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االتفاقات الخا�صة حول اقت�سام مياه �أنهار الهالل الخ�صيب بين التنازع والتكامل والحق الطبيعي
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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع ذات الصلة في قضايا األمة والعالم
العربي.
وهي إذ تتسع لمثل هذه الدراسات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وطرح اإلشكاليات الفكرية والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في
الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما أكثرها ،والتي تفرض نفسها على
صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان ،كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة
آملين أن تشكل هذه الصفحة مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

*

خليل خيرالله

المياه مصدر أساس للحياة على كوكب األرض،
حيث توفرت استقر اإلنسان وبنى حضاراته .وكثيرا ً
ما استخدمت المياه سالحا ً وأداة ضغط في الحرب
والسلم ،وبقصد امتالكها قامت ح��روب ونزاعات
وأبرمت معاهدات.
ترتبط المياه دائما ً بمسألة أمن األرض .فجميع
األطراف المعنية تشعر بأنها مضطرة للسيطرة على
األرض التي تجري المياه فوقها أو تحتها .1وهذا واقع
تعاني منه منطقة الهالل الخصيب ،موضوع دراستنا
هذه.
الهالل ال��س��وري الخصيب 2ذو ح��دود جغرافية
طبيعية تميزه عما سواه ،تمتد من جبال طوروس في
الشمال الغربي ،حاضنة خليج االسكندرون ومدينتي
أطنة ومرسين ،وجبال البختياري (زوق��روس) في
الشمال الشرقي ،حاضنة منطقة األه��واز والخليج
العربي في الجنوب الشرقي إل��ى ق��وس الصحراء
العربية وخليج العقبة شامل ًة شبه جزيرة سيناء،
ومن البحر األبيض المتوسط في الغرب شامل ًة جزيرة
قبرص.
هذه البيئة الممتازة ذات الحدود الواضحة ،تدين
بخصبها إل��ى شبكة األنهار التي تنحدر من قوس
جبالها الشمالية والشرقية وسلسلة جبالها الموازية
للبحر األبيض المتوسط غرباً :في المنحنى الكبير ما
بين البختياري وط��وروس ينبع النهران العظيمان
دجلة والفرات ويسيالن حتى الخليج العربي فيرويان
القسم الشرقي واألوس��ط من الهالل الخصيب .ومن
البختياري في الجنوب الشرقي يسيل نهر القارون
ويصب في شط العرب .وفي الشمال الغربي نهران
آخ���ران هما جيحون وسيحون ي��روي��ان األراض��ي
الخصبة ما بين أفسس ومرعش وأطنة وطرسوس
ومرسين .ومن جبال لبنان تتفجر األنهار التي تروي
األودي��ة والسهول وأهمها نهر العاصي الذي يروي
سهول الغرب الشمالية م��ارا ً بحمص وحماه إلى
أنطاكيا ،ثم نهر األردن الذي يسقي الجنوب في اتجاهه
نحو البحر الميت.
في مطلع القرن العشرين دخلت منطقة الهالل
السوري الخصيب دائ��رة األطماع الدولية وشملها
االحتالل الفرنسي  -البريطاني تحت عنوان االنتداب،
فاقتسمتها هذه ال��دول بموجب معاهدة سايكس-
بيكو عام  ،1916وعنها نشأت دول أصبح لكل منها
مصالحه وسياساته.
وهكذا ظهرت دولة الكويت ومملكة العراق وإمارة
شرق األردن من النفوذ اإلنكليزي وأصبح لفلسطين
وضع خاص تحت االنتداب اإلنكليزي م ّهد إلقامة دولة
«إسرائيل» .ومن النفوذ الفرنسي ظهرت دولة لبنان
الكبير والجمهورية السورية بعد أن فشل مخطط
إنشاء كيانات طائفية صغيرة فيها (دولة العلويين
ودول��ة جبل ال���دروز ودول��ة حلب ودول��ة دمشق).
وفي معاهدة سيفر  20تشرين األول  1921تنازلت
فرنسا لمصطفى كمال (تركيا) عن كل أراضي كيليكيا
الخصبة الواقعة شمال وش��رق االسكندرون وكل
األراضي الواقعة أسفل طوروس لتعود وتتخلى له
عام  1939عن لواء االسكندرون.
