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  :ص لخستالم

بسبب الوضع الجغرافي لك� البلدين فوضع  نھر الفرات الخ�ف بين سورية والعراق حول مشكلة إن      
مجرى النھر و=سيما دولة المنبع تركيا ومن  أعلىالدول التي تقع في  بإجراءاتالعراق حرج لتأثره سلباً 

ان الدولتان وما ارتبط وما تخطط Bنشائه ھات أنشأتهما  اBجراءاتبعدھا الدولة الوسطى سورية ومن تلك 
  .أثرت سلباً على التفاھم بينھما وبين العراق  أخرىمن مشاريع  بھا

تقسيم مياه إلى ھدفت أص�ً  ١٩٩٠ – ١٩٦٢جميع المباحثات التي جرت بين سورية والعراق من  إن      
أي نتيجة ايجابية =خت�ف وجھات النظر حول تقسيم إلى لم تؤدي  إنھا إ=نھر الفرات بينھا بشكل عادل ، 

مع الجانب التركي الذي انطلق من مصالحه الخاصة  فض�ً عن الخ�ف.  فنية أخرىمياه النھر وVسباب 
  .مصالح العراق وسورية اللذان يشتركان معھا في مياه نھر الفرات إلى دون النظر 

معھا  أشركتوالعراق أوجبت دخول الطرفين في مفاوضات ولتسوية النزاعات التي حدثت بين سورية      
من مياه نھر الفرات طبقاً  اتفاق ث�ثي لضمان حصص البلدان الث�ثةإلى الجانب التركي بغية التوصل 

لك الخ�ف وجب علَي تقسيم ولتسليط الضوء على مجريات ذ. للقانون الدولي وا=تفاقيات المعقودة بينھم 
عراق حول مياه الخ�ف بين سورية وال( ول بعنوان جاء المبحث اV. حثين وخاتمة ومب مقدمةإلى البحث 

Vالخ�ف بين سورية والعراق إلى  تطرقفما المبحث الثاني أ.  ١٩٧٣ – ١٩٦٢عوام نھر الفرات بين ا
   ١٩٩٠ – ١٩٧٤بشأن مياه الفرات من عام 

          The Dispute between Iraq and Syria over the Euphrates Water: 1962-
1990: A Historical Study 

 

Abstract 

 The dispute between Syria and Iraq over the problem of Euphrates is due to the 
geographical situation of these two contries. Iraq is in a critical situation because 
it is on the end of the river and is affected negatively by the measures of the upper 
countries of the river, notably Turkey and then Syria the middle country. Of these 
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measures is the dams these two countries built or plan to build which affected 
negatively on their understanding with Iraq. 

      All the talks between Iraq and Syria since 1962 to 1990 aimed at the just 
division of the Euphrates water between them. But they did not result positively 
due to their different views on the problem. Besides the dispute with Turkey 
which has its own interests that overlook that of Iraq and Syria.  

      To settle these disputes Turkey was invited in talks to conclude a triple deal to 
distribute the water according to international law and the treaties make among 
them. To shed light on this dispute the paper was divided into an introduction, 
two sections and a conclusion. The First section is entitled "The Dispute between 
Syria and Iraq from 1962 to 1973" whereas the Second section dealt with the 
dispute between these two countries from 1974 to 1990. 

      

  : المقدمة                

،  البلدينمياه نھر الفرات بين           مشكلةالسوري حول  –تبحث ھذه الدراسة في الخ�ف العراقي             
 بإجراءاتنه يتأثر سلباً V ؛ دولة مصب ، يضعه في موقف حرج كونهوبسبب الوضع الجغرافي للعراق 

ورية ، ومن لة الوسطى سدولة المنبع تركيا ومن بعدھا الدو=سيما مجرى النھر و أعلىالدول التي تقع في 
يرتبط بھا من مشاريع اروائية وزراعية واسعة  من سدود وما Bنشائهوما تخطط  أنشأتهما  اBجراءاتتلك 

من سورية وتركيا  ك�ً مبكر  بوقت العراق        ھمية الدراسة فقد دعا أتي دون التشاور المسبق معه وتأ
اتفاق ث�ثي يضمن حصص البلدان الث�ثة من مياه النھر إلى للدخول في مفاوضات ث�ثية بغية التوصل 

وائل عام أبدأت منذ ن المفاوضات لھذا الغرض أم من ، وعلى الرغطبقاً للقانون الدولي وا=تفاقيات الثنائية 
اتفاق يحدد حصص كل دولة من الدول إلى نھا لم تؤدي من القرن الماضي ، إ= أ ١٩٩٠حتى عام و ١٩٦٢
وء استمرار الدول المتشاطئة في نھر الفرات بتنفيذ خططھا في استثمار مياه النھر دون وفي ض ،الث�ث 
نقص خطير في إلى ذلك سيؤدي  نَّ إقواعد القانون الدولي ، فى وفق علاتفاق بشأن قسمة المياه إلى التوصل 

اساته الخطيرة على العراق وترٍد في نوعيتھا وسيكون لذلك آثاره السلبية وانعكإلى كمية المياه الواردة 
 تقسيمه إلى  ء على مجريات ذلك الخ�ف وجب عليَّ ولتسليط الضو. مختلف مناحي الحياة في العراق 

 ١٩٦٢ولت في المبحث ا=ول الخ�ف بين سورية والعراق حول مياه نھر الفرات بين ا=عوام امبحثين ، تن
 – ١٩٧٤لفرات من عام العراق بشأن مياه االخ�ف بين سورية وإلى تطرق ف، اما المبحث الثاني  ١٩٧٣ –

  .كون قد وفقت فيما سعيت أ نْ ، عسى أ ١٩٩٠

  :   ١٩٧٣ -١٩٦٢الخ�ف بين سورية والعراق حول مياه نھر الفرات   -المبحث ا=ول 

أعقuاب بuل ھuي مسuألة قديمuة ظھuرت بوادرھuا فuي ،  ھا بالمسألة الجديuدةمسالة مياه الفرات = يمكن عدّ  إنّ          
في الرابع  )١(إذ تضمنت معاھدة لوزان،  بعد انھيار الكيان السياسي للدولة العثمانية ، الحرب العالمية اVولى
في مادتھا الثالثة والموقعة بين بريطانيuا وفرنسuا علuى التuزام سuورية بعuدم   ١٩٢٣عام  والعشرين من تموز

، كما تضمنت على ضرورة تأسيس لجنuة  ترد للعراق البدء بإقامة مشاريع تؤثر في كميات مياه الفرات التي
،  مشuuتركة مuuن تركيuuا وسuuورية والعuuراق مھمتھuuا معالجuuة المشuuك�ت الخاصuuة بميuuاه نھuuري دجلuuة والفuuرات

نقuص مياھھuا،  و= سuيما نھuر إلuى و=سيما إذا أريد بناء منشآت ھندسuية فuي أعلuى ھuذين النھuرين قuد تuؤدي 
  .)٢(الحوض الفرات لسھولة استغ�له في أعلى
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،  السياسية       إن مشكلة اقتسام مياه الفرات ھي أزمة مائية بدأت تنازعھا وتتحكم فيھا ا=خت�فات                    
 ، والدولية وقد غذتھا بعض اVطراف اBقليمية، )٣(حتى غدت لعبة للمنافسات السياسية بين سورية والعراق

  . )٤(مراحل خطيرة ومعقدةإلى للتصاعد  مما جعلھا مسألة مرشحة

تuدفق الميuاه أصuبح  السورية فإنَّ ـ  وبقدر تعلق اVمر بمياه نھر الفرات في تحديد طبيعة الع�قات العراقية    
مuع بuروز  وترات السياسuية بينھمuاتصuعيد التuإلى ويؤدي = محالة ، للدولتين أحد اVھداف الوطنية اVساسية 

أھuم وسuيلة لتحقيuق التuوازن بuين العuراق وسuورية  وعليuه فuإنَّ  ، قتصuادية=تنمية االتحقيق وتائر إلى الحاجة 
عuن طريuق  ، تكمن في تحقيق الحد اVدنى من التuوازن المuائي أو التغلuب علuى العجuز المuائي المتوقuع فيھمuا

  . )٥(تقاسم عادل ومنصف لمياه نھر الفراتإلى التوصل 

إلuى ولو لم تكن دمشق وبغداد متخاصمتين (( في ذلك الخصوص ) Patrick Salle(باتريك سيل  أشارو     
وقuد أدت عمليuات بنuاء السuدود . ھذا الحد لتمكنتا من حل خ�فھما الطويل المزمن حuول اقتسuام ميuاه الفuرات 

ومشuuاريع الuuري فuuي البلuuدان الث�ثuuة جميعuuاً منuuذ السuuتينات مuuن القuuرن الماضuuي ومuuا بعuuدھا نشuuوب نزاعuuات 
  . )٦())يستحقھا كل بلد جم المياه التيوخ�فات حول ح

كuان ا=جتمuاع ا=ول  . عقدت عدة اجتماعات بين الجانبين السوري والعراقي لبحث اقتسuام ميuاه الفuرات     
المالية والمشاريع القائمة والمستقبلية في ك�u  واBحصاءاتتبادل الجانبان المعلومات  ١٩٦٢في دمشق عام 

عuام في شھر تمuوز دمشق تبع ذلك اجتماع ثان ب. ) ٧( عدد من التوصيات المتعلقة بالمياه فض�ً  عن، البلدين 
من مياه الفرات حقوقاً مكتسبة له من مياه النھر  ٣مليار م )١٨( اقترح فيه الجانب العراقي تخصيص ١٩٦٣

وتتضuuمن حاجاتuuه  ، وحuuين اصuuَر العuuراق علuuى ان لuuه حقوقuuاً مكتسuuبة تقرھuuا القuuوانين وا=عuuراف الدوليuuة  ، 
إلuى فuأدى ذلuك  ، ابدى الجانuب السuوري تحفظاتuه علuى ا=قتuراح  ،  عملةطرق الري المست على وفقالمائية 

  . )٨( توقف ا=جتماع 

 ؛تقuدم           لكنھuا فشuلت فuي تحقيuق أي ، عقدت جولة ثالثة من المحادثات فuي بغuداد  ١٩٦٦وفي عام     
مسألة تقسيم مياه نھuر الفuرات خ�فuاً كبيuراً بuين العuراق  وقد احدثت . العراق على حقوقه المكتسبة  Bصرار
حuuين أعلنuuت الحكومuuة السuuورية عزمھuuا تنفيuuذ  ١٩٦٧ عuuام وبالuuذات فuuي منتصuuف كuuانون الثuuاني ، وسuuورية

ومة السuورية ضuرورة إذ طلبت الحكومة العراقية من الحك ، )٩(مشروع سد الفرات بمعونة اBتحاد السوفيتي
  . )١٠(مراعاة حقوق العراق المائية قبل البدء بتنفيذ ھذا المشروع

وفuد سuوري برئاسuة الuدكتور نuور  ١٩٦٧ عuام كuانون الثuاني في الخامس والعشرين منبغداد إلى وصل     
وتuم  ،  العراقي         الدين الرفاعي أستاذ الري والسدود في الجامعة السورية Bجراء مباحثات مع الجانب 

وفuي اليuوم الثuاني صuدر فuي بغuداد بيuان  ، شuباط مuن العuام نفسuه التاسuع مuنإجراء مباحثuات اسuتمرت حتuى 
  . )١١(أعلن فيه تأجيل المباحثات على أن تعقد بعد شھرين في دمشق ، مشترك

آيuار وبواقuع  الثuامن مuن وفي نيسان من العام نفسه عقدت في دمشق المباحثuات المشuتركة اسuتمرت حتuى    
مuن ميuاه النھuر فuي السuuنين  بالمئuة )٤٠(إسuتغ�لإلuى جانuب السuوري حاجتuه اقتuرح خ�لھuا ال ، جلسuة) ١٥(

المفاوضuات فuي اثنuاء و ، وھو أمuر رفضuه الجانuب العراقuي ، ا=عتيادية وكامل المياه في السنوات الشحيحة
سuورية إلuى بالمئuة  )٣٣(بالمئuة  للعuراق و )٦٧(قضي بتقسيم مياه الفرات بنسuبة قدم الوفد العراقي اقتراحاً ي

لرفض مقترحuاً نسuبة اVمر الذي واجھه الوفد السuوري بuا ، السورية -من المياه الواردة على الحدود التركية 
تسلم للعراق ،  التركية –السورية              من مياه الفرات الواردة على الحدود  بالمئة) ٥٣( حصة العراق

إلuى ذا انتھuت المباحثuات دون التوصuل ھuولuم يوافuق الجانuب العراقuي علuى ذلuك وب ، سuورية على حدوده مع
  . )١٢(اتفاق نھائي حول حصة كل من البلدين في مياه نھر الفرات

تشرين الثاني من العام نفسه مباحثات فuي بغuداد بuين الوفuدين السuوري برئاسuة نuور  الثاني منجرت يوم     
إ= أن المباحثuات ھuي  ،  الدين الرفاعي والعراقي برئاسة باقر كاشف الغطاء المuدير العuام للuري فuي العuراق
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بسبب إصرار الحكومة السورية على المضuي فuي تنفيuذ مشuروع سuد   ؛ اVخرى لم تسفر عن نتيجة مرضية
  . )١٣(الفرات من دون اVخذ بالحقوق العراقية المترتبة من ذلك المشروع

