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Abstract
The Legal Status of Building Dams and Water Projects on Rivers in
Islamic Law and the 1997 UN Convention Perspective: A
Comparative Study
Muhammad Akbar Zahid
This article aims to explain the issue of building dams and water projects,
which is an important and burning issue these days. Because water in
general, and river water in particular, play a major role in human life.
Moreover, the importance of river water has increased dramatically as a
result of an increase in the world population and the use of water as an
essential element of human development in various fields such as
agriculture, industry, drinking, household, etc. Each country seeks to obtain
a sufficient share of fresh water and constantly endeavours to build and
construct dams and huge water projects on national and international rivers.
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However, this may stir up disputes between the riparian states. Having said
that, this issue requires to clarify the position of Islamic law and
international law particularly the 1997 United Nations Convention on the
Law of Non-navigational Uses of International Watercourses relating to the
construction of dams and water projects on rivers, especially international
rivers, find a concrete solution to this problem.
Keywords
dams, water, rivers, convention, UNO, Islamic law.
Summary of the Article
Water in general and river water in particular play a key role in human life.
Rivers are very important resources of freshwater used in agriculture, power
generation, people’s needs, etc. The importance of river water has increased
significantly because of population growth and the use of water as a
component of human development in its various agricultural and industrial
fields, drinking, household usage, etc. Thus, the countries seek an adequate
share of water and construct dams and large-scale water projects on national
and international rivers. This, however, may lead to conflicts between the
states that claim their right on international rivers.
The issue of dam construction or water projects on international rivers is an
emerging issue that has not been addressed by jurists in the past and even
contemporary scholars. Therefore, it is the need of the hour to explore the
legal status of this issue in the light of the Qur’ān and sunnah and examine
the jurists’ views in this regard. Having studied this issue, the following
situations appear:
First, if dams and water projects are constructed on international rivers and
waterways, the states are not affected by their construction. In this case, we
do not find a jurist who opposes the construction of what is permissible.
Second, the states are affected by the construction of dams and water
projects on international rivers. In this case, one can discuss it in the light of
a precedent addressed by the classical jurists, that is, the issue of
distributing the water of a river, which can not be consumed until a dam is
constructed on it. If the river is not enough for all people, the jurists differ
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on how to distribute the water of the river. One opinion is that it starts at the
beginning of the river, watering and trapping water until it is enough. Then
it is sent to the next one and so on until the whole land is irrigated. If
nothing is remained from the first, or the second, or by the one who follows
them, there is nothing for the rest because they have the right only to what
is remained. Another opinion is that the river water is divided among the
people of its course according to their lands because they share it
collectively. Therefore, doing something in the middle of the river infringes
on the rights of the partners and leads to the consumption of common
property without permission, which is not allowed.
Third, in the contemporary world, if states have the right to build and
construct water dams to achieve the objectives of building them in their
interests, this right is restricted by the international river laws of the United
Nations Convention of 1997. The states have been accustomed to applying
these for centuries. The most important of them is equitable and reasonable
use, the rule of not causing significant harm and the rule of cooperation or
the necessity of prior notification.

املقدمة
 سيدنا وحبيبنا، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني
: أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
،فإن املياه بصفة عامة ومياه األهنار بصفة خاصة تلعب دور ًا رئيسي ًا يف حياة اإلنسان
 كام تعترب األهنار أهم،)1( ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ:مصداق ًا لآلية الكريمة
 ويف،موارد املياه التي تستخدم يف جماالت الزراعة وتوليد الطاقة وسد احتياجات الناس وغريها
 ازدادت أمهية مياه األهنار بشكل كبري نتيجة، وبسبب التطور الكبري يف حياة البرشية،وقتنا احلارض
للنمو املتزايد يف عدد السكان ودخول املياه كأحد عنارص التنمية البرشية يف خمتلف جماالهتا الزراعية
 ومن ثم تسعى دول العامل نحو احلصول عىل،والصناعية والرشب واالستخدامات املنزلية وغريها
 ولذلك توجهت إىل بناء وتشييد السدود واملشاريع املائية الضخمة عىل،نصيب كاف من املياه
.03 : اآلية،سورة األنبياء
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األهنار الوطنية والدولية ،وقد يؤدي ذلك إىل إثارة النزاعات بني الدول املشرتكة يف النهر الدويل،
وهذا األمر يتطلب منا أن نبني موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل وخاصة اتفاقية األمم
املتحدة لعام  1991م جتاه بناء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار وخاصة األهنار الدولية ،لكي
نجد ح ً
ال ناجع ًا هلذه األزمة ،ومن ثم أردت أن أكتب هذا البحث بعنوان" :بناء السدود واملشاريع
املائية عىل األهنار وحكمها يف الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م" :دراسة
فقهية وقانونية مقارنة" ،وقسمته إىل ثالثة مباحث كاآليت:
املبحث األول :موقف الرشيعة اإلسالمية من بناء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار.
املبحث الثاين :موقف القانون الدويل وخاصة اتفاقية األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م من بناء
السدود واملشاريع املائية عىل األهنار أو املجاري املائية الدولية.
املبحث الثالث :املقارنة بني موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل من بناء السدود
واملشاريع املائية عىل األهنار.
متهيد
يعرف السد بأنه" :إنشاء هنديس يقام فوق واد أو منخفض هبدف حجز املياه"( ،)2أو يقال
ّ
بأن السد هو" :عبارة عن حاجز شبه مصمت ،ينشأ بعرض املجرى املائي ،وذلك بغرض جتميع
ثم التحكم فيها"( .)0ويعد السدود من أقدم املرشوعات املائية التي عرفها
املياه أمامه يف خزان ،ومن ّ
اإلنسان ،وتصنف السدود إىل سدود ختزين إلمدادات املياه والري وتوليد الطاقة ،واملالحة وغريها
من األغراض ،وهناك أيض ًا سدود للحامية من الفيضان وسد التغذية اجلوفية ،ويمكن أن يستخدم
ألكثر من غرض ،كام جيب مراعاة العوامل األساسية عند بناء هذه السدود كالتضاريس
-2

رشمايل تسعديت ،أزمة املياه وتأثريها عىل العالقات الدولية :دول حوض النيل نموذجا ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري
يف القانون ،ص .131

-0

حممد إبراهيم البنجايب ،املياه وتأثريها يف حتقيق التنمية يف االقتصاد اإلسالمي ( رسالة الدكتوراه ،جامعة أم القرى،
1119هـ) ص.281
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حتسنت
واجليولوجيا( .)1وكام قلت ،أن بناء السدود املائية قديم يف التاريخ ،غري أنه يف العرص احلارض ّ
تقنيات بناء السدود من أجل توفري مصادر مائية كافية حلياة السكان وتطورهم ،ويقدر عدد السدود
التي تبنی سنوي ًا بحوايل  ۱۷۷سد يف العامل ،واالجتاه السائد هو بناء سدود ضخمة( ،)5ويقدر عدد
السدود حالي ًا يف العامل بحوايل أكثر من أحد عرش ألف سد(.)6
وتعد السدود إحدی طرق تنمية واستغالل املوارد املائية السطحية ،وتقام عىل األهنار
واملجاري املائية الدولية ألغراض خمتلفة ،وفوائد كثرية ،منها:
 -1سدود تقام للتحكم يف املنسوب املا ئي ،لنقل املياه يف قنوات من مكان إىل آخر ،من أجل توفري
مياه الري والرشب.
 -2سدود تقام عىل طول املجرى يف األرايض شديدة االنحدار ،وذلك بغرض نحر املجرى.
 -0سدود تقام بغرض ختزين املياه ،ورفع مستواها.
 -1سدود تقام بغرض إمداد منطقة باملياه اجلوفية.
-1

