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امللخص
 وتطبيقها، العتمادها نصوصا قانونية، والتقنية إىل صعوبة بالغة، املعرب عنها يف خمتلف احلقول املعرفية التجريبية،ختضع عتبات التلوث
 اعتمد البحث منهجية تراعي إدراج احلقائق العلمية، وللتقريب بني القانون واإليكولوجيا. وحتيينها املستمر،بسبب تطورها املضطرد
 أو القطاعي بوضع القواعد البيئية التقنية، أو التقنية ذات الطابع الشمولي، من خالل تكليف اللجان الفنية،املتغرية يف املسار القانوني
. واعتمدت الدراسات التقنية القبلية لنقل حمتوى القواعد التقنية إىل جمال تطبيقها حني تسيري املنشآت املصنفة،وحتيينها يف اجلزائر
 فإنها تعاني أثناء وضعها، وبالرغم أيضا من الطابع العلمي والفين احملض الذي تتسم به القواعد التقنية،وبالرغم من هذه احللول املعتمدة
 اليت تتميز بكثرة القواعد اليت حتكم خمتلف، وذلك بسبب التطور الذي تعرفه احلقيقة العلمية،صعوبة حتقيق اإلمجاع العلمي بشأنها
. مما ينجم عنه صعوبة تطبيقها يف بعض احلاالت، واألوساط، واملواد،العناصر
 األنظمة، املسارات اإليكولوجية، القواعد البيئية التقنية، قانون البيئة، املعايري العلمية للتلوث، الدراسات التقنية للبيئة:كلمات مفتاحية
.البيئية

The Relationship between Ecology and Law:
Methodology for the Adoption of Scientific Standards for Pollution and
their Application in Algerian Environmental Law
Ouinas yahia

Abstract
The pollution thresholds expressed in the different fields of experimental knowledge and technology are very
difficult to adopt and apply because of their legal texts and inherent difficulties in their development and update
of knowledge. To mitigate these difficulties between law and ecology, the research adopted a methodology
that takes into account the changing scientific realities in the legal process by assigning technical committees
of a holistic or sectoral nature the responsibility to develop and update the legal technical provisions. Despite
these adopted solutions, and despite the purely scientific and technical nature of the technical rules, they face
the difficulty of achieving scientific consensus, because of the development of scientific knowledge, which is
characterized by a large number of rules governing the various elements, materials, and the medium. This
makes it sometimes impossible to carry out the scientific consensus on those thresholds.
Keywords: Technical studies of the environment, the scientific standards for pollution, environmental law,
ecosystem, Environmental Management Act.
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مقدمة

ً
ً
ً
وإجراء
علميا،
مقياسا
إن تطور خمتلف التخصصات العلمية ُي َعد
ً
فنيا يهدف إىل محاية البيئة ومكافحة التلوث .ولتفعيل هذه

تعرف على التحديات ذات الطابع املؤسسي والتنظيمي املتعلقة
ّ
بوضع القواعد البيئية التقنية.
 -الكشف عن التحديات اليت تواجه النشاط اإلداري الذي يسعى إىل

ً
ميدانيا ،يتم إدراج هذه احللول
احلقيقة العلمية وجتسيدها

إدراج احلقائق العلمية املستجدة يف علم اإليكولوجيا على خمتلف

يف قانون محاية البيئة .ذلك أن هذا اإلدراج يشكل إحدى صور

القضايا املستجدة.

العالقة البينية بني القانون وعلم اإليكولوجيا .ونظرا إىل الطابع

 -التوصل إىل ضوابط وآليات ،ميكن من خالهلا تقليص الفجوة بني

الفين للقواعد ،فإن نقل هذه النتائج واحلقائق العلمية إىل احلقل

القواعد القانونية واحلقائق العلمية املتغرية ،واملتجددة يف مرحلة

القانوني مسألة متر عرب هيئات فنية متخصصة مكلفة مبهمة
وضع القواعد ،اليت مل توكل إىل الربملان .ونظراً إىل الطبيعة

تطبيق القانون.

املستجدة اليت تتسم بها احلقائق العلمية ،فإن صياغة قوانينها
ً
مطلقا من خالل قواعد
تتم يف أحكام تنظيمية ،وال ينص عليها
تشريعية ،نظراً إىل طول اإلجراءات التشريعية وتعقدها ،وحبثاً

منهجية الدراسة
املقارن ،املرتبط بتنظيم العالقة بني القانون واإليكولوجيا،

عن تسهيل عملية مراجعتها وحتديثها.

حيث مشل التحليل القواعد القانونية واالجتهاد القضائي والفقه.

