
 عبر تركٌا جارة إسرائٌل  - جٌهان وزٌنب ٌاٌجً جهاد  -سكوب  مجلة تركً

 وإسرائٌل تركٌا بٌن البحري االختصاص مناطق تحدٌد : البحر 

 شهٌر بهجة جامعة من جٌهان وزٌنب ٌاٌجً جهاد البروفٌسور المتقاعد األدمٌرال ٌناقش ، سكوب تركٌا من العدد هذا فً

 لتركٌا" األزرق الوطن عقٌدة" مهندس بصفته. وإسرابٌل تركٌا بٌن البحرٌة الحدود لترسٌم ةجدٌد اتفاقٌة توقٌع إمكانٌة

 فً جارٌن تصبحا أن ٌجب وإسرابٌل تركٌا بأن وجٌهان ٌاٌجً ٌجادل ، اللٌبٌة التركٌة البحرٌة الحدود ترسٌم واتفاقٌة

 .المتوسط البحر شرق

 7/21/1212 - جٌهان وزٌنب ٌاٌجً جهاد  -سكوب  مجلة تركً

 

 

 EastMedأنابٌب   خط مشروع

 بشكل وإسرابٌل تركٌا تشترك فقد التعدي، وعدم واإلنصاف التناسب بمبادئ ٌسترشد الذي الحدود ترسٌم منطق تتبَّعنا إذا

 .متقابلة سواحل ذواتً دولتٌن باعتبارهما البحرٌة الحدود فً معقول

 وأفرٌقٌا األوسط الشرق لدراسات دٌان، موشٌه مركز ٌُصدرها التً «سكوب تركً» اإلسرابٌلٌة األكادٌمٌة المجلة نشرت

(MDC )من كل إعدادها فً شارك بحثٌة ورقة: 

 بجامعة الُملحق العالمٌة البحرٌة االستراتٌجٌات مركز وربٌس مشارك أستاذ وهو ٌاٌجً، جهاد المتقاعد التركً اللواء

ف البحري، القانون فً سعوا نطاق على مقاالت كتب والذي التركٌة، شهٌر بهتشه ٌُعرَّ  الحدود ترسٌم مهندس بأنه و

 ٌاٌجً تولى ،«ٌاٌجً بمبدأ» أًٌضا ٌُعرف الذي «األزرق الوطن»بـ عرف ما صاغ أنه كما ولٌبٌا، تركٌا بٌن البحرٌة

 الدفاع زارةبو األركان رباسة هٌبة فً للعمل أردوغان نقله ثم البحرٌة، القوات أركان ربٌس منها علٌا عسكرٌة مناصب

 .«البحر من تركٌا جارة لٌبٌا» بعنوان لتركٌا بالنسبة لٌبٌا أهمٌة ٌشرح مهم كتاب ٌاٌجً ألف. التركٌة

 شهٌر بهتشه بجامعة العالمٌة البحرٌة االستراتٌجٌات مركز فً مساعدة باحثة جٌهان، زٌنب الورقة إعداد فً شاركت كما

 . والفلسفة النفس علم فً علمٌة درجة على وحصلت ٌكٌةاألمر وٌلسلً كلٌة فً تخرجت وقد بإسطنبول،

 وضرورة وإسرابٌل، تركٌا بٌن البحرٌة الحدود ترسٌم بشأن جدٌدة اتفاقٌة توقٌع إمكانٌة البحث هذا فً الكاتبان تناول

 .المتوسط البحر شرق منطقة فً متجاورتٌن دولتٌن باعتبارهما الشأن هذا فً بٌنهما التعاون



مها ولٌبٌا، تركٌا بٌن البحرٌة الحدود ترسٌم اتفاقٌة نأ بالذكر جدٌر  وكأنها أردوغان طٌب رجب الربٌس فٌهم بما الجمٌع قدَّ

 اللحظة؛ ولٌدة لٌست وهً االتفاقٌة، هذه مهندس هو ٌاٌجً جهاد اللواء البحرٌة القوات قابد أن حٌن فً اللحظة، ولٌدة

 المبادرات: »قابًل  صرح عندما معلن غٌر بشكل ٌاٌجً صف ردوغانأ وأخذ. الزمان من عقد إلى تارٌخها ٌعود وإنما

 التقارٌر أن كما. سنوات عشر قبل لها األولى الخطوات اتخذنا بل اللحظة؛ ولٌدة لٌست لٌبٌا مع المبرمة باالتفاقٌة الخاصة

