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[د .محمد رافع يونس محمد]

النظام القانوني لحريم اآلبار المائية
(دراسة مقارنة)
*

الدكتور
محمد رافع يونس محمد

*

امللخص
تعد اآلبار املائية من أهم خمارج املياه اجلوفية يف تلبية احتياجات اإلنسان هلا يف أماكن
التصحر ،أو التي تقل فيها املياه السطحية يف ظل ظروف تنذر بازدياد نقص املياه مع
زيادة كثافة السكان يف العراق .لذا تناولت دراستنا التعريف بحريم اآلبار املائية املتمثل
يف امل نطقة املحيطة هبا ،وحتديده ،وتكييفه ،ومحايته القانونية من االستنزاف والتلوث،
فض ً
ال عن بيان األساس القانوين للمسؤولية املدنية عن األرضار التي تصيب حريم
اآلبار املائية.

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد
املرسلني حممد األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ..وبعد-:
املاء رضوري للحياة ،والعامل اليوم يعاين من أزمة احلصول عىل املاء من مصادرها مع
انحسار دور املياه السطحية يف سد االحتياجات ،وازدياد السكان الذي يرافقه ازدياد
ظاهرة التصحر،..كل ذلك وغريه أدى إىل البحث عن املياه اجلوفية يف باطن األرض.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/1
 أستاذ القانون املدين املساعد  -كلية العلوم  /جامعة املوصل.
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وبلدنا العزيز العراق يعاين من أزمة مائية نتيجة النقص احلاد يف كمية ونوعية مياه
هنري دجلة والفرات لكثرة السدود املقامة عليهام ،وتعرضهام لالستنزاف املتزايد نتيجة
االستعامل والتبخر واخلزن وغريها من الدول املجاورة قبل دخوهلام العراق.
لذا علينا التنبه إىل ذلك ،واإلرساع يف إجياد مصادر بديلة ،وال سبيل إىل ذلك إال
املياه اجلوفية واستخراجها بواسطة اآلبار ،ولكن هذه اآلبار هي األخرى تعاين من
مشكلة االستنزاف والتلوث من أصحاب اآلبار املائية وغريهم يف منطقة املكمن املائي،
ويقتيض األمر محاية املنطقة التي حتيط بالبئر املائي من هذه املشكلة ،والتي أطلقنا عليها
باحلريم وهو موضوع دراستنا.
وسنوضح مقدمة البحث من خالل النقاط اآلتية:
أوالً :أمهية املوضوع :ازدياد حفر اآلبار املائية العامة واخلاصة مع ازدياد شح املياه
السطحية يف العراق ،وكثرة االستخدامات هلا ،والتي سوف ينتج عن ذلك تزاحم
أصحاب اآلبار يف احلصول عىل املياه اجلوفية مع احتامل حمدوديتها ،وتلوثها.
ثاني ًا :أسباب اختيار املوضوع :لإلجابة عىل تساؤالت كثرية منها :ما املقصود بحريم
اآلبار املائية ،وما هي حدوده ،وتكييفه القانوين وكيفية محايته املدنية من االستنزاف
ال عن احتامل إثارة هذا املوضوع أمام القضاء العراقي مستقب ً
والتلوث ،فض ً
ال مع ازدياد
حفر اآلبار املائية يف العراق لشح املياه فيه.
ثالث ًا :صعوبات البحث :تكمن يف اختالف آراء فقهاء املسلمني يف املوضوع ،وقلة
الكتابات القانونية املبارشة فيه ،فض ً
ال عن أن القانون املدين العراقي مل يتعرض
للموضوع إال يف املادة ( )1057والتي أصبحت قارصة يف معاجلة مشاكله مع تطور
العلم احلديث ،ومل نجد تطبيقات قضائية هلا مما اضطرنا إىل البحث يف الترشيعات
اخلاصة ،وزياراتنا إىل مؤسسة املياه اجلوفية يف نينوى/العراق ،ولقائنا مع أساتذة املياه
134
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اجلوفية يف جامعة املوصل ،فض ً
ال عن االطالع عىل املصادر العلمية للمياه اجلوفية.
رابع ًا :منهجية البحث :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي ،والترشيعات العراقية
والعربية كلام أمكن ذلك ،باستقراء النصوص وحتليلها ،واستنباط األحكام منها
لتطبيقها عىل موضوع دراستنا.
خامس ًا :خطة البحث :سنعرض خطة بحث موضوع دراستنا كام يأيت:
املبحث األول :ماهية حريم اآلبار املائية.
املطلب األول :تعريف اآلبار املائية وحريمها.
الفرع األول:

تعريف اآلبار املائية.

الفرع الثاين:

تعريف حريم اآلبار املائية.

املطلب الثاين :أنواع اآلبار املائية وحريمها.
الفرع األول:

أنواع اآلبار املائية.

الفرع الثاين:

أنواع حريم اآلبار املائية.

املبحث الثاين :حدود حريم اآلبار املائية وتكييفه.
املطلب األول :حدود اآلبار املائية.
املطلب الثاين :تكييف حريم اآلبار املائية.
الفرع األول:

تكييف حريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي.

الفرع الثاين:

تكييف حريم اآلبار املائية يف القانون.

املبحث الثالث :احلامية املدنية حلريم اآلبار املائية.
املطلب األول :التزامات وحقوق صاحب البئر.
الفرع األول:

التزامات صاحب البئر.

الفرع الثاين:

حقوق صاحب البئر.
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املطلب الثاين :أساس املسؤولية املدنية عن األرضار بحريم اآلبار املائية.
الفرع األول :أساس املسؤولية عن األرضار بحريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي.
الفرع الثاين :أساس املسؤولية عن األرضار بحريم اآلبار املائية يف القانون.

املبحث األول
ماهية حريم اآلبار املائية

قبل البحث يف أساس موضوع دراستنا (النظام القانوين حلريم اآلبار املائية)  ،البد
من معرفة ما املقصود باآلبار املائية وحريمها ،وبيان أنواع اآلبار املائية وحريمها وهذا
ما سنفصله يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األول
تعريف اآلبار املائية وحريمها

سنبحث يف هذا املطلب تعريف اآلبار املائية أوالً ،ومن ثم تعريف حريمها يف
االصطالحات اللغوية والفقهية والقانونية والعلمية ..يف الفرعني اآلتيني:

الفرع األول
تعريف اآلبار املائية

اآلبار مجع بئر ،والبئر يف االصطالح اللغوي هي :حفرة يف األرض عميقة يستقى
()2
ْص م ِش ٍ
ٍ
منها املاء (َ ،)1
يد)(.)3
وبأ َر بئر ًا حفرها  ،قال تعاىلَ ( :وبِ ْئ ٍر ُم َع َّط َلة َو َق ْ ٍ َ
ويف اصطالح الفقه اإلسالمي عرفها ابن عابدين بقوله (( :وأما البئر فهي التي هلا
مواد من أسفلها .أي هلا مياه متدها وتنبع من أسفلها))( )4وال يوجد تعريف رصيح للبئر
( )1لويس معلوف ،املنجد األبجدي ،دار املرشق – بريوت1967 ،م ،ص .191
( )2حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،دار الكتب العربية – بريوت ( ،د.ت ) ،ص .38
( )3سورة احلج ،آية.45 :
( )4حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ،رد املحتار عىل الدر املختار ،ج ،1ط1412 ،2هـ1992-م ،ص .216
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يف املذاهب األُخرى لكوهنا معروفة ،ويستشف من كتابات فقهاء املسلمني عن اآلبار
أن تعريفهم يطابق التعريف اللغوي.
والبئر يف االصطالح العلمي هي" :ثقب أو ممر عمودي عادة حمفور يف األرض
جللب املياه اجلوفية إىل السطح" (.)5
ويف االصطالح القانوين :تشري أغلب الترشيعات العربية إىل أن البئر هي :أي حفرة
أو ثقب يف األرض الستخراج املياه اجلوفية منها ،غري أن هذه الترشيعات اختلفت يف
املنشآت املقامة عىل البئر واألجهزة واملعدات املستخدمة هل هي جزء من البئر أم ال
بعض الترشيعات العربية ذهب إىل أهنا جزء ًا من البئر( ،)6يف حني البعض اآلخر مل
يرش إىل ذلك( ،)7ونعتقد اهنا جز ًء من البئر ألهنا من مستلزماته ،فاملنشآت املقامة عليه
هي عقارات ثابتة واملعدات واألجهزة هي بمثابة عقار بالتخصيص ،ولذلك ذهب
املرشع الفلسطيني إىل تعريف البئر بأهنا :كل منشأة يقصد منها إخراج املياه املوجودة يف
باطن األرض إىل سطحها(.)8
من كل ما تقدم يمكن تعريف البئر بأهنا :أي حفرة أو ثقب يف األرض الستخراج
املياه منها ،ويشمل املنشآت واألجهزة واملعدات مجيعها املستخدمة لذلك.
( )5د .ديفيد كيف توود ،هيدرولوجية املياه اجلوفية ،ترمجة :د .رياض حامد الدباغ و د.محيد رشيد رفيق ،دار
الكتب للطباعة والنرش -جامعة املوصل ،1981 ،ص .133
( )6املادة ( )2من قانون محاية املياه اجلوفية يف إمارة ديب رقم ( )15لسنة  ،2008منشور عىل شبكة املعلومات
العاملية بتاريخ 2010/5/7؛ املادة ( )2من نظام مراقبة املياه اجلوفية األردين رقم ( )88لسنة  (1966امللغى)،
منشور باجلريدة الرسمية برقم  1943يف .1966/8/16
( )7املادة ( )1من قانون تنظيم حفر آبار املياه اجلوفية القطرية رقم ( )1لسنة  ،1988منشور عىل شبكة
املعلومات العاملية بتاريخ 2010/3/27؛ املادة ( )2من قانون املياه اليمني رقم ( )32لسنة  ،2002منشور عىل
شبكة املعلومات العاملية بتاريخ 2010/3/31؛ املادة ( )2من نظام مراقبة املياه اجلوفية األردين لسنة ،2002
منشور عىل شبكة املعلومات العاملية بتاريخ .2011/4/16
( )8املادة ( )1من قانون املياه الفلسطيني رقم ( )3لسنة  ،2002منشور عىل شبكة املعلومات العاملية – موقع
جمموعة الترشيعات الفلسطينية بتاريخ .2010/3/31
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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الفرع الثاين
تعريف حريم اآلبار املائية
حريم البئر يف اللغة :ما حوهلا من مرافقها وحقوقها ،وال حيل انتهاكه( ،)9وجتب
محايته ،لذلك يمكن القول بأن حريم البئر لغة :هو املنطقة املحيطة هبا ،وحيرم عىل الغري
انتهاكه ،ويستلزم محايته.
ويف اصطالح الفقه اإلسالمي :حريم كل يشء مقدار ما يتوقف عليه االنتفاع به(،)10
وحريم البئر :موضع وقوف النازح ،وتردد البهيمة والدوالب ،واملوضع الذي جيتمع
فيه املاء للزرع أو نحوه ،وما خيرج من العني ونحو ذلك ( ،)11وجاء يف مغني املحتاج:
((وهلذا سمي حري ًام لتحريم التْصف فيه عىل غريه ،..وهو أي احلريم ما متس احلاجة
إليه لتامم االنتفاع))( ،)12أي حيرم عىل غري صاحب البئر التْصف فيه ألنه حيتاج إليه
لتامم االنتفاع كالطريق ومسيل املاء ونحومها عىل قدر احلاجة.
وللبئر حريم آخر :وهو أن يكون هنالك مسافة بني بئر وآخر بحيث ال يكون حفر البئر
الثانية رضر ًا عىل األوىل يف سحب مائها ك ً
ال أو جزء ًا ،أو منع جريانه من مصدرها(.)13
يتضح أن هنالك نوعني من حريم اآلبار املائية األول :لضامن عملية االنتفاع،
والثاين :حلامية ماء البئر من االستنزاف والتلوث.
ويف االصطالح العلمي :هو ذلك القطر الذي يبدأ نصف قطره ،أو تلك املساحة
التي يبلغ قطرها ما بني نصف قطر البئر و إىل حد تأثري الضخ يف البئر عىل مستوى املاء
( )9حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،مصدر سابق ،ص .132
( )10أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،منهاج الصاحلني ،ج ،2ط ،2دار أسامة – دمشق ( ،د.ت) ،ص.150
( )11املصدر نفسه ،ص .150
( )12حممد الرشبيني اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج عىل متن املنهاج أليب زكريا حييى بن رشف
النووي ،ج ،2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مْص 1377 ،هـ  1958 -م ،ص.363
( )13أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،مصدر سابق ،ص .151
138
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اجلويف يساوي صفر( ،)14أي املسافة املحيطة بالبئر التي فيها مياه جوفية يمكن سحبها.
ويف االصطالح القانوين ،ذهب املرشع السوري إىل تعريف احلرم بشكل عام بأنه:
املنطقة املحددة الالزمة حلامية املصدر املائي ،وتوضع هلا رشوط معينة بغية احلفاظ عىل
سالمة املصدر املائي ،ومحايته من كافة أشكال االستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ
أعامل الصيانة واملراقبة ( ،)15وينسحب ذلك عىل حريم اآلبار املائية باحلفاظ عىل سالمة
مياهها ومحايتها من االستنزاف والتلوث.
أما املرشع اليمني فإنه عرف املحارم أو منطقة احلامية بأهنا :املساحات التي حتيط
باآلبار ،واملنشآت املائية ،وجماري املياه الطبيعية التي حيظر أي نشاط كلي ًا أو جزئي ًا
داخلها حيدث أو يتوقع أن حيدث أرضار ًا بتلك اآلبار واملنشآت (.)16
وهذا يعني أن حريم اآلبار هي املساحة التي حتيط بالبئر ،وال يمكن جتاوزها ،ألن
التجاوز عليها يؤدي إىل األرضار بالبئر حاالً أو مستقبالً ،وهذا الرضر يشمل اإلخالل
بعملية متام االنتفاع باملاء كالطريق ،ووقوف النازح ،ومسيل املاء وغريها عىل قدر
احلاجة أي حريم االنتفاع.
كام عرف منطقة احلجر بأهنا :مساحة حيظر فيها إقامة منشآت مائية ،أو حفر آبار
املياه ،أو استحداث أي أنشطة صناعية أو زراعية أو غريها ،تؤثر عىل املوارد املائية ك ًام
أو نوع ًا أو عىل كال احلالتني مع ًا (.)17
(14) David K. Todd and Larry W. Mays , Ground water Hydrogy, Third Edition , John Wilely
and sons – USA, 2005, p.152.

