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املس تخلص
س يتناول البحث دراسة املنازعات ادلولية اليت تظهر بني ادلول املشرتكة يف حوض هنر دويل مشرتك وذكل بشأن حقوق لك مهنم يف الإفادة من مياه هذا الهنر .وقد ركز البحث
عىل دراسة مشلكة توزيع مياه هنري دجةل والفرات وبيان النظام القانوين لالنتفاع مبياه الهنرين .حيث قسم البحث اىل مبحثني تناول املبحث الاول دراسة النظام القانوين
لالنتفاع مبياه هنري دجةل والفرات ويف حني خصص املبحث الثاين دلراسة منازعات دول اجلوار حول املياه املشرتكة لهنري دجةل والفرات .كام تضمن البحث خامتة مضت مجموعه
من الاس تنتاجات والنتاجئ وبعض املقرتحات والتوصيات بشأن موضوع املبحث.
اللكامت ادلاةل  :املنازعات ادلولية ،الاهنار ،قانون.

 1.1املقدمة

يف العديد من ادلول ،الامر اذلي مض بني بدائل أخرى رضورة التوسع الزراعي عىل

مير العراق بأزمة مياه بسبب اجلفاف اذلي تعرض هل البدل خالل اعوام عده ،الامر

املس توى الفقي والرأيس ملواهجة هذه املشلكة .أن ظاهرة الانفجار الساكين اليت

اذلي انعكس عىل اقتصاد البدل والإنتاج الزراعي بصوره خاصه .هذه الزمة تتكرر

ابتت تنذر بوقوع مشالكت عديده يف بعض ادلول الامر اذلي اس تلزم رضورة

بني الفنية والخرى ويزداد ما ينتج عهنا من أرضاريف لك مره بسبب ازدايد احلاجه

التوسعة يف مرشوعات التمنية الاقتصادية هبدف استيعاب الزايدة الساكنية وتوفري

للمياه مع تطور احلياة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاس تعاملت املزنلية .أن

مصادر الغذاء وفرص العمل املناسب لها .أن املنازعات اليت تظهر بني ادلول املشرتكة

مسأةل املياه ابت ينظر الهيا اليوم ابعتبارها متثل أحدى العوامل الرئيس ية اليت هتدد

يف حوض هنر دويل معني بشأن حقوق لك مهنا يف ا إلفادة من مياه هذا الهنر .امنا

عالقات حسن اجلوار والتفامه املشرتك فامي بني العديد من ادلول وخباصة تكل اليت تقع

يطرح عىل الباحثني يف نطاق القانون ادلويل والعالقات الس ياس ية والاقتصادية

يف حوض هنر دويل معني .ول شك ان هذا ادلور املهم واملزتايد لعامل املياه يف نطاق

ادلولية سؤالا رئيس يا هو.اىل أي مدى يصح القول أن هذا القانون ادلويل يش متل

العالقات ادلولية املعارصة يعزى اىل مجموعه من الاعتبارات مهنا.الاعتبار املمتثل يف

عىل قواعد وأحاكم ميكن الرجوع الهيا يف مثل هذه املنازعات بطريقه سلميه وموضوعيه

حقيقه ان العامل قد اخذ يعاين منذ عقدين من الزمان تقريب ًا من ظاهريت اجلفاف

ومبا يكفل حد ادىن ومعقول اىل تطبيق مبدأ حسن اجلوار .ويف الوقت نفسة ضامن

والتصحر .وقد جنم من هاتني الظاهرتني نقص ملحوظ يف املوارد املائية املتاحة

احلقوق املرشوعة للك دوةل من دول احلوض الهنري فامي يتعلق ابلإفادة من موارد الهنر

ابلنس بة للعديد من ادلول ،وإاىل احلد اذلي محل البعض عىل وصف هذا الوضع أن
العامل مقدم عىل جماعة مائية حقيقه .وهناك الاعتبار املمتثل يف تضخم مشلكة الغذاء
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ادلويل .ونظر ًا لسعة البحث وتشعبه مبا يشمل العديد من املسائل اليت ختص املياه
وما يتعلق هبا من نزاعات دوليه وتقس مي احلصص املائية فأننا س نكتفي يف هذا البحث
بدراسة النظام القانوين لالنتفاع مبياه هنري دجهل والفرات والتطرق اىل منازعات دول
اجلوار العرايق حول املياه املشرتكة لهنري دجةل والفرات.
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املبحث الول

كام متعارف عليه أن العالقات ادلولية يف جمال استامثر الانتفاع ابلهنار ادلولية ميكن

النظام القانوين لالنتفاع مبياه هنري دجةل والفرات

ان تنظم وفق مبدا التفاقات ادلولية والاهامتمات املتقاربة بني ادلول .حيث تعد

الهنر ادلويل هو الهنر اذلي يعرب جمراه أرايض أكرث من دوةل أو اذلي يشلك حدود ًا

املعاهدات ادلولية املصدر السايس للقانون ادلويل ذلا فان تكرارها منطقيا بشأن

بني دولتني او اذلي جيمع الضفتني مع ًا ,وسابق ًا اكنت املياه الهنرية من الاموال املشاعة

النتفاع من الاهنر ادلولية بني خمتلف ادلول من هجة ومن هجة اخرى تكون شاهده

اكلفضاء وأعايل البحار .اذ يس تطيع املنتفع الترصف هبا كام يشاء .مت ما لبث أن تبدل

عىل مبدا القياس وقوة ادلميومة وحمدده ابلقياس او مبدا القانون ادلويل .ومن هجة

الوضع ابتداء من القرن العارش امليالدي مع ظهور الاقطاعيات واحتاكرها للمالحة يف

اثنيه..وابلرجوع اىل قواعد العرف ادلولية جند ان هناك بعض املبادئ القانونية اليت

الجزاء من اجملاري املائية اليت تعرب اراضهيا او جتاورها .ومنذ ذكل احلني يظهر للعيان

تنظم اس تعامل مياه اجملاري ادلولية يف شؤون املالحة( )2ويف نطاق نظام اجلوار ادلويل

الفرق بني ما يطلق عليه الهنر ادلويل والهنر الوطين .ولكن دامئ ًا ابلستناد اىل مفهوم

توجد قواعد عرفيه ملزمه واليت قبلهتا ادلول وكشفت عهنا ادلراسات ادلولية يف هذا

املالحة – فاذا اكن الهنر صاحل ًا للمالحة ويفصل بني دولتني أو أكرث كهنر الراين بني

اجملال .ومن هذه القواعد نذكر ما ييل :

فرنسا واملانيا او يعرب أرايض دولتني او اكرث كهنر ادلانوب فهو هنر دويل .وللك دوةل

القاعدة الاوىل

مير فهيا هذا الهنر حق حرية املالحة يف اجلزء اذلي يعرب أو جياور اراضهيا .وقد

منع تغيري الاوضاع الطبيعية  :هناك ش به أجامع بني رشاحئ القانون ادلويل العام .عىل

ترخست حرية املالحة كقاعدة قانونيه عامه مبوجب معاهده فينا لعام  1815ومعاهده

أن الحاكم العامة للقانون يف الوقت احلارض تشمل مبدأ رئييس يقيض بأنه ل جيوز

فرساي للسالم عام  1919ابلنس بة لهنر الراين وادلانوب والالب فقد مت التوصل

دلوةل ما أن تغري الوضع الطبيعي إلقلميها اذا اكن من شأنه املساس ابلوضع الطبيعي

بأرشاف عصبة الامم اىل عقد اتفاقية برشلونه يف  1921/4/20حول النظام القانوين

لإقلمي دوةل جماوره لها ويرتتب عىل ذكل أنه ليس لدلوةل ان توقف أو تغري جمرى الهنر

للهنار القابةل للمالحة يف حني ظل النظام القانوين لس تخدام الاهنار ادلولية لغاايت

ادلويل .كام ميتنع عىل ادلوةل ان تس تعمل مياه الهنر عىل حنو هيدد احتياجات دوهل

غري املالحة ادلولية يشوبه بعض الغموض والتشتت منذ رفض غالبية ادلول التصديق

هنرية أخرى( .)3ويف هذا الشأن يقول الفقيه سزير Sauser-Hallبأن هناك مبدأ

عىل أتفاقيه جنيف املؤرخة يف  1923/12/9حول جتهزي الطاقة املائية اليت هتم عدة

قانونيا ل خالف عليه الان وهو أنه «ل ميكن لتحويل الهنر املتخام أو املتتابع عىل حنو

دول .وقد ابدرت امجلعية العامة للمم املتحدة بقرارها رمق  2669بتارخي 1970/1/8

يلحق رضر ًا ابدلول اليت يتأمخها الهنر او مير عرب أراضهيا وان املبدأ اثبت ل ميكن

()1اىل دعوة جلنة القانون ادلويل دلراسة مسأةل تقنيني القانون املتعلق ابس تخدام الهنار

اجملادةل عليه يف ظل القانون ادلويل املعارص» ( .)4ويؤكد الفقيه اندريس Andrassy

ادلولية للغاابت غري املالحية وقد توصلت اللجنة بعد حنو س بعة وعرشين عاما من

عىل أنه بدراسة لنظام اجلوار فامي يتعلق ابملياه جند أول قاعده مس تقرة متام ًا حترض اي

املناقشات الفقهية واس تطالع أراء عدد كبري من ادلول اىل عرض النص الهنايئ

تغيري للظروف الطبيعية او النظام القامئ اذا اكن هذا التغيري ضار ًا ابجلار( .)5وعليه

ملرشوعها عىل امجلعية العامة للمم املتحدة اليت اعمتدته بقرارها رمق 229/51يف

فاإذا اكن للك ادلول حق الس يادة عىل جزء من اجملرى املايئ اذلي خيرتق اقلميها الا انه

 1997/7/21بعنـــوان (( التفاقية العامة حول القانون املتعلق ابس تخدامات اجملاري

ل جيوز ان حيدث تغيريا يرض ابدلوةل الاخرى اليت تشاركها ابجلوار عىل ذكل اجملرى

املائية ادلولية)) .وعليه سنبحث يف هذا املبحث موضوع القواعد القانونية املنظمة

اذا اكن ذكل يتعارض مع قواعد نظام اجلوار ادلويل ويف مقدمهتا الالزتام مببدأ حسن

لس تخدام املوارد املائية والاحاكم اخلاصة بهنري دجةل والفرات وأخريا ازمه املياه يف

