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 الحماية المعززة للمياه في قواعد القانون الدولي اإلنساني )قانون الحرب(

Enhanced Protection of Water in the Rules of International Humanitarian Law 

 (Law of war) 
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 الملخص:

لقد استعملت األطراف المتحاربة المياه كسالح حرب أو كهدف عسكري، فقامت بتجفيف أو إغراق أرض العدو، أو 

أحد األطراف المتنازعة بحرمان السكان  ففي بعض األحيان يقوم مقاتلو العدائية نحو الموارد بمختلف أنواعها.توجيه األعمال 

المدنيين من المياه من أجل إرهابهم، تجويعهم، أو كسر مقاومتهم أو طردهم، وال يترددون في سبيل تحقيق ذلك عن تخريب 

ال يتسنى لهم ذلك يقومون بتسميمها، األمر الذي يؤدي إلى إسقاط عدد من  وعندما ت بالمياه وتدميرها كليا،البنى التحتية لإلمدادا

القتلى يضاهي أو يفوق الذي يسقطهم الرصاص والقنابل، وحتى النزاعات المعاصرة التي حدثت أو تحدث في مختلف مناطق 

 نسان.حقوق اإل العالم لم تسلم من هاته األشكال المتعلقة بانتهاكات

 الدول. ،األمن ،الحماية ،النزاعات العسكرية ،المياه فتاحية:الكلمات الم

 

 

Abstract:  

The warring parties have used water as a weapon of war or as a military objective, drying 

or sinking enemy territory, or directing hostilities towards resources of all kinds. 

Sometimes the fighters of one of the conflicting parties deprive the civilian population of 

water in order to terrorize them, starve them, break their resistance or expel them, and do not 

hesitate to sabotage and completely destroy the water supply infrastructure, and when they 

cannot poison them, resulting in the death toll comparable to or greater than those dropped by 

bullets and bombs, and even contemporary conflicts that have occurred or occurred in various 

regions of the world have not been spared these forms of human rights violations. 
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 مقدمة:

لطالما اعتبرت المياه على مر التاريخ شرطا أساسيا لبقاء اإلنسان على قيد الحياة واألنظمة البيئية المحيطة به، فالمياه 

ه خالل العقد األخير من القرن العشرين، وأصبحت لمياتزايد االهتمام بقضايا االتنمية وضمان رفاه اإلنسان، وقد هي مفتاح 

 ات الحكومات.المائي تحتل مكانة هامة في سياس مسألة األمن

حيث تعد المياه من األعيان المدنية ذات الطبيعة المختلطة، فإنما أن تكون عينا مدنية أو عسكرية بمجرد إقامة قوات أحد 

 بجوارها أو السيطرة عليها، ومن ثم يمكن أن تكون سالحا أو هدفا عسكريا. األطراف المتنازعة

 لكن هذا ال يمنع من بقائها عينا مدنية تتطلب حماية معززة بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني.

اتفاقيات جنيف رب والمقررة بموجب الح انطالقا من هذا الطرح يمكن القول أن قواعد القانون الدولي اإلنساني أو قانون

ي التمييز بين األعيان المدنية إلى حد كبير ف، ساهمت 1977والبروتوكولين اإلضافيين الملحقين لعام  1949األربعة لعام 

 ألهداف العسكرية.و

ولما كان نظام حماية المياه في زمن النزاعات المسلحة يفتقر إلى وجود نصوص عرفية أو اتفاقية تقر حماية هذا المورد 

الطبيعي يدفعنا إل القول أن حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة يجب أن يحظى بأهمية بالغة ضمن القواعد االتفاقية 

 والمعاهدات الدولية.

 الية التالية:من هنا نطرح اإلشك

 تم إقرار الحماية المعززة للمياه في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني؟ما مدى  -

 نتناول الدراسة من خالل:

 المياه ضمن قواعد القانون الدولي اإلنساني. أوال: -

 حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة. ثانيا: -

 المياه ضمن قواعد القانون الدولي اإلنساني: -أوال

، في 1977القانون الدولي اإلنساني حماية للمياه زمن النزاعات المسلحة قبل اعتماد بروتوكوال جنيف لعام لم يعرف 

 إطار الحماية المعززة لضحايا النزاعات المسلحة.

