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المقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ،من هيدي اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.
أما بعد:

فلقد أصبحت املياه حالي ًا حتظى بأمهية كبرية عىل املستوى الدويل نظر ًا
لندرهتا ،وتزايد الطلب عليها يف ظل الزيادة السكانية الرهيبة عىل املستوى
الدويل ،األمر الذي ينذر بوجود رصاعات بني الدول بشأن اقتسام املوارد
املائية املتاحة.
مما دفع باملجتمع الدويل إىل االهتامم بتنظيم االستخدامات غري املالحية
للمجاري املائية الدولية ،وأثمر ذلك عن قواعد (هلسنكي) التي حتكم
وتنظم عمليات استخدام مياه األهنار الدولية املشرتكة ،ومن املبادئ التي
وردت هبذه القواعد مبدأ االستخدام املنصف ،ومبدأ عدم إحداث الرضر،
ومبدأ التعاون املشرتك بني دول املجرى املائي.
وقد تال ذلك اجلهود املضنية التي قامت هبا جلنة القانون الدويل التابعة
لألمم املتحدة والتي أثمرت عن صياغة ووضع اتفاقية األمم املتحدة بشأن
االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية يف عام(1997م)(((.

((( الرشيدي ،أمحد ،مقدمة السياسة املائية املرصية جتاه دول حوض النيل ،برنامج
الدراسات املرصية األفريقية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،القاهرة2006 ،م
(ص.)7
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مشكلة الدراسة:

القانون الدويل مل يبد االهتامم الكايف باألهنار الدولية إال مع بداية القرن
العرشين ،وذلك بسبب تطور وتعقيد العالقات الدولية بشأن استخدام مياه
األهنار الدولية ،كذلك ازدادت األمهية بعد ازدياد الطلب وتضا ُعف حاجة
الشعوب إىل املياه العذبة بعد الزيادة املضطردة يف أعداد السكان يف العامل
وتنوع استخدام املياه ،األمر الذي انسحب عىل موضوع األهنار الدولية
ودفع باجتاه تطوير ودراسة القواعد القانونية الدولية التي تنظم األهنار
الدولية بوصفها أحد املوارد االقتصادية األساسية التي ال غنى عنها.
تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤل الرئييس اآليت :ما هو
دور القانون الدويل يف احلد من النزاعات بني الدول يف استغالل األهنار
الدولية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت اآلتية:

 .1ما هي األهنار الدولية وأنواعها؟

 .2أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية؟

 .3املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل؟

 .4املبادئ والقواعد القانونية التي تنظم املياه بني الدول املتجاورة
وموقف القضاء الدويل منها؟
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أهداف البحث:

هيدف هذه البحث إىل التعرف عىل دور القانون الدويل يف احلد من
النزاعات بني الدول يف استغالل األهنار الدولية ،وذلك من خالل التعرف
عىل اآليت:
 .1تعريف األهنار الدولية وأنواعها.

 .2أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.

 .3املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل.

 .4املبادئ والقواعد القانونية التي تنظم املياه بني الدول املتجاورة
وموقف القضاء الدويل منها.

أمهية البحث:

تتمثل أمهية هذا البحث يف اآليت:

 .1أنه يتناول واحد ًا من أكثر موضوعات القانون الدويل تعقيد ًا ،إال
وهو دور القانون الدويل يف احلد من النزاعات بني الدول يف استغالل األهنار
الدولية.

 .2أمهية املياه يف هذا العرص والتوسع يف استخداماته املختلفة مع ازدياد
النمو السكاين األمر الذي أدى إىل وجود شح يف كمية املياه نتيجة لعمليات
التلوث الضخمة يف جماري املياه.
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منهج البحث:

اعتمد هذا البحث عىل املنهج التحلييل لعدد من نصوص وقواعد
املعاهدات الدولية واالتفاقيات الثنائية ،التي جاءت لتنظيم استغالل مياه
األهنار الدولية لبيان حقيقتها واستجالء هدف املرشع الدويل ،بإلقاء الضوء
عليها بشكل أوسع ،واللجوء إىل املنهج املقارن يف أحيان عدة ،مع االستعانة
باملنهج التارخيي بيشء بسيط.
خطة البحث:
مقدمة:

تشمل :مشكلة البحث ،أهداف البحث ،أمهية البحث ،منهج البحث.
املبحث التمهيدي :التعريف بمصطلحات عنوان البحث:

املطلب األول :تعريف القانون الدويل لألهنار.
املطلب الثاين :تعريف األهنار الدولية.
املطلب الثالث :أنواع األهنار الدولية.

املبحث األول :أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.

املبحث الثاين :املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل:

املبحث الثالث :املبادئ والقواعد القانونية التي تنظم املياه بني الدول
املتجاورة وموقف القضاء الدويل منها.
اخلامتة.

قائمة املراجع.
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المبحث التمهيدي
التعريف بمصطلحات عنوان البحث
المطلب األول :تعريف القانون الدولي لألنهار:

لقد أصبحت قضايا املياه العتبارات كثرية حتظى باهتامم عدة فروع
عملية ،ويعكس تفرعها وتعددها اتساع هذه القضايا من حيث توزيع
املوارد املائية وإدارهتا ،وحتليل العالقات الدولية الرصاعية أو التعاونية التي
تفرزها التفاعالت املائية الدولية ،لذلك تتعدد وتتداخل أبعاد وجوانب
املسألة املائية ،ومن ثم تتنوع رؤى ومداخل ومستويات معاجلة قضية املوارد
املائية وتأثرياهتا املختلفة.

فقد بدأ االهتامم بالقانون الدويل لألهنار الدولية يف السنوات األوىل من
القرن العرشين عندما بدأت العالقات الدولية املتعلقة باستخدام مياه األهنار
الدولية ،كام زاد االهتامم هبذا القانون باعتباره أحد الفروع احلديثة للقانون
الدويل عندما زادت حاجة الشعوب إىل املياه العذبة ،وتنوع استخدامات
مياه األهنار الدولية ،وانتظار املنازعات الدولية املتعلقة باألهنار الدولية
يف النصف الثاين من القرن العرشين األمر الذي أدى إىل تطوير األحكام
القانونية الدولية التي تنظم األهنار الدولية.

حيث تطور القانون الدويل لألهنار الدولية بتطور استخداماهتا،
فلم يعد ذلك القانون الذي حيكم استغالل األهنار الدولية يف املجاالت
التقليدية كاملالحة والزراعة ،ولكنه امتد ليحكم االستخدامات املعارصة
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هلذه األهنار ،باعتبارها أحد مكونات املجاري املائية الدولية ،وما يستلزمه
ذلك من إدخال مفاهيم وقواعد متطورة تساهم يف حتديد حقوق وواجبات
الدول واملحافظة عىل البيئة(((.

ويف ظل هذه األمهية الواضحة تربز أمهية القانون الذي ينظم األهنار
الدولية ،من أجل ضبط حقوق وواجبات الدول النهرية ،وجتنب املنازعات
قبل حدوثها ،والعمل عىل تسويتها بالطرق السلمية.

حيث يعد القانون الدويل لألهنار الدولية أحد فروع القانون الدويل
العام ،وقد تطور هذا القانون بتطور استخدامات األهنار الدولية ،وتطور
املجتمع الدويل ذاته ،كام لعبت الطبيعة اخلاصة لألهنار الدولية دور ًا مه ًام يف
إنشاء القواعد القانونية التي حتكمها(((.

فاألهنار التي ختضع للقانون الدويل تتسم بالتنوع والتغري ،فيام يتعلق
بالطبيعة اهليدروجغرافية ملياه هذه األهنار ،وقد أدى ذلك إىل متييز هذا
القانون بسامت خاصة تتمثل يف نسبية وتنوع األحكام القانونية التي ختضع
هلا األهنار الدولية بصفة عامة(((.
وتتمثل املشكلة القانونية لألهنار التي هيتم هبا القانون الدويل العامة
يف أهنا خترتق األقاليم الربية لعدة دول ،أو أهنا ذات أمهية دولية ،كام يف

((( جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية من كتاب املياه العربية وحتديات القرن احلادي
والعرشين ،مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط ،القاهرة1998 ،م (ص.)74
((( حممد ،انتصار حممود ،األبعاد السياسية التفاقية مياه النيل ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
درمان اإلسالمية1997 ،م (ص.)22
((( جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)5
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حالة األهنار الداخلية التي تصب يف البحار املفتوحة ،ومعنى ذلك أن
السيادة اإلقليمية للدول النهرية عىل مياه األهنار التي خترتق أقاليمها(((،
وال تعترب من حيث املبدأ مثل السيادة اإلقليمية لتلك الدول عىل أقاليمها
الدولية((( ،وذلك ألنه كثري ًا ما تتعارض وتتنازع مصالح الدول النهرية من
أجل استخدام املياه الدولية ،فقد تلجأ إحدى الدول إىل إنشاء اخلزانات
أو السدود لتخزين املياه ،أو تقوم بتغيري جمرى املياه بإنشاء فروع أو روافد
جديدة للمجرى الرئييس من أجل توليد الطاقة الكهربائية ،أو لترصيف
خملفات املرشوعات الصناعية يف مياه تلك األهنار.
وعليه فإن القانون الدويل لألهنار الدولية عبارة عن جمموعة من القواعد
القانونية الدولية التي حتكم خمتلف استخدامات مياه األهنار الدولية
واملجاري املائية الدولية بني الدول ،والتي يؤدي االلتزام هبا إىل جتنب
الرصاعات واملنازعات بني الدول عىل مياه األهنار.

المطلب الثاني :تعريف األنهار الدولية:

يشكل النهر الدويل أحد العوامل التي تساعد يف التعاون بني الدول
املتشاطئة ،وهذا هو األصل ،نظر ًا ألمهية هذا التعاون يف تعزيز عالقات
الدول فيام بينها ،ولكن يف الوقت نفسه قد تؤدي عملية استغالل األهنار
الدولية واستخدامها إىل وجود نزاعات قانونية ،نظر ًا الفتقار الدول
املتشاطئة عىل اتفاقية دولية (ثنائية أو مجاعية) حتدد التعامل الدويل أو تنظم
العالقة فيام بينها.

((( املرجع السابق ،نفس الصفحة.
((( حممد ،انتصار حممود ،األبعاد السياسية التفاقية مياه النيل ،مرجع سابق (ص.)33
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فاألهنار الدولية هي التي تفصل أو جتتاز أقاليم دولتني أو أكثر وتبارش
كل دولة سيادهتا عىل اجلزء اخلاص من النهر الذي جيري يف إقليمها،
ولكنها تتقيد بأن تراعي يف ذلك مصالح الدول األخرى التي يمر هبا النهر،
وبصفة خاصة فيام يتعلق باالنتفاع املشرتك بمياه النهر ألغراض الزراعة،
والصناعة ،واملالحة النهرية الدولية ،ومن األهنار الدولية عىل سبيل املثال:
هنر الدانوب ،والراين ،والنيل ،والفرات.
حيث هيتم القانون الدويل باألهنار الدولية من ناحيتني ،األوىل :من
حيث املالحة فيها ،والثانية من حيث استغالل املياه اخلاصة بالنهر يف شؤون
الزراعة والصناعة(((.
وقد حل حمل وصف النهر الدويل وصف جديد وهو نظام املياه الدولية،
و ُيقصد به تلك املياه التي تتصل فيام بينها يف حوض طبيعي متى امتد أي
جزء من هذه املياه داخل دولتني أو أكثر ،ونظام املياه الدولية يشمل املجرى
الرئييس للمياه ،كام يشمل روافد هذا املجرى سواء أكانت هذه الروافد من
الروافد اإلنامئية للمياه أم من الروافد املوزعة هلا.

تعرض تعريف النهر الدويل للتطور تبع ًا للتطور الذي طرأ عىل
وقد َّ
استخدامات الشعوب لألهنار بصفة عامة ،وكذلك النظام القانوين الذي
حيكمها بصفة خاصة ،فبعد أن كانت الدول تنظر إىل األهنار نظرة سياسية
((( العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،الطبعة اخلامسة،
1992م (ص ،)234أبو هيف ،عيل صادق ،القانون الدويل العام ،دار املعارف،
اإلسكندرية (ص.)311
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بحتة من خالل استخدامها التقليدي املحدود هلا يف أغراض املالحة،
أصبحت تنظر إىل األهنار من خالل مفهوم أوسع وأشمل يستند إىل اعتبارات
اقتصادية واجتامعية ودولية وقانونية أيض ًا ،وذلك تبع ًا لالستخدامات
احلديثة ملياه األهنار الدولية واآلثار النامجة عنها ،ونعرض فيام ييل التطورات
التي مر هبا تعريف النهر الدويل.

أوالً :االجتاه التقليدي يف تعريف النهر الدويل(((:

كان تعريف النهر الدويل يف بادئ األمر يستند إىل معايري سياسية ويرتبط
بمفهوم السيادة اإلقليمية للدولة ،فكان النهر الدويل يعرف بأنه ذلك النهر
الذي يقع يف أقاليم أكثر من دولة متييز ًا له عن النهر الوطني الذي يقع بأكمله
(أي من منبعه إىل مصبه) داخل إقليم دولة واحدة ،وخيضع لسيادة تلك
الدولة(((.
باإلضافة إىل تلك املعايري السياسية كان هناك معيار آخر هو صالحية
النهر للمالحة((( ،ذلك أن الصالحية هي التي جتعل من األهنار حمل اهتامم
الدول نظر ًا الستخدامها يف نقل البضائع واألشخاص والتجارة الدولية،

((( جوييل ،سعيد سامل ،النطاق الدويل ،حمارضات لطلبة كلية احلقوق ،جامعة الزقازيق،
1998م (ص.)23
((( سلطان ،حامد ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)516
((( تنص اتفاقية برشلونة لعام (1921م) يف شأن املالحة يف األهنار الدولية يف مادهتا
األوىل عىل أن طرق املياه الدولية هي كل الطرق الصاحلة للمالحة بطبيعتها ،وتفصل
أو تعرب عدة دول ،كام جاء يف تعريف النهر الدويل يف حكم املحكمة الدائمة للعدل
الدويل يف قضية هنر األودر عام (1929م) بأنه املجرى الصالح للمالحة الذي يصل
عدة دول بالبحر.
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وما يرتبه ذلك من احتامالت تنازع املصالح فيام بني الدول ،مما جعل معظم
الدول تنادي بحرية املالحة يف األهنار الدولية منذ وقت طويل ،وقد كانت
املشاكل القانونية يف إطار هذا االجتاه حمدودة تتعلق بحقوق وواجبات
الدول يف املالحة النهرية ،وكيفية حتديد السيادة اإلقليمية من خالل رسم
خطوط احلدود النهرية(((.