اجلوار اذلي س يفرض عىل ادلول املتجاورة عدم تغيري الظروف الطبيعية يف اقلميها اذا

حوض دجهل والفرات وذكل يف املطالب الثالثة التية :

اكن يرتتب عىل ذكل التغيري يف الوضع يف اقالمي ادلول املتجاورة .واجلدير ابملالحظة

املطلب الاول

أن مجمع القانون ادلويل مل يغفل هذه القاعدة العرفية بل أعرتف هبا ابلتوصية اليت

القواعد القانونية املنظمة لس تخدام املوارد املائية

أصدرها يف دورته لعام  1911يف مدريد واملتعلقة ابس تعامل هتيئه القوى املائية .وقد
أقرت هذه القاعدة يف نصوص اتفاقيه كثريه وكذكل من قبل الفقه والقضاء ادلوليني(.)6
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القاعدة الثانية  :احرتام احلقوق املكتس بة

والبحريات ادلولية وذكل لن عدم التحديد يؤدي اىل ااثره مشالكت بني ادلول

احرتام احلقوق املكتس بة كقاعدة عرفيه جرى علهيا العمل ادلويل منذ عرفت فوائد

لتعارض مصاحلها يف اس تعامل واس تغالل الاهنار( .)13وتعد قاعدة الس يادة املفيدة عىل

املياه يف الزراعة والصناعة  ،فادلول وفقا لهذه القاعدة ملزمه ابحرتام حقوق بعضها

الهنر ادلويل من القواعد اجلوهرية يف نطاق القانون ادلويل للجوار ,فاإذا اكن لدلوةل

البعض يف مياه الاهنار املتاحة لها او اليت س تعرب اقلميها ابلقدر نفسه او المكيه او

الس يادة عىل مجيع أقالميها مبا يف ذكل الاجزاء اليت تشلك اجملاري املائية احلدودية او

احلصة الس نوية املائية اليت اعتاد احلصول علهيا يف الس نوات السابقة ومنذ ان اس تقر

العابرة للحدود ومن مث لها احلق يف اس تخدام اقالميها كيفام تشاء يف حدود القانون ادلويل

الانسان عىل ضفاف الهنر( .)7وينبغي التنبيه اىل ان احلقوق املكتس بة اما ان تكون

الا انه ل جيوز لها ان تس تخدم هذه الاجزاء من اقالميها بطريقة تسبب أرضار جسمية

مقرره مبقتىض التفاق او الامتياز الفردي او يمت الاعرتاف هبا اعرتافا واقعيا فاإذا اكن

بأقالمي ادلول اجملاورة لها لن لك دوةل لها الس يادة يف نطاق القانون ادلويل( .)14ومن

مصدرها التفاق فأهنا تمتتع عندئذ حبامية مرجعها الزتام ادلول ابحرتام الالزتامات

مث فان ادلوةل املشاطئة لهنر دويل او اذلي مير عرب أراضهيا هنر دويل لها الس يادة ولها

التفاقية الامتناع عن تنفيذ املرشوعات الضارة بأوجه الاس تغالل القامئة واذا اكن

احلق يف الاس تفادة يف اس تعاملت مياه الش بكة املائية ادلولية الواقعة حتت وليهتا

مصدرها الامتياز الفردي أو الاعرتاف الواقعي فأهنا ل تمتتع عندئذ حبامية اكمةل الا اذا

ا إلقلميية مع الاعرتاف ابلقاعدة نفسها لسائر ادلول الاخرى املشرتكة معها يف الهنر او

أقرهتا ادلول بصفة رمسية ول متنع من تنفيذ املرشوعات مع تعويض احصاهبا ابلنقود أو

ش بكة املياه ادلولية( .)15وعلية فأن ل جيوز لدلوةل يف نطاق اقلميها ان حتول جمرى

مدمه ابملنافع( .)8أن اذلي كشف عن وجود هذه القاعدة العرفية هو العمل ادلويل

الهنر او ان توقف جراين مياهه اىل اقالمي ادلول الاخرى اليت يقع فهيا حوض الهنر,

املس متر من خالل سلوك ادلول الهنرية اذلي تكرر عده مرات يف التفاقيات ادلولية

ول جيوز لها ان تزيد من جراين املياه او ان تقلل منه بوسائل صناعة لن الااثر اليت

اليت أبرمت واخلاصة بتوزيع حصص املياه بيهنا مع وجوب احملافظة عىل احلصص القدمية

تنتج عن مثل هذه الترصفات تسبب ااثر ضارة لدلول اجملاورة مما ميثل خروج عن

اليت اكنت حتصل علهيا لك مهنا ( .)9كام طبقت جلان التحكمي واحملامك الفدرالية قاعده

قاعدة الس يادة املقيدة عىل الهنر ادلويل وذكل ميثل اإخالل ابللزتامات الناش ئة عن

احرتام احلقوق املكتس بة يف كثري من املنازعات اليت عرضت علهيا وانهتت دامئا يف

قانون اجلوار ادلويل بصفه خاصه والالزتامات الناش ئة عن القانون ادلويل بصفه

احاكهما اىل احرتام مبدا احلقوق املكتس بة والتوزيع العادل وعدم الارضار ابدلوةل اليت

عامه(.)16

تقع اسفل جمرى الهنر)10( .كام تأكدت قاعدة احلقوق املكتس بة كقاعدة حتمك اجلوار

املطلب الثاين

املايئ يف العديد من املؤمترات ادلولية فقد ترددت هذه القاعدة ووجدت صداها يف

الاحاكم اخلاصة بهنري دجةل والفرات

الراء الفقهية اليت تبناها جمرم القانون ادلويل يف دورته لعام  1911اليت عقدت يف

هناك أسسا قانونيه معمتده يسرتشد هبا حلل الزنعات حول الاهنار فالهنر ادلويل من

مدريد ابإس بانيا ويف دورته املنعقدة يف سالزبورجن عام  .1962كام تبناها أيضا املؤمتر

خالل جراينه الطبيعي يف حوضه املايئ ل يرتبط بقيود ول حدود دوليه بل يس متر

اذلي عقدته جامعه احملاماة المريكية عام  .)11(1957مما تقدم يتضح مدى امهية احرتام

جراينه الطبيعي وفقا جملراه الطبيعي .ولكن نشوء ادلول وزايدة احلاجة املضطرده للمياه

قاعدة احلقوق املكتس بة كعامل من العوامل حتقيق الانتفاع العادل ،بوصفها قاعده

من خالل مشاريع الري الكربى ادت ايل نشوب نزاعات وخالفات حول اس تخدام

عرفية من قواعد نظام اجلوار ادلويل ،وقد أكدهتا املامرسات ادلولية .ويه قاعدة تتفق

مياه الاهنار املشرتكة ,وبذكل متثل قضية املياه ادلولية املشرتكة واحده من ابرز قضااي

متاما مع معطيات حسن اجلوار اذلي يفرض ان حترتم قواعده فامي بني ادلول املتجاورة

العالقات ادلولية اليت شغلت العامل منذ عقود وعىل وجه اخلصوص موضوع اس تخدام

يف اجملاري املائية(.)12

الاهنار ادلولية يف الاغراض املالحية وغري املالحية .أن موضوع الاس تخدامات

القاعدة الثالثة  :الس يادة املقيدة عىل اجملرى املايئ ادلويل

املالحية اكنت هل نصوصا وترشيعات منذ اواخر القرن الثامن عرش حيث صدرت

نظر ًا للمهية الاقتصادية اليت تمتتع هبا الاهنار ادلولية من حيث الاس تعامل

ترشيعات يف العديد من ادلول استندت ايل نظريه احلق الطبيعي اليت تتضمن عىل أن

والاس تغالل فقد ابت من الرضوري حتديد جمال ممارسة ادلوةل لس يادهتا عيل الاهنار

جمرى الهنر مكل مشرتك ل ميكن التنازل عنه من قبل الاقطار اليت مير هبا ول جيوز
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دلوهل الادعاء حبرصه لنفسها ومنع الشعوب املقمية يف البالد الخرى من الاس تفادة

واحضه وكبرية مياه هنر الفرات وهنر دجةل عند نقطة دخولها اىل املنطقة اليت حتت

منه( .)17ومن هنا فأن مبدأ حرية املالحة يف الاهنار يستند اىل تكل النظرية اليت اخذ

الانتداب الربيطاين(.)22

هبا يف معاهديت لهاي  1796وابريس  1804وما تلهتا من معاهدات واتفاقيات

 .3الربوتوكول رمق ( )1اخلاص بتنظمي مياه دجهل والفرات امللحق مبعاهدة الصداقة

نظمت شؤون املالحة ومهنا معاهدة فينا عام  1815واتفاقيه برشلونه  .)18(1912أن

وحسن اجلار املوقعة بني العراق وتركيا بتارخي  .1946 /3/29ورد يف املادة اخلامسة

التطور العلمي وتوسع اس تخدام املياه يف الاغراض الصناعية دفع فقهاء القانون ادلويل

منه  " :توافق تركيا عىل اطالع العراق عىل اية مشاريع خاصة تقرر أنشاءها عىل اي

ملعاجلة القواعد القانونية الواجب اتباعها يف هذا اجملال وقد أنعكس ذكل عىل قرارات

من هذين الهنرين او روافدهام وذكل لغرض جعل الاعامل ختدم مصلحة العراق

مؤمتر القانون ادلويل يف مدريد عام  1911اليت تنص عىل " عدم اماكنية احداث اي

ومصلحة تركيا"(.)23

تغيري يف جمرى هنر دويل عند عبوره دوهل معينه "( .)19كام وأدى اإس تغالل الاهنار

 .4بروتوكول التعاون الاقتصادي والفين بني العراق وتركيا املوقع بتارخي 1971/1 /17

ادلولية يف توليد الطاقة الكهرابئية اىل حبث تنظمي هذا الاس تغالل .ودعت عصبة

حيث نصت املادة الثالثة عىل ".حبث الطرفان املشألك املتعلقة ابملياه املشرتكة للمنطقة

