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الخمس  السنوات  خالل  الطاقة،  مجال  فى  الخارجية  مصر  سياسة  اتسمت 
األخيرة، بالحيوية والديناميكية وتعدد المسارات، السيما فى منطقة شرق المتوسط؛ 
فى  والمراقبين  الخبراء  من  العديد  قبل  من  نجاح”،  “قصة  بـــ  وصفها  حد  إلى 
هذه  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  المال  المهندس طارق  لخص  وقد  المنطقة. 
النواب،  اإلنجازات، فى كلمة له مطلع فبراير 2021، أمام جلسة عامة لمجلس 
بالقول: إن وزارته “استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول 
الموارد  والكشف عن  للبحث  االستثمارات  من  المزيد  عن جذب  والغاز؛ فضالً 
النفطية في كثير من المناطق”؛ مضيفاً أن مصر تمكنت، خالل عام 2020، من 
“تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز؛ عبارة عن 47 اكتشافاً للزيت الخام و15 حقالً 
للغاز، فى الصحراء الشرقية، والصحراء الغربية، وخليج السويس، ودلتا النيل، 

والبحر المتوسط”.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة “بلومبرج” األمريكية، فى 28 يناير 2021، 
الطبيعى  للغاز  مصدرة  دول   10 أكبر  تصبح ضمن  أن  من  مصر  اقتراب  إلى 
على مستوى العالم. إذ بلغت طاقتها اإلنتاجية الكاملة هذا العام )2021(، مدعومة 
بالمساعى الحثيثة للدولة؛ لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعى المسال، عبر إعادة 
طارق  البترول  وزير  عن  “بلومبرج”  ونقلت  اإلنتاج.  منشآت  أهم  أحد  تشغيل 
المال، فى حواره مع مؤسسة “جلف انتلجنس”، أنه ستتم إعادة تشغيل منشأة الغاز 
والتى  أعوام،  ثمانية  توقف  بعد   ،2021 فبراير  نهاية  بحلول  بدمياط،  الطبيعى 
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تعالج نحو 4,5 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنوياً؛ بما يرفع سعة مصر 
إيكونوميكس”،  “بلومبرج  لبيانات وحدة  ووفقاً  مليون طن.   12,5 إلى  اإلنتاجية 
فإن مساهمة مصر فى اإلمدادات العالمية من الغاز الطبيعى، خالل عام 2019، 
بلغت %1؛ وأنها في طريقها ألن تصبح من أكبر 10 دول مصدره للغاز الطبيعى 

عالمياً، إذا ما بلغت كامل طاقتها اإلنتاجية هذا العام.

وأشارت الوحدة إلى أن مصر تخطط ألن تستغل موقعها الجغرافي االستراتيجى؛ 
لالبتعاد عن  التى تسعى حالياً  للقارة األوروبية،  ألن تصبح أحد أهم المصدرين 
صوب  والتحول  والفحم،  النفط،  مثل:  للبيئة،  الملوثة  االحفورى  الوقود  أنواع 

مصادر الطاقة النظيفة.

من  سلسلة  تبنت  قد  كانت  هذه،  الخارجية  سياستها  مصر  تطلق  أن  وقبل 
اإلجراءات والتدابير الداخلية، التى استهدفت خلق المقومات الضرورية لتحويل 
هذا  في  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  للطاقة، سواء  إقليمى حقيقى  إلى مركز  البالد 
المجال أو االستفادة من موقع مصر الجغرافى وقناة السويس. وفضالً عن ذلك، 
وفرت الدولة المصرية إطاراً قانونياً مرناً وجاذباً لشركات الطاقة العالمية؛ لكى 
تقبل على االستثمار فى أعمال التنقيب واالستكشاف في مصر، بما فى ذلك منطقتها 
االقتصادية الخالصة فى شرق المتوسط. وقد سبق كل ذلك سداد مصر مديونياتها 
المستحقة والمتراكمة لهذه الشركات، رغم الظروف المالية الصعبة، التى واجهت 

البالد منذ عام 2011.

ومن غير المستغرب، والحال كذلك، أن يحقق حقل “ظهر” أكبر حقول الغاز 
فى البحر المتوسط، أرقاماً قياسية في معدالت اإلنتاج بفضل االستثمارات األجنبية؛ 
حيث تخطت قدرته اإلنتاجية )فى مطلع سبتمبر 2020( 3 مليارات قدم مكعب 
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غاز يومياً؛ وهو ما يمثل نسبة %40 من إجمالي انتاج مصر من الغاز.

وعلى الصعيد اإلقليمى، تبنت مصر مقاربة تعاونية، ثنائية ومتعددة األطراف، 
نجحت معها فى أن تصبح– بإجماع الخبراء والمحللين– الفاعل الرئيسى فى مجال 
الطاقة فى شرق المتوسط؛ ليس فقط بالنظر إلى إجمالى احتياطياتها الضخمة من 
الفائض من محطتى  تميزها كسوق محلية كبيرة وقادرة على تصدير  أو  الغاز، 
البحرى  التنقيب  عقود  معه  زادت  مما  ودمياط؛  إدكو  فى  الطبيعى  الغاز  تسييل 
الجديدة فى غرب الدلتا من قبل شركات عالمية؛ بل وأيضاً قدرتها على حشد دول 
اإلقليم من أجل تبنى صيغة تعاونية القتسام ثروات المنطقة، فى إطار تنظيم دولى 
المنافع  قاعدة  على  األطراف،  يراعى مصالح جميع  القاهرة،  تستضيفه  إقليمى، 

المتبادلة والمصالح المشتركة.

وعلى صعيد الدبلوماسية الثنائية، نجحت مصر فى ترسيم حدودها البحرية مع 
قبرص فى عام 2003، ومع اليونان فى أغسطس 2020؛ بعد مفاوضات شاقة. 
وستعين حدودها البحرية مع فلسطين وإسرائيل، بمجرد التوصل إلى تسوية عادلة 
لقضية االحتالل اإلسرائيلى، على أساس قرارات الشرعية الدولية؛ كذلك دخلت 
حاجات  لتلبية  “ليفياثان”؛  حقل  من  اإلسرائيلى  الغاز  لشراء  ترتيبات  فى  مصر 
السوق المحلية، وتسييل الفائض وتصديره إلى األسواق الخارجية من المحطات 

المصرية.

وفي دبلوماسيتها متعددة األطراف، بذلت مصر جهوداً حثيثة ومكثفة، حشدت 
بموجبها الدعم لخارطة طريق، قادت- بنجاح كبير- إلى اإلعالن، فى يناير 2019، 
عن إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، والذى تحول فى أغسطس 2020 إلى 
تنظيم دولى إقليمى متكامل؛ يجد أساسه فى وثيقة قانونية ملزمة ألطرافه، ويضم 
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واألردن؛  وإسرائيل  وقبرص،  واليونان،  وإيطاليا،  وفلسطين  مصر،  من  كالً 
بهدف تنسيق مصالح الدول األعضاء، من خالل تأمين العرض والطلب، وتنمية 
الغاز،  منتجى  تجمع  كمنصة  المنتدى:  وسيعمل  التعاون.  وتعزيز  الموارد، 
والمستهلكين، ودول المرور؛ لوضع رؤية مشتركة، وإقامة حوار منهجى منظم 
حول سياسات الغاز الطبيعى؛ والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز؛ 
لالستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح رفاهية شعوبها. ويحترم المنتدى- 
بشكل كامل- حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولى، ويدعم 
والمستقبلية  الحالية  األساسية  البنية  واستخدامهم  احتياطاتهم  الستثمار  جهودهم 
للغاز، من خالل التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة، بما 
فى ذلك المستثمرون وأطراف تجارة، وتداول الغاز ومؤسسات التمويل. والمنتدى 
مفتوح لتقدم أى دولة فى شرق المتوسط بطلب عضويته أو طلب التمتع بوضعية 
المراقب لدى المنتدى، وألى منظمة إقليمية أو دولية الحق نفسه؛ طالما تبنت قيم 
وأهداف المنتدى وشاركت أعضائه الرغبة فى التعاون؛ من أجل رفاهية المنطقة 
بأسرها. وتتمتع بعض الدول بوضعية المراقب لدى هذه المنظمة )الواليات المتحدة 
االمريكية، والمملكة المتحدة، بجانب االتحاد األوروبى(، كما انضمت فرنسا إليها، 
ليصبح عدد الدول األعضاء فيها من االتحاد األوروبى أربع دول؛ وهو تطور مهم 
باعتبار أن االتحاد سيكون السوق الرئيسى للغاز المستخرج من شرق المتوسط. 
مصادر  تنويع  في  يتمثل  األوروبية  الطاقة  استراتيجية  أهداف  أهم  أحد  أن  كما 
الغاز، وخلق سوق جديدة، لمواجهة احتياجات األوروبيين من الغاز، والتي تزداد 

يوماً بعد يوم.

هذا، وال ينبغى تجاهل حقيقة أن التعاون اإلقليمى، من أجل االستغالل األمثل 
للطاقة فى المنطقة، يواجه تحديات ال يستهان بها؛ حيث تالحظ السياسات التوسعية 
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الدولى  القانون  لقواعد  انتهاك صارخ  التى تنطوى على  التركية؛  واالستفزازات 
للبحار، وميثاق األمم المتحدة، وسيادة الدولة، وعسكرة المنطقة، واستمرار دعم 
السيطرة على  ليبيا، ومحاوالت  الجماعات اإلرهابية؛ فضالً عن استمرار أزمة 
عقد.  من  يقرب  لما  السورية،  األزمة  واستمرار  الدولة،  هذه  وثروات  موارد 
يعوق  العربية،  لألراضى  اإلسرائيلى  االحتالل  استمرار  فإن  ذلك،  عن  وفضالً 
ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وفلسطين، بجانب المفاوضات المتعثرة بين 
لبنان وإسرائيل؛ لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة أمريكية. وال شك 
أن كل هذه األزمات ال يقتصر تأثيرها على البيئة اإلقليمية، بل يمتد ليشمل القارة 

األوروبية أيضاً.

شعار  تحت  العام،  هذا  السنوى  مؤتمره  المجلس  عقد  عاليه،  اإلطار  فى 
“االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط ... الفرص والتحديات”، والذى 
إنه  إال  عام،  كل  الممارسة  هى  كما   ،2020 ديسمبر  فى  االنعقاد  له  مقرراً  كان 
لظروف وباء “كوفيد-19”، ُعقِد فى 20 فبراير 2021، وليوم واحد؛ حيث تناول 

محاور ثالثة رئيسية، عبر ثالث جلسات، هى:

الجلسة األولى - مقومات مصر كمركز إقليمى للطاقة؛ قدمت خاللها أوراق 
ثالث، تناولت: الموارد الهيدروكربونية فى منطقة شرق المتوسط وموقع مصر 

منها، البنية التحتية لمصر فى مجال الطاقة، ومستقبل الطاقة البديلة فى مصر.

قدمت  الثروات؛  وتقاسم  البحرية،  الحدود  ترسيم  تناولت:   - الثانية  الجلسة 
خاللها ثالث أوراق تناولت: الوضع بالنسبة التفاقيات ترسيم الحدود البحرية فيما 
بين دول المنطقة، منتدى غاز شرق المتوسط، وتعقيدات إدارة منظومات الطاقة.

التعاون اإلقليمى، لالستغالل األمثل  التحديات، أمام  الثالثة - تناولت  الجلسة 
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للطاقة شرق المتوسط؛ بما فى ذلك السلوك التركى فى المنطقة، وتهديدات دول 
الجوار والمناخ األمنى فى المنطقة، وأخيراً مواقف القوى الكبرى.

وألقى السيد السفير/ عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية 
الدولية كلمة السيد وزير الخارجية/ سامح شكرى، كما ألقى السيد المهندس/ محمد 
الطحان مساعد رئيس جهاز أنشطة الغاز كلمة السيد المهندس/ طارق المال وزير 
البترول والثروة المعدنية، وذلك فى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، بجانب كلمة السيد 

السفير رئيس المجلس.

هذا، وأود التعبير عن عميق شكرى وتقديرى للسيدات والسادة المشاركين فى 
المؤتمر، وللزمالء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس؛ لدعمهم هذا الجهد، 

راجياً أن يحقق الفائدة المرجّوة.

                              د. عزت سعد
                                  مدير المجلس
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الجلسة االفتتاحية

•  كلمة السفير/د.منير زهران - رئيس المجلس

•  كلمة السيد المهندس/ طارق المال- وزير البترول والثروة المعدنية

•  كلمة السيد/ سامح شكري- وزير الخارجية 
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كلمة السيد السفير/ منير زهران

رئيس المجلس 

 

أصحاب المعالى والسعادة

السيدات والسادة،

ب بحضراتكم فى مؤتمرنا السنوى، الذى كان من المفترض أن يُعقَد عام  أرحِّ
إلى  كورونا،  وباء  جائحة  بسبب  مرات؛  عدة  لتأجيله  اضطُِررنا  والذى   ،2020
أْن انعقد اليوم، وأدعو هللا أن يكون عام 2021 أفضل من سابقه، وأن يمتعكم فيه 

بالصحة والسعادة ودوام التوفيق.

هذا، ويُسعدنا تشريف السيد المهندس/ محمد الطحان مساعد رئيس جهاز أنشطة 
المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال  طارق  المهندس/  السيد  عن  نيابة  الغاز، 
االقتصادية  للعالقات  الخارجية  وزير  مساعد  عيش  أبو  عمر  السفير/  والسيد 

الدولية، نيابة عن السيد/ سامح شكرى وزير الخارجية.

المتوسط:  فى شرق  للطاقة  المصرية  "االستراتيجية  هو:  هذا  مؤتمرنا  شعار 
سياسة  لحيوية  استلهاماً  الشعار  هذا  على  التوافق  تم  وقد  والتحديات".  الفرص 
مصر في مجال الطاقة؛ على ضوء اكتشافات البترول والغاز الطبيعى فى األعوام 
األخيرة، وبخاصة حقل ظهر، فى المنطقة االقتصادية الخالصة للجرف القارى، 
الطاقة األخرى،  لمصادر  المتوسط؛ إضافة  البحر  أمام سواحل مصر فى شرق 
أمواج  ومن  السدود،  أمام  المياه  مساقط  من  الطاقة  وتوليد  الرياح،  طاقة  ومنها 

البحر، والطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من المحطة النووية فى الضبعة.

تم  فقد  كبيرة؛  طفرة  األخيرة  األعوام  فى  مصر،  فى  الطاقة  قطاع  حقق  وقد 
الطبيعى مع عدد من  البترول والغاز  التنقيب عن  اتفاقات  التوقيع على عدد من 
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شركات البترول العالمية، وافتتاح وتشغيل الخط البحري بميناء الحمراء البترولى 
فى العلمين الجديدة؛ بهدف تكرير البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة 
وتداول البترول والغاز، ومنفذ لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، واالستفادة 
من الغاز الطبيعى، َكُمحفِّز للتعاون والسالم فى شرق البحر المتوسط، والتوصل 
مقرها  إقليمية  شبه  منظمة  إلى  المتوسط  شرق  غاز  منتدى  لتحويل  ميثاق  إلى 
القاهرة. ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية مصرية؛ لتطوير البنية التحتية والموانئ 
البترولية المصرية؛ لرفع كفاءتها، كعنصر داعم لتحويل مصر إلى مركز إقليمى 

لتداول وتجارة البترول.

ذات  للشخصيات،  االمتنان  عن  المجلس،  باسم  ألعبر،  الفرصة  هذه  وأنتهز 
الذين وافقوا على رئاسة  الدولية،  العالقات  المجال، وفى مجال  الخبرة، فى هذا 
تناولها خالل  يتم  التى سوف  التسعة  المحاور  وتغطية  الثالث،  المؤتمر  جلسات 
األعمال، وخاصة  يعكسه جدول  ما  نحو  المؤتمر؛ على  هذا  ومداوالت  فعاليات 
والسيد  األسبق،  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  كمال  أسامة  المهندس/  السيد 
السفير/ محمد العرابى وزير الخارجية األسبق، والسيد السفير د./ مصطفى الفقى 

مدير مكتبة اإلسكندرية. 

نيابة عن  افتتاحية،  الطحان؛ إللقاء كلمة  المهندس/ محمد  السيد  أدعو  واآلن، 
معالى الوزير/ طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، يعقبه السيد السفير/ 
وزير  شكرى  سامح  السيد/  معالى  عن  االفتتاحية  الكلمة  إللقاء  أبوعيش؛  عمر 

الخارجية.
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كلمة السيد وزير البترول والثروة المعدنية/ طارق المال

ألقاها نيابة عنه السيد المهندس/ محمد الطحان

مساعد رئيس جهاز أنشطة الغاز 

السيد السفير/ منير زهران

رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية

السيدات والسادة الحضور

ال يخفى أن ما حققته مصر، من تطورات كبيرة، فى مجال الطاقة، على مدار 
السنوات القليلة الماضية، قد هيَّأ لها الكثير من السبل لمواصلة تعظيمه؛ وبما يكفل 
من  كبيراً  اهتماماً  يلقى  ما  وهو  للطاقة-  إقليمى  لمركز  التحول  تحقيق هدف  لها 
الدولة  أن  الذكر،  وغنٌى عن  والتنفيذية.  والتشريعية،  السياسية،  الجهات  من  كٍل 
المصرية قد قامت بعمل الكثير من الدراسات المستفيضة ذات الصلة؛ بغية تعيين 
تحديد  بينها  من  والتى  الضخم؛  القومى  الهدف  هذا  لتحقيق  المطلوبة  المحددات 

المسارات التى يمكن للدولة التحرك فى إطارها. 