( )15املادة ( )1من قانون الترشيع املائي السوري رقم ( )31لسنة  ،2005منشور عىل شبكة املعلومات العاملية،
وعىل موقع وزارة الري السورية بتاريخ .2010/3/31
( )16املادة ( )2من قانون املياه اليمني رقم ( )32لسنة  2002املعدل بالقانون رقم ( )41لسنة 2006م ،منشور
عىل شبكة إدخال املعلومات العاملية وعىل املوقع .www.yemen-nic.info
( )17املادة ( )2من قانون املياه اليمني (املعدل).
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

7

[السنة الثانية والثالثون]

139

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 3

[النظام القانوني لحريم اآلبار المائية]

يتضح من التعريف أن املرشع اليمني قصد من منطقة احلجر حريم اآلبار الذي ال
جتوز إقامة منشآت مائية ،أو حفر بئر فيه ،أو استحداث أنشطة صناعية أو زراعية أو
كالمها فيه بام يؤثر عىل املصدر املائي للبئر ك ًام ونوع ًا ،وهذا احلريم هو حريم البقاء ملنع
االستنزاف والتلوث.
يتبني مما تقدم أن املرشع اليمني تأثر بالفقه اإلسالمي يف تعريفه حلريم اآلبار املائية
يف ضامن متام عملية االنتفاع بامء البئر ،ومنع االستنزاف والتلوث.
تأسيس ًا عىل ما تقدم يمكن تعريف حريم اآلبار املائية بأنه :املنطقة التي تضمن متام
االنتفاع بمياه البئر ملا حتتاج إليه عملية استخراجه ،ومتام البقاء يف محاية املصدر املائي
للبئر من االستنزاف والتلوث.

املطلب الثاين
أنواع اآلبار املائية وحريمها
سنتعرض يف هذا املطلب إىل أنواع اآلبار املائية بحسب األساس الذي ُيستند عليه
يف تقسيمها ،وكذلك إىل أنواع حريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي ،وذلك يف الفرعني
اآلتيني:

الفرع األول
أنواع اآلبار املائية
ختتلف أنواع اآلبار املائية حسب األساس الذي ُيستند عليه يف عملية تقسيمها.
فتقسم اآلبار املائية من حيث اجلدوى االقتصادية من استثامرها إىل:
 -1اآلبار املائية الناجحة :وهي اآلبار التي تتوفر فيها اجلدوى االقتصادية من
استثامرها ،ويمكن استخدام مياهها للغرض الذي حفرت من أجله ألهنا ذات نوعيه
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وكمية مطلوبة.
 -2اآلبار املائية الفاشلة :وهي اآلبار التي تنعدم فيها اجلدوى االقتصادية من
استثامرها ،وال يمكن استخدام مياهها للغرض الذي حفرت من أجله إما ألهنا ملوثة،
أو لوجود نسبة من األمالح املذابة فيها تزيد عن احلدود املقررة عىل وفق املقاييس
العلمية،أو أن إنتاجها واطئ جد ًا ،أو ألسباب أخرى (.)18
وتقسم اآلبار املائية من حيث وسيلة احلصول عىل املاء من اآلبار إىل:
 .1اآلبار املائية املتدفقة (اآلبار االرتوازية) :وهي التي تتدفق مياها تلقائي ًا،
والحتتاج إىل مضخات.
 .2اآلبار املائية االعتيادية :وهي التي يتم سحب املياه منها بواسطة
مضخات(.)19
كام تقسم اآلبار املائية من حيث أغراضها إىل:
 .1آبار النفع العام :وهي اآلبار التي يتم حفرها ألغراض النفع العام لتأمني
املياه يف املناطق النائية ،والقرى واألرياف ،واملدن التي تنعدم فيها مصادر
املياه السطحية الصاحلة للرشب ،وكذلك اآلبار املتعلقة بمكافحة التصحر
والتشجري وخدمات البلدية (املنزلية) (.)20
 .2اآلبار املائية اخلاصة :وهي اآلبار التي يتم حفرها بناء عىل طلب جهات
خمتلفة

()21

ألغراض مشاريعها اخلاصة ،أو طلب املواطنني ،وهلا طبيعة

( )18املادة ( /1تاسع ًا – أ ) من تعليامت حفر اآلبار املائية رقم ( )1لسنة  2011والصادرة من وزارة املوارد
املائية العراقية ،منشورة يف الوقائع العراقية بالعدد  4201يف .2011/8/1
( )19املادة ( )1من تعليامت حفر اآلبار املائية رقم ( )1لسنة ( 2000امللغية) والصادرة من وزارة الري العراقية،
منشوره يف الوقائع العراقية بالعدد  3851يف .2000/6/11
( )20املادة (  /1تاسع ًا – ج ) من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة 2011
( )21أي بناء عىل طلب جهات رسمية ،أو شبه رسمية ،أو أشخاص معنوية ألغراضها اخلاصة.
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االستغالل الفردي واخلاص(.)22
كام تقسم اآلبار املائية من حيث عمقها إىل:
 -1اآلبار املائية الضحلة (السطحية)  :وال يزيد عمقها عن ثالثني مرت ًا ،وهي قليلة
وتكفي لالستعامل املنزيل واملزارع الصغرية ،ومياهها معرضة للتلوث ،وجتف عندما
تقل األمطار .ومن أهم خصائصها هي:
أ .يف متناول الناس مجيع ًا ،ألهنا سطحية ال يتجاوز عمقها عن ( )30مرت،
وتكلفتها قليلة.
ب .تعتمد عىل الظروف اجلوية مثل تساقط األمطار أو عدمها ،بعدها أو قرهبا من
النهر.
ج .يؤثر سحب املياه عىل بئر اجلار ،ألن كمياهتا قليلة وضحلة (سطحية) .
د.

تتأثر بالتلوث اجلوي ،والْصف الصحي ،واملبيدات الزراعية ،وهلذا حيسب
هلا حساب خاص دون العميقة.

هـ .حتديد أقطارها وكمية السحب من صاحب البئر ،وهذا النوع من اآلبار
السطحية موجودة يف القرى واألرياف وعند الفالحني ،ويكون قطر احلفر
وعمقه واملسافة من بئر وبئر آخر عشوائي ًا حيدده احلافر تبع ًا حلاجته للمياه،
ألن استخدامها حمدود للرشب أو االستخدام املنزيل.
وجتدر اإلشارة إىل أن هيئة املياه اجلوفية غري مسيطرة عىل اآلبار السطحية وال عالقة
هلا باآلبار السطحية ،ألهنا ال حتفر آبار ًا سطحية ،وإنام فقط اآلبار العميقة ،كام أنه ال
توجد ترشيعات قانونية تنظمها ،ألن مياهها سطحية حمدودة ،وال تؤثر عىل نوعية
وكمية اخلزان اجلويف املائي االسرتاتيجي الذي له تأثري عىل املنطقة ،فض ً
ال عن أن بدء
( )22املادة (/1تاسع ًا – د ) من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة .2011
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العزوف عن هذه اآلبار لتوفر البدائل وهي العميقة.
ومع ذلك يقول الدكتور فيصل محادي عيل إنه :توجد آبار سطحية ال يستهان هبا
ويتنبأ بأنه قد تكون احلاجة هلا مستقب ً
ال ( .)23لذا نقرتح إصدار تعليامت تنظم حفر اآلبار
السطحية من حيث مكاهنا ،وعمقها ،وقطرها ،وتبطني انابيب السحب ،وكمية سحب
املياه منها ،ومحاية حريمها من االستنزاف والتلوث بتحديد املسافة بني بئر وبئر آخر،
ولتعرضها للتلوث أكثر من العميقة ،ألهنا معرضة للجو مبارشة وقريبة من مياه
الْصف الصحي.
 -2اآلبار املائية العميقة :ويصل عمقها مئات األمتار ،وهي كثرية ،وبعيدة عن
التلوث ،وتكفي لالستعامل املنزيل يف املناطق الصحراوية وحلاالت اإلرواء الكبرية(.)24
واآلبار املائية العميقة هلا ترشيعاهتا اخلاصة ،وختتلف عن اآلبار الضحلة (السطحية)
من حيث:
خصائص اآلبار العميقة (:)25
أ .املكامن املائية واملحافظة عليها من االستنزاف والتلوث.
ب .حتديد األعامق ،واألقطار ،والتبطني ،..وعمقها بحدود ( )350-70مرت ًا
للوصول إىل املياه العذبة.
ج .حتديد عزل املكامن الرديئة النوعية ،إذ من املالحظ أن بعض احلفارين يقومون
بعملية خلط ثالثة مكامن بشكل عمودي بحيث يؤثر عىل نوعية املياه
بتدمريها.
( )23احلاجة الرضورية الرسيعة للمياه جتعل الشخص حيفر اآلبار السطحية.
( )24رضا عبد احلليم عبد املجيد عبد الباري ،النظام القانوين للمياه اجلوفية ،دار النهضة العربية – القاهرة،
 2003م ،ص .18
( )25هذه املعلومات مستقاة من الدكتور فيصل محادي عيل ،مقابلة معه يف سنة .2012
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د .حتديد املسافات بني اآلبار ،تكون ( )500مرت ،أو ( )350مرت ًا بموافقة خاصة
استثناء للمحافظة عليها من االستنزاف.
هـ .التلوث ،ال تتأثر بالتلوث إذا كانت بعيدة عن الطمر الصحي ،أو النفايات
اإلشعاعية ،وإذا كانت قريبة تتأثر مع مرور الزمن.
يتضح مما تقدم أن اآلبار املائية اخلاصة العميقة هي أهم اآلبار التي تتعلق بموضوع
دراستنا هبا من حيث حدود حريمها ومحايته.

الفرع الثاين
أنواع حريم اآلبار املائية
يف الفقه اإلسالمي نوعان من حريم اآلبار املائية ومها- :
 -1حريم االنتفاع :وهو لتيسري االنتفاع بالبئر ،وهي الفسحة التي يقف فيها
املستقي ،وتتجمع فيها املوايش والدواب ،وتوضع فيها آالت االستقاء ،ويلقى منها ما
يستخرج من البئر عند تنظيفها ،وما إىل ذلك من مستلزمات استخدام البئر
ومصاحلها .
()26

لذلك يمكن القول إن حريم االنتفاع لآلبار املائية هو :املنطقة املحيطة بالبئر الالزمة
لضامن انتفاع صاحب البئر بمياهها املتمثلة يف املنشآت املقامة عىل البئر واألجهزة
واملعدات وغريها التي متكنه من استخراج املياه من البئر واستخدامها.
 -2حريم البقاء :هي املسافة بني البئر األوىل ،والبئر الثانية املراد حفرها ،وال يمكن
حتديدها ،وإنام تكون بالقدر الذي يرتفع الرضر عن صاحب البئر األوىل ( )27بأن ال تؤثر
( )26موقع السيد حممد حسني فضل اهلل ،يف حريم املوارد املائية ،نق ً
ال عن شبكة إدخال املعلومات العاملية عىل
املوقع  http://www.arabic.bayyhat.org.lbبتاريخ .2011/5/1
( )27حممد حسني فضل اهلل ،مصدر سابق.
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عىل ماء األوىل يف كمية وقوة دفع املاء ( )28والذي يطلق عليه حريم منع االستنزاف ملياه
البئر لضامن تدفق مياهها باستمرار.
 -3ويمكن إضافة حريم آخر وهو :حريم منع التلوث :ويقصد به منطقة منع
التلوث بأنواعه املختلفة أي :املنطقة التي متنع تلوث مصدر أو مكمن املياه اجلوفية
املورد للبئر سواء كان مصدر التلوث الطبيعة الكونية كامللوحة ،أو بفعل اإلنسان يف
رمي املخلفات الزراعية أو الصناعية أو الصحية وغريها.

املبحث الثاين
حدود حريم اآلبار املائية وتكييفه

إذا كان حريم اآلبار املائية هو :املنطقة املحيطة بالبئر لضامن حق االنتفاع هبا،
ومحايتها من االستنزاف والتلوث ،فهل يتم حتديدها أم ال ،وما هو الوصف الرشعي
والقانوين هلا ،وهو ما سنبينه يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األول
حدود حريم اآلبار املائية

يقصد بحدود حريم اآلبار املائية املسافة التي يمنع التْصف فيها سواء بحفر بئر ثانية
أو غري ذلك لتعلق حق أو مصلحة البئر األوىل ،واختلف فقهاء املسلمني يف مسألة
حتديد هذه املسافة ،أو عدم حتديدها عىل رأيني وكام يأيت:
الرأي األول ( التحديد)  :أي حتديد حدود حريم اآلبار املائية بمقادير مؤقتة بغض

( )28حممد أمني زين الدين ،حريم األمالك املحياة ،نقالً عن شبكة إدخال املعلومات العاملية عىل املوقع
 http://www.alhodacente.netوبتاريخ .2011/5/1
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النظر عن الظروف املكانية والزمانية املتعلقة باحلريم(.)29
فذهب أبو حنيفة( )30والشافعية يف رأي عندهم( ،)31إىل حتديد حريم البئر بأربعني
()33
ذراع ًا ،وذهب الصاحبان ( حممد وأبو يوسف) ( ،)32واجلعفرية يف املشهور عندهم
إن كانت للعطن( )34فأربعون ذراع ًا ،وإن كانت للناضح
وذهب احلنابلة( )36إىل حتديده بخمسة وعرشين ذراع ًا يف البئر املحدثة ،والقديمة
بخمسني ذراع ًا.
()35

فحريمها ستون ذراع ًا،

ونعتقد أن ما قصده أصحاب هذا الرأي يف حتديد حريم اآلبار املائية هو :حتديد
املسافة التي حيتاج إليها صاحب البئر لالنتفاع هبا ومنها سحب املياه والسقي ،فقد جاء
يف املغني ..( :حريمها عىل احلقيقة ما حتتاج إليه يف ترقية مائها ،فإن كان بدوالب فقدر
( )29حممود الشيخ حممد حسن املظفر ،إحياء األرايض يف املوات ،املطبعة العالية – مْص ( ،د.ط) 1392 ،هـ
  1972م ،ص .126( )30فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي ،حتقيق أمحد عزو
عنايه ،ج ،7دار الكتب العلمية – بريوت 1420 ،هـ 2000م ،ص .81-80
( )31حممد إسامعيل الكحالين الصنعاين ،سبل السالم رشح بلوغ املرام :من أدلة األحكام ،املجلد الثاين ،ج،3
دار الفكر – دمشق ( ،د.ت) ،ص .85
( )32عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده احلنفي ويعرف بداماد أفندي ،جممع األهنر
يف رشح ملتقى األبحر ومعه الدر املنتقى يف رشح امللتقى ،ج ،4ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 1419 ،هـ
  1998م ،ص .231( )33حممد أمني زين الدين ،مصدر سابق ،مسألة.26 :
( )34املراد من بئر العطن التي يستقى منها باليد .ومن البئر الناضح التي يستقى منها بالبعري ،فخر الدين
الزيلعي ،مصدر سابق ،ص .81
( )35املراد من بئر الناضح التي يستقى منها بالبعري ،املصدر نفسه.
( )36تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املْصي الشهري بابن النجار ،منتهى اإلرادات يف مجع املقنع من
التنقيح وزيادات ،القسم األول ،حتقيق :عبد الغني عبد اخلالق ،مكتبة العروبة – القاهرة 1381 ،هـ 1969 -
م ،ص 544؛ هباء الدين عبد الرمحن بن ابراهيم املقديس ،العدة يف رشح العمدة ،حتقيق :د .عبداهلل بن عبد
املحسن الرتكي ،ج ،1مؤسسة الرسالة – بريوت 1430 ،هـ  ،2009-ص .392
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َمد الثور أو غريه ،وإن كان بساقيه بقدر طول البئر.)37( )..
الرأي الثاين ( عدم التحديد)  :يتجه هذا الرأي إىل عدم حتديـد حريـم اآلبار املائية،
وترك ذلك للحاجة ،وإىل هذا الرأي ذهب املالكية
والظاهرية