وقد شهد عام  1948قيام دولة «إسرائيل» برعاية
بريطانية واعتراف الدول العظمى بها كما واعتراف
الدول اإلقليمية إيران وتركيا منذ قيام هذه الدولة.
وس��ب��ق ض��ي��اع األه����واز ال��س��وري��ة ف��ي معاهدة
القسطنطينية ع��ام  ،1914-1913تثبيت التفاق
أرضروم الثانية عام  1847بين السلطنة العثمانية
وإيران وبضغوط من بريطانيا لتحقيق مصالحها في
النفط والنقل .3وبعدها كان ضياع سيناء عام 1892
وقد كرسته بريطانيا عبر تهديدها السلطان العثماني
وإنذاره بسحب فرقه العسكرية من طابا عام ،4 1906
فضمتها إلى نفوذها في مصر لحماية قناة السويس.
وبفعل الواقع السياسي الحاضر الناتج من تقسيم
الهالل السوري الخصيب ونشوء الدول فيه والتنازل

عن أج��زاء من أرضه إلى ال��دول المجاورة ،أصبحت
أنهاره الكبرى ،التي تشكل مصدر خصبه وأساس
وحدة أرضه وشعبه« ،أنهارا ً دولية» أي أنها أصبحت
تفصل بين أراض��ي دول مختلفة أو تنبع في دولة
وتجري أو تصب في دولة أخ��رى ،ما جعلها مصدر
أطماع ونزاعات بين دوله ودول الجوار .هذا الواقع
الجديد ال��ذي لم تعرفه المنطقة من قبل ،جعل من
تاريخ المياه في هذه المنطقة في المئة سنة األخيرة
تاريخا ً من النزاعات واالتفاقات الخاصة بين دولها
والتعامالت التي لم ت� َ
�رق إلى معاهدة عامة دائمة
بين بلدانها تنظم المشاركة في أنهارها «المتعددة
الجنسيات» ،مع تصميم كل دولة على ادعاء الملكية
واالحتفاظ بالسيطرة الحصرية على مياه النهر الذي
يم ّر بأراضيها .وهذا ما يظهر مدى أهمية االتفاق على
اقتسام المياه في حياة منطقة شبه جافة لوال أنهارها
لما صمدت أمام زحف الصحراء.
إن تقطيع أوص���ال األم��ة ذات ال���دورة الحياتية
الواحدة وجعل التنازع والقلق قاعدة تعامالتنا بدل
التفاعل والتعاون ألحق بنا ،وبحقوقنا الطبيعية
األساسية ،خسارة ال تع ّوض .وأصبحت قضية أمننا
المائي «قضية استراتيجية محورية ،قضية تمتد من
جنوب لبنان إلى سورية والعراق ،إلى نهر األردن.5...
ويبقى السؤال :ما هي األسباب العميقة وراء النزاعات
حول اقتسام مياه أنهارنا؟ وهل استطاعت االتفاقات
الخاصة أن تح ّل المشكلة أم أن األمر يحتاح إلى عامل
مساعد آخ��ر ،يقرن النص بالنية السليمة المبنية
أقله على تطبيق قواعد القانون الدولي وأفضله على
المصالح الحقيقية الواحدة والمشتركة؟
تتناول هذه الدراسة مسألة االتفاقات الخاصة بين
دول الهالل الخصيب حول اقتسام مياه أنهارها وكيف
تسري على استثمارها مبادئ التنازع أو التعاون
واالقتسام المنصف على ضوء المبادئ القانونية
الدولية.
ستتم اإلجابة على هذه األسئلة عبر مدخل (اإلطار
القانوني الدولي لهذه األنهار) ومحورين هما االتفاقات
المتعلقة بنهري دجلة والفرات (أوالً) واالتفاقات
المتعلقة بالعاصي والنهر الكبير الجنوبي واألردن
(ثانياً).
م��دخ��ل :اإلط���ار القانوني ال��دول��ي ألن��ه��ار الهالل
السوري الخصيب:
نورد أوال ً لمحة عن القانون الدولي العام لجهة
مفهوم النهر ال��دول��ي ثم نستعرض تطور مبادئ
االستفادة من مياه األنهار الدولية.
