( ،9120 ،)2ص.21
( )49د .إسماعيل مهيوبي ،أ .أمينة بوعفان :فعالية المنظمات غير الحكومية بالمجتمع
المدني وتأثيرها على التنمية االجتماعية ،مجلة الحكمة ،العدد  ،9124 ،09مؤااة

الحكمة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ص.941
( )50د .بدر فيصل بندر الدويش دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية
والايااية في دولة الكويت درااة اجتماعية ،راالة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان،

 ،9121ص.0

( )51أ .محمد حفاف ،مرجع اابق ،ص.20 ،21

( )52د .إسماعيل مهيوبي ،أ .أمينة بوعفان ،مرجع اابق ،ص.940
( )53أ .محمد حفاف ،مرجع اابق ،ص.20
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( )54د .بدر فيصل بندر الدويش ،مرجع اابق ،ص ،2وما بعدها ،د .إسماعيل
مهيوبي ،أ .أمينة بوعفان مرجع اابق ،ص ،919وما بعدها.

( )55وهو ما يتضح من الق اررات التي قد تتخذها الدولة بحل منظمات المجتمع المدني

فعلى سبيل المثال صدر حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية بتأييد قرار حل
مجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المالمين بمصر عندما خالف الغرض

الذي أنشئت من أجله الجمعية فقضت بأن" ولما كان البادي من ظاهر األوراق أنه

بتاريخ  9111/21/9أعدت اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة التضامن
االجتماعي مذكرة للعرض على الوزير تضمنت ورود شكاوى لها في شأن مخالفات
مناوب ارتكابها من مجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المالمين منها
عدم قيام المركز العام بتحقيق أغراضه التي قيد عليها وقيامه بتأجير صالة
المصارعة وتحويلها إلى صالة للالع المعمرة .قيام الايد  /أحمد الفضالي بااـ ــتغال:
مقر المركز في تنظيم مؤتمر حزبي تحت عنوان " رؤية األحزاب تجاه التعديالت
الداتورية المقترحة " .ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن مجلس إدارة جمعية المركز

العام لجمعيات الشبان المالمين برئااة المدعى األو :وأمانة المدعى الثاني حاب
الظاهر من األوراق قد مارس نشاطاً ايااياً واإلاهام في الحملة االنتخابية لتأييد
مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لرئااة الجمهورية التي تم إجراؤها في شهر

ابتمبر  .9111كذلك فإن انصراف الجمعية عن نشاطها الرئياي والتصرف في
أمـوالها في غير األوجه المح ــددة لها طبقاً ألغراضها يغدو معه القرار الطعين رقم

 11لانة " 9110قرار عز :مجلس اإلدارة" وبحاب الظاهر من األوراق قد صدر
مطابقاً للقانون" راجع أحكام المحكمة اإلدارية العليا في الطعون أرقام  1041لانة
 14ق .عليا ،رقم  0011لانة  14ق .إدارية عليا ،رقم  22149لانة  14ق.
إدارية عليا ،والطعن رقم  1991لانة  11ق .عليا ،والطعن رقم  1212لانة 11
ق .إدارية عليا ،جلاة الابت الموافق .9121/1/99
( )56راجع أ .محمد حفاف ،مرجع اابق ،ص.22 ،29
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( )57فقد اارت بعض الدو :العربية على هذا النهج بالنص على هذا الحق في
نص عليه الداتور المصري الحالي في المادة ( )01منه
دااتيرها ،ومن ذلك ما َّ

علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤااات األهلية على أااس

ديمقراطي ،وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار.وتمارس نشاطها بحرية،
وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها ،أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو
مجالس أمنائها إال بحكم قضائي.ويحظر إنشاء أو ااتمرار جمعيات أو مؤااات
أهلية يكون نظامها أو نشاطها ارياً أو ذا طابع عاكري أو شبه عاكري ،وذلك كله
على النحو الذى ينظمه القانون" ،وما نص عليه الداتور الجزائري الحالي الصادر

بالقانون رقم  12 – 21الصادر بتاريخ  11مارس  ،9121المتضمن التعديل
الداتوري لداتور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،الجريدة الرامية عدد
 ،24الصادرة بتاريخ  10مارس . 9121في إطار المادة