وملا كانت هذه العالقة ال تنحصر يف إجياد النصوص القانونية

ولدراسة هذا املوضوع مت تقسيم الدراسة إىل مطلبني مشل املطلب

ذات احملتوى التقين ،وإمنا تتعلق بالبحث يف منهجية إدراج املعايري
ً
وسعيا
العلمية البحتة يف املسار التنظيمي والتقريري و تطبيقها،

األول الكشف عن الطريقة اليت ميكن من خالهلا وضع القواعد
البيئية التقنية ،وبيان كيفية إدراجها من قبل اإلدارة يف املسار

إىل بلوغ هذا اهلدف ،استحدث مجلة من الدراسات التقنية املفروضة

التقريري .وعاجل املطلب الثاني من الدراسة خصوصيات احلقيقة

يف كل املشاريع البيئية ،ذلك أنه بهذه الطريقة ومن خالل دراسة

العلمية املتجددة واملتطورة وطبيعة الصعوبات اليت حتدثها

مدى التأثري يف البيئة ،يتم إيصال كل املعايري البيئية املعتمدة إىل

يف اجملال القانوني ،وكذا التأثري الذي أحدثته القواعد الفنية

فضاء التنفيذ.

لإليكولوجيا يف إعادة صياغة القانون.

مشكلة الدراسة

املطلب األول :طريقة وضع القواعد البيئية التقنية

ال ختلو العالقة بني القانون واإليكولوجيا من صعوبات ،ذلك أنه

وإدراجها يف املسار التقريري:

رغم نسبية احلقائق االجتماعية ،إال أن نسبية احلقيقة العلمية،

اعتمدت الدراسة احلالية على حتليل النظام القانوني الوطين

نظراً لتغري وتطور احلقيقة العلمية واملخربية املتعلقة مبقاييس
التلوث واحملافظة على البيئة ،مت اعتماد منهجية خاصة

وتضارب النتائج العلمية ،واخلربة املضادة ،جيعل من تطبيق
القواعد البيئية أكثر تعقيداً وصعوبة بالنسبة إىل القضاء واإلدارة.
ً
وتبعا لكل ما تقدم ،وبالرغم من كل الصعوبات اليت تعرتي عملية

لصياغة هذه احلقائق والنتائج العلمية ،فمن جهة مت إصدار

التقارب بني حقل معريف اجتماعي ،وهو القانون ،وحقل معريف

هذه املقاييس البيئية يف شكل أحكام تنظيمية ،وإبراز أنه ال
يتم النص عليها مطلقا من خالل قواعد تشريعية ،نظراً لطول

دقيق ،وهو علم اإليكولوجيا ،فإن التساؤل اجلوهري الذي ميكن
ُ
الطريقة اليت ميكن من خالهلا اجلمع بني آليات علم
إثارته هو :ما

اإلجراءات التشريعية وتعقدها ،وذلك لتسهيل عملية مراجعتها
وحتديثها ،ومن جهة أخرى -وبالنظر للخاصية الفنية والعلمية

اإليكولوجيا ،واآلليات القانونية لتحقيق محاية فعالة للبيئة من

احملضة -أوكلت مهمة وضع هذه القواعد وحتيينها إىل هيئات فنية

خالل اعتماد النصوص القانونية وتطبيقها؟

متخصصة (الفرع األول) .وبعد وضع القواعد تظهر املرحلة

وملا كانت هذه الطريقة تعرتيها بعض الصعوبات ،استوجب األمر

احلامسة يف السياسة البيئية والعالقة بني القانون واإليكولوجيا،

التوقف عند هذه الصعوبات.

وهي احملطة اليت يتم من خالهلا إدراج احلقائق العلمية يف املسار
التقريري( .الفرع الثاني).

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة احلالية يف إبراز حتمية الرتابط املعريف

الفرع األول :وضع القواعد التقنية من قبل اهليئات الفنية:

والوظيفي بني القانون والعلوم الطبيعية والدقيقة ،يف جمال

ارتبط مفهوم اإليكولوجيا يف بدايته بالنبات ،ثم باجلغرافيا ،ثم

محاية البيئة ،ذلك أن هذه العالقة ال ختلو من صعوبات تربز أهمية

ارتبطت اإليكولوجيا يف الوقت الراهن بالبيولوجيا ،وأصبحت

تعرف على الصعوبات واحللول املعتمدة يف خمتلف مستويات هذه
ّ

تدرس خمتلف املستويات اليت تشمل الفرد والنظام الغذائي،
ً
حاليا هذا العلم إىل تعميم الطابع النظامي
والنظام البيئي ،ويتجه

يف مرحلة تطبيقها.

ملختلف أشكال احلياة )37-Matagne Patrick, 2003: 36( .

العالقة ،سواء يف مرحلة اعتماد النصوص ،أو يف مرحلة تفسريها أو

تتضمن أغلب القوانني املرتبطة بالبيئة قواعد علمية وعامة ،مثل

أهداف الدراسة

مكافحة تلوث املياه ،واهلواء ،للمحافظة على التنوع البيولوجي،

تهدف الدراسة إىل ما يأتي بيانه:

والتوازن اإليكولوجي .وهذه القوانني ال تكون قابلة للتطبيق
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إال بعد بيان القواعد التقنية اخلاصة بها ،اليت حتتاج بدورها
إىل أجهزة ،أو هيئات ذات طابع علمي وفين ،تسهر على وضع

بها ( )Benaceur,1982 :178تعد دراسة مدى التأثري يف البيئة
ً
ً
ً
ً
إداريا
تصرفا
قبليا )Prieur, 1996: 76( ،وال تشكل
إداريا
إجراء

هذه القواعد التقنية وحتيينها ،إذ يقع على عاتق الدولة حتديد

ً
حمضا يقضي مبنح الرتخيص أو عدم منحه.