ويمكن القول بأن هذا االجتاه ظل سائد ًا حتى هناية احلرب العاملية
الثانية ،عندما بدأت الدول تنظر إىل مياه األهنار الدولية من خالل مفاهيم
أكثر تطور ًا.
ثاني ًا :االجتاه احلديث يف تعريف النهر الدويل(((:

مل يظل اهتامم الشعوب باألهنار حمصور ًا يف االستخدامات التقليدية
هلا يف الزراعة واملالحة ،بل إنه جتاوز تلك االستخدامات عىل أثر التطور
االقتصادي والتكنولوجي واالجتامعي ،فقد كشف التقدم العلمي
والتكنولوجي عن إمكانيات جديدة الستغالل مياه األهنار سواء أكان ذلك
من أجل توليد الطاقة الكهربائية الالزمة للصناعة وغريها ،أم كان ذلك
من أجل استخدام هذه املياه يف خمتلف جماالت التنمية االقتصادية ،والتي
يأيت يف مقدمتها احلصول عىل مياه الرشب ،والصيد ،والسياحة ،واستصالح
األرايض الصحراوية ،وترتب عىل ذلك ازدياد واضح يف تنافس الدول
((( جوييل ،قانون األهنار الدولية ،املؤمتر السنوي الثالث ،املياه العربية وحتديات القرن
احلادي والعرشين ،مركز دراسات املستقبل ،جامعة أسيوط1998 ،م (ص.)67
((( جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)67
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عىل محاية حقوقها ومصاحلها يف مياه األهنار الدولية ،وهنا بدأت اجلهود
الرامية إىل االهتامم بمياه األهنار الدولية من أجل تطوير التنظيم القانوين
بام يتفق وتطورات العرص ،وذلك بعد احلرب العاملية األوىل ،وكانت نقطة
البداية يف التطور هي بحث مسألة تعريف النهر الدويل ،بمعني هل يظل
االجتاه التقليدي يف تعريف النهر الدويل الذي يعتمد عىل املعايري السياسية
واملالحية سائد ًا؟ أم أصبح غري مالئم لتلك التطورات؟

ويمكن القول بصفة عامة أن هذا االجتاه بدأ بعد احلرب العاملية األوىل
عندما انحازت اتفاقية برشلونة لسنة (1921م) يف شأن املالحة يف األهنار
الدولية إىل املعايري االقتصادية يف تعريف النهر الدويل ،والتي تتمثل يف مدى
قابلية النهر للمالحة من عدمها ،فأطلقت عىل األهنار الصاحلة للمالحة
الدولية اصطالح جديد هو «الطريق املائية ذات املنفعة الدولية»(((.
فاشرتطت أن يتكامل يف النهر ثالث صفات حتى يصبح هنر ًا دولي ًا أو
طريق ًا مائي ًا دولي ًا ،وهي (الصالحية للمالحة ،واالتصال بالبحر ،وأن هيتم
ذلك االتصال أكثر من دولة).
ولكن أصبحت هذه النظرة ضيقة بعد احلرب العاملية الثانية عندما اجتهت
الدول إىل تطوير استخدامها لألهنار الدولية يف أغراض أخرى غري املالحة،
فجاءت مجاعة القانون الدويل ( )A.I.Lيف دورهتا املنعقدة يف هلسنكي عام
(1969م) والتي أعدت خالهلا قواعد (هلسنكي) املعروفة عن استخدام
األهنار يف غري شئون املالحة بمفهوم جديد هو :حوض الرصف الدويل،
((( جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)68
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والذي عرفته املادة الثانية بأنه« :مساحة جغرافية متتد عىل دولتني أو أكثر
ومتدها روافد مشرتكة تشكل جتمع ًا للمياه سواء للمياه السطحية أو اجلغرافية
وتصب يف جمرى مشرتك»(((.

ويستند مثل هذا التعريف إىل النظر إىل مياه األهنار الدولية عىل أهنا
ليست جمرد جمرى للمالحة فقط ،أو أهنا مياه ثابتة ،ولكنها عىل العكس من
ذلك متحركة ومتنقلة ،وتشمل املياه السطحية واجلوفية املتصلة ببعضها،
وتصب يف جمرى مشرتك ،ويتميز هذا التعريف بأن جيعل النهر جزء ًا من
مفهوم واسع هو حوض الرصف الدويل ،الذي يمكن أن يدخل يف نطاقه
أكثر من هنر واحد ،كام أنه يضع يف االعتبار االستخدامات احلديثة ملياه
األهنار ،خاصة تلك التي يمكن أن تؤثر عىل كم أو نوع املياه وما يستلزم
ذلك من رضورة النظر إىل املياه التي جيمعها حوض واحد عىل أهنا كل ال
يتجزأ ،مما يقتيض رضورة التشاور والتعاون فيام بني الدول التي جيمعها مثل
هذا احلوض.
ومع ذلك فقد تعرض معيار حوض الرصف الدويل للنقد ،فيؤخذ
عليه أنه ضيق وغامض وال يساير التطورات اخلاصة باستخدام مياه األهنار
الدولية ،فعىل الرغم من أن التعريف السابق ينظر إىل احلوض كوحدة مائية
دولية ،إال أنه ال يسمح بنقل املياه من حوض الرصف الدويل إىل أماكن بعيدة
خارج النطاق اجلغرايف للحوض ،وهو ما قد تستلزمه أحيان ًا احتياجات
التنمية لدى الدول النهرية ،ألن هذا املفهوم ال يسمح بنقل مياه احلوض
خارج املنطقة اجلغرافية له.

((( املرجع السابق(ص.)68
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وعندما تصدت جلنة القانون الدويل باألمم املتحدة لدراسة قانون
االستخدامات غري املالحية لألهنار الدولية يف عام (1970م) الحظت أن
مفهوم حوض الرصف الدويل ال يتالءم واالستخدامات احلديثة ملياه األهنار
الدولية ،خاصة من الناحية االقتصادية والبيئية ،ذلك أن األرضار النامجة
عن تلوث املياه ال تعرف حدود ًا ،فطرحت يف بادئ األمر مفهوم ًا جديد ًا هو
«شبكة جماري املياه الدولية»(((.
ولكن املقرر اخلاص أويص يف تقريره الثاين الذي قدمه للجنة القانون
الدويل بالتخيل عن مفهوم «الشبكة» حمبذ ًا املفهوم األبسط املتمثل يف املجرى
املائي الدويل ،نظر ًا لوجود معارضة ملفهوم «الشبكة» يف جلنة القانون الدويل
ويف اللجنة السادسة للجمعية العامة عىل السواء ،عىل أساس أن هذا املفهوم
يمثل هنج ًا مبدئي ًا مماث ً
ال ملفهوم «حوض الرصف» الذي استبعدته اللجنة من
قبل(((.

((( حولية جلنة القانون الدويل عام (1986م) املجلد الثاين ،اجلزء األول (ص-148
 ،)149جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)68
((( التقرير الثاين املقدم من إيفنسن للدورة السادسة والثالثني للجنة القانون الدويل يف عام
(1984م) ومن اجلدير بالذكر أن بعض أعضاء اللجنة السادسة باجلمعية العامة كانوا
يؤيدون رأي املقرر اخلاص عىل أساس أن مصطلح الشبكة مبهم إىل حد ما ألنه قد يفيد
ضمن ًا فكرة الوالية عىل املناطق الربية وكان هناك طريق آخر يعارض املقرر اخلاص،
حيث كانوا يرون أن مفهوم الشبكة فكرة غنية وحديثة تعكس الطابع اهليدرولوجي
ملياه األهنار الدولية ،جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)68
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ويف عام (1987م) وافقت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني عىل
توصية جلنة الصياغة بأن تطرح جانب ًا مسألة استخدام مصطلح «الشبكة»(((،
واستمرت اللجنة يف عملها بعد ذلك تاركة مسألة وضع تعريف حمدد
للمجرى املائي الدويل ،أو شبكة املجاري املائية الدولية ،حتى استقرت
يف النهاية عىل استخدام مصطلح املجرى املائي الدويل ،والذي عرفته املادة
الثانية من املرشوع النهائي الذي وافقت عليه اللجنة عىل النحو التايل:
قصد باملجرى املائي شبكة املياه السطحية واجلوفية التي تشكل
ُ .1ي َ
بحكم عالقتها الطبيعية بعضها ببعض ،ك ً
ال واحد ًا ،وتتدفق عادة صوب
نقطة وصول مشرتكة.
قصد باملجرى املائي الدويل أي جمرى مائي تقع أجزاؤه يف دول
ُ .2ي َ
خمتلفة(((.

((( حولية جلنة القانون الدويل (1987م) املجلد الثاين ،اجلزء الثاين ،الفقرة رقم(،)83
وكذلك تقرير جلنة القانون الدويل عن أعامل دورهتا الثالثة واألربعني1991 ،م
(ص ،)160حيث كان معروض ًا عىل اللجنة يف تلك الدورة يف التقرير السابع للمقرر
اخلاص ،والذي عالج فيه مسـألة تعريف مصطلح املجرى املائي الدويل ،ومفهوم
املجرى املائي بوصفه شبكة من املياه ،وكان املقرر اخلاص يرى أنه من املهم أن يقوم
مرشوع املواد قيد اإلعداد عىل الواقع اهليدرولوجي وهو أن املجرى املائي شبكة من
املكونات اهليدرولوجية املرتابطة ،وأن املجرى املائي هو املجرى الذي تقع أجزاؤه يف
دولتني أو أكثر ،جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)69
((( تقرير اللجنة السادسة باجلمعية العامة من أعامل الدورة احلادية واخلمسني1997 ،م
(ص.)8
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ويتضح من تعليق جلنة القانون الدويل عىل استخدام مصطلح املجرى
املائي الدويل بأنه يشتمل عىل شبكة املياه السطحية واجلوفية التي تقع يف
أكثر من دولة ،وهذه الشبكة تتكون بدورها من عدد من العنارص املختلفة
التي تتدفق املياه من خالهلا ،فوق سطح األرض وحتته عىل حد سواء،
وهذه العنارص تشمل األهنار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية واخلزانات
والقنوات.

ويعكس هذا املصطلح العالقة الطبيعية بني عنارص شبكة املجاري املائية
الدولية ،فاملياه قد تترسب من املجرى إىل باطن األرض حتت قاع املجرى
وتنترش وراء ضفاف املجرى ،ثم تعود إىل الظهور يف املجرى ،وتتدفق نحو
بحرية تصب بدورها يف هنر ،ثم حتول إىل قناة ،وتنقل إىل خزان ،وهكذا .وال
تعد أية مساحة من املياه العذبة جزء ًا من املجرى املائي الدويل ،إذ يشرتط
النص أن تتدفق عنارص الشبكة نحو نقطة وصول مشرتكة ،وهذا الرشط
ينطوي عىل تغيري جغرايف للمجرى ،ومعنى ذلك أن اتصال حويض رصف
خمتلفني بواسطة قناة ال جيعل منهام جزء ًا من جمرى مائي واحد طبق ًا ملفهوم
النص.

وخالصة القول أن النظر إىل النهر الدويل اليوم يتم من خالل مفهوم
واسع هو املجرى املائي الدويل ،الذي يتضمن باإلضافة لألهنار الدولية
يف مفهومها التقليدي مساحات من املياه العذبة األخرى مثل البحريات
والقنوات واخلزانات واملياه اجلوفية ،وهذا يعني أن النهر الدويل يعد اليوم
جزء ًا من املجرى املائي الدويل ،وهو مفهوم يتفق والتطورات املعارصة التي
يمر هبا استخدام مياه األهنار الدولية.
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المطلب الثالث :أنواع األنهار الدولية:

قسم الفقه األهنار التي هيتم هبا القانون الدويل إىل أنواع ثالثة رئيسية،
ُي ِّ
باإلضافة إىل املساحات املائية التي يمكن أن يتكون منها املجرى املائي
الدويل:

أوالً :األهنار الوطنية ذات األمهية الدولية:

هذا النوع يقع بأكمله يف إقليم دولة واحدة ،ولكنه يتمتع بأمهية دولية
خاصة ،كام يف حالة ذلك النهر الذي ينبع عند حدود دولة جماورة ويصب يف
بحر عام ال اتصال هلذه الدولة به ،فمثل هذا النهر إذا كان صاحل ًا للمالحة
بأكمله ،سوف يكون له أمهية دولية ،ألنه يمكن أن يسهل للدولة املجاورة
اتصال سفنها بالبحر عن طريقه ،كام يسهل لسفن الدول األخرى االتصال
بإقليم هذه الدولة وبقية أجزاء إقليم الدولة صاحبة النهر ،وقد كانت هناك
حماولة يف مؤمتر برشلونة عام (1921م) إىل فتح مثل هذه األهنار للمالحة
احلرة عىل أساس التبادل ولكن مل يكتب هلا النجاح ولذلك تظل املالحة يف
مثل هذه األهنار خاضعة ملوافقة الدولة(((.
ثاني ًا :األهنار احلدية أو املتامخة:

وهذه األهنار تستخدم حد ًا بني دولتني أو أكثر ،أي أهنا تسري بمحاذاة
حدود الدول وتشكل حدود ًا دولية هلا مثل شط العرب بني العراق وإيران،
وهنر إيفروس بني تركيا واليونان ،وهنر األردن بني األردن وفلسطني املحتلة،

((( أبو هيف ،عيل صادق ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص ،)319جوييل ،قانون
األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)71
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وتثري هذه األهنار مشاكل تتعلق بقياس حدود الدول النهرية وما يتعلق هبا
من نواح سياسية وعسكرية وأمنية.
ثالث ًا :األهنار املتتابعة أو املتعاقبة:

وهذه األهنار خترتق يف جمراها أقاليم دولتني أو أكثر من دولتني بالتتابع،
وتكون الدول النهرية هنا منبع أو دولة مصب النهر أو دولة املجرى األوسط
للنهر مثل هنر النيل الذي جيري يف أقاليم عرش دول أفريقية.
نظر ًا ألن هذا النوع من األهنار ال يشكل حدود ًا للدول فإن أمهيتها
تقترص عىل صور االستغالل املختلفة ملياهها ،وهي التي يمكن أن تثري النزاع
بني الدول النهرية إذا مل يكن هناك اتفاق ينظم ذلك االستغالل.
وبالرغم من أنه ليس من املتيرس وضع أحكام ثابتة تطبق عىل مجيع
األهنار الدولية بل جيب بحث حالة كل هنر عىل حده يف ضوء كافة الظروف
املحيطة هبا ،وذلك نظر ًا الختالف طبيعة هذه األهنار واختالف أغراض
استغالهلا ،إال أننا نجد أن هناك شبه إمجاع يف آراء وأحكام املحاكم الدولية
واالحتادية واالتفاقيات الدولية عىل وجود بعض مبادئ أساسية تنظم
احلقوق والواجبات التي جيب أن حترتمها الدول الواقعة عىل هنر مشرتك
من أمهها(((:
 .1العدالة يف توزيع املياه واالنتفاع املشرتك بمياه النهر.

((( فهمي ،عزيزة مراد ،األهنار الدولية والوضع القانوين الدويل لنهر النيل ،املجلة املرصية
للقانون الدويل ،اجلمعية املرصية للقانون الدويل ،املجلد (1981 ،)37م (ص-146
.)147
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 .2عدم إجراء أي حتويل يف جمرى النهر أو إقامة سدود تنقص من كمية
املياه التي تصل للدول النهرية األخرى دون اتفاق مسبق.
 .3التعاون يف تنمية موارد النهر واالنتفاع به.