)(48نص على أن

 ":حريات التعبير ،وانشاء الجمعيات ،واالجتماع ،مضمون للمواطن " ،ونص كذلك
حق مضمون وبذلك تعمل الدولة
في مادته ) (54منه على أن " إنشاء الجمعيات ٌ
على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية" ،وكذلك هو الحا :في داتور المملكة المغربية
الصادر من الظهير شريف رقم  2.22.22الصادر بتاريخ  92يوليو ،9122
المتضمن تنفيذ نص داتور المملكة المغربية ،الجريدة الرامية عدد  1214مكرر،
حيث نص على هذا الحق في الفصل الثاني
الصادرة بتاريخ  01يوليوُ . 9122
عشر منه على أن " تُؤاس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

وتمارس أنشطتها بحرية ،في نطاق احترام الداتور والقانون .ال يمكن حل هذه
الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن الالطات العمومية ،إال بمقتضى مقرر
قضائي .تُااهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ،والمنظمات غير الحكومية،
في إطار الديمقراطية التشاركية ،في إعداد ق اررات ومشاريع لدى المؤااات المنتخبة
والالطات العمومية ،وكذا في تفعيلها وتقييمها .وعلى هذه المؤااات والالطات

تنظيم هذه المشاركة ،طبق شروط وكيفيات يحددها القانون .يجب أن يكون تنظيم
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الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتاييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية" ،وكذلك
الداتور اللبناني الصادر بتاريخ  90مايو  2291نص في المادة الثالثة

حيث نصت على َّ
أن " حرية االجتماع وتأليف الجمعيات مكفولة ضمن
عشر(ُ )20
دائرة القانون".

لم يضع المشرع المصري لجمعيات حماية البيئة نظاما قانونيا خاصا بها فهي تخضع
لقانون الجمعيات األهلية رقم  49لانة  9119والئحته التنفيذية والقانون  49لانة
 9119ألغى بموجب المادة الاابعة من مواد إصداره كل القوانين المنظمة للجمعيات
والمؤااات األهلية الاابقة له والتي جاء نصها كاآلتي" يلغي قانون الجمعيات

والمؤااات الخاصة الصادر بالقانون رقم  09لانة  ،2214وقانون الجمعيات

والمؤااات األهلية الصادر بالقانون رقم  210لانة  ،2222كما يلغي كل نص
يخالف أحكام القانون المرافق" ،واللذان لم يرد بهما نص صريح يتعلق أن من بين

نشاط الجمعيات األهلية حماية البيئة؛ وعلي الرغم من ذلك تكونت عدد من جمعيات
حماية البيئة في مصر بداية من الجمعية الجغرافية التي تعد أقدم الجمعيات البيئية

في الوطن العربي والتي تأاات عام  ،2901وجمعية محبي األشجار التي أقيمت
عام  ،2200وجمعية المحافظة علي جما :الطبيعة والتي تأاات عام ،2209
والجمعية القومية لحماية البيئة والتي أنشئت عام  ،2291وجمعية مصر الخضراء،

وجمعية الحفاظ علي الثروات الطبيعية والحياة البرية النادرة ،والجمعية المصرية لعلم
الطيور ،الجمعية المصرية لعلوم الاميات ،وجمعية أصدقاء البيئة باإلاكندرية التي

تأاات عام  ،2221والجمعية المصرية للتشريعات الصحية والبيئية ،والجمعية
المصرية لطب المجتمع ،والجمعية المصرية لطب المناطق الحارة ،الجمعية العامة
لمكافحة البلهارايا ،الجمعية المصرية للعلوم الطبية األاااية ،الجمعية الصحية

المصرية ،والجمعية الطبية المصرية ،وغيرهم من الجمعيات التي هدفها الرئياي أو

من بين أهدافها حماية البيئة ،د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص ،411

د .ماجد راغب الحلو ،مرجع اابق ،ص.21
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أما في الجزائر مثال فبدأت نشأت الجمعيات األهلية بداية من صدور القانون الفرناي
الخاص بالجمعيات األهلية في عام  2212وبدأ اهتمام مواطني الجزائر بهذه

الجمعيات يظهر في ثالثينات ذلك القرن ،ثم تراجع دورها بعد قيام الثورة واالنتقا:
للمركزية في كل شيء ثم عادة للظهور مرة أخرى بداية من عام  2290عندما صدر