القانون الدولي العام:
تطور مفهوم النهر الدولي في القانون الدولي العام،
وهي تسمية وضعت قيد التداول بعد نشوء الدول
ومفهوم السيادة .وقد ارتبط هذا المفهوم بمعيار
المالحة في معاهدة باريس للسالم في 1814/5/30
وفي الصك النهائي لمؤتمر فيينا في 1815/6/9
نص في المواد  166 – 108على «حرية المالحة
الذي ّ
النهرية» ،وبقي لمدة قرن من الزمن ميثاقا ً للقانون
النهري الدولي.6
مع مؤتمر برشلونة في  1921/4/20تراجع
معيار المالحة إال إذا شكلت الوظيفة االقتصادية
األساسية للنهر .ثم تطور مفهوم النهر الدولي إلى
فكرة الحوض الهيدروغرافي (معهد القانون الدولي
سالزبورغ  )1961أو فكرة حوض الصرف (جمعية
القانون الدولي – دوبروفنيك عام  )1956وهكذا
نرى أن نظرية الحوض النهري ،بدأت تتفوق شيئا ً
فشيئا ً على المفهوم التقليدي للنهر الدولي ،وهذا ما
سوف يجسده اتفاق األمم المتحدة لعام  .7 1997فقد
ظهر أخيرا ً مصطلح المجاري المائية الدولية في اتفاق
األمم المتحدة تاريخ  ،1997/5/21فحددته المادة
الثانية «إنه المجرى المائي الذي تقع أجزاؤه في دول
مختلفة ،والذي تشكل مياهه السطحية والجوفية،
بحكم عالقاتها الطبيعية المتداخلة ،كالً واحداً ،والذي
تتدفق مياهه صوب نقطة وصول مشتركة» .8وهذا
المفهوم يشمل االمتداد الفيزيائي للحوض النهري

والبحيرات واألقنية والمياه الجوفية المتصلة.
ه��ذا االت��ف��اق هو اتفاق إط��اري نص على مبادئ
أساسية لتقاسم الموارد المائية للمجاري الدولية.
بعض مواده يعتبر عرفا ً دوليا ً تلتزم الدول احترامه
والعمل ب��ه« ،وق��د كانت أول م��رة تتفق فيها ال��دول
باإلجماع على معاهدة تتعلق بالمياه» .9وقد أعطى
هذا االتفاق فرصة للدول األطراف التي عقدت اتفاقيات
خاصة حول المياه أن يعيدوا النظر ،إذا شاؤوا ،بهذه
االتفاقات كي تتوافق مع القواعد العامة الواردة فيها.
تطور نظريات ومبادئ االستفادة من مياه األنهار
الدولية:
ظهرت تاريخيا ً نظرية السيادة اإلقليمية المطلقة
(نظرية هارمون  )1895وتعني استخدام مياه األنهار
العابرة استخداما ً منفردا ً إلى أقصى الحدود من دون
اعتبار الضرر الحاصل ج ّراء ذلك للدول األخرى .ثم
ظهرت نظرية السيادة اإلقليمية المقيدة ،وهي تسمح
للدولة باستخدام المياه الجارية في أراضيها بحرية
شرط عدم اإلض��رار بمصالح دول متشاطئة أخرى
(بيان ستوكهولم  ...1961ولجنة القانون الدولي
 .)1994كما ظهرت نظرية االنتفاع المشترك بالمياه
الدولية وهي تعني تساوي الحقوق وتكاملها من دون
انفراد.
أما النظرية األخيرة ،نظرية المنافع المتوازية،
فترتكز إل��ى مبدأ االس��ت��خ��دام المنصف والمعقول
لالنتفاع والمشاركة في مياه المجاري الدولية .وعلى
الدول التزام واجب التعاون ومبدأ عدم إلحاق أضرار
ملموسة بالدول المتشاطئة األخرى (مادة  7بند  1من
اتفاق  )1997وواجب إخطار الدولة المشاطئة للنهر
قبل ستة أشهر من إجراء استعماالت جديدة ،فاسح ًة
بذلك مجال االعتراض .10هذه المبادئ استقرت عليها
االتفاقات الدولية واألعراف قبل أن يؤكدها اتفاق األمم
المتحدة لعام  1997الذي نأمل إدخاله حيز التنفيذ
باكتمال المصادقة عليه.