 .4احرتام احلقوق املكتسبة التي تقوم عىل أساس مراعاة حاجة الدول
للنهر ومدى اعتامدها عليه.
 .5التعويض يف حالة الرضر.

رابع ًا :املساحات املائية التي تعد جزء ًا من املجاري املائية الدولية:

وتشتمل املجاري املائية الدولية ،باإلضافة إىل األهنار الدولية عىل
مساحات مائية أخرى يأيت يف مقدمتها ،البحريات ،اجلليد ،واملياه اجلوفية.

 .1البحريات:

إذا كان النهر من حيث املبدأ يتم حتديده بذلك املجرى املائي الذي يبدأ
من منبعه أي املصدر الذي حيصل منه عىل املياه إىل مصبه وهو املكان الذي
يتم فيه ترصيف املياه ،فإن البحريات ،عىل العكس من ذلك ،هي عبارة عن
مساحة من املياه فوق سطح األرض ،وتتسم مياهها بالثبات عادة ،وتتكون
مياه البحريات (العذبة) من مياه األمطار ،أو املياه النامجة عن ذوبان الثلوج.
وتشكل مياه البحريات العذبة ما يقرب من ( )%0.04من مجلة املياه
العذبة املوجودة يف العامل ،وتستخدم مياهها يف العامل ،وتستخدم مياهها يف
أغراض خمتلفة يف الري ،والزراعة ،والصناعة ،والصيد ،والسباحة.
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ومن أمثلة هذه البحريات :بحرية نارص ،وبحرية بيكال يف وسط آسيا،
وبحرية تنجانيقا يف أفريقيا ،وبحرية روزفلت يف واشنطن بالواليات املتحدة
األمريكية(((.

 .2اجلليد(((:

يتكون اجلليد بسبب انخفاض درجات احلرارة إىل ما دون نقطة اجلليد،
وقد تتجمد مياه النهر فتصبح هنر ًا جليدي ًا ،ويمكن أن يكون اجلليد يف شكل
كتل أو جبال ،ويرتكز اجلليد يف مناطق حمدودة يف العامل وبالذات يف املناطق
القطبية الشاملية واجلنوبية وفوق سطح وقمم اجلبال العالية ،ويؤدي ذوبان
اجلليد إىل امتالء األهنار والبحريات باملياه العذبة يف خالل شهور الصيف
والربيع ،ويقدر حجم مياه اجلليد بنسبة ( )%2.04من مجلة مصادر املياه
عىل سطح املياه العذبة يف العامل ،وهي كمية كبرية يمكن أن تسد النقص
الذي تعاين منه البرشية حالي ًا ويف السنوات املقبلة.
 .3املياه اجلوفية(((:

ُعرف املياه اجلوفية باملياه املوجودة حتت سطح األرض ،وهي أص ً
ال
ت َّ
جزء من مياه األمطار أو مياه األهنار النامجة عن ذوبان اجلليد والتي ترسبت
إىل باطن األرض مكونة طبقة من املياه اجلوفية ،وتوجد املياه اجلوفية عىل

((( يوسف ،عيل إبراهيم ،قانون األهنار واملجاري املائية الدولية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة األوىل1995 ،م (ص ،)44جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع
سابق (ص.)73
((( جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)73
((( جوييل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)73
534

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

مستويات خمتلفة من سطح األرض ،كام أهنا دائمة احلركة ،ويمكن أن
تتصل باملساحات املائية األخرى التي يتكون منها املجرى املائي ،ويمكن
أال يتحقق مثل هذا االتصال ،وتسمي هنا باملياه اجلوفية املحصورة أي التي
ال تتصل باملياه السطحية ،وهذه من حيث املبدأ ال تعد جزء ًا من املجاري
املائية الدولية.
وتعد املياه اجلوفية من أهم مصادر املياه العذبة يف العامل وأكثر حج ًام،
حيث يقدر حجمها بنسبة ( )%22من مجلة حجم املياه العذبة يف العامل،
وتستخدم املياه اجلوفية يف الري والزراعة ،والرشب ،والصناعة.
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المبحث األول
أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.

تنجم املنازعات عىل املياه الدولية بسبب إرصار الدول (دول املنبع)
عىل احتكار املياه النابعة من أراضيها كلها أو بعضها ،مما يؤثر عىل كمية
املياه للدول األخرى ،فبعض الدول ترص عىل اعتبار املاء النابع من أراضيها
ثروة طبيعية هلا ،دون أن تأبه قواعد أو أحكام أو مواثيق دولية تنظم عملية
تقاسم املياه بني الدول املتشاطئة ،فتقيم املشاريع والسدود وحمطات الطاقة
الكهربائية بام يفوق حاجتها.
وتتمثل أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية يف اآليت(((:

أوالً :فكرة السيادة:

أثرت السيادة التي تعد األساس يف منازعات املياه عىل العالقات
الدولية وحسن اجلوار بني الدول ،إذ تتمسك كل دولة وتدعي سيادهتا،
وباحلقوق التارخيية هلا عىل مياه األهنار املتنازع عليها ،وقد ألقت اخلالفات
عىل السيادة ظالهلا يف عالقة العراق مع إيران وتركيا وكذلك عالقة أثيوبيا
بمرص ،والدليل عىل ذلك كثرة املحاوالت لتسوية تلك النزاعات.
ثاني ًا :الرصاع حول املياه:

من عوامل تطور الرصاع حول املياه وأسبابه ما ييل:

((( الشلبي ،حممد شلبي عبد املجيد ،تسوية منازعات املجاري املائية الدولية يف ضوء
أحكام القانون الدويل االتفاقي ،جملة جامعة عامن العربية للبحوث ،سلسلة البحوث
القانونية ،جامعة عامن العربية ،املجلد ( ،)1العدد (2018 ،)1م (ص.)25-24
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 .1تفاقم أزمة املياه يف العامل يزايد احلاجة للمياه اإلضافية ،مما يؤدي إىل
تفاقم وتوتر العالقات بني الدول املشرتكة يف األحواض املائية يف املناطق
التي تعاين من متغريات مائية يف كثري من مناطق العامل والسيام يف املناطق
اجلافة والصحراوية ،لذا يتوقع اخلرباء احتامل نشوء رصاعات بني الدول
التي تشرتك بمصدر مائي واحد.
 .2االعتداء عىل حقوق السكان املقيمني يف حوض النهر يف الدول
املتشاطئة من خالل استعامل الدول التي ينبع منها النهر لكميات هائلة من
املياه بشكل يؤثر عىل جريان املياه فيه.

 .3استعامل الدول املتشاطئة مياه النهر بشكل يسبب تلوثها ،فتزداد
املشاكل واخلالفات املائية ،وتتوتر العالقات بشكل يؤدي إىل خلق نزاعات
بينها ،فالتلوث البيئي شمل أغلب مرافق احلياة بام يف ذلك مصادر املياه
بسبب مظاهر التطور الصناعي ،وبسبب استخدام األسمدة الكياموية
واملبيدات واملعاجلات املستخدمة يف الزراعة والطب البيطري التي ترتك
آثار ًا طويلة األمد لتزول.

 .4تدهور نوعية مصادر املياه خاصة املشرتكة بني أكثر من دولة بسبب
التغري املناخي وتدين املصادر األخرى نحو األمطار وانحسار القطاع النبايت.

 .5عدم وجود اتفاقيات دولية مجاعية أو ثنائية يف بعض املناطق يف العامل
مثل منطقة الرشق األوسط لتنظيم استخدام املجاري املائية.
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المبحث الثاني
المراكز القانونية للدول التي يجري فيها النهر الدولي
يتم تنظيم املراكز القانونية بني الدول املشرتكة يف حقوق والتزامات
حوض النهر الدويل بموجب االتفاقيات التي تعقدها الدول التي جتري
مياه النهر يف أقاليمها ،لبيان احلقوق والواجبات إلجياد نوع من التوازن بني
املصالح املختلفة واملتعارضة ،ومن األمثلة عىل هذه االتفاقيات ،االتفاق
بني يوغوسالفيا والنمسا بشأن هنر دارفا عام (1952م) واالتفاقية املربمة
بني فرنسا وأملانيا والكسمبورغ عام (1956م) بشأن هنر املوزيل واالتفاقية
بني اجلمهورية العربية املتحدة والسودان عام (1959م) لتنظيم االنتفاع
بمياه هنر النيل ،وغريها من االتفاقيات األخرى(((.

أما يف حالة عدم وجود اتفاقيات بني الدول التي يمتد النهر الدويل يف
أقاليمها فإن اخلالف قائم يف الفقه فيام يتعلق بتعيني األحكام القانونية التي
تنظم االنتفاع بمياه األهنار الدولية يف األغراض غري املالحية ،وقد ازداد
اخلالف حدة يف الوقت احلايل لتضارب مصالح الدول نتيجة اتساع أوجه
االنتفاع بمياه األهنار الدولية يف أغراض الصناعة ،وتوليد الطاقة الكهربائية،
ورغبة كل دولة يف االنتفاع بمياه جزء النهر الذي جيري يف إقليمها ،بغض
النظر عام يرتتب عىل مرشوعاهتا من أرضار تلحق بمصالح أو حقوق الدول
األخرى التي يمر هبا النهر.
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة2001 ،م (ص ،)254العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق
(ص.)234
538

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

وعليه يمكن إمجال اآلراء الفقهية يف هذا الشأن يف مخس نظريات تتمثل
يف اآليت(((:

أوالً :نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة:

يدعي أنصار هذه النظرية أن لكل دولة احلق الكامل يف أن متارس عىل
جزء النهر الدويل الذي يمر يف إقليمها كل احلقوق التي تتفرع عن سيادهتا
املطلقة عىل إقليمها ،وذلك دون أي اعتبار ملا قد حيدثه هذا االستغالل من
أرضار للدول النهرية األخرى.

وتقتيض أن كل دولة تطل عىل حوض هنر هلا أن تستخدم املياه أو
أي مورد حسب مشيئتها داخل حدود دون قيود ،بمعنى أهنا تستطيع أن
تستنفذها أو أن تلوثها ،أو أن تضع أمامها سد ًا .وترفض هذه النظرية حق
دول املصب يف حتديد أو تقييد حق دول املنبع يف إنشاء أي مرشوع أو إجراء
أي تغيري يف وضع األهنار اجلارية يف إقليمها.
وبذلك يكون للدولة أن تقيم ما تشاء من مرشوعات لالنتفاع باملياه
التي متر بإقليمها يف جزء النهر الدويل الذي يقع داخل حدودها ،دون النظر
إىل ما قد يصيب الدول األخرى من أرضار نتيجة هذه املرشوعات ،وأن
هلذه الدول احلق يف إحداث ما تشاء من تغيريات يف جمرى النهر ذاته ،وذلك
دون أن يكون للدول األخرى التي يقع حوض النهر يف إقليمها أي حق
قانوين يف االعرتاض(((.

((( صبارين ،غازي حسن ،الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،األردن2005 ،م (ص.)187
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)254
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وقد تبنى هذا الرأي بقوة املدعي العام األمريكي«هارمون» يف الفتوى
التي أبداها حلكومة الواليات املتحدة األمريكية يف اخلالف الذي قام بينها
وبني املكسيك يف سنة (1895م) ،عندما حولت الواليات املتحدة األمريكية
املجرى الطبيعي ملياه هنر الريوجراندي ،حتوي ً
ال أدى إىل نقص مياه النهر
بالنسبة للمكسيك(((.
ويبدو من ذلك أن هذه النظرية ال يتمسك هبا إال الدول التي ينبع النهر
الدويل من أراضيها ،وذلك ألهنا صاحبة املصلحة األوىل يف أن تنتفع بمياه
النهر من غري أن يكون للدول األخرى قدرة االعرتاض عىل ذلك عىل الرغم
من إرضارها بمصاحلهم وحقوقهم(((.
وهذه النظرية تتعارض مع مبادئ القانون الدويل العام ،التي متنع
األرضار بحقوق الدول األخرى والتعسف يف استعامل احلق(((.

ومن بني أهم االنتقادات التي ُوجهت إىل هذه النظرية أهنا تساوي بني
العنرص األريض من اإلقليم وهو عنرص ثابت ،وعنرص املياه وهو عنرص
متنقل متحرك ،فت ِ
ُخضع العنرصين عىل اختالفهام إىل حكم قانوين واحد،
وال تأخذ باملبدأ العام يف القانون الدويل املتعلق برضورة عدم اإلرضار
بحقوق الدول األخرى(((.

(((
(((
(((
(((

سلطان ،حامد ،القانون الدويل العام يف وقت السلم ،مرجع سابق (ص.)535
رسحان ،عبد العزيز حممد ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1980م (ص.)412
أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)256
سلطان ،حامد ،وصالح الدين عامر ،وعائشة راتب ،القانون الدويل العام ،دار النهضة
العربية ،القاهرة1985 ،م (ص.)468
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ثاني ًا :نظرية السيادة اإلقليمية املقيدة:

يدعي أنصار هذه النظرية أن لكل دولة احلق الكامل يف أن متارس عىل
جزء النهر الدويل الذي يمر يف إقليمها كل احلقوق التي تتفرع عن سيادهتا
املطلقة عىل إقليمها ،وذلك دون أي اعتبار ملا قد ُيدثه هذا االستغالل من
أرضار للدول النهرية األخرى.

حيث تقوم هذه النظرية عىل اإلقرار باحلق الرشعي إلحدى دول احلوض
يف الوالية عىل املياه العابرة للحدود التي تتدفق عرب أراضيها ،ولكنها تفرض
حدود ًا عىل ممارستها لسيطرهتا عىل تلك املياه ،بحيث تكفل لدول احلوض
األدنى حصة كافية من املياه ذات النوعية املعقولة ،كام تُطالب باعتامد مبدأ
التوزيع العادل واملتساوي حلصص املياه يف املجرى املائي ،وبمعنى آخر
لكل دولة أن تنتفع بمياه النهر يف اجلزء الذي يمر يف إقليمها بكل وسائل
االنتفاع ،رشيطة عدم اإلرضار بحقوق الدول األخرى املشرتكة معها بمياه
النهر(((.
وما يؤخذ عىل هذه النظرية -رغم معقوليتها مقارنة بنظرية هارمون-
أهنا ال تعالج مشاكل التعارض يف االنتفاع بني دول املجرى املائي الدويل،
كام أهنا ال تشري إىل رضورة اإلدارة املشرتكة للمشاريع التي قد تنشأ عىل

((( السباهي ،زكريا ،املياه يف القانون الدويل وأزمة املياه العربية ،دار طالس للدراسات
والرتمجة والنرش ،دمشق ،الطبعة األوىل1994 ،م (ص.)93
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األهنار الدولية لضامن عدم تعرض بعض تلك الدول ألرضار بسبب هذه
املشاريع(((.
ثالث ًا :نظرية الوحدة اإلقليمية املطلقة:

يذهب أنصار هذه النظرية إىل أن سيادة الدولة عىل جمرى النهر ليست
مطلقة ،بل إهنا مقيدة بوجوب مراعاة الوحدة الطبيعية للنهر من منبعه إىل
مصبه ،وبالتايل ال جيوز للدولة استغالل مياه النهر بالشكل الذي يؤدي إىل
اإلرضار بحقوق ومصالح الدول األخرى(((.
وبمعنى آخر لكل دولة أن تنتفع بمياه النهر يف اجلزء الذي يمر يف
إقليمها بكل وسائل االنتفاع ،برشط عدم اإلرضار بحقوق الدول األخرى
التي يمر النهر يف إقليمها أيض ًا((( ،وهذه النظرية جتد هلا تأييد ًا من غالبية
فقهاء القانون الدويل(((.
حيث أهنا تقيم نوع ًا من التوازن بني مصالح خمتلف الدول التي جيري
عرض مصالح
النهر فيها ،ومتنع حتكُّم إحداها يف جمرى النهر ومياهه بشكل ُي ِّ
وحقوق الدول األخرى للرضر.