بأنھuا ستباشuر العمuل فuي بنuاء سuد  ١٩٦٨ عuام شuباط الحادي والعشرين مuنأعلنت الحكومة السورية في     
وسuيقام بuين ت�uل الطبقuة ، مليuون دو=ر )٦٠٠(لسuد سuيكلف وأعلنuت أن ا،  الفرات فuي مطلuع الشuھر القuادم
 )٤٠٠(وستنشئ وراء السد بحيرة مساحتھا ، ميل من الحدود التركية )١٠٠( شمال شرقي سورية وعلى بعد

كما أعلنت الحكومة أنھا ستبني السد  ، ألف كيلو واط )٨٠٠( ميل مربع لتغذية محطة للطاقة الكھربائية تنتج
رضuا علuى مuدى مليuون دو=ر قدمuه اBتحuاد السuوفيتي ق) ٢٥٠( وسuتكلف المرحلuة اVولuى ، على مuرحلتين

 كانون الثانيالحكومة قد وقعت على القرض في الثاني والعشرين من وكانت بالمئة  )٢(عشر سنوات بفائدة 
يuراً خب )٣٥٠( نuص علuى إرسuالرية عقuداً مuع الحكومuة السuوفيتية كما وقعت الحكومuة السuو ، ١٩٦٨ عام 

  . )١٤(١٩٦٨سورية للعمل في المشروع خ�ل العام إلى سوفيتياً 

 وقuد ألقuى ، الحكومة السورية بدء العمل فuي بنuاء سuد الفuرات لسابع من آذار من العام نفسه باشرتوفي ا    
إذا اسuuتثمرت  ، إن ميuuاه الفuuرات(( فuuي ا=حتفuuال خطابuuاً  )١٥(الuuدكتور يوسuuف زعuuينرئuuيس الuuوزراء السuuوري 

بشكل اقتصادي وفني سليم كافية لسد ا=حتياجات المائيuة ال�زمuة ل�راضuي الزراعيuة الواقعuة علuى حuوض 
حوض النھر في  فض�ً عن اVراضي الزراعية المروية حالياً على ، الفرات في القطرين السوري والعراقي

  . )١٦()) تركيا

إن مشuروع سuد الفuرات ع�uوة علuى (( ري الموقف السوفيتي مuن المشuروع كما حيا رئيس الوزراء السو    
إنuه رمuز للتعuاون الخ�uق بuين شuعبنا وشuعوب اBتحuاد  ، يشuكل رمuزاً خالuداً للصuداقة بuين الشuعوب ، معانيه

  . )١٧()) السوفيتي الصديق

إننا على يقين (( : زعين ة في تنفيذ المشروع أشاروفي محاولة =متصاص رد الفعل العراقي على المباشر    
ويعuرف حuق المعرفuة أن  ، من الشعب العربي في العراق يدرك منطلقنا القومي الشuامل فuي تنفيuذ مشuروعنا

إن ،  كبيرةس يعود على القطر العراقي بفوائد بل على العك ،  ھذا المشروع = ينقص شيئاً من حصة العراق
وسuوف يسuاعد السuد علuى ،  السuوري اھتمامنuا بمصuالح الف�uحاھتمامنا بمصالح الف�ح العراقي = تقل عuن 

ويخفف  ، ودرء أخطار الفيضانات عن القطر العراقي ويخفف من إطماء الخزانات فيه،  تنظيم جريان النھر
 فuي القطuر العراقuيضuي الزراعيuة مما يساعد على تخفيف تكuاليف البuزل فuي اVرا،  مناسيب المياه الجوفية

(()١٨( .  

الحكومة السuورية تعتuرض فيھuا علuى إلى أرسلت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج شديدة اللھجة     
كما أرسلت فuي الوقuت نفسuه  ، اتفاق بشأن حصة العراق من مياه الفراتإلى سعيھا بمشروعھا قبل التوصل 

  . )١٩(المشروع السوريفيھا تمويلھا ومساعدتھا بتنفيذ  تعترضالحكومة السوفيتية اإلى ة مماثلة مذكر

ي إبuuuراھيم ردت الحكومuuuة السuuuورية علuuuى المuuuذكرة العراقيuuuة بإرسuuuالھا نائuuuب رئuuuيس الuuuوزراء السuuuور    
والuذي أدلuى بتصuريح للصuحفيين فuي مطuار  ، آذار مuن العuام نفسuه بغداد يuوم العشuرين مuنإلى  )٢٠(ماخوس

وإننuا فuي حالuة محنuة وأوضuاعنا ،  العربي باستمرارأنه يزور قطراً عربياً شقيقاً اشترك في النضال (( د بغدا
التحuديات الصuھيونية خطيرة تتطلب ا=لتقuاء دائمuاً لتوحيuد عملنuا لمواجھuة ھuذه المحuن وأخطارھuا لمواجھuة 

  . )٢١()) وا=ستعمارية

آذار بحضuور  يuوم الحuادي والعشuرين مuن )٢٢(عuارف محمuد س العراقي عبuد الuرحمنقابل ماخوس الرئي    
     وقuد عuرض مuاخوس رغبuة حكومتuه بتقويuة التعuاون ا=قتصuادي بuين  ، رئيس الوزراء الفريق طاھر يحيى 

معلنuuاً تمسuuك ب�uuده بالحصuuص التuuي عرضuuھا  ))أن مشuuروع سuuد الفuuرات مشuuروع قuuومي (( مؤكuuداً  ،  البلuuدين
العuuراق مuuن الميuuاه وقuuد أبuuدى الجانuuب العراقuuي ارتياحuuه للزيuuارة التuuي تضuuمن للعuuراق حصصuuه مuuن ميuuاه 

  . )٢٣(الفرات
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دمشق برئاسة النائuب اVول إلى وعلى الرغم من المحاو=ت العراقية لوقف المشروع وصل وفد سوفيتي     
للمشاركة في ا=حتفال الذي أُقيم بوضع حجر  (Evan Sosnouf)سوسنوف ق المواص�ت إيفانلوزير طر

 عuام نيسuان الخuامس والعشuرين مuن  كما وصuل أيضuاً خبيuر سuوفيتي يuوم، )٢٤(اVساس لمشروع سد الفرات
  . )٢٥(ألف طن) ١٥(ووصلت معدات وزنھا يبلغ ، للعمل في المشروع  ١٩٦٨

اتفاق يضمن حقوق كل من العراق وسورية من مياه إلى وجھوداً كبيرة للوصول  بذل العراق محاو=ت     
) ٦٧(نسبة ، ١٩٧١ عام في دمشق في نيسانفقد طرح العراق في المباحثات التي جرت ،  نھر الفرات

نھر  موافقاً على عد،  اق والباقي لسوريةحصة للعر،  سوريةإلى من مياه نھر الفرات الداخلة  بالمئة
أصرت على أن تكون حصة غير أن سورية ،  الخابور نھراً داخلياً يستثمر بكامله ضمن اVراضي السورية

الحصة وأن تسلم ھذه ،  العراقية-عند الحدود السورية،  فقط من مياه نھر الفرات بالمئة) ٥٣(العراق 
لذلك لم تؤد جھود  ؛، تمسك العراق باقتراحه السابق الذكر )٢٦(العراقية – للعراق عند الحدود السورية

فض�ً عن رفض سورية ،  العراق نتيجة إيجابية لرفض الجانب السوري مقترحاتإلى العراق ومحاو=ته 
  : المباحثات في اثناءوكانت توصيات الوفد العراقي ،  لدى ھيئة أو لجنة محايدة مبدأ التحكيم

ً إجراء مفاوضات على مستوى أعلى فني  -١   . اً وسياسي ا
 .  إيضاح أھمية الموضوع للجانب السوفيتي بتمويل سد الفرات  -٢
    ھيئة إلى اتفاق بين الجانبين يجب إحالة موضوع تقسيم مياه الفرات إلى في حالة عدم التوصل   -٣

 .  دولية محايدة      
 . )٢٧(المحافل الدولية المختصةإلى يحال الموضوع ) ٣(وفي حالة عدم قبول التوصية   -٤

فقد اقترح ا=ستعانة بالجانب السوفييتي للخروج  ، ونتيجة للقلق العميق الذي شعر فيه الجانب العراقي    
وعلى ضوء ،  وقد قبلت سورية الوساطة السوفيتية بعد إلحاح الجانب العراقي عليھا . )٢٨(بنتيجة مرضية

أحد كبار الخبراء  شوب�زدة وفد فني سوفييتي برئاسة ١٩٧٢ عام ذلك زار سورية في أواخر شھر آذار
وعاد في شھر تموز من ،  وجھة نظر الجانب العراقيإلى السوفييت في تقسيم مياه اVنھار الدولية واستمع 

بأن تكون حصة العراق من المياه ،  تضمن اقتراح الوسيط الفني السوفييتي تقريراً خطياً م�ً احالعام نفسه 
 -تسلم للعراق عند الحدود السورية  بالمئة )٦٠(ت التركية لنھر الفرا -الداخلة على الحدود السورية 

 بالمئة لسورية في )٤٠(فض�ً عن المياه الراجعة و ،  ينبرنامج يتفق عليه بين الطرفعلى وفق العراقية 
  . )٢٩(نفسه الموقع

الرابuع حضuر فuي دمشuق فuي و،  سوفييتي وا=جتماع فيمuا بعuداتفق الطرفان على دراسة اقتراح الخبير ال    
الوفد عuدة وقدم ،  فوزي عبدهللا القيسي الوفد العراقي برئاسة وزير المالية ١٩٧٣عام نيسان  والعشرين من 

  :مقترحات

  .  قبول التقرير السوفييتي  -١
 .  اعتماد المساحات المزروعة في تقسيم المياه  -٢
  )٧٠(وقسمة الفائض  لسورية ٣م مليار) ٤(للعراق و ٣م مليار )١٣(الحقوق المكتسبة  عدت -٣

  .  الفائضلنسبة توزيع .  وتوزيع النقص بنسبة معكوسة للعراق بالمئة )٣٠(بالمئة لسورية و     
 تلك التي إلى يجعل كميات المساحة المزروعة في العراق  ،  عقد اتفاقية أمدھا عشر سنوات -٤

  . )٣٠(ستتوسع إليھا اVراضي السورية     
للعuراق بالمئuة  )٥٥(القاضuي بقسuمة الميuاه بنسuبة  وتمسuك برأيuه،  رفض الوفد السوري تلك المقترحuات    
    إجuuراء اتصuuا=ت متعuuددة مuuع المسuuؤولينإلuuى اVمuuر الuuذي دفuuع بالوفuuد العراقuuي ،  لسuuوريةبالمئuuة  )٤٥(و

ونائuuب رئuuيس ، محمuuد حيuuدر ة يuuالزراع للشuuؤون ا=قتصuuادية و نائuuب رئuuيس الuuوزراء ومuuنھم ،  السuuوريين
اور قuدم وبعد التشu ، )٣٢(حافظ ا=سد ومن ثم رئيس الجمھورية )٣١(عبدالحليم خدامالوزراء ووزير الخارجية 

ثم تنفيذ  ومن،  للعراق لمدة عشر سنوات ٣ممليار  )١٣(اقتراحاً بتوفير خدامنائب رئيس الوزراء عبدالحليم 
        إ= أن الجانuuuuب العراقuuuuي رفuuuuض،  لسuuuuورية بالمئuuuuة  )٤٠(بالمئuuuuة  للعuuuuراق و )٦٠(المقتuuuuرح السuuuuوفييتي 
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علuى  ٣ممليuار  )١٧( للعuراق عنuد بلuوغ وارد الفuرات ٣ممليuار  )١٣(وقدم اقتراح اتفاقية لتuوفير،  ا=قتراح
مع ،  للعراقبالمئة  )٣٠(بالمئة  لسورية و )٧٠( وقسمة الفائض مما تقدم بنسبة،  السورية –الحدود التركية 

  . )٣٣(وتحديد أمد ا=تفاق لعشر سنوات يتفاوض بعدھا بشأن تقسيم المياه،  توزيع النقص بعكس النسبة

زار وفد عراقي برئاسuة عضuو مجلuس قيuادة الثuورة ووزيuر  ١٩٧٣تشرين الثاني  الحادي عشر من وفي    
دمشuق وعقuد اجتماعuاً مuع الجانuب السuوري برئاسuة نائuب  )٣٤( الزراعة واBص�ح الزراعuي عuزت إبuراھيم

ن على اVخuذ وبعد مناقشات طويلة اتفق الجانبا ، رئيس الوزراء للشؤون ا=قتصادية والزراعية محمد حيدر
  . )٣٥( =قتسام المياه بين العراق وسورية السوفيتبتقرير الخبراء 

وانط�قاً من تداخل ابعاد ا=زمة وفي ظل عدم وجuود اطuار قuانوني واضuح ل�طuراف المتنازعuة فرصuة     
السيناريو المحتمل لمواجھuة ا=زمuة ينحصuر باسuتمرار النuزاع حuول  نَّ إا=حتكام لمباديء القانون الدولي ، ف

التعuuاون بuuين تلuuك إلuuى او اللجuuوء  وب حuuرب محتملuuة بuuين اطuuراف النuuزاع نشuuإلuuى ميuuاه الفuuرات وقuuد يuuؤدي 
  .   ا=طراف لقيام مشروعات مشتركة لمواجھة الخطر القادم

