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المنطقة االقت�صادية الخال�صة في مذكرة التفاهم
ّ
 النتائج والآثار:الموقعة بين تركيا وليبيا
*

جهاد يايجي

 ويكشف أن تركيا بدأت، يتناول هذا البحث االتفاقية البحرية األخرية بني تركيا وليبيا:ملخص

 ويفيد،ويبي النتائج واآلثار املرتتبة عليها
ّ ،2004 التحضريات هلا بالدراسات واخلرائط منذ عام
ّ  كام.أن االتفاقية ُع ِقدت بموجب القانون الدويل
يوضح البحث عد ًدا من احلاالت والقرارات
ً أن
ّ  يتمثّل يف، ويشري إىل ُبعد آخر،التي صدرت عن حمكمة العدل الدولية
دول مثل مرص ولبنان
ً و(إرسائيل) يمكن أن تكسب مساحات بحرية أكرب لو اتفقت مع تركيا
بدل من االتفاق مع
.قربص اجلنوبية
*لواء متقاعد
بالقوات البحرية
الرتكية

The Exclusive Economic Zone between
Turkey and Libya: Results and Effects
CİHAT YAYCI*

*Former navy
chief of staff,
Turkey

ABSTRACT The current study deals with the recent maritime agreement between
Turkey and Libya. It focuses on how Turkey started preparations for it with studies
and maps since 2004. While the paper explains the results and implications of the
agreement, it is clear the agreement was made according to international law. The
research clarifies many cases and decisions taken by the International Court of
Justice. Also, the study points to another issue. Some countries like Egypt, Lebanon
and “Israel” could gain more marine spaces if they agreed with Turkey instead of
agreeing with South Cyprus.
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الحالة ال�سابقة ،

2 1

ّ
إن أساس الرصاع بني الدول حول تقاسم مناطق الصالحيات يف رشق البحر املتوسط
هو امتالك مصادر الطاقة الرئيسة ،يف حني أن جوهر اإلشكالية يكمن يف استثناء إدارة
أيضا
قربص اجلنوبية واليونان تركيا من خالل مبادرات تنتهك القانون الدويل ،وتلغي ً
حقو ًقا أخرى هلا يف ملكية البحار بوصفها دولة مشاطئة.

سمى بـ"مجهورية قربص"
أعلنت إدارة قربص اجلنوبية يف  2إبريل  2004نيابة عام ُي َّ
اخلاصة هبا( ،وعدّ هتا سارية من  21مارس ،)2003
عن املناطق االقتصادية اخلالصة
ّ
وو ّقعت اتفاقيات قيود املناطق اخلالصة مع مرص يف  ،2003ومع لبنان يف  ،2007ومع
"إرسائيل" يف .2010

الصورة :1الحدود المعرفة بحسب األمم المتحدة في تاريخ 4أيار 2019

إضافة إىل ذلك ،أعلنت إدارة قربص اجلنوبية يف  26يناير  ،2007عن  13منطقة ترخيص
سمى املناطق االقتصادية اخلالصة ،وعقدت بعد ذلك  3إحاالت
للتنقيب عن النفط فيام ُي َّ
ملناقصات يف (مايو  ،2007وديسمرب  ،2012ومارس .)2017
ويف هذا املجال فإن املناطق ذات األرقام  1و 4و 5و 6و 7من رشق البحر األبيض
املتوسط هي من مناطق اجلرف القاري التابع لرتكيا ،ومن املحتمل أن تتداخل جزئ ًّيا مع
منطقتها االقتصادية اخلالصة املحتملة.
سم 
ى
وقد و ّقعت إدارة قربص اجلنوبية اتفاقية مع رشكات  ENIو TOTALفيام ُي َّ
سمى باملنطقة ذات
باملنطقة ذات الرقم  7يف  17سبتمرب  ،2019وجرى ً
أيضا تضمني ما ُي َّ
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األقام  2و 3و 8و 9لرشكة  ،TOTALوأعلنت إدارة قربص اجلنوبية أن  9أنشطة حفر
خمتلفة ستكون مستهدفة يف الفرتة .2020-2019
إضافة إىل أعامل إدارة قربص اجلنوبية ،تستمر جهود اليونان يف رسم حدود منطقة
اقتصادية خالصة مع مرص وليبيا عىل أساس خط ومهي يربط بني جزر كريت وكاسوت
وكارباثوس ورودس وميس.