الامم املتحدة اىل عقد مؤمتر هبذا اخلصوص وقد جنم عن ذكل اقرار اتفاقية جنيف عام

واتفقا عىل ما يأيت _1.جتري السلطات الرتكية اخملتصة اثناء وضع برانمج مليلء خزان

 1923واليت تضمنت " رضورة التشاور دلى اقامة الإنشاءات اليت توثر عىل جمرى

لبيان مجيع املشاورات اليت تعترب مفيدة مع السلطات العراقية اخملتصة بتأمني حاجات

الهنر واجراء التفاوض اذا اكن من نتيجة املرشوع احداث رضر بدوةل أخرى "(.)20

العراق وتركيا من املياه مبا يف ذكل متطلبات ملئ خزان احلباينه وكبيان _2 .يرشع

بعد هذه املقدمة عن الاحاكم والقواعد ادلولية اليت حتمك وتنظم أس تعاملت مياه

الطرفان يف أرسع وقت ممكن ابملباحثات حول املياه املشرتكة ابتداء ابلعراق ومبشاركه

الاهنار ادلولية املشرتكة واليت ميكن ان تكون قواعد ارشادية لدلول املتشاطئة يف

مجيع الاطراف املعنية "(.)24

هنري دجةل والفرات .نبني فامي ييل امه القواعد والاحاكم اخلاصة هبذين الهنرين "

 .5حمرض اجامتع اللجنة الفنية املشرتكة " العراقية – الرتكية" املشرتكة للتعاون

دجةل والفرات" بضمهنا املعاهدات املعقودة قبل اس تقالل العراق ابعتبارها تبقى سارية

الاقتصادي والفين املوقع علية بتارخي  1980/12/5اذا نص الفصل اخلامس فيه

املفعول استنادا اىل املادتني احلادية عرش والثانية عرش من معاهدة فينا لعام 1978

واخلاص ابملياه الاقلميية عىل ما يأيت .1" .أتفق الطرفان عىل التعاون يف جمال الس يطرة

بشأن مبدا تعاقب احلكومات واملعاهدات ووفق اليت.

عىل التلوث للمياه املشرتكة يف املنطقة  .2وافق الطرفان ايضا عىل انعقاد جلنة فنية

 .1جاء يف املادة  109/من اتفاقية لوزان املعقودة بني تركيا ودول احللفاء بتارخي

مشرتكة خالل شهرين دلراسة املواضيع املتعلقة ابملياه ا إلقلميية وبشلك خاص هنري

 1923/7/24ما يأيت((عند عدم وجود احاكم خمالفه بعقد اتفاق بني ادلول املعينة من

دجةل والفرات ويطلبان ان تقدم تقريرها اىل حكومات البدلان الثالث خالل س نتني

اجل احملافظة عىل املصاحل واحلقوق املكتس بة للك مهنا وذكل عندما يعمتد النظام املنفذ

قابةل للتجديد س نة اخرى ويف ضوء اس تالم التقرير س تدعى احلكومات الثالثة لعقد

يف اقلمي دول اخرى أو عندما يكون الاس تعامل املايئ يف اقلمي دول ومصادر هذه املياه

اجامتع عىل مس توى وزاري لتقيمي نتاجئ اعامل اللجنة الفنية املشرتكة للوصول اىل

يف اقلمي دوةل اخرى بسبب تعيني حدود جديده وعند تعزيز التفاق حتسم املساةل

حتديد احلمك املناسب واملعقول من املياه اليت حيتاهجا لك بدل من الاهنار

ابلتحكمي )) (.)21

املشرتكة))(.)25

 .2نص املادة  3/من املعاهدة املعقودة بني فرنسا وبريطانيا بصفهتا ادلولتان املنتدتبان

 .6وقع العراق وسوراي اتفاقا يف نيسان  1990/حدد مبوجبة حصة العراق  %58من

عىل العراق وسوراي واملنعقدة يف  1923/12/23عىل انه  " :تعقد بريطانيا وفرنسا

املياه الواردة من هنر الفرات عند احلدود الرتكية_ السورية وحلني التوصل اىل اتفاق

اتفاقية لتسمية جلنة مشرتكه يكون من واجهبا الفحص الاويل لي مرشوع تقوم به

هنايئ ثاليث حول قسمة مياه هنر الفرات( .)26ومما يذكر بأن تركيا اكنت قد بدأت يف

حكومة الانتداب الفرنيس ملياه هنر الفرات وهنر دجةل اذلي من شأنه ان ينقص بدرجه

منتصف امخلسينات من القرن املايض برانجما لتطوير اس تفادهتا من مياه هنري دجةل
والفرات وقد أعلمت العراق يف عام  1946عن نيهتا يف تنفيذ سد كبيان عىل هنر
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الفرات .ويف نفس الوقت اكنت سوراي ختطط ل نشاء سد " الطبقة " عىل هنر

 .2تنادي تركيا ابعتبار حوض دجةل والفرات حوضا واحدا وليس حوضان منفصلني

الفرات مما دفع العراق اىل عقد اجامتع ثاليث لغرض التوصل اىل اتفاق حول قسمة مياه

يف حماوةل لتغطية الاس تخدام غري املنصف واملعقول ملياه هنر الفرات.

هنر الفرات وحتديد حصة لك بدل من مياهه علامً بأنه قد س بق هذه ادلعوة عقد

 .3تدعي تركيا ابن مياه هنري دجةل والفرات يه مياه عابره للحدود ول ميكن اعتبارها

اجامتعات ثنائيه بني العراق وسوراي منذ عام  1963لبحث موضوع قسمة مياه هنر

هنرين دوليني مطبقة بذكل مبدا " هارمون " اذلي مل يؤخذ به حىت يف الولايت

الفرات .لقد اس مترت املفاوضات بني ادلول الثالث حلل هذه املشلكة خالل فرتة

املتحدة المريكية عىل اساس ان لها الس يادة املطلقة عىل املياه اليت تنبع من اراضهيا

الس تينات والس بعينيات والامثنينات من القرن العرشين املايض وميكن ان نلخص

واس تغاللها ابلشلك اذلي تراه مناس با دون مراعاه حلقوق ادلول املتشاطئة معها "

موقف ادلول الثالثة بشان موضوع قسمة املياه املشرتكة وفق الايت (: )27

سوراي والعراق(" )30

.1موقف ادلوةل العراقية.

ب .موقف ادلوةل السورية

من الثابت ان للعراق حقوق اترخيية مكتس بة يف مياه هنري دجةل والفرات وذكل منذ

ويتلخص موقف سوراي ابليت :

جفر التارخي وهذا اثبت يف املعاهدات ادلولية اليت س بق ذكرها .وهو ما أكدته أيضا

 .1اعتبار دجةل والفرات حوضان منفصالن وليس حوضا واحدا

امجلعية العامة للمم املتحدة يف قرارها اخلاص ابس تخدام اجملاري املائية يف الارايض

 .2تعارض احلكومة السورية املراحل الثالث الرتكية مشرية اىل ان قسمة املياه ل

لغراض غري املالحية اذلي صدر عام  .)28(1997ويتلخص موقف العراق حول

حتتاج اىل دراسات موسعه من قبل جلان فرعية واهنا واحضة استنادا اىل قواعد القانون

موضوع مياه هنري دجةل والفرات ابليت(.)29

ادلويل املكتوبة والعرفية.

أ .ان حوض دجةل مس تقل عن حوض الفرات من خالل حدود جغرافية وطبيعية

 .3تؤكد احلكومة السورية ان هممة اللجنة الفنية املشرتكة اليت شلكت من ادلول

واحضة وكون الهنرين يصبان يف شط العرب اذلين يشالكن امتداد اخلليج العرب ل

الثالث " تركيا وسوراي والعراق " يه لقسمة املياه وليس الاس تخدام الامثل للمياه

جيعل منه حوضا واحدا.

عىل اعتبار ان ذكل امر ًا داخلي ًا حبت ًا لدلول(.)31

ب .أن الهدف من اللجنة الفنية املشرتكة اليت شلكت بني ادلول الثالث يصب يف

املطلب الثالث

حتديد احلصة املناس بة واملعقوةل اليت حيتاهجا لك بدل من البدلان الثالثة املشرتكة بني

أزمة املياه يف حوض دجةل والفرات واملبادئ اليت ميكن اعامتدها يف حلها

هنري دجةل والفرات.

ان أزمة املياه يف حوض دجةل والفرات يه أزمة اسرتاتيجية س ياس ية واترخيية وقانونية

ت .رضورة حتديد سقف زمين حلسم موضوع قسمة املياه املشرتكة

كام اهنا تضيف اىل مشألك املنطقة الكثرية مشلكة جديدة تزيد من توتر الوضع وتعقيده

ث .يعارض العراق خطة املراحل الثالث اليت تدعو الهيا تركيا ويؤكد عىل الالزتام

فاإذا ما حلت ازمة املياه سلميا اكنت نقطة الانطالق لتسوية الكثري من املسائل

بأسس قسمة املياه والانتفاع املنصف املعقول واىل الاستناد اىل املعاهدات ادلولية

الس ياس ية واخلالفات القامئة اليت جعزت ادلبلوماس يات عن حلها حىت اليوم( .)32وليك

والعراف ادلولية يضمهنا مبدأ احلقوق املكتس بة.

نمل مبوضوع ازمة املياه يف حويض دجةل والفرات علينا ان حندد اس باب الازمة املائية

أ .موقف ادلوةل الرتكية

فامي يمت التطرق اىل مفهوم العداةل يف نزاعات املوارد املائية واىل اس باب الازمة املائية

ويتلخص موقف ادلوةل الرتكية ابليت..

يف حويض دجةل والفرات.

 .1ل تقبل تركيا مببدأ قسمة املياه ول تقر ابحلقوق املكتس بة واحلقوق التارخيية ويه

وميكن ان نلخص هذه الاس باب مبا يأيت :

بذكل ل تقمي وزان للقانون والعرف ادلوليني وللمعاهدات املربمة مع العراق واخلاصة

 .1وجود حماصيل زراعية حتتاج اىل مكيات كبرية من املياه مثل القطن ،الرز،

بهنري دجةل والفرات.