املقاييس البيئية وضبط القيم القصوى ومستوى اإلنذار ،وحتقيق

وإضافة إىل طابعها اإلداري التشاوري ،تتميز دراسة مدى التأثري

أهداف النوعية السيما فيما يتعلق باهلواء واملاء واألرض وباطن

يف البيئة خباصيتها العلمية والتقنية ،ذلك أنها وسيلة علمية ،أو

األرض ،وكذا تقديم إجراءات حراسة هذه األوساط املستقبلة،

شبه علمية لالستدالل ،وقياس خمتلف اآلثار السلبية للمشروع يف

والتدابري اليت جيب اختاذها يف حالة وضعية خاصة (قانون البيئة،

البيئة.)Billaudot, 1979: 312( .

ٌ
جلان،
وملواكبة الطابع الفين لكثري من القطاعات ،استحدثت

ترتكز عليها ال يستوجب فيها الدقة النهائية ،وإمنا– فقط -ينبغي
ً
معرتفا بها يف وقت معينّ  ،ألن البيانات العلمية املتاحة يف
أن يكون

الفالحة -على سبيل املثال -تأسست لدى الوزير املكلف بالفالحة

زمن ما ختضع للتغري بفعل التطور العلمي والتقين (Romi, 1991

جلنة ذات طابع استشاري ،خاصة مبواد الصحة النباتية ،تتوىل

.):434

إعداد تقرير ،يتضمن املوافقة ،أو عدم املوافقة على مواد الصحة

تتم مباشرة اإلجراءات املتعلقة بدراسة مدى التأثري يف البيئة،

النباتية ذات االستعمال الزراعي أثناء تصنيعها ،أو استريادها ،أو

بعرض النشاط املزمع القيام به ،ووصف للحالة األصلية للموقع

توزيعها ،أو استعماهلا ،وتقدميه إىل وزارة الفالحة لتتوىل التطبيق،

وبيئته ،اللتني قد تتأثران بالنشاط املزمع القيام به ،وذكر التأثري

ومنع استعمال مواد الصحة النباتية غري املوافق عليها (قانون
ُ
واستحدث -إىل جانب تلك اللجنة-
الصحة النباتية ،املواد .)38-32

املتحمل يف البيئة وصحة اإلنسان ،بفعل النشاط املقرر القيام به،
واحللول البديلة املقرتحة ،وعرض آثار النشاط املراد القيام به يف

اللجنتان :اللجنة التقنية للتصديق على األنواع ،واللجنة الوطنية

الرتاث الثقايف ،وكذا تأثرياته يف الظروف االجتماعية واالقتصادية،

للبذور والشتائل (املرسوم التنفيذي املتعلق بالبذور والشتائل).

وذلك بتقديم تدابري التخفيف اليت تسمح باحلد منه ،أو بإزالة

وإىل جانب اللجان القطاعية اليت تتوىل وضع القواعد التقنية،

-وإذا أمكن -بتعويض اآلثار املضرة بالبيئة والصحة (قانون البيئة،

توجد جمموعة من اللجان ذات الطابع الشمولي .تتوىل هذه اللجان

املادة .)16
ً
تتنوع صور التدهور اليت تصيب البيئة ،ونظرا لصعوبة تصور

الشمولية نذكر اجمللس الوطين للماء (مرسوم تنفيذي ،)472-96

الضرر الذي قد يصيب العناصر اإليكولوجية ،وصعوبة التقويم

واجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة الذي يتوىل التنسيق

االقتصادي ،أو التجاري للعناصر البيئية املفقودة ،أو استحالته ،فإن

الشمولي ،وجتميع البيانات واملعطيات ملعاجلتها وإبداء آرائه حوهلا.

الفقه يقرتح اعتماد حلول مالئمة للتعويض اإليكولوجي ،ذلك أن

هذه اللجان الفنية الشمولية تؤثر يف السياسة البيئية املتبعة ،من

أنظمة التعويض اإليكولوجي تتحدد بشكل عام بنظامني ،أوهلما

خالل تقدميها تقارير سنوية للمجلس األعلى للتنمية املستدامة

يتعلق بالتعويض قبل االستغالل ،وقبل حدوث األضرار .ويشمل

(املرسوم الرئاسي  ،)465-94الذي على ضوئه يتم حتديد اخليارات

هذا النظام مجلة التدابري اليت تهدف إىل االتقاء ،أو التخفيف

الوطنية االسرتاتيجية حلماية البيئة ،وذلك بتقديم تقارير

من التداعيات احملتملة للمشروع .أما النظام الثاني للتعويض

دورية حول حالة البيئة ،وتقرير لبيان مدى تطبيق القوانني

اإليكولوجي ،فهو يشمل تدابري اإلصالح التكميلية ،وتدابري

والتنظيمات البيئية وإقرار التدابري املالئمة ،وكذا تقديم تقارير

التعويض األولية (.)12-UICN France, 2011: 5

دورية لرئيس اجلمهورية عن حالة البيئة.