ويف هذا السياق؛ ُي َعدّ توقيع اتفاقيات بشأن تقاسم السلطات البحرية بني اليونان ومرص
واليونان" -إدارة قربص اجلنوبية" أسوأ سيناريو يمكن أن يرض بحقوقنا ومصاحلنا الوطنية.
ويف مثل هذه احلالة ،ستقترص حقوقنا التي تصل إىل حوايل  186ألف كيلومرت مربع من
السلطة البحرية الناشئة عن القانون الدويل عىل  41ألف كيلومرت مربع بحري ،وسيتح َّقق
سمى بخريطة إشبيلية.
ما ُي َّ
وإزاء هذه العملية بر ّمتها قامت تركيا بام يتوجب عليها ،وفق ما يأيت:
 -يف  2مارس  2004ويف املذكّرة املقدمة إىل األمم املتحدة ُذ ِكرت حقوق تركيا السيادية

يف إحداثيات غرب خط الطول ( ’32o 16’’ 18الح ًقا تكررت هذه املالحظة عدة مرات).
 يف  4أكتوبر  ،2005ويف املذكرة املقدّ مة إىل األمم املتحدة هبذا التاريخ ُأ ِعلنت حقوق

تركيا السيادية يف املناطق البحرية ذات إحداثيات بني ’32o 16’’ 18وبني 28oرشق خط
الطول ،وبني خط العرض ً 34o
شامل عىل أهنا من اجلرف القاري اخلاص برتكيا ،كام شمل
ذلك املنطقة الواقعة غرب خط الطول  28oDيف اجلرف القاري بني احلدود الرتكية-اليونانية
يف بحر إجية ،وقد ُذ ِكر أنه سيمتدّ إىل النقطة التي يصل إليها يف البحر األبيض املتوسط.
 يف عام  ،2006أطلقت البحرية الرتكية عملية "درع املتوسط" يف املنطقة. يف  21سبتمرب ُ 2011أ ِعلنت معاهدة ترسيم اجلرف القاري املو ّقعة مع مجهورية

شامل قربص الرتكية ،وقام جملس وزراء مجهورية شامل قربص الرتكية يف وقت الحق يف
 22سبتمرب  2011بإصدار تراخيص ملؤسسة البرتول الرتكية بخصوص أعامل املوارد
اهليدروكربونية لرتكيا يف حميط جزيرة قربص.
 يف  27أبريل  ،2012ومن خالل قرار جملس الوزراء الرتكي ُجدِّ َد الرتخيص ملؤسسةالبرتول الرتكية للعمل يف اجلرف القاري اخلاص برتكيا ،والذي صدر يف  9أغسطس ،2007
و ُأ ِضيفت منطقة رشق خط الطول  028oإىل منطقة الرتخيص.

 يف تاريخ  12مارس  2013جرى تسليم ّكل من االحتاد األورويب واألمم املتحدة
o
مذكرة تشري إىل املنطقة البادئة من رشق خط الطول  ،’32 16’’ 18واخلط املتوسط بني
سواحل مرص وتركيا ،وبني املناطق الواقعة رشق خط الطول 28o 00عىل أهنا منطقة جرف
ربيع 27 2020
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قاري تركي ،أ ّما املناطق الواقعة غرب خط الطول 28o 00فسوف يبحث تقسيمها مع الدول
املعنية ،وسوف تُع َلن من خالل اتفاقيات.
 يف  18مارس  2019أكّدت احلدود املذكورة آن ًفا املذكّرة املقدمة لألمم املتحدة. مع املذكرة املؤرخة يف  13نوفمرب ُ ،2019أ ِعلن أن احلدود الغربية للجرف القاري
o
ومتر عرب املياه اإلقليمية للجزر ذات الصلة ،وأن
الرتكي متر غرب خط الطولّ ، 28 00 D
اجلزر ال يمكنها منع حدود اجلرف القاري الرتكي.