وامحلضيات.
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 .2عدم ختصيص املزيانية الاكفية ل جناز مشاريع بناء السدود وحتديث ش باكت املياه

وتضم املادة اخلامسة من هذه القواعد احدى عرش عامال لرشح مفهوم املعقولية،

واجملاري مما يسبب هدر مكيات كبريه من املياه اضافه اىل هدر مياه الامطار لعدم

والعزةل ،واملناخ والساكن ،الهيدرولوجيا ،جغرافية احلوض ،جتنب الفضالت،

وجود سدود خلزهنا.

احامتلت املوارد الاخرى اخل .ويف عام  1970انشات جلنة القانون ادلويل هيئة

 .3غياب الس ياسة املائية ادلقيقة وحتديد مكيات املياه الرضورية للفرد.

دلراسة مواد القانون اخلاص ابدلراسات املائية وذكل لهداف تتجاوز املالحة البحرية.

 .4ارتفاع عدد الساكن يف املناطق اليت تعاين حشة يف مصادر املياه كذكل ان املناخ

لقد رافق اصطالح املعقولية والعداةل يف حل مشالكت املياه الغموض يف كثري من

الصحراوي اجلاف اذلي تعانيه املنطقة العربية ينعكس عىل مواردها املائية بصورة كبرية

احلالت خباصة يف منطقة الرشق الاوسط حيث تغريت اوضاع كثري من ادلول

وان ادلول العربية تتشارك مع ادلول اجملاورة يف املياه اجلوفية مضن احواض مائية

وذهبت معها حقوقها القانونية الرشعية مع تغيري حدودها اليت مل يعرتف هبا اجملمتع

مشرتكة(.)33

ادلويل .وبسبب الكثري من العراقيل املوضوعة فانه مل تمتكن جلنة القانون ادلويل من

 -5 .5ل يوجد اتفاق شامل مربم لتقس مي مياه هنري " دجةل والفرات" بني ادلول

اجناز هممهتا اليت أنيطت هبا وفقا لتوصيات مؤمتر الامم املتحدة عن املياه اذلي عقد يف

الثالث وذكل بسبب التارخي الطويل من التوترات الس ياس ية املوجودة بني هذه

ماردي بالات عام 1977ولكن بعد عرشين عاما وصدور تسعة تقارير منجزة من اللجنة

ادلول.

املذكورة أعلنت اتفاقية قانون اس تخدام اجملاري ادلولية يف الاغراض الغري مالحية

 .6الاقرار ابن القانون ادلويل مل يوفر أساسا واحضا لتفاقيات تقس مي املياه وهذا ما

اليت صادقت علهيا امجلعية العامة للمم املتحدة يف  .)36(1997/5/21لقد تضمنت هذه

يزيد الامور حدة لغياب املرجعية القانونية اليت ميكن ان حيتمك الهيا الطراف املتنازعة

التفاقية خمتلف الحاكم والقواعد واملبادئ والعراف اخلاصة مبياه الهنار ادلولية(.)37

وهذا ما يفتح اجملال امام املزيد من التدهور يف العالقات وابلتايل ازدايد الوضع

 .2رضورة العداةل الساس ية.

خطورة ومن هنا يتبني ابن لزمة املياه ابعادا س ياس ية واقتصادية وقانونية فضال عن

لقد بينت العديد من الاجامتعات العامة املرتبطة حبقوق املياه تباين املوافق اما عىل

البعد اجلغرايف واجليولويج(.)34

اساس جغرايف اي حتديد منبع الهنر ومك يه املساحة اليت يشغلها يف ادلوةل ذات

اثنيا  :مفهوم العداةل يف منازعات املوارد املائية

العالقة او عىل اساس اترخيي من اس تخدام الهنر لفرتة اطول اما املواقف املتشددة

ان مفهوم العداةل لي حدث هو مفهوم نس يب وغامض نوعا ما وجنده اكرث صعوبة من

للطراف ذات العالقة فتعود اىل مبدا امللكية املطلقة اي حقوق امللكية املطلقة لدلوةل

حبث ازمة املياه وتقريرها خاصة بغياب قانون عاملي للمياه تقره المم املتحدة ويكون

اليت يسري الهنر اىل اراضهيا ومبدا املاكل الس بق من حيث الزمن( .)38لقد أدت

ملزما مجليع ادلول او اغلهبا عىل الاقل .وعىل لك حال فأن اس تخدام اتفاقية تقس مي

السس اجلغرافية والتارخيية املذكورة اىل اشاكلت ومواقف متش نجة لدلول املرتابطة

املياه هو وحده القادر عىل اس تقرار العالقات ادلولية وس نحاول هنا القاء الضوء عىل

ابلهنار العاملية ودول الرشق الاوسط خاصة فدول املصب مكرص والعراق غالبا ما

بعض املقاييس املوجودة لتقامس املياه بعداةل ومعرفه قوهتا وضعفها.

تس تمل مكيات من املياه اقل من دول املنبع كرتكيا واثيوبيا .يرتتب عىل ذكل ان احلقوق

 .1قانون املياه العاملي

احلديثة تتبناها دول املنبع وجتادل حبق امللكية املطلقة يف حني تتبىن دول املصب مبدا

من الناحية الفعلية ل يوجد حىت الان قانون دويل ينظم تقس مي مياه الاهنار ادلولية

املاكل الاس بق.

بني دول املنبع ودول املصب او ادلول املتشاطئة عىل الرمغ من حصول حماولت

 .3العداةل الاقتصادية

عديدة من الاهجزة ادلولية لصياغة قانون دويل للمياه منذ احلرب العاملية الاوىل واىل

ظهر مصطلح يف العقد الاخري للقرن السابق مبدا اخر (( هو مبدأ العداةل الاقتصادية

حد اليوم .لقد اعدت جلنة القانون ادلويل قواعد حمددة لتتقامس طرق املياه وفق

)) ميكنه املساعدة يف حل ازمات املياه ا إلقلميية يقوم عىل توزيع املوارد املائية الاقلميية

مبدأين أثنني ( املعقولية والعداةل ) ومسيت هذه القواعد بقواعد هلنسيك(.)35

وفق مبدا القمية الاقتصادية وهنا جيب المتيزي بني اصطالح الكفاية ”efficiency
 Equityوهو اعادة توزيع املياه لعىل قمية مس تخدميه لها )) واصطالح العداةل وهو
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القناعة اذلاتية للتوزيع العادل" .وتمتثل فكرة هذا املبدأ يف وجود اس تعاملت خمتلفة

واحلقوق املشرتكة الواجب احملافظة علهيا من خالل أتفاق يعقد بني ادلول املعنية لفتح

للمياه ومس تخدمني وعدة طرق لتوزيع املياه وتقوميات خمتلفة لهذه املوارد ذلكل جيب

قنوات الفيضاانت ،أعامل الري والامور املتشاهبه عىل منشاءات مائية منجزة من

ان يؤخذ ابحلس بان اثناء اقتسام املياه بعداةل احامتل زايدة الكفاءة لس تخدامات املياه

أرايض دوةل أخرى بسبب تعيني حدود جديدة فأنه يعقد أتفاق بني ادلول صاحبة

عند اعادة توزيع املياه وفقا لقميهتا .ان تطبيق هذا املبدأ وحده قد ل يريض الاطراف

الشأن للمحافظة عىل املصاحل واحلقوق اليت أكتس هبا لك مهنم ويف حال تعذر التفاق

املشرتكة مجيعها يف حوض أو هنر معني أل أن تضمني املفاهمي الاقتصادية يف توزيع

حيال املوضوع اىل التحكمي( .)44واذلي حصل حلد الان انه مل حيسم اخلالف ومل

املوارد وميكن ان يرفع مس توى التعاون واملشاركة يف املس تقبل.

حيصل أتفاق هنايئ وحامس بني ادلول الثالث تركيا – سوراي – العراق واليت اكنت

املبحث الثاين

مضن ممتلاكت ادلوةل العامثنية( .)45وعىل ضوء عالقات حسن اجلوار والصداقة عقدت

منازعات دول اجلوار حول املياه املشرتكة لهنري دجةل والفرات

بني العراق وتركيا يف  )46(1946/3/29معاهدة لتنظمي الانتفاع ابلهنار املشرتكة حيث

أن الزناع عىل املياه قد نشأ يف حويض هنري دجةل والفرات عند ارتباطه ابلطموحات

تضمنت املادة السادسة مهنا س ته بروتكولت تناول الاول مهنا موضوع جراين مياه

الس ياس ية والاقتصادية اذا اعطت تركيا لنفسها احلق يف الترصف مبياه الهنرين يف

هنري دجةل والفرات مع روافدهام من خالل التأكيد عىل حق العراق يف تنفيذ اية

مشاريع خضمة مثل (الاكب ) وفهيا مرشوع ( كيبان ) مث اعلنت من نيهتا ببيع املياه

انشاءات او اعامل عىل الهنرين تؤمن انس ياب املياه بصورة طبيعية او للس يطرة عىل

دلول اخلليج العريب " مرشوع اانبيب السالم لجل لعب دور س يايس مؤثر يف

الفيضاانت سواء يف الارض العراقية او الرتكية عىل ان يتحمل العراق التاكليف

املنطقة رمغ ان املرشوع فشل ومل يكتب هل النجاح( .)39لقد أكدت تركيا يف اكرث من

انسجاما مع مبادئ اجملامةل ادلولية( .)47واكن التفاق قد تضمن أيضا تأسيس حمطة

مرة ان هنري دجةل والفرات يه أهنار عابرة للحدود وليست أهنار دولية وهام ينبعان

تسجيل القراءات املائية يف منطقة – برية جك -عىل هنر الفرات يف تركيا وأقر حق

من أراضهيا( .)40كام ان ايران اس تحوذت عىل معظم مياه الاهنار احلدودية اليت تنبع من

العراق ابإيفاد هيئات من الضفتني اىل تركيا بأرسع ما ميكن لغرض اجراء التحرايت

أراضهيا وقطعت بعضها وحولت مياه بعضها الاخر متجاهةل لك التفاقيات

وأعامل املسح ومجع املدلولت املائية واجليولوجية للمتكن من أختيار مواقع السدود

والربوتوكولت املعقودة معها ( .)41كام معلت سوراي يف البداية عىل تفضيل املصلحة

وحمطات املقاييس( )48وعلية مبوجب هذه املعاهدة تكون تركيا قد اعرتفت لول مرة "

