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 شكر واالمتنان

والذي بنعمته تتم الصالحات وصالته الحمد هلل المنعوت بجمٌل الصفات      

وسالمه على سٌدنا دمحم اشررف الكائنات , المبعوث بالهدى ودٌن الحك لٌُظهره 

 على الدٌن كله , وعلى اله واصحابه المنتجبٌن الهداة , صلوات كثٌرات دائمات .

بحثً المتواضع هذا ان اسجل شكري الوافر وامتنانً  ٌطٌب لً بعد ان انهٌت كتابة

الذي  ( جبار دمحم مهدي السعدي)م. على البحث  المشرفألستاذي الفاضل  الجزٌل

تفضل بالشراف على هذا البحث فكان المرشد والموجه , والذي اسهم بشكل فعال 

ز البحث فً اغناء البحث وانجازه بما لدمه من نصح وارشاد سدٌدٌن طٌلة مدة انجا

. 

الى زهرة النرجس وللتعبٌر عن وافر امتنانً وفائك محبتً ومودتً وشكري      

مالدمته لً من دعم مادي  لما (ٌعموب سعاد موسى )والدتً الدكتورة وعطرالجنة 

 ومعنوي ومساعدة كبٌرة فً كتابة بحثً .

ذتً الى اسات ًمتنانبالجمٌل الدم شكري واحترامً وا نولالمانة والوفاء والعرفا     

بذلوه من جهود  ونصح وارشاد ومساعدة   ,لما فً كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة 

 فً سبٌل تنوٌرعمولنا .

رفدونً به ة المانون والعلوم السٌاسٌة لما مكتبة كلٌوالشكر ممتد الى العاملٌن فً     

 من كتب افادتنً فً اتمام بحثً .

فائك الشكر على مساندتً  , مالتً زمالئً وزمٌ واثمن باخالص جهود    

 وتشجٌعً .

واستمٌح عذراً كل من كان له ٌد العون او له اسهام مباشر او غٌر مباشر فً      

 انجاز البحث ولم ٌرد اسمه هنا .

واخٌرا ارفع ٌديَّ راجٌة من هللا تعالى ان ٌجعل هذا الجهد خالصا لوجه الكرٌم      

 وان انتفع به ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إنه هو السمٌع العلٌم .

 

  (وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه انيب)
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 ادلقدمة

زلمد حامل رسالة رب العادلُت السالـ على اشرؼ خلق هللا هلل رب العادلُت كالصالة ك احلمد        
 لو كصحبو امجعُت .كعلى آ

اما بعد فأف ادلاء يٌعد اىم عنصر الستمرار حياة الكائنات احلية بعد اذلواء كقد جعل هللا ىذه       
 ًمنى  كىجىعىٍلنىا( )ّّسورة االنبياء االية )ذلذا الكوف حيث جاء يف كتابو الكرَل من  النعمة إساس اخللق

حيث تٌعد مصادر ,يف بناء احلضارات االنسانية  ( ,قٌد شكلت ادلياه عامل اساسيحىيٌو  شىٍيءو  كيل   اٍلمىاء
االنساف ليس على اجلانب  ت نتيجة الدكر الذم تلعبو يف حياةادلياه عامل استقطاب لالفراد كاجلماعا

من ىنا تنطلق اعلية ادلياه دبختلف مصادرىا من اهنار ,الشخصي فقط كاظلا يف سلتلف  رلاالت احلياة 
القرب اؼ االهنار اك بفكحبَتات كحبار كزليطات يف حياة اجلماعات البشرية اليت كانت تنشئ على ض

 منها.

ا يف تنمية كتطور كبناء احلضارة كتأثَتىا ادلباشر على تعاظمت اعلية ادلياه عرب العصور بعد دخوذل     
كربوؿ اجملتمعات الريفية اىل مدنية كازدياد الطلب  لتضحم السكاٍلتقدـ اجملتمعات كاسباب اخرل كا

ظرا لكوف ا ادل اىل ظهور مشكلة ندرة مائية ن,شلعلى ادلياه دبا يناسب التطور الذم يشهده العامل 
سد احلاجات كاالستخدامات اجلديدة ذلا , شلا ادل ب عليها لابلها زيادة يف الطلمصادر ادلياه ثابتو كيق

اىل نشوء نزاع دكيل حوؿ ادلياه كزلاكلة السيطرة كالتحكم دبصادرىا من قبل دكؿ ادلنبع على حساب 
 الدكؿ االخرل اليت ؽلر هبا رلرل ادلاء .

نظاـ دكيل للحد من النزاعات الدكلية كيف طور التقدـ الذم يشهده العامل كزلاكلة تأسيس       
كاالضرار اليت تتسبب هبا كضع القانوف الدكيل رلموعة من القواعد العامة اليت ؽلكن االسًتشاد هبا حلل 

عتبار حقوؽ مع االخذ بنظر االاخلالفات كالنزاعات الدكلية حوؿ اقتساـ ادلياه بالطرؽ السلمية  الوٌدية 
 .كتسبة دبا ػلقق مصاحل مجيع االطراؼاحلقوؽ ادلكادلساكة كمراعاة مجيع الدكؿ 

اف هنر الفرات ىو احد االهنار الدكلية ادلشًتكة بُت كل من )تركيا , سوريا , العراؽ( كاحد اهنار       
الفردكس االربعة اليت كردت يف سفر التكوين االذلي حيث ػلمل مع توأمو هنر دجلة مياه احلياة 

 ازدىرت يف ارض مابُت النهرين منذ القدـ .كيشكالف اصل احلضارات اليت 
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,  اىل بدء فأنو يف ضوء التقدـ احلضارم كالنقص الكبَت الذم يشهده العامل يف كميات ادلياه ان عود       
تحكم فأف هنر الفرات شهد نزاعا ايضا بُت الدكؿ ادلتشاطئة فية كزلاكلة تركيا دكلة ادلنبع السيطرة كال

متجاىلة بذلك قواعد القانوف الدكيل كاالتفاقيات الدكلية الضغط السياسي  دبياىو كاستخدامو الغراض
 تعددة.اخلاصة ادلعقودة بُت الدكؿ ادلشًتكة فية متذرعة حبجج م

كدكرىا العلية الدكر الذم تلعبو ادلياه يف احلياة العصرية دبا سبق فقد اختًتنا عنواف البحث كصال        
اه يف سلتلف رلاالت احلياة كالصناعة كالزراعة كسلتلف االستخدامات يف احلياة البشرية كدخوؿ ادلي

الصحية كالبشرية ىذا من جانب كاعلية هنر الفرات كنهر دكيل بالنسبة للدكؿ ادلتشاطئة فيو حلياة السكاف 
كتأثَته ادلباشر على تلك الشعوب زلاكلُت دراسة النزاع الدكيل حولو كاغلاد حلوؿ مرضية جلميع االطراؼ 

 من جانب اخر .

 لبحث تقسيمو اىل ثالث مباحث:اقتضت طبيعة ا     

 ار الدكلية ادلبحث االكؿ : التنظيم القانوٍل لالهن

 لدكيل حولو الفرات , اعليتو كالتنازع اادلبحث الثاٍل : هنر 

 يل لنهر الفرات ادلبحث الثالث : التنظيم الدك 

كختاما ىذا ماجاء بو البحث كما قصدت اليو فأسأؿ هللا حسن العمل فلٌلو الفضل كادلنو اكال        
هبذا كآخرا , فحسيب اٍل قدمت ما استطعت اليو سبيال كادعو هللا ادلوفقية كالسالمة للجميع كأ ينتفع 

 العمل على قدر اجلهد ادلبذكؿ فيو  انو ىو السميع البصَت .

 

 ومن هللا التوفيق .
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 ادلبحث  االول

 التنظيم القانوين لالهنار الدولية

ادلياه من اىم ادلوارد البشرية ادلؤثرة يف حياة االنساف منذ القدـ حيث نالحظ نشوء مجيع  تعد        
احلضارات االنسانية قرب مصادر ادلياه من االهنار كالبحار كعمل االنساف جاىدا لالستفادة كالتحكم 

حصولو على حاجاتو . مع مركر الزمن كتطور احلركة البشرية زادت اعلية ادلياه  دبصادر ادلياه لضماف
ف نشوء بالغذاء كعلا اساس كل طاقة كنشاط , ا كتطورت عملية استغالذلا كتكمن اعلية ادلياه يف ارتباطها

 الدكؿ كما صاحب ذلك من زيادة يف عدد السكاف كزيادة يف موجات التصحر كاجلفاؼ ادل اىل ازدياد
اعلية ادلياه كخلق صراع بُت الدكؿ للتحكم دبصادر ادلياه كاحتكار االستفادة كمنها خصوصا اف ادلياه من 

 تعًتؼ باحلدكد السياسية للدكؿ.اهنار كحبار ال 

اىل اغلاد تنظيم دكيل ينظم ماسة  اجة ح خلقزاع الدكيل حوؿ مصادره ادلياه الصراع كالن اف       
 يف ثالث مطالب  ىذا ادلبحث بدراسة د النزاع قدر االمكاف . سنقـو در كابعااالستفادة من ىذه ادلصا

حيث نتناكؿ يف ادلطلب االكؿ التعريف باالهنار الدكلية كادلطلب الثاٍل التطور التارؼلي لالهنار الدكلية 
 كادلطلب الثالث نتناكؿ فيو التنظيم الدكيل لالهنار الدكلية .

 ادلطلب االول

 باالهنار الدوليةالتعريف 

كبياف تقسيم االهنار كالتقسيم الذم يف ىذا ادلطلب بياف مفهـو النهر يف اللغة كاالصطالح  اكؿتن        
                                                                                       تبناه القانوف الدكيل الذم يقسم االهنار اىل اهنارا كطنية كاهنارا دكلية .

أنو حقيقة  يل ىو ادلاء نفسو ,رلرل ادلاء ,كىذا قوؿ االكثر,كق : النهر بالفتح كػلرؾمفهـو النهر لغة  : 
 .(ُ)يف ادلاء رلاز يف االخدكد ,مجعها أهنار كهنر كهنور كاهنر 

عليو يكوف النهر كعاء ادلاء كقد كردت ىذه الكلمة يف عدة مواضع يف القرآف الكرَل)فىج ٍرنىا        
ا نػىٍهرنا (  ذلىيمى  ًفيهىا ۖ  كايضا يف طور احلديث عن ثواب من اتقى ) مىثىلي اجلٍىن ًة ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى   (ِ)ًخالى

                                                           
 .315ص -14ج  –دار الهداٌة –منجواهر الماموس  –معجم تاج العروس  -( دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق  1

 (.33االٌة )–سورة الكهف  ( 2
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و( كىأىنٍػهىاره  آًسنو  غىٍَتً  مىاءو  ًمنٍ  أىنٍػهىاره  د كردت يف القرآف الكرَل اما كلمة االهنار دبعٌت اجلمع فق , (1)ًمٍن لىَبى
سبع كاربعُت موضعا مقسمة يف رلموعتُت سبعة منها يف الدنيا كاربعُت مرة يف احلديث عن (ْٕيف )

 .(2)ثواب ادلتقُت يف االخرة 

ادلائية اليت تتكوف من منابع النهر يقصد بو بصورة عامة "الوحدة :  اما مفهـو النهر اصطالحا        
كرلارم ادلياه كما يتصل هبا من حبَتات كما يسَت بو رلراه يكوف حوضا كاحدا كينتهي يف حبر اك حبَتة 

" ام ادلياه نهرداخلية تسمى ادلصب كيدخل يف رلارم ادلياه اليت تسَت ربت االرض كتكوف متصلو بال
 .(3) اجلوفية

 زبتلف مفهـو النهر يف اللغة كاالصطالح سنقـو بتوضيح انواع االهنار كاليتبعد اف تبُت لنا        
   ر منها للنهر .ظباختالؼ الزاكية اليت ين

   رة جغرافية صلد اف ىناؾ: ظذا نظرنا للنهر نا -أ   
                                          هنارآ كطنية تقع كلها داخل اقليم دكلة كاحدة ا -
                              هنارآ دكلية تكوف موزعو بُت اقليمي دكلتُت أك اكثر ا -
              اذا نظرنا اىل النهر من حيث صالحية النهر للمالحة صلد اف ىناؾ : -ب 

                          هنارا صاحلة للمالحة قد تقع داخل اقليم دكلة كاحدة اك اكثرا -
             صاحلة للمالحة سواء كقعت يف اقليم دكلة كاحدة اك اكثر هنارآ غَت ا -
 يف ارضي اكثر من دكلة صلد اف ىناؾ:    ذا نظرنا اىل النهر من حيث جريانو ا -ج
                                              اك اكثر كيكوف حدآ فاصآل بينهما                     هنارآ حدكدية اك متامخة عندما يكوف رلرل النهر كاقعا بُت دكلتُت ا -
ثر حبيث يربط بُت ىاتُت كا  سلًتقآ اقاليم دكلتُت اك ابعة اك مشًتكة عندما غلرم النهراهنارآ متت -

 .(4)الدكلتُت
القانونية الطبيعو القانوف الدكيل لالهنار كالذم يبُت ىو دراسة التقسيم الذم تبناه ف مايهمنا ا         