قد يسَّر  المجال،  تمتلكها مصر، فى هذا  التى  المقومات  من  والواقع أن كثيراً 
قات التى يمكن مواجهتها فى مسارات الحركة؛ إذ لدى مصر بنية  الكثير من المعوِّ
تحتية ضخمة ومتميزة من خطوط أنابيب للغاز والزيت، ومعامل تكرير تم رفع 
كفاءتها خالل الفترة الماضية؛ بغية تطوير القدرات االستيعابية فى أماكن جغرافية 
ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وقريبة من بعض األماكن الحيوية والموانىء؛ لتسهيل 
عمليات النقل والتوزيع، وتحديد نوعية األسواق التى يتم استهدافها فى هذا المجال. 

ولقد عكفت الدولة المصرية، فى إطار تحقيق هذا الهدف الضخم، على العمل 



المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات 20

على التوسع فى مجالَْين رئيسيَْين بالتوازى؛ هما: المشتقات األحفورية، والكهرباء. 
ولقد عكفت أيضاً على استكشاف وتنمية الحقول البرية والبحرية، والمضى قدماً 
الحدود  ترسيم  عمليات  أعقاب  فى  السيَّما  الغاز،  من  نواتجها  وتعزيز  تطويرها 
البحرية مع البلدان المجاورة. فى سياٍق متصل، فإن لدى مصر بنية تحتية متميزة 
أيضاً، على الصعيد التكنولوجى واآلليات التقنية المتطورة، لخدمة الهدف المنشود.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة المصرية تسير فى أكثر من مسار، ارتباطاً بملف 
الغاز والطاقة؛ إذ تعمل على توفير السبل الالزمة للقيام بمهمة نقل الغاز دولياً، 
وكذا  الداخلية،  الصناعات  بعض  فى  الغاز  باستخدام  ذاته  الوقت  فى  تقوم  فيما 
تصديره فى صورة خام، وذلك عبر جهٍد دؤوب من الوزارات المصرية المعنية. 
فى  أساسياً  دوراً  الصدد،  هذا  فى  وتوجيهاتها،  السياسية  للقيادة  أن  فى  وال ريب 
إحداث التقدم فى هذا الملف بشكٍل مكثف للغاية. من جهٍة أخرى، فإن هذا الهدف 
المستدامة، والتى يشير  بالتنمية  الخاصة  المتحدة  يتماشى مع خطة منظمة األمم 
البند السابع فيها إلى ضرورة العمل على توفير طاقة مستدامة بديلة، صديقة للبيئة، 
وبسعر فى المتناول. والواقع أن الدولة المصرية قد حازت رؤية متوافقة تماماً مع 
التوسع فى األسواق ذات  على  أيضاً  تعمل  المستدامة األممية، كما  التنمية  خطة 
الصلة، وعدم االقتصار فقط على األسواق األوروبية، حيث الوصول إلى األسواق 

اآلسيوية واألفريقية.  

شكراً جزيالً
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كلمة السيد وزير الخارجية/ سامح شكرى

فى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

ألقاها نيابة عنه السيد السفير/ عمر أبو عيش

مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية الدولية

السيد السفير/ منير زهران

رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية

السيدات والسادة الحضور

إنه لمن دواعى سرورى أن أتواجد اليوم معكم، ضمن هذا الجمع المتميز، ليس 
الرامية  الرؤية الوطنية لمصر إزاء مجموعة الخطوات  فقط من منطلق عرض 
لتحقيق طموحنا وهدفنا الوطنى، المتمثل فى ترسيخ وضعية مصر كمركز إقليمى 
توليه من  بما  كذلك  األمر  يتعلق  وإنما  المتوسط،  لمنطقة شرق  للطاقة، والسيَّما 
حرٍص كبير على استمرارية مفهوم قدح األذهان بين وزارة الخارجية المصرية 
والمجلس المصرى للشئون الخارجية، الذى يضم نخبة المعة من سفرائنا السابقين، 
الذين يمتلكون رصيداً مقدراً على صعيد خدمة المصالح المصرية خالل مسيرتهم 
الوظيفية المرموقة؛ فضالً عن حيازتهم لمخزون متراكم من المعرفة والتخصص، 
اتصاالً بقضايا حيوية تمس مصالح مصر العليا، بما فى ذلك قضايا الطاقة، التى 

تمثل محور المؤتمر السنوى لهذا العام.

ولعلكم تشاطروننى الرأى، أنه لم يعد باإلمكان تناول ملف الطاقة إجماالً، دون 
التطرق لمسألة التفشى العالمى لجائحة كورونا. فقبل انتشار هذه الجائحة، سادت 
توقعات متفائلة بأن المجتمع الدولى بصدد التحرك سريعاً إلحداث تحوالت نوعية، 
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لجهة مزيد من االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدالً من المصادر التقليدية 
لمواجهة  المتسارعة  الجهود  خلفية  وذلك على  والغاز،  كالنفط  عليها،  المتعارف 
اء التباطؤ  ظاهرة تغير المناخ، غير أن تلك اآلمال قد تراجعت إلى حٍد كبير؛ جرَّ
Cov-  االقتصادى الحاد الذى تتعّرض له معظم بلدان العالم؛ جّراء انتشار وباء
مقترناً  بات  الطاقة،  العالمى على  الطلب  تراجع  أن  االعتبار،  فى  أخذاً   ،id-19
بالعديد من الممارسات، التى يتم اتباعها دولياً؛ بهدف مكافحة الوباء؛ إذ من غير 
المستبعد- على سبيل المثال- أن يصبح العمل عن بعد، وكذلك التعليم عن بعد- من 
ح  الممارسات الشائعة فى مختلف أرجاء العالم. وبالتالى، لم يكن مفاجئاً أن يصرِّ
مدير الوكالة الدولية للطاقة، منذ بضعة أشهر، بأن صناعة الطاقة العالمية ستخرج 

من أزمة كورونا بصورة مختلفة عن تلك التى اعتدنا عليها من قبل.

ه بفاعلية التعاطى المصرى مع مثل هذه   وال يسعنى فى هذا المقام إال أن أنوِّ
االختالالت المفاجئة، التى يشهدها قطاع الطاقة العالمى عقب أزمة كورنا. فغنٌى 
عن البيان، أن تلك األزمة لم تُحل دون مواصلة الدولة المصرية لمسارها، الذى 
يستهدف حسن توظيف كافة المقومات، التى من شأنها- بالفعل- تحقيق هدف تحول 
مصر لمركز إقليمى للطاقة؛ حيث تعمل الحكومة على ترسيخ البيئة االستثمارية 
الجاذبة، مع استغالل موقعنا االستراتيجى، الذى يتوسط مصادر اإلنتاج فى منطقة 
تحتية  لبنية  مصر  امتالك  عن  فضالً  أوروبا،  فى  االستهالك  وأسواق  الخليج، 
متطورة، تساعد على نقل الخام ومشتقاته بين البحرين األحمر والمتوسط، عبر 
قناة السويس وخط سوميد، كما ارتفع حجم اإلنتاج المصرى من المشتقات البترولية 
–مؤخراً- عقب تشغيل مشروع التكرير فى مسطرد، واالنتهاء من برنامج تأهيل 

معامل التأهيل األخرى فى أسيوط وغيرها من محافظات مصر.

وبالنسبة لصناعة الغاز، أود أن أشير إلى ما أورده التقرير السنوى لعام 2020، 
الصادر عن المجموعة الدولية لمستوردى الغاز الطبيعى الُمسال، من حيث تحقيق 
تقدم ملحوظ فى صادراتنا من الغاز؛ وباألخص بعد اكتشاف حقل ظهر، بواسطة 
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شركة إينى اإليطالية عام 2015؛ األمر الذى تمكَّنت مصر على إثره من اقتناص 
%1 من السوق العالمى لتصدير الغاز فى عام 2019؛ علماً بأن األسواق األوروبية 
ما  مليون طن. وبموازاة   1,3 بنحو  المصرى  للغاز  حينئٍذ  استقباالً  األكثر  كانت 
تقدم، تمضى مصر بخطى حثيثة نحو التوسع فى مشروعات الطاقة، السيما الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح؛ بغية زيادة االعتماد على تلك المصادر الصديقة للبيئة بما 
نسبته %20 بحلول عام 2022؛ ووصوالً إلى معدالت تناهز %42 عام 2035. 

ا على الصعيد اإلقليمى، فحرٌى بنا اإلشارة إلى ذلك الدور المحورى، الذى  أمَّ
اضطلعت به مصر لدى طرح المبادرة الخاصة بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط 
التوقيع على  الماضى مراسم  القاهرة فى سبتمبر  )EMGF(، والذى استضافت 
ميثاقه التأسيسى، من جانب كافة الدول السبع المؤسسة؛ وهو االتفاق الذى صدَّق 
النواب المصرى مؤخراً، كما صدَّقت على ميثاقه كٌل من قبرص،  عليه مجلس 
وفلسطين، واألردن، وإسرائيل، بما يعلن عن دخوله حيز النفاذ، وتستضيف القاهرة 
البرامج ومشروعات  تحديد مجموعة  نحو  السبيل  ما سيمهِّد  المنتدى؛ وهو  مقر 
التعاون اإلقليمى الرامية إلى تعظيم االستفادة من مخزون الغاز الطبيعى، والثروات 
السيادية،  فى حقوقها  المنطقة  دول  احتفاظ  مع  المتوسط؛  للبحر  الهيدروكربونية 
فيما يخص مسألة التنقيب عن تلك الثروات فى المناطق االقتصادية الخالصة، التى 
البحرية ذات  الحدود  تعيين  الدولى واتفاقيات  القانون  لقواعد  تتبع كل دولة طبقاً 
الصلة؛ ولعل أحدثها االتفاقية المصرية اليونانية المبرمة- فى هذا الصدد- يوم 6 

أغسطس 2020.

السيدات والسادة

إن حسن القراءة المصرية لمجمل المشهد السياسى فى المنطقة، هو ما يفسر 
جوهر موقفنا الرافض لبعض المبادرات الخارجية، التى تدفع فى ظاهر األمور 
اقة، على غرار مقترح الوساطة الدولية أوإيجاد أطر  نحو طرح عناوين تبدو برَّ
والطاقة  البحرى،  الترسيم  بمجاالت  شاملة  محادثات  لتدشين  األطراف  متعددة 
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التعاون  خانة  فى  األفكار  تلك  جو  مروِّ صنفها  التى  الموضوعات  من  وغيرها 
مثل  إزاء  وصريحاً  واضحاً  يظل  المصرى  الموقف  أن  غير  المنشود؛  اإلقليمى 
إلعادة  غطاًء  تكون  أن  سوى  منظورنا-  حسب  تعدو-  ال  التى  المبادرات،  هذه 
إدماج طرف إقليمى بعينه ومحاولة فك عزلته الراهنة، بما يتضمنه ذلك من غض 
ا دأبت عليه حكومة الدولة الُمشار إليها من نهٍج عدوانى داعم لإلرهاب  الطرف عمَّ
واستخدام القوة المسلحة ضد عدد من بلدان الجوار على النحو الذى ال يسهم سوى 
فى زعزعة استقرار المنطقة. وبالتالى، فإننا نتطلع لمواقف صارمة من المجتمع 
االستفزازات  هذه  مثل  إزاء  حسماً،  أكثر  يكون  أن  المفترض  من  الذى  الدولى، 
والتدابير أحادية الجانب؛ وصوالً إلى دفع الطرف اإلقليمى المقصود نحو معاودة 

االلتزام بقواعد القانون الدولى وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة.

السيد السفير/ منير زهران

ل عليه من  لما نعوِّ التنويه  يفوتنى  الكريمة، وال  أشكركم مجدداً على دعوتكم 
قيمة مضافة لكافة المنتديات، التى يتم تنظيمها من قِبل المجلس المصرى للشئون 
ا سيتمخَّض عن نقاشات هذا المؤتمر السنوى من  الخارجية، وإننى على يقيٍن ممَّ
حصاٍد مهم؛ على ضوء اإلسهامات الموضوعية التى سيتم تقديمها من جانب السادة 
للمشاركة  الطاقة، والذين تمت دعوتهم  المتخصصين فى موضوعات  واألساتذة 

وعرض رؤاهم ضمن محاور المؤتمر.

شكراً جزيالً.
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الجلسة األولى

مقومات مصر كمركز إقليمى للطاقة

• منسق الجلسة: المهندس/ أسامة كمال

• المحور األول- الموارد الهيدروكربونية فى منطقة شرق 
المتوسط وموقع مصر منها – أ.د./ أحمد عبد الفتاح

• المحور الثانى- البنية التحتية لمصر فى مجال الطاقة – 
المهندس/ محمد الطحان

 – مصر  فى  البديلة  الطاقة  مستقبل  الثالث-  المحور   •
المهندس/ أسامة كمال

• مناقشات
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كلمة المنسق السيد المهندس/ أسامة كمال

وزير البترول والثروة المعدنية األسبق

السيد السفير/ منير زهران

السيدات والسادة الحضور،

وبصفة  للمجلس،  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  البداية  فى  لى  اسمحوا 
أهم  ألحد  النقاشية  الحلقة  هذه  تنظيم  على  سعد،  عزت  السفير/  الصديق  خاصة 
أن  أوضح  أن  وأود  الراهن.  الوقت  فى  تداولها  يتم  التى  المهمة  الموضوعات 
الموضوعات الخاضعة للمناقشة فى هذا المؤتمر، تتسم بحساسية شديدة؛ ما بين 
ترسيم حدود، ومركز إقليمى... إلخ. وهذا يجلب قدراً كبيراً من السعادة الشخصية، 
السيَّما وأنه ستتم مناقشة هذه الموضوعات وسط جمٍع على قدٍر كبير من الثقافة 

والفكر، المعنيين باألمر، من أصحاب الخبرة والعقل الراجح.

الصراع  بدأ  فقد  اللحظة؛  وليد  "المتوسط"  فى  الطاقة  على  الصراع  يكن  لم 
الحديث على الغاز والبترول فى شرق المتوسط خفياً بين الدول، منذ عام 1966، 
للغاز فى المنطقة الممتدة تحت مياه  عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقوالً 
المتوسط، ثم جاءت الواليات المتحدة وروسيا بين سنوات 1977 و2003 لتؤكد 
أن غاز شرق المتوسط يمتد من شواطىء الالذقية إلى غربى مصر بطول 180 
من  استراتيجية ضخمة  احتياطيات  المتوسط  منطقة حوض شرق  وتتضمن  كم. 
لتقديرات المسوح الجيولوجية األمريكية، تتخطى 120 تريليون قدم  الغاز، وفقاً 
مكعب غاز- بما يعنى تحول منطقة شرق المتوسط إلى مخزن لموارد الطاقة. كما 
الممكن استخراجها  الكميات  المساحة األمريكية -أيضاً- بشأن  لهيئة  أشار تقريٌر 
من غاز وبترول فى منطقة المتوسط )الظهير البحرى لدلتا النيل( أن هذه المنطقة 
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تتمتع بأكبر تقديرات على مستوى العالم؛ حيث أن بها أكثر من 1800 مليار برميل 
من البترول، وأكثر من 200 تريليون قدم مكعب غاز، وهذا بخالف ما هو موجود 

فى البحر األحمر.

الدولة  هل  الملف:  هذا  بشأن  البعض  يثيرها  قد  التى  التساؤالت،  أهم  ومن 
المنطقة؟ اإلجابة: نعم،  المصرية كانت على علم بكل هذه االحتياطيات فى هذه 
قات السياسية المحلية، حالت دون المضى قدماً فى  لكن كانت هناك بعض الُمعوِّ
عمليات البحث واالستكشاف؛ المفضية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، 

بالرغم مما تملكه من إمكانيات ضخمة فى هذا المجال.

أول  اكتشاف  تم  فيما   ،1886 عام  فى  مصر  فى  البترول  صناعة  بدأت  لقد 
حقوق للبترول فى منطقة "ِجمسة" على البحر األحمر، ثم تالها إنشاء أول معمل 
لتكرير البترول فى منطقة السويس؛ شركة "آبار" للزيوت المصرية عام 1911، 
ثم المعمل األميرى )شركة السويس لتصنيع البترول حالياً( عام 1921، ثم إقامة 
مثل:   ،1952 ثورة  قبل  بعضها  المتناثرة؛ جاء  البترولية  المنشآت  من  مجموعة 
معامل البتروكيماويات فى عتاقة، ثم جاءت الخطة الخمسية األولى بعد الثورة؛ 
وقد  مصر.  مستوى  على  التكرير  معامل  وجود  أماكن  فى  تنويع  حصول  ليبدأ 
أنحاء مصر  فى  تكرير  معامل   9 إنشاء  تم  الخطة موجودة؛ حيث  استمرت هذه 
فى مناطق مختلفة ما بين القاهرة، واإلسكندرية، والسويس، وطنطا، وكان أحدث 

معمل تكرير هو "ميدور" الذى بدأ إنتاجه اعتباراً من أبريل 2000.

وتجدر اإلشارة، فى هذا الصدد، إلى أن معظم المعامل الموجودة بمصر تتسم 
معامل  يجعل  أن  شأنه  من  وهذا  نسبياً.  الحديث  "ميدور"  بمعمل  مقارنة  بالقَِدم، 
التكرير المصرية، رغم أن طاقتها اإلنتاجية تبلغ نحو 32 مليون طن سنوياً، إال 
التقنيات  تقادم  إلى  هذا  ويعود  فقط،  مليون طن   26 إنتاج سوى  تستطيع  ال  أنها 
تحديث  فى مسألة  المصرية جموداً  الدولة  ولقد شهدت  بها.  الموجودة  والمعدات 
النحو فى منطقة  تزل غير موجودة على هذا  لم  التى  الضخمة،  األساسية  بنيتها 
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الشرق األوسط بأكمله. 

