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عراب القانون الددولي اإلنسداني فدي الجمهوريدة العرايدة السدورية ،الدذي ال حددود
إلى ّ
لمعرفته وعلمه في هذا المجال ،إلى القدوة العلمية التي تشكل قامة يحتذى بها.
الدكتور ياسر حسن كلزي
إل ددى المنب ددع ال ددذي ال ينض ددب ،ومص دددر اإليم ددان بنج دداح الماجس ددتير ،الت ددي ك ددان له ددا

الفضل في االختيار والتشجيع ،والتي زرعت البدذور األولدى ليدرى هدذا البحدث الندور

بثقافة التواضع والتعاون والمحبة.

الدكتورة ايمان يحيى حمدان
تبق ددى كلم ددات الش ددكر واالمتن ددان ع دداجزة ع ددن اإلحاط ددة بم ددن كان ددت اإلنس ددانة األمين ددة
لمبادئها العلمية والدكتورة الوفية والمخلصة بمتابعتهدا وعطائهدا الالمحددود ،واشدرافها

علددى تفاصدديل البحددث وبكددل شدداردة وواردة دون كلددل أو ملددل بد ّدل بكددل صدددر رحددب
وايمان بطالبها.
الدكتورة الفاضلة حال فؤاد نعمي
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة األفاضل أعضاء الهيئة التدريسية في ماجستير
التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني ورئاسة الجامعة االفتارضية

السورية لكل ما تم تقديمه إلنجاح هذا المشروع.

د

ملخص البحث باللغة العربية
تشددكل الميددا سددبب الوجددود اإلنسدداني منددذ بدددء الحيدداة ،فخلددق ه اإلنسددان مددن تدراب ومدداء ،والحددق فددي الميددا

والحفاظ على هذا المورد يشكل تحدياً للقانون الدولي فيتفرع هذا الحق إلى حق اإلنسان فددي الحصددول علددى

ميددا نفيفددة إلددى الحددق فددي تددوفير الميددا لجميددع الندداس وص دوالً للحفدداظ علددى الم دوارد المائيددة وعدددم اإلض درار
بالمنشآت المائية المرتبطة أساساً بالحفاظ على األمن والسلم بين الدول.

لقددد وجهددت الدددول والجماعددات المسددلحة أعمالهددا العدائيددة نحددو الم دوارد المائيددة مددن سدددود وخ ازنددات وم اركددز
كهرومائية كما وجهت بعض االعمال لتسددميم الميددا ورمددي المخلفدات فيهددا ،ونتيجددة ذلد أصددب هددذا المددورد

عددامالً مهمداً السددتقرار العالقددات الدوليددة كمددا أضددحى مصددد اًر للن ازعددات الدوليددة خاصددة بددين الدددول التددي تمددر
فيها األنهار المشتركة.

انصددبت الد ارسددة فددي الفصددل األول مددن هددذا البحددث علددى طبيعددة الحددق فددي الميددا والحمايددة المقددررة للم دوارد

المائيددة فددي اتفاقيددات القددانون الدددولي وص دوالً التفاقيددات القددانون الدددولي اإلنسدداني المرتبطددة به دا ،عددن طريددق
وضع قواعد ووسائل تكفل حماية هذ الموارد والمنشآت أثندداء الن ازعددات المسددلحة ،باإلضددافة إلددى تقّيديم نفددام
هذ الحماية في االتفاقيات الدولية.

ث ددم ت ددم البح ددث ف ددي الفص ددل الث دداني ع ددن اإلنتهاك ددات التركي دة لم دوارد المي ددا ف ددي الجمهوري ددة العراي ددة الس ددورية
وخاصددة بعددد عددرض االتفاقيددات الموقعددة بددين البلدددين وتوضددي إنتهاكددات الجانددب التركددي ألغلبهددا ،كددذل تددم
شددرح الدددور السددلبي الددذي لعبتدده تركيددا فددي األزمددة السددورية ودخولهددا كطددر فددي الن دزاع بجانددب الجماعددات

المسلحة واستغاللها هذ الورقة لحرمان ماليين المدنيين في الشمال السوري من الميا .

لقددد تطددرق البحددث إلددى السياسددات التركيددة ونف درة تركيددا لنهددر الف درات باعتبددار امتددداد لسدديادتها اإلقليميددة فددي
المنطقة وكيف تم اسددتخدمه كددأداة ترغيددب وترهيددب سياسددي ضددد الدولددة السددورية ،ثددم تددم طددرح بعددض الحلددول

المقترحددة لتدددار األزمددة المائيددة بددين الدددولتين وسددبل التعدداون لحددل األزمددات المشددتركة ،وأخيد اًر تددم تحديددد أهددم

النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها.

ه

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

و

been

reached

were

identified.

المقدمة
الميا عنصددر وجددودي كددالهواء ،مددن دوندده ال توجددد حيدداة .فالميددا أحددد المدوارد الطبيعيددة التددي ال غندى

عنهددا لإلنسددان ،والحددق فددي الميددا منصددوص عليدده فددي االتفاقيددات الدوليددة س دواء فددي القددانون الدددولي لحقددوق

اإلنسددان أو القددانون الدددولي للبيئددة أو فددي المددؤتمرات الدوليددة المتعلقددة بالميددا  .ولكددن لألسددف أصددبحت الميددا

مددع مددرور الوقددت سددالحاً خطيد اًر فددي إدارة الصدراع العددالمي الحددالي نفد اًر لت ازيددد دورهددا فددي التعبيددر عددن همددوم

العددالم فددي الحاضددر وعددن أزمتدده الحقيقيددة فددي المسددتقبل ،لقددد تسددبب الددنقص الحاصددل فددي الميددا بصدددامات

مسلحة وال يزال يشكل سبباً لمواجهات عسكرية رئيسددية ،ولددم يكددن بطددرس غددالي األمددين العددام السددابق لألمددم
المتحدة اال قارعاً لناقوس الخطر عندما قال "الحروب القادمة ستكون حول الميا ").)1
لقددد ت ازيدددت األنشددطة اإلنسددانية وتأثيراتهددا المباشدرة وغيددر المباشدرة علددى الميددا العذبددة ،فالميددا كمددورد
متعدد االستخدامات في مختلف األغدراض والمجدداالت أحاطددت بدده مشدداكل سدواء كانددت بيئيددة أو اقتصددادية،
أو سياسددية .إن اسددتغالل نقددص الميددا واسددتعمال أسدداليب لتدددمير المنشددآت المائيددة أو تسددميم الميددا وخاصددة
في النزاعات المسلحة يمكن تشبيهه باألسلحة النووية ،ألنه سيؤدي إلى نتائج مميتة ،لكددن بخددال

األسددلحة

النوويددة فمشددكلة الميددا لددن يتوقددف اسددتخدام السددالح فيهددا لم درة واحدددة ،ألندده فيمددا لددن تتددر الحددرب النوويددة
ناجين ،فإن المواجهة المائية الراب فيها سيكسب المورد النادر ويعيش ووحد الضعيف سيفنى.
إن الماء الموجود على سط الكرة األرضية يكفي الجميددع وحتددى المندداطق التددي تعدداني مددن الجفددا ،
لددذل تبقددى مسددألة أزمددة الميددا هددي أزمددة تسدديير لهددذا المددورد؛ التسدديير الددذي يعمددد علددى توزيددع الميددا بددين

المستغلين بطريقة عادلة ومحاففة على هذ الثروة المشتركة بين األمم ،فانتشار المعاندداة بددين الدددول ممكددن
أن يصب يوماً ما دافعاً للتعاون المائي.

لقددد أنشددأ الج دوار الجغ ارفددي بددين سددورية وتركيددا مصددال متوافقددة فددي بعددض األحيددان ،ومتناقضددة فددي

أحي ددان أخ ددرى ،وكان ددت المص ددال المتوافق ددة مبعث داً لعالق ددات تع دداون وتف دداهم مش ددتر  ،مثلم ددا أث ددارت المص ددال

المتناقضة منها المشكالت والنزاعات .لقد كانت الميا من أبرز الملفات العالقة التددي تسددتخدمها تركيددا كددأداة

للهيمنة على الدولة السورية وخاصة في المراحل التي كانت مصال البلدين متناقضة ،ففي األزمددة السددورية
ومنذ عام  2011عمدت تركيا إلى تكتيكات حراية وتحالفت مددع المجموعددات المسددلحة ضددد الدولددة السددورية
وشملت هددذ التكتيكددات قطددع مصددادر الميددا أو شددن هجمددات علددى م ارفددق الميددا أو عرقلددة وصددول العدداملين
المدنيين للحفاظ على تشغيل مرافق الميا  ،مما أدى إلى حرمان الماليين من المدنيين من ميا الشرب.
()1
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مشكلة البحث:
نتيجددة للتوزيددع المتفدداوت لم دوارد الميددا  ،إلددى جانددب النمددو السددكاني واالقتصددادي فددي العددالم والمنافسددة
علددى االسددتعماالت المتعددددة لهددذ الم دوارد ،والتغي درات المناخيددة التددي باتددت تهدددد العديددد مددن مندداطق العددالم
بالجفا  ،مع سيطرة ما ال يزيد عن عشر دول فقط من دول العالم على  % 60مددن الميددا العذبددة ،أصددب
هذا المورد يشكل سببا من أسددباب الن ازعددات المسدلحة؛ وقددد أثبددت الواقددع العملددي للن ازعددات المسددلحة أن نفددام
الميا في هددذ الفددرو

يتدراوح وفيفيددا حسددب االسددتعمال الددذي وجدده لدده ،فقددد يسددتعمل كهددد

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

عسددكري وهددو

لقددد أغفلددت مدواد اتفاقيددة الهدداي لعددام  1907واتفاقيددات جنيددف األراعددة لعددام  1949الددنص علددى منددع
األط د ار

المتنازع ددة م ددن االعت ددداء عل ددى المي ددا والم دوارد المائي ددة زم ددن الن ازع ددات المس ددلحة؛ مم ددا دف ددع الوف ددود

المشدداركة فددي المددؤتمر الدبلوماسددي العتمدداد البروتوكددولين االضددافيين التفاقيددات جنيددف إلددى المطالبددة بددإدراج
نصوص تتعلق بحماية الميا والمدوارد المائيددة زمددن الن ازعددات المسددلحة؛ وفددي فددل الزيددادة المسددتمرة فددي عدددد
سكان العالم وتناقص الموارد المتجددة ومن بينها الميا  ،أعيد بشدة طرح مسألة حمايددة الميددا وخاصددة زمددن

الن ازعددات المسددلحة .فقامددت اللجنددة الدوليددة للصددليب االحمددر سددنة  1994بلفددت انتبددا ال درأي العددام العددالمي
ح ددول ض ددعف الم دوارد المائي ددة زم ددن الن ازع ددات المس ددلحة والمطالب ددة بتعزي ددز حماي ددة ه ددذا الم دوارد ،الس دديما ف ددي
المناطق التي تتأثر فيها خزانات الميا ومنشآت معالجتها وتوزيعها بالعمليات العدائية.
فألسددباب تكتيكيددة واسددتراتيجية ،غالبداً مددا تلعددب الميددا دو اًر مهمداً فددي الن ازعددات والحددروب ،فدإن أعنددف

المعددار تركددزت حددول البنددى التحتيددة للميددا مثددل السدددود والجسددور وكددذل شددبكات اإلمددداد بالميددا والمنشددآت

ذات الصددلة (مثددل محطددات المعالجددة وقندوات الددري وأنفمددة األنابيددب ومحطددات الضددم والخ ازنددات والمنشددآت

الكهرومائيددة) فدديمكن أن تصددب المكونددات الحساسددة للبنيددة التحتيددة للميددا أهدددافاً للعنددف العسددكري ،فتسددتخدم
لوضد ددع الخصد ددوم تحد ددت الضد ددغط ،حيد ددث يد ددتم تد دددمير البند ددى التحتيد ددة أو اسد ددتخدامها مد ددن قبد ددل طد ددر كد ددأداة

اسددتراتيجية ضددد الطددر اآلخددر ،وهددذا بالضددرورة ال يقتصددر علددى الواقددع المحلددي وداخددل الدولددة بددل احيان داً
خددارج الدولددة مددع دول المنبددع ودول الجدوار؛ ومددع ذلد فددإن اسددتخدام الميددا كددأداة عسددكرية هدو أكثددر تعقيددداً
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 الفدرات الددذي
تقع غالبية منابعه في األراضي التركية ،وأن األحواض الجوفية للينددابيع السددورية تقددع أيضداً علددى مقراددة مددن

الحدددود التركيددة ،كمددا أنهددا تندددرج ضددمن البلدددان الواقعددة فددي الح دزام الجددا

وشددبه الجددا

مددن العددالم وتُعددد

حاجتها الماسددة إلددى المدداء حقيقددة جوهريددة ال جدددال فيهددا ،لدرجددة أن خطددط التنميددة التددي تتبناهددا تعددد ضددرورة

حيوية تفرضها اعتبارات البقاء واألمن والغذاء.
-2-

كما أن عدم تطبيق الدولة التركية التفاقياتها مددع الجددار السددوري والتدددخل التركددي السددافر فددي االزمددة
السورية طرح إشكالية رئيسية في التعمق لدراسة هذا البحث من منفور االنتهاكات على الموارد المائية.

إشكالية البحث:
تتمحور إشكالية البحث حول معرفة إلى أي مدى يمكن اعتبار االتفاقيات التددي تددنفم اسددتخدام الميددا
والم دوارد المائيددة بددين طرفددي الن دزاع متناسددبة مددع المي دزة العسددكرية واالض درار التددي تنددتج عددن اسددتهدافها وهددل

اسددتطاعت القواعددد القانونيددة المرتبطددة بالقددانون الدددولي االنسدداني النافمددة لس دير العمليددات أن تضددمن تحييددد
اسددتخدام الميددا والمدوارد المائيددة وتددوفير الحمايددة زمددن الن ازعددات المسددلحة؟ تحليددل هددذ اإلشددكاليات ود ارسددتها
على الحالة التطبيقية وتدخل تركيا المباشر والغير مباشر في النزاع السوري.

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

اإلنسان في الميا هو حق ال يمكن االستغناء عندده للعدديش عيشددة كريمددة ،وهددو شددرب مسددبق إلعمددال حقددوق

اإلنسددان األخددرى ،فالميددا عصددب الحيدداة ،وال غنددى عددن ميددا الشددرب المأمونددة وخدددمات الصددر الصددحي
للحفاظ على الحياة والصحة ،فهي أساسية للحفاظ على كرامة الجميع.
فمن ددذ فج ددر الت دداريم اس ددتعملت األط د ار

المتحارا ددة المد دوارد المائي ددة ك ددأداة ح ددرب أو كه ددد

عس ددكري،

فقام ددت بقط ددع المي ددا عل ددى الخص ددوم واتجفي ددف أو إغ دراق أ ارض ددي الع دددو ،أو توجي دده األعم ددال العدائي ددة نح ددو
الموارد المائيددة بمختلددف أنواعهددا .ففددي بعددض األحيددان يقددوم مقدداتلو أحددد األطد ار

المتنازعددة بحرمددان السددكان

المدنيين من الميا من أجل إرهابهم ،تجويعهم ،أو كسر مقاومتهم أو طردهم ،وال يترددون في سبيل تحقيق

ذل د ع ددن تخري ددب البن ددى التحتي ددة لإلم دددادات بالمي ددا أو ت دددميرها كلي داً ،وعن دددما ال يتس ددنى له ددم ذل د يقوم ددون
ببسدداطة بتسددميمهام األمددر الددذي يددؤدي إلددى إسددقاب عدددد مددن القتلددى يضدداهي أو يفددوق العدددد الددذي يسددقطهم
الرصاص والقنابل ،وحتى في النزاعات المعاصرة التي حدثت أو تحدث في مختلددف مندداطق العدالم لددم تسددلم
من انتهاكات حقوق اإلنسان من ناحية الحق في الحصول على ميا نفيفة واالعتداء على موارد الميا .

لذا سنحاول من خالل هذا البحث استعراض نفام الحماية المقررة للميددا والمدوارد المائيددة واسددتعمالها
في النزاع المسل أو ما يسمى السالح النفيف أثناء النزاعات المسلحة.
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أهداف البحث:
 معرفة طبيعة الحق في الميا من خالل القواعد القانونية المقررة للحماية المائية. د ارسددة آليددة حمايددة الميددا وحمايددة المدوارد المائيددة فددي القددانون الدددولي اإلنسدداني ،مددن خددالل د ارسددة اإلطددارالقانوني المتعلق بهذا المورد الهام وتقييم فعالية الحماية الدولية ومدى كفايتها.
 -تحليددل هددذ االهدددا

ود ارسددتها علددى الحالددة التطبيقيددة وكيفيددة اسددتغالل المدوارد المائيددة مددن قبددل تركيددا فددي

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

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

استغالل الميددا فددي القددانون الدددولي بشددكل عددام والقددانون الدددولي اإلنسدداني بشددكل خدداص وشدرحها ،باإلضددافة

سيتم التطرق إلى المنهج التدداريخي مددن خددالل سددرد احددداث العالقددات المائيددة بددين الدددولتين السددورية والتركيددة
وعرض متدرج تاريخياً لالتفاقيات المشتركة.
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خطة البحث:
الفصل األول :الحق في المياه والقواعد الدولية المقررة للحماية المائية
المبحث األول :الحق في المياه وطبيعته والمشاكل المائية
المطلب األول :الحق في الميا
المطلب الثاني :طبيعة الحق في الميا
المطلب الثالث :المشاكل التي تترتب على استغالل الميا
المبحث الثاني :الحماية المقررة للموارد المائية في القانون الدولي اإلنساني وتقييمها
المطلب األول :أنواع الموارد المائية وملكيتها بحسب القانون الدولي
المطلب الثاني :مصادر الحماية القانونية للموارد المائية في القانون الدولي اإلنساني
المطلب الثالث :تقييم نفام حماية الميا في القانون الدولي اإلنساني

الفصل الثاني :دراسة تطبيقية حول انتهاكات تركيااا للماوارد 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
المطلب الثاني :انتهاكات تركيا لسيادة األمن المائي في الجمهورية العراية السورية
المطلب الثالث :مستقبل العالقات المائية السورية التركية

الخاتمة
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الفصل األول :الحق في المياه والقواعد الدولية المقررة للحماية المائية
تمهيد وتقسيم:
لما كانت الميددا مسددألة رئيسددية لقضددايا المجتمددع الدددولي ،وتعددد حاليداً مددن أكثددر المنازعددات المطروحددة

علددى السدداحة الدوليددة ،لددذل سددنبدأ الد ارسددة فددي هددذا الفصددل بتوضددي طبيعددة الحددق فددي الميددا فددي الق دوانين
الدولية وفي القوانين ذات الصلة ثم سنبحث في مشاكل الميا وسنفرد مبحددث كامددل لد ارسددة الحمايددة المقددررة

للموارد المائية في القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي اإلنساني بشكل خاص.

المبحث األول :الحق في المياه وطبيعته والمشاكل المائية
المطلب األول :الحق في المياه
الفرع األول :الحق في المياه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان
بالميا بشكل صري كحق مستقل من حقوق اإلنسان في المعاهدات

يبدو جلياً عدم االعت ار
الدولية ( ،)1لذل فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يرتب التزامات محددة فيما يتعلق بالوسائل والطرق
للحصول على الميا العذبة ،وتقتضي هذ االلتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول
على كمية كافية من ميا الشرب المأمونة لالستخدامات الشخصية والمنزلية التي ُيقصد بها استعمال
الميا ألغراض الشرب ،والصحة الشخصية ،وغسل المالبس ،واعداد الطعام ،والنفافة الصحية الشخصية

والمنزلية .وتقتضي هذ االلتزامات أيضاً من الدول أن تكفل تدريجياً سبل الوصول إلى الصر الصحي

عنصر أساسياً لكرامة اإلنسان وخصوصيته ،على أن تحمي أيضاً نوعية إمدادات ميا
المالئم ،بوصفه
اً
الشرب ومواردها (.)2

)(1

معاهدددات حقددوق اإلنس دان التددي تترتددب عليهددا الت ازمددات متعلقددة بإمكانيددات الحصددول علددى ميددا الشددرب المأمونددة وخدددمات

الصر الصحي:

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

• اتفاقية منفمة العمل الدولية رقم  161المتعلقة بخدمات الصحة المهنية ،المعتمدة في عام  1985المادة .5

• اتفاقية حقوق الطفل ،المعتمدة في عام ( 1989المادتان  24و.)3-27

• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،المعتمدة في عام ( 2006المادة.)28

) (2الحددق فددي الميددا  ،صددحيفة الوقددائع فددي حقددوق اإلنسددان ،الصددادرة عددن مفوضددية حقددوق اإلنسددان بمكتددب األمددم المتحدددة فددي
جنيف ،العدد  ،35ص ،3متوفرة على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة  11:00م:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35ar.pdf
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تض ددمن اع ددالن م ددار دي دل بالت ددا المتعل ددق بتنمي ددة المي ددا وادارته ددا ال ددذي اعتم ددد م ددؤتمر األم ددم المتح دددة

المعني بالميا المعقود فددي آذار ،)1(1977العديددد مددن المبددادئ واألحكددام المتوافقددة مددع منفددور حددق اإلنسددان
في الميا

()2

وبالنسبة لما يتعلق باسددتخدام المجددرى المددائي الدددولي ،فدذكرت لجنددة القددانون الدددولي فددي تعليقهددا

علددى المددادة  7مددن مشددروع اتفاقيددة األمددم المتحدددة بشددأن الميددا  ،علددى أندده "يعددد االسددتخدام الددذي يتسددبب فددي

ضرر كبير على صحة اإلنسان وسالمته غير عادل وغير مقبول بطبيعته" كما تمنع المددادة صدراحة تلددوث
مج ددرى م ددائي دول ددي ق ددد يتس ددبب ف ددي ض ددرر كبي ددر ل دددول المج ددرى الم ددائي األخ ددرى أو لبيئته ددا ،بم ددا ف ددي ذلد د

اإلضرار بصحة اإلنسان أو سالمته (.)3

ومددن ناحيددة أخددرى فعلددى المسددتوى اإلقليمددي هنددا اتفاقيددة حمايددة واسددتخدام المجدداري المائيددة العددابرة

للح دددود والبحيد درات الدولي ددة ف ددي هلس ددنكي  ،)4(1992ب دددأت اتفاقي ددة المي ددا بحس ددبانها اتفاقي ددة إقليمي ددة لل دددول

األعضاء فددي لجنددة األمددم المتحدددة االقتصددادية ألوروبددا (اللجنددة االقتصددادية ألوروبددا) واعتمددت االتفاقيددة فددي

هلس ددنكي ،بفنلن دددا ،ف ددي ع ددام  1992وأص ددبحت ناف ددذة ف ددي ع ددام  1996وف ددي  2003وافق ددت األطد د ار

ف ددي

االتفاقيددة علددى تعددديل المعاهدددة لتمكددين أي دولددة عضددو فددي األمددم المتحدددة مددن االنضددمام إلددى هددذا الصد ،
وفددي عددام  2016أصددبحت االتفاقيددة رسددمياً إطددا اًر قانونيداً للتعدداون بشددأن الميددا العددابرة للحدددود متاحداً لجميددع

ال دددول األعض دداء ،فعل ددى ال ددرغم م ددن أنه ددا ال تتن دداول بح ددد ذاته ددا الح ددق ف ددي الم دداء لكنه ددا نص ددت عل ددى بع ددض
المبددادئ ذات الصددلة ،مثددل االسددتخدام العددادل لمدوارد الميددا والتنميددة المسددتدامة لمدوارد الميددا العددابرة للحدددود
وحفددر التلددوث ( ،)5كددذل بروتوكددول لندددن لعددام  1999المتعلددق بالميددا والصددحة والملحددق باتفاقيددة 1992
Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977,

)(1

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

)(2

مثل االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم في المدادة  ،7وكدذل األحكدام المتعلقدة بمبددأ االسدتخدام العدادل والمنصدف فدي

المادة  ،5والعوامل ذات الصلة بهذا المبدأ الواردة في المادة .6

The Convention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses, signed on

)(3

21 May 1997 (entered into force 17 August 2014) (1997) 36 ILM) International Legal
Materials (700; UN Doc. A/RES/51/229 (1997).

)( 4

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية ،متوفر

على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE_MP_WAT_52_Arabic_WEB.pdf

Convention on the Protection and Use of Trans boundary Watercourses and International

)(5

)Lakes (Helsinki), signed on 17 March 1992 (entered into force 6 October 1996), (1996
1936 UNTS (United Nations Treaty Series (269).
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ي ددنص ف ددي الم ددادة 4فقد درة /2ج عل ددى أن "تتخ ددذ األطد د ار

جمي ددع الت دددابير المناس ددبة لغ ددرض ض ددمان وت ددوفير

إمدادات كافية من ميا الشرب الصحية وحمايتها من التلوث" (.)1

ولكن ما يهمنا بشكل رئيسي هنا هو الحق في الميا المذكور في المادتان  11و 12من العهد

الدولي لحقوق اإلنسان لعام  1966حيث تحدد الفقرة  1من المادة  11من العهد عدداً من الحقوق
الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كا ٍ  ،والتي ال يمكن االستغناء عنها إلعمال ذل الحق ،بما
في ذل " ...ما يفي بحاجتهم من الغذاء ،والكساء ،والمأوى" ويشير استخدام عبارة "بما في ذل " إلى أن

قائمة الحقوق هذ ال يراد منها أن تكون حصرية.

وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمين مستوى معيشي كا ٍ  ،نف اًر

إلى أنه واحد من أهم الشروب األساسية للبقاء ،وفضالً عن ذل  ،اعترفت اللجنة

على الماء حق من حقوق اإلنسان يرد في الفقرة  1من المادة  11من العهد

()3

()2

سابقاً بأن الحصول

كما أن الحق في الماء

هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه (الفقرة  1من المادة
 ،)4()12والحق في مأوى مناسب وغذاء كا ٍ (الفقرة  1من المادة  ،)5()11كما ينبغي النفر إلى هذا
الحق باالقتران مع حقوق أخرى
مجسدة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وأهمها الحق في الحياة
ّ
والكرامة اإلنسانية.

Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Trans

)(1

boundary Watercourses and International Lakes, UN Doc MP.WAT/2000/1,EUR/ICP/ EHCO
020205/8 Fin; 38 ILM 1708 (1999).

) (2اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الدورة التاسعة والعشرون (.)2002
()3

انف ددر الفق درتين  5و 32م ددن التعلي ددق الع ددام للجن ددة رق ددم  )1995(6ع ددن الحق ددوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة لكب ددار

)(4

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

السن.

و(ب) و(د) و 15و 34و 36و 40و 43و.51

( )5انفددر الفق درة (8ب) مددن التعليددق العددام رقددم  .)1991(4انفددر أيضداً تقريددر المقددرر الخدداص للجنددة حقددوق اإلنسددان المعنددي
بالسكن المالئم بوصفه عنص اًر من عناصر الحق في مستوى معيشدي مالئدم ،السديد ميلدون كدوثري (،)E/CN.4/2002/59
المق دددم بموج ددب ق درار اللجن ددة  28/2001الم ددؤر  20نيس ددان  .2001وفيم ددا يتعل ددق ب ددالحق ف ددي الغ ددذاء الك ددافي ،انف ددر تقري ددر

المقددرر الخدداص للجنددة عددن الحددق فددي الغددذاء ،السدديد جددان زيغلددر ( ،)E/CN.4/2002/58المقدددم عم دالً بق درار لجنددة حقددوق

اإلنسان  25/2001المؤر  20نيسان .2001
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وقد اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية ،بما فيها المعاهدات واإلعالنات وغيرها من
المعايير

))1

بالحق في الماء ،فمثالً ،نصت الفقرة ( 2ح) من المادة  14من اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول األط ار

للمرأة الحق في "التمتع بفرو

معيشية مالئمة،

وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واالصحاح واإلمداد بالكهرااء والماء والنقل ،والمواصالت" ،وتطالب الفقرة 2

من المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل الدول األط ار

بمكافحة األمراض وسوء التغذية" عن طريق توفير

األغذية المغذية الكافية وميا الشرب النقية".
تشير اللجنة إلى أهمية ضمان الوصول إلى موارد الميا على نحو مستدام ألغراض الزراعة بغية

إعمال الحق في الغذاء الكافي) ،)2وينبغي إيالء اعتبار لضمان وصول المزارعين المحرومين والمهمشين،
التكنولوجيا المستدامة

بمن فيهم المزارعات ،وصوالً منصفاً إلى موارد الميا ونفم إدارتها ،بما في ذل
لجمع ميا األمطار وللري .ومراعاة للواجب المنصوص عليه في الفقرة ( )2من المادة  1من العهد
التي تنص على أنه ال يجوز حرمان شعب "من وسيلة عيشه" ،ينبغي للدول األط ار
هنا سبيل للوصول إلى الميا بشكل كا

(،)3

أن تضمن أن يكون

ألغراض الزراعة ولضمان سبل رزق الشعوب األصلية).)4

وتشمل الصحة البيئية ،كجانب من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليها في الفقرة (2ب)

من المادة  12من العهد ( ،)5اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن

كون الميا غير مأمونة وسامة .فمثالً ،يتعين على الدول األط ار
((1

أن تكفل حماية الموارد المائية الطبيعية

انفر الفقرة (2ح) من المادة  14من اتفاقية القضاء على جميدع أشدكال التمييدز ضدد المدرأة؛ والفقدرة (2ج) مدن المدادة 24

من اتفاقيدة حقدوق الطفدل؛ والمدواد  20و 26و 29و 46مدن اتفاقيدة جنيدف بشدأن معاملدة أسدرى الحدرب لعدام 1949؛ والمدواد

 85و 89و 127مددن اتفاقيددة جنيددف بشددأن حمايددة األشددخاص المدددنيين فددي وقددت الحددرب ،لعددام 1949؛ والمددادتين  54و55

من البروتوكول اإلضافي األول الملحق بهذ االتفاقية لعام 1977؛ والمدادتين  5و 14مدن البروتوكدول اإلضدافي الثداني لعدام

1977؛ والعديد من اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني.

) (2ويتصل ذل بكل من توافر األغذية وامكانية الحصول عليها المتعلقين بالحق في الغدذاء الكدافي (انفدر التعليدق العدام رقدم
 12لعام  1999الفقرتان  12و.)13
((3

العهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة والسياسددية ،اعتمددد وعددرض للتوقيددع والتصددديق واالنضددمام بموجددب ق درار الجمعيددة

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

) (4أنفددر أيض داً بيددان التفدداهم المرفددق باتفاقيددة األمددم المتحدددة المتعلقددة بقددانون اسددتخدام المجدداري المائيددة فددي األغ دراض غيددر

المالحية  ،A/51/869المؤرخة  11نيسان  ،1997الذي أعلن فيه أنه يتعين ،عند تحديد االحتياجدات الحيويدة لإلنسدان فدي
حالددة نشددوب ن ازعددات علددى اسددتخدام المجدداري المائيددة" ،إيددالء اهتمددام خدداص لتددوفير مددا يكفددي مددن ميددا للمحاففددة علددى حيدداة

اإلنسان ،بما في ذل ميا الشرب والميا الالزمة إلنتاج األغذية تجنباً لحدوث مجاعة ."...
( )5العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،1966 ،مرجع سبق ذكر .
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من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة ،وبالمثل ،يتعين على الدول أن تراقب وتكاف الحاالت
التي تشكل فيها النفم اإليكولوجية

معيشة اإلنسان).)2

()1

المائية موئالً لناقالت األمراض أينما شكلت خط اًر على بيئات

الفرع الثاني :حق اإل نسان في المياه في القانون الدولي للمياه
يمثل إعالن مار ديل بالتا لعام  1977الذي اعتمد مؤتمر األمم المتحدة للميا  ،أول وثيقة يتم
تبنيها في مؤتمر دولي لالعت ار

بالحق في الميا  ،وقد تمت اإلشارة إليه صراحة في ديباجته فيما يتعلق

بحق اإلنسان في ميا الشرب والذي أكد على أن لجميع الشعوب ،بغض النفر عن مرحلة تطورها
وفروفها االجتماعية واالقتصادية ،الحق في الحصول على ميا الشرب بكميات كافية وانوعية مساوية
الحتياجاتها األساسية.
على الرغم من أن إعالن مار ديل بالتا ليس وثيقة ملزمة قانوناً ،إال أنه كان تطو اًر مهما في هذا
المجال ألنه يوفر اعترافاً صريحاً بالميا كحاجة أساسية وكحق من حقوق اإلنسان ،أما التطور البارز في
مجال القانون الدولي للميا  ،كان اتفاقية األمم المتحدة للميا المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في
األغراض غير المالحية ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  21أيار.)3(1997

)(1

اإليكولوجيددا أو علددم البيئددة باإلنجليزيددة  Ecologyهددو العلددم الددذي يهددتم بد ارسددة العالقددة بددين الكائنددات الحيددة  -بمددا فيهددا

البشر -واين بيئتهم المادية ،ويسعى إلى فهم الروابط الحيوية التي تراط بين النباتات والحيوانات واين البيئدة مدن حدولهم كمدا
ضدا المعلومدات الكاملدة حدول فوائدد الدنفم البيئيدة ،وكيدف يمكدن للبشدر اسدتغالل مدوارد األرض بطدرق
يوفر علدم اإليكولوجيدا أي ً
تجعل البيئة صالحة للعيش بالنسبة لألجيال القادمة.

) (2وفقداً لتعريددف منفمددة الصددحة العالميددة ،تتضددمن األمدراض التددي تحملهددا ندداقالت المددرض أم ارض داً تنقددل بواسددطة الحش درات
(المالريا وداء الخيطيات وحمى الضن وفيروس االلتهاب الدماغي اليابداني والحمدى الصدفراء)  ،واألمدراض التدي يكدون فيهدا
الحلدزون المددائي بمثابددة العائددل الوسدديط (داء البلهارسدديا) واألمدراض الحيوانيدة المصدددر التددي تددؤدي فيهددا الفطريددات دور العائددل

االحتياطي.

) (3الحددق فددي الميددا  ،صددحيفة الوقددائع فددي حقدوق اإلنسددان ،الصددادرة عددن مفوضددية حقددوق اإلنسددان بمكتددب األمددم المتحدددة فددي
جنيف ،مرجع سبق ذكر  ،ص.3
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الفرع الثالث :حق اإلنسان في المياه في القانون الدولي للبيئة
•

ينص إعالن ستوكهولم الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972

()1

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

الكوكب إلى مرحلة عفيمة من خالل التسارع في العلم والتكنولوجيا ،اكتسب فيها اإلنسان القدرة على

تغيير بيئته بطرق ال حصر لها وعلى نطاق غير مسبوق ،فكال الجانبين الطبيعي والمنشآت الصناعية

من بيئة اإلنسان ،أساسيان له في الرفا والتمتع بحقوق اإلنسان األساسية والحق في الحياة نفسها".
•

لقد تطورت الجهود الدولية للحفاظ على البيئة وميا الشرب فكان أبرز هذ الجهود هو إطالق

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

•

وهنا

مثال آخر في بيان نيودلهي الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام ،1990

والذي يشير إلى أن الميا المأمونة والوسائل المناسبة للتخلص من النفايات أمران ضروريان لتحقيق
االستدامة البيئية وتحسين صحة اإلنسان
دبلن بأيرلندا

()4

()3

بعد ذل  ،عقد المؤتمر الدولي للميا والتنمية المستدامة في

أسفر عن صياغة واعتماد مبادئ دبلن لعام  ،1992قدم هذا المؤتمر توصيات لبرامج

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

Adopted by the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm, 16

)(1

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

)(2

جمعي ددة الص ددحة العالمي ددة ،34 ,بت دداريم  22اي ددار ،1981العق ددد ال دددولي لت ددوفير مي ددا الش ددرب واالص ددحاح ،منفم ددة الص ددحة

العالمية متوفر على الرابط ،أخر زيارة  25كانون األول  ،2021الساعة  9:00م:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/184333

Global consultation on safe water and sanitation for the 1990s،14-10 September 1990,

)(3

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- sanitation1990s-10-14-september-1990-new-delhi-india

)(4

كددان بيددان دبل ددن بشددأن المي ددا والتنميددة المس ددتدامة ،المعددرو

أيض داً باس ددم مبددادئ دبل ددن ،اجتماع داً للخب دراء بشددأن المش دداكل

المتعلقة بالميا ُعقد في  31كانون الثاني  1992في المؤتمر الدولي للميا والبيئة) ، (ICWEدبلن ،أيرلندا.
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ورد النص على الحق في الميا في مؤتمر األمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية عام 1994

•

الذي أكد على أن لجميع األفراد أن يتمتعوا بالحق في مستوى معيشي الئق لهم وألسرهم ،بما في ذل

الغذاء الكافي والملبس والسكن والميا والصر الصحي ،وألهمية موضوع الميا حددت األمم المتحدة عام
 2003السنة الدولية للميا العذبة

()1

"الماء من أجل الحياة" (.)2

وأعلنت السنوات من  2005إلى  2015العقد الدولي للعمل ،بعنوان

المطلب الثاني :طبيعة الحق في المياه
ليس من السهل الوصول للطبيعة القانونية للحق في الماء ،خصوصاً في فل التضارب الواض

في اآلراء وعدم اإلجماع على االعت ار

بهذا الحق وااللتزام به ،لذل سنقوم بدراسة مختصرة لطبيعة الحق

كالتالي:
 -1الحق في الميا كحق أساسي
يعود أصل فكرة الحقوق األساسية لإلنسان من اتجا فقهي يقول أن هنا حقوق أسمى من القوانين

الوضعية ،بمعنى أنها حقوق ال يكون نفاذها رهناً بقبولها من األشخاص المخاطبين بها وبالنتيجة ال يجوز

التنازل عنها أو التصر أو المساس بها؛ هذا الحق ال يفهر بشكل صري كحق أساسي في المعاهدات

الدولية العامة التي تلتزم بها كل الدول ،ففي فل عدم وجود نص صري ملزم قانوناً حول الحق في الماء،

ال تزال سمة الحق األساسي غير مستوفية إلى حد كبير ،كما أن العديد من الدول قد كرست الحق في

الميا في قوانينها الداخلية دون االعت ار

به كحق أساسي من حقوق اإلنسان).)3

World Summit on Sustainable Development (September 2002) accessed 1 DEC 2021,

)(1

18:00 PM:

www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/1009wssd_pol_declaration.htm
International Decade for Action ،"Water for Life," United Nations General Assembly

)(2

Resolution A/RES/58/217 ,9 February 2004.