ونتيجة الحتمال ظهور آثار غري مباشرة يف الطبيعية ،بعد

 ،2003املادة .)10
ٌ
وهيئات فنية قطاعية عديدة لدى خمتلف الوزارات ،ففي قطاع

مهام ضبط القواعد التقنية والربامج الشمولية .من هذه اللجان

الفرع الثاني :منهجية إدراج احلقائق العلمية يف املسار

ونظراً للطابع املتجدد للنتائج العلمية ،فإن القواعد التقنية اليت

الشروع يف النشاط ،فإن األمر تطلب إجياد مراحل تقنية أخرى
مكملة ،تستمر بعد بدء نشاط املنشأة امللوثة تتمثل هذه املراحل

التقريري:

يف حملة املتابعة ( )le suivi et monitoringاليت يعود سبب إحداثها

بعد بيان كيفية حل إشكالية ترمجة احلقائق العلمية إىل قواعد

إىل اخلصوصيات التقنية ،وما يشوبها من السلبيات اليت تعود إىل

قانونية ،نعاجل األدوات القانونية اليت يتم من خالهلا إدراج مجلة

احتمالية النتائج وعدم دقتها ،وهي تشمل البحث يف االنعكاسات

النتائج واحلقائق العلمية املتجددة ،واملتعلقة مبكافحة التلوث يف

غري املباشرة ،وغري املتوقعة اليت ظهرت بعد بدء املشروع .وتتسم
هذه املرحلة بصعوبة اجلزم يف دقة التوقعات نظراً إىل عدم

تعد عملية اشرتاط دراسات تقنية يف ملف الرتخيص ،الستغالل

إمكانية اجلزم من الناحية العلمية بدقة اآلثار املباشرة احملتملة،

املنشآت املصنفة ،إحدى أهم املنافذ اليت تقدم من خالهلا مكاتب

ويتضاعف اخلطأ يف التوقعات ،كلما كانت دراسة نشاطات املشروع

الدراسات الفنية املعتمدة آخر احللول ،واملتطلبات التقنية والفنية

اليت تتسم باملوضوعية (املرحلة األوىل) غري دقيقة ،ألنه كلما

يف تأطري كل التأثريات املتوقعة واحملتملة ألي نشاط يف البيئة.

كانت التوقعات املباشرة غري دقيقة ،أدى ذلك إىل عدم دقة اآلثار

وعرب هذا املنفذ يتم إيصال املقاييس العلمية املتعلقة بالبيئة إىل

غري املباشرة .وكلما كانت دراسة الوسط والتوقعات احملتملة جراء

حقل التنفيذ اإلداري ،وجعلها يف اتصال مباشر مع كل املخاطبني

النشاطات املعنية (املرحلة الثانية والثالثة) غري دقيقة ،كلما

املسار التقريري ،أي مسار اختاذ القرارات املتعلقة حبماية البيئة.

118

وناس حييى

تضاعف عدم دقة التوقعات .فإن مرحلة املتابعة تليها مرحلة

العلمية املخربية اجلديدة ال تتحول إىل قاعدة تنظيمية قابلة

تقييم ( )l'évaluationوللكشف عن مدى دقة التوقعات املباشرة

للتطبيق على أرض الواقع ،وبذلك فإن حالة الشك اليت تنتاب

اليت مت تصورها ،ويف حالة عدم دقتها ،يتم اقرتاح التدابري املالئمة

بعض النتائج العلمية ال تدفع اإلدارة إىل التحرك يف معظم األحيان،

لتخفيف اآلثار السلبية للمشروع اليت مل يتم توقعها على احمليط.

وذلك بسبب اآلثار االقتصادية ،واالجتماعية اليت ميكن أن تنجم

إن مسألة وضع احلقائق العلمية ،وإدراجها يف صلب العملية

عن فرض ضوابط ،أو تدابري بيئية جديدة على املنشآت املصنفة.

التقريرية ليست دوما عملية سلسة وبسيطة ،ألنه تعرتيها صعوبات

هذه السلطة التقديرية املمنوحة لإلدارة للفصل يف النتائج العلمية

تتعلق بنسبية احلقيقة العلمية وتناثر النصوص التقنية.