(((
(((
(((
(((

رسحان ،عبد العزيز ،القانون الدويل العام ،القاهرة1968 ،م (ص.)314
العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص.)343
سلطان ،حامد ،القانون الدويل العام يف وقت السلم ،مرجع سابق (ص.)537
العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص ،)343سلطان ،حامد،
القانون الدويل العام يف وقت السلم ،مرجع سابق (ص.)537
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رابع ًا :نظرية امللكية املشرتكة:

يرى أنصار هذه النظرية أن النهر من منبعه إىل مصبه يعد ملك ًا مشرتك ًا
بني مجيع الدول التي جيري النهر يف إقليمها ،بحيث ال تستطيع أي منها
القيام بأي عمل بصورة منفردة دون موافقة بقية الدول.

فاملجرى املائي الدويل وفق ًا هلذه النظرية يعد ملك ًا مشرتك ًا جلميع الدول
التي جيري يف أقاليمها ،وعليه ال جيوز ألي دولة أن متارس عم ً
ال أو تدعي
حقها بحرمان الدول األخرى من حق منحته الطبيعة للجميع ،وبمقتىض
هذه النظرية يمكن حل مشكالت التعارض يف استخدام املجاري املائية
الدولية من خالل القيام بعمل مجاعي مشرتك ،وتتفق هذه النظرية مع
املفهوم اإلسالمي للمياه.

وبغض النظر عن هذا اخلالف الفقهي ،فإن القانون الدويل والتعامل
الدويل جري عىل االعرتاف للدولة بالسيادة عىل جزء من النهر الدويل الذي
يمر يف إقليمها ،وعىل حقها يف االستفادة من مياهه برشط عدم اإلرضار
بمصالح وحقوق الدول األخرى املشرتكة يف النهر الدويل(((.
خامس ًا :نظرية االنتفاع املنصف أو العادل ومنع الرضر امللموس:

يتمثل لب هذه النظرية يف املبادئ األساسية لالنتفاع املنصف أو العادل،
واالمتناع عن إحداث الرضر امللموس أو امللحوظ ،وتقوم مبادئ االنتفاع
املنصف أو العادل عىل أن الدول املشرتكة يف جمرى مائي دويل ملزمة

((( سلطان ،حامد ،القانون الدويل العام يف وقت السلم ،مرجع سابق (ص ،)538العطية،
عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص.)330
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باستخدامه وتطويره ومحايته بطريقة عادلة ومعقولة ،وكل دولة من دول
احلوض هلا حق االنتفاع املساوي حلق كل طرف من أطراف دول احلوض
عىل نحو معقول ومفيد ،ولكن احلق هنا ال يعني املساواة يف حصص املياه،
التناسب ،أي حصة واستعامل متناسبني
فالعدالة هنا تنطوي عىل فكرة
ُ
مع احتياجاهتم االجتامعية واالقتصادية ،بام يتامشى مع حقوق األطراف
األخرى يف حوض النهر(((.
أما فيام خيص مفهوم منع الرضر امللموس ،فلقد أكدت جلنة القانون
الدويل ومعهد القانون الدويل التزامهام هبذا املفهوم باعتباره القاعدة األسمى
التي حتكم قضايا املياه العذبة واالمتناع عن الرضر امللموس ،حيث جيوز
لدولة ما استخدام مياه النهر العابر ألراضيها ،عىل أال تفعل ما من شأنه
أن ُيلحق رضر ًا ملموس ًا بالدولة األخرى املشاركة يف حوض النهر ،ومثل
هذا النص ال حيمل رصاحة حتديد دقيق ملعنى «الرضر امللموس» إال أنه
من الواضح أن املعنى املقصود أكثر من جمرد أذى مدرك باحلواس ،بل هو
بالرضورة رضر موضوعي جوهري ،أي أنه ال بد أن يكون رضر ًا ذا خطورة
أو أمهية تتجاوز حدود املضايقة البسيطة(((.
((( خميمر ،سامر ،وخالد حجازي ،أزمة املياه يف املنطقة العربية ،احلقائق والبدائل املمكنة،
سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت1996 ،م
(ص.)40
((( الدوري ،حممد عبد اهلل ،املركز القانوين لنهري دجلة والفرات يف ضوء أحكام القانون
الدويل ،ورقة بحث قدمت إىل ندوة املشكالت املائية يف الوطن العريب ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة1994 ،م (ص.)29
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الرتجيح:

بغض النظر عن هذا اخلالف الفقهي ،فإن القانون الدويل والتعامل
الدويل جرى عىل االعرتاف للدولة بالسيادة عىل جزء من النهر الدويل الذي
يمر يف إقليمها ،وعىل حقها من االستفادة من مياهه برشط عدم اإلرضار
بمصالح وحقوق الدول األخرى املشرتكة يف النهر الدويل.
أما يف الفقه اإلسالمي فقد تناول فقهاء الرشيعة اإلسالمية استخدام
املياه باعتباره مطلق االنتفاع باملوارد املائية يف الرشب والزراعة ومجيع
أغراض احلياة عىل أساس االستخدام املنصف والعادل هلا.

فقد ذكر أئمة احلنفية هذا األمر يف باب مسائل الرشب« :وإذا كان لرجل
هنر أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع شيئ ًا من الرشب لبني آدم والبهائم،
وأعلم أن املياه أنواع منها ماء البحار ،ولكل واحد من الناس فيها حق
الرشب وسقي األرايض ،حتى من أراد أن يكري هنر ًا منها إىل أرضه مل ُيمنع
من ذلك ،واالنتفاع بامء البحر كاالنتفاع بالشمس والقمر واهلواء فال ُيمنع
من االنتفاع به عىل أي وجه شاء ،ودجلة والفرات للناس فيه حق الرشب
عىل اإلطالق ،وحق سقي األرايض ،فإن أحيا أحد أرض ًا ميتة وكرى منها
هنر ًا يسقيها إن كان ال يرض بالعامة وال يكون النهر يف ملك أحد ،له ذلك
ألهنا مباحة يف األصل»((( ،فهذا بوضوح القواعد الضابطة لالنتفاع باملياه
العامة يف حالة كري النهر.
((( الرتامفوري ،الشهري بنارص اإلسالم ،أيب حممد بن أمحد املولوي الشهري بنارص اإلسالم،
البناية يف رشح اهلداية ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1411 ،هـ1990-م
(.)357/11
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وقد أبان احلنفية يف االستخدام ودواعيه وخاصة فيام يتعلق بمسألة
الرشب فقد ذكر« :ومن سافر ال يمكنه أن يستصحب املاء من وطنه لذهابه
ورجوعه فيحتاج إىل أخذ املاء من اآلبار واألهنار التي تكون عىل طريقه ويف
املنع من ذلك حرج ،وكام حتتاج إىل ذلك لنفسه ،فكذلك حيتاج إليه لظهره
ألنه يف العادة يعجز عن السفر بغري مركب ،وكذلك إىل ذلك للطبخ واخلبز
وغسل الثياب واحد ال يمنع أحد من ذلك»(((.

أما ما أورده املالكية يف االنتفاع واالستخدام ما ورد عن فضل املاء وعدم
منع الناس فقد ذكر اإلمام مالك« :إن الناس رشكاء يف مجيع املاء عىل قدر
ما كان هلم من املاء ثم الناس يف الفضل رشع ًا سواء ،وليس هلم أن يمنعوا
الناس من الفضل»(((.
أما ما ذكره أئمة الشافعية يف ذلك قوهلم« :إذا أراد قوم سقي أراضيهم من
املاء املشرتك فإن كان النهر عظي ًام يفي اجلميع سقى من شاء ،وإن كان صغري ًا
وكان املاء جيري من النهر العظيم يف ساقية غري مملوكة بأن انحرفت بنفسها
سقى األول أرضه ،ثم يرسله إىل الثاين ثم الثاين إىل الثالث ،وكم حيبس املاء
يف أرضه؟ وجهان :الذي عليه اجلمهور أنه حيبسه حتى يبلغ الكعبني ،والثاين
يرجع يف قدر السقي إىل احلاجة .وقد قال املاوردي :ليس التقدير بالكعبني
يف كل األزمان والبلدان ،ألنه مقدر باحلاجة ،واحلاجة ختتلف باختالف
األرض وباختالف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة ،ووقت السقي
((( الرسخيس ،شمس الدين أبو بكر حممد بن أمحد ابن سهل ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت
(.)170/23
((( مالك ،بن أنس ،املدونة الكربى ،دار صادر ،بريوت ،لبنان (.)195/4
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وأن األعىل ال يقدم عىل األسفل لكن يسقون باحلصص .قلت :طريقه :أن
يسقي املنخفض ثم يسده ثم يسقي املرتفع ،وأما الرشب واالستعامل وسقي
الدواب ليس به منع»(((.
أما ما أورده أئمة احلنابلة يف االستخدام واالنتفاع يف املياه املشرتكة بني
الناس فقد ذكر صاحب املغني يف حديثه عن األهنار غري اململوكة« :أن يكون
النهر غري مملوك ،وهو قسامن ،أحدمها :أن يكون هنر ًا عظي ًام كالنيل والفرات
ودجلة وأشباههام من األهنار العظيمة التي ال يترضر أحد بسقيه منها ،فهذا
ال تزاحم فيه ،ولكل واحد أن يسقي منها ما شاء ومتى شاء وكيف شاء،
يتشاح
القسم الثاين :أن يكون النهر صغري ًا يزدحم الناس فيه يف مائه أو سيل
ُّ
فيه أهل األرض الشاربة منه ،فإنه يبدأ من يف أول النهر فيسقي وحيبس املاء
حتى يبلغ إىل الكعب ،ثم يرسل إىل الذي يليه فيصنع كذلك»(((.

((( النووي ،أيب زكريا حييى النووي ،روضة الطالبني ،مطبعة املكتب اإلسالمي للطباعة
والنرش ،عامن ،األردن ( ،)306/5السبكي ،عىل بن عبد الكايف ،تكملة املجموع رشح
املهذب ،مطبعة اإلمام ،مرص (.)494/14
((( ابن قدامة ،موفق الدين بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ1984-م ( ،)188/6ابن قدامة املقديس،
موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،املكتب
اإلسالمي للطباعة والنرش ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1408 ،هـ1998-م (.)46/2
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المبحث الثالث
المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم المياه بين
الدول المتجاورة
وموقف القضاء الدولي منها
تتوزع هذه املبادئ والقواعد ما بني قواعد ُعرفية استقر التعامل الدويل
عليها ،أو من خالل إيرادها يف معاهدات ثنائية ،وذلك ألن املعاهدات
الثنائية ال يمكن أن تكون بحد ذاهتا مصدر ًا من مصادر القانون الدويل
العام ،يف حني تعترب املعاهدات اجلامعية أهم مصدر من مصادر القانون
الدويل ،وكذلك القضاء الدويل.

أوالً :دور االتفاقيات الدولية اخلاصة يف تنظيم استغالل األهنار بني الدول
املتشاطئة:

عرف فقهاء القانون الدويل املعاهدة بعدة تعريفات ،فمنهم من ينظر
َّ
إليها بمفهوم ضيق عىل أهنا اتفاق تعقده الدول فيام بينها بغرض تنظيم
عالقة قانونية دولية وحتديد القواعد التي ختضع هلا هذه العالقات(((.
ومنهم من نظر إليها باملعنى الواسع عىل أهنا تعبري عن إرادات تطابق
األشخاص القانوين الدويل العام تتالقى بقصد إحداث آثار قانونية(((.

((( أبو هيف ،عىل صادق القانون الدويل العام (ص )456وسلطان ،حامد ،القانون
الدويل يف وقت السلم( ،ص1974 ،)216م.
((( شيكيل ،حمسن ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،كلية احلقوق ،اجلامعة الليبية،
1393هـ1973-م(.)92/1
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ومنهم من نظر إىل اإلجراءات التي متر هبا املعاهدات فجعل ذلك من
صلب التعريف فقال« :املعاهدات تُطلق عىل التعهدات الدولية املعقودة من
قبل السلطة صاحبة االختصاص يف عقد املعاهدات أي يف الغالب بواسطة
الدولة ،وذلك باتباعه ثالث مراحل هي :املفاوضة ،ثم التوقيع ،ثم اإلبرام
والنرش»(((.

ونظر آخرون إىل شكل املعاهدة فأوجبوا أن تكون اتفاق ًا مكتوب ًا بني
شخصني أو أكثر من األشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوق ًا والتزامات
متبادلة يف ظل القانون الدويل((( ،أو هي« :اتفاق دويل ُيربم بني دول يف صياغة
مكتوبة ،وحيكمه القانون الدويل سواء احتوته وثيقة واحدة أو أكثر وأ ًّيا كان
مسامه»((( ،أو هي« :اتفاق بني دولتني أو أكثر لتنظيم عالقات قانونية ودولية
وحتديد القواعد التي ختضع هلا»(((.

(((
(((
(((
(((

فوق العادة ،سموحي ،القانون الدويل العام1900 ،م (ص.)510
شكري ،عزيز ،املدخل إىل القانون الدويل العام وقت السلم ،دار الفكر ،دمشق،
الطبعة الثانية1393 ،هـ1973/م (ص.)369
الغنيمي ،حممد طلعت ،قانون السالم يف اإلسالم( ،ص ،)458شلبي ،إبراهيم أمحد،
مبادئ القانون الدويل العام (ص.)256
عطية اهلل ،أمحد ،القاموس السيايس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
1968م (ص  )1187الكيايل ،عبد الوهاب وآخرون ،موسوعة السياسة ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل 1981م ( ،)235/6احلسن ،حممد عيل
احلسن ،العالقات الدولية يف القرآن والسنة ،مكتبة النهضة احلديثة ،عامن ،األردن،
الطبعة الثانية1402 ،هـ (ص.)323
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عرفها بأهنا« :اتفاق دويل معقود بني دولتني أو أكثر ،بصياغة
وهناك من َّ
خاصة ،طبق ًا للقانون الدويل ،سواء ورد االتفاق يف وثيقة أو وثائق متصلة،
بغض النظر عن تسميته»((( ،وقيل بأهنا عبارة عن« :اتفاق بني أشخاص
القانون الدويل املخصص إلحداث نتائج قانونية معينة»(((.

