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 8ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي: 
 : ملف الغازمناهضة محاوالت تقزيم مصر

 يسري إبراهيمالسفير 

الشرطة في عيدها السنوي  ىعندما ثار الشباب عل ،2011يناير  25تابعت بفرحة غامرة ككل املصريين قيام ثورة 

، يام الصباأقيم أالقريبة من الزقازيق حيث كنت  باإلسماعيليةكنت قد حضرت مذبحة قوة الشرطة و  يناير 25

التي نفذت فيها قوة الشرطة تعليمات وزير الداخلية فؤاد سراج الدين بالدفاع عن مقر املحافظة ضد تهديد قوات و 

 املحافظة  ىمبن بإخالءاالحتالل البريطاني لهم 

هاجموا و  عدةو  االفعل البريطاني يتسم بحماقة القوة فاستجمعوا جنودهم الذين يفوقون جنودنا عدد وكان رد

تسببت في فترة من عدم و  ،ل فيها نيران الغضبعشأو  زن مصر كلهاحالضباط مما أو  استشهد غالبية الجنودو  املقر

عزل امللك ثم نقل السلطة لولي و  1952بقيام حركة الجيش عام  ىانتهو  االستقرار السياس ي بدأ بحريق القاهرة

رشاد مهنا وصيا  مير أحمد فؤاد الذي رزق به امللك فاروق من زوجته السيدة ناريمان صادق وتعيين اللواءالعهد ال 

 .أعلن مصر جمهورية يرأسها اللواء محمد نجيبو  ثم أطاح عبد الناصر بالعرش ،العرش على

ضباط الشرطة و  االستعمار البريطاني في جنازة جنود ىتزايد حنقي علو  نني بكيتأأنا استرجع و  دارت هذه الحداث

 .الزقازيق املركزي  مستشفىالوطنية املصرية عند خروجهم من 

لم يدر بخلدي أن يكون عبد الناصر هو املسئول  ،فخري بمصريتيو  ثارت حماس يأعبد الناصر التي  نجازاتإومع 

يناير   25املشاعر علي تفهم أحداث    وساعدتني هذه.  ستين عاما في مصررساء الحكم الشمولي القمعي ما يراوح  إعن  

ليست ضد املستعمر و  أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث ضد السلطة املصرية هذه املرةإلى  التي تطورت 2011

 .البريطاني

الذين برزوا من تطورات احتجاج شباب مصر و  واقعات القلق في وقت واحدو  بكل المل شاركتو  وهكذا تابعت

 االستقرارو   نشر المانو   الشرطة التي تحولت من خدمة الشعب  علىال ترتيب في هجوم انتقامي  و   املجهول دون قيادة
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ما و   قتل أعداء النظامو   التعذيب بلو   رجاله مستخدمة أحط وسائل القمعو   حامية لنظام الحكمإلى    بنجاح ملحوظ

 .زة الدولة كلها بعد عهد عبد الناصرهفي أج ى ثم استشر استتبع ذلك من انتشار الفساد بين صفوفها 

املرحوم العزازي إلى  بعثت بهو  أي قبل الثورة بأيام مقاال لجريدة الكرامة 2011يناير 21وأذكر هنا أنني كتبت يوم 

صدورنا الشرطة من قتل مصري واحد لن ذلك سيشعل نار الثورة املتأججة في و  فيه السلطة رئيس تحريها أحذر

كنت علي يقين من أن الطبيعة القمعية الشرسة التي تربت عليها الشرطة خالل و  لكن املقال لم ينشر، و جميعا

 عن هذه النصيحة. االحكم الشمولي ستصم آذانه

الحكم  طاإلسقالتحرير  نيديولوجياتهم في ميداأو  همفأعراو  طوائفهمو  وعندما اصطف املصريون بكل أحزابهم

نه قبل أأذكر ، و ثوار سينجح في ثورتهو  قياداتو  ي قمنا به كنخبذري أيقنت أن العمل الوطني الالشمولي العسك

ال بد أن أذكر هنا ما تسعفني به الذاكرة من هذه و . الثورة كنا علي قلب رجل واحد في جهدنا للتوصل لحكم الشعب

، طارق البشري   ،الساتذة الذين استهديت بفكرهممن املفكرين املعاصرين الجالء أذكر منهم  و   الشخصيات الوطنية

ومن النخب  ومحمد حسنين هيكل. ،جالل أمينو  املرحوم محمد املسيري ، و املرحوم جمال حماد، و فهمي هويدي و 

محمد عبد و  ،عالء السوانيو  وحمدي قنديل، ،عبد املنعم أبو الفتوح، و يمن نور ؛ أالفكريةو  الوطنية السياسية

حسن ، و عبد العزيز الحسيني، و واملرحوم محمد عزازي   ،حمدين صباحيو   ،عصام العريانو   ،عمحمد بديو   ،القدوس

