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مالحظات يف بعض جوانب دعوات جلوء العراق إىل احملافل الدولية خبصوص مشكلة اجملاري املائية الدولية املشرتكة

تداولت وسائل إعالم عراقية وعربية تصرحيات صادرة عن جهات رمسية عراقية »وزارة املوارد 
املائية« أعربت فيه عن نيَِّتها تدويل »ملف اجملاري املائية الدولية املشرتكة« للعراق مع دول اجملرى 
األعلى بعد قيام األخرية بقطع إمدادات املياه بصورة هنائية عن اجلانب العراقّي، وقيام طرف آخر 
ابلتقليل من واردات املياه للجانب العراقي حتت حجج متنوعة ممَّا يطرح تساؤاًل عن مدى جناعة 
هذه الدعوات من الناحية القانونية اليت تريد »تدويل مشكلة املياه« مع اجلانبِي الرتكّي واإليرايّن 
على حدٍّ سواء عن طريق اللجوء إىل التسوية القضائية حتديداً، إذ إنَّ هذا الطرح هو املتداول إعالمياً 

على وجه التحديد، فهل مُيكن تصوُّر حل للمشكلة َوْفقاً لالجتاه املذكور؟
ابتداًء نقول بوجود طرائق عديدة؛ لتسوية املنازعات الدولية بعضها ذا طبيعة دبلوماسية هي 
ا ذو  املفاوضات واملساعي احلميدة والوساطة والتوفيق والتحقيق1، يف حي توصف طرائق أخرى أبهنَّ
طبيعٍة سياسية تتمثَّل ابللجوء إىل أجهزة معنية مبوضوع النزاع ضمن إطار املنظمات الدولية العاملية 
منها واإلقليمية مثل: )منظمة التعاون اإلسالمي، وجملس األمن ضمن منظومة األمم املتحدة، كما 
توجد إمكانية للجوء إىل احملاكم الدولية متمثلة ابلتحكيم الدويل أو القضاء الدويل الذي متثله حمكمة 

العدل الدولية على وجه التحديد، واخليارات املذكورة سنتطرق إليها َوْفقاً لآليت:

1. طبقا لنص  املادة 33 من ميثاق االمم املتحدة الذي ينص على االيت :
1. جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله ابدئ ذي بدء 
بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها 

من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.

مالحظات في بعض جوانب دعوات لجوء العراق إلى المحافل 
الدولية بخصوص مشكلة المجاري المائية الدولية المشتركة

أ.د حيدر أدهم  *

* استاذ القانون الدويل يف  كلية احلقوق / جامعة النهرين.
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أواًل: اللجوء إىل طرائق التسوية السلمية ذات الطبيعة الدبلوماسية
تعلُّق  وبقدر  الدولية،  للمنازعات  الدبلوماسية  الطبيعة  ذات  السلمية  التسوية  تتنوَّع طرائق 
األمر مبوضوع حقوق العراق يف مياه اجملاري املائية الدولية املشرتكة فال يبدو وجود حل يلوُّح يف 
األفق ميكن التوصُّل إليه عن طريق املفاوضات مع اجلانب اإليراين على وجه اخلصوص ممَّا يعين 
التفكري جبدية ابللجوء إىل طلب وساطة طرف اثلث »دولة أو منظمة دولية« إذ برزت  ضرورة 
نشاطات دبلوماسية بذا اخلصوص من جانب بعض الدول خالل األعوام األخرية كدولة قطر على 

سبيل املثال أو منظمة املؤمتر اإلسالمّي.
اثنياً: اللجوء إىل منظمة األمم املتحدة »جملس األمن«