()41

()38

والشافعية

()39

والزيدية

()40

واإلباضية( ،)42وهو رأي عنـد كل من احلنفية( ،)43واجلعفرية(،)44

( )37موفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامه ،املغني ويليه الرشح الكبري ،ج ،6دار الكتاب
العريب – بريوت 1393 ،هـ 1972 -م ،ص .180
( )38القاسم بن سالم اهلروي ،األموال ،موقع جامع احلديث يف شبكة املعلومات العاملية
 .http://www.alsunnah.comبتاريخ 2011/4/8؛ حممد بن عبداهلل بن عيل اخلريش املالكي ،حاشية اخلريش
عىل خمتْص سيدي خليل لإلمام خليل بن إسحق بن موسى املالكي ومعه حاشية الشيخ عيل بن أمحد العدوي
عىل اخلريش ،ج ،7ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 1417 ،هـ  1997م ،ص 342؛ حممد بن أمحد بن عرفة
الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد بن حممد العدوي الشهري
بالدردير وباهلامش تقريرات العالمة املحقق حممد بن أمحد بن حممد امللقب بعليش ،ج ،5دار الكتب العلمية –
بريوت 1454 ،هـ 2003 -م ،ص .441
( )39عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حققه ووضع فهارسه :عبد
العظيم حممود الديب ،ج ،8ط ،2دار املنهاج للنرش والتوزيع – جده 1430 ،هـ 2009 -م ،ص .336 – 334
( )40األزهار ورشحه ( ) 378 -377/3نق ً
ال عن د .سعيد أجمد الزهاوي ،التعسف يف استعامل حق امللكية يف
الرشيعة والقانون ،دار االحتاد العريب للطباعة – القاهرة ،1976 ،ص .520
( )41أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،املحىل باآلثار ،حتقيق :د .عبد الغفار سليامن البنداري،
ج ،7ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 1425 ،هـ  2003م ،ص .81
( )42جوهر النظام ،املجلد الثاين )60/3 ( ،نق ً
ال عن د .أجمد الزهاوي ،مصدر سابق ،ص.520
( )43أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي ،كتاب أنباط املياه اخلفية ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف العثامنية
– حيدر آباد الدكن 1359 ،هـ ،ص 27؛ حممد أمني الشهري بابن عابدين ،حاشية ابن عابدين عىل رشح الشيخ
عالء الدين حممد بن عيل احلصفكي ملتن تنوير األبصار للشيخ شمس الدين التمرتايش ومعه تقريرات الرافعي،
حتقيق :عبد املجيد طعمة حلبي ،ج ،10دار املعرفة – بريوت 1420 ،هـ 2000 -م ،ص .10
( )44أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،مصدر سابق ،ص 151؛ حممد احلسيني الشريازي ،أحكام اإلسالم ،ط،3
مطبعة النعامن – النجف األرشف 1390 ،هـ ،ص .163
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واحلنابلة( ،)45ويكون ذلك بام يؤمن عدم الرضر بالبئر السابقه.
ونعتقد أن ما قصده أصحاب هذا الرأي يف عدم التحديد هو احلفاظ عىل كمية
ونوعية املياه املتدفقة من االستنزاف والتلوث.
الرأي الراجح :يتجه رأي معارص من الرشاح( )46إىل ترجيح الرأي األخري بعدم
التحديد ،وأن يكون حتديد حريم اآلبار املائية عىل وفق احلاجة ومدى الرضر ،ألن
أخبار التحديد مرسلة ومطعون يف سندها ،وهي قائمة عىل الشهرة ،ومتضاربة يف تقدير
التحديد الختالف الظروف املكانية والزمانية(.)47
ويرى الدكتور عبد العزيز املْصي( )48أن هنالك مرونة يف حتديد احلريم ،وهي تعتمد
عىل نوعية األرض كأن تكون صلبة ( غري نافذة) أو رخوة (نافذة) ،وعىل أصل تفجر
املاء أي دفع املياه واجتاه جريانه ،وأن التحديد حيتاج إىل دراسات هيدرولوجية تؤكدها
أعامل احلفر.
الدراسات اهليدرولوجية :تشري إىل حتديد مسافة احلريم ()500م بني بئر وآخر يف
حالة املكمن املائي اجلويف املحصور؛ أي كمية املياه فيه حمدودة ،ومسافة ( )200م بني
بئر وآخر يف حالة املكمن املائي اجلويف غري املحصور؛ أي :تتجدد املياه فيه تبع ًا لنوع

( )45موفق الدين ايب حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامه ،مصدر سابق ،ص 181-180؛ عبداهلل بن عبد
الرمحن بن صالح البسام ،توضيح األحكام من بلوغ املرام ،ج ،5ط ،1دار امليامن-الرياض 1430 ،هـ 2009 -
م ،ص .100-99
( )46حممود الشيخ حممد حسن املظفر ،مصدر سابق ،ص .126
( )47ملزيد من التفصيل يراجع :املصدر نفسه ،ص  126وما بعدها ،وكذلك :هزاع بن زهري بن معيض
الشهري ،أحكام آبار املياه يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الرشيعة وأصول الدين بجامعة
امللك خالد1432 ،هـ2011-م ،ص .233
( )48د .عبد العزيز حممود املْصي ،قانون املياه يف اإلسالم ،دار الفكر  -دمشق1999 ،م ،ص .75
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التكوين وصخوره له تأثري(.)49
وجتدر اإلشارة إىل أن أحد فقهاء القرن اخلامس اهلجري املسلمني

()50

ذهب إىل

القول.." :والكالم عىل حتديد احلريم مع وجود هذا االختالف يف بطن األرض حمال،
ألن اهلل وحده يعلم ما خلقه يف جوف األرض من مواد املياه وجمارهيا يف بطنها".
ويتضح من النص أعاله أن حتديد حريم اآلبار املائية يعتمد عىل طبيعة األرض أي
تربتها صلبة أو رخوة ،وجمرى املياه فيها وقوته ،وهذا يدل عىل أن فقهاء املسلمني سبقوا
علامء املياه اجلوفية املعارصين يف معرفة تأثر نوعية تربة األرض وجمرى مياهها عىل كمية
ونوعية مياه اآلبار املائية بألف سنة.

املطلب الثاين
تكييف حريم اآلبار املائية
سنحاول أن نصل إىل كيفية معلومة لوضع وصف رشعي وقانوين حلريم اآلبار
املائية ،ولغرض اإلحاطة باملوضوع سنبحث ذلك يف الفقه اإلسالمي ،ومن ثم يف
القانون يف الفرعيني اآلتيني:

( ) 49فيصل محادي عيل النعيمي ،هيدرولوجية حوض وادي الشور يف املوصل ،رسالة ماجستري غري منشورة
مقدمة إىل جملس كلية العلوم بجامعة املوصل2001 ،م ،ص 65؛ أي نوع من اآلبار هلا مكمن مائي حمصور
أوغري حمصور حيدده اجليولوجي من سجل اآلبار .فيعرف الطبقات اخلازنة للمياه ،والطبقات التي فوقها وحتتها
يف اخلزان املائي املحصور ،ويعرف يف اخلزان غري املحصور الطبقات العليا فوق الطبقة املخازنة التي تكون
مفتوحة مبارشة عىل اجلريان السطحي ،بينام الطبقة السفىل صامء ال تسمح بمرور املياه ،هذه املعلومات مستقاة
من الدكتور فيصل محادي عيل ،متخصص يف املياه اجلوفية يف كلية العلوم بجامعة املوصل ،ولديه شهادة
البكالوريوس يف القانون أيض ًا ،مقابالت معه بتاريخ  2و  4و 2012/12/6م.
( )50أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي ،مصدر سابق ،ص .27
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الفرع األول
تكييف حريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي
يفرق الفقهاء املسلمون بني حريم البئر يف األرض املوات (املباحة) ،واألرض
العامرة (اململوكة)  ،ومن حفر بئر ًا يف حريم البئر األوىل أو يف غري حريمها ،واختلفوا
يف ذلك ،وسنركز عىل رأي مجهور فقهاء كل من املذاهب اآلتية وعىل النحو اآليت ذكره:
ذهب احلنفية إىل أنه ال جيوز إحداث بئر جديد من شخص يف حريم البئر األوىل يف
األرض املوات ،ولألول أن يمنعه من ذلك ،ألنه صار ملك ًا لصاحب البئر متكنه من
االنتفاع هبا ،و جيوز يف غري حريمها بإذن اإلمام وإن نقص ماؤها(.)51
ويتضح أن احلنفية ذهبوا إىل تكييف حريم اآلبار املائية يف األرض املوات بأنه ملك
لصاحب البئر كي يضمن محاية بئره من االستنزاف والتلوث.
أما يف األرض املعمورة (امللك) فليس للبئر املائي حريم يف غري ملك صاحبها،
ولذلك ذهب احلنفية إىل أن من حيفر بئر ًا يف ملكه فليس لصاحب البئر األوىل منعه حتى
وإن نقص ماؤها( ،)52وهذا يعني أن حريم البئر ملك مطلق للغري إذا دخل يف ملكه.

( )51أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي ،مصدر سابق ،ص 24؛ فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي،
مصدر سابق83-82 ،؛ عبداهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي ،االختيار لتعليل املختار ،ج ،3املجلد
الثاين ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت 1420 ،هـ 1999 -م ،ص 85-84؛ حممود بن أمحد بن موسى
بن أمحد بن احلسني املعروف ببدر الدين العيني احلنفي ،البناية رشح اهلداية ،حتقيق :أيمن صالح شعبان ،ج،12
دار الكتب العاملية – بريوت1420 ،هـ2000-م ،ص.303
( )52أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي ،مصدر سابق ،ص .25
( )3حممد بن أمحد بن عرفه الدسوقي املالكي ،مصدر سابق ،ص 441؛ حممد بن عبداهلل بن عيل اخلريش املالكي،
مصدر سابق ،ص 342؛ أبو عبيد القاسم بن سالم ،األموال ،تقديم ودراسة وحتقيق :د .حممد عامرة ،ط ،1دار
الرشوق – القاهرة 1409 ،هـ 1989 -م ،ص .385
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وذهب املالكية كام ذكرنا إىل عدم حتديد حريم اآلبار املائية ،وإنام بقدر ما ال يدخل
البئر رضر سواء يف األرض املوات أم يف األمصار (املدن) وهذا يعني أن تكييف حريم
()53

البئر (غري املحدد) بحقوق االرتفاق ،ألنه حيد من منفعة عقار جماور يف حفر بئر فيه
ملنفعة صاحب البئر األوىل.
وذهب الشافعية إىل أن حريم البئر هو ملك لصاحبه تبع ًا له يف األرض املوات ألنه
مكان استحقه باإلحياء فملكه كاملحيي ،وألن معنى امللك موجود فيه ألنه يدخل معه
يف البيع وخيتص به صاحبه  ،أما يف العامر فلكل صاحب ملك حق حفر بئر يف ملكه
()54

عىل وفق ما يعتاد مثله  .هنا يف العامر حريم البئر األوىل ليس ملك لصاحبه إن وقع
()55

خارج ملكه ،وهو مطلق لصاحب البئر الثانية ان وقع يف ملكه ،ولكن مقيد بأن يتْصف
يف ملكه بام يعتاد مثله عىل نحو ال يرض غريه بجذب مياه بئره.
وذهب بعض احلنابلة إىل أنه ال جيوز حفر بئر يف حريم البئر األوىل سواء يف األرض
املوات أو امللك ،وإن حريم البئر األوىل ال يملكها صاحبها وإنام أحق هبا من غريه لتعلق
حقه هبا  .أي أن حريم البئر ليس ملك ًا وإنام هو من متعلقات حقه ،وذهب البعض
()56

اآلخر إىل أن حريم البئر يف األرض املوات ملك صاحبها .
()57

( )1حممد الرشبيني اخلطيب ،مصدر سابق ،،ص .364-363
( )2املصدر نفسه ،ص .364
( )3موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،مصدر سابق ،ج ،6ص .152-151
( )57مرعي بن يوسف احلنبيل ،غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ،ج ،2دار السالم – دمشق1378 ،هـ
  1957م ،ص278؛ حممد سليامن عبداهلل األشقر ،املجىل يف الفقه احلنبيل ،ج ،2ط ،1دار القلم – دمشق، 1419هـ 1998 -م ،ص.205
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وذهب اجلعفرية
املائية مطلق ًا ليس ملك ًا ملالك ،وإنه من متعلقات حق صاحب البئر ،وال جيوز مزامحته
()58

والزيدية( )59والظاهرية( )60واإلباضية( )61إىل أن حريم اآلبار

فيه بام يرضه.
أما رأي رشاح أحكام املياه املعارصين يف الرشيعة اإلسالمية ،فذهب أحدهم( )62إىل
القول بأن الوضع القانوين للحريم أنه(( :أرض تعلق هبا حق صاحب املورد املائي
بمقدار ما ال يترضر بتْصف الغري به)) ،وذهب آخر( )63إىل االستنتاج بأن حريم البئر
ملك لصاحبها يف األرض املوات ،ويف األرض اململوكه ال حريم هلا ،واحلقيقه أن هذا
االستنتاج بأن اآلبار يف األرض اململوكة ال حريم هلا ال يستقيم مع ذكرناه من آراء فقهاء
املسلمني آنف ًا بأن هلا حري ًام ال جيوز إرضاره.
يتضح مما تقدم ذكره بأن هنالك اختالف ًا يف تكييف حريم اآلبار املائية عند فقهاء
املسلمني من حيث األرض املوات واململوكة ،فض ً
ال عن تعدد األقوال يف املذهب
الواحد ،..ومع ذلك فإننا نرجح رأي الشافعية يف أن حريم البئر يف األرض املوات
ملك لصاحبه تبع ًا له ،ألنه من متعلقات مكان استحقه باإلحياء ،ومعنى امللك موجود
فيه وخيتص به صاحبه.
( )58أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،مصدر سابق ،ص .152
( )59حممد إسامعيل الكحالين الصنعاين ،مصدر سابق ،ص .85
( )60أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،املحىل رشح املجىل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،ج ،9دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت 1418 ،هـ  1997 -م ،ص .52
( )61جوهر النظام ،املجلد الثاين ،ج ،3ص  60نقالً عن د .أجمد الزهاوي ،مصدر سابق ،ص .520
( ) 62ملزيد من التفصيل حول الوضع القانوين حلريم املصادر املائية اخلاصة الذي يدور يف قولني عند الفقهاء:
إما كونه من مقتضيات امللك ،أو كونه حق ًا من حقوق امللكية ،يراجع :د .عبد األمري كاظم زاهد املياحي ،املياه
وأحكامها يف الرشيعة اإلسالمية ،بيت احلكمة – بغداد ،2003 ،ص  408وما بعدها.
( )63د .مريم حممد صالح الظفريي ،موقف الرشيعة اإلسالمية من مشكلة ندرة املياه ،مركز مجعة املاجد للثقافة
والرتاث – ديب ،2008 ،ص .188
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ويف األرض املعمورة ليس ملك ًا لصاحبه ،وإنام هو مطلق لغريه إن وقع يف ملكه،
ولكن هو مقيد عىل وفق ما يعتاد مثله ،أي عدم األرضار بجذب مياه البئر الذي سبقه
والذي يرتب املسؤولية الرشعية عن العمل الضار.