 بو الغار، أمحمد و  ى،عبد الجليل مصطفو  عبد الخالق فاروق،و  ،عبد الهادي  ىيحي ،عبد الحليم قنديل، و نافعة

وخالد   ،سحقإجورج  ، و هويدا طهو   بثينة كامل، و شاهندة مقلد، و زكي  ى نور الهدو   ،وكريمة الحفناوي   ،خالد يوسفو 

، أبريل  6و  سيدات كفايةو   شباب  قياداتو   شادة بهمكثيرون غيرهم لم تسعفني الذاكرة في اإل ، و ساهر جادو   ،البلش ي

وغيرهم ممن شارك في العمل الوطني ضد نظام مبارك من أجل   ،جابر القرموطيو   ،عبد هللا السناوي و   ،يسري فودةو 

 .الواجباتو  املساواة في الحقوق و  االجتماعيةالعدالة و  الحرية ىعلإرساء نظام ديموقراطي يقوم 

 يحتفظ بالسلطة:و الجيش يخادع
 علىكانوا يتمتعون بالقدرة ، و التوريثو  ن مباركموظلت السلطة في يد العسكر مع تغيير في القيادات بعد التخلي 

 لهم، و طنطاوي وعنان تكتيكيا  ىعندما تنح  ؛زهدهم في الحكم  إلثباتاملخادعة  
ً
وفي دستور   .لكن السيطرة كانت دائما

رساء الحكم املدني إاعتبرنا جميعا مخدوعين أنه قد تم ، و طلبوا تنازالت تؤكد سيطرة املؤسسة العسكرية ٢٠١٢
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جهارا نهارا استولوا و نهم لم يتركوا السلطة يوما واحدا منذ اإلطاحة بمبارك فعادوا أشعب بللكن فوجئ ا، و الشرعي

عدنا للحكم العسكري املباشر مهما و  أهم أهدافها يناير من تحقيق ٢٥يوليو وهكذا حرمت ثورة  ٣السلطة في  على

  .حاولوا تحميله بغالالت ديموقراطية

لهذا كله شعرت بدهشة كبيرة من بعض النخب الذين طلبوا تدخل العسكر لتغطية عجزهم عن الفوز عن طريق 

عالم محطات الفلول يطالبون إمن الشباب غير املسيس خريج  شريحة حزني أنهم استدرجواأشد ما أ ،الصندوق 

كأننا ننتمي للعصر . و الدولة العميقةصحف فلول  و   بحكم العسكر بدافع الكراهية التي غسلت أذهانهم بها محطات

  .العشرينو  لم نصل القرن الواحدو  الحجري 

تكوين كيانات إلى  انشغل البعضو  غرقنا في مناقشات عبثيةو  عندما تفرقت بيننا السبل ،وكانت صدمتي شديدة

لة العميقة الدو و  فضل العمل مع العسكرو  بل راجع البعض منها مواقفه ،سياسية أو االنضمام لحزاب قائمة

إلى  لتنظيم قواعد شعبية وصوال مأن الوقت ما زال مبكرا أمامه دستورية تاستحقاقا خمسعندما رأوا من نتائج 

  انتخاب كتلة انتخابية فاعلة.

، الشباب الواعي هم الذين سيخوضون املواجهة مع الحكم العسكري و  أن القليلين فقط من النخب أدركتوهكذا 

قد شاركت . و الشعبي أكثر حدةو  بل أصبح الصراع السياس ي ،لم يكن لنا أن نتوقف ساكتين. و أثبتته اليامهذا ما و 

باملشاركة مع مجموعات مختلفة من ، و في هذه الجهود باتخاذ الخطوات الداخلة في قدرة شـخص من آحاد الناس

 .نحو ما سياتي الحقا علىالنخب 

 مناهضة محاوالت تقزيم مصر
، ال عزة لهم دونها، و العرب في ضعفها  ى مصر أكبر دولة عربية ال يقو ، و أول دولة متحضرة في العالمو  لدنيامصر أم ا

تنمية و   السودانو   اليمنو   ليبياو   العراقو   حاولت تحقيق وحدة عربية مع سورياو   سست الجامعة العربيةأمصر التي  و 

 السمراء. القارة مصر اإلفريقية التي تزعمت، و التضامن العربي
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 دعوي الغاء ترسيًم الحدوًد البحرية بين مصر وقبرص
التي كان ال بد من شرحها و  لتمس من القارئ الكريم املعذرة الضطراري في شرح تفاصيل هذه التعهدات الفاسدةأ

عالمي القدير فقد لفت نظري برنامج قدمه اإل ؛  يعرف املصريون كيف تسرق ثرواتهم بعموالت ملياريةحتى    يجازإبكل  

 االقتصاديةسرائيل للغاز املصري الكامن في املياه إو  يسري فودة يتضمن بحثا استقصائيا عن استيالء قبرص

إلى  استمعت ملحاضرة للدكتور نايل الشافعي صاحب موسوعة املعرفة في نيويورك الذي قدم، و املصرية باملتوسط