و قبل أن تبدأ أي دولة يف بناء السد املائي ،جيب عليها أن تقوم بتجميع الكثري من البيانات و املعلومات لدراستها و
التدقيق يف املعلومات ،و ذلك ملعرفة مدى صالحية املوقع املراد البناء فيه وطبيعة الرتبة التي تقام عليها األساسات،
كام جيب أيض ًا إجراء حتليل مدقق ملعرفة خصائص التيارات املائية للمجرى املائي مع حتديد املساحة التي سيغطيها
املسطح املائي عىل ضوء االرتفاع املقرتح للسد ،ثم إنه جيب إعداد وجتهيز اخلرائط التضاريسية املفصلة واملرفقة
بدراسات جيولوجية مع وجوب احلصول عىل عينات من الطبقات السفىل من الرتبة ،و ذلك بطرق التنقيب اآليل
مل عرفة احلالة العامة للرتبة و نوعيتها ،وكذلك املوضع الصخري أسفل موقع السد ،و عليه فإنه من الواجب القيام
بدراسات فنية فيام خيص تقدير كميات الطني والطمي واألنقاض التي حيتجزها السد ،و التي حيسب عىل ضوئها
املدى الزمني للسد بحيث أنه يفقد قدرته التخزينية يف حالة امتالئه هبذه األنقاض .وبعدما يتم اختيار موقع السد،
جيدر العمل عىل إجياد احللول الفنية فيام خيص حتويل املجرى األصيل للنهر حتوي ً
ال مؤقتا إىل حني حفر األساسات
وإرساء القواعد اخلراسانية أو الرتابية أو الصخرية هبا .انظر :رشمايل تسعديت ،أزمة املياه وتأثريها عىل العالقات
الدولية :دول حوض النيل نموذجا ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،ص .131

-5

سامح غرايبة ،وحييي الفرحان ،املدخل إىل العلوم البيئية ( دار الرشوق2333 ،م) ط  ،2ص .218

-6

البنجايب ،املياه وتأثريها يف حتقيق التنمية يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.281
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 -5ويستفاد من السدود لكبح حدة رسعة السيول ،للتقليل من اخلطر املفاجئ للفيضانات.
 -6كام يستفاد من تشييد السدود إلنتاج الطاقة (.)1
املبحث األول :موقف الرشيعة اإلسالمية من بناء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار
حكم إنشاء تلك السدود واملشاريع املائية عىل األهنار واملجاري املائية يف الرشيعة
اإلسالمية ال خيلو من حالتني:
احلالة األوىل :أن تنشأ السدود فوق األودية أو األهنار الوطنية.
احلالة الثانية :أن تنشأ السدود فوق األهنار الدولية .ومن ثم تذكر كلتا احلالتني من خالل
مطلبني:
املطلب األول :إنشاء السدود أو املشاريع املائية عىل األودية أو األهنار الوطنية
بناء السدود أو املشاريع املائية عىل األودية أو األهنار الوطنية؛ ألجل متكني الناس من
االستفادة من مياه السد يف رشهبم أو ري مزارعهم ،من األمور املندوب إليها ،خاصة إذا أثبت
اخلرباء حاجة الناس يف تلك املناطق هلذه السدود ،وثبتت صالحية تلك املناطق إلقامة تلك
السدود ،وترجحت املنافع أو املصالح عىل ما قد حيدث من مفاسد أو أرضار عىل املدی القريب
والبعيد ،واملرجع يف ذلك هم أهل اخلرباء من العلامء يف الرتبة واملياه وما يتبع ذلك (.)8
وقد ذكر بعض املعارصين وجوب بناء السدود ملنع الفيضانات ،أو طغيان السيول يف
الوديان ،وذلك للحفاظ عىل أموال الناس؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وإذا قرصت
نفقة الرعية وقدراهتم عن القيام هبذا العمل ،كان عىل اإلمام وجوب القيام به؛ ألنه مسؤول عن
محاية املسلمني يف أنفسهم وأمواهلم (.)9
-1

البنجايب ،املياه وتأثريها يف حتقيق التنمية يف االقتصاد اإلسالمي ص ،281جملة العلوم والتقنية ،العدد الثاين عرش،
ص.۰۷

-8

عبد اهلل السحيباين ،أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي (دار ابن اجلوزي2338 ،م) ص.228

-9

إبراهيم بن حممد الفايز ،البناء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة (1118هـ) ط ،1ج  ،۷ص.158
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املطلب الثاين :إنشاء السدود أو املشاريع املائية عىل األهنار الدولية
قضية بناء السدود أو املشاريع املائية عىل األهنار الدولية من القضايا املستجدة امللحة التي مل
يتطرق هلا الفقهاء قدي ًام وحتى العلامء املعارصون والتي تستدعي حك ًام رشعي ًا .وبعد أن درسنا
وأمعنا النظر يف هذه القضية ،فإنه كذلك ال خيلو من حالتني:
األوىل :أن تنشأ هذه السدود واملشاريع املائية عىل األهنار واملجاري املائية الدولية ،ومل
تترضر الدول بإنشائها ،ويف هذه احلالة ال نجد فقيه ًا خيالف إنشاءه ،فهي من األمور املباحة .يقول
الدكتور عبد األمري كاظم زاهد:
"ويف صورة كفاية مياه النهر العام ،فلكل واحد من أهل جمراه أن ينتفع به كام يشاء -بام
فيها إنشاء السدود و املشاريع املائية. )13("-
الثانية :أن تترضر الدول من إنشاء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار الدولية .ويف هذه
احلالة ،فإننا نجد أنه يمكن ختريج هذه القضية عىل قضية أخری تطرق هلا الفقهاء قدي ًام وحديثا،
وهي قضية توزيع مياه النهر املباح مما ال ينتفع بامئه إال بحبس جمراه.
ٍ
فحينئذ إذا كان النهر ال يكفي ماؤه لكل الناس بل يزدمحون فيه ،ويتشاحون يف مائه ،فإنه
قد اختلف الفقهاء يف حكم توزيع مياه هذا النهر إىل قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء من املالكية ( )11والشافعية ( )12واحلنابلة ( )10إىل أنه يبدأ
-13

عبد األمري كاظم زاهد ،أحكام النهر الدويل يف الفقه اإلسالمي (العارف للمطبوعات2338 ،م) ص.216

-11

أبو عمر يوسف بن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :سعيد أمحد أعراب ،ج 11ص،113
أبوالوليد سليامن الباجي ،املنتقى رشح املوطأ (بريوت :دار الكتاب العريب 1002 ،هـ) ج 6ص ،01رشح اخلريش
عىل خمترص خليل ،ج 1ص  ،88حممد الزرقاين ،رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك (بريوت :دار الكتب العلمية،
1111هـ) ج 0ص ،213ابن رشد اجلد ،املقدمات املمهدات هبامش املدونة ،حتقيق :حممد حجي (بريوت :دار
الغرب1988 ،م) ج 2ص.216

-12

أبو إسحاق الشريازی ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق الدكتور حممد الزحييل (دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية1111 ،هـ) ج 1ص ،121رشف الدين حييى بن زكريا النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني (بريوت:
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من يف أول النهر ،فيسقي وحيبس املاء ،حتى يكتفي ويرتوي  ،ثم يرسل إىل الذي يليه فيصنع كذلك،
وهلم جر ًا إىل أن تنتهي األرايض كلها ،فإن مل يفضل عن األول يشء ،أو عن الثاين ،أو عمن يليهم
فال يشء للباقني ،ألنه ليس هلم إال ما فضل ،فهم كالعصبة يف املرياث( ،)11وزاد ابن قدامة رمحه اهلل:
"وال نعلم فيه خمالف ًا"(.)15
استدل أصحاب هذا القول بمجموعة من األدلة منها:
أوال :ما رو اه البخاري ومسلم عن الليث عن الزهري عن عروة عن عبد اهلل بن الزبري
ريض اهلل عنه" :أن رج ً
ال من األنصار خاصم الزبري عند النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رشاج احلرة،
يمر ،فأبی
رسح املاء ّ
التي يسقون هبا النخل ،ويف رواية" :كانا يسقيان هبا كالمها" ،فقال األنصاريّ :
عليه ،فاختصام عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :اسق يا زبري!
فتلون وجه رسول اهلل
ثم أرسل املاء إىل جارك" ،فغضب األنصاري ،وقال :أن كان ابن عمتك؟ ّ
صىل اهلل عليه وسلم ثم قال" :اسق يا زبري! ثم احبس املاء حتی يرجع إىل اجلدر ثم أمسك" ،فقال
الزبري :واهلل إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

املكتب اإلسالمي)1135 ،ط ،2ج 5ص ،031ابن حجر اهليثمي ،الفتاوى الكربى الفقهية (بريوت :دار الكتب
العلمية ،عام 1111هـ) ج 0ص  ،118أبو حامد الغزايل ،الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي (بريوت :دار املعرفة للنرش
والتوزيع 1099 ،هـ – 1919م) ج 1ص.115
-10

ابن قدامة املقديس ،املغني  ،حتقيق الدكتور :عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي ،والدكتور :عبدالفتاح حممد احللو
(القاهرة :هجر للطباعة والنرش 1138 ،هـ) ج ،8ص ،168تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي الشهري بابن النجار،
منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزيادات ،حتقيق عبد الغني عبد اخلالق (عامل الكتب) ج 2ص،166
عالء الدين أبو احلسن عىل بن سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ،حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي( دار إحياء الرتاث) ط ،2ج ،6ص ،081أبو يعىل حممد بن احلسني
الفراء ،األحكام السلطانية ،صححه :حممد الفقي ( دار الوطن) ص.191

-11

ابن قدامة ،املغني ،ج 8ص168قال ابن قدامة" :وال نعلم فيه خمالف ًا".