الفرع الثاين
تكييف حريم اآلبار املائية يف القانون
سنبحث رأي الترشيعات القانونية ،ورشاح القانون يف مسألة تكييف حريم اآلبار
املائية لنصل إىل وصف قانوين له.
ذهب املرشع العراقي يف املادة ( )1057من القانون املدين رقم ( )40لسنة 1951
إىل القول:
 -1حريم اآلبار املائية والينابيع والرتع اخلاصة واملساقي والقنوات واملصاريف
ملك ألصحاهبا ،وال جيوز لغريهم أن يتْصف فيها بوجه من الوجوه ،فمن حفر بئر ًا يف
حريم بئر مملوك لشخص آخر ُأجرب عىل ردمه ،لكن إذا حفر البئر خارج هذا احلريم،
فال جيرب عىل الردم حتى لو أخذ ماء البئر األوىل.
 -2وال حريم لبئر حفره شخص يف ملكه ،وجلاره أن حيفر هو أيض ًا بئر ًا يف ملك
نفسه حتى لو جذب ماء البئر األول.
ويتضح من النص أن هذه املادة مستقاة من املواد  1286و  1288و  1291من جملة
األحكام العدلية( ،)64والتكييف القانوين حلريم اآلبار املائية ملك لصاحب البئر ،وال
حيق لغريه أن يتْصف فيه بأي وجه الوجوه ،وهذا يف األرض املوات غري اململوكة ،ويف
حريم االنتفاع وليس البقاء ،ألنه لو حفر خارج حريم االنتفاع يف األرض املوات ال
( )64جملة األحكام العدلية ،دار الثقافة – عامن1999 ،م.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

21

[السنة الثانية والثالثون]

153

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 3

[النظام القانوني لحريم اآلبار المائية]

جيرب عىل الردم وإن جذب ماء األول .أما يف األرض اململوكة فال حريم لبئر حفره
شخص يف ملكه سواء حريم االنتفاع أو البقاء ،ويذهب بعض رشاح القانون إىل أن
حريم اآلبار ليس قيد ًا من قيود امللكية ،وال حق ًا من حقوق االرتفاق ،وإنام مظهر من
()65

مظاهر امللكية ،وهذا ينطبق عىل حريم االنتفاع لآلبار املائية يف األرض املوات لتمكن
صاحب البئر من االنتفاع هبا ،وال يمكن تطبيقه يف األرض اململوكة.
ومن اجلدير بالذكر أنه ال يوجد أراض موات غري مملوكة (مباحة) يف الدول احلديثة،
فهي أما مملوكة لألفراد أو للدولة ،وبذلك ال حريم انتفاع لآلبار ما دامت األرايض
املجاورة مملوكة للغري.
وحريم منع التلوث هو :املسافة التي يأمن فيها عدم الرضر من التلوث ،وتكييفها
القانوين اهنا تعد ملك ًا لغري صاحب البئر إن وقعت يف ملكه ،ولكن تعد من ضامنات
صاحب البئر حلاميتها من االعتداء عليها.
أما حريم البقاء (منع االستنزاف) فإن الترشيعات اخلاصة التي تناولت ذلك تقرر
ان مياه اآلبار هي مياه جوفية وهي ملك للدولة ،إذ جاء يف املادة ( )2من تعليامت حفر
اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة  (( :)66(2011أ -املياه اجلوفية ملك للدولة،
وختضع إلدارهتا وال جيوز استخراجها أو استغالهلا إال بموجب إجازة صادرة من اهليئة
( اهليئة العامة للمياه اجلوفية) ،ووفق ًا ألحكام هذه التعليامت حتدد فيها غاية االستعامل،
( )65حممد طه البشري ود .غني حسون طه ،احلقوق العينية ،ج ،1وزارة التعليم العايل والبحث العلمي- ،
بغداد1402 ،هـ 1982 -م ،ص .82-81
( )66كام عد املرشع العراقي املياه اجلوفية بام فيها الينابيع واآلبار مياه ًا عامة باملادة ( /1هـ) من نظام احلفاظ
عىل املوارد املائية العراقي رقم ( )2لسنة  ،2001منشور يف الوقائع العراقية بالعدد  3890يف 2001 /8/6
وباملعنى نفسه عد مياه اآلبار والينابيع وغريها من املياه اجلوفية مياه ًا عمومية ،يراجع :املاده( )2من نظام صيانة
األهنار واملياه العمومية من التلوث رقم( )25لسنة 1967منشور يف الوقائع العراقيه بالعدد  1446يف
.1967/8/2
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وكمية االستثامر ،وأي رشوط أخرى ،ب -ال تشمل ملكية األرض احلق يف ملكية املياه
اجلوفية املخزونة فيها ،وتعد إجازة استثامر املياه املمنوحة ملالك األرض جمرد إجازة
لالستفادة منها يف حدود رشوط هذه اإلجازة)).
يتضح من النص أعاله أن مياه اآلبار املائية هي ليست ملك ًا لصاحب البئر أو
األرض ،وإنام حيق له استخراجها واستعامهلا واستغالهلا برتخيص رسمي خاضع
لضوابط ورشوط ،وهذا يعني ان صاحب البئر ال يملك حريم البقاء ( منع االستنزاف)
ملياه البئر ،وإنام يملك محاية حق االستفادة من املياه عىل وفق حدود الرتخيص الرسمي
التي حددت اجلهة املرخصة بأن تكون املسافة بني بئر وآخر ال تقل عن ( )500مرت ًا،
ويستثنى من رشوط املسافة بقرار صادر من جلنة استشارية يف اهليئة العامة للمياه
اجلوفية لكل حالة عىل حده بام ال يقل عن ( )350مرت ًا( )67فض ً
ال عن التزام صاحب
البئر بالعمق ،وااللتزام بكمية املياه املْصح باستخراجها (.)68
يتضح مما تقدم أن املرشع العراقي جعل للبئر حريم بقاء (منع االستنزاف) بام ال
يقل عن ( )500مرت بني بئر وآخر لضامن تدفق كمية ونوعية املياه املحددة بإلزام قانوين
عىل أصحاب اآلبار املائية برضورة التقيد بضوابط ورشوط قانونية حمددة يف حفر اآلبار
املائية واستخراج مياهها واستخدامها.
وبناء عىل ما تقدم فإن التكييف القانوين حلريم البقاء ( منع االستنزاف أو التلوث)
لآلبار املائية هو حق مشرتك مقيد متنحه الدولة لصاحب البئر وتضمن محايته ألهنا
املالك احلقيقي حلريم البقاء لآلبار املائية كافة ألهنا متتلك املياه اجلوفية يف باطن األرض،
وهذه األخرية خترج من دائرة التعامل بطبيعتها ألنه ال يمكن ألحد أن يستأثر بحيازهتا،
( )67املادة (  /4خامس ًا ) من تعليامت رقم ( )1لسنة .2011
( )68املادة ( / 6أوالً ) من التعليامت نفسها.
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كام أهنا خترج من دائرة التعامل بحكم القانون أيض ًا ألهنا ملك الدولة وخترج عن نطاق
العمق الذي ينحْص فيه سلطات املالك ،وقد نصت املادة ( )61من القانون املدين
العراقي عىل ذلك بالقول -2 (( :واألشياء التي خترج عن التعامل بطبيعتها هي التي
ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازهتا ،واألشياء التي خترج عن التعامل بحكم القانون
هي التي ال جييز القانون أن تكون حم ً
ال للحقوق املالية)).

املبحث الثالث
احلامية املدنية حلريم اآلبار املائية
حيتاج حريم اآلبار املائية إىل محاية قانونية من االستنزاف والتلوث ،وسنوضح ذلك
من خالل بيان االلتزامات القانونية التي وضعها املرشع يف إلزام كل صاحب بئر بااللتزام
هبا حتى ال يعتدي عىل حقوق أصحاب اآلبار األخرى التي منحتها هلم الترشيعات يف
احلصول عىل املياه الستخدامها ألغراضهم ،ثم نبحث بعد ذلك يف أساس املسؤولية
املدنية عن األرضار بحريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي والقانون وكام يأيت:

املطلب األول
التزامات وحقوق صاحب البئر
سنبني يف هذا املطلب التزامات صاحب البئر املائي التي جيب عليه عدم خمالفتها وإالّ
تعرض للمسؤولية ،ومن ثم نبني أهم حقوقه يف الفرعني اآلتيني:

الفرع األول
التزامات صاحب البئر
وضعت الترشيعات العراقية التزامات عىل صاحب البئر يتوجب عليه تطبيقها
ألجل املحافظة عىل املوازنة والعدالة يف استخراج مياه اآلبار ،وعدم استنزافها ،أو
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تلويثها ،وأمهها:
 -1االلتزام بالتْصيف املحدد :ويكون بإلزام كل صاحب بئر باحلد األعىل
لكمية املياه املْصح له باستخراجها من البئر عىل وفق مدة زمنية حمددة اعتامد ًا عىل
()69

منسوب امليزان املائي يف املوقع ،وتركيز العنارص الكيميائية الذاتية يف تلك البئر،
()70

وغايات استعامهلا

()71

من أجل استدامة املوارد املائية ،وذلك بنصب قفل مع مقياس

جريان ملراقبة كمية املياه التي يتم استثامرها من صاحب البئر

(.)72

 -2االلتزام بغرض حفر البئر :أي عدم استخدام املياه املستخرجة من البئر إال
للغرض الذي حفر من أجله  ،فإذا كان الغرض لالستخدام البرشي فال جيوز
()73

استخدامه لألغراض الزراعية أو الصناعية.
 -3االلتزام باعتامد التصميم املعد من اهليئة العامة للمياه اجلوفية يف احلفر سواء
()74

بعمق البئر أو تبطني األنبوب الساحب للامء ملنع تلوثه وغريها.
 -4االلتزام بعدم التسبب يف تلويث مياه البئر والترشيعات العربية متنع طرح أو
()75

جتميع أو دفن أية مواد من شأهنا تغيري اخلواص الطبيعية أو الكيمياوية أو اجلوفية ،أو
إنشاء مقابر أو دفن احليوانات النافقة يف مناطق األحواض املائية ومناطق التأثري
( )69يطلق املرشع العراقي عىل مصطلح صاحب البئر باجلهة املستفيدة :وهو الشخص الطبيعي أو املعنوي
الذي جيري احلفر لصاحله ،املادة (/1خامس ًا) من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة .2011
( )70امليزان املائي :هو حصيلة الفرق ما بني كمية املياه اجلوفية املستخرجة ،وكمية املياه اجلوفية املتجددة ،املادة
( )2من قانون محاية املياه اجلوفية يف إمارة ديب رقم ( )15لسنة.2008
( )71املادة )8/4( :من قانون محاية املياه اجلوفية يف إمارة ديب( )15لسنة .2011
( )72املادة/6( :أوالً) من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة .2011
( )73املادة /6( :أوالً-ب) من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة .2011
( )74املادة/6( :ثاني ًا) من التعليامت نفسها.
( )75املادة نفسها.
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واملناطق املحظورة  .واملرشع العراقي أشار إىل ذلك يف املواد ( )12-10من نظام
()76

صيانة األهنار واملياه العمومية من التلوث رقم ( )25لسنة  1967بوصف مياه اآلبار
()77

من املياه العمومية ،وكان األجدر به أن يؤكد ويوضح ذلك يف تعليامت حفر اآلبار
املائية .ويذهب أحد رشاح القانون إىل أن مصادر تلوث املياه اجلوفية ،والتي أهم
()78

مظاهر استنباطها باآلبار هي:
أ -العمليات الزراعية :باستخدام األسمدة الكيمياوية واملبيدات لزيادة اإلنتاج
الزراعي ،ألهنا تترسب إىل الرتبة وتصل إىل املياه اجلوفية فتلوثها.
ب -طمر النفايات :طمر النفايات الصناعية واإلشعاعية والسامة يف جوف األرض
وخزهنا ،وتترسب إىل املياه اجلوفية إذا جرى ذلك بشكل غري صحيح.
ج .تداخل املياه املاحلة :السحب املفرط للمياه اجلوفية القريبة من البحار واملحيطات
يؤدي إىل انخفاض مستواها ،وترسب مياه البحر املاحلة إليها.
د .التخلص السطحي من النفايات :وضع النفايات يف برك سطحية ،وسقوط
األمطار أو ارتفاع منسوب املياه اجلوفية يؤدي إىل ذوباهنا وترسهبا إىل املياه اجلوفية
وتلوثها.
هـ .مياه الْصف الصحي :قد تترسب هذه املياه اآلسنة إىل املياه اجلوفية ،وحتتوي
عىل بكرتيا وفريوسات مرضية هتدد صحة البرش ،وتعد أمراض اإلسهال واإلصابات

( )76املادة ( )14من قانون املياه اجلوفية يف إمارة ديب رقم ( )15لسنة .2008
( )77وكذلك يف املواد ( 3و  4و ما بعدها) من نظام احلفاظ عىل املوارد املائية العراقي رقم ( )2لسنة .2001
( )78رعد سعدون حممود عيل ،احلامية الدولية للمياه اجلوفية العابرة للحدود الدولية ،رسالة ماجستري مقدمة
إىل كلية القانون بجامعة بغداد1427 ،هـ 2006 -م ،ص .73
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الطفيلية املنقولة باملاء من أخطر األمراض املسببة للموت يف الدولة النامية

(.)79

و .احلفر اخلاطئ لبعض احلفارين اخلارجيني غري املرتبطني هبيئة احلفر ،وال يستند
إىل تعليامت اهليئة حيث يقومون بخلط نوعيات املياه بني املكامن املائية اجليدة والرديئة
النوعية وتدمريها وهلذا تفقد الفائدة منها.
وجتدر اإلشاره إىل أن مصادر تلوث مياه اآلبار املذكورة آنف ًا تؤثر فقط يف اآلبار
السطحية التي أعامقها ال تزيد عن ( )30م ،أما اآلبار اجلوفية التي أعامقها تزيد عن ()30
م فام فوق ال تؤثر عليها هذه العوامل وإنام تؤثر عىل نوعية مياهها العوامل اآلتية فقط -:
()80

 .1طمر املواد اإلشعاعية ألهنا تطمر عىل أعامق بعيدة ،وتؤثر عىل املياه اجلوفية يف
الزمن البعيد.
 .2تداخل املياه املاحلة عندما تكون قريبة من البحار.
 .3احلفر اخلاطئ وخلط النوعيات وهي أهم مشكلة نعاين منها.
يتضح مما تقدم أن مصادر التلوث ملياه اآلبار املائية متعددة سواء بفعل أصحاب
اآلبار املائية أو غريهم ،أم بفعل الطبيعة الكونية.
 -5االلتزام بعدم األرضار بالبيئة  :بأية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو غريها
()81