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف املعاهدة الدولية بأهنا« :اتفاق مكتوب
بني شخصني أو أكثر من األشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوق ًا
والتزامات متبادلة يف ظل القانون الدويل العام».
املعاهدات واملواثيق تُضفي عىل أعامل األمم ،والشعوب ،والدول،
عنرص الثقة ،واالطمئنان ،وتعمل عىل ختفيف حدة التوتر يف
واألفراد،
َ
العامل ،وتكفل إىل حدٍّ بعيد تنفيذ الرشوط ،والبنود ،وحتقيق املصلحة يف
وقت حمدد يعود عىل الطرفني باخلري ،واهلدوء ،والراحة ،وباملعاهدة حيل
السلم حمل احلرب ،واألمن حمل القلق ،واخلوف ،واحلب والصفاء بدل
الكراهية ،وينعم الناس بنعمة احلرية التي ال قيود عليها؛ فيتفرغون لشئون
املعيشة ،وإنعاش الزراعة ،وتنمية التجارة ،وفتح األسواق ،أمام الصادرات،

((( الفتالوي ،سهيل حسن ،املوجز يف القانون الدويل العام ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن2009 ،م (ص ،)54صباريني ،غازي حسن ،الوجيز يف مبادئ القانون الدويل،
دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،الطبعة األوىل2005 ،م (ص.)43
((( روسو ،شارل ،القانون الدويل العام ،األهلية للنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1982م (ص ،)34دودين ،ماجد سليامن ،الرتمجة القانونية ،مكتبة املجتمع العريب
للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل2009 ،م (ص ،)640املجذوب ،حممد ،القانون
الدويل العام ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة2004 ،م
(ص.)484
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والواردات ،وتبادل املنتجات ،وتقدم الصناعة وتطورها ،وتوجيهها وجهة
خري اإلنسان ،وصاحله ونفعه؛ فتكون أداة تفاهم وود ،وتقد ٍم وحضارة،
ورفاهية وسعادة.

تتنوع االتفاقيات واملعاهدات تنوع ًا كبري ًا سواء من حيث الشكل
أو من حيث املوضوع ،مما آثار جدالً واسع ًا لدى فقهاء القانون يف وضع
تصنيف موحد هلا ،فهناك من صنفها يف أشكال خمتلفة نسبة ملوضوعها أو
ألشخاصها غري أن العديد من هذه التصنيفات ليس هلا أي قيمة علمية ،بل
هناك تصنيفات أقرب إىل الصواب والرجحان ،حيث تصنف االتفاقيات
عىل أساسني ،إما عىل أساس موضوع االتفاقية وحمتواها ،وحسب القواعد
وااللتزامات الواردة هبا ،وإما عىل أساس شكل االتفاقية وطبيعة إجراءاهتا،
أو بحسب عدد الدول األطراف فيها(((.
من املتفق عليه يف فقه القانون الدويل أنه يشرتط لصحة املعاهدة
كترصف قانوين أن تصدر ممن له أهلية إبرامها ،وأن تصدر عن إرادة سليمة،
وأن يكون موضوعها مرشوع ًا ،وهذه األحكام ختتص هبا كافة املعاهدات
الدولية ويستوي يف ذلك أن تكون ثنائية أم متعددة األطراف ،وأي ًا كان جمال
النشاط الذي تتويل تنظيمه ،وبالتايل ال بد من توافر رشوط ثالثة :أهلية
التعاقد ،والرضا ،ومرشوعية موضوع املعاهدة.

((( املجذوب ،حممد ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)492
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 .1أهلية التعاقد(((:

يملك أشخاص القانون الدويل العام أي الدول واملنظامت الدولية
أهلية إبرام املعاهدات ،وعىل ذلك ال تعترب معاهدة دولية األعامل التي
اتبعها أشخاص القانون الداخيل حتى لو اختذت يف بعض الظروف شكل
املعاهدات.

وحتى تتمتع الدولة باألهلية جيب أن تكون كاملة السيادة لكي تستطيع
إبرام املعاهدات ،أما يف حال كانت ناقصة السيادة ،كالدول املحمية أو
املوضوعة حتت الوصاية ،فأهليتها تكون ناقصة أو معدومة حسب ما ترتكه
هلا عالقة التبعية من احلقوق ،لذا جيب دائ ًام الرجوع إىل الوثيقة التي حتدد
مركزها القانوين ،ملعرفة ما متلك إبرامه من االتفاقيات الدولية ،وما ال
متلكه((( ،ويف حال أبرمت دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست ً
أهال إلبرامها،
ال تعترب باطلة بطالن ًا مطلق ًا ،وإنام تكون قابلة لإلبطال بناء عىل طلب الدولة
صاحبة الوالية ،فإما أن تقرها وإما أن تبطلها(((.
وبام أن إبرام املعاهدات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة ،فإن الدول
ناقصة السيادة ال جيوز هلا إبرام املعاهدات ،إال يف حدود األهلية الناقصة،

((( نرص ،حممد ،الوايف يف رشح املعاهدات الدولية يف ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات 1969م ،مرجع سابق (ص ،)130أبو هيف ،عيل ،القانون الدويل العام،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية2015 ،م(ص.)406
((( نرص ،حممد ،الوايف يف رشح املعاهدات الدولية يف ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات 1969م ،مرجع سابق (ص.)130
((( أبو هيف ،عيل ،القانون الدويل العام( ،ص.)406
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ووفق ًا ملا ترتكه هلا عالقة التبعية من احلقوق ،لذا جيب دائ ًام الرجوع إىل
الوثيقة التي حتدد هذه العالقة ملعرفة ما إذا كانت الدولة ناقصة السيادة
متلك إبرام معاهدة معينة ،غري أنه إذا حدث وأبرمت دولة ناقصة السيادة
معاهدة ليست أص ً
ال إلبرامها ال تعترب هذه املعاهدة باطلة بطالن ًا مطلق ًا،
وإنام تكون قابلة للبطالن بناء عىل طلب الدولة صاحبة الوالية عىل الشؤون
اخلارجية للدولة التي أبرمت املعاهدة ،فلها إن شاءت أن تبطلها وإن شاءت
أن تقرها(((.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن ميثاق فيينا مل يتعرض بالتفصيل إىل هذا
املوضوع ،واكتفى بالنص يف املادة ( )6منه عىل أن« :لكل دولة أصلية إبرام
املعاهدات» ،وبدهيي أن يكون تطبيق هذا النص العام يف نطاق القواعد
الدولية املعمول هبا من قبل ،السيام وأن امليثاق قد أكد يف ديباجته أن قواعد
القانون الدويل العرفية ستستمر يف حكم املسائل التي مل تنظم وفق ًا ألحكام
هذه االتفاقية.
 .2الرضا:

ُيشرتط لصحة املعاهدات أن يكون رضا أطرافها االلتزام بأحكامها
رض ًا سلي ًام حر ًا غري مشوب بعيب من عيوب الرضا ،مثل الغلط والتدليس
واإلكراه ،وقد أكد ميثاق فيينا ذلك حينام اعترب العيوب الثالثة كأسباب
((( املجذوب ،حممد ،حمارضات يف القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش،
بريوت ،د .ت( ،ص )241علوان ،عبد الكريم ،الوسيط يف القانون الدويل العام،
مرجع سابق (ص.)282

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

553

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

لبطالن املعاهدة التي قد يالزمها أحدها ،وأضاف حالة جديدة اعتربها
كذلك من العيوب التي تربر إبطال املعاهدات وهو حالة إفساد ممثل الدولة
بواسطة دولة متفاوضة أخرى(((.

حيث ُيشرتط لصحة املعاهدة أن تكون إرادة األطراف سليمة وخالية من
العيوب التي تشوب رضاها ،وعيوب الرضا تتمثل يف الغلط ،والتدليس،
واإلكراه ،ولكن نظرية عيوب الرضا ال تعلب دور ًا مه ًام يف القانون الدويل،
ألن املعاهدة ال تعترب تامة إال بعد مرورها بمراحل عدة ،وعىل الرغم من
ذلك يف حني اكتشاف الدولة إهنا وقعت بأحد العيوب يمكنها الطعن يف
عدم صحة رضاها.
 .3مرشوعية موضوع املعاهدة:

حتى تكون املعاهدة صحيحة منتجة آلثارها البد أن يكون موضوعها
مرشوع ًا ،هذا الرشط يعترب مشكلة دقيقة ألنه يفرتض وجود قواعد دولية
آمرة ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها ،وكل اتفاق عىل خمالفتها يقع باطالً.

فال تعد املعاهدة صحيحة إال إذا كان موضوعها جائز ًا ومرشوع ًا يبيحه
القانون وتقره األخالق ،أي أن املخالفة لقاعدة دولية آمرة يعترب باطالً ،أو
التي يكون موضوعها منافي ًا حلسن األخالق أو املبادئ اإلنسانية العامة،
كذلك يف حال كان موضوعها منافي ًا لتعهد سابق التزم به أحد األطراف(((.

((( علوان ،عبد الكريم ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص،)283
املجذوب ،حممد ،القانون الدويل العام ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة
اخلامسة2004 ،م (ص.)20
((( املفرجي ،دستورية املعاهدات الدولية والرقابة عليها ،مرجع سابق (ص.)68
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ففي حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة تتعارض مع معاهدة سابقة ،فأهنا
تنقيض وتصبح باطلة ،وقد أخذت بذلك اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف
املادة (.((()64
وقد نص ميثاق األمم املتحدة يف املادة ( )103بأن أي التزام دويل يعقده
أعضاء األمم املتحدة ويتعارض مع امليثاق فإن العربة تكون مليثاق األمم
املتحدة(((.
وقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم ()51/229
بتاريخ (1997/5/21م) االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف
األغراض غري املالحية ،وتتمثل أهم مالمح االتفاقية يف اآليت:
 .1أهنا تقترص عىل استخدامات املجاري املائية الدولية يف األغراض غري
املالحية(((.
 .2أهنا نصت عىل بعض املبادئ العامة واجبة التطبيق وهي:

املبدأ األول:

االستخدام واملشاركة العادلة واملعقولة للمجرى املائي من جانب
الدول الواقعة عليه.

((( املادة ( )46من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادر سنة 1969م.
((( املادة ( )103من ميثاق األمم املتحدة.
((( املادة ( )1الفقرة ( )1من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري
املالحية.
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وتتمثل عوامل االستخدام العادل واملعقول التي جيب أخذها يف
االعتبار يف اآليت((( :العوامل اجلغرافية ،واهليدروغرافية واملناخية والبيئية،
وغريها من العوامل الطبيعية ،وكذلك احلاجات االجتامعية واالقتصادية
لدول املجرى املائي ،والسكان ،وآثار استخدام املجرى املائي يف دولة ما
عىل الدول األخرى الواقعة عليه واالستخدامات القائمة واملحتملة وصيانة
ومحاية وتطوير املجرى املائي ،وكذلك االقتصاد يف استخدام املوارد املائية
ومدى وجود بدائل ذات أمهية متساوية(((.

حيث تعكس هذه القاعدة احلقوق والواجبات األساسية للدول فيام
يتعلق باستعامل جماري األهنار الدولية يف أغراض الزراعة والصناعة وتوليد
الطاقة ،وغري ذلك من االستخدامات احلديثة للمياه العذبة ،بقصد حتقيق
أكرب قدر ممكن من الفائدة يف سد حاجاهتا وتقليل األرضار بقدر اإلمكان ،يف
ضوء املتطلبات التي تفرضها رضورة محاية النهر وتنمية موارده املشرتكة(((.

فاالشرتاك العادل واملنصف يف مياه النهر يتطلب محاية هذا األخري أوالً

محاية كافية ،واحلفاظ عليه من خالل إجراءات احلفظ واألمن ومكافحة
األمراض والضبط باملعنى الفني واهليدروليكي لتنظيم جريان املياه
ومكافحة الفيضانات والتلوث واجلفاف وخفض نسبة األمالح يف مياهه،
((( املادة ( )5من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.
((( املادة ( )6من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.
((( عبد العال ،حممد شوقي ،االنتفاع املنصف بمياه األهنار الدولية ،هنر النيل كحالة
خاصة ،وزارة األعالم املرصية ،اهليئة العامة الستعالمات جملة آفاق أفريقية ،املجلد
التاسع ،العدد (2010 ،)31م (ص.)25
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وهذه اإلجراءات يمكن تنفيذها بصورة فردية من جانب إحدى الدول
النهرية ،كام يمكن تنفيذها بصورة مجاعية بواسطة مجيع الدول املعنية بالنهر
الدويل(((.

وجوهر قاعدة االنتفاع املنصف واملعقول يف مياه النهر الدويل هو التعاون
بني الدول النهرية عىل أساس عادل يف اإلجراءات واألعامل واألنشطة التي
تقود إىل االستعامل األمثل ملجرى النهر وفق ًا ملتطلبات احلفظ والضبط هلذه
األخرية.
فلكي حتقق الدول غاية االنتفاع املنصف واألمثل وتكسب املزايا
املرجوة من النهر عليها واجب التعاون واالشرتاك يف محاية النهر وتنمية
موارده ودرء املخاطر التي حتيط به مثل التلوث وغريه(((.

فأصل مبدأ االنتفاع املنصف والعادل يف مياه النهر الدويل هو أصل عريف
مؤسس عىل مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول النهرية((( ،إذ ليس هنالك
أدنى شك يف أن كل دولة هنرية هلا احلق يف استعامل مياه النهر فوق أرضها،
وهذا احلق هو سمة من سامت سيادة كل دولة يمر النهر يف أرضها يف حالة
األهنار املتتابعة مثل هنر النيل ،أو يمر بجوارها ويشكل حدود ًا هلا مثل شط
العرب ،من حقها االستمتاع به.
((( جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)45
((( جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)45
((( عامر ،صالح الدين ،قانون األهنار الدولية اجلديد ،مرجع سابق (ص.)75
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إن مبدأ املساواة بني الدول يعني أن لكل دولة هنرية متلك من حيث
استعامل مياه النهر حقوق ًا متساوية مثل تلك التي متتلكها الدول األخرى(((.

ولكن هذا املبدأ األسايس يف املساواة يف احلقوق ال يعني أبد ًا أن كل دولة
هنرية تأخذ نصيب ًا مساوي ًا بالتامم والكامل لنصيب غريها من الدول األخرى
املعنية باالستعامل واملزايا املستمدة من النهر ،بحيث أن املاء يوزع أو يقسم
بالتساوي حسابي ًا ،أن املبدأ يعني فقط أن كل دولة هلا احلق يف استعامل جمرى
املياه واالستفادة منه عىل نحو عادل ومنصف ،حتى ولو كانت هنالك دول
أخرى تأخذ أكرب من حصصها يف املياه(((.
أن استخدام مياه النهر الدويل بطريقة منصفة ومعقولة باملعنى املشار إليه
يتضمن األخذ يف االعتبار كل العوامل ذات الصلة بالتوزيع السيام:

 .1العوامل اجلغرافية واهليدروجغرافية واهليدرولوكية واملناخية ومجيع
العوامل الطبيعية األخرى.
 .2االستخدامات احلالية واملستقبلة ملياه النهر الدويل.