-15

ابن قدامة ،املغني ،ج 8ص.168
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ﯣ ﯤﭼ(.)16
ومعنی هذا احلديث أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان قد أشار عىل الزبري بام فيه
السعة لألنصاري ،فلام كان منه ما كان من اجلفاء استوعب للزبري حقه يف رصيح احلكم( )11ألن
األنصاري التمس من الزبري تعجيل اإلرسال قبل استيفاء حاجته منه( ،)18فأبی عليه فجاء أمر
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أن اسق يا زبري ثم أرسل املاء إىل جارك ،مما يشعر بأن ما مل يكن له
حكم ثابت تعتمد فيه مبادئ حسن اجلوار وإعامل العرف السائد(.)19
كام يستفاد من احلديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم حث الزبري عىل التنازل عن بعض
حقه عىل سبيل املساحمة والصلح ،ألن احلكم الصلحي يتوقف نفاذه عىل قبول املتخاصمني ،وحيث
مل يقبل األنصاري صدر احلكم القضائي البات (.)23
واستدل الفقهاء من جهة النظر والتعليل عىل هذا احلكم :بأن من أرضه قريبة من فوهة
النهر أسبق إىل املاء ،فكان أولی به ،كمن سبق إىل املرشعة (.)21
-16

أخرجه حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،باب سكر األهنار ،رقم احلديث ،2211 :ومسلم بن
احلجاج ،صحيح مسلم ،باب وجوب اتباعه صىل اهلل عليه وسلم ،رقم احلديث .2051 :نقل ابن العربی عن احلافظ
قال" :هذا أصل ليس له أصل سواه ،حديث موصول متفق عليه" الرتمذي برشح ابن العريب ج ،6ص.118

-11

ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج 11ص ،139أبو زكريا ،حييى بن رشف النووي ،رشح النووي عىل صحيح مسلم (بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1092 ،هـ) ط ،2ج 15ص.138

-18

أمحد بن عىل بن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حممد
فؤاد عبدالباقي(الرياض :مكتبة الرياض احلديثة) ج 5ص ،21قال القرطبي" :كان األنصاري يريد أال يمسك املاء
أص ً
ال" ج  ،5ص.261

-19

أبو سليامن اخلطايب ،معامل السنن رشح سنن أيب داود ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد (بريوت :دار الكتب
العلمية1112 ،هـ) ج 0ص.101

-23

عبد األمري كاظم زاهد ،أحكام النهر الدويل يف الفقه اإلسالمي ،ص 151و.158

-21

ابن قدامة ،املغني ،ج  ،8ص .169و مرشعة املاء :هي مورد الشاربة التي يرشعها الناس فيرشبون منها و يستقون ،و
ربام رشعوها دواهبم حتى ترشعها و ترشب منها .خمتار الصحاح ،ج ،1ص .113ابن منظور ،لسان العرب ،ج،8
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ثانيا :روی ابن ماجه بسند طويل عن ثعلبة بن أيب مالك قال" :قضی رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يف سيل مهزور األعىل يرشب قبل األسفل ،يسقي األعىل إىل الكعبني ثم يرسل املاء إىل
من هو أسفل منه"(.)22
رصح يف تعيني احلد إىل الكعبني
ووجه الداللة أن فيه نصا يف تقديم األعىل عىل األسفل كام ّ
ووجوب إرسال املاء بعد حبس األعىل إىل الكعبني إىل من هو أسفل منه.
ثالثا :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قضی يف
سيل مهزور أن يمسك حتی يبلغ الكعبني ثم يرسل املاء(.)20
ووجه الداللة يف هذا احلديث أن األعىل يمسك املاء حتی يستويف منه حاجته ثم يرسل املاء
إىل األسفل وهلم جر ًا.
رابعا :عن إسحق بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ص.115
-22

حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،باب النهي عن منع فضل املاء ليمنع به الكأل ،رقم احلديث )2181( :قال
البوصريي :ليس لثعلبة هذا عند ابن ماجه سوى هذا احلديث ،وليس له يشء يف يشء من الكتب اخلمسة األصول،
وإسناد حديثه ضعيف ،وزكريا بن منظور متفق عىل ضعفه .كام قال اهليثمي ،يف سنده زكريا بن منظور ،ضعفه أمحد
وابن معني ،ج 1ص ،121ورواه البيهقي يف الكربى من طريق الوليد بن كثري ،عن أيب مالك بن ثعلبة ،عن أبيه ثعلبة
به ،وسياقه أتم .وهذا احلديث مرسل ،ألن ثعلبة ليست له صحبة .قال العجيل :مدين تابعي ثقة ،وذكره ابن حبان يف
الثقات ،وقال أبو حاتم :هو من التابعني .وقال ابن معني :رأي النبي صىل اهلل عليه وسلم .ورواه مالك يف املوطأ ،ج
6ص ،11وحييی بن آدم ،اخلراج .99

-20

حممد بني يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،باب النهي عن منع فضل املاء ليمنع به الكأل ،رقم احلديث )2182( :قال
املطيعي عن احلافظ يف الفتح :إسناده حسن .املطيعي ،تكملة املجموع ،ج 11ص ،195ورواه أبو عبد اهلل احلاكم
النيسابوري ،يف املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية1111 ،هـ)
ج 2ص ، 62لكن يف إسناده املغرية بن عبد الرمحن املخزومي تكلم فيه أمحد وأعله الدارقطني .أبوبكر بن احلسني بن
عيل البيهقي ،سنن البيهقي (لبنان :دار املعرفة) ج 6ص ،151بدر الدين حممود بن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح
صحيح البخاري (القاهرة :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 1092 ،هـ – 1912م) ج 6ص.18
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قضی يف رشب النخل من السيل أن األعىل فاألعىل يرشب قبل األسفل ،ويرتك املاء إىل الكعبني ،ثم
يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه وكذلك حتی تنقيض احلوائط أو يفنى املاء(.)21
ووجه الداللة يف هذا احلديث أن األعىل فاألعىل يرشب ويستفيد من املاء كيفام شاء قبل
األسفل ثم يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه.
واجلدير بالذكر ،أن أصحاب القول األول ،وإن اتفقوا عىل أن األعىل يرشب ويستفيد من
املاء ويمسك املاء حتی يستويف منه حاجته ،ثم يرسل املاء إىل األسفل إال أن أصحاب هذا القول
اختلفوا يف حد احلبس .فذهب البعض إىل أن حد احلبس إىل الكعبني توقيفي حتی قال بعض علامء
املالكية( " : )25إن حبس املاء لكل ما له أصل كالشجر والنخل للكعبني أحب إلينا ألنه أبلغ يف الري،
وذهب إىل أن ذلك حكم استخدامات هنر النيل أيض ًا" .وقالوا أيض ًا" :أنه حكم منصوص عليه مما
يشعر برفض أي اجتهاد قباله"( .)26وذهب البعض إىل أن حد احلبس مقدار حاجته بمعنی أن األعىل
حيبس عىل األسفل حتی يستويف حاجته ومقدار حاجته ما تكتفي أرضه به وترتوي ثم حيبسه من يليه
حتی يكون آخرهم أرض ًا آخرهم حبس ًا( .)21حتى قال املاوردي رمحه اهلل يف حديث عبادة بن

-21

حممد بني يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،باب النهي عن منع فضل املاء ليمنع به الكأل ،رقم احلديث )2180( :قال
البوصريی :هذا إسناد ضعيف ،إسحاق بن حييى مل يدرك عبادة بن الصامت ،قاله البخاري ،والرتمذي ،وابن عدي.
و رواه البيهقي يف سننه الكربى من طريق حممد بن أيب بكر ،عن فضيل بن سليامن ،فذكره ،البيهقي ج 6ص ،151و
له شاهد من حديث عبد اهلل بن عمرو .رواه أبو داود وابن ماجه .وأصله يف الصحيحني وغريمها من حديث عبد اهلل
بن الزبري .ورواه احلاكم يف املستدرك  ،ج ،2ص ،62وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.

