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ُ
بواحــدة مــن أشــد األزمــات التــي شــهدتها علــى
حاليــا
منطقــة شــرق البحــر المتوســط
الخالصــةَ :تمُ ــرُّ
ٍ
ًّ
اإلطــاق .والســبب الرئيــس فــي هــذه األزمــة الحاليــة هــو االكتشــافات المتزايــدة فــي حقــول الغــاز
ـم
والهيدروكربــون المهمَّ ــة فــي حــوض شــرق البحــر المتوســط منــذ العقــد األول مــن القــرن الحالــي .ومــن َثـ َّ
فــإن الخالفــات الحاليــة علــى الحــدود البحريــة بيــن الــدول الســاحلية  -مثــل تركيــا واليونــان  -تــوازي فــي
الواقــع أزمــة توزيــع الثــروات المحتملــة .وفــي الوضــع الراهــن ،فــإن أفضــل طريقــة إلجــراء تقييـ ٍـم دقيــق ٍ
ألزمــة شــرق البحــر المتوســط مــن منظــور القانــون الدولــي هــي تقييــم االتفاقيتَ ْيــن الدوليتَ ْيــن اللتيــن وُ ِّقــع
َّ
ِّ
تجســدان حجــج األطــراف المتصارعــة ،وهمــا :اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة
مؤخــرً ا ،واللتيــن
عليهمــا
ســنقيم فــي هــذا
بيــن تركيــا وليبيــا ،واتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر .ولذلــك
ِّ
ـم نقــاط كلتــا االتفاقيتَ ْيــن والحجــج المتضاربــة لألطــراف ذات الصلــة بالتفصيــل،
الموجــز االختصاصــي أهـ َّ
وذلــك فــي ضــوء ردود فعلهــم علــى تلــك االتفاقيــات .وأخيــرً ا ،سـ ِّ
ـنحلل بعــض القضايــا الســابقة لترســيم
ٍّ
حــل ناجــعٍ ألزمــة شــرق
الحــدود البحريــة ،الستكشــاف التوجهــات التــي يمكــن اتباعهــا للوصــول إلــى
البحــر المتوســط.
ُ
اليــوم
بواحــدة مــن أشــد األزمــات التــي شــهدتها علــى اإلطــاق .فمــا
منطقــة شــرق البحــر المتوســط
تمــر
َ
ٍ
ُّ
َّ
ِّ
ومعقــدة بيــن
خالفــات جوهريــة
متعــددة األوجــه تشــمل
يحــدث فــي شــرق البحــر المتوســط هــو أزمــة
ٍ
الــدول الســاحلية (أي تركيــا واليونــان ومصــر وليبيــا وإســرائيل ولبنــان وجمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة
َّ
وتتعلــق هــذه النزاعــات بحــدود المناطــق البحريــة ،وتشــمل
واإلدارة القبرصيــة اليونانيــة لجنــوب قبــرص).
التدخـ َ
ُّ
ـل المباشــر للعديــد مــن القــوى اإلقليميــة والعالميــة ،مثــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
واالتحــاد األوروبــي وروســيا ،حيــث يســعى ٌّ
الخاصــة.
كل منهــم إلــى الحفــاظ علــى مصالحــه
َّ
المهمــة فــي
والســبب الرئيــس فــي األزمــة الحاليــة هــو االكتشــاف المتزايــد فــي حقــول النفــط والهيدروكربــون
َّ
َّ
وتتعلــق الخالفــات الحاليــة حــول حــدود المناطــق البحريــة
حــوض شــرق البحــر المتوســط منــذ عــام .20101
بأزمــة توزيــع الثــروات المحتملــة .حيــث إن طموحــات الــدول الســاحلية للتحكُّــم فــي هــذه الثــروات تضعهــم
ـاف مــع بعضهــم ً
حتمــا فــي خـ ٍ
ً
بعضــا ،لدرجــة أن حلفــاء الناتــو  -تركيــا واليونــان وفرنســا  -قــد وصلــوا بشــكل ٍ
ـبقت خطــط تركيــا إلجــراء أنشــطة تنقيب
ـش إلــى حافــة المواجهــة العســكرية علــى مــدار األحــداث التــي سـ ْ
مدهـ ٍ
ـم اإلعــان عنهــا عل ًنــا مــن خــال برقيــة بحريــة (ناڤتكــس) فــي  21يوليــو .20202
عــن الهيدروكربــون ،حيــث تـ َّ
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المصدر :الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التركية
َّ
ـتتم كلهــا ضمــن الواليــة البحرية
مــن وجهــة نظــر تركيــا ،فــإن عمليــات التنقيــب عــن الهيدروكربــون
المخطــط لهــا سـ ُّ
3
ـاري التركــي كمــا أعلنــت عنــه األمــم المتحــدة .
التركيــة ،حيــث إن منطقــة االستكشــاف تتطابــق مــع الجــرف القـ ّ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد اعترضــت اليونــان علــى عمليــات التنقيــب التركيــة علــى أســاس أن منطقــة البحــوث
َّ
ـاري الخــاص بهــا .4وقــد وجــد الموقــف اليونانــي شــيئًا
الســيزمية
المتوقعــة تقــع  -فــي الواقــع  -ضمــن الجــرف القـ ّ
6
5
مــن الدعــم القــوي مــن حلفائهــا األوروبييــن  ،حيــث اعترضــت تركيــا بشــدَّ ة علــى تهديداتهــم بالعقوبــات  .وقــد أدى
هــذا التبــادل فــي التراشــقات اللفظيــة فــي أواخــر يوليــو إلــى تصاعــد مفاجــئ فــي التو ُّتــر بيــن حلفــاء الناتــو فــي
شــرق البحــر المتوســط .وذلــك حتــى قــررت تركيــا  -مــن خــال الوســاطة األلمانيــة  -أن ِّ
تعلــق عمليــات التنقيــب
َّ
المخطــط لهــا كبــادرة ُحســن َّنيــة لمحادثــات مســتقبلية .7ولكــن فتــرة الســام النســبي هــذه قــد انتهــت مــع توقيــع
8
اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر فــي األســبوع األول مــن أغســطس  ،التــي اعتبرتهــا تركيــا
ـة وباطلـ ً
الغيـ ً
ـاري
ـة علــى أســاس أن المنطقــة التــي يُ فتــرض أنهــا محــدَّ دة ضمــن االتفاقيــة تقــع ضمــن الجــرف القـ ّ
الجــرف القاريــة الخاصــة بهــا.9
التركــي ،وتخالــف حقــوق ليبيــا وجمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة المنبثقــة مــن ُ
10
وردًّ ا علــى ذلــك ،أصــدرت تركيــا سلسـ ً
ـلة جديــد ًة مــن البرقيــات البحريــة (ناڤتكــس) خــال شــهر أغســطس  .وفــي
الوقــت ذاتــه ،حـ َّ
ـذر الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســات األمنيــة جوســيف بوريــل
مــن أن «التدهــور الخطيــر فــي العالقــة مــع تركيــا» ِّ
تجســد فــي
يؤثــر فــي المنطقــة علــى نطــاق ٍ أوســع ،11والــذي
َّ
اشــتباك الســفن الحربيــة اليونانيــة والتركيــة خــال مواجهــة فــي شــرق البحــر المتوســط فــي  12أغســطس.12
أن فرنســا قــررت تعزيــز وجودهــا العســكري 13فــي شــرق البحــر المتوســط؛ نظـ ًـرا لمخاوفهــا حيــال عمليــات
وبمــا َّ
14
أي ُّ
تدخــل
تركيــا التنقيبيــة «األحاديــة الجانــب»  ،فقــد أكَّــد ص َّنــاع القــرار فــي تركيــا مــرا ًرا أنــه لــن يســكتوا عــن ِّ
15
صــر ٌة علــى حمايــة حقوقهــا ومصالحهــا فــي شــرق البحــر المتوســط  .فقــد
ضــد الســفن التركيــة ،وأن تركيــا ُم ّ
أكَّــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو فــي رســائله إلــى وزراء الخارجيــة األعضــاء فــي االتحــاد
األوروبــي والممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســات األمنيــة أن اليونــان واإلدارة
ـوات أحاديــة الجانــب فيمــا يخــص قضيــة شــرق البحــر المتوســط ،علــى الرغــم
القبرصيــة اليونانيــة اتخذتــا خطـ ٍ
16
مــن دعــوات تركيــا للتعــاون والحــوار  .وفــي الوقــت ذاتــه ،ع َّبــر االتحــاد األوروبــي  -الــذي دعــا أنقــرة مــرا ًرا إلــى
وقــف عملياتهــا التنقيبيــة قبالــة قبــرص  -عــن تضامنــه مــع اليونــان كمــا دعــا إلــى وقــف تصعيــد األزمــة.17
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وتعتبر مذكرة التفاهم هذه محورية ،حيث أظهرت أسلوب تركيا
االستباقي لتأمين حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط

وبحلــول نهايــة أغســطس بــدا أن جهــود ألمانيــا فــي الوســاطة آتــت أ�كُلهــا عندمــا التقــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة
األلمانيــة هايكــو مــاس مــع نظيــره التركــي لمناقشــة وقــف تصعيــد األزمــة الحاليــة .18وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب قــد َّ
تدخــل فــي جهــود وقــف التصعيــد مــن خــال مكالمــة هاتفيــة مــع
الرئيسـ ْـين اليونانــي والتركــي .19وقــال األميــن العــام للناتــو ينــس ســتولتنبورغ إن تركيــا واليونــان اتفقتــا علــى
َ
20
أو َّليــة لســحب فتيــل التو ُّتــر القائــم ،علــى الرغــم مــن إنــكار أثينــا لهــذا التصريــح فــو ًرا .
بــدء
ٍ
محادثــات َّ
ســمى الميــاه
األو َّليــة ،فقــد اشــترطت اليونــان علــى تركيــا ســحب ســفنها الحربيــة ممــا يُ َّ
ولبــدء المحادثــات َّ
21
اليونانيــة ،وهــو مــا حــدث فــي  13ســبتمبر .
مــا ذكرنــاه سـ ً
ـابقا هــو خالصــة التصعيــد الحالــي فــي شــرق البحــر المتوســط حتــى هــذا التاريــخ .22ومــا زلنــا فــي
انتظــار مــا ســيأتي فــي المســتقبل .أمــا بالنســبة إلــى الوضــع الراهــن ،فلعـ َّـل أفضــل طريقــة للتقييــم الدقيــق ألزمــة
تــم التوقيــع عليهمــا
شــرق البحــر المتوســط مــن منظــور القانــون الدولــي هــي فحــص اتفاقيتَ ْيــن دوليتَ ْيــن َّ
تجســد ٌّ
ّ
كل منهمــا مطالبــات األطــراف المتنازعــة ،وهمــا :اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة
ــرا ،حيــث
ِّ
مؤخ ً
بيــن تركيــا وليبيــا ،واتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
فــي  27نوفمبــر َّ ،2019
وقعــت الحكومــة التركيــة وحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبــي مذكــرة تفاهــم لترســيم
الحــدود البحريــة بيــن البلديــن ،وقــد أصبحــت هــذه المذكــرة ســارية المفعــول فــي  08ديســمبر  .201923وبغـ ِّ
ـض
النظــر عــن عنوانهــا ،فإنهــا اتفاقية/معاهــدة دوليــة ً
وفقــا لتعريــف اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات ،ممــا يعنــي
لزمـ ٌ
ـة للطرفيــن .ومــن المهــم ً
أيضــا مالحظــة أ ّنــه مــا دامــت حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة مــن
أن بنودهــا ُم ِ
دوليــا ،فإنهــا قــادرة قانو ًنــا علــى الوفــاء بهــذه
األمــم المتحــدة هــي الحكومــة الشــرعية لليبيــا والمعتـ َـرف بهــا
ًّ
24
االلتزامــات الدوليــة مــن خــال التوقيــع علــى مثــل هــذه االتفاقيــات الدوليــة .
ً
ووفقــا لهــذه المذكــرة ،فقــد اتفقــت تركيــا وليبيــا علــى حــدود بحريــة طولهــا  30كيلومتـ ًـرا بالقــرب مــن جزيــرة
25
كريــت اليونانيــة  .وبهــذا أظهــر الطرفــان بوضــوحٍ عــدم اعترافهمــا بادّ عــاءات الواليــة البحريــة الواســعة لليونــان
فــي شــرق البحــر المتوســط علــى أســاس وجــود جزرهــا مثــل كريــت ،باإلضافــة إلــى مطالــب اإلدارة اليونانيــة
القبرصيــة التــي تتقاطــع مــع المطالــب التركيــة فــي المنطقــة البحريــة الواقعــة بيــن قبــرص واليونــان .وتعتبــر
مذكــرة التفاهــم هــذه محوريــة ،حيــث أظهــرت أســلوب تركيــا االســتباقي لتأميــن حقوقهــا الســيادية فــي شــرق
البحــر المتوســط.
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المصدر :مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول ترسيم حدود مناطق
الوالية البحرية في البحر المتوسط – الملحق 1
وال بــدَّ مــن اإلشــارة إلــى أن مذكــرة التفاهــم تحـ ِّ
تلقائيــا
ـدد الحــدود البحريــة فقــط بيــن البلديــن ،وال تنطــوي
ًّ
ألي مــن البلديــن .ويعنــي هــذا أن هــذه الحــدود ِّ
توضــح فقــط كيــف
علــى وجــود منطقــة اقتصاديــة خالصــة ٍّ
أي منهمــا عــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة لهــا
ســتكون الحــدود البحريــة بيــن تركيــا وليبيــا فــي حــال إعــان ٍّ
فــي المســتقبل .وعــاوة علــى ذلــكِّ ،
توضــح هــذه الحــدود ً
أيضــا كيفيــة تحديــد الجــرف القــاري الخــاص بــكال
البلديــن مقابــل بعضهمــا البعــض.