 .«للجمٌع متوفرة ٌاٌجً جهاد اللواء كتبها التً والمقاالت والخرابط

 وتقدم. ٌحدث لم ولكن ،2ٕٔٓ فً المسلحة القوات شورى اجتماع خلل ترقٌة على ٌاٌجً ٌحصل أن المتوقع من وكان

 الحالً التركً الدفاع وزٌر مع صراع بعد جاءت االستقالة هذه أن حٌنها األنباء وتناقلت منصبه، من باالستقالة ٌاٌجً

 .تقدٌمها من ٌومٌن بعد ٌاٌجً استقالة قبل الذي أكار خلوصً

 «مٌد إٌست» أنابٌب خط مشروع

 اكتشاف عقب ملموسة زٌادةً  المتوسط شرق لمنطقة االستراتٌجٌة األهمٌة زٌادة إلى البحثٌة الورقة أشارت البداٌة، وفً 

 الحدود ترسٌم اتفاقٌة وقَّعت قد إسرابٌل وكانت. ومصر وإسرابٌل القبرصٌة الجزٌرة سواحل قبالة الطبٌعً الغاز مصادر

 . ٕٓٔٓ عام( األول كانون) دٌسمبر 1ٔ فً قبرص جنوب الٌونانٌة القبرصٌة اإلدارة مع البحرٌة

 الخالصة االقتصادٌة منطقتها تمثل التً اإلحداثٌات عن إسرابٌل أعلنت ،ٕٔٔٓ( تموز) ٌولٌو ٕٔ فً الحق، وقت   وفً

(EEZ )أنابٌب خط مشروع تنفٌذ ِرحاقتُ  وقد. بالمنطقة أخرى دول مع جدٌدة اتفاقٌات أي على التوقٌع دون المتحدة لألمم 

 القبرصٌة واإلدارة وإسرابٌل الٌونان بٌن الُمبرمة البحرٌة الحدود ترسٌم اتفاقٌة إلى استناًدا ٕٕٔٓ عام فً مٌد إٌست

 تلشت المشروع هذا جدوى أن إال كبٌر، بحماس المستجدات هذه اإلسرابٌلً الشعب وتلقى. قبرص جنوب الٌونانٌة

 خط لمشروع مشابًها األوروبً للتحاد حلًما ٌكون قد مٌد إٌست أنابٌب خط أن دولٌون احثونب وزعم. الوقت بمرور

 .البداٌة فً أًٌضا واعًدا ٌُعد كان والذي الفاشل، نابوكو أنابٌب

وأوضح الكاتبان أن إمكانٌة تنفٌذ مشروع خط أنابٌب إٌست مٌد وقدرته التنافسٌة قد أثارت عدًٌدا من التساؤالت 
دٌدة. وٌهدف المشروع إلى تمدٌد خطوط أنابٌب برٌة وبحرٌة عبر جنوب الجزٌرة القبرصٌة والٌونان لمرات ع

ح وزٌر الخارٌة اإلٌطالً، لوٌجً دي ماٌو، قابًل:  عندما نضع »حتى تلتقً بخطوط األنابٌب فً إٌطالٌا. وصرَّ
مشروع خط أنابٌب إٌست مٌد الذي تكلفة إقامة هذا المشروع وتنفٌذه فً االعتبار، نجد أنه من الواضح أن 

 «.اقترحت الٌونان تنفٌذه لن ٌكون خٌاًرا جًٌدا على المدى المتوسط والطوٌل عند مقارنته بالمشارٌع األخرى

د هذا التصرٌح على أن استبعاد تركٌا من المشاركة فً تنفٌذ مشروع أنابٌب إٌست مٌد سٌزٌد من طول مدة  وأكَّ
ا بالفعل مثل تنفٌذ هذا المشروع وتكلفته  ًٌ زٌادًة كبٌرة؛ إذ توفر تركٌا، من خلل خطوط األنابٌب التً تمتلكها حال

وخط أنابٌب الغاز العابر لمنطقة األناضول، طرًٌقا أقل تكلفة وأقصر بكثٌر. وباإلضافة « ترك سترٌم»خط غاز 
سرابٌل على الغاز أربع إلى ذلك، تظهر مشكلة محتملة أخرى للمشروع؛ إذ إنه من المتوقع أن ٌتضاعف طلب إ

ض القدرة التنافسٌة للمشروع مع الموردٌن ٕٓٗٓمرات بحلول عام  . وقد ٌحد هذا من إمكانات التصدٌر وٌقوِّ
 التقلٌدٌٌن اآلخرٌن، مثل روسٌا على سبٌل المثال.