التكامل  عن  الُمعبِّر  الوحيد  المشروع  السبعينيات  نهاية  فترة  وشهدت  هذا، 
العربى فى هذا المجال، وهو مشروع "سوميد" الذى تسهم فيه خمس دول هى: 
نهاية فى  بنسب مختلقة، وله  والكويت، وقطر،  مصر، واإلمارات، والسعودية، 
العين السخنة وسيدى كرير بمصر. وكان هدفه هو نقل الخام الخليجى -فقط- من 
منطقة الخليج إلى منطقة البحر المتوسط، ثم لم يلبث أن شهد حالة من الجمود حتى 

عام 2015 تقريباً.

وفى بداية األلفية الثالثة، وتحديداً ما بين عاَمى 2002 و2005، شهدت مصر 
إقامة محطتَين إلسالة الغاز؛ اعتماداً على اكتشافات الغاز الكبيرة، وذلك فى مدينتَى 
دمياط وإدكو. ولقد استهدفتا التخلص من فائض الكميات المكتشفة بأيدى شركات 
التنقيب، والتى كانت فوق احتياجات السوق المصرى، ولن تقوم الحكومة بشرائها 
كلها منها؛ وذلك عمالً بقاعدة شراء الخام من تلك الشركات بهدف تشجيعها على 
بتلك  معموالً  وكان  البحث.  فترة  طوال  عليها  واإلنفاق  التنقيب  بعمليات  القيام 
من  األولى  السنوات  فى  العالمى،  اإلنتاج  فى  كبير  فائض  القاعدة، وقت حدوث 
القرن الحالى. ولقد مارست المحطتان أعمالهما، ثم توقفتا فى عام 2011؛ نتيجة 
الفجوة الكبيرة، التى حدثت بين اإلنتاج واالستهالك المحلى، والتى أدت إلى وقف 

كل عمليات التصدير. 

على نحٍو متصل، كانت عمليات التصدير المشار إليها تتم بالصورة التقليدية 
عبر األنبوب إلى األردن وإسرائيل، أو من خالل محطتَى اإلسالة. ومن ثَّم، بدأت 
مصر تستورد الغاز من الخارج، عن طريق "العين السخنة" على البحر األحمر؛ 
نظراً ألن أغلب سفن النقل كانت قادمة من ناحية آسيا. ولقد ساهمت البنية التحتية 
الجيدة، التى تمثلها الشبكة القومية للغاز،  فى ضخ أية كميات مطلوبة فى أرجاء 
مستوى  على  الربط  خطوط  من  شبكة  هناك  كانت  حيث  المصرية؛  األراضى 
يتم  كى  دوالر؛  مليون   350 نحو   2015 عام  فى  لها  ُرِصد  والتى  الجمهورية، 
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تحسينها وتطويرها واستكمالها. كما كانت هناك مجموعة أخرى من المشروعات 
والمنشآت، التى كان يجب تطويرها، والتى على رأسها المحطات الخاصة بخط 
"سوميد". ويمكن القول أن ما شهده هذا الخط، على مدار السنوات القليلة الماضية، 
إنجاز غير مسبوق؛ نظراً لتوسعه فى التسهيالت البحرية الخاصة باستقبال الغاز 
والمنتجات، وكذا فى خزانات االستقبال والشحن؛ وهو ما ساعد كثيراً، فى الفترة 
استيعاب  على  القدرة  الخزانات  تلك  منحت  إذ  Covid-19؛  أزمة  من  األولى 
الكميات التى يمكن تخزينها لفترة معقولة، وكذا كميات األشقاء العرب المساهمين 

فى "سوميد" وتأمين احتياطيات السوق.

من جهة أخرى، قد يُثار تساؤل بشأن ماهية المركز اإلقليمى للطاقة؛ هل ينشأ 
من امتالك محطتَى اإلسالة، ومجموعة من الخطوط الخاصة باإلنتاج والتوزيع، 
والمساهمة فى عمليات االستيراد والتصدير الدولية، أم أن هناك شروطاً أخرى 
لذلك؟ إن هذه األمور تَُعد من األساسيات فى هذا الصدد. ومع ذلك، فإن المفهوم 
األوسع يعنى القدرة على تحقيق التكامل ما بين منتِجى ومستورِدى الطاقة على 
مستوى منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا. فمثالً، ال يمتلك العراق أو ليبيا أية 
معامل تكرير حقيقية، فيما تمتلك مصر نحو 9 معامل، وماضية قدماً فى التطوير، 
وإنشاء اثنين آخرين؛ فهل تستطيع طاقة مصر اإلنتاجية المساهمة مع هذه الدول، 
الخارج،  من  منتجاتها  استيراد  مقابل  فى  وتصدره  خام  بترول  بإنتاج  تقوم  التى 
والتى تخسر من 5 إلى 20 ضعف ثمن برميل البترول الُمصدَّر؛ نتيجة ارتفاع 
نعم.  اإلجابة:  استيرادها؟  يتم  التى  والبتروكيماوية،  الطبيعية  المنتجات  أسعار 
فمصر لديها القدرة- عبر إمكاناتها- على معالجة الغاز والبترول الخام، والوصول 
قيمة  ذات  نهائية  منتجات  إلنتاج  المعالجة،  مرحلة  فى  متقدمة  مراحل  إلى  بهما 
مضافة تحتاجها الدول، ومنها على سبيل المثال: دعامات القلب، التى يتم تصنيعها 
من مادة البولى إيثيلين المشتقة من البترول، والتى يحتاج الحصول على بعضها 

توفير مبالغ مالية ضخمة. 
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فى سياٍق متصل، يمكن اإلشارة إلى العوائد والمنافع، التى تستهدف مصر تحقيقها 
دائمة  عمل  فرص  توفير   - المثال  سبيل  على   - ذلك  فمن  المشروعات.  تلك  من 
لمواطنى الدولة، عبر تحسين مناخ االستثمار األجنبى المباشر، بما فى ذلك تقليل 
فاتورة االستيراد من الخارج، ودعم المخزون االحتياطى للدولة من العملة الصعبة؛ 
وأيضاً توفير منتجات نهائية، يحتاجها أكثر من 100 مليون مستهلك مصرى و1200 

مليون أفريقى؛ ما يُسِهم فى زيادة القوى الشرائية، والعوائد ذات الصلة.
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المحور األول

الموارد الهيدروكربونية فى منطقة شرق المتوسط وموقع مصر منها

أ.د./ أحمد عبد الفتاح – رئيس هيئة البترول األسبق

مقدمة: 

تنفرد منطقة الشرق األوسط بأهمية خاصة في حسابات الدول الكبرى؛ كونها 
وعلى  طبيعية؛  موارد  من  به  تتمتع  ولما  السياسي،  المستوى  على  استراتيجية 
رأسها النفط والغاز؛ كما أن لها تعقيدات خاصة ثقافياً واجتماعياً. وتستفيد الدول 
الكبرى من هذه التعقيدات من موارد المنطقة، وتأمين احتياجاتها من النفط والغاز. 
وتتسم منطقة الشرق األوسط بصفٍة عامة، ومصر بصفٍة خاصة، بموقع متميز؛ 
نتيجة تحكمها بعدد من البحار والقنوات والممرات االستراتيجية، التى تلعب دوراً 
أساسياً فى مسارات نقل الغاز والمواد الخام للدول الصناعية- ومنها تبرز أهمية 
الجزائر،  من:  كل  وتمتلك  الكبرى.  الدول  حسابات  فى  األوسط،  الشرق  منطقة 
وليبيا، ومصر، والعراق، والسعودية، وسلطنة عمان وبقية دول الخليج، اكتشافات 
واحتياطيات كبرى من النفط والغاز. وهذا ما يوضح ما تمتلكه المنطقة من ثروات 

كبيرة وحجم االكتشافات الموجودة.

أهمية البترول والغاز القتصاد الدول:

1 كجم منه ينتج  البترول المصدر األشهر واألقوى للطاقة؛ نتيجة ألن  يمثل 
الصناعات  من  العديد  فى  يدخل  إنه  إلى  باإلضافة  حرارى،  سعر  آالف   10
ألنه  اقتصادية؛  أهمية  وله  للوقود،  األساسى  المصدر  إنه  كما  البتروكيميائية؛ 
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للدول.  يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل ركيزة اقتصادية مهمة 
وبالنسبة للواليات المتحدة، فإن اكتشافات النفط الصخرى أدت إلى زيادة الدخل 
المستوى  على  تطوراً  القطاعات  أسرع  من  أنه  كما  دوالر؛  لتريليون  القومى 
التكنولوجي؛ وبالتالى فهو يساهم فى دخول تكنولوجيا جديدة للدولة، وفى تطوير 
التكنولوجيا  الستيعاب  المستمرة  التدريبية  العمليات  نتيجة  والقدرات  الخبرات 

الحديثة. 

مشاكل الحدود البحرية في شرق المتوسط: 

إحدى أهم المشكالت، التى واجهتها مصر، فى هذا الصدد، كانت عملية ترسيم 
الحدود البحرية؛ نتيجة توقفها فى مرحلة محددة فى عهد اإلخوان، وتبنَت دعوى 
قضائية عدم صحة ما ردده اإلخوان حينها، من أن هناك نحو 220 مليار دوالر 
تنازلت مصر عنها لصالح إسرائيل وقبرص، وهو ما تم نفيه بحكم قضائى؛ وأن 
ما تم استكشافه من حقل ليفياثان وأفرودوت ليس من  المياه االقتصادية المصرية. 
وتركيا  قبرص  وهى:  المتوسط،  فى شرق  لمصر  مقابل  الدول  من  عدد  وهناك 
واليونان، والتى دخلت فى مفاوضات مع مصر؛ من أجل ترسيم الحدود البحرية. 
وترتب على ذلك نجاح مصر وقبرص فى التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود عام 
نتيجة  تنجح؛  لم  واليونان  تركيا  بين مصر وكل من  المفاوضات  أن  إال   ،2003

الخالفات على عدد من المسائل الفنية والقانونية. 

فى  المخزون  نسبة  قدرت  قد  األمريكية  الجيولوجية  المساحة  هيئة  وكانت 
منطقة شرق المتوسط، عام 2010، بـ345 تريليون قدم مكعب، وهو ما يتجاوز 
برميل  مليارات  و6  النيل  فى حوض   223 ونحو  بأكمله،  األمريكي  االحتياطى 
من الغازات السائلة و1,7 مليار زيت، وهناك 122 تريليون أمام سواحل لبنان 
وسوريا وقبرص، ونحو 36 مليار أمام إسرائيل ونحو 123 مليار قدم أمام اليونان. 

فى  مصر  بدأت  هنا،  ومن  المنطقة.  على   ،2010 عام  بعد  الصراع،  واشتد 
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للمنطقة  التماس  خط  على  مزايدة  وأقيمت  قبرص؛  مع  البحرية  حدودها  ترسيم 
االقتصادية الخالصة؛ وهو ما ساهم فى اكتشاف حقل "ظهر". وبدأت الشركات 
األجنبية المستثمرة، فى هذا المجال، بسعة تخزين 30 مليار قدم مكعب من الغاز، 
والذى تم إعالنه من قبل المكتشف األجنبي. و كان حقل "ظُهر" منطقة تم إسنادها 
إلحدى الشركات العالمية، وأنفقت ما يقارب 360 مليون دوالر، ولم توفق فى أى 
إنتاج اقتصادى، ووصلت بالحفر لـ3600 متر تحت سطح البحر ولم يوجد إنتاج، 
وخرجت من المنطقة، ثم تم إسناد المشروع لشركة إينى االيطالية، وبعد الوصول 

لكشف تجارى فى هذه المنطقة بدأت المنافسة فى منطقة شرق المتوسط. 

وهناك حقول فى شرق األسكندرية )نورس وليبرا( من المتوقع أن تنتج 500 
مليون قدم مكعب يومياً، تستثمر بها شركة BP البريطانية؛ كما أن هناك حقوالً 
أخرى يتم االستثمار فيها فى شمال دمياط وشرق الدلتا. وساهمت مجموعة اآلبار 
فى تعويض العجز فى االستيراد واالستهالك المحلي؛ حيث رفعت اإلنتاجية لنحو 
7,5 مليار قدم مكعب، تم خالله تعويض العجز والحصول على فائض. وهناك 
ثالثة حقول إسرائيلية )تمار، وليفياثان، وماري(، وبدأت لبنان فى الحفر، وهناك 
حقول قطاع غزة، ومن المتوقع، بعد هدوء األوضاع فى سوريا، أن يبدأ التنقيب.

منتدى غاز شرق المتوسط، والعائد على مصر وتحديات المنطقة:

لقد وضعت مصر فى اعتبارها استضافة منتدى الغاز؛ لموقعها االستراتيجى 
الغاز  واكتشافات  الجديدة،  السويس  قناة  ووجود  والغرب،  الشرق  بين  الرابط 
المتوفرة  غير  الغاز،  إسالة  مصانع  في  المتمثلة  التحتية  البنية  ووجود  الكبرى، 
فى أى منطقة عدا مصر، وبالتالى اتخذت القاهرة خطوة إنشاء المركز اإلقليمى 
للطاقة من سبع دول )اليونان، قبرص، إيطاليا، إسرائيل، األردن، فلسطين، لبنان(، 
حيث وافق وزراء الطاقة على تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق األعضاء؛ فيما 
تمتلكه من موارد، وتعظيم العوائد، وتحفيز جهودها، واالستفادة من االحتياطيات، 
والعمل  الطاقة؛  من  احتياجاتهم  وتأمين  سليمة،  بطريقة  التحتية  البنية  واستخدام 
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على إنشاء سوق إقليمى للغاز والطاقة، وتأمين العرض والطلب، ومساعدة الدول 
المستهلكة فى تلبية احتياجاتها.

اتفاق  توقيع  المنتدى،  إنشاء  اتجاه  فى  اتُِخذت  التى  التمهيدية  الخطوات  ومن 
البلدين،  بين  بحرى  أنابيب  خط  لمّد  2018؛  عام  وقبرص  مصر  بين  حكومى 
واتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان على توقيع اتفاق على إنشاء منتدى للغاز 
فى شرق المتوسط، مقره مصر، ويضم فى عضويته الدول المنتجة والمستوردة 
الغاز.  لتنظيم  الغاز وجهاز  أنشطة سوق  تنظيم  قانون  كما صدر  العبور.  ودول 
وتكمن أهمية هذا القانون فى أن الغاز والزيت فى مصر كانا تابعين لسلطة وزارة 
البترول، ولم يكن من حق أحد االستيراد أوالتصدير، من وإلى الخارج، وبالتالى 
يُرِخص القانون للقطاع الخاص االستيراد والتصدير؛ بهدف تحرير سوق الغاز، 

خاصةً وأن ذلك كان مطلباً أساسياً للشركاء األجانب.

الواقع أن مصر، فى إطار االتفاقية والمنتدى، ستستفيد بصورة كاملة مما تمتلكه 
من بنية تحتية؛ كونها الوحيدة التى بها محطات لتسييل الغاز، حيث ستكون مصر 

نقطة لتجميع الغاز ومركزاً للتجارة، باإلضافة لالكتشافات الموجودة.

ولكن ستكون هناك تحديات ترتبط بالمنافسة اإلقليمية مع الدول المنتجة للغاز، 
عمان؛  وسلطنة  وقطر،  والسعودية،  كاإلمارات،  الخليج:  دول  خاصة  وبصفة 
الكبيرة  السعودية  االكتشافات  ظل  فى  مباحثات  شبكة  مد  عن  معلومات  ووجود 
مؤخراً؛ فضالً عن المنافسة من إيران ومن روسيا، فى ظل رغبة االتحاد األوروبى 
الغاز الروسى؛ فضالً عن الخالفات  تنويع مصادر الطاقة وتقليل االعتماد على 

القائمة بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية.
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المحور الثانى

البنية التحتية لمصر فى مجال الطاقة

المهندس/ محمد الطحان – مساعد رئيس جهاز أنشطة الغاز للشئون الفنية

تمر مصر بتحول كبير فى اقتصادها بشكل عام، وقطاع الطاقة بشكل خاص؛ 
حيث تؤدى الطاقة دوراً مهماً فى الحياة المعاصرة، وفى تحقيق التنمية االقتصادية 
فى جميع مجاالت الحياة. ولقد اهتمت خطط الطاقة والسياسات الوطنية، في هذا 
التى حددتها  الخمسة األساسية  بالمجاالت  اإلقليمية والعالمية،  تلك  السياق، وكذا 
التنمية  تحقيق  فى  الطاقة  قطاع  لمساهمة  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  لجنة 

المستدامة، وهي:

تعزيز إمدادات وخدمات الطاق.  - 1

كفاءة الطاقة.  - 2

تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة.  - 3

تطوير تقنيات الوقود األحفورى المتقدمة.  - 4

والطاقة والنقل.  - 5

ولقد بدأت الدولة المصرية فى استحداث استراتيجية جديدة فى التوجه إلعادة 
هيكلة قطاع الطاقة، من خالل تحسين اإلطار المؤسسى والتنظيمى لسياساتها. ومن 
لتطوير  بمشروع طموح ومتكامل  البترول  قيام وزارة  السياسات والخطط؛  تلك 
وتحديث قطاع البترول، وعلى رأس تلك المشروعات تقديم مصر للعالم كمركز 
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إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بشكل عام، والغاز بشكل خاص. وكان من أهم تلك 
اإلجراءات، صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز 196 لسنة 2017، والئحته 
التنفيذية2018 ، والذى بمقتضاه تم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" كأحد 

أهم أركان تلك االستراتيجية، وأحد أهم دعائم ومرتكزات تحقيقها. 

