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يتصخق البحث الى استعخاض دور السسمكة العخبية الدعػدية في                                
اعالن وساشتيا لحل الخالف الحي احتجم حػل مياه نيخ الفخات بيغ 

وساشة جامعة الجول العخبية في  ، بعج فذل5975العخاق وسػريا عام 
التػفيق بيغ الجانبيغ. وقج دفع ذلظ السمظ خالج بغ عبجالعديد الى ان 
يعمغ وساشتو، ويكمف مبعػثًا شخريًا عشو ليكػن وسيصًا بيغ الجانبيغ 
العخاقي والدػري وىػ احسج زكي يساني وزيخ البتخول والثخوة السعجنية في 

ي عقجىا الػسيط الدعػدي في الخياض البالد . وبمغ عجد الجمدات الت
وججة، ثالث جمدات، شخح فييا وفجا البمجيغ وجية نطخىسا حػل ىحا 
الخالف الحي انتيى بالفذل أيزًا ، مسا استجعى تجخل السمظ خالج إلقشاع 
الخئيذ الدػري حافع االسج بزخورة حل االزمة، وضخ كسياٍت اضافية 

التي تّعخضت الى الجفاف، وانعجام مغ مياه الشيخ الى االراضي العخاقية 
 مياه الذخب وىجخة الفالحيغ والسدارعيغ الى السجن.
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Article  info.                                       Abstract         
                                      The paper examines the role of Saudi Arabia 

in its mediation to resolve the dispute that raged 

around the Euphrates River between Iraq and Syria 

in 1975 after the mediation of the League of Arab 

States failed to reconcile the two sides. This 

prompted King Khalid bin Abdul Aziz to announce 

his mediation and assign a personal envoy to be a 

mediator between the Iraqi and Syrian sides, Ahmed 

Zaki Yamani, Minister of Petroleum and Mineral 

Resources in the country. The meetings of the Saudi 

mediator in Riyadh and Jeddah were three sessions 

in which the delegations of the two countries 

explained their views on the dispute, which ended in 

failure. This stimulated King Khalid's intervention to 

persuade the Syrian President Hafez al-Assad to 

resolve the crisis and pump additional quantities of 

water into the Iraqi territory that suffered drought, 

lack of drinking water, and the migration of farmers 

to cities. 
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 مقجمة
شفى عمى الدصح خالف عخبي لع يكغ مألػفًا عمى الداحة العخبية مغ قبل، 
تسثل بذحة نيخ الفخات الحؼ تجخؼ مياىو في العخاق، جخاء قيام تخكيا بإمالء خدان 

، ومغ بعجىا سػريا التي ححت 4974ا الشيخ عام سج كيبان الحؼ شيجتو عمى ىح
، مسا تدبب بحجوث كارثٍة اقترادية تأثخ 4975ححوىا بإقامتيا لدج الصبقة عام 

بيا عجد كبيخ مغ الدكان القاششيغ عمى حػض الفخات في جشػبي العخاق، والحق 
خدائخ فادحة بالدراعة والرشاعة نتيجة ىالك السدروعات، ونفػق السػاشي بفعل 
الجفاف، وقمة وجػد الساء، مسا جعل السدارعيغ يزصخون الى تخك اراضييع، 
والشدوح نحػ السجن والسخاكد القخيبة مغ حػض دجمة، أماًل في الحرػل عمى ما 

 يحتاجػنو مغ السياه الشطيفة الرالحة لمذخب. 
وّلج ىحا الخالف الحؼ تشامى مع سػريا مذاكل كثيخة لمعخاق، مشيا إنتذار 

ليجخة السعاكدة مغ الخيف الى السجن الستحزخة، فازدادت بحلظ البصالة ضاىخة ا
السقّشعة بيغ كثيخ مغ الفالحيغ، الحيغ وججوا انفديع غيخ قادريغ عمى العسل في 
مجاالٍت اخخػ غيخ الفالحة والدراعة التي تعػدوا عمييا. كسا تفاقست مذكمة صحية 

إصابة اعجاٍد كبيخة مغ الدكان اخخػ جخاء انخفاض مشاسيب السياه، وذلظ بدبب 
 باألمخاض السعػية واالسيال الشاجع عغ شخبيع لمسياه السمػثة. 

دفع ىحا الجػ الستمّبج بيغ البمجيغ الى تأزم عالقاتيسا نحػ االسػأ، اثخ تفاقع 
مذكمة مياه الفخات التي انخفزت مشاسيبو الى درجٍة خصيخة داخل العخاق، لتتصػر 

، بتغيخ نبخة خصابيسا الخسسي مغ لغة االحتجاج الى اسمػب ىحه السذكمة تجريجياً 
التيجيج، ثع الى حذج الجيػش عمى حجودىسا الجولية السذتخكة، وصػاًل في الشياية 

 الى حج قخع شبػل الحخب .
ومع تكاتف جيػد البمجان العخبية السشزػية تحت خيسة جامعة الجول العخبية، 

لػضع الستأزم بيغ الجاريغ العخبييغ، بتأليفيا لجشة بادرت امانتيا العامة الى تيجئة ا
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سباعية مكػنة مغ عجة دول، عسمت جسيعيا عمى ايجاد حٍل مخضي لمصخفيغ بذأن 
 اقتــدام مياه الفخات، اال أن جيػدىا لع تفمح في الشياية فبقي الػضع كسا ىػ عميو .

فخات، الدػرؼ حػل مياه ال –يدتعخض البحث السػسػم " الخالف العخاقي 
" مخاحل نذػء ىحا الخالف الحؼ تصػر بيغ العخاق 4975والػساشة الدعػدية 

وسػريا، مغ خالل التصخق في البجاية الى تػزيع نيخ الفخات، واىسيتو بالشدبة الى 
سػريا والعخاق عمى اعتبار انيسا يسثالن دولتا الػسط والسرب ليحا الشيخ. وبيان 

م الحقيقية لصػل الحػض الكمي واىع الجول مجػ اختالف السرادر في ذكخ االرقا
السذتخكة فيو، مع التخكيد عمى اىسيتو االقترادية لكل مشيسا. فيسا تشاول السحػر 
الثاني بػادر ضيػر ىحا الخالف عمى الداحة العخبية، ومػقف كل شخٍف مشو، 

ٍة  وكيف اثخ ذلظ سياسيًا واقتراديًا وعدكخيًا عمى عالقاتيسا التي تػتخت الى درج
خصيخة كادت تػدؼ بيسا الى حافة الحخب. أما السحػر االخخ فبيغ أىع االثار 
االقترادية التي اصابت القصاعات الخئيدة لمعخاق مغ وراء ىحا الخالف في 
مجاالت الدراعة والرشاعة والبيئة، وحخمان الكثيخ مغ الفالحيغ مغ اراضييع 

انخفاض كسيات السياه في الشيخ ومػاشييع التي تعخّضت الى السػت بفعل الجفاف و 
السحكػر. ورّكد السحػر قبل االخيخ عمى اعالن السسمكة العخبية الدعػدية عغ 
مداعييا الحسيجة لمتػسط بيغ العخاق وسػريا لحل ىحا الخالف، يجفعيا في ذلظ 
عجة عػامل تاريخية وسياسية واقترادية، تحتع عمييا التجخل لػأد ىحا الّرجع الحؼ 

قات بيغ البمجيغ، وحخصيا الذجيج عمى بقائو وعجم تفتتو. فيسا بّيغ أصاب العال
السحػر االخيخ دور الػساشة الدعػدية لحل ىحا الخالف، وما قام بو الػسيط 
والسبعػث الذخري لسمكيا وىػ احسج زكي يساني بإدارة السفاوضات، ومحاولة 

والػصػل بيا  تقخيب وجيات الشطخ بيغ الصخفيغ الستخاصسيغ مغ اجل انجاحيا
 الى بخ االمان.
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تزسغ البحث ايزًا خاتسة بأىع ما تػصل اليو مغ نتائج، وممحق يػضح قيام 
السسمكة العخبية الدعػدية بتقجيع قخوٍض مالية الى كل مغ العخاق وسػريا مغ أجل 

 التدخيع بحل خالفيسا حػل مياه نيخ الفخات.
ا السػقع الخاص بالسمظ استعان الباحث بسرادر كثيخة في كتابتو نحكخ مشي

خالج بغ عبجالعديد السعخوف "بقاعجة ومعمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد"، الحؼ 
وثق مجخيات ما حرل، ولػ انيا أخبار مخترخة الى حج ما. كسا استفاد الباحث 
مغ الخسالة التي اعجىا السؤرخ العخاقي الجكتػر عمي حديغ صادق الصائي لجػ 

تيخ السػسػمة" حقػق العخاق السكتدبة في مياه الفخات"، في كتابتو لخسالة الساجد
، والتي بيشت وجية نطخ العخاق تجاه ىحا الخالف، ومػقفو مغ 4976كانػن االول 

الػساشة التي اعمشت عشيا السسمكة العخبية الدعػدية. الى جانب استخجام اعجاٍد 
 شيت بالسػضػع.اخخػ مغ الكتب والجوريات والرحف العخاقية والعخبية التي ع
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 انتٌزيع اجلغرايف ننير انفرات ًاىميتو نكم من سٌريا ًانعراقأًال: 
يّعج نيخ الفخات واحجًا مغ أشػل االنيار التي تجخؼ في غخب قارة أسيا. تقع  

مشابعو في السختفعات الجبمية السعخوفة بأرض روم في تخكيا، حيث يجخؼ في 
. يتألف الشيخ مغ التقاء فخعيغ رئيديغ ىسا مغ (4)مشاشق جبمية معقجة التزاريذ

الذخق فخات صػ أؼ )ماء السخاد(، وتقع مشابعو بيغ بحيخة وان وجبل أرارات في 
أرميشيا، ومغ الغخب مخاد صػ أو قخه صػ أؼ )الساء االسػد(، ويجخؼ في السشاشق 

ان الخافجان . وبالقخب مغ مجيشة كيبان يمتقي ىح(2)الذسالية الذخقية مغ االناضػل
ليتحجا معًا، فيكػنان السجخػ الخئيذ لمشيخ الحؼ يعخف باسع الفخات. ثع يػاصل 

، الى ان يجخل الحجود (3)جخيانو باتجاه الجشػب الغخبي مغ االراضي التخكية
الدػرية عشج مجيشة جخابمذ، بعجىا ترب فيو ثالثة روافج اساسية ىي الداجػر 

حمتو الى محافطتّي الخقة وديخ الدور حتى مجيشة والبميخ والخابػر، ليكسل الشيخ ر 
البػ كسال، ثع يغادرىا الى الحجود العخاقية فيجخل قخية الحريبة التابعة لقزاء 

. ويدتسخ الشيخ في جخيانو حتى يجخل مجيشة ىيت ثع مجيشة (4)القائع ثع مجيشة عانة
ديب، فيتفخع الخمادؼ بعجىا يػاصل سيخه باتجاه الجشػب الى أن يجخل مشصقة الس

مشو عجة فخوع ىي الحمة والجغارة واليشجية حتى يرل الى مشصقة كخمة عمي في 
محافطة البرخة، فيمتقي مع نيخ دجمة ليذكال معًا شط العخب الحؼ ترب مياىو 

 .(5)في الخميج العخبي
ىشاك اختالف واضح في السعمػمات التي تحكخىا السرادر حػل مدألة  

خات، وحرة كل دولة متذاشئة مشو، لكغ بحدب اخخ الصػل الحقيقي لشيخ الف
السعمػمات التي أوردتيا كل مغ وزارتّي الخارجية والسػارد السائية العخاقيتيغ، فان 

%( 5,22%( تخكيا، و)42( كع مػزعة بالذكل االتي: )2942شػلو الكمي يبمغ )
لي . أما مداحة حػضو الرباب فإنو يبمغ حػا(6)%( في العخاق5,39سػريا، و)

، اال ان ىشاك اختالف آخخ حػل تحجيج حرة كل دولة مغ ىحه 2( كع444,222)
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%(، والعخاق 47%(، وسػريا )28السداحة التي تتػزع عمى اربع دول ىي: تخكيا )
 . (7)%(45%(، والسسمكة العخبية الدعػدية )42)

في الػاقع لع تفكخ اؼ دولة مغ دول الحػض، باستغالل مياه الشيخ ما عجا  
خاق، الحؼ ضل يعاني مغ خصخ الفيزان، لحلظ عدم عمى اقامة بعس السشذآت الع

اإلروائية التي تيجف الى الديّصخة عمى السياه، وضبصيا وتػزيعيا عمى باقي الفخوع 
-4929والججاول التابعة اليو، كان مغ اىسيا سجة اليشجية السقامة بيغ عامي 