 بشأن حقل أفرودٌت للغاز إشكالٌة الصراعات

فاقٌة ترسٌم الحدود البحرٌة لم تخل من الصراعات، إذ أثارت وأشار الباحثان إلى أن المباحثات التً تلَت إبرام ات
ا بشأن حق استغلل حقل أفرودٌت  اتفاقٌة ترسٌم الحدود بٌن إسرابٌل واإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة خلًفا حاًدّ

بحرٌة للغاز. ووفًقا للتفاقٌة األخٌرة، ٌقع حقل أفرودٌت بالقرب من الحدود البحرٌة إلسرابٌل، فً المنطقة ال
ٌُفترض أن هذا الحقل مجاور لحقل ٌشاي، الواقع  المخصصة لإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة. ولمدة من الزمن، كان 

 على الجانب اإلسرابٌلً. ومع ذلك، وبعد إجراء مزٌد من التقٌٌم، ُوجد أن كلهما متصل باآلخر. 

ر قٌمة حقل أفرودٌت بأكثر من  ملٌار متر مكعب.  ٓٓٔالغاز به ُتقدر بنحو  ملٌارات دوالر كما أن كمٌة 2ُتقدَّ
ملٌار متر مكعب. ونشأ  ٓٔإلى  1وفً المقابل، تشٌر التقدٌرات إلى أن كمٌة الغاز فً حقل ٌشاي، تتراوح من 

خلف بٌن اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة مع إسرابٌل حول كٌفٌة الُمضً قدًما فً استغلل غاز أفرودٌت. وذكرت 
، أن هناك محادثات بشأن إحالة القضٌة إلى محكمة التحكٌم الدابمة التابعة لألمم المتحدة، 1ٕٔٓتقارٌر فً عام 

ٌَّة إلى إجراءات رسمٌة ملزمة عقب التشاورات بٌن الطرفٌن.   ومع ذلك، لم تتحول أي خطط عمل



، ٌوفال شتاٌنتز، بٌاًنا وفً العام نفسه، أصدر وزٌر البنٌة التحتٌة الوطنٌة والطاقة والموارد المابٌة اإلسرابٌلً
أشار فٌه إلى أن إسرابٌل ال تنوي التنازل عن نصٌبها من الغاز أو عن عابدات مخزون الغاز من حقل 

أفرودٌت، كما أنها لن تتخلى عن اسم الشركات التً تمتلكه. بٌد أن اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة قد أنكرت على 
 كٌم الدابمة.الفور مسألة إحالة القضٌة إلى محكمة التح

 

 خرٌطة توضح الحدود بٌن إسرائٌل واإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة

وأفاد الكاتبان أنه على الرغم من تصرٌح الوزٌر اإلسرابٌلً، قررت اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة الرد علٌه بتوقٌع 
تغلل حقل أفرودٌت عاًما مع شركات نوبل إنرجً، وشل ودٌلٌك للتنقٌب عن الغاز واس ٕ٘عقد امتٌاز مدته 

. وبعد ذلك بمدة وجٌزة، كتب أودي أدٌري، المدٌر العام لوزارة الطاقة اإلسرابٌلٌة، خطاًبا إلى 2ٕٔٓعام 
الشركات المذكورة أعله، ٌفٌد بأن التنقٌب عن الغاز فً حقل أفرودٌت ٌجب أال ٌستمر حتى تنتهً إسرابٌل 

بشأنه. ومع ذلك، لم ٌتردد وزٌر الطاقة القبرصً ٌورجوس واإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة من إبرام اتفاق 
إن تطوٌر حقل أفرودٌت وإجراء اتفاقٌة خاصة بشأنه ال علقة لهما »الكوترٌبس فً الرد على ذلك قابًل: 

ًٌّ بذلك  «.بالتنقٌب طالما أن الجانب القبرصً معن

 مشكلة إسرائٌل غٌر المعلنة

ادر التسلٌم بها بالنسبة إلسرابٌل، وهذه المشكلة ذات جذور أعمق من ولفت الباحثان إلى وجود مشكلة من الن
جدوى تنفٌذ خط أنابٌب إٌست مٌد أو تسوٌة النزاع بشأن حقل أفرودٌت، وهً الخسارة الكبٌرة للمناطق البحرٌة 