قانون ينظم انشاء الجمعيات األهلية لكن جعلها تحت الرقابة المشددة من قبل الدولة،

ثم مع التحو :للتعددية وصدور التعديل الداتوري عام  2221الذي نص علي حق
المواطنين في انشاء الجمعيات األهلية في المادة ( )40وهو ما كان مواكبا للقانون

رقم ( )02-21الصادر عام  2221والذي احدث تحو :جذري في انشاء الجمعيات
األهلية وحرية انشائها وعدم اخضاعها لرقابة الدولة  ،راجع أ .إسماعيل سعدى ،أ.

محمد أمين بدوي :دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية البيئية درااة

ميدانية لجمعية كنزة بايت لعزيز – البويرة ،راالة ماجاتير ،قام االجتماع ،جامعة
أكلى محند اولحاج البويرة ،9121-9124 ،ص 10وما بعدها.

( )58د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص ،411 ،414راجع أ .إسماعيل
سعدى ،أ .محمد أمين بدوي ،مرجع اابق ،ص.12

وذلك في إطار أن بعض الدااتير العربية تنص على حرية تداو :المعلومات ومنها
الداتور المصري الحالي ا الذي نص في المادة( )12منه على أن " المعلومات

والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرامية ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها
المختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن ،وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين

بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصو :عليها واتاحتها واريتها ،وقواعد إيداعها
وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء

معلومات مغلوطة عمداً .وتلتزم مؤااات الدولة بإيداع الوثائق الرامية بعد االنتهاء
من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،

وترميمها ورقمتنها ،بجميع الواائل واألدوات الحديثة ،وفقاً للقانون".

( )59د .إبراهيم كومغار ،مرجع اابق ،ص.19
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( )60د .بدر عبد المحسن عزوز ،مرجع اابق ،ص.129

( )61د .عيد محمد مناحي المنخوخ العازمي الحماية اإلدارية للبيئة في النظام الكويتي
والمقارن ،راالة دكتوراه ،حقوق اإلاكندرية ،9119 ،ص.210

وهو ما ظهر في توصيات مؤتمر ااتوكهولم المنعقد في الاويد عام  2201والذي انتهى
لالعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التربية والتعليم البيئي في حماية البيئة
وصيانتها والحفاظ عليها ،حيث أقر المؤتمر أن التشريعات البيئية ال تكفي وحدها
لصيانة البيئة والمحافظة عليها من التدهور البيئي بأشكاله المختلفة بل ال بد من

إيجاد وعى بيئي لدى اكان العالم جميعا لحماية البيئة والمحافظة عليها وهو ما
ظهر بشكل جلى في توصية المؤتمر رقم ( )21بدعوة منظمة اليوناكو ووكاالت

األمم المتحدة األخرى التخاذ التدابير الالزمة لوضع برنامج جامع لعدة فروع علمية
للتربية البيئية ؛ على أن يكون موجها لكل األفراد والمجتمعات البشرية إلدارة شئون

البيئة والمحافظة عليها وصيانة مواردها وذلك في حدود اإلمكانات المتاحة لهم .راجع

أ .إسماعيل سعدى ،أ .محمد أمين بدوي ،مرجع اابق ،ص.44 ،40

( .)62راجع أ .إسماعيل سعدى ،أ .محمد أمين بدوي ،مرجع اابق ،ص.41
( )63د .بدر عبد المحسن عزوز ،مرجع اابق ،ص.190 ،191
( )64د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص.411

( )65د .عيد محمد مناحي المنخوخ العازمي ،مرجع اابق ،ص ،211راجع أ.
إسماعيل سعدى ،أ .محمد أمين بدوي ،مرجع اابق ،ص.12

( )66د .بدر عبد المحسن عزوز ،مرجع اابق ،ص.192

( )67يتوافر لتوجيه االتهام الجنائي للمائولين عن مخالفة قوانين البيئة جنائيا طبقا لما
هو ماتقر عليه في أحكام محكمة النقض المصرية القصد االحتمالي والذي عرفته