-25

ابو الوليد الباجي ،املنتقى ،ج 6ص 06واملرداوی ،اإلنصاف ،ج 6ص.081

-26

املرداوي ،اإلنصاف ،ج 6ص.089

-21

املاوردي ،األحكام السلطانية ص  ،283-181وحممد بن أمحد بن محزة الرملی ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (مرص:
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ،الطبعة األخرية1086 ،هـ ،ج ،5ص .)019قال الشافعی فی
األم :فاألصل يف املاء املباح استيفاء احلاجة .حممد بن إدريس الشافعي ،األم برواية الربيع ،حتقيق حممد زهري النجار
(بريوت :دار املعرفة1090 ،هـ) ط  ،2ج  ،0ص .212
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الصامت:
"أن ذلك القضاء منه صىل اهلل عليه و سلم ليس عىل العموم يف األزمان والبلدان ألنه
مقدر باحلاجة ،وهي ختتلف باختالف األرضني ،فمنها ما يرتوي باليسري ،ومنها ما ال يرتوي إال
بالكثري ،والختالف حاجة الزروع ،فللشجر مقدار من الرشب ،وللنخل مقدار ،وللمحاصيل
مقدار ،وخيتلف باختالف الفصول واألزمان كام خيتلف باختالف وقت الزرع وقدره واختالف
حال املاء من حيث كونه جاري ًا متتابع ًا أو منقطع ًا ،فإن املنقطع يؤخذ منه ما يدخر والدائم يؤخذ منه
ما يستعمل ،فالختالف الرشب من هذه الوجوه مل يكن حتديده بام قضاه رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يف أحدها ،لذلك فاحلاجة معتربة بالعرف املعهود" (.)28
القول الثانی :يری أكثر فقهاء احلنفية

()29

أن ماء النهر املباح يقسم باحلصص بني أهل جمراه

عىل قدر أراضيهم ،وأن حيبس األعىل عىل األسفل ،ألن رقبة النهر مشرتكة ومياهه عىل أصل
اإلباحة ،فهم مشرتكون فيه رشكة استحقاق ،فإحداث يشء يف وسط النهر َت َعدّ عىل حقوق الرشكاء
وترصف يف مال مشرتك.
ثم إن موقف فقهاء احلنفية من حبس األعىل عىل األسفل ويف توزيع احلصص املائية يف
النهر املباح عىل صورتني:
الصورة األوىل :إذا كان ماء النهر كافي ًا بحيث لو أرسل فإنه يصل كل منهم إىل حقه بال
-28

أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،خرجه :خالد العلمي (دار الكتاب العريب)
ص .283 - 181

-29

برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين ،اهلداية رشح بداية املبتدي( ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي،
مرص ،الطبعة األويل1089 ،هـ – 1913م) ج 1ص ،11أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف
ترتيب الرشائع (بريوت:دار الكتب العلمية1136 ،هـ )،ط ،2ج 6ص ،193وشمس الدين الرسخسی ،املبسوط،
(بريوت :دار املعرفة1136 ،هـ 1986-م) ج 20ص 160يقول الكاساين رمحه اهلل" :ولو كان األعىل منهم ال
يرشب ما مل يسكر النهر عن األسفل؛ بأن كانت أرضه ربوة مل يكن له ذلك ،ولكن يرشب بحصته؛ ألن يف سكر النهر
حتی يرشب األعىل منع األسفل من الرشب ،وهذا ال جيوز إال إذا تراضيا علی أن يسكر كل يف نوبته فيجوز".
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سكر من أحد للنهر ،فليس ألهل األعىل حبس املاء عن أهل األسفل ،ولكل حاجته من املاء ،فإذا
سدّ األعىل جمری املاء فهو متعنت قاصد اإلرضار ،إال إذا تراضی أهل املجرى أو اصطلحوا أن
يسكر كل يف نوبته جاز ألن املانع حقهم وقد زال برتاضيهم(.)03
الصورة الثانية :إذا كان املاء قلي ً
ال بحيث ال جيري إىل أرض كل واحد منهم إال بالسكر –
سد جمری املاء -ويف هذه الصورة ثالثة آراء:
األول :بدأ أهل األعىل أسبق إىل املاء فلهم – أي لألعىل -أن حيبسوه عن األسفل حتی
يأخذ مقدار حاجته امتثاالً لقضاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للزبري كام ذكرنا من قبل ذلك،
وإليه ذهب الرسخيس( )01رمحه اهلل(.)02
الثاين :إن كان ال بد من احلبس فيحبس أوالً أهل األسفل ألن احلق ثبت هلم ،والسد من
أهل األعىل يضيق عليهم حقهم ،فإذا رووا كان ألهل األعىل أن يسكروا حيث يأمن أهل األسفل
من رضر السد (.)00
-03

الرسخيس ،املبسوط ،ج 20ص 161-160والزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،ج ،6ص ،11يقول
الزيلعي رمحه اهلل" :وليس ألحدهم أن يسكر النهر عىل األسفل ،و لكنه يرشب بحصته ألن يف السكر إحداث يشء مل
يكن يف وسط النهر ،ورقبة النهر مشرتكة بينهم ،فال جيوز ذلك لبعض الرشكاء ،بدون إذن الرشكاء فإن تراضوا عىل
أن األعىل يسكر النهر حتى يرشب بحصته أو اصطلحوا عىل أن يسكر كل واحد منهم يف نوبته جاز ،ألن املانع حقهم
و قد زال برتاضيهم.

- 01

الرسخيس :هو شمس األئمة أبوبكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،كان إمام ًا ،عالمة ،حجة ،متكلامً ،مناظر ًا،
أصولي ًا وجمتهد ًا .أمىل كتابه املبسوط وهو يف السجن بأوزجند كان حمبوس ًا بسبب كلمة نصح هبا خاقان .وله عدة
مؤلفات غري املبسوط .تويف يف حدود سنة 193هـ وقيل 533هـ .الفوائد البهية ،ص .158

- 02

الرسخيس ،املبسوط ،ج 20ص.161

- 00

شيخ نظام و مجاعة من علامء اهلند األعالم ،الفتاوى اهلندية (لبنان :دار إحياء الرتاث العريب 1133 ،هـ)ط  ،0ج،5
ص ،096ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،الطبعة الثانية1086 ،هـ ،ج 5ص ،280فخر الدين عثامن بن عيل
الزيلعي احلنفي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق (مرص :املطبعة الكربى األمريية ببوالق املحمية1011 ،هـ) ج
6ص ،12يقول الزيلعي رمحه اهلل" :ولو كان املاء يف النهر بحيث ال جيري إىل أرض كل واحد منهم إال بالسكر ،فإنه
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الثالث :يقسم املاء باأليام ،يقول ابن عابدين" :استحسن مشايخ األنام من القسم باأليام
فيه دفع الرضر العام وقطع التنازع واخلصام ،إذ ال شك أن لكل يف هذا املاء حق ًا ،فتخصيص أهل
األسفل به حيث قلة املاء فيه رضر ألهل األعىل ،وكذا ختصيص أهل األعىل به فيه ذلك ،مع العلم
بأنه مشرتك بني الكل ،ومن ثم فإن كان األعىل منهم ال يرشب حتی يسكر النهر ،مل يكن له أن يسكر
النهر عىل األسفل ،ولكن يرشب بحصته"(.)01
استدل أصحاب القول الثاين بام ييل:
أوال :ما رفعه حممد بن إسحق إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا بلغ الوادي الكعبني
مل يكن ألهل األعىل أن حيبسوه عىل أهل األسفل"(.)05
ووجه الداللة ،أنه إذا كان املاء يف النهر بحيث ال جيري يف أرض كل واحد منهم إال
بالسكر ،فإنه يبدأ بأهل األسفل حتى يرووا ،ثم بعد ذلك ألهل األعىل أن يسكروا لريتفع املاء إىل
أراضيهم ،وهذا ألن يف السكر إحداث يشء يف وسط النهر املشرتك وال جيوز ذلك مع حق مجيع
الرشكاء ،وحق أهل األسفل ثابت ما مل يرووا فكان هلم أن يمنعوا أهل األعىل من السكر(.)06
ثانيا :ما رواه أبوعيسی عن القاسم بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال" :أهل
األسفل من الرشب أمراء عىل أعاله حتی يرووا"(.)01
ووجه الداللة ،كام قال اإلمام الرسخيس رمحه اهلل " :أن هلم أن يمنعوا أهل األعىل من
يبدأ بأهل األسفل حتى يرووا ،ثم بعد ذلك ألهل األعىل أن يسكروا ،وليس هلم أن يسكروا قبلهم لقول ابن مسعود
ريض اهلل عنه :أهل أسفل النهر أمراء عىل أهل األعىل حتى يرووا و هذا يوجب بداءة أهل األسفل".
- 01