Semets Henri, La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international

)(3

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%A0leau-en-France-et-%C3%A0-linternational.pdf
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 -2الحق في الميا كحق مشتق ومتضمن في حقوق أخرى
الحق في الميا هو حق مستمد من عدة حقوق معتر بها من قبل الجميع ،فهو مستمد مباشرة من

الحق في الحياة والحق في الكرامة االنسانية وفي العديد من حقوق االنسان األخرى المعروفة مثل الحق

في الصحة أو الحق في مستوى معيشي الئق بما في ذل الحق في الغذاء والحق في السكن).)1
 -3الحق في الميا كحق لكل المواطنين

أياً كان المصطل المستخدم لوصف "الحق في الماء" ينبغي ضمان الوصول للميا إلى جميع
المواطنين ليكون لديهم مستوى معيشي مالئم ،ففي معفم البلدان ،يترتب على سلطات الدولة التزامات
بتلبية حاجات االفراد من الميا .
إن الممارسة العملية ،أثبتت أن الحق في الميا واض

بالفعل من خالل أحكام مختلفة تتعلق

بالصحة العامة ،ويتم تنفيذ ذل من قبل السلطات المختصة في هذا المجال ،لكن عقلية السلطات العامة

ال زالت تعتبر ان من المواطنين هذا المورد هو تفضيل أو منة من الحكومة وليس ذل الحق األساسي

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

المطلب الثالث :المشاكل التي تترتب على استغالل المياه
مع تزايد معدالت االستهال بسبب ازدياد سكان الكوكب واألخطار البيئية التي تحيط بها ،أصبحت
الميا العذبة واحدة من أهم القضايا الدولية التي تثير القلق حول احتمالية نشوب الصراعات والتوترات
الدولية وتهديد السلم واألمن الدوليين بسببها ،وقد كشف تعدد استخدامات الميا في مختلف االغراض
والمجاالت ،وتزايد األنشطة اإلنسانية ،عن وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الميا العذبة المشتركة
في صورة مشاكل تحيط بهذا المورد الطبيعي سواء كانت بيئية ،اقتصادية ،أو سياسية.

)(1

يتض ددمن ك ددل م ددن الميث دداق االفريق ددي لحق ددوق الطف ددل ورفاه دده لع ددام  1990والبروتوك ددول الملح ددق بالميث دداق األفريق ددي لحق ددوق

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا عام  2003الت ازمدات صدريحة لحقدوق اإلنسدان مرتبطدة بسدبل الحصدول علدى
ميد ددا الشد ددرب المأموند ددة؛ ويبد ددرز البروتوكد ددول اإلضد ددافي لالتفاقيد ددة األمريكيد ددة لحقد ددوق اإلنسد ددان المتعلد ددق بد ددالحقوق االقتصد ددادية

واالجتماعيددة والثقافيددة لعددام

 1988أن لكددل شددخص الحددق فددي أن يعدديش فددي بيئددة صددحية وفددي أن يحصددل علددى الخدددمات

العامة األساسية طبقا للمادة 11؛ وعلى غدرار ذلد  ،يعتدر الميثداق العرادي لحقدوق اإلنسدان لعدام  ،2004بحدق كدل فدرد فدي
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.

Semets Henri, La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et àl’international,

)(2

P38.
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الفرع األول :المشاكل البيئية
من المستقر عليه علمياً أن كمية الميا على الكرة األرضية ثابتة ،وتدور في حلقة طبيعية مستمرة،
وتتحول من حالة إلى أخرى في إطار ما يسمى بالدورة الهيدرولوجية للماء ،وأي تغيير أو إضافات للميا
العذبة المشتركة يعتبر تلوثاً ،وعلى اختال

درجاته يؤدي إلى اإلضرار بمصال الدول األخرى المستفيدة

من نفس الميا  ،مما قد ُيشعل فتيل النزاع بينها.
كذل من الواض على الساحة الدولية أن مشكلة تلوث الميا قد استفحلت في معفم بقاع األرض

بفعل اإلنسان ،بسبب النفايات التي تفرزها المدن الصناعية ،وكوارث الناقالت النفطية ،مما أثر على
األنهار والبحيرات .وتختلف درجة تلوث كل مسط مائي بحسب كمية الملوثات التي تنساب إليه ،ومن
المعلوم أن معفم المسطحات المائية يتصل بعضها بالبعض اآلخر ،لذل
والبحار والميا القريبة والبعيدة من موقع التلوث (.)1

ينتقل التلوث إلى المحيطات

أما ميا األنهار والبحيرات ،فتعد من أهم مصادر الميا العذبة التي يزداد عليها الطلب في العالم،
إال أنها تتعرض للتلوث من جراء رمي النفايات وميا الصر

الصحي؛ ففي العصور الوسطى لم تكن

فكرة تلوث الماء ،أو تلوث البيئة بشكل عام تشغل األذهان ،وكانت أغلب المدن ،في أوروبا خاصة ،تلقي

بمخلفاتها وفضالتها -بما فيها الفضالت اآلدمية -في المجاري المائية المجاورة لها ،والتي كانت تأخذ

منها ميا الشرب والغسيل وتستخدمها في مختلف األغراض ،ولم يفكر أحد في ذل الزمان أن جزءاً من
هذ المخلفات والفضالت ،قد يعود إليه مرة أخرى عن طريق ميا الشرب أو الغسيل ،كما لم يدر أحد
مدى األضرار التي يمكن أن تحدث لصحة اإلنسان من جراء هذا التصر

الذي قد يؤدي إلى انتشار

األمراض واألوائة .وقد حدث هذا فعالً في مدينة لندن التي تقع عل شاطئ نهر "التايمز" الذي تحول
بمرور الوقت إلى كتلة من القذارة ،وأصبحت مياهه في منتصف القرن التاسع عشر ،شديدة التلوث ،تطفو

على سطحه كل أنواع الفضالت والمخلفات ،مما أدى إلى انتشار وباء الكولي ار في الفترة ما بين 1849

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

()1
()2

صباح العشاوي ،المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ،دار الخلدونية ،الجزائر ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .72

أحمددد مدددحت إسددالم ،التلددوث مشددكلة العصددر ،سلسددلة عددالم المعرفددة ،المجلددس الددوطني للثقافددة والفنددون واآلداب ،الكويددت،

طبعة عام  ،1990ص  95وما بعدها.
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الفرع الثاني :المشاكل االقتصادية
بعد التطور الصناعي واالقتصادي ،لم يعد استخدام الميا مقتص اًر على المالحة ،وانما تعددت

االستعماالت غير المالحية فصاحبتها مشاكل في االستغالل واإلدارة ،واألكثر من ذل فهور أفكار من

أجل تسويق الميا العذبة كباقي الموارد الطبيعية األخرى.
 -1سوء االستغالل

الجدير بالمالحفة ،أن الموارد المائية غير موزعة بالتساوي ،فبينما قد توجد وفرة مائية في بعض

المناطق في العالم ،فهنا مناطق أخرى قد تعاني من العجز المائي) ،)1من المشكالت االقتصادية الهامة
التي أدت إلى تزايد حدة مشكلة الميا  ،هي اإلس ار

في استخدام الميا وسوء استغاللها.

 -2تسعير المياه
تعتب ددر فكد درة تس ددعير المي ددا الدولي ددة وايعه ددا ،أح ددد أخط ددر األفك ددار المطروح ددة ف ددي الع ددالم المعاص ددر،
فاألنهار والميا الجوفية تعد من أهم الموارد التي يعتمد عليها اإلنسان في توفير الميا العذبة ،وقد تصدداعد
مفهوم الندرة المائية والتنازع حول الميا مددع التطددور االجتمدداعي واالقتصددادي الددذي يددزداد يومداً بعددد يددوم فددي
كاف ددة أنح دداء الع ددالم وعل ددى األخ ددص م ددع الزي ددادة المط ددردة للس ددكان؛ وم ددع ذلدد فنس ددبة المي ددا العذب ددة المتاح ددة

لالسددتعمال علددى كوكددب األرض قليلددة مقارنددة بمجمددوع الميددا الموجددودة فددي هددذا الكوكددب .لقددد فهددرت رغبددة
بعض الدول فيما يسددمى بتجددارة الميددا  ،قياسداً بالتجددارة الدوليددة للمدوارد الطبيعيددة األخددرى مثددل الددنفط ،بذريعددة
أن الميا بوصفها مورداً طبيعياً يمكن أن تكون محالً للبيع والشراء على أساس أنه أحد ندواتج إقلدديم الدولددة،

وهذ االدعاءات ،من الطبيعي أن تصدر عن دول المنابع التي منها يبدأ تدفق ميا األنهار الدولية (.)2

)(1

يعبددر مفهددوم العجددز المددائي عددن الوضددع الددذي تكددون فيدده الم دوارد المائيددة المتاحددة غيددر كافيددة لتلبيددة االحتياجددات المائيددة

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

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

www.academia.edu

)(2

لقد صرحت رئيسة الوزراء التركية األسبق تانسو تشيلر"أن هذ مياهنا ومن حقنا أن نبيع مياهنا إلى مدن نشداء" وذلد فدي

مع ددرض ح ددديثها عد ددن مش ددروع إنشد دداء أنابي ددب الس ددالم لنقد ددل واي ددع الميد ددا م ددن نه ددر الفد درات إل ددى دول الخلد دديج العرا ددي والكيد ددان
االسرائيلي ,وأكد ذل رئيس الوزراء التركي الذي تال تشيلر ،مسعود يلماظ مدن خدالل قولده ":الميدا نفطندا وان كدان هندا مدن

يرضددى باقتسددام نفطدده مددع اآلخ درين فتركيددا علددى اسددتعداد القتسددام مياههددا" ،ومددن الواض د أن هددذ الرغبددة تمددس مصددال دول

المصب التي تتلقى ميا هذ األنهار في وقت الحق على مرور مياههدا فدي أحدواض األنهدار الدوليدة وذلد ألسدباب جغرافيدة
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لقددد بدددأت تفهددر توجهددات فددي القددانون الدددولي بشددأن بيددع الميددا العذبددة وهددي امتددداد لددبعض التوجهددات
بشددأن خصخصددة الميددا  ،إذ تتطلددع الدددول التددي لددديها فددائض مددن الميددا العذبددة إلددى تحقيددق أرادداح جيدددة مددن

تصدددير الميددا إلددى دول أخددرى ،ولكددن هددذ التوجهددات تتعلددق أغلبهددا ببيددع الميددا داخددل الدددول نفسددها ولدديس
بينهددا ،لقددد واجهددت هددذ االفكددار معارضددة شددديدة باعتبددار أن الميددا ليسددت سددلعة تبدداع فددي السددوق الح درة،

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

بمددا فددي ذلد البند الدددولي وصددندوق النقددد الدددولي بمحاولددة خصخصددة مددورد يعتبددر حقداً أساسددياً مددن حقددوق

اإلنسان (.)1

وقددد أثددار المتحدددث باسددم الخارجيددة اإلثيوايددة "دينددا مفتددي" الجدددل  -نتيجددة األزمددة المائيددة بددين اثيوايددا

والسودان ومصر على ميا نهر النيل -بعد تصريحاته بشأن نية بالد بيع الميا الفائضة عن حاجتهددا مددن

نهددر النيددل بعددد المددلء الثدداني لسددد النهضددة ،قبددل أن يعددود لينفيهددا مؤكددداً أن بددالد ال تملد فائضداً ،وهددو مددا
فسد ددر خب ددراء فد ددي ملد ددف الميد ددا وحد ددوض النيد ددل بأند دده مند دداورة سياسد ددية مد ددن أديد ددس أبابد ددا إلدراج المسد ددألة فد ددي

المفاوضات الجارية بشأن أزمة السد (.)2

بحت ددة ،مق ددال ص ددحفي ،مص ددعب مص ددطفى الج ددازولي ،تج ددارة المي ددا وقواع ددد الق ددانون ال دددولي ،ص ددحيفة الراكوب ددة االلكتروني ددة،

السودان ،نشر بتاريم 2014/6/8 :متوفر على الرابط ،أخر زيارة  25كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

http://fumacrom.com/39gMf

))1

عراي بوست ،حقيقة خطط إثيوايا لبيع ميا النيل ،وموقف القانون الدولي منها ..خطة إسرائيلية سابقة تنذر بدالخطر ،تدم

النشر 22/06/2021 :متوفر على الرابط ،أخر زيارة  26كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

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

أيضا” ،ولتأكيد المعلومة سأله المذيع مجدددا :القدد فهمدت مند أنكدم سدتبيعون الميدا والكهراداء؛
الفائض من الميا  ،والكهرااء ً
فهل هذا صحي ؟” ،ليجيب مفتي ابالتأكيد ،ما المانع؟ إذا كانت هنا زيدادة عدن حاجتندا ”.محمدود هاشدم ،مقدال فدي صدحيفة
درب المصرية ،في  4نيسان  ،2021متوفر على الرابط ،أخر زيارة  27كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

http://fumacrom.com/39g7q
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المبحااث الثاااني :الحمايااة المقااررة للم اوارد المائيااة فااي القااانون الاادولي اإلنساااني
وتقييمها
المطلب االول :أنواع الموارد المائية وملكيتها بحسب القانون الدولي
الفرع األول :مصادر الموارد المائية
توجددد العديددد مددن أندواع مصددادر الميددا علددى كوكددب األرض غيددر أندده يمكددن إجمالهددا فددي ثددالث صددور
تضم ميا األمطار والميا السطحية والميا الجوفية.
 -4مياه األمطار :تستخدم ميا األمطار فددي العديددد مددن المسددائل الخاصددة باحتياجددات السددكان ويعتمددد ذلد
على كمية الميا التي يمكن تحصدديلها حسددب شدددة األمطددار وعلددى طريقددة تجميددع الميددا وحففهددا وسددبل
االستخدام ونوعية الميا المجمعة.

 -5المياه الساطحية :تشددكل الميددا السددطحية النسددبة الكبددرى فددي الحصددول علددى الميددا  ،وتضددم فددي مجملهددا
األنه ددار والبحيد درات واألنه ددار الص ددغيرة والبح ددار وم ددا يمي ددز ه ددذ المي ددا الس ددطحية أنه ددا يمك ددن أن تك ددون
مشد ددتركة بد ددين دولتد ددين أو أكثد ددر حيد ددث تحد دددد االتفاقيد ددات الثنائيد ددة والمشد ددتركة كميد ددة الميد ددا التد ددي يمكد ددن
استغاللها ،فاألنهار تقسم إلى ثالثة أنواع:
النددوع األول وهددي األنهددار الوطنيددة أو اإلقليميددة وه دي األنه دار الخاصددة بالدولددة والتددي تجددرى مياهه دا

داخل اراضي الدولة الواحدة ،وال تمر في أراضي دولة أخرى أو تتاخم حدود غيرها من الدول ،كنهر التيبددر

بإيطاليا ،فمثل هذ األنهار ال تحتاج إلى أحكام تنفم أمورها ألنها مل للدولة التي تجرى في أرضيها (.)1

النوع الثاني هي األنهار الحدودية (المتاخمة) وهي تل التي تشددكل حددداً بددين دولتددين أو أكثددر ،وتمددر

في اراضي أكثر مددن دولددة واحدددة ،والمثددال عليهدا نهدر الدراين الددذي يشددكل حددداً بددين ألمانيددا وسويسد ار ثددم بددين
ألمانيا وفرنسا في قسم كبير من مجاريه ،وشط العرب الذي يشكل الحد الفاصددل بددين العدراق وايدران قبددل أن

يصب في ميا الخليج العراي (.)2
أما النوع الثالث فهددو األنهددار الدوليددة ،وهدي األنهدار التددي تمددر فددي أ ارضددي أكثددر مددن دولددة واحدددة ،أو

تتاخم حدود أكثر من دولة ،والمثال على ذل نهر الفرات الذي ينبع من تركيددا ثددم يجددري فددي سددوريا وبعدددها

العراق إلى أن يتحد مع نهر دجلة في شط العرب ويطلدق علدى الدددول التددي ينبددع منهدا النهدر "دولددة المجددرى
)(1

سحر عبد المجيد المجالي ،االتفاقيات الدولية ألحواض األنهر المشدتركة ،اإلطدار التداريخي ،مدؤتمر أسديوب  ،1998ص

()2

ذكي حنوش ،سورية والمشاريع المائية ،مركز الدراسات العراي األوراي ،مؤتمر األمن المائي ،عام  ،2000ص .245

.29
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األعل دى" وه دي ف ددي حال ددة نه در الف درات تركي ددا ،وتس ددمى الدول ددة الت ددي يج ددري فيه دا بعدئ ددذ باس ددم "دول ددة المج ددرى

األوسددط" وه دي سددورية ،بينمددا تسددمى دولددة المصددب باسددم " دولددة المجددرى األسددفل " وه دي الع دراق فددي حالددة

الفرات (.)1

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

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

يقصد بالمنشآت المائية الهياكددل القاعديددة التددي تسددتخدم فددي عمليددة تجميددع وتخدزين الميددا وتسددييرها،
ويقصددد بهددا كددذل أيددة إنشدداءات أو تجهي دزات ي دراد منهددا اسددتغالل الميددا س دواء باسددتخراجها أو تجميعهددا أو
معالجتهددا أو توزيعهددا أو تطهيرهددا ،حيددث يددتم انجازهددا مددن طددر الدولددة أو لحسددابها مددن أجددل النفددع العددام،
وتشددمل هددذ المنشددآت :السدددود ،ومحطددات تحلي دة الميددا البحريددة ،ومحطددات توليددد الطاقددة النوويددة المرتبطددة
كددذل بالمنشددآت المائيددة ،ومحطددات توليددد الطاقددة الكهراائيددة المرافقددة للمنشددآت المائيددة ،وتصددنف بطبيعتهددا

القانونية في القانون الدولي اإلنساني على أنها أعيان مدنية (.)3
-1

السدود :السد هو إنشاء هندسي يقام فوق و ٍاد منخفض بهد

حجز الميددا وهددو مددن أقدددم المنشددآت

المائية التي عرفها اإلنسان ،وتبنى السدود من محتويات األرض ،والصخور والخرسانة يمنددع بدده تدددفق ميددا
الد دوادي أو النهد ددر ،فتخلد ددق البحي ددرات االصد ددطناعية وتسد ددمى الخ ازند ددات ،يمكد ددن اسد ددتخدامها ألغ د دراض توليد ددد

الكهرادداء وتددوفير ميددا للددري والشددرب ،والمسدداعدة علددى المالحددة والسدديطرة علددى الفياضددات ،وتتنددوع السدددود

حسب استخدامها إلى سدود الري ،السدود الكهرومائية ،سدود التحكم في الفياضات ،وسدود المالحة (.)4
-2

محطااات تحليااة مياااه البحاار :نتيجددة ألزمددة الميددا وتضدداؤل الميددا الصددالحة للشددرب فددي كثيددر مددن

المندداطق اتجهددت بعددض الدددول إلددى اسددتخدام تقنيددة تحليددة ميددا البحددر لتغطيددة الددنقص فددي الميددا الصددالحة

()1
()2

سحر عبد المجيد المجالي ،االتفاقيات الدولية ألحواض األنهر المشتركة ،اإلطار التاريخي ،مرجع سابق ،ص.30

فدراس زهيددر جعفددر الحسدديني ،الحمايددة الدوليددة لمدوارد الميددا والمنشددآت المائيددة أثندداء الن ازعددات المسددلحة ،منشددورات الحلبددي

الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان ،2009 ،ص .28

) (3زند دداتي مصد ددطفى ،الحمايد ددة الدوليد ددة لمد دوارد الميد ددا والمنشد ددآت المائيد ددة أثند دداء الن ازعد ددات المسد ددلحة ،أطروحد ددة دكتد ددو ار  ،كليد ددة
الحقوق 2016-2015،جامعة الجزائر ،ص .5

()4

شددانون لددورانس ،السدددود واألنهددار والحقددوق ،كتدداب دليددل عمددل المجتمعددات المتددأثرة بالسدددود ،ان د ويددركس للنشددر ،شددبكة

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

ِ
ستخدم في فصل الميا عن األمالح الذائبة.
أ -عملية غشائية وفيها أغشية شبه ُمنفذة تُ َ
ب -عملية ح اررية وفيها ميا التغذيددة تغلددى -تحددت ضددغوب وادددرجات حد اررة تشددغيل مالئمددة -ويكثددف
البخار ميا نقية.

ج -والتقنيات الهجينة التي تتضمن كال العمليتين ،آخددذ بدددء اسددتخدامها فددي اآلونددة األخيدرة ( ،)1ومددع
استخدام التكنولوجيا المتطورة في تحلية الميا أدى لنشددوء أسددلوب حددديث فددي تددوفير الميددا الصددالحة للشددرب
للسكان.
الفرع الثالث :القانون الدولي وملكية موارد المياه
يلع ددب القد ددانون الد دددولي دو اًر رئيسد ددياً فد ددي تحديد ددد ملكي ددة الد دددول للمد دوارد الطبيعيد ددة فهد ددو يشد ددكل اإلطد ددار

األساس ددي له ددذا التحدي ددد م ددن خ ددالل وض ددعه لقواع ددد نافم ددة لملكي ددة ال دددول للم دوارد الطبيعي ددة بم ددا فيه ددا المي ددا ،
وقواعد لمعالجة المشكالت الناتجة عن تنازع الدول حول هذ المدوارد ،ويددنفم القددانون الدددولي ملكيددة المدوارد

الطبيعية من خالل المبادئ التالية:
 -1السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية

وهذا المبدددأ يتددي للدولددة السدديطرة الكاملددة علددى مواردهددا داخددل حدددودها السياسددية ومنددع الدددول األخددرى

من االستفادة منها ،ويؤكد هذا المبدأ المادة الثانية مددن ميثدداق األمددم المتحدددة للحقددوق والواجبددات االقتصددادية
للدول لعام  1974والتي تنص على أن” لكل دولة الحق فددي أن تمددارس بحريددة السدديادة الكاملددة الدائمددة بمددا
في ذل االمتال واالستخدام والتصر في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصادية”
 -2السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد

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

أن " لدددى اسددتغالل الم دوارد الطبيعيددة التددي تتقاسددمها دولتددان أو أكثددر ينبغددي علددى كددل دولددة أن تتعدداون مددع

غيرها على أساس نفام للمعلومات والتشاور المشتر بغية تحقيق أمثل اسددتخدام لهددذ المدوارد مددن غيددر أن

)(1

برنامج األمم المتحددة للبيئدة ،خطدة عمدل البحدر األبديض المتوسدط ،اجتمداع تي ارندا ،ألبانيدا 20-17،كدانون االول ،2017

طبعة أثينا ،اليونان ،2017 ،ص ،8متوفر على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21882/17ig23_16_ara.pdf?sequen
ce=7&isAllowed=y
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يتس ددبب ذل د ف ددي إلح دداق الض ددرر بأي ددة مص ددال مش ددروعة ل خ درين" .وينطب ددق ه ددذا عل ددى األنه ددار والبحي درات
الدولية المارة والمشتركة بين أكثر من دولة (.)1

المطلب الثاني :مصادر الحماية القانونية للموارد المائية في القانون الدولي اإلنساني
إن الد ارسددات التددي تتندداول حمايددة الم دوارد المائيددة والمنشددآت المائيددة فددي أوقددات الن دزاع المسددل قليلددة،

علددى عكددس التش دريعات فددي وقددت السددلم ،حيددث يحتددوي القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى بعددض القواعددد التددي
تتعلق مباشرة بحماية الميا  ،ومع ذل  ،قد يصب الوصول إلى الميا وحمايتها مشكلة أثناء النزاع المسل .
تحتوي قواعد هلسنكي بشأن استخدامات ميددا األنهددار الدوليددة ،التددي اعتمدددتها رابطددة القددانون الدددولي
( )ILAفي مؤتمرها في هلسنكي في عام  ،1966على بند واحد فقط (المادة  )20التي تشير إلى المشاكل
الناشئة عن النزاع المسل وتقتصر على موضوع المالحة المحدود (.)2

يتبددين مددن خددالل مددا سددبق أن هنددا ثغدرة فددي الحمايددة القانونيددة للميددا فددي زمددن الحددرب لددذل عالجددت

رابطة القانون الدولي ( )ILAهذ المسألة بعد عشر سنوات وذل من خددالل المددؤتمر السددابع الددذي عقددد فددي
مدري ددد ع ددام  ،)3( 1976فبع ددد بع ددام واح ددد ت ددم اعتم دداد البروتوك ددولين اإلض ددافيين األول والث دداني لع ددام 1977

التفاقيات جنيف لعام  1949حيث أُدرجت بعض القواعد المكرسة صراح ًة لحماية الميا (.)4

سددنقوم فددي هددذا البحددث بد ارسددة المصددادر العرفيددة المرتبطددة بحمايددة الميددا والمدوارد المائيددة ثددم سددننتقل

إلد ددى نصد ددوص اتفاقيد ددات جنيد ددف واروتوكوالتهد ددا المتعلقد ددة بالبحد ددث وبعد دددها سد ددندرس مبد ددادى القد ددانون الد دددولي
اإلنساني وارتباطها بالحماية.

()1
()2

قضايا الميا في الشرق األوسط الواقع والمستقبل ،المؤتمر الدولي الثاني للميا عقد بالقاهرة  ،2019ورقة بحثية.

تنص المادة  20على ما يلي" :في أوقات الحدرب ،أو الن ازعدات المسدلحة األخدرى ،أو الطدوارئ العامدة التدي تشدكل تهديدداً

لحياة الدولة ،يجوز لدولة ضفة النهر اتخاذ تدابير ال تتقيد بالتزاماتها بموجب هذا الفصل إلى الحد الذي تقتضديه الضدرورات

بشددكل صددارم الحالددة ،بشددرب أن تكددون هددذ التدددابير متسددقة مددع التزاماتهددا األخددرى بموجددب القددانون الدددولي؛ يجددب علددى دولددة

النهر على أي حال تسهيل المالحة ألغراض إنسانية " .رابطدة القدانون الددولي ،تقريدر المدؤتمر الثداني والخمسدين المنعقدد فدي

هلسنكي (14آب إلى  20آب  ،1967 ،)1966ص .484
)(3

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

)(4

البروتوكددول اإلضددافي األول التفاقيددات جنيددف المؤرخددة فددي  12آب  1949والمتعلددق بحمايددة ضددحايا الن ازعددات المسددلحة

 ،1978ص.34

الدولي ددة لعد ددام ( 1977المادتد ددان  54و )56؛ البروتوك ددول اإلضد ددافي الثد دداني التفاقي ددات جنيد ددف المؤرخد ددة فد ددي  12آب 1949
والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام ( 1977المادتان  14و.)15
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الفرع األول :األعراف الدولية
لددم يعددر القددانون الدددولي اإلنسدداني حمايددة الميددا زمددن الن ازعددات المسددلحة قبددل اعتمدداد البروتوكددولين
االضددافيين التفاقيددات جنيددف األراددع لسددنة  1949إال فددي إطددار الحمايددة العامددة المقددررة لضددحايا الن ازعددات
المسلحة الواردة في تل االتفاقيات.
لكددن بعددد اعتمدداد هددذين البروتوكددولين تددم إقدرار حمايددة خاصددة لهددذا المددورد الهددام؛ إال أن ذلد لددم يمنددع
مددن إلقدداء الت ازمددات علددى عدداتق االط د ار

المتنازعددة تقضددي بعدددم المسدداس به دذ الحمايددة بموجددب المبددادئ

العرفية المستقرة آنددذا  ،والقائمددة علددى مبددادئ سددندرس فددي هددذا المطلددب أهمهددا ،وهددي حمايددة الملكيددة العامددة
والخاصددة ،وحفددر اسددتعمال السددم ،وعدددم جدواز إحددداث آالم ال مبددرر لهددا باإلضددافة لحفددر تدددمير ممتلكددات
العدو.
أوال :حماية الملكية العامة والخاصة وحظر تدمير ممتلكات العدو

قددد تكددون الميددا جددزءاً مددن ملكيددة عامددة أو خاصددة ،لكددن فددي كلتددا الحددالتين ،يحمددي القددانون الدددولي

اإلنساني موارد الميا  ،تنص المادة ( 23ز) من أنفمة الهاي لعام  1907على أنه:

" ُيحفر تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ،ما لم يكددن هددذا التدددمير أو االسددتيالء أمد اًر حتميداً
لضرورات الحرب"(.)1
تعد النزاعات المسلحة الدوليددة هددي المقصددودة بتطبيددق هددذ القاعدددة ( ،)2ولكددن تطبيددق هددذ القاعدددة ال

يفه ددر واض ددحاً ف ددي نف ددام االح ددتالل ،فنف ددام االح ددتالل ي ددوفر قواع ددد أكث ددر تحدي ددداً ته ددد

إل ددى تعزي ددز حماي ددة

الممتلكددات العامددة والخاصددة الموجددودة فددي األ ارضددي المحتلددة ،فدداالحتالل يمددارس سددلطة فعليددة لفت درة معينددة،
فبالتالي حماية الممتلكات الخاصة والعامة لها أهمية خاصددة ،فالقاعدددة التددي تُفيددد أّنده يجددب إدارة الممتلكددات
العامة غير المنقولة طبقاً لقواعد حق االنتفاع ،هي قاعدة قديمة العهددد فددي القددانون الدددولي العرفددي ومعتددر
مدون ددة ليب ددر ،واع ددالن بروكس دديل ،ودلي ددل أكس ددفورد ( ،)3كم ددا وج ددرى التأكي ددد عل ددى حماي ددة الممتلك ددات
به ددا ف ددي ّ

الخاصة من المصادرة في سوابق قضائية وطنية بعد الحرب العالمية الثانية وذل في عدة قضايا (.)1

()1

انفددر أيضداً :ميثدداق المحكمددة العسددكرية الدوليددة فددي نورمبددورغ المددادة ( 6ب) .عددالوة علددى ذلد  ،المددادة  23فقدرة (ز) مددن

الالئح ددة المتعلق ددة بقد دوانين وأعد د ار

الح ددرب البري ددة اله دداي 18 ،تشد درين األول  1907والم ددادة  33م ددن اتفاقي ددة جني ددف الرابع ددة

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 12 ،أب  1949التي تحفر السلب صراحة.
()2

نجد ان أقرب تطبيق لهذ القاعدة في النزاعات المسدلحة غيدر الدوليدة ،هدو فدي المدادة  4مدن البروتوكدول اإلضدافي الثداني

لعام  1977حيث تحفر هذ المادة فقرة (ز) أعمال السلب والنهب.

( )3مدوّند دة ليب ددر ،الم ددادة ( ،)31الص ددادر ف ددي  24نيس ددان  ،1863ويع ددر أيضد داً باس ددم تعليم ددات الحكوم ددة لجي ددوش الوالي ددات
المتحدة في الميدان ،وهو األمر العام رقم  ،100وكان قد وقعها الدرئيس أب ارهدام لينكدولن للقدوات اإلتحاديدة الخاصدة بالواليدات
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لقد تضمنت لوائ الهاي لقوانين وأع ار

الحرب البرية  1907علددى قواعددد أكثددر تسدداهالً فيمددا يتعلددق

بالممتلكات العامة مقارنة بالملكية الخاصة ،حيث تعكس هذ الالئحة نهج التنفيم االقتصادي السددائد وقددت

صياغة الص -في القرن التاسع عشر -فقد كانت الملكية الخاصة مقدسة من ناحية ،ومددن ناحيددة أخددرى،

كانددت مشدداركة الدولددة فددي النشدداب االقتصددادي ال ت دزال محدددودة ( ،)2فمددن خددالل تصددنيف مدوارد الميددا علددى
أنه ددا ملكي ددة خاص ددة ،ف ددإن أي عم ددل يق ددوم ب دده الش دداغل فيم ددا يتعل ددق بم دوارد المي ددا العذب ددة يخض ددع لمتطلب ددات

المادتين  46و 53من لوائ الهاي .ووفًقا للمادة " ،46ال يجوز مصادرة الملكية الخاصة"(.)3

ف ددي ح ددين أن الح ددق الف ددردي ف ددي اس ددتخدام المي ددا ع ددن طري ددق اآلب ددار الموج ددودة ف ددي الملكي ددة الخاص ددة
يخضددع للمددادتين  46و 53مددن لدوائ الهدداي ،فددإن حددق السدكان فددي اسددتخدام ميددا األنهددار أو البحيدرات أو
طبقات الميا الجوفية مقيدة بأحكام القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بالممتلكات العامة.

في هذا السياق ،ينبغي ذكر المادة  55من لوائ الهاي ( ،)4فعلى الرغم من أن هذا النص يؤكد أندده

يمكن للمقيم استخدام األصددول العامددة ك د "منفعددة" و "يجددب أن يحمددي رأس المددال" ،إال أندده ال يحدددد الغددرض

المتحدددة ،أثندداء الحددرب األهليددة األمريكيددة؛ إعددالن بروكسدديل  1874المددادة ( )7بشددأن قدوانين الحددرب وأعرافهددا؛ تحفددر اتفاقيددة
بروكسل استخدام السم أو األسلحة السامة ،واستخدام األسلحة أو المقذوفات أو المدواد التدي مدن شدأنها إحدداث إصدابات وآالم

ال مبددرر لهددا ،علددى الددرغم مددن أن االتفاقيددة لددم تدددخل حيددز النفدداذ مطلق داً؛ دليددل أكسددفورد المددادة ( )52دليددل لق دوانين وعددادات
عين معهد القانون الدولي ،في دورته المنعقدة في جنيف عام  ،1874لجندة لد ارسدة إعدالن
الحرب في أكسفورد  1880حيث ّ
بروكسل للعام نفسه وتقديم رأيهدا ومقترحاتهدا التكميليدة حدول هدذا الموضدوع إلدى المعهدد؛ أدى عمدل المعهدد إلدى اعتمداد الددليل

في عام  1880واستمر ليشكل جزءاً من األساس لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر الهاي للسالم عام .1899

()1

كمثال عن بعض القضايا :في الصين ،المحكمة العسكرية لجرائم الحرب التابعة لو ازرة الدفاع الوطني في نانكينغ ،قضدية

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

A. Cassese, “Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural

)(2

Resources”, in E. Playfair (ed) International Law and the Administration of Occupied
Territories, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 421-422.

()3

ت ددنص الم ددادة  46م ددن الئح ددة اله دداي للح ددرب لقد دوانين وأعد د ار

الح ددرب البري ددة  1907عل ددى" ينبغ ددي احتد درام ش ددر األسد درة

وحقوقها ،وحياة األشخاص والملكية الخاصة ،وكذل المعتقدات والشعائر الدينية .ال تجوز مصادرة الملكية الخاصة".
)(4

تددنص المددادة  55مددن الئحددة الهدداي لقدوانين واعد ار

الحددرب البريددة " 1907ال تعتبددر دولددة االحددتالل نفسددها سددوى مسددؤول

إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات واألراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلدد
الواقع تحت االحتالل .وينبغي عليها صيانة باطن هذ الممتلكات وادارتها وفقاً لقواعد االنتفاع".
انفر أيضاً :المادة  53من أنفمة الهاي والمادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الذي يمكن من أجله استخدام الممتلكات العامة من قبل الشاغل ،كمددا يمكددن اسددتخدام األصددول العامددة مثددل
الموارد المائية ألي غرض كان من قبل المحتل بشرب أال يؤدي إلى تبديدها.
ومددن النصددوص التددي نصددت علددى الممتلكددات العامددة ،المددادة  43مددن ل دوائ الهدداي لق دوانين وأع د ار
الح ددرب البري ددة  1907الت ددي تش ددير إل ددى أن دده " :إذا انتقل ددت س ددلطة الق ددوة الش ددرعية بص ددورة فعلي ددة إل ددى ي ددد ق ددوة
االحتالل ،يتعين على هذ االخيرة ،قدر االمكان ،تحقيق األمن والنفام العام وضددمانه ،مددع احتدرام القدوانين

السارية في البالد ،إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلد " كمددا تددم التأكيددد علددى مبدددأ حفددر
ت دددمير ممتلك ددات الع دددو ،م ددن جدي ددد ،ف ددي الم ددادة (/6ب) م ددن النف ددام األساس ددي للمحكم ددة العس ددكرية الدولي ددة
لنورمب ددورغ ،ث ددم ف ددي الم ددادة  53م ددن اتفاقي ددة جني ددف الرابع ددة لس ددنة  1949الت ددي اعتب ددرت ت دددمير الممتلك ددات
واالستيالء عليها على نحو ال تبرر ضرورات حراية ،انتهاكاً جسيماً وبالتالي جريمة حرب.
لكن المالحظ في معفم أحكام القانون الدولي اإلنسدداني النافمددة لهددذا المبدددأ أنهددا أضددعفته باالسددتثناء
المتعلق بالضرورة العسكرية ،ولما كانت الميا تشكل جددزءا مددن الممتلكددات العامددة أو الخاصددة ،فإندده ينطبددق
عليه ددا الحف ددر الواج ددب عل ددى ممتلك ددات الع دددو ،مم ددا يمنحه ددا حماي ددة غي ددر مباشد درة زم ددن الن ازع ددات المس ددلحة

الدوليددة؛ كمددا تددم التأكيددد علددى هددذا الحفددر فددي القاعدددة رقددم  50مددن قواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني العرفددي
الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام .)1(2005

ثانيا :حظر استعمال السم أو تسميم األسلحة
يعتبددر مبدددأ حفددر اسددتعمال السددم مددن المبددادئ العرفيددة السددائدة ،والتددي أقرتهددا فيمددا بعددد الئحددة الهدداي
للح ددرب البري ددة ف ددي مادته ددا (/ 33أ) بأن دده ":يحفد در اس ددتعمال الس ددم واألس ددلحة المس ددمومة" ،كم ددا وردت ه ددذ
القاعدة في المادة  43من الئحة ليبر

()2

عند إشارتها إلددى أن الضددرورة العسددكرية التددي" ال تجيددز بددأي حددال

()1

القاع دددة ُ " 50يحف ددر ت دددمير ممتلك ددات الخص ددم أو االس ددتيالء عليه ددا ،إالّ ف ددي الح دداالت الت ددي تس ددتلزمها الض ددرورة العس ددكرية

()2

على الرغم من عدم امكدان اعتبدار الئحدة ليبدر نصداً دوليداً نتيجدة طابعهدا المحلدي ،تعدد هدذ الوثيقدة أولدى التقنيندات لجدرائم

القهرية".