دت ا إلدارة التً تتمتع إسرابٌل بحقوق جوهرٌة فٌها وفًقا للقانون الدولً. وحدثت هذه الخسارة عندما تعمَّ
أثناء إبرام اتفاقٌة ترسٌم الحدود، إذ استخدمت إطاًرا  –بحسب الباحثٌن  –القبرصٌة الٌونانٌة تضلٌل إسرابٌل 

ًٌّا خاطًبا تجاهل عدًٌدا من المبادئ الموجودة فً القانون الدولً، واستخدمت مسافات متساوٌة فقط باعتبارها  نظر
انب القبرصً الٌونانً من تغٌٌر خط الترسٌم، وبذلك منح وسٌلة لتحدٌد الخط الوسط. ومن ثم، تمكن الج

 إسرابٌل حصة غٌر عادلة أقل من حقها.

وعلوًة على ذلك، إذا تتبَّعنا منطق ترسٌم الحدود الذي ٌسترشد بمبادئ التناسب واإلنصاف وعدم التعدي 
شكل معقول فً الحدود البحرٌة والتطبٌقات األخرى الُمتضمنة فً القانون الدولً، فقد تشترك تركٌا وإسرابٌل ب

باعتبارهما دولتٌن ذواتً سواحل متقابلة. وسٌكون اتفاق ترسٌم الحدود البحرٌة المحتمل بٌن تركٌا وإسرابٌل 



مفًٌدا لكل الجانبٌن. وفً حٌن أن هذا قد ٌبدو هدًفا بعٌد المنال فً البداٌة، إذا كان من الضروري ملحظة 
ٌم الحدود، ٌمكننا أن نرى أن االتفاقٌة الخاطبة الحالٌة مع اإلدارة القبرصٌة المبادئ التً تحكم عملٌة ترس

 0ٙٓٓٗالٌونانٌة تجعل إسرابٌل تخسر مساحة ال ٌمكن تصورها من المنطقة البحرٌة والتً تقدر بحوالً 
 كٌلومتر مربع. ومع ذلك، تزداد مساحة المنطقة البحرٌة التً تخسرها إسرابٌل لتصل إلى ما ٌقرب من

كٌلومتر مربع إذا ما أضفنا ما ٌمكن أن تكتسبه إسرابٌل من مساحة، إذا سعت إلى اتفاقٌة ترسٌم  0ٓٓٓٙٔ
 الحدود مع تركٌا.

 

خرٌطة توضح خسارة إسرائٌل للمناطق البحرٌة بسبب اتفاقٌة الترسٌم التً وقعتها مع اإلدارة القبرصٌة 
 ناسبالٌونانٌة دون االلتزام بالمبادئ الدولٌة مثل الت

 مبادئ ترسٌم الحدود

ٌشٌر الباحثان إلى تمٌٌز الفرق بٌن عملٌة ترسٌم الحدود التً ُتجرى بطرٌقة سلٌمة وغٌر ذلك، فمن الضروري 
فهم المبادئ المستمدة من القانون الدولً والُمستخَدمة فً ترسٌم الحدود البحرٌة. ناهٌك عن أن زٌادة أو نقصان 

 ًرا سلًٌما.كٌلومتر مربع تتطلب مبر 0ٓٓٓٙٔ



 

 خرٌطة توضح الحدود البحرٌة بٌن تركٌا وإسرائٌل

تخضع عملٌة ترسٌم الحدود لمزٌج من المبادئ المستمدة من االتفاقٌات الدولٌة واألحكام القضابٌة والخلفٌة 
التارٌخٌة لتطبٌقها. وتبدأ المحاكم الدولٌة عملٌة الترسٌم من خلل تنفٌذ خط وسط مؤقت بٌن جزبٌن من 

راضً الربٌسة، مع مراعاة الحقابق الجغرافٌة للخطوط الساحلٌة المقابلة. وإذا كان طول السواحل والسمات األ
الجغرافٌة لألراضً الربٌسة متشابهة، ٌمكن اتباع طرٌقة خط متساوي البعد، وذلك على الرغم من أن األراضً 

لمعاٌٌر. وإذا كانت هذه االختلفات كبٌرة، الربٌسة تختلف كثًٌرا عن غٌرها فً بعض األحٌان وفًقا لمثل هذه ا
ٌجب مراعاة المبادئ األخرى مثل السٌادة على البحر اإلقلٌمً ومبدأ التناسب وعدم التعدي، واستخدام خطوط 
 األساس المستقٌمة فً تحدٌد السواحل المتقابلة من أجل تطبٌق ترسٌم الحدود بطرٌقة تعزز المساواة بٌن الدول.