هذا المر الخطير الذي يفوت علي مصر مخزونا كبيرا إلى  ولنظر املسئولين في وزارة البتر الستدعاءمصر خصيصا 

 .من الطاقة يقدر بمئات املليارات من الدوالرات

في صفقة االستيالء   تواطؤهاسكوت وزارة البترول أو    علىكذلك تواصلت مع العالم املصري د. خالد عودة فكان ثائرا  

عضوا به فقامت لجنة الطاقة باملجلس بمهاجمة أثار املوضوع في مجلس الشوري الذي كان ، و علي غاز مصر

يجابية بل عقد وزير البترول مؤتمرا صحفيا ينفي إلكن المر لم يتمخض عنه نتائج و ، املشروع القبرص ي اإلسرائيلي

للمسئول عن التالعب في ترسيم الحدود ل سمح ؛ بإسرائيلو  يقر بأن هذه الحقول من حق قبرصو  ي تهاون أفيه 

يتالسن بأن حمد عبد الحليم خبير جيولوجي رئيس هيئة املساحة الجيولوجية أالبحرية مع قبرص اللواء متقاعد 

  .الكــذبو  يتهمنا علنا بالجهلو  خالد عودةو  نائل الشافعي ىعلو  علي

وهدد د. عودة باالستقالة من مجلس  ،مرس يرئاسة الدكتور محمد و  تفسيرا لسكوت حكومة هشام قنديل أجدلم و 

 فتقدمت ببالغ للنائب العام بينت فيه مواطن الفساد  ،املالذ الوحيد وهو قضاء مجلس الدولةإلى    فلجأت  ،الشورى 

 نه تتابعت في الحقبة الخيرةإ ى قلت في عريضة الدعو ، و إللغاء اتفاقية الترسيم التعيسة ى وأقمت دعو  .البطالنو 

اليونان لالستيالء بدون حق علي  حتىو  قبرصو  سرائيلإعالمية عن عملية استغالل بشع من اإل و  التقارير العلمية

ن هذه الحقول تقع في املنطقة أحقول الغاز التي تم اكتشافها في املياه العميقة شرق البحر املتوسط رغم 

التي شاركت مصر و   1982تحدة لقانون البحار لسنة  االقتصادية الخالصة ملصر كما حددتها معايير اتفاقية المم امل

 .ليهاإانضمت و  في صياغاتها

ن قطاع إهنا تأكدت مقولتي ب، و التفريط الذي قابلت به وزارة البترول في ثروتنا من الغاز الطبيعي  وشرحت للمحكمة

 تجنيده للمئات من رجال الصحافةو   دوائر صنع القرار  علىباملليارات    قاإلغداالبترول أقوي من الدولة ملا يمكنه من  
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أسماء املتورطين و   الدامغةوهو ما تقدمت بشأنه عدة بالغات للنائب العام مشفوعة بالوثائق    ،القنوات الفضائيةو 

 بعثت  ولكني)حقوقنا    على  يبين مدي االفتئــات  امدمج  اقرص  ى ارفقت بمذكرات الدعو و   من كبار املسئولين في الدولة.

وزير الخارجية آمال أن أجد لديه الخالص فرد علي الرجل بكتاب إلى  القرص املدمجو الدعوى  بصورة من عريضة

 (تاريخه أي جواب من الحكومةحتى  لم يصلنيو  رقيق واعدا بدراسة املوضوع

نتائج مذهلة تكشف خالد عودة من  و   ليه العاملان املصريان نايل الشافعيإللنائب العام ما توصل  و   وقدمت للمحكمة

 .هذه السرقة الفاجرة

أكبر امتياز تنقيب بحري  1999الهيئة العامة للبترول املصرية في عام  أرست-أو هكذا نفترض -بذلك  ودون علمها

(، وذلك باالشتراك مع NEMED( لشركة رويال دتش شل في شمال شرق البحر املتوسط )نيميد ²كم 41,500)

السفح  ويمتد االمتياز شمال الدلتا حتى ا والشركة املصرية القابضة للغاز الطبيعي.بتروناس كاريجالي من ماليزي

 الجنوبي لجبل إراتوستينس.

 ن كبر حقليأ  فاكتشا إعالن تم وقد.  شل شركة إلى البترول وزارة من املمنوح نيميد امتياز إطار فى السفح هذا ويدخل

 اليونانية قبرص مع البحرية الحدود اتفاقية توقيع البترول بعد وزيربموافقة و  دون اعتراض املوقع لكذ يف للغاز

 وزارة جانب من إجراء أى دون  عام باالنسحاب بعد فيما شل شركة قامتو  إسرائيل أو قبرص من ضاعترا دون 

 البترول وزارة من تعليق دون  ذاتها املنطقة فى اكتشاف الغاز عن إسرائيل إعالن ذلك تلىو  البترول

، أعلنت شركة شل 2004فبراير  16شركات النفط العاملية أنه في و  إسرائيلو  ومما عمق من الشك في نوايا قبرص

مصر اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر البيض املتوسط. وأوضح 

االستكشاف وتستمر أربعة أعوام وتهدف إلى تحويل املشاريع البيان أن الشركة ستبدأ املرحلة الثانية من عملية 

 املكتشفة إلى حقول منتجة.