في  -دولة الػسط-وسػريا  -بعدولة السش-، بيشسا تأخخت كل مغ تخكيا (8)4943
 . (9)4974و  4973انذاء مذاريعيسا عمى حػضو حتى عامي 

( كع، وىػ 675بالشدبة لدػريا فان نيخ الفخات يجخؼ فييا لسدافٍة تديج عغ ) 
دور مكخر ليا بالشدبة لسعطع انيارىا مثل نيخؼ االردن واليخمػك. لحا فإن اعتسادىا 

فقخؼ في رّؼ اراضييا الدراعية التي تقّجر مداحتيا عمى ىحا الشيخ يذّكل عسػدىا ال
( مميػن ىكتار، كسا تبخز اىسيتو أيزًا في مجالّي السذاريع 5,6بحػالي )

%( مغ مػارد مياىيا 82الكيخومائية والخصط التشسػية حيث يديع بحػالي )
 .(42)الدصحية

الى وعمى ىحا االساس، بادرت سػريا مشح نياية ستيشيات القخن الساضي،  
العسل عمى استثسار مياه الشيخ، فأقامت العجيج مغ السذخوعات اإلروائية الكبيخة مغ 
جية، ومغ جيٍة ثانية استسخت بإعجاد التراميع اليشجسية لعجٍد مغ الدجود 

 .(44)األخخػ 
كان مغ أكبخ السذاريع االستخاتيجية ىػ مذخوع سج الصبقة في سػريا السقام  

مغ السياه. وقّجر انتاج  3( مميار م44سعتو التخديشية )عمى ىحا الشيخ، حيث بمغت 
%( 45( مميار كيمػ وات/ ساعة سشػيًا أؼ ما يعادل )5,2محصتو الكيخومائية بـ)

مغ اجسالي احتياجات الصاقة الكيخبائية لمبالد. وبمغت تكاليف انذائو حػالي مميار 
( 682تيا بحػالي )دوالر، وييجف الى ارواء االراضي الدراعية التي تقّجر مداح

. (42)( الف ىكتار642الف ىكتار، وكحلظ استرالح اراضي اخخػ تبمغ حػالي )
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لكغ السذخوع اخفق في تحقيق بعس االىجاف التي كان يصسح الييا السدؤولػن 
 .(43)الدػريػن خاصة في مجالّي الصاقة والدراعة

نو يختخق مداحاٍت أما في العخاق فإن نيخ الفخات يسثل اىسيًة كبيخًة لمبالد كػ  
%( مغ 33%( مغ مداحة البالد، ويعير عمييا )59واسعة مغ االراضي تّقجر بـ)

. لحا فان استخجام مياىو ميع ليع في سج ما يحتاجػنو في حياتيع (44)سكانو
ومعيذتيع، الى جانب استخجامو في االغخاض الدراعية والرشاعية، مسا يجعل لو 

 .(45)حا الشيخحقػقًا تاريخية ثابتة في مياه ى
شيج العخاق عجدًا مغ السذاريع الرغيخة عمى ىحا الشيخ، كانت عبارة عغ  

سجاٍت ونػاضع لتخديغ السياه، ودرء  اخصار الفيزان، مثل سجة اليشجية التي اشخنا 
، (46)4954الييا آنفًا، وسجة الخمادؼ، وناضع الػرار السشجد بشاؤىسا في عام 

، ٍوالحؼ ييجف الى خدن السياه والديصخة 4956م عام ومذخوع بحيخة الحبانية السقا
 .(47)عمييا وقت حجوث الفيزان بغية االستفادة مشيا عشج انخفاض كسياتيا

لقج أدت الخصط التشسػية غيخ السجروسة جيجًا في كٍل مغ تخكيا وسػريا  
 والعخاق، الى تغييخ ىيجرولػجية الشيخ ونطام التجفق فيو، مسا اثخ ذلظ في انخفاض

%( مع بجاية مصمع سبعيشيات القخن 45-%42معجل ترخيفو الدشػؼ ليتخاوح بيغ )
الساضي. كسا تدابقت الجول الثالث فيسا بيشيا الى بشاء السذاريع العسالقة الستسثمة 
بالدجود والسشذآت االخخػ عمى ىحا الشيخ وروافجه ايزًا، ليؤدؼ التخصيط العذػائي 

س في الدراعة، واستخجام السبيجات الكيسياوية، سجرو الفي البشاء، واالفخاط غيخ 
والتػسع في مجاالت الرشاعة، الى حجوث تجىػٍر خصيخ في نػعية السياه الجارية 

 .(48)في الشيخ، وما تخكو ذلظ مغ تأثيخاٍت سمبية لحقت بالشطام البيئي ككل
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 نفرات ا مياه حٌل انسٌري –بٌادر ظيٌر اخلالف انعراقي ثانيا: 
اب قيام تخكيا بالتفكيخ في انذاء سج كيبان عمى نيخ الفخات عام في اعق 
، 4966، بادرت سػريا ىي االخخػ الى التخصيط بإقامة سج الصبقة عام 4965

فسا كان مغ العخاق سػػ التحخك الفػرؼ لتكثيف اجتساعاتو مع الجانبيغ التخكي 
شيخ برػرٍة عادلة والدػرؼ، واقشاعيسا في الػصػل الى حٍل مشرف القتدام مياه ال

 .(49)معيسا
كانت ىشاك مخاوف كبيخة لجػ العخاق مغ مدألة تصابق مػعج امالء الخدانيغ  

السذيجان عمى الشيخ، بعجما بّيغ السيشجسػن الدػفييت الحيغ تػلػا االشخاف عمى 
تذييج سج الصبقة الدػرؼ، وكحلظ التقاريخ التي صجرت عغ البشظ الجولي، بأن 

 5بغي ليا ان تجخؼ بذكٍل تجريجي، وفي اشاٍر زمشي يتخاوح بيغ )عسمية امالئو يش
 .(22)( سشػات مغ أجل تفادؼ وقػع اؼ آثاٍر محتسمة قج تمحق بو6الى
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 خارشة تػضح الجول السذتخكة بحػض نيخ الفخات*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فخات: نطخة تحميمية في * عباس عبجالحدغ كاضع وضاىخ عبجالدىخة خزيخ، " تخكيا ونيخ ال
، 1155، 36، السجمج 3الجغخافية الدياسية"، مجمة ابحاث البرخة )العمػم االندانية(، العجد 

 .539ص 
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مغ جخاء  4974ولكي ال تتكخر التجخبة القاسية التي مخ بيا العخاق عام 
ا قيام تخكيا بإمالء خدان كيبان التخكي، وتدامشو مع عاٍم قًل فيو تداقط السصخ، وم

نتج عشو مغ انخفاٍض في مشاسيب مياه الشيخ، سارع الى االترال بالجانب 
الدػرؼ الحؼ كان يدتعج إلمالء خدان الصبقة، مغ أجل اقشاعو بزخورة عقج 
مباحثاٍت عاجمة في دمذق، لتجارك ىحا الػضع الخصيخ الحؼ كان يدتذعخ بو 

 . (24)(4974حديخان/ يػنيػ  5ايار/مايػ ولغاية  49مشح )
، 4974في السباحثات التي عقجت في دمذق في تذخيغ الثاني/ نػفسبخ و 

الطخوف الرعبة التي تسخ بيا الدراعة في البالد جخاء قمة  غ الػفج العخاقيبيّ 
 السياه، عارضًا عمى الجانب الدػرؼ أمخيغ:

: إعجاد العخاق خصًة لتشطيع اشالق السياه مغ بحيخة )االسج(، مغ أجل أوليسا 
اجات السدروعات الذتػية الػاقعة ضسغ حػض نيخ الفخات في تأميغ احتي

 .4975-4974االراضي العخاقية لمســــــــــــــــػسع الذتػؼ 
مصالبة العخاق لدػريا بتأجيل الخدن في بحيخة )االسج( لحيغ االنتياء  ثانييسا: 

، اال 4974دسبخ كانػن االول/ دي 34مغ فتخة الــــبــــــــــحار الذتػؼ في العخاق لغاية 
 .(22)الػفج العخاقي القتخاحمػقفو السعارض  عــــمى أن الجانب الدػرؼ أّصخ

أمام ىحا االصخار الالمشصقي، اضصخ العخاق الى رفع محكخٍة رسسيٍة عغ        
، اوضح فييا (23)4975شخيق وزارة الخارجية الى الجانب الدػرؼ في اذار/مارس 

-622الفخات الى االراضي الدػرية تخاوحت بيغ )ان الكسيات الػاصمة مغ مياه 
ق بذكٍل كبيخ حتى وصمت ، فيسا تقّمرت مشاسيبيا الجارية الى العخا3( م/ثا922

. ومع ذلظ بقيت سػريا مّرخة عمى (24)3( م/ثا497خصيخ بمغ ) الى مدتػػ 
مػقفيا الخافس مغ ذلظ، مسا دفع بالعخاق الى التػجو نحػ جامعة الجول العخبية، 

محاولٍة اخيخة مشو لتفادؼ نتائج ىحه االزمة، التي شّكمت اول امتحاٍن صعب  في
بيغ دولتيغ جارتيغ، تذتخكان بسياه نيٍخ واحج يجخؼ في داخل اراضييسا 

 .  (25)الػششية
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وبالخغع مغ كل الجيػد والػساشات التي بحلتيا جامعة الجول العخبية لحل 
ؼ اال انيا فذمت في الشياية. ولع ىحا الخالف بيغ الجانبيغ العخاقي والدػر 

تتسخس االجتساعات الكثيخة التي عقجىا مسثمػا دول الػساشة الدبعة وىع 
، ومرخ، والكػيت، والدػدان، والجدائخ، والسسمكة العخبية وتػنذالسغخب، 
ايار/ مايػ  4نيدان/ أبخيل ولغاية  7العخاق وسػريا مغ ) فزاًل عغالدعػدية 

سػػ ان الػضع الدياسي بيغ شخفّي الشداع اقتخب مغ ( عغ شيٍء يحكخ، 4975
 .(26)مخحمة التأزم الخصيخ

تشامى ىحا الخالف الججيج الحؼ كان غخيبًا عغ الداحة العخبية في ذلظ 
، عشجما اتيع العخاق جارتو سػريا بالتعسج في 4975نيدان/ أبخيل  44الػقت في 

جل امالء خدان سج الصبقة تخفيس مشاسيب مياه نيخ الفخات الػاصمة اليو، مغ ا
خالفًا لسا كان قج تع االتفاق عميو في مباحثاتيسا الدابقة، ليدتسخ تجىػر 

 متخحًا السطاىخ االتية: (27)االوضاع بيشيسا تجريجيًا حتى نياية آب مغ العام نفدو
 عمى الرعيج الدياسي: -(4 

بالخائغ والعسيل لالمة تبادلت كال الجولتيغ التيع فيسا بيشيا، ووصفت االخخ  أواًل:  
 .(28)العخبية، حتـى وصل فيو االمخ الى حج اعالن السقاشعة االقترادية بيشيسا

التيجيج بقرف السػقع السخاد فيو تذييج الدج الدػرؼ، وذلظ بعج اتزاح  ثانيًا:
حجع السخاشخ التي سيدببيا بشاؤه عمى العخاق، وقج جاء ىحا التيجيج ألول مخة 

عبجالكــــخيع قاسـع مكخرًا ذلظ في اجتساعات مجمذ  الــــخكغعمى لدان الدعيع 
الػزراء، ومصالبًا الحكػمة الدػرية باحتخام حقػق العخاق السائية. كسا شمب مغ 

العخاقية، االســــــــخاع بتشفيح مذخوع سج حجيثة مغ اجل خدن السياه  الحكػميـة الجيات
 .(29)قبل اكسال بشاء سج الصبقة 

صاء االوامخ مغ قبل الجولتيغ باعتقال السؤيجيغ والستعاشفيغ مع الصخف اع ثالثًا:
 .(32)اآلخخ
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 عمى الرعيج العدكخي: -(2
 .(34)التيجيج بإعالن الحخب بيغ الجانبيغ، وتفجيخ الدج الدػرؼ  : أوالً 

 .(32)قيام كل شخٍف بػضع السػاد الشاسفة والستفجخة في البمج اآلخخ  ثانيًا:
، تّحخكت بعس القصّعات العدكخية 4975نياية شيخ آيار/ مايػ  مع حمػلثالثًا: 

الى الحجود السذتخكة مع العخاق، مجعيًة  السحاذية مع اسخائيل الدػرية مغ الجبية
وجػد قػات عخاقية متسخكدة عمى حـــــــــــــجودىا، وان ىشاك تقاريخ تفيج بػجػد تحخٍك 