 :1949حماية المياه ضمن نطاق اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -2

النزاعات المسلحة، من أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال لطالما كان الهدف من قانون جنيف هو حماية ضحايا 

 (1)أو أسرى الحرب والسكان المدنيين. وا من الجرحى أو المرضى أو الغرقىسواء كان

 وهي على التوالي: 1949أوت  12وقعت االتفاقيات في جنيف في 

 أفراد القوات المسلحة في الميدان. اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من االتفاقية األولى: -

 اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار. االتفاقية الثانية: -

 اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. االتفاقية الثالثة: -

                                                           

 .15، ص1987القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف،  -1 
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 اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب. االتفاقية الرابعة: -

 (1)ق المدنيين في زمن الحرب.تفاقية الرابعة ميااق عالمي لحقوحيث تعد هذه اال

 لكن رغم ذلك ظلت المياه خارج إطار التنظيم الدولي، فلم تحظ بالحماية الكافية.

 أثناء النزاعات المسلحة منها:ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض القواعد العرفية السارية 

 مبدأ حظر استعمال السم: -أ

على أنه ليست للمتحاربين حق مطلق في  1907لعام لقد نصت الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ''الهاي'' 

تلحق  يتوقع منها أول، يقصد بها، أو قد اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو، لذلك يحظر استخدام وسائل أو أساليب في القتا

من ذات الالئحة: ''يحظر استعمال السلم  (أ/33)أضرارا بالغة وواسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية، كما نصت المادة 

 (2)أو األسلحة المسمومة''.

 لكن دون اإلشارة إلى حماية خاصة للمياه.

 مبدأ عام جواز إحداث آالم ال مبرر لها:  -ب

، ثم الالئحة (3)1899من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ''الهاي'' لعام  (/ه23)نصت عليها المادة 

 ، أصبح مبدأ عدم جواز أحداث آالم ال مبرر لها جزءا من القانون الوصفي.1907المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام 

 مبدأ حظر تدمير ممتلكات العدو: -ج

من الئحة  (/ز23)يمكن أن يكون الماء جزءا من الملكية العامة أو الملكية الخاصة تعود لألفراد، لذا حظرت المادة 

ممتلكات العدو أو حجزها، إال إذا كانت ضروريات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز'' كما : ''تدمير 1907الهاي لعام 

 53من النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، ثم في المادة  (ب-6)مادة تم التأكيد على ذات المبدأ من خالل ال

ضرورات حربية ، الذي اعتبرت تدمير الممتلكات واالستيالء عليها على نحو ال تبرره (4)1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  من

 انتهاكا جسيما وبالتالي جريمة حرب.

 دأ العام.عامة أو الخاصة، ينطق عليها المبالممتلكات الولما كانت المياه جزء من 

 :1977الحماية المعززة للمياه في البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام  -1

رغم عدم اعتراف القانون الدولي لحقوق اإلنساني صراحة بالحق في المياه كحق مستقل، فقد اهتم القانون الدولي 

 .1977ن البروتوكولين اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف عام اإلنساني بضمان هذا الحق ضم

، خاصة ما تعلق منها 1949فقد جاء البروتوكوالن اإلضافيان لسد الاغرات الموجودة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 ة.سلحة وخالل فترة النزاعات المسلحبحماية المدنيين أثناء النزاعات الم

                                                           

محمد أحمد داوود، الحماية األمنية تحت االحتالل الحربي في القانون الدولي اإلنساني، دار الكتب والوثائق القومية، مصر،  -1 
 .123، ص2008

للنشر ، دار القبة 2003، أفريل 09رقية عواشرية، الحماية الدولية للبيئة زمن النزاعات المسلحة، مجلة دراسات قانونية، العدد  -2 
 .20والتوزيع، الوادي، الجزائر، ص

 .136، ص2011عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء، الجزء األول، دار هومة، الجزائر،  -3 
 .31، ص2010قاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني، دار المفيد،  -4 
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 ، بإنماء وتطوير القانون والعرف المطبقين في النزاعات المسلحة.1977يتعلق البروتوكول اإلضافي األول لعام  -

 (1)أما الااني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي. -

يقرر الحماية العامة لألعيان حيث تم إقرار حماية غير مباشرة للمياه زمن النزاعات المسلحة الدولية. باعتماد نص 

 المدنية.

 وحماية خاصة معززة تناولتها أربع نصوص متفرقة، وألول مرة تم إقرار حماية مباشرة للمياه.

