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  جامعة القاهرة          
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية

  قسم العلوم السياسية    
 
  
 

  
  

:  الطبيعيعلى الغاز  الدويلالصراع تهديد أمن الطاقة على  تأثريات"
  "شرق البحر املتوسط حوض منطقةدراسة حالة 

 
  فلسفة العلوم السياسية يف هراالدكتودرجة  رسالة مقدمة لنيل

  
 

  /إعداد
  أمحد زكريا الباسوسي

  
  

  /إشراف
 يخـالش نورهانأ.د/ 

 
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية-أستاذ العلوم السياسية

  جامعة القاهرة
٢٠١٨  
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  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 
  
 َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّهُ (

 )ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ 
 

  صدق اللَُّه العظیم                                          
  ١١سورة المجادلة:                                         

  
  
  
  
  
  

   ىإهداء إل
  روح جدتي الطاهرة
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  اإلجازة
  

في العلوم  هلرسالة للحصول على درجة الدكتوراأجازت لجنة مناقشة هذه ا
  .٢٤/٩/٢٠١٨السیاسیة، بتقدیر: امتیاز، بتاریخ : 

  
   بعد استفاء جمیع المتطلبات.

  
  
  

  اللجنة
  

 التوقيع           الدرجة العلمية                                         االسم                      
  

   السياسية بالكليةالعلوم األستاذ املتفرغ بقسم         إمساعيل/ حممود أ.د 
  
  

  األستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية      أ.د/ نورهان الشيخ              
  
  

  عضو الس املصري للشئون اخلارجية   السفري الدكتور/ عزمي خليفة  
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  الفهرس

  ١..............................  ..................................................:...مقدمةال

  ٥٠ ...............................الفصل األول:  أمن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

  ٠٥.............................جغرافیا الغاز الطبیعي في حوض شرق المتوسط: األولالمبحث 

حقول الغاز الطبیعي في منطقة شرق البحر الخریطة  اإلقلیمیة الكتشافات : الثانيالمبحث 
  ٨٦..................................................................................المتوسط.

  ٩٩...........منطقة شرق البحر المتوسط. فيعلى الغاز  الدولي الصراعمحاور : الثانيالفصل 

  ٩٩.........................اللبناني على غاز شرق المتوسط الصراع اإلسرائیلي :األولالمبحث 

٢٣١....................غاز شرق المتوسط ىالفلسطیني عل الصراع اإلسرائیلي: الثانيالمبحث   

  ٣٤١.........................القبرصي على غاز شرق المتوسط المبحث الثالث: الصراع التركي

  ٥١٦...........................الدولیة في تنمیة غاز شرق المتوسط ىدور القو الفصل الثالث: 

٥١٦..................فرص التعاون في مجال الغاز الطبیعي في شرق المتوسط :األولالمبحث   

  ٩٧١................الدولیة الكبرى إزاء غاز شرق المتوسط ىإستراتیجیات القو  :الثانيالمبحث 

  ١٧٢..................................................................................الخاتمة:

  ٣٠٢..................................................................................جع:االمر 

٤٦٢.................................................................................المالحق:  
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  فهرس المالحق

 اتفاقیة تعیین حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین إسرائیل وقبرص والموقعة في الملحق األول:
 ٢٤٧.......................................................................٢٠١٠دیسمبر  ١٧

اتفاقیة تعیین حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بیة جمهوریة مصر العربیة  الملحق الثاني:
 ٢٥٤............................................٢٠٠٣فبرایر  ١٧وجمهوریة قبرص الموقعة في 

االتفاقیة فقة على ابالمو  ٢٠١٤لسنة  ٣١١رقم قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة  ق الثالث:لحالم
حكومتي جمهوریة مصر العربیة وجمهوریة قبرص بشأن تنمیة الخزانات الحاملة  اإلطاریة بین

  ٢٥٧......٢٠١٣دیسمبر ١٢للهیدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاریخ 

خطاب وزیر الخارجیة والمغتربین اللبناني عدنان منصور لألمین العام لألمم  الملحق الرابع:
 ٢٦٣...........................................................٢٠١١مبر  سبت  ٣المتحدة في 

خطاب وزیر الخارجیة والمغتربین اللبناني عدنان منصور لألمین العام لألمم  ق الخامس:لحالم
 ٢٦٧........................................,....................٢٠١١  یونیو ٢٠المتحدة في 

موجهة إلى األمین العام من الممثل الدائم  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٥رسالة مؤرخة  السادس:الملحق 
  ٢٦٨.................................................................لقبرص لدى األمم المتحدة

موجهة لألمین العام لألمم المتحدة من  ٢٠١٦أیلول /سبتمبر  ٦رسالة مؤرخة  الملحق السابع:
 ٢٧٠.................A/70/1032، ٢٠١٦سبتمبر  ٦الممثل الدائم لقبرص لدى األمم المتحدة، 
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  والرسومات التوضیحیة فهرس األشكال
  

  .نموذج الوكالة الدولیة للطاقة ألمن الغاز الطبیعي للدولة ):١الشكل رقم (
  .مقیاس الدكتور منیر بدوي للتفرقة بین الصراع والمفاهیم األخرى ):٢الشكل رقم (
  .أنواع الصراعات الدولیة ):٣الشكل رقم (
نموذج فاعلیة عملیة إدارة الصراعات الدولیة وفقًا لنظریات إدارة الصراعات الدولیة  ):٤الشكل رقم (

  .وباتریك ریجان  جاكوب بیكوفیتشالتي صاغها  

- ٢٠٠٨میزان انتاج واستهالك مصر من الغاز الطبیعي في الفترة ما بین عامي  ):٥شكل رقم (
  ./ بلیون متر مكعب٢٠١٦

تسلسل زمني لالحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي المصري خالل األعوام من  ):٦الشكل رقم (
  ./ترلیون متر مكعب٢٠١٦- ١٩٩٣

  .طبًقا لمصدرها ٢٠١٥الطاقة الكهربائیة المولدة في مصر عام  ):٧الشكل رقم (
  .نسبة مشاركة الغاز الطبیعي فى القطاعات المختلفة في مصر ):٨الشكل رقم (
  .٢٠١٤نسبة مشاركة الغاز الطبیعي من إجمالي مصادر الطاقة فى مصر عام ): ٩الشكل رقم (
صادرات مصر من الغاز الطبیعي طبًقا لنوعیته خالل الفترة ما بین عامي ): ١٠الشكل رقم (

٢٠١٣- ٢- ٢٠٠٨.   
- ٢٠٠٨معدل االستهالك اإلسرائیلي من الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین ): ١١الشكل (

  .مكعب/بلیون متر ٢٠١٦
سلسلة زمنیة لالحتیاطتیات المؤكدة من الغاز الطبیعي اإلسرائیلي خالل الفترة ): ١٢الشكل رقم (

  ./ تریلیون متر مكعب٢٠١٦- ٢٠١٤مابین 
  .٢٠١٥الطاقة الكهربائیة في إسرائیل طبًقا لمصدر تولیدها في عام  ):١٣الشكل رقم (
   .التوقعات المستقبلیة لمساهمة الغاز الطبیعي في تولید الطاقة في إسرائیل ):١٤الشكل رقم(

  .٢٠١٥الطاقة الكهربائیة في لبنان طبًقا لمصدر تولیدها خالل عام  ):١٥الشكل رقم (
- ٢٠٠٨معدل االستهالك التركي من الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین  ):١٦الشكل رقم (

  ./بلیون متر مكعب٢٠١٦
- ٢٠١٣الوارادات التركیة من الغاز الطبعي طبًقا لنوعها خالل الفترة ما بین  ):١٧رقم (الشكل 
  ./بلیون متر مكعب٢٠١٦

  .٢٠١٥الواردات التركیة من الغاز الطبیعي طبًقا لمصدرها خالل عام  ):١٨الشكل رقم (
  .٢٠١٥الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها في تركیا خالل عام  ):١٩الشكل رقم (
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  .التوقعات المستقبلیة للطلب التركي على الغاز الطبیعي ):٢٠الشكل رقم (
  .٢٠١٥الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها فى قبرص خالل عام  ):٢١الشكل رقم (
  .٢٠١٥الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها فى الیونان خالل عام  ):٢٢الشكل رقم (

- ٢- ٢٠١٣الیونانیة من الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین الواردات  ):٢٣الشكل رقم (
  ./بلیون متر مكعب٢٠١٦

  .نسبة خصخصة الشركات العاملة في مجال الطاقة في الیونان): ٢٤جدول رقم (
  .التوقعات المستقبلیة للطلب الیوناي على الغاز الطبیعي/ بلیون متر مكعب ):٢٥الشكل رقم (

  .حصص الشركات األجنبیة فى حقول شرق المتوسط ):٢٦الجدول رقم (
إحداثیات الحدود البحریة بین لبنان وقبرص طبًقا التفاقیة ترسیم الحدود الموقعة  ) :٢٧جدول رقم (

 .٢٠٠٧بینهم فى 
إحداثیات الحدود البحریة بین لبنان وٕاسرائیل طبًقا التفاقیة ترسیم الحدود  ) :٢٨جدول رقم ( 

 .٢٠١٠الموقعة بینهم فى 
  .األطر القانونیة الحاكمة لتقسیم المناطق البحریة في شرق الحر المتوسط ):٢٩شكل رقم ( 

  .اللبنانیة إحداثیات المنطقة االقتصادیة اللبنانیة وفقًا لالتفاقیة القبرصیة :)٣٠رقم ( جدول
- وفقًا لالتفاقیة القبرصیةتحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة إحداثیات  ):٣١رقم ( جدول

  .سرائیلیةاإل
مقارنة بین نسبة مساهمة كل من شركتي نوبل إنیرجي ودیلیك جروب في حقول ) : ٣٢جدول رقم (

  .الغاز الطبیعي
  .المنطقة البحریة الفلسطینیةنسبة مساهمة الشركات الثالثة في ): ٣٣جدول رقم (
رسم یوضح مراحل المخطط الرئیسي لمجمع فاسیلیكوس لتسییل وتخزین الغاز ) : ٣٤شكل رقم (

  .الطبیعي
  .إحداثیات الجرف القاري لتركیا وفًقا لالتفاق التركي الشمال قبرصي): ٣٥جدول رقم (
- ٢٠١٣لنوعها خالل الفترة ما بین الورادات األوروبیة من الغاز الطبیعي طبًقا  ):٣٦الشكل رقم (

  ./بلیون متر مكعب٢٠١٦
 .٢٠١٦ نسبة الوارادت األوروبیة من الغاز الطبعیى من روسیا خالل عام ):٣٧الشكل رقم (
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  فهرس الخرائط
  

  .توزیع حقول الغاز الطبیعي في حول شرق البحر المتوسط) : ١خریطة رقم (
  .الطبیعي في مصرتوزیع حقول الغاز ): ٢خریطة رقم (
  .البنیة التحتیة لمنشأت تسییل الغاز المصریة): ٣خریطة رقم (
  .مسار خط أنانیب الغاز العربي) : ٤خریطة رقم (
  .شبكة خطوط نقل الغاز والنفط التركیة القائمة والمخطط لها): ٥خریطة رقم (
 .بلو ستریم األزرق  مسار خط غاز السیل): ٦خریطة رقم (
 .المسار المقترح لخط الغاز العابر لألناضول): ٧خریطة رقم(

  .المسار المقترح لخط غاز نابوكو): ٨خریطة رقم (
  .قول غاز منطقة شرق المتوسطح): ٩خریطة رقم (
  .١٩٨٢ قیة األمم المتحدة لقانون البحارالمساحات البحریة طبًقا التفا): ١٠خریطة رقم (

  .اإلسرائیلیة- اللبنانیةالخط األزرق على الحدود ): ١١خریطة رقم ( 
  .إحداثیات المنطقة االقتصادیة الخالصة للبنان وفقًا لالتفاقیة القبرصیة اللبنانیة): ١٢خریطة رقم (

إحداثیات المنطقة االقتصادیة الخالصة إلسرائیل وقبرص وفقًا لالتفاقیة ): ١٣خریطة رقم (
  .القبرصیة اإلسرائیلیة

  .علیها بین لبنان وٕاسرائیل المنطقة المتنازع :)١٤خریطة رقم ( 
   .٢و ١توضح موقعي حقلي غزة مارین  ):١٥خریطة رقم (
بلوكات البحث عن الموارد الهیدروكربونیة في المنطقة االقتصادیة الخالصة  ):١٦خریطة رقم (

 .لقبرص
المنطقة االقتصادیة الخالصة القبرصیة وبلوكات البحث عن الموارد ):١٧(رقم خریطة

   .الهیدروكربونیة
  .التداخل بین بلوكات ترخیص قبرص الشمالیة والجنوبیة :)١٨رقم ( خریطة

 .: حدود الجرف القاري التركي وفًقا لالتفاق الموقع مع قبرص الشمالیة)١٩خریطة رقم (
الجرف القاري لمصر في البحر المتوسط وفًقا لرؤیة االتجاه المؤید لحقوق  ):٢٠خریطة رقم (

  .مصر
موقع حقول الغاز في الشرق المتوسط من السواحل المصریة والقبرصیة  ):٢١خریطة رقم (

  .واإلسرائیلیة
توضح الصفائح التكوینیة المكونة للقشرة األرضیة في شرق المتوسط وتظهر  ):٢٢خریطة رقم (

  .إراتوستینسالصفیحة األفریقیة دافعة للصفیحة األناضولیة عند جبل 
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  .١٩٩٩ امتیاز شمال شرق المتوسط (نیمید) المصري الممنوح لشركة شل عام ):٢٣خریطة رقم (
  .من االتفاق المصري القبرصي ١٢توضح خروج بلوك  ):٢٤خریطة رقم (
  .جیحان-المسار المقترح لخط أنابیب لیفیاثان ):٢٥خریطة رقم(

  .لمصریةاستثمارات شركة برتیش بترولیوم في حقول الغاز والنفط ا ):٢٦خریطة رقم (
  .استثمارات شركة إیني اإلیطالیة في حقول الغاز والنفط المصریة ):٢٧خریطة رقم (
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 -تقديم:

األول من  وأالقرن العشرین سواء األخیر من  :العقدین األخیرین في شهدت الساحة الدولیة     
كان من شأنها أن تعید توجیه  ذات طابع هیكلي  العشرین تغیرات وتحوالت جذریةو  الحاديالقرن 

لقت بظاللها على التفاعالت الدولیة بشقیها سواء ا والتيالعالقات الدولیة،  فيالنمط السائد 
 األیدلوجیة التبایناتقاصرة على ات الدولیة فلم تعد أسباب الصراعالتعاونیة منها أو حتى الصراعیة.

 ؛العالقات الدولیة علم فيطرحتها النظریات التقلیدیة  التيالفكریة، وال األسباب النظریة األخرى أو 
عنصر الرضا أو  القدرات النسبیة أو القدرات المادیة بخاصة العسكریة واالقتصادیة فيتفاوت الك

هذه  تجاوزت، بل نظریته تحول القوة فيطرحها أورجانسكى  التي الدوليالنظام  فيعن المكانة 
 نشوء إطار تفسیر أسباب فيمحددات المركزیة ال ىحدكإلتصل إلى مصادر الطاقة  ؛المرحلة
  الدولیة. اتالصراع

تتضمن كًال  التي منطقة شرق البحر المتوسط في الطبیعيفتحت اكتشافات حقول الغاز فقد      
منذ بدایة العقد  تتوالى بدأت التي وسوریا، وتركیالبنان، و قبرص، و فلسطین، و ٕاسرائیل، و مصر،  من:

 في- تعانى التيمن الصراع بین تلك الدول  الباب أمام فاصل جدید العشریناألخیر من القرن 
 اإلسرائیلي العربيمنها الصراع  تاریخیة ألسبابترجع  غرافىو ودیم سیاسيمن حالة احتقان - األصل

  للصراع.  جعل تلك االكتشافات مصدًرا جدیًدا، مما واألثینیةواالنشقاقات العرقیة 

 الذيحقل تمارا  مقدمتها؛ في یأتي، إذ الطبیعيمجموعة كبیرة من حقول الغاز  فقد تم اكتشاف     
 ٢٠- ١٧من  باحتیاطيتریلیون قدم مكعب، وحقل لیفیاثان  ٩,٧ باحتیاطي ٢٠٠٩تم اكتشافه عام 

تم  والذيتریلیون قدم مكعب  ٩- ٣ باحتیاطي، وحقل أفرودیت ٢٠١٠ فيتریلیون قدم مكعب 
خر من الحقول مثل تنین، شمشون، مارى بى، دولفن، ، ذلك فضًال عن عدد آ٢٠١١افه عام اكتش

تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي  ٣٠كما تم اكتشاف حقل ظهر باحتیاطي یقدر بـ١وغیرها.
  ٢. ٢٠١٥خالل عام 

استغالل تلك  فيبین دول المنطقة حول أحقیتها  اواسعً  جدًال  تولعل تلك االكتشافات قد أثار      
لقواعد اتفاقیة  وفًقاترسیم حدودها البحریة نحو  للسعيالحقوق لصالحها، وهو ما دفع تلك الدول 

بین بعض تلك الدول، كاتفاقیة  ثنائیةعن عقد اتفاقیات ترسیم  ذلك فضًال لقانون البحار،  ١٩٥٨
                                                            
1 Darbouche Hakim, El-Hatiri Laura, & Fattouh Bassam, East Mediterranean Gas: What Kind of a 
Game-Changer?, The Oxford Institute For Energy Studies, December 2012, P 5. 
2  Eni Discovers Largest Known gas field in Mediterraneen, The Guardian, 30/8/2015. 
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، واتفاقیة ترسیم الحدود البحریة بین قبرص ٢٠٠٣وقبرص عام  ،ترسیم الحدود البحریة بین مصر
استغالل  حقوق ل دون اندالع خالفات حول. إال أن تلك االتفاقیات لم تح٢٠٠٤وٕاسرائیل عام 
  المتوسط. البحر شرقحوض نطاق منطقة  فيتقع  التيحقول الغاز 

 الدوليالنظریة لظاهرة الصراع  األبعادالضوء على  لتلقيهذا اإلطار، تأتى تلك الدراسة  في      
ومصادرها، ثم بعد ذلك تعرض رؤیة نظریة حول مفهوم أمن الطاقة  ألسبابهاالتعرض  من خالل

لبنان، و ٕاسرائیل، و عن وضع كل دول المنطقة السیما مصر، محاولة للكشف  في كزاتهاتمر كأحد 
 األبعادرؤیة شاملة حول مختلف یقدم  يالذ التطبیقيقبرص، وتركیا. ومن ثم االنتقال إلى الجانب و 

وذلك  ،على الغاز بین دول المنطقة الدوليسیاسیة أو القانونیة للصراع  سواء االقتصادیة أو الجیو
الصراع بین إسرائیل وفلسطین على األحقیة  مقدمتها: في یأتي والتيالتركیز على عدة محاور، ب

بخاصة حقلي " غزة مارین" و " ماري بي"، استغالل الحقول المكتشفة قبالة سواحلها  فيالفلسطینیة 
وأیًضا الصراع بین إسرائیل ولبنان على أحقیة كل منهما في التنقیب في المناطق البحریة المتاخمة 
لبعضهما البعض، عالوة على الصراع الدائر بین تركیا من جانب، وقبرص والیونان من جانب 

كافة التجارب التعاونیة في مجال الغاز الطبیعي في  ىبالتزامن مع إلقاء الضوء عل ذلكآخر.
الدولیة الكبرى  سة لتحلیل أنماط تعامل القوىراالدستتعرض و  المنطقة ال سیما الحالة المصریة.

  بخاصة االتحاد األوروبي، وروسیا، والوالیات المتحدة األمریكیة مع تلك االكتشافات الضخمة.

     -::املشكلة البحثيةثانياً 

البحر المتوسط، وتداعیاتها شرق  حوض منطقة في الطبیعي الغاز حقول اكتشافاتمثلت      
وهو ما كشفت عنه طبیعة التفاعالت الصراعیة بمختلف  المنطقة. فيلتأجیج الصراع  مصدًرا

بعض األعمال ب وانتهاءً تحركات األممیة، الب تبادل التصریحات العدائیة، مروًرادرجاتها من مجرد 
  ة.العسكریة المحدود

المركزیة في المنطقة  إلقلیمیةا القوى قد دفعت بعض ،یبدو أن تعقد الصراعات وحدتها ،لكن    
إلعادة النظر فى االعتماد على األسلوب التصادمي الصراعي، وبات المیل نحو الدخول فى 

دیر كمیات الغاز الضخمة المستخرجة من حقول تفاعالت تعاونیة أمًرا وارًدا ال سیما في مرحلة تص
من بعض الدولیة الكبري بخاصة بلدان وهو النهج الذي یبدو أنه وجد دعًما كبیًرا  شرق المتوسط.

االتحاد األوروبي التي وجدت فرصة هائله لها لالستفادة من المخرون اإلسترایتجي الضخم لغاز 
التي یمكن  تى المشكلة البحثیة لتلك الدراسةة لكشف تأثیراتها تأوفى محاولشرق المتوسط. 

                                                                                                             :التاليعلى النحو  تساؤل رئیسي فيصیاغاتها 
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منطقة شرق البحر  في الطبیعيحقول الغاز  اكتشافاتتهدیدات أمن الطاقة و  كیف أثرت "
  "المنطقة؟ في الدوليالمتوسط على تأجیج الصراع 

 -ثالثًا: األسئلة الفرعية:

لهذا تأتى مجموعة من ؛ الفرعیة البحثیة من اإلشكالیات اعددً تثیر تلك المشكلة البحثیة 
 :یليوتتمثل فیما  ،األسئلة الفرعیة لحل هذه اإلشكالیة

هي  افي منطقة شرق البحر المتوسط؟ ومالذي تم اكتشافها ما هي أهم حقول الغاز الطبیعي  .١
 ها؟على عملیات االستكشاف والتنقیب بالشركات الدولیة القائمة 

على التفاعالت الصراعیة بین إسرائیل   السواحل الفلسطینیةالغاز قبالة  اتاكتشاف أثرتكیف  .٢
 وفلسطین؟ وما هو اإلطار القانوني الحاكم لطبیعة تلك التفاعالت؟

التفاعالت الصراعیة بین مجمل  الغاز قبالة السواحل اللبنانیة على اتاكتشاف أثرتكیف  .٣
 إسرائیل ولبنان؟  وما هو اإلطار القانوني الحاكم لطبیعة تلك التفاعالت؟

     كیف ساهمت اكتشافات الغاز في المیاه القبرصیة في تأجیج الصراع بین تركیا من جانب، .٤
 آخر؟ وما هي األطر القانونیة الحاكمة لتلك التفاعالت؟قبرص والیونان من جانب و 

كیف دفعت الخالفات الداخلیة في مصر النظام نحو الدخول في تفاعالت تعاونیة مع دول  .٥
 الجوار في مجال الغاز الطبیعي؟

تفاعالت تعاونیة؟ وما هي المتوسط إلي  البحر ما هي فرص تحول صراعات الغاز في شرق .٦
 لذلك؟التأثیرات المتوقعة 

روسیا، والوالیات و االتحاد األوروبي،  :الدولیة الكبرى ات التي تبنتها القوىما هي االستراتیجی .٧
 شرق المتوسط؟ ثرواتالمتحدة إزاء 

 رابعًا:أهمية الدراسة:-

، وفى الوقت ذاته النظرياألكادیمي  :الشقین بین تجمع أنها فيالدراسة  هذهأهمیة  تتجلى
حوض  فيدراسة الحاالت الصراعیة المختلفة ى عل اعتماًدا تطبیقي األمبریقىتعتمد على أسلوب 

   المتوسط.  البحر شرق
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  (النظریة) ة األكادیمیةاألهمیة العلمی .١

 ،ةرئیساعتبارات الستنادها فى األساس على عدة لهذه الدراسة  األكادیمیةو  تنبع األهمیة العلمیة    
  :اآلتيتتمثل في 

، وٕانما فحسب التقلیدي منهلماهیة وأسباب الصراع الدولي  محكًما إطاًرا نظرًیاتضع ال أنها   .أ
د الطبیعة والصراع الطبیعة الدولیة القائم على أسباب نقص الموار  ياالتجاهات الجدیدة للصراع ذ

یمكن  منها مصادرها، وهى بذلك ال تصلح فقط لدراسة حالتها، إنما یمكن استنباط قواعد حول
 مناطق أخرى من العالم. فيالمستقبل  فيى صراعات مماثلة قد تنشأ تطبیقها عل

 فيیتم االحتكام إلیها  التيأن تلك الدراسة تسعى لشرح وتوضیح أبرز القواعد القانونیة الدولیة   .ب
، وٕانما فحسب النظريلیس على الصعید  البحار في ةحالة النزاعات الخاصة بتقاسم الموارد الموجود

 إطار منطقة شرق البحر المتوسط. فيبالتطرق التفاقیات قائمة بالفعل بین أطراف النزاع 

سیما العالقات  إطار الدراسات البینیة التي تضم عدة حقول معرفیة ال فيأن هذه الدراسة تقع   .ج
تعاونیة، ذلك  مصراعیة أ تالدولیة باعتبارها تدرس التفاعالت المختلفة بین بلدان المنطقة سواء كان

ة األطر القانونیة الحاكمة لمسألة تقاسم الدولي لكونها تلجأ للتطرق لدراسفضًال عن القانون 
المناطق المائیة بین الدول المتقابلة، واالتفاقیات الدولیة الثنائیة بین  فيتقع  التيد ر واستغالل الموا

االقتصادیة والتنمویة لعملیات  اهتمامها باألبعادعالوة على حدود بحریة. فيالدول المشتركة 
المالمح التي تضیفها أبرز  ىحدإسیاسیة  تراتیجیة والجیووتظل الجوانب اإلساكتشاف الغاز.

تطویر الجوانب النظریة لمثل هذا النوع  في همیمكن أن یس نظرًیادم طرًحا سة.ومن ثم فهي تقراالد
 من الدراسات.

مساراتها على منهج دراسة الحالة بأسلوب یغلب علیه الطابع إحدى في تأسس تجیها امنهأن   .د
وصول لللتصل إلى مرحلة التحلیل  ؛تتعدى حاجز الرصد والوصفل ذلك تسعىب ، فهياألمبریقى

 وقدرة أكبر على التعمیم. تتسم بدقة أكبرإلى نتائج 

ومحاولة الربط بین مختلف الحقول المعرفیة المختلفة وصیاغة إطار ، مما سبق ذكره وانطالًقا      
 النظریة لتلك الدراسة.و  األهمیة العلمیة األكادیمیة تتضحنظري متكامل لظاهرة الصراع الدولي، 

 (األهمیة التطبیقیة) األهمیة العملیة .٢

ذات طابع عملي  ةرئیس الدراسة من مجموعة اعتبارات تلكالتطبیقیة ل تنطلق األهمیة العملیة     
 تتلخص فیما یلي:حیث 
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فهي ر، خآن الجانب النظري من جانب، والتطبیقي من جانب تتسم هذه الدراسة بكونها تجمع بی  .أ
 في الطبیعي زعلى مصادر الغا الدوليتأثیرات تهدیدات أمن الطاقة على الصراع تهتم بدراسة 
رؤیة لصناع القرار في  في تقدیموبالتالي فإن نتائجها یمكن أن تساهم ط.المتوس البحر منطقة شرق

 ، مما یحول دون تصاعد حدته في المستقبل.وجذوره لتعامل مع أسباب الصراعل بلدان المنطقة

في ظل غیاب الكتابات العربیة األكادیمیة  على الصعید العملي ا كبیًراأنها یمكن أن تمثل إسهامً   .ب
المنطقة، باعتبارها من أبرز الملفات التي بدأت تطفو على  فيالطاقة المتخصصة عن مسألة 

عملیات  تواجهه  سیما مع زیادة معدالت االستهالك من جانب، والتحدیات التي أصبحت السطح ال
وعدم قدرة الدولة الوطنیة على توفیر الحمایة األمنیة  ،التنقیب واإلنتاج بخاصة بعد الثورات العربیة
 .من جانب آخر الالزمة لحقول اإلنتاج وطرق النقل والتوصیل

اهتمت بإلقاء الضوء على منطقة جغرافیة ملتهبة بشكل كبیر، حیث تزداد فیها قد أن الدراسة   .ج
ون في مجاالت الطاقة فإن تقلیل حدة الصراع وتحویله إلى تعا من ثم.و حدة الصراعات السیاسیة

 في التخفیف من وطأة الخالفات السیاسیة.  دوًرا إیجابًیا یوديیمكن أن 

 األهمیة العملیة التطبیقیة لتلك الدراسة. تبدو، وانطالقا من الشواهد السابقة

 خامسًا: حتديد الدراسة:

هى كالتالي: هامة ةرئیس تحدید الدراسة إلى ثالثة ُنطقینقسم نطاق         

  (الحقل المعرفي). اسةر للد النطاق المعرفي .١

لكونها تدرس الظاهرة الصراعیة بین بعض  من حقل العالقات الدولیة نظًراتنطلق هذه الدراسة       
األساسیة لحقل العالقات الدولیة.كما أنها تتطرق الركائز  إحدىالدول، وهى تلك التي تعتبر 

أبرز المجاالت التي تنطوي  ىحدإبالتحلیل إلى األطر القانونیة الدولیة واالتفاقات الدولیة التي تمثل 
  .العالقات الدولیة أیًضا لتحت مظلة حق

  .(المجال الجغرافي) للدراسة النطاق المكاني .٢

وأثرها على التفاعالت الصراعیة لدول منطقة  ،أمن الطاقةتركز هذه الدراسة على تهدیدات       
 سوریا،و لبنان، و قبرص، و تركیا، و ٕاسرائیل، و من مصر،  والتي تضم كًال  ،شرق البحر المتوسط،

وهى  ،األسبابإلى مجموعة من  بالتحدید هذه المنطقةأسباب اختیار وترجع  فلسطین.و لبنان، و 
  كالتالي:
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باشر بینها خصومات سیاسیة سابقة لیس لها عالقة بشكل مالدول التي تنتمي إلیها غالبیة أن   .أ
 اإلسرائیلي السیما اإلسرائیلي القضیة المركزیة فیها الصراع العربيبقضیة الغاز الطبیعي.وتعتبر 

القبرصیة من طیني.ذلك بجانب الخالفات التركیة السوري، اإلسرائیلي الفلس اللبناني، اإلسرائیلي
مسار التفاعالت بین دول المنطقة.وبالتالي تأتى قضیة الصراع على الغاز لتعقد  ولهذا.آخر نبجا

 خالفیة أخري. فإن نتائجها یمكن االستفادة منها في حاالت

البلدان الواقعة في شرق البحر المتوسط أصبحت تعانى من نقص حاد في  أن معظم تلك  .ب
تفاعالت  فیها االستهالك فیها.وبالتالي فقد بدأت تنشأسیما مع ارتفاع معدالت  مصادر الطاقة ال
 التحلیل والدراسة.صراعیة تستحق 

أن تلك المنطقة قد شهدت تغیرات سیاسیة حادة بفعل الثورات أدت إلى تغیر وٕاحالل بعض   .ج
عنها من قبل  االنظم السیاسیة الحاكمة، وهو ما انعكس على إحیاء بعض القضایا التي كان مسكوتً 

 تجلى بشدة في الحالة المصریة بعد سقوط نظام مبارك. وقدالسابقة،  األنظمة

شرق البحر المتوسط قد شهدت اكتشافات غازیة كبیرة تصل كمیة االحتیاطات أن منطقة   .د
مكعب.وهو ما دفع بالمنطقة ألتون الصراعات  قدمتریلیون  ١٢٢المتوقعة لها ما یقرب من 

تمیل إلى الدقة بشكل كبیر ألثر تلك االكتشافات على تأجیج یمكن استنباط نتائج ومن ثم ة.یالبین
 الصراعات على الموارد في المنطقة.

  سة)را(فترة الد للدراسة النطاق الزمني .٣

، حیث كان یمثل البدایة الحقیقة ٢٠٠٩یتحدد النطاق الزمني للدراسة ابتداء من أوائل ینایر      
األهمیة والمخزون اإلستراتیجي و االحتیاطیات الضخمة ذات لعملیات اكتشافات حقول الغاز 

 باحتیاطي قدر حینها ٢٠٠٩ینایر  فيواالقتصادي الضخم، بخاصة حقل تمار، الذي تم اكتشافه 
أدى الندالع الصراع بین إسرائیل ولبنان، ثم بعد ذلك اكتشف حقل  ممابلیون متر مكعب،  ٢٤٠ بـ

، والذي فجر الخالف بین مصر ٢٠١٠یونیو  يفبلیون متر مكعب  ٤٥٠لیفیاثان باحتیاطى
بین  ٢٠١١ینایر  في أفرودیتوٕاسرائیل حول حقوق االستغالل والتنقیب، ثم تلي ذلك اكتشاف حقل 

   تنین بعد ذلك.تر مكعب، ثم اكتشاف حقلي شمشون و بلیون م ٦٧٠ باحتیاطيومصر  ،قبرص

بحث األبعاد المتباینة لالكتشافات الغازیة وـتأثیراتها حتى نهایة عام  فيوتستمر الدراسة       
  لحین االنتهاء من الدراسة.الزالت قائمة، ومن ثم ستستمر  الصراعاتأن  باعتبار ٢٠١٨
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 سادسًا: األدبيات والدراسات السابقة.

سابقة المتعلقة األدبیات ال :تنقسم األدبیات والدراسات السابقة لهذه الدراسة إلى مجموعتین     
الذي یتمثل  تابعلاألدبیات المتعلقة بالمتغیر او الذي یتمثل في مفهوم أمن الطاقة.  بالمتغیر المستقل

  في الصراع الدولي على الغاز في منطقة شرق حوض البحر المتوسط.

 بأمن الطاقة.األدبیات السابقة المتعقلة  .١

 Duncanودانكن وود  Hugo Mephersonهوجو مفرسون  كتاب قام بتحریره كل من  .أ

wood  دیریك روبنسون وDerek Robinson  ألمن واستقرار والطاقة"  اشئةبعنوان" التهدیدات الن
Emerging Threats to energy security and stability إطار  في ٢٠٠٤ینایر  في، نشر

NATO security through science series من األبعاد  بدایته كًال  في، فقد ناقش الكاتب
إللقاء الضوء على السیاسیة واالقتصادیة والتحلیلیة لمفهوم أمن الطاقة بشكل عام، ثم انتقل بعد ذلك 

سیما القضایا الخالفیة الصراعیة  والشرق األوسط البخاصة حاالت القوقاز،  ثر تخصًصاحاالت أك
حاول الكتاب  وقدالمناطق الجغرافیة.على العالقات بین بلدان تلك  أثرهاحول مصادر الطاقة و 

وقد تلك المناطق. فيالتوصیات لتسویة الخالفات الناشئة عن االكتشافات النفطیة  من عطاء حزمةإ
 ١األرقام واإلحصاءات للتوضیح. لى منهج السرد والتحلیل، مستخدًمااعتمد الكتاب بشكل أساسي ع

عام  فيبعنوان " أمن الطاقة وآثاره اإلستراتیجیة" صدر  "خدیجة عرفة محمد"  كتاب للدكتورة  .ب
.فقد استهلت الكاتبة نشر عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة ٢٠١٤

شكل  في بهدراستها باإلشارة إلى التعریفات المختلفة لمفهوم أمن الطاقة والتطورات التي لحقت 
هما الدولة المصدرة لمصادر ین: سة الدول إلى طائفتراسمت الدثم ق.إطار نظري عام وشامل

ة الدول المصدرة سیاس فيلدراسة أثر أمن الطاقة  ًال كامًال قة، وأخرى مستوردة.وأفردت فصالطا
 فيخر عن تأثیرات أمن الطاقة آ ًال العربیة السعودیة، بینما أفردت فصبخاصة روسیا والمملكة 

ثم أنهت الدراسة السیاسة الخارجیة للدولة المستوردة بخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، والصین.
 ٢كل تلك الحاالت. فيالضوء على حدود التأثیر  بإلقاء

 Liviuلیفیو موریسان و   Adrian Gheorgheكل من أدریان جیروجراش  حررهكتاب  .ج

Muresanیة نظریة" الدولیة والداخلیة، رؤ ة: القضایا ، بعنوان " أمن الطاقEnergy Security: 
International & Local Issues, Theoretical Perspectives & Critical energy 

                                                            
1 Mepherson Hugo, Wood Duncan,  Robinson Derek (Editors), Emerging Threats to Energy Security 
and Stability, NATO security through science series ,Springer, Dordrecht, Netherland, January 2004.  

  .٢٠١٤المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، الریاض،  أمن الطاقة وآثاره اإلستراتیجیة،خدیجة عرفة محمد، ٢ 
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Infrastructures  عن  ٢٠٠٨أكتوبر  في، نشر NATO science for peace & security 
seriesطار نظريإة.حیث اهتم الجزء األول بوضع ة أقسام رئیس. حیث تم تقسیم الكتاب إلى ثالث 

 فيالعالم. ثم انتقل  فيأبرز مصادر أمن الطاقة  ىحدعلى فكرة التوازن كإلظاهرة أمن الطاقة یقوم 
سیاسة والاألمنیة فهوم أمن الطاقة بخاصة الرؤیة ماإلشارة إلى الرؤى المختلفة ل الجزء الثاني محاوًال 

التقدم والتطور.ثم اختتمت الدراسة بإلقاء الضوء على أبرز یات لماألوروبیة للطاقة كأساس لع
كثیر من األحیان على المنهج  فية عتمدت الدراسالتحدیات التي تواجه أمن الطاقة. هذا، وقد ا

 ١اإلحصائي عبر استخدام المعدالت الریاضیة للتوضیح.
 Jonathanجوناثان الكیند و   Carlos Pascualكتاب حرره كل من كارلوس باسكول   .د

Elkind  ،االستراتیجیات، واالنعكاسات"، و السیاسة، و ، بعنوان " أمن الطاقة: االقتصادEnergy 

security: Economics, politics, strategies,& implications ، ینایر عام  فينشر
باستعراض وضعیة  األول قسمه في فقد استهل الكتاب.Brookings Instituteعن  ٢٠١٠

منطقة الخلیج الفارسي، ومصالح الوالیات المتحدة فیها، ومدى قدرة الشركات  فيمنظومة الطاقة 
.ثم بعد ذلك انتقل الكتاب ظل سیطرة الوالیات المتحدة علیها فيالصینیة على الدخول لتلك المنطقة 

صیاغة  عبر مجال الطاقة فياالعتماد على الذات ب تهیمكن تسمیما  لمناقشة كیفیة الوصول إلى
وفى الختام تطرق الكتاب إلى عالقة التغیرات المناخیة بقضیة أمن  أجندة دولیة واسعة النطاق.

 ٢على التحلیل والمعلومات. رئیسالطاقة.وقد اعتمد الكتاب بشكل 
بعنوان " أمن الطاقة: اقتراب متعدد   Gawdat Bahgat "جودت بهجت" كتاب للكاتب  .ه

 دیسمبر  في، صدر Energy Security: An Interdisciplinary Approachالمجاالت" 
وفرق بین مختلف مصادرها بالتركیز  ،ض الكاتب مفهوم الطاقةب استعر اتض الكففي معر .٢٠١١

والفحم.ثم انتقل بعد ذلك لدراسة وضعیة أمن الطاقة  ،والغاز ،على المواد غیر المتجددة كالبترول
ن األفریقیة ابعض البلدو روسیا، و الصین، و سیما للوالیات المتحدة،  طق الالمناو لدى مختلف الدول 

ریا، وبلدان الخلیج وٕایران.عالوة على إلقاء مزید من الضوء على التهدیدات الجدیدة یبخاصة نیج
التي تواجه حركة نقل مصادر الطاقة بخاصة اإلرهاب، الحروب العرقیة واألثنیة والمذهبیة 

 ٣الكاتب بشكل أساسي على تحلیل المعلومات المدعومة باألرقام واإلحصائیات.عتمد واوالطائفیة.
  
 

                                                            
1Gheorghe Adrian, Muresan Liviu(Editors), Energy Security: International & Local Issues, 
Theoretical Perspectives & Critical energy Infrastructures, NATO science for peace & security series, 
Springer, Dordrecht, Netherland, October 2008.   
2 Pascual Carlos, Elkind Jonathan (Editors), Energy security: Economics, Politics, Strategies, & 
Implications, Brooking Institution press, Washington DC, 2010. 
3 Bahgat Gawdat, Energy Security: an Interdisciplinary Approach, John Wiley & sons, Ltd., United 
Kingdom, 2011. 
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  شرق البحر المتوسط. فياألدبیات السابقة المتعلقة بصراعات الغاز  .٢
بعنوان " الغاز البـحري في    Maite de Boncourt "ماتییه دى بون كورت" دراسة للكاتب  .أ

 : Offshore Gas in East Mediterraneanشـــرق المـتوسط: من األسـطورة إلى الواقــــع"، 

From Myth to Reality    عن  ٢٠١٣نشرت في مایوThe Institute francais des 

Relations internationals.حقول  فقد استهل الكاتب دراسته باستعراض أبزر مالمح توزیع
سوریا، وفلسطین.ثم انتقل و لبنان، و قبرص، و الغاز الطبیعي في المنطقة بخاصة لكل من إسرائیل، 

ن إجمالي بعد ذلك إللقاء الضوء بعمق على حالة إسرائیل من حیث االستهالك الداخلي للغاز م
اقة في وأثرها على أمن الط ،عن السیاسة اإلسرائیلیة لتصدیر الغاز مصادر الطاقة، ذلك فضًال 

المنطقة. ویضاف لذلك استعراض تداعیات اكتشافات الغاز أمام الشواطئ القبرصیة على االقتصاد 
فیة األزمة االقتصادیة سیما مع التدهور االقتصادي الذي شهدته البالد على خل القبرصي ال

فاعالت الخاصة واختتم الكاتب دراسته بمحاولة إیضاح أبرز القواعد واالتفاقیات الحاكمة للتالعالمیة.
 - للتفاعالت المصریةهذا، وقد أغفلت الدراسة النظر ین دول منطقة شرق البحر المتوسط.بالغاز ب

ثارة القضیة على المستوى الداخلي بخاصة في إعلى الرغم من تصاعد أهمیتها بعد اإلسرائیلیة 
تناول العدید من البرلمان المصري من قبل عدد كبیر من نواب البرلمان السابق. عالوة على 

وفى إطار ز المصري بخاصة من حوض لیفیاثان.التقاریر الصحافیة مسألة سرقة إسرائیل للغا
الدراسة اعتمد الكاتب على األسلوب التحلیلي واإلحصائي المدعم باألرقام والخرائط والرسومات 

 ١إلثبات صحة تحلیله وتناوله.
بعنوان " التحوالت الجیوبولتیكیة في شرق   Patrick Nopensباتریك نوبینز " دراسة للكاتب  .ب

عن  ٢٠١٣نشرت في فبرایر  Geopolitical Shifts in East Mediterraneanالمتوسط"، 
Royal Institute for International Relations ة تحوالت سة برصد ثالثا. حیث بدأت الدر

في منطقة شرق البحر المتوسط،  سیاسیة كبرى في المنطقة من شأنها تهدید وزعزعة االستقرارجیو 
ثورات الربیع العربي التي احتاجت منطقة المغرب العربي و ؛ األزمة المالیة واالقتصادیة، وهي

وركزت الدراسة على استعراض على اكتشافات الغاز في المنطقة. والشمال األفریقي، ذلك عالوة
االتحاد األوروبي، والذي افات بخاصة ستراتجیات القوى الدولیة في التعامل مع تداعیات تلك االكتشإ

 ،تصاعد الدورین الروسيللكاتب یفتقد إستراتیجیة واضحة تجاه المنطقة في ظل  ابدا وفقً 
فیه الدراسة اإلشارة إلى تداعیات اكتشافات الغاز على  تذلك في الوقت الذي افتقدواألمریكي.

                                                            
1 Boncourt De Maite, "Offshore Gas in East Mediterranean: from Myth to Reality", The Institute 
francais des Relations Internationales, May 2012. 
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في دراسته على منهج السرد  اقتصاد بلدان المنطقة بخاصة قبرص. ویذكر أن الكاتب اعتمد
 ١التحلیلي.

، Hannah Murdockحنا موردوك  ،Miguel Martinezدراسة لكل من میجویل مارتینز  .ج
السیاسیة للغاز في المتوسط"، ا بعنوان" الجغرافیFloriane Schaeffer فلورینا شافییر

Geopolitics of Gas In The Mediterranean تقسیم فقد تم . ٢٠١٣، نشرت في یونیو
اإلشارة إلى أبرز مؤشرات الطاقة بخاصة  ة محاور رئیسة؛ بحیث تضمن األولالدراسة إلى ثالث

 قدرة كل دولة على االعتماد علىوالطلب، ومدى الغاز في منطقة البحر المتوسط السیما اإلنتاج، 
النفطیة من إنتاج الطاقة.أما الثاني، فقد ركز على البنیة التحیة وخطوط نقل المصادر  ذاتها في

المنطقة. ثم انتقلت الدراسة في جزءها األخیر لدراسة أبعاد وفرص التعاون األوروبي مع بلدان 
مع تزاید االعتماد األوروبي على الغاز القادم  استمرار وزیادة تدفق الغاز خصوًصاالمنطقة لضمان 

روبیة جانب، وبین األو من تلك المنطقة في ظل التوترات التي تشهدها العالقات بین بعض البلدان 
إمدادات الغاز القادمة من من  %٦٠خر، حیث یعتمد االتحاد األوروبي على روسیا من جانب آ

وقد اتضح اعتماد الكتاب الثالثة على منهج المقاربات والمقارنات باستخدام األرقام روسیا.
 ٢ثراءها.و طروحة فیها والرسومات البیانیة كأداة لتوضیح األفكار السیما مع كثافة المعلومات الم

، Laura El-katiriلورا الخاطرى و ،  Hakim Darboucheدراسة لكل من حكیم داربوش   .د
 East، بعنوان " غاز شرق المتوسط: أي نوع من تغییر اللعبة؟، Bassam Fattouhبسام فتوح و 

Mediterranean Gas: What Kind Of a game-changer? ٢٠١٢، نشرت في دیسمبر 
بدایتها على  فيفقد ركزت الدراسة .The Oxford Institute For Energy Studiesعن 

بالتركیز على  ٢٠٠٩تم اكتشافها منذ عام  الذي الطبیعيإعطاء نظره شاملة على أبرز حقول الغاز 
انعكست على تأجیج صراعات  نه من احتیاطیات غازیة كثیفةعشرة حقول أساسیة، وما تتضم

سیما مع وجود خالفات حول  ة ومعاییر االستغالل والتقاسم والتنقیب الوخالفات بین دول المنطق
من جانب  ، وبین تركیا وقبرصن جانب، والدول العربیةمسیاسیة أخرى بخاصة بین إسرائیل  قضایا

الغاز في  عنالتوسع اإلسرائیلي والقبرصي للتنقیب انتقلت الدراسة للتركیز على و خر.آ
بالجداول واألرقام  لى منهج التحلیل اإلحصائي مشفوًعاعواعتمدت الدراسة بشكل رئیسي المنطقة.

  ٣الدالة.

                                                            
1 Nopens Patrick, "Geopolitical Shifts in the Eastern Mediterranean", Royal Institute for International 
Relations, No.43, February 2013. 
2 Martinez Miguel, Murdock Hannah, Schaeffer Fluorine," Geopolitics of Gas in the Mediterranean", 
Euro Group Consulting France, June 2013. 
3 Darbouche Hakim, El-katiri Laura, Fattouh Bassam,"East Mediterranean Gas: What Kind Of a 
Game-Changer?” The Oxford Institute for Energy Studies, December 2012. 
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، جولیان  Nathan Haft ، ناثان هافت Nikhil Gahlawatدراسة لكل من ناخیل جالوت  .ه
، بعنوان " االكتشافات الجدیدة للطاقة في شرق البحر المتوسط: صراع أم Julian Lopezلوبز 

 New Finds of Energy In the Eastern Mediterranean: Cause forتعاون؟"، 

conflict or cooperation? ، عن  ٢٠١٢بریل إنشرت فيHarvard Kennedy School of 

Government الحاكم لمسالة تقاسم  القانونياستهل الكتاب دراستهم باإلشارة إلى اإلطار .فقد
إشارة واضحة التفاقیة األمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، ذلك  فيالحدود البحریة بین البلدان 
ثم انتقلت الدراسة للتركیز على شرح المنطقة. فيالغازیة  االكتشافاتعالوة على استعراض أبرز 

تركیا، من حیث استهالك الغاز و لبنان، و ٕاسرائیل، و عدة حاالت بشكل مفصل بخاصة قبرص، 
سة راالد تهذا، وقد اعتمد دولة، وأبرز محاور الخالف بینهم.والحقول التي تخضع لسیطرة كل 

لتوضیح الخطوط الفاصلة بین المناطق البحریة  ؛على أسلوب التحلیل المعتمد على الخرائط
  ١والنزاعات القانونیة حولها. ،الخاضعة لسیطرة كل دولة

بعنوان" اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة: قیمة إستراتیجیة وتداعیات  "صالح النعامي " دراسة للكاتب  .و
فقد ث ودراسة السیاسات(معهد الدوحة).عن المركز العربي لألبحا ٢٠١١إقلیمیة" نشرت في أكتوبر 

الكاتب دراسته باستعراض أبرز االكتشافات الغازیة التي أعلنت عنها إسرائیل منذ منتصف عام  بدأ
ة، ذلك إضافة على تناوله لمصادر الغاز الطبیعي خمسة حقول رئیس فيوقد حصرها   ٢٠٠٩

اإلسرائیلي قبل االكتشافات سالفة الذكر.وقد انتقل بعد ذلك الستعراض القیمة االقتصادیة المتوقعة 
، وٕانما فحسب للحقول الجدیدة التي تم اكتشافها لیس على صعید الموارد المالیة الواردة إلى إسرائیل

سة راوأنهى الكاتب الدلیل فاتورة استیراد الغاز لدیها.تق لخال مكن أن توفره إسرائیل منإجمالي ما ی
المنطقة  فيازیة بإلقاء الضوء على الصراع اإلسرائیلي اللبناني حول الحدود البحریة واالكتشافات الغ

بالذكر  رعن المحاوالت األمریكیة الحتواء الخالف اإلسرائیلي اللبناني.والجدی فضًال المتنازع علیها.
دراسته على أسلوب یغلب علیه الطابع التحلیلي المشفوع بالمعلومات  فيعتمد أن الكاتب قد ا

 ٢ والحقائق.
شرق  فيبعنوان " اكتشافات الغاز   Anais Antreasyan "أنیس أنتیرزیان" سة للكاتبادر   .ز

                          Gas Finds In The Eastern ٕاسرائیل، وخالفات أخرى"و المتـوسط:غزة، 

Mediterranean: Gaza, Israel, and other conflicts دوریة  في ٢٠١٣ربیع  في، نشرت
Journal of Palestine studies .ى حیث بدأ الكاتب الدراسة باإلشارة إلى أبرز عقود التنقیب عل

وكان  ،قامت السلطة الفلسطینیة بقیادة یاسر عرفات بتوقعها من الشركات األجنبیة الذيالغاز 
                                                            
1Gahlawat Nikhil, Haft Nathan, Lopez Julian, "New Finds of Energy in the Eastern Mediterranean: 
Cause for Conflict or Cooperation?" Harvard Kennedy School of Government, April 2012. 

المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة،  "اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة: قیمة إستراتیجیة وتداعیات إقلیمیة"،صالح النعامي،  ٢
 .٢٠١١سلسلة تقییم حالة، أكتوبر 
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اإلنجلیزیة، والجهود اإلسرائیلیة التي هدفت لتقویض تلك العقود، وذلك أبرزها شركة برتیش بترولیوم 
جزءها الثاني  فيثم انتقلت الدراسة لیة لتشدید الحصار على قطاع غزة.إطار السیاسة اإلسرائی في

منطقة شرق البحر المتوسط.وانتهت  فيالستعراض االكتشافات الغازیة التي قامت بها إسرائیل 
وما  ،اللبناني على المناطق الحدودیة المائیة بینهم بإلقاء الضوء على أبعاد الصراع اإلسرائیلي

الالفت لالنتباه أن تحتوى علیه من مصادر للطاقة بخاصة حقول الغاز الطبیعي حدیثة االكتشاف.و 
 ١تناوله على أسلوب دراسة الحالة. فيالكاتب قد اعتمد بشكل أساسي 

بعنوان"  Ro’ee Levyوروییى لیفیي  Roby Nathansonدراسة لكل من روبى ناثانثون  .ح
 Natural، "اإلقلیميشرق البحر المتوسط: سبب للصراع أم فرصة للتعاون  في الطبیعيالغاز 

Gas in the Eastern Mediterranean: Casus Belli or chance for Regional 
cooperation? عن ٢٠١٢نوفمبر  في، نشرتIsraeli European Policy .Network& 

The institute of national Security studies    باإلشارة إلى أبرز  اهمیدراستبان الكات بدأفقد
، وبعد ذلك انتقلت الدراسة إلى لمتوسطمنطقة شرق البحر ا فيمالمح مشهد اكتشافات الغاز 

سیما اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار،  بتقاسم المیاه التتعلق  التي القانونیةاستعراض أهم األطر 
بخطى حثیثة، واألسانید القانونیة للموقف التركي من قبرص واالتفاقیات الثنائیة التي مضت فیها 

المنطقة. كما تناولت الدراسة بعض األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة  فيقضیة تقاسم المیاه ومواردها 
الكتشافات الغاز على كافة بلدان المنطقة بخاصة إسرائیل.وفى النهایة ألقت الدراسة الضوء على 

 التركي ة لتلك االكتشافات على عدة محاور: أولها المحور القبرصي التركي، وثانیهااآلثار السلبی
لدراسة بعض التأثیرات ذات  ناني لیس هذا فحسب، بل أمتد أیًضاالثها اإلسرائیلي اللباإلسرائیلي، وث

وتجدر اإلشارة إلى القبرصي.- على المحور اإلسرائیلي الطبیعة اإلیجابیة لتلك االكتشافات السیما
دراسة ماهیة الخالف  فيواالقتصادي  ،القانوني :على المنهجین ياعتماد الكاتب بشكل أساس

 ٢منطقة شرق البحر المتوسط. فيوالصراع على مصادر الغاز  ،لتعاونوفرص ا
بعنوان " غاز شرق البحر األبیض المتوسط: الواقع والتوقعات"  "ولید خدوري " دراسة للكاتب  .ط

حیث بدأ الكاتب الدراسة بإعطاء لمحة شاملة مجلة الدراسات الفلسطینیة. في ٢٠١١ربیع  فينشرت 
عطاء إعن كافة اكتشافات الغاز واحتیاطها لدى مختلف بلدان منطقة الشرق البحر المتوسط مع 

حیث یرى سوریا وقبرص.و لبنان، و ٕاسرائیل، و ر، مصو أهمیة كبرى لتلك التي تم اكتشافها لدى كل 
     تریلیون قدم مكعب من الغاز ١٢٢من الكاتب أن االحتیاطات الضخمة التي وصلت ما یقرب 

ملیار برمیل من النفط الخام تشیر إلى إمكانیة حدوث صراعات قد تصل إلى مرحلة الحروب  ١,٧و
                                                            
1 Antreasyan Anais," Gas Finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel, and other conflicts", Journal 
of Palestine Studies, Vol.XLII, No.3, spring 2013. 
2  Nathanson Roby, Levy Ro’ee, “Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Casus Belli or chance 
for Regional Cooperation?”, Israeli European Policy .Network& The institute of national Security 
studies, November 2012, Tel-Aviv.    
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سیما مع وجود  إطار محاولة كل طرف االستئثار بتلك االحتیاطیات الضخمة ال فيالمستقبل  في
سیما الصراع  وجذور للصراع بین مختلف بلدان المنطقة ال ،وٕاشكالیات تاریخیة ،محفزات سیاسیة

تلك  فيواعتمد الكاتب خر.آرصي من جانب القب اإلسرائیلي من جانب، والصراع التركي العربي
 ١الدراسة على األسلوب التحلیلي المعزز بالخرائط كأداة للتوضیح.

للبناني  ف اإلسرائیليبعنوان" الخال Martin Wahlisch  "مارتین واهالش " دراسة للكاتب  .ي
 Israel-Lebanon offshore Oil & Gasحول الغاز والنفط: قواعد القانون الدولي البحري" 

Dispute-Rules of International Maritime law في ٢٠١١دیسمبر  في، نشرت 
American Society of international law .شكل متعمق على الخالف فقد ركز الكاتب ب

المناطق البحریة المتنازع علیها بین الطرفین.إذ بدأ  فياللبناني على حقول الغاز والنفط  اإلسرائیلي
 االمنطقة وخصوصً  فيالكاتب باإلشارة إلى األطر القانونیة الحاكمة لعملیة ترسیم الحدود البحریة 

المتقابلة باستغالل المواد  الذي یحدد حقوق الدول ،اتفاقیة األمم المتحدة بشأن القانون الدولي للبحار
 ،عن اتفاقیات ترسیم الحدود البحریة الثنائیة قة االقتصادیة الخالصة، ذلك فضًال المنط فيالموجودة 

، واالتفاقیة ٢٠٠٧ام االتفاقیة بین قبرص ولبنان التي أبرمت ع بخاصةالتي أبرمتها دول المنطقة 
إسرائیل وقبرص.ثم انتهت الدراسة بإلقاء الضوء على الدور الذي قامت به المؤسسات  الثنائیة بین

الوساطة بین أطراف النزاع بهدف تسویة الخالف للحیلولة دون  فيالدولیة بخاصة األمم المتحدة 
تحلیله على  فيعتمد بشكل تام ه إلى صراع مسلح. والجدیر بالذكر أن الكاتب قد اتفاقمه تحول

 ٢القانوني.المنهج 

 سابعًا: املفاهيم.

بالمتغیر المستقل، والذي  مرتبطةمفاهیم  ؛مفاهیمال من أنواع ةة إلى ثالثتنقسم مفاهیم الدراس     
بالصراع الدولي على الغاز في بشكل مباشر  بالمتغیر التابع ، ومفاهیم مرتبطةیتمثل في أمن الطاقة

ثیرها المسارات التطبیقي للدراسة، ومفاهیم أخرى تو  شرق البحر المتوسط التي تعتبر المحور الرئیسي
 الدراسة. فيالمختلفة للتحلیل 

  أمن الطاقة). ( المستقل بالمتغیر المفاهیم المتعلقة .١
یمكن تعریف مفهوم أمن الطاقة من خالل مدخلین ،  Energy Security أمن الطاقة  .أ

بأنها الحالة التي  من خالل تأمین اإلمدادات، ویعرف رئیسیین، إذ یرتكز األول على أمن الطاقة

                                                            
 .٢٠١١، ربیع ٨٦، عدد مجلة الدراسات الفلسطینیةولید خدوري، غاز شرق البحر األبیض المتوسط: الواقع والتوقعات،  ١

2  Wahlisch Martin, Israel-Lebanon offshore Oil & Gas Dispute-Rules of International Maritime law, The 
American Society of international law, Vol.15, issue 31, December 2011. 
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مصادر طاقة كافیة   القدرة على الحصول علىلدیها  الدولة أو كل أو معظم مواطنیها تكون فیها
 .المتعلقة بتوقف اإلمدادمتحررین من المخاطر الشدیدة  ،بأسعار معقولة في المستقبل المنظور

ة الطاقة من خالل تأمین سلسلة عرض الطاقة على ثالث أما المدخل الثاني، فینظر ألمن     
  مستویات:

  تأمین علمیات التنقیب واإلنتاج. فيویتمثل : Upstreamالمستوى األعلى 
تأمین خطوط نقل مصادر الطاقة سواء النفط أو  فيویتمثل : Midstreamالمستوى األوسط 

  الغاز.
علمیات النقل والتوزیع اآلمن لمصادر ویتضمن تأمین وضمان : Downstream المستوى األدنى

الطاقة، إضافة إلى االستثمار وصیانة محطات التكریر وشبكات النقل والتوزیع وٕامكانیة التخزین، 
  ١عالوة على األطر التنظیمیة والقانونیة.

  . )المتوسط البحر شرق فيبالمتغیر التابع (الصراع الدولي على الغاز المفاهیم المتعلقة  .٢

خاص، یكون طرفاه أو  تنافسيموقف  به یقصد ، International Conflictالدوليالصراع   .أ
یكون كل منهما أو منهم،  والتيالمواقف المستقبلیة المحتملة،  فيأطرافه، على درایة بعدم التوافق 

فیها إلى تبنى أو اتخاذ موقف ال یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو األطراف  امضطرً 
  ٢األخرى.

هي ذلك الجزء من البحر  ، East Mediterranean Regionشرق البحر المتوسطمنطقة   .ب
 ٣ٕاسرائیل.و مصر، و لبنان، و قبرص، و تركیا، : دول وهى ألبیض المتوسط المقابل لشواطئ ستا

  تثیرها الدراسةم مفاهی .٣
لبحر األبیض منطقة شرق ا فيالصراعیة الدولیة على الغاز الطبیعي  التفاعالت عند دراسةف     

  - :یليفیما  ، ویتمثل أبرزهامفاهیم تفرض نفسها على الموضوع المتوسط، هناك عدة

لدوجالس جاكسون هي العلم الذي یهتم  یقصد بها وفًقا إذ، Geopolitics الجغرافیا السیاسیة  .أ
كما یعرفها بعض األكادیمیین األمریكان بأنها العلم سة الظاهرة السیاسیة في أبعادها المساحیة.دراب

                                                            
  .٦١-٦٠ص ص  مرجع سبق ذكره،١ 
 .١٦، ص ٢٠٠٧، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، الصراع الدولي على المیاه بیئة حوض النیلمحمد سالمان طایع، ٢ 
  ، والمنشور على الرابط االلكتروني التالي:المتوسطمدخل للصراع الدولي واإلقلیمي في شرق البحر جهاد عودة، ٣ 

http://www.gehadauda.com/wp-content/uploads/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_1.pdf  
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من  والعملیات السیاسیة من جانب، الذي یهتم بدراسة التفاعل الذي یوجد بین المساحات الجغرافیة
ه كل من روجر قدم الذيهو  ،تتبناه الدراسةوالذي  ،لكن یظل التعریف األقرب.خرجانب آ

 ١." التحلیل المساحي للظاهرة السیاسیة"كاسببیرسون  وجولیان، ویقصد به 

وهو عبارة عن حزام من المیاه الساحلیة یمتد بحد أقصى ، Territorial Sea البحر اإلقلیمي  .ب
وتعتبر منطقة سیادة كاملة للدولة  الساحلیة. تقاس من خط األساس للدولة بحرًیا ثنى عشر میالً ا

ر من خالل ما یسمى و عبالبالرغم من أنه یحق للسفن األجنبیة سواء كانت عسكریة أو مدنیة 
بالمرور البرئ، كما تمتد سیادة الدولة أیضًا لكل من النطاق الجوى وقاع البحر الخاضع لتلك 

 المنطقة.

المنطقة الواقعة  تعرف بأنها ،Exclusive Economic Zone ةصالخال االقتصادیةالمنطقة   .ج
میل بحري تقاس من خطوط األساس  ٢٠٠وراء البحر اإلقلیمي ومالصقة له، وال تمتد ألكثر من 

 ٢ الذي یقاس منها البحر اإلقلیمي.

 ثامناً  : اإلطار النظري للدراسة:-

لطاقة، لمفهوم أمن ایرتكز اإلطار النظري لتلك الدراسة على توضیح التفسیرات المختلفة           
إطار المفهوم الواسع لألمن، عالوة  فيمحددات تحقیق أمن الطاقة عن توضح أبرز  ذلك فضًال 

استعراض  ت مرتفعة من أمن الطاقة، ثمعلى تفسیر أهم المبادئ التي یجدر إتباعها لتحقیق معدال
من الضوء  محور الدراسة، وأخیًرا محاولة إلقاء مزیًدا هباعتبار نموذج أمن الطاقة للغاز الطبیعي 
  إطار النظریات الكبرى للعالقات الدولیة. فيعلى أهمیة أمن الطاقة ومصادرها 

  الطاقة أمن ف مفهومیتعر  .١

بعد قیام دول المنطقة العربیة  ١٩٧٣الطاقة بشكل أساسي منذ عام  أمن تجلت أهمیة مفهوم     
بقطع إمدادات الطاقة بخاصة البترول عن الدول الغربیة الحلیفة إلسرائیل، وهو ما دفع البلدان 

أنها مسألة تحتاج لتأمین ضمان  ىعلالغربیة بعد انقضاء األزمة بضرورة التعامل مع الطاقة 
نجلیزي وینستون تشرشل أول من عرف أمن الطاقة رئیس الوزراء اإل ویعتبر اإلمدادات إلیها.

  إال التنوع". التنوع وال شيءباعتباره " 

                                                            
  .٣ ٢، ص ص ١٩٧٧، المكتبة النموذجیة، القاهرة، الجغرافیا والمشكالت الدولیةعبد الغنى سعودي، ١ 
  ) من اتفاقیة األمم لقانون البحار على الموقع الرسمي لألمم المتحدة على الرابط االلكتروني التالي:٥٧-٥٥أنظر نص المادتین (٢ 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf   
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المستمر لمصادر الطاقة  بأنه التدفق"فقد عرفت أمن الطاقة  الدولیة للطاقة، عن الوكالةأما      
من الطاقة على المدى ومن ثم فإن أ .، وذلك على المدى القصیر والطویلبأسعار مقبولة ومناسبة

أما  میزان االستهالك والعرض. فيالقصیر یركز على قدرة الدولة على مواجهة التغییرات المفاجأة 
 مجال الحصول على الطاقة بهدف في االستمراریة واالستثمارات على المدى الطویل، فیتركز على

 ١توفیر متطلبات التنمیة االقتصادیة والبیئیة.

إنتاج مفهوم أمن الطاقة باعتباره " قدرة الدول على استمرار  أیًضا البنك الدوليعرف هذا، وقد      
لتسهیل وتسریع وتیرة النمو االقتصادي، بهدف خفض وتقلیل  ؛واستهالك الطاقة بتكلفة مناسبة

    ٢الفقر، ورفع مستویات معیشة األفراد عبر االنفتاح على خدمات جدیدة للطاقة". تمعدال

" توافر ، هو األكثر قبوًال على الصعید الدولي ألمن الطاقةاألشمل و التعریف یظل  ،لكن     
متناول الجمیع"، حیث یركز هذا التعریف على جانب  فياإلنتاج الكافي من مصادر الطاقة بأسعار 

  للطاقة. إال أن المفهوم ذاته، یختلف لكل من الدول المصدرة أو الدول المستوردة ٣العرض.

 الطاقة أمن محددات .٢
یرتبط بجوانب كمیة، وأخرى  ما ة، منهاة محددات رئیسخمستحقیق أمن الطاقة  فيیتحكم      

ي لنظام الدولة، وهقات بین الوحدات والدول المكونة كیفیة، وأخرى ترتبط مباشرة بالتفاعالت والعال
  على النحو التالي:

وفرة علمیات تدفق مصادر الطاقة من داخل الدولة إلى  في، وتتمثل  Availabilityالوفرة الكمیة   .أ
.حیث یعتمد من جانب آخر الخارج من جانب، ومن العالم الخارجي إلى داخل الدولة المستوردة

على قدرة الدولة على الوفاء بالمطالب الخارجیة   Energy out flowخارج التدفق الطاقة إلى 
 للدول األخرى.

بحیث ترتبط بشكل أساسي معقولیة ومالئمة أسعار ، Affordabilityالتكلفة أو السعر المقبول   .ب
لمجموع تكالیف كل من  اد السعر المعقول أو المالئم وفقً تدفق الطاقة للدول المستوردة، إذ یتحد

 عملیات االستخراج، والنقل، عالوة على تكالیف حمایة البیئة.

                                                            
1 Kocaslan  Gelengul, International Energy Security Indicators & Turkey’s Energy Security Risk Score, 
International Journal of Energy Economics & Policy, Vol.4, No.4,2014, p 736. 
2 Energy Security Issues, The world Bank Group, December 5, 2005, p 3. 

  .٥٢، ص مرجع سبق ذكرهعرفة، خدیجة ٣ 
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، ویقصد بها توافر مصادر الطاقة التي تحترم وتأخذ بعین Acceptabilityالمقبولیة البیئیة   .ج
بیئیة  ااالعتبار المعاییر والجوانب البیئیة، وذلك لكون بعض عملیات االستخراج والنقل تنتج آثارً 

 ١رفع درجة حرارة األرض. فيسیما ظاهرة االنبعاثات الغازیة التي تساهم  خطیرة ال

األول یرتبط بتنوع مصادر  ویتخذ التنوع مسارین: ،Diversification of source المصادر عتنو   .د
اإلمداد بالطاقة، وعدم االعتماد على طرف أو دولة بعینها لكل كمیات اإلمداد، أما الثاني فیتصل 

 ٢الموارد األخرى، دون التركیز على نوع محدد.، و البترولو ویع المصادر كاالعتماد على الغاز، بتن

فوجود مستوى مرتفع من العالقات ،  Relationship Among Nations العالقات بین الدول  .ه
الحفاظ على أمن الطاقة بالنسبة للبلدان  فيبالغ األهمیة  دوًرا طراف الدولیة المختلفة یؤديبین األ

ومن  .ثر قرًباإعادة توجیه المصادر للدول األك فيالمستوردة لمصادر الطاقة، وذلك لكونه یساعد 
 ٣الحفاظ على أمن الطاقة. في اهامً  ایمثل محددً ثم 

  العالميالنظام  فيتحقیق أمن الطاقة  مبادئ .٣

، بتبني وتطبیق أربعة الحفاظ على مستویات أمن الطاقة الخاصة بها فيترتبط قدرة أي دولة      
  مبادئ رئیسة، وتتمثل فیما یلي:

تنوع مصادر اإلمداد ف ، Diversification of Supplyاإلمداداتمصادر المبدأ األول: تنویع 
ت تواجه یاإشكال أيحاالت حدوث  في دوًرا هاًما حصول على مصادر الطاقة تؤديوتوفیر بدائل لل

  اإلمدادات. مسألة ضمان وصیرورة فيمن األمن  اكبیرً  اتوفر قدرً ، و مصادر اإلمداد األساسیة

أو ما یطلق علیه " هامش األمن"، عبر تأمین الدولة لذاتها  ،Resilienceالمرونة  المبدأ الثاني:
القیام بعدة إجراءات، منها بوهو ما یمكن أن یتوافر  مقابل الصدمات أو االختالالت المفاجأة. في

توافر و عملیات االستخراج واإلنتاج،  فيغیار المستخدمة الضمان وجود قطع  :على سبیل المثال
ضمان وجود مصادر أخرى غیر تقلیدیة لتوفیر المعدات و واد النفطیة، احتیاطیات إستراتجیة من الم

عملیات التنقیب، عالوة على ضرورة صیاغة خطط محكمة لمواجهات أي تشوهات  فيالداخلة 
 تصیب عملیات اإلمداد.

                                                            
1 Hughes Larry, A Generic Framework for the Description and Analysis of Energy Security in an 
Energy System, Halifax, Canada, p p 9 10. 
2 The New Energy Security Paradigm, World Economic forum, spring 2006, p 6. 
3 Kocaslan Gelengul, Op.cit, p 736. 
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 Recognizing The Reality ofمجال الطاقة فيإدراك حقیقة التكامل  المبدأ الثالث:

Integration  ، تحرك فیه تموارد محدودة للطاقة و  اواحدً  ئق أن هناك سوًقا عالمًیاأثبت الحقافقد
حدوث قناعة لدى كافة األطراف الدولیة التي ترید من البد  هكافة البلدان واألطراف، ومن ثم فأن

  والتعاون.الحفاظ على مستویات مرتفعة من الطاقة على ضرورة التكامل 

فتوافر معلومات تتسم ، Importance of information  المعلوماتالمبدأ الرابع: أهمیة توافر 
تساهم بشكل  ،خطار الحالیة والمستقبلیة المتوقعةواأل ،بقدر كبیر من الدقة بشأن مصادر الطاقة

الة الدولیة للطاقة قد قطعت والجدیر بالذكر أن الوك .توفیر سوق عالمي یعمل بكفاءة فيكبیر 
  ١مسألة ضمان توفیر المعلومات الدقیقة بشأن السوق العالمي وقضایا الطاقة. في شوًطا كبیًرا

  الطبیعيمن الطاقة للغاز أنموذج  .٤

منطقة حوض  فياألساس على الشق المتعلق باكتشافات الغاز في وبما أن الدراسة تركز      
صاغت  الوكالة الدولیة قدالصراع بین دول المنطقة، فإن و ثارها على أمن الطاقة البحر المتوسط، وآ

وهو ما سوف تعتمد  ،جههاوالمخاطر التي یمكن أن تو  على محدداته ألمن الطاقة استناًدا انموذجً 
  ٢- :) ١رقم (الشكل  فيبحیث یمكن التعبیر  ة بشكل رئیسي، علیه الدراس

 

  ): نموذج الوكالة الدولیة للطاقة ألمن الغاز الطبیعي للدولة١( الشكل رقم

أمن الغاز الطبیعي منظومة ومعادلة لهذا النموذج الذي وضعته الوكالة الدولیة للطاقة، فإن  ووفًقا 
  تتكون من عنصرین رئیسیین وهما كاآلتي: للدولة

                                                            
1 Yergin Daniel, Ensuring Energy Security,  Foreign Affairs, Vo.l(85), No. 2, March/ April, 2006, p 76. 
2 Kocaslan Gelengul, Op.Cit, p p 737 738. 
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االستقرار السیاسي قضیة وتعتبر  ، Imported Natural Gasالغاز الطبیعي المستورد  .أ
 ا كانت الظروف السیاسیة مستقره، أبرز مؤثرات استمرار عملیات التدفق، فكلم ىحدإللدول المصدرة 

أمن الطاقة،  تحقیق وضعها الطبیعي، وبالتالي ارتفعت معدالت وفرص فياستمرت كمیات التدفق 
الدولة المصدرة، كان لذلك تأثیرات سلبیة على  فيحالة عدم االستقرار السیاسي وكلما سادت 

 ألمن الغاز الطبیعي للدولة المستوردة.مثل ذلك تهدیًدا یومن ثم اإلمداد. عملیات 

حالة  فيوالذي یتهدد ،  Domestic Natural Gasاإلنتاج المحلي من الغاز الطبیعي  .ب
  سة.رالموضوع الد البحري.وهو ما یعد المحور الرئیسعملیات التنقیب واإلنتاج  فيحدوث أي خلل 

  العالقات الدولیة فيالنظریات المركزیة الكبرى  فيأمن ومصادر الطاقة  .٥

ة یــاهتمت نماذج ونظریات العالقــات الدولیــة الكبــرى والمركزیــة بخاصــة النظریــة اللیبرالیــة، والواقع     
إدارة التفــاعالت بــین الــدول ســواء  فــيبمصــادر الطاقــة باعتبــاره أحــد أبــرز المفــاهیم المختلفــة  لیاتهــابتج
  أو التعاوني. ،ها الصراعىیبشق

 .العالقات الدولیة فيالنظریة الواقعیة  فيأمن ومصادر الطاقة    .أ

األســاس العالقــات الدولیــة كانــت تركــز فــي  فــي الكالســیكیة ة الواقعیــةأن المدرســ مــنالــرغم فعلى      
 لحمایــة أمــن  وحیــد القــوة العســكریة كأســاس فــيالمتمثلــة  Hard powerعلــى مفهــوم القــوة الصــلدة 

   Hans Morgenthauیعتبــر هــانز موجــا نثــو  التيإطار الواقعیة الجدیدة  فيالدولة، لكن ومصالح 
ـــًا لـــه تتمثـــل           فـــيأحـــد أبـــرز مؤسســـیها دخلـــت عناصـــر أخـــرى هامـــة غیـــر القـــوة العســـكریة، وهـــى وفق

المواثیــق والقــیم و  ، يوالــدیمغراف الســكانيالتكــوین و القــدرات الصــناعیة، و المــوارد الطبیعــة، و " الجغرافیــا، 
عــن  ةومــن ثــم فلــم تعــد القــوة العســكریة فقــط معبــر  ١.والدبلوماســیة الحكومیــة كفاءة المنظومــةو الداخلیة، 

یمكــن أن یفــرز صــراعات، وهــو مــا  ولة، بــل دخلــت مصــادر الطاقــة أیًضــا لتصــبح عــامًال مــؤثًراقوة الد
الفرضــیات، وهــى  ى عــدد مــنوصــلت إلــت التــي Michael Klareمیشــیل كــارل كتابــات  عــن عبــر

 كالتالي:

ســــیما  ومــــا أســــفر عنــــه مــــن انتهــــاء الصــــراع بــــین اإلیــــدیولوجیات ال ،أن انتهــــاء الحــــرب البــــاردة  )١(
االشتراكیة من جانب، والرأسمالیة من جانب أخر، وصعود قوى وأقطاب اقتصــادیة جدیــدة، بــدأت 

 تغیــرأدى إلــى حــدوث ممــا العالقات الدولیة تركز على الحصول والسیطرة على الموارد الطبیعة، 
شــــكل منظومــــة القــــوة العالمیــــة، بحیــــث تحولــــت إلــــى إمكانیــــة حــــدوث صــــراعات بــــین القــــوى  فــــي

                                                            
1 Cesnakes Giedruis, Energy Resources In Foreign policy: A Theoretical Approach,  Baltic  Journal of 
law & politics, vol.(3), No.1, June,2010, p 33. 



29 
 

مــن  هــاالهنــد، وغیر و الیابــان، و روســیا، و الصــین، و االقتصــادیة الكبــرى بخاصــة الوالیــات المتحــدة، 
  البلدان. 

 دوث.وشیك الح بات أن الصراع الدولي بشأن البترول ومصادر الطاقة األخرى، قد )٢(
أفریقیــا، وهــى بلــدان أصــبحت قادمــة مــن بلــدان وســط آســیا و إن غالبیــة مصــادر وٕامــدادات الطاقــة  )٣(

تتسم بحالــة مــن الضــعف والهشاشــة، كمــا أنهــا تعــانى مــن نزاعــات داخلیــة عدیــدة، عــالوة علــى انتشــار 
زیـــادة تـــأثیر تلـــك الـــدول علـــى  فـــيفقـــد لعبـــت تلـــك الثـــروات دوًرا  وتصـــاعد التیـــارات الدینیـــة المتشـــددة.

ظلت تلك البلدان واألنظمــة الســلطویة  ،الوقت ذاته فيلكن  الساحة الدولیة المتالكها مصادر الطاقة.
 للصراعات والنزاعات بینها وبین الغرب. وهو ما قد یمثل مدخًال  معادیة للغرب بشكل عام.

سیما النفط أصبحت تتسم بحالة من النــدرة مــع تزایــد الطلــب العــالمي علیهــا  أن الموارد الطبیعة ال )٤(
 ١قارة آسیا. فيبخاصة 

بمختلـــف أنــه علــى الـــرغم مــن تركیــز المدرســـة الواقعیــة إلـــى اإلشــارة  رممــا ســـبق، تجــد وانطالًقــا     
ـــة مـــع عالقـــة ســـواء الكالســـیكیة أو الواقعیـــة علـــى مفهـــوم القـــوة المادیـــة كأســـاس إلدارة  تجلیاتهـــا الدول

سیما الســیطرة علــى مصــادر  ببعض الجوانب األخرى من القوة الناعمة ال مت أیًضاتهالخارج، فإنها ا
دور الوســیط  تــؤدي اأنه كما زیادة قوة الدولة، فيمحاولة الستخدام الموارد الطبیعة  فيالطاقة، وذلك 

  من أجل زیادة مخرجات القوة الصلدة.

 العالقات الدولیة فيالنظریة اللیبرالیة  فيالطاقة و مصادر  أمن  .ب

قد ارتكزت بشكل أساسي على عدم الفصل بین العالقات الدولیة  فيبما أن المدرسة اللیبرالیة و      
 فيفإن ذلك قد انعكس بوضوح  السیاسة الداخلیة والخارجیة، أو بین الجوانب السیاسیة واالقتصادیة.

للتقاطع بین العالقات الدولیة والنظریات والجوانب  رؤیتها للتعامل مع قضیة الطاقة باعتبارها مجاًال 
  االقتصادیة.

ین رئیستین مكملتین ا رؤیتاتجاهاتهیبرالیة بمختلف وفى هذا السیاق، فقد قدمت المدرسة الل     
  :كاآلتيوهما  منهابعضهم البعض لقضیة الطاقة وأل

فیما  الطاقة على الصعید العالميالجانب المظلم لقضیة  فيالرؤیة األولي، وتتمثل   )١(
حدثت نتیجة بعض  والتي، ”Dark Underbelly “ یطلق علیه اللیبرالیون 

دولیة السیاسیة الالممارسات المنحرفة للمدرسة اللیبرالیة ذاتها سواء على صعید العالقات 

                                                            
1  Dannreuther Ronald, International Relations Theories: Energy, Minerals, & conflict, Polinares 
working paper, No.8, September, 2010, p 3. 
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 فيوتنعكس تلك الرؤیة  .النظام الدولي فيأو االقتصادیة، أو السیاسات الداخلیة للبلدان 
 ة مؤشرات وهي:وجود ثالث

الموارد الطبیعة تتسم بفالدول الغنیة ،  Resources curse المواردلعنة   )أ(
انتشار  :ذلك عدة عوامل، أبرزها فيمعدالت التنمیة، بحیث یساهم  فيبانخفاض ملحوظ 

  األمراض، وعدم القدرة على تطویر القطاعات االقتصادیة األخرى.
فانتشار نمط الدول الریعیة واألنظمة  ،Reinter state  نموذج الدولة الریعیة  )ب(

البلدان الغنیة بالموارد، حیث تقوم تلك األنظمة بعملیات تقویض  فياالستبدادیة 
وضع قیود بالدیمقراطي  التطور في دوًرا سلبًیا تؤديأنها لمؤسسات المجتمع المدني، كما 

 دستوریة من قبل السلطة التنفیذیة.
ن نتیجة تنشأ داخل وبین البلدا والتي،  Resource Wars حروب الموارد   )ج(

صراعات بین الفصائل المختلفة  وٕاحداثعلى الموارد الطبیعیة، اض ضنقمحاوالت اال
  ١داخل البلدان للحصول على أكبر قدر من عوائد هذه الموارد.

وضع  فيوتتخلص ، الجانب المظلم الرؤیة الثانیة، وتدور حول الرؤیة اللیبرالیة للتعامل مع )٢(
تطویر لفقد سعت المدرسة اللیبرالیة ،  ”?What Needs to be done “ إطار لما یجب فعله

تتمثل فیما  والتيرؤیة عملیة للتعامل مع اآلثار السلبیة المتراكمة للممارسات اللیبرالیة المنحرفة، 
 - یلي:

الحاجة إلى تطویر معاییر لقیاس الشفافیة للحیلولة  فيویتمثل  الشفافیة،تطویر آلیات لقیاس   )أ
 مجال صناعة مصادر الطاقة. فيدون ومواجهة الصفقات السریة 

الممارسات التجاریة غیر المشروعة،  ع، وذلك لتحجیم وردمنظومة القانونیة الدولیةتعزیز ال  )ب
 تساعد على تأجیج الصراعات. والتي

 في مجال الطاقة خصوًصا فيبخاصة العاملة ، االجتماعیة للشركاتتدعیم دور المسئولیة   )ج
 مجال الحفاظ على البیئة.

الدول الریعیة واألنظمة االستبدادیة الغنیة بالموارد  في ،الحكم الرشیدتدعیم الدیمقراطیة و   )د
 النفطیة والطبیعیة، لضمان التعاون المستقبلي معها.

وذلك عبر تطویر وتوسعه ، مجال الطاقة فيالعاملة  اإلقلیمیة والدولیةالمؤسسات  دور تعزیز  )ه
الدولیة كمنظمة الطاقة العالمیة مجال الطاقة  فيقاعدة العضویة للمنظمات الدولیة اللیبرالیة العاملة 

 تسهیل عملیات التعاون بین األطراف الدولیة المختلفة.والتي من شأنها 
                                                            
1 Ibid, p 6. 
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مجال الطاقة، مما  فيالذي ینعكس على تحریر سوق التجارة العالمیة ، الدوليتحریر االقتصاد   )و
منع الحروب المتعلقة  فيیساهم  للطاقة، بل أیًضا األفضل واألكفأاالستخدام  فيهم فقط ال یس

 ١بالطاقة والصراع على الموارد.

ا:
ً
 املنهج املتستخدم تاسع

لتلك الدراسة على كل من نظریات الصراع، ذلك عالوة على تفسیر  المنهجيیرتكز اإلطار      
 Conflict  الدولينظریة ونموذج إدارة الصراع  خالل الموضوع محل الدراسة من

Management Theory  جاكوب بیركوفیتش طرحه كل من  الذيJacob Bercovtich  
  .Patrick M.Regan باتریك ریجان و 

  -تعریف مفهوم الصراع: .١
ظور الذي یقوم بتعریف الظاهرة الختالف المن مفهوم الصراع وفًقا تعریفات وتختلف تتباین     

  برز تلك التعریفات وهى:ألیمكن اإلشارة  ،وفى هذا اإلطار الصراعیة.
ینظر للصراع على أنه "موقف یكون لدى الفرد فیه دافع للتورط أو  ،فالمنظور النفسي      

  نشاطین أو أكثر، لهما طبیعة متضادة تماما". فيالدخول 
حول قیم، أو مطالب، أو أوضاع  یمثل "نضاًال  فیعرف الصراع بأنه أما المنظور االجتماعي،     

كسب القیم  في"لیس فقط  نادرة"، ویكون الهدف هنا متمثًال  معینة، أو قوة، أو حول موارد محدودة أو
  .تحیید، أو إلحاق الضرر، أو إزالة المنافسین أو التخلص منهم في المرغوبة، بل أیًضا

"موقف تنافسي خاص، یكون طرفاه أو للمنظور السیاسي بأنه  لصراع ووفًقااهذا، ویعرف      
ون كل منهما أو منهم، یك والتيالمواقف المستقبلیة المحتملة،  فيأطرافه، على درایة بعدم التوافق 

فیها إلى تبنى أو اتخاذ موقف ال یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو األطراف  مضطًرا
  األخرى.

فیرى أن الصراع ینشأ أو یحدث نتیجة للتنافس بین طرفین على ربولوجى، ثأما المنظور االن    
و نسل بشرى معین، أو مجتمع فرد، أو أسرة، أو ذریة أ في هذا الطرف متمثًال  األقل، قد یكون

منظمة سیاسیة، أو ، أو الصراع طبقة اجتماعیة، أو أفكاًراإضافة إلى ذلك، قد یكون طرف  كامل.
ات تركز علیها التعریف بعدین رئیسیینالسیاق، تجدر اإلشارة إلى وجود  هذا وفى ٢.قبیلة، أو دیًنا

  كالتالي: هماوالمداخل المختلفة للصراع 

                                                            
1 Ibid, p p 7 9. 

، ١٩٩٧، العدد الثالث، یولیو مجلة دراسات مستقبلیةألسباب والدوافع، امنیر محمود بدوى، مفهوم الصراع: دراسة في األصول النظریة ٢
   .٣ ٢ص ص 
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والذي یتوافر فیه عدة شروط وخصائص، تتمثل  ذاته، ىالبعد األول: ویتعلق بالموقف الصراع  .أ
المصالح أو القیم بین طرفین أو أكثر، ثم توافر وعى وٕادراك من قبل األطراف  فيوجود تناقض  في

اتخاذ  في بة من جانب أحد األطراف أو جمیعهمتوافر رغ تلك المصالح، وأخیًرا فيبوجود تناقض 
 مواقف ال تتفق مع رغبات األطرف األخرى، مما یؤدى لحدوث تصادم مع األطراف األخرى.

ة مستویات األول الصراع ویتخذ الصراع هنا أحد ثالث، البعد الثاني: یختص بأطراف الصراع  .ب
المستوى الثالث، و  یكون أطرافه جماعات.. المستوى الثاني، بحیث أفراًدا الفردي الذي یكون أطرافه

 ١وهو الصراع الدولي یكون فیه الصراع بین دول.

یكون طرفاه أو  خاص تنافسيبأنه موقف ف الصراع الدولي یعر مكن تمن ذلك، فی وانطالًقا     
یكون كل منهما أو  والتيالمواقف المستقبلیة المحتملة،  فيعلى درایة بعدم التوافق  من الدول أطرافه

منهم، مضطرًا فیها إلى تبنى أو اتخاذ موقف ال یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو 
  ٢األطراف األخرى.

 
  المشابهةالصراع والمفاهیم األخرى التفرقة بین  .٢
م بینه، لكن یظل الفارق ه من المفاهیم القریبة منه نسبًیاشابه مفهوم الصراع مع غیر تیختلط وی     

أقل  فيتحویله الخالف سواء عن طریقة حله أو تسویته أو كیفیة التعامل مع  فيعامل هام 
مقدمتها؛  فيیأتي  والتيالسیاق، یمكن التفرقة بین الصراع، وغیره من المفاهیم،  هذا وفى التقدیرات.
، Dispute، النزاع  Problem، المشكلة Disagreement، عدم االتفاق Differenceاالختالف 

  .war، والحرب Violenceالعنف 

ة للحیاة ر أحد المحركات الرئیسبوهو طبیعة إنسانیة وبشریة، ویعت ،Difference االختالف  .أ
ن االختالف ال ة إلى أال یمكن أن تتطور لوال وجود االختالف، لكن تجدر اإلشار  والتيالبشریة، 

 حالة تطوره. فيمن أسباب الصراع، وٕانما أحد مصادره  ایعتبر سبًبا رئیسً 

تحدث حالة عدم االتفاق عند تعبیر األفراد عن تفضیالتهم  ،Disagreementعدم االتفاق   .ب
من أنواع  حد ذاتها أًیا فيوأولویاتهم مقارنة بتفضیالت اآلخرین، دون أن  ترتب حالة عدم االتفاق 

 ٣األذى أو الضرر أو أي نتائج محددة.

بعض النتائج، على األقل،  في وتحدث بسبب عدم االتفاق أو االختالف ،Problemالمشكلة   .ج
ألحد األطراف. وعلى الرغم من أن المشكلة یمكن تجنب حدوثها، إال أنها عادة ما تكون مزعجة، 

                                                            
  .٣٩، ص المرجع السابق١ 
 .١٦، ص ٢٠٠٧، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، الصراع الدولي على المیاه بیئة حوض النیلمحمد سالمان طایع، ٢ 
، جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة ماجستیرإكرام بركان، تحلیل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات الدولیة، ٣

   . ١٣، ص ٢٠٠٩الجزائر، 
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ومكلفة، أو كلیهما في أن واحد. وبوجه عام، فإن األفراد عادة ما یواجهون العدید من المشكالت في 
وبالتالي  .للتصعید المشكالت یمثل في حد ذاته مصدًرا محتمًال  حیاتهم الیومیة، كما أن وجود

 ١حدوث أزمات أو اتخاذ قرارات قد یكون من نتیجتها تطور صورة أو أخرى من صور النزاع.

الحقوق القانونیة بین طرفین أو أكثر یعترفان بوجود  فيویقصد به تعارض  ،Disputeالنزاع   .د
االختالفات والمشكالت بینهم من جانب، وأن یبدى أحد األطراف على األقل استعداده لحل 

 قانونیة وسیاسیة. ومن ثم فإن التفرقة األساسیة بینهبحیث یمكن تسویته بالتوصل لحلول المشكلة، 
 ٢.وًال كونه أقل حدة، وأقل شم فيبین الصراع و 

 فيوتعرف بأنها حالة قانونیة تسمح وبصورة متساویة لعدوین أو أكثر االستمرار  ،warالحرب   .ه
صراعهما باستخدام القوة المسلحة. أو بعبارة أخرى، بأنها أعمال العنف المسلح بین دولتین أو أكثر 

لإلیضاح، وفى محاولة أعمق  ٣.اووضوحً  عتبر الحرب أقصى صور الصراع عنًفاوت ذوات سیادة.
خرى یمكن اإلشارة إلى المقیاس الذي طرحه الدكتور منیر بدوى للتفرقة بین الصراع والمفاهیم األ

  ٤ - :)٢رقم (الشكل  فين التعبیر عنه كمبحیث ی ر درجة القهر.على معیا ذات الصلة استناًدا
  أقل قھرا

  االختالف                                    -١
Difference  

  االتفاق عدم -٢
Disagreement   

  المشكلة  -٣

Problem       

  النزاع  -٤
Dispute    

  الصراع -٥
Conflict      

  العنف  -٦
Violence    

       الحرب -٧

War           

أكثر قــھرا                                                                                                                      

): مقیاس الدكتور منیر بدوي للتفرقة بین الصراع والمفاهیم األخرى٢الشكل رقم (  

                                                            
1 Abu Nimr Mohammad, Conflict Resolution, Cairo: National Center for Middle East Studies, 1994:2-3. 

  .٤٤ ٤٣ص ص  مرجع سبق ذكره،٢ 
  .٤٨ص  ،المرجع السابق٣ 
  .٥٢ص  مرجع سبق ذكره،٤ 
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  -الدولیة: أنواع الصراعات .٣

 هذا ، وفىذاتها إلى مسببات الصراعات سة تصنیف أنواع الصراعات استناًداتتبنى الدرا      
الشكل  في یمكن التعبیر عنهوالذي اإلطار یمكن التركیز على نموذج دائرة مسببات الصراع، 

  :)٣رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): أنواع الصراعات الدولیة٣الشكل رقم (

تنطوي  ةیالدولیتضح من الشكل السابق، وجود خمس مجموعات أساسیة ألسباب الصراعات      
  :كاآلتيفاعالت، وهى تكل واحدة منهم على مجموعة من ال

إذ ینشأ هذا النــوع مــن الصــراعات نتیجــة وجــود ، Relationships Conflictsالعالقات صراعات   .أ
انفعاالت سلبیة قویة بسبب سوء فهم أو لوجــود صــور نمطیــة معینــة، أو لســوء االتصــاالت أو فقرهــا، 

الغالــب إلــى مــا یمكــن أن یطلــق علیــه  فــيأو تكــرار ألنمــاط ســلوكیة ســلبیة، وتــؤدى هــذه المشــكالت 
تتــــوافر عــــدة ظــــروف  عنــــدما الصــــراعاتوتحــــدث تلــــك  صــــراعات غیــــر واقعیــــة أو غیــــر ضــــروریة.