الصورة :2خريطة توضح خطوط الطول

كانت سفن التنقيب الرتكية خالل هذه العملية تعمل يف منطقة الصالحية البحرية املتصورة
لرتكيا ومجهورية شامل قربص الرتكية ،وبحامية القوات البحرية الرتكية ( 20سفينة وسفينة
تنقيب خالل  3سنوات) التي كانت تواصل عملها ،ومتنع أي فعاليات مل ُي َ
ؤخذ إذن تركيا فيها.
يف الواقع ،ونتيجة ألنشطتنا احلازمة ،قررت رشكة  ENİاإليطالية ورشكة  Totalالفرنسية
ى باملنطقة السابعة التي حددهتا إدارة قربص اجلنوبية.
سم 
يف نوفمرب  2019عدم احلفر فيام ُي َّ

لك ّن بلدانًا وحكومات أخرى يف منطقة البحر األبيض املتوسط مل تلتفت إىل ّ
كل
اإلعالنات التي قامت هبا تركيا بن ّية حسنة ،وعىل الرغم من ّ
كل النوايا احلسنة التي أبدهتا
تركيا جتاه الدول املشاطئة األخرى ،واصلت هذه الدول بام يف ذلك اليونان وإدارة قربص
اجلنوبية حماوالهتا التي تستبعد تركيا.

تحديد ال�سواحل المتقابلة مع ليبيا وتوقيع مذكرة التفاهم

يف مثل هذا الظرف ،يف عام  ،2009وحتى ذلك اليوم الحظت تركيا أن حتديدها مناطق
الصالحيات عرب اخلطوط العمودية أمر خاطئ ،حيث إن هذه اآللية جتعل الشواطئ املتقابلة
لرتكيا مع مرص فقط.
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ومع ذلك ،بالنظر إىل هذا األمر تبني أننا بحاجة إىل استخدام خطوط ُقطرية مثل تلك
التي استخدمتها إدارة قربص اجلنوبية ومرص ولبنان و"إرسائيل" واليونان ،ويف هذا اإلطار،
بدأنا دراسة علمية لتحقيق هذا األمر مع ليبياُ .3ح ِّولت هذه الدراسة إىل بحث ون ُِش يف عام
 .2011يف غضون ذلكُ ،قدِّ مت هذه الدراسات األكاديمية إىل القادة املعنيني ،ومن خالهلم
إىل رئيس وزرائنا آنذاك رجب طيب أردوغان .وقد وجد القادة ورئيس الوزراء هذه اآلراء
مناسبة ،وعندما ذهبوا إىل ليبيا لغرض آخر يف نوفمرب ُ ،2010أ ِبلغنا بأهنم التقوا مع الزعيم
الليبي معمر القذايف ،وتوافقوا عىل اخلرائط املعدّ ة يف ذلك الوقت .ومع ذلك ،بعد وقت
قصري من هذا االجتامع ،حدثت انتفاضة الربيع العريب ضد القذايف ،وفقد حياته ،ووصلت
أيضا .ومنذ ذلك احلنيُ ،ب ِذلت جهود كثرية إلبقائها عىل جدول
العملية إىل طريق مسدود ً
4
األعامل ،من خالل نرش العديد من املقاالت والكتب حول هذا املوضوع.

