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 شكر وتقدير 

اب القانون الددولي اإلنسداني فدي الجمهوريدة العرايدة السدورية، الدذي ال حددود إلى عرّ 
 لمعرفته وعلمه في هذا المجال، إلى القدوة العلمية التي تشكل قامة يحتذى بها.

 كلزي  حسن الدكتور ياسر
 

، التدددي كدددان لهدددا ريمدددان بنجددداح الماجسدددتيينضدددب، ومصددددر اإلإلدددى المنبدددع الدددذي ال 
ولدى ليدرى هدذا البحدث الندور والتشجيع، والتي زرعت البدذور األ  االختيارالفضل في  

 بثقافة التواضع والتعاون والمحبة.
 حمدانيحيى الدكتورة ايمان 

 
األميندددة نسدددانة مدددن كاندددت اإلب حاطدددةعددداجزة عدددن اإل واالمتندددان تبقدددى كلمدددات الشدددكر

شدرافها ا  لمبادئها العلمية والدكتورة الوفية والمخلصة بمتابعتهدا وعطائهدا الالمحددود، و 
بكددل صدددر رحددب بددّل كددل شدداردة وواردة دون كلددل أو ملددل بعلددى تفاصدديل البحددث و 

 وايمان بطالبها.
 نعميفؤاد  الدكتورة الفاضلة حال 

 
في ماجستير    التدريسية  الهيئة  أعضاء  األفاضل  للسادة  الجزيل  بالشكر  أتقدم   كما

اإلنساني الدولي  القانون  في  والتخصص    ضية ار االفت  الجامعة  ورئاسة  التأهيل 
 المشروع.هذا مه إلنجاح يلكل ما تم تقد السورية

 



 

 ه  

 

 ةلخص البحث باللغة العربي م
 والحددق فددي الميددا مدداء، تددراب و نسددان مددن اإل فخلددق هالوجددود اإلنسدداني منددذ بدددء الحيدداة، سددبب تشددكل الميددا  

نسان فددي الحصددول علددى لى حق اإلإيتفرع هذا الحق ف يشكل تحديًا للقانون الدولي  والحفاظ على هذا المورد
ضددرار المائيددة وعدددم اإللجميددع الندداس وصددواًل للحفدداظ علددى المددوارد  الميددا  ريلددى الحددق فددي تددوفإميددا  نفيفددة 

 .بين الدول والسلم بالحفاظ على األمنساسًا  أبالمنشآت المائية المرتبطة  

نحددو المددوارد المائيددة مددن سدددود وخزانددات ومراكددز  عمالهددا العدائيددةأ  الدددول والجماعددات المسددلحة لقددد وجهددت
هددذا المددورد  أصددب  ونتيجددة ذلدد  ،ات فيهددا تسددميم الميددا  ورمددي المخلفدد ل كما وجهت بعض االعمالكهرومائية  

ضددحى مصدددرًا للنزاعددات الدوليددة خاصددة بددين الدددول التددي تمددر أ مددا كالسددتقرار العالقددات الدوليددة مهمددًا عدداماًل 
 .  فيها األنهار المشتركة

 للمددوارد المقددررة الحمايددةالحددق فددي الميددا  و  هددذا البحددث علددى طبيعددةالفصددل األول مددن انصددبت الدراسددة فددي 
عددن طريددق  ،ا المرتبطددة بهدد  اإلنسددانيالقددانون الدددولي  التفاقيدداتوصددواًل  الدددولي القددانون اتفاقيددات  فددي المائيددة
 نفددام ميتقيددّ  لددىإباإلضددافة  ،المسددلحة النزاعددات أثندداء والمنشآت الموارد هذ  حماية  تكفل  ووسائل  قواعد  وضع

 .االتفاقيات الدولية  فيهذ  الحماية  

لمدددوارد الميدددا  فدددي الجمهوريدددة العرايدددة السدددورية  ةتركيددد النتهاكدددات إلعدددن ا الفصدددل الثددداني تدددم البحدددث فددديثدددم  
تددم  كددذل  ،ألغلبهددا  الجانددب التركددي نتهاكدداتإبعددد عددرض االتفاقيددات الموقعددة بددين البلدددين وتوضددي   وخاصددة
ودخولهددا كطددر  فددي النددزاع بجانددب الجماعددات  زمددة السددوريةفددي األالدددور السددلبي الددذي لعبتدده تركيددا  شددرح

 من الميا .  ماليين المدنيين في الشمال السوري حرمان  لورقة  هذ  الواستغاللها    المسلحة

امتددداد لسدديادتها اإلقليميددة فددي  باعتبددار السياسددات التركيددة ونفددرة تركيددا لنهددر الفددرات لددى إ تطددرق البحددث لقددد
الحلددول طددرح بعددض تددم ثددم  ،ضددد الدولددة السددورية  كددأداة ترغيددب وترهيددب سياسددي  هسددتخدماكيف تم  و المنطقة  
 أهددم تحديددد ، وأخيددرًا تددمزمددات المشددتركةوسددبل التعدداون لحددل األ زمددة المائيددة بددين الدددولتينلتدددار  األ المقترحددة
 .والتوصيات التي تم التوصل اليها   النتائج
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Abstract 
Water has been the reason for human existence since the beginning of life, God created 
mankind from soil and water, and the right to use water and the preservation of this 
resource constitutes a challenge to international law.  

This right is subdivided into the human right to consume clean water, the right to provide 
water to all people, and conserve water resources, meanwhile, not to harm water facilities 
that are primarily associated with maintaining peace and security among countries. 

States and armed groups have directed their hostile actions towards water resources such 
as dams, reservoirs, and hydroelectric centers, as well as directed some actions to poison 
water and throw waste into it.  

As a result, this resource has become an important factor for the stability of international 
relations and has become a source of international conflicts, especially between countries 
through which common rivers pass. 

The study focused in the first chapter of this research on the nature of the right to water, 
and the protection established for water resources in international law conventions, in 
additional to the associated international humanitarian law conventions, by setting rules and 
means to ensure the protection of these resources and facilities during armed conflicts, in 
addition to evaluating the system of this protection in international conventions. 

  Then the second chapter dealt with the Turkish violations of water resources in the Syrian 
Arab Republic, especially after presenting the agreements signed between the two countries 
and clarifying the violations of most of them by the Turkish side.  

Explaining the negative role played by Turkey in the Syrian crisis and its entry as a party to 
the conflict alongside the armed groups, and its exploitation of this card to deprive millions of 
civilians in northern Syria of water. 

This research spots a light on Turkish policies and Turkey's view of the Euphrates River as 
an extension of its territorial sovereignty in the region, and how it was used as a tool of 
carrot and political intimidation against the Syrian state.  

Putting forward some proposed solutions to remedy the water crisis between the two 
countries and ways of cooperation to solve common crises, and finally, the most important 
results and recommendations that had been reached were identified.
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 المقدمة 
 ىالمددوارد الطبيعيددة التددي ال غندد   أحددد  الميددا ف  .الميا  عنصددر وجددودي كددالهواء، مددن دوندده ال توجددد حيدداة

سددواء فددي القددانون الدددولي لحقددوق  والحددق فددي الميددا  منصددوص عليدده فددي االتفاقيددات الدوليددة ،لإلنسددانعنهددا 
 الميددا  أصددبحت لألسددف ولكددن .الميددا ب الدوليددة المتعلقددة مددؤتمراتالو فددي نسددان أو القددانون الدددولي للبيئددة أاإل

التعبيددر عددن همددوم فددي هددا دور لتزايددد دارة الصددراع العددالمي الحددالي نفددرًا مددع مددرور الوقددت سددالحًا خطيددرًا فددي إ
لقددد تسددبب الددنقص الحاصددل فددي الميددا  بصدددامات  ،الحقيقيددة فددي المسددتقبل أزمتددهالعددالم فددي الحاضددر وعددن 

األمددين العددام السددابق لألمددم   يولددم يكددن بطددرس غددالمسلحة وال يزال يشكل سببًا لمواجهات عسكرية رئيسددية،  
 .(1(دمة ستكون حول الميا ""الحروب القا   المتحدة اال قارعًا لناقوس الخطر عندما قال

الميددا  كمددورد ف ،مباشددرة علددى الميددا  العذبددةالمباشددرة وغيددر ال وتأثيراتهددا األنشددطة اإلنسددانية  تتزايدددلقددد 
، اقتصدداديةأو   بيئيددةمشدداكل سددواء كانددت  أحاطددت بدده    والمجدداالت  غددراضاألستخدامات في مختلف  التعدد ام

تسددميم الميددا  وخاصددة أو إن اسددتغالل نقددص الميددا  واسددتعمال أسدداليب لتدددمير المنشددآت المائيددة  .أو سياسددية
لكددن بخددال  األسددلحة  ،لى نتائج مميتةسيؤدي إ هفي النزاعات المسلحة يمكن تشبيهه باألسلحة النووية، ألن

تددر  الحددرب النوويددة ألندده فيمددا لددن ت ،فيهددا لمددرة واحدددة السددالحالنوويددة فمشددكلة الميددا  لددن يتوقددف اسددتخدام 
 سيكسب المورد النادر ويعيش ووحد  الضعيف سيفنى.فيها  ناجين، فإن المواجهة المائية الراب   

إن الماء الموجود على سط  الكرة األرضية يكفي الجميددع وحتددى المندداطق التددي تعدداني مددن الجفددا ، 
يددع الميددا  بددين ي يعمددد علددى توز التسدديير الددذ ؛لددذل  تبقددى مسددألة أزمددة الميددا  هددي أزمددة تسدديير لهددذا المددورد

ممكددن بددين الدددول المعاندداة  فانتشار طريقة عادلة ومحاففة على هذ  الثروة المشتركة بين األمم،بالمستغلين  
 دافعًا للتعاون المائي.  يومًا ما  أن يصب 

 ومتناقضددة فددي األحيددان، بعددض فددي متوافقددة مصددال  وتركيددا  سددورية بددين الجغرافددي الجددوار لقددد أنشددأ 
المصدددال   أثدددارت مشدددتر ، مثلمدددا  وتفددداهم تعددداون  لعالقدددات مبعثددداً  المتوافقدددة المصدددال  وكاندددت ،أخدددرى  أحيدددان

 كددأداة تركيددا  تسددتخدمها  التددي العالقة الملفات أبرز من  الميا   لقد كانت.  والنزاعات  المشكالت  منها   المتناقضة
سددورية زمددة الففي األمتناقضة،  دينالبل مصال  كانت التي المراحل في  سورية وخاصةالدولة ال  على  للهيمنة

وتحالفت مددع المجموعددات المسددلحة ضددد الدولددة السددورية  حراية لى تكتيكاتعمدت تركيا إ 2011ومنذ عام  
هددذ  التكتيكددات قطددع مصددادر الميددا  أو شددن هجمددات علددى مرافددق الميددا  أو عرقلددة وصددول العدداملين   تشملو 

 .إلى حرمان الماليين من المدنيين من ميا  الشرب ىدأالمدنيين للحفاظ على تشغيل مرافق الميا ، مما 
 

، نشدر بتداريم  360الميدا .. تداريم مدن العندف"، موقدع مصدر    علدىعبد المادي محمد عبد المدادي، مقدال بعندوان" الصدراع   (1)
 :م 10:00، الساعة  2022كانون الثاني  15، أخر زيارة 2021تموز   18

http://fumacrom.com/3cga8  

http://fumacrom.com/3cga8


 

- 2 - 

 

 مشكلة البحث:
قتصددادي فددي العددالم والمنافسددة نتيجددة للتوزيددع المتفدداوت لمددوارد الميددا ، إلددى جانددب النمددو السددكاني واال

علددى االسددتعماالت المتعددددة لهددذ  المددوارد، والتغيددرات المناخيددة التددي باتددت تهدددد العديددد مددن مندداطق العددالم 
أصددب   ،% مددن الميددا  العذبددة  60دول فقط من دول العالم على    عشربالجفا ، مع سيطرة ما ال يزيد عن  

وقددد أثبددت الواقددع العملددي للنزاعددات المسددلحة أن نفددام   ؛لحةالمورد يشكل سببا من أسددباب النزاعددات المسدد هذا  
الميا  في هددذ  الفددرو  يتددراوح وفيفيددا حسددب االسددتعمال الددذي وجدده لدده، فقددد يسددتعمل كهددد  عسددكري وهددو 

 أمر شائع كما قد يستعمل كوسيلة حرب فيكون أشد فتكا من السالح في حد ذاته.

الددنص علددى منددع  1949لعددام  قيددات جنيددف األراعددةواتفا  1907 لعددام أغفلددت مددواد اتفاقيددة الهددايلقددد 
ممدددا دفدددع الوفدددود  ؛والمدددوارد المائيدددة زمدددن النزاعدددات المسدددلحة األطدددرا  المتنازعدددة مدددن االعتدددداء علدددى الميدددا 

المشدداركة فددي المددؤتمر الدبلوماسددي العتمدداد البروتوكددولين االضددافيين التفاقيددات جنيددف إلددى المطالبددة بددإدراج 
وفددي فددل الزيددادة المسددتمرة فددي عدددد   ؛  والمددوارد المائيددة زمددن النزاعددات المسددلحةنصوص تتعلق بحماية الميا 

سكان العالم وتناقص الموارد المتجددة ومن بينها الميا ، أعيد بشدة طرح مسألة حمايددة الميددا  وخاصددة زمددن 
لعددالمي بلفددت انتبددا  الددرأي العددام ا 1994فقامددت اللجنددة الدوليددة للصددليب االحمددر سددنة  .النزاعددات المسددلحة

حدددول ضدددعف المدددوارد المائيدددة زمدددن النزاعدددات المسدددلحة والمطالبدددة بتعزيدددز حمايدددة هدددذا المدددوارد، السددديما فدددي 
 المناطق التي تتأثر فيها خزانات الميا  ومنشآت معالجتها وتوزيعها بالعمليات العدائية.

إن أعنددف فدد  فددي النزاعددات والحددروب، مهمدداً  مددا تلعددب الميددا  دوراً  فألسددباب تكتيكيددة واسددتراتيجية، غالبدداً 
وكددذل  شددبكات اإلمددداد بالميددا  والمنشددآت  المعددار  تركددزت حددول البنددى التحتيددة للميددا  مثددل السدددود والجسددور

المنشددآت و  الخزاندداتو وأنفمددة األنابيددب ومحطددات الضددم  وقنددوات الددري  )مثددل محطددات المعالجددةذات الصددلة 
فتسددتخدم ، للعنددف العسددكري  أهدددافاً  سددة للبنيددة التحتيددة للميددا فدديمكن أن تصددب  المكونددات الحسا  (الكهرومائيددة

لوضددددع الخصددددوم تحددددت الضددددغط، حيددددث يددددتم تدددددمير البنددددى التحتيددددة أو اسددددتخدامها مددددن قبددددل طددددر  كددددأداة 
وهددذا بالضددرورة ال يقتصددر علددى الواقددع المحلددي وداخددل الدولددة بددل احيانددًا  ،اسددتراتيجية ضددد الطددر  اآلخددر
 اً و أكثددر تعقيدددومددع ذلدد  فددإن اسددتخدام الميددا  كددأداة عسددكرية هدد  ؛دول الجددوارخددارج الدولددة مددع دول المنبددع و 

 ويؤدي في المقام األول إلى الضغط على السكان والقيادة السياسية للخصوم.

تعتبر سورية من البلدان التددي تعدداني أزمددة مائيددة، وتعتمددد بشددكل رئيسددي علددى ميددا  نهددر الفددرات الددذي 
لتركية، وأن األحواض الجوفية للينددابيع السددورية تقددع أيضددًا علددى مقراددة مددن تقع غالبية منابعه في األراضي ا

ُتعددد و تندددرج ضددمن البلدددان الواقعددة فددي الحددزام الجددا  وشددبه الجددا  مددن العددالم هددا كمددا أن ،الحدددود التركيددة
 حاجتها الماسددة إلددى المدداء حقيقددة جوهريددة ال جدددال فيهددا، لدرجددة أن خطددط التنميددة التددي تتبناهددا تعددد ضددرورة

 .حيوية تفرضها اعتبارات البقاء واألمن والغذاء
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السددافر فددي االزمددة التدددخل التركددي  و   عدم تطبيق الدولة التركية التفاقياتها مددع الجددار السددوري   كما أن 
 السورية طرح إشكالية رئيسية في التعمق لدراسة هذا البحث من منفور االنتهاكات على الموارد المائية.

 

 :إشكالية البحث
إلى أي مدى يمكن اعتبار االتفاقيات التددي تددنفم اسددتخدام الميددا  تتمحور إشكالية البحث حول معرفة 

وهددل العسددكرية واالضددرار التددي تنددتج عددن اسددتهدافها  الميددزةوالمددوارد المائيددة بددين طرفددي النددزاع متناسددبة مددع 
أن تضددمن تحييددد  ير العمليدداتلسدد  النافمددةالمرتبطددة بالقددانون الدددولي االنسدداني  القواعددد القانونيددة اسددتطاعت

؟ تحليددل هددذ  اإلشددكاليات ودراسددتها المسددلحةزمددن النزاعددات  تددوفير الحمايددةو المددوارد المائيددة و لميددا  اسددتخدام ا
 على الحالة التطبيقية وتدخل تركيا المباشر والغير مباشر في النزاع السوري.

 

 :أهمية البحث
وحددق   ،أساسددية للحيدداة والصددحةكمددا انهددا  محدددود،  مددورد طبيعددي    الميددا تبرز أهمية البحددث فددي اعتبددار  

وهددو شددرب مسددبق إلعمددال حقددوق   ،هو حق ال يمكن االستغناء عندده للعدديش عيشددة كريمددة  الميا اإلنسان في  
وال غنددى عددن ميددا  الشددرب المأمونددة وخدددمات الصددر  الصددحي  ،عصددب الحيدداة يددا فالم ،اإلنسددان األخددرى 

 للحفاظ على الحياة والصحة، فهي أساسية للحفاظ على كرامة الجميع.

فمندددذ فجدددر التددداريم اسدددتعملت األطدددرا  المتحارادددة المدددوارد المائيدددة كدددأداة حدددرب أو كهدددد  عسدددكري، 
اتجفيدددف أو إغدددراق أراضدددي العددددو، أو توجيددده األعمدددال العدائيدددة نحدددو بقطدددع الميدددا  علدددى الخصدددوم و فقامدددت 

حرمددان السددكان الموارد المائيددة بمختلددف أنواعهددا. ففددي بعددض األحيددان يقددوم مقدداتلو أحددد األطددرا  المتنازعددة ب
وال يترددون في سبيل تحقيق  ،المدنيين من الميا  من أجل إرهابهم، تجويعهم، أو كسر مقاومتهم أو طردهم

ذلددد  عدددن تخريدددب البندددى التحتيدددة لإلمددددادات بالميدددا  أو تددددميرها كليدددًا، وعنددددما ال يتسدددنى لهدددم ذلددد  يقومدددون 
الددذي يسددقطهم  العدددد تلددى يضدداهي أو يفددوق ببسدداطة بتسددميمهام األمددر الددذي يددؤدي إلددى إسددقاب عدددد مددن الق

الم لددم تسددلم النزاعات المعاصرة التي حدثت أو تحدث في مختلددف مندداطق العدد   في  وحتى  ،الرصاص والقنابل
 .واالعتداء على موارد الميا   نفيفةالحصول على ميا   الحق في  من ناحية    نسانمن انتهاكات حقوق اإل

نفام الحماية المقررة للميددا  والمددوارد المائيددة واسددتعمالها لذا سنحاول من خالل هذا البحث استعراض  
 .ما يسمى السالح النفيف أثناء النزاعات المسلحةأو في النزاع المسل  
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 :أهداف البحث
 معرفة طبيعة الحق في الميا  من خالل القواعد القانونية المقررة للحماية المائية. -
المددوارد المائيددة فددي القددانون الدددولي اإلنسدداني، مددن خددالل دراسددة اإلطددار دراسددة آليددة حمايددة الميددا  وحمايددة  -

 القانوني المتعلق بهذا المورد الهام وتقييم فعالية الحماية الدولية ومدى كفايتها.
اسددتغالل المددوارد المائيددة مددن قبددل تركيددا فددي  كيفيددةعلددى الحالددة التطبيقيددة و  تحليددل هددذ  االهدددا  ودراسددتها  -

 واالنتهاكات المتكررة والتأثير على موارد الميا  في الجمهورية العراية السورية.  زعزعة االستقرار

 

 :منهج البحث
لمعرفددة األسددباب التددي أدت إلددى فهددور مشدداكل  (االسددتنباطي)التحليلددي    سيتم اعتماد المنهج الوصددفي

 باإلضددافة ،رحها استغالل الميددا  فددي القددانون الدددولي بشددكل عددام والقددانون الدددولي اإلنسدداني بشددكل خدداص وشدد 
 نهج التدداريخي مددن خددالل سددرد احددداث العالقددات المائيددة بددين الدددولتين السددورية والتركيددةملى الإ  سيتم التطرق 

 المشتركة.وعرض متدرج تاريخيًا لالتفاقيات  
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 :خطة البحث
 المياه والقواعد الدولية المقررة للحماية المائية في حق الالفصل األول: 

 المبحث األول: الحق في المياه وطبيعته والمشاكل المائية  

 المطلب األول: الحق في الميا     

 المطلب الثاني: طبيعة الحق في الميا     

 الميا التي تترتب على استغالل  مشاكل  الالمطلب الثالث:      

 مهافي القانون الدولي اإلنساني وتقييالمبحث الثاني: الحماية المقررة للموارد المائية   

 المطلب األول: أنواع الموارد المائية وملكيتها بحسب القانون الدولي    

 المطلب الثاني: مصادر الحماية القانونية للموارد المائية في القانون الدولي اإلنساني    

 ييم نفام حماية الميا  في القانون الدولي اإلنسانيث: تقالمطلب الثال    

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية حول انتهاكات تركيااا للمااوارد المائيااة فااي الجمهوريااة العربيااة 
 السورية

 المبحث األول: تأصيل النزاع على الموارد المائية المشتركة  

 المطلب األول: لمحة تاريخية    

 المطلب الثاني: مبادئ عامة واتفاقيات األنهار المشتركة    

 المطلب الثالث: إشكاليات السياسة المائية بين سورية وتركيا     

 المبحث الثاني: االنتهاكات التركية الستخدام المياه المشتركة  

 المطلب األول: استخدام ميا  محطة علو  في األزمة السورية    

 انتهاكات تركيا لسيادة األمن المائي في الجمهورية العراية السورية  المطلب الثاني:    

 المطلب الثالث: مستقبل العالقات المائية السورية التركية    

 الخاتمة
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 المياه والقواعد الدولية المقررة للحماية المائية  في حقال الفصل األول: 
 وتقسيم: دتمهي

المنازعددات المطروحددة   أكثددرلما كانت الميددا  مسددألة رئيسددية لقضددايا المجتمددع الدددولي، وتعددد حاليددًا مددن  
علددى السدداحة الدوليددة، لددذل  سددنبدأ الدراسددة فددي هددذا الفصددل بتوضددي  طبيعددة الحددق فددي الميددا  فددي القددوانين 
الدولية وفي القوانين ذات الصلة ثم سنبحث في مشاكل الميا  وسنفرد مبحددث كامددل لدراسددة الحمايددة المقددررة 

 بشكل خاص.  اإلنسانينون الدولي  للموارد المائية في القانون الدولي بشكل عام والقا 

 المبحث األول: الحق في المياه وطبيعته والمشاكل المائية

 المطلب األول: الحق في المياه 
 اإلنسان لحقوق  الدولي  القانون  في  المياه  في  الحق: الفرع األول

جلياً  صري   بالميا   االعترا   عدم  يبدو  المعاهدات    في  اإلنسان  حقوق   من  مستقل  كحق   بشكل 
بالوسائل والطرق    يتعلق   فيما   محددة  يرتب التزامات   اإلنسان  لحقوق   الدولي  القانون   لذل  فإن  ،(1)   الدولية

  الحصول  شخص إمكانية  لكل  تكفل  أن  الدول  من  االلتزامات   هذ   وتقتضي  ،الميا  العذبة   على   للحصول
التي  الشخصية   لالستخدامات  المأمونة  الشرب  ميا   من  كافية  كمية  على استعمال   ُيقصد  والمنزلية    بها 
  الشخصية   الصحية  والنفافة  وا عداد الطعام،  المالبس،  وغسل  الشخصية،  والصحة  الشرب،  ألغراض  الميا 

  الصحي  الصر    إلى  الوصول   سبل  تدريجياً   أن تكفل  الدول  من  اً أيض   االلتزامات  هذ   وتقتضي.  والمنزلية
  ميا    إمدادات  نوعية   أيضاً   تحمي  أن  على   وخصوصيته،  لكرامة اإلنسان  اً أساسي  اً عنصر   بوصفه  المالئم،
 .(2) ومواردها  الشرب

 
ان التددي تترتددب عليهددا التزامددات متعلقددة بإمكانيددات الحصددول علددى ميددا  الشددرب المأمونددة وخدددمات  معاهدددات حقددوق اإلنسدد  )1(

 الصر  الصحي:
 .(14,2)المادة   1979• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة في عام  

 .5المادة   1985المهنية، المعتمدة في عام  المتعلقة بخدمات الصحة    161• اتفاقية منفمة العمل الدولية رقم  
 .(3-27و 24)المادتان  1989• اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام  

 .(28)المادة 2006• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المعتمدة في عام  
مكتددب األمددم المتحدددة فددي  فددي حقددوق اإلنسددان، الصددادرة عددن مفوضددية حقددوق اإلنسددان ب  الحددق فددي الميددا ، صددحيفة الوقددائع )2(

 م: 11:00، الساعة  2021كانون األول   30أخر زيارة رابط،  ل، متوفرة على ا3، ص35، العدد  جنيف
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35ar.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35ar.pdf
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 المتحددددة األمدددم مدددؤتمر اعتمدددد  الدددذي دارتهدددا وا   الميدددا  بتنميدددة المتعلدددق  بالتدددا  ليددد د اعدددالن مدددارتضدددمن 
 نسدداناإل  حددق   منفددور  مددع  المتوافقددة  واألحكددام  المبددادئ  مددن  العديددد  ،(1)1977آذار  المعقود فددي  بالميا   المعني

 تعليقهددا  فددي الدددولي القددانون  لجنددة ذكرتفدد  الدددولي، المددائي المجددرى  باسددتخدام  لما يتعلق   وبالنسبة  (2)الميا   في
 فددي يتسددبب الددذي االسددتخدام "يعددد نددهأ علددى الميددا ، بشددأن المتحدددة األمددم اتفاقيددة مشددروع مددن 7المددادة  علددى
 تلددوث المددادة صددراحة تمنع بطبيعته" كما  مقبول وغير عادل غير وسالمته اإلنسان صحة على كبير ضرر
 ذلددد  بمدددا فدددي لبيئتهدددا، أو األخدددرى  المدددائي المجدددرى  لددددول كبيدددر ضدددرر فدددي يتسدددبب قدددد دولدددي مدددائي مجدددرى 

 .(3) سالمته أو اإلنسان  بصحة  اإلضرار

 العددابرة المائيددة المجدداري  واسددتخدام حمايددة هنددا  اتفاقيددة اإلقليمددي المسددتوى  علددىفومددن ناحيددة أخددرى 
 بددددأت اتفاقيدددة الميدددا  بحسدددبانها اتفاقيدددة إقليميدددة للددددول، (4)1992 هلسدددنكيفدددي الدوليدددة  والبحيدددرات للحددددود

دت االتفاقيددة فددي مدد األعضاء فددي لجنددة األمددم المتحدددة االقتصددادية ألوروبددا )اللجنددة االقتصددادية ألوروبددا( واعت
وافقدددت األطدددرا  فدددي  2003وفدددي  1996وأصدددبحت نافدددذة فدددي عدددام  1992عدددام هلسدددنكي، بفنلنددددا، فدددي 

، علددى تعددديل المعاهدددة لتمكددين أي دولددة عضددو فددي األمددم المتحدددة مددن االنضددمام إلددى هددذا الصدد  االتفاقيددة
للتعدداون بشددأن الميددا  العددابرة للحدددود متاحددًا لجميددع أصددبحت االتفاقيددة رسددميًا إطددارًا قانونيددًا  2016وفددي عددام 

 بعدددض نصدددت علدددى لكنهدددا  المددداء فدددي الحدددق  ذاتهدددا  بحدددد ال تتنددداول نهدددا أ مدددن الدددرغم فعلدددى ،الددددول األعضددداء
 للحدددود العددابرة الميددا  لمددوارد المسددتدامة والتنميددةلمددوارد الميددا   العددادل االسددتخدام مثددل الصددلة، ذات المبددادئ
 1992 باتفاقيددة والملحددق والصددحة  بالميددا  المتعلددق  1999 لندددن لعددام بروتوكددول كددذل  ،(5) التلددوث وحفددر

 
(1) Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977, 
Symbol E/CONF.70/29, Sales number 77.II.A.12, accessed 30 OCT 2021, 09:00 PM: 
https://digitallibrary.un.org/record/724642/files/E_CONF.70_29-EN.pdf  

فدي  والمنصدف    ، وكدذل  األحكدام المتعلقدة بمبددأ االسدتخدام العدادل7مثل االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم في المدادة   )2(
 .6 والعوامل ذات الصلة بهذا المبدأ الواردة في المادة  ،5  المادة

(3) The Convention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses,  signed on 
21 May 1997 (entered into force 17 August 2014) (1997) 36  ILM) International Legal 
Materials (700; UN Doc. A/RES/51/229 (1997). 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، متوفر    )4(
 م:  10:00، الساعة  2021كانون األول    30على الرابط، أخر زيارة  

07/ECE_MP_WAT_52_Arabic_WEB.pdf-https://unece.org/sites/default/files/2021   
(5) Convention on the Protection and Use of Trans boundary Watercourses and  International 
Lakes (Helsinki), signed on 17 March 1992 (entered into force 6  October 1996), (1996) 
1936 UNTS (United Nations Treaty Series (269). 

https://digitallibrary.un.org/record/724642/files/E_CONF.70_29-EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE_MP_WAT_52_Arabic_WEB.pdf
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 وتدددوفير لغدددرض ضدددمان المناسدددبة التددددابير جميدددع األطدددرا  "تتخدددذ أن علدددى/ج 2فقدددرة  4يدددنص فدددي المدددادة
 .(1)التلوث"   من  وحمايتها   الصحية  الشرب ميا  من  كافية  إمدادات

هنا هو   بشكل رئيسي  يهمنا  ما  الميا   اولكن  في  في  لحق  العهد   12و  11المادتان  المذكور  من 
اإل لحقوق  الفقرة  حيث    1966لعام    نسانالدولي  المادة    1تحدد  الحقوق    11من  من  عددًا  العهد  من 

الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كاٍ ، والتي ال يمكن االستغناء عنها إلعمال ذل  الحق، بما  
أوى" ويشير استخدام عبارة "بما في ذل " إلى أن  في ذل  "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والم

 . قائمة الحقوق هذ  ال يراد منها أن تكون حصرية

وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمين مستوى معيشي كاٍ ، نفرًا 
سابقًا بأن الحصول    ( 2)   اللجنةوفضاًل عن ذل ، اعترفت    ،إلى أنه واحد من أهم الشروب األساسية للبقاء 

كما أن الحق في الماء    (3)   العهدمن    11من المادة    1على الماء حق من حقوق اإلنسان يرد في الفقرة  
 المادة من    1هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه )الفقرة  

)الفقرة    ،(4)(21 كاٍ   مناسب وغذاء  مأوى  المادة    1والحق في  هذا   ،(5)(11من  إلى  النفر  ينبغي  كما 
الحياة   في  الحق  وأهمها  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة  في  مجّسدة  أخرى  حقوق  مع  باالقتران  الحق 

 . والكرامة اإلنسانية

 
(1) Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Trans 
boundary Watercourses and International Lakes, UN Doc MP.WAT/2000/1,EUR/ICP/ EHCO 
020205/8 Fin; 38 ILM 1708 (1999). 

 .(2002اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة والعشرون ) )2(
( عدددن الحقدددوق االقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة لكبدددار  1995)6مدددن التعليدددق العدددام للجندددة رقدددم    32و  5انفدددر الفقدددرتين    (3)

 السن.
)أ(    12و  11( عن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكدن بلوغده، الفقدرات  2000)14التعليق العام رقم  انفر  )4(

 .51و 43و 40و 36و  34و 15و)ب( و)د( و
(. انفددر أيضددًا تقريددر المقددرر الخدداص للجنددة حقددوق اإلنسددان المعنددي  1991)4)ب( مددن التعليددق العددام رقددم  8انفددر الفقددرة    (5)

(،  E/CN.4/2002/59صفه عنصرًا من عناصر الحق في مستوى معيشدي مالئدم، السديد ميلدون كدوثري )بالسكن المالئم بو 
. وفيمدددا يتعلدددق بدددالحق فدددي الغدددذاء الكدددافي، انفدددر تقريدددر  2001نيسدددان    20المدددؤر     2001/28المقددددم بموجدددب قدددرار اللجندددة  

المقدددم عمدداًل بقددرار لجنددة حقددوق    (،E/CN.4/2002/58فددي الغددذاء، السدديد جددان زيغلددر )  المقددرر الخدداص للجنددة عددن الحددق
 .2001نيسان   20المؤر   2001/25اإلنسان 
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المعاهدات فيها  بما  الدولية،  الوثائق  من  واسعة  مجموعة  اعترفت  من   وقد  وغيرها  واإلعالنات 
الماء   (1(المعايير المادة    )ح(  2الفقرة  نصت  فمثاًل،    ،بالحق في  القضاء على جميع    14من  اتفاقية  من 

أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول األطرا  للمرأة الحق في "التمتع بفرو  معيشية مالئمة،  
 2وتطالب الفقرة    ،"والنقل، والمواصالت  الماءو   بالكهرااء  اإلمدادباإلسكان واالصحاح و   وال سيما فيما يتعلق 

عن طريق توفير    من اتفاقية حقوق الطفل الدول األطرا  بمكافحة األمراض وسوء التغذية"  24من المادة  
 األغذية المغذية الكافية وميا  الشرب النقية". 

ى موارد الميا  على نحو مستدام ألغراض الزراعة بغية  تشير اللجنة إلى أهمية ضمان الوصول إل
وينبغي إيالء اعتبار لضمان وصول المزارعين المحرومين والمهمشين، ،  (2(إعمال الحق في الغذاء الكافي

المستدامة   التكنولوجيا  ذل   في  بما  إدارتها،  ونفم  الميا   موارد  إلى  منصفًا  المزارعات، وصواًل  فيهم  بمن 
، (3)   من العهد  1( من المادة  2ومراعاة للواجب المنصوص عليه في الفقرة ).  مطار وللري لجمع ميا  األ 

التي تنص على أنه ال يجوز حرمان شعب "من وسيلة عيشه"، ينبغي للدول األطرا  أن تضمن أن يكون  
 . (4(ةهنا  سبيل للوصول إلى الميا  بشكل كا  ألغراض الزراعة ولضمان سبل رزق الشعوب األصلي

)ب(  2وتشمل الصحة البيئية، كجانب من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليها في الفقرة   
، اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن (5)د  من العه  12من المادة  

لمائية الطبيعية  فمثاًل، يتعين على الدول األطرا  أن تكفل حماية الموارد ا  .كون الميا  غير مأمونة وسامة
 

  24)ج( مدن المدادة  2من اتفاقية القضاء على جميدع أشدكال التمييدز ضدد المدرأة؛ والفقدرة    14)ح( من المادة  2انفر الفقرة   )1)
؛ والمدواد  1949رى الحدرب لعدام  مدن اتفاقيدة جنيدف بشدأن معاملدة أسد  46و  29و  26و  20من اتفاقيدة حقدوق الطفدل؛ والمدواد 

  55و  54؛ والمددادتين  1949مددن اتفاقيددة جنيددف بشددأن حمايددة األشددخاص المدددنيين فددي وقددت الحددرب، لعددام    127و  89و  85
مدن البروتوكدول اإلضدافي الثداني لعدام    14و  5؛ والمدادتين  1977من البروتوكول اإلضافي األول الملحق بهذ  االتفاقية لعام 

 فاقيات القانون الدولي اإلنساني.والعديد من ات ؛1977
مكانية الحصول عليها المتعلقين بالحق في الغدذاء الكدافي )انفدر التعليدق العدام رقدم   )2( ويتصل ذل  بكل من توافر األغذية وا 

 (.13و  12الفقرتان  1999لعام   12
  عتمددد وعددرض للتوقيددع والتصددديق واالنضددمام بموجددب قددرار الجمعيددةا ،  العهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة والسياسددية  )3)

تداريم    1966  كانون   16المؤر  في   للجمعية العامة لألمم المتحدة، 21أ، الصادر عن الدورة  /2200لألمم المتحدة  العامة
 .1976آذار  23بدء النفاذ: 

يددان التفدداهم المرفددق باتفاقيددة األمددم المتحدددة المتعلقددة بقددانون اسددتخدام المجدداري المائيددة فددي األغددراض غيددر  نفددر أيضددًا بأ )4(
، الذي أعلن فيه أنه يتعين، عند تحديد االحتياجدات الحيويدة لإلنسدان فدي  1997نيسان  11، المؤرخة A/51/869المالحية 

اهتمددام خدداص لتددوفير مددا يكفددي مددن ميددا  للمحاففددة علددى حيدداة    حالددة نشددوب نزاعددات علددى اسددتخدام المجدداري المائيددة، "إيددالء
 اإلنسان، بما في ذل  ميا  الشرب والميا  الالزمة إلنتاج األغذية تجنبًا لحدوث مجاعة ...".

 ، مرجع سبق ذكر .1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (5)



 

- 10 - 

 

وبالمثل، يتعين على الدول أن تراقب وتكاف  الحاالت   ،من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة
النفم   فيها  تشكل  بيئات    (1)  إليكولوجيةاالتي  على  خطرًا  شكلت  أينما  األمراض  لناقالت  موئاًل  المائية 

 .(2(معيشة اإلنسان
 في المياه في القانون الدولي للمياهنسان : حق اإل الفرع الثاني 

لعام   بالتا  ديل  يتم  1977يمثل إعالن مار  وثيقة  أول  للميا ،  المتحدة  األمم  اعتمد  مؤتمر    الذي 
  تبنيها في مؤتمر دولي لالعترا  بالحق في الميا ، وقد تمت اإلشارة إليه صراحة في ديباجته فيما يتعلق

والذي   الشرب  ميا   في  اإلنسان  تطورهاأعلى  كد  أبحق  مرحلة  عن  النفر  بغض  الشعوب،  لجميع    ن 
كافية وانوعية مساوية  بكميات  الشرب  ميا   الحصول على  الحق في    وفروفها االجتماعية واالقتصادية، 

 . ةالحتياجاتها األساسي

مهما في هذا   أنه كان تطوراً  ، إالعلى الرغم من أن إعالن مار ديل بالتا ليس وثيقة ملزمة قانوناً 
التطور البارز في  ما  أ  ،اإلنسان  بالميا  كحاجة أساسية وكحق من حقوق   صريحاً   المجال ألنه يوفر اعترافاً 

المجاري المائية الدولية في    مجال القانون الدولي للميا ، كان اتفاقية األمم المتحدة للميا  المتعلقة باستخدام
 .(3) 1997أيار  21عية العامة لألمم المتحدة في األغراض غير المالحية، التي اعتمدتها الجم

 

 
بمددا فيهددا    -هددو العلددم الددذي يهددتم بدراسددة العالقددة بددين الكائنددات الحيددة    Ecologyباإلنجليزيددة  اإليكولوجيددا أو علددم البيئددة  )1(

كمدا    واين بيئتهم المادية، ويسعى إلى فهم الروابط الحيوية التي تراط بين النباتات والحيوانات واين البيئدة مدن حدولهم -البشر
ا ا لمعلومدات الكاملدة حدول فوائدد الدنفم البيئيدة، وكيدف يمكدن للبشدر اسدتغالل مدوارد األرض بطدرق  يوفر علدم اإليكولوجيدا أيضدً

 .تجعل البيئة صالحة للعيش بالنسبة لألجيال القادمة

وفقددًا لتعريددف منفمددة الصددحة العالميددة، تتضددمن األمددراض التددي تحملهددا ندداقالت المددرض أمراضددًا تنقددل بواسددطة الحشددرات   )2(
واألمدراض التدي يكدون فيهدا   ،الصدفراء( يطيات وحمى الضن  وفيروس االلتهاب الدماغي اليابداني والحمدى )المالريا وداء الخ

الحلدزون المددائي بمثابددة العائددل الوسدديط )داء البلهارسدديا( واألمددراض الحيوانيدة المصدددر التددي تددؤدي فيهددا الفطريددات دور العائددل  
 االحتياطي.