                       ىذا االهنار اىل فرعُت :م كبذلك سنقـو بتقسيللنهر,
  االهنار الوطنية -اوالً 

تعرؼ االهنار الوطنية بأهنا تلك االهنار اليت تقع يف ملك دكلة كاحدة من منابعها اىل مصاهبا        
دكد الدكلة الواحدة كمثاذلا اهنار انكلًتا ,كيطلق عليها لفظ االهنار احمللية ىذه االهنار تقع ضمن ح

                                                           
 (.15االٌة )–( سورة دمحم  1

بحث منشور  -جامعة تكرٌت  –كلٌة المانون  -االنهار وطبٌعتها المانونٌة )نهر الفرات انموذجاً(-(  ا.م.د .هاله صالح الحدٌثً   2

 22/11/2116. تارخ الزٌارة   http://www.fcdrs.com/a-r/ar-2.htmعلى المولع   

 نفسه .(  المصدر 3

 . 31.ص - 1796بغداد لسنة  –المكتبة الوطنٌة  –الفرات والمانون الدولً  –( د. عز الدٌن علً الخٌرو  4
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5 
 

كفرنسا كالسُت كاجلاركف كبعض اهنار ايطاليا كنهر التيسَتة ,كيًتتب على كجود ىذه االهنار يف اقليم 
ركر بأهنارىا اال للسفن االجنبية ادل دكلة كاحدة باف تكوف خاضعو لسيادهتا كال ذبيز الدكلة على السماح

                                                    . (1)دبوجب اتفاؽ 
ذبرم يف اقليم دكلة كاحدة كتستأثر دبمارسة سيادهتا عليها بصفة مطلقة ,كهبذا يكوف  االهنار كىذه     

النهر جزءا من إقليمها كينطبق علية ما ينطبق على اجلزء اليابس إال ما كاف مالزما لضفة النهر, كيًتتب 
كلة كحدىا ذلا حق تنظيم ادلالحة بشكل مطلق ككيفية استغاللو , كىذا النوع من االهنار عليو اف الد

ادلالحة الساحلية احمللية ماداـ انو يقع داخل حدكد دكلة كاحدة من منبعو اىل مصبو لنقل ال اليعرؼ ا
هنارىا االشخاص كالبضائع كادلعدات كغَتىا,اف القانوف الدكيل مل يتضمن نصوص تلـز الدكؿ بفتح ا

للمالحة اماـ السفن االجنبية كبذلك يكوف ذلا كامل احلرية يف اف تسمح اك ال تسمح للسفن االجنبية 
 . (ِ)يو مصاحلها اخلاصة كحسب شركطها يف ادلالحة يف اهنارىا حسب ماتقتض

 االهنار الدولية -ثانيا
ىي تلك االهنار اليت تفصل اك ذبتاز اراضي دكلتُت اك اكثر ,كال شك اف لكل دكلة حقوؽ       

السيادة على جزء النهر الذم يكوف ضمن حدكدىا ,كلكن اخلالؼ قائم يف احقيو الدكؿ يف منع غَتىا 
  . (ّ)الذم يكوف ضمن سيادهتا كاقليمها من ادلالحة يف اجلزء 

سيادهتا على اجلزء الذم غلرم يف اقليمها كلكنها تتقيد بأف تراعي مصاحل الدكؿ اف الدكلة تباشر        
االخرل اليت ؽلر هبا النهر , كبصفة خاصة فيما يتعلق باالنتفاع ادلشًتؾ دبياه النهر الغراض الزراعو 

 .(ْ),كالفرات ثلة ىذه االهنار النيلكالصناعو كبادلالحة النهرية الدكلية , كمن ام

 النهر الدكيل بأنو "اجملرل ادلائي الصاحل للمالحة ُِٗٗعرفت زلكمة العدؿ الدكلية سنة ٌد كق       
 .(ٓ)كالذم يصل عدة دكؿ بالبحر..."

للسالـ كاليت عقدت  اف اكىل االشارات اليت برزت دلفهـو النهر الدكيل كانت يف معاىدة باريس      
كاكردت لو التعريف االيت "النهر الذم يفصل اك ؼلًتؽ اقاليم دكلتُت اك اكثر  ُُْٖ/ ٓ/َّخ بتاري

"صلد اف ادلعاىدة من خالؿ تعريفها قد ركزت على ادلعيار اجلغرايف كالسياسي على حد سواء كىذه 

                                                           
 –مكتبة زٌن الحمولٌة  –الطبعة االولى  – 3ج  -موسعة المانون الدولً العام )النطاق الدولً ( –( المحامً  دمحم  نعٌم علوة  1

 .55-59ص   2112 -مركز الشرق االوسط 
 . 55ص  –(المصدر نفسه  2
3
 .32ص  –مصدر سابك  –( د عز علً الخٌرو  
4
 . 165ص  - 2112 -بغداد  –المكتبة المانونٌة   –المانون الدولً العام  –( د.عصام العطٌة  
5
 . 57ص  –مصدر سابك  –( المحامً دمحم نعٌم علوة  
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الفكرة مل تستمر ,كاستمرت احملاكالت الدكلية بعدىا لتحديد مفهـو النهر الدكيل كعقد مؤسبر فينا عاـ 
 .(ُ)الذم كضع حجر االساس بتنظيمو االحكاـ العامة القابلو للتطبيق على كل االهنار الدكلية  ُُٖٓ

 ادلطلب الثاين

 طور التارخيي لالهنار الدوليةالت

تصاعدت اعلية ادلياه كتزايدت احلاجة اليها كيرجع ذلك اىل رلموعو من العوامل اليت ساعلت يف         
نرجع ىذه العوامل اىل عوامل اقتصادية كاخرل سكانية كايضا اىل تطور  تطور استغالذلا كؽلكن اف

فرعُت   ىذا ادلطلبلذلك سنتناكؿ لدكلية دبراحل من التطور العادات االجتماعية , كبذلك مرت االهنار ا
 . الدكلية يف االهنارللمالحة التارؼلي التطور ك الفرع الثاٍل اسباب تطور االهنار الدكلية الفرع االكؿ 

  اوال :اسباب تطور استغالل مياه االهنار الدولية 

العوامل كسنقـو بتوضيحها  ؽلكن اف نرجع اسباب التطور يف استغالؿ ادلياه اىل رلموعة من         
  :كااليت

 التطور التكنلوجي -أ

مشل التطور التكنلوجي مجيع جوانب احلياة كادل اىل تعدد االحتياجات دلسايرة كخدمة ىذا التطور       
كالعمل على تنميتو كتطويره كانعكس ىذا على االهنار , اف التطور العلمي كالتكنلوجي احلديث كازدياد 

كؿ اجنبية رلاكرة حاجات الشعوب اىل ضركرة استغالؿ اراضي الدكلة اليت قد تسبب نتائج ضارة اىل د
حبيث تكوف ذات تأثَت ضار على استخداـ ادلوارد الطبيعية االرض كادلياه كاذلواء كاستخداـ دكلة كاحدة 
للمياه من االهنار كالبحَتات اليت تكوف مشًتكة بُت اراضي اكثر من دكلة باالضافة اىل ازدياد الرغبة يف 

لصناعو كالتطور اذلندسي كامكانية هتذيب كالسيطرة على االىتماـ باالهنار كالبحَتات الدكلية بعد ظهور ا
ادلياه كتسخَتىا خلدمة االنساف حيث اف التطور العلمي توصل اىل بناء اضخم السدكد لتخزين ادلياه 

                                                           
1
 مصدر سابك .  http://www.fcdrs.com/a-r/ar-2.html -بحث منشور على المولع  -( ا.م . د.هالة  صالح الحدٌثً  

http://www.fcdrs.com/a-r/ar-2.html


7 
 

فضال عما  كاستخدامها كطريقة لدرء الفيضانات كتوفَت ادلياه الركاء االراضي البعيدة عن مصادر ادلياه
 . (1) وؿ الالزمة خالؿ الفصبَت اخطار تغَت مناسيب ادلياه من خالؿ ازباذ التداؽلكن تالفيو من 

          االنفجارات السكانية                                                                                         -ب

عدد سكاف العامل بدأ يزيد دبعدالت عالية من القرف ادلاضي كادل اىل ذلك اىل زيادة الطلب على       
ادلياه كعلى الرغم من ذلك صلد الكميات ادلتاحة لالستخدامات البشرية يف تناقص مستمر نتيجة العديد 

اىل الصعوبات ادلتزايدة من العوامل منها الستخداـ غَت الرشيد للمياه كازالة االحراش كالتعرية بالضافة 
تواجو مصادر ادلياه , اف  ذلك االرتفاع اذلائل بعدد السكاف يؤدم اىل استغالؿ ادلوارد اليت االخرل 

الطبيعية كتدمَت البٌت نتيجة عدـ التوازف بُت االثنُت نظرا للتضخم السكاٍل من جهة يقابلو عدـ توفر 
 ََِٓمن ادلرجح اف يصل عدد سكاف العامل يف عاـ ك  , سكن ادلالئم من جهة اخرلادلوارد كالغذاء كال

مليار نسمة كبالطبع ذلك التضخم السكاٍل الكبَت يف ظل التدىور البيئي احلاصل منذ سنوات  ِ.ٗاىل 
ستمر يف ادلتزايد ال ةيف اجملتمعات البشرية صاحب سوؼ يولد ادلزيد من الضغط على البيئة كمواردىا 

 . (2) سبب ظغط مكثف على ادلولرد الطبيعية كادلوارد ادلائية خاصةيشلا  الطلب على احلاجات الضركرية

كاف النمو السكاٍل يف كل دكؿ العامل بنسب متفاكتة كما يستلزمو من تأمُت الغذاء ادلطلوب ذلذا        
حوايل ( لرم ُٗٔٗالنمو كىذا يتطلب زيادة الرقعة الزراعية , كيقدر اخلرباء اف ادلياه تستعمل االف عاـ )

كقد قدرت احدل اللجاف الفنية يف الواليات ادلتحدة االمريكية انو يف سنة  العامل , مائيت مليوف فداف يف
يكوف استغالؿ سذلا للزراعة , كانو زاد استعماؿ مياه االهنار يف االغراض الصناعية عنو يف استغال َُٓٗ

الواليات ادلتحدة كتزايد ادلعيشة كما ناعة يف ص يف ارتفاع مستويات التمدف احلاسم مياه االهنار العنصر
 . (3)صاحبو من اذباه عاـ ضلو احلضرية  

 

                                                           
1
 . 16-14ص  –مصدر سابك  –( د عز الدٌن علً الخٌرو  
2
 بحث منشور على المولع   –لبٌئة النمو السكانً المتسارع واثره على ا –( عمر المنصوري  

http://resourcecrisis.com/population-growth/12-3/  2119/ 25/2. تارٌخ لزٌارة 
3
 –حموق العراق المائٌة فً فً نهري دجلة والفرات وفك المانون الدولً ) دراسة موجزة (  –(المحامً عاٌد خلٌفة المهدي  

 بحث منشور على المولع   

http://www.tqmag.net/body. 3    25/2/2119تارٌخ الزٌارة . 

 

http://resourcecrisis.com/population-growth/12-3/
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1882&page_namper=p3
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1882&page_namper=p3
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                                              :تطور العادات االجتماعية   -ج

كما اشتمل عليو ذلك من تغَتات بعيدة ادلدل يف اختالؼ يتمثل تطور العادات االجتماعية       
االظلاط ادلعيشية كالعادات كانعكاسها يف ىيئة ضغوط على اذليئة احلاكمة يف الدكؿ , نتيجة ذلك تغَتت 

كتتمثل معضمها يف استخاـ ادلياه للمالحة انواع االستخدامات للمياه فبعد اف كانت غَت استهالكية 
تلك االسباب سبيل اىل استخدامات جديدة متمثلة االخشاب صلدىا نتيجة  كصيد االمساؾ كتعوَل

احلديثة بادلياه باستخدامات استهالكية كاحلاجة للمياه يف االركاء كيف االغراض الصحية مدى ادلدف 
غذاء للشرب , اىل جانب الرغبة يف توفَت ادلياه الالزمة للزراعة اليت يعتمد عليها ادلالين لتوفَت ال  الصاحلة

,ام اف العادات االجتماعية ادلتطورة ساعلت يف زيادة الطلب على ادلياه الستهالكها يف اغراض الرم 
 . (ُ)كالشرب كاخلدمات الصحية ادلختلفة 

 ثانيا: مراحل التطور التارخيي لالهنار الدولية             

مياه االهنار كالبحَتات كبذلك فأف  كما ذكرنا اف ىناؾ عدة عوامل ادت اىل التطور يف استخداـ        
                             ىذا التطور حتما قد مرى بعدة مراحل سنقـو بتقسيمها  كتبياهنا كأأليت :                                                          

                                                          مرحلة القرون الوسطى                                               -أ

كفرض الرسـو  يف  الستغالؿ االحتكارالقد سبسكت الدكؿ النهرية حىت هناية القرف الثامن عشر ب       
الهنار حبيث مل تسمح بادلالحة اال لسفنها الوطنية يف االجزاء اليت زبصها , كىكذا ضلت استغالؿ ا