ويف هناية املطاف ،كان وزير الدفاع الوطني السيد خلويص أكار يعرب عن أمهية هذه
منصة ،وقد بذل جهو ًدا دبلوماسية مكوكية مع املحاورين
املسألة يف الظروف القادمة يف كل ّ
الليبيني ،وقدّ م جهو ًدا استثنائية .وكان ّ
كل هذا من خالل حكمة وإرادة رئيسنا التي أدت يف
النتيجة إىل مذكرة  27نوفمرب  2019حيث وقعت حكومة مجهورية تركيا واحلكومة الليبية
يف إسطنبول مذكّرة تفاهم بشأن حتديد الوالية البحرية يف البحر األبيض املتوسط.

الصورة  :3املساحة املحددة للمنطقة اخلالصة بني تركيا وليبيا

مذكرة التفاهم املوقعة بني ليبيا وتركيا بشأن تقييد مناطق االختصاص البحرية
ِ
ِ
ُش يف
 يف تركيا ،اعتُمد القانون رقم  ،7195وجرت املوافقة عليه يف  6ديسمرب  ،2019ون َاجلريدة الرسمية بتاريخ  7ديسمرب  ،2019ودخل ح ّيز التنفيذ يف القانون املحيل.
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 وافق املجلس الرئايس الليبي عليها يف  6ديسمرب  ،2019ودخل القرار ح ّيز التنفيذ يفالقانون املحيل الليبي.
 ُأ ْع ِلن عن االتفاقية للعامل مع إخطار األمم املتحدة .وبفضل هذه االتفاقية بني تركياوليبيا أصبحت تركيا وليبيا جارتني بحريتني.

الأ�س�س القانونية التفاقية تحديد ال�صالحية البحرية بين تركيا وليبيا
�أ .المبادئ
 .1اإلنصاف؛ (يعني أن تتقاسم الدول ذات الشواطئ املتقابلة البحار بشكل عادل).
وقد ط ّبقت تركيا وليبيا هذا بشكل عادل ،حيث جرى تقاسم املناطق البحرية يف املناطق
املتقابلة رشق املتوسط وف ًقا ملبادئ العدالة.

أساسا ،وهذا يعني أن اجلزر التي تقع عىل
ّ .2
تفوق اجلغرافيا؛ (جرى اعتامد الرب الرئيس ً
اجلانب اآلخر من اخلط املتوسط هلا سلطة بحرية بقدر مياهها اإلقليمية فقط).
وفيام يتعلق باالتفاق بني تركيا وليبيا ،فقد ُأ ِشري إىل اخلط املتوسط بني الرب الرئيس يف
تفوق اجلغرافيا .و ُمنِحت جزر كريت وكاشوت
األناضول ومنطقة إفريقي
أساسا ملبدأ ّ
ً
وكرييب ورودس التابعة لليونان ،والتي تقع عىل اجلانب املقابل من اخلط املتوسط ،سلطة
بحرية ،بقدر مياهها اإلقليمية فقط.
 .3التناسب يف حتديد مناطق الصالحية؛ ويعني أن الوالية القضائية البحرية التي
ستكون للدول متناسبة مع األطوال الساحلية اخلاصة هبا.

وفيام ُت َعدّ تركيا صاحبة أطول رشيط ساحيل يف رشق البحر األبيض املتوسط ،ف ّإنه جيب
أن تتناسب مناطق الوالية البحرية الرتكية مع ذلك .ويف هذا السياق فقد ُر ِسمت احلدود
واحلدود الغربية للمنطقة االقتصادية اخلالصة الرتكية مع ليبيا وف ًقا هلذا املبدأ.

 .4عدم املنع؛ (يعني أن اجلزر القريبة من شواطئ دولة أخرى جيب أال متنع هذا الساحل
من االنفتاح عىل البحر).
مع هذه االتفاقية ،ال متنع املياه اإلقليمية جلزيرة ميس من وصول املنطقة االقتصادية
لشواطئ األناضول إىل البحر املتوسط.

ب .قرارات محكمة العدل الدولية ،وقرارات التحكيم الدولية

5

سنعرض فيام يأيت قرارات حمكمة العدل الدولية التي تشري إىل ّ
أن اجلزر التابعة لليونان
وهي جزر رودس وكريت وكاشوت وكريب -التي تقع يف اجلهة املعاكسة للخط املتوسط،30
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وكذلك جزيرة ميس القريبة من السواحل
الرتكية -تكون هلا مناطق نفوذ بقدر املياه
اإلقليمية هلا فقط.