وق اإلنسددان، الصددادرة عددن مفوضددية حقددوق اإلنسددان بمكتددب األمددم المتحدددة فددي  فددي حقدد  الحددق فددي الميددا ، صددحيفة الوقددائع )3(
 .3، صمرجع سبق ذكر ،  جنيف
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 : حق اإلنسان في المياه في القانون الدولي للبيئةالفرع الثالث
  ( 1) 1972ينص إعالن ستوكهولم الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام   •

تاحة الفرصة للفكر واألخالق االجتماعية  على   أن "اإلنسان مخلوق ولكنه في نفس الوقت ُمفترس لبيئته، وا 
له  يعطيه،  والروحية هذا    ويوفر  على  البشري  الجنس  وصل  لقد  المتسارع،  التطور  في  المادي  الرزق 

على  القدرة  اإلنسان  فيها  اكتسب  والتكنولوجيا،  العلم  في  التسارع  من خالل  عفيمة  مرحلة  إلى  الكوكب 
بيئته بطرق ال حصر لها وعلى نطاق غير مسبوق  الجانبين الطبيعي والمنشآت الصناعية    ،تغيير  فكال 

 سان، أساسيان له في الرفا  والتمتع بحقوق اإلنسان األساسية والحق في الحياة نفسها." من بيئة اإلن
الجهود هو إطالق   • أبرز هذ   الشرب فكان  البيئة وميا   للحفاظ على  الدولية  الجهود  لقد تطورت 

، والذي (2)  1990إلى    1981الدولي لتوفير ميا  الشرب ومرافق الصر  الصحي الذي استمر من    العقد
 . 1977نتج عن خطة عمل مار ديل بالتا التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة للميا  في عام

لعام   • اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر  نيودلهي  بيان  في  آخر  مثال  ، 1990وهنا  
لتحقيق   ضروريان  أمران  النفايات  من  للتخلص  المناسبة  والوسائل  المأمونة  الميا   أن  إلى  يشير  والذي 

عقد المؤتمر الدولي للميا  والتنمية المستدامة في    ،بعد ذل   (3)   الستدامة البيئية وتحسين صحة اإلنسانا
، قدم هذا المؤتمر توصيات لبرامج 1992أسفر عن صياغة واعتماد مبادئ دبلن لعام    (4) دبلن بأيرلندا  

قا  إلى  لتقديمها  المستدامة  والتنمية  بالميا   المتعلقة  العاجلة  األمم العمل  مؤتمر  في  المجتمعين  العالم  دة 
 .1992المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في حزيران 

 
(1)  Adopted by the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm, 16 
june 1972; see U.N. General Assembly Resolutions 2994/XXVII, 2995/XXVII and 2996/XXII 
of 15 December 1992, Sales No. E.73.II.A.14, accessed 1 DEC 2021, 20:00 PM: 
https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1  

منفمدددة الصدددحة  ،  العقدددد الددددولي لتدددوفير ميدددا  الشدددرب واالصدددحاح،  1981ايدددار  22، بتددداريم  34جمعيدددة الصدددحة العالميدددة,    )2(
 م: 9:00، الساعة 2021كانون األول   25أخر زيارة  متوفر على الرابط،   العالمية

  https://apps.who.int/iris/handle/10665/184333 
(3) Global consultation on safe water and sanitation for the 1990s،14-10  September 1990, 
New Delhi, India: safe water 2000: The New Delhi  Statement, accessed 1 DEC 2021, 
20:00 PM: 
https://www.ircwash.org/ resources/ global-consultation- safe water-  and- sanitation-
1990s-10-14-september-1990-new-delhi-india  

للخبدددراء بشددأن المشددداكل    اجتماعدداً   دبلدددن،باسدددم مبددادئ    المعددرو  أيضدداً   المسدددتدامة،كددان بيددان دبلدددن بشددأن الميدددا  والتنميددة    )4(
 .أيرلندا دبلن،،  (ICWE) في المؤتمر الدولي للميا  والبيئة  1992كانون الثاني    31المتعلقة بالميا  ُعقد في  

https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/184333
https://www.ircwash.org/%20resources/%20global-consultation-%20safe%20water-%20and-%20sanitation-1990s-10-14-september-1990-new-delhi-india
https://www.ircwash.org/%20resources/%20global-consultation-%20safe%20water-%20and-%20sanitation-1990s-10-14-september-1990-new-delhi-india
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الميا  • في  الحق  على  النص  عام    ورد  والتنمية  للسكان  الدولي  المتحدة  األمم  مؤتمر    1994في 
لهم  أن لجميع األفراد  أأكد على    الذي بالحق في مستوى معيشي الئق  يتمتعوا  بما في ذل   ن  وألسرهم، 

وألهمية موضوع الميا  حددت األمم المتحدة عام   ،والصر  الصحي  الغذاء الكافي والملبس والسكن والميا 
بعنوان العقد الدولي للعمل،    2015إلى    2005وأعلنت السنوات من    (1)  السنة الدولية للميا  العذبة  2003

 .(2) "الماء من أجل الحياة"

 بيعة الحق في المياهالمطلب الثاني: ط
الماء، خصوص  القانونية للحق في  السهل الوصول للطبيعة  التضارب الواض    اً ليس من  في فل 

، لذل  سنقوم بدراسة مختصرة لطبيعة الحق  بهااللتزام  بهذا الحق و   االعترا وعدم اإلجماع على    اآلراء  في
 كالتالي: 

 الحق في الميا  كحق أساسي -1

 أن هنا  حقوق أسمى من القوانين   يقولساسية لإلنسان من اتجا  فقهي  يعود أصل فكرة الحقوق األ 
  بقبولها من األشخاص المخاطبين بها وبالنتيجة ال يجوز   اً الوضعية، بمعنى أنها حقوق ال يكون نفاذها رهن 

هذا الحق ال يفهر بشكل صري  كحق أساسي في المعاهدات    ؛ بهاالتنازل عنها أو التصر  أو المساس  
الماء،  حول الحق في  وجود نص صري  ملزم قانوناً  ففي فل عدم،  الدولية العامة التي تلتزم بها كل الدول 

كما أن العديد من الدول قد كرست الحق في    ،ركبي  سمة الحق األساسي غير مستوفية إلى حد  تزال  ال
 .(3(اإلنسانبه كحق أساسي من حقوق   االعترا في قوانينها الداخلية دون  الميا 

  

 
(1) World Summit on Sustainable Development (September 2002) accessed 1 DEC 2021, 
18:00 PM: 
www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/1009wssd_pol_declaration.htm 
(2) International Decade for Action  ،"Water for Life," United Nations General  Assembly 
Resolution A/RES/58/217 ,9  February 2004. 
(3) Semets Henri, La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international 
Agence Française de Développement Département de la Recherche, p34. consulté le 1er 
décembre 2021, 10:30 PM: 
https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/la-reconnaissance-du-droit-%C3%A0-
leau-en-France-et-%C3%A0-linternational.pdf  

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/1009wssd_pol_declaration.htm
https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/la-reconnaissance-du-droit-%C3%A0-leau-en-France-et-%C3%A0-linternational.pdf
https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/la-reconnaissance-du-droit-%C3%A0-leau-en-France-et-%C3%A0-linternational.pdf
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 الحق في الميا  كحق مشتق ومتضمن في حقوق أخرى  -2

 فهو مستمد مباشرة من   ،الحق في الميا  هو حق مستمد من عدة حقوق معتر  بها من قبل الجميع
العديد من حقوق االنسان األخرى المعروفة مثل الحق  وفي    الكرامة االنسانيةالحق في الحياة والحق في  

 .(1(مستوى معيشي الئق بما في ذل  الحق في الغذاء والحق في السكنالحق في  في الصحة أو 

 الحق في الميا  كحق لكل المواطنين  -3

المصطل   أياً  ينبغي  كان  الماء"  في  "الحق  لوصف  الوصول  المستخدم  جميع  إلى  لميا   ل  ضمان 
ليكون  معيشي مالئم  المواطنين  مستوى  معفم  ،  لديهم  الدولة  يترتب على  البلدان، ففي    التزامات   سلطات 

 .من الميا  االفرادحاجات  بتلبية

تتعلق   مختلفة  أحكام  خالل  من  بالفعل  واض   الميا   في  الحق  أن  أثبتت  العملية،  الممارسة  إن 
  عقلية السلطات العامة   لكن  ،العامة، ويتم تنفيذ ذل  من قبل السلطات المختصة في هذا المجال  بالصحة 
األساسي   وليس ذل  الحقمنة من الحكومة  أو  اطنين هذا المورد هو تفضيل  تعتبر ان من  المو ال زالت  

 .(2) عنه  الذي ال يمكن التنازل الواجب تقديمه وهو الحق 

 المياهالتي تترتب على استغالل مشاكل الالمطلب الثالث: 
أصبحت    ،بها التي تحيط    معدالت االستهال  بسبب ازدياد سكان الكوكب واألخطار البيئية  تزايدمع  

العذبة نشوب    الميا   احتمالية  القلق حول  تثير  التي  الدولية  القضايا  أهم  من  والتوترات واحدة    الصراعات 
الدوليين    وتهديد  الدولية  واألمن  مخ  ،بسببها السلم  في  الميا   استخدامات  تعدد  كشف    االغراضتلف  وقد 

المشتركة مباشرة وغير مباشرة على الميا  العذبة    تأثيرات   عن وجود  ، األنشطة اإلنسانية  وتزايدوالمجاالت،  
 .، أو سياسيةبيئية، اقتصاديةسواء كانت  صورة مشاكل تحيط بهذا المورد الطبيعي في

 
والبروتوكدددول الملحدددق بالميثددداق األفريقدددي لحقدددوق    1990يتضدددمن كدددل مدددن الميثددداق االفريقدددي لحقدددوق الطفدددل ورفاهددده لعدددام    )1(

نسدان مرتبطدة بسدبل الحصدول علدى  التزامدات صدريحة لحقدوق اإل  2003ام  اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ع
وكددددول اإلضددددافي لالتفاقيددددة األمريكيددددة لحقددددوق اإلنسددددان المتعلددددق بددددالحقوق االقتصددددادية  ويبددددرز البروت  ؛ميددددا  الشددددرب المأمونددددة

أن لكددل شددخص الحددق فددي أن يعدديش فددي بيئددة صددحية وفددي أن يحصددل علددى الخدددمات    1988   واالجتماعيددة والثقافيددة لعددام
، بحدق كدل فدرد فدي  2004م  وعلى غدرار ذلد ، يعتدر  الميثداق العرادي لحقدوق اإلنسدان لعدا  ؛11األساسية طبقا للمادة   العامة

التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، األمر الدذي ينبغدي أن تكفدل الددول مدن أجلده تدوفير الغدذاء األساسدي وميدا  الشدرب  
 .النقية للجميع ونفم الصر  الصحي السليمة

(2) Semets Henri, La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et àl’international, 
P38. 
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 : المشاكل البيئيةالفرع األول

وتدور في حلقة طبيعية مستمرة،   ثابتة،  يةاألرضالكرة  على     ا يأن كمية الم  اً من المستقر عليه علمي
من حالة إلى أخرى في إطار ما يسمى بالدورة الهيدرولوجية للماء، وأي تغيير أو إضافات للميا    وتتحول 
فيدة بمصال  الدول األخرى المست  اإلضراروعلى اختال  درجاته يؤدي إلى    تلوثًا،المشتركة يعتبر    العذبة
 .بينها   زاعشعل فتيل الننفس الميا ، مما قد يُ  من

من الواض  على الساحة الدولية أن مشكلة تلوث الميا  قد استفحلت في معفم بقاع األرض كذل   
على    بفعل أثر  مما  النفطية،  الناقالت  وكوارث  الصناعية،  المدن  تفرزها  التي  النفايات  بسبب  اإلنسان، 

من  و وتختلف درجة تلوث كل مسط  مائي بحسب كمية الملوثات التي تنساب إليه،    . والبحيرات  األنهار
المائية يتصل بعضها بالبعض اآلخر، لذل  ينتقل التلوث إلى المحيطات    أن  المعلوم معفم المسطحات 
 . (1) التلوثمن موقع  والبعيدةوالميا  القريبة  والبحار

 فتعد من أهم مصادر الميا  العذبة التي يزداد عليها الطلب في العالم، ،  والبحيراتأما ميا  األنهار  
  ففي العصور الوسطى لم تكن  ؛رمي النفايات وميا  الصر  الصحي   جراء إال أنها تتعرض للتلوث من  

  فكرة تلوث الماء، أو تلوث البيئة بشكل عام تشغل األذهان، وكانت أغلب المدن، في أوروبا خاصة، تلقي
اآلدمية  -وفضالتها   بمخلفاتها  الفضالت  فيها  تأخذ    -بما  كانت  والتي  لها،  المجاورة  المائية  المجاري  في 

من    يفكر أحد في ذل  الزمان أن جزءاً ولم    ،غراضميا  الشرب والغسيل وتستخدمها في مختلف األ   منها 
لم يدر  أحد  المخلفات والفضالت، قد يعود إليه مرة أخرى عن طريق ميا  الشرب أو الغسيل، كما    هذ 
هذا التصر  الذي قد يؤدي إلى انتشار    جراءالتي يمكن أن تحدث لصحة اإلنسان من    األضرار  مدى

فعالً   وقد   . األمراض واألوائة تقع عل  حدث هذا  التي  لندن  مدينة  "التايمز  شاطئ  في  تحول  نهر  الذي   "
عشر، شديدة التلوث، تطفو    صف القرن التاسع تإلى كتلة من القذارة، وأصبحت مياهه في من  بمرور الوقت
  1849في الفترة ما بين    الكوليرا مما أدى إلى انتشار وباء    ،والمخلفات كل أنواع الفضالت    على سطحه

 .(2)  لها ونتج عن ذل  وفاة عدد هائل من سكان لندن والمناطق المجاورة   1853و

 
 .72ص   ،2010 األولى،، الطبعة الجزائرصباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية،   (1)
، الكويددت،  واآلداب  والفنددون أحمددد مدددحت إسددالم، التلددوث مشددكلة العصددر، سلسددلة عددالم المعرفددة، المجلددس الددوطني للثقافددة    (2)

 .بعدها وما  95ص   ،1990عام   طبعة



 

- 15 - 

 

 : المشاكل االقتصاديةالفرع الثاني 

الصناعي   التطور  مقتصبعد  الميا   استخدام  يعد  لم  تعددت   راً واالقتصادي،  نما  وا  المالحة،    على 
 واألكثر من ذل  فهور أفكار من   ،االستعماالت غير المالحية فصاحبتها مشاكل في االستغالل واإلدارة

 .أجل تسويق الميا  العذبة كباقي الموارد الطبيعية األخرى 

 سوء االستغالل -1

 المائية غير موزعة بالتساوي، فبينما قد توجد وفرة مائية في بعض  الجدير بالمالحفة، أن الموارد
من المشكالت االقتصادية الهامة    ،(1(المناطق في العالم، فهنا  مناطق أخرى قد تعاني من العجز المائي

 .الميا  وسوء استغاللها  استخدام في سرا اإلحدة مشكلة الميا ، هي  تزايدالتي أدت إلى 

 المياهتسعير  -2

تعتبدددر فكدددرة تسدددعير الميدددا  الدوليدددة وايعهدددا، أحدددد أخطدددر األفكدددار المطروحدددة فدددي العدددالم المعاصدددر، 
وقد تصدداعد   ،الجوفية تعد من أهم الموارد التي يعتمد عليها اإلنسان في توفير الميا  العذبة  والميا   فاألنهار
بعددد يددوم فددي ًا واالقتصددادي الددذي يددزداد يومدد الندرة المائية والتنازع حول الميا  مددع التطددور االجتمدداعي   مفهوم
ومدددع ذلددد  فنسدددبة الميدددا  العذبدددة المتاحدددة  ؛أنحددداء العدددالم وعلدددى األخدددص مدددع الزيدددادة المطدددردة للسدددكان كافدددة

لقددد فهددرت رغبددة  .علددى كوكددب األرض قليلددة مقارنددة بمجمددوع الميددا  الموجددودة فددي هددذا الكوكددب لالسددتعمال
بذريعددة   الطبيعيددة األخددرى مثددل الددنفط،  بالتجددارة الدوليددة للمددوارد  قياسدداً يسددمى بتجددارة الميددا ،  بعض الدول فيما  

على أساس أنه أحد نددواتج إقلدديم الدولددة، راء  للبيع والش  يمكن أن تكون محالً   اً طبيعي  اً أن الميا  بوصفها مورد
 .(2)ية  الدولر  منها يبدأ تدفق ميا  األنها   الطبيعي أن تصدر عن دول المنابع التي وهذ  االدعاءات، من

 
يعبددر مفهددوم العجددز المددائي عددن الوضددع الددذي تكددون فيدده المددوارد المائيددة المتاحددة غيددر كافيددة لتلبيددة االحتياجددات المائيددة    )1(

نتاج الغذاء ولالسدتعماالت البشدرية المتنوعدة. ويدتحكم فدي طرفدي هدذ  المعادلدة مجموعدة    الزراعيةالمحاصيل   األساسية لنمو وا 
من المحددات المكانية والزمانية في إطار المجال الجغرافي الذي تدرس فيه هذ  الفاهرة. قادري عبدد البداقي أحمدد، مؤشدرات  

 م:9:00الساعة   2021كانون األول  26، أخر زيارة  8متوفر على الرابط، ص  العجز المائي في اليمن، بحث  
  www.academia.edu  

أن هذ  مياهنا ومن حقنا أن نبيع مياهنا إلى مدن نشداء" وذلد  فدي  "رئيسة الوزراء التركية األسبق تانسو تشيلر صرحتلقد  )2(
لميددددا  مدددن نهدددر الفددددرات إلدددى دول الخلدددديج العرادددي والكيددددان  معدددرض حدددديثها عددددن مشدددروع إنشدددداء أنابيدددب السدددالم لنقددددل وايدددع ا

ن كدان هندا  مدن   االسرائيلي, وأكد ذل  رئيس الوزراء التركي الذي تال تشيلر، مسعود يلماظ مدن خدالل قولده:" الميدا  نفطندا وا 
مصددال  دول    يرضددى باقتسددام نفطدده مددع اآلخددرين فتركيددا علددى اسددتعداد القتسددام مياههددا"، ومددن الواضدد  أن هددذ  الرغبددة تمددس

ألسدباب جغرافيدة   المصب التي تتلقى ميا  هذ  األنهار في وقت الحق على مرور مياههدا فدي أحدواض األنهدار الدوليدة وذلد 

http://www.academia.edu/
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بدددأت تفهددر توجهددات فددي القددانون الدددولي بشددأن بيددع الميددا  العذبددة وهددي امتددداد لددبعض التوجهددات لقددد 
بشددأن خصخصددة الميددا ، إذ تتطلددع الدددول التددي لددديها فددائض مددن الميددا  العذبددة إلددى تحقيددق أرادداح جيدددة مددن 

ولدديس  نفسددها  الميددا  داخددل الدددولولكددن هددذ  التوجهددات تتعلددق أغلبهددا ببيددع  ،تصدددير الميددا  إلددى دول أخددرى 
 ،معارضددة شددديدة باعتبددار أن الميددا  ليسددت سددلعة تبدداع فددي السددوق الحددرة لقددد واجهددت هددذ  االفكدداربينهددا، 

تعددارض النفددر إلددى  فالمنفمددات غيددر الحكوميددة ومنفمددات حقددوق اإلنسددان والعديددد مددن أصددحاب المصددلحة
تفاقيددات التجددارة الدوليددة والمؤسسددات االقتصددادية الدوليددة ويتهم هؤالء األفددراد ا  ،الميا  من الناحية االقتصادية

حقددًا أساسدديًا مددن حقددوق  بمددا فددي ذلدد  البندد  الدددولي وصددندوق النقددد الدددولي بمحاولددة خصخصددة مددورد يعتبددر
 .(1) اإلنسان

زمددة المائيددة بددين اثيوايددا نتيجددة األ -الجدددل  "دينددا مفتددي"أثددار المتحدددث باسددم الخارجيددة اإلثيوايددة وقددد 
 مددنبعد تصريحاته بشأن نية بالد  بيع الميا  الفائضة عن حاجتهددا   -دان ومصر على ميا  نهر النيلوالسو 

، وهددو مددا أن بددالد  ال تملدد  فائضدداً  نهددر النيددل بعددد المددلء الثدداني لسددد النهضددة، قبددل أن يعددود لينفيهددا مؤكددداً 
فسددددر  خبددددراء فددددي ملددددف الميددددا  وحددددوض النيددددل بأندددده مندددداورة سياسددددية مددددن أديددددس أبابددددا إلدراج المسددددألة فددددي 

 .(2) السدالمفاوضات الجارية بشأن أزمة  

 
  االلكترونيدددة،  الراكوبدددةمصدددعب مصدددطفى الجدددازولي، تجدددارة الميدددا  وقواعدددد القدددانون الددددولي، صدددحيفة    مقدددال صدددحفي،،  بحتدددة

 م: 10:00، الساعة  2021كانون األول  25على الرابط، أخر زيارة متوفر   8/6/2014بتاريم:    السودان، نشر
  http://fumacrom.com/39gMf    

تدم  ،  حقيقة خطط إثيوايا لبيع ميا  النيل، وموقف القانون الدولي منها.. خطة إسرائيلية سابقة تنذر بدالخطر، عراي بوست ((1
 م: 10:00، الساعة 2021كانون األول  26متوفر على الرابط، أخر زيارة   2021/06/22النشر: 

  http://fumacrom.com/39gBZ  
وقددال مفتددي، فددي رد  علددى مداخلددة تليفزيونيددة، بخصددوص بيددع الميددا  بعددد اكتمددال السددد: امددا الددذي يمنددع؟ كددل شدديٍء وارد،   )2(

، ولتأكيد المعلومة سأله المذيع مجدددا: القدد فهمدت مند  أنكدم سدتبيعون الميدا  والكهراداء؛  ”الفائض من الميا ، والكهرااء أيًضا
، مقدال فدي صدحيفة  محمدود هاشدم  .”د، ما المانع؟ إذا كانت هنا  زيدادة عدن حاجتندافهل هذا صحي ؟”، ليجيب مفتي ابالتأكي

 م: 10:00، الساعة 2021كانون األول  27متوفر على الرابط، أخر زيارة  ، 2021نيسان    4درب المصرية، في  
  http://fumacrom.com/39g7q  

http://fumacrom.com/39gMf
http://fumacrom.com/39gBZ
http://fumacrom.com/39g7q
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 المبحااث الثاااني: الحمايااة المقااررة للمااوارد المائيااة فااي القااانون الاادولي اإلنساااني
 مهايوتقي

 وملكيتها بحسب القانون الدولي المائيةالمطلب االول: أنواع الموارد 
 : مصادر الموارد المائيةالفرع األول

 صددور ثددالث فددي يمكددن إجمالهددا  أندده غيددر األرض كوكددب علددى الميددا  مصددادر أنددواع مددن العديددد توجددد
 .الجوفية  والميا   السطحية  والميا   األمطار  ميا  تضم

ذلدد   ويعتمددد السددكان باحتياجددات  الخاصددة  المسددائل  مددن  العديددد  فددي  األمطار  ميا   تستخدم  األمطار:  مياه -4
 وحففهددا وسددبل  الميددا   تجميددع  طريقددة  وعلددى  األمطددار  شدددة  حسددب  تحصدديلها   يمكن  التي  الميا   كمية  على

 .المجمعة  الميا  ونوعية  االستخدام
مجملهددا  فددي وتضددم الميددا ، علددى  الحصددول  فددي  الكبددرى   النسددبة  السددطحية  الميددا   تشددكل  الساطحية:  المياه -5

 تكدددون  أن يمكدددن أنهدددا  السدددطحية الميدددا  هدددذ  يميدددز ومدددا  والبحدددار الصدددغيرة واألنهدددار والبحيدددرات األنهدددار
 يمكددددن التددددي الميددددا  كميددددة والمشددددتركة الثنائيددددة االتفاقيددددات تحدددددد حيددددث أو أكثددددر دولتددددين مشددددتركة بددددين

 :ثالثة أنواعإلى   فاألنهار تقسم  ،استغاللها 

ا ههدد التددي تجددرى ميا و ار الخاصددة بالدولددة هدد ي األنهدد و و اإلقليميددة أالوطنيددة  األنهددار النددوع األول وهددي 
ر التيبددر هنكا من الدول، هأخرى أو تتاخم حدود غير  دولةأراضي الدولة الواحدة، وال تمر في   اراضيداخل  
 .(1) أرضيها دولة التي تجرى في  ل  للا مها ألنهال تحتاج إلى أحكام تنفم أمور  ارهذ  األنهفمثل    ،بإيطاليا 

بددين دولتددين أو أكثددر، وتمددر    التي تشددكل حددداً لي تهو النوع الثاني هي األنهار الحدودية )المتاخمة(  
ثددم بددين   وسويسددرابددين ألمانيددا    الددذي يشددكل حددداً   الددراينر  هدد ا نهدد يلع  أكثر مددن دولددة واحدددة، والمثددال  اراضيفي  

يددران العددراق وشط العرب الذي يشكل الحد الفاصددل بددين   ،مجاريهألمانيا وفرنسا في قسم كبير من   قبددل أن  وا 
 .(2) العراييج لفي ميا  الخ  يصب

أكثددر مددن دولددة واحدددة، أو  أراضدديار التددي تمددر فددي هدد ي األنهدد و  ،ما النوع الثالث فهددو األنهددار الدوليددةأ
ا هالذي ينبع من تركيددا ثددم يجددري فددي سددوريا وبعددد الفراتر  هى ذل  نلع  حدود أكثر من دولة، والمثال  تتاخم
دولددة المجددرى "ر هدد ا النهدد ى الدددول التددي ينبددع منلدد ق علدد في شط العرب ويط   ةلر دجهأن يتحد مع ن  إلى  العراق 

 
ص    ،1998ر المشدتركة، اإلطدار التداريخي، مدؤتمر أسديوب  هسحر عبد المجيد المجالي، االتفاقيات الدولية ألحواض األن )1(

29. 
 .245ص   ،2000العراي األوراي، مؤتمر األمن المائي، عام   الدراساتذكي حنوش، سورية والمشاريع المائية، مركز   (2)
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بعدئدددذ باسدددم "دولدددة المجدددرى  ا هددد وتسدددمى الدولدددة التدددي يجدددري في ،تركيدددا  الفدددرات رهددد ي فدددي حالدددة نهددد و  "ىلددد األع
العددراق فددي حالددة ي هدد " دولددة المجددرى األسددفل " و  باسددمتسددمى دولددة المصددب  ي سددورية، بينمددا هدد " و األوسددط 
 .(1)الفرات  

 تصددل  حيددث  ،األرضددية  القشددرة  مددن  قسددم  فددي  الصددخور  طبقات  في  الجوفية  الميا   تتواجد  :الجوفية  المياه -6
 فددي الموجددودة المسددامات خددالل ومددن الصددخور بددين الطبقددات داخددل إلددى الذائبددة ميددا  األمطددار والثلددوج

 .(2)  جوفية ميا  تعد عندها   التراة
 المائية  المنشآت: الفرع الثاني 

 ،وتسددييرها  وتخددزين الميددا  تجميددع عمليددة فددي تسددتخدم التددي القاعديددة الهياكددل  المائية  بالمنشآت  يقصد 
 أو تجميعهددا  باسددتخراجها أو سددواء الميددا  اسددتغالل منهددا  يددراد تجهيددزات أو إنشدداءات أيددة كددذل  بهددا  ويقصددد

 ،العددام أجددل النفددع مددن لحسددابها  أو الدولددة طددر  مددن انجازهددا  يددتم حيددث أو تطهيرهددا، توزيعهددا  أو معالجتهددا 
 النوويددة المرتبطددة الطاقددة توليددد ومحطددات البحريددة، الميددا  ةتحليدد  ومحطددات ،السدددود :المنشددآت هددذ  وتشددمل
 وتصددنف بطبيعتهددا  المائيددة، للمنشددآت المرافقددة الكهراائيددة الطاقددة توليددد ومحطددات المائيددة، بالمنشددآت كددذل 

 .(3) مدنية أعيان  أنها  على  اإلنساني  الدولي  القانون   في  القانونية

المنشددآت  أقدددم مددن  وهددو  الميددا   حجز  بهد   منخفض  وادٍ   فوق   يقام  هندسي  إنشاء  هو  السد  السدود: -1
ميددا    تدددفق   بدده  يمنددع  والخرسانة  والصخور  األرض،  محتويات  من  السدود  وتبنى  اإلنسان،  عرفها   التي  المائية
 توليددددد ألغددددراض اسددددتخدامها  يمكددددن الخزانددددات، وتسددددمى االصددددطناعية البحيددددرات فتخلددددق  النهددددر، أو الددددوادي

 السدددود وتتنددوع الفياضددات، علددى والسدديطرة المالحددة علددى والمسدداعدة والشددرب، للددري  ميددا  الكهرادداء وتددوفير
 .(4)  المالحة وسدود  الفياضات،  في التحكم سدود  الكهرومائية، السدود  الري، سدود  إلى  حسب استخدامها 

مددن  كثيددر فددي للشددرب الصددالحة الميددا  وتضدداؤل الميددا  ألزمددة نتيجددة: البحاار مياااه تحليااة محطااات -2
 الصددالحة الميددا  فددي الددنقص لتغطيددة البحددر ميددا  تحليددة تقنيددة اسددتخدام إلددى الدددول بعددض المندداطق اتجهددت

 
 .30صمرجع سابق،   ،التاريخي اإلطار  االتفاقيات الدولية ألحواض األنهر المشتركة، المجيد المجالي، سحر عبد  (1)
فددراس زهيددر جعفددر الحسدديني، الحمايددة الدوليددة لمددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددة أثندداء النزاعددات المسددلحة، منشددورات الحلبددي    (2)

 .28، ص  2009الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
زندددداتي مصددددطفى، الحمايددددة الدوليددددة لمددددوارد الميددددا  والمنشددددآت المائيددددة أثندددداء النزاعددددات المسددددلحة، أطروحددددة دكتددددورا ، كليددددة   )3(

 .5جامعة الجزائر، ص    2016-2015الحقوق،
  دليددل عمددل المجتمعددات المتددأثرة بالسدددود، اندد  ويددركس للنشددر، شددبكةكتدداب  شددانون لددورانس، السدددود واألنهددار والحقددوق،    (4)

 .5، ص  2006الدولية، الواليات المتحدة األمريكية،    األنهار
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التقنيددة إلددى  عمليدداتال هددذ  تقسددمو  البحددر ميددا   تحليددةل  تقنيددات  عدددة  المحطددات  هددذ   فددي  حيث تستخدم  للشرب،
 يلي:  ما 

 .الذائبة األمالح عن  الميا   فصل  في ُتستخَدم ُمنِفذة شبه  أغشية  فيها و   غشائية عملية -أ
 ويكثددف -مالئمددة تشددغيل حددرارة وادددرجات ضددغوب  تحددت- تغلددى التغذيددة ميا  فيها ة و حراري  عملية -ب

 .نقية ميا   البخار

 ومددع،  (1)  فددي اآلونددة األخيددرة  اسددتخدامها   بدددء  آخددذ  العمليتين،  كال  تتضمن  التي  الهجينة  والتقنيات  -ج
الصددالحة للشددرب  الميددا  تددوفير فددي حددديث أدى لنشددوء أسددلوب  الميا   تحلية  في  المتطورة  التكنولوجيا   استخدام
 للسكان.

 قانون الدولي وملكية موارد المياه: الالفرع الثالث

يلعدددب القددددانون الدددددولي دورًا رئيسدددديًا فددددي تحديددددد ملكيدددة الدددددول للمددددوارد الطبيعيددددة فهددددو يشددددكل اإلطددددار 
ملكيدددة الددددول للمدددوارد الطبيعيدددة بمدددا فيهدددا الميدددا ، وضدددعه لقواعدددد نافمدددة لاألساسدددي لهدددذا التحديدددد مدددن خدددالل 
نون الدددولي ملكيددة المددوارد ويددنفم القددا   ،ن تنازع الدول حول هذ  المددواردعوقواعد لمعالجة المشكالت الناتجة  
 الطبيعية من خالل المبادئ التالية:

 السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية -1
وهذا المبدددأ يتددي  للدولددة السدديطرة الكاملددة علددى مواردهددا داخددل حدددودها السياسددية ومنددع الدددول األخددرى 

ويؤكد هذا المبدأ المادة الثانية مددن ميثدداق األمددم المتحدددة للحقددوق والواجبددات االقتصددادية  ،منها من االستفادة 
يددة السدديادة الكاملددة الدائمددة بمددا والتي تنص على أن” لكل دولة الحق فددي أن تمددارس بحر   1974للدول لعام  

 ”في ذل  االمتال  واالستخدام والتصر  في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصادية
 السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد -2

 ،والمسدداواة ويدعو هذا المبدأ إلددى أن تتقاسددم الدددول المددوارد المشددتركة بينهددا طبقددًا لطددرق تتسددم بالعدالددة
والتددي تددنص علددى  1974ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادية لعددام  ويؤكد هذا المبدأ المادة الثالثة من  

لدددى اسددتغالل المددوارد الطبيعيددة التددي تتقاسددمها دولتددان أو أكثددر ينبغددي علددى كددل دولددة أن تتعدداون مددع "  أن
سددتخدام لهددذ  المددوارد مددن غيددر أن للمعلومات والتشاور المشتر  بغية تحقيق أمثل ا غيرها على أساس نفام

 
،  2017  كدانون االول  20-17، ألبانيدا،تيراندابرنامج األمم المتحددة للبيئدة، خطدة عمدل البحدر األبديض المتوسدط، اجتمداع  )1(

 م: 10:00الساعة  ، 2021كانون األول   28، متوفر على الرابط، أخر زيارة 8، ص2017طبعة أثينا، اليونان،  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21882/17ig23_16_ara.pdf?sequen
ce=7&isAllowed=y  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21882/17ig23_16_ara.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21882/17ig23_16_ara.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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. وينطبدددق هدددذا علدددى األنهدددار والبحيدددرات "ذلددد  فدددي إلحددداق الضدددرر بأيدددة مصدددال  مشدددروعة ل خدددرين يتسدددبب
 .(1) دولةالدولية المارة والمشتركة بين أكثر من 

 اإلنساني: مصادر الحماية القانونية للموارد المائية في القانون الدولي الثانيالمطلب 
قليلددة،  الدراسددات التددي تتندداول حمايددة المددوارد المائيددة والمنشددآت المائيددة فددي أوقددات النددزاع المسددل إن 

يحتددوي القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى بعددض القواعددد التددي حيددث علددى عكددس التشددريعات فددي وقددت السددلم، 
 .ثناء النزاع المسل ومع ذل ، قد يصب  الوصول إلى الميا  وحمايتها مشكلة أ  ،تتعلق مباشرة بحماية الميا 

 الدددولي  القددانون   رابطددة  اعتمدددتها   التددي  الدوليددة،  األنهددار  ميددا   استخدامات  بشأن  هلسنكي  قواعد  تحتوي  
(ILA  )المشاكل إلى تشير التي( 20 المادة) فقط  واحد  بند  على  ،1966  عام  في  هلسنكي  في  مؤتمرها   في 

 . (2)  المحدود  المالحة موضوع  على  وتقتصر المسل   النزاع عن  الناشئة

 لددذل  عالجددت ثغددرة فددي الحمايددة القانونيددة للميددا  فددي زمددن الحددربيتبددين مددن خددالل مددا سددبق أن هنددا  
 فددي عقددد الددذي السددابع المددؤتمر خددالل سنوات وذل  من عشر بعد المسألة هذ  (ILA) الدولي  القانون   رابطة
 1977 لعدددام والثددداني األول اإلضدددافيين البروتوكدددولين ، فبعدددد  بعدددام واحدددد تدددم اعتمددداد(3) 1976 عدددام مدريدددد

 .(4)  الميا   لحماية  صراحةً  المكرسة  القواعد حيث ُأدرجت بعض 1949 لعام  جنيف  التفاقيات

يددا  والمددوارد المائيددة ثددم سددننتقل سددنقوم فددي هددذا البحددث بدراسددة المصددادر العرفيددة المرتبطددة بحمايددة الم
الدددددولي  مبددددادى القددددانون هددددا المتعلقددددة بالبحددددث وبعدددددها سددددندرس لددددى نصددددوص اتفاقيددددات جنيددددف واروتوكوالتإ

 اإلنساني وارتباطها بالحماية.

 
 .، ورقة بحثية2019لمؤتمر الدولي الثاني للميا  عقد بالقاهرة  اقضايا الميا  في الشرق األوسط الواقع والمستقبل،   (1)
  ما يلي: "في أوقات الحدرب، أو النزاعدات المسدلحة األخدرى، أو الطدوارئ العامدة التدي تشدكل تهديدداً  على 20تنص المادة  (2)

اذ تدابير ال تتقيد بالتزاماتها بموجب هذا الفصل إلى الحد الذي تقتضديه الضدرورات  لحياة الدولة، يجوز لدولة ضفة النهر اتخ
يجددب علددى دولددة    ؛بشددكل صددارم الحالددة، بشددرب أن تكددون هددذ  التدددابير متسددقة مددع التزاماتهددا األخددرى بموجددب القددانون الدددولي

ريدر المدؤتمر الثداني والخمسدين المنعقدد فدي  النهر على أي حال تسهيل المالحة ألغراض إنسانية ". رابطدة القدانون الددولي، تق
 .484، ص  1967(، 1966  آب 20 إلىآب  14هلسنكي )

  ،(  1976  ايلددول  4إلددى    1976  آب  30تقريددر المددؤتمر السددابع والخمسددين الددذي عقددد فددي مدريددد )  الدددولي،رابطددة القددانون    )3(
 .34ص ،1978

والمتعلددق بحمايددة ضددحايا النزاعددات المسددلحة    1949آب    12المؤرخددة فددي  البروتوكددول اإلضددافي األول التفاقيددات جنيددف    )4(
  1949آب    12البروتوكدددول اإلضددددافي الثدددداني التفاقيدددات جنيددددف المؤرخددددة فددددي    ؛(  56و  54)المادتددددان    1977الدوليدددة لعددددام  

 .(15و 14)المادتان  1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام  
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  : األعراف الدوليةالفرع األول

المسددلحة قبددل اعتمدداد البروتوكددولين  زمددن النزاعددات نسدداني حمايددة الميددا اإللددم يعددر  القددانون الدددولي 
 إال فددي إطددار الحمايددة العامددة المقددررة لضددحايا النزاعددات 1949لسددنة األراددع االضددافيين التفاقيددات جنيددف 

 تل  االتفاقيات.المسلحة الواردة في  

إال أن ذلدد  لددم يمنددع  ؛تددم إقددرار حمايددة خاصددة لهددذا المددورد الهددام البروتوكددولين لكددن بعددد اعتمدداد هددذين
بموجددب المبددادئ  ذ  الحمايددةالمتنازعددة تقضددي بعدددم المسدداس بهدد عدداتق االطددرا   قدداء التزامددات علددىمددن إل
وهددي حمايددة الملكيددة العامددة   ،أهمهددا فددي هددذا المطلددب  سددندرس    والقائمددة علددى مبددادئ  ،المستقرة آنددذا   العرفية

مير ممتلكددات تددد باإلضددافة لحفددرآالم ال مبددرر لهددا  عدددم جددواز إحددداثو حفددر اسددتعمال السددم، والخاصددة، و 
 .العدو

 تدمير ممتلكات العدو حظروالخاصة و  العامة الملكية حماية  أوال :
 الدددولي القددانون  يحمددي الحددالتين، كلتددا  فددي لكددن خاصددة، أو عامددة ملكيددة مددن جددزءاً  الميددا  تكددون  قددد
 أنه: على 1907  لعام  الهاي  أنفمة من( ز) 23  المادة تنص  ،الميا  موارد  اإلنساني
 حتميدداً  أمددراً  االسددتيالء أو التدددمير هددذا  يكددن  لم  ما   عليها،  االستيالء  أو  العدو  ممتلكات  تدمير  ُيحفر" 

 .(1)"الحرب  لضرورات

ولكددن تطبيددق هددذ  القاعدددة ال   ،(2)  تعد النزاعات المسلحة الدوليددة هددي المقصددودة بتطبيددق هددذ  القاعدددة
 حمايدددة تعزيدددز إلدددى تهدددد  تحديدددداً  أكثدددر قواعدددد يدددوفر االحدددتالل، فنفدددام االحدددتالل نفدددام يفهدددر واضدددحًا فدددي

 معينددة، لفتددرة فعليددة سددلطة يمددارس المحتلددة، فدداالحتالل األراضددي فددي الموجددودة والخاصددة العامددة الممتلكددات
ه يجددب إدارة الممتلكددات فا   ،خاصددة  أهمية  لها   والعامة  الخاصة  الممتلكات  فبالتالي حماية لقاعدددة التددي ُتفيددد أنددّ

، هي قاعدة قديمة العهددد فددي القددانون الدددولي العرفددي ومعتددر  االنتفاعبقًا لقواعد حق  العامة غير المنقولة ط 
وجدددرى التأكيدددد علدددى حمايدددة الممتلكدددات كمدددا  ،(3) ليبدددر، وا عدددالن بروكسددديل، ودليدددل أكسدددفوردبهدددا فدددي مّدوندددة 

 .(1)قضايا   ذل  في عدةفي سوابق قضائية وطنية بعد الحرب العالمية الثانية و   الخاصة من المصادرة

 
مددن    فقددرة )ز(  32)ب(. عددالوة علددى ذلدد ، المددادة    6المددادة    غنورمبددور : ميثدداق المحكمددة العسددكرية الدوليددة فددي  اً أيضددانفددر    (1)

  اتفاقيدددة جنيدددف الرابعدددةمدددن    33والمدددادة    1907تشدددرين األول    18الالئحدددة المتعلقدددة بقدددوانين وأعدددرا  الحدددرب البريدددة الهددداي،  
 صراحة.لتي تحفر السلب  ا 1949 أب 12المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،  

مدن البروتوكدول اإلضدافي الثداني    4المدادة  هدو فدي    في النزاعات المسدلحة غيدر الدوليدة،نجد ان أقرب تطبيق لهذ  القاعدة   (2)
 حيث تحفر هذ  المادة فقرة )ز( أعمال السلب والنهب. 1977لعام  

ة ليبدددر، المدددادة    (3) ويعدددر  أيضدددًا باسدددم تعليمدددات الحكومدددة لجيدددوش الواليدددات  ،  1863نيسدددان    24الصدددادر فدددي  (،  31)مدوندددّ
، وكان قد وقعها الدرئيس أبراهدام لينكدولن للقدوات اإلتحاديدة الخاصدة بالواليدات  100المتحدة في الميدان، وهو األمر العام رقم 
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 يتعلددق  فيمددا  تسدداهالً  أكثددر قواعددد  علددى  1907عرا  الحرب البرية  لقوانين وأ   الهاي  لوائ   لقد تضمنت
 وقددت  السددائد  االقتصادي  التنفيم  نهج  الالئحة  هذ   تعكس  حيث  ،الخاصة  بالملكية  مقارنة  العامة  بالممتلكات
 أخددرى، ناحيددة ومددن  ناحية،  من  مقدسة  الخاصة  الملكية  فقد كانت  -عشر  التاسع  القرن   في-  الص   صياغة
 علددى الميددا  مددوارد تصددنيف خددالل فمددن، (2) محدددودة زالتدد  ال االقتصددادي النشدداب  فددي الدولددة مشدداركة كانددت
 لمتطلبدددات يخضدددع العذبدددة الميدددا  بمدددوارد يتعلدددق  فيمدددا  الشددداغل بددده يقدددوم عمدددل أي فدددإن خاصدددة، ملكيدددة أنهدددا 

 .(3)"الخاصة  الملكية مصادرة  يجوز ال" ،46  للمادة  ووفًقا . الهاي لوائ  من 35و 46  المادتين

 الخاصدددة الملكيدددة فدددي الموجدددودة اآلبدددار طريدددق  عدددن الميدددا  اسدددتخدام فدددي الفدددردي الحدددق  أن حدددين فدددي
 أو البحيددرات أو األنهددار ميددا  اسددتخدام فددي نكا السدد  حددق  فددإن الهدداي، لددوائ  مددن 53و 46 للمددادتين يخضددع
 .العامة  بالممتلكات  المتعلقة  اإلنساني  الدولي  القانون   بأحكام مقيدة  الجوفية  الميا   طبقات

 أندده يؤكد  النص  هذا  أن  من  الرغم  ىعلف،  (4)  الهاي  لوائ   من  55  المادة  ذكر  ينبغي  السياق،  هذا  في
 الغددرض يحدددد  ال  أندده  إال  المددال"،  رأس  يحمددي  أن  يجددب"  و"  منفعددة"  كددد  العامددة  األصددول  استخدام  للمقيم  يمكن

 
تحفددر اتفاقيددة    ؛افهددابشددأن قددوانين الحددرب وأعر (  7)المددادة    1874  بروكسدديل  إعددالن؛  المتحدددة، أثندداء الحددرب األهليددة األمريكيددة

  وآالم  إصدابات  إحدداث  نهابروكسل استخدام السم أو األسلحة السامة، واستخدام األسلحة أو المقذوفات أو المدواد التدي مدن شدأ
دليددل لقددوانين وعددادات  (  52)المددادة  دليددل أكسددفورد  ؛  مطلقدداً حيددز النفدداذ    تدددخل  لددم  االتفاقيددة  أن  مددن  الددرغم  علددى  لهددا،  مبددرر  ال

لدراسدة إعدالن  ، لجندة  1874عّين معهد القانون الدولي، في دورته المنعقدة في جنيف عام    حيث 1880 رد الحرب في أكسفو 
  أدى عمدل المعهدد إلدى اعتمداد الددليل  ؛بروكسل للعام نفسه وتقديم رأيهدا ومقترحاتهدا التكميليدة حدول هدذا الموضدوع إلدى المعهدد 

 .1899نين الحرب في مؤتمر الهاي للسالم عام  من األساس لتدوين قوا واستمر ليشكل جزءاً  1880في عام  
لصين، المحكمة العسكرية لجرائم الحرب التابعة لوزارة الدفاع الوطني في نانكينغ، قضدية  كمثال عن بعض القضايا: في ا (1)

المحكمة العسكرية    تاكاشي ساكاي؛ في فرنسا، المحكمة العسكرية الدائمة في كليرمون فيران، قضية زابادوس؛ ايضًا فرنسا ،
 . وهنا  العديد جدًا من القضايا.الدائمة في ميتز ، قضية روست

(2) A. Cassese, “Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural 
Resources”, in E. Playfair (ed) International Law and the Administration of Occupied 
Territories, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 421-422. 