ابن عابدين ،رد املحتار ،ج 5ص.280

- 05

الرحبي ،الرتاج متن اخلراج أليب يوسف ،ج 1ص .618احلديث مل أجد له خترجي ًا إال يف كتب الفقه احلنفي.

- 06
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- 01

رواه الطرباين يف املعجم الكبري قال حدثنا فضيل بن حممد امللطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال قال عبد
اهلل :أسفل أهل الرشب أمراء عىل أهل أعاله .رقم احلديث ،9151 :ج 9ص ، 269قال اهليثمي يف جممع الزوائد،
ج ،1ص ،161رواه الطرباين يف املعجم الكبري و إسناده منقطع.
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السكر ولذلك سامهم آمر ًا وعليهم طاعتهم يف ذلك ،ومن تلزمك طاعته فهو أمريك"( )08غري أن
هذا احلديث منقطع(.)09
والراجح يف هذه املسألة -واهلل أعلم – هو قول األول لقوة أدلتهم وضعف أدلة الفريق
الثاين .ومن ثم فإن حكم إنشاء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار واملجاري املائية الدولية من قبل
الدول خيتلف باختالف احلاالت والصور ،ففي صورة كفاية مياه النهر العام -للجميع – جيوز لكل
واحد من أهل املجرى أن ينتفع به كام يشاء وكيفام يشاء بام فيها إنشاء السدود ،وشق اجلداول
ونصب الرحى وبناء املشاريع املائية رشيطة أن ال يرض بذلك العمل أهل جمری املاء ،أما إذا شح
املورد وازدادت حاجة الناس ،وخاصة ازدادت حاجة الدول إىل ماء النهر لري مزارعهم وتوليد
الطاقة وما إىل ذلك لزيادة طلبات أهل املجرى فاألعىل يستفيد من املجرى قبل األسفل ،كام جيوز
لألعىل أن حيبس املاء بقدر احلاجة الفعلية القائمة ،كذلك جيوز له أن ينشأ السد لري املزرع وتوليد
الطاقة وما إىل ذلك ،ثم يرسل املاء إىل من هو أسفل منه بعد ذلك.
وبناء عىل ذلك عىل الرغم من أحقية وأسبقية األعىل – بإنشاء السدود واملشاريع املائية
فوق املاء – من األسفل يف حالة إذا ما ق ّلت و ندرت مياه النهر ،ولكن لو تم تقسيم املياه بني اجلميع
باحلصص ،أو أي وجه آخر من الوجوه احلديثة بحيث تراىض أهل األعىل وأهل األسفل مجيع ًا ،ربام
ال يتعارض هذا اإلجراء مع األحاديث التي ساقها اجلمهور واستدلوا هبا(.)13
املبحث الثاين :موقف القانون الدويل وخاصة اتفاقية األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م من بناء السدود
واملشاريع املائية عىل األهنار أو املجاري املائية الدولية
إذا كان من حق الدول النهرية إقامة وتشييد السدود املائية لتحقيق األهداف املرجوة من
-08

الرسخيس ،املبسوط ،ج 20ص.160

-09

ألن يف روايته قاسم ،وهو مل يدرك عبداهلل بن مسعود ،كام قال اهليثمي و مر بنا آنف ًا .عيل بن أيب بكر اهليثمي ،جممع
الزوائد ومنبع الفوائد (بريوت  :دار الكتاب العريب1132،هـ) ط ،2ج 1ص.161

-13

راجع يف ذلك عبد األمري كاظم زاهد ،أحكام النهر الدويل يف الفقه اإلسالمي ،ص .111
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بنائها حتقيق ًا ملصاحلها ،فإن هذا احلق مقيد باحرتام قواعد القانون الدويل لألهنار املتمثل يف اتفاقية
األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م ،والتي تعترب يف احلقيقة قواعد عرفية اعتادت الدول النهرية عىل تطبيقها
عرب قرون خلت ،ومن أهم تلك القواعد؛ قاعدة االستخدام املنصف واملعقول ،وقاعدة عدم
إحداث الرضر اهلام ،وقاعدة التعاون املشرتك أو وجوب اإلخطار املسبق( .)11وسنحاول يف هذا
الفرع تسليط الضوء عىل هذه القواعد واملبادئ.
أوال :قاعدة االستخدام املنصف واملعقول
تعترب هذه القاعدة يف نظر اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م هو األساس أو األصل يف
استخدام مياه املجرى املائي ويف محايته وتنميته ،ويعني ذلك استخدام مياه املجرى املائي الدويل من
قبل مجيع الدول املشرتكة فيه – بام فيها إنشاء السدود واملشاريع املائية – بطريقة منصفة ومعقولة،
وهذا يقتيض موازنة مجيع العوامل ذات الصلة ،ومقارنة الفوائد النامجة من إنشاء السدود واملشاريع
املائية ،واستعامل مياه املجرى املائي مع األرضار التي قد تصيب مصالح إحدی دول املجرى (.)12
كام أن توزيع املياه بني دول املجرى املائي سيكون عىل أساس املساواة يف احلقوق وليس احلصص،
أي أن دول املجرى هلا احلق املتساوي يف استغالل مياهه إلنشاء السدود واملشاريع املائية وغريها من

-11

وقد جرت حماوالت عديدة لتقنني هذه القواعد يف إطار معاهدة دولية ،وكانت املحاولة األوىل ضمن ما عرف
بقواعد هلسنكي لعام 1966م ،بشأن استعامل مياه األهنار الدولية ألغراض غري مالحية .لكن قواعد وأحكام
هلسنكي مل تكن ملزمة للجامعة الدولية ،ألهنا دونت بطريق غري رسمي من قبل مجعية القانون الدويل ،ومع ذلك،
فقد بقيت ،ولفرتة طويلة مؤثرة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل .ثم جرت بعد ذلك املحاولة الثانية من قبل جلنة
القانون الدويل ،بناء عىل توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1911م ،لوضع اتفاقية عامة تنظم استخدام جماري
املياه الدولية ألغراض غري املالحية وتكون ملزمة للجامعة الدولية .ويف  21أيار 1991م اعتمدت اجلمعية العامة
معاهدة هبذا اخلصوص وضعتها اللجنة املذكورة ،وقد تضمنت املبادئ القانونية التي أرشنا إليها .انظر :صدام
الفتالوي ،إنشاء سد يل – صو عىل جمرى هنر دجلة واملبادئ القانونية ملجاري املياه الدولية ،ص .109