الحددرب ،تددم اصدددارها مددن طددر و ازرة الحددرب فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة أثندداء حددرب االنفصددال األمريكيددة سددنة 1863

بموجددب األمددر العددام رقددم ( ،)100تضددمنت تج دريم العديددد مددن األفعددال الالإنسددانية أثندداء الحددرب كمددا تضددمنت توقيددع عقوبددة
اإلعدام على مرتكبدي تلد األفعدال .لكدن رغدم كونهدا مجدرد تقندين داخلدي مرحلدي إال انده يعدود لهدا الفضدل فدي صدياغة العديدد

من اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وعلدى األخدص اتفاقيدات الهداي لعدامي  1899و 1907وكدذل اتفاقيدات جنيدف األرادع
لسددنة  1949فيمددا بعددد ،لمزيددد مددن المعلومددات انفددر :صددالح الدددين عددامر" ،تطددور مفهددوم جدرائم الحددرب" ،المحكمددة الجنائيددة
الدوليدة المواءمدات الدسدتورية والتشدريعية -مشدروع قدانون نمدوذجي(-مؤلدف جمداعي) ،تحدت إشد ار

اللجنة الدولية للصليب االحمر ،القاهرة ،الطبعة الرابعة.2006 ،
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شدريف عدتلم ،منشدورات

من األحوال استعمال السم أو تخريب أي منطقة بشكل منفم" ،أو إشارتها صراحة إلددى حفددر تسددميم مدوارد

الميد ددا واآلبد ددار ( ،)1إلد ددى جاند ددب إعد ددالن بروكسد دديل لسد ددنة  1874ومدوند ددة أكسد ددفورد لسد ددنة )2( 1880؛ لكد ددن
المالحددظ أن هددذ النصددوص لددم تشددر كلهددا بشددكل صدري إلددى الميددا  ،إال أن عموميددة هددذا الحفددر يمكددن أن

يمتد إلى هذا المورد دون أن يقتصددر علددى األسددلحة وحدددها ( ،)3ففددي عددام  1588زعددم البيركددو جينتيلددي فددي
كتابه المخصص لد "قانون الحرب" أن حفر تسمم الميا كان بالفعل قاعدة راسخة في القددانون الدددولي ،وقددد

تأسددس هددذا المنددع علددى القناعددة بددأن السددم ممنددوع لصددفاته السدرية والخبيثددة ،لددذل تددم االعتد ار

كقاعدة عرفية لعدة قرون قبل تدوينها في مؤتمر الهاي للسالم في  1899و.)4( 1907

بهددذ القاعدددة

ومددع ذل د  ،فمددع التطددورات التكنولوجيددة لألسددلحة ،مثددل األسددلحة الكيميائيددة أو البيولوجيددة أو النوويددة،

أدى اسددتخدام نددوع معددين مددن األسددلحة إلددى جعددل الميددا غيددر صددالحة لالسددتهال البشددري؛ فددي هددذا الصدددد،

خالل مؤتمر جمعية القيادة الدولية في نيددودلهي فددي عددام  ،1975تددم اقتدراح أن حفددر التسددمم ضدديق للغايددة
وأنه يجب توسيع هذا الحفر ليشمل جميع التدابير التي تجعل الميا غير صالحة لالسددتهال البشددري بددأي

وسدديلة كانددت؛ يمكددن أن يعتمددد هددذا التمديددد علددى مبدددأ عددام مددن مبددادئ القددانون الدددولي اإلنسدداني وهددو مبدددأ
التمييددز بددين المقدداتلين والسددكان المدددنيين مددن هددذا المنفددور ،يجددب إعددالن أن جميددع اإلجدراءات التددي تجعددل
المي ددا غي ددر ص ددالحة لالس ددتهال غي ددر قانوني ددة ألنه ددا ت ددؤثر بش ددكل عش دوائي عل ددى ك ددل م ددن الق دوات المس ددلحة

Weckel Philippe, «L’eau et le droit humanitaire», in L’eau en droit international (ouvrage

)(1

collectif), Colloque d’Orléans, S.F.D.I, Edts. A. PEDONE, Paris, 2011, p.371.

((2

عددامر الزمددالي ،حمايددة الميددا زمددن الن ازعددات المسددلحة" ،فددي المجلددة الدوليددة للصددليب االحمددر ،العدددد  ،308متددوفر علددى

الرابط ،أخر زيارة بتاريم  23تشرين األول  2021الساعة  10:00م:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kle7q.htm

TAITHE Alexandre, "Partager l’eau: les enjeux de demain", EdtsTECHNIP, Paris ,2006,
()4

المددادة ( 23أ) مددن االتفاقيددة (الرابعددة) المتعلقددة بق دوانين وأع د ار

)(3

p.151.

الحددرب البريددة وملحقهددا :الل دوائ المتعلقددة بق دوانين وأع د ار

ض دا :المددادة  16مددن قددانون ليبددر لعددام 1863؛ المددادة  13مددن إعددالن
الحددرب البريددة .الهدداي 18 ،أكتددوار  ،1907انفددر أي ً
بروكسددل لعددام  ،1874المددادة  8مددن دليددل أكس دفورد الددذي اعتمددد معهددد القددانون الدددولي فددي عددام  .1880عددالوة علددى ذل د ،
تعتبر المادة  8من نفام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدام السموم أو األسلحة السامة جريمة حرب.
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والس ددكان الم دددنيين ( .)1كم ددا ت ددم التأكي ددد عل ددى ه ددذا الحف ددر ف ددي القاع دددة رق ددم  72م ددن قواع ددد الق ددانون ال دددولي
اإلنساني العرفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام .)2( 2005

ثالثاً :عدم جواز إحداث آالم ال مبرر لها
يعد مبدأ عدم جواز إحداث آالم ال مبددرر لهددا مددن أهددم القيددود التددي تددرد علددى حددق األطد ار
فددي اختيددار وسددائل وأسدداليب الحددرب ،ويتمثددل فددي الت دزام األط د ار

المتنازعددة

المتحاراددة عنددد اسددتخدامها أي مددن هددذ

الوسد ددائل أو األسد دداليب ،باتخد دداذ العنايد ددة الواجبد ددة واالحتياطد ددات الالزمد ددة مد ددن أجد ددل حمايد ددة السد ددكان المد دددنيين
واألعي ددان المدني ددة م ددن آث ددار تل د الوس ددائل أو األس دداليب

()3

وبموج ددب الم ددادة (/ 23ه) م ددن الالئح ددة المرفق ددة

باتفاقية الهاي الثانية وانفس المادة باتفاقية الهاي الرابعة لسنة  1907أصب مبدأ عدددم جدواز إحددداث آالم

ال مبددرر لهددا جددزءاً مددن القددانون الوضددعي بعددد أن ورد فددي إعالنددي سددان بطرسددبرغ لسددنة  1868و بروكسددل

لسددنة  1874ولمددا كددان إحددداث آالم ال مبددرر لهددا يعددد تعددد علددى السددالمة البدنيددة أو الذهنيددة أو علددى حيدداة
األشخاص أو االعيان المدنية ،فإن االعتداء علددى الميددا بالتدددمير أو التسددميم يسددبب آثددا اًر مماثلددة ،وبالتددالي

()4
عرفددت محكمددة
فددان هددذ الوسددائل واألسدداليب تعددد غيددر مشددروعة كونهددا تشددكل انتهاك داً لهددذا المبدددأ  .وقددد ّ
العدل الدولية اآلالم الغير مبررة بأنها "الضرر الذي ال محيددد عددن أحداثدده مددن أجددل تحقيددق أهدددا عسددكرية

مشددروعة" ( .)5كمددا تددم التأكيددد علددى هددذا الحفددر فددي القاعدددة رقددم  70مددن قواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني
العرفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام .)6(2005

Tignino Mara, Reflections on the Legal Regime of Water during Armed Conflicts, which is

)(1

presented at the Fifth Pan-European International Relations Conference (Section 31, Panel
8), The Hague, 9-11 September 2004,

)(2

انفر هنا ،متوفر على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule72

)(3

حيدر كافم عبد علي ،مال عباس جيثوم " ،القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال أثناء الن ازعدات المسدلحة" ،فدي مجلدة

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،المجلد الرابع ،العدد ( ، )2العدد الثاني ،2012 ،ص .169
()4

رقي ددة عواش درية ،الحماي ددة الدولي ددة للمي ددا والم دوارد المائي ددة زم ددن الن ازع ددات المس ددلحة ب ددين النفري ددة والتطبي ددق ،مجل ددة الش دريعة

)(5

ال درأي اإلفتددائي لمحكمددة العدددل الدوليددة بشددأن مشددروعية التهديددد باألسددلحة النوويددة أو اسددتخدامها ،الفتددوى الصددادرة فددي 8

والقانون ،كلية القانون ،جامعة االمارات العراية المتحدة ،العدد  ،59السنة  ،28تموز  ،2014ص.196

تموز  ،1996ص  113من منشدورات األمدم المتحددة ،رقدم المبيدع ، A97.V.7 :متدوفر علدى الدرابط ،أخدر زيدارة  28كدانون

األول  ،2021الساعة 9:00م:

https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf

)(6

انفر هنا ،متوفر على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة  9:10م:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule70
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الفاارع الثاااني :حمايااة الم اوارد والمنشااآت المائيااة فااي اتفاقيااات جنيااف لعااام  1949والبرتوك اولين
اإلضافيين األول والثاني لعام 1977
أهم مصدر من مصادر الحماية القانونيددة الدوليددة للمدوارد المائيددة أثندداء الن ازعددات المسدّلحة يسددتقى مددن

نصوص المعاهدات واالتفاقيات الدولية باعتبارهددا مصددد اًر أصددلياً مددن مصددادر القددانون الدددولي ،إال أندده ومددن
خالل إلقاء نفرة على اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وخاصة االتفاقيات األراع والتي يرجددع تاريخهددا إلددى
 12آب 1949

()1

فإننددا ال نجددد فيهددا اإلشددارة المباشدرة إلددى تددوفير الحمايددة لمدوارد الميددا  ،ليددتم الحقداً تدددار

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

أوال :في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة :1949
نص ددت الم ددادة  53م ددن ه ددذ االتفاقي ددة عل ددى م ددا يل ددي " :يحف ددر عل ددى دول ددة االح ددتالل أن ت دددمر أي
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

نخلص القول إلى أن هذ االتفاقية أقرت صراحة على حماية جميددع األعيددان المدنيددة ،ومقتضدديات الضددرورة
الحراية.
 -1حماية جميع األعيان المدنية :وهي األعيددان التددي تسدداهم فددي تقددديم خدددمات مدنيددة لألشددخاص المدددنيين
مهمددا كددان نوعهددا ،وعليددة يحفددر علددى دولددة االحددتالل تدددمير جميددع المنشددآت التددي مددن بينهددا المنشددآت
المائي ددة إال بالش ددرب المتمث ددل ف ددي حتمي ددة العملي ددات الحراي ددة الت ددي يقتض ددي ت دددميرها عل ددى أس دداس أن ه ددذ

المنشآت تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات الحراية.
 -2مقتض دديات الض ددرورة الحراي ددة  :تقتض ددي الض ددرورة الحراي ددة أن لطرف ددي الند دزاع الح ددق ف ددي اس ددتخدام الق ددوة
المسددلحة الضددرورية لتحقيددق األهدددا

الحرايددة المتمثلددة فددي شد ّدل قددوة الخصددم واالنتصددار عليدده ،فددإذا تددم

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

معاملة أسرى الحرب ،د -اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب.

اعتم دددت االتفاقي ددات االراع ددة وعرض ددت للتوقي ددع والتص ددديق واالنض ددمام م ددن قب ددل الم ددؤتمر الدبلوماس ددي لوض ددع اتفاقي ددات دولي ددة
لحمايددة ضددحايا الحددرب ،المنعقددد فددي جنيددف ،والمعتمدددة مددن تدداريم  21نيسددان إلددى  12آب  ،1949المددؤرخين فددي  12آب

.1949

( (2زندداتي مصددطفى ،الحمايددة الدوليددة لم دوارد الميددا والمنشددآت المائيددة أثندداء الن ازعددات الم ّس دلحة ،أطروحددة مقدمددة لنيددل شددهادة
دكتو ار  ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خد  ،السنة الجامعية .2016-2015
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ذل يصب ما عدا دون مبرر من مبددررات الضددرورة ،وعليدده ال يجددوز تدددمير المدوارد والمنشددآت المائيددة
بع ددد تحقي ددق األه دددا

الحراي ددة حي ددث أن الق ددانون ال دددولي اإلنس دداني ي درفض اس ددتخدام ه ددذا المب دددأ كتبري ددر

قانوني بحجة تحقيق المنفعة العسددكرية المطلقددة ،ومددن بينهددا اسددتعمال األسددلحة واألسدداليب الحرايددة التددي
م ددن ش ددأنها إح ددداث خس ددائر ال ج دددوى منه ددا ،وعلي دده فيج ددب التحدي ددد ب ددين الض ددرورة الحراي ددة م ددن جه ددة

والمتطلب ددات اإلنس ددانية م ددن جه ددة أخ ددرى والت ددي تطب ددق عل ددى الس ددكان الم دددنيين فإنه ددا ك ددذل تطب ددق عل ددى
األعيان المدنية التي من بينها الموارد المائية.
ثانيا :في البروتوكولين اإلضافيين األول والثاني لسنة 1977
جد دداء البرتوكد ددول اإلضد ددافي األول لسد ددنة  1977الد ددذي تند دداول موضد ددوع حمايد ددة البيئد ددة البحريد ددة أثند دداء
الن ازعددات المسددلحة تقنينداً للقواعددد العرفيددة الدوليددة التددي تحفددر اسددتخدام وسددائل أو أسدداليب القتددال التددي يتوقددع
منها أن تسبب أضرار للبيئة الطبيعية بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص ( ،)1ولقددد ذكددرت القاعدددة 45

أيضداً مددن أحكددام القددانون العرفددي علددى حفددر اسددتخدام أسدداليب أو وسددائل قتددال التددي يتوقددع منهددا أن تسددبب
أض ار اًر بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية ،وال يستخدم تدمير البيئة كأسلوب قتال (.)2
 -1اختيااار أساالحة وأساااليب القتااال لااي

حقااا مطلقااا :حيددث أكدددت الفقدرة األولددى مددن المددادة  35مددن هددذا

البرتوكددول علددى مددا ورد فددي المددادة  22مددن الئحددة الهدداي للحددرب البريددة لسددنة  ،1907وهددو أن اختيددار

أسلحة القتال وأساليب الحرب ليس حقاً مطلقداً ،بددل هنددا عدددة قواعددد أساسددية تقيددد هددذا الحددق ( ،)3حيددث
يعتبر مبدأ مستقر عليه منذ عام 1868؛ وقد أقرت الفقرة الثانية من هذ المادة وبصددورة واضددحة علددى
مبدأ حفر أنواع معينة من األسلحة ،وأن استخدام األلغام واألسلحة األخرى التقليديددة فددي الندزاع المسددل

)(1

علدي بدن يوسدف بدن حسدين الددعيجي ،الحفداظ علدى البيئدة إبدان الن ازعدات المسدلحة ،رسدالة مقدمدة للحصدول علدى درجدة .

الدكتو ار  ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصر ،2011 ،ص .247
لقد نصت المادة  22من الئحة الهداي المتعلقدة بقدوانين واعد ار

الحدرب البريدة  18تشدرين االول " " 1907اعتمداد المحدارب

لوسائل إيذاء العدو ليس بال حدود".
)(2

جون مداري هنكدرتس ،ترجمدة محسدن الجمدل د ارسدة حدول القدانون الددولي اإلنسداني العرفدي ،إسدهام فدي فهدم واحتدرام حكدم

((3

ابراهيم محمد العناني ،الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت الن ازعدات المسدلحة ،القدانون الددولي اإلنسداني ،آفداق

القانون في النزاع المسل  ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أذار  ،2005القاعدة  ،45ص .37
وتحديات ،الجزء الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ب األولى ،2005 ،ص .53

وردت المدادة  35مدن أحكدام البروتوكدول اإلضددافي األول لسدنة  1977كداآلتي " :إن حدق أطد ار

أي ندزاع مسدل فدي اختيددار

أسدداليب ووسددائل القتددال لدديس حقددا ال تقيددد قيددود ،يحفددر اسددتخدام األسددلحة والقددذائف والم دواد ووسددائل القتددال التددي مددن شددأنها
إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها ،يحفر استخدام وسائل أو أساليب القتال يقصد بهدا أو قدد يتوقدع منهدا أن تلحدق بالبيئدة

الطبيعية اضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد".
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ضددد أهدددا

عسددكرية مدرتبط بم ارعدداة حمايددة البيئددة البحريددة مددن خطددر التلددوث والتدددمير ( .)1وباسددتقراء

الفقرة األخيرة من هذ المادة ،فإنها توحي بعدة مبادئ أساسية في حماية البيئة البحرية من بينهددا حفددر

األعمال االنتقامية ضد البيئددة الطبيعيددة ( ،)2وضددرورة حمايتهددا ،حيددث تحفددر هجمددات الددردع التددي تشددن
ضدها.
ومن بين المبادئ العامة التي تطبق إلدارة األعمال العدائيددة علددى البيئددة الطبيعيددة أندده ال يجددوز الهجددوم

علددى أي جددزء مددن البيئددة الطبيعيددة مددا لددم يكددن هدددفاً عسددكرياً ،كمددا يحفددر تدددمير أي جددزء مددن البيئددة
الطبيعية إال فددي الحدداالت التددي تسددتوجبها الضددرورة العسددكرية ،ويحفددر الهجددوم علددى هددد عسددكري قددد

يتوقع منه التسبب بأضرار مضدرة بالبيئددة ،ويكددون مفرطداً فددي تجدداوز مددا ينتفددر أن يسددفر عندده مددن ميدزة

عسددكرية ملموسددة ومباشدرة ،وبالتددالي هددذ المددادة تحمددي البيئددة الطبيعيددة بصددورة لددم تحدددث مددن قبددل ،وال

تشمل الضرر االولي فقط وانما تشمل الخسائر الجانبية (.)3

 -2حماية المنشآت التي تحتوي على قوى خطارة :يمكددن أن تكددون المدوارد المائيددة والمنشددآت هدددفاً وكددذل

سددالحاً أثندداء الن ازعددات المسددلحة ،فتسددميم الميددا طريقددة قديمددة فددي الحددرب  ،و فددي الن ازعددات األخي درة تددم

اسددتخدام السدددود كأهدددا

عسددكرية ،ودائمداً مددا كانددت لهددا عواقددب وخيمددة علددى البيئددة والبشددر ،ولعددل مددا

حدددث فددي حددرب فيتنددام الثانيددة خيددر مثددال علددى ذلد  ،عندددما قامددت قدوات فيتنددام الجنوايددة بمسدداعدة مددن

القوات األمريكية بقصف السدود ومولدات الكهرااء المتواجدة في فيتنام الشمالية ُمحدثة بذل فيضددانات
كبي درة أدت إل ددى كارث ددة إنس ددانية ،وك ددذل الق دوات النازي ددة إب ددان الح ددرب العالمي ددة الثاني ددة دم ددرت ع دددداً م ددن

السدددود النهريددة فددي هولندددا ،لتغددرق أكثددر مددن  200ألددف هكتددار مددن أجددود األ ارضددي الزراعيددة ،وكددذل

األمر نفسه يتكرر ابان الحرب الكورية عام  ،1953حينما قامددت قدوات كوريددا الشددمالية بقصددف خمسددة

)(1

قانددة يحيددى ،الجهددود الدوليددة لحمايددة البيئددة البحريددة أثندداء الن ازعددات المسددلحة ،مددذكرة ماجسددتير ،كليددة الحقددوق ،جامعددة

 ،2013-2014قسنطينة  ،1ص.59
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".

((2

بوسماحة الشيم ،األمن البيئي في اال ارضدي تحدت االحدتالل فدي منفدور القدانون الددولي اإلنسداني ،كليدة الحقدوق والعلدوم

السياسية ،جامعة ابن خلدون ،تيارت ،ص.5

David Jensen and Silja Halle, Protecting the environment during armed conflict, An

)(3

inventory and analysis of international law, United nations environment programmer,
November 2009, P10.
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سدود نهرية فددي أ ارضددي كوريددا الجنوايددة بغددرض إغدراق حقددول الددرز وحرمددان الشددعب مددن أهددم محاصدديله

االستراتيجية (.)1

وبددالنفر إلددى اآلثددار الخطيدرة للغايددة التددي يمكددن أن تحدددثها الهجمددات علددى "األشددغال أو المنشددآت التددي

تحتددوي علددى قددوى خط درة" علددى حيدداة وممتلكددات السددكان المدددنيين ،تحفددر المددادة  56مددن البروتوكددول
اإلضافي األول مثل هذ الهجمات حتى لو كانت هذ األهدا

أهدافاً عسكرية .ومع ذل  ،تتوقف هذ

الحمايددة علددى األقددل فددي الن ازعددات المسددلحة الدوليددة ،إذا تددم اسددتخدام السدددود فددي غيددر وفيفتهددا العاديددة
وفددي ال دددعم المن ددتفم والمه ددم والمباش ددر للعملي ددات العسددكرية واذا ك ددان ه ددذا الهج ددوم ه ددو الطريق ددة الوحي دددة

الممكنة إلنهاء هذا الدعم ( ،)2وتشير اللغة المسددتخدمة فددي المددادة  56مددن البروتوكددول اإلضددافي األول

إلى أن الدعم المقدم للعمليات العسكرية يجب أن يكون في نفس الوقت "منتفماً وهاماً ومباش اًر".

في هذا السياق ،من المثير لالهتمام مالحفة أن الحماية الممنوحة للسدود فددي الن ازعددات المسددلحة غيددر

دتثناء
الدوليددة أقددوى بكثيددر ،فالمددادة ( )15مددن البروتوكددول اإلضددافي الثدداني لعددام  1977ال تتضددمن اسد ً
على أساس الضرورة العسكرية ( ،)3فقد تضمنت نفس الحفددر ،وأقددرت حمايددة أبعددد مددن التددي وردت فددي
البروتوك ددول األول ،كونه ددا ج دداءت مطلق ددة غي ددر مقي دددة وحتد دى وان كان ددت أه دددافاً عس ددكرية عل ددى خ ددال

()1

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

زيارة  29كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

=http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=788&issue=&type=4&cat
()2

تنص المادة  )2( 56من البروتوكول اإلضافي األول لعام .1977

"تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة األولى في الحاالت التالية:

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

ج -فيم ددا يتعل ددق باأله دددا

العس ددكرية األخ ددرى الواقع ددة عن ددد ه ذ

األعم ددال الهندس ددية أو المنش ددآت أو عل ددى مقرا ددة منه ددا ،إذا

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

This unusual protection- stronger than that in international armed conflict- seems to be

)(3

due to a last-minute rewriting of the draft Protocol. W. Remans “Water and War”,
Humanitäres Völkerrecht, Informationsschriften, No.1, 1995, p.8.

كما تنص المادة  15من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  1977على" ال تكون األشغال الهندسدية أو المنشدآت التدي تحدوي

ق ددوى خط درة ،أال وه ددي الس دددود والجس ددور والمحط ددات النووي ددة لتولي ددد الطاق ددة الكهراائي ددة مح دالً للهج ددوم حت ددى ول ددو كان ددت أه دددافاً

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

- 29 -

البروتوك ددول اإلض ددافي األول ،ال ددذي أوق ددف الحماي ددة المق ددررة له ددذ األعي ددان عل ددى اس ددتخدامها ف ددي غي ددر
استخداماتها العادية دعماً للعمليات العسكرية على نحو منتفم وهام ومباشر(.)1

 -3حماياااة األشاااياء التاااي ال غناااى عنهاااا لبقااااء الساااكان المااادنيين :تتن دداول الم ددادة  54م ددن البروتوك ددول
اإلض ددافي األول ص دراحة حماي ددة منش ددآت وام دددادات مي ددا الش ددرب ،بموج ددب أحك ددام ه ددذ الم ددادةُ " ،يحف ددر
مهاجمة أو تدددمير أو إ ازلددة أو جعددل األشددياء التددي ال غنددى عنهددا لبقدداء السددكان المدددنيين عديمددة الفائدددة،
مثددل منشددآت وام دددادات ميددا الشددرب وأعم ددال الددري ،لغددرض مح دددد هددو حرمددانهم م ددن قيمتهددا المعيش ددية

للسكان المدددنيين أو للطددر الخصددم ،أيددا كددان الدددافع ،سدواء كددان ذلد لتجويددع المدددنيين أو إبعددادهم ،أو
ألي دافع آخر"
يمكن النفر إلى هذ القاعدة على أنها تضمن حماية كبيرة للمنشآت المائية ،فإن هذا الحكم يددنص فددي

فقرت دده  3عل ددى رف ددع الحص ددانة ع ددن األش ددياء الت ددي ال غن ددى عنه ددا ف ددي الح دداالت الت ددي تك ددون فيه ددا بمثاب ددة
مصدددر رزق ألفدراد القدوات المسددلحة فقددط أو كدددعم مباشددر للجدديش؛ علددى الددرغم مددن أن بعددض منشددآت
الميددا يمكددن أن تسدداعد فددي دعددم القدوات المسددلحة ،إال أن هددذا الحفددر ال يبدددو أندده سددبب كددا ٍ لحرمددان

السكان من الميا ؛ وقد تأكد هذا الرأي من خددالل التقييددد الدوارد فددي الفقدرة  1مددن المددادة  54التددي تددنص
عل ددى أن دده يج ددب عل ددى المتح دداراين االمتن دداع ع ددن األعم ددال الت ددي يتوق ددع أن تقل ددل م ددن المجاع ددة بالس ددكان

الم دددنيين أو تجب ددرهم عل ددى االبتع دداد ،أم ددا بالنس ددبة للن ازع ددات المس ددلحة غي ددر الدولي ددة ف ددإن الم ددادة  14م ددن
البروتوك ددول االض ددافي الث دداني التفاقي ددات جني ددف األرا ددع لس ددنة  1977تض ددمنت أحكام داً مماثل ددة باس ددتثناء
اإلش ددارة إل ددى حف ددر هجم ددات ال ددردع ض ددد ه ددذ األعي ددان ،األم ددر ال ددذي م ددن ش ددأنه أن يقل ددل م ددن مض ددمون

الحماية المقررة لهذا المورد الحيوي زمن هذ النزاعات.

 -4حماية البيئاة الطبيعياة :تضددمنت الفقدرة األولددى مددن المددادة  55مددن أحكددام البروتوكددول اإلضددافي األول
لسنة 1977

()2

التزاماً عامداً بحمايددة البيئددة الطبيعيددة أثندداء العمليددات العدائيددة التددي تحدددث فددي الن ازعددات

المسلحة ،ويرتبط هذا االلتزام أيضا بحماية المدنيين (.)1

( (1يحتوي المرفق األول بالبروتوكول اإلضافي األول لسنة  1977الملحق باتفاقيدات جنيدف علدى قائمدة ويف ّسدر دور الحمايدة
الددذي تمثلدده الشددارات المميدزة ،فددتم اعتمدداد شددارة حمايددة ممي دزة متمثلددة ب "مجموعددة مددن ثددالث دوائددر برتقاليددة متسدداوية الحجددم،
موضوعة على امتداد المحور نفسه وبحيث تكون المسافة بين كل من الددوائر نصدف قطدر واحدد ،تحمدي األعمدال والمنشدآت

التي تحتوي على قوى خطيرة".
)(2

تنص الفقرة األولدى مدن المدادة  55مدن أحكدام البروتوكدول اإلضدافي األول لسدنة  1977علدى اآلتدي ":ت ارعدى أثنداء القتدال

حمايدة البيئدة الطبيعيدة مددن االضدرار البالغدة واسدعة االنتشددار وطويلدة األمدد وتتضدمن هددذ الحمايدة حفدر اسدتخدام أسدداليب أو

وسددائل القتددال التددي يقصددد بهددا أو يتوقددع منهددا أن تسددبب مثددل هددذ االض درار بالبيئددة الطبيعيددة ومددن ثددم تضددر بصددحة أو بقدداء
السكان".
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وقد عبرت التعليقات شبه الرسمية التي نشرتها اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر حددول أهميددة موضددوع
البيئددة الطبيعيددة خاصددة مددن خددالل مددا ورد فددي المددادة  55التددي أعلنددت صدراحة علددى احتدرام البيئددة الطبيعيددة

وقددت الن ازعددات المسددلحة ( ،)2ويتضددمن هددذا االحتدرام للبيئددة الطبيعيددة حفددر اسددتخدام أسدداليب ووسددائل القتددال
التي تسبب أو قد تسبب اض ار اًر بالبيئة ،ومن شأن هذ االضدرار أن تهدددد بقدداء السددكان المدددنيين أو تعددرض

حياتهم للخطددر ،كمددا تمددن األحكددام فددي البروتوكددول اإلضددافي االول الحمايددة للبيئددة أثندداء الن ازعددات المسدّلحة
«يحفددر اسددتخدام وسددائل أو أسدداليب للقتددال ُيقصددد بهددا أو قددد يتوقددع
كمددا فددي المددادة  35التددي نصددت علددىُ :

منها أن ُتلحق بالبيئة الطبيعية أض ار اًر بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد".

هنا من يرى بأن الفقرة األولى من المادة  55مددن أحكددام البروتوكددول اإلضددافي األول لسددنة 1977
لددم تكددن واضددحة فددي مجددال احت درام البيئددة الطبيعيددة بشددكل كبيددر علددى عكددس االتفاقيددات التددي تحمددي البيئددة
وتطبق في وقت السلم ،كمددا الحمايددة المقددررة فددي االتفاقيددة المعنيددة بحفددر اسددتخدام تقنيددات تغييددر البيئددة (،)3
فرغم نصها من وجهة نفر الباحث على مراعاة حماية البيئددة الطبيعيددة إال أن الطبيعددة بحاجددة لحمايددة أكبدر
في النزاعات ويجب التوسع في الحماية الممنوحة أكثر من كلمة الرعاية إلى كلمة أمر وواجب.
كما أن حماية البيئددة تحفددر هجمددات الددردع ضددد البيئددة فقددد نصددت الفقدرة الثانيددة مددن المددادة  55علددى

النحو اآلتي ":تحفر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية" ( ،)4ويعتبر أسلوب هجمددات الددردع مددن
األسدداليب المسددتخدمة فددي الن ازعددات المسددلحة البحريددة خاصددة فددي حالددة القصددف للس دواحل والم دوانئ كددإجراء
مضاد أو ردعي للسفن الحراية ،أو قصف األنهار والمضائق البحرية لقطع اإلمدادات الحراية أو اسددتعمال
أي وسد دديلة مد ددن شد ددأنها أن تسد ددبب اضد د ار اًر بالغد ددة بالبيئد ددة الطبيعيد ددة بمعند ددى عد دددم اسد ددتهدا
إلضعا

البيئد ددة الطبيعيد ددة

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

)(1

قان ددة يحي ددى ،الجه ددود الدولي ددة لحماي ددة البيئ ددة البحري ددة أثن دداء الن ازع ددات المس ددلحة ،م ددذكرة ماجس ددتير ،كلي ددة الحق ددوق ،جامع ددة

()2

علقددت اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر حددول األهميددة الحيويددة للبيئددة الطبيعيددة والحاجددة إلددى إدخددال بعددض قواعددد لحمايتهددا

قسنطينة  ،2013:2014ص.5

المقددررة فددي وقددت السددلم إلددى قددانون الن ازعددات بقولهددا ، ..... " :احتدرام البيئددة الطبيعيددة حتددى فددي وقددت السددلم لددم يكددن فددي دائدرة
االهتمددام إال مددؤخ اًر ،لكندده اليددوم فددي المقددام األول فددي ضددمائر األمددم ،وبمددا أنهددا فددي كددل األوقددات مهددددة بددالكوارث الطبيعيددة،
كالجفا

أو الكوارث اإلنسانية كالتلوث  ،فما الذي سيحل باإلنسانية فدي زمدن الصدراعات مدع كدل الددمار ،النداتج عدن أعمدال

الهدم اإلنساني " ارجع في ذل  :قانة يحي ،المرجع السابق ،ص .57

International Environment Law and naval war, Naval war college, Newport, Rhode Island,

)(3

Center for naval warfare studies, December 2000, P 63.

)(4

ورد النص األصلي للفقرة الثانية للمادة  55من البرتوكول اإلضافي األول على النحو اآلتي:

" " Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited
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كمددا أن المددادة  35نصددت علددىُ " :يحفددر اسددتخدام وسددائل أو أسدداليب للقتددال ُيقصددد بهددا أو قددد يتوقددع

منها أن ُتلحق بالبيئة الطبيعية أض ار اًر بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد".

ومن وجهددة نفددر الباحددث فدإن مراجعددة األحكددام المتعلقددة بحفددر اسددتخدام السددموم ،وحمايددة الممتلكددات
العام ددة والخاص ددة ،وك ددذل القواع ددد المتعلق ددة بحماي ددة األش ددياء الت ددي ال غن ددى عنه ددا لبق دداء الس ددكان الم دددنيين،

والمنشددآت التددي تحتددوي علددى قددوى خط درة ،تبد ّدين أن الحمايددة القانونيددة الممنوحددة للميددا ليسددت مسددتقلة ،فددال
يحمي القانون الدولي اإلنساني موارد الميا في حد ذاتها ،إنما وردت حماية الميا كونها مددن أهددم الحاجددات
تم ذل من خالل تنفيم وسائل واساليب الحرب وحماية السكان المدنيين واحتياجاتهم.
األساسية لإلنسان ،ف ّ
الفرع الثالث :مبادئ القانون الدولي اإلنساني وارتباطها بحماية الموارد المائية
يقوم القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى مجموعددة مددن المبددادئ األساسددية ،والتددي تتفددرع بدددورها إلددى أحكددام
تفصدديلية تهددد

فددي مجموعهددا إلددى تحديددد الضددمانات الالزمددة للحددد مددن آثددار الن ازعددات المسددلحة والعمليددات

الحراية علددى األشددخاص الددذين ال يشدداركون فددي القتددال أو أصددبحوا غيددر قددادرين علددى المشدداركة فيدده؛ وتمتددد
تل د الض ددمانات لتش دمل الممتلك ددات الت ددي ال تش ددكل أه دددافاً عس ددكرية كالممتلك ددات الخاص ددة واألعي ددان المدني ددة
والثقافيددة ،وتفددرض أحكددام القددانون الدددولي اإلنسدداني علددى األط د ار المتحاراددة احتدرام الضددمانات الدواردة فددي
مواثيقه ،وتقيد وتحفر استخدام وسائل وأساليب معينة في القتال.
وان كددان القددانون الدددولي اإلنسدداني ال يمنددع الحددرب ،فإندده يسددعى إلددى الحددد مددن آثارهددا حرص داً علددى

مقتضدديات اإلنسددانية ،والتددي ال يمكددن أن تتجاهلهددا الضددرورات الحرايددة .يتعددرض هددذا البحددث للمبددادئ التددي
تحكددم سددير العمليددات العسددكرية وارتباطهددا الوثيددق بددالموارد المائيددة التددي ال غنددى عنهددا لحيدداة االف دراد وتتمثددل
ه ددذ المب ددادئ ف ددي "التميي ددز" ب ددين األش ددخاص المق دداتلين والغي ددر مق دداتلين "الم دددنيين" وا ددين األه دددا

واألعيددان المدنيددة ،و "الضددرورة العسددكرية" ومبدددأ "التناسددب" ،مددن خددالل تنفيددذ األط د ار

العدائية ،ويوجب القانون الدولي اإلنساني على جميع األطد ار

العس ددكرية

المتحاراددة لألعمددال

المتنازعددة أن تحتددرم هددذ المبددادئ األساسددية

انطالًقا من الفكدرة المبنيددة علددى أن الندداس ال يختلفددون عددن بعضددهم الددبعض فطبيعددتهم البشدرية متشددابهة فددي
كل مكان ،ومعاندداتهم كبشددر يتسدداوى جميددع الندداس فددي التعددرض لهددا وفددي الحساسددية إزاءهددا ( ،)1وتتمثددل هددذ
المبادئ في:
أوال :مبدأ التمييز

)(1

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

الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة" ،تحرير أ .محمود شريف بسيوني ،طبعة .1999
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يددنص مبدددأ التمييددز علددى أندده فددي أوقددات الحددرب يجددب علددى المددرء أن يميددز بددين األهدددا

العسددكرية

والمقاتلين من جهددة ،واألعيددان المدنيددة والمدددنيين مددن جهددة أخددرى ،وأن األولددى هددي فقددط األهدددا

العسددكرية

المشددروعة ( ،)1وبالتددالي فددإن هجددوم أي جماعددة أو قددوة مسددلحة يتطلددب أن تسددتوفي الشددروب المددذكورة أعددال ،

في حالة المنشآت المائية مثل السدود ،تنص المادة  56من البروتوكددول األول والمددادة  15مددن البروتوكددول

الثدداني علددى أن هددذ المنشددآت "ال يجددوز أن تكددون هدددفاً للهجددوم ،حتددى عندددما تكددون هددذ األهدددا

أهدددافاً

عسددكرية ،إذا كانددت كددذل  .قددد تتسددبب الهجمددات فددي إطددالق سدراح قدوات خطدرة ومددا يترتددب علددى ذل د مددن
خسائر فادحة في صفو

السكان المدنيين".

إن مبددادئ القددانون الدددولي اإلنسدداني ،تكفددل حمايددة غيددر مباش درة للم دوارد المائي دة ومنشددآتها مددن اآلثددار
ّ
الضارة ألسددلحة القتددال ،فضدالً عددن تأكيددد هددذا المبدددأ العددام لحفددر شددن أي هجددوم علددى األعيددان المدنيدة بمددا
فيها موارد الميا ومنشآتها ،وتشديد المسؤولية الملقاة علددى عدداتق القددادة العسددكريين الددذين يخططددون للهجددوم

أو يتخذون ق ار اًر بشأنه (.)2

ومثددال ذلد مددا قامددت بدده القدوات الدوليددة أثندداء اسددتخدام القددوة ضددد العدراق إلخ ارجدده مددن الكويددت بندداء

علددى ق درار مجلددس االمددن رقددم  678الص دادر فددي  29تش درين الثدداني ،1990حيددث حدددد تدداريم  15كددانون

الثدداني  1991كددآخر موعددد أمددام الع دراق لالمتثددال لق درارات األمددم المتحدددة والتددي تدددعو إلددى انسددحاب غي ددر
مش ددروب م ددن الكوي ددت ،وتف ددويض ال دددول األعض دداء ل دددى األم ددم المتح دددة " باس ددتخدام كاف ددة الوس ددائل " وذلد د
السددتعادة السددلم واألمددن الدددوليين فددي المنطقددة ،فقامددت هددذ الق دوات بتدددمير م دوارد الميددا والمنشددآت المائّي دة

ألنهددا تجدداوزت نطدداق اسددتخدام القددوة
العراقّي دة ،حيددث ُيعددد ذل د التصددر مددن قبيددل األعمددال غيددر الشددرعية ّ
المحددة باألهدا العسكرية فقط.
ثانيا :مبدأ التناسب
ُيعتبر مبدأ التناسب من أهم المبددادئ المنفمددة للحددروب والن ازعددات المسددلحة والددذي بمقتضددا ال يجددوز
للمتحاراين أن ُيلحقوا بخصومهم أض ار اًر ال تتناسب مع الغرض من الحرب ،إذ ُيشكل مبدأ التناسب بوصددفه

قاعدددة عرفيددة ،نوع داً مددن الحمايددة الالزمددة لم دوارد الميددا والمنشددآت المائيددة ضددد أض درار الن ازعددات المس دّلحة،

فالدول المتحاراة تقوم بإجبار العدو على الخضوع إلرادتها .ومددن ذلد القيددام بهجددوم مسددل ُيقصددد بدده أو قددد
ّ
المائية لخسائر وأضرار ال تتناسب مع المزايا العسكرية الملموسددة
ُيتوّقع منه تعريض موارد الميا والمنشآت
ّ
العسددكري المشددروع بأندده هددد

يسدداهم بطبيعتدده أو موقعدده أو غرضدده أو

((1

تعددر المددادة  52مددن البروتوكددول األول الهددد

((2

فدراس زهيددر جعفددر الحسدديني ،الحمايددة الدوليددة لمدوارد الميددا والمنشددآت المائيددة أثندداء الن ازعددات المسددلحة ،منشددورات الحلبددي

استخدامه إسهاماً فعاالً في العمل العسكري والذي يكون التدمير أو االستيالء أو التحييد كلياً أو جزئياً".
الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان ،2009،ص .154
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ددو
والمباشرة للعدو ،كما ُيعتبر مبدأ التناسب بديالً للمبدأ الددذي كددان سددائداً فددي القدددم والددذي مفدداد "أنددزل بعد ّ
أقصددى مددا تسددتطيع مددن األذى" ،حيددث تد ّدم اسددتبدال هددذا المبدددأ بمبدددأ جديددد وهددو "ال تتددر بعد ّددو مددن األذى

مما يقتضيه غرض الحرب" (.)1
أكثر ّ
يتم تقييد االستهدا

هددذ األهدددا

القانوني لألهدا

العسكرية من خالل مبدأ التناسب ،الذي يحفددر الهجددوم علددى

إذا كددان مددن المتوقددع أن يتسددبب ذل د فددي "خسددائر عرضددية فددي أرواح المدددنيين ،أو إصددابة

الم دددنيين ،أو اإلضد درار باألعي ددان المدني ددة ،أو مد دزيج م ددن ذلدد " ،أو أن النت ددائج س ددتكون مفرط ددة فيم ددا يتعل ددق
بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة " (.)2
إن تحديد هد

عسكري مشروع أو تقييم التناسب قد يكون صددعباً فددي سددياقات محددددة ،بمددا فددي ذلد

عندما يتعلق األمر بالموارد المائية ،على سبيل المثال ،إذا كانت موارد الميا الجوفية موجددودة فددي المنطقددة

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

تعتمددد اإلجابددة علددى مثددل هددذا السدؤال علددى عدددة أمددور ،مثددل المعلومددات المتاحددة للقائددد العسددكري فددي

وقددت الهجددوم .ومددع ذل د  ،فقددد تددم التأكيددد علددى أن أي قائددد عسددكري ملددزم قانون داً بموازنددة الم ازيددا العسددكرية

النس ددبية للهج ددوم م ددع األض درار المحتمل ددة لألعي ددان المدني ددة ،وك ددذل جم ددع معلوم ددات كافي ددة ع ددن اآلث ددار غي ددر

المباشرة المحتملة ،كما هو مطلوب بموجب القواعد اإلضافية الخاصة باالحتياطات (.)3
ثالثا :مبدأ الضرورة العسكرية

تعني الضرورة العسددكرية أن بإمكددان المقدداتلين القيددام بكددل مددا هددو ضددروري لتحقيددق أهدددافهم العسددكرية

المشروعة ،بشرب أال ينتهكوا أي قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي اإلنساني.