  األسدددرة  شدددر   احتدددرام  علدددى" ينبغدددي  1907مدددن الئحدددة الهددداي للحدددرب لقدددوانين وأعدددرا  الحدددرب البريدددة    46تدددنص المدددادة    (3)
 ".الخاصة  الملكية مصادرة  تجوز  ال. والشعائر الدينية المعتقدات وكذل   الخاصة، والملكية  األشخاص  وحياة  وحقوقها،

  مسددؤول  سددوى   نفسددها  االحددتالل  دولددة  تعتبددر  "ال  1907مددن الئحددة الهدداي لقددوانين واعددرا  الحددرب البريددة    55تددنص المددادة    )4(
  البلدد   في  توجد  والتي المعادية الدولة تملكها التي الزراعية والغابات واألراضي العمومية والمباني المؤسسات من ومنتفع إداري 
دارتها  الممتلكات  هذ   باطن عليها صيانة  نبغيوي. االحتالل  تحت الواقع  ".االنتفاع لقواعد   وفقاً   وا 

 .من اتفاقية جنيف الرابعة  53من أنفمة الهاي والمادة   53: المادة  اً انفر أيض
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 مثددل العامددة األصددول اسددتخدام يمكددن كمددا  ،الشاغل قبل من العامة الممتلكات استخدام أجله من  يمكن  الذي
 . تبديدها   إلى  يؤدي أال بشرب   المحتل قبل من كان غرض ألي  المائية الموارد

عددرا  لقددوانين وأ  الهدداي لددوائ مددن  43 العامددة، المددادةالممتلكددات  ومددن النصددوص التددي نصددت علددى
لدددى يدددد قدددوة إالشدددرعية بصدددورة فعليدددة  تشدددير إلدددى أنددده: " إذا انتقلدددت سدددلطة القدددوةالتدددي  1907الحدددرب البريدددة 

وضددمانه، مددع احتددرام القددوانين   االمكان، تحقيق األمن والنفام العام  االحتالل، يتعين على هذ  االخيرة، قدر
كمددا تددم التأكيددد علددى مبدددأ حفددر  البالد، إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلدد "  السارية في

/ب( مدددن النفدددام األساسدددي للمحكمدددة العسدددكرية الدوليدددة 6المدددادة ) مدددن جديدددد، فدددي تددددمير ممتلكدددات العددددو،
تددددمير الممتلكدددات  تالتدددي اعتبدددر  1949مدددن اتفاقيدددة جنيدددف الرابعدددة لسدددنة  53فدددي المدددادة  ، ثدددمنورمبدددورغل

 .وبالتالي جريمة حرب  جسيماً   انتهاكاً   واالستيالء عليها على نحو ال تبرر  ضرورات حراية،

نسدداني النافمددة لهددذا المبدددأ أنهددا أضددعفته باالسددتثناء اإل  لكن المالحظ في معفم أحكام القانون الدولي
ينطبددق  نددهإ الخاصددة، فأو كددات العامددة ولما كانت الميا  تشكل جددزءا مددن الممتل  ،العسكرية  المتعلق بالضرورة

مباشدددرة زمدددن النزاعدددات المسدددلحة  علدددى ممتلكدددات العددددو، ممدددا يمنحهدددا حمايدددة غيدددر عليهدددا الحفدددر الواجدددب
مددن قواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني العرفددي  50تددم التأكيددد علددى هددذا الحفددر فددي القاعدددة رقددم كمددا  ؛الدوليددة

  .(1)2005األحمر لعام  الصادر عن اللجنة الدولية للصليب  

 األسلحة تسميم أو حظر استعمال السمثانيا :  

أقرتهددا فيمددا بعددد الئحددة الهدداي  والتددييعتبددر مبدددأ حفددر اسددتعمال السددم مددن المبددادئ العرفيددة السددائدة، 
كمدددا وردت هدددذ   ،"سدددلحة المسدددمومةاسدددتعمال السدددم واألر /أ( بأنددده:" يحفددد  33)للحدددرب البريدددة فدددي مادتهدددا 

حددال  عند إشارتها إلددى أن الضددرورة العسددكرية التددي" ال تجيددز بددأي  (2)  ليبرمن الئحة    43القاعدة في المادة  

 
عليهدددا، إاّل فدددي الحددداالت التدددي تسدددتلزمها الضدددرورة العسدددكرية    االسدددتيالءُيحفدددر تددددمير ممتلكدددات الخصدددم أو  "  50القاعددددة    (1)

 ".القهرية
لجدرائم    اتندالتقنينتيجدة طابعهدا المحلدي، تعدد هدذ  الوثيقدة أولدى    اً يددول  نصداً على الرغم من عدم امكدان اعتبدار الئحدة ليبدر   (2)

  1863ب االنفصددال األمريكيددة سددنة  الحددرب، تددم اصدددارها مددن طددر  وزارة الحددرب فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة أثندداء حددر 
، تضددمنت تجددريم العديددد مددن األفعددال الالإنسددانية أثندداء الحددرب كمددا تضددمنت توقيددع عقوبددة  (100بموجددب األمددر العددام رقددم )
رغدم كونهدا مجدرد تقندين داخلدي مرحلدي إال انده يعدود لهدا الفضدل فدي صدياغة العديدد  لكدن    األفعدال.اإلعدام على مرتكبدي تلد  

فاقيدات جنيدف األرادع  ات  ل وكدذ   1907و  1899  لعداميمن اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وعلدى األخدص اتفاقيدات الهداي  
م الحددرب"، المحكمددة الجنائيددة  عددامر، "تطددور مفهددوم جددرائ  الدددينصددالح    :فيمددا بعددد، لمزيددد مددن المعلومددات انفددر  1949لسددنة  

 )مؤلدف جمداعي(، تحدت إشدرا  شدريف عدتلم، منشدورات-مشدروع قدانون نمدوذجي-الدوليدة المواءمدات الدسدتورية والتشدريعية  
 .2006القاهرة، الطبعة الرابعة،   االحمر،اللجنة الدولية للصليب 
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إشارتها صراحة إلددى حفددر تسددميم مددوارد  من األحوال استعمال السم أو تخريب أي منطقة بشكل منفم"، أو
لكددددن  ؛(2) 1880 ومدونددددة أكسددددفورد لسددددنة 1874بروكسدددديل لسددددنة  إلددددى جانددددب إعددددالن ،(1)واآلبددددار الميددددا  

الميددا ، إال أن عموميددة هددذا الحفددر يمكددن أن  المالحددظ أن هددذ  النصددوص لددم تشددر كلهددا بشددكل صددري  إلددى
 فددي  زعددم البيركددو جينتيلددي  1588  عددام  ، ففددي(3)  وحدددها يمتد إلى هذا المورد دون أن يقتصددر علددى األسددلحة  

 وقددد ،الدددولي القددانون  في راسخة قاعدة  بالفعل  كان  الميا   تسمم  حفر  أن"قانون الحرب"    لد  المخصص  كتابه
 القاعدددة بهددذ  االعتددرا  تددم لددذل  ،والخبيثددة السددرية لصددفاته ممنددوع السددم بددأن القناعددة علددى المنددع هددذا تأسددس
 .(4) 1907و 1899  في  للسالم  الهاي مؤتمر  في تدوينها   قبل قرون  لعدة  عرفية كقاعدة

 النوويددة، أو البيولوجيددة أو الكيميائيددة األسددلحة مثددل لألسددلحة، التكنولوجيددة التطددورات فمددع ذلدد ، ومددع
 الصدددد، هددذا فددي ؛البشددري  لالسددتهال  صددالحة غيددر الميددا  جعددل إلددى األسددلحة مددن معددين نددوع اسددتخدام أدى
 للغايددة ضدديق  التسددمم حفددر أن اقتددراح تددم  ،1975  عددام  فددي  نيددودلهي  في  جمعية القيادة الدولية  مؤتمر  خالل
 بددأي البشددري  لالسددتهال  صالحة غير الميا  تجعل التي التدابير جميع  ليشمل  الحفر  هذا  توسيع  يجب  وأنه

 مبدددأ وهددو اإلنسدداني الدددولي القددانون  مبددادئ مددن عددام مبدددأ علددى التمديددد هددذا يعتمددد أن يمكددن ؛كانددت وسدديلة
 تجعددل التددي اإلجددراءات جميددع إعددالن أن يجددب المنفددور، هددذا مددن المدددنيين والسددكان المقدداتلين بددين التمييددز
 المسدددلحة القدددوات مدددن كدددل علدددى عشدددوائي بشدددكل تدددؤثر ألنهدددا  قانونيدددة غيدددر لالسدددتهال  صدددالحة غيدددر الميدددا 

 
(1) Weckel Philippe, «L’eau et le droit humanitaire», in L’eau en droit international (ouvrage 
collectif), Colloque d’Orléans, S.F.D.I, Edts. A. PEDONE, Paris, 2011, p.371. 

متددوفر علددى    ،308حمايددة الميددا  زمددن النزاعددات المسددلحة"، فددي المجلددة الدوليددة للصددليب االحمددر، العدددد    ،عددامر الزمددالي  )2)
 م: 10:00الساعة   2021تشرين األول  23أخر زيارة بتاريم    الرابط،

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kle7q.htm  
(3) TAITHE Alexandre, "Partager l’eau: les enjeux de demain", EdtsTECHNIP, Paris ,2006, 
p.151. 

)أ( مددن االتفاقيددة )الرابعددة( المتعلقددة بقددوانين وأعددرا  الحددرب البريددة وملحقهددا: اللددوائ  المتعلقددة بقددوانين وأعددرا     23المددادة    (4)
ا: المددادة    ،1907أكتددوار    18  الهدداي،الحددرب البريددة.   مددن إعددالن    13المددادة    ؛1863مددن قددانون ليبددر لعددام    16انفددر أيضددً
. عددالوة علددى ذلدد ،  1880فورد الددذي اعتمددد  معهددد القددانون الدددولي فددي عددام  مددن دليددل أكسدد  8المددادة    ،1874بروكسددل لعددام  
 .من نفام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدام السموم أو األسلحة السامة جريمة حرب 8تعتبر المادة 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kle7q.htm
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مدددن قواعدددد القدددانون الددددولي  72كمدددا تدددم التأكيدددد علدددى هدددذا الحفدددر فدددي القاعددددة رقدددم  .(1) المددددنيين والسدددكان
 .(2) 2005اإلنساني العرفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام  

 لها مبرر ال آالم إحداث جواز عدمثالثاً: 
األطددرا  المتنازعددة علددى حددق  يعد مبدأ عدم جواز إحداث آالم ال مبددرر لهددا مددن أهددم القيددود التددي تددرد

فددي التددزام األطددرا  المتحاراددة عنددد اسددتخدامها أي مددن هددذ   فددي اختيددار وسددائل وأسدداليب الحددرب، ويتمثددل
المدددددنيين  الواجبددددة واالحتياطددددات الالزمددددة مددددن أجددددل حمايددددة السددددكان األسدددداليب، باتخدددداذ العنايددددة الوسددددائل أو

/ه( مدددن الالئحدددة المرفقدددة  23موجدددب المدددادة )وب (3)واألعيدددان المدنيدددة مدددن آثدددار تلددد  الوسدددائل أو األسددداليب
مبدأ عدددم جددواز إحددداث آالم  أصب  1907باتفاقية الهاي الرابعة لسنة وانفس المادة   باتفاقية الهاي الثانية

و بروكسددل  1868 رسددبرغ لسددنةط مددن القددانون الوضددعي بعددد أن ورد فددي إعالنددي سددان ب لهددا جددزءاً  ال مبددرر
الذهنيددة أو علددى حيدداة  لهددا يعددد تعددد علددى السددالمة البدنيددة أو ال مبددررولمددا كددان إحددداث آالم  1874لسددنة 

مماثلددة، وبالتددالي   بالتدددمير أو التسددميم يسددبب آثدداراً   فإن االعتداء علددى الميددا   األشخاص أو االعيان المدنية،
فددت محكمددة وقددد عرّ  .(4) المبدددألهددذا  تعددد غيددر مشددروعة كونهددا تشددكل انتهاكدداً  فددان هددذ  الوسددائل واألسدداليب

الضرر الذي ال محيددد عددن أحداثدده مددن أجددل تحقيددق أهدددا  عسددكرية "العدل الدولية اآلالم الغير مبررة بأنها 
مددن قواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني  70. كمددا تددم التأكيددد علددى هددذا الحفددر فددي القاعدددة رقددم (5)مشددروعة" 

 .(6)2005العرفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام  

 
(1)  Tignino Mara, Reflections on the Legal Regime of Water during Armed Conflicts, which is 
presented at the Fifth Pan-European International Relations Conference (Section 31, Panel 
8), The Hague, 9-11 September 2004, 

 م: 00:10، الساعة  2021كانون األول  28، متوفر على الرابط، أخر زيارة هناانفر  )2( 
   ihl/ara/docs/v1_rul_rule72-databases.icrc.org/customary-https://ihl  

، فدي مجلدة  حيدر كافم عبد علي، مال  عباس جيثوم، " القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال أثناء النزاعدات المسدلحة" )3(
 .169، ص  2012العدد الثاني،    ،( 2القانونية والسياسية، جامعة بابل، المجلد الرابع، العدد )  الحلي للعلومالمحقق 

مجلدددة الشدددريعة  ،  الحمايدددة الدوليدددة للميدددا  والمدددوارد المائيدددة زمدددن النزاعدددات المسدددلحة بدددين النفريدددة والتطبيدددق  رقيدددة عواشدددرية،  (4)
 .196، ص2014  تموز  ،28، السنة 59والقانون، كلية القانون، جامعة االمارات العراية المتحدة، العدد  

  8، الفتددوى الصددادرة فددي  مشددروعية التهديددد باألسددلحة النوويددة أو اسددتخدامها  بشددأنلددرأي اإلفتددائي لمحكمددة العدددل الدوليددة  ا  )5(
كدانون    28، متدوفر علدى الدرابط، أخدر زيدارة    A97.V.7رقدم المبيدع:    حددة،من منشدورات األمدم المت 113، ص 1996تموز 
 م:9:00، الساعة  2021األول 

   ar.pdf-1996-1992-cij.org/public/files/summaries/summaries-https://www.icj 
 م: 10:9، الساعة 2021كانون األول  28انفر هنا، متوفر على الرابط، أخر زيارة   )6(

ihl/ara/docs/v1_rul_rule70-databases.icrc.org/customary-https://ihl  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule72
https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule70
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 ولينوالبرتوكاا 1949جنيااف لعااام : حمايااة المااوارد والمنشااآت المائيااة فااي اتفاقيااات الفاارع الثاااني 
  1977لعام   ين األول والثاني اإلضافي

 مددن يسددتقى المسددّلحة النزاعددات أثندداء المائيددة للمددوارد الدوليددة القانونيددة الحماية مصادر من مصدر أهم
 ومددن  أندده  إال  ،الدددولي  القددانون   مصددادر  مددن  أصددلياً   مصدددراً   باعتبارهددا   الدولية  واالتفاقيات  نصوص المعاهدات

 إلددى يرجددع تاريخهددا  والتي األراع االتفاقيات وخاصة اإلنساني الدولي القانون  اتفاقيات على نفرة  إلقاء  خالل
 ليددتم الحقددًا تدددار  الميددا ، لمددوارد الحمايددة تددوفير إلددى المباشددرة اإلشددارة فيهددا  نجددد ال فإننددا  (1) 1949آب  12

 .(2) األراع  جنيف  باتفاقيات  الملحق  1977 سنة  الصادر األول  اإلضافي  البروتوكول  ضمن  ذل  النقص

 

 :1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة أوال : في  

" يحفدددر علدددى دولدددة االحدددتالل أن تددددمر أي  يلدددي:مدددن هدددذ  االتفاقيدددة علدددى مدددا  53نصدددت المدددادة  
ممتلكددات خاصددة ثابتددة أو منقولددة تتعلددق بددأفراد أو جماعددات أو بالدولددة أو السددلطات العامددة أو المنفمددات 
االجتماعية أو التعاونيددة إال إذا كانددت العمليددات الحرايددة تقتضددي حتمددا هددذا التدددمير"، مددن خددالل هددذ  المددادة 

األعيددان المدنيددة، ومقتضدديات الضددرورة  على حماية جميددع صراحةقية أقرت نخلص القول إلى أن هذ  االتفا 
 .الحراية

 وهي األعيددان التددي تسدداهم فددي تقددديم خدددمات مدنيددة لألشددخاص المدددنيين  المدنية:حماية جميع األعيان   -1
نوعهددا، وعليددة يحفددر علددى دولددة االحددتالل تدددمير جميددع المنشددآت التددي مددن بينهددا المنشددآت  مهمددا كددان
ضدددي تددددميرها علدددى أسددداس أن هدددذ  تقيشدددرب المتمثدددل فدددي حتميدددة العمليدددات الحرايدددة التدددي الإال ب المائيدددة

   .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات الحراية  المنشآت تساهم
اسدددتخدام القدددوة  الحدددق فدددي الندددزاعطرفدددي ل أن تقتضدددي الضدددرورة الحرايدددةمقتضددديات الضدددرورة الحرايدددة :  -2

قددوة الخصددم واالنتصددار عليدده، فددإذا تددم  الضددرورية لتحقيددق األهدددا  الحرايددة المتمثلددة فددي شددلّ  المسددلحة

 
،  اتفاقيدة جنيدف األولدى بشدأن تحسدين حالدة الجرحدى والمرضدى للقدوات المسدّلحة فدي الميددان  -االتفاقيات في: أتتّمثل هذ    )1)
اتفاقيدة جنيدف الثالثدة بشدأن   -ج اتفاقية جنيف الثانية تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القدوات المسدلحة فدي البحدار، -ب

 .األشخاص المدنيين في وقت الحرب  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية -د  معاملة أسرى الحرب،
وعرضدددت للتوقيدددع والتصدددديق واالنضدددمام مدددن قبدددل المدددؤتمر الدبلوماسدددي لوضدددع اتفاقيدددات دوليدددة    االتفاقيدددات االراعدددة  اعتمددددت

آب    12فددي    ينالمددؤرخ،  1949آب    12نيسددان إلددى    21لحمايددة ضددحايا الحددرب، المنعقددد فددي جنيددف، والمعتمدددة مددن تدداريم  
1949. 

لحة، أطروحددة مقدمددة لنيددل شددهادة  زندداتي مصددطف )2) ى، الحمايددة الدوليددة لمددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددة أثندداء النزاعددات المسددّ
 .2016-2015بن يوسف بن خد ، السنة الجامعية  دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر



 

- 27 - 

 

وعليدده ال يجددوز تدددمير المددوارد والمنشددآت المائيددة  ،الضددرورة مبددرراتعدا  دون مبرر من   ذل  يصب  ما 
اسدددتخدام هدددذا المبددددأ كتبريدددر  الحرايدددة حيدددث أن القدددانون الددددولي اإلنسددداني يدددرفض بعدددد تحقيدددق األهددددا 

العسددكرية المطلقددة، ومددن بينهددا اسددتعمال األسددلحة واألسدداليب الحرايددة التددي   قانوني بحجة تحقيق المنفعة
الضدددرورة الحرايدددة مدددن جهدددة بدددين تحديدددد الجدددب يوعليددده ف ،جددددوى منهدددا  مدددن شدددأنها إحدددداث خسدددائر ال

المددددنيين فإنهدددا كدددذل  تطبدددق علدددى تطبدددق علدددى السدددكان  التددديو والمتطلبدددات اإلنسدددانية مدددن جهدددة أخدددرى 
 . األعيان المدنية التي من بينها الموارد المائية

 1977لسنة  ين األول والثاني اإلضافي ينالبروتوكولثانيا : في  

تندددداول موضددددوع حمايددددة البيئددددة البحريددددة أثندددداء  الددددذي 1977جدددداء البرتوكددددول اإلضددددافي األول لسددددنة 
اسددتخدام وسددائل أو أسدداليب القتددال التددي يتوقددع  للقواعددد العرفيددة الدوليددة التددي تحفددر المسددلحة تقنيندداً  النزاعددات

 45، ولقددد ذكددرت القاعدددة (1)البحرية بشكل خاص    يئة الطبيعية بشكل عام والبيئةللب  ضرارأمنها أن تسبب  
أن تسددبب أو وسددائل قتددال التددي يتوقددع منهددا  مددن أحكددام القددانون العرفددي علددى حفددر اسددتخدام أسدداليبأيضددًا 
 .(2)  قتاليستخدم تدمير البيئة كأسلوب   بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية، وال  أضراراً 

 مددن هددذا 35حيددث أكدددت الفقددرة األولددى مددن المددادة  :مطلقااا   اختيااار أساالحة وأساااليب القتااال لااي  حقااا   -1
وهددو أن اختيددار  ،1907مددن الئحددة الهدداي للحددرب البريددة لسددنة  22البرتوكددول علددى مددا ورد فددي المددادة 

حيددث  ،(3) الحددق ، بددل هنددا  عدددة قواعددد أساسددية تقيددد هددذا مطلقدداً  حقاً  القتال وأساليب الحرب ليس أسلحة
صددورة واضددحة علددى وقد أقرت الفقرة الثانية من هذ  المادة وب؛  1868  عاممستقر عليه منذ    مبدأيعتبر  

المسددل   النددزاعاستخدام األلغام واألسلحة األخرى التقليديددة فددي   مبدأ حفر أنواع معينة من األسلحة، وأن

 
 .مقدمدة للحصدول علدى درجدة  علدي بدن يوسدف بدن حسدين الددعيجي، الحفداظ علدى البيئدة إبدان النزاعدات المسدلحة، رسدالة  )1(

  .247، ص  2011، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  الدكتورا 
"اعتمداد المحدارب   "  1907  تشدرين االول  18الحدرب البريدة    واعدرا المتعلقدة بقدوانين    الئحة الهدايمن    22نصت المادة  لقد 

 .لوسائل إيذاء العدو ليس بال حدود"
 حكدم  واحتدرام  محسدن الجمدل دراسدة حدول القدانون الددولي اإلنسداني العرفدي، إسدهام فدي فهدمجون مداري هنكدرتس، ترجمدة    )2(

 .37، ص  45القاعدة   ،2005  أذارحمر،  المسل ، اللجنة الدولية للصليب األالنزاع القانون في  
 اإلنساني والبيئة وقت النزاعدات المسدلحة، القدانون الددولي اإلنسداني، آفداق  للتراثمحمد العناني، الحماية القانونية    ابراهيم  )3)

 . 53، ص  2005وتحديات، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، ب األولى، 
أي ندزاع مسدل  فدي اختيددار    أطددرا كداآلتي: " إن حدق    1977مدن أحكدام البروتوكدول اإلضددافي األول لسدنة    35وردت المدادة  
ئل القتددال لدديس حقددا ال تقيددد  قيددود، يحفددر اسددتخدام األسددلحة والقددذائف والمددواد ووسددائل القتددال التددي مددن شددأنها  أسدداليب ووسددا

إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها، يحفر استخدام وسائل أو أساليب القتال يقصد بهدا أو قدد يتوقدع منهدا أن تلحدق بالبيئدة  
 ."مد الطبيعية اضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األ
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 وباسددتقراء. (1)البيئددة البحريددة مددن خطددر التلددوث والتدددمير  حمايددة بمراعدداةضددد أهدددا  عسددكرية مددرتبط 
بينهددا حفددر  سية في حماية البيئة البحرية منالفقرة األخيرة من هذ  المادة، فإنها توحي بعدة مبادئ أسا 

تشددن  تحفددر هجمددات الددردع التددي حمايتهددا، حيددث، وضددرورة (2)األعمال االنتقامية ضد البيئددة الطبيعيددة  
   .ضدها 

الهجددوم  ومن بين المبادئ العامة التي تطبق إلدارة األعمال العدائيددة علددى البيئددة الطبيعيددة أندده ال يجددوز
 ، كمددا يحفددر تدددمير أي جددزء مددن البيئددةعسددكرياً  البيئددة الطبيعيددة مددا لددم يكددن هدددفاً علددى أي جددزء مددن 

الضددرورة العسددكرية، ويحفددر الهجددوم علددى هددد  عسددكري قددد   تسددتوجبها فددي الحدداالت التددي  الطبيعية إال  
فددي تجدداوز مددا ينتفددر أن يسددفر عندده مددن ميددزة   ، ويكددون مفرطدداً لبيئددةبا   مضددرة  بأضرارمنه التسبب    يتوقع

وال لموسددة ومباشددرة، وبالتددالي هددذ  المددادة تحمددي البيئددة الطبيعيددة بصددورة لددم تحدددث مددن قبددل، م عسددكرية
 .(3)الجانبية    تشمل الخسائر  فقط وانما لي  و اال  تشمل الضرر

 وكددذل  اً هدددف والمنشددآت المائيددة المددوارد  تكددون   أن  يمكددنخطارة:    قوى   على  التي تحتوي   المنشآت  حماية -2
 تددم األخيددرة النزاعددات فددي و،  فددي الحددرب قديمددة طريقددة الميددا فتسددميم المسددلحة،  النزاعددات أثندداء سددالحاً 
ولعددل مددا  والبشددر، البيئددة علددى وخيمددة عواقددب لهددا  كانددت مددا  ودائمدداً  عسددكرية، كأهدددا  السدددود اسددتخدام

حدددث فددي حددرب فيتنددام الثانيددة خيددر مثددال علددى ذلدد ، عندددما قامددت قددوات فيتنددام الجنوايددة بمسدداعدة مددن 
القوات األمريكية بقصف السدود ومولدات الكهرااء المتواجدة في فيتنام الشمالية ُمحدثة بذل  فيضددانات 

عدددددًا مدددن  دمدددرتلميدددة الثانيدددة القدددوات النازيدددة إبدددان الحدددرب العا  وكدددذل  كبيدددرة أدت إلدددى كارثدددة إنسدددانية،
 وكددذل  الزراعيددة، ألددف هكتددار مددن أجددود األراضددي 200السدددود النهريددة فددي هولندددا، لتغددرق أكثددر مددن 

، حينما قامددت قددوات كوريددا الشددمالية بقصددف خمسددة 1953الكورية عام    يتكرر ابان الحرباألمر نفسه  

 
 قانددة يحيددى، الجهددود الدوليددة لحمايددة البيئددة البحريددة أثندداء النزاعددات المسددلحة، مددذكرة ماجسددتير، كليددة الحقددوق، جامعددة  )1(

 .59، ص1قسنطينة    ،2014-2013
 :ورد النص األصلي على النحو اآلتي

Article 35/03 in the protocol 1;" it is prohibited to employ methods or means of war fare 
which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe 
damage to the natural environment". 

 بوسماحة الشيم، األمن البيئي في االراضدي تحدت االحدتالل فدي منفدور القدانون الددولي اإلنسداني، كليدة الحقدوق والعلدوم  )2)
 .5جامعة ابن خلدون، تيارت، صالسياسية، 

(3) David Jensen and Silja Halle, Protecting the environment during armed conflict, An 
inventory and analysis of international law, United nations environment programmer, 
November 2009, P10. 
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وحرمددان الشددعب مددن أهددم محاصدديله سدود نهرية فددي أراضددي كوريددا الجنوايددة بغددرض إغددراق حقددول الددرز 
   .(1)  االستراتيجية

 التددي المنشددآت أو األشددغال" علددى الهجمددات تحدددثها  أن يمكددن التددي للغايددة الخطيددرة اآلثددار إلددى وبددالنفر
 البروتوكددول مددن 56 المددادة تحفددر المدددنيين، السددكان وممتلكددات حيدداة علددى" خطددرة قددوى  علددى تحتددوي 

 هذ  تتوقف ،ذل  ومع. عسكرية اً أهداف األهدا   هذ   كانت  لو  حتى  الهجمات  هذ   مثل  األول  اإلضافي
 العاديددة وفيفتهددا  غيددر فددي السدددود اسددتخدام تددم إذا الدوليددة، المسددلحة النزاعددات فددي األقددل علددى الحمايددة
ذا العسددكرية للعمليدددات والمباشدددر والمهدددم المندددتفم الددددعم وفددي  الوحيددددة الطريقدددة هدددو الهجدددوم هدددذا كدددان وا 

 األول اإلضددافي البروتوكددول مددن 56 المددادة فددي المسددتخدمة اللغة ، وتشير(2) الدعم  هذا  إلنهاء  الممكنة
 ".  ومباشراً   وهاماً   منتفماً "  الوقت  نفس  في يكون  أن  يجب  العسكرية  للعمليات المقدم الدعم أن  إلى
 غيددر المسددلحة النزاعددات فددي للسدود الممنوحة الحماية أن مالحفة لالهتمام المثير من السياق، هذا  في

 اسددتثناءً  تتضددمن ال 1977 لعددام الثدداني اإلضددافي البروتوكددول مددن (15) فالمددادة بكثيددر، أقددوى  الدوليددة
 فددي  وردت  التددي  مددن  أبعددد  حمايددة  وأقددرت  نفس الحفددر،  تضمنت  ، فقد(3)  العسكرية  الضرورة  أساس  على

ن ىوحتددد  مقيددددة غيدددر مطلقدددة كونهدددا جددداءت األول، البروتوكدددول خدددال   علدددى عسدددكرية أهددددافاً  كاندددت وا 

 
متدوفر علدى الدرابط، أخدر  ،  108عدد  ،  2007  أذار، مجلة البيئة العراية األولى،  العامل البرتقالي والجرائم البيئية السوداء (1)

 م:9:00، الساعة  2021كانون األول   29زيارة 
details.aspx?id=788&issue=&type=4&cat-http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections = 

 .1977( من البروتوكول اإلضافي األول لعام  2) 56المادة  تنص (2)
 التالية:   الحاالت  في األولى بالفقرة  عليه المنصوص الهجوم  ضد  الخاصة  الحماية  "تتوقف

  مندتفم  نحدو  للعمليدات العسدكرية علدى  دعمداً   غيدر اسدتخداماتها العاديدة  في  استخدمت  إذا  الجسور،  أو  فيما يتعلق بالسدود  - أ
 الدعم، إلنهاء ذل  مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع وكان  وهام ومباشر،

 ...  -ب
  إذا  منهدددا،  مقرادددة  لدددىع  أو  المنشدددآت  أو  الهندسدددية  األعمدددال  هذذذ    عندددد   الواقعدددة  يتعلدددق باألهددددا  العسدددكرية األخدددرى   فيمدددا  -ج

مثدل هدذا الهجدوم هدو السدبيل الوحيدد المسدتطاع    وكدان  ومباشدر،هذم  و  نحو منتفم العمليات العسكرية على دعم في استخدمت
 ".إلنهاء مثل هذا الدعم

(3) This unusual protection- stronger than that in international armed conflict- seems to be 
due to a last-minute rewriting of the draft Protocol. W. Remans “Water and War”, 
Humanitäres Völkerrecht, Informationsschriften, No.1, 1995, p.8.   

  تحدوي   التدي  المنشدآت  الهندسدية أو  األشغال  تكون   على" ال  1977الثاني لعام    اإلضافين البروتوكول  م 15كما تنص المادة 
أهددددافًا    كاندددت  الكهراائيدددة محددداًل للهجدددوم حتدددى ولدددو  النوويدددة لتوليدددد الطاقدددة  والمحطدددات  والجسدددور  السددددود   وهدددي  أال  خطدددرة،  قدددوى 

 .بين السكان المدنيين"  فادحة  خسائر  ترتب خطرة  قوى  انطالق  في  يتسبب أن هذا الهجوم شأن من  كان  إذا  عسكرية،

http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=788&issue=&type=4&cat=
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=788&issue=&type=4&cat=
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=788&issue=&type=4&cat=
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 غيدددر فدددي علدددى اسدددتخدامها  األعيدددان لهدددذ  المقدددررة الحمايدددة أوقدددف الدددذي األول، ضدددافياإل البروتوكدددول
 .(1)ومباشر وهام  نحو منتفم على  العسكرية  للعمليات دعماً   العادية  استخداماتها 

 البروتوكدددول مدددن 54 المدددادة : تتنددداولالمااادنيين الساااكان لبقااااء عنهاااا غناااى ال التاااي  األشاااياء حماياااة -3
مددددادات منشدددآت حمايدددة صدددراحة األول اإلضدددافي  ُيحفدددر" ،هدددذ  المدددادة أحكدددام بموجدددب ،الشدددرب ميدددا  وا 
 الفائدددة، عديمددة المدددنيين  السددكان  لبقدداء  عنهددا   غنددى  ال  التددي  األشددياء  جعددل  أو  إزالددة  أو  تدددمير  أو  مهاجمة

مددددادات مثددل منشددآت  المعيشدددية قيمتهددا  مدددن حرمددانهم هددو محددددد لغددرض الددري، وأعمدددال الشددرب ميددا  وا 
 أو إبعددادهم، أو المدددنيين لتجويددع ذلدد  كددان  سددواء  الدددافع،  كددان  أيددا   الخصددم،  للطددر   أو  المدددنيين  للسكان
 "آخر  دافع ألي
 فددي يددنص الحكم هذا فإن  ،المائية  للمنشآت  كبيرة  حماية  تضمن  أنها   على  القاعدة  هذ   إلى  النفر  يمكن
 بمثابدددة فيهدددا  تكدددون  التدددي الحددداالت فدددي عنهدددا  غندددى ال التدددي األشدددياء عدددن الحصدددانة رفدددع علدددى 3 فقرتددده

 منشددآت بعددض أن مددن الددرغم علددى ؛للجدديش مباشددر كدددعم أو فقددط  المسددلحة القددوات ألفددراد رزق  مصدددر
 لحرمددان كددا ٍ  سددبب أندده يبدددو ال الحفددر هددذا أن إال المسددلحة، القددوات دعددم فددي تسدداعد أن يمكددن الميددا 
 تددنص التددي 54 المددادة مددن 1 الفقددرة فددي الددوارد التقييددد خددالل من الرأي هذا  تأكد  وقد  ؛الميا   من  السكان
 بالسدددكان المجاعدددة مدددن تقلدددل أن يتوقدددع التدددي األعمدددال عدددن االمتنددداع المتحددداراين علدددى يجدددب أنددده علدددى

 مدددن 14 المدددادة فدددإن الدوليدددة المسدددلحة غيدددر للنزاعدددات أمدددا بالنسدددبة ،االبتعددداد علدددى تجبدددرهم أو المددددنيين
 باسدددتثناء مماثلدددة أحكامددداً  تضدددمنت 1977لسدددنة  جنيدددف األرادددع التفاقيدددات الثددداني االضدددافي البروتوكدددول

مضدددمون  مدددن يقلدددل أن شدددأنه مدددن الدددذي األمدددر األعيدددان، هدددذ  ضدددد الدددردع حفدددر هجمدددات إلدددى اإلشدددارة
 النزاعات. هذ  زمن  الحيوي  المورد  لهذا  المقررة  الحماية

مددن أحكددام البروتوكددول اإلضددافي األول   55تضددمنت الفقددرة األولددى مددن المددادة    البيئاة الطبيعياة:حماية   -4
 النزاعدداتأثندداء العمليددات العدائيددة التددي تحدددث فددي  بحمايددة البيئددة الطبيعيددة اً عامدد  التزاماً  (2) 1977لسنة  

 .(1)المدنيين   أيضا بحماية  االلتزامالمسلحة، ويرتبط هذا 

 
ر دور الحمايدة   1977المرفق األول بالبروتوكول اإلضافي األول لسنة  يحتوي  )1) الملحق باتفاقيدات جنيدف علدى قائمدة ويفسدّ

سدداوية الحجددم،  مجموعددة مددن ثددالث دوائددر برتقاليددة متب "  ، فددتم اعتمدداد شددارة حمايددة مميددزة متمثلددةالددذي تمثلدده الشددارات المميددزة
موضوعة على امتداد المحور نفسه وبحيث تكون المسافة بين كل من الددوائر نصدف قطدر واحدد، تحمدي األعمدال والمنشدآت  

 ."التي تحتوي على قوى خطيرة
أثنداء القتدال    تراعدىعلدى اآلتدي:"    1977مدن أحكدام البروتوكدول اإلضدافي األول لسدنة   55الفقرة األولدى مدن المدادة تنص  )2(

حمايدة البيئدة الطبيعيدة مددن االضدرار البالغدة واسدعة االنتشددار وطويلدة األمدد وتتضدمن هددذ  الحمايدة حفدر اسدتخدام أسدداليب أو  
تسددبب مثددل هددذ  االضددرار بالبيئددة الطبيعيددة ومددن ثددم تضددر بصددحة أو بقدداء  وسددائل القتددال التددي يقصددد بهددا أو يتوقددع منهددا أن  

 ".السكان
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موضددوع  التعليقات شبه الرسمية التي نشرتها اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر حددول أهميددةوقد عبرت  
الطبيعيددة  البيئددة احتددرامعلددى  صددراحةالتددي أعلنددت  55البيئددة الطبيعيددة خاصددة مددن خددالل مددا ورد فددي المددادة 

سددائل القتددال للبيئددة الطبيعيددة حفددر اسددتخدام أسدداليب وو  االحتددرامويتضددمن هددذا ، (2)المسددلحة  النزاعدداتوقددت 
أن تهدددد بقدداء السددكان المدددنيين أو تعددرض  االضددراربالبيئة، ومن شأن هذ   اضراراً  التي تسبب أو قد تسبب

 المسددّلحة  أثندداء النزاعددات  للبيئددة  الحمايددة  االول  اإلضددافي  البروتوكددول  األحكددام فددي  كمددا تمددن   حياتهم للخطددر،
 يتوقددع قددد أو بهددا  ُيقصددد أسدداليب للقتددال أو وسددائل اسددتخدام »ُيحفددر: علددىنصددت  التددي 35 فددي المددادة كمددا 
 ."األمد  االنتشار وطويلة واسعة  بالغة  الطبيعية أضراراً   بالبيئة  ُتلحق   أن منها 

 1977مددن أحكددام البروتوكددول اإلضددافي األول لسددنة  55من يرى بأن الفقرة األولى من المادة   هنا 
تحمددي البيئددة  االتفاقيددات التددي عكددس بشددكل كبيددر علددى البيئددة الطبيعيددة احتددرامواضددحة فددي مجددال  تكددن لددم
 ،(3)تفاقيددة المعنيددة بحفددر اسددتخدام تقنيددات تغييددر البيئددة الا المقددررة فدديكمددا الحمايددة ، السلم وقتتطبق في  و 

ر ال أن الطبيعددة بحاجددة لحمايددة أكبدد ى مراعاة حماية البيئددة الطبيعيددة إفرغم نصها من وجهة نفر الباحث عل
 لى كلمة أمر وواجب.الممنوحة أكثر من كلمة الرعاية إ  في النزاعات ويجب التوسع في الحماية

علددى  55نصددت الفقددرة الثانيددة مددن المددادة  فقدددحفددر هجمددات الددردع ضددد البيئددة كما أن حماية البيئددة ت
أسلوب هجمددات الددردع مددن ، ويعتبر  (4)الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية"    النحو اآلتي:" تحفر هجمات

 كددإجراءالمسددلحة البحريددة خاصددة فددي حالددة القصددف للسددواحل والمددوانئ  النزاعددات األسدداليب المسددتخدمة فددي
ق البحرية لقطع اإلمدادات الحراية أو اسددتعمال ئالحراية، أو قصف األنهار والمضا   مضاد أو ردعي للسفن
بيعيددددة بمعنددددى عدددددم اسددددتهدا  البيئددددة الطبيعيددددة غددددة بالبيئددددة الط الب اضددددراراً أن تسددددبب  أي وسدددديلة مددددن شددددأنها 

 . عسكرياً   للجهة المعادية طالما أن البيئة الطبيعية ال تعتبر هدفاً  إلضعا  القوة العسكرية

 
قاندددة يحيدددى، الجهدددود الدوليدددة لحمايدددة البيئدددة البحريدددة أثنددداء النزاعدددات المسدددلحة، مدددذكرة ماجسدددتير، كليدددة الحقدددوق، جامعدددة    )1(

 .5، ص2013:2014قسنطينة  
يتهددا  احملبعددض قواعددد  حيويددة للبيئددة الطبيعيددة والحاجددة إلددى إدخددال  اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر حددول األهميددة ال  علقددت  (2)

احتددرام البيئددة الطبيعيددة حتددى فددي وقددت السددلم لددم يكددن فددي دائددرة    ،.....  فددي وقددت السددلم إلددى قددانون النزاعددات بقولهددا: "    المقددررة
وقددات مهددددة بددالكوارث الطبيعيددة،  االهتمددام إال مددؤخرًا، لكندده اليددوم فددي المقددام األول فددي ضددمائر األمددم، وبمددا أنهددا فددي كددل األ

اإلنسانية كالتلوث ، فما الذي سيحل باإلنسانية فدي زمدن الصدراعات مدع كدل الددمار، النداتج عدن أعمدال  كالجفا  أو الكوارث  
 .57ص  السابق، جع في ذل  : قانة يحي، المرجع  راالهدم اإلنساني "  

(3) International Environment Law and naval war, Naval war college, Newport, Rhode Island, 
Center for naval warfare studies, December 2000, P 63. 