 حماية األعيان المدنية العامة: -أ

تكون األعيان المدنية محال للهجوم أو  ال -1بقولها: ''، 1977من بروتوكول جنيف األول لعام  52لقد عرفتها المادة 

 (2)''.2لهجمات الردع، واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة 

عرف أيضا على أنها: ''تلك األهداف التي ال تنتج مباشرة األسلحة والمواد العسكرية ووسائل القتال، أو تلك التي ال وت

عيان المدنية واألهداف من التمييز بين األ 52باشرة، وفي الحال بواسطة القوات المسلحة''، حيث ساهمت المادة تستخدم م

 العسكرية.

 الحماية المعززة للمياه في بروتوكولي جنيف: -ب

حيث أن القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى حماية فئات معينة من آثار العمليات العدائية، وبالتالي يقع على عاتق 

األطراف المتحاربة التزامات حول توجيه الهجمات ضد األعيان العسكرية فقط، تندرج حماية المياه ضمن نطاق حماية األعيان 

التوالي من البروتوكولين اإلضافيين  على 41و 54، وقد كرس هذا المبدأ في المادتين التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

اللتان تشكالن تطورا هاما في مجال حماية الموارد المائية ضمن نطاق القانون الدولي  1977التفاقيات جنيف األربع لسنة 

 اإلنساني.

على ما يلي: ''يحظر مهاجمة أو تدمير أو  02فقرة ، 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  54حيث نصت المادة 

نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وماالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها 

و عن السكان المدنيين أ شغال الري، إذ تحدد القصد من ذلك في منعهاشبكاتها وأه الشرب واوالمحاصيل والماشية ومرافق مي

 يين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر''.لباعث سواء كان بقصد تجويع المدنن االخصم لقيمتها الحيوية مهما كا

فقد نصت على ما يلي: ''يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من  1977من البروتوكول اإلضافي الااني  14أما المادة 

و تعطيل األعيان والمواد التي ال عنى عنها بلقاء السكان  لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أأساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصال

صيل والماشية ومرافق مياه الشرب المدنيين على قيد الحياة، وماالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحا

 (3)وشبكاتها وأشغال الري''.

 .1977التوالي البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف األربعة لسنة  على 41و 56كما نصت أيضا المادتان 

                                                           

 .126مرجع سابق، صمحمد أحمد داوود،  -1 
 .271، ص2011نعمان عطا اهلل الهيتي، القانون الدولي اإلنساني، الجزء الثاني، دار أرسالن،  -2 
 .225قاضي هشام، مرجع سابق، ص -3 
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ضد األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة على عدم جواز توجيه الهجمات  56حيث نصت المادة 

 والمتمالة في السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية حتى ولو كانت أهدافا عسكرية.

 يدة.كونها جاءت مطلقة غير مقفقد تضمنت نفس الخطر  15أما المادة 

 حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة: -ثانيا

في النزاعات المسلحة الحدياة، وإتباع أساليب الية المستخدمة إن التطور الهائل والمتسارع في الوسائل واألساليب القت

 قتالية ضارة بالبيئة، كقطع األشجار وتدمير الغطاء النباتي، وهدر المياه.

الناجمة عن استخدام هذه الوسائل إال من خالل المؤتمر حيث لم ينتبه المشرع الدولي اإلنساني، لتلك األضرار البيئية 

 (1).1977والذي تمخضت عنه بروتوكوالت جنيف اإلضافية لعام  1976الدبلوماسي الااني عام 

 مدى اعتبار المياه ضمن مفهوم غير المقاتل )المدني(: -2

 أما غير المقاتل )المدني( بمفهومه الواسع فيشتمل:

غير المقاتلين بالمفهوم الضيق، ويشملون األفراد المدنيين )سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين وهم  المدنيين: -أ

على أراضي إحدى الدول أطراف النزاع المسلح( والسكان المدنيين غير المساهمين بصورة مباشرة في العمليات 

نزاع مسلح أو احتالل، تحت تأثير  العدائية، والذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام

 (2)العمليات القتالية أو تحت سلطة طرف في النزاع.

 وهي الوسط الطبيعي وغير الطبيعي، غير المساهم في العمليات القتالية، وتضم: البيئة المحيطة بميدان القتال: -ب

وهي المرافق المدنية العامة والخاصة ووسائل المواصالت  األعيان المدنية )البيئة غير الطبيعية أو االصطناعية(: -

واالتصاالت والخدمات العامة ذات الصبغة المدنية والمناطق المحمية الخاصة وغيرها من األعيان التي ال تساهم 

 مباشرة في العمليات القتالية.