ْلِم  يُعدُّ جملس األمن الدويل اجلهاز الرئيس يف األمم املتحدة الذي يتوىلَّ احملافظة على السِّ
واألمن الدوليي، وقد جلأْت مجهورية مصر العربية إىل هذا اجلهاز خبصوص مشكلة بناء سد النهضة 
عة للجانب املصرّي بدرجة  األثيويّب  خالل العام 2021، ولكِن النتائج كما يظهر مل تكن مشجِّ
كافية إذ يلعب االحتاد االفريقي دوراً يف اجملال املذكور، األمر الذي ارتكز عليه اجتاه جملس األمن، 
ع على اللجوء إىل املنظمات اإلقليمية كأداٍة  وهو اجتاه يتماشى مع ميثاق األمم املتحدة الذي يشجِّ

لتسوية املنازعات الدولية. 
الدولية  املائية  اجملاري  مشكلة  خبصوص  األمن  جملس  إىل  اللجوء  خيار  يبقى  ذلك  ومع 

املشرتكة مطروحاً يف حالة فشل الوساطات اليت من املمكن اللجوء إليها مع إيران حتديداً. 
اثلثاً: اللجوء إىل القضاء الدويل »حمكمة العدل الدولية«

املادة  نص  لتعبري  طبقاً  املتحدة  لألمم  الرئيسة  القضائية  األداة  الدولية  العدل  تُعدُّ حمكمة 
)92( من امليثاق، والتقاضي أمامها يكون بي الدول حصراً، وطبقاً إلرادهتا، إذ يسود مبدأ أساسي 
الوالية االختيارية«2،  الدولية مسألة منوطة إبرادة الدول »مبدأ  التقاضي يف الشؤون  مقتضاه أنَّ 

2. انظر يف ذلك نص املادة 63 من النظام األساسي للمحكمة :1. يشمل اختصاص احملكمة مجيع القضااي اليت حييلها األطراف 
إليها، ومجيع املسائل املنصوص عليها بصورة خاصة يف ميثاق األمم املتحدة، أو يف املعاهدات واالتفاقيات النافذة.
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فموافقتها يُعدُّ شرطاً مسبقاً لتسوية املنازعات عن طريق اللجوء إىل احملكمة، وقد أتكَّد املبدأ املذكور 
يف قضااي عديدة نظرهتا حمكمة العدل الدولية الدائمة كما يف احلكم الذي صدر خبصوص قضية 
مافروماتيس عام 19243، وكذلك احلال يف احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية بقضية 
مضيق كورفو عام 19484  وهذا يعين أنَّ فقدان الرتاضي سيقود إىل استحالة عرض النزاع أمام 
3. )الذي شكَّل نزاعاً بي »بريطانيا واليوانن« يف شأن قضية عقود االمتياز املمنوحة يف فلسطي، نص القرار يف حينها على اآليت: 
»من املبادئ الرئيسة يف القانون الدويل أنَّ كلَّ دولٍة هلا احلق يف محاية مواطنيها إذا حلقتهم أضرار نتيجة ملا يصدر عن الدول األخرى 
من أعمال ختالف أحكام القانون الدويل، وذلك إذا مل يستطيعوا احلصول على الرتضية املناسبة عن طريق الوسائل القضائية الداخلية، 
ا يف واقع األمر،  والدولة إذ تتبىن قضية أحد مواطنيها، وتلجأ يف شأهنا إىل الطريق الدبلوماسي أو إىل الوسائل القضائية الدولية، فإهنَّ
ا تؤكِّد حقَّها هي، أي: حق الدولة يف أن تكفل ملواطنيها االحرتام الالزم لقواعد القانون الدويل، وإذا حدث أن تقدَّمت إحدى  إمنَّ
الدول، نيابة عن أحد مواطنيها، بقضية ما إىل حمكمة دولية، فإنَّ هذه الدولة وحدها هي اليت تُعدُّ يف نظر احملكمة اليت ترفع إليها 