فعلى سبيل المثال ،ينص دليل البحرية األمريكية على أندده يجددوز للمقاتددل فقددط اسددتخدام مسددتوى القددوة
"المطلوب للتقدم الجزئي أو الكامل على العدو في أقددل وقددت ،بالحددد األدنددى للمحاففددة علددى الحيدداة والمدوارد

المادية"( ،)4فعلى الرغم من أن المبدأ يبدو للوهلة األولى أنه يمن المهاجم الحق في تطبيددق أي تدددبير الزم
((1

جددان بكتيدده ،بحددث نشددر بكتدداب القددانون الدددولي اإلنسدداني تطددور ومبادئدده ،ألقددي فددي المددؤتمر المنعقددد فددي القدداهرة بمناسددبة

اليوايل الذهبي التفاقيات جنيف ،1999-1949القاهرة ،ص.77
((2

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

((3

انفر المادة  57من البروتوكول اإلضافي األول .1977

THE COMMANDER’S HANDBOOK ON THE LAW OF NAVAL OPERATIONS, EDITION

()4

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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إلتمام عملية عسكرية بنجاح ،إال أن المبدأ يخضع لعدد من القيود .فعلى سبيل المثال  ،اعتُبرت الهجمددات
علددى سدددود الطاقددة الكهرومائيددة فددي منطقددة "الددرور" األلمانيددة مددن قبددل سددالح الجددو الملكددي البريطدداني أو مددا
يسمى "منتهكي السدود" أهدافاً عسكرية مشددروعة بموجددب متطلبددات الضددرورة العسددكرية فددي ذلد الوقددت مددن

عام  ،1943إال أن هذ الهجمددات تسددببت فددي فيضددانات مدددمرة ومقتددل أكثددر مددن ألددف مدددني ،ومثددال آخددر،

ممارسة أي تنفيم حصار على مدينددة باسددتخدام مجموعددات مسددلحة مختلفددة مددن غيددر الدددول  -كالجماعددات
اإلرهابي ددة المس ددلحة الت ددي حاص ددرت حل ددب ودمش ددق -ف ددي الن ازع ددات الحالي ددة يش ددكل انتهاكد داً للق ددانون ال دددولي

اإلنساني وينته حفر استخدام التجويع كأسلوب حرب.

إن الغرض الرئيسي للقانون الدولي اإلنساني حتى اآلن لم يكن حماية مرافق الميا أو الميا فددي حددد

ذاتها أثناء النزاع المسل  ،بل فيما يتعلق بالسكان المدددنيين الددذين يعتمدددون عليهددا مددن أجددل بقددائهم علددى قيددد

الحيدداة أو إللحدداق الض ددرر بهددم ( ،)1ف دال تددتم حماي ددة الم دوارد الطبيعي ددة والبيئددة إال م ددن خددالل ع دددد قليددل م ددن
األحكام القانونية الضعيفة إلى حد ما أثناء النزاعات المسلحة الدولية (.)2

إن حفر التسبب في أضرار جسيمة وواسددعة النطدداق وطويلددة األجددل المنصددوص عليهددا فددي المددادتين
 35و 55من البروتوكول األول لعام  1977هو جزء من مجموعة القواعد التي تنطبق فقط علددى الن ازعددات
المسددلحة الدوليددة ،ولألسددف فددإن الن ازعددات المسددلحة غيددر الدوليددة تخلددو مددن قيددود قانونيددة فعليددة ،فقددد أشددارت
محكمة العدل الدولية إلى أنه "يجب على الدول أن تأخذ االعتبددارات البيئيددة فددي الحسددبان عنددد تقيدديم مددا هددو

ضد ددروري ومتناسد ددب فد ددي السد ددعي وراء أهد دددا

عسد ددكرية مشد ددروعة" ،ويجد ددب أن تتضد ددمن مبد ددادئ الضد ددرورة

والتناسب االعتبارات البيئية .ومع ذل  ،فإن عدم وجود أحكام محددة بشأن البيئددة هدو نقطددة ضددعف رئيسددية

في النفام القانوني المطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية (.)3

https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%201110B%20(%20Formerly%20MCWP%205-12.1).pdf?ver=2017-07-11-151548-683

((1

المادتان  54و 56من البروتوكول األول والمادتان  14و 15من البروتوكول الثاني لعام .1977

ICJ, Legality of the Threat or Use of nuclear weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports

((2

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.

انفر ايضاً :المادتان  35.3و 55من البروتوكول األول لعام .1977

The Protection of Water During and After Armed Conflicts, Global High-Level Panel on

((3

Water and Peace, Think-Tank Roundtable Report, July 2016
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المطلب الثالث :تقييم نظام حماية المياه في القانون الدولي اإلنساني
سددنتطرق فددي هددذا المطلددب إلددى اإلشددارة لددبعض المعاهدددات التددي تعرضددت لموضددوع حمايددة الم دوارد
المائيددة زمددن الندزاع المسددل ثددم سددننتقل لتقيدديم نفددام حمايددة الميددا فددي الندزاع المسددل ودور المنفمددات الدوليددة
في المساعدة اإلنسانية.
الفرع األول :حماية الموارد المائية في االتفاقيات الدولية المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني
 -1تقد د ّدر اتفاقيد ددة األمد ددم المتحد دددة لعد ددام  1997حد ددول المجد دداري المائيد ددة بالحمايد ددة بموجد ددب القد ددانون الد دددولي
اإلنس دداني ،ه ددذ الحماي ددة ش ددملت البني ددة التحتي ددة الخاص ددة بالمي ددا وش ددملت أيض داً مج دداري المي ددا الدولي ددة.
فالمادة  29منها نصت على ":تتمتع المجدداري المائيددة الدوليددة واإلنشدداءات والم ارفددق واألشددغال الهندسددية
األخددرى المتصددلة بهددا بالحمايددة التددي تمنحهددا مبددادئ القددانون الدددولي وقواعددد الواجبددة التطبيددق فددي الندزاع

المسّل الدولي وغير الدولي وال يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتها لهذ المبادئ والقواعد"

 -2إن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيددة يضددمن الحددق فددي الميددا  ،فالمالحفددة العامددة
()1
دق كددل شددخص
التي اعتمدتها لجنددة األمددم المتحدددة للحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة تقد ّدر بحد ّ
ف ددي أن يحص ددل عل ددى "مي ددا كافي ددة وآمن ددة ومقبول ددة ويمك ددن الوص ددول إليه ددا بش ددكل طبيع ددي وض ددمن ق دددرة

الشخص االقتصادية لالستخدام الشخصي والمنزلي ،يشتمل هذا الحق  -مددن بددين أمددور أخددرى – علددى
حفر التهديد لألمن الجسدي ألي شخص أثناء وصوله إلى المرافق والخدمات المائية".
 -3يعل ددن الق ددانون ال دددولي الجن ددائي بموج ددب نف ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة أن الت دددمير المتع ّمد دد لألم ددال
المدنيددة والبيئددة الطبيعيددة أثندداء ندزاع دولددي مسددل هددو جريمددة حددرب وبالتأكيددد يمكددن تأويددل كلمددة األمددال

المدنية بحيث تكون البنية التحتية للميا مشمولة في نطاق هذا اإلعددالن ضددمن أحكددام المددادة  )2(8ب

( ،)4كمددا يحفددر هددذا النفددام اسددتخدام التجويددع كطريقددة للحددرب فددي الن دزاع الدددولي المس دّل وينعتدده بأندده
()2

لدواعي هذا اإلقرار الواسع النطاق ،لكددل

جريمة حرب ،كما ُيعتبر الحرمان من الميا وسيلة للتجويع
ذل د ينبغددي أن يتسددع نطدداق الحفددر بحيددث ُيعتبددر التجويددع جريمددة حددرب فددي الن ازعددات المس دّلحة غيددر
الدولية أيضاً .أما بالنسبة للمددادة  )2( 8ه ( )15مددن نفددام رومددا األساسددي الواجبددة التطبيددق فددي الندزاع

((1

التوصية رقم  15من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الدورة التاسعة والعشرون.2002 ،

((2

المادة ( )2ب ( )25من نفام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز .1998
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المتعمد جريمة حرب ويمكن تطبيقها علددى الحدداالت التددي يددتم
الس ّم
ّ
المسّل غير الدوليُ ،يعتبر استخدام ُ
السم في مصادر الميا (.)1
فيها وضع ّ

 -4كمددا أن األمددم المتحدددة قددد أولددت اهتمامداً بالغداً بموضددوع حمايددة البيئددة أوقددات الن ازعددات المسدّلحة وأوردت
العامة للميثاق العالمي للطبيعة ( )2أّنده " :يجددب أن تكددون الطبيعددة أمنددة مددن التدددهور الددذي
في المبادئ ّ

دإن مدوارد الميددا والمنشددآت المائّيدة المرتبطددة بهددا
تسببه الحددرب أو غيرهددا مددن األنشددطة العدائّيدة " لددذل فد ّ
ّ
والتي هي جزء من البيئة ،كانت موضع حماية في قواعد القانون الدولي اإلنساني ،وعلى أط ار الندزاع

المسّل كافة االلتزام بهذ األحكام لصال البشرية وخيرها العام (.)3

 -5اتفاقيددة حفددر االسددتخدام العسددكري أو أي اسددتخدام عدددائي آخددر لتقنيددات التعددديل البيئددي التددي اعتمدددتها
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  10ايلول  1976قد تحمي البيئة أثناء النزاعات المسددلحة ()4؛ كانددت
العالق ددة ب ددين البروتوك ددول اإلض ددافي األول واتفاقي ددة حف ددر االس ددتخدام العس ددكري أو أي اس ددتخدام ع دددائي
آخددر لتقنيددات التعددديل البيئددي موضددع نقدداش بددين العلمدداء ،فكددان هنددا بعددض االختالفددات بددين النصددين،
فبينما يهد

البروتوكول األول إلى حماية البيئة الطبيعية ضد أي وسيلة أو طريقددة حددرب ،فددإن الهددد

م ددن اتفاقي ددة  ENMODه ددو من ددع اس ددتخدام تقني ددات التع ددديل البيئ ددي .ع ددالوة عل ددى ذلد د  ،يحف ددر ال ددنص

األخير في وقت الحرب والسددلم أي تعددديل بيئددي يتسددبب فددي أضدرار "واسددعة النطدداق أو طويلددة األمددد أو

خطيرة" لدولة أخرى (.)5

((1

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

 ،2021الساعة 9:00م:

https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/tbg_full_0.pdf

()2

تم تبني الميثاق العالمي للطبيعة من قبل الددول القوميدة األعضداء فدي األمدم المتحددة فدي  28تشدرين االول  ،1982وهدو

()3

بن بادة عبدد الحلديم  -عبدد العدالي بشدير مداخلدة بعندوان :مفداهر الحمايدة القانونيدة للميدا مدن مخداطر الن ازعدات المسدلحة

((4

اتفاقية حفر األساليب العسكرية أو أية استخدامات عدائية أخرى لتقنيات التعديل البيئي ،تم إقدرار هدذ المعاهددة فدي 10

يعلن خمسة "مبادئ للحفظ يتم من خاللها توجيه كل السلو البشري الذي يؤثر على الطبيعة والحكم عليه.
في القانون الدولي ،جامعة ابن خلدون – تيارت.2019:2018 ،

ك ددانون األول  1976م ددن قب ددل الجمعي ددة العام ددة لألم ددم المتح دددة ،وت ددم ف ددت ب دداب التوقيع ددات ف ددي  18أي ددار  1977ف ددي جني ددف،
ودخلت حيز التنفيذ في  5تشرين األول .1978

((5

فددي ضددوء المددادة  ،1تتعهددد الدددول األط د ار

فددي اتفاقيددة"  ENMODبعدددم االنخ دراب فددي أي اسددتخدام عسددكري أو أي

اسددتخدام ع دددائي آخ ددر لتقني ددات التع ددديل البيئ ددي الت ددي له ددا آثددار واس ددعة النط دداق أو طويل ددة األم ددد أو ش ددديدة كوس دديلة للت دددمير أو
الضرر أو اإلصابة بأي من دولة طر أخدرى" وبالتدالي فدإن هدذا الدنص يحمدي البيئدة علدى وجده التحديدد ويحفدر "مدا ُيعدر

بددالحرب الجيوفيزيائيددة ،ممددا يعنددي التالعددب المتعمددد بالعمليددات الطبيعيددة وقددد يتسددبب فددي حدددوث األعاصددير وموجددات المددد

والجزر والزالزل والمطر أو الثلج".

- 37 -

الفرع الثاني :نظام حماية المياه في النزاع المسلح
ان النزاع المسل لديه القدرة على تعطيل أنفمة الميددا التددي تعتبددر هامددة للبيئددة والبشدر ،ومددع ذلد ال
يوجد استعراض شامل لألدلة العلمية حول تأثير الن ازعددات المسددلحة علددى مدوارد الميددا وادارتهددا ،فعلددى مدددى
العقددود الماضددية ،كانددت العديددد مددن المنفمددات الدوليددة ترصددد آثددار الص دراع علددى الميددا ومؤش درات التنميددة
األخرى.

أفدداد البند الدددولي فددي عددام  ،2011أن السددكان فددي البلدددان الناميددة المتضددررة مددن الن ازعددات يتددأثرون
بشكل غير متناسب بنقص الوصول إلى الميددا الصددالحة للشددرب وتحسددين الصددر الصددحي ،ووفقداً للتقريددر

نفسه ،فإن األطفال المولودين فددي البلدددان المتددأثرة بددالنزاع هددم أكثددر عرضددة بمقدددار الضددعف تقريبداً للوصددول

إلى مصدر محسن للميا  ،مقارنة باألطفال المولودين في البلدان النامية المسالمة (.)1

يش ددير تقري ددر أح دددث ص ددادر ع ددن منفم ددة األم ددم المتح دددة للطفول ددة (اليونيس ددف) إل ددى أن األطف ددال ف ددي
الن ازعددات الطويلددة هددم أكثددر عرضددة للوفدداة مددن األم دراض المرتبطددة بددنقص الميددا النفيفددة أكثددر مددن العنددف

الم درتبط مباش درة بددالنزاع نفسدده ( ،)2ولألسددف فالقددانون الدددولي غيددر مالئددم لحمايددة أنفمددة المي دا فددي الن ازعددات
الحديثة التي لم تعد تدور في األساس بين الدول ،ولكنها تشمل أط ار

بهذ االتفاقيات (.)3

النزاع من غير الدددول التددي ال تلتددزم

في آب من عام  2019تم اعداد قائمة مبادئ جنيف بشأن حماية البيئة التحتية للميا والتي تعد
وثيقة مرجعية تم اعدادها ليتم استخدامها من قبل أط ار

النزاعات المسلحة والمنفمات الدولية والممارسين

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

World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and

)(1

development. Washington, DC: World Bank.

UNICEF. (2019). Water under fire: For every child, water and sanitation in complex

)(2

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

Gleick, P. H. (2019). Water as a weapon and casualty of conflict: Freshwater and

)(3

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
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على حماية البنية التحتية للميا أثناء النزاعات المسلحة ،وتحديداً في سير األعمال العدائية ،وكذل في
حاالت ما بعد النزاع ويضع توصيات تتجاوز القانون القائم حالياً (.)1
أوال :تأثيرات النزاع على إدارة المياه
يتم تعريف إدارة الميا بشكل عام على أنها "مجموعددة مددن الددنفم السياسددية واالجتماعيددة واالقتصددادية

واإلدارية الموجودة لتطوير وادارة موارد الميا [ ]...على مستويات مختلفة من المجتمع" (.)2

غالباً ما تؤدي النزاعات إلى انخفاض كبير في القدرة التشغيلية للوكاالت الحكوميددة والجهددات الفاعلددة
الرئيسية األخرى في قطاع الميا ويمكددن أن تددنجم هددذ القيددود عددن االنخفدداض فددي القددوى العاملددة حيددث يفقددد
الموففون حياتهم أو يصابون أو يفرون من المنطقة أثناء النزاع ،وكددذل تتددأثر شددركات الميددا بسددبب فقدددان

البيانات أو الموففين والمدراء أو من نقص الموارد المالية وتتحول األولويات نحو إنهاء الصراع نفسه (.)3

)( 1

فكان المبدأ األول حول الهد

والنطاق؛ والمبدأ الثاني حول التعريفات؛ والمبدأ الثالث حق االنسان في الميا

والصر الصحي؛ والمبدأ الرابع حول استخدام البنية التحتية للميا والمرافق ذات الصلة كوسيلة عسكرية؛ والمبدأ الخامس
حول تسميم الميا ؛ والمبدأ السادس حول الهجمات على البنية التحتية للميا كهد

عسكري؛ والمبدأ السابع حول

االعتداءات على العاملين في البنية التحتية للميا ؛ والمبدأ الثامن حول الهجمات العشوائية؛ والمبدأ التاسع حول مبدأ

التناسب؛ والمبدأ العاشر حول االحتياطات في الهجوم؛ والمبدأ الحادي عشر حول االحتياطات ضد أثار الهجمات؛ والمبدأ
الثاني عشر حول المواد التي ال غنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛ والمبدأ الثالث عشر حول البنى التحتية للميا

التي تحتوي على قوى خطرة؛ والمبدأ الرابع عشر عن اعمال العنف أو التهديد بها التي يكون هدفها األساسي بث الذعر
بين السكان المدنيين؛ والمبدأ الخامس عشر حول حماية البيئة؛ و المبدأ السادس عشر حول التهجير القسري؛ والمبدأ

السابع عشر حول وصول المساعدات اإلنسانية والمساعدة؛ والمبدأ الثامن عشر حول االشغال وصيانة البنية التحتية في

األراضي المحتلة؛ والمبدأ التاسع عشر حول اتفاقيات السالم وعدم حرمان الناس من الميا والصر

الصحي؛ والمبدأ

العشرين حول اآلليات المشتركة واللجان والتعاون والتنسيق؛ والمبدأ الواحد والعشرين حول إعادة البناء واعادة تأهيل واصالح
البنية التحتية للميا ؛ والمبدأ الثاني والعشرين حول عمليات حفظ السالم؛ والمبدأ الثالث والعشرين حول ضرورة اعمال شرب
مارتنز؛ والمبدأ الرابع والعشرين حول تنفيذ وادماج االلتزامات المتعلقة بالحماية المائية.

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.

Rogers, P. and Hall, A.W. (2003) Effective Water Governance. Technical Committee

)(2

Background Papers No.7, Global Water Partnership (GWP).

Vargas, M. G. (2007). Strengthening grassroots capacity with AQUACOL. Waterlines,

)(3

26(2), 22–23.
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ويتضمن التاريم الحديث لقطاع الميا في العراق عدة أمثلة فخالل حددرب الخلدديج ،تددم إجددالء معفددم

الخبراء الدوليين من البالد وهرب الموففون المحليددون أو تددم حشدددهم للمشدداركة فددي القتددال وغالبداً مددا أصددب

أولئ الذين بقوا غير مبالين بسبب حالة الصراع على هذا النحو ونقص الدعم الحكددومي لعملهددم فددي قطدداع

الميا ( ،)1وكذل بعد عقد من الزمان ،خالل الغزو األمريكي للعراق عام  ،2003تعرض مبنى و ازرة الددري

فددي بغددداد للنهددب وتجريددد أنفمددة الكمبيددوتر الخاصددة بدده ،ففقدددت سددجالت واسددعة النطدداق ،المتعلقددة بددالموارد

البش درية وامدددادات الميددا ( .)2كمددا يمكددن أن يددؤثر االنخفدداض فددي القدددرة التشددغيلية أيض داً علددى جددودة الميددا
وصددحة النفددام البيئددي ،وقددد فهددر ذل د فددي سددورية حيددث أدى نقددص الرقابددة إلددى انخفدداض االمتثددال لل دوائ
البيئيددة وزيددادة تص دريف ميددا الصددر الصددحي غيددر المعالجددة ( ،)3كددذل األمددر فددي قطدداع غ دزة فقددد اصددب

طعم ميا الشرب في قطاع غزة كطعم ميددا البحدر ،نتيجددة سددنوات مددن اإلهمددال وسددوء اإلدارة ،وذلد بسددبب

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

يعد دعم توفير خدمات الميا أحد أكبددر وأهددم التحددديات فددي المندداطق المتددأثرة بالصد ارع ،فتُفهددر المسددوحات
المنزلية ،التددي أجريددت فددي جنددوب سددورية فددي عددامي  2016و ،2017اآلثددار المدددمرة لالزمددة السددورية علددى
شبكات الميددا المحليددة ،فقبددل االزمددة السددورية ،كانددت الميددا المنقولددة باألنابيددب هددي المصدددر الرئيسددي للميددا

Etienne, Y., & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in

)(1

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

Etienne, Y., & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in

((2

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

– Faour, G., & Fayad, A. (2014). Water environment in the coastal basins of Syria

)(3

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

((4

أندددرس جاجيرسددكوج ،مقددال فددي مدددونات البند الدددولي ،حددان الوقددت للتركيددز علددى إدارة الميددا فددي العددالم العراددي كمصدددر

للنمو واالستقرار ،بتاريم  28آب .2018
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ألكثددر مددن  ٪90مددن األسددر ،بينمددا فددي عددام  2006كانددت الميددا المنقولددة باألنابيددب تسددد حاجددة مددا نسددبته

 ٪22,0من األسر فقط وتقلصت النسبة إلى  ٪15,3في عام .)1( 2017

في فل غياب توفير خدمة الميا التي تديرها الدولة ،غالباً ما يمأل مقدمو الخدمات غيددر الرسددميين
هددذ الفجددوة مددن خددالل شدداحنات الميددا التددي يددديرها القطدداع الخدداص والتددي تسدديطر علددى السددوق فددي غيدداب
إمدادات الميا المنقولة باألنابيب عبر شبكة البلدية ( ،)2كما ان نهج آخر غير رسمي محلددي للغايددة لتددوفير

الميا هو استخدام اآلبار المحفورة يدوياً ،كما حدث في مدينة حلب السددورية عنددد قطددع الميددا عددام ،2014
حيث عانى سددكان المدينددة وخاصددة اللددذين يقطنددون فددي الطوابددق العليددا مددن صددعوبة إيصددال الميددا الصددالحة
للش ددرب إل ددى الخ ازن ددات الت ددي انتش ددرت عل ددى اس ددط المب دداني ،ف ددي ح ددين أن فه ددور مق دددمي الخ دددمات غي ددر
الرسميين أمددر بددالغ األهميددة لدددعم إمدددادات الميددا  ،إال أندده يددأتي أيضداً مددع مشدداكل محتملددة ،فددي فددل غيدداب
الرقابددة الحكوميددة ،فعمددل مقدددمو الخدددمات غيددر الرسددميين دون إش د ار يددذكر فيمددا يتعلددق بجددودة الميددا أو
األسعار المفروضة على المستهلكين ،أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الميا (.)3

ثانيا :تقييم نظام حماية المياه من حيث أوجه قصوره
أثناء دراسة نفم الحماية المقررة للميا زمن النزاعات المسلحة ،تبددين أن هددذا النفددام يعدداني مددن نقدداب
ض ددعف أساس ددية ناتج ددة ع ددن مس ددألة التميي ددز ب ددين الن ازع ددات المس ددلحة الدولي ددة وغي ددر الدولي ددة ،وحت ددى الت ازي ددد

المسددتمر للنددوع األخيددر مددن هددذ الن ازعددات قددد أثددر علددى نفددام الحمايددة المقددررة للميددا بسددبب االخددتال

النفام القانوني الساري على هذا النوع من النزاعات (.)4

فددي

Sikder, M., Daraz, U, Lantagne, D& Saltori, R. (2018). Water, sanitation, and hygiene

)(1

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

Pinera, J.-F., & Reed, R. A. (2009). A tale of two cities: Restoring water services in

)(2

Kabul and Monrovia. Disasters, 33(4), 574–590.

Pinera, J.-F., & Reed, R. A. (2009). LOC. CIT.

)(3

شددهادة الباحددث ،بلغ دت تكلفددة جعبددة الميددا سددعة  1.5لتددر عددام  2014ح دوالي  75لي درة سددورية ( 0.40دوالر) وتعبئددة خ دزان
الميا سعة ألف لتر حوالي  2000ليرة سورية ( 11دوالر).
((4

ايلينددا بيجددتش ،مقددال بعندوان "نطدداق الحمايددة الددذي تددوفر المددادة  3المشددتركة :واضد للعيددان" فددي المجلددة الدوليددة للصددليب

االحمر ،المجلد  ،93العدد  ،881أذار ،2011ص .225-189
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فعدددم الجديددة ،التددي واكبددت صددياغة البروتوكددول اإلضددافي الثدداني لسددنة  ،1977وضددعت أحكامدده فددي
مرتبة أقل بكثير من مجموعة القواعد المنطبقة زمن النزاعات المسلحة الدولية ،مما أثر على قواعددد الحمايددة
المقررة للميا زمن النزاعات المسلحة غير الدولية ال سيما الحماية العامة.
ومددن هددذا المنفددور ،فددإن الحمايددة المقددررة لهددذا المددورد ال يمكنهددا إال أن تكددون متواضددعة ،ففددي فددل

غياب نص يقر الحماية العامة لألعيان المدنية في البروتوكول اإلضددافي الثدداني لسددنة  ،1977فددإن األحكددام
الوحيدددة المتعلقددة بالميددا فددي هددذا البروتوكددول تتمثددل فددي المددادتين  14و ،15األولددى تددنفم األعيددان التددي ال
غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ،أما الثانية فتتعلق بحماية لألشغال الهندسية والمنشآت التددي تحتددوي علددى

قوى خطرة ،وهي تعتبر صيغاً مبسطة مقارنة بما يقابلها من مواد في البروتوكول االضددافي األول ،التددي لددم
تتضمن ،كما أسلفنا الذكر ،أي إشارة إلى مسألة حفددر هجمددات الددردع ،األمددر الددذي مددن شددأنه أن يقلددل مددن

مضد ددمون الحمايد ددة الممنوحد ددة لهد ددذا المد ددورد ،إلد ددى جاند ددب فشد ددلها ف ددي إدراج القواعد ددد المتعلقد ددة بحمايد ددة البيئد ددة

الطبيعية(.)1

وم ددع ذلد د  ،يمك ددن حماي ددة المي ددا  ،بص ددفتها أعياند داً مدني ددة بموج ددب الفقد درة  4م ددن ديباج ددة البروتوك ددول

االضددافي الثدداني ،ونقصددد بددذل شددرب مددارتينيز الشددهير( ،)2إلدى جانددب المددادة  13مددن نفددس البروتوكددول

()3

التددي علددى الددرغم مددن نصددها علددى حمايددة المدددنيين ،إال أن حمايددة هددذا المددورد ضددرورية لضددمان حيدداة هددذ
الفئددة؛ كمددا يمكددن حمايددة الميددا بوصددفها مددورداً ال غنددى عندده للحيدداة ،بموجددب المبددادئ العامددة المنصددوص

عليهددا فددي المددادة  3المشددتركة بددين اتفاقيددات جنيددف األراددع لسددنة  ،1977إال أن ذلد يبقددى غيددر كددا  ،ممددا

أدى إلى إجماع العديد حول عدم كفاية األحكام المقررة لحماية الميا زمن النزاعات المسلحة.

Boutruche Théo, Le statut de l’eau en droit international humanitaire, in R.I.C.R.,

PM:

9:30

2021,

décembre

1er

le

consulté

àl’adresse,

disponible

)(1

840(2000),

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpx.htm
Meron THéodor, «The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public

)(2

Conscience », in The A. J.I.L., 94.1(January 2000), 2000, p. 80.

“ينص شرب مارتينيز":أنه في الحاالت التي ال تشدملها اتّفاقيدات جنيدف أو البروتوكدول اإلضدافي األول ،أو االتّفاقدات الدوليدة
األخددرى ،يفد ّدل المدددنيون والمقدداتلون مشددمولين بحمايددة وسددلطة مبددادئ القددانون الدددولي المسددتقاة مددن األعد ار ال ارسددخة ومبددادئ

اإلنسانية وامالءات الضمير العام” (البروتوكول،1المدادة  ،2-1اتفاقّيدة جنيدف  ،1المدادة  ،63اتفاقّيدة جنيدف  ،2المدادة ،62
اتفاقية جنيف  ،4المادة .)158
اتفاقية جنيف  ،3المادة ،142
ّ
ّ

( (3انفر المادة  13من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  1977المتعلقة بحماية السكان المدنيين.
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وحتى في األحوال التددي تفقددد فيهددا االشددغال الهندسددية والمنشددآت التددي تحددوي قددوى خطدرة حمايتهددا فددإن

المدنيين يفلون متمتعين بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي بما في ذل الحمايددة التددي توفرهددا التدددابير
الوقائية المنصوص عليها في المادة  57من البروتوكول اإلضافي األول (.)1

يتميز النفام الدولي بشأن الميا بأساس نفري متنازع عليه ،ويهيمن تطبيقه على االتفاقيات التي

تصر على مفهوم السيادة وتتجاهل التطورات األخيرة في القانون الدولي لموارد الميا العذبة ،فمن أجل
التمكن من االستجابة لتحدي نقص الميا في العالم ،يجب أن يأخذ القانون الدولي للميا في االعتبار

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

الفرع الثالث :دور منظمات المساعدة اإلنسانية
تعتبددر المنفمددات الدوليددة ووكدداالت المعونددة والجهددات الخيريددة ،جهددات فاعلددة مهمددة فددي العديددد مددن

البلدان المتضررة من الن ازعددات ( ،)3وتتددولى وفددائف رئيسددية فددي قطدداع الميددا عندددما تضددعف قدددرة الوكدداالت
والم ارفددق التددي تددديرها الدول دة ،ومددع ذل د  ،فددإن سددياق الص دراع يمثددل عقبددات أمددام تنفيددذ التدددخالت اإلنسددانية
واإلنمائية (.)4

( (1رشيد حمدد العندزي ،األهددا

العسدكرية المشدروعة فدي القدانون الددولي ،فدي مجلدة الحقدوق ،جامعدة الكويدت ،السدنة الواحددة

والثالثون ،العدد الثالث ،ايلول  ،2007ص.84 :

كذل انفر المددادة  57من البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977المتعلقة باالحتياطات أثناء الهجوم.
Kharouf-Gaudig, Rana. « Le droit international de l'eau douce au Moyen-Orient entre

)(2

souveraineté et coopération ». Paris 5, 2008. consulté le 22 décembre 2021, 9:30 PM:
http://www.theses.fr/2008PA05D012

Schillinger Juliane, Water in war: Understanding the impacts of armed conflict on water

)(3

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

Etienne, Y, & Nembrini, P. G. (1995). Establishing water and sanitation programmes in

)(4

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
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عددادة م ددا تك ددون تق ددديرات نددوع وكمي ددة المس دداعدة المطلوب ددة ممكن ددة فقددط بمج ددرد توق ددف القت ددال وامكاني ددة
وصول الموففين المحليين والدوليين إلى المنطقة ،كما أن غالبداً مددا تتددولى المنفمددات اإلنسددانية فددي حدداالت

الند دزاع وف ددائف ش ددبيهة بوف ددائف الدول ددة ،مث ددل ت ددوفير الخ دددمات وتط ددوير البني ددة التحتي ددة ،فعن ددد القي ددام ب ددذل
يحتدداجون إلددى حسدداب العوائددق المنهجيددة التددي أدخلتهددا الدولددة أو أحددد أط د ار

الن دزاع ،مثددل نفددام التصدداري

الددذي أدخل ده كيددان االحددتالل االس درائيلي فددي األ ارضددي الفلسددطينية المحتلددة فيمددا يتعلددق ببندداء وتطددوير البنيددة

التحتية للميا (.)1

من مصلحة المنفمات الدولية عادةً أن ُينفر إليها على أنهددا جهددة خارجيددة محايدددة ،علددى الددرغم مددن
أن هددذا قددد يحمددل تحددديات إضددافية للمنفمددة ،فتعمددل وكدداالت المسدداعدة فددي حدداالت الندزاع بشددكل عددام علددى
أساس التدددخالت اإلنسددانية قصدديرة المدددى التددي تسددتجيب لالحتياجددات األكثددر إلحاحداً ،ممددا يددؤدي غالبداً إلددى

االنفصال عن األهدا

اإلنمائية طويلة األجل للبلدان المتضررة من النزاع.

ستكون مشاركة المنفمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عامالً مهماً فدورهم ينبغي أن يؤدي
إلى ترسيم الحق في الماء كحق من حقوق اإلنسان ،فالقانون الدولي يعتبر الميا إرثاً مشتركاً لإلنسانية،
كما يجب تشجع الدول على التعاون وبالتالي تصب الميا عامالً مساعداً للسالم (.)2

Weinthal, E., & Sowers, J. (2019). Targeting infrastructure and livelihoods in the West

)(1

Bank and Gaza. International Affairs, 95(2), 319–340. accessed 28 DEC 2021, 08:00 PM:
https://doi.org/10.1093/ia/iiz015/

Kharouf-Gaudig, Rana. « Le droit international de l'eau douce au Moyen-Orient entre

)(2

souveraineté et coopération » source susmentionnée.
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية حول انتهاكات تركيا للموارد المائية في
الجهورية العربية السورية
تمهيد وتقسيم:
تعرضت الدولة السورية إلى أكبر أزمة في تاريخها المعاصر ،تحمددل المدددنيون فيهددا النصدديب األكبددر
مددن المعاندداة اإلنسددانية ،والددذي شد ّددد المعاندداة هددو تعددرض الم دوارد المائيددة إلددى اض درار جسدديمة نتيجددة الن دزاع،
ويعود الدور االبرز لهددذ المعاندداة الددى تدددخل تركيددا السددافر فددي األزمددة السددورية واسددتغاللها ميددا نهددر الفدرات
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
بشكل مفصل إلى بعض االنتهاكات التركية على الميا والموارد المائية في الجمهورية العراية السورية.

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
ناحية الخال

علددى المدوارد المائيددة ،وسددنتطرق لتدداريم الخددال

أوالً ثددم ألسددباب الخددال

بددين الدددولتين وأهددم

المنشددآت المائيددة وأثرهددا علددى العالقددات بينهمددا ،ثددم نتعددر علددى الجانددب القددانوني ودور تركي دا البددارز فددي
التدخل بمفاصل األزمة السورية وتأثيرها السلبي عليها.
الفرع األول :بوادر نشوء األ زمة المائية
لددم تكددن هنددا مشددكالت قانونيددة تثددار حددول اسددتخدام واسددتغالل نهددري دجلددة والف درات ،حتددى الحددرب
العالميددة األولددى  ،1916بسددبب وقددوع النهدرين مددن المنبددع إلددى المصددب تحددت واليددة دولددة واحدددة هددي الدولددة

العثمانية ،غير أنه بعددد اسددتقالل سددورية والعدراق ،اختصددت تركيددا بددالمجرى األعلددى للفدرات (المنبدع) وسددورية

بددالمجرى األوسددط والعدراق بددالمجرى األدنددى (المصددب) .وبعددد أن كانددت تركيددا تعددد النهدرين وطنيددين أصددبحا
نهد درين دولي ددين ،وأص ددب اس ددتغاللهما يخض ددع الختص دداص ال دددول ال ددثالث ،وا ددذل انتق ددل االختص دداص م ددن

القانون الداخلي إلى القانون الدددولي ،وعندددما ُوضددعت سددورية والعدراق تحددت االنتدددابين الفرنسددي والبريطدداني،
فعقدت عدددة معاهدددات بددين دولتددي االنتددداب (نيابددة عددن سددورية والعدراق)
فهرت الحاجة إلى حفظ حقوقهماُ ،
وتركيددا ،منهددا معاهدددات الحدددود ومعاهدددات السددالم ،وهددي تتضددمن معاهدددات خاصددة بميددا الف درات ودجلددة،

وكذل توزيع ميددا النهدرين ،إال أن الهددد

األساسددي مددن معاهدددات الميددا المشددتركة هددو حمايددة النهدرين مددن
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تصددر انف درادي أو تحكددم بالميددا تلجددأ إليدده دولددة المجددرى األعلددى (تركيددا) وهددذ المعاهدددات ُعقدددت تطبيق داً
لمبادئ حسن الجوار( )1وتنفيذاً للقواعد العامة للقانون الدولي في مجال الميا (.)2
اتسددمت العالقددات السددورية -التركيددة بددالتوتر منددذ اسددتقالل سددورية حتددى بدددايات القددرن الحددالي ،رغددم
الحدددود المشددتركة مددع الشددمال السددوري ،واالرتبدداب التدداريخي واالجتمدداعي واالقتصددادي بددين الدددولتين ،وفددل

الت ددوتر طاغي داً عل ددى العالق ددة ب ددين الج ددانبين حت ددى تش درين األول  1998حي ددث ج دداء اتف دداق أض ددنة األمن ددي

()3

ليشكل نقطة تحول رئيسية في مسار العالقات بين سورية وتركيددا .وتحولددت العالقددة بددين البلدددين مددن التددوتر

إلى التقارب التدريجي ،ثم المتسارع وصدوالً إلددى الدددخول فددي عالقددة اسددتراتيجية بددين الدددولتين ثددم العددودة إلددى
نقطة الصفر في العالقات بين الدولتين بعد الموقف التركي المعادي لسورية في أزمة .)4(2011
تعددد الميددا أهددم نقطددة للخددال

فددي العالقددات التركيددة-السددورية قبددل اتفدداق أضددنة ،فمشددكلة الميددا بددين

حلول لها ،خاصة في فل االختال

الشديد بين الجانبين وذل بالنفر إلى نوعيددة المشددكلة وحجمهددا وآفدداق

سورية وتركيا هي من بين أكثر المشاكل بين البلدين ،وقد عجزت الجهود المبذولة حتى اللحفة عددن إيجدداد
حلها ،إضافة لمددا يحدديط بالعالقددات السددورية التركيددة مددن حيثيددات وتفاصدديل ،وكددذل تدددخل تركيددا السددلبي فددي
النزاع السوري.