خل لإلنسان في وجودها، سواء كانت وهي كل ما يحيط بالعمليات القتالية من عناصر طبيعية ال دا البيئة الطبيعية: -

عناصر طبيعية حية )اإلنسان ''المدني'' والحيوان والنبات( أو عناصر طبيعية غير حية أو فيزيائية )الماء والهواء 

 (3).والتراب(

التي تساهم في العمليات القتالية، وتعتبرها فئات فإن قاعدة التمييز، تفرق بين األشخاص واألعيان أو األشياء وهكذا 

الهدف المشروع من الحرب في إضعاف قوات الخصم ذلك تحقيق مقاتلة، يشرع مهاجمتها أو إلحاق األذى بها؛ ألن من شأن 

ها فئات مدنية العسكرية وتحقق ميزة عسكرية، وبين األشخاص واألعيان أو األشياء التي ال تساهم في العمليات القتالية، وتعتبر

أو إلحاق األذى بها؛ ألن ذلك ال يمال هدفا مشروعا للحرب، مهاجمتها أو تعطيلها تمنع وتضفي عليها حصانة عامة غير مقاتلة، 

 بحيث ال يحقق ذلك ميزة عسكرية بإضعاف قوات الخصم العسكرية.

                                                           

 .275، ص2012حسين علي الدريدي، القانون الدولي اإلنساني، دار وائل، األردن،  -1 
 ، الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.1949المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -2 
 .24حسين الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، ص -3 
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وكل عنصر غير مساهم تمنح المدنيين واألعيان المدنية  -على النحو السابق–بتفريقها النظري فإن قاعدة التمييز، وعليه 

في العمل العسكري، حصانة ضد أي اعتداء مسلح أو هجوم، غير أن الواقع العملي، في النزاعات المسلحة، يبرز صعوبات 

ه القاعدة للعناصر المدنية، ففي الواقع العملي ننجد أن جمة في تطبيق قاعدة التمييز وتحقيق الحصانة والحماية التي توفرها هذ

الدول أطراف النزاع المسلح، قد تلجأ إلى استخدام بعض العناصر المدنية )األشخاص واألعيان( لتحقيق ميزة عسكرية، 

اجد... ألغراض كاستخدام المدنيين دروع بشرية لصد هجوم محتمل أو استخدام األعيان المدنية كالمدارس والمستشفيات والمس

عسكرية، وفي المقابل فإن كاير من الدول أطراف النزاع المسلح، ما تبرر هجومها أو تدميرها للعناصر المدنية )المدنيين أو 

األعيان المدنية( بأنها كانت تستخدم ألغراض عسكرية خالفا للحقيقة، وبالتالي تبرر تصرفها هذا ومخالفتها لقاعدة التمييز 

 رية.بالضرورة العسك

بارتكاب جرائم حرب، لتدميرهم األعيان المدنية أو  -أمام القضاء–والحقيقة أن أغلب الدفوع التي يلجأ إليها المتهمون 

 :الجرائم، ترتكز عل نقطتين أساسيتينعدم تمييزهم بين مدنيين ومقاتلين، لتبرير هذه 

 .استخدام العناصر المدنية في أغراض عسكرية 

 .(1)تدمير العناصر المدنية للضرورة العسكرية 

العام لدى لقضاء الجنائي الدولي، غالبا، ما يرد على هذه الدفوع بالركون إلى قاعدتين من  االدعاءوبالمقابل نجد أن 

 القواعد الجنائية العامة، وهي:

 .أن عبء اإلثبات يقع على عاتق المتهم 

  المتضرر(.وأن الشك يفسر لصالح المجني عليه( 

 األهداف المدنية المحمية التي ال يجوز ضربها: -1

لحصر النتائج الكارثة التي تنجم عن ضرب وتدمير األهداف المدنية التي ال يجوز التعرض لها أو ضربها، قررت 

 ضافي األول تحديد هذه األهداف وهي: توكول اإلوالبرو 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

الخاصة بحماية  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  15و  14لقد نصت عليها المادتين  المناطق المحايدة: -أ

المدنيين، حيث يمكن إنشاء هذه المناطق أثناء النزاع المسلح، وفقا التفاقية جنيف الرابعة عن طريق االتفاق المباشر 

تهدف هذه المناطق إلى حماية الجرحى، و إنسانية دولية،بين الدول المتنازعة، أو بواسطة دولة محايدة، أو منظمة 

والمرضى من المحاربين، والمدنيين، وكافة األشخاص المدنيين الذي ال يشتركون في العمليات الحربية بكل 

 صورها.