املتضاربة غالبا ما يفسر فيها الشك لصاحل النشاط امللوث ،وهو
عكس ما ينبغي أن تقوم به اإلدارة ،إذ ينبغي أن تفسر حالة الشك

املطلب الثاني :تأثري نسبية احلقيقة العلمية يف وضع

والتضارب لصاحل مبدأ االحتياط ،الذي يقضي بأن «...ال يكون عدم

وتطبيق القواعد البيئية:

وفرة التقنيات -نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية -سببا يف

إن الشك الذي حيوم حول احلقيقة االجتماعية وطابعها النسيب،

عدم اختاذ التدابري الفعلية واملناسبة ،للوقاية من خطر األضرار

جيعل من العالقة بني القانون واإليكولوجيا عالقة مضطربة،
ً
اضطرابا هو تضارب احلقائق العلمية
إال أن ما يزيد هذه العالقة

اجلسيمة املضرة بالبيئة(...قانون البيئة ،املادة .)5/3
وينبغي تفسري هذا الشك لصاحل مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية،

واملخربية نفسها .ذلك أن إمكانية تقديم خربة وخربة مضادة

الذي ينبغي مبقتضاه «جتنب إحلاق الضرر باملواد الطبيعية ،كاملاء،

يشكل صعوبة بالغة لدى اإلدارة والقضاء ،وخباصة إذا تعلق األمر

واهلواء ،واألرض ،وباطن األرض(...قانون البيئة ،املادة  .)3/3وبناء

حبقائق متضاربة حول أضرار جسيمة ،كتلك اليت يثار تطبيقها

على ذلك يرى الفقه أن النشاطات اليت ال ميكن تقدير أخطارها،

يف مبدأ احليطة .لذلك يعد بعض الكتاب إصباغ القانون بالطابع

ومساوئها بصورة صحيحة ،بسبب تضارب نتائج علمية ،ال ينبغي

اإليكولوجي مسألة مسار ،أو ذات طابع مرحلي ،ألنها تشكل دينامية

القيام بها.)Carbonier,1989: 269(.

أكثر نتيجة .ولذلك يتساءل الكاتب :أجيب بالضرورة املرور عرب

إضافة إىل التوتر الذي حيكم العالقة البينية بني القانون

قانون البيئة فقط؟ أم جيب تعديله ،أو تعديل احلقوق االقتصادية

واإليكولوجيا يف اعتماد قواعد تقنية نتيجة لعدم توفر اليقني

املتعلقة به؟ (.)Romi, 1998: 22

العلمي يف بعض احلاالت ،تظهر صعوبة أخرى تتعلق بكثرة القواعد

ً
حاليا إىل أن فكرة البحث عن قيمة أو قيم التنوع
ويشري الفقه

البيئية التقنية ،وسرعة تعديلها ،وتشعبها ،وتداخلها مبا يتوافق

البيولوجي ،قد ظهرت بفعل التدهور الذي تعرضت له الكثري

مع تداخل املواد والنشاطات واألوساط.

من األنظمة .ويرى أن حتديد قيمة التنوع البيولوجي يوجد
بني مفرتق الطرق بني العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والعلوم

الفرع األول :كثرة القواعد البيئية التقنية وتداخلها:

الطبيعية .إذ تتحدد هذه القيمة من خالل املبادرات ذات الطابع

تشغل القواعد التقنية اجلزء الغالب من القواعد البيئية ،وترتاوح

القانوني ،واالقتصادي ،والوسائل اليت يقرتحها علماء اإليكولوجيا،

بني قواعد تهدف إىل مراقبة مصادر التلوث ،وقواعد تهدف

من خالل املفاهيم ،وقياس التنوع البيولوجي ،وكذا حالة املعارف

إىل محاية األوساط املستقبلة ،وهي بذلك رقابة على املنتجات

العلمية)Doussan, 2015: 10(.
فدور القاضي ،أو رجل اإلدارة يف مثل هذه احلاالت يصبح صعباً،

والنشاط والوسط ،مما يعقد يف بعض احلاالت عملية تكييف بعض

التجاوزات)Dousson, 2015: 182( .

ألنه جمرب على اختاذ موقف حمدد ،وبذلك فهو يقوم بعملية

ألنها تتعلق يف آن واحد باملنتوج ،والنشاط ،والوسط ،كحالة

وساطة ،أو حتكيم بني رأيني علميني ،ال ميلك بشأنهما ال الكفاية،

تلوث الرتبة ،أو املياه الناجم عن استعمال املبيدات ومواد الصحة

وال املعرفة الكافية للرتجيح.

النباتية)Dousson, 2015: 170( .