وامتدحت الهيئة العامة للبترول في البيان تقدم تقنيات التي تستخدمها شركة شل، وخص بالذكر الحفار العمالق  

وات في املياه العميقة في مايو عداده للعمل لخمس سنإ"ستـِنا تاي"، والذي يقول موقع الشركة املنتجة له أنه تم 

متر )مثل نيميد(   2,000؛ وأرسلته شل إلى البرازيل حيث اكتشف وطور حوض ي سانتوس وكامبوس على أعماق  1999

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 13 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 13, 2019     

 )ُينتظر أن تنمو ثالث 50على مدى أربع سنوات وأصبحا يدران على البرازيل نحو 
ً
أضعاف(. وفي  ةمليار دوالر سنويا

متر. وبشرت   2,448آبار في مصر بعمق    ةقامت بحفر ثالث  2004انتهاء صالحيته في مايو    أشهر من  5، قبل  2004مطلع  

شل الشعب املصري بتطوير تلك اآلبار إلى حقول منتجة. ثم انقطعت أخبار نيميد لسبع سنوات. فهل قامت شركة 

من التزام شركات هل أطلعت الهيئة العامة للبترول الشعب على مجهوداتها للتأكد و حفار آخر؟  بإحضارشل 

 التنقيب بالقيام بمجهود تنقيب طيلة فترة االمتياز.

 لشركاتها في مصر، هو املاليزي زين الرحيم، الذي طفق يقلص من 2005 وفي نوفمبر
ً
 جديدا

ً
، أرسلت شل رئيسا

 ضافية في بلوك نيميد.إلم تقم شل بأي أعمال استكشاف أو تنقيب  2007عمليات شل في مصر. وحتى فبراير 

أوشن إكسپدشن ملدة أربعة أشهر لحفر  ، أعلنت شل أنها بصدد استئجار سفينة الحفر ترانس2007وفي فبراير 

إال أنه لم  الغاز.الستكشاف  wildcatsآبار زائد حفر اختياري آخر، بما فيها واحد للتقييم وثالثة عشوائيين  ةثالث

 جراء أي حفر.إُيعلن عن أي نشاط يفيد 

 النفط املنسحبةشركات 
أن يتم طمأنة الشعب إلى وجوده في عقد "نيميد"   للشرط الجزائي لالنسحاب من عقد والتي كانت تستوجب  باإلضافة

الذي انسحبت منه شركة شل بعد سنتين بحجة أن املنطقة عميقة، كما لو لم يكن هناك خرائط في ملف استدراج 

ن أالشركة املنسحبة. كما كان من الضروري  علىلشرط الجزائي القل تطبيق ا علىالعروض. وكذلك كان من حقنا 

 باقي املشاريع. منتؤخذ تلك التصرفات في الحسبان في التعامل مع الشركة املنسحبة 

 ثم ومن اراستونس لجبل الجنوبى السفح على يقع فيهيت أفرود بئر حفر تم الذي  القبرص ى 12 البلوك اتضح أنو  

مره ما كل فى لقبرص ساساأ شريكاليست و  ملك أكيد ملصر فإنه
ٌ
 فقط ليس ،للجبل الجنوبى السفح استغالل يث

 شركة مع البترول وزارة أبرمتها التي التعاقدات  بموجب أيٌضا وإنما الجنوبى السفح لهذا التاريخية  مصر ملكية بحكم

 .2003 عام وقبرص مصر البحرية بين الحدود ترسيم قبل 1999 عام منذ السفح هذا يف للتنقيب شل

  . الطبيعي الغاز احتياطيات من هائلة ثروة مالمح الخيرة الثالث السنوات يف ظهرت أنه ويقول تقرير الدكتور عودة

 قيمتها تقدر ،بمتر مكع تريلليون  1.22 احتياطاتها تعدت طبيعي غاز اكتشافات عن وقبرص إسرائيل أعلنت فقد
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 توصف صارت التي البكر املنطقةب التنقيب باكورة االكتشافات كانت  تلك أن يبدوو   دوالر، مليار 220 بنحو الحالية

  .العالم في الغاز احتياطيات أكبر أحد باحتوائها

  فوجد أنها بيالتنق ملواقع ثر إ جوجل أقمار صور  خالد عودة من اكتشف العالم املصري د.
ً
 بقاع باق عن دونا

 الدو  تطلب ما وعادة متوفرة ريغ املتوسط البحر
ً
 .مناطقها من للغاز مفصلة صور  إخفاء، إسرائيل ل، وخصوصا

 بحكم  اإللكترونية في نيويورك املعرفة موسوعة صاحب الشافعي نائل الدكتور  الكاتب اهتمام المر هذا جذب وقد