كمها يف ذلك حكم االهنار غَت معًتؼ حبرية ادلالحة الدكلية فيها حتاالهنار اليت سبر باكثر من دكلة  
 .(2)الوطنية
و الفقهاء امثاؿ جركسيوس كاستمر ىذا الوضع حىت قياـ الثورة الفرنسية , كبالرغم ما نادل ب      

من رفع القيود ُْٖٔكفاتيل حبق ادلركر الربلء يف االهنار الدكلية ك كما قررتو معاىدة كستلفاليا يف عاـ 
                                . (ّ)االهنار الدكلية ضة على ادلالحة يفادلفرك 

 
 

                                                           
1
 . 17- 15ص  –مصدر سابك  –( د. عز الدٌن علً الخٌرو  
2
 .23 -22ص  –( المصدر نفسه  
3
 .166ص –مصدر سابك  –( د عصام العطٌة  
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 :مرحلة الثورة الفرنسية  -ب
اف االنتصارات كادلبادلء اليت جاءت هبا الثورة الفرنسية ذلا االثر االكرب يف تقليل القيود ادلفركضة     

لنت مبدأ كجوب حرية ادلالحة يف االهنارالدكلية, قامت بتطبيقو على ادلالحة يف االهنار الدكلية حيث اع
ينبعاف يف اقليمها كغلرياف تباعا يف اقليمي يف فرنسا من جانبها بالنسبة لنهرم ادلوز كااليسكو  الذين 

تشرين الثاٍل َِبلجيكا ك ىولندا , مت ذلك دبوجب قرار اجمللس التنفيذم ادلؤقت للجمهورية الفرنسية يف 
حرية ادلالحة كالنقل يف طوؿ رلرل ادلوز ,كالذم مهد اىل قائد اجليوش الفرنسية يف بلجيكا بتأمُت ُِٕٗ

كااليسكو,كبرر القرار ىذه احلرية على اعتبار اف رلارم االهنار ملكية مشًتكة بُت كل ادلناطق اليت تركيها 
يف احتالؿ جزء من رلرل النهر  كغَت قابلة للتنازؿ كانو الغلوز الم دكلة اف تدعي اف ذلا حقا مطلقا 

لكية ,كبالتايل يف منع الدكؿ االخرل من االستفادة منو, كيتضح اف الثورة الفرنسية جاءت بفكرة ادل
ادلشًتكة جلميع الدكؿ ادلتشاطئة كىذه الفكرة زبالف ما كانت ذبرم عليو الدكؿ قبل الثورة من احتكار 

ؽلر فيها النهر فقط كليس مجيع  دلالحة لبواخر الدكؿ اليتكفرض رسـو كاف الثورة الفرنسية اقرت حرية ا
                                                         . (1)الدكؿ 

      مرحلة مؤمتر فيَنا                                                                                                -ج

مثلت مرحلة جديدة يف مسار النظاـ الدكيل كتنظيم العالقات الدكلية  ُُٖٓاف معاىدة فيٌنا عاـ 
ادلهمة اليت اقرهتا مبدأ حرية بشكل عاـ ككضعت مبادئها اليت ال تزاؿ باقية اىل االف كمن ادلبادئ 

 .(2)يف االهنار الدكلية ادلالحة

مبدأ حرية ادلالحة يف  ُُٕاىل  َُٖث نظمت الدكؿ الوثيقة اخلتامية دلؤسبر فينىا يف ادلواد حي       
االهنار الدكلية كضركرة كضع لوائح متشاهبة للمالحة يتم تطبيقها على قدـ ادلساكاة بالنسبة لكافة الدكؿ 

,كأنشاء جلاف مشًتكة ,على اف اليكوف من شأف الرسـو ادلفركضة على ادلالحة اعاقة التجارة الدكلية 
فينىا قابل للتطبيق على مجيع االهنار لالشراؼ على على ادلالحة يف كل هنر ,اف النظاـ الذم كضعو مؤسبر 

الدكلية بواسطة اتفاقات خاصة عقدت خالؿ القرف التاسع عشر كمشلت رلموعو من االهنار ىي االلب 
 . (ّ),الكونغو ,كالنيجر  ,الراين ,االيسكو ,ادلوز,الدانوب , االمازكف ,االبالف

 

                                                           
1
 .166ص –مصدر سابك  –( د.عصام العطٌة  
2
 -ع ممال منشور على المول –مجلة االتحاد  –دروس فً صنع السالم  1515معاهدة فٌنّا  –(أ .د. جمال سند السوٌدي  

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails4   11/3/2119تارٌخ الزٌارة . 
3
 .169ص -مصدر سابك  –(  د. عصام العطٌة  

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails4
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails4
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  مرحلة اتفاقية برشلونة                                                                                       -د

إصلاز ُُٗٗحصل بعد احلرب العادلية االكىل توسع كبَت يف تدكيل االهنار ,ككاف دلؤسبر الصلح العاـ      
مهمتُت االكىل :ىي كضع نظاـ خاص بالهنار الدكلية اليت هتم الدكؿ ادلنهزمة كىذا النظاـ اقرتو معاىدات 

همة الثانية :ىي كضع (من معاىدة فرسام كادلّّٕ-ِّّادلواد) ُُٗٗاليت ابرمت يف العاـ  الصلح 
نظاـ عاـ كصاحل للتطبيق على مجيع االهنار الدكلية ام كضع نظاـ مشابو لنظاـ صك فيينا مع شيء من 
التعديل كالتنقيح كقد كضع ىذا النظاـ يف مؤسبر خاص دعت اليو عصبة االمم ,ككاشًتكت فيو 

 .  (1)شلونو بتوقيع اتفاقية بر  ُُِٗ/ْ/َِ(دكلة كعقد يف برشلونو كانتهى يف ِْ)

نصت اتفاقية برشلونة على مبدأ عاـ ىو حرية ادلالحة ام االستعماؿ احلر جملارم االهنار        
للمواصالت كمبدأ اخر ىو ادلساكاة يف ادلعاملة بالنسبة للدكؿ ادلوقعة على االتفاقية كما الزمت الدكؿ 

جارة للدكؿ ادلوقعو على  االتفاقية كاف تقـو ادلوقعو على االتفاقية عدـ القياـ بأم عمل من شأنو عرقلة الت
الدكلة بعمل ما يلـز لصيانة النهر كابقاءه صاحلا للمالحة كربسُت ادلالحة النهرية كالزمت لكل دكلة 

ادارة  اكدارة مشًتكة ام ادارة ااك دارة منفردة زبضع ادلالحة يف النهر الذم يشكل جزء من اقليمها اىل ا
اف الدكؿ ادلتامخة كالغَتمتامخة اليت يهمها امر ادلالحة يف ىذا النهر ,من دكلية ام تشًتؾ فيها رلموعة 

اتفاقية برشلونو قد اقرت تدكيل االهنار اليت تتوافر فيها شركط معينو دكف احلاجة اىل اتفاؽ خاص كما 
 . ( 2) اقره مؤسبر فينىا سابقا

االنتفاع بالنظاـ الذم كضعو لالهنار الدكلية على اال انو يؤخذ على اتفاقية برشلونو اهنا قصرت      
الدكؿ ادلنظمة لالتفاقية فقط كذلذا مل ربضى بتطبيق كاسع ,نستخلص شلا تقدـ اىل اف التطور الذم طرأ 

  . (3) السفنالهنار الدكلية جلميع اىل تقرير مبدأ حرية ادلالحة يف ا مراحلو ادلختلفةعلى ادلالحة النهرية عرب 

 ادلطلب الثالث

 الدولية القانوين لالهنار امظنال

يهتم القانوف الدكيل باالهنارالدكلية من ناحيتُت االكىل من ناحية ادلالحة يف االهنار كالثانية من       
 حيث استغالؿ مياىو يف الشؤكف الزراعة كالصناعة .
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اىتم القانوف الدكيل باالهنار الدكلية من ناحية ادلالحة الدكلية اذ كاف ادلالحة يف االهنار الدكلية:  -أ    
النهر صاحلا للمالحة الدكلية االمر الذم استوجب معو اقرار مبدأ حرية ادلالحة النهرية من منبعو اىل 

كزبضع اىل مبدأ ساحلية كىي اليت تتم بُت نقطتُت تقعاف يف اقليم دكلة كاحدة اما النهرية  مصبو كادلالحة
اجلواز استنادا اىل احلقوؽ السيادية احلصرية للدكلة الشاطئية تلك احلقوؽ اليت تزاحم حقوؽ دكلة اخرل 

ُت ادلالحة اليت تتم بُت الدكؿ النهرية أم باك  كسبس بسيادهتا كتقتصر على نقل االشخاص كالبضائع
كاليت ينبغي السماح هبا جلميع الدكؿ  اخرل,نقطتُت تقع يف إحدل الدكؿ النهرية كالخرل يف اقليم دكلة 

 .(1)ادلشًتكة كالعرؼ الدكيل استخلص قاعدة تقوؿ حبرية ادلالحة للدكؿ ادلشًتكة يف النهر

كتقـو هبا سفن غَت تابعو ادلالحة الدكلية كىي اليت تتم يف احدل الدكؿ النهرية إىل اعايل البحار        
للدكؿ النهرية كىذا النوع من ادلالحة يثَت الكثَت من اجلدؿ السيما مىت علمنا اف ادلمارسة الدكلية غَت 

بالنسبة لكافة االهنارالدكلية اذ يرل الكثَت  مستقرة يف ىذا الصدد فالعمل الدكيل اليسَت على حل كاحد
دكؿ الغَتيف ىذه االهنار كىو االمر الذم تربره ادلصاحل الدكلية من الفقو ضركرة تقريرحق ادلركرالربمء لل

 .(2) كمحاية الدكؿ النهرية من ام اضرار زلتملة

كاف سابقا االىتماـ باالهنار يقتصرعلى ادلالحة النهرية كاليت مرت بعدة مراحل سبق لنا ذكرىا االى انو     
 لصناعيو.بتقدـ الزمن ازدادت اعليتها من الناحية الزراعية كا

 لزراعي كالصناعي لالهنار الدكلية االستغالؿ ا -ب

كاف يقتصرعلى ادلالحة فيها,غَت اف التطورات العلمية احلديثة يف االنتفاع  اف اىتماـ الدكؿ باالهنار     
دبياه االهنار الدكلية كأقامة ادلنشآت كادلشاريع ادلختلفة عليها, اضهرت اف االستغالالت اجلديدة دلياه 

 . (3)ال تقل اعلية عن موضوع ادلالحة االهنار

كيتجلى اىتماـ الدكؿ يف الثركات ادلائية كما يدره استغالذلا يف قطاع الزراعة كالصيد فضال         
عنتدعيم الصناعة كحىت السياحة حيث تلجأ الدكؿ النهرية اىل االتفاؽ على كيفية االستفادة من النهر 

 . (4)يف ىذه ادليادين كذلك بوضع  تنظيم قانوٍل مشًتؾ للنهلر الدكيل الدكيل 

كقد ابرمت العديد من االتفاقيات يف ىذا اخلصوص نذكرمنها االتفاؽ ادلرـب بُت يوغسالفيا         
تشرين االكؿ ِٕ,كاالتفاقية ادلربمة بُت فرنسا كادلانيا كاللكسمربج يف ُِٓٗدرفا عاـ  كالنمسا بشأف هنر
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تشرين  ٖادلوزيل, كاالتفاقية ادلعقودة بُت اجلمهورية العربية ادلتحدة كالسوداف يف  بشأف هنرُٔٓٗـ عا
ايلوؿ  ُٗف يف تالتنظيم االنتفاع دبياه هنر النيل,كاالتفاقية ادلعقودة بُت اذلند كباكس ُٗٓٗالثاٍل عاـ 

تحدة االمريكية ككندا يف خبصوص هنر اذلندكس, كاالتفاقية ادلعقودة بُت الواليات ادل ُُٔٗعاـ 
لتنمية موارد حوض هنر كولومبيا ادلائية , كاالتفاؽ ادلعقود بُت الصُت  ُُٔٗكانوف الثاٍل عاـ ُٕ

لتنظيم استثمار هنرم امور كارغوف على احلدكد بُت ُٕٔٗكاالرباد السوفييت سابقا يف تشرين االكؿ 
حوؿ  ر الدكلية حبيث ال تدع رلاال للشك كاخلالؼالبلدين, كقد توالت االتفاقات لتنظيم استغالؿ االهنا

 .(1) القواعد القانونية الدكلية الواجب العمل هبا

اما يف حالة عدـ كجود اتفاؽ فاف اخلالؼ يف الفقو قائم فيما يتعلق بأالحكاـ القانونية اليت تنظم       
 :االنتفاع دبياه باالهنارالدكلية الغراض غَت ادلالحة كىناؾ ثالث اذباىات فقهية 

اقليمها بال االذباه االكؿ يذىب اىل االعًتاؼ للدكلة بالسيادة ادلطلقة على جزء النهر الذم ؽلريف       
مايسمى  كىذاناء  عليو تستطيع اف تستغل مياه النهر كرلراه بالشكل الذ يركؽ ذلا كب ,قيد كالشرط

 .(ِ)ادلطلقة بنظرية السيادة

اما االذباه الثاٍل يرل اف سيادة الدكلة ليست مطلقة بل اهنا مقيدة بوجوب مراعاة الوحدة        
للدكلة استغالؿ مياه النهر بالشكاللذم يؤدم اىل االضرار  غلوز الطبيعية من منبعة اىل مصبو, كبذلك ال