 الموارد المحدودة أو األهداف المتبادلة. فيقصور  فيتتمثل  والتيموضوعیة للصراع، 
وتحدث هذه الصراعات عندما تفتقد األطراف المعلومــات ، Data Conflictsصراعات المعلومات   .ب

علومــات غیــر صــحیحة، أو الضــروریة الالزمــة التخــاذ القــرارات الحكیمــة، أو عنــدما یــتم تزویــدهم بم
، أو عنـــدما یصـــل األفـــراد إلـــى معلومـــات، أو االخـــتالف فـــي تفســـیرهاعنـــدما یختلفـــون حـــول أهمیـــة ال

 العالقات

املعلومات               القيم  
               

  اهلياكل            املصاحل   
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ـــا تجـــذاتهـــا معلومـــاتللتقییمـــات مختلفـــة بصـــورة جذریـــة  اإلشـــارة إلـــى أن حـــدوث صـــراعات  در. وهن
ألنها تقع نتیجة سوء االتصــاالت أو انعــدامها بــین أطــراف  ؛المعلومات قد ال تكون ضروریة الحدوث

الصــراع. كمــا أن الــبعض اآلخــر مــن صــراعات المعلومــات قــد تكــون صــراعات حقیقیــة وقویــة بســبب 
ت أن المعلومات أو اإلجراءات التــي اســتخدمها األفــراد فــي جمعهــا، أو كــال مــن المعلومــات واإلجــراءا

 .قد تكون غیر متوافقة
 ةبحیــث یثــور هــذا الــنمط مــن الصــراعات حــول ثالثــ، Interests conflictsح صــراعات المصــال  .ج

موارد الطبیعــة واألمــوال، الكــالمصــالح حــول المســائل واألمــور الموضــوعیة : أنواع من المصــالح أولهــا
ــــة، كخالفــــات حــــول ســــبل إدا :وثانیهــــا رة الصــــراعات والنزاعــــات، الخــــالف حــــول المصــــالح اإلجرائی
ـــــة : وثالثهـــــا الصـــــراعات بشـــــأن المصـــــالح والمســـــائل النفســـــیة كالمـــــدركات والتصـــــورات بشـــــأن العدال

 المشاركة. فياالجتماعیة وتصورات الثقة والرغبة 
، یــرتبط نشــوء هــذا الفصــیل مــن الصــراعات  Structures conflictأو الهیاكــل البنــى صــراعات   .د

العالقــــات اإلنســــانیة، وبالتــــالي فإنهــــا تتعلــــق بتــــأثیر تلــــك الهیاكــــل واألبنیــــة  فــــيبســـبب نمــــاذج القهــــر 
ع أســباب هــذا الــنمط مــن رجــوت .االتــأثیر علیــه أیًضــ فــياالجتماعیــة علــى الصــراعات، ودور الصــراع 

الطبیعــة التنظیمیــة لتلــك الهیاكــل مــن حیــث  فــيالصــراعات عــادة مــن عوامــل وقــوى خارجیــة، تتمثــل 
النظــام الــدولي، التوزیــع غیــر المتســاوي للســیطرة والهیمنــة علــى  فــيوي للســلطة التوزیــع غیــر المتســا

لطبیعــة المجتمعــات  اثیرات تلــك العوامــل الخارجیــة وفًقــلــف تــأتختو المــوارد الطبیعــة، والقیــود الزمنیــة. 
وهیاكل واسعة وفضفاضة، كان لتلــك التــأثیرات جوانــب  بنى تتعرض لها، فكلما كان المجتمع ذا التي

فرض حالة من االستقرار على الصــراع، وكلمــا كانــت المجتمعــات تتســم بالضــیق  فيإیجابیة تنعكس 
  الصراع. فيزیادة معدالت التورط  فيوعدم االتساع، ساهم ذلك 

مختلفـــــة  وتنشـــــأ تلـــــك الصـــــراعات نتیجـــــة وجـــــود تباینـــــات، Values Conflictصـــــراعات القــــــیم   .ه
للمنطلقــات الفكریــة والعقائدیــة واإلیدیولوجیــة للــدول والشــعوب، رؤى مختلفــة للعــالم الخــارجي وطبیعــة 

وبالتــالي فإنهــا تتعلــق بشــكل أساســي بالمعــاییر  الحیاة فیه، عالوة على اختالف معاییر تقییم األفكار.
 القیمیة.

قــدر كبیــر مــن  اســتحوذت علــى بــر هــذا النــوع مــن الصــراعات مــن أهــم الصــراعات التــي تویع     
ـــة ـــنفس والعملیـــات الذهنی ـــم ال ـــین حجـــم  ،اهتمامـــات الدارســـین فـــي مجـــاالت عل ـــربط ب ـــك بهـــدف ال وذل

  ١والسلوك المرتبط بحل الصراع. ،الصراع

  
                                                            

  .٧٤ ٧٠، ص ص مرجع سبق ذكرهمنیر بدوي، ١ 
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 -الدولیة: التصرفات  مؤشر .٤

صاغه كل من إدوارد  الذي  Event Analysis approach یعتبر اقتراب تحلیل التصرفات     
من  ١٩٧٨- ١٩٤٨الفترة ما بین  في  Thomas Solonوماس سولون وت  Edward Azarعازار

مجال تحدید التصرفات الصراعیة والتعاونیة على حد سواء، حیث قاما بجمع  فيأبرز اإلسهامات 
حیث  ١ومنظمة لصیاغة مؤشر لتلك التصرفات. دولة ١٣٥التصرفات الصراعیة والتعاونیة لعدد من 

 شكل في تضمن المقیاس كافة المؤشرات سواء اللفظیة أو الفعلیة مهما كانت كبیرة أو صغیرة للدولة
ها مؤشرات الصراع الدولي، بینما یمثل نقطة تمثل بعض ةعشر  مقیاس( كمي ونوعى) یتكون من خمس

 في ٧إلى  ١من خر مؤشرات التعاون الدولي، إذ تتدرج من أقصي درجات التعاون إلى أقلها بعضها اآل
رات للصراع الدولي تتدرج كما اشتمل المقاس على سبعة مؤش للتصرفات الحیادیة. ٨ٕاعطاء الرقم و 

  - . وفى هذا السیاق، تضم مؤشرات الصراع الدولي ما یلي:١٥وحتى  ٩من رقم  تصاعدًیا

سیاسات الدول أو  على مثل االعتراضات ،التعبیرات اللفظیة المعتدلة التي تعبر عن عدم االتفاق  .أ
 مذكرات االحتجاج.

على األنظمة  الدعائيالهجوم و كتحذیر بتوجیه أعمال انتقامیة،  ،العدائیة القویةالتعبیرات   .ب
 معها.ماعات القمة مع األطراف المختلف اجت فيرفض المشاركة و والقیادات، 

فرض و وتشمل المقاطعة الدبلوماسیة واالقتصادیة، ، واالقتصادیةأعمال العداء الدبلوماسیة   .ج
تخفیض مستوى التمثیل و استدعاء السفراء للمشاورات، و قطع المعونات، و عقوبات اقتصادیة، 

 تجمید بعض االتفاقیات.و الدبلوماسي، 
طرد الخبراء العسكریین، و بحیث تضم؛ إثارة التمرد والعصیان، ، أعمال العداء السیاسیة والعسكریة  .د

التشجیع على األعمال و ٕایواء الجماعات والتنظیمات اإلرهابیة، و تشجیع أنشطة حروب العصابات، 
 اإلرهابیة المحدودة.

حصار  فرضو وشات العسكریة محدودة النطاق، ، مثل المنااألعمال العسكریة محدودة النطاق  .ه
 ألنشطة التخریبیة.الدعم المالي لو اغتیال قیادات دولة أخرى، و بحري، 

اعتراض و عملیات القصف المتقطعة، و ، وتشمل المصادمات العسكریة، أعمال الحرب المحدودة  .و
 وٕاغراق السفن، وتلغیم المیاه اإلقلیمیة.

                                                            
1 Veen Tim, Event Data: A Method for Analyzing Political Behavior  in the EU, Center for 
international crisis Management & conflict Resolution, university of Nottingham, United Kingdom, 
September, 2008 p 8. 
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شن المعارك الجویة والبحریة و القصف المستمر، و االحتالل،  فيوتتمثل أعمال الحرب الشاملة،   .ز
 ١بأنواعها.والبریة، واستخدام األسلحة الذریة 

  -:مستویات تفسیر ظاهرة الصراع الدولي .٥
ة رئیسمستویات  ةالثـراع الدولي، یمكن اإلشارة إلى وجود ثـــة تفسیر ظاهرة الصــــمحاول فى إطارو      

  :ویتمثلون فیما یلي، الدولیة حلیل ماهیة الظاهرة الصراعیةــلت
إذ یســعى  هــذا المســتوى لتحلیــل وتفســیر مــدى مســاهمة ،  Individual levelالمستوى الفردي   .أ

بســبب  تقــعأن الحــروب  إلــى هــذا المســتوىتشــیر نظریــات حیــث  تــأجیج الصــراعات. فــيالطبیعــة الفردیــة 
 Geneticولعل أبرز أمثلة نظریات هذا المستوى، نظریــة الجینــات  .التوجهات العدوانیة للقادة السیاسیین

theory،  التنشئةهة مواج فينظریة الطبیعة Nature Vs. Nurture. 
تفســیر الصــراع  فــيهذه النظریة ل تتأسس المقولة الرئیسةGenetic Theory: النظریة الجینیة  )١(

إمكانیـــة امـــتالك بعـــض القـــادة  فـــيالمتمثلـــة  علـــى العوامـــل البیولوجیـــة الوراثیـــة لـــدى الفـــرد الـــدولي
السیاســــیین خصــــائص جینیــــة وراثیــــة ذات طبیعــــة عدوانیــــة، ممــــا یــــدفعهم إلــــى التصــــادم واللجــــوء 

 إدارة عالقات دولهم مع الدول األخرى. فيالستخدام القوة 
رفضــت هــذه النظریــة الطــرح الســابق،  :Nature vs. Nurtureمقابل الطبیعة  التنشئةنظریة  )٢(

هــو مــوروث عبــر االنتقــال الجینــي، وٕانمــا ینبــع  العــدائيأن الســلوك  اس صحیحً وأشارت إلى أنه لی
تتولد لــدى الفــرد مــن خــالل عملیــة  التي -من أجل بالده-من قناعة لدى الفرد بضرورة التضحیة 

 :  ترتبط بعدة عوامل الخارجيتنشئة تعتمد على استقبال خصائص من اإلطار 
 ینتمي الذيواإلقلیم  ،تعصب الفرد لدولته فيتتمثل  والتيالحتمیة اإلقلیمیة؛  أ) ( 

  إلیه. 
لجنسیات مختلفة یؤدى  الدولي؛ ویقصد بها أن تقسیم المجتمع الشخصیة الوطنیة  )ب(

  إلى تأجیج التعصب والصراع فیما بین ما ینتمون لتلك الجنسیات المتباینة. 
وأسلوب  ،وماهیة للخارجي،تشكل نظرته للعالم  التي اإلبعادوهى الثقافیة؛  األبعاد   )ج(

  التعامل معه.  
رجوع إلــى الخصــائص الیســعى لتفســیر الظــاهرة الصــراعیة بــ الــذي State levelمســتوى الدولــة   .ب

 Democratic الـــدیمقراطيالســـالم ، وأبـــرز نظریتهـــا السیاســـيالدولـــة مثـــل طبیعـــة النظـــام  فـــيالداخلیـــة 
Peace.  

یعتبــر مــن أبرزهــا مفكریهــا إیمانویــل كــانط  :Democratic peace الــدیمقراطينظریــة الســالم ) ١(
وروبرت كاجان، إذ تنطلق هذه النظریــة مــن مقولــة أساســیة مفادهــا أن الــدول واألنظمــة الدیمقراطیــة ال 

                                                            
  .٢٠ ١٧ص ص  مرجع سبق ذكره،١ 
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تحارب بعضها البعض. ومــن ثــم فــإن الســالم أو تقلیــل احتمــاالت الصــراع تــرتبط بشــكل مباشــر بزیــادة 
  :المقولة یمكن تفسیرها من خالل بعدین هماولعل هذه ١الدیمقراطیة. األنظمةعدد 

یتأسس هذا البعد على أن النظم : Structural Explanation الهیكليالبعد األول: التفسیر 
تكون مسئولة أمام  وبالتالي الدیمقراطیة تكون الحكومات والمؤسسات التنفیذیة فیها منتخبة.

وبما أن الحروب تمثل أحد الخیارات  المحاسبة الشاملة. منظومة متكاملة من إطار فيالمنتخبین 
وعلیه فإن الساسة  السلبیة.وتداعیاتها لتأثیراتها ا غیر المرغوب فیها من قبل الشعوب نظرً 

 عن استخدام هذا الخیار حتى یحتفظوا بتأیید القواعد الشعبیة لهم. نالقرار عادة ما یعزفو  ومتخذي
یفسر هذا : Normative/Cultural Explanation الثقافي/القیمى: التفسیر الثانيالبعد 

واللیبرالیة بین الدول باعتباره محفز أو مشجع على  ،إطار تقاسم القیم الدیمقراطیة فيالبعد السالم 
إذ یؤكد أنصار هذا التفسیر على أن الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة تشجع  االبتعاد عن الصراع.

حل الخالفات بینهم دون الوصول إلى مرحلة الحرب أو  فيالسلمیة  متبعیها على استخدام السبل
  ٢النزاع المسلح.

والـــذي یســـعى لتفســـیر الصـــراع مـــن خـــالل توزیـــع القـــوة  ،System levelمســـتوى النظـــام الـــدولي    .ج
 Peace throughنظریـــة الســـالم مـــن خـــالل التكـــافؤ  :ولعـــل أبـــرز أمثلتـــه .الـــدوليوفوضـــویة النظـــام 

parity ، نظریة تفوق القوة وPower preponderance  ، نظریــة مایكــل ســولیفان، ونظریــة تحــول القــوة و
Power transition . ٢  

یعتبر أبرز أنصارها كینسى رایت، : Peace through parityنظریة السالم من خالل التكافؤ )١(
القدرات النسبیة بین الدول، انعكس  فيأنه كلما حدث تكافؤ  ىعل حیث یتأسس منطق هذه النظریة

. وذلك الدوليالنظام  في النسبيمن االستقرار  أكبر وتحقیق قدر ،تقلیل احتماالت الصراعلذلك 
  -:هما لسببین رئیسیین
تخدام كــل طــرف بصــعوبة تحقیــق نصــر حاســم باســ شــعورأن هــذا التكــافؤ ســیؤدى إلــى   )أ(

 خر.القوة على الطرف على اآل
مســتوى القــوة، وهــو الشــعور  فــي بالتنــاقضأن التكــافؤ مــن شــأنه ســیقلل مــن الشــعور   )ب(

 ٣شأنه أن یغذى النزاعات الرادیكالیة لدى الدول. الذي
یتأسس منطق هذه النظریة على أنه كلما زادت :  Power preponderanceنظریة تفوق القوة   )٢(

ع. إذ یمكن وتقلیل احتماالت الصرا ،تحقیق االستقرار فيالقدرات بین الدول، ساهم ذلك  فيالفجوة 
  :هما إرجاع ذلك إلى سببین

                                                            
1  Rosato Sebastian, The Flawed Logic of Democratic Theory, American Political Science Review, issue 
4, November 2003, p p 293-295. 
2  Placek Kevin, The Democratic Peace Theory, Avaible at: http://www.e-ir.info/2012/02/18/the-
democratic-peace-theory/, on February 18, 2012. 
3  Wright Quincy, A Study of War, Chicago, University of Chicago Press, 1969, p p 756-757. 
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ألدركهــا  ؛ضــد الدولــة القویــةوشــن حــرب  ،أن الدولة الضعیفة لن تجرؤ علــى اســتخدام القــوة  )أ(
 على تحقیق نصر. ةأنها غیر قادر ا مسبقً 

ألنها تستطیع تحقیق أهــدافها عبــر وســائل أخــرى  ؛أن الدولة القویة لن تلجأ الستخدام القوة   )ب(
 سیما عبر الضغوط االقتصادیة والسیاسیة. ال

العالقة بین قدرات الدول إلى أن تشیر هذه النظریة :  Michel Sullivanنظریة مایكل سولیفان  )٣(
إذ تؤكد على أن احتماالت الصراع تكون  واحتماالت الصراع لیست خطیة، وٕانما تأخذ شكل منحنى.

أعلى فرصها  فيتكون ، و القدرات فيوعدم التكافؤ الشدید  ،التكافؤ الشدید حالتي فيأقل معدالتها  في
  ١كلما زاد الفجوة بین الطرفین.

عــن هــذه النظریــة، إذ  الرئیســيیعتبر أورجانســكى المعبــر  : Power Transitionنظریة تحول القوة  )٤(
ومــن ثــم فقــد  النســبیة للدولــة، وهــو عنصــر الرضــا.خــر إلــى جانــب القــدرات آ اأدخــل أورجانســكى عنصــرً 

   :النظام الدولة إلى أربع شرائح فيقسم الدول 
 الدول القویة الراضیة.  )أ(
 الدول القویة غیر الراضیة.  )ب(
 الدول الضعیفة الراضیة.  )ج(
 الدول الضعیفة غیر الراضیة.   )د(

الــدول  ،الفئــة الثانیــة هــيللصــراع  الــرئیسوفى هذا السیاق، أشــار أورجانســكى إلــى أن المصــدر      
القــوة  فــيوضــع یحــدث فیــه تحــول  إلحــداثتســعى بشــكل مســتمر  ألنهــاالقویــة غیــر الراضــیة. وذلــك 

النظــام  فــيتقــوم بأخــذ موقعهــا  التــيمــن الصــراع مــع القــوة  الحها، وهــو مــا یمكــن أن یفــرز مزیــدً لصــا
  ٢.الدولي

  -:نظریات إدارة الصراع .٦
وعلى صعید المحور المتعلق بإدارة الصراع، سوف یتم إلقاء الضوء على تعریف مفهوم إدارة      

عن العوامل المؤثرة على عملیة إدارة  بعض المفاهیم المشابهة، ذلك فضًال الصراع، والتفرقة بینه وبین 
  الصراع ذاتها، عالوة على االنتقادات الموجه لنموذج ونظریات إدارة الصراع. 

   Conflict Management دارة الصراعمفهوم إ  .أ
تلك التحركات والجهود التي تهدف للسیطرة أو احتواء الصراعات  الدوليیقصد بإدارة الصراع      

بحیث تهدف  أو بین الدول عبر إدماج طرف ثالثالتي قد تنشأ بین الفاعلین السیاسیین داخل الدولة 
 عن عدم تصاعد حدة الصراع. الصراع، ذلك فضًال جم خسائر أطراف عملیة اإلدارة إلى تقلیل ح

                                                            
1  Sullivan Michael, International Relations: Theories and Evidences, Englewood Cliffs, New Jersey, 
Prentice Hall, 1976, p p 166-167. 
2 Organski A.F.K i, World Politics, New York, Alred Knopd, 1968, p p 293 295. 
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 یها التوصل لتسویة نهائیة للصراعالحاالت التي یتعثر ف فيبحیث یتم اللجوء " إلدارة الصراعات" 
  أحد أربعة أسالیب إلدارة الصراع كاألتي:ویقوم الطرف الثالث فى العادة باالعتماد على 

التهدید أو االستخدام الفعلي  يویتضمن بشكل أساس ،Threat Basedاألول: أسلوب التهدید بالقوة 
  للقوة المسلحة بهدف إقناع أحد أطراف الصراع.

على التهدید أو استخدام القوة المسلحة، عالوة  یعتمد، و  Deterrence Basedالثاني: أسلوب الردع 
على استخدام األسالیب القسریة والقهریة األخرى كالضغط بفرض العقوبات أو ما یطلق علیه 

  الدبلوماسیة الخشنة.
هذا األسلوب إلى المؤسسات  في، بحیث یتم اللجوء Adjudicatoryاألسلوب القضائي الثالث: 

  نزع االعتراف أو تطبیق القانونین بهدف الضغط على أطراف الصراع.ب المنوطةوالهیئات القضائیة 
إذ یتم االعتماد على كافة  ،Accommodationist التفاوضيالدبلوماسي  الراعياألسلوب : الرابع

  ١أنواع الدبلوماسیة سواء التقلیدیة أو غیر التقلیدیة للتوصل التفاق بین أطراف الصراع.
  الصراع ومفاهیم أخرى مشابهةإدارة التفرقة بین مفهوم   .ب
تسویة  :هما، وبین مفهومین آخرین مشابهین هذا اإلطار بین مفهوم إدارة الصراع فيیمكن التفرقة      

  .Conflict Transformation، وتحویل الصراع Conflict Resolutionالصراع 
 Conflict Resolutionالصراع تسویة  )١(

ل نهائي للصراع، ویحدث ذلك وفًقا القدرة على التوصل لح ویمكن تعریف تسویة الصراع بأنها     
بیتر ولنشتاین عندما یستطیع أطراف الصراع بشكل مشترك مواجهة جوانب الخلل لدیهم وحلها بشكل 

لجون بریتون عندما یحدث حالة من التوافق بین  حقق التسویة الكاملة للصراع أیًضا وفًقاتكما ت٢تام.
واالنسجام مع قیمهم رد بطریقة تؤدى إلى إرضاء الجمیع، ومشاركة الموا ،لأطراف الصراع على استغال

  ومصالحهم.
  Conflict Transformationتحول الصراع  )٢(

من صعوبة حل وتسویة المشكالت التي تسبب الصراع  يق فكرة تحویل الصراع بشكل أساسلتنط     
اإلیدیولوجیات،  فيذاته، ومن ثم یمكن التأثیر على السیاق المحیط بالصراع، عبر إحداث تغییر 

حل  فيالصراع قبل الشروع  فيف اطر األ دولال فيالنظام السیاسي، أو الوضع االقتصادي و األفكار، 
وق اإلنسان وتغییر األنظمة وغیرها من وسائل تغییر السیاق إذ تعد قیم الدیمقراطیة وحق الصراع.

 ٣عملیة التسویة الالحقة. فيسوف یساعد بالضرورة  ما وهو المحیط بالصراع.
                                                            
1 Michael Butler, International conflict Management, Routledge, London, United Kingdom, 2009. P 14. 
2 Wallensteen Peter, Understanding Conflict Resolution; War, Peace and the Global System, SAGE 
Publications London, 2002, p. 53. 

السیاسیة الدولیة، على ، فى موقع دوریة تحویل الصراع: اقتراب غیر صفري إلدارة نزاعات ما بعد الثورات العربیةأحمد جمیل عزم، ٣ 
  -لكتروني الرسمي للدوریة:الرابط اإل

  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2769.aspx  
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 -:الصراعات الدولیة إدارة عملیة العوامل المؤثرة على .٧
ظریات إدارة الصراعات وفقًا لن تنقسم العوامل التي تؤثر على فاعلیة عملیة إدارة الصراعات الدولیة     
 إلى Patrick M.Regan وباتریك ریجان   Jacob Bercovtichصاغها كل من  ة التيیالدول

  :كالتاليوهما  نوعین من العوامل

  -:Contextual factor  العوامل السیاقیة  .أ

واإلطار العام لعملیة إدارة الصراعات،  ،بط هذه الطائفیة من العوامل بشكل مباشر بالسیاقتتر      
  ة عوامل رئیسة هى:داخلها، ثالث فيبحیث تضم 

أو  ا أو أحادًیاته المختلفة سواء كان ثنائیً اوذلك لكون شكل النظام بتجلیشكل النظام الدولي،  )١(
خر، أو حتى توزیع القدرات آمتعدد األقطاب من جانب، أو نمط التحالفات القائمة من جانب 

 ،تحدید كل طرف ألسلوب فيبالغ األهمیة  بدوًراعلین الدولیین تقوم والقوى بین مختلف الفا
 خر.اتجیة إدارته للصراع مع الطرف اآلوٕاستر 

الدولي، إدارة الصراع  في رئیًسا اخر محددً اآلهو یعتبر  الصراع ذاته،وخصائص طبیعة  )٢(
الدولة تعد من وحدة وتماسك إقلیم المركزیة، و ا العقائدیة، والقیم فالصراعات المتعلقة بقضای

 ذاته للتعامل معها، كما أنها فى الوقت تحتاج لفترة زمنیة طویلة نسبًیا التيالقضایا الصعبة، 
الدفاع عنها بحیث تتجاوز االستخدامات  فيتحفز صانع القرار نحو اتخاذ مواقف أكثر كلفة 

نب األخرى إن القضایا وعلى الجاٍ  الدفاع عنها.سبیل  في لسبل أكثر تشدًداالدبلوماسیة لتصل 
 فيالخالفیة الهاشمیة تكون أكثر عرضة للتسویة، ومن ثم یمكن لصانع القرار أن یتبنى 

 التعامل معها خیارات أقل حده.
وترتبط بشكل مباشر بمیول هیاكل صنع طراف الصراع، ألدول لهیاكل االداخلیة  السمات )٣(

ما إذا كانت تمیل الستخدام أدوات وأسالیب القهر أم أنها یف ،الدول أطراف الصراع فيالقرار 
الطرق الستخدام األنظمة الدیمقراطیة تمیل نسبًیا ف .تفضل اللجوء للسبل واألدوات األكثر سلمیة

السلمیة لكونها یتم محاسبتها من قبل منتخبیها، بینما تمیل األنظمة االستبدادیة نحو أسالیب 
 وات القهر والعنف النسبي.وأد

شدته، و من األهمیة مثل توقیت الصراع،  نفسه القدرب تذلك عوامل أخرى لیس إلى ویضاف     
 ١وجود طرف ثالث یلعب دور الوسیط.و 

                                                            
1 Bercovtich Jacob, Regan Patrick, The structure of International conflict Management: An Analysis of the 
effects of Intractability and Mediation, International Journal of peace, vol. (4), No.1, January 1999, p 4. 
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 -:Behavioral factors العوامل السلوكیة  .ب

التعامل مع  فيتتصل تلك الفئة من العوامل مباشرة ببعض أنماط السلوك التي تتبعها الدولة      
  عاملین رئیسین هما: فيتلخص تعملیة إدارة الصراع أو األزمة، و 

رددوها الخبرات السابقة التي تبنتها الدولة وم تؤديإذ خبرة التاریخیة للسلوكیات السابقة، ال )١(
فمثًال  تبنى رؤیة محددة بشأن إدارة التفاعالت الصراعیة. في سواء إیجابي أم سلبي دوًرا هاًما

ها النمط یتبن فيونجحت فإن ذلك سیساهم  ،تفاعالت صراعیة فيلو تبنت الدولة أدوات القهر 
أن  نى أسلوب القهر، فإن هذا من شأنه، لكن إذا فشلت بعد تبأخري حاالت صراعیة فيذاته 

 الصراعات المقبلة. فيیدفعها لتغییر أدواتها 
اإلشارة إلى وهو ما یمكن توضیحه عبر ، أو المستعصیةتأثیرات خوض الصراعات الدائمة  )٢(

 و باتریك ریجان   Jacob Bercovtichوفیتش كل من جاكوب بیرك صاغه  الذيالنموذج 
Patrick M.Regan ،١:)٤رقم (الشكل  فيیمكن التعبیر  والذي 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ذي): نموذج فاعلیة عملیة إدارة الصراعات الدولیة وفقًا لنظریات إدارة الصراعات الدولیة ال٤الشكل رقم (
  Patrick M.Regan وباتریك ریجان   Jacob Bercovtichمن  صاغها كًال 

                                                            
1 Ibid, p 5. 
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صراعات ة للنتائج المتوقعة للة افتراضات رئیسوفى هذا النموذج، تجدر اإلشارة إلى وجود ثالث     
  المستعصیة أو الدائمة وهي كالتالي:

راعات الص فيعرضة للنجاح عملیة إدارة الصراع سوف تكون أقل إن  الفرضیة األولى: 
ینتج عنها میول وجنوح أطراف الصراع  الزمنیة أن صعوبتها وطول فترتهاسیما  المستعصیة، ال
ها تزید من معدالت العداء بین ور دب والتياألسالیب ذات الطبیعة السلبیة، على نحو االعتماد 

 نحسار فرص نجاح عملیة إدارة الصراع.تؤدى الاألطراف، ومن ثم تقلل و 

األكثر  اإلستراتیجیةإطار محاولة السیطرة على صراع مستعصي، فإن  فيأنه  الفرضیة الثانیة:
" إستراتیجیة توجیه قویة ومحددة"  فيها الطرف الثالث أو الوسیط تتمثل ایتبنأن یمكن  التيفاعلیة 

Strong Directive Strategy   ألطراف الصراع عما یجب أن یفعلوه، ولیس فقط عملیات
 وساطة على استحیاء.

صراع مستعصي لمرة واحدة، فإن احتماالت التزام  فيأنه بمجرد تحقیق نجاح یة الثالثة: الفرض
   ١األطراف بأحكامه لفترة طویلة تكون مرتفعة.

  الدولیة انتقادات نظریة إدارة الصراعات .٨

وعلى الرغم من محاولة نظریة إدارة الصراع للخروج من حالة الجمود التي أصابت الصراعات      
 : یليأبرزها فیما  واجهت عدة انتقادات، یمكن تخلیصالدولیة المختلفة إال أنها قد 

ابتداء أن الصراعات غیر قابلة للحل أو حتى  فترضت أنها وذلك باعتبارالتشاؤم،  فياإلفراط   .أ
اعد العنف تمثل تسویتها على أقل التقدیرات، ومن ثم فإن االحتواء والحیلولة دون تصیصعب 

 د من الباحثین، واعتبروها مبالًغاوهى الفرضیة التي رفضها العدی إلى الواقع. الحل األكثر قرًبا
 فیها إلى حد بعید.

طائفة من الباحثین إلى فرضیة احتواء وتعلیق لالنتقاد السابق أشارت  وخالًفااقتراب غیر واقعي،   .ب
عوامل سلبیة خفیة تحت السطح كفیلة بحدوث سیما مع وجود  ال واقعيالصراعات أمر غیر 
لحظة. ومن ثم فیرى المنتقدون أن االحتواء غیر ممكن لفترات زمنیة  أياندالع للصراع فى 

  ٢وبالتالي البد من تسویة أسباب الخالفات الجوهریة. طویلة.

                                                            
1 Ibid, p p 6-7. 
2 Hamad Azem, The Reconceptualisation of Conflict Management, Peace, Conflict and Development: 
An Interdisciplinary Journal, Vol. 7, July 2005, p p 7- 9. 
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 Alanن تدویل" آلاحیث وجه العدید من الباحثین على رأسهم "  افتقار إطار تحلیلي متكامل،  .ج

Tidwell  والتركیز على  ،یتعلق بافتقار وجود إطار تحلیلي متكامل ألدبیات إدارة الصراع انتقاًدا
عملیة إدارة ب" بكیفیة القیام  ویل فإن النظریة اهتمت بشكل رئیسلتد ، فوفًقاالجوانب العملیة واإلجرائیة

الرغم  ببعض العوامل والقضایا السیاقیة ذلك على جزئًیا الوقت الذي أعطت فیه اهتمامً ا فيالصراع" 
ومن ثم فیرى تدویل  إنجاح أو إخفاق عملیة إدارة الصراعات الدولیة. في من دورها المحوري والرئیس

لتسویة الصراعات یقوم باألساس على  نهج أكثر إحكاًماتباع وا ،أكبر اضرورة إعطاء النظریة اهتمامً 
 وفهم أعمق تلك العوامل والمفاهیم. ،فحص

 Marcelleإذ ینتج ذلك وفقًا " مارسیل دوبرو"  ، الواقعیة والتطبیقاتغیاب التكامل بین النظریة   .د

Dupraw   لوجود تباینات واختالفات بین الثقافات التنظیمیة للمؤسسات األكادیمیة التي تقوم بعملیة
بعملیة إدارة الصراعات على  فة التنظیمیة والعملیة لمن یقومونصك النظریات من جانب، وبین الثقا

ة ویضاف لذلك أن عملیة إدارة الصراعات عادة ما تتم تحت ضغط وتحتاج سرع .أرض الواقع
فترة الزمنیة لخاصة من حیث ا اتحتاج ظروفً  التيلعملیات التنظیر  تصرف، وهو ما یعد غیر مالئملل

. ولعل ما ینتج عن ذلك حدوث فجوة كبیرة بین التشخیص الذي الكافیة لوضع إطار تحلیلي مناسب
الحل من ن وصفة التسویة أو أبعاد الصراع وعوامله والسیاقات المؤثرة علیه من جانب، وبی فيیتمثل 
 ١خر.جانب آ

 تسویة الصراعات والمنازعات بالطرق السلمیة .٩

دفع التزاید المفرط في النزاعات والصراعات الدولیة التنظیم الدولي نحو التركیز على الوسائل      
وقد دفع ذلك منظمة األمم  السلمیة لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الوحدات المكونة للنظام الدولي.

وذلك حینما  ،السلمیةدول على تسویة منازعاتهم بالطرق لزام الإة للنص صراحة في میثاقها على المتحد
)على " فض منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه ال یجعل ٣) الفقرة (٢نصت في مادته (

  السلم واألمن الدولي عرضة للخطر".

ذاتها على " امتناع األعضاء في عالقتهم الدولیة ) من المادة ٤وفي السیاق ذاته، نصت الفقرة (     
عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة على 

  ٢ وجه آخر ال یتفق وقصد األمم المتحدة.

                                                            
1 Dupraw Marcelle, From Theory to Practice in Environmental Dispute Resolution: Negotiating the 
Transition”, in Dennis J.D. Sandole & Hugo van der Merwe (Editors), Conflict Resolution Theory and 
Practice:  Integration and Application, Manchester: Manchester University Press, 1993, p.232.   

  ) من میثاق منظمة األمم المتحدة.٣لمزید من التفاصیل: راجع  نص المادة (٢ 
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وفًقا للمادة إلیها لحل منازعتهم سلمًیا  اللجوء لدوللكذلك، حددت الوسائل السلمیة التي یمكن و     
یجب على أطراف أي نزاع من شأنه أن یعرض حفظ السلم أنه  ى، حیث نصت " عل) من المیثاق٣٣(

واألمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق 
أو غیرها من الوسائل  والتحكیم والتسویة القضائیة، وأن یلجأوا إلي الوكاالت والتنظیمات اإلقلیمیة

  ١السلمیة التي یقع علیها االختیار.

وبما أن میثاق األمم المتحدة كان یهدف في المقام األول لتحجیم الصراعات الدولیة، والتخفیف       
یذكر تلك الوسائل على سبیل الحصر، وفتح الباب أمام إضافة وسائل وأدوات جدیدة من وطأتها، فلم 

  ٢التي تتمثل في المساعي الحمیدة.أدى لظهور وسیلة جدیدة  ما وهوتحقق الهدف ذاته، 

تسویة المنازعات بالطرق  وانطالًقا من ذلك، فیمكن االستدالل على وجود نوعین من وسائل    
  الي:وهما كالت السلمیة

تستخدم في تسویة  رضائیة ق ودیةوهي طر  : (Diplomatic Means)الوسائل الدبلوماسیة  .أ
التي تنشأ بین الدول، وبالتالي فتعلب فیها إرادة الدول دوًرا محورًیا، ویراعي فیها في المقام المنازعات 

ي خمس أدوات رئیسة، تتمثل وتنقسم بدورها إل ضاربة ألطراف النزاع.تاألول التوفیق بین المصالح الم
  فیما یلي:

یقصد بها تبادل اآلراء بین الدولتین المتنازعتین حول  ؛)  (Negotiationsالدبلوماسیة المفاوضات )١(
المشكلة محل النزاع بینهما بغیة الوصول إلى حلول مقبولة من الطرفین لغرض تسویة النزاع القائم 
بینهم. وتعد الوسیلة األقدم واألكثر انتشاًرا في تسویة المنازعات الدولیة، كما أن أنها األقل تعقیًدا 

االتصال المباشر بین الدولتین المتنازعتین بهدف تسویة بى، وذلك ألنها تقوم بین الوسائل األخر 
تضمین نص في المعاهدات  وفي غالبیة األحیان یتم لقائم بینهم من خالل اتفاق مباشرالنزاع ا

الدولیة خاص بتسویة المنازعات یشترط على الدول المتنازعة ضرورة اللجوء ألسلوب المفاوضات 
  ٣للجوء إلي التسویات ذات الطبیعة القضائیة والقانونیة بخاصة التحكیم والقضاء.الدولیة قبل ا

عملیة المفاوضات بین وزراء خارجة األطراف المتنازعة والمبعوثین الدبلوماسیین، أو  هذا، وتجرى    
 النزاع.القیام بهذه المهمة، أو أن یتم تعیین مندوبین خاصین بالمفاوضة حسب طبیعة بمن یؤكل عنهم 

                                                            
  ) من میثاق منظمة األمم المتحدة.٣٣التفاصیل: راجع  نص المادة (لمزید من ١ 

2 Bentar Marco, Dutch Foreign Policy & the Peaceful Settlement of International Disputes, Max 
Planck Institute Luxembourg for international, European & Regulatory procedural law, p8, December 
2015.  

  .٦٣٦، ص ١٩٧١سكندریة، ، مكتبة المعارف، اإلالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف، ٣ 
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وتتمیز المفاوضات عن  أما عن طبیعة المفاوضات فتكون شفهیة أو مكتوبة أو بالجمع بین الطریقتین.
حالة من التوازن في القوة مرهونة بوجود  تظل فاعلیتها ونتائجها لكن١غیرها بصفتي المرونة والكتمان.

جانب، والضعیفة من جانب بین أطراف المتفاوضة فعادة ما تفشل المفاوضات بین الدول القویة من 
  آخر.

ویقصد بها عمل ودي یقوم به طرف ثالث سواء أكان دولة أو منظمة  ؛ (Mediation)الوساطة )٢(
االشتراك  خالل دولیة أو إقلیمیة من أجل المساهمة في حل نزاع قائم بین دولتین أو أكثر، وذلك من

 یؤدي الوسیط دوًراحیث ٢في المفاوضات القائمة بین الطرفیین وتقریب وجهات النظر فیما بینهم.
لیصل إلي   ت النظر المطروحة من قبل الطرفین؛بالغ األهمیة والنشاط یتعدي مرحلة تقریب وجها

بناء على المعلومات والبیانات التي یقوم أطراف  لتسویة النزاع ؛أحقیته في تقدیم مقترحات خاصة به
ف النزاع، فضًال عن وجود رغبة لدى بحیث یشترط في الوساطة موافقة أطرا النزاع بتوفیرها له.

 ٣.ا في أحوال عدةالذي یعتبر شاقً  الوسیط ذاته للقیام بهذا الدور
حینما تتعثر المفاوضات بین یتم اللجوء إلیها   هي أداة ؛ (Good Offices)المساعي الحمیدة )٣(

عة دول أو أطراف النزاع، وهي عبارة عن عمل ودي یقوم به طرف ثالث سواء أكان دولة أو مجمو 
كاألمین العام لألمم المتحدة كمحاولة لجمع األطراف المتنازعة مع  حتى مسئول رفیع المستوى

سویة، حیث یقتصر دوره على بعضها للعودة إلى طاولة المفاوضات دون تقدیم اقتراحات محددة للت
مل ، عوبعبارة أخرى٤الستئناف المفاوضات أو البدء في حالة تعثر انطالقها. ؛تقریب وجهات النظر

وٕایجاد مناخ  ،ر بینهمالتوت یق للطرفین بقصد تخفیف حدةصدودي یقوم به طرف ثالث محاید و 
  مالئم الستئناف المفاوضات والوصل إلى تفاهم بینهما.

وبما أن غالبیة النزاعات بین األطراف تكون حول الوقائع واألحداث، ولیس ؛ (Inquiry)التحقیق  )٤(
تم التوصل لنمط تشكیل لجان تحقیق تضم شخصیات  ٥حول قواعد القانون الدولي وتفسیراته،

 ١٨٩٩كما حددت اتفاقیة الهاي ٦مشهود لها بالكفاءة بغیة الوصول للحقائق والوقائع مثار النزاع.
ما أشارت إلى أهمیة أن تقصي الحقائق والوقائع فقط، كحول مجال عمل لجان التحقیق، والتي تدور 

ها من غیر أصحاب المصلحة في كافة األحوال، كما أن النتائج الصادرة عنها لیست یكون أعضاؤ 

                                                            
  . ٢٨٥، ص ٧١٩٨مطابع األهلیة، بیروت، (ترجمة: أحمد یاسین)، ال، القانون الدولي العامشارل روسو، ١ 
  .٦١٣،  ص ١٩٦٣القاهرة، ، مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة، مبادئ القانون الدوليغانم،  حافظ محمد٢ 

3 Alheritiere Dominique, Settlement of Public International Disputes on Shared Resources: Elements of a 
Comparative Study of International Instruments, Natural Resources Journal, vol.25, July 1985, p 707. 

  .٦٢٨، دار الحلبي للمنشورات الحقوقیة، بیروت، ص الدولي العامالقانون جذوب، ممحمد ال٤ 
5 Al Saud Turki, Comparison Between the Dispute Settlement Procedures in the International Court of 
Justice and the World Trade Organization, Master Thesis, Brunel university, united Kingdom, London, 
December 2009, p 24, Avaiable at: http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/4477/1/FulltestThesis.pdf  
6 Shaw M. N., International law, Cambridge university press, London, 2003, p 923. 
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بشأن  ١٩٠٧من اتفاقیة الهاي  )٩ویضاف لذلك، ما نصت علیه المادة (  ملزمة ألطراف النزاع.
أن مهمة لجان التحقیق تتمثل في تسهیل حل وتسویة  التي أكدت علىالتسویة السلمیة للنزاعات، و 

 ١النزاعات من خالل توضیح الحقائق بنزاهة وحیادیة. 
كانت طبیعتها، من  اهي طریقة أو أداة لتسویة وحل النزاعات الدولیة أیً  ؛(Conciliation)التوفیق )٥(

ما بشكل دائم أو بشكل مؤقت مخصصة لمعالجة النزاع، بحیث إخالل لجنة تشكلها أطراف النزاع 
 . ٢تقوم بدراسة النزاع والنظر فیه بطریقة محایدة، وطرح حلول مقبولة من قبل أطرافه تمهیًدا لتسویته

أعضاء یقوم كل  ٥تكون من في عملها بین آلیتي التحقیق والوساطة، وتالتوفیق وتجمع لجان  
 ٣من مواطني بلدان أخري. األعضاء الثالثةمنها، بینما یتم اختیار باقي  طرف باختیار عضو واحد

في حالة  إلیها هي عبارة عن وسائل قانونیة یتم اللجوء  (Judicial  Means) الوسائل القضائیة  .ب
تعثر الوسائل الدبلوماسیة في التوصل لحل أو تسویة للنزاعات والصراعات، وذلك بهدف إصدار 

هما  وتنقسم بدورها إلى وسیلتین قرارات ملزمة لكافة األطراف، وتعتمد على قواعد القانون الدولي.
  كالتالي:

جوء إلیها في إطار التي یتم الل األدواتیعد التحكیم أحد أهم  )؛Arbitration(التحكیم  )١(
عملیات التسویة السلمیة ذات الطبیعة القضائیة للنزاعات التي قد تنشأ بین الدول، حیث لعب 

 .بالغ األهمیة في النزاعات المتعلقة بالشئون البحریة بخاصة مسألة ترسیم الحدود االتحكیم دورً 
بالطرق السلمیة بشأن تسویة المنازعات  ١٩٠٧و ١٨٩٩بحیث وضعت وعرفت اتفاقیتي الهاي 

التحكیم بأنه أداة قضائیة تستخدم لتسویة المنازعات بین دولتین من خالل قضاة یتم اختیارهم من 
بأن األحكام الصادرة تكون ملزمة علًما  قبل األطراف وعلى أسس من احترام القواعد القانونیة.

 ٤ألطراف النزاع.

باإلحالة للتحكیم أو من خالل وضع بند في ما من خالل اتفاق خاص إوتكون اإلحالة للتحكیم      
اتفاق بین الطرفین یقضي باإلحالة للتحكیم في حالة وجود أي خالف أو نزاع بشأن تفسیر االتفاقیة 

أغلب األحیان، علًما بأن  فيمن المحكمین یكون عددهم فردي  ابینهم. وتضم هیئة التحكیم عددً 
خمسة أعضاء، بحیث یختار كل طرف عضًوا بینما  الممارسة الدولیة استقرت على أن یكون عددهم

                                                            
1 For More details see: Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (1907), 
Avaiable at  at: http://www.pca-cpa.org/upload/files/1907ENG.pdf 
2 From Art 1 of the Regulations on the Procedure of International Conciliation adopted by the 
Institute of International Law (1961). 
3 Al Saud Turki, Op.Cit, p 35. 
4 Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States, office of legal affairs, Codification 
Division, United Nations Publications, New York, 1992, p 56. 
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یتم تشكیل لجنة من ثالثة  ى، وفي حاالت أخر األعضاء الثالثة اآلخرین من دول أخرىیتم اختیار 
  ١محكمین فقط لنظر النزاعات والصراعات الدولیة.

تتعدد المنظمات القضائیة التي یتم اللجوء إلیها من  :)Judicial settlement( القضاء الدولي )٢(
قبل الدول لتسویة الخالفات فیما بینهم إال أن قضایا النزاعات البحریة في األغلب تقوم أطرافها 

  ما لمحكمة العدل الدولیة أو المحكمة الدولیة لقانون البحار.إبالتحرك 

هي الجهاز ؛  The International Court of Justice محكمة العدل الدولیة  )أ(
لألمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا ألحكام القانون الدولي في  القضائي الرئیس

النزاعات القانونیة التي تنشأ بین الدول، وتقدیم آراء استشاریة بشأن المسائل القانونیة التي 
ول فقط اللجوء إذا یحق للد .قد تحیلها إلیها أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

من قبل ینتخبون  اقاضیً  ١٥ تتكون هیئة المحكمة من ٢للتقاضي أمام محكمة العدل الدولیة.
لخلقیة العلیا صفات اال يذو  من الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي

المؤهالت المطلوبة للتعیین في أرفع المناصب القضائیة والمشهود لهم  الحائزین على
 ٣بالكفاءة في مجال القانون الدولي.

 The International Tribunal for the Law المحكمة الدولیة لقانون البحار  )ب(

of the Sea األمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقیةهي عبارة عن منظمة أنشئت بموجب ؛
في مدینة  الطبیعة البحریة، ومقرها الرئیس للنظر في األمور المتعلقة بالنزاعات ذات

أما  بأغلبیة الثلثین سنوات ٩عضًوا یتم انتخابهم كل  ٢١وتتكون من  .األلمانیةهامبورج 
اتفاقیة األمم المتحدة فیما یتعلق باختصاصات المحكمة الدولیة لقانون البحار، فقد أوكلت 

  ٤واالستشاري. ،القضائين البحار نوعین من االختصاصات هما: لقانو 

نظر النزاعات المتعلقة بتفسیر أو  فيویضم أحقیة المحكمة  :االختصاص القضائي  - 
، دولیة أخرى اتفاقیةاألمم المتحدة لقانون البحار أو تفسیر أي  اتفاقیةتطبیق 

نظر اإلجراءات التحفظیة، عالوة عن قاع البحار، فضًال في النزاعات حول واختصاصها 
 طلبات اإلفراج السریع عن السفن وطواقمها. فيعلى اختصاص المحكمة 

                                                            
1 Ibid, p p 57-60. 
2 Merrlis John, International Dispute Settlement, Cambridge University Press, London, 2005, p p 127 
130. 

  -للمزید من التفاصیل حول المحكمة: راجع النص الكامل للنظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، علي الرابط االلكتروني التالي:٣ 
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf  
4 Merrlis John, Op.Cit, p 198. 
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األمم المتحدة لقانون  اتفاقیةكما یحق للمحكمة بموجب  :االختصاص االستشاري - 
البحار إعطاء آراء ذات طبیعة استشاریة.وذلك من خالل غرفة منازعات قاع البحار 

) ١٠فقرة ( ١٥٩بطلب من الجمعیة ومجلس السلطة الدولیة لقاع البحر وفًقا للمادة 
، وهذا في حدود نطاق أنشطتها على أن یصدر الرأي بصورة مستعجلة.كما ١٩١والمادة 

 لة قانونیة في حالة ما إذا نص علىیمكن لها أن تقوم بإعطاء أراء استشاریة حول مسأ
مم المتحدة لقانون األلها هدف متصل باتفاقیة  التية الدولیة االتفاقی فيذلك صراحة 

  ١) من القانون الداخلي للمحكمة.١٠( فقرة ١٣٨البحار وذلك وفًقا للمادة 

   

                                                            
  - للمزید من التفاصیل: راجع النص الكامل للقانون الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، علي الرابط االلكتروني التالي:١ 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/guide/1605-22024_Itlos_Guide_Ar.pdf  



50 
 

 الفصل األول

  طاقة يف منطقة شرق البحر املتوسطأمن ال
  ألولاملبحث ا

  جغرافيا الغاز الطبيعي يف حوض شرق البحر املتوسط
  تقديم:

في اكتشافات الغاز الطبیعي بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط منذ دفع التزاید المضطرد      
ٕاسرائیل، و فلسطین، و من مصر،  وتضم جغرافًیا كًال  بدایة األلفیة لتسلیط مزید من الضوء علیها.

وٕانما ونظًرا ألهمیة الیونان الناتجة لیس فقط عن قربها الجغرافي،  تركیا، وقبرص.و سوریا، و لبنان، و 
علًما  سة.راالتركیة سیتم تضمینها في إطار الدأیًضا باعتبارها فاعل رئیس في العالقات القبرصیة 

باستعباد سوریا نتیجة حالة الحرب التي تشهدها، وهو ما یجعل أي نتائج خاصة بها غیر دقیقة في 
شرق البحر  حوضتوزیع حقول الغاز الطبیعي في  )١رقم (وتوضح الخریطة  المرحلة الحالیة.

  .المتوسط

 

  شرق البحر المتوسط ض: توزیع حقول الغاز الطبیعي في حو ) ١رقم ( خریطة
  علي الرابط التالي: موقع الخدمات البحثیة للكونجرس األمریكي المصدر:

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44591.pdf 
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  مصرأوًال:  
في منطقة أبو ماضي في دلتا  ١٩٦٧یرجع اكتشاف أول حقل غاز طبیعي في مصر لعام      

ركة بین الهیئة العامة للبترول توهي شركة مش- النیل، وذلك من خالل شركة بالعیم للبترول، 
اكتشاف أول حقل غاز بحري في أبو قیر بالبحر المتوسط عام  تم، وقد -والشركة الدولیة للزیت

، وناف، وبور فؤاد، ١-، وخالل١- ذلك تحقیق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرةوتال .١٩٦٩
الواعدة في تحقیق االكتشافات الغازیة وعلى  طقاالمنمن وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط 

 وكینج مریوط. ،سیمیاو سافرون، و رشید،  ؛والتي تم فیها اكتشاف حقول األخص في المیاه العمیقة،
األبیض و القصر،  :في منطقة الصحراء الغربیة أهمها ىلك باإلضافة الكتشافات عدیدة أخر ذ

وقد ساهمت هذه االكتشافات إلى حد كبیر في زیادة احتیاطي الغاز الطبیعي وزیادة  ومطروح.
تصدیر للغاز المسال، وكذلك  مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة ،الیومي إنتاجه
ي الوقت نفسه تعمل ، وفخط الغاز العربيمشروع  الطبیعي للدول العربیة المجاورة من خالل الغاز

توزیع حقول  )٢رقم (وتوضح الخریطة .١مصر على الموازنة بین الطلب المحلي المتزاید والتصدیر
  الغاز الطبیعي في مصر.

 

: توزیع حقول الغاز الطبیعي في مصر)٢رقم ( خریطة  
  على الرابط التالي: ریسیرش جیتموقع  المصدر:

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Egypt-showing-the-main-oil-and-gas-fields_fig32_320225429 

                                                            
مؤسسة یوسیاسیة، (ولید خدوري: محرر)، ، في بترول شرق المتوسط: األبعاد الجالغاز المصري بین التصدیر واالستیرادإبراهیم زهران، ١ 

  .                           ١٩، ص ٢٠١٠دیسمبر  الدراسات الفلسطینیة، الطبعة األولي، بیروت، لبنان،
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 میزان اإلنتاج واالستهالك للغاز الطبیعي  في مصر .١
  

السنوات الماضیة حالة من الخلل،  المصري خاللالغاز الطبیعي  شهد میزان إنتاج واستهالك      
بلیون متر مكعب  ٥٩بشكل ملحوظ، فقد بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبیعي نتاج اإلحیث تناقص 

تلت ذلك  ، غیر أن السنوات التي٢٠٠٩عام  ٦٢,٧، وارتفعت تلك الكمیة لتصل ٢٠٠٨بنهایة عام 
، ٢٠١١بلیون متر مكعب عام  ٦١,٤، ثم٢٠١٠متر مكعب لعام بلیون ٦١,٣ شهدت تراجًعا

 ٢٠١٣بلیون متر مكعب، ثم مزید من التراجع في  ٥٦,١لیصل إلي  ٢٠١٢واستمر التراجع في 
 ٤٨,٨لیصل اإلنتاج إلي  ٢٠١٤بلیون متر مكعب، وتاله انخفاض آخر في عام  ٥٦,١لیصل 

، ثم بلغ االنخفاض أعلي معدالته عام ٢٠١٥بلیون قدم مكعب عام  ٤٤,٣بلیون قدم مكعب، ثم 
  الطبیعي.  بلیون قدم مكعب من الغاز ٤١,٨حیث بلغ اإلنتاج  ٢٠١٦

  
 ٢٠٠٨خالل السنوات ذاتها، ففي عام  املحوظً  اأما على صعید االستهالك، فقد شهد تزایدً      

، ثم ارتفاع ٢٠٠٩بلیون قدم مكعب في  ٤٢,٥بلیون متر مكعب، ثم  ٤٠,٨كان إجمالي االستهالك 
في عام  ٥٢,٦، ثم ٢٠١١في  ٤٩,٦بلیون متر مكعب، ثم  ٤٥،١لتصل إلي  ٢٠١٠آخر في 

في  انسبیً  اانخفاضً  ٢٠١٤، ذلك في الوقت الذي شهد فیه عام ٢٠١٣بنهایة عام  ٥١,٤، و٢٠١٢
لیصل  ٢٠١٥بلیون متر مكعب، ثم انخفاض آخر في عام  ٤٨إجمالي االستهالك لیصل إلي 

بلیون متر  ٥١,٣لیبلغ االستهالك  ٢٠١٦بلیون متر مكعب، ثم ارتفاع جدید في عام  ٤٧,٨
سار كل من إجمالي اإلنتاج واالستهالك المصري من الغاز الطبیعي حتى ویمكن تتبع م١مكعب.

  ).٥رقم (وفًقا للشكل  ٢٠١٦عام 

                                                            
1 BP Statistical Review of World Energy June 2017, Energy outlook. [online] London, P P 28 29, 
Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-
2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf (Accessed 1 Jul. 2017). 
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/ بلیون ٢٠١٦-٢٠٠٨): میزان انتاج واستهالك مصر من الغاز الطبیعي في الفترة ما بین عامي ٥شكل رقم (
  متر مكعب

  ٢٠١٧وحتى  ٢٠٠٨اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة 
  

ة في میزان إنتاج واستهالك یعتبر نقطة التحول الرئیس ٢٠١٤م عاویالحظ مما سبق، أن       
بلیون  ٣,٥حینما تزاید العجز إلي  ٢٠١٥الغاز المصري، وهو ما تجلي بشكل أوضح خالل عام

بلیون قدم مكعب  ١٠بشكل ملفت لالنتباه لیصل ما یقارب قدم مكعب، وذلك قبل أن یرتفع العجز 
نمط  قة في المستقبل القریب إذا استمرولعل ذلك ما ینذر بأزمة محق .٢٠١٦الغاز خالل عام 

وعدم القدرة على اكتشاف وتطویر حقول جدیدة خالل  من جانب. هذا النحو االستهالك على
  المرحلة المقبلة من جانب آخر.

  
 يلمصر اي المؤكدة من الغاز الطبیعاالحتیاطات  .٢

  
في إطار تقدیرات االحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي، فقد شهدت الفترة ما بین عام و      

نتیجة الطفرة التي حدثت في اكتشافات الغاز في تلك الفترة،  املحوظً  اتزایدً  ٢٠١٢وحتى  ١٩٩٣
لیون متر مكعب، وهي الكمیة التي تری ٠,٦كان االحتیاطي المؤكد من الغاز  ١٩٩٣ففي عام 

تریلیون متر مكعب خالل عام  ٢إلي أن وصلت  ٢٠٠٣تریلیون بنهایة عام  ١,٧ارتفعت لتصل 
وحتى  ٢٠١٣تریلیون متر مكعب منذ عام  ٨,١، وذلك حتى استقر االحتیاطي عند ٢٠١٢
  ).٦ویتضح ذلك من خالل الشكل رقم (٢٠١٦.١

                                                            
1 Ibid, P 29. 
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لالحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي المصري خالل األعوام من ):  تسلسل زمني ٦الشكل رقم ( 
  /ترلیون متر مكعب٢٠١٦-١٩٩٣

 ٢٠١٧وحتى  ١٩٩٣المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 

  للمصدر المستخدم في تولیدها في مصر الطاقة الكهربائیة طبًقا .٣
تنبع أهمیة الغاز الطبیعي لمصر من كونه المصدر األول لتولید الطاقة الكهربائیة التي تعد      

العصب الرئیسي لكافة األنشطة االقتصادیة، فوفًقا آلخر تقدیرات صادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة 
ة یأتي البترول من الكهرباء في مصر تولد باستخدام الغاز الطبیعي، وفي المرتبة الثانی %٧٩فإن 

مصادر األخرى كالریاح ال، وأخیًرا %٨، ثم المساقط المائیة تشارك بـ%١٢الذي یساهم بما یقارب الـ
 ).٧ویتضح ذلك من الشكل رقم (١.%١وغیرها تساهم بـ

 

 
  طبًقا لمصدرها ٢٠١٥): الطاقة الكهربائیة المولدة في مصر عام ٧الشكل رقم (

 المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 
  مصر فیما یخص مصادر تولید الطاقة الكهربائیة في  ٢٠١٥ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد عام 

                                                            
1 Egypt: Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at:- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=EGYPT&product=electricityandheat&year
=2014 
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  الغاز الطبیعي المصري تصدیرلالبنیة التحتیة  .٤
وتصدیر مختلف أنواع الغاز الطبیعي إلى العالم  ،یلیة لتست رئیستمتلك مصر ثالث منشآ     

  وهم كالتالي: للغاز الطبیعي الخام. ستخدم لتصدیر الغاز المسال، وأخرىالخارجي، منها ما ی
 (Liquefied Natural Gas)منشآت تسیل وتصدیر الغاز المسال   .أ

الطبیعي من أجل الغاز ل یعملیات تسی إطار فين تعمالن تارئیس انمصر منشأت ىیتوافر لد     
شركة إدكو لتسیل الغاز و  ، (SEAGAS)مجمع سیجاز للغاز المسال :وهما تصدیره
.ویتضح ذلك من خالل الخریطة  (Idku Natural Gas Liquification Company)الطبیعي

  ).٣رقم (

  
  ): البنیة التحتیة لمنشأت تسییل الغاز المصریة٣خریطة رقم (

  الطاقة األمریكیة على الرابط التالي:المصدر: موقع إدارة معلومات 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12371  

 (SEAGAS)مجمع سیجاز للغاز المسال   )١(
بورسعید، حیث  يبر كیلومتر غ ٦٠ة في دمیاط على بعد االسبانیصریة تقع شركة سیجاز الم     

بهدف تصدیر الغاز المصري لمحطة استقبال " ساجونیو"، وتستحوذ  ٢٠٠٤بدأت إنتاجها عام 
من إجمالي حصة المجمع، في الوقت  %٨٠على   (Union Fenosa) ١اسنو فین شركة یونیو 

                                                            
من أسهم یونیون فینوسا، أما النصف األخر فقد ظل ملك شركة فینوسا  %٥٠استحوذت شركة إیني اإلیطالیة على نسبة  ٢٠٠٣في عام ١ 

  الطبیعي. األسبانیة للغاز
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 (إیجاس) الشركة المصریة القابضة للغاز الطبیعي، و %١٠للبترول  ةفیه الهیئة العامالذي تمتلك 
عن تصدیر الغاز المسال منذ  توالجدیر بالذكر أن شركة سیجاز قد توقف .األخرى %١٠على الـ

وكمیات الغاز الطبیعي المعروضة في السوق  ،نتیجة حدوث انخفاض في تدفقات ٢٠١٢عام
من إرساله  ق المحلي للوفاء باحتیاجاته بدًال ومن ثم فقد تم توجیه الغاز إلى السو  .١المصري

 مع سیما له، وال یتوقع أن یتم استئناف العمل في المصنع في المستقبل القریب الییللمصنع لتس
وانخفاض معدالت اإلنتاج زیادة الطلب على الغاز بشكل مستمر في الداخل المصري من جانب، 

  .خرمن جانب آ
  (Idku Natural gas Liquefaction Company) یل الغاز الطبیعيیشركة إدكو لتس  )٢(

یل الغاز المصري، وهو المشروع الوحید الذي ال یثاني مشروع للمنشآت العاملة في تسیعد      
ویقع المشروع بإدكو بالبحیرة، حیث تمتلك شركة بي  یزال یعمل رغم نقص امتدادات الغاز الطبیعي.

من إجمالي حصة المشروع، بینما تملك شركة بترو ناس  %٣٨البریطانیة  (BG)جاز 
(PETRONAS) الحصة، في الوقت الذي یتملك فیه كل من الهیئة العامة للبترول من  %٣٨

حیث تمتلك الشركة قدرة  لكل منهما. %١٢) (إیجاس الشركة المصریة القابضة للغاز الطبیعيو 
 ٢ملیون طن في العام. ٦,٣تسیل تبلغ 

  
  لغاز الطبیعي، فیأتي في مقدمتها:أما بالنسبة لخطوط نقل وتصدیر وا     

 
 (Arab Gas Pipeline)خط أنابیب الغاز العربي   )١(

لنقل الغاز المصري إلى دول المشرق  والوحید سالغاز العربي هو الشریان الرئی بر خطتیع     
عام  فيالعربي، حیث تم االتفاق على إنشائه من خالل توقیع مذكرة تفاهم ثنائیة بین مصر واألردن 

 ١٢٠٠یمتد الخط لمسافة أكثر من  من سوریا ولبنان. لكمراجعتها بعد ذلك لتضم  تم، لكن ٢٠٠١
المصریة إلى  فيمرحلة األولى من العریش  فيملیار دوالر، ویمتد الخط  ١,٢كم بتكلفة وصلت 

األردن ثم  يشمال فيالرحاب  إلي ، ثم المرحلة الثانیة من العقبة٢٠٠٣عام  فيالعقبة وأنجزت 
، ثم طرابلس اللبنانیة ٢٠٠٨ في، ثم إلى حمص السوریة ٢٠٠٧عام  فيالحدود السوریة األردنیة 

كیلو متر داخل  ١٠٠عن امتداد الخط من العریش إلى عسقالن بطول  ، فضًال ٢٠٠٨عام  في

                                                            
ها بالعقود وتوفیر الغاز، فضًال عن قیام ئالدولیة ضد شركة إیجاس لعدم وفا والجدیر بالذكر أن المصنع قد تقدم بشكوى إلى غرفة التجارة١ 
من إنتاج الشركة. وبموجب هذا العقد، ال یزال الشركاء مضطرین لدفع ثمن قدرة  ٪٤٠یجاس بتأخیر مدفوعاتها عن حصتها التي تبلغ إ

  الغاز الطبیعي المسال المتعاقد علیها، حتى إذا لم یكن هناك إنتاج في المصنع.
  - لكتروني التالي:ة البترول المصریة على الرابط اإلنظر: موقع وزار ا٢ 

http://www.petroleum.gov.eg/en/ProjectsandActivities/StrategicProjects/Pages/Idku.aspx  
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خط سیر خط الغاز العربي  )٤رقم ( وتوضح الخریطة١المیاه اإلقلیمیة لمد إسرائیل بالغاز المصري.
  بمختلف مراحله.

  

  : مسار خط أنانیب الغاز العربي )٤خریطة رقم (
  على الرابط التالي: قناة المنار اللبنانیةالمصدر: موقع 

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=322611 
 الطاقة مصادر إجمالي استخدام الغاز في مصر .٥
كافة القطاعات  في ةیشارك الغاز الطبیعي باعتباره من أكبر أنواع ومصادر الطاقة المستخدم      

من إجمالي استخدامات  % ٥٧بشكل ملحوظ، حیث یستهلك تولید الطاقة الكهربائیة ما یقرب من 
الغاز، بینما جاء القطاع الصناعي بخاصة صناعات األسمدة والمخصبات الزراعیة، الحدید 

 فيحل  من إجمالي الغاز المستهلك، ثم %٢٨المرتبة الثانیة بما یوازي  فيوالصلب، واألسمنت 
من  %١١وكیماویات ومشتقات الغاز بـالبتر  اة قطاع الصناعات البترولیة خصوصً المرتبة الثالث

خدامات المنزلیة المرتبة الرابعة حل القطاع السكنى أو االست فيإجمالي االستخدامات الغازیة، 
و ما یمكن وه٢.%١تسیر السیارات والمركبات بما یوازى  فيالغاز المستخدم  ا، وأخیرً %٣بنسبة 

 - :)٨رقم (الشكل  فيتوضیحه 

                                                            
  -لكتروني التالي:الرابط اإلعلى  Open oilنظر موسوعة أوبن أویل المزید من التفاصیل حول خط الغاز العربي، ١ 

https://www.openoil.net/wiki/ar/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8
%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A  

  -لكتروني التالي:ضة للغاز الطبیعي، على الرابط اإلالقابموقع الشركة المصریة ٢ 
http://www.egas.com.eg/Egyptian_Natural_Gas/Local_Gas_Consumption.aspx  
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): نسبة مشاركة الغاز الطبیعي فى القطاعات المختلفة٨الشكل رقم (  
 المصدر: الشركة المصریة القابضة للغاز الطبیعي(إیجاس)

خر، یتقدم الغاز الطبیعي مصادر الطاقة من حیث أكبر نسبة مشاركة بلغت وعلى الجانب اآل      
، ثم المصادر % ٤٤,٩٠، ویلیه البترول والذي یشارك %٥٠,١من ما یربو  ٢٠١٤عام 

.ویتضح %٠,٢٦مصادر الطاقة المتجددة بـ ا، وأخیرً ٠,٨١، ثم الفحم بـ%٣,٦ة الكهرومائیة بنسب
  :)٩رقم(الشكل  فيذلك 

 

٢٠١٤): نسبة مشاركة الغاز الطبیعي من إجمالي مصادر الطاقة فى مصر عام ٩الشكل رقم (  
٢٠١٤ تقریر االستعراض اإلحصائي للطاقة في العالم الصادر عن شركة برتیش بترولیوم عامالمصدر:   

  الصادرات المصریة من الغاز الطبیعي .٦
لیس فقط بقدرتها على توفیر  المتوسط البحر تمیزت مصر عن غیرها من بلدان منطقة شرق     

احتیاجاتها الداخلیة من الغاز الطبیعي، وٕانما أیًضا بتوفیر كمیات ضخمة من الغاز للتصدیر لدول 
الجوار سواء من خالل األنابیب أو حتى من الغاز المسال عبر المواني المختلفة، غیر أن تلك 

نتاج واالستهالك لتتوقف عملیات مع زیادة الفجوة بین اإل ٢٠١٣القدرة قد توقفت بحلول عام 
ففي  لتوفیر احتیاجاتها الداخلیة. ؛التصدیر، حتى بلغ األمر ذروته مع اعتماد مصر على االستیراد

غاز  ٤٩٧بلیون قدم مكعب منها؛  ٥٩٨بلغت الكمیات المصدرة من الغاز المصري  ٢٠٠٨عام 

57%28%

11% 3% 1%

مشاركة الغاز الطبیعي فى القطاعات المختلفة

تولیدالكهرباء القطاع الصناعي قطاع البترول القطاع السكني أخري

,  البترول
44.90%

,  الغاز الطبیعي
50.10%

%0.81, الفحم
,  الكهرومائیة

3.65%
%0.26, المتجددة
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بلیون قدم  ٦٤٧إلي  ٢٠٠٩من خالل غاز األنابیب، ثم تزایدت الكمیة في عام  ١٠١مسال و
م من غاز األنابیب، وذلك قبل أن یبدأ التراجع في عا ١٩٤غاز سائل و  ٤٥٢مكعب تنقسم إلي 

من الغاز المسال  ٣٠٧بلیون قدم مكعب، منها؛  ٣٧١الكمیة المصدرة إلي  يصل إجماللی ٢٠١١
 ٢٣٥ب، منها؛ بلیون قدم مكع ٢٦٧لیبلغ  ٢٠١٢األنابیب، واستمر االنخفاض في  لمن خال ٦٤و

حیث بلغ إجمالي الكمیات المصدرة من الغاز  ٢٠١٣غاز أنابیب، وأخیًرا عام  ٣٢غاز سائل و 
بلیون قدم مكعب.إذ یمكن إیضاح  ٤٢غاز سائل، و  ١٣٠بلیون قدم مكعب، منها؛  ١٧٢المصري 

  ١:)١٠رقم (ذلك في الجدول 
 العام 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 البیان/بلیون قدم
 مكعب

 الصادرات المصریة 497 452 343 307 235 130
من الغاز المسال 

(LNG) 

 الصادرات المصریة 101 194 193 64 32 42
من الغاز من عبر 
 (pipeline)األنابیب

إجمالي الصادرات  598 647 536 371 267 172
المصریة من الغاز 

 الطبیعي
       

Source: U.S. Energy Information Administration, BP Statistical Review of World Energy. 
 الشكل رقم (١٠): صادرات مصر من الغاز الطبیعي طبًقا لنوعیته خالل الفترة ما بین عامي ٢٠٠٨- ٢- ٢٠١٣ 

 
  وهما كالتالي: یمكن اإلشارة إلى مالحظتین وفًقا لما یراه الباحثوفي هذا اإلطار،      

  
ألكبر من صادرات الغاز المصریة، وهو ما یمكن اأن الغاز المسال كان یمثل النسبة   األولي:

اعتباره أمًرا طبیعًیا ومفهوًما ال سیما أنها تمتلك منشأتین كبیرتین لتسییل الغاز الطبیعي، ولعل 
نسبیة  صر تملك میزةبما یعنى أن م المتوسط. البحر ذلك ما یمیزها عن غیرها من بلدان شرق

اقي البلدان تتمثل في قدرتها على تسییل الغاز بخاصة أن مسألة بناء منشآت التسییل تعد عن ب

                                                            
1Egypt Overview Report , U.S Energy Information Administration, Available at: 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf 
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مادیة بخاصة مع االنخفاض الملحوظ في األسعار العالمیة لمصادر الطاقة بما  اأمًرا مكلفً 
 یجعل بناءها في الوقت الحالي غیر مجدي من الناحیة االقتصادیة.

الكمیات المصدرة عبر خطوط األنابیب (خط غاز العرب)  أن االنخفاض الملحوظ في الثانیة:
أیًضا یمكن إرجاعها إلي األوضاع األمنیة المتردیة في المنطقة تحدًیدا منذ انطالق الثورات 

ذلك  وقد أدى العربیة، وما تمخض عنها ما تفجیرات مستمرة لخطوط نقل الغاز الطبیعي.
  لحدوث تراجع ملفت لالنتباه.

 ثانًیا: إسرائیل
أساسي على استیراد احتیاجاتها من الغاز  بشكل تاریخًیا كانت إسرائیل من البلدان التي تعتمد     

 ىفضًال عن كمیات أخر عسقالن، سیما من مصر من خالل خط العریش  الطبیعي من الخارج، ال
، ٢٠٠٠ البدایة الحقیقة الكتشافات الغاز اإلسرائیلي في عامف من الغاز المسال عن طریق الموانئ.

من  %٤٠وذلك بعد اكتشاف حقل " ماري بي"، والذي ساهم بشكل كبیر في توفیر قرابة 
  االحتیاجات الداخلیة اإلسرائیلیة من الغاز الطبیعي.

والذي  ١قامت إسرائیل باكتشاف حقل غاز " تمارا" بالقرب من ساحل حیفا، ٢٠٠٩وبحلول عام      
، وتال ذلك قیام إسرائیل باكتشاف حقل " جنوب غرب ٢٠١٣بدأ إنتاجه الفعلي والتجاري في مارس 

استمرت االكتشافات ٢بلیون متر مكعب. ٢٨٢تمارا" في العام ذاته باحتیاطي أقل من السابق یقدر 
 ٣بلیون متر مكعب، ٨أیًضا بعد باكتشاف حقل " دالیت" باحتیاطي یقدر  ٢٠٠٩اإلسرائیلیة في 

والذي بلغ االحتیاطي  ،٢٠١٠لحقل" لیفیاثان" العمالق في  تعلن إسرائیل عن اكتشافهاأن وذلك قبل 
  ٤بلیون متر مكعب من الغاز الطبیعي. ٥٠٠المؤكد له 

 ىعل  Royeeروي" "أعلنت إسرائیل عن اكتشاف حقل غاز  ٢٠١٤وفي منتصف دیسمبر      
بین مصر وبالقرب من المنطقة البحریة الحدودیة  ،میل بحري من السواحل اإلسرائیلیة ٩٣مسافة 

 ٥تریلیون قدم مكعب. ٢,٣وقبرص، وباحتیاطي یقدر بـ
هذه االكتشافات اإلسرائیلیة الضخمة من الغاز، دفعت إسرائیل نحو السعي للتحول لمصدر      

للغاز الطبیعي لدول الجوار، وهو األمر الذي تجاوز حد التعبیر الصریح من قبل العدید من 

                                                            
1 Pooper Steven, Natural Gas and Israeli's Energy future: Near-Term Decisions from a Srategic 
Perspective, Rand Corporation, 2009, p. 9, Available at:- 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG927.english.pdf 
2 U.S Energy Information Administration, Israel  Overview Report, Available  at:- 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=ISR 
3 Shaffer Brenda, Israel -New Natural Gas Producer in the Mediterranean, Energy Policy, Vol. 39, Issue 
9, September 2011, p. 5381. 
4 Hochberg Michael, Israel's Energy Potential: Securing the Future, Middle East Institute, MEI Policy 
focus 2016-2020, August 2016, p p -3 4 Available  at:- 
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF20_Hochberg_IsraelGas_web.pdf 
5 Major New Gas Find Off Israel’s Mediterranean Coast, Haartez, 14/12/2014. 
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ت فعلیة في هذا الصدد، من أبرزها؛ إعالن إسرائیل في لیصل إلي حد اتخاذ خطوا ؛المسئولین
عن توقیعها اتفاق لتصدیر غاز حقل " لیفیاثان" الضخم إلى األردن في صفقة بلغت  ٢٠١٦سبتمبر 
  ١بلیون دوالر. ١٠قیمتها 

  مظاهر اهتمام إسرائیل بالغاز الطبیعي .١

 ابدت السلطات اإلسرائیلیة اهتمامً أبرز القضایا المحوریة التي أالغاز الطبیعي من  قضیة تعتبر     
إلدراكهم أهمیة تأمین إمداداته لهم باعتبارها تمثل قضیة أمن قومي إلسرائیل ال  انظرً  ؛بها ًعاواس

وهو ما  تمخض عنه تطویر إسرائیل  یجوز التنازل عنها، أو التفاوض بشأنها في أقل التقدیرات.
ات.وفي هذا السیاق، یمكن تلخیص أبرز مظاهر إستراتجیة انعكست في حزمة السیاسیات واإلجراء

 رئیسة، وهم كالتالي: مستویات ةهذا االهتمام في ثالث
  -:المستوي التنفیذي واإلجرائي  .أ

الموارد المائیة، و یخضع قطاع الغاز الطبیعي مباشرة تحت مظلة وزارة البنیة التحتیة والطاقة      
  ون الغاز الطبیعي، وهما كالتالي:شئة للتنظیم رئیستفرع منها ثالثة أجهزة یوالذي 

عبارة عن السلطة  وهى ،Natural Gas Authority)(: هیئة الغاز الطبیعيالجهاز األول
ألحكام قانون الغاز الطبیعي، الذي ینظم كافة  الطبیعي في إسرائیل، وتعمل وفًقا المعنیة بالغاز

طویل المدى بهدف ضمان استمرار  التخطیط اإلستراتیجيو جوانب النشاط بخاصة معاییر السالمة، 
اإلمدادات، فضًال عن مسئولیتها في منح التراخیص واإلشراف على القطاع، عالوة على سلطتها 

باإلضافة إلى دورها  د كافة معاییر تقدیم الخدمات.یفي تحدید وٕانشاء الرسوم الجمركیة، وتحد
غاز، ناهیك عن دورها في سوق ال كمحكم وفاصل في كافة الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ داخل

  المستهلكین. فحص شكاوي

یتكون  )،Natural Gas Authority Council(مجلس سلطة الغاز الطبیعي الجهاز الثاني:
خر عن وزارة الطاقة والموارد المائیة، وممثلین آ، وممثل عن وزارة المالیة، و ٢الهیئةمن مدیر عام 

حیث یقوم المجلس بتقدیم المشورة للوزیر  من الشخصیات وموظفي العموم في الدولة. آخرین
  .المسئول في قطاع الغاز الطبیعي

                                                            
1 Udasin Sharon, Israel to Supply Gas to Jordan in 10 Billion Dollars Deal, The Jerusalem post, 
26/9/2016. 
 

مع وزیر المالیة، بحیث تكون  ویتم تعیین رئیس المجلس من الحكومیة بناء على توصیة تقدم من وزیر الطاقة والموارد المائیة بعد التشاور٢ 
  والیتین. ىعینه في منصبه خمس سنوات بحد أقصت ةمد
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 The Superintendent of Safety In(مراقب السالمة لقطاع الغاز الطبیعي الجهاز الثالث:

Natural Gas Sector،(  حیث یقوم بتعینه مدیر عام الهیئة بالتشاور مع مجلس هیئة الغاز
ألحكام قانون  اانات سالمة وأمن قطاع الغاز وفقً الحفاظ على ضم فيالطبیعي، وتتركز مهام عمله 

  ١الغاز الطبیعي، وقوانین السالمة والترخیص، واللوائح ذات الصلة.

 -المستوي التشریعي والقانوني:  .ب
ة مكونات ، یتكون من ثالثصلًبا قانونيو  الغاز الطبیعي في إسرائیل إطار تشریعي یحكم قطاع     
  القوانین، واللوائح، واألوامر اإلجرائیة. :ة، وهيرئیس

حیث اهتمت إسرائیل بوضع قاعدة قانونیة محكمة لكافة التفاعالت التي  ،)Laws( القوانین )١(
ن؛ ض عنه صیاغة قانونین رئیسیما تمختحدث داخل قطاع الغاز الطبیعي، وهو أن یمكن 

قانون " السالمة  ، ویطلق علیه أیًضا١٩٨٩) لسنة ٥٧٤٩األول: قانون الغاز رقم (
، وهو التعدیل المتعلق ٢٠٠٢أبرزها في عام  علیها ، حیث تم إدخال عدة تعدیالتوالترخیص"

سیما الغاز المسال  بتعریف مادة الغاز في القانون لتشمل أبعاد ومنتجات متعددة ال
LNG)(Liquefied Natural Gasبجانب غاز البترول المسال ٢ ،etroleum PLiquid 

as (LPG)Gیرتبط بشبكات استكشاف  ٢٠٠٨عام ذلك عالوة على تعدیل آخر للقانون في  .٣
  ٤توصیل الغاز للمستهلك.و 

، والذي تم ٢٠٠٢) لسنة ٥٧٦٢( أما القانون الثاني: فهو قانون قطاع الغاز الطبیعي رقم
أكثر  اهذا القانون توجهً  خذ، حیث ات٢٠٠٨إدخال العدید من التعدیالت علیه كان آخرها عام 

بیئة  رتنظیم وخلق مناخ لتنمیة موارد الغاز الطبیعي، عالوة على توفیلعبر محاولة  شموًال 

                                                            
رسمي للوزارة على الرابط لكتروني الإلائیة اإلسرائیلیة، على الرابط االملمزید من التفاصیل: راجع موقع وزارة البنیة التحتیة والطاقة والموارد ١ 

  التالي:
http://energy.gov.il/English/Subjects/Natural%20Gas/Pages/GxmsMniNGAuthority.aspx  

لمتطایرة، حیث تكون : هو عبارة عن خلیط من الغازات الهیدروكربونیة ا  LNG)(Liquefied Natural Gasالغاز الطبیعي المسال ٢ 
لتي النسبة األكبر والغالبة فیه هي غاز  المیثان، فضًال نسبة ضئیلة جدًا من غازات أخري مثل اإلیثان، البروبان، والنیتروجین وغیرها، وا

  تتشكل من خالل عملیة تحلل المواد العضویة.
   عدة غازات أساسیة بخاصة البروبان والبروبیلینوهو خلیط یتكون من : Liquid Petroleum Gas (LPG)غاز البترول المسال ٣ 

  والبوتان وأیزومرات وتأخذ شكل غاز أو سوائل.
ائیة اإلسرائیلیة، على الرابط موقع وزارة البنیة التحتیة والطاقة والموارد الم  ىنظر النص الكامل للقانون علاولمزید من التفاصیل: ٤ 
  - الي:لكتروني الرسمي للوزارة على الرابط التاإل

http://energy.gov.il/English/PublicInfo/Pages/GxmsMniLegislationThisSubject.aspx?LPF=Search&WebI
d=7c7a7361-645d-433c-8eff-fd934d7d8689&ListID=611732a3-e37c-4802-b9e5-
5405b5fc9a42&ItemID=14&FieldID=MMDSubject_GxS_Invalid 
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عن واستكشاف تنافسیة استثماریة حقیقة بین القطاعین العام والخاص في إطار عملیات التنقیب 
  فضًال عن توفیر ضمانات السالمة واآلمان. الموارد الغازیة.

ن في إطار ألجهزة اإلسرائیلیة بإصدار الئحتیقامت السلطات وا ،)Regulations( اللوائح  )٢(
تحت  ٢٠٠٦عملیة تنظیم قطاع الغاز الطبیعي، حیث تم إصدار الالئحة األولي في عام 

والتي ركزت على إجراءات إنشاء  ،٢٠٠٦) لسنة ٥٧٦٧( " الئحة الغاز الطبیعي" رقم مسمي
برقم  ٢٠٠٨في  وتحدیًدا ها بعد عامین من األولىفقد تم إصدار  ،أما الثانیة ١شبكات التوزیع.

  ٢وركزت على شروط منح وٕاعطاء تراخیص التوزیع. ،)٥٧٦٨(
ي تنظیم فعلى إصدار األوامر اإلجرائیة  إسرائیل أیًضا تفقد اعتمد ،)Orders( اإلجراءات  )٣(

سیما فیما یخص توافر قواعد السالمة واآلمان في تركیب وتثبیت  قطاع الغاز الطبیعي، ال
شبكات توزیع الغاز على صعید كافة األراضي التي تقع في مجال إدارتها وتمارس علیها 

) لسنة ٥٧٥٩( الحكومة اإلسرائیلیة األمر اإلجرائي رقم توفي هذا اإلطار أصدر  السیادة.
بشأن ضرورة توافر حزمة من المعاییر العالمیة في  ٢٠٠٢، والذي تم تعدیله في عام ١٩٩٩

  ٣في الحصول على ترخیص توزیع الغاز الطبیعي. ةالشخص االعتباري أو الشركة الراغب

  -المستوي البحثي واألكادیمي:  .ج
الجانب البحثي الخاص بتنمیة قطاع الطاقة بخاصة الغاز الطبیعي، وهو ما دفع تهتم إسرائیل ب     

إلنشاء ما یطلق علیه " إدارة بحوث األرض وعلوم البحار"  ٢٠٠٩الحكومة اإلسرائیلیة في عام 
Earth and Marine Sciences Research Administration سلطة لمباشرة  تخضع، والتي

  اكز بحثیة، وهم:مر  ةحیث تضم هذه اإلدارة ثالث ائیة.وزارة الطاقة والموارد الم

 )The Geological Survey of Israel( ح الجیولوجي اإلسرائیلیةهیئة المس) ١(
 Israel Oceanographic and(المعهد اإلسرائیلي لعلوم البحیرات والمحیطات )٢(

Limnogical Research(. 
 )The Geophysical Institute of Israel(المعهد الجیوفیزیائي اإلسرائیلي )٣(

                                                            
1For More  details See: The  Natural Gas Utility(Work Plan For Distribution Network) Regulations, 
5767-2006, Available  at: 
http://energy.gov.il/English/LegislationLibraryE1/NGDISTRIBUTIONNETWORK.doc 
2 For More See: Natural Gas sector Regulations( Manners & Conditions For Provision of 
Distribution License), 5768-2008, Available  at: 
http://energy.gov.il/English/LegislationLibraryE1/10365og.pdf 
3 For More  Details see: The Gas Order (Installations For The Distribution Of  Natural Gas), 5759-
1999, Available at: energy.gov.il/English/LegislationLibraryE1/NGInstallations.doc 
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المؤسسات التابعة لها لما تقوم به من المهام البحثیة القیمة، التي وترجع أهمیة تلك الهیئة و   
یستخدمها صناع القرار في اتخاذ كافة القرارات الحالیة والمستقبلیة بشأن التعامل مع قضیة أمن 

ال یمكن التفاوض بشأن  ، والتيالجانب اإلسرائیليمركزیة لدى المسائل ال من الطاقة باعتبارها
  ز مهام الهیئة، وتتلخص فیما یلي:وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أبر  التخلي عنها أو تهدیدها.

إنشاء وتحدیث قواعد البیانات الجیولوجیة والفیزیائیة والخاصة بعلوم البحار والمحیطات ) ١(
 الخاصة بإسرائیل.

بیانات ووضعها في صورة مبسطة حتى یمكن للقطاعین العام والخاص طرح قواعد ال) ٢(
 االستفادة منها بهدف تنمیة االقتصاد اإلسرائیلي.

القیام بعملیات المراقبة المستمرة للتطورات الجیولوجیة والفیزیائیة، ودراسة أنماط الزالزل ) ٣(
 بهدف تحجیم آثارها.

ة والمحیطات والبحیرات، بحیث تكون بمثابة قاعدتحدیث المعلومات الخاصة بالبحار ) ٤(
 قة باستخدام المناطق الشاطئیة لدىوالمسائل المتعلمعرفیة لقرارات العمل الوطنیة 

 إسرائیل.
مراقبة ومتابعة تنفیذ االلتزامات التي أقرتها الحكومة اإلسرائیلیة بموجب االتفاقات الدولیة ) ٥(

 الموقع علیها.
افة الهیئات الحكومیة المعنیة بهذا الشأن بما فیها الوزارات والهیئات تقدیم المشورة لك) ٦(

 ١الحكومیة والمحلیة، عالوة على الجهات األمنیة والدفاعیة.

 من الغاز الطبیعي يستهالك إسرائیلالا .٢
 

لالنتباه في السنوات من عام  املفتً  اشهدت معدالت استهالك الغاز الطبیعي في إسرائیل تزایدً       
بلیون متر مكعب، ثم  ٣,٨ما یقارب  ٢٠٠٨ستهالك في عام ، حیث كان اال٢٠١٦وحتى  ٢٠٠٨

، ٢٠١٠في بلیون متر مكعب  ٥,٣بلیون متر مكعب، ثم إلي  ٤,٢ارتفع إلى العام الذي تاله إلي 
ثم انخفاض كبیر في ، ٢٠١١بلیون متر مكعب بنهایة  ٥ثم ثبات نسبي لیسجل االستهالك قرابة 

بلیون متر مكعب في عام  ٦,٩، ویلیه ارتفاع كبیر بلغ فیه االستهالك ٢,٦لیسجل  ٢٠١٢
، وذلك قبل أن یبلغ ٢٠١٥في  ٨,٤، ثم ٢٠١٤في  ٧,٦، واستمرار في االرتفاع لیسجل ٢٠١٣

                                                            
لكتروني الرسمي للوزارة على الرابط ائیة اإلسرائیلیة، على الرابط اإللمزید من التفاصیل: راجع موقع وزارة البنیة التحتیة والطاقة والموارد الم١ 

  - التالي:
http://energy.gov.il/English/Subjects/Institute/Pages/GxmsMniResearchInstituteMngEarthMarine.aspx  
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وتوضیح ذلك في ١بلیون متر مكعب من الغاز الطبیعي. ٧,٩لیصل  ٢٠١٦االستهالك ذروته في 
 :)١١لشكل رقم (ا

 

/بلیون ٢٠١٦- ٢٠٠٨): معدل االستهالك اإلسرائیلي من الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین ١١الشكل (
  متر مكعب

المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 
  ٢٠١٧وحتى  ٢٠٠٨

  
أن التزاید المضطرد في االعتماد اإلسرائیلي على الغاز كأحد  یري الباحثوفي هذا اإلطار،    

سواء أهم مصادر تولید الطاقة في إسرائیل، أصبح یمثل العامل األبرز في التوجه اإلسرائیلي 
لسیطرة على مصادر الطاقة ال سیما مع لبنان لدول الجوار  نحو الدخول في صراعات مع

ذات طبیعة تعاونیة مع بلدان أخري مثل تركیا وفلسطین، أو حتى االنخراط في تفاعالت 
 ومصر. وقبرص والیونان

 إسرائیل طات المؤكدة من الغاز الطبیعي لدىاالحتیا .٣
ریر اتعد إسرائیل من البلدان الحدیثة نسبًیا في اكتشاف احتیاطات الغاز الطبیعي، فلم تشر التق     

وهو االحتیاطي الذي شهد  فقط. ٢٠١٤ الدولیة لوجود احتیاطات للغاز في إسرائیل إال منذ عام
ظل االحتیاطي  ٢٠١٦، و٢٠١٥، ٢٠١٤طیلة السنوات الثالثة الماضیة، فخالل األعوام  اثباتً 

الشكل رقم ویتجلي ذلك في ٢تریلیون متر مكعب من الغاز الطبیعي. ٢,٠بما یقارب  على حاله
)١٢(. 

                                                            
1 BP Statistical Review of world Energy June 2017, Op.cit, P 29. 
2 Ibid, P 26. 
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/ ٢٠١٦-٢٠١٤من الغاز الطبیعي اإلسرائیلي خالل الفترة مابین طتیات المؤكدة ): سلسلة زمنیة لالحتیا١٢الشكل رقم (
  تریلیون متر مكعب

وحتى  ٢٠٠٨المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 
٢٠١٧  

 للمصدر المستخدم في تولیدها في إسرائیل االكهربائیة طبقً الطاقة  .٤
سرائیل، والتي بنسب متفاوتة في تولید الطاقة الكهربائیة في إتساهم مصادر الطاقة المختلفة     

تقوم علیه كافة الصناعات وجوانب التنمیة في إسرائیل، فقد أنتجت  تمثل العصب الرئیس الذي
جیجا وات من الفحم  ٣٠١٣٦جیجا وات منها؛  ٦٠٨١٣ما یصل إلي  ٢٠١٤إسرائیل خالل عام 

من الغاز  % ٤٨جیجا وات بما یعادل  ٢٩٤٥٧من إجمالي إنتاج الكهرباء، و %٥٠ب بما یقار 
بخاصة البترول، والطاقة الشمسیة، والریاح  تتنوع بین مصادر أخرى %٢الوة على الطبیعي، ع

  :)١٣رقم (ویتضح ذلك من خالل الشكل ١والطاقة المولدة من المصادر المائیة.

  

  ٢٠١٥الكهربائیة في إسرائیل طبًقا لمصدر تولیدها في عام ): الطاقة ١٣الشكل رقم (
 المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 

  فیما یخص مصادر تولید الطاقة الكهربائیة في إسرائیل ٢٠١٥ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد عام 
 مساهمة الغاز في تولید الطاقة في إسرائیلل المستقبلیة توقعاتال .٥

                                                            
1 Israel : Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at:- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ISRAEL&product=electricityandheat&year
=Select 
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والذي تدلل علیه األرقام واإلحصاءات الصادرة دفع التزاید المضطرد في االعتماد على الغاز      
بإعالن الحكومة عن  عن الحكومة اإلسرائیلیة بخاصة وزارة البنیة التحتیة والطاقة والموارد المائیة

عام من إجمالي الطاقة الكهربائیة  %٦٠توقعتها بشأن إمكانیة وصول الغاز الطبیعي لیشكل 
  ) ١٤ویتضح ذلك من الشكل رقم (٢٠٤٠.١عام  %٦٨، ، وانتهاء بنسبة مشاركة تصل إلى ٢٠٢٧

 
Source: Ministry Of National Infrastructures, Energy, & Water Resources  

 ): التوقعات المستقبلیة لمساهمة الغاز الطبیعي في تولید الطاقة في إسرائیل ١٤الشكل رقم(
أن تلك التوقعات واألرقام تفسر التوجه اإلسرائیلي نحو السیطرة على الغاز  الباحث، یريوهنا      

إلي لحد للوصول لصراعات یمكن أن یصل بعضها إلى حد المناوشات العسكریة البحریة، فضًال 
عن المعارك ذات الطبیعة السیاسیة والدبلوماسیة سواء داخل أروقة المنظمات الدولیة واألمم 

و حتى القانونیة أمام المحاكم الدولیة بهدف تأمین احتیاجاتها المستقبلیة من الغاز المتحدة، أ
  الطبیعي.