 

 اسب إسرائٌل البحرٌة فً توقٌع اتفاقٌة ترسٌم مع تركٌاخرٌطة توضح مك

األرض تهٌمن على البحر وتسٌطر علٌه بواسطة وسٌط الجبهة الساحلٌة )مبدأ القانون »وفٌما ٌتعلق بمبدأ 
، تذكر الورقة البحثٌة أن كلمة األرض هنا تشٌر إلى جغرافٌا البر الربٌس، وأهم جانب فً «الدولً الرئٌس(

طول ساحله المرتبط بعملٌة ترسٌم الحدود. وٌمكن رؤٌة تطبٌقات هذا المبدأ فً األحكام المختلفة  هذا البر هو
  التً صدرت عن محكمة العدل الدولٌة؛ إذ ُذكر مبدأ سٌطرة األرض فً الحاالت األربعة التالٌة:

  طقة الجغرافٌة.ونص القرار على أنه ال ٌمكن إعادة تشكٌل المن 2ٙ2ٔأواًل: فً قضٌة بحر الشمال عام 

ا: فً قضٌة جزر القنال البرٌطانٌة  ًٌ ، التً نص القرار فٌها على أن الطرٌقة الملبمة 211ٔالفرنسٌة عام  –ثان
  لترسٌم الحدود، سواء كانت تقسٌم لمسافات متساوٌة أو غٌرها، سُتحدد وفًقا للظروف الجغرافٌة.

 ن ُتستخَدم سواحل الطرفٌن باعتبارها خط أساس.؛ إذ قُرر أ21ٗٔثالًثا: فً قضٌة لٌبٌا ومالطا عام 

، التً اُتخذ فٌها قرار ٌفٌد بأن البر الربٌس ٌسٌطر على 21ٗٔاللٌبٌة عام  –رابًعا وأخًٌرا: فً القضٌة التونسٌة 
 البحر.

، ٕٔٓٓ، وقضٌة قطر والبحرٌن عام 22ٖٔوهناك أمثلة أخرى مشابهة مثل: قضٌة الدنمارك والنروٌج عام 
. وٌشٌر هذا المبدأ فً المقام األول إلى 22ٕٔ، وقضٌة كندا وفرنسا عام 2ٓ2ٔلسوٌد والنروٌج عام وقضٌة ا

  أنه مقارنة ببقٌة الحقابق الجغرافٌة، مثل الجزر، فإن األولوٌة هنا للبر الربٌس القاري.

التً سُتخصص لهما  ، أن النسبة بٌن طول السواحل بالنسبة لبلدٌن وبٌن المناطق البحرٌةوٌفرض مبدأ التناسب
ٌجب أن تكون متقاربة من حٌث العدد ودون تفاوت. وبذلك، ٌعمل مبدأ التناسب بوصفه آلٌة مراقبة تضمن أن 
تسٌر عملٌة ترسٌم الحدود على نحو عادل. وعلى ضوء هذا المبدأ، ُتمنح الدول ذات الخطوط الساحلٌة األكبر 

ا مع هذا المبدأ، إذ ًٌ ا كان هناك عامل ٌمنع أن تنعكس النسبة بٌن أطوال السواحل على مناطق بحرٌة أكبر. وتماش
 عملٌة الترسٌم، مثل عامل السكان وما إلى ذلك، فستؤخذ هذه العوامل فً االعتبار إلى جانب مبدأ التناسب. 



ام وكان هذا المبدأ أحد المبادئ التً اسُتخدمت فً ترسٌم الحدود بٌن روسٌا والنروٌج وإندونٌسٌا ومالٌزٌا ع
ل الخط الوسط لصالح مالٌزٌا بسبب طول ساحلها. وكذلك فً قضٌة المملكة المتحدة وفرنسا 2ٙ2ٔ ؛ حٌث ُعدِّ

  .211ٔوقضٌة فرنسا وإسبانٌا وقضٌة هولندا )جزر األنتٌل( وفنزوٌل 

ٌُنظر إلٌه على أنه أحد المبادئ األساسٌة للعدالة؛ إذ ٌشمل التقدٌرات الساح أما مبدأ عدم التعدي لٌة واالمتداد ف
ٌُخصِّص خُط الترسٌم المنطقَة البحرٌة الواقعة بالقرب  الطبٌعً لألراضً الربٌسة. ووفًقا لهذا المبدأ، ٌجب أن 

 من الساحل الربٌس إلى البلد المعنً. 