 عدكخؼ الستيجاف سج الصبقة.
عمى شخد الػفج العدكخؼ العخاقي الحؼ  4975سػريا في تسػز/يػليػ أقجمت : رابعاً 

دًا في دمذق، كسا قامت باستجعاء السمحق العدكخؼ لدفارتيا في ػ كان مػج
 .(33)بغجاد

 :عمى صعيج الشقل الجػي )الصيخان السجني( -(3
، مجاليا الجػؼ بػجو 4975آيار/مايػ  43أغمقت الدمصات الدػرية في      

الى تػقف الخحالت الجػية بيغ دمذق وبغجاد،   أدػ مسا العخاقية،الصائخات 
وعمى اثخ ذلظ بادر العخاق الى تقجيع شكػػ ثانية الى جامعة الجول العخبية، اتيع 

 .(34)فييا الجانب الدػرؼ بانتياكو لألجػاء العخاقية
 :عمى الرعيج االعالمي -(4

ت السكثفة السعادية ضج وّضف كل شخٍف جسيع أجيدة اعالمو لذغ الحسال     
التي اشمقت مختمف الجسل والعبارات  ،عبخ مػجات االثيخ خاصةً الصخف االخخ، 

العجائية، كان مغ ابخزىا )السجخم اليسيشي الفاشدتي( التي تجاول عمى اشالقيا كل 
 .(35)مشيسا برػرٍة مشتطسة
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 في السجال االقترادي: -(5
مياه نيخ الفخات عشو مغ قبل سػريا  ادعى العخاق أن مدألة قصع أو حبذ  

اقترادية شسمت مختمف القصاعات الدراعية والرشاعية  حجوث كارثةٍ قج ادت الى 
 .(36)والبيئية

 االثار االقترادية الستختبة عمى قصع مياه الفخات عمى العخاق-1
اثار االنخفاض السدتسخ لسياه نيخ الفخات الػاصمة الى العخاق قمق الجيات  

، وخدان الصبقة 4974فيو مغ جخاء عسمية تعبئة خدان كيبان التخكي الحكػمية 
، مسا أدػ الى حجوث خدائخ فادحٍة في القصاع الدراعي في 4975الدػرؼ 

%(، ناىيظ شبعًا عغ االرتفاع 72البالد، وصمت ندبة ما لحق بو الى أكثخ مغ )
%( عغ 622الكبيخ الحؼ شخأ عمى أسعار السشتجات الدراعية بحيث تجاوزت )

، فزاًل عغ اتداع رقعة الجفاف التي 4973االسعار التي كانت سائجة في عام 
انتذخت عمى نصاٍق واسع في عسػم االراضي الػاقعة عمى ىحا الحػض، وحجوث 
ىجخٍة عكدية لمفالحيغ والسدارعيغ الحيغ ىجخوا اراضييع باتجاه السجن الػاقعة عمى 

%( مسا أعتبخ بانو اكبخ كارثة 42حػض نيخ دجمة، حيث ارتفعت ندبتيا الى )
 .(37)لحقت بالعخاق في تمظ الفتخة.

لقج قّجر عجد السدارعيغ الحيغ تأثخت اراضييع بانخفاض مشاسيب مياه الفخات 
بحدب ما اشار اليو  (38)( ثالثة مالييغ مدارع222,222,3بحػالي ) 4975عام 

كبجت االقتراد العخاقي وزيخ الخّؼ، مػضحًا ان ىحه الكارثة  (39)مكخم الصالباني
خدائخ كبيخة، ما دفع بالحكػمة العخاقية الى تذكيل لجشٍة مؤلفٍة مغ رئيذ السجمذ 
الدراعي االعمى، ووزيخ الجاخمية، اقترخت ميستيسا عمى تقجيخ حجع االضخار 
االقترادية التي لحقت بالبالد. كسا بيشت السحكخة الخسسية التي اعجتيا وزارة الخؼ 

، حجع السعاناة 4974تسػز/ يػليػ  24ا الى الحكػمة العخاقية في وقامت بخفعي
الكبيخة التي واجييا الدكان في جشػبي البالد في محافطات ) بغجاد وكخبالء 
والقادسية والسثشى وذؼ قار( لمحرػل عمى السياه، بحيث اصبح مغ الستعحر 



 

 

 

 

 

 

91 

نيا ستذيج وضعًا سيئًا تػفيخ السياه ليع ولبقية االقزية والشػاحي العائجة ليا سيسا ا
 .(42)فيسا بعج خالل شيخؼ اب وايمػل مغ العام نفدو.

وبيغ الصالباني أيزًا ان قصع مياه الفخات عغ العخاق قج ادػ في الشياية الى 
تّعخض السػسع الدراعي الذتػؼ الى اليالك، وان السػسع الدراعي الريفي بات 

عكذ كل ذلظ عمى تخبية الساشية ميجدًا ىػ االخخ برػرٍة أشج مغ سابقو. وقج ان
في البالد جخاء تعخضيا لمعصر، الى جانب االثار البيئية التي تّعخض ليا الدكان 
الحيغ اصيبػا بأمخاٍض معػية كحاالت االسيال التي تفذت بيشيع بدبب انعجام 

 .  (44)السياه الرالحة لمذخب
قي، أن حجع وزيخ الخارجية العخا (42)مغ جانٍب اخخ، أوضح سعجون حسادؼ

الكارثة التي أصابت العخاق بفعل السياه القميمة التي وصمت اليو مغ سػريا، بمغت 
( عذخون مميػن ديشار، وأن مداحة االراضي الدراعية 222,222,22حػالي )

تذّكل  (43)( مائة الف ىكتار222,422التي تّعخضت لمتمف قجّرت بحػالي )
الحيغ يعيذػن عمى حػض الفخات، بعج الجخل االساسي لعجٍد كبيٍخ مغ الفالحيغ 

 .(44)أن باتػا ميجديغ بذبح القحط والجفاف
لّعل مغ اىع الخصػات التي تحخك الييا العخاق سخيعًا مغ أجل تجارك أزمة 
انخفاض مياه الشيخ، وتقّميل حجع االثار التي لحقت بو، ىػ قيامو بتحػيل جدٍء 

لثخثار، حيث تع اشالق ىحه مغ مياه نيخ دجمة الى الفخات عغ شخيق ججول ا
 .(45)4975السياه نحػ الفخات بعج عام 
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 –ػدية وساشتيا لحل الخالف العخاقيالدع السسمكة العخبية اعالن-3
 الدػري حػل مياه الفخات

 في السشصقة ضيخ ذلظ واضحاً  كبيخ   سياسي   لمسسمكة العخبية الدعػدية ثقل  
(، واخيو 4975-4964)  (46)ديا فيرل بغ عبجالعديد أل سعػ ّكيفي عيج مم

( ، ومعو ولي عيجه 4982-4975) (47)السمظ خالج بغ عبجالعديد ال سعػد
. وبخز ىحا الثقل اثشاء انجالع حخب تذخيغ (48)االميخ فيج بغ عبجالعديد ال سعػد

عشجما كانت السسمكة العخبية الدعػدية واحجة مغ الجول الشفصية التي قجمت  4973
 مسداعجات والسشح الساليةعغ شخيق تقجيسيا لاسخائيل  حاربتودعست الجول التي 

 . (49)ليا
سارت الجبمػماسية الدعػدية في عيج ممكيا خالج بغ عبج العديد عمى نفذ  

الخصى التي مذت عمييا في عيج سمفو السمظ فيرل، بتصبيق االسذ التي تعدز 
واالجشبية، ساعجىا مغ اواصخ العالقات الدياسية لمبالد مع سائخ الجول العخبية 

في ذلظ وجػد االمكانات اليائمة التي تحققت ليا في السجال االقترادؼ بعج الػفخة 
الكبيخة التي حرمت في ميجان استخخاج وصشاعة الشفط ، خاصًة بعج ازدياد سعخه 

 . (52)4974في عام 
والى جانب ذلظ، قامت السسمكة بجوٍر كبيخ في حل بعس السذاكل والقزايا  

ية التي حجثت خالل عقج الدبعيشيات مغ القخن الساضي أبخزىا التػسط لحل العخب
. ولع يكغ مغ السدتغخب ججًا ان تقػم السسمكة العخبية (54)القزية المبشانية

الدعػدية بتسثيل ىحا الجور مخًة اخخػ في االزمة التي نذبت بيغ العخاق وسػريا 
امعة الجول العخبية لحميا. في اعقاب فذل جيػد ج 4975حػل مياه الفخات عام 

ولكغ لساذا وافقت السسمكة عمى القيام بيحه الػساشة؟ وما ىػ سبب قبػل الصخفيغ 
بيا؟. وىل كان لجوٍل مجاورٍة لمعخاق مثل الكػيت او االردن قجرة  عمى تسثيل ىحا 
الجور بجاًل مشيا؟. ألع تكغ ىشاك اشخاف  عخبية  أخخػ ليا عالقات  جيجة  مع العخاق 

قػم بحلظ مثل الجدائخ؟ سيسا ان دبمػماسيتيا الخارجية نجحت بفزل جيػد ت
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كانػن االول/ديدسبخ  27 -4965حديخان/يػنيػ  49رئيديا ىػارؼ بػمجيغ )
( في التػسط لحل الخالفات القجيسة مع ايخان بالتػقيع عمى اتفاقية الجدائخ 4978

 .  4975عام 
سدائل التي دفعت الدعػدية بحدب وجية نطخ الباحث، فان ىشاك بعس ال 

الى االسخاع بإعالن تػسصيا في حل الخالف الحؼ وقع بيغ القصخيغ الذقيقيغ 
 فيسا يتعمق بسياه نيخ الفخات يسكغ اجساليا باالتي:

 ػحجإ، ر الدعػدية بحكع مػقعيا الجغخافي: يتسثل في اعتباجغخافيالعامل ال -(5
مغ خالل اوديتو الجشػبية العميا  بحػض نيخ الفخات الجول االربعة التي تذتخك

%( مغ مداحة الحػض 45التي تتجسع فييا السياه الجػفية، حيث تبمغ حرتيا)
 .(52)2كع الف (444,222)الكمي البالغ

يتعمق بصسػحات وتصمعات مؤسذ السسمكة العخبية   دياسي:العامل ال -(1
ػصػل الى في ال( 4953-4922)(53)سعػدال  الدعػدية الثالث وىػ عبجالعديد

نيخ الفخات وجعمو حجًا مع العخاق كي يزسغ لذعبو مػردًا مائيًا مدتسخًا سيسا أنو 
.  وسار عمى ىحا الشيج ابشو السمظ (54)يعير في أرٍض تفتقخ لسرادر السياه

(في الػصػل اليـو حيغ قجم الى الحكػمة 4964-4953)(55)سعػد بغ عبجالعديد
مغ نيخ الفخات بيجف جمب مياىو عبخ االنابيب العخاقية مقتخحًا لذق قشاةٍ مائية 

( ايار/ مايػ 48-44فــــــــــي) باتجاه الخياض وذلظ في اثشاء زيارتــو لمعـــــــــــــــــــــخاق
4957 (56)                                       . 