  : ١٩٩٠ – ١٩٧٤ه الفرات الخ�ف بين سورية والعراق حول ازمة ميا –ثاني المبحث ال

إذ أقدمت تركيا مuن جانuب  ،و تركيا  العراق وسورية بين ١٩٧٤دخلت مشكلة المياه مرحلة خطيرة عام     
حتuى إن  ،  واحد بحجز كميات كبيرة من مياه نھر الفرات في خزان سد كيبان دون موافقuة سuورية والعuراق

 مuuن المuuاء سuuنوياً  ٣ممليuuار ) ٢٨(التركيuuة والبuuالغ  –اBيuuراد المuuائي الوسuuطي للنھuuر علuuى الحuuدود السuuورية 
تركية بأنھuا اقuدمت علuى وذكرت الحكومة ال ، )٣٦(من الماء ٣ممليار ) ١٣(حوالي إلى انخفض في ھذا العام 

تركيا لعuدم وجuود التي تنفذھا  يا وسورية والعراق بسبب المشاريع تنشأ مشكلة بين ترك كي =؛  تلك الخطوة
Vنھuا لuم توقuع  ؛يمكن لمسألة مياه الفuرات ان تكuون موضuوع نuزاع بuين ھuذه البلuدان  و=،  اتفاق دولي بينھم

الفuرات أما سورية فقد أنجزت في ذلك العuام سuد الطبقuة علuى نھuر . )٣٧(اتفاقية بشأن تقسيم المياه واستغ�لھا 
 ٠ )٣٨(٣ممليuار  )٥ ،٤٢(مقuدارھا ،  السورية وبقدرة اسuتيعابية –كم من الحدود العراقية ) ٣٠٠(وعلى بعد 

إذ تuؤدي مقuادير الميuاه التuي ،  كما ترتبط خطuط التنميuة الزراعيuة وا=قتصuادية وا=جتماعيuة بھuذا المشuروع
فض�ً عن توليuد طاقuة كھربائيuة ،  ألف ھكتار) ٦٤٠(زيادة مساحة اVراضي المروية بحوالي إلى يحتجزھا 
ة السuuورية تمuuرر وبuuذلك أخuuذت الحكومuu . )٣٩(سuuاعة لكuuل سuuاعة فuuي السuuنة/مليuuار كيلuuو واط) ٥ ،٢(مقuuدارھا 

ممuا ولuد شuحة شuديدة فuي .  ھuااتنلمائي للنھر وحجزت الباقي فuي خزامن اBيراد ابالمئة  )١٧(للعراق حوالي
  .  )٤٠( العراقيةنھر الفرات داخل اVراضي 

لزيuuارة  ١٩٧٤عuuام فuuي تمuuوز  )٤١(أرسuuلت الحكومuuة العراقيuuة وفuuداً برئاسuuة وزيuuر الuuري مكuuرم الطالبuuاني    
المباحثuات تبuين أن الجانuب فuي اثنuاء و،  لمعالجة الشحة الشديدة فuي نھuر الفuرات فuي العuراقوتركيا سورية 

           المخزونuuة فuuي خuuزان بحيuuرة اVسuuد لمعالجuuة الشuuحة فuuيالسuuوري غيuuر مسuuتعد Bط�uuق أيuuة كميuuة مuuن الميuuاه 
ونتيجة لموقuف الجانuب السuوري المتعنuت فuي عuدم معالجuة المشuكلة التuي يعانيھuا العuراق فuي نھuر  ، العراق
سuuورية وتركيuuا لبحuuث حاجuuة العuuراق مuuن الميuuاه إلuuى أوصuuى الوفuuد إرسuuال وفuuد سياسuuي أعلuuى  إذ،  الفuuرات

وبالفعل قام وفد عراقي برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة طه ياسين ،  المخزونة في البلدين
وكuان رد الجانuب ،  ١٩٧٤ عuام آب ٢٠ - ١٦المدة بuين  في اثناءبزيارة كل من تركيا وسورية  )٤٢(رمضان

كما وعد الجانب التركuي بتعuويض الجانuب السuوري إذا أطلuق مuن ،  التركي ايجابياً Bط�ق تصاريف المياه
 –السuuورية              يومuuاً لزيuuادة التصuuاريف الuuواردة علuuى الحuuدود نيعشuuرخزينھuuا فuuي سuuد الطبقuuة ولمuuدة 

  . )٤٣(كما أبدى الجانب التركي استعداده للدخول في مفاوضات ث�ثية لقسمة مياه نھر الفرات،  العراقية

الموسuuم بuذار  مuدة طلuب الوفuد العراقuي مuن الوفuد السuuوري تأجيuل الخuزن فuي بحيuرة اVسuuد لحuين انتھuاء     
وضuرورة إعuداد خطuة لتنظuيم ، ١٩٧٤ عuام كuانون اVول الشتوي في العراق أي فuي الحuادي والث�ثuين مuن

وقuد أبuدى الجانuب .  إط�ق المياه من بحيرة اVسد بشكل يuؤمن احتياجuات العuراق مuن المزروعuات الشuتوية
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إ= أن الجانب العراقي لم ،  وما زاد عن ذلك يخزن في بحيرة اVسد) ثا/ ٣م ٣٤٠(السوري استعداده Bط�ق 
  . )٤٤( Vن ھذه الكمية = تفي باحتياجات العراق في نھر الفرات ؛يوافق على ذلك 

وكuل ،  والعراقuي مuن ميuاه نھuر الفuراتبذل العراق كل المحاو=ت للحفاظ على حقوق الشuعبين السuوري     
نتيجuuة بسuuبب تعنuuت الجانuuب السuuوري فuuي قبuuول المبuuادئ العامuuة =قتسuuام الميuuاه إلuuى تلuuك المحuuاو=ت لuuم تuuؤِد 

و= شuك أن تعنuت الجانuب ،  المشتركة بموجب القانون الuدولي وا=تفاقيuات الدوليuة حتuى قبuول مبuدأ التحكuيم
في حياتھا على ميuاه  تعتمدزراعة والحيوانات العراقية التي ااً كبيراً بالالسوري الحق أضراراً بالغةً وھ�ك

نتيجuة تعبئuة بحيuرة ا=سuد فuي البلدين على خلفيuة توزيuع الميuاه  حدث توتر في الع�قات بين إذ.  نھر الفرات
   أيإلuuى ولuuم يتوصuuل الطرفuuان ،  )ث/ ٣م ٥٠٠( طالuuب العuuراق بuuاط�ق اذ،  والحبانيuuة فuuي العuuراق سuuورية
  . )٤٥(١٩٧٥ثم حصلت مواجھات بين البلدين في المدة مابين آذار وآب من . اتفاق 

ل مuؤتمراً صuحفياً فuي بغuداد حَمu ١٩٧٥عuام  آذار الثاني منعقد وزير الري العراقي مكرم الطالباني في     
السuوري = يمكuن إن موقuف الجانuب (( وقال الطالبuاني ،  فيه سورية مسؤولية حجب مياه الفرات عن العراق

وخلق مشuاكل لuه لذلك فإن تنصله مما تعھد به يعود لسبب سياسي يراد به الضغط على العراق  ؛ تبريره فنياً 
إن ث�ثة م�يين إنسان يحترفuون الزراعuة حuول حuوض الفuرات مھuددون (( وأضاف  ))واBضرار بمصالحه 

  . )٤٦())بكارثة 

أكuدت  ١٩٧٥عuام نيسuان  جامعة الدول العربية في التاسع من مجلسإلى قدمت الحكومة العراقية شكوى     
أراضuيه  حبسuت ميuاه نھuر الفuرات فuي بحيuرة اVسuد وإنھuا تتعمuد إلحuاق اVذى والضuرر فuيفيھا أن سورية 

بuالتوقف عuن ھuذه  ربيuة مuن سuوريةميثuاق جامعuة الuدول العإلuى طلuب اسuتناداً و،  المروية في حوض النھuر
وقuuد طلبuuت الحكومuuة العراقيuuة عقuuد دورة اسuuتثنائية . )٤٧(للعuuراق حقuuه مuuن ميuuاه النھuuراBجuuراءات وأن يعطuuي 

ب طلu ومuن الواضuح ان، )٤٨(لمجلس جامعة الدول العربيuة علuى مسuتوى وزراء الخارجيuة لمعالجuة الموقuف
وعuدم ردھuا علuى جميuع الجھuود العراقيuة التuي ، تجاوب الحكومة السورية بعد انعدام جاء الحكومة العراقية 

اتفاقيuة بينھمuا تنظمھuا وتقيuدھا اعتبuارات الشuعور بالمسuؤولية والعدالuة والقuانون إلى بذلت من اجل التوصل 
إلuى مuذكرة  الوزراء ووزير الخارجية السuوري  وفي اليوم التالي بعث عبد الحليم خدام نائب رئيس. الدولي 

إننا نوافق على عقuد اجتمuاع علuى مسuتوى فنuي (( لجامعة الدول العربية تضمنت  اممحمود رياض اVمين الع
Vن الموضuوع المطuروح فنuي يتعلuق باحتسuاب حقuوق الطuرفين فuي  ؛ وليس على مستوى وزراء الخارجيuة

ارجية يuتم لبحuث القضuايا وكما تعلمون فإن اجتماع وزراء الخ،  مياه نھر الفرات وليس له أي جانب سياسي
  . )٤٩()) السياسية

في ضوء ذلك تقرر عقد اجتماع طuارئ لمجلuس جامعuة الuدول العربيuة فuي القuاھرة علuى مسuتوى وزراء     
السuوري حuول ميuاه نھuuر  -العراقuي لخ�uفللنظuر فuي ا،  نسuيان فuي العuام نفسuuه العشuرين مuنالخارجيuة فuي 

،  والعuراقوقuد انتھuى مجلuس الجامعuة مuن بحuث مشuكلة ميuاه نھuر الفuرات العالقuة بuين سuورية  ، )٥٠(الفرات
  مع إعطاء اVولوية للجانب العاجuل مuن،  لجنة فنية للوساطة والتوفيق بين البلدين باتخاذ قرار يقضي بتأليف

والسuودان والكويuت  والسuعوديةتألفت ھذه اللجنuة مuن اVمانuة العامuة للجامعuة وتuونس والجزائuر و،  المشكلة
جانب العراق وسورية كما قرر مجلس الجامعة تكليف اVمuين العuام للجامعuة متابعuة إلى ،  ومصر والمغرب

وان يقدم تقريراً ،  وأن يدعوھم ل�جتماع عند الحاجة،  الموضوع مع وزراء خارجية الدول اVعضاء للجنة
وأخيuرا ،  اع مقبل لمجلس الجامعة أو وزراء الخارجيuة العuربأول اجتمإلى عن نتائج أعمال لجنة الوساطة 

تھيئuة الجuو الم�ئuم لنجuاح مسuاعي الوسuاطة وا=متنuاع عuن ،  أھاب المجلس بالحكومتين السورية والعراقية
  . )٥١(وكل ما من شأنه اBضرار بع�قتھما اVخوية،  الحم�ت اBع�مية

إن العراق غير مقتنع بھذا (( ق على القرار بقوله لباني قد علَّ الطا وكان وزير الري العراقي الدكتور مكرم    
وإنمuا ھuي مشuكلة ،  القرار بسبب قناعته التامة بأن ھذه المشكلة ليست مشكلة فنية لتحلھا لجنة فنيuة للوسuاطة

وأضuاف  ، ))المھمuة  دول العربية للقيام بھذهسياسية وكان العراق يرغب بتشكيل لجنة من وزراء خارجية ال
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Vنuه صuدر باBجمuاع عuن جامعuة الuدول العربيuة ووافuق علuى ا=لتuزام مسuبقاً بuأي  ؛ إن العراق قبل القرار(( 
  . )٥٢())قرار يصدر عن ھذه اللجنة 

من مياه  بالمئة) ٧٥(مررت للعراق حوالي وأنھا إ= أن سورية أجابت مجلس الجامعة بالوقائع واVرقام      
وأنھuا احتجuزت فuي ،  ١٩٧٥عuام التركية حتى نھاية شھر آذار  –نھر الفرات الواردة على الحدود السورية 

لحuق فuي اسuتعمال مuا وأنھا صuاحبة ا،  بحيرة اVسد أقل من حصتھا العادلة والمشروعة في مياه نھر الفرات
وإذا ،  بمuا يتفuق وبuرامج التنميuة فيھuا وذلuك،  جزء من حصتھا في ميuاه النھuرھو مخزون في بحيرة اVسد ك

uود لسuبب = يعuر فالسuراد النھuرىكان ھناك نقص في إيuذي جuر الuزين الكبيuا للتخuد  ورية وإنمuرة سuي بحيuف
ات الجانب العراقuي نفسuه بuنقص حسب تقديرب،  إيراد الموسم المائي الحاليإلى و،  كيبان في تركيا من جھة

و= يجuوز أن يطلuب مuن سuورية وحuدھا ،  عن اBيuراد المuائي الوسuطي للنھuر مuن جھuة أخuرى بالمئة )٢٥(
أن سورية مuن أكثuر البلuدان الث�ثuة حاجuة لحصuتھا مuن ميuاه و= سيما ،  تأمين احتياجات المياه للعراق ءعب

  . )٥٣(نھر الفرات

إيقuاف عمuل اللجنuة  ١٩٧٥عuام  آيuار ا=ول مuن طلبت الحكومة السورية رسمياً من الجامعuة العربيuة فuي    
مسuؤول فuي وزارة وقuال مصuدر ،  الفنية التي شكلھا مجلس الجامعة للبحث في النزاع على مياه نھر الفرات