  ثالثًا: لبنان
ال یمكن اعتبار لبنان من البلدان التي تعتمد على الغاز الطبیعي، فهي ال تزال حتى اآلن في      

من المسوح سواء أكانت ثالثیة أو ثنائیة  اومحدودً  قلیًال  ادً خطواتها األولي، فلم تجري إال عد
غیر أن التقدیرات األولیة لما یمكن أن تحتویه المناطق البحریة اللبنانیة یقدر بـما یقارب  ٢األبعاد،

  ٣.الطبیعي من الغازتریلون قدم مكعب  ٢٥بما یوازي بلیون متر مكعب  ٧٠٨
، ثم بعد ذلك ٢٠١٢بترول والنفط لعام أن تأخر إصدار قوانین ال یري الباحثوفي هذا الصدد،      

النزاعات الداخلیة في الساحة اللبنانیة ذاتها، فضًال عن النزاع اللبناني اإلسرائیلي حول المنطقة 
                                                            
1 For More details See: formal web site of  Ministry Of National Infrastructures, Energy, & Water 
Resources Available at: :  
http://energy.gov.il/English/Subjects/Natural%20Gas/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx 
2 Presentation of  Roudi Baroudi, CEO, Energy and Environment Holding, Secretary (Lebanon) 
World Energy Council, given by Samer Najm at the Euro Med Oil & Gas Exploration & 
Production Summit, 25 September 2012. 
3 Interview with Roudi Baroudi CEO, Energy and Environment Holding, Secretary (Lebanon), 
Lebanese oil & das Initiative, 4/4/2013, Available at: http://logi 
-lebanon.org/uploaded/2016/6/CLD3EIBU_225.pdf 
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االقتصادیة، عالوة على عدم تصدیق البرلمان اللبناني على اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع قبرص 
خول لبنان في عملیات التنقیب والكشف عن الغاز في المناطق دوًرا كبیًرا ومؤثًرا في تأخر د أدتقد 

  البحریة الخاصة المقابلة لشواطئها.
  للمصدر المستخدم في تولیدها في لبنان الطاقة الكهربائیة طبًقا .١

ولهذا فإن إنتاج  ،لم تستفد لبنان حتى الوقت الراهن في احتیاطات الغاز الطبیعي الموجودة     
جیجا وات یرتكز على البترول كمصدر  ١٧٩٥٢والبالغ  ٢٠١٤لبنان الطاقة الكهربائیة في عام 

جیجا وات  ١٧٧٥٩لتولید الكهرباء، إذ تبلغ كمیة الطاقة الكهربائیة المولدة من البترول ما یقارب 
لكهربائیة یتم تولیدها فقط من الطاقة ا %١من إجمالي اإلنتاج، ذلك عالوة على  %٩٩بما یعادل 

 :)١٥كن توضیحه من خالل الشكل رقم (وهو ما یم١ عن طریق المساقط المائیة.

  
  ٢٠١٥): الطاقة الكهربائیة في لبنان طبًقا لمصدر تولیدها خالل عام ١٥الشكل رقم (

  المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 
  تولید الطاقة الكهربائیة في لبنان فیما یخص مصادر ٢٠١٥ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد عام 

  رابًعا: تركیا
لتركیا في عملیات البحث والتنقیب عن الغاز الطبیعي منصب بشكل  كان االهتمام الرئیس     

أساسي على منطقة البحر األسود، حیث قامت بعملیات مسح مكثفة مع العدید من الشركاء 
ر، وقد دفع ذلك باألتراك في یونیو ات تذكاألجانب، إال أن تلك العملیات لم تسفر عن اكتشاف

المملوكة للدولة للتعاون مع شركة أكیسون موبیل   TPAOمن خالل الشركة التركیة للبترول ٢٠٠٩
استعدادها للتعاون ب، كما أعلنت الشركة التركیة األمریكیة للقیام بالمزید من عملیات البحث والتنقی

وذلك حتى أعلنت تركیا في سبتمبر  ٢من البحر األسود، مع شركات أخرى للبحث في مناطق أخرى
 عن اكتشاف كمیات من الغاز. ٢٠١٢

                                                            
1 Israel : Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at:- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=LEBANON&product=electricityandheat&y
ear=2015 
2 Turkey Approves ExxonMobil-TPAO Agreement to Explore Black  sea, 8/6/2009, Available at:- 

بترول
99%

مساقط 
مائیة

1%
2015الطاقة الكهربائیة طبقًا للمصدر المستخدم في تولیدها في  لبنان لعام 
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المتوسط في إطار عملیات البحث عن الغاز البحر بدأت تركیا في التحول نحو منطقة شرق      
بعملیات مسح سیزمي ثنائیة  TPAOد قیام التركیة للبترولبعوذلك  ٢٠١١،١في أكتوبر عام 

بعاد بالقرب من سواحل أنطالیا على خلفیة توقیع اتفاقیة مع شركة " شل" في نوفمبر من وثالثیة األ
كما أعلنت تركیا عن خطتها للتنقیب أیًضا  ٢العام ذاته للتنقیب والكشف عن الغاز في تلك المنطقة،

كما قامت  شرق قبرص. يسكندرون" شمالرب من " مرسین" و" خلیج اإلفي المناطق البحریة بالق
  كیا أیًضا بعملیات اكتشاف في المنطقة البحریة لقبرص الشمالیة.تر 
 من الغاز الطبیعيستهالك التركي اال .١

الغاز الطبیعي على على  واعتماًدا تعد تركیا بجانب مصر من أكثر بلدان المنطقة استهالًكا     
بلیون  ٣٧,٥ بلغ االستهالك المحلي التركي من الغاز الطبیعي ٢٠٠٨ففي عام المحلي،  المستوى

، ٢٠١٠بلیون في  ٣٩إلي  في العام التالي، لیرتفع مرة أخرى ٣٥,٧متر مكعب، وانخفض قلیًال إلي
بلیون متر مكعب نهایة  ٤١,٤بلیون، ثم  ٤٠,٩لیصل إلي  ٢٠١١ثم یلیه ارتفاع آخر في عام 

یسجل  بلیون، قبل أن ٤١,٨لیسجل  ٢٠١٣في عام  انسبیً  ا، وذلك قبل أن یشهد استقرارً ٢٠١٢
 ابلیون متر مكعب، وذلك قبل أن یسجل انخفاضً  ٤٤,٧لیصل إلي  ٢٠١٤في  املحوظً  اارتفاعً 
بلیون، ثم في األخیر انخفاض آخر لیسجل االستهالك المحلي عام  ٤٣,٦لیصل غلي  اطفیفً 

  :)١٦رقم (ویمكن إیضاح ذلك في الشكل ٣بلیون متر مكعب من الغاز الطبیعي. ٤٢قرابة  ٢٠١٦

 
  /بلیون متر مكعب٢٠١٦- ٢٠٠٨): معدل االستهالك التركي من الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین ١٦رقم (الشكل 

  ٢٠١٧وحتى  ٢٠٠٨المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 

                                                                                                                                                                               
http://news.exxonmobil.com/press-release/turkey-approves-exxonmobil%E2%80%93tpao-agreement-
explore-black-sea 
1 From Today's  Zaman: Turkey Can Shift Oil Exploration from Black Sea to Mediterranean, 
Alarabyia News Agency, 7/10/2011, Available at: 
 http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/07/170637.html 
2 Update1-Turkey's TPAO , shell Sign Exploration deal,  Reuters News Agency, 23/11/2011, 
Available at:http://www.reuters.com/article/turkey-shell-idUSL5E7MN1AA20111123 
3 BP Statistical Review of world Energy June 2017, Op.cit, P 29. 
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 الواردات التركیة من الغاز الطبیعي .٢
طریق االستیراد  عليمن استهالكها من الغاز الطبیعي  %٩٩تعتمد تركیا على ما یزید من      

 ٤٤,٣ما یقارب  ٢٠١٣حیث بلغ حجم الواردات الغاز التركیة عام الخارجي من بلدان مختلفة، 
 ٤٨,٦من الغاز المسال عبر الموانئ، و ٦,١من خالل األنابیب و  ٣٨,٢بلیون متر مكعب منها؛ 

بلیون من الغاز السائل، ثم  ٧,٣عبر األنابیب و ٤١,١، تنقسم إلي ٢٠١٤مكعب عام  بلیون متر
 ٢٠١٦للغاز السائل، وأخیًرا عام  ٧,٥من خالل األنابیب، و ٣٩,٧منها؛  ٢٠١٥بلیون لعام  ٤٧,٢

بلیون متر  ٧,٧لألنابیب، و ٣٧,٤بلیون؛ منها  ٤٥,١بلغت الواردات التركیة من الغاز الطبیعي 
 :)١٧رقم ( ویتضح ذلك من خالل الشكل١لغاز المسال.مكعب من ا

  

/بلیون ٢٠١٦- ٢٠١٣): الوارادات التركیة من الغاز الطبعي طبًقا لنوعها خالل الفترة ما بین ١٧الشكل رقم (
  متر مكعب

 ٢٠٠٨المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 
  ٢٠١٧ وحتى

  اإلستراتیجیة التركیة إزاء الطاقة .٣
 ثالثةتعتمد تركیا على سیاسة واضحة إزاء التعامل مع الطاقة ومصادرها، تهدف منها تحقیق      

   :تتمثل فیما یلي، ةأهداف رئیس
قامت  ٢٠١٥فخالل عام  :مصادر الطاقة الخارجیةات الحصول علي تنویع مصادر ومسار   .أ

من استهالكها من الغاز من الخارج، وذلك بعد التزاید المضطرد  %٩٩تركیا باستیراد ما یقارب من 
إذ  لطلبها على الغاز الطبیعي لتأتي في المرتبة الثانیة عالمًیا في الطلب على الغاز بعد الصین.

                                                            
1 Ibid, P 35. 
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من واردتها  %٥٥,٣دت من روسیا اعتمدت تركیا على تنویع مصادر الحصول على الغاز فقد استور 
، والجزائر % ١٢,٧، ثم في المرتبة الثالثة حلت الواردات من أذربیجان بـ%١٦,٢من الغاز، وٕایران 

ویتضح ذلك من خالل من إجمالي واردتها من الغاز الطبیعي. %٢,٦، ثم نیجیریا بـ%٨,١بنسبة 
 ).١٨الشكل رقم (

  

  ٢٠١٥الغاز الطبیعي طبًقا لمصدرها خالل عام ): الواردات التركیة من ١٨الشكل رقم (
Source: Ministry of Energy & Natural Resources  

 :زیادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وٕادخال التكنولوجیا النوویة لتطویر مصادر جدیدة  .ب
وذلك بغیة تحقیق مجموعة من األهداف، أبرزها؛ تقلیص اعتمادها على الخارج في تأمین مصادر 
الطاقة الخاصة بها، فضًال عن تحقیق االستفادة القصوى من مصادر توفیر الطاقة المحلیة، عالوة 

 ١ على مكافحة ظاهرة التغیرات المناخیة التي باتت تهدد العالم برمته.
د، یذكر أن تركیا قد أصبحت في المرتبة السابعة عالمًیا من حیث تولید الطاقة وفي هذا الصد     

، ذلك خالًفا للتطور النسبي في عملیات ٢Geothermal Energyالحراریة األرضیة أو الجوفیة 
تولید الطاقة من المصادر المتجددة األخرى كالطاقة الشمسیة والریاح، والذي بلغت نسبة مشاركتها 

 من إجمالي اإلنتاج. %٢,٥لطاقة الكهربائیة ما یقارب في تولید ا
كما بدأت تركیا في اتخاذ خطوات تدریجیة في إضافة التكنولوجیا النوویة كأحد مصادر تولید       

الطاقة الكهربائیة، حیث تخطط تركیا أن تقلل من اعتمادها على الوقود الحفري بأنواعه، فوفًقا لخطة 

                                                            
1 Republic Of Turkey, Ministry Of Foreign Affairs, Turkey Energy Profile And Strategy, Available at: 
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 

، وتنقسم األرض في باطن الصهارة مرتفعة ذات منشأ طبیعي مختزنة في حراریةطاقة  ، وهيومتجدد ونظیف بدیل طاقة مصدرهي ٢ 
أو  بركانیا لحراریة الجوفیة إلى قسمین: المیاه الحارة الجوفیة والصخور الحارة التي توجد في المناطق النشطةمصادر الحصول على الطاقة ا

وتسخین  الطاقة الكهربائیة ة الحارة والصخور الحارة في تولیدفي األعماق البعیدة تحت سطح األرض ویمكن االستفادة من المیاه الجوفی
  األخرى. والزراعة الصناعة كثیر من میادینالمیاه التي تستخدم في التدفئة، باإلضافة إلى استعمالها في ال
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من إجمالي احتیاجاتها من الطاقة الكهربائیة من خالل  %١٠لتوفیر  ٢٠٢٣تسعي تركیا بحلول عام 
   .٢جنوبي البالد "مرسین"بوالیة و " سینوب"   "أكویوهما حالًیا في بلدتي "یتم بناؤ  ١محطتین نوویتین

لطاقة من خالل التحول إلي محور لتجارة افي استقرار أمن الطاقة األوروبي:  المشاركة  .ج
(Energy Trade Hub) جغرافًیا ، فالموقع الجغرافي لتركیا یؤهلها للقیام بهذا الدور ال سیما قربها
احتواء على مصادر الطاقة حیث تحتوي المنطقة المحیطة بها على ما من أكثر مناطق  العالم 

 بالتالي فإن ذلك یؤمن لها أمرین:من مصادر الطاقة العالمیة، و  %٧٥یقارب 
  یر كامل احتیاجاتها من مصادر الطاقة.ضمان قدرتها على توف األول:
بین  احقیقیً  االقیام بمسئولیة التحول إلى محور لتجارة الطاقة العالمیة ال سیما أنها تمثل رابطً  الثاني:

  الشمال والجنوب، وبین الشرق والغرب أیًضا.
ي بناء خطوط ولهذا، فیبدو أن تركیا قد بدأت تسیر في هذا االتجاه بخاصة مع قیامها بالفعل ف     

اوضیة عدة لبناء وتأسیس لنقل النفط والغاز عبر أراضیها، فضًال عن شروعها الدخول في جوالت تف
وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلي أبرز مشروعات وخطوط نقل الغاز عبر األراضي  .خطوط أخري

  بحیث یمكن تقسیمها إلي قسمین: .ةالتركی

  
  الغاز والنفط التركیة القائمة والمخطط لهاشبكة خطوط نقل ): ٥خریطة رقم (

  المصدر: المركز التركي لدراسات الطاقة والشئون الخارجیة على الرابط التالي:
http://ceftus.org/wp-content/uploads/2016/11/CEFTUS_Turkey-Energy-Security-and-Foreign-Policy_White-

Paper.pdf  
                                                            
1 Republic Of Turkey, Ministry Of Foreign Affairs, Turkey Energy Profile And Strategy, Available at : 
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 

ملیار دوالر، بینما  ٢٠لغ وفًقا لتصریحات وزیر الطاقة والموارد الطبیعیة  التركي علي رضا فإن التكلفة اإلجمالیة  لمحطة " أكویو" تب٢ 
  ملیار دوالر. ٢٢تبلغ  تكلفة محطة سینوب 
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  الطبیعي القائمةط نقل الغاز خطو  القسم األول:
نها من إ، حیث لنفسها  استغلت تركیا موقعها الجغرافي واالستراتیجي لخلق أهمیة جیواستراتجیة     

وفي هذا اإلطار یمكن حصر أبرز  بلدان المنطقة التي تمر بها خطوط نقل الغاز الطبیعي والنفط.
  خطوط نقل الغاز الطبیعي التي تمر باألراضي التركیة.

 
ویطلق علیه ، Erzurum (BTE-Tbilisi-Baku( ١أرضروم -تبلیسي-خط أنابیب باكو )١(

كم وینقل الغاز الطبیعي المنتج في حقل " شاه  ٦٩٠، یبلغ طوله خط غاز القوقاز الجنوبيأیًضا 
 ٢دینیز" من أذربیجان بمنطقة بحر قزوین عبر األراضي الجورجیة إلي تركیا.

 یبلغ طوله ٣ ،Greece Interconnector (ITG)-Turkeyالیونان -خط أنابیب ربط تركیا )٢(
     حقل فيبحیث یتم من خالله نقل الغاز المنتج  داخل األراضي التركیة. ٢٠٩متر، منها  ٣٠٠قرابة 

من الخطة األوروبیة  اویعد هذا الخط جزءً  .الیونان حتى" شاه دینیز" من أذربیجان مروًرا بتركیا 
 ٤لنقل الغاز عبر الممر الجنوبي.

، إذ یعد الخط األكبر لنقل Blue Stream Natural Gas Pipeline ٥ األزرق خط السیل )٣(
األول یربط بین  :أجزاء ةكم، مقسمة إلى ثالث ١٢١٣، یبلغ طوله الغاز الطبیعي بین روسیا وتركیا

بوصه  ٥٦غ قطره لمدینتي " ستافروبول" إلى " دزوبغا" بالقرب من الساحل، وتمتد في أنبوب واحد یب
 ٢٤كم، ثم المرحلة الثانیة تتكون من أنبوبتین بقطر  ٣٧٣تمتلكه شركة " غاز بروم الروسیة" بطول 

الساحل الشمالي التركي، بوصة تمتد من تحت البحر األسود حتى مدینة " سامسون" بالقرب من 
الي من الخط و " أیني"، ثم المرحلة الثالثة  كم وتدیرها كل شركة " غاز بروم" ٣٨٠ویبلغ طولها 

بوصة، تدیره شركة أنابیب النفط التركیة  ٤٨كم وقطر  ٤٧٠متد حتى العاصمة التركیة أنقره بطول ی
 (BOTAS) ، ٦ سنوًیا بلیون متر مكعب من الغاز ١٦بحیث ینقل هذا الخط. 

                                                            
دخل الخدمة في العام ذاته، حیث كان قد تم إنشاؤه بعد اتفاق تم ، و ٢٠٠٧-  ٢٠٠٥فترة ما بین  عامي تمت عملیة اإلنشاء خالل ال١ 

، بهدف ٢٠٠١مارس ١٢في   (SOCAR)أذربیجانوشركة النفط الحكومیة في   (BOTAS)توقیعه بین شركة خطوط أنابیب النفط التركیة
  بلیون متر مكعب من الغاز سنوًیا. ٦,٦نقل 

2 Republic Of Turkey, Ministry Of Energy and Natural Resources, Natural Gas Pipelines And Projects, 
Available at: http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Gas-Pipelines-and-Projects 

  . ٢٠٠٧نوفمبر  ١٨، ودخل حیز الخدمة في ٢٠٠٥إنشاؤه هذا الخط بدایة من عام ٣ 
4 Republic Of Turkey, Ministry Of Energy and Natural Resources, Op.cit. 

  .٢٠٠٣، وبدأ ضخ الغاز من خالله في فبرایر ١٩٩٧دیسمبر  ١٥تم إنشاء هذا الخط بموجب اتفاق تم توقیعه في ٥ 
6 The Blue Stream Pipeline Inspection Project, Paper Presented at the Pipeline pigging Services 
Association Annual Technical Seminar held in Aberdeen, UK, 16 November 2011, Available at: 
http://site.ge-
energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/newsletter/geog_viewsandnews_062512/pdf/GEOG_TI2012_The
_Blue_Stream_pipeline_inspection_project_020812.pdf 
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 األزرق " بلو ستریم" السیلمسار خط غاز  ):٦رقم (خریطة 

  المصدر: مجلة الغاز والبترول على الرابط التالي:
https://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-06/special-report-pipeline/new-tools-techniques.html  

 Turkey Natural Gas -(RussiaWestern Route التركي -خط األنابیب الروسي )٤(

  Pipeline)،لدخول إلي لبلغاریا، و رومانیا، و كم یمر عبر كل من أوكرانیا،  ٨٤٥حیث یبلغ طوله  ١
، ثم زیادتها فیما بعد لتصل ١٩٩٣بلیون متر مكعب، عام  ٦، وذلك بطاقة بلغت األراضي التركیة

 ٢بلیون قدم متر مكعب من الغاز الطبیعي. ١٤إلي 
تم إنشاء هذا  ، Iran – Turkey Natural Gas Pipelineالتركي -خط الغاز اإلیراني )٥(

تورید ، بموجبه بدأت إیران ١٩٩٦سطس الخط بموجب اتفاق تم توقیعه بین إیران وتركیا في أغ
بلیون متر  ١٠بلیون متر مكعب سنوًیا، تم زیادتها فیما بعد إلي  ٣الغاز لتركیا بطاقة استیعابیة 

 ٣الغاز الطبیعي. مكعب من
  مشروعات في إطار الدراسة والتفاوض القسم الثاني:

تخوض بشكل مستمر التي تعمل بكفاءة، لكنها  خطوط الغاز الطبیعي القائمةبتركیا  فلم تكت     
الخطوط بخاصة تلك التي  من فة إلنشاء مزیدلمع أطراف دولیة مختتفاوضیة  جوالتفي ودائم 

المتوسط في المرحلة المقبلة  البحر یمكن أن تكون معبًرا حقیًقا لنقل غاز بحر قزوین حالًیا، وشرق
  لمشروعات، وهي كالتالي:وفي هذا الصدد یمكن اإلشارة إلى أهم تلك ا إلى أوروبا.

                                                            
  .٩٨٧١، ودخل الخدمة  في  ١٩٨٤إنشاؤه هذا الخط بموجب اتفاق تم توقیعه بین تركیا واالتحاد السوفیتي عام ١ 

2 Republic Of Turkey, Ministry Of Foreign Affairs, Turkey Energy Profile And Strategy, Available at:  
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 
3 Republic Of Turkey, Ministry Of Energy and Natural Resources, Natural Gas Pipelines And Projects, 
Available at: http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Gas-Pipelines-and-Projects 
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 Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project خط أنابیب الغاز العابر لألناضول )١(

(TANAP)   ،ةفي إطار القمة الثالث ٢٠١١نوفمبر  ١٧لمشروع في فقد تم اإلعالن المبدئي عن ا 
السیاق ذاته، وقعت في سطنبول التركیة. و لبحر األسود التي عقدت في مدینة إلطاقة واقتصاد ا

 .٢٠١١دیسمبر  ٢٦في  طتركیا وأذربیجان مذكرة تفاهم إلنشاء كونسورتیوم لبناء وتشغیل الخ
، بدأت عملیة إعداد دراسات الجدوى التقنیة واالقتصادیة للمشروع، وذلك ٢٠١٢وفي بدایة عام      

رجب  إلهام علیف، ورئیس الوزراء التركي األذربیجاني حیث وقع الرئیس ٢٠١٢یونیو  ٢٦تى ح
 ١٧ع إنشاؤه. وبحلول طیب أردوغان، اتفاقیة حكومیة ذات طبیعة إلزامیة حول خط الغاز المزم

لتقي كل مع أردوغان وعلیف والرئیس الجورجي في مدینة قارص التركیة لوضع ا ٢٠١٥مارس 
 حجر أساس المشروع واإلعالن عن البدء فیه رسمًیا، والذي من المتوقع أن یتم االنتهاء منه في

  . ٢٠١٨عام  نهایة
ویبلغ طول الخط الذي یفترض أن ینقل الغاز من أذربیجان عبر جورجیا وتركیا حتى أوروبا      

 ١٦حیث تقدر السعة المخططة للخط  كم، ویعد الممر الرئیسي لغاز الجنوب نحو أوروبا. ١٨٥٠
بلیون متر مكعب في  ٦٠في مرحلته األولي، لتصل إلي  ٢٠٢٦بلیون متر مكعب من الغاز في 

  ١ بلیون دوالر. ١١- ١٠حیث تبلغ التكلفة اإلجمالیة المقدرة للمشروع ما بین  األخیرة.مرحلته 
وكار" األذربیجانیة بنسبة " سلكة للمشروع، فتملكه ثالث شركات: أما فیما یخص الشركات الما     
 %١٢، فضًال عن " برتیش بترولیوم" البریطانیة بما یعادل %٣٠" بوتاش" التركیة بنسبة ، و%٥٨

  ٢علًما بأن إدارة المشروع لشركة " سوكار". من المشروع.

  
  الغاز العابر لألناضولخط ل المقترح مسارال ):٧رقم( خریطة

  المصدر: موقع موسوعة ویكي واند على الرابط التالي:
http://www.wikiwand.com/en/Trans-Anatolian_gas_pipeline 

                                                            
1 For More Details about the agreement see: The official web site of TANAP Project, Available at: 
http://www.tanap.com/corporate/agreements/. 
2 Republic Of Turkey, Ministry Of Foreign Affairs, Turkey Energy Profile And Strategy, Available at:  
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 
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یعد من أكثر مشروعات خطوط الغاز ، Nabucco Pipeline غاز نابوكومشروع خط أنابیب  )٢(
تعثًرا على الرغم من الدعم األوروبي للمشروع. بدأت اإلرهاصات األولي للمشروع في یونیو عام 

  (MOL)التركیة،  (BOTAS) النمساویة،  (OMV) ، حین وقعت خمس شركات هم؛ ٢٠٠٢
وتوكول نیة إلنشاء خط أنابیب نابوكو، تبعه المجریة، "بلغاركاز" البلغاریة، و"ترانسكاز" الرومانیة، بر 

 ٢٠٠٣. ذلك فضًال عن منح المفوضیة األوروبیة في دیسمبر ٢٠٠٢اتفاق للتعاون في أكتوبر 
من التكالیف المتوقعة لدراسة الجدوى بما فیها تحلیل السوق، والدراسات التقنیة  %٥٠مبلًغا یساوي 

توقیع اتفاق الشراكة بین خمس شركات في تم  ٢٠٠٥یونیو عام  ٢٨وفي  .واالقتصادیة والمالیة
 ٢٠٠٨وفي فبرایر  .٢٠٠٦یونیو  ٢٦نابوكو، وتبعه توقیع بیان وزاري عن خط أنابیب نابوكو في 

تم توقیع  ٢٠٠٨یونیو  ١١لكن بحلول  ١األلمانیة شریًكا في الكونسورتیوم،(RWE) أصبحت شركة 
عقد إلمداد الغاز من أذربیجان عبر خط نابوكو إلي بلغاریا غیر أن سرعان ما تعثرت المفاوضات 
نتیجة تدهور األوضاع السیاسیة في جورجیا، ذلك فضًال عن تعثر مفاوضات انضمام تركیا لالتحاد 

طیب أردوغان بالتلویح لالنسحاب من  رجب- آنذاك- ألوروبي، مما دفع رئیس الوزراء التركي ا
 المشروع.

انعقاد قمة بودابست، والذي أعلن فیها رئیسا بنك االستثمار األوروبي  ٢٠٠٩ینایر  ٢٧شهد      
وبنك اإلنشاء التعمیر األوروبي استعدادهما إلعطاء المساندة المالیة لخط أنابیب نابوكو، وفي وقت 

ملیون یورو كجزء من خطة  ٢٥٠وضیة األوروبیة تقدیم اقترحت المف ٢٠٠٩ینایر  ٢٨الحق في 
لكن على الرغم من تلك  اإلنعاش االقتصادي من خالل بنك االستثمار األوروبي لتمویل الخط.

واستمراًرا في التأكید على أهمیة ٢من حالة تعثر حالت دون إتمامه.المحاوالت إال أن المشروع یعاني 
بمقتضاها تم  ٢٠٠٩یولیو  ١٣مانیا والمجر والنمسا اتفاقیة في المشروع، وقعت تركیا وبلغاریا ورو 

التأكید على دعمهم لمشروع نابوكو، كما اتفقوا على تطبیق إطار قانوني موحد ومستقر للتحكم في 
  ٣عبور الغاز، وحساب تعریفة المرور والترانزیت عبر البلدان الخمسة.

 ٣٣٠٠الغاز الطبیعي، لكونه یفترض أن یمتد ففي حالة إتمامه، سیعد من أطول خطوط أنابیب     
كم تبدأ من أرضروم بتركیا، مروًرا بأنقرة، عابًرا للحدود إلى رومانیا، ثم رومانیا، ثم المجر، وأخیًرا 

                                                            
1 Aras Bulent , Iseri Emre, The Nabucco Natural  Gas pipeline : From Opera to Reality, Foundation 
for Political, Economic, & Social Research, Policy Brief No.34, July 2009, P 4. 
 
2 Proposed Nabucco Gas Pipeline Gets European Bank Backing, Deutsche Welle, 27/1/2009,  
Available at:- 
http://www.dw.com/en/proposed-nabucco-gas-pipeline-gets-european-bank-backing/a-3980038 
3 Rolwey Mark , Botts Baker, The Nabucco Pipeline Project: Gas Bridge to Europe?, Pipeline and Gas 
Journal, September 2009, Vol.236, No.9. 
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ملیار  ٨بلیون متر مكعب من الغاز سنوًیا، وذلك بتكلفة إجمالیة  ٣١حیث یفترض أن ینقل  النمسا.
 ١یورو للخط.

 
  غاز نابوكوخط ل المقترح مسارال ):٨رقم ( خریطة

  المصدر: موقع موسوعة ویكي بیدا على الرابط التالي:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabucco_pipeline#/media/File:Nabucco_Gas_Pipeline-en.svg  

  للمصدر المستخدم في تولیدها في تركیا الطاقة الكهربائیة طبقاً   .د
المنطقة من حیث تنوع استخدام مصادر الطاقة المختلفة في عملیات تعد تركیا من أكثر بلدان      

لكنها في الوقت ذاته  تولید الكهرباء، حیث تقوم بتولید الطاقة الكهربائیة من أكثر عشرة مصادر.
تركیا أنتجت  ٢٠١٤ففي عام  تركز على مصادر بعینها تعتبر األكثر مساهمة في تولید الكهرباء.

جیجا وات من الغاز الطبیعي بما یوازي تقریًبا  ١٢٠٥٧٦لكهرباء، منها؛ جیجا وات من ا ٢٥١٩٦٣
من إجمالي اإلنتاج،  %٣٠جیجا وات من الفحم بما یعادل  ٧٦٢٦٣من إجمالي اإلنتاج، و %٤٨

جیجا وات بما یعادل  ٤٠٦٤٥ثم تأتي الطاقة المولدة من المصادر المائیة في المرتبة الثالثة بـ
وهو ما ٢ من إجمالي إنتاج الكهرباء في تركیا. %٦والمصادر األخرى بنسبة ، وأخیًرا البترول %١٦

  :)١٩رقم (یعبر عنه الشكل 
                                                            
1 The Nabucco Gas Pipeline: A Chance for The EU to push for changes in Turkmenistan, The 
Quaker Council for European Affairs, December 2009, p 6, Available at: http://www.qcea.org/wp-
content/uploads/2011/04/rprt-nabucco-en-dec-2009.pdf 
2 Turkey : Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at:- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=TURKEY&product=electricityandheat&yea
r=2015  
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  ٢٠١٥الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها في تركیا خالل عام ): ١٩الشكل رقم (
  المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 

  مصادر تولید الطاقة الكهربائیة في تركیافیما یخص  ٢٠١٥ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد عام 
  التوقعات المستقبلیة للطلب على الغاز الطبیعي في تركیا  .ه

من أكثر البلدان المتوقع   (BOTAS)لتقدیرات شركة أنابیب النفط التركیة تعتبر تركیا وفًقا      
خالل السنوات حیث تتوقع الشركة حدوث زیادة مضاعفة على الطلب  زیادة الطلب على الغاز بها.

بلیون متر مكعب  ٤٥بدًال من  ٢٠٣٠بلیون متر مكعب من الغاز عام  ٨١القادمة، وذلك لتصبح 
  )، على النحو التالي:٢٠ویتجلي ذلك فى الشكل رقم ( ٢٠١٢.١خالل عام 

  

  ): التوقعات المستقبلیة للطلب التركي على الغاز الطبیعي٢٠الشكل رقم (
  اعتماًدا على بیانات مركز مركز أكسفورد لدراسات الطاقة على الرابط التالي: المصدر: تصریف الباحث

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/NG-82.pdf  

                                                            
1 Rzayeva Gulmina, Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Challenges, 
Oxford Institute for Energy Studies, OIES Paper: NG- 82 February 2014 ,p1. 
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  تین، وهما كالتالي:القیام بمهمتین رئیس ولعل ذلك ما یدفع بالضرورة نحو  
  الحفاظ على أمن الطاقة التركي. األولي:  
  ١ضمان عدم حدوث أي نقص في اإلمدادات خالل العقدین القادمین. الثانیة:  

، یضع وبعد استعراض الحقائق السابقة بشأن وضع الغاز الطبیعي في اإلستراتیجیة التركیة    
  ، یأتي في مقدمتها ما یلي:من المالحظات االباحث عددً 
إمداد ذاتي من الغاز الطبیعي، األمر أنه على الرغم من أن تركیا ال تملك مصادر  األولي:

من احتیاجاتها من الغاز، إال أنها قد  %٩٩الذي جعلها تعتمد على استیراد ما یقارب 
استطاعت أن تؤمن احتیاجاتها من الغاز من خالل تطبیق مبدأ تنویع مصادر اإلمداد 

 واالستیراد.
جي الممیز لكونها ممر ییو استراتأن تركیا قد استطاعت استغالل موقعها الجغرافي والج الثاني:

الشمال في جعل غالبیة خطوط التصدیر تمر عبر أراضیها، و بین الشرق والغرب، وبین الجنوب 
، وحولها إلى دولة محوریة ال غني عنها، من ثم دفع العدید من اإستراتیجیً  ها ثقًال امما أعط

تصرفات السیاسیة التي الد من البلدان الكبرى بخاصة روسیا للتقرب منها، والتغاضي عن العدی
 تركیا. الروسیة، ومقتل السفیر الروسي لدىقامت بها اتجاهها مثل إسقاط الطائرة الحربیة 

أن نقص موارد اإلمداد الذاتي للغاز لدیها، دفعها للمضي قدًما في التحول نحو أنواع  الثالثة:
، والریاح، فضًال عن إدخال التكنولوجیا یة، والشمسسیما الحراریة األرضیة من الطاقة ال ىأخر 

والشرق األوسط  ،المتوسطالبحر النوویة السلمیة، مما یعطیها میزة نسبیة عن غالبیة بلدان شرق 
  بشكل عام.
 خامًسا: قبرص

فلم یدخل الغاز   تعتبر قبرص من أحدث بلدان المنطقة استكشاًفا وتنقیًبا عن الغاز الطبیعي،     
، وذلك حتى قامت شركة نوبل إنیرجي ٢٠١١الطبیعي االهتمام القبرصي بشكل كبیر قبل عام 

تریلیون قدم  ٨-٥األمریكیة بالكشف عن حقل أفرودیت، الذي یحتوي علي احتیاطي یتراوح ما بیم 
لتصدیر مكعب من الغاز، حیث أعلنت قبرص عن نیتها في تطویر موارد الحقل كخطوة تمهیدیة 

وجود أي بنیة إلى ، علًما بأن قبرص حتى الوقت الراهن ال تزال تفتقر ٢٠١٩إنتاجه بحلول عام 
تحتیة سواء لالستفادة بالغاز محلًیا أو حتى تصدیره للخارج، وهو ما یجعل مسألة االستفادة به أمر 

لیة باعتباره یحتاج من الناحیة الما اصعًبا من الناحیة التقنیة والفنیة، عالوة على كونه مكلفً 
برص إلنشاء خطوط أنابیب أرضیة وبالتالي فتحتاج ق مخصصات واعتمادات مالیة ضخمة.

ومحطات تولید كهرباء ومنشآت صناعیة تجعلها قادرة على االستفادة من المخزون الضخم الذي تم 
ال سیما مع اكتشافه في حقل أفرودیت أو حتى في الحقول المتوقع اكتشافها في المرحلة المقبلة 

                                                            
1 Ibid. p 2. 



80 
 

والذي تمخض عنه قیام السلطات القبرصیة  ١سعیها المستمر في الكشف عن مزید من الحقول،
) ٨) (٦باإلعالن عن طرح رخصة الجولة الثالثة للتنقیب والكشف عن الغاز الطبیعي في بلوكات (

  ٢٠١٦.٢یولیو  ٢٧) بالمنطقة االقتصادیة القبرصیة  في ١٠و(
  للمصدر المستخدم في تولیدها في قبرص الطاقة الكهربائیة طبًقا .١

الغاز في عملیات تولید الكهرباء، لكن مع  علىاألقل اعتماًدا  تعد قبرص من البلدان     
االحتیاطي الضخم  من المرشح أن یحتل الغاز  سیما حقل أفرودیت ذو االكتشافات األخیرة ال

بل أیًضا لتولید الكهرباء، لیس هذا فحسب  المرحلة المقبلة كمصدر رئیس المرتبة األولي في
فخالل عام  شرق البحر المتوسط إلي أوروبا.مصدًرا لتصدیر غاز منطقة  تحولأن ت ةالمرشح
جیجا وات من البترول بما  ٤٠٣٣جیجا وات من الكهرباء، منها؛  ٤٠٣٣أنتجت قبرص  ٢٠١٤
،  %٤الریاح المرتبة الثانیة بنسبة من إجمالي اإلنتاج، بینما حلت الطاقة المولدة من  %٩٣یعادل 

  ).٢١رقم ( كن التعبیر عنه في الشكلولعل ذلك ما یم٣.%٣٠ثم المصادر األخرى بنسبة 

  
  ٢٠١٥): الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها فى قبرص خالل عام ٢١الشكل رقم (

  المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 
 فیما یخص مصادر تولید الطاقة الكهربائیة في قبرص  ٢٠١٥ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد عام 

                                                            
1 Ratner Micheal, Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean, Congressional Research 
Services Report, August 15, 2016, p 6. 
2 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, commerce, Industry, & Tourism, Applications Submitted For 
The 3rd Licensing Round For Hydrocarbons Exploration, press release, July 27, 2016, Available at:  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7AD9D5E56C3FDBD5C2257FFD003CE913/$file/Application
s%20submitted%20for%20the%203rd%20Licensing%20Round%20for%20hydrocarbon%20exploration.p
df  
3 Cyprus : Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at::- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CYPRUS&product=electricityandheat&yea

r=2015  
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 سادًسا: الیونان
 

ات من یاإلرهاصات األولي لعملیات التنقیب عن الغاز والنفط في الیونان بنهایة الثالثین برزت     
بحلول نهایة الستینیات شرعت السلطات الیونانیة في عمل دراسات  هغیر أنالقرن المنصرم، 

ثنین من الحقول االستكشافیة التي احتوت على كمیات من الموارد اجیولوجیة، أسفرت عن حفر 
الهیدروكربونیة، حیث استمرت تلك الجهود حتى منتصف السبعینات حین تم اكتشاف حقل 

"Prinos"  ًما أسفرت جهود الشركة الیونانیة العامة للبترول عن ك .وبتروًال  االذي احتوي غاز
 ات.نیخالل الثمانی "Epanomicو"  "Katakolon" اكتشاف حقلي 

لنت السلطات الیونانیة عن الرخصة األولي لعملیات التنقیب في أربعة ع، أ١٩٩٥بحلول عام     
ت تلك العملیات مناطق تضمنت بعض المناطق البحریة، فضًال عن مناطق أخري بریة، واستمر 

  .٢٠٠٠حتى عام 
لتنقیب الشركات " Open Door Invitation"  ، أطلقت الیونان ما یطلق علیه ٢٠١٢وفي      

                 West patriaikos Gulf، و Lonnaiane :عن الغاز والنفط في عدة مناطق منها

  ١والمحلیة.، تلك الدعوة التي جذبت العدید من الشركات الدولیة Katakolonو 
 
 للمصدر المستخدم في تولیدها في الیونان الطاقة الكهربائیة طبًقا .١

 
تعتبر الیونان أي من أكثر بلدان المنطقة تطوًرا في عملیات إنتاج الطاقة الكهربائیة من      

حیث بلغ إنتاج الیونان من الطاقة الكهربائیة خالل عام  لم تكن في المقدمة. وٕانمصادر متنوعة، 
، %٥١جیجا وات من الفحم بما یعادل  ٢٥٧٤٦، منها؛ جیجا وات ٥٠٤٧٤ما یزید عن   ٢٠١٥

جیجا  ٥٥٤٤من إجمالي اإلنتاج، و %١٣,٤جیجا وات من الغاز الطبیعي بما یعادل  ٦٧٧٦و
جیجا  ٤٦٠٧، ثم الطاقة المولدة من المساقط المائیة بطاقة إنتاجیة %١١وات من البترول بنسبة 

، وأخیًرا الریاح بما یوازي %٧,٥ثم الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسیة بنسبة  ،%٩وات بما یعادل 
  :)٢٢عبر عن ذلك الشكل رقم (وی٢.%٧,٣

                                                            
1 Lie OIystein, Furstenau Jorn, Bellas Spyridon, Tsifoutidis Georgios, and Exploration: A Fresh Look at 
the Oil & Gas Potential of Greece, Geo Expro Magazine, Vol.10, No.6, December 2013, p. 47. 
2 Greece : Electricity and Heat for 2015, International Energy Agency, Available at:- 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=GREECE&product=electricityandheat&yea

r=2015  
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  ٢٠١٥): الطاقة الكهربائیة طبًقا لمصدر تولیدها فى الیونان خالل عام ٢٢الشكل رقم (
  المصدر: الوكالة الدولیة للطاقة 

 الیونان فیما یخص مصادر تولید الطاقة الكهربائیة في ٢٠١٥عام ملحوظة: ال یوجد بیانات لما بعد 

 من الغاز الطبیعي الیونانیةالواردات  .٢
من أكثر بلدان المنطقة اعتماًدا علي الواردات الخارجیة من الغاز الطبیعي بخاصة تعد الیونان      

بلیون متر  ٣یقارب ما  ٢٠١٣غاز األنابیب، حیث بلغ إجمالي ما قامت باستیراده خالل عام 
بلیون متر  ٢,٥بلیون متر مكعب، ویلیه  ٢,٣مكعب، ثم في العام التالي انخفضت الكمیة لتصل 

بلیون من متر مكعب من الغاز الطبیعي بنهایة  ١,٣، وفي األخیر ٢٠١٥مكعب في عام 
  :)٢٣رقم ( ویتضح ذلك من خالل الشكل٢٠١٦.١

 

/بلیون متر ٢٠١٦-٢- ٢٠١٣الغاز الطبیعي خالل الفترة ما بین  ): الواردات الیونانیة من٢٣الشكل رقم (
  مكعب

  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٣المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقاریر السنویة اإلحصائیة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من 

                                                            
1 BP Statistical Review of world Energy June 2017, Op.cit, P 34. 
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  اإلستراتیجیة الیونانیة إزاء الطاقة .٣
أبعاد  ةوكیفیة إرادتها على إستراتیجیة ذات ثالث ،تعتمد الیونان في التعامل مع مصادر الطاقة     
  هم كالتالي:و  رئیسة

الشركات العاملة  من خالل البدء في عملیة خصخصة :الداخلي إجراء إصالحات بسوق الطاقة  .أ
حیث كانت الیونان قد وضعت خطة واضحة إلجراء عملیة خصخصة جزئیة من  في قطاع الطاقة

لیه القانون رقم وهو ما نص ع كة للدولة في هذا القطاع.خالل بیع بعض أسهم الشركات المملو 
 ).٢٤، ویتضح فى الجدول رقم(٢٠١١لسنة  ٣٩٨٥

نسبة أسهم الدولة قبل   الشركة
  % الخصخصة

نسبة األسهم المزمع 
خصخصتها من إجمالي أسهم 

  الشركة
Public Gas 

Corporation(DEPA) 
65%  55%  

National Natural Gas 
System Operator(DESFA)  

65%  31%  

Public Power 
Corporation(PPC)   

51%  17%  

Subsea gas field of Notia 
Kayala  

100%  100%  

 نسبة خصخصة الشركات العاملة في مجال الطاقة في الیونان ):٢٤رقم ( جدول
غالبیة ؛ فالیونان تعتمد بشكل أساسي علي استیراد تأمین وضمان مصادر إمدادها بالطاقة .ب

فعلى الصعید النفطي، فقد سعت الیونان تدریجًیا لتقلیل  احتیاجاتها من النقط والغاز الطبیعي.
االعتماد على دول األوبك، بینما زادت من اعتمادها على كل من روسیا، ودول التعاون والتنمیة 

وهي بذلك تمتثل لسیاسة االتحاد األوروبي في الشأن ذاته الذي تم  ،(OECD)االقتصادیة 
 . ٢٠٠٤اعتمادها منذ عام 

إذ یتمثل األول في تنویع  :أما فیما یخص الغاز الطبیعي، فتركز السلطات الیونانیة على أمرین     
 Natural Gas)وتوسیع دائرة مصادر التورید اإلمداد من جانب، وتطویر نظم نقل الغاز الطبیعي 

Transmissions systems)   وفي هذا إطار، تقوم شركة  خر.آمن جانب-(DESFA)  المشغل
  تي:وهم كاآل معاییر أساسیة ةباالعتماد على ثالثالرئیسي ألنظمة نقل الغاز 

 باإلمداد. ائم بالقطاعات والمستخدمین األولىإعداد قو   )١(
 تحویل الوقود إلي محطات تولید الطاقة. )٢(
 احتیاطات الغاز الموجودة في محطات ومنشآت الغاز المسال.استخدام  )٣(
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وتماشًیا مع كون الیونان طرف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  الحد من التغیرات المناخیة؛  .ج
الملحق بها، فضًال عن كونها عضو في  ٢وبرتوكول كیوتو (UNFCCC) ١بشأن تغیر المناخ 

 ىإل ٢٠٠٨من عام  %٢٥اتفاقیة تقاسم األعباء األوروبیة بشأن تقلیل االنبعاثات الحراریة إلي 
 ٣قد استطاعت تحقیق التزاماتها.ف، فنتیجة التباطؤ االقتصادي الذي شهدته الیونان ٢٠١٢

  تسییل الیونانیةمنشآت  .٤
یل الغاز أو منشآت الغاز یفي المنطقة التي تملك منشآت لتس ةلیلتعد الیونان من البلدان الق     

" ریفیثوسا الیونانیة"، تملكه فقط لتسیل الغاز في جزیرة  اواحدً  االمسال، حیث تمتلك الیونان مجمعً 
بلیون  ٥,٣، علًما بأن القدرة القصوى للمجمع تصل إلي الیونانیة (DESFA)وتدیره بالكامل شركة 

كما أن السلطات الیونانیة كانت قد بدأت في دراسة مشروع إلنشاء  الغاز المسال.متر مكعب من 
لم  ٢٠١١مجمع آخر للغاز المسال في جزیرة كریت، إال أن الدراسات قد توقفت منذ یونیو عام 

  ٤ یتحول المشروع إلى واقع ملموس.

  التوقعات المستقبلیة للطلب على الغاز الطبیعي في  الیونان .٥
لرغم من وجود تذبذب نسبي في الطلب الیوناني على الغاز الطبیعي خالل السنوات على ا     

ففي الوقت الذي بلغ  .حدوثه امتوقعً  في الطلب اأن ثمة تزایدً تؤكد  المحصلة النهائیةالمقبلة، إال أن 
بلیون متر مكعب، إال أن متوقع تزایده خالل عام  ٤,١ما یقارب  ٢٠١٦فیه إجمالي الطلب في عام 

 ى، ثم إل٢٠١٩في  ٤,٥، ثم انخفاض نسبي إلي ٢٠١٨في  ٤,٦، ثم إلي ٤,٣لیصل إلي  ٢٠١٧
 ى، ثم إل٢٠٢١بحلول  ٤,٤إلي  ى، وذلك قبل أن تنخفض مرة أخر ٢٠٢٠بنهایة  ٤,٨خر آارتفاع 

لیصل إجمالي الطلب المتوقع على الغاز الطبیعي  ٢٠٢٣، ثم إلي زیادة أخري في ٢٠٢٢في  ٤,٥
  :)٢٥رقم (ویمكن توضیح ذلك في الشكل ٥متر مكعب.بلیون  ٧,.٤

                                                            
االحتباس الحراري العالمي، حیث تم  البلدان بوضع استراتیجیات وطنیة لمواجهةبلدًا والتزمت تلك  ١٩١اتفاقیة دولیة صدَّق علیها هي  ١ 

  .١٩٩٤، وبدأ تنفیذها في مارس ١٩٩٢مایو  ٩التوقیع علیها في 
دولة طرفًا في االتفاقیة  ٥٥بعد تصدیق  ٢٠٠٤نوفمبر  ١٨، ودخل الحیز النفاذ في ١٩٩٧تم اعتماد ملحق كیوتو في دیسمبر عام   ٢ 

ثاني أكسید  في المائة من انبعاثات   55التي توجد لدیها أهداف محددة ـ لكي تشمل ها عدد كاف من البلدان الصناعیة علیه، من
حیث حدد البروتوكول أهدافًا لالنبعاثات ملزمة قانونًا بالنسبة للبلدان الصناعیة، وأوجد  .١٩٩٠في تلك الفئة من البلدان في عام  الكربون

  لمساعدة هذه البلدان في تحقیق هذه األهداف.آلیات مبتكرة 
3 Greece 2011 Review, Op.cit. 26. 
4 Giamouridis Anastasias, Natural Gas of Greece & Albania: Supply & Demand Prospects, Oxford 
Institute of Energy Studies, NG-37, December 2009. 

Prometheus Gas, May  ,Natural gas Market: From Birth to MaturityGreek , SifnaiosKonstantinos  ٥

2014, P 16 Available at:   http://www.international-bc-
online.org/uploads/media/313_Publications_Energy/2014%20May%20Athen/140530_The%20natural%2
0gas%20market%20of%20Greece%20by%20Konstantinos%20Sifnaios%20(Prometheus%20Gas%20S.A
).pdf  
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  ي على الغاز الطبیعي/ بلیون متر مكعبن): التوقعات المستقبلیة للطلب الیونا٢٥الشكل رقم (

Source: International Business Congress  
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  املبحث الثاني

  الغاز الطبيعي يف حوض شرق البحر املتوسط افاتخريطة اكتش

  اكتشافات غاز الطبيعي يف منطقة حوض شرق البحر املتوسط أوًال:
عدد وافر من حقول الغاز الطبیعي منذ  اكتشاف شهدت منطقة حوض شرق البحر المتوسط     
 یةجیاألهمیة لكونها تتضمن احتیاطیات إسترات من ، تتسم بقدر كبیرالراهن وحتى الوقت ٢٠٠٠عام 

تریلیون  ١٢٢رب من المسموح الجیولوجیة األمریكیة إلى ما یقا ضخمة وصلت وفًقا لتقدیرات هیئة
  -وهى كالتالي:٢وفى هذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى أبرز تلك االكتشافات، ١قدم مكعب من الغاز.

 -:Leviathan حقل لیفیاثان .١
أكبر حقل غاز طبیعي تم  ثاني ٢٠١٢یعتبر حقل لیفیاثان الذي أكتشف في یونیو عام      

اكتشافه حتى الوقت الراهن في منطقة حوض شرق البحر المتوسط من حیث المخزون االحتیاطي 
كیلومتر من شواطئ  ١٣٥تریلیون قدم مكعب، حیث یقع الحقل على مسافة  ١٧المتوقع، والذي بلغ 

إذ یعهد  ر.متر تحت سطح البح ١٦٠٠إسرائیل بالقرب من مدینة حیفا، وذلك بعمق  يشمال
نسب متفاوتة، ویأتي في مقدمتهم دیلیك ببعملیات التنقیب واالستكشاف فیه إلى ثالث شركات كبري 

، وأخیرًا شركة %٣٩,٦٦، ثم في المرتبة الثانیة شركة نوبل إنیرجي بنسبة %٤٥,٣٤جروب بنسبة 
  من إجمالي العملیات.  %١٥راشیو أویل بنسبة 

 -:Tamarتمارا  .٢
أكبر حقل غاز طبیعي في ثالث  ٢٠٠٩یعد حقل تمارا الذي تم اكتشافه في ینایر من عام      

 یربوللمسوح الجیولوجیة ما  غ إجمالي المخزون االحتیاطي وفًقامنطقة شرق البحر المتوسط، إذ بل
إسرائیل،  يكیلو متر من شواطئ شمال ٩٠تریلیون قدم مكعب، ویقع الحقل على مسافة  ٩,٧من 
شركات نفطیة للقیام بعملیات  ترخیص ألربعوتم ال متر تحت سطح البحر. ١٦٥٠لى مسافة وع

من إجمالي العملیات، ودلیلیك جروب في  %٣٦نسبة برجى یالبحث والتنقیب، وهم ؛ نوبل إن
، وفى المرتبة األخیرة وبنسبة %٢٨,٧٥بنسبة  نجیف ، ثم إسرامكو٣١,٢٥المرتبة الثانیة بنسبة % 

 ٣ة دوور جاز.كفقط شر  %٤
                                                            
1 United states Geological survey, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant 
Basin Province, Eastern Mediterranean, Central Energy Resources Science Center,  Factsheet, March, 
2010, Available at:   http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf 
2 U.S Energy information Administration, Overview of oil and Natural Gas In east Mediterranean 
Region, August,2013, Available at : 
 http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Eastern_Mediterranean/eastern-mediterranean.pdf 
3 Darbouche Hakim, El-katiri Laura, Fattouh Bassam, East Mediterranean Gas: What Kind Of a 
Game-Shanger?, The Oxford Institute for Energy Studies, December 2012, p 4. 
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 -: Aphroditeأفرودیت .٣
كیلو متر من  ١٨٠على بعد  ٢٠٠٩یقع حقل أفرودیت الذي تم اكتشافه في دیسمبر من عام      

متر تحت سطح البحر، إذ یقدر  ١٧٠٠الشاطئ الجنوبي الغربي لقبرص، وبعمق ما یقرب من 
 .عب من الغاز الطبیعيتریلیون قدم مك ٩إجمالي المخزون االحتیاطي الفرودیت بما یقرب من 

لإلیفاء بكافة االحتیاجات الغازیة الداخلیة دون  ًیاكاف اقبرص مصدرً لویمثل هذا الحقل بالنسبة 
عملیات التنقیب التي تتم في أفرودیت من خالل شركتین فقط  علًما بأن الحاجة لالستیراد الخارجي.

من إجمالي العملیات، ثم  %٧٠متخصصتین في هذا المجال، وهما؛ نوبل إنیرجي األمریكیة نسبة 
  ١.%٣٠تلیها دیلیك جروب بنسبة 

 -:Gaza Marineمارین  غزة .٤
 یوم باكتشاف حقل غزةالتابعة لشركة برتیش بترو ل British Gasقامت شركة برتیش جاز       

، حیث یقدر إجمالي كیلومتر من شواطئ قطاع غزة ٣٦افة على مس ٢٠٠٠مارین في عام 
 ٢٠٠٠وبحلول عام  تریلیون قدم مكعب من الغاز. ١المخزون االحتیاطي للحقل ما یقرب من 

عدد من قامت السلطة الفلسطینیة بتوقیع اتفاق لتنمیة والتنقیب في الحقل لمدة أربعة أعوام مع 
تحاد المقاولین لشركة  ا %٣٠، ثم %٦٠ش جاز بنسبة الشركات بنسب متفاوتة، في مقدمتها برتی

  ٢.PIFما یعرف باسم لصندوق االستثمار الفلسطیني % ١٠، ثم cccأو ما یعرف باسم 
نتیجة تصممیها على التحكم في مسارات تدفق الغاز  لكن، سرعان ما عرقلت إسرائیل االتفاق     
عبر اإلصرار على ضرورة أن تصل إمدادات الحقل إلى عسقالن ٣لحقل إلى العالم الخارجي.من ا

عن اشتراطها أن شراء الغاز بأسعار  ، فضًال عد ذلك إلى غزةأوًال لتلبیة احتیاجاتها من الغاز، ثم ب
طة ومن ثم فلم تستطع كل من السل٤أقل من المعدالت العالمیة، وهو ما تم رفضه من قبل الشركات.

الفلسطینیة وشركة برتیش جاز القیام بعملیات التنقیب نتیجة الموقف اإلسرائیلي المتعنت تجاه 
  ٥عملیات التنقیب حتى اآلن.

 - :Dalitدالیت  .٥
مدینة  يكیلو متر غرب ٦٠على مسافة  ٢٠٠٩یقع حقل غاز دالیت الذي تم اكتشافه في عام      

إذا ما قورن بغیر من الحقول الواقعة في الحوض ذاته،  رة، بإجمالي احتیاطي منخفض نسبًیاالخضی
تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي، وهو ما یجعله  ٠,٥و  ٠,٣٥حیث یتراوح االحتیاطي ما بین 

                                                            
1 Ibid, p 5. 
2 Ibid, p 3. 
3 No advance toward development for offshore Gaza Marine, Middle East Economic Survey, 55(40), 28 
September, 2012. 

  .٧٦، ص ٢٠١١، ربیع ٨٦العدد  ،مجلة الدراسات الفلسطینیة، ولید خدوري، غاز شرق المبحر المتوسط: الواقع والتوقعات٤ 
5 Shaffer Brenda , Israel-New natural gas producer in the Mediterranean, Energy Policy, No.(39), 2011, p 
5380. 
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وعلى ١لنفاذ المخزون في وقت قریب للغایة.صادیة، كما أنه یجعله أكثر عرضه قلیل الجدوى االقت
نوبل إنیرجي بنسبة  :شركات، وهم رك في عملیات استغالله أربعالرغم من المخزون القلیل لكن تشا

بنسبة  نجیف ، ثم في المرتبة الثالثة تأتى إسرامكو%٣١,٢٥، و دیلیك جروب بنسبة %٣٦
  ٢دور جاز. %٤، وأخیرًا بنسبة %٧٥,٢٨

 - : Tanin تانین .٦
والذي یسمي باللغة العبریة " خزان التمساح" هو سابع حقل قامت إسرائیل  ،یعتبر حقل تانین     

كیلو متر من الساحل اإلسرائیلي، حیث تم اكتشافه في فبرایر من  ١٢٠باكتشافه، ویقع على مسافة 
تریلیون  ١,٢، حیث قدرت التقدیرات األولیة على احتوائه على احتیاطي من الغاز بلغ ٢٠١٢عام 

تالي فیعد ثالث أكبر حقل من حیث االحتیاطي قامت إسرائیل باكتشافه بعد حقلي قدم مكعب، وبال
، %٠٦,٤٧رجي بنسبة یبعلمیات االستغالل والتنقیب، وهما نوبل إن إذ تقوم شركتان لیفیاثان وتمار.

  ٣.%٤٩,٥٢دیلیك جروب بنسبة 
 -: Dolphinدولفین .٧
كیلومتر  ١١٠على بعد ما یقرب من  ٢٠١١تم اكتشاف حقل غاز دولفین في نوفمبر من عام      

إلى تریلیون قدم مكعب من الغاز  ٠,٨قبالة السواحل اإلسرائیلیة، وذلك باحتیاطي یقدر بما بین 
نوبل شركات، وهم؛  في هذا الحقل أربع االستغاللالتنقیب و و  ق االمتیازویمتلك حقو  ٤.الطبیعي

  لكل منهما،  % ٢٢,٦٧للحفر حصة دیلیك  و ،أویلفنر أوتمتلك كل من ، ٣٩,٦٦ بلغت حصةب
  ٥.% ١٥أویل حصة  اشیور و 

 -:Shimshonشمشون  .٨
مدینة  يكیلومتر غرب ٩٠اكتشاف حقل شمشون على مسافة  ٢٠١٢شهد شهر إبریل من عام      

وتقوم عدد من شركات التنقیب باستغالل  تریلیون قدم مكعب. ٠,٥٥إذ یقدر باحتیاطي  عسقالن،
من الحصة، وشركة موودن إنیرجي  %٥٥الحق بنسب متفاوتة، فشركة إسرامكو اإلسرائیلیة تملك 

                                                            
، تقییم حالة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة: قیمة إستراتیجیة وتداعیات إقلیمیة صالح النعامي،١ 

  .١، ص ٢٠١١الدوحة، أكتوبر 
2 Darbouche Hakim, El-katiri Laura, Fattouh Bassam, East Mediterranean Gas: What Kind Of a game-
changer?, Op, cit, p 5. 
3 Delek, Nobel Energy Discover Gas at Tanin Well, Globes, , 5/2/2012, Available at:- 
http://www.globes.co.il/en/article-1000721723 

، على الرابط اإللكتروني لكتروني للمركزث واستطالع الرأي، على الرابط اإل، المركز الوطني لألبحاإسرائیل والغاز البحريهناء شروف، ٤ 
  التالي:

http://ncro.sy/?p=1952  
كتروني إلل، نشر في موقع وكالة رویترز اإلخباریة على الرابط اإسرائیلي جدیدمؤشرات على وجود الغاز الطبیعي في موقع تنقیب ٥ 

  التالي:
http://ara.reuters.com/article/OtherMENews/idARAGAW64100120111106  
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من  %٥بـ  ATP، وشركة %٢٠اإلسرائیلیة بـ  INOCشركة و   ،%١٠، ونافتا أویل بـ%١٠بنسبة 
  ١إجمالي الحصة.

 - :Mari Bمارى بي  .٩
باكتشاف حقل  ٢٠٠٠بدایات عام و  ١٩٩٩ي األمریكیة في أواخر عام قامت شركة نوبل إنیرج     

كم تحت سطح  ٢٤٣كیلو متر أمام ساحل غزة، بعمق  ٢٤ماري بي للغاز الطبیعي على مسافة 
وقد دخل الخدمة وبدأ  ٢تریلیون قدم مكعب من الغاز،  ١,١البحر، بحیث یقدر حجم االحتیاطي به 

ویتمتع بحق االمتیاز واالستغالل للحقل شركة دیلیك جروب اإلسرائیلیة  ٢٠٠٤.٣اإلنتاج عام 
  ٤.% ١,٤٧من إجمالي الحصة، بینما تملك شركة نوبل إنیرجي النسبة المتبقیة وتقدر بـ % ٩,٥٢بـ

  -:Noaنوح  .١٠
كم من  ٣٦، ویقع على مسافة ١٩٩٩م یعد حقل نوح من أول الحقول التي تم اكتشافها في عا     

ن قدم تریلو  ٠,٤بلغ  سطح البحر، باحتیاطي قلیل نسبًیا متر تحت ٧٥٠سواحل أشدود، وعلى عمق 
 %٤٧,١من الحصة، ونوبل إنیرجي  %٥٢,٩دیلیك جروب نسبة  مكعب من الغاز، وتملك شركتا

  ٥من إجمالي االمتیاز.
  - :Zohrظھر  .١١

 المتوسط، وهو حقل  ظهر البحر لحقل الغاز األكبر في شرقأعلنت مصر عن اكتشافها      

Zohrعن اكتشافه، والذي یقع ضمن منطقة امتیاز باإلعالن  ، حیث قامت شركة إیني اإلیطالیة
Shorouk concession شرق البحر المتوسط بالمنطقة االقتصادیة الخالصة  يشروق جنوب

وهو بذلك ضعف حقل لیفیاثان للغاز الذي  ٦متر، ١٤٥٠وعمق   ٢كم ١٠٠لمصر، وتبلغ مساحته 
 ٣٠بلیون متر مكعب بما یوازي  ٨٥٠یقدر بـ اإذ یضمن احتیاطیً ٧ اكتشفته إسرائیل في وقت سابق.

ومن المتوقع أن یلبي هذا الحقل احتیاجات مصر من الغاز  تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي.

                                                            
  لكتروني التالي:إلالرابط ا الموقع الرسمي لشركة موودن إنیرجي، على١ 

http://www.modiin-energy.com/en/assets/license-332-shimshon.html  
2 Bufman M.Gil, Raz Eyal, Hager Noach, The Potential of The Natural Gas in the Israel Economy, 
BANK LEUMI LE-ISRAEL, April 2014, p 3, Available at:- 
https://www.chamber.org.il/media/150344/the-potential-of-natural-gas-in-the-israeli-economy-april-
2014.pdf 
3 Wurmser David, The Geopolitics of Israel's offshore Gas Reserves, Jerusalem center for public  
affairs, 4/4/2013, Available at:-  
http://jcpa.org/article/the-geopolitics-of-israels-offshore-gas-reserves/ 
4 Darbouche Hakim, El-katiri Laura, Fattouh Bassam, East Mediterranean Gas: What Kind Of a game-
changer?, Op, cit, p 5. 
5 Noa well starts supplying Israel with Natural gas, Available at:  
http://www.reuters.com/article/2012/06/24/us-noa-israel-idUSBRE85N0GR20120624 
6 Eni Discovers Largest Known gas field in Mediterraneen, The Guardian, 30/8/2015. 
7 Israel has a gas conundrum, The Economist, 17/8/2017. 
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، أعلنت العدید من وكاالت األنباء ٢٠١٦أبریل  ٢ وفي ١ خالل أربع سنوات من تاریخ اكتشافه.
وبعد ٢من حصتها في الحقل لشركة بریتش بترولیوم البریطانیة. %١٠العالمیة عن بیع شركة إیني 

من حصة شركة إیني  %٣٠ذلك بعدة شهور أعلنت شركة روس نفط الروسیة عن استحواذها على 
    %٣٠الیني،  Eni  %٦٠حقل، وبذلك تكون حصص الشركات المشتغلة في ال اإلیطالیة.
Rosneft اإلشارة إلیها هذا، ویمكن تلخیص البیانات السابق  ٣لبرتیش برترلیوم. %١٠لروس نفط، و

 :) على النحو التالي٢٦رقم (في الجدول 
 

Operated companies 
share 

Estimated 
Reserves 

Production Year Discovery Year  Field Name 

Delek Group 52.9% 
Nobel Energy 47.1% 

0.4 2004 1999 Noa  

Delek Group 52.9% 
Nobel Energy 47.1% 

1.1 2004 1999 Mari B 

Delek Group 52.9% 
Nobel Energy 36% 

Isramco 28.75% 
Dor Gas 4% 

9.7 2013 2009 Tamar 

Delek Group 45.34% 
Nobel Energy 39.66% 

Ratio oil 15% 

17 2016 2010 Leviathan 
 

Delek Group 31.25% 
Nobel Energy 36% 

Isramco 28.75% 
Dor Gas 4% 

0.5 - 2009 Dalit 

Delek Group 30% 
Nobel Energy 70% 

9 2017 2011 Aphrodite 

Isramco 29% 
Modiin Energy 10% 

INOC 11%  
ATP 45% 

Naphtha 10% 

0.55 - 2012 Shimshon 

Delek Group 45.34% 
Nobel Energy 39.66% 

Ratio oil 15% 
0.08 - 2011 Dolphin 

British Gas 60% 
CCC 30% 
PIF 10% 

1 2004 2000 Gaza Marine 

Delek Group 52.49% 
Nobel Energy 47.06% 

1.2 - 2012 Tanin 

Eni 60% 
Rosneft 30% 

British Petroleum 10% 

30 2019 2015 Zohr 

 األجنبیة فى حقول شرق المتوسط): حصص الشركات ٢٦الجدول رقم (
                                                            
1 ELwerdany Salma., Egypt's Giant Zohr Gas Field starts production, Bloomberg News Agency, 
16/12/2016 Available at:- 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-16/egypt-says-eni-s-giant-zohr-gas-field-starts-first-
production 
2 Henderson James, Russian LNG: Progress and Delay in 2017, The Oxford Institute for Energy 
Studies, March 2017, p 12. 
3 Politi James, Farchy Jack,  Eni sells 30% stake in Egyptian Gas Field to Rosneft , Financial Times, 
12/12/2012.  
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في الذكر  از الطبیعي سالفوفى هذا السیاق، ولمزید من االستبیان یمكن توضیح توزیع غ   
  :)٩رقم (حر المتوسط على الخریطة منطقة حوض شرق الب

  
  ): حقول غاز منطقة شرق المتوسط٩خریطة رقم (

  التالي: المصدر: موقع مجلة األمن البحري البریطانیة على الرابط
http://www.marsecreview.com/2013/05/gas-finds-in-east-mediterranean/  

ا: 
ً
منطقة  يفالتنقيب عن الغاز الطبيعي استكشاف و جمال يفالشركات العاملة ثاني

  حوض شرق البحر املتوسط
منطقة  تتعدد الشركات العاملة في إطار عملیات التنقیب واالستكشاف عن الغاز الطبیعي في      

كل من نوبل إنیرجي  ة، لكن تظلوتتلخص في ست شركات رئیس حوض شرق البحر المتوسط.
 دیلیك جروب اإلسرائیلیة هما أصحاب النصیب األكبر من الهیمنة على العملیات.األمریكیة، و 

 -:Nobel Energy)(NE  يرجإنشركة نوبل  .١

تمتد ، حیث "لیلود نوبیل"على ید  ١٩٣٢الوالیات المتحدة عام  في رجيإنتأسست شركة نوبل      
 في، وتعتبر أول شركة قامت بعملیات االستكشاف والتنقیب واإلنتاج اعامً  ٨٠لها لما یزید عن اأعم

لها لمناطق عدیدة أخرى بخاصة منطقة حوض شرق االمیاه العمیقة لخلیج المكسیك، كما تمتد أعم
 ١,٤حیث تتمتع باحتیاطات بترولیة تبلغ  غرب أفریقیا. فيالبحر المتوسط، وبعض المواقع األخرى 

دوالر بنهایة  ملیار ١٩وقد بلغ إجمالي قیمة أصولها ما یقرب من ملیار برمیل من النفط المكافئ. 
  ١."دیفید ستوفر" مجلس إداراتها السید ، ویترأس٢٠١٣عام 

                                                            
  الموقع الرسمي لشركة نوبیل إنیرجي على الرابط التالي:١ 

http://www.nobleenergyinc.com/about-us/our-value-50.html  
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عن الغاز في حقول ء عملیات التنقیب واالستكشاف رجي من أهم شركاتعتبر شركة نوبل إنو       
منطقة شرق البحر المتوسط، بحیث تتفاوت نسبة مشاركتها من حقل آلخر، لكنها تظل من أبرز 

عملیات التنقیب الشركات المنقبة في الحقول الغازیة في المنطقة، فقد بلغت نسبة مشاركتها في 
في  %٤٧,٠٦في أفرودیت، و %٧٠تمارا، و % ٣٦، و%٣٩,٦٦واالستغالل في حقل لیفیاثان 

في  %٣٩,٦٦في دالیت، و %٣٦و,في حقل نوح،  ٤٧,١في ماري بي، و %٤٧,١تنین، و 
 ١ن.یدولف

 -: Delek Group ییك جروبلشركة د .٢
الغاز  عنتمثل شركة دیلیك جروب اإلسرائیلیة أكبر الشركات العاملة في مجال التنقیب       

الحكومة اإلسرائیلیة الطبیعي في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، فقد تأسست الشركة على ید 
االحتیاطي الضخم، حیث بلغت كمیة ما  باكتشاف حقلي لیفیاثان وتمارا ذويقامت ، و ١٩٥١عام 

تریلیون قدم مكعب من الغاز، فقد بلغت  ٣٧رب من اما یق ٢٠٠٩ة باكتشافه منذ عام قامت الشرك
وبلغت نسبة مشاركتها في ٢بلیون دوالر. ١١ما یزید عن  ٢٠١٢قیمة مكاسب الشركة خالل عام 

، وفى %٣١,٢٥، وفى تمار %٤٥,٣٤عملیات االستكشاف والتنقیب في حقل لیفیاثان نسبة 
، وفى حقل نوح بلغت النسبة % ٥٢,٩، وفى ماري بي %٥٢,٩٤، وفى تنین %٣٠أفرودیت 

  ٣.%٣٤,٤٥دولفین نسبة  ، وأخیًرا%٢٥٣١,، وفى دالیت % ٩,٥٢
 -):British Petroleum )BPشركة برتیش بترولیوم  .٣
ثالث أكبر شركة عاملة في  ١٩٠٨تأسست عام  لیوم البریطانیة التيبترو تعتبر شركة برتیش      

 سم الشركة النفط األنجلوحیث تأسست تحت اوكیماویة، الطاقة والمواد البتر وفیر مصادر مجال ت
 ١٩٥٤إیرانیة، لكونها أنشئت باألساس للتقبیب عن النفط في إیران حتى تم تغییر االسم في عام 

وحیث تنتشر أعمال  .١٩٧٦لتتحول إلى شركة النفط البریطانیة، ثم تم خصصتها بعد ذلك في عام 
 ٨٥٠٠ علىدولة في العالم بإجمالي ما یربو  ٨٠شاف الخاص بها في ما یزید عن التنقیب واالستك

ویترأسها  ملیار دوالر. ٣٩٦,٢ما یقرب من  ٢٠١٣إذ بلغت قیمة عائداتها بنهایة عام  .عامل
 Britishویتبعها شركة أخري تسمي برتیش جاز  ٤المدیر التنفیذي للشركة السید "توني هایورد".

Gasمارین، والتي أوقفت  مالي أعمال البحث والتنقیب في غزةمن إج %٧٠على  ، والتي تسیطر
  الحكومة اإلسرائیلیة العمل فیه. 

                                                            
1 Darbouche Hakim, El-katiri Laura, Fattouh Bassam, East Mediterranean Gas: What Kind Of a Game-
Changer?, Op, cit, p 5. 

  ة دیلیك جروب على الرابط التالي:الموقع الرسمي لشرك٢ 
http://www.delek-group.com/AboutUs/Overview.aspx  
3 Op, cit, p 5. 

  الموقع الرسمي لشركة برتیش بترولیوم على الرابط التالي:٤ 
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-at-a-glance.html  
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 -: Negev Isramco 2شركة إسرامكو نیجیف .٤
، وتعمل في اكتشاف، تطویر، ١٩٨٩یرجع تأسیس شركة إسرامكو نیجیف اإلسرائیلیة إلى عام      
عن توفیر الخدمات الكهربائیة للشركات والمنشآت الصناعیة،  اج البترول والغاز الطبیعي، فضًال وٕانت

في  وتشارك بنسب متفاوتة ١ویخضع نطاق عملها باألساس في إسرائیل والمناطق المجاورة لها،
عملیات التنقیب في حقول منطقة حوض شرق البحر المتوسط، حیث بلغت نسبة مشاركتها في 

یت النسبة ذاتها، بینما تزید تلك النسبة لتصل إلى ، وفى حقل دال%٢٨,٧٥األعمال في حقل تمار 
  ٢من إجمالي عملیات البحث واالستغالل في حقل شمشون. %٥٠

 -:Ratio oilشركة راشیو أویل  .٥
من الشركات  ١٩٩٣ـتأسیسها عام راشیو أویل اإلسرائیلیة التي تم ال یمكن اعتبار شركة      

والغاز، حیث یرتكز أغلب أنشطة الشركة التي یقع  الكبیرة في مجال اكتشاف والتنقیب عن البترول
مقرها الرئیسي في تل أبیب في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، إذ تتركز استثماراتها في 

  ٣من إجمالي الحصة في كل منهما. %١٥المنطقة في حقلي لیفیاثان، و دولفین بنسبة 
 

ا: 
ً
 يف شرق البحر املتوسط الطبيعياألطر القانونية احلاكمة الستغالل الغاز ثالث

  
 ،للخالف الدائم اظلت مسألة استغالل الموارد الطبیعة بخاصة المواد الهیدروكربونیة مسارً      

حیث تتعد األطر  منطقة حوض شرق البحر المتوسط. فيالدولیة بخاصة التفاعالت  فيوالمستمر 
 ا یلي:یمكن حصرها فیم والتيالقانونیة الحاكمة لتلك التفاعالت، 

 
  ، ١٩٨٢دیسمبر  ١٠ في، والذي تم التوقیع علیها ١٩٨٢ اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار .١

وتضمنت االتفاقیة  دولة. ٦٠علیها  تدقبعد أن ص ١٩٩٤نوفمبر  ١٦ فيودخلت حیز النفاذ 
میل بحري من  ١٢البحر اإلقلیمي ویحدد بحد أقصي  :هى ةأربع مناطق رئیس تقسیم البحار إلى

ددتها بمائتي ح والتيخط األساس وللدولة سیادة كاملة علیها، ثم المنطقة االقتصادیة الخالصة 
فقد  أعالي البحار. ا، ثم منطقة الجرف القاري، وأخیرً من خط األساس امیل بحري تقاس أیضً 

مة الستغالل الموارد الطبیعة سواء الحیة أو غیر نصت االتفاقیة بشكل واضح على المبادئ العا
لكن تظل هذه  ذلك من موارد هیدروكربونیة ونفطیة. فيالقاع بما  فيالمیاه أو  فيالحیة الموجودة 

                                                            
 -:Available at , Bloomberg businessIsramco Negev 2 Ltd ١

http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot_article.asp?ticker=ISRAL:IT  
2 Op, cit, p 5. 
3 Ratio oil Exploration, Bloomberg business, Available at:- 
http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot_article.asp?ticker=RATIL:IT 
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   وهو الرأي الذي تتبناه الدراسة  عامة وال تلزم الدول إال باالتفاق على االلتزام بهااالتفاقیة بكونها 
ویتضح ذلك من خالل الخریطة رقم .ؤكد على الزامیة االمتثال إلیها)هناك رأي قانوني آخر ی(
)١٠.( 

  
  ١٩٨٢): المساحات البحریة طبًقا التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار ١٠رقم (خریطة 

  المصدر: موقع دار المحامي الجزائري على الرابط التالي:
http://avocatalgerien.blogspot.com/2013/10/blog-post_3.html#.W7Hx6tUzbIU  

فبرایر  ١٧ فيع علیها یتم التوق والتي، القبرصیة-اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة المصریة .٢
حیث عینت  ٢٠٠٤عام  فيالحكومتین المصریة والقبرصیة، ودخلت حیز النفاذ بین  ٢٠١٣

لقاعدة خط المنتصف، والذي حددته االتفاقیة  اة الخالصة الخاصة بالدولتین وفقً المنطقة االقتصادی
المادة  فيیر أن االتفاقیة قد ألزمت غ نقاط إحداثیة جغرافیة. يثمان فيالبند الثاني من المادة  في

أي مشاورات مع طرف ثالث لتعیین الحدود البحریة  فيمن الطرفین عند الدخول  كًال الثالثة 
اتفاقیتها لتعیین الحدود البحریة مع  فيوهو ما لم تلتزم قبرص  خر.بالغ والتشاور مع الطرف اآلاإل

 إسرائیل.
حیث وقعت الحكومة اللبنانیة والقبرصیة في القبرصیة، -ةاتفاقیة ترسیم الحدود البحریة اللبنانی .٣

 :، حیث تم الترسیم وفًقا لنقطیین مؤقتین همالترسیم الحدود البحریة بین البلدین ااتفاقً  ٢٠٠٧عام 
یة في مادتها الثالثة أي طرف یدخل في تفاوض االتفاق شماًال، حیث ألزمت ٦، والنقطة جنوًبا ١
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 الرجوع للطرف األخر. ٦أو  ١البحریة في إحداثیات أي نقطة من  خر لترسیم الحدودآمع طرف 
 ) على ما یلي:٢٧ضمن إحداثیات  تلك النقاط طبًقأ للجدول رقم (وتت

 خط طول(شرق) دائرة عرض(شمال) رقم النقطة
٤٠   ′٣٨°   ٣٣ ١″  ٤٠   ′٥٣°   ٣٣″  
٣٠   ′٥١°   ٣٣ ٢″  ٥٠   ′٠٢°   ٣٤″  
٤٠   ′٥٩°   ٣٣ ٣″  ٠٠   ′١٨°   ٣٤″  
٢٠   ′٢٣°   ٣٤ ٤″  ٠٠   ′٤٤°   ٣٤″  
٣٠   ′٣٩°   ٣٤ ٥″  ٥٠   ′٥٣°   ٣٤″  
٠٠   ′٤٥°   ٣٤ ٦″  ٠٠   ′٥٦°   ٣٤″  

 ٢٠٠٧) : إحداثیات الحدود البحریة بین لبنان وقبرص طبًقا التفاقیة ترسیم الحدود الموقعة بینهم فى ٢٧جدول رقم (

والقبرصیة  ،اإلسرائیلیة ان:، قامت الحكومتاإلسرائیلیة-القبرصیةاتفاقیة ترسیم الحدود البحریة  .٤
، لتحدید المنطقة ااتفاقیة تحدید الحدود البحریة بینهم بالتوقیع على ٢٠١٠أكتوبر  ١٧ في

 لقاعدة خط المنتصف، اوفقً  اتم تحدیدها أیضً  والتياالقتصادیة الخالصة الخاصة بكل منهم، 
البند الثاني من  فيوالذي تم تحدیده  ،غرب حیفاـ يمتر شمال كیلو ١٥٠والذي یقع على مسافة 

 -:)٢٨وفًقا للجدول رقم ( وهي كالتالي١ى عشر نقطة إحداثیة جغرافیة.تثنافي  ىالمادة األول

 خط طول(شرقًا) دائرة عرض(شمال) رقم النقطة
٤٠   ′٣٨°   ٣٣ ١″  ٤٠   ′٥٣°   ٣٣″  
٢٤   ′٧٣°   ٣٣ ٢″  ٠٦   ′٢٥°   ٣٣″  
٥٩   ′٢٣°   ٣٣ ٣″  ٢٤   ′٤٦°   ٣٣″  
٠٠   ′٢٣°   ٣٣ ٤″  ٠٥   ′٤٣°   ٣٣″  
٢٧   ′٠٣°   ٣٣ ٥″  ١٥   ′٣٦°   ٣٣″  
٥٦   ′١٦°   ٣٣ ٦″  ٠٢   ′٢٧°   ٣٣″  
٢٥   ′٠٩°   ٣٣ ٧″  ٥٠   ′١٧°   ٣٣″  
٢٢   ′٠٣°   ٣٣ ٨″  ٢٨    ′١٠ ° ٣٣″  
٣٧   ′٥٩°   ٣٣ ٩″  ٥٦    ′٠٥ ° ٣٣″  
٠٣   ′٥٦°   ٣٣ ١٠″  ٣٦    ′٠١ ° ٣٣″  
٣٥   ′٥٤°   ٣٣ ١١″  ٥٠    ′٥٩ ° ٣٣″  
٢٠   ′٥٣°   ٣٣ ١٢″  ٢٠    ′٥٨ ° ٣٣″  

 ٢٠١٠) : إحداثیات الحدود البحریة بین لبنان وٕاسرائیل طبًقا التفاقیة ترسیم الحدود الموقعة بینهم فى ٢٨جدول رقم (    
                                                            

المركز اإلقلیمي للدراسات  ،حالة اإلقلیمأحمد زكریا الباسوسي، تسییس الطاقة: التحوالت الراهنة للصراع اإلقلیمي على غاز المتوسط، ١ 
  .١٩، ص ٢٠١٥،  أبریل ١٦اإلستراتیجیة، القاهرة، عدد  
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 القتسام واستغالل الموارد في منطقة حوض شرقوٕاجماًال، یمكن تخلیص األطر القانونیة الحاكمة  
  :)٢٩رقم ( البحر المتوسط في الشكل

  
  المتوسط حربال األطر القانونیة الحاكمة لتقسیم المناطق البحریة في شرق ):٢٩رقم ( شكل

ن اتفاقیة األمم المتحدة لقانو 
1982البحار 

حریة اتفاقیة ترسیم الحدود الب
2010بین إسرائیل وقبرص 

حریة اتفاقیة ترسیم الحدود الب
لم (2007بین لبنان وقبرص 

)تدخل حیز النفاذ

حریة اتفاقیة ترسیم الحدود الب
2003بین مصر وقبرص 
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 رؤية استخالصية 

بعد استعراض جغرافیا اكتشافات الغاز الطبیعي في منطقة شرق البحر المتوسط، عالوة       
سم علي أبرز الحقول المكتشفة، فضًال عن األطر القانونیة الحاكمة لعملیات ترسیم الحدود وتقا

  الغاز، یمكن استخالصها فیما یلي:

العالم احتواء علي الغاز تعتبر من أغني مناطق إن منطقة حوض شرق البحر المتوسط  .١
تریلون  ١٢٢الطبیعي، حیث بلغت االحتیاطات المقدرة وفًقا لهیئة المسوح الجیولوجیة األمریكیة 

إذ تم وصفها من قبل العدید من الباحثین والمحللین بـ" الخلیج  من الغاز الطبیعي. اقدًما مكعبً 
 الجدید".

كافة دول المنطقة التخاذ  منطقة قد دفعالغاز الطبیعي في الن تزاید معدالت الطلب على إ .٢
التي لم تكتف فقط ما تجلي بوضوح في حالة إسرائیل  وهو نتاجها واستفادتها.إخطوات جادة لزیادة 

بجدیة نحو التحول إلي مصدر للغاز، وأیًضا  الداخلیة، وٕانما أیًضا بدأت تخطوبتأمین مواردها 
 عن " بعد اكتشاف حقل " أفرودیت"، فضًال قبرص التي باتت تحلم بالتحول لـ" مركز للطاقة

التحركات المصریة األخیرة للمزید من االكتشافات بمنطقة امتیاز شروق وشمال دمیاط وشرق دلتا 
ا وعلي صعید البلدان قلیلة اإلنتاج مثل تركیا فقد خلقت لنفسها باالعتماد علي موقعه النیل.

خطوط أنابیب الغاز والنفط من ائل من هلعدد  احیث باتت مررً  الجغرافي أهمیة إستراتیجیة كبرى
 وٕالي المنطقة.

أكثر بلدان المنطقة تقدًما في مجال تكنولوجیا التنقیب عن الغاز  ن إسرائیل تعتبر منإ .٣
   لیلیك جروب" و" إسرامكو نیجیف"      " دشترك الشركات اإلسرائیلیة بخاصة الطبیعي، حیث ت

جي األمریكیة" في عملیات التنقیب في غالبیة الحقول قبالة ر " راشیو أویل" مع شركة نوبل " إنو
 ىنسبیة عن البلدان األخرى التي في الغالب تعتمد بشكل كامل عل ةسواحلها، وهو یعطیها میز 

ولعل ذلك یعتبر نتیجة طبیعیة في ظل االهتمام الكبیر إلسرائیل بقطاع الغاز  الشركات األجنبیة.
 التشریعیة أو التنفیذیة أو البحثیة على النحو المفصل سابًقا.كل كافة المستویات سواء   ىعل
ن اإلطار القانوني الذي یتم االحتكام إلیه فیما یخص عملیات تعیین وترسیم الحدود البحریة، إ .٤

وذلك لعدة  وتقاسم الموارد بین بلدان المنطقة یتسم بـ" عدم الوضوح" أو بقدر كبیر " عدم االكتمال".
الطبیعیة االسترشادیة غیر الملزمة التفاقیة األمم لقانون البحار، وعدم توقیع  :أسباب، من أبرزها

اإلقلیمیة المركزیة بخاصة إسرائیل وتركیا على االتفاقیة ذاتها، غیاب منظومة متكاملة  وىبعض الق
المتوسط بخاصة بین مصر وٕاسرائیل  البحر من االتفاقات الثنائیة لتعیین الحدود البحریة في شرق

خر. ذلك عالوة على عدم آبین مصر والیونان، وتركیا من جانب وقبرص والیونان من جانب و 
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ال سیما االتفاق الموقع بین لبنان اذ نتیجة الخالفات السیاسیة الداخلیة فدخول بعضها حیز الن
 وقبرص.

دولیتین فقط إدارة قطاع الطاقة في المنطقة سوى عدم وجود رؤیة واضحة ومتكاملة بشأن  .٥
قي الدول فتسیر منظومة الطاقة بها بشكل عشوائي إلي حد بعید تتغیر اوٕاسرائیل، أما ب ،تركیا :هما

النظم الحاكمة وتنظر أغلبها لعملیة الحصول على مصادر سریعة دون و رؤیتها بتغییر الحكومات 
 وجود خطط وٕاستراتیجیات طویلة المدى.

ا موالیونان باعتباره ،مصر :المسال همان أهم دولیتین لدیهم قدرات فیما یخص توفیر الغاز إ .٦
ها في المرحلة ؤ الذي أصبح من الصعب إنشا یملكان بالفعل مجمعات ومنشآت لتسییل الغاز

أسعار مصادر الطاقة العالمیة  ة إنشائها في الوقت الذي انخفضت فیهالحالیة نتیجة ارتفاع تكلف
  دیة من الناحیة االقتصادیة.ها غیر مجغاز الطبیعي، مما جعل مسألة إنشائبما فیها ال
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 الفصل الثاني
 حماور الصراع الدويل على الغاز يف حوض شرق البحر املتوسط

 
 املبحث األول

طاملتوس البحر اللبناني على الغاز يف شرق الصراع اإلسرائيلي  
 

 لدى سائًدایبدو أن ثمة اتجاًها قد بات اإلسرائیلي، الفكر  فيمن أهمیة مصادر الطاقة  انطالًقا     
وقد دفع ذلك  من أمن الطاقة. ومرتفع ،آمنتوفیر مستوي  یقوم على ضرورة النخبة اإلسرائیلیة

من المسطحات المائیة في البحر  ةالسلطات اإلسرائیلیة المتعاقبة للسیطرة على أكبر مساحات ممكن
ن للسعي نحو حسم حث اإلسرائیلییما من تلك المصادر.وهو  ، لكونها تمثل مصدًرا وفیًراالمتوسط

ملف الحدود البحریة مع عدد من دول الجوار سواء من خالل التوقیع على اتفاقیات ترسیم حدود 
القبرصیة، أو من خالل عملیات االستیالء والسطو، مثلما حدث مع بحریة مثل االتفاقیة اإلسرائیلیة 

  ولعل ذلك ما أجج الصراع بین إسرائیل ولبنان. لبنان.
احتدام الصراع بین إسرائیل ولبنانأوًال: أسباب   

 
شد الصراعات في منطقة أو  ،عتيأعلى الغاز الطبیعي من یعد الصراع بین إسرائیل ولبنان       
  متوسط، حیث یرجع ذلك لعدة أسباب:شرق ال

رف بإسرائیل، تن لبنان ال تعإعالقات دبلوماسیة رسمیة بین لبنان وٕاسرائیل، حیث  عدم وجود .١
نه ال یوجد بینهم قنوات تواصل أو إوبالتالي ف في حالة حرب دائمة ومستمرة. انعتبر الدولتتو 

سواء من خالل دفع الجانب اللبناني للجوء إلى طرف ثالث ما قد وهو  تفاوض مباشر مشترك.
 مم المتحدة، أو حتى طرف دولي ثالث كالوالیات المتحدة األمریكیة.األالمنظمات الدولیة ك

 
إسرائیل ولبنان هو صراع على تعیین الحدود البحریة، ولیس على حقول غاز ن الصراع بین إ .٢

 .وشموًال  اها، مما یجعل الخالف أكثر اتساعً بعین
 
"، والذي یقع بالقرب من الحدود الفاصلة ١سیما حقل " كاریش  اكتشاف حقول غاز جدیدة ال .٣

أقرب نقطة منه على مسافة  بین المنطقتین الفاصلتین الخاصة بكل من إسرائیل ولبنان، حیث تقع



100 
 

وهو ما ١ كیلومتر. ١٧- ١٥كیلومتر من المنطقة اللبنانیة، وأبعد نقطة على مسافة من  ٤حوالي 
 ىعلي الثروات اللبنانیة في حال بدء إسرائیل بأعمال اإلنتاج لكونها یمكن أن تعتمد علیشكل خطًرا 
قة االقتصادیة الخالصة للبنان أو من وشفط المواد الهیدروكربونیة من داخل المنط ،الحفر األفقي

 ٢طیة قریبة أو متصلة بمكامن اللبنانیة.ر وغیر المباشر باستنزاف مكامن نفجهة التأثیر المباش
 
، وبالتالي فال یجوز ١٩٨٢إن إسرائیل غیر موقعة على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  .٤

ومن ثم فإن الموقف اإلسرائیلي  المتضمنة فیه. مطالبتها بااللتزام بمعاییر تعیین الحدود البحریة
 ٣من الناحیة القانونیة. اااللتزام یعد سلیمً  مبعد
 
ن قضیة الحدود البریة بین البلدین لم یتم تعینها بطریقة طواعیة أو عن طریق االتفاق بین إ .٥

من خالل ما یسمي بـ" الخط األزرق"،  ٤الطرفین، وٕانما عن طریق األمم المتحدة " قوات الیونیفیل"

                                                            
روني لكتنتیر اإلخباري، على الرابط اإل، على موقع المو ٢٠١٣یولیو  ١٠، منشور في لبناني على الغاز-كاریش أول نزاع إسرائیلي ١

  التالي:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/07/lebanon-israel-gas-exploration-dispute.html 

لكتروني الرابط اإل ى، علموقع جي بي سي نیوز اإلخباري ي، عل٢٠١٤دیسمبر  ١٠منشور في  ،كیف تسرق إسرائیل نفط لبنان؟ ٢
  التالي:

https://goo.gl/TqdKiq 
، المركز العربي للبحوث والدراسات، اتفاق مسبق: ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة مع قبرصمحمد شوقي عبد العال،   ٣

   روني للمركز علي الرابط التالي: لكت، على الموقع اإل٢٠١٤أكتوبر  ٢٩منشورة بتاریخ 
                                                                                                                            

http://www.acrseg.org/14341 
، ١٩٧٨لسنة  ٤٢٥، و٩٧٨١لسنة  ٤٢٥لقراري مجلس األمن الدولي أرقام  اؤقتة في لبنان " الیونیفیل" وفقً أنشئت قوات األمم المتحدة الم ٤

ها للقیام بعده مهام؛ تأكید انسحاب القوات اإلسرائیلیة من جنوب لبنان، إعادة السلم واألمن الدولیین، مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطت
فقة ودعم مرا :، تتمثل في٢٠٠٦لسنة  ١٧٠١وقد إضافة مهام أخري لتلك القوات بموجب قرار مجلس األمن رقم  الفعلیة في المنطقة.