وهذا الجهاز مستقل؛ تم تأسيسه لتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة 
الالزمة  والتنظيمية  التشريعية  البنية  أولى الستكمال  كخطوة  وذلك  الغاز،  سوق 
لتحقيق هذا المشروع القومى الطموح، وذلك بالتوازى مع إجراءات وبرامج عمل 
أخرى، تجرى على قدم وساق لتطوير وتنمية البنية التحتية المتكاملة على النمط 
العالمى، ووفقًا للممارسات الدولية لتجارة وتداول الغاز والبترول- والتى تمثل فى 

مجملها خطوات ضرورية فى إطار مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول.

خطوات التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز:

االستراتيجية  األهداف  أهم  أحد  للغاز  إقليمى  مركز  إلى  مصر  تحويل  يعد 
الرئيسية للدولة المصرية. وفى سبيل ذلك، تمت دراسة العديد من تجارب الدول 
األوروبية، التى قامت باتخاذ عدد من الخطوات المنهجية لتنمية وتطوير أسواقها: 
كمراكز عالمية لتداول الغاز الطبيعى، وتحويلها إلى مناطق جاذبة لالستثمار فى 

أنشطة الغاز.



المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات 38

إقليمى  لمركز  للتحول  تؤهلها  التى  المقومات  كافة  تمتلك  مصر  أن  والواقع 
المشروع  هذا  تنفيذ  يعتمد  حيث  المتوسط؛  البحر  بمنطقة  الغاز  وتداول  لتجارة 
البنية  يتضمن  والذى  الداخلى،  :المحور  ومنها  المحاور،  من  عدد  على  القومى 
التحتية لتنفيذ هذا المشروع، والمحور السياسى، الذى يتضمن العالقات الدولية مع 
دول حوض المتوسط، والمحور الفنى والتجارى. وفيما يلى أهم االستعدادات التى 

قامت بها مصر للتحول إلى مركز إقليمى للغاز:

إصدار التشريعات الداعمة لالستثمار فى مجاالت الغاز والبترول.  - 1

إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.  - 2

إنشاء جهاز تنظيم مستقل لسوق الغاز.  - 3

تمتلك مصر موقعا استراتيجياً متميزاً يقع بين الدول الغنية بالموارد وبين   - 4
كبار المستهلكين.

امتالك مصر لبنية تحتية، منها مصانع إسالة الغاز.  - 5

امتالك معامل التكرير ومستودعات التخزين.  - 6

وقناة  والغاز،  البترول  أنابيب  خطوط  وشبكة  الموانئ،  أرصفة  امتالك   - 7
السويس.

خطوات فاعلة إلقامة تعاون إقليمى مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى، فى   - 8
منطقة شرق المتوسط.

إقامة شراكة مع االتحاد األوروبى فى مجال الطاقة لالستغالل األمثل لكافة   - 9
الطبيعى  الغاز  اقتصادية من ثروات  استفادة  الحالية، وتحقيق أقصى  اإلمكانيات 

المكتشفة، والمتوقع اكتشافها مستقبال.

10 - تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط.
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البنية التحتية للشبكة القومية )خطوط التصدير / االستيراد ووحدات اإلسالة(:

لقد أصبحت منطقة شرق البحر المتوسط محط أنظار العالم؛ نظراً الستكشافات 
الغاز الطبيعى الفعالة، التى تعاظمت فى عدد من دول تلك المنطقة؛ وعلى رأسها 
كحل  بجدارة،  تضعها  ومتنوعة،  ومؤهلة،  قوية،  تحتية  ببنية  تتمتع  التى  مصر، 
اقتصادى متميزGas monetization option لكافة طاقات اإلنتاج المخططة، 
والفعلية، واالقتصادية من الغاز الطبيعى؛ للوصول الى األسواق األوروبية، من 
."Gas Hub" خالل مشروع تحول مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز
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مات مصر  مقوِّ أهم  كأحد  الغاز:  أنشطة سوق  تنظيم  لجهاز  التنظيمى  الدور 
لمركز إقليمى للطاقة:

وتنبع  مستقلة.  عامة  هيئة  المصرى  الغاز"  سوق  أنشطة  تنظيم  "جهاز  يعد 
استقالليته من عدم مشاركته فى أٍى من أنشطة الغاز التى يعمل على تنظيمها. وقد 
أُنِشىء بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017، إعماالً ألحكام المادة رقم 3 من 
القانون؛ بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصرى، لضمان توافر 
الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيالت الغاز للغير؛ أخذاً فى االعتبار 
تنافسية؛  سوق  وخلق  السوق،  تحرير  نحو  الحكومة  واستراتيجية  الدولة  سياسة 

باإلضافة إلى التحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة عموماً، والغاز خصوصاً.

ولقد بدأ التنفيذ الفعلى إلنشاء الجهاز وتفعيل دوره، بعد إصدار الالئحة التنفيذية 
بتاريخ 14 فبراير 2018، باإلضافة إلى قرار معالى السيد رئيس الوزراء بتشكيل 
مجلس اإلدارة رقم 162 لسنة 2018؛ وهو ما أعقبه انعقاد أول اجتماع لمجلس 
إدارة الجهاز، فى 27 فبراير 2018؛ ليعمل الجهاز منذئٍذ بشكٍل متواصل، بما يكفل 

النجاح فى تحقيق أهدافه، وفقاً للقانون. هذا، ومن جملة أهداف الجهاز ما يلى:

تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، ومتابعتها ومراقبتها.- 

العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيالت الغاز للغير.- 

ضمان جودة الخدمات المقدمة.- 

تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى السوق التنافسية، وتالفى الممارسات االحتكارية.- 

مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.- 

توفير المعلومات، والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز.- 

التأكد من االستخدام األمثل للبنية األساسية للشبكات والتسهيالت.- 

جذب وتشجيع االستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز.- 
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هذا، ويستهدف تصميم السوق الوصول به إلى منظومة متكاملة من األنظمة، 
تنظيم  جهاز  بتنفيذها  يضطلع  التى  والمستهدفات،  واإلجراءات،  والسياسات، 
ومحفز  تنافسى حر  إنشاء سوق  على  العمل  يتم  فمن جهة،  الغاز.  أنشطة سوق 
للمستثمرين؛ وهو ما يسهم فى جذب استثمارات جديدة لصناعة الغاز؛ مما يعظم 
االستهالك  تأمين  أخرى،  جهة  ومن  المصرى.  لالقتصاد  المضافة  القيمة  من 
وإدخال  اإلمدادات  مصادر  تنويع  خالل  من  وتنافسية،  مناسبة  بأسعار  المحلى 
المنافسة بالسوق بين الموردين، وهو ما يسهم فى تخفيض النفقات. وكذا تحقيق 
االستغالل األمثل للبنية التحتية؛ الستيعاب الكميات الممكنة من الغاز الذى يخدم 
الطلب المتنامى للسوق، ويعزز إتاحة االستخدام بحرية ودن تمييز، وفقاً للضوابط 
الفنية، والتجارية واالقتصادية، من خالل استخدام أكواد الشبكات؛ كذلك يتم العمل 
كفاءة  رفع  خالل  من  للمستهلكين،  المقدمة  الخدمات  جودة  تحسين  ضمان  على 
األنشطة  تلك  فى  المنافسة  أن  إلى  باإلضافة  الخدمية؛  باألنشطة  العاملة  الكيانات 
من شأنها زيادة فرص االبتكار، ورفع جودة وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة 
للمستهلكين. باإلضافة إلى ذلك، فإن من شأن جميع ما سبق- تعزيز فرص تحويل 
مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والتى تعتبر أحد أهم االستراتيجيات 
فى  أخذاً  الراهن،  الوقت  فى  تنفيذها  على  وتعمل  المصرية،  الدولة  تتبناها  التى 

االعتبار المزايا االقتصادية والسياسية الكبيرة والمؤثرة المترتبة عليها.

ووفقاً لقانون سوق الغاز 196 لسنة 2017، والئحته التنفيذية 2018، وقرارات 
مجلس إدارة الجهاز، فقد تم البدء بتقنين وتنظيم عمل الكيانات العاملة بسوق الغاز، 
والتى أنتجت شكالً تنظيمياً بالسوق لعدد أربع أنشطة رئيسية، هى: أنشطة الشحن، 
والنقل، والتوزيع، والتوريد. ويجرى تقنين عدد آخر من األنشطة، مثل: أنشطة 
الغاز المضغوط والغاز المسال، وما يُستَجد من أنشطة تخضع لسلطات القانون 
196 لسنة 2017؛ بما يساهم فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى. 

ويبين الشكل اإليضاحى التالى سلسلة القيمة ألنشطة السوق المستهدف.
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شكل إيضاحي يبين سلسلة القيمة ألنشطة السوق المستهدف

كما يتشكل دور جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في تنمية، وتطوير وتصميم 
فى  والمستهدفات  والمخرجات  التنظيمية،  األدوات  وبيان  تنافسى،  غاز  سوق 
سلسلة  امتداد  على  أعمال  تدفق  صورة  فى  السوق،  هذا  فى  األطراف  عالقات 
القيمة. ويحدد الشكل اإليضاحى التالى المستهدفات المطلوب العمل على إنتاجها، 
السوق؛  مع حركة  التعامل  فى  التدرج  لمقتضيات  وفقًا  تطويرها،  أو  أوتحسينها 

ووفقاً للسياسات، واإلجراءات، واألطر القانونية والتنظيمية المختلفة.

تأمين وتوفير وإمداد 
الغاز بسعر فعَّال

قاعدة استهالكية عريضة ومتنوعة

بنية تحتية مؤهلة للنقل 
والتوزيع واالستيراد 
والتصدير والتخزين

بيع وتوريد الغاز 
للمستهلك النهائى
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في   "Transmission system Operator" النقل  شبكة  مشغل  دور 
إقليمى  كمركز  مصر  مقومات  أهم  كأحد  القومية،  للشبكة  التحتية  البنية  إدارة 

لتجارة وتداول الغاز/ الطاقة، وفقاً لمتطلبات سوق الغاز:

يقوم مشغل منظومة النقل للشبكة القومية باالضطالع بأعباء، ومهام، وادوار 
الفنى  التشغيل  خالل  من  القومية،  الشبكة  فى  التحكم  وإدارة  وصيانة،  تشغيل، 
وإجراءات  أساليب  تنتهج  والتى  الشبكة،  تشغيل  كود  لمتطلبات  وفقا  والتجارى، 
والفعال،  اآلمن،  بالتداول  يسمح  بما  المسؤوليات،   بتلك  للقيام  رقمية؛  وأدوات 
واالقتصادى للغاز، منذ لحظة دخوله الى الشبكة، مروراً بنقله، ومن ثم وصوله 

الى المستهلكين.

وتقوم الشركة باإلدارة، والمراقبة، والتشغيل، والتحكم فى إمدادات الغاز، حيث 
يقوم المشغل عن طريق مركز التحكم القومى بمهامه المختلفة، من خالل منظومة



المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات 44

SCADA ، والذى يقوم بالمراقبة، والتحكم، واإلدارة، لتدفق، وسريان وظروف 
الغاز، وظروف تشغيل خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، الممتدة على جميع 
انحاء الجمهورية. ويقوم المشغل باستخدام األدوات الفنية المختلفة، ومنها: النظم 
الرقمية، وعلى رأسها منظومة التحكم والمراقبة SCADA في إدارة، وتشغيل، 
وصيانة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بما يخدم األداء االحترافى؛ وفق مقتضيات 

السوق التنافسى، وتحول مصر الى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز.

الخالصة:

تكمن مقومات مصر كمركز إقليمى للطاقة فى عدد من المميزات التى تؤهلها إلى 
تبنى استراتيجية تمكنها من تحقيق هدفها ألْن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة من خالل:

كافة  وإدارة  تنظيمه، وتطويره،  أعباء  يقوم على  تنافسى  وجود سوق غاز   -  1
المقومات القانونية له، جهاٌز مستقل حيادى ذو قدرات فنية؛ لالضطالع بأعباء 
تصميم، وتنظيم، وصناعة سوق تنافسى حر يخدم مصالح كافة أطراف السوق، 
ويحافظ على حقوق المستهلكين من خالل أدوات تنظيمية قوية وفاعلة، والتى 

من ضمنها التعامل مع وجود بنية تحتية قادرة ومؤهلة.

البنية  وتحديث  أنشطتها،  وتعظيم  الطبيعي  الغاز  اكتشافات  فى  االستمرار   -  2
القومية للغاز من شبكات نقل وتوزيع، ومحطات  التحتية لمشروعات الشبكة 
تسييل الغاز، وتكرير البترول، ومحطات إعادة تغيير، واالستفادة من الموقع 
المميز  والدور  االستهالك،  ومناطق  اإلنتاج  مناطق  بين  المتميز  الجغرافى 
من  المتنوعة  الحاويات  لعبور  مالحى  ممر  كأكبر  السويس:  قناة  تقدمه  الذى 
غاز مسال، ومواد بترولية، وتجارة متنوعة؛ إضافة إلى خط سوميد لنقل خام 
تكرير  مع طاقة  امتداداً  العالم؛  دول  الى  آسيا  فى  انتاجه  مناطق  البترول من 
المتجددة، واالستفادة من  الطاقة  التوسع في مشروعات  إلى  كبيرة؛ باإلضافة 
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من  واالستفادة  المتنوعة،  الجغرافية  المواقع  فى  المؤهلة  المصرية  الموانئ 
بطاقة  يتمتع  الذى  والمتنوع،  الضخم  المصرى  االستهالكي  السوق  جاذبية 

صناعية كبيرة؛ لخلق قيمة مضافة، مثل: البتروكيماويات.

3 - دور مشغل منظومة النقل، الذى يضطلع بأعباء إدارة وتشغيل وتطوير الشبكة 
إقليمى  إلى مركز  التحول  لمشروع  التحتية  البنية  تمثل عصب  التى  القومية، 
لتجارة وتداول الغاز، بما فى ذلك استخدام منظومات التحول الرقمى: كأحد أهم 
أدوات رفع كفاءة البنية التحتية القادرة والمؤهلة لتجارة وتداول الطاقة؛ لتطوير 
الفنية  العملية  التشغيل، وكفاءة  بيانات عمليات  والمنتجات، ومتابعة  الخدمات 

التشغيلية للشبكات، وإدارة الجودة للخدمة المقدمة.

4 - توافر الغازات، بشكل كبير، من مصادر متعددة، بمواصفات تتفق مع طبيعة 
البنية التحتية، وبالشكل االقتصادى، الذى يعظم االستفادة من تلك الغازات فى 

نطاق عمل منظومة المركز المحورى.

5 - قدرة البنية التحتية على المرونة فى التحول إلى المنظومات المستقبلية المختلفة، 
فى إطار التحول إلى الطاقة النظيفة الكاملة، مثل: استخدام الهيدروجين ونقله 
 green  ًكأسلوب حامل للطاقة، وهو ما تتبناه سياسات االتحاد األوروبى حاليا

.deal energy transmission

نجاح الدولة المصرية فى إطالق منتدى غاز شرق المتوسط، والذى تحول   - 6
القومى  بالمشروع  المتصلة  البرامج  أهم  يعد من  إلى منظمة حكومية؛  مؤخراً 
للتحول الى سوق إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، بشكل عام، والغاز، بوجه خاص.