ييج ويدتشج الى السحافطة عمى صجاقة الصخف السؤيج وتح جبمػماسي:العامل ال-(4
ادوات تحقق ذلظ مثل التمػيح بالسداعجات  مغ لجيو الصخف السعادؼ بسا تػفخ

 .(57)الجبمػماسية التي يسكغ المجػء الييا الػسائل السالية، او التػسط باعتبارىا احج
ويتسثل في رفع شأن الدعػدية عمى السدتػييغ العخبي  سعشػي:العامل ال -(5

 .(58)عديـــــــد التزامغ والتعاون بيغ الجسيع والعالسي مغ اجل تـــــــــــــــــ
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خغع مغ أن القانػن الجولي في ذلظ الػقت لع يعط مبخرًا كافيًا لسدألة وعمى ال
الحقػق السائية لمدعػدية في نيخ الفخات، اال ان ذلظ قج تغيخ بعج اقخار االتفاقيات 

تبار السجخػ الججيجة بذأن االنيار الجولية التي نرت في احج مػادىا عمى اع
جػفية مغ السسكغ ان  مالسائي الجولي بانو كتمة مغ السياه سػاء اكانت سصحية ا

يجخؼ قدع مشيا في بمٍج واحٍج أو أكثخ. مسا يعشي ان مرادر السياه الجػفية التي 
تقػم الدعػدية بدحب كسياتيا واالعتساد عمييا يجفعيا الى عجم السزي في 

سثل أحج البمجان الستذاشئة لمحػض. وىػ ما التغاضي عغ حقيا نطخًا ألنيا ت
يعصييا صفة العزػ السذارك في المجان التفاوضية حػل الشيخ وتػزيع الحرز 
العادلة فيسا بيشيا، اال ان ذلظ لع يحرل سػاء مغ قبل الجانب الدعػدؼ او مغ 

   .(59)بقية االشخاف الثالثة السذتخكة بالحػض
عخاقية الدعػدية شيجت تصػرًا ممسػسًا بعج وال يخفى عمى أحج ان العالقات ال 

، وتخحيب االخيخة بحلظ مسا اسيع 4932انزسام العخاق الى عربة االمع عام 
في تعديد اواصخ ىحه العالقات التي اتدست بيغ التأرجح تارًة، واالعتجال تارًة 

مع  ثانية، لكشيا اعتبخت عسػمًا مغ اوثق العالقات الخميجية التي اقامتيا الدعػدية
 . (62)العخاق

شخأ  4975اعقاب اغتيال السمظ فيرل بغ عبجالعديد في نيدان/ أبخيل عام 
تغيخ كبيخ في مدار ىحه العالقات تسثل ذلظ بتعديد جدػر التعاون وبشاء الثقة 
مع العخاق، فكان حل مذكمة الحجود التي بقيت معمقًة مشح ايام الحكع السمكي في 

نحػ االفزل، تجّدج ذلظ في الديارة التي قام بيا العخاق دليل عمى مجػ تحدشيا 
عبجهللا آل الذيخ السجيخ العام في سالح الحجود والدػاحل الدعػدؼ الى بغجاد في 

، تباحث خالليا مع الجانب العخاقي حػل ىحه السدألة التي 4975نيدان/ أبخيل 
ا تػصال ايزًا انتيت بالتػقيع عمى اتفاقية تخسيع الحجود السذتخكة بيغ البمجيغ. كس

الى اتفاٍق آخخ بذأن تقديع السشصقة السحايجة بيشيسا، حيث أ ّقخ فييا اجخاء تعجيٍل 
. تججر االشارة الى (64)4975عمى ىحه الحجود بخٍط مدتقيع وذلظ في تسػز/يػليػ 
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ان ىحه السشصقة ىي عبارة عغ اراٍض صحخاوية، خالية مغ وجػد الشفط فييا، وقج 
( خسديغ عامًا، لحا فان 52سخ بيغ البمجيغ لسا يقخب مغ )كانت محل نداٍع مدت

التػقيع عمى ىحا االتفاق ّعج في حيشو تقجمًا كبيخًا في اشار تعديد العالقات 
 .(62)بيشيسا
حاول العخاق أن يعخض مدألة خالفو مع سػريا بخرػص مياه الفخات  

سمػك والخؤساء عمى الجول العخبية، فأوفج ليحا الغخض عجة مبعػثيغ عشو الى ال
 (64)، شخح فييا حجع الكارثة التي ستؤول اليو اوضاع البالد االقترادية(63)العخب

الحؼ اوفج الى  -سياسي ووزيخ عخاقي سابق-مغ أبخزىع عجنان حديغ الحسجاني
الخياض لسقابمة السمظ خالج بغ عبجالعديد وتدميسو رسالة جػابية حػل ىحا 

خ قيامو ببحل السداعي والجيػد التي تفزي السػضػع، بعج أن عخض عميو االخي
الى حل ىحا االشكال الصارغ، والعسل عمى تعديد وحجة الرف العخبي وتقػية 
اواصخ الثقة الستبادلة بيغ الجانبيغ. كسا قابل السبعػث العخاقي ايزًا االميخ فيج 
 بغ عبجالعديد ولي العيج الدعػدؼ ونائب رئيذ مجمذ الػزراء، ووزيخ الجاخمية،

 .  (65)ناقر معو ابعاد السذكمة وتأثيخاتيا عمى العخاق وعالقاتو مع سػريا
في اعقاب فذل وساشة جامعة الجول العخبية لحل السدألة وديًا بيغ العخاق  

نتائج مخضيٍة لتقخيب وجيات الشطخ  ةىا مداعييا دون تحقيق ايءوسػريا، وانتيا
لسيجان معمشًة عغ وساشتيا، بيغ شخفّي الخالف، انبخت الدعػدية لتطيخ عمى ا
، فاختار السمظ خالج ليحا (66)وقياميا بالتفاوض بيغ الجانبيغ مغ اجل حل السذكمة

الغخض شخريتيغ مخمػقتيغ معخوفتيغ في مجال التفاوض ىسا االميخ فيج بغ 
وزيخ البتخول والثخوة السعجنية، ليقػما  (67)عبجالعديد ولي العيج، واحسج زكي يساني

ة التفاوض بيغ الجانبيغ العخاقي والدػرؼ، لكغ الثقل االكبخ وقع عمى بإدارة دف
اليساني لخبختو وحشكتو في مجال التفاوض. وادراكًا مشو لقيسة الساء فقج اعمغ ذات 

 (68)مخة انو كان يتسشى ان يشعع سكان بالده بالساء بجاًل مغ ان يججوا فييا البتخول
يغ العخاقي والدػرؼ بأربع رسائل شخح فييا . وكان السمظ خالج قج بعث الى الخئيد
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 -يساني–مبادرة بالده في حل الخالف، وقام بتدميسيا الييع الػسيط الدعػدؼ 
الحؼ اقتخح تأليف لجشٍة وزارية مكػنة مغ الدعػدية والعخاق وسػريا لبحث ىحه 

 .(69)السدألة العاجمة
 حػل الدػري  – العخاقي الخالف حل في الدعػدية الػساشة دور -5

 الفخات نيخ مياه
استجاب كل مغ العخاق وسػريا الى دعػة السمظ خالج بغ عبجالعديد لمتػسط 
بيشيسا مغ اجل ايجاد حٍل  مخضي لسذكمتيسا حػل مياه الفخات. فدافخ وفجّؼ 
البمجيغ الى الخياض حيث مّثل الػفج العخاقي مكخم الصالباني وزيخ الخّؼ فيسا مثل 

ة وزيخ سج الفخات. والتقيا بالسسثل الذخري لمسمظ الػفج الدػرؼ صبحي كحال
 . (72)خالج وىػ احسج زكي يساني

تزسشت الػساشة الدعػدية عقج ثالث اجتساعاٍت مّصػلة في مجيشتّي الخياض 
وججة، حاول فييا الػسيط الدعػدؼ تقخيب وجيات الشطخ بيغ الػفجيغ العخاقي 

خالف، فزال عغ الجيػد التي والدػرؼ لمػقػف عمى أرضيٍة مشاسبة لحل ىحا ال
قام بو اليساني نفدو مغ اتراالت وزيارات واجتساعات مشفخدة مع أعزاء 

 . وفيسا يأتي استعخاض الىع ما جاء فييا:(74)الػفجيغ
 :5975 / أبخيلنيدان 31االجتساع االول السعقػد في  -5

مغ ىحا  إبتجأ بكمسٍة افتتاحية القاىا الػسيط الدعػدؼ اليساني مبيشًا ان الغخض
االجتساع ىػ إليجاد آليٍة مػحجة تحقق االستفادة مغ مياه الفخات، ومػافقة سػريا 
عمى اشالق السياه لرالح العخاق وفقًا لسا اقتخحو الخئيذ الدػرؼ حافع االسج 

(. بعجىا اعمغ اليساني عغ بخنامج االعسال السقتخح ليحا االجتساع 4974-2222)
 والستزسغ: الحؼ سبق ان وافقت عميو سػريا

 الدػرية. –وضع ججول زمشي لتقديع مياه نيخ الفخات عمى الحجود التخكية  -4
العسل عمى حل مذكمة العخاق العاجمة عغ شخيق ضخ كسياٍت كبيخة مغ  -2

 السياه السخدونة في سج الصبقة.
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ثع أعمغ بعجىا الػسيط الدعػدؼ انو تع االتفاق مع الجانب الدػرؼ عمى 
العخاق السائية عمى ان ال يسثل ذلظ في السدتقبل اية  استعجاد بالده لحل أزمة

 سابقٍة لمسصالبة بحقو في مياه الشيخ.
ّد رئيذ الػفج العخاقي عمى ما ذكخه نطيخه الدػرؼ مػضحًا لو باألرقام، ان ر 

الدػرية في -معجالت تراريف السياه لشيخ الفخات وصمت عشج الحجود التخكية
/ثا، 3( م4422/ثا ثع الى )3م (722الى ) ثا/3م (622مغ ) 4975اذار/مارس 

/ثا، مسا شّكل خصخًا كبيخًا 3( م272بيشسا وصمت تراريفو في العخاق الى حػالي )
. (72)دفع بالدمصات الحكػمية في العخاق الى جمب مياٍه نطيفة صالحة لمذخب
 وبحلظ انتيى ىحا االجتساع بعج االستساع الى وجيتي الشطخ العخاقية والدػرية.

 :5975 / مايػايار 5االجتساع الثاني السعقػد في -1  
قام الػسيط الدعػدؼ بصخح خسدة نقاٍط اساسية تسثل ورقة عسل مذتخكة مغ 

 أجل مشاقذتيا مع أعزاء الػفجيغ العخاقي والدػرؼ ىي:
 مشع الشذاشات السعادية بيغ الصخفيغ.  -4
ػب االزمة استئشاف العالقات مغ ججيج واعادتيا الى ما كانت عميو قبل نذ -2

 بيشيسا.
 ايقاف الشذاط االذاعي والرحفي ضج البمجيغ. -3
ايجاد الحمػل الكفيمة التي تفزي الى اقتدام مياه الفخات بيغ الجانبيغ  -4

 )السذكمة الجائسة(.
 .(73)العسل فػرًا عمى حل ضائقة العخاق السائية )السذكمة الخاىشة(  -5

الدػرؼ حػل ما جاء في وبعج ابجاء وجيات الشطخ مغ قبل الػفجيغ العخاقي و 
ورقة العسل ىحه حجث نقاش بيغ رئيذ الػفج العخاقي والػسيط الدعػدؼ حػل ندبة 
السياه التي اراد العخاق تحػيميا الى امتاٍر مكعبة، لكغ االخيخ تداءل عغ كيفية 
استخخاجيا مػضحًا ان سػريا تقبل بالتقديع وان اشالقيا لمسياه سيكػن بسثابة 

 .(74)دعػدؼتقجيخ لمعاىل ال
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وفيسا يخز وجية نطخ العخاق تجاه السذكمة الجائسة، فإنيا تسحػرت حػل 
قزية اقتدام مياه الفخات مع سػريا واالعتخاف مغ قبميا بحقػق العخاق السكتدبة 
القائسة عمى اساس االراضي السدروعة، ونػع السحرػل الدراعي، والسقشغ السائي 

م السياه السذتخكة بيغ البمجان الستذاشئة وغيخىا مغ االسذ السدتخجمة في اقتدا
شبقًا لألحكام والقػانيغ السعتخف بيا دوليًا في تحجيج الحرز العادلة لكل 

 .(75)شخف
اما السذكمة الخاىشة فبيغ رئيذ الػفج العخاقي انيا تحتاج الى حٍل عاجٍل 

سج وفػرؼ مغ اجل انقاذ الدراعة السيجدة بخصخ الجفاف، وان اشالق السياه مغ 
الصبقة لغ يؤثخ عمى الجانب الدػرؼ بل مغ شانو رفع انتاج الصاقة الكيخومائية 

 –/ثا عشج الحجود العخاقية 3( م452السشتجة، عارضًا عميو قبػل ترخيف قجره )
الدػرية وىػ ادنى ترخيف لسا سبق أن اعمشت عشو لجشة الػساشة السذكمة مغ 

بة الترخيف الحؼ شخحو الخبخاء قبل جامعة الجول العخبية، واقل ايزًا مغ ند
الدػفييت، مؤكجًا عمى ايالء اىسيٍة بالغة لسعالجة ىحه القزية التي ال تحتسل 

 التأخيخ. 
اما الػفج الدػرؼ فكان مػقفو يتمخز في ان السياه السخدونة في سج الصبقة 
فػق السدتػػ السحجد لتذغيل التيار الكيخبائي فيو ىي حق مغ حقػقو،  وان بالده 

انت تشػؼ اشالق السياه التي يحتاجيا العخاق لفظ ضائقتو السائية لػ انو كان ك
جادًا في شمب السداعجة مشيا . أما فيسا يتعمق بسدألة اعتساد ندبٍة محجدٍة القتدام 