تؤدي إىل تلوث البيئة بأهم عنارصها وهي مياه اآلبار بام يؤدي إىل األرضار -بشكل
( )79شارلس.هـ .ساوثويك ،علم البيئة ونوعية بيئتنا ،ترمجة :قيْص نجيب صالح وسهيلة عباس أمحد الدباغ
و د .طارق حممد صالح ،جامعة املوصل ،1984 ،ص 32؛ د .حمسن أيوب عيسى العكيدي وأنغام جبار علوان
العكيدي ،تقييم التلوث اجلرثومي ملياه الرشب يف مستشفيات ومناطق حمافظة نينوى ،بحث منشور ضمن وقائع
املؤمتر العلمي الدوري السابع لكلية التمريض بجامعة املوصل ،2010 ،ص  3وما بعدها.
( )80هذه املعلومات مستقاة من الدكتور فيصل محادي عيل ،املتخصص يف علم املياه اجلوفية بقسم علوم
األرض يف كلية العلوم بجامعة املوصل يف مقابلة معه بتاريخ .2012/12/2
( )81املادة (/6ثاني ًا) من تعليامت حفر اآلبار املائية رقم ( )1لسنة .2011
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مبارش أو غري مبارش – باإلنسان أو الكائنات احلية األخرى.
يتضح مما تقدم أن التزامات صاحب البئر املائي وغريه وضعت حلامية مياه اآلبار
التي تشرتك يف حوض واحد من االستنزاف ،والتلوث ،أو األرضار بالبيئة ،التي هلا
حقوق مشرتكة فيه.
وجتدر اإلشارة إىل ان املرشع العراقي حدد مجلة من االلتزامات عىل احلفار الذي
يقوم بحفر اآلبار املائية ،والعمليات املكملة هلا وأمهها :
()82

 .1تقديم املعلومات املطلوبة إىل هيئة املياه اجلوفية عن أي بئر يطلب حفرها للجهة
املستفيدة.
 .2تطبيق الرشوط الفنية يف احلفر كأن يكون احلفر عمودي ًا ،واستعامل املواد
الالزمة لسالمة احلفر ،وأنابيب التبطني اجليدة التي حتقق اهلدف من حفر البئر.
 .3تقديم املعلومات اجليولوجية ،واهلايدروجيولوجية

(،)83

والتحاليل الكيمياوية

للمياه إىل اهليئة العامة للمياه اجلوفية خالل ( )30يوم ًا من تاريخ إنجاز احلفر.
 .4حدود املسافات املقدرة بني اآلبار ،وأعامقها التي حتددها إجازة احلفر .
()84

 .5عدم هدر املياه ،ومعاجلة األرضار الناجتة عن سوء تنفيذ البئر ،أو اإلمهال ،أو
نوعية املواد املستعملة.
( )82املادة ( )5من تعليامت حفر اآلبار املائية العراقية رقم ( )1لسنة .2011
( )83اجليولوجيا :هي علم دراسة األرض ،والعمليات التي كونتها وأثرت عليها يف املايض واحلارض،
واهلايدروجيولوجي ( جيولوجيا املياه ) :هي العلم الذي خيتص بدراسة مياه باطن األرض (املياه اجلوفية ) ،د.
صالح خرض خلف ود .عامر داؤد نادر ،علم األرض ،جامعة املوصل –الدار اجلامعية للطباعة والنرش والرتمجة،
 ،2002ص  5و .7
( )84عمق البئر يكون عىل وفق إنتاجية املنطقة ،وإذا كانت اإلنتاجية أقل من ( )2لرت ال حيفر البئر ،مقابلة مع
السيد عصام عبد الفتاح ،رئيس جيولوجيني أقدم يف اهليئة العامة للمياه اجلوفية فرع نينوى/العراق يف صيف
عام 2010م.
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يتضح مما تقدم أن هذه االلتزامات التي قررها املرشع العراقي عىل احلفار لآلبار
املائية هي حلامية حريم البقاء من االستنزاف باستمرار تدفق مياهها ومنع تلوثها.

الفرع الثاين
حقوق صاحب البئر
لصاحب البئر احلصول عىل مياه صاحلة للرشب واالستعامالت األخرى لذا فمن
أهم حقوقه يف ذلك:
 .1إن تكون املياه خالية من التلوث واألمالح :ويكون ذلك بمراعاة حمددات خاصة
ال جيوز جتاوزها عند احلفر( ،)85وبعد احلفر فإن للهيئة العامة للمياه اجلوفية إيقاف
الضخ عند تردي النوعية( )86كزيادة يف تركيز األمالح أو تلوث البئر.
 .2محاية البئر من االستنزاف ،وتوفري احلصة املائية املْصح باستخراجها من البئر
ضمن املدة الزمنية املحددة .وذلك بعدم منح إجازة ترخيص بحفر بئر أو
جتديدها أو بدالً عنها إال عىل وفق الضوابط التي حددهتا اهليئة العامة للمياه
اجلوفية ومنها كام -ذكرنا  -حدود املسافات املقررة بني اآلبار( ،)87وأعامقها،
ومنع اهلدر ،وبعد احلفر فإن للهيئة العامة للمياه اجلوفية إيقاف الضخ من اآلبار
( )85فمث ً
ال يف حمافظة نينوى/العراق املحددات الكيمياوية والفيزياوية والبكرتيولوجية ملياه الرشب
واملستلزمات األخرى من اختصاص مديرية بيئة فرع نينوى ،واملحددات الصاحلة للرشب من اختصاص مديرية
ماء نينوى ،وحمددات جودة مياه الري من اختصاص مديرية املوارد املائية/نينوى ،واملحددات الزراعية لري
املحاصيل الزراعية من اختصاص مديرية زراعة نينوى ،هذه املعلومات مستقاة من اهليئة العامة للمياه
اجلوفية/فرع نينوى يف صيف عام 2010م.
( )86املادة/8 ( :ثالث ًا) آمن تعليامت حفر اآلبار املائية رقم ( )1لسنة .2011
( )87املسافة بني بئر وآخر ( )500مرت ،واستثناء أقل من ذلك ويف هذه احلالة يؤخذ تعهد من صاحب البئر بأن
يسحب املياه من البئر بالتناوب مع صاحب البئر اآلخر ،مقابلة مع رئيس جيولوجيني أقدم/عصام عبد الفتاح
اهليئة العامة للمياه اجلوفية/فرع نينوى يف صيف عام  2010م.
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يف حالة حدوث شح يف املياه اجلوفية ملدة حتددها( )88عىل أن ال يسبب ذلك
رضر ًا لصاحب البئر.
 .3ضامن عدم شمول املوقع املطلوب حفر بئر فيه بأعامل االستصالح ،وعدم
تعارضه مع شبكات الري والبزل ،أو وقوعه يف منطقة املراعي(.)89
يتضح أن لصاحب البئر حق احلصول عىل كمية ونوعية املياه املرخص الستخراجها
ألغراضها املطلوبة.

املطلب الثاين
أساس املسؤولية املدنية عن األرضار بحريم اآلبار املائية
سنبحث يف هذا املطلب عن أساس قيام املسؤولية املدنية عىل عاتق شخص معني
لتعويض صاحب البئر املائي عن األرضار بحريم بئره بسبب استنزاف مياهها أو
تلوثها ،وسنركز بحثنا عىل املسؤولية الالعقدية عن األرضار بحريم اآلبار املائية التي
عاجلها فقهاء املسلمني ،ومن ثم الترشيعات القانونية ،ونستبعد البحث يف أساس
املسؤولية العقدية( )90التي تتطلب وجود عقد بني املؤجر مالك البئر التي يف أرضه،
ومستأجرها ،والذي يمكن رد أساس املسؤولية فيه إىل اإلخالل بالتزام عقدي كإخالل
املستأجر بالتزامه العقدي بعدم استنزاف أو تلوث مياه البئر.
تأسيس ًا عىل ما تقدم سنبحث أساس املسؤولية الالعقدية عن األرضار بحريم اآلبار
املائية يف الفقه اإلسالمي ،ومن ثم يف الترشيعات القانونية يف الفرعني اآلتيني:

( )88خالل سنوات اجلفاف هيبط اخلزان اجلويف لكل اآلبار.
( )89زيارة إىل اهليئة العامة للمياه اجلوفية  /فرع نينوى يف صيف 2010م.
( )90هذا املوضوع حيتاج إىل بحث خمصص له.
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الفرع األول
أساس املسؤولية عن األرضار بحريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي
اختلف فقهاء املسلمني يف بيان أساس املسؤولية عن األرضار بحريم اآلبار املائية
بسبب استنزاف مياهها أو تلويثها ،وقد تباينت أقواهلم يف ذلك حتى يف املذهب الواحد
عىل التفصيل اآليت:
الظاهر عند احلنفية أن من حفر بئر ًا يف ملكه (أرضه) ال يضمن إذا جذب (استنزف)
ماء بئر جاره ،وال يؤمر بالردم،ألن املاء املوجود حتت األرض غري مملوك ألحد ،فهو
كمن بنى حانوت ًا بجوار حانوت غريه فتحول الناس إليه وتركوا صاحب احلانوت
األول(.)91هذا يعني أن الثاين ال يضمن استنزاف ماء البئر األول وإن تعدى بحفر بئره
يف ملكه أعمق من البئر التي يف دار جاره ألنه يتْصف يف ملكه أي تْصف شاء(،)92
وقضت بذلك املادة ( )1291من جملة األحكام العدلية بأن ليس للشخص منع جاره
من حفر بئر بحجة أنه جيذب ماء بئره ،وعدم املنع عن طريق القضاء وليس عن طريق
الديانة التي متنع األرضار باجلار.
ونؤيد ما ذهب إليه أحد الرشاح( )93إىل أن االنتفاع مع الرضر يعد تعسف ًا يف استعامل
احلق ملعارضته مبدأ التوازن بني املصالح ،وقاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصالح.
( )91أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،كتاب اخلراج ،املطبعة السلفية – القاهرة ،ط1392 ،4هـ ،ص109؛
حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدر الدين العيني احلنفي ،مصدر سابق ،ص 303؛ حممد
زيد األبياين وحممد سالمة السنجلقي ،رشح مرشد احلريان ،ج ،1ط ،2مطبعة املعارف – بغداد1375 ،هـ -
 1955م ،ص .41
( )92عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ج ،6ط ،2دار الكتب العلمية
– بريوت 1406 ،هـ  ،1986 -ص .264- 263
( )93د .سعيد أجمد الزهاوي ،مصدر سابق ،ص .748
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أما رأي احلنفية يف حريم منع تلوث ماء البئر كمن أنشأ أحد مرحاض ًا أو بالوعة
قرب بئر ماء أحد وأفسد ماؤها فيدفع الرضر ،وإذا تعذر تردم( ،)94وهذا رأي املتأخرين
من احلنفية إذ أقاموا املسؤولية عىل الرضر الفاحش(.)95
وذهب املالكية إىل منع اجلار من أن حيفر يف داره بئر ًا أو حيدث كنيف ًا يرض بئر جاره
باستنزاف مائها بالنقص أو اجلفاف ،أو تلويثها عند اإلمام مالك(.)96
ويتضح أن املالكية أقاموا املسؤولية عىل أساس الرضر دون أن يكون رضر ًا
فاحش ًا( ،)97أي عىل أساس نظرية حتمل التبعة.
وذهب الشافعية يف الرأي الراجح عندهم بأنه إذا حفر شخص يف ملكه بئر ماء
وأدى إىل نقصان (استنزاف) ماء بئر جاره فال يمنع من احلفر ،وكذلك لو قام بحفر
كنيف أو بالوعة وفسد هبا ماء بئر جاره بتلويثها ،وال ضامن عليه ألنه تْصف مباح يف
ملكه كام يقول الشافعي(.)98

( )94بدر الدين العيني ،مصدر سابق ،303 ،املادة ( )1212من جملة األحكام العدلية.
( )95املواد ( )1200 -1197من جملة األحكام العدلية.
( )96مالك بن أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،املجلد السادس ،ج ،5مكتبة املثنى – بغداد ،1970 ،ص 196
197؛ أبو عبيد القاسم بن سالم ،مصدر سابق ،ص 385؛ حممد بن أمحد بن عرفه الدسوقي املالكي ،مصدرسابق ،ص.441
( )97الرضر الفاحش :هو ما كان رضره كبري ًا من حيث الشدة ،ودائمي من حيث املدة ،حممد أمحد رمضان،
املسؤولية املدنية عن األرضار يف بيئة اجلوار ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون بجامعة بغداد،
 1993م ،ص .90
( )98حييى بن أ يب اخلري بن سامل بن اسعد بن عبد اهلل بن حممد بن موسى عمران العمراين ،البيان يف فقه اإلمام
الشافعي ،حتقيق :د .أمحد حجازي أمحد السقا ،ج ،7دار الكتب العلمية – بريوت 1423 ،هـ 2002 -م ،ص
414؛ أبو زكريا حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ومنتقى
الينبوع فيام زاد عىل الروضة من الفروع ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض ،ج ،4دار الكتب
العلمية – بريوت 1421 ،هـ – 2000م ،ص351-350؛ موفق الدين بن قدامة ،مصدر سابق ،ص .183
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غري أننا وجدنا قوالً باملنع يف كل ما حيدث اجلار بام يرض جاره  ،لكن الرأي
()99

املصحح عندهم أهنم قيدوا عدم املنع بأن يتْصف الشخص يف ملكه بام يعتاد مثله ،وإن
ترضر جاره باستنزاف أو تلف ماء بئره وال ضامن عليه يف ذلك إال إذا تعدى أو قْص
يف تْصفه بملكه بام خيالف العادة

.