Richard Paisly, adversaries into partners: international water law and the equitable sharing of
downstream benefits, Melbourne journal of international law, vol (3), 2002, p. 283.
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األهداف من أجل حتقيق أكرب فائدة ممكنة لكل دول املجرى ،هبدف حتقيق إشباع أكرب قدر ممكن من
حاجاهتا ( .)10وإن كانت عملية االستخدام املنصف واملعقول ملياه املجرى الدويل أمر معقد وتتغري
بتغري الظروف واالستعامالت ( . )11ومن ثم إن هناك من يری إهنا ما زالت بحاجة إىل حتديد يف
القانون الدويل العام (.)15
إن أساس هذه القاعدة يعود إىل اعتبارات السيادة بني الدول ،والتي تقرر أن الدول
متساوية يف احلقوق وااللتزامات ،فإذا كانت الدولة متلك احلق يف استخدام مياه املجرى املار يف
إقليمها بأسلوب انفرادي وغري مقيد ،فإن هذا االستخدام يمكن أن يعوق استخدامات الدول
األخری املشرتكة معها يف نفس املجرى ،يف حني أن حقوق مجيع الدول املشرتكة يف املجرى متساوية
أو متكافئة( . )16لذلك يتطلب القانون الدويل أن تكون طريقة االستخدام املنصف واملعقول قائمة
عىل أساس السامح لكل الدول التي هلا موارد مياه مشرتكة ،باستخدام تلك املوارد بشكل حمدد أو
مقيد باحلقوق املرشوعة لبعضها البعض.
إن هذه القاعدة أثبتتها املامرسة الدولية وهي قاعدة نصت عليها قواعد هلسنكي لعام
1966م يف املادة ( )5بقوهلا " :أن مجيع دول حوض املجرى املائي هلا احلق ضمن حدود إقليمها ،يف
احلصول عىل حصة منصفة ومعقولة ألغراض االنتفاع بمياه حوض املجرى املائي الدويل" .كام
نصت عليه اتفاقية األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م يف املادة ( )۵الفقرة ( )۷بقوهلا" :إن عىل دول
املجرى املائي كل يف داخل حدود إقليمها استخدام املجرى املائي الدويل بأسلوب منصف
ومعقول."...
Bantita Pichyakorn, sustainable development and international water courses agreements: the

43-

Mekong and the Rhine, 2002, p 6. www.iucn.org
Kerstin Mechlem, water as a verhicle for international state cooperation, FAO Legal paper online,

44-

2003, p. 10.
Mete Erdem, the Tigris and Euphrates rivers controversy and the role of international law, 2003,
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p 8. www.sam.gov.tr
Kerstin Mechlem, op, cit, p.9.
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ذكرنا سابق ًا أن قاعدة االستخدام املنصف واملعقول يعني املساواة يف احلقوق وليس
احلصص بني الدول املشرتكة يف املجرى املائي الدويل .ولكن كيف يمكن للدولة الواقعة أسفل
املجرى املائي الدويل أن تعرف أن استخدام الدولة الواقعة أعىل املجرى املائي هو استخدام منصف
ومعقول؟
قد تكون اإلجابة يف غاية الصعوبة ،خصوص ًا عند غياب آليات التعاون بني دول املجرى،
لكن املعاهدات الدولية ذات الصلة تبني إن هناك جمموعة من العوامل التي جيب عىل دول املجرى
أخذها مع ًا بنظر االعتبار عند حتديد االستخدام املنصف واملعقول باعتبارها وحدة كاملة) .(11وهذه
العوامل دونتها قواعد هلسنكي لعام 1966م يف املادة ( ،)1كام نصت عليها االتفاقية العامة لعام
۷۹۹۱م يف املادة ( )6الفقرة ( ،)۷ويمكن إمجاهلا بام يأيت:
" -1العوامل اجلغرافية ،اهليدروغرافية ،اهليدرولوجية ،املناخية ،اإليكولوجية وعوامل
أخری ذات خصائص طبيعية .وتتضمن هذه العوامل مث ً
ال طول املجرى املائي الدويل
ومساحة حوضه يف كل دولة ،وإسهام دول املجرى يف إمدادات مياه املجرى ،وتأثري
املجرى املائي عىل املناخ يف كل دولة من دوله").(18
 -2احلاجات االقتصادية واالجتامعية لدول املجرى املائي ،كاحلاجة للمياه لغرض إرواء
األرايض الصاحلة للزراعة هبدف حتقيق األمن الغذائي ،واحلاجة للمياه الصاحلة
للرشب لغرض سد احتياجات السكان ،مع األخذ بنظر االعتبار التغريات السكانية
ألن النمو السكاين املتزايد يرافقه زيادة يف الطلب عىل الغذاء واملياه العذبة").(19
" -0اعتامد السكان عىل مياه املجرى املائي الدويل يف كل دولة من دول املجرى ،فإذا كان

Juna Divids, is it reasonable to use the Nubian Sandston acqifer system unsustainably under

47-

international law, p.6. www.dundee.ac.uk
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Raed Mounir Fathlallah, water disputes in the Middle East: an international law analysis of the
Isreal-Jordan peace accord, journal land use and environment law, vol (12), 1999, p. 146-147.
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سكان دولة أسفل املجرى يعتمدون بشكل كبري عىل مياهه ألغراض الزراعة ،فإن
قيام دولة أعىل املجرى بأي عمل من شأنه أن ينقص من كمية املياه الواردة إىل دولة
أسفل املجرى ،فإنه سيضع األخرية أمام خطر كبري ألهنا ستكون عاجزة عن تلبية
احتياجات السكان ،خصوص ًا إذا كان معدل النمو السكاين فيها يفوق دول املجرى
األخری".
 " -1آثار استخدام مياه املجرى املائي من قبل إحدی دوله عىل دول املجرى األخری،
فقيام إحدی دول املجرى باستخدام مياهه جيب أن ال تكون له نتائج عكسية عىل
القطاعات الزراعية ،الصناعية ،البيئية ،الطاقة ،حاجات السكان وغريها يف دول
املجرى األخری .لكن هذا ال يمنع دولة أعىل املجرى مث ً
ال من استخدام مياهه
لألغراض املختلفة ،ولكن برشط االتفاق مع دول املجرى األخری ،أو التشاور معها
بحيث يمكن تاليف اآلثار الضارة التي حيدثها هذا االستخدام"(.)53
 -5االستخدام االقتصادي ملياه املجرى املائي الدويل ومحايتها وتنميتها ،ويكون ذلك عن
طريق حتسني طرق الري والزراعة وتنظيم جريان املياه ،هبدف حتقيق االستخدام
االقتصادي وترشيد استهالكها وتنمية مواردها واحلفاظ عىل نوعيتها.
 -6البدائل املتاحة واملخطط هلا واملستخدمة حالي ًا ،أن حتديد البدائل املتاحة يتطلب دراسة
موارد املياه البديلة يف كل دولة من دول املجرى وتكاليفها النسبية.
ثانيا :قاعدة عدم إحداث الرضر اهلام
تعد قاعدة منع الرضر أو قاعدة االلتزام بعدم إحداث الرضر اهلام بمياه املجاري املائية،
مكم ً
ال ومتم ًام للقاعدة األوىل وهي االنتفاع املشرتك واالقتسام املنصف ملياه األهنار الدولية ،خاصة
وأن املادة اخلامسة من اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م أشارت إىل وجوب مراعاة مصالح دول
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املجرى املائية املعنية عند انتفاع إحداها منه ،فال جيوز للدولة التي تستخدم حقها يف إنشاء السدود
وغريها من املشاريع املائية أن تسبب رضر ًا خطري ًا أو هام ًا للدول األخری( .)51وأساس هذه القاعدة
تعود إىل املبدأ الالتيني "استعمل ملكك دون اإلرضار بالغري" وينسجم مع مبادئ القانون العامة
كمبدأ عدم إساءة استعامل احلق ومبدأ حسن اجلوار(.)52
ويف نطاق اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م ،يمكن تعريف هذه القاعدة بأنه :قيام دول
املجرى املائي الدويل ببذل العناية الالزمة للحيلولة دون التسبب بإحداث آثار ضارة هامة لبعضها
البعض عند استخدامها ملياه ذلك املجرى يف إنشاء السدود وغريها من املشاريع املائية (.)50
تعترب قاعدة عدم اإلرضار من القواعد واملبادئ اجلوهرية يف جمال استخدامات مياه األهنار
الدولية ،حيث بات مستقر ًا وتم إقراره يف العديد من اإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات الدولية،
فض ً
ال عن التطبيقات القضائية له( .)51فقد نصت عىل القاعدة املذكورة اتفاقية األمم املتحدة
الستخدام جماري املياه الدولية ألغراض غري املالحية لعام ۷۹۹۱م يف املادة ( )۱الفقرة ( )۷منها
بقوهلا " :عىل دول املجرى املائي عند استخدامها ملياه املجرى املائي الدويل الواقع داخل حدود إقليم
كل منها ،أن تتخذ كل التدابري املناسبة للحيلولة دون إحداث رضر هام لدول املجرى املائي
األخری".
العالقة بني قاعدة االستخدام املنصف واملعقول وقاعدة عدم إحداث الرضر اهلام
إن االلتزام بقاعدة عدم إحداث الرضر اهلام ،هو يف احلقيقة ضامن ملعرفة أن دول املجرى
املائي الدويل إنام تستخدم املجرى طبق ًا لقاعدة االستخدام املنصف واملعقول .ولكن ما هي طبيعة

