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 ترسيم الحدود البحرية واملصالح االستراتيجية املصرية
 خالد فؤاد

االتفاقية األخيرة التي وقعت بين تركيا وليبيا في نوفمبر املاض ي والتي لها عالقة بترسيم الحدود البحرية بين بعد 

الطرفين، أثيرت العديد من االسئلة حول ترسيم الحدود البحرية في شرق املتوسط وعالقة مصر بهذا األمر السيما 

ن خالل هذا املقال شرح مفهوم ترسيم الحدود البحرية بعد رفض مصر الرسمي لالتفاق التركي الليبي. سأحاول م

 بشكل مختصر بقدر اإلمكان، ثم توضيح أبعاد الترسيم على مصر وتحقيق مصالح مصر السياسية واالقتصادية.

 ترسيم الحدود البحرية واملناطق االقتصادية الخالصة:
(، بمعنى آخر يكون لها Territorial seaإقليمية ) البالد التي لديها سواحل على البحار أو املحيطات يكون لديها مياه

مساحة من مياه البحر أمام سواحلها وتعتبر وكأنها أرض تابعة للدولة ولها حق السيادة عليها، وحدود املياه اإلقليمية 

ات تعتبر كأنها حدود الدولة وللدولة الحق في التعامل مع أي اختراق لهذه الحدود. مع مرور الوقت ظهرت اكتشاف

للبترول والغاز في املياه العميقة، بمعنى آخر في أماكن تتخطى املياه اإلقليمية وتبعد مئات الكيلو مترات عن سواحل 

الدول باإلضافة إلى الثروة السمكية الضخمة املوجودة في هذه املساحات من البحار واملحيطات. لم يكن هناك أي 

حيث تمت صياغة اتفاقية األمم   1982ية ملكيتها للدول حتى عام  قوانين لضبط استغالل هذه الثروات وإثبات أحق

 املتحدة لقانون البحار. 

االتفاقية وضعت ضوابط لتقسيم مساحات املياه في البحار واملحيطات التي تتخطى حدود املياه اإلقليمية وسميت 

 200وتم تحديد هذه املناطق بـ    Exclusive Economic Zones (EEZ)  –هذه املناطق باملناطق االقتصادية الخالصة  

ميل طولي من سواحل الدول وبالتالي أي دولة لها سواحل على البحار أو املحيطات تبدأ املنطقة االقتصادية 

 200ميل )املجموع الكلي  188ميل من الساحل( وتمتد بطول  12الخالصة لها من بعد نهاية املياه اإلقليمية )بعد 

ة في املناطق الخالصة حق استغالل الثروات وحق التنقيب واالستكشاف عن البترول ميل من الساحل( ويكون للدول

والغاز ولكن ليس لها الحق في التحكم في املالحة البحرية في هذه املناطق )أي ال تعامل معاملة املياه اإلقليمية( وعليها 

 أن توفر حرية وسالمة املالحة الدولية.
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 ود البحرية: املشكالت التي تواجه ترسيم الحد
ميل في  400اذا كانت هناك مجموعة من الدول الساحلية املتقابلة وكانت املسافة بين سواحل هذه الدول تتخطى 

ميل من سواحلها دون أن يكون هناك تداخل مع  200هذه الحالة ال توجد أي مشاكل حيث ستلتزم كل دولة بـ 

سافة بين السواحل ملجموعة من الدول الساحلية املتقابلة أقل من الحدود البحرية للدول املتقابلة، أما إذا كانت امل

ميل من سواحلها فإنها ستتقاطع مع الدولة املقابلة، وهنا البد  200ميل فهذا يعني أن كل دولة إذا احتسبت  400

ك أن يتوافق الطرفان على حساب الحدود البحرية بينهما على أساس خط املنتصف بينهما، أما إذا كانت هنا

مجموعة من الدول الساحلية املتقابلة في مياه محدودة كما هو الحال في شرق املتوسط؛ ففي هذه الحالة يتم 

تحديد املناطق االقتصادية الخالصة من خالل البلدين املتقابلين أصحاب أقصر مسافة بين سواحلهم ويكون لهم 

وهنا يمكن فهم حجم التعقيدات املتعلقة بعملية الحق في امتالك املناطق االقتصادية الخالصة مناصفة بينهما، 

ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق املتوسط ال سيما وأن املنطقة تشهد نزاعات تاريخية بين تركيا واليونان 

وقبرص باإلضافة إلى الصراع العربي اإلسرائيلي، ويكفي اإلشارة هنا أن أغلب دول شرق املتوسط لم ترسم حدودها 

 تى اآلن.البحرية ح

املشككككيفكة ح الحكدود البحريكة كيا تر يكا 
 واليونان:

عودة بسيطة إلى التاريخ حتى نستطيع فهم جذور املشكلة بين 

البلدين، بعد هزيمة الخالفة العثمانية في الحرب العاملية األولى 

تم توزيع بعض األراض ي والجزر التي كانت تمتلكها إلى بعض 

( Kastellorizoرة كاستيلوريزو )الدول األوروبية ومن ضمنها جزي

التي أصبحت تحت السيادة اليونانية بالرغم أنها تبعد عن 

 (. 1السواحل التركية بميل واحد تقريبا )شكل رقم 
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عادت الجزيرة مرة أخرى للمشهد بعد ظهور منطقة شرق املتوسط كمنطقة واعدة باحتياطات الغاز الطبيعي وسعي 

ودها البحرية بما يسمح لها بعمليات التنقيب واالستكشاف والحفر. املشكلة هنا من كل دولة إلثبات أحقيتها في حد

فالجزيرة التي تقع أمام السواحل التركية  1982وضعية جزيرة كاستيلوريزو حيث إنه طبقا التفاقية قانون البحار 

لتركية املمتدة على مباشرة تدخل ضمن حسابات املناطق االقتصادية الخالصة لليونان وال تعتبر للسواحل ا

(، في نفس الوقت تركيا كانت ضمن دول قليلة لم تنضم إلى اتفاقية 2املتوسط حق في املناطق الخالصة )شكل رقم 

 من ضمن الدول التي لم تنضم لالتفاقية( والسبب في ذلك أن تركيا ترى أنه من غير 
ً
قانون البحار )أمريكا أيضا

ليونان وضمنها جزيرة كاستيلوريزو والتي تهدر بهذه الطريقة مساحات واسعة املنطقي أن تحتسب املناطق الخالصة ل

 (. 3من حق تركيا )شكل رقم 

 

نتيجة هذا الخالف القائم حول اعتبار الجزيرة في حسابات املناطق االقتصادية الخالصة لم تنضم تركيا التفاقية 

ا البحرية مع مصر وفقا للرؤية اليونانية ولكن البحار، في نفس الوقت سعت اليونان في عهد مبارك لترسيم حدوده

مصر لم ترسم حدودها البحرية مع اليونان مطلقا وظل األمر معلق بسبب إدراك مصر أن طريقة ترسيم الحدود 
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اليونانية سيكون نتيجتها خسارة مصر ملساحة كبيرة من املناطق الخالصة وفي نفس الوقت توتر في العالقات مع 

 في أي اتفاقية بين مصر واليونان بهذا الشأن ضررا مباشرا ملصالحها.تركيا التى سترى 

 

 ( وترسيم الحدود البحرية ومصيفحة مصر:East Medالعالقة كيا خط غاز )
( واهتمام من االتحاد األوروبي إلنجاز الخط East Medهناك نية جادة إلسرائيل وقبرص واليونان في إنشاء خط غاز )

رائيل وقبرص عبر خط يمتد في املياه العميقة في البحر املتوسط ويصل إلى اليونان ثم إلى الذي سينقل الغاز من إس

(. وخالصة الحديث عن هذا 4أوروبا ليصبح بديال عن الغاز الروس ي الذي يسيطر على السوق األوروبية )شكل رقم 

كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الخط أنه باختصار إذا تحول إلى أمر واقع فسيعني خسارة مصر لدورها املستقبلي 

الطبيعي في شرق املتوسط، ومن هنا نستطع أن نفهم أنه ليس من مصلحة مصر أبدا إنشاء وإنجاز هذا الخط، 

ويترتب على ذلك أن مصر على أقل تقدير ال يجب عليها أن تقوم بتسهيل إنشاء الخط الذي سيتسبب بوضوح في 