7 - ولقد اتخذت مصر خطواٍت شتى فى هذا الصدد، ونجحت فى تنفيذ المحور 
الغاز، والذى  تنظيم سوق  قانون  تجاه تحقيق هدفها، والمتمثل فى سن  األول 
يعتبر خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة؛ حيث يتيح تدفق 
تنظيمية.  أو  فنية  عوائق  أى  دون  بحرية،  المصرى  السوق  وإلى  من  الغاز، 



المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات 46

وكذا، التعاون مع االتحاد األوروبى عبر إقامة حوار استراتيجى لمناقشة آلية 
التعاون بين دول شرق المتوسط؛ لربط حقول الغاز الموجودة بالمنطقة، إلى 
مفاوضات  إقامة  عبر  قبرص  مع  التعاون  وأيضاً،  بمصر.  اإلسالة  تسهيالت 
لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بين البلدين؛ إلنشاء خط أنابيب بحرى مباشر بين 
البلدين، وكذلك تنفيذ مشروعات تنموية لدعم المركز اإلقليمى، مثل: مشروع 

تداول وتخزين المنتجات البترولية، وإنشاء رصيف بحرى بالعين السخنة.
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المحور الثالث

مستقبل الطاقة البديلة فى مصر 

المهندس/ أسامة كمال – وزير البترول والثروة المعدنية األسبق

ال يخفى أن الوقود األحفورى ناضب بطبعه. ومع ذلك، فإنه يتم، فى مصر، 
البترول  على  االعتماد  يتم  حيث  متوازنة؛  غير  بطريقة  الطاقة  موارد  استهالك 
على  خطراً  يشكل  بما  الحياة؛  مناحى  تسيير  فى   90% من  أكثر  بنسبة  والغاز 
الدول  فيه  تقوم  الذى  الوقت  فى  هذا،  بمصر.  الموجودة  القيِّمة  الموارد  منظومة 
تنويع  على  العمل  ضرورة  جانب  وإلى  لديها.  الطاقة  مصادر  بتنويع  األخرى 
مصادر الطاقة، لعل مدى ترشيد استخدام الطاقة، ومدى كفاءة استخدامها يكونا 

ة، التى يجب التعاطى معها فى هذا السياق.  من المسائل الُملحَّ

وتشير اإلحصائيات، فى هذا الصدد، إلى أن مقدار ما يستهلكه الفرد سنوياً من 
ا ما يستهلكه الفرد فى  الطاقة فى بريطانيا يعادل 4000 مليون وحدة حرارية، أمَّ
مصر فيبلغ نحو 26000 مليون وحدة سنوياً؛ أى: ستة أضعاف ونصف تقريباً مما 
يستهلكه نظيره البريطانى. وال ريب فى أن هذه النسبة الكبيرة تعبر عن استهالك 
غير رشيد للطاقة فى مصر، وللمصادر التى تَُعد فى غاية األهمية بالنسبة لبلٍد مثلها، 
السيّما وأن أحد أهم أسباب الصراع فى منطقة الشرق األوسط هو محاولة الحصول 
على موارد الطاقة الموجودة بها. فسوريا، على سبيل المثال، كانت مؤهلة فى عام 
، يُعد هذا  2003 ألْن تكون ثالث دولة على مستوى العالم فى إنتاج الغاز. ومن ثَمَّ
األمر أحد أسباب التهاب األحداث فى سوريا، والتى ستظل قائمة إلى أن تجد الدول 

المنخرطة آلية مرضية لتقاسم ثرواتها والسيطرة على منابع الغاز بها. 
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على  للتغلب  بديلة؛  وسائل  عن  البحث  تعزيز  على  العمل  يجب  فإنه  وعليه، 
مخاطر االعتماد غير الرشيد والضخم للوقود األحفورى الناضب، والتى من بينها 
الطاقة  مجال  ففى  الكهرومائية...إلخ.  والطاقة  الرياح،  وطاقة  الشمسية،  الطاقة 
الشمسية، على سبيل المثال، تمتلك مصر عدة مناطق تتحقق فيها كفاءة سطوع 
الشمس بدرجة تسمح بتعزيز إنتاج الطاقة على النحو المنشود، وهى األعلى فى 
العالم. فهل تستطيع تلك المناطق إنتاج كهرباء على نحو ما تنتجه محطات الطاقة 

الحالية؟ وما الفرق بينها وبين تلك المحطات؟

تعتمد محطات الطاقة فى العالم – ألجل توليد الكهرباء - على مرحلتَْين: األولى- 
يلزم  البخار،  توليد  وألجل  البخار.  من  الكهرباء  توليد  والثانية-   البخار،  توليد 
االستعانة بوقود يمكنه توليد القدر المطلوب من البخار بدرجة حرارة معينة؛ ألجل 
نجاح عملية توليد الكهرباء؛ حيث تقوم تلك المحطات باالستعانة -مثالً- بالوقود 
األحفورى: كالفحم ومشتقات البترول، ومن بينها المازوت؛ لتحقيق هذا الغرض. 
ولكن نظراً لمحدودية تلك المصادر وصفتها غير الدائمة، فضالً عما تسفر عنه 
من آثاٍر بيئية سيئة، فقد وجب التوجه إلى مصادر أخرى أكثر كفاءة ونظافة. ومن 

بين تلك المصادر، الطاقة الشمسية، كما ُذِكر آنفاً. 

وتعتمد استراتيجية الطاقة الشمسية على آليتَين، هما: األلواح البرجية، واأللواح 
االستعانة  طريق  عن  البخار  لتوليد  تستخدمان  وكلتاهما  )األفقية(؛  المرصوصة 
بمحلول ملحى يتم تسخينه إلى درجة حرارة تتراوح ما بين 550 إلى 600 درجة 
مئوية عبر الطاقة التى توفرها األلواح الشمسية، ثم يتم إدخال هذا المحلول ذى 
يتم  أن  إلى  المياه،  تسخين  شأنها  مبادالت حرارية، من  فى  جداً  العالية  الحرارة 
الكهرباء. والحق أن هذه  الكافية إلنتاج  المعينة  بالدرجة  البخار  النهاية توليد  فى 
الملحى  والمحلول  الشمسية  األلواح  بين  الجمع  على  القائمة  الحديثة  التكنولوجيا 
إحدى  هى  اآللية،  وهذه  ُمرٍض.  نحٍو  على  الكهرباء  توليد  على  بكفاءة،  قادرة، 
فى  منها  لالستفادة  وتوسيعها؛  تعظيمها  الغربية  البلدان  تحاول  التى  اآلليات  أهم 
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االستعاضة عن استخدام الوقود األحفورى؛ فى سياق برامجها التنموية المستدامة 
تخفيض  فى  ذلك  دور  عن  فضالً  بيئياً؛  الضارة  الطاقة  مصادر  من  والتخلص 
المناخ  تغيرات  تهديدات  تخفيض  فى  يُسِهم  بما  الكربون،  أكسيد  ثانى  انبعاثات 

واالحتباس الحرارى.

مقابل  تكلفتها  بانخفاض  تتسم  الشمسية  التكنولوجيا  هذه  فإن  أخرى،  من جهٍة 
استخدام الوقود التقليدى؛ إذ إن كيلو وات الكهرباء يستهلك ما بين 200 إلى 220 
جرام من الوقود األحفورى، والذى تتراوح تكلفته إجماالً ما بين 500 إلى 600 
دوالر للطن؛ فيتم استهالك وقود بنحو 10 ِسنت تقريباً فقط، بخالف باقى تكلفة 
ِسنتاً.   15 نحو  تبلغ  والتى  الواحد،  الكهرباء  كيلو  إنتاج  فى  المستخدمة  األدوات 
ا فى التكنولوجيا الشمسية، فإنها على الرغم من ارتفاع تكلفتها )11 ِسنتا(، فى  أمَّ
الواحد  وات  الكيلو  إنتاج  فإن  جديدة،  تكنولوجيا  لكونها  نظراً  أول سبع سنوات؛ 
تلك  )عمر  تقريباً  سنة   40 لنحو  ِسنت،   2 يتجاوز  ال  ذلك-  بعد  الكهرباء-  من 
بالشراكة  خالصة،  محاوالت مصرية  تجرى  الراهن،  الوقت  وفى  التكنولوجيا(. 
مع القطاع الخاص، فى إنشاء أول محطة كهرباء شمسية فى مصر، بمنطقة "أبو 
منقار" بمحافظة الوادى الجديد، بقدرة 50 ميجا وات؛ لالستفادة منها فى توفير 

الطاقة فى تلك المنطقة وما يجاورها. 

وال ريب فى أن مثل تلك الجهود المكثفة، لتعظيم االستفادة من الموارد الطبيعية 
فى توليد الطاقة، تمثل سبالً متميزة فى مسارات توليد الطاقة مستقبالً؛ بما يصاحبها 
من حفاٍظ على البيئة وسالمتها، وبما يكفل األمان والسالمة للعنصر البشرى كذلك.
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مناقشات :

مصر، ·  تقدمها  أن  يمكن  التى  اإلفادة  مدى  عن  تساءل  الخريبى:  شريف  د./ 
جوارها  إلى  السيَّما  األفريقية،  القارة  إلى  للطاقة،  إقليمياً  مركزاً  باعتبارها 
للطاقة  الشديد  الحتياجها  نظراً  أفريقيا؛  وشرق  ووسط  كالسودان  القريب: 

واالستعانة بها فى دعم مشروعاتها التنموية، التى قد تقوم بها.

زيادة ·  فى  تساهم  الغاز  تسييل  معامل  أن  البعض  يدَّعى  حسن:  رخا  السفير/ 
مدى  فما  وكندا،  وإسرائيل  وقبرص،  اليونان،  تتجنبها  ولذلك  البيئى؛  التلوث 
مالمحها  تجرى  كبيرة  منافسة  وجود  ياُلَحظ  أخرى،  جهٍة  من  ذلك؟  صحة 
اآلن، وفى المستقبل القريب، على االستفادة من قدرات الدول الحتياطاتها من 
الغاز وتصديره بسعر تنافسى، فمثالً: بدأت روسيا، منذ عام 2018، فى عمل 
كونسورتيوم من مجموعة من الدول من بينها: اليابان، والصين، والسعودية، 
واإلمارات؛ ألجل تعزيز االستثمارات فى المنطقة الباردة بشمال روسيا؛ وهى 
التى تحوى أكبر احتياطى للغاز فى العالم. ويتضافر ذلك مع الخط الشمالى الذى 
تنشئه ألمانيا، لتوريد الغاز من روسيا؛ وبالتالى فسوف تنشأ منافسة لتصدير 
الغاز. فهل يمكن االطالع  إلى أوروبا حصراً، وكذا على تسعيرة ذلك  الغاز 
على الدول، التى تتعاون مصر معها فى هذا الصدد، والقدرة التصديرية لها، 

واألسعار التى تشملها، والعائد عليها؟ 

"بنبان" ·  منطقة  فى  الشمسية  الطاقة  لمحطة  بالنسبة  شادى:  أبو  يسرى  د./ 
آليات توليد الطاقة البخارية  بأسوان، من المعروف أنها ال تقوم على أٍى من 
ويُرَجى  عالية،  تكلفة  ذات  أنها  كما  كمال،  أسامة  المهندس/  استعرضها  التى 
منها توليد نحو 2000 ميجا وات. لكن فى ظل درجة الحرارة المرتفعة جداً 
فى أسوان؛ فإن هناك تكهنات بأن درجة الحرارة الشديدة االرتفاع ستؤثر على 

كفاءة األلواح الشمسية الموزعة، وكذا على عمليات إحاللها وصيانتها.
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استغالل ·  أمام  الموجودة  التحديات  هى  ما  محمود:  نادين  دبلوماسى/  ملحق 
الغاز فى غزة؟ وهل من الممكن أن يكون لمنتدى غاز شرق المتوسط دور فى 
معالجتها؟ من جهٍة أخرى، فى وقٍت سابق، كان هناك مقترح للتعاون بين دول 
حوض المتوسط فى مجال الطاقة الشمسة؛ ألجل استغالل الطاقة الشمسية فى 
بلدان جنوب المتوسط وتصديرها لالتحاد األوروبى، ولكن لم يشهد تطورات، 
فهل من الممكن أن تنشأ مع التطورات الحديثة، التى تشهدها منطقة المتوسط، 

وفى صميمها منتدى الغاز، أية تطورات فى هذا الصدد؟

الغاز، ·  من  إجماالً  مصر  تملكه  ما  مقدار  هو  ما  األنصارى:  رفعت  السفير/ 
وموقعها بين بلدان الغاز من المنتجين والمصدرين على مستوى العالم؟

االتحاد ·  بأن  البعض  يطرحه  ما  سياق  فى  محمود:  هاجر  دبلوماسى/  ملحق 
األوروبى سيقلل اعتماده من الغاز الروسى والنرويجى، فهل يمكن أن تكون 

الجزائر منافساً لمصر فى تصدير الغاز البديل إلى أوروبا؟

الدول ·  فيها  بما  الدول،  من  العديد  تخطط  سامى:  أحمد  دبلوماسى/  ملحق 
األوروبية، إلى االعتماد على الهيدروجين فى توليد الطاقة بنسبة %50 بحلول 
خططها  بجانب  الشأن،  هذا  فى  مماثلة  خطط  مصر  لدى  فهل   ،2050 عام 

المنوطة بتوليد الطاقة الشمسية؟

السفير/ يوسف الشرقاوى: كيف يمكن التوفيق بين اكتشافات الغاز وأسعارها · 
فى مصر؟ وهل هناك إمكانية للمقارنة بين منظمة الغاز المعروفة، التى تضم 

روسيا وقطر وأذربيجان وغيرها، ومنظمة غاز شرق المتوسط؟

د./ عال عبد العال رجب: يجب العمل على رفع الحوار المجتمعى بشأن ملفات · 
الطاقة فى مصر، وزيادة معدل الشفافية؛ حتى يمكن للمجتمع المدنى ومنظماته 
على  الملفات،  هذه  جوانب  مختلف  فى  الرسمية  المؤسسات  دعم  فى  اإلسهام 

النحو المنشود. 
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الردود:

75 تريليون قدم مكعب ·  إلى   70 الغاز من  يصل إجمالى احتياطى مصر من 
غاز، فيما يبلغ اإلنتاج اليومى من 6 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز. وهذا الرقم 
لالكتشافات واالستهالك. ومع ذلك، تجب اإلشارة  يتسم بالتغير اليومى، وفقاً 
إلى أن هذا الرقم ال يفيد فى شىء فى ذاته، ما لم يتم توظيفه بطريقة صحيحة؛ 
لخدمة االقتصاد عبر ضمان كفاءة استخدام الغاز وترشيد استهالكه؛ فبلدان، 
مثل: سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، ليس لديها احتياطيات غاز، ومع 
استخدام  كفاءة  عبر ضمان  كبرى،  اقتصادية  طفرات  تحقيق  استطاعت  ذلك 

الموارد التى لديها. 

تَُعد الجزائر ثانى أهم دولة منتجة للغاز فى أفريقيا، بعد نيجيريا، ولديها محطة · 
إسالة، ويربطها بإسبانيا خط لتصدير الغاز، وتعمل حالياً على تعظيم قدراته 
وإمكانياته. ومع ذلك، فإن عقود الغاز، التى تبرمها الجزائر، هى عقود طويلة 
ضها لمخاطر مستقبلية محتملة. وتجب اإلشارة إلى أن النقطة  األجل؛ ما قد يُعرِّ
المحورية، فى الحديث عن مصر والجزائر، ليست االحتياطيات؛ وإنما بمقدار 
قدرة كٍل منهما على التسويق واالبتكار فى مجال الغاز، ومدى استيعاب سوق 
كٍل من البلدين ألكبر عدد من المنخرطين، سواء من المستوردين أو المصّدرين. 
ويتجلَّى أن مصر لديها السبق فى هذا الصدد، بالنظر إلى جهودها الحثيثة فى 
تعظيم االستفادة من مصادرها، فى هذا السياق، بالتضافر مع موقعها الجغرافى 

المتميز، الذى يؤهلها للعب دور متميز، فى مجال الغاز.

أكثر من ·  يستهلك  إذ  العالم؛  للطاقة فى  أكبر سوق مستورد  السوق األوروبى  يعد 
600 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يأتى نحو ثلثه من روسيا، فيما يحصل على 
الباقى من الجزائر، وقطر، ومصر... إلخ. والواقع أنه ال توجد أية منافسة حقيقية 
على أرض الواقع فى مجال تجميع وتصدير الغاز أواستخدامه بالنسبة لمصر؛ إذ 

إنها الوحيدة القادرة على ذلك فى المنطقة، عبر محطات اإلسالة التى تتمتع بها. 
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البعض نشوءها عن محطات اإلسالة فى ·  يّدعى  التى  الضارة،  بالنسبة لآلثار 
ذلك،  المعلومات بخصوص  بعض  هناك  كانت  أنه  إلى  بالفعل  فيُشار  مصر، 
مشروعات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  وتفصيالً.  جملة  مغلوطة  أنها  تبيَّن  ولكن 
الدولية؛  المؤسسات  من  جداً  ضخمة  اشتراطات  عليها  حالياً  الجارية  الغاز 

لضمان سالمتها وأمنها وعدم إسهامها فى التلوث البيئى. 

الطاقة وخطط ·  لتوليد  الهيدروجين  استغالل  القائمة؛  بالمشروعات  يتعلق  فيما 
الجغرافية  خصوصيتها  دولة  لكل  أن  إلى  اإلشارة  تنبغى  لها،  بالنسبة  مصر 
واالقتصادية التى تحدد لها المسار الذى يحقق لها الكفاءة فى توليد الطاقة لديها. 
لتغطية بعض  النووية  الطاقة  لسنواٍت على  اعتمدت  األوروبية،  فمثالً:البلدان 
احتياجاتها من الطاقة، ولكن ما أْن تم الكشف عن إمكانية استخدام الهيدروجين 
فى توليد الطاقة، لجأت إليه، وتعمل اآلن على توسعة المشروعات المرتبطة 
من  كان  مصر،  فى  ا  أمَّ والتجدد.  والنظافة،  باألمان،  يتسم  وأنه  السيَّما  به، 
المنطقى االعتماد على المصدر الشمسى المتوفر لديها بشكٍل كبير، السيما فى 
"صعيدها"؛ لتوليد الطاقة، ومن هنا كان االعتماد األكبر فى الفترة الحالية على 
هذا المصدر دون غيره من البدائل المتاحة لالستعاضة عن الوقود األحفورى 
التقليدى. ومع ذلك، فإنه تنبغى اإلشارة إلى أن مصر تعمل أيضاً على تحقيق 
التوازن فيما بين مصادر الطاقة المتجددة، تجنباً للتطورات التى قد تؤثر بشكٍل 

أوبآخر على أٍى من تلك المصادر. 