 .3احلفظ واحلامية والتنمية واالقتصاد يف استعامل مصادر املياه ونفقات
وتكاليف املرشوعات املنفذة باالستعامالت احلالية واملستقبلية(((.
((( العناين ،إبراهيم حممد ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)302
((( حممد ،السيد البرشي ،مشكلة املياه وأثرها عىل األمن القومي العريب ،القاهرة
(ص.)75
((( األمني ،إبراهيم ،الرصاع حول املياه يف حوض النيل ،مرجع سابق (ص.)325
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فانطالق ًا من مبدأ املساواة يف السيادة فإن دول املجرى املائي الدويل تتمتع
بحقوق متساوية يف منافع واستخدامات املجرى املائي الدويل الذي حيدها أو
خيرتقها ،ولكن ينبغي عدم اخللط بني مبدأ االنتفاع املنصف ومبدأ املساواة يف
احلقوق ،فمبدأ املساواة يف احلقوق ال يعني أن منافع واستخدامات املجرى
املائي الدويل ستقسم بالتساوي بني دول املجرى املائي الدويل ،وإنام يعني أن
لكل دولة من دول املجرى املائي احلق يف أن تستخدم وتنتفع باملجرى املائي
بطريقة منصفة.

ويعتمد حق كل دولة يف االنتفاع املنصف عىل وقائع وظروف كل
حالة((( ،وقد اشتملت املادة ( )6الفقرة ( )1من قانون استخدام املجاري
املائية الدولية يف األغراض غري املالحية عىل قائمة لبعض العوامل والظروف
ذات الصلة((( ،التي يمكن أن تؤخذ يف االعتبار لتحديد االنتفاع املنصف
واملعقول ،أي بعض العوامل والظروف ،ألن القائمة ليست حرصية وليس
كل عامل فيها يمكن أن يؤخذ يف االعتبار ،فاألمر يعتمد عىل خصائص
تنوع
وظروف احلالة املعينة ،وقد أيدت جلنة القانون الدويل نفسها بأن ُّ
املجاري املائية الدولية واالحتياجات اإلنسانية التي توفرها جيعل من
املستحيل إعداد قائمة حرصية تكون ذات صلة يف كل حالة من احلاالت.

وتضمنت الفقرتان ( )3 ،2من املادة ( )6موجهات مهمة لتطبيق الفقرة
( ،)6فقد نصت الفقرة ( )3عىل أن حيدد الوزن املمنوح لكل عامل من
((( العناين ،إبراهيم حممد ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)182-181
((( األمني ،إبراهيم ،الرصاع حول املياه يف حوض النيل ،مرجع سابق (ص.)298

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

559

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

العوامل وفق ًا ألمهيته باملقارنة مع أمهية العوامل األخرى ذات الصلة ،وعند
حتديد ماهية االنتفاع املنصف واملعقول جيب النظر يف مجيع العوامل ذات
الصلة مع ًا ،والتوصل إىل استنتاج عىل أساسها ككل ،ومع أن هذه الفقرة قد
أضيفت إىل املرشوع من قبل الفريق العامل إال أنه ورد يف تعليق جلنة القانون
الدويل عىل مرشوع املادة ( )6أنه ليس ألي عامل من العوامل والظروف
املدرجة يف القائمة أسبقية أو وزن ،فبعضها ربام يكون أكثر أمهية يف حاالت
معينة ،بينام يستحق البعض اآلخر وزن ًا أكرب يف حاالت أخرى ،ويعتقد نفر
من الرشاح للقانون الدويل أن عدم إعطاء أفضلية مسبقة لعامل أو ظروف
معينة يتفق مع مبدأ املساواة يف احلقوق بني دول املجرى املائي ،ألن القول
بغري هذا سيعني أن الدولة التي يتوافر هلا عامل أو ظروف منح أفضلية
مسبقة سيكون هلا حق امتياز يف استخدام مياه املجرى املائي(((.

أيض ًا تُلزم املادة ( )6الفقرة ( )2دول املجرى املائي الدول املعنية
بالدخول يف مشاورات بروح التعاون إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك وقد ورد
يف تعليق جلنة القانون الدويل أن الفقرة ( )5من املادة ( )2تنصب عىل احتامل
حاجة الدول ألسباب خمتلفة للتشاور مع بعضها فيام يتعلق بتطبيق املادة
( )8أو املادة ( )6الفقرة ( )1من االتفاقية ،وقد تثور هذه احلاجة بسبب
انخفاض كمية املياه أو زيادة االحتياجات املنزلية أو الزراعية أو الصناعية.
وسبق اإلشارة إىل أن هذه املبدأ األول ال توجد صيغة له لتحديد ما
إذا كان استخدام معني من جانب إحدى الدول منصف ًا ومعقوالً جتاه دولة

((( عامر ،صالح الدين ،قانون األهنار الدولية اجلديد ،مرجع سابق (ص.)76
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أخرى ،ولذلك فإن تطبيق هذا املبدأ يتطلب أن يكون هناك اتفاق أو ترتيبات
معينة فيام بني الدول النهرية ،وإال أصبح تطبيقه صعب ًا ،وهلذا تنبهت االتفاقية
اإلطارية لقانون استخدام املجاري الدولية يف األغراض غري املالحية إىل
النص عىل نظام القواعد اإلجرائية يف الباب الثالث من االتفاقية املتعلقة
بالتزام الدول النهرية باإلخطار والتشاور فيام يتصل باملشاريع أو الربامج أو
أوجه االستخدام اجلديدة التي قد تسبب رضر ًا ملموس ًا لدول أخرى ،فإن
مل يوجه هذا اإلخطار حيق لتلك الدولة أن حتصل عىل معلومات من الدول
التي تقوم باألنشطة اجلديدة فيام يتعلق هبذه األنشطة وبنتائجها وبأية تدابري
إصالحية تقرتحها(((.
لقد أخذت قواعد معاهدة هلسنكي (1964م) أيض ًا بمبدأ االنتفاع
املنصف واملعقول ،إذ نصت املادة ( )4منها عىل أن يكون لكل دولة من دول
احلوض داخل إقليمها احلق يف حصة معقولة ومنصفة من االستخدامات
النافعة ملياه احلوض(((.

وقد استمد مبدأ االنتفاع املنصف واملعقول من مياه النهر الدويل بصفة
رئيسية قواعد من مبدأ التقسيم املنصف الذي طبقته املحكمة العليا يف
الواليات املتحدة األمريكية يف منازعات املياه بني واليات االحتاد ،ففي
قضية نيوجريس التي تقع أسفل هنر دي الوير ضد والية نيويورك التي تقع
أعىل النهر ملنعها من حتويل أي مياه من هنر دي الوير أو فروعه(((.
((( األمني ،إبراهيم ،الرصاع حول املياه يف حوض النيل ،مرجع سابق (ص.)301
((( عامر ،صالح الدين ،قانون األهنار الدولية اجلديد ،مرجع سابق (ص.)72
((( إبراهيم ،عيل ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)189
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فلم تطبيق املحكمة مبدأ حقوق الدول املشاطئة الذي كان معموالً به
يف كل الواليتني ،بل طبقت مبدأ التقسيم املنصف للمياه وحقوق الدول
املشاطئة الذي ينشأ بحكم القانون لصالح كل مالك أرض يمر هبا املجرى
املائي ويف سياق عرضها ألسس مبدأ التقسيم املنصف ،قال القايض هوملز
أن النهر يمثل ما هو أكثر من كونه سبب ًا من أسباب الراحة واملتعة ،لكنه
بمثابة كنز ،فهو يمثل رضورة حياتية ينبغي أن تقسم بني أولئك الذين هلم
قدرة عليه .ثم مىض قائالً« :إن نيويورك هلا قدرة طبيعية لقطع كل املياه
الواقعة داخل اختصاصها ،ولكن من الواضح أن ممارسة هذه القدرة لتدمري
مصلحة واليات أسفل النهر ال يمكن أن يسمح هبا ،ويف اجلانب اآلخر وعىل
السواء فإنه ال يمكن أن يسمح لنيوجريس أن تطلب من نيويورك أن تتنازل
كلي ًا عن قدرها ليصل النهر إىل نيوجريس غري منقوص ،أن لكل الواليتني
حق ًا يف النهر مصالح كبرية ،وحقيقة ينبغي أن يوفق بينها بقدر املستطاع،
أن التقاليد واملامرسات يف أجزاء القطر املختلفة يمكن أن تؤدي إىل نتائج
متفاوتة ،ولكن اجلهد ينبغي أن يكون دائ ًام لتأمني تقسيم منصف بدون
خمالفة حول الصيغ ضمن مبدأ االستخدام املنصف يف الفقرة ( )6للامدة
( )5من اتفاقية األمم املتحدة لقانون املجاري املائية الدولية فقد نصت عىل
أن« :تنتفع دول املجرى املائي كل يف إقليمها باملجرى املائي الدويل بطريقة
منصفة ومعقولة» ،وعرفت الفقرة الثانية مضمون االنتفاع املنصف فنصت
عىل أن تستخدم هذه الدول املجرى املائي وتنمية بغية االنتفاع به بصورة
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ُمثىل ومستدامة ،واحلصول عىل فوائد منه ،مع مراعاة مصالح دول املجرى
املائي املعنية عىل نحو يتفق مع توفري احلامية الكافية للمجرى املائي(((.
فحق دولة املجرى املائي يف االنتفاع باملجرى املائي الدويل بطريقة
منصفة ومعقولة يقابله التزام بعدم جتاوز هذا احلق أو بعبارة أخرى حرمان
دول املجرى األخرى من حقها املنصف يف االنتفاع.

املبدأ الثاين:

مبدأ االستعامل الربيء ملياه األهنار الدويل وعدم اإلرضار بحقوق الدول
األخرى.
تلتزم الدول بعد إحداث رضر كبري لدول املجرى املائي األخرى ،ويف
حالة حدوث الرضر ،فعىل هذه الدولة اختاذ كل التدابري املناسبة من أجل
إزالة أو ختفيف هذا الرضر ومناقشة مسألة التعويضات(((.

حيث يأيت هذا املبدأ يف املرحلة الثانية بعد مبدأ االستخدام املنصف
واملعقول يف اتفاقية األمم املتحدة لالستخدام غري املالحي لألهنار الدولية،
ومعنى هذه القاعدة أن الدولة هلا أن تفعل ما تشاء داخل إقليمها عند
استعامهلا ملياه النهر الدويل ،لكن عليها واجب أن تُبقي آثار أوجه هذا
النشاط داخل إقليمها ،وأهنا تكون مسئولة عن أي وجه من أوجه هذا
النشاط يسبب الرضر يف خارج إقليمها ،وهذه املامرسة ال ُعرفية غالب ًا ما يعرب
((( جوييل ،سامل سعيد ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)39
((( املادة ( )7الفقرة ( )1من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري
املالحية.
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عنها بالقاعدة الالتينية القائلة« :بأن تستخدم ممتلكاتك اخلاصة بالكيفية
التي ال تلحق الرضر بتلك اخلاصة بالغري»(((.
وحيدث الرضر يف مثل هذه احلاالت كأن تقوم دولة بتحويل جمرى
النهر الدويل كلي ًا أو جزئي ًا ،أو تقيم مرشوعات جديدة من شأهنا إنقاص
كمية املياه الذاهبة إىل دولة املجرى األوسط أو دولة املصب ،أو تقلل جودة
املياه بسبب رصف خملفات مصانعها يف مياه النهر ،أو زيادة نسبة التلوث
أو امللوحة ،أو غري ذلك من األمور التي تقلل من فرص الدول األخرى يف
االستفادة من املياه كام ينبغي(((.

لقد أثبتت قواعد مؤمتر هلنسكي للمياه (1966م) من قبل هذا املبدأ،
حيث نصت عىل أن كل استعامل للمياه من جانب دولة احلوض حيرم
االستخدام املنصف لالستعامالت يعترب متعارض ًا مع جمموعة املصالح التي
تؤدي إىل احلصول عىل احلد األقىص من املنافع من املورد املشرتك(((.
وتتطلب هذه القاعدة من دول املجرى املائي الدويل أن متنع أي شكل
جديد من أشكال تلوث املياه ،مما يتسبب يف الرضر اجلوهري يف الدول
املشاركة يف احلوض ،أما بالنسبة للتلوث احلايل فتطلب قواعد هلسنكي أن
تتخذ الدول اإلجراءات املعقولة لالمتناع عن النشاطات املؤدية إليه ،كام أن
بعض االستخدامات النفعية ربام سببت بعض الرضر ،فالتلوث ليس ممنوع ًا

((( العناين ،إبراهيم حممد ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)302
((( أبو هيف ،عىل صادق ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)332
((( جوييل ،سامل سعيد ،قانون األهنار الدولية ،مرجع سابق (ص.)32
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يف حد ذاته ،ولكنه يكون ممنوع ًا إذا سبب خسارة جسيمة يف أرايض الدول
األخرى ،وهذا املبدأ القانوين مقارن بمبدأ السالمة اإلقليمي املطلقة ،والتي
هي نقيض مبدأ هارمون(((.
فإن مبدأ السالمة يمنع الدول من استخدام مواردها بأي صورة تسبب
أي خسارة يف أرايض الدول األخرى املجاورة ،وهذا يفرس عدم قبول هذا
املبدأ عىل نطاق واسع كونه يقيد دول أعايل املجرى املشرتك تقييد ًا صارم ًا يف
استخدامها للموارد املائية ،بينام ال يقيد دول أدنى املجرى املائي.

وجيب التنويه إىل أن تفادي مجيع األرضار هو أمر مستحيل يف الواقع
العميل ،فالقاعدة ال تستبعد مجيع األرضار .إن املحظور هو الرضر امللموس
الذي يمكن التأكد منه وفق ًا ملعايري موضوعية ،بحيث يكون من شأنه فع ً
ال
إحداث أثر مؤذ مهم عىل الصحة العامة واألنشطة الصناعية والزراعية
واألموال أو البيئة بصفة عامة ،بحيث تصعب االستفادة من مياه النهر
بشكل ميرس أو معقول داخل الدولة التي أصاهبا الرضر(((.

فالرضر امللموس أو اجلسيم إذن ليس هو الرضر التافه أو الذي ال يؤثر
يف كمية وال نوعية املياه وجودهتا ،والذي ال يشكل خطورة عىل استغالل
مياه النهر يف دول املجرى األوسط أو دول املصب ،فالرضر املحظور هو
الرضر اجلوهري أو اخلطري أو املحسوس الذي تتعذر معه معيشة السكان
((( تقرير جلنة القانون الدويل يف دورهتا اخلامسة واألربعني2000 ،م (ص.)204-203
((( الفقي ،حممد عبد القادر ،البيئة مشاكلها وقضاياها ومحايتها من التلوث البحري
بالزيت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية1998 ،م (ص.)53

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

565

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

عىل ضفاف النهر ،مثل قطع املياه كلي ًا أو جزئي ًا ،أو تلوث النهر بشكل
حاد وخطري ،وهذا النوع ليس حمظور ًا فقط ،وإنام يرتب املسؤولية الدولية
النهرية للدولة التي تتسبب يف إحداثه ،واألرضار العادية أو التافهة تتسامح
فيها الدول عادة وهذا ما يفرضه حق اجلوار.
فقد نصت املادة ( )7الفقرة ( )2من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري
املائية يف األغراض غري املالحية عىل أنه« :ومع ذلك فإنه متى وقع رضر ذو
شأن لدولة أخرى من دول املجرى املائي تتخذ الدول التي سبب استخدامها
هذا الرضر -يف حالة عدم وجود اتفاق عىل هذا االستخدام -كل التدابري
املناسبة مع مراعاة الواجبة ألحكام املادتني ( )6 ،5وبالتشاور مع الدولة
املترضرة من أجل إزالة أو ختفيف هذا الرضر والقيام حسب املالئم بمناقشة
مسألة التعويض»(((.