ففً قضٌة لٌبٌا ومالطا، أظهر هذا المبدأ أن الدول الساحلٌة تتمتع بحقوق سٌادٌة على الجرف الواقع قبالة 
حلها إلى أقصى حد. أي ال ٌمكن فصل الدولة الواقعة على البر الربٌس عن المنطقة البحرٌة الواقعة أمام سوا

ٌن ربٌسٌن ال ٌمكن لها أن تفصل تلك األراضً الربٌسة عن  سواحلها. وجزٌرة مثل قبرص الواقعة بٌن برَّ
 بعضها البعض. 

برنا أن البر الربٌس والجزٌرة الواقعة قبالة بر ما قد وهذا المبدأ، إلى جانب مبدأ األرض تهٌمن على البحر، ٌخ
ال ٌكون لهما نفس التأثٌر فً تحدٌد مناطق االختصاص البحري. على سبٌل المثال، الواقع الجغرافً ٌقول إنه ال 
ٌمكن لجزٌرة قبرص أن تنشا منطقة بحرٌة من شأنها أن تقطع طرٌق البر الربٌس القاري بٌن تركٌا وإسرابٌل. 

آخر، الجزر الواقعة على الجانب الخاطا من الخط الوسطً مثل جزٌرة رودس الٌونانٌة، ال ٌمكنها فصل  مثال
  األراضً الربٌسة لتركٌا ولٌبٌا عن بعضها البعض.

وهذا ال ٌعنً أن هذه الجزر ال تستطٌع أن تعلن عن مناطق اقتصادٌة خالصة، بل ٌمكنها إنشاء منطقة 
مٌاهها اإلقلٌمٌة. وهناك استنتاج آخر تدعمه تطبٌقات هذا المبدأ مفاده أنه عند اختصاص بحري إلى حٌث تمتد 

مقارنة الجزر باألراضً الربٌسة، فإن للجزر تأثٌر أقل من األراضً الربٌسة، وال ٌمكن للدول المطالبة بأراض  
 .تفصل المنطقة المتفرعة عن االمتداد الطبٌعً لألراضً الربٌسة، وفًقا للورقة البحثٌة

ٌُعد استخدام الخطوط القُْطِرٌة )المابلة( أثناء ترسٌم حدود المناطق البحرٌة إجراًء شابًعا فً جمٌع أنحاء العالم.  و
وُتستخدم الخطوط القُْطِرٌة بسبب المٌل الذي ٌنشأ عن الشكل الكروي لألرض. لذا، ُتستخدم هذه الخطوط فً 

ن األمثلة الواضحة على استخدامها، االتفاقٌة الموقَّعة بٌن ترسٌم الحدود بداًل من الخطوط المستقٌمة ولعل م
  .ٕ٘ٔٓ، وفرنسا وإٌطالٌا عام ٕٓٓٓ، وسلطنة عمان وباكستان فً 221ٔاالتحاد السوفٌتً والسوٌد عام 

 فوز عملً للطرفٌن

ولدٌهما  تقول الورقة البحثٌة إن تركٌا وإسرابٌل دولتان ساحلٌتان قارٌتان فً شرق البحر األبٌض المتوسط،
خطوط ساحلٌة متقابلة. ولهذا السبب وعند تطبٌق الخطوط القُْطِرٌة، تصبح لدى تركٌا وإسرابٌل حدود بحرٌة 

  مشتركة تشبه إلى حد كبٌر تلك الحدود بٌن تركٌا ولٌبٌا.



 

 خرٌطة توضح المناطق الساحلٌة المتقابلة لتركٌا وإسرائٌل

مع المبادئ المذكورة سابًقا، وباستخدام الخطوط القُْطِرٌة فإنه من ووفًقا لهذه الحدود المشتركة، وبالتوافق 
 القانونً والممكن إلسرابٌل وتركٌا أن توقِّعا اتفاقٌة لترسٌم الحدود.