بشأن محطة "بنبان"، فإنها كانت فكرة جديدة ومتميزة وقابلة للتحقيق. ورغم · 
تحويلها  ويمكن  والتحديث،  للتطوير  قابلة  أنها  إال  مشكالت،  من  يعتريها  ما 
إلى محطة تستعين بالمحلول الملحى؛ لتوليد الطاقة الكهربائية المرجوة منها، 
وفقاً للتطورات الحديثة. ولكن -على األقل- يُحَسب لها أنها مثلت نقطة انطالق 
كبرى لمشروعات الطاقة الشمسية فى مصر؛ ويمكن اعتبارها مرحلة أولى فى 

هذا الصدد. 
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بالنسبة للتحديات القائمة أمام استغالل الغاز فى غزة، فإن لدى فلسطين حقل · 
غاز "مارين"، ولكن ال يزال ذلك الحقل بعيداً عن اإلدارة الفلسطينية الكاملة له. 
وبالتالى البد -كخطوة أولى- من إدارة الفلسطينيين له بصورة متكاملة. ولعل 
من الممكن أن تؤدى عضوية فلسطين بمنظمة غاز شرق المتوسط فى إحداث 
تطور فى هذا الصدد، فضالً عن تطوير الحقل ذاته واستغالله االستغالل األمثل. 

مجال ·  فى  وإثيوبيا،  السودان  السيما  أفريقيا،  مع  المصرى  للتعاون  بالنسبة 
الطاقة، فال يخفى أن هذا القرار له شق سياسى مؤثر. ولقد سبق وأن دخلت 
مساره  وكان  بغزة،  مروراً  الغاز إلسرائيل  لتصدير  سابق  ارتباط  فى  مصر 
إلى  غير المسار الموجود حالياً؛ حيث كان يسرى من أمام بورسعيد، فشماالً 
إلى محطة كهرباء إسرائيلية. وكانت الدولة تهدف، وقتها،  العريش، وصوالً 
بينهما.  فيما  األمور  وتهدئة  مشتركة،  مصلحة  عبر  وإسرائيل  فلسطين  لربط 
المقاومة  ضغط  تحت  ستكون  لكونها  ذلك؛  بخطورة  إسرائيل  أحسَّت  ولكن 
الجنوب، وهو  العقبة فى  الفلسطينية، ومن ثم، طلبت أن يسير الخط من لدن 
ما تحقق بالفعل. وبالتالى فإن ربط الطاقة ليس قراراً خالصاً لوزارة البترول؛ 
كبيرة  أن هناك مصلحة  ذلك، ال يخفى  السياسية. ومع  للموافقة  وإنما خاضع 
خلقتها  التى  المصطنعة  قات  المعوِّ لكن  األفريقى،  السوق  مع  التواصل  فى 
بعض األطراف، لتسهيل دخول الكيان اإلسرائيلى أسهمت فى نهاية المطاف 
فى إيقاف مشروعات الطاقة التى كانت تريد مصر تحقيقها فى أفريقيا. ولعل 
منظمة غاز شرق المتوسط، بتشكيلها الحالى، يمكن أن تمثل آلية بديلة لتحقيق 

تطور فى هذا الصدد.

 ال ريب فى أن فكرة إنشاء منظمة لغاز شرق المتوسط تعد فى حد ذاتها متميزة جداً، · 
السيما وأنها تخلق تحالفاً بين أطراف منتجة ومستوردة، ودول عبور وأسواق. 
ولقد خطت مصر خطوات متقدمة جداً فى اإلعداد لهذه المنظمة وتنظيم سياساتها. 

وبالتالى، فإنها تتسم بسمات تنافسية أو تفضيلية عن منظمة الغاز الدولية.
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بشأن تسعير الطاقة فى مصر، يمكن اإلشارة أوالً إلى أن االكتشافات الحديثة · 
فى مجال الطاقة فى مصر لم تغطى احتياجات مصر بشكٍل كامل من الطاقة، 
وإن أدت إلى تخفيض استيراد الغاز من الخارج. فقبل أزمة Covid-19، كانت 
مصر تستورد نحو %40 من المنتجات السائلة )كالسوالر والبوتاجاز(، ولكن 
أسفرت األزمة عن تخفيف االستيراد وتقليل األسعار؛ نتيجة الفائض الكبير فى 
، انخفض استيراد مصر  سوق الطاقة، الذى ترتب على شيوع الوباء. ومن ثمَّ
للمنتجات السائلة إلى نحو %25. وبالنسبة للغاز، اكتفت مصر محلياً من إنتاج 
الغاز، الذى تشترك مصر فى إنتاجه مع الشريك األجنبى، والذى تقوم مصر 
إنتاج  من  ذاتياً  االكتفاء  إلى  بعد  نصل  لم  ولكن  تفضيلى،  بسعر  منه  بشرائه 
مصر الصافى فقط. وبصفة عامة، فإن تأمين احتياجات الطاقة فى مصر يستمد 
قوته من أربعة مصادر: األول، هو ما تمتلكه الدولة بشكٍل مجانى من إنتاجها؛ 
الثانى، هو حصة الشريك األجنبى؛ والثالث، هو ما تستورده الدولة من مواد 
قيمته  منهم  ولكٍل  نهائية؛  منتجات  من  الدولة  تستورده  ما  هو  والرابع،  خام؛ 
النسبية وتسعيرته، وفقاً للعرض والطلب، ورؤية الشريك األجنبى فى ضمان 

عوائد استثماراته... إلخ.   
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الجلسة الثانية

ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الثروات

• منسق الجلسة: السفير/ محمد العرابى

• المحور األول - الوضع بالنسبة التفاقيات ترسيم الحدود 
البحرية فيما بين دول المنطقة – أ.د./ مساعد عبد العاطى

الثانى - منتدى غاز شرق المتوسط – السفير/  • المحور 
عمر أبو عيش

• المحور الثالث - مواجهة تحديات تعقيدات منظومات الطاقة؛ 
من أجل تحقيق أمنها واستدامتها – أ.د./ محسن توفيق

• مناقشات
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كلمة المنسق السيد السفير/ محمد العرابى

وزير الخارجية األسبق

ال ريب فى أن موضوعات هذا المؤتمر من أهم الموضوعات التى يجب التعمق 
حققتها  التى  العظيمة  االكتشافات  ظل  فى  الراهن،  الوقت  فى  واستقصائها  فيها 
مصر فى مجال الطاقة والغاز. وإلى جانب الشق الفنى الذى تناولته الجلسة األولى 
والخاصة بـ"مقومات مصر كمركز إقليمى للطاقة"، فإنه من المفيد اإلشارة إلى 
ثالثة أضالع  أن هناك  المعلوم  فمن  أيضاً.  الصدد،  االستراتيجى، فى هذا  الشق 
جميعاً؛  منهم  االستفادة  من  ممكن  قدر  أكبر  تحقيق  من  دولة  ألية  البد  متشابكة 

لتحقيق غاياتها وأهدافها، وهى:

األول: القاعدة المتمثلة فى قوتها الذاتية والموارد التى تمتلكها. 

الثانى: األمن القومى للدولة

الثالث: المصالح االقتصادية والسياسية التى تسعى الدولة إلى تحقيقها.

 ومن الجلى أن هذا المثلث يعكس مدى التشابك بين وجود الطاقة فى المنطقة 
والسياسة الخارجية لمصر، والتخطيط االستراتيجى ذى الصلة.

لديها  كان  أن مصر  بالمؤتمر حول  المشاركين  السادة  بين  اتفاق  هناك  ولعل 
أنها  كما  المتوسط؛  نشأة منظمة غاز شرق  قبل  فيما  استراتيجى مسبق،  تخطيط 
مصالحها  حماية  ألجل  قياسية؛  فترة  خالل  البحرية  قوتها  تحديث  فى  نجحت 
التأكيد عليه، فى هذا  يتم  القومى. وما  أمنها  ومواردها االقتصادية، وكذا صيانة 
بشكٍل  المهمة  الموضوعات  التعاطى مع هذه  باستطاعتها  أن مصر  المجال، هو 
متكامل، وتنسيق واسع، ورؤية لما هو قادم، واالستعداد له. وهذا فى حد ذاته يُعُد 

نقطة نجاح لمصر فى تخطيطها االستراتيجى وصيانة مصالحها االقتصادية.  
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وعلى ضوء ما سبق، فإن هذه الجلسة، التى تتخذ من "ترسيم الحدود البحرية 
مجملها  فى  تمس  بحثية  أوراق  عدة  على  تنطوى  لها،  شعاراً  الثروات"  وتقاسم 

الجانب االستراتيجى المذكور آنفاً، وهى المذكورة تباعاً فى الصفحات التالية.
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المحور األول

 الوضع بالنسبة التفاقيات ترسيم الحدود البحرية فيما بين دول المنطقة )1(

المستشار الدكتور / مساعد عبد العاطي شتيوى عبد العال - المستشار بالنيابة 
اإلدارية - عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى

مقدمة:

1 - أدرك اإلنسان منذ القدم أهمية البحر كمكمن ثروات، ومورد غذاء، ووسيلة 
اتصال، وقاعدة دفاع؛ ولذلك ال يبدو غريباً استحواذ قانون البحار على اهتمام 
الفقيه  نشر   ،1609 عام  ففى  عشر.  السابع  القرن  منذ  الدولى،  القانون  فقهاء 
الهولندى جروسيوس Grotius  " كتابه: "Mare Liberum"؛ أى: البحر 
الحر، والذى أبدى فيه أن البحار غير قابلة للتملك، وال يمكن أن تكون محالً 
لسيادة أية دولة، وكان جروسيوس يدافع بذلك عن حق بالده في اإلبحار الى 

جزر الهند والتجارة؛ فى مواجهة البرتغال.

2 - امتد االهتمام الدولى حديثاً بالبحار، وعلى وجه التحديد منذ نشأة منظمة األمم 
المتحدة فى عام 1945؛ حيث عقد أول مؤتمر لألمم المتحدة لقانون البحار فى 
عام 1958، وشارك فيه ممثلو 58 دولة، وقد بحث المؤتمر مشروعات المواد 
التي أعدتها لجنة القانون الدولى، ونجح المؤتمر فى إقرار أربع اتفاقيات هى:

1 - ينعى المجلس بمزيد من االسي والحزن المرحوم المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي عبدالعال، الذي شارك 
في أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر في الموضوع عاليه، وحالت وفاته دون االنتهاء من إعداد مداخلته للنشر. وتستند هذه 
الشرق  "أمن  )2019( تحت شعار  لعام  للمجلس  السنوي  المؤتمر  في  الدكتور/ مساعد  المرحوم  المداخلة على مساهمة 
الحاكمة الستغالل ثروات  المفاهيم والضوابط  بعنوان:  المحور األول  الثانية –  )الجلسة  والتحديات"  الفرص  األوسط... 
البحار: دراسة تطبيقية عن المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط( وذلك مع بعض 

التعديالت واإلضافات الضرورية من المحرر بما يتفق والتطورات الجديدة ذات الصلة.
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اتفاقية البحر اإلقليمى والمنطقة المتاخمة. أ- 

اتفاقية أعالى البحار. ب- 

اتفاقية الصيد وصيانة الموارد الحية ألعالى البحار. ت- 

اتفاقية الجرف القارى. ث- 

اإلجبارية  بالتسوية  يتعلق  اختيارياً  بروتوكوالً  المؤتمر  إقرار  عن  فضالً   -  3
للمنازعات، إال أن المؤتمر فشل فى التوصل التفاق دولى حول اتساع البحر 

اإلقليمى، وحدود منطقة الصيد للدولة الساحلية فيما وراء البحر اإلقليمى.

4 - ثم عقدت األمم المتحدة مؤتمرها الثانى لقانون البحار فى عام 1960، ولكنه 
- كسابقه- فشل لألسباب ذاتها السالف اإلشارة إليها.

5 - جاءت الدعوة لعقد هذا المؤتمر، عقب اخفاق مؤتمرى جنيف فى عامى 1958، 
1960، فى تحقيق توافق دولى حول اتساع البحر اإلقليمى، وغموض الوضع 
القانونى لقيعان البحار والمحيطات فيما وراء الوالية الوطنية أيضاً، واستغالل 
الثروات لصالح البشرية جمعاء، وفى ظل وجود صراع دولى كبير بين الدول 
المتقدمة والنامية. وقد أدرك المؤتمر أن االتفاقية المرتقبة ال يمكن أن تستجيب 
لكل ما تطالب به دولة أومجموعة من الدول؛ لذلك فقد تمت صياغة االتفاقية 
فى إطار صفقة شاملة Package Deal. وقد تم إقرار نصوص االتفاقية عن 

طريق توافق اآلراء.

6 - بعد جهد قانونى كبير تمت الموافقة على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
1982، حيث وافقت )130( دولة على االتفاقية، وصوتت ضدها أربع  لعام 
عن  وامتنعت  وفنزويال.  وتركيا،  وإسرائيل،  المتحدة،  الواليات  هى:  دول، 
التصويت )17( دولة كان من بينها المملكة المتحدة، واالتحاد السوفيتى السابق، 
وبولندا،  والمجر  وبلجيكا،  وإسبانيا،  وهولندا،  االتحادية،  ألمانيا  وجمهورية 
حتى  االتفاقية  على  وصادقت  انضمت  وقد  الديموقراطية.  ألمانيا  وجمهورية 
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الواليات  عدا  الكبرى،  الصناعية  الدول  معظم  بينها  من  دولة،   )168( اآلن 
المتحدة األمريكية.

المفاهيم  أهم  أوالً-  اآلتية:  الموضوعات  الدراسة  هذه  تتناول  وسوف  هذا، 
ثروات  الحاكمة الستغالل  القانونية  الضوابط  ثانياً-  الصلة؛  ذات  والمصطلحات 
فى  لمصر  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  على  تطبيقية  دراسة  ثالثاً-  البحار؛ 

المتوسط؛ رابعاً- تحديات ترسيم الحدود البحرية فيما بين بعض دول المنطقة.

أوالً- أهم المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة:

بصفة  البحار-  ثروات  الستغالل  الحاكمة  القانونية  الضوابط  دراسة  ترتبط 
عامة- ومنطقة شرق البحر األبيض المتوسط- على وجه الخصوص- بالعديد من 

المفاهيم والمصطلحات القانونية والجغرافية، وهى على النحو التالى:

1- اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:

تعد االتفاقية بمثابة المرجعية القانونية الحاكمة لكافة أوجه استخدامات البحار - 
والمحيطات، واستغالل مواردها. وجاءت االتفاقية فى وثيقة واحدة، ال تسمح 
إبداء تحفظات على  أنه "ال يجوز  المادة 309 على  إذ تنص  بإبداء تحفظات؛ 
االتفاقية أواستثناءات منها، ما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى فى االتفاقية"؛ 
كما أن عدم السماح بإبداء تحفظات ال يمنع الدول، عند التوقيع أو التصديق على 
االتفاقية، أن تصدر إعالنات أوبيانات؛ لتحقيق التناسق بين قوانينها وأنظمتها 
وبين أحكام االتفاقية، شريطة أال تهدف هذه اإلعالنات أو البيانات إلى استبعاد أو 
تعديل األثر القانونى ألحكام االتفاقية، عند تطبيقها على تلك الدولة )المادة 310(.

تعد االتفاقية صفقة واحدة ال تتجزأ؛ حيث جاءت فى وثيقة واحدة ال يجوز - 
إبداء أى تحفظات عليها أو استثناءات منها، ما لم يُسَمح بذلك صراحة )نص 

المادة 309(.
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يُنظر إلى االتفاقية على أنها انتصار لحكم القانون، ولمبدأ التسوية السلمية - 
للمنازعات الدولية، وهى بمثابة دستور المحيطات؛ كما وصفها السيد "تومي 

كوه" رئيس مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار.

تهدف االتفاقية إلى صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء؛ - 
واتساقاً مع هذا الهدف نصت االتفاقية، فى المادة )88(، على تخصيص أعالى 
البحار لألغراض السلمية؛ وقصرت، فى المادة )141(، استخدام قاع البحار 
والمحيطات وباطن أرضها - خارج الوالية الوطنية - لألغراض السلمية؛ كما 
لحقوقها  ممارستها  فى  األطراف،  الدول  تمتنع  أن  )301( على  المادة  نصت 
وأدائها لواجباتها بموجب االتفاقية، عن أى تهديد باستعمال القوة، أو استعمالها 
ضد السالمة اإلقليمية، أو االستقالل السياسى ألى دولة، أو بأى صورة أخرى، 

تتنافى مع مبادئ القانون الدولى الواردة فى ميثاق األمم المتحدة.

والبحر -  البحار  أعالى  حالة  أهمها:  من  مستقرة  أعرافاً  االتفاقية  دونت 
اإلقليمى؛ وفى الوقت ذاته استحدثت االتفاقية مناطق ومفاهيم جديدة؛ إذ أنها 
أنشأت منطقة اقتصادية خالصة، ونظاماً قانونياً لمنطقة قاع البحار والمحيطات 
اإلقليمي  البحر  التساع  تحديدها  عن  فضالً  الوطنية؛  الوالية  حدود  خارج 
بإثنى عشر ميالً بحرياً كحد أقصى؛ أيضاً وسعت االتفاقية من مفهوم الجرف 
القارى؛ كما تضمنت جزءاً -ال يتجزأ منها- يتعلق بنظام تسوية المنازعات، 
دولية  إنشاء محكمة  النظام  هذا  تفسيرها؛ وتضمن  أو  تطبيقها  تنشأ عن  التى 

لقانون البحار. 

2- نقاط األساس:

هى تلك النقاط والعالمات الموجودة على خط األساس سواء كان خط انحسار 
الحدود  تعيين  فى  بها  يُستَعان  النقاط  وتلك  المستقيم،  األساس  خط  أو  المياه، 

البحرية من خالل تحديد موقعها على الخرائط البحرية.
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3- خط األساس:

هو ذلك الخط الذى يبدأ منه قياس عرض البحر اإلقليمى، والذى يعد فاصالً بين 
المياه الداخلية للدولة الشاطئية وبين بداية بحرها اإلقليمى واتجاهه نحو أعالى 

البحار.