�ش��كّلت ق��رارات محكم��ة الع��دل
الدولية ،وق��رارات التحكيم الدولي

شكّلت القرارات اآلتية ملحكمة
العدل الدولية ،وقرارات التحكيم الدويل
مناطق ال�صالحية البحرية مع ليبيا
األساس والدعم التفاق حتديد مناطق
الصالحية البحرية مع ليبيا ،بحيث ال
يمكن أن تكون املياه اإلقليمية املحيطة باجلزر اليونانية مان ًعا أمام سواحل األناضول.

الأ�سا���س والدع��م التف��اق تحدي��د

 )1يف قضية اململكة املتحدة -فرنسا عام 1977؛ حصلت جزر القناة اإلنكليزية الواقعة
عىل اجلانب اآلخر من اخلط املتوسط -عىل جرف قاري باتساع املياه اإلقليمية فقط.

 )2يف قضية غينيا -غينيا بيساو  ،1983منحت املحكمة الوالية البحرية جلزر الكاتراز
الواقعة عىل اجلانب اآلخر من اخلط املتوسط بقدر مياهها اإلقليمية.

 )3يف قضية تونس وليبيا عام  ،1982بناء عىل اخلط املتوسط اعرتفت املحكمة "بنصف
األثر" من اجلزر القريبة من الساحل التونيس ،وهي جزر قرقنة وجربة ،مشرية إىل أن
العنارص األخرى يف املنطقة كانت أكثر أمهية ،ومل تأخذ املحكمة جزيرة جربة باالعتبار.

تقر املحكمة سلطات
 )4يف قضية كندا -فرنسا (سان بيري وميكيولون) عام  ،1992مل ّ
بحرية للجزر الفرنسية (سانت بيري وميكيولون) القريبة من الشواطئ الكندية ،مثل
السلطات البحرية املمنوحة للرب الرئيس.

 )5يف قضية إريرتيا -اليمن عام  1999اعرتفت املحكمة جلزر جبل الطري والزبري بمساحة
نفوذ بحرية بقدر املياه اإلقليمية ،ومل ُت ْع َط اجلزر مساحات نفوذ بقدر اخلط املتوسط بني البلدين.
 )6من أجل ّ
حل النزاع بني رومانيا وأوكرانيا يف  2009فيام يتعلق بتقاسم مناطق الوالية
البحرية يف البحر األسود -منحت املحكمة والية بحرية جلزيرة يالن ،التابعة ألوكرانيا،
وتقع عىل اجلانب اآلخر من اخلط املتوسط مساحة نفوذ بحرية بقدر املياه اإلقليمية هلا فقط.

 )7يف قضية بنغالديش وميانامر عام  2012حدّ دت مناطق الوالية البحرية بقدر املياه
اإلقليمية جلزيرة سانت مارتن ،التي تقع قبالة ميانامر وتنتمي إىل بنغالديش.
سجل أي
 )8يف حالة نيكاراغوا -كولومبيا عام  ،2012كان تأثري اجلزر حمدو ًدا ،ومل ُي َّ
تأثري عىل اجلزر بخالف املياه اإلقليمية.
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مكا�سب مذ ّكرة التفاهم في المجال البحري بين ليبيا وتركيا
مكاسب مذكّرة التفاهم يف املجال البحري بني ليبيا وتركيا

 من خالل هذه االتفاقية تكون تركيا قد و َّقعت اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة معدولة متشاطئة معها ألول مرة.
 احلصول عىل أرضية قانونية ورشعية لالتفاق. -تثبيت حق مكتسب لرتكيا.