ألف كٌلومتر مربع من  ٙٔوإذا وقَّعت إسرابٌل اتفاقٌة ترسٌم حدود مع تركٌا فستحصل على ما ٌصل إلى 
المعروفة باسم حقل أفرودٌت، وأجزاء كبٌرة  ٕٔ  منطقة االختصاص البحري. باإلضافة إلى كامل المنطقة رقم

الوقت نفسه، ستكسب تركٌا  . وفًٓٔو 1مع أجزاء من المنطقة رقم  ٔٔو 2و 1من المناطق ذات األرقام 
 1و 1و ٙو ٘و ٔآالف كٌلومتر مربع من المنطقة البحرٌة، باإلضافة إلى أجزاء من المناطق رقم  ٓٔحوالً 

ٌُرسم وفًقا لهذه االتفاقٌة لن ٌمس جزٌرة قبرص ولن تؤثر هذه ٓٔو . والجدٌر بالذكر هنا أن خط الترسٌم الذي س
 البحري الحالٌة لمصر. االتفاقٌة أًٌضا على مناطق االختصاص



 

 خرٌطة توضح الخط الذي ٌربط بٌن تركٌا وإسرائٌل المتقابلتٌن

 خاتمة

وأوضح الكاتبان أن االتفاق الذي أبرمته إسرابٌل مع اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة أظهر تجاهًل لمبادئ القانون 
ن اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة من الحصول على مساح ة بحرٌة أكبر بكثٌر مما تستحق، وهً البحري الدولً مكَّ

مناطق تنتمً قانوًنا إلسرابٌل. وبتوقٌعها على هذه االتفاقٌة، التً تتجاهل توجٌهات مبادئ القانون الدولً، 
 كٌلومتر مربع. 0ٙٓٓٗخسرت إسرابٌل 



 

 خرٌطة توضح مكاسب كل من تركٌا وإسرائٌل من اتفاقٌة ترسٌم الحدود

ع بها حقل أفرودٌت هً منطقة ُمستحقَّة قانوًنا إلسرابٌل. وبالتوافق مع مناطق والمنطقة البحرٌة التً ٌق
االختصاص البحري التً ٌحق إلسرابٌل المطالبة بها، ٌجب على إسرابٌل على األقل تعدٌل اتفاقٌة ترسٌم 

 ا.سابقً   الحدود الموقَّعة مع اإلدارة القبرصٌة الٌونانٌة الستعادة حقوقها فً المناطق المذكورة

ومع ذلك، ٌبقى الخٌار األكثر عملٌة وفابدة بالنسبة إلسرابٌل هو توقٌع اتفاقٌة ترسٌم حدود مع تركٌا فً ضوء 
سواحلهما المتقابلة. وفً حٌن أن اتفاقٌة ترسٌم الحدود ستكون مفٌدة لكل البلدٌن، تركٌا وإسرابٌل، إال أنه من 

ر أنه ال ٌلزم قانوًنا أن ٌكون  هناك اتفاقٌة من أجل اإلعلن عن مناطق اقتصادٌة خالصة خاصة المهم أن ُنذكِّ
 بهما. إذ ٌمكن لتركٌا اإلعلن عن منطقة اقتصادٌة خالصة وفًقا للشروط المذكورة فً الدراسة. 

وسُتطالب تركٌا أًٌضا، فً حالة عدم وجود اتفاقٌة مع إسرابٌل، بالمنطقة البحرٌة باعتبارها حًقا لها وفًقا للقانون 
دولً. ومع ذلك، حتى لو أعلنت تركٌا عن منطقة اقتصادٌة خالصة دون اتفاق مع إسرابٌل، فلن ٌؤثر ذلك ال

على مناطق االختصاص البحري الحالٌة إلسرابٌل، ألن الحدود البحرٌة اإلسرابٌلٌة الحالٌة ستقع إلى الجنوب 
ة ال تزال هً التوصل من خط الترسٌم المقصود. ومع هذا، ترى الورقة البحثٌة فً ختامها أن  النتٌجة المرجوَّ
 إلى اتفاق متبادل بٌن هاتٌن الدولتٌن الربٌستٌن فً شرق البحر المتوسط.

البروفيسور جهاد يايجي هو رئيس مركز اإلستراتيجيات  .األدميرال مساعد .متقاعد*
 .كتب عمى نطاق واسع في القانون البحري .البحرية والعالمية بجامعة بهجيشهر

بأنه مهندس اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا وعقيدة الوطن األزرق ، ُيعرف 
 .المعروف أيًضا باسم عقيدة يايجي
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