القوات المسلحة اللبنانیة خالل انتشارها في جمیع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط األزرق، بینما تسحب إسرائیل قواتها 
المسلحة من لبنان، تقدیم مساعدتها للمساعدة على ضمان وصول المساعدات اإلنسانیة إلى السكان المدنیین والعودة الطوعیة واآلمنة 

زحین، مساعدة القوات المسلحة اللبنانیة في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بین الخط األزرق ونهر اللیطاني خالیة من أي للنا
عناصر مسّلحة، موجودات وأسلحة غیر تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة الیونیفیل المنتشرة في هذه المنطقة، مساعدة حكومة لبنان، بناء 

ین حدودها وغیرها من نقاط الدخول لمنع دخول األسلحة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته، ذلك عالوة على سماح على طلبها، في تأم
القرار للقوات باتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة في مناطق انتشار قواتها وحسبما یقتضیه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام 

من أي نوع كان؛ مقاومة المحاوالت التي تهدف إلى منعها بالقوة من القیام بواجباتها التي نص علیها  مناطق عملیاتها ألي أنشطة عدائیة
تكلیف مجلس األمن، حمایة موظفي و مرافق و منشآت ومعدات األمم المتحدة، كفالة أمن وحریة تنقل موظفي األمم المتحدة والعاملین في 

  المعرضین لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤولیات حكومة لبنان. مجال المساعدات اإلنسانیة وحمایة المدنیین
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 ١لتعیین الحدود بین لبنان وبین إسرائیل والجوالن. ٢٠٠٠أو "خط االنسحاب" في یونیو عام 
 :)١١رقم (ر الخط في الخریطة ویتضح مسا

 
اإلسرائیلیة- الخط األزرق على الحدود اللبنانیة ):١١رقم ( خریطة    

الرابط التالي:المصدر: موقع فلسطین بالعربیة على   
http://www.palestineinarabic.com/Maps/1973/Blue_Line.jpg 

: الجهود اللبنانیة لتعیین حدودها البحریةثانًیا  
في ملف تعیین الحدود البحریة  یة المختلفة في لبنان المضي قدًماالمؤسسات الدستور بدأت      

مع الجانب القبرصي لترسیم حدود المنطقة  ٢٠٠٧في عام  في البدایة، وتحدیًدابها الخاصة 
لمفاوضات والمداوالت، وقع وبعد سلسلة من ا .ا بلدین متقابلیناالقتصادیة الخاصة بها باعتبارهم

مالمح ونقاط الحدود  حیث نصت االتفاقیة على تحدید .٢٠٠٧ینایر  ١٧في  اثنائیً  اتفاقً الطرفان ا
تحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة بین  میتالتي نصت على أنه " ى للما حددته المادة األو  وفًقا

الطرفین باالستناد إلى خط المنتصف الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساویة األبعاد من 
د وفق النقاط المحددة من ف ومحدو كما هو معر  .األساس لكال الطرفین"أقرب نقطة على خطوط 

                                                            
لكتروني ظر الموقع الرسمي لبعثة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان " الیونیفیل"، على الرابط اإلانلمزید من التفاصیل حول الخط األزرق:  ١

  التالي:
http://unifil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11816&ctl=Details&mid=15322&ItemID=22056&language=en-US 
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 والتي وقع علیها الطرفان. ،الجغرافیة" الملحقة باالتفاق اإلحداثیاتنة في قائمة المبی  )٦إلى (  )١(
 ١:)٣٠قاط في الجدول رقم (بحیث یمكن توضیح إحداثیات تلك الن

 خط طول(شرق) دائرة عرض(شمال) رقم النقطة
٤٠   ′٣٨°   ٣٣ ١″  ٤٠   ′٥٣°   ٣٣″  
٣٠   ′٥١°   ٣٣ ٢″  ٥٠   ′٠٢°   ٣٤″  
٤٠   ′٥٩°   ٣٣ ٣″  ٠٠   ′١٨°   ٣٤″  
٢٠   ′٢٣°   ٣٤ ٤″  ٠٠   ′٤٤°   ٣٤″  
٣٠   ′٣٩°   ٣٤ ٥″  ٥٠   ′٥٣°   ٣٤″  
٠٠   ′٤٥°   ٣٤ ٦″  ٠٠   ′٥٦°   ٣٤″  
اللبنانیة إحداثیات المنطقة االقتصادیة اللبنانیة وفقًا لالتفاقیة القبرصیة ):٣٠رقم ( جدول  

  ):١٢رقم (للنقاط على الخریطة  طبًقا السابقة ن توضیح اإلحداثیاتمكوی

 
ةاللبنانی إحداثیات المنطقة االقتصادیة الخالصة للبنان وفقًا لالتفاقیة القبرصیة ):١٢رقم ( خریطة  

التالي: على الرابطالقوات المسلحة اللبنانیة المصدر: موقع   
https://www.lebanese-forces.com/2013/01/11/263700/ 

یخص عملیة التفاوض مع أي طرف ثالث في تعیین الحدود البحریة أو تعیین نقاط أما فیما      
ها للنص في المادة الثالثة و االلتقاء الثالثیة، فقد اهتمت االتفاقیة بها بشكل واسع، وهو ما دفع مبرم

إذا دخل أي طرف من الطرفین في مفاوضات تهدف إلى تحدید المنطقة  أنه" صراحة على 
                                                            
1 The Legal Framework of Lebanon's Maritime Boundaries: The Exclusive Economic Zone & 
Offshore Hydrocarbon Resources, Swiss Association for Euro-Arab Muslim Dialogue, November, 
2012, p p 16-17.  
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االقتصادیة الخالصة مع دولة أخرى، یتعین على هذا الطرف إبالغ اآلخر والتشاور معه قبل 
  ".٦أو  ١النقطتین ، إذا ما تعّلق التحدید بإحداثیات األخرىالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة 

التي تجعلها ساریة المفعول، كما اهتمت بتوضیح كافة الجوانب القانونیة والدستوریة لالتفاقیة، و      
االتفاق یبرم وفق األصول لما حددته المادة الخامسة من االتفاقیة، والتي نصت علي "أن  وفًقا

والجدیر  ".ماإلبراالطرفین وثائق  عند تبادلالدستوریة المتبعة في كل بلد ویصبح ساري المفعول 
بالذكر هنا أن االتفاق لم یدخل حیز النفاذ من الجانب اللبناني لكون مجلس النواب اللبناني لم 

  ١یصادق علیه حتى حینه.
في حالة توافرت  نقاط الحدودیةالقد أعطت االتفاقیة الحق للطرفین لمراجعة بعض و هذا،      

، وهو ما دفع الجیش اللبناني العتماد المقترحات التي قدمتها لجنة الحدود البحریة بیانات أكثر دقة
بخصوص ترسیم الحدود البحریة من طرف واحد، والتي اعتمدت علي منهجیة "الخط الوسطي" 

 طوله متساویة األبعاد عن أقرب نقطة لخط األساس، وللدولة المجاورة. الذي تكون كل نقطة على
  ة بتطبیقه من خالل طریقتین:حیث قامت اللجن

، وتم اعتماده على كامل الحدود (Strict Equidistant Line)األولي: الخط الوسطي البحتي
الجهة  منقبرص، وحتى حدود المیاه اإلقلیمیة  مع البحریة من الجهة الشمالیة مع سوریا، والغربیة

  الجنوبیة مع فلسطین المحتلة.
لالتجاه العام  ه اللجنة وفًقاتوالذي اعتمد ،(Perpendicular Bisector)الثانیة: الخط العمودي

من حدود المیاه اإلقلیمیة اللبنانیة  نوبیة مع فلسطین المحتلة اعتباًراللشاطئ على الحدود البحریة الج
میل بحري وحتى  ١٢االلتقاء بالحدود الغربیة للمنطقة االقتصادیة الخالصة من  حتيالجنوبیة و 

 ٢ ).٢٣النقطة (
بإیداع اإلحداثیات الجغرافیة للجزء  ٢٠١٠أكتوبر  ١٩وبناء على ذلك، قامت لبنان في       

، وموقعها رأس الناقورة إلى النقطة B1الجنوبي لمنطقتها االقتصادیة الخاصة تمتد من النقطة 
٢٣.٣  

                                                            
1 Stocker James, NO EEZ solution: The Politics of Oil and Gas in the East Mediterranean, Middle East 
Journal, Vol.66, No.4, Autumn 2012, p 587. 
 

 ىالمنشور عل، ١٦٩تقریر لجنة الحدود البحریة المعد من قبل وزارة الخارجیة والمغتربین والمرفوع لألمانة العامة لمجلس الوزراء برقم  ٢
  لي:لكتروني التاالشرق اللبنانیة، على الرابط اإل موقع جریدة

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=16187 
الوطني  ، على موقع جیش الدفاع٢٠١٤منشور في أكتوبر  ،حدود البحریة للبنان: تحدید المنطقة االقتصادیة الخالصةالریان عساف،  ٣

  لكتروني التالي:اللبناني، على الرابط اإل
http://goo.gl/3PSBnZ 
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ابًعا اللبنانیة عدة خطوات اتخذت طفقد اتخذت السلطات الدستوریة  وعلي الصعید الداخلي،     
  - إلى حد بعید، حیث تمخض عنها ما یلي: تشریعًیا وقانونًیا

، بشأن المیاه اإلقلیمیة والمناطق البحریة" ١٩٨٣لسنة  ١٣٨إصدار "المرسوم التشریعي رقم   .١
میل  ١٢لتصبح مساحة المیاه اإلقلیمیة للبنان  ، حیث عدل١٩٨٣سبتمبر  ١٧والذي صدر في 

 ١بحري تبدأ من أدني مستوي للجزر.
وذلك بعد  ٢"،٢٠١٠ لسنة ١٣٢د البترولیة في المیاه البحریة رقم ر إصدار قانون الموا  .٢

، حیث احتوي القانون على عشرة ٢٠١٠أغسطس  ٢٤تصدیق مجلس النواب اللبناني علیه في 
مادة شملت كافة الجوانب المعني بها القانون بدایة من تعریف ماهیة المیاه  ٧٧فصول تتضمن 
افات، والهیئات المنوطة بعملیات التنقیب والرقابة، عالوة على شروط مزالة األنشطة البحریة، االكتش

البترولیة ومنح التراخیص في المناطق المائیة والبحریة الخاصة بالجمهوریة اللبنانیة، فضًال النص 
 ٣على معاییر السالمة واألمان.

وذلك  ،٢٠١١لسنة  ١٦٣رقمصدور قانون " تحدید المناطق البحریة للجمهوریة اللبنانیة"   .٣
، والذي حددت فیه الجمهوریة اللبنانیة ٢٠١١أغسطس  ٢٥بعد نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

ألحكام  لخالصة، عالوة الجرف القاري وفًقامیاهها الداخلیة، وبحرها اإلقلیمي، والمنطقة االقتصادیة ا
 .١٩٩٥ینایر  ٥نفاذ في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، التي دخلت حیز ال

فقد عمد القانون في مادته الثانیة على تحدید  "خط األساس" الذي یتم منه القیاس باعتباره الحد     
مع أحكام القانون جزر والخطوط المستقیمة التي تصل بین نقاط أساس مناسبة بما یتوافق األدني لل

من منتصف منصب النهر الكبیر شماًال وصوًال إلى نقطة انطالق خط الهدنة  الدولي اعتباًرا
للتعدیل نتیجة حدوث التنامي  عتبر القانون خط األساس قابًال اا كم .١٩٤٩موضوع اتفاقیة الهدنة 

  االلتحامي للیابسة أو التآكل الذي یتعرض له الشاطئ.
لمیاه الداخلیة "، وتتمثل في المیاه الواقعة على كما وضع القانون في المادة الثالثة  تحدید " ا     

الجانب المواجه للبر من خط األساس.فضًال عن نص المادة الرابعة على " حدود البحر اإلقلیمي" 
میل بحري مقاسه من خط األساس، بحیث یكون الحد الخارجي للخط الذي تبعد كل  ١٢بمسافة 

                                                            
1 Legislative Decree No. 138 Concerning Territorial Waters and Sea Areas, of 7 September 1983, 
Available At: 
 http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBN_1983_Decree.pdf 
2 Salamey Imad, Mitigating The Resource curse for Extractive Industry: The Case of Lebanon, Oil, 
Gas & Energy Law Intelligence, Vol.11, Issue 3, April 2013, Available at:  
https://laur.lau.edu.lb:8443/xmlui/bitstream/handle/10725/2112/Imad%20salamey.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

واب اللبناني على الرابط الرسمي لمجلس الن، المنشور في الموقع ٢٠١٢لسنة  ١٣٨قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة رقم  ٣
  التالي:

https://www.lp.gov.lb/Temp/Files/1c090b86-2272-4c34-a17c-81fb9d18f32c.docx 
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یة لعرض البحر اإلقلیمي، وهي المنطقة التي نقطه علیه عن أقرب نقطة على خط األساس متساو 
تمارس الدولة اللبنانیة علیها كافة حقوق السیادة سواء على البحر أو الحیز الجوي الذي یعلوه 

  وقاعه وباطن أرضه مع احترام أحكام القانون الدولي.
باشرة وراء هذا، وقد حددت المادة الخامسة " المنطقة المتاخمة"، وهي المنطقة التي تقع م      

یتم قیاسها من خط األساس،  میًال بحرًیا ٢٤حر اإلقلیمي وتالصقه، وتمتد وفًقا للقانون لمسافة الب
إذ تمارس فیها السلطات اللبنانیة الصالحیات الالزمة التي تسمح لها بمنع خرق قوانینها وأنظمتها 

إقلیمیها أو بحرها اإلقلیمي،  الخاصة باألمن والجمارك والصحة والمالیة والهجرة والبیئة سواء في
  عالوة على حقها في تنفیذ العقوبات المترتبة على خرق قوانینها وأنظمتها.

 للصراع مع دول الجوار البحري ال تصادیة الخالصة، والتي تعد محوًراأما عن المنطقة االق      
والسابعة.حیث حدد القانون  ،السادسة :سیما إسرائیل، فقد أفرد لها القانون مساحة كبیرة في المادتین

الحدود المتاحة  وتمتد ألقصى ،المنطقة االقتصادیة الخالصة للبنان بأنها تقاس من خط األساس
انون البحار وسائر ألحكام اتفاقیة األمم المتحدة لق میل بحري وفًقا ٢٠٠مسافة   تتعدىعلى أن ال

  دنیا في البحر على النحو التالي:ودها اللتكون حد ات الصلة، إذ تمتد غرًباو الدولي ذ قواعد القانون
النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل  من الناحیة الشمالیة الغربیة:  - أ

 كل من الجمهوریة اللبنانیة والجمهوریة العربیة السوریة وجمهوریة قبرص.
ن أقرب النقاط على ساحل النقطة الواقعة على المسافة ذاتها م من الناحیة الجنوبیة الغربیة:  - ب

 كل من الجمهوریة اللبنانیة وجمهوریة قبرص وفلسطین المحتلة.
كذلك، نص القانون على حقوق الجمهوریة اللبنانیة في المنطقة االقتصادیة في المادة       

واستغالل الموارد الطبیعیة الحیة منها  ،غراض االستكشافأل دیةحقوق السیاالالسابعة، بخاصة 
  وغیر الحیة، للمیاه التي تعلو قاع البحار ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وٕاداراتها. 

وفي األخیر، حدد القانون منطقة "الجرف القاري" للجمهوریة اللبنانیة في مادته الثامنة باعتباره      
المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر اإلقلیمي في جمیع أنحاء قاع وباطن أرض المساحات 

تقاس من خط  میل بحري ٢٠٠بنانیة البري حتى مسافة وامتدادات الطبیعیة إلقلیم الجمهوریة الل
ویضاف لذلك سلطات لبنان على منطقة الجرف  بما یتوافق مع أحكام القانون الدولي. ،األساس

     سیادیة بغرض استكشافه اسعة، والمتمثلة في ممارسة حقوًقاة التنصت علیها الماد ذيالقاري ال
واستغالل موارده الطبیعیة من الموارد المعدنیة والبترولیة وغیرها من الموارد غیر الحیة لقاع البحار 

  ١وباطن أرضها.
                                                            

لكتروني لمجلس النواب اللبناني، ، على الموقع اإل٢٠١١ لسنة ١٦٣قانون تحدید وٕاعالن المناطق البحریة للجمهوریة اللبنانیة رقم  ١
  الرابط االلكتروني التالي: ىعل

https://www.lp.gov.lb/Temp/Files/b813f173-ef51-414f-80f4-39378299f63f.doc 
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الذي حدد إحداثیات المنطقة االقتصادیة  ٢٠١١لسنة  ٦٤٣٣صدور المرسوم التشریعي رقم  .٤
بعد نشره في الجریدة الرسمیة صدر المرسوم الذي تم فیه ٢٠١١ أكتوبر  ١٣، ففي صة للبنانالخال

الجهات الجنوبیة والغربیة والشمالیة.  ؛تحدید إحداثیات المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاصة بلبنان
أمام إمكانیة تعدیل  أن المرسوم قد ترك الباب مفتوًحا وعلي الرغم من التحدید الدقیق، إال

  في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنیة. داثیات عند توافر بیانات أكثر دقةاإلح
  اللبناني حول ترسیم الحدود البحریة الصراع اإلسرائیلي : ماهیةثالثاً 
وصلت لمرحلة  ب اإلسرائیلي ولبنانعلى الرغم من وجود خالفات مستمرة مستعصیة بین الجان     

للصراع على الحدود البحریة،  قد مثل الشرارة األولى ٢٠١٠عام ، إال أن الحرب والتصعید الدائم
بتوقیع على اتفاق ترسیم  ٢٠١٠دیسمبر من عام  ١٧وذلك على خلفیة قیام قبرص وٕاسرائیل في 

 ٢٥النفاذ في  الحدود البحریة وتحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة بین بینهم، والذي دخل حیز
بعد التصدیق علیه من قبل المجالس التشریعیة في البلدین، وهو االتفاق الذي تم  ٢٠١١فبرایر 

)، وفقًا للفقرة الثانیة من المادة ١٢) إلى النقطة (١نقطة تبدأ من النقطة ( ١٢بمقتضاه تحدید 
  ١:)٣٢رقم (األولي، بحیث یمكن توضیح إحداثیات تلك النقاط في الجدول 

م النقطةرق  خط طول(شرقًا) دائرة عرض(شمال) 
٤٠   ′٣٨°   ٣٣ ١″  ٤٠   ′٥٣°   ٣٣″  
٢٤   ′٧٣°   ٣٣ ٢″  ٠٦   ′٢٥°   ٣٣″  
٥٩   ′٢٣°   ٣٣ ٣″  ٢٤   ′٤٦°   ٣٣″  
٠٠   ′٢٣°   ٣٣ ٤″  ٠٥   ′٤٣°   ٣٣″  
٢٧   ′٠٣°   ٣٣ ٥″  ١٥   ′٣٦°   ٣٣″  
٥٦   ′١٦°   ٣٣ ٦″  ٠٢   ′٢٧°   ٣٣″  
٢٥   ′٠٩°   ٣٣ ٧″  ٥٠   ′١٧°   ٣٣″  
٢٢   ′٠٣°   ٣٣ ٨″  ٢٨    ′١٠ ° ٣٣″  
٣٧   ′٥٩°   ٣٣ ٩″  ٥٦    ′٠٥ ° ٣٣″  
٠٣   ′٥٦°   ٣٣ ١٠″  ٣٦    ′٠١ ° ٣٣″  
٣٥   ′٥٤°   ٣٣ ١١″  ٥٠    ′٥٩ ° ٣٣″  
٢٠   ′٥٣°   ٣٣ ١٢″  ٢٠    ′٥٨ ° ٣٣″  

لیةسرائیاإل- قًا لالتفاقیة القبرصیةوفتحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة إحداثیات  ):٣١رقم ( جدول  

                                                            
1 The Agreement between The Government Of the state of Israel & The Government of the republic 
of Cyprus on The Delineation of The Exclusive Economic zone, Available at:   
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.
pdf 
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:)١٣رقم (للنقاط على الخریطة  طبًقا السابقة ن توضیح اإلحداثیاتویمك  

 
اإلسرائیلیة یةلالتفاقیة القبرص اوفقً  إلسرائیل وقبرصإحداثیات المنطقة االقتصادیة الخالصة  ):١٣رقم ( خریطة  

على الرابط التالي:منظمة األمم المتحدة المصدر: موقع   
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/03/20110309%2002- 

23%20PM/Exclusive%20economic%20zone.pdf 
 

إلحداثیات المذكورة، إلسرائیل بالدخول إلى المنطقة االقتصادیة ل وقد سمح هذا الترسیم وفًقا     
)، ٢٣) و(١بین النقطیین ( ةكیلومتر، وهي المنطقة الواقع ٨٥٤یقارب  الخالصة للبنان بمساحة ما

وذلك لكون اتفاق ترسیم الحدود البحریة بین لبنان  .)٩( تلك المنطقة في لبنان باسم بلوك وتعرف
بین الطرفین إال أنها لم تدخل حیز النفاذ لكون  ٢٠٠٧وقبرص الذي تم التوقیع علیه في عام 

قد صدق علیها بعد، قد أشار إلى أن نقطة التالقي الثالثیة ال یبت فیها إال مجلس النواب لم یكن 
)، ونتیجة عدم وجود تواصل بین لبنان وٕاسرائیل قامت إسرائیل ٢٣بعد مفاوضات ثالثیة (النقطة 

  ).١بتحدید تلك النقطة (النقطة 



108 
 

كیلومتر تقع في إطار  ٨٥٤تقارب مساحاتها م إسرائیل بأن تلك المنطقة التي ذلك لزع وقد أدى     
  حقوقها ا علىإسرائیلیً  اوتعدیً  ترفضه لبنان وتعتبره استیالءً ما منطقتها االقتصادیة الخالصة.وهو 

  :)١٤رقم (متنازع علیها في الخریطة بحیث یمكن توضیح المنطقة ال١ مواردها.و 

 
المنطقة المتنازع علیها بین لبنان وٕاسرائیل )١٤رقم ( خریطة  

موقع موسوعة المعرفة على الرابط األلكتروني التالي:لمصدر: ا  
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8
%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9

%8A%D8%A9#/media/File:Lebanon-cyprus-israel-borders.png 

تعیین الحدود البحریة بین الطرفین، بدأت  ومع بدایة المفاوضات بین إسرائیل وقبرص حول     
السلطات اللبنانیة باتخاذ خطوات استباقیة للحیلولة دون تعدي االتفاق القبرصي اإلسرائیلي على 

للجیش اللبناني بتعیین حدود المنطقة  ، قام الجغرافیون التابعون٢٠٠٩ففي إبریل  .ةالحقوق اللبنانی
بدًال  ١٣، والنقطة ٦من النقطة  شماًال للحدود مع سوریا بدًال   ٧ االقتصادیة الخالصة للبنان للنقطة

وهو ما ترتبت علیه قیام مجلس الوزراء اللبناني في مایو من العام ذاته  مع إسرائیل. ١من النقطة 
عها من قبل السلطات اللبنانیة اعتماد النقاط الجغرافیة التي أقرها الجیش، وذلك قبل أن یتم إیداب

                                                            
لرسمي للمعهد على الرابط لكتروني ا، على الموقع اإل٢٠١٤یونیو  ٢في  ، معهد لیفانت للدراسات، نشرلبنان وٕاسرائیل: النزاع البحري ١

  التالي:
https://goo.gl/QXhPgn 



109 
 

دیسمبر  ١٧القبرصي في  ، قبل توقیع االتفاق اإلسرائیلي٢٠١٠یولیو  ١٥متحدة في األمم ال لدى
٢٠١٠.١  
، اعتمدت الحكومة اإلسرائیلیة خریطة المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاص ٢٠١١وفي یولیو      

 االعتراضات اللبنانیة بشأن الترسیم ن ترسلها لألمم المتحدة، متجاهًال تماًمابها، وذلك قبل أ
بنیامین "لتفسیر رئیس الوزراء اإلسرائیلي  لبحریة، حیث استندت إسرائیل وفًقااإلسرائیلي للحدود ا

القبرصي األول في  - التناقض بین االتفاق األول اللبناني من على وجود على حالة "ناتنیاهو
، والذي أضاف ٢٠٠٩، والثاني المتعلق بتعیین المنطقة االقتصادیة الخالصة الذي أبرم عام ٢٠٠٧
ومن ثم فإن حالة التناقض هذه وعدم وجود قنوات اتصال هي التي دفعت إسرائیل  .٢٣النقطة 

  لتحدیدها بشكل منفرد.
خر، قامت السلطات اللبنانیة هي األخرى بإرسال اعتراض رسمي لمنظمة انب اآلعلى الج     

متضمنین رسالة مفادها أن االتفاق  ٢٠١١ألمم المتحدة في صیغة خطابیین منفصلین في عام ا
األمم  لحدود لبنان التي تم إیداعها لدى القبرصي غیر متوافق مع النقاط الجغرافیة اإلسرائیلي
  ٢المتحدة.

یونیو  ٢٠اللبناني في  وزیر الخارجیة والمغتربین : قام بإرساله عدنان منصورلخطاب األولا     
لألمین العام لألمم المتحدة السید/ بان كي مون، حیث ذكر منصور األمین العام بالحدود  ٢٠١١

المتحدة  األمم لدى هوالذي تم إیداع ،الجنوبیة والجنوبیة الغربیة للمنطقة االقتصادیة الخالصة بلبنان
أكتوبر من العام ذاته، والتي كانت قد حددت الحدود البحریة  ١١، و٢٠١٠یولیو  ٩بتاریخي 

وهي النقطة األولي في ؛ الموجودة علي الشاطئ عند رأس الناقورة B1الجنوبیة لتمد من النقطة 
الثالثة المتساویة األبعاد بین الدول  ٢٣حتى النقطة  ١٩٤٩الئحة إحداثیات اتفاقیة الهدنة 

 المستفیدة، والتي یفترض أن تنال موافقة الدول الثالثة علیها باعتبارها نقطة فصل ثالثیة، المتمثلة
  باإلحداثیات الجغرافیة التالیة:

 
 خط طول دائرة عرض رقم النقطة

١٧,٥١   ′١٣°   ٣٣ ٢٣″  ٧٨,٠٨   ′٤٦°   ٣٣″  

   

                                                            
1 The Maritime Boundaries And Natural Resources Of The Republic Of Lebanon: Challenges and 
Opportunities, United Nation Development program, December 2014, p 31. Available at: 
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/Legal%20section%201-6.pdf 
2 Meier Daniel, Lebanon's Maritime Boundaries: Between Economic Opportunities & Military 
Confrontation, University of oxford, June 2013, p 5. 
 



110 
 

- لبنان على اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة التي وقعتها القوة القائمة باالحتالل تعترضاكما     
ین لبنان وٕاسرائیل، وهو ما كنقطة فصل مشتركة ب ٢٣ولیس  ١لكونها حددت النقطة -إسرائیل

وبالتالي فقد تم  األمم المتحدة. ة التي سبقت أن أودعتها لبنان لدىمع النقاط الجغرافی یتنافى كلًیا
ا وهو ما اعتبره منصور اعتداء صارخً  المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاصة بلبنان.من جزء قضم 

مما یعرض السلم واألمن الدولیین  المنطقة االقتصادیة الخالصة. على حقوق بالده السیادیة على
ممارسة سلطة - في إشارة ضمنیة إلسرائیل- الدول منفردة إحدىللخطر في حالة ما إذا قررت 

ومن ثم فقد  ال یتجزأ من منطقته االقتصادیة الخالصة. اعلى المنطقة التي یعتبرها لبنان جزءً  سیادیة
لحدوث نزاع  ان باتخاذ ما یراه من تدابیر منعً طالبت لبنان األمین العام لألمم المتحدة بان كي مو 

  ١على السلم واألمن. حفاًظا
 ٣اللبناني في  عدنان منصور وزیر الخارجیة والمغتربین : قام بإرساله أیًضاالخطاب الثانيأما      

على اإلحداثیات التي  متحدة السید/ بان كي مون، معترًضالألمین العام لألمم ال ٢٠١١سبتمبر 
ها إسرائیل كنقطة ثالثیة بین البلدان الثالثة بدًال من تدالتي اعتم ١رائیل لیس فقط للنقطة أودعتها إس

ها إسرائیل نقطة تالتي اعتبر  ٣١للنقطة  ، وٕانما أیًضا-وجهة نظر بالدهمن  الصحیحة-٢٣النقطة 
كما  لبنان البریة المعترف بها دولًیا النقطة تقع جنوب حدود هاألساس، حیث أكد منصور أن هذ

تفاق الهدنة الموقع ا، وأكدت في Paulet Newcomb٢حددت بموجب اتفاقیة "بولیة نیو كومب" 
ة، وهو ما یعد األصلي رأس الناقور وموقعها  B1وهي النقطة المعروفة بـ، ١٩٤٩٣مارس  ٢٣بتاریخ 

                                                            
،  على الموقع الرسمي ٢٠١١ یونیو ٢٠المتحدة في خطاب وزیر الخارجیة والمغتربین اللبناني عدنان منصور لألمین العام لألمم  ١

  -لكتروني التالي:مة األمم المتحدة، على الرابط اإللمنظ
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/lbn_re_cyp_is
r_agreement2010a.pdf 

البریطانیة، هي سلســلة مــن االتفاقیــة الموقعــة عــام  باتفاقیات الحدود الفرنسیة اأیضً تعرف  ، Paulet Newcombاتفاقیة بولیه نیو كومب  ٢
، الممنــــــوح والعــــــراق فلســــــطین علــــــى االنتــــــداب حــــــول موقــــــف وطبیعــــــة الحــــــدود بــــــین والفرنســــــیة البریطانیــــــة الحكــــــومتین بــــــین١٩٢٣-١٩٢٠

الســوریة حالیــًا)  ود اإلســرائیلیةالممنوح لفرنسا.حددت االتفاقیات خــط الحــدود الســوریة الفلســطینیة (الحــد ولبنان واالنتداب على سوریا لبریطانیا،
تــم  ین، اللذس. ف. نیو كومب وسمیت االتفاقیة على اسم الكولونیل الفرنسي ن. پولیه والكولونیل البریطاني الحمة وبلدة البحر المتوسط بین

  تعیینهما لرئاسة لجنة الحدود.
في رأس الناقورة، وقد وقعها  ١٩٤٩والعشرین من آذار ، وقعت اتفاقیة الهدنة بین لبنان وٕاسرائیل في الثالث اً بانتهاء حرب فلسطین رسمی ٣

عن الجانب اللبناني، المقدم في الجیش اللبناني توفیق سالم والمقدم جوزف حرب، أما عن الجانب اإلسرائیلي فقد وقعها المقدم موردخاي 
ن اآلن ن اللبناني واإلسرائیلي بموجبها محیث تعهد الجانبا.ماكلیف وینوشوا بیلمان وشبطاي روزین، وبحضور الوسیط الدولي رالف بانش

بالتقید بدقة باألمر الصادر عن مجلس األمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكریة لتسویة قضیة فلسطین، وبامتناع الجانبین عن اتخاذ  افصاعدً 
ى أن یحترم احتراما كامال حق أي عمل عدائي ضد شعب أو قوات الجانب اآلخر، أو إعداد مثل هذا العمل أو التهدید به، كما تنص عل

  .كل طرف في أمنه وحریته من الخوف من هجوم تشنه علیه القوات المسلحة للجانب اآلخر
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كیلومتر من  ٨٦٠لمنصور اقتطاع  وهو ما تمخض عنه وفًقا لقواعد القانون الدولي. انتهاًكا واضًحا
  المنطقة االقتصادیة الخالصة للبنان.

لصحیة التي قدمها الجانب غیر احداثیات هذا، وقد تم إرفاق اإلحداثیات الصحیحة مقارنة باإل     
  سرائیلي، وهي على النحو التالي:اإل

  شتركة بین لبنان وقبرص وٕاسرائیل:النقطة الثالثیة الم .١
التي اعتبرتها إسرائیل النقطة الثالثیة المشتركة مع لبنان وقبرص، وٕاحداثیتها  ١النقطة رقم وهي 
 -هي:

Second Minute Degree 1 
40 38 33 Latitude 
40 53 33 Longitude 

 ا لبنان الصحیحة، وٕاحداثیتها هي:التي تعتبره ٢٣النقطة رقم  .٢
Second Minute Degree 23 
51.17 31 33 Latitude 
8.78 46 33 Longitude 

  ألساس المنطلقة من رأس الناقورة:نقطة ا .٣
ائیلي، المنطلقة من الحدود الجنوبیة للبنان بحسب الجانب اإلسر  ٣١نقطة األساس رقم وهي 

 وٕاحداثیتها الجغرافیة هي:
Second Minute Degree 31 

39.5 5 33 Latitude 
13 6 35 Longitude 

 بناني، وٕاحداثیتها الجغرافیة هي:رأس الناقورة بحسب الجانب الل B1نقطة األساس الصحیحة  .٤
Second Minute Degree B1 
38.801 5 33 Latitude 
14.137 6 35 Longitude 

   
من تلك الحقائق، فقد رفضت لبنان االعتراف باإلحداثیات الجغرافیة المودعة من قبل  وانطالًقا    

خاذ كافة التدابیر بعثة إسرائیل في األمم المتحدة، حیث طالب منصور أمین عام األمم المتحدة بات
البحریة اللبنانیة ود لحدوث أي نزاع، بما في ذلك ما یلزم لرسم خط یتناسب مع الحد الالزمة تجنًبا
ن األمم المتحدة على غرار الخط األزرق، وتكلیف قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنا المودعة لدى

لسنة  ١٧٠١على السلم واألمن الدولیین، وفقًا لقرار مجلس األمن رقم   بمراقبة هذا الخط حفاًظا
١ .٢٠٠٦  

                                                            
الذي یدعو إلى وقف كامل للعملیات القتالیة في لبنان. ویطالب ، والذي ٢٠٠٦لسنة  ١٧٠١بني مجلس الدولي باإلجماع القرار رقم ت ١

لكل هجماته وٕاسرائیل الوقف الفوري لكل عملیاتها العسكریة الهجومیة وسحب كل قواتها من جنوب القرار حزب اهللا بالوقف الفوري 
 - یونیفیل–اللبنانیة لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولیة التابعة لألمم المتحدة  القرار الحكومةكما دعا .لبنان

ي إلى ما وراء الخط األزرق.كما یدعو إسرائیل ولبنان لدعم وقف دائم إلطالق النار وحّل بعید وذلك بالتزامن مع االنسحاب اإلسرائیل
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ووصل إلى مرحلة التراشق اللفظي  وعلى هذا النحو، تصاعدت حدة الصراع بین الجانین     
  :واللبناني، كـان أبرزها ،اإلسرائیلي :والتهدیدات المباشرة بین الطرفین

، حذر الرئیس اللبناني حینها " میشال سلیمان" إسرائیل من اتخاذ أي ٢٠١١یولیو  ١١ففي      
ما اسماه " حقوقه وثرواته على استعداد لبنان للدفاع عن دیة بشأن الحدود البحریة، مؤكًدا أحا اتقرار 

  ١بكل الوسائل المشروعة".
موكًدا على "أن  حزب اهللا -٢نائب األمین العام لحزب اهللا- وفي السیاق ذاته، أشار نعیم قاسم     

ها اإلقلیمیة مهما هودولة لبنان سیقفان بالمرصاد ألي محاولة من إسرائیل للمساس بحقوقها في میا
  ٣كان الثمن".

أعلن وزیر الخارجیة اللبناني عدنان منصور أن بالده ستلجأ لألمم المتحدة لمواجهة  هذا، وقد     
قیام مجلس الوزراء اإلسرائیلي لالتعدي اإلسرائیلي على المنطقة االقتصادیة الخالصة لبالده كرد فعل 

نیة، باعتماد خریطة المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاصة بها معتدیة على جزء من المنطقة اللبنا
  ٤للصراع مع الجانب اإلسرائیلي. منصور مصدًرا جدیًدا وهو ما اعتبره 

، دخل حزب اهللا على خط مواجهة إسرائیل في هذا الملف، حیث قام ٢٠١٢یولیو  ٢٥وفي      
خالل خطاب ألقاه في مهرجان "الكرامة واالنتصار"   - أمین عام حزب اهللا- السید حسن نصر

                                                                                                                                                                               
إیجاد منطقة بین الخط األزرق ونهر اللیطاني تكون خالیة من أّي مسّلحین ومعدات  :وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي.المدى

بما  ١٦٨٠و  ١٥٥٩التطبیق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارین  نیة وقوات یونیفیلحربیة وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنا
ة فیها تجرید كل الجماعات اللبنانیة من سالحها وعدم وجود قوات أجنبیة إال بموافقة الحكومة، منع بیع وتوفیر األسلحة والمعدات العسكری

وتمدید مدة .تسلیم إسرائیل األمم المتحدة خرائط حقول األلغام التي زرعتها في لبنان إلى لبنان إّال تلك التي تسمح بها الحكومة، عالوة على
ودعا مجلس األمن األمین العام لألمم المتحدة كوفي عنان إلى دعم .٢٠٠٧أغسطس/آب  ٣١عمل قوة الطوارئ الدولیة في لبنان حتى 

متي لبنان وٕاسرائیل على مبادئ وعناصر حل طویل األجل سالفة الجهود الرامیة لتأمین الحصول على موافقات من حیث المبدأ من حكو 
وفیما یتصل بمنطقة مزارع شبعا یطلب القرار من األمین العام أن یقدم إلى المجلس اقتراحات خالل ثالثین یوما بعد مشاورات مع .الذكر

  .الفرقاء المعنیین بشأن إجراء ترسیم دقیق للحدود اللبنانیة
، في موقع وكالة الصین الشعبیة ٢٠١١یولیو  ١٢، نشر في قرارات إسرائیلیة تتخذها بشأن ترسیم الحدود البحریة بینهملبنان یحذر من  ١

    الرابط التالي: ىاإلخباریة، عل
  http://arabic.people.com.cn/31662/7436793.html                                                                                                              
             

، وقد اكتسب شرعیته المحلیة واإلقلیمیة عن اانیة على مدى أكثر من عشرین عامً فرض حزب اهللا نفسه بقوة على الساحة السیاسیة اللبن ٢
، وكلل الحزب عمله السیاسي والعسكري بإجبار الجیش ١٩٨٢طریق المقاومة العسكریة للوجود اإلسرائیلي خاصة بعد اجتیاح بیروت عام 

علیها طابع المقاومة  إذ تشكل الحزب في ظروف یغلب، ٢٠٠٦اإلسرائیلي على االنسحاب من الجنوب اللبناني في مایو/ أیار من عام 
، ولذلك فالحزب یبني أیدیولوجیته السیاسیة على أساس مقاومة االحتالل. ١٩٨٢العسكریة لالحتالل اإلسرائیلي الذي اجتاح لبنان عام 

ة والفرنسیة في وكانت أولى العملیات الناجحة التي قام بها الحزب وأكسبته شهرة مبكرة في العالم العربي، قیامه بنسف مقر القوات األمیركی
  .جندي أمیركي وفرنسي ٣٠٠، وقد أسفرت تلك العملیة عن مقتل ١٩٨٣أكتوبر/ تشرین األول عام 

3 Hezbollah: Lebanon Will Not Let Israel Seize Its Natural Gas, Haartez, 14/7/2011. 
4  Wassim Mroueh, Lebanon to fight Israel at U.N, The Daily star Lebanon, July 11, 2011,Available e 
at:  
http://www.dailystar.com.lb//News/Lebanon-News/2011/Jul-11/143361-lebanon-to-fight-israel-at-un.ashx 
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على الحرب بین حزبه وٕاسرائیل بتحذیر إسرائیل من التنقیب في بمناسبة مرور خمس سنوات 
اإلسرائیلي من أن یمد یده إلى الجانب " نحذر ، قائًال المنطقة البحریة المتنازع علیها بین البلدین

  ١هذه المنطقة، والقیام بأي عمل یؤدي إلى سرقة ثروات لبنان".
  بشأن الحدود البحریة. اللبناني اع اإلسرائیليالصر  وٕادارة : السیناریوهات المتاحة لتسویةرابًعا
باتت قضیة تسویة الصراع أو عدم  واللنبانني ومع تزاید حدة الصراع بین الجانبین اإلسرائیلي     

وفي هذا اإلطار یمكن استعراض أبرز  مسألة بالغة األهمیة. - في أقل التقدیرات-تصاعده 
شبة ما یكون بنمط إدارة الصراع أقرب من إمكانیة اسیناریوهات عملیة التسویة المنشودة في إطار 

  تسویته بشكل نهائي.
  الوساطة كأداة لتسویة الصراع اإلسرائیلي اللبناني بشأن الحدود البحریة ومصادر الطاقة.  .١

الجانبین اإلسرائیلي واللبناني، لم یعد هناك خیار سوي اللجوء  غیاب التواصل المباشر بینمع     
وساطة  :صورتینإلى عملیات الوساطة من قبل طرف ثالث، حیث اتخذت عملیات الوساطة 

  .ٕاقلیمیة، ووساطة أممیة تنظیمةدولیة،و 
  بین إسرائیل ولبنان.واإلقیلمیة الوساطة الدولیة   .أ

لتهدئة األجواء بین الطرفین اإلسرائیلي واللبناني في سعي الاهتمت بعض الدول الكبرى ب     
للحیلولة دون  محاولة لتسویة األزمة، وٕانهاء حالة الصراع المحتدم حول تعیین الحدود البحریة

تصاعده ووصوله إلى مرحلة األعمال العدائیة الحربیة التي ستؤثر بدورها على حالة االستقرار في 
  المنطقة بأثرها.

  بین إسرائیل ولبنان ریكیةالوساطة األم  )١(
سیما الوالیات المتحدة األمریكیة باتخاذ زمام  الدولیة ال ىبدأت القو  منذ الوهلة األولي للصراع     

هد المبادرة لتسویة الخالف من خالل طرح حزمة من المبادرات واإلجراءات التي یمكن أن تم
.حیث قامت ذلك منذ اللحظات األولىم تعلن عن لكنها ل طراف.الطریق لتسویة مرضیة لكافة األ

  ٣لتسویة الخالف. ا خاًصامبعوثً  ٢الوالیات المتحدة بتعیین الدبلوماسي " فریدریك هوف"

                                                            
وقع مصرس ، في م٢٠١١یولیو  ٢٧نشر في ، نصر اهللا یهدد إسرائیل ویحذرها من التنقیب على الغاز في المناطق البحریة اللبنانیة ١

 http://www.masress.com/shamsalhoria/270                                         لكتروني التالي: اري على الرابط اإلاإلخب
                                                             

لعملیة االنتقال في سوریا مع وزیرة الخارجیة السابقة هیالري كلینتون. وفي السابق كان هوف المنسق الخاص خدم كمستشار سیاسي  ٢
للشئون السیاسیة في مكتب المبعوث الخاص لوزارة الخارجیة لعملیة السالم في الشرق األوسط، حیث كان یساعد المبعوث األمریكي 

اإلسرائیلیة والشئون  اإلسرائیلیة، خاصة الشئون السوریة لمتعلقة بعملیة السالم العربیةالخاص جورج میتشل في عدد كبیر من القضایا ا
   .اللبنانیة-اإلسرائیلیة

المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، قطر، ص  ،اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة: قیمة إستراتیجیة وتداعیات إقلیمیةصالح النعامي،  ٣
١٠.  



114 
 

فقد كشفت الوالیات المتحدة ألول مرة عن قیامها بدور الوسیط بین الجانبین اللبناني      
إسبن" في واشنطن، حینما  خالل مؤتمر صحفي عقد في معهد " ٢٠١١نوفمبر  ٢٩واإلسرائیلي في 

الوالیات المتحدة "  ، عن ذلك قائًال -جیة لشئون الطاقةمساعد وزیر الخار - ١أعلن عاموس هوكشتان
 اموضحً  ،عملت كوسیط واقترحت ترسیم حدود للمیاه یستند إلى القانون الدولي واالتفاقات الدولیة"

بشأن ترسیم حدود "المیاه  وٕاسرائیل وقبرصأن الوالیات المتحدة معنیة بالوصول إلى اتفاق بین لبنان 
وبالتالي فقد تقدمت الوالیات المتحدة من خالل "هوكشتان" و "هوف" ٢ االقتصادیة" لكل دولة.

بخریطة للجانین لیس الغرض منها ترسیم وتعیین الحدود البحریة بین الطرفین، وٕانما اعتبارها 
دة على حیث أكد ممثلو الوالیات المتح النفط والغاز.خریطة لتقاسم المیاه االقتصادیة بخاصة موارد 

لكال الجانبیة، لكونه سیمكن الدولتین من تجاوز مرحلة الخالفات،  أن هذا االقتراح یمثل حًال مرضًیا
عملیات البحث والتنقیب عن الغاز منطقة البحر المتوسط للمزید من ومن ثم تهیئة األجواء في 

  ٣الطبیعي.
قام المبعوث األمریكي الخاص " فریدریك هوف" بزیارة إلى العاصمة  ٢٠١٢وفي مارس      

حیث اجتمع فیها مع رئیس الوزراء اللبناني بحضور عدد من كبار الضباط في  - بیروت - اللبنانیة
إسرائیل  المطالب اللبنانیة حول ضرورة ممارسة اإلدارة األمریكیة الضغط على تتمحور  إذالجیش، 
  ٤ على المیاه االقتصادیة اللبنانیة والموارد الموجودة فیها. من السیطرةلمنعها 

  
، قام "هوف" بتقدیم مقترح للطرفین لم یعلن عنه بشكل رسمي في حینه ٢٠١٦وبحلول دیسمبر      

كیلومتر تتمتع فیه  ٥٣٠یعرف باسم " خطة هوف"، غیر أن أبرز ما جاء فیه تقسیم المنطقة بحیث 
 ٣٣٠املة كجزء من میاهها االقتصادیة الخالصة، بینما تحصل إسرائیل على باقي لبنان بسیادة ك

   كیلومتر المتبقیة، غیر أن هذا المقترح قبل رفض من قبل الطرفین بخاصة الجانب
للعاصمة اللبنانیة بیروت،  ، قام عاموس هوكشتان بزیارة سریعة٢٠١٣نوفمبر  ٩وفي ٥إلسرائیلي.ا

  ١ن عنه في حینه.ویة الصراع لم ُیعلا لتسمؤقتً  حًال  مقدًما
                                                            

وزارة  اختیر عاموس هوكشتاین المبعوث الخاص بالنیابة ومنسق الشؤون الدولیة للطاقة بمكتب موارد الطاقة في، ٢٠١٤في ینایر  ١
ویشرف على ارتباط السیاسة الخارجیة األمریكیة في التقاء الطاقة واألمن القومي، ومن خالل هذا الدور، یقدم هوكشتاین  الخارجیة األمریكیة

الح األمریكیة لتأمین موارد الطاقة لزیادة الفرص، االستقرار المشورة للوزیر حول أمن ودبلوماسیة الطاقة العالمیة، فضًال عن تعزیز المص
تجددة واالزدهار االقتصادي حول العالم. یقدم هوكشتاین مشورته أیضًا حول اإلستراتیجیة األمریكیة لتقدم التكامل العالمي لموارد الطاقة الم

  .والنظیفة
  ، على الرابط التالي:٢٠١٢دیسمبر ١٧منشور على موقع قناة الجزیرة اإلخباریة بتاریخ  ،حل أمریكي لتقسیم الغاز بین لبنان وٕاسرائیل ٢

 http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/72f7c213-75d7-490d-b9ab-
e89e378bd50f 
3 U.S. Drafts Compromise for Lebanon-Israel Dispute over Natural Gas Resources, Haartez, 16/12/2012. 

  .مرجع سبق ذكرهریان عساف، الحدود البحریة للبنان: تحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة،  ٤
5  Blanford Nicholas, Lebanon, Israel Take Step toward Claiming Big Oil, Gas Deposits, The Christian 
science monitor, Available At:  
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، اقترح هوكشتان تعیین أو رسم " خط أزرق بحري" على غرار ذلك الخط ٢٠١٤لكن في ینایر      
، والذي یفصل بین الجنوب اللبناني، ٢٠٠٠البري الذي قامت األمم المتحدة بتعینه بین في عام 

التنقیب واالستكشاف لحین االنتهاء من عملیة عملیات بحیث یتم إیقاف كافة  والشمال اإلسرائیلي.
لكن یبدو أن هذا الحل المؤقت لم یلق موافقة من  تعیین الحدود البحریة بین الطرفیین بشكل نهائي.

نانیة بأنه " اقتراح معقول" الطرفیین السیما الجانب اإلسرائیلي، في الوقت الذي وصفته الدوائر اللب
إبریل من  ٢٤غیر أن إسرائیل في  نجیب میقاتي.- آنذاك–بنانیة لتصریح رئیس الحكومة الل وفًقا

  ٢أعلنت انتهاء الوساطة األمریكیة بین إسرائیل ولبنان، وهو ما نفاه " هوكشتاین". ٢٠١٤
، - عاموس هوكشتان –وزیر الخارجیة لشئون الطاقة  مساعد ى، التق٢٠١٥یولیو  ٢بحلول      

رجیة ، ووزیر الخا- نبیه بري–تهم رئیس مجلس النواب حینها في مقدم ینبعدد من المسئولین اللبنان
عن عدد آخر من المسئولین المعنیین بشئون الطاقة والغاز، وتمخض  اللبناني جبران باسیل، فضًال 

بین لبنان وٕاسرائیل"، حیث تحصل  ١ م موارد حقل غاز كاریشیعنه تقدیم اقتراح یتضمن " تقس
هو االقتراح الذي و  لبنان على ثلثي اإلنتاج، بینما یحصل الجانب اإلسرائیلي على الثلث المتبقي.

 لها، أصیًال  االحقل باعتباره حقً وأكد على ضرورة حصول لبنان على كامل موارد  ا،رفضه بري تمامً 
  ٣اإلسرائیلیة لسرقة الموارد اللبنانیة.الخطوات اإلسرائیلیة في إطار المحاوالت  واعتبر
م فیریدك هوف خمس مالحظات وفى محاولة لمعرفة أهم المالحظات حول  الصراع،  فقد قد     
اللبناني على ترسیم الحدود البحریة بینهم، توصل إلیهم خالل -ة حول الصراع اإلسرائیليرئیس

  وهم كالتالي:فترة تولیه ملف الوساطة، 
كانا على درجة عالیة من الكفاءة واالحترافیة في تقدیم أدلتهم التي تتسق مع  إن الطرفین  )أ(

مقبولة للوصول إلى  لیة، حیث استخدم كل طرف منهم منهجیةالممارسات القانونیة الدو 
ولوال عدم وجود عالقات  نتائج مختلفة في تعیین موقع الخط الفاصل بین حدودهم البحریة.

 ساس.من اال نشبت االخالفات أو لم لتم تسویةفین دبلوماسیة مباشرة بین الطر 
، والتي صعبت بشكل ١٩٦٧ال یمكن تجاهل العالقة المضطربة بین البلدین منذ عام  هنإ  )ب(

بقبول الطرفین  لوساطة األمریكیة استطاعت أن تحظىكبیر عملیة الوساطة، لكن محاولة ا
ت الوالیات خر استطاعآى نتیجة محاولة إقناعهم أنها تعمل على تحقیق مصالحهم، بمعن

  به من قبل الطرفین. اثالثًا موثوقً  المتحدة أن تصبح طرًفا

                                                                                                                                                                               
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/1219/Lebanon-Israel-take-step-toward-claiming-big-oil-gas-
deposits 
1 U.S Suggests New Proposal to End Maritime Dispute between Lebanon & Israel, Available at: 
http://www.naharnet.com/stories/en/107740 
2 The Maritime Boundaries And Natural Resources Of The Republic Of Lebanon: Challenges and 
Opportunities, op.cit, p 33. 
3 US Proposes deal over disputed Lebanon-Israel gas field, 8 July 2015, Available At:  
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/7/8/us-proposes-deal-over-disputed-lebanon-israel-gas-field 
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 Take it or)ن الطرفین لم یتعامال مع الصراع في أي مرحلة من مراحله بأسلوب إ   )ج(

Leave it ) أن االعتماد على قاعدة تساوي البعد  مدركین تماًما حیث كان الجانبان
(Equidistant )  في تعیین المنطقة المائیة لها یمكن تفسیرها بأكثر من طریقة، وهو ما

توسیع على سعي للحصول طرف یمكن أن یؤدي لرسم عدد هائل من الخطوط، إال أن كل 
 المنطقة ألقصي حد ممكن.

في حالة ما إذا كان كل من إسرائیل ولبنان یرغبون في طمأنة المستثمرین بأن أجواء  هأن  )د(
بینهم لن تؤثر على سلمیة عملیات االستغالل والتنقیب عن الموارد  التراث الصراعي

فعلیهم اتخاذ خطوات جادة نحو تسویة أو تحیید هذا  االطبیعیة النفطیة في تلك المنطقة، إذً 
 الصراع في أقل التقدیرات.

العدید من النخب والقطاعات السیاسیة اللبنانیة على  على الرغم من وجود توجه لدى أنه  )ه(
ة التعامل مع قضیة الحدود البحریة باعتبارها مسألة مقدسة ال یجوز المساس بها، ضرور 

بین البلدین، إال أن الواقع  بوهو منطق یمكن تفهمه في إطار السیاق التاریخي المضطر 
یؤكد على أن أي خط فاصل یعلن من قبل طرف واحد ال یمكن أن یؤسس لحدود بحریة 

 ذلك باإلضافة إلى عدم وجود وقیع اتفاق ثنائي مباشر بینهم.وهو ما یستلزم ت قانونیة دائمة.
تحدید أي نقطة یتم من خاللها  ا من قبل الطرفین قد زاد من صعوبةبریة متفق علیه حدود

 ١ مد خط الحدود البحریة.
یدور حول الدوافع واألسباب التي دفعت الوالیات المتحدة للقیام  یظل التساؤل الرئیس ،لكن     

الرغم من علم المسئولین األمریكیین  على ، ذلكبدور الوساطة بین الطرفین اللبناني واإلسرائیلي
عن أن   ر كبیر من التعقید والتشابك، فضًال أن عملیة الوساطة بین الطرفیین سوف تتسم بقد

ضرورة  لحفاظ على استقرار المنطقة، فضًال عنلكن یظل ا د بعید.فرص نحاجها منخفضة إلى ح
 الوالیات المتحدة. ىالحفاظ على بقاء ونجاح النموذج اللبناني من األمور التي تستحق العناء لد

  كن اإلشارة إلى أبرز تلك الدوافع هي كالتالي:وفي هذا اإلطار یم
یتسم بقدر كبیر من ین من شأنها أن تهیئة مناخ جید، أن تهدئة األجواء بین الطرفی  )أ(

سیما أن شركة نوبل  االستقرار للشركات العاملة في التنقیب عن الغاز في تلك المنطقة، ال
جي األمریكیة تعد المستثمر صاحب النصیب األكبر من عملیات التنقیب في منطقة یر نإ

 ٢حة أمریكیة مباشرة.ن ذلك یحقق مصلإوبالتالي ف حوض شرق البحر المتوسط.

                                                            
1  Hof C.Fred, Lebanon And Israel: A Line on The water, In Andoura Sami & Koranyi David(Eds.), 
Energy In The East Mediterranean: Promise OR Peril?, Joint Report By The Egmont Institute & The 
Atlantic Council, May 2014,  p 73, Available at: 
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2014/05/ep65.pdf 

  .مرجع سبق ذكرهز بین لبنان وٕاسرائیل، حل أمریكي لتقسیم الغا ٢
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كیة بقاء الرؤیة األمری ازن المنطقة یرتبط بشكل مباشر لدىأن الحفاظ على استقرار وتو   )ب(
تهدئة األجواء بین الطرفیین  یل سوىبدون انهیار، ومن ثم ال سب النموذج اللبناني حاضًرا

 يافي والفكر أبعاد هامة في نموذجها؛ دورها الثق ةاإلسرائیلي واللبناني، وذلك لتوافر ثالث
كمعبر النتقال األفكار بین الغرب والمنطقة العربیة، بیئتها اللیبرالیة التي سمحت بحدوث 

عن نظامها السیاسي  لمنطقة الشرق األوسط، فضًال ل أمریكي باستخدام القوة الناعمة تغلغ
ن حدوث أى خلل یمكن أن ینتج في لبنان إوبالتالي ف الدیمقراطي القائم على التعددیة.

على اإلستراتیجیة  ة بینها وبین إسرائیل سیؤثر سلًبانتیجة تحول الصراع على الحدود البحری
 ١األمریكیة في منطقة الشرق األوسط برمتها، ولیس لبنان فحسب.

أن نمط تعامل الوالیات المتحدة في القیام بدور الوسیط جاء بوضوح بهدف  وهنا یري الباحث،     
لتحقیق المصلحة اللبنانیة كما  ت المتحدة في المنطقة، ولیس سعًیایاتحقیق مصالح مباشرة للوال

 في الداخل اإلسرائیلي. فقط في لبنان وحدها، وٕانما أیًضا تروج بعض الدوائر السیاسیة لیس
یة تسیطر الشركات األمریك حدة یتمثل في مصالحها االقتصادیة؛ ألنفالمحرك الرئیسي للوالیات المت

عملیات التنقیب واالستغالل، عالوة على استخدام لبنان كبوابة لمنطقة من على النصیب األكبر 
  الشرق األوسط.

الرافض بشكل الزاعم بأن الوالیات المتحدة تأخذ الجانب اللبناني، و  أما عن الموقف اإلسرائیلي     
یقدمها الوسیط األمریكي، فهو ال یرجع لمضامین تلك المقترحات  المقترحات التي كافةلدائم 

شركة نوبل  :فحسب، وٕانما لخالف وتضارب مصلحي رئیسي بین الطرفین، متمثلین في طرفین هما
نجاح األمریكي في القیام بدور الوسیط الف إنیرجي األمریكیة، ومجموعة دیلیك جروب اإلسرائیلیة.

اه الجانب اإلسرائیلي في منطقة شرق البحر، وهو ما ال یر  یرجينإ یمكن أن یوسع نطاق عمل نوبل
  منذ فترة لتحجیم وتقلیل نفوذ نوبل إنیرجي في المنطقة. سیما أن إسرائیل تسعى ، المن مصالحته

ط اإلسرائیلیة من ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائیل نتیجة افثمة تخوفات بدأت تسود األوس    
المتوسط، البحر یرجي األمریكیة لغالبیة إنتاج الغاز في حقول منطقة شرق احتكار شركة نوبل إن

وهو ما دفع هیئة مكافحة االحتكار اإلسرائیلیة إلى التهدید باتخاذ قرارات تجبر بعض الشركات 
على بیع جزء من حصتها - في إشارة ضمنیة لنوبل إنیرجي–المساهمة في تطویر حقل لیفیاثان

والتي كانت قد ارتفعت بما  ،ومن ثم تخفیض أسعار الكهرباء في إسرائیلبهدف تحفیز المنافسة، 
  .%١٥یقارب 
لمطالبة  - المسئول عن مكافحة االحتكارات- التوجه اإلسرائیلي " دافید غیلو"هذا وقد دفع      

كونسورتیوم نوبل بالتخلي عن حصتها في عدة حقول من تلك التي قامت باكتشافها في المیاه 
                                                            
1 Bilal A. Saab, Levantine Reset: Toward A More Viable U.S. Strategy For Lebanon, Brooking 
Institute, Analysis paper, No.21, July 2010, p p 4-5. 
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بأن شركة كهرباء إسرائیل كانت  عار لمعدالتها الطبیعة، علًماسرائیل حتى تعود األسإل ةالشمالی
دوالرات للملیون وحدة حراریة، ومع احتكار نوبل إلمدادات  ٤,٧٥تستورد الغاز من مصر بقیمة 

  ١دوالرات لكل ملیون وحدة حراریة. ٧٠,٥ن الشركة باتت تدفعإالغاز ف
سیما بالقرب  كونسورتیوم نوبل في منطقة شرق البحر المتوسط الوالجدیر بالذكر، أن أعمال      

، فقد طورت الشركة حقل تمار الذي بدأ اإلنتاج للسوق ٢٠٠٠من المیاه اإلسرائیلیة ترجع لعام 
حقل لیفیاثان بتكلفة بلغت للمرحلة األولي  ، كما طورت أیًضا٢٠١٣یلیة في عام ئالمحلیة اإلسرا

على توصل الشركة إلى توقیع مذكرة تفاهم بدعم مباشر من الوالیات  عالوة ستة ملیارات دوالر.
  مصر واألردن لتزویدهم بالغاز.من  المتحدة مع كل

 يواقترح غیلو على نوبل إنیرجي أن تتنازل عن جزء من حصتها في حقل "لیفیاثان" ذ     
عن حصتها في  ًال ، فضاالحتیاطي العمالق، وعن حقل كاریش الذي یقع بالقرب من المیاه اللبنانیة

لیس فقط بالرفض، وٕانما قامت نوبل  قاسًیا كان غیر أن رد نوبل إنیرجي حقل "تانین" القریب منه.
حفر والتنقیب في حقل عملیات ال فوقتإلى  ىبتعلیق عقودها مع شركة الحفر اإلسرائیلیة، مما أد

ل اخلیة، ووقف تطویر أي حقو في حقل لیفیاثان، وبالتالي تعلیق تزوید السوق الد تمار، وأیًضا
عن قیام الشركة بتعیین  ذلك فضًال  بشأن قضیة االحتكار. جدیدة حتى تصدر السلطات قراًرا نهائًیا

للدفاع عن مصالحها في واشنطن أمام الكونجرس والبیت  "بیل كلینتون"الرئیس األمریكي األسبق 
وبل إنیرجي" و "دیلیك جروب" شركتي "نمن مساهمة كل  لجدول التالي مدىویوضح ا٢واألبیض.

 في حقول منطقة حوض شرق البحر المتوسط.
 نسبة مساهمة دیلیك جروب نسبة مساهمة نوبل إنیرجي الحقل

(قبرص) أفرودیت  ٧٠%   - 
%٤٧ تانین   - 

بي- ماري  ٤٧%  ٥٢،٩٤%  
%٤٧ نوح  ٥٢،٩٤%  

%٤٠ لیفیاثان  ٤٥،٦٧%  
مارت  ٣٦%  ٣١،٢٥%  

%٣٦ دالیت  ٣١،٢٥%  
مقارنة بین نسبة مساهمة كل من شركتي نوبل إنیرجي ودیلیك جروب في حقول الغاز ) : ٣٢جدول رقم (

  الطبیعي
                                                            

في ولید خدوري(محرر)، بترول شرق المتوسط األبعاد ، الغاز الطبیعي في إسرائیل: تطور االكتشافات ومجاالت التصدیرولید خدوري،  ١
  .٥٩)، ص ٢٠١٥الجیوسیاسیة، (بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 

  .٦٠، ص المرجع السابق ٢
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من امتیاز حقل أشدود ومحطة أشدود  %٤٧متالك شركة نوبل إنیرجي ال هذا، باإلضافة أیًضا     
  ١الذي یعد أحد أهم الحقول البریة اإلسرائیلیة. ،البریة

 إسرائیل ولبنان لوساطة الفرنسیة بینا )٢(
في عملیة الوساطة بین لبنان وٕاسرائیل حتى الوقت یذكر لفرنسا  ان القول أن ثمة دورً فال یمك     

سیما بعدما طلب رئیس مجلس النواب  ما یمكن أن یظهر في المستقبل ال االراهن، لكن یبدو أن دورً 
، بأن ٢٠١٦بریل إ ١٥خالل لقائهما في  "فرنسوا أوالند"من الرئیس الفرنسي  "نبیه بري"اللبناني 

 یة مع إسرائیل، حیث لوح بري ضمًناللبنان في عملیة تعیین الحدود البحر  فرنسا دوًرا مساعًدا تؤدي
" توتال"بأن سیكون للشركات الفرنسیة العاملة في التنقیب عن واستكشاف النفط والغاز مثل شركة 

 حالة تسویة األزمة، وعودة المنطقة المتنازع علیها للبنان ال في تلك المنطقة في ا مهًمااستثماریً  دوًرا
ها على كمیة هائلة من المواد الجیولوجیة التي تؤكد على احتوائ سیما مع وجود العدید من المسوح

  ٢الهیدروكربونیة.
في االعتماد على أسلوب الترغیب،  أأن الجانب اللبناني قد بد یري الباحثوفي هذا اإلطار،      

الوضع االقتصادي المهتز  ا، مستغًال لتلویح لفرنسا إلمكانیة تحقیق مكاسب اقتصادیة ومادیة لفرنسوا
في عملیة التفاوض بین إسرائیل ولبنان باعتبار أن ذلك سیحقق  احقیقیً  الفرنسا لدفعها لتكون شریكً 

 لها مكاسب مستقبلیة.
  القبرصیة بین إسرائیل ولبنانالوساطة  )٣(

 عنه لتقدیم نفسها كوسیط بین إسرائیل ولبنان، وذلك من خالل ما عبر أیًضاسعت قبرص      
ما تستطیع  أن بالده ستقدم أقصىالقبرصیة " سولون كاسنیس"، مشیًرا إلي الطاقة مدیر إدارة 

یاناكس لتقي رئیس البرلمان القبرصي "ا، ذاته وفي السیاق لتسویة الخالفات بین إسرائیل ولبنان.
، مؤكدًا على أهمیة دور بالده ٢٠١٢دیسمبر  ٣البرلمان اللبناني "نبیه بري" في  " برئیسأومیرو

 سرائیلي واللبناني لم یقدما رًدالكن یبدو أن الطرفین اإل٣واللبناني. ،اإلسرائیلي :كوسیط بین الطرفین
یعني ضمًنا رفض الطرفین.  ذاامها بدور الوسیط، وهرفض قی معلى قبرص سواء بقبول أ واضًحا

واإلسرائیلي لحل وتسویة  ،اللبناني :، جددت قبرص رغبتها في الوساطة بین الطرفین٢٠١٣في و 
  ٤من قبل الطرفین. اأو رفضً  قضیة الحدود البحریة، دون أن تتلقي قبوًال 

                                                            
1  Henderson Simon, Energy Discoveries in The East Mediterranean: Source for cooperation of fuel 
for Tension? The Case of Israel, The German Marshall fund of United States, Mediterranean Policy 
Program, East Mediterranean Energy Project, Policy Brief, June 2012, P 4.  

  ١٦/٤/٢٠١٦ ،القدس العربيتقاریر: لبنان تطلب مساعدة فرنسا في ترسیم الحدود البحریة مع إسرائیل،  ٢
3 Cyprus Offers to Mediate Between Israel and Lebanon over Offshore Gas Gispute, The Times of Israel, 
December 3, 2012. 
4 Abi-Aad Naji, The Conflict Between Israel and Lebanon Over Their Exclusive Zones, In Andoura 
Sami & Koranyi David (Eds.), Op.cit, p 7.  
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ضعف الدور القبرصي المتوقع ل، أن عدم قبول الطرفین یرجع إلدراكهما وهنا یري الباحث     
 ، للبنانيا :أنها غیر متضررة ولیس لدیها مصلحة مباشرة في تسویة الصراع بین الطرفین بخاصة

عن عدم امتالك قبرص ألي ورقة ضغط یمكن استخدامها ضد أي من الطرفین  واإلسرائیلي، فضًال 
  للغایة. اإلجبارهما على تقدیم أي قدر من التنازالت حتى لو كان بسیطً 

ن التوجه القبرصي للقیام بدور الوسیط بین إیمكن القول  فالأما عن األهداف القبرصیة،      
دفعت قبرص إلبراز حسن نوایاها عبر  البنان وٕاسرائیل جاء من فراغ، لكن یبدو أن هناك أسبابً 

  رئیسیین: الوساطة بین الطرفین، بحیث یمكن حصرها في هدفین
تعاون فیما یخص الغاز الموجود في المنطقة، من خالل إرسال الإقناع الجانب اللبناني  ب  )أ(

في قبرص، وهو األمر الذي سیحول  -المزمع إنشاءها–الغاز اللبناني لمنشآت تسییل الغاز 
قبرص إلى محور رئیسي لیس فقط في الشرق المتوسط، وٕانما كنقطة للتواصل مع بلدان 

میة اإلستراتجیة لقبرص في المرحلة نعكس على زیادة األهیالشمال األوروبي، وهو ما س
 مما یدعم موقفها في العدید من القضایا السیاسیة في المنطقة. المقبلة.

القیام بضمان تحیید وتهیئة الكتل والمناطق القبرصیة الموجودة بالقرب من حدودها البحریة   )ب(
 ١مع الجانب اللبناني في حالة طرحها عرضها للترخیص والتنقیب.

من المحاوالت القبرصیة للقیام بدور الوسیط، لكنها جاءت غیر فعالة إلى على الرغم  لكن
  هي كالتالي: أدت لذلك.حیث تفاعلت عدة عوامل  حد بعید

قورنت بدول أخري مثل الوالیات ما قبرص للقیام بدور الوسیط، إذا  ىغیاب الخبرة لد   )أ(
 القضایا. المتحدة التي قامت بهذا الدور العدید من المرات في عدد هائل من

أن قبرص ذاتها تعد طرًفا في األزمة، ال سیما أن االتفاق الذي قامت بتوقیعه مع إسرائیل   )ب(
جاء متمشًیا مع الطرح اإلسرائیلي، ولیس  ٢٠١٠بشأن تعیین الحدود البحریة بینهم عام 

 اللبناني.
ها غیاب الدافع الحقیقي أو المصلحة المباشرة إلنهاء الصراع، بخاصة أنها لیس لدی   )ج(

شاف أو غیر ذلك بخالف بلدان مصالح في المنطقة كامتالك شركات للتنقیب واالستك
  ٢.أخرى

  األمم المتحدة كوسیط بین إسرائیل ولبنان  .ب
اإلسرائیلي حول تعیین الحدود البحریة، سعت لبنان  منذ انطالق الشرارة األولي للخالف اللبناني     

              من خالل بعثة قوات األمم المتحدة المؤقتة  للوساطة األممیة بینهملدفع األمم المتحدة 
                                                            
1 Abi-Aad Naji, Op.cit, P 70. 
2 Krhovska Hana, Conflict Resolution In The Dispute Over Resources In The east Mediterranean: The 
case of Israel & Lebanon, Master Thesis, Masaryk University, Faculty Of Social Studies, Beirut, 2014, p 
60.  
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إلى حد بعید  أن موقف األمم المتحدة جاء سلبًیا، إال ٢٠١١ینایر  ٤" الیونیفیل" في رسالة بتاریخ 
ن إ عدم اختصاص الیونیفیل بتعیین الحدود البحریة، حیث وغیر متوقع، حیث أعلنت األمم المتحدة

 يلقرار مجلس األمن الدول وفًقا مشكلة الحدود البریة فقط بین الجانبینعلى حل  مهمتها تقتصر
لكن على الرغم من هذا  ، وأنها في التدخل أو الوساطة البد وأن یقترن بموافقة طرفي النزاع.١٧٠١

حدود البحریة مع الالرفض إال أن المنظمة أعلنت عن رغبتها في مساعدة لبنان في عملیة ترسیم 
  ١الحفاظ على احتیاطیها من الغاز.إسرائیل بهدف 

على تلك الرسالة، فقد وجه األمین العام لألمم المتحدة إلي وزیر الخارجیة في حكومة  ورًدا     
أشار فیها إلى وجوب حل النزاعات المماثلة عن  ٢٠١١فبرایر  ٧تصریف األعمال رسالة بتاریخ 

مم المتحدة ال تبدي رأیها بشأن تعیین الحدود تفاق یبرم على أساس القانون الدولي، إال أن األاطریق 
أو القضایا المتصلة بالحق في الموارد الطبیعیة ما لم تكلف بذلك من قبل هیئة مختصة تابعة لها، 

  ٢أو أن یطلب منها ذلك من جمیع األطراف المتخاصمة.
بعثة  یسمى عت األمم المتحدة من خالل ماالفجوة بین إسرائیل ولبنان، سنطاق مع اتساع      

األمم المتحدة المؤقتة في لبنان " الیونیفیل"، لعرض نفسها لتقوم بدور الوسیط بین الطرفین في 
، وذلك من خالل القیام بكافة األمور لیست ةعملیة تعیین الحدود البحریة، وٕاقامة حدود بحریة آمن

ظر فقط توصل تذلك، لكنها تنالتكفل بكافة االعتمادات المادیة ل فقط التقنیة والفنیة، وٕانما أیًضا
ولعل ذلك ما أكد علیه القائد األعلى للیونیفیل الجنرال " البترو أسارات" في  الجانین التفاق موحد.

  ٣اجتماعه الثالثي الذي عقده مع الجانبیین اإلسرائیلي واللبناني.
علي  الجانب اللبناني قد أبدي إصراًرا أن وعلي الرغم من الموقف السلبي لألمم المتحدة إال     

ذلك عقب اللقاء الذي أجراه نبیه  ىإقحام المنظمة في عملیة الوساطة بینهم وبین إسرائیل، وقد تجل
واللذان اتفقا  ٢٠١٦مارس  ١٩في  - رئیس الحكومة - ، مع تمام سالم- رئیس مجلس النواب  - بري
 نتجوهو ما قد  ٤م الحدود البحریة مع إسرائیل.حث األمم المتحدة على القیام بدور ترسی ىعلفیه 

بذل  - بان كي مون–بطلب لألمین العام لألمم المتحدة  ٢٠١٦مارس  ٢٤عنه قیام سالم في 
الخالصة المتنازع علیهما مساعیه من أجل ترسیم منطقة الحدود البحریة والمنطقة االقتصادیة 

سیما الفقرة  ال ٢٠٠٦) لعام ١٧٠١الدولي رقم (وقرار مجلس األمن  ،لمیثاق األمم المتحدة استناًدا
ة االتصال بالعناصر الفاعلة الرئیسالعاشرة منه التي تنص على "قیام األمم المتحدة من خالل 

                                                            
1 Ibid, p 67. 

  .مرجع سبق ذكرهریان عساف، الحدود البحریة للبنان: تحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة،  ٢
3 Walish Martin, Israel-Lebanon Offshore Oil & Gas Dispute: Rules of International Maritime Law, 
American Society of International Law, Vol.15, issue 31, December 2011, p 4. 

  .٣/٢٠١٦ /٢١ الحیاة،بتحدید حدودنا البحریة،  األمم المتحدةتقوم ن أبري: اتفقنا وسالم على مطالبة ب ٤



122 
 

د المتنازع مناطق الحدو  بخاصةترسیم الحدود الدولیة للبنان، الدولیة واألطراف المعنیة مقترحات، ل
  ١."علیها أو غیر المؤكدة

األمم المتحدة في عملیة الوساطة بین الطرفین اللبناني  ریمكن للباحث، أن یقیم دو وهنا      
الرغم مما تملكه المنظمة من مقومات تؤهلها للقیام بدور  للغایة على بأنه جاء ضعیًفا واإلسرائیلي

  هو ما تجلي فیما یلي:أوسع 
تفعل في حاالت صراعیة عدم تعیین مبعوث خاص لألمین العام للتوسط بین الطرفین، مثلما  .١

 وخالفیة یمكن أن تكون أقل حدة من الحالة اللبنانیة اإلسرائیلیة.
 قط على تعیین الحدود البریة وفًقامهمتها تقتصر ف أن على الرفض المبدئي للتدخل استناًدا .٢

 .٢٠٠٦الصادر عن مجلس األمن الدولي لسنة  ١٧٠١للقرار 
سیما  ال ىمثلما فعلت أطراف دولیة أخر  تهیعدم تقدیم أي مقترحات لحل الصراع أو تسو  .٣

 الوالیات المتحدة األمریكیة.
یم الحدود، ظل دور أنه على الرغم من المطالبات المستمرة لألمم المتحدة للتدخل في ترس .٤

في أضیق الحدود كدعوة الطرفین للتوصل لحل سلمي، وهو ال یمثل  المنظمة قاصًرا ومنحسًرا
 ض.إضافة حقیقة لعملیة التفاو 

  اللبناني بشان الحدود البحریة. السبل القضائیة لتسویة الصراع اإلسرائیلي .٢
غیر القضائیة في التوصل إلي تسویة مرضیة للصراع أي من السبل  ةفي حالة عدم قدر      

الناشئ عن ترسیم أو تعیین الحدود البحریة بین البلدان المقابلة أو خالف حول تقسیم الموارد 
مسارات في إطار التسویة القضائیة  ةالحیة أو غیر الحیة، یمكن اللجوء إلي أحد ثالثالطبیعة سواء 

  ٣والتحكیم الدولي. ٢محكمة العدل الدولیة، المحكمة الدولیة لقانون البحار، :وهم
 اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة.  .أ

، والتي تلجأ إلیها الدول تعد محكمة العدل الدولیة هي األداة القضائیة الرئیسیة لألمم المتحدة     
 من النظام األساسي للمحكمة. ٣٤للمادة رقم اتي قد تنشأ فیما بینها، وذلك وفقً لحل المنازعات ال

  ٤من قبل األمم المتحدة ومجلس األمن لتسع سنوات. همیتم انتخاب اقاضیً  ١٥وتتكون من 

                                                            
  .٢٤/٣/٢٠١٦، رأي الیومسالم یطالب أمین عام األمم المتحدة بذل مساعیه لترسیم الحدود البحریة بین لبنان وٕاسرائیل،  ١

2 The Legal Framework of Lebanon's Maritime Boundaries: The Exclusive Economic Zone & Offshore 
Hydrocarbon Resources, Op.cit, P 21. 

للقوات ، على الموقع الرسمي ٢٠١٦یولیو  ١٢منشور في   "،اإلطار القانوني لملف البترول في المیاه البحریة اللبنانیةجورج فیعاني،  ٣
  لكتروني التالي:اللبنانیة، علي الرابط اإل

http://www.lebanese-forces.com/2014/05/15/petroleum-file-study/ 
4 Hon. Choon-ho Park, Judicial Settlement of International Maritime Dispute: An Overview of The 
Current System, Stetson Law Review, [Vol. XXVIII], February, 2002, P 1037. 
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بتحدید صالحیة المحكمة في من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة،  ٣٦وتختص المادة      
تشمل والیة المحكمة جمیع القضایا أن"  علیها، حیث تنص المادة على ةالمعروض لدعاوىنظر ا

التي یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في 
للدول التي هي "  أن عن ، فضًال "میثاق "األمم المتحدة" أو في المعاهدات واالتفاقات المعمول بها

تصریحها هذا وبدون حاجة إلى ب ي أن تصرح، في أي وقت، بأنها أطراف في هذا النظام األساس
اتفاق خاص، تقر للمحكمة بوالیتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها وبین 

 :تتعلق بالمسائل اآلتیة دولة تقبل االلتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونیة
 .تفسیر معاهدة من المعاهدات )١(
 .أیة مسألة من مسائل القانون الدولي )٢(
 .اللتزام دولي االوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقً تحقیق واقعة من  )٣(
 .ومدى هذا التعویض ،نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة )٤(
دون قید وال شرط  االتصریحات المشار إلیها آنفً صدر یجوز أن تكما نصت المادة على " أنه      

، "ةینة بذاتها أو أن تقید بمدة معینأو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول مع
منها إلى الدول  امم المتحدة" وعلیه أن یرسل صورً هذه التصریحات لدى األمین العام "لألوتودع 

  ."وٕالى مسجل المحكمةالتي هي أطراف في هذا النظام األساسي 
من النظام األساسي  ٣٦التصریحات الصادرة بمقتضى حكم المادة على أن " وقد نصت أیًضا      

للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى اآلن، تعتبر، فیما بین الدول أطراف هذا النظام 
ن مدة سریان وذلك في الفترة الباقیة ماألساسي، بمثابة قبول للوالیة الجبریة لمحكمة العدل الدولیة. 

  ١."للشروط الواردة فیها اهذه التصریحات ووفقً 
من نص المادة أن صالحیة المحكمة غیر ملزمة إال بموافقة األطراف  وبناء على ذلك، یستنتج     

ة لصالحیة نظر المحكمة للدعوي ة أسس رئیسعلى هذه الصالحیة، والتي یتحدد لها ثالث
  ة أمامها، وهي:یها أو المرفوعضة علو المعر 

  أعاله. ٣٦التصریح المنصوص علیه في المادة  األول:
  موافقة أطراف النزاع على نظر المحكمة. الثاني:
  ٢بنود الصالحیة المنصوص علیها في االتفاقیات الدولیة الموقعة بین طرفي النزاع. الثالث:

                                                            
  لكتروني التالي:من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، على الموقع الرسمي للمحكمة، على الرابط اإل ٣٦المادة نظر نص اللمزید:  ١

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php 
، المجلة القضائیةأنطونیوس فاروق أبو كسم، التنازع بین لبنان وٕاسرائیل على الحدود البحریة والثروة النفطیة من منظار القانون الدولي،  ٢

  .٢٩، ص ٢٠١٣، أغسطس ١١العدد 
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اللبناني على  الصراع اإلسرائیليوفیما یخص صالحیة محكمة العدل الدولیة في نظر       
  یالحظ ما یلي: الحدود البحریة والمنطقة االقتصادیة الخالصة

خالف تكون الدولة أو  حق لمحكمة العدل الدولیة نظر دعوى؛ فال یعلى الصعید اللبناني  - أ
إال بموافقة لبنان على شرط الوالیة الجبریة للمحكمة، وهو ما لم یتحقق في الحالة  اللبنانیة طرًفا

في  هالمشار إلیها، فلبنان لم تقر بالوالیة الجبریة للمحكمة في أى وقت من األوقات، غیر أن
على بند الصالحیة  وي تخص لبنان، فكان النظر استناًداالحاالت التي نظرت فیها المحكمة دع

في بین طرفي النزاع في إطار اتفاق ثنائي بأن یحال النزاع إلى محكمة العدل  اعلیه المتوافق
ین ضد لبنان، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت فرنسا بإقامة دعویوهو ما تحقق عند ما  الدولیة.

 بعدم صالحیة المحكمة. ان حینها دفوًعاقدمت لبن
بتصریح قبول اختصاص محكمة العدل  ؛ فقد كانت إسرائیل قد تقدمتيعلى الصعید اإلسرائیل  - ب

، غیر أن ١٩٥٠سبتمبر عام  ٤الدولیة من خالل كتاب موجه لألمین العام لألمم المتحدة بتاریخ 
، غیر ١١٩٥٦أكتوبر عام  ١٧خر تم إیداعه في آإسرائیل قد استبدلت هذا األخیر في تصریح 

نوفمبر  ١٩موجب كتاب مؤرخ في أنها تراجعت وألغت قبولها بالوالیة الجبریة من خالل تصریح ب
 .١٩٨٥من عام 

عن عدم توافر اتفاق ثنائي  یة للطرفین من قبل المحكمة، فضًال ومع غیاب قبول الوالیة الجبر      
مسألة نظر  ىبین البلدین یدعو إلحالة النزاعات الحدودیة بینهم إلى محكمة العدل الدولیة، فتبق

، ومستحیل من الحدود البحریة غیر جائر قانوًنا بشأن تعییناللبناني  المحكمة النزاع اإلسرائیلي
مما –حالة تقدیم لبنان شكوى أمام محكمة العدل الدولیة ضد إسرائیل إال في وذلك  .الناحیة الفعلیة

 ض إسرائیل صالحیة المحكمة.ف، إال أن یتوقع أن تر - یعنى قبولها بشكل ضمني لوالیة المحكمة
ن إذا كانت ترید اللجوء لمحكمة نان في هذا اإلطار، إال خیاریان رئیسالب لم یتبق أماموبالتالي، 

  هما كاآلتي: العدل الدولیة
الخیار األول: اللجوء لتطبیق بنود الصالحیة التفاقیات ومعاهدات دولیة  قد انضمت إلیها 

التي  وفي هذا الصدد یتبین أن االتفاقیات الدولیة .باإلضافة إلي إسرائیل بشان قانون البحار
إلى محكمة العدل الدولیة، هي اتفاقیة  وقبلتا اللجوء  ،ان وٕاسرائیلنانضمت إلیها كل من لب

، وهما ١٩٤٨١، واتفاقیة اإلبادة الجماعیة لعام ٢١٩٤٤شیكاغو بشأن الطیران المدني الدولي لعام 
  اتفاقیتان ال تتعلقان بموضوع النزاعات البحریة، أو الثروات البحریة.

                                                            
طائرة مدنیة  سقوطیة إثر مقاضاتها لبلغاریا أمام محكمة العدل الدولیة إلى خلف ىعل ١٩٥٦رائیل تصریحها في أكتوبر استبدلت إس ١

  من طاقهما جراء إطالق النار علیها من قبل القوات البلغاریة. اراكبً  ٥٨ومصرع  ١٩٥٥یولیو/تموز  ٢٧إسرائیلیة في األجواء البلغاریة في 
وهي وكالة متخصصة  دولیة للطیران المدنيالمنظمة ال اتفاقیة شیكاغو المعروفة أیضا باسم اتفاقیة الطیران المدني الدولي أنشأت ٢

والسالمة  طائراتوتسجیل ال للمجال الجوي واعدتنص االتفاقیة على ق مكلفة بتنسیق وتنظیم السفر الجوي الدولي. لألمم المتحدة تابعة
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األمانة العامة لألمم المتحدة كإقرار بصالحیة  اني: قیام لبنان بإیداع تصریح لدىالخیار الث
سیما  ال محكمة العدل الدولیة، وبموجبه تقوم بإحالة النزاع الحدودي بینها وبین قبرص للمحكمة

أن قبرص تقر بالوالیة الجبریة للمحكمة بموجب التصریح الذي أودعته لألمانة العامة لألمم 
) إلحداثیات ٢٣) و (١وعند مناقشة الخالف حول النقطتین ( .٢٠٠٢سبتمبر  ٣في  المتحدة

ا المنطقة االقتصادیة الخالیة بینهم سوف تضطر إسرائیل لطلب التدخل في النزاع باعتبارها طرفً 
إذا رأت إحدى الدول، أن لها " ، والتي تنص في بندها األول على أنه )٦٢فیه بموجب المادتین (

 ااز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبً صفة قانونیة یؤثر فیها الحكم في القضیة ج مصلحة ذات
  ."والبت في هذا الطلب یرجع األمر فیه إلى المحكمة" ،  وفي بندها الثاني على أن "بالتدخل

إذا كانت المسألة " )، والتي نصت في بندها األول على أن ٦٣للمادة ( وطبًقا أیًضا     
بتأویل اتفاقیة بعض أطرافها دول لیست من أطراف القضیة فعلى المسجل أن المعروضة تتعلق 

یحق لكل دولة تخطر على الوجه " وفي بندها الثاني على أنه  ،"یخطر تلك الدول دون تأخیر
ذي یقضي به الحكم المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأویل ال

  .ا"ملزمًا لها أیضً 

) كنقطة ١ینبع اشتراك إسرائیل في النزاع من كونها باإلضافة لقبرص قد اعتمدتا النقطة (     
مشتركة لحدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین البلدین في حین أنها یجب أن تكون نقطة ثالثیة 

  مشتركة ما بین حدود لبنان وقبرص وٕاسرائیل.
في مسالة ها لهذا الخیار، تتمثل في حال لجوئكبر التي تواجه لبنان ولعل اإلشكالیة األ     

، والذي ذكر في أكثر من واقعة ٢للعالمة القانوني اللبناني " إدمون نعیم"  االعتراف بإسرائیل وفًقا
إن لبنان، فسواء كنا في حالة حرب مع إسرائیل بالمعنى القانوني الدولي العام أو لم نكن، " أن 

فًقا لمنهجیة القانون الدولي العام. لذلك، إذا قاضینا إسرائیل حتى تاریخه، لم یعترف بإسرائیل و 

                                                                                                                                                                               
دیسمبر  ٧وقع على الوثیقة في .وتفاصیل حقوق الموقعین فیما یتعلق بالسفر الجوي. كما تعفي االتفاقیة الوقود الجوي التجاري من الضرائب

أبریل  ٤، ودخلت حیز التنفیذ في ١٩٤٧مارس  ٥دولة. وحصلت على التصدیق الالزم في  ٥٢ بالوالیات المتحدة شیكاغو في ١٩٤٤
دولة على اتفاقیة  ١٩١فقد صدقت  ٢٠١٣في نفس تاریخ دخول منظمة الطیران المدني الدولي حیز الوجود. واعتبارا من عام  ١٩٤٧

  .جزر كوك باإلضافة إلى وتوفالو ولیختنشتاین دومینیكا شیكاغو وتشمل جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة باستثناء
ضمن قرار الجمعیة  ١٩٤٨دیسمبر  ٩في  تحدةالجمعیة العامة لألمم الم اعتمدت من قبل اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة اإلبادة الجماعیة ١

  .١٤٦، ویبلغ عدد الدول التي صدقت على االتفاقیة حالیا ١٩٥١ینایر  ١٢ودخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في  .٢٦٠العامة رقم 
 الرئیس في شغل منصب عمید كلیة الحقوق ثم منصب ،لمصرف لبنان وحاكم سابق لبناني إدمون ودیع نعیم هو سیاسي ورجل قانون ٢

انتخب نائبا  ، ولسمیر جعجع محامیا ١٩٩٤وأصبح في عام . ١٩٩١و ١٩٨٥ بین سنتي لمصرف لبنان أصبح حاكما ، والجامعة اللبنانیة
  .٢٠٠٦ ینایر ٢٣ وترأس بصفته الجلسة األولى للمجلس، و توفي بتاریخ ،٢٠٠٥ یونیو ١٢ في المجلس النیابي اللبناني في
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الدولة  اعترافأمام محكمة العدل الدولیة وقبلت إسرائیل تلك المقاضاة، ینتج عن هذا الوضع 
  ١."اللبنانیة بوجود دولة إسرائیل بالنسبة إلى لبنان

الدولیة للفصل في النزاع أو خیار اللجوء لمحكمة العدل أن  یري الباحثوفي هذا اإلطار،      
لما سیكون من تداعیات سلبیة على التفاعالت  ال یعد خیاًرا مجدًیااللبناني  الصراع اإلسرائیلي

اللبنانیة، عالوة عل عدم توافر الشروط الالزمة التي تخول المحكمة حق البت في هذا  ةاإلسرائیلی
  الصراع، بما یضمن الحقوق اللبنانیة.

 المحكمة الدولیة لقانون البحار.اللجوء إلى   .ب
ة للنظر في المنازعات التي قد تنشأ هي األداة الرئیس ٢وتعتبر المحكمة الدولیة لقانون البحار     

، ١٩٨٢البحریة، وذلك بموجب اتفاقیة األمم المتحدة للقانون البحار عام  والحقوق بشأن المناطق
وحتى  ویذكر المحكمة الدولیة لقانون البحار منذ ناشئتها ٣ویقع مقرها في مدینة هامبورج األلمانیة.

بین  ١٩٩٧قضیة واحدة تتعلق بترسیم الحدود البحریة وكانت عام  لم تنظر سوى ٢٠١٣نهایة عام 
  .ركل من بنغالدیش ومینا ما

من اتفاقیة األمم المتحدة  ٢٨٧بوضوح المادة  ز اللجوء للمحكمة، فقد أشارت إلیهأما عن جوا     
أن تكون الدولة عند توقیعها أو تصدیقها على  "على قانون البحار بخاصة في فقرتها األولي، ل

هذه االتفاقیة أو انضمامها إلیها في أي وقت بعد ذلك حرة في أن تختار بواسطة إعالن مكتوب 
  :سویة المنازعات المتعلقة بتفسیرها أو تطبیقهاتواحدة أو أكثر من الوسائل التالیة ل

 المحكمة الدولیة لقانون البحار المنشأة طبقًا للمرفق السادس. )١(
 محكمة العدل الدولیة. )٢(
 للمرفق السابع. امحكمة تحكیم مشكلة وفقً  )٣(

                                                            
، حق الدولة اللبنانیة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بمواطنیها بسبب قصف إسرائیل مجّمع عسكري لألمم المتحدةإدمون نعیم،  ١

،  تقریر وزارة العدل اللبنانیة، ١٩٩٦في حروب إسرائیل ضد لبنان: الخیارات الممكنة لمقاضاة إسرائیل عن نتائج عدوانها في نیسان 
  .٢٠١، ص ١٩٩٧ات مجلس النواب منشور 

 ١٨ تتمتع المحكمة الدولیة لقانون البحار بالشخصیة القانونیة الدولیة المستقلة، وذلك وفقًا ألحكام المادة األولى من االتفاق المبرم في ٢
م والنظام ١٩٨٢البحار لعام من أحكام اتفاقیة قانون  ویتضح .م بین المحكمة وهیئة األمم المتحدة١٩٩٧كانون األول/دیسمبر لعام 

ثل األساسي للمحكمة أنها ال تمثل جهازًا قضائیًا تابعًا للمنظمة الدولیة؛ بعكس ما هو حاصل بالنسبة إلى محكمة العدل الدولیة بكونها تم
في دورات انعقاد الجمعیة الصفة المستقلة تشارك المحكمة الدولیة لقانون البحار  وبهذه .الجهاز القضائي الرئیسي لمنظمة األمم المتحدة

وتتكون المحكمة الدولیة لقانون البحار من  .م١٩٩٦لعام  ٥٠٤/٥١العامة لألمم المتحدة بصفة مراقب عمًال بقرار الجمعیة العامة رقم 
لشروط معینة كي  قضاة منتخبین یمارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة والیتهم، وكذلك من قضاة مؤقتین أو متممین یتم اختیارهم وفقاً 

یشاركوا زمالءهم من القضاة المنتخبین في النظر في بعض القضایا المعروضة أمام المحكمة وعلى قدم المساواة. وتنص المادة الثانیة من 
في ) عضوًا مستقًال، ُینتخبون من بین أشخاص یتمتعون بأوسع شهرة ٢١النظام األساسي للمحكمة على أنها تتشكل من هیئة مؤلفة من (

في اإلنصاف والنزاهة ومشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون البحار، وعلى أن یحقق تكوین المحكمة بجملتها تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة 
  .العالم والتوزیع الجغرافي العادل

3 Hon. Choon-ho Park, Op.cit, P 1038. 
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للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة  محكمة تحكیم خاص مشكلة وفًقا )٤(
  فیها.

      نطاق اختصاصاتها، حیث تنص على أنمن النظام األساسي للمحكمة  ٢١وتحدد المادة      
لهذه االتفاقیة  میع الطالبات المحالة إلیها وفًقایشمل اختصاص المحكمة جمیع المنازعات وج" 

أى اتفاق آخر یمنح  تحدید في(اتفاقیة مونتیغو باي) وجمیع المسائل المنصوص علیها 
  ".االختصاص للمحكمة

على أن الخالف حول تعیین وترسیم الحدود البحریة یقع في دائرة  ،وهنا یؤكد الباحث    
  دون النظر ألطرافها جائز قانوًنا. لموضعها طرح الدعوة طبًقا ثم فإنومن  اختصاصها.

وعن األطراف الذي یجوز لها اللجوء إلى المحكمة الدولیة لقانون البحار، فهي الدول األطراف     
یر الدول األطراف لكن بشروط معینة. فعلى صعید الدول األطراف، في االتفاقیة والكیانات من غ

تكون كل إجراءات  " أن من اتفاقیة األمم المتحدة على  ٢٩١فقد نصت الفقرة األولي من المادة 
ما نصت علیه الفقرة  وهو أیًضا."تسویة المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة للدول األطراف

المحكمة متاح  ىیكون اللجوء إلنظام األساسي لقانون البحار مشیرة إلى " لل ٢٠من المادة  ىاألول
  ."للدول األطراف

لوضع إطار للكیانات من الدول األطراف للجوء  وقد سعت الترتیبات الدولیة أیًضا هذا،     
من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  ٢٩١الفقرة الثانیة من المادة  اللمحكمة، وهو ما نصت علیه أیضً 

تكون كل إجراءات تسویة المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة لغیر " أن  البحار مؤكدة على 
للنظام األساسي لقانون  ٢٠ذلك عالوة على الفقرة الثانیة من المادة  ."الدول األطراف من الكیانات

للكیانات من غیر الدول األطراف في  ایكون اللجوء إلى المحكمة متاحً " دت على البحار التي أك
كل حالة ومنصوص علیها صراحة في الجزء الحادي عشر أو في أى قضیة تحال إلى المحكمة 

  ."تفاق آخر یمنح االختصاص للمحكمة ویقبله جمیع األطراف في تلك القضیةا أليوفقًا 
ة في عرض أي نزاع ة عناصر رئیسمما سبق، یمكن استنتاج ضرورة وجود ثالث وانطالًقا      

  وهم كالتالي: على المحكمة الدولیة لقانون البحار
في اتفاقیة مونتیغو بأي أو كیانات من غیر الدول األطراف، وقبلوا  أن یكون أطرافها دوًال   )١(

  االختصاص كتابة.
  ح االختصاص للمحكمة للفصل في النزاع.أن یكون النزاع معرض بناء على اتفاقیة بمن  )٢(
  قبول األطراف لعرض النزاع على المحكمة.  )٣(
اللبناني  لقانون البحار في نظر الصراع اإلسرائیليیما یخص صالحیة المحكمة الدولیة أما ف      

  على الحدود البحریة والمنطقة االقتصادیة الخالصة، یالحظ ما یلي:
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فلبنان وقعت على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  فیما یتعلق بالجانب اللبناني،  )١(
بعد دخولها حیز  ، وانضمت إلیها رسمًیا١٩٨٤دیسمبر  ٧(اتفاقیة مونتیغوي بأي) في 

لكن على الرغم من ذلك فلم  أي بعد التوقیع بقاربه تسع سنوات. ١٩٩٥ینایر  ٥النفاذ في 
ا یعد أحد أبرز المتطلبات التي تصدر أي إعالن حول مسألة تسویة المنازعات، وهو م

من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار بشأن جواز مراجعة  ٢٨٧نصت علیها المادة 
من  عشر وكذلك أبرمت لبنان في التاریخ ذاته االتفاق حول القسم الحادي المحاكمة.
  االتفاقیة.