ما هي ه��ذه االت��ف��اق��ات؟ وه��ل كانت تعبيرا ً عن
المبادئ التي أوجدتها وكرستها االتفاقات الدولية
واألعراف التي تولدت من الممارسة الدولية وأهمها
التعاون؟ ثم هل أعادت دول الهالل الخصيب النظر
في هذه االتفاقات على ضوء اتفاق  1997وما تضمنه
من مبادئ التعاون والتواصل؟ ندرس ما تعلق بهذه
األنهار من اتفاقات مبتدئين من شرق الهالل الخصيب
(أوالً) حتى غربه (ثانياً).
أوال :االتفاقات المتعلقة بنهري دجلة والفرات:
دجلة وال��ف��رات هما أكبر أنهار الهالل السوري
الخصيب ،و»لوال التقسيم االستعماري الذي شهدته
منطقتنا العربية ،لكان النهران عربيين مئة في المئة،
إذ كانت ح��دود سورية الطبيعية تمتد حتى جبال
طوروس ،وبالتالي كان منبعهما عربيا ً خالصا ً.»11
أما الدول التي تشترك اليوم بمياههما منبعا ً ومصبا ً
فهي تركيا والجمهورية السورية والعراق وإي��ران
كما تشترك السعودية في المياه الجوفية للحوض
الجنوبي الغربي للفرات بنسبة  15في المئة منه.
أما ما يميز االتفاقات المعقودة حول هذه األنهار،
فهي كونها ثنائية تتم بين الدول المتجاورة من دون
الدول األخرى ،وغالبا ً ما تركزت على حق الحصول
على المياه .وينكر كل من تركيا وإي��ران وهما دولتا
منبع ،صفة هذه األنهار الدولية وتدعيان حقا ً مطلقا ً
على مياههما التي تمر أوال ً في أراضيهما.
سنعمد أوال ً لدراسة االتفاقات المتعلقة بالحوض
الشرقي لنهر الفرات والتي تمت بين إيران والعراق
أثناء االحتالل العثماني وبعده ،ثم ندرس االتفاقات
الحاصلة مع تركيا حول الحوضين الشماليين لكل
من النهرين.
االتفاقات المتعلقة بحوض دجلة الشرقي بين
العراق وإيران :مسألة شط العرب
إن المشكلة بين العراق وإيران حدودية على األرض
في الشمال والوسط وحدودية أيضا ً على المياه في
جنوب شرقي العراق .ويطاول النزاع مسألة مياه
األنهار وبخاصة شط العرب كأحد اسباب النزاع

هذه المنطقة أطلق عليها الهالل الخصيب لكثرة المياه فيها ولخصوبة أرضها
الرئيسة بين الدولتين .فمن أصل  25نهرا ً صغيرا ً
تنبع من سلسلة جبال زغروس على امتداد الحدود من
الشمال إلى الجنوب وتصب في روافد دجلة وتمثل 12
في المئة من موارد العراق المائية ،يتناول النزاع عشر
أنهار منها ومرده إلى قيام إيران بتحويل هذه األنهار أو
إنشاء سدود وخزانات وأقنية تمنع المياه من التدفق
باتجاه األراضي العراقية.12
أكثر هذه األنهار أهمية هو نهر قارون (كارون) الذي
يروي األحواز ويزود شط العرب بحوالى  27مليار متر
مكعب من المياه سنوياً ،وتتحكم إيران بمياهه منذ أن
أنشأت عليه السدود منذ عام  1962وبعد عام ،1972
ما أدى إلى انخفاض كمية مياهه التي تصل إلى شط
العرب .وقد أدى ذلك ،إضافة إلى المشاريع التركية في
أعلى نهري دجلة والفرات ومن دون إهمال السياسات
العراقية غير الرشيدة ،إلى التأثير في منسوب المياه
في الشط وظهور الملوحة فيه.