()100

ونعتقد أن الشافعية أقاموا املسؤولية عن حريم اآلبار املائية عىل أساس التعدي إما
بتجاوز حدود ما اعتاد عليه مثله يف التْصف بملكه يف حفر بئره أو توسيعها أو تقريبها
من جدار جاره ،أو باإلمهال أو التقصري الذي مرجعه عدم االحتياط والتبْص الواجب
اختاذه يف دفع الرضر عن جاره ،وضابط التعدي هو سلوك الشخص املعتاد.
أما املذهب احلنبيل فهناك روايتان يف حفر شخص بئر أو كنيف يف داره فجرت أو
غريت ماء بئر يف دار جماورة ،إحدامها :ال يمنع منها وال تسد ألهنا يف ملك صاحبها،
والثانية :يمنع وتسد وإن كان يف حده

(.)101

ويتضح أن الرواية األوىل تقوم عىل أساس فكرة احلق املطلق للاملك ،والرواية الثانية
عىل أساس منع اإلرضار بالغري .ولكن ظاهر املذهب املنع يف كل ما حيدثه اجلار بام يرض

( )99مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مطبوع معه حاشية الشيخ حسن
الشطي ،ج ،4املكتبة اإلسالمية – دمشق 1380 ،هـ 1961 -م ،ص .189-188
( )100حممد الرشبيني اخلطيب ،مصدر سابق ،ص 364؛ أبو زكريا حييى رشف النووي ،مصدر سابق ،ص
350؛ عبد امللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويني ،مصدر سابق ،ص 336؛ شمس الدين حممد بن أيب العباس
أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ومعه حاشية أيب
الضياء نور الدين عيل بن عيل الشربامليس وباهلامش حاشية أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املعروف
باملغريب الرشيدي ،ج ،5رشكة مكتبة ومطبعة البايب احللبي ،مْص 1357 ،هـ  1938 -م ،ص ص.334 – 334
( )101أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء القايض احلنبيل ،األحكام السلطانية ،صححه وعلق عليه :حممد حامد
فقي ،ط ،2مكتبة مصطفى البايب احللبي – مْص 1386 ،هـ 1966 -م ،ص .221-220
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

33

[السنة الثانية والثالثون]

165

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 3

[النظام القانوني لحريم اآلبار المائية]

جاره( ،)102وهذا يعني قيام أساس املسؤولية عىل أساس الرضر دون خطأ الفاعل ،أي
أساس حتمل التبعة.
وذهب اجلعفرية إىل املنع إذا أرض الشخص جاره باستنزاف أو تلويث ماء بئره ،غري
أهنم اختلفوا يف جسامة الرضر ،فالرأي األول :يذهب إىل الرضر وإن مل يكن فاحش ًا،
ولذلك يوجبون عىل الثاين أن يبتعد عن البئر األوىل بمقدار ال يرض هبا( ،)103والرأي
الثاين :يذهب إىل االعتداد بالرضر غري املتعارف وقوعه فيام بني اجلريان إال إذا كان ترك
التْصف (املنع) يوجب رضر ًا عىل املالك فيجوز له عدم املنع برشط أن يضمن الرضر
الوارد عىل جاره إذا كان مستند ًا" عرف ًا" عىل األحوط ،فإذا حفر يف داره بالوعة ترض
ببئر جاره وجب عليه ردمها إال إذا ترضر من ذلك فيضمن جلاره الرضر ،وال جيب
عليه ردمها( ،)104وهذا الرأي األحوط يف املذهب.
ويتضح أن أصحاب الرأي الثاين يقيم املسؤولية يف منع الثاين عىل أساس الرضر
الفاحش ،وعدم منعه إذا ترضر باملنع وهنا يضمن رضر جاره ،ونعتقد أن تعليل ذلك
هو أن الرضر ال يزال بمثله ،ولتحقيق العدالة بني املصالح عىل أساس ما تعارف عليه
اجلريان ،بتغليب املصلحة الراجحة مع جرب رضر املصلحة املرجوحة.
والظاهر عند الزيدية عدم املنع وإن سلب ماء بئر جاره ،ألنه يعمل يف ملكه ،وال

( )102موفق الدين بن قدامه ،مصدر سابق ،ص  ،183حممد بن عبد الوهاب ،خمتْص اإلنصاف والرشح الكبري
يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ،املطبعة السلفية – مْص ( ،د.ت) ،ص .399
( )103حممد أمني زين الدين ،مصدر سابق ،مسألة 27؛ حممد حسني فضل اهلل ،مصدر سابق ،مسألة .145
( )104حمسن الطباطبائي احلكيم ،منهاج الصاحلني ،أحكام العبادات ،ج ،1ط ،15مطبعة النعامن – النجف
األرشف 1389 ،هـ  1969 -م ،ص 131؛ أبو القاسم اخلوئي ،مصدر سابق ،ص.152
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حريم يف األرض اململوكة( )105وهذا يتفق مع رأي املتقدمني من احلنفية بأن الثاين ال
يضمن وإن تعدى.
وعند الظاهرية املنع بحيث يرض بالبئر األوىل أو جيلب ماءها( ،)106ويعني ذلك أن
أساس املسؤولية عندهم تقوم عىل الرضر وإن مل يكن فاحش ًا وال ناجت ًا عن خطأ ،أي
عىل أساس حتمل التبعة.
يتضح من كل ما تقدم ذكره عن اختالف آراء فقهاء املسلمني يف أساس املسؤولية
عن اإلرضار بحريم اآلبار املائية ،بأن املتقدمني من احلنفية والشافعية والزيدية مل يقولوا
بالضامن ،واملالكية واحلنابلة والظاهرية قالوا به وإن كان الرضر غري فاحش وال ناتج
عن خطأ ،أما املتأخرون من احلنفية ،واجلعفرية فقد قالوا به إذا كان الرضر فاحش ًا .وإن
اختالفهم يف املنع أو عدمه يعود إىل استنادهم عىل العرف الذي خيتلف باختالف املكان
والزمان واألشخاص.
ولنا القول :بأن قاعدة" :احلريم له حكم ما هو حريم له" .أي املحيط باحلرام
حرام( )107يمكن تطبيقها عىل حريم اآلبار املائية بأن الذي تقرر له احلريم هو ماء البئر
باحلفاظ عليه من االستنزاف أو التلوث ،ويمنع األرضار به مبارشة ،وحريم البئر هو
منع الغري من التسبب يف استنزاف مائها أو تلويثها بحفر بئر أو رمي أوساخ باملنطقة
املحيطة هبا ،ألن ما حيرم األرضار هبا مبارشة حيرم األرضار بحريمها تسبب ًا.
( )105أمحد بن حييى بن املرتىض ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار وهبامشه كتاب جواهر األخبار
واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخار ،ج ،5دار الكتب العلمية – بريوت1422 ،هـ 2001-م ،ص 156؛
حممد إسامعيل الكحالين الصنعاين ،مصدر سابق ،ص .85
( )106أبو حممد عيل بن سعيد بن حزم األندليس ،مصدر سابق ،ص .52
( )107جالل الدين السيوطي ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،حتقيق :حييى مراد ،مؤسسة
املختار – القاهرة 1428 ،هـ 2008 -م ،ص 177؛ د .حمي هالل الرسحان ،القواعد الفقهيه ودورها يف إثراء
الترشيعات احلديثه ،مطبعة أركان -بغداد ،1987 ،ص.76
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الفرع الثاين
أساس املسؤولية عن األرضار بحريم اآلبار املائية يف القانون
يقصد باألساس القانوين للمسؤولية املدنية عن األرضار بشكل عام بأنه السبب
الذي من أجله وضع املرشع عبء تعويض املرضور عىل عاتق شخص معني(.)108
ويف حريم اآلبار يقصد به السبب الذي من أجله وضع املرشع عبء تعويض
صاحب البئر املائي عىل شخص معني بسبب استنزاف مياه بئره أو تلوثها ،والتي أطلقها
عىل تسميته حريم البقاء ومنع التلوث ،وسنبني ذلك يف عدة نظريات وكام يأيت:
 -1نظرية العمل غري املرشوع :التي ترجع أساس املسؤولية املدنية بقيام الشخص
بعمل إجيايب أو سلبي خمالف للقانون حمدث ًا رضر ًا للغري ،وتسمى بنظرية الفعل الضار
أو اخلطأ الثابت أو الواجب اإلثبات بوجود خطأ ورضر وعالقة سببية.
املرشع العراقي مل يقم املسؤولية املدنية عىل أساس اخلطأ ،وإنام عىل أساس التعدي ،ألنه
أوجب عىل الصغري ومن يف حكمه التعويض يف املادة ( )191من القانون املدين ،ومل
يشرتط توفر عنْص اإلدراك وهو ركن معنوي يتوقف عليه وجود اخلطأ ،وكذلك يف املادة
( )202مل يشرتط توفره  ،)109فض ً
ال عن أن املادة ( )204نصت عىل أن "كل تعد يصيب
الغري بأي رضر يستوجب التعويض" .وهنا مصطلح التعدي جاء مطلق ًا سواء صدر من
(

( )108د .سمري حامد اجلامل ،احلامية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية – القاهرة2007 ،م ،ص 289؛ وملزيد من
التفصيل يراجع :هالة صالح ياسني احلديثي ،احلامية القانونية للمياه من التلوث واملسؤولية املدنية النامجة عن
استخدامها ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون بجامعة املوصل 1424 ،هـ 2004 -م ،ص .81-80
( )109ملزيد من التفصيل حول تعريف اخلطأ وأركانه يراجع :د .عبد املجيد احلكيم وعبد الباقي البكري وحممد طه
البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام -مصادر االلتزام ،ج ،1جامعة املوصل ،1980 ،ص  237وما بعدها.
( )2ملزيد من التفصيل عن حتديد مفهوم التعدي كرشط للضامن (التعويض) يراجع :د .عطا سعد حممد حواس،
األساس القانوين للمسؤولية عن أرضار التلوث ،دار اجلامعة اجلديدة – االسكندرية ،2012 ،ص  226وما بعدها.
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البالغ أم القارص ومن يف حكمه ،أو كان بقصد األرضار أم بدونه ،بفعل إجيايب أم سلبي.
ويقصد بالتعدي أنه :صدور الفعل الضار سواء إجيايب أم سلبي بتجاوز احلدود التي
رسمها القانون ،وهو إلزام بعدم األرضار بالغري ،أي أن التعويض يقوم عىل عدم
مرشوعية الرضر وليس عىل عدم مرشوعية الفعل

(.)110

وسنحاول تطبيق ذلك عىل التعدي عىل حريم اآلبار املائية سواء باالستنزاف أو
التلوث الذي يتمثل يف خمالفة قوانني وتعليامت استخراج واستخدام مياه اآلبار املائية،
أو املحافظة عليها من التلوث ،إذ نصت الفقرة ( )2من املادة ( )1057من القانون
املدين العراقي رقم  40لسنة  1951عىل أن(( :ال حريم لبئر حفره شخص يف ملكه،
وجلاره أن حيفر هو أيض ًا بئر ًا يف ملك نفسه حتى لو جذب ماء البئر األول)) ،وهي تتفق
مع نص الفقرة ( )2من املادة ( )1049التي تنص (( :ملكية األرض تشمل ما فوقها
علو ًا وما حتتها سف ً
ال إىل احلد املفيد يف التمتع هبا) ).
وملا كانت املياه اجلوفية هي ملك للدولة كام ذكرنا فيعني ذلك كام يقول أحد رشاح
القانون( )111إن هناك قصور ًا يف القاعدة التي تقول من يملك أرض ًا ملك ما فوقها وما
حتتها ،فض ً
ال عن أن تطبيق الفقرتني يف املادتني أعاله حيدث رضر ًا باآلخرين
باالستنزاف بفعل التعدي ،ويعني ذلك أن هنالك تناقض ًا وقع به املرشع العراقي يف
القانون املدين الذي أقام املسؤولية عىل التعدي كام ذكرنا.
ملا تقدم نقرتح حذف املادة ( )1057من القانون املدين ،وحيل حملها النص اآليت
ضمن القيود التي ترد عىل حق امللكية(( عىل املالك أن يراعي يف استعامل حقه ما تقيض
به القوانني واألنظمة والتعليامت املتعلقة باملصلحة العامه أواخلاصة) ) .وهذا ما أخذ

( )1د .سعيد أجمد الزهاوي ،مصدر سابق ،ص .79
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به املرشع املْصي يف املادة ( )806من القانون املدين رقم  131لسنة  ،)112(1948وهذا
يعني إلزام الشخص بالترشيعات اخلاصة باآلبار املائية.
 -2نظرية اخلطأ املفرتض :تطور الفكر القانوين يف قيام أساس املسؤولية من اخلطأ
الثابت إىل اخلطأ املفرتض سواء القابل إلثبات العكس أم غري قابل إلثبات العكس إال
بالسبب األجنبي(.)113
ونصت املادة ( )231من القانون املدين العراقي عىل أن(( :كل من كانت حتت
تْصفه آالت ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من رضرها يكون
مسؤوالً عام حتدثه من رضر ما مل يثبت أنه اختذ احليطة الكافية ملنع وقوع هذا الرضر،
هذا مع عدم اإلخالل بام يرد يف ذلك من أحكام خاصة)).
يتضح من النص أعاله أن املرشع العراقي أقام املسؤولية عىل من كان حتت تْصفه
آالت أو أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من رضرها يف حالة عدم اختاذه احليطة
الكافية ملنع وقوع الرضر.
ولو طبقنا نص املادة أعاله فإن صاحب البئر املائي يعد حارس ًا لبئره فإذا حصل
تلويث ملياه اآلبار املائية أو العيون املجاورة ،أو تلف املزروعات أو جفاف ونقص مياه
اآلبار األخرى يعد مسؤوالً عن التعويض بخطئه املفرتض القابل بإثبات العكس باختاذ
احليطة واحلذر وهو إلزام ببذل عناية ،أو بالسبب األجنبي كالقوة القاهرة ،أو خطأ
املترضر ،أو خطأ الغري.
ولو تأملنا نص الشق األخري من املادة املذكورة آنف ًا التي تنص ،..." :هذا مع عدم
اإلخالل بام يرد يف ذلك من أحكام خاصة" .ورجعنا إىل قانون محاية وحتسني البيئة
( )112وتنص املادة ( )1021من القانون املدين األردين رقم  43لسنة  1976بأنه" :للاملك أن يتْصف يف ملكه
كيف يشاء ما مل يكن تْصفه مرض ًا بالغري رضر ًا فاحش ًا أو خمالف ًا للقوانني املتعلقة باملصلحة العامة أو اخلاصة".
( )113هالة صالح ياسني احلديثي ،مصدر سابق ،ص  86وما يعدها.
170

38

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/3

)?????? ?????( ??????? ?????? ????? ???????? ?????? Younis:

[د .محمد رافع يونس محمد]