4- خط المنتصف:

ذلك الخط، الذى ينّصف المسافة بين الحدود البحرية لدولتين متقابلتين ال تسمح 
االقتصادية  المنطقة  أو  اإلقليمى  البحر  مدى  بتحديد  بينهما  البحرية  المسافة 

الخالصة.

5- المياه الداخلية:

هى تلك المياه الواقعة خلف خطوط األساس، التى يبدأ فيها قياس البحر اإلقليمى، 
للسفن األجنبية أن  اإلقليمي؛ وبالتالى فال يجوز  البحر  من  ليست جزءاً  وهى 

تمارس فيها حق المرور البرئ.

:Territorial Sea 6 - البحر اإلقليمي

يجرى  اإلقليمية  والمياه  اإلقليمى  البحر  مصطلَحي  أن  الى  اإلشارة  تجدر 
استخدامهما فى المكاتبات القانونية كمترادفين. ولقد استقرت فكرة البحر اإلقليمى 
كقاعدة عرفية، وبدأت مرحلة تدوين بعض القواعد العرفية ضمن أعمال اتفاقية 
جنيف لعام 1958، ثم جاءت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، 
وحسمت مدى البحر اإلقليمى بحد أقصى 12 ميالً بحرياً؛ اعتبرت اتفاقية األمم 
المتحدة لقانون البحار 1982، البحر اإلقليمى جزءاً من إقليم الدولة، وخاضعاً 
بوجه عام؛ حيث  الدولى  القانون  ومبادئ  االتفاقية  أحكام  لسيادتها؛ فى ضوء 

نصت المادة الثانية من االتفاقية فى مادتها الثانية على أن:
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الداخلية، أومياهها أ-  البرى ومياهها  اقليمها  الساحلية خارج  الدولة  "تمتد سيادة 
األرخبيلية، إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحرى مالصق يُعرف بالبحر 

اإلقليمى.

 تمتد هذه السيادة الى الحيز الجوى فوق البحر اإلقليمى وكذلك الى قاع ب- 
وباطن أرضه.

االتفاقية ت-  هذه  أحكام  بمراعاة  هنا،  اإلقليمى،  البحر  على  السيادة  تمارس 
وغيرها من قواعد القانون الدولى".

:Continental Shelf 7 - الجرف القاري

تعرف اللغة القانونية العربية اصطالحات عديدة للتعبير عن الجرف القارى، 
البر  القارى – جناح  االمتداد  القارية –  العتبة  القارى –  الرصيف  بينها:  من 
بأنه  القارى  الجرف  اتفاقية جنيف  من  األولى  المادة  القارة. وعرفت  حافة   –

مصطلح يستعمل للداللة على:

أ- "قاع البحر واألرض الواقعة تحت قاع البحر فى المساحات المائية للشاطئ 
الكائنة خارج منطقة البحر اإلقليمى وذلك إلى عمق مائتى متر أو أبعد، تبعاً لعمق 

المياه المتاخمة، وبقدر ما يسمح باستغالل الموارد الطبيعية لتلك المناطق".

ب- "قاع البحر واألرض التى تحته فى المناطق البحرية المماثلة التى تجاوز 
شواطئ الجزر".

:Exclusive Economic Zone 8 - المنطقة االقتصادية الخالصة

يُعتبر نظام المنطقة االقتصادية الخالصة من أهم أوجه التجديد فى اتفاقية األمم 
ومالصقة  اإلقليمى،  البحر  وراء  واقعة  منطقة  وهى  البحار،  لقانون  المتحدة 
له، وال تمتد إلى أكثر من )200( ميل بحرى من خطوط األساس التى يُقاس 
لغرض  سيادية  بحقوق  الساحلية  الدول  وتتمتع  اإلقليمى،  البحر  عرض  منها 
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استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التى تعلو قاع 
البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها.

ثانياً- الضوابط القانونية الحاكمة الستغالل ثروات البحار:

شرق  دول  بين  فيما  البحرية  الحدود  ترسيم  التفاقيات  بالنسبة  الوضع   -  1
المتوسط:

ال يعتبر تعيين الحدود البحرية عمالً أحادياً يمكن أن تقوم به إحدى الدول منفردة 
دون اعتبار لوجهات نظر الدول األخرى المعنية، وهو ما أكدت علية محكمة 

العدل الدولية، فى حكمها الصادر في قضية الجرف القارى بين تونس وليبيا.

ويعتبر تعيين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتالصقة من أكثر المسائل 
التى كانت محالً للبحث، أمام مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار؛ وقد 
حسمت المادتين 74، فقرة )1(، و83، فقرة )1( هذه المسألة على أنه يتم تعيين 
حدود المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القارى بين الدول ذات السواحل 
الدولى"، كما  القانون  المتقابلة والمتالصقة "عن طريق االتفاق، على أساس 
أشير إليه في المادة 38 من النظام األساسى لمحكمة العدل الدولية؛ من أجل 

التوصل الى حل منصف.

ومن جانبها، أكدت محكمة العدل الدولية -أيضاً- أنه ال توجد طريقة بعينها لتعيين 
الحدود تكون ملزمة فى جميع الحاالت، وأن التعيين يجب أن يتم باالتفاق، وفقاً 
ذات  الظروف  جميع  مراعاة  مع   ،Equitable Principle اإلنصاف  لقاعدة 

الصلة.

أما بالنسبة ألعالي البحار High Seas، فقد عرفت المادة 86 من اتفاقية قانون 
أعالى البحار بأنها: "أجزاء البحر التي ال تشملها المنطقة االقتصادية الخالصة 
المياه األرخبيلية  أو ال تشملها  لدولة ما،  الداخلية  المياه  أو  اإلقليمى  البحر  أو 
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)وهى الدولة التى تتكون من مجموعة من الجزر والمياه التي تصل بينها وبين 
وسياسياً  اقتصادياً  جغرافياً  كياناً  النهاية  في  وتشكل  األخرى  الطبيعية  المعالم 
قائماً بذاته )دولة إندونيسيا، على سبيل المثال(. وبالتالى، ال يجوز ألى دولة أن 
تخضع أى جزء من أعالى البحار لسيادتها، فهى مفتوحة لجميع الدول، ولكل 
دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق فى أن تُسيِّر في أعالى البحار سفناً 

ترفع علمها. 

 ،Eastern Mediterranean Sea المتوسط البحر  ويشير مصطلح شرقى 
إلى األراضى أو الناحية الجغرافية للدول الواقعة بمنطقة شرق البحر األبيض 
تركيا،  إسرائيل،  فلسطين،  لبنان،  سوريا،  قبرص،  دول:  وتضم  المتوسط، 

مصر، وليبيا.

2- الضوابط الحاكمة الستغالل ثروات البحار في القانون الدولي: 

لما كان الثابت أن البحر اإلقليمى يعد جزءاً ال يتجزأ من إقليم الدولة، والذى 
تمارس عليه كافة مظاهر السيادة، ومن بينها التنقيب واستخراج الثروات منه، 
األمر الذى نرى معه عدم الخوض فى تناول هذه المسألة، وهو ذات األمر بشأن 
الوضع القانونى الستغالل ثروات أعالى البحار؛ إذ ال تتمتع الدول بأية سلطات 
سيادية فى استخراج هذه الثروات، وتصبح المنطقة االقتصادية الخالصة مجاالً 
للتحليل القانونى؛ باعتبارها فكرة قانونية مستحدثة تعطى للدول الساحلية حقوقاً 
اقتصادية - ذات طابع سيادى-  األمر الذى يدعونا إلى تناول الوضع القانونى 

للمنطقة االقتصادية الخالصة بالدراسة التفصيلية.

السيادية  بالحقوق  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  داخل  الساحلية  الدول  وتتمتع 
الحقوق،  للدول األخرى ببعض  التسليم  يتعارض ذلك مع  الخالصة، ولكن ال 
بمجموعة  الساحلية  الدول  تلتزم  وبينما  الحية؛  الموارد  يخص  فيما  وخاصة 
الحقوق  مقابل  الخالصة،  االقتصادية  منطقتها  في  والواجبات  االلتزامات  من 
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المقررة لها؛ ويقع على عاتق الدول األخرى أيضاً بعض الواجبات وااللتزامات 
الخالصة؛  االقتصادية  المناطق  بتحديد  الخاصة  القواعد  بعض  إلى  باإلضافة 
وبالتالى فالمنطقة االقتصادية ليست بحراً إقليمياً متسعاً؛ وإنما هى منطقة يتقرر 
عليها للدول الساحلية بعض الحقوق؛ بما يتطلب التزام ومراعاة ما كان قائماً 

من حقوق من قبل على تلك المنطقة؛ بوصفها جزءاً من أعالى البحار.

االقتصادية  المنطقة  في  الغير،  والدول  الساحلية  الدول  وواجبات  حقوق   -3
الخالصة:

أ- حقوق الدول الساحلية: 

حددت المادة 56 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، حقوق الدول الساحلية 
وواجباتها فى المنطقة االقتصادية الخالصة، والمقصود بتلك الحقوق مجموعة 
من الحقوق التى تمارسها الدولة على إقليمها، والنابعة من حق الملكية؛ ومن ثم 

فإن الدولة الساحلية تستأثر بمجموعة من الحقوق، تتمثل فى:

المنطقة 	  في  والدراسة  والبحث  التنقيب  بعمليات  القيام  أي  االستكشاف: 
االقتصادية الخالصة؛ بهدف العثور على الموارد الطبيعية، سواء كانت حية أم 

غير حية. 

االستغالل: ويعني االنتفاع بالموارد سواء أكانت حية أم غير حية؛ بهدف 	 
االنتفاع االقتصادى، أو ألى أهداف أخرى غير اقتصادية.

دخلت 	  التى  أو  اكتشافها،  تم  التي  الموارد  بحفظ  وتتعلق  الموارد:  حفظ 
الدولة  تمتلك  هنا،  تسربها؛  أو  ضياعها  ومنع  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة 
الالزمة  بالتدابير  القيام  لها  تكفل  التى  واألنظمة،  التشريعات  سن  فى  الحق 

لإلدارة الفعالة للموارد الحية وحفظها، وهذه التشريعات.
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إدارة الموارد: وتعنى التصرف بالموارد عن طريق االستثمار، والتصنيع 	 
"نطاق  الساحلية.  الدولة  مصلحة  تحقيق  شأنه  من  ما  بكل  والقيام  بل  والبيع، 
االقتصادية  المنطقة  فى  الساحلية  الدولة  بها  تتمتع  التى  السيادية،  الحقوق 
الخالصة، ينصب على الموارد االقتصادية الحية وغير الحية، وموارد الطاقة 
من مياه وتيارات ورياح، وتبقى المسافة البحرية للمياه وما يعلوها تمارس فيها 

الحريات".

الرياح: أى تيارات الرياح التى تعلو المنطقة االقتصادية الخالصة، حيث 	 
يمكن االستفادة منها فى مجال إنتاج الطاقة، من خالل تشغيل األجهزة، التى 

تولد الطاقة: كطواحين الهواء.

ذاُت 	  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة  فى  العسكرى  النشاط  على  تسرى 
البحرية  بالمناورات  القيام  يجوز  ال  حيث  البحار؛  أعالى  تحكم  التى  القواعد 
العسكرية فى المنطقة االقتصادية الخالصة، إذا كان من شأن هذه المناورات أن 
تؤدى إلى عرقلة مالحة السفن وحرمانها من المرور فى المنطقة االقتصادية 
الخالصة؛ كما تلتزم الدولة الساحلية باستخدام المنطقة االقتصادية الخالصة فى 

األغراض السلمية فقط.)2(

لذلك يمكن القول أن حقوق الدولة الساحلية وواليتها، تتمثل فى:· 

حقوقها على الموارد الطبيعية غير الحية:	 

يُرِخص القانون الدولى للدولة الساحلية الحق فى استكشاف واستغالل الموارد 
والثروات الحية وغير الحية فى المنطقة االقتصادية؛ ويعنى حق االستكشاف 
حق الدولة الساحلية سواء مباشرة أو بواسطة مواطنيها  أو بواسطة دولة أخرى 
أو شركة أجنبية، فى إجراء مسح شامل للمنطقة االقتصادية، أو لمناطق معينة 
التعدين والتجهيز؛ وتدخل  يستتبع ذلك من تصميم وبناء معدات  داخلها؛ وما 

)2( المحرر.
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ضمن مراحل االستكشاف، وعمليات الحفر، والجرف، وأخذ العينات الجوفية، 
والتنقيب، وأيضاً تحليل وإذابة المعادن.

حقوقها على الموارد الطبيعية الحية:	 

تعنى الثروات الحية فى المنطقة االقتصادية الخالصة الموارد النباتية والحيوانية، 
التى توجد علي سطح الماء، أو تلك التى توجد على القاع أو أسفل قاع المنطقة، 
أنواع  كافة  فى  والمتمثلة  النباتية  الحية  الثروات  واستغالل  االستكشاف  وحق 

األعشاب والنباتات البحرية.

الحق في إقامة الجزر الصناعية والمنشآت: 	 

واألبنية،  والمنشآت  الصناعية  الجزر  إقامة  فى  الحق  الساحلية  الدولة  تملك 
تقوم  ما  على  الخالصة  الوالية  لها  وتكون  به  تنفرد  حق  وهو  واستخدامها، 

منها. بإنشائه 

الحق في القيام بأنشطة البحث العلمى وصيانة البيئة البحرية:	 

للدولة الساحلية وحدها أيضاً الوالية، فيما يتعلق بالبحث العلمى البحرى، وصيانة 
البيئة البحرية والحفاظ عليها. وتملك الدولة الساحلية االختصاص المطلق، فيما 
يتعلق بالبحث العلمى، من حيث رقابته أو تنظيمه، أو إصدار التراخيص الخاصة 

به.

حق المطاردة الحثيثة:	 

تملك الدولة الساحلية حقاً فى ممارسة المطاردة الحثيثة للسفن التى تقوم بانتهاك 
األمم  اتفاقية  لنصوص  وفقاً  بوضعها،  الساحلية  الدولة  قامت  التى  القوانين 

المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ لتطبيقها فى نطاق منطقتها االقتصادية.

ب- التزامات الدولة الساحلية وواجباتها:

رتبت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عدة التزامات قانونية وواجبات على 
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فى  وتتمثل  بها،  الخالصة  االقتصادية  بالمنطقة  يتعلق  فيما  الساحلية،  الدولة 
االلتزامات التالية:

الخالصة: والحكمة 	  المنطقة االقتصادية  الدولية فى  عدم إعاقة المالحة 
من وراء تقرير ذلك االلتزام، ضمان انتظام حركة المالحة الدولية فى المنطقة 

االقتصادية الخالصة.

 االلتزام بصون الثروات الطبيعية الحية وإدارتها إدارة رشيدة، وذلك فى 	 
نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية، وإدارة تلك الثروات فى 
إطار رشيد من خالل تدابير الحفظ واإلدارة، وعدم تعريض بقاء الموارد الحية 
الدولة  وتتعاون  المفرط؛  االستغالل  لخطر  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  فى 
الساحلية من أجل ذلك مع المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت إقليمية أو 

عالمية لتحقيق هذه الغايات.

قانونياً 	  التزاماً  االتفاقية  رتبت  حيث  البحرية؛  البيئة  بحماية  االلتزام   
صريحاً على الدولة الساحلية مفاده العمل لحماية البيئة البحرية وصيانتها ضد 
التلوث فى منطقتها االقتصادية، وهو األمر الذي يتفق مع تقرير والية الدولة 

على المنطقة.

 التزام الدولة الساحلية - فى الظروف العادية - بالموافقة على مشاريع 	 
الدولية  والمنظمات  األخرى  الدول  بها  تضطلع  التى  البحرى  العلمى  البحث 
المختصة فى منطقتها االقتصادية، وفقاً لألغراض السلمية التى نصت عليها 

االتفاقية.

 االلتزام القانونى بتعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة، فى حالة 	 
التقابل أو التالصق، على أساس قواعد القانون الدولى؛ بقصد الوصول إلى حل 
منصف. ومن أجل ذلك، تلتزم الدول ببذل قصارى جهدها بروح من التعاون 

والتفاهم وحسن النية للوصول إلى ذلك الهدف.
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جـ- حقوق الدول الغير وواجباتها فى المنطقة االقتصادية الخالصة:

لقد استُحِدثت المنطقة االقتصادية الخالصة؛ استجابة لتطلعات الدول الساحلية 
إلى بسط واليتها على المزيد من المسطحات البحرية. وحاولت االتفاقية إقامة 
توازن بين اإلقرار للدول الساحلية بالحقوق، والسلطات، والوالية على المنطقة 
االقتصادية الخالصة، وبين واقع اقتطاع تلك المنطقة بكاملها من أعالى البحار، 

وذلك كالتالى:

حقوق الدول الغير:· 

المالحة 	  بحرية  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في  الدول  كافة  تتمتع 
بهذه  يتصل  كما  ذلك.  وغير  األنابيب،  ووضع  الكابالت،  وإرساء  والتحليق، 
الحريات، من أوجه استخدام البحار المشروعة دولياً، كتلك المرتبطة بتشغيل 
السفن، والطائرات، والكابالت، وخطوط األنابيب المغمورة، شريطة مراعاة 

الدول الغير لحقوق الدول الساحلية.