إن سورية طلبت من وفدھا ا=نسحاب من اللجنة نتيجة =ستمرار الحم�ت العراقية ضuد (( الخارجية بدمشق 
  . )٥٤()) سورية

بuين البلuدين لتسuوية  التوسuطإلى بين سورية والعراق بادرت الحكومة السعودية  الخ�فوأمام تزايد حدة     
آيار من العام نفسه استقبل الرئيس حافظ اVسد الشيخ أحمuد  الرابع منوفي ،  نزاعھما حول مياه نھر الفرات

وزير النفط السعودي الذي أعرب بعد تصريح أدلى به بعد مقابلة الرئيس السuوري عuن أملuه  )٥٥(زكي يماني
وقuال وزيuر الuنفط  ، العراقي الخuاص بتقسuيم ميuاه نھuر الفuرات –تسوية نھائية للنزاع السوري إلى التوصل 

وانuuه يعتuuزم  ، إن ھuuذه المسuuألة تسuuتلزم عقuuد الكثيuuر مuuن ا=جتماعuuات وإجuuراء اتصuuا=ت عديuuدة(( السuuعودي 
  . )٥٦())مواصلة تنق�ته في المنطقة من أجل إجراء المباحثات مع اVطراف المعنية 

آيuار والتقuى الuدكتور مكuرم الطالبuاني وزيuر  بغداد في اليوم التuالي الخuامس مuنإلى يماني وصل الشيخ ال    
ان العراق مستعد ا�ن وفي المستقبل للقبول بوساطة أية جھة أو مجموعة من (( الذي صرح  ، الري العراقي

إن (( وأضاف الدكتور الطالباني  ))تقسيم مياه نھر الفرات مع سورية حل عادل لمشكلة إلى الخبراء للوصول 
 حuل عuادلإلuى العراق يرحب بشكل خاص بجھود اVقطار العربية وبرؤساء وملوك الدول العربية للوصول 

إ= أن الوساطة السعودية فشلت في حuل أزمuة الميuاه ، )٥٧()) ومعقول للبلدين وحل ھذه المسألة بصورة أخوية
وذلك ما أعلنه وزير اBع�م السوري أحمد اسكندر أحمد في حديثه عuن أسuباب تعثuر ،  بين سورية والعراق

إن المسألة (( لين فأشار بعض المسؤوالمفاوضات وعدم نجاح الوساطة السعودية بالسرعة التي كان يتوخاھا 
ولو كانت كuذلك ،  و= ھي مسألة خ�فات حزبية وغير حزبية،  ليست سياسية كما يريد البعض أن يصورھا

ونحuuن مسuتعدون ا�ن =ن نضuuع أمuام الuuرأي العuام كuuل الوثuuائق ،  بحuت فنيuuة إنمuا المسuuألة ھuي،  لھuان اVمuuر
نا على استعداد لنشر كuل محاضuر المباحثuات التuي جuرت منuذ أكثuر مuن كما إن،  واVرقام التي تؤكد ما نقوله

للتأكيد على أن سورية = تضمر شراً للشuعب العربuي ،  سنين حول مياه الفرات وما تزال تجري ا�نعشرة 
  . )٥٨()) في العراق و= تريد إزالته كما يصورھا البعض

       الuuuوزير العراقuuuي مكuuuرمنھuuuا السuuuعودية فقuuuد بيَ أمuuuا وجھuuuة نظuuuر الحكومuuuة العراقيuuuة فuuuي فشuuuل الوسuuuاطة     
إن الوفuuد العراقuي أبلuuغ أثنuاء ا=جتماعuuات أنuه نتيجuuة الوسuاطة التuuي قuام بھuuا الملuك خالuuد بuن عبuuد (( الطالبuاني 

واتصا=ته مع الرئيس السوري تم ا=تفاق على إط�ق المزيد من الميuاه بصuورة تفuي باحتياجuات  )٥٩(العزيز
فuي و،  الفuرات حل دائم =قتسام ميuاه نھuرإلى ول والدخول في مفاوضات للوص ، الموسميةالعراق للزراعة 

 بتuداءً فاق على إط�uق الميuاه اأثناء مقابلة الوفدين العراقي والسوري للملك خالد أعلن الشيخ يماني أنه تم ا=ت
واسuتمرار ،  ا�نيuةالوفود الث�ثة يعلuن فيuه حuل المشuكلة  وأنه كلف بوضع بيان مشترك توقع عليه،  من الغد
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وفuي اليuوم التuالي حضuر الشuيخ يمuاني ،  الوفود في إجراء مباحثuات حuول القسuمة الدائمuة لميuاه نھuر الفuرات
ثم قدمت مسودة البيان للوفد ، المھندس منير ونوس  وزير سد الفرات ومعه مسودة البيان واجتمع مطو=ً مع

وتuم ا=تفuاق علuى ،  وعرضuت ثانيuة علuى المنuدوب السuوري ، العراقي فأبدى بعض م�حظات طفيفة عليھا
وفي اللحظة اVخيرة امتنع الوفد السuوري ،  صيغة للبيان المشترك الذي كان مقرراً أن يصدر في اليوم نفسه

، )٦٠()) لuورود مكالمuة ھاتفيuة مuن حكومتuه بuالتوقف عنuد ھuذا الحuد مuن المباحثuات،  التوقيuع علuى البيuانعن 
  .نزاع مسلح بين البلدين الشقيقين إلى ونرى ان الوساطة السعودية منعت امكانية تطور النزاع 

 )٦١(أنuور السuاداتبuادر الuرئيس المصuري محمuد ،  وبعد أن عطلت الحكومة السورية الوساطة السuعودية    

اVسuد حuافظ  و )٦٢(البكuر احمuد حسuن الرئيسuينإلuى  ١٩٧٥عuام  آيuار الثuاني عشuر مuن بإرسال رسالتين في
وقuuد تضuuمنت الرسuuالتان رجuuاء ،  حملھمuuا سuuكرتير الuuرئيس ل�تصuuا=ت الخارجيuuة الuuدكتور أشuuرف مuuروان

عuن طريuق ا=تصuا=ت ،  البلuدينحuل للمشuكلة بuين إلuى الرئيس السادات بضرورة تھيئuة اVجuواء للوصuول 
  . )٦٣(اVخوية

اVمuuر الuuذي دفuuع  ، إ= أن اVزمuuة بuuين البلuuدين أخuuذت بالتصuuاعد بعuuد تزايuuد الحم�uuت اBع�ميuuة بينھمuuا    
وإغ�uق ،  وسحب موظفيھا،  إغ�ق مكتب شركة الطيران العربية السورية في بغدادإلى بالحكومة السورية 

ھuا فuي وجuه جميuع وبعuد ذلuك أغلقuت سuورية أجواء ، )٦٤(العراقيuة فuي دمشuقمكتب شركة الخطuوط الجويuة 
احتجاجuاً علuى المعاملuة الھمجيuة (( مسuؤول فuي وزارة النقuل السuورية  إذ صرح مصدر،  الطائرات العراقية

التي تعرض لھا عمال النقل الجوي من سوريين وعراقيين عاملين في شركة الطيران العربية  غير اBنسانية
منھuuا حتuuى المسuuافرون علuuى  خ�قيuuة التuuي لuuم ينجuuوات غيuuر اVورداً علuuى ھuuذه التصuuرف،  السuuورية فuuي بغuuداد
طuر العربuي فقuد قررنuا عuدم السuماح لطuائرات الخطuوط الجويuة العراقيuة بعبuور أجuواء الق، طائرات شuركتنا

وكuذلك ، ١٩٧٥عuام  آيuار الثالuث عuش مuن السوري اعتباراً من الساعة الرابعة عشرة مuن تuاريخ ھuذا اليuوم
ويمنuع القuرار الجديuد الشuركة العراقيuة مuن القيuام .  شركتنا با=متناع عن عبور اVجواء العراقيةإلى أوعزنا 

كمuuا يجبuuر طائراتھuuا المتجھuuة غربuuاً علuuى ا=متنuuاع عuuن التحليuuق فuuوق  ، دمشuuقإلuuى برحلتيھuuا اVسuuبوعيتين 
قuررت الحكومuة السuورية إغ�uق المركuز التجuاري السuوري ،  وفي الوقت نفسه . )٦٥()) السورية  اVراضي

وجuاء ذلuك  ، المركز التجاري العراقي في دمشuق التوقuف عuن متابعuة أعمالuه لبت منوط،  بغداد         في 
إن النظuuام العراقuuي مسuuتمر فuuي مضuuايقة (( تضuuمن ،  فuuي بيuuان صuuحفي أصuuدرته وزارة الصuuناعة السuuورية

وقد تعرض الموظفون السوريون العاملون في المركز التجuاري السuوري فuي ،  السوريين العاملين في بغداد
فى رات النظام العراقuي ممuا يتنuامخاب حملة استفزازات وإثارات منإلى بغداد وعائ�تھم وزوار ھذا المركز 

ولقuد تكuررت ھuذه ا=سuتفزازات منuذ أيuام بصuورة (( القuول إلuى ومضuى البيuان  ))مع كuل اVعuراف والتقاليuد 
إغ�uuق المركuuز  لuuذلك تقuuرر ، اVمuuر الuuذي لuuم يعuuد ممكنuuاً معuuه أن يتuuابع ھuuؤ=ء الموظفuuون أعمuuالھم ، منتظمuuة

المركuز التجuاري العراقuي بدمشuق بuالتوقف عuن متابعuة اVعمuال إلuى وطلuب ،  بغuداد التجاري السuوري فuي
(()٦٦( .  

  ١٩٧٥ عuام حزيuران نية مقابلة مع الرئيس اVسد فuي السuادس والعشuرين مuنأجرت مجلة الحوادث اللبنا    
سuألونا عuن  ، الحقيقة أن الصلة بيننا وبuين السuعودية طيبuة(( أكد خ�لھا ،  حول أزمة مياه الفرات مع العراق

    :مuuا ھuuي الكميuuة التuuي يطلبھuuا العuuراق ؟ قuuالوا،  كميuuة الميuuاه التuuي يمكuuن سuuورية أن تعطيھuuا للعuuراق فقلuuت لھuuم
 ، فإذا كانت ھuذه ھuي المشuكلة،  ومن دون مناقشة أعطيناھم كل الكمية ، حاضرون: وأجبت ، )ثا/٣م ٤٥٠(

نحن آتون لنأخuذ مياھuاً مuن   : قالوا لنا يومئذ ، اضيفقد كان في استطاعتھم ان يتصلوا بنا كما حدث العام الم
  ميuاه أكثuر ھuذهإلuى وقuد يكونuون فuي حاجuة ،  لقد جئنا إليكم جيئة عرب فأعطيناھم ما طلبuوا،  حصة سورية

لكuuن  ، فuuنحن = يمكuuن أن نبخuuل علuuيھم.  وكنuuا علuuى اسuuتعداٍد Bعطuuائھم مuuا يطلبuuون ھuuذه المuuرة أيضuuاً  ، السuuنة
         لسuuت واقفuuاً علuuى ،  إ= مuuن اBع�uuم العراقuuي،  أنuuا لuuم اسuuمع بمشuuكلة الميuuاه،  الموضuuوع طuuرح بشuuكل تحuuدٍ 

سuألت المختصuين فuي الuوزارة عuن الموضuوع فقuدموا لuي الحقuائق الفنيuة ،  أنزل بوابة المياه وأرفعھا،  السد
       فالقصة قصuة،  يكنلم  م ولكن سواء أكان لھم حق أ ، فتبين أن ليس لھم الحق في ما يطلبون،  حول المشكلة
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قuuال لنuuا  :قuuائ�ً  وأضuuاف  ... ومعالجتھuuا تكuuون علuuى أسuuاس أخuuوي = علuuى أسuuاس التحuuدي والتشuuنج،  حاجuuة
أي ) ثا/٣م٢٩٠(بينما نعطي العراق ) ثا/٣م٢٨٢(سورية من تركيا ھي إلى الفنيون ان كمية المياه التي تصل 

فمuا دام  ، الحسuاباتإلuى وأعطيناھم من دون أي التفات  ، العراقيين يأخذون أكثر مما يصل إليناان اBخوان 
 فلنعطه ولو من الميuاه التuي تجمعuت عنuدنا وراء السuد،  ھذه الكمية من المياهإلى شعبنا في العراق في حاجة 

(()٦٧( .  