ا في حالة إذا كان إنشاء الخط أمر واقع ال مفر منه فسيكون أقل الخسائر القضاء على أحد أحالمها في املستقبل، أم

ملصر أن يمر في حدودها البحرية والذي سيوفر لها مكاسب اقتصادية من رسوم مرور الغاز في املياه املصرية فضال 
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ه املصرية، وبالتالي عن املصلحة االستراتيجية املتحققة من مرور الغاز القادم من إسرائيل إلى أوروبا عبر امليا

 املصلحة املصرية باختصار فيما يتعلق بالخط هي عدم إنجازه أو على أقل تقدير مرور جزء منه باملياه املصرية.

( في مياه املتوسط ويبدأ من East Medوهنا نحاول فهم عالقة الخط بترسيم الحدود البحرية، حيث يمر خط )

نتحدث اآلن عن الجزء من الخط الذي سيربط قبرص باليونان ويمر في مياه إسرائيل ويمر إلى قبرص ثم إلى اليونان.  

املتوسط وبحسب الرؤية اليونانية لحدودها البحرية ولجزيرة كاستيلوريزو كما وضحنا املفترض أن يمر الخط في 

ريزو كما شريط بحري مشترك بين قبرص واليونان، أما بحسب الرؤية التركية لحدودها البحرية ولجزيرة كاستيلو 

وضحنا سيقطع الشريط البحري الواصل من تركيا إلى ليبيا )بعد االتفاق الذ تم منذ أيام بين تركيا وليبيا( ذلك 

( حتى يصل إلى اليونان سيكون عليه East Medالشريط البحري الواصل بين قبرص واليونان، وهذا يعني أن خط )

ة، واألكثر ترجيحا في هذه الحالة وبسبب الخالفات التركية اليونانية أن يمر عبر املياه التركية أو عبر املياه املصري

التاريخية فإن الخط سيمر في املياه املصرية ثم املياه اليونانية وهنا يظهر بوضوح أن املصلحة املصرية تتوافق مع 

 الرؤية التركية بغض النظر عن الخالف السياس ي بين الجانبين.
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 ه ح منطقة شرق املتوسط:  النظام املصري واستراتيجيت 
كما أوضحنا سابقا أن املصلحة املصرية تتوافق مع الرؤية التركية في تقسيم الحدود البحرية مع اليونان ولكن وفي 

ظل العالقات املتوترة بين مصر وتركيا وفي نفس الوقت العالقات والتحالفات بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان؛ 

ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وفقا للرؤية اليونانية حيث إن هناك رغبة من  فيبدو أن مصر ستتجه إلى

الطرفين باإلسراع بتحديد املناطق االقتصادية الخالصة بعد االتفاق التركي الليبي، وهذا يعني خسارة مصر ملكاسب 

ي. هذه السياسة هي نفسها التي استراتيجية واقتصادية في سبيل التوافق مع املوقف اليوناني ومعارضة القرار الترك 

اتبعها النظام املصري عندما وقع على صفقة بمليارات الدوالرات الستيراد الغاز من إسرائيل. ولنا أن نتخيل حجم 

التهديدات التي تمس األمن القومي املصري عندما يكون جزء ليس بالقليل من واردات الطاقة ملصر تعتمد فيه 

 عن الشكوك املنطقية حول الجدوى االقتصادية للصفقة. باألساس على إسرائيل، فضال

النظام املصري ال يعتمد في سياسته إلدارة ملف شرق املتوسط على رؤية تحقق األمن القومي أو املصالح 

االقتصادية بقدر ما يعتمد على توافقات وإرضاء لحلفائه وداعميه الدوليين واإلقليميين بهدف تأمين بقائه 

لحكم، وهو ما تكون محصلته عدم استقاللية القرار السياس ي والتبعية والتي تؤدي في النهاية إلى واستمراره في ا

اتخاذ قرارات بعيدة عن مصالح مصر في أكثر من موقف. باختصار شديد االستراتيجية املصرية إلدارة ملف شرق 

ني الحفاظ على األمن القومي املصري املتوسط يجب أن ترتكز في املقام األول على تحقيق املصلحة املصرية بما يع

 ثم تحقيق مكاسب اقتصادية.
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