ورغم األهمية البالغة اليت تكتسيها القواعد التقنية يف جمال إرساء

أن َ
والتساؤل املطروح بإحلاحُ :
ط ُ
بق تدابري مراقبة املنتوج أو النشاط

الطابع الوقائي ،لقانون محاية البيئة ،إال أن وضعها مير مبخاض

الزراعي ،أو الوسط الذي متارس فيه األنشطة الفالحية كما هو

طويل يف بعض األحيان ،نتيجة لعدم ثبات احلقيقة العلمية ،أو

عليه احلال يف جمال األحواض اهليدروغرافية ،أو املناطق احلساسة؟

الشك فيها ،أو وجود تضارب مصاحل اقتصادية أو تنافسية ،مما

أم نلجأ إىل تطبيق كل القواعد املتعلقة باملعطيات الثالثة ؟

يؤخر تطبيق هذه القواعد البيئية الوقائية .ولذلك يرى الفقه أنه

تتوزع هذه القواعد التقنية على جمموع مكونات البيئة ،فهي

بالرغم– من أن القواعد التقنية البيئية قواعد علمية وخمربية،

تشمل األوساط املستقبلة من تلوث املياه ،واهلواء ،والرتبة ،والقواعد

يفرتض أنها دقيقة -إال أنه يعرتيها ”الشك” و”االحتمال” الذي يعرتي

املتعلقة باملضار من ضجيج ،وإشعاع ،وانبعاثات براقة ،وخمتلف
ً
وراثيا،
النسب والعتبات املتعلقة باملواد الكيماوية ،واملواد املعدلة

ثم إن القاعدة التقنية جتد مسارها التنظيمي حبصول إمجاع

والنفايات الصلبة والسائلة والغازية...إخل .ونتيجة هلذا التشعب

علمي حاسم بصددها ،وهو األمر الذي ال يتيسر يف كل احلاالت،

القطاعي للموضوعات البيئية ،فإن الفقه يرى أن وضع القواعد

نتيجة لتضارب النتائج العلمية يف خمتلف املخابر ومراكز البحث.

التقنية بشكلها القطاعي احلالي يفضي إىل تراكم ترسانة من

وعليه فإنه عندما ال حيصل اإلمجاع العلمي املتطلب ،فإن النتيجة

القواعد التقنية ،يهدد تناسق قواعد قانون محاية البيئة،

احلقائق املعرب عنها يف العلوم االجتماعية)Go:uilloud,1989 :290( .
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العالقة بني اإليكولوجيا والقانون...

ووضوحه )Doussan, 2015: 180( .يضاف إىل هذا التأثري السليب يف

ومواطنها(املادة  ،)73ومنع ختريب الوسط اخلاص بالفصائل

القانون ،فإن الطابع القطاعي يؤثر يف اجلانب املؤسسي ،من خالل

احليوانية والنباتية ،أو تعكريه ،أو تدهوره (املادة.)4/40

تنوع اهليئات الفنية اليت يتبع هلا كل عنصر)Betsh,1991: 444( .

وكرست قواعد تهيئة اإلقليم محاية الفضاءات ،واجملموعات اهلشة

مما ينجم عن ذلك اضطراب ،وخلل يف الصالحيات الفنية للمصاحل

إيكولوجيا واقتصاديا ،وتثمينها(املادة  ،)4/7ونص القانون املتعلق

اخلارجية التابعة لقطاعات وزارية متعددة.

حبماية املناطق اجلبلية على محاية الفضاءات اجلبلية املشكلة من
سالسل أو كتل جبلية.

الفرع الثاني :تأثري علم اإليكولوجيا يف إعادة صياغة قوانني

ورغم هذا التحول يف منهجية التفكري القانوني -بفعل تأثري

البيئة:

اإليكولوجيا يف القانون -إال أن الفقه يرى أن املعاجلة القانونية

إذا كان منهج التفكري القانوني التقليدي قد دأب على تفضيل

البحتة للعالقات اإليكولوجية داخل الفضاء ،أو النظام البيئي

احلماية االنفرادية ،والقطاعية للعناصر الطبيعية -مبعزل

الواحد ال تنظم بالضرورة العالقة الفيزيائية والبيولوجية

عن أنظمتها البيئية -فإن الفقه يالحظ توجه قوانني محاية

بني خمتلف العناصر ،ذلك ألن ضبط العالقات التبادلية املعقدة

البيئة ،حنو استيعاب األنظمة البيئية والعالقات اإليكولوجية،

بني خمتلف السالالت والعناصر الطبيعية يستحيل حصرها من

والتداخالت اليت حتدث بني خمتلف العناصر الطبيعية احلية

الناحية القانونية ،وبذلك يظل هذا التأطري الشمولي مسألة علمية

وغري احلية ،بفعل تطور علم اإليكولوجيا الذي توصل إىل أن

حبتة ،ألن الفقيه ( )Naim-Gesbert,1999: 396يرى أن مضمون

احملافظة على البيئة ،أو العناصر البيئية ال يتأتى إال من خالل

القانون يتمحور حول تنظيم العالقات بني األفراد والطبيعة

احملافظة على النظام البيئي ،واملسارات اإليكولوجية ،ومراعاة

اليت يعد فيها اإلنسان النواة املركزية حلقيقة الكون .وأن القانون

قوانينها ووتريتها ودوراتها ،مبا يف ذلك كل التبادالت الفيزيائية،

حتى عندما يتدخل لتنظيم جمال من جماالت الطبيعة أو

الطاقوية ،والبيولوجية اليت حتويهاNaim-( .