لمجلuة وردت صحيفة الثورة العراقية الناطقة بلسان حزب البعث في العراق علuى حuديث الuرئيس اVسuد      
إن الموقف ال�قومي وال�إنسuاني الuذي سuلكه النظuام الحuاكم فuي القطuر السuوري (( الحوادث البيروتية بمقال 

كن تفسيره بمعزل عن طبيعة ذلuك بقطع مياه الفرات عن أكثر من ث�ثة م�يين ف�ح في القطر العراقي = يم
ثuم  ، ١٩٦٦عuام شuباط  ٢٣قمuة السuلطة فuي إلى النظام وسلسلة المواقف والتصرفات التي مارسھا منذ قفزه 

وحتى نضع مسألة حuبس ميuاه الفuرات ضuمن سuياقھا  ، ١٩٧٠ عام ا=نق�ب على ا=نق�ب في تشرين اVول
        النظuuام الحuuاكم فuuي سuuورية لمواجھuuة المuuأزق الuuذي الصuuحيح باعتبارھuuا فقuuرة فuuي جuuدول أعمuuال وتuuدابير 

  . )٦٨()) يتخبط فيه

لجنuة فنيuة مشuتركة  أليفوحصل اتفاق بينھما علuى تu ١٩٨٠في عام ) العراقي والسوري(اجتمع الجانبان    
إلuى ھذا ا=جتمuاع ايجابيuاً نظuراً لتوصuل الجuانبين  وُعدَّ  ،وتنسيق مواقفھما في المباحثات مع الجانب التركي 

  . )٦٩( ١٩٨٤تركيا في اوائل عام  أنظمت إليھاالتي ، اللجنة الفنية المشتركة  مھمة بشأن تأليفقرارات 

فuuي تنفيuuذ  ١٩٨١عنuuدما بuuدأت تركيuuا عuuام ، تفجuuرت اVزمuuة فuuي منطقuuة حuuوض الفuuرات بشuuكل كبيuuر      
نھر الفرات الذي تضمن اقامuة  على) ) GAP(غاب   – مشروع جنوب شرق ا=ناضول (مشروعھا الكبير 

  . )٧٠(ن سداً وتسعة عشر محطة كھربائيةين وعشراثني

انقطعت المباحثات السورية العراقية عدة سنوات وعادت ليوافق الجانب التركي على عقد اجتماع ث�ثي      
كuريم حسuن (حضره عuن الجانuب العراقuي وزيuر الuري  ١٩٨٨تشرين الثاني عام ) ٢٣-٢١(في انقرة للمدة 

ر ا=شغال العامة وعن الجانب التركي وزي، ) عبدالرحمن مدني(وعن الجانب السوري وزير الري  ،) رضا
رافقتھم الوفود الفنية للبلدان الث�ثة ؛ فكانت وجھة النظر العراقية على النحو ا�تي ) صفا جيراي(وا=سكان 

:  

البلدان من لكل  ئھا وھو تحديد حصص عادلة ومعقولةان اللجنة الفنية المشتركة لن تحقق الھدف من انشا -١
 . الث�ثة من مياه نھري دجلة والفرات 

وا=كتفاء با=ط�ع على تقارير عنھا  ان يكون عمل اللجنة الفنية المشتركة استبعاد دراسة المشاريع القائمة  -٢
 . لھا بعد ا=ستعانة بخبراء من البلدان الث�ثة المخطط  وتحديد الحصص المائية لھا ودراسة المشاريع

الوزاري القادم على ا=جتماع إلى ياتھا توصتحديد سقف زمني =نجاز اعمال اللجنة الفنية المشتركة ورفع  -٣
اما وجھة نظر الجانب السوري فقد ركز الوزير السوري  . )٧١(ان يتم ذلك خ�ل سنة واحدة على ا=كثر

عبدالرحمن مدني على اھمية المياه بشكل عام وعلى نھر الفرات بصورة خاصة Vنه يشكل الكتلة المائية 
ثم تحدث عن عمل اللجنة الفنية المشتركة فأكد على اھمية تبادل ، الكبيرة والھامة بالنسبة لسورية 

وجھة نظر ) جيراي(قدم الوزير التركي . )٧٢(المعلومات التي تخص ا=حتياجات المائية لمشاريع الري 
اتفاقية بين البلدان الث�ثة =ستخدام عق�ني وبحق للبلدان إلى رغبة تركيا في التوصل إلى ب�ده فأشار 

واعتبار حوضي نھري دجلة والفرات حوضاً واحداً والمفاوضة على ھذا ا=ساس ومحاولة اقامة  الث�ثة
 . )٧٣(مشاريع مشتركة

اتفاق ث�ثي مع الجانب التركي حول اقتسام ميuاه إلى صل وتم الت ١٩٨٩ عام وفي السابع عشر من نيسان    
بالمئuة وان تكuون حصuة ) ٥٨(العراقيuة  –على ان تكون حصة العراق على الحدود السورية  ، نھر الفرات 

  . )٧٤(بالمئة) ٤٢(سورية 
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اتخذت تركيا قراراً بقطع مياه نھر الفرات عن سورية والعراق وبدأت بتنفيذه في الثالث عشر من كانون      
حقوقuاً تاريخيuة ثابتuة علuى  اللuذان امتلكuا، مما الحق الضرر بالبلدين  )٧٥(ولمدة شھر واحد ١٩٩٠ عام الثاني

مشuاورات وعقuد اتفuاق بuين الuدول إلuى وھو اجuراء كuان يحتuاج ، حكام القانون الدولي أوفق  على مياه النھر
راضuuي اV        يجuuوز اتخuuاذه مuuن جھuuة واحuuدة كuuون نھuuر الفuuرات ينبuuع فuuي  و=، المشuuاركة فuuي ميuuاه النھuuر 

  . التركية 
ميuuاه الفuuرات عuuن  ا=مانuuة العامuuة لجامعuuة الuuدول العربيuuة بيuuانين بشuuأن التصuuرف التركuuي بقطuuع أصuuدرت    

والتuي يھمھuا ، ان جامعة الدول العربية التي تسعى دوماً لتعزيز الع�قات العربية التركية  ((سورية والعراق 
النظuر فuي قرارھuا  مل ان تتولى الحكومuة التركيuة إعuادةتأ ،باستمرار نحو ا=فضل  تطور ھذه الع�قاتتان 

اتفuuاق بuuين تركيuuا وجارتيھuuا إلuuى كمuuا ترجuuو ان يuuتم التوصuuل (( ضuuي البيuuان ويم )) . . . بتقلuuيص مuuدة القطuuع 
حكام القانون الدولي ويعزز التعاون وا=خوة بين تركيا وسائر الدول أإلى يستند ،  تين سورية والعراقيالعرب

  . )٧٦()) العربية
، اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة في انقرة بين سورية والعuراق وتركيuا  ١٩٩٠وفي السابع من آذار عام     

توحيuد نھuري دجلuة والفuرات فuي مجuرى واحuد وتuأمين حاجuة المنطقuة مuن ميuاه إلuى واشار الجانب التركuي 
لصuدد قuدم الجانuب وفuي ھuذا ا . ) ٧٧(النھرين ومناقشuة ميuاه دجلuة والفuرات ككuل دون فصuلھما عuن بعضuھما 

ان ا=خت�ف الموجود بين الدول الuث�ث بطuرق وتكنلوجيuا إلى واوضح ، ث�ث مراحل  التركي مخططاً ذي
ترض الجانبان العراقي والسuوري واصuرا بمuا يقuدم مuن بيانuات عا .حدوث اسراف في المياه إلى الري ادى 

ان الموقuف . )٧٨(بعuد       جديد في اجتماعات تعقuد فيمuاحول حاجة كل طرف للمياه ومناقشة الموضوع من 
اتفuاق نھuائي ولوضuع إلuى التركي ھو محاولة اطالة امد المباحثات بغية ا=نتھاء من مشuاريعھا قبuل التوصuل 

تحقيuق اھuدافھا السياسuية إذ تuتھم البلuدين علuى انھمuا إلuى كل من سورية والعراق امام ا=مuر الواقuع وصuو=ً 
اعدان منظمة حزب العمال الكردستاني وھي مجموعات ماركسية لينينية تقوم بحرب العصابات يحميان ويس

ضuuد الحكومuuة التركيuuة وتطالuuب المنظمuuة بانفصuuال منطقuuة شuuرق ا=ناضuuول عuuن تركيuuا واقامuuة دولuuة كرديuuة 
  . انفصالية ھناك 

القسuمة المؤقتuة لميuاه نھuر كل من العuراق وسuورية علuى وافق  ١٩٩٠وفي السادس عشر من نيسان عام     
وقد مثل العراق في ھذه المباحثuات مندوبuه  )٧٩(الفرات وبرعاية ا=مين العام للجامعة العربية الشاذلي القليبي

ومثuuل الجانuuب السuuوري مuuدير ا=دارة العامuuة بuuوزارة ، الuuدائم لuuدى الجامعuuة السuuفير حامuuد علuuوان الجبuuوري 
بمنح العuراق  قضىاتفاق إلى توصل الجانبان العراقي والسوري ، ي الخارجية السورية السفير منيب الرفاع

  . بالمئة) ٤٢(رية التركية ولسورية بالمئة من مياه نھر الفرات التي تعبر الحدود السو) ٥٨(

منطقuuة (أو أن ) مسuuتقبل سuuورية ( كونuuهومuuن ذلuuك يتضuuح أن تمسuuك الجانuuب السuuوري بميuuاه نھuuر الفuuرات         
أن سورية لن (( سوري الدكتور أحمد إسكندر أحمد أو كما يقول وزير اBع�م ال) الفرات ھي سورية الجديدة

تستطيع أن تقف على قدميھا وأن تؤمن اقتصاداً مستقراً مزدھراً في المستقبل إ= إذا استطاعت أن تستفيد من 
يعني ذلك أن الجانب السuوري وضuع كuل . )٨٠()) يعد لھا منفذ آخر غير مياھهولم  ،حصتھا في مياه ھذا النھر

سuلباً  ممuا اثuر ، اقتصادية كبيuرة للعuراقاVمر الذي سبب أضراراً  ، ثقله في تنفيذ مشاريعه على نھر الفرات
مما  ، بينھماتبادل ا=تھامات وإيقاف المصالح ا=قتصادية إلى التي وصلت  . على توتر الع�قات بين البلدين

 –يعطي ا=نطباع على أن مياه نھر الفرات تعد من العوامل اVساسية المتحكمة في طبيعة الع�قات العراقيuة 
 ، وھكذا فان مشكلة اقتسام مياه الفرات ھي أزمة مائية تتنازعھا وتتحكم بھuا ا=خت�فuات السياسuية .  السورية

ن تصعيد المشكلة لم لك، ت النوايا الحسنة لدى كل منھما توفروكان باBمكان حل المشكلة لصالح الشعبين لو 
عuن التuدخ�ت  بuين النظuامين فuي العuراق وسuورية فض�uً  الذي كuان قائمuاً من التوتر السياسي  يكن إ= جزءاً 

  . الخارجية المباشرة وغير المباشرة

: الخاتمة            
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ليس  مدة الدراسة موضوع البحث و=زال مستمراً  طوال ان الخ�ف السوري العراقي الذي كان يتفجر     
  : �تيةبالمسائل ا فحسب وانما =عتبارات سياسية تتعلقلفرات تخص الخ�ف بشأن مياه اية =عتبارات تكتيك

   من  كل مرحلة ريخية بين بغداد ودمشق مھما كانت ا=نظمة التي تحكم البلدين بحيث انالمنافسة التأ -:أو3ً      
 . المصري ترافقھا ازمة سورية عراقية وان ما جرى بين البلدين من ھذا القبيل  –مراحل التقارب السوري 

 .الكراھية التي كانت موجودة بين اجنحة البعث في كل من سورية والعراق  - 
الخليج استياء النظام في العراق من الحكومة السورية لكونھا تعلق اھمية على ا=نظمة المحافظة القائمة في  - 

 . يعلقون على النظام في بغداد  اكثر ما –و=سيما السعودية  –
كون سورية تبدو وكأنھا الشريك ا=ول ل�تحاد السوفيتي السابق في الوطن العربي وكأنھا تريد ان تحل  - 

 . الدور محل العراق في ھذا 
-رفض العراق للسياسة التي كان ينتھجھا الرئيس حافظ اVسد وقبوله بحل متفاوض عليه للصراع العربي  - 

فقد اً على ذلك  تأسيسو . ھي سياسة رفضھا العراق ،) اسرائيل(يتضمن ا=عتراف بـ ، ) ا=سرائيلي(
 . تخلص الرئيس ا=سد من الجناح الحزبي الموالي للعراق 

واقامة نظام  فظ ا=سدالعراقية وعلى رأسھا الرئيس صدام حسين ا=طاحة بالرئيس حاكان طموح القيادة  - 
، حده       وقد اتخذ غضب صدام حسين ضد سورية شكله الذي زاد عن  ، للعراقه للبعث في سورية و=ؤ

 .ن تنمو ابداً اما مع نظام ا=سد ف� يمكن لھا امو ع�قاتنا مع اية دولة عربية يمكن ان تن: حين صرح قائ�ً 
، تلك ا=حقاد والمواقف الصعبة إلى الذھاب بعيداً إلى تمخض عن ذلك دوافع قوية لدى الرئيس ا=سد دفعته 

جانبه اكبر عدد ممكن من الدول إلى آم�ً فيه ان يحشد  ، ومن اجل ذلك اتخذ الموقف الھجومي العلني 
  . العربية 

في سبب ال ھوكون يمكن ان ي = قضية حقيقية ا= انه السوري حول مياه الفرات ھوفالخ�ف العراقي  -:ثانياً          
وانط�قاً من ، وفي الحقيقة ان الخ�ف ھو نتيجة =سبباً في النزاع ، بين البلدين سوء الع�قات المزمن 

وفي ظل عدم وجود اطار قانوني واضح ل�طراف  ،تداخل ابعاد ازمة المياه في منطقة حوض الفرات 
استمرار  لمواجھة ا=زمة ھو فأن السيناريو المحتمل ،المتنازعة فرصة ا=حتكام لمبادئ القانون الدولي 