%( لكل مشيسا دون مخاعاة 52السياه فانو شخح مبجأ السشاصفة بيغ البمجيغ اؼ )
جه، معتقجًا ان اقتدام السياه بيحا الذكل ىػ لسعجل ايخاد الشيخ الحؼ يجخؼ في بم

حل مشرف وعادل لكمييسا، مستشعًا في الػقت ذاتو عغ تقجيع اية ايزاحاٍت فشية، 
مسا يعج مخالفًة صخيحة لقػاعج القانػن الجولي فيسا يخز تقاسع السياه بيغ دول 

           .(76)الحػض الػاحج
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                    :5975 /مايػايار 5 )اليػم نفدو( مداء في السعقػد الثالث االجتساع-3  
عقج االجتساع في الجيػان السمكي بججة، شمب فييا الػسيط الدعػدؼ مغ 
رئيذ الػفج العخاقي ان يػضح  رأيو فيسا اقتخحو نطيخه الدػرؼ حػل الشدبة التي 

ع الثاني. يتع بيا اقتدام مياه الشيخ مشاصفًة بيغ البمجيغ عشجما شخحت في االجتسا
فأوضح الجانب العخاقي بانو ال يخفس ىحه الشدبة السصخوحة لتقاسع السياه مع 

 سػريا لكشو يتداءل عغ االسذ التي اعتسجىا الجانب الدػرؼ في تحجيجىا؟.
تػسعت دائخة الحػار بيغ اعزاء الػفجيغ الى ان وجو رئيذ الػفج الدػرؼ  

يحاسب العخاق الجولة السشبع تخكيا التي سؤااًل ألعزاء الػفج العخاقي بقػلو لسا ال 
تقػم باستغالل الجدء االكبخ مغ مياه الفخات عػضًا عغ سػريا التي يتيسيا العخاق 
بانيا سخقت حقًا مغ حقػقو، وىي السياه السخدونة في سج الصبقة؟. فخد عميو 

نيدان/أبخيل  28-27رئيذ الػفج العخاقي بان ما وصل الى سػريا في يػمي )
/ثا، في حيغ تخاوح ترخيفو في 3( م4322مغ مياه الفخات كان بحجود ) (4975

%( مغ السياه 22/ثا بسعشى انو اقل مغ )3( م242الى  232العخاق بيغ )
الػاصمة الى االراضي الدػرية. لكغ رئيذ الػفج الدػرؼ عمل مػقف بالده مغ 

بانيا كانت تتسشى لػ شمب العخاق مشيا ذلظ بتأدب  االزمة التي نذبت مع العخاق
بجاًل مغ ان يكػن بريغة التمػيح بالقػة، لحلظ لع تكغ تخيج حكػمتو اشالق السياه 

 .(77)لألخيخ حتى ولػ كانت مجخد قصخٍة واحجة
وبعج اخٍح ورد بيغ أعزاء وفجؼ البمجيغ وجج الػسيط الدعػدؼ ان عميو 

ئيذ الػفج الدػرؼ نقل مقتخح رئيذ الػفج العخاقي القيام بحدع االمخ فصمب مغ ر 
الى قيادتو الدياسية في دمذق، واالستئشاس بخأؼ الخئيذ الدػرؼ حافع االسج عغ 

 شخيق االترال بو ىاتفيًا.
وبالفعل جخػ اترال بيغ السمظ خالج والخئيذ الدػرؼ حافع االسج الحؼ ألح 

مق الى العخاق بعج الػصػل الى بإصخاٍر كبيخ عمى تحجيج كسيات السياه التي ستص
حل مشصقي لسدالة اقتدام السياه بيغ البمجيغ، لكغ السمظ خالج حاول اقشاع االسج 
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بالحل الفػرؼ إلنقاذ العخاق، وانتذالو مغ الزائقة السائية التي تيجد حياة السالييغ 
 مغ سكانو القاششيغ عمى حػض الفخات، وكحلظ انقاذ زراعتو السيجدة باليالك كػن 

مػضػع التقديع سيحتاج الى فتخةٍ أشػل لسشاقذتو، وان اصخار سػريا عمى رأييا 
في عجم اشالق السياه الى العخاق سيؤدؼ الى سحب الدعػدية لػساشتيا، اال ان 
االسج شمب مغ السمظ خالج ان يبقي وساشتو ويػفج اليو مبعػثو احسج زكي يساني 

 مغ اجل التذاور والتباحث حػل ىحا االمخ.
مى اثخ ذلظ، سافخ الػسيط الدعػدؼ الى كٍل مغ العخاق وسػريا لمقاء ع

 6مدؤولي البمجيغ مغ اجل مشاقذة ىحا السػضػع، فػصل يساني الى بغجاد في 
-4968، قابل خالليا الخئيذ العخاقي احسج حدغ البكخ )4975ايار/مايػ 

اليػم  ( بسكتبو في القرخ الجسيػرؼ، ثع شار بعجىا الى دمذق في مداء4979
نفدو بعج ان اعمغ في مصار بغجاد ان بالده تػاصل جيػدىا مغ اجل ايجاد حٍل 
نيائي القتدام مياه الفخات بيغ العخاق وسػريا مغ دون الخػض في تفاصيل حل 

 . (78)السذكمة الخاىشة
، اذاع 4975حديخان/يػنيػ  2وفي اعقاب زيارتو االخيخة لبغجاد ودمذق في 

التالي بيانًا تزسغ مػافقة الحكػمة الدػرية، عمى اشالق راديػ دمذق في اليػم 
كسياٍت مغ مياه نيخ الفخات الى العخاق تقجيخًا لمػساشة التي قامت بيا الدعػدية، 
وتثسيشًا لمجيػد التي بحليا السسثل الذخري لمسمظ خالج. وبالخغع مغ كػن ىحا 

ججًا بدبب انتياء  البيان لع يحجد حجع الكسيات السصمقة، اال انو جاء متأخخاً 
العخاق ، وتّعخض اقتراده الدراعي والرشاعي الى اضخاٍر  السػسع الريفي في

. كسا ادعت سػريا ان اشالقيا لمسياه مّثل حقًا خاصًا بيا، وان ما (79)جديسة
قجمتو مغ ىحه السياه انسا ىػ مغ أجل مداعجة الدكان القاششيغ عمى حػض 

 .(82)الفخات في العخاق
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ا سبق ذكخه، ان ىشاك ثالثة مػاقف متبايشة خخجت بيا االشخاف ندتذف مس
الثالث الستفاوضة عكدت ما اعمغ عشو مغ مػاقف وترخيحات متذشجة يسكغ 

 استعخاضيا بالذكل االتي:
 السػقف العخاقي -5

ال شظ في البجاية ان جػ العالقات بيغ العخاق وسػريا كان متمبجًا في 
لحدب  ةوالدياسي ةااليجولػجي اتختالفالنتيجة ل 4975عام الشرف االول مغ

التي  ىحه العالقاتمسا انعكذ عمى  الحاكع في بمجييسا،البعث العخبي االشتخاكي 
 مياه نيخ حػل السائي مثل الخالفأدت الى ضيػر عجد مغ السذاكل االضافية 

، ولجػء بعس الكػادر البعثية السشذقة عغ دمذق الى العخاق لمعير فيو، الفخات
الحسالت االعالمية التي صجرت عغ بغجاد تجاه شخيقة التعامل الدػرؼ  وتراعج

، وايقاف العخاق لخط نقل الشفط والدمع عبخ سػريا الى البحخ (84)مع اسخائيل
الستػسط، واستبجالو عػضًا عغ ذلظ بترجيخ نفصو الى االراضي التخكية والخميج 

ردني، كميا عػامل ساعجت العخبي، ومحاولة زيادة استيخاده مغ ميشاء العقبة اال
عمى تخدؼ ىحه العالقات لتشعكذ بالتالي عمى اىع مػرد يعتسج عميو الذعب في 

 .(82)كال البمجيغ وىػ مياه الفخات
في الػاقع، ضمت االجػاء متذشجة بيغ اعزاء الػفجيغ العخاقي والدػرؼ في 

 عشجما 4975ايار/ مايػ  2الخياض حيث ضيخ ذلظ واضحًا في صبيحة يػم 
اجتسع بيسا الػسيط الدعػدؼ ليصمعيع كل عمى حجا عمى بشػد البيان الختامي 

ه قبيل االعالن عغ انتياء وساشتو لكغ رئيذ الػفج العخاقي اعتخض عمى أالحؼ ىي
 بعس الفقخات التي وردت فيو مشيا:

الشقصة الستعمقة بانتقاد تخكيا، وتحسيميا السدؤولية فيسا حرل، وقج قػبل  -(4
فس الشيائي مغ جانب العخاق، ألنو ليذ مغ مرمحتو زرع خالفات ذلظ بالخ 

 معيا في حيغ تذيج عالقاتيسا تصػرًا مدتسخًا.



 

 

 

 

 

 

14 

الشقصة الستعمقة باعتبار السياه التي تع خدنيا في بحيخة سج الصبقة ىي حق  -(2
مغ حقػق سػريا، شالب رئيذ الػفج العخاقي بتغييخىا مقتخحًا ححفيا واستبجاليا 

م ىي حق 285التية: ان السياه السخدونة في سج الصبقة فػق مشدػب بالفقخة ا
لدػريا، وىي في ذات الػقت حق لمعخاق ايزًا، وتقجيخًا لمػساشة التي قامت بيا 
الدعػدية فقج وافقت الحكػمة الدػرية عمى اشالق ىحه السياه السخدونة في الدج 

 مغ اجل فظ الزائقة السائية لمعخاق.
الدػرية لع  –مقة بكسيات السياه السصمقة عبخ الحجود العخاقية الشقصة الستع -(3

تحكخ في مدػدة ىحا البيان، لحا أصخ رئيذ الػفج الدػرؼ عمى ضخورة ذكخىا 
/ثا اثشاء اجتساعو بالػسيط الدعػدؼ. فسا كان مغ رئيذ 3(م322لتكػن بحجود )

/ثا كحٍج ادنى 3(م452الػفج العخاقي سػػ االعتخاض عمى ذلظ مصالبًا تحجيجىا بـ)
لغاية انتياء السػسع الدراعي الريفي، مع امكانية القيام بتعجيل ذلظ وفقًا لمججول 
الدمشي الحؼ سيتع االتفاق عميو في حال الػصػل الى قشاعٍة مخضية وعادلة بذأن 

 .(83)تقاسع السياه
لقج تبيغ لمػفج العخاقي ان سبب مذكمة الفخات حدب وجية الشطخ الدػرية 

ساعات ىحه الػساشة، ىػ الحسالت االعالمية واالذاعية التي ششتيا وسائل في اجت
االعالم العخاقية ضج دمذق، لكغ العخاق نفى ذلظ اذ انو لع يكغ يخيج مغ االساس 
اثارة اؼ حسمة اعالمية ضجىا، بل شجد عمى تكتسو اول االمخ حػل كل ما يخز 

ل ما اصجره مغ تقاريخ ىحا الخالف السدتجج حػل مياه الفخات، بجليل ان ك
ودراسات حكػمية تشاولت حجع االثار التي تختبت عغ انقصاع السياه، وكيفية 
معالجة ذلظ كان مكتػب عمييا عبارات )سّخؼ عمى الفػر(، و)سّخؼ لمغاية(، و 
)سّخؼ ججًا(، واغمبيا كان يخكد عمى جمب السخكبات الحػضية مغ اجل تػفيخ 

كسياٍت مغ السياه لسعالجة حاالت الجفاف . وىحا  السياه الرالحة لمذخب، واشالق
كمو يشفي ما ادعاه رئيذ الػفج الدػرؼ، ويؤكج في الػقت نفدو اىسال حكػمتو 
لمسحكخات والخسائل التي بعثيا العخاق مصالبًا اياىا بإشالق السياه التي ىػ بحاجة 
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بأمذ الحاجة الييا مغ اجل سقي اراضيو الدراعية، وقج عّمل قػلو ان سػريا كانت 
ليحه السياه، وأنو لع يكغ باإلمكان قبػل الصمب العخاقي الستبع شبقًا لمصخق 

 .(84)الجبمػماسية السعسػل بيا
اذن فان الجيػد التي بحلتيا الدعػدية مغ خالل الػساشة التي قام بيا 
اليساني فذمت حدب وجية الشطخ العخاقية، ولع تحقق اىجافيا بدبب االصخار 

قبل سػريا لحل السذكمة الخاىشة مغ جية، وفذميا في الحرػل عمى  الستعسج مغ
اعتخاف سػرؼ بحق العخاق السكتدب بسياه الفخات وىػ ما يسثل السذكمة الجائسة 