القاري الخاص بتركيا في شرق البحر المتوسط كما تم اإلعالن عنه إلى األمم المتحدة في
المصدر :الجرف
ّ
موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم لتركيا في األمم المتحدة
رسالة بتاريخ  18مارس 2020
ّ

|

ـاري باختصــار ،حيــث ينطــوي
وهنــا ال بــدَّ أن نشــرح الفــرق بيــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة والجــرف القـ ّ
ٌّ
كل منهمــا علــى حزمــة مختلفــة مــن الحقــوق للــدول الســاحلية .وبشــكل مقتضــب ،فــإن المنطقــة االقتصاديــة
الخالصــة تمنــح الدولــة الســاحلية الحـ َّ
ـق فــي اســتغالل المــوارد البحريــة بمــا يشــمل قــاع البحــر وباطنــه فــي
نفســها لمــا فــي قــاع
منطقــة ال تزيــد عــن  200ميــل بحــري مــن ســواحلها ،بينمــا يمنــح الجــرف القــاري الحقــوق َ
ـاري أن يمتــدَّ حتــى  350ميـ ًـا بحريًّ ــا فــي بعــض
البحــر وباطنــه فقــط .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للجــرف القـ ّ
المعينــة .وكذلــك فــإن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة ال توجــد مــن تلقــاء نفســها ،وال بــدَّ أن تعلــن
الظــروف
َّ
عنهــا الــدول الســاحلية ،بينمــا يحـ ُّ
القاريــة مــن دون الحاجــة إلــى
ـق لجميــع الــدول الســاحلية امتــاك جرفهــا
ّ
اإلعــان عنهــا (بحكــم الواقــع).
شرق البحر المتوسط
المناطق البحرية
المقارنة

الجرف القارّ ي

المنطقة االقتصادية الخالصة

الحدود

 200ميل بحري (ً 350
ميل بحريًّ ا)

 200ميل بحري

الحقوق السيادية

التنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر
وباطنه واستغاللها

الحاجة إلى اإلعالن
عنها

(أساسا – بحكم الواقع)
ال
ً

نعم

الجزر االصطناعية
والتركيبات والمنشآت





التنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر
وباطنه واستغاللها
+
إدارة الموارد الطبيعية في العمود المائي
والحفاظ عليها
+
إنتاج الطاقة (الرياح والتيارات المائية
والمياه)


حرية المالحة
والتحليق الجوي



(باستثناء السفن االستكشافية والتنقيبية)

(باستثناء السفن االستكشافية والتنقيبية)

+
(سفن الصيد)

حقوق الدول غير
الساحلية أو الدول
جغرافيا
المحرومة
ًّ


المصدر :الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التركية
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َّ
ً
ً
المعلقــة .حيــث يلــزم البنــدُ  )3(4مــن
دوليــة موجــزة جــدًّ ا مــع بعــض البنــود
ُتعَ ــدُّ مذكــرة التفاهــم
اتفاقيــة
االتفاقيــة كلًّ مــن تركيــا وليبيــا بالتفــاوض مــع بعضهمــا البعــض حينمــا يرغبــان فــي إبــرام اتفــاق ترســيم حــدود
ـص البنــد  5علــى أنــه يجــوز للطرفيــن طلــب مراجعــة األحــكام ،ولكــن ال يمكن
بحريــة مــع أطــراف خارجيــة .وينـ ُّ
َّ
يتعلــق
تقديــم مثــل هــذا الطلــب بخصــوص البنديــن  1و2؛ ألنهمــا الركــن األساســي لمذكــرة التفاهــم ،حيــث
َ
ِّ
الطرف ْيــن يرغبــان بشــدَّ ة فــي
ويوضــح هــذا التقييــد أن
هــذان البنــدان مباشــر ًة بترســيم الحــدود البحريــة.
إغــاق األبــواب كافـ ً
المعينــة ً
تغيــر مسـ
وفقــا لمذكــرة التفاهــم.
ـتقبلي علــى الحــدود البحريــة
ـة أمــام ِّ
ٍّ
َّ
أي ُّ
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر
وقعــت ٌّ
َّ
كل مــن اليونــان ومصــر اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن فــي شــرق البحــر المتوســط
وزيــر الخارجيــة اليونانــي هــذه االتفاقيــة بأنهــا اتفاقيــة نموذجيــة
فــي  07أغســطس  .202026وقــد وصــف
ُ
ـاري والمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة بالتوافــق مــع
«تعيــد تأكيــد وتكريــس األثــر وحــق الجــزر فــي ُجرفهــا القـ ّ
أن «هــذه
القانــون الدولــي واتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار» ،27بينمــا صـ َّـرح وزيــر الخارجيــة المصــري َّ
االتفاقيــة تســمح لكلتــا الدولتيــن المضــي ُقدُ ًمــا فــي تعظيــم االســتفادة مــن الثــروات المتاحــة فــي المنطقــة
ٍّ
ً
خاصــة احتياطــات النفــط والغــاز الواعــدة».28
لــكل منهمــا،
االقتصاديــة الخالصــة

المصدر :اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر – الملحق 1
ترجــع المحــاوالت األولــى التفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر إلــى أوائــل العقــد األول
مــن القــرن الحالــي .29ويجــب أن نشــير ً
أيضــا إلــى أن مصــر قــد أبرمــت اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع
اإلدارة القبرصيــة اليونانيــة عــام  .200330ولكــن وضعــت مصــر األولويــة  -فــي ذلــك الوقــت  -لتثبيــت حدودهــا
البحريــة مــع تركيــا ً
ُّ
التدخــل فــي النــزاع بيــن تركيــا واليونــان قبــل إتمــام اتفــاق مــع اليونــان .31ومــن
أول دون
أي اتفــاق .ولكــن نتيجــة
َثـ َّ
ـم فالمحادثــات بيــن األطــراف خــال العقــد األول مــن القــرن الحالــي لــم تصــل إلــى ِّ