 .(3)رية الوحدة االقليمية ادلطلقة احل الدكؿ االخرل كىذا مايسمى بنظحبقوؽ كمص

اما االذباه الثالث فمؤدل ىذا االذباه اف النهر ملكية مشًتكة جلميعالدكؿ النهرية كالغلوز القياـ       
بأم عمل يقيد حقوؽ الدكؿ اك يقلل منها حيث تكوف ىذه الدكؿ متساكية احلقوؽ كااللتزامات االاذا  

 .(4)ة كاف العمل ػلقق ادلصلحة  ادلشًتكة للدكؿ كتسمى ىذه النظرية بادللكية ادلشًتك

بغض النظر عن اخلالؼ الفقهي فأف القانوف الدكيل احلديث كالتعامل الدكيل غلرم على االعًتاؼ       
تستفيد من مياىو الغراض الزراعة للدكلة بالسيادة على جزء النهر الذم ؽلر يف اقليمها كحقها يف اف 

كمة التحكيم الدكلية ذلك كالصناعة بشرط عدـ االضرار دبصاحل كحقوؽ الدكؿ االخرل كقد اكدت زل
يف النزاع بُت فرنسا كاسبانيا خبصوص حبَتة ُٕٓٗتشرين الثاٍل عاـ  ُٔيف احلكم الذم اصدرتو يف 

                                                           
1
 .191ص –مصدر سابك  –( د.عصام العطٌة  
2
 .91ص  –مصدر سابك  –( المحامً دمحم نعٌم علوة  
3
 .192ص  –مصدر سابك  –طٌة ( د. عصام الع 
4
 .91ص –مصدر سابك  –( المحامً دمحم نعٌم علوة 



13 
 

(الذم جاء فيو انو)سباشيامع مبدا حسن النية غلب اف تأخذ الدكلة صاحبةاجملرل االعلى lanauxالنو)
يف االعتبار كعلى قدـ ادلساكاة مجيع مصاحل الدكؿ النهرية لالخرل اسوة دبصاحلا( مث قررت احملكمة بعد 

اسبانيا كما  ايضا اف ال تتجاىل اك هتمل مصاحلذلك اف فرنسا ذلا احلق دبمارسة حقوقها, كغلب عليها 
كىلنسكي عاـ  َُٔٗكىامبورغ  ُٖٓٗحرص معهد القانوف الدكيل يف دكرات انعقاده يف نيويورؾ 

 .(1) على تأكيد ذلك ُٔٔٗ

الواقع اف االهنار زبتلف يف مدل اعليتها السياسية كاالقتصادية حبيث ؽلكن القوؿ بوجود ذاتية       
كؽلكن اف نستخلص من مراجعة ا لكل االهنار ,خاصة بكل هنر كمن الصعوبة اف تضع نظاما كاحد

نوف الدكيل كمجعية القانوف الدكيل القاادلعاىدات الدكلية ادلعقودة بُت الدكؿ النهرية كمن اعماؿ معهد اال
كاحلكم الذم أصدرتو زلكمة التحكيم يف قضية حبَتة النو بعض ادلبادئ االساسية اليت تنظم استغالؿ 

 كاعلها ما يأيت : غلب اف ربًتمها الدكؿ ادلشًتكة يف هنر مياه االهنار الدكلية اليت

 يلـز االعتداد بالقواعد اليت انفقت عليها من قبل الدكلة ادلشًتكة يف هنر دكيل. -ُ

 .ياه النهراه كاالنتفاع ادلشًتؾ دبالعدالة يف توزيع ادلي-ِ

 التعاكف يف تنمية موارد النهر كاالنتفاع من النهر كوحدة .-ّ

 مراعاة احلقوؽ ادلكتسبة اخلاصة بكميات ادلياه اليت كانت ربصل عليها كل دكلة يف ادلاضي . غلب -ْ

 االمتناع عن ام عمل من شأنو اف يسبب ضررا ألم دكلة من النهر. -ٓ

السماح للدكؿ بأدخاؿ الوسائل التكنولوجية احلديثة يف التعبئة كاالستفادة من ادلياه ما داـ ذلك ال  -ٔ
  رار بأية دكلة من الدكؿ النهرية.ينجم عنو إض

عدـ إجراء ام ربويل يف رلرل النهر اك اقامة سدكد تنقص من كمية ادلياه اليت تصل اىل الدكؿ  -ٕ
 . (2).النهرية االخرل دكف اتفاؽ سابق

باالضافة اىل ىذه ادلبادئ ؽلكن االستعانو ببعض أحكاـ قانوف البحار ادلتضمنة يف االتفاقيات        
الدكلية, فعلى سبيل ادلثاؿ قواعد منع القاء ادلواد الضارة يف ادلياه, كمكافحة التلوث على اف يتم عن 

                                                           
1
 .192ص  –مصدر سابك –( د.عصام العطٌة  
2
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طريق ادلعاىدات الدكلية ,ذلك اف قواعد القانوف الدكيل اخلاصة باالهنار مازالت يف ىذا الطور غَت 
 . (1) ت النهرة تسرم على سلتلف استعماالكاضحة ,فضال على انو ال توجد قواعد عرفية ثابت

كعليو غلب على الدكلة اليت ترغب يف انشاء سد اك ربويل رلرل النهر اف تدخل يف مفاكضات مع      
باقي الدكؿ للحصوؿ على موافقتها فأذا مل يتم االتفاؽ يستحسن عرض االمر على التحكيم, كاذا 
قامت احدل الدكؿ اليت غلرم النهر يف اقاليمها بأم مشركع من ىذا النوع بدكف موافقة الدكؿ االخرل 

 .( ِ)كبدكف عرض النزاع على التحكيم فػأهنا تكوف مسؤلة عن االضرار اليت تلحق بالدكؿ االخرل

حسب الزاكية اليت ننظر منها للنهر تضح لنا شلا تقدـ اف ىنالك عدة تقسيمات لالهنار الدكلية ي      
ىو تقسيمها اىل اهنارا كطنية كدكلية , كاف ىنالك الكثَت من االسباب يف طور دراستنا كاف ما يهمنا 

تطور االهنار الدكلية كادلالحة فيها عرب مراحل  كادت اىل اعليتهازيادة ساعلت يف تطور استغالؿ ادلياه ك 
كايضا استخدامها لالغراض مبدأ حرية ادلالحة اىل ض الرسـو كصوال سلتلفة بدأ من مرحلة االحتكار كفر 

غي ادلالحية يف الزراعة كالصناعة كغَتىا , كبذؿ جهد دكيل متفاٍل للوصوؿ اىل نظاـ استخداـ عادؿ 
 كمنصف لالهنار الدكلية .
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 الثاينادلبحث 

 امهيتو والتنازع الدويل حولو الفرات,هنر 

هنرا دكليا طبقا لقواعد  الفرات يعد هنر مشًتكا بُت كل من تركيا كسوريا كالعراؽ كبذلك يعدهنر       
لقواعد القانوف الدكيل اال اف تركيا ترفض القانوف الدكيل شلا يوجب تقاسم ادلياه بُت الدكؿ ادلشًتكة كفقا 

ء احلدكد اال اف العراؽ يرفض االعًتاؼ هبذا كتعد هنرم دجلة كالفرات مياه كطنية كتسميهما دبياه ما كرا
ككذلك الدكؿ ادلشًتكة الف يف ذلك ضياع حلقوقها ادلائية شلا ادل اىل نشوء نزاع بُت الدكؿ  االقبوؿ هبذ
التعريف اىل ثالث مطالب  نتناكؿ يف ادلطلب االكؿ ىذا ادلبحث لنهر, سنقـو يف تقسيم ايف ادلشًتكة 

يف ادلطلب الثالث بياف التنازع الدكيل حوؿ هنر اعلية الفرات الدكلية ك بياف يف ادلطلب الثاٍل بنهر الفرات ك 
 .الفرات

 طلب االولادل

 التعريف بنهر الفرات

ييعد هنر الفرات احد ادلوارد الطبيعية ادلهمة يف العراؽ كهبذا فقد كاف العراؽ يعد من البلداف الغنية      
يو سنعمل من خالؿ ىذا ادلطلب على ربديد مفهـو هنر بادلياه الداخلية مقارنة بالبلداف اجملاكرة, كعل

  كتارؼلو . بياف الوصف اجلغرايف لنهر الفراتالفرات  من حيث ادلدلوؿ اللغوم ذلذه الكلمة فضال عن 

مفهـو الفرات لغة : فرت : الفيراتي : أشدُّ ادلاء عيذكبةن . كيف التنزيل العزيز : )كىمىا يىٍستىًوم اٍلبىٍحرىاًف       
منا طىرًيًّا كىتىٍستىٍخرًجيوفى ًحلٍ  ا ًمٍلحه أيجىاجه كىًمن كيلٌو تىٍأكيليوفى حلٍى ا عىٍذبه فػيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذى يىةن تػىٍلبىسيونػىهىا ىىذى

كىتػىرىل اٍلفيٍلكى ًفيًو مىوىاًخرى لًتىٍبتػىغيوا ًمن فىٍضًلًو كىلىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى(
ا كقولو تعاىل)كىىيوى ا  (ُ) ل ًذم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىىذى

ا كىًحٍجرنا زل ٍجيورنا ا بػىٍرزىخن نػىهيمى ا ًمٍلحه أيجىاجه كىجىعىلى بػىيػٍ , كقد فػىريتى ادلاءي يػىفيريتي فيركتةن ًإذا  (ِ)(عىٍذبه فػيرىاته كىىىذى
 .(3) عىذيبى , فهو فيراتي : كالواحد : كىو أسم  هنر معركؼ بالكوفة
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قولو منها يف عدة مواضع ككلها تدؿ على العذكبة كالنقاء  القرآف الكرَللقد كرد ذكر الفرات يف         
ا اٍلبىٍحرىٍينً  مىرىجى  ال ًذم كىىيوى )تعاىل ا فػيرىاته  عىٍذبه  ىىذى نػىهيمىا كىجىعىلى  أيجىاجه  ًمٍلحه  كىىىذى  كىًحٍجرنا بػىٍرزىخنا بػىيػٍ

 .(1)(زل ٍجيورنا

كيعد هنر الفرات كاحدان من أىم األهنار يف العامل نظران دلا يتسم بو من أعلية تارؼليو حيث تشَت           
الدراسات التارؼلية إىل إف أكؿ موطئ قدـ لإلنساف يف التأريخ كاف على ضفاؼ ىذا النهر, الذم ينبع 

ـ فوؽ سطح َََّاعها على من األجزاء الشمالية الشرقية من من األراضي الًتكية من منطقة يزيد ارتف
البحر كيتألف النهر يف منابعو العليا من فرعُت رئيسُت علا فرات صو كمراد صو اللذاف يكوناف اجملرل 

كيلو   َِْكيلو مًت منها   ََِٕكيبلغ طوؿ النهر من منبعو إىل مصبو أكثر من  ,الفرات الرئيس لنهر 
كيلو مًت بالعراؽ , أما مساحة  حوضو فتبلغ حوايل   ََُِكيلومًت يف سوريا  ,   َٖٔمًت بًتكيا , 

% منها يف األراضي العراقية  , لذلك فإف نسبة كبَتة من أبناء ىذا البلد كالذم َْ ِ( كمَََْْْ)
 . (2)ليهم الفراتُت ؽلثل هنر الفرات الشرياف احليوم حلياهتم كبقائهم يطلق ع

رج الفرات من جباؿ أرضرـك الشمالية يف تركيا )ادلنطقة احملصورة بُت حبَتة كاف كالبحر االسود(, ؼل     
بع أك النهر االسود(كمراد صو, تقع منا -من هنرين علا )فرات صو يتكوف الفرات من منبعو يف شرؽ تركيا

ـ(,يبلغ طوؿ فرات َِّٓفرات صو يف جبل دكمو بينما مراد صو تقع منابعو العليا يف جبل أصاغي )
ـ فوؽ َََّكم يف ارض ارتفاعها اكثر من ََٔكم غلرم يف مشاؿ مراد صو البالغ طولو ََْصو 

قاء من الشرؽ اىل الغرب على بعد قليل من الت مستول سطح البحر,يتجو النهراف فرات صو كمراد صو
النهرين تقع مدينة كيباف الًتكية حيث يضيق رلرل النهر مكونا كاديا عميقا تصب فيو مياه الركافد 
كاالكدية كمن اعلها الرافد )تومخو صو(,يدخل هنر الفرات سوريا من حدكدىا الشمالية الغربية عند مدينة 

كىوالساجور الذم ينبع من تركيا  كيتجو ضلو اجلنوب ,يتصل هبذا النهر من اجلهة اليمٌت اكؿ رافد جرابلس
,كيتصل بالفرات من اجلهة اليسرل ثاٍل رافد كىو البليخ الذم ينبع من  ة عينتابعلى مقربة من مدين

كم من مصب الساجور كيصب يف الفرات ربت مدينة الرقة   ُِٔتركيا جنوب جباؿ طوركس على بعد 
كم ,كيتصل بنهر الفرات رافد اخر داخل االراضي السورية ىو اخلابور الذم َُٓكيبلغ طولو يف سوريا 