يبدأ شط العرب ،وهو ذو أهمية استراتيجية كبيرة،
من التقاء نهري دجلة والفرات على بعد  75كم شمال
البصرة .ويبلغ طوله 204كم ويتراوح عرضه بين
 350و 1250مترا ً ويصل إلى  2000متر عند المصب
قرب الفاو في الخليج العربي ،وهو اليوم وسيلة
للمواصالت والمالحة للعراق وإي��ران ،وحوله دارت
مشاكل عديدة بين البلدين ،أخطرها كانت الحرب
األخيرة في ثمانينات القرن العشرين .وكونه ممرا ً
للمالحة فهو مهم للعراق أكثر مما هو إلي��ران كونه
المنفذ الوحيد للعراق على الخليج العربي ،بينما تملك
هي منافذ عديدة في الشمال والجنوب.
منذ احتالل السلطان العثماني سليم لكامل سورية
الطبيعية في عام  1516نشأ نزاع حدودي مع إيران
بعد معركة كالديران ع��ام  1514فتم عقد اتفاق
زهاب (قصر شيرين) بين الترك والفرس عام .1639
بعد قرنين من المشاكل الحدودية وقيام حرب بين
الجانبين عقد اتفاق أرض��روم  1823ثم تاله اتفاق
أرضروم الثاني في  31أيار  1847بوساطة بريطانية
ـ روسية ،بعدما أدركت بريطانيا أهمية منطقة شط
العرب لتأمين مواصالتها ،وفيها اعترفت السلطنة
العثمانية بسيادة إيران على مدينة المحمرة ومينائها
وجزيرة خضر (عبدان) والمرسى واألراضي الواقعة
على الضفة الشرقية من شط العرب مع االعتراف
بكامل مياهه للعراق العثماني .وفي عام  1913وقع
بروتوكول القسطنطينية حول الحدود تحت إشراف
بريطانيا ،بعد ظهور النفط في منطقة األهواز ،ويؤكد
هذا االتفاق االتفاق السابق .وفي عام  1937وقع اتفاق
جديد بضغط بريطاني أعطى إليران حقوقا ً في شط
العرب ،ومكاسب جديدة منها حرية المالحة للبلدين
في الشط أم��ام عبدان لتأمين تحرك ناقالت النفط
اإليرانية من مصافيها ،وحصول إي��ران على بعض
الجزر ،وبقيت السيادة على الشط للعراق .استمرت
الحال على ما هي عليه بيد أن العالقات بين البلدين لم
تكن على ما يرام في الفترة الالحقة التفاق  1937حتى
عام  1969عندما أعلن الشاه محمد رضا بهلوي إلغاء
اتفاق  1937للحدود وطالب باتفاق جديد .وفي عام
 1975تم اتفاق في الجزائر حصلت بموجبه إيران
على مكاسب جديدة ،وكان االتفاق أشبه بالصفقة بين
الطرفين ،وقد أراد العراق من خاللها ح ّل مشاكله مع
إيران لمهاجمة األكراد في شمال العراق ووضع حد
لمساعدة إيران لهم.
وه��ك��ذا ،فإننا ن��رى ع��دم اس��ت��ق��رار العمل بهذه
االتفاقات ،بينما نالحظ غلبة الجانب السياسي في
اتفاق  1975على الجانب الفني والحقوق الجغرافية
الحدودية ،فلم تكن حالً لمشاكل حدودية وإنما تلبية
لرغبة عراقية في إخماد الصراع الكردي المسلح بقيادة
مصطفى البرزاني المدعوم آنذاك من الشاه محمد رضا
بهلوي ،فتم ترسيم الحدود وفقا ً لما تريده إيران ،أي

وفق بروتوكول  .1913وبعد قيام الثورة اإلسالمية
في إي��ران عام  1978ساءت العالقات بين البلدين
وبتاريخ  1980/9/17أعلن العراق إلغاء اتفاق
الجزائر وقامت الحرب العراقية ـ اإليرانية األخيرة
 ،1988 – 1980ما يعني أن الوضع القانوني لشط
العرب بقي على ما هو عليه في االتفاقات السابقة.