 البحر قاع حول  املوضوع تفاصيل هذا بدراسة املعرفة موسوعةي الباحثين ف من مجموعة مع فقام تخصصه،

 .الخالصة االقتصادية املصرية املنطقة ولحدود املياه اإلقليمية املصرية وحدود املتوسط

 شرق  بقاع تزايد االهتمامو  املنطقة، ف واكتشافاته الغاز عن التنقيب أنباء توالي املجموعة هذه انتباه وأثار

 كانت تخفي اكتشافاتها بحجة مكافحةالبحرية للشركات متعددة الجنسيات التي  املناورات ونشطت، املتوسط

 .املوجهة تكنولوجيا الصواريخ انتشار وملنع وتارة، رهاباإل 

 جديدة شركات ودخول ؛ للتنقيب البحري  الحفر منصات وتلتها البحر، قاع ملسح العلمية البعثات ظهرت ثم

 التزاماتها في املنطقة.من  قديمة شركات وانسحاب

 الذي  املتالصقين ايفاثان الغاز حقلي أن العلمي وفريقه الشافعي نائل الدكتور  بها قام التي الدراسة من اتضح وقد

 مليار 200 قرابة باحتياطيات تقدر قيمتها 2011يف قبرص اكتشفته الذي  وأفرودت 2010 يف إسرائيل اكتشفته

 235يبعدان  دمياط بينما شمال كم 190 بعد على ،الخالصة االقتصادية باملنطقة املصرية املياه يف تقعان دوالر،

س لجبل الجنوبي السفح يف وهما  .ليٌماسول  من كم 180و من حيفا كم
ٌ
ثبت الغاطس إراتوستزن

ُ
 عام منذيته  مصر  امل

 امليالد.  قبل 200

 املتوسط البحر شرق  شمال البحرية املنطقة بدراسة عودة خالد الدكتور  قام المر هذا ولتوضيح حقيقة

 عن الدراسة هذه أثمرت وقد، ناسا لوكالة الطوبوغرافية البعثة رادار بياناتو  الصناعية القمار صور  باستخدام

 تم وإنما ذاته الجبل داخل يمكن التنقيب وال متر 2000 بنحو البحر قاع أعلى يرتفع املذكور  الغاطس الجبل أن
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بالتاريخ فبموجب تعريف الجرف القاري الذي ن لم يكن  إالسفح ملك ملصر   وهذا  املحيط بالجبل السفح يف التنقيب

 .الشركات كل من للتنقيب محال مع ذلك تركته وزارة البترولو  تبنته اتفاقية المم املتحدة لقانون البحار،

 البحار محكمة ىالمر إل رفع بحقوقها أخلت قد القبرصية ئيليةاإلسرا املعاهدة أن طاملا مصر حق من فإن ثم ومن

 الحقائق العلميةأن الدعوى  وقد شرحت في، الدولية العدل محكمة إلى أو للبحار يةالدول للمعاهدة طبقا املنشأة

( 2010الترسيم الصحيح للمناطق البحرية تؤكد أن حقلي الغاز املتالصقين، لڤياثان )الذي اكتشفته إسرائيل في و 

سرائيل إثالث اسمه شمسون استولت عليه قتها عن حقل و  لم يعلنو  (2011وأفروديت )الذي اكتشفته قبرص في 

كم شمال  190مليار دوالر، يقعان في املياه االقتصادية الخالصة املصرية، على بعد  200باحتياطيات قيمتها قرابة 

كم من ليماسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس  180و كم من حيفا 235دمياط، بينما يبعدان 

ثبت مصريته منذ عام 
ُ
قبل امليالد. وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل إعالن استخراج الغاز من  200الغاطس امل

، حين أعلنت عن اكتشاف حقل تمار املقابل ملدينة صور اللبنانية وهو حقل لبناني طالبت 2009أراض ي عربية في 

 مجلس المن.إلى  بشكوى ه لبنان ب

 الغاز في الحكومات المريكيةو   خبراء االكتشافات عن البترولو   أخفت شركات النفط  ،وفي العقد السابق من السنين

متر فوق قاع  2,000اإلسرائيلية وجود أحد أكبر الجبال الغاطسة في العالم في تلك املنطقة بارتفاع و  اإلنجليزيةو 

متر تحت سطح البحر؛ وفيه أكثر من منفس حار مما خلق منطقة بيئية خاصة.  690لى عمق  البحر وقمته توجد ع

 للعالم السكندري اليوناني الذي اكتشفه من مئات السنين
ً
 .وقد أطلق على الجبل اسم "إراتوستينس" تكريما

من اتفاقية  74 غير مفهوم سارعت قبرص بطلب ترسيم لحدود البحرية مع مصر رغم أن املادة يئفجاوفي تحرك 

طرافا فيها تمنع التقسيم الثنائي للمياه أقبرص و  التي تعتبر مصرو  1985المم املتحدة لقانون البحار لسنة 

 متقابلة في املنطقة البحرية.و  االقتصادية الخالصة في حالة وجود دول مالصقة

صادية الخالصة لكل منهما، حسب حد توقيع اتفاقية ترسيم املنطقة االقت ،2003وبصورة غير معلنة تم في فبراير 

املثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا للترسيم و  نقاط إحداثية. 8وتضمن التقسيم في  املنتصف بين قبرص ومصر.