Stephen McCaffrey, International Water Law for the 21st century, the contribution of the U.N.
convention, 1999, p 13. www.ucowr.siu.edu
Mete Erdem, op, cit, p 9-10.
Patricia Wouters, the legal response to international water scarcity and water conflict, p 4-5.
www.africanwater.org
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العالقة بني القاعدتني ،وبمعنی آخر أهيام يرجح عىل اآلخر عند التعارض؟ لتوضيح هذه املسألة
نذكر املثال اآليت :لنفرتض أن دولة أعىل املجرى املائي الدويل مل تستخدم املجرى إلنشاء السدود
وغريها من املشاريع املالية منذ فرتة طويلة لسبب ما .بينام دولة أسفل املجرى تستخدم املجرى
وش ّيدت السدود ألغراض الري وعىل نطاق واسع منذ آالف السنني ،واآلن تريد دولة أعىل املجرى
املائي استغالل مياهه ،وتقوم بإنشاء السدود ألغراض الزراعة وتوليد الطاقة دون االتفاق مع دولة
أسفل املجرى ،هذا سيؤدي بطبيعة احلال إىل إحداث رضر خطري باالستخدامات الثابتة والتارخيية
لدولة أسفل املجرى .فكيف يمكن التوفيق بني هاتني احلالتني؟ لقد مثلت هذه املسألة لب اخلالف
بشأن العالقة بني املادتني ( )5و ( )1من اتفاقية عام 1991م ،فقد ذهب البعض إىل القول باألسبقية
لقاعدة االستخدام املنصف واملعقول عىل قاعدة عدم إحداث الرضر اهلام ،وقال البعض بعكس
ذلك( .)55وهناك من قال بأن االتفاقية اختذت موقف احلياد بني القاعدتني فهي تربط بينهام يف عالقة
دائرية دون أن حتسم مسألة األسبقية (.)56
ثالثا :قاعدة التعاون
يقصد هبا قيام الدول املشرتكة يف املجرى املائي الدويل بمجموعة من الواجبات اإلجرائية
من أجل حتقيق االستخدام األمثل ملياه املجرى املائي سواء يف إنشاء السدود أو غريها من املشاريع
املائية ،وهذه الواجبات تشمل تبادل البيانات واملعلومات ،اإلخطار املسبق ،التشاور والتعاون بشأن
التدابري املخطط هلا( .)51وهذه القاعدة متليه مبادئ معينة مثل املساواة يف السيادة بني الدول ،مبدأ
الوحدة اإلقليمية للمجری املائي الدويل ،مبدأ املصالح املشرتكة للدول النهرية ومبدأ حسن النية.
وهي قاعدة أثبتتها املامرسة الدولية حيث يمكن أن نجدها يف العديد من الوثائق الدولية منها:

55-Aaron T. Worlf, criteria for equitable allocations: the heart of international water conflict, natural
resources forum, vol (23), 1999, p. 6-7