في قضائها بأنه" نظرية القصد االحتمالي والتي تفترض انصراف نية الجاني إلى
ارتكاب فعل معين ولكنه أفضى إلى نتيجة أشد جاامة كان في ااتطاعته أو يجب
عليه أن يتوقعها فإنه يتعين لمااءلته عن النتيجة األخيرة أخذا بقصده االحتمالي أن
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يتوافر لديه القصد الجنائي في الجريمة األولى فإن لم يتوافر هذا القصد فال ياأ:
عن األخيرة إال على أااس المائولية الخطيئة" .راجع حكم محكمة النقض المصرية
في الطعن رقم  11121لانــة  00ق بجلاة .9111 / 0 / 22
( )68نشأة عدد من النظريات الفقهية الخاصة بتعويض األضرار البيئية منها نظرية
التعويض علي أساس المسئولية الخطئية :والتي تدو :حو ":كل من ابب ضر ار
للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ،فالضرر الذي يبعث على المطالبة بالتعويض

ينبغي أن يكون قد اببه خطأ فالمائولية المدنية تناط بالخطأ" ،وهذه النظرية ال

تتنااب وال تتمشي مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر ،وما صاحبه من نشوء

أضرار دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف فقد تتخذ الدو :أو صاحب المشروع
أو األفراد الملوثين للبيئة الحيطة الالزمة لمنع وجود الخطأ أو اإلهما :ومع ذلك

يلحق الضرر ،كما أن هذه النظرية تقوم علي االعتبار الشخصي للجاني والبحث
داخل إرادته ومدى تعمده لحدوث الخطأ البيئي الذي ابب الضرر أم حدث نتيجة

إهما :وهى ماألة نفاية يصعب إثباتها مما يحرم الكثيرين من الحصو :علي
التعويض حا :فشلهم في اثبات الخطأ ،رغم أصابتهم بالضرر ،ومن هنا ظهرت

نظرية أخرى فهيه وهي نظرية المسئولية عن العمل غير المشروع

وتقوم تلك

النظرية علي أن كل من خالف التزام قانونيا ياأ :عن الضرر الحادث منه ،إال أن

هذه النظرية يخرج من نطاق تطبيقها الحاالت التي يترتب عليها اإلضرار بالبيئة من
جراء مماراة أنشطة مشروعة خصوصا األنشطة الخطيرة التي تالزم واائل العلم
والتكنولوجيا الحديثة ،ثم ظهرت نظرية فقهية ثالثة وهى نظرية التعويض علي أساس
التعسف في استخدام الحق

والتي تقوم علي أن لكل حق وظيفة اجتماعية يؤديها،

وغرضا يمنح من أجله ،فإذا ااتعمل الشخص حقه خارج إطار الوظيفة االجتماعية
المحددة قانونا ،أو في غير الغرض المخصص له عد متعافا في ااتعما :حقه،
وترتبت في ذمته المائولية والتعويض عن الضرر الذي يصيبه ،ويضرب الفقه مثال

لذلك ااتخدام الطاقة النووية في األغراض الالمية من قبل الدو :كحق ال يجب أن
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يقود لإلضرار بمصالح الدو :األخرى وعلي نحو ال يتنااب البته مع ما يعود علي
الدو :الماتخدمة للطاقة النووية في األغراض الالمية من نفع أو فائدة  ،فيعد ذلك
من قبل األخيرة عمال غير مشروع وتعافا في ااتخدام الحق ياتوجب تعويضها عن

األضرار المترتبة عن ذلك ،وفي النهاية ااتقر الفقه علي أن يكون تعويض الضرر
البيئي علي أااس نظرية المسئولية البيئية المطلقة والتي تقوم علي أن كل من

ياتغل مشروعا أو منشأة صاحب ااتغاللها مخاطر بيئية ااتثنائية فعليه أن يتحمل

ما يصيب الغير من ضرر حتى ولو لم يتوافر أي خطأ يمكن ااناده إليه ،فالعبرة
هنا بحدوث الضرر وأثبات العالقة بين الضرر والنشاط الذي أحدثه ،راجع في

تفاصيل هذه النظريات الفقهية د .أحمد عبد الكريم سالمة قانون حماية البيئة درااة
تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،مطبوعات جامعة الملك اعود ،الطبعة

األولي ،2220 ،ص ،419وما بعدها.