 في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ في الشرق؟
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 حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياث
ً
ان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط. أي أن في هذه ويزداد العجب الحقا

القطاع، فإن مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية تقع فوق جبل إراتوستينس البحري الثابتة 

 !ملصر تابع CONTINENTAL SHELFيعتبر بمثابة جرف قاري و  مصريته،

ن إو  حقل غاز داخل املنطقة االقتصادية شمال دمياط علىقبرص قد ادعت تملكهما و  ن إسرائيلإوتقول التقارير 

 إلعطاءتعد العدة و  الفلسطينيةو  اللبنانيةو  حقول الغاز املصرية علىسرائيل قدمت خرائط مزورة لالستيالء إ

 .استخراج الغاز لصالحهاو  امتيازات للشركات املتخصصة للبدء في الحفر

التفريط و  ضرار بالمن القومي املصري ال إلى  ىتهاون من املسئولين املصريين مما يرقو  مام ال مباالةأكل ذلك يحدث 

 .في ثروات مصر الطبيعية التي حباها هللا لنا

باالشتراك مع إسرائيل عن اكتشاف حقل تمار للغاز في  أعلنت شركة نوبل إنرجي 2009وتلي ذلك أنه في يناير 

شرقي، في املنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية، املقابلة ملدينة صور. ويعود الخالف بين الدولتين في الحوض امل

في  1أن إسرائيل تزعم أن الحدود البحرية يجب أن تكون عمودية على امليل العام للخط الساحلي اللبناني )النقطة 

 ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية(

أڤنير ودلك اإلسرائيليتان باالشتراك مع نوبل إنرجي، عن اكتشاف حقل لڤياثان  اأعلنت شركت، 2010وفي يونيو 

إسرائيل بأن حقلي لڤياثان  اعترافتريليون قدم مكعب. رغم  16للغاز العمالق في جبل إراتوستينس، باحتياطي 

تغالل الحقلين الجديدين لن وتمار موجودان في مناطق بحرية متنازع عليها بخالف حقلي سارة وميرا. وبفضل اس

 إسرائيل.% من االستهالك الداخلي في 43تعود إسرائيل بحاجة كبيرة للغاز الطبيعي املصري الذي يشكل 

مسح و   مسح السفح الجنوبي من جبل إراتوستينس،  معداتها املتطورةو   وواصلت شركات التنقيب العاملية بغواصاتها

 حتى سواحل
ً
أي جابت املياه اإلقليمية )وليس فقط االقتصادية( املصرية ملدة  مصر؛ كامل املنطقة املمتدة جنوبا

ن البعثة تفتخر أنها قد توغلت بغواصاتها الروبوتية داخل النيل وقامت بتصوير ضفاف النيل من إأسبوعين، بل 

 . تحت املاء
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ة بأن بالدهم اكتشفت ، خرج الرئيس القبرص ي، دميتريس خريستوفياس، على شعبه بالبشرى السار 2011وفي يناير  

 بنحو  
ً
مليار دوالر فيما يسمى   120تريليون قدم مكعب بقيمة    27أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم وتقدر مبدئيا

من امتيازات التنقيب القبرصية، واملعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت". ويقع  12-البلوك

 .في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس أي في الجرف القاري املصري  12-البلوك

دتش قررت شركة رويال    نه يجري انتزاع هذه الحقول من ملكية مصرأبسبب ما علمته الشركة بو   هذه الخلفية  وعلى

االنسحاب من امتياز التنقيب املصري في منطقة شمال شرق البحر املتوسط وهي املنطقة التي   2011شل في مارس  

 تتضمن جنوب جبل إراتوستينس. 

وكان السبب الواهي الذي أوردته وسائل اإلعالم هو ارتفاع التكاليف لعمق املياه. والغريب أن الشركة سبق وأعلنت 

متر تحت سطح البحر. ثم إن نفس الشركة  2,000على عمق  االمتيازبئرين في منطقة  عن حفرها 2004في عام 

تحتفظ بالرقم القياس ي بحفرها وتشغيلها أعمق حقل نفطي تحت املاء في العالم وهو حقل برديدو المريكي في خليج 

 . 2007متر وبدأ تشغيله في  2,400املكسيك تحت مياه عمقها 

 حرص و 
ً
 أيضا

ً
زارة البترول املصرية على شكر شركة شل وتعبيرها عن االمتنان لعظيم مجهوداتها، كما وكان غريبا

 لو لم تكن مخلة بشروط العقد، وكما لو كانت تقوم بالتنقيب صدقة على الشعب املصري.