والتغيــر فــي التحالفــات خــال العقــد الثانــي ،فــإن مذكــرة
للتغيــرات الجذريــة فــي العالقــات الجيوسياســية
ُّ
التفاهــم بيــن تركيــا وليبيــا دفعــت اليونــان ومصــر علــى عجالـ ٍـة إلتمــام اتفاقيتهمــا لترســيم الحــدود البحريــة
التــي طــال انتظارهــا.
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ترجع المحاوالت األولى التفاقية ترسيم الحدود
البحرية بين اليونان ومصر إلى أوائل العقد
األول من القرن الحالي  .ويجب أن نشير ً
أيضا
إلى أن مصر قد أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية مع اإلدارة القبرصية اليونانية عام 2003
بخــاف مذكــرة التفاهــم بيــن تركيــا وليبيــا ،فــإن ديباجــة االتفاقيــة اليونانيــة المصريــة تعتــرف بأهميــة
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار وســريان مفعولهــا ،باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى حــق َّ
ـرف فــي
كل طـ ٍ
ممارســة حقوقــه الســيادية بمــا يتوافــق مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار .والســبب فــي هــذا
االختــاف هــو حقيقــة أن اليونــان ومصــر عضــوان فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار ،علــى عكــس
ٍّ
كل مــن تركيــا وليبيــا (وقعتــا علــى االتفاقيــة ،ولكــن لــم تصدقــا عليهــا).
ـون مــن خمــس نقــاط بيــن
إن الحــدود المتَّ فــق عليهــا بيــن اليونــان ومصــر عبــارة عــن مخطــط مســتقيم يتكـ َّ
ّ
خطــي الطــول  26و .28ومــن المالحــظ أن الســواحل اليونانيــة التــي اســتندت إلــى تحديــد خــط المنتصــف
هــي ســواحل بعــض الجــزر اليونانيــة مثــل كريــت ورودس بـ ً
مهمــة؛
ـدل مــن ال َبــر اليونانــي الرئيــس .وهــذه نقطــة َّ
ألن هــذا االختيــار يعكــس موقــف اليونــان الطويــل األمــد الــذي يدَّ عــي أن للجــزر اليونانيــة فــي شــرق البحــر
المتوســط الحـ َّ
ـاء علــى ذلــك يلــزم اتخاذهــا نقــاط أســاس فــي
ـق فــي تحديــد مناطــق بحريــة
َّ
خاصــة بهــا ،وبنـ ً
تحديــد خطــوط المنتصــف.
ومــع ذلــك ،فمــن الجديــر بالذكــر ً
أيضــا أن الحــدود الحاليــة ليســت خــط منتصــف بالشــكل الدقيــق ،ولكنهــا خــط
معــدّ ل ينتــج عنــه تحديــد المناطــق البحريــة بمعــدّ ل يقــارب  9:11لصالــح مصــر .ويُ عَ ــدُّ هــذا تنـ ً
ـازل كبيـ ًـرا مــن
طــرف اليونــان.
أخيـ ًـرا وليــس آخـ ًـرا ،فــإن المــدى الجيوسياســي للحــدود البحريــة اليونانيــة المصريــة محــدود؛ ألن الحــدود
الحاليــة تتعامــل فقــط مــع جــزء مــن االمتــداد الكامــل للحــدود البحريــة المحتملــة بيــن اليونــان ومصــر .علــى
ً
خالفــا
ســبيل المثــال ،فجزيــرة كاســتيلوريزو (أو َميــس باللغــة التركيــة) التــي ُتعَ ــدُّ واحــد ًة مــن أكثــر النقــاط
فــي النــزاع الحالــي بيــن اليونــان وتركيــا  -ال تشــملها هــذه االتفاقيــة .ومــن األرجــح أنــه قــرار متعمــد لتفــادي
تضيــق المنطقــة
المواجهــة العنيفــة مــع تركيــا ،ولتحصيــن االتفاقيــة مــن النقــد المحتمــل علــى أســاس أنهــا
ّ
البحريــة الخاصــة بتركيــا بشــكل غيــر عــادل.
الطعن في المطالبات القانونية
ً
وفقــا للقانــون الدولــي للبحــار ،فــإن لــكل دولــة ســاحلية الحـ َّ
ـق فــي المطالبــة بحقوقهــا الســيادية علــى المناطــق
البحريــة التــي بالقــرب مــن ســواحلها .وعلــى العمــوم ،تكْ ُمــن المشــكلة األساســية فــي تحديــد المناطــق البحريــة
النســبية العاليــة لألســس واألســاليب المتبعــة فــي عمليــة الترســيم .ومــن المؤكَّــد أن األطــراف
فــي تلــك
َّ
المتنازعــة فــي أزمــة شــرق البحــر المتوســط يبــدو أنهــا تحــاول تعظيــم مناطقهــا البحريــة مــن خــال اســتغالل
حاليــا
أســاليب الترســيم الهالميــة فــي القانــون الدولــي .وفــي الواقــع ،يظهــر أن الســباق القانونــي الرئيــس
ًّ
فــي شــرق البحــر المتوســط هــو بيــن تركيــا واليونــان ،بينمــا تلحــق الــدول الســاحلية األخــرى كليبيــا ومصــر إمــا
ـددة بـ ً
بتركيــا أو اليونــان علــى أســاس اعتباراتهــم الجيوسياســية المتعـ ِّ
ـدل مــن المطالــب الشــرعية الحقيقيــة.
ـم يجــب أن نركِّــز تركيـ ًـزا أساسـ ًّـيا علــى النــزاع القانونــي بيــن اليونــان وتركيــا فــي تقييمنــا.
ومــن َثـ َّ
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السواحل اليونانية التي استندت إلى تحديد خط المنتصف هي
سواحل بعض الجزر اليونانية مثل كريت ورودس ً
بدل من ال َبر
اليوناني الرئيس .وهذه نقطة مهمَّ ة؛ ألن هذا االختيار يعكس
موقف اليونان الطويل األمد الذي َّ
يدعي أن للجزر اليونانية في
َّ
خاصة بها
الحق في تحديد مناطق بحرية
شرق البحر المتوسط
َّ
ُتعَ ــدُّ المصــادر األساســية لقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة  -فــي الوقــت الحالــي  -هــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لقانــون البحــار ،وبعــض المعاهــدات الدوليــة األخــرى ،والقانــون الدولــي العُ رفــي .ونحتــاج هنــا إلــى التطــرق
ً
فوفقــا
تحديــدً ا إلــى بعــض البنــود ذات الصلــة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار لفهمهــا بشــكل ٍ أفضــل.
المعنيــة
للبنــد  )1(74و )1(83مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار ،فــإن االتفاقيــة بيــن الــدول الســاحلية
َّ
ـاري .ولكــن لــم تذكــر اتفاقيــة األمــم
هــي الطريقــة األساســية لتعييــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة والجــرف القـ ّ
المتحــدة لقانــون البحــار آليـ ً
ـة محــدَّ د ًة لعمليــة الترســيم .والمعيــار المعتبــر الوحيــد المنصــوص عليــه هــو أن يكــون
ـم فمــن المفهــوم أن قانــون البحــار لــه قابليــة عاليــة للتأويــات
الترســيم علــى أســاس «حـ ٍّـل ُم ِ
نصــف» .ومــن َثـ َّ
المختلفــة بنــواحٍ متعـ ِّ
ـددة .ولذلــك فالتقييــم الفــردي لــكل حالــة علــى ِحــدَ ة الزمٌ للتعـ ُّـرف علــى األســاليب المالئمــة
لــكل عمليــة ترســيم.
ً
طرفــا فــي اتفاقيــة
فيمــا يخــص أزمــة شــرق البحــر المتوســط ،فــا بــدَّ أن نضــع فــي اعتبارنــا أن تركيــا ليســت
األمــم المتحــدة لقانــون البحــار ،وكذلــك اتفاقيــة الجــرف القــاري عــام  ،1958وهــي معاهــدة أخــرى ذات صلــة.
ولــذا فإنــه بالنســبة إلــى تركيــا ،فــإن المصــدر الرئيــس الســتنباط قوانيــن البحار هو أحــكام القانــون الدولــي العرفي.
ولكــن القانــون الدولــي العرفــي غيــر ُمق َّنــن بطبيعتــه ،وللتعـ ُّـرف علــى األحــكام ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي
ِّ
المتعلقــة بالعديــد مــن
العرفــي فــإن الســوابق القضائيــة لهــا أهميــة كبيــرة .وهــو مــا يعنــي أن األحــكام الســابقة
ِّ
مهمــة
الخالفــات التــي أحالتهــا الــدول المتنازعــة إلــى المحاكــم الدوليــة أو آليــات التحكيــم توفــر
إرشــادات َّ
ٍ
َّ
يتعلــق بالبحــار.
لتســليط الضــوء علــى األحــكام ذات الصلــة وأســس القانــون الدولــي العرفــي فيمــا
أهم المعاهدات الدولية