الوطنية لها متجاهةل احلقوق القومية مع العراق كبدل عريب خاصة يف جمال املياه .لقد

حبق العراق " ابلقيام بأية مرشوعات تكفل هل انس ياب املياه بصورة طبيعية او هبدف

أخفقت لك اجلهود من أجل التوصل اىل أتفاق حامس وهنايئ ل إالشاكلية املائية وحتويل

التحمك ابلفيضاانت وقد اكن هذا التفاق منوذجا دوليا رائعا للتعاون وتوثيق عالقات

احلصص املائية والقسمة العادةل واملنظمة مع دول اجلوار .الامر اذلي ترتب عنة أاثر

حسن اجلوار .مما يؤخذ عىل هذا اتفاق هو اقتصاره عىل العراق تركيا واستبعاد سوراي

سلبية مؤثرة عىل احلصة املائية للعراق( .)42وهو ما سوف نتناوهل يف املطالب التالية :

ويه من دول حوض الهنرين اذ قلل من أمهيته وسبّب العديد من الإشاكليات(.)49

املطلب الاول

واعتربت مرحةل امخلس ينيات من القرن العرشين البداية املؤثرة للس ياسة املائية الرتكية

الزناع العرايق الرتيك حول املياه املشرتكة

عىل الامن املايئ العرايق ففي  1957/10/7وهجت السفارة الرتكية يف بغداد مذكرة اىل

أخذت معظم التفاقيات املائية املتعلقة بتنظمي معل وقسمة املياه لهنري دجةل والفرات

حكومة العراقية تضمنت اشعارا برغبة تركيا اإنشاء سد "كبيان" عىل الفرات.

والاهنار احلدودية املشرتكة مع دول اجلوار خاصة تركيا شالك مبسطا ل ياكد يتعدى

وبينت املواصفات الفنية للمرشوع وان سعته تبلغ "  " 9 .4مليار مرت مكعب وينتج

يف بعض احلالت صورة تبادل املذكرات او اصدار اعالن او ترصحي مشرتك وذكل

ما مقداره مخسة ماليني كيلوواط  /ساعة  /س نة من الطاقة الكهرابئية( .)50وعند بدء

خالف احلال يف الهنار ادلولية الخرى .ان هذا الوضع املبسط مل يعد يتناسب

العمل ابلسد عام  1965عقد اجامتع فين يف بغداد يف ايلول  1965/بني تركيا

والامهية احليوية اليت ألت الهيا الان بوصفها مرفق ًا دوليا عاما فعىل سبيل املثال فأن

وسوراي والعراق حول املوضوع الا ان الاتراك رفضو حبث موضوع امالء اخلزاانت

اشارت اىل املصاحل

اذلي طرحة العراق بصفة ان هل حق مكتسب من مشاريع التخزين السابقة عىل

املادة  109/من معاهدة لوزان املربمة عام 1923/7/2

()43
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مرشوع سد كبيان ويه الرثاثر -احلبانيه -دواكن( .)51كام مل يوافق الاتراك عىل تغيري

تركيا ومناطق تركيا الكرث تقدم ًا وتطورا وأنه سريفع من مس توى الرفاهية يف املنطقة

خططهم يف امالء سد كبيان وفقا ملقرتح عرايق أخر اكن حياول التخفيض من الرضار

ويتكون املرشوع من ( )47سدا مضن  22مرشوع ومن عدد من املشاريع الصغرية

اليت تصيب العراق جراء امالء كبيان ولكن التراك كعادهتم لمتييع القضية أرصوا عىل

املهمة لها علام ابن املشاريع اليت س تقام عىل هنر الفرات س بع مشاريع اضافه اىل مشاريع

حبث موضوع حويض دجةل والفرات كحوض واحد وهو ما اكن يرفضه العراق(.)52

تقام عىل هنر دجةل( .)57ويرى بعض احملللني والكتاب ان هذا املرشوع س يرتك ااثرا

ويف عام  1971عقد بروتوكول اقتصادي فين مع تركيا( )53حيث تضمنت املادة الثالثة

سلبية عىل الوارد املايئ لسوراي والعراق رمغ تأكيد اجلانب الرتيك ان هدف هذا

منه عىل :

املرشوع ل حيمل اي جوانب سلبية جلريانه العرب وامنا س هيدف اساسا تمنية منطقة

أ .جتري تركيا اثناء وضع برانمج امالء خزان كبيان مجيع املشاورات املعتدة مع العراق

جنوب رشق الانضول ورفع مس تواها( .)58ومع ذكل فاحلقيقة غري ذكل متاما حيث ان

بغية اتمني حاجات العراق وتركيا من املياه مبا يف ذكل ملئ خزان احلبانيه – كبيان.

املشاريع املائية الرتكية هذه أثرت عىل الامن املايئ العرايق .ميكن مالحظه ذكل من

ابتداء ابلفرات
ب .يرشع الطرفان بأرسع وقت ممكن ابملباحثات حول املياه املشرتكة ً

خالل اس تعراض احلقائق التية :

ومبشاركة مجيع الاطراف املعنية( .)54وتربز أمهية هذا الربوتوكول بأن تركيا مبوجبه قد

 .1هذه املشاريع سوف تتيح لرتكيا اكرث من  100مليار م^ 3من مياه هنري دجةل

اعرتفت برضورة ختصيص املياه الرضورية حلاجة العراق كذكل اعرتفت يف الفقرة ب

والفرات واليت تتطلب توفري مكيات كبرية من الهنرين وحبدود  %40 .50من الايراد

ابتداء(.)55
منه ابن هنر الفرات هو هنر دويل مشرتك ومع رضورة قيام مباحثات بشأنه ً

املايئ الس نوي لهنر دجةل وحبدود  %34-17 .5من الايراد الس نوي املايئ لهنر الفرات

لقد سعى العراق بشلك دامئ لإجياد صيغة معل مشرتكه وتعاون صادق مع تركيا بشأن

علام ابنه سيتضاعف املس هتكل من مياه الفرات عندما يس تمكل اكفة مشاريعها وعندها

قضية املياه وذلكل ففي شهر اكنون الاول من عام  1980عقد معها بروتوكول التعاون

سيمت التحمك بنس بة  %80من مياه الفرات(.)59

الاقتصادي والفين الثاين يف أنقرة وتضمن الفصل اخلامس منه اخلاص ابملياه الاقلميية :

 .2ان مكية املياه اليت تطلقها تركيا عرب الهنرين ومنذ عام 2000م اصبحت ل تزيد عن

أ .أتفق الطرفان عىل التعاون يف جمال الس يطرة عىل التلوث للمياه املشرتكة يف

 27مليار مرت مكعب س نواي وهذا ما انعكس بدورة عىل مجمل الاوضاع الاجامتعية

املنطقة.

والاقتصادية لسوراي والعراق واحلق رضرا فادحا يف جمالت الري والزراعة

ب .وافق الطرفان عىل انعقاد جلنة فنية مشرتكة خالل الهنرين دلراسة املواضيع املتعلقة

والصناعة(.)60

ابملياه الاقلميية خاصة حوض دجةل والفرات خالل مدة س نتني قابةل للمتديد س نة اثلثة

 .3الارضار مبشاريع توليد الطاقة عىل اساس املعدل الس نوي جلراين املياه يف

مث اجامتع وزاري يعقب ذكل لجل تقيمي النتاجئ وحتديد المكية املناس بة واملعقوةل من

الهنرين(.)61

املياه .اليت حيتاهجا لك بدل من الاهنار املشرتكة .ويف عام  1983انضمت سوراي اىل

 .4ان الوطأة س تكون اشد عىل العراق لنه سيتأثر ابحلصة املائية الاخرية دوةل

اللجنة الفنية املشرتكة لغرض التوصل اىل حتديد مكية املياه العادةل املعقوةل للك البدلان

املصب كام ان ما حدث يف الس نوات  1975-74لزالت ماثةل عند تزامن امالء سد

الثالثة تركيا -سوراي -العراق(.)56

كبيان يف تركيا وسد الطبقة يف سوراي حيث مل يزد مجموع ما تسلمه العراق من املياه عام

مدى تأثري مرشوع اجلنوب رشق الانضول " الاكب" عىل دول اجلوار  /العراق-

 1974من ()9 .34م^ 3وحوايل ()8 .2م^ 3عام  1975وان هذا تسبب يف حصول

سوراي

اكرثة للمواطنني سكنة حوض الفرات ابذلات البالغ عددمه حبدود اربعة ماليني نسخة

عىل وفق املصادر الرتكية يعد هذا املرشوع اكرب مرشوع اقتصادي اجامتعي متاكمل

واكن السبب يف جهرة الكثري مهنم(.)62

هيدف اىل تطوير منطقة جنوب رشق الانضول وحتديث الزراعة والصناعة فيه وقد

املطلب الثاين

بورش العمل فيه مطلع الامثنينات من القرن العرشين مببلغ يقدر ب ( )31مليار دولر.