الدعوى اجلهة املطالبة ابلتعويض(
أنَّه بتاريخ 51 من أاير 6491 أطلقت قوات املدفعية األلبانية نريان مدافعها على سفينتي حربيتي  4. ملخص هذه القضية 
بريطانيتي حال مرورها ابملياه األلبانية اإلقليمية يف مضيق كورفو وإزاء ذلك سلمت احلكومة الربيطانية يف 2 آب سنة6491 مذكرة 
احتجاج إىل احلكومة األلبانية وصفت فيها مرور سفينتيها يف املضيق أبنَّه )مرور برئ( مت يف مياه أحد املضايق اليت تشكِّل طُرقاً 
مفتوحًة للتجارة البحرية الدولية ويف 22 من تشرين الثاين سنة 6491 شرعت أربع من قطع األسطول الربيطاين يف عبور املضيق وما 
أْن بلغت املياه اإلقليمية األلبانية حىت اصطدمت بعدد من األلغام البحرية فانفجرت فأصيب اثنان منها خبسائر جسيمة فضاًل عن 
مقتل أربعة وأربعي من ضبَّاط وأفراد طاقميها، ويف أعقاب ذلك أن بعثت بريطانيا يف 21-31 من تشرين الثاين سنة 6491 إىل 
املضيق بسفن حربية كأسحة لأللغام، وسوَّغت ذلك مبا أمسته )حق التدخل( بيد أنَّ ألبانيا عدَّته خرقاً لسيادهتا اإلقليمية، وحينما 
اتفق الطرفان على طرح النزاع أمام حمكمة العدل الدولية ألقت بريطانيا على ألبانيا ابملسؤولية عن األضرار اليت أصابت سفينيتها 
وطاقميها استناداً إىل أنَّ ألبانيا زرعت حقول األلغام أو يف األقل كانت تعلم با فكان يقع على عاتقها اإلعالن عنها، َوَوْفقاً ملا 
تقضي به املاداتن الثالثة والرابعة من معاهدة الهاي الثانية لسنة 7091 واملبادئ العامة للقانون الدويل والقواعد اإلنسانية، ويف 
سبيل درء مسؤوليتها تذرعت ألبانيا ابنتفاء الدليل على ما ُنسِب إليها ومحلت بريطانيا املسؤولية العتدائها على سيادهتا اإلقليمية 
بسبب مرور سفنها يف املياه اإلقليمية األلبانية من دون أن خُتِْطَر السلطات احمللية، وحتصل على إذن سابق منها، ويف التاسع من 
نيسان سنة 9491 أصدرت احملكمة حكماً يقضي مبسؤولية ألبانيا عن انفجار األلغام البحرية يف املضيق، وما جنم عنه من أضرار 
ا قعدت عن الوفاء ابلتزامها يف اإلعالن عن وجود هذه األلغام يف مياهها اإلقليمية وحتذير  تستوجب التعويض أتسيساً على أهنَّ
السفن الربيطانية من هذا اخلطر الداهم، وهو التزام مقرر ملصلحة املالحة الدولية عموماً، وقالت احملكمة يف أسباب حكمها إنَّ 
هذا االلتزام أتسَّس على بعض املبادئ العامة املعرتف با واليت متليها االعتبارات األولية اإلنسانية وهي مبادئ تطبق يف زمن السلم 
واحلرب على السواء وحددت هذه املبادئ يف مبدأ حرية املواصالت البحرية والتزام كل دولة ابالمتناع عن مباشرة أعمال على إقليمها 
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إعمااًل حلكم املادة )36/1( من نظامها األساسي، وللمحكمة  جانِبها  فيه من  احملكمة والبتُّ 
أيضاً »والية جربية« تعتمد إلعماهلا على وجود قبول مسبق من الدول با، والوالية اجلربية اليت 
متارس احملكمة عن طريقها اختصاص البت يف الزاعات ما بي الدول مقصورة على النزاعات ذات 
الطبيعة القانونية إذا تعلَّق األمر بتفسري معاهدة من املعاهدات أو تعلَّق األمر أبيَِّة مسألة من مسائل 
القانون الدويل، أو التحقيق يف واقعة من الوقائع اليت أن ثبتت كانت ستشكِّل خرقاً اللتزام دويل، 
أو إذا تعلَّق األمر بنوع التعويض املرتتب على خرق التزام دويل ومدى هذا التعويض األمر الذي 
نصَّت عليه املادة )36/2(5 من النظام األساسي للمحكمة، وقد سارت ممارسة الدول على أنَّ 
اإلعالانت اليت تصدر عنها بقبول الوالية اجلربية للمحكمة قد تكون مطلقة، وقد تعلِّق على شرط 
التبادل من جانب عدد من الدول أو دول حمددة بنفسها، كما ميكن تقييد اإلعالن املذكور مبدَّة 
معينة,، واإلعالانت ذات الصلة بذا اجلانب تُودَُع عند األمي العام لألمم املتحدة الذي يتوجَّب 
عليه إرسال صور منها إىل الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة، وإىل مسجل احملكمة 