 القاهرة على رأس وفد حكومي كبير. وأوردت املصادر القبرصية أنه أردوغان، زار رجب طيب 2011سبتمبر  14وفي 

 إلى إلغاء ترسيم حدود املنطقة االقتصادية الخالصة مع قبرص.حاول دفع مصر )ولبنان( 

، 2011كتوبر أوصل إلى القاهرة وزير الخارجية اليوناني، ستاڤروس المبرينيدس في النقيض من ذلك  وعلى

. وحسب أردوغانلالطمئنان على التزام مصر باتفاقية ترسيم املنطقة االقتصادية الخالصة مع قبرص، بعد زيارة 

الصحف القبرصية، فقد قوبل بحفاوة كبيرة وطمأن وزير الخارجية املصري نظيره اليوناني ستاڤروس المبرينيدس 

 قبرص. أن مصر لن تتراجع عن االتفاقية التي وقعتها مع 
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، 2003والعجيب أن الصحف اليونانية أبدت تشككها في بقاء اتفاقية ترسيم الحدود القبرصية املصرية املوقعة في 

 بين مصر وقبرص 2010في ضوء الترسيم الالحق لحدود إسرائيل مع قبرص في  
ً
، الذي يجعل املياه اإلسرائيلية حاجزا

 لخريطة اليونانية املرفقة.في املنطقة شمال دمياط. ويظهر ذلك التشكك في ا

پي للنفط والغاز المريكية عن بدء تطويرها حقل شمشون البحري، الذي   تي  ، أعلنت شركة إيه2012أبريل    30وفي  

قدم تحت سطح البحر جنوب لفياثان،  3622تريليون قدم مكعب وهو على عمق قاع  3.5يقدر احتياطيه بنحو 

 كم غرب حيفا. 237و ال دمياطكم شم 114المر الذي يضعه على بعد 

إلسرائيل، وقعت الدولتان اتفاقية للتنقيب عن الغاز في البحر  نيبوت، عقب زيارة ڤالديمير 2012يوليو  8وفي 

وقع الرئيس  2012أغسطس  15وفي . املتوسط، ستنش ئ بمقتضاها گازپروم الروسية شركة فرعية لها في إسرائيل

 مع الحكبياإلسرائيلي  
ً
لتنسيق عملية   2012يونانية في سبتمبر  -قبرصية-ومة اليونانية لعقد قمة إسرائيليةريز اتفاقا

 دول أوروبا.إلى  تصدير الغاز اإلسرائيلي عبر أنابيب

 التمويل
يقف وراء اكتشافات إسرائيل للغاز استثمارات من أساطين الصناعة والسياسة الغربية ومنهم روپرت مردوخ 

 هارت. الرئيس المريكي السابق ديك تشيني والبليونير مايكل ستاينوجاكوب روتشيلد ونائب 

الغاز الهائل شرق املتوسط بريطانيا باملطالبة بترسيم الحدود االقتصادية الخالصة مع منطقة  وأغرت اكتشافات

ن لهذا التقسيم وسيكو   أكروتيري وذكليا، في املستعمرة البريطانية املالصقة ملينائي ليماسول وفماجوستا القبرصيين.

 أثر كبير على شكل الحدود املصرية مع كل من قبرص وإسرائيل. بالطبع

 طارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصراالتفاقية اإل
ليها إمس الحاجة أمصدرها الغني من الطاقة التي هي في و  رغم هذه التصرفات الظاملة التي تستولي علي غاز مصر

فوجئ الجميع بعد تولي  ،رغم أن النزاع ما زال منظورا أمام املحكمة، و غازها بثمن بخس إلسرائيلرت ن صد  أبعد 

قبرص في و  طارية لتقاسم مكامن الهيدرو كربون بين مصربتوقيع ما سمي باالتفاقية اإل  ،الرئيس السيس ي السلطة

حازم بالرئيس املصري املؤقت، عدلي منصور ورئيس الوزراء  نيكوس أنستاسيادس الرئيس القبرص ياجتماع 
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وأعلنت الصحافة القبرصية أن الزيارة هي بغرض .  2013ديسمبر    12في    عبد الفتاح السيس ي، ووزير الدفاع  الببالوي 

طارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر وهي االتفاقية التي تعطل توقيعها توقيع االتفاقية اإل 

تنص االتفاقية على أن التقاسم يكون على . 2007تطالب قبرص مصر بتوقيع اتفاقية منذ عام حيث  ،لسنوات

 . 2003الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في ( املعيب) خط املنتصفأساس 

 . ، في القاهرة2013ديسمبر  12وقد تم توقيع االتفاقية في يوم الخميس 

  أقسام االتفاقية
 : يوجد باالتفاقية جزآن رئيسيان

كم في املياه املصرية من  10فرض منطقة تنقيب بالتنسيق، على طول الحدود املصرية القبرصية، وبعمق  .1