()1

إن مبدأ حسن الجوار يدل على العالقات الثنائية والطبيعيدة بدين دولتدين متجداورتين أو اكثدر فدي محديط العالقدات الدوليدة،

ومددا يترتددب علددى (الجيدرة) 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

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

حس ددن الجد دوار كأس دداس ف ددي العالق ددات الثنائي ددة .ن ددافم عب ددد الواح ددد الجاس ددور ،موس ددوعة عل ددم السياس ددة ،دار مج دددالوي للنش ددر

والتوزيع ،األردن ،2004 ،ب ،1ص .171-170
((2

عبددد العزيددز شددحادة المنصددور ،المسددألة المائيددة فددي السياسددة السددورية تجددا تركيددا ،بيددروت :مركددز د ارسددات الوحدددة العرايددة،

((3

كان اتفاق اضنة األمني بين الوفدين السوري والتركي في مدينة أضنة التركية ،وذلد بوسداطات كدل مدن جمهوريدة مصدر

الطبعة األولى 2000 ،ص .147-144

العرايددة وجمهوريددة إيدران االسددالمية ووقددع االتفدداق بتدداريم  20تشدرين األول 1998والهددد

الرئيسددي مندده هددو مناقشةةم مل ة م

ا تعاون في مكافحم اإلرهاب .يمكن الرجوع للنص الكامل المنشور في مجلة الشرق األوسط االلكترونيدة ،بتداريم 26 :كدانون

الثاني  2019متوفر على الرابط ،أخر زيارة  29كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

http://fumacrom.com/3ElO6

)(4

تمد ددام قد دديس ،رسد ددالة ماجسد ددتير ،العالقد ددات السد ددورية التركيد ددة -الواقد ددع واحتمد دداالت المسد ددتقبل ،جامعد ددة دمشد ددق ،كليد ددة العلد ددوم

السياسية 2015-2014 ،ص .109
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إن لمشددكلة الميددا بددين سددورية وتركيددا جانددب سياسددي أيضددأ ،يسددتند إلددى الف دوارق القائمددة فددي سياسددة
البلدددين وخياراتهمددا فددي المجددالين اإلقليمددي والدددولي ،بحيددث يمكددن القددول ،إن تقددارب السياسددات بددين البلدددين،
سو

يساعد فددي إيجدداد حلددول مقبولددة لمشددكلة الميددا  ،والعكددس فددي ذلد صددحي  ،حيددث تحدداول تركيددا فددرض

رأيه ددا وموقفه ددا ف ددي موض ددوع المي ددا عل ددى الش دريكين الس ددوري والع ارق ددي ،وس ددبب الموق ددف الترك ددي ،ه ددو تعنته ددا
واصرارها على القددول بددأن الميددا تركيددة ،وأن لهددا حددق التصددر بالميددا وفددق مقتضدديات مصددالحها الخاصددة،

بمددا فددي ذل د الددتحكم بكميددة الميددا التددي يددتم تمريرهددا إلددى سددورية والع دراق ،فيمددا يسددتند الموقددف السددوري فددي
موضددوع الميددا إلددى حددق قددانوني فددي التقاسددم العددادل للميددا بالنسددبة للدددول المشددتركة علددى نهددر الف درات مددن

خالل اتفاق ثالثي ،يضم سورية والعراق وتركيا (.)1
الفرع الثاني :طبيعة األ زمة المائية

وتؤكد نتائج دراسات واقع الموارد المائية في دول حوض الفرات ،أن المسددألة المائيددة معقدددة وشددائكة،
وتحديداً في سورية بالدرجة األولى وتليها العراق ،حيث يقع كل منهما في المنطقة الجافددة وشددبه الجافددة مددن

العددالم ،فض دالً عددن ازديدداد الطلددب علددى الميددا بشددكل مطددرد فددي اآلونددة األخيدرة ،وذلد بسددبب ارتفدداع معدددل

النمددو السددكاني ،وتسددارع وتيدرة التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة فيهددا ،باإلضددافة إلددى وجددود فاقددد فددي المدوارد
المائية نتيجة التبخر أو عدم استخدام تكنولوجيا مالئمة أو سوء تخطيط ،أو ضددعف اسددتخدامات الميددا  ،أو

عدددم تطبي ددق معددايير علمي ددة دقيقددة لتل د االس ددتخدامات(، )2إضددافة إل ددى الدددور الترك ددي بعددد ع ددام  2011ف ددي

المقاطعة مع الجار السوري ودعم اإلرهاب.

 يمكن تحديد الموقف التركي من المسألة المائية قبل اتفاق أضنة ،بالنقاب اآلتية (:)3 -1اعتبار أن ميددا نهددري دجلددة والفدرات ميددا وطنيددة عددابرة للحدددود ،وليسددت مياهداً دوليددة مشددتركة ،وبالتددالي

فهي ال تخضع للقسمة ،ألنها تعتبر الميا الدولية تل التي تفصل فقط بين دولتين أو أكثر.

 -2لتركيا حق السيادة المطلق علددى ميددا نهددري الفدرات ودجلددة التددي تجددري فددي أ ارضدديها ،باعتبارهددا مصددد اًر

وطنياً مثل النفط.

((1

تمام قيس ،رسالة ماجستير ،العالقات السورية التركية -الواقع واحتماالت المستقبل ،المرجع السابق ،ص .111

((2

المرجع السابق نفسه ،ص .93

( (3انفر في هذا الخصوص :جامعة الدول العراية ،األمانة العامة ،دراسة موارد الميا في الوطن العراي :الجوانب السياسدية
والقانونيدة والفنيدة ،ص 47؛ الدددوري " ،المركدز القددانون لنهدري دجلددة والفدرات فددي ضدوء احكددام القدانون الدددولي" ص 41-37؛

العددادلي ،م دوارد الميددا فددي الشددرق األوسددط :ص دراع أم تعدداون فددي فددل القددانون الدددولي ،ص 482-480؛ وعائددب ،الميددا فددي

الشرق األوسط :الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات ص .48
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 -3إن ما تمرر تركيا من ميا إلددى سددورية والعدراق هددو تضددحية منهددا ولدديس واجبداً ،كمددا أن تركيددا ال يمكددن
لها أن تتحمل تر سهولها في جنوب شرق األناضول دون ميا لكي تتدفق الميا في سورية والعراق.
 -4اعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً.
 -5رفض مبدأ القسمة أو توزيع الميا  ،والمطالبة بمبدأ االستخدام األمثل للميا .
والمالح ددظ هن ددا أن ه ددذ االعتب ددارات التركي ددة تش ددكل خرق داً ص ددارخاً لقواع ددد الق ددانون ال دددولي الخاص ددة باألنه ددار

الدولية ،حيث ال توجد معاهدات شاملة تنفم األنهار الدولية واستخداماتها ،وذل الخددتال

وضددع كددل نهددر

عن اآلخر ،ولكددن يوجددد تطبيددق للقددانون الددولي بددين الدددول بموجددب اتفاقيددات موقعددة بيددنهم ،ولكنهددا ذات أثددر
نسددبي علددى مددوقعي المعاهدددات أو ذات أثددر جزئددي يشددمل تحففددات علددى معاهدددات عامددة موقعددة أو يحمددل

كال الصفتين يقنن الوضع القانوني لألنهار الدولية (.)1

وازاء الموقددف التركددي مددن المس ددألة المائيددة والقواعددد الدوليددة ال ارس ددخة بشددأن الميددا المشددتركة ،بل ددورت

سورية موقفها مستندة إلى مبادئ القانون الدولي وعالقات حسددن الجدوار ونفريددة المصددال

()2

فددي المنشددآت

والمشدداريع المائيددة القائمددة فددي البلدددان الثالثددة ،وكددذل باالسددتناد إلددى حقوقهددا الطبيعيددة والتاريخيددة المشددروعة
في ميددا دجلددة والفدرات ،واضددعة فددي االعتبددار االعتمدداد الكبيددر لسددكانها علددى ميددا الفدرات ،وكددذل األضدرار
التددي لحقددت بسددورية ومددا سدديلحق بهددا مسددتقبالً مددن أض درار ،نتيجددة اسددتمرار الموقددف التركددي بصدديغته التددي
يتعامل وفقها مع هذا الموضوع الحيوي.

 ويمكن إيجاز مرتكزات الموقف السوري بالنقاب اآلتية (:)3 -1دجلة والفرات نهران دوليان.
 -2ض ددرورة تحدي ددد ال دوارد الم ددائي الطبيع ددي لنه ددري دجل ددة والف درات عل ددى أس دداس القياس ددات المائي ددة التاريخي ددة

المتوفرة وفقاً ل ليات المعتمدة في القانون الدولي.
((1

ويؤخ ددذ عل ددى المعاه دددات الدولي ددة ف ددي مج ددال األنه ددار واس ددتخداماتها وتقاس ددم مياهه ددا بأنه ددا ال تتس ددم بالش ددمولية م ددن حي ددث

الموضددوع وانمددا ت دنفم بعددض الجوانددب الخاصددة باألنهددار الدوليددة ،كمددا تبدددو هددذ المعاهدددات قليلددة الفائدددة فددي مجددال األنهددار
لالستخدامات غير المالحية ،وهي ال تلزم سوى األط ار

((2

الموقعة عليها.

يرى الواقعيون (أصحاب نفرية الواقع في تحليدل العالقدات الدوليدة وهدم عكدس المثداليين) ،أن الددول فدي الغالدب تتضدارب

مصددالحها إلددى درجددة تقودهددا للحددرب ،واإلمكانيددات المتددوفرة للدولددة تلعددب دو اًر هام داً فددي تحديددد نتيجددة الص دراع الدددولي ،وقدددرة
الدولة على التدأثير فدي سدلو اآلخدرين .وبحسدب أنصدار المدرسدة الواقعيدة فدإن غيداب المؤسسدات واإلجدراءات لحدل الن ازعدات
في العالقات الدولية (مقارنة بالنفام الداخلي) ،يجعل من متغير القوة محدد رئيسدي للسدلو الددولي ،مدوالي بومجدوب ،تحليدل

النزاعات الداخلية والدولية من المنفور الواقعي ،كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،ص.13
((3

عبد العزيز المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجا تركيا ،مرجع السابق ،ص .152-151
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-3ضددرورة توزيددع ميددا نهددري دجلددة والفدرات علددى المشدداريع القائمددة والجدداري تنفيددذها والمخطددط لتنفيددذها فددي

البلدان الثالثة بواسطة اللجنة الفنية المشتركة للميا اإلقليمية ( ،)1هذا مع اعت ار

الجانب السوري بأن ميددا

نهر الفرات ليس من الغ ازرة والكفاية لجميع مشاريع البلدان الثالثة ،والتسليم بأن لكددل دولددة الحددق فددي وضددع
األولوي ددات واألفض ددليات المناس ددبة للمش دداريع المائي ددة ض ددمن نط دداق حص ددتها المس ددتقلة م ددن مي ددا النه ددر دونم ددا
بحقوق اآلخرين.

إجحا

 -4إن حوضي دجلة والفرات ال يشكالن حوضاً واحداً ،بل هما حوضان منفصالن ودوليان.
 -5إن برتوكول عام 1987

()2

هو برتوكول مؤقت لحين ملء خزان سد أتاتور .

لقددد وقددع الجانب ددان السددوري والترك ددي اتفاقيددة ثنائي ددة بتدداريم  1990/4/16تمح ددورت حددول" :أن تك ددون
الممددررة لدده علددى الحدددود السددورية – العراقيددة نسددبة ثابتددة قدددرها  % 58مددن ميددا نهددر الفدرات،
حصددة العدراق ُ

في حين يبقى لسورية  % 42من تدفق النهر على الحدود السورية -التركية"(.)3

ولكن اإلشكالية الكبرى التي فهرت بعد توقيع هددذ االتفاقيددات كددان إصدرار تركيددا علددى المضددي قدددماً
بمشددروع "غدداب" لتطددوير مندداطق جنددوب شددرق تركيددا ،يتددألف مشددروع الد د "غدداب" مددن  22سددداً و 19محطددة
للطاق د ددة الكهراائي د ددة ومش د ددروعات أخ د ددرى متنوع د ددة ف د ددي قطاع د ددات الز ارع د ددة والص د ددناعة والمواص د ددالت وال د ددري

((1

شددكلت لجنددة فنيددة مشددتركة عددام  1980بددين الع دراق وتركيددا وسددوريا وكددان الهددد

مددن تشددكيل اللجنددة التوصددل إلددى قسددمة

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

أخر زيارة  29كانون األول  ،2021الساعة 9:30م:

http://www.alshirazi.com/world/article/115.htm

)(2

بروتوكول عام  1987بين سوريا وتركيا :ويتضمن قسم خاص بالميا جاء فيه ما يلي:

"م -6خالل فترة ملء حوض سد أتاتور  ،وحتى التوزيع النهائي لميا الفرات بين البلدان الثالثة الواقعة على ضدفتيه ،يتعهدد

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

الفرق أثناء الشهر التالي.
م -7سو

يعمل الجانبان مع الجانب العراقي لتوزيع ميا نهري الفرات ودجلة في أقرب وقت ممكن.

م -8اتفق الجانبان على تعجيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للميا اإلقليمية.

م -9اتفددق الجانبددان مددن حيددث المبدددأ علددى إقامددة وتشددغيل مشدداريع مشددتركة علددى أ ارضددي البلدددين علددى نهددري الف درات ودجلددة

للري ،وتوليد الطاقة شريطة أن تكون الدراسات االقتصادية التبريرية لهذ المشاريع قد تم إنجازها من قبل خبراء البلدين".
((3

وليد رضوان ،كتاب بعنوان العالقات العراية-التركية ،بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ب  1ص

- 49 -

.230

واالتصدداالت) ،)1والغدداب مددن حيددث المسدداحة هددو أضددخم مشددروع فددي العددالم ،ويشددمل ثمدداني محاففددات وعنددد
إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خالله  8.5مليون هكتددار أي نحددو  % 19مددن مسدداحة األ ارضددي

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

مددن أهددم س ددود مشددروع الغدداب التددي تعدددت العشددرين ( سددد أتدداتور ) وقددد دشددن هددذا السددد فددي تمددوز
 1992بحضددور رؤسدداء وممثلددي  29دولددة ،إضددافة إلددى نحددو مائددة دبلوماسددي؛ يقددع السددد علددى نهددر الفدرات
على بعد  24كلم من مدينة بوزرفا ،وهو يعد الثالددث فددي العددالم مددن حيددث حجددم قاعدتدده  84.5م ،3والثددامن
من حيث االرتفاع  190م والخامس عشر من حيث حجددم الميددا فددي بحيدرة السددد ،والثددامن عشددر مددن حيددث
إنت دداج الطاق ددة الكهراائي ددة ،وف ددي ح ددال ام ددتالء الس ددد س ددتبلغ كمي ددة المي ددا المخزن ددة  48.7ملي ددون م 3واالرتف دداع

األقصى لمنسوب الميا 162م بعرض  15مت اًر ،أي ما مجموعة  882ألف هكتار(.)3

المشد ددكلة إن مشد ددروع " غد دداب" أدى النخفد دداض مسد ددتوى تد دددفق الميد ددا عد ددن  500م/ثد ددا عند ددد الحد دددود

السددورية-التركيددة ،إضددافة إلددى اندددفاع الملوثددات عبددر النهددر إلددى المجددرى السددوري والع ارقددي ،وهددو بدددور إلددى
أدى إلددى انخفدداض نوعيددة الميددا وعدددم صددالحياتها فددي بعددض االسددتخدامات ،وارتفدداع ملوحتهددا ،والعديددد مددن
األض درار الت ددي نجم ددت ع ددن ذل د  .رغ ددم االعت ارض ددات الس ددورية عل ددى اآلث ددار الس ددلبية الت ددي لحق ددت به ددا نتيج ددة
مشددروع "غدداب" ،إال أن المشددروع التركددي اسددتمر قدددماً ،مسددبباً إشددكالية إضددافية فددي العالقددات بددين الدددولتين،
صد ّرفت بددالفرات مياهداً ملوثددة تزيددد سددميتها عددن
وقددد أشددارت معلومددات و ازرة الددري السددورية إلددى أن تركيددا قددد َ
ميا الصر الصحي ،مما يؤكد وجود مخلفات صناعية سامة ،إضددافة إلددى ميددا الصددر الصددحي ،األمددر

الددذي يشددكل خطددورة علددى جميددع أندواع الحيدداة البيئيددة واالقتصددادية واالجتماعيددة فددي وادي الجالب/البلدديم(،)4
وقام االحتجاج السوري على أساس أن اكتمال مشروع "غاب" التركددي قبددل اتفدداق نهددائي متدوازن لتقاسددم ميددا

الفرات يعني أن فائض ميا الري والمشاريع الزراعية في تركيا سيمرر إلى األ ارضددي السددورية ،ومددن ثددم إلددى
((1

توفيق الدبوس ،دبلوماسية الميا العراقية الفاشلة ،مقال في صحيفة صوت العراق ،نشر بتاريم  5حزيران  ،2018متدوفر

على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

http://fumacrom.com/3cUAj

( (2محمد طالب حميد ،السياسة الخارجية التركية وأثرها علدى األمدن العراديAl Arabi Publishing and Distributing ،
 ،2016،ص 151

( (3طارق عبد ه إسماعيل ،عشدرات السددود تُبندي فدي مندابع الفدرات الجبليدة اآلن فهدل َسُيحسدر الفدرات عدن جبدل مدن ذهدب،
 ،2019مقالة متوفر على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:
http://fumacrom.com/33iwn

( (4عبد العزيز المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجا تركيا ،مرجع سابق ،ص .184

- 50 -

االراضي العراقية ويزيد نسبة التلددوث والملوحددة وبقايددا األسددمدة فيهددا .علمداً أن سددورية تركددز علددى عدددم جدواز

قطع ميا النهر الدولي (الفرات) ألي سددبب مددن األسددباب ،وايددالء أهميددة لنوعيددة الميددا المصدرفة إلددى دولتددي

المجرى األدنى (سورية والعراق) وضرورة راطها بالكم

()1

.

إضددافة لإلشددكالية السددابقة هنددا إشددكالية أخددرى تتعلددق بميددا نهددر العاصددي ،الددذي ينبددع مددن األ ارضددي

اللبنانيددة ويجددري فددي األ ارضددي السددورية ،ليصددب فددي ل دواء اسددكندرون( ،)2إذ طالبددت تركيددا بتقاسددم ميددا هددذا
النهددر باعتبددار مصددبه فددي أراض تركيددة وفق داً للقددانون الدددولي (وهددي حالددة معاكسددة لموقفهددا مددن نهددري دجلددة

والفرات تجا سورية والعراق باعتبارهما ممرات ومصباً لهذين النهرين) ،بينما ال تعتر سورية بسيادة تركيددا
علددى هددذ األ ارضددي ،معتب درة إياهددا أراض سددورية محتلددة ،اقتطعتهددا فرنسددا إبددان احتاللهددا لسددورية ،وقدددمتها

لتركيا مقابل مواقفها في الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن نهر العاصي غير مهم نسبياً ،بالمقارنة مع نهري دجلة والفدرات مددن زاويددة حجددم مياهدده ،إال

أن أهمية نهر العاصي تكمن في التالي:

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

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

بموافقة الدولة السورية على

اإلطالق.
هاتان الخاصتان معداً ،جعلددت سددورية حساسددة جددداً فيمددا يتعلددق بموضددوع نهددر العاصددي ،فضدالً عددن
كددون العاصددي يددوِّفر ميددا الشددرب لمحدداففتي حمددص وحمدداة ،أمددا مددن وجهددة النفددر التركيددة ،فددإن أهميددة نهددر

العاصي تكمن في أنه يمثل "ورقتها الرابحة" فددي مجددال مناقشددة مشددكالتها المائيددة مددع سددورية ،ويمثددل عامددل

توازن في وجه المطالب السورية بزيادة حصتها من ميا نهري دجلة والفرات (.)3
يضا

إلددى ذلد  ،الدددعوة التددي أطلقتهددا تركيددا مددا بعددد حددرب الخلدديج الثانيددة إلددى التعدداون اإلقليمددي فددي

3
مجال الميا  ،في إطددار مشددروع أنابيددب ميددا السددالم ،الددذي يرمددي إلددى تحويددل  6ماليددين م مددن الميددا يوميداً

((1
((2

المرجع السابق نفسه ،ص .185

سمي نهر العاصي بهذا االسم نسدبة إلدى جريانده حيدث أن هدذا النهدر ونتيجدة لطبيعتده الجغرافيدة وخدال

األنهدار األخدرى

فإنده ينبدع مدن جهدة الجنددوب ويتجده للشدمال علدى عكدس بدداقي األنهدار التدي تجدري مدن الشددمال للجندوب وسدمي نهدر العاصددي

بهذا االسم لمخالفته هذ القاعدة.

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

لتلبي استهال ما بين  14مليون نسمة من سكان تل الدول ،لحل األزمة المائيددة فيهددا .ويعددود التفكيددر فددي
هذا المشروع إلى نجاح المشروع الليبي في تمويل نفام نقل مائي وهندسته على نطاق وطني ،فهو يعتبددر
معج دزة عرايددة فددي اكتسدداب الخب درة بددذل  ،فددالنهر الصددناعي العفدديم فددي ليبيددا هددو محاولددة جريئددة لمواجهددة

العجددز المددائي فددي المندداطق السدداحلية عبددر نقددل الميددا مددن األح دواض الجوفيددة للصددحراء الجنوايددة إلددى تل د
المن دداطق؛ ان اب دراز ممي دزات ه ددذا األنب ددوب ه ددو التح دددي االقتص ددادي والتقن ددي الم درتبط بمش ددروع اقامت دده ،لق ددد
اتاحت التجراة الليبية مثاالً عن مالئمة األنابيب المائية في حل مشاكل الموارد المائية في المنطقددة العرايددة

باإلضافة إلى هذ الخبرة كانت هنا تجراة مشابهة في سورية لمد أنابيب نقل الميا  ،فميا حلب مددثالً ،أو

حد دوالي  80ملي ددون مت ددر مكع ددب م ددن المي ددا ف ددي الس ددنة ي ددتم نقله ددا بواس ددطة أنب ددوب يمت ددد م ددن بحيد درة األس ددد
االصطناعية التي تشكلت خلف سد الفدرات المقددام علددى نهددر الفدرات فددي محاففددة الرقددة لتصددل إلددى خ ازنددات
الميا في محاففة حلب(.)1

لقد رحبت تركيا بعقد قمددة ميددا شددرق أوسددطية فددي اسددطنبول ،بمشدداركة دول الشددرق األوسددط بمددا فيهددا
كي ددان االح ددتالل الص ددهيوني وال دددول األورواي ددة والوالي ددات المتح دددة األمريكي ددة وكن دددا ،لمناقش ددة قض ددايا الم دوارد

المائية في الشرق األوسط ،ونتيجة معارضة سورية ولبنددان مشدداركة الكيددان الصددهيوني فددي أي مددؤتمر حددول

الميا فددي تركيددا ،أعيدددت الدددعوة لالجتمدداع فددي آذار  ،1992دون أن تنعقددد هددذ القمددة ،بددل اسددتعيض عنهددا
بمفاوض ددات متع ددددة األطد د ار

ف ددي فيين ددا أي ددار  ،1992بمش دداركة  38دول ددة ومنفم ددة ،ع دددا س ددورية ولبن ددان

والع دراق( )2؛ ويعددد مشددروع أنابيددب السددالم ،أحددد المواضدديع الحساسددة والمددؤثرة فددي العالقددات العرايددة التركيددة
بوجدده عددام ،فالمشددروع مددن وجهددة نفددر تركيددة ،يهددد

إلددى سددد العجددز المددائي للدددول المجدداورة واخاصددة فددي

ميا الشرب ،وتأمين دخل مالي لتركيا يدعم مشاريعها التنموية وال سيما مشروع جنوب شرق تركيددا "غدداب"،

كم ددا أن مش ددروع مي ددا الس ددالم ،كم ددا تد د ار أنقد درة ،سيفسد د المج ددال أم ددام تع دداون ترك ددي-عرا ددي ف ددي المج دداالت
االقتصادية والتجارية والتنموية ،ويؤمن فرص عمل ومشاريع مشتركة بين دول المنطقة ،فضالً عن المردود
المادي التي ستحصل عليه تركيا من المشروع(.)3

إن األزمة المائية بين سورية وتركيا لم تأت من فدراغ فالشدواهد العديدددة التددي فهددرت مددن جانددب القددادة

األتد ار الددذين صددرحوا بددأن هنددا مدوارد بتروليددة لسددورية وعلددى السددوريين مقايضددة الددنفط بالميددا  ،كمددا يفهددر
((1

ج .اآلن ،الشرق األوسط ومسألة الميا  ،محاضر مؤتمر إسطنبول  ،1994تعريب ميسم حلواني ،ص .54

((2

وليد رضوان ،العالقات العراية-التركية ،مرجع سابق ،ص .23

((3

عبد العزيز المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجا تركيا ،مرجع سابق ،ص .189
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ذل د فددي تص دري ال درئيس التركددي األسددبق سددليمان ديميددرل عنددد افتتدداح سددد أتدداتور  ،1992حددين قددال "إن
منابع الميا مل لتركيا كما النفط مل للعرب ،وبما أننا ال نقول للعرب أن لنا الحددق فددي نصددف نفطكددم فددال

يجوز أن يطالبوا بما هو لنا" (.)1

مما تقدم نسددتنتج أن مسددألة الميددا بددين سددورية وتركيددا تحتددل مكانددة مركزيددة فددي العالقددة بددين الدددولتين،

وبسددببها سدداءت العالقددات بينهمددا ،كمددا أن تركيددا تسددتغل هددذ المسددألة للضددغط علددى سددورية وجنددي مكاسددب

تهمها تارة ،وتارة أخددرى تسددتخدمها لتحسددين العالقددات بددين الدددولتين ،فقددد اسددتخدمت تركيددا مسددألة الميددا عددام
 1998للضغط على سددورية كددي تتخلددى عددن دعمهددا لحددزب العمددال الكردسددتاني ،وعندددما تحسددنت العالقددات
بين الدولتين وعلى الخصددوص بعددد وصددول حددزب العدالددة والتنميددة إلددى الحكددم  2002قامددت تركيددا بالسددماح
بزيددادة حص ددة س ددورية مددن مي ددا نه ددر الف درات .وبعددد األزم ددة الس ددورية  2011وتددردي العالق ددات ب ددين ال دددولتين
أخذت تركيا من جديد تستخدم هذ المسألة للضغط على الحكومة السورية.

المطلب الثاني :مبادئ عامة واتفاقيات األنهار المشتركة
يعود أول اتصال بين العرب وجيرانهم األت ار إلى عام  24هجرية في عصر معاوية بن أبي سددفيان
عندما عبر والي خرسان عبد ه بن زياد نهر جيحان إلى بالد التددر حيددث بدددأ االتصددال بانضددمام األتد ار
إلددى اإلسددالم وانتهدى بسدديطرتهم علددى الخالفددة ونشددوء اإلمبراطوريددة العثمانيددة .وقددد دخلددت الجيددوش العثمانيددة
سورية عام  1526م بعد معركة مرج دابددق حيددث انتصددر األتد ار علددى المغددول ،وبقيددت سددورية كغيرهددا مددن

األقط ددار العراي ددة تح ددت االح ددتالل طيل ددة أراع ددة ق ددرون إل ددى أن غادره ددا األت د ار قبي ددل انته دداء الح ددرب العالمي ددة
األول ددى  1917ميالدي ددة ودخ ددول الحلف دداء ( فرنس ددا  ،إنجلت د ار ) وه ددذا يعن ددي أن س دديادة الدول ددة العثماني ددة عل ددى
األ ارضددي السددورية قددد ازلددت مددع انفصددالها عددن الدولددة العثمانيددة آنددذا  ،وفهددرت ترسدديمات الحدددود الجديدددة،

بمعني أن كالً من نهري دجلة والفرات اللذان كانا تركيين تحت سدديادة الدولددة العثمانيددة ثددم أصددبحا بعددد ذلد

نهدرين يجريددان فددي أكثددر مددن دولددة ،وطبقداً لتعريددف القددانون الدددولي للنهددر الدددولي ،فددإن نهددري الفدرات ودجلددة

نهران دوليان.

ففددي أواخددر الحددرب العالميددة األولدى وقددع الحلفدداء مددع حكومددة السددلطان محمددد الخددامس فددي إسددطنبول
معاهدة "سيفر"  ،1920وبموجب هددذ المعاهدددة احتففددت تركيددا بددأراض عرايددة واسدعة هددي :حددوض سدديحان
وجيحان ومنحدرات الميا على سفوح طوروس الجنواية (.)1

((1

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

رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،غزة ،جامعة األزهر  ،2013ص .30
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وبموجب اتفاقية "أنقرة"  1921تخلت فرنسددا "المنتدبددة علددى سددورية" عددن أراض جديدددة تشددمل "عنتدداب

وكل ددس وأورف دده وم دداردين وجزيد درة اب ددن عم ددر" وج ددرى ترس دديم الح دددود سياس ددياً إل ددى الجن ددوب م ددن خ ددط الح دددود
الطبيعد ددي ،ولد ددم يد ددتم االكتفد دداء بهد ددذا التوغد ددل بد ددل كاند ددت المطالبد ددة بمنطقتد ددي الموصد ددل العراقيد ددة واإلسد ددكندرون

السددورية ،وبسددبب الحددرص البريطدداني علددى حقددول الددنفط فددي الموصددل ،تمسددكوا بالشددمال الع ارقددي ،وأجبددروا

األت د ار عل دى االعت د ار

بدده عراقي داً عددام  ، 1926أمددا ل دواء اإلسددكندرون فقددد تنازلددت عندده فرنسددا لمصددطفى

كمال عام  ،1939وهددو يشددكل حوضداً مائيداً ضددخماً تتوسددطه بحيدرة العمددق ،وتنتهددي إليدده ثالثددة أنهددار ،هددي

عفرين واألسود والعاصي .كما يشكل وسطاً زراعياً خصباً ،وتتوفر فيه مقومات طبيعية لبناء المرافئ.

وكان من نتيجة هددذا االندددفاع لخددط الحدددود باتجددا السددهول العليددا لمنطقددة حلددب والجزيدرة فددي كددل مددن
سورية والعراق أن سيطرت تركيا على أعالي دجلة والفرات الجبليددة والهضددبية ،وعلددى مجمددل أحدواض أنهددار

سدديحان وجيحددان فددي كيليكيددا ،والمجمددع المددائي فددي اإلسددكندرون ،باإلضددافة إلددى أعددالي أنهددار قويددق والددذهب

والساجور واليم والخابور ،وعلى الرغم من تثبيت الحدود بالشكل الذي فرضددته تركيددا ،إال أنهددا بقيددت تطمددع
فيما بقي من الموارد المائية المنحدرة نحو األراضي العراية ،وقد تمكنت مددن خددالل االتفاقيددات الجددائرة التددي
وقعتهددا مددع دولتددي االنتددداب "بريطانيددا علددى العدراق ،فرنسددا علددى سددورية" أن تحصددل علددى أكثددر ممددا تعطيهددا

إيا القوانين الدولية ،وهي تركز أطماعها حالياً على الشريانين الكبيرين وهما دجلة والفرات (.)2

ويمكننا القول بأن التددوتر فددي العالقددات العرايددة – التركيددة كددان وال يدزال السددمة العامددة لهددذ العالقددات
وذل لجملة من األسباب فددي مقدددمتها ،كمددا ذكددرت سددابقاً ،اإلرث التدداريخي لددإلدارة التركيددة العثمانيددة ،وفيمددا
بع ددد تأيي ددد تركي ددا لق درار تقس دديم فلس ددطين ث ددم اعترافه ددا بإس درائيل وانحيازه ددا الكام ددل لمخطط ددات الغ ددرب (أوروب ددا

وأمريكا) بعد الحرب العالمية الثانية وصوالً إلى التحالف العسكري واالتفاقيددات العسددكرية التددي أخددذت بعدددها
الكامل في النصف الثاني من التسعينات من القرن العشرين المنصرم بين تركيا واسدرائيل .هددذا إضددافة إلددى
إمساكها ورقة الميا الستخدامها ضغطاً وتهديداً ضد جيرانها في سورية والعراق حتى الساعة (.)3

بعددد تل د المقدمددة التاريخيددة تمددت عدددة اتفاقيددات بددين سددورية وتركيددا القتسددام الميددا وذل د علددى عدددة
مراحل سيتم استعراضها على النحو التالي:

((1

ذكي حنوش ،سورية والمشاريع المائية ،مركز الدراسات العراي األوراي ،مؤتمر األمن المائي ،2000 ،ص .244

((2

سددحر عبددد المجيددد المجددالي ،االتفاقيددات الدوليددة ألح دواض األنهددر المشددتركة ،اإلطددار التدداريخي ،مددؤتمر أسدديوب ،1998

()3

ذكي حنوش ،سورية والمشاريع المائية ،مصدر سبق ذكر  ،ص .245

ص.29
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الفرع األول :بعد االستقالل عن الحكم العثماني
منددذ عددام  1918وبعددد تحددرر الدولددة السددورية عددن الدولددة العثمانيددة تولددت فرنسددا بصددفتها دولددة محتلددة
عقد االتفاقيات عوضاً عن سورية ،ومن أبرز هذ االتفاقيات والمعاهدات:
أوالً :معاهدددة سدديفر  :1920تددم توقيددع معاهدددة سدديفر بددين حكومددة السددلطان محمددد الخددامس والحلفدداء فددي
إس ددطنبول ،وبموج ددب ه ددذ االتفاقي ددة احتفف ددت تركي ددا بأ ارض ددي عراي ددة واس ددعة (ح ددوض س دديحان وجيح ددان،
ومنح دددرات المي ددا عل ددى س ددفوح جب ددال ط ددوروس الجنواي ددة ،ونص ددت المعاه دددة عل دى ض ددرورة تش ددكيل لجن ددة
مشتركة من تركيا ،وسددورية والعدراق مهمتهددا معالجددة المشددكالت الخاصددة بميددا نهددري الفدرات ودجلددة ،وال

س دديما إذا تق ددرر بن دداء منش ددآت مائي ددة هندس ددية ف ددي أع ددالي ه ددذين النه درين ،ت ددؤثر ت ددأثي اًر كبي د اًر عل دى الكمي ددة

والتوزيع وتصريف الميا في منطقة ما بين النهرين.

()1

وذلد بددين سددلطة االحددتالل

ثانياً :معاهدة أنقرة ُ :1921عقدت هذ المعاهدة بتاريم 1921/10/20
الفرنسددي باسددم (سددورية) مددع تركيددا ،حيددث نصددت فددي مادتهددا الثانيددة عشددر علددى توزيددع ميددا نهددر (قويددق)
بين مدينة حلددب والمنطقددة الشددمالية التددي بقيددت ضددمن تركيددا بصددورة يبقدى معهددا الطدرفين ارضدديين عنهددا،
وبأنه يحق لمدينة حلب أن تأخذ قسماً من ميا نهر الفرات في األراضي التركية وعلى نفقتها وذل لسددد

حاجددات المنطقددة ،كمددا تؤكددد هددذ المعاهدددة حددق سددورية المكتسددب بنهددر قويددق ،غيددر أن تركيددا كعادتهددا

خالفت هذ المعاهدة وقطعت ميا النهر كلياً (.)2

ثالثاً :معاهدة لو ازن  :1923عقدت هذ المعاهدة بتدداريم  1923/7/24وهددي معاهدددة السددالم بددين تركيددا
من جهددة ودول االنتددداب علددى كددل مددن العدراق وسددورية – بريطانيددا وفرنسددا – مددن جهددة أخددرى ( .)3حيددث

((1

معاهدددة أنقدرة تددم توقيعهددا مددن الدبلوماسددي الفرنسددي هنددري فدرانكالن بويددون ووزيددر الخارجيددة التركددي يوسددف كمددال .أُوقفددت

المعاهددة بسدبب نشددوب الحدرب التركيدة الفرنسددية ،وكدان أثرهدا األكبددر تعدديل خدط الحدددود بدين سدورية (الواقعددة تحدت االحددتالل

الفرنسي آنذا ) وتركيا الذي كان قدد أُقدر فدي معاهددة سديفر التدي أنهدت الحدرب العالميدة األولدى .رسدم الخدط الجديدد ليبددأ مدن

نقطدة تقددع إلددى الجندوب مباشدرة مددن بايدداس علددى خلديج إسددكندرون ليصدل إلددى محطددة القطدار فددي كلددس ويسددتمر عنددد الحددد

الجندواي لخدط سدكة حديدد اسدطنبول -بغدداد .أسدفرت المعاهددة الجديددة عدن وضدع االقداليم السدورية الشدمالية ضدمن األ ارضدي
التركية وعن عزل مدينة حلب عن معفم المناطق الشمالية التي كانت ضمن والية حلب ووالية أضنة .لقدراءة ندص المعاهددة

على الرابط التالي ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 9:30م:

http://www.hri.org/docs/FT1921/Franco-Turkish_Pact_1921.pdf

((2

عم د ددر كام د ددل حس د ددن ،لنف د ددام الش د ددرق أوس د ددطي وت د ددأثير عل د ددى األم د ددن الم د ددائي العرا د ددي ،د ارس د ددة ف د ددي الجغرافي د ددة السياس د ددية

والجيواوليتكس ،المنهل ،2008 ،ص.386
((3

يمكن قراءة النص الكامل على الرابط التالي ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 10:00م:
http://fumacrom.com/31jqL
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أكدت هذ المعاهدة على وضع المعايير واألسس والقواعد للحفاظ على حقوق الدول المائية فددي األنهددار

المشتركة ( ،)1وذل فيما يتعلق باقتسام الميا الدولية ،على أن يتم كل ذل بموجددب معاهدددات واتفاقيددات

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

المائية لتوليددد القددوة الكهراائيددة التددي تقددع مصددادرها فددي أ ارضددي دولددة أخددرى بمقتضددى مددا كانددت عليدده قبددل

الحرب (.)2

رابع داً :اتفاقيددة الصددداقة وحسددن الج دوار  :1926وقعددت هددذ االتفاقيددة فددي أنقددرة عددام  1926بددين فرنسددا
باسم(سورية) وتركيا ،حيث أكدددت المددادة ( )13منهددا علددى أندده تطبيقداً للمددادة ( )12مددن اتفدداق أنقدرة لعددام
 ،1921يصار حاالً إلى د ارسددة برنددامج الغايددة مندده تغطيددة حاجددات المندداطق التددي تُسددقى حاليداً مددن نهددر
قويق ،وحاجات منطقة مدينة حلب وذل أما بزيادة كمية نهر قويق ،أو بأخذ قسم مددن ميددا نهددر الفدرات
في األراضي التركية أو بجمع هاتين الطريقتين.
خامس داً :اتفدداق عددام  :1929الموقددع بددين فرنسددا باسددم (سددورية) وتركيددا ،وهددو يؤكددد تطبيددق معاهدددة عددام
1926وعلى الحقوق المكتسبة للسكان المنتقلين كالبدو ،في االستفادة من الميا على طرفي الحدود(.)3
سادساً :اتفاق حلب  :1930وقعته تركيا مع كل مددن فرنسددا واريطانيددا اسددتناداً إلددى معاهدددة لددوزان بتدداريم
 1930/5/3وبموجبه تم ترسيم الحدود عند مجري دجلة بين تركيا وسددورية والعدراق فددي منتصددف النهددر
وفددق خددط العمددق ،ونددص االتفدداق علددى وجددوب وضددع قواعددد اسددتغالل هددذا النهددر بددين الدددول الددثالث (،)4

وعلى الرغم من اعت ار

تركيا بأن دجلة نهر مشتر ذو صفة دولية ،لكنها تصر على المطالبة بحصددة

أكبر ،كونها دولة المنبع.