 مغ جيٍة ثانية.
وبيحا فان سػريا تخكت برساتيا الػاضحة عمى ىحه االزمة التي خمفت 

في مجال الدراعة الحؼ تأثخ  وراءىا آثارًا جديسة لحقت باالقتراد العخاقي سيسا
مػسسو الذتػؼ بانخفاض تراريف مياه الفخات وبعجه السػسع الريفي اذ ان 

 اشالق السياه مغ جانب الحكػمة الدػرية جاء متأخخًا .
واخيخًا، فان البيان الحؼ اعجه الػسيط الدعػدؼ كان مكتػبًا بخط يجه، ولع يتع 

اء الػفجيغ العخاقي والدػرؼ، وذلظ شبعو عمى األلة الكاتبة لتػزيعو عمى اعز
 . (85)بدبب رفزو وعجم القبػل بو

 ي الدػر السػقف -1 
تسثمت وجية نطخ الػفج الدػرؼ باعتبار ىحه السذكمة ىي مذكمة فشية ال 

. (86)يسكغ التباحث حػليا داخل اروقة جامعة الجول العخبية او في اؼ مكان اخخ
االكبخ مغ مياه الفخات بدبب ما تقػم بو  وان تخكيا ىي التي تقػم باستغالل الجدء

 . (87)مغ مذاريع اروائية عمى حػضو
ان سبب السذكمة ىػ تيجع العخاق اعالميًا عمى دمذق، وعجم الصمب مشيا 
بذكٍل ودؼ مشحو السياه الالزمة لدكانو. وبفزل الجيػد الكبيخة التي بحلتيا 

ية الى اشالق كسياٍت كبيخٍة الدعػدية عبخ وسيصيا اليساني فإنيا بادرت بحدغ الش
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، واعتبارىا حقًا تيبو مغ حرتيا الى الذعب (88)مغ السياه باتجاه العخاق
 .(89)العخاقي

 يالدعػدالسػقف -3
ادركت الدعػدية مشح البجاية ان عمييا ايجاد حٍل مخضي لمصخفيغ مغ خالل 

عمى اساس الػساشة التي تقػم بيا، لحا فإنيا اقتخحت عمييسا تػزيع مياه الشيخ 
. (92)الدػرية –ندبي، وان يتع تحجيج حرة العخاق مغ مياىو عمى الحجود التخكية 

وقج تع دراسة كل ذلظ بشاءًا عمى ما اقتخحو الػسيط اليساني بتذكيل لجشة ثالثية 
مؤلفة مغ مكخم الصالباني وزيخ الخؼ العخاقي، وصبحي كحالة وزيخ سج الفخات 

عقجت االجتساعات كسا ذكخنا في مجيشتي  اليساني حيث فزاًل عغالدػرؼ، 
، سارعت الرحف الدعػدية بعجىا الى 4975ايار/مايػ  2الخياض وججة لغاية 

، وان ىشاك اتفاقًا مكتػبًا نًز عمى تعيج سػريا (94)االعالن عغ نجاح الػساشة
بإشالق السياه مغ نيخ الفخات الى العخاق، وفق تجفق ثابت دون ذكخ الشدبة 

ػن دولة السشبع اؼ تخكيا ىي مغ يتحكع  في تراريف ىحه السياه التي السحجدة لك
 .(92)تجخؼ نحػ االراضي الدػرية باتجاه سج الصبقة

لقج سعى الصخف الدعػدؼ باعتباره الػسيط في ىحه السبادرة الى بحل جيػد 
كبيخة مغ اجل اقشاع الػفج الدػرؼ عمى قبػل اتفاق عادل يزسغ الحقػق العادلة 

ز مياه نيخ الفخات مع العخاق، لكغ الصخف الدػرؼ ضل يساشل ويتشرل فيسا يخ
مغ التػقيع عمى ىحا االتفاق مغ اجل االبقاء عمى ىحا الخالف معمقًا الى اخخ 
لحطة، حيث رفس التػقيع عمى ما تع االتفاق عميو معماًل ذلظ بان تعميسات أتت 

 .(93)مغ حكػمتو تامخه باالندحاب الفػرؼ دون ذكخ االسباب
وفيسا يخز رأؼ الػسيط الدعػدؼ اليساني وادارتو لجمدات التفاوض مع 
وفجؼ العخاق وسػريا وسفخه الى عاصستييسا بعج انتياء ىحه الػساشة، فقج اوضح 
انيا كانت تجور بيغ قػػ متشفحة في الدمصة، تتقمج مخاكد مخمػقة داخل الحدب 

مغ قبل السمظ خالج فانو  الحاكع في بمجييسا. وبدبب اختياره مبعػثًا شخرياً 
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اضصخ الى الدفخ يػميًا عبخ الجػ مغ الخياض الى بغجاد فجمذق لمتباحث حػل 
ابعاد ىحا الخالف مذيخًا الى أن القػل الفرل تجاه السذكمة كان بيج الشائب االول 
وليذ الخئيذ العخاقي احسج حدغ البكخ الحؼ لع يقابمو اليساني اال لسخة واحجة فقط 

ة اسابيع مغ الدفخ الستػاصل بيغ بغجاد ودمذق، مسا يعشي ىحا وجػد خالل خسد
سبخر التشافذ شخري بيغ قادة جشاحّي الحدب الحاكع في البمجيغ، وتعشتيسا غيخ 

 .(94)في حل ىحا الشداع الحؼ وصل الى حج اعالن الحخب بيشيسا
ل لقج افزت السبادرة الدعػدية فيسا يبجو الى حجوث انفتاٍح كبيخ في مجا

العالقات بيشيا وبيغ كل مغ العخاق وسػريا، تسثل ذلظ بتقجيسيا قخوضًا مالية لكل 
انطخ السمحق الػارد  (95)شخف مغ اجل التدخيع بتدػية خالفيسا حػل مياه الفخات

، وىحا ما ذكختو صحيفة االىخام السرخية التي أفادت 5الشقصة -في اخخ البحث
 .(96)( مميػن دوالر222ػالي )بان الحكػمة الدعػدية اقخضت العخاق ح

وعمى السدتػػ العخبي نالت مداعي الدعػدية مغ خالل ىحه الػساشة تأييج 
الكثيخ مغ الجول العخبية أبخزىع الكػيت، ومرخ، والجدائخ، واالردن، والدػدان، 
ثسغ قادتيا الجور الحؼ لعبتو في حل قزيٍة بخزت بيغ قصخيغ شقيقيغ تصػرت 

ا مغ نبخة االحتجاج الى لغة التيجيج ثع الى تحذيج الجير فيسا بعج ليجة خصابيس
 .  (97)عمى حجودىسا السذتخكة وصػاًل في الشياية الى قخع شبػل الحخب
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 واستشتاجات: خاتسة
تشبع أىسية ىحه الػساشة في كػنيا حاولت تقخيب وجيات الشطخ الستباعجة 

الحؼ تذشج برػرٍة مبالٍغ بيا  بيغ العخاق وسػريا حػل نيخ الفخات، وفس خالفيسا
الصخق الجبمػماسية والػدية، انصالقًا مغ روح التزامغ العخبي الحؼ كانت تشذج ب

 اليو السسمكة العخبية الدعػدية في سياستيا الخارجية مع سائخ الجول العخبية.
وانصالقًا مغ السبادغ التي كانت تديخ عمييا السسمكة في عالقاتيا مع العخاق 

لقائسة عمى الحفاظ عمى مرالحيا ونفػذىا الحؼ تدايج في السشصقة بعج وسػريا ا
،  فقج اعمشت عغ عجة مبادرات ووساشات لحل السذاكل التي وقعت 4973حخب 

بيغ البمجان العخبية ومشيا ىحه السذكمة التي مثمت خالفًا ججيجًا غيخ مألػٍف عمى 
مظ، وولي عيجه، ومبعػث الداحة العخبية، تجخل فييا شخريات كثيخة مسثمة بالس

شخري ذو وزٍن وثقٍل سياسٍي كبيخ، أكدبو في الشياية خبخة في مجال التفاوض، 
بحل فييا مداعي وجيػدًا جسة امتجت لعجة اشيخ تخمميا القيام بالدفخ جػًا بيغ 
عػاصع الجول الثالث، لكشيا في الشياية فذمت ولع تحقق ما كان يربػا اليو 

 دية.العخاق ومغ بعجه الدعػ 
 تػصل البحث الى عجد مغ الشتائج نجسميا باالتي:

وجػد قرػٍر في التّرػر العام لجػ العخاق في مدألة التعامل مع تخكيا   -4
وحتى انجالع االزمة  4962وسػريا في ممف السياه مشح بجاية مفاوضاتو معيا عام 

يخ . تسثل ذلظ بتأخخه بإنجاز الدجود الكبيخة عمى ن4975مع سػريا في نيدان 
الفخات ومشيا سج حجيثة. وكحلظ عجم اعتساده لالئحة مػحجة ثابتة ألعزاء الػفج 

( سشػات، كانت 42العخاقي السذارك في السفاوضات مع شخيكييا شيمة أكثخ مغ )
تتغيخ فيو االسساء السذاركة مسا اثخ عمى شبيعة السشاقذات والقخارات التي كانت 

 تجخؼ.
سػقفيغ العخاقي والدػرؼ تجاه مذكمة اقتدام بّيغ ىحا الخالف مجػ ىذاشة ال  -2

السياه في نيخ الفخات، وعجم ادراكيسا لخصػرة السدالة، مسا ىيأ ذلظ لمجانب 
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سػحج تجاىو سيسا ان سػريا القت بالمػم الالتخكي فخصة استثسار مػقفيسا غيخ 
 عمى تخكيا في خمق ىحه السذكمة التي تدببت بالزخر الفادح لمعخاق.

الدػرؼ حػل مياه  –ػساشة الدعػدية لحل الخالف العخاقي عدز دور ال  -3
الفخات مغ مكانتيا العخبية والجولية، لسا نالتو جيػدىا ومداعييا مغ استحداٍن 
وقبػل لجػ العجيج مغ الجول التي اشادت بالجبمػماسية الفحة لمسمظ خالج بغ 

 عبجالعديد ومداعجيو االخخيغ.
ية كانت تحخص مشح البجاية عمى الحفاظ ال شظ ان السسمكة العخبية الدعػد  -4

عمى مرالحيا مع العخاق بالجرجة االولى، لحلظ عشجما اعمشت عغ وساشتيا بيغ 
البمجيغ كانت تشطخ في نفذ الػقت الى السكاسب التي ستجشييا مغ وراء ىحه 
السبادرة، مشيا نجاحيا في حل مذكمة الحجود مع العخاق التي ضمت عالقة مشح ايام 

 لسمكي وىي بحج ذاتيا تعج مكدبا ميسًا ليا.العيج ا
وألجل نجاح ىحه الػساشة، فقج لػحت الدعػدية لصخفي الخالف بسشحيسا   -5

القخوض السالية اذا تسكشا مغ الػصػل الى حٍل مقشع ليحا الخالف السدتجج حػل 
 مياه الفخات.   
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 اليػامر والسرادر
                                                 

الدىخة خزيخ، "تخكيا ونيخ الفخات: نطخة تحميمية في  الحدغ كاضع وضاىخ عبج عباس عبج(5)
(، 3الجغخافية الدياسية" ، مجمة ابحاث البرخة )العمػم االندانية(، جامعة البرخة، العجد)

 .541، ص 1155(، 36السجمج )
بذخية، الجدر الشيخية في الفخات، نيخ الفخات في " نيخ الفخات في التاريخ، االنذصة ال(1)

 االديان" ، جامعة االنبار، متاح عمى السػقع االلكتخوني: 
www.uoanbar.edu.iq. 