تركيا

اليونان

ليبيا

مصر

اتفاقية األمم المتحدة لقانون
البحار عام 1982

لم ُت َو ّقع عليها

عضوة فيها

ّ
وقعت عليها لكنها
لم ُت َصادق عليها

عضوة فيها

اتفاقية الجرف القاري عام
1958

لم ُت َو ّقع عليها

عضوة فيها

لم ُت َو ّقع عليها

لم ُت َو ّقع عليها

ٍّ
نصــف» لجميــع
التوصــل إلــى
تــم التأكيــد عليهــا فــي كل القضايــا تقري ًبــا ،هــو
ُّ
«حــل ُم ِ
مــن أبــرز المبــادئ التــي َّ
ـاء علــى بعــض
األطــراف
ـم االتفــاق علــى مــا يُ شــكِّل حـ ًـا ُم ِ
المعنيــة ،وهــو أمــر ال يثيــر الدهشــة .وقــد تـ َّ
نص ًفــا بنـ ً
َّ
العوامــل الجغرافيــة الحصريــة (مثــل تشــكيلة الســواحل والنســبية وموقــع الجــزر) و/أو العوامــل غيــر الجغرافيــة
(مثــل الحقــوق التاريخيــة واألمــن) فــي ّ
القــاري الشــمالي عــام  - 1969وهــي
كل حالــة .32ففــي قضيــة الجــرف
ّ
إحــدى أوائــل قضايــا ترســيم الحــدود البحريــة فــي محكمــة العــدل الدوليــة  -قــررت المحكمــة أن األطــراف
ٍّ
حــل ُم
نصــف مــن خــال أخــذ
المتنازعــة (ألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا) غيــر ُملزمــة بــأي مبــدأ ســوى تطبيــق
ٍ
33
العوامــل الجغرافيــة الحصريــة فــي عيــن االعتبــار؛ إذ مــن غيــر الممكــن أن يعــاد تشــكيل الجغرافيــا .
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فبمــرور الوقــت رأت محكمــة العــدل الدوليــة وغيرهــا مــن المحاكــم الدوليــة وآليــات
التحكيــم ضــرور َة صياغــة بعــض الخطــوات المحــددة لترســيم الحــدود البحريــة ،بمــا يناقــض الهالميــة ،وبمــا
ـاري الشــمالي .وبهــذا ال نعــود إلــى نقطــة
يتصــل بنهــج محكمــة العــدل الدوليــة المتبــع فــي قضيــة الجــرف القـ ّ
الصفــر فــي كل قضيــة ،وننغمــس فــي تطــور االجتهــاد القضائــي فــي هــذا الشــأن .لكــن ليــس مــن الظلــم القــول
بــأن االجتهــاد القضائــي  -وعلــى وجــه الخصــوص قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الدوليــة لقانــون
ّ
ـج ترســيم الحــدود ذا المراحــل الثــاث».34
البحــار والعديــد مــن المحاكــم التحكيميــة  -قــد تب َّنــى
مؤخـ ًـرا «منهـ َ
عد/منتصــف َّ
ٍّ
مؤقــت مرســوم مــن أقــرب
بخــط متســاوي ال ُب
وبنــاء علــى ذلــك ،تبــدأ عمليــة ترســيم الحــدود
ٍ
ً
نقــاط أســاس لدولتيــن ســاحليتين مجاور َتيــن أو متعاكســتين .وبعــد ذلــك يُ عــدّ ل بنــاء علــى الظــروف ذات
ّ
للمتطلبــات النســبية.
الصلــة ،وأخيـ ًـرا تبعً ــا
ليــس مــن الســهل تطبيــق طريقــة ترســيم الحــدود ذات المراحــل الثــاث فــي نــزاع الحــدود البحريــة فــي شــرق
البحــر المتوســط بيــن اليونــان وتركيــا .وهنــاك بعــض العوامــل ذات الصلــة ال بــدَّ مــن أخذهــا فــي عيــن االعتبــار،
وأكثرهــا تحدّ يً ــا هــي مواقــع عــدد هائــل مــن الجــزر اليونانيــة .حيــث يعتمــد خــط الحــدود البحريــة النهائــي
كليــا علــى األثــر الــذي تمنحــه الجــزر اليونانيــة فــي عمليــة ترســيم الحــدود.
اعتمــادً ا ًّ
ـص البنــد  )2(121مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار علــى أن «البحــر اإلقليمــي والمنطقــة المتاخمــة
ينـ ُّ
القــاري لجزيــرة مــا يُ حــدَّ د تبعً ــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة المط ّبقــة
والمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة والجــرف
ّ
تحتــج اليونــان علــى أن للجــزر أن ّ
تولــد
علــى األراضــي اإلقليميــة األخــرى» .وبالموافقــة علــى هــذا البنــد،
ُّ
ــم فــا بــدَّ مــن رســم خــط المنتصــف لترســيم الحــدود بيــن الجــزر
مناطــق بحريــة خاصــة بهــا ،ومــن َث َّ
ً
بــدل مــن البــر الرئيــس للبلديــن .35لكــن تركيــا تــرى عكــس ذلــك.
اليونانيــة وســواحل البــر الرئيــس لتركيــا
أيضــا علــى حقيقــة أن أغلــب جزرهــا مترابطـ ٌ
وتعتمــد اليونــان ً
ـات ِّ
تمثــل وحــدة جغرافيــة؛
ـة وتشــكِّل مجموعـ ٍ
36
ولذلــك يمكــن االعتمــاد عليهــا كنقــاط أســاس لترســيم الحــدود .
مطالب تركيا

مطالب اليونان

ال بدَّ من رسم خط المنتصف في ترسيم الحدود بين
ال بدَّ من االعتماد على البر الرئيس للبلدَ ين لرسم خط
الجزر اليونانية وسواحل البر الرئيس لتركيا.
المنتصف في ترسيم الحدود.
ال يمكن للجزر اليونانية أن يكون لها أثر قاطع في التقدير ال بدَّ لجزرها أن ّ
يتم
تولد مناطق بحرية خاصة بها كما ُّ
قاري في شرق ذلك مع األراضي اإلقليمية األخرى.
الساحلي لتركيا ،حيث تمتلك أطول ساحل ّ
البحر المتوسط.
ُّ
يحق للجزر اليونانية الواقعة في الطرف المقابل من
ال
ّ
خط المنتصف بين البر الرئيس للبلدين أن تولد مناطق
سيادة بحرية وراء مياهها اإلقليمية.
بغض النظر عن أي عوامل أخرى ،فال بدَّ من رسم خط
ترسيم الحدود بين البر الرئيس للبلدين.