كم مشاؿ احلدكد السورية العراقية ْٓالبصَتة جنوب دير الزكر على مسافة  عنديصب يف الفرات 
    .  (3) ىا نبع رأس العُت يف سوريا,كاغلب مياه ىذا الرافد مصدر 

                                                           
1
 .53االٌة  –سورة الفرلان  –( المرآن الكرٌم  
2
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3
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 يتجوالشاـ ك  بادية ىضبة يف النهر فيمر , بلسراج مدينة عند السورية ضيرااأل غلرم النهر يف       
 , كماؿ البو ضلو النهر يتجو الزكر, دير دبدينة ليمر الشرقي اجلنوب اىل كيتجو الرقة دبدينة ليمر شرقا

 عند يبدأ الذم للنهر, االدٌل الوادم مشكال ,راؽالع ليدخل , كمَٖٔ سوريا يف قطع قد كيكوف
 . (1) حصيبة

الشرقي يتجو ضلو احلصيبو )القائم(على احلدكد العراقية السورية ليستمر باذباىو ضلو اجلنوب ك          
كم بُت القائم كالرمادم حيث تقع ىيت كدخل النهر اىل جنوهبا َِْكيقطع اذلضبة الصحراكية بطوؿ 

,كتقع جنوب غرب وط االمطار يف تلك اذلضبو يف السهل الرسويب  كيتصل بالنهر مياه حوراف خالؿ سق
كم مشاؿ الرمادم عن ِالرمادم حبَتة احلبانية اليت ربوؿ ادلياه إليها من أماـ سدة الرمادم من مسافة 

طريق جدكؿ )الورار( كفيو شلر للمياه إىل البحَتة كيعاد اىل الفرات عن طريق قناة الذباف مشاؿ الفلوجة , 
ض ابو دبس, بعد مركر الفرات دبدينة الفلوجة يقًتب من احلبانية تتجو اىل منخفكادلياه الزائدة يف حبَتة 

ـ ,اقيمت سدة اذلندية َُ-ٕأعلى من دجلة  حبوايل هنر دجلة كيكوف مستول الفرات يف ىذه ادلنطقة 
,هنر اذلندية اصبح اجملرل الرئيسي للفرات كبعد اف غلتاز النهر سدة فرات يف جنوب ادلسيب على رلرل ال

لكفل ,كعلى مسافة كيلو مًت كاحد جنوب بلدة الكفل ينشطر الفرات اىل فرعُت طوريج كاب اذلندية ؽلر
الفرعُت مشاؿ مدينة السماكة كيظهر النهر موحد  تقيمث يل علا شط الكوفو غربا كشط الشامية شرقا,

,كؽلر الفرات بعد ذلك دبدينة الناصرية كسوؽ الشيوخ قبل اف يصل حبَتة احلمار, ىناؾ تضيع اجملرل ثانية
  .(ِ)معامل كاديو حىت يلتقي مع هنر دجلة يف كرمة علي مشاؿ البصرة 

كما كيتسم هنر الفرات بكونو هنر فيضاٍل غَت منتظم اجلرياف , كيتدفق حوايل نصف كارده         
مليوف طن, ََُ( حامالن معو كميات كبَتة من الطمي تبلغ تقريبان نيساف -ريل السنوم خالؿ فصلي )إب

كيتغذل ىذا النهر يف تركيا من مياه األمطار كالثلوج , أما فيما يتعلق دبعدلو السنوم الذم ؽلكن 
االرتكاف إليو لتحديد حجم اجلرياف الطبيعي لنهر الفرات فإنو من غَت ادلمكن ربديد ذلك كالسيما أف 

بداية سبعينات القرف العشرين قامت بإنشاء سلسلة من السدكد كادلنشآت ادلائية كاليت تتسم تركيا كمنذي 
 .( 3)طاقتها التخزينية بكوهنا تفوؽ الطاقة الطبيعية دلياه هنر الفرات دبا يزيد عن ثالث مرات 

 
                                                           

1
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2
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 ادلطلب الثاين

 امهية هنر الفرات دوليا

يعترب هنر الفرات ذا اعلية قصول لسوريا تفوؽ أعليتو يف كل من تركيا كالعراؽ , نظرا الف ادلوارد ادلائية      
السورية شحيحة بادلقارنة مع تركيا كالعراؽ من جهة, ككوف االهنار يف سوريا تشكل عمليا أكثر من 

 .(ُ)% من مصادر ادلياه ادلتاحة من جهة أخرل َٖ

صادرعلى اف كمية ادلياه ادلتاحة لالستثمار من مياه االمطار يف سوريا ضئيلة للغاية كال كتتفق كل ادل     
% من اجلرياف السطحي , كنظرا للتبخر الشديد الذم تتعرض لو مياه االمطار يف سوريا, ٗتتجاكز 

علية خاصة اذلطوؿ كتوزيعها اجلغرايف , لذلك تصبح االهنار ذات اككذلك بسبب اختالؼ معدؿ 
 .( ِ)وريالس

ادلتعلقة حبوض الفرات كاالحتياجات ادلائية لالقطار الثالث  البد من ذكر بعض ادلعطيات الرقمية       
)تركيا , سورم , العراؽ( حسب ادلساحة ادلزركعة كالقابلة للزراعة , فحوض الفرات يقع يف ارض 

, ِ(كمَََٕٔ, كسوريا )ِ(كمَََُِٓموزعة بُت كل من تركيا ) ِ(كمَََّٖٕمساحتها )
 ( مليار مًت مكعب, كرلموع االراضيّّدلائي السنوم ), كيبلغ االيراد ا ِ( كمَََُٕٕكالعراؽ )

( دكًل , َََِْٓدكًل موزعة بُت كل من تركيا ) ِ( كمََِْٕٖٔادلزركعة يف حوض الفرات )
 . (3)( دكًل ََِِْٕٗ( دكًل , كالعراؽ )َََُّٔكسوريا )

فحسب كتتطابق الدراسات العربية كالًتكية حوؿ كمية مصادر مياه الفرات اليت تنبع من تركيا,      
من مياه النهر , بينما يأيت  %ٖٖهنر الفرات ذات ادلصدر الًتكي حوايل ادلصادرالعربية تشكل مياه 

, نظرا لكوف %َُالبليخ(, لكنها فعال ال تزيد عن –%ادلتبقية من ركافد يف سوريا )اخلابور ُِ
ع السورية تقع عند احلدكد الًتكية , كبالتايل فأف ام ضخ للمياه اجلوفية مشايل االحواض اجلوفية للينابي

                                                           
1
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2
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3
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احلدكد الًتكية )كما ػلدث االف يف حوض اخلابور تركيا( سيؤدم اىل اطلفاض منسوب ادلياه بل قد 
 .(1)هنر اخلابور  السورية الرافدة لنهر الفرات كخاصةيؤدم اىل اختفاء الينابيع 

الذم يعتمد بصورة رئيسية على مياه هنرم دجلة كالفرات من ازمة مائيو  يعاٍل العراؽ          
 االهنار, ضفاؼ من النباتات كرم عدـ للمياه, اخلازنة كالبحَتات السدكد قلة,تعودالسباب داخلية 

 اطلفاض احلديثة, الرم طرائق استعماؿ عدـ ادلائي, اإلرشاد ضعف اك غياب السواقي, تبطُت كعدـ
 سقوط كقلة اجلفاؼ ظاىرة إىلالذم  احلرارم كاالحتباس ادلناخي التغيَت خارجية اخرلك  ادلياه, كلفة

 ادلغذم تعد اإلمطار الف كالفرات, دجلة لنهرم ادلائية اإليرادات يف كاضح تدفو  اىل ذلك ادل  اإلمطار,
 أف كىي كاحدة حقيقة أماـ العراؽ يضع كالفرات دجلة لنهرم اجلغرايف ادلوقع إف, ك النهرين ذلذين الرئيس
 تسيطراف اجلغرايف موقعهما حبكم الدكلتُت ىاتُت غلعل شلا كإيراف تركياتقع يف  كالفرات دجلة هنرم منابع
 سلعة ادلاء أصبح الدكيل القانوف كغياب السياسي التوترهبا اضافة اىل  كالتحكم للعراؽ ادلائية ادلوارد على

 غياب ظل يف التأثَت مصادر ؽلتلك ادلياه مصادر ؽللك من كأصبح السياسة خلدمة توظف اقتصادية
 ادلائية للحصص ادلنظم الدكيل القانوف إلزامية ضعف كبسبب الدكلية كادلعاىدات كالتشريعات ادلنظمات

 .  (2) ادلتشاطئة الدكؿ بُت

 مشركع يتألف حيث مشاريع, لديها فًتكيا كسوريا ايراف ضرر من اكثر العراؽ على تركيا ضرر اف        
 الزراعة قطاعات يف متنوعة أخرل كمشركعات الكهربائية للطاقة زلطةُِك سدان ُْ من( غاب)الػ

مشركع ضخم جدا كيعتمد  ىو ادلساحة حيث من كالغاب كاالتصاالت, كالرم كادلواصالت كالصناعة
بصورة اساسية على مياه هنر الفرات يف ادلشارع ادلقامة لكثرة مياىو يف تركيا مقارنة بدجلة كسعة االراضي 

لية يف التنفيذ على مشاريع القابلة للزراعة لذلك نرل تركيا ركزت على مشاريع الفرات كأعطتها االك 
 . (3)دجلة

سنويا , بينما تقدر  ّـ( َِٓ)تقدر بعض ادلصادر العربية حجم ادلوارد ادلائية ادلتاحة يف تركيا ب       
من  ّمليار ـ (ُّْ)/سنويا  منها  ّمليار ـ(ُٓٗادلوارد ادلائية ادلتاحة حبوايل) مصادر أخرل إمجايل

ياه السطحية يف تركيا حبوايل ائية الداخلية ادلتجددة , اما ادلصادر االجنبية فتقدر كمية ادلادلوارد ادل
يذىب قسم كبَت منها ىدرا اىل البحر, كتقدر ادلصادر العربية نصيب ادلواطن / سنويا  ّمليار ـ(ُٖٓ)

                                                           
1
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, إم  َِِٓيف عاـ  ّـ(َََّ, ينخفض إىل)ّ(ـََْٓ) ب َُٗٗالًتكي سنويا من ادلياه يف عاـ 
)مشركع ع كميات من ادلياه اىل االخرين اهنا ليست دكلة ندرة مائية , اضف اىل ذلك ما تعرضو من بي

 . (1) من ادلياه إىل الكياف الصهيوٍل ّمليوف ـ ََٓالسالـ (, كما أقدمت عليو فعال من بيع 

 ادلطلب الثالث

 التنازع الدويل حول هنر الفرات

كما علمنا اف الفرات يعد هنرا دكليا مشًتكا كىو بذلك ؼلضع لقواعد القانوف الدكيل لالهنار         
دكلة ادلنبع ال تعًتؼ بذلك كتعده هنر الفرات هنر كطٍت عابرا ادلشًتكة بُت اكثر من دكلة اال اف تركيا 

اؽ اللتاف تعداف الفرات هنرا للحدكد كتطلق على مياىو تسمية مياه ما كراء احلدكد خبالؼ سوريا كالعر 
دكليا كؼلضع الحكاـ القانوف الدكيل كيتمسكاف حبقهما يف ادلياه كدكؿ مشًتكة يف النهر , كعلى الرغم 
من االتفاقيات اليت اقيمت لتنظيم مياه النهر بُت الدكؿ ادلشًتكة اال اف تركيا مل ربًـت كخالفت ىذه 

با يف نشوء نزاع دائم حوؿ حقوؽ كل من سوريا كالعراؽ يف  االتفاقات متذرعة حبجج متعددة شلا كاف سب
  كميات كافية من مياه النهر .

يػربط بػُت أكربػا  ها اخلارجية , فيهو يكػوف جسػران ية خاصة يف ربديد سياستيع تركيا أعلػلتل موق      
اسًتاتيجية اف ىذا ادلوقع جعػل ر كالدردنيل , الذين ؽلتازاف باىىمية البسػفو  هاغطيكأف أراضيها ي, كآسػيا 

دكلة أكربية كتستفيد تركيا من خادالؿ  ض البحر ادلتوسط كدكلة شرؽ أكسطدكؿ حو  احدل تركيػا
يػػربط مصػػػاحل دكؿ ادلنطقػػة العربيػػة خاصػػػة بادلصػػػاحل  التػػػي حػػػدكدىا موقعيػػػا اجلوسػػػًتاتيجيالذمكظيفتيا 
ريكيػة فػي تػدعيم ادلصػاحل السػًتاتيجية االمنيػة االمسػي ك منيػة حللػف شػماؿ االطلكبالسياسػات االالغربيػػػة 
, كهبذا  ز القػدارت العربيػة كتصػفية الصػراع العربػي الصػهيوٍلبػرك كسوريا ,كمنػذ ؽ كاضػعاؼ العػراادلنطقػة 

يمنػة ة التبعيػة كاذلإلػى منطػقالػوطن العربػي فهي تتوافق كليا كاىداؼ ادلخططات االمريكية  فػي إخضػاع 
(   2) كاإدلبػريالية

. 