( )69أ .فوزية دباخ :دور القاضي في حماية البيئة ،مجلة جيل حقوق اإلناان ،مركز
جيل البحث العلمي ،العدد( )9يونيو  ،9120ص ،94وما بعدها.

( )70راجع قريب من هذا المعنى د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص،411
 ،411د .عيد محمد مناحي المنخوخ العازمي ،مرجع اابق ،ص ،211د .إبراهيم

كومغار ،مرجع اابق ،ص.19

( )71راجع الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري باإلاكندرية في الطعن رقم
 2124لانة 11ق جلاة .9112/1/24
وذلك استنادا إلي ما قضت به واستقرت عليه المحكمة اإلدارية العليا من تفسيرها

لشرط المصلحة التي تستلزم اللجوء إلي القضاء عندما قضت بأن" ومن الماتقر
عليه إنه في طلبات اإللغاء التي تتعلق بمشروعية الق اررات اإلدارية وباعتبار أنها

تثير منازعة عينية يتاع مفهوم المصلحة المشترطة في دعوى اإللغاء عنه في

الدعاوى القضائية األخرى بحيث ال تتقيد المصلحة حرفياً في دعوى اإللغاء بحق أو
مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافع دعوى اإللغاء  ،فضالً عن أن مجلس الدولة
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الفرناي قد تخفف في شروط المصلحة في دعوى اإللغاء  ،إذ ياتوى في قضائه أن

يقع المااس بمصلحة رافع دعوى اإللغاء في تاريخ رفعها أو في تاريخ الحق ،

ومباشر طالما
اً
ومهما كانت الدرجة التي يكون عليها هذا المااس بالمصلحة مؤكداً
" ( حكم suffisament directe et certaineقدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة "
" بجلاة  2219/9/24مجموعة أحكام ليبون ABISSETالمجلس في قضيـ ـ ـ ــة "

عن الانة ص  ) 29وهو ما فاره الفقه بأن ما يلزم توافره في المصلحة في دعوى

اإللغاء – طبقاً لهذه الصيغة القضائية هو فقط أال يكون المااس بمصلحة رافع
LA LESION DEدعوى اإللغاء غير مباشر أو غير محقق بشكل مبالغ فيه "
L'INTERET NE SOIT NI EXAGEREMENT INDIRECTE NI
EXQGEREMENT INCERTAINE
EXAGEREMENT
INCERTAINE
(قانون القضاء اإلداري – رنيه شابي الطبعة الااداة انة  2221مونت كراتين رقم
 442ب ص .) 020المصلحة في دعوى اإللغاء قد أوجبتها الطبيعة الخاصة لهذه
الدعوى كما فرضه هدفها األامى الذى ااتنت من أجله هذه الوايلة القضائية لتكون

ضمان ة لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدو :المتحضرة  ،والذى يعد البيئة
التحتية التي يؤاس عليها بناء الحقوق والحريات العامة المكفولة داتورياً ودولياً،
األمر الذى ال يجوز معه تطبيق أحكام المادة ( )0من قانون المرافعات معدلة

بالقانون رقم  92لانة  2221في النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة
اإلدارية في صحيفة طعنها األو :واندا لدفعها بانتفاء مصلحة رافع الدعوى

والمتدخلين إلى جانبه  ،لما يمثله ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة في دعوى
اإللغاء يفقد النص شرط انطباقه الذى أكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة اإلدارية

العليا في حكمها االف اإلشارة إليه  -المتدخلون جميعاً – اواء من قضى بقبو:
تدخله أو ُرفض في الحكم المطعون فيه  -هم من مواطني جمهورية مصر العربية،
وهم من المخاطبين بالمادة ( )91من الداتور التي تكفل " لكل مواطن نصيب في
الناتج القومي " وقد أوضحوا في صحف طلبات التدخل وجوه مصالحهم المتعلقة
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بتنمية وااتغال :وتعظيم عوائد الغاز الطبيعي المصري باعتباره من الثروات الطبيعية
للبالد وأحد روافد الناتج القومي وذلك في ضوء ما تضمنه القرار المطعون فيه،
راجع حكم

األمر الذى تتوافر معه للمتدخلين جميعاً صفة ومصلحة في التدخل"
المحكمة اإلدارية العليا في الطعنين رقمي  1141و 1120لانة  11ق .إدارية عليا
جلاة .9121/9/90
( )72د .بدر عبد المحسن عزوز ،مرجع اابق ،ص.101