العناصر الطبيعية فإن اهلدف منه هو مراعاة مصاحل األفراد (De

والكيميائية،

)Gesbert, 1999: 358

.)Klemm,1989: 399

ً
حديثا مصطلح التواصل واإليكولوجيا (la
وقد أدرج الفقه

وعلى الرغم من التجديد أو الثورة اليت أحدثتها مفاهيم محاية

 )connectivité écologiqueالذي استعمل منذ القديم ،واستغرق
ً
ً
طويال لدخول القانون ،إذ مل ينجح رجال القانون بالتعبري
وقتا

األوساط واملواطن ،أو األنظمة البيئية يف فلسفة محاية البيئة،

بشكل واضح عن الرتابط اإليكولوجي .وال يوجد أي تعريف

اليت أصبحت تتجه حنو الشمولية ،إال أن الفقه يرى أن هذا األسلوب
ً
ً
فعال اإلطار
علميا أنه ال ميثل
الذي يوحي بالشمولية ،قد ثبت

للرتابط اإليكولوجي يف النصوص الداخلية والدولية ،وهو ما يفسر

الشمولي احلقيقي يف علم اإليكولوجيا ،ذلك أن العزل ،أو التحديد

التخوف الذي ميكن أن يشكله التزام عام باحملافظة على البيئة،

النظري لألنظمة البيئية يف علم اإليكولوجيا ،يعرب عن منهج شائع
ً
مثال،
يف كل العلوم لغرض التدقيق الدراسي ،كالنظام الشمسي

اليت تساعد على احملافظة على العناصر املرتابطة بفعل احلماية

ولذلك ال يعد هذا النظام البيئي -بوصفه وحدة لدراسة املسارات
ً
نظريا ،من أجل وصف حالة خاصة للنظام
اإليكولوجية -إال بناء

وقد ظهر مفهوم التواصل اإليكولوجي (écologique continuité

الطبيعي ،وهو بذلك ال يشكل يف حد ذاته إطارا مشوليا للبيئة.

 )écologiqueيف جمال املياه بوصفه مؤشرا ،يسمح بتحديد احلالة

(.)De Klemm,1989: 408

اإليكولوجية لكتلة مائية ،يعرف هذا التواصل بالقدرة على

وبالرغم من ذلك يظل النظام البيئي عمليا هو الوحدة القياسية

ضمان انتقال الكائنات املائية ،أو هجرتها ،ونقل الرتسبات ،وضمان

الشمولية يف علم اإليكولوجيا يف الوقت الراهن .وبالرغم من إمكانية

التواصل اإليكولوجي للمجاري املائية)60/Directive 2000( .

إنكار وجود اعتبار قانوني واضح لتأطري العالقات اإليكولوجية

(.)Aquatiques, 2006

داخل النظام البيئي الواحد ،إال أنه ال ميكن إنكار بعض التحوالت

وبرز مفهوم االنسجام اإليكولوجي يف أنظمة التخطيط البيئي،
ً
أحكاما
مسايرة منه هلذا التطور .وقد تضمن قانون البيئة ( )10-03

يف التفكري القانوني لتنظيم العالقات اإليكولوجية ،من خالل
دمج املسار التقين والعلمي مع املسار اإلداري والقانوني ،ومثال

تتعلق بتأطري النظام البيئي الذي عده جمموعة ديناميكية،

ذلك إدراج دراسة مدى التأثري يف البيئة يف املسار التقريري لقبول

مشكلة من أصناف النباتات ،واحليوانات ،وأعضاء مميزة وبيئتها

املشاريع امللوثة ،اليت تتضمن دراسة خمتلف املسارات اإليكولوجية،

غري احلية ،اليت -حسب تفاعلها -تشكل وحدة وظيفية (املادة.)6/4
ً
وأيضا استعمل املشرع جمموعة من املصطلحات ،تتضمن تأطري

وتأثري النشاط املزمع القيام به يف التوازن اإليكولوجي ملختلف
العناصر املكونة للنظام البيئي .لذلك فإن اهتمام القانون بالعالقات

العالقات اإليكولوجية ،من خالل النص ،وتأكيد على محاية

اإليكولوجية ال ميكن أن يتم إال عرب تطوير جمال تدخل الدراسات

الطبيعة ،واحملافظة على السالالت احليوانية والنباتية يف مواضعها،

التقنية والعلمية للتوازنات الطبيعية ،و تنميتها ،وتوسيعها.

واإلبقاء على التوازنات البيولوجية واألنظمة البيئية (املادة .)11
ً
ً
أحكاما تتعلق باحملافظة على
أيضا
وتضمن قانون الصيد

و ملا كانت العالقات اإليكولوجية بني خمتلف العناصر وتفاعالتها،
ُت َعد عالقات ذات طابع علمي وتقين حمض ،فإن العلوم القانونية

الثروة القنصية ،من خالل احملافظة على احمليط واألصناف

وحدها ،باعتبارها علوما اجتماعية ،ال ميكن أن تؤطرها .ولذلك،

ذلك أن تشكل احملافظة على التنوع البيولوجي أحد العوامل

املطبقة يف اجملاالت احملمية)Pageaux, 2013: 22( .
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املراجع

للمسارات اإليكولوجيةَ ،ي ِتم من خالل إعطاء جماالت أوسع للقواعد

املراجع العربية:

التقنية ،وللخربة يف حصر اخللل الواقع بني خمتلف العناصر

املرسوم التنفيذي  ،198-06املتعلق باملنشآت املصنفة.