ودون فرض   [2].وتنظم االتفاقية تبادل املعلومات والبيانات واالستكشافات في هذا الشريط.  خط املنتصف

 . حزام مماثل في املياه القبرصية

مل ويمتد هذا النوع من االتفاقيات ليش . مكامن الهيدروكربون املشتركة Unitizationإرساء أسس تقاسم  .2

هذا ( أو انتشار)وكلما تم اكتشاف معلومات جديدة عن امتداد .  حدود الخزان الجيولوجي الحاوي للمكمن

 .املكمن الجيولوجي، فإن االتفاقية تمتد لتشمله

 أفكار اإلسالة يف دمياط 
 دار في  إقيل  

ً
إلى الحبل السري ملنظومة   حقل أفروديت القبرص يمن    حبل سري ، حول مد  2013ديسمبر    12ن نقاشا

إال أن .  لإلسالة بدمياط  سيجاسالغاز املصرية بالبحر املتوسط، بهدف تسييل الغاز القبرص ي واإلسرائيلي في معمل  

والهم من ذلك أن الحكومة القبرصية، ليست . هذا الحديث سابق لوانه، لن أفروديت لم يصل لتلك املرحلة بعد

 . شركة نوبل إنرجييرجع ذلك في الساس إلى هي متخذ القرار فيما يخص ذلك المر، بل 

كما تعمل أكبر . كم من الحدود البحرية املصرية 2الواقع على بعد  حقل أفروديتفعل في تطوير بال و بدأت قبرص

ما البلوكات املصرية الواقعة على الحدود فال توجد شركات عاملة بين. شركات النفط العاملية في الجانب القبرص ي

، بينما مصر لن  10وهذا املوقف يعني أن قبرص ستواصل تطوير حقل ُيتوقع أن يجلب لها . فيها
ً
مليار دوالر سنويا
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لى أنه كم لن ذلك ستراه قبرص والشركات الدولية العاملة فيها ع 10يسمح لها بالتنقيب في هذا الشريط بعرض 

 . انتقاص من مخزونات قبرص

 مآخذ التقاسم بين مصر وقبرص 
. والتنقيب واالنتاج  املسح السيزميللتوصل التفاقية عادلة يجب أن يكون البلدان على نفس املستوى من القدرة على  

لحدود، بحيث يظهر يمتد ملساحات شاسعة في ناحيته من ا( الحقل)وإال فبإمكان أحد البلدين أن يدعي أن املكمن 

 . أن الجزء العظم من املكمن تابع له، وبالتالي فيحق له استخراج ذات النسبة من إجمالي انتاج الحقل

 بطول  
ً
كم في الجانب   5كم على طول الحدود املصرية القبرصية، وبعرض    10فعلى سبيل املثال، لو افترضنا، أن حقال

كيلومتر مربع يمتد بين مصر   100=    10×    10أي أن مساحة الحقل اإلجمالية هي  .  كم في الجانب القبرص  5و  املصري 

 
ً
كم، في الجانبين  1 ، وأن الطبقة الجيولوجية الحاملة للغاز تتواجد بنفس السمك(في الواقع)وقبرص مناصفة

 (³كم 50)يقع في مصر والنصف اآلخر ( ³كم 50=1×5×10بحجم )املكمن / أي أن نصف الحقل. املصري والقبرص ي

املهيمنة على كل حقول غاز املتوسط في إسرائيل ) نوبل إنرجين قبرص تعمل فيها شركة إحيث . يقع في قبرص

وعلى . لشركة أكبر عشر شركات نفط في العالم في بلوكات قبرصية مختلفةكما بدأ في العمل مع تلك ا( وقبرص

الجانب املصري املالصق للحدود ال توجد شركة واحدة تعمل في أي من البلوكات املصرية املالصقة، التي تحتوي 

نها اكتشفت أن الحقل املشترك إيمكن لقبرص أن تأتي ملصر، قائلة (. في مثالنا االفتراض ي% 50)االمتداد املصري 

مك 
ُ
مك في الجانب املصري )كم  2يمتد مئة كيلومتر إلى الشمال وبمتوسط سـ

ُ
وإن ظل طول الحقل ( أي ضعف السـ

وحجم   ³كم  2,000=    2×10×100وبالتالي فإن حجم الجزء القبرص ي من الحقل تصبح    غرب،-عشرة كيلومترات شرق 

ن مصر ليس إوحيث  %.  2.5إلى نحو  %  50أي أن حصة مصر من الحقل تنخفض من  .  ³كم  50زء املصري ما زال  الج

لديها أي قدرة على تقدير امتداد املكامن في مياهها أو في مياه قبرص، فإنها سترضخ للتقييم املقدم من قبرص، خاصة 

 من أكبر عشر شركات بترول في العالمأو 
ً
 . نه سيكون مدعوما

لذلك، أن شركة نوبل إنرجي تقوم بين الفينة والخرى بالدخول للمياه املصرية للقيام بحفر استكشافي، ال  أضف

 . نعرف من يصرح لها به
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