يًتكز ادلوقف الًتكي على اعتبارات ىي اف حوضي دجلة كالفرات يشكالف حوضا مائيا كاحدا , كاف 
النهرين علا هنراف عابراف للحدكد اجلغرافية , كليس ذلما صفة االهنار الدكلية ,ىذا يعٍت رادا مفاده )تًتيك 

                                                           
1
 . 15ص  –مصدر سابك  –( د.ولٌد رضوان  
2
 . 141ص   -مصدر سابك  –( د. عباس عبد الحسن كاظم , م . ظاهر عبد الزهرة خضٌر  
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كإضفاء ىذه الصفة اخلاصة عليهما ,شلا يربر التخويل حبق التصرؼ يف ادلياه ادلوجودة يف النهرين( 
 . (1) االراضي الًتكية , دكف مراعاة دلا قد ػلدثو ىذا ادلوقف من إجحاؼ باحلقوؽ ادلائية العراقية

ت دلصلحة سوريا كالعراؽ رفضت تركيا االتفاقيات اليت اقرهتا اجلمعية العامة لالمم ادلتحدة كاليت كان         
البقائها للوضع الراىن للنهر , كمنذ التسعينات اذبهت السياسة الًتكية اىل ربط مسألة ادلياه باالمن 
كاحيانا بالنفط الستخدامة كوسيلة مقايضة كادلاذبرة فيو , باالضافة اىل قياـ تركيا ببناء مشاريع ضخمة  

 فيو ادلنطقة من نقص يف ادلياه شلا سيؤدم اىل نشوء كمشركع االناضوؿ كالغاب يف الوقت الذم تعاٍل
حرب زلتملة يف الشرؽ االكسط , باذباه السياسة الًتكية يف احداث عمليات التنمية يف جنوب شرؽ 
تركيا , ىذا كقد لعبت االدارة االمريكية اخلفية للسياسة الًتكية يف خلق عدك شرس كحاقد على العرب 

كية يف االرض العربية , فضال عن الشراكة  االسًتاتيجية بُت تركيا كاسرائيل عن طريق توجية االطماع الًت 
 . (2) كالذم فكرتو بيع ادلياه العربية 

اف التنافس بُت تركيا كسوريا كالعراؽ بشأف حصة كل منهما يف مياه الفرات يتحوؿ االخَت اىل        
)موضوع قابل لالنفجار ( خاصة يف ظل مشركع جنوب شرؽ االناضوؿ اليت تعكف تركيا على تنفيذه 

 سيحققها كيتضمن انشاء عدة سدكد على الفرات , كنظرا العلية ىذا ادلشركع سواء بالنسبة للمزايا اليت
لًتكيا اك االضرار اليت سيلحقها بالعراؽ كسوريا , يتعُت احلديث عنو ببعض التفصيل اف ىذا ادلشركع 

( سدا ُِ( مشركعا كبَتا للرم كتوليد الطاقة الكهرمائية , حيث سيقاـ )ُّمشركع متكامل يضم )
قع على الفرات حيث تالحق منها ت (ٕ) ( زلطة لتوليد الطاقة الكهرمئيةُٕعلى هنرم دجلة كالفرات ك)

( منها على حوضي هنر دجلة كتقدر تكاليف ىذا ادلشركع ٔ) رلرل النهر حىت احلدكد الًتكية السورية ,
( تريليوف لَتة تركية , كتنص اخلطة على اكماؿ ىذا ادلشركع ٔ,ٓحبوايل ) ُٖٓٗحسب تقديرات عاـ 

 . (3)(َُ) على مراحل

كالعراؽ كاف عدـ رات هنرا دكيل مشًتؾ بُت كل من تركيا كسوريا نستخلص شلا تقدـ اف هنر الف      
كجود اتفاؽ مشًتؾ ػلدد احلصة ادلائية لكل دكلة بسبب اختالؼ الرؤل كزلاكلة دكلة ادلنبع تركيا كالوسط 

فاظ على حقوقها ادلائية يف سوريا السيطرة كالتحكم دبياىو يثَت النزاع كاخلالؼ بُت الدكؿ زلاكلة احل
 النهر.

                                                           
1
رسالة  –سورٌا ( دراسة فً الجغرافٌة السٌاسٌة  –اٌران  –مشكلة مٌاه العراق مع دول الجوار ) تركٌا  –( احمد شارع ابراهٌم  

 . 99ص – 2112 –جامعة الماهرة  –ممدمة لنٌل درجة ماجستٌر 
2
 .143ص   –مصدر سابك  –( د. عبد الحسن كاظم , م . ظاهر عبد الزهرة خضٌر  
3
حموق العراق المائٌة فً نهري دجلة والفرات وفك المانون الدولً ) دراسة موجزة(  –( الباحث والمحامً عاٌد خلٌفة السعدي  

 .  مصدر سابك  .   http://www.tqmag.net/bodyشور على المولع بحث من –

http://www.tqmag.net/body%20%20%20.
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 ادلبحث الثالث                                    

 التنظيم الدويل لنهر الفرات

مل يكن ىناؾ مبادلء كاضحة كزلددة يف اقتساـ مياه االهنار الدكلية قدؽلا , اال اف مبادلء العدالة     
ىذا اجملاؿ , العامة ,كمفاىيم احلق العاـ ,كاحلق ادلشركع ,كاحلق ادلكتسب  باالمكاف استخدامها يف 

فلكل هنر صفاتو اذلديركلوجية كاجلغرافية اخلاصة كامتداده ضمن حوضو الطبيعي كال يعًتؼ بقيود احلدكد 
,كاف التعامل الدكيل لالهنار كفق مبدأ السيادة ادلطلقة  للدكؿ على جزء كؿ فيكوف رلراه الطبيعي بُت الد

اعتبار مصاحل الدكؿ االخرل كمن مث انتقلت  النهر الذم ؽلر باقليمها  تستغلو كما ككيف  تشاء دكف
الدكيل  خطوات كبَتة اىل تنظيم االستخداـ دلياه االهنار من خالؿ ادلبادلء اليت اقرهتا مجعية القانوف 

 كاكدهتا االتفاقيات الدكلية كاالحكاـ القضائية .

بياف مبادئ احلل الدكيل لنهر لادلطلب االكؿ طلصص  سنتناكؿ دراسة ىذا ادلبحث يف مطلبُت       
 .حوؿ هنر الفراتصة ادلعقودة بياف االتفاقيات اخلالالفرات كادلطلب الثاٍل 

 ادلطلب االول

 مبادىء احلل الدويل

, كبذلك حوؿ ادلياه يف االهنار الدكلية  ىناؾ رلموعة من ادلبادلء الدكلية ادلعتمدة يف حل النزاعات     
 .كع حسب االتفاقيات  كادلمارسات الدكلية نقسم ىذا ادلطلب اىل عدة فر 

 الدويل :مبادىء مجعية القانون اوال: 

ىناؾ رلموعو مبادلء عرفية اكدهتا االتفاقات الدكلية كاالحكاـ القضائية ,اكدهتا مجعية القانوف        
ينتمي حلوض صرؼ كاحد  كل نظاـ لالهنار كا  حيث,لثامنة كاالربعُت يف نيويورؾ الدكيل يف دكرهتا ا

لكل دكلة مطلة على احلوض ادلائي الواحد احلق يف نصيب معقوؿ  كب معاملتو كوحدة متكاملة ,,غل
ونية احًتاـ احلقوؽ القانثنائي, كعليها  ه, مامل يوجد بينهما اتفاؽكمتساك يف االستخداـ ادلفيد للميا

 .(1)للدكؿ االخرل ادلشاركة فيو 

 

 
                                                           

1
 .167,191 ص – سابك مصدر – رضوان ولٌد. د(  
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 : جاءت هبا معاىدة ىلسنكي دلبادىء اليتثانيا : ا

عن ادلؤسبر الثاٍل  اليت انبثقت ُٔٔٗتعد قواعد ىلسنكي الستخداـ ادلياه كاألهنار الدكلية لعاـ      
 احًتامها دكؿ العامل زلل أىم تلك القواعد اليت تضعها غالبية مجعية القانوف الدكيل,منمن كاخلمسُت 

بشأف استخدامات مياه االهنار الدكلية , كاليت ربكم االنتفاع دبياه االهنار الدكلية مامل يكن ىناؾ اتفاؽ 
بُت دكؿ حوض النهر على تنظيم االنتفاع على ضلو معُت , اك كجود عرؼ خاص اعتادت الدكؿ 

ه النهر الدكيل كاكدتو شلارستو هبذا الشأف , كضح الفصل الثاٍل من ىذه القواعد االستخداـ العادؿ دليا
ادلادة الرابعة اليت اقرت احلق لكل دكلة من دكؿ احلوض دبشاركة االنتفاع من مياه النهر على ضلو عادؿ 

 . (1)كمعقوؿ 

 :كحددت ادلادة اخلامسة بعض ادلعايَت ادلعقولة كالعادلة يف االنتفاع دبياه النهر الدكيل        

 , باالضافة  اىلدبعٌت امتداد حوض الصرؼ داخل كل الدكؿ ادلتشاطئة ساحتو فية احلوض كمراجغ -أ
 ىيدركلوجية احلوض

 .حالة الطقس ادلؤثرة يف احلوض ك االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية لك دكلة -ب

تعداد السكاف الذين يعتمدكف على مياه احلوض يف كل دكلة مشًتكة فيو , كمدل توفر مصادر  -ج
 بديلة .

 مكانية تعويض كاحدة اك اكثر من الدكؿ , كوسيلة لضبط النزاعات .مدل ا-د

 ادلدل الذم ؽلكن ربقيقة من اشباع احتياجات احدل دكؿ احلوض. -ق

 . (2)االستخدامات السابقة كاحلالية دلياه احلوض  -ك

  : 1997االتفاقات الدولية لعام ثالثا : 

اتفاقية جديدة حوؿ قانوف االستخدامات غَت  ُٕٗٗمايو  ُِاجلمعة العامة لالمم ادلتحدة   اعتمدت  
صوت كاعراض ثالث دكؿ )الصُت, تركيا, بوركندل( ُْٓادلالحية للمجارم ادلائية الدكلية بأغلبية 

 اختصرت ابواب,( ٕ) يف مصنفة مادة( ّٕ) من ادلتكونة االتفاقية فهذهعن التصويت, دكلة ِٕكامتناع 
عاما كحضيت ىذه  ثالثُت القرارىا ادلباحثات استغرقت كقد االهنار, دلياه الدكيل القانوف تطور برباعة

                                                           
1
 - المولع على منشور  - التعلٌمٌة ستار جواهر منتدٌات –1766 هلسنكً لواعد – عامر صالح(  

http://berber.ahlamontada.com/t30923-topic  14/3/2119تارٌخ الزٌارة. 
2
 . 191ص  –مصدرسابك  –(  د. ولٌد رضوان  

http://berber.ahlamontada.com/t30923-topic
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 اساسية حاالت ثالثة تغطي فاهنا النطاؽ عادلية اتفاقية لكوهنا كنظرا. (1) االتفاقية باىتماـ كاسع النطاؽ
 :كىي

 كما) ادلشًتكة االهنار استخدامات لتنظيم ادلتشاطئة االطراؼ بُت دكلية اتفاقية كجود انعداـ حالة -ُ
 (.مثال كتركياكسوريا  العراؽ بُت احلاؿ ىو

 كما) مجيعها كليس الدكيل ادلائي باجملرل ادلشًتكة الدكؿ بعض بُت اتفاقيات اك اتفاقية كجود حالة   -ِ
 تسعة النيل بنهر تشًتؾ حُت يف فقط كالسوداف مصر بُت اتفاقية توجد حيث النيل حوض يف احلاؿ ىو

 (.افريقية دكؿ

 تغطي كال  زلددة جوانب على مقصورة اتفاقية لكنها ادلتشاطئة الدكؿ بُت اتفاقية كجود حالة   -ّ
 كايراف العراؽ بُت ُٕٓٗ عاـ اتفاقية مثل) ُٕٗٗ لعاـ ادلتحدة االمم اتفاقية غطتها اليت ادليادين مجيع

 . (2) %ِْ بنسبة كسوريا% ٖٓ بنسبة العراؽ بُت تركيا تطلقها اليت الفرات مياه تقاسم اتفاؽ اك

ىذه االتفاقية باالتفاقيات االخرل السابقة كالالحقة بشأف هنر دكيل ـ,فقد فضلت  كحوؿ عالقة       
كخاصة دكؿ ادلنبع مثل  العارمة اليت ابدهتا بعض الدكؿ االتفاقية  عرب مادهتا الثالثة الثبات على الرغبة

يف القضاء على االتفاقات القائمة حاليا,مع اعطاء الفرصة للدكؿ ادلتشاطئة يف االتفاقيات القائمة تركيا 
 مع القواعد العامة الواردة يف االتفاقية اجلديدة , كقد ركزت االتفاقية على مبادلء ثالثة ىي:

احد مبادلء القانوف  مبدأ التقاسم العادؿ كادلنصف : اعطت ىذه االتفاقية االكلية ذلذا ادلبدأ كىو -أ
الدكيل االساسية كايضا مذكور يف معاىدة ىلسنكي كمت فصل معيار مبدأ التقاسم ادلنصف عن مبدأ عدـ 

 التسبب بالضرر جزئيا ككاف ىذا ادلبدأ مًتابط دائما اك مقيد بعدـ التسبب بالضرر للدكؿ االخرل .