أيضاً، وهذا ما قضت به املادة )4-36/3(6 من النظام األساسي للمحكمة.

تضر حبقوق الدول األخرى، ويف الوقت نفسه قضت احملكمة مبسؤولية إنكلرتا النتهاكها السيادة اإلقليمية أللبانيا وأكَّدت على أنَّ 
احرتام السيادة اإلقليمية يُعدُّ أحد األسس اجلوهرية يف العالقات الدولية، ويكشف هذا احلكم عن أنَّ احملكمة أقرَّت بوجود مصلحة 
دولية مشرتكة، وأنَّ التزام الدولة ابإلعالن عن األلغام املعروفة يف مياهها اإلقليمية وحتذير السفن األجنبية من خماطرها هو التزام غايته 
تلك املصلحة ومبناه االعتبارات األولية اإلنسانية األكثر إطالقاً يف وقت السلم منه يف وقت احلرب، وضرورة التزام كل دولة بعدم 
استعمال إقليمها ألغراض خمالفة حلقوق الدول األخرى، وحي ذلك ميكن القول إنَّ ذلك يعكس مثَّة قاعدة قانونية آمرة ميتنع على 

الدول أن ختالفها يف مجيع األوقات.
ا تعرتف ابختصاص احملكمة يف مجيع املنازعات القانونية  5. جيوز للدول األطراف يف هذا النظام األساسي أن تعلن يف أي وقت أهنَّ

املتعلقة مبا يلي: 
1. تفسري املعاهدة. -  2. أي مسألة من مسائل القانون الدويل. -  3. وجود أي حقيقة، إذا أُثِْبَتْت، من شأهنا أن تشكِّل انتهاكاً 

اللتزام دويل. -  4. طبيعة اجلرب ومداه الذي يتعيَّ تقدميه عن خرق التزام دويل.
6.  -  3. جيوز تقدمي اإلعالانت املشار إليها أعاله من دون قيٍد أو بشرط املعاملة ابملثل من جانب دول عدَّة أو دول معينة، أو لفرتة 

معينة.
4. تودع هذه اإلعالانت عند األمي العام لألمم املتحدة، الذي يرسل نسخاً منها إىل األطراف يف النظام األساسي وإىل مسجل احملكمة.
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ويف ضوء ما تقدَّم فإنَّ أيَّة ُخطُوات رمسية عراقية تذهب ابجتاه تقدمي شكوى أمام حمكمة 
النظر  يف  احملكمة  سليم الختصاص  قانوين  أساس  وجود  من  أواًل  التثبت  تقتضي  الدولية  العدل 
مبوضوع الشكوى سواء أكان هذا األساس متوافراً يف اتفاقيات ثنائية معقودة من اجلانب العراقي مع 
اجلانب اإليراين أم أنَّ األساس لالختصاص املذكور متوافر يف معاهدات أخرى ذات طابع إقليمي 

أو عاملي، ومنها على وجه اخلصوص املعاهدات البيئية اليت يكون العراق وإيران أطرافاً فيها.