االتفاقيات المتعلقة بحوضي دجلة وال��ف��رات
الشماليين بين العراق والجمهورية السورية وتركيا:
ينبع كل من دجلة وال��ف��رات من هضبة أرمينيا
(شرق تركيا الحالية) في سلسلة طوروس الشرقية،
وبالتحديد في المنحنى الذي يلتقي فيه طوروس مع
زغروس ويسيالن جنوبا ً ليشكال ما يعرف تاريخيا ً
وجغرافيا ً ببالد ما بين النهرين .يبلغ طول دجلة
ح��وال��ى 1850كم ،يقطع منها 400كم ف��ي تركيا
الحالية ويشكل ال��ح��دود بينها وبين الجمهورية
السورية لمسافة  32كم ثم يدخل األراضي العراقية
مسافة 1418كم مش ّكالً بذلك حوضا ً يبلغ  875ألف
كم مربع .ومنسوبه الوسطي  1400متر مكعب في
الثانية.
أما الفرات فيبلغ طوله 2330كم يمر  420كم منه
في تركيا و680كم في الجمهورية السورية و1235
في ال��ع��راق ،مشكالً حوضا ً مساحته  444أل��ف كم
مربع ،وتجدر المالحظة أن  88،7في المئة من إيرادات
هذا النهر تأتي من تركيا وتساهم الجمهورية السورية
بنسبة  11،5في المئة منه وال يساهم العراق في أية
كمية منه.
وغني عن اإلش��ارة أن بالد ما بين النهرين عرفت
خصبها وحضاراتها في التاريخ بفضل المياه المتدفقة
من هذين النهرين ،والعالقة التي ربطت إنسانها
بالمياه وبهذا المحيط اإلقليمي هي التي صنعت
تاريخه وال تنفك تصنع سياساته.
أم��ا العالقات التركية م��ع جيرانها ف��ي العراق
والجمهورية السورية ،والتي طبعت كامل القرن
العشرين ،فهي أساسا ً عالقات تنافر متبادل مرتكز
إلى عدم ثقة وح��ذر تاريخيين .أما النزاعات على
اقتسام مياه دجلة والفرات فهي تطاول حق دول أسفل
النهرين بكمية كافية من المياه وهي حقوق تنكرها
تركيا بذرائع قانونية متعددة ،منها أن هذه أنهار
عابرة للحدود وليست أنهارا ً دولية ،وبالتالي فهي
أنهار وطنية تمتلكها ويحق لها استثمار مياهها كما
تشاء ،وأن النهرين يشكالن حوضا ً واحدا ً وأن دولتي
أسفل النهرين ال يحسنان إدارة المياه التي تصلهما.
محققة بذلك معادلة «عالية النهر تحكم سافلته».
ولم نلمح حتى اآلن ،على رغم إيجابية العالقة بين
هذه الدول منذ بدايات القرن الحالي ،ما يبدل في هذه
االعتبارات.
نستطيع تمييز ثالث حقبات من االتفاقات بين تركيا
والجمهورية السورية والعراق :الحقبة األول��ى ،إثر
نهاية الحرب العالمية األولى عكسها اتفاق سايكس
– بيكو في مرحلة االنتداب الفرنسي – البريطاني.
والحقبة الثانية ،منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
حتى مطلع السبعينات ،وهي مرحلة بدء االهتمام
بالتعاون وإجراء المفاوضات .وأخيرا ً الحقبة الحالية
وتميزت بالتفرد في إنشاء السدود الضخمة من الجهة
التركية واالستثمار األقصى للموارد المائية.
ويبدو أن من المهم دراسة اإلطار التنظيمي الذي
وضعته هذه االتفاقات وأرست فيه مبادئ عامة تشدد
على حقوق أسفل األنهار.
مرحلة االنتداب الفرنسي – البريطاني:
إن تقسيم وتقاسم سورية الطبيعية أوج��د على
أراضيها دوال ً وتخلى عن أجزاء من شمالها إلى تركيا،
حيث توجد أعالي أنهارها العظيمة ،فأوجد بذلك
تضاربا ً في المصالح والحقوق وتنازعا ً حول الموارد.