( )73د .إسماعيل مهيوبي ،أ .أمينة بوعفان ،مرجع اابق ،ص ،112د .إبراهيم
كومغار ،مرجع اابق ،ص.14 ،10

( )74ويقصد بالتخطيط البيئي أنه" مجموعة اإلجراءات الوقائية أو العالجية المرتبطة

بزمن محدد والخاصة بتناو :عنص ار محددا من عناصرها أو جميعها" ،ويقصد

بالتخطيط البيئي الشامل ( االاتراتيجي – المركزي) هو توحيد الرؤيا حو :الايااات
البيئية المطلوبة للحلو :المقترحة والخاصة بمشاكلها المختلفة ،والذي يجب أن
يتصف بالمرونة واالبتكار ،ويتضمن بشكل مواع علي جميع المبادئ العامة
والخاصة بفن التخطيط ،جامعا لجميع اآلليات التي تؤمن تحقيق أهدافه القريبة
والمتواطة والبعيدة بمالئمة ومواءمة متاقة ،أما التخطيط البيئي المحلي فهو ما

ياتعين بالخطوط العريضة والتوجيهات العامة الماتاقاة من التخطيط البيئي الشامل
( االاتراتيجي – المركزي) مضافا إليها كل ما يخص المكان والزمان ،والتي تتصف

بالنظام المرن لمماراة الصالحيات البيئية المحلية من الناحية النظرية والعملية

إيجابا ألنه ياتند إلي القدرة علي االجتهاد واإلبداع والتأقلم لمواجهة المشاكل

الماتجدة .راجع د .بدر عبد المحسن عزوز ،مرجع اابق ،ص.129

كما عرفت المحكمة اإلدارية العليا التخطيط الشامل في حكم لها

بأن " المقصود

بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رام الخطوط العريضة التي توجه

عمليات التنمية العمرانية موضحة االاتعماالت الرئياية لألراضي من اكنية
وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحي الجمالية بهدف
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توفير بيئة اكنية صحية آمنة تؤدى وظيفتها على الوجه األكمل مع توفيرها مااحات

كافية وفى مواقع مناابة لالاتعماالت األخرى وشبكة من الطرق مريحة ذات كفاءة

عالية وشبكة رئياية للمرافق العامة تغطى الوحدة المحلية بالماتوى المنااب -
يتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة في نطاق الوحدة المحلية ككل

وليس جزءا منها وذلك في إطار التخطيط اإلقليمي لإلقليم الذى تقع فيه ويقوم على
أااس من الدرااات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية" راجع الحكم في
الطعن رقم  2100لانة  09ق .إدارية عليا جلاة .2229 /1 /02

( )75راجع أ .إسماعيل سعدى ،أ .محمد أمين بدوي ،مرجع اابق ،ص.11 ،11
( )76راجع قريب من ذلك د .إبراهيم كومغار ،مرجع اابق ،ص.11 ،14

( )77راجع مقا :د .حاتم عبد المنعم أحمد :دور األحزاب الايااية في حماية البيئة ()2

منشور بتاريخ  9129/22/0على موقع الجريدة اإللكتروني على شبكة اإلنترنت
http://gate.ahram.org.eg/News/2050594.aspx
( )78د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص ،021وما بعدها.
( )79أ .أحمد الهاشمي الخضر قادمون صعود الحركات البيئية في آروبا ،مقالة
منشورة على موقع جريدة إضاءات اإللكتروني ،بتاريخ  9121/0/99متاح على

الرابط اإللكتروني
https://www.ida2at.com/the-greens-are-coming-the-rise-of-theenvironmental-movement/
( )80أ .عبد الحافظ حسنى عبد المعز عبده الخضر ااتحقاق البيئة وطموحات
الايااة ،مجلة الدبلومااي" معهد الدرااات الدبلومااية بو ازرة الخارجية الاعودية"،

العدد  ،10يونيو  ،9120ص.11
وقد وصف بعض الكتاب نجاح حزب الخضر في أو :انتخابات خاضها ودخوله البرلمان
األلماني البوند اتاج بأنه" اار موكب مهيب من البشر يضم الممرضة والموظف