((1

نصت المادة  :6أما فيما يتعلق بالحدود التي يحددها مجدرى مدائي بأنهدا متميدزة عدن ضدفافها ،فدإن العبدارات "مسدار" أو "

قناة" المستخدمة في أوصا

هذ المعاهدة تعني ،فيما يتعلق باألنهار غير القابلة للمالحة ،الخدط الوسدطي للممدر المدائي أو

فرعه ددا الرئيس ددي ،وفيم ددا يتعل ددق باألنه ددار القابل ددة للمالح ددة ،الخ ددط الوس ددطي لقن دداة المالح ددة الرئيس ددية .ويع ددود األم ددر إل ددى لجن ددة

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

((2

سددحر عبددد المجيددد المجددالي ،االتفاقيددات الدوليددة ألح دواض األنهددر المشددتركة ،اإلطددار التدداريخي ،مصدددر سددبق ذكددر  ،ص

.30
((3
((4

ذكي حنوش ،سورية والمشاريع المائية ،مصدر سبق ذكر  ،ص .246

عمر كامل حسن ،النفام الشرق أوسطي وتأثير على األمن المائي العراي :دراسة في الجغرافية السياسدية والجيواوليتيد ،

دار رسالن ،ص ،388متوفر على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 10:00م:

http://fumacrom.com/32bwm
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الفرع الثاني :بعد االستقالل من االنتداب الفرنسي
بقددي الحددال كمددا هددو حتددى حصددلت سددورية علددى اسددتقاللها مددن فرنسددا فددي  ،1946/4/17ومنددذ ذل د
التدداريم حتددى اليددوم مددرت العالقددة السددورية التركيددة بتجاذبددات حددادة كانددت سددمتها الغالبددة عدددم احت درام تركيددا

لمبد ددادئ القد ددانون الد دددولي فد ددي معالجد ددة القضد ددايا المائيد ددة ،كمد ددا اتسد ددمت سياسد ددتها بعد دددم القبد ددول بالمعاهد دددات
والتعهدات الدولية ،ولم تستجب لنداءات الشعبين السوري والعراقي بل ضرات مصال األمة العراية عددرض
الح ددائط ،واس ددتخدمت المي ددا للني ددل م ددن ال دددول وم ددن س دديادتها الوطني ددة أو اس ددتقاللها أو للت ددأثير عل ددى مس ددتقبل
شددعواها ،وسددعت إلددى الدراط بددين السياسددة واسددتخدام مدوارد الميددا لتحصددل علددى موقددع إقليمددي متميددز كورقددة

ضاغطة على دول المجرى والمصب.

بقي األمر كذل حتى بدأت المباحثات بددين البلدددان الددثالث التددي يمددر بهددا نهددر الفدرات سددورية وتركيددا

والعدراق فددي عددام  ،1962إذ ُعقدددت أول جولددة لتبددادل المعلومددات ووجهددات النفددر بددين سددورية والع دراق فددي
دمشق في شهر أيلول مددن العددام المددذكور ،وتلتهددا جولددة ثانيددة بددين سددورية وتركيددا فددي أنقدرة فددي كددانون األول
من العام نفسه ،وتعاقبت بعدئذ االجتماعات الثنائية والثالثية بشكل غير منتفم في أغلب األحيان مددن عددام

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

ث ددم م ددن ع ددام  1970حت ددى ع ددام  1974تمح ددورت المباحث ددات ح ددول مس ددألة م ددلء الس دددين التخ دزينين
اللذين كانا قيد اإلنشاء آنذا  ،سددد "كيبددان" فددي تركيددا وسددد "الطبقددة" فددي سددورية ،إذ كانددت كددل الدددالئل تشددير

إلى احتمال تزامن هذ العملية في الخزانين؛ كما أنه من المفروض بل ومن المتفق عليه أندده البددد مددن بقدداء
خ دزان "الحبانيددة" فددي الع دراق قيددد التشددغيل أثندداء عمليددة المددلء هددذ لتلبيددة الحاجددات الحيويددة لمندداطق الددري،
وتم ددت بالفع ددل ع دددة اجتماع ددات ولق دداءات واقتض ددت االجتماع ددات القي ددام بزي ددارات ود ارس ددات تفص دديلية متعمق ددة
بواسددطة الحواسددب والنمدداذج الرياضددية ونفمددت جددداول بنتددائج هددذ الحسددابات اسددتناداً للقاعدددة المتفددق عليهددا
علددى مسددتوى اللجنددة ،وبالتددالي كددان كددل شدديء جدداهز إلب درام اتفدداق مرحلددي عددادل ومعقددول لمواجهددة عمليددة

المددلء لخ ازنددي "كيبددان" و"الطبقددة" مددع المثددابرة علددى تشددغيل خدزان "الحبانيددة" مهمددا كددان صددنف السددنة المائيددة
القادمة.
ولكن االتفاق لم يبرم بسبب رفض الجانب التركي االلتزام مسبقاً بأي برنامج مشتر من هددذا القبيددل،

يفرض عليه حدوداً ما أثناء عملية الملء األولي لخزان "كيبان" وقد جاءت الوقائع لتثبددت هددذا الدرفض .وقددد
((1

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

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

وجهة نفر كل من الفريقين اآلخرين وأسلوب تفكير .
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س دداعدت الف ددرو

الطبيعي ددة  -بس ددبب المواجه ددة الفيض ددانية االس ددتثنائية الت ددي وردت عب ددر الح دددود الس ددورية

التركيددة فددي منتصددف شددهر اذار مددن عددام  - 1974وتددم اسددتثمار اعتبددا اًر  1974-12-24وهكدذا أنجددزت

المرحلة األولى من الملء األولي في الخزانين في وقت واحد تقريباً مع غياب االتفاق الذي بذلت جهددوداً ال
يستهان بها خالل عدة سنوات إلتمامه ،مما أحدددث تددوت اًر شددديداً بددين البلدددان المتشدداطئة ،وقددد مددرت المرحلددة

الثانيددة مددن المددلء األولددي لخ دزان "كيبددان" بالطريقددة نفسددها ،أي أن الجانددب التركددي ينفددذ الب درامج المقددررة مددن

قبله منفرداً ضارااً عرض الحائط بما يعكسه ذل من سلبيات علي الجانبين العرايين المشاركين(.)1

ثددم مددن عددام  1975إلددى  1980توقفدت المباحثددات بشددكل تددام تقريبداً ،اسددتكمل خاللهددا المددلء األولددي

فددي "كيبددان" و"الطبقددة" وأصددبحا فددي مرحلددة التشددغيل ،فكسددرت حدددة الفيضددانات ،وتددنفم تص دريف النهددر مددن
خددالل تشددغيلهما ،كمددا أصددبحا يعتب دران عددامالن إيجابيددان بالنسددبة لجميددع الدددول المعنيددة ،إال أن اإلج دراءات

التركيددة المتالحقددة دون هدوادة لتنفيددذ سلسددلة السدددود الكبددرى علددى مجريدي النهددر ومددا خططتدده لددري مسدداحات
شاسعة من ميا النهددر ،لددم تكددن لتتددر الجددانبين العدرايين مرتاحددا البددال ،خاصددة وأن مشددروعات الددري كانددت

تنمو وتتطور في سورية أيضاً.
أوالً :البروتوكول الثالثي بين سوريا وتركيا والعراق :1980
تمكددن الجانددب الع ارقددي فددي أواخددر عددام  1980مددن توقيددع بروتوكددول مددع تركيددا نددص علددى ضددرورة

التوصددل التفدداق علددى اقتسددام ميددا النهددر خددالل مهلددة ال تتجدداوز شددهر شددباب مددن عددام  ،1982مددع احتمددال
تمديد هذ المهلة سنة واحدة في حال الضددرورة ولتحقيددق ذلد نددص البروتوكددول المددذكور علددى تشددكيل لجنددة
فنية مشتركة ،ولقد شكلت هذ اللجنة ،ودعيت سددورية لالنضددمام إليهددا وحضددرت سددورية للمدرة األولددى الدددورة
الثالثة الجتماعاتها التي عقدت في أنقرة في شهر ايلول في عام .1983
ثانياً :بروتوكول سورية وتركيا :1987
بمناسبة زيارة " تورغورت اوزال " إلى دمشق في  17تموز 1987تم التوقيع على بروتوكول للتعدداون
االقتصددادي والفنددي تددنص المددادة السادسددة مندده علددى إمددداد سددورية ب (  500متددر مكعب/ثانيددة ) مددن ميددا

نهر الفرات إلى أن يمتلئ سد أتاتور وعلى أن تبقى هددذ الحالددة إلددى عددام  1993وقددد اعتبددر قاعدددة تعدداون
ف ددي المنطق ددة ،وه ددذا يعن ددي إعط دداء تركي ددا  ٪50م ددن واردات الفد درات الس ددنوية وس ددطياً ،وبش ددكل مؤق ددت حت ددى

((1

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

عام  ،1998ص .4

- 58 -

االنتهدداء مددن مددلء سددد أتدداتور  ،وحتددى التوزيددع النهددائي لميددا نهددر الفدرات بددين األطد ار

ذل قطعت تركيا الميا شه اًر كامالً عام  1990لملئ سد اتاتور (.)1

الثالثددة ،ولكددن رغددم

لم يتسن للدول المعنية عبر اللجنة الفنية المشتركة وضع أسس متينددة وعمليددة لقسددمة عادلددة ومعقولددة
من ميا نهر الفرات وصوالً إلى الرقم النهائي لكل الدول المتشاطئة .هددذ الحصددة سددتطبق حتددى قيددام اتفدداق
ثالثي ،اال أن عدم االستقرار العراقي واألزمة في سورية لم تسم حتى اآلن بتحقيق ذل .

هذا التساهل والتعاون من قبل الجانب السوري يعددود إلددى تعاملهددا بحسددن نيددة مددع الجددار التركددي نفد اًر

لحاج ددة تركي ددا لم ددلء خ دزان أت دداتور خ ددالل فت درة ال تتج دداوز ع ددام  ،1993ث ددم تع ددود حص ددة تركي ددا إل ددى نس ددبة
الثلددث

()2

واندداء علددى المباحثددات فددي إطددار اللجنددة الفنيددة المشددتركة ،ووسدداطة البند الدددولي فددي عددام 1975

قسمت حاجات البلدان الثالثة بنسبة الثلث لكل منها علددى وسددطي الدوارد السددنوي ،ولكددن اتفدداق عددام 1987

أعطى لتركيا أكثر من  ٪50من إيراد نهر الفرات سنوياً ،واناء عليه استمر الجانب التركي في تأييد تقاسددم
ميا دجلددة والفدرات بحسددب بروتوكددول عددام  1987ومددذكرة التفدداهم الثنائيددة بددين العدراق وسددورية لعددام 1990

التددي تقضددي مددن العدراق  ٪58مددن ميددا نهددر الفدرات التددي تعبددر الحدددود السددورية– التركيددة ،وهددذ المددذكرة

كانت نتيجة جهود ومفاوضددات بددذلت مددن قبددل الجانددب السددوري – الع ارقددي

()3

وتددنص علددى ضددرورة التوصددل

إلددى كميددة الميددا العادلددة المعقولددة التددي يحتاجهددا كددل مددن البلدددان الثالثددة مددن األنهددار المشددتركة ،بيددد أن تلد

اللجنة ،عالوة على االجتماعات الثنائية التي عقدددت أخيد اًر ،أخفقددت فددي التوصددل إلددى تسددوية دائمددة لن ازعددات

الميا

(.)4

الممددررة إليدده علددى الحدددود
ثالث داً :اتفدداق  :1989وقعددت سددورية اتفاقيددة تقضددي أن تكددون حصددة الع دراق ُ
السورية العراقية  ٪58من ميا الفدرات ،فددي حددين تكددون حصددة سددورية  ٪42مددن ميددا النهددر ،وفددي عددام
 ،1994س ددجلت الجمهوري ددة العراي ددة الس ددورية البرتوك ددول الس ددابق ل دددى األم ددم المتح دددة ،ليص ددب اتفاقي ددة

رسمية تضددمن حقددوق الدددول الددثالث فددي ميددا نهددر الفدرات ،وال يدزال العمددل باالتفاقيددة سددارياً حتددى اليددوم،
رغم توجيه اتهامات إلى تركيا بخفض الكمية التي تضخها ،األمر الذي تنفيه األخيرة.

Tigres et Euphrates, Entre Deux Eaux, Le GAP, ou comment construire 22 barrages et

)(1

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

((2

صبري سعيد ،حصار الميا  ،القاهرة ،مؤسسة األهرام ،األهرام االقتصادي ،عدد  1276عام .1993

( (3عبد الفتاح الرشدان ،العالقات العراية التركية في عالم متغير ،الكويت ،جامعة الكويت ،العلوم االجتماعية ،عدد  ،3عدام
.1998
( (4األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغراي آسيا االسكوا ،البيئة في السياق عبدر الحددودي فدي منطقدة االسدكوا:
الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة ،نيو يور  ،2005ص .43
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رابعاً :مذكرة تفاهم  :2009وقعت كل من سورية وتركيا والعراق مذكرة تفاهم في  3أيلول  ،2009مددن
أجل تعزيز التواصل داخل حوض دجلة والفرات ،وتطوير محطات مشتركة لمراقبة تدفق الميا (.)1

ورغددم كددل هددذ االتفاقيددات والبروتوكدوالت والمعاهدددات فددإن تركيددا لددم تلتددزم حتددى اليددوم بمددا حددرر واتفددق

عليه فهي تفاوض باستمرار وتبدي حسن النية النفري والشكلي باستمرار ،إال أنها ال تؤكد ذل عملياً.

المطلب الثالث :إشكاليات السياسة المائية بين سورية وتركيا
يؤدي اشت ار عدد كبير من االط ار

المعنية في حوض النهر إلى إعاقة التعدداون بيددنهم ،وال يختلدف

األمددر مددع وجددود ثددالث دول فقددط فددي حددوض الفدرات ،وهدي سددورية وتركيددا والعدراق ،حيددث أن كددل دولددة تددرى

أنها صاحبة الحق األكبر والحجة األقوى .فددي حالددة حددوض نهدري دجلدة والفدرات ،فددإن تركيددا حسددب القددانون
ملزمة بالتفدداوض واالتفدداق قبددل البدددء بتنفيددذ مشددروعاتها علدى النهدر ،باعتبددار أنده يجددب أال يددؤدي اسددتغاللها
للجزء الذي في حوزتها مددن النهدر إلددى اإلضدرار بغيرهددا مددن الدددول المشددتركة معهدا فددي ذلد النهددر ،لكددن مددا
يزيد من صعوبة التوصل إلددى حددل تعدداوني هدو أن تركيددا اليددوم تكدداد تكددون القددوة األكثددر هيمنددة علدى حددوض

النهددر ،فبعددد حددرب الخل ديج الثانيددة وتدددمير القددوة العسددكرية العراقيددة ،أصددبحت تركيددا القددوة األكبددر اقتصددادياً
وعسكرياً في كل أنحاء الحوض.

وبمددا أن الميددا فددي المنطقددة العرايددة نددادرة نتيجددة الفددرو

المناخيددة الجافددة بطبيعتهدا ،ونتيجددة للزيددادة

السددكانية والوضددع االقتصددادي ،فقددد ارتفددع الطلدب علدى مدوارد الميددا  .والمالحددظ أن زيددادة اسددتخدام الميددا ال
تؤدي فقط إلى تقليل الكمية المتاحة منها ،بل تضر بنوعيتهدا أيضداً ،ونفد اًر لألهميددة الحيويددة للميددا وحفافداً

على الحياة ودعماً للتنمية ،بات لزاماً تبني مناهج وسياسددات مالئمددة لمعالجددة مشداكل ندددرة الميددا والتصدددي

للتحديات المستقبلية في هذا المجال (.)2

((1

عدادل فداخر ،اتفداق جديدد بدين العدراق وتركيدا حدول الميدا  ،المكتدب اإلقليمدي لموقدع  SciDev.Netبدإقليم الشدرق األوسدط

وشمال أفريقيا ،نشر في  2021/9/13متوفر على الرابط ،أخر زيارة  25كانون األول  ،2021الساعة  8:00م:
https://www.scidev.net/mena/news/new-agreement-between-iraq-turkey-water /
( (2غددازي إسددماعيل راابعددة ،معضددلة الميددا فددي الشددرق األوسددط .مركددز االمددارات للد ارسددات والبحددوث االسددتراتيجية ،أبددو فبددي
 ،2002ص .17
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الفرع األول :مسألة مياه الفرات والعالقات التركية – السورية
مددن المعددرو

أن نهددر الفدرات ينبددع مددن األ ارضددي التركيددة ويبلددغ طولدده  2300كيلددو متد اًر منهددا 420

كيلو متر في تركيددا و 680كيلددو متد اًر فددي سددورية و 1200كيلددو متد اًر فددي العدراق ،ونهددر الفدرات مددن األنهددار

التاريخية المهمة في تاريم العالم (.)1

قامددت كددل مددن سددورية وتركيددا والعدراق منددذ بدايددة القددرن الماضددي بتخطدديط وانشدداء المشدداريع السددتثمار

مي ددا الف درات ف ددي ري األ ارض ددي الزراعي ددة وف ددي إنت دداج الطاق ددة الكهراائي ددة

()2

وعل ددى ال ددرغم م ددن غي دداب اتفاقي ددة

التنسيق بين هذ الدول بشأن توزيع حصص ميا النهر ،وبسبب محدودية تل المشاريع فددي الماضددي وقلددة
االحتياج ددات المائي ددة ،لد ددم تص ددل الحال ددة إلد ددى درج ددة نش ددوب خد ددال

ح ددول الحصد دص المائيد ددة س ددابقاً ،ولكد ددن

واوصددفها وسدديلة للضددغط علددى سددورية قامددت تركيددا بإقامددة عدددد مددن السدددود المائيددة علددى منددابع نهددر الفدرات
ودجلة الذي ينبع من أراضيها ،مما قلل من كميات الميا الواصددلة إلددى كددل مددن سددورية والعدراق ،وأدى ذلد

إلددى اإلض د ارر باأل ارضددي الزراعيددة السددورية والعراقيددة  ،واعتبددرت سددورية هددذا اإلج دراء مخالف داً للقددانون الدددولي
ويؤثر بشكل مباشر على األمن الوطني السوري وهددت سورية في المقابددل بإقامددة عدددد مددن السدددود المائيددة
عل ددى نه ددر العاص ددي ال ددذي ينب ددع م ددن األ ارض ددي اللبناني ددة ويم ددر عب ددر س ددورية ليص ددب ف ددي تركي ددا وي ددروي اآلن
مساحات زراعية واسعة بمنطقة اإلسكندرونة داخل تركيا(.)3

فددي منتصددف عددام  1974عندددما بدددأت تركيددا وسددورية بتشددغيل "سدددي كيبددان والطبقددة" تعددرض العدراق
إلددى نقددص فددي منسددوب الفدرات وتددم توجيدده اتهددام إلددى سددورية بتخفدديض نسددبة تدددفق ميددا الفدرات إلددى الع دراق
وتطور الخال

إلى نزاع في عام .1975

إن التنددافس بددين سددورية وتركيددا والع دراق بشددأن حصددة كددل منهددا فددي ميددا نهددر الف درات هددو ن دزاع قابددل

لالنفجددار والسدديما فددي فددل مشددروع جنددوب شددرق األناضددول الددذي تعكددف تركيددا علددى تنفيددذ ويتضددمن إنشدداء
عدة سدود على الفرات أنشئ منها حتى اآلن "سدد كيبددان" عددام  1974وسددد " قرقايددا" فددي تمددوز  1987وتددم

االنتهدداء مددن تشددييد أكبددر هددذ السدددود (سددد أتدداتور ) عددام  ،1992وسددبعة سدددود أخددرى فددي الفتدرة -1989
.1999
((1

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

تشرين األول ،1999 ،ص.49
((2

محمود علي الداؤود ،مخاطر المشاريع المائية التركية المقبلة على ميا نهر الفرات وعالقات الجوار ،مجلدة آفداق عرايدة،

العدد ،10-9ايلول – بغداد ،تشرين األول ،ص .44

( (3عبددد الددرحمن رشدددي اله دواري ،تركيددا والع دالم العراددي واألزمددة التركيددة السددورية ،مجلددة الدددفاع ،العدددد  ،148مصددر ،أيلددول
 ،1998ص.26
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أص ددابت العالق ددات ب ددين البل دددين درج ددة م ددن الحساس ددية بع ددد ذل د  ،وف ددي أواخ ددر ع ددام  1987أعلن ددت
الشددرطة التركيددة عددن اكتشددافها لمخطددط تخريبددي يهددد

إلددى تفجيددر "سددد أتدداتور " فشددنت الصددحافة التركيددة

حينها حملة شعواء على سورية متهمة إياها بأنها وراء الحادث ،ودعا ذل األمر تركيددا إلددى تشددديد الح ارسددة

على السد( ،)1وتسبب سد "أتاتور " المقام على نهر الفدرات فددي محاففددة أورفددا التركيددة والددذي يعددد أكبددر سددد

في البالد ،إلددى ت ارجددع حصددة السددوريين مددن ميددا النهددر ،إلددى أقددل مددن راددع الكميددة المتفددق عليهددا دوليداً وذلد

بدايددة العددام الحددالي  ،2021وهددي مسددتويات غيددر مسددبوقة .ولألسددف فددإن تقاسددم الميددا فددي دجلددة والف درات
يمكن أن يتحول إلى صراع مسل خاصة بعد األزمة السورية والتدخل التركي األرعن من طر الجماعددات
اإلرهابي ددة المس ددلحة ض ددد الدول ددة الس ددورية ،إن ه ددذا البع ددد ف ددي العالق ددات الس ددورية– التركي ددة ه ددو أح ددد العوام ددل

المسرعة لنشوب نزاع مسل بمساعدة العوامل األخرى التي تؤدي دور التوابع لها.

الفرع الثاني :المشروعات المائية التركية على نهر الفرات وأثرها على الموارد المائية السورية
باشددرت تركيددا بمشددروعها االسددتراتيجي (مشددروع الغدداب) ويعددد نهددري دجلددة والف درات مددن أهددم مصددادر

الميا في تركيا ،ويمران في منطقة مشروع غاب جنوب شرق تركيددا الددذي يعتبددر اآلن بمثابددة الحيدداة بالنسددبة

لتركيددا ،وتختلددف منطقددة غددرب األناضددول تمامداً عدن جنددوب شددرق تركيددا (مشددروع غدداب) وذلد لقلددة هطددول
األمطددار وندددرة الميددا فيهددا ،ولددذا تكمددن أهميددة منطقددة مشددروع غدداب باعتبارهددا المصدددر األساسددي للميددا فددي

تركيا.
فددي ال اربددع مددن شددهر أيددار 2021انخفددض منسددوب نهددر الف درات بمعدددل خمسددة أمتددار ألول م درة فددي
التاريم بسبب حجب الجانب التركي لميا النهر بحيث بات ال يتجاوز تدفقه  200متددر مكعددب فددي الثانيددة،
وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لالتفاقية الموقعة بين سورية وتركيا عام  ،1987حيث التزمت تركيا بددإطالق

 500متر مكعب في الثانية على األقل يتقاسمها العراق وسورية (.)2

كما أن منسددوب التخدزين المقددرر لبحيدرة سددد الفدرات الواقعددة فددي بلدددة الطبقددة غددرب محاففددة الرقددة هددو
 304أمتددار عددن سددط البحددر واليددوم المنسددوب هددو  298.85متدرا ،ومددن واقددع األرقددام نشدداهد انخفاضداً فددي

وتعاون ،مركز الدراسات االستراتيجية والعبرية ،بيدروت ،تشدرين الثداني

((1

صبا القسوس ،تركيا والعرب وموارد الميا  :خال

((2

نهر الفرات :انخفاض غير مسبوق في منسوب تدفقه ،مقال بموقع  BBCفي  19أيار  ،2021متوفر على الرابط ،أخدر

 1988ص.6

زيارة  20كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57001890
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المنسوب يتعدى  5أمتار شاقولية ،بينما يبلغ في بحيرة سددد تشدرين مسددتوى التخدزين المقددرر  325متد اًر عددن

سددط البحددر لكندده اليددوم انخفددض إلددى  321مت د ار وهددذا يعنددي انخفدداض البحي درة  4أمتددار شدداقولية ،كمددا أن

اقتراب كال البحيرتين من المنسوب الميت ،والذي يعنددي إيقددا

التشددغيل للسدددود بشددكل تددام للحفدداظ علددى مددا

تبقى من ميا للشرب أوال وللري ثانياً ،تسبب بتوقف توليد الطاقة الكهراائية من السدود .إن ت ارجددع منسددوب
الميددا فددي نهددر الفدرات أدى إلددى خددروج مسدداحات كبيدرة مددن األ ارضددي الزراعيددة عددن الخدمددة ممددا يهدددد سددبل

معيش ددة نس ددبة كبيد درة م ددن أبن دداء ش ددمالي وشد درقي س ددورية ال ددذين يعتم دددون عل ددى الز ارع ددة ،وتوق ددف العدي ددد م ددن

محطددات ضددم الميددا الخاصددة بالشددرب أو الددري فددي العديددد مددن المندداطق بسددبب ابتعدداد مجددرى النهددر عنهددا.

وقد عمدت العديد من البلدات إلى محاولة رفددع منسددوب الميددا عبددر ردم مجددرى النهددر بكتددل اسددمنتية كبيدرة،
كي تصل الميا إلى المضخات التي تغذي البلدات والمدن الواقعة على ضفا

النهر.

وفي محاففة حلب تعتمد مساحات كبيرة من األ ارضي الزراعية على ميا نهر الفرات ،ومع اسددتمرار

تراجع منسوب الميا في بحيرة "سددد الطبقددة" قددد تخددرج محطددات الضددم التددي تددروي عشدرات آال

الهكتددارات

من األراضي الزراعية عن الخدمة ،وتبلددغ الطاقددة التخزينيددة لبحيدرة سددد الفدرات المقددام عنددد مدينددة الطبقددة فددي
محاففة الرقة  14مليار متر مكعب ،لكن الكميات الفعلية الموجودة في البحيرة أقل مددن ذلد بكثيددر ،حيددث
أن كميددة الميددا فددي البحي درة أواسددط عددام  2020لددم تكددن تتجدداوز راددع طاقددة البحي درة وبالتددالي فددإن المخددزون

الحالي قد يكون أقل من ذل بكثير.

كما تعتمد مدينة حلب ،كبرى المدن السددورية قبددل األزمددة ،علددى نهددر الفدرات فددي الحصددول علددى ميددا
الش ددرب ،وال ت دزال تركي ددا ماض ددية ف ددي بن دداء المزي ددد م ددن الس دددود عل ددى نه ددر الف درات ال ددذي يمث ددل ش دريان الحي دداة
لسورية ،وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة  80فددي المئددة حتددى قبددل األزمددة
الحاليددة بينمددا حصددة سددورية انخفضددت بنسددبة  40فددي المئددة .تواجدده سددورية أزمددة ميددا أكثددر حدددة مددن العدراق
وتركيا ،فقد دمر الجفا الذي بدأ في عام  2006الز ارعددة فددي سددورية وأجبددر أعددداداً كبيدرة مددن أبندداء الريددف
علددى النددزوح إلددى المدددن ،وبحلددول عددام  2011وصددل إجمددالي اسددتهال الميددا السددنوي فددي سددورية كنسددبة
مئوية من وارداتها من الميا المتجددة الداخلية إلى  160في المئة مقارنة بد  80في المئة في العدراق و20

في المئة في تركيا ،حسب تقديرات الخبراء (.)1

المبحث الثاني :االنتهاكات التركية الستخدام المياه المشتركة
لطالمددا اسددتخدمت تركيددا الميددا كورقددة ضددغط ضددد سددورية وخاصددة الموقددف التركددي المعددادي للدولددة
ِ
تكتف باألقوال والتصريحات بل تدخلت باألزمة السورية مستغلة االنفددالت األمنددي
السورية بعد  ،2011ولم
((1

المرجع السابق نفسه.
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لتعزز وجودها في المنطقة ،فقامت بمعاونة الجماعات اإلرهابيددة المسددلحة داخددل أ ارضددي الجمهوريددة العرايددة
السددورية ولددم تكتد ِ
دف بالتددأثير وادارة الجماعددات عددن بعددد بددل إلددى التدددخل الفعددال وقضددم جددزء مددن األ ارضددي
السددورية باألسددلحة والعتدداد الحراددي وبشددن العمليددات العسددكرية ضددد أعدددائها المفترضددين .إن التدددخل األرعددن
إن وصف السياسددات
من قبل تركيا أعطى للنزاع معنى آخر وأفهر كنزاع دولي بين الدولة السورية وتركياّ .
التركية في سورية وغيرها باالحتالل ،ليس وصفاً سياسياً وانما قانونياً أيضاً ،فالمددادة  42مددن الئحددة الهدداي
أي منطقد ٍدة أو محاففددة
عام ّ 1907
وعرفت ما هو االحتالل ،وبالتالي ّ
حددت ّ
فإن كل ما تقوم به تركيددا فددي ّ
سددورية هددو احددتالل تحددت سددلطتها أو سددلطة بعددض الجماعددات التابعددة لهددا والمتواجدددة فددي بعددض المندداطق،

ات عسكرية ،فهي بهذ السلوكيات واالنتهاكات تكددون قددد اسددتوفت كاّفدة
وآلي ٌ
ولها على األرض السورّية نقاب ّ
الشروب المعتمدة حتى تصب في عداد المحتّلين.
إن االنتهاكددات التركيددة والتدددخل السددافر فددي االزمددة السددورية تجسددد بصددور عديدددة ،ولضددرورة توضددي

هذ النقاب سيتعرض الباحددث إلددى د ارسددة أسددباب القطددع المتعمددد للميددا مددن الجانددب التركددي لمحطددة "علددو "

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

المطلب األول :استخدام مياه محطة علوك في األ زمة السورية
تشكل محطددة ميددا علددو شدرقي مدينددة رأس العددين ،المصدددر الرئيسددي للميددا الددذي يعتمددد عليدده أكثددر
مددن  600ألددف شددخص مددن سددكان شددمال ش درقي سددورية ،وخاصددة مدينددة الحسددكة والدددة تددل تمددر واألريددا

المحيطددة بهم ددا ،بم ددا ف ددي ذل د مخيم ددات "اله ددول ومخ دديم العريشة/الس ددد ومخدديم التوين ددة" والت ددي تض ددم عش درات
الع د دراقيين

اآلال مد ددن الند ددازحين داخلي د داً مد ددن محاففد ددات ومند دداطق سد ددورية المختلفد ددة ،باإلضد ددافة إلد ددى آال
واألجانب ،ممددن كددانوا يعيشددون سددابقاً فددي مندداطق كددان قددد سدديطر عليهددا تنفدديم الدولددة اإلسددالمية فددي العدراق

وبالد الشام والمعرو

"داعش".

تم إنشاء محطة علو لتجميددع وضددم الميددا فددي العددام  ،2010وذلد بعددد ّشد مصددادر ميددا الشددرب
فددي الحسددكة وأريافهددا ،إذ تددم حفددر  30بئ د اًر ارتوازي داً بددالقرب مددن قريددة علددو ش درقي (تبعددد مسددافة  10كددم
شدرقي مدينددة رأس العددين) بإسددتطاعة ضددم تبلددغ حدوالي  175ألددف متددر مكعددب مددن الميددا الصددالحة للشددرب

يومياً.
وتضم المحطة خزان ميددا تبلددغ سددعته  25ألددف متددر مكعددب ،و 12مضدخة كبيدرة ،تضددم الميددا عبددر
الحمددة) بريددف الحسددكة الغراددي ،ومنهددا
خطوب نقل بطول  67كيلو متر اليصددالها إلددى محطددة ميددا (منطقددة ّ
إلى التجمعات السكانية.
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بتدداريم  9تش درين األول  2019أعلددن ال درئيس التركددي رجددب طيددب اردوغددان بدددء العمليددات العسددكرية
التركية داخل األراضي السورية ،تحت مسمى عملية (نبددع السددالم) بمشدداركة مباشدرة مددن فصددائل المعارضددة
السد ددورية المسد ددلحة المنضد ددوية تحد ددت مسد ددمى الجد دديش الد ددوطني المنبثد ددق عد ددن اإلئد ددتال

السد ددوري المعد ددارض،

ولألسددف لددم تكددد تمضددي سددوى سدداعات قليلددة مددن بدددء العمليددة العسددكرية التركيددة شددمال شدرقي سددورية ،حتددى

خرجت محطة ميا العلو عن الخدمة ،وذل نتيجة القصف الجوي والمدفعي التركي العشوائي الددذي ارفددق

العملية ،إذ تعرض مبنى المحطة لعدة قذائف ،فيمددا أصددابت أخددرى خطددوب الكهرادداء المغذيددة لهددا ،ممددا أدى
إلى توقف ضم ميا الشرب إلى مدينة الحسكة وأريافهددا بشددكل كامددل ،تلد المندداطق التددي اسددتقبلت عشدرات
اآلال

من النازحين الفارين من الهجوم التركي في األيددام األولددى للعمليددة ،وهنددا يفهددر انتهددا تركيددا لقواعددد

القددانون الدددولي اإلنسدداني فددي الن ازعددات المسددلحة الدوليددة وخاصددة فيمددا يتعلددق بحمايددة األشددياء التددي ال غنددى

عنهددا لبقدداء السددكان المدددنيين والمددذكورة ص دراحة فددي المددادة  54مددن البروتوكددول اإلضددافي األول باإلضددافة

للتعرض لحماية المنشددآت التددي تحتددوي علددى قددوى خطدرة المددذكورة فددي المددادة  56مددن البروتوكددول اإلضددافي
األول.

فد ددي منتصد ددف شد ددهر تشد درين األول  2019تمكند ددت القد دوات التركيد ددة وبمسد دداندة مد ددا يسد ددمى المعارضد ددة
الس ددورية المس ددلحة م ددن اح ددتالل محط ددة العل ددو بالكام ددل ،لك ددن المحط ددة بقي ددت خارج ددة ع ددن الخدم ددة ،بس ددبب
القص ددف وبس ددبب س درقة بع ددض المع دددات م ددن قب ددل فص ددائل المعارض ددة الس ددورية المس ددلحة بش ددهادة المص ددادر

المحليددة ،إن حفددر النهددب قاعددة قديمددة العهددد فددي القددانون الدددولي العرفددي ومعتددر بهددا فددي المددادة  44مددن

مدونددة ليبددر ،والمددادة  18مددن إعددالن بروكسدديل ،والمددادة  32مددن دليددل أكسددفورد ،وبمقتضددى الئحددة الهدداي
ّ
لقواعددد الحددرب البريددة فددي الم دواد  28و  47يحفددر النهددب حف د اًر تام داً فددي جميددع األح دوال وكددذل  ،تحفددر
اتفاقي ددة جني ددف الرابع ددة ف ددي الم ددادة  33اعم ددال النهد دب ،وف ددي الم ددادة  8فقد درة ( 2ب) م ددن النف ددام األساسد ددي

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

حاولددت مددا يسددمى قدوات سددورية الديمقراطيددة وجهددات مددن الحكومددة السددورية إعددادة محطددة العلددو إلددى

الخدم ددة بمس دداعدة مباشد درة م ددن القي ددادة العس ددكرية الروس ددية المتواج دددة ف ددي ش ددمال ش ددرق س ددورية والت ددي تول ددت

المحادث ددات م ددع تركي ددا وت دددخلت أكث ددر م ددن مد درة لح ددث القد دوات التركي ددة عل ددى تش ددغيل المحط ددة ،لك ددن األخيد درة

((1

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

التهب .متوفر على الرابط التالي ،أخر زيارة  12كانون األول :2022

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 تش درين الددذي تددتم إدارتدده بشددكل مشددتر بددين الحكومددة السددورية واإلدارة الذاتيددة
مقابل تشغيل محطة العلو للميا  ،سمحت قوات االحددتالل التركددي بعددد المحادثدات لفريددق مددن العدداملين فددي
محطة العلو للميا برفقة مؤسسة الكهرااء الحكومية السورية في الحسددكة ومنفمددة الهددالل األحمددر العراددي

السوري بدخول المحطة للمرة األولى بتاريم  9تشرين الثاني  2019من أجل تفقدها والعمل على تشددغيلها،
لألس ددف إن الق دوات التركي ددة ل ددم تس ددم للع دداملين بتش ددغيل المحط ددة  ،وف ددي تل د األثن دداء ك ددان س ددكان الحس ددكة

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

أفضددت المحادثددات بددين القيددادة العسددكرية الروسددية وتركيددا إلددى اتفدداق يسددم بضددم الميددا مددن محطددة
العلو مقابل صيانة محطة كهرااء "مبروكة" من قبددل مددا يسددمى اإلدارة الذاتيددة والحكومددة السددورية وتغددذيتها

ب  7ميغددا واب مددن الكهرادداء مددن سددد تشدرين  ،نتيجددة لددذل تمددت إعددادة تشددغيل المحطددة بتدداريم  13تشدرين
الثدداني  2019بعددد  35يددوم مددن خروجهددا عددن الخدمددة واددذات السددياق تددم االلت دزام باالتفدداق وصدديانة محطددة
كهرااء "مبروكة" واعادتها إلى العمددل ب  7ميغددا واب مددن الكهرادداء ،ولكددن بتدداريم  24شددباب  2020عددادت
ق دوات االح ددتالل الترك ددي إل ددى إيق ددا

ض ددم المي ددا م ددن محط ددة عل ددو وط ددرد الفني ددين الع دداملين دون توض ددي

األسباب ،مما خلق مرة أخرى أزمة ميا في مدينة الحسكة والدة تل تمر واألريا
بعد  10أيام من إيقا

المحيطة بها.