         لمتحدة لقانون البحارنها لم توقع على اتفاقیة األمم اإف یخص الجانب اإلسرائیلي،فیما   )٢(
نها من إنها لم تنضم بأي حال من األحوال، ومن ثم فإباي)، بالتالي ف ياتفاقیة مونتیغو (

  الناحیة القانونیة ال یمكن إلزامها بما جاء فیها بأي صورة من الصورة.
، وانضمت ١٩٨٢دیسمبر  ١٠، حیث وقعت على االتفاقیة في على الصعید القبرصي  )٣(

ان القبرصي علیها، كما على أثر تصدیق البرلم ١٩٨٨دیسمبر  ١٢في رسمي إلیها بشكل 
، وانضمت إلیها ١٩٩٤سبتمبر  ١على االتفاق حول القسم الحادي عشر في  وقعت أیًضا

ب بشأن قبول مراجعة لم تقم بإیداع أي تصریح مكتو  لكنها أیًضا .١٩٩٥یولیو  ٢٧بتاریخ 
  من االتفاقیة. ٢٨٧لمقتضیات نص المادة  المحكمة وفًقا

، فال یحق للبنان من الناحیة القانونیة مراجعة المحكمة الدولیة لقانون وبناء على ما سبق     
للمادة  المنازعات وفًقاتضع إعالن تسویة  البحار في نزاعها الحدودي البحري مع إسرائیل لكونها لم

من االتفاقیة، وحتى في حالة قیامها بإیداع اإلعالن وتقدیم طلب لتدخل المحكمة، فال یجوز  ٢٧٨
للمحكمة نظر النزاع إال في حالة قبول إسرائیل لذلك صراحة، وهو ما یحدث فقط عبر أحد 

  :الصورتین
یعطي للمحكمة حق  اللبناني یتضمن بندً وا ،اإلسرائیلي :تفاق بین الطرفینابرام إاألولي: من خالل 

من النظام األساسي للمحكمة  ٢١لما نصت علیه المادة  لك وفًقا، وذواختصاص نظر النزاع أمامها
  الدولیة لقانون البحار السالف ذكره.

باي)،  يالثانیة: عبر انضمام إسرائیل التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار(اتفاقیة مونتیغو 
نصت  ما على ، اعتماًداوٕایداعها إلعالن صریح بقبول اختصاص المحكمة في تسویة المنازعات

  من االتفاقیة. ٢٨٧علیه المادة 
القانونیة سابقة  من الصعوبة بما كان تحقیق الضوابط هأن یري الباحثوفي هذا اإلطار،       
واللبناني مما یجعل مسألة  ،اإلسرائیلي :العالقات بین الطرفین سیما في ظل تردي مستوى ، الالذكر

عالوة على الرفض  حد بعید. إلى امستبعدً  اتفاق ثنائي بینهم إلحالة النزاع إلى المحكمة أمرً ابرام إ
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على  نون البحار باعتبار أنها تمثل عبًئااإلسرائیلي المطلق لالنضمام التفاقیة األمم المتحدة لقا
  إلسرائیلیة في محیطیها البحري.التحركات ا
 التحكیم الدولي.اللجوء إلى   .ج

دوات التي یتم اللجوء إلیها في إطار عملیات التسویة السلمیة ذات األیعد التحكیم أحد أهم       
بالغ األهمیة في  االتحكیم دورً  أدىالطبیعة القضائیة للنزاعات التي قد تنشأ بین الدول، حیث 

ویستدل على أهمیة  النزاعات بخاصة تلك المتعلقة بالشئون البحریة بخاصة مسألة ترسیم الحدود.
  ستویات، یأتي في مقدمتها ما یلي:التحكیم من كونه تم التأكید علیه من خالل عدة م

حیث أشار میثاق األمم المتحدة إلى التحكیم باعتباره من األدوات  منظمة األمم المتحدة،  )١(
طرف في النظام الدولي، وهو ما تجلي في الفصل  أليالسلمیة لتسویة الصراعات التي قد تنشأ 

منه، والتي  ٣٣سلمًیا" وتحدیًدا في المادة  ن " في حل المنازعات حًال السادس منه تحت عنوا
یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ ه " أننصت في بندها األول على 

السلم واألمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة 
والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكاالت والتنظیمات اإلقلیمیة أو غیرها 

 .١"یقع علیها اختیارها من الوسائل السلمیة التي
ي كبیر بالتحكیم الدولبشكل ، اهتم التنظیم الدولي المعاهدات واالتفاقیات الدولیة الجماعیة  )٢(

، ١٩٠٧، والثاني ١٨٩٩ ، وذلك بدأ من مؤتمري الهاي األولكأداة لتسویة المنازعات سلمًیا
التسویة السلمیة بشأن  ١٩٠٧توبر أك ١٨إبرام معاهدة الهاي في  اوالذي تمخض عنهم

بأنه " أداة لتسویة  ٣٧للتحكم الدولي، حیث عرفته في مادتها رقم  للنزاعات الدولیة نظاًما محدًدا
المنازعات بین الدول عن طریق قضاة تنتخبهم هذه الدول، وعلي أساس احترام القانون،  وعند 

  ٢حسن النیة". اللجوء إلى التحكیم یفترض التعهد بالرضوخ للحل الناتج عنه علي أساس
لنصها " أن  تها محكمة التحكیم الدائمة، وفًقامن المعاهدة ذا ٤٢كما أنشئت بموجب المادة     

محكمة التحكیم الدائمة تقوم بالتحكیم في كافة المنازعات ما لم یتفق على األطراف على غیر 
  ٣ذلك".
اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  في ًضاالنزاعات البحریة، فقد أقرت أیوعلى صعید التحكیم في     

 من على أحقیة الدول في اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة المنازعات في أكثر ١٩٨٢البحار 
"أن تكون الدولة عند من االتفاقیة، والذي نص على  ٢٧٨موقع أبرزهم البند األولي من المادة 

                                                            
  لكتروني التالي:ط الرسمي للمنظمة، على الرابط اإلالمتحدة عل الراب من میثاق األمم ٣٠نظر: نص المادة اللمزید من التفاصیل  ١

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vi/index.html 
2 For More Details See: 1907 The Hague Convention for the Pacific Settlement of International 
Disputes, Article 37, Available At: 
3 Ibid, Article 41. 
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في أى وقت بعد ذلك حرة في أن توقیعها أو تصدیقها على هذه االتفاقیة أو انضمامها إلیها 
ت المتعلقة سویة المنازعاتتختار بواسطة إعالن مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالیة ل

  بتفسیرها أو تطبیقها:
 للمرفق السادس. االمنشأة طبقً  المحكمة الدولیة لقانون البحار  .أ

 محكمة العدل الدولیة.  .ب
 للمرفق السابع. محكمة تحكیم مشكلة وفًقا  .ج
للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة  محكمة تحكیم خاص مشكلة وفًقا  .د

  ١فیها.
محكم دد و والثامن لوضع نظام مح ،السابع :هما ولهذا، فقد أفردت االتفاقیة مرفقین كاملین     

االتفاقیات ومن ا المرفق السابع باعتباره یشمل قضایا تفسیر هبشأن كیفیة اللجوء إلى التحكیم، أهم
حیث أباح المرفق  بینها النزاعات حول الحدود البحریة، وهو العنصر الذي تركز علیه الدراسة.

نص مادته على "أنه یجوز  لاللجوء للتحكیم في تسویة المنازعات البحریة التي قد تنشأ من خال
بإخطار كتابي ق تحكیم المنصوص علیه في هذا المرفالألي طرف في نزاع إخضاع النزاع إلجراء 

ببیان اإلدعاء،  خطار مصحوًبافي النزاع، ویكون اإلخر أو األطراف األخرى یوجه إلى الطرف اآل
  وباألسس التي یستند إلیها".

أعضاء، حیث یقوم كل  ٥التي تتألف من محكمة التحكیم في مادته الثالثة كما حدد تشكیل       
دولته، بینما یتم اختیار األعضاء الثالثة طرف بتعیین عضو ویحق له أن یكون من مواطني 

اآلخرین باالتفاق بین الطرفین ویفضل أن یكونوا من دولة غیر طرف في النزاع، حیث یتم تعیین 
لنص المادة الثامنة بأغلبیة أصوات  وفًقا وتتخذ القرارات رئیس المحكمة من هؤالء الثالثة.

دون وصول  امتناعهم عن التصویت حائًال  ا، أوأعضائها، وال یشكل غیاب أقل من نصف أعضائه
  ٢.ي األصوات یكون صوت الرئیس مرجًحاوفي حالة تساو  المحكمة إلي قرار.

شرق البحر امها بین بعض بلدان منطقة بر إالتي تم  ، فقد وضعت االتفاقیاتاالتفاقیات الثنائیة  )٣(
المادة الرابعة في فقد تضمنت  للجوء للتحكیم في حالة حدوث نزاعات بحریة. االمتوسط أسسً 

إمكانیة اللجوء  ٢٠٠٧ینایر  ١٧اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة بین لبنان وقبرص الموقعة في 
ا على تسویة أي نزاع ینشأ عن تطبیق االتفاقیة تللتحكیم، حیث نصت على " أن الدولتین قد اتفق

بلوماسیة خالل فترة معقولة تسویة النزاع عبر القنوات الدوات الدبلوماسیة، وفي حالة عدم عبر القن

                                                            
1 Abu-Gosh Ehab, Leal Acres Rafael, Gas And Oil Explorations In The Levant Basin: The Case Of 
Lebanon and Israel, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 11, Issue 3, April 2013, p 24. 

المتعلق بالتحكیم في المنازعات  ١٩٨٢السابع التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار نظر النص الكامل للمرفق المزید من التفاصیل:  ٢
  لكتروني التالي:البحریة، على الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة، على الرابط اإل

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 
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من اتفاقیة ترسیم  الذي تضمنته المادة الرابعة أیًضاوهو األمر ذاته ١یحال النزاع إلى التحكیم".
  ٢٠١٠.٢دیسمبر  ١٧الحدود البحریة الموقعة بین إسرائیل وقبرص بتاریخ 

ونیة السیما أنه لم القبرصي غیر مفعل ولیس له حجیة قان فاق اللبنانياالتوالجدیر بالذكر، أن      
  یدخل حیز النفاذ بعدم تصدیق السلطات اللبنانیة علیه.

والمنطقة  ،اللبناني على الحدود البحریة الصراع اإلسرائیلي جواز عرضفیما یخص و      
  فیمكن مالحظة ما یلي:، على التحكیم الدولي االقتصادیة الخالصة

یتضمن اإلحالة المباشرة ألي نزاع ینشأ  تفاق ثنائي بین إسرائیل ولبناناغیاب أي  األولى:
غیر  ممثل حالة االتفاق اإلسرائیلي القبرصي، أ إلى التحكیم الدولي، سواء أكانت مفعًال  ابینهم

 تصدیق لبنان علیه.لعدم مفعل مثلما بین لبنان وقبرص 
ول اإلحالة عدم توقیع إسرائیل على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن قب الثانیة:

، والثامن ابع بشأن تفسیر وتطبیق االتفاقیةالس :، أو حتى المرفقین٢٨٧سواء وفقًا للمادة 
المتعلق بالتحكیم الخاص لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة فیها وهم مصائد األسماك، 

  البحث العملي البحري، والمالحة البحریة.و حمایة البیئة والحفاظ علیه، و 
وبالتالي، فال یجوز اللجوء للتحكیم إال باتفاق الطرفین باللجوء إلیه، أو توقیع إسرائیل على     

  ٣االتفاق واالنضمام إلیها، ومن ثم اللجوء للتحكیم مباشرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
1  Abu-Gosh Ehab, & Leal Acres Rafael, Op.cit, p 25. 
2 For More Details See: The Full Text Of Agreement Between The Government of The state of Israel 
and The Government of the Republic of Cyprus on The Delimitation of The Economic Exclusive 
Zone, Available At: 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.
pdf 

  .٣٢ ص مرجع سبق ذكره،أنطونیوس فاروق أبو كسم،  ٣
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 املبحث الثاني

طاملتوس البحر على الغاز يف شرق الفلسطيني الصراع اإلسرائيلي  
مكتب ممثل اللجنة تعاني فلسطین من أزمة حادة للطاقة بخاصة الكهرباء، فوفًقا لتقدیرات      

میجا وات سنوًیا  ٨٦٠الرباعیة الدولیة " توني بلیر"، فقد بلغ استهالك الضفة الغربیة من الكهرباء 
وات  میجا ١٣١٠، ومن المتوقع أن یحدث تزاید في االستهالك لیصل إلي ٢٠١٥وفًقا لبیانات عام 

، علًما بأن الضفة الغربیة ال تعاني في الوقت الحالي من قصور في الكهرباء.أما ٢٠٢٠بحلول عام 
میجا  ٢١٠على صعید قطاع غزة، والذي بات یعاني بشكل ملحوظ فإن االستهالك الحالي بلغ 

توقع میجا وات، مما یعني وجود فجوة كبیرة، والتي من الم ٤٢٠وات، وهو ما یعد أقل مما یفترض 
فإن لغاز المتوسط  وبالتالي میجا وات سنوًیا. ٨٥٥لیصل االستهالك إلي  ٢٠٢٠أن تتزاید عام 

  ١قطاع غزة. اجات الدولة من الغاز ال سیما لدىالفلسطینیین لتوفیر احتی أهمیة قصوى لدى
  تالي:رئیسیتین هما كال هیكلیتین وفي هذا اإلطار، یواجه قطاع الطاقة الفلسطیني إشكالیتین     

االعتماد الكامل على إسرائیل في عملیات تولید الطاقة، والتخطیط لها، عالوة علي تسعیرها،  .١
 فضًال عن عملیات تنمیة وبناء البنیة التحتیة المستخدمة في تولیدها.

 ارتفاع فاتورة دیون شركات الكهرباء الفلسطینیة إلي إسرائیل بخاصة شركة الكهرباء اإلسرائیلیة .٢
المورد الرئیسي، نتیجة عدم سداد المستهلكین، والفواتیر الخاطئة، وسرقة التیار التي تعد 
 ٢الكهربائي.

مر في منع السلطة الفلسطینیة من االستفادة من غاز تأن إسرائیل ستس فیري الباحثولهذا،      
أن تلك  عن الحقول البحریة الفلسطینیة حتى تظل تتحكم في أحد أهم الملفات وهو " الطاقة"، فضًال 

ملیار  ١٢سلطة تقدر بـالثروة الهیدروكربونیة من شأنها أن تدخل موارد اقتصادیة مادیة لخزینة ال
ة الدیون زمللعدید من التقاریر والتقدیرات الدولیة، وهو ما یمكن أن یمثل حًال أل دوالر وفًقا

  للحیلولة دون حدوثه. إسرائیل الفلسطینیة، وهو ما تسعى
  طق البحریة قبالة شواطئ قطاع غزةانوني للسیادة الفلسطینیة على المنا: األساس القأوًال 

، والذي تم ١٩٩٤عام  وأریحا ائیل والسلطة الفلسطینیة بشأن غزةوضع االتفاق المؤقت بین إسر      
في إطار ترتیبات اتفاق أوسلو الثانیة، األساس القانوني لتقسیم  ١٩٩٥سبتمبر  ٢٨في التأكید علیه 

بهدف ممارسة السلطة الفلسطینیة حقوقها السیادیة  المناطق البحریة قبالة شواطئ قطاع غزة

                                                            
1 Office of the Quartet Representative Tony Blair, Initiative for the Palestinian Economy – Summary 
Overview, March 2014, p. 36 Available At:- 
http://blair.3cdn.net/a0302ab9e588825b29_1bm6yhjay.pdf 
2 Boersma Tim, Sachs Natan, Natural Gas Extraction in Tumultuous Times?, Foreign Policy at 
Brookings, Policy paper, No.36, February 2015, P 4. 
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میل بحري تقاس من خط األساس تمارس فیها  ٢٠حیث حددتها االتفاقیة بـ واالستكشافیة فیها.
من إقلیم القطاع.  اترفیه وكافة األنشطة االقتصادیة باعتبارها جزءً السلطة حقوق سیادیة كالصید وال
  :)١٤رقم (تضح في الخریطة وهو ما ی١المرفقة بنص االتفاقیة. ٦إذ تم تعزیز ذلك في الخریطة رقم 

 
المنطقة البحریة الفلسطینیة ):١٤رقم ( خریطة  

التالي: االفتراضیة الیهودیة على الرابط المصدر: موقع المكتبة  
https://www.jewishvirtuallibrary.org/images/gjmap6a.gif 

لكن في الوقت ذاته، أعطت اتفاقیة أوسلو الحق إلسرائیل لمنع أو وقف حركة النقل البحري      
قد مثل ذریعة إسرائیلیة لوضع مزید من ما في تلك المنطقة ألسباب أمنیة تقدرها إسرائیل، وهو 

الجانب الفلسطیني بخاصة عملیات التنقیب عن الغاز والموارد االقتصادیة في القیود على أنشطة 
  المنطقة البحریة المحددة في االتفاقیة.

                                                            
1 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Washington, D.C, 
Sep. 28, 1995, Available at:  
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/THE%20ISRAELI-
PALESTINIANs%20INTERIM%20AGREEMENT.aspx 
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 ،األمریكي :باعتبار أن الطرفین االوضع القانوني المعترف به دولیً ، أن وهنا یري الباحث     
یة، عالوة بشهادة مصر  ًیاعلى الخریطة المرفقة كشهود على االتفاق، وٕاقلیم اوالروسي كانا قد وقع

للشك األحقیة القانونیة  ا بما ال یدع أي مجالبموجب االتفاقیة قد حسمعلى الطرفین الرئیسین 
باعتبارها كانت معبر - في إشارة لحركة حماس- للسلطة الفلسطینیة أو من وصل بعدها لسدة الحكم

الفلسطیني في استغالل كافة الموارد االقتصادیة بخاصة حقول الغاز الطبیعي شرعي عن الشعب 
  المكتشفة في تلك المناطق البحریة المنصوص علیها في االتفاق.

    الفلسطیني على الغاز الطبیعي  مالمح الصراع اإلسرائیليثانًیا: 
برزت اإلرهاصات األولي للصراع علي الغاز بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني منذ عام      

حق حیث منحت السلطة الفلسطینیة بقیادة یاسر عرفات، في نوفمبر من العام ذاته ، ١٩٩٩
في كل المیاه الفلسطینیة بمحاذاة ساحل قطاع غزة  اعامً  ٢٥لمدة االمتیاز لالستكشاف واإلنتاج 

رتیش جاز البریطانیة، والتي قامت بتأسیس " كونسورتیوم" بالتعاون مع صندوق االستثمار لشركة ب
للجدول  مشاركة بین الشركات الثالثة وفًقاحیث تقسیم نسبة ال١الفلسطیني وشركة اتحاد المقاولین.

  :)٣٣رقم (
 نسبة من حقوق االمتیاز الشركة العاملة

%٦٠ برتیش جاز  

الفلسطینيصندوق االستثمار   ١٠%  

%٣٠ اتحاد المقاولین  
  ): نسبة مساهمة الشركات الثالثة في المنطقة البحریة الفلسطینیة٣٣جدول رقم (

اكتشاف حقلین من الغاز  ٢٠٠٠م ومع بدء عملیات التنقیب سرعان ما استطاعت الشركة في عا   
" غزة   متر تحت سطح البحر، حیث یطلق على األول  ٦٠٠كیلو متر وبعمق  ٣٠بعد قرابة  على

" وهو ٢"، والذي یقع بالكامل ضمن المیاه اإلقلیمیة لقطاع غزة، والثاني یسمي " مارین ١مارین 
كمیة الغاز  قع ضمن المنطقة الحدودیة البحریة بین قطاع غزة وٕاسرائیل، إذ تبلغحدودي ی حقل
تریلیون قدم مكعب، وهي الكمیة التي تكفي  ١,٤لتقدیرات برتیش غاز ما یقارب  جودة فیهما وفًقاالمو 

لمعدالت االستهالك  قادمة، وفًقا اعامً  ١٥الغربیة لمدة استهالك كل من قطاع غزة والضفة 
  ٢الحالیة.

                                                            
أغسطس  ٢٢مركز اإلمارات للدارسات والبحوث اإلستراتیجیة،  ،والتحدیاتالغاز الطبیعي في المیاه الفلسطینیة: الفرص  ولید خدوري، ١

  كتروني التالي:ل، على الرابط اإل٢٠١٣
http://www.ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Walid-
Khadduri/FeatureTopic_1718.xml 

  . ٣٠/١٢/٢٠١٥، القدس العربيعاني من شح في الوقود، حقل غزة مارین كنز غیر مستغل قبالة ساحل غزة التي ت ٢
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  ٢و ١توضح موقعي حقلي غزة مارین  ):١٥رقم ( خریطة

على الرابط األلكتروني التالي:جور رایتس ما المصدر: موقع   
https://majorityrights.com/weblog/news_comments/gas_under_gaza 

، وبمناسبة االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة أعلن الرئیس یاسر عرفات ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٧وفي      
في لقاء موسع مع عدد كبیر من رجال األعمال ووسائل اإلعالم عن وجود الغاز في المنطقة التي 

الغاز بمثابة " هبة من اهللا لشعب  أن عتبر عرفاتاتقوم فیها برتیش جاز بعملیات التنقیب، حیث 
أطفال فلسطین، وهو ما یهب لفلسطین قاعدة صلبة لبناء دولة فلسطینیة مستقلة عاصمتها و 

  ١القدس".
لكن على الرغم من ذلك، فقد عرقلت السلطات اإلسرائیلیة سیر العمل في المواقع سالفة الذكر،      
الحیلولة دون استفادة السلطة الفلسطینیة من الثروة الغازیة، حیث واجه الـ "كونسورتیوم"  بهدف
  ات عدة، یأتي في مقدمتها ما یلي:تحدی

                                                            
1 Arafat Says Natural Gas Field Great hope for Palestinian Economy, Available at:  
http://www.thedossier.info/articles/ap_arafat-says-natural-gas-field-great-hope-for-palestinian-
economy.pdf 
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قیام الـ" كونسورتیوم" اإلسرائیلي " یام ثیتیس" الذي یعمل في الحقول الغازیة الصغیرة بمحاذاة  .١
إلسرائیلیة العلیا لمطالبة شركة برتیش جاز بطلب إلى المحكمة ا ٢٠٠٠المیاه الفلسطینیة عام 

في ذلك على أن السلطة الفلسطینیة لیست دولة ذات سیادة،  ب، مستنًداإیقاف عملیات التنقی
تفاق غزة وأریحا قیة قانون البحار، متجاهلة تماًما اوبالتالي لیس من حقها أن تستفید من اتفا

امل للسلطة الفلسطینیة في ممارسة الحقوق التي أعطت الحق الك ١٩٩٥، وترتیبات أوسلو ١٩٩٤
 السیادیة على المنطقة التي تقع قبالة شواطئها.

عیره، حیث اشترطت الشروط التعجیزیة التي وضعتها إسرائیل بشأن مسارات تصدیر الغاز وتس .٢
، بحیث تأخذ منه مؤسسات الكهرباء ) أوًال ١أنبوب الغاز من ( أشكلون أو عسقالنإسرائیل أن یمر 

قي اإلمدادات إلي قطاع غزة، تها لالستهالك المحلي، ثم بعد ذلك یتم تصدیر باااجیسرائیلیة احتاإل
كبیرة مقارنة بأسعار تصدیر الغاز  سیة في الحصول على امتیازات سعریةعن اشتراطها القا فضًال 

 ٢إلى الدول األخرى.
میاه الفلسطینیة ابتداء الحصار البحري الذي فرضته السلطات اإلسرائیلیة على المالحة في ال .٣

جعل من ما وهو  ٣بعد أسر الجندي اإلسرائیلي، ووصول حماس إلى سدة الحكم، ٢٠٠٦من عام 
 الصعوبة استمرار عملیات التطویر والتنقیب.

نوبل إنیرجي األمریكیة وشریكتها  ، تقدمت شریكة٢٠٠١في عام  للنهج ذاته وتحدیًدا اواستمرارً      
في الرخصة  ام ثیتیس" للمحكمة للطعن مرة أخرىاإلسرائیلیة في كونسورتیوم" اإلسرائیلي " ی

بإبطال الرخصة  االممنوحة لشركة برتیش جاز من السلطة الفلسطینیة. لكن المحكمة لم تصدر حكمً 
 No "  إسرائیل تبر محرمة علىلكون الحكومة اإلسرائیلیة قد أكدت على أن منطقة الترخیص تع

Man's Water" .فإن الحكومة أقرت بأحقیة  بعبارة أخرى لحین التوصل التفاق سالم نهائي
یب لشركة فلسطین في الغاز، ومن ثم أحقیة السلطة الفلسطینیة في منح ترخیص االستكشاف والتنق

  ٤برتیش جاز.
، وقعت السلطة الفلسطینیة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصریة تقضي ٢٠٠٥وفي یولیو عام      

بأن یتم استعمال شبكة الغاز الموجودة في األراضي المصریة بخاصة خط العرب لتسویق الغاز 
                                                            

المدینة في األلف  الكنعانیون وقد أسس .القدس كم غرب ٦٥على بعد  اإلسرائیلي وتقع الیوم في اللواء الجنوبي من أكبر وأقدم مدن، ١
حیث تقع إلى الشمال الشرقي من غزة، وتبعد عنها  .البحر المتوسط القدماء على ساحل الفلسطینیین موانئ الثالث قبل المیالد، وكانت أحد

  كم قریبة من الشاطئ على الطریق بین غزة ویافا. ٢٥
  .مرجع سبق ذكرهوالتحدیات، ولید خدوري، الغاز الطبیعي في المیاه الفلسطینیة: الفرص  ٢
لكتروني ، على الرابط اإل، على موقع قناة الجزیرة اإلخباریة٢/٦/٢٠١٦منشور بتاریخ  ،حصار غزة..من البدایة في انتظار النهایة ٣

  التالي:
http://www.aljazeera.net/home/print/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/a629bb29-eabc-4846-
930d-f1e5e8c36e88 
4 Boesma Tim, Sachs Natan, Gaza Marine: Natural Gas Extraction in Tumultuous Time, policy paper, 
No.36, February 2015, Brookings Institution, p 7. 
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یله یالمصریة، وتسل الغاز إلى محافظة العریش یالفلسطیني من حقول غزة مارین، بحیث یتم توص
لبیعه في األسواق  التابعة لشركة برتیش غاز، تمهیًدافي منشآت تسییل الغاز الموجودة في المنطقة 

  ١الخارجیة.
تفاق رسمي بعدما تدخلت بعض األطراف الدولیة بخاصة "توني ابید أن المذكرة لم تتحول إلى      
ف منع وصول الغاز الفلسطیني إلى مصر، االتفاق بهد فسدأو -٢ممثل عن اللجنة الرباعیة–بلیر" 

للعدید من  وذلك وفًقا ومن ثم إجبار الفلسطینیین وشركة برتیش جاز في اللجوء إلى إسرائیل.
  ٣التقاریر التي نشرت في تلك الفترة.

، وافقت الحكومة اإلسرائیلیة على اقتراح كان قد تقدم به رئیس الوزراء ٢٠٠٧وبحلول مایو      
ملیارات دوالر،  ٤بهدف شراء الغاز من السلطة الفلسطینیة بقیمة  - یهود أولمرتإ- اإلسرائیلي

بأن الفلسطینیین  ، علًما٢٠٠٩لسطینیة ابتدأ من عام ملیار دوالر تذهب للسلطة الف ٢رباح أب
 .٤سیحصلون على نصیبهم من خالل حساب بنكي دولي ال یسمح لحكومة حماس الوصول إلیه

اآلبار البحریة عن طریق خط أنابیب تحت البحر مباشرة إلى میناء بحیث یتم نقل الغاز من 
غیر أن الصفقة  عسقالن أو أشكلون اإلسرائیلي، وبالتالي نقل السیطرة على البیع إلسرائیل مباشرة.

الذي رفضها ألسباب  - رئیس الموساد اإلسرائیلي آنذاك -" مئیر داغان" قد تعثرت بعد معارضة
  ت سوف تمول اإلرهاب الفلسطیني على حد زعمه. أمنیة خاصة أن العائدا

، أعلنت الحكومة ٢٠٠٧یونیو  ١٤ومع وصول حركة حماس لسدة الحكم في قطاع غزة في      
عبر محمد المدهون مدیر مكتب رئیس الوزراء إسماعیل هنیة، عن نیتها االستمرار في التعاون مع 

ن بعد تعدیل االتفاق الذي تم إبرامه بین الشركة شركة برتیش غاز لالستفادة من الموارد الغازیة، لك
وفًقا  %١٠لسطین التي كانت تقدر بـسیما فیما یخص حصة ف ، ال١٩٩٩ویاسر عرفات عام 

 %١٠ل حصول فلسطین على على " أنه لیس من المعقو  لالتفاق، حیث صرح المدهون مؤكًدا
اد الفلسطیني، ة ملموسة على االقتصبأن تعدیل تلك النسبة سیكون له تداعیات اقتصادی فقط، علًما

                                                            
  .٤/٧/٢٠٠٥، الوسط البحرینیةالسلطة الفلسطینیة ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتصدیر الغاز الفلسطیني إلى األسواق الخارجیة،  ١
في عملیة  فوقیة دولیة الرباعیة، هي لجنة أو فقط رباعیة مدرید أو اللجنة الدبلوماسیة الرباعیة اللجنة الرباعیة الدولیة، أحیانا تسمى ٢

، أنشئت واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسیا الوالیات المتحدة :السالم في الصراع العربي اإلسرائیلي، تمثل أربعة أطراف دولیة، وهم
   .الشرق األوسط نتیجة لتصاعد الصراع في خوسیه ماریا أثنار الرئیس الوزراء اإلسباني من قبل 2002 عام مدرید في

خ منشور  بتاری ،ت دوالرملیارا ٤تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي اكتشف قابلة سواحل غزة وتبلغ قیمتها نحو  ٤,١ ٣
   الرابط التالي: ى، عل٣٠/٧/٢٠١٤

http://www.imlebanon.org/2014/07/13/1-4-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AA 
4 Antreasyan Anais, Gas Finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel, and other conflicts, Journal of 
Palestine studies, Vol.XLII, No.3, spring 2013, p 33. 
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 على لكن١بشكل أساسي على موارده ولیس المساعدات والمعونات الدولیة". مما سیجعله معتمًدا
وشركة برتیش  الرغم من ذلك فقد استمرت المفاوضات المستمرة بین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل

الرغم من أنها كانت المسیطر إشراك حركة حماس في المفاوضات على  جاز متجاهلین تماًما
  ٢ولیس السلطة الفلسطینیة بقیادة محمود عباس أبو مازن. ،الفعلي على القطاع

ولعل تلك المفاوضات دفعت بعض الدوائر العسكریة والسیاسیة اإلسرائیلیة في مقدمتها وزیر      
إبرام أي أتفاق مع الدفاع اإلسرائیلي األسبق موشیة یعلون، من تحذیر الحكومة اإلسرائیلیة من 

لتمویل اإلرهاب، حیث كتب یلعون  االجانب الفلسطیني وشركة برتیش جاز لكون ذلك سیمثل منفذً 
" صحیح، أن  ٢٠٠٧أكتوبر  ١٩في مقال له نشر على موقع مركز " أورشلیم للشئون العامة" في 

، لكن في الوقت ذاته إسرائیل تحتاج لمزید من الغاز، كما أن الشعب الفلسطیني یحتاج إلى إیرادات
لإلسالم المتشدد، كما أن الضفة هي األخرى معرضة لذلك، ومن ثم فإن  معقًال  یعدفإن قطاع غزة  

ضخ إسرائیل لملیارات الدوالرات في حسابات مصرفیة لحساب السلطة الفلسطینیة یعد بمثابة تمویل 
  ٣إسرائیل لإلرهاب ضد نفسه".

أن إسرائیل لم یكن في نیتها من هذا االتفاق الجانب  الجدیر بالذكر في هذا اإلطار،     
االقتصادي وحسب، لكن األهم من ذلك هو إلغاء العقد الموقع بین برتیش جاز والسلطة الفلسطینیة 

  ٤عنه. اره سیحل بدیًال إبان فترة یاسر عرفات، باعتب ١٩٩٩عام 
وضات مع السلطات لوقف واالنسحاب من المفافعت تلك العقبات شركة برتیش جاز قد د  

ینایر من عام  ١٤، عالوة على إغالق مكاتبها في إسرائیل بحلول ٢٠٠٧اإلسرائیلیة في نهایة عام 
  ٥أمل في التوصل التفاق مع الجانب اإلسرائیلي. وذلك بعد فقدان مسئولي الشركة أي .٢٠٠٨

 ثالثًا: عالقة الحروب اإلسرائیلیة على غزة بملف الغاز الطبیعي
التحركات اإلسرائیلیة ب  أن اإلسرائیلي بوجه عام، وتحدیًدالعدید من الباحثین المهتمین بالشربط ا     

شن  وبین ،جانبمن  بشأن الطاقة بخاصة في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، بین الغاز
یة عرقلة استفادة الفلسطینیین بهدف السیطرة على الغاز أو بغما إعلي قطاع غزة  اإسرائیل حروبً 

وهو ما یمكن  الغاز المكتشف في تلك المناطق التي تخضع لسیطرتها من الناحیة القانونیة.من 
                                                            
1 Hamas to change British Gas contract over Gaza gas: report, Xinhua news agency, 27 June 2007, 
Available at: http://en.people.cn/200706/27/eng20070627_387784.html 

  ، میدل إیست أونالین، على الرابط التالي:١٥/٦/٢٠٠٧ ،حركة حماس تسیطر على قطاع غزة المعزول عن العالمصخر أبو العون،  ٢
http://www.middle-east-online.com/?id=49153 
3 Yaalon Moshe ,Does The Prospective Purchase of British Gas from Gaza Threatens Israel's 
National Security, Vol.7, No. 17, October 19, 2007, Jerusalem Center for Public Affairs, Available at:  
http://jcpa.org/article/does-the-prospective-purchase-of-british-gas-from-gaza-threaten-
israel%E2%80%99s-national-security/ 

  .مرجع سبق ذكره ملیارات دوالر، ٤تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي اكتشف قابلة سواحل غزة وتبلغ قیمتها نحو  ٤,١ ٤

5 Baron Loir, British Gas Explain Exit From Israel, 17/1/2008, Available e at: 
http://www.globes.co.il/en/article-1000299196 
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لجیش االحتالل اإلسرائیلي صاص المصبوب" ، و"الجرف الصامد" تفسیره في إطار عملیتي " الر 
  .٢٠١٤، و٢٠٠٨على قطاع غزة عامي 

  اص المصبوب بملف الغاز الفلسطینيعالقة عملیة الرص .١
 ا على قطاع غزة تحت عنوان    مكثفً  اقصفً  ٢٠٠٨دیسمبر  ٢٧الطیران اإلسرائیلي یوم شن      

" عملیات الرصاص المصبوب" كما أطلقت السلطات اإلسرائیلیة، ذلك في الوقت الذي أطلقت علیها 
 ت عند القصفإذ لم تتوقف العملیا ." معركة الفرقان" أو " بقعة الزیت الالهب" الفلسطینیة المقاومة

 ایومً  ٢٢واستمرت العملیة قرابة  .٢٠٠٩ینایر  ٣في  للقطاع تحدیًدا ابریً  االجوي، بل أیًضا اجتیاحً 
.حیث تم قصف ٢٠٠٩ینایر  ١٨حتى أعلنت السلطات اإلسرائیلیة وقف العملیات الحربیة في 

المساجد، وأسفرت و   لألونرواالعدید من المقار األمنیة والمواقع المدنیة والمنازل والمستشفیات التابعة 
    ،اعامً  ١٦أعمارهم أقل من  طفًال  ٤٣٧ من بینهمشهید  ١٢٠٠ عن العملیات عن مقتل ما یزید 

ذلك في . صحفیین ٤ولطواقم الطبیة، من ا ١٤من كبار السن، و ١٢٣ن النساء، و م ١١٠و 
نفته سلطات الوقت الذي أعلنت فیه المقاومة عن مقتل ما یزید عن مائة جندي إسرائیلي، وهو ما 

  ١االحتالل.
سیما اتهامها  عن الدوافع واالدعاءات اإلسرائیلیة لقیامها بشن العملیة على غزة الوبعیًدا      

والتي دامت لما  ،مبرمة بین الطرفین تلحركة المقاومة اإلسالمیة " حماس" بانتهاك الهدنة التي كان
ئیلي، إال أن بعض الدوائر السیاسیة یزید عن ستة أشهر عبر إطالق صواریخ على الجنوب اإلسرا

في هذا التوقیت یرتبط بشكل مباشر ببعض  أكدت أن التحرك اإلسرائیلي ضد غزةوالصحفیة قد 
التطورات الخاصة بملف الغاز الفلسطیني، مستشهدین في ذلك بما نشرته صحیفة هآرتس 

قد  -إیهود باراك- یلي حینهاوزیر الدفاع اإلسرائ أن ، والتي أكدت٢٠٠٨دیسمبر  ٢٨اإلسرائیلیة في 
وبالتالي  ٢٠٠٨.٢في یونیو  یة قبلها بنحو ستة أشهر، وتحدیًداإعطاء تعلیماته للتخطیط للعملبقام 

  فإن السلطات اإلسرائیلیة كان لدیها نیة سابقة لشن العملیة العسكریة الموسعة ضد القطاع.
ن السلطات اإلسرائیلیة بعد موافقة ، نجد أ٢٠٠٨وبمتابعة تطورات مفاوضات الغاز في یونیو      

مدیر عام وزارة البنیة التحتیة قد - مدیر عام وزارة المالیة، و" حیزي كیغلر"- كل من " یاروم أریاف"
طلبت من شركة برتیش جاز استئناف المفاوضات بشأن تورید الغاز إلسرائیل من الحقول 

ترید  تإذ یبدو أن إسرائیل كان سرائیلي.على الطلب اإل نیة، غیر أن الشركة لم ترد رسمًیاالفلسطی
  التوصل التفاق مع الشركة قبل العملیة العسكریة على القطاع.

  
                                                            

لكتروني ، منشور في موقع وكالة فلسطین الحرة، على الرابط اإل٢٧/١٢/٢٠١٤ ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨الحرب على غزة " حرب الفرقان"  ١
  التالي:

http://www.palestineafree.com/index.php?id=35441#.V8yw4fl97IU 
2 Ravid Barak, IAF Strike Followed Months of Planning, Haartez, 28/12/2008. 
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  جرف الصامد بملف الغاز الفلسطینيعالقة عملیة ال .٢
على خلفیة العثور  ٢٠١٤یولیو  ٨أطلقت إسرائیل عملیة "الجرف الصامد" على قطاع غزة في      

للمزاعم اإلسرائیلیة  كان قد تم اختطافهم وفًقا ٢٠١٤یو یون ٣٠إسرائیلیین فيعلى جثث لثالث شبان 
التي رد علیها الجناح العسكري  یومًیا ٥١العملیة اإلسرائیلیة  تمر واست یونیو من العام ذاته. ١٢في 

صواریخ على الجنوب اإلسرائیلي تحت البإطالق وابل من  - كتائب عز الدین القسام–لحركة حماس 
وذلك حتى أوقفت الحكومة اإلسرائیلیة العملیة بعد تعرضها  عملیة " العصف المأكول".مسمي 

  ١لضغوط داخلیة واسعة النطاق لعدم نجاح العملیة في تحقیق أهدافها.
الطاقة بخاصة  وعلي الرغم من األسباب التي أعلنتها إسرائیل حینها لشن الحرب، إال أن بعد     

بقوة، وهو ما یتضح من خالل متابعة التوجه الفلسطیني في قضیة الغاز منذ  الغاز كان حاضًرا
مع  "محمود عباس أبو مازن"إبان لقاء الرئیس الفلسطیني  ٢٠١٤، فقي ینایر ٢٠١٤بدایة عام 

تم مناقشة إمكانیة إعطاء شركة "غاز بروم"  الروسیة حق استغالل  "فالدیمیر بوتین"نظیره الروسي 
في مدینة رام اهللا بالضفة الغربیة، وهو ما  آخرعالوة على استغالل حقل نفطي  حقل غزة مارین،

نیتها للمساهمة في بناء  عنتمخض عنه إعالن استعداد الشركة الروسیة " تنكو بروم أیكسبوتر" 
ولعل ما عزز من إمكانیة وضع هذا االتفاق ٢میجا وات. ٢٠٠موقع لتولید كهربائي حراري بطاقة 

أي قبیل ٣  ٢٠١٤كل حكومة الوفاق الوطني الفلسطینیة  في الثاني من یونیو یهو تش موضع التنفیذ
وهو ما فسره العدید من  أیام. ةإعالن إسرائیل عن اختطاف الشبان اإلسرائیلیین بما یقارب العشر 

الدوائر السیاسیة واألكادیمیة بأنه سبب اختلقته إسرائیل لشن الحرب على قطاع غزة للحیلولة دون 
  الفلسطیني بشأن الغاز.  تمام االتفاق الروسيإ

  رابًعا: عوامل التفوق اإلسرائیلي في صراع الغاز في مواجهة فلسطین
طیني من حقلي غزة مارین سنجاح إسرائیل في االستیالء على الغاز الفل عدم فعلى الرغم من     

بخاصة بعد االكتشافات  أساسًیاباحث هدًفا إسرائیلًیا وهو ما ال یراها ال- ، ٢، وغزة مارین ١
إسرائیل قد نجحت بشكل منقطع النظیر في الحیلولة أن  ، إال- اإلسرائیلیة الهائلة في حوض لیفیاثان

االقتصادیة والغازیة التي كانت كفیلة لتخفیف وطأة  هدون استفادة الجانب الفلسطیني من موارد
بحیث یمكن إرجاع  .٢٠٠٠زة منذ عام التأثیرات السلبیة للحصار اإلسرائیلي المفروض على غ

ة عوامل في إدارة هذا الملف إلى ثالث - إن جاز التعبیر- النجاح اإلسرائیلي أو الفشل الفلسطیني
                                                            

  لكتروني التالي:، منشور في موقع قناة الجزیرة اإلخباریة، على الرابط اإل٨/٧/٢٠١٥ ،عام على الجرف الصامد..خیبة أمل إسرائیلیة ١
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/9bb4f928-1d35-411e-
be59-1b0c36dc6bbc 

  ، منشور في موقع إیالف اإلخباري، على الرابط التالي:٢٣/١/٢٠١٤ ،عباس یبحث في روسیا مشروعًا الستخراج الغاز بملیار دوالر ٢
http://elaph.com/Web/Economics/2014/1/870327.html 

  . ٢/٦/٢٠١٤، الحیاةتشكیلة حكومة الوفاق الوطني الفلسطینیة،  ٣
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الفلسطینیة وسیاقها یرتبط بالعالقة مع إسرائیل، وأخرى ترتبط بالتفاعالت الفلسطینیة ة منها ما رئیس
  هم كالتالي:

بین حركتي لعبت حالة االنقسام الداخلي الفلسطیني والتناحر  ١،الفلسطیني االنقسام الفلسطیني .١
اإلسرائیلي حول العدید من القضایا من بینها - في الصراع الفلسطیني " فتح" و " حماس" دوًرا سلبًیا

االستفادة بالحقوق الفلسطینیة في الغاز، وهو ما قد مثل عامل إضعاف لإلدارة الفلسطینیة للملف 
بشكل كبیر من هذا االنقسام باستبعاد  توالجدیر بالذكر أن إسرائیل قد استفاد في مواجهة إسرائیل.

 مفاوضات بشأن الغاز بمباركة من حركة فتح سواء مباشرة أو ضمنیة.حركة حماس أي 
وهو تاریخ تم فیه اإلعالن عن تأسیس  ١٩٨٧لحالة االنقسام عام  تجلت اإلرهاصات األولى    

في  حركة المقاومة اإلسالمیة " حماس"، حیث نشأت بخلفیة إسالمیة في واقع فصائلي یسطر علیه
ة یساریة وعلمانیة إلى حد ما، وهو ما قد مثل بدایة الصراع یفالمجمل فصائل وحركات ذات خل
وبدأت الفجوة تزداد بشكل نسبي مع تزاید شعبیة حماس على  اإلیدیولوجي والفكري في فلسطین.

  حساب حركة فتح.
حالة االنقسام  ١٩٩٥، ومن بعدها ترتیبات أوسلو ١٩٩٤هذا، وقد عمقت اتفاقیة غزة وأریحا     

اخلي، بخاصة مع تشكیل السلطة الفلسطینیة بدًال من منظمة التحریر الفلسطینیة الفلسطیني الد
بعد كل عملیة وٕاعطاءها السیطرة على قطاع غزة، والتي قامت بدورها بمالحقات لقیادات حماس 

  ٢ ذلك لمزید من االحتقان والتوتر بین فتح وحماس. ضد إسرائیل، وقد أدى
ابي لالنتفاضة الفلسطینیة الثانیة ضد العدوان اإلسرائیلي في عام وعلى الرغم من التأثیر اإلیج     

سرعان ما بدأت حالة الوحدة  أنه ، والتي وحدت الفصائل وقللت من حجم التباینات، إال٢٠٠٠
على أثر فوز حركة حماس باالنتخابات التشریعیة، ورفض  ٢٠٠٦تتبدد حتى انتهت بشكل تام عام 

بقیادة حركة حماس، مما أسفر عن قیام الحركة بتشكیل حكومة  حكومةالالفصائل المشاركة في 
ة فتح أسفر عن ، ومن ثم الدخول في صراع مسلح مع حركهنیة بشكل منفرد برئاسة إسماعیل

على قطاع غزة، لتدخل بذلك الساحة الفلسطینیة في أتون من الصراع لم  سیطرة حماس عسكرًیا
اإلقلیمیة بخاصة مصر والمملكة العربیة  والت القوىلراهن على الرغم من محاینته حتى الوقت ا

هو ما ساهم في إضعاف و السعودیة، لكنها قد باءت بالفشل جمیعها، مما زاد من حالة االنقسام، 
الغاز في  الجهود الفلسطینیة في قضیتها المركزیة في مواجهة إسرائیل، ومن بینها االستیالء على

 .هأو عرقلة االستفادة من  فاق أوسلوالمناطق البحریة المحددة لها في ات

                                                            
1  Antreasyan Anais, Op.cit, p34. 

  -لكتروني التالي:، منشور في موقع قناة الجزیرة اإلخباریة ،على الرابط اإل١٧/٣/٢٠١١  ،االنقسام الفلسطیني..تسلسل زمني ٢
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/817e5051-b88b-4e37-be9f-
c4d4d30610ba 
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ولعل ما أصاب المشروع الفلسطیني  ١،یجیة الفلسطینیة في التعامل مع الغازتغیاب اإلسترا .٢
من جانب حماس، قد أنعكس  من جانب فتح، والمقاومة تارة أخرىمن تیه وتأرجح بین التسویة تارة 

 باعتباره بوضوح على عدم بلورة رؤیة أو إستراتجیة موحدة حیال التعامل مع ملف الغاز الطبیعي
 بخاصة بعد رحیل یاسر عرفات، حیث أبدت حركة فتح تساهًال  ٢،من الملفات الهامة واإلستراتیجیة

ز الفلسطیني، في إسرائیل على الغاتفاق یسمح بسیطرة ئیل، وكانت على وشك توقیع امع إسرا اكبیرً 
 فیه حماس االتفاق بشكل تام، وهو ما یؤكد على غیاب اإلستراتجیة. الوقت الذي رفضت

فحالة االحتالل ذاتها وسیطرة الجانب اإلسرائیلي  ٣،اختالل میزان القوة بین إسرائیل وفلسطین .٣
على ا في فرض حصار بحري الفلسطینیة، وٕانم بالقوة العسكریة الهائلة لیس فقط على األراضي

في مقابل  ٢٠٠٦،٤في العالم بخاصة منذ عام  ستخدام أكثر معدات البحریة تطوًراقطاع غزة با
التي تستخدمها عناصر المقاومة الفلسطینیة من كافة   بدائیة الصنعقصیرة المدى بعض الصواریخ 

في میزان القوة بین  اكبیرً  حیث فرض ذلك اختالًال ٥.الفصائل في مواجهة آلة الحرب اإلسرائیلي
الطرفین، ومن ثم السیطرة والید العلیا إلسرائیل لعرقلة استفادة الجانب الفلسطیني من الغاز في 

 المناطق البحریة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Antreasyan  Anais, Op.cit, p34 

مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  ،مجلة الدراسات الفلسطینیةإبراهیم إبراش، جذور االنقسام الفلسطیني ومخاطره على المشروع الوطني،  ٢
  .٤، ص ٢٠٠٩، ربیع ٧٨، العدد ٢٠المجلس 

3 Antreasyan  Anais, Op.cit, p34 
  ، منشور على موقع قناة الحرة اإلخباریة، على الرابط التالي:١/٤/٢٠١٦، إسرائیل تخفف الحصار البحري الذي تفرضه على غزة ٤

http://www.alhurra.com/a/300896.html 
  ، منشور على موقع قناة الجزیرة، على الرابط التالي:٢٣/١١/٢٠١٢؟، صواریخ المقاومة.. مارد قادم أم ألعاب ناریة محسن صالح، ٥

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/9bed5a15-1d47-469e-
b237-49d786eaf89b 
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 املبحث الثالث
على الغاز يف شرق البحر املتوسط القربصي الصراع الرتكي  

 
ى عقود طویلة، إال أن الصراع تمتد إل ١على الرغم من أن جذور الصراع بین تركیا وقبرص     
بما تحتویه من مصادر للطاقة بخاصة  ،المساحات المائیة والمنطقة االقتصادیة الخالصة على

نسبًیا، وهو ما یمكن تفسیره في إطار حداثة اكتشافات حقول الغاز  االغاز الطبیعي یعد حدیثً 
الطبیعي، فضًال عن حداثة توقیع قبرص التفاقیات ترسیم الحدود البحریة مع البلدان المقابلة بخاصة 

  إسرائیل ومصر ولبنان. من مع كل
 القبرصیة المنطقة االقتصادیة الخالصة  أوًال: عملیات التنقیب عن الغاز في

من  األولى في المنطقة االقتصادیة القبرصیة في السنوات ٢بدأت عملیات المسح السیزمي     
للقیام بعملیات  (PGS) األلفیة، وذلك بعدما قامت الحكومة القبرصیة بالتعاقد مع الشركة النرویجیة

رت تلك العملیات عن نتائج تقتضي وقد أسف المسح لمعرفة إمكانیة تواجد موارد هیدروكربونیة فیها.
القیام في  ٢٠٠٦عام  وبناء على ذلك شرعت قبرص الموارد الهیدروكربونیة. من وجود كمیة ضخمة

كما قامت السلطات  كم من الجزیرة. ٥١ب عن الغاز محدودة النطاق على بعد یعملیات تنقب
  ٣بلوك أو مربع. ١٣اصة بها إلي بتقسیم المنطقة االقتصادیة الخالصة الخ ذاته القبرصیة في العام

من رخص  األولىقامت السلطات القبرصیة بطرح الجولة واعتماًدا على تلك النتائج،      
) ٣بلوك واستثناء بلوكي( ١١، وذلك للتنقیب في ٢٠٠٧فبرایر  ١٥یًدا في التنقیب عن الغاز تحد

 ةبرصیة إال على ثالثلكن النتیجة جاءت مخیبة لآلمال حیث لم تحصل الحكومة الق ).١٣و(
                                                            

صراع سیاسي بین المكونین الرئیسیین  على أرضها یدورو على هویتها وتبعیتها بین تركیا والیونان.  اتنازع تاریخیً قبرص جزیرة صغیرة م ١
من دولتین  اتتألف الجزیرة القبرصیة حالیً و . والقبارصة ذوو األصول التركیة ،القبارصة ذوو األصول الیونانیة :لسكان الجزیرة، وهما

في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وهي الجمهوریة القبرصیة وعاصمتها نیقوسیا، ومقامة على  ةإحداهما معترف بها وعضو  :ستقلتینم
من مساحة الجزیرة، والثانیة مستقلة لكن غیر معترف بها سوى من تركیا وتسمى "جمهوریة شمالي قبرص التركیة" ومقامة على  %٦٥
في  اكلم مربعً  ٣,٣٥٥ا، منها كلم مربعً  ٩,٢٥٠هي  اإلجمالیة للجزیرةوالمساحة  .من بقیة مساحة الجزیرة وعاصمتها لیفكوشه %٣٥

تعترف بها أي دولة  لم التركیة" لكن الشمال، وهي الجزء الذي أعلن فیه القبارصة األتراك دولة مستقلة أطلقوا علیها "جمهوریة شمالي قبرص
تقع  التي لمتوسط من حیث الحجم بعد جزیرتي صقلیة وسردینیاقبرص الثالثة بین جزر البحر األبیض ا في العالم سوى تركیا.إذ تعتبر

كلم، وعن غرب سوریا  ٧٥یفصلها عن الشاطئ الجنوبي التركي  الشمال الشرقي لهذا البحر المهم في طرق المالحة الرئیسیة العالمیة. في
 .ثمانمائة كلم كلم، وعن الیونان حوالي ٣٨٠كلم، وعن مصر  ١٠٥

بسرعات مختلفة في الصخور المختلفة. والمبدأ هنا تنتقل  على كون الموجات المرنة الجیوفیزیائي الزلزالیة للمسح یعتمد علي عمل الطرق ٢
المنعكسة عن أسطح األجسام الموجودة بین التكوینات   هو تولید هذه الموجات عند نقطة معینة ثم قیاس زمن وصول الطاقة المنكسرة أو

لمطلوب استكشافها. وعلى ما جعل الصخریة والطبقات األرضیة لعدة نقاط أخرى . ویستخدم في عملیة تحدید مواقع األجسام المدفونة ا
 .الطرق السیزمیة تفوق في أهمیتها الطرق األخرى هو أن البیانات الواردة منها إذا فسرت بشكل صحیح فإنها تعطي تفسیرات مثالیة وفعالة

3 Karakasis Vasileois, Energy Security and the Cyprus Question: Securitization of Energy in the Eastern 
Mediterranean, IAPSS Political Science Journal, July 2014, Vol.27, P 19. 
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 "نوبل إنیرجي"أعلنت السلطات القبرصیة عن حصول شركة  ٢٠٠٨وبحلول  عروض فقط.
الذي تم اكتشاف فیه الحًقا حقل أفرودیت،  )١٢األمریكیة عن رخصة التنقیب عن الغاز في بلوك (

  ویقع بالقرب من حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة اإلسرائیلیة.
  

رجي عن حصولها على موافقة بموجبها تم نقل ی، أعلنت شركة نوبل إن٢٠١١دیسمبر وفي      
وفي نهایة الشهر ذاته وتحدیًدا  من امتیاز حقل أفرودیت إلى شركة دیلیك جروب اإلسرائیلیة. %٣٠
بلیون  ٨- ٥دیسمبر تم اإلعالن الرسمي عن اكتشاف حقل أفرودیت باحتیاطیات تتراوح ما بین  ٢٨

  ١، مع إمكانیة حدوث زیادة مستقبلیة.قدم مكعب من الغاز
 

عن طرح  ٢٠١٢فبرایر  ١١دفع اكتشاف حقل أفرودیت السلطات القبرصیة لإلعالن في      
 اعرضً  ١٥وتلقت قبرص حینها  ٢)،١٣) و(١١) و(١الجولة الثانیة من رخص التنقیب في بلوكات (

مًرا طبیًعیا بعد اكتشاف أفرودیت، ، وهو ما یمكن اعتباره أىفقط كما حدث في الجولة األول ٣ولیس 
من حدود المنطقة االقتصادیة  ةفي المیاه اإلسرائیلیة القریب ىفضًال عن اكتشاف حقول كبیرة أخر 

وهو ما دفع مزید من الشركات للتنافس على  الخالصة لقبرص بخاصة حقل لیفیاثان العمالق.
  حقوق امتیاز التنقیب عن الغاز في تلك المنطقة.

 
رخص  عن البدء في التفاوض بشأن أربع ٢٠١٣كما أعلنت الحكومة القبرصیة في أكتوبر      

) الذي حصلت شركة ١١وهم؛ ( ىجدیدة للتنقیب عن الموارد الهیدروكربونیة في أربعة بلوكات أخر 
) الذي حصل علي حقوق االمتیاز به ٣) و(٢الفرنسیة على حقول االمتیاز به، و بلوكي (  "توتال"

) ٩، وبلوك ((Kogas) "كوریا غاز"و ،  (ENI)اإلیطالیة  "إیني"وم مكون من شركتي كونستری
ویتضح ذلك من  ٣الروسیتین. "نوفوتیك"و "غاز بروم"الفرنسیة، وشركتي  "توتال"لشركات كل من 

  ).١٦خالل الخریطة رقم (

                                                            
1 Theodoulu Pavlos, Cyprus Hydrocarbons: Analysis of The Strategic Developments Options, Center 
for Energy, Petroleum, & Law Policy, University of Dundee, United Kingdom, p 5. Available At:  
 http://www.eisourcebook.org/cms/February%202016/Cyprus%20hydrocarbon%20development.pdf 
2 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, commerce, Industry, & Tourism, 2nd Licensing Round-
Hydrocarbon Exploration, , Available At: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon_en/dmlhcarbon_en?OpenDocument 
3 Theodoulu Pavlos, Op.cit, p 7. 
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رصاالقتصادیة الخالصة لقب: بلوكات البحث عن الموارد الهیدروكربونیة في المنطقة )١٦رقم ( خریطة  

 المصدر: موقع أخبار أسیا على الرابط التالي:
http://www.asianews.it/news-en/Europe-and-Turkey-at-loggerheads-over-Cyprus-gas-fields- 

43087.html 

عالن عن باإل ٢٠١٦مارس  ٢٤الحد، بل قامت في طات القبرصیة عند هذا لم تتوقف السل     
)، وأعطت ١٠) و(٨) و(٦الرخصة الثالثة للتنقیب عن الموارد الهیدروكربونیة في بلوكات (طرح 

دیسمبر من العام ذاته  ٢١وبحلول ١م عروضها ثالثة أشهر.یالشركات العالمیة الراغبة في تقد
      شركة)، و ٦یني" و"توتال" لبلوك (أعلنت السلطات القبرصیة عن قبول عرض شركتي " إ ٢٠١٦

  ٢".)١٠لبلوك (  شركتي " أكسون موبیل" و" قطر للبترول)، و ٨ي" لبلوك (" إین 
  -:ثانًیا: أسانید الموقف القبرصي للتنقیب عن الغاز في المنطقة االقتصادیة الخالصة

منح رخص التنقیب عن الموارد الهیدروكربونیة في میاهها بتستند التحركات القبرصیة الخاصة      
هوریة االعتراف الدولي بالجم ىعلي موقف قانوني یتركز باألساس علاالقتصادیة الخالصة، 

ها حق ممارسة حقوق السیادة بما فیها التنقیب عن ل یا"، والذي یخولالقبرصیة بعاصمتها " نیقوس
 حقول الغاز الطبیعي بها وتطویرها.

ة  أو وقد عبر عن ذلك بوضوح " دیمیتریس كریستوفیاس" رئیس جمهوریة قبرص الیونانی    
ن إ" ، حین قال ٢٠١١سبتمبر  ٢٢في خطابه أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  الجنوبیة

                                                            
1 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, commerce, Industry, & Tourism, 3rd Licensing Round-
Hydrocarbon 
Exploration.http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon3_en/dmlhcarbon3_en?OpenDocument  
2 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, commerce, Industry, & Tourism, 3rd Licensing Round: 
Council of Ministers’ decision on selected applicants for negotiations, Available At:   
 http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/81B8A71BF27CA06AC2258090003D4D45?OpenDocument 



146 
 

عملیات التنقیب والكشف عن الموارد الهیدروكربونیة التي شرعت فیها الجمهوریة القبرصیة منذ 
تم إبرامها التي بحریة الحدود الاتفاقیات ترسیم  قة االقتصادیة الخالصة، تتم وفقسنوات في المنط

مع دول الجوار، وتتسق مع القواعد القانونیة ال سیما القانون الدولي للبحار، الذي صدقت علیه 
  ١.الجمهوریة القبرصیة المعترف بها دولًیا

من خالل وزیرة الخارجیة  ٢٠١٢الذي تم التعبیر عنه بوضوح عام  ذاته، الموقف یعد هو     
قرارات وتحركات  كافة " إنفي هلسنكي حینما قالت  "ماركولیسكوزاكو  إیراتو"  - آنذاك-القبرصیة

الجمهوریة القبرصیة للكشف والتنقیب عن الموارد الطبیعیة في نطاق المنطقة االقتصادیة 
الخالصة تقع ضمن حقوق السیادة، والتي تتسق بشكل تام مع القانون الدولي، بخاصة اتفاقیة 

 ٢بها". عتبر قبرص عضًواون البحار، والتي تاألمم المتحدة لقان
  -:والمنطقة البحریة القبرصي حول الغاز  مصادر الصراع التركيثالثًا : 
وتطویر موارده في  ،یعد الصراع بین تركیا وقبرص بشأن حقول التنقیب عن الغاز الطبیعي     
سنوات ره إلى و طویل ترجع جذ ودبلوماسي صراع سیاسي ن ال یتجزأ م االمتوسط جزءً البحر شرق 
مصادر  أربعةیمكن اإلشارة إلي  ،تركیز على مصادر الخالف في  قضیة الغازالب هغیر أن طویلة.

 هم كاآلتي: أساسیة للصراع
شرق البحر منطقة بلدان : تعد قبرص من أكثر مشروعیة اتفاقیات ترسیم الحدود البحریة .١

وذلك  ثابتة نحو تحدید وترسیم حددوها البحریة مع البلدان المقابلة لها. ارت بخطىسالمتوسط التي 
 والكشف الخاصة بها. ،بهدف ضمان عدم الدخول في صراعات من شأنها أن تهدد أنشطة التنقیب

 ،٢٠٠٣وقعت قبرص اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع مصر في فبرایر  ،في هذا اإلطارو      
 تبعها بعد ذلك توقیع اتفاقیة أخرىودخلت حیز النفاذ بعد التصدیق علیها من برلمانات الدولتین، ثم 

لم تدخل حیز النفاذ الفعلي نظًرا لعدم تصدیق  هامع لبنان بشأن ترسیم حدودها البحریة معها، لكن
لطات القبرصیة قیام الس ٢٠١٠مجلس النواب اللبناني علیها حتى هذه اللحظة، وتلها في دیسمبر 

تفاق مماثل مع إسرائیل، وهو األمر الذي جنبها العدید من المشكالت مع دول الجوار ابتوقیع 
 ٣باستثناء تركیا نظًرا لوجود خالفات سیاسیة حادة تزكي من استمرار الصراع بین الطرفین.

مشروعیة تلك  لكن علي الرغم من تلك االتفاقیات، إال الجانب التركي یؤكد دوًما على عدم     
  ٤هي كالتالي: االتفاقات، وذلك لعدة أسباب

                                                            
1 Ayla Gurel, Harry Tzimitras & Hubert Faustmann, The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, 
Positions, and Future Scenarios, PRIO Cyprus Centre, Report 1/2013, p 42. 
2 Mullen Fiona, Cyprus Gas: Positions on Sovereignty and Latest Market Developments, in Ayla 
Gurel, Harry Tzimitras & Hubert Faustmann (Editors), East Mediterranean Hydrocarbons: Geopolitical 
Perspectives, Market, & Regional Cooperation, PRIO Cyprus Centre, Report 3/2014, p 6. 
3 Karakasis Vasileois, Op.Cit. p 22. 
4 Cubukcuoglu Serhat, The EEZ Delimitation Dispute Between Cyprus and Turkey-Part 1, The 
Fletcher School, Tuftis University, United States, October 2014, p 4.  
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عدم اعتراف كل من تركیا وشمال قبرص بجنوب قبرص، وبالتالي وفًقا للرؤیة التركیة ال یحق    .أ
لجنوب قبرص تمثیل كافة الدولة بخاصة مع كونها مقسمة بین الطرفین ذلك على الرغم من 

تركیا أن أي اتفاق یتم إبرامه قبل تسویة نهائیة  ىر ولهذا فت االعتراف الدولي بقبرص الجنوبیة.
إنما أیًضا یفرض أمًرا واقًعا من شأنه  ١للقضیة القبرصیة لیس فقط یتجاهل حقوق قبرص الشمالیة،

المساواة في السیادة بین كل من قبرص بأن یضر بشروط التسویة المرتقبة بخاصة فیما یتعلق 
 الشمالیة والجنوبیة.

وقف عملیات الكشف والتنقیب عن الموارد لالطرق  سعت قبرص التركیة بشتى ولهذا، فقد     
رئیس -الهیدروكربونیة في تلك المناطق البحریة، وهو ما تمخض عنه تقدیم " درویش إروغلو" 

نقاط أساسیة هم  یتضمن أربع ٢٠١١متحدة في سبتمبر لألمین العام لألمم ال اقبرص التركیة اقترحً 
 - كالتالي:

 شاملة للقضیة القبرصیة.اللتسویة اافة جهود وأعمال الكشف والتنقیب لحین تعلیق ك )١(
عملیات الكشف والتنقیب، یتم تشكل  وفي حالة إصرار قبرص الیونانیة على االستمرار في )٢(

، بحیث Bi-Communal Ad-hoc Committeeلجنة ثنائیة مشتركة من الطرفین 
تتضمن الحصول على موافقات مكتوبة من قبل  یكون لها مهمتان رئیسیتان: األولى

الطرفین على اتفاقات ورخص التنقیب، أما الثانیة فتتمثل في مناقشة سبل تقاسم الثروات 
 الناتجة عن تلك العملیات.

توجیهها لتوفیر الموارد الالزمة تسلیح أو العملیات المشابهة، بل للعدم توجیه عوائد الثروات  )٣(
 للحل السلمي الشامل. 

 ٢ن أي اتفاق مستقبلي بشأن تسویة شاملة ال یتضمن تعدیًال لتلك البنود المقترحة.إ )٤(
والجدیر بالذكر، أن االقتراح قد قوبل بالرفض التام من قبل سلطات قبرص الیونانیة باعتباره      

ینزعها حقوق السیادة المقر لها من قبل األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، وهو ما قد عبر عنه 
 ، مما أعاد٢٠١١سبتمبر  ٢٦صیة في المتحدث باسم الحكومة القبر  - بوضوح " ستیانوس ستیفانو"

  ٣.ىالمفاوضات لنقطة الصفر مرة أخر 

                                                            
لكتروني نشر على موقع المجلة على الرابط اإل مجلة رؤیة تركیة،مایكل إمیرسون، التنقیب عن الغاز وعما هو أكثر في المیاه القبرصیة،  ١

  التالي:
http://goo.gl/DtzFyd 

2 PM: Eroglu Plan Avoids Cyprus Crisis, Available At: 
http://www.hurriyetdailynews.com/pm-eroglus-plan-avoids-cyprus-crisis.aspx?pageID=438&n=pm-
eroglu8217s-plan-avoids-cyprus-crisis-2011-09-29 
3 Stephanou noted that with its so-called proposal Turkish Cypriot leader Dervis Eroglu on the issue, 
pursues to undermine a sovereign right of a UN and EU member state to a bicommunal issue, noting that 
the proposal is therefore rejected, Available At:  
http://www.hri.org/news/cyprus/cna/2011/11-09-26_1.cna.html 
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استمرت محاوالت قبرص الشمالیة بدعم مباشر من تركیا إلیقاف عملیات الكشف والتنقیب عن      
تقدمت  قبرص التركیة باقتراح جدیدة لألمین العام  ٢٠١٢سبتمبر  ٢٩الغاز الطبیعي، وبحلول  

  تتضمن عدة إجراءات منها ما یلي:-بان كي مون- لألمم المتحدة 
المتحدة باختیار شخص یضطلع بمهمة لجنة فنیة مشتركة من أن یقوم األمین العام لألمم  )١(

 الطرفین.
تقوم تلك اللجنة بالحصول على موافقة مكتوبة من قبل الطرفین على االتفاقیات الدولیة التي  )٢(

تضمن إبرام عقود ورخص التنقیب، عالوة على تحدید نصیب كل طرف من الموارد 
 ة بالجزیرة.الهیدروكربونیة المستخرجة من المیاه المحیط

بحیث  لموارد الهیدروكربونیة المستخرجةقیام اللجنة الفنیة بإدارة الحساب الذي یضم عوائد ا )٣(
ذات  باستثناءیتم توجیهها لمتطلبات التسویة السلمیة، فضًال عن المصارف األخرى 

 الطبیعة العسكریة، والذي یتم اتفاق الطرفین علیها مع اللجنة.
إلي  اخرج عبر خط أنابیب یمر عبر األراضي التركیة متجهً أن یتم تصدیر الغاز المست )٤(

  ١نشاء مجمع لتسییل الغاز للتصدیر إلي أوروبا.إاألسواق األوروبیة أو دراسة 
 

، ١٩٥٨أن قبرص كانت قد وقعت تلك االتفاقات بما یتسق مع اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار    .ب
توقع أو تصدق  مفاوضات الخاصة بها، إال أنها لتركیا كانت طرًفا في المأن وعلى الرغم من 

 یة.وبالتالي فإن تركیا ترفض االعتراف باالتفاقیة اإلطار ٢علیها، نظًرا العتراضها على بعض موادها
شرق المتوسط  البحر التي كانت األساس الذي استندت علیه االتفاقات التي وقعتها قبرص مع بلدان

  ٣األخرى.
تزعم تركیا وجود تداخل بین الجرف القاري الخاص الخالف حول حدود الجرف القاري لتركیا:  .٢

)، ٤)، (١بها، وبین المنطقة االقتصادیة الخالصة لقبرص، ال سیما في البلوكات الغربیة بخاصة (
ًدا، ).وقد دفع ذلك الجانب التركي الستخدام لغة شدیدة اللهجة إزاء تلك المنطقة تحدی٧)،(٦)، (٥(

حات صحفیة حیث أكد العدید من المسئولین األتراك في مقدمتهم؛ وزیر الخارجة التركي في تصری
)، ٥)، (٤)، (١بین أن بعض قطاعات البلوكات ( قد ا على " أن الفحص، مؤكدً ٢٠١٢أطلقها عام 

) تقع ضمن الجرف القاري التركي، وبالتالي فإن بالده لن تسمح تحت أي ظروف ألي ٧( )،٦(
لقیام بعملیات التنقیب عن الموارد بشكل غیر شرعي في المناطق المتداخلة، كما بالركة أجنبیة ش

أنها ستتخذ كافة اإلجراءات لحمایة مصالحها في المناطق البحریة التي تقع في إطار جرفها 
                                                            
1 Ayla Gurel, Harry Tzimitras & Hubert Faustmann, The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions, 
and Future Scenarios, Op.Cit., p 50 

في منطقة بحر إیجیة المتنازع علیها مع  حقها العتبارها أنها تبخس تركیا ١٢٢و ٣٣و ٣اعترضت تركیا بشكل أساسي على المواد رقم  ٢
 الیونان.

3 Karakasis Vasileois, Op.Cit. P P 23 24. 
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ص أي انتهاكات تقوم بها قبر  م" تركیا ستقف بجوار قبرص الشمالیة أما أن كما أكد على القاري".
رقم  ویتضح ذلك في الخریطة ١الجنوبیة بشأن حقوقها ومصالحها في المناطق البحریة التابعة لها". 

 :) على النحو التالي١٧(

 
كربونیة : المنطقة االقتصادیة الخالصة القبرصیة وبلوكات البحث عن الموارد الهیدرو )١٧رقم ( خریطة

قبرص واالدعاء التركي بشأن تداخل حدود جرفها القاري مع  
على الرابط التالي:أوراسیا االخباري الیومي المصدر: موقع   

https://eadaily.com/en/news/2018/02/19/mediterranean-gas-all-to-neighbors-nothing-to-turkey  

وكرد فعل للتحركات األحادیة للتنقیب  دیة بین قبرص الیونانیة والتركیة:تداخل المناطق االقتصا .٣
قبل قبرص الیونانیة، قامت قبرص التركیة بتحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة  عن الموارد من

مع  %٤٠الخاصة بها، بحیث قامت لیس فقط بتقسیمها إلي ثمانیة بلوكات، تتداخل بما یقارب 
)، ٣)،(٢)، (١بخاصة في بلوكات (التي حددتها قبرص الجنوبیة  الخالصة المنطقة االقتصادیة

 لم یتوقف األمر عند ذلك بل قامت قبرص التركیة و ).١٣حقل أفرودیت، و( ) بالقرب من١٢)،(٨(
                                                            
1 Mullen Fiona, Op.Cit. P P 12 13. 
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ولعل ، (TPOA)(شمال قبرص) بإعطاء حقوق التنقیب في تلك المناطق لشركة البترول التركیة
 ) على النحو اآلتي:١٨ویتجلي ذلك في الخریطة رقم ( ذلك ما زاد من تعقید الوضع.

 
بلوكات ترخیص قبرص الشمالیة والجنوبیة: التداخل بین )١٨رقم ( خریطة  

 المصدر: موقع سیبرس میل على الرابط التالي:
https://cyprus-mail.com/2017/07/23/cyprus-seek-maritime-arbitration-nullify-turkish-eez-claims/ 

سعي تركیا لكي تكون بوضوح من خالل  ، فقد تجلىتصدیر الطاقة المنافسة على محوریة .٤
لكن یبدو أن  محوًرا لتصدیر الطاقة سواء من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى جنوب.

التحركات القبرصیة ال سیما اإلعالن عن عزمها إلنشاء مجمع لتسییل الغاز في منطقة فاسیلكوس 
(Vasilikos Energy Station)  في موقع إستراتیجي بالقرب من " لیما سول" لیكون بمثابة لیس

قد دفعت  مشتقاتهماو للتسییل، وٕانما أیًضا موقع لتخزین مصادر الطاقة من النفط والغاز  امعً فقط مج
حیث وضعت الحكومة القبرصیة خطة عمل  .تركیا التخاذ مواقف أكثر تشدًدا تجاه قبرص

یتضمن المخطط الرئیسي . و ٢٠٠٩تمر بعدة مراحل تبدأ من عام  (Master Plan)متكاملة
  ساسیة كالتالي:للمشروع ست مراحل أ

، حیث تم االنتهاء منها في الفترة التشاور بین الحكومة ومنتجي الصناعات النفطیة والغازیة .أ
 .٢٠١٣ما بین أغسطس وأكتوبر 
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هي األخرى في نوفمبر من العام ذاته  هاء منهوتم االنت وضع التصور األولي للمشروع، .ب
٢٠١٣. 

وحتى إبریل  ٢٠١٣وهو ما تم بالفعل في الفترة ما بین دیسمبر  التشاور والنقاش العام،   .ج
٢٠١٥. 

 .٢٠١٥وقد تم االنتهاء منها أیًضا في إبریل  وضع التصور النهائي للمشروع،   .د
 بها. اوال یزال العمل جاریً ، تقییم اآلثار البیئیة واإلستراتیجیة للمشروع   .ه
  ١التوصل إلیها إلي اآلن.وهي المرحلة التي لم یتم  وضع الخطة النهائیة،.و

 
 رسم یوضح مراحل المخطط الرئیسي لمجمع فاسیلیكوس لتسییل وتخزین الغاز الطبیعي) : ٣٤شكل رقم (

بعملیات استخراج تجاه قبرص ال یرتبط فقط أن التصعید التركي  یري الباحث وفي هذا اإلطار،     
واكتشافات الغاز، وٕانما یرتبط بشكل أساسي بعملیة التنافس على محوریة تصدیر الطاقة بخاصة 

  إلى البلدان األوروبیة. 
  -:رابًعا: مظاهر الصراع التركي القبرصي على الغاز واالتفاقات المتعلقة به

التركي بین العدید  صراع القبرصيواإلقلیمیة، یجمع ال وكغالبیة الصراعات والنزاعات الدولیة     
ما بین تلك األطراف  ىمن األدوات ومظاهر الصراع، منها ما هو مباشر بین األطراف ذاتها، وأخر 

 تتنوع مظاهر الصراع التركي ،وفي هذا الصدد وبعض األطراف األخرى المرتبطة بموضوع النزاع.
  د من األدوات، من أبرزها ما یلي:القبرصي لتضم العدی

  
                                                            
1Republic of Cyprus, Ministry of Energy, commerce, Industry, & Tourism, Master Plan Of The 
Vasilikos Area, Volume 1, May 2015, P 1, Available At:  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/0/11ffcd876c06b58cc2257c7700255d18/$FILE/The%20Vasilikos%
20Master%20Plan%20Update%20May%202015%20-%20Vol%201%20-%20Full%20report.pdf 
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 .األمم المتحدةمنظمة  لدى الرسمي  تراضالعا .١
األمم  ىأرسلت البعثة التركیة الدائمة لدبدأت سلسلة االعتراضات من الجانب التركي، حیث  

اتفاقیة توقیع ، تعترض فیها علي ٢٠٠٤مارس  من ٣في المتحدة شكوى لألمین العام لألمم المتحدة 
حیث  قبرص الیونانیة وجمهوریة مصر العربیة.ترسیم المنطقة االقتصادیة الخالصة بین كل 

مراجعة االتفاقیة المذكورة، والتي حددت الحدود البحریة و بعد بحث  هتضمنت الشكوى النص على أن
نقاط جغرافیة في منطقة البحر المتوسط، وجدت تركیا أن تلك  يبین الدولتین من خالل ثمان

طقة تقع ضمن الجرف الجاري للدولة ، وهي من18”16°32المنطقة تضم منطقة غرب النقطة 
الحقوق السیادیة للدولة  ىعل ا، كما أنه یمثل تعدیً تعتبره تركیا أمًرا غیر قانوني التركیة، وهو ما

 .التركیة
 إلىوبناًء على األسباب القانونیة سالفة البیان، فإن تركیا ال تعترف بتلك االتفاقیة استناًدا      

الموارد غیر الحیة تحت قاع  عنعلى المیاه في تلك المنطقة، فضًال وسیادتها الكاملة  ،أحقیتها
البحر فیها، ذلك عالوة على تأكیدها على عدم أحقیة سلطات قبرص الیونانیة توقیع مثل هذا النوع 

 ١من االتفاقیات بشكل منفرد.
بإرسالها خر، جاء رد قبرص الیونانیة في مذكرة قامت السلطات القبرصیة وعلى الجانب اآل     

، رافًضا كل ما تضمنته الشكوى التركیة ٢٠٠٤دیسمبر  من ٢٨لألمین العام لألمم المتحدة في 
  لفة البیان، ومؤكًدا على ما یلي:سا

 غموض الشكوى التركیة، فضًال عن خلوها من أي أساس قانوني أو منطقي.  .أ
سیادة، أحد أطرفها  ذواتي م توقیعها بین حكومات لدولتینإن اتفاقیة ترسیم المنطقة االقتصادیة ت  .ب

حكومة الجمهوریة القبرصیة المعترف بها دولًیا، ولیس إدارة قبرص الجنوبیة كما یدعي الجانب 
التركي، وهي بذلك مخولة حق توقیع هذا النوع من االتفاقات استناًدا علي اعتراف منظمة األمم 

 المتحدة ودول االتحاد األوروبي بها.
لتقني، فترفض قبرص اإلدعاءات التركیة، لعدة أسباب، یأتي في وفیما یخص الشق الفني وا  .ج

ضمن  ١٩٨٢إن كل من مصر وقبرص أعضاء في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار   :مقدمتها
وبالتالي  ، ذلك في الوقت الذي ال تزال فیه تركیا وبعض الدول األخرى خارجها.ىدولة أخر  ١٤٦
 ٤٠٠ة التي تقل عن قهما السیادیة في المناطق البحریة المتقابلطرفین الحق في ممارسة حقو لفإن ل

ریة القبرصیة بتقدیم قانون یحدد عن قیام الجمهو  فضًال  للقانون الدولي للبحار. میل بحري وفًقا
األمم المتحدة  ى، عالوة على قیام قبرص بإیداع إحداثیات جرفها القاري لد١٩٧٤جرفها القاري عام 
دون مواجهة أي اعتراضات من قبل الطرف التركي، وهو ما یعد في  ١٩٩٤م عاتحدیًدا في مایو 

                                                            
1 Law of sea, Bulletin No.45, United Nation, Division for Ocean Affairs & the Law of the sea, office of 
legal Affairs, P 147, Available At:  
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin54e.pdf 
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ا من قبل تركیا ألحقیة قبرص في المناطق البحریة ضمن تلك القانون الدولي قبوًال واعترفً 
عا بدقة كافة السبل والتقنیات المقبولة دولًیا، والتي تتفق تباقد  ویضاف لذلك أن الطرفین اإلحداثیات.

 ١المنظمة الهیدوغرافیة الدولیة. مع  إرشادات
 عاون عسكري مع أطراف إقلیمیة أخرى.توقیع اتفاقیات ت .٢

ستكشاف الومحاولة قبرص توفیر حمایة لمنشآتها الخاصة با ،ففي إطار إستراتجیة الردع      
بخاصة بعد التهدیدات التركیة المستمرة والمتواترة لها،  ،المتوسط البحر والتنقیب عن الغاز في

اتفاق  ٢٠١٢رئیس الوزراء اإلسرائیلي في فبرایر  وقعت قبرص مع إسرائیل إبان زیارة بنیامین نتیاهو
تعاون عسكري، بموجبه یحق للسفن والمقاتالت اإلسرائیلیة الدفاع عن حقول الغاز التي تقع في 

في - ضًال عن حمایة المجال الجوي لتلك المیاه من أي اعتداءات خارجیةحدود المیاه اإلقلیمیة، ف
  ٢المتوسط.  باعتبارها الخصم الرئیسي لقبرص في منطقة شرق - إشارة ضمنیة للتهدیدات التركیة

 ي المناطق البحریة المتنازع علیه.(اهتزازي) ف اإلعالن عن عملیات مسح سیزمي .٣
بإجراء عملیة مسح اهتزازي في " Barbaros Hayreddin Paşa" قامت السفینة التركیة  فقد      

، علًما بأن عملیة المسح كانت مصحوبة بالفرقاطة ٢٠١٣دیسمبر  ١٨نوفمبر  و ٢٢ترة ما بین الف
 ٣.شأنه أن یحول دون إتمام مهمتهامن لحمایتها وردع أي تحرك  Gokceadaالتركیة 
أصدرت تركیا أنذًرا مالحًیا بالتلكس، تعلن فیه عن عزمها للقیام  ٢٠١٤أكتوبر   ٣وفي       

، ٢، ١بعملیات مسح سیزمي في بعض المناطق التي تزعم أنها ضمن جرفها القاري في بلوكات (
عمًال عدائًیا على اعتبار أن تلك القطاعات تقع ضمن المنطقة  قبرص)، وهو ما اعتبرته ٩، ٨، ٣

  ٤خالصة بقبرص.االقتصادیة ال
 اتفاقیات وعقود تنقیب متعارضة.إبرام  .٤

األمم  وٕایداع اإلحداثیات الخاصة بها لدىوعلى الرغم من توقیع قبرص لتلك االتفاقیات،      
توقیع اتفاقیات متضاربة قد اتجه نحو المتحدة، ودخول بعضها حیز النفاذ، إال أن الجانب التركي 

                                                            
1 Law of sea, Bulletin No.57, United Nation, Division for Ocean Affairs & the Law of the sea, office of 
legal Affairs, P P 124 125, Available At: 
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin57e.pdf 
2 Ogutuc Mehmet, Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish Dimension, Policy Brief, 
Mediterranean Policy Program, Eastern Mediterranean Energy Project, The German Marshall Fund of the 
United States, p p 2 3. 

  ٥األمم المتحدة،  ىمتحدة من الممثل الدائم لقبرص لدموجهة لألمین العام لألمم ال  ٢٠١٣كانون األول/ دیسمبر  ٥رسالة مؤرخة  ٣
 لكتروني التالي:إلظمة األمم المتحدة على الرابط امنشورة على موقع من ، S/2013/720-A/68/644 ، ٢٠١٣دیسمبر 

http://undocs.org/ar/S/2013/720 
األمم  ىة لألمین العام لألمم المتحدة من البعثة الدائمة لقبرص لدهموج ٢٠١٤تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٣مذكرة شفویة مؤرخة  ٤

  :لكتروني التاليظمة األمم المتحدة على الرابط اإلعلى موقع من منشورة ،A/69/582، ٢٠١٤نوفمبر  ١٤المتحدة، 
        http://undocs.org/ar/A/69/582                                                                                                                  
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ناطق المتنازع علیها. ومن للكشف عن الموارد الهیدروكربونیة في المسواء لتعیین الحدود البحریة أو 
 أبرزها:

توقیع  ٢٠١١سبتمبر  ٢١، فقد شهد الشمال قبرصي بشأن الجرف القاري-االتفاق التركي  .أ
 لتابع لها.اضي بترسیم الجرف القاري اتفاقا یق ،والجمهوریة التركیة لشمال قبرص ،الحكومة التركیة

 ١ :)٣٥رقم (نقطة وفًقا لإلحداثیات المذكورة  في الجدول  ٢٧تحدید  وذلك اعتماًدا على
اشرقً  شماًال   

35-33-09.584 32-16-18.000 
35-33-41.913 32-21-12.34 
35-33-47.278 32-31-50.801 
35-35-38.364 32-37-51.980 
35-37-58.043 32-46-34.195 
35-39-53.677 32-56-36.616 
35-40-59.868 33-02-50.096 
35-40-55.189 33-10-19.70 
35-41-19.465 33-19-40.157 
35-40-58.546 33-23-18.544 
35-41-14.617 33-32-33.838 
35-41-45.874 33-38-16.025 
35-42-04.417 33-45-08.528 
35-42-29.670 3-53-00.873 
35-43-50.531 34-02-48.043 
35-45-06.627 34-06-06.897 
35-45-44.498 34-10-13.085 
35-48-11.903 34-14-21.393 
35-49-46.780 34-18-51.643 
35-51-41.517 34-24-51.492 
35-52-57.081 34-28-43.550 
35-54-25.608 34-33-30.506 
35-54-42.208 34-36-28.498 
35-54-06.978 34-40-56.920 
35-52-55.052 34-44-01.021 
35-51-19.934 34-46-40.603 
35-49-09.889 34-48-51.634 

الشمال قبرصي : إحداثیات الجرف القاري لتركیا وفًقا لالتفاق التركي)٣٥رقم ( جدول  
                                                            

أبریل  ٢٩األمم المتحدة،  ىموجهة لألمین العام لألمم المتحدة من الممثل الدائم لتركیا لد  ٢٠١٤نیسان/ أبریل  ٢٥رسالة مؤرخة  ١
٢٠١٤ ،A/68/857، لكتروني التالي:ظمة األمم المتحدة على الرابط اإلمنشورة على موقع من 

http://undocs.org/ar/A/68/857 
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  حدود الجرف القاري التركي وفًقا لالتفاق الموقع مع قبرص الشمالیة ):١٩رقم ( خریطة

التالي:على الرابط موقع المجلة األوروبیة للقانون الدولي المصدر:   
https://www.ejiltalk.org/the-continental-shelf-delimitation-agreement-between-turkey-and-trnc/ 

فعلي هامش أعمال توقیع عقود واتفاقیات للتنقیب والكشف عن الموارد الهیدروكربونیة،    .ب
تركیا اتفاًقا مع جمهوریة  ت، وقع٢٠١١سبتمبر  ٢١الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك في 

قبرص الشمالیة، یتیح البدء بأعمال التنقیب عن الغاز والنفط قبالة السواحل القبرصیة الشمالیة، 
 كما أنه یحتفظ للدولتین بحق التنقیب أیًضا قبالة سواحل القسم الجنوبي للجزیرة إذا لزم األمر.

د دعا االتحاد األوروبي أنقرة لضبط النفس ردود األفعال الدولیة على هذا االتفاق، فقوعلى صعید 
 ١في حین دعمت واشنطن موقف الحكومة القبرصیة.

 .عسكریةال واالحتكاكات تهدیداتال .٥
 ٢٧  تجاه قبرص فياالحتكاك التركیة شبه العسكریة  لعملیات برزت اإلرهاصات األولى    

 ٧٠- ٦٠ریس" لمسافة ما بین تركیا سفینتها االستكشافیة " بیري وذلك حین أرسلت ، ٢٠١١سبتمبر
كم من منصة أفرودیت، مع مرافقتها بقطع حربیة  ١٣٠- ١١٠بما یوازي ما بین  ،میل بحري

وزیرة ذلك في الوقت الذي قللت فیه  وعسكریة تابعة لسالح البحریة التركي لحمایة عملیاتها.
                                                            

، على الرابط ٩/٢٠١١/ ٢١الموقع الرسمي لقوات الجیش اللبناني،  ،یب عن الغاز في البحرتركیا توقع مع شمال قبرص اتفاًقا للتنق ١
  لكتروني التالي:اإل

https://www.lebanese-forces.com/2011/09/21/167360/ 
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فینة "بیري ریس" التي الس إرسال أهمیةالخارجیة القبرصیة الیونانیة ایرتو كوزاكو ماركولیس من 
التركي ونراقب سفن البحث التي  األسطول: "نراقب تحركات وأضافتعاما".  ٤٠"عمرها  نإقالت 

 ."١عملیات بحث أيالحكومة التركیة وبالتأكید ال تجري  أرسلتها
، تعرضت سفینة المسح الزلزالي القبرصیة " رامفورم سافرین"  لمضایقات ٢٠١٣یونیو  ٤وفي     

من قبل القوات البحریة التركیة، حیث كانت تبحر في الجزء الغربي من المنطقة االقتصادیة 
في الساعة ملیة االحتكاك على النحو التالي؛ الخالصة لجمهوریة قبرص.حیث جاءت وقائع ع

إلى الجزء الغربي من المنطقة  “رامفورم سافرین”لتوقیت العالمي المنسق، دخلت السفینة با ٦:٠٠
وشرعت في نشر ، (N 030°05.322’E’59.202°33)االقتصادیة الخالصة لجمهوریة قبرص 

لمقرر إجراؤه في وحدة أرتال المسماعات المائیة بغرض إجراء المسح الزلزالي الذي كان من ا
إذ تلقت السفینة  قتصادیة الخالصة لجمهوریة قبرص.زء الجنوبي من المنطقة االفي الج ١٢التنقیب 

في البحریة التركیة طلب إلیها فیه أن  ٧٧من األسطول  عبر شبكة إنمارسات ٢٣:٣٥في الساعة 
تظل ”، وأن ١٢٠أمیال بحریة جنوبا، وأن تتبع خط سیر الدرجة  ٥تخلي المنطقة باالنتقال لمسافة 

كما وجهت  .”’Ν33°56”7’ Ε031°21”5’/Ν33°47”2’ Ε032°16”3جنوب اإلحداثیات 
وأصدرت تعلیمات إلى  ٠٠:٢٠یونیو نداء إلي السفینة ذاتها في تمام الساعة   ٥البحریة التركیة في 

المكان قبطانها بأن یدیر السفینة إلى الیمین وأن یتَِّبع المسار المذكور؛ وٕاال ُأرسلت سفینة حربیة إلى 
، وجهت سفینة عسكریة تركیة نداء إلى قبطان ٤:٠٨وفي الساعة في غضون دقیقتین.  عینه

وسألت عن “ VHF 12”من نوع  اعن طریق جهاز ذي تردد عال جدً  “رامفورم سافرین”السفینة 
كما تلقت السفنیة نداء آخر من السفنیة التركیة نفسها فى الساعة  المعلومات التفصیلیة للسفینة.