عات رومشبقيام والأ ، شوب حرب محتملة بين اطراف النزاعنإلى يؤدي الصراع حول مياه الفرات وربما 
 .مشتركة لمواجھة الخطر القادم

           ً  مياه نھر الفرات بينھا قسمة إلى ھدفت أص�ً  جرت بين الدول الث�ثان جميع المباحثات التي  -:ثالثا
 ،بلد   فالعراق ركز على الحقوق المكتسبة لكل .ا�ن بأي نتيجة ايجابية  ا= أنھا لم تقترن لغاية ،عادل بشكل 

فره على المشاريع قيد احسب توبأي على احتياجات المشاريع القائمة على ان يوزع الفائض من مياه النھر 
ورأت سورية انه يجب توزيع مياه النھر على المشاريع القائمة وقيد  .التنفيذ ثم على المشاريع المخطط لھا 

فيجب ان يقسم ھذا النقص ، واذا كان ھناك نقص في المياه  ،التنفيذ والمخطط لتنفيذھا في البلدان الث�ثة 
دجلة والفرات  نھرا كوناما الموقف التركي فقد اشتمل على  .على البلدان الث�ثة ليأخذ كل منھا نصيبه 

  . ن للحدود وليس نھرين دوليين مشتركين ويرفض مبدأ قسمة المياه وقبول مبدأ استخدام المياه نھرين عابري

 أدىّ د لتركيا تنفيذ مشاريعھا المائية دون أي عائق مما ان الخ�ف السياسي بين سورية والعراق مھّ  - :رابعاً           
وھذا يتطلب من البلدين العمل على اعادة النظر  .ض شروط قاسية وتطبيق سياسة ا=مر الواقع فرإلى =حقاً 

في ا=ستراتيجية السابقة واخذ زمام المبادرة وطرح الحلول المنسقة والمدروسة بكل عناية تنسجم مع 
بعض إلى الدول العربية =تخاذ موقف عربي موحد وربما إلى استراتيجية عمل جديدة في مقدمتھا التوجه 

احكام القانون الدولي الخاص بالمياه إلى ا=مر للضغط على تركيا با=ستناد المحافل الدولية اذا اقتضى 
  . المشتركة 
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            ً تشاطئة في اعالي نھري دجلة والفرات تنفيذ خططھا باستثمار مياه مفي حالة استمرار الدول ال -:خامسا
نقص إلى فأن ذلك سيؤدي ، الدولي اتفاق بشأن قسمة المياه وفقاً لقواعد القانون إلى النھرين دون التوصل 

السلبية وانعكاساته الخطيرة  آثارهفي نوعيتھا وسيكون لذلك  العراق وتردٍ إلى المياه الواردة  خطير في كمية
  . على مختلف مناحي الحياة في العراق 

            ً س�ح سياسي بيد تركيا بحيث اختلط فيه الماء إلى  لفرات تحولالبعد السياسي =زمة مياه ا إنَّ  -:ساسا
كما تريد ان تحول ا=تفاق حول مياه ، فتركيا تريد تعاوناً للحد من النشاط الكردي ،  باVرضبالسياسة 
ورقة ضغط سياسي تمارسھا على سورية =سقاط لواء ا=سكندرون من الذاكرة السياسية إلى الفرات 

  . ة ا=سكندرونواعتراف سوري رسمي بالسيادة التركية على 

            ً فر لديھا اتتو ا بأنهتركيعتبار في كل محادثة مع يجب على كل من العراق وسورية ا=خذ بعين ا= -: سابعا
مشروع انابيب (ا=قتصادية الغنية جداً ولديھا طموح كبير في بيع جزء من مياھھا المصادر المائية و

ذاتياً على صعيد الغذاء وھي ا�ن تقوم ببيع المنتجات الزراعية  ع العلم بأن تركيا لديھا اكتفاءً م) الس�م
وھذه قرائن قوية لدعم الموقفين السوري  .البلدان المجاورة إلى والمواد الغذائية الفائضة عن حاجتھا 

يمكن ان يطلب من تركيا عدم ا=ستفادة من تنمية  والعراقي في مباحثات اقتسام المياه مع اقرارنا انه =
إلى بل ان كل ما نتطلع اليه في ھذا المجال ھو ا=حتكام  ،مياه ا=نھار المشتركة  ثمارتمواردھا من خ�ل اس
وا=نط�ق من احكام القانون الدولي فيما  )ضرار و= ضرر =(ركة وتطبيق قاعدة العقل والمصالح المشت

  . يخص المياه الدولية المشتركة 

           ً ان تتفق سورية مع العراق على رفض الموقف التركي الذي يطالب بتوحيد نھري دجلة والفرات  -:ثامنا
من ا=نھار الدولية ويجب تطبيق النظريات السائدة في القانون الدولي  دانVن النھرين يع ؛في مجرى واحد 

وھذا  ،كما ان ھنالك سبباً فنياً آخر يقضي باستق�ل احدھما عن ا�خر  .بخصوص توزيع واقتسام مياھھا 
  . الفرات إلى السبب ناتج عن ملوحة منخفض الثرثار وعدم امكانية نقل مياه دجلة 

               ً بالطرق او المباحثات المباشرة بين ا=طراف المعنية  في اثناءاتفاق إلى في حالة عدم الوصول  -: تاسعا
التسوية القضائية اسلوب الوساطة والتحكيم او إلى ء الدبلوماسية فأنه يقتضي على سورية والعراق اللجو

لدراسة الخ�فات الفنية وا=شراف على واللجان المشتركة ،  ا=ستعانة بجھود اللجان الدولية ا=ستشاريةو
  . للخ�ف   مقبولة نھاية إلى وحدة طبيعية للوصول  كونهمجرى حوض النھر الدولي 

ان التاريخ لن يسامح حكام العراق وسورية الذين استمروا في حم�تھم القاسية وغير المقبولة ضد      
العدو الصھيوني  وھو ا اكبر عدو غادر وماكربعضھم البعض في حين حاربت ا=مة العربية من اجل بقائھ

 ،ولم يرض ھؤ=ء الحكام ان يسجلوا موقفاً خالداً لمستقبل بلديھما Vنھم عشقوا كرسي الحكم وتمسكوا به 
  .حتى ولو كان ذلك على حساب بلديھما وشعبيھما 

  

      

: والھوامش المصادر           

وفuق اتفاقيuة لuوزان علuى حينما تuم تقسuيم اقاليمھuا  ١٩٢٣كان نھر الفرات يقع بالكامل داخل اراضي الدولة العثمانية حتى عام  -١
التuي تضuمنت المuادة التاسuعة منھuuا وجuوب عقuد اتفاقيuة بuين الuدول نتيجuuة الحuدود الجديuدة المترتبuة علuى المعاھuuدة  ١٩٢٣لعuام 

 ١٩٢٣تمuوز  ٢٤وتضمنت المادة الثالثة مuن المعاھuدة الموقعuة بuين بريطانيuا وفرنسuا فuي لضمان المصالح والحقوق المكتسبة 
فتحuي علuي حسuين ، الميuاه وأوراق اللعبuة السياسuية فuي  سورية بعدم تنفيذ أي مشروع يؤثر في كمية ميuاه نھuر الفuرات ، إلزام

  .  ١٠٤، ص ١٩٩٧الشرق اVوسط ، القاھرة ، مكتبة مدبولي ، 



  ٢٢٧  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ - أولكانون  –الرابعالعدد 

 

   ١٩٩٠ – ١٩٦٢حول مياه نھر الفرات  الخ�ف بين سورية والعراق
 ذياب عبود حسين الفھداوي. م. م

 بالمئuة )٦,٦( اذ تسuتھلك تركيuا مuا يزيuد عuن ، فuي السuنة ٣مليار م )٥ ،٣٦(الث�ث من مياه الفرات تقدر بحوالي حاجة الدول  -٢
لمزيuuد مuuن  . بالمئuuة )٥( ثuuم سuuورية التuuي = يزيuuد نصuuيبھا عuuن ، بالمئuuة  )٢٠-١٣( والعuuراق ينuuال مuuا بuuين،  مuuن كميuuات الميuuاه
الuuدار العربيuuة للدراسuuات والنشuuر ، القuuاھرة، فuuي حuuروب الميuuاه فuuي آسuuيا) إسuuرائيل( دور ، جمuuال مظلuuوم : المعلومuuات ينظuuر 

 . ١٧ص  ، ١٩٩٨نيسان ، ١٢٦ –١٢٥العدد ،  والترجمة
رسuuالة  ،١٩٩٣-١٩٨٠)سuuوريةالعuuراق و(سياسuuة تركيuuا الخارجيuuة مuuع دول الجuuوار العربuuي ، محمuuود عبuuد الuuرحمن الزيuuدي  -٣

 . ١٦٩ص ، ٢٠٠٢ ،المعھد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، ماجستيرغير منشورة
، بغuداد ،  رسuالة ماجسuتير غيuر منشuورة، ١٩٧٣-١٩٥٨سuورية  سياسuة تركيuا الخارجيuة تجuاه،  حذيفة زيدان خلuف المuالكي -٤

 . ١٠٨ص ، ٢٠٠٤،معھد الدراسات السياسية والدولية ،  الجامعة المستنصرية
 . ٤٧ص ، ١٩٩٦ ، بيروت ، ٢٠٠٠حوض الفرات ومشاھد ا=نفجار عام ، إبراھيم وحمزة عليانموسى   -٥
 . ٤٢٤ص ، ١٩٨٨، توريس  ، لندن  ، القائد وشخصيته  ، اسد سورية، باتريك سيل  -٦
  الفuuuرات بuuuين تركيuuuا وسuuuورية ميuuuاه نھuuuر ، ادارة الميuuuاه الدوليuuuة  ، وزارة الخارجيuuuة  ، وثuuuائق الجمھوريuuuة العربيuuuة السuuuورية   -٧

نيسان                   ٥في ،  ١٥٤٤الوثيقة رقم  ، ١٩٩٠تشرين الثاني  ٨ -٣اسبوع العلم الث�ثين إلى دراسة مقدمة ، والعراق
 .  ١٥-١٤ص ، ١٩٩٧

الرحيم ذنون بتأريخ مقابلة شخصية مع الدكتور عبد  .لم يشھده النھر من قبل  ١٩٦٣عام حدثت شحة في نھر الفرات صيف    -٨
١٠/١٢/٢٠١١  . 

وفصuلية سuقوطھا علuى اسuتغ�ل  ، برزت أھمية مياه نھر الفرات في الخطط التنموية السورية بسuبب قلuة اVمطuار فuي سuورية -٩
مuن معuدل بالمئuة ) ٥٤(ميuاه نھuر الفuرات تسuھم بحuوالي ف ، الموارد المائية السطحية وا=نتفاع منھا Vغراض التوسع الزراعي

لuذلك عمuدت سuورية ل�سuتفادة مuن ميuاه  ، سuنوياً مuن نھuر الفuرات وروافuده ٣مليuار م) ٢٥(رد السنوي الذي يقدر بحوالي الوا
اثuر مشuكلة الميuاه علuى ،  حuاتم مھuدي زغيuر الuدفاعي: لمزيuٍد مuن التفاصuيل ينظuر . حوض الفرات بإنشاء السuدود علuى النھuر

معھuuد  ، الجامعuuة المستنصuuرية ، بغuuداد  ، أطروحuuة دكتuuوراه غيuuر منشuuورة ، دراسuuة مسuuتقبلية، التركيuuة -الع�قuuات العراقيuuة
 . ١٠٦ -١٠٤ص، صدر السابق الم،  ؛ فتحي علي حسين٧٣ص، ٢٠٠١ ، الدراسات السياسية والدولية

 . ٢٦٦ص ، ١٩٦٧ ، بيروت  ، آراء سياسية ، احداث  ، وثائق  ، سجل العالم العربي ، دار ا=بحاث والنشر  -١٠
خ�صuة اسuتثمار ميuاه نھuر الفuرات التuي جuرت  ، ادارة المياه الدولية  ، وزارة الخارجية ، وثائق الجمھورية العربية السورية  -١١

 . ٦-٢ص،  ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق/١٥٥٥الوثيقة رقم  ،  ١٩٧٤حتى اواخر عام  -١٩٦٢بين العراق وسورية للمدة من 
 . المصدر نفسه  -١٢
 . ١٠٦ص ، المصدر السابق ،  ؛ فتحي علي حسين ٢٦٤ص، ١٩٦٧سجل العالم العربي لعام  -١٣

 .  ٩٢ص ،  ١٩٦٧سجل العالم العربي لعام   -١٤
 ١٩٦٣تuuولى منصuب وزيuر ا=ص�uح الزراعuي عuuام  ، درس الطuب فuي جامعuة دمشuق  ، ولuد فuي مدينuة البوكمuال السuuورية   -١٥

الuذي اطuاح بحكuم الuرئيس امuين الحuافظ  ١٩٦٦شuباط مuن عuام  ٢٣واصبح رئيساً للوزراء بعد نجuاح ا=نق�uب العسuكري فuي 
وبقuي  ،  ١٩٧٠اعتقل على اثر الحركة التصحيحية التي قادھا الرئيس حافظ ا=سد فuي السuادس عشuر مuن تشuرين الثuاني عuام 

عبuد  ، ھنغاريuا ليعuيش مuع اخيuه الuذي يقuيم ھنuاك إلuى لuدواٍع صuحية وسuافر بعuدھا  ١٩٨١ان افرج عنuه عuام إلى لمعتقل في ا
 .  ٥٩١ص ،  ١٩٧٤ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت  ، الموسوعة السياسية  ،الوھاب الكيالي 