 :من البرتوكول اإلضافي األول على النحو اآلتي 55ورد النص األصلي للفقرة الثانية للمادة  )4(
" Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited " 
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 يتوقددع قددد أو بهددا  ُيقصددد أسدداليب للقتددال أو وسددائل اسددتخدام ُيحفددر" : نصددت علددى 35 كمددا أن المددادة
 األمد".  االنتشار وطويلة واسعة  بالغة  أضراراً الطبيعية    بالبيئة  ُتلحق   أن منها 

 الممتلكددات وحمايددة  ،السددموم  اسددتخدام  بحفددر  المتعلقددة  األحكددام  مراجعددة  إنومن وجهددة نفددر الباحددث فدد 
 ،المددددنيين السدددكان لبقددداء عنهدددا  غندددى ال التدددي األشدددياء بحمايدددة المتعلقدددة القواعدددد وكدددذل  والخاصدددة، العامدددة

 فددال مسددتقلة، ليسددت للميددا  الممنوحددة الحمايددة القانونيددة أن نتبدديّ  خطددرة، قددوى  علددى تحتددوي  التددي والمنشددآت
مددن أهددم الحاجددات   كونها ذاتها، إنما وردت حماية الميا     حد  في  الميا   موارد  اإلنساني  الدولي  القانون   يحمي

 اتهم.  تّم ذل  من خالل تنفيم وسائل واساليب الحرب وحماية السكان المدنيين واحتياجف  ،األساسية لإلنسان

 

 مبادئ القانون الدولي اإلنساني وارتباطها بحماية الموارد المائية :الفرع الثالث

يقوم القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى مجموعددة مددن المبددادئ األساسددية، والتددي تتفددرع بدددورها إلددى أحكددام 
والعمليددات تحديددد الضددمانات الالزمددة للحددد مددن آثددار النزاعددات المسددلحة  تهددد  فددي مجموعهددا إلددى تفصدديلية

وتمتددد  ؛األشددخاص الددذين ال يشدداركون فددي القتددال أو أصددبحوا غيددر قددادرين علددى المشدداركة فيدده  الحراية علددى
عسدددكرية كالممتلكدددات الخاصدددة واألعيدددان المدنيدددة  اً مل الممتلكدددات التدددي ال تشدددكل أهددددافلتشددد  تلددد  الضدددمانات

األطددرا  المتحاراددة احتددرام الضددمانات الددواردة فددي القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى  وتفددرض أحكددام ،والثقافيددة
 .استخدام وسائل وأساليب معينة في القتال  مواثيقه، وتقيد وتحفر

ن كددان القددانون الدددولي اإلنسدداني ال يمنددع الحددرب، ف  علددى اً إندده يسددعى إلددى الحددد مددن آثارهددا حرصدد وا 
للمبددادئ التددي عددرض هددذا البحددث يت .اإلنسددانية، والتددي ال يمكددن أن تتجاهلهددا الضددرورات الحرايددة مقتضدديات

عنهددا لحيدداة االفددراد وتتمثددل غنددى وارتباطهددا الوثيددق بددالموارد المائيددة التددي ال  تحكددم سددير العمليددات العسددكرية
بدددين األشدددخاص المقددداتلين والغيدددر مقددداتلين "المددددنيين" وادددين األهددددا  العسدددكرية  التمييدددز"هدددذ  المبدددادئ فدددي "
خددالل تنفيددذ األطددرا  المتحاراددة لألعمددال مددن التناسددب"، "ومبدددأ  "ية"الضددرورة العسددكر و  واألعيددان المدنيددة،

األطددرا  المتنازعددة أن تحتددرم هددذ  المبددادئ األساسددية   القانون الدولي اإلنساني على جميع  ويوجب  ،العدائية
بعضددهم الددبعض فطبيعددتهم البشددرية متشددابهة فددي  انطالًقا من الفكددرة المبنيددة علددى أن الندداس ال يختلفددون عددن

، وتتمثددل هددذ  (1) إزاءهددا لهددا وفددي الحساسددية  كان، ومعاندداتهم كبشددر يتسدداوى جميددع الندداس فددي التعددرضكل م
 :المبادئ في

 مبدأ التمييزأوال :  

 
القددانون اإلنسدداني    جددان س. بكيتيدده، القددانون الدددولي اإلنسدداني، تطددور  ومبادئدده، ورقددة عمددل مدرجددة فددي كتدداب "مدددخل فددي  )1(

 .1999طبعة ،  الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة"، تحرير أ. محمود شريف بسيوني
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يددنص مبدددأ التمييددز علددى أندده فددي أوقددات الحددرب يجددب علددى المددرء أن يميددز بددين األهدددا  العسددكرية 
وأن األولددى هددي فقددط األهدددا  العسددكرية   أخددرى،مددن جهددة  والمدددنيين  واألعيددان المدنيددة    ،والمقاتلين من جهددة

 ،فددإن هجددوم أي جماعددة أو قددوة مسددلحة يتطلددب أن تسددتوفي الشددروب المددذكورة أعددال  وبالتددالي ،(1) المشددروعة
بروتوكددول مددن ال 15من البروتوكددول األول والمددادة  56تنص المادة  السدود،في حالة المنشآت المائية مثل 

حتددى عندددما تكددون هددذ  األهدددا  أهدددافًا  للهجددوم،الثدداني علددى أن هددذ  المنشددآت "ال يجددوز أن تكددون هدددفًا 
إذا كانددت كددذل . قددد تتسددبب الهجمددات فددي إطددالق سددراح قددوات خطددرة ومددا يترتددب علددى ذلدد  مددن  عسددكرية،

 خسائر فادحة في صفو  السكان المدنيين".

ة ومنشددآتها مددن اآلثددار حمايددة غيددر مباشددرة للمددوارد المائيدد  تكفددل ،ينسددانإّن مبددادئ القددانون الدددولي اإل
ة بمددا علددى األعيددان المدنيدد الضارة ألسددلحة القتددال، فضدداًل عددن تأكيددد هددذا المبدددأ العددام لحفددر شددن أي هجددوم 

للهجددوم عدداتق القددادة العسددكريين الددذين يخططددون ة الملقاة علددى تها، وتشديد المسؤوليفيها موارد الميا  ومنشآ 
 .(2) بشأنهخذون قرارًا  أو يت

ومثددال ذلدد  مددا قامددت بدده القددوات الدوليددة أثندداء اسددتخدام القددوة ضددد العددراق إلخراجدده مددن الكويددت بندداء  
كددانون  15د تدداريم حدددحيددث ،1990تشددرين الثدداني  29در فددي ا صدد ال 678 رقددممجلددس االمددن قددرار علددى 
ات األمددم المتحدددة والتددي تدددعو إلددى انسددحاب غيدددر قددرار لكددآخر موعددد أمددام العددراق لالمتثددال  1991 الثدداني

وذلددد  مشدددروب مدددن الكويدددت، وتفدددويض الددددول األعضددداء لددددى األمدددم المتحددددة " باسدددتخدام كافدددة الوسدددائل " 
ة ب، فقامددت هددذ  القددوات السددتعادة السددلم واألمددن الدددوليين فددي المنطقددة تدددمير مددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددّ

ة، حيددث ُيعددد ذلدد   التصددر  مددن قبيددل األعمددال غيددر الشددرعية ألّنهددا تجدداوزت نطدداق اسددتخدام القددوة العراقيددّ
 المحددة باألهدا  العسكرية فقط.

 مبدأ التناسبثانيا :  

ُيعتبر مبدأ التناسب من أهم المبددادئ المنفمددة للحددروب والنزاعددات المسددلحة والددذي بمقتضددا  ال يجددوز 
ب مع الغرض من الحرب، إذ ُيشكل مبدأ التناسب بوصددفه للمتحاراين أن ُيلحقوا بخصومهم أضرارًا ال تتناس

زمددة لمددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددة ضددد أضددرار النزاعددات المسددّلحة، ، نوعددًا مددن الحمايددة الالقاعدددة عرفيددة
ومددن ذلدد  القيددام بهجددوم مسددل  ُيقصددد بدده أو قددد  .فالّدول المتحاراة تقوم بإجبار العدو على الخضوع إلرادتها 

تعريض موارد الميا  والمنشآت المائّية لخسائر وأضرار ال تتناسب مع المزايا العسكرية الملموسددة ُيتوّقع منه  
 

مشددروع بأندده هددد  يسدداهم بطبيعتدده أو موقعدده أو غرضدده أو  الري  عسددكالهددد   المددن البروتوكددول األول    52تعددر  المددادة    )1)
 ."أو جزئياً  كلياً  التحييد التدمير أو االستيالء أو   فعااًل في العمل العسكري والذي يكون  استخدامه إسهاماً 

المسددلحة، منشددورات الحلبددي  فددراس زهيددر جعفددر الحسدديني، الحمايددة الدوليددة لمددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددة أثندداء النزاعددات    )2)
 .154، ص  2009الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،
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مفدداد  "أنددزل بعدددّو  والمباشرة للعدو، كما ُيعتبر مبدأ التناسب بدياًل للمبدأ الددذي كددان سددائدًا فددي القدددم والددذي 
يددد وهددو "ال تتددر  بعددّدو  مددن األذى أقصددى مددا تسددتطيع مددن األذى"، حيددث تددّم اسددتبدال هددذا المبدددأ بمبدددأ جد

  .(1)  أكثر مّما يقتضيه غرض الحرب"

الذي يحفددر الهجددوم علددى  التناسب،يتم تقييد االستهدا  القانوني لألهدا  العسكرية من خالل مبدأ 
أو إصددابة  المدددنيين،هددذ  األهدددا  إذا كددان مددن المتوقددع أن يتسددبب ذلدد  فددي "خسددائر عرضددية فددي أرواح 

سدددتكون مفرطدددة فيمدددا يتعلدددق ن النتدددائج أو أ "،أو مدددزيج مدددن ذلددد  المدنيدددة،اإلضدددرار باألعيدددان  أو المددددنيين،
 .(2) بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة "

بمددا فددي ذلدد   محددددة،فددي سددياقات    ن تحديد هد  عسكري مشروع أو تقييم التناسب قد يكون صددعباً إ
إذا كانت موارد الميا  الجوفية موجددودة فددي المنطقددة   المثال،على سبيل    ،عندما يتعلق األمر بالموارد المائية

 سيكون الهجوم على موارد تل  الميا  متناسبًا أم ال؟فهل  عسكرية،المحيطة بمنشأة  

عسددكري فددي اللقائددد لحددة مثددل المعلومددات المتا  ،علددى عدددة أمددورتعتمددد اإلجابددة علددى مثددل هددذا السددؤال 
بموازنددة المزايددا العسددكرية  فقددد تددم التأكيددد علددى أن أي قائددد عسددكري ملددزم قانوندداً  ذلدد ،ومددع  .وقددت الهجددوم

وكدددذل  جمدددع معلومدددات كافيدددة عدددن اآلثدددار غيدددر  المدنيدددة،األضدددرار المحتملدددة لألعيدددان  مدددعالنسدددبية للهجدددوم 
 .(3)  باالحتياطاتافية الخاصة  كما هو مطلوب بموجب القواعد اإلض  المحتملة،المباشرة  

 مبدأ الضرورة العسكريةثالثا : 

تعني الضرورة العسددكرية أن بإمكددان المقدداتلين القيددام بكددل مددا هددو ضددروري لتحقيددق أهدددافهم العسددكرية 
 بشرب أال ينتهكوا أي قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي اإلنساني.  المشروعة،

 ينص دليل البحرية األمريكية على أندده يجددوز للمقاتددل فقددط اسددتخدام مسددتوى القددوةالمثال،  على سبيل  ف
الحيدداة والمددوارد في أقددل وقددت، بالحددد األدنددى للمحاففددة علددى لعدو  على االجزئي أو الكامل    م"المطلوب للتقد

 الزم بيرالمهاجم الحق في تطبيددق أي تددد  على الرغم من أن المبدأ يبدو للوهلة األولى أنه يمن ف  ،(4)ادية"الم
 

  بمناسددبة  القدداهرة  فددي  المنعقددد   المددؤتمر  فددي  ألقددي  ومبادئدده،  تطددور   اإلنسدداني  الدددولي  القددانون بحددث نشددر بكتدداب    بكتيدده،  جددان  )1)
 .77، القاهرة، ص1999-1949جنيف  التفاقيات  الذهبي اليوايل

 .1977اإلضافي األول  ( )ب( من البروتوكول  5) 51المادة  انفر  )2)
 .1977اإلضافي األول من البروتوكول   57المادة  انفر  )3)

)4( THE COMMANDER’S HANDBOOK ON THE LAW OF NAVAL OPERATIONS, EDITION 
JULY 2007, DEPARTMENT OF THE NAVY OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL 
OPERATIONS AND HEADQUARTERS, U.S. MARINE CORPS, DEPARTMENT OF 
HOMELAND SECURITY AND U.S. COAST GUARD, pp 5-2, accessed 1 DEC 2021, 21:00  
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اعُتبرت الهجمددات  ، المثالعلى سبيل ف  . أن المبدأ يخضع لعدد من القيودإال  بنجاح،إلتمام عملية عسكرية  
مددا أو األلمانيددة مددن قبددل سددالح الجددو الملكددي البريطدداني  "الددرور"علددى سدددود الطاقددة الكهرومائيددة فددي منطقددة 

مددن  ذلدد  الوقددتعسكرية مشددروعة بموجددب متطلبددات الضددرورة العسددكرية فددي  يسمى "منتهكي السدود" أهدافاً 
 ،مثددال آخددرو  مدددني،قتددل أكثددر مددن ألددف أن هذ  الهجمددات تسددببت فددي فيضددانات مدددمرة وم  إال  ،1943عام  

كالجماعددات  - مجموعددات مسددلحة مختلفددة مددن غيددر الدددول باسددتخداممدينددة  على  تنفيم حصار  أي  ممارسة  
للقدددانون الددددولي  النزاعدددات الحاليدددة يشدددكل انتهاكددداً فدددي  -اإلرهابيدددة المسدددلحة التدددي حاصدددرت حلدددب ودمشدددق 

 .اإلنساني وينته  حفر استخدام التجويع كأسلوب حرب

فددي حددد ن الغرض الرئيسي للقانون الدولي اإلنساني حتى اآلن لم يكن حماية مرافق الميا  أو الميا  إ
بل فيما يتعلق بالسكان المدددنيين الددذين يعتمدددون عليهددا مددن أجددل بقددائهم علددى قيددد   ،المسل النزاع  أثناء    ذاتها 

والبيئددة إال مدددن خددالل عددددد قليددل مدددن  ال تددتم حمايدددة المددوارد الطبيعيدددةفددد  ،(1) بهددمالحيدداة أو إللحدداق الضدددرر 
 .(2)  األحكام القانونية الضعيفة إلى حد ما أثناء النزاعات المسلحة الدولية

التسبب في أضرار جسيمة وواسددعة النطدداق وطويلددة األجددل المنصددوص عليهددا فددي المددادتين   حفرإن  
هو جزء من مجموعة القواعد التي تنطبق فقط علددى النزاعددات   1977من البروتوكول األول لعام    55و  35

شددارت أفقددد  ،فعليددة فددإن النزاعددات المسددلحة غيددر الدوليددة تخلددو مددن قيددود قانونيددة ولألسددف ،المسددلحة الدوليددة
محكمة العدل الدولية إلى أنه "يجب على الدول أن تأخذ االعتبددارات البيئيددة فددي الحسددبان عنددد تقيدديم مددا هددو 

يجددددب أن تتضددددمن مبددددادئ الضددددرورة و  ،ضددددروري ومتناسددددب فددددي السددددعي وراء أهدددددا  عسددددكرية مشددددروعة"
و نقطددة ضددعف رئيسددية فإن عدم وجود أحكام محددة بشأن البيئددة هدد  ذل ،ومع  .والتناسب االعتبارات البيئية

 .(3) الدوليةفي النفام القانوني المطبق على النزاعات المسلحة غير 

 
https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%2011-
10B%20(%20Formerly%20MCWP%205-12.1).pdf?ver=2017-07-11-151548-683   

 .1977لعام    من البروتوكول الثاني 15و 14من البروتوكول األول والمادتان  56و 54المادتان   )1)
(2( ICJ, Legality of the Threat or Use of nuclear weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1996, p. 226 at para. 30. See M.Tignino, Water During and After Armed Conflicts. What 
Protection in International Law? Brill Research Perspectives in International Water Law, vol. 
1 (4), 2016, pp. 24-25. 

.1977لعام   من البروتوكول األول  55و  35.3المادتان  انفر ايضًا:      
(3( The Protection of Water During and After Armed Conflicts, Global High-Level Panel on 
Water and Peace, Think-Tank Roundtable Report, July 2016   
 

https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%2011-10B%20(%20Formerly%20MCWP%205-12.1).pdf?ver=2017-07-11-151548-683
https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%2011-10B%20(%20Formerly%20MCWP%205-12.1).pdf?ver=2017-07-11-151548-683
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 اإلنسانيالثالث: تقييم نظام حماية المياه في القانون الدولي المطلب 
لددى اإلشددارة لددبعض المعاهدددات التددي تعرضددت لموضددوع حمايددة المددوارد سددنتطرق فددي هددذا المطلددب إ

الدوليددة  منفمدداتفددي النددزاع المسددل  ودور ال الميددا  المسددل  ثددم سددننتقل لتقيدديم نفددام حمايددةالمائيددة زمددن النددزاع 
 اإلنسانية.المساعدة   في

 االتفاقيات الدولية المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني  فيالموارد المائية حماية : الفرع األول
 الدددددولي القددددانون  بموجددددب مايددددةبالح المجدددداري المائيددددة حددددول 1997 لعددددام المتحدددددة األمددددم اتفاقيددددة تقددددرّ  -1

 هدددذ  الحمايدددة شدددملت البنيدددة التحتيدددة الخاصدددة بالميدددا  وشدددملت أيضدددًا مجددداري الميدددا  الدوليدددة. ،نسدددانياإل
 الهندسددية واألشددغال والمرافددق  واإلنشدداءات المائيددة الدوليددة المجدداري  تتمتع نصت على:"  منها   29  فالمادة

 النددزاع التطبيددق فددي الواجبددة الدددولي وقواعددد  القددانون  مبددادئ تمنحهددا  التددي بالحمايددة بهددا  األخددرى المتصددلة
 والقواعد"  المبادئ على انتها  لهذ   تنطوي   بصورة  استخدامها  يجوز وال  وغير الدولي  الدولي المسّل 

العامددة   فالمالحفددة  الميددا ،  يضددمن الحددق فددي  واالجتماعية والثقافيددة  االقتصادية  للحقوق   الدولي  إن العهد -2
كددل شددخص   بحددقّ   تقددرّ   (1)  والثقافيددة  واالجتماعيددة  االقتصددادية  المتحدددة للحقددوق   األمددم  لجنددة  اعتمدتها   التي
قددددرة  وضدددمن طبيعدددي بشدددكل إليهدددا  الوصدددول ومقبولدددة ويمكدددن وآمندددة كافيدددة علدددى "ميدددا  يحصدددل أن فدددي

علددى  – أمددور أخددرى  بددين مددن - الحق  هذا والمنزلي، يشتمل الشخصي لالستخدام  االقتصادية  الشخص
 المائية".  والخدمات  المرافق   إلى  وصوله  شخص أثناء ألي  الجسدي  لألمن التهديد  فرح

د أن التددددمير الدوليدددة المحكمدددة الجنائيدددة نفدددام بموجدددب الجندددائي الددددولي القدددانون  يعلدددن -3  لألمدددال  المتعمدددّ
 األمددال كلمددة  تأويددل يمكددن حددرب وبالتأكيددد جريمددة هددو  مسددل دولددي نددزاع أثندداء الطبيعيددة المدنيددة والبيئددة

( ب 2)8 اإلعددالن ضددمن أحكددام المددادة هذا نطاق  مشمولة في للميا  البنية التحتية تكون  بحيثالمدنية 
بأندده  وينعتدده المسددّل  الدددولي النددزاع للحددرب فددي التجويددع كطريقددة اسددتخدامالنفددام  هددذا يحفددر (، كمددا 4)

لكددل   الواسع النطاق،  اإلقرار  هذا  لدواعي  (2)  للتجويع  وسيلة  الميا   من  الحرمان  ُيعتبر  كما   ،حرب  جريمة
 غيددر المسددّلحة النزاعددات حددرب فددي جريمددة ُيعتبددر التجويددع بحيددث الحفددر نطدداق  يتسددع أن ذلدد  ينبغددي
 التطبيددق فددي النددزاع ( مددن نفددام رومددا األساسددي الواجبددة15( ه )2)  8  للمددادة  بالنسبةما  أ  .الدولية أيضاً 

 
 .2002  ن،الدورة التاسعة والعشرو ،  ة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجناللمن   15التوصية رقم   )1)
 .1998تموز  17لمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  ( من نفام روما األساسي ل25)( ب  2)المادة   )2)
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 يددتم التددي علددى الحدداالت تطبيقها  ويمكن حرب المتعّمد جريمة الُسمّ  استخدام ُيعتبر  الدولي،  غير  المسّل 
 .(1) الميا   مصادر  السّم في  فيها وضع

قددد أولددت اهتمامددًا بالغددًا بموضددوع حمايددة البيئددة أوقددات النزاعددات المسددّلحة وأوردت  األمددم المتحدددة كمددا أن -4
ه:  (2)العاّمة للميثاق العالمي للطبيعة  في المبادئ   يجددب أن تكددون الطبيعددة أمنددة مددن التدددهور الددذي "    أنددّ

ة ة المرتبطددة بهددا لددذل  فددإّن مددوارد الميددا  والمنشددآت المائيددّ "  تسّببه الحددرب أو غيرهددا مددن األنشددطة العدائيددّ
والتي هي جزء من البيئة، كانت موضع حماية في قواعد القانون الدولي اإلنساني، وعلى أطرا  النددزاع 

 .(3)  المسّل  كافة االلتزام بهذ  األحكام لصال  البشرية وخيرها العام
 اعتمدددتها  التددي البيئددي التعددديل لتقنيددات آخددر عدددائي اسددتخدام أي أو العسددكري  االسددتخدام حفددر اتفاقيددة -5

 كانددت ؛(4)المسددلحة  النزاعات أثناء البيئة حميت قد 1976 ايلول 10 في المتحدة لألمم العامة  الجمعية
 عددددائي اسدددتخدام أي أو العسدددكري  االسدددتخدام حفدددر واتفاقيدددة األول اإلضدددافي البروتوكدددول بدددين العالقدددة
 النصددين، بددين االختالفددات بعددض فكددان هنددا  العلمدداء، بددين نقدداش موضددع البيئددي التعددديل لتقنيددات آخددر
 الهددد  فددإن حددرب، طريقددة أو وسيلة أي ضد الطبيعية البيئة حماية إلى  األول  البروتوكول  يهد   فبينما 
 الدددنص يحفدددر ذلددد ، علدددى عدددالوة. البيئدددي التعدددديل تقنيدددات اسدددتخدام مندددع هدددو ENMOD اتفاقيدددة مدددن

 أو  األمددد  طويلددة  أو  النطدداق   واسددعة"  أضددرار  فددي  يتسددبب  بيئددي  تعددديل  أي  والسددلم  الحرب  وقت  في  األخير
 .(5)أخرى    لدولة"  خطيرة

 
كدانون األول    29، متوفر على الرابط، أخر زيدارة  والسالم   ابالمي  المعني  المستوى   رفيع  العالمي الفريق تقرير -بقاء مسألة )1)

 م:9:00، الساعة 2021
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/tbg_full_0.pdf 

وهدو    ،1982  تشدرين االول  28فدي   األمدم المتحددة من قبل الددول القوميدة األعضداء فدي الميثاق العالمي للطبيعة تبني تم (2)
 ه.يعلن خمسة "مبادئ للحفظ يتم من خاللها توجيه كل السلو  البشري الذي يؤثر على الطبيعة والحكم علي

مداخلدة بعندوان: مفداهر الحمايدة القانونيدة للميدا  مدن مخداطر النزاعدات المسدلحة    عبدد العدالي بشدير  -بن بادة عبدد الحلديم  (3)
 .2019:2018  تيارت، –  خلدون   ابن  جامعة،  في القانون الدولي

  10  تم إقدرار هدذ  المعاهددة فدي  اتفاقية حفر األساليب العسكرية أو أية استخدامات عدائية أخرى لتقنيات التعديل البيئي، )4)
،  جنيدددففدددي    1977أيدددار    18  ، وتدددم فدددت  بددداب التوقيعدددات فددديالجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددةمدددن قبدددل    1976كدددانون األول  

 .1978تشرين األول   5  ودخلت حيز التنفيذ في
بعدددم االنخددراب فددي أي اسددتخدام عسددكري أو أي   " ENMOD، تتعهددد الدددول األطددرا  فددي اتفاقيددة1فددي ضددوء المددادة    )5)

اسددتخدام عددددائي آخدددر لتقنيدددات التعدددديل البيئدددي التدددي لهدددا آثددار واسدددعة النطددداق أو طويلدددة األمدددد أو شدددديدة كوسددديلة للتددددمير أو  
لة طر  أخدرى" وبالتدالي فدإن هدذا الدنص يحمدي البيئدة علدى وجده التحديدد ويحفدر "مدا ُيعدر   الضرر أو اإلصابة بأي من دو 

بددالحرب الجيوفيزيائيددة، ممددا يعنددي التالعددب المتعمددد بالعمليددات الطبيعيددة وقددد يتسددبب فددي حدددوث األعاصددير وموجددات المددد  
 ."والجزر والزالزل والمطر أو الثلج

https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/tbg_full_0.pdf
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 في النزاع المسلح المياه حماية  نظام: الفرع الثاني 

ال   ذلدد ومددع   ر،لبيئددة والبشدد ل  هامددةالمسل  لديه القدرة على تعطيل أنفمة الميددا  التددي تعتبددر  ان النزاع  
دارتهددا  علددى مدددى ، فيوجد استعراض شامل لألدلة العلمية حول تأثير النزاعددات المسددلحة علددى مددوارد الميددا  وا 

كانددت العديددد مددن المنفمددات الدوليددة ترصددد آثددار الصددراع علددى الميددا  ومؤشددرات التنميددة  الماضددية،العقددود 
 .األخرى 

ميددة المتضددررة مددن النزاعددات يتددأثرون أن السددكان فددي البلدددان النا  ،2011فددي عددام  أفدداد البندد  الدددولي
للتقريددر  ووفقدداً  ،الصددحيبشكل غير متناسب بنقص الوصول إلى الميددا  الصددالحة للشددرب وتحسددين الصددر  

للوصددول  فإن األطفال المولودين فددي البلدددان المتددأثرة بددالنزاع هددم أكثددر عرضددة بمقدددار الضددعف تقريبدداً   نفسه،
 .(1)  المسالمةالمولودين في البلدان النامية  مقارنة باألطفال    للميا ،إلى مصدر محسن 

يشدددير تقريدددر أحددددث صدددادر عدددن منفمدددة األمدددم المتحددددة للطفولدددة )اليونيسدددف( إلدددى أن األطفدددال فدددي 
النزاعددات الطويلددة هددم أكثددر عرضددة للوفدداة مددن األمددراض المرتبطددة بددنقص الميددا  النفيفددة أكثددر مددن العنددف 

ا  فددي النزاعددات القددانون الدددولي غيددر مالئددم لحمايددة أنفمددة الميدد ولألسددف ف ،(2) نفسددهالمددرتبط مباشددرة بددالنزاع 
ولكنها تشمل أطرا  النزاع من غير الدددول التددي ال تلتددزم   الدول،الحديثة التي لم تعد تدور في األساس بين  

 .(3)  االتفاقياتبهذ  

تم اعداد قائمة مبادئ جنيف بشأن حماية البيئة التحتية للميا  والتي تعد   2019في آب من عام  
وثيقة مرجعية تم اعدادها ليتم استخدامها من قبل أطرا  النزاعات المسلحة والمنفمات الدولية والممارسين 

م القواعد الرئيسية المطبقة  اآلخرين العاملين في سياقات النزاعات المسلحة، فتعتبر النص األول الذي ينف 

 
(1)  World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and 
development. Washington, DC: World Bank. 
(2) UNICEF. (2019). Water under fire: For every child, water and sanitation in complex 
emergencies. New York, NY: United Nations Children's Fund. Retrieved from, accessed 1 
DEC 2021, 9:00 PM: 
https://www.unicef.org/media/51286/file 
(3)  Gleick, P. H. (2019). Water as a weapon and casualty of conflict: Freshwater and 
international humanitarian law. Water Resources Management, 33(5), 1737–1751. 
accessed 1 DEC 2021, 9:30 PM: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11269-019-02212-z  

https://www.unicef.org/media/51286/file
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11269-019-02212-z
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على حماية البنية التحتية للميا  أثناء النزاعات المسلحة، وتحديدًا في سير األعمال العدائية، وكذل  في  
 .(1)  حالياً  حاالت ما بعد النزاع ويضع توصيات تتجاوز القانون القائم

 

 تأثيرات النزاع على إدارة المياه  أوال :

بشكل عام على أنها "مجموعددة مددن الددنفم السياسددية واالجتماعيددة واالقتصددادية يتم تعريف إدارة الميا   
دارة موارد الميا  ]...[ على مستويات مختلفة من المجتمعواإلدارية   .(2)  "الموجودة لتطوير وا 

ما تؤدي النزاعات إلى انخفاض كبير في القدرة التشغيلية للوكاالت الحكوميددة والجهددات الفاعلددة   الباً غ
يمكددن أن تددنجم هددذ  القيددود عددن االنخفدداض فددي القددوى العاملددة حيددث يفقددد و   الرئيسية األخرى في قطاع الميا 

بسددبب فقدددان كات الميددا  وكددذل  تتددأثر شددر   النزاع،الموففون حياتهم أو يصابون أو يفرون من المنطقة أثناء  
 .(3)  نفسهتتحول األولويات نحو إنهاء الصراع  و أو من نقص الموارد المالية    والمدراءالبيانات أو الموففين  

 
والمبدأ الثالث حق االنسان في الميا    ؛والمبدأ الثاني حول التعريفات  ؛فكان المبدأ األول حول الهد  والنطاق  )1(

والمبدأ الخامس   ؛يلة عسكريةوالمبدأ الرابع حول استخدام البنية التحتية للميا  والمرافق ذات الصلة كوس  ؛والصر  الصحي
الميا  تسميم  عسكري ؛  حول  كهد   للميا   التحتية  البنية  على  الهجمات  حول  السادس  حول   ؛والمبدأ  السابع  والمبدأ 

للميا  التحتية  البنية  في  العاملين  على  العشوائية   ؛االعتداءات  الهجمات  حول  الثامن  مبدأ   ؛والمبدأ  حول  التاسع  والمبدأ 
والمبدأ   ؛والمبدأ الحادي عشر حول االحتياطات ضد أثار الهجمات  ؛أ العاشر حول االحتياطات في الهجوموالمبد   ؛التناسب

والمبدأ الثالث عشر حول البنى التحتية للميا    ؛الثاني عشر حول المواد التي ال غنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
اعمال العنف أو التهديد بها التي يكون هدفها األساسي بث الذعر ن  عوالمبدأ الرابع عشر    ؛التي تحتوي على قوى خطرة

المدنيين السكان  البيئة  ؛بين  حماية  حول  الخامس عشر  القسري   ؛والمبدأ  التهجير  حول  عشر  السادس  المبدأ  والمبدأ   ؛و 
البنية التحتية في   صيانة و والمبدأ الثامن عشر حول االشغال    ؛السابع عشر حول وصول المساعدات اإلنسانية والمساعدة

المحتلة الصحي  ؛األراضي  والصر   الميا   من  الناس  حرمان  وعدم  السالم  اتفاقيات  حول  عشر  التاسع  والمبدأ   ؛والمبدأ 
صالح  ؛ العشرين حول اآلليات المشتركة واللجان والتعاون والتنسيق والمبدأ الواحد والعشرين حول إعادة البناء وا عادة تأهيل وا 

والمبدأ الثالث والعشرين حول ضرورة اعمال شرب   ؛والمبدأ الثاني والعشرين حول عمليات حفظ السالم  ؛البنية التحتية للميا 
 مائية. والمبدأ الرابع والعشرين حول تنفيذ وادماج االلتزامات المتعلقة بالحماية ال   ؛مارتنز

Geneva Water Hub, “The Geneva List of Principles on the Protection of Water 
Infrastructure", This Report is part of the Blue Peace Movement, August 2019. 
(2)  Rogers, P. and Hall, A.W. (2003) Effective Water Governance. Technical Committee 
Background Papers No.7, Global Water Partnership (GWP). 
(3)  Vargas, M. G. (2007). Strengthening grassroots capacity with AQUACOL. Waterlines, 
26(2), 22–23. 
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تددم إجددالء معفددم   الخلدديج،خالل حددرب  ف يتضمن التاريم الحديث لقطاع الميا  في العراق عدة أمثلةو  
مددا أصددب   غالبدداً و  الخبراء الدوليين من البالد وهرب الموففون المحليددون أو تددم حشدددهم للمشدداركة فددي القتددال

أولئ  الذين بقوا غير مبالين بسبب حالة الصراع على هذا النحو ونقص الدعم الحكددومي لعملهددم فددي قطدداع 
، تعرض مبنى وزارة الددري 2003خالل الغزو األمريكي للعراق عام  الزمان،عقد من  وكذل  بعد، (1) الميا 
المتعلقددة بددالموارد  النطدداق،سددجالت واسددعة  ففقدددت بدده،بغددداد للنهددب وتجريددد أنفمددة الكمبيددوتر الخاصددة فددي 

مدددادات الميددا  علددى جددودة الميددا   يمكددن أن يددؤثر االنخفدداض فددي القدددرة التشددغيلية أيضدداً كمددا  .(2) البشددرية وا 
االمتثددال للددوائ  حيددث أدى نقددص الرقابددة إلددى انخفدداض  ةفددي سددوريوقددد فهددر ذلدد  ، البيئددي لنفدداموصددحة ا

مددر فددي قطدداع غددزة فقددد اصددب  ، كددذل  األ(3)المعالجددة البيئيددة وزيددادة تصددريف ميددا  الصددر  الصددحي غيددر 
سددنوات مددن اإلهمددال وسددوء اإلدارة، وذلدد  بسددبب  نتيجددة ر،طعم ميا  الشرب في قطاع غزة كطعم ميددا  البحدد 

إلى استنفاد طبقة الميا  الجوفية الطبيعية في القطاع بشكل مطرد لتحل محلهددا مما أدى  النزاعات المتكررة،  
 .(4)ميا  البحر وميا  الصر  الصحي غير المعالجة، وهو ما يثير القلق الشديد بشأن الصحة العامة

ُتفهددر المسددوحات ف ع،خدمات الميا  أحد أكبددر وأهددم التحددديات فددي المندداطق المتددأثرة بالصددرا يعد دعم توفير   
علددى  لالزمددة السددوريةاآلثددار المدددمرة   ،2017و  2016فددي عددامي    ةسددوري  التددي أجريددت فددي جنددوب  المنزلية،

رئيسددي للميددا  لميددا  المنقولددة باألنابيددب هددي المصدددر الكانددت ا  االزمددة السددورية،قبددل  ف  المحليددة،شبكات الميددا   

 
(1)  Etienne, Y., & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in 
conflict situations: The case of Iraq during the Gulf War. Sozial- Und Präventivmedizin, 
40(1), 18–26. accessed 20 DEC 2021, 08:00 PM: 
https://doi.org/10.1007/BF01615658 
(2( Etienne, Y., & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in 
conflict situations: The case of Iraq during the Gulf War. Sozial- Und Präventivmedizin, 
40(1), 18–26, accessed 26 DEC 2021, 09:00 PM: 
https://doi.org/10.1007/BF01615658  
(3)  Faour, G., & Fayad, A. (2014). Water environment in the coastal basins of Syria – 
Assessing the impacts of the war. Environmental Processes, 1(4), 533–552. accessed 26 
DEC 2021, 8:30 PM: 
 https://doi.org/10.1007/s40710-014-0043-5 

حددان الوقددت للتركيددز علددى إدارة الميددا  فددي العددالم العراددي كمصدددر  ، مقددال فددي مدددونات البندد  الدددولي،  أندددرس جاجيرسددكوج  )4)
 .2018آب    28، بتاريم  للنمو واالستقرار

https://doi.org/10.1007/BF01615658
https://doi.org/10.1007/BF01615658
https://doi.org/10.1007/s40710-014-0043-5
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 تسددد حاجددة مددا نسددبته الميددا  المنقولددة باألنابيددبكانددت  2006فددي عددام بينمددا  األسددر،٪ مددن 90ألكثددر مددن 
 .(1) 2017عام ٪ في 15,3لى  وتقلصت النسبة إ فقط  ٪ من األسر0,22

ما يمأل مقدمو الخدمات غيددر الرسددميين   غالباً   الدولة،غياب توفير خدمة الميا  التي تديرها  في فل   
شدداحنات الميددا  التددي يددديرها القطدداع الخدداص والتددي تسدديطر علددى السددوق فددي غيدداب مددن خددالل فجددوة هددذ  ال

غير رسمي محلددي للغايددة لتددوفير   نهج آخركما ان  ،  (2)  إمدادات الميا  المنقولة باألنابيب عبر شبكة البلدية
 ،2014، كما حدث في مدينة حلب السددورية عنددد قطددع الميددا  عددام ة يدوياً الميا  هو استخدام اآلبار المحفور 

وبة إيصددال الميددا  الصددالحة حيث عانى سددكان المدينددة وخاصددة اللددذين يقطنددون فددي الطوابددق العليددا مددن صددع
فدددي حدددين أن فهدددور مقددددمي الخددددمات غيدددر  لدددى الخزاندددات التدددي انتشدددرت علدددى اسدددط  المبددداني،للشدددرب إ

غيدداب فددل فددي  ،مددع مشدداكل محتملددة إال أندده يددأتي أيضدداً   ،الميددا هميددة لدددعم إمدددادات  الرسميين أمددر بددالغ األ
الخدددمات غيددر الرسددميين دون إشددرا  يددذكر فيمددا يتعلددق بجددودة الميددا  أو  مقدددموفعمددل  الحكوميددة، الرقابددة

 .(3) الميا في أسعار  ارتفاع كبير إلى   أدى المستهلكين،األسعار المفروضة على  

 قصوره أوجه حيث من المياه حماية نظام  تقييمثانيا :  

 نقدداب  مددن يعدداني النفددام  هددذا  أن  تبددين  المسلحة،النزاعات    زمن  للميا   المقررة  الحماية  نفم  دراسة  أثناء
التزايدددد  وحتدددى الدوليدددة، وغيدددر الدوليدددة المسدددلحة النزاعدددات بدددين التمييدددز عدددن مسدددألة ناتجدددة أساسدددية ضدددعف
 فددي االخددتال  بسددبب المقددررة للميددا  الحمايددة نفددام علددى أثددر قددد النزاعددات هددذ  مددن األخيددر للنددوع المسددتمر
 .(4)  من النزاعات  النوع هذا على  الساري   القانوني  النفام

 
(1)  Sikder, M., Daraz, U, Lantagne, D& Saltori, R. (2018). Water, sanitation, and hygiene 
access in southern Syria: Analysis of survey data and recommendations for response. 
Conflict and Health, 12, 17. accessed 27 SEP 2021, 09:00 PM: 
https://doi.org/10.1186/s13031-018-0151-3 
(2)  Pinera, J.-F., & Reed, R. A. (2009). A tale of two cities: Restoring water services in 
Kabul and Monrovia. Disasters, 33(4), 574–590. 
(3) Pinera, J.-F., & Reed, R. A. (2009). LOC. CIT. 