العراقي رقم  27لسنة  )114(2009وهو يتضمن أحكام ًا خاصة بالبيئة ،وبام أن املاء
عنْص من عنارص البيئة( )115ويشمل مياه اآلبار ،ويمكن تطبيقه عليها فإنه تضمن
أحكام ًا عن املسؤولية إذ نصت املادة ( )32من القانون عىل ما يأيت" :أوالً :يعد مسؤوالً
كل من سبب بفعله الشخيص أو إمهاله أو تقصريه ،أو بفعل من هم حتت رعايته أو
رقابته أو سيطرته من األشخاص واألتباع ،أو خمالفة القوانني واألنظمة والتعليامت
رضر ًا بالبيئة ،ويلزم بالتعويض وإزالة الرضر خالل مدة مناسبة وإعادة احلال إىل ما
كانت عليه قبل حدوث الرضر ،وذلك بوسائله اخلاصة ،وضمن املدة املحددة من
الوزارة وبالرشوط املوضوعة منها.
ثاني ًا :يف حالة إمهاله أو تقصريه أو امتناعه عن القيام بام هو منصوص عليه يف البند
(أوالً) من هذه املادة فللوزارة وبعد إخطاره اختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بإزالة
الرضر والعودة عىل املسبب بجميع ما تكبدته هلذا الغرض مضاف إليه النفقات اإلدارية
مع األخذ بنظر االعتبار املعايري اآلتية:
أ -درجة خطورة املواد امللوثة بأنواعها.
ب -تأثري التلوث عىل البيئة آني ًا ومستقبلي ًا.
ثالث ًا :تعد مسؤولية األرضار النامجة عن خمالفة أحكام البندين (أوالً) و (ثاني ًا) من
هذه املادة مفرتضة)).
لدى التأمل يف نصوص فقرات املادة أعاله يتضح بأن املرشع العراقي أسهب يف
( )114نرش القانون يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4142يف .2010/1/25
( )115املادة (/2سادس ًا) من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )27لسنة  2009تنص عىل أن عنارص البيئة:
املاء واهلواء والرتبة والكائنات احلية ،وملزيد من التفصيل عن تعريف البيئة وعنارصها وطبيعتها يراجع :د .عبد احلكيم
ذنون يونس ،محاية البيئة يف الترشيع اجلنائي العراقي ،بحث منشور يف جملة الرافدين للحقوق تصدرها كلية احلقوق
بجامعة املوصل ،املجلد  ،16العدد  ،57السنة  ،17حزيران ،2013 ،ص  129وما بعدها؛ عيل عدنان الفيل ،الطبيعة
القانونية للنظام البيئي ،منشأة املعارف – االسكندرية ،2013 ،ص  50وما بعدها.
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تعداد من هو مسؤول عن األرضار البيئية ومنها حريم اآلبار املائية سواء بفعل املسؤول
الشخيص اإلجيايب أو السلبي ،أو بفعل من هم حتت رعايته من الصغار ومن هم يف
حكمهم ،أو بفعل أعامل تابعيه ويعملون حتت سيطرته ،أو خمالفته للقوانني واألنظمة
والتعليامت ،أي أنه أخذ باملسؤولية الشخصية ،وعد مسؤولياهتم من األرضار مفرتضة
يف البند (ثالث ًا) من املادة املذكورة.
وهذا يعني أن املرشع العراقي أخذ بنظرية اخلطأ املفرتض غري القابل إلثبات العكس
إال إذ أثبت أن الرضر وقع بسبب أجنبي ال يد له فيه ،وهو الزام بتحقيق غاية وليس
ببذل عناية إذ حتى لو أثبت أنه اختذ االحتياطات الالزمة ومع ذلك وقع الرضر فإنه ال
يعفيه من املسؤولية ،وبذلك يكون املرشع العراقي قد خطا خطوة جديدة نحو قيام
أساس املسؤولية البيئية.
كام يتضح تأثر املرشع العراقي باملرشع املْصي عندما أقام أساس مسؤولية حارس
األشياء عىل اخلطأ املفرتض غري القابل إلثبات العكس إال بالسبب األجنبي من املادة
( )178من القانون املدين املْصي.
 -3نظرية حتمل التبعة :تقوم هذه النظرية عىل الرضر الناتج عن حراسة األشياء،
أي عىل الرضر والعالقة السببية بني الرضر وحارس األشياء دون إثبات اخلطأ ،وال
يستطيع التخلص من املسؤولية إال بنفي حراسته ،أو نفي السببية ( ،)116وسبب األخذ
هبذه النظرية يعود إىل اعتبارات العدالة وهي صعوبة إثبات الرضر ،أو تراخي حصوله،
وهي قائمة عىل قاعدة "الغرم بالغنم" فإن من يغنم من يشء يتحمل تبعة خماطره

(.)117

( )116د .هالة صالح ياسني احلديثي ،مصدر سابق ،ص .94
( )117لذلك تسمى نظرية املخاطر ،وملزيد من التفصيل عن هذه النظرية يراجع د .أمحد حممود أمحد الربيعي،
مسؤولية اإلدارة دون خطأ ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية احلقوق بجامعة املوصل1433 ،هـ -
2012م ،ص 109وما بعدها.
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وكمحاولة لتطبيق هذه النظرية عىل حريم اآلبار املائية بالتلوث أو االستنزاف،
كقيام صاحب البئر أو غريه بتْصيف خملفات صناعية أو زراعية أو خدمية أو منزلية أو
النفايات اخلطرة دون معاجلة إىل املياه اجلوفية وغريها ،فهو فعل ضار ال حيتاج إىل إثبات
وإنام إىل نسب الرضر إىل صاحب البئر أو من هو حتت تْصفه باستخدام األشياء التي
ينتج عنها تْصيف خملفاهتا الضارة إىل مياه اآلبار.
ولدى التأمل يف هذه النظرية نستنتج يف تطبيقها عىل حريم اآلبار املائية بأن صاحب
البئر يتحمل تبعة أو خماطر نشاطه املرشوع الضار للغري دون إثبات أنه ارتكب خطأ،
وكان من االفضل للمرشع العراقي األخذ بنظرية حتمل التبعة بدالً من نظرية اخلطأ
املفرتض يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم  27لسنة  2009استناد ًا إىل قواعد العدالة
لضامن حق املرضور يف التعويض ،وهذا ما يساير التقدم العلمي والتقني يف احلياة.
 -4نظرية الرضر :تقوم هذه النظرية عىل عنْص الرضر فقط الناتج عن أسباب
طبيعة كترسب املياه املاحلة إىل املياه اجلوفية لآلبار املائية ،أو تلوثها جراء الفيضانات غري
املتوقعة ،أو احلروب ،أو عدم معرفة سبب الرضر ،أو يصعب نسبته لشخص معني ،أو
حدوث كارثة بيئية(..)118والتي تتوىل الدولة التعويض إما عن طريق صناديق الضامن،
أو نظام التأمني ،أو من خزينة الدولة مبارشة ،ولذلك أطلق عىل هذه النظريه نظرية
التضامن االجتامعي( ،)119أو نظرية املسؤولية بحكم القانون( ،)120ومل يأخذ القانون

( )118يقصد بالكارثة البيئية :الرضر اجلسيم الذي يلحق بالبيئة الذي ال تكفي القدرات االعتيادية للدولة ملعاجلة
نتائجه أو السيطرة عليه ،املادة (/1رابع عرش ) من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )27لسنة .2009
( )119ملزيد من التفصيل يراجع :د .أمحد حممود أمحد الربيعي ،مصدر سابق ،ص  169وما بعدها.
( )120الدولة ملزمة بالتعويض ،وال تستطيع استبعاد مسؤوليتها ألن مصدرها املبارش هو القانون ،ملزيد من التفصيل
يراجع :د .عثامن سلامن غيالن العبودي ،مسؤولية الدولة عن تعويض األرضار العسكرية ،بحث منشور يف جملة
الترشيع والقضاء العراقيه ،رشكة جمموعة العدالة للصحافة والنرش – بغداد ،س ،5ع ،2013 ،2ص .334
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املدين هبذه النظرية عدا بعض القوانني اخلاصة

(.)121

أما فيام يتعلق بموضوع دراستنا فإن قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم 27
لسنة  2009مل يرش رصاحة إىل قيام املسؤولية عن أرضار البيئة باالستناد إىل هذه
النظرية غري أنه أشار يف الفصل السادس منه إىل تأسيس صندوق محاية البيئة ،وأن
اإلنفاق من الصندوق يف املجاالت التي حددها القانون ومنها يف إزالة التلوث  ،أي
()122

إزالة سبب الرضر وليس التعويض ،ولذلك يستلزم تضمني القانون تعويض
األشخاص الطبيعية واملعنوية عن األرضار البيئية اجلسيمة الناجتة عن أسباب طبيعية
قاهرة أو ال يعرف سببها من صندوق محاية البيئة.
يتضح من كل ما تقدم أن املرشع العراقي أقام املسؤولية عن حريم اآلبار املائية عىل
أساس نظرية اخلطأ املفرتض الغري قابل إلثبات العكس إال بالسبب االجنبي ،وكان من
األفضل األخذ بنظرية حتمل التبعة ،كام نقرتح بأن يضمن قانون محاية وحتسني البيئة
نص ًا يقيم املسؤولية فيه عىل الرضر فقط الناتج عن أسباب طبيعية غري متوقعة ،أو عدم
إمكانية نسبة الرضر لشخص معني والتي يطلق عليها نظرية الرضر أو التضامن
االجتامعي.

( )121عىل سبيل املثال :قانون تعويض املترضرين جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات
اإلرهابية العراقي رقم ( )20لسنة  2009واملنشور يف الوقائع العراقية بالعدد ( )4140يف .2009/12/28
( )122صدرت تعليامت صندوق محاية البيئة رقم ( )1لسنة  ،2013منشور بالوقائع العراقية العدد  4279يف
 2013/6/10وبينت أوجه الْصف من الصندوق يف املادة ( )5منها متطلبات إزالة التلوث الذي تسببه
النشاطات التي يمتنع أصحابه عن إزالته ،والتلوث املعدوم املصدر.
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اخلامتة
يف ختام بحثنا سنبني أهم ما توصلنا إليه من نتائج ،وتوصيات وكام يأيت:
أوالً :النتائج:
 -1مياه اآلبار اجلوفية هي مياه عمومية متلكها الدولة.
 -2حريم اآلبار املائية هو :املنطقة املحيطة بالبئر التي تضمن متام االنتفاع بمياه البئر
ملا حتتاج إليه عملية استخراجه ،ومتام البقاء يف محاية املصدر املائي للبئر من
االستنزاف والتلوث ،وسبق فقهاء املسلمني علامء املياه اجلوفية املعارصين يف
معرفة تأثري نوعية تربة األرض وجمرى مياهها عىل كمية ونوعية مياه اآلبار
بألف سنة وحتديد حريمها حلاميتها.
 -3رجحنا رأي الشافعية يف تكييف حريم اآلبار املائية يف الفقه اإلسالمي ففي
األرض املوات ملك لصاحبه تبع ًا له ،ألنه من متعلقات مكان استحقه
باإلحياء ،ومعنى امللك موجود فيه وخيتص به صاحبه.
أما يف األرض املعمورة فليس ملك ًا لصاحبه ،وإنام هو حق مطلق لغريه إن وقع
يف ملكه ،ولكن مقيد عىل وفق ما يعتاد مثله بعدم اإلرضار بجذب مياه البئر
الذي سبقه والذي يرتب املسؤولية الرشعية عن العمل الضار.
 -4التكييف القانوين حلريم اآلبار املائية هو :حق مشرتك مقيد متنحه الدولة
لصاحب البئر وتضمن محايته ،ألهنا املالك احلقيقي حلريم البقاء (منع
االستنزاف والتلوث) لآلبار املائية كافة بملكيتها للمياه اجلوفية التي خترج عن
دائرة التعامل بطبيعتها لعدم إمكانية أحد أن يستأثر بحيازهتا ،وخترج عن دائرة
التعامل بحكم القانون ألهنا ملك الدولة ،كام أهنا خترج عن نطاق العمق الذي
ينحْص فيه سلطات املالك ،وبذلك قضت الفقرة ( )2من املادة ( )61من
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القانون املدين العراقي بالقول(( :واألشياء التي خترج عن التعامل بطبيعتها هي
التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازهتا ،واألشياء التي خترج عن التعامل
بحكم القانون هي التي ال جييز القانون أن تكون حم ً
ال للحقوق املالية) ).
 -5وضعت الترشيعات املائية التزامات عىل صاحب البئر واحلفار وغريمها حلامية
مياه اآلبار من االستنزاف أو التلوث أو األرضار البيئية ،..ألن له حقوق ًا يف
احلصول عىل كمية ونوعية املياه املرخص يف استخراجها واستخدامها
ألغراضها.
 -6اختالف آراء فقهاء املسلمني يف أساس املسؤولية عن اإلرضار بحريم اآلبار
املائية ،فاملتقدمون من احلنفية ،والشافعية ،والزيدية مل يقولوا بالضامن.
واملالكية ،واحلنابلة ،والظاهرية قالوا به ،وإن مل يكن الرضر فاحش ًا وال ناجت ًا عن
خطأ .أما املتأخرون من احلنفيه ،واجلعفرية فقالوا به إذا كان الرضر فاحش ًا".
وأن سبب اختالفهم يف املنع وعدمه يعود إىل استنادهم إىل العرف الذي خيتلف
باختالف املكان والزمان واألشخاص.
 -7أخذ املرشع العراقي بنظرية اخلطأ املفرتض غري القابل إلثبات العكس إال
بالسبب األجنبي يف املادة ( )32من قانون البيئة رقم ( )27لسنة ،2009
وبذلك يكون قد خطا خطوة جديدة نحو قيامه أساس املسؤولية عن البيئة
ومنها مياه اآلبار.
ثاني ًا :التوصيات:
 -1نقرتح عىل املرشع العراقي إصدار قانون املياه اجلوفية يتناول فيه األحكام
القانونية حلريم اآلبار املائية من حيث التعريف ،واألنواع ،واحلامية القانونية من
االستنزاف والتلوث ،وتقنينها كام فعلت ترشيعات الدول األخرى ،ألهنا
متناثرة يف ترشيعات الري والزراعة والبيئة والصحة.
176

44

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/3

)?????? ?????( ??????? ?????? ????? ???????? ?????? Younis:

[د .محمد رافع يونس محمد]