 . ٣٦ص ،  ١٩٦٧سجل العالم العربي لعام  -١٦
 . ٢٨-٢٣ص ، ت. د ، ن. د . دم ، حرب المياه من الفرات إلي النيل ، نبيل السمان -١٧
 . ٣٧-٣٦ص ،  ١٩٦٧سجل العالم العربي لعام  -١٨

رقuم  الوثيقuة ،  نھuر الفuراتخ�صة استثمار مياه ،  اه الدوليةإدارة المي ، وزارة الخارجية ، وثائق الجمھورية العربية السورية -١٩
 . ٦ص ،  ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق/ ١٥٥٥

 ١٩٦٦ -١٩٦٥وزيuر الخارجيuة السuورية تuولى منصuب  ، سياسuي سuوري وطبيuب جuراح  ، فuي سuورية  ١٩٢٩مواليد عuام  -٢٠
للجنuاح العسuكري للحuزب بقيuادة حuافظ  المنuاوئنور الuدين ا=تاسuي لحuزب البعuث فuي سuورية  جناح ص�ح جديد ـ إلى انضم 
 . ١٩٧٠تشuرين الثuاني  ١٦التuي قادھuا الuرئيس ا=سuد فuي  لحركuةالمستشuفيات بعuد ا الجزائuر للعمuل فuي احuدإلى لجأ  . ا=سد 

ترأس حزب البعث الديمقراطي العربي ا=شتراكي المنشق عن حزب البعث الجناح السوري والذي سار على النھج الماركسي 
ة والحركuuات الطبقuuات ا=جتماعuu ، العuuراق  ، حنuuا بطuuاطو ، عضuuو التجمuuع الuuديمقراطي المعuuارض داخuuل سuuورية  .  اللينينuuي
 .  ٤٧١ص ،  ٢٠٠٧ ، دار الحياة  ، بيروت  ، ترجمة عفيف الرزاز  ،  ٣ج ، الثورية 

 . ١٩٦٨آذار  ٢١في  ، دمشق  ، صحيفة البعث  -٢١
 ١٤فuي ثuورة  شuارك ، برتبuة م�uزم ثuان ١٩٣٧وتخuرج فuي الكليuة العسuكرية عuام  ١٩١٨ولد في عنه بمحافظة ا=نبار عuام   -٢٢

تuدرج فuي المناصuب العسuكرية   ،١٩٦٣شuباط  ٨الخدمuة ثانيuة فuي إلى ، واعيد  ١٩٦٢احيل على التقاعد عام  ، ١٩٥٨تموز 
نيسuان  ٢٠مروحيuة يuوم  طuائرة  حuادثفuي  دالس�uم محمuد عuارفمقتuل عبوبعuد ،  ١٩٦٤رتبة لواء فuي عuام إلى ى وصل حت

بغداد إلى في انقرة ، وعاد  ١٩٨٠ – ١٩٦٨من حياته  مّدة، عاش  ١٩٦٨تموز  ١٧يوم إلى  رئيساً للجمھورية اصبح، ١٩٦٦



  ٢٢٨  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ - أولكانون  –الرابعالعدد 

 

   ١٩٩٠ – ١٩٦٢حول مياه نھر الفرات  الخ�ف بين سورية والعراق
 ذياب عبود حسين الفھداوي. م. م

ودفن فuي مقبuرة  ٢٠٠٧آب عام  توفي في عمان في، ا=ردن إلى غادر العراق  ٢٠٠٣، وبعد ا=حت�ل ا=مريكي للعراق عام 
 . الموسوعة الحرة، ويكيبيديا  محافظة المفرق ،شھداء الجيش العراقي في 

 . ١٩٦٨آذار  ٢٢في  ، دمشق  ، صحيفة البعث   -٢٣
 . ١٩٦٨آذار  ٦في  ، بيروت ، صحيفة النھار -٢٤
 . ١٩٦٨نيسان  ٢٦في  ، المصدر نفسه -٢٥

كلمuuة الuuدكتور موفuuق البuuدري مuuدير السuuدود  ، إدارة الميuuاه الدوليuuة ، وزارة الخارجيuuة ، الجمھوريuuة العربيuuة السuuوريةوثuuائق  -٢٦
 .  ٥ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥في ، ق /١٥٦٢الوثيقة رقم  ، والخزانات العامة بوزارة الري بالجمھورية العراقية

خ�صuة اسuتثمار ميuاه نھuر الفuرات التuي جuرت بuين العuراق وسuورية  ، وزارة الخارجيuة ، الجمھورية العربية السوريةوثائق  -٢٧
 . ٦ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق/ ١٥٥٥الوثيقة رقم  ، ١٩٧٤حتى أواخر عام  ١٩٦٢للمدة من 

 . ٥ص ، كلمة الدكتور موفق البدري ، إدارة المياه الدولية  ، وزارة الخارجية  ، الجمھورية العربية السورية وثائق   -٢٨
 والعuراق   وضع مياه نھر الفرات بين سuورية  ، إدارة المياه الدولية ، وزارة الخارجية ، الجمھورية العربية السورية وثائق    -٢٩

 .  ١٧ -١٢، ص ١٩٩٧نيسان  ٨في  ، ق/١٧٦٨الوثيقة رقم  ،
 ، خ�صة مفاوضات استثمار ميuاه نھuر الفuرات ، إدارة المياه الدولية  ، وزارة الخارجية  ، الجمھورية العربية السوريةوثائق   -٣٠

 . ٢١ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥ ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم 
كuان صuديقاً لحuافظ اVسuد منuذ أيuام الدراسuة ، ينحuدر مuن عائلuة شuبه فقيuرة  . بمحافظuة طرطuوس ١٩٣٢ولuد فuي بانيuاس عuام  -٣١

درس المحاماة فuي جامعuة دمشuق وعمuل بھuا بuين عuامي . التقى الطالبان كأعضاء في اBتحاد الوطني لطلبة سورية  . الثانوية 
  ٨السuلطة فuي إلuى حزب البعث العربي ا=شتراكي ودخuل ميuدان السياسuية بعuد وصuول الحuزب إلى انتسب  . ١٩٦٤و ١٩٥٤

 ، ١٩٦٩ووزيuراً ل�قتصuاد والتجuارة الخارجيuة  ، ١٩٦٧عين محافظاً لحماة ثم القنيطرة ثم محافظاً لدمشق عuام  . ١٩٦٣ر آذا
لبنuان خ�uل إلuى كuان مبعuوث الuرئيس حuافظ اVسuد  .  ١٩٧٠فuي تشuرين الثuاني  عين وزيراً للخارجية ونائباً لuرئيس الuوزراء

. ١٩٨٤عuين نائبuاً لuرئيس الجمھوريuة عuام  . ١٩٨٩اتفاق الطuائف عuام إلى ي التوصل ولعب دوراً ف ، الحرب اVھلية اللبنانية
 .  ٣٨ -٣٧ص   ، ١٩٨٨ ، توريس  ، لندن  ، القائد وشخصيته  ، أسد سورية  ، باتريك سيل 

ثuم التحuق بالكليuة  ١٩٥٢التحق با=كاديمية العسuكرية فuي حمuص عuام ، ال�ذقية  في قرية القرداحة بمحافظة ١٩٣٠عام ولد  -٣٢
وزيuر الuدفاع السuوري  ،  ١٩٧٠ – ١٩٦٤قائد القوات الجوية السuورية  ،  ١٩٥٥م�زم طيار عام الجوية وتخرج منھا برتبة 

قuuاد  ١٩٧٠تشuuرين الثuuاني عuuام  ١٦فuuي  .  ١٩٧١- ١٩٧٠تuuولى منصuuب رئuuيس الuuوزراء ووزيuuر الuuدفاع  ،  ١٩٧٠ – ١٩٦٦
ص�uuح جديuuد وبuuين الجنuuاح  –الحركuuة التصuuحيحية وحسuuم النuuزاع بuuين التنظuuيم المuuدني لحuuزب البعuuث جنuuاح نورالuuدين ا=تاسuuي 

حزيuران عuام  ١٠رئيساً للجمھورية العربية السورية حتى وفاته في  ١٩٧١اصبح عام  ، العسكري للحزب بقيادة حافظ ا=سد 
 .  ٢١٣ص، در السابق صالم ، عبدالوھاب الكيالي  ،  ٢٠٠٠

الوثيقuة رقuم ، خ�صة مفاوضات استثمار الميuاه ،  إدارة المياه الدولية، وزارة الخارجية  ، وثائق الجمھورية العربية السورية  -٣٣
 . ٩ – ٨ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥في ، ق /١٥٥٥

لم يكمل دراسuته حيuث توقuف عنuد الدراسuة ا=بتدائيuة ليعمuل فuي مھuن يدويuة  ٠ ١٩٤١ولد في ناحية الدور قضاء سامراء عام  -٣٤
ووزيuر  ،  ١٩٧٤ – ١٩٦٩مناصuب عليuا عديuدة أھمھuا وزيuر اBص�uح الزراعuي  ١٩٦٨تمuوز  ١٧متواضعة تقلد بعد ثورة 

الثورة             ئيس صدام حسين رئاسة الجمھورية ومجلس قيادة بعد تسلم الر ١٩٧٩وفي تموز  ٠١٩٧٩ – ١٩٧٤الداخلية 
إضافة لمنصبه كعضو في القيادتين القطريuة والقوميuة لحuزب البعuث حتuى ا=حuت�ل اVمريكuي للعuراق فuي  ، انتخب نائباً له ، 

، ذكريuات فuي السياسuة  ، مuذكرات وزيuر عراقuي مuع البكuر وصuدامجuواد ھاشuم ، حيث اختفى ولم يتم القبض عليه  ،  ٢٠٠٣
   ٠ ٤٦ص ،  ٢٠٠٣، بيروت ، دار الساقي ،  ٢٠٠٠ – ١٩٦٧العراقية 

الوثيقuة رقuم ، خ�صة مفاوضات استثمار الميuاه  ، إدارة المياه الدولية ، وزارة الخارجية  ، وثائق الجمھورية العربية السورية -٣٥
 . ٩ص ،  ١٩٩٧نيسان  ٥ ، ق في/١٥٥٥

 . ٢٦ص ، المصدر نفسه   -٣٦
 .  ١٣٥ -١٣١ص ،  ١٩٩١ ،مجلة شؤون عربية  ، مياه الفرات والع�قات العربية التركية  ، ج�ل عبدهللا معوض   -٣٧
وقد بني السد بطريقة الجرف الھايدروليكي بطuول ،  ھو سد ترابي من الحصى والرمل ذات نواة طينية في وسطه،  سد الطبقة -٣٨

كم ٨٠ويكون السد في مرحلته اVولى بحيرة صناعية طولھا  . ٣مليون م ٤٦وحجم اVعمال الترابية بـ  م ٦٠م وارتفاع ٤٥٠٠
ادارة الميuاه  ، وزارة الخارجيuة ، وثuائق الجمھوريuة العربيuة السuورية : للمزيuد مuن التفاصuيل ينظuر إلuى، ٢كم٦٣٠ومساحتھا 

 . ٢ص، ١٩٩٧في نيسان ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم ، خ�صة مفاوضات استثمار المياه ، الدولية 
زغيuuر حuuاتم مھuuدي ؛ ٢ص  ، ١٩٧٥نيسuuان  ١٠فuuي  ٨٠ رقuuم الوثيقuuة ، وزارة اBع�uuم،  وثuuائق الجمھوريuuة العربيuuة السuuورية -٣٩

 . ٧٤ -٧٣ص ،  المصدر السابق،  الدفاعي
، مفاوضuات اسuتثمار ميuاه نھuر الفuراتخ�صuة ، إدارة الميuاه الدوليuة ، وزارة الخارجيuة ،  الجمھورية العربية السوريةوثائق  -٤٠

 . ٢١ص١٩٩٧نيسان  ٥في ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم 
مuuارس بعuuدھا ،  ١٩٤٦كليuuة الحقuuوق عuuام ، تخuuرج مuuن جامعuuة بغuuداد ، بمحافظuuة التuuأميم فuuي مدينuuة كفuuري  ١٩٢٣مواليuuد عuuام  -٤١

عuين  ، الحزب الشيوعي العراقي إلى تعرض في العھد الملكي للسجن والنفي وا=قامة الجبرية =نتمائه ، المحاماة في كركوك 



  ٢٢٩  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ - أولكانون  –الرابعالعدد 

 

   ١٩٩٠ – ١٩٦٢حول مياه نھر الفرات  الخ�ف بين سورية والعراق
 ذياب عبود حسين الفھداوي. م. م

ثuم  ،الuري  مفتشاً عاماً لوزارة  ١٩٦٣ – ١٩٥٨ يعام حصار التبغ في بغداد واصبح بينمديراً عاماً لدائرة ان ١٩٥٩في عام 
حصuل علuى شuھادة الuدكتوراه مuن  ، ١٩٧٩قuدم اسuتقالته عuام  حتuى ١٩٧٨وزيuراً للنقuل عuام و ١٩٧٢عين وزيراً للuري عuام 

 . الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا  ،ا=تحاد السوفيتي بالعلوم ا=قتصادية 
عضuو القيuادة  ،عمل بصuفة ضuابط صuف فuي الجuيش العراقuي ثuم موظفuاً فuي مصuرف الرافuدين  ،١٩٢٩ولد في الموصل عام -٤٢