الزناع العرايق السوري حول املياه املشرتكة

وحسب املصادر الرتكية فان هذا املرشوع س يحقق التوازن املفقود بني جنوب رشيق

تعترب معاهدة سان رميو عام  1920بني بريطانيا وفرنسا اول معاهدة نظمت قضااي املياه
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بني سوراي والعراق ونصت املادة الثالثة مهنا عىل وجوب تشكيل جلنة مشرتكة تقوم

مت اإنشاء سد ترشين يف هناية خزان الطبقة ابجتاه احلدود الرتكية منطقة "يوسف ابشا

بدراسة اي مرشوع تقوم به حكومة الانتداب الفرنس ية يف سوراي ملياه هنري دجةل

" لترصيف احامتلت ذروات الفيضان اليت تصل حىت نس بة واحد يف الف مع توليد

والفرات واعرتفت حبق العراق .ابلطالع عىل اي مرشوع تنفذه سوراي خوفا من

الطاقة وقدرها  630ميغاوت( .)71كام نفذت سوراي مشاريع روائية عىل روافد هنر

نقص يف مياه الهنرين( .)63ومبا ان املعاهدة عقدت بني ادلولتني املنتدبتني فان ااثرها

الفرات -حوض البليخ -واخرى يف وادي الفرات الاوسط هبدف اس تصالح الرايض

تلزم سوراي والعراق اللتان ورثتا هذه املعاهدة حبسب قواعد التوارث ادلويل(.)64

املوجودة( .)72وتهتم احلكومة السورية الاتراك انه بسبب مرجتعات املشاريع الروائية

كام تطرقت معاهدة لوزان يف متوز  1923يف املادة  109/اىل العالقة املائية بني

اليت معلت عىل رصف املياه املاحلة احلاوية عىل نس بة عالية من املواد السامة وان هذه

ادلولتني "سوراي والعراق" واحلقوق املكتس بة اليت جيب احملافظة علهيا من اجل اتفاق

الترصيف هو السبب يف الرضر الكبري اذلي حلق ابلرايض احمليطة بروافد الفرات يف

يعقد بني ادلولتني املعنية عند اعامتد النظام املايئ يف دوةل ما كفتح قنوات واعامل

سوراي والبليخ والساجور فض ًال عن تلوث مياه هنر الفرات(.)73

فيضاانت الري اخل .كام تناولت اتفاقيه حلب يف  1930/3/3هذه العالقة ايضا عىل

مدى تأثري املشاريع الاروائية السورية عىل املواد املائية للعراق :

ضوء معاهدة لوزان بشان ترس مي احلدود عند جمرى دجةل بني تركيا وسوراي والعراق

ملعرفة مدى تأثري املشاريع الروائية السورية عىل الوارد املايئ العرايق فأنه ميكن تتبع

حيث نص التفاق عىل وضع قواعد الاس تغالل ملياه الهنرين وجاء فيه مضنا اعرتاف

ذكل من خالل احلقائق التالية..

تركيا ابن هنر دجةل يعد هنرا دوليا حدوداي فاصال ملسافه 44مك بيهنا وبني سوراي ومنذ

 .1قدرت دراسة سورية حديثة ان نصف ساكن سوراي يعمتدون عىل هنر الفرات يف

ذكل الوقت اخذت سوراي تطالب حبقها يف هنر دجهل( .)65واستنادا اىل املصادر يف

جمال الري والرشب وقد أدت مشاريع " الطبقة ،البعث ،ترشين" اىل ارواء مساحة

وزارة الاقتصاد واملواصالت العراقية انه يف  1931/2/24مت منح امتياز اىل رشكة

قدرها  250الف هكتار وخيطط لرفعها اىل ()270الف هكتار( .)74ان املوارد املائية

فرنس ية للقيام بأعامل اساكن حول ضفيت الهنر الفرات مع اجراء الفحص عىل حاةل

السورية عدا هنري دجةل والفرات تقدر ب( )10مليار م^ 3من هنري العايص

الهنر متهيدا لتنفيذ املشاريع املطلوبة( .)66يف منتصف الثالثينيات من القرن املايض

والريموك وغريها واملياه اجلوفية .بيامن بلغ الاس هتالك يف هناية الامثنينات من القرن

انشات سوراي خزان عىل هنر الفرات مبضيق يوسف ابشا هو سد القطيبة وذكل يف

املايض حنو( )5 .12مليار مرت مكعب( )75وابلتأكيد فأنه قد يرتفع ليصل ايل ما يقارب

عام  1934بني مدينيت الرقة وطرابلس لرواء مساحة  45الف هكتار بواسطة

( )16مليار مرت مكعب .وذلكل تظهر أمهية هنر الفرات اىل سوراي وابلنس بة اىل هنر

اجلداول وان هذا اخلزان يس توعب من املياه  1400مليون م^ 3ويساعد عىل توليد

دجةل فأنه برمغ ضيق املساحة الصغرية جدا املطةل لسوراي عىل هنر دجةل .لكهنا تعزتم

طاقة بقوة  50الف حصان( .)67ويف عام  1975أقامت سوراي سد الطبقة لغراض

ارواء حوايل مليون ونصف مليون دومن من الارايض من مياه هنر دجهل(.)76

الري وتوليد الطاقة والتخزين املياه بسعة  0 .11مليار مرت مكعب واكن الهدف منه

 .2تقدر الطاقة التخزينية للمرشوعات السورية حوايل  14مليار م^ 3وتعزز المكيات

لري مساحات كبرية من منطقة اجلزيرة واس تصالح ارايض تصل اىل  640الف هكتار

املس هتلكة س نواي من هنر الفرات حبدود  3مليار م^ 3وهذا ابلطبع س يكون عىل

مع توليد طاقة قدرها  800الف كيلو واط /ساعه لكن املرشوع حسب التقارير

حساب الوارد املايئ العرايق(.)77

احلكومية السورية نفسها فشل يف حتقيق اهدافها الزراعية وان اكن قد حقق بعض

 .3دراسة حديثة بينت ان سوراي س تحتاج عام  )2010من مياه الفرات اىل ما

النجاح يف جمال الطاقة( .)68وامام ندرة املياه وتزايد الساكن بغية اتمني الغذاء فقد مت

يقارب ( ) 6819 .9مليارم^ 3ورمغ املبالغة يف التقدير فان المكية اخملزنة تتجاوز هذه

الرتكزي خالل العرش س نوات الاخرية من القرن املايض عىل بناء العديد من السدود

النس بة بكثري مما يؤثر عىل الوارد املايئ العرايق.

الصغرية .واملتوسطة وقد بلغ عددها  113سدا حبجم ختزيين قدره  137 .1مليار مرت

 .4وعلية مما تقدم فأنه اذا أوفت تركيا بعهدها وخصصت لسوراي والعراق ()15

مكعب( .)69ومن السدود املهمة اليت أنشأهتا سوراي سد البعث من اجل تنظمي جراين

مليارم^ 3يف الس نة وذكل مبوجب اتفاق عام  1987فأن سوراي ستس تخدم اكمل

مياه هنر الفرات من حمطة الطبقة ولتقليل تذبذب منسوب املياه يف هنر الفرات( .)70كام

المكية املقدرة لها ويه ( )7مليار م^ 3حيث ان هذه المكية لن يكون مبقدور العراق
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املوافقة علهيا لن ذكل س يؤدي اىل اكرثة انسانية للمناطق احملاذية لهنر الفرات يف

 .3بروتوكول الاس تانه املربم يف  1913/3/13بني ادلولتني العامثنية والفارس ية بوساطة

اجلانب العرايق

روس ية وبريطانية ايضا مت فيه تنازل ادلوةل العامثنية عن جزء من الارايض العراقية يف

 .5لقد ابدى العراق رغبته يف حتديد وتعريف احلق املكتسب وطرح مقدار حاجته

شط العرب امام ميناء احملمرة واصبح خط احلدود يسري يف منتصف شط العرب

الس نوية من املياه ابلقياس اىل مساحة الارايض املزروعة ( )5 .5مليون دومن.

وملسافة اربعه اميال امام امليناء املذكور(.)83

وطالب ختصيص حصة ( )18مليار مرت مكعب من هنر الفرات( )78وقد اقرتح العراق

 .4اما اول التفاقيات اليت تناولت مياه الاهنار احلدودية املشرتكة فهيي حمارض

اكرث من مرة خالل املفاوضات اليت متت مع احلكومة السورية ولكن سوراي حتفظت

جلسات قومس يون احلدود لعام  1914وقد تناولت حبث موضوع تقس مي مياه الاهنار

عىل ذكل مما ادى اىل توقف احملاداثت يف لك مرة بسبب عدم الاخذ بعني الاعتبار

املشرتكة وخاصة مياه هنر (كنكري ) اليت تصب يف منطقة منديل العراقية(.)84

الاحتياج املايئ للمشاريع املوقع تنفيذها يف العراق .وبسبب الظروف الس ياس ية اليت

لقد حدد التفاق اذلي ابرم يف هناية هذه اجللسات ان يكون لالك الطرفني ( العراق

مرت يف العراق منذ عام  2003مل يمت حبث موضوع املياه لهنر الفرات وقد جاءت

وايران) احلق يف مياه الاهنار احلدودية (خاصة هنر الطيب وهنر كنجان مج) ولكن

احداث سوراي منذ عام  2011لتجعل حبث موضوع املياه من املواضيع ذات الامهية

دون وضع قواعد اثبته لتوزيع هذه املياه وقد اجاز التفاق هلام حبفر القنوات اليت

من ادلرجة الثانية او الثالثة حىت قياس ًا للحداث ادلامية اليت مير هبا البدلين من

حيتاجوهنا لري الارايض دون ان يتطرق اىل اقامة السدود( .)85ان حمارض التفاق

اضطراابت واحتالل وس يطرة عصاابت داعش عىل اجزاء من العراق والشام.

املذكورة أعاله مل تنص رصاحة عىل حصة العراق من مجيع الاهنار املشرتكة مع ايران

املطلب الثالث

مثل يرواه سوات ،قرهتو الكرخة ،الاكرون ،ولكن ميكن القول ابنه اعمتد العرف القدمي

الزناعات العراقية الإيرانية حول املياه املشرتكة

اذلي جرى التعامل به منذ القدم حيث اكنت العادة املنبثقة مثال يف مياه هنر برواة يه

تشرتك العراق وايران بأهنار صغرية جتري معظمها من الارايض الايرانية كام تقطع

املناصفة كذكل هنر فرهتو -أما هنر الوند فالعادة جرت ان تكون  %90من مياهه

احلدود املشرتكة بني البدلين ووداين جتري فهيا مياه الامطار والس يول( .)79ان هذه

للعراق لوجود العديد من البساتني والارايض الزراعية اليت تعمتد عىل مياهه يف

الاهنار اصبحت موضوع الاشاكلية املائية مع ايران اإذ ترصفت هبا حسب أهواهئا

اجلانب العرايق .ولكن كام هو معروف فقد شككت ايران بلك التفاقيات والاعراف

ومصاحلها برمغ خمالفة ترصفاهتا ملبادئ القانون ادلويل العام واحاكم التفاقيات اليت

وتنصلت مهنا حبجج واهية مدمعة بأسانيد قانونية( .)86لقد اس مترت التجاوزات

نصت عىل حصص الارايض العراقية فهيا وخالفت عالقات حسن اجلوار مدعيه ان

الايرانية لالس تحواذ عىل مياه الاهنار املشرتكة( .)87اما بشأن املامطةل والتسويف

هذه التفاقيات عقدت واقرت يف وقت اكنت ايران فيه يف موقف ضعيف ولهذا فانه

الايراين فقد اعطت املفوضية العراقية يف طهران وصفا موضوعيا ذلكل وذكل عندما

لها احلق يف التنصل مهنا( .)80ونشري هنا اىل امه التفاقيات اليت أبرمت مع ايران واليت

ذكرت يف مذكرهتا املؤرخة يف /6اب 1932/واملرسةل اىل وزارة اخلارجية العراقية

ختص تنظمي اس تخدام املياه املشرتكة بني البدلين.