خددزان  تعبئددة  و   ر(دوال  0.40ليددرة سددورية )  75حددوالي    2014عددام  لتددر    1.5سددعة  الميددا     جعبددةتكلفددة    تبلغددشددهادة الباحددث،  
 .دوالر(  11)ليرة سورية  2000حوالي الميا  سعة ألف لتر  

الدوليددة للصددليب    المجلددة  فددي"  للعيددان  واضدد :  المشددتركة  3  المددادة  تددوفر   الددذي  الحمايددة  نطدداق"بيجددتش، مقددال بعنددوان    ايلينددا  )4)
 .225-189ص    ،2011أذار  ،881  العدد  ،93  المجلد   االحمر،

https://doi.org/10.1186/s13031-018-0151-3
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 فددي أحكامدده وضددعت ،1977 الثدداني لسددنة اإلضددافي البروتوكددول صددياغة واكبددت التددي الجديددة، فعدددم 
 الحمايددة قواعددد على أثر مما  الدولية، المسلحة النزاعات زمن  القواعد المنطبقة  مجموعة  من  بكثير  أقل  مرتبة

 .العامة  الحماية سيما  ال  الدولية غير  المسلحة  النزاعات زمن  المقررة للميا 

 فددل متواضددعة، ففددي أن تكددون  إال يمكنهددا  ال المددورد لهددذا المقددررة الحمايددة فددإن المنفددور، هددذا ومددن 
 األحكددام فددإن ،1977 لسددنة الثدداني ضددافياإل في البروتوكول المدنية  لألعيان  العامة  الحماية  يقر  نص  غياب
 التددي ال األعيددان تددنفم األولددى ،15و 14المددادتين  فددي تتمثددل البروتوكددول هددذا بالميددا  فددي المتعلقددة الوحيدددة
 علددى تحتددوي  التددي والمنشآت لألشغال الهندسية بحماية فتتعلق  الثانية أما  المدنيين،  السكان  لبقاء  عنها   غنى
 لددم التددي ،األول االضددافي  البروتوكول  في  مواد  من  يقابلها   بما   مبسطة مقارنة  صيغاً   تعتبر  وهي  خطرة،  قوى 

 مددن يقلددل أن مددن شددأنه الددذي األمددر الددردع، هجمددات حفددر مسألة  إلى  إشارة  الذكر، أي  أسلفنا   تتضمن، كما 
 البيئددددة بحمايددددة المتعلقددددة القواعدددددإدراج  يفدددد  فشددددلها  جانددددب المددددورد، إلددددى لهددددذا الممنوحددددة الحمايددددة مضددددمون 
 .(1)الطبيعية

 البروتوكدددول ديباجدددة مدددن 4الفقدددرة  بموجدددب مدنيدددة أعيانددداً  بصدددفتها  الميدددا ، حمايدددة يمكدددن ذلددد ، ومدددع 
 (3) البروتوكددول نفددس مددن 13 المددادة جانددب ىإلدد  ،(2)مددارتينيز الشددهير شددرب  بددذل  ونقصددد الثدداني، االضددافي

 حيدداة هددذ  لضددمان ضددرورية المددورد هددذا حمايددة أن إال ،المدددنيين حمايددة علددى مددن نصددها  الددرغم علددى التددي
 المنصددوص العامددة بموجددب المبددادئ للحيدداة، عندده غنددى ال مددورداً  بوصددفها  الميددا  يمكددن حمايددة كمددا  ؛الفئددة
 ممددا  إال أن ذلدد  يبقددى غيددر كددا ، ،1977 لسددنة جنيددف األراددع اتفاقيددات بددين المشددتركة 3 المددادة فددي عليهددا 
 .المسلحة  النزاعات زمن  الميا   لحماية  المقررة  األحكام كفاية عدم  العديد حول  إجماع  إلى أدى

 
(1) Boutruche Théo, Le statut de l’eau en droit international humanitaire, in R.I.C.R., 
840(2000), disponible àl’adresse, consulté le 1er décembre 2021, 9:30 PM: 
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm 
(2) Meron THéodor, «The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public 
Conscience », in The A. J.I.L., 94.1(January 2000), 2000, p. 80. 

أنه في الحاالت التي ال تشدملها اّتفاقيدات جنيدف أو البروتوكدول اإلضدافي األول، أو االّتفاقدات الدوليدة  ينص شرب مارتينيز:"“
األخددرى، يفددّل المدددنيون والمقدداتلون مشددمولين بحمايددة وسددلطة مبددادئ القددانون الدددولي المسددتقاة مددن األعددرا  الراسددخة ومبددادئ  

مالءات الضمير العام” )البروتوكول ،  62، المدادة  2، اتفاقيدّة جنيدف 63، المدادة 1، اتفاقيدّة جنيدف 2-1دة ،المدا1اإلنسانية وا 
 (.158، المادة  4، اتفاقّية جنيف  142، المادة  3اتفاقّية جنيف  

 .المتعلقة بحماية السكان المدنيين 1977الثاني لعام    اإلضافي  لمن البروتوكو  13انفر المادة    )3)

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm
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 فددإن حمايتهددا  خطددرة قددوى  التددي تحددوي  والمنشددآت  الهندسددية  االشددغال  فيهددا   تفقددد  التددي  حوالاأل  في  وحتى
 التدددابير توفرهددا  التددي الحمايددة ذل  في  بما   الدولي  القانون   يكفلها لهم  التي  بالحماية  متمتعين  يفلون   المدنيين

 .(1) األول  ضافياإل  البروتوكول من 57  المادة  في عليها   الوقائية المنصوص

ويهيمن تطبيقه على االتفاقيات التي    عليه،يتميز النفام الدولي بشأن الميا  بأساس نفري متنازع  
العذبة  الميا   الدولي لموارد  القانون  التطورات األخيرة في  السيادة وتتجاهل  من أجل  ف   ،تصر على مفهوم 

الميا  نقص  لتحدي  االستجابة  العالم،   التمكن من    االعتبار   في  للميا   الدولي  القانون   يأخذ  أن  يجب  في 
  التي  السياسية  الطبيعة  من  نفسه  تحرير  مع  الجديدة،  والديموغرافية  ةواالقتصادي  البيئية  البيانات  جميع
  على  الدول  سيادة   على  قيود  فرض  خالل  من، وذل   للخال    إثارة  الدول  بين  والتعاون   المفاوضات   تجعل
  النزاعات   منع  في  للميا   الدولي   القانون   يساهم  حينئذ  الدول،  بين  التضامن   تعزيز  خالل  ومن  الميا ،  موارد
 .(2)  وحلها 

 اإلنسانيةدور منظمات المساعدة  الفرع الثالث:

جهددات فاعلددة مهمددة فددي العديددد مددن  والجهددات الخيريددة، تعتبددر المنفمددات الدوليددة ووكدداالت المعونددة
وتتددولى وفددائف رئيسددية فددي قطدداع الميددا  عندددما تضددعف قدددرة الوكدداالت ،  (3)  النزاعدداتالبلدان المتضررة من  
فددإن سددياق الصددراع يمثددل عقبددات أمددام تنفيددذ التدددخالت اإلنسددانية  ذلدد ،ومددع  ،ةالدولدد  والمرافددق التددي تددديرها 

 .(4)  ةواإلنمائي

 
  الواحددة  السدنة  الكويدت،  جامعدةق،  الحقدو   مجلدة  فدي  الددولي،  القدانون   فدي  المشدروعة العسدكرية األهددا  العندزي، حمدد  رشيد   )1)

 .84  :ص ،2007  ايلول ،الثالث  العدد  والثالثون،
 .االحتياطات أثناء الهجومالمتعلقة ب 1977األول لعام  من البروتوكول اإلضافي    57لمددادة  كذل  انفر ا

(2) Kharouf-Gaudig, Rana. « Le droit international de l'eau douce au Moyen-Orient entre 
souveraineté et coopération ». Paris 5, 2008. consulté le 22 décembre 2021, 9:30 PM: 
http://www.theses.fr/2008PA05D012 
(3) Schillinger  Juliane, Water in war: Understanding the impacts of armed conflict on water 
resources and their management, First published: 27 August 2020, accessed 28 DEC 2021, 
08:00 PM: 
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wat2.1480 
(4)  Etienne, Y, & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in 
conflict situations: The case of Iraq during the Gulf War. Sozial- Und Präventivmedizin, 
40(1), 18–26, accessed 28 DEC 2021, 09:30 PM: 
https://doi.org/10.1007/BF01615658 

http://www.theses.fr/2008PA05D012
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wat2.1480
https://doi.org/10.1007/BF01615658


 

- 44 - 

 

مكانيدددة  عددادة مدددا تكدددون تقدددديرات نددوع وكميدددة المسددداعدة المطلوبدددة ممكندددة فقددط بمجدددرد توقدددف القتدددال وا 
اإلنسددانية فددي حدداالت  مددا تتددولى المنفمددات غالبدداً كما أن   ،وصول الموففين المحليين والدوليين إلى المنطقة

بدددذل  عندددد القيدددام ، فالتحتيدددةمثدددل تدددوفير الخددددمات وتطدددوير البنيدددة  الدولدددة،الندددزاع وفدددائف شدددبيهة بوفدددائف 
 نفددام التصدداري مثددل  النددزاع،يحتدداجون إلددى حسدداب العوائددق المنهجيددة التددي أدخلتهددا الدولددة أو أحددد أطددرا  

البنيددة  وتطددويرفددي األراضددي الفلسددطينية المحتلددة فيمددا يتعلددق ببندداء  يلياالسددرائ ه كيددان االحددتاللالددذي أدخلدد 
 .(1) التحتية للميا 

علددى الددرغم مددن  محايدددة،من مصلحة المنفمات الدولية عادًة أن ُينفر إليها على أنهددا جهددة خارجيددة 
تعمددل وكدداالت المسدداعدة فددي حدداالت النددزاع بشددكل عددام علددى ف ،أن هددذا قددد يحمددل تحددديات إضددافية للمنفمددة

إلددى  ممددا يددؤدي غالبدداً  إلحاحددًا،أساس التدددخالت اإلنسددانية قصدديرة المدددى التددي تسددتجيب لالحتياجددات األكثددر 
 .النزاعمن   االنفصال عن األهدا  اإلنمائية طويلة األجل للبلدان المتضررة

 ؤديي  أن  ينبغيدورهم  ف  مهماً   عامالً   الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية   المنفمات   مشاركة  ستكون 
  لإلنسانية،  مشتركاً   إرثاً   الميا   عتبري  الدولي  القانون ، فاإلنسان  حقوق   من  كحق  الماء   في  الحق   ترسيم  إلى

 .(2)  للسالم مساعداً  عامالً  الميا  تصب  وبالتالي التعاون  على الدول  تشجع كما يجب

  

 
(1)  Weinthal, E., & Sowers, J. (2019). Targeting infrastructure and livelihoods in the West 
Bank and Gaza. International Affairs, 95(2), 319–340. accessed 28 DEC 2021, 08:00 PM: 
https://doi.org/10.1093/ia/iiz015/   
(2)  Kharouf-Gaudig, Rana. « Le droit international de l'eau douce au Moyen-Orient entre 
souveraineté et coopération » source susmentionnée. 
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للموارد المائية في   تركياانتهاكات الفصل الثاني: دراسة تطبيقية حول 
 الجهورية العربية السورية 

 تمهيد وتقسيم:

تعرضت الدولة السورية إلى أكبر أزمة في تاريخها المعاصر، تحمددل المدددنيون فيهددا النصدديب األكبددر 
مددن المعاندداة اإلنسددانية، والددذي شددّدد المعاندداة هددو تعددرض المددوارد المائيددة إلددى اضددرار جسدديمة نتيجددة النددزاع، 

اللها ميددا  نهددر الفددرات ة واسددتغالمعاندداة الددى تدددخل تركيددا السددافر فددي األزمددة السددوري  هددذ ل  االبرزويعود الدور  
 لقطع الميا  وحجبها عن الشمال السوري، وتقليل كميات التدفق، وعدم التزامها باالتفاقيات الدولية الموقعة.

نستعرض في هذا الفصل أسباب النزاع على الموارد المائية المشتركة فددي المبحددث األول ثددم نتعددرض 
 ى الميا  والموارد المائية في الجمهورية العراية السورية.بشكل مفصل إلى بعض االنتهاكات التركية عل

 المبحث األول: تأصيل النزاع على الموارد المائية المشتركة

 المطلب االول: لمحة تاريخية
نسددتعرض فددي هددذا المطلددب أهددم الجوانددب فددي التدداريم الحددديث لكددال الدددولتين السددورية والتركيددة مددن 

، وسددنتطرق لتدداريم الخددال  أواًل ثددم ألسددباب الخددال  بددين الدددولتين وأهددم المائيددةناحية الخال  علددى المددوارد  
البددارز فددي  ا نتعددر  علددى الجانددب القددانوني ودور تركيدد  المنشددآت المائيددة وأثرهددا علددى العالقددات بينهمددا، ثددم

 التدخل بمفاصل األزمة السورية وتأثيرها السلبي عليها.

 زمة المائية األ : بوادر نشوء  الفرع األول

 حتددى الحددرب والفددرات، دجلددة نهددري  واسددتغالل اسددتخدام حددول تثددار قانونيددة مشددكالت هنددا  تكددن لددم
 هددي الدولددة واحدددة دولددة واليددة تحددت المصددب إلددى المنبددع مددن النهددرين وقددوع بسددبب ،1916 األولددى العالميددة
 وسددورية ع(للفددرات )المنبدد   األعلددى  بددالمجرى   تركيددا   اختصددت  والعددراق،  سددورية  بعددد اسددتقالل  أنه  غير  العثمانية،
 أصددبحا  وطنيددين النهددرين تعددد تركيددا  كانددت أن وبعددد .األدنددى )المصددب( بددالمجرى  األوسددط والعددراق  بددالمجرى 
 مدددن االختصددداص انتقدددل وادددذل  الدددثالث، الددددول الختصددداص يخضدددع اسدددتغاللهما  دوليدددين، وأصدددب  نهدددرين
والبريطدداني،  الفرنسددي االنتدددابين تحددت والعددراق  سددورية ُوضددعت وعندددما  الدددولي، القانون   الداخلي إلى  القانون 
( والعددراق   سددورية  نيابددة عددن)  االنتددداب  دولتددي  بددين  معاهدددات  عدددة  فُعقدت  حقوقهما،  حفظ   إلى  الحاجة  فهرت
 ودجلددة، الفددرات بميددا  معاهدددات خاصددة تتضددمن وهددي السددالم، ومعاهدددات الحدددود معاهدددات منهددا  وتركيددا،
 مددن مددن معاهدددات الميددا  المشددتركة هددو حمايددة النهددرين األساسددي الهددد   أن  إال  ميددا  النهددرين،  توزيع  وكذل 
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 تطبيقدداً  ُعقدددت المعاهدددات وهددذ ( تركيددا ) األعلددى دولددة المجددرى  إليدده تلجددأ  بالميددا  تحكددم أو انفددرادي تصددر 
 .(2)  الميا   مجال  في  الدولي  للقانون   العامة للقواعد  وتنفيذاً   (1)الجوار حسن  لمبادئ

رغددم  الحددالي، القددرن  حتددى بدددايات سددورية اسددتقالل منددذ بددالتوتر التركيددة -السددورية العالقددات اتسددمت
 الدددولتين، وفددل بددين واالقتصددادي واالرتبدداب التدداريخي واالجتمدداعي الحدددود المشددتركة مددع الشددمال السددوري،

  (3)أضدددنة األمندددي اتفددداق  جددداء حيدددث 1998 األول تشدددرين حتدددى الجدددانبين بدددين العالقدددة علدددى طاغيددداً  التدددوتر
 التددوتر مددن البلدددين بددين العالقددة وتحولددت  .وتركيددا   سورية  بين  العالقات  مسار  في  رئيسية  تحول  نقطة  ليشكل
 إلددى العددودة ثددم الدددولتين بددين  اسددتراتيجية  عالقددة  فددي  الدددخول  إلددى  وصددوالً   المتسارع  ثم  التدريجي،  التقارب  إلى
 .(4)2011 أزمة  في  لسورية  المعادي  التركي  الموقف بعد الدولتين بين  العالقات  في  الصفر  نقطة

 بددين الميددا  أضددنة، فمشددكلة اتفدداق  قبددل السددورية-التركيددة العالقددات فددي للخددال  نقطددة أهددم تعددد الميددا 
 إيجدداد عددن اللحفة حتى المبذولة الجهود عجزت وقد بين البلدين،  المشاكل  أكثر  بين  من  هي  وتركيا   سورية
 وآفدداق  وحجمهددا  المشددكلة نوعيددة إلى نفربالوذل   الجانبين بين الشديد االختال  فل في  لها، خاصة  حلول

وتفاصدديل، وكددذل  تدددخل تركيددا السددلبي فددي  حيثيددات مددن التركيددة السددورية بالعالقددات يحدديط  لمددا   حلها، إضافة
 النزاع السوري.

 
ن أو اكثدر فدي محديط العالقدات الدوليدة،  إن مبدأ حسن الجوار يدل على العالقات الثنائية والطبيعيدة بدين دولتدين متجداورتي (1)

ومددا يترتددب علددى )الجيددرة( ذاتهددا مددن قواعددد وأسددس يجددب أن تحفددى بعددين االعتبددار فددي عالقددات الدددولتين، بغددض النفددر عددن  
األنفمددة االجتماعيددة والسياسددية والدينيددة المختلفددة، والحددروب بددين الدددول مددن غيددر الممكددن أن تنشددأ اذا تددم االخددذ بمبدددأ حسددن  

علدى عالقدات الجيدرة فدي دعدم السدالم    1975وخصوصًا في مصادر الميا  المشتركة، وقد أكدت وثيقة هلسدنكي لعدام  الجوار 
العالمي واألمن والعدالة، كما أن أغلبية المعاهدات واالتفاقيات التدي تعقدد بدين الددول المتجداورة أو المتشداطئة تسدتند الدى مبددأ  

دار مجددددالوي للنشدددر    ندددافم عبدددد الواحدددد الجاسدددور، موسدددوعة علدددم السياسدددة،حسدددن الجدددوار كأسددداس فدددي العالقدددات الثنائيدددة.  
 .171-170، ص  1، ب2004والتوزيع، األردن، 

الوحدددة العرايددة،    دراسددات  مركددز:  تركيددا، بيددروت  تجددا   السددورية  السياسددة  فددي  المائيددة  المسددألة  المنصددور،  شددحادة  العزيددز  عبددد   )2)
 .147-144ص   2000 األولى، ةالطبع

وذلد  بوسداطات كدل مدن جمهوريدة مصدر    ،التركية  الوفدين السوري والتركي في مدينة أضنةكان اتفاق اضنة األمني بين  )3)
مناقشةةم ملةة  م والهددد  الرئيسددي مندده هددو  1998تشددرين األول    20االتفدداق بتدداريم  ووقددع    العرايددة وجمهوريددة إيددران االسددالمية

كدانون    26يمكن الرجوع للنص الكامل المنشور في مجلة الشرق األوسط االلكترونيدة، بتداريم:   .ا تعاون في مكافحم اإلرهاب
 م:9:00، الساعة  2021كانون األول  29متوفر على الرابط، أخر زيارة  2019الثاني 

http://fumacrom.com/3ElO6   
الواقددددع واحتمدددداالت المسددددتقبل، جامعددددة دمشددددق، كليددددة العلددددوم    -العالقددددات السددددورية التركيددددةتمددددام قدددديس، رسددددالة ماجسددددتير،    )4(

 .109ص    2015-2014السياسية، 

http://fumacrom.com/3ElO6
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 سياسددة فددي القائمددة الفددوارق  إلددى يسددتند سياسددي أيضددأ، جانددب وتركيددا  سددورية بددين الميددا  إن لمشددكلة 
البلدددين،  بددين السياسددات تقددارب إن القددول، يمكددن بحيددث والدددولي، اإلقليمددي المجددالين فددي البلدددين وخياراتهمددا 

 فددرض تركيددا  تحدداول، حيددث صددحي  ذلدد  فددي والعكددس الميددا ، لمشددكلة  مقبولددة  حلددول  إيجدداد  فددي  يساعد  سو 
هدددو تعنتهدددا  التركدددي، الموقدددف وسدددبب والعراقدددي، السدددوري  الشدددريكين الميدددا  علدددى موضدددوع فدددي وموقفهدددا  رأيهدددا 

 مصددالحها الخاصددة، مقتضدديات وفددق  بالميددا  حددق التصددر  لهددا  وأن تركيددة، الميددا   بددأن  واصرارها على القددول
 فددي السددوري  الموقددف يسددتند فيمددا  والعددراق، سددورية لددىتمريرهددا إ يددتم التددي الميددا  بكميددة الددتحكم ذلدد  فددي بمددا 

 مددن الفددرات نهددر علددى المشددتركة للدددول بالنسددبة للميددا  التقاسددم العددادل فددي قددانوني حددق  لددىإ الميددا  موضددوع
 .(1) والعراق وتركيا  سورية يضم  ثالثي،  اتفاق   خالل

 زمة المائية : طبيعة األ الفرع الثاني 

 وشددائكة، معقدددة المائيددة المسددألة  أن  الفرات،  حوض  دول  في  المائية  الموارد  واقع  دراسات  نتائج  وتؤكد
 مددن الجافددة وشددبه الجافددة المنطقة في منهما  كل يقع العراق، حيث وتليها   األولى  بالدرجة  سورية  في  وتحديداً 
 معدددل ارتفدداع وذلدد  بسددبب األخيددرة، اآلونددة فددي مطددرد بشددكل علددى الميددا  الطلددب ازديدداد عددن فضددالً  العددالم،
 المددوارد فددي فاقددد وجددود إلددى باإلضددافة فيهددا، واالجتماعيددة التنميددة االقتصددادية وتيددرة وتسددارع السددكاني، النمددو
 أو الميددا ، اسددتخدامات ضددعف  أو  تخطيط،  سوء  أو  مالئمة  تكنولوجيا   عدم استخدام  أو  التبخر  نتيجة  المائية
فدددي  2011لدددى الدددور التركدددي بعددد عدددام ،إضددافة إ (2)االسدددتخدامات لتلددد  دقيقددة معددايير علميدددة تطبيدددق  عدددم

 .الجار السوري ودعم اإلرهابالمقاطعة مع 

 :(3)  اآلتية  بالنقاب   أضنة،  اتفاق  قبل  المائية  المسألة من  التركي  الموقف تحديد يمكن -

 مشددتركة، وبالتددالي دوليددة مياهدداً  وليسددت للحدددود، عددابرة وطنيددة ميددا  والفددرات دجلددة نهددري  ميددا  أن اعتبار -1
 .أكثر أو دولتين بين  فقط   تفصل  التي  تل   الدولية  الميا تعتبر   ألنها   للقسمة،  تخضع ال  فهي

 باعتبارهددا مصدددراً   أراضدديها،  فددي  تجددري   التددي  ودجلددة  الفددرات  نهددري   ميددا   علددى  المطلق   السيادة  حق   لتركيا   -2
 النفط. مثل  اً نيوط 

 
 .111المرجع السابق، ص   الواقع واحتماالت المستقبل، -العالقات السورية التركيةتمام قيس، رسالة ماجستير،   )1)
 .93  ص  السابق نفسه، المرجع )2)
انفر في هذا الخصوص: جامعة الدول العراية، األمانة العامة، دراسة موارد الميا  في الوطن العراي: الجوانب السياسدية    )3)

؛  41-37؛ الدددوري، " المركدز القددانون لنهدري دجلددة والفدرات فددي ضدوء احكددام القدانون الدددولي" ص  47والقانونيدة والفنيدة، ص  
؛ وعائددب، الميددا  فددي  482-480الشددرق األوسددط: صددراع أم تعدداون فددي فددل القددانون الدددولي، ص  العددادلي، مددوارد الميددا  فددي  

 .48الشرق األوسط: الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات ص  
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 يمكددن تركيددا ال أن كمددا  واجبددًا، ولدديس منهددا  تضددحية هددو والعددراق  سددورية إلددى ميا  من تركيا  تمرر  ما  إن -3
 .والعراق  في سورية  الميا  تتدفق   لكي ميا  دون   األناضول شرق   جنوب في  سهولها  تر   تتحمل أن  لها 

 واحدًا.  حوضاً   والفرات  دجلة  حوضي اعتبار -4

 .للميا  األمثل  االستخدام بمبدأ  والمطالبة  الميا ، توزيع أو  القسمة مبدأ رفض -5

 باألنهدددار الددددولي الخاصدددة القدددانون  لقواعدددد صدددارخاً  خرقددداً  تشدددكل التركيدددة االعتبدددارات هدددذ  أن هندددا  والمالحدددظ 
 نهددر وضددع كددل الخددتال  وذل  واستخداماتها، الدولية  األنهار  تنفم  شاملة  معاهدات  توجد  ال  الدولية، حيث

ولكنهددا ذات أثددر  ،بددين الدددول بموجددب اتفاقيددات موقعددة بيددنهم دوليالدد   قددانون لل  تطبيددق   يوجددد  ولكددن  اآلخر،  عن
 يحمددل أوجزئددي يشددمل تحففددات علددى معاهدددات عامددة موقعددة  أو ذات أثددر نسددبي علددى مددوقعي المعاهدددات

 .(1)  الدولية  لألنهار  القانوني  يقنن الوضع  الصفتين كال

زاء  المشددتركة، بلدددورت الميددا  بشددأن الراسدددخة الدوليددة والقواعددد المائيددة المسدددألة مددن التركددي الموقددف وا 
 المنشددآت فددي (2)المصددال   ونفريددة الجددوار حسددن وعالقات الدولي القانون  مبادئ إلى مستندة  ها موقف  سورية

 المشددروعة والتاريخيددة حقوقهددا الطبيعيددة إلددى باالسددتناد وكددذل  الثالثددة، البلدددان فددي القائمددة المائيددة والمشدداريع
 األضددرار  وكددذل   الفددرات،  ميددا   علددى  لسددكانها الكبيددر    االعتمدداد  االعتبددار  فددي  واضددعة  والفددرات،  دجلددة  ميددا   في
 التددي بصدديغته التركددي الموقددف اسددتمرار نتيجددة مددن أضددرار، مسددتقبالً  بهددا  سدديلحق  ومددا  بسددورية لحقددت التددي

 .الحيوي   الموضوع هذا مع  وفقها   يتعامل

 :(3)  تيةاآل بالنقاب السوري  الموقف مرتكزات  إيجاز ويمكن -

 .دوليان نهران  والفرات  دجلة -1

 المائيدددة التاريخيدددة القياسدددات أسددداس علدددى والفدددرات دجلدددة لنهدددري  الطبيعدددي المدددائي الدددوارد تحديدددد ضدددرورة -2
 .الدولي  القانون   في المعتمدة  ل ليات  وفقاً   المتوفرة

 
  مدددن حيدددث  بالشدددمولية  تتسدددم  بأنهدددا ال  مياههدددا  وتقاسدددم  واسدددتخداماتها  األنهدددار  مجدددال  فدددي  الدوليدددة  المعاهددددات  علدددى  ويؤخدددذ   )1)

نمددا  الموضددوع   األنهددار  مجددال  فددي  الفائدددة  قليلددة  المعاهدددات  هددذ   الدوليددة، كمددا تبدددو  باألنهددار  الخاصددة  الجوانددب  بعددض  نفمتدد  وا 
 .عليها  الموقعة  األطرا   سوى   تلزم  المالحية، وهي ال  غير لالستخدامات

غالدب تتضدارب  الأن الددول فدي    (،نيعكدس المثداليوهدم  أصحاب نفرية الواقع في تحليدل العالقدات الدوليدة  )الواقعيون  ى ير  )2)
فددي تحديددد نتيجددة الصددراع الدددولي، وقدددرة    هامدداً   واإلمكانيددات المتددوفرة للدولددة تلعددب دوراً ،  للحددرب  هدداقود تمصددالحها إلددى درجددة  

إن غيداب المؤسسدات واإلجدراءات لحدل النزاعدات  سدة الواقعيدة فدوبحسدب أنصدار المدر  الدولة على التدأثير فدي سدلو  اآلخدرين.
مجدوب، تحليدل  مدوالي بو ،  رئيسدي للسدلو  الددولي  ، يجعل من متغير القوة محدد الداخلي(بالنفام  )مقارنة العالقات الدوليةفي 

 .13ر بلقايد تلمسان، صالنزاعات الداخلية والدولية من المنفور الواقعي، كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة أبو بك
 .152-151السابق، ص    مرجع  تركيا، تجا  السورية السياسة  في المائية المسألة المنصور، العزيز عبد  )3)
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 فددي والمخطددط لتنفيددذها  تنفيددذها  والجدداري  القائمددة المشدداريع علددى والفددرات دجلددة نهددري  ميددا  توزيددع ضددرورة-3
 ميددا  بأن السوري  الجانب اعترا  مع  هذا  ،(1)اإلقليمية    للميا   المشتركة  الفنية  اللجنة  بواسطة  الثالثة  البلدان
 فددي وضددع الحددق  دولددة لكددل بأن والتسليم الثالثة،  البلدان  مشاريع  لجميع  والكفاية  الغزارة  من  الفرات ليس  نهر

 دونمدددا  ميدددا  النهدددر مدددن المسدددتقلة حصدددتها  نطددداق  ضدددمن المائيدددة للمشددداريع المناسدددبة واألفضدددليات األولويدددات
 .اآلخرين  بحقوق   إجحا 

 .ودوليان  منفصالن  حوضان هما  بل  واحدًا،  حوضاً  يشكالن ال  والفرات  دجلة  حوضي إن -4

 .أتاتور  سد  خزان ملء  لحين مؤقت برتوكول هو (2)1987عام  برتوكول إن -5

 أن تكدددون "تمحدددورت حددول:  16/4/1990وقددع الجانبدددان السددوري والتركدددي اتفاقيددة ثنائيدددة بتدداريم لقددد 
 الفددرات، نهددر مددن ميددا %  58 قدددرها  ثابتددة العراقيددة نسددبة – السددورية الحدددود علددى لدده الُممددررة العددراق  حصددة
 .(3)"التركية- السورية  الحدود على  النهر تدفق  من%   42 لسورية  يبقى حين  في

الكبرى التي فهرت بعد توقيع هددذ  االتفاقيددات كددان إصددرار تركيددا علددى المضددي قدددمًا   اإلشكاليةولكن  
محطددة  19سدددًا و 22مددن  "غدداب" يتددألف مشددروع الدددتركيددا،  شددرق  جنددوب مندداطق  لتطددوير" غدداب" بمشددروع

للطاقدددددة الكهراائيدددددة ومشدددددروعات أخدددددرى متنوعدددددة فدددددي قطاعدددددات الزراعدددددة والصدددددناعة والمواصدددددالت والدددددري 

 
بددين العددراق وتركيددا وسددوريا وكددان الهددد  مددن تشددكيل اللجنددة التوصددل إلددى قسددمة    1980شددكلت لجنددة فنيددة مشددتركة عددام    )1)

. عبددد  دون التوصددل إلددى نتيجددة  1992عادلددة للميددا  المشددتركة إال إن اللجنددة بعددد أن عقدددت سددتة عشددر اجتماعددًا توقفددت عددام  
متدوفر علدى الدرابط،  العدراق، مقدال بعندوان الميدا  المشدتركة مدع تركيدا،    اللطيف جمال رشيد، الوزير السابق للمدوارد المائيدة فدي

 م:9:30، الساعة 2021كانون األول  29أخر زيارة  
http://www.alshirazi.com/world/article/115.htm   

 :ييل  ويتضمن قسم خاص بالميا  جاء فيه ما  كيا:وتر بين سوريا  1987بروتوكول عام   )2(
يتعهدد    ضدفتيه،وحتى التوزيع النهائي لميا  الفرات بين البلدان الثالثة الواقعة على   أتاتور ،خالل فترة ملء حوض سد  -6"م

وفدي الحداالت    السدورية،الجانب التركي بأن يوفر معداًل سنويًا يزيد عن خمسمائة متر مكعب فدي الثانيدة عندد الحددود التركيدة  
فدإن الجاندب التركدي يوافدق علدى أن يعدوض    الثانيدة،التي يكون فيها الجريان الشهري تحت مستوى خمسمائة متر مكعدب فدي  

 التالي.الفرق أثناء الشهر 
 ممكن.و  يعمل الجانبان مع الجانب العراقي لتوزيع ميا  نهري الفرات ودجلة في أقرب وقت  س  -7م
 اإلقليمية.اتفق الجانبان على تعجيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للميا     -8م
لددة  اتفددق الجانبددان مددن حيددث المبدددأ علددى إقامددة وتشددغيل مشدداريع مشددتركة علددى أراضددي البلدددين علددى نهددري الفددرات ودج  -9م

 .البلدين"وتوليد الطاقة شريطة أن تكون الدراسات االقتصادية التبريرية لهذ  المشاريع قد تم إنجازها من قبل خبراء   للري،
 .230  ص 1 ب  والنشر، للتوزيع المطبوعات شركة:  التركية، بيروت-العراية  كتاب بعنوان العالقات رضوان،  وليد  )3)

http://www.alshirazi.com/world/article/115.htm
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، والغدداب مددن حيددث المسدداحة هددو أضددخم مشددروع فددي العددالم، ويشددمل ثمدداني محاففددات وعنددد (1(صدداالتواالت
% مددن مسدداحة األراضددي  19مليون هكتددار أي نحددو  8.5إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خالله 

التددي تعدداني مددن التخلددف والفقددر  فرصددة عمددل جديدددة فددي هددذ  المندداطق  مليددون  5المرويددة فددي تركيددا، وتددوفير 
 . (2)الشديد

 ( وقددد دشددن هددذا السددد فددي تمددوزن ) سددد أتدداتور  يدود مشددروع الغدداب التددي تعدددت العشددر مددن أهددم سدد 
دولددة، إضددافة إلددى نحددو مائددة دبلوماسددي؛ يقددع السددد علددى نهددر الفددرات  29بحضددور رؤسدداء وممثلددي  1992

، والثددامن 3م 84.5ن مدينة بوزرفا، وهو يعد الثالددث فددي العددالم مددن حيددث حجددم قاعدتدده كلم م  24على بعد  
م والخامس عشر من حيث حجددم الميددا  فددي بحيددرة السددد، والثددامن عشددر مددن حيددث   190من حيث االرتفاع  

 واالرتفددداع 3مليدددون م 48.7إنتددداج الطاقدددة الكهراائيدددة، وفدددي حدددال امدددتالء السدددد سدددتبلغ كميدددة الميدددا  المخزندددة 
 .(3)ألف هكتار 882مترًا، أي ما مجموعة  15م بعرض 162األقصى لمنسوب الميا   

 الحدددددود عنددددد ثددددا /م 500 عددددن الميددددا  تدددددفق  مسددددتوى  النخفدددداض المشددددكلة إن مشددددروع " غدددداب" أدى
إلددى  وهددو بدددور  والعراقددي، السددوري  المجددرى  إلددى النهددر عبددر الملوثددات اندددفاع إلددى التركيددة، إضددافة-السددورية
 مددن والعديددد ملوحتهددا، وارتفدداع االسددتخدامات، بعددض فددي صددالحياتها  وعدددم الميددا  نوعيددة انخفدداض أدى إلددى

نتيجدددة  بهدددا  لحقدددت التدددي السدددلبية اآلثدددار علدددى السدددورية االعتراضدددات رغدددم. ذلددد  عدددن نجمدددت األضدددرار التدددي
الدددولتين،  العالقددات بددين فددي إضددافية مسددببًا إشددكالية قدددمًا، اسددتمر المشددروع التركددي أن إال ،"غدداب" مشددروع

ّرفت قددد تركيددا  أن إلددى السددورية الددري  وزارة معلومددات وقددد أشددارت  عددن تزيددد سددميتها  ملوثددة مياهدداً  بددالفرات صددَ
 األمددر الصددحي، ميددا  الصددر   إلددى  إضددافة  سامة،  صناعية  مخلفات  وجود  يؤكد  مما   الصحي،  الصر   ميا 
، (4)البلدديم/الجالب وادي فددي واالقتصددادية واالجتماعيددة البيئيددة الحيدداة أنددواع جميددع علددى خطددورة يشددكل الددذي
 ميددا  متددوازن لتقاسددم نهددائي اتفدداق  قبددل التركددي" غاب" مشروع اكتمال أن أساس على السوري  االحتجاج  وقام

لددى ثددم إ  ومددن  األراضددي السددورية،  إلى  سيمرر  تركيا   في  الزراعية  والمشاريع  الري   ميا   فائض  أن  يعني  الفرات

 
متدوفر  ،  2018حزيران    5، دبلوماسية الميا  العراقية الفاشلة، مقال في صحيفة صوت العراق، نشر بتاريم  ستوفيق الدبو  )1)

 م:9:00، الساعة 2021كانون األول  30على الرابط، أخر زيارة  
http://fumacrom.com/3cUAj   

Al Arabi Publishing and Distributing ي،ة التركية وأثرها علدى األمدن العرادالسياسة الخارجيمحمد طالب حميد،   )2)
 151، ص  2016،
،  عشدرات السددود ُتبندي فدي مندابع الفدرات الجبليدة اآلن فهدل َسُيحسدر الفدرات عدن جبدل مدن ذهدبطارق عبد ه إسماعيل،  )3)

 م:9:00، الساعة 2021كانون األول  30متوفر على الرابط، أخر زيارة  مقالة  ، 2019
 http://fumacrom.com/33iwn 

 .418  ص  سابق،  مرجع  تركيا، تجا  السورية السياسة  في المائية المسألة المنصور، العزيز عبد   )4)

http://fumacrom.com/3cUAj
http://fumacrom.com/33iwn
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 جددواز عدددم علددى تركددز سددورية علمددًا أن. فيهددا   األسددمدة  وبقايددا   التلددوث والملوحددة  نسبة  ويزيد  العراقية  االراضي
يددالء  مددن  سددبب  ألي(  الفرات)  الدولي  النهر  ميا   قطع  دولتددي إلددى المصددرفة الميددا  لنوعيددة  أهميددة  األسددباب، وا 

 .(1) بالكمراطها    وضرورة(  والعراق   سورية) األدنى  المجرى 

 مددن األراضددي ينبددع الددذي العاصددي، نهددر أخددرى تتعلددق بميددا  لإلشددكالية السددابقة هنددا  إشددكاليةإضددافة 
 هددذا ميددا  تركيددا بتقاسددم طالبددت إذ ،(2)اسددكندرون  لددواء فددي ليصددب السددورية، األراضددي فددي ويجددري  اللبنانيددة
 دجلددة نهددري  مددن معاكسددة لموقفهددا  حالددة وهددي) الدددولي للقددانون  وفقدداً  تركيددة أراض فددي مصددبه باعتبددار النهددر
 تركيددا  بسيادة سورية تعتر  ال بينما  ،(لهذين النهرين ومصباً  ممرات باعتبارهما  والعراق  سورية  تجا   والفرات
 وقدددمتها  لسددورية، احتاللهددا  إبددان فرنسددا  اقتطعتهددا  سددورية محتلددة، أراض إياهددا  معتبددرة األراضددي، هددذ  علددى
 .الثانيةالعالمية    الحرب في  مواقفها  مقابل  لتركيا 

 إال مياهدده، زاويددة حجددم مددن والفددرات دجلة نهري  مع بالمقارنة نسبيًا، مهم غير العاصي نهر  أن  ورغم
 في التالي: تكمن  العاصي نهر  أن أهمية

 دولة  هي  -اسكندرون   لواء  احتاللها  بحكم–  أن تركيا   حين  في  النهر،  أعلى  دولة  هي  سورية  إن -1
 .  النهر  أسفل

 1939  عام  منذ  وتركيا   سورية  بين  عليها   متنازع  منطقة  هي  ولواء اسكندرون   أنطاكية  منطقة  إن  -2
 على  الدولة السورية  بموافقة  ذل   يحفى  أن  دون   ولكن  ، لتركيا   هذ  المنطقة  فرنسا   منحت   عندما 

 اإلطالق. 