، بدأت السفینة ٤:٣١. وفي الساعة ١٨٠ ُطلب إلیها فیه تحویل خط سیرها إلى الدرجة   ٤:٢٩
تستدیر ببطء نحو الیمین وظلت على مسارها صوب منطقة المسح الزلزالي التي  “رامفورم سافرین”

 ٢من المنطقة االقتصادیة الخالصة لقبرص.  ١٢كان من المقرر أن تصل إلیها في الوحدة 
، إذ تعرضت سفینة األبحاث ٢٠١٣یولیو  ٢٥كما تكرر هذا النمط من وقائع االحتكاك في      

اإلیطالیة " أودین فایندر" إبان قیامها بأعمال تركیب نظام للكابالت البحریة في الجزء الجنوبي 
ة الغربي من المنطقة االقتصادیة الخالصة لقبرص لمضایقات أدت إلعاقة نشاطها، ومن ثم مغادر 

، بالتوقیت العالمي المنسق ١٤:٤٠الساعة ت الوقائع على النحو التالي؛ ففي المنطقة.حیث جاء

                                                            
سبتمبر  ٢٧اإلخباریة في منشور في موقع وكالة النهار ، مواكبة عسكریة للسفینة التركیة واحتدام النزاع على الغاز بین تركیا وقبرص ١

 لكتروني التالي:، على الرابط اإل٢٠١١
                                                       http://www.naharnet.com/stories/ar/15951  

 ١٨األمم المتحدة،  ىمتحدة من الممثل الدائم لقبرص لدموجهة لألمین العام لألمم ال  ٢٠١٣تشرین األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة  ٢
 لكتروني التالي:على الرابط اإل منشورة على موقع منظمة األمم المتحدة ،S/2013/622-A/68/537، ٢٠١٣أكتوبر

  http://undocs.org/ar/S/2013/622       
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اإلحداثیات ( ٧ و ١التنقیب تي بین كتلفایندر تبحر أودین سفینة األبحاث  تكان بینما
34º13’16’’ 32 شماال، وº00’43’’ في المنطقة االقتصادیة الخالصة لجمهوریة قبرص، شرقا (

السفینة العسكریة التركیة   حیث قامت متر. ٥٠٠سفینة تابعة للبحریة التركیة إلى مسافة منها  تاقترب
على  جهاز السلكي ذي تردد عال جًداعبر فایندر أودین سفینة األبحاث قبطان بتوجیه نداء إلى 

عن  یةتفصیلالمعلومات اللحصول على ا تفي وقت الحق، وطلب ٧٢ ثم على الموجة ١٦الموجة 
من سفینة جمیع المعلومات المطلوبة، طلبت إبالغ البحریة التركیة بوعندما تم  .هاینة ونوایالسفا

تباع باتعلیمات ت لها المنطقة، بحجة أنها منطقة متنازع علیها، وأصدر إخالء  فایندرأودین األبحاث 
االقتصادیة المنطقة سفینة األبحاث إلى  إلى دخول یؤديسدرجة (وهذا الطریق  ١٩٢مسار ال

في ظلت المشروع، المعنیة بالشركات باالتصال ب فایندرأودین وبعد قیام السفینة  ).الخالصة لمصر
، عندما قررت دخول المیاه اإلقلیمیة بالتوقیت العالمي المنسق ١٧:٠٠الساعة المنطقة حتى 

في تبحر  رفایندأودین ت السفینة بینما كانو هناك.  أعمال المساحةلجمهوریة قبرص ومواصلة 
تحركاتها من مسافة بمتابعة القوات البحریة التركیة لقبرص، قامت المنطقة االقتصادیة الخالصة 

  ١.تقریًبا میل بحري واحد
لثالثیة بین كل من الرئیس المصري عبد الفتاح ، وكرد فعل للقمة ا٢٠١٤نوفمبر  ١٠وفي      

، قامت قبرص نیكوس أناستاسیادس رئیس وزراء الیونان أنتونیس ساماراس، ورئیسو ، السیسي
قواعد  ، تمثلت في تفویض القوات البحریة الخاصة بها بتطبیقىالحكومة التركیة باتخاذ خطوة أخر 

دول الساحلیة في منطقة التعدیها لمواجهة التوترات المتصاعدة بین  االشتباك الجدیدة التي جرى
ارد الهیدروكربونیة في المنطقة، وهو حوض شرق البحر المتوسط بسبب مشروعات التنقیب عن المو 

  ٢لها رًدا على بیان القاهرة الثالثي. امباشرً  اتهدیدً  ةما اعتبره أطراف عد
، حینما اقتربت سفینة تابعة ٢٠١٥دیسمبر  ١٧یبدو أن األمور قد تطورت نسبًیا بخاصة في        

لها على النحو  والمرخص )،(MV Flying Enterpriseللقوات البحریة من السفینة القبرصیة
بالنیابة عن كیان  جیو فیزیائيالواجب من السلطات المختصة في جمهوریة قبرص إلجراء مسح 

قانوني تابع لبلد ثالث، في جنوب قبرص ضمن منطقتها االقتصادیة الخالصة/جرفها القاري)، وقد 
 ًقاووف لهذا الغرض. )NAVTEX No. 09/16(صدر إنذار مالحي ذو صلة بالموضوع 

   الساعة  فيفالنحو التالي؛  للتحقیقات التي أجرتها السلطات القبرصیة، فقد وقع الحدث على
                                                            

األمم المتحدة،  ىمتحدة من الممثل الدائم لقبرص لدموجهة لألمین العام لألمم ال  ٢٠١٣ تشرین الثاني / نوفمبر  ١٢رسالة مؤرخة  ١
 -لكتروني التالي:ظمة األمم المتحدة على الرابط اإلمنشورة على موقع من ،S/2013/622-A/68/593، ٢٠١٣نوفمبر  ١٣

 http://undocs.org/ar/S/2013/662 
على  ،٢٠١٥دیسمبر ٣١، منشور على موقع وكالة "ترك برس" اإلخباریة بتاریخ الدولي علیها-اإلقلیميخیرات البحر األبیض والتنافس  ٢

     لكتروني التالي:الرابط اإل
                                                                                       http://www.turkpress.co/node/16998 
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أثناء عملیات المسح  MV Flying Enterpriseبالتوقیت العالمي المنسق، تلقت السفینة ١١:٣٠
حربیة ، مكالمة هاتفیة من سفینة  N/32°28'4''E''3'10°34التي كانت بصدد إجرائها في الموقع 

لالستقصاء عن هویتها وأنشطتها.  ١٦/٦٩، على القناة )the TCG Gediz (ID F-495)( تركیة
، عن طریق التردد MV Flying Enterpriseوجهت السفینة الحربیة المذكورة نداء إلى السفینة 

ب ، وأمرت قبطانها بوقف جمیع عملیات المسح وبتغییر مسار السفینة وسرعتها بسب٦٩ا العالي جدً 
بالتوقیت العالمي المنسق، أمرت  ١٦:٠٠ وفي الساعة “. منطقة بحریة تركیة محظورة”دخولها إلى 

 MV Flying، مرة أخرى السفینة ٦٩ا نفس السفینة الحربیة، عن طریق التردد العالي جدً 

Enterprise ،التي واصلت عملیات المسح التي كانت بصدد إجرائها، بوقف جمیع العملیات ،
غیر “.منطقة بحریة تركیة محظورة”المعدات وتغییر مسارها وسرعتها بسبب دخولها إلى  وبجمع كل

عملیاتها بینما ظلت السفینة الحربیة واصلت   MV Flying Enterpriseالسفینة أن السفنیة 
  ١میل بحري. ٥,٢التركیة تبحر على مسار مواز لها بنفس السرعة على مسافة قدرها 

 ٢٠١٦أغسطس  ٢٥في  قعة األخیرة، بل تكررت بشكل مشابه مرة أخرىلم تكن تلك الوا     
 )،Flash Royal(تابعة للقوات البحریة التركیة بمضایقة السفینة القبرصیة عندما قامت فرقاطة 
بالتوقیت العالمي  ١٣:٤٠، الساعة ٢٠١٦أغسطس  ٢٥ حادثة كالتالي؛ ففيحیث جاءت واقعة ال

اء قیامها بأنشطة بحث علمي بحري في البحر اإلقلیمي لجمهوریة المنسق، أبحرت فالش رویال، أثن
عشر میال للبحر اإلقلیمي، حیث دخلت الجرف القاري/المنطقة  الثنياقبرص، متجاوزة حد 

. ”Ν - 032° 06’ 31.98 ’’07.02 ’44 °34االقتصادیة الخالصة لجمهوریة قبرص، في الموقع 

 TCGالتركیة  بالفرقاطةوحالما غادرت فالش رویال البحر اإلقلیمي للجمهوریة قبرص، اتصلت 

Gelibolu (F-493)  ،بالسفینة وأوعزت إلى القبطان بتغییر مسارها ألنها، وفقا للحجة التركیة
بالتوقیت العالمي  ٠٥:٣٥، الساعة ٢٠١٦أغسطس وفي “.منطقة الوالیة البحریة التركیة”دخلت 

بفالش رویال، التي كانت تقوم بأنشطة  TCG   Gelibolu (F-493) بالفرقاطةسق، اتصلت المن
 ’Ν - 032° 07 ’’13.92 ’15 °35بحثیة في البحر اإلقلیمي لجمهوریة قبرص، في الموقع 

34.92’’E ، ٢حسبما ُزعم. “منطقة الوالیة البحریة التركیة”لتغییر مسارها بسبب انتهاك 
فبرایر من  ٩، وتحدیًدا في ٢٠١٨العسكریة في بدایة عام  ت التركیة شبهكما استمرت التحركا     

" ١٢٠٠٠العام الجاري، حینما قامت قطع بحریة تركیة باعتراض سفینة البحث اإلیطالیة " سایبم 

                                                            
 ١األمم المتحدة،  ىمتحدة من الممثل الدائم لقبرص لدموجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٦شباط/فبرایر ٢٩رسالة مؤرخة  ١

 لكتروني التالي:   منشورة على موقع منظمة األمم المتحدة على الرابط اإل ،S/2016/201-A/70/767، ٢٠١٦مارس
 http://undocs.org/ar/A/70/767 

سبتمبر  ٦األمم المتحدة،  ىمتحدة من الممثل الدائم لقبرص لدموجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٦أیلول /سبتمبر  ٦رسالة مؤرخة  ٢
٢٠١٦ ،A/70/1032، لكتروني التالي:ة على الرابط اإلمنشورة على موقع منظمة األمم المتحد  

                            http://undocs.org/ar/A/70/1032                                                                                                
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Saipem 12000   ،التابعة لشركة " إیني" والمخولة سلطة البحث من قبل السلطات القبرصیة
) الواقع جنوب الجزیرة، ومنعتها من مواصلة الرحلة، ٣عندما كانت في اتجاهها إلي الحقل رقم (

ویأتي ذلك في إطار المعارضة التركیة  على أن تلك المنطقة ستشهد مناورات عسكریة. ااستنادً 
للتحرك  وقد دفع هذا التطور بالسفینة اإلیطالیة١ألعمال التنقیب التي تقوم بها السلطات القبرصیة.

خوًفا من اعتداء القوات التركیة علیها، وهو ما یمكن أن یكون له تداعیات خطیرة  ؛نحو المغرب
  ٢على كافة بلدان المنطقة.

 -:التركي بشأن غاز المتوسطمواقف الدولیة من الصراع القبرصي الخامًسا: 
الدولیة سواء  من القوى ن كونه مسألة تهم العدیدطبیعة دولیة، فضًال ع وباعتباره صراًعا ذا     

 في غاز المتوسط فرصة حقیقیة لتأمین مواردها التي ترىأو  المنطقة لضخ استثمارات تي تسعىال
الدولیة الكبرى مواقف من األزمة، إال أن غالبیها قد ركز على  من الغاز، فقد كان للقوى المستقبلیة

الصدد، تجدر اإلشارة إلى أبرز تلك  وفي هذا حقوق السیادة لقبرص في عملیات التنقیب عن الغاز.
  اقف، والذي یأتي في مقدمتها:المو 
عبر الجانب الروسي عن انحیازه النسبي لقبرص على حساب تركیا، وهو ما تجلي في روسیا؛  .١

، ٢٠١١أغسطس  ١٩في  لوكاشیفیتش ألكسندرتصریحات المتحدث باسم وزارة الخارجیة الروسیة 
كان ذلك في حدود المنطقة  ما داممؤكًدا على أحقیة قبرص في القیام بعملیات التنقیب عن الغاز 

عتبر اكما  االقتصادیة الخالصة الخاصة بها، الذي تم االتفاق علیها مع البلدان المقابلة لها.
یجعلها تقع ضمن الحقوق عملیات التنقیب القبرصیة تتفق مع قواعد القانون الدولي، وهو ما 

  ٣السیادیة للجمهوریة القبرصیة.
كما انحازت فرنسا أیًضا للموقف القبرصي من خالل إعالن المتحدث باسم وزارة فرنسا؛  .٢

، مؤكًدا على أن بالده تشترك مع الموقف الذي أشار ٢٠١١الخارجیة الفرنسیة عن ذلك في أكتوبر 
سبتمبر من العام ذاته، والذي أكد على حق بلدان  ٢٧ستفان فیلو في  إلیه مفوض األمم المتحدة

ما في إبرام اتفاقیات تتعلق بحقوق السیادة مع طرف ثالث  -في إشارة ضمنیة لقبرص- االتحاد
 تفاق األمم المتحدة بشأن قانون البحار".فق مع القانون الدولي بما فیها اتت دامت

                                                            
1  Turkish Blockade of ship off Cyprus is out of Eni's Control: CEO, Reuters news agency, 16 
February 2018, Available At:- 
https://www.reuters.com/article/us-cyprus-natgas-turkey-eni/turkish-blockade-of-ship-off-cyprus-is-out-
of-enis-control-ceo-idUSKCN1G01K0 
2 Report: Eni Move Drillship to Morocco after Turkish Navy Threatens force in Cyprus, 23 
February 2018, Available At:- 
https://www.offshoreenergytoday.com/report-eni-moving-drillship-to-morocco-after-turkish-navy-
threatens-force-in-cyprus/ 
3 Russian Foreign Ministry Spokesman Alexander Lukashevich Answers a Media Question 
Regarding the Republic of Cyprus’s Pursuit of Mineral Exploration and Exploitation Activities in 
Its Exclusive Economic Zone, 1228-19-08-2011, 19 August 2011, Available At: 
 http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/197458 
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من  -الذي جاء منحاًزا لقبرص أیًضا- دإذ یمكن التعرف على موقف االتحا :االتحاد األوروبي .٣
فعلى صعید المجلس األوروبي،  .خالل تتبع مواقف كل من المجلس األوروبي والمفوضیة األوروبیة

علي حقوق السیادة للدول األعضاء في  ٢٠١١دیسمبر  ٥ في فقد أكد في اجتماعه الذي ُعقد
للتنقیب والكشف عن موارد الغاز الطبیعي  برام اتفاقیات ثنائیة مع دول أخرىاالتحاد األوروبي في إ

 ١اتساًقا مع القانون الدولي واتفاقیات األمم المتحدة في هذا الشأن.
- "ستیفان فول"هذا، وقد عضدت المفوضیة األوروبیة هذا الموقف من خالل ما عبر عنه      

ا على أن ، مؤكدً ٢٠١١سبتمبر  ٢٧في - المفوض األوروبي للتوسع وسیاسة الجوار األوروبیة
 ل مستمر على أحقیة أعضائها في عقد اتفاقیات من دول أخرىالمفوضیة األوروبیة تؤكد بشك

وال تتعارض مع القواعد  ،للتنقیب والكشف عن الموارد طالما أنها تتفق وصحیح القانون الدولي
  ٢والقوانین األوروبیة.

ب المتوازن نسبًیا بین الطرفین الدولیة للخطا وعلي الجانب اآلخر، مالت مواقف بعض القوى     
 القبرصي والتركي، ومن ذلك موقف كل من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة.

أكتوبر  ٣١في  فقد عبرت وزیرة الخارجیة األمریكیة هیالري كلینتونالوالیات المتحدة األمریكیة؛  .١
لجمهوریة القبرصیة بالدها من هذه القضیة، مؤكًدا علي اعتراف بالدها بحق ا عن موقف ٢٠١١

في التنقیب عن الموارد الطبیعیة في منطقتها االقتصادیة الخالصة، بما في ذلك من مساعدة 
الشركات األمریكیة لها، لكنها أكدت في الوقت ذاته علي أن الوالیات المتحدة تنظر لتحقیق استفادة 

 راف.من موارد المنطقة من خالل ضرورة توقیع اتفاق تعاون شامل كافة األط
عن دعم بالده  ٢٠١١نوفمبر  ٩؛ عبر وزیر الخارجیة البریطانیة ویلیام هاجو في بریطانیا .٢

تم  ما الكامل والواضح عن حق قبرص في منطقتها االقتصادیة الخالصة، وهو ما یأتي متسقا مع
التأكید علیه في االتحاد األوروبي والكومنولث في أكثر من موقف، مشیًرا إلي ضرورة أن تعلم ذلك 

، وبالتالي فإن بریطانیا تدعم حق قبرص في عملیات التنقیب - في إشارة ضمنیة لتركیا- كافة البلدان
بالده في  تسعىلكن في الوقت ذاته سوف  عن الموارد الطبیعة في المنطقة االقتصادیة الخالصة.

 تحركات ترضي جمیع األطراف. إلى التفاوض مع البلدان األخرى للوصول 
جاء موقف منظمة األمم المتحدة لیتسم بقدر من ، وخالًفا للمواقف السابقة :األمم المتحدة .٣

 .المستعصي القبرصي الصراع ارد وتقاسمها كمدخل لحلالعقالنیة، وكمحاولة لوضع قضیة المو 
المتحدة لألمم المبعوثة الرسمیة لألمین العام - "وتنهایمذلك جاءت تصریحات " لیزا بواتساًقا مع 

كافة  نه ال بد من أن یكون مفهوًما لدىإ" ، والتي قالت فیها ٢٠١١سبتمبر  ١٦في لقبرص 

                                                            
1 European Council Conclusions on Enlargement and Stablisation and Association Process, 3132nd 
General Affairs Council Meeting Brussels, 5 December 2011, Available At:  
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-472_en.htm?locale=en 
2 Mullen Fiona, Op.Cit. p 14. 
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كل كافة القبارصة سواء ستعود بالنفع على -في حالة اكتشافها-األطراف أن الموارد الطبیعیة 
مر منظمة تسو األتراك تحت مظلة الجمهوریة القبرصیة الفیدرالیة الموحدة، ولهذا فستأ الیونانیون

تعظیم المنافع لكافة األطراف لاألمم المتحدة في سعیها لتسویة الخالفات بالطرق السلمیة 
 ١.القبرصیة"

في تقریر لألمین العام لألمم المتحدة عن عملیة األمم المتحدة  كما تم التعبیر عن التوجه ذاته     
مــن " على أن  ٤٣، حیث نص في فصل المالحظات بند رقم ٢٠١١یولیو  ٥في قبرص صدر في 

ا، وهــي ملــك لجمیــع القبارصــة، بــالنفع علــى المهــم ضــمان أن تعــود أي ثــروة تكتــشف حــدیثً 
 ًزایعـي في عـرض البحـر یـشكل حـاف. وال شــك أن اكتشاف احتیاطیات الغاز الطباالطــائفتین معًــ 

ـا لجمیـع األطـراف مـن أجل التوصل إلى حل دائم لمشكلة قبرص. وأملي أن یـسفر هـذا قویً 
  ٢".االكتـشاف عـن تعـاون أوثـق لفائدة جمیع أصحاب المصلحة في المنطقة

على تسویة القضیة  القبرصي علي المناطق البحریةسادًسا: تداعیات الصراع التركي 
  -القبرصیة:

  ىالقبرصي على الجوانب الخاصة بالخسائر المادیة، إنما ألق- لم تقتصر نتائج الصراع التركي      
د مفاوضات تسویة تجمی؛ یأتي في مقدمتهاو  .األخرى  بظالله على بعض المناحي السیاسیة الهامة

لرغم من أن العملیة التفاوضیة بشأن تسویة القضیة القبرصیة بین قبرص فعلى االقضیة القبرصیة؛ 
، وهو األمر الذي كانت أبزر مالمحه توقیع رئیس قد خطت نحو التقدم النسبي الشمالیة والجنوبیة
إعالن  ٢٠١٤في فبرایر  نظیره الشمالي درویش إروغلوو ، نیكوس أناستاسیادسقبرص الجنوبیة  

 إلعادة إطالق مفاوضات توحید الجزیرة.  (Ground Rules)مشترك یتضمن قواعد أساسیة 
بخاصة اإلعالن عن القیام بعملیات بحث  ٢٠١٤لكن، یبدو أن التحركات التركیة في أكتوبر      

بقبرص  سیزمي في المناطق البحریة التي تقع ضمن المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاصة
  ٣الجنوبیة، قد أدت لمزید من التصعید ودفعت لتعثر العملیة التفاوضیة بین طرفي الجزیرة.

أكتوبر   ٦في ، نیكوس أناستاسیادسرئیس قبرص الجنوبیة  وقد اتضح ذلك على خلفیة قیام      
بان كي مون، معلًنا فیه عن موقف بالده  بإرسال خطاب لألمین العام لألمم المتحدة ٢٠١٤

عقدها  اباالنسحاب من المفاوضات القائمة مع قبرص الجنوبیة بخاصة االجتماعات التي كان مزمعً 
تصعید  ى، اعتراًضا عل٢٠١٤أكتوبر  ١٠- ٩یومي  درویش إروغلو مع الرئیس القبرص الشمالي

والقیام بعملیات بالمسح السیزمي في بعض الكتل الخاصة بها، والتي  ،من أعمالها االستفزازیة اتركی
                                                            
1Ibid, p 15.  

ظمة األمم المتحدة والمنشور على موقع من ،S/2013/392، ٢٠١٣یولیو  ٥تقریر األمین العام عن عملیة األمم المتحدة في قبرص،  ٢
   لكتروني التالي:على الرابط اإل

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/392&referer=http://www.un.org/en/peacekeeping/miss
ions/unficyp/reports.shtml&Lang=E 
3 Karakasis Vasileois, Op.Cit. p 6. 
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)، وهي مناطق وفًقا للخطاب تقع ٩، و٣، ٢تم إسناد العمل فیها لشركات دولیة بخاصة الكتل ( 
، والتي جاءت متسقة مع قواعد ٢٠٠٤تم التوافق علیها عام  ود البحریة لقبرص التيضمن الحد

  لقبرص الحقوق السیادیة الحصریة لبالده.القانون الدولي، بما یضمن 
ولهذا، فقد أكد الرئیس القبرصي في خطابة على أن البیئة المحیطة بالمفاوضات تتسم بقدر      

جهود التسویة، وبالتالي فإن كافة التحركات التركیة بتزاز، ومن شأنهما تقویض كافة من التهدید واال
  ١لى عرقلة جهود التسویة.األخیرة تصب في هذا االتجاه، مما یشیر إ

لوكالة " كي بي دیلي  ٢٠١٤أكتوبر  ٧خر، أكد "درویش إروغلو" في وعلى الجانب اآل     
نیكوس نیوز"على أن قبرص الیونانیة تسعي لعرقلة مفاوضات توحید الجزیرة، مؤكًدا على أن "

صل للتسویة " قد تنصل من جولة تنصل من جولة التفاوض بهدف الهروب من التو أناستاسیادس
  الشاملة الموحدة.

عدم صحة إلى دافع بشدة عن تواجد سفن المسح التركیة في المنطقة، مشیًرا   ،وفي الوقت ذاته    
السلوك  تنقیب التي تقوم بها تركیا، واصًفاحرمان القبارصة األتراك من حقوقهم في عملیات ال

حمل إروغلو مسئولیة التصعید لقبرص  للنهج ذاته، االقبرصي الجنوبي بغیر المتعاون. واستمرارً 
" یوهم نفسه بأن قبرص الجنوبیة هي نیكوس أناستاسیادسالیونانیة، حیث أكد على أن  الرئیس " 

  ٢المالك الشرعي والسیادي الوحید للجزیرة القبرصیة.

                                                            
موقع منظمة  ى، والمنشور علS/2014/723-A/69/425، ٢٠١٤أكتوبر  ٨خطاب رئیس قبرص إلى األمین العام لألمم المتحدة،  ١

     لكتروني التالي:ة على الرابط اإلاألمم المتحد
http://undocs.org/A/69/425 
2 Karakasis Vasileois, Op.Cit. p 17. 
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 رؤية استخالصية: - 

بعد استعراض التفاعالت الصراعیة بین بلدان منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق      
  أهمها ما یلي: ،وتقاسم الموارد الغازیة والنفطیة، یمكن استخالص عدة أمور ،البحریة

      كافة أطراف الصراعات أنها صراعات ذات طبیعة أن ثمة إدراًكا قد بات راسًخا لدى یبدو  .١
" مستعصیة" بمعنى أنها "غیر قابلة للحل والتسویة النهائیة" في المستقبل المنظور، صحیح أنها لم 

ي نمط " إدارة نبمما دفعهم إلى ت تصل لمرحلة الحروب إال أن فرص تسویتها ال زالت صعبة.
الصراعات  وبالتالي فقد بات من المتوقع امتداد هذا النوع من الصراع" بدًال من " تسویة الصراع".

لفترة زمنیة طویلة، ال سیما مع تراجع تقدیم الحلول الفنیة والقانونیة، واالعتماد على الحلول 
 التي تتحكم فیها عوامل المصلحة بشكل أساسي.الوساطة السیاسیة والدبلوماسیة، و 
 إن العالقات المتدهورة الناتجة عن عقود طویلة من الصراعات السیاسیة والحروب تقف حائًال   .٢

فقد حال عدم االعتراف اللبناني بإسرائیل دون موافقة المسئولین  دون تسویة صراعات الموارد.
اللبنانیین في خوض مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسرائیلي كان من شأنها في حالة انعقادها أن 

لي تسهل من عملیة اإلسراع في تسویة الصراع، وأیًضا التاریخ الطویل من االحتالل اإلسرائی
لفلسطین، وما أسفر عنه من تفاعالت عدائیة في تعقید المسیرة الفلسطینیة في التنقیب عن الغاز 

كما أن  في حقول " غزة مارین" قبالة سواحل قطاع غزة من خالل شركة " بي بي" البریطانیة.
في المناطق دوًرا سلبًیا في الخالفات حول أحقیة التنقیب  أدتالعالقات المتدهورة بین تركیا وقبرص 

 البحریة المتنازع علیها.
دوًرا سلبًیا في المواجهات والصراعات الخارجیة  یؤديأن غیاب التماسك السیاسي الداخلي   .٣

ذلك في حاالت كل من لبنان حیث أخرت  وقد تجلى بخصوص الموارد والمناطق البحریة.
االنشقاقات السیاسیة عملیات الكشف عن الغاز ومن ثم أضعف الموقف اللبناني في الصراع مع 

، وبدرجة أقل سیما اتساع نطاق الصراع الداخلي بین حركتي فتح وحماسال   إسرائیل،  وفلسطین
 بخاصة األوروبي.نتیجة الدعم الخارجي الواسع  یةقبرصفي الحالة النسبًیا 

الدولیة الكبرى في عملیات تسویة صراعات الغاز  ىحدوث تراجع ملحوظ في دور القو   .٤
والمناطق البحریة، ذلك على الرغم من امتالكهم الكثیر من أوراق الضغط على أطراف تلك 

إقناعها فالوالیات المتحدة برغم من عالقاتها الوثیقة ودعمها الدائم إلسرائیل لم تستطع  الصراعات.
ها بشأن تسویة الخالف مع لبنان حول المثلث ي من المقترحات التي قدمها مسئولو بالموافقة على أ

المتنازع علیه، عالوة على عدم قدرتها التأثیر أیًضا على الجانب اإلسرائیلي فیما یخص الغاز 
حاد إلقناعها بوقف كما أن االتحاد األوروبي لم یستخدم ورقة سعي تركیا لالنضمام لالت سطیني.لالف



164 
 

كبدیل تلك روسیا في تقدیم نفسها  ذلك في الوقت الذي بدأت فیه .تصعیدها ضد قبرص والیونان
  في المنطقة ال سیما بعد محاولة فتح مجال للتفاوض للتنقیب عن الغاز مع لبنان وفلسطین. القوى
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الثالث الفصل   
املتوسط البحر الدولية يف تنمية غاز شرق دور القوى  

 املبحث األول
 فرص التعاون يف جمال الغاز الطبيعي يف شرق املتوسط

 
مختلف األطراف الدولیة الفاعلة في منطقة شرق البحر  ات حاضًرا لدىقد ب ایبدو أن ثمة إدراكً      

مفاده أن االستفادة  ،بخاصة الجانب األوروبي الخارجیةالمتوسط، عالوة على العدید من األطراف 
لن تتم إال  ،الموجودة تحت سطح البحر في تلك المنطقة الهائلة من الثروات الهیدروكربونیة المثلى

إلیجاد صیغ مشتركة من شأنها النهج الصراعي، والمیل نحو التعاون في محاولة  عن عبر االبتعاد
ا، ینقسم جدیدً  ىر، بدأت بعض األطراف الدولیة اتخاذ منحوفي هذا اإلطا أن تحقق مصلحة للكافة.

  هما كالتالي: إلي محوریین رئیسین
  -المحور المصري/ القبرصي الیوناني:أوًال: 
وقعت اتفاق ترسیم للحدود البحریة مع قد فمن المعروف والمشار إلیه سابًقا أن مصر كانت      

حدوث استقرار في العالقات بین  في روهو األمر الذي ساهم بشكل كبی، ٢٠٠٣قبرص عام 
لكن ظلت تلك االتفاقیة محل انتقاد من العدید من األطراف الداخلیة في مصر، مما أدخلها  البلدین.

ال سیما بعد اكتشاف قبرص لحقل أفرودیت في  ،في خالفات حادة مع السلطات الحاكمة في مصر
  .٢٠٠٣طبًقا التفاقیة  ةوالمحدد ،مع مصرب للغایة من حدود المنطقة االقتصادیة یالقر  ١٢بلوك 

 -:مؤشرات الخالف الداخلي المصري بشأن غاز شرق البحر المتوسط .١
شهدت الساحة الداخلیة المصریة زخًما من الخالفات بین طرفین أحداهما غیر رسمي یؤكد      
المتوسط لصالح  البحر الحكومات المتعاقبة قد فرطت في حقوق مصر في حقول غازأن على 

إسرائیل وقبرص من جانب، وبین طرف رسمي حكومي یؤكد على عدم أحقیة مصر في تلك 
وفي هذا  التي تقع تحت السیادة المصریة. ،ویعتبرها تقع خارج نطاق المناطق البحریة ،الحقول
  كالتالي: یمكن اإلشارة إلي أبرز مؤشرات الخالف الداخلي ،اإلطار

حمل السفیر إبراهیم یسري على القضائیة لبطالن اتفاقات ترسیم الحدود البحریة،  الدعاوى  .أ
عاتقه من اللحظات األولي مهمة التصدي التفاقیات ترسیم الحدود البحریة الخاصة بمصر ال 

أمام محكمة القضاء اإلداري طالب فیها ببطالن اتفاقیة ترسیم  حیث رفع دعوى ١سیما مع قبرص،

                                                            
، على الرابط ١٩/٤/٢٠١٦تیجیة، ، المعهد المصري للدراسات السیاسیة واإلستراغاز المتوسط: ورقة ولیةمحمد سلیمان الزواوي،  ١

  لكتروني التالي:اإل
https://goo.gl/HKOtnB 
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تلك االتفاقیة  أن، مؤكًدا ٢٠٠٣التي وقعت في نهایة عام  ،القتصادیة مع قبرصحدود المنطقة ا
ترتب علیها استحواذ كل من قبرص وٕاسرائیل على حقول غاز طبیعي بمساحات ضخمة، رغم قد 

أنها أقرب إلى السواحل المصریة منها إلى سواحل الدولة العبریة، وأكد یسري في دعواه أن هذه 
، اكیلومترً  ١٩٠ن میناء دمیاط بنحو ألنها تبعد ع ؛مصریة مائة في المائةالحقول محل النزاع 

كیلومترًا،  ٢٠٠االقتصادیة  ، مشیرًا إلى أن حدود المیاهاكیلومترً  ٢٣٥بعد عن حیفا بحوالي بینما ت
كما أكدت الدعوى أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائیل، یبعد عن  للقانون الدولي. اطبقً 

كیلو مترًا فقط، وفقًا للتصویر الجوي، واألقمار الصناعیة،  ١١٤ي بنحو الساحل المصر 
 .واالستخبارات البحریة، وهو ما یجعله یقع ضمن المیاه االقتصادیة المصریة

واستندت الدعوى إلى تقریر الدكتور إبراهیم عبد القادر عودة، أستاذ الجیولوجیا المتفرغ بجامعة      
الباحث بجامعة ماساتشوستس األمریكیة، التي أكدت أن  نائل الشافعيوط، وخرائط الدكتور أسی

، و"أفرودیت"، الذي اكتشفته ٢٠١٠حقلي الغاز المتالصقین "لڤیاثان"، الذي اكتشفته إسرائیل في 
ملیار دوالر، یقعان في المیاه االقتصادیة  ٢٠٠، باحتیاطیات تُقدر قیمتها بقرابة ٢٠١١قبرص في 

واتهمت الدعوي بوضوح حكومة مبارك على رأسها وزیر البترول األسبق سامح  .المصریة الخالصة
  بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طویلة. فهمي
الذي قامت فیه قبرص باكتشاف  ١٢الذي أكد فیه یسري على أن بلوك  ،یأتي ذلك في الوقت     

، المغمور في البحر، والذي یدخل ١"إراتوستینس"حقل أفرودیت فیه، یقع في السفح الجنوبي لجبل 
سنة، حسبما جاء في الدعوى، والتقریرین العلمیین  ٢٠٠٠ضمن حدود مصر البحریة منذ أكثر من 

الخرائط القبرصیة توضح أن حقل على أن  . إضافة لذلك، فقد أكدت الدعوىاللذین استندت إلیهما
 ة امتیاز نیمید، التي كانت مصر قد منحتها أفرودیت في جبل إراتوستینس یدخل في عمق منطق

وعلى الرغم من كل األـدلة  .٢٠١٥لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقیة أواخر عام 
بعدم  ٢٠١٣تقدم بها یسري في دعوته، إال أن محكمة القضاء اإلداري قد قضت في  التيواألسانید 

اختصاصها والئًیا في نظر الدعوي، معتبرة أن قرار توقیع مصر علي االتفاقیة یعد عمًال من أعمال 
  ٢ بطالن التوقیع على االتفاقیة. قد تم رفض دعوىوبالتالي ف السیادة.

                                                            
 ٢٠٠الغربیة و  قبرص كم جنوب ١٠٠ویبعد نحو  ومصر بین قبرص البحر المتوسط في شرق جبل بحري الجبل البحري إراتوستینس هو ١

م تحت سطح  ٦٩٠كم. وتوجد قمته على عمق  ٨٠كم وعرضها  ١٢٠ضخمة مغمورة، یبلغ طولها نحو  جبلیةكتلة  ووه .دمیاط كم شمال
السهل اللجي  م وهو جزء من ٢,٧٠٠فوق قاع البحر المحیط بها، والذي یقع على عمق یصل إلى  ٢٠٠٠البحر، وترتفع نحو 

على اسم في العالم. وقد سمي  الجبال البحریة ذلك من أعلى، وهو أحد أكبر التضاریس في قاع شرق البحر المتوسط. وهو ك إراتوستینس
 .، الذي كان أول من قدر قطر األرضإراتوستینس الجغرافي السكندري

، على الرابط ٢٠١٣فبرایر  ٧ن اإلخباریة في إن إشبكة سي  موقع ى، منشور علدعوي قضائیة قد تجدد حرب الغاز بین مصر وٕاسرائیل ٢
  لكتروني التالي:اإل

                                           http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/12/egyptGas.israel   
                                                                       / 
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یة العلیا ببطالن توقیع الحكومة علي اتفاقیة التنازل عن جزیتي تیران یبدو أن حكم اإلدار  ،لكن     
قضائیة، مستنًدا على األسباب  ٧٠لسنة  ٧٠٦٢٦قد دفع یسري لتجدید دعواه برقم  ،وصنافیر

ثم تم ١، ٢٠١٧فبرایر  ١٤لجلسة  القضاء اإلداري قررت تأجیل الدعوىذاتها، غیر أن محكمة 
  ٢٠١٧.٣أغسطس  ٢٨وأخیًرا تم حجزها للحكم في ٢٠١٧.٢نیو یو  ٦لجلسة  تأجیلها مرة أخرى

مصطفي شعبان وأیمن السویفي  :نكل من المحامییواستمراًرا للنهج القضائي، أقام أیًضا      
أمام محكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، طالبا فیها  ٢٠١٦أبریل  ٢٠ة في قضائی ىدعو 
المبرمة بین مصر وقبرص على مجلس النواب، وعرضها ض اتفاقیات ترسیم الحدود البحریة ر بع

 ٧٠لسنة  ٤٥٦٩٠اء عام.حیث اختصمت القضیة رقم تبعد ذلك على الشعب المصري في استف
إذ أكدت  قضائیة كل من رئیس الجمهوریة، ورئیس مجلس النواب، ووزیر الخارجیة بصفتهم.

  ى على ما یلي:الدعو 
الجریدة الرسمیة  فيوالمنشور  ، ٢٠١٤لسنة  ٣١١نه صدر قرار من رئیس الجمهوریة رقم إ)١(

 حكومتيبالموافقة على االتفاقیة اإلطاریة بین  ، ٢٠١٤نوفمبر  ٢٧ في ٤٨العدد رقم  في
جمهوریة مصر العربیة، وجمهوریة قبرص بشأن تنمیة الخزانات الحاملة للهیدروكربون عبر 

القرار صدر قرار وزیر الخارجیة رقم ا لهذا القاهرة، وتنفیذً  فيتقاطع خط المنتصف والموقعة 
 .٢٠١٤لسنة  ٤٢

عهد  في ٢٠٠٣عام  فيإنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقیة لترسیم حدودها مع قبرص  )٢(
، بالتساويحسنى مبارك، ترتب علیها اقتسام المیاه اإلقلیمیة بین البلدین األسبق الرئیس 

لصة بین الطرفین، على أساس حیث نصت االتفاقیة على تحدید المنطقة االقتصادیة الخا
تكون كل نقطة على طول امتداده متساویة األبعاد من أقرب نقطة  الذيخط المنتصف، 

على خطوط األساس لكال الطرفین، وأن ُیظهر خط المنتصف الحدود على الخریطة البحریة 
نة) بمقیاس (رأس التین إلى اإلسكندرو  ١٨٣الدولیة الصادرة عن "األدمیرالیة البریطانیة" برقم 

على إجراء  –منهما  أيبناء على طلب  –، وأن یتم االتفاق بین الطرفین ١٠٠٠٠٠: ١رسم 
أي تحسینات إضافیة لزیادة ودقة توقیع خط المنتصف عند توافر البیانات األكثر دقة، وذلك 

 .ذاتها لمبادئ المتبعةلاستناًدا 
قد أحاط  ٢٠١٤الصادر عام  الحاليوالدساتیر المتعاقبة وآخرها الدستور  ١٩٧١ن دستور إ )٣(

تحد من  التيالدولة المصریة بمجموعة من الضمانات  بإقلیم الخاصةعملیة ترسیم الحدود 

                                                            
 .٢٠/١٢/٢٠١٦، الشروق فبرایر، ١٤بطالن توقیع الحكومة علي اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص إلي  ىتأجیل دعو  ١
  -لكتروني التالي:اإل الرابط ى، عل٢٠١٧ریل أب ١١ع بوابة فیتو، یونیه، موق ٦قبرص لـو مصر بین بطالن ترسیم الحدود  ىتأجیل دعو  ٢

http://www.vetogate.com/2664676 
 ٦/٦/٢٠١٧، الشروقبطالن اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع قبرص،  ىأغسطس الحكم في دعو  ٨ ٣
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ضرورة عرض هذه  هيهذا الشأن وأهم هذه الضمانات  فيسلطات رئیس الجمهوریة 
رار الشعب استفتاء عام إلق فيعلیها یتم طرحها االتفاقیات على البرلمان وفى حالة الموافقة 

 أيا تاما إبرام حظر حظرً  ٢٠١٤ لها أو رفضها، وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام
أو  البحريإقلیمها البرى أو  فيجزء منها سواء كان  أياتفاقیات تنتقص من إقلیم الدولة أو 

 .١الجوي
 

على مجلس عرض هذه االتفاقیات وبناء على ذلك، وبما أن رئیس الجمهوریة قد امتنع عن       
ا متجدد األثر، مما قرارا سلبیً یعد ا لعرضها على جمعیة الناخبین لالستفتاء علیها النواب، تمهیدً 

ا ألحكام القانون والدستور جاء مخالفً  علیهیتعین معه الطعن علیه، وحیث إن القرار المطعون 
  ٢ا.یتعذر تداركهیترتب على استمراره نتائج  الذيویترتب علیه المساس بسیادة الدولة األمر 

بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس  لدائرة األولي بهیئة مفوضي الدولةوفي هذا الصدد، قررت ا     
دیسمبر، ذلك في الوقت الذي صرحت فیه للمدعیین باستخراج  ١٥لجلسة  تأجیل تلك الدعوى الدولة

تم  ٢٠٠٣قبرص في عام و لحدود بین مصر اشهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقیة ترسیم 
مناقشاتها والتصدیق علیها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك االتفاقیة اإلطاریة لتقاسم مكامن 

دیسمبر  ١٢الهیدروكربون بین مصر وقبرص والموقعة من الرئیس المؤقت عدلي منصور في 
، عما ٢٠١٤مبر سبت ٩د الفتاح السیسي في ب، والصادر الموافقة علیها من الرئیس الحالي ع٢٠١٣

 ١٥وفي ٣إذا كانت هذه االتفاقیة عرضت على البرلمان وتم مناقشها وصدق علیها من عدمه.
لكتابة تقریر بالرأي القانوني الخاص  دائرة ذاتها بالمحكمة، حجز الدعوى، قررت ال٢٠١٦دیسمبر 

 ٤بها.
بل تجاوز ذلك لیصل  ،ائیةالقض توقف األمر عند رفع الدعاوىیلم البرلمانیة والنیابیة، االعتراضات .ب

مجلس الشورى المنبثقة من لجنة الشئون التشریعیة والدستوریة ب لجنة االقتراحات والشكاوى إلقرار
 الجیولوجیا عالمتقدم به عضو المجلس و  قد كان ٢٠١٣مارس  ٢٦المصري لمشروع قانون في 

مع دول االقتصادیة ترسیم الحدود البحریة  یةاتفاقبإلغاء الدكتور " خالد عودة " یقضي  المعروف

                                                            
) من الدستور: یمثل رئیس الجمهوریة الدولة في عالقاتها الخارجیة، ویبرم المعاهدات، ١٥١للمزید من التفاصیل راجع نص المادة ( ١

ویصدق علیها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفًقا ألحكام الدستور. ویجب دعوة الناخبین لالستفتاء على 
والتحالف وما یتعلق بحقوق السیادة، وال یتم التصدیق علیها إال بعد إعالن نتیجة االستفتاء بالموافقة. وفى جمیع األحوال معاهدات الصلح 

  .ال یجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو یترتب علیها التنازل عن أي جزء من إقلیم الدولة
 .٢٠/٤/٢٠١٦، البوم السابع البرلمان واالستفتاء علیها، ىتفاقیات ترسیم الحدود مع قبرص علدعوة لعرض ا ٢
 .١٧/١١/٢٠١٦ ،الیوم السابعدیسمبر،  ١٥البرلمان لـ ىاتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص علتأجیل دعوة عرض  ٣
 . ١٥/١٢/٢٠١٦ ،الیوم السابعالبرلمان للتقریر،  ىاتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص علعرض  ىالمفوضین تحجز دعو  ٤
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ستند عودة في احیث  ١،وٕاعادة الترسیم ٢٠٠٣فبرایر  ١٧الموقعة في جوار بخاصة قبرص ال
 كالتالي:مشروعه على عدة أسباب ذكرها في المادة من المشروع 

األولى ینص علیها البند (ب) من المادة  التيعدم مطابقة قائمة اإلحداثیات الجغرافیة : األول
المادة األولى من  في) مع خط المنتصف، ما أخل بنص البند (أ) ١والملحقة بهذه االتفاقیة (ملحق 

الخالصة بین الطرفین على أساس  ةاالقتصادیأن یتم تحدید المنطقة  "ینص على الذياالتفاقیة 
تكون كل نقطة على طول امتداده متساویة األبعاد من أقرب نقطة على  الذي ٢خط المنتصف

  ."خطوط األساس لكال الطرفین
) ٦إلى  ١البند (ب) من المادة األولى (نقاط من  فيتداخل معظم هذه اإلحداثیات الواردة  الثاني:

ة أخرى، ما المنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر والدول المقابلة األخرى (تركیا) من ناحی في
  أخل بحقوق مصر مع الدول المقابلة األخرى.

ا وبین إسرائیل دون وجود إبرام قبرص اتفاقیة ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بینه الثالث:
االتفاقیة للموافقة على نقطة االلتقاء الثالثیة الالزمة لتعیین الحدود  في امباشرً  اثالثً  امصر طرفً 

من قبرص بنص المادة  اجسیمً  دیة بین مصر وقبرص، ما یعد إخالًال الشرقیة للمنطقة االقتصا
مفاوضات تهدف إلى تحدید  فيإذا دخل أحد الطرفین "تنص على أنه  التيالثالثة من االتفاقیة 

الخالصة مع دولة أخرى، یتعین على هذا الطرف إبالغ الطرف اآلخر منطقتها االقتصادیة 
مع الدولة األخرى إذا ما تعلق هذا التحدید بإحداثیات  نهائيوالتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق 

  .")٨) أو (١النقطتین (
من  ١٠ في إخالل االتفاقیة الثنائیة بین مصر وقبرص باتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار الرابع:

حالة النزاع بین مصر وقبرص  في الدوليوبالمعاهدات الدولیة باستبدالها بالتحكیم  ١٩٨٢دیسمبر 
 أيیتم تسویة " التحكیم فقط دون النص على تحدید جهة التحكیم. فقد نصت االتفاقیة على أنه 

نزاع ینشأ حول تنفیذ هذا االتفاق عبر القنوات الدبلوماسیة بروح التفاهم والتعاون. وفى حالة 

                                                            
 .٦/٣/٢٠١٣، الوفد الشورى یوافق على إلغاء اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص، ١

ا لالتفاقیة الدولیة لقانون البحار، یتضح أنه یمكن إتمام هذا الترسیم باستخدام طریقة من ثالث طرق مختلفة. ویتوقف استخدام وفقً  ٢
  الطریقة المنصفة من هذه الطرق على الرضا والقبول بین الطرفین:

الطریقة األولى؛ تتمثل في استخدام خطوط شبه المعین المستقیم (المثلثات المقلوبة) التي تمتد فیما بین أقرب نقاط متقابلة على خطوط 
  األساس وبارزة داخل البحر في الدول المتقابلة.

اط متقابلة على خطوط األساس مباشرة دون الطریقة الثانیة؛ تتضمن استخدام الخطوط المستقیمة المتوازیة التي تمتد عمودًیا فیما بین نق
  اعتبار لشكل الساحل في الدول المتقابلة.

اطق الطریقة الثالثة؛ هي استخدام الخطوط المستقیمة المتوازیة التي تمتد عمودًیا فیما بین نقاط متقابلة على خطوط األساس مباشرة في المن
 المناطق الساحلیة الغائرة داخل األرض في الدول المتقابلة. الساحلیة البارزة داخل البحر المتوسط خطوط األساس في
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عدم تسویة النزاع عبر القنوات الدبلوماسیة خالل مدة زمنیة مناسبة، یتم إحالة النزاع إلى 
  ."التحكیم

ففي  الثانیة والثالثة.هذا، وقد طالب المشروع بأمرین رئیسین تم النص علیهما في المادتین     
 في- ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر وقبرص  ةبإعادالمادة الثانیة طالب 

للبند (د) من المادة  ادول الثالث المتقابلة تنفیذً بناء على خط المنتصف لل - اا ثالثً حضور تركیا طرفً 
 أيمنهما على إجراء  أياتفاق الطرفین بناء على طلب "تنص على  والتياألولى لالتفاقیة، 

ا إلى ، واستنادً "تحسینات إضافیة لزیادة ودقة توقیع خط المنتصف عند توافر البیانات األكثر دقة
یمكن مراجعة أو تعدیل "تنص على أنه  والتيالبند (هـ) من المادة األولى لالتفاقیة  فيورد  ما

للمناطق  المستقبليضوء التحدید  في) وفقا للحاجة ٨) و(١( اإلحداثیات الجغرافیة للنقطتین
االقتصادیة الخالصة مع دول الجوار األخرى المعنیة وفقا التفاق یتم التوصل إلیه حول هذه 

  ."المسألة مع دول الجوار المعنیة
 المصريبوقف اإلعالن عن حدود االمتیاز مطالبة القانون في مادته الثالثة  ویضاف لذلك،     

ابتدعتها وزارة البترول  التيبسبب خطوط الحدود االفتراضیة  ٢٠١٢المطروح من وزارة البترول عام 
للمنطقة االقتصادیة المصریة، واالكتفاء باإلعالن عن حدود ومواصفات  دوليأو  قانونيدون سند 

یة المنطقة االقتصاد فياالمتیاز، لحین إعادة ترسیم خط المنتصف  فيالبلوكات المطروحة 
المنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر  فيالخالصة بین مصر وقبرص، وترسیم خط المنتصف 

  ١للمنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر والدول المجاورة. الشرقيوتركیا، وترسیم الحد 
فقد عبر عدد من الخبراء الدولیین في مجاالت الخبراء الرافضة لموقف الدولة،  آراء وتقاریر.ج

والجیولوجیا عن موقفهم الرافض للتوجه الرسمي المصري سواء من خالل تقاریر قدموها أو البترول 
رمضان أبو "الخبیر البترولي الدولي الدكتور ، یأتي في مقدمتها؛ ةآراء عبروا عنها في منابر عد

رص والذي أكد على اتفاقیة ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة الموقعة بین مصر وقب، "العال
لعدة أسباب، إذ  قد أضاعت وفرطت في الحقوق المصریة، وبالتالي فالبد من مراجعتها، وذلك

 یتقدمها ما یلي:
دون الرجوع  ٢٠١٠أن قبرص قامت بتوقیع اتفاق ترسیم لحدودها البحریة مع إسرائیل في   )١(

أحد " إذ دخل لمصر،  بما یخالف نص المادة الثالثة من اتفاقیة الترسیم التي تنص على 
، ىالطرفین في مفاوضات تهدف إلى تحدید منطقتها االقتصادیة الخالصة مع دولة أخر 

                                                            
،  الشعب الجدیدللمزید من التفاصیل حول مشروع القانون: راجع النص الكامل لمشروع اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص وٕاعادة الترسیم،  ١

٣/٢٠١٣/ ٢٦. 
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وهو ما لم  یحدث في الحالة  .هذا الطرف إبالغ الطرف اآلخر للتشاور" ىفیتعین عل
 القبرصیة اإلسرائیلیة.

الخارجیة المصریة  قال له في لقاء أن مصدر بوزارة  لعال قد أكد علىوالجدیر بالذكر، أن أبو ا     
" قبرص حضره المهندس أسامة كامل وزیر البترول األسبق والمهندس شریف إسماعیل على أن 

  .ربما كانت أرسلت اعتذًرا عن عدم إبالغ مصر بمشاوراتها مع إسرائیل، ونحن قابلناه"
فها القاري، أن موقعي االتفاق من الجانب المصري، قد تغاضوا عن حق مصر بشأن جر   )٢(

من الجرف القاري المصري، معتمًدا  ایعد جزءً  "إراتوستینسحیث اعتبر أبو العال أن جبل "
في ذلك على مجموعة من الدراسات واألبحاث العلمیة الصادرة الوكالة الدولیة لالستكشافات 

بشأن براهین تأثیر الحركات األرضیة على الحافة  CIESM)(العملیة بالبحر المتوسط
القاریة األفریقیة، حیث شملت الدراسة منطقة مصر ولیبیا خالل حقب الحیاة 

من الحافة القاریة  املیون عام، وكانت جزءً  ١٢٠أي منذ قرابة  )MESOZOIC(الوسطي
شة العمل رقم والتي تم اإلعالن عنها من خالل ور  ،ىاألفریقیة خالل حقب الحیاة الوسط

.حیث نص البحث وفًقا ألبو ٢٠٠٠نوفمبر عام  ٢٥- ٢٢المنعقدة في الفترة ما بین  ١٣
عبارة عن كتلة قاریة انتقلت من القارة األفریقیة وتتداخل  إراتوستینس" أن  جبل العال 

 ١."ياآلن مع القوس القبرص
التي بوخارست  ١٧قدمتها المؤسسة من خالل ورشة العمل رقم  التيوفي إطار األبحاث      

 بجامعتيقدم بعض الباحثین الفرنسیین واألمریكیین  ،٢٠٠٢یونیو  ٨ -  ٥عقدت في الفترة ما بین 
شرق  فيعن تراكیب رواسب النیل المروحیة العمیقة  ان الفرنسیة وتكساس األمریكیة بحثً بیربیجنا

البحر األبیض المتوسط ثبت من خاللها أن رواسب النیل المروحیة العمیقة تمثل أكبر تجمع 
وقد تم  ٢كم ١٠٠٠٠٠ بحواليوتغطى مساحة تقدر  ،البحر األبیض المتوسط فيللرواسب الفتاتیة 

عام  FANILو، ١٩٩٨عام  PRTSMED Π  من خالل حملتین بحثیتین بحريعمل مسح 
 ٣٠,.٣٤ – ٣١,٣٠غطتها تلك الرواسب بین خطى عرض  التية الدراسة وامتدت منطق ،٢٠٠٠
  .اشرقً  ٣٣,٣٠ - ٢٧,٣٠، وخطى طول شماًال 
 وناأللمان التابع حثونوفي الورشة ذاتها، قدم البا CIESM)(لالعتماد على أبحاث  واستمراًرا     

من ض بجامعة بریمن األلمانیة أیًضا وقسم علوم األر  ،لمعهد الجیو فیزیاء بجامعة هامبورج األلمانیة
، وهي الدراسة دراسة المتداد أقصى شرق الرواسب النیلیة (GEMME Project) خالل ما یسمى

 Crusie M52/2)اإلقلیمیة اإلسرائیلیة باستخدام سفینة األبحاث األلمانیة التي تمت في المیاه 

Meteor)  دف معرفة تراكیب ورواسب الحافة به ٢٠٠٢مارس  ٧فبرایر وحتى  ٤في الفترة ما بین
                                                            

 .٢٠١٥مایو  ٥قیقة مع الدكتور رمضان أبو العال، بتاریخ د ٩٠حوار أجراه اإلعالمي مصطفي شردي على قناة المحور في برنامج  ١
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القاریة جنوب لیفانتین، باإلضافة إلى االمتداد األوقیوتوجرافى القدیم للجزء الخارجي لمخروط النیل 
ملیون عام، وكان الهدف الرئیس للدراسة الجیو  ٢في آخر العصر الجیولوجي الرابع أي منذ حوالي 
وقد أثبتت  .جیولوجي الرابع القاریة جنوب إسرائیلفیزیائیة هو تحدید شكل وامتداد رواسب العصر ال

وقد  هي رواسب منقولة من القارة األفریقیة عن طریق نهر النیل. Post Messinianسة أنراالد
  - أبرزها ما یلي: ،من الحقائق العملیة اصدر عن تلك الحملة خریطة تتضمن عددً 

 كم في اتجاه الشمال الغربي. ٣٠٠إن رواسب نهر النیل المروحیة العمیقة تمتد  األولي:
 إن رواسب نهر النیل العمیقة تمتد شرًقا حتى حدود البحر المیت.الثانیة: 

أو ما یسمي  ةإن رواسب نهر النیل المروحیة تمتد شماًال حتى الحدود القبرصی :الثالثة    
  ١القوس القبرصي وحافة المیدیتریان.

 الهیئة في دراستها، وهي كالتالي:ویتضح ذلك من خالل الخریطة التالیة التي قدمتها      

 
  : الجرف القاري لمصر في البحر المتوسط وفًقا لرؤیة االتجاه المؤید لحقوق مصر)٢٠رقم ( خریطة

  على الرابط التالي: دایركت ساینسالمصدر: موقع    
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817206000109?via%3Dihub  

                                                            
عادل السنهوري، بالوثائق والخرائط واألسانید العلمیة والتاریخیة إسرائیل تسرق الغاز المصري في البحر المتوسط...لماذا یتجاهل  ١

 ،الیوم السابعالمسئولون المصریون القضیة؟..والملف على مكتب الرئیس..تل أبیب استغلت انشغال مصر باألحداث السیاسیة، 
٦/١١/٢٠١٤. 
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بمعهد  ،الدكتور نائل الشافعي المحاضر والخبیر الدوليفقد أكد  نحو ذاته،الوعلى      
في غایة  ثالث مسائلمن خالل اإلشارة إلى  ذاتها، ماساتشوستس بالوالیات المتحدة على الفكرة

وقع حقول الغاز الذي تم اكتشافها من السواحل المصریة مب حیث تتعلق األولياألهمیة، 
 حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائیل، یبعد عنفقد أكد الشافعي أن ، والقبرصیة واإلسرائیلیة

كیلو مترًا فقط، وفقًا للتصویر الجوي، واألقمار الصناعیة،  ١١٤الساحل المصري بنحو 
ذلك عالوة على أن  .واالستخبارات البحریة، وهو ما یجعله یقع ضمن المیاه االقتصادیة المصریة

لبریطانیا، وبالتالي فال یدخل في حساب  اتبعً  ١الطرف الجنوبي لقبرص (شبه جزیرة أكروتیري)
  تضح ذلك من خالل الخریطة التالیة:وی افات أو في ترسیم خط المنتصف.المس

 
لیة: موقع حقول الغاز في الشرق المتوسط من السواحل المصریة والقبرصیة واإلسرائی)٢١رقم ( خریطة  

  المصدر: موقع موسوعة المعرفة على الرابط التالي:
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A
7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7#/media/File:Eratosthenes_

distances.jpg 

الجبل یقع ضمن  أن الشافعي فیري"، إراتوستینسالقاري وجبل "یة، فتتعلق بالحرف أما الثان     
من الناحیة الجیولوجیة یؤكد الشافعي على أن منطقة شرق البحر  هنإالجرف القاري لمصر، حیث 

                                                            
یري أو قاعدة السیادة الغربیة هي منطقة تضم قواعد عسكریة ذات سیادة بریطانیة على جزیرة قبرص، حیث احتفظت بریطانیا قاعدة أكروت ١

ثنین من القواعد الرئیسیة في القوات الجویة اإلمبراطوریة ابها باإلضافة إلى قاعدة دكلیا أو قاعدة السیادة الشرقیة.وتضم أكروتیري تضم 
ستراتیجي لقبرص في البحر المتوسط رغم أن قبرص كانت .حیث احتفظت بریطانیا بهذه القواعد بسبب المركز اإلأكروتیري وٕابیسكوبي

 أصبحت جمهوریة مستقلة في دول الكومنولث.وقد مستعمرة في اإلمبراطوریة البریطانیة 
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 - وهي من الصفائح المكونة للقشرة األرضیة - المتوسط هي منطقة ارتطام الصفیحة األفریقیة 
ن الصفیحة األفریقیة إبالصفیحة األناضولیة عبر ما یسمي بالحوض المشرقي وقوس قبرص، حیث 

ملیون سنة ماضیة،  ١٠٠سم في السنة على مدار  ٢,١٥تتحرك في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 
 ر، وتلي ذلك تشكل نهبجبل إراتوستینس الضحل إلى أعماق سحیقة تحت صفیحة قبرصمما دفع 

النیل وترسیب طمیه في المنطقة المقابلة للساحل المصري، حتى سمیت مروحة النیل أو قمع 
  ١.النیل

  
توضح الصفائح التكوینیة المكونة للقشرة األرضیة في شرق المتوسط وتظهر الصفیحة  ):٢٢رقم ( خریطة

  إراتوستینساألفریقیة دافعة للصفیحة األناضولیة عند جبل 
  المصدر: موقع موسوعة المعرفة على الرابط التالي:

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%88%
D8%B1%D9%86%D8%B3  

                                                            
، الحیاة اللندنیةئیل وقبرص وتركیا والیونان،  سكندري غارق یربط آبار الغاز في لبنان ومصر وٕاسراإنائل الشافعي، إراتوستینس: جبل  ١
٥/٦/٢٠١٢.  
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أرست الهیئة العامة  ١٩٩٩ففي عام السابقة،  والثالثة، فتختص بحقوق التنقیب واالستكشاف     
      دتش شل" باالشتراك مع للشركة "رویا ٤١,٥٠٠للبترول أكبر امتیاز للتنقیب البحري بمساحة 

  ى" بتروناس" المالیزیة والشركة المصریة القابضة للغاز في شمال شرق البحر المتوسط تحت مسم
"،  إراتوستینس"، حیث امتد االمتیاز شماًال حتى السفح الجنوبي لجبل NEDMEDامتیاز " نیمید" 

بناء على المسح السیزمي  احتیاطیات بلوك نیمید،قدرت شل  ٢٠٠٠ عام وبناء على ذلك في
تریلیون قدم مكعب من الغاز. وبناء على ذلك قامت شل بأول برنامج  ١ -  ٠,٨بنحو  المبدئي

في  ١-لیلو  ،٢٠٠٠في  ١- شروق :اهم وأسفر عن حفرتین جافتین ،استكشاف في نیمید
ي فإن وبالتالي فوفًقا للشافع١ .٢٠١١غیر أن شركة شل انسحبت من االمتیاز بحلول عام .٢٠٠١

ها لقبرص بعد ترسیم حدود المنطقة خضع لمصر، وبالتالي ال یجوز إعطاؤ تلك المنطقة كانت ت
  .٢٠٠٣االقتصادیة بموجب اتفاق 

ونائب رئیس هیئة البترول  ،صالح حافظ الخبیر البترولي ًدا على ما ذكره الشافعي، فقد نفىور      
عن اكتشاف أي حقل غاز، ولم تنسحب قبل شركة لم یعلن الاألسبق  ذلك، مؤكًدا على أن رئیس 

 التالعب باألسواق، مشیًرا أن وقعت تحت طائلة القانون تحت مسمى انتهاء مدة امتیازها، وٕاال
الشركة استنفدت فترات االستكشاف بعد أن قامت بكامل التزاماتها المالیة والفنیة وصرفت ما یزید 

قدر عن لمصر ، وتنازلت اقتصاديود اكتشاف إثبات وج فيعلى ستمائة ملیون دوالر، ولم تنجح 
على استكمال مراحل أخرى الكتشاف الغاز  التي من شأنها أن تساعد مصرالمعلومات  كبیر من

مصر منذ أن بدأنا العمل  فيومتكرر  ،كل أنحاء العالم فيهذا نموذج یحدث ، و المحتمل تواجده
 .٢الماضيمنذ منتصف القرن  االستكشافي

                                                            
  لكتروني التالي:، على الرابط اإلالمنشور في موسوعة المعرفة ،ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسطنائل الشافعي،  ١

https://goo.gl/cb295B 
 .٥/١١/٢٠١٢، المصري الیومصالح حافظ، حقیقة نهب ثروات مصر،  ٢
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  ١٩٩٩(نیمید) المصري الممنوح لشركة شل عام : امتیاز شمال شرق المتوسط)٢٣رقم ( خریطة

  المصدر: موقع موسوعة المعرفة على الرابط التالي:  
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D
9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%
D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7#/media/File:%D9%85%D8%B4%D8%B1
%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D9%84_%D9%85%D8%B

5%D8%B1.png  

القانون  فقد ذكر في المذكرة التفسیریة لمشروعأما الجیولوجي الدكتور خالد عبد القادر عودة،    
الذي قدمه لمجلس الشورى أن اإلدارة المصریة قد تهاونت في اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع 

، وبما ١٩٨٢من دیسمبر  ١٠ فياتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار قبرص بما ال یتفق مع شروط 
ر بشأنها أحكام من یخالف اتفاقیات الترسیم الثنائیة بین الدول المقابلة والدول المالصقة والصاد

الدفاع عن حقوق مصر  فيوزارة الخارجیة  فيتراخى المسئولین عالوة على المحاكم الدولیة، 
وزارة الخارجیة المصریة عن ترسیم الحدود  كما تقاعست شرق البحر األبیض، فياالقتصادیة 

اع غزة وٕاسرائیل تركیا والیونان وقطبخاصة دول شرق البحر المتوسط  باقيالبحریة االقتصادیة مع 
شرق  فيمن منطقتها االقتصادیة الخالصة كبیرة أدى إلى فقدان مصر مساحة  الذياألمر  ،ولیبیا
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 ١٢٢٣٠ا الختالف طرق ترسیم خط المنتصف بین الدول المتقابلة من البحر المتوسط تتراوح طبقً 
إلى  ١٠٤١٥استولت قبرص منها على مساحات تتراوح من حیث ا، كیلومترا مربعً  ١٦٧٣٣إلى 

كیلومترا مربعا شمال المنطقة االقتصادیة الخالصة لمصر، بینما استولت إسرائیل على  ١٤٩١٨
 ا شرق المنطقة االقتصادیة الخالصة لمصر.كیلومترا مربعً  ١٨٨٦إلى  ١٨١٥مساحات تتراوح من 

قد قامت وعلي هذا فیري عودة أن اإلدارة المصریة التي قامت بترسیم الحدود البحریة مع قبرص 
  كالتالي:بعدد من المخلفات إبان توقیع االتفاق، 

هذه الحالة) تحدید المنطقة االقتصادیة الخالصة بین الطرفین المتقابلین( مصر وقبرص في   )١(
على طول امتداده متساویة األبعاد من أقرب الذي تكون كل نقطة  على أساس خط المنتصف

استغالل الجرف  في اعتبار حق لمصردون  -نقطة على خطوط األساس لكال الطرفین 
للحافة القاریة،  الخارجي) حتى الطرف بحريمیل  ٢٠٠لمصر (بما ال یتجاوز مسافة  القاري
، ما یخالف "إراتوستینس  "لجبل  الجنوبي حتى حافة السفح یتعدى خط المنتصف شماًال  والذي

تنص  والتيلقانون البحار،  من الجزء السادس من اتفاقیة األمم المتحدة ٨٥إلى  ٧٦المواد من 
 التيألي دولة ساحلیة قاع وباطن أرض المساحات المغمورة  القاريیشمل الجرف "على أن 

 يإلقلیم تلك الدولة البر  الطبیعيجمیع أنحاء االمتداد  في اإلقلیميتمتد إلى ما وراء بحرها 
 التيطوط األساس من خ بحريمیل  ٢٠٠للحافة القاریة، أو إلى مسافة  الخارجيحتى الطرف 

للحافة القاریة یمتد إلى تلك  الخارجيإذا لم یكن الطرف  اإلقلیميیقاس منها عرض البحر 
  ."المسافة

إن معظم النقاط الجغرافیة التي تم بناء علیها ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین  )٢(
 الذينطاق المنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر وتركیا، األمر  فيتدخل مصر وقبرص 

أدى إلى إهدار مساحات شاسعة من المنطقة االقتصادیة الخالصة لمصر، ومنحها قبرص 
على وجه العمد، على الرغم من توصیات االتفاقیات الدولیة على ضرورة أن تشمل اتفاقیات 

  عودة أن وبالتالي فیرى االقتصادیة نفسها. المنطقة فيالترسیم كل األطراف ذات الحقوق 
لسنة  ١١٥اتفاقیة الترسیم مع قبرص الصادر بشأنها قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم 

تعد اتفاقیة قائمة على معلومات مغلوطة وأسانید مختلقة وبیانات غیر علمیة ال تمت  ٢٠٠٣
وتهدر القیم  الدوليلقانون إلى واقع المنطقة االقتصادیة بین مصر وقبرص، وتخالف ا

 ١ وتهبها لقبرص.تحرى الحق وتجنب الباطل، وتسلب حقوق الشعب المصرى  فيالمصریة 
وهي ما قد عبر عنها وعلى الجانب األخر، فتأتي وجه النظر المؤیدة للموقف الرسمي،      

جیة للشئون السفیر أحمد فاروق نائب مساعد وزیر الخار  لعدید من الشخصیات الرسمیة، منها:ا
                                                            

،  الشعب الجدید للمزید من التفاصیل حول مشروع القانون: راجع النص الكامل لمشروع اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص وٕاعادة الترسیم،  ١
٣/٢٠١٣/ ٢٦. 
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خالل اجتماع لجنة الشئون العربیة والخارجیة واألمن القومي بمجلس الشورى في یولیو  القانونیة
مزاعم قیام إسرائیل بالتنقیب عن الغاز داخل الحدود المصریة، فضًال عن تأكیده  ى، حیث نف٢٠١٢

علي عدم صحة الخرائط التي تم نشرها من قبل األطراف األخرى، مؤكًدا على مصر قد رسمت 
، أما بالنسبة لحدود مصر الشرقیة مع إسرائیل فمصر تصر ٢٠٠٣حدودها البحریة مع قبرص في 

یضیع حق الدولة الفلسطینیة في  نن هذا من شأنه أرسیم الحدود معها ألعلى رفض أي طلبات لت
ترسیم حدوده بنفسها، ولیس مع قوات االحتالل، مشیًرا إلي أن ذلك یعد من مبادئ المفاوض 

  ١المصري منذ اتفاقیة كامب دیفید وحتى اآلن.
ز المعبرین ر من أبسبق  الدكتور أحمد عبد الحلیم  رئیس هیئة المساحة الجیولوجیة األ ویعد     

النظر الرسمیة بشأن عدم أحقیة مصر في غاز المنطقة، والذي أكد على كافة الخرائط  ةعن وجه
ال  إراتوستینس جبل المقدمة بشأن الجرف القاري من األطراف األخرى غیر صحیحة، مؤكًدا على

في ذلك بخریطة توضح حدود الجرف القاري لكل من قارتي أفریقا  مستشهًدا  ،لمصر جرًفا قارًیایعد 
 Federal Institute For Geosciences & Naturalعن  ٢٠١٢وأوروبا صادرة عام 

Resources of Germany.   
أما فیما یخص رده على انتهاك قبرص للمادة الثالثة، حیث أكد على أنه لیس هناك انتهاك      

ریة المصریة، ذلك في الوقت وال تدخل ضمن الحدود البح مصر على حق طالما أنها لم تتغول
شكك عبد الحلیم في روایة االعتذار القبرصي لمصر بشأن توقیعها بشأن ترسیم حدودها الذي 

البحریة مع إسرائیل دون الرجوع لمصر، والمنصوص علیها في المادة الثالثة من اتفاقیة ترسیم 
  ٢٠٠٣.٢م الحدود المصریة القبرصیة عا

األطراف األخرى، نوایا في والجدیر بالذكر، أن الدكتور أحمد عبد الحلیم كان قد شكك      
" عملیات تخریب لیس إلثبات حق مصر، وٕانما اعتبر تحركاتهم  تمثل ووصف محاوالتهم 

مشیًرا  ممنهجة، تهدف إلعادة ترسیم الحدود التي لیست في مصلحة مصر، وٕانما لمصلحة تركیا".
سیدخل ضمن نطاق حدودها إلى أن تركیا ستكون المستفید األول في حالة إعادة ترسیم الحدود، إذ 

حقول الغاز المملوكة لبعض الجزر القریبة منها؛ خاصة أن تركیا غیر معترفة بحقوق هذه الجزر 
المتحدة عام  ومنها جزیرة قبرص، بل ولم توقع على القانون الخاص باألمم :المیاه االقتصادیة في

١٩٨٢.  
كل دولة لدیها وفي هذا اإلطار، وضح عبد الحلیم نقطة یراها األهم؛ والتي تتمثل في أن       

، بعد الشاطئ الخاص بها، إال إذا كان هناك دولة مقابلة بحريمیل  ٢٠٠حقوق اقتصادیة تمتد إلى 

                                                            
 ،ألهراماتریلیون قدم مكعب غاز بالمیاه العمیقة في المتوسط بعد تعدیات من إسرائیل،  ٢٢٠قبل ضیاع ثرواتنا النفطیة..المطالبة بحمایة  ١

١٩/٧/٢٠١٢. 
 .٢٠١٥/ ٥/ ٥بتاریخ دقیقة مع الدكتور أحمد عبد  الحلیم،  ٩٠حوار أجراه اإلعالمي مصطفي شردي على قناة المحور في برنامج  ٢
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یا، فأمامها عدد من الجزر لها أو جزیرة تمنعها من التمتع بهذه المساحة، وهذا ما حدث مع ترك
ال   بالتاليعن تركیا، وجزیرة قبرص، كم  ١٤٠تبعد التي ، و  "كاستلو ریزو"الیونانیة، منها جزیرة 

عبد الحلیم في األثر  ولعل اإلشكالیة األكبر لدى .المیاه االقتصادیة فيحقوق  أيلتركیا یوجد 
القانوني الذي وصفه " بالكارثي" في حالة طلب مصر إعادة الترسیم، والذي یعني وفًقا له " سحب 

  ١اعتراف مصر بالقانون الدولي واالتفاقیة الدولیة الموقع علیها من عدد كبیر من دول العالم.
أكد الدكتور أحمد عبد الحلیم فقد )، ٨أما فیما یخص الخالف حول نقطة االلتقاء الثالثیة(     

حدود البحریة المصریة، فهي مجرد نقطة ال) ال تقع نهائًیا داخل ٨بشكل قاطع على أن النقطة (
تحدد حدودها فقط، وأن اعتماد إسرائیل علیها إبان ترسمیها لحدودها البحریة مع قبرص لم یقتطع 

) وضعت فقط في االتفاقیة ٨طة (كما أكد على أن النقمن المنطقة االقتصادیة الخالصة لمصر.
لغرض مستقبلي یتمثل في االحتفاظ بحق الفلسطینیین في ترسیم حدودهم البحریة مع مصر في 

  ٢مرحلة ما بعد انتهاء االحتالل اإلسرائیلي.
تعد  ٢٠٠٣البحریة مع قبرص الموقعة عام  أن تعدیل اتفاقیة ترسیم الحدود وهنا یري الباحث     

  وبة، ال سیما مع وجود عدة أسباب:صعالبالغ  اأمرً 
أن اإلدارة المصریة ذاتها والمنوطة بفعل ذلك وفًقا للقانون غیر مقتنعة بالحقوق المصریة في   )أ(

 موارد تلك المنطقة.
اإلصرار المصري على االعتراف باتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع قبرص المبرمة في   )ب(

، ٢٠١٤ع اتفاقیة تقاسم موارد الهیدروكربون في ، وهو ما تم التأكید علیه من خالل توقی٢٠٠٣
 والتي أكدت على التزام مصر بخط المنتصف. 

) ١٢قیام قبرص بعملیات تنقیب متطورة، وهو ما أسفر عن اكتشاف حقل أفرودیت في بلوك (  )ج(
سوف یدفع قبرص للتمسك بموقفها وعدم الموافقة ما الذي یحتوي على احتیاطي ضخم، وهو 

مع تضمن االتفاقیة نص یعطي الحق ألطرافها لتعدیلها حال وجود بیانات  على التعدیل حتى
  ومعلومات جدیدة.  

  الیوناني يمالمح التعاون المصري/ القبرص .٢
یونیو إلعادة فتح ملف  ٣٠دفعت تلك المناوشات الداخلیة النظام المصري بخاصة بعد       

دیسمبر  ١٢ففي  التفاوض بشأن التعاون في مجال الغاز الطبیعي بخاصة مع قبرص والیونان.
عدلي منصور، قامت الحكومة المصریة ممثل عنها وزیر البترول  إبان فترة الرئیس المؤقت ٢٠١٣

وزیر الطاقة والتجارة  یورجوس الكوتریبس شریف إسماعیل، والسید نیة المهندسوالثروة المعد
" االتفاقیة اإلطاریة لتقاسم مكامن الهیدروكربون بین مصر والصناعة والسیاحة القبرصي، بتوقیع 

                                                            
 .٢٧/٦/٢٠١٤، المصري الیومحوار أجرته الصحفیة رانیا بدوي مع الدكتور أحمد عبد الحلیم رئیس هیئة المساحة الجیولوجیة األسبق،  ١
 .٢٠١٥/ ٥/ ٥بتاریخ دقیقة مع الدكتور أحمد عبد  الحلیم،  ٩٠حوار أجراه اإلعالمي مصطفي شردي على قناة المحور في برنامج  ٢



180 
 

نوفمبر  ٢٧، وهو االتفاق الذي تم التصدیق علیه من قبل الرئیس عدلي منصور في وقبرص"
  ١ا حینها.البرلمان، الذي لم یكن موجودً ة عن بالنیاب ٢٠١٣
  أبرز ما تضمنه هذا االتفاق أمران هما كالتالي: ولعل     

خط المنتصف أو المناطق  دأقرت االستغالل المشترك لخزانات الموارد الهیدروكربونیة عن األول:
  كیلومتر من خط المنتصف. ١٠القریبة منها، والتي عرفتها االتفاقیة بأنها مسافة حتى 

االمتداد  قیة " اتفاقیة التوحید" تتمثل فيوضعت قواعد لتقاسم الموارد فیما أطلقت علیه االتفا الثاني:
طق المقترحة لالستغالل أو للتنمیة الجغرافي والمعالم الجیولوجیة للخزان عند خط المنتصف والمنا

المشتركة للخزان، فضًال عن تقاسم المخزون األصلي للموارد الهیدروكربونیة الموجودة واالحتیاطي 
والمنهجیة المستخدمة في الحسابات الخاصة بها، عالوة على تقسیم االحتیاطي لكل طرف عبر 

  ٢خط المنتصف.
تتمثل في أنها  األولى ن هذه االتفاقیة؛بشأ تین رئیسیتینعلى وجود إشكالییؤكد الباحث وهنا       

محل الخالف -أقرت بالوضع القائم دون السعي لتغییره، فبدًال من بحث سبل مراجعة أسس الترسیم
بغرض زیادة مساحة المنطقة االقتصادیة الخالصة لمصر، فإنها أقرت بخط المنتصف  - الداخلي

  م أي مساحة للمناورة والتفاوض في المستقبل.المستخدم، وبالتالي أغلقت الباب أما
فأنها أقرت ضمًنا باتفاق ترسیم المنطقة االقتصادیة الخالصة بین قبرص وٕاسرائیل،  أما الثانیة:     

خوًفا من أن یمثل ذلك - ال سیما أن مصر لم ترسم حدودها البحریة بعد مع الجانب اإلسرائیلي
،  وبالتالي فإن - اعتراًفا ضمنًیا بسلطة االحتالل في قطاع غزة وفًقا للروایة المصریة الرسمیة

من مجال التقاسم - االحتیاطي الضخم الذي یضم حقل أفرودیت ذا- ١٢لوك ق قد أخرج باالتفا
  :)٢٤توضیحه من خالل الخریطة رقم ( والتعاون المذكور في االتفاقیة. وهو ما یمكن

                                                            
، ٢٠١٤یولیو  ١، منشور على موقع شبكة األخبار العربیة في غموض حول األسباب الحقیقة ألزمة الطاقة المصریةشیماء إبراهیم،  ١

      التالي:لكتروني على الرابط اإل
                                                                 http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=88774  

                                                 
 .٢٧/١١/٢٠١٤، ٤٨العدد  ،ریدة الرسمیةالجلمزید راجع: نص االتفاقیة اإلطاریة لتقاسم مكامن الهیدروكربون بین مصر وقبرص، ٢
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القبرصيمن االتفاق المصري  ١٢خروج بلوك  : توضح)٢٤رقم ( خریطة  

  والدولیة على الرابط التالي:المصدر: موقع مركز قبرص للشئون األوروبیة 
https://cceia.unic.ac.cy/wp-content/uploads/EMPN_16.pdf 

فبعد وصول الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي لسدة الحكم، بدأت العالقات بین مصر      
غاز  نسبًیا، حیث سعي السیسي لفتح مسار للتفاوض بشأن اوقبرص والیونان تأخذ منحي جدیدً 

   :قمم ثالثیة  ثالث لقبرص، وهو ما تمخض عنه عقدع كل من الیونان المنطقة م
الرئیس جمعت كل من  ٢٠١٤نوفمبر  ٨"القاهرة" في  العاصمة المصریة قدت فيعُ  :األولى

رئیس وزراء الیونان أنتونیس ساماراس، ورئیس قبرص نیكوس المصري عبد الفتاح السیسي، و 
، والذي تضمن عدة أمور هامة ٢٠١٤نوفمبر  ٨، والتي أخرجت إعالن القاهرة في أناستاسیادس

 المتوسط، أبرزها ما یلي: البحر شرقمنطقة  الغاز في  قضیة التعاون في بشأن 
احترام القانون الدولي واألهداف والمبادئ التي یجسدها میثاق األمم المتحدة، وفیما یخص  )١(

   .یدیة في شرق المتوسطاكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقل
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  ١ .ذلك لم یتم حتى اآلنن إحیث  وضات بشأن ترسیم الحدود البحریةاستئناف المفا )٢(
جاریة في المناطق البحریة دعوة تركیا إلى التوقف عن جمیع أعمال المسح السیزمي ال )٣(

 ، االمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.لقبرص
السیادیة ووالیة جمهوریة قبرص على منطقتها االقتصادیة التأكید على أهمیة احترام الحقوق  )٤(

 ٢الخالصة.
، وأشار بیانها ٢٠١٥أبریل  ٢٩فقد ٌعقدت في العاصمة القبرصیة " نیقوسیا" في ؛ أما الثانیة

  ما یلي:الختامي إلى 
أن اكتشافات النفط والغاز في شرق المتوسط یمكن أن تكون بمثابة محفز إدراك أطرافها  )١(

 إقلیمي.لتعاون 
أن هذا التعاون من شأنه أن یخدم بشكل أفضل من خالل انضمام دول المنطقة إلى  )٢(

 بادئ الراسخة للقانون الدولي.مال
 التأكید على الطابع العالمي التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار. )٣(
التي لم یتم تعینها المضي قدًما على وجه السرعة في مفاوضات تعیین المناطق البحریة  )٤(

  ٣.حتى اآلن
من  استمرار مفاوضات تعیین الحدود البحریة، إال أن عددً لكن على الرغم من النص على ا     

الخبیر البترولي الدولي الدكتور " رمضان أبو العال"، یؤكد أن اإلشكالیة  الخبراء في مقدمتهم:
والیونان فقط ولم ة ترسیم لتكون بین مصر یلمن في تغیر صیغة البیان لیقصر عمالحقیقیة تك

  ٤یتضمن قبرص، وهو ما یضیع حقوق مصر في الغاز المكتشف في حقل أفرودیت.
، وتناول بیانها الختامي العدید من ٦٢٠١أكتوبر  ١١انعقادها في القاهرة في  تم :الثالثةو 

  - الموضوعات، أبرزها ما یتعلق بمجال الطاقة، حیث نص البیان الثالثي على ما یلي:
أن اكتشاف احتیاطات الهیدروكربون سوف یمثل حافًزا لالستقرار والرخاء التأكید على  )١(

 اإلقلیمي.

                                                            
 .٢٠، ص مرجع سبق ذكرهأحمد زكریا الباسوسي،  ١
 .٢٠١٤نوفمبر  ٨بتاریخ  النص الكامل للبیان الختامي للقمة الثالثیة بین مصر وقبرص والیونان المنعقدة في القاهرة،للمزید راجع:  ٢
أبریل   ٢٩نیقوسیا ، بتاریخ  الثالثیة بین مصر وقبرص والیونان المنعقدة فيالنص الكامل للبیان الختامي للقمة للمزید راجع:  ٣

٢٠١٥. 
، منشور على الرابط ٥/٢٠١٧/ ١٤، بتاریخ حوار أجرته جریدة المصري الیوم مع الخبیر البترولي الدولي الدكتور رمضان أبو العال ٤

  التالي:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133519 
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اإلمكانیات لزیادة التعاون الثالثي في مجال الطاقة بخاصة في المجاالت تعزیز  )٢(
الهیدروكربونیة ومصادر الطاقة المتجددة، بحیث یكون هذا التعاون على أساس مبادئ 

 اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار. القانون الدولي المستقرة، وبخاصة
عقد اجتماعات منتظمة للوزراء والمسئولین عن الطاقة، فضًال عن مؤسسات القطاعین  )٣(

 العام والخاص للتعامل المسائل المتعلقة بالطاقة .
التأكید على رغبتهم في مواصلة المفاوضات الجاریة بشأن ترسیم حدودهم البحریة  )٤(

 ١المشتركة.
  -اإلسرائیلي: حور المصريثانًیا: الم

  
، حینما تم توقیع ٢٠٠٥یرجع التعاون بین مصر وٕاسرائیل فى قطاع الغاز الطبیعي لعام       

یونیو  ٣٠ففي  اتفاق تصدیر الغاز المصري إلسرائیل في عهد الرئیس األسبق حسني مبارك.
اإلسرائیلي " بنامین بن وقع وزیر البترول المصري "سامح فهمي" مع وزیر البنیة التحتیة  ٢٠٠٥

 ١٥ملیار متر مكعب سنوًیا من الغاز إلسرائیل لمدة  ١,٧قضي بقیام مصر بتصدیر  اإلیعازر" اتفاقً 
عطاء تنفیذ االتفاق لشركة " غاز شرق إبحیث تم  ٢ملیار دوالر. ٢,٥ هعاًما، بإجمالي قدر 

ن سالم، ومجموعة المتوسط"، وهي عبارة عن شراكة بین كل من رجل األعمال المصري حسی
، وشركة " بي تي تي " التایلندیة، ورجل "أمبال األمریكیة اإلسرائیلیة"اإلسرائیلیة، شركة  "میرهاف"

كم تحت  ١٠٠بحیث یتم تصدیر الغاز من الخط الممتد لمسافة  األعمال األمریكي " سام زیل".
  ٣المیاة، والذي یربط بین العریش وعسقالن.

وهي شریك في شركة - ، أعلنت شركة " أمبال أمریكان إسرائیل"٢٠١٢ل أبری ٢٢لكن بحلول       
لغاء اتفاق إبأن الشركة المصریة المشاركة أخطرتها ب- غاز شرق المتوسط التي تدیر خط األنابیب

ة العامة للبترول والشركة ة المصریئیة المصریة في بیان لها أن الهالغاز، حیث أكدت الشرك
خطارها بالقرار، مضیفة أن شركة غاز شرق المتوسط إالطبیعیة قامتا بالقابضة للغازات  المصریة

كما أضافت أن شركة غاز شرق  لب بتراجع عنه.اتعتبر محاولة إلغاء االتفاق غیر قانونیة، وتط
 فالمتوسط وأمبال ومساهمین أجانب آخرین یدرسون خیاراتهم وطعونهم القانونیة، ویخاطبون مختل

  ٤الحكومات ذات الصلة.
                                                            

أكتوبر  ١١، بتاریخ النص الكامل للبیان الختامي للقمة الثالثیة بین مصر وقبرص والیونان المنعقدة في القاهرةللمزید من راجع:  ١
٢٠١٦. 

2 Egypt Starts gas Exports to Israel, Arabian Business, 26/2/2008, , Available At:- 
http://www.arabianbusiness.com/egypt-starts-gas-exports-israel-188411.html 
3 Company Overview of East Mediterranean Gas S.A.E, Bloomberg, Available At:- 
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26002157 

  ، على الرابط التالي:وكالة رویترز، ٢٢/٤/٢٠١٢ق الغاز مع إسرائیل، شریك: مصر ألغت اتفا ٤
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ك إلي أسباب علي الجانب اآلخر، فقد أرجعت الشركة المصریة القابضة للغاز" إیجاز" ذل     
خالل عدم هذا اإل تتعلق بإخالل شركة غاز المتوسط بشروط العقد، ویتضمن قانونیة وتجاریة بحتة

 ،لغازقیام الشركة بتسدید مستحقات الشركة القابضة خالل المهلة الممنوحة، طبًقا التفاقیة تورید ا
  .٢٠٠٩واتفاقیة مراجعة األسعار المؤرخة في مایو 

 - التي یدیرها یوسي مایمان–وكرد فعل إللغاء االتفاقیة، أقامت شركة " أمبال أمریكان إسرائیل"      
فبرایر  ١٨دعوى للتحكیم الدولي، وهو ما دفع مركز القاهرة اإلقلیمي للتحكیم الدولي للحكم في 

لغاء إباإلضافة للفوائد لشركة غاز شرق المتوسط لقیامها ب ،ملیار دوالر ١,٣بتغریم مصر  ٢٠١٨
تحدة للقانون التجاري الدولي األمم المجاء قرار التحكیم هذا بعد أن أصدرت لجنة  عقد تورید الغاز.

قد انتهكت شروط بنود  ،بأن شركة الغاز الطبیعي المصریة والمؤسسة المصریة العامة للبترول حكًما
الذي ولعل السبب فى ذلك أن " مایمان"  ة التجارة المصریة البولندیة التي تحمي المستثمرین.اتفاقی

ا یحق له الحصول على الحمایة بموجب ا بولندیً ولد في بولندا قّدم نفسه إلى المحكمة بصفته مواطنً 
   ١.المعاهدة ، وهي دعوى قبلتها المحكمة

 ٢٠١٧بریل إ ٢٧د قضت فى قة العلیا السوسیریة، كانت والجدیر بالذكر، أن المحكمة الفیدرالی     
ملیار دوالر لصالح شركة الكهرباء في إسرائیل بسبب "خرق العقود  ٢بأن تدفع مصر غرامة قدرها 

السابقة". وقالت المحكمة حینها، إن الهیئة المصریة العامة للبترول والشركة المصریة القابضة 
خط   ن مسؤولیة األضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة علىللغازات الطبیعیة (إیجاس) "تتحمال

  ٢.الذي یمر بصحراء سیناء إلسرائیل" األنابیب
ظل قائًما ال سیما  البلدین وعلى الرغم من تلك المناقشات القضائیة، إال أن مسار التعاون بین     

تمام أي اتفاق یتعلق بالغاز شروط إل ثالثةبعد إعالن وزارة البترول المصري عن ضرورة توافر 
  المصریة  وٕاسرائیل، وهم كالتالي:الطبیعي بین شركات القطاع الخاص 

  
 موافقة الحكومة المصریة علي االتفاقیة. .١
 النظر فى القیمة المضافة للصفقة بالنسبة لالقتصاد المصري. .٢
غاز تسویة قضایا التحكیم الدولي التي رفعتها إسرائیل ضد مصر بعد توقف تورید ال .٣

 ٢٠١١.٣ینایر  ٢٥المصري إلسرائیل بعد ثورة 
                                                                                                                                                                               
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE83L0AC20120422 
1 Azran Eran, Arbitrator: EMG Due $1.01b from Egypt over canceled gas contract, HARRTEZ, 
19/2/2018. 

2 Swiss Court Tells Egyptian Energy Companies to compensate Israel, Reuters, 28/4/2017, Available 
At:- https://www.reuters.com/article/us-israel-egypt-compensation-idUSKBN17U2QC 

األهرام االقتصادي، ل، ة تضغط إلستیراد الغاز من إسرائیشركات دولی :لتفاوضلشروط   ٣هیم، وزیر البترول یحدد محمد إبرا ٣
١٤/٧/٢٠١٤.  
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، كشفت تقاریر إسرائیلیة عن توقیع خطاب نوایا غیر ملزم لتصدیر الغاز ٢٠١٤وفي أكتوبر      
 من إسرائیل إلي مصر لحساب تحالف غیر حكومي بقیادة رجل اإلعمال المصري عالء عرفة.

ن تحالف الشركات المسئولة عن حقل تمار حیث ذكر موقع "ذا ماركر" االقتصادي اإلسرائیلي، أ
اإلسرائیلي وقع خطاب نوایا مع شركة " دولفینوس القابضة المحدودة" من أجل بدء التفاوض على 
اتفاق تورید الغاز الطبیعي من مشروع تمار للمشتري عن طریق أنبوب الغاز الموجود، والذي تتولي 

ووفًقا للتقریر فقد تضمن الخطاب الموقع  .تشغیله شركة غاز المتوسط من أجل تسویقه فى مصر
عدة شروط تجاریة للصفقة المقترحة ستمثل أساًسا للتفاوض بین الطرفین للتوصل إلي بنود العقد 

وسیكون  ألف ملیون وحدة یومًیا لمدة عامین. ٢٥٠ومن ذلك أن یتم تورید كمیات تصل إلي  الملزم.
شبكة شركاء تمارا، والذى ستعهدون  ىلغاز الزائدة لدالتورید على أساس تورید غیر منقطع لكمیات ا

كما أشار  مالیین متر مكعب من الغاز خالل ثالث سنوات. ٥بتورید كمیات إجمالیة ال تقل عن 
اإلسرائیلي ستبیعه للمشروعات الصناعیة فى مصر، وبموجب  تقریر إلي الشركة المستوردة للغازال

تم نقلها إلي عسقالن، ومن یمن كمیات الغاز التي س ىد أدنالعقد لن یكون المشتري ملزًما بشراء ح
  ١ثم إلي مصر عبر خط األنابیب القائم بالفعل.

لیة عن ، ودیلیك اٍإلسرائیرجي األمریكیةینوبل إن ، أعلنت شركتا٢٠١٨فبرایر  ١٨حلول وب     
ملیون  ٧مصر بـ الشركتانبموجبها ستمد ، ملیار دوالر ١٥توقیع اتفاقیة مع شركة دلوفینوس بقیمة 

، - الذي بدأ تشغیله بالفعل-متر مكعب من الغاز سنوًیا، إذ یأتي نصف الكمیة من حقل تمار
بحیث  .٢٠١٩، مع خطط بدء تشغیله فى عام - قید التطویر حالًیا-والنصف اآلخر من حقل لیفثان

لغاز اإلسرائیلي بلیون متر مكعب من ا ٦٤سنوات یتم خاللها تورید  ١٠یستمر االتفاق لمدة 
 لكن تظل اإلشكالیة األساسیة تتمثل فى إیجاد المسار الذى سیتم من تورید الغاز لمصر. لمصر.

  إال خیار من ثالثة، وهم كالتالي:حیث لم یعد أمام الطرفین 
الذي كانت تعتمد علیه شركة غاز  ،نقل غاز من خالل خط أنابیب شرق المتوسط :الخیار األول

ودخولها فى  ،وهو ما یبدو صعًبا ال سیما مع إفالس الشركة المتوسط في نقل الغاز إلسرائیل.
ت عن تصدیر الغاز المصري إلسرائیل فقضایا تحكیم دولي مع الجانب اإلسرائیلي بعدما توق

  .ابموجب االتفاق المبرم بینهم
  العربي الموجود بالفعل عبر األردن. الغاز الل أنابیبنقل الغاز من خ  الخیار الثاني:
  ٢بناء خط غاز جدید یمر عبر صحراء النقب. الخیار الثالث:

                                                            
 .١٩/١٠/٢٠١٤ المصري الیوم،توقیع خطاب نوایا لتصدیر الغاز من إسرائیل لمصر،  ١

2 Schindler Max, $15 Billion Worth of Israeli Natural Gas to be Sold to Egypt, The Jerusalem post, 
19/2/2018. 
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قواعد واسعة لیس فقط بحثیة وسیاسیة،  یة قد أثارت موجة من التخوفات لدىأن هذه االتفاقبید      
  ذلك لعدة أمور، منها: إذ یعزو الباحثوٕانما أیًضا شعبیة ، 

في الوقت الذي أعلنت فیه السلطات المصریة عن بدء إنتاج حقل  فاإلعالن عنها جاء التوقیت؛ .١
حول مصداقیة المزاعم  ا، مما أثار شكوكً  - وهو الحقل األضخم في حوض المتوسط -الظهر،

 الحكومیة حول عوائده المنتظرة.
مؤكدة على لسان رئیس أن السلطات اإلسرائیلیة هي التي أعلنت عن االتفاق،  جهة اإلعالن؛ .٢

الوزراء اإلسرائیلي " بنامین نتنیاهو" أنه یمثل اتفاًقا تاریخًیا إلسرائیل نظًرا للعوائد االقتصادیة الهائلة 
المتوقعة منه، والذي أكد نتنیاهو على أنها سوف تستخدم في تحقیق نهضة اقتصادیة ضخمة 

 تنمیة إسرائیل. يف أن السلطات المصریة تساهم - في إشارة واضحة- إلسرائیل
واإلسرائیلي لم یعلنا بشكل واضح عن مضامین  ،المصري :أن الجانین؛ غموض بنودها .٣

بمعني هل  االتفاق، فال یعلم أحد حتى الوقت الراهن الغرض من تصدیر الغاز اإلسرائیلي لمصر.
ان األوروبیة سیتم استهالك الغاز اإلسرائیلي في الداخل المصري، أو أنه سیتم تسیله وتصدیره للبلد

 أوروبا. ى عبر المواني المصریة إل
؛ فقد دأبت أعلي مستویات السلطة في مصر عن نفي التنصل المصري من مسئولیة االتفاق .٤

مؤكدة على أن  یل مسئولیتها بالكامل لشركة خاصة،أي صله رسمیة بینها وبین االتفاقیة، وتحم
جربة تصدیر الغاز المصري إلسرائیل من  مصر لیست طرًفا في االتفاق. وهو ما أعاد لألذهان ت

 بان عهد مبارك.إخالل شركة حسین سالم 
مع كافة  ر غیر منطقي إلي حد بعید، ویتنافىأنه یعتب فیري الباحثوبخصوص هذا الطرح،      

ل كامل،  وذلك لعدة أسباب السوابق الدولیة حتى في البلدان التي تطبق نظاًما اقتصادًیا حًرا بشك
  أهمها:

ن الغاز الطبیعي یعد سلعة إستراتجیة تتعلق بشكل مباشر باألمن القومي المصري، أى أنه أ  .أ
ا كرة أن الدولة لیست فاعًال رئیسً یمكن اعتبارها " سلعة سیاسیة" ولیست اقتصادیة، وهو ما ینفي ف

وهو  في هذا االتفاق، أو أن الدولة قد فقدت قدرتها علي ضبط العناصر األساسیة ألمنها القومي.
 ما یعد أمًرا بالغ الخطورة إذا كان قد حدث.