اىدة اف يكوف الضرر جسيما حىت يكوف مبدأ االلتزاـ بعدـ التسبب يف ضرر جسيم : اشًتطت ادلع -ب
ىذا ادلبدأ ساريا ,يف ادلادة السابعو منها كبذلك ال يكوف ام ضرر موجبا للتعويض اك التأثَت على مبدأ 
التقاسم ادلنصف للمياه ,لذلك رفضت بعض دكؿ ادلصب مثل مصر التوقيع على االتفاقية ,شلا دعى 

اؿ تعديل على ادلوضوع هتدئة لبلداف ادلصب  ادلتشاطئة كمت رئيس اللجنة الدكلية يف االمم ادلتحدة ادخ
                                                           

1
منتدٌات جواهر  –اتفالٌة االمم المتحدة لمانون استخدام المجاري المائٌة الدولٌة فً االغراض غٌر المالحٌة  –صالح عامر (  

/ 11/3تارٌخ الزٌارة   http://berber.ahlamontada.com/t30923-topic -منشور على المولع   -ستار التعلٌمٌة 

2119. 
2
     بحث منشور على المولع  – 1779اتفالٌة االمم المتحدة حول االنهار الدولٌة   –( د. حسن الجنابً  

http://iraqieconomists.net/ar   2119/ 12/2تارٌخ الزٌارة. 

http://berber.ahlamontada.com/t30923-topic
http://iraqieconomists.net/ar
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ادخاؿ الفقرة االكىل من ادلادة اخلامسة عند تقرير مبدأ التقاسم ادلنصف ,مع كجوب مراعات مصاحل 
دكؿ اجملرل ادلائي ادلعنية , كالًتكيز على التزاـ دكلة ادلنبع العمل على التخفيف من الضرر ك ازالتو 

 كالتعويض عنو .

مبدأ التشاكر كالتنسيق بُت الدكؿ ادلتشاطئة :انطوت االتفاقية على مبدا عاـ اكجب فية الدكؿ -ج
ادلتشاطئة لنهر دكيل ما ,التعاكف فيما بينها كتبادؿ ادلعلومات على ضلو منتظم ,كادلشركعات اليت تنوم 

ة االخرل قبل القياـ هبا اذ احدل الدكؿ القياـ هبا بتفصيالهتا كمعلوماهتا غلب موافاهتا للدكؿ ادلتشاطئ
من احملتمل اف يكوف ذلا اثار سلبية على الدكؿ ادلتشاطئة , كحددت االتفاقية مدة ستة اشهر للرد على 

 . (1) خالؿ خذه ادلهلةىذه االخطار كاف الدكلة صاحبة ادلشركع ال تقـو بالتنفيذ 

 ادلبادىء العامة للقانون الدويل : رابعا: 

 حالة خمالفة التزام ما  مبدأ التعويض يف -أ

عند تطبيق ىذا ادلبدأ على مشكلة توزيع مياه هنر الفرات بُت دكلو الثالث )تركيا , سوريا , العراؽ        
( صلد اف دكليت اعايل ككسط الفرات نفذتا مشركعاهتما قبل الوصوؿ اىل اتفاؽ , كاف هنر الفرات غَت 

شكلة تزداد تعقيدا بتنفيذ تركيا كسوريا دلشركعاهتما مستقر كمتغَتا من سنة اىل اخرل يف موارده فأف ادل
قبل الوصوؿ اىل اتفاؽ مع دكلة ادلصب شلا يعترب سلالفة التزاـ قانوٍل لالستحواذ على مياه هنر الفرات قبل 
الوصوؿ اىل اتفاؽ مستغلُت الظركؼ اجلغرافية للنهر كمتجاىلُت مايًتتب علر ذلك من آثار اقتصادية 

لو بعدـ كفاية ادلياه كعدـ تناسب توقيتات كصوؿ الكميات اليت ػلتاجها على مدار كاجتماعية متمث
السنة ك نوعيو ادلياه كآثارىا السيئة على الثورة السمكية كزيادة نسبة ادللوحة كاطلفاض كفاية ادلشركعات 

 . (2)لتوقعات الكمية كالزمنية للمياه الكهربائية نتيجة عدـ التناسب بُت االحتياجات كضركؼ ا

 مبدأ عدم جواز التعسف يف استعمال احلق : -ب

 اف دكف االحياف بعض يف الدكلة مسألة امكانية تقرير الدكيل القانوف يف احلديثة االذباىات ف ا      
 مت كلقد  بالغَت االضرار لعدـ عنايتها كل بذلت اهنا من الرغم على , معُت خطأ ارتكبت قد تكوف
 استعماؿ يف التعسف عدـ مبدأ خاصة كبصفة للقانوف العامة ادلبادئ ببعض االستعانة طريق عن ذلك
 ىي: انواع اربعة اىل وتقسيم ؽلكنالذم ك   احلق

 

                                                           
1
 .192,193ص  –مصدر سابك  –( د. ولٌد رضوان  
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 .للغَت ضارة بصورة احلق شلارسة -أ

 .قانوٍل اللتزاـ ذبنبا ملتويو بصورة احلق شلارسة -ب

 .قانوٍل اللتزاـ ذبنبا احلق شلارسة -ج

 . (1) معينة مزايا استعماؿ سوء -د

كفق ىذا ادلبدا على تركيا اف ال تتعسف باستعماؿ حقها يف الفرات دبايضر كل من سوريا كالعراؽ      
 كتؤثر على الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية للبلدين 

 مبدأ االلتزام بااليكون اقليم الدولة مصدرا لالضرار باالخرين : ج

استغالؿ كل من تركيا كسوريا مياه الفرات احلاؽ  يتطلب ىذا ادلبدأ عند تطبيقو على مشكلة       
الضرر بالعراؽ الف لكل دكلة من دكؿ هنر الفرات الثالث حقا يف التمتع بالثركات الطبيعية داخل 
اراضيها بغية الوصوؿ اىل ربقيق اقصى معدالت الرفاىية لشعوب كال منها كضماف ادٌل احلدكد 

 . (2) مربرا الحلاؽ ادٌل ضرر بأم منها ف ىذا احلق ال يعتربدلستويات ادلعيشة لالجياؿ القادمة , فأ

  : مبدأ حسن النية -د

 هنرم يف ادلكتسبة حبقوقهما االعًتاؼ بضركرة كالعراقي السورم بالطرح القبوؿ عدـ يف تركيا ترل        
 سلعة ادلياه تركيا كتعد. دكليان  بو معًتؼ غَت ادلبدأ ىذا اف حبجة كذلك عليو غبار ال أمران  كالفرات دجلة

 حُت( GAP) االناضوؿ شرؽ جنوب مشركع عن ادلسئوؿ الًتكي الدكلة كزير أعلنو ما كىذا ذبارية,
 ألهنا , االكسط كالشرؽ العربية للدكؿ لبيعها( ادلياه بورصة) يف مياىها عرض يف ستباشر تركيا أف: ))قاؿ

 العادلية البورصة أسواؽ يف تسويقها على ستعمل كلذلك مقابل دكف مياىها إلعطاء مستعدة ليست

 مصاحل اىل النظر دكف كالفرات دجلة هنرم على ادلائية مشاريعها ربقيق رباكؿ تركيا إف القوؿ ؽلكن كعليو
 اجملرل دلياه كالعادؿ ادلعقوؿ االنتفاع مبدأ طرحت اليت الدكلية القانونية القواعد بذلك سلالفة احلوض دكؿ

 لنهرم الطبيعية االكضاع على تغيَت اك تعديل أم إجراء عدـ تركيا على يفرض كالذم الدكيل, ادلائي
 يتطلب ادلياه قضية حل كاف. كسوريا العراؽ شريكتيها مع مسبق التفاؽ التوصل بعد إال كالفرات دجلة
 مياه لتقاسم كعادؿ هنائي أتفاؽ لتحقيق( النية حسن) مبدأ كتوفر تركيا لدل حقيقية سياسية أرادة كجود

                                                           
1
بحث  –حموق العراق المائٌةفً نهري دجلة والفرات وفك لواعد المانون الدولً  –( الباحث والمحامً عاٌد خلٌفة السعدي  

 مصدر سابك .  http://www.tqmag.net/body  3على المو لع  –منشور 
2
 .169ص  –مصدر سابك  -( د. عزالدٌن علً الخٌرو 

http://www.tqmag.net/body%20%203


27 
 

 القانونية القواعد كافة تركيا شركاء حق القسمة ىذه كتكفل , عادلة قسمة كالفرات دجلة هنرم
 . (1,)الدكلية كاالعراؼ

 ادلطلب الثاين

 االتفاقيات اخلاصة حول هنر الفرات

الدكلة العثمانية  حيث كاف الفرات باكملو ربت مل يكن ىناؾ مشكلة حوؿ ادلياه يف ضل حكم        
 الدكلة العثمانية .سيطرة 

ظهرت ثالث كيانات سياسية بعد اهنيار الدكلة العثمانية ىي العراؽ كسوريا كتركيا اليت حظيت        
باجملرل االعلى لكل من هنرم دجلو كالفرات كسوريا ابيت حظيت باجملرل االكسط لنهر الفرات كبذلك 

انية اىل اهنار دكلية ذبرم يف اراضي البلداف انتقلت ىذه االهنار من صفتها الوطنية يف ظل الدكلة العثم
 الثالث كاصبح استغالذلا من حقوؽ الدكؿ ادلتشاطئة فيها .

اصبح االمر ػلتاج اىل تنظيم استتغالذلا باالتفاؽ مع االطراؼ ادلتشاطئة كنتيجة ذلك صلد اف ىناؾ       
 رلموعة من ادلفاكضات كاالتفاؽ لتنظيم االستفادة من النهرين .

 صلد اف ىناؾ معاىدات عقدت خالؿ فًتة االنتداب الربيطاٍل على العراؽ كىي ك       

  1921معاىدة لوزان االوىل  -ُ

معاىدة لوزاف االكىل  َُِٗكانوف األكؿ   ِّعقدت دكلتا االنتداب الربيطاٍل كالفرنسي يف       
ادلشكالت اخلاصة دبياه هنرم  كنصت على ضركرة جلنة مشًتكة بُت سوريا كتركيا كالعراؽ مهمتها معاجلة

دجلة كالفرات السيما إذا أريد بناء منشآت مائية ىندسية يف اعايل النهرين ,شلا يؤثر تأثَتا سلبيا يف كمية 
كتوزيع كتصريف مياه ىذين النهرين يف العراؽ ,يالحض اف ىذه ادلعاىدة اعتمدت على مبدأ احلماية يف 

 . (2) ت االقليم العراقي كمحاية مصاحلوكضع موادىا اليت تنص على ضركرة مراعا

 :1924/ 24/7معاىدة لوزان الثانية -ِ

منها " عند عدـ كجود احكاـ  َُٗكتسمى ايضا معاىدة الصلح بُت تركيا كاحللفاء ,كتقضي ادلادة 
سلالفة يعتمد اتفاؽ بُت الدكؿ ادلعنية من اجل احلفاظ على ادلصاحل كاحلقوؽ ادلكتسبة لكل منها ,كذلك 
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عندما يتعلق النظاـ ادلائي يف دكلة ما على االعماؿ ادلنفذة يف إقليم دكلة اخرل....كعند تعذر االتفاؽ 
يكاد يكوف اعادة لبعض  َُٗربسم ادلسألة بالتحكيم ",اف ما جاء يف ىذه ادلعاىدة كخاصة ادلادة 

االشارة اىل طبيعة ادلشكلة القواعد الدكلية ادلتعلقة باستغالؿ مياه االهنار ادلشًتكة حيث اقتصرت على 
اخلاصة بالدكؿ ادلشًتكة يف احلوضُت كعلى ضركرة عقد اتفاقيات فيما بينها لضماف كل طرؼ حقوقو 

 . (1) ادلائية كيف حاؿ فشل الوصوؿ اىل اتفاؽ فاف احلل يكوف باللجوء اىل التحكيم

 كىي:كبعد حصوؿ العراؽ كسوريا على االستقالؿ مت عقد رلموعة من ادلعاىدات 

 : وحسن اجلوار بني تركيا والعراقمعاىدة الصداقة -ُ

كىي اكؿ معاىدة ثنائية بُت العراؽ كتركيا يتم االتفاؽ عليها خبصوص هنرم دجلة كالفرات بعد انتهاء فًتة 
,كىي معاىدة صداقة بُت العراؽ كتركيا  كاف ابرز اسباهبا التوافق  ُِّٗاالنتداب الربيطاٍل للعراؽ 

كاكدت ادلادة  النظاـ ادللكي يف العراؽ آنذاؾ كبُت حكومة عصمت اينونو يف تركيا , السياسي بُت
يصار فورا اىل دراسة برنامج لتغطة  ُُِٗ( من اتفاؽ انقرة يف عاـ ُِ( منها انو تطبيقا للمادة)ُّ)