ضم الميا اتهمت القيددادة العسددكرية الروسددية االحددتالل التركددي بعرقلددة تفعيددل

اتفاق تشغيل محطددة علددو للميددا وعدددم االلتدزام بوعودهددا رغددم اتفدداق سددابق بددين الجددانبين ( ،)1بعددد التصدري

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

بتدداريم  21آذار  2020عمدددت الق دوات التركيددة لقطددع الميددا مجدددداً دون توضددي األسددباب ،يتكددرر
األمددر كددل فت درة وأخددرى حيددث تعدداود قطددع الميددا وايقددا المحطددة  ،لددذل جددددت الحكومددة السددورية إدانتهددا

الشددديدة للممارسددات التركيددة الوحشددية المتكددررة لقطددع الميددا عددن الحسددكة (شددمال شددرق سددورية) وضدواحيها،

ودع ددت المنفم ددات الدولي ددة للض ددغط عل ددى الس ددلطات التركي ددة لوق ددف ه ددذ الممارس ددات ولتس ددليط الض ددوء عل ددى
ت ددداعياتها الكارثي ددة عل ددى الس ددوريين وإلع ددادة ض ددم المي ددا م ددن المحط ددة ف ددو اًر( ،)2اس ددتدعت الخارجي ددة الس ددورية

((1

جن درال روس ددي يكشددف تفاص دديل المفاوض ددات مددع األت د ار إلعددادة ض ددم المي ددا للحسددكة وت ددل تمددر ،موق ددع كردس ددتان2 ،24

آذار .2020متوفر على الرابط ،أخر زيارة  30كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-e063-4b05-b011-43b44af56666

((2

وكال ددة األنب دداء الس ددورية (س ددانا) ،مق ددال بعند دوان "س ددورية ت دددعو المنفم ددات الدولي ددة للض ددغط عل ددى االح ددتالل الترك ددي لوق ددف

ممارساته اإلجرامية بقطع الميا عن المواطنين في الحسكة" نشر بتاريم .2021/4/25
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ممثلي منفمات أممية في سورية وطلبت منهم "التحددر العاجددل لدددى رؤسددائهم" لوقددف التصددعيد التركددي فددي

محاففة الحسكة المتمثل بقطع الميا مجدداً عنها(.)1

أن هذ الجريمة تخالف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعيددة 1948والتددي نصددت بموجددب الفقدرة (ب)
ّ
أي فع ددل مددن ش ددأنه أن ُيحدددث ت دددمي اًر كلي داً أو جزئي داً ،فعاقب ددت
مددن الم ددادة  2علددى من ددع إلحدداق األذى ومن ددع ّ
بموج ددب الم ددادة  3المرت ِك دب والمت ددآمر والمح د ّدرض والمح د ِ
داول والمش د ِ
ص دة أو
دتر أم ددام المح دداكم المحلّي دة المخت ّ
الدولية المعتمدة.
أن
وأمددا إذا أردنددا أن نددذهب بإحاطتن دا حددول الجريمددة التركيددة باتجددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،نجددد ّ
نفامهددا األساسددي المعتمددد فددي رومددا  1998اعتبددر فددي المددادة  6أن قتددل األف دراد أو إلحدداق الضددرر بهددم أو
إخضاعهم ألحوال معيشية بقصد اإلهال هو إبادة جماعيددة ،واعتبددر فددي المددادة  7أن كد ّدل فعددل موجدده ضددد
فيعد تعمددد توجيدده هجمددات ضددد السددكان المدددنيين
مجموعة من السكان المدنيين هو إبادة ،وأما في المادة ُ 8

من جرائم الحرب (.)2

أوضددحت الخارجيددة السددورية أن "ق دوات االحددتالل التركددي ومرتزقتدده قطعددت الميددا مجدددداً م دن محطددة
علو عن المدينة وضواحيها ألكثر من  16عشر يوماً على التوالي عن أكثر من مليددون سددوري" ووصددفت

ذل د بأن دده "ممارس ددات إجرامي ددة وانتهاك ددات بح ددق الم دددنيين ف ددي المحافف ددة" ،وأض ددافت ف ددي بي ددان أن الحكوم ددة
السددورية تجدددد "إدانتهددا الشددديدة لهددذ الممارسددات التركيددة الوحشددية المتكددررة التددي تجدداوز عددددها ال  23مدرة

منددذ شددهر تشدرين األول  2019والتددي تنتهد أحكددام القددانون الدددولي اإلنسدداني خاصددة مددا يتعلددق بعدددم جدواز

استخدام الميا كسالح حرب ".وختمت الخارجية بأن سورية تدعو "المنفمات الدولية والسدديما منفمددة األمددم
المتحدددة واللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر للضددغط علددى سددلطات االحددتالل التركددي لوقددف هددذ الممارسددات
اإلجرامي ددة بح ددق الس ددوريين األبري دداء ف ددي محافف ددة الحس ددكة ولتس ددليط الض ددوء عل ددى ه ددذ االنتهاك ددات وعل ددى
تداعياتها الكارثية على المواطنين السوريين (" )3

((1

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

لألمم المتحددة ووكداالت األمدم المتحددة العاملدة فدي سدورية وممثدل اللجندة الدوليدة للصدليب األحمدر فدي سدورية ،وأطلعهدم علدى
خطددورة األمددر وطلددب مددنهم التحددر العاجددل لدددى رؤسددائهم فددي نيويددور وجنيددف لوقددف التصددعيد التركددي غيددر المبددرر تجددا

المواطنين السوريين في محاففة الحسكة" المصدر السابق نفسه.

قانونية عن االنتهاكات التركيدة وميدا الشدرب فدي الحسدكة ،ا مصةرر ا ماةان ن نة  18كةاننن
( (2عبد الفتاح الدايه ،احاط ٌة
ّ
األول .2020
( (3وكال ددة االنب دداء الس ددورية (س ددانا) ،مق ددال بعند دوان "س ددورية ت دددعو المنفم ددات الدولي ددة للض ددغط عل ددى االح ددتالل الترك ددي لوق ددف
ممارساته اإلجرامية بقطع الميا عن المواطنين في الحسكة ،مصدر سبق ذكر .
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المطلب الثاني :انتهاكات تركيا لسيادة األمن المائي في الجمهورية العربية السورية
يرتبط مفهوم األمن المائي بمفهوم الميزان المددائي  ،فدداألمن المددائي هددو وضددعية مسددتقرة لمدوارد الميددا
يمكن االطمئنان إليها حيث يستجيب فيهددا عددرض الميددا للطلددب عليهددا ،غيددر أندده عندددما ال يسددتطيع عددرض

الميددا أن يلبددي الطلددب عليهددا فددإن مسددتوى األمددن المددائي يددنخفض وبددالعكس عندددما يكددون المتدداح مددن مدوارد

الميا أكثددر مددن الطلددب عليهددا (حالددة الفددائض المددائي) عندئددذ يكددون مسددتوى األمددن المددائي مرتفعداً  ،وهددو مددا
يعنددي أن حالددة األمددن المددائي ألي دولددة مددن الدددول وفددى أي فتدرة زمنيددة معينددة هددو دالددة فددي الميدزان المددائي

لهذ الدولة ،وانعكاس مباشر عليها لذا فهو يعتبر مفهوم نسبي(.)1

يعتمددد مفهددوم األمددن المددائي كمفهددوم مطلددق علددى أسدداس جددوهري هددو الكفايددة والضددمان عبددر الزمددان

والمكددان أي أندده يعنددي تلبيددة االحتياجددات المائيددة المختلفددة كمداً ونوعداً مددع ضددمان اسددتمرار هددذ الكفايددة دون

تأثير من خالل حماية وحسن االسددتخدام المتاح من المياه ،وتطددوير أدوات وأسدداليب هددذا االسددتخدام ،عددالوة
علددى تنميددة م دوارد الميددا الحاليددة ،ثددم يددأتي بعددد ذل د البحددث عددن مدوارد جديدددة سدواء كانددت تقليديددة أو غيددر

تقليدية ،وهذا المفهوم يراط بين األمن المائي واين ندرة الميا (.)2

إن خطددط التنميددة األخيدرة مددن جانددب تركيددا تددأتي علددى حسدداب دول المصددب (سددورية والعدراق) وتهدددد

بالحرمان من الميا  ،كما أن السياسددة التركيددة الحاليددة ونفد اًر لعدددم وجددود اتفاقيدة واضددحة حددول نهددري الفدرات

ودجلددة ،فإندده مددن المتوقددع أن تسددتمر تركيددا فددي إنقدداص كميددات الميددا ال دواردة مددن نهددري دجل دة والف درات إلددى
سورية والعراق لتغطية النقص المتوقع لديها ،األمر الذي سيؤدى بدور إلى نتائج تؤثر سلباً على البلدين.
إن االتهامددات المت ازيدددة لتركيددا باسددتخدام السدددود والميددا سددالحاً فددي الحددروب التددي تشددهدها المنطقددة

والسيما في سورية عبر التحكم بهددا مددن خددالل عدددد مددن السدددود أكبرهددا فددي تركيددا كمددا تحدددثنا سددابقاً هددو سددد
أتاتور على الفرات الذي يعد ثاني أكبددر سددد فددي الشددرق األوسددط ،وأحدددثها هددو سددد إليسددو الددذي تددم افتتاحدده
فددي العددام  ،2018علددى نهددر دجلددة والددذي أدى إلددى انخفدداض حصددة الع دراق مددن ميددا النهددر بنسددبة .٪60
باإلضددافة إلددى أن تركيددا رفضددت اعتبددار نهددر الفدرات نهددر ذو طددابع دولددي ،إذ صددممت علددى أندده نهددر عددابر
للحدود ومخالف للقوانين الدولية المنفمة ،األمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاب الخال

((1

محمد سالمان طايع ،دكتو ار الفلسفة في العلدوم السياسدية فدي موضدوع" :محدوديدة المدوارد المائيدة والصدراع الددولي :د ارسدة

حالة لحوض نهر النيل" ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،ص.30
((2

بين سورية وتركيا.

أيمددن السدديد عبددد الوهدداب ،كتدداب بعن دوان "األمددن المددائي فددي حددوض النيددل :إشددكاليات التنميددة واالسددتقرار" ،مركددز األه درام

للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،أكتوار  ،2011ص .35-34
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إن الق ددانون ال دددولي نف ددم عمليد ددة االس ددتغالل لألنه ددار الدولي ددة بد ددين ال دددول المتش دداطئة حي ددث صد دددرت
معاهدات واتفاقات بين الدول تنفم استخدام الميا الدولية  ،ونشرت األمم المتحدة في عددام  1963مددا يزيددد
على  250معاهدة تنفم استخدام الميا الدولية ،لكن ساد الصمت الدولي تجددا انتهددا تركيددا لسدديادة األمددن
المددائي لسددورية والع دراق ،ولألسددف رفضددت تركيددا التوقيددع علددى أهددم االتفاقيددات التددي تعمددل علددى تنفدديم هددذا

المجددال خاصددة اسددتخدام المجداري المائيددة الدوليددة فددي األغدراض غيددر المالحيددة ،حيددث ألغددت تلد االتفاقيددة
مبدأ السيادة المطلقة على جددزء مددن الميددا الواقددع ضددمن أقدداليم الدددول المعنيددة ،وأن تركيددا تتعامددل مددع سددورية
والعراق وفق مبدأ المقايضة وهو "الماء في مقابل السياسة والنفط".
أقامت تركيا عدداً مددن المشدداريع المائيددة علددى نهددري دجلددة والفدرات ،مددن دون أخددذ إذن أو متابعددة مددع
الجانب السوري والع ارقددي وفقداً لقواعددد واتفاقيددات القددانون الدددولي ،لددذل كددان لتلد المشدداريع آثددار سددلبية علددى
سورية والعراق وشعبيهما.

وتتددأثر السياسددة المائيددة التركيددة تجددا سددورية باعتبددارات داخليددة وخارجيددة واسددتراتيجيات إقليميددة كبيدرة،
إن سورية تواجه خطددر جفددا

نهددر الفدرات فضدالً عددن بددور األ ارضددي الزراعيددة نتيجددة السدددود المجحفددة التددي

تبنيها تركيا ،كما تواجه خطر الجوع والعطش نتيجة هذ السياسات.

لقددد حرصددت المنفمددات الدوليددة المعنيددة بحقددوق اإلنسددان علددى التأكيددد عددن قلقه دا المسددتمر علددى أن

الند دزاع ف ددي س ددورية ي ددؤدي إل ددى اس ددتعمال الخ دددمات األساس ددية مث ددل المي ددا والكهرا دداء كس ددالح ،حي ددث تس ددببت
الجماع ددات المس ددلحة التابع ددة لتركي ددا ،والت ددي تس دديطر عل ددى محط ددة عل ددو لض ددم المي ددا ف ددي رأس الع ددين ،ف ددي
تعطيددل إمدددادات الميددا بشددكل متكددرر ،ممددا أثددر علددى وصددول الميددا إلددى مددا يصددل إلددى مليددون شددخص فددي

مدينددة الحسددكة والمندداطق المحيطددة بهددا ،بمددا فددي ذلد النددازحون األكثددر عرضددة للخطددر والندداس فددي مختلددف

مخيم ددات الن ددازحين ،م ددع التأكي ددد عل ددى أن الق ددانون ال دددولي يحف ددر ت دددمير أو إ ازل ددة أو "جع ددل األش ددياء عديم ددة

الفائدة"  -مثل منشددآت الميددا  -التددي ال غنددى عنهددا لبقدداء السددكان المدددنيين علددى قيددد الحيدداة ،كمددا إن إعاقددة
الوصددول إلددى الميددا والصددر الصددحي والكهرادداء تعددرض حيدداة أعددداد كبيدرة مددن الندداس للخطددر ،وهددو خطددر
ي ددزداد حدت دده وس ددط مكافح ددة جائح ددة ف ددايروس كورون ددا ( ،)1كم ددا ش ددددت منفم ددة "ب دداكس"

()2

عل ددى أن قط ددع

( (1باشدديليت ،تقريددر المفددوض السددامي لحقددوق اإلنسددان ،تح د ّذر مددن تفدداقم االنتهاكددات والتجدداوزات فددي المندداطق التددي تسدديطر
عليه ددا الجماع ددات المس دّلحة الموالي ددة لتركي ددا ،مكت ددب المف ددوض الس ددامي لحق ددوق اإلنس ددان ،جني ددف 2021/9/18 ،مت ددوفر عل ددى
الرابط ،أخر زيارة  20كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26258&LangID=A
((2

باكس هي أكبر منفمة عاملة في مجال السالم في هولندا .تعمل على حمايدة المددنيين مدن أعمدال الحدرب وانهداء العندف

المسل واناء سالم شامل.
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إمدددادات الميددا األساسددية عددن المدددنيين فددي شددمال شددرق سددورية مددن قبددل الجماعددة المسددلحة المدعومددة مددن

تركي ددا بقص ددد تجوي ددع الم دددنيين أو التهجي ددر القس ددري له ددم أثن دداء الح ددرب يعتب ددر انتهاك داً لقواع ددد الق ددانون ال دددولي

اإلنساني.

لقددد اكتسددبت السدددود ومحطددات الضددم علددى طددول نهددر الفدرات التددي تددزود م اركددز المدددن الرئيسددية فددي

سورية مثل حلب أهمية إستراتيجية جديدة في وقت مبكر من النزاع في سورية ،حيددث سدديطر مسددلحو تنفدديم
الدولة اإلسالمية (داعش) على سد الطبقة ،أكبر سد في سورية ،وسد تشرين ،وسيطروا علددى مددا يقددرب مددن
 60في المائة من موارد الميا العذبة وميا الشرب فددي سددورية ،ففددي عددام  2019وحددد تددم اسددتهدا
التحتية للميا بشكل مباشر أثناء القتال من الجو والبر ،ووثق تحقيق لألمم المتحدة

()1

البنيددة

من أن  46هجومداً

وق ددع عل ددى م ارف ددق المي ددا ف ددي س ددورية  -بص ددر النف ددر ع ددن الهجم ددات المباش درة  -كان ددت محط ددات الض ددم
واألنابيب واآلبار تتعرض م ار اًر إلطالق النار وتضررت أثناء القصف العنيف.
ولألسددف فقددد تلوثددت مصددادر الميددا عددن عمددد فددي بعددض األحيددان ،ممددا جعددل الميددا غيددر صددالحة
للش ددرب ،فك ددان هن ددا نه ددب واس ددع النط دداق للبني ددة التحتي ددة واآلالت األساس ددية للتش ددغيل باإلض ددافة إل ددى الم دواد

الخاصددة بددالتعقيم ،ممددا جعددل شددبكات الميددا غيددر صددالحة للعمددل ،باإلضددافة ونتيجددة ضددعف المدوارد المائيددة
توقفت المنشآت الكهرومائيددة التددي تولددد الكهرادداء مددن العنفددات المعتمدددة علددى الميددا ممددا أدى لددنقص متكددرر
في الكهرااء.
لقددد كانددت العواقددب المباشدرة لهددذا التدددمير كارثيددة علددى المدددنيين السددوريين الددذين تُرك دوا يبحثددون عددن

بدائل عندما انقطعت اإلمدادات  -سدواء كددان السددفر ألميددال لجلددب الميددا  ،أو التقنددين ،أو دفددع المددال لشدراء
ميا ذات نوعية رديئة من البائعين الخاصين ،بينما انخفضددت معدددالت دخددل األسدرة وزاد الفقددر زيددادة هائلدة

وتعددرض القطدداع الز ارعددي فددي الددبالد للدددمار ،وسدداهم انخفدداض الوصددول إلددى الم دوارد األساسددية فددي النددزوح
الداخلي الجماعي وفقاً لمنفمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف (.)2
فددي عددام  2015واجدده خمسددة ماليددين شددخص فددي سددورية نقص داً فددي الميددا يحتمددل أن يهدددد حيدداتهم
كنتيجة مباشرة للصراع والضحايا الرئيسيون في كل ذل هم المدنيون.
((1

تصد دريحات الم ددديرة التنفيذي ددة لليونيس ددف هنريت ددا ف ددور ف ددي إحاط ددة مجل ددس األم ددن ح ددول الوض ددع اإلنس دداني ف ددي س ددورية30،

آذار ،2021متوفر على الرابط ،أخر زيارة  26كانون األول  ،2021الساعة  10:00م:

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-executive-director-henrietta-fores-

()2متوفر على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة  9:30م:

remarks-security-council

https://www.unicef.org/media/98976/file/Water%20Under%20Fire%20%20%20Volume3.pdf
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تضرر فكددان  27فددي المائددة مددن األسددر حينهددا
وتعتبر منطقة شمال شرق سورية هي المنطقة األكثر
اً

تنفق ما يصل إلى ُخمس احتياجاتها من الدخل على الميددا مددن الصددهاريج ،كمددا أن لتلددوث مصددادر الميددا ،
الناجم عن تدهور البنية التحتية وتلفها وفيضانات ميا الصر الصحي ،آثددا اًر صددحية وخيمددة علددى ماليددين

السد د ددوريين ،فقبد د ددل الن د د دزاع كد د ددان ح د د دوالي  90فد د ددي المائد د ددة
ولكن بحلول آذار2021

()2

()1

مد د ددن السد د ددكان يحصد د ددلون علد د ددى ميد د ددا الشد د ددرب

أدى نقص الميا الصددالحة للشددرب إلددى تددر حدوالي  35فددي المائددة مددن السددكان

يعتمدون على مصادر ميا بديلة وغير آمنة حيث يحتاج  12مليون شخص في سورية إلى خدددمات الميددا

والصر الصحي.
اليوم ومع اقتراب نهاية عام  2021يحصددل  60فددي المائددة مددن السددكان علددى أقددل مددن  20لتد اًر مددن

الميا يومياً وهو الحد األدنى لمتطلبات منفمة الصددحة العالميددة ،وفددي بعددض المندداطق التددي ال تدزال تعدداني
مددن الصدراع يمكددن أن تكددون أقددل مددن ثددالث لتدرات ،لقددد خلقددت األزمددة فددي سددورية أزمددة ميددا  ،ولألسددف فمددن
المرج أن تواجه البالد ضددغوطاً مائيددة شددديدة إذا اسددتمرت تركيددا بإتبدداع نفددس سياسدداتها المائيددة ضددد الدولددة

السورية.

المطلب الثالث :مستقبل العالقات المائية السورية التركية
الدولددة السددورية فددي حالددة حددرب مددع الكيددان الصددهيوني ،والدولددة التركيددة تحددذو حددذو العدددو اإلسدرائيلي
وتأخ ددذ بمقول ددة هرت ددزل مؤس ددس الحرك ددة الص ددهيونية" :إن المؤسس ددين الحقيقي ددين ل ددألرض الجدي دددة القديم ددة ه ددم

مهندسددو الميددا فعلدديهم يتوقددف كددل شدديء") ،)3ويبدددو أن الدولددة التركيددة أخددذت مددن هددذ المقولددة شددعا اًر لهددا

فطالم ددا كان ددت س ددورية ذات أهمي ددة جغرافي ددة اس ددتراتيجية لتركي ددا ف ددي ص ددياغة سياس ددتها اإلقليمي ددة ودوره ددا تج ددا
جيرانها ،والبد من تنفيم العالقة القانونية بين الدولتين في موضوع استراتيجي كالميا .

((1

الوصددول إلددى الميدا والصددر الصددحي والنفافددة فددي جنددوب سددورية :تحليددل بيانددات المسد وتوصدديات لالسددتجابة ،نشددرت

بتاريم  ،2018/4/23متوفر على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة 9:00م:

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-018-0151-3

((2

بيان المدير اإلقليمي لمنفمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن مرور  10سنوات على بداية األزمدة السدورية ،متدوفر

على الرابط ،أخر زيارة  28كانون األول  ،2021الساعة 9:30م:

http://www.emro.who.int/ar/media/news/statement-by-whos-regional-director-for-theeastern-mediterranean-on-the-10th-year-of-the-syria-crisis.html

)(3

بنيامين زئيب (ثيودور) هرتزل ،ارض قديمة جديدة( ،الطنويالند) ،ترجمة مئير حداد ،دار النشر العراي1968 ،
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الفرع األول :السياسات التركية ونظرتها لألنهار المشتركة
ركزت السياسة الخارجية التركية علددى التددأقلم مددع الغددرب واالنخدراب فددي سياسدداته ومشدداريعه حتددى مددع
تل المشدداريع الضددارة بمحيطهددا العراددي ،وذلد منددذ انتهدداء الحددرب العالميددة األولددى ،إذ سددجل التدداريم سددرعة
اعتد ار

تركيددا بالكيددان اإلسدرائيلي منددذ آذار 1949أي بعددد أشددهر قليلددة مددن إعددالن قيددام ذلد الكيددان ،دون

النفر للروابط التاريخية والدينية المشتركة وروابط الجوار (.)1

كما اتخذت تركيا عدة قد اررات سياسددية ضددارة بحقددوق الدولددة السددورية فيمددا يتعلددق بالميددا  ،وقددد تبلددورت
هددذ القد اررات فددي الفتدرة التددي تددولى فيهددا كددل مددن (سددليمان ديميريددل) و(توركددوت أوزال) منصددب الرئاسددة فددي
تركيددا س دواء رئاسددة الحكومددة أم الجمهوريددة ،فكددال الددرجلين دخددل المعتددر السياسددي مددن بوابددة الميددا  ،إذ إن
كليهمددا ه ددو مهن دددس سدددود ،وس ددبق أن ت أرس ددا مديري ددة الميددا التركي ددة ،ب ددل إن (سددليمان ديميري ددل) ك ددان يلق ددب

أساساً بمل السدود (.)2

إن قضددية الميددا بدددأت تتحددول إلددى رمددز للقددوة السياسددية فددي منطقددة الشددرق األوسددط ،فأصددبحت هدددفاً

للتنددافس المت ازيددد ،وبالتددالي لت ازيددد االحتكددا بددين الدولددة السددورية والتركيددة ،وفددي هددذ السددياق فددإن تركيددا هددي
الدولة الوحيدة التي تتمتع بوفرة من الميا الصالحة النوعية التي يسددهل الحصددول عليهددا ،وهددي لددذل عدداجزة
عن إدارة فهرها للصراع على تأمين الميا المضمونة في المنطقة ،سواء سعت للعب دور فعال فددي النفددام

اإلقليمددي ،أم صددارت أكثددر اندددماجاً بأيددة مجموعددة أخددرى مددن الدددول ،واذا كانددت تركيددا قددد أعلنددت رسددمياً أن
األنهددار لددن تسددتخدم كسددالح سياسددي ،فددالواقع أندده يصددعب تصددور أن الميددا لددن تسددتخدم بصددورة خفيددة أو

فاهرة ،كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية.
ترسددخت مبددادئ القددانون الدددولي منددذ فتدرة طويلددة وذلد عبددر االلتدزام بهددا عمليداً فددي مختلددف األنفمددة
القانوني ددة ،وك ددان م ددن أه ددم تلد د المب ددادئ :مب دددأ الحق ددوق المكتس ددبة ،ومب دددأ ع دددم اإلضد درار ب دداآلخرين ،ومب دددأ

المسدداواة فددي اسددتخدام الحددق ،ومبدددأ عدددم جدواز التعسددف فددي اسددتخدام الحددق ،ومبدددأ حددل المنازعددات بددالطرق
السلمية ،ومبدأ حسن الجوار ،ومبدأ حسن النية.
ومددن خددالل هددذ المبددادئ لددم يكددن هنددا شد فددي أن للدددول الحددق فددي اسددتخدام ميددا األنهددار الدوليددة

المشتركة التي تجري عبر أراضيها ،إال أن الدولة التركية من ناحية طبيعة اسددتخدام األنهددار الدوليددة أخددذت

((1

ناجي علي حرج ،الميا في العالقات العراية – التركية ،نشر في كتاب بعنوان "العرب وتركيا تحدديات الحاضدر ورهاندات

المستقبل" ،الدوحة ،المركز العراي لألبحاث ودراسة السياسات.2012 ،
((2

محمدد بدن خليفدة آل نهيدان ،رسدالة ماجسددتير فدي العلدوم السياسدية مقدمدة لجامعدة كلددورادو فدي دينفدر ،الميدا التحددي الددذي

يواجه الشرق األوسط دراسة حالة لحوض دجلة والفرات ،دينفر.1996،
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بنفريددة السدديادة اإلقليميددة الكاملددة ،حيددث تمددن هددذ النفريددة كامددل الحددق للدددول فددي ممارسددة السدديادة الكاملددة
علددى جددزء مددن النهددر الدددولي الددذي يجددري عبددر أ ارضدديها ،وهددذا الحددق يمنحهددا حريددة إقامددة المشدداريع التددي

تختارهددا مددن أجددل اسددتخدام ميددا النهددر الدددولي طالمددا أندده يجددري عبددر أ ارضدديها ،بصددر النفددر عددن تبعددات
ذل د علددى الدددول المتشدداطئة معهددا فددي حددوض النهددر؛ وجدداءت هددذ النفريددة مسددتندة إلددى مددا يعددر (مبدددأ

هارمون) ،في ضوء التحويالت التي أجرتهددا الواليددات المتحدددة األمريكيددة عددام ( )1896علددى جددزء مددن نهددر
(ريوغ ارندددي) ،األمددر الددذي أدخلهددا فددي خصددومة مددع المكسددي  ،وعندددها طلبددت رأي المدددعي العددام األمريكددي
(جادسددون هددارمون) الددذي أشددار بددأن القددانون الدددولي ال يلددزم الواليددات المتحدددة األمريكيددة بتقاسددم ميددا النهددر
()1

المددذكور مددع المكسددي كونهددا تتمتددع بددالحق القددانوني والسدديادة الكاملددة علددى جددزء ا نهةر داخددل أ ارضدديها

،

واددذل تكددون تركيددا قددد ضدرات بعددرض الحددائط النفريددة التددي تبنتهددا أغلددب دول العددالم وهددي (نفريددة السدديادة

اإلقليميددة المحدددودة) التددي نصددت علددى أن للدولددة مطلددق الحريددة فددي اسددتخدام الميددا المتدفقددة عبددر أ ارضدديها
بشددرب أال يددؤدي هددذا االسددتخدام إلددى إحددداث ضددرر كبيددر لإلقلدديم أو لمصددال دول الحددوض األخددرى ،وهددذا
يجعددل دول الحددوض تتمتددع بحقددوق والت ازمددات متبادلددة فددي اسددتخدام ميددا األنهددار الدوليددة ،وبالتددالي تعددد هددذ

النفرية األكثر قبوالً عند فقهاء القانون الدولي(.)2

الفرع الثاني :جهود االستخدام المائي التركي وموافقة دول المجرى والمصب
كمددا هددو معلددوم أن منددابع األنهددار تكددون فددي مندداطق جبليددة بأعددالي األنهددار ،وتركاةةا اليددوم تخصددص
مليددارات ال ددوالرات سددنوياً إلكمددال مشددروع الغدداب بأعددالي الف درات فددي المنطقددة الجبليددة ،فبدددأت تركيددا إنشدداء
س دددودها عل ددى نه ددر الف درات من ددذ ع ددام  – 1966س ددد "كيب ددان" كمث ددال -به ددد

تولي ددد الطاق ددة الكهراائي ددة ،لق ددد

عارضددت سددورية والع دراق المشددروع ولكددن لألسددف مددا ت دزال تركيددا تتددابع جهددود االسددتخدام المددائي علددى نهددر
الفرات عبر مجموعة من المشاريع تنضم تحت مفلة مشروع جنوب شددرق األناضددول "غدداب" ،ووفددق التقليددد

الدولي ،تطلب وكاالت االئتمان الدولية اتفدداق الدددول الحوضددية السددفلى وموافقتهددا مددن أجددل إعطدداء القددروض

لدول المجرى األعلى إلنشاء التجهيزات الهادفة إلى استخدام الميا .

((1

اسدامه محمددد سددالم ،كتداب بعندوان "الصدراع علدى ميددا النيددل" ،الناشدر خدداص -أسددامة محمدد سددالم ،صدددر بتدداريم 1 :آب

.2012
((2

مددالب وشددبلي وغيددرهم ،كتدداب بعندوان "الميددا فددي الشددرق االوسددط :إلماحددات قانونيددة وسياسددية واقتصددادية" ،دمشددق ،ترجمددة

محمد أسامة القوتلي ،منشورات و ازرة الثقافة السورية.1997 ،
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في الحقيقة ال يوجد حالياً اتفاق شفهي أو كتددابي بددين تركيددا ودول المجددرى األسددفل ،ويبدددو أن تحقيددق

ه ددذا الن ددوع م ددن االتف دداق واإلجم دداع غي ددر ممك ددن ف ددي األج ددل القص ددير م ددا ل ددم تب دددل تركي ددا م ددن سياس دداتها تج ددا

المنطقة (.)1

خالل إنشاء سد "كيبان" قامت تركيا من خددالل اتفدداق وقددع فددي أنقدرة فددي  31آب  1966مددع إحدددى

وكدداالت االئتمددان الدوليددة إعطدداء الوكالددة ضددمانات بددأن اتفاقداً شددفوياً قددد تددم مددع سددورية والعدراق خددالل السددنة
نفسددها إلعطددائهم كميددة مددن الميددا خددالل حجددز الميددا لمددلء خدزان السددد ،واددذل اسددتطاعت تركيددا الحصددول

علددى قددرض بقيم ددة  40مليددون دوالر أمريك ددي ،وقددد أدخل ددت الوكالددة هددذا الض ددمان االحتيدداطي فيم ددا بعددد ف ددي
وقدر ب  350مت اًر مكعباً فددي الثانيددة ،ليددتم تعديلدده فددي وقددت الحددق إلددى  400متددر مكعددب
بروتوكول كتابي ّ
في الثانية ومن ثم إلى  500مت اًر مكعباً في الثانية  1989وفق االتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع سورية
والعراق على التوالي.

لق ددد ج دداء التقلي ددد ال دددولي المتعل ددق بموافق ددة دول المج ددرى األس ددفل للحص ددول عل ددى ائتمان ددات وق ددروض
خارجية ،نتيجة قرار محكمة التحكيم الدوليددة  1957بشددأن قضددية بحيدرة النددوكس بددين اسددبانيا وفرنسددا ،التددي
رفضددت مددن خاللهددا المحكمددة االعت د ار

بسدديادة دولددة المجددرى األعلددى المطلقددة علددى حسدداب دول المجددرى

األس ددفل ،وأك دددت المحكم ددة أن ه ددذ ال دددول أيض داً ل ددديها حق ددوق س دديادية عل ددى المي ددا داخ ددل أ ارض دديها ،به ددد
تحقيق عدالة فددي اسددتخدام هددذ الميددا  ،كمددا أكدددت علددى ضددرورة تعدداون دول الحددوض كافددة وتشدداورها خددالل

استخدام دول المجرى األعلى للميا وفق مبادئ القانون الدولي ال ارسدخة والتقليديددة ،كددذل رفضددت المحكمددة
وجه ددة النف ددر القائل ددة بض ددرورة موافق ددة دول المج ددرى األس ددفل ف ددي اس ددتخدام المي ددا  ،وتج دددر اإلش ددارة إل ددى أن

التوصية بالتشدداور والتعدداون بددين دول الحددوض فهددرت كددذل فددي العديددد مددن قد اررات محكمددة العدددل الدوليددة،

كقضية الجر القاري لبحر الشمال ( ،)2والندزاع اإلنكليددزي – االيسددلندي السددمكي
بين مالطا ،ليبيا وتونس (.)4

()3

وقضددايا الجددر القدداري

((1

يوكسددل اينددان ،األبعدداد القانونيددة للمجدداري الدوليددة (الف درات ودجلددة) ،مددن كتدداب الشددرق األوسددط ومشددكلة الميددا  ،محاضددر

((2

قضيتا الجر القاري لبحر الشمال ،الحكم الصادر في  20شباب  ،1969مدوجز األحكدام والفتداوى الصدادر عدن محكمدة

((3

أكدت عليه محكمة العدل الدولية في قضية مصائد السم بين بريطانيا وشمال إيرلندا وايسلندا سنة .۱۹۷۳

مؤتمر اسطنبول  ،1994ص .269

العدل الدولية ،1991 -1948 ،ص.99-95
((4

مشاكل حدودية بحرية قامت بين ليبيا واين كل من مالطا وتونس ،ووصلت إلدى محكمدة العددل الدوليدة والتدي حكمدت فدي

القضدديتين لصددال ليبيددا ،وكددان قرارهددا األول فددي عددام  1981بشددأن الجددر القدداري بددين ليبيددا ومالطددا ،والددذي كددادت بسددببه أن

تنشب حرب بين مالطا وحليفتها ايطاليا واين ليبيا ،إثر بدء مالطا بالتنقيب عن النفط عام  1980والتعاقد مع شركة تكساكو

االمريكية للتنقيب في الجر القاري بين البلدين.
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تع ددد مس ددألة المي ددا م ددن أكث ددر المس ددائل إث ددارة للج دددل واالختالف ددات والص دراع ،ف ددإلى جان ددب أنه ددا مس ددألة
اقتصادية واجتماعية وقانونية وفنية ،فهي كددذل مسددألة أمنيددة واسددتراتيجية ،ألنهددا تتعلددق بحيدداة دول المنطقددة
وشددعواها ،وتتشدداب مددع مشددكالت أخددرى توالدددت منهددا فددي الماضددي – وقددد تتوالددد فددي المسددتقبل – ن ازعددات

وصراعات مسلحة ،مثل مشكالت الحدود ،واالحتالل ،والتوسع ،واألقليات.
ونجددد أن الحددل التعدداوني للص دراع يقددوم عل دى مبدددأ المنفعددة المتبادلددة مددع دول الج دوار االسددتراتيجي أو

بين دول الحوض الواحد من منطلق اإليمددان بوجددود مصددال مشددتركة أو متبادلددة دون مغدداالة أو تجدداوز مددع

معرفددة حقيقيددة لحاجددات دول الحددوض مددن المدداء واالسددتخدام األمثددل لهددا ،ويقتضددي هددذا الحددل تطددوير شددامل
إلدارة الصدراع حددول مدوارد الميددا بطريقددة سددلمية ،وال يمكددن تحقيددق ذلد إال مددن خددالل جهددود دوليددة واقليميددة
مشتركة شرب توافر حسن النوايا وتبادل المنافع للجميع ،وذل لن يأتي إال بعقد اتفاقيات قانونية ذات صفة

دولية يحترمها األطد ار

الموقعددون عليهددا  -ويشددكل التفدداوض والبحددوث المشددتركة والمنفعددة المتبادلددة وسددائل

الوصددول إل دى عقددد هددذ االتفاقيددات الملزمددة حددول هددذا المصدددر الحيددوي النددادر -ومنددذ مددؤتمر عددام 1972
الددذي استضددافته سددتوكهولم فددي السددويد حددول البيئددة البشدرية ،إلددى اتفاقيددة جددودة ميددا البحيدرات العفمددى لعددام

 ،1978واتفاقيددة هلسددنكي لعددام  ،1985كددان هددذا النددوع مددن التعدداون الدددولي هددو مددا سددعت إليدده الدددول ومددا

جددرى التفدداوض حولدده فددي مددؤتمر ريددو  -قمددة األرض -عددام 1992

()1

ومددا تالهددا بعددد انعقدداد المددؤتمرات

لدراسة ورقة الميا المرتبطة بعدة متغيرات تؤثر فيها وتتأثر فيها كالسكان والغددذاء واألرض واألمددن والحدددود
والحروب.
إن تركيددا تسددتخدم الميددا كددأداة ترغيددب وترهيددب سياسددي ضددد سددورية مددن خددالل المشدداريع التددي تقيمهددا
علدى نهددر الفدرات فتسددعى إلدى فددرض وجهددة نفرهددا المائيددة للمنطقددة بمسدداندة مددن الغددرب ،وال بددد أن نسددتذكر
قول سليمان ديميرل الرئيس التركددي السددابق ":إن ميددا الفدرات ودجلدة تركيددة ومصددادر هددذ الميددا هددي مدوارد

تركيددة كمددا أن آبددار الددنفط تعددود ملكيتهددا إلددى العدراق وسددورية ونحددن ال نقددول لسددورية والعدراق إننددا نشدداركهما
مواردهما النفطية وال يحق لهما القددول إنهمددا تشدداركانا مواردنددا المائيددة إنهددا مسددألة سدديادة إن هددذ أرضددنا ولنددا

الحق في أن نفعل ما نريد".