أن شركة "دولفینوس" المصریة المستوردة للغاز اإلسرائیلي من المؤكد أنها سوف تستخدم البنیة   .ب
التحتیة المصریة لنقل الغاز من إسرائیل إلى مصر سواء من خالل خط العرب القائم بالفعل، أو 

ل الغاز، وهو ما یعد أمًرا مكلًفا للغایة بما یعنى یلتوصحتى في حالة استحداث بنیة تحتیة جدیدة 
ذلك فضًال عن الغاز المستورد  أى شركة خاصة لن تتمكن من تحمل تكالیف بناء نقل غاز.أن 

یله في مصر، بما یعني أیًضا أن السلطات المصریة البد وأن تكون یطبًقا لالتفاق سوف یتم تس
  في منشآت التسییل الموجودة بالفعل. - لو قلیلةحتى -طرًفا أساسًیا ألنها تملك نسبة 



187 
 

  -التركي:ثالثًا: المحور اإلسرائیلي 
  

مع تزاید معدالت اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة، وسعیها للبحث عن مسارات وسبل لتصدیرها إلى      
أوروبا، وفي الوقت ذاته تزاید الدور التركي كمنصة تعبر من خاللها غالبیة خطوط نقل الغاز 

لعالمیة، فقد أصبح من األمور التي ال لبس فیها البحث عن مدخل للتعاون بین إسرائیل وتركیا في ا
 التقدیم تنازالت من شأنها أن تصحح مسار العالقات بینهمدفع الطرفین  ما قد وهو هذا المجال.

 لتحقیق هذا الغرض.
 -:مالمح التعاون اإلسرائیلي التركي في مجال الغاز الطبیعي .١

  
اإلسرائیلیة لما یزید عن خمسة وتر التي أصابت العالقات التركیة فعلى الرغم من حالة الت     

أعوام على خلفیة قیام إسرائیل باالعتداء على سفینة اإلغاثة التركیة التي كسرت الحصار الذي 
وقد أسفر  ٢٠١٠،١فرضته إسرائیل على قطاع غزه " مافي مرمرة"  أو " أسطول الحریة" في 

مدنیین أتراك، مما آثار استیاء واعتراضات واسعة من الجانب  ناشطین عشرةالعتداء عن مقتل ا
التركي، وأدخلت العالقات بین الطرفین فیما یشبه النفق المظلم، حیث كانت أبرز مالمحه قیام تركیا 

بطرد السفیر اإلسرائیلي بعد رفض إسرائیل االعتذار، فضًال عن تجمید  ٢٠١١في سبتمبر 
  لعالقات العسكریة والتجاریة بین البلدین.ا

          إلي أن ٢٠١١سبتمبر  ١٢وفي هذا الصدد، أشار أردوغان خالل زیارته لمصر في      
ستراتیجي (تركیا) في المنطقة، بسبب اعتداءاتها على إحدى سفن إسرائیل تضیع حلیفها اإل" 

الحریة الذي كان ینقل المساعدات إلى قطاع غزة دون سند قانوني، ال لشيء سوى أنها  أسطول
قیام رئیس ، منتقًدا  "بمثابة الولد المدلل للغرب وهي تفعل ما ترید دون اعتبار للقرارات الدولیة

دون  ،بتكریم قواته التي قامت باالعتداء على السفینة مرمرة وناتنیاهبنیامین  اإلسرائیليالوزراء 
ودفع التعویضات ألسر  ،اكتراث بالمدة الزمنیة التي حددتها تركیا لقیام إسرائیل بتقدیم االعتذار

  .الضحایا ورفع الحصار عن غزة

                                                            
، أسطوًال یحمل  (IHH)منظمات مجتمع مدني دولیة بما في ذلك هیئة اإلغاثة اإلنسانیة التركیة ست، جّهزت ٢٠١٠في شهر مایو عام  ١

 من المساعدات اإلنسانیة لصالح سكان قطاع غزة، وانطلق األسطول متجًها لقطاع غّزة، لیمد ید العون الدولي للرازحین آالف طن ستة
مرمرة، وشارك  ، فرض الجیش اإلسرائیلي فرض طوًقا على سفینة مافي٢٠١٠مایو  ٣١وفي صباح یوم  تحت حصار القوات اإلسرائیلیة.

زورق تدخل  ٣٠في عملیة فرض الطوق على سفینة المساعدات اإلنسانیة أربع فرقاطات حربیة إسرائیلیة، وثالث مروحیات، وغواصتین، و
التركیة، بینهم ناشط یحمل الجنسیة  ناشطین مدنیین یحملون الجنسیة ٩مرمرة"  سریع، وقد استشهد خالل "عملیة السیطرة على سفینة مافي

شخصًا من الناشطین اإلنسانیین بجروح خطیرة، أما الناشط التركي العاشر "أوغور سلیمان  ٥٦األمیركیة إلى جانب التركیة، فیما أصیب 
، متأثًرا بالجروح الخطیرة التي تعرض لها ٢٠١٤مایو  ٢٣رة، یوم في إحدى مستشفیات العاصمة التركیة أنق سویلماز"، فقد فارق الحیاة

 .خالل العدوان اإلسرائیلي على السفینة
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(لتطبیع  المصالحةت واقًعا بخاصة بعد توقیع اتفاق بید أن ثمة انفراجه في العالقات قد بات     
 ٢٠،  بموجبه تقوم إسرائیل بدفع ٢٠١٦یونیو  ٢٦في  واإلسرائیليالعالقات) بین الجانبین التركي 

وافقت تركیا یق صندوق دولي خاص، وفي المقابل عن طر دوالر لعائالت الضحایا األتراك  ملیون
على سحب جمیع لوائح االتهام أو اإلجراءات األخرى، العامة أو الخاصة، ضد اإلسرائیلیین 

"تمت تسویتها إلى بأن هذه المسألة  اوقد اعترف أردوغان علنً و حجبها. المتورطین في الحادث، أ
  ١حد ما".

ملف  أن حالة االنسداد السیاسي بین البلدین خالل تلك السنوات الست، إال وعلي الرغم من     
التعاون في مجال الطاقة كان حاضًرا بشكل واضح، لكن بشكل غیر رسمي أو حكومي، فقد حاولت 

قضیة إنشاء خطوط لنقل الغاز الطبیعي من الحقول اإلسرائیلیة إلي تركیا، عدة شركات نفطیة طرح 
  هما كالتالي: وبالتالي إلى كامل أوروبا. وهذا اإلطار تم تقدیم مقترحین

  
-، تقدمت شركة " تركاس"٢٠١٣سبتمبر  ١٣ففي  مرسین؛-اقتراح خط أنابیب لیفیاثان )١(

، باقتراح لمد خط أنابیب لنقل الغاز الطبیعي من حقل " لیفیاثان" - الفرع التركي لشركة شل
بلیون  ٢,٥كیلومتر لمیناء مرسین بجنوب تركیا بتكلفة قدرت حینها  ٢٧٠تمتد لمسافة 

وقد وصفت الشركة هذا  بلیون متر مكعب من الغاز. ١٦دوالر، وذلك بطاقة نقل تبلغ 
 المشروع " بالجذاب على الرغم من المخاطر السیاسیة القائمة بسبب توتر العالقات التركیة

مدیر شركة " تركاس ماثیو برایزا"   "اإلسرائیلیة. وهو المشروع الذي قدمه بشكل مفصل 
ل حضره نخبه من رجا ٢٠١٣للنفط" ألول مرة في مؤتمر دولي للطاقة عقد في سبتمبر 

 ٢األعمال اإلسرائیلیین.
قدم مدیر شركة " زورلو  ٢٠١٤مایو  ٢٢في جیحان؛ -اقتراح خط أنابیب لیفیاثان )٢(

آخر إلنشاء خط أنابیب لنقل  االقابضة" العاملة في مجال النفط والغاز في تركیا، مشروعً 
میناء "جیحان" التركي، بغاز لیفیاثان مروًرا بالمنطقة االقتصادیة الخالصة لقبرص، وانتهاء 

ملیار متر مكعب من الغاز  ٨بلیون دوالر، بطاقة نقل  ٣-٢,٥بین وذلك بتكلفة تتراوح ما 
 ٣عاًما. ٢٠- ١٥سنوًیا، حیث من المتوقع أن یظل المشروع قائًما لما بین 

                                                            
1 Herzog Micheal, Cagaptay Soner, Israel and Turkey Approaching Reconciliation Amid Policy 
Challenges, The Washington Institute, Policy watch 2607, 10 April 2016, Available At:  
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-and-turkey-approaching-reconciliation-
amid-policy-challenges 
2 Turkish Co. Proposes Leviathan Pipeline, Available At: http://www.globes.co.il/en/article-
1000879065  
3 Turkey’s Zorlu Holding to build natural gas pipeline from Israel to Turkey, Daily Sabah, 
22/5/2014, Available At: https://www.dailysabah.com/energy/2014/05/22/turkeys-zorlu-holding-to-build-
natural-gas-pipeline-from-israel-to-turkey 
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جیحان- المسار المقترح لخط أنابیب لیفیاثان ):٢٥رقم( خریطة  

ریفیو على الرابط التالي:المصدر: موقع ستراتفور ورالد   
https://worldview.stratfor.com/article/proposed-pipeline-could-connect-israel-and-turkey 

 

بین البلدین قد فتح  الباب بشكل رسمي أمام مزید من التعاون ویبدو أن اتفاق تطبیع العالقات      
 ١٣في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبیعي على وجه الخصوص خالل المرحلة المقبلة، ففي 

سطنبول ألتقي خاللها بنظیره ائیلي " یوفال شتاینتر" بزیارة إلقام وزیر الطاقة اإلسر  ٢٠١٦أكتوبر 
كد خاللها على أن قرار البلدین مباشرة محادثات بین الحكومتین لتحدید التركي "بیرات البیرق"، أ

جدوى إمكانیة إنشاء أنبوب لنقل الغاز اإلسرائیلي تحت البحر إلى تركیا، ومنها إلى أوروبا".ذلك 
فضًال عن تأكید الوزیر اإلسرائیلي على أن بالده بصدد إبرام اتفاقیات تعاون في مجال الطاقة مع 

والیونان، مشدًدا على أن " األهمیة الشدیدة للخیار التركي".ذلك  ،وقبرص ،ومصر ،دنكل من األر 
 ومن جانب بانخراط الشركات التركیة في قطاع الطاقة اإلسرائیلي. رحب فیه بشدة الذي في الوقت

بیان له أنه قد اتفق مع نظیره اإلسرائیلي على إقامة حوار بشأن تصدیر  فيأكد الوزیر التركي  آخر
  ١الغاز الطبیعي.

                                                            
لكتروني الرابط اإل ى، عل١٠/٢٠١٦/ ١٣، وكالة رویتیز اإلخباریة، إسرائیل وتركیا تعززان التعاون بمجال الطاقة مع استئناف العالقات ١

  التالي:
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لعملیة استئناف المحفز الرئیس قد مثل أن مجال الطاقة  یري الباحثوفي هذا اإلطار،      
العالقات بین البلدین، ویستدل على ذلك من أن أول زیارة لمسئول إسرائیلي لتركیا بعد تطبیع 

أن ملف الطاقة یعد في مقدمة  إلى لوزیر الطاقة اإلسرائیلي، وهو ما یشیر تقات كانالعال
االهتمامات اإلسرائیلیة في المرحلة المقبلة، ال سیما مع إعالن الوزیر اإلسرائیلي أن المخزون 

 ن مسألة التصدیر قد باتتالمتكشف من الغاز أكبر بكثیر من أن یتم استهالكه داخلًیا، بما یعنى أ
الجانب اإلسرائیلي، عالوة على تلك المقابلة لم تكن مجرد وزیر طاقة في الحكومة  ملحة لدى

التركیة، وٕانما كانت مع " بیرات البیراق" وهو صهر الرئیس التركي " رجب طیب أردوغان"، ویتمتع 
ذا بنفوذ غیر عادي داخل الساحة التركیة، ویعد ثاني أقوي شخصیة داخل تركیا، بما یعني أن ه

  إسرائیل. ندة الدولة التركیة أیًضا كما لدىالملف یعد أبرز الملفات على أج
 -:في مجال الغاز الطبیعي أوجه االستفادة من التعاون اإلسرائیلي التركي .٢

، وبالتالي هذا القدر من التنازالت لم تكن لتدخل الدولتان في مثل هذا النوع من المفاوضات     
التي من المؤكد أنها ستكون ا بقدر واسع من االستفادة ذلك سیعود علیهالسیاسیة، إال إذا كان 

  لتحقیق مجموعة من المكاسب. طرف متبادلة، إذ یسعي كل
  -:المكاسب التركیة من التعاون مع إسرائیل في مجال الغاز الطبیعي  )١(
والغاز مجال الطاقة بشكل عام، ل انخراطها في عالقات تعاون في تسعي تركیا من خال     

در من األهمیة، الطبیعي على وجه الخصوص مع إسرائیل لتحقیق عدة أمور ومكاسب تراها على ق
  وتتمثل فیما یلي:

التركیة تعتبر -فعلى الرغم من أن العالقات الروسیةتقلیل االعتمادیة على الغاز الروسي،   )أ(
حادثة اغتیال بخاصة - وطیدة إلى حد بعید، بحیث لم تؤثر فیها العثرات التي واجهاتها

، إال أن تركیا - السفیر الروسي لدى أنقرة أو حتى حادث إسقاط الطائرة الروسیة في سوریا
تسعى للبحث عن بدائل لتقلیل اعتمادها على الغاز القادم من روسیا، وذلك في إطار 
اإلستراتیجیة التركیة لتنویع مصادر الحصول على الطاقة، بهدف ضمان صیرورة عملیات 

 ١في حالة حدوث أي أزمة في العالقات السیاسیة معها.اإلمداد 
وفي هذا الصدد، تشیر األرقام أن تركیا تحصل على أكثر من نصف من إمدادها من      

من  %٦٠الغاز الطبیعي من روسیا، فوفًقا للبیانات الرسمیة التركیة فإن تركیا تستورد قرابة الـ
الثانیة عالمًیا بعد ألمانیا في استیراد الغاز الغاز من روسیا، وهي بذلك تأتي في المرتبة 

                                                                                                                                                                               
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12D16C?sp=true 
 

الرابط  ى، عل٢٠١٦أكتوبر   ٢٠منشور على شبكة بي بي سي في  ،غاز یبعث أمل رأب الصدع بین إسرائیل وتركیاخط أنابیب  ١
 لكتروني التالي:اإل

http://www.bbc.com/arabic/business/2016/10/161020_israel_turkey_ties_gas_pipeline 
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الروسي.غیر أن الجانب التركي كان حریًصا دائًما علي عدم التصریح بوضوح بمحاولة 
تقلیل االعتماد علي روسیا، بل على العكس من ذلك یسعي المسئولون األتراك في كل 

لغاز، وهو ما أكد علیه مناسبة للتأكید على أهمیة روسیا كشریك رئیس في إمداد بالدهم با
ال توجد حیث قال نًصا "  ٢٠١٥أكتوبر  ١٥وزیر الطاقة التركي " رضا أالبویون" في 

مشاكل بین روسیا وتركیا في مجال الطاقة، وٕان روسیا مورد جید للغاز لنا، ونحن 
  ١".مشترون جیدون، وال نعتزم التخلي عن الغاز الروسي في أي حال من األحوال

فالتعاون مع إسرائیل في تحول لممر عالمي لنقل الغاز، لل تیجیة التركیةتحقیق اإلسترا  )ب(
مجال الغاز في حالة إنشاء أي من خطوط الغاز المقترحة بین الجانین، یضیف لتركیا بعًدا 

- بالغ األهمیة حیث سیجعلها الممر الوحید الذي یمكن من خالله تصدیر غاز المتوسط
إلى أوروبا، بخاصة مع تعثر كافة مشروعات نقل الغاز - تحدیًدا غاز حقلي لیفیاثان وتمارا

وبالتالي ستتحول تركیا بالفعل لممر یربط كافة المناطق المركزیة في  األخرى في المنطقة.
العالم یبعضها البعض ال سیما غاز بحر قزوین وٕایران وروسیا بأوروبا، وأیًضا غاز 

 المتوسط بالطرف األوروبي.
 ، فقد استغل الخصمان:اإلسرائیلیة مع كل من الیونان وقبرصإضعاف العالقات    )ج(

اإلسرائیلیة في السنوات األخیرة بعد االعتداء  والیوناني تدهور العالقات التركیة ،القبرصي
على السفینة مافي مرمرة، في توطید عالقاتهما مع إسرائیل، وهو ما قد تمخض عنه قیام 

من الیونان وقبرص، كما أجرت تدریبات  كلة مع إسرائیل بمناورات وتدریبات عسكریة جوی
باإلضافة إلى االجتماعات التي یجریها قادة الدول جویة وبحریة مشتركة مع الیونان. 

إلسرائیل في مراكز صنع  اعلى ذلك كانت الیونان وقبرص عونً  عالوةالثالثة بشكل منتظم، 
 .القرار السیاسي داخل االتحاد األوروبي

جماعات الضغط من األمریكیین الیونانیین ومعظم كما تطورت العالقات لتصل إلي قیام      
األمریكیین الیهود المؤیدین إلسرائیل في التعاون الذي وصل إلى درجة جدیدة غیر مسبوقة، في 

أنه یهدد  هوبالتالي فإن التقارب التركي مع إسرائیل من شأن٢.الضغط ضد االتفاق النووي مع إیران
الیونان وقبرص من جانب آخر، وهو ما سیصب و ة التقارب التي نشأت بین إسرائیل من جانب، حال

في المصلحة التركیة بشكل مباشر نتیجة العالقات المتدهورة بینهم على خلفیة القضیة القبرصیة، 
 والخالفات البحریة األخرى بشأن بحر إیجة وغیرها.

                                                            
     -، على الرابط االلكتروني التالي: ٢٠١٥أكتوبر   ١٥منشور على موقع شبكة عربي سبیوتنك في  ،تركیا ال تتخلي عن الغاز الروسي ١

https://arabic.sputniknews.com/russia/201510151015970341    / 
، ٢٠١٦دیسمبر   ١٩، منشور على موقع شبكة ترك برس في اإلسرائیلیة- العامل القبرصي في تطبیع العالقات التركیةأالن ماكوفسكي،  ٢

 كتروني التالي:                                                                                     لالرابط اإل ىعل
http://www.turkpress.co/node/29082                                                                                                               
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  -:في مجال الغاز الطبیعي المكاسب اإلسرائیلیة من التعاون مع تركیا  )٢(
من خالل تعاونها مع تركیا لتحقیق مكاسب  وعلى الجانب اآلخر، فإن إسرائیل أیًضا تسعى     

كن اإلشارة إلي حیث یم سیاسیة إستراتیجیة. یتعلق باألبعاد االقتصادیة، وأخرىعدیدة، منها ما 
  أبرزها فیما یلي:

، فالسنوات األخیرة شهدت طفرة ملحوظة في الغاز الطبیعي من تصدیر المخزون الهائل  )أ(
اكتشافات الغاز اإلسرائیلیة في منطقة جنوب المتوسط، حیث بلغت وفًقا لتصریحات وزیر 

ملیار متر مكعب من الغاز، باحتیاطات  ٩٠٠شتاینتر " حوالي یوفال الطاقة اإلسرائیلي" 
وقًفا له، مؤكدًا على كمیة ضخمة الثة آالف ملیار متر مكعب، وهي ثتصل إلى یمكن أن 

وبالتالي فیبدو أن إسرائیل قد وجدت  أنها " أكبر من أن یستهلكها بلد صغیر مثل إسرائیل".
ر الغاز من خالل تركیا، وهو ما من شأنه أن یكون له مردود اقتصادي یضالتها في تصد

 ها بخاصةالغموض السیاسي التي تواجه حلفاء على إسرائیل،  ال سیما مع حالة هائل
هو یعد أحد أبرز االستفادات التي یمكن أن تحققها إسرائیل من جراء  قبرص ومصر.و
 ١تعاونها مع تركیا.

قد بلدان منطقة الشرق األوسط أن  حیث یري الباحث، التركیةتوطید العالقات اإلسرائیلیة   )ب(
لتأثیر ت جدیدة ، حیث تراجع اترتیبات وتحالفا ٢٠١١شهدت في السنوات التي تلت عام 

تسع دور قوي أخري مثل تركیا التي باتت ما ااإلقلیمیة، بین والثقل السیاسي لبعض القوى
فاعًال مركزًیا في كافة القضایا المحوریة في المنطقة، وهو ما دفع الجانب اإلسرائیلي 
للمضي قدًما في إصالح العالقات، بل وتوطیدها مع تركیا، وهو ما لم یمكن أن یحدث إال 

لحة مشتركة بین الطرفیین، والتي تمثلت في التعاون بشأن الطاقة في حالة خلق مص
التركي  بخاصة الغاز الطبیعي، ویبدو أن الجانب اإلسرائیلي قد أدرك أهمیة وفاعلیة الدور

 بخاصة بعد إعادة رسم خریطة التحالفات في المنطقة بأثرها.
  ثالثًا: المحور اإلسرائیلي/ القبرصي الیوناني

قت ذاته سعت لفتح آفاق تعاون م من التوجه اإلسرائیلي نحو تركیا، إال أنها في الو فعلى الرغ     
 .نمع خصوم تركیا بخاصة قبرص والیونا أخرى
أمریكیة لبناء مصنع للغاز  اتفاًقا مع مجموعة إسرائیلیة، وقعت قبرص ٢٠١٣وفي یونیو      

، إذ ینص االتفاق الموقع بین قبرص الجزیرةبهدف استثمار الموارد الموجودة قبالة الطبیعي المسال 
                                                            

 ىعل ،٢٠١٦أكتوبر   ١٤، منشور على موقع تایمز أوف إسرائیل  في إسرائیل وتركیا تبحثان بناء أنبوب غاز بینهمافولیا أوزركان،  ١
  لكتروني التالي:الرابط اإل

                                                                                                                              
https://goo.gl/IuO52X                                                                                                                                      
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دیلیك درینلیج و أفنز أویل اإلسرائیلیتین على بناء مصنع لتسییل  وشركة نوبل إنیرجي األمریكیة و
 % ٧٠إنبرجي على  حیث تستحوذ نوبل لیماسول الساحلیة.ة الغاز في فاسیلیكوس بالقرب من مدین

وتعلیقًیا على  لكل منهما. %١٥اإلسرائیلیتان على حقوق االمتیاز، بینما یستحوذ شریكتیها  من
ع اتفاق یمثل " مرحلة مهمة" في یاالتفاق أكد رئیس شركة نوبل إنیرجي " جون تومیتش" على توق

  ١٢.١وشركائها في االستغالل الكامل لمواردها من الغاز الطبیعي في بلوك  ،التعاون بین قبرص
أن " جورج الكوتریبیس" مؤكًدا على  يقة والتجارة القبرصخر، علق وزیر الطاوعلي الجانب اآل     

هذا المصنع یمثل البنیة التحتیة الضروریة واألساسیة التي ستسمح لبالده بتصدیر الغاز الطبیعي 
هم اسي تعاني من أزمة اقتصادیة في أن توتأمل قبرص الت باتجاه األسواق األوروبیة والعالمیة.

وتعول على  ،سواحلها في تعزیز مواردها المالیة المتدهورة الفترة األخیرةلة باكمیات الغاز الموجود ق
  ٢٠٢٠.٢بحلول  في تصدیرهاالبدء 
خر إسرائیلي قاما ، واآلأحدهما قبرصي :ل فریقین تفاوضینیتم تشك ،٢٠١٣بحلول نوفمبر      

 ٢٠١٤أبریل  ٢٨، أسفرت في النهایة تحدیًدا في  ٢٠١٤بسلسلة من المحادثات استمرت حتى ینایر
االتفاقیة اإلسرائیلیة القبرصیة لتبادل وحمایة المعلومات عن الهیدروكربون في بلوك عن توقیع 

خیص البحریة المتاخمة " إیشاي" اوفي منطقة التر  ،بالمنطقة االقتصادیة الخالصة القبرصیة ١٢
عن نائب وزیر الخارجیة  الواقعة في المنطقة االقتصادیة الخالصة اإلسرائیلیة، حیث وقع علیها نیابة

ووفًقا للبیان  القبرصي " تاسوس تسیونیس"، والسفیر اإلسرائیلي في نیقوسیا " میخائیل هراري".
من البعد الخارجي لسیاسة الطاقة  االصادر عن الخارجیة القبرصیة، فإن هذه االتفاقیة تعد جزءً 

  ٣مع جمیع بلدان شرق المتوسط. القبرصیة، والتي من المجمل تعزز التعاون والمنفعة المتبادلة
والیوناني، قام وزیر الخارجیة  ،للمفاوضات التعاونیة بین إسرائیل والجانین القبرصي اواستمرارً       

س"، لتقي فیها بالرئیس القبرصي" نیكوس أناستاسیادبزیارة لقبرص ا ٢٠١٥أبریل  ١٤في  اإلسرائیلي
بلدین دون الواإلستراتیجیة بین  ،طار العالقات الثنائیةمجال الطاقة في إناقشا فیها سبل التعاون في 

  ٤أي نتائج فعلیة لتلك الزیارة. عن أن یتم اإلعالن
اإلسرائیلیة، والقبرصیة، والیونانیة، على آلیة القمم  :هذا، وقد اعتمدت األطراف الثالثة     

طاقة والموارد المختلف المجاالت ال سیما مجال بالمشتركة لتعزیز التعاون فیما بینهم 

                                                            
إیالف اإلخباریة،  ، منشور على موقع وكالةقبرص توقع اتفاًقا مع مجموعة أمریكیة إسرائیلیة إلنشاء مصنع لتسییل الغاز ١

  لكتروني التالي: لرابط اإلا ى، عل٢٦/٦/٢٠١٣
                                                               http://elaph.com/Web/Economics/2013/6/820589.html   

                                                                           
2 Cyprus signs LNG deal with US-Israeli Partnership, Ahram online, 26/6/2013. 
3 Cyprus-Israel Deal on Hydrocarbon Secrecy, Cyprus Mail, 29/4/2014, Available At: http://cyprus-
mail.com/2014/04/29/cyprus-israel-deal-on-hydro-carbon-secrecy/ 
4 Cyprus, Greece and Israel to Press on with Broader Cooperation, Cyprus Mail, 14/4/2015, Available 
At:http://cyprus-mail.com/2015/04/14/cyprus-greece-and-israel-to-press-on-with-broader-cooperation/ 
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األولي في  تانعقاد قمتین ثالثیین، حیث انعقد ٢٠١٦وفي هذا الصدد، شهد عام  الهیدروكربونیة.
        ، بحضور كل من رئیس الوزراء اإلسرائیلي٢٠١٦ینایر  ٢٦العاصمة القبرصیة نیقوسیا في 

ء الیوناني " ألیكسیس " بنیامین نتیاهو"، والرئیس القبرصي " نیكوس أناستاسیادس"، ورئیس الوزرا
وقد ركزت هذه القمة بشكل واضح على مجال الطاقة، حیث تناولت موضوعین رئیسیین  تسیبراس".

  - هما:
ووضع خطة لبناء خط غاز یربط بین إسرائیل  ،القیام بتشكیل لجنة ثالثیة تقوم بدراسة األول:

  وقبرص، مروًرا بالیونان بهدف تصدیر الغاز إلى أوروبا.
  ١ناقشة خطة لمد كابل بحري لربط الشبكات الكهربائیة بین البلدان الثالثة.م الثاني:
في القدس، وجمعت بین كل من  ٢٠١٦دیسمبر  ٩أما القمة الثالثیة الثانیة، فقد عقدت في      

رئیس الوزراء اإلسرائیلي " بنیامین نتیاهو"، والرئیس القبرصي " نیكوس أناستاسیادس"، ورئیس 
اتفاق للتعاون في ني " ألیكسیس تسیبراس"، وأسفرت عن توقیع عدة اتفاقیات من بینها الوزراء الیونا
غیر أن األهم من ذلك هو سعي نتیاهو لطمأنة الجانبین القبرصي والیوناني أن اتفاق  مجال الطاقة.

التركي، والتعاون بینهم في مجال الطاقة لن یأتي على حسابهم، لكن یبدو  -المصالحة اإلسرائیلي
  ٢أن الطرفین قد خرجا من القمة غیر مطمئنین على حد قول العدید من المراقبین.

نعقد على االذي  ٢٠١٧إبریل  ٣بیب قمة الطاقة في تل أ توفي خطوة أكثر عملیة، استضاف     
یورجوس هامشها لقاء وزاري رباعي جمع بین وزیر الطاقة والتجارة والصناعة والسیاحة القبرصي " 

"، وزیر االقتصاد الیوناني "جورج یوفال شتاینتس ووزیر الطاقة اإلسرائیلي " "،الكتروبیس
"، باإلضافة للمفوض األوروبي لشئون المناخ "  ییر كارلو بادوانونظیره اإلیطالي " ب  ،ستاثلكیس"

أكد على دعمهم للبدء في إنشاء أنبوب لنقل الغاز  امشتركً  اإعالنً  واأصدر  و ،" میغیل اریاس كانیتي
، Cross Med Pipelineأو " كروس مید"    East Med Pipelineتحت مسمي " إیست مید" 
بلیون متر مكعب من غاز المتوسط بخاصة من الحقول اإلسرائیلیة  ١٠والذي من شأنه أن ینقل 

كیلومتر، لیكون أطول خط غاز بحري في العالم،  ١٩٠٠والقبرصیة إلي الیونان ثم إیطالیا، لمسافة 
ملیار یورو.علًما بأن هذا المشروع  ٦,٢كیلو متر تحت سطح البحر، وذلك بتكلفة تقدر  ٣بعمق 

، وهو  Trans Med pipelineیختلف عن المشروع القائم بالفعل، والذي یطلق علیه " ترانس مید" 
  الخط الذي ینقل الغاز الجزائري إلى إیطالیا عبر تونس. 

                                                            
نایر ی  ٢٨، على موقع تایمز أوف إسرائیل  في نتیاهو ونظیره الیوناني والرئیس القبرصي یدفعون بمشروع خط غاز كمحفز للسالم ١

                                                                  -لكتروني التالي:، على الرابط اإل٢٠١٦
                                                                                                         https://goo.gl/zUcOs8  

                                                                                                                                         
 .٩/١٢/٢٠١٦، الشرق األوسطقمة یونانیة قبرصیة إسرائیلیة تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة،  ٢
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م البالغ لهذا المشروع، وذلك لكونه سیقلل من اعتماد ینظر االتحاد األوروبي بعین االهتما     
قد  ما، ولعل ذلك Nord Streamاألوروبیین على الغاز الروسي القادم من خط السیل الشمالي 

أشار إلیه المفوض األوروبي لشئون المناخ " میغیل اریاس كانیتي " في المؤتمر الصحفي الذي عقد 
تحقیقه  إال أنجود نیة إلتمام المشروع، و من ذلك والتأكید على لكن على الرغم  بعد اللقاء الوزاري.

     ، وهو االنطباع الذي عبر عنه بشكل صریحابعید المنال، أو بعبارة أخري ال یزال حلمً  اال یزال أمرً 
" التزام الوزراء یعد أمًرا " أمیت مورت" رئیس الشركة اإلسرائیلیة الستشارات الطاقة ، مشیًرا إلى أن 

أن المشروع حتى هذه المرحلة یعد " " ، مضیًفا ابًیا، لكن هذا ال یضمن استمرار المشروعإیج
  بخاصة فیما یلي: ،ویتسق طرح مورت مع بعض أسفر عنه المؤتمر الصحفي حلًما".
اإلعالن عن االنتهاء فقط من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، دون االنتهاء من  أو  )١(

 إقرار الخطة النهائیة له.
إعالن المجتمعین أن المشروع لن یبدأ اآلن، والمحتمل أن یبدأ العمل فیه بحلول عام  )٢(

 ، وهو ما یعنى غیاب جدول زمني واضح إلتمامه.٢٠٢٥
دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع قد اعتمدت على سعر مرتفع للغاز، إال  أن التأكید على )٣(

ى أن بما یعن لعمل المشروع.تراجع الحادث في أسعار الغاز من شأنها أن تؤجل االأن 
 ١في حالة استمرار انخفاض أسعار المواد الهیدروكربونیة.مسألة تأجیل العمل به واردة 

 - ن توافرت النیة إلتمامهإ حتى و - العدید من المراقبین أن مصیر هذا المشروع  ولهذا، فیرى     
فالمشروعان یشتركان مًعا  محكوم علیه بقدر من الفشل، مثلما حدث في مشروع إنشاء خط نابوكو.

نقل الغاز، والمسافة التي یقطعها الخط أو طول  عليفي عدة أمور، وهي؛ القدرة الضخمة للخط 
  الخط كونهما یربطان بین أوروبا وعدد من موردي الغاز، والتكلفة المادیة المرتفعة لإلنشاء.

لكن، نجاح المشروع یرتبط في الوقت ذاته بوضع ما یشبه " رهان مزدوج" فیما یخص       
اتجاهات الغاز في المنطقة، إذ یتعلق األول بجانب الطلب على الغاز؛ حیث یفترض وجود طلب 

الواقعیة نتیجة الناحیة مستمر علي الغاز من قبل االتحاد األوروبي، وهو أمر صحیح من 
بي المحلي من الغاز الطبیعي، غیر أن هذا ال یعني أن غاز و تمر في اإلنتاج األور االنخفاض المس

شرق المتوسط سیكون البدیل األمثل لتغطیة الفجوة األوروبیة بین اإلنتاج واالستهالك، حیث سیظل 
بالفعل سیلجأ األوروبیین لغاز شرق  األهم، وهو ما سیحدد ما إذا كان السعر التنافسي هو العامل

  توسط، أم سیزید االتحاد من اعتماده على روسیا والموردین التقلیدیین.الم
أما الرهان الثاني، فیرتبط بشق العرض، والذي یتوقع أن تكون الكمیات الضخمة من غاز      

شرق البحر المتوسط متاحة للتصدیر ألوروبا، وهو أمر أیًضا مشكوك فیه بنسبة كبیرة، حیث أن 

                                                            
1 EU nations, Israel Eye Longest Undersea Pipeline, Times of Israel, 3/4/2017. 
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تأخر قرارات  والتنقب عنه العدید من التحدیات، منها: جه نشاط استخراج الغازالسنوات األخیرة قد وا
االستثمار في قطاع الغاز داخل إسرائیل، مشكالت التنقیب عن الغاز في المیاه القبرصیة نتیجة 

حیح أن اكتشاف مصر فص الخالفات مع تركیا، عالوة على النقص الكبیر في الغاز المصري.
حتیاطي الضخم یمكن أن یسهل من مسألة تصدیر غاز شرق المتوسط إلي اال لحقل " ظهر" ذي

مصر للمشاركة في المشروع، وهو ما  وجود استعداد لدىعدم أوروبا، إال أن المراقبین یؤكدون علي 
یمكن إرجاعه المتالك مصر لمنشآت تسییل الغاز، وهو ما یجعلها قادرة على االعتماد على ذاتها 

  في عملیات التصدیر.
والتي الزالت غیر واضحة - كما أن إمكانیة تصدیر غاز منطقة المتوسط للبلدان األوروبیة      

هي أیًضا ترتبط بشكل واضح بمعدالت الطلب الداخلي في تلك البلدان علي ، -اآلن يالمعالم حت
ي في حالة احتیاجها الداخللمتوسط لن تقدم على تصدیر الغاز الغاز، بمعني آخر أن بلدان شرق ا

 ١له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Tagliapietra Simone, Is the EastMed Gas Pipeline just Another EU pipe dream?, 10/5/2017, 
Available At: http://bruegel.org/2017/05/is-the-eastmed-gas-pipeline-just-another-eu-pipe-dream/ 
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 املبحث الثاني
  إسرتاتيجيات القوى الدولية الكربى إزاء غاز شرق املتوسط

  
الهائلة في حوض شرق المتوسط على بلدان  الهیدروكربونیةاكتشافات الثروة  تداعیاتلم تقتصر     

والخبرة الدولیة في مجال الطاقة  ،الباع ةالمنطقة فحسب، بل امتدت للقوي الدولیة الكبرى صاحب
إنتاج مصادر معادلة الذي تعاني بلدانه من قصور شدید في  ،بخاصة بلدان االتحاد األوروبي

ن تتنافسان علي توسیع من روسیا والوالیات المتحدة اللتی، وبین كل علي الصعید العالمي الطاقة
د وق والمصالح المتضاربة بین أطرافها. ،اتتلك المنطقة الملتهبة التي تعج بالصراع دائرة نفوذهم في

الكبرى إلي تباین آخر في نمط تعامل كل طرف منهم مع ملف  أدى ذلك التباین في مصالح القوى
لكن ظل العامل المشترك بینهم هو سعیهم في التواجد المؤثر في حقول الغاز  غاز شرق المتوسط.

  طقة بطرحها للمناقصات العالمیة.ومناطق االمتیاز التي تقوم بلدان المن ،المكتشفة
  -:المتوسط البحر اإلستراتیجیة األوروبیة إزاء غاز شرقأوًال: 
من أهم القضایا المحوریة لیس لألوروبیین فحسب، وٕانما لكافة دول العالم،  الطاقة باتت قضیة     

دلة اأوروبا بخاصة مع االنخفاض المستمر في مساهمة القارة في مع لدىتزایدت لكن أهمیتها 
لقاء مزید من الضوء على ع المؤسسات األوروبیة الرسمیة إلولعل ذلك ما قد دف الطاقة العالمیة.
" جان كلود  ٢٠١٤وقد دفع ذلك رئیس المفوضیة األوروبیة الذي تم اختیاره منذ عام  قضایا الطاقة.

 The Framework Strategyتحاد للطاقة"، تم صیاغة أسسه فیما یسمي " جانكر" لتأسیس " ا
Looking Climate Change -for a Resilient Energy Union with a Forward

Policy،"كالتالي: ة أهداف أساسیةلتحقیق خمس والتي تسعى ١- 
وذلك من خالل تنویع العرض ال سیما فیما یخص الغاز  :أمن الطاقة والتضامن والثقةاألول: 

الطبیعي، باإلضافة إلي تحسین وتطویر سبل التعاون والتنسیق بین مواجهة األزمات، وتعزیز 
 الدور األوروبي في سوق الطاقة العالمي.

 عبر التركیز على كل من البنیة التحیة مثل خطوط :إنشاء سوق أوروبیة متكاملة للطاقةالثاني: 
األنابیب لربط األسواق بشكل مادي، فضًال عن  الجوانب األخرى المتعلقة بإنفاذ التشریعات 

وٕازالة الحواجز التنظیمیة واإلجرائیة التي تحول دون االندماج، إلي جانب  ،الطاقةبالمرتبطة 
 التركیز على المستهلكین والعمالء الضعفاء في مجال الطاقة.

                                                            
1 Raines Thomas, Tomlinson Shane, Europe's Energy Union: Foreign Policy Implications for Energy 
Security, climate and competitiveness, Europe programme Energy, Environment & Resources, Chatham 
House, The Royal Institute of international Affairs, March 2016, P. 3. 
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بخاصة في مجاالت التشیید  :الطاقة للمساهمة في اعتدال الطلبتحقیق كفاءة استخدام الثالث: 
 والبناء، والموصالت.

مع حزمة الطاقة في عمل  ٢٠٣٠من خالل دمج برنامج المناخ  :من الكربون اقتصاد خالالرابع: 
االستمرار في برامج خفض وتقلیل االنبعاثات، عالوة على االحتفاظ و مؤسسات االتحاد األوروبي، 

 العالمیة في مجال الطاقة المتجددة. بالریادة
عبر صیاغة إستراتیجیة جدیدة للبحث واالبتكار في  :تعزیز سبل البحث واالبتكارالخامس: 

 ١احتجاز الكربون وتخزینه، والتكنولوجیا النوویة.و الشبكات الذكیة، و مجاالت مثل الطاقة المتجددة، 
 البحر المتوسطأسس الرؤیة األوروبیة إزاء اكتشافات غاز حوض شرق  .١

تجاه موارد الغاز المكتشفة ن لالتحاد األوروبي سیاسة واضحة الدولیة المؤثرة كا عادة القوىوك     
 - كالتالي: مركزیةأسس  ةحدیثًا في منطقة شرق البحر المتوسط، تنطلق من ثالث

ینظر االتحاد األوروبي لتلك االكتشافات كفرصة لتنویع مصادر الحصول على الطاقة،  .أ
لزائدة للتحلل من االعتمادیة األوروبیة ا ةلثروة الهائلة المكتشفة في شرق المتوسط باعتبارها فرصا

رادتها من الغاز حصل أوروبا على ما یزید عن ثلث واعلى مصادر الطاقة الروسیة، حیث ت
الطبیعي رادات الغاز من أكثر المناطق اعتماًدا على وا تعد بلدان االتحاد األوروبيو ٢الروسي.

بلیون متر مكعب، ثم  ٤٤٨,٦ما یقارب  ٢٠١٣من الخارج، حیث بلغت وارداتها في عام 
بلیون متر مكعب، وذلك قبل أن  ٤١٣,٧لتصل إلي  ٢٠١٤عام التالي الانخفاض طفیف في 

بلیون متر مكعب، ثم في األخیر ارتفاع ملحوظ  ٤٥٦,٤لتبلغ  ٢٠١٥في عام  اتشهد ارتفاعً 
قدم مكعب من الغاز  ٤٧٢,٢ما یتجاوز  ٢٠١٦وروبیة من الغاز خالل عام لتصل الواردات األ

 .)٣٦ویتضح ذلك من خالل الشكل رقم ( الطبیعي.
  
  

                                                            
1 European Commission, A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-
Looking Climate Change Policy, COM/2015/080, Available At:- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN  
2Abdullah B.Moncef, Allal Samir, Kappauf Jacques, & Preure Mourad, Towards a   Euro-
Mediterranean Energy Community: Moving from Import-Export model to a new Regional energy 
model, Institute De Economique Du Monde Mediterraneen, May 2013, P. 12. 
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/بلیون متر مكعب٢٠١٦- ٢٠١٣الورادات األوروبیة من الغاز الطبیعي طبًقا لنوعها خالل الفترة ما بین ): ٣٦الشكل رقم (  

٢٠١٧وحتى ٢٠١٣التقاریر السنویة لشركة برتیش بترولیوم لسنوات من المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على   

لدول المصدرة للغاز الطبیعي لالتحاد لالمرتبة األولي ت روسیا االتحادیة أحتلهذا، وقد      
بلیون متر  ١٦٦,١ما یقترب من  ٢٠١٦األوروبي، حیث بلغت الكمیة المصدرة  خالل عام 

ذلك بوضوح من  إذ یمكن التعبیر عن الواردات األوروبیة. من إجمالي % ٣٥مكعب، بما یعادل 
  :) على النحو التالي٣٧رقم (خالل الشكل 

 
٢٠١٦نسبة الوارادت األوروبیة من الغاز الطبعیى من روسیا خالل عام ): ٣٧الشكل رقم (  

٢٠١٧ المصدر: تصریف الباحث اعتماًدا على التقریر السنوي لشركة برتیش بترولیوم عام  

2013 2014 2015 2016

397.1 361.9 401.4 415.8

51.5
52.1

55 56.4

بلیون متر /2016-2013الورادات األوروبیة من الغاز الطبیعي طبًقا لنوعها خالل الفترة ما بین  
مكعب

غاز األنابیب LNG2الغاز المسال 

35%

65%

2016نسبة الوارادت األوروبیة من الغاز الطبعیى من روسیا خالل عام 

روسیا باقي دول العالم
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فط والغاز أوجدت شركات الن، المشاركة الفعالة في عملیات تنمیة وتطویر حقول الغاز .ب
بلدان شرق البحر  تنقیب عن الغاز الطبیعي لدىمتقدمة في عملیات ال األوروبیة لنفسها مكانة

حیث تشارك عدة شركات من أبرزها؛  المتوسط خصوًصا في كل من مصر وقبرص و فلسطین.
، British Petroleumوالتي تتبع برتیش بترولیوم  ،البریطانیة  British Gasبرتیش غاز 

 " الفرنسیة، عالوة على شركة " شل  Totalوشركة " توتال"   اإلیطالیة،  Eniوشركة " إیني" 

Shellالهولندیة. 
تعتبر مصر أهم دولة في منطقة شرق البحر المتوسط بالنسبة للشركات األوربیة العاملة في      

كبر الشركات العاملة في مجال أمن أقدم و  وتعتبر شركة " برتیش بترولیوم"قطاع استثمارات الغاز، 
وبذلك فقد التنقیب عن الغاز الطبیعي، إذ ترجع استثماراتها في مصر إلي ما یزید عن خمسة عقود، 

من إجمالي اإلنتاج من النفط  %١٥ما یقارب الغاز المصري و  %٣٠الشركة تنتج  أصبحت
إقلیم  اءفعلى الرغم من انتشار مشروعاتها في غالبیة أرج بالتعاون مع عدد من الشركاء اآلخرین.

 :سینالدولة المصریة، إال أن أبرز تلك المشروعات في المناطق البحریة تتركز في منطقتین رئی
طویر حقول ویتضمن المشروع ت ١،Nile Delta Westغرب دلتا النیل  منطقة امتیاز :أولهما

كم  ٨٥إلي  كم ٦٥سكندریة  بغرب البحر المتوسط على مسافة تقع ما بین الغاز الواقعة شمال اإل
  سكندریة.قبالة سواحل مدینة اإل

و" لیبرا"  Taurus؛ " توروس" ياألولي تطویر خمسة حقول وه :ویتضمن المشروع مرحلتین     
Libra "الفیوم " ،Fayoumجیزة " ،" Giza رافین" ، و "Raven أما المرحلة الثانیة سیتم فیها .

، Ruby، " روبي" Viper، " فایبر"  Maddi؛ " المعادي" هي، و ة حقول أخرىتطویر خمس
  .Hodoa، "هودوا" Polaris"بوالریزس" 

اتفاًقا   RWE DEA" برتیش بترولیوم" وشریكاتها األلمانیة  ا، وقعت شركت٢٠١٥ففي مارس      
للبترول  ةلتطویر المرحلة األولي من المشروع مع كل من وزیر البترول والشركة المصریة العام

والشركة المصریة القابضة للغاز الطبیعي " إیجاس" لتطویر المرحلة األولي من المشروع باستثمارات 
 على احتیاطات تقدر وقع أن تحتوي حقول المرحلة األولىمتال من هنإیث ح ملیار دوالر. ١٢بلغت 

  ملیون برمیل من النفط المكثف. ٥٥تریلون قدم مكعب من الغاز، عالوة على  ٥ بـ
وفنًیا، وفًقا للمشروع سیتم ربط حقلي " توروس" و" لیبرا" بمنشآت الغاز الموجودة في منطقة      

  "البرلس"، أما كل من " جیزة" و" فیوم" سیتم ربطهما بمنشاة ومصنع " رشید" البري القائم بالفعل، 
 ٢ه في رشید أیًضا.یتم توصیله بمصنع آخر سیتم إنشاؤ و" رافین" س

                                                            
1 BP in Egypt, British Petroleum Official web site, Available At:- 
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-worldwide/bp-in-egypt.html 
2 West Nile Delta project, Egypt,  offshore Technology official web site, Available At: 
http://www.offshore-technology.com/projects/west-nile-delta-project/ 
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، حیث أعلنت الشركة البریطانیة عن ٢٠١٧مارس  ٢٤في اإلنتاج في  بدأت المرحلة األولى     
  في حقل ٦آبار، منها؛  ٩یحتویان على  حقلي" توروس" و "لیبرا"، واللذین البدء الفعلي لإلنتاج من

ا، فوفًقا فیهاألخرى، والذي لم یتم العمل  وبالنسبة للحقول الثالثة في حقل " لیبرا". ٣" توروس" و
والجدیر بالذكر أن " برتیش بترولیوم" تمتلك  بئر من الغاز الطبیعي. ١٢للشركة سوف یضموا 

ویتضح هذا  ١من المشروع. % ٧٥,١٧من المشروع، بینما تمتلك شریكاتها األلمانیة  %٧٥,٨٢
  ) على النحو التالي:٢٦التوزیع من خالل الخریطة رقم (

 
  استثمارات شركة برتیش بترولیوم في حقول الغاز والنفط المصریة ):٢٦رقم ( خریطة

 المصدر: موقع كاسبیان باریل على الرابط التالي:
http://caspianbarrel.org/az/2016/01/bp-remains-ambitious-on-gas-in-egypt-despite-weak-oil-prices/  

  

منطقة امتیاز شمال رولیوم" أیًضا في وعلى الجانب اآلخر، تتركز مشروعات شركة " برتیش بت   
 أولهم؛ حقل " سالمات" حقول غاز. ةاكتشفت فیها الشركة ثالث تيوهي المنطقة ال دمیاط،

salamat  قامت شركة " بي بي" باإلعالن عن اكتشاف حقل " سالمات"  ٢٠١٣سبتمبر  ٧، ففي
تم التوقیع علیها  التيا ،دمیاط للغاز الطبیعي في منطقة امتیاز شمال دمیاط في إطار اتفاقیة شمال

                                                            
1 West Nile Delta-Taurus/Libra, Egypt, British Petroleum official web site, Available At:- 
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/what-we-do/upstream/major-projects-2017/west-nile-
delta-egypt.html 
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بر تف متر تقریًبا، وبهذا یعآال ٧متر ویصل العمق الكلي للبئر  ٦٤٩عمق ب، وذلك ٢٠١٠عام 
ووفًقا لتصریحات " مایك دالي" رئیس  أعمق اآلبار الذي تم حفرها حتى اآلن في منطقة دلتا النیل.

على وجود الموارد الهیدروكربونیة قطاع االستكشافات في الشركة فإن نجاح كشف سالمات یؤكد 
متر، وهو ما  ١٨٠كم، مع عمود هیدروكربون ارتفاعه أكثر من  ٥٠وسط تكوین جیولوجي طوله 

یزید من ثقة الشركة في الجدوى االقتصادیة للطبقات العمیقة في منطقة شرق الدلتا وشمال 
  ٢.%١٠٠والجدیر بالذكر أیًضا أن حصة " بي بي" في الحقل تبلغ ١دمیاط.
على   Atoll، أعلنت الشركة عن اكتشاف ثاني حقول الغاز " أتول" ٢٠١٥وبحلول مارس      

متر، باستخدام الجیل السادس من المنصات شبة  ٦٤٠٠ویصل عمق البئر إلي  ٩٢٣عمق 
كم عن  ٤٥كم من شمال دمیاط، و ٨٠الغاطسة " میرسك دیسكفرور"، ویقع الحقل على  مسافة

ملیون  ٣١تریلیون قدم مكعب من الغاز، و ١,٥ویقدر احتیاطي حوالي  ة.منشآت تمساح البحری
ملیون قدم مكعب من الغاز  ٣٠٠برمیل من النفط، والمتوقع أن یغذي الحقل السوق المصري بـ

  وتجدر اإلشارة إلي حصة شركة  .٢٠١٨یومًیا بمجرد أن تبدأ عملیات اإلنتاج منه والمقدر لها في 
  ٣.%١٠٠بـ" بي بي" تقدر 

، أعلنت شركة برتیش بترولیوم في بیان لها عن اكتشاف الحقل الثالث ٢٠١٧مارس  ٢٦وفي      
تحت  " ١Qattameya shallow-1- في منطقة امتیاز شمال دمیاط باسم " القطامیة الضحلة

 فقد ".٢تقریًبا، وذلك باستخدام الحفار " القاهرة  ١٠٨في میاه عمقها  ١٩٦١عمق إجمالي بلغ 
وجود طبقة  عن أكدت الشركة على أن تسجیالت الحفر الكهربائیة وبیانات الضغط وعینات السوائل

كم  ٦٠ویقع البئر على بعد  متًرا في صخور عالیة الجودة من تكوین البلیوسین. ٣٧للغاز سمكها 
كم غرب منشآت حقل "حابي"  ٣٥كم جنوب غرب حقل "سالمات" و ٣٠شمال دمیاط، بینما یبعد 

 ٤من هذا االكتشاف. %١٠٠علًما بأن حصة شركة "بي بي" تبلغ  ري.البح
، فتعد من أقدم الشركات التي تعمل في مصر، حیث بدأت أما بالنسبة لشركات إیني اإلیطالیة   

، من خالل شركة " أیوك" فرعها في ١٩٥٤أعمال البحث والتنقیب في الحقول المصریة منذ عام 
رخصة تنقیب تغطي مساحة  ٥٧یص الشركة في مصر حیث بلغ إجمالي عدد تراخ٥مصر.

 ٢٠١٥غیر أن األعوام ما بین ٦حقل غاز ونفط. ٥٩، استطاعت من خاللها اكتشاف ٢كم ٢٣٣٥٤
                                                            

 .٧/٩/٢٠١٣، األهرامشركة " بي بي" تكتشف الغاز في بئر سالمات شمال دمیاط،  ١
2 BP makes third gas discovery in Egypt's North Damietta Concession, Ahram Online, 26/3/2017. 
3 Atoll Gas Field, North Damietta Offshore Concession, East Nile Delta, Egypt,  offshore Technology 
official web site, Available At: http://www.offshore-technology.com/projects/atoll-gas-field-north-
damietta-offshore-concession-east-nile-delta/ 

 .٢٦/٣/٢٠١٧، جریدة المالبرتیش بترولیوم تعلن عن ثالث اكتشاف للغاز بامتیاز شمال دمیاط،  ٤
5 Eni's activities in Egypt, Eni official Web site, Available At:-  
https://www.eni.com/enipedia/en_IT/international-presence/africa/enis-activities-in-egypt.page 
6 The Zohr project in Egypt, EGC-2016, 20 January 2016, Available At:- 
http://www.theenergyexchange.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/Enis-Zohr-Project.pdf 
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أعلنت  ٢٠١٥ینایر  ١٤طفرة ملحوظة في أنشطة " إیني" في مصر، ففي  تقد شهد ٢٠١٧و
الغاز الطبیعي في قطاعین  على موافقة الحكومة المصریة على التنقیب عنعن حصولها  الشركة

 ٥١٠٥" شمال لیل" الذي تستحوذ علیه الشركة اإلیطالیة بالكامل، ویغطي مساحة  :هماجدیدین 
 ١، و" كروان" والذي تتشارك فیه مع شركة " برتیش بترولیوم" بالتساوي.٢كم

لنهج إیني في ضخ مزید من االستثمارات في مجال الغاز الطبیعي في الحقول  اواستمرارً      
لتعدیل برنامج العمل لتنفیذ أنشطة  ااتفاقً  ٢٠١٥المصریة، فقد وقعت الشركة في بدایة شهر یونیو 

استكشافیة وتنمویة بمناطق امتیاز كل من بالعیم بسیناء وأبو ماضي بدلتا النیل، وأشرفي بخلیج 
شمال بورسعید بالبحر المتوسط، وبلطیم بدلتا النیل، فبموجب االتفاق تقوم الشركة السویس، و 

ملیار دوالر بسیناء وأبو ماضي لتنفیذ برنامج  ١,٥اإلیطالیة وشركاؤها بضخ استثمارات تقدر بـ 
  ٢سنوات. فات والتنمیة والتشغیل لمدة أربععمل یشمل االستكشا

عن اكتشاف حقل " ظهر" بمنطقة امتیاز " شروق"، ، أعلنت الشركة ٢٠١٥أغسطس  ٣٠وفي    
 ٥,٥بلیون متر مكعب من الغاز، بما یعادل  ٨٥٠ویحتوي وفًقأ للتقدیرات على احتیاطي یقدر بـ 

 ملیار برمیل مكافئ من النفط، وبذلك یصبح أكبر كشف یتحقق في مصر ومیاه البحر المتوسط.
 ٨٢٠١.٣ومن المتوقع أن یبدأ اإلنتاج في دیسمبر 

، وقعت الشركة اتفاقین جدیدین مع الحكومة المصریة للتنقیب عن ٢٠١٦وبحلول دیسمبر      
إذ تستحوذ إیني على  الغاز في منطقتي " شمال حماد" و" رأس العش" في البحر المتوسط.

بینما تمتلك برتیش  ،٢كم ١٩٢٧الذي یغطي مساحة  ،من امتیاز بلوك شمال الحماد %٣٧,٥
من امتیاز " رأس العش"  %٥٠. ذلك على استحواذها على %٢٥وتوتال  % ٣٧,٥بترولیوم نسبة 

ویتضح هذا التوزیع ٤، بینما تستحوذ بترولیوم على النسبة المتبقیة.٢كم ١٣٨٩الذي یغطي مساحة 
  )  على النحو التالي:٢٧من خالل الخریطة رقم (

                                                            
1 Eni Win two new offshore blocks in Egypt, 18/1/2015, pipeline oil & gas Magazine,  Available At:- 
https://www.pipelineme.com/news/regional-news/2015/01/eni-wins-two-new-offshore-blocks-in-egypt/ 

 .٧/١/٢٠١٧ السابع،جریدة الیوم ننشر خریطة استثمارات " إیني" اإلیطالیة في مصر،  ٢
3 Egypt's Zohr gas  field production expected before end of 2017, Eni boss tells sisi, ,Ahram Online, 
5/1/2017 
4 Eni Signs Concession Agreements for Two Exploration Blocks in the Egyptian Mediterranean, 
27/12/2016, Eni official Web Site, Available At:- 
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/media/press-release/2016/12/PR_EGASBR_2016.pdf 
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  استثمارات شركة إیني اإلیطالیة في حقول الغاز والنفط المصریة ):٢٧رقم ( خریطة

 المصدر: تاك مور مونیتور على الرابط التالي:
http://tekmormonitor.blogspot.com/2018/05/eni-reports-oil-discovery-in-egypts.html  

اكتشافات حقول الغاز ، كانت الشركات األوروبیة حاضرة بقوة على خریطة وفي قبرص أیًضا      
من  %٣٥عن قیامها باالستحواذ على  ٢٠١٥بخاصة " برتیش غاز" التي أعلنت في نوفمبر 

ملیون  ١٦٥احتیاطات حقل أفرودیت من شركة " نوبل إنیرجي"  األمریكیة في صفقة بلغت قیمها 
  ١دوالر.
" بشكل ٨بلوك " كما استطاعت شركتي" إیني" و" توتال" الحصول على حقوق التنقیب في      

"إیني"،  و "توتال"، و "بي" القبرصیة  :منفرد، بینما حصلت كونستریوم مكون من ثالث شركات هم
بموجب الرخصة القبرصیة الثالثة  ٢٠١٦دیسمبر  ١٢"، وذلك في ٦على امتیاز التنقیب في بلوك " 

  ٢للتنقیب عن الموارد الهیدكربونیة في المنطقة االقتصادیة الخالصة لقبرص.

                                                            
1 BG Group Pays 165 $ Million for Stake in Cyprus Gas Field, 23/11/2015, Reuters News Agency, 
Available At: http://uk.reuters.com/article/uk-cyprus-energy-noble-energy-idUKKBN0TC1BQ20151123 
2 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, Commerce, Industry, & Tourism, 3rd Licensing Round: 
Council of Ministers Decision on Selected Applicants for Negotiations, 21/12/2016, Available At:- 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/81B8A71BF27CA06AC2258090003D4D45?OpenDocument 
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حاول عقد اتفاقات مع السلطة  ، كانت " برتیش غاز" أول منوعلى الصعید الفلسطیني     
أبرمت السلطة  ١٩٩٩الفلسطینیة للتنقیب واالستثمار في حقول الغاز البحریة، ففي نوفمبر عام 

 شركة  شركة وشركائها ال سیمالل یحق بموجبه اعامً  ٢٥مع الشركة البریطانیة لمدة  االفلسطینیة اتفاقً 
، وصندوق االستثمار الفلسطیني بالتنقیب عن  CCC" كونسولیدایت كونتراكتور انترناشیونال"    

اكتشاف حقلي غاز "  ٢٠٠٠الشركة في عام  تالغاز قبالة السواحل الفلسطینیة، وبالتالي استطاع
 ١,٤باحتیاطات تقدر  Gaza marine-2" ٢-، و" غزه مارینGaza Marine 1" ١-غزه مارین

لكن المشروع قد توقف نتیجة معارضة  بلیون دوالر. ٤تریلیون متر مكعب من الغاز تقدر قیمتها بـ
  ١سلطات االحتالل اإلسرائیلي له.

األولي أن عملیة منذ الوهلة  أدرك األوروبیون ،دعم مشروعات تصدیر الغاز الطبیعي المشتركة   )ت(
من الثروات الضخمة للغاز في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، مرهونة  االستفادة المثلى

مسألة تصدیر یتعلق ببشكل أساسي بوجود قدر كبیر من التعاون بین دول المنطقة بخاصة فیما ی
 ،والمشروعات ذات الطبیعة التعاونیة ،دفع االتحاد األوروبي لدعم كافة التحركات وهو ما  الغاز.

 ٢مهد الطریق لتصدیر غاز المتوسط إلیها.التي من شأنها أن ت
في شرق المتوسط، ولعل أبرز مالمح الدعم األوروبي لمشروعات التعاون في مجال الغاز      

  تتمثل فیما یلي:
  

  EastMedإیست مید"  "لمشروع أنبوب نقل الغاز ٢٠١٥اعتماد االتحاد األوروبي في  )١(
، وٕادراجه في "Project of common Interest"مصلحة مشتركة  ا ذاباعتباره مشروعً 

مشروعات ممر الغاز  من االقائمة الثانیة للمشاریع من هذا النوع، فضًال عن اعتباره جزءً 
 ".Southern Gas Corridor Projectsالجنوبي "

، وذلك "TYNDP "لعشر األخیرة للسنوات اإدراج المشروع في خطة التنمیة األوروبیة    )٢(
إلنشاء سوق أوروبیة  "ENTSOG"ة النقل في الشبكة األوروبیة اتساًقا مع مشغلي أنظم

 ٣وشبكة نقل قادرة على تلبیة على االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة ألوروبا. ، موحدة للغاز
، فخالل PREE-FEED Studiesالمشاركة في تمویل دراسات الجدوى األولیة للمشروع   )٣(

، بإجراء دراسات  "IGI Poseidon"قامت شركة  ٢٠١٦و ٢٠١٥الفترة ما بین عامي 
ملیون  ٢دوالر، ساهم االتحاد األوروبي بـ مالیین ٤لة ما قبل التغذیة بتمویل الجدوى لمرح

                                                            
 .٣٠/١٢/٢٠١٥ القدس العربي،حقل غزة مارین للغاز الطبیعي كنز غیر مستغل قبالة ساحل غزة التي تعاني من شبح شح الوقود،  ١

2 Ellinas Charles, Robert John, Tzimitras Harry, & Koranyi David, Hydrocarbon Developments in The 
Eastern Mediterranean: The Case For Pragmatism, Eurasian Energy Futures Initiative , Atlantic 
Council, P. 17 
3 EastMed, official web site of IGI Poseidon corporation, Available At:  
http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed 
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من إجمالي تكالیف الدراسة، بما یؤكد على أهمیة المشروع بالنسبة  %٥٠منها بما یوازي 
ثالثة أمور رئیسة ولیة للمشروع عن لألوروبیین.وقد أسفرت نتائج دراسات الجدوى األ

  كالتالي:
 أن المشروع قابل للتطبیق من الناحیة الفنیة.  )أ(
 أن المشرع مجدي من الناحیة االقتصادیة.  )ب(
  ١ أن المشروع یعد منافًسا على الصعید التجاري.  )ج(

     بما فیها إنشاء  لكن في الوقت ذاته، ال زالت تواجه تلك المشروعات التعاونیة المشتركة     
، والمتعلقة بتمویل مخاطر السوقلتحدیات، یتخلص أبرزها في؛ " سوق طاقة متكامل"  حزمة من ا

بالتعریفات واإلمدادات، فضًال عن المسائل التقنیة  الخاصةالمشاریع بما في ذلك من المسائل 
 والهندسیة، عالوة علي المخاطر البیئیة. 

تلك المرتبطة بحالة عدم الیقین التنظیمي في  ، بخاصةالمخاطر القانونیةهذا باإلضافة إلي     
نوني ملزم دولًیا لكافة األطراف.ذلك بالتزامن مع الشرق األوسط، ال سیما مع غیاب إطار قا

 ٢ال سیما مع شیوع مناخ جیوبولتیكي غیر مستقر إلي حد بعید. المخاطر السیاسیة
اكتشافات غاز مع في إطار تحلیل المنهج األوروبي في التعامل  فقد الحظ الباحث، وٕاجماًال      

  - ما یلي: ،شرق المتوسط
أن غاز شرق المتوسط قد مثل فرصة محتملة لألوروبیین للتحرر من التبعیة الروسیة  األولي:

 في مجال الغاز الطبیعي.
المنطقة، وهو ع أطراف الجانب األوروبي على خلق مساحة مصلحة  مشتركة م داعتما الثانیة:

التصریحات، وهو  وٕانما التأكید المستمر على مستوى فقط في الخطوات العملیة، ما لم یتجل
 دول شرق المتوسط. بالغ األهمیة لدى انفسیً  یعد عامًال 

عدم اهتمام الشركات األوروبیة بالغاز اإلسرائیلي، والتركیز فقط على الغاز المصري  الثالثة:
اإلسرائیلیة للشركات األمریكیة واإلسرائیلیة في إطار عملیة تقسیم من والقبرصي، وترك الساحة 

  المتوقع أن تكون قد تمت سواء باتفاق مباشر أو حتى ضمني.
  -:المتوسطالبحر اإلستراتیجیة الروسیة إزاء غاز شرق ثانًیا: 
یبدو أن فبعكس االعتقاد السائد بأن روسیا غیر مهتمة باكتشافات غاز شرق المتوسط،      

المسئولین الروس قد أدركوا أهمیة تلك المنطقة، لیس فقط من أجل الغاز، وٕانما باعتبارها تمثل 

                                                            
1 Margheri Marco, The East Med pipeline project: A project of common interest for the 
diversification of gas supplies to Europe, 8 March 2017, P. 3, Available At:-  
http://www.eurogas.org/uploads/media/EDISON_MargheriEastMed_EP_8.03.2017.pdf 
2 Zemach Shaul, Toward An Integrated Eastern Mediterranean Integrated Infrastructure?, Foreign 
& Security Policy Paper, The German Marshall Fund Of The United States, No.20,  April 2016, P. 11. 
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في مشروعات  أهمیة ذات طبیعة إستراتیجیة خاصة، وهو ما دفعهم خالل السنوات األخیرة لالنخراط
  الغاز علي كافة المستویات واألصعدة.

  وسطمؤشرات االختراق الروسي في غاز شرق المت .١
سعت روسیا بشكل مكثف خالل السنوات الماضیة لتسلل داخل سوق الغاز في منطقة شرق      

  :وهي كالتالي \البحر المتوسط، حیث یمكن اإلشارة إلي مؤشرات هذا التسلل
شركات  ، حیث أعلنت أربعفي الدخول سوق الغاز اللبناني ٢٠١٣شرعت روسیا منذ عام      

لمملوكتین للدولة، و" نوف " روس نفط"، و" غاز بروم" ا :هموسیة كبري في مجال النفط والغاز ر 
بلوكات داخل المنطقة  ١٠" لوك أویل" التابعین للقطاع الخاص عن اهتمامهم باالستثمار في تیك" و

" وزیر وفي الشهر ذاته خالل زیارته لموسكو أكد " جبران باسیل١االقتصادیة الخالصة اللبنانیة.
علي أن بالده وقعت مع الجانب الروسي مذكرة تعاون في مجال الطاقة، بموجبها  الطاقة اللبناني
  ٢یات التطویر والتنقیب عن الغاز الطبیعي قبالة السواحل اللبنانیة.ملتقوم روسیا بع

ما  فعلي الرغم من حالة الحرب التي تشهدها الساحة السوریة منذ أما على الصعید السوري،     
قد  روسیا  سنوات، وما تمخض عنها من صراع محتدم على السلطة، إال أن على سبعیزید 

 ""SoyuzNefteGazمن خالل مجموعة " سیوز نفتاغاز"   ٢٠١٣دیسمبر  ٢٥في  استطاعت
التي تسیطر الحكومة علیها، بتوقیع اتفاق مع السلطات السوریة بموجبه تقوم الشركة بعملیات 

عاًما باستثمارات تقدر  ٢٥"، وذلك لمدة ٢ما یسمي " بلوك قبالة السواحل السوریة فیلتنقیب المسح وا
ملیون دوالر أخري  ٧٥ملیون لتغطیة تكالیف الدراسات المسحیة،  ١٥منها؛  ٣ملیون دوالر، ٩٠بـ

  ألعمال الحفر األولیة.
ویتعلق بالمناطق البحریة الواقعة قبالة  ،األول الذي یتم التوقیع علیه یعد هذا االمتیاز هو      

والجدیر بالذكر أن حقول الغاز والنفط البریة الحالیة ساحل سوریا على البحر األبیض المتوسط. 
الحجم وفًقا لمعاییر االكتشافات األخرى في الشرق  ةتقع في حوض نهر الفرات، وتعتبر صغیر 

المعارضة لألسد، فضًال عن حالة الحظر سیطرة القوات لاألوسط، وتخضع في الوقت الحالي 
  ٤تها من قبل مجلس األمن الدولي.ر المفروضة على صادا

                                                            
1 Russia-Lebanese Ties strengthen Ahead of Disputed Gas Fields Tender, 11/10/2013, Sputnik News 
agency, Available At: 
https://sputniknews.com/russia/20131011184062056-Russia-Lebanese-Ties-Strengthen-Ahead-of-
Disputed-Gas-Fields/ 
2 Stergiou Andreas, Russia  Energy & Defense Strategy in the Eastern Mediterranean, Economics World, 
March-April 2017, Vol.5, No.2, p 107. 
3Coats Christopher, Russia Finds Path Into Mediterranean Gas Through Syria, 16/1/2014, Forbes 
New Agency, Available At:- 
https://www.forbes.com/sites/christophercoats/2014/01/16/russia-finds-path-into-mediterranean-gas-
through-syria/#2beeff1b2a62 
4 Henderson Simon,  Russia-Syria Offshore Gas Deal Injects New Factor into Peace Talks,  Policy 
Analysis, 27/12/2013, The Washington Institute, Available At:- 



208 
 

إال أن روسیا قد واصلت جهودها ، ةوعلى الرغم من تأزم األوضاع علي الساحة الفلسطینی     
لوضع موطئ قدم لها في الغاز الفلسطیني المحتمل االستفادة منه في حالة التوصل التفاق مع 

د عباس و ، وأثناء زیارة الرئیس الفلسطیني" محم٢٠١٤یونیو  ٢٣ففي  انب اإلسرائیلي مستقبًال.الج
لتقي خاللها بكل من الرئیس الروسي " فالدیمیر بوتین" و مازن" للعاصمة الروسیة موسكو، اأب

تفق الطرفان على التوقیع على اتفاق یعطي الجانب س وزرائه " دیمتري مدیفیدف" حیث اورئی
  ١الروسي أحقیة االستثمار في تطویر حقول " غزة مارین" قبالة سواحل قطاع غزة.

ونائب وزیر التنمیة  "تیسیر عمرو"وكیل وزارة االقتصاد الوطني وقع  ،٢٠١٤یونیو  ٢١ففي      
في العاصمة الروسیة موسكو، بروتوكول "  لیخاتشوف" االقتصادیة في روسیا االتحادیة السید 

ى الجتماعات مجموعة العمل الفلسطینیة الروسیة ذات المستوى الرفیع إلجراء المشاورات الدورة األول
في القضایا االقتصادیة واالستثماریة بمشاركة سفیر دولة فلسطین لدى جمهوریة روسیا االتحادیة 

واتفق الجانبان بموجب البرتوكول على دراسة الخیارات الممكنة للتعاون في مجال  فائد مصطفى.
نفط والغاز والطاقة الكهربائیة، وفي مجاالت الصناعة والمواصالت، وتنشیط العمل على إظهار ال

  مشاریع التعاون ذات األولویة بین روسیا وفلسطین بما فیها معالجة قضایا تمویلها.
بدراسة إمكانیة التعاون مع صندوق على شركة " غاز بروم"  السیاق ذاته، أكد الجانبان وفي    

االستثمار الفلسطیني في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، كما أشار الجانبان إلى استعداد 
"تیخنوبروم إیكسبورت" للمشاركة في بناء منشات الطاقة في فلسطین بعد تحدید مصادر  ركةش

  ٢تمویل البناء.
مع  زن" إلى موسكو، حیث ناقش مرة أخرىأبو ما، تكررت زیارة " ٢٠١٥بحلول سبتمبر      

الرئیس الروسي " فالدیمیر بوتین" سبل التعاون في مشاریع الطاقة في فلسطین بخاصة إمكانیة قیام 
شركة " غاز بروم" بتطویر حقل غزة مارین، دون أن یتم التوصل لصیغة واضحة ومحددة في ظل 

   ٣المعارضة اإلسرائیلیة المستمرة.
   

                                                                                                                                                                               
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-syria-offshore-gas-deal-injects-new-
factor-into-peace-talks 

  لكتروني التالي:عروبة اإلخباریة، على الرابط اإل ، وكالة٢٤/١/٢٠١٤، روسیا تتقرب استثماریا من الغاز الفلسطیني ١
https://goo.gl/6FWg6t 

الیوم اإلخباریة، على الرابط  ، وكالة فلسطین٢٢/٦/٢٠١٤،  روسي للتعاون في مجاالت النفط والغاز والطاقة-اتفاق فلسطیني ٢
  كتروني التالي:لاإل

https://goo.gl/7gfXmb 
اء كالة أنب، و ٢٢/٩/٢٠١٥، فالدیمیر بوتین یناقش مع محمد عباس مسألة مشاركة الشركات الروسیة بمشاریع الطاقة في فلسطین ٣

  لكتروني التالي:الرابط اإل ىسبوتنك الروسیة عل
                                                                 https://arabic.sputniknews.com/world/201509221015702382/  
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بخاصة بعد اكتشاف ا، وقد شملت مصر منطقة االهتمام الروسي أیًضا فیما یخص الغاز، هذ     
 يالرئیس التنفیذ  - "إیغور سیتشینوقد تجلي ذلك بعد إعالن "االحتیاطي الضخم،  حقل " ظهر" ذي

تفاق امتیاز " شروق"، الانضمام شركته  عن باإلعالن ٢٠١٦دیسمبر  ١٢في  - لشركة "روس نفط"
اتفاق تم توقیعه بین شركته وبین شركة " إیني اإلیطالیة" بموجبه تمتلك " روس نفط" وذلك بعد 

 ىعلملیار دوالر، ذلك فضًال عن استحواذ الشركة الروسیة  ٢,٨من امتیاز شروق بقیمة  %٣٠
فرع إیني - من أسهم الشركة المشغلة لالمتیاز، وهي عبارة عن ائتالف بین شركیتي " أیوك"  %١٥

خیار لروس  دذلك عالوة على وجو  .- إیجاس- المصریة القابضة للغازات الطبیعة، و - في مصر
بذلك أصبحت "روس نفط"، تمتلك حصة في بنفس الشروط. و  %٥لنفط لشراء حصة إضافیة تبلغ 

 ٨٥٠نحو أكبر حقل للغاز تم اكتشافه في البحر المتوسط، وهو حقل "ظهر"، الذي یقدر مخزونه ب
  ١.ملیار متر مكعب من الغاز

، فالمحاوالت الروسیة للمشاركة واالستفادة من كمیات الغاز أما على الصعید اإلسرائیلي     
" الروسیة بتقدیم عطاء فقد قامت شركة " غاز بروم .٢٠١٢الضخمة المكتشفة لم تتوقف منذ عام 

الروسیة اء الشركة ووفًقا لما ذكرته وكالة أنب من امتیاز حقل لیفیاثان. % ٣٠حصة  للحصول على
وهي الشركة - عطاء، لكنها في النهایة خسرت أمام شركة " وود ساید" االسترالیة أنها قدمت أعلى

ویذكر أن الرئیس الروسي " فالدیمیر بوتین" كان قد قام بزیارة إلسرائیل ٢التي أغلقت بعد ذلك بقلیل.
  ٣ة.لدعم ومساندة عرض الشركة الروسیة المملوكة للدول ٢٠١٢في یولیو من عام 

 الغاز اإلسرائیلي، وذلك حتى استطاعت" غاز بروم"تسلل إلي سوق  استمر السعي الروسي في     
 ،إقناع الطرف اإلسرائیلي بالتعاون، وهو ما تمخض عنه توقیع اتفاق بین الشركة ٢٠١٣في فبرایر  

یت" لمدة والجانب اإلسرائیلي للحصول بشكل حصري على الغاز المسال من حقلي " تمارا" و " دال
ولم یطبق إال أنه یمكن  املموسً  اأن االتفاق لم یترجم إال واقعً  من وعلي الرغم ٤عشرین عاًما.

 ٥اعتباره محاولة جادة من قبل روسیا لحجز موقع هام علي خریطة الغاز اإلسرائیلي.
" غاز  أشهر دخلت شركة ةلم تتوقف الجهود الروسیة عند هذا الحد، فبعد توقیع االتفاق بعده     

من حقل غاز لیفیاثان، حیث تضمن  %٣٠بروم" في جولة جدیدة من المفاوضات بهدف شراء 
جي جدید في الحقل یقدم ما لم یستطع الشركاء الحالیین تقدیمه ال سیما یستراتإالعرض إدخال شریك 

                                                            
لكتروني ، على الرابط اإل ١٢/١٢/٢٠١٦ریة، وكالة روسیا الیوم اإلخبا ،روسیا تشتري حصة في أكبر حقل غاز مصري في المتوسط ١

                                                                                                                              https://goo.gl/pN3nAj التالي:
                       

2 Sukkarieh Mona, Russian Expansionism, , The Executive Magazine, 16/5/2017, Available At:- 
http://www.executive- /russian-expansionism 
3 Stergiou Andreas, Op.Cit, p 106. 
4 Thompson Eric, Vogler Sarah, Gas Discoveries in The Eastern Mediterranean: Implications for 
Regional Maritime Security, The German Marshall fund of the United States, East Mediterranean 
Energy Program, March 2015, P.6. 
5 Ibid, p. 107. 
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في أقرب وقت  التي یمكنها استغالل االحتیاطي الضخم للحقل ،القدرة المالیة والخبرة اإلداریة والفنیة
مسئولي مجموعة " دالیك" إلدخال الشركة الروسیة، إال  وعلي الرغم من الحماس الشدید لدى ممكن.

رجي" اعترض، حیث فضلت الشركة یالحقل المتمثل في شركة " نوبل إنأن الشریك األمریكي في 
في سترالیة، والتي انسحبت " وود ساید" اإل دخول طرف غربي ولیس روسي، بخاصة شركة

  اللحظات األخیرة قبل توقیع العقود، مبررة ذلك بعدم استقرار استثمارات قطاع الغاز اإلسرائیلي.
أبدت من الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز كانت قد  اتجدر اإلشارة إلي أن عددً      

على كمیات  توائهمن أهمیة إستراتجیة كبري الح اهتمامها للدخول في شراكة حقل لیفیاثان لما له
، عالوة الصینیة  "CNOOC "" الكوریة الجنوبیة، وشركة "Kogasضخمة من الغاز، منه؛ شركة

 ١سترالیة.على شركة " وود ساید" اإل
على الرغم من تلك المعوقات التي وضعها الشركاء أمام الشركة الروسیة المملوكة للدولة، إال     

 هنفسالروسي  الرئیس واستمروا في محاوالت، حتى وصل األمر لقیامأن المسئولین الروس لم ییأسوا 
من ممثلي الشركات العاملة في  اوفي السیاق ذاته، اتجه وفد روسي یضم عددً  بزیارة إلسرائیل.

قطاع الغاز برئاسة نائب وزیر الطاقة الروسي " أنطوان إینیوتسین" إلي إسرائیل في زیارة استغرقت 
، وذلك بهدف بحث التعاون المحتمل في مجال الغاز الطبیعي، واجتمع ٢٠١٥یولیو  ١٤یومین في 

وش" مع " إینیوتسین" وممثلي الشركات على هامشها رئیس جمعیة المصنعین اإلسرائیلي " شراغا بر 
لبحث سبل تعزیز التعاون اإلسرائیلي الروسي بخاصة في مجال نقل الطاقة وتصدیر الغاز، فضًال 

  ٢عن تعزیز التعاون وتبادل المعلومات في المجال ذاته.
رئیس  ، وذلك بعدما دعا٢٠١٦یونیو  ١٣ثمارها نسبًیا في د أن المحاوالت الروسیة، قد أتت بی     

الوزراء اإلسرائیلي " بنیامین ناتنیاهو" خالل المؤتمر الصحفي المشترك له مع الرئیس الروسي " 
فالدیمیر بوتین" في العاصمة الروسیة موسكو، الشركات الروسیة لالستثمار في قطاع الغاز 

الخبرة  ةأبوابنا مفتوحة لكافة الشركات صاحبفقد قال نًصا "  اإلسرائیلي في البحر المتوسط.
  ٣".الشركات الروسیة بكل تأكیدفي ذلك الواسعة في تنمیة حقل الغاز، بما 

  -:الدوافع اإلسرائیلیة لقبول الشراكة الروسیة في مجال الغاز الطبیعي .٢
مجال الغاز، ب أمام االستثمارات الروسیة في مما سبق، یتضح أن إسرائیل قد فتحت البا     

ترتبط فقط بالجوانب الخاصة بالطاقة فقط، وٕانما أیًضا لمأرب سیاسیة ویرجع ذلك إلى عدة دوافع ال 
 راتجیة، یأتي في مقدمتها ما یلي:إست-وجیو

                                                            
1 Cohen Hedy, Russia Wants Share in Israeli gas, Globes Online, 24/4/2016. Available At:- 
http://www.globes.co.il/en/article-russia-wants-share-in-israeli-gas-1001119921 
2 Cohen Hedy, Russian Gas Cos Mull Israel Cooperation, Globes Online, 14/7/2015. Available At:- 
http://www.globes.co.il/en/article-russian-gas-cos-mull-israel-cooperation-1001053121 
3 Netanyahu Invites Russia to Develop Israel's Gas Fields, Globes Online, 13/6/2016.  Available At:- 
http://www.globes.co.il/en/article-netanyahu-invites-russia-to-develop-israels-gas-fields-1001130872 
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، فمن المعروف أن حزب اهللا یمثل التهدید حمایة منشآت الغاز اإلسرائیلیة في شرق المتوسط   .أ
وبما أن الحزب  سرائیلیة.للبنیة التحتیة الخاصة بالغاز في الحقول اإل -أن لم یكن الوحید -الرئیسي

یعد أحد الركائز األساسیة للتحالف الروسي الشیعي في المنطقة، فمن الطبیعي أن تحول روسیا 
لكون حزب اهللا  ،لها العنصر في  في معدلة الطاقة اإلسرائیلیة من شأنه أن یمثل عامل أمان تلقائیً 

 والمتمثل في الطرف الروسي. ،ةال یمكن أن یضر بمصلحة أحد أهم حلفائه على الساحة الدولی
ولعل ذلك ما عبر عنه صراحة الرئیس الروسي " فالدیمیر بوتین" أبان محاولته إلقناع رئیس      

الوزراء اإلسرائیلي " بنیامین ناتنیاهو" بشراكة " غاز بروم" في حقل لیفیاثان حین وعده بمنع 
  الجماعات المتطرفة من مهاجمة البنیة التحتیة للغاز اإلسرائیلي.

أمثل إلسرائیل فیما  فاالنخراط الروسي یمثل حًال  صدیر الغاز اإلسرائیلي،توفیر قناة لتضمان    .ب
یخص عملیة تصدیر الغاز للخارج، ال سیما بعد إعالن موسكو عن التزامها باستثمار عشرات 
الملیارات من الدوالرات لیس في عملیات تطویر، وٕانما أیًضا نقل وتصدیر غاز حقل لیفیاثان 

ي مع أ الذي تعاني فیه تل أبیب من عدم التوصل التفاق یمكن تطبیقه  للخارج، بخاصة في الوقت
 ١من بلدان المنطقة بخاصة تركیا وقبرص حول تصدیر الغاز ألوروبا.

أن الغاز القبرصي لم یحظ باهتمام واسع من قبل  الباحث فیرى، أما فیما یخص قبرص      
  یا، وهو ما یتضح من خالل ما یلي:روس

الشركات الروسیة بأي عرض في الجولة الثالثة من التراخیص التي كانت أعلنت عدم تقدم  -
، والتي فاز بها كل من شركة " إیني" اإلیطالیة، ٢٠١٦عنها السلطات القبرصیة في عام دیسمبر 

 و" توتال" الفرنسیة، و" أكسون موبیل" األمریكیة، و" القطریة للبترول".
مملوكة للدولة من الدخول في مزایدة الرخصة الثانیة في إحجام الشركات الروسیة الكبرى وال -

بعرض مشترك  "GPB" و   "Novatek"من المرتبة األولي مثل  ت، ودخول شركات لیس٢٠١٢
 هزیل مع شركة " توتال" الفرنسیة لم یحظ بالقبول.

في  عدم سعي القیادات الرئیسیة في الدولة لدعم وتعزیز العروض المقدمة من الشركات الروسیة -
 جوالت الترخیص، بعكس ما حدث من قبل الرئیس الروسي " فالدیمیر بوتین" مع إسرائیل.

إلى فیشیر الباحث  أما عن الدوافع الروسیة للتواجد بقوة في سوق الغاز بشرق المتوسط،     
  وجود دافعیین رئیسین وهما كالتالي:

فمن الثابت أن روسیا تمثل المصدر األول لتصدیر الغاز،  ضمان استمرارها كمصدر رئیسي .١
لتصدیر الغاز ألوروبا، وهو ما  دفع األوروبیین في أكثر من مناسبة للتصریح بوضوح نحو السعي 
                                                            
1 Cohen Josh, Why Russia May be a Smart Business Partner for Israel, , Reuters News Agency, 
23/2/22016, Available At:- http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/02/23/why-russia-may-be-a-smart-
business-partner-for-israel/ 
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لتنویع مسارات الحصول على مصادر الطاقة بخاصة الغاز الطبیعي، بغرض تقلیل االعتماد على 
بیین أن غاز شرق المتوسط قد یمثل بدیًال كما صرح العدید من المسئولین األورو  الطرف الروسي.

شرق المتوسط ة روسیا في استثمارات حقول غاز وبالتالي فإن مشارك للغاز للروسي مستقبًال.
یضمن أنها تظل قادرة على التحكم في أمن الطاقة ألوروبا، ومن ثم تحجیم أي توجهات سیاسیة 

  أوروبیة مناوئه لها.
فاهتزاز شرعیة  نظام بشار األسد منذ عام المتوسط،  رالبح توطید نفوذها في منطقة شرق .٢

لمحاولة  هاجي األهم لروسیا في المنطقة، دفعیستراتالذي كان وال یزال یعد الحلیف اإل ،٢٠١١
أن المصالح االقتصادیة ولعل اإلدراك الروسي  إنشاء قاعدة جدیدة من التحالفات في المنطقة.

شراكة اقتصادیة جادة  قفي إنشاء التحالفات، فقد سعت لخل المشتركة قد باتت تمثل العامل األبرز
 في مجال الغاز الطبیعي والطاقة كمدخل لتحالفات ذات طبیعة مصلحیه أكثر قوة من غیرها.

وبالتالي توطید وتوسیع قاعدة نفوذها لیس فقط في منطقة شرق المتوسط، وٕانما على الساحة الشرق 
  أوسطیة برمتها.

محاوالت التسلسل واالختراق الروسیة لسوق الغاز الطبیعي فیري الباحث أن ، وٕاجماًال      
  شرق البحر المتوسط تتسم بما یلي:بمنطقة حوض 

فاالختراقات الروسیة لم تقتصر على غاز دولة بعینها، فقد سعت روسیا من  األولي: الشمول،
خالل تحركاتها لوضع موطئ قدم لها في كافة أسواق الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 
  باستثناء قبرص، وهو ما یمكن إرجاعه للعالقات الممیزة مع تركیا بخاصة في مجال الغاز الطبیعي.

حقول التي تم اكتشافها، وٕانما كان ال، فلم تقدم روسیا على االستثمار في كل ارالثانیة: دقة االختی 
یتمثل األول في حجم االحتیاطي وقدرة الحقل على تصدیر  :اختیارها مبني على عاملین رئیسین

دفع المسئولین الروس لشراء نسبة في حقل ظهر الذي یعد من أكبر ما الغاز نحو أوروبا، وهو 
المكتشفة في البحر في المتوسط، فضًال عن قربه النسبي من أوروبا، وهو ما  الحقول المصریة

 ویتكرر الوضع ذاته بالنسبة لحقلي لیفیاثان وتمارا اإلسرائیلیین. للتصدیر الخارجي. ایجعله مناسبً 
، استطاعت روسیا استغالل حالة السیولة واألزمات السیاسة الثالثة: التسلل وقت األزمات السیاسیة

تالحقة في إبرام اتفاقیات كان من شأنها أن تضعها في قلب مشهد الطاقة في منطقة شرق الم
صحیح أن بعض تلك االتفاقات لم تدخل حیز النفاذ نتیجة سیولة المشهد اإلقلیمیة، إال  المتوسط.
 وبالنظر للتحركات الروسیة نجدها وقت ذاته باتت مركًزا لتفاعالت الطاقة في المنطقة.الأنها في 

 امع نظام بشار األسد في مرحلة تعد من أسوأ فترات التاریخ السوري، وأیًضا وقعت اتفاقً  اوقعت اتفاقً 
لبنان في مرحلة  ا معمع السلطة الفلسطینیة في ظل االعتراضات اإلسرائیلیة، كما أنها وقعت اتفاقً 

ائیل بشأن حدود تتسم بخالفات داخلیة حادة وفراغ في السلطة، عالوة على صراع خارجي مع إسر 
 المنطقة االقتصادیة الخالصة.
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  -:المتوسطالبحر اإلستراتیجیة األمریكیة إزاء غاز شرق ثالثًا: 
  

ساهمت الطفرة الكبرى في اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في رفع حالة التوتر بین بلدان       
المنطقة، نظًرا لما فرضته من واقع جدید، حیث باتت الموارد الهیدروكربونیة مصدًرا جدیًدا للصراع 

ت غاز شرق األمر انعكس على توجهات الوالیات المتحدة في التعامل مع اكتشافا ذااإلقلیمي، وه
 محددات رئیسة المتوسط، ثالثة شرقیة األمریكیة إزاء غاز المتوسط. ولهذا، فیتحكم في الرؤ 

   - كالتالي:
حاولت الوالیات المتحدة  :الغاز كمدخل إلقرار السالم في المنطقة والحفاظ على أمن إسرائیل .١

ذلك  وقد تجلى الفلسطینیة. ةاستخدام وتطویع ورقة الغاز الطبیعي في إطار عملیة السالم اإلسرائیلی
       فیما سمي  ٣٠١٣في المقترح الذي تقدم به " جون كیري" وزیر الخارجیة األمریكي في مایو 

 Palestine" الخطة االقتصادیة لألراضي الفلسطینیة" أو " مبادرة االقتصاد الفلسطیني" 

Economy Initiative ،  قطاع غزه الضفة الغربیة و القتصاد في اوالتي تهدف لتطویر وتنمیة
كما  ١لتسویة سیاسة شاملة إلنهاء الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني، ةلمدة ثالث سنوات كأسس مسبق

ة في أحد أبعادها على قضیة الغاز، حیث اقترحت ضرورة البدء في مفاوضات بین ر ركزت المباد
 ٢كهربائیة في قطاع غزة. محطات  مارین" لتسهیل عملیة إنشاء أربع الجانین لتطویر " حقل غزة

إبریل أجرت  ٥-مارس ٢٦أما على صعید األمن اإلسرائیلي المباشر، ففي الفترة ما بین      
الوالیات المتحدة مع كل من إسرائیل والیونان محاكاة لمناورات عسكریة بحریة بغرض الدفاع عن 

 ٣منشآت حفر الغاز الطبیعي في البحر المتوسط.
من  ا؛ فمن المعروف أن منطقة شرق البحر المتوسط تضم عددً بین حلفائها الغاز كأداة للتقریب .٢

دهور نسبي وفًقا لكل حلفاء الوالیات المتحدة األمریكیة، والذي تعاني العالقات فیما بینهم من حالة ت
التركي، فقد أكد العدید من المسئولین األمریكیین في لي الصعید اإلسرائیلي فع .حالة على حدة

المبعوث الخاص لوزیر الخارجیة األمریكي - الدبلوماسي األمریكیة " عاموس هوكشتاین" مقدمتهم 
علي أن كمیات الغاز الضخمة في شرق المتوسط تمثل  ٢٠١٦أغسطس  ٢١في   - لشئون الطاقة

بخاصة مع استمرار قیام إسرائیل  ة إسرائیل وتركیا لتوطید عالقتهمفرصة حقیقة لدول المنطقة بخاص
ویر حقل " لیفیاثان"، وٕامكانیة إنشاء أنبوب غاز لتصدیر الغاز اإلسرائیلي عبر تركیا إلي بتنمیة وتط

                                                            
1 Pasquale De Micco, The Prospect of Eastern Mediterraneen Gas Production: An Alternative 
Energy Supply for the EU?, DG EXPO, Policy Department, European Parliament, April 2014, P. 20.  
2 Summary of the Palestinian Economic Initiative, 25 September 2013, Official web site of The Quartet 
Representative Tony Blair, Available At: ttp://www.quartetrep.org/files/image/quartet/documents/ahlc-
sept-2013.pdf 
3 Gabe Fisher, Joint Israeli-Greek Military Drill seen by some as rebuff to Turkey, Times of Israel, 
1/4/2012. 
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التركي باعتباره یمهد الطرق نحو شتاین اتفاق المصالحة اإلسرائیلي ولهذا فقد دعم هوك أوروبا.
 ١ذلك.