و في محيطها العسكرية، أويقصد بها المناطق السكانية الواقعة قرب المواقع  المواقع المجردة من وسائل الدفاع: -ب

أم من عموم المواطنين، بشرط مراعاة الشروط مدنيون سواء من عوائل منتسبي القوات المسلحة، والتي يسكنها 

 ضافي الملحق باتفاقية جنيف الرابعة وهي: من البروتوكول اإل  59الواردة في المادة 

 .إجالء القوات المسلحة، واألسلحة المتحركة، والمعدات العسكرية من هذه المواقع 

  المنشآت، أو المؤسسات العسكرية الاابتة في هذه المواقع، استخداما عسكريا.عدم استخدام 
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  عدم ارتكاب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان، وعدم القيام بأي نشاط دعما للعمليات الحربية، وتمييز هذه

 المواقع بعالمات يمكن رؤيتها بوضوح، وبما يمكن تجاوز استهدافها.

 يقصد بها تلك المناطق التي يتم االتفاق على نزع األسلحة التقليدية، أو النووية منها، :(1)ة السالحالمناطق منزوع  -ج

 نزعا شامال أو جزئيا يقتصر على نوع معين من األسلحة التدميرية والفتاكة.

وهي المناطق التي يتفق أطراف النزاع على حمايتها بسبب موقعها أو ألهميتها االقتصادية  مناطق محمية باالتفاق: -د

لألطراف المتنازعة، أو أن شأنها يهم الدول المحايدة األخرى، كالممرات المائية التي تشمل بالحماية بموجب 

 اتفاقيات ومعاهدات دولية.

حماية أثناء النزاعات المسلحة، استنادا إلى اتفاقية جنيف لعام تتمتع المستشفيات المدنية بال المستشفيات المدنية: -ه

، وقد تشمل هذه الحماية المؤسسات الطبية العسكرية بسبب طبيعة الخدمات اإلنسانية والضرورية التي تقوم 1949

 (2)بها.

الاابتة والمنقولة لجماعة اإلغاثة وممتلكات األراضي والممتلكات والمواد الغذائية والحيوانية: راضي الزراعية األ -و

على األموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت المحتلة، حيث اتفاقية جنيف قيام سلطات االحتالل باالستيالء 

 مملوكة لألفراد أم للجمعيات أم للدولة، والممتلكات الاقافية، األثرية والتراثية وأماكن العبادة.

 .ألن التعرض بالضرب والتدمير لها يؤدي إل أخطار جسيمة وكوارث إنسانية مفجعة طاقة النووية:مفاعالت ال -ز

 

 خاتمة:

 1949إن قاعدة الموازنة بين الضرورة العسكرية وقاعدة حماية المدنيين وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف لعام 

للمياه ووجود قواعد خاصة تكفل حماية هذا المورد العام  ، تفرض وجود حماية خاصة1977وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 

 أثناء النزاعات المسلحة.

 النتائج:

خالية عاما من وجود قواعد خاصة تكفل حماية المياه، إال أنها جاءت بقواعد  1949جاءت اتفاقيات جنيف لعام  -4

 عامة.

من أجل  1977اتفاقيات جنيف لعا لم تم اعتماد أربع نصوص خاصة ضمن البروتوكولين اإلضافيين الملحقين ب -2

 إضفاء حماية خاصة للمياه.

 ونتوصل إلى االقتراحات التالية:

رغم وجود أربع مواد خاصة بحماية المياه ضمن ما يسمى بالحماية المعززة إال أنها ال تكفل وغطي الحماية التامة  -4

 للمياه حاليا.

                                                           

 .1977من بروتوكول جنيف األول لعام  60أنظر المادة  -1 
 التي تنص على المستشفيات المدنية. 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  18أنظر المادة  -2 
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د النزاعات العسكرية، فأين قواعد القانون الدولي إن الحروب الدولية الحالية هي حروب مائية وتتطور إلى ح -2

 اإلنساني من ذلك؟
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