والجنرا :المتقاعد وعامل البناء والمدرس والطبيب وفنى الكمبيوتر وثالث مهنداين،

مخترقين شارع بون عاصمة المانيا الغربية في ذلك الحين يتقدمهم رمز الكرة
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األرضية وغصن ذابل أحضروه من الغابة الاوداء حيث قتله التلوث وظل هذا

الموكب ياير حتى وصل البرلمان واتخذ المشاركون فيه مقاعدهم واط البرلمان بين
الحزب الديمقراطي المايحي ،والحزب االشتراكي الديمقراطي بوصفهم منتخبين عن

أو :حزب بيئي في العالم"

( )81د .محمد حسين عبد القوى ،مرجع اابق ،ص ،020وما بعدها.
( )82أ .عبد الحافظ حسنى عبد المعز عبده ،مرجع اابق ،ص.11
( )83د .ماجد راغب الحلو ،مرجع اابق ،ص.21 ،21

( )84راجع موقع اإللكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلاطيني "وفا" على شبكة
اإلنترنت
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3560
( )85راجع موقع اإللكتروني للحزب على شبكة اإلنترنت
http://iraqigreens.net/?page_id=2
( )86راجع موقع اإللكتروني للحزب على شبكة اإلنترنت
https://sudaneseonline.com/board/259/msg/1356392355.html
( )87راجع مقا :تحت عنوان الحزب األخضر للتنمية يعتبر برنامجه األكثر واقعية،
منشور يوم الابت الموافق  9129/2/90على موقع جريدة جزايرس اإللكتروني
https://www.djazairess.com/essalam/7609
( )88راجع موقع اإللكتروني للحزب على شبكة اإلنترنت
http://greenpartylebanon.org/
( )89أ .نور الهدى شعبان الماالة البيئية وبرامج األحزاب الفائزة في االنتخابات ،مقا:
منشور بتاريخ 9124 /22/4على شبكة اإلنترنت على موقع
https://nawaat.org/portail/2014/11/06
( )90أ .أحمد الهاشمي الخضر قادمون صعود الحركات البيئية في آروبا ،مقالة
منشورة على بجريدة إضاءات اإللكتروني ،بتاريخ  ،9121/0/99متاح على موقع

الجريدة على شبكة اإلنترنت
https://www.ida2at.com/the-greens-are-coming-the-rise-of-theenvironmental-movement/
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 ،أ .شوقي الرئيس زعيمة الخضر في آروبا هدفنا أبعد من مجرد االهتمام بالبيئة،
مقا :منشور بجريدة الشرق األواط ،العدد  ،24914بتاريخ  ،9122/1/21متاح

على موقع الجريدة على شبكة اإلنترنت
https://aawsat.com/home/article/1760286
فمثال يقوم حزب الخضر المصري طبقا لنظامه األاااي على أن" تأمين النظام البيئي،
.وتحقيق توازن حذر بين التطور الحضاري وبين المقومات والخصائص الطبيعية

لمشاركة الشعبية في المحافظة على البيئة من خال :الحركات القومية والجمعيات

بناء اإلناان المصري الاليم صحياً واجتماعياً ،األهلية والمنظمات الغير حكومية،
اعتبار الشريعة .تعميق جذور االنتماء للوطن والعمل على تحقيق الصالح العام

االاالمية مصدر للتشريع ،التأكيد على حرية المماراة الايااية وحق تشكيل
الحريات االجتماعية مكفولة االناان المصري ،وضع خطة

األحزاب الايااية،

للتنمية االقتصادية والبيئية إلعادة تنظيم االقتصاد المصري" .ويرأس الحزب حاليا
الايد محمد رفعت أحمد حان الذي انتخبه المؤتمر العام للحزب في  20ديامبر

 ،9124راجع موقع الهيئة العامة لالاتعالمات المصرية على شبكة االنترنت
http://www.sis.gov.eg/Story/255?lang=ar
( )91راجع
https://www.greenparty.org.uk
( )92أ .عبد الحافظ حسنى عبد المعز عبده ،مرجع اابق ،ص.10 ،11
( )93راجع موقع جريدة النهار اللبنانية علي شبكة اإلنترنت العدد الصادر في
9120/1/92

https://newspaper.annahar.com/article/59155
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