شالل جاسع دمحم الدبعاوي، الشطام القانػني لألنيار الجولية: نيخّي دجمة والفخات أنسػذجًا،  (3)
 .551( ، ص 1154دار أمشة لمشذخ والتػزيع، عّسان، ) 

عبجالسشعع ىادي عمي، " دراسة جغخافية قانػنية لحقػق العخاق السكتدبة في نيخّي دجمة  (4)
(، 3(، السجمج )5والفخات"، مجمة اوروك )لألبحاث االندانية(، جامعة السثشى، العجد )

 . 551؛ الدبعاوي، السرجر الدابق، ص 584، ص 1151شباط 
كخيع جيجان ىػير، " الدجود والسذاريع  التخكية السقامة عمى نيخ الفخات وأبعادىا  (5)

(، 5الجيػستخاتيجية عمى سػرية والعخاق"، مجمة جامعة االنبار )لمعمػم االندانية(، العجد )
 .46-45، ص ص 1155

الستغالل  عبجهللا الجروبي، ايجابيات التعاون بيغ دول حػضي نيخي دجمة والفخات (6)
مػاردىسا السائية االستغالل االمثل، السمتقى العمسي حػل استخاتيجية االمغ السائي العخبي، 

 .51،  ص 1155كانػن االول  15-59الخياض، جامعة نايف العخبية لمعمػم االمشية، 
, (3يػسف ابخاىيع الجيساني، ثخثخة فػق السياه: تخكيا وسػريا والعخاق، ممفات تخكية رقع ) (7)

؛ الجروبي، السرجر  58(، ص 5999(، )دار حػران لمصباعة والشذخ، دمذق، 5ط)
 .51الدابق، ص 

(، ص 5918سعيج حسادة، الشطام االقترادي في العخاق، )السصبعة االمخيكية، بيخوت،  (8)
314. 

http://www.uoanbar.edu.iq/
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سامخ مخيسخ وخالج حجازي، أزمة السياه في السشصقة العخبية: الحقائق والبجائل السسكشة،  (9)
(، )السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن، الكػيت، د.ت(، ص 119سمدمة عالع السعخفة )

114. 
نزال احسج بجر بجر، االبعاد الجيػسياسية لسذكمة مياه حػض نيخ الفخات واثخىا عمى  (51)

الدػرية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم االندانية، -العالقات التخكية
 .46، ص 1151، غدة، جامعة االزىخ

 .47السرجر نفدو، ص  (55)
رمدي سالمة، مذكمة السياه في الػشغ العخبي: احتساالت الرخاع والتدػية، )دار  (51)

 .514(، ص 1115السعارف، االسكشجرية، 
تالشت اآلمال والصسػحات السشتطخة مغ بشاء ىحا الدج في عقج التدعيشيات مغ القخن  (53)

جده عغ تػفيخ السياه الرالحة لمذخب في بعس السشاشق الشائية الساضي عشجما تبيغ ع
التي كانت تعاني مغ العصر سيسا في حمب والالذقية وديخ الدور والحدكة. كسا انخفس 
انتاج الصاقة الكيخومائية التي تػلجىا محصة الدج بدبب انخفاض مشدػب مياه الشيخ مغ 

 التفاصيل حػل ذلظ، يشطخ: جية ومياه بحيخة الدج مغ جية ثانية. لسديج مغ
 . 515-514السرجر نفدو، ص ص      

 .584عمي ، السرجر الدابق ، ص  (54)
نيخ الفخات انسػذجا"، مخكد الفخات -ىالة صالح الحجيثي، " االنيار وشبيعتيا القانػنية (55)

 لمتشسية والجراسات والشذخ، كخبالء، العخاق، متاح عمى السػقع االلكتخوني:
www.fcdrs.com. 

خالج دمحم عبجالحميع االصػر، " حقػق سػريا والعخاق دولتي السرب مع تخكيا دولة  (56)
السشبع في التػزيع العادل لسياه نيخي دجمة والفخات"، بحػث السؤتسخ الدشػي الثالث الحي 

السياه العخبية وتحجيات القخن  عقجه مخكد دراسات السدتقبل بجامعة اسيػط تحت عشػان:"
 .4، القاىخة، ص 5998تذخيغ االول  16-14الحادي والعذخيغ" لمسجة 

 .41(، ص 5999نبيل الدسان، حخب السياه مغ الفخات الى الشيل، )د.م، (57)

http://www.fcdrs.com/
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نػار شسػط وغالدة الىغ، " نيخ الفخات في أزمة: قشػات التعاون لشيخ ميجد"، مجمة  (58)
 .31-19، ص ص 1155د البيان لمجراسات والتخصيط، بغجاد، اب حراد البيان، مخك

 .73الجيساني، السرجر الدابق، ص  (59)
-دمحم عبجالسجيج حدػن الدبيجي، االمغ السائي العخاقي: دراسة عغ سيخ السفاوضات (11)

 .115(، ص 1118، )دار الذؤون الثقافية العامة، بغجاد، 5قدسة السياه الجولية، ط
 .115نفدو، ص  السرجر (15)
: 5975-5915رّيان ذنػن محسػد العباسي، مذكمة السياه بيغ تخكيا وسػريا والعخاق  (11)

دراسة تاريخية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة السػصل، نيدان 
 .595-591، ص ص 1111

ي، الجسيػرية وزارة االعالم، نيخ الفخات واالزمة السفتعمة مغ جانب الشطام الدػر  (13)
 .51العخاقية، ) مصابع دار الثػرة، دون مكان، دون تاريخ(، ص 

وزارة االعالم، أزمة الفخات تاريخ وأرقام، الجسيػرية العخاقية، ) مصابع دار الثػرة، بغجاد،  (14)
 .14(، ص 5975

التخكية في ضػء السياه  –الدػرية  –نريف جاسع السصمبي، " العالقات العخاقية  (15)
، مخكد 1(، الدشة 4-3لسذتخكة وافاقيا السدتقبمية"، مجمة اوراق تخكية معاصخة، العجد )ا

 .57، ص 5989الجراسات التخكية سابقا، جامعة السػصل، كانػن االول 
 14( التي اقيست في القاىخة في 63عقج مجمذ جامعة الجول العخبية في دورتو )  (16)

الخارجية العخب، ناقر السؤتسخون ىحه  جمدة سخية حزخىا وزراء 5975اذار/مارس 
السذكمة وقخروا في الشياية تذكيل لجشية فشية مؤلفة مغ ىحه الجول. لسديج مغ التفاصيل 

 عغ ذلظ، يشطخ:
(، 55(، الدشة )45"، مجمة الدياسة الجولية)القاىخة(، العجد )5975" شيخيات ايار/مايػ  

 .151، ص 5975تسػز/يػليػ 
، )شخكة السصبػعات لمتػزيع 5سج: الرخاع عمى الذخق االوسط، طباتخيظ سيل، اال (17)

 .415( ، ص 1117والشذخ، بيخوت، 
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،) دار 5، ط1155كسال ديب، تاريخ سػرية السعاصخ مغ االنتجاب الفخندي الى صيف  (18)
 .614(، ص 1151الشيار، بيخوت، 

شباط  8الى  5958تسػز  54قحصان احسج سميسان، الدياسة الخارجية العخاقية مغ  (19)
 .111، ص 5978، رسالة ماجدتيخ ، كمية القانػن والدياسة، جامعة بغجاد، 5963

 .415سيل، السرجر الدابق، ص  (31)
بيان العداف، انعكاسات االمغ السائي العخبي عمى االمغ القػمي العخبي: دراسة حالة  (35)

ياسية واالعالم، الجدائخ، تسػز حػضي االردن والخافجيغ، اشخوحة دكتػراه، كمية العمػم الد
 .565، ص 1115

 .415سيل، السرجر الدابق، ص  (31)
تػماس ناف وروث بي ماكدػن، السياه في الذخق االوسط: صخام ام تعاون؟، تخجسة  (33)

، )مجيخية 5، ط71دائخة التجريب، مجيخية التصػيخ القتالي، سمدمة بحػث عدكخية رقع 
 .39-38(، ص ص 5987 السصابع العدكخية، دون مكان،

 .39السرجر نفدو، ص  (34)
 .415سيل ، السرجر الدابق، ص  (35)
 .5975ايار  6( في 1166صحيفة الثػرة العخاقية، العجد ) (36)
، حدغ العبجهللا، االمغ السائي العخبي، الدمدمة 98الدبيجي، السرجر الدابق، ص  (37)

تخاتيجية لمبحػث والتػثيق، ) بيخوت ، ، مخكد الجراسات االس5(، ط1االستخاتيجية رقع )
 .96(، ص 5991

 .559سالمة، السرجر الدابق، ص  (38)
. وحرل عمى شيادة 5913محام ووزيخ عخاقي اسبق. ولج في مجيشة كخكػك عام  (39)

. 5973. ونال شيادة الجكتػراه مغ االتحاد الدػفيتي الدابق عام 5946الحقػق عام 
 طخ:لسديج مغ التفاصيل عشو ، يش

عبج الجبار نػري، عخض لكتاب " مكخم الصالباني: قخاءة في رؤى الػزيخ لإلصالح الدراعي"، 
كانػن  4(، في 4158لسؤلفو : أحسج عمي سبع، صحيفة السثقف االلكتخونية، العجد )

 ، متاح عمى السػقع:1159الثاني 
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http://ns1.almothaqaf.com/a/b8/928428. 
؛ العبجهللا، السرجر الدابق، ص 49ازمة الفخات تاريخ وارقام، السرجر الدابق، ص  (41)

96. 
 .41السرجر نفدو، ص  (45)
. نال شيادة الجكتػراه مغ جامعة 5931سياسي ووزيخ عخاقي.  ولج في كخبالء عام  (41)

. 1117آذار  57راعي. تػفي  في في االقتراد الد  5956وسكػندغ األمخيكية عام 
 ، متاح عمى السػقع: 1117اذار  57لسديج مغ التفاصيل ، يشطخ: صحيفة اليػم، في 

www.alyaum.com/articles/472082/ 
خبية لحل الشداع دول ع 7قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " لجشة فشية مغ  (43)

. متاح عمى 5975نيدان  11عمى مياه الفخات"، نقال عغ صحيفة االىخام السرخية في 
 الخابط االلكتخوني:

www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27858&searchid=3. 
 .5975نيدان  11( في 1154صحيفة الثػرة العخاقية، العجد ) (44)
 .154الدبيجي السرجر الدابق، ص  (45)
. اختيخ نائبا لخئيذ 5916ىػ ثالث انجال السمظ عبجالعديد. مغ مػاليج مجيشة الخياض  (46)

ثع اصبح وليا لمعيج بعج وفاة والجه. تدشع حكع البالد في  5953مجمذ الػزراء عام 
خمفا الخيو السمظ سعػد الحي عدل مغ الحكع السباب كثيخة. اغتالو  5964الثاني  تذخيغ

وخمفو شقيقو السمظ فيرل. حػل دور ىحه  5975اذار  15احج افخاد العائمة السالكة في 
 الذخرية في حكع السسمكة العخبية الدعػدية، يشطخ:

عذخ، العالع االسالمي: العخبية مدعػد الخػنج، السػسػعة التاريخية الجغخافية، الجدء الثاني 
؛ 381-381القمعة لمشذخ، بيخوت، دون تاريخ(، ص ص -الدعػدية،) سغ الفيل

، السؤسدة العخبية لمجراسات 5عبجالػىاب الكيالي وكامل الدىيخي، السػسػعة الدياسية،ط
 .457(، ص 5974والشذخ، )مصبعة الستػسط، بيخوت، 

http://ns1.almothaqaf.com/a/b8/928428
http://www.alyaum.com/articles/472082/
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27858&searchid=3
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قترخ تعميسو داخل البالد وكانت لو اىتسامات كثيخة . ا5953مغ مػاليج مجيشة الخياض  (47)
. 5943واختبخ وزيخا لمجاخمية عام  5931بسجال الدراعة .عيغ حاكسا لمحجاز عام 

 .لمتتفاصيل حػلو، يشطخ:5961اصبح نائبا لخئيذ مجمذ الػزراء ووليا لمعيج عام 
 .383الخػنج، السرجر الدابق، ص  
. تقمج العجيج مغ الػزارات مثل السعارف عام 5914ولج ايزا في مجيشة الخياض   (48)

. 5967وفي نفذ الػقت نائبا لخئيذ مجمذ الػزراء عام  5961والجاخمية عام  5953
. لسديج مغ التفاصيل عشو، يشطخ ، السرجر نفدو، ص 5975واختيخ وليا لمعيج في اذار 

 .384-383ص 
مغ  5973/ حخب اكتػبخ مػسػعة مقاتل الرحخاء،" مػضػعات سياسية عدكخية (49)

وجية الشطخ السرخية"، السبحث الثاني عذخ: نتائج الحخب سياسيا واقتراديا وعدكخيا: 
 ثانيا: الشتائج االقترادية لمحخب، متاح عمى الخابط االلكتخوني:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb73Misr/se
c16.doc_cvt.htm. 

عبجالخحسغ عبجهللا عبجالخحسغ اليحيى، العػال السؤثخة في الدياسة الخارجية الدعػدية،  (51)
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، قدع العمػم الدياسية، كمية الجراسات االقترادية 

. متاح عمى 556، ص 1119خشػم، الدػدان، تذخيغ االول واالجتساعية،  جامعة الخ
 الخابط االلكتخوني:

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/pdf?s
equence=1. 