بقبولها ( مل نرتك طريقا الاوسلكناه ملعاجلة قضية مياه منديل تكل القضية اليت اصبحت

 .1معاهدة أررضوم الاوىل يف  1823/7/28املربمة بني ادلوةل العامثنية وادلوةل

معقده) ( .)88ومما جيدر ذكره هنا ان ايران اكنت قد علقت موافقهتا عىل التصويت يف

الفارس ية أنذاك واليت احتوت عىل وصف دقيق للحدود بني ادلولتني(.)81

عصبة الامم لصاحل انضامم العراق اىل العصبة عىل رشط وجوب اإعادة النظر يف اتفاقية

 .2معاهدة اررضوم الثانية يف  1847/5/31بني ادلولتني العامثنية والفارس ية واليت

شط العرب وقد اس مترت هكذا عام  1934حيث طلب العراق من جملس العصبة يف

عقدت بوساطة روس يا القيرصية وبريطانيا وقد حصلت فهيا ادلوةل الفارس ية عىل اول

 1934/26النظر ابخلالف وفق ميثاق العصبة( .)89وبعد أحداث انقالب بكر صديق

توسع اقلميي عىل حساب الاقلمي العرايق اذلي اكن جزءا من ادلوةل العامثنية أنذاك

يف العراق يف ترشين الاول  1936وتأليف وزارة حمكت سلامين جرت مفاوضات

حيث اصبحت احلدود تسري مع الضفة الرشقية اليرسى لشط العرب(.)82

مكثفة مع ايران .حيث وافقت احلكومة العراقية عىل ختصيص مرىس اجتاه عبادان
الايرانية بطول اربعه كيلو مرتات لقاء اعرتاف ايران وبروتوكول عام  1913لتحديد
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احلدود وحصص املياه احلدودية املشرتكة وقد اجابت ايران ابملوافقة عىل ذكل بتارخي

أول  :الاس تنتاجات والنتاجئ

/28ت 1936/62واعترب هذا اساسا لتسوية قضية احلدود واملياه املشرتكة وبعدها مت

 .1ان هنري دجةل والفرات ميثالن عصب احلياة ابلنس بة للشعب العرايق واكن سبب

التفاق عىل مسودة اتفاقية وقع علهيا ابلحرف الاوىل هناية عام  1936ووقع علهيا يف

احلضارة اليت قامت يف العراق منذ الاف الس نني حيث ان اجلزء الاعظم الواقع بني

طهران يف /4متوز 1937/وعرفت ابمس معاهدة احلدود والصداقة وحل اخلالفات

الهنرين اكن يعمتد يف الري عىل الهنرين وذكل بسبب عدم كفاية مياه الامطار الساقطة

ابلطرق السلمية وتضمنت التعريف خبط الثالوك( )90كخط للحدود بني ادلولتني وعىل

يف هذه املنطقة.

ان يبقى شط العرب مفتوح ًا ابملساواة للسفن التجارية العائدة مجليع البدلان وكذكل

 .2ان الامن املايئ هو رديف الامن الغذايئ -وعلية فأنه وبدون وفرة مائية مربجمة

للسفن احلربية ملرورها والسفن الاخرى املس تخدمة يف مصاحل حكومية غري جتارية

ومس يطرة علهيا يصعب التخطيط لقيام مشاريع ري زراعية.

والعائدة للبدلين( .)91املوقف الايراين احلايل من مساةل توزيع احلصص املائية للهنار

 .3ان اشاكلية املياه مع دول اجلوار يه اشاكلية س ياس ية تقريبا عكس املناطق

املشرتكة .اخريا لبد من ان نبني ابن وهجه النظر الايرانية لزالت ترفض التعامل

الاخرى اليت تاكد تكون يف معظمها مشالكت علمية هندس ية.

القدمي للهنار احلدودية وترى ان تدابريها ل تتعارض مع القواعد والصول املتبعة.

 .4ان الرتكزي عىل مقوةل التعاون الاقلميي يف اشاكلية املياه هدفة كام ارادت تركيا تطبيع

ويبين عىل ذكل عدم اعرتاف اجلانب الايراين ابلتفاقيات اليت قررت احلصص املائية

العالقات املائية لجل اسقاط " احلقوق التارخيية للعرب هبذه املياه ومن اجل تعزيز

للهنار الامر اذلي ترتب علية تفامق املشالكت بعد ما ظهرت بوادر الشحة املائية.

الس يادة الرتكية عىل هذه الرثوة املشرتكة والانفراد اللكي ابستامثرها.

ويبدو ان هذه التفاقيات جعزت ابلفعل عن اداء الوظيفة اليت اكن مرجو مهنا ان

 .5تعمتد تركيا س ياسة الامر الواقع وهو التوسع يف تنفيذ املشاريع املائية عىل جمرى

تؤدهيا بسبب معوميهتا وعدم مشوليهتا فضال عن قدم اترخيها حبيث ان ما هو موجود

الهنرين خالفا ملا اتفق علية مبوجب بروتوكول عام .1982

فهيا عىل قلته اصبح ل ميثل واقع الاحتياجات املائية املتعاظمة( .)92وعلية مما تقدم فقد

 .6الارصار الرتيك عىل رفض مبدا قسمة املياه وتفصيلها مبدا الاس تخدام الافضل

ابت من الرضوري اليوم اعادة النظر يف التفاقيات السابقة وتعديلها عىل ضوء احلاجة

وهو يف الواقع ارصار بدون س ند قانوين لنه من الناحية القانونية ل ميكن تطبيق مبدا

الراهنة للطرفني وفقا للتوسع الزراعي مع جتنب ما قد حيدث من مشألك يف حماوةل

عدم الارضار ابلغري "دون الاروابئة والتدفق الس نوي من مياه الهنرين.

لتاليف ظهور مشألك مماثةل يف احواض الهنار احلدودية املشرتكة بدل من من انتظار

 .7ان ظروف الغاء اتفاقية اجلزائر عام  1975بني العراق وايران قد اثرت يف معظم

ظهورها ومن مث العمل عىل حلها(.)93

مياه الاهنار احلدودية املشرتكة واليت اكنت التفاقية قد حددت احلصص فهيا.

اخلامتة

 .8اكن املوقف السوري بشأن قضية املياه يفضل حتقيق مصلحته الوطنية عىل

تناولت دراستنا موضوعا يعترب من املوضوعات املهمة يف املنازعات ادلولية يف العرص

املصلحة القومية العليا مس تغال لك الظروف لتنفيذ مشاريعه أثناء فرتة انشغال العراق

احلايل اذلي يوصف حبق انه عرص الزناعات حول املياه والاهنار ادلولية وقد خصص

ابحلرب مع ايران ويف حرب اخلليج الثانية عام  1991وما تالها من حصار اقتصادي

البحث دلراسة مشألك العراق املائية مع ادلول اجملاورة (تركيا .سوراي .ايران) وقد

وس يايس فرض عىل العراق وتوج ابحتالل العراق عام  2003من قبل الولايت

تناول البحث موضوع النظام القانوين لالنتفاع مبياه هنري دجةل والفرات وما يه

املتحدة الامريكية.

التفاقيات ادلولية املعقودة اليت حتمك الانتفاع مبياه هذين الهنرين كام تناول تفصيل

اثنيا  :املقرتحات والتوصيات

املنازعات مع دول اجلوار حول املياه املشرتكة لهنري دجةل والفرات وقد خلص البحث

 .1من اجل حتقيق مس تقبل عادل يف توزيع املياه املشرتكة بني ادلول اليت مير هبا هنري

اىل الاس تنتاجات والنتاجئ املدرجة أدانه كام ويقدم الباحث بعض التوصيات بشان

دجةل والفرات لبد من خلق نيه حقيقية صافية من أجل اعامتد العداةل يف توزيع املياه.

تسوية هذه املنازعات والنتاجئ وحسب الايت :

 .2اإجياد طرق لتمنية املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية يف العراق.
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 .3رضورة اجياد طاقة خزينه تس توعب اكرب مكية ممكنة من املياه مع اجياد الطرق
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 .12د .عبد اخلالق عيل املوارد املائية يف العراقية اثرها عىل الاقتصاد العرايق مطبوعات وزارة
الزراعة العراقية .1991
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No 159 1969 pp. 760-749Gcano “ the development of the laurin international water resources and
the work of the international commission. water international voll.
1989 pp 197.
 .39ملزيد من التفصيل انظر .فوزي امحد لطيف – مشلكة املياه بني تركيا وسوراي وتأثريها عىل
مس تقبل العالقات وتطويرها لكية ادلفاع الوطين بغداد ادلورة العارشة -1994ص .28انظر

doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a299

14
ايضا طارق امحلداين –اترخي املوارد املائية والري يف العراق احلديث القسم التأين مع تركيا
وسوراي بغداد بال دار نرش ,ص 170وما بعدها.
 .40عبد اخلالق عيل املوارد املائية يف العراق وأثرها عىل الاقتصاد العرايق والري العراقية  ,1991ص
.25
 .41جامل مظلوم – الرصاع عىل املياه يف الرشق الاوسط -ادلار العربية لدلراسات والنرش
بريوت  1995ص 268وما بعدها.
 .42املرجع السابق ص 269وما بعدها.
 .43منشورات عصبة الامم املتحدة.
 .44د .عز ادلين اخلريو –مرجع سابق ص 236وما بعدها.
 .45املرجع السابق ص.236
 .46واثئق املكتبة القانونية ةلزارة اخلارجية العراقية.
 .47د .صالح سلمي عيل مشاريع تركيا الروائية عىل هنر الفرات وتأثريها عىل املنطقة – مركز
ادلراسات الرتكية جامعة املوصل  1993ص.176
 .48املرجع السابق ص  176وما بعدها.
 .49املرجع السابق ص  176وما بعدها.
 .50د .اندر جرجيس املياه ادلولية املشرتكة وقوانيهنا دراسة حاةل حوض دجةل والفرات حاجة
ادلول العربية للرتبية والثقافة والعلوم مؤسس  1994ص 18وما بعدها.
 .51املصدر السابق ص 20وما بعدها أنظر ايضا د .عز ادلين خريو مرجع سابق ص  579وما
بعدها.
 .52د .اندر جرجيس ,مرجع سابق ص.20
 .53ابرز الربوتوكول يف أنقرة يف  1971/1/19واملكتبة القانونية وزارة اخلارجية العراقية.
 .54د .محمد وردة ملف املياه يف الرشق الاوسط هنر الفرات – مقاةل منشورة يف احلياة الفردية
يف  1996/7/30انظر ايضا د .فاروق توفيق ابراهمي العالقات الاقتصادية العربية الرتكية يف
جمالت النفط واملياه – معهد ادلراسات العربية – رساةل ماجس تري غري منشور ص 187وما
بعدها س نة  1986من .1987-1973
 .55لقد تنصلت تركيا من الزتاماهتا ادلولية املذكورة حيث اتضح ان الهدف احلقيقي من انشاء سد
كبيان هو التحمك مبياه هنر الفرات حيث مل تزد النس بة اليت تسلمها العراق من مياه الفرات
( )198 .8مليار هذه النس بة يه اقل من احلصة املقررة مبوجب دراسة البنك ادلويل
وتلكيف احلكومة الرتكية نفسها اثناء عزهما عىل انشاء سد كبيان -ملزيد من التفصيل –اينظر
د .فاروق توفيق ابراهمي مرجع سابق ص 187وما بعدها
 .56انظر د .عيل اإحسان ابغيش تقرير عن مرشوع جنوب رشق الاانضول –مكتوب ابللغة
الرتكية –ترمجة وتلخيص وزارة الري العراقية – التخطيط واملتابعة بغداد  ,1996ص .20
 .57ملزيد من التفصيل انظر د عيل حسان ابغيس اشاكلية املياه وأاثرها يف العالقات الرتكية
العربية ورقة مقدمة اىل ندوة – العالقات العربية -الرتكية -حوار مس تقبيل – اليت نظمها مركز
دراسات الوحدة العربية – بريوت -اصدار مركز ودراسات الوحدة العربية – بريوت
ط 1995/1ص 166وما بعدها.
 .58املرجع السابق ص 170وما بعدها.
 .59د .امحد النجار -ما ادلوافع الاسرتاتيجية وراء مرشوع الاكب – مقاهل منشورة يف حصيفة
الاحتاد الإمارتية ع 8431/يف استياط.1996
قل
 .60د .عامر عباس حسن -مقامسة املياه الا ميية ادلولية يف الرشق الاوسط -لكية ادلفاع
الوطين بغداد  -1986رساةل مقدمة للحصول عىل البلوم العايل يف العلوم العسكرية ,بدون
س نة طبع ,ص 111وما بعدها.
 .61د .عوين عبد الرمحن الس بعاوي – ابعاد ومؤرشات مرشوع الاكب يف الامن القويم العريب
– حبث مقدم اىل ندوة املياه.
حممكة ادلراسات الرتكية – جامعة املوصل  1988/1/10ص  109وما بعدها .
 .62د .محمود نور ادلين الرفاعي مياه هنر الفرات بني تركيا وسوراي والعراق وزارة الثقافة والارشاد
القويم السورية ج 1972 9/ص 427وما بعدها.
 .63أنظر د .عبد احلسن القطيفي – التوارث ادلويل فامي يتعلق ابملعاهدات ادلولية بغداد /
 1973ص 87وما بعدها.
doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a299

اجملةل الاكدميية جلامعة نوروز
 .64د .محمد عبدهللا ادلوري -املركز القانوي لهنري دجةل والفرات يف ضوء احاكم القانون ادلويل
–معهد البحوث وادلراسات العربية القاهرة  1994ص 340وما بعدها
 .65د .عفيف الراوي حوض الفرات من منبعه ايل مصبة بغداد –دون س نة ص 78وما بعده.
 .66امللف  311/1995البالط وزارة الاقتصاد واملواصالت العراقية ص 35وما بعدها.
 .67مقاةل جريدة الزمان العدد 3654يف ت.1949/1
 .68املزيد من التفصيل انظر د .جامل مظلوم واخرون -الرصاع عىل املياه يف الرشق الاوسط -ادلار
العربية لدلراسات والنرش والرتمجة بريوت  1995ص 60وما بعدها.
 .69د .نبيل السامن – مشلكة املياه يف سوراي دون س نة طبع دمشق ص 177وانظر ايض ًا د.
جامل مظلوم واخرون مرجع سابق ص  71وما بعدها.
 .70د .نبيل السامن مرجع سابق ص.
 .71د .نبيل السامن املياه يف حوض دجةل والفرات بال ماكن وس نة طبع ص .179
 .72د .موفق العالونة سوراي وتركيا توتر س يايس ومايئ مقاةل منشورة يف جريدة الاحتاد
الامارتية .1996/6/22
 .73د .ابراهمي بكري املعاجلات الكاميوية يف اس تصالح الرتب املتاثرة ابلطالع وزايدة انتاهجا من
حبوث ندوة الساد بغداد .1997/2/26
 .74محمد صاحباين -مدير املياه ادلولية بوزارة الري السورية -عضو اللجنة الفنية املشرتكة يف الوفد
السوري املفاوض -حصيفة الاحتاد الاماراتية يف  – 1996/6/22انظر ايضا د .اندر
جرجيس املياه ادلولية املشرتكة وقوانيهنا – دراسة حاةل حويض دجةل والفرات -اجلامعة
العربية -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -تونس  -1994ص 11وما بعدها.
 .75د .رامز حامد ود .منري الاشلق -الري ومشاريع يف سوراي منشور جمةل عامل املياه العريب
ع 63/حزيران  -1987/بريوت ص 17وما بعدها.
 .76د .جامل مظلوم واخرون مرجع سابق ص.69
 .77املرجع السابق ص  70وما بعدها.
 .78د .يأمر اكشف الغطاء خالصة املفاوضات الرمسية الطرفية السورية حول استامثر مياه الفرق
بني الاعوام  1976 -1962وزارة الزراعة والري مديرية الري العامة تقرير مطبوع خاص.
 .79مجيل محمود خاور -املوارد املائية والسدود واملياه احلدودية املشرتكة مع العراق -تقرير صادر
من وزارة الري والعراقية قسم املوارد املائية .1992
 .80د .ابراهمي خلف العبيدي موارد املائية ودول اجلوار تقرير قدوم اىل وزارة الزراعة والري
العراقية .1986
انظر ايضا د .عبد الودود يوسف حقوق العراق املكتس بة يف الاهنر املشرتكة وامهيهتا للمن الغذايئ
العرايق صامتة الكرب سابقا لكية ادلفاع الوطين وادلورة الثانية  1992 /1991رساةل للحصول
عىل ادلبلوم العايل العسكرية ص 50وما بعدها.
 .81املرجع السابق ص 50وما بعدها.
 .82د .بدر غيالن املوارد املائية والسدود يف ايران اترخي الاطامع الفارس ية يف شط العرب وزارة
الاعالم ط 1980 1ص 14وما بعدها.
انظر ايضا محمد لؤي عبد اللطيف الوضع القانوين لزناعات اجملاري املائية ادلولية يف العراق رساةل
ماجس تري مقدمة اىل لكية احلقوق جامعة الارساء  2012ص 69وما بعدها.
 .83املرجع السابق ص 20وما بعدها.
 .84رشاد فراجني – احلدود العراقية الايرانية ومياه الاهنار املشرتكة تقرير مقدم اىل وزارة الزراعة
والري العراقية يف  1969/1/7ص  16وما بعدها.
 .85املرجع السابق ص 20وما بعدها.
 .86توفيق السنيدي مذكرايت ربع قرن يف خدمة القضية العربية والعراق دار الاكتب العريب
للتاكليف والرتمجة والنرش بريوت ط -1ج 5/دون ذكر س نة طبعة ص 9وما بعدها عىل
سبيل املثال اكدت وزارة الاقتصاد واملواصالت العراقية يف  17متوز  1933بكتاهبا املرسل
اىل محةل الوزراء العرايق بشان مياه هنر منديل –د .ك .و ملف  311/2007البالط املليك
قضية مياه منديل ص 24كتاب وزارة الاقتصاد واملواصالت العراقية متوز.1932
 .87واثئق مكتبة وزارة اخلارجية العراقية.
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حلل اخلالفات بني العراق وايران سافر عرايب اىل طهران يف عام  1934ل جراء املباحثات
عىل منطقة احلدود يف شط العرب وقد اتضح للعرف ابن ايران تريد املشاركة مبلكية وادارة
شط العرب.
راجع مقاةل منشورة يف جريدة الفرات العراقية /28ك.1934/
د .د .ك .امللف  311/821البالط املليك احلدود العراقية الايرانية  /24بتارخي دقائق
مكتبة وزارة اخلارجية.
احلس ين -اترخي الوزارات العراقية ط 6ج 4ص.47
عند تقرر مديرية الري العامة وزارة الزراعة والري العراقية  387/ف /24ث^1968/2
وتأكد مكتبة وزارة الزراعة والري.
صربية امحد ليف املوارد املائية السطحية يف الطرق واثرها يف الامن الوطين ورسالته دكتوراه
مقدمة اىل لكية الادب جامعة بغداد  1966ص 218وما بعدها
ايضا د .الراوي جابر ابراهمي املشالكت احلدودية العراقية الايرانية والزناع .املسمل دار
الشؤون الثقافية العامة بغداد  – 1989ص 137وما بعدها -شومان والتينا – ش يفرا مانويل
املياه يف الرشق الاوسط نزاعات حممتةل وتعاون مأمول -ترمجة البسام عبد العزيز والشاوي
مسري محمود -جامعة املكل سعود -الرايض  2006ص 51وما بعدها
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