((1

مصطفى سيف – سكاي نيوز عراية ،اتفاقيات المندا  ..تداريم مدن القمدم لمواجهدة التحدديات البيئيدة ،متدوفر علدى الدرابط،

أخر زيارة  22كانون األول  ،2021الساعة  8:00م:

http://fumacrom.com/3LttV
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وعلى الرغم من أن البن الدولي يرفض رسمياً تمويل المشاريع المائية التركية طالما أنها لم تتوصددل

إل دى اتفدداق مددع سددورية والع دراق حددول تقاسددم ميددا الف درات وادارتهددا ،إال أن الدددول الغرايددة تقددوم بإمددداد تركيددا
بالمساعدات والقروض ،مما يوفر لها تأسيس صندوق يشمل القطاعين الخاص والعام (.)1

أن الموضددوع المددائي علدى غايددة مددن األهميددة بالنسددبة لألتد ار  ،فهددم غيددر راغبددين حالي داً فددي أي "حددل
نهددائي" القتسددام ميددا الف درات قبددل أن يكتمددل عقددد مشدداريع جنددوب شددرق األناضددول ،وبالفعددل يبدددو أن تركيددا
تعارض بشدة أي اتفاق متعدد األط ار

حول اقتسام ميا الفدرات ألنهددا ال تددرى فددي هددذا أي مكسددب سياسددي

الم ددائي ب ددين س ددورية

واقتص ددادي ي ددذكر ،وي درتبط ه ددذا الت ددردد جزئي داً بقض ددية نه ددر العاص ددي ،ويعتب ددر الخ ددال
والعدراق وتركيددا عائقداً يسددهم فددي بددطء التعدداون العرادي -التركددي حددول الميددا فددي الشددرق األوسددط ،فددالخال

حددول ميددا دجلددة والف درات قددد أُخددذ بعددين االعتبددار وال دى حددد كبيددر فددي مجمددل العالقددات المائيددة فددي الشددرق
األوسط (.)2

إن للتعدداون العراددي التركددي فددي الشددرق األوسددط أهميددة حيويددة لدددول المنطقددة ،فالعالقددات االقتصددادية

تعزز فرصاً كبيرة للتعاون عوضاً عددن الخددال

والندزاع المسددتمرين ،والعالقددات االقتصددادية المنصددفة العادلددة

ت دراط األمددم وتوجددد فروف داً تمكددن كددال الطددرفين مددن االهتمددام المشددتر بإقامددة مسددتوى مددن التعدداون والحفدداظ

عليدده ،فأفض دل طريددق نحددو السددالم هددو طريددق الفوائددد االقتصددادية المشددتركة فددي منطقددة تقددل فيهددا الددروابط

المتماسكة ،فهذ العالقات هي في طليعة الحلول لتخطي حواجز العداء السابق تدريجياً.
وتتوافر ضمن الحدود المشتركة ثددروات هائلددة لتطددوير وتنميددة االزدهددار االقتصددادي ،وتسددهم فددي هددذ

اإلمكانددات الثددروات المائيددة غيددر المسددتخدمة ،واإمكددان الط درفين السددوري والتركددي جنددي فوائددد إضددافية مددن
تطوير نقل الطاقة الكهراائية كمثددال ،وكددذل نقددل الميددا للدددول الخليجيددة باإلضددافة لخطددوب الغدداز ،واإمكددان

مثددل هددذا التعدداون أن يزيددد أيضددا مددن رفاهيددة الط درفين ويعددزز االهتمددام فددي االعتمدداد المتبددادل ،ويقددوم هددذا

االقتدراح علدى مددد أسددال للتددوتر العددالي مددن الدددول العرايددة مقابددل الميددا مددن تركيددا ،بدددالً مددن مصددانع تحليددة

الميددا المنتش درة فددي دول الخلدديج ،الغاليددة الددثمن ،وتحقيددق أول خطددوة عل دى طريددق بندداء الثقددة المتبادلددة بددين
الدددولتين واالعتمدداد المتبددادل بيددنهم ،فتشدداب العالقددات االقتصددادية بددين الجمهوريددة العرايددة السددورية وتركيددا
يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انتفاء إمكانية النزاع والصراع بينهما ،وهذا مشروع ال يتحقق إال بتوافر رغبددة

((1
((2

رأفت أحمد ،الميا ومستقبل الصراع العراي/اإلسرائيلي ،بحث لنيل درجة الدكتو ار  ،جامعة الخرطوم ،2003،ص .158

طددارق المجددذوب ،ال أحددد يشددرب – مشدداريع الميددا فددي اسددتراتيجية إسدرائيل ،ريدداض للكتددب والنشددر ،بيددروت ،1998 ،ص

.248
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تركية صادقة في مشكلة تقاسم ميا الفرات ،فالثقة المستقبلية بتركيددا مرهونددة بحددل كثيددر مددن االزمددات أهمهددا

األزمة المائية (.)1

ونجد أن هنالد العديددد مددن الد ارسددات أجريددت حددول أزمددة الميددا فددي المنطقددة ،مددن بينهددا الد ارسددة التددي

أجرها مركز الدراسات االسددتراتيجية فددي واشددنطن ،التددي جدداء فيهددا أن الشددرق األوسددط يقددف علدى حافددة أزمددة

كبرى أخرى من أزمات الموارد الطبيعية ،ويمكددن للصدراع حددول المدوارد المائيددة المحدددودة والمهددددة أن يمددزق

الروابط الهشة القائمة فعلياً بين دول المنطقة ،وأن يؤدي إلى صراع لم يسبق له مثيل (.)2

الخاتمة
ب دددأت دول الع ددالم ت ددولي االهتم ددام بش ددكل كبي ددر إل ددى مش دداكل المي ددا والمد دوارد المائي ددة ،وخاص ددة اثن دداء
الن ازعددات المسددلحة ،فبددالرغم مددن كددل المعطيددات السددلبية التددي وردت فددي هددذا البحددث ،الزال باإلمكددان اتخدداذ
وجهددة نفددر متفائلددة فددي المسددتقبل ،فالدددول بدددأت التفكيددر بطددرق ووسددائل حديثددة لحددل هددذ المشدداكل ،ويعددود

ذلد إمددا لندددرة مدوارد الميددا العذبددة التددي تتدزامن مددع موجددة الجفددا

والتصددحر التددي تجتدداح العددالم ،أو عندددما

تكددون الميددا متددوفرة ،ولكنهددا مشددتركة بددين عدددة دول ،وليصددب موضددوع الميدا موضددع نقاشددات دوليددة تتعمددق
بدراسة قواعد تقاسم الميا وتوزيعها.
لقددد تطددور اسددتخدام الميددا الدوليددة لألغ دراض غيددر المالحيددة مثددل االسددتخدامات الزراعيددة والصددناعية
والتجارية ،وأصبحت ميا األنهار الدولية تشكل اهتمام الدول المشتركة بالنهر الدولي والددذي بدددور أدى إلددى

نشوء خالفات بين الدول المتشاطئة للنهدر ،فكددل دولددة تسددعى للحصددول علددى أكبددر حد ّدد ممكددن مددن حصددص
الميا دون االكتراث إلى جيرانها من الدول األخرى المتشاطئة معهدا ،سدواء تسددببت لهدم بأضدرار ماديددة عددن
طريق التقليل من حصتهم في الميا  ،أو حرمتهم منها نهائياً ،وهدذا مددا دعددا الدددول للبحددث عددن قدوانين تددنفم

االستخدام األمثل لميا األنهار الدولية لألغراض غير المالحية.

إن طددرح مشددكلة الميددا بددين الدددولتين السددورية والتركيددة ،يعتبددر ضددروري للتأكيددد علددى الطددر التركددي

بوجوب االلتزام باالتفاقيات المشتركة مع الدولددة السددورية ،وضددرورة عدددم تفدداقم الندزاع القددائم ،فالدولددة السددورية

تحتدداج إلددى مدوارد ماليددة ضددخمة إلصددالح األعطددال التددي سددببها الندزاع المسددل القددائم ،والددذي اسددتعملت فيدده

((1

طارق المجذوب ،ال أحد يشرب – مشاريع الميا في استراتيجية إسرائيل ،المصدر السابق ،ص .253

((2

رأفت أحمد ،الميا ومستقبل الصراع العراي/اإلسرائيلي ،مصدر سبق ذكر  ،ص .202
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موارد الميا وسيلة وأداة للحرب كما استعملت أ ارضددي الدولددة السددورية سدداحة للقتددال ،فتحتدداج الدولددة السددورية

إلى تأمين الميددا لالسددتهال المنزلددي فضدالً عددن تخطدديط عمليددات الددري الضددرورية للز ارعددة وتنميددة المندداطق

الريفيددة ،لددذا فهددي بحاجددة لتضددافر جهددود التعدداون والعمددل علددى صدديغة لددردع ومحاسددبة النفددام التركددي علددى

جرائم دده المرتكب ددة ،واع ددادة ص ددياغة االتفاقي ددات المش ددتركة بش ددكل يض ددمن الوص ددول الع ددادل للمي ددا بالكمي ددات
المناسبة.
وفي نهاية هذا البحث توصلت إلى النتائج والتوصيات أوردها تباعاً كما يلي:

أوال :النتائج
 -1لقد أصب واضحاً بشكل متزايد أن قضايا الميا العابرة للحدود ستصب أكثر تعقيداً ،حيث يؤدي تغير
المنا والعولمة إلى تفاقم قضايا الميا في الدول المتشاطئة على طول مجاري األنهار في جميع
أنحاء العالم.

الدول السيادة اإلقليمية المطلقة ،وتمسكت بحقوقها التاريخية
 -2في القانون العرفي الدولي للميا  ،ادعت ّ
للميا  ،كطرق لضمان وصولها إلى الموارد المائية ،ومع ذل  ،كانت الميا أيضاً مصدر في التقريب
بين البلدان ،وكانت هنا جهود إلضفاء التعاون في معفم مجاري الميا حول العالم ،فكانت هنا
جهود لضمان تطوير قواعد مشتركة إلضفاء حلول بين الدول المتشاطئة للميا .

 -3تعد اتفاقية المجاري المائية ،التي استغرق كتابتها حوالي ثالثين عاماً ،وسبعة أخرى العتمادها و17
عاماً أخرى لدخولها حيز التنفيذ ،خطوة ملموسة في إضفاء وصياغة حلول للمشاكل المائية ،بتأكيدها

على المشاركة العادلة وعدم إلحاق الضرر ،ودعوتها لمنفمات الميا العابرة للحدود ،واتحدي مناهج

الهيمنة المائية وتعزز الحل السلمي لقضايا الميا .

 -4لقد تدرج القانون الدولي اإلنساني في ضمان الحماية القانونية للموارد المائية أثناء النزاعات المسلحة،
حيث بدأت تل

الحماية من األع ار  ،لتصل إلى مرحلة تقنين تل

األع ار

عن طريق االتفاقيات

والمعاهدات ،باإلضافة إلى الدور الكبير لمبادئ القانون الدولي اإلنساني في صياغة هذ القواعد،

وبالتالي بدأت تفهر تل

الحماية القانونية بصفة غير مباشرة في مختلف االتفاقيات وعلى رأسها

اتفاقيات جنيف األراع لسنة  1949لنصل لمرحلة الحماية المباشرة للموارد المائية أثناء النزاعات
المسلحة من خالل البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف سنة .1977

 -5ويوفر كل من القانون الدولي الحالي للميا بما فيه هيكليته ومبادئه ومعايير األساسية وآليات تنفيذ ،
أساساً قانونياً جيداً للتوسع في التعاون الدولي بشأن الميا  ،فآليات مراقبة نوعية الميا وكميتها في
تطور متزايد ،وهنا تقدم وان كان متواضعاً على صعيد التعاون بين القطاعات وادارة الموارد المائية،
وباإلضافة إلى اآلليات الموجودة حالياً والمتاحة لمشاريع التعاون الدولي في مجال الميا  ،يجري
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اقتراح آليات جديدة؛ ويالحظ وجود نفس التوجه في مجال دبلوماسية الميا  ،فبدأت الدول في بلورة
رأي أوسع نطاقاً بشأن دور الميا في النزاعات المسلحة وضرورة عدم استخدامها من األط ار

كهد

أو وسيلة حرب.

 -6رغم ما تضمنه القانون الدولي اإلنساني من قواعد ومبادئ تكفل الحماية القانونية للموارد المائية أثناء

النزاعات المسلحة ،إالّ أنها فّلت قاصرة في ضمان حماية فعالة ،خاصة في وضع عدم تقيد الكثير
من الدول بما جاء فيها من مبادئ وقواعد وأحكام.

 -7ان التنفيم القانوني والجهود الدولية والنهج المتبع في السياسات الدولية يسعى إلى هدفين وهما منع
النزاعات المتعلقة بالميا  ،وضرورة دعم استخدام الميا كأداة للسالم ،فندرة الميا وتدهور جودتها يمثل
عامالً يضاعف مخاطر النزاع ،ولهذا السبب يحتاج العالم إلى إعادة النفر بعمق في النهج العالمي

تجا قضايا الميا  ،وينبغي إيالء االهتمام العاجل واجراء الدراسات المستفيضة لموضوع الترابط بين

الماء والسالم واألمن.

 -8لم يكن هنا أي نص قانوني متكامل يحكم مجاري الميا الدولية لألغراض غير المالحية قبل اتفاقية
 1977الستخدام مجاري الميا الدولية لألغراض غير المالحي ،ففي السابق كان المبدأ السائد الذي
يحكم استخدام مجاري الميا الدولية لألغراض غير المالحية هو مبدأ حسن النية وحسن الجوار،
واللذان أثبتا فعاليتهما في ذل الوقت وما زال يعتمد عليهما في الكثير من االتفاقيات المشتركة بين
الدول.

 -9من المتوقع ألزمة الميا القادمة ،أن يصب الماء سلعة تباع وتشترى مثل النفط تماماً ،وخاصة مع
وجود دالئل تؤيد  ،كمشروع أنابيب السالم المقترح من األت ار لمد كيان االحتالل اإلسرائيلي ودول

الخليج بالميا .

-10

من المتوقع أن الصراع على الميا هو الصراع المستقبلي الذي يجب أن تستعد له كل األط ار

اإلقليمية والدولية التي تشتر في حوض مائي واحد ،ولألسف سو

تستمر ندرة الميا بالتزايد في

المستقبل نتيجة لتزايد عدد السكان وتزايد استهال الفرد من الميا .
-11

تواجه الدولة السورية اليوم اخطا اًر حقيقية كونها تعتمد على الميا ومصادر بالكامل من خارج

الدولة والباقي القليل مصدر من الداخل ويتعرض حالياً لمخاطر العمليات اإلرهابية كما تتعرض
الموارد المائية لخطر من دول الجوار بإقامة السدود وقطع الميا .

-12

تواجه إدارة الموارد المائية في الجمهورية العراية السورية موقف صعب ،كون معفم السدود

الكبيرة والخزانات قريبة من مسرح العمليات العسكرية وبالتالي فالتهديد قائم بتدمير تل

السدود،

فالمشكلة التزال قائمة إلى اآلن ،وتعمد تركيا إلى استخدام منشآتها المائية حسب مصالحها الخاصة

واحتياجاتها دون االكتراث إلى مصال الدولة السورية في حال تسببت لها بأي ضرر.
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-13

لقد أصب واضحاً ان تركيا تتصر

بميا نهر الفرات وفق نفرية السيادة اإلقليمية الكاملة وما

تمليه عليها مصالحها الخاصة على حساب مصال الدولة السورية ،وهو أمر يتعارض مع المبادئ
والقواعد القانونية الدولية المعروفة ومع الفقه الدولي الذي يشدد على موضوع االنتفاع المنصف
والمعقول واألخذ بنفرية السيادة اإلقليمية المحدودة.

ثانيا :التوصيات
 -1يجددب إع ددادة ض ددبط وتقيي ددد مفه ددوم الض ددرورة الحرايددة ال ددذي نص ددت علي دده االتفاقي ددات الدولي ددة ،وال ددذي
بمقتضددا تسددتطيع فيدده األطد ار

المتحاراددة القيددام بتدددمير مدوارد الميددا والمنشددآت المائيددة ،باإلضددافة

لمنع اسددتغالل المدوارد المائيددة فددي الن ازعددات المسددلحة أو اسددتغالل الحمايددة الدوليددة التددي تددم توفيرهددا،
واستعمالها كمناطق للقيام بالنشاطات العسكرية.
 -2يجددب أن تفعددل آليددات المحاسددبة والددردع فددي القددانون الدددولي لمعاقبددة وردع كددل مددن تسددول لدده نفسدده
اس ددتغالل الم دوارد المائي ددة والمنش ددآت المائي ددة لص ددال الن دزاع المس ددل أو اس ددتعمالها كورق ددة ض ددغط أو
وس دديلة قتالي ددة ض ددد ع دددو  ،حي ددث نوص ددي بمحاكم ددة ومعاقب ددة ك ددل م ددن يتس ددبب ف ددي تلوي ددث أو ت دددمير
الموارد المائية وتعريضها للخطر.
 -3يجددب علددى حكومددات الدددول أن تعيددد النفددر وبشددكل مباشددر بالسياسددات المائيددة المحليددة ،واالنتقددال
إلى مراحل متقدمة في اإلجراءات العملية والفعالة لسد العجز المائي ،وتطبيق هذ السياسات علددى
الواقع وذل عن طريق تأمين االستثمارات في مجال البنية التحتية ،من أجل بناء المنشددآت المائيددة

والحفاظ على الميا العذبة.
 -4لقد أصب تعزيددز التعدداون فددي مجددال الميددا بأشددكاله المتعددددة مهمددة ضددرورية وعاجلددة ،لددذل ينبغددي
اسددتخدام الميددا كددأداة للسددالم ال للحددرب ،كمددا ينبغددي منددع الن ازعددات المتصددلة بالميددا  ،وهددذ حتميددة
سياسية وأخالقية وحاجة ماسة في عصرنا الحالي.
 -5التوصية التي يرنو اليها البحث والهد
كه ددد

األساسي هو عدم اسددتخدام مدوارد الميددا والمنشددآت المائيددة

عس ددكري أو وس دديلة عس ددكرية ف ددي الن ازع ددات المس ددلحة ،ك ددذل العم ددل عل ددى تفعي ددل االتفاقي ددات

الدولية الخاصة بالميا والعمل على عقد اتفاقيات جديدة بين الدول المتشاطئة لمنع وقددوع الن ازعددات

المسلحة بين الدول.
 -6ينبغد ددي االعتد د ار

بالميد ددا أصد دالً حيويد داً للبشد ددر وأن يد ددتم التأكيد ددد علد ددى أن حمايد ددة المد دوارد المائيد ددة

تشكل عنص اًر مهماً في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ،لذل يجب أال يؤثر النزاع
ومنشآتها ّ
المسل على الميا كما يجب عدم استخدامها سالح حرب.
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 -7يجد ددب تعزيد ددز احتد درام وتطبيد ددق القد ددانون اإلنسد دداني الد دددولي مد ددع إيضد دداح مبادئد دده (التمييد ددز والتناسد ددب
والضرورة العسكرية) ،والتي يجب تطبيقها في حاالت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
المشددة بما يخص البيئددة أثندداء الن ازعددات المسددلحة وتشددجيع األحكددام المرتبطددة
 -8اإلصرار على القيود
ّ
بحماية البيئة أثناء فترات وقف إطالق النار واالتفاقيات البيئية.
 -9توفير منصة داعمة للمنفمات اإلنسانية في أداء واجباتها قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحة.
البنددى التحتيددة للميددا
-10
وينبغددي تشددجيع الدددول علددى بلددورة األطددر التش دريعية المناسددبة لحمايددة ُ
العابرة للحدود ضد األعمال اإلرهابية.
-11

نوصددي بشدددة لجميددع الدددول التددي تشددتر بمدوارد مائيددة عددابرة للحدددود ،كاألنهددار والبحي درات

وأيضاً مسددتودعات الميددا الجوفيددة ،أن تُبددرم اتفاقيددات الميددا العددابرة للحدددود ،وحيثمددا تكددون مثددل هددذ
االتفاقيات موجودة فعالً ،نوصي بتعزيزهددا بمحدداذاة المبددادئ والمعددايير المشدمولة فددي القددانون الدددولي

للميا  ،كما ينبغي للدول أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي للميا وأن تعزز تنفيذها التام.
-12

كمددا ندددعو إلددى انضددمام الدددول علددى نطدداق واسددع إلددى اتفاقيددة األمددم المتحدددة حددول مجدداري

المي ددا  1997واتفاقي ددة حماي ددة واس ددتخدام مج دداري المي ددا الع ددابرة للح دددود والبحي ددرات الميث دداق الم ددائي
 1992وهما مفتوحتان أمام جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لالنضمام إليهما.

-13

ند دددعو الجاند ددب التركد ددي إلد ددى االلتد دزام بالمعاهد دددات الدوليد ددة الموقعد ددة مد ددع الجاند ددب السد ددوري،

والتوقف عن دعمه لإلرهاب والجماعات المسلحة التي تحارب ضد الدولة السورية ،كما ندددعو إلددى
التوقددف عددن اسددتعمال ورقددة قطددع الميددا عددن مندداطق الشددمال السددوري ،والسددعي نحددو معاهدددة دوليددة

جديدة دائمة تكون حددل لمشددكلة توزيددع ميددا نهددر الفدرات وضددرورة تحديددد الدوارد المددائي لنهددري دجلددة
والفرات وفق األسس المعتمدة في القانون الدولي.

-14

إثددارة ال درأي العددام العددالمي علددى أنشددطة تركيددا المخالفددة للقددانون الدددولي واسددتغاللها للوضددع

األمني واالقتصددادي فددي سددورية ،مددن خددالل قيامهددا بتجفيددف منددابع األنهددار وتقليددل الكميددة الممنوحددة

للجانددب السددوري مددن جهددة ،وقطددع الميددا عددن السددكان المدددنيين مددن جهددة ثانيددة ،والددذي تسددبب فددي
وقوع أزمات صحية وانسانية واقتصادية كبيرة.
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الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة" ،تحرير أ .محمود شريف بسيوني ،طبعة .1999

•

جمعية الصحة العالمية ،34 ,العقد الدولي لتوفير ميا الشرب واالصحاح .نشر بتاريم  -22ايار.1981

•

جدون مداري هنكدرتس ،ترجمدة محسدن الجمدل د ارسدة حدول القدانون الددولي اإلنسداني العرفدي ،إسدهام فدي فهدم واحتدرام

•

الحق في الميا  ،صحيفة الوقائع فدي حقدوق اإلنسدان ،الصدادرة عدن مفوضدية حقدوق اإلنسدان بمكتدب األمدم المتحددة

حكم القانون في النزاع المسل  ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أذار  ،2005القاعدة .45
في جنيف ،العدد .35

•

حيدر كافم عبد علي ،مال عباس جيثوم " ،القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال أثناء الن ازعدات المسدلحة" ،فدي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،المجلد الرابع ،العدد ( ،)2العدد الثاني.2012 ،

العسددكرية المشددروعة فددي القددانون الدددولي ،فددي مجلددة الحقددوق ،جامعددة الكويددت ،السددنة

•

رشدديد حمددد العنددزي ،األهدددا

•

شددانون لددورانس ،السدددود واألنهددار والحقددوق ،كتدداب دليددل عمددل المجتمعددات المتددأثرة بالسدددود ،ان د ويددركس للنشددر،

الواحدة والثالثون ،العدد الثالث ،ايلول .2007

شبكة األنهار الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية.2006 ،

•

صبري سعيد ،حصار الميا  ،القاهرة ،مؤسسة األهرام ،األهرام االقتصادي ،عدد  1276عام .1993

•

صددالح الدددين عددامر" ،تطددور مفهددوم ج درائم الحددرب" ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة المواءمددات الدسددتورية والتش دريعية -
مشدروع قدانون نمدوذجي(-مؤلدف جمداعي) ،تحدت إشد ار
القاهرة ،الطبعة الرابعة.2006 ،

•

شدريف عدتلم ،منشدورات اللجندة الدوليدة للصدليب االحمدر،

طددارق عبددد ه إسددماعيل ،عشدرات السدددود تُبنددي فددي منددابع الفدرات الجبليددة اآلن فهددل َس ُيحسددر الفدرات عددن جبددل مددن
ذهب.2019 ،
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•

عااادل فاااخر ،اتفدداق جديددد بددين العدراق وتركيددا حددول الميددا  ،المكتددب اإلقليمددي لموقددع  SciDev.Netبددإقليم الشددرق

•

عامر الزمالي" حماية الميا زمن النزاعات المسلحة" ،في المجلة الدولية للصليب االحمر ،العدد .308

األوسط وشمال أفريقيا.
•

العامل البرتقالي والجرائم البيئية السوداء ،مجلة البيئة العراية األولى ،أذار  ،2007عدد .108

•

عبددد الددرحمن رشدددي اله دواري ،تركيددا والعددالم العراددي واألزمددة التركيددة السددورية ،مجلددة الدددفاع ،العدددد  ،148مصددر،
أيلول .1998

•

عبد الفتاح الرشدان ،العالقات العراية التركيدة فدي عدالم متغيدر ،الكويدت ،جامعدة الكويدت ،العلدوم االجتماعيدة ،عددد

 ،3عام . 1998
•

عبد اللطيف جمال رشيد ،الوزير السابق للموارد المائية في العراق ،مقال بعنوان الميا المشتركة مع تركيا.

•

عراددي بوسددت ،حقيقددة خطددط إثيوايددا لبيددع ميددا النيددل ،وموقددف القددانون الدددولي منهددا ..خطددة إس درائيلية سددابقة تنددذر

•

غددازي إسددماعيل راابعددة :معضددلة الميددا فددي الشددرق األوسددط .مركددز االمددارات للد ارسددات والبحددوث االسددتراتيجية ،أبددو

•

قادري عبد الباقي أحمد ،مؤشرات العجز المائي في اليمن.

بالخطر ،تم النشر.22/06/2021 :
فبي .2002
•

محمد صال العجيلي ،متغير الميا في العالقات العراية التركية ،مجلة آفاق عراية ،العدد ،10-9ايلدول – بغدداد،

تشرين األول.1999 ،
•

محمود علي الداؤود ،مخاطر المشاريع المائية التركية المقبلدة علدى ميدا نهدر الفدرات وعالقدات الجدوار ،مجلدة آفداق

•

محمود هاشم ،مقال في صحيفة درب المصرية ،في  4نيسان .2021

عراية ،العدد  ،10-9ايلول – بغداد.
•

مصددعب مصددطفى الجددازولي ،تجددارة الميددا وقواعددد القددانون الدددولي ،صددحيفة الراكوبددة االلكترونيددة ،السددودان ،نشددر

بتاريم.2014/6/8 :

•

نهر الفرات :انخفاض غير مسبوق في منسوب تدفقه ،مقال بموقع  BBCفي  19أيار .2021

•

وكالة األنبداء السدورية (سدانا) ،مقدال بعندوان "سدورية تددعو المنفمدات الدوليدة للضدغط علدى االحدتالل التركدي لوقدف

•

يوكس ددل اين ددان ،األبع دداد القانوني ددة للمج دداري الدولي ددة (الفد درات ودجل ددة) ،م ددن كت دداب الش ددرق األوس ددط ومش ددكلة المي ددا ،

ممارساته اإلجرامية بقطع الميا عن المواطنين في الحسكة" نشر بتاريم .2021/4/25

محاضر مؤتمر اسطنبول .1994

UNICEF. (2019). Water under fire: For every child, water and sanitation in complex

•

emergencies. New York, NY: United Nations Children's.

World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and

•

development. Washington, DC: World Bank.

ثالثا :الرسائل العلمية
•

بوسددماحة الشدديم ،األمددن البيئددي فددي اال ارضددي تحددت االحددتالل فددي منفددور القددانون الدددولي اإلنسدداني ،كليددة الحقددوق

والعلوم السياسية ،جامعة ابن خلدون ،تيارت.
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•

تمددام قدديس ،رسددالة ماجسددتير ،العالقددات السددورية التركيددة -الواقددع واحتمدداالت المسددتقبل ،جامعددة دمشددق ،كليددة العلددوم

•

رأفت أحمد ،الميا ومستقبل الصراع العراي/اإلسرائيلي ،بحث لنيل درجة الدكتو ار  ،جامعة الخرطوم.2003 ،

•

رقية عواشرية ،الحماية الدولية للميا والموارد المائية زمن الن ازعدات المسدلحة بدين النفريدة والتطبيدق ،مجلدة الشدريعة

السياسية.2015-2014 ،

والقانون ،كلية القانون ،جامعة االمارات العرايدة المتحددة ،العددد التاسدع والخمسدون ،السدنة الثامندة والعشدرون ،تمدوز
.2014
•

زندداتي مصددطفى ،الحماي ددة الدوليددة لم دوارد المي ددا والمنشددآت المائيددة أثن دداء الن ازعددات الم ّس دلحة ،أطروح ددة مقدمددة لني ددل
شهادة دكتو ار  ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خد  ،السنة الجامعية .2016/2015

•

علددي بددن يوسددف بددن حسددين الدددعيجي ،الحفدداظ علددى البيئددة إبددان الن ازعددات المسددلحة ،رسددالة مقدمددة للحصددول علددى

•

قانة يحيى ،الجهود الدوليدة لحمايدة البيئدة البحريدة أثنداء الن ازعدات المسدلحة ،مدذكرة ماجسدتير ،كليدة الحقدوق ،جامعدة

درجة الدكتو ار  ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصر.2011 ،
قسنطينة .2013:2014

•

قضايا الميا في الشرق األوسط الواقع والمستقبل ،المؤتمر الدولي الثاني للميا عقد بالقاهرة  ،2019ورقة بحثية.

•

محمد بن خليفدة آل نهيدان ،رسدالة ماجسدتير فدي العلدوم السياسدية مقدمدة لجامعدة كلدورادو فدي دينفدر ،الميدا التحددي

•

محمد سالمان طايع ،دكتو ار الفلسدفة فدي العلدوم السياسدية فدي موضدوع" :محدوديدة المدوارد المائيدة والصدراع الددولي:

الذي يواجه الشرق األوسط دراسة حالة لحوض دجلة والفرات ،دينفر.1996،

دراسة حالة لحوض نهر النيل" ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

•

محمددود خليددل يوسددف القدددرة ،العالقددات السياسددية التركيددة-السددورية فددي فددل المتغي درات اإلقليميددة والدوليددة -2007
 ،2012رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،غزة ،جامعة األزهر .2013

•

موالي بومجوب ،تحليل النزاعات الداخلية والدولية من المنفور الواقعي ،كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة أبدو
بكر بلقايد تلمسان.

رابعا :المقاالت والتقارير
•

األمددم المتحدددة ،اللجنددة االقتصددادية واالجتماعيددة لغراددي آسدديا االسددكوا ،البيئددة فددي السددياق عبددر الحدددودي فددي منطقددة

•

أن دددرس جاجيرس ددكوج ،مق ددال ف ددي م دددونات البن د ال دددولي ،ح ددان الوق ددت للتركي ددز عل ددى إدارة المي ددا ف ددي الع ددالم العرا ددي

•

ايلين ددا بيج ددتش ،مق ددال بعن دوان "نط دداق الحماي ددة ال ددذي ت ددوفر الم ددادة  3المش ددتركة :واض د للعي ددان" ف ددي المجل ددة الدولي ددة

•

باش دديليت ،تقري ددر المف ددوض الس ددامي لحق ددوق اإلنس ددان ،تح د ّذر م ددن تف دداقم االنتهاك ددات والتج دداوزات ف ددي المن دداطق الت ددي

•
•

االسكوا :الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة ،نيو يور .2005
كمصدر للنمو واالستقرار ،بتاريم  28آب .2018

للصليب االحمر ،المجلد  ،93العدد  ،881أذار ،2011ص .225-189

تسيطر عليها الجماعات المسّلحة الموالية لتركيا ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،جنيف.2021/9/18،
بيان المدير اإلقليمي لمنفمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن مرور  10سنوات على بداية األزمة السورية.

تصريحات المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتدا فدور فدي إحاطدة مجلدس األمدن حدول الوضدع اإلنسداني فدي سدورية30،
آذار.2021
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•
•

تقرير الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالميا والسالم ،مسألة بقاء.

تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان المعني بالسدكن المالئدم بوصدفه عنصد اًر مدن عناصدر الحدق فدي مسدتوى
معيشي مالئم ،السديد ميلدون كدوثري ( ،)E/CN.4/2002/59المقددم بموجدب قدرار اللجندة  28/2001المدؤر 20

نيسان .2001

•

تقرير المقرر الخاص للجنة عن الحق في الغدذاء ،السديد جدان زيغلدر ( ،)E/CN.4/2002/58المقددم عمدالً بقدرار

•

ج .اآلن ،الشرق األوسط ومسألة الميا  ،محاضر مؤتمر إسطنبول  ،1994تعريب ميسم حلواني.

•

ذكي حنوش ،سورية والمشاريع المائية ،مركز الدراسات العراي األوراي ،مؤتمر األمن المائي ،عام .2000

•

رابط ددة الق ددانون ال دددولي ،تقري ددر الم ددؤتمر الس ددابع والخمس ددين ال ددذي عق ددد ف ددي مدري ددد ( 30آب  1976إل ددى  4ايل ددول

•

لجنة حقوق اإلنسان  25/2001المؤر  20نيسان .2001

رابطة القانون الدولي ،تقرير المؤتمر الثاني والخمسين المنعقد في هلسنكي (14آب إلى  20آب .)1966

.)1976

•

•

اللجن ددة المعني ددة ب ددالحقوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة ،التعلي ددق الع ددام رق ددم  ،)2000(14والتعلي ددق الع ددام رق ددم

 ،)1999(12والتعليد ددق العد ددام رقد ددم  )1991(4والتعليد ددق العد ددام للجند ددة رقد ددم  ،)1995(6وتعليقد ددات الد دددورة التاسد ددعة

والعشرون (.)2002

الوصول إلى الميا والصر الصحي والنفافة في جنوب سورية :تحليل بيانات المس وتوصيات لالستجابة.

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.

Global consultation on safe water and sanitation for the 1990s،14-10 September

•

1990, New Delhi, India: safe water 2000: The New Delhi Statement.

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.

U.N. General Assembly Resolutions 2994/XXVII, 2995/XXVII and 2996/XXII of 15

•

December 1992, Sales No. E.73.II.A.14.

خامسا :االتفاقيات واالعالنات
•

اتفاق حلب  1930بين تركيا مع كل من فرنسا واريطانيا.

•

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار 1926بين فرنسا باسم(سورية) وتركي.

•

اتفاقيددة جنيددف األولددى بشددأن تحسددين حالددة الجرحددى والمرضددى للق دوات المس دّلحة فددي الميدددان المؤرخددة فددي  12آب

•

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  12آب .1949

•

اتفاقي ددة جني ددف الثاني ددة تحس ددين ح ددال جرح ددى ومرض ددى وغرق ددى الق دوات المس ددلحة ف ددي البح ددار ،المؤرخ ددة ف ددي  12آب

•
•

اتفاق عام  1929الموقع بين فرنسا باسم (سورية) وتركيا.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،المعتمدة في عام .1979

.1949

.1949
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•
•

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 12 ،أب .1949

اتفاقي ددة حف ددر األس دداليب العس ددكرية أو أي ددة اس ددتخدامات عدائي ددة أخ ددرى لتقني ددات التع ددديل البيئ ددي ،دخل ددت حي ددز التنفي ددذ

.1978
•

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،المعتمدة في عام .2006

•

اتفاقية منفمة العمل الدولية رقم  161المتعلقة بخدمات الصحة المهنية ،المعتمدة في عام .1985

•

اعالن بروكسيل  1874بشأن قوانين الحرب وأعرافها.

•
•
•
•
•
•

اتفاقية حقوق الطفل ،المعتمدة في عام .1989
إعالن بروكسل لعام .1874

برنددامج األمددم المتحدددة للبيئددة ،خطددة عمددل البحددر األبدديض المتوسددط ،اجتمدداع تي ارنددا ،ألبانيددا 20-17،كددانون االول

.2017

البروتوك ددول اإلضد ددافي األول التفاقيد ددات جنيد ددف المؤرخد ددة ف ددي  12آب  1949والمتعلد ددق بحمايد ددة ضد ددحايا الن ازعد ددات

المسلحة الدولية لعام .1977

البروتوك ددول اإلض ددافي الث دداني التفاقي ددات جني ددف المؤرخ ددة ف ددي  12آب  1949والمتعل ددق بحماي ددة ض ددحايا الن ازع ددات

المسلحة غير الدولية لعام .1977

البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكيدة لحقدوق اإلنسدان المتعلدق بدالحقوق االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة لعدام
.1988

•
•
•
•

البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا عام .2003

بروتوكول عام  1987بين سوريا وتركيا.

بيان التفداهم المرفدق باتفاقيدة األمدم المتحددة المتعلقدة بقدانون اسدتخدام المجداري المائيدة فدي األغدراض غيدر المالحيدة

 ،)A/51/869المؤرخة  11نيسان/أبريل .1997

بيددان دبلددن بشددأن الميددا والتنميددة المسددتدامة ،مبددادئ دبلددنُ ،عقددد فددي  31كددانون الثدداني  1992فددي المددؤتمر الدددولي
للميا والبيئة) ، (ICWEدبلن ،أيرلندا.

•

التوصية رقم  15من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الدورة التاسعة والعشرون2002 ،

•

الرأي اإلفتائي لمحكمة العدل الدوليدة بشدأن مشدروعية التهديدد باألسدلحة النوويدة أو اسدتخدامها ،الفتدوى الصدادرة فدي

•

•
•
•

دليل لقوانين وعادات الحرب في أكسفورد .1880

 8تموز .1996

الئحة الهاي المتعلقة بقوانين وأع ار

الحرب البرية 18 ،تشرين األول .1907

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

مدونة ليبر الصادر في  24نيسان .1863
ّ

•

معاهدة أنقرة  1921بين سلطة االحتالل الفرنسي باسم (سورية) مع تركيا.

•

معاهدة لوزان  1923بين تركيا ودول االنتداب على كل من العراق وسورية – بريطانيا وفرنسا –

•

موجز األحكام والفتاوى الصادر عن محكمة العدل الدولية.1991 -1948 ،

•
•

معاهدة سيفر  1920الموقعة بين حكومة السلطان محمد الخامس والحلفاء في إسطنبول.
مؤتمر الهاي للسالم عام .1899
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.1990 الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهه لعام

•

.2004 الميثاق العراي لحقوق اإلنسان لعام

•

 تشرين االول28 الميثاق العالمي للطبيعة تم التبني من قبل الدول القومية األعضاء في األمم المتحدة في
.1945 ،ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ

.1998 ،نفام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

•

•
•
•

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).

•

International Decade for Action ،"Water for Life," United Nations General Assembly
Resolution A/RES/58/217 ,9 February 2004.

•

International Environment Law and naval war, Naval war college, Newport, Rhode
Island, Center for naval warfare studies, December 2000.

•

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).
•

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
•

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).

•
•
•

The Protection of Water During and After Armed Conflicts, Global High-Level Panel
on Water and Peace, Think-Tank Roundtable Report, July 2016.
the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm, 16 june 1972
World Summit on Sustainable Development (September 2002).

 مواقع الكترونية:سادسا
 متدوفر2021  تشدرين األول31 ، مصدطفى سديف، تداريم مدن القمدم لمواجهدة التحدديات البيئيدة.. اتفاقيدات المندا

•

:على الرابط

http://fumacrom.com/3LttV

26 : بتداريم، للنص الكامل المنشور في مجلدة الشدرق األوسدط االلكترونيدة،الشرق األوسط تنشر نص اتفاق أضنة
: متوفر على الرابط2019 كانون الثاني
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•

http://fumacrom.com/3ElO6

•

عبد الفتاح الدايده ،احاطد ٌة قانونّيدة عدن االنتهاكدات التركيدة وميدا الشدرب فدي الحسدكة ،ا مصةرر ا ماةان ن نة
كاننن األول  ،2020متنفر على ا رابط
http://fumacrom.com/3LtnX
قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني ،القانون الدولي اإلنساني العرفي متوفر على الرابط:

•

قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني ،القانون الدولي اإلنساني العرفي متوفر على الرابط:

•

18

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule72
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule70

•

موقدع كردسدتان ،24جندرال روسددي يكشدف تفاصديل المفاوضدات مددع األتد ار إلعدادة ضدم الميددا للحسدكة وتدل تمددر،
متوفر على الرابط:

http://fumacrom.com/3Ltv7
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