 عددن  فضددالً   العاصددي،  نهددر  بموضددوع  يتعلددق   فيمددا   جددداً   حساسددة  سددورية  جعلددتمعددًا،    الخاصتان  نهاتا  
 نهددر أهميددة فددإن التركيددة، النفددر وجهددة مددن أمددا  ،وحمدداة حمددص لمحدداففتي الشددرب العاصددي يددوفِّر ميددا  كددون 

عامددل  ويمثددل سددورية، مددع  المائيددة  مشددكالتها   مناقشددة  مجددال  فددي"  الرابحة  ورقتها "  يمثل  أنه  في  العاصي تكمن
 .(3)  والفرات  دجلة  نهري  ميا  من  حصتها  بزيادة  السورية  المطالب  وجه في توازن 

 فددي التعدداون اإلقليمددي إلددى الثانيددة الخلدديج حددرب بعددد مددا   تركيددا   أطلقتهددا   التددي  الدددعوة  ذلدد ،  إلددى  يضا 
 يوميدداً  الميددا  مددن 3ماليددين م 6 تحويددل إلددى يرمددي السددالم، الددذي ميددا  أنابيددب مشددروع إطددار في  الميا ،  مجال

 
 .185  ص  السابق نفسه، المرجع )1)
نهدار األخدرى  خدال  األو لطبيعتده الجغرافيدة    ونتيجدةهدذا النهدر  أن  إلدى جريانده حيدث  نسدبة    االسمسمي نهر العاصي بهذا   )2)

نهدر العاصددي    وسدمياألنهدار التدي تجدري مدن الشددمال للجندوب    بدداقي  للشدمال علدى عكدس  ويتجدهفإنده ينبدع مدن جهدة الجنددوب  
 .القاعدة هذ  لمخالفته  االسمبهذا 

 .233  ص  سابق،  مرجع  تركيا،  تجا   السورية السياسة  في  المائية  المسألة  المنصور، العزيز  عبد )3)
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 الفلسددطينية السددلطة ضددم احتماليددةمددع  واألردن، سددورية مددن كددل إلددى تركيددا  فددي وجيحددان سدديحان نهددري  مددن
 كددم، 6600 طولهددا الكلددي يبلددغ أنابيددب خددالل مددن الخلدديج دول إلددى إضددافة ،"كيددان االحددتالل اإلسددرائيلي"و

ويعددود التفكيددر فددي  .فيهددا  المائيددة األزمة لحل الدول، تل  سكان من نسمة مليون  14 بين ما  استهال  لتلبي
، فهو يعتبددر ي تمويل نفام  نقل مائي وهندسته على نطاق وطنيالليبي فلى نجاح المشروع  هذا المشروع إ

محاولددة جريئددة لمواجهددة هددو معجددزة عرايددة فددي اكتسدداب الخبددرة بددذل ، فددالنهر الصددناعي العفدديم فددي ليبيددا 
لددى تلدد  إ حددواض الجوفيددة للصددحراء الجنوايددةحلية عبددر نقددل الميددا  مددن األالعجددز المددائي فددي المندداطق السددا 

نبدددوب هدددو التحددددي االقتصدددادي والتقندددي المدددرتبط بمشدددروع اقامتددده، لقدددد ان ابدددراز مميدددزات هدددذا األ ؛المنددداطق 
يددة نابيب المائية في حل مشاكل الموارد المائية في المنطقددة العراراة الليبية مثااًل عن مالئمة األاتاحت التج
ل الميا ، فميا  حلب مددثاًل، أو لى هذ  الخبرة كانت هنا  تجراة مشابهة في سورية لمد أنابيب نقباإلضافة إ
مليدددون متدددر مكعدددب مدددن الميدددا  فدددي السدددنة يدددتم نقلهدددا بواسدددطة أنبدددوب يمتدددد مدددن بحيدددرة األسدددد  80حدددوالي 

لددى خزانددات الرقددة لتصددل إمحاففددة فددي  علددى نهددر الفددراتالمقددام سد الفددرات تشكلت خلف االصطناعية التي 
 .(1)الميا  في محاففة حلب

 فيهددا  بمددا   األوسددط   الشددرق   دول  اسددطنبول، بمشدداركة  فددي  أوسددطية  شددرق   ميددا   قمددة  بعقد  تركيا   لقد رحبت
 المدددوارد قضدددايا  لمناقشدددة وكنددددا، المتحددددة األمريكيدددة والواليدددات األوروايدددة والددددول الصدددهيوني كيدددان االحدددتالل

 حددول مددؤتمر أي فددي الصددهيوني  الكيددان  مشدداركة  سورية ولبنددان  معارضة  ونتيجة  األوسط،  الشرق   في  المائية
 عنهددا  اسددتعيض بددل  القمددة،  هددذ   تنعقددد  أن  دون   ،1992  آذار  لالجتمدداع فددي  الدددعوة  أعيدددت  تركيددا،  فددي  الميا 

 ولبندددان سدددورية عددددا ومنفمدددة، دولدددة 38 بمشددداركة ،1992 أيدددار فييندددا  فدددي األطدددرا  متعدددددة بمفاوضدددات
 التركيددة العرايددة العالقددات فددي والمددؤثرة الحساسددة المواضدديع أحددد السددالم، أنابيددب مشددروع ويعددد؛  (2)والعددراق 
 فددي واخاصددة المجدداورة للدددول المددائي العجددز سددد إلددى يهددد  تركيددة، نفددر وجهددة مددن فالمشددروع عددام، بوجدده
 ،غدداب""تركيددا مشروع جنوب شرق   سيما   وال  التنموية  مشاريعها   يدعم  لتركيا   مالي  دخل  وتأمين  الشرب،  ميا 
 المجددداالت فدددي عرادددي-تركدددي تعددداون  أمدددام المجدددال سيفسددد  أنقدددرة، تدددرا  كمدددا  السدددالم، ميدددا  مشدددروع أن كمدددا 

المردود  عن فضالً  المنطقة، دول بين مشتركة ومشاريع عمل فرص ويؤمن والتنموية، والتجارية االقتصادية
 .(3)المشروع المادي التي ستحصل عليه تركيا من

 القددادة جانددب مددن فهددرت التددي العديدددة فالشددواهد فددراغ من تأت لم وتركيا  سورية بين  المائية  األزمة  إن
 يفهددر كمددا  بالميددا ، الددنفط  مقايضددة السددوريين وعلددى لسددورية بتروليددة مددوارد هنددا  بددأن صددرحوا الددذين األتددرا 

 
 .54، تعريب ميسم حلواني، ص  1994، الشرق األوسط ومسألة الميا ، محاضر مؤتمر إسطنبول  ج. اآلن )1)
 .23  ص  سابق،  مرجع التركية،-العراية العالقات رضوان،  وليد  )2)
 .189  ص  سابق،  مرجع  تركيا، تجا  السورية السياسة  في المائية المسألة المنصور، العزيز عبد  )3)
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 إن" قددال حددين ،1992 أتدداتور  سددد افتتدداح عنددد ديميددرل سددليمان األسددبق  التركددي الددرئيس تصددري  فددي ذلدد 
 فددال نفطكددم نصددف فددي الحددق  لنا  أن للعرب نقول ال أننا  وبما  للعرب، مل  النفط  كما  لتركيا  مل  الميا  منابع
 .(1)لنا"   هو  بما   يطالبوا أن  يجوز

 الدددولتين، بددين العالقددة فددي مركزيددة مكانددة تحتددل وتركيددا  سددورية بددين الميددا   مسددألة  أن  نسددتنتج  تقدم  مما 
 مكاسددب وجنددي سددورية علددى للضددغط  المسددألة هددذ  تسددتغل تركيددا  أن كمددا  بينهمددا، العالقددات سدداءت وبسددببها 
 عددام الميددا  مسددألة تركيددا  اسددتخدمت فقددد الدددولتين، بددين العالقددات  لتحسددين  تسددتخدمها   أخددرى   وتارة  تارة،  تهمها 
 العالقددات  تحسددنت  وعندددما   الكردسددتاني،  العمددال  لحددزب  دعمهددا   عددن  تتخلددى  كددي  سددورية  على  للضغط   1998

 بالسددماح تركيددا  قامددت 2002 الحكددم إلددى والتنميددة العدالددة حددزب وصددول  بعددد  الخصددوص  وعلى  الدولتين  بين
 الددددولتين بدددين العالقدددات وتددردي 2011 السدددورية األزمدددة وبعددد. الفدددرات نهدددر ميدددا  مددن سدددورية حصدددة بزيددادة
 .السورية  الحكومة  على  للضغط   المسألة هذ  تستخدم جديد من تركيا   أخذت

 المشتركةالمطلب الثاني: مبادئ عامة واتفاقيات األنهار 
هجرية في عصر معاوية بن أبي سددفيان  24يعود أول اتصال بين العرب وجيرانهم األترا  إلى عام 

عندما عبر والي خرسان عبد ه بن زياد نهر جيحان إلى بالد التددر  حيددث بدددأ االتصددال بانضددمام األتددرا  
وقددد دخلددت الجيددوش العثمانيددة  .يددةبسدديطرتهم علددى الخالفددة ونشددوء اإلمبراطوريددة العثمان ىإلددى اإلسددالم وانتهدد 

كغيرهددا مددن   األتددرا  علددى المغددول، وبقيددت سددورية  م بعد معركة مرج دابددق حيددث انتصددر  1526سورية عام  
انتهددداء الحدددرب العالميدددة  األقطدددار العرايدددة تحدددت االحدددتالل طيلدددة أراعدددة قدددرون إلدددى أن غادرهدددا األتدددرا  قبيدددل

أن سددديادة الدولدددة العثمانيدددة علدددى  إنجلتدددرا ( وهدددذا يعنددديميالديدددة ودخدددول الحلفددداء ) فرنسدددا ،  1917األولدددى 
العثمانيددة آنددذا ، وفهددرت ترسدديمات الحدددود الجديدددة،  األراضددي السددورية قددد زالددت مددع انفصددالها عددن الدولددة

أصددبحا بعددد ذلدد  ثددم اللذان كانا تركيين تحت سدديادة الدولددة العثمانيددة   من نهري دجلة والفرات  بمعني أن كالً 
لتعريددف القددانون الدددولي للنهددر الدددولي، فددإن نهددري الفددرات ودجلددة  دولددة، وطبقدداً  يجريددان فددي أكثددر مددننهددرين 

   .نهران دوليان

 إسددطنبولوقددع الحلفدداء مددع حكومددة السددلطان محمددد الخددامس فددي  ىففددي أواخددر الحددرب العالميددة األولدد 
حددوض سدديحان   :عة هددي، وبموجب هددذ  المعاهدددة احتففددت تركيددا بددأراض عرايددة واسدد 1920معاهدة "سيفر"  

 . (1)  وجيحان ومنحدرات الميا  على سفوح طوروس الجنواية

 
 ،2012-2007والدوليددة    اإلقليميددة  المتغيددرات  فددل  فددي  السددورية-التركيددة  السياسددية  العالقددات  القدددرة،  يوسددف  خليددل  محمددود   )1)

 .30، ص  2013األزهر  جامعة غزة، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية ماجستير، رسالة
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تخلت فرنسددا "المنتدبددة علددى سددورية" عددن أراض جديدددة تشددمل "عنتدداب  1921وبموجب اتفاقية "أنقرة" 
ترسددديم الحددددود سياسددديًا إلدددى الجندددوب مدددن خدددط الحددددود  ى وجزيدددرة ابدددن عمدددر" وجدددر وكلدددس وأورفددده ومددداردين 

يددددتم االكتفدددداء بهددددذا التوغددددل بددددل كانددددت المطالبددددة بمنطقتددددي الموصددددل العراقيددددة واإلسددددكندرون الطبيعددددي، ولددددم 
العراقددي، وأجبددروا السددورية، وبسددبب الحددرص البريطدداني علددى حقددول الددنفط فددي الموصددل، تمسددكوا بالشددمال 

 ىرون فقددد تنازلددت عندده فرنسددا لمصددطف، أمددا لددواء اإلسددكند 1926عددام  االعتددرا  بدده عراقيدداً  ىاألتددرا  علدد 
تتوسددطه بحيددرة العمددق، وتنتهددي إليدده ثالثددة أنهددار، هددي   ضددخماً   مائيدداً   ، وهددو يشددكل حوضدداً 1939كمال عام  

 .كما يشكل وسطًا زراعيًا خصبًا، وتتوفر فيه مقومات طبيعية لبناء المرافئ  .عفرين واألسود والعاصي

والجزيددرة فددي كددل مددن تجددا  السددهول العليددا لمنطقددة حلددب ا وكان من نتيجة هددذا االندددفاع لخددط الحدددود ب
سورية والعراق أن سيطرت تركيا على أعالي دجلة والفرات الجبليددة والهضددبية، وعلددى مجمددل أحددواض أنهددار 
سدديحان وجيحددان فددي كيليكيددا، والمجمددع المددائي فددي اإلسددكندرون، باإلضددافة إلددى أعددالي أنهددار قويددق والددذهب 

لشكل الذي فرضددته تركيددا، إال أنهددا بقيددت تطمددع وعلى الرغم من تثبيت الحدود با   ،والساجور واليم والخابور
الجددائرة التددي   فيما بقي من الموارد المائية المنحدرة نحو األراضي العراية، وقد تمكنت مددن خددالل االتفاقيددات

وقعتهددا مددع دولتددي االنتددداب "بريطانيددا علددى العددراق، فرنسددا علددى سددورية" أن تحصددل علددى أكثددر ممددا تعطيهددا 
 .(2)إيا  القوانين الدولية، وهي تركز أطماعها حاليًا على الشريانين الكبيرين وهما دجلة والفرات  

لهددذ  العالقددات  ن وال يددزال السددمة العامددةالتركيددة كددا   –ويمكننا القول بأن التددوتر فددي العالقددات العرايددة  
العثمانيددة، وفيمددا   ، اإلرث التدداريخي لددإلدارة التركيددةت سددابقاً وذل  لجملة من األسباب فددي مقدددمتها، كمددا ذكددر 

لمخططدددات الغدددرب )أوروبدددا  بعدددد تأييدددد تركيدددا لقدددرار تقسددديم فلسدددطين ثدددم اعترافهدددا بإسدددرائيل وانحيازهدددا الكامدددل
واالتفاقيددات العسددكرية التددي أخددذت بعدددها  التحالف العسكري  ىإل  مية الثانية وصوالً وأمريكا( بعد الحرب العال

سددرائيل  الكامل في النصف الثاني من التسعينات من القرن   إلددىهددذا إضددافة   .العشرين المنصرم بين تركيا وا 
 .(3) الساعةوالعراق حتى   سوريةفي  ضد جيرانها   وتهديداً   إمساكها ورقة الميا  الستخدامها ضغطاً 

الميددا  وذلدد  علددى عدددة  بعددد تلدد  المقدمددة التاريخيددة تمددت عدددة اتفاقيددات بددين سددورية وتركيددا القتسددام
 مراحل سيتم استعراضها على النحو التالي:

 
 .244، ص  2000األمن المائي،   روالمشاريع المائية، مركز الدراسات العراي األوراي، مؤتمذكي حنوش، سورية  )1)
  ،1998التدداريخي، مددؤتمر أسدديوب    اإلطددار  سددحر عبددد المجيددد المجددالي، االتفاقيددات الدوليددة ألحددواض األنهددر المشددتركة،  )2)

 .29ص
 .245مصدر سبق ذكر ، ص   ذكي حنوش، سورية والمشاريع المائية، (3)
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 العثماني  الحكم عن  االستقالل  بعد: الفرع األول

بصددفتها دولددة محتلددة سددورية عددن الدولددة العثمانيددة تولددت فرنسددا الدولددة الوبعددد تحددرر  1918منددذ عددام 
 :عقد االتفاقيات عوضًا عن سورية، ومن أبرز هذ  االتفاقيات والمعاهدات

بددين حكومددة السددلطان محمددد الخددامس والحلفدداء فددي  تددم توقيددع معاهدددة سدديفر :1920 سدديفر معاهدددةأواًل: 
سددديحان وجيحدددان،  حدددوض)واسدددعة عرايدددة  بأراضددديوبموجدددب هدددذ  االتفاقيدددة احتففدددت تركيدددا  إسدددطنبول،

ضدددرورة تشدددكيل لجندددة  ىعلددد المعاهددددة  نصدددتو  علدددى سدددفوح جبدددال طدددوروس الجنوايدددة، الميدددا  نحددددراتوم
والعددراق مهمتهددا معالجددة المشددكالت الخاصددة بميددا  نهددري الفددرات ودجلددة، وال   مشتركة من تركيا، وسددورية

كميدددة ال ىعلددد  كبيدددراً  بنددداء منشدددآت مائيدددة هندسدددية فدددي أعدددالي هدددذين النهدددرين، تدددؤثر تدددأثيراً تقدددرر سددديما إذا 
 .في منطقة ما بين النهرين  الميا   وتصريف توزيعالو 

بددين سددلطة االحددتالل  وذلدد  (1)  20/10/1921بتاريم  ُعقدت هذ  المعاهدة    :1921  نقرةأمعاهدة  ثانيًا:  
توزيددع ميددا  نهددر )قويددق( علددى الثانيددة عشددر مادتهددا نصددت فددي حيددث  تركيددا،الفرنسددي باسددم )سددورية( مددع 

ن عنهددا، ين راضددييمعهددا الطددرف ىوالمنطقددة الشددمالية التددي بقيددت ضددمن تركيددا بصددورة يبقدد بين مدينة حلددب  
وبأنه يحق لمدينة حلب أن تأخذ قسمًا من ميا  نهر الفرات في األراضي التركية وعلى نفقتها وذل  لسددد 

 كعادتهددا  حاجددات المنطقددة، كمددا تؤكددد هددذ  المعاهدددة حددق سددورية المكتسددب بنهددر قويددق، غيددر أن تركيددا 
  .(2) كلياً هذ  المعاهدة وقطعت ميا  النهر    تخالف

وهددي معاهدددة السددالم بددين تركيددا  24/7/1923 عقدت هذ  المعاهدة بتدداريم  :1923  نمعاهدة لوزاثالثًا:  
. حيددث (3) مددن جهددة أخددرى  –بريطانيددا وفرنسددا  –من جهددة ودول االنتددداب علددى كددل مددن العددراق وسددورية 

 
  وقفددتووزيددر الخارجيددة التركددي يوسددف كمددال. أُ  الفرنسددي هنددري فددرانكالن بويددون الدبلوماسددي  مددن  تددم توقيعهددا  معاهدددة أنقددرة    )1)

  الواقعددة تحدت االحددتاللوكدان أثرهدا األكبددر تعدديل خدط الحدددود بدين سدورية )،  التركيدة الفرنسدديةالحدرب  بسدبب نشددوب  المعاهددة  
سدم الخدط الجديدد ليبددأ مدن  ى. ر التدي أنهدت الحدرب العالميدة األولد فدي معاهددة سديفر  قدر  آنذا ( وتركيا الذي كان قدد أُ  الفرنسي

ويسددتمر عنددد الحددد   ليصدل إلددى محطددة القطدار فددي كلددس علددى خلديج إسددكندرون  نقطدة تقددع إلددى الجندوب مباشددرة مددن بايدداس
ضدمن األراضدي   السدورية الشدمالية  االقداليمأسدفرت المعاهددة الجديددة عدن وضدع   .بغدداد - طنبولالجندواي لخدط سدكة حديدد اسد
ة. لقدراءة ندص المعاهددة  ووالية أضن والية حلبعن معفم المناطق الشمالية التي كانت ضمن   التركية وعن عزل مدينة حلب

 م:9:30، الساعة  2021كانون األول   30، أخر زيارة على الرابط التالي
Turkish_Pact_1921.pdf-http://www.hri.org/docs/FT1921/Franco  

دراسدددددة فدددددي الجغرافيدددددة السياسدددددية    ،لنفدددددام الشدددددرق أوسدددددطي وتدددددأثير  علدددددى األمدددددن المدددددائي العرادددددي،  عمدددددر كامدددددل حسدددددن  )2)
 .386، ص2008المنهل، ، والجيواوليتكس

 م:00:10، الساعة 2021كانون األول  30، أخر زيارة  يمكن قراءة النص الكامل على الرابط التالي )3)
http://fumacrom.com/31jqL  

http://www.hri.org/docs/FT1921/Franco-Turkish_Pact_1921.pdf
http://fumacrom.com/31jqL
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أكدت هذ  المعاهدة على وضع المعايير واألسس والقواعد للحفاظ على حقوق الدول المائية فددي األنهددار 
على أن يتم كل ذل  بموجددب معاهدددات واتفاقيددات ،  فيما يتعلق باقتسام الميا  الدوليةوذل     ،(1)  كةالمشتر 

المعنيددة لضددمان المصددال  والحقددوق المجددال حيددث دعددت إلددى عقددد اتفاقيددات بددين الدددول تفصدديلية فددي هددذا 
ميددا  أو القددوة عنددد اسددتعمال الذلدد  و   مغددايرة،وجددود اتفاقيددات سددابقة  المشتركة لكددل منهددا خاصددة عنددد عدددم  

بمقتضددى مددا كانددت عليدده قبددل  ى الكهراائيددة التددي تقددع مصددادرها فددي أراضددي دولددة أخددر لتوليددد القددوة المائية  
 .(2)  الحرب
بددين فرنسددا  1926عددام  ةفددي أنقددر  وقعددت هددذ  االتفاقيددة :1926 اتفاقيددة الصددداقة وحسددن الجددواررابعددًا: 

( مددن اتفدداق أنقددرة لعددام 12( منهددا علددى أندده تطبيقددًا للمددادة )13حيث أكدددت المددادة )  ،باسم)سورية( وتركيا 
سددقى حاليددًا مددن نهددر الغايددة مندده تغطيددة حاجددات المندداطق التددي تُ   ، يصار حااًل إلى دراسددة برنددامج1921

قويق، وحاجات منطقة مدينة حلب وذل  أما بزيادة كمية نهر قويق، أو بأخذ قسم مددن ميددا  نهددر الفددرات 
 .في األراضي التركية أو بجمع هاتين الطريقتين

وهددو يؤكددد تطبيددق معاهدددة عددام  ،بددين فرنسددا باسددم )سددورية( وتركيددا الموقددع  :1929اتفدداق عددام خامسددًا: 
 .(3)وعلى الحقوق المكتسبة للسكان المنتقلين كالبدو، في االستفادة من الميا  على طرفي الحدود1926
إلددى معاهدددة لددوزان بتدداريم  تركيا مع كل مددن فرنسددا واريطانيددا اسددتناداً وقعته    :1930اتفاق حلب  سادسًا:  

وبموجبه تم ترسيم الحدود عند مجري دجلة بين تركيا وسددورية والعددراق فددي منتصددف النهددر   3/5/1930
، (4) وفددق خددط العمددق، ونددص االتفدداق علددى وجددوب وضددع قواعددد اسددتغالل هددذا النهددر بددين الدددول الددثالث

  تركيا بأن دجلة نهر مشتر  ذو صفة دولية، لكنها تصر على المطالبة بحصددة وعلى الرغم من اعترا
 أكبر، كونها دولة المنبع.

 
: أما فيما يتعلق بالحدود التي يحددها مجدرى مدائي بأنهدا متميدزة عدن ضدفافها، فدإن العبدارات "مسدار" أو "  6 لمادةنصت ا )1)

 المستخدمة في أوصا  هذ  المعاهدة تعني، فيما يتعلق باألنهار غير القابلة للمالحة، الخدط الوسدطي للممدر المدائي أو   قناة"
 للمالحدددة، الخدددط الوسدددطي لقنددداة المالحدددة الرئيسدددية. ويعدددود األمدددر إلدددى لجندددة  فرعهدددا الرئيسدددي، وفيمدددا يتعلدددق باألنهدددار القابلدددة  

بشدكل قطعدي  أو إذا ما سديفل ثابتدًا    الحدود لتحديد ما إذا كان خط الحدود سيتبع أي تغييرات قد تطرأ على المسار أو القناة،
 الحالية حيز التنفيذ.على نفس الوضع الكائن عليه المسار أو القناة في الوقت الذي تدخل فيه المعاهدة 

مصدددر سددبق ذكددر ، ص    ،التدداريخي  اإلطددار  االتفاقيددات الدوليددة ألحددواض األنهددر المشددتركة،  سددحر عبددد المجيددد المجددالي،  )2)
30. 

 .246ص   ذكر ،مصدر سبق  سورية والمشاريع المائية،  ذكي حنوش، )3)
السياسدية والجيواوليتيد ،    المائي العراي: دراسة في الجغرافيةلنفام الشرق أوسطي وتأثير  على األمن  ، اعمر كامل حسن )4)

 م:10:00، الساعة 2021كانون األول  30متوفر على الرابط، أخر زيارة  ،  388دار رسالن، ص
 http://fumacrom.com/32bwm 

http://fumacrom.com/32bwm
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 : بعد االستقالل من االنتداب الفرنسي الفرع الثاني 

ومنددذ ذلدد   ،17/4/1946فددي فرنسددا  مددنبقددي الحددال كمددا هددو حتددى حصددلت سددورية علددى اسددتقاللها 
تركيددا  احتددرامحددادة كانددت سددمتها الغالبددة عدددم  التركيددة بتجاذبددات السددوريةالتدداريم حتددى اليددوم مددرت العالقددة 

اتسددددمت سياسددددتها بعدددددم القبددددول بالمعاهدددددات  كمددددا  ،لمبددددادئ القددددانون الدددددولي فددددي معالجددددة القضددددايا المائيددددة
بل ضرات مصال  األمة العراية عددرض  الشعبين السوري والعراقيولم تستجب لنداءات   ،والتعهدات الدولية

تدددأثير علدددى مسدددتقبل لل وأسدددتقاللها ا وأ سددديادتها الوطنيدددة الددددول ومدددن الحدددائط، واسدددتخدمت الميدددا  للنيدددل مدددن
علددى موقددع إقليمددي متميددز كورقددة  شددعواها، وسددعت إلددى الددراط بددين السياسددة واسددتخدام مددوارد الميددا  لتحصددل

 .ضاغطة على دول المجرى والمصب

المباحثات بددين البلدددان الددثالث التددي يمددر بهددا نهددر الفددرات سددورية وتركيددا بدأت  كذل  حتى    بقي األمر
قدددت أول جولددة لتبددادل المعلومددات ووجهددات النفددر بددين سددورية والعددراق فددي ، إذ عُ 1962والعددراق فددي عددام 

نون األول دمشق في شهر أيلول مددن العددام المددذكور، وتلتهددا جولددة ثانيددة بددين سددورية وتركيددا فددي أنقددرة فددي كددا 
مددن عددام من العام نفسه، وتعاقبت بعدئذ االجتماعات الثنائية والثالثية بشكل غير منتفم في أغلب األحيان 

 .(1)عقدت خاللها ثالث عشرة دورة  1969حتى  1962

 التخدددزينينالمباحثدددات حدددول مسدددألة مدددلء السددددين  تمحدددورت 1974حتدددى عدددام  1970ثدددم مدددن عدددام  
فددي سددورية، إذ كانددت كددل الدددالئل تشددير  "الطبقددة"فددي تركيددا وسددد  "كيبددان"اللذين كانا قيد اإلنشاء آنذا ، سددد 

كما أنه من المفروض بل ومن المتفق عليه أندده البددد مددن بقدداء   ؛احتمال تزامن هذ  العملية في الخزانين  ىإل
لتلبيددة الحاجددات الحيويددة لمندداطق الددري، فددي العددراق قيددد التشددغيل أثندداء عمليددة المددلء هددذ   "الحبانيددة"خددزان 

وتمدددت بالفعدددل عددددة اجتماعدددات ولقددداءات واقتضدددت االجتماعدددات القيدددام بزيدددارات ودراسدددات تفصددديلية متعمقدددة 
للقاعدددة المتفددق عليهددا  بواسددطة الحواسددب والنمدداذج الرياضددية ونفمددت جددداول بنتددائج هددذ  الحسددابات اسددتناداً 

ء جدداهز إلبددرام اتفدداق مرحلددي عددادل ومعقددول لمواجهددة عمليددة علددى مسددتوى اللجنددة، وبالتددالي كددان كددل شددي
مهمددا كددان صددنف السددنة المائيددة  "الحبانيددة"مددع المثددابرة علددى تشددغيل خددزان  "الطبقددة"و "كيبددان"المددلء لخزانددي 

 القادمة.

مسبقًا بأي برنامج مشتر  من هددذا القبيددل،  ولكن االتفاق لم يبرم بسبب رفض الجانب التركي االلتزام
وقددد وقد جاءت الوقائع لتثبددت هددذا الددرفض.   "كيبان"يه حدودًا ما أثناء عملية الملء األولي لخزان  يفرض عل

 
تركيدا( باإلضدافة لعددد مدن    -)سورية  ى  عراقية( وثالث دورات ثنائية أخر   -)سورية    دورة واحدة ثالثية وست دورات ثنائية )1)

والبياندات المناخيدة والمائيدة    التركية( تقدر بما ال يقل عن ثالث دورات. ولكنها سمحت بتبدادل المعطيدات  -)العراقية   الدورات
  ىن الفرقدداء المعنيددين أن يتعددر  علددالمجددال أمددام كددل مدد  والمعلومددات المتعلقددة بالمشددروعات القائمددة والمخططددة، كمددا أفسددحت

 .وأسلوب تفكير  وجهة نفر كل من الفريقين اآلخرين
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بسدددبب المواجهدددة الفيضدددانية االسدددتثنائية التدددي وردت عبدددر الحددددود السدددورية  -سددداعدت الفدددرو  الطبيعيدددة 
ذا أنجددزت وهكدد   1974-12-24 وتددم اسددتثمار  اعتبدداراً  - 1974التركيددة فددي منتصددف شددهر اذار مددن عددام 

المرحلة األولى من الملء األولي في الخزانين في وقت واحد تقريبًا مع غياب االتفاق الذي بذلت جهددودًا ال 
يستهان بها خالل عدة سنوات إلتمامه، مما أحدددث تددوترًا شددديدًا بددين البلدددان المتشدداطئة، وقددد مددرت المرحلددة 

بالطريقددة نفسددها، أي أن الجانددب التركددي ينفددذ البددرامج المقددررة مددن  "كيبددان"الثانيددة مددن المددلء األولددي لخددزان 
 . (1)قبله منفردًا ضاراًا عرض الحائط بما يعكسه ذل  من سلبيات علي الجانبين العرايين المشاركين

المباحثددات بشددكل تددام تقريبددًا، اسددتكمل خاللهددا المددلء األولددي  تتوقفدد  1980إلددى  1975ثددم مددن عددام 
النهددر مددن  تصددريفوأصددبحا فددي مرحلددة التشددغيل، فكسددرت حدددة الفيضددانات، وتددنفم  "قددةالطب"و "كيبددان"فددي 

يعتبددران عددامالن إيجابيددان بالنسددبة لجميددع الدددول المعنيددة، إال أن اإلجددراءات  أصددبحا خددالل تشددغيلهما، كمددا 
ت ي النهددر ومددا خططتدده لددري مسدداحا يدد التركيددة المتالحقددة دون هددوادة لتنفيددذ سلسددلة السدددود الكبددرى علددى مجر 

البددال، خاصددة وأن مشددروعات الددري كانددت  مرتاحددا شاسعة من ميا  النهددر، لددم تكددن لتتددر  الجددانبين العددرايين 
 .تنمو وتتطور في سورية أيضاً 

 :1980البروتوكول الثالثي بين سوريا وتركيا والعراق  أواًل:  

مددن توقيددع بروتوكددول مددع تركيددا نددص علددى ضددرورة  1980تمكددن الجانددب العراقددي فددي أواخددر عددام 
، مددع احتمددال 1982التوصددل التفدداق علددى اقتسددام ميددا  النهددر خددالل مهلددة ال تتجدداوز شددهر شددباب مددن عددام 

 تمديد هذ  المهلة سنة واحدة في حال الضددرورة ولتحقيددق ذلدد  نددص البروتوكددول المددذكور علددى تشددكيل لجنددة
للمددرة األولددى الدددورة سددورية فنية مشتركة، ولقد شكلت هذ  اللجنة، ودعيت سددورية لالنضددمام إليهددا وحضددرت 

 .1983الثالثة الجتماعاتها التي عقدت في أنقرة في شهر ايلول في عام 

 :1987بروتوكول سورية وتركيا  ثانيًا:  

تم التوقيع على بروتوكول للتعدداون   1987تموز  17بمناسبة زيارة " تورغورت اوزال " إلى دمشق في  
متددر مكعب/ثانيددة ( مددن ميددا   500االقتصددادي والفنددي تددنص المددادة السادسددة مندده علددى إمددداد سددورية ب ) 

وقددد اعتبددر قاعدددة تعدداون  1993هددذ  الحالددة إلددى عددام  ىنهر الفرات إلى أن يمتلئ سد أتاتور  وعلى أن تبق
مدددن واردات الفدددرات السدددنوية وسدددطيًا، وبشدددكل مؤقدددت حتدددى  ٪50يدددا فدددي المنطقدددة، وهدددذا يعندددي إعطددداء ترك

 
،  5المعلومدات الدوليدة، عددد   بركدات حديدد، مسدألة الميدا  والعالقدات مدع دول الجدوار، دمشدق، مركدز المعلومدات القدومي،  )1)

 .4  ص ،1998عام  
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االنتهدداء مددن مددلء سددد أتدداتور ، وحتددى التوزيددع النهددائي لميددا  نهددر الفددرات بددين األطددرا  الثالثددة، ولكددن رغددم 
 .(1)سد اتاتور  ئلمل 1990لميا  شهرًا كاماًل عام ا تركيا قطعت  ذل  

وعمليددة لقسددمة عادلددة ومعقولددة  المشتركة وضع أسس متينددةة الفنية  يتسن للدول المعنية عبر اللجنلم  
هددذ  الحصددة سددتطبق حتددى قيددام اتفدداق   .الرقم النهائي لكل الدول المتشاطئة  ىإل  من ميا  نهر الفرات وصوالً 

 زمة في سورية لم تسم  حتى اآلن بتحقيق ذل .ال أن عدم االستقرار العراقي واألثالثي، ا

الجانب السوري يعددود إلددى تعاملهددا بحسددن نيددة مددع الجددار التركددي نفددرًا هذا التساهل والتعاون من قبل  
، ثدددم تعدددود حصدددة تركيدددا إلدددى نسدددبة 1993لحاجدددة تركيدددا لمدددلء خدددزان أتددداتور  خدددالل فتدددرة ال تتجددداوز عدددام 

 1975واندداء علددى المباحثددات فددي إطددار اللجنددة الفنيددة المشددتركة، ووسدداطة البندد  الدددولي فددي عددام  (2)الثلددث
 1987قسمت حاجات البلدان الثالثة بنسبة الثلث لكل منها علددى وسددطي الددوارد السددنوي، ولكددن اتفدداق عددام  

ركي في تأييد تقاسددم من إيراد نهر الفرات سنويًا، واناء عليه استمر الجانب الت  ٪50أعطى لتركيا أكثر من  
 1990ومددذكرة التفدداهم الثنائيددة بددين العددراق وسددورية لعددام   1987ميا  دجلددة والفددرات بحسددب بروتوكددول عددام  

 التركيددة، وهددذ  المددذكرة– مددن ميددا  نهددر الفددرات التددي تعبددر الحدددود السددورية ٪58التددي تقضددي مددن  العددراق 
وتددنص علددى ضددرورة التوصددل  (3) العراقددي – كانت نتيجة جهود ومفاوضددات بددذلت مددن قبددل الجانددب السددوري 

بيددد أن تلدد  ، لددى كميددة الميددا  العادلددة المعقولددة التددي يحتاجهددا كددل مددن البلدددان الثالثددة مددن األنهددار المشددتركةإ
اللجنة، عالوة على االجتماعات الثنائية التي عقدددت أخيددرًا، أخفقددت فددي التوصددل إلددى تسددوية دائمددة لنزاعددات 

 (.4)الميا 

 مددررة إليدده علددى الحدددودأن تكددون حصددة العددراق المُ تقضددي اتفاقيددة  ةوقعددت سددوري :1989اتفدداق ثالثددًا: 
فددي عددام و ، مددن ميددا  النهددر ٪42 ةمن ميا  الفددرات، فددي حددين تكددون حصددة سددوري  ٪58العراقية    السورية
البرتوكدددول السدددابق لددددى األمدددم المتحددددة، ليصدددب  اتفاقيدددة  ةالسدددوريلت الجمهوريدددة العرايدددة ، سدددج1994
حتددى اليددوم،  ية تضددمن حقددوق الدددول الددثالث فددي ميددا  نهددر الفددرات، وال يددزال العمددل باالتفاقيددة سددارياً رسم

 .رغم توجيه اتهامات إلى تركيا بخفض الكمية التي تضخها، األمر الذي تنفيه األخيرة
 

(1) Tigres et Euphrates, Entre Deux Eaux, Le GAP, ou comment construire 22 barrages et 
19 usines hydroélectriques en 1/2 siècle, consulté le 1er décembre 2021, 09:30 PM: 
http://entre2o.free.fr/?p=230%20consulTation%2014/6/2010 

 .1993عام    1276صبري سعيد، حصار الميا ، القاهرة، مؤسسة األهرام، األهرام االقتصادي، عدد  )2)
، عدام  3العلوم االجتماعية، عدد    عبد الفتاح الرشدان، العالقات العراية التركية في عالم متغير، الكويت، جامعة الكويت، )3)

1998. 
األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغراي آسيا االسكوا، البيئة في السياق عبدر الحددودي فدي منطقدة االسدكوا:   )4)

 .43، ص  2005الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة، نيو يور   

http://entre2o.free.fr/?p=230%20consulTation%2014/6/2010
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 مددن ،2009 أيلول 3تركيا والعراق مذكرة تفاهم في و  ةسوري كل من  توق ع  :2009مذكرة تفاهم  رابعًا:  
 .(1)  أجل تعزيز التواصل داخل حوض دجلة والفرات، وتطوير محطات مشتركة لمراقبة تدفق الميا 

حددرر واتفددق  رغددم كددل هددذ  االتفاقيددات والبروتوكددوالت والمعاهدددات فددإن تركيددا لددم تلتددزم حتددى اليددوم بمددا و 
 .أنها ال تؤكد ذل  عملياً  عليه فهي تفاوض باستمرار وتبدي حسن النية النفري والشكلي باستمرار، إال

 المطلب الثالث: إشكاليات السياسة المائية بين سورية وتركيا
 فلدد وال يخت  بيددنهم،  إلى إعاقة التعدداون   هرالمعنية في حوض الن  االطرا عدد كبير من    اشترا يؤدي  

 ، حيددث أن كددل دولددة تددرى والعددراق  وتركيددا  سددورية يهدد ، و الفددراتاألمددر مددع وجددود ثددالث دول فقددط فددي حددوض 
، فددإن تركيددا حسددب القددانون والفددراتة لدد ري دجهدد فددي حالددة حددوض ن. ا صاحبة الحق األكبر والحجة األقوى هأن
ا هيجددب أال يددؤدي اسددتغالل  هر، باعتبددار أندد هدد ى النلدد ا عهبتنفيددذ مشددروعات  قبددل البدددء  واالتفدداق زمة بالتفدداوض  لم
ا فددي ذلدد  النهددر، لكددن مددا هدد معمددن الدددول المشددتركة    اإلضددرار بغيرهددا   ر إلددىهدد ا مددن النهجزء الذي في حوزتلل

ى حددوض لدد يمنددة عهو أن تركيددا اليددوم تكدداد تكددون القددوة األكثددر هدد تعدداوني    يزيد من صعوبة التوصل إلددى حددل
 اقتصددادياً ، أصددبحت تركيددا القددوة األكبددر راقيددةوتدددمير القددوة العسددكرية الع يج الثانيددةلدد فبعددد حددرب الخ ،النهددر

 .في كل أنحاء الحوضًا وعسكري

 زيددادةلا، ونتيجددة لهدد فددي المنطقددة العرايددة نددادرة نتيجددة الفددرو  المناخيددة الجافددة بطبيعت الميددا وبمددا أن 
 والمالحددظ أن زيددادة اسددتخدام الميددا  ال ى مددوارد الميددا .لدد ب علدد ، فقددد ارتفددع الط والوضددع االقتصدداديالسددكانية 

 وحفافدداً فددرًا لألهميددة الحيويددة للميددا   ون  ،ا أيضدداً هدد ا، بل تضر بنوعيتهيل الكمية المتاحة منلتؤدي فقط إلى تق
الميددا  والتصدددي   ندددرة  اكلج وسياسددات مالئمددة لمعالجددة مشدد هتبني منا لزامًا  تنمية، بات  لل  ى الحياة ودعماً لع
 .(2)  ذا المجالهية في  لتحديات المستقبلل

 
بدإقليم الشدرق األوسدط    SciDev.Netاإلقليمدي لموقدعالمكتدب  ،  اتفداق جديدد بدين العدراق وتركيدا حدول الميدا ،  عدادل فداخر  )1)

 م: 8:00، الساعة 2021كانون األول   25متوفر على الرابط، أخر زيارة   13/9/2021، نشر في وشمال أفريقيا

https://www.scidev.net/mena/news/new-agreement-between-iraq-turkey-water  / 
معضددلة الميددا  فددي الشددرق األوسددط. مركددز االمددارات للدراسددات والبحددوث االسددتراتيجية، أبددو فبددي    ،غددازي إسددماعيل راابعددة  )2)

 .17، ص  2002

https://www.scidev.net/mena/news/new-agreement-between-iraq-turkey-water/
https://www.scidev.net/mena/news/new-agreement-between-iraq-turkey-water/
https://www.scidev.net/mena/news/new-agreement-between-iraq-turkey-water/
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 السورية –: مسألة مياه الفرات والعالقات التركية الفرع األول

 420منهددا  متددراً  كيلددو 2300الفددرات ينبددع مددن األراضددي التركيددة ويبلددغ طولدده ن نهددر أ مددن المعددرو 
العددراق، ونهددر الفددرات مددن األنهددار   فددي  كيلددو متددراً   1200و  سددوريةفددي    كيلددو متددراً   680وفي تركيددا    كيلو متر

 .(1)  العالمالتاريخية المهمة في تاريم 

نشدداء المشدداريع السددتثمار ا  الماضددي بتخطدديط و منددذ بدايددة القددرن والعددراق  سددورية وتركيددا  قامددت كددل مددن
اتفاقيدددة  وعلدددى الدددرغم مدددن غيددداب (2) نتددداج الطاقدددة الكهراائيدددةإاألراضدددي الزراعيدددة وفدددي الفدددرات فدددي ري  ميدددا 

فددي الماضددي وقلددة  التنسيق بين هذ  الدول بشأن توزيع حصص ميا  النهر، وبسبب محدودية تل  المشاريع
لكددددن و المائيددددة سدددابقًا،  صلددددى درجدددة نشدددوب خددددال  حدددول الحصددد إحتياجدددات المائيدددة، لددددم تصدددل الحالدددة اال
منددابع نهددر الفددرات  عدددد مددن السدددود المائيددة علددى بإقامددةقامددت تركيددا  سددوريةاوصددفها وسدديلة للضددغط علددى و 

وأدى ذلدد   والعددراق، ةمددن سددوري كددللددى  إودجلة الذي ينبع من أراضيها، مما قلل من كميات الميا  الواصددلة  
للقددانون الدددولي  جددراء مخالفدداً هددذا اإل ةسددوريواعتبددرت ،  باألراضددي الزراعيددة السددورية والعراقيددة رضددرااإللددى إ

عدددد مددن السدددود المائيددة  بإقامددةفي المقابددل  ةاألمن الوطني السوري وهددت سوري  ويؤثر بشكل مباشر على
 ليصدددب فدددي تركيدددا ويدددروي اآلن ةسدددوري العاصدددي الدددذي ينبدددع مدددن األراضدددي اللبنانيدددة ويمدددر عبدددر علدددى نهدددر

 . (3)سكندرونة داخل تركيا مساحات زراعية واسعة بمنطقة اإل

طبقددة" تعددرض العددراق البتشددغيل "سدددي كيبددان و ة عندددما بدددأت تركيددا وسددوري 1974فددي منتصددف عددام 
العددراق لددى إالفددرات  نسددبة تدددفق ميددا  بتخفدديض ةسددوريلددى إنقددص فددي منسددوب الفددرات وتددم توجيدده اتهددام لددى إ

 . 1975 نزاع في عاملى  إ  وتطور الخال 

نددزاع قابددل  هددونهددر الفددرات  تركيددا والعددراق بشددأن حصددة كددل منهددا فددي ميددا و  ةالتنددافس بددين سددوريإن 
نشدداء إي تعكددف تركيددا علددى تنفيددذ  ويتضددمن شددرق األناضددول الددذ فددي فددل مشددروع جنددوب والسدديما  نفجددارلال

وتددم  1987فددي تمددوز  "قرقايددا " وسددد  1974عددام  د كيبددان"منها حتى اآلن "سدد  أنشئعدة سدود على الفرات 
 -1989وسددبعة سدددود أخددرى فددي الفتددرة  ،1992كبددر هددذ  السدددود )سددد أتدداتور ( عددام أتشددييد  االنتهدداء مددن

1999. 