تفوق سيايس لرتكيا يف هذه العملية.
 -تثبيت ّ

 حتديد احلدود الغربية لسلطاتنا البحرية وف ًقا للقانون الدويل. وهكذاُ ،أ ِ7
نشئت البنية التحتية القانونية حلقوقنا املرشوعة.

6

 إيصال رسالة للرأي العام الدويل مفادها أنّنا نستخدم أدوات القانون والدبلوماسيةيف تثبيت حقوقنا.
 أ ّدى حتديد مناطق النفوذ البحرية بني تركيا وليبيا إىل تشكيل درع بني اليونان من جهة،وقربص اجلنوبية ومرص من جهة أخرى.

 إخفاق احلسابات السياسية املبنية عىل خطط اإلدارة القربصية اليونانية واليونان،ى خريطة إشبيلية التي عملت عىل حبس
سم 
املدعومة من االحتاد األورويب من خالل ما ُي َّ
تركيا يف  41000كيلومرت مربع بحري.
 القضاء عىل السيناريو األسوأ بالنسبة لرتكيا يف رشق البحر املتوسط ،وهو حتديدمناطق النفوذ البحري بني اليونان ومرص ،وبني إدارة قربص اجلنوبية واليونان.

التحركات المحتملة لليونان وقبر�ص الجنوبية بعد االتفاق
يبدو أن هناك  3أنواع من التحركات يمكن القيام هبا ضد تركيا ،وهي:

أ .يمكن لليونان أن تو ّقع عىل اتفاق حتديد الوالية البحرية مع مرص :ومع ذلك ،ففي
رئيسا ،وتوقيع اتفاقية مع مرص عىل أساس اخلط
حالة قبول اجلزر اليونانية بوصفها ًّبرا ً
املركزي املتوسط معها -فإن مرص ستخرس يف هذه احلالة  15000كيلومرت مربع من املنطقة
البحرية التي كانت ستكسبها يف حال توقيع اتفاق مع تركيا.
ويف حال توقيع اتفاق بني مرص واليونان ،مع إعطاء اجلزر ح ًّقا جزئ ًّيا فإن هذا يعني أن
رب الرئيس ،وهذا من شأنه أن يعرض سياسات اليونان يف هذا
اجلزر الرتكية هلا ّ
حق ،مثل ال ّ
الشأن لالهنيار.
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الصورة  :4املساحة التي ستخرسها مرص يف حال اتّفاقها مع اليونان

ب .احتامل توقيع اليونان اتفاقية مع إدارة قربص اجلنوبية :يف الواقع تترصف اليونان
وإدارة قربص اجلنوبية وكأن هناك اتفاقية ضمنية لتحديد مناطق الصالحية ،ومع ذلك ،فإن
هذا اخلط بحاجة إىل توقيع اتفاق قانوين بني تركيا واليونان ،وتركيا وإدارة قربص اجلنوبية؛
حلا .ومع ذلك ،نتيجة هلذه االتفاقيات ،قد يكون هناك توقيع عىل اتفاقية
ليكون اتفا ًقا صا ً
بني اليونان وإدارة قربص اجلنوبية .وألن مثل هذا املوقف ال يمكن حتقيقه فعل ًّيا ،فإن هذا
أي معنى.
االتفاق لن يكون له ّ
من ناحية أخرى ،يف حال توقيع اتفاقية بني اليونان وإدارة قربص اجلنوبية لتغطية مجيع
املجاالت من دون خط اليونان -قربص اجلنوبية املذكور آن ًفا ،فإنّه ستُنتَهك قواعد ومعايري
ومبادئ يف القانون البحري ،وال يمكن دعم هذه االتفاقية من قبل أطراف أخرى.