املبدأ الثالث:

االلتزام العام بالتعاون بني دول املجرى املائي ،عىل أساس السيادة
املتساوية والسالمة اإلقليمية والفائدة املتبادلة وحسن النية من أجل حتقيق
االنتفاع األمثل ،وتبادل املعلومات بطريقة منتظمة بني دول املجرى املائي(((.

((( املادة ( )7الفقرة ( )2من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري
املالحية.
((( املادة ( )9 -8من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.
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املبدأ الرابع:

كذلك ألزمت االتفاقية الدول املتشاطئة بتبادل املعلومات والتشاور
والتفاوض بخصوص اآلثار املحتملة إلجراءات االستخدامات املخطط
هلا ،وعىل الدولة أخطار الدول األخرى باآلثار السلبية ملثل تلك اإلجراءات
قبل تنفيذها ،وانتظار مدة ستة شهور إلعطاء الدول األخرى فرصة دراسته،
عىل أن ذلك ال حيول دون التنفيذ الفوري إلجراءات تتطلبها طوارئ عاجلة
حلامية الصحة العامة أو السالمة العامة(((.

املبدأ اخلامس:

رضورة محاية البيئة والسيطرة عىل التلوث ومنعه ،واإلقالل منه يف
املجرى املائي ،والتزام كل دولة بمنع أو تقليل الظروف الضارة بالدول
األخرى للمجرى املائي ،والتزام الدول األطراف بحل املنازعات اخلاصة
باملجرى املائي الدويل بالطرق السلمية(((.

ثاني ًا :دور العرف الدويل يف وضع وتطوير املبادئ والقواعد اخلاصة بتقسيم
املياه بني الدول املتجاورة:
ال ُعرف الدويل هو جمموعة من األحكام القانونية التي نشأت يف املجتمع
الدويل ،وبسبب االتباع املتكرر هلذه النظم والعادات والقوانني من قبل
الدول استقرت وصارت ملزمة وواجبة.

((( املادة ( )19 ،13 ،12 ،11من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض
غري املالحية.
((( املادة ( )33 ،27 ،21من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري
املالحية.
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وال ُعرف الدويل يتكون من ركنني ،األول هو الركن املادي ،وهو بمثابة
تكرار اتباع الدول لقاعدة ما حلكم عالقة معينة ،فيثبت بذلك أن ثمة قاعدة
أصبحت مقبولة من املجتمع الدويل ،و ُيستدَ ل عىل توافر العنرص املادي
للعرف من دراسة السوابق الدولية وترصفات حكومات الدول حيال
مسألة معينة(((.

أما الركن الثاين للعرف الدويل فيتمثل يف الركن املعنوي ،وهو عبارة عن
شعور الدول بأن الترصفات املادية التي تقوم هبا أو تطبقها ملزمة هلا قانون ًا.

ولقد أشارت املادة ( )38من النظام األساس ملحكمة العدل الدولية إىل
الركن املعنوي ،حيث اشرتطت أن يكون العرف مقبوالً بمثابة قانون دل
عليه تواتر االستعامل ،كام أيدت حمكمة العدل الدويل ذلك يف احلكم الذي
أصدرته يف (/20ترشين الثاين1950/م) واخلاص بحق امللجأ(((.

ففي حالة عدم وجود اتفاق دويل ،فإن ال ُعرف يعد مصدر ًا ثاني ًا يمكن
اللجوء إليه حلل املنازعات التي تنجم عن استخدام األهنار الدولية ،فعىل
سبيل املثال ولغرض تعزيز أوارص التضامن والتعاون الدويل بني الدول
املشرتكة بأحواض األهنار الدولية فقد اعتمد مؤمتر األمم املتحدة املعني
بالبيئة البرشية (إعالن إستكهومل) عام (1972م) الذي نص عىل أنه:
«للدول وفق ًا مليثاق األمم املتحدة وملبادئ القانون الدويل احلق السيادي يف
((( حممود ،صالح حممد ،االلتزام الدويل بحامية البيئة من التلوث ،دار النهضة العربية،
القاهرة2006 ،م (ص.)139
((( العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص.)217
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استغالل مواردها اخلاصة طبق ًا لسياسات البيئة اخلاصة ،وتتحمل املسؤولية
عن ضامن أال تسبب األنشطة املضطلع هبا داخل نطاق واليتها أو حتت
سيطرهتا رضر ًا لبيئة الدول األخرى أو لبيئة املناطق الواقعة خارج حدود
الوالية الوطنية»(((.
ويتميز العرف الدويل بطبيعته املتطورة ،وبقدرته عىل التكيف مع
األحوال املتغرية للحياة الدولية(((.

ولذلك فالعرف الدويل يمثل أساس ًا جوهري ًا لتنظيم تقسيم احلصص
املائية بني الدول التي تشرتك يف جمرى مائي واحد ،وذلك بسبب طبيعته
املرنة وقدرته عىل مسايرة التطور يف العالقات الدولية.
ومن أهم املبادئ والقواعد الدولية العرفية اخلاصة بضامن حقوق الدول
املتشاطئة ما ييل:
 .1التعاون يف االنتفاع بمياه النهر.

 .2العدالة يف توزيع املياه ومراعاة احلقوق املكتسبة اخلاصة بكميات
املياه التي كانت حتصل عليها كل دولة يف املايض.
 .3التشاور عند إقامة املشاريع عىل النهر الدويل.

 .4التعويض عن األرضار التي يمكن أن تلحق بالدول األخرى نتيجة
إقامة مشاريع بصورة منفردة.
((( املؤمني ،حممد أمحد عقلة ،األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب ،دار
الكتاب الثقايف ،إربد2005 ،م (ص.)17
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)217
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 .5تسوية املنازعات بالطرق السلمية.

 .6عدم إجراء أي حتويل يف جمرى النهر أو إقامة سدود تنتقص من كمية
املياه التي تصل للدولة املتشاطئة دون اتفاق سابق.
وقد ُوضعت هذه املبادئ عىل أساس أن من أهم املبادئ األساسية التي
حتكم عالقات حسن اجلوار ،هي عدم اإلرضار بالغري(((.

وعليه فإن عىل الدول التي تعتزم إنشاء مرشوع معني أو القيام باستغالل
النهر أن تقوم بمشاورة الدول األخرى ،حيث جاء يف قرار أصدره معهد
القانون الدويل يف دوره انعقاده يف سالزبورغ عام (1961م) أن عىل مثل
هذه الدولة مراعاة حاجات الدول األخرى ،ومع دفع تعويضات عن
األرضار النامجة عن ذلك ،كام أن عليها أال ترشع يف القيام بتلك األعامل إال
بعد إخطار مسبق ُيرسل إىل الدول املعنية ،وىف هذه احلالة جيب عىل كل دولة
أن متتنع عن القيام باألعامل أو االستخدامات التي تشكل موضوع النزاع،
أو تتخذ أي إجراءات من شأهنا جعل النزاع أكثر خطورة أو التوصل إىل
اتفاق أكثر صعوبة ،فإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق تعرض األطراف املعنية
األمر عىل القضاء والتحكيم ،إال إذا رفضت الدولة املعرتضة عىل األعامل
أو االستخدامات ،ويف هذه احلالة تكون الدولة األخرى حرة يف االستمرار
فيام تقوم به من أعامل مع حتملها أية مسؤولية تنجم عن ذلك(((.
((( العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص.)331
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)257
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كذلك جيب اإلشارة إىل املبدأ القايض بمراعاة حصول كل دولة من
دول املجرى املائي عىل نصيب عادل ومعقول من موارده ،وال يعني هذا
املبدأ املساواة التامة وإنام التوزيع بنسب عادلة.

وهذا املبدأ قررته مجعية القانون الدويل يف دورات انعقادها يف نيويورك
عام (1985م) ومهبورغ عام (1960م) وهلسنكي عام (1966م) بالقول
أن ما يعد معقوالً وعادالً يتم حتديده عىل ضوء العنارص املنتجة يف كل حالة
عىل حدة ،وذلك بأن يؤخذ يف األساس األمور التالية :جغرافية حوض النهر،
وعنرصه املائي واملناخي ،واالستخدام السابق واحلايل للمياه ،واحلاجات
االقتصادية واالجتامعية لكل دولة ،وعدد السكان ،ومدى وجود موارد
أخرى ،وجتنب فقدان غري رضوري للمياه ،ومدى إمكانية تعويض دولة أو
أكثر كوسيلة لتسوية املنازعات والنفقات املقارنة الستخدام وسائل بديلة
إلشباع حاجات الدولة .وحتديد ما هو عادل ومعقول جيب أن يتم عىل ضوء
كل العنارص املوجودة مجيع ًا(((.
هذا ،ونخ ُلص إىل القول بأن العرف الدويل استقر عىل االعرتاف للدولة
بالسيادة عىل ذلك اجلزء من النهر الذي يمر يف إقليمها ،وتلتزم الدولة عند
ممارستها لسيادهتا بعدم املساس باألوضاع الطبيعية واجلغرافية والتارخيية
للنهر ،وباالعرتاف بحقوق الدول املشرتكة يف النهر يف االستفادة منه بالقدرة
العادل واملعقول ،وتُسأل الدولة عن األعامل التي تصدر عنها ،أو عن أحد
رعاياها التي يرتتب عليها إحداث تعديالت يف جمرى النهر أو إعاقة الدفاع
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)258
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عن مياهه ،أو استغالل مياهه بطريقة تعسفية مما يؤدي إىل اإلرضار بدولة
جماورة أو احليلولة دون انتفاعها بمياه النهر بشكل مالئم(((.

ثالث ًا :االستناد إىل مبادئ القانون العامة(((:

من هذه املبادئ القانونية التي يمكن أن ترسي أحكامها عىل العالقات
الدولية ،مبدأ حسن النية ،ومبدأ عدم التعسف باستعامل احلق ،وااللتزام
بالتعويض واملساواة والتناسب ،والتحقيق العادل ،ومبدأ العقد رشيعة
املتعاقدين ،ومبدأ احرتام احلقوق املكتسبة ،وحجية اليشء املقيض به(((.

ويمكن االستعانة هبذه املبادئ التي يتم تطبيقها بصفة ثابتة يف داخل
الدول كافة بأنظمتها القانونية املختلفة ،والعمل عىل تطبيقها يف ميدان
العالقات الدولية وبني أشخاص القانون الدويل ،عند عدم توفر قاعدة
قانونية دولية مقررة يف معاهدة أو عرف دويل حتكم أية عالقة قانونية تنشأ
بني هؤالء األشخاص(((.
(((
(((

(((
(((

علوان ،عبد الكريم ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مكتبة دار الثقافة ،عامن،
1997م (ص.)58
يقصد باملبادئ العامة للقانون تلك القواعد العامة واألساسية التي هتيمن عىل األنظمة
القانونية التي تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية خترج إىل حيز التنفيذ يف صورة العرف
والترشيع ،انظر :شهاب ،مفيد حممود ،املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدر ًا للقانون
الدويل ،املجلة املرصية للقانون الدويل ،املجلد الثالث والعرشين ،اجلمعية املرصية
للقانون الدويل ،القاهرة1967 ،م (ص.)20-1
املادة ( )38من النظام األساس ملحكمة العدل الدولية.
ندا ،مجال طه ،مسؤولية املنظامت الدولية يف جمال الوظيفة الدولية ،اهليئة العامة املرصية
للكتاب ،القاهرة1986 ،م (ص.)146 -145
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لذا تعد هذه املبادئ بوصفها أساسية وآمرة يف ظل القانون الدول،
وهذا ما أكدته املادة ( )53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام
(1969م) «إذ تعد املعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد
القانون العامة الدولية»(((.
ومن تلك القواعد التي جيري تطبيقها تلك املتعلقة باملسؤولية الدولية
سوا ًء أكانت عقدية أم تقصريية ،إذ تتحمل الدول املسؤولية إذا أتت أي
ترصف خيالف هذه املبادئ ،ومن ثم فقد وجد هلا تطبيق يف نطاق التحكيم
والقضاء الدوليني(((.

وقد استندت حمكمة العدل الدولية يف حكمها بني هنكاريا وسلوفاكيا
يف القضية املتعلقة بإقامة مرشوع عىل هنر الدانوب من بني ما استندت إليه
إىل أمهية التفاوض بحسن نية حلل النزاع القائم بينهام(((.
رابع ًا :االستناد إىل رأي الفقه الدويل:

لقد أقر معهد القانون الدويل يف انعقاده يف سالزبورغ عام (1961م)
بعض املبادئ املتعلقة باألهنار الدولية عىل وفق اآليت(((:
(((
(((
(((
(((

املادة ( )53من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام (1969م).
إبراهيم ،عامد خليل ،اآلليات القانونية لتسوية املنازعات التي تنجم عن استخدام
األهنار الدولية بني العراق والدول املجاورة ،جملة الوافدين للحقوق ،جامعة املوصل،
كلية احلقوق ،العدد (2013 ،)56م (ص.)329
حمكمة العدل الدولية ،موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل
الدولية ،منشورات األمم املتحدة ،نيويورك2005 ،م (ص.)14-1
املؤمني ،حممد أمحد عقلة ،األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب ،دار
الكتاب الثقايف ،إربد2005 ،م (ص.)19
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املادة ( :)1ترس هذه األحكام والتوصيات عىل االنتفاع باملياه التي تؤلف
جزء ًا مائي ًا أو حوض ًا هيدروغرافي ًا يف إقليم أو أكثر.

املادة ( :)2لكل دولة حق االنتفاع باملاء الذي خيرتق إقليمها أو تتامخه
مع عدم اإلخالل بالقيود التي يفرضها القانون الدويل.
املادة ( :)3إذا اختلفت الدول عىل مدى ما هلا من حقوق انتفاع جتري
التسوية عىل أساس اإلنصاف.