 ١٩٧٦ – ١٩٧٢وزيuر الصuناعة  ،١٩٦٨تمuوز  الثورة بعد ثورة السابع عشر مuنوعضو مجلس قيادة القطرية لحزب البعث 
اسuuتمر فuuي مناصuuبه الرسuuمية والحزبيuuة حتuuى ا=حuuت�ل  ،  ١٩٩١ونائuuب رئuuيس الجمھوريuuة  ١٩٧٩ثuuم نائuuب رئuuيس الuuوزراء 
 . ٤٢ص ، مصدر السابق ال، جواد ھاشم  ، ٢٠٠٨حكم عليه باBعدام وتم تنفيذ الحكم عام ،  ٢٠٠٣اVمريكي للعراق في عام 

            خ�صuuuة مفاوضuuuات اسuuuتثمار ميuuuاه نھuuuر ،إدارة الميuuuاه الدوليuuuة ، وزارة الخارجيuuuة ،  الجمھوريuuuة العربيuuuة السuuuوريةوثuuuائق  -٤٣
 . ١٠ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم ،  الفرات

 .  ١١ص ، المصدر نفسه  -٤٤
           رسuuالة ماجسuuتير غيuuر ، عمuuان  ،ا=بعuuاد السياسuuية =زمuuة الميuuاه فuuي منطقuuة حuuوض الفuuرات ، منيuuر حسuuني عبuuدهللا الھuuور  -٤٥

 .  ١٤٨ص ،  ١٩٩٦ ،الجامعة ا=ردنية  ،منشورة 
 . ٤٣٨ص ، ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٤٦
 والعuراق      وضع مياه نھر الفرات بين سuورية ،  إدارة المياه الدولية، وزارة الخارجية ،  الجمھورية العربية السوريةوثائق  -٤٧

 رقuم الوثيقuة،  وزارة اBع�uم،  وثائق الجمھوريuة العربيuة السuورية ؛٢١ص ، ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم  ،
 . ٢ص ، ١٩٧٥نيسان  ١٠في ٨٠

 . ٤٣٨ص ، ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٤٨
 . ٤٣٩ص ، المصدر نفسه  -٤٩
 . ٣-٢ص  ،  ١٩٧٥حزيران  ١٠في  ١٢٨الوثيقة رقم  ، وزارة ا=ع�م  ، الجمھورية العربية السورية  -٥٠
 . المصدر نفسه  -٥١
 . ٤٥٥ص ، ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٥٢
 ،  وضع مياه نھر الفرات بuين سuورية والعuراق ،إدارة المياه الدولية  ، وزارة الخارجية  ، السوريةوثائق الجمھورية العربية  -٥٣

 . ٢٧-٢٦ص، ١٩٩٧نيسان  ٥في  ، ق /١٥٥٥الوثيقة رقم 
 . ٢٠٠٣آيار  ٦في ، بيروت ، صحيفة الحياة  -٥٤
ثuم اكمuل دراسuته العليuا فuي القuانون  ١٩٥٢كليuة الحقuوق عuام  –تخرج من جامعة القاھرة  ، في مكة المكرمة  ١٩٣٠ولد عام  -٥٥

عuين وزيuر دولuة عuام  ، عuين بدرجuة مستشuار قuانوني لمجلuس الuوزراء السuعودي  ١٩٥٧في عام  ، العام من جامعة ھارفرد 
اول امuين عuام لمنظمuة  ، وزيuر البتuرول والثuروة المعدنيuة فuي المملكuة العربيuة السuعودية  ١٩٨٦ – ١٩٦٢من عام ،  ١٩٦٠
مؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العuالمي  ، ووضع العديد من القوانين ا=نظمة الحالية في السعودية  ، ) OPEK(اوبيك 

 . الموسوعة الحرة  ، ويكيبيديا  ،
 . ٤٤٣ص ،  ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام : حول الوساطة السعودية ينظر  -٥٦
 . ٣-٢ص  ،  ١٩٧٥حزيران  ١٠في  ١٢٨الوثيقة رقم  ، وزارة ا=ع�م  ، الجمھورية العربية السورية  -٥٧
 . ٤٤٥ص ، ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٥٨

 ١٩٦٢عين نائباً لرئيس الوزراء عام  ،حفظ القرآن وتلقى العلوم الدينية على ايدي العلماء  ، في مكة المكرمة  ١٩١٣ولد عام  -٥٩
، ويكيبيuديا ، الموسuوعة  ١٩٨٢حتuى وفاتuه فuي عuام  ١٩٧٥ملك المملكة العربية السعودية بعد اغتيال الملك فيصل من عuام ، 

 . الحرة 
 . ٤٥٨ -٤٥٧ص ، ١٩٧٥العالم العربي لعام سجل  -٦٠
، ابعuuد عuuن الجuuيش  ١٩٣٨، تلقuuى دروسuuه ا=بتدائيuuة والثانويuuة فuuي القuuاھرة ، ثuuم التحuuق بالكليuuة الحربيuuة عuuام  ١٩١٨ولuuد عuuام  -٦١

ت في قضية ا=غتيا= ١٩٤٦الذي كان يسيطر عليه ا=نكليز بسبب ميوله المعادية للحلفاء ، اتھم في عام  ١٩٤٢المصري عام 
وتقلد  ١٩٥٢ تموز ٢٣ ، شارك في ثورة ١٩٥٠واعيد الجيش عام  براءته ان ثبتإلى شھراً  السياسية فأوقف مدة ثمانية عشر

بعدھا عدة مناصب رسمية تتراوح بين الوزارة ورئاسة مجلس ا=مة ونائب رئيس الجمھورية ، انتخب بعد وفاة الرئيس جمuال 
، عبuدالوھاب الكيuالي  ١٩٨١واستمر في منصبه حتى اغتياله في عuام  ١٩٧٠عبدالناصر رئيساً لجمھورية مصر العربية عام 

  . ٩٢، صصدر السابق ، الم
وعuين معلمuاً فuي احuدى المuدارس ا=بتدائيuة ، دخuل الكليuة  ١٩٣٢، تخuرج مuن دار المعلمuين عuام  ١٩١٤في تكريت عuام  ولد -٦٢

 ١٩٥٨رتبة عقيد عuام إلى وتخرج منھا برتبة م�زم ثان ، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى وصل  ١٩٣٨العسكرية عام 
وتولى منصب رئuيس الuوزراء ، عuين نائبuاً لuرئيس الجمھوريuة  ١٩٦٣شباط  ٨شارك في انق�ب ، وھو احد الضباط ا=حرار 

بتھمة قلuب نظuام حكuم الuرئيس عبدالس�uم  ١٩٦٤، اعتقل في ايلول عام  ١٩٦٣بعد انق�ب الثامن عشر من تشرين الثاني عام 
ري ضuد حكuم انق�uب عسuك ١٩٦٨عارف ، قاد مع مجموعة من الضباط وقيادة حزب البعث في السابع عشuر مuن تمuوز عuام 

مuن جميuع  ١٩٧٩الرئيس السابق عبدالرحمن عارف واصبح رئيساً للجمھورية ، استقال في يوم السادس عشر من تمuوز عuام 



  ٢٣٠  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ - أولكانون  –الرابعالعدد 

 

   ١٩٩٠ – ١٩٦٢حول مياه نھر الفرات  الخ�ف بين سورية والعراق
 ذياب عبود حسين الفھداوي. م. م

جuواد ھاشuم ، ،  ١٩٨٢نائبه صدام حسين ، وامضى بقية ايامه عزلuة سياسuية كاملuة حتuى وفاتuه عuام إلى مناصبه وسلم الحكم 
  . ٤٠ – ٣٩، صالمصدر السابق 

 . ٢ص ،  ١٩٧٥حزيران  ٢٢في  ١١٣الوثيقة رقم  ، وزارة ا=ع�م  ، الجمھورية العربية السورية وثائق  -٦٣
 . المصدر نفسه  -٦٤
 . ٤٤٤ص ،  ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٦٥
 . المصدر نفسه  -٦٦
 . ١٩٧٥حزيران  ٢٧في  ، بيروت ، صحيفة النھار -٦٧
 . ١٩٧٥حزيران  ٢٨في  ، بغداد ، صحيفة الثورة -٦٨
المياه الجارية التي تجتاز ( بين العراق وسورية وتركيا من اجل مناقشة موضوع  ١٩٨٠اللجنة الفنية المشتركة عام  أليفتم ت  -٦٩

وتم اعطاء ھذه اللجنة مھمة تتعلق بتبادل المعلومات في مجال المياه الجارية التي تجتuاز الحuدود وميuاه  . في المنطقة ) الحدود 
اللجنuuة اثنuuاء اجتماعuuات  ١٩٨٠توكuuول الuuذي تuuم التوقيuuع عليuuه بuuين العuuراق وتركيuuا عuuام دجلuuة والفuuرات وذلuuك مuuن خ�uuل البرو

ذلك تم اعطاء اللجنة مھمuة القيuام بتحديuد الطuرق التuي سuتبين مقuادير الميuاه التuي  وفض�ً عنا=قتصادية المشتركة بين البلدين 
أي اتفاق يضuمن حصuص إلى دون ان تتوصل  ١٩٩٢ام عقدت اللجنة سبعة عشر اجتماعاً حتى ع . تحتاج اليھا الدول الث�ث 

حول  ، ا=دارة القانونية  وزارة الخارجية السورية،إلى برقية صادرة من سفارة الجمھورية العربية السورية في انقرة ، عادلة 
 .  ١٩٩٠/آذار/١٢ - ٧اجتماع اللجنة الفنية الث�ثية في انقرة للمدة من 

 ،  ١٩٩٧نيسuuان  ٥فuuي  ، ق /١٥٤٤الوثيقuuة رقuuم  ، ادارة الميuuاه الدوليuuة  ، وزارة الخارجيuuة   ،الجمھوريuuة العربيuuة السuuورية   -٧٠
 .  ١٣ص

ا=جتمuuاع الuuوزاري العراقuuي السuuوري التركuuي بشuuأن  ، ا=دارة القانونيuuة  ، وزارة الخارجيuuة  ، الجمھوريuuة العربيuuة السuuورية   -٧١
 .  ٢ص ،  ١٩٨٨تشرين الثاني  ٢٧في  ،  ١٣٨/٨٠/١٠٨/الوثيقة رقم ع ، حوض دجلة والفرات 

 .  ٣-٢ص ، المصدر نفسه   -٧٢
 . المصدر نفسه   -٧٣
ان مuن دVن ك�u النھuرين يعu  ؛توحيد نھري دجلة والفuرات فuي مجuرى واحuد إلى  عارض العراق الموقف التركي الذي دعى  -٧٤

ا كمuا ان ھنالuك سuبباً فنيuاً لتوزيعھا واقتسuام مياھھuا=نھار الدولية ويجب ان تطبق حيالھما النظريات السائدة في القانون الدولي 
ميuاه إلuى رثار وعدم امكانيuة نقuل ميuاه دجلuة وھذا السبب ناتج عن ملوحة منخفض الثباستق�ل احدھما عن ا�خر ،  آخر قضى
المنشور على ا=نترنت وعلى موقuع الحuوار  ، ا=تفاقيات المائية بين العراق ودول حوض الفرات  ،صاحب الربيعي  .الفرات 
 . المتمدن 

حuول تصuرفات ، ادارة الuوطن العربuي  ،وزارة الخارجيuة السuورية إلuى كتuاب سuفارة الجمھوريuة العربيuة السuورية فuي بuون   -٧٥
 .  ١ص ، ١٩٩٠كانون الثاني  ٢٤في ) -/١٥( ٧٣الوثيقة رقم ، تركيا بمياه الفرات 

 . المصدر نفسه   -٧٦
    حuول اجتمuاع اللجنuة ، ا=دارة القانونيuة  ،وزارة الخارجية إلى درة من سفارة الجمھورية العربية السورية في انقرة برقية صا  -٧٧

 .  ١ص،  ١٩٩٠آذار  ١٦في ) ٨٠/٢٠٣(٤٤الوثيقة رقم ، الفنية الث�ثية لمياه الفرات 
 حuول ميuاه نھuر ، ادارة الuوطن العربuي ، وزارة الخارجيuة السuورية إلuى كتاب سفارة الجمھورية العربيuة السuورية فuي تuونس   -٧٨

 .  ٣ص ،  ١٩٩٠نيسان  ٢١في ) ٨٠/١٠٢( ٣٥١الوثيقة رقم ، الفرات بين القطرين الشقيقين 
جامعuة العربيuة مuن شغل منصب امuين عuام ال، حصل على اجازة في اللغة وا�داب العربية ، سياسي تونسي ،  ١٩٢٦مواليد   -٧٩

قبل حرب الخليج الثانية =عتراضuه  ١٩٩١ – ١٩٩٠استقال من منصبه اثناء الحشد ا=مريكي على العراق ،  ١٩٩٠ -١٩٧٩
و ) العuرب امuام قضuية فلسuuطين(مؤلفاتuه مuن ، وتفuرغ للتuدريس فuي الجامعuة التونسuية ، علuى الحuرب العدوانيuة علuى العuراق 

 . الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا ،  ١٩٧٠كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاھرة شباط ، ) قضايا الدين والعصر(
  . ٤٤٥ص ،  ١٩٧٥سجل العالم العربي لعام  -٨٠

 