ج .إعالن اليونان وإدارة قربص اجلنوبية عدم قبول اتفاق تركيا وليبيا ،والقيام بدعم
حفرت إلخفاق االتفاق :و ّقعت حكومة الوفاق الليبية من خالل ترسيم حدود الوالية
البحرية االتفاق مع تركيا بكسب  16700كيلومرت مربع بحري مع تركيا أكثر مما لو قامت
بتوقيع اتفاق مع اليونان .ومن املمكن أن تطلب ليبيا توقيع اتفاقية مع اليونان ،وحتى مع
إيطاليا وفق املبادئ التي اتّفقت هبا مع تركيا ،وهبذا سوف تكسب ليبيا  39ألف كيلومرت
مربع بحري .وهلذا فإنه يف حال ّ
ختل أي إدارة ستأيت الح ًقا يف ليبيا عن االتفاق مع تركيا
ستكون قد منحت اليونان من حقوقها الوطنية ،وسيكون هذا األمر بمثابة انتهاك للمصالح
الوطنية الليبية.
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الصورة  :5املساحات التي تكسبها ليبيا باالتفاق مع تركيا

�أمور للقيام بها في الفترة المقبلة

8

كررت تركيا اتفاقي ًة مثل اتفاقيتها مع ليبيا وبالرشوط نفسها مع دول أخرى مثل
يف حال ّ
"ارسائيل" فإن كل خطط اليونان وإدارة قربص اجلنوبية سوف تكون فارغة من مضموهنا
ُعي احلدود الرشقية ملنطقتنا االقتصادية
ولن تسفر عن ّ
أي يشء؛ ألنه يف هذه احلالة ،ست َّ
اخلالصة ،وستكون الدولتان رابحتني .من ناحية أخرى ،كام هو عىل اخلريطة أدناه فإن
األرايض الرئيسة لكلتا الدولتني هلا شواطئ متبادلة (بدون قطع جزيرة قربص).

الصورة  :6خريطة التفاق حمتمل بني تركيا و"إرسائيل"
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إضافة إىل ذلك ،فإن توقيع مرص ولبنان اتفاقيات مع تركيا سوف يكون ملصلحة هذه
الدول.

من ناحية أخرى فإن حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة مع سوريا ال ُي َعدّ أولوية حال ًّيا؛
ألنه من املمكن فقط التوقيع عىل معاهدة حدود جانبية مع سوريا ،وهو أمر غري رضوري
وغري أسايس.

ويمكن تلخي�ص الأمور التي يجب القيام بها في هذا ال�سياق ،وفق ما ي�أتي:
 -الر�أي العام اللبناني:

* أمهية إخبار اجلمهور اللبناين عن مساحة البحر البالغة  3،957كيلومرت مربع التي
يفقدها من خالل عقد اتفاقية مع إدارة قربص اجلنوبية.

الصورة  :7املساحات التي استولت عليها قربص من الدول األخرى

 -الر�أي العام الم�صري:

* باالتفاق مع إدارة قربص اجلنوبية ً
بدل من االتفاق مع تركيا خرست مرص 11،500

كيلومرت مربع من املناطق البحرية.

* بعد التوقيع عىل اتفاقية املنطقة االقتصادية اخلالصة بني مرص وإدارة قربص اجلنوبية
قال وزير التجارة والصناعة والسياحة نيكوس روالنديس ،يف تلك الفرتة؛ يف بيان أدىل به :إن
مهم جدً ا
يقر "بتحديد اخلط املتوسط باعتباره مرجعا للمنطقة االقتصادية وهو نجاح ّ
االتفاق ّ
9
حق قربص اجلنوبية".
وكبري هلم ،وحي ّقق هلم حقو ًقا سيادية يف املنطقة تزيد أربع مرات عن ّ
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* ال بدّ من إعالم الرأي العام أن مرص تكسب مناطق بحرية بالتوقيع مع تركيا أكثر من
التوقيع مع اليونان.

 -الر�أي العام الليبي:

* كسبت ليبيا من خالل اتفاقها مع تركيا  16700كيلومرت مربع من املنطقة البحرية.

* ال بدّ من التوضيح أن ليبيا إذا أبرمت اتفاقية مع اليونان وإيطاليا باملبادئ نفسها
املطبقة يف هذه االتفاقية -فسوف تكسب ليبيا ما ال يقل عن  39000كيلومرت مربع بحري.