لشركات األمریكیة بخاصة" نوبل ؛ وذلك من خالل سیطرة اتحقیق مكاسب ومصالح اقتصادیة .٣
رجي" على استثمارات الغاز في شرق المتوسط بخاصة تلك التي قبالة السواحل اإلسرائیلیة، یإن

 كما أشارت الدراسة فیما سبق. ١٢والقبرصیة وباألخص حقل "أفرودیت"، الذي یقع في بلوك 
لتوسیعها بخاصة في  بتلك االستثمارات، وتسعى دو أن الشركات األمریكیة لم تكتفلكن، یب     

یكیة في المناطق البحریة اللبنانیة، وهو ما ال یمكن تحقیقه إال في حالة نجاح جهود الوساطة األمر 
للبنانیة قد اللبناني علي المثلث البحري فیما بینهم، ال سیما أن السلطات اإنهاء الصراع اإلسرائیلي 

طة للتنقیب عن الغاز الطبیعي في المنطقة " األمریكي من القیام بأي أنشرجيإنحذرت شركة " نوبل 
  ٢المتنازع علیها مع إسرائیل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
1 Wainer David, U.S Vision for Mideast Stability Runs Through Gas Pipeline, 20/8/2016, Bloomberg 
News Agency Available At:- 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-21/u-s-vision-for-mideast-stability-runs-through-gas-
pipelines 
2 Pasquale De Micco, Op.Cit. P. 20. 
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 رؤية استخالصية 
والتنقیب  ،بعد استعراض أبرز مالمح التفاعالت التعاونیة في مجال ترسیم الحدود البحریة      

أوروبا، یمكن  ليعن الموارد الهیدروكربونیة في المنطقة، وبحث السبل المشتركة لتصدیرها إ
  استخالص ما یلي:

إدراك غالبیة بلدان منطقة شرق المتوسط أن التعاون هو السبیل الوحید لالستفادة من الكمیات  .١
 ةدولة على حد فیمكن لكل الضخمة من الموارد الهیدروكربونیة ال سیما في عملیات تصدیر الغاز.

تعاون حقیقي سواء من خالل إنشاء ، لكن ال یمكنها التصدیر إال من خالل أن تقوم باستخراجه
  وتصدیره عبر الموانئ. ،خطوط عابرة للحدود أو إنشاء مجمعات لتسییل الغاز الطبیعي

أن الصراع بین المكونات الداخلیة للنظام السیاسي قد تمثل دافًعا للسلطة التنفیذیة بخاصة  .٢
مع دول الجوار ال سیما في  الرئاسة والحكومة في المضي قدًما نحو االنخراط في عالقات تعاونیة 

المجاالت المتعلقة بقطاع الطاقة، واتضح ذلك بشكل كبیر في الحالة المصریة وفًقا لما تم اإلشارة 
نظرها فیما یخص  ةالداخلیة لم تستطع أن تقنع سلطات الدولة بوجه فصحیح أن القوى .تفصیًال 

 ما نحو مزید من التعاون، وهوغاز المتوسط بشكل تام، لكنها في الوقت ذاته دفعت السلطات 
تجلي بوضوح في توقیع الرئیس عدلي منصور اتفاقیة " تقاسم مكامن الهیدروكربون" مع قبرص في 
محاولة لتوسیع نطاق االستفادة المصریة من الغاز في المناطق القریبة من الحدود البحریة بین 

ي بشأن ترسیم الحدود البحریة التي ذلك فضًال عن فتح مجال للتفاوض مع الجانب الیونان البلدین.
 لبیانات القمم الثالثیة سالفة الذكر.یمها بعد وفًقا لم یتم ترس

أن مصادر الطاقة باتت تمثل دافًعا حقیقًیا لتحقیق السالم، وتقلیل حدة التوتر بین بعض بلدان  .٣
خالل فترة تجمید العالقات  فحتى التركیة. المنطقة، وهو ما تجلي في حالة العالقات اإلسرائیلیة

ن الشركات التركیة فإ، ٢٠١٠بعد واقعة االعتداء اإلسرائیلي على السفینة " مافي مرمرة" في 
دوًرا محفًزا في توقیع  أدىدائًما تطرح ملف إنشاء خطوط أنابیب نقل الغاز، مما  تواإلسرائیلیة كان

 تنازالت عدیدة.فاق المصالحة بعد تقدیم الطرفین ات
بعض األطراف بخاصة إسرائیل نمط التعاون متعدد المسارات والمحاور في مجال الغاز،  تبني .٤

الوقت  ذلك ففي دخول في تفاوض مع أطراف متصارعة.للوصل األمر لقیام السلطات اإلسرائیلیة 
دخلت إسرائیل في مفاوضات مع تركیا إلنشاء خط للغاز، فقد انخرطت أیًضا في مفاوضات مع 

ویحسب للجانب اإلسرائیلي قدرته على  والیونان برعایة أوروبیة. ،قبرص :مینخصومها اإلقلی
  من الخالف بین تلك األطراف. تحقیق التوازن واالستفادة

الدولیة الكبرى من غاز منطقة شرق المتوسط، فیمكن  أما على صعید مواقف القوى     
  ا یلي:استخالص م
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الدولیة  توسط أضحت محور اهتمام كافة القوىمأن اكتشافات الغاز الضخمة في منطقة شرق ال .١
حیث أصبح ینظر للمنطقة باعتبارها  الكبرى بخاصة الوالیات المتحدة وروسیا واالتحاد األوروبي.

 مستقبل إنتاج الغاز في العالم.
ینما یري االتحاد بالدولیة لالهتمام بغاز المنطقة متباینة إلي حد بعید، ف أن دوافع القوى .٢

فیه فرصة حقیقة لضمان أمنها من الطاقة عبر تقلیل االعتماد على الغاز الروسي، فإن األوروبي 
 روسیا والوالیات المتحدة تركز بصورة أكبر على الشق السیاسي بدرجة أكبر من االقتصادي. كًال 
أن معادلة التنقیب والكشف عن الغاز قد اختلفت خالل السنوات األخیرة، فلم تعد الشركات  .٣

واألوروبیة فقط هي المسیطرة على سوق الغاز، بل بدأت روسیا في التوغل بشكل  األمریكیة
 تدریجي في المنطقة.

أن نمط التغلغل الروسي في سوق یختلف عن األوروبي واألمریكي، ففي الوقت الذي تركز فیه  .٤
ي وتقدیم عروض للحصول على حقوق التنقیب ف ،دخول بقوةالالشركات األوروبیة واألمریكیة على 

یعتمد  امغایرً  امناطق االمتیاز البحریة التي تطرحها الدولة الساحلیة، فإن روسیا تتبني نمطً 
ویستثني  باألساس علي شراء نسب من الحقول المكتشفة بالفعل من قبل شركات أمریكیة وأوروبیة.

وهو ) قبالة السواحل السوریة، ٢من ذلك حالة حصول روسیا على حق امتیاز التنقیب في بلوك (
ه في إطار سیاسي بحت یتعلق بالوجود الروسي في المنطقة لدعم نظام بشار ءتما یمكن قرا

  األسد، ولیس اقتصادًیا.
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 اخلامتة
التي كشفت عنها مختلف التقاریر  ،لثروة الهائلة من الموارد الهیدروكربونیة والغازیةال شك أن ا     

الدولیة، ال سیما بیانات هیئة المسوح الجیولوجیة األمریكیة، والتي قدرت المخزون االحتیاطي لها 
مرشحة للزیادة مستقبًال مع دم مكعب من الغاز الطبیعي، وهي كمیة تریلیون ق ١٢٢بما یقارب من  

الواقعة قبالة سواحل بلدان منطقة حوض شرق یات البحث السیزمي بالمناطق البحریة ملاستمرار ع
البحر المتوسط، قد فتحت الباب على مصراعیه على مزید من التنافس والصراع بین بلدان المنطقة 

  في الوقت الذي تعاني فیه أغلبها من احتقانات ذات طبیعیة سیاسیة. ،على تلك الثروات
بین بلدان المنطقة بشأن تقاسم الموارد ولعل ما زاد من تعقید األوضاع وتوتر العالقات       

والمناطق البحریة، هو غیاب إطار قانوني جامع مانع یحكم العالقات فیما بینهم، ذلك فضًال عن 
وهو الرأي القانوني الذى تتبناه  ١٩٨٢التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار االسترشادیة الطبیعة 

، عالوة على عدم الدراسة( هناك رأي قانوني آخر یؤكد علي إنها اتفاقیة ملزمة ولیست استرشادیة)
غیر ملزمة على  ها لهمئیل، مما یجعلالمركزیة الكبرى علیها بخاصة تركیا وٕاسرا توقیع بعض القوى

عدم وجود اتفاقات  إلى ذلكویضاف  .(وفًقا للرأي القانوني الذي یتبناه الباحث) الصعید االسترشادي
ثنائیة بین كافة األطراف باستثناء اتفاقي ترسیم حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین مصر 

ق اللبناني القبرصي، والذي لم یدخل حیز النفاذ ذلك خالًفا لالتفا وقبرص، وبین إسرائیل وقبرص.
لعدم التصدیق من قبل مجلس النواب اللبناني، مما یجعله منعدم األثر من الناحیة  ٢٠٠٧منذ عام 
وبالتالي فإن ضبابیة المشهد القانوني قد ساهمت بشكل ملحوظ في تأجیج صراعات  القانونیة.

  المتوسط. البحر رق والمناطق البحریة في منطقة حوض ش ،الموارد
ذلك لزیادة معدالت الصراع اإلقلیمي حول الموارد الهیدروكربونیة لتتجلي مالمحه األولي  أدى    

بین إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، فعلى الرغم من وضوح اإلطار القانوني بموجب ترتیبات أوسلو، 
 الذي یعطي لفلسطین الحق في استغالل الموارد الهیدروكربونیة المكتشفة قبالة سواحلها بخاصة

واستمر  ، ١٩٩٩ماري بي" إال أن ثمة صراًعا نشأ بین الطرفین منذ عام حقول " غزة مارین" و" 
حتى الوقت الراهن دون حدوث تغیرات تذكر نتیجة التعنت اإلسرائیلي الذي یتحكم في مقالید األمور 

حیث  حیث اتخذ الصراع عدة صور وصل إلي حد التحركات العسكریة، بحكم واقع القوة والسیطرة.
ربط العدید من المحللین بین عدة حروب شنتها إسرائیل على قطاع غزة من جانب، وبین إحراز 

  الجانب الفلسطیني تطورات نسبیة في إدارة ملف الغاز الطبیعي من جانب آخر.
كما كانت إسرائیل حاضرة أیًضا في صراع آخر مع لبنان بشأن التنازع على مثلث بحري      

حیث تزعم إسرائیل أنه یقع داخل حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة الخاصة ، ٢كم ٨٥٠مساحته 
بها، بینما تؤكد لبنان عدم صحة المزاعم اإلسرائیلیة.تعقد الصراع بشكل ملفت لالنتباه ال سیما مع 



218 
 

وصول الصراع لمراحل متطورة بعد تبادل التهدیدات بین حزب اهللا وٕاسرائیل حول إمكانیة اللجوء 
علیها.  وتنقیب في تلك المنطقة المتنازع عسكریة في حالة قیام أي من الطرفین بعملیات بحثللقوة ال

منظمة األمم  والذي تم تسجیلها بشكل رسمي لدى ،فضًال عن االعتراضات المتبادلة بین الطرفین
ة بین الدولیة بخاصة الوالیات المتحدة وفرنسا واألمم المتحدة للوساط مما دفع بعض القوىالمتحدة. 

الطرفین لتهدئة األجواء، خالًفا للجهود القبرصیة، إال أن تلك الجهود لم تحقق أي نتائج ملموسة 
بخاصة مع الرفض المستمر للطرفین لكافة مقترحات الوساطة، عالوة على الرفض الدائم من 

  الجانب اللبناني للدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف اإلسرائیلي.
 اتركیا وقبرص، إذ یعد هذا الصراع جزءً  من اعات الغاز في المنطقة إلي كلكذلك امتدت صر      

حیث أعلنت تركیا عدم اعترافها بكافة  من سیاق أكبر یتعلق بتعقد مسارات القضیة القبرصیة.
االتفاقات التي أبرمتها سلطات قبرص الجنوبیة (الیونانیة) باعتبارها اتفاقات منزوعة الشرعیة لكونها 

القبرصي  اتخذ الصراع التركي إذبل سلطات غیر معترف بها من قبل الطرف التركي.تمت من ق
 لمتبادل واالعتراضات المستمرة لدىعلى التراشق اللفظي اا، فلم یقتصر مستمرً  اتصاعدیً  منحى

، بل وصل األمر لتحرشات عسكریة من قبل قوات البحریة التركیة لسفن فحسب المنظمات الدولیة
المكلفة من قبل الطرف القبرصي للقیام بعملیات البحث والتنقیب في المناطق  البحث السیزمي

  البحریة قبالة سواحلها.
أحقیتها بإجراء عملیات الكشف والتنقیب استناًدا  مقابل، تؤكد السلطات القبرصیة علىوفي ال     

ة الشرعیة الوحیدة علي مشروعیة االتفاقات الدولیة التي أبرمتها مع دول الجوار باعتبارها السلط
وتعتبر  المعترف بها من قبل منظمة األمم المتحدة ومؤسسات وبلدان االتحاد األوروبي المختلفة.

 لسیادتها استناًدا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة. التحركات التركیة انتهاًكا صریًحا
للتهدئة أدركت أن حل قضیة النزاع على والجدیر بالذكر أن كافة األطراف الدولیة التي سعت 

الموارد الطبیعة لن ینتهي إال بوجود تسویة شاملة للقضیة القبرصیة بشكل عام، وهو ما یعد بعید 
  المنال وفًقا للمؤشرات الحالیة.

على الصعید المصري، یبدو أن األمر لم یكن كذلك، فلم تدخل السلطات المصریة على مدار      
 هلكن في الوقت ذات في أي صراعات مع أطراف خارجیة بشأن الغاز الطبیعي.العقود الماضیة 

 شهدت الساحة الداخلیة تجاذبات شدیدة بین الحكومات المتعاقبة وبعض القواعد السیاسیة والشعبیة
ولعل ذلك ما  خارجیة. االتهامات بالعمالة والخیانة لقوىوصلت في بعض األحیان لتبادل  والنخبویة

م مكاسبها من غاز المنطقة من خالل عقد اتفاقیات تعاون یلطات المصریة للسعي لتعظقد دفع الس
  مع بعض دول الجوار بخاصة قبرص، وٕاسرائیل.

من تلك الثروة الهائلة  وبمرور الوقت، بدأ یترسخ لدى بعض األطراف أن االستفادة المثلى     
الصراع  التعاون أو خفض حدة ر إال من خاللشفة، لن تتحقق بخاصة على صعید التصدیتالمك
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واإلسرائیلي لتوقیع اتفاق تطبیع العالقات فیما بینهم بعد  ،التركي :قدر اإلمكان، وهو ما دفع الطرفین
من االنقطاع، من ثم استئناف مفاوضات إنشاء خط غاز من شأنه أن ینقل  سنوات أكثر من خمس

غاز حقل لیفیاثان الضخم إلى أوروبا عبر األراضي التركیة، كما دفع األمر ذاته إسرائیل للسیر في 
طریق المفاوضات مع قبرص إلنشاء مجمع لتسییل الغاز الطبیعي، فضًال عن التعاون مع قبرص 

  وبیة إلنشاء خط غاز لتوصیل الغاز اإلسرائیلي إلى أوروبا.وبعض البلدان األور 
اإلقلیمیة المركزیة ال سیما مصر  الخالفات السیاسیة بین بعض القوى كذلك دفعت بعض     

وتركیا لدخول مصر في مفاوضات ذات طبیعة تعاونیة مع قبرص، والتي أسفرت عن توقع اتفاقیة 
ف رفع درجة االستفادة من مخزون الغاز المحتمل بهد ٢٠١٣تقاسم مكامن الهیدروكربون في 

  بالقرب من حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بین البلدین.
، تعد إسرائیل من أكثر بلدان منطقة وعلى صعید أسلوب إدارة بلدان المنطقة لقضیة الغاز     

من وضع  اوذلك بدءً  من حیث إدارة ملف الغاز الطبیعي، ةالمتوسط كفاءالبحر حوض شرق 
مجالس وسلطات تنفیذیة ملمة  ةمن خالل إنشاء ثالث إستراتیجیة متكاملة خاصة بإدارة قطاع الطاقة

، مروًرا بإنشاء وحدات خاصة بمجال الغاز، وصیاغة بنیة تشریعیة بكافة جوانب قضیة الغاز
، عيومركزیة بحثیة متعددة متخصصة في مصادر الطاقة الهیدروكربونیة ال سیما الغاز الطبی

تحتوي على احتیاطات  ةوانتهاء باكتشاف عدد كبیر من حقول الغاز الطبیعي خالل السنوات األخیر 
قوة لوقد شجع ذلك الجانب اإلسرائیلي لبحث سبل التحول  ضخمة بخاصة " لیفیاثان" و" تمارا".

 مصدرة للغاز الطبیعي بعدما كانت تعتمد بشكل أساسي على استیراده من دول الجوار بخاصة
   مصر.

عي بعدة سمات، من أبرزها ما وفي هذا السیاق، تتسم اإلدارة اإلسرائیلیة لقضیة الغاز الطبی    
  یلي:
التركیز على أن تكون شراكتها األساسیة في مجال التنقیب والكشف عن حقول الغاز الطبیعي  .١

و ما یمكن تفسیره ه رجي".ویشركات األمریكیة بخاصة " نوبل إنفي المیاه المقابلة لسواحلها مع ال
التي وضعت  ،األمد بین إسرائیل والوالیات المتحدة ةفي إطار العالقات اإلستراتجیة التحالفیة طویل

أنه  - على األقل نظرًیا- نصب أعینها حمایة الوجود والمصالح اإلسرائیلیة في محیط یفترض 
قلیل من الشركات العاملة غیر أن هذه الشراكة لم تمنعها من إنشاء عدد لیس بال یناصبها العداء.

دیلیك جروب" و " إسرامكو  في إطار عملیات استكشاف وتطویر حقول الغاز الطبیعي مثل "
دون حدوث احتكاكات بین الطرفین بعد  علًما بأن هذه الشراكة لم تحل .و" راشیو أویل" نیجیف"

قل " لیفیاثان" للشركات المطالبات اإلسرائیلیة للشركة األمریكیة بضرورة بیع جزء من حصتها في ح
لها عرجي" إلي محتكر لسوق الطاقة في إسرائیل، مما یجیسرائیلیة حتى ال تتحول " نوبل إناإل

 تتحكم في أسعار الطاقة في الداخل اإلسرائیلي.
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التعاون متعدد المسارات، حیث وسعت السلطات اإلسرائیلیة خالل السنوات األخیرة من نطاق  .٢
خالل االتفاق مع السلطات من ذ تم فتح قنوات متعددة  .إبشكل متعدد ومتوازضات التعاونیة المفاو 

القبرصیة على إمكانیة المساهمة في تمویل ودراسة إنشاء مجمع لتسییل الغاز في "فاسیلیكوس"، 
" إیست مید"، عالوة االتحاد األوروبي إلنشاء خط غاز  كما انخرطت أیًضا بشكل واضح مع بلدان

ا في مفاوضات مع تركیا إلنشاء خط لنقل وتصدیر غاز الحقول اإلسرائیلیة إلي على دخولها مؤخرً 
من التوازن بین  اوبالتالي فقد استطاعت إسرائیل أن تحقق قدرً  أوروبا عبر األراضي التركیة.

إفشال أي من إلى ن كان بینهم قدر واسع من العداء دون أن یؤدي ذلك إ مختلف الشركاء حتى و 
 تفاوضیة.تلك المسارات ال

االستفادة من عدم ترسیم الحدود البحریة مع مصر، فإسرائیل تعد المستفید األول من رفض  .٣
ن عدم الترسیم یعني ضمًنا اتساع إمصر المستمر لترسیم الحدود البحریة مع إسرائیل، حیث 

ي الجانب اإلسرائیلي حریة أكبر ف ، وهو ما قد أعطىغزة مناطق البحریة بین مصر ومیاه قطاعال
اعتراضات من جانب السلطات المصریة، وٕانما من  أيعملیة التنقیب والكشف عن الغاز دون 

خالل موافقة ضمنیة علیها ال سیما مع تصریحات المسئولین المصریین على كافة المستویات، 
للسیادة  عوالتي تقطع أن الحقول التي اكتشفتها إسرائیل خارج نطاق المناطق البحریة التي تخض

 یة.المصر 
المخزون الهائل للحقول  من لالستفادة الرغم من ذلك فإن الكفاءة المثلى لكن على   

  نوعین من اإلشكالیات والتهدیدات هما كاآلتي:اإلسرائیلیة ترتبط بقدرتها على التعامل مع 
، الناتجة عن الخالفات السیاسیة مع دول الجوار الجغرافي بخاصة أولهما: التهدیدات األمنیة     

القادمة من حزب اهللا اللبناني وحركة المقاومة اإلسالمیة "حماس"، اللذان هددا في أكثر من مناسبة 
المناطق  دت عملیات الكشف إلىتملتنقیب عن الغاز في حالة ما إذا اإمكانیة استهداف منشآت اب

احل اللبنانیة بخاصة المثلث المتنازع علیه بین الطرفین ومنطقة الحقول البحریة قبالة السو 
العسكریة  اوهو ما دفع السلطات اإلسرائیلیة نحو زیادة قدرته الفلسطینیة قبالة سواحل قطاع غزة.

لمانیة، وغیرها من زوارق األالبحریة من خالل التعاقد على شراء معدات جدیدة بخاصة الغواصات 
  ق.ومنصات اإلطال

فعلى الرغم من المحاوالت اإلسرائیلیة لصیاغة بنیة  ثانیهما: الضبابیة وعدم الیقین التشریعي،   
حتى الوقت الراهن ال تزال القوانین الخاصة بالغاز  هتشریعیة متماسكة خاصة بقطاع الطاقة، إال أن

مما الشركات األجنبیة  لة من عدم الیقین لدىتعاني من " عدم انضباط" و" ضبابیة"، مما صدر حا
ستثمار في نتج عنها عزوف بعض الشركات العالمیة العاملة في الكشف والتنقیب عن الغاز من اال

سترالیة، والتي انسحب في لحظات األخیرة قبل وود ساید" اإل"خرها شركة  الغاز اإلسرائیلي كان آ
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قلل من االستفادة ا أن تأنهتلك الحالة من شومن ثم فإن  توقیع عقود استثماریة مع إسرائیل.
  اإلسرائیلیة من غاز المنطقة.

 ا، فقد جاء التحرك التركي متسقً صعید اإلدارة التركیة لملف الطاقة بخاصة الغاز الطبیعيوعلى     
تنویع  ي:تماًما مع اإلستراتیجیة التركیة المعلن عنها، والتي تقوم على ثالث ركائز أساسیة وه

ة، وهو ما قد دفعها لفتح آفاق جدیدة للتعاون مع بعض بلدان شرق مصادر الحصول على الطاق
المتوسط بخاصة إسرائیل بعد انخفاض حدة التوتر بین البلدین على خلفیة توقیع اتفاق تطبیع 
العالقات مع إسرائیل بعد قطیعة دامت ما یزید عن خمسة أعوام على خلفیة االعتداء اإلسرائیلي 

وذلك في محاولة للبحث عن مسارات جدیدة  .٢٠١٠ي مرمرة" في أكتوبر على السفینة التركیة " ماف
یمكن أن تؤهلها مستقبًال لتقلیل اعتمادها على مصادر الطاقة القادمة من روسیا بخاصة الغاز 

  الطبیعي.
المتعلقة بزیادة مصادر الطاقة المتجددة وٕادخال التكنولوجیا للركیزة الثانیة هذا باإلضافة      

حیث باتت تركیا تحتل مرتبة متقدمة عالمًیا في تولید الطاقة الحراریة األرضیة، وٕادخال  النوویة،
كما بدأت أیًضا في اتخاذ خطوات  الطاقة الشمسیة والمولدة من الریاح لمنظومة الطاقة التركیة.

وویة في جادة نحو تولید الطاقة النوویة بعد الشروع في بناء محطتین لتولید الكهرباء من الطاقة الن
  تركیا.جنوبي  "مرسین"بوالیة و " سینوب"   "أكویوبلدتي "
أما الثالثة فترتبط بمساهماتها في تحقیق استقرار لمنظومة أمن الطاقة األوروبیة، من خالل       
یمر عبر إقلیمها ما یزید عن عشرة خطوط للغاز  ا لمحور عالمي للطاقة، بحیث أصبحتحوله

  مركزًیا في تأمین وصول مصادر الطاقة لألوروبیین عبر أراضیها. دوًرا تؤديالتي بیعي الط
  هما كالتالي: وفي هذا الصدد، تتسم اإلدارة التركیة لملف الغاز بسمتین رئیسین    

القدرة على إحداث قدر كبیر من التوازن بین البحث عن إیجاد شركاء جدد في مجال الطاقة،  .١
اصة روسیا مع الشركاء التقلیدین لها في مجال الغاز بخوبین الحفاظ على عالقات وطیدة وممیزة 

للغاز، وٕانما أیًضا  اعنهما بالنسبة لتركیا لیس فقط باعتبارهما مورًدا دائمً  وأذربیجان، الذي ال غنى
 تركیا میزتها األكبر كأهم ممر لنقل الطاقة ألوروبا. نلكونهما یعطیا

اإلنتاجیة في مجال الموارد الهیدروكربونیة، إال أنها أنه على الرغم من ضعف أو انعدام قدرتها  .٢
وضعت إستراتیجیة تنطلق من تلك الحقیقة، وهو ما دفعها للسعي الحثیث نحو تحویل أراضیها 

خر أنها قد أوجدت لنفسها أهمیة معني آال یمكن االستغناء عنه.ب ةعالمیالطاقة لل التصبح ممرً 
 مورد ذاته.ال تعالمیة كبري دون أن تكون قد أمتلك

ات، إذ یأتي في مقدمتها، ما عدة معوق هلكن في الوقت ذاته الزال االستغالل األمثل یواجه    
  یلي:
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حقول غاز ضخمة  تتوتر عالقاتها مع غالبیة دول جنوب المتوسط ال سیما تلك التي اكتشف .١
یونیو، وقبرص والیونان نتیجة الخالفات السیاسیة  ٣٠خالل السنوات األخیرة بخاصة مصر بعد 

 وهو ما حال دون حدوث أي استفادة حقیقة من تلك الثروات. التاریخیة حول المشكلة القبرصیة.
الدولیة الكبرى لم  ع دول شرق المتوسط، فغالبیة القوىغیاب الدعم الدولي لتركیا في خالفاتها م .٢

تقف في صف تركیا بخاصة في خالفها مع قبرص حول حقوق التنقیب واالستكشاف، حیث أعلنت 
  أغلبها سالمة موقف قبرص من الناحتین القانونیة والسیاسیة.

في تعاملها مع دول  یة، فیالحظ أن السلطات المصر أما فیما یخص إدارة مصر لملف الغاز     
وٕاسرائیل قد اشتركت في اإلقرار بعدم أحقیتها في الحقول المكتشفة من قبلها، جوارها بخاصة قبرص 

 قد تبنت نمطین مختلفینوفضلت عدم الدخول في صراعات بشأن الغاز إال أنها في الوقت ذاته 
تفاق ، وهو ما تمخض عنه توقیع االتفاوض والتعاون مع قبرص بهدف استغالل أمثل للغاز :هما

أما النمط وكربون في المناطق البحریة القریبة من المنطقة الحدودیة البحریة، تقاسم مكامن الهیدر 
وعدم السعي لفتح أي نقاش بشأن الحقول  الثاني فهو التجاهل التام للقضیة مع الجانب اإلسرائیلي

 التي اكتشفتها إسرائیل.
حلي من الغاز كما أن السلطات المصریة ركزت بشكل أساسي علي تغطیة احتیاجات السوق الم    

من خالل العقود التي أبرمتها مع تضح لتصدیر المستقبلیة، وهو ما ادون النظر إلي عملیات ا
الشركات القائمة بعملیات التنقیب والتطویر والكشف عن الغاز في المناطق البحریة الخاصة بها ال 

 كیفیة االستفادةلاالتفاقات سیما " بریتش بترولیوم"  البریطانیة و" إیني" اإلیطالیة، فلم تتطرق تلك 
إطار حدوث  في تفهمه نكممن أن ذلك ی وعلى الرغم احتیاطات تلك الحقول في التصدیر. من

فجوة في السنوات األخیرة بین اإلنتاج واالستهالك المحلي، إال أنه ینم في الوقت ذاته عن غیاب 
كامل ألي رؤیة مستقبلیة بشأن عملیات التصدیر بخاصة أن الخبرات العملیة في شرق المتوسط 

وًصا في ظل تؤكد على أن قضیة التصدیر ومساراته تعد األكثر تعقیًدا من عملیات اإلنتاج خص
  حالة التوتر السیاسي التي تشهدها منطقة حوض شرق المتوسط.

طوط لتصدیر الغاز علي إحجام مصر عن الدخول في مفاوضات إنشاء خذلك وقد انعكس     
" إیست مید" التي یتبناها ویدعمها بقوة االتحاد األوروبي، على اعتبار أن مصر ألوروبا بخاصة 

كها خط " غاز العرب"، باإلضافة إلى مجمعات لتسییل الغاز التي لیست في حاجة إلیها المتال
كن تظل االحتیاطات الضخمة لیمكن من خاللها تصدیر الغاز المسال عبر الموانئ إلى أوروبا.

المعلن عنها في حالة استخراجها من الحقول المصریة أكبر بكثیر من قدرات تلك المنشآت، وهو ما 
لدخول بشكل مباشر ومكثف لیس فقط بهدف تصدیر الغاز، وٕانما یتطلب بذل مزید من الجهد وا

 ذین باتوا العب رئیسي وهام في سوقأیًضا لعدم ترك الساحة بشكل كامل إلسرائیل وحلفائها، ال
  الموارد الهیدروكربونیة في منطقة شرق المتوسط.



223 
 

دة ترتیب الجبهة الداخلیة بید أن البدایة الحقیقة إلدارة أكثر كفاءة لهذا الملف، تتمثل في إعا     
والسیاسیین من أصحاب  ،والقانونیین ،والفنیین ،نخبة من الخبراء كوین لجنة تضمتعن طریق 

التي تخدم  الغاز بهدف التوصل للصیغة المثلى التوجهات واآلراء المختلفة فیما یخص قضیة
ة من الثروات الهائلة المصلحة المصریة في المقام األول، والتي تتمثل في زیادة الحصة المصری

  المتوسط. البحر المكتشفة في حوض شرق
  یلي:تتمثل فیما  ،شكالیات التي تعوق إدارة مصر لملف الغاز بكفاءةلكن، تظل أبرز اإل   
، ولعل ما یضعف الموقف المصري التصریحات القاطعة بعدم أحقیة مصر في بعض الحقول .١

 عن شخصیات تصدرفي التفاوض مع الخارج بشأن الغاز الطبیعي تلك التصریحات القاطعة التي 
یؤكدون  نمسئولین رسمیین أمثال وزراء البترول المتعاقبین ورؤساء هیئة المسوح الجیولوجیة الذیو 

خط المنتصف، واإلقرار بالوضع فیها بشكل قاطع على اعتراف مصر الكامل بالتقاسم على أساس 
عادة ما إذا حاول أي نظام حكم قادم إوهو ما یمكن أن یؤخذ كقرینة ضد مصر في حالة  القائم.

 للجوء إلى القضاء والمحاكم الدولیة مستقبًال.االتفاوض أو حتى 
 فمع ظهور اتجاهات داخلیة تؤكد على التشدد اتجاه اآلراء المخالفة لرأي السلطات الرسمیة، .٢

وجود أحقیة لمصر في حقول الغاز المكتشفة في مناطق الحدود البحریة، حیث قدموا تقاریر ممهورة 
باألدلة في هذا الشأن فإن ردود األفعال الحكومیة أو شبه الحكومیة ضدهم جاءت في قمة التشدد، 

یما بعد اإلقلیمیة بخاصة تركیا ال س انة والتبعیة لبعض القوىوصلت لحد وصفهم بالعمالة والخی
وهو ما یعد خطًرا محدًقا من  یونیو. ٣٠حالة التدهور التي شابت العالقات بین البلدین تحدیًدا بعد 

شأنه أن یضعف تماسك الجبهة الداخلیة في مواجهة الخارج لیس فقط فیما یخص قضیة الغاز، 
تخرج القضیة و  ،وٕانما علي بنیة الدولة ككل، خصوًصا أن تلك اآلراء تدافع عن الحقوق المصریة

 أكثر ضیًقا من المصالح الخاصة. ن سیاق المصلحة العامة إلي إطارم
 ن ثمة قناعة بأن االستفادة المثلى، فبما أاإلقلیمیة الرئیسیة العالقات المتوترة مع بعض القوى .٣

ستمرار في سیاسة من احتیاطات الغاز في شرق المتوسط قد باتت راسخة، فلم یعد من الممكن اال
 امركزیً  ا، ومحورً ارئیسیً  اإلقلیمیة المركزیة بخاصة تركیا التي أضحت تمثل فاعًال  مع القوىالعداء 

لعملیات نقل وتصدیر الغاز من الشرق إلي الغرب، ومن المتوقع أن تصبح كذلك أیًضا من الشمال 
 إلي الجنوب خصوًصا بعد استئناف العالقات مع إسرائیل.

، فمسألة تنویع الشراكات قد باتت مسألة كشاف األوروبیةعلى شركات التنقیب واالست التركیز .٤
شركات الروسیة، التي بالغة األهمیة، وهو ما یتطلب فتح مجال أوسع للشركاء الجدد ال سیما ال

مقبلة بخاصة مع دوًرا مؤثًرا في حالة دخولها سوق الغاز المصریة في المرحلة ال یمكن أن تؤدي
 المتوسط. البحر بدور أكبر في سوق الغاز بشرقروسیا للقیام  وجود میل نسبي لدى



224 
 

، فإن الرفض المصري المستمر لتوقیع أي عدم وجود اتفاق ترسیم للحدود البحریة مع إسرائیل .٥
استناًدا على أن ذلك یعني االعتراف بسلطة الحتالل - اتفاق لترسیم الحدود البحریة مع إسرائیل، 

 ى، قد أضاع عل- ترسیم حدودهم البحریة مع مصر اإلسرائیلي وافتاءات على حق الفلسطینیین في
 امصر العدید من الحقوق ال سیما مع المطالبات المستمرة من قبل الطرف إسرائیلي لمثل هذ

والجدیر بالذكر أن الممارسة الفعلیة تشیر العتراف مصر بسلطة االحتالل دون انتظار  االتفاق.
 ین.لتوقیع اتفاق لترسیم الحدود البحریة بین الطرف

، تتضمن توازن بین اإلنتاج غیاب رؤیة إستراتیجیة متكاملة إلدارة قطاع الطاقة بما فیها الغاز .٦
فبتغیر الحكومات وأنظمة  لتغطیة احتیاجات السوق المحلیة، وبین توفیر كمیات للتصدیر الخارجي.

فقط شق الحكم یتم هدم الرؤیة السابقة والبدء من نقطة الصفر من جدید، وهو ما یعرقل لیس 
 التنقیب واالستشكال، وٕانما أیًضا عملیات التطویر والتنمیة.

عدم قیام السلطات المصریة على مدار عقود طویلة بتأسیس شركات وطنیة تقوم بعملیات  .٧
میات الغاز من ك مر الذي حال دون االستفادة المثلى، وهو األالكشف والتنقیب عن الغاز الطبیعي

كمیات كبیرة منه للشریك األجنبي في مقابل االستثمارات التي تم  قلتیتم اكتشافها، إذ تن التي
أدركه الجانب اإلسرائیلي، الذي قام  ولعل ذلك ما قد من طرفه لحین تحصیل ما قام بإنفاقه. اوضعه

في نفس الفترة الزمنیة بتأسیس عدد لیس بالقلیل من شركات االستكشاف والتنقیب، وهو ما جعلها 
حقول الغاز المقابلة لسواحلها، وٕانما أیًضا لفي كافة عملیات االستكشاف  اسیً أسا الیس فقط شریكً 

امتیاز خارج مناطقها البحریة بخاصة في المیاه القبرصیة، حیث  قبدأت في الحصول على حقو 
 باتت شریًكا رئیسًیا في تطویر وتنمیة حقل أفرودیت بجانب شركة نوبل إنیرجي األمریكیة. 

فتعد الالعب األحدث نسبًیا في مجال االستثمار في الغاز الطبیعي، وذلك بعد ، أما قبرص     
، الذي سیغطي االستهالك ٢٠١١االحتیاطي الضخم عام  عالنها اكتشاف حقل " أفرودیت" ذيإ

القبرصي المنخفض للغایة، وهو ما دفع السلطات القبرصیة للبحث عن سبل للتصدیر سواء من 
مجمع لتسییل الغاز خاص بها، أو الدخول في مفاوضات مع عدد من  خالل بحث إمكانیة إنشاء "

بلدان المنطقة بخاصة إسرائیل والیونان إلنشاء خط أنابیب لنقل الغاز الطبیعي إلي البلدان 
  األوروبیة. 

المعوقات التي تواجه قبرص في االستفادة من مخزون حقول الغاز الطبیعي  وعلي صعید     
  ثل في معوقین رئیسیین هما كالتالي:ودیت، فتتمبخاصة أفر 

فمن الثابت من دراسات الجدوى االقتصادیة التي أجرتها قبرص  التكالیف المادیة الضخمة، .١
في " فاسیلكوس" أن بالتعاون مع الجانب اإلسرائیلي بخصوص إنشاء مجمع تسییل الغاز الطبیعي 

أمام المشروع یتعلق بتوفیر المخصصات المالیة لإلنشاء والتجهیز ال سیما مع  الحائل الرئیس
االنخفاض الكبیر الذي شهدته األسعار العالمیة للموارد الهیدروكربونیة بما فیه الغاز الطبیعي في 
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السنوات األخیرة، مما أدي إلرجاء فكرة المشروع لحین معالجة االختالالت السعریة، وعودة األسعار 
 لي معدالتها الطبیعیة.   إ

لة الدخول في أ، فمسالتركیة المشكلة القبرصیة وانعكاساتها على توتر العالقات القبرصیة .٢
حد  دال یمكن تجاهلها مثل تركیا، لم یتوقف فقط عن صراع ذي طبیعة سیاسیة مع قوى إقلیمیة كبرى

ئیة، بل أیًضا االحتكاكات المؤسسات الدولیة أو التصریحات العدا االعتراضات لدىو تصریحات ال
العسكریة وشبه العسكریة، فضًال عن التنازع بین شطري الجزیرة یقف حائًال حقیًقا أمام استفادة 

 قبرص من الغاز الطبیعي. 
، فعلى الرغم من ظهور الغاز قبالة سواحلها منذ ما یقارب العقدین وعلى الصعید الفلسطیني     

زاید حجم المعوقات ادة منه تكاد تكون منعدمة تماًما، ال سیما مع تمن الزمن، إال أن معدالت االستف
  التي تواجهها حیث تتقدمها:

حالة الصراع واالنقسام التي تشهدها الساحة الفلسطینیة بین حركتي فتح وحماس حتى بعد  .١
اإلعالن الرسمي عن المصالحة بین الطرفین برعایة القاهرة، فال تزال جذور الخالف تضرب كل 

وهو ما یصب بشكل مباشر في مصلحة الجانب  والت التعامل بكفاءة مع ملف الغاز الطبیعي.محا
 اإلسرائیلي.

التعنت اإلسرائیلي المستمر الهادف للحیلولة دون استفادة قطاع غزة من الغاز حتى مع سالمة  .٢
 الموقف القانوني الفلسطیني الذي أقرته جوالت أوسلو.

تحویل االتفاقات التي أبرمتها مع روسیا بشأن التعاون في   عدم قدرة الجانب الفلسطیني على .٣
 مجال الطاقة إلي واقع ملموس.

غیاب تام لالستفادة من الغاز الطبیعي، حیث من أیًضا  وفي سیاق مشابه، تعاني لبنان     
  بنان معوقات في هذا الشأن، منها:واجهت ل

لدخول في اول الجانب اللبناني ، وعدم قبالصراع السیاسي المحتدم بین لبنان وٕاسرائیل .١
نعكس ذلك على وقد ا مفاوضات مباشرة مع إسرائیل في أي من الملفات بما فیها الغاز الطبیعي.

 عرقلة محاوالت الوساطة األمریكیة واألممیة بخصوص المثلث البحري المتنازع علیه.
فالسیاق اللبناني الداخلي ذاته ساهم بشكل كبیر في انخفاض  األزمة السیاسیة اللبنانیة، .٢

 معدالت االستفادة من الموارد الغازیة المحتملة في المناطق البحریة. 
عدم دخول اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة بین لبنان وقبرص حیز النفاذ نتیجة عدم تصدیق  .٣

وهو ما  .سنوات على توقیعها ١٠عن مجلس النواب اللبناني علیها على الرغم من مرور ما یزید 
قد ساهم في تأخیر عملیات التنقیب اللبنانیة في المنطقة االقتصادیة الخالصة التابعة لها التي أقرتها 

  االتفاقیة.
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خالًفا لتحركات دول الحوض ذاتها، فقد كانت القوي الدولیة الكبرى هي األخرى حاضرة  بقوة      
باشرة لیس فقط في شرق البحر المتوسط، وٕانما منطقة الشرق ال سیما تلك التي لها مصالح م

، والتي ركزت في تعاملها مع ملف الوالیات المتحدة األمریكیةإذ یأتي في مقدمتها؛  األوسط برمتها.
یتمثل األول في الحفاظ على المصالح األمنیة  متوسط انطالقا من محددین رئیسیین:غاز ال

ق بالمصالح االقتصادیة الخاصة والسیاسیة لحلفائها في المنطقة بخاصة إسرائیل، أما الثاني فیتعل
رجي"، وهو ما دفعها یخصوًصا شركتها األضخم " نوبل إن شركات التنقیب عن الغاز التابعة لهاب

كتشفة قبالة السواحل اإلسرائیلیة، إلي أن وصل األمر لشبه لالستثمار والتنقیب في كافة الحقول الم
تحكم الشركة األمریكیة في سوق الغاز في إسرائیل، مما أدخل العالقات فیما بینهم مرحلة توتر 

لیس فقط في سوق الغاز  ارئیسیً  الكن على الرغم من ذلك ال تزال الوالیات المتحدة العبً  نسبي.
  سیاسي الواسع في حوض شرق المتوسط.المشهد الفي والنفط، وٕانما 

أیًضا البحث عن موطئ قدم لها روسیا  ومع تزاید الدور الروسي في السنوات األخیرة، بدأت     
المتوسط، من خالل شراء نسب في حقول تم اكتشافها بالفعل في كل المیاه  البحر في غاز شرق

        را"، وأیًضا المیاه المصریة ال سیما حقل" تمااإلسرائیلیة بخاصة " لیفیاثان" والمقابلة للسواحل 
 " ظهر"، وهي بذلك تختلف عن النمط األمریكي واألوروبي في المنافسة على مناطق االمتیاز.

ویستثني من تلك المالحظة توقیع روسیا مع سوریا اتفاق للتنقیب في منقطة امتیاز، وهو ما یمكن 
  .اتفسیره إطار سیاسي بحت ولیس اقتصادیً 

م، حیث مثلت فرصة مزدوجة فقد وجدوا في ثروات شرق المتوسط ضالته الدول األوروبیة،أما      
تنویع مصادر الحصول على الطاقة والتحرر من التبعیة التامة لروسیا في مجال  المحاور: األولى

ه ات الصلة، وهو الهدف الذي لم تخفالطاقة، وبالتالي في بعض المجاالت السیاسیة األخرى ذ
ن الدوائر السیاسیة األوساط األوروبیة، حیث تم اإلعالن عنه بشكل صریح وواضح من قبل العدید م

والثانیة؛ اعتبار تلك الثروات فرصة حقیقة لتوسیع  مؤسسات االتحاد األوروبي. رفیعة المستوى لدى
  قاعدة المكاسب االقتصادیة لشركات التنقیب  التابعة لها.

تكثیف تواجدهم في منطقة شرق البحر المتوسط من خالل عدد من دفع ذلك األوروبیین ل    
 الشركات بخاصة " إیني" اإلیطالیة و" بریتش بترولیوم" خصوًصا في المیاه المصریة والقبرصیة.
عالوة على المساهمة الفعالة من خالل دعم مختلف مراحل المشروعات المشتركة بین دول المنطقة 

 متوسط للبلدان األوروبیة.ال البحر بهدف توصیل غاز شرق
قد - باستثناء الحالة الفلسطینیة اإلسرائیلیة- یبدو أن كافة األطراف سواء الدولیة أو اإلقلیمیة      

، وهو ما دفعهم لتقدیم اة الصراعیة لن یفید أحدً ستمرار في تبني المنهج ذي الطبیعأدركت أن اال
قیق أقصي استفادة ممكنة من الموارد تنازالت والدخول في جوالت تفاوضیة بهدف السعي لتح

  الهیدروكربونیة الضخمة المكتشفة حدیثًا بمنطقة حوض شرق المتوسط.
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حدهما علي المستوي البحثي إوفي النهایة، أستطاعت الدراسة أن تطرح تحدیات رئیسان،      
   األكادیمیى، والثاني على الصعید التنفیذي العملي للدولة المصریة.

فعلي الرغم أن منهج فاعلیة إدارة الصراع الدولي ساهم نسبًیا في  ؛والبحثي األكادیميالصعید  .١
ي حدإلها كانت تحتاج للجوء تفسیر ظاهرة الصراع الدولي على الغاز في شرق المتوسط، إال أن

؛ تعقد الظاهرة ، وذلك نتیجةفي تفسیرها بشكل أكثر دقة المناهج الالخطیة ال سیما المنهج الشبكي
نها إفترتها، كما  لت المستعصیة إلي حد بعید بسبب طو فصراعات الموارد تعتبر من الصراعا

 ومصالح اقتصادیة أخرى. ،بطة بصراعات سیاسیةتر م
األطراف، حیث تضم دول الصراع ذاتها ن صراعات شرق المتوسط أیًضا متعددة إكما      

تركیا، والیونان.باإلضافة لألطراف الدولیة وقبرص، ومصر، و  وفلسطین، بخاصة لبنان، وٕاسرائیل،
كن إن تتأثر فضًال عن أطراف إقلیمیة أخرى یمحدة، وروسیا، واالتحاد األوروبي.مثل الوالیات المت

  بالصراع بخاصة إیران، وقطر، وبعض البلدان الخلیجیة األخرى.
الشركات العاملة في  لم تتوقف أطراف الصراع عند مستوى الدول، بل أمتد األمر للصراع بین     

ة ال سیما الكبري منها خصوًصا األوروبیة والكشف عن الموارد الهیدروكرونی عملیات التنقیب
واألمریكیة، ومؤخًرا الروسیة. ذلك في الوقت الذي بدأت تظهر فیه على ساحة شرق المتوسط بعض 

  اآلسیویة بخاصة الصینیة والكوریة والقطریة.الشركات 
یًضا، إن قضیة الغاز والصراع بشأنه تتسم بكونها متعددة المستویات، بمعنى إن یضاف لذلك أ     

التنقیب بین الشركات عملیات ، أما إن یكون قبل ىع یمكن إن یحدث على أكثر من مستو الصرا
الدولیة خالل مرحلة طرح المناقصات، أو أثناء عملیات التنقیب ذاتها بین دول المنطقة، أو بعد 

  لغاز لألطراف الخارجیة.ذلك في مرحلة تصدیر ا
كما إن قضیة الغاز والطاقة ذاتها ترتبط بعدد من القضایا األخرى، مثل قضیة التغیرات      

المناخیة وتداعیاتها، وزیادة معدالت التلوث الناتجة عن عملیات التنقیب واالستكشاف، عالوة على 
  دیر. ارتباطها بالتطورات التنكولوجیا الهائلة التي تستخدم في علمیات الكشف والتنقیب والتص

یمكن للدولة المصریة أن تتبناه في  عمل وذلك من خالل برنامجوالتنفیذي؛  الصعید العملي .٢
للثروات الهیدروكربونیة  مكاسبها الناتجة عن االكتشافات الهائلة نیه لتعظیمما إذا كانت لدیها  حالة

   -ي:إذ تتلخص أبرز خطوات ومالمح البرامج فیما یل في منطق حوض شرق المتوسط.
صیاغة إستراتیجیة متكاملة إلدارة قطاع الطاقة ال سیما الغاز الطبیعي خالل السنوات   .أ

، بحیث تتضمن أهداف واضحة، - على غرار ما قامت به بلدان المنطقة األخرى- القادمة  
وآلیات محددة، وجدول زمني. كما یستلزم اإلشارة فیها إلي منهج علمي للتقییم والمراجعة 

للتعرف على مدي تحقیقها ألهدافها، ومدي اتساقها مع التوجهات العالمیة  الدوریة كأداة
 واإلقلیمیة في مجال الطاقة واألسالیب والمناهج العلمیة في إدارتها.
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إعادة هیكلة المنظومة التشریعیة الخاصة بقطاع الطاقة بشكل كامل من خالل لجنة   .ب
تعاون مع الالنواب المصري بمختصة تضم اللجان المختصة بالطاقة واالقتصاد بمجلس 

خبراء الطاقة والجیولوجیا واإلدارة والقانون والسیاسة من مختلف التوجهات السیاسیة بما في 
 ذلك هؤالء الذي ینتقدون التوجهات المصریة في التعامل مع ملف الطاقة.

مع كًال  إعادة النظر فى كافة االتفاقات الدولیة التي أبرمتها الحكومات المصریة المتعاقبة  .ج
وعدم  ،منهااألستفادة شركات التنقیب عن الغاز والنفط، وذلك بهدف األطراف الدولیة و 

تكرار األخطاء الجسیمة التي تضمنتها، وأسفرت عن ضیاع الثروات المصریة خالل العقود 
 الماضیة.

ء المضي قدًما فى مسار ترسیم الحدود البحریة دول الجوار بخاصة تلك التي لم یتم االنتها  .د
منها بعد، ال سیما إسرائیل والیونان. فعدم الترسیم من شأنه أن یضیع مزید من الحقوق 
المصریة. مع ضرورة األخذ في األعتبار أحقیة مصر في الجرف القاري، وعدم التوقف عن 

قد  ١٩٨٢ن اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام إحد المنطقة االقتصادیة خصوًصا 
ل مع كل حالة على البلدان المتفاوضة بشأن الترسیم الحق في التعام نصت علیه، وأعطت

 الحرفي باحكامها.  ددون التقی ةحد
وقضایا التحكیم الدولي بشأن عدم ألتزام مصر  ،بسرعة تسویة المنازعات القضائیة ماالهتما  .ه

جزء ة للمالكال األسبانیة بتورید الكمیات المتفق علیها سواء إلسرائیل أو لشركة یونیون فینوسا
حجب العدید من الشركات األكبر من مجمع سیجاز. وذلك لكونها تعد أحد المخاطر التي ت

 االستثمار فى قطاع الطاقة المصري.  عنالدولیة 
البدء فى تنفیذ خط األنابیب البحري الذي تم االتفاق علیه مع الجمهوریة القبرصیة، والذي   .و

لحقول الواقعة داخل حدود المنطقة االقتصادیة سیتم من خالله نقل الغاز المكتشف في ا
الخاصة لقبرص إلي مصر بهدف تسییله، وتصدیره ألوروبا من خالل المؤاني المصریة. 
مستغلین في ذلك المیزه النسبیة المتالكها منشآتین لتسییل الغاز الطبیعي. مما یمكن أن 

وٕانما أیًضا فاعل رئیسي  یساهم في تحویل مصر إلي لیس فقط ممر لنقل الغاز مثل تركیا،
 في عملیات تجهیزه وتصدیره لشمال المتوسط.

       الشركاء األوروبین ال سیما " إیني" إن اعتماد منهج تنویع الشركاء، فعلى الرغم من   .ز
لیوم" یعتبروا من أقدم الشركاء لمصر فى مجال التنقیب عن الغاز والنفط، و " بریتش بتر و

لتمتد للتعاون مع شركات جدیدة بخاصة الصینیة إال أنه البد من توسیع دائرة الشراكة 
األهمیة فى معادلة الطاقة العالمیة فى منطقة بحر  بالغ والروسیة التي باتت تلعب دوًرا

 قزوین وآسیا. 
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عدم تكرار خطأ ترك مسألة تصدیر أو استیراد الغاز الطبیعى في ید شركات القطاع   .ح
في استیراد الغاز من إسرائیل، لما لتجربة الخاص، وٕاعادة النظر في أحقیة شركة دلوفنیوس 

من آثار سلبیة از شرق المتوسط إبان عهد الرئیس السابق محمد حسني مبارك شركة غ
 ممتدة حتي الوقت الراهن.

االهتمام بمجال البحث العلمي في دراسات الطاقة، وعدم اعتبارها قضیة فنیة بحته لكونها   .ط
وقانونیة واقتصادیة وجیولوجیة بجانب الشق متعددة االبعاد حیث تضم جوانب سیاسیة 

 -بحیث یتم ذلك من خالل عدة خطوات، وهي كالتالي: الفني.
 إنشاء مركز ألبحاث ودراسات الطاقة یتمتع باستقاللیة كاملة سواء مادیة أو إدرایة. )١(
إعطاء میزات نسبیة لمؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتأسیس مراكز دراسات  )٢(

 خاصة بالطاقة.
ربط شبكة مراكز الدراسات الطاقة المزمع إنشاؤها بمراكز الدراسات العالمیة التي  )٣(

 تعمل فى المجال ذاته.
إدراج دراسات الطاقة والموارد في المناهج الدراسیة الجامعیة بخاصة فى أقسام  )٤(

 العلوم السیاسیة واالقتصاد والقانون في الجامعات المصریة.
طاقة لبعثات خارجیة لدراسة برامج الماجستیر إرسال الطالب المهتمین بمجال ال )٥(

 والدكتوراة فى مجال الطاقة والموارد في الجامعات والمؤسسات الدولیة الموثوق بها.
إعادة النظر فى العالقات مع اعتماد منهج " الطاقة كمدخل إلقرار السالم" من خالل   .ي

جه النحو إقرار مشروعات اإلقلیمیة المركزیة في المنطقة بخاصة تركیا،  والتو بعض القوي 
 تعاونیة معاها كسبیل لتصفیة الخالفات السیاسیة العالقة بین الطرفین.

وضع خطة لتأسیس شركات محلیة جدیدة تعمل فى مجال الطاقة بجانب الشركات القائمة،   .ك
بحیث یكون الهدف األساسي منها األستفادة من خبرات الشركات األجنبیة الشریكة، تمهیًدا 

لیس فقط فى عملیات التنقیب في الحقول المصریة، وٕانما الدخول في شراكات  لمشاركتها
 قیب في المناطق البحریة لدولة المجاروة ال سیما قبرص.ندولیة للحصول على حقوق للت
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 أوالً: املراجع باللغة العربية

 - الوثائق:  .أ

العربیة وجمهوریة قبرص بشأن تنمیة االتفاقیة اإلطاریة بین حكومتي جمهوریة مصر  - 
الخزانات الحاملة للهیدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاریخ 

١٢/١٢/٢٠١٣. 

 .١٩٨٢اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  - 

 ٨بیان الختامي للقمة الثالثیة بین مصر وقبرص والیونان المنعقــدة فــي القــاهرة، بتــاریخ ال - 
 .٢٠١٤نوفمبر 

البیان الختامي للقمة الثالثیة بین مصر وقبرص والیونان المنعقدة في نیقوسیا ، بتاریخ  - 
  .٢٠١٥أبریل   ٢٩

لبیــان الختــامي للقمــة الثالثیــة بــین مصــر وقبــرص والیونــان المنعقــدة فــي القــاهرة، بتــاریخ ا - 
 .٢٠١٦أكتوبر  ١١

 القانون الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحارز - 

 األساسي لمحكمة العدل الدولیة.النظام  - 

 ،٢٠١٣یولیو  ٥تقریر األمین العام عن عملیة األمم المتحدة في قبرص،  - 
S/2013/392. 

-A/69/425، ٢٠١٤أكتوبر  ٨خطاب رئیس قبرص إلى األمین العام لألمم المتحدة،  - 

S/2014/723. 

مم المتحدة خطاب وزیر الخارجیة والمغتربین اللبناني عدنان منصور لألمین العام لأل - 
 .٢٠١١  یونیو ٢٠في 

خطاب وزیر الخارجیة والمغتربین اللبناني عدنان منصور لألمین العام لألمم المتحدة  - 
 .٢٠١١سبتمبر    ٣في 

متحدة من موجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٣تشرین الثاني / نوفمبر ١٢رسالة مؤرخة  - 
-A/68/593، ٢٠١٣نوفمبر ١٣األمم المتحدة،  الممثل الدائم لقبرص لدى

S/2013/622. 

متحدة من موجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٣تشرین األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة  - 
-A/68/537، ٢٠١٣أكتوبر ١٨األمم المتحدة،  الممثل الدائم لقبرص لدى

S/2013/622. 
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تحدة من الممثل ألمم المموجهة لألمین العام ل  ٢٠١٤نیسان/ أبریل  ٢٥رسالة مؤرخة  - 
 .A/68/857، ٢٠١٤أبریل  ٢٩األمم المتحدة،  الدائم لتركیا لدى

متحدة من الممثل موجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٦شباط/فبرایر ٢٩رسالة مؤرخة  - 
 .A/70/767-S/2016/201، ٢٠١٦مارس ١األمم المتحدة،  الدائم لقبرص لدى

متحدة من موجهة لألمین العام لألمم ال  ٢٠١٣كانون األول/ دیسمبر  ٥رسالة مؤرخة  - 
- A/68/644، ٢٠١٣دیسمبر  ٥األمم المتحدة، ىالممثل الدائم لقبرص لد

S/2013/720. 

متحدة من الممثل موجهة لألمین العام لألمم ال ٢٠١٦أیلول /سبتمبر  ٦رسالة مؤرخة  - 
 .A/70/1032، ٢٠١٦سبتمبر  ٦األمم المتحدة،  الدائم لقبرص لدى

 .٢٠١٢لسنة  ١٣٨في المیاه البحریة رقم  للجمهوریة اللبنانیة  الموارد البترولیة قانون - 

 .٢٠١١لسنة ١٦٣قانون تحدید وٕاعالن المناطق البحریة للجمهوریة اللبنانیة رقم  - 

موجة لألمین العام لألمم  ٢٠١٤تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٣مذكرة شفویة مؤرخة  - 
، ٢٠١٤نوفمبر  ١٤األمم المتحدة،  تحدة من البعثة الدائمة لقبرص لدىالم

A/69/582. 

 -:الدوريات  .ب

، مجلة إبراهیم إبراش، جذور االنقسام الفلسطیني ومخاطره على المشروع الوطني - 
، ربیع ٧٨، العدد ٢٠، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، المجلس الدراسات الفلسطینیة

٢٠٠٩. 
أحمد الباسوسي، تسییس الطاقة: التحوالت الراهنة للصراع اإلقلیمي على غاز  - 

،  ١٦، المركز اإلقلیمي للدراسات اإلستراتیجیة، القاهرة، عدد  حالة اإلقلیمالمتوسط، 
  .٢٠١٥أبریل 

أنطونیوس فاروق أبو كسم، التنازع بین لبنان وٕاسرائیل على الحدود البحریة والثروة  - 
 .٢٠١٣، أغسطس ١١، العدد المجلة القضائیةالنفطیة من منظار القانون الدولي، 

سلیمان عبد اهللا الحربي، مفهوم األمن مستویاته وصیغه وتهدیداته: دراسة المفاهیم  - 
 .٢٠٠٨، صیف ١٩، العدد السیاسیة المجلة العربیة للعلومواألطر، 

كتشافات الغاز اإلسرائیلیة: قیمة إستراتیجیة وتداعیات إقلیمیة، المركز اصالح النعامي،  - 
 .٢٠١١، أكتوبر سلسلة تقییم حالةالعربي لألبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، 
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مجلة األصول النظریة ألسباب والدوافع،  فيمنیر محمود بدوى، مفهوم الصراع: دراسة  - 
 . ١٩٩٧، یولیو ٣، العدد دراسات مستقبلیة

مجلة الدراسات ولید خدوري، غاز شرق البحر األبیض المتوسط: الواقع والتوقعات،  - 
 .٢٠١١، ربیع ٨٦، عدد الفلسطینیة

 - :الكتب  .ج

الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ، القــاهرة،  نظریــة الصــراع الــدولي ،أحمــد فــؤاد رســالن،  - 
١٩٦٨  . 

 ،العالقــات السیاســیة الدولیــة: دراســة فــي األصــول والنظریــاتإســماعیل صــبري مقلــد،  - 
 .  ١٩٨٢جامعة الكویت، 

 ، القــاهرة ، الــدوليإدارة الصراعات الدولیة: دراســة فــي سیاســات التعــاون  علیوة،السید  - 
  .١٩٨٨الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة  أمن الطاقة وآثاره اإلستراتیجیة،خدیجة عرفة محمد،  - 
 .٢٠١٤األولى، الریاض، 

 .١٩٧٧، المكتبة النموذجیة، القاهرة، الجغرافیا والمشكالت الدولیةعبد الغنى سعودي،  - 
المركــز ،  تحلیــل وحــل الصــراعات : اإلطــار النظــري"عبــد المــنعم المشــاط، مــاهر خلیفــة،  - 

 .١٩٩٥القومي لدراسات الشرق األوسط ، ینایر 

، الطبعـــة الثانیــــة، دار نهضــــة مصــــر، تحلیــــل السیاســــة الخارجیــــةمحمـــد الســــید ســــلیم،  - 
 .١٩٩٨القاهرة، 

، مركز البحوث الصراع الدولي على المیاه بیئة حوض النیلمحمد سالمان طایع،  - 
 .٢٠٠٧والدراسات السیاسیة، القاهرة، 

 -:العملية( املاجستري والدكتوراه)الرسائل   .د

، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة دكتوراهأحمد رسالن، نظریة الصراع الدولي،  - 
 .١٩٨١جامعة القاهرة، مصر، 

العالقات  فيضوء مكونات البعد الثقافي  فيإكرام بركان، تحلیل النزاعات المعاصرة  -
 .٢٠٠٩جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  كلیة الحقوق، ،رسالة ماجستیرالدولیة، 



234 
 

، أمن الطاقة في السیاسة الخارجیة األمریكیة دراسة حالة منطقة عمرو عبد العاطي - 
، كلیة االقتصاد  ، رسالة ماجستیر،بحر قزوین بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 .٢٠١٤والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، مصر، 

 - الصحف واجلرائد:  .ه
 الحكم في دعوي بطالن اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة مع قبرص، أغسطس ٨ -

 .٦/٦/٢٠١٧، الشروق
بالوثائق والخرائط واألسانید العلمیة والتاریخیة إسرائیل تسرق الغاز المصري في البحر   -

المتوسط...لماذا یتجاهل المسئولون المصریون القضیة؟..والملف على مكتب 
 ،الیوم السابعمصر باألحداث السیاسیة،  الرئیس..تل أبیب استغلت انشغال

٦/١١/٢٠١٤. 
 ،الحیاةبري: اتفقنا وسالم على مطالبة بان بتحدید األمم المتحدة حدودنا البحریة،  - 

٢٠١٦ /٢١/٣.  

 ١٤تأجیل دعوة بطالن توقیع الحكومة علي اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص إلي  -
 .٢٠/١٢/٢٠١٦، الشروقفبرایر، 

الیوم ، دیسمبر ١٥اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص علي البرلمان لـتأجیل دعوة عرض  -
 .١٧/١١/٢٠١٦، السابع

القدس  تقاریر: لبنان تطلب مساعدة فرنسا في ترسیم الحدود البحریة مع إسرائیل، - 
 .١٦/٤/٢٠١٦، العربي

الیوم ، دعوة لعرض اتفاقیات ترسیم الحدود مع قبرص علي البرلمان واالستفتاء علیها -
 .٢٠/٤/٢٠١٦، السابع

سالم یطالب أمین عام األمم المتحدة بذل مساعیه لترسیم الحدود البحریة بین لبنان  - 
 .٢٤/٣/٢٠١٦، رأي الیوموٕاسرائیل، 

 .٦/٣/٢٠١٣، الوفد، الشورى یوافق على إلغاء اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص -
 .٥/١١/٢٠١٢، المصري الیومحقیقة نهب ثروات مصر،  - 
تریلیون قدم مكعب غاز بالمیاه  ٢٢٠قبل ضیاع ثرواتنا النفطیة..المطالبة بحمایة  - 

 .١٩/٧/٢٠١٢، األهرامالعمیقة في المتوسط بعد تعدیات من إسرائیل، 
الشرق قمة یونانیة قبرصیة إسرائیلیة تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة،  - 

 .٩/١٢/٢٠١٦، األوسط
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 ٢٦،  الشعب الجدیدع قبرص وٕاعادة الترسیم، مشروع اتفاقیة ترسیم الحدود م -
/٣/٢٠١٣. 

، المفوضین تحجز دعوي عرض اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص علي البرلمان للتقریر -
 . ١٥/١٢/٢٠١٦، الیوم السابع

: جبل اسكندري غارق یربط آبار الغاز في لبنان ومصر وٕاسرائیل وقبرص إراتوستینس - 
 .٥/٦/٢٠١٢، اللندنیةالحیاة وتركیا والیونان،  

 .٧/١/٢٠١٧، الیوم السابعننشر خریطة استثمارات " إیني" اإلیطالیة في مصر،  - 

 -أخري:  .و

، منشور اإلسرائیلیة-القبرصي في تطبیع العالقات التركیةالعامل أالن ماكوفسكي،  - 
                                                                                     - ، علي الرابط االلكتروني التالي:٢٠١٦دیسمبر  ١٩على موقع شبكة ترك برس في 

 http://www.turkpress.co/node/29082                                                         

     
حق الدولة اللبنانیة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بمواطنیها بسبب إدمون نعیم،  - 

حروب إسرائیل ضد لبنان: الخیارات في  قصف إسرائیل مجّمع عسكري لألمم المتحدة،
العدل ،  تقریر وزارة ١٩٩٦الممكنة لمقاضاة إسرائیل عن نتائج عدوانها في نیسان 

 .١٩٩٧اللبنانیة، منشورات مجلس النواب 
منشور في   ، اإلطار القانوني لملف البترول في المیاه البحریة اللبنانیةجورج فیعاني،  - 

، على الموقع الرسمي للقوات اللبنانیة، علي الرابط االلكتروني ٢٠١٦یولیو  ١٢
  - التالي:

 - http://www.lebanese-forces.com/2014/05/15/petroleum-file-study/ 
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Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the 

Delimitation of the Exclusive Economic 
Zone 

17 February 
2003 

 

 

 
countries; 

The Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "the two Parties") 
Desiring to strengthen further the ties of good-neighbor lines and cooperation between the two 
countries; 

Recognizing the importance of the delimitation of the exclusive economic zone for the purpose of development in both 

 

Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, to

which the two countries are 
parties; Have agreed 
as follows; 

 

Articl
e 1 

 

(a)            The delimitation of the exclusive economic zone between the two Parties is effected by the median line of which 
every point is equidistant from the nearest point on the baseline of the two Parties. 

(b)           The median line and its limits is defined by points 1 to 8 according to the list of geographical coordinates 
annexed to this Agreement (annex I). 

(c)            The median line, as determined, appears graphically on the Official Hydrographic Chart published by the British 

Admiralty, No. 183 (Ras at Tin to Iskenderun), scale 1/1,100,000 (annex II) . 

(d)           At the request of either of the two Parties, any further improvement on the positional accuracy of the median 
line will be agreed upon by the two Parties using the same principles, when more accurate data are available. 

(e)            Taking into consideration article 74 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 
the geographical coordinates of points 1 and 8 could be reviewed and/or extended as necessary in the light of future 
delimitation of the exclusive economic zone with other concerned neighboring States and in accordance with an agreement 
to be reached in this matter by the neighboring States concerned. 

 

Articl
e 2 

 

In case there are natural resources extending from the exclusive economic zone of one Party to the exclusive 
economic zone of the other, the two Parties shall cooperate in order to reach an agreement on the modalities of the 
exploitation of such resources. 
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Articl
e 3 

 

If either of the two Parties is engaged in negotiations aimed at the delimitation of its exclusive economic zone 
with another State, that Party, before reaching a final agreement with the other State, shall notify and consult the other 
Party, if such delimitation is in connection with coordinates 1 or 8. 

 

Articl
e 4 

 

(a)            Any dispute arising from the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels in a 
spirit of understanding and cooperation. 

(b)           In case the two Parties do not settle the dispute within a reasonable period of time through diplomatic 
channels, the dispute will be referred to arbitration. 

 

Articl
e 5 

 

1. This Agreement is subject to ratification according to the constitutional procedures in each country. 

2. This Agreement shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification. 

DONE in duplicate at Cairo this 17th day of February 2003 in the English and Arabic languages, both texts 
being equally authentic.  In case of differences of interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Cyprus
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ANNEX I 

List of geographical coordinates of points 1 to 8 

defining the median line and its limits annexed to the Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of 
Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone 

 

Point        Latitude   Longitude 

1              33º 45' 00"              30º 05' 00" 

2              33º 34' 00"              30º 28' 30" 

3              33º 30' 40"              30º 36' 40" 

4              33º 21'20"               31º 07' 00" 

5              33º 11' 30"              31º 36' 30" 

6              33º 07' 20"              32º 01'20" 

7              33º 00' 40"              32º 31' 00" 

8a/           32º 53' 20"              32º 58' 20" 

a/ The geographical coordinates of points 1 and 8 could be reviewed and/or extended as necessary in accordance with the provisions of this 
Agreement. 

NOTE 1:  The median line, as determined, appears graphically on the Official Hydrographic Chart published by the British Admiralty, No.183 (Ras at Tin 
to Iskenderun), scale 1/1,100,000, annex II to the above Agreement. The positional accuracy of the median line and the derived geographical 
coordinates of the turning points 1 to 8 are those of the above-mentioned British chart. 

NOTE 2:  Any further improvement on the positional accuracy of the median line will be agreed upon by the two Parties using the same principles, 
when more accurate data are available. 

Ministry of Interior The Director of the Egyptian 

Department of Lands and Surveys Hydrographic Unit          Hydrographic Department 

CYPRUSEGYPT 

Name and title        Name and title 

Signed     Signed 

Date        Date 
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  الجمعية العامة
  الدورة السبعون

(أ) من جدول األعمال ٧٩و  ٤٤البندان   

  مسألة قبرص
        المحيطات وقانون البحار

موجهــة إلــى األمــين العــام مــن  ٢٠١٦آب/أغســطس  ٥رســالة مؤرخــة     
  الممثل الدائم لقبرص لدى األمم المتحدة 

    
بشـــأن  ة بلـــديحكومـــالقلـــق البـــالغ الـــذي يســـاور  أنقـــلمـــرة أخـــرى، أود أن   

آب/أغســـــطس  ٢باســـــم وزارة اخلارجيـــــة الرتكيـــــة يف  ثالبيـــــان الـــــذي أدىل بـــــه املتحـــــد
الصــــحفي الصــــادر عــــن وزارة  علــــى منــــوال البيــــانيســــري . وهــــذا البيــــان الــــذي ٢٠١٦

غــري تكــرار الدعــاءات ومواقــف  هــو جمــرد ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٥اخلارجيــة الرتكيــة يف 
املواقـــف االســـتفزازية واملزعزعـــة لالســـتقرار وتعبـــري عـــن مقبولـــة ولـــيس هلـــا أســـاس قـــانوين 

  جتاه مجهورية قربص. املتواصلة
الرتكية، يف البيان الـذي أدىل بـه، يف  فلقد أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية  

ال أسـاس هلـا أنقرة الـيت  ادعاءاتمعرض تشكيكه باحلقوق السيادية جلمهورية قربص، 
ــ ه حتــذيرات مــن الصــحة علــى أجــزاء مــن املنطقــة االقتصــادية اخلالصــة للجمهوريــة ووجَّ

ديــدات  يــة شــركات الــنفط والغــاز الدوليــة الــيت شــاركت يف طلــب العــروض الدول إىلو
واســــــتغالهلا يف املنطقــــــة االقتصــــــادية اخلالصــــــة  اهليــــــدروكربوناتالثالــــــث الستكشــــــاف 

  للجمهورية.
، إىل أن ٢٠١٦نيســـان/أبريل  ٧، يف رســـالة وجهتهـــا إلـــيكم يف ولقـــد أشـــرتُ   

مجهورية قربص قامت يف الفرتة األخرية، يف إطار ممارسة حقها السـيادي وفقـا للقـانون 
طلــب عــروض إعالن بــ - األمــم املتحــدة لقــانون البحــار مبــا يف ذلــك اتفاقيــة - الــدويل

واسـتغالهلا يف منطقتهـا االقتصـادية اخلالصـة.  اهليدروكربونات دولية ثالث الستكشاف
آذار/مــــارس  ٢٤يف  اجلريــــدة الرمسيــــة لالحتــــاد األورويبشــــر طلــــب العــــروض يف ولقــــد نُ 
وأعربـــت . ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٢، وكـــان املوعـــد النهـــائي لتقـــدمي العـــروض يف ٢٠١٦

  مت عروضا.شركات النفط والغاز الدولية الرئيسية عن اهتمامها وقدَّ 
ــا، الــيت تتجلــى مــرة أخــرى يف البيــان    نيوهــذا املوقــف املؤســف لرتكيــا وادعاءا

عاريــة أعــاله، اســتنادا إىل تفســري تعســفي للمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة،  يناملــذكور 
قـــانوين. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يشـــكل هـــذا  الصـــحة وتفتقـــر إىل أي أســـاس متامـــا عـــن
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االمتثـــال للقـــانون الـــدويل وقـــرارات جملـــس  هاالتصـــرف دلـــيال آخـــر علـــى اســـتمرار رفضـــ
  .)١٩٨٤( ٥٥٠و )١٩٨٣( ٥٤١ن ااألمن ذات الصلة، وال سيما القرار 

مجهوريـة قـربص، الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة،أن  وبطبيعة احلال، تستطيع  
متارس بصورة مشـروعة مجيـع حقوقهـا السـيادية املسـتمدة مـن القـانون الـدويل علـى كـل 
من إقليميهـا الـربي والبحـري، مبـا يف ذلـك احلقـوق السـيادية علـى منطقتهـا االقتصـادية 

فهــــا القـــاري، علــــى النحــــو الـــذي تكفلــــه اتفاقيــــة األمـــم املتحــــدة لقــــانون اخلالصـــة وجر 
  .١٩٨٨قت عليها مجهورية قربص يف عام البحار اليت صدَّ 

محايـة ”املشـار إليـه أعـاله بــ  موقفهـاتربيـر لومن املؤسف أيضا أن تركيا تتـذرع   
وقــد أوضــحت حكومــة مجهوريــة قــربص مــرارا وتكــرارا أن “. حقــوق القبارصــة األتــراك

ثـــروات قـــربص الطبيعيـــة ملـــك لشـــعب قــــربص. وإن خـــري مـــا خيـــدم حقـــوق القبارصــــة 
تتــيح جلميــع القبارصــة أن يعيشــوا يف ظــل  ملشــكلة قــربصاألتــراك إجيــاد تســوية شــاملة 

الزدهــار. ويف هــذا اإلطــار، ســيعود اســتغالل هيــدروكربونات قــربص الســالم والكرامــة وا
  مستقبال زاهرا. هلم ذه الطريقة بالفائدة على القبارصة كافة وسيضمن

تتعارض مـع القـانون  مواقف نتهاجوبالتايل، وعوضا عن إطالق التهديدات وا  
مواقف بنـاءة حقيقيـة  نتهاجالدويل وقرارات األمم املتحدة، ينبغي لرتكيا أن تركز على ا

توحيــد البلــد وشــعبه واقتصــاده إىل  وهــي تســوية ســتؤدي حنــو تســوية مشــكلة قــربص،
  ومؤسساته.

قــربص ممارســة وإعمــال ومحايــة حقوقهــا الســيادية مجهوريــة حكومــة وستواصــل   
الطبيعيـــــة داخـــــل منطقتهـــــا االقتصـــــادية اخلالصـــــة  مواردهـــــا يف استكشـــــاف واســـــتغالل
ا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، مسـتخدمة مبوجب القانون الدويل، مب

  يف ذلك مجيع الوسائل السلمية املتاحة هلا.
وينبغي لرتكيا أن تفهم متامـا الضـرورة املطلقـة لالمتنـاع عـن التصـرحيات العلنيـة   

ــــا مبوجــــب ميثــــاق األمــــم املتحــــدة، باالســــتفزازية، والتقيــــد بالشــــرعية الدوليــــة و  التزاما
السيادة واحلقوق السيادية جلميـع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة واإلسـهام  واحرتام

  ملشكلة قربص.يف اجلهود املبذولة من أجل التوصل إىل تسوية  بطريقة ملموسة
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة، يف   

  ل.(أ) من جدول األعما ٧٩و  ٤٤إطار البندين 
  

 إيميليو)نيكوالس توقيع(
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  الجمعية العامة
  الدورة السبعون

(أ) من جدول األعمال ٧٩و  ٤٤البندان   

  مسألة قبرص
        المحيطات وقانون البحار

موجهــة إلــى األمــين العــام مــن  ٢٠١٦أيلول/ســبتمبر  ٦رســالة مؤرخــة     
  لقبرص لدى األمم المتحدة  الدائم  الممثل
بنـــاء علـــى تعليمـــات مـــن حكـــوميت، يشـــرفين أن أوجـــه اهتمـــامكم، بصـــفتكم   

األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة والوديـــع التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار يف آن 
ـا مجهوريـة تركيـا علـى أسـاس مطالبـات غـري مشـروعة  واحد، إىل أعمال جديدة تقوم 

وريــة قـربص. وتشـكل هـذه األنشــطة بـاجلرف القاري/املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة جلمه
ـــا تركيـــا انتهاكـــا للحقـــوق الســـيادية والواليـــة القضـــائية جلمهوريـــة  اجلديـــدة الـــيت تقـــوم 

  قربص على هذه املناطق البحرية. 
)، الـيت ترفـع Flash Royal( فـالش رويـالوعلى وجه التحديد، كانت السفينة   

وريـــة قـــربص، بشـــأن أنـــواع علـــم مجهوريـــة قـــربص، جتـــري حبثـــا علميـــا حبريـــا، باســـم مجه
  احليتانيات عندما قامت فرقاطة تابعة للقوات البحرية الرتكية مبضايقتها مرتني. 

  وكان تسلسل األحداث على النحو التايل:  
بالتوقيـــــت العـــــاملي املنســـــق،  ١٣:٤٠، الســـــاعة ٢٠١٦آب/أغســـــطس  ٢٥ يف  •  

حر اإلقليمي أحبرت فالش رويال، أثناء قيامها بأنشطة حبث علمي حبري يف الب
جلمهوريــــة قــــربص، متجــــاوزة حــــد االثــــين عشــــر مــــيال للبحــــر اإلقليمــــي، حيــــث 
دخلــت اجلــرف القاري/املنطقــة االقتصــادية اخلالصــة جلمهوريــة قــربص، يف املوقــع 

34° 44’ 07.02’’ Ν - 032° 06’ 31.98” البحـر  فـالش رويـال. وحاملـا غـادرت
-TCG Gelibolu (Fيـــة اإلقليمـــي للجمهوريـــة قـــربص، اتصـــلت الفرقاطـــة الرتك

ــا، وفقـا للحجــة الرتكيــة، (493 بالسـفينة وأوعــزت إىل القبطـان بتغيــري مسـارها أل
  ؛ “منطقة الوالية البحرية الرتكية”دخلت 

بالتوقيت العاملي املنسق، اتصـلت  ٠٥:٣٥، الساعة ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦يف   •  
بأنشطة حبثية يف ، اليت كانت تقوم بفالش رويالTCG Gelibolu (F-493)الفرقاطة 

 ’Ν - 032° 07 ’’13.92 ’15 °35قـربص، يف املوقـع  البحـر اإلقليمـي جلمهوريـة
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34.92’’E حسـبما  “منطقـة الواليـة البحريـة الرتكيـة”، لتغيري مسارها بسبب انتهاك
  ُزعم.

وتقــــدم هــــذه األعمــــال غــــري القانونيــــة مثــــاال إضــــافيا علــــى حماولــــة تركيــــا منــــع   
قوقهــا املشــروعة مبوجــب اتفاقيـــة األمــم املتحــدة لقـــانون مجهوريــة قــربص مــن ممارســـة ح

البحار ومبوجب القـانون الـدويل العـريف، وهـي نتيجـة الزمـة مباشـرة للمطالبـات البحريـة 
غري املعقولة اليت قدمتها تركيا، واليت ليس هلا سند على اإلطالق ال يف القانون الـدويل 

سد يف االتفاقية، وال يف القانون   الدويل العريف.  على النحو ا
وعــالوة علــى ذلــك، كثــريا مــا تســتخدم تركيــا يف ســياق تقــدمي تلــك املطالبــات   
، الذي يكتنفه الغموض وال ميكنه أن يـدعم “منطقة الوالية البحرية الرتكية”مصطلح 

أي مطالبـــات مشـــروعة، ألنـــه ال يشـــري إىل أي منطقـــة حبريـــة حمـــددة متوخـــاة ســـواء يف 
  انون البحار أو يف القانون الدويل العريف. اتفاقية األمم املتحدة لق

وتــدعو مجهوريــة قــربص تركيــا إىل أن حتــرتم مبــادئ القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك   
ــا البحريــة املتطرفــة  القاعــدة العرفيــة الــيت متلــي التصــرف حبســن نيــة، وأن تســحب مطالبا

االقتصــــادية  ومتتنـــع عـــن القيـــام بـــأي أنشـــطة غــــري قانونيـــة ضـــمن اجلـــرف القاري/املنطقـــة
  اخلالصة جلمهورية قربص.

وأؤكد من جديد أن حكومة مجهورية قربص ال تزال مصممة علـى االسـتمرار   
يف ممارســـــــة وإعمـــــــال ومحايـــــــة حقوقهـــــــا الســـــــيادية وواليتهـــــــا القضـــــــائية علـــــــى جرفهـــــــا 
القاري/منطقتهــا االقتصــادية اخلالصــة وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة األمــم 

  لقانون البحار، مستخدمة يف ذلك مجيع الوسائل السلمية املتاحة هلا.املتحدة 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة، يف   

  (أ) من جدول األعمال. ٧٩و  ٤٤إطار البندين 
  إيميليو) نيكوالس توقيع(
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أحمد زكریا أحمد الباسوسي. :سماال     
مصري.: الجنسیة  

القاهرة. -١٩٨٥/ ٥ /١٠تاریخ وجهة المیالد :    
: علوم سیاسیة.التخصص  

 التقدیر: امتیاز.
: أ.د/ نورهان الشیخ.المشرف  
تأثیرات تهدید أمن الطاقة على الصراع الدولي على الغاز الطبیعي : دراسة حالة منطقة الرسالة:عنوان 

  حوض شرق البحر المتوسط.
  -ملخص الرسالة:

دراسة وتحلیل تأثیرات تهدید أمن الطاقة علي الصراع الدولي على الغاز یدور موضوع الرسالة حول      
).وذلك من خالل تحلیل ٢٠١٨- ٢٠٠٠في منطقة حوض شرق البحر المتوسط في الفترة ما بین( 

ة توجهات مختلف بلدان منطقة شرق المتوسط إزاء التعامل مع اكتشافات الغاز الطبیعي فیها، وٕادار 
صاحبة الخبرة الواسعة فى مجال  تحلیل رؤیة القوى الدولیة الكبرىعن  عالقاتها مع دول الجوار، فضًال 

 التنقیب والكشف عن الموارد الهیدروكرونیة.
ث والتحلیل أهم تأثیرات اكتشافات الغاز الطبیعي في منطقة حوض حوعلیه، فقد تناولت الدراسة بالب    

من تنافس والصراع بین القوى اإلقلیمیة بخاصة الصراع بین  اعنهشرق البحر المتوسط، وما تمخض 
لبنان وٕاسرائیل، وبین فلسطین وٕاسرائیل، وبین تركیا من جانب وقبرص والیونان من جانب آخر، فضًال 

نخراط في تفاعالت ذات سلطات المصریة لإلالتي دفعت الات والخالفات الداخلیة المصریة عن الصراع
  .والیونان دول الجوار ال سیما قبرصطبیعة تعاونیة مع 

أمن الطاقة واكشتافات  تأثیرات تهدیدحول استهدفت الدراسة االجابة على تساؤل رئیس، والذي یدور     
  ي على الصراع الدولي في منطقة حوض شرق المتوسط.یعالغاز الطب

وضع إطار نظري على  الفصل التمهیديلى أربعة فصول؛ إذ ركز قد ُقسمت الدراسة وفًقا لذلك إ    
. بینما تناول الفصل األول استعراض ةاهم المشابهوالتفرقة بینه وبین المف ،متكامل لمفهوم الصراع الدولي

یة في المنطقة.ثم نبو وخریطة االكتشافات الهیدروكر  ،أبرز مالمح أمن الطاقة في دول شرق المتوسط
الصراعیة على المناطق البحریة وحقول الغاز في انتقلت الدراسة فى فصلها الثاني لتحلیل أبرز المحاور 

شرق المتوسط. أما الفصل األخیر فقد ركز على فرص التعاون فى المجال الغاز في المنطقة، عالوة 
  الدولیة الكبرى إزاء غاز شرق المتوسط. ىعلى اإلسترایتجیات المختلفة للقو 
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ءات والخرائط والرسومات البیانیة المدعم باالحصا ،والتحلیل المستفیض ،وبعد الشرح المفصل    
  -الدراسة إلي عدة نتائج، وهي كالتالي: توالتوضیحیة توصل

إن منطقـــة حـــوض شـــرق البحـــر المتوســـط تعتبـــر مـــن أغنـــي منـــاطق العـــالم احتـــواء علـــي الغـــاز  .١
تریلـون  ١٢٢الطبیعي، حیث بلغت االحتیاطات المقدرة وفًقا لهیئة المسـوح الجیولوجیـة األمریكیـة 

عًبا من الغـاز الطبیعـي. إذ تـم وصـفها مـن قبـل العدیـد مـن البـاحثین والمحللـین بــ" الخلـیج قدًما مك
 الجدید".

     یبـــدو أن ثمـــة إدراًكـــا قـــد بـــات راســـًخا لـــدى كافـــة أطـــراف الصـــراعات أنهـــا صـــراعات ذات طبیعـــة  .٢
نهـا " مستعصیة" بمعنى أنها "غیر قابلة للحل والتسویة النهائیة" في المستقبل المنظور، صـحیح أ

      لـــم تصـــل لمرحلـــة الحـــروب إال أن فـــرص تســـویتها ال زالـــت صـــعبة. ممـــا دفعهـــم إلـــى تبنـــي نمـــط
 " إدارة الصراع" بدًال من " تسویة الصراع". 

إدراك غالبیة بلـدان منطقـة شـرق المتوسـط أن التعـاون هـو السـبیل الوحیـد لالسـتفادة مـن الكمیـات  .٣
لیـات تصـدیر الغـاز. فـیمكن لكـل دولـة علـى الضخمة من الموارد الهیدروكربونیة ال سـیما فـي عم

حدة أن تقوم باسـتخراجه، لكـن ال یمكنهـا التصـدیر إال مـن خـالل تعـاون حقیقـي سـواء مـن خـالل 
 إنشاء خطوط عابرة للحدود أو إنشاء مجمعات لتسییل الغاز الطبیعي، وتصدیره عبر الموانئ.

والحـروب تقـف حـائًال  ،ت السیاسـیةإن العالقات المتدهورة الناتجة عن عقود طویلة مـن الصـراعا .٤
 دون تسویة صراعات الموارد. 

مثـــل دافًعـــا للســـلطة التنفیذیـــة بخاصـــة ینـــات الداخلیـــة للنظـــام السیاســـي قـــد أن الصـــراع بـــین المكو  .٥
الرئاسة والحكومة في المضي قـدًما نحـو االنخـراط فـي عالقـات تعاونیـة مـع دول الجـوار ال سـیما 

 .لطاقةفي  المجاالت المتعلقة بقطاع ا
أن دوافــــع القــــوى الدولیــــة لالهتمــــام بغــــاز المنطقــــة متباینــــة إلــــي حــــد بعیــــد، فبینمــــا یــــري االتحــــاد  .٦

األوروبي فیـه فرصـة حقیقـة لضـمان أمنهـا مـن الطاقـة عبـر تقلیـل االعتمـاد علـى الغـاز الروسـي، 
فـــإن كـــًال روســـیا والوالیـــات المتحـــدة تركـــز بصـــورة أكبـــر علـــى الشـــق السیاســـي بدرجـــة أكبـــر مـــن 
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     The Main subject of the thesis is studying and analyzing the effects of 
energy security threats on the international gas conflict in the Eastern 
Mediterranean region between (2000-2018),through accurate analysis of the 
Eastern Mediterranean countries orientations in dealing with natural gas 
discoveries and theier relations with neighboring countries, as well as analyzing 
the vision of the major international powers with extensive experience in the 
exploration and detection of hydrocarbon resources. 
 
     Therefore, the study examined the most important Implications of natural 
gas discoveries in the Eastern Mediterranean basin, and the resulting rivalry and 
conflict between the regional powers, especially the conflict between Lebanon 
and Israel, between Palestine and Israel, and Turkey on the one side and Cyprus 
and Greece on the other side.In addition to the Egyptian internal conflicts and 
disagreements that prompted the Egyptian authorities to engage in cooperative 
interactions with neighboring countries, particularly Cyprus and Greece. 
 
     Accordingly, the study was divided into four chapters. The introductory 
chapter focused on developing an integrated theoretical framework for the 
concept of international conflict and the distinction between it and other related 
concepts. While the first chapter reviewed the most prominent features of 
energy security in the East Mediterranean countries and the map of hydrocarbon 
discoveries in the region. Then, the study moved in its second chapter to 
analyze the most prominent conflictual axes on the marine areas and gas fields 
in the Eastern Mediterranean. The final chapter focused on opportunities for 
cooperation in the field of gas in the region, as well as the various strategies of 
the major international powers vis-a-vis the East Mediterranean gas. 
 
    After detailed explanation and extensive analysis supported by statistics, 
maps, graphs and illustrations, the study reached several results, as follows: 
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1. The Eastern Mediterranean basin is considered to be one of the richest 
regions in the world containing natural gas. According to the US Geological 
Survey, the estimated reserves amounted to 122 trillion cubic feet of natural 
gas. As it has been described by many researchers and analysts as "the new 
Gulf". 

 
2. The majority of the Eastern Mediterranean countries recognized that 
cooperation is the only way to benefit from the huge amounts of 
hydrocarbon resources, particularly in gas exports. As Each country can 
extract it alone, but can only export through real cooperation, either through 
the establishment of transboundary pipelines or onatural gas liquefaction 
facilities and export through ports. 
 
3. The deteriorating relations resulting from long decades of political 
conflicts and wars are preventing the settlement of resource conflicts. 

 

4. The conflict between the internal components of the political system 
may be an incentive for the executive branch, especially the presidency and 
the government, to move forward to engage in cooperative relations with 
neighboring countries, especially in the areas related to the energy sector. 

 

5. The motivation of international powers in dealing with the region's gas 
is very different. While the EU sees a real opportunity to ensure its energy 
security by reducing dependence on Russian gas, both Russia and the 
United States are more politically focused than the economy. 
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 مستخلص الرسالة:

ترجع أهمیة هذه الرسالة لكونها تتناول بالشرح والتحلیل التهدیدات الواقعة والمحتملة لالكتشافات      
. حیث یؤكد في منطقة حوض شرق البحر المتوسط بخاصة الغاز الطبیعي الهائلة للموارد الهیدروكربونیة

وتحدیًدا مصادر الطاقة باتت تلعب دوًرا محورًیا في  ،تیار واسع من الباحثین على إن الموارد الطبیعیة
فرصة للتعاون، ن تلك االكتشافات تمثل إا یري اتجاه آخر متحفیر الصراعات اإلقلیمیة والدولیة. بین

ین البلدان المتصارعة.وبالتالي فإن دراسة وضعیة منطقة شرق البحر ومدخل إلقرار وبناء السالم ب
المتوسط، والتفاعالت المختلفة بین بلدانها في ظل مناخ یخیم علیه الطابع الصراعي، یمكن أن یساعد 

 في تحدید االتجاه األقرب للدقة.
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 .الغاز الطبیعي- الصراع الدولي-الخالصةالمنطقة االقتصادیة -شرق المتوسط -أمن الطاقة          
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Abstract: 

 
     The importance of this study comes from the fact that it explains and 
analyzes the potential threats to the massive discoveries of hydrocarbon 
resources, particularly natural gas, in the Eastern Mediterranean Basin region. 
Where a wide range of researchers emphasize that natural resources, 
specifically energy sources, are playing a pivotal role in regional and 
international conflicts. While another view suggests that these discoveries 
represent an opportunity for cooperation and an entry point for peace building 
between the conflicting countries.  

     Thus, the study of the situation of the Eastern Mediterranean region and the 
different interactions between their countries can help to determine the closest 
trend to accuracy. 

 

Keywords: 

                   Energy Security- East Mediterranean -Exclusive Economic Zone -
International Conflict - Natural Gas. 
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