56-Kertin Mrchlem, op, cit, p.12. note (43).
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إعالن ستوكهومل لعام 1912م يف املبدأ ( ،)21إعالن حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية لعام
1911م يف املادة ( ،)۳كام نصت عليها أحكام هلسنكي لعام 1966م يف املادة ( )05الفقرة ()1
ونصت عليها اتفاقية األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م يف املادة ( )۸الفقرة ( )۷منها بقوهلا" :تتعاون دول
املجرى املائي عىل أساس املساواة يف السيادة ،والسالمة اإلقليمية ،املصالح املشرتكة وحسن النية من
أجل حتقيق االنتفاع األمثل من املجرى املائي الدويل وتوفري احلامية الكافية له"(.)58
وبناء عىل هذه القاعدة فإنه جيب عىل الدولة التي تقوم بإنشاء السدود باإلخطار املسبق
بشأن السد املراد تشييده ،وهذا قبل الرشوع يف اإلجراءات التنفيذية لبنائه ،وتلتزم الدولة بعدم
الرشوع يف أعامل البناء حتی ترد الدول املحتمل ترضرها من بناء السد املذكور عىل اإلخطار املرسل
إليها من الدولة صاحبة املرشوع ،وذلك حسب ظروف كل مرشوع مائي ،ولقد منح القانون الدويل
لألهنار الدول املحتمل ترضرها الوقت الكايف واملناسب لدراسة اآلثار املرتتبة عىل إقامة هذا السد،
وذلك من مجيع النواحي املائية والبيئية واإليكولوجية.
وعىل كل الدول صاحبة املرشوع أو املحتمل ترضرها من هذا املرشوع أن تقوم بتنفيذ
االلتزا مات اخلاصة هبذا املرشوع يف ظل اعتبارات حسن النية وحسن اجلوار ،بحيث تقوم الدولة
صاحبة املرشوع بتقديم كافة الدراسات والبيانات املرتبطة باملرشوع املراد إقامته يف الوقت املناسب
دون إخفاء ألية بيانات خاصة به وحتديد ًا ما يتعلق باخلصائص الذاتية والطبيعية لذلك املرشوع ،ويف
نفس الوقت جيب عىل الدول املحتمل ترضرها أن ال تتعسف يف استعامل احلق املخول هلا مثل
التأخري يف الرد عىل الدولة صاحبة املرشوع أو اختالق مشاكل يصعب من خالهلا حتديد األرضار
النامجة عنها ،ومن بني القيود الواردة بشأن إقامة السدود املائية يف جمال األهنار املشرتكة ،يف كل ما
خيص هذا املورد الطبيعي ،وهذا انطالقا من اعتبارات التعاون املشرتك ومن بني هذه األمور ما يعني
بإقامة السدود املائية باعتبارها من املسائل التي قد تؤثر عىل عالقات دول املجرى املشرتك إجيابيا أو
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سلبيا ،وهلذا جيب أن تتشاور الدول املعنية بشأن السدود املراد إقامتها فيام بينها بروح التعاون
وحسن النية للوصول إىل اتفاق يريض مجيع األطراف املعنية ببناء هذه السدود ،ومن أجل ذلك
نصت اتفاقية األمم املتحدة لعام ۷۹۹۱م عىل قاعدة اإلخطار املسبق وإجراءاته( ،)59باعتبارها
التقنني القانوين اجلامع ملسائل االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية.
ومما سبق ،نستطيع أن نقول :إن قواعد القانون الدويل لألهنار منحت لكل دولة من دول
املجرى املائي حق إقامة السدود املائية ،وهذا برشط التقيد بقاعدة االستخدام املنصف واملعقول،
وقاعدة عدم إحداث الرضر اهلام ،وقاعدة اإلخطار املسبق والتشاور القائمني عىل مبدأ حسن النية
وحسن اجلوار ،واألهم من ذلك كله هو ضامن عدم تسبب الدولة الراغبة يف إقامة املرشوعات املائية
يف إحلاق أية أرضار بباقي دول حوض النهر الدويل ،وهذا كله جينب الدول احتامل نشوب رصاعات
فيام بينها حول املياه.
املبحث الثالث :املقارنة بني موقف الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 7991م من بناء
السدود واملشاريع املائية عىل األهنار أو املجاري املائية
نحاول يف هذا املبحث أن نعقد مقارنة بني موقف الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم
املتحدة لعام 1991م حول بناء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار أو املجاري املائية الدولية ،ومن
ثم ،فإنه ظهر للباحث أن الرشيعة اإلسالمية وكذلك اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م تتفق يف
أمور وختتلف يف أمور وإليك تفصيلها فيام ييل:
املطلب األول :األمور املتفقة بني الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام  7991م
تبني مما سبق أن الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م تتفق فيام ييل:
 -1ذهبت الرشيعة اإلسالمية إىل أنه يف صورة كفاية مياه النهر للجميع ،جيوز لكل واحد
من أهل املجرى أن ينتفع به كام يشاء وكيفام يشاء بام فيها إنشاء السدود ،وشق
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اجلداول ،ونصب الرحى وبناء املشاريع املائية رشيطة أن ال يرض بذلك العمل أهل
النهر الدويل ،ومن ثم فإن بناء السدود أو املشاريع املائية عىل األهنار أو املجاري املائية؛
ألجل متكني الناس من االستفادة من مياه النهر يف رشهبم أو ري مزارعهم ،من
األمور املندوب إليها ،خاصة إذا أ ثبت اخلرباء حاجة الناس يف تلك املناطق هلذه
السدود ،وثبتت صالحية تلك املناطق إلقامة تلك السدود ،وترجحت املنافع أو
املصالح عىل بنائ ها رشيطة أن ال يترضر هبا اآلخرون .وهذا احلكم كذلك يمكن أن
يستنبط بسهولة من املادتني اخلامسة والسابعة التفاقية األمم املتحدة لعام 1991م.
 -2نجد كال من الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة يؤكدان عىل االلتزام بعدم
إحداث الرضر اهلام بالغري يف حالة إنشاء السد أو املرشوع املائي عىل النهر أو املجرى
املائي الدويل ،ويف حالة إذا ترضرت دولة ما بسبب بناء السد أو املرشوع املائي عىل
النهر الدويل ،فحينئذ اختلفت وجهات نظر حول هذا العمل يف كل من الرشيعة
اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م.
املطلب الثاين :األمور املختلفة بني الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 7991م
خيتلف كل من الرشيعة اإلسالمية واتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م فيام ييل:
 -1ذهبت الرشيعة اإلسالمية إىل أنه يف صورة عدم كفاية مياه النهر أو املجرى املائي
الدويل للجميع ،بحيث إذا قل ماء املورد أو النهر الدويل وازدادت حاجة الناس
وحاجة الدول إىل ماء النهر لري مزارعهم وتوليد الطاقة وما إىل ذلك لزيادة طلبات
ً
وخاصة لو ترضر أسفل املجرى املائي ببناء السدود واملشاريع املائية
أهل املجرى،
التي قام هبا أعىل املجرى املائي فحينئذ – بنا ًء عىل القول الراجح للفقهاء – من يف أعىل
املجرى املائي يستفيد من املاء قبل من هو يف أسفل املجرى املائي ،كام جيوز لألعىل أن
حيبس املاء بقدر احلاجة الفعلية القائمة ،كذلك جيوز له أن ينشأ السد لري املزرع
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وتوليد الطاقة وما إىل ذلك ثم يرسل ما فضل من املاء إىل الذي يليه فيصنع كذلك،
وهلم جر ًا إىل أن تنتهي األرايض كلها ،فإن مل يفضل عن األول يشء ،أو عن الثاين ،أو
عمن يليهم فال يشء للباقني ،ألنه ليس هلم إال ما فضل ،فهم كالعصبة يف املرياث.
 -2كذلك منحت اتفاقية األمم املتحدة لكل دولة من دول املجرى املائي حق إقامة
السدود واملشاريع املائية ،وهذا برشط التقيد بقاعدة االستخدام املنصف واملعقول،
وقاعدة عدم إحداث الرضر اهلام ،وقاعدة اإلخطار املسبق والتشاور القائمني عىل
مبدأ حسن النية وحسن اجلوار ،واألهم من ذلك كله هو ضامن عدم تسبب الدولة
الراغبة يف إقامة املرشوعات املائية يف إحلاق أية أرضار بباقي دول حوض النهر الدويل،
ويف حالة لو ترضر أسفل املجرى املائي الدويل فحينئذ يلجأ الطرفان إىل حل النزاع
بالوسائل السلمية الدبلوماسية من التفاوض ،أو الوساطة أو التحقيق ،أو املساعي
احلميدة أو التوفيق ،ويف حالة لو فشلت الوسائل السلمية الدبلوماسية يف فض النزاع
الدائر فيام بينهام ،فحينئذ يستطيعان أن يلجآ إىل الوسائل القضائية كالتحكيم أو تقديم
الدعوى إىل حمكمة العدل الدولية.
اخلامتة
تتلخص أهم نتائج البحث فيام ييل:
 -1أن املطالع هلذا البحث ،يزداد يقين ًا وإيامن ًا بشمولية الرشيعة اإلسالمية ،ووفائها بجميع
مقتضيات العرص ،كام يطمئن القلب بأن الفقه اإلسالمي يمثل ثروة ترشيعية عظيمة،
وموسوعة شاملة لكل جوانب احلياة ،بام فيها أحكام املياه وأحكام بناء السدود
واملشاريع املائية عىل األهنار واملجاري املائية الدولية.
 -2خيلص لنا مما تقدم ،أن الرشيعة اإلسالمية وكذلك اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م
ذهبتا إىل أنه يف صورة كفاية مياه النهر للجميع ،جيوز لكل واحد من أهل املجرى أن
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ينتفع بمياه النهر كام يشاء وكيفام يشاء بام فيها إنشاء السدود ،وشق اجلداول ،ونصب
الرحى وبناء املشاريع املائية رشيطة أال يرض بذلك العمل أهل النهر الدويل .كام يتفقان
عىل االلتزام بعدم إحداث الرضر اهلام.
 -0نالحظ عام تقدم ،أن الرشيعة اإلسالمية ذهبت إىل أنه يف صورة عدم كفاية مياه النهر
للجميع ،بنا ًء عىل القول الراجح للفقهاء ،يستفيد من يف أعىل املجرى املائي من ماء
النهر قبل من هو يف أسفل املجرى املائي ،كام جيوز لألعىل أن حيبس املاء بقدر احلاجة
القائمة ،كذلك جيوز له أن ينشأ السد لري املزرع وتوليد الطاقة وما إىل ذلك ثم يرسل
ما فضل من املاء إىل الذي يليه فيصنع كذلك ،فإن مل يفضل عن األول يشء ،أو عن
الثاين ،فال يشء للباقني ،ألنه ليس هلم إال ما فضل ،فهم كالعصبة يف املرياث .بينام
اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م تقيد حق إقامة السدود واملشاريع املائية بقاعدة
االستخدام املنصف واملعقول ،وقاعدة عدم إحداث الرضر اهلام ،وقاعدة اإلخطار
املسبق والتشاور القائمني عىل مبدأ حسن النية وحسن اجلوار ،ويف حالة لو ترضر
أسفل املجري املائي الدويل ،فحينئذ يلجأ الطرفان إىل حل النزاع بالوسائل السلمية
الدبلوماسية ،ويف حالة لو فشلت الوسائل السلمية الدبلوماسية يف فض النزاع الدائر
فيام بني الطرفني ،فحينئذ يلجآن إىل الوسائل القضائية كالتحكيم أو تقديم الدعوى إىل
حمكمة العدل الدولية.
 -1نالحظ أن الرشيعة اإلسالمية ،قدمت ح ً
ال ناجع ًا ملعضلة بناء السدود واملشاريع املائية
الدولية عىل األهنار أو املجاري املائية الدولية ،وأعطت األحقية واألسبقية لألعىل عىل
األسفل ،بينام مل توضح اتفاقية األمم املتحدة لعام 1991م أحقية أو أسبقية األعىل عىل
األدنى وال األدنى عىل األعىل ،وبذلك مل يقدم ح ً
ال ناجع ًا هلذه املشكلة .واجلدير
بالذكر أنه عىل الرغم من أن الرشيعة اإلسالمية -بناء عىل القول الراجح -أعطت
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األحقية واألسبقية لألعىل عىل األسفل يف إنشاء السدود واملشاريع املائية عىل األهنار
واملجاري املائية الدولية ،ولكن لو تم تقسيم املياه بني اجلميع باحلصص أو أي وجه
آخر من الوجوه احلديثة عن طريق عقد املوافقات واملعاهدات بحيث يرىض أهل
األعىل وأهل األسفل مجيع ًا ربام ال يتعارض هذا اإلجراء مع األحاديث التي ساقها
اجلمهور واستدلوا هبا.
هذا ،وصىل اهلل وسلم عىل خري خلقه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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