الصورة  :8المساحات التي تستولي عليها اليونان من مصر وليبيا

 -الر�أي العام الإ�سرائيلي:

* خرست "ارسائيل" مساحة  4600كيلومرت مربع عن طريق جتاهل مبدأ التناسب
يف اتفاقيتها مع إدارة قربص اجلنوبية ،وهنا نعود لإلشارة ملا قاله وزير التجارة والصناعة
10
والسياحة القربيص آنذاك من حتصيل حقوق سيادية أكثر من حقها بأربع مرات.
* بناء عىل الشواطئ املتقابلة بني تركيا و"إرسائيل" ،وبتطبيق املبادئ املتَّبعة يف اتفاقية ترسيم
11
احلدود البحرية بني تركيا وليبيا فإن توقيع اتفاقية مماثلة بني تركيا و"إرسائيل" سيؤدي إىل:

رتا مرب ًعا بحر ًّيا ،وهذا الرقم أكرب من مساحة جزيرة
* أن تكسب تركيا  10462كيلوم ً
رتا مرب ًعا
قربص بقليل ،أما "إرسائيل" فسوف تكسب مساحة بحرية حوايل  16.344كيلوم ً
يف "إرسائيل" (تصل إىل  1.75مرة من مساحة جزيرة قربص).
* يف حني أن املناطق ذات األرقام  11و 12بكاملها والتي تدعيها إدارة قربص اجلنوبية،
ومعظم املناطق ذات األرقام  8و 9وأجزاء من املناطق ذات األرقام  7و 10سوف تكون
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مع "إرسائيل" .فإن املناطق ذات األرقام  1و 6و 7و 8و 10من املمكن أن تكون من مناطق
الوالية البحرية املضافة لرتكيا.
رتا مرب ًعا من
* يف حال عقدت "إرسائيل" اتفا ًقا مع تركيا فسوف تكسب  16344كيلوم ً
املنطقة البحرية.

أيضا حقل "أفروديت" كاملة؛
* ومن َث َّم ،فإن املنطقة ذات الرقم  12التي تتضمن ً
وأقسا ًما من املناطق ذات األرقام  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،1ستكون ضمن املنطقة اإلرسائيلية،
وسيكون لرتكيا جزء من املناطق ذات األرقام .10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1

ولرشح الثروة التي سيحصلون عليها نتيجة لذلك يمكن فقط النظر إىل حقل
"أفروديت" الذي حيتضن  125مليار مرت مكعب فقط من احتياطيات الغاز الطبيعي يف
املنطقة ذات الرقم .12

الصورة  :9مكاسب الطرفين في حال عقد اتّفاق بين تركيا و"إسرائيل"

يف املرحلة األخرية ،ومن خالل قناعتي جيب اإلعالن عن خرائط وإحداثيات املناطق
االقتصادية اخلالصة اخلاصة برتكيا رشق البحر املتوسط من خالل إبرازها وتقديمها
لألمم املتحدة.

خاتمة
عملت تركيا للوصول إىل االتفاق عىل حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة مع ليبيا من
خالل االنسجام مع القانون الدويل ،وقرارات التحكيم الدولية ،واستطاعت أن حت ّقق
مكاسب وطنية وسياسية ،كام أن االتفاقية تفتح الباب ملزيد من املكاسب لبعض الدول،
مثل مرص ولبنان و"ارسائيل" ،فيام لو و ّقعت اتفاقيات مع تركيا ً
بدل من التوقيع مع قربص
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اجلنوبية .كام ّ
أن تركيا أعلنت عن هذه االتفاقيات أمام األمم املتحدة فإن الرأي العام يف
الدول املتشاطئة ينبغي أن يكون عىل دراية بأن االتفاق مع تركيا سيكون أكثر فائدة ومصلحة
هلذه الدول من االتفاق مع اليونان أو قربص اجلنوبية.

الهوام�ش والمراجع
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