املادة ( :)4ال جيوز ألية دولة أن تبارش إنشاءات أو انتفاعات بمياه جمرى
مائي أو حوض هيدروغرايف تؤثر تأثري ًا يف إمكانية انتفاع دولة أخرى باملياه
ذاهتا ،إال برشط أن تكفل هلا التمتع باملنافع التي تستحقها بموجب املادة
( )3فض ً
ال عن أي تعويض مناسب عن أية خسارة أو رضر.
خامس ًا :دور القضاء الدويل من تقسيم املياه بني الدول املتشاطئة:

تعد حمكمة العدل اجلهاز القضائي الدول الرئييس التابع ملنظمة األمم
املتحدة املختصة بالفصل يف املنازعات القانونية وإبداء اآلراء االستشارية
واالسرتشادية للمنظمة الدولية ،وللدول يف شتي املسائل التي هتم املجتمع
الدويل ،ومن بينها قضية النزاع عىل مياه األهنار الدولية ،حيث أرست حمكمة
العدل الدولية يف الهاي عام (1974م) جمموعة من املبادئ بحل النزاعات
الدولية املرتتبة عىل املياه ،ومن أبرزها(((:

((( حسون ،خالد عكاب ،موقف القانون الدويل من استغالل األهنار الدولية ،دراسة
قانونية يف هنري دجلة والفرات ،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،
جامعة كركوك ،كلية القانون والعلوم السياسية ،املجلد ( ،)2العدد (2013 ،)6م
(ص.)172
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 .1يرتتب للدولة التي تقع يف اجلزء األسفل من النهر حق تسلم إشعار
مسبق من دولة املنبع أو دول املجرى السابقة هلا عن أي نشاط تبغي القيام
به عىل النهر والذي يؤثر عليها ،وجيب دخول األطراف ذات العالقة يف
استشارات ومداوالت فيام بينها قبل البدء بأي مرشوع يف احلوض النهري.
 .2جيب منع كافة األعامل التي يمكن أن تسبب أرضار كبرية ألي طرف
من األطراف ،وجيب التعاون بني الدول املتشاطئة ملواجهة املشاكل املعنية.

 .3جيب منع أي عمل يؤدي يف النتيجة إىل حصول أرضار بيئية يف الدول
األخرى.
 .4من الرضورة أن يتم تأجيل األعامل ذات العالقة باستغالل املصادر
املشرتكة ،إذا كانت املفاوضات حول املوضوع بني الدول املعنية طويلة.

وقد أكد القضاء الدويل يف العديد من أحكامه عىل ضامن احلقوق املائية
للدول املتشاطئة ،ففي قضية هنر املاز بني هولندا وبلجيكا أكدت حمكمة العدل
الدولية الدائمة يف حكمها الصادر بتاريخ (/28كانون الثاين1973/م) عىل
مبدأ عدم التغري ،أي عدم تغري الوضع الطبيعي للمياه يف النهر الدويل ،وما
ينتج عنه من مساس بحقوق الدولة املتشاطئة األخرى ،فاملحكمة أعطت
احلق لكال الدولتني باستعامل مياه هنر املاز ،ولكنها قيدت هذا االستعامل
بعدم تغري الوضع الطبيعي للمياه وهبذا ضامن حلقوق الدولتني(((.
كام أكدت حمكمة التحكيم الدائمة عىل ذلك يف احلكم الذي أصدرته
يف (/16ترشين الثاين1957/م) يف النزاع بني فرنسا وأسبانيا بخصوص

((( صادق ،عىل حسني ،حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات ،رسالة ماجستري ،كلية
القانون ،جامعة بغداد1976 ،م (ص.)150
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بحرية النو ،والذي جاء فيه أنه متاشي ًا مع مبدأ حسن النية جيب أن تأخذ
الدولة صاحبة املجرى األعىل يف االعتبار وعىل قدم املساواة مجيع مصالح
الدول النهرية األخرى أسوة بمصاحلها ،ثم قررت املحكمة بعد ذلك أن
فرنسا هلا احلق بمامرسة حقوقها ،وجيب عليها أال تتجاهل أو ُت ِمل مصالح
أسبانيا(((.
وقد أثارت القضية بني فرنسا وأسبانيا ثالث نقاط أساسية هي:

 .1الدولة املشاطئة العليا ملزمة بضامن مصالح الدولة املشاطئة السفىل
بالدرجة التي تضمن مصاحلها.
 .2الدولة املشاطئة العليا هلا احلق يف استخدام املياه املشرتكة برشط
ضامن حقوق الدول السفيل.

 .3للدولة املشاطئة السفىل حق املطالبة باحرتام حقوقها وضامن
مصاحلها(((.

وعىل أثر ذلك أنشئ سد من قبل كندا عىل هنر سانت لورنس فحدثت
أرضار لبعض املواطنني األمريكيني ،فتم االتفاق عىل إنشاء حمكمة حتكيم
للفصل يف طلبات التعويض املقدمة ضد كندا ،إال أنه بعد بداية عمل
املحكمة ،اتفقت الدولتان الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا عىل أن تقوم
األخرية بدفع تعويضات بمقدار ( )3.500.000دوالر أمريكي للوفاء
بالطلبات املقدمة ضدها(((.
((( العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،مرجع سابق (ص.)331
((( صادق ،عىل حسني ،حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات ،مرجع سابق (ص.)156
((( أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مرجع سابق (ص.)258
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الخاتمة
النتائج:

 .1أن املجرى املائي الدويل أو النهر الدويل هو املنطقة اجلغرافية التي
متتد بني دولتني أو أكثر من الدول التي حتددها حدود فاصلة لنظام املياه،
بام فيها املياه السطحية واجلوفية ،والتي تتدفق مجيعها عىل أقاليم مشرتكة
تستخدم لألغراض غري املالحية.
 .2يتضمن القانون الدويل صورتني ملعاجلة املنازعات املتعلقة باملجاري
املائية ،منها قضائي يقوم عىل خمتلف مصادر القانون الدويل والنظام التقليدي
املتمثل بالقضاء الدويل والتحكيم ،ومنها ما هو ودي كرسته اتفاقية هلسنكي
واتفاقية قانون البحار.

 .3تتعدد أسباب النزاع عىل املياه الدولية منها إرصار دول املنبع عىل
احتكار املياه النابعة من أراضيها كلها أو بعضها ،وفكرة السيادة حيث
تتمسك كل دولة وتدعي بسيادهتا وباحلقوق التارخيية هلا عىل مياه األهنار
املتنازع عليها ،والرصاع حول املياه نتيجة لتفاقم أزمة املياه يف العامل واحلاجة
هلا واالعتداء عىل حقوق السكان املقيمني يف حوض التغري املناخي ،وعدم
وجود اتفاقيات دولية يف بعض املناطق من العامل لتسوية النزاعات ،وزيادة
الطلب عىل املياه واستخدامها بطرق غري سليمة.
 .4رغم كل املشاكل التي تعرتض تطبيق القانون الدويل يف جمال املياه
الدولية ،إال أن هناك العديد من املبادئ التي حتاول حتديد احلقوق املائية
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للدول املشرتكة يف األهنار الدولية مثل اتفاقية هلسنكي (1966م) ،واتفاقية
األمم املتحدة لعام (1997م) بشأن قانون استخدام املجاري املائية الدولية
يف األغراض غري املالحية والتي أسهمت إسهام ًا جاد ًا ،ونأمل أن يكون
مه ًام يف تعزيز سيادة القانون يف هذا النطاق يف العالقات الدولية ،ويف محاية
وصون املجاري املائية الدولية.
 .5أن القانون الدويل كي يكون فاع ً
ال ال بد أن تتوافر للدعوى القضائية
مؤسساهتا القانونية الالزمة مثل املحاكم واملنظامت الدولية التي تتجاوز
احلدود واملصالح القومية ،وختول بفرض أحكامها عن طريق وسائل قانونية
دولية معرتف هبا ،كاملعاهدات الدولية التي جيب أن تشتمل عىل ترتيبات
للفضل يف املنازعات.
التوصيات:

 .1رضورة ختيل الدول املتنازعة عن املفاهيم التقليدية التي ي ِ
فاقم
ُ
التمسك هبا النزاع نحو فكرة السيادة واحلقوق التارخيية ،واإليامن باملبادئ
احلديثة التي تساهم يف تسوية النزاع.

 .2عدم استخدام املياه كسالح سيايس ،ومنح الدول املستحقة حقوقها
املائية وفق ًا للمبادئ القانونية الدولية املستقرة ،وأن يكون استخدامها
بالطرق السلمية ،والتخفيف من املشاريع املقامة عىل املجاري املائية ،واحلد
منها لتقليل عدد النزاعات والتخفيف من حدهتا.
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 .3رضورة جلوء الدول املتنازعة عىل مياه املجاري املائية الدولية للوسائل
الودية لتسوية النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم،
واللجوء إىل القضاء الدويل واهليئات الدولية جتنب ًا لتفاقم النزاعات.

 .4تدوين القواعد القانونية التي حتكم املجاري املائية الدولية يف وثيقة
دولية عامة شارعة ،أو يف معاهدات ثنائية إذا كان هناك ثمة قواعد قانونية
خاصة بوضع هنر معني.
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المراجع

1.إبراهيم ،عامد خليل ،اآلليات القانونية لتسوية املنازعات التي تنجم عن
استخدام األهنار الدولية بني العراق والدول املجاورة ،جملة الوافدين للحقوق،
جامعة املوصل ،كلية احلقوق ،العدد (2013 ،)56م.
2.ابن قدامة املقديس ،موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام
أمحد بن حنبل ،املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش ،بريوت ،الطبعة اخلامسة،
1408هـ1998-م.
3.ابن قدامة ،موفق الدين بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ1984-م.
4.أبو الوفاء ،أمحد ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
الطبعة الثالثة2001 ،م.
5.أبو هيف ،عيل ،القانون الدويل العام ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية2015 ،م.

6.الرتامفوري ،الشهري بنارص اإلسالم ،أيب حممد بن أمحد املولوي الشهري بنارص
اإلسالم ،البناية يف رشح اهلداية ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1411هـ1990-م.
7.جوييل ،سعيد سامل ،النطاق الدويل ،حمارضات لطلبة كلية احلقوق ،جامعة
الزقازيق1998 ،م.
8.جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية من كتاب املياه العربية وحتديات
القرن احلادي والعرشين ،مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط ،القاهرة،
1998م.
9.جوييل ،سعيد سامل ،قانون األهنار الدولية ،املؤمتر السنوي الثالث ،املياه العربية
وحتديات القرن احلادي والعرشين ،مركز دراسات املستقبل ،جامعة أسيوط،
1998م.
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	10.احلسن ،حممد عيل احلسن ،العالقات الدولية يف القرآن والسنة ،مكتبة النهضة
احلديثة ،عامن ،األردن ،الطبعة الثانية1402 ،هـ.
	11.دودين ،ماجد سليامن ،الرتمجة القانونية ،مكتبة املجتمع العريب للنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل2009 ،م.
	12.الدوري ،حممد عبد اهلل ،املركز القانوين لنهري دجلة والفرات يف ضوء أحكام
القانون الدويل ،ورقة بحث قدمت إىل ندوة املشكالت املائية يف الوطن العريب،
معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة1994 ،م.
	13.الرشيدي ،أمحد ،مقدمة السياسة املائية املرصية جتاه دول حوض النيل ،برنامج
الدراسات املرصية األفريقية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،القاهرة،
2006م.
	14.روسو ،شارل ،القانون الدويل العام ،األهلية للنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة
األوىل1982 ،م.
	15.السباهي ،زكريا ،املياه يف القانون الدويل وأزمة املياه العربية ،دار طالس
للدراسات والرتمجة والنرش ،دمشق ،الطبعة األوىل1994 ،م.
	16.السبكي ،عىل بن عبد الكايف ،تكملة املجموع رشح املهذب ،مطبعة اإلمام،
مرص.
	17.رسحان ،عبد العزيز حممد ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية،
القاهرة1980 ،م.
	18.رسحان ،عبد العزيز ،القانون الدويل العام ،القاهرة1968 ،م.

	19.الرسخيس ،شمس الدين أبو بكر حممد بن أمحد ابن سهل ،املبسوط ،دار
املعرفة ،بريوت.
	20.سلطان ،حامد ،وصالح الدين عامر ،وعائشة راتب ،القانون الدويل العام،
دار النهضة العربية ،القاهرة1985 ،م.
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	21.شكري ،عزيز ،املدخل إىل القانون الدويل العام وقت السلم ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة الثانية1393 ،هـ1973-م.
	22.الشلبي ،حممد شلبي عبد املجيد ،تسوية منازعات املجاري املائية الدولية يف
ضوء أحكام القانون الدويل االتفاقي ،جملة جامعة عامن العربية للبحوث،
سلسلة البحوث القانونية ،جامعة عامن العربية ،املجلد ( ،)1العدد (،)1
2018م.
	23.شهاب ،مفيد حممود ،املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدر ًا للقانون الدويل،
املجلة املرصية للقانون الدويل ،املجلد الثالث والعرشين ،اجلمعية املرصية
للقانون الدويل ،القاهرة1967 ،م.
	24.شيكيل ،حمسن ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،كلية احلقوق ،اجلامعة الليبية،
1393هـ1973-م.
	25.صادق ،عىل حسني ،حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات ،رسالة ماجستري،
كلية القانون ،جامعة بغداد1976 ،م.
	26.صبارين ،غازي حسن ،الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،األردن2005 ،م.
	27.عطية اهلل ،أمحد ،القاموس السيايس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة1968 ،م.
	28.العطية ،عصام ،القانون الدويل العامة ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،الطبعة
اخلامسة1992 ،م.
	29.علوان ،عبد الكريم ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،مكتبة دار الثقافة ،عامن،
1997م.
	30.الفتالوي ،سهيل حسن ،املوجز يف القانون الدويل العام ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن2009 ،م.
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	31.الفقي ،حممد عبد القادر ،البيئة مشاكلها وقضاياها ومحايتها من التلوث
البحري بالزيت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية1998 ،م.
	32.فوق العادة ،سموحي ،القانون الدويل العام1900 ،م.

	33.الكيايل ،عبد الوهاب وآخرون ،موسوعة السياسة ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،الطبعة األوىل1981 ،م.
	34.مالك ،بن أنس ،املدونة الكربى ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.

	35.املجذوب ،حممد ،القانون الدويل العام ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة اخلامسة2004 ،م.
	36.املجذوب ،حممد ،حمارضات يف القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية للطباعة
والنرش ،بريوت ،د .ت.
	37.حمكمة العدل الدولية ،موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة
العدل الدولية ،منشورات األمم املتحدة ،نيويورك2005 ،م.
	38.حممد ،انتصار حممود ،األبعاد السياسية التفاقية مياه النيل ،رسالة ماجستري،
جامعة أم درمان اإلسالمية1997 ،م.
	39.حممود ،صالح حممد ،االلتزام الدويل بحامية البيئة من التلوث ،دار النهضة
العربية ،القاهرة2006 ،م.
	40.خميمر ،سامر ،وخالد حجازي ،أزمة املياه يف املنطقة العربية ،احلقائق والبدائل
املمكنة ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت1996 ،م.
	41.املؤمني ،حممد أمحد عقلة ،األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن
العريب ،دار الكتاب الثقايف ،إربد2005 ،م.
	42.ندا ،مجال طه ،مسؤولية املنظامت الدولية يف جمال الوظيفة الدولية ،اهليئة العامة
املرصية للكتاب ،القاهرة1986 ،م.
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	43.نرص ،حممد ،الوايف يف رشح املعاهدات الدولية يف ظل أحكام اتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات1969 ،م.
	44.النووي ،أبو زكريا حييى النووي ،روضة الطالبني ،مطبعة املكتب اإلسالمي
للطباعة والنرش ،عامن ،األردن.
	45.يوسف ،عيل إبراهيم ،قانون األهنار واملجاري املائية الدولية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1995 ،م.
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