أغلب جزرها مترابطة وتشكِّل مجموعات ِّ
تمثل وحدة
جغرافية؛ ولذلك يمكن االعتماد عليها كنقاط أساس
لترسيم الحدود.
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وأكَّدت اليونان أن تركيا تحاول تبرير مذكرة
التفاهم من خالل تطبيق مبدأ الحل المنصف
واألخذ في عين االعتبار العوامل المتصلة بشكل
أحادي الطرف وبشكل غير موضوعي ونظري
إن التصريحــات الرســمية لتركيــا واليونــان بشــأن اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة األخيــرة مــع ٍّ
كل مــن ليبيــا
َّ
ومصــر علــى التوالــيُ ،تعتبــر انعكاســات دقيقــة لوجهــات نظرهمــا التقليديــة حــول قضيــة الجــزر فــي عمليــة
ترســيم الحــدود البحريــة .فبعــد فتــرة وجيــزة مــن توقيــع مذكــرة التفاهــم التركيــة الليبيــة فــي  19فبرايــر ،2020
قدَّ مــت اليونــان اعتراضاتهــا بالتفصيــل علــى مذكــرة التفاهــم فــي رســالة مرســلة إلــى األمــم المتحــدة ،زاعمــة
َّ
متوقعً ــا ،فالحجــة
أن تركيــا اخترقــت الحقــوق الموروثــة لليونــان فــي شــرق البحــر المتوســط .37وكمــا كان
الرئيســة لليونــان كانــت قائمـ ً
ـم فــإن
ـة علــى البنــد  )2(121مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار .ومــن َثـ َّ
مذكــرة التفاهــم قامــت بانتهــاك خطيــر للمناطــق البحريــة الخاصــة بالجــزر اليونانيــة ،وعلــى وجــه التحديــد تلــك
الخاصــة بجزيــرة كريــت .وأكَّــدت اليونــان أن تركيــا تحــاول تبريــر مذكــرة التفاهــم مــن خــال تطبيــق مبــدأ الحــل
المنصــف واألخــذ فــي عيــن االعتبــار العوامــل المتصلــة بشــكل أحــادي الطــرف وبشــكل غيــر موضوعــي
المنصــف وأخــذ
ونظــري .وكان رد تركيــا علــى اليونــان 38يهــدف إلــى إثبــات أنهــا فــي الواقــع ُت َط ِّبــق مبــدأ الحــل ُ
العوامــل ذات الصلــة فــي عيــن االعتبــار تبعً ــا للممارســات القائمــة ،وعلــى وجــه التحديــد:
أ .ال يمكــن للجــزر اليونانيــة أن يكــون لهــا أثــر قاطــع فــي التقديــر الســاحلي لتركيــا ،حيــث إنهــا الدولــة التــي
ـاري فــي شــرق البحــر المتوســط.
تمتلــك أطــول ســاحل قـ ّ
ب .ال يحـ ُّ
ـق للجــزر اليونانيــة الواقعــة فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس للبلديــن أن
ّ
تولــد مناطــق ســيادة بحريــة وراء مياههــا اإلقليميــة.
ج .ال بــدَّ مــن أخــذ طــول الســواحل واتجاههــا فــي عيــن االعتبــار فــي عمليــة تحديــد مناطــق الســيادة
البحريــة.
بعــد إبــرام اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر ،كـ َّـرر البلــدان مطالباتهمــا ،ولكــن مــع تبــادل
صريحــا.39
ـاري انتهــاكا
دور ُ
ـرض والمدافــع .وفــي هــذه المــرة ،ادَّ عــت تركيــا أن االتفــاق ينتهــك جرفهــا القـ ّ
ً
المعتـ ِ
فــي الواقــع ،فــإن بعــض الجــزر اليونانيــة المأهولــة بالســكان فــي شــرق البحــر المتوســط يشــملها التعريــف
ـم يحـ ُّ
ـق لهــا نظريًّ ــا إنشــاء مناطــق بحريــة خاصــة بهــا .ومــع ذلــك ،فعلــى الرغــم
المذكــور بالبنــد  ،)2(121ومــن َثـ َّ
مــن أن الحكــم العــام المنصــوص عليــه فــي البنــد  )2(121أصبــح ً
حكمــا مــن أحــكام القانــون الدولــي
أيضــا
ً
ملزمــا لتركيــا عـ ً
ـادة ،حتــى إن لــم تكــن عضــوً ا فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة
العرفــي – 40والــذي ســيكون
ً
ملزمــا لتركيــا بســبب «اعتــراض تركيــا المســتمر» علــى هــذا الحكــم
لقانــون البحــار  -فــا يمكــن أن يكــون
ً
منــذ إيجــاده .41فمــن أهــم خصائــص القانــون الدولــي العرفــي أنــه فــي حــال قيــام دولــة باالعتــراض المســتمر
معيــن فــي القانــون الدولــي العرفــي منــذ إيجــاد ذلــك الحكــمُ ،تســتثنى هــذه الدولــة مــن هــذا الحكــم
علــى حكــم َّ