هنر  حاجات ادلناطق اليت تسقى حاليا من هنر قويق  كحاجات مدينة حلب كذلك اما بزيادة كمياة مياه
كاحلق هبذه االتفاقية ستة بركتكوالت ضم قويق اك االخذ بقسم من مياه هنر الفرات اك بكلتا الطريقتُت, 

الربتكوؿ االكؿ من ادلعاىدة تنظيم مياه هنرم دجلة كالفرات كركافدعلا دبا يضمن أحقية الدكلتُت 
باالشًتاؾ يف مياه النهر ,كتبادؿ  اخلربات فيما بينهما كفق ادلصاحل ادلشًتكة بُت البلدين , كترل تركيا 

هنا ال تتماشى مع مصاحلها القها من قبل اجلانب العراقي كتصفها بالبالية االف اف االتفاقية مل يتم تطبي
 . (2)احلالية 

 : يف ىذه ادلعاىدة مت االتفاق على ست مواد ضمن ادللحق االول وىي 

: للعراؽ أف يوفد باسرع ما ؽلكن اىل تركيا ىيئات من الفنيُت شلن ىم يف خدمتو لغرض ادلادة االوىل 
اـ باعماؿ ادلسح كمجيع ادلدلوالت ادلائية كاجليولوجية كغَتىا من ادلدلوالت  أجراء التحريات كالقي

لتمكنهم من اختيار مواقع للسدكد كزلطات للمقاييس كغَتىا من االعماؿ ككضع التصاميم ذلا كذلك 
 تبعا للحاجة على هنرم دجلة كالفرات كركافدعلا ,

ادلسح , كيتحمل العراؽ مجيع النفقات ادلقتضية للقياـ تنظم من قبل تركيا اخلرائط الواجب هتيئتها للقياـ ب
 باالعماؿ ادلذكورة .
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يعمل الفنيوف ادلذكوركف باالشًتاؾ مع الفنيُت االتراؾ ادلختصُت كتسمح ذلم تركيا بزيارة  ادلادة الثانية :
من  االماكن الضركرية كتزكدىم بكل ما يقتضي ذلم من ادلعلومات كادلساعدات كالتسهيالت لتمكنهم

 اصلاز عملهم.

: تؤسس كتشغل كتصوف تركيا احملطات الدائمة دلقاييس ادلياه كتصريفها , كيتحمل العراؽ ادلادة الثالثة
كتركيا مناصفة مصاريف التشغيل كذلك عند تنفيذ ىذا الربكتوكوؿ كتفحص زلطات ادلقاييس بفًتات 

ىل السلطات ادلختصة اليت يعينها العراؽ مستول منتظمة من قبل الفنيُت العراقيُت أك االتراؾ , يبلغ برقيا إ
النهر ادلتخذ يف الساعو الثامنة صباحا كل يـو خالؿ مدة الفيضانات من قبل احملطات دجلة كديار بكر 
كاجلزيرة كغَتىا كعلر الفرات مثل كوباف كغَتىا كذلك حينما تكوف ادلخابرة الربقية شلكنة ,كيبلغ مستول 

 ل إىل السلطات ذاهتا بتقارير نص شهرية .النهر يف االكقات االخر 

: توافق احلكومة الًتكية مبدئيا على انشاء االعماؿ اليت تظهر ضركرة انشائها بنتيجة  ةادلادة الرابع
التحريات ادلذكورة يف ادلادة االكىل ,كيكوف كل عمل تابعا التفاقية تعقد على حدة بشأف موقعو ككلفتو 

اعدل عدا عمل زلطة الو من قبل تركيا لغرض الرم كتوليد الكهرباء مكتشغيلو كصيانتو ككذلك استعم
 . (1) مقاييس دائمة

 انشاءىا تقرر قد الوقاية باعماؿ خاصة مشاريع اية على العراؽ اطالع على تركيا توافق:  ادلادة اخلامسة
 - االمكاف قدر على – زبدـ االعماؿ تلك جعل لغرض كذلك ركافدعلا اك النهرين ىذين من إم على

 . (2) تركيا مصلحة زبدـ كما العراؽ مصلحة

:يقوف كل من االطراؼ  ادلتعاقدة بعد التوقيع على ىذا الربكتكوؿ بتعيُت شلثل عنو  ادلادة السادسة
  . باسرع ما ؽلكن ,كيقـو ادلمثلُت بالتشاكر يف مجيع االمور الضركرية لتنفيذ الربكتوكوؿ

ذلذه ادلعاىدة كقامت بتنفيذ مشركع جنوب االنضاكؿ  كتعد حبكم ادللغية اال اف تركيا مل تعر ام اعلية 
 .  (3) لًتكيا

/ 1/ 17بروتوكول التعاون االقتصادي والفين بني العراق وتركيا ادلوقع عليو, يف أنقرة بتاريخ -
1978  
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  يأيت:حيثي نصت مادتو الثالثة على ما
خزاف كيباف, مجيع ادلشاكرات اليت  كضع برنامج ملئكية ادلختصة أثناء ذبرم السلطات الًت اكال :  

تعترب مفيدة مع السلطات العراقية ادلختصة بغية تأمُت حاجات العراؽ كتركيا من ادلياه دبا يف ذلك 
 طلبات ملء خزاٍل احلبانية ككيبافمت
فرات الالطرفاف يف أسرع كقت شلكن بادلباحثات حوؿ ادلياه ادلشًتكة ابتداءن بنهر  يشرعثانيا: 

 .  (1)كدبشاركة األطراؼ ادلعنية
 1981حمضر اجتماع اللجنة العراقية الرتكية ادلشرتكة للتعاون االقتصادي والفين ديسمرب 

كقع العراؽ كتركيا ىذا احملضر يف انقرة للوصوؿ اىل ربديد االحتياجات ادلائية اليت ػلتاج اليها كل        
بلد متشاطئ كقد كرد يف الفصل اخلامس من االتفاقية ما يأيت : " ااتفق الطرفاف على عقد جلنة فنية 

مدة سنتُت قابلة للتمديد سنة ثالثة الؿ مشًتكة خالؿ شهرين لدراسة ادلواضيع ادلتعلقة بادلياه االقليمية خ
, كستدعى احلكومات الثالثة لعقد اجتماع على مستول كزارم لتقسيم نتائج اعماؿ اللجنة الفنية 

للوصوؿ اىل ربديد كمية ادلياه  ادلشًتكة كلتحديد الطرؽ كاالجراءات اليت توصي هبا اللجنة ادلشًتكة
 . (2) كل بلد من االهنار ادلشًتكة "ادلناسبة كادلعقولة من ادلياه اليت ػلتاجها  

ربقق االتفاقيات كالبوتوكوالت اليت كقعتها تركيا مع كل من سوريا كالعراؽ أم تقدـ ملموس بشأف   مل
مل تعاجل كل ادلشاكل العالقة. كتأخذ بعُت االعتبار التطورات وهناكربديد حصص عادلة بُت دكؿ احلوض  

كحاجاهتا ادلائية, كمت تأجيل معظم اخلالفات اجلوىرية, شلا أدل الحقان إىل التنموية كالسكانية ادلرتقبة 
تراكم ىذه اخلالفات كبات من الصعوبة الوصوؿ إىل حلوؿ كسط بشأهنا, خاصةن بعد التطورات 
السياسية اليت اجتاحت ادلنطقة, كالسعي الًتكي احلثيث الستعادة دكره اإلقليمي يف ادلعادلة الدكلية 

كىذا الدكر الًتكي, يتطلب سالحان جديدان ) سالح ادلياه( حيث أدركت تركيا أعليتو كفعاليتو اجلديدة. 
 . (3) حاؿ عدـ ربقق رغباهتا كطموحاهتا يف ظل ادلعادلة الدكلية اجلديدة  )كلن تًتدد من استخدامو( يف

 عدـ كاف كالعراؽ كسوريا تركيا من كل بُت مشًتؾ دكيل هنرا الفرات هنر اف تقدـ شلا نستخلص      
 كالوسط تركيا ادلنبع دكلة كزلاكلة الرؤل اختالؼ بسبب دكلة لكل ادلائية احلصة ػلدد مشًتؾ اتفاؽ كجود
 يف ادلائية حقوقها على احلفاظ زلاكلة الدكؿ بُت كاخلالؼ النزاع يثَت دبياىو كالتحكم السيطرة سوريا
 .النهر
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 لخاتمةا

التطور التارؼلي الذم شهدتو اع حوذلا عرب مصادر ادلياه اليت يثار النز  لاحدتعد االهنار الدكلية        
ز , فقد , كىذا ماتناكلو البحث احلايل بأغلاادلالحة يف االهنار الدكلة يف مراحلو ادلختلفة عرب االزماف 

التوصل  الدكيل الراىن لالهنار الدكلية  كالذم متالنظاـ القانوٍل ال عن ذلك تناكؿ يف ادلبحث االكؿ فض
اما يف ادلبحث اليو بعد جهود مضنيو بذلتها الدكؿ للتخلص من حاالت النزاع كاخلالؼ بُت الدكؿ, 

, تأثَته على الدكؿ ادلتاشطئة فيووذجا لالهنار الدكلية كبياف اعليتو ك عملنا على اخذ هنر الفرات اظلالثاٍل ف
عات الناشئة بُت الدكؿ كاالتفاقات اخلاصة ككضحنا يف ادلبحث الثالث ادلبادئ الدكلية العامة حلل النزا

, كمن طريق البحث مت  نتفاع بو كمدل تطبيقهاادلعقودة بُت الدكؿ ادلشًتكة بنهر الفرات لتنظيم اال
 التوصل اىل بعض النتائج كالتوصيات اليت ؽلكن امجاذلا دبا يأيت :

 اوال: النتائج 

 الوطنية كاالهنار الدكلية .اف ىناؾ عدة تقسيمات لالهنار كمنها االهنار   -ُ

 . الدكلية لالهنار كمنصف عادؿ استخداـ نظاـ اىل للوصوؿ متفاٍل جهد ت الدكؿبذل-ِ

كال يوجد اتفاؽ مشًتؾ   كالعراؽ كسوريا تركيا من كل بُتاحد االهنار الدكلية ادلشًتكة  الفرات هنر -ّ
 ينظم كػلدد كيفية استخداـ مياىو بُت الدكؿ .

 بُت كاخلالؼ النزاع يثَت شلا دبياه هنر الفرات كالتحكم السيطرة سوريا كالوسط تركيا ادلنبع دكلة زلاكلة -ْ
  .النهر يف ادلائية حقوقها على احلفاظ زلاكلة الدكؿ

 التوصيات  ثانيا: 

 باالهنار الدكلية من قبل الدكؿ. االنتفاع كادلبادئ العامة لتتنظيمااللتزاـ بالنظاـ القانوٍل لالهنار الدكلية   -ُ

عدـ السماح لًتكيا باستخداـ االمن ادلائي العريب كوسيلة ضغط سياسي على البلداف العربية اك  -ِ
مقايضتو بالنفط العريب كادلتاجرة بو , كالزامها باحًتاـ القواعد الدكلية كاالتفاقات اخلاصة دبا ػلقق 

 مصلحة مجيع االطراؼ .

مع مراعاة القواعد الدكلية ادلختصة  فاؽ باسرع ماؽلكن لتنظيم االنتفاع بنهر الفراتاتالتوصل اىل  -ّ
 ذا الشأف هب
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 قائمة ادلصادر

 القرآن الكرمي                        

 اوال : الكتب 
 .َُِّ –دار اجلواىر  –شهاب زلسن عباس أالمَتم  أ.د. .ُ
 . ُٕٔٗ-بغداد  –ادلكتبة الوطنية  –الفرات كالقانوف الدكيل  –عز الدين علي اخلَتك  .ِ
 . َُِِ –بغداد  -ادلكتبة القانونية   -القانوف الدكيل العاـ  -عصاـ العطية د. .ّ
اجلزء الثالث  –موسوعة القانوف الدكيل العاـ )النطاؽ الدكيل(  –زلمد نعيم علوة احلامي  .ْ

 . َُِِ –كتبة زين احلقوقية _مركز الشرؽ االكسط الثقايف م –الطبعة االكىل  –
 اذلداية دار– القاموس منجواىر – العركس تاج معجم - الرزاؽ عبد بن زلمد بن زلمد .ٓ

 . ُْ ج –
 –القاىرة  –الطبعة االكىل  –االمن ادلائي العريب  –مركز الدراسات العريب _االكريب  .ٔ

َََِ .  
 شركة ادلطبوعات للتوزيع كالنشر . –مشكلة ادلياه بُت سوريا كتركيا  –كليد رضواف د.  .ٕ

  ثانيا : االطاريح        

سوريا ( دراسة  –ايراف  –مشكلة مياه العراؽ مع دكؿ اجلوار )تركيا  –امحد شارع ابراىيم  .ُ
جامعة القاىرة  –رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف اجلغرافيا  –يف اجلغرافية السياسية 

– َُِِ . 

 اجملالت  ثالثا :       

تركيا كهنر الفرات ) نضرة  –. د. عباس عبد احلسن كاظم , ـ .ظاىر عبد الزىرة خضَت ُ         
رللة احباث البصرة )للعلـو االنسانية(  –كلية الًتبية   –جامعة البصرة   –ربليلية يف اجلغرافية السياسية ( 

 .َُُِالسنة  – ّالعدد  -ّٔاجمللة  –
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