 
بغددداد،    –ايلددول   ،10-9عرايددة، العدددد محمددد صددال  العجيلددي، متغيددر الميددا  فددي العالقددات العرايددة التركيددة، مجلددة آفدداق    )1)

 .49، ص1999تشرين األول،  
محمود علي الداؤود، مخاطر المشاريع المائية التركية المقبلة على ميا  نهر الفرات وعالقات الجوار، مجلدة آفداق عرايدة،   )2)

 .44بغداد، تشرين األول، ص   –، ايلول  10-9العدد 
، مصددر، أيلددول  148  الم العراددي واألزمددة التركيددة السددورية، مجلددة الدددفاع، العدددد عبددد الددرحمن رشدددي الهددواري، تركيددا والعدد )3)

 .26ص ،1998
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علندددت أ  1987أواخدددر عدددام وفدددي ، درجدددة مدددن الحساسدددية بعدددد ذلددد   أصدددابت العالقدددات بدددين البلددددين 
تفجيددر "سددد أتدداتور " فشددنت الصددحافة التركيددة لددى إاكتشددافها لمخطددط تخريبددي يهددد   الشددرطة التركيددة عددن

 تشددديد الحراسددةلددى إياها بأنها وراء الحادث، ودعا ذل  األمر تركيددا إمتهمة    ةشعواء على سوري  حينها حملة
أكبددر سددد   وتسبب سد "أتاتور " المقام على نهر الفددرات فددي محاففددة أورفددا التركيددة والددذي يعددد،  (1)على السد

وذلدد   في البالد، إلددى تراجددع حصددة السددوريين مددن ميددا  النهددر، إلددى أقددل مددن راددع الكميددة المتفددق عليهددا دوليدداً 
ميددا  فددي دجلددة والفددرات التقاسددم ولألسددف فددإن  .، وهددي مسددتويات غيددر مسددبوقة2021بدايددة العددام الحددالي 

تركي األرعن من طر  الجماعددات خاصة بعد األزمة السورية والتدخل الصراع مسل   لى  إيتحول  يمكن أن  
 التركيدددة هدددو أحدددد العوامدددل –السدددوريةن هدددذا البعدددد فدددي العالقدددات إ، اإلرهابيدددة المسدددلحة ضدددد الدولدددة السدددورية

 ا.مسل  بمساعدة العوامل األخرى التي تؤدي دور التوابع له نزاعالمسرعة لنشوب  

 

 الموارد المائية السورية علىوأثرها  : المشروعات المائية التركية على نهر الفراتالفرع الثاني 

دجلددة والفددرات مددن أهددم مصددادر  ي ويعددد نهددر  الغدداب(سددتراتيجي )مشددروع باشددرت تركيددا بمشددروعها اال
يمران في منطقة مشروع غاب جنوب شرق تركيددا الددذي يعتبددر اآلن بمثابددة الحيدداة بالنسددبة في تركيا، و   الميا 

وذلدد  لقلددة هطددول  (مشددروع غدداب) ن جنددوب شددرق تركيددا لتركيددا، وتختلددف منطقددة غددرب األناضددول تمامددًا عدد 
األمطددار وندددرة الميددا  فيهددا، ولددذا تكمددن أهميددة منطقددة مشددروع غدداب باعتبارهددا المصدددر األساسددي للميددا  فددي 

 تركيا.  

منسددوب نهددر الفددرات بمعدددل خمسددة أمتددار ألول مددرة فددي  انخفددض 2021فددي الرابددع مددن شددهر أيددار
متددر مكعددب فددي الثانيددة،   200ميا  النهر بحيث بات ال يتجاوز تدفقه  التاريم بسبب حجب الجانب التركي ل

حيث التزمت تركيا بددإطالق   ،1987وتركيا عام    ةوهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لالتفاقية الموقعة بين سوري
 .(2)ة  متر مكعب في الثانية على األقل يتقاسمها العراق وسوري 500

سددد الفددرات الواقعددة فددي بلدددة الطبقددة غددرب محاففددة الرقددة هددو لبحيددرة المقددرر ن منسددوب التخددزين أ  كما 
متددرا، ومددن واقددع األرقددام نشدداهد انخفاضددًا فددي  298.85أمتددار عددن سددط  البحددر واليددوم المنسددوب هددو  304

 
صبا القسوس، تركيا والعرب وموارد الميا : خال  وتعاون، مركز الدراسات االستراتيجية والعبرية، بيدروت، تشدرين الثداني   )1)

 .6ص 1988
متوفر على الرابط، أخدر  ،  2021أيار    19في    BBC، مقال بموقع  نهر الفرات: انخفاض غير مسبوق في منسوب تدفقه )2)

 م:9:00، الساعة  2021كانون األول   20زيارة 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57001890  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57001890
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متددرًا عددن  325 المقددررمسددتوى التخددزين أمتار شاقولية، بينما يبلغ في بحيرة سددد تشددرين   5المنسوب يتعدى  
أن ، كمددا أمتددار شدداقولية 4متددرا وهددذا يعنددي انخفدداض البحيددرة  321سددط  البحددر لكندده اليددوم انخفددض إلددى 

والذي يعنددي إيقددا  التشددغيل للسدددود بشددكل تددام للحفدداظ علددى مددا   ،اقتراب كال البحيرتين من المنسوب الميت
إن تراجددع منسددوب .  لكهراائية من السدودتبقى من ميا  للشرب أوال وللري ثانيًا، تسبب بتوقف توليد الطاقة ا

الميددا  فددي نهددر الفددرات أدى إلددى خددروج مسدداحات كبيددرة مددن األراضددي الزراعيددة عددن الخدمددة ممددا يهدددد سددبل 
وتوقدددف العديدددد مدددن ، معيشدددة نسدددبة كبيدددرة مدددن أبنددداء شدددمالي وشدددرقي سدددورية الدددذين يعتمددددون علدددى الزراعدددة

عديددد مددن المندداطق بسددبب ابتعدداد مجددرى النهددر عنهددا. محطددات ضددم الميددا  الخاصددة بالشددرب أو الددري فددي ال
ية كبيددرة، تالعديد من البلدات إلى محاولة رفددع منسددوب الميددا  عبددر ردم مجددرى النهددر بكتددل اسددمن  توقد عمد

 كي تصل الميا  إلى المضخات التي تغذي البلدات والمدن الواقعة على ضفا  النهر.

ضي الزراعية على ميا  نهر الفرات، ومع اسددتمرار وفي محاففة حلب تعتمد مساحات كبيرة من األرا
قددد تخددرج محطددات الضددم التددي تددروي عشددرات آال  الهكتددارات   "سددد الطبقددة"تراجع منسوب الميا  في بحيرة  

وتبلددغ الطاقددة التخزينيددة لبحيددرة سددد الفددرات المقددام عنددد مدينددة الطبقددة فددي ،  من األراضي الزراعية عن الخدمة
تر مكعب، لكن الكميات الفعلية الموجودة في البحيرة أقل مددن ذلدد  بكثيددر، حيددث مليار م  14محاففة الرقة  

لددم تكددن تتجدداوز راددع طاقددة البحيددرة وبالتددالي فددإن المخددزون  2020أن كميددة الميددا  فددي البحيددرة أواسددط عددام 
 الحالي قد يكون أقل من ذل  بكثير.

الفددرات فددي الحصددول علددى ميددا   ، علددى نهددراألزمددةكما تعتمد مدينة حلب، كبرى المدن السددورية قبددل  
وال تدددزال تركيدددا ماضدددية فدددي بنددداء المزيدددد مدددن السددددود علدددى نهدددر الفدددرات الدددذي يمثدددل شدددريان الحيددداة ، الشدددرب
فددي المئددة حتددى قبددل األزمددة  80وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة ،  لسورية

تواجدده سددورية أزمددة ميددا  أكثددر حدددة مددن العددراق  .المئددةفددي  40الحاليددة بينمددا حصددة سددورية انخفضددت بنسددبة 
الزراعددة فددي سددورية وأجبددر أعدددادًا كبيددرة مددن أبندداء الريددف   2006وتركيا، فقد دمر الجفا  الذي بدأ في عام  

وصددل إجمددالي اسددتهال  الميددا  السددنوي فددي سددورية كنسددبة  2011وبحلددول عددام ، علددى النددزوح إلددى المدددن
 20في المئة في العددراق و 80في المئة مقارنة بد  160  المتجددة الداخلية إلى مئوية من وارداتها من الميا 

 .(1)  الخبراءفي المئة في تركيا، حسب تقديرات  

 االنتهاكات التركية الستخدام المياه المشتركةالمبحث الثاني:  
لددة لطالمددا اسددتخدمت تركيددا الميددا  كورقددة ضددغط ضددد سددورية وخاصددة الموقددف التركددي المعددادي للدو 

، ولم تكتِف باألقوال والتصريحات بل تدخلت باألزمة السورية مستغلة االنفددالت األمنددي 2011السورية بعد  
 

 .المرجع السابق نفسه )1)
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لتعزز وجودها في المنطقة، فقامت بمعاونة الجماعات اإلرهابيددة المسددلحة داخددل أراضددي الجمهوريددة العرايددة 
دارة الجماعددات عددن بعددد بددل  التدددخل الفعددال وقضددم جددزء مددن األراضددي لددى إالسددورية ولددم تكتددِف بالتددأثير وا 

إن التدددخل األرعددن السددورية باألسددلحة والعتدداد الحراددي وبشددن العمليددات العسددكرية ضددد أعدددائها المفترضددين. 
إّن وصف السياسددات   من قبل تركيا أعطى للنزاع معنى آخر وأفهر  كنزاع دولي بين الدولة السورية وتركيا.

نما قانونيًا أيضًا، فالمددادة  وغيرها باالحتال  ةالتركية في سوري مددن الئحددة الهدداي   42ل، ليس وصفًا سياسيًا وا 
فإّن كل ما تقوم به تركيددا فددي أّي منطقددٍة أو محاففددة وبالتالي  حّددت وعّرفت ما هو االحتالل،    1907عام  

سددورية هددو احددتالل تحددت سددلطتها أو سددلطة بعددض الجماعددات التابعددة لهددا والمتواجدددة فددي بعددض المندداطق، 
ة   ،على األرض السورّية نقاب وآلّياٌت عسكرية  ولها  فهي بهذ  السلوكيات واالنتهاكات تكددون قددد اسددتوفت كافددّ

 .الشروب المعتمدة حتى تصب  في عداد المحتّلين

إن االنتهاكددات التركيددة والتدددخل السددافر فددي االزمددة السددورية تجسددد بصددور عديدددة، ولضددرورة توضددي  
سددة أسددباب القطددع المتعمددد للميددا  مددن الجانددب التركددي لمحطددة "علددو " درالددى  إهذ  النقاب سيتعرض الباحددث  

الدددور التركددي فددي انتهاكددات سياسددة االمددن المددائي فددي الجمهوريددة العرايددة السددورية ووسددائل لددى إثددم سددنتطرق 
 حل اإلشكاليات العالقة.

 زمة السورية ل: استخدام مياه محطة علوك في األ المطلب األو 
ي مدينددة رأس العددين، المصدددر الرئيسددي للميددا  الددذي يعتمددد عليدده أكثددر تشكل محطددة ميددا  علددو  شددرق

ألددف شددخص مددن سددكان شددمال شددرقي سددورية، وخاصددة مدينددة الحسددكة والدددة تددل تمددر واألريددا   600مددن 
المحيطددة بهمدددا، بمدددا فدددي ذلدد  مخيمدددات "الهدددول ومخددديم العريشة/السدددد ومخدديم التويندددة" والتدددي تضدددم عشدددرات 

آال  العددددراقيين لددددى إًا مددددن محاففددددات ومندددداطق سددددورية المختلفددددة، باإلضددددافة اآلال  مددددن النددددازحين داخليدددد 
واألجانب، ممددن كددانوا يعيشددون سددابقًا فددي مندداطق كددان قددد سدديطر عليهددا تنفدديم الدولددة اإلسددالمية فددي العددراق 

 وبالد الشام والمعرو  "داعش".

در ميددا  الشددرب ، وذلدد  بعددد شددّ  مصددا 2010تم إنشاء محطة علو  لتجميددع وضددم الميددا  فددي العددام  
كددم  10)تبعددد مسددافة  بئددرًا ارتوازيددًا بددالقرب مددن قريددة علددو  شددرقي  30فددي الحسددكة وأريافهددا، إذ تددم حفددر 

ألددف متددر مكعددب مددن الميددا  الصددالحة للشددرب  175شددرقي مدينددة رأس العددين( بإسددتطاعة ضددم تبلددغ حددوالي 
 يوميًا.

خة كبيددرة، تضددم الميددا  عبددر مضدد  12ألددف متددر مكعددب، و 25وتضم المحطة خزان ميددا  تبلددغ سددعته 
محطددة ميددا  )منطقددة الّحمددة( بريددف الحسددكة الغراددي، ومنهددا لددى  إكيلو متر اليصددالها    67خطوب نقل بطول  

 التجمعات السكانية.لى  إ
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أعلددن الددرئيس التركددي رجددب طيددب اردوغددان بدددء العمليددات العسددكرية  2019تشددرين األول  9بتدداريم 
التركية داخل األراضي السورية، تحت مسمى عملية )نبددع السددالم( بمشدداركة مباشددرة مددن فصددائل المعارضددة 
 السددددورية المسددددلحة المنضددددوية تحددددت مسددددمى الجدددديش الددددوطني المنبثددددق عددددن اإلئددددتال  السددددوري المعددددارض،
ولألسددف لددم تكددد تمضددي سددوى سدداعات قليلددة مددن بدددء العمليددة العسددكرية التركيددة شددمال شددرقي سددورية، حتددى 
خرجت محطة ميا  العلو  عن الخدمة، وذل  نتيجة القصف الجوي والمدفعي التركي العشوائي الددذي رافددق 

يددة لهددا، ممددا أدى العملية، إذ تعرض مبنى المحطة لعدة قذائف، فيمددا أصددابت أخددرى خطددوب الكهرادداء المغذ
إلى توقف ضم ميا  الشرب إلى مدينة الحسكة وأريافهددا بشددكل كامددل، تلدد  المندداطق التددي اسددتقبلت عشددرات 

، وهنددا يفهددر انتهددا  تركيددا لقواعددد اآلال  من النازحين الفارين من الهجوم التركي في األيددام األولددى للعمليددة
 غنددى ال التددي األشددياء يددة وخاصددة فيمددا يتعلددق بحمايددةالقددانون الدددولي اإلنسدداني فددي النزاعددات المسددلحة الدول

األول باإلضددافة  اإلضددافي البروتوكددول مددن 54 المدددنيين والمددذكورة صددراحة فددي المددادة السددكان لبقدداء عنهددا 
 اإلضددافي البروتوكددول مددن 56 خطددرة المددذكورة فددي المددادة قددوى  علددى التددي تحتددوي  المنشددآت  للتعرض لحماية

 .األول

تمكنددددت القددددوات التركيددددة وبمسدددداندة مددددا يسددددمى المعارضددددة  2019تشددددرين األول فددددي منتصددددف شددددهر 
السدددورية المسدددلحة مدددن احدددتالل محطدددة العلدددو  بالكامدددل، لكدددن المحطدددة بقيدددت خارجدددة عدددن الخدمدددة، بسدددبب 
القصدددف وبسدددبب سدددرقة بعدددض المعددددات مدددن قبدددل فصدددائل المعارضدددة السدددورية المسدددلحة بشدددهادة المصدددادر 

 مددن 44المددادة  دة قديمددة العهددد فددي القددانون الدددولي العرفددي ومعتددر  بهددا فدديحفددر النهددب قاعدد ، إن المحليددة
 وبمقتضددى الئحددة الهدداي، دليددل أكسددفوردمددن  32المددادة إعددالن بروكسدديل، و مددن  18المددادة مدّونددة ليبددر، و 

وكددذل ، تحفددر  يحفددر النهددب حفددرًا تامددًا فددي جميددع األحددوال 47و  28لقواعددد الحددرب البريددة فددي المددواد 
النفدددام األساسددددي  )ب( مدددن 2فقدددرة  8ب، وفدددي المدددادة النهددد اعمدددال  33فدددي المدددادة يدددف الرابعدددة اتفاقيدددة جن

ن تددم االسددتيالء عليدده عنددوة" يشددّكل جريمددة  للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددإن "نهددب أي بلدددة أو مكددان حتددى وا 
 .(1)  حرب في النزاعات المسلحة الدولية

لددى إحاولددت مددا يسددمى قددوات سددورية الديمقراطيددة وجهددات مددن الحكومددة السددورية إعددادة محطددة العلددو  
الخدمدددة بمسددداعدة مباشدددرة مدددن القيدددادة العسدددكرية الروسدددية المتواجددددة فدددي شدددمال شدددرق سدددورية والتدددي تولدددت 

يدددرة المحادثدددات مدددع تركيدددا وتددددخلت أكثدددر مدددن مدددرة لحدددث القدددوات التركيدددة علدددى تشدددغيل المحطدددة، لكدددن األخ

 
،  52اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر، قاعدددة بيانددات القددانون الدددولي اإلنسدداني، القددانون الدددولي اإلنسدداني العرفددي، القاعدددة    )1)

 :2022كانون األول   12التهب. متوفر على الرابط التالي، أخر زيارة 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule52   

 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule52
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اشترطت صيانة محطة كهرااء بلدة مبروكة غراي رأس العددين التددي تخضددع تحددت سدديطرة االحددتالل التركددي 
وتغددذيتها بالكهرادداء مددن سددد تشددرين الددذي تددتم إدارتدده بشددكل مشددتر  بددين الحكومددة السددورية واإلدارة الذاتيددة 

ات لفريددق مددن العدداملين فددي مقابل تشغيل محطة العلو  للميا ، سمحت قوات االحددتالل التركددي بعددد المحادثدد 
محطة العلو  للميا  برفقة مؤسسة الكهرااء الحكومية السورية في الحسددكة ومنفمددة الهددالل األحمددر العراددي 

من أجل تفقدها والعمل على تشددغيلها،  2019تشرين الثاني    9السوري بدخول المحطة للمرة األولى بتاريم  
شدددغيل المحطدددة ، وفدددي تلددد  األثنددداء كدددان سدددكان الحسدددكة لألسدددف إن القدددوات التركيدددة لدددم تسدددم  للعددداملين بت

 والنازحين يضطرون لشراء ميا  الشرب من مصادر غير آمنة، كالصهاريج الخاصة بأسعار مرتفعة جدًا.

اتفدداق يسددم  بضددم الميددا  مددن محطددة لددى إأفضددت المحادثددات بددين القيددادة العسددكرية الروسددية وتركيددا 
وكة" من قبددل مددا يسددمى اإلدارة الذاتيددة والحكومددة السددورية وتغددذيتها العلو  مقابل صيانة محطة كهرااء "مبر 

تشددرين  13، نتيجددة لددذل  تمددت إعددادة تشددغيل المحطددة بتدداريم  سددد تشددرين مددنميغددا واب مددن الكهرادداء  7ب 
يددوم مددن خروجهددا عددن الخدمددة واددذات السددياق تددم االلتددزام باالتفدداق وصدديانة محطددة  35بعددد  2019الثدداني 

عددادت  2020شددباب  24ميغددا واب مددن الكهرادداء، ولكددن بتدداريم  7العمددل ب لى إوا عادتها كهرااء "مبروكة"  
إيقدددا  ضدددم الميدددا  مدددن محطدددة علدددو  وطدددرد الفنيدددين العددداملين دون توضدددي  لدددى إقدددوات االحدددتالل التركدددي 

 األسباب، مما خلق مرة أخرى أزمة ميا  في مدينة الحسكة والدة تل تمر واألريا  المحيطة بها.

يام من إيقا  ضم الميا  اتهمت القيددادة العسددكرية الروسددية االحددتالل التركددي بعرقلددة تفعيددل أ  10بعد  
بعددد التصددري   ،(1) اتفاق تشغيل محطددة علددو  للميددا  وعدددم االلتددزام بوعودهددا رغددم اتفدداق سددابق بددين الجددانبين

مدينددة لددى إيددا  يددوم مددن قطعهددا وعددادت لضددم الم 11الروسي بيوم واحد عددادت المحطددة للخدمددة مجددددًا بعددد 
 الحسكة والدة تل تمر وأريافها بعد سماح الجانب التركي للعاملين في المحطة بتفعيلها.

عمدددت القددوات التركيددة لقطددع الميددا  مجددددًا دون توضددي  األسددباب، يتكددرر  2020آذار  21بتدداريم 
يقددا  المحطددة  جددددت الحكومددة السددورية إدانتهددا لددذل  ، األمددر كددل فتددرة وأخددرى حيددث تعدداود قطددع الميددا  وا 

، ( وضددواحيها سددوريةقطددع الميددا  عددن الحسددكة )شددمال شددرق لالوحشددية المتكددررة الشددديدة للممارسددات التركيددة 
الدوليدددة للضدددغط علدددى السدددلطات التركيدددة لوقدددف هدددذ  الممارسدددات ولتسدددليط الضدددوء علدددى  ودعدددت المنفمدددات

اسدددتدعت الخارجيدددة السدددورية  ،(2)مدددن المحطدددة فدددوراً تدددداعياتها الكارثيدددة علدددى السدددوريين وإلعدددادة ضدددم الميدددا  

 
  2،  24كردسدددتان، موقدددع  تدددرا  إلعددادة ضدددم الميدددا  للحسددكة وتدددل تمددروسدددي يكشددف تفاصددديل المفاوضدددات مددع األجنددرال ر   )1)

 م:9:00، الساعة 2021كانون األول  30متوفر على الرابط، أخر زيارة  . 2020آذار
https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-e063-4b05-b011-43b44af56666  

سدددورية تددددعو المنفمدددات الدوليدددة للضدددغط علدددى االحدددتالل التركدددي لوقدددف  ، مقدددال بعندددوان "لدددة األنبددداء السدددورية )سدددانا(وكا  )2)
 .25/4/2021" نشر بتاريم  ممارساته اإلجرامية بقطع الميا  عن المواطنين في الحسكة

https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-e063-4b05-b011-43b44af56666
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وطلبت منهم "التحددر  العاجددل لدددى رؤسددائهم" لوقددف التصددعيد التركددي فددي   سوريةممثلي منفمات أممية في  
 .(1)عنها  محاففة الحسكة المتمثل بقطع الميا  مجدداً 

بموجددب الفقددرة )ب(   نصددتوالتددي  1948منع جريمة اإلبادة الجماعيددة  أّن هذ  الجريمة تخالف اتفاقية  
أّي فعدددل مددن شدددأنه أن ُيحدددث تددددميرًا كليددًا أو جزئيدددًا، فعاقبدددت  إلحدداق األذى ومندددععلددى مندددع  2مددن المدددادة 

ة أو  3بموجدددب المدددادة  ة المختصدددّ ب والمتدددآمر والمحدددّرض والمحددداِول والمشدددتِر  أمدددام المحددداكم المحليدددّ المرتكدددِ
 .الدولية المعتمدة

المحكمددة الجنائيددة الدوليددة، نجددد أّن باتجددا  ا حددول الجريمددة التركيددة وأمددا إذا أردنددا أن نددذهب بإحاطتندد 
أن قتددل األفددراد أو إلحدداق الضددرر بهددم أو  6اعتبددر فددي المددادة  1998نفامهددا األساسددي المعتمددد فددي رومددا 

أن كددّل فعددل موجدده ضددد  7إخضاعهم ألحوال معيشية بقصد اإلهال  هو إبادة جماعيددة، واعتبددر فددي المددادة 
فُيعد تعمددد توجيدده هجمددات ضددد السددكان المدددنيين  8 السكان المدنيين هو إبادة، وأما في المادةمجموعة من  

 .(2)  من جرائم الحرب

ن محطددة مدد  أن "قددوات االحددتالل التركددي ومرتزقتدده قطعددت الميددا  مجدددداً  السددورية أوضددحت الخارجيددة
ثر من مليددون سددوري" ووصددفت على التوالي عن أك عشر يوماً  16علو  عن المدينة وضواحيها ألكثر من 

وأضدددافت فدددي بيدددان أن الحكومدددة ، "ممارسدددات إجراميدددة وانتهاكدددات بحدددق المددددنيين فدددي المحاففدددة"ذلددد  بأنددده 
مددرة  23المتكددررة التددي تجدداوز عددددها ال السددورية تجدددد "إدانتهددا الشددديدة لهددذ  الممارسددات التركيددة الوحشددية 

لقددانون الدددولي اإلنسدداني خاصددة مددا يتعلددق بعدددم جددواز أحكددام اوالتددي تنتهدد   2019منددذ شددهر تشددرين األول 
المنفمات الدولية والسدديما منفمددة األمددم "تدعو    سوريةوختمت الخارجية بأن    ."حرباستخدام الميا  كسالح  

لوقددف هددذ  الممارسددات المتحدددة واللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر للضددغط علددى سددلطات االحددتالل التركددي 
ولتسدددليط الضدددوء علدددى هدددذ  االنتهاكدددات وعلدددى األبريددداء فدددي محاففدددة الحسدددكة  اإلجراميدددة بحدددق السدددوريين

 " (3) السوريينتداعياتها الكارثية على المواطنين  

 
المنسدق المقديم  "اسدتدعى صدباح اليدوم ممثلدي  قالت الخارجية السدورية إن نائدب وزيدر الخارجيدة والمغتدراين بشدار الجعفدري   )1)

، وأطلعهدم علدى  ةالدوليدة للصدليب األحمدر فدي سدوريوممثدل اللجندة  ةلألمم المتحددة ووكداالت األمدم المتحددة العاملدة فدي سدوري
غيددر المبددرر تجددا   التحددر  العاجددل لدددى رؤسددائهم فددي نيويددور  وجنيددف لوقددف التصددعيد التركددي  خطددورة األمددر وطلددب مددنهم  

 ة" المصدر السابق نفسه.مواطنين السوريين في محاففة الحسكال
كةاننن  18 ا مصةرر  ا ماةان ن نة ،  حاطٌة قانونّية عن االنتهاكات التركيدة وميدا  الشدرب فدي الحسدكةا،  عبد الفتاح الدايه  )2)

 .2020األول  
الدوليدددة للضدددغط علدددى االحدددتالل التركدددي لوقدددف  سدددورية تددددعو المنفمدددات  سدددانا(، مقدددال بعندددوان "االنبددداء السدددورية )وكالدددة    )3)

 ، مصدر سبق ذكر .ممارساته اإلجرامية بقطع الميا  عن المواطنين في الحسكة
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 المطلب الثاني: انتهاكات تركيا لسيادة األمن المائي في الجمهورية العربية السورية
 لمددوارد الميددا  مسددتقرة وضددعية هددو المددائي ، فدداألمن  المددائي  الميزان  بمفهوم  المائي  األمن  مفهوم  يرتبط 

 عددرض ال يسددتطيع  عندددما   أندده  غيددر  عليهددا،  للطلددب  الميددا   عددرض  فيهددا   يستجيب  حيث  إليها   االطمئنان  يمكن
 مددوارد مددن المتدداح عندددما يكددون  وبددالعكس يددنخفض المددائي األمددن مسددتوى  فددإن عليهددا  الطلددب يلبددي أن الميددا 
 مددا  ، وهددو  مرتفعدداً   المددائي  مسددتوى األمددن  يكددون   عندئددذ(  المددائي  الفددائض  حالددة)  عليهددا   الطلددب  مددن  أكثددر  الميا 
 المددائي الميددزان فددي دالددة هددو معينددة فتددرة زمنيددة أي وفددى الدددول مددن دولددة ألي المددائي األمددن حالددة أن يعنددي
 . (1)نسبي  مفهوم فهو يعتبر لذا  عليها  مباشر  وانعكاس  الدولة، لهذ 

 الزمددان عبددر والضددمان الكفايددة هددو أسدداس جددوهري  علددى مطلددق  كمفهددوم المددائي األمددن مفهددوم يعتمددد
 دون  الكفايددة هددذ  اسددتمرار ضددمان مددع ونوعدداً  كمدداً  المائيددة المختلفددة االحتياجددات تلبيددة يعنددي أندده أي والمكددان
 عددالوة االسددتخدام، هددذا  وأسدداليب  أدوات  وتطددوير  المياه،  من  المتاح  سددتخدامالا  وحسن  حماية  خالل  من  تأثير
 غيددر أو تقليديددة كانددت سددواء جديدددة مددوارد عددن البحددث ذلدد  بعددد يددأتي ثددم الميددا  الحاليددة، مددوارد تنميددة علددى

 .(2)الميا    ندرة واين  يالمائ األمن بين يراط   وهذا المفهوم  تقليدية،

وتهدددد  والعددراق( سددورية)علددى حسدداب دول المصددب  يتنميددة األخيددرة مددن جانددب تركيددا تددأتن خطددط الإ
ة واضددحة حددول نهددري الفددرات السياسددة التركيددة الحاليددة ونفددرًا لعدددم وجددود اتفاقيدد أن  كما    الميا ،  من  حرمانالب

والفددرات إلددى  ةدجلدد  ي كميددات الميددا  الددواردة مددن نهددر  إنقدداصأن تسددتمر تركيددا فددي  المتوقددعندده مددن إ فودجلددة، 
 على البلدين.    ثر سلباً لتغطية النقص المتوقع لديها، األمر الذي سيؤدى بدور  إلى نتائج تؤ   سورية والعراق 

 لتركيددا باسددتخدام السدددود والميددا  سددالحًا فددي الحددروب التددي تشددهدها المنطقددة المتزايدددةن االتهامددات إ
هددو سددد  كمددا تحدددثنا سددابقاً  فددي تركيددا  أكبرهددا عبر التحكم بهددا مددن خددالل عدددد مددن السدددود   سوريةفي    والسيما 
ليسددو الددذي تددم افتتاحدده إهددو سددد  وأحدددثها ، األوسددط ق سددد فددي الشددر  أكبددرعلى الفرات الذي يعد ثاني   أتاتور 
 .٪60انخفدداض حصددة العددراق مددن ميددا  النهددر بنسددبة لددى إدى أ، علددى نهددر دجلددة والددذي 2018العددام فددي 

ذ صددممت علددى أندده نهددر عددابر إطددابع دولددي،  والفددرات نهددر ذنهددر أن تركيددا رفضددت اعتبددار لددى إباإلضددافة 
 .وتركيا  سورية، األمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاب الخال  بين المنفمةللحدود ومخالف للقوانين الدولية  

 
دكتورا  الفلسفة في العلدوم السياسدية فدي موضدوع: "محدوديدة المدوارد المائيدة والصدراع الددولي: دراسدة   طايع، سالمان محمد  )1)

 .30ص  جامعة القاهرة، ،اد والعلوم السياسيةحالة لحوض نهر النيل"، كلية االقتص
  األهددرام  مركددز  ،"واالسددتقرار  التنميددة  إشددكاليات  النيددل:  حددوض  فددي  المددائي  األمددن"  كتدداب بعنددوان  الوهدداب،  عبددد   السدديد   أيمددن  )2)

 .35-34ص   ،2011 أكتوار القاهرة،  واإلستراتيجية، السياسية للدراسات



 

- 69 - 

 

لألنهدددار الدوليدددة بددددين الددددول المتشددداطئة حيدددث صدددددرت  االسدددتغاللن القدددانون الددددولي نفدددم عمليددددة إ
مددا يزيددد  1963ونشرت األمم المتحدة في عددام ، ة  معاهدات واتفاقات بين الدول تنفم استخدام الميا  الدولي

الصمت الدولي تجددا  انتهددا  تركيددا لسدديادة األمددن ، لكن ساد  معاهدة تنفم استخدام الميا  الدولية  250على  
التددي تعمددل علددى تنفدديم هددذا  االتفاقيدداتتركيددا التوقيددع علددى أهددم رفضددت لسددورية والعددراق، ولألسددف المددائي 

االتفاقيددة تلدد  ألغددت  ، حيددثاري المائيددة الدوليددة فددي األغددراض غيددر المالحيددةالمجددال خاصددة اسددتخدام المجدد 
سددورية وأن تركيددا تتعامددل مددع ، مبدأ السيادة المطلقة على جددزء مددن الميددا  الواقددع ضددمن أقدداليم الدددول المعنيددة

 ."النفط السياسة و   الماء في مقابل"وهو   ةالعراق وفق مبدأ المقايضو 

خددذ إذن أو متابعددة مددع أعلددى نهددري دجلددة والفددرات، مددن دون    المشدداريع المائيددةعددًا مددن  تركيا  أقامت  
ثددار سددلبية علددى آالدددولي، لددذل  كددان لتلدد  المشدداريع  لقواعددد واتفاقيددات القددانون    اً وفقدد   العراقدديالسوري و   الجانب
 ما.هيالعراق وشعبسورية و 

كبيددرة،  إقليميددةباعتبددارات داخليددة وخارجيددة واسددتراتيجيات  سددوريةوتتددأثر السياسددة المائيددة التركيددة تجددا  
الزراعيددة نتيجددة السدددود المجحفددة التددي  األراضددير فضدداًل عددن بددو  الفددرات خطددر جفددا  نهددر  سورية تواجهن  إ

 هذ  السياسات.  ةنتيج  العطشالجوع و واجه خطر  تكما    ،تبنيها تركيا 

أن  علددىالمسددتمر  ا قلقهدد  علددى التأكيددد عددن المنفمددات الدوليددة المعنيددة بحقددوق اإلنسددانلقددد حرصددت 
تسدددببت  ، حيدددثالخددددمات األساسدددية مثدددل الميدددا  والكهراددداء كسدددالحاسدددتعمال لدددى إيدددؤدي  سدددوريةالندددزاع فدددي 

فدددي  العدددين،والتدددي تسددديطر علدددى محطدددة علدددو  لضدددم الميدددا  فدددي رأس  لتركيدددا،الجماعدددات المسدددلحة التابعدددة 
ممددا أثددر علددى وصددول الميددا  إلددى مددا يصددل إلددى مليددون شددخص فددي  متكددرر،إمدددادات الميددا  بشددكل تعطيددل 

فددي مختلددف  الندداسو  بمددا فددي ذلدد  النددازحون األكثددر عرضددة للخطددر بهددا،مدينددة الحسددكة والمندداطق المحيطددة 
يمدددة أن القدددانون الددددولي يحفدددر تددددمير أو إزالدددة أو "جعدددل األشدددياء عد، مدددع التأكيدددد علدددى مخيمدددات الندددازحين

إن إعاقددة كمددا  ،التددي ال غنددى عنهددا لبقدداء السددكان المدددنيين علددى قيددد الحيدداة  -مثل منشددآت الميددا     -الفائدة"  
وهددو خطددر  للخطددر،الوصددول إلددى الميددا  والصددر  الصددحي والكهرادداء تعددرض حيدداة أعددداد كبيددرة مددن الندداس 

 قطدددع أن علدددى (2) "بددداكس" منفمدددة تشددددد كمدددا ، (1)كوروندددا  فدددايروس يدددزداد حدتددده وسدددط مكافحدددة جائحدددة

 
تحددّذر مددن تفدداقم االنتهاكددات والتجدداوزات فددي المندداطق التددي تسدديطر    لحقددوق اإلنسددان،، تقريددر المفددوض السددامي  باشدديليت  )1)

متدددوفر علدددى    18/9/2021نسدددان، جنيدددف،  سدددامي لحقدددوق اإل، مكتدددب المفدددوض العليهدددا الجماعدددات المسدددّلحة المواليدددة لتركيدددا
 م:9:00، الساعة  2021كانون األول  20الرابط، أخر زيارة 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26258&LangID=A 
نهداء  تهي أكبر منفمة عاملة في مجال السالم في هولندا. باكس  )2) العندف  عمل على حمايدة المددنيين مدن أعمدال الحدرب وا 

 المسل  واناء سالم شامل.

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26258&LangID=A
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 مددن المدعومددة المسددلحة الجماعددة قبددل مددن سددورية شددرق  شددمال فددي المدددنيين عددن األساسددية الميددا  إمدددادات
 الددددولي القدددانون  لقواعدددد انتهاكددداً  يعتبدددر الحدددرب أثنددداء لهدددم القسدددري  التهجيدددر أو المددددنيين تجويدددع بقصدددد تركيدددا 

 .اإلنساني

فددي  مراكددز المدددن الرئيسدديةنهددر الفددرات التددي تددزود اكتسددبت السدددود ومحطددات الضددم علددى طددول لقددد 
سدديطر مسددلحو تنفدديم   حيددث  ،النزاع في سوريةفي وقت مبكر من   مثل حلب أهمية إستراتيجية جديدةسورية  

سيطروا علددى مددا يقددرب مددن و  تشرين،وسد  ،سوريةأكبر سد في   الطبقة،الدولة اإلسالمية )داعش( على سد  
وحددد  تددم اسددتهدا  البنيددة  2019فددي عددام ف ،سددوريةفي المائة من موارد الميا  العذبة وميا  الشرب فددي   60

 هجومدداً   46  أن  من  (1)  لألمم المتحدة  تحقيق ثق و و  التحتية للميا  بشكل مباشر أثناء القتال من الجو والبر،
كاندددت محطدددات الضدددم   - المباشدددرةعدددن الهجمدددات  فدددربصدددر  الن - سدددوريةعلدددى مرافدددق الميدددا  فدددي وقدددع 

 .إلطالق النار وتضررت أثناء القصف العنيف  واألنابيب واآلبار تتعرض مراراً 

ممددا جعددل الميددا  غيددر صددالحة  األحيددان،تلوثددت مصددادر الميددا  عددن عمددد فددي بعددض  ولألسددف فقددد
 المدددوادلدددى إللتشدددغيل باإلضدددافة اآلالت األساسدددية و  كدددان هندددا  نهدددب واسدددع النطددداق للبنيدددة التحتيدددة، فللشدددرب

باإلضددافة ونتيجددة ضددعف المددوارد المائيددة ، ممددا جعددل شددبكات الميددا  غيددر صددالحة للعمددل، الخاصددة بددالتعقيم
لددنقص متكددرر توقفت المنشآت الكهرومائيددة التددي تولددد الكهرادداء مددن العنفددات المعتمدددة علددى الميددا  ممددا أدى 

 .في الكهرااء

الددذين ُتركددوا يبحثددون عددن  المدددنيين السددوريينكانددت العواقددب المباشددرة لهددذا التدددمير كارثيددة علددى لقددد  
 لشددراء المددال أو دفددع التقنددين،أو  الميددا ،سددواء كددان السددفر ألميددال لجلددب  -إلمدادات بدائل عندما انقطعت ا

ة هائلدد زيددادة  الفقددروزاد ميا  ذات نوعية رديئة من البائعين الخاصين، بينما انخفضددت معدددالت دخددل األسددرة 
النددزوح وسدداهم انخفدداض الوصددول إلددى المددوارد األساسددية فددي  للدددمار،تعددرض القطدداع الزراعددي فددي الددبالد و 

 .(2) ليونيسيفا منفمة األمم المتحدة للطفولة لفقاً ي و الداخلي الجماع

فددي الميددا  يحتمددل أن يهدددد حيدداتهم  واجدده خمسددة ماليددين شددخص فددي سددورية نقصدداً  2015عددام فددي 
 .الضحايا الرئيسيون في كل ذل  هم المدنيون و   كنتيجة مباشرة للصراع

 
  30،ةتصدددريحات المدددديرة التنفيذيدددة لليونيسدددف هنريتدددا فدددور فدددي إحاطدددة مجلدددس األمدددن حدددول الوضدددع اإلنسددداني فدددي سدددوري  )1)

 م: 10:00، الساعة 2021كانون األول  26متوفر على الرابط، أخر زيارة  ، 2021آذار
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-executive-director-henrietta-fores-
remarks-security-council 

 م: 30:9، الساعة 2021كانون األول   28على الرابط، أخر زيارة   متوفر(2)
https://www.unicef.org/media/98976/file/Water%20Under%20Fire%20%20%20Volume3.pdf 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-executive-director-henrietta-fores-remarks-security-council
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-executive-director-henrietta-fores-remarks-security-council
https://www.unicef.org/media/98976/file/Water%20Under%20Fire%20%20%20Volume3.pdf
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 حينهددا  فددي المائددة مددن األسددر 27 ًا فكددانألكثر تضرر شمال شرق سورية هي المنطقة اوتعتبر منطقة  
 الميددا ،كمددا أن لتلددوث مصددادر ، تنفق ما يصل إلى ُخمس احتياجاتها من الدخل على الميددا  مددن الصددهاريج

صددحية وخيمددة علددى ماليددين  آثدداراً  الصحي،الناجم عن تدهور البنية التحتية وتلفها وفيضانات ميا  الصر  
 مددددددن السددددددكان يحصددددددلون علددددددى ميددددددا  الشددددددرب (1)المائددددددة فددددددي 90 كددددددان حددددددواليالنددددددزاع بددددددل ، فقالسددددددوريين

فددي المائددة مددن السددكان   35نقص الميا  الصددالحة للشددرب إلددى تددر  حددوالي    أدى  (2)2021آذار بحلول ولكن
إلى خدددمات الميددا   في سورية مليون شخص  12حيث يحتاج    آمنة  يعتمدون على مصادر ميا  بديلة وغير

 ي.والصر  الصح

مددن  لتددراً  20فددي المائددة مددن السددكان علددى أقددل مددن  60يحصددل  2021اليوم ومع اقتراب نهاية عام   
المندداطق التددي ال تددزال تعدداني   بعددض  فدديو   ،وهو الحد األدنى لمتطلبات منفمة الصددحة العالميددة  الميا  يومياً 

مددن ف ولألسددف ميددا ،سددورية أزمددة  األزمددة فددي لقددد خلقددت ،لتددرات ثددالثمددن الصددراع يمكددن أن تكددون أقددل مددن 
إذا اسددتمرت تركيددا بإتبدداع نفددس سياسدداتها المائيددة ضددد الدولددة   مائيددة شددديدة  المرج  أن تواجه البالد ضددغوطاً 

 .السورية

 مائية السورية التركيةالمطلب الثالث: مستقبل العالقات ال
الدولددة السددورية فددي حالددة حددرب مددع الكيددان الصددهيوني، والدولددة التركيددة تحددذو حددذو العدددو اإلسددرائيلي 

ن المؤسسدددين الحقيقيدددين لدددألرض الجديددددة القديمدددة هدددم إ: "هرتدددزل مؤسدددس الحركدددة الصدددهيونيةوتأخدددذ بمقولدددة 
أخددذت مددن هددذ  المقولددة شددعارًا لهددا  التركيددة ويبدددو أن الدولددة ،(3("مهندسددو الميددا  فعلدديهم يتوقددف كددل شدديء

طالمدددا كاندددت سدددورية ذات أهميدددة جغرافيدددة اسدددتراتيجية لتركيدددا فدددي صدددياغة سياسدددتها اإلقليميدددة ودورهدددا تجدددا  ف
 تنفيم العالقة القانونية بين الدولتين في موضوع استراتيجي كالميا .ا، والبد من جيرانه

 
، نشددرت  : تحليددل بيانددات المسدد  وتوصدديات لالسددتجابةيةا  والصددر  الصددحي والنفافددة فددي جنددوب سددور الوصددول إلددى الميدد  )1)

 م:9:00، الساعة 2021كانون األول  28متوفر على الرابط، أخر زيارة  ، 23/4/2018بتاريم  
  3-0151-018-https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031 