وكان على دول االنتداب أن تتفق مع تركيا وفي ما

بينها لضمان حقوق معينة بالمياه ،وهذا ما ورثته
دولنا وما يقلقها اآلن وحتى أجيال لم تولد بعد .وأهم
هذه االتفاقات:
اتفاق سايكس  -بيكو ( 16أيار  ،)1916لحظ بندا ً
يتناول «ضمان كمية محددة من مياه نهري دجلة
والفرات من المنطقة أ إلى المنطقة ب» (البند .)2/4
اتفاق باريس تاريخ  23كانون األول  1920بين
فرنسا الدولة المنتدبة على سورية وبريطانيا الدولة
المنتدبة على العراق حول استعمال المياه في ما بين
النهرين ،وترتكز إلى مبدأ التفاهم المشترك وحماية
حقوق بلدان أسفل النهر .ولحظ االتفاق إنشاء لجنة
خبراء مسبقا ً لتقييم تأثير أي مشروع ري محتمل
تقوم به فرنسا كدولة منتدبة على سورية ومن شأنه
أن ينقص بشكل ملموس مياه دجلة والفرات لدى
وصولها إلى منطقة االنتداب البريطاني .وهذا االتفاق
ورثه العراق والجمهورية السورية بعد استقاللهما.13
اتفاق  20تشرين األول  1921واتفاق أنغورا تاريخ
 30أيار .1926
اتفاق  20تشرين األول  1921أو اتفاق فرانكلين –
بويونغ – يوسف كمال وقع في أنغورا (أنقرة اليوم)
وهو يتعلق بتأمين احتياج مدينة حلب من مياه نهر
قويق (رافد لنهر الفرات) وبإمكان جر مياه الفرات.
والهدف من االتفاق إقامة حدود جديدة شمال حلب
بحيث ال تحرم المدينة من حاجتها للمياه .ونصت
المادة  13على «تقسيم مياه قويق بين مدينة حلب
ومدينة الشمال ومنطقتها والتي بقيت تركية ،وذلك
بطريقة ترضي الطرفين كليهما بشكل متساو».
اتفاق أنغورا تاريخ  30أيار  1926عالج «الصداقة
وعالقات حسن الجوار بين تركيا وسورية في ظل
نص على أنه «من أجل تلبية
االنتداب الفرنسي» .وقد ّ
حاجات المناطق التي تروى حاليا ً من مياه نهر قويق
وحاجات مدينة حلب ،على تركيا أن تزيد من صبيب
نهر قويق أو حتى ،تسمح ...بقناة الستجرار مياه
الفرات أو لربما لجمع الطريقتين معاً».14
لكن ما يمكن تسجيله أن هذه االتفاقات حول مياه
نهر قويق ال��ذي يمر قرب حلب ويضيع في مناطق
السبخات جنوب المدينة ،قد نقضتها تركيا ولم تنفذ
وعودها منذ عام  ،1940إذ لم تعد المياه تصل إلى
حلب .ثم عمدت في مطلع الستينات إلى تحويل مجرى
النهر ،وفي مطلع السبعينات القى نهر عفرين المار في
وسط حلب المصير ذاته.
معاهدة لوزان  :1923طالب هذه االتفاق (المادة
 109منه) بضرورة تشكيل لجنة مختلطة من دول
المنطقة الثالث ،المكلفة بإدارة النزاعات التي يمكن ان
تنشأ من المشاريع الهيدروليكية .15وقد أرست تفاهما ً
بين ال��دول المعنية من شأنه أن يحفظ المصالح
والحقوق المكتسبة من كل منها في ما يتعلق بأنظمة
الري واألقنية والفياضانات والتجفيف وغيرها .وفي
ّ
ذلك الوقت كانت دول أسفل النهر (الجمهورية السورية
والعراق) هي التي تستغل مياه دجلة والفرات وكانت
بنود المعاهدة موجهة لحماية موقعهما .وقد اشترطت
المعاهدة أن تعمد تركيا إلى استشارة العراق قبل
إقامتها أية منشأة هيدروليكية.
اتفاق أنغورا  22حزيران ( 1929تحديد الحدود
بين نصيبين وجزيرة ابن عمر) وفيها قررت فرنسا
أخذ مطالب تركيا بعين االعتبار ،بحيث تتجه الحدود
نحو بابيل لتصل حتى دجلة ،تارك ًة لتركيا عددا ً من
القرى وطرق المواصالت.
البروتوكول النهائي  3أيار  ،1930الذي صادق
على اتفاقات أنغورا التي سبق توقيعها بين فرنسا
وتركية  1929-1926-1921والتي عالجت القضايا
التي أثارتها الملكية المشتركة لنهر دجلة (تخطيط
الحدود السورية ـ التركية).
* د .في الحقوق
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