ً
دائما من حقيقة أن االعتراف
وكانت تركيا
قلقة ً
بالحكم المنصوص عليه في البند  )2(121سيسمح
لليونان بتوسيع مناطقها البحرية بشكل شاسع ،مما
ضيقة ًّ
جدا
يحصر تركيا في قبول منطقة بحرية ّ
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ـزم لهــا .والســبب الرئيــس وراء اعتــراض تركيــا المســتمر هــو وجــود مــا يزيــد عــن  3000جزيــرة
ويصبــح غيــر ُملـ ِ
ً
يونانيــة فــي بحــر إيجــة وغــرب البحــر المتوســط ،أغلبهــا قريــب جــدًّ ا مــن الســواحل التركيــة .وكانــت تركيــا
قلقة
دائمــا مــن حقيقــة أن االعتــراف بالحكــم المنصــوص عليــه فــي البنــد  )2(121سيســمح لليونــان بتوســيع مناطقهــا
ً
ضيقــة جــدًّ ا .وفــي نهايــة المطــاف ،فــإن
البحريــة بشــكل شاســع ،ممــا يحصــر تركيــا فــي قبــول منطقــة بحريــة ّ
َّ
يتعلــق بترســيم الحــدود
التقييــم القانونــي الدقيــق للخــاف بيــن تركيــا واليونــان فــي التعامــل مــع الجــزر فيمــا
البحريــة هــو مــن خــال تنحيــة البنــد  )2(121جان ًبــا ،واستكشــاف الممارســات الدوليــة المعتمــدة أساســا علــى
االجتهــاد القانونــي.
االجتهاد القانوني في التعامل مع الجزر في عملية ترسيم الحدود
َّ
ِّ
يتعلــق بترســيم
جــواب واضــحٍ حــول التعامــل مــع الجــزر فيمــا
الحــظ أن الذيــن يبحثــون عــن
مــن ســوء
ٍ
الحــدود البحريــة عبــر االجتهــاد القانونــي ســيجدون أن القضايــا الســابقة حتــى هــذا الحيــن «متضاربــة بشــكل
َّ
يتعلــق بترســيم
ال يســاعد» .42ففــي القــرارات الســابقة ،يظهــر الكثيــر مــن التبايــن فــي التعامــل مــع الجــزر فيمــا
الحــدود البحريــة .ففــي بعــض القضايــا  -مثــل قضيــة ســان بييــر وميكلــون عــام  - 1991منحــت محكمــة التحكيم
الجــزر الصغيــرة التابعــة لســان بييــر وميكلــون الواقعــة بالقــرب مــن كنــدا إطاللــة َب ْح ِريــة كاملــة طولهــا  200ميــل
بحــري باتجــاه الجنــوب علــى أســاس أن هــذه الجــزر الفرنســية لديهــا «منفــذ ســاحلي ال يعيقــه أي ســاحل
األحقيــة الكاملــة لجــزر الدهلــك
كنــدي مقابــل أو جانبــي» .43وبالمثــل ،فــإن محكمــة التحكيــم الدائمــة منحــت
َّ
اإلريتريــة (أرخبيــل مكــون مــن  350جزيــرة) فــي القضيــة اإلريتريــة اليمنيــة عــام  .1998وفــي الواقــع ،ال تقــع
جــزر الدهلــك فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس لـ ٍّ
ـم
ـكل مــن إريتريــا واليمــن ،ومــن َثـ َّ
فــا يثيــر هــذا القــرار الدهشــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فمــا زال هــذا القــرار ذا اعتبــار؛ ألن محكمــة التحكيــم
الدائمــة وضعــت معيــا ًرا مميـ ًـزا مــن خــال التأكيــد علــى أهميــة «الوحــدة الجغرافيــة لجــزر الدهلــك» فــي عمليــة
التقييــم ،44ممــا قــد يفيــد اليونــان فــي مطالبهــا.

المصدر :الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التركية
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حاسم تمَّ استبعاد الجزر في بعض القضايا
ٍ
وبشكل ٍ
مثل :قضية التحكيم في جزر القنال عام ، 1977
وجزر حنيش في القضية اإلريترية اليمنية عام 1998
المذكورة ً
آنفا .ولهذه القضايا أهمية خاصة؛ ألنها تشبه
الخالف القائم بين تركيا ومصر بخصوص مواقع الجزر
ـم قبــول الجــزر كنقــاط أســاس فــي عمليــة ترســيم الحــدود ،لكنهــا فــي نهايــة المطــاف
ـر مــن القضايــا تـ َّ
فــي كثيـ ٍ
منحــت منطقــة بحريــة أصغــر مقارنــة بالبــر الرئيــس المقابــل الــذي تتبعــه .ويوجــد مثــال علــى ذلــك فــي القضايــا
ِّ
المتعلقــة بالجــرف القــاري الليبــي المالطــي ،45وجزيــرة يــان مايــن ،46وخليــج مايــن.47
ـم اســتبعاد الجــزر فــي بعــض القضايــا مثــل :قضيــة التحكيــم فــي جــزر القنــال عــام ،197748
وبشــكل ٍ حاسـ ٍـم تـ َّ
وجــزر حنيــش فــي القضيــة اإلريتريــة اليمنيــة عــام  1998المذكــورة ً
آنفــا .ولهــذه القضايــا أهميــة خاصــة؛ ألنهــا
تشــبه الخــاف القائــم بيــن تركيــا ومصــر بخصــوص مواقــع الجــزر .ففــي القضيــة األولــى ،قـ َّـررت المحكمــة أن
جــزر القنــال التابعــة للمملكــة المتحــدة ليــس لهــا الحـ ُّ
ـق فــي منطقــة بحريــة تتعــدى مياههــا اإلقليميــة؛ ألنهــا فــي
الحقيقــة واقعـ ٌ
ـو مماثــل،
ـة فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف للقنــال .وفــي القضيــة التاليــة وعلــى نحـ ٍ
ُّ
يحــق لهــا إنشــاء منطقــة بحريــة يتعــدى اتســاعها مياههــا
قــررت المحكمــة أن جــزر حنيــش التابعــة لليمــن ال
اإلقليميــة فــي ترســيم الحــدود ،وكان ال بــدَّ مــن اســتبعاد هــذه الجــزر مــن خــط ال ُبعْ ــد المتســاوي بيــن إريتريــا
واليمــن.