 -2نقرتح إصدار تعليامت تنظم حفر اآلبار السطحية من حيث مكاهنا ،وعمقها،
وقطرها ،وتبطني أنابيب السحب ،وكمية سحب املياه منها ،ومحاية حريمها من
االستنزاف بتحديد املسافة بني بئر وآخر ،ومن التلوث ألهنا قريبة من مياه
الْصف الصحي ،وتعرضها للجو مبارشة أكثر من العميقة وانسجام ًا مع املادة
(/114سابع ًا) من دستور سنة  2005التي تنص عىل تنظيم املوارد املائية
الداخلية بقانون يضمن توزيع ًا عادالً هلا.
 -3ندعو املرشع العراقي إىل إلغاء نص املادة ( )1057من القانون املدين رقم 40
لسنة  ،1951ألن الفقرة ( )1منها تناولت حريم اآلبار املائية يف األرض
املوات ،وأرايض الدولة العراقية مملوكة مجيعها إما لألشخاص أو الدولة ،كام
أن الفقرة ( )2جتيز للشخص حفر بئر يف ملكه (أرضه) ولو جذب ( استنزف)
ماء بئر جاره ،ألنه ال حريم ملن حيفر بئر ًا يف ملكه ،وهذا يعني أنه ال يضمن وإن
تعدى باستنزاف ماء بئره جاره الذي سبق يف احلفر يف حني أن املادة ()204
تستوجب التعويض عن كل تعد يصيب الغري بأي رضر ،وإيراد النص اآليت
ضمن القيود التي ترد عىل حق امللكية(( :عىل املالك أن يراعي يف استعامل حقه
ما تقتيض به القوانني واألنظمة والتعليامت املتعلقة باملصلحة العامة ،أو
اخلاصة ،)).وهذا يعني إلزام الشخص بالترشيعات اخلاصة باآلبار املائية.
 -4ندعو املرشع العراقي إىل األخذ بنظرية حتمل التبعة بدالً من نظرية اخلطأ
املفرتض يف قانون البيئة استناد ًا إىل قواعد العدالة لضامن حق املرضور يف
التعويض ،وللتطور العلمي والتقني املستمر يف احلياة.
 -5نقرتح عىل املرشع العراقي إيراد نص يف قانون البيئة يقيم املسؤولية عن الرضر
فقط الناتج عن أسباب طبيعية غري متوقعة ،أو عدم إمكانية نسبة الرضر إىل
شخص معني.
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املصـادر
أوالً :املعاجم والقواميس:
 .1لويس معلوف ،املنجد األبجدي ،دار املرشق – بريوت.1967 ،
 .2حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،دار الكتب العربية –
بريوت( ،د.ت).
ثاني ًا :كتب الفقه اإلسالمي
 .1أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،منهاج الصاحلني ،ج ،2ط ،2دار أسامة – دمشق،
( د.ت).
 .2أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي ،كتاب أنباط املياه اخلفية ،مطبعة دائرة
املعارف العثامنية – حيدر آباد الدكن 1359 ،هـ.
 .3أبو زكريا حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ومعه املنهاج السوي يف ترمجة
اإلمام النووي ومنتقى الينبوع فيام زاد عىل الروضة من الفروع ،حتقيق :عادل
أمحد عبد املوجود و عيل حممد عوض ،ج ،4دار الكتب العلمية – بريوت،
 1421هـ 2000 -م.
 .4أبو عبيد القاسم بن سالم ،األموال ،تقديم ودراسة وحتقيق :د .حممد عامةه ،دار
الرشوق – القاهرة 1409 ،هـ 1989 -م.
 .5أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،املحىل باآلثار ،حتقيق :د .عبد
الفنار سليامن البنداري ،ج ،7دار الكتب العلمية – بريوت1425 ،هـ 2003-م.
 .6أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،املحىل رشح املجىل ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر ،ج ،9دار إحياء الرتاث العريب – بريوت 1418 ،هـ 1997-م.
 .7أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء القايض احلنبيل ،األحكام السلطانية ،صححه
وعلق عليه :حممد حامد فقي ،ط ،2مكتبة مصطفى البايب احللبي – مْص،
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 1386هـ 1966 -م.
 .8أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،كتاب اخلراج ،املطبعة السلفية – القاهرة ،ط،4
1392هـ.
 .9أمحد بن حييى بن املرتىض ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار وهبامشه
كتاب جواهر األخبار واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخار ،ج ،15دار
الكتب العلمية – بريوت1422 ،هـ 2001 -م.
 .10هباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقديس ،العدة يف رشح العمدة ،حتقيق :د .عبداهلل
بن عبد املحسن الرتكي ،ج ،1مؤسسة الرسالة – بريوت 1430 ،هـ 2009 -م.
 .11تقي الدين حممد بن امحد الفتوحي احلنبيل املْصي الشهري بابن النجار ،منتهى
اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات ،القسم األول ،حتقيق :عبد الغني
عبد اخلالق ،مكتبة العروبة – القاهرة 1381 ،هـ 1969 -م.
 .12جالل الدين السيوطي ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،حتقيق:
د .حييى مراد ،مؤسسة املختار – القاهرة 1428 ،هـ 2008 -م.
 .13شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري
بالشافعي الصغري ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ومعه حاشية أيب الضياء نور
الدين عيل بن عيل الشربامليس وباهلامش أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد
املعروف باملغريب الرشيدي ،ج ،5رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي –
مْص 1357 ،هـ 1938 -م.
 .14عبد األمري كاظم زاهد املياحي ،املياه وأحكامها يف الرشيعة اإلسالمية ،بيت
احلكمة – بغداد2003 ،م.
 .15عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زادة احلنفي ويعرف
بداماد أفندي ،جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ومعه الدر املنتقى يف رشح
امللتقى ،ج ،4دار الكتب العلمية – بريوت1419 ،هـ 1998 -م.
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 .16عبد امللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويني ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حققه
ووضع فهارسه :عبد العظيم حممود الديب ،ج ،8ط ،2دار املنهاج – جدة،
 1430هـ 2009 -م.
 .17عبداهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،توضيح األحكام من بلوغ املرام ،ج،5
دار امليامن – الرياض 1430 ،هـ 2009 -م.
 .18عبداهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي ،االختيار لتقليل املختار ،املجلد
الثاين ،ج ،3رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت1420 ،هـ 1999 -م.
 .19عالء الدين أبو بكر مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ج،6
ط ،2دار الكتب العلمية – بريوت 1406 ،هـ 1986 -م.
 .20فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ومعه حاشية
الشلبي ،حتقيق :أمحد عزو عنايه ،ج ،7دار الكتب العلمية – بريوت1420 ،هـ
2000م.
 .21مالك بن أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،املجلد السادس ،ج ،5مكتبة املثنى
بغداد 1970 ،م.
 .22حمسن الطباطبائي احلكيم ،منهاج الصاحلني ألحكام العبادات ،ج ،1ط،15
مطبعة النعامن – النجف األرشف 1389 ،هـ 1969 -م.
 .23حممد إسامعيل الكحالين الصنعاين ،سبل السالم رشح بلوغ املرام :من أدلة
األحكام ،املجلد الثاين ،ج ،3دار الفكر – دمشق( ،د .ت).
 .24حممد احلسيني الشريازي ـ أحكام اإلسالم ،ط ،3مطبعة النعامن – النجف
األرشف 1390 ،هـ.
 .25حممد الرشبيني اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج عىل متن املنهاج
أليب زكريا بن رشف النووي ،ج ،2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي –
مْص 1377 ،هـ  1958 -م.
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 .26حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين ،رداملحتار عىل الدر املختار ،دار
الفكر-بريوت ،ج ،1ط1412 ،2هـ1992-م.
 .27حممد أمني الشهري ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين عىل رشح الشيخ عالء الدين
حممد بن عيل احلصفكي ملتن تنوير األبصار للشيخ شمس الدين التمرتايش ومعه
تقريرات الرافعي ،حتقيق :عبد املجيد طعمة حلبي ،ج ،10دار املعرفة – بريوت،
 1420هـ 2000 -م.
 .28حممد أمني زين الدين ،حريم األمالك املحياة ،نق ً
ال عن شبكة إدخال املعلومات
العاملية وبتاريخ ،2011/5/1

.http://www.alhodacente.net

 .29حممد بن أمحد بن عرفه الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري
أليب الربكات سيدي أمحد بن حممد العدوي الشهري بالدردير وباهلامش تقريرات
العالمة املحقق حممد بن أمحد امللقب بعليش ،دار الكتب العلمية – بريوت،
 1424هـ 2003م.
 .30حممد بن عبد الوهاب ،خمتْص اإلنصاف والرشح الكبري يف فقه إمام السنة أمحد
بن حنبل الشيباين ،املطبعة السلفية – مْص ( ،د .ت) .
 .31حممد بن عبداهلل بن عيل اخلريش املالكي ،حاشية اخلريش عىل خمتْص سيدي
خليل لإلمام خليل بن إسحق بن موسى املالكي ومعه حاشية الشيخ عيل بن
أمحد العدوي عىل اخلريش ،ج  ،7ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 1417 ،هـ
 1997م. .32حممد حسني فضل اهلل ،حريم املوارد املائية ،نق ً
ال عن شبكة إدخال املعلومات
العاملية بتاريخ  2011/5/1وعىل املوقع .http://www.arabic.bayynat.org.lb

 .33حممد زيد األبياين وحممد سالمة السنجلقي ،رشح مرشد احلريان ،ج ،1ط،1
مطبعة املعارف – بغداد 1375 ،هـ 1955 -م.
 .34حممد سليامن عبداهلل األشقر ،املجىل يف الفقه احلنبيل ،ج ،2دار القلم – دمشق،
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 1419هـ  1998 -م.
 .35حممود الشيخ حممد حسن املظفر ،إحياء األرايض يف املوات ،املطبعة العالية –
مْص ( ،د .ط) 1392 ،هـ 1972 -م.
 .36حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدر الدين العيني
احلنفي ،البناية رشح اهلداية ،حتقيق :أيمن صالح عثامن ،ج ،12دار الكتب
العلمية – بريوت1420،هـ2000-م.
 .37حمي هالل الرسحان ،القواعد الفقهية ودورها يف إثراء الترشيعات احلديثة،
مطبعة أركان – بغداد1987 ،م.
 .38مرعي بن يوسف احلنبيل ،غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ،ج ،2دار
السالم – دمشق 1378 ،هـ 1957 -م.
 .39مريم حممد صالح الظفريي ،موقف الرشيعة اإلسالمية من مشكلة ندرة املياه،
مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث – ديب2008 ،م.
 .40مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مطبوع
معه حاشية الشيخ حسن الشطي ،ج ،4املكتبة اإلسالمية – دمشق 1380 ،هـ
 1961م. .41موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املغني ويليه الرشح
الكبري ،ج ،6دار الكتاب العريب – بريوت 1393 ،هـ 1972 -م.
 .42حييى بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن عبداهلل بن حممد بن موسى عمران
العمراين ،البيان يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق :د .أمحد حجازي أمحد السقا،
ج ،7دار الكتب العلمية – بريوت 1423 ،هـ 2002 -م.
ثالث ًا :الكتب والبحوث القانونية
 .1رضا عبد احلليم عبد املجيد عبد الباري ،النظام القانوين للمياه اجلوفية ،دار
النهضة العربية – القاهرة 2003 ،م.
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 .2سعيد أجمد الزهاوي ،التعسف يف استعامل حق امللكية يف الرشيعة والقانون ،دار
االحتاد العريب للطباعة – القاهرة1976 ،م.
 .3سمري حامد اجلامل ،احلامية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية – القاهرة،
 2007م.
 .4عبد احلكيم ذنون يونس ،محاية البيئة يف الترشيع اجلنائي العراقي ،بحث منشور
يف جملة الرافدين للحقوق تصدرها كلية احلقوق بجامعة املوصل ،املجلد ،16
العدد  ،57السنة  ،18حزيران  2013م.
 .5عبد العزيز حممود املْصي ،قانون املياه يف اإلسالم ،دار الفكر – دمشق،
1999م.
 .6عبد املجيد احلكيم وعبد الباقي البكري وحممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية
االلتزام – مصادر االلتزام ،ج ،1جامعة املوصل 1980 ،م.
 .7عثامن سلامن غيالن العبودي ،مسؤولية الدولة عن تعويض األرضار العسكرية،
بحث منشور يف جملة الترشيع والقضاء العراقية ،رشكة جمموعة العدالة
للصحافة والنرش -بغداد ،س ،5ع 2013 ،2م.
 .8عطا سعد حممد حواس ،األساس القانوين للمسؤولية عن أرضار التلوث ،دار
اجلامعة اجلديدة – االسكندرية 2012 ،م.
 .9عيل عدنان الفيل ،الطبيعة القانونية للنظام البيئي ،منشأة املعارف –
االسكندرية2013 ،م.
 .10حممد طه البشري و د .غني حسون طه ،احلقوق العينية ،ج ،1وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي – بغداد1402 ،هـ 1982 -م.
رابع ًا :الكتب والبحوث العلمية:
 .1ديفيد كيف توود ،هيدرولوجية املياه اجلوفية ،ترمجة :د .رياض حامد الدباغ
ود .محيد رشيد رفيق ،دار الكتب للطباعة والنرش  -جامعة املوصل1981 ،م.
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 .2شارلس .هـ .ساوثويك ،علم البيئة ونوعية بيئتنا ،ترمجة :قيْص نجيبة صالح
وسهيلة عباس أمحد الدباغ ود.طارق حممد صالح ،جامعة املوصل1984 ،م.
 .3صالح خرض خلف ود .عامر داؤد نادر ،علم األرض ،الدار اجلامعية للطباعة
والنرش والرتمجة – جامعة املوصل2002 ،م.
 .4حمسن أيوب عيسى العكيدي وأنغام جبار علوان العكيدي ،تقييم التلوث
اجلرثومي ملياه الرشب يف مستشفيات ومناطق حمافظة نينوى ،بحث منشور ضمن
وقائع املؤمتر العلمي الدوري السابع بكلية التمريض بجامعة املوصل 2010 ،م.
خامس ًا :الرسائل واألطاريح اجلامعية
 .1أمحد حممود أمحد الربيعي ،مسؤولية اإلدارة دون خطأ ،أطروحة دكتوراه
مقدمة إىل جملس كلية احلقوق بجامعة املوصل1433 ،هـ 2012 -م.
 .2رعد سعدون حممود عيل ،احلامية الدولية للمياه اجلوفية العابرة للحدود الدولية،
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون بجامعة بغداد1427 ،هـ2006 -م.
 .3فيصل محادي عيل النعيمي ،هيدروجيولوجية حوض وادي الشور ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،مقدمة إىل جملس كلية العلوم بجامعة املوصل2001 ،م.
 .4حممد أمحد رمضان ،املسؤولية املدنية عن األرضار يف بيئة اجلوار ،أطروحة
دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون بجامعة بغداد1993 ،م.
 .5هالة صالح ياسني احلديثي ،احلامية القانونية للمياه من التلوث واملسؤولية
املدنية النامجة عن استخدامها ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون
بجامعة املوصل1424 ،هـ 2004 -م.
 .6هزاع بن زهري بن معيض الشهري ،أحكام آبار املياه يف الفقه اإلسالمي ،رسالة
ماجستري مقدمة إىل كلية الرشيعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد،
1432هـ2011-م.
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[د .محمد رافع يونس محمد]

سادس ًا :الترشيعات العراقية
 .1جملة األحكام العدلية ،دار الثقافة – عامن1999 ،م.
 .2القانون املدين رقم  40لسنة .1951
 .3نظام صيانة األهنار واملياه العمومية من التلوث رقم  25لسنة .1967
 .4نظام احلفاظ عىل املوارد املائية رقم ( )2لسنة .2001
 .5دستور مجهورية العراق لسنة .2005
 .6قانون تعويض املترضرين من جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية
والعمليات االرهابية رقم ( )20لسنة .2009
 .7قانون محاية وحتسني البيئة رقم  27لسنة .2009
 .8تعليامت حفر اآلبار املائية رقم ( )1لسنة .2011
 .9تعليامت صندوق محاية البيئة العراقي رقم ( )1لسنة .2013

سابع ًا :الترشيعات العربية
 .1القانون املدين املْصي رقم  131لسنة .1948
 .2نظام مراقبة املياه اجلوفية األردين رقم ( )88لسنة  (1966امللغي).
 .3القانون املدين األردين الرقم  43لسنة .1976
 .4قانون تنظيم حفر آبار املياه اجلوفية القطرية رقم ( )1لسنة .1988
 .5قانون املياه اليمني رقم ( )32لسنة  2002املعدل.
 .6نظام مراقبة املياه اجلوفية األردين لسنة .2002
 .7قانون املياه الفلسطيني رقم ( )3لسنة .2002
 .8قانون الترشيع املائي السوري رقم ( )31لسنة .2005
 .9قانون محاية املياه اجلوفية يف إمارة ديب رقم ( )15لسنة .2008

[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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[النظام القانوني لحريم اآلبار المائية]

ثامن ًا :املقابالت الشخصية:
 .1عصام عبد الفتاح  /رئيس جيولوجيني أقدم  /اهليئة العامة للمياه اجلوفية
نينوى /العراق يف صيف عام  2010م.
 .2فيصل محادي عيل  /مدرس املياه اجلوفية – كلية العلوم بجامعة املوصل يف
.2012/10/2
تاسع ًا :املصادر األجنبية
1. David K Todd and Larry W.Mays, Ground water Hydrology, Third
Edition, Tohn wilely and sons- USA, 2005.
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