البيئية ،وبيان أسبابه ،وطرائق عالجه.
املرسوم التنفيذي  ،481-96املؤرخ يف  28ديسمرب ( ،)1996الذي حيدد

خامتة

تنظيم وعمل اجمللس األعلى للتنمية املستدامة.

اتضح يف ختام هذا البحث أن العالقة بني اإليكولوجيا والقانون
تشكل ديناميكية متواصلة ،بفعل التقدم العلمي ،فهي ختضع
للتطوير والتدقيق .ونتيجة لذلك ،فهي تشكل مساراً أكثر منه
ً
أيضا أن هذه العالقة بلورت يف بدايتها أساليب فردية،
نتيجة .تبني

املرسوم التنفيذي  ،284-93املؤرخ يف نوفمرب ( ،)1993املتعلق بالبذور

حلماية العناصر الطبيعية ،ثم أصبحت تتجه يف الوقت الراهن إىل

والشتائل.

املرسوم التنفيذي ،472-96 :يتضمن إنشاء جملس وطين للماء.

الرتكيز على املقاربة الشمولية ،حلماية الطبيعة اليت تندرج ضمنها
العناصر الطبيعية ،كاألنظمة البيئية ،واألوساط ،واملواقع .ولذلك

املرسوم الرئاسي  ،465-94املتعلق بإنشاء اجمللس األعلى

ظهرت مصطلحات علمية عديدة ،حنو :قيم التنوع البيولوجي،

والتنمية املستدامة ،والذي حيدد صالحياته وتنظيمه.

للبيئة

وقياس التنوع البيولوجي ،والرتابط أو التواصل اإليكولوجي،
وأنظمة التعويض اإليكولوجي .وطرح البحث مفهوم االنسجام
اإليكولوجي

قانون  ،10-03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.

ضمن التخطيط اجلهوي...إخل ،وبني أن تطوير

العالقة البينية بني املعارف اإليكولوجية املتجددة والقواعد

قانون  ،17-87املؤرخ يف أول أغسطس ( ،)1987يتعلق حبماية الصحة

القانونية اليت تتسم باجلمود ،متر عرب مسارات متنوعة ،يهدف

النباتية.

املسار األول إىل إضفاء املرونة على تكريس احلقائق العلمية
وحتيينها ،وذلك باعتماد جلان فنية قطاعية ومشولية ،تضطلع

قانون  07-04املؤرخ يف  14أغسطس ( ،)2004املتعلق بالصيد.

مبهمة وضع القواعد واملعايري البيئية وحتيينها ،دون املرور عرب
اإلجراءات التشريعية اليت تتسم بالبطء والتعقيد.

قانون  20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة.

أما املسار الثاني ،فيعد املكمل لألول ،واملساعد على تطبيق هذه
القواعد العلمية ،وذلك من خالل اشرتاط دراسات تقنية يف املشاريع

قانون  03-04املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية

البيئية ،بغية تطبيق املعايري البيئية املستحدثة ،وإدراجها ضمن

املستدامة.

املسار اإلداري التقريري ،لتشكل أساس قرارات الرتخيص مبزاولة
نشاط ما.
ُ
وأوضح البحث أن هذه املسارات اليت اعت ِمدت منهجية لدمج
املعطيات العلمية البيئية يف القانون ،تعرتضها مجلة من املعوقات،
يتعلق بعضها بالطابع العلمي ذاته ،كنسبية احلقيقة العلمية،
والتضارب احلاصل بشأن النتائج اليت مت التوصل إليها ،مما جيعل
العلوم اإلنسانية يف حالة ريبة وشك .ونظرا التساع جمال البحث
العلمي ،فقد أدى ذلك إىل كثرة القواعد التقنية وتضخمها ،مما
أفضى إىل صعوبة إعماهلا.
ً
أيضا أن املعوقات األخرى اليت تواجه هذه العالقة تتمثل يف
واتضح
عدم قدرة القواعد القانونية على استيعاب العالقات اإليكولوجية
وتأطريها ،وكذا املسارات املعتمدة حلماية هذه العالقات.
وبالرغم من التحديات الكبرية للمزج بني املعطيات العلمية
الصرفة ،يف اجملال البيئي واجملال القانوني واإلداري ،إال أن هذه
املسارات ختضع للتحسني والتطوير ،يف سبيل حتقيق تنمية
مستدامة .واتضح أن هذه املنهجية أسهمت يف ختطي الكثري من
الصعوبات واملعوقات ،واستطاعت أن حتدد مساحات تقاطع كبرية،
من شأنها أن تذلل هذه الصعوبات.
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