المصدر :جون بريسكو وبيتر براوز – قيود الوالية البحرية – الفصل الثالث
وهنــاك ً
تمامــا مثــل القضيــة البنغالديشــية المينماريــة عــام  2012فــي المحكمة
أيضــا قــرارات ترســيم حــدود فريــدة ً
الدوليــة لقانــون البحــار .ففــي هــذا التحكيــم قــررت المحكمــة منــح جزيــرة ســانت مارتــن التابعــة لبنغالديــش
األحقيــة الكاملــة فــي ترســيم الحــدود البحريــة اإلقليميــة ،مســتبعدة إياهــا كنقطــة أســاس فــي تعييــن المنطقــة
َّ
49
االقتصاديــة الخالصــة والجــرف القــاري بيــن البلديــن .
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أن الجــزر الصغيــرة غيــر المأهولــة بالسـكَّان
وربمــا يكــون أحــد الُأ ُســس المتواتــرة فــي االجتهــاد القانونــي هــو َّ
تمامــا مــن أجــل ترســيم الحــدود .ومــن األمثلــة الحديثــة علــى ذلــك :غينيــا وغينيــا-
فــي الغالــب تـ َّ
ـم تجاهلهــا ً
52
51
50
بيســاو (جزيــرة ألكاتــراز)  ،وقطــر والبحريــن (جزيــرة قطعــة جــرادة)  ،ورومانيــا وأوكرانيــا (جزيــرة الثعبــان) ،
ونيكاراغــوا وكولومبيــا (جزيرتــا كويتاســوينيو وســيرانا).53
الخاتمة
ً
أبعــادا فريــدة وشــديدة
شــك أن لخالفــات ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر المتوســط
ال
َّ
ـداء ووصــولً
التعقيــد .فعلــى وجــه التحديــد ،يوجــد الكثيــر مــن الجــزر اليونانيــة المأهولــة بالســكان ابتـ ً
إلــى تلــك الصغيــرة غيــر المأهولــة بالســكان  -حيــث مــن المحتمــل أن ّ
يؤثــر بعضهــا فــي االســتحقاقات
البحريــة الخاصــة بالبــر الرئيــس القــارّ ي الشاســع لتركيــا  -ممــا يجعــل الحـ َّـل مُ رب ـكًا .بينمــا تؤكِّــد اليونــان
أن للجــزر الحــق فــي إنشــاء مناطقهــا البحريــة الخاصــة بهــا ً
وفقــا التفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون
علــى َّ
البحــار والقانــون الدولــي العرفــي ،فــإن تركيــا ال تعتمــد علــى أحــكام القانــون الدولــي العرفــي فــي التعامــل
التنــوع الهائــل فــي الممارســات
مــع الجــزر فــي عمليــة ترســيم الحــدود كمــا تفعــل اليونــان ،مشــير ًة إلــى
ُّ
الدوليــة حيــال الجــزر .تدَّ عــي تركيــا أن المعطيــات ذات الصلــة فــي قضيــة شــرق البحــر المتوســط تجعــل
مــن المفــروض علــى الجــزر اليونانيــة الواقعــة علــى الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس
أي منطقــة بحريــة تتجــاوز مياههــا اإلقليميــة .وكمــا ذكرنــا ً
آنفــا ،فــإن تركيــا يمكــن أن تجــد
للبلديــن َّأل تمتلــك َّ
بعــض النمــاذج الســابقة فــي االجتهــاد القانونــي التــي تدعــم منهجهــا.
ـزء صغيــرٌ مــن المنطقــة البحريــة ُتقـ َّ
ـدر
فــي حــال االعتــراف بجميــع مطالبــات اليونــان ،فســيبقى لتركيــا جـ ٌ
بمســاحة  40,000كــم 2مــن مجمــوع مطالبهــا المقـ َّ
ـدرة مــا بيــن 150,000كــم 2و 190,000كــم ،2حيــث
ـد مثــل هــذه النتيجــة مُ نحــازة جـ ًّ
لديهــا أطــول خــط ســاحلي فــي شــرق البحــر المتوســط .و ُتعَ ـ ُّ
ـدا لصالــح
ـف كمــا هــو مطلــوب فــي القانــون الدولــي .وال بــدَّ مــن تقييــم
اليونــان ،وبالتأكيــد لــن تنتهــي بحـ ٍّـل مُ ِ
نصـ ٍ
َّ
الموقعتَ ْيــن حديثً ــا (بيــن تركيــا وليبيــا مــن طــرف ،وبيــن اليونــان ومصــر
اتفاقيتَ ــي ترســيم الحــدود البحريــة
مــن طــرف آخــر) وفــق هــذا المنظــور.

المصدر :مسؤولو اإلدارة القبرصية اليونانية
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ويعتبر المالذ األخير هو القيام بصياغة بعض الترتيبات المبدئية العملية على
األقل ،مثل صيغة تطويرية وإدارية مشتركة الستعمال أي موارد محتملة
ضمن المناطق البحرية المُ تَ َنا َزع عليها ،مثل اتفاق المملكة العربية السعودية
َ
والسودان في عام  . 1974فقد تمنع ُ
األطراف من االنزالق
مثل هذه الترتيبات
ً
مهلكة ومزعزعة للنسيج األمني اإلقليمي
في النزاعات التي يمكن أن تصبح
َ
الطرف ْيــن علــى المــدى البعيــد.
أي مــن
أخيـ ًـرا وليــس آخـ ًـرا ،فــإن األزمــة الحاليــة المتفاقمــة ليســت فــي صالــح ٍّ
التوصــل إلــى
ملحــة إلــى حلــول ٍ بحريــة ُمبتكَــرة .إن
ُّ
ولهــذا الســبب فــإن األطــراف المتنازعــة فــي حاجــة َّ
اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن تركيــا واليونــان وتعديــل اتفاقيــات ترســيم الحــدود األخــرى الخاصــة
ِّ
حاليــا
لحــل هــذه األزمــة .ويبــدو أن هنــاك فرصــة ضئيلــة
بهمــا تبعً ــا لذلــك ،هــو بالطبــع األســلوب األمثــل
ًّ
لمثــل هــذا الحــل ،ولكــن قــد ينتــج عــن جهــود الوســاطة 54مثـ ُـل هــذه االحتماليــة فــي المســتقبل .وفــي حــال
التوصــل إلــى اتفــاق ٍ فــي النهايــة ،فــا بــدَّ أن يوافقــوا علــى إيجــاد حـ ٍّـل لألزمــة
أخفقــت أطــراف الخــاف فــي
ُّ
مــن خــال األســاليب القضائيــة علــى األقــل ،ســواء كانــت محاكــم دوليــة أو آليــات تحكيــم .ويعتبــر المــاذ
األخيــر هــو القيــام بصياغــة بعــض الترتيبــات المبدئيــة العمليــة علــى األقــل ،مثــل صيغــة تطويريــة وإداريــة
المتَ َنــا َزع عليهــا ،مثــل اتفــاق المملكــة العربيــة
مشــتركة الســتعمال أي مــوارد محتملــة ضمــن المناطــق البحريــة ُ
الســعودية والســودان فــي عــام  .197455فقــد تمنــع مثـ ُـل هــذه الترتيبــات األطـ َ
ـراف مــن االنــزالق فــي النزاعــات
ً
مهلكــة ومزعزعــة للنســيج األمنــي اإلقليمــي.
التــي يمكــن أن تصبــح
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عن المؤلف
دنيــز بــاران :هــو عضــو هيئــة تدريــس فــي قســم القانــون الدولــي بجامعــة
ً
مســجل لــدى نقابــة المحاميــن فــي إســطنبول
أيضــا
إســطنبول ،وهــو
محــام
َّ
ٍ

ً
منســقا فــي مركــز
وأخصائــي فــي القانــون الدولــي فــي منتــدى الشــرق .عمــل
أبحــاث القانــون الدولــي ( )UHAMالتابــع لجامعــة الفاتــح محمــد ســلطان .تخــرج
حاليــا للحصــول علــى درجــة
فــي جامعــة إســطنبول بدرجــة فــي القانــون .ويســعى
ً
ـاالت
الماجســتير فــي القانــون الدولــي العــام فــي الجامعــة نفســها .قــام بكتابــة مقـ ٍ
َّ
تتعلــق بالمســائل القانونيــة لمختلــف وســائل اإلعــام مثــل الجزيــرة وميــدل إيســت
آي ووكالــة األناضــول وعربــي بوســت.

عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هــو مركــز يقــوم بأبحــاث محايــدة ودقيقــة ،هدفهــا تعزيــز قيــم المشــاركة
الديمقراطيــة ،والمواطنــة المســتنيرة ،والحــوار المتبــادل ،والعدالــة االجتماعيــة.
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