 ، يشطخ:5975لجور الدعػدي في حل القزية المبشانية عام لسديج مغ التفاصيل عغ ا (55)
: دراسة في العالقات الجولية، 5945غدان سالمة، الدياسة الخارجية الدعػدية مشح عام 

( ، معيج االنساء العخبي، )دار الخيحاني لمصباعة والشذخ، 3(،الجراسات االستخاتيجية )5ط)
 وما بعجىا. 664(، ص 59891بيخوت، 

 (  مغ ىحا البحث.4الى ذلظ في ص ) يشطخ (51)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb73Misr/sec16.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb73Misr/sec16.doc_cvt.htm
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/pdf?sequence=1
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/pdf?sequence=1
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. قام بجور كبيخ في تػسيع نفػذه فاستػلى عمى مجيشة الخياض عاصسة 5881ولج عام  (53)
. وبيغ عامي 5916ثع بدط سيصختو كحلظ عمى جسيع مشاشق نجج عام  5915نجج عام 

اعمغ عغ تأسيذ دولتو  5931دانت لو الحجاز بأكسميا. وفي عام  5914-5915
 . لسديج مغ التفاصيل عشو، يشطخ:5953لسسمكة العخبية الدعػدية. تػفي عام باسع ا

 .351الكيالي والدىيخي، السرجر الدابق، ص 
)دار  5مفيج الديجي، مػسػعة تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية " الحجيث والسعاصخ"، ط (54)

 كتخوني:(، بال رقع صفحة، متاح عمى الخابط االل1114اسامة لمشذخ والتػزيع، 
books.google.iq/books?id=pkwrDAAAQBAJ&pg. 

ىػ اكبخ اوالد السمظ عبجالعديد. تػلى زمام الدمصة في البالد خمفا لػالجه الحي تػفي عام  (55)
. لسديتتتج متتتغ التفاصتتتيل عشتتتو، يشطتتتخ: الكيتتتالي 5964واستتتتسخ حكستتتو حتتتتى عتتتام  5953

 .351-355والدىيخي، السرجر الدابق، ص ص 
ا زار السمظ سعػد بغ عبجالعديد آل سعػد العخاق"، االرشيف/ قرز عغ السمظ " عشجم (56)

 سعػد، السػقع االلكتخوني لمسمظ سعػد بغ عبجالعديد، متاح عمى الخابط :
https://thekingsaudlibrary.org/ar/archives/press/265/. 

 .668-667..، ص ص 5945سالمة، الدياسة الخارجية الدعػدية مشح عام  (57)
 .556اليحيى، السرجر الدابق، ص  (58)
 .516، 56الجيساني، السرجر الدابق، ص  (59)
بسػجب  5931بجأت رسسيا العالقات الدياسية بيغ العخاق والدعػدية في حديخان  (61)

( 5853عيج عشجما كان وزيخا لمخارجية ذي الخقع )الكتاب الخسسي الحي وقعو نػري الد
السخسل الى وزيخ الخارجية الدعػدي. واختيخ ناجي االصيل  5931حديخان  56في 

ليكػن اول قشرل عخاقي يسارس عسمو في مجيشة مكة السكخمة استشادا الى كتاب تعييشو 
 . لسديج مغ التفاصيل حػل ذلظ يشطخ:5931كانػن الثاني  56الرادر في 

،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 5978-5958دمحم جاسع دمحم، العالقات العخاقية الخميجية 
 .15-14، ص ص 5981كمية القانػن والدياسة، جامعة بغجاد، حديخان 

 .468، 467، 466السرجر نفدو، ص  (65)

https://thekingsaudlibrary.org/ar/archives/press/265/
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جية قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، البيت االبيس " محكخة زيارة وزيخ الخار  (61)
نػفسبخ  31حتى  11والكػمشػلث لمسمكة العخبية الدعػدية ومشصقة الخميج في الفتخة مغ 

. 5975تذخيغ االول / نػفسبخ  11في  557-"، السحكخة جت5975)تذخيغ الثاني( 
 متاح عمى الخابط االلكتخوني:

www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=57087&searchid.= 
مغ ابخز الخؤساء والسمػك العخب الحيغ اعمشػا تأييجىع لحل الخالف العخاقي الدػري  (63)

حػل مياه الفخات نحكخ دمحم انػر الدادات رئيذ جسيػرية مرخ العخبية ، والذيخ زايج بغ 
مارات العخبية الستحجة الحي اوفج عشو احسج خميفة سمصان ال نييان رئيذ دولة اال

الدػيجي وزيخ خارجية بالده الى بغجاد ودمذق مغ اجل تقخيب وجيات الشطخ بيشيسا، 
وكحلظ الذيخ خميفة بغ حسج اميخ قصخ الحي بحل جيػدا حثيثة في ىحا السجال عشج زيارتو 

يخ الفمدصيشية، واخيخا ىػاري لمعخاق اواسط الدبعيشيات، وياسخ عخفات رئيذ مشطسة التحخ 
بػمجيغ رئيذ الجسيػرية الجدائخية الحي اوفج عبجالعديد بػتفميقة وزيخ خارجيتو الى 
شخفي الشداع محاوال ردم اليػة التي حجثت بيشيسا. حػل السديج مغ التفاصيل عغ دور 

 ىؤالء في حل ىحا الخالف، يشطخ:
تسخ الخياض والػفاق بيغ سػريا والعخاق"، نقال قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " مؤ 

 . متاح عمى الخابط االلكتخوني:5975اب  31عغ صحيفة االىخام السرخية في 
www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27793&searchid=al. 

عدالجيغ عمي الخيخو، الفخات والقانػن الجولي، وزارة االعالم، الدمدمة االعالمية رقع  (64)
 .155(، ص 5976(، )دار الحخية لمصباعة، بغجاد،65)

قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " رسالتان الى جاللة السمظ خالج مغ  (65)
. 5975نيدان  14كاظ الدعػدية في الخئيديغ البكخ وعيجي اميغ"، نقال عغ صحيفة ع

 متاح عمى الخابط االلكتخوني:
www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=26707&searchid=3. 

http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=57087&searchid
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27793&searchid=al
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=26707&searchid=3
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التخكية في مجال الشفط والسياه  – فاروق تػفيق ابخاىيع، العالقات االقترادية العخبية (66)
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، معيج البحػث والجراسات العخبية، بغجاد، 5971-5983

 .581، ص 5987جامعة الجول العخبية، 
. تمقى تعميسو االولي في الجامع 5931حديخان  31ولج في مجيشة مكة السكخمة في  (67)

جه مغ الذخريات السعخوفة في السجيشة لسا الكبيخ القخيب مغ بيتو. وكان ججه ووال
امتمكاه مغ ثقافة ديشية وعمع غديخ. درس في جامعة القاىخة وحرل عمى الساجدتيخ في 

، وكحلظ درس القانػن في جامعات انكميدية وامخيكية. وعسل مدتذارا 5951الحقػق عام 
زراء عام ، ووزيخا لمجولة وعزػا في مجمذ الػ 5957قانػنيا لسجمذ الػزراء عام 

. لسديج مغ التفاصيل 5986-5961، ثع وزيخا لمبتخول والثخوة السعجنية لمفتخة 5961
 عشو، يشطخ:

Jeffrey Robinson, Yamani The Inside Story First Published, (Simon 
and Schu star Limited, London ,1988), p.39; 

ون قانػنيػن، نبحة عغ محامػن ومدتذار  -السػقع الخسسي لمذيخ احسج زكي يساني
 ، متاح عمى الخابط االلكتخوني:1159كانػن الثاني  4السؤسذ، 

http://www.azylawfirm.com/moases.asp. 
جاد، فؤاد قاسع االميخ، السػازنة السائية في العخاق وأزمة السياه في العالع، )دار الغج، بغ (68)

 .64(، ص 1151
قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " نجحت الػساشة الدعػدية"، نقال عغ  (69)

 . متاح عمى الخابط االلكتخوني:5975نيدان  31صحيفة عكاظ الدعػدية في 
www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=267721&searchid.= 

 السرجر نفدو. (71)
 .19ازمة الفخات تاريخ وارقام، السرجر الدابق، ص  (75)
عمي حديغ صادق، حقػق العخاق السكتدبة في مياه الفخات، رسالة ماجدتيخ غيخ  (71)

-353، ص ص ، 5976مشذػرة، كمية القانػن والدياسة، جامعة بغجاد، كانػن االول 
354. 

http://www.azylawfirm.com/moases.asp
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=267721&searchid
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مؤتسخ الخياض والػفاق، بيغ سػريا والعخاق، السرجر الدابق، بجون وجػد لخقع  (73)
 الرفحة.

 .356صادق، السرجر الدابق، ص  (74)
 .19ازمة الفخات تاريخ وارقام، السرجر الدابق، ص  (75)
 .18السرجر نفدو، ص  (76)
 .361، 358، 357صادق، السرجر الدابق، ص  (77)
 .364-363السرجر نفدو، ص ص  (78)
 .5975حديخان  4( في 1191صحيفة الثػرة العخاقية، العجد ) (79)
 .5975حديخان  9( في 1196صحيفة الثػرة العخاقية، العجد ) (81)
صحيفة البيان )الشدخة االلكتخونية(، " خفايا واسخار في وثائق الخارجية البخيصانية  (85)

 ، متاح عمى الخابط االلكتخوني:1116شباط  6 "، الحمقة التاسعة،5975لمعام 
www.albayan.ae/our-homes/2006-02-06-10888954. 

محكخة زيارة وزيخ الخارجية والكػمشػلث لمسمكة العخبية الدعػدية ومشصقة الخميج في  (81)
، السرجر الدابق، بال ذكخ رقع 5975نػفسبخ )تذخيغ الثاني(  31حتى  11الفتخة مغ 
 الرفحة.

 .363-361صادق، السرجر الدابق، ص ص  (83)
 .365-361السرجر نفدو، ص ص  (84)
 .361، 365السرجر نفدو، ص  (85)
بخر ذلظ عبجالحميع خجام عشجما كان وزيخا لخارجية بالده الحي بعث بسحكخة الى جامعة  (86)

العخبية اوضح فييا اعتحاره عغ حزػر اجتساع وزراء الخارجية العخب بحريعة ان الجول 
 مذكمة مياه الفخات تشاقر مغ قبل مختريغ فشييغ، لسديج مغ التفاصيل حػل ذلظ، يشطخ:

 .5975نيدان  53(، في 1146صحيفة الثػرة العخاقية، العجد )
 (.83راجع ىامر ) (87)
بغ عبجالعديد، " في تصػرات اخخى بالذخق االوسط"، نقال قاعجة معمػمات السمظ خالج  (88)

 . متاح عمى الخابط االلكتخوني:5975حديخان  3عغ صحيفة بػست كخيدشت في 

http://www.albayan.ae/our-homes/2006-02-06-10888954
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www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=38909&searchid=a 
قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " حل مذكمة مياه الفخات"، نقال عغ صحيفة  (89)

 . متاح عمى الخابط االلكتخوني:5975حديخان  4االىخام السرخية في 
www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27915&searchid=9b14

3b. 
 لسديج مغ التفاصيل عغ الجور الدعػدي في ىحه الػساشة، يشطخ: (91)

، )مشذػرات السكتب 5978-5931دمحم عشان،  الدعػدية وىسػم العخب خالل نرف قخن 
 .157(، ص 5978العالسي لمصباعة والشذخ، بيخوت، 

ممف العالع العخبي، سػريا العالقات الخارجية: العالقات مع  الجار العخبية لمػثائق، (95)
نيدان  51في  5153، رقع 8/5315-،س5975( قصع العالقات عام 8العخاق، )

5979. 
قاعجة معمػمات السمظ خالج بغ عبجالعديد، " عمى مكػك الذخق االوسط مغ ججيج"،  (91)

 متاح عمى الخابط االلكتخوني:
www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=58161&searchid= 

 .156-155الخيخو، السرجر الدابق، ص ص  (93)
مؤسدة السرخي اليػم، " السفكخ العخبي احسج زكي يساني: الفرل االخيخ مغ  (94)

 ، متاح عمى الخابط االلكتخوني:1117كانػن الثاني  55، في (941السدخحية.."، العجد )
www.today.almsryalyoum.com/article2.aspx?articlid=44099. 

الدابق، بال وجػد  ، السرجر5975خفايا واسخار في وثائق الخارجية البخيصانية لمعام  (95)
 لخقع الرفحة.

 .469دمحم، السرجر الدابق، ص  (96)
 .155، ص 159-158عشان ، السرجر الدابق، ص ص  (97)

http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=38909&searchid=a
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27915&searchid=9b143b
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=27915&searchid=9b143b
http://www.kingkalid.org.sa/searchltit.aspx?recid=58161&searchid
http://www.today.almsryalyoum.com/article2.aspx?articlid=44099