متدوفر    ،سنوات على بداية األزمدة السدورية 10بيان المدير اإلقليمي لمنفمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن مرور  )2)
 م:9:30، الساعة 2021كانون األول  28على الرابط، أخر زيارة  

-the-for-director-regional-whos-by-http://www.emro.who.int/ar/media/news/statement
crisis.html-syria-the-of-year-10th-the-on-rraneanmedite-eastern 

 1968دار النشر العراي،  ،مئير حداد   ترجمة ،)الطنويالند(،  ارض قديمة جديدة، هرتزلبنيامين زئيب )ثيودور(   )3(

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-018-0151-3
http://www.emro.who.int/ar/media/news/statement-by-whos-regional-director-for-the-eastern-mediterranean-on-the-10th-year-of-the-syria-crisis.html
http://www.emro.who.int/ar/media/news/statement-by-whos-regional-director-for-the-eastern-mediterranean-on-the-10th-year-of-the-syria-crisis.html
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 ونظرتها لألنهار المشتركة السياسات التركية : الفرع األول

 مددع حتددى سياسدداته ومشدداريعه  فددي  واالنخددراب   الغددرب  مددع  التددأقلم  علددى  التركية  الخارجية  السياسة  ركزت
سددرعة   التدداريم  سددجل  إذ  األولددى،  الحددرب العالميددة  انتهدداء  منددذ  وذلدد   العراددي،  بمحيطهددا   الضددارة  المشدداريع  تل 

 دون  الكيددان، ذلدد  قيددام إعددالن مددن قليلددة أشددهر بعددد أي 1949آذار منددذ ياإلسددرائيل بالكيددان تركيددا  اعتددرا 
 .(1) الجوار  وروابط   المشتركة التاريخية والدينية  للروابط   النفر

تبلددورت  وقددد يتعلددق بالميددا ، فيمددا  السددورية الدولددة بحقددوق  سياسددية ضددارة  قددرارات  عدة  تركيا   كما اتخذت
 فددي الرئاسددة منصددب (أوزال توركددوت)و( ديميريددل سددليمان) مددن كددل فيهددا  تددولى التددي الفتددرة فددي هددذ  القددرارات

 إن إذ الميددا ، بوابددة مددن السياسددي دخددل المعتددر  الددرجلين فكددال الجمهوريددة، أم الحكومددة رئاسددة سددواء تركيددا 
 يلقدددب كدددان( ديميريدددل سددليمان) إن بدددل التركيدددة، الميددا  ترأسدددا مديريدددة أن وسدددبق  سدددود، مهنددددس هدددو كليهمددا 
 .(2) السدود   بمل  أساساً 

 هدددفاً  فأصددبحت األوسددط، الشددرق  منطقددة فددي للقددوة السياسددية إلددى رمددز تتحددول بدددأت الميددا  قضددية إن
 هددي تركيددا  فددإن السددياق  هددذ  وفددي ،الدولددة السددورية والتركيددة بددين االحتكددا  لتزايددد المتزايددد، وبالتددالي للتنددافس
 عدداجزة لددذل  وهددي  عليهددا،  الحصددول  يسددهل  التي  النوعية  الصالحة  الميا   من  تتمتع بوفرة  التي  الوحيدة  الدولة
 فددي النفددام  فعال  دور  للعب  سعت  سواء  المنطقة،  في  المضمونة  الميا   تأمين  على  للصراع  إدارة فهرها   عن

ذا ،الدددول مددن أخددرى  مجموعددة بأيددة اندددماجاً  أكثددر صددارت أم اإلقليمددي،  أن رسددمياً  قددد أعلنددت تركيددا  كانددت وا 
 أو خفيددة بصددورة لددن تسددتخدم الميددا  أن تصددور يصددعب أندده فددالواقع سياسددي، كسددالح تسددتخدم لددن األنهددار
 .الخارجية  السياسة في مؤثرة كقوة  فاهرة،

 األنفمددة فددي مختلددف عمليدداً  بهددا  االلتددزام عبددر وذلدد  طويلددة فتددرة منددذ الدددولي القددانون  مبددادئ ترسددخت
 ومبددددأ بددداآلخرين، عددددم اإلضدددرار ومبددددأ المكتسدددبة، الحقدددوق  مبددددأ: المبدددادئ تلددد  أهدددم مدددن وكدددان القانونيدددة،
 بددالطرق  المنازعددات حددل ومبدددأ الحددق، فددي اسددتخدام التعسددف جددواز عدددم ومبدددأ الحددق، اسددتخدام فددي المسدداواة
 النية. حسن ومبدأ  الجوار، حسن ومبدأ  السلمية،

 األنهددار الدوليددة ميددا  اسددتخدام فددي الحددق  للدددول أن فددي شدد  هنددا  يكددن لددم المبددادئ هددذ  خددالل ومددن
أن الدولة التركية من ناحية طبيعة اسددتخدام األنهددار الدوليددة أخددذت   إال  أراضيها،  عبر  تجري   التي  المشتركة

 
  ورهاندات  الحاضدر  تحدديات  وتركيا  "العرب  نشر في كتاب بعنوان  التركية،  –  العراية  العالقات  في  علي حرج، الميا  ناجي )1)

 .2012السياسات،   ودراسة  لألبحاث المركز العراي  الدوحة،  المستقبل"،
  الددذي  التحددي  الميدا   دينفدر،  فدي  كلددورادو  مقدمدة لجامعدة  السياسدية  العلدوم  فدي  ماجسددتير  رسدالة  خليفدة آل نهيدان،  بدن  محمدد   )2)

 .1996دينفر، والفرات، دجلة لحوض حالة األوسط دراسة  الشرق  يواجه
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 السدديادة الكاملددة ممارسددة فددي للدددول الحددق  كامددل النفريددة هددذ  حيددث تمددن  الكاملددة، اإلقليميددة السدديادة بنفريددة
 التددي المشدداريع حريددة إقامددة يمنحهددا  الحددق  وهددذا أراضدديها، عبددر يجددري  الددذي الدددولي النهددر مددن جددزء علددى

 تبعددات عددن النفددر بصددر  عبددر أراضدديها، يجددري  أندده طالمددا  الدددولي النهددر ميددا  اسددتخدام أجددل مددن تختارهددا 
 مبدددأ) يعددر  مددا  إلددى مسددتندة النفريددة هددذ  وجدداءت ؛النهددر حددوض فددي معهددا  المتشدداطئة الدددول علددى ذلدد 

 نهددر  مددن  جددزء  علددى  (1896)  عددام  األمريكيددة  المتحدددة  الواليددات  التي أجرتهددا   التحويالت  ضوء  في  ،(هارمون 
األمريكددي  العددام المدددعي رأي طلبددت وعندددها  ،المكسددي  مددع خصددومة فددي أدخلهددا  األمددر الددذي ،(ريوغراندددي)
 النهددر بتقاسددم ميددا  األمريكيددة المتحدددة الواليددات يلددزم ال الدددولي القددانون  بددأن أشددار الددذي( هددارمون  جادسددون )

 ، (1)أراضدديها  داخددل ا نهةر جددزء علددى الكاملددة والسدديادة القددانوني بددالحق  تتمتددع كونهددا  المكسددي  مددع المددذكور
 السدديادة وهددي )نفريددةواددذل  تكددون تركيددا قددد ضددرات بعددرض الحددائط النفريددة التددي تبنتهددا أغلددب دول العددالم 

 أراضدديها  عبددر المتدفقددة الميددا  اسددتخدامفددي  الحريددة مطلددق  للدولددة أن علددى التددي نصددت المحدددودة( اإلقليميددة
 وهددذا األخددرى، الحددوض دول لمصددال  أو كبيددر لإلقلدديم ضددرر إحددداث إلددى االسددتخدام هددذا يددؤدي أال بشددرب 
 هددذ  تعددد وبالتددالي الدوليددة، األنهددار ميددا  اسددتخدام فددي والتزامددات متبادلددة بحقددوق  تتمتددع الحددوض دول يجعددل
 .(2)الدولي  القانون فقهاء   عند قبوالً  األكثر  النفرية

 

 وموافقة دول المجرى والمصبجهود االستخدام المائي التركي : الفرع الثاني 

تخصددص اليددوم  تركاةةاو ،منددابع األنهددار تكددون فددي مندداطق جبليددة بأعددالي األنهددار أنكمددا هددو معلددوم 
نشدداء إكيددا بدددأت تر ف ،الجبليددةالمنطقددة فددي الفددرات  يإلكمددال مشددروع الغدداب بأعددال سددنوياً  اتدوالر الدد  مليددارات

لقدددد  الكهراائيدددة،بهدددد  توليدددد الطاقدددة  -سدددد "كيبدددان" كمثدددال – 1966عدددام  سددددودها علدددى نهدددر الفدددرات مندددذ
تتددابع جهددود االسددتخدام المددائي علددى نهددر لكددن لألسددف مددا تددزال تركيددا والعددراق المشددروع و  سددوريةعارضددت 

وفددق التقليددد ، و غدداب""نوب شددرق األناضددول الفرات عبر مجموعة من المشاريع تنضم تحت مفلة مشروع ج
عطدداء القددروض إ جددل أول الحوضددية السددفلى وموافقتهددا مددن وكاالت االئتمان الدولية اتفدداق الددد  الدولي، تطلب

 .على إلنشاء التجهيزات الهادفة إلى استخدام الميا لدول المجرى األ

 
  آب  1  :أسددامة محمدد سددالم، صدددر بتدداريم  -"، الناشدر خدداصالصددراع علدى ميددا  النيددل"  سددالم، كتداب بعنددوانمحمددد  اسدامه    )1)

2012. 
  ترجمددة  دمشددق،  "،الميددا  فددي الشددرق االوسددط: إلماحددات قانونيددة وسياسددية واقتصددادية"  كتدداب بعنددوان  مددالب وشددبلي وغيددرهم،  )2)

 .1997السورية،   الثقافة وزارة  منشورات القوتلي،  أسامة محمد 
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ن تحقيددق أويبدددو  سددفل،األكتددابي بددين تركيددا ودول المجددرى  اتفاق شفهي أو ال يوجد حالياً   الحقيقةفي  
تركيدددا مدددن سياسددداتها تجدددا   تبددددل هدددذا الندددوع مدددن االتفددداق واإلجمددداع غيدددر ممكدددن فدددي األجدددل القصدددير مدددا لدددم

 .(1)  المنطقة

حدددى إمددع   1966آب    31وقددع فددي أنقددرة فددي    قامت تركيا من خددالل اتفدداق   "كيبان"خالل إنشاء سد   
والعددراق خددالل السددنة  سددوريةقددد تددم مددع  شددفوياً  اً ضددمانات بددأن اتفاقدد  دوليددة إعطدداء الوكالددةوكدداالت االئتمددان ال

واددذل  اسددتطاعت تركيددا الحصددول  ،نفسددها إلعطددائهم كميددة مددن الميددا  خددالل حجددز الميددا  لمددلء خددزان السددد
وقددد أدخلدددت الوكالددة هددذا الضدددمان االحتيدداطي فيمدددا بعددد فدددي ، مليددون دوالر أمريكدددي 40علددى قددرض بقيمدددة 

متددر مكعددب  400لددى إمترًا مكعبًا فددي الثانيددة، ليددتم تعديلدده فددي وقددت الحددق   350بروتوكول كتابي وقّدر ب  
ليه تركيا مع سورية إوفق االتفاق الذي توصلت   1989  في الثانية  مترًا مكعباً   500لى  إفي الثانية ومن ثم  

 .تواليوالعراق على ال

لقدددد جددداء التقليدددد الددددولي المتعلدددق بموافقدددة دول المجدددرى األسدددفل للحصدددول علدددى ائتماندددات وقدددروض  
بشددأن قضددية بحيددرة النددوكس بددين اسددبانيا وفرنسددا، التددي   1957خارجية، نتيجة قرار محكمة التحكيم الدوليددة  

سدداب دول المجددرى رفضددت مددن خاللهددا المحكمددة االعتددرا  بسدديادة دولددة المجددرى األعلددى المطلقددة علددى ح
وأكددددت المحكمدددة أن هدددذ  الددددول أيضدددًا لدددديها حقدددوق سددديادية علدددى الميدددا  داخدددل أراضددديها، بهدددد   ،األسدددفل

كمددا أكدددت علددى ضددرورة تعدداون دول الحددوض كافددة وتشدداورها خددالل   ،تحقيق عدالة فددي اسددتخدام هددذ  الميددا 
كددذل  رفضددت المحكمددة   ،خة والتقليديددةاستخدام دول المجرى األعلى للميا  وفق مبادئ القانون الدولي الراسدد 

وجهدددة النفدددر القائلدددة بضدددرورة موافقدددة دول المجدددرى األسدددفل فدددي اسدددتخدام الميدددا ، وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أن 
التوصية بالتشدداور والتعدداون بددين دول الحددوض فهددرت كددذل  فددي العديددد مددن قددرارات محكمددة العدددل الدوليددة، 

وقضددايا الجددر  القدداري  (3) االيسددلندي السددمكي –زاع اإلنكليددزي ، والندد (2) كقضية الجر  القاري لبحر الشمال
 .(4)  بين مالطا، ليبيا وتونس

 
الشددرق األوسددط ومشددكلة الميددا ، محاضددر  الفددرات ودجلددة(، مددن كتدداب  )يوكسددل اينددان، األبعدداد القانونيددة للمجدداري الدوليددة    )1)

 .269، ص 1994مؤتمر اسطنبول 
الصدادر عدن محكمدة    حكدام والفتداوى مدوجز األ،  1969شباب    20قضيتا الجر  القاري لبحر الشمال، الحكم الصادر في   )2)

 .99-95، ص1991 -1948العدل الدولية،  
 .۱۹۷۳قضية مصائد السم  بين بريطانيا وشمال إيرلندا وايسلندا سنة كدت عليه محكمة العدل الدولية في  أ )3)
  مشاكل حدودية بحرية قامت بين ليبيا واين كل من مالطا وتونس، ووصلت إلدى محكمدة العددل الدوليدة والتدي حكمدت فدي )4)

بشددأن الجددر  القدداري بددين ليبيددا ومالطددا، والددذي كددادت بسددببه أن    1981القضدديتين لصددال  ليبيددا، وكددان قرارهددا األول فددي عددام  
والتعاقد مع شركة تكساكو    1980ا، إثر بدء مالطا بالتنقيب عن النفط عام  تنشب حرب بين مالطا وحليفتها ايطاليا واين ليبي
 .االمريكية للتنقيب في الجر  القاري بين البلدين
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جاندددب أنهدددا مسدددألة  ىفدددإل ،واالختالفدددات والصدددراع تعدددد مسدددألة الميدددا  مدددن أكثدددر المسدددائل إثدددارة للجددددل
مسددألة أمنيددة واسددتراتيجية، ألنهددا تتعلددق بحيدداة دول المنطقددة   اقتصادية واجتماعية وقانونية وفنية، فهي كددذل 

نزاعددات  –وقددد تتوالددد فددي المسددتقبل  –توالدددت منهددا فددي الماضددي  أخددرى  وشددعواها، وتتشدداب  مددع مشددكالت
 .، واألقلياتمثل مشكالت الحدود، واالحتالل، والتوسع  وصراعات مسلحة،

االسددتراتيجي أو  مبدددأ المنفعددة المتبادلددة مددع دول الجددوار ىونجددد أن الحددل التعدداوني للصددراع يقددوم علدد 
متبادلددة دون مغدداالة أو تجدداوز مددع  بين دول الحوض الواحد من منطلق اإليمددان بوجددود مصددال  مشددتركة أو

ويقتضددي هددذا الحددل تطددوير شددامل  ،مثددل لهددا األ سددتخدامالمعرفددة حقيقيددة لحاجددات دول الحددوض مددن المدداء وا
قليميددة  ،إلدارة الصددراع حددول مددوارد الميددا  بطريقددة سددلمية وال يمكددن تحقيددق ذلدد  إال مددن خددالل جهددود دوليددة وا 

أتي إال بعقد اتفاقيات قانونية ذات صفة يوذل  لن    ،وتبادل المنافع للجميع  مشتركة شرب توافر حسن النوايا 
 والبحددوث المشددتركة والمنفعددة المتبادلددة وسددائل  ويشددكل التفدداوض  -هددا  األطددرا  الموقعددون علي  دولية يحترمها 
 1972ومنددذ مددؤتمر عددام  -عقددد هددذ  االتفاقيددات الملزمددة حددول هددذا المصدددر الحيددوي النددادر ىالوصددول إلدد 

اتفاقيددة جددودة ميددا  البحيددرات العفمددى لعددام لددى إ، الددذي استضددافته سددتوكهولم فددي السددويد حددول البيئددة البشددرية
 الدددول ومددا  إليدده تهددذا النددوع مددن التعدداون الدددولي هددو مددا سددع ، كددان1985قيددة هلسددنكي لعددام واتفا ، 1978

ومددا تالهددا بعددد انعقدداد المددؤتمرات  (1) 1992 عددام -قمددة األرض -مددؤتمر ريددو فددي التفدداوض حولدده ى جددر 
 كالسكان والغددذاء واألرض واألمددن والحدددودفيها  المرتبطة بعدة متغيرات تؤثر فيها وتتأثر    يا الم  لدراسة ورقة
 .والحروب

مددن خددالل المشدداريع التددي تقيمهددا  ضددد سددورية كددأداة ترغيددب وترهيددب سياسددي ن تركيددا تسددتخدم الميددا إ
بددد أن نسددتذكر وال  فددرض وجهددة نفرهددا المائيددة للمنطقددة بمسدداندة مددن الغددرب، ىإلدد  ىتسددعف الفددرات نهددر ىعلدد 

تركيددة ومصددادر هددذ  الميددا  هددي مددوارد  ةإن ميددا  الفددرات ودجلدد   "سليمان ديميرل الرئيس التركددي السددابق:قول  
تركيددة كمددا أن آبددار الددنفط تعددود ملكيتهددا إلددى العددراق وسددورية ونحددن ال نقددول لسددورية والعددراق إننددا نشدداركهما 

مواردنددا المائيددة إنهددا مسددألة سدديادة إن هددذ  أرضددنا ولنددا مواردهما النفطية وال يحق لهما القددول إنهمددا تشدداركانا  
  ."الحق في أن نفعل ما نريد

 
متدوفر علدى الدرابط،   ،اتفاقيات المندا .. تداريم مدن القمدم لمواجهدة التحدديات البيئيدة،  سكاي نيوز عراية  –مصطفى سيف    )1)

 م: 8:00الساعة ، 2021كانون األول  22أخر زيارة  

http://fumacrom.com/3LttV 

http://fumacrom.com/3LttV
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تمويل المشاريع المائية التركية طالما أنها لم تتوصددل   من أن البن  الدولي يرفض رسمياً   الرغم  ىعلو 
دارتهددا، إال أن الدددول الغرايددة تقددومى إلدد  بإمددداد تركيددا  اتفدداق مددع سددورية والعددراق حددول تقاسددم ميددا  الفددرات وا 

 .(1)والعام    بالمساعدات والقروض، مما يوفر لها تأسيس صندوق يشمل القطاعين الخاص

فددي أي "حددل  حاليدداً  ألتددرا ، فهددم غيددر راغبددينلغايددة مددن األهميددة بالنسددبة  ىأن الموضددوع المددائي علدد 
وبالفعددل يبدددو أن تركيددا  ،األناضددول نهددائي" القتسددام ميددا  الفددرات قبددل أن يكتمددل عقددد مشدداريع جنددوب شددرق 

الفددرات ألنهددا ال تددرى فددي هددذا أي مكسددب سياسددي  تعارض بشدة أي اتفاق متعدد األطرا  حول اقتسام ميا 
بدددر الخدددال  المدددائي بدددين سدددورية ويعت ،نهدددر العاصدددي بقضدددية ويدددرتبط هدددذا التدددردد جزئيددداً ، واقتصدددادي يدددذكر

فددالخال   ،التركددي حددول الميددا  فددي الشددرق األوسددط  -ييسددهم فددي بددطء التعدداون العرادد  والعددراق وتركيددا عائقدداً 
لدد  خددذ بعددينحددول ميددا  دجلددة والفددرات قددد أُ  حددد كبيددر فددي مجمددل العالقددات المائيددة فددي الشددرق  ىاالعتبددار وا 

 .(2)  األوسط 

االقتصددادية  ق األوسددط أهميددة حيويددة لدددول المنطقددة، فالعالقدداتإن للتعدداون العراددي التركددي فددي الشددر 
االقتصددادية المنصددفة العادلددة   والعالقددات  ،عددن الخددال  والنددزاع المسددتمرين  كبيرة للتعاون عوضاً   تعزز فرصاً 

مددن التعدداون والحفدداظ  ى المشددتر  بإقامددة مسددتو  تمكددن كددال الطددرفين مددن االهتمددام تددراط األمددم وتوجددد فروفدداً 
الفوائددد االقتصددادية المشددتركة فددي منطقددة تقددل فيهددا الددروابط  ل طريددق نحددو السددالم هددو طريددق فأفضدد  ،عليدده

 ًا.طليعة الحلول لتخطي حواجز العداء السابق تدريجي  فهذ  العالقات هي في  ،المتماسكة

وتسددهم فددي هددذ    ،االقتصددادي  ثددروات هائلددة لتطددوير وتنميددة االزدهددارالحدود المشتركة  وتتوافر ضمن  
والتركددي جنددي فوائددد إضددافية مددن  السددوري واإمكددان الطددرفين  المسددتخدمة، اإلمكانددات الثددروات المائيددة غيددر

واإمكددان  ،للدددول الخليجيددة باإلضددافة لخطددوب الغدداز وكددذل  نقددل الميددا كمثددال،  تطوير نقل الطاقة الكهراائية
ويقددوم هددذا ، فددي االعتمدداد المتبددادلاالهتمددام ويعددزز مثددل هددذا التعدداون أن يزيددد أيضددا مددن رفاهيددة الطددرفين 

مددن مصددانع تحليددة اًل تركيددا، بددد مددن الدددول العرايددة مقابددل الميددا  مددن يعددالال للتددوترمددد أسددال   ىاالقتددراح علدد 
بددين  المتبادلددة طريددق بندداء الثقددة ى، الغاليددة الددثمن، وتحقيددق أول خطددوة علدد المنتشددرة فددي دول الخلدديج الميددا 

وتركيددا الجمهوريددة العرايددة السددورية فتشدداب  العالقددات االقتصددادية بددين  بيددنهم، تبددادلواالعتمدداد الم الدددولتين
رغبددة  وهذا مشروع ال يتحقق إال بتوافر  ،انتفاء إمكانية النزاع والصراع بينهما   ىيؤدي في النهاية إل  يمكن أن

 
 .158، ص  2003جامعة الخرطوم،، رأفت أحمد، الميا  ومستقبل الصراع العراي/اإلسرائيلي، بحث لنيل درجة الدكتورا  )1)
، ص  1998للكتددب والنشددر، بيددروت،    مشدداريع الميددا  فددي اسددتراتيجية إسددرائيل، ريدداض  –طددارق المجددذوب، ال أحددد يشددرب    )2)

248. 
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ثيددر مددن االزمددات أهمهددا ك مرهونددة بحددل  فالثقة المستقبلية بتركيددا   ،تركية صادقة في مشكلة تقاسم ميا  الفرات
 .(1)  األزمة المائية

الدراسددة التددي  ونجد أن هنالدد  العديددد مددن الدراسددات أجريددت حددول أزمددة الميددا  فددي المنطقددة، مددن بينهددا 
حافددة أزمددة  ىاألوسددط يقددف علدد   أجرها مركز الدراسات االسددتراتيجية فددي واشددنطن، التددي جدداء فيهددا أن الشددرق 

المددوارد المائيددة المحدددودة والمهددددة أن يمددزق  ويمكددن للصددراع حددول ،من أزمات الموارد الطبيعية  ى أخر   ى كبر 
 .(2) صراع لم يسبق له مثيل  ىيؤدي إل بين دول المنطقة، وأن  الروابط الهشة القائمة فعلياً 

 

 

 الخاتمة
خاصدددة اثنددداء ، و الميدددا  والمدددوارد المائيدددةمشددداكل  لدددىبددددأت دول العدددالم تدددولي االهتمدددام بشدددكل كبيدددر إ

التددي وردت فددي هددذا البحددث، الزال باإلمكددان اتخدداذ كددل المعطيددات السددلبية بددالرغم مددن النزاعددات المسددلحة، ف
ويعددود التفكيددر بطددرق ووسددائل حديثددة لحددل هددذ  المشدداكل،  فالدددول بدددأتوجهددة نفددر متفائلددة فددي المسددتقبل، 

عندددما  أو ،التددي تجتدداح العددالم فددا  والتصددحرمددع موجددة الج تتددزامنندددرة مددوارد الميددا  العذبددة التددي ل إمددا  ذلدد 
 تتعمددق  دوليددة موضددع نقاشددات  ا يدد الم موضددوع وليصددب  ،مشددتركة بددين عدددة دول متددوفرة، ولكنهددا  تكددون الميددا 

 .وتوزيعها قواعد تقاسم الميا    بدراسة

 والصددناعية الزراعيددة االسددتخداماتغيددر المالحيددة مثددل  لألغددراضميددا  الدوليددة ال اسددتخدامتطددور  لقددد
 أدى إلددى بدددور  ر الدولي والددذيهتمام الدول المشتركة بالنها  تشكل ار الدوليةهأصبحت ميا  األنو   والتجارية،

ممكددن مددن حصددص   أكبددر حدددّ لددى  لحصددول عل  سددعىر، فكددل دولددة تهدد نلنشوء خالفات بين الدول المتشاطئة ل
ماديددة عددن  بأضددرار مهدد تسددببت ل سددواءا، هدد من الدول األخرى المتشاطئة مع  جيرانها إلى    االكتراثالميا  دون  
 تددنفملبحددث عددن قددوانين ل  ذا مددا دعددا الدددولهدد و   ،و حرمتهم منها نهائياً أفي الميا ،    مهيل من حصتلطريق التق

 .غير المالحية  لألغراضار الدولية  هميا  األنل مثلاالستخدام األ

لطددر  التركددي ضددروري للتأكيددد علددى ا يعتبددرإن طددرح مشددكلة الميددا  بددين الدددولتين السددورية والتركيددة، 
 الدولددة السددورية، فبوجوب االلتزام باالتفاقيات المشتركة مع الدولددة السددورية، وضددرورة عدددم تفدداقم النددزاع القددائم

  القددائم، والددذي اسددتعملت فيدده إلصددالح األعطددال التددي سددببها النددزاع المسددلإلددى مددوارد ماليددة ضددخمة  تحتدداج

 
 .253المصدر السابق، ص   ،مشاريع الميا  في استراتيجية إسرائيل  –ال أحد يشرب  طارق المجذوب، )1)
 .202سبق ذكر ، ص   مصدر ،رأفت أحمد، الميا  ومستقبل الصراع العراي/اإلسرائيلي )2)
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تحتدداج الدولددة السددورية فراضددي الدولددة السددورية سدداحة للقتددال، أ كما استعملت  للحرب  داةوأ  موارد الميا  وسيلة
عمليددات الددري الضددرورية للزراعددة وتنميددة المندداطق تخطدديط  تأمين الميددا  لالسددتهال  المنزلددي فضدداًل عددنلى  إ

التعدداون والعمددل علددى صدديغة لددردع ومحاسددبة النفددام التركددي علددى ، لددذا فهددي بحاجددة لتضددافر جهددود الريفيددة
بالكميدددات  العدددادل للميدددا جرائمددده المرتكبدددة، وا عدددادة صدددياغة االتفاقيدددات المشدددتركة بشدددكل يضدددمن الوصدددول 

 المناسبة.

 النتائج والتوصيات أوردها تباعًا كما يلي:لى  إتوصلت  وفي نهاية هذا البحث  

 أوال : النتائج
متزايد أن قضايا الميا  العابرة للحدود ستصب  أكثر تعقيدًا، حيث يؤدي تغير   بشكل  واضحاً أصب   لقد   -1

جميع   في  األنهار  مجاري  طول  على  المتشاطئة  الدول  في  الميا   قضايا  تفاقم  إلى  والعولمة  المنا  
 أنحاء العالم. 

ة، وتمسكت بحقوقها التاريخية  ول السيادة اإلقليمية المطلقفي القانون العرفي الدولي للميا ، ادعت الدّ   -2
ومع ذل ، كانت الميا  أيضًا مصدر في التقريب   ،للميا ، كطرق لضمان وصولها إلى الموارد المائية 

بين البلدان، وكانت هنا  جهود إلضفاء التعاون في معفم مجاري الميا  حول العالم، فكانت هنا   
 ل المتشاطئة للميا . جهود لضمان تطوير قواعد مشتركة إلضفاء حلول بين الدو 

  17تعد اتفاقية المجاري المائية، التي استغرق كتابتها حوالي ثالثين عامًا، وسبعة أخرى العتمادها و -3
عامًا أخرى لدخولها حيز التنفيذ، خطوة ملموسة في إضفاء وصياغة حلول للمشاكل المائية، بتأكيدها 

مات الميا  العابرة للحدود، واتحدي مناهج على المشاركة العادلة وعدم إلحاق الضرر، ودعوتها لمنف 
 الهيمنة المائية وتعزز الحل السلمي لقضايا الميا . 

لقد تدرج القانون الدولي اإلنساني في ضمان الحماية القانونية للموارد المائية أثناء النزاعات المسلحة،   -4
تقنين تل  األعرا  عن طريق االتفاقيات   الحماية من األعرا ، لتصل إلى مرحلة  حيث بدأت تل  

باإلضافة   في  لى  إوالمعاهدات،  اإلنساني  الدولي  القانون  لمبادئ  الكبير  القواعد، الدور  هذ   صياغة 
بدأت  في وبالتالي  مباشرة  غير  بصفة  القانونية  الحماية  تل   رأسها   تفهر  وعلى  االتفاقيات  مختلف 

لسنة   األراع  جنيف  النزاعات    1949اتفاقيات  أثناء  المائية  للموارد  المباشرة  الحماية  لمرحلة  لنصل 
 . 1977المسلحة من خالل البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف سنة 

ويوفر كل من القانون الدولي الحالي للميا  بما فيه هيكليته ومبادئه ومعايير  األساسية وآليات تنفيذ ،  -5
في   وكميتها  الميا   نوعية  مراقبة  فآليات  الميا ،  بشأن  الدولي  التعاون  في  للتوسع  قانونيًا جيدًا  أساسًا 

ن كان متواضعاً   ،تطور متزايد دارة الموارد المائية على صعيد التع  وهنا  تقدم وا    ، اون بين القطاعات وا 
الدولي التعاون  لمشاريع  والمتاحة  حاليًا  الموجودة  اآلليات  إلى  يجري   وباإلضافة  الميا ،  مجال  في 
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آليات جديدة الميا    ؛اقتراح  دبلوماسية  التوجه في مجال  بلورة   ،ويالحظ وجود نفس  الدول في  فبدأت 
طرا  كهد  سلحة وضرورة عدم استخدامها من األالنزاعات الم  رأي أوسع نطاقًا بشأن دور الميا  في

 وسيلة حرب. أو 
رغم ما تضمنه القانون الدولي اإلنساني من قواعد ومبادئ تكفل الحماية القانونية للموارد المائية أثناء   -6

الكثير  النزاعات المسلحة، إاّل أنها فّلت قاصرة في ضمان حماية فعالة، خاصة في وضع عدم تقيد  
 من الدول بما جاء فيها من مبادئ وقواعد وأحكام. 

هدفين وهما منع لى  إان التنفيم القانوني والجهود الدولية والنهج المتبع في السياسات الدولية يسعى    -7
 ندرة الميا  وتدهور جودتها يمثلف  ،النزاعات المتعلقة بالميا ، وضرورة دعم استخدام الميا  كأداة للسالم

ولهذا السبب يحتاج العالم إلى إعادة النفر بعمق في النهج العالمي    ،اعف مخاطر النزاععاماًل يض
جراء الدراسات المستفيضة لموضوع الترابط بين   ،تجا  قضايا الميا  وينبغي إيالء االهتمام العاجل وا 

 الماء والسالم واألمن.
  غراض غير المالحية قبل اتفاقيةلم يكن هنا  أي نص قانوني متكامل يحكم مجاري الميا  الدولية لأل  -8

الستخدام مجاري الميا  الدولية لألغراض غير المالحي، ففي السابق كان المبدأ السائد الذي   1977
الجوار،  وحسن  النية  حسن  مبدأ  هو  المالحية  غير  لألغراض  الدولية  الميا   مجاري  استخدام  يحكم 

د عليهما في الكثير من االتفاقيات المشتركة بين واللذان أثبتا فعاليتهما في ذل  الوقت وما زال يعتم
 الدول. 

، وخاصة مع من المتوقع ألزمة الميا  القادمة، أن يصب  الماء سلعة تباع وتشترى مثل النفط تماماً  -9
المقترح من األوجود دالئل تؤيد ، كمش أنابيب السالم  لمد كيان االحتالل اإلسرائيلي ودول  روع  ترا  

 الخليج بالميا .
المتوقع أن الصراع على الميا  هو الصراع المستقبلي الذي يجب أن تستعد له كل األطرا  من    -10

التي تشتر  في حوض مائي واحد بالتزايد في   ،اإلقليمية والدولية  الميا   ولألسف سو  تستمر ندرة 
 .المستقبل نتيجة لتزايد عدد السكان وتزايد استهال  الفرد من الميا 

السورية   -11 الدولة  بالكامل من خارج تواجه  الميا  ومصادر   تعتمد على  كونها  اخطارًا حقيقية  اليوم 
حالياً  ويتعرض  الداخل  من  مصدر   القليل  والباقي  اإل   الدولة  العمليات  تتعرض لمخاطر  كما  رهابية 

 .الموارد المائية لخطر من دول الجوار بإقامة السدود وقطع الميا 
الجمهور إتواجه   -12 في  المائية  الموارد  السدود دارة  معفم  كون  صعب،  موقف  السورية  العراية  ية 

السدود،  تل   بتدمير  قائم  فالتهديد  وبالتالي  العسكرية  العمليات  مسرح  من  قريبة  والخزانات  الكبيرة 
استخدام منشآتها المائية حسب مصالحها الخاصة  لى  إفالمشكلة التزال قائمة إلى اآلن، وتعمد تركيا  

 مصال  الدولة السورية في حال تسببت لها بأي ضرر.  واحتياجاتها دون االكتراث إلى
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الكاملة  ان تركيا تتصر  بميا  نهر الفرات وفق   صب  واضحاً ألقد   -13 السيادة اإلقليمية  وما    نفرية 
  مر يتعارض مع المبادئ أحساب مصال  الدولة السورية، وهو  تمليه عليها مصالحها الخاصة على  

الدولية   القانونية  المنصف والقواعد  االنتفاع  موضوع  على  يشدد  الذي  الدولي  الفقه  ومع  المعروفة 
 . نفرية السيادة اإلقليمية المحدودةوالمعقول واألخذ ب

 ثانيا : التوصيات
يجددب إعدددادة ضدددبط وتقييدددد مفهدددوم الضدددرورة الحرايددة الدددذي نصدددت عليددده االتفاقيدددات الدوليدددة، والدددذي  -1

 باإلضددافة ،المائيددةبتدددمير مددوارد الميددا  والمنشددآت  بمقتضددا  تسددتطيع فيدده األطددرا  المتحاراددة القيددام
منع اسددتغالل المددوارد المائيددة فددي النزاعددات المسددلحة أو اسددتغالل الحمايددة الدوليددة التددي تددم توفيرهددا، ل

 .للقيام بالنشاطات العسكريةكمناطق  واستعمالها  
تسددول لدده نفسدده  كددل مددنوردع  معاقبددةفددي القددانون الدددولي ل المحاسددبة والددردعيجددب أن تفعددل آليددات  -2

المسدددل  أو اسدددتعمالها كورقدددة ضدددغط أو  الندددزاعلصدددال   والمنشدددآت المائيدددة اسدددتغالل المدددوارد المائيدددة
محاكمدددة ومعاقبدددة كدددل مدددن يتسدددبب فدددي تلويدددث أو تددددمير ب نوصددديضدددد عددددو ، حيدددث قتاليدددة  وسددديلة

 ة وتعريضها للخطر.الموارد المائي
بالسياسددات المائيددة المحليددة، واالنتقددال  يجددب علددى حكومددات الدددول أن تعيددد النفددر وبشددكل مباشددر -3

مراحل متقدمة في اإلجراءات العملية والفعالة لسد العجز المائي، وتطبيق هذ  السياسات علددى لى  إ
الواقع وذل  عن طريق تأمين االستثمارات في مجال البنية التحتية، من أجل بناء المنشددآت المائيددة 

 .والحفاظ على الميا  العذبة
لددذل  ينبغددي   ،ضددرورية وعاجلددةلقد أصب  تعزيددز التعدداون فددي مجددال الميددا  بأشددكاله المتعددددة مهمددة   -4

 كمددا ينبغددي منددع النزاعددات المتصددلة بالميددا ، وهددذ  حتميددةال للحددرب، اسددتخدام الميددا  كددأداة للسددالم 
 الحالي. في عصرنا   ماسةأخالقية وحاجة  سياسية و 

والمنشددآت المائيددة الميددا   مددوارد  التوصية التي يرنو اليها البحث والهد  األساسي هو عدم اسددتخدام   -5
، كدددذل  العمدددل علدددى تفعيدددل االتفاقيدددات فدددي النزاعدددات المسدددلحةوسددديلة عسدددكرية أو كهدددد  عسدددكري 

زاعددات الدولية الخاصة بالميا  والعمل على عقد اتفاقيات جديدة بين الدول المتشاطئة لمنع وقددوع الن
 المسلحة بين الدول.

علددددى أن حمايددددة المددددوارد المائيددددة  يددددتم التأكيدددددينبغددددي االعتددددرا  بالميددددا  أصدددداًل حيويددددًا للبشددددر وأن   -6
 النزاعر  أال يؤث  لذل  يجب  ،في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة  اً ومنشآتها تشّكل عنصرًا مهم

 .  على الميا  كما يجب عدم استخدامها سالح حربالمسل
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والتناسددددب  مبادئدددده )التمييددددزجددددب تعزيددددز احتددددرام وتطبيددددق القددددانون اإلنسدددداني الدددددولي مددددع إيضدددداح ي -7
 .والتي يجب تطبيقها في حاالت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةوالضرورة العسكرية(،  

 على القيود المشّددة بما يخص البيئددة أثندداء النزاعددات المسددلحة وتشددجيع األحكددام المرتبطددة  اإلصرار -8
 .بحماية البيئة أثناء فترات وقف إطالق النار واالتفاقيات البيئية

 .توفير منصة داعمة للمنفمات اإلنسانية في أداء واجباتها قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحة -9
وينبغددي تشددجيع الدددول علددى بلددورة األطددر التشددريعية المناسددبة لحمايددة الُبنددى التحتيددة للميددا   -10

 .مال اإلرهابيةالعابرة للحدود ضد األع
األنهددار والبحيددرات ك ،ة لجميددع الدددول التددي تشددتر  بمددوارد مائيددة عددابرة للحدددودنوصددي بشددد -11

وحيثمددا تكددون مثددل هددذ   ،أن ُتبددرم اتفاقيددات الميددا  العددابرة للحدددود ،وأيضًا مسددتودعات الميددا  الجوفيددة
مولة فددي القددانون الدددولي االتفاقيات موجودة فعاًل، نوصي بتعزيزهددا بمحدداذاة المبددادئ والمعددايير المشدد 

 ينبغي للدول أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي للميا  وأن تعزز تنفيذها التام.  ، كما للميا 
كمددا ندددعو إلددى انضددمام الدددول علددى نطدداق واسددع إلددى اتفاقيددة األمددم المتحدددة حددول مجدداري  -12

ات الميثددداق المدددائي واتفاقيدددة حمايدددة واسدددتخدام مجددداري الميدددا  العدددابرة للحددددود والبحيدددر  1997الميدددا  
 .في األمم المتحدة لالنضمام إليهما  وهما مفتوحتان أمام جميع الدول األعضاء 1992

االلتددددزام بالمعاهدددددات الدوليددددة الموقعددددة مددددع الجانددددب السددددوري، لددددى إندددددعو الجانددددب التركددددي  -13
 لددىإوالتوقف عن دعمه لإلرهاب والجماعات المسلحة التي تحارب ضد الدولة السورية، كما ندددعو  

التوقددف عددن اسددتعمال ورقددة قطددع الميددا  عددن مندداطق الشددمال السددوري، والسددعي نحددو معاهدددة دوليددة 
 دجلددة  لنهددري   المددائي  الددوارد  تحديددد  جديدة دائمة تكون حددل لمشددكلة توزيددع ميددا  نهددر الفددرات وضددرورة

 الدولي.  القانون   في المعتمدة  وفق األسس  والفرات
تركيددا المخالفددة للقددانون الدددولي واسددتغاللها للوضددع إثددارة الددرأي العددام العددالمي علددى أنشددطة  -14

األمني واالقتصددادي فددي سددورية، مددن خددالل قيامهددا بتجفيددف منددابع األنهددار وتقليددل الكميددة الممنوحددة 
مددن جهددة ثانيددة، والددذي تسددبب فددي  نللجانددب السددوري مددن جهددة، وقطددع الميددا  عددن السددكان المدددنيي

نسانية واقتصادية كبيرة.  وقوع أزمات صحية وا 
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• World Summit on Sustainable Development (September 2002). 
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فر  متدو   2021  ولتشدرين األ 31 ،مصدطفى سديف،  اتفاقيدات المندا .. تداريم مدن القمدم لمواجهدة التحدديات البيئيدة •
 على الرابط:

  http://fumacrom.com/3LttV 

  26، للنص الكامل المنشور في مجلدة الشدرق األوسدط االلكترونيدة، بتداريم:  الشرق األوسط تنشر نص اتفاق أضنة •
  متوفر على الرابط: 2019كانون الثاني 

http://fumacrom.com/3LttV
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http://fumacrom.com/3ElO6  

 18 ا مصةرر  ا ماةان ن نة ،  حاطدٌة قانونيدّة عدن االنتهاكدات التركيدة وميدا  الشدرب فدي الحسدكةا،  عبد الفتاح الدايده •
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 http://fumacrom.com/3LtnX 

  قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني العرفي متوفر على الرابط: •
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