المنطقة 	  فى  الغير  الدول  بحقوق  يتعلق  فيما  العام،  فالمبدأ  آخر،  بمعنى 
أعالى  فى  المقررة  التقليدية  الحريات  على  اإلبقاء  هو  الخالصة،  االقتصادية 
الدولة  بها  تنفرد  التى  الحية  وغير  الحية  الثروات  استغالل  عدا  فيما  البحار، 

الساحلية. 

الحية 	  الثروات  في  المشاركة  في  الحبيسة  الدول  بحق  االتفاقية  أقرت 
للمنطقة االقتصادية الخالصة، وهي الدول التي ليس لها ساحل بحري، حيث 
نظمت المادة 134/1 من االتفاقية ذلك الحق، ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول 

الحبيسة فى العالم تقدر بعدد 30 دولة. 

كما أعطت االتفاقية الحق، للدول المتضررة جغرافياً، فى المشاركة فى 	 
الثروات الحية للمنطقة االقتصادية الخالصة، وفقاً لما جاء بنص المادة 70/1 

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
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د- التزامات الدول الغير وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة:

فإنه  الدولى،  القانون  بموجب  مقررة  وحريات  حقوق  الغير  للدول  كان  لما   
التى ترتبط  االلتزامات،  الحقوق والحريات بعض  تلك  يقابل  أن  المنطقى  من 

بممارستها بالضرورة، ومن أهم تلك االلتزامات:

يقع على الدول الغير التزام عام، يوجب إعالء المراعاة الواجبة لحقوق 	 
الدولة الساحلية فى المنطقة االقتصادية الخالصة، عند قيامها بممارسة حريات 

المالحة والتحليق.

يتقيد رعايا الدول األخرى، الذين يقومون بالصيد فى المنطقة االقتصادية 	 
الخالصة، بتدابير الحفظ وبالشروط واألحكام األخرى المقررة، بموجب قوانين 

وأنظمة الدولة الساحلية. 

علمى 	  ببحث  القيام  تعتزم  التى  الدولية،  المنظمات  أو  الغير  الدول  تلتزم 
تلك  بتزويد  تقوم  بأن  لدولة ساحلية،  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  بحرى فى 
لبعض  االمتثال  عليها  ويتعين  البحث،  بمشروع  المتعلقة  بالمعلومات  الدولة 
الشروط المتعلقة بضمان حقوق الدولة الساحلية فى أن تشترك، إذا رغبت، في 

مشروع البحث العلمى. 

مصر  لجمهورية  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  على  تطبيقية  دراسة  ثالثاً: 
العربية بـشرق المتوسط:

1- النظام القانونى للمنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فى 
شرق المتوسط:

تعد المنطقة االقتصادية الخالصة الشمالية لجمهورية مصر العربية جزءاً من 
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، التى أصبحت من أهم المناطق االقتصادية 
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الخالصة على المستوى العالمى؛ نظراً لما تحتويه من ثروات هائلة من الطاقة، 
تمتاز  المكعبة، والتى  بمليارات األمتار  تقدر  الطبيعى، والتى  الغاز  وبخاصة 
بقربها من الدول المستهلكة للغاز ألغراض الصناعة في أوروبا؛ األمر الذي 
التركية،  التصرفات  فى  ذلك  وتمثل  المتوسط.  شرق  دول  بين  احتداماً  خلق 
التى تتسم بالعدوانية تجاه دولة قبرص، من خالل تهديدها لألخيرة؛ ثم إيقافها- 
بالقوة العسكرية- لشركة "إينى" اإليطالية عن التنقيب عن الغاز، داخل المنطقة 
االقتصادية الخالصة لقبرص، والتى تم تعيينها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود 
توقيع  ثم   ،2013 اتفاقية  ومؤخراً   ،2003 عام  وقبرص  مصر  بين  البحرية 

مصر على اتفاق تعيين حدودها البحرية مع اليونان، فى أغسطس 2020:

ومن المالحظ أن سواحل جمهورية مصر العربية على البحر األبيض المتوسط 
من  بحرياً  ميالً   )190( بعد  على  كريت  بجزيرة  الغرب  أقصى  عند  تواجه 
من  بحرياً  ميالً   )220( بعد  على   Scarpanto اسكاربانتو  وجزيرة  السلوم، 
مرسى مطروح، وفى مواجهة بورسعيد ودمياط تقع جزيرة قبرص على بعد 
200 ميل بحرى تقريباً، وتقع السواحل التركية فى مواجهة المنطقة الوسطى 
اإلسكندرية  عن  وتبعد  المتوسط،  األبيض  البحر  على  المصرى  الساحل  من 

بحوالي 280 ميالً بحرياً. )3( 

ويمكن التأكيد على أن هذه األوضاع الجغرافية، إذا ما طبقنا معها معيار خط 
الوسط، فإن امتدادات المنطقة االقتصادية لجمهورية مصر العربية لن تتجاوز 
ما بين 90 إلى 130 ميالً بحرياً على طول سواحلها؛ ومن ثم فإن هناك تداخالً 
فى المنطقة االقتصادية الخالصة المصرية مع دول قبرص، واليونان، ولبنان، 
وفلسطين )قطاع غزة(، وإسرائيل- األمر الذي يفرض التزاماً قانونياً على كافة 
دول شرق المتوسط، بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، 
بالتعاون والتوافق فيما بينها لتعيين حدودها البحرية. ومن هذا المنطلق، بادرت 

)3( المحرر.
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عام  األممية  االتفاقية  على  والتصديق  باالنضمام  العربية  مصر  جمهورية 
التى لم تصدق على االتفاقية: إسرائيل، تركيا، الواليات  1987 )ومن الدول 
المتحدة(، أعقب ذلك تحديد مصر لخطوط األساس؛ حيث تبنت وأخذت مصر 
بطريقة خطوط األساس العادية. وتمثل ذلك بصدور قرار رئيس الجمهورية 
بقانون رقم )27( فى التاسع من يناير 1990. وقد أخطرت مصر األمين العام 
لألمم المتحدة رسمياً بقائمة اإلحداثيات الجغرافية لمجموعة النقاط، والتي تمثل 
خطوط األساس المستقيمة، التى يبدأ منها قياس المناطق البحرية لمصر، والتى 

قُدَِّرت بعدد )53( نقطة إحداثية. 

2- اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص:

المنطقة  حدود  لتعيين  اتفاقية  وقبرص  مصر  وقعت   ،2003 فبراير   17 فى 
االقتصادية الخالصة للبلدين؛ استناداً إلى قاعدة خط المنتصف؛ وتضمنت )8( 
من  األبعاد  متساوية  امتداده  طول  على  نقطة  كل  تكون  حيث  إحداثية،  نقاط 
المنتصف  خط  يظهر  وأن  الطرفين،  لكال  األساس  خطوط  على  نقطة  أقرب 
الحدود على الخريطة البحرية الدولية، الصادرة عن )األدميرالية البريطانية( 
برقم 183، بمقياس رسم )1 :100000(، وأن يتم االتفاق بين الطرفين – بناًء 
توقيع  لزيادة ودقة  أى تحسينات إضافية،  إجراء  أى منهما– على  على طلب 
مادتها  فى  االتفاقية،  دقة. ونصت  األكثر  البيانات  توافر  عند  المنتصف،  خط 
الثانية، على أنه "فى حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية، تمتد بين المنطقة 
االقتصادية الخالصة ألحد األطراف وبين المنطقة االقتصادية للطرف األخر، 
يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغالل تلك الموارد".

تنفيذى، تمت  اتفاق  بمثابة   ،2013 اتفاقية أخرى فى عام  الدولتان  وقد وقعت 
صياغتها تأسيساً على مبادئ القانون الدولي العام، وأيضاً على أساس القواعد 
الواردة باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، مع مراعاة الدولتين للحقوق البحرية 
البحر  شرق  في  والمتقابلة  المتجاورة  الساحلية  وبخاصة  الجوار،  دول  لكافة 
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المتوسط. وتم استخدام نقاط األساس لمصر وقبرص، والتى تمثلت بعدد )53( 
نقطة أساس مصرية، تم إيداعها عام 1991، لدى األمين العام لألمم المتحدة، 
وكذلك عدد )57( نقطة أساس قبرصية، تم إيداعها في عام 1996، لدى األمين 
العام، مدعومة بالخرائط البحرية، ولم تعترض عليها أٌى من دول العالم منذ ذلك 
الحين؛ وبذلك يمكن التأكيد على صحة وسالمة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة 
Me-  االقتصادية الخالصة لمصر وقبرص، والذى تم وفق قاعدة )خط الوسط(
لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  من   15 المادة  لحكم  تطبيقاً  وذلك   ،dian Line
البحار، وأيضاً لحكم محكمة العدل الدولية فى قضية تعيين الحدود البحرية بين 

مالطا وليبيا، باعتبارهما دولتين متقابلتين في الحدود البحرية.

 3- اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان )4(:

جاء توقيع مصر على اتفاقية تعيين حدودها البحرية مع اليونان فى 6 أغسطس 
2020؛ ليحبط الموقف األحادى الذى اختارته تركيا منذ البداية، مطالبة بحدود 
بحرية مع دول منطقة شرق المتوسط، بما ال يتفق مطلقاً مع المنطق القانونى 
اقتصاديتين  منطقتين  وليبيا  تركيا  امتالك  فكرة  أن  ذلك  للمنطقة؛  والجغرافى 
المتحدة  األمم  التفاقية  معين  بتفسير  القبول  تفترض  متجاورتين،  خالصتين 
لقانون البحار عام 1982، وهو أن جزيرة كريت وأجزاء أخرى من اليونان 
تقتصر على الحدود الممتدة على المسافة المعيارية البالغة )112( ميالً بحرياً 
 200 البالغة  المسافة  وليس  اإلقليمى(،  )البحر  البحرية  للسيادة  والمخصصة 
عن  وفضالً  لالتفاقية.  وفقاً  الخالصة،  االقتصادية  للمنطقة  والمخصصة  ميل 
الجزء  على  فعلياً  تسيطر  ال  التى  السلطات،  مع  االتفاق  أنقرة  أبرمت  ذلك، 
وجود  عدم  فى  يتمثل  آخر  عامل  وهناك  الليبى.  الساحلى  الخط  من  المناسب 
حدود بحرية مرسومة بين ليبيا ومصر. ووفقاً للقانون الدولى، تتطلب الحاالت 
المشابهة التفاق )أردوغان / السراج( اتفاق جميع األطراف المعنية. وال يمكن 

)4( المحرر.
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ببساطة االدعاء بسياسة األمر الواقع. وكما كان متوقعاً، أعلنت أنقرة رفضها 
لالتفاق، تماماً، كما فعلت مع قيام قبرص بتوقيع اتفاقيات تعيين حدودها البحرية 
مع كٍل من: مصر )2003(، ولبنان )2007( وإسرائيل )2010(؛ ومؤخراً، 
عندما وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقاً، بشأن ترسيم حدودهما البحرية فى 9 يونيو 
2020؛ واستأنفت تركيا استفزازاتها بإجراء عمليات تنقيب في المياه اإلقليمية 

لليونان وقبرص اللتين لجأتا لالتحاد األوروبى لبحث األمر. 

كافة  إغالق  اليونانى،  والمصرى/  اإليطالى،   / اليونانى  االتفاقين  شأن  ومن 
االقتصادية  مناطقها  فى  األخرى  الدول  حقوق  على  تركيا  قفز  أمام  المنافذ 
التعاون  إعالء روح  أطرافهما  به  تؤكد  نموذجاً،  االتفاقان  يعد  كما  الخالصة؛ 
عمليات  إجراء  من  يمكنهما  بما  الصلة،  ذات  الدولى  القانون  قواعد  واحترام 

التنقيب عن موارد الطاقة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة لكل منها.

رابعاً- تحديات ترسيم الحدود البحرية، فيما بين بعض دول المنطقة )5(:

مما ال شك فيه، أن التوافق حول ترسيم الحدود البحرية، فيما بين دول شرق 
المتوسط، فى إطار من القواعد الدولية المنصوص عليها فى اتفاقية األمم المتحدة 
اإلقليمى؛ بهدف االستغالل األمثل  التعاون  لدفع  مهما  يعد عامالً  البحار،  لقانون 
لثروات المنطقة، بما فيها الغاز الطبيعي. وفى هذا السياق، يمثل االحتالل اإلسرائيلى 
لألراضى العربية عائقاً قانونياً يمنع من ترسيم هذه الحدود بين إسرائيل وبين دولة 
فلسطين، وبين إسرائيل وبين دول الجوار المباشر؛ سواء كانت مصر أو سوريا أو 
لبنان؛ بسبب االدعاءات اإلسرائيلية بالسيادة، على مناطق محتلة؛ بموجب قرارات 
الخاصة باالحتالل  العقبة  إلى  الدولى. ويضاف  القانون  الدولية وأحكام  الشرعية 
اإلسرائيلى، السلوك العدوانى لتركيا فى المنطقة وعدم اعترافها باتفاقيات ترسيم 
الحدود البحرية؛ التى وقعت حتى اآلن، من جانب كل من: قبرص واليونان ومصر.

)5( المحرر.
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1- مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل )6*(:

تعود أزمة الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الفترة التي أعقبت اكتشاف 
مخزونات ضخمة من احتياطي النفط والغاز الطبيعى، فى المنطقة القريبة من حدودهما 
عام 2009؛ وهو ما أدى إلى تفجر أزمة ترسيم الحدود في المياه االقتصادية بينهما. 
ومن الناحية الرسمية، ما تزال لبنان وإسرائيل فى حالة حرب رسمياً، وتتنازعان 
بالقرب من ثالث  ذلك منطقة  فى  بما  منذ عقود،  والبحرية  البرية  على حدودهما 

مناطق امتياز لبنانية للطاقة )هى البلوكات البحرية أرقام 8 و9 و10(.

لبنان،  جنوب  في   9 رقم  البلوك  فى  عليها  المتنازع  المنطقة  مساحة  وتبلغ 
تقع  بأنها  لبنان  تتمسك  بينما  تخصها،  أنها  إسرائيل  تدعى  مربع،  كم   860 نحو 
"كونسورتيوم"  انطالق  دون  النزاع  هذا  حال  وقد  االقتصادية.  منطقته  داخل 
التى  الروسية،  و"نوفاتيك"  اإليطالية  و"إيني"  الفرنسية  "توتال"  شركات  يضم 
حصلت على ترخيص التنقيب من الحكومة اللبنانية، قبل عامين. وفى وثيقة بحث 
نشره  البحر،  تحت  الغازية  الموارد  من  لبنان  استفادة  إمكانات  يتناول  منفصل، 
صندوق "أورينت مونت – بلرين" عام 2012؛ من أجل تشجيع السالم والتفاهم 
للبنان:  البحرية  للحدود  القانونى  بين أوروبا والشرق األوسط، بعنوان: "اإلطار 
أنه  إلى  اإلشارة  تمت  البحرى"،  الكربون  الخالصة وموارد  االقتصادية  المنطقة 
"وفقاً لتقدير المسح الجيولوجى الذى قامت به الواليات المتحدة، ونشر فى مارس 
2010، توجد مخزونات محتملة لم تستخرج في الحوض الشرقى تقدر بـــ 1,7 
أضخم  تشكل  وهذه  الغاز؛  من  مكعب  قدم  تريليون   122 و  نفط،  برميل  مليار 
اكتشافات للغاز فى العالم منذ عشرات السنوات. إن اكتشاف النفط فى هذه المنطقة 
للبنان. وتقدم المداخيل من استخراج النفط  واالنتقال إلى الغاز  كبيراً  يمنح أمالً 

الطبيعى مصدراً مستقالً للطاقة، فوائد كثيرة للشعب اللبناني...".

عن  بّرى  نبيه  اللبنانى  البرلمان  رئيس  أعلن   ،2020 أكتوبر  من  األول  وفى 

)6( المحرر.
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لترسيم  وإسرائيل  لبنان  بين  إطار"  "اتفاق  بلورة  فى  األمريكية  الوساطة  نجاح 
اللبنانى، وهو  للمفاوض  إلى أن االتفاق "يرسم الطريق  البحرية، مشيراً  الحدود 
الجيش، برعاية رئيس الجمهورية"، وذلك بعد نحو 10 سنوات من المفاوضات 

التى توالها بّرى للتوصل إلى هذا االتفاق. 

آنذاك، أن الخطوة "تخدم  وقد أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية األمريكي 
"هو  المفاوضات  على  االتفاق  وأن  والمنطقة"،  وإسرائيل  لبنان  مصالح  حماية 

نتيجة 3 سنوات من المساعى".

وقد انطلقت جوالت المفاوضات، غير المباشرة، منذ منتصف أكتوبر 2020، 
لبنان؛ وفق  الناقورة فى أقصى جنوب غربى  المتحدة فى رأس  فى مركز األمم 
اآللية نفسها التي تجرى فيها اجتماعات اللجنة الثالثية المؤلفة من الجيشين اللبنانى 
واإلسرائيلى وقوات األمم المتحدة العاملة في الجنوب )يونيفيل(، تحت "علم األمم 
تلك  في  ومسهِّل"  "وسيط  كـ  أمريكى:  مندوب  وبحضور  وبرعايته"،  المتحدة 

المفاوضات.

اتفاق اإلطار،  إلى  التوصل  المتحدة االمريكية دور حاسم فى  للواليات  وكان 
عبر إجراء محادثات دبلوماسية بين الطرفين، استمرت أكثر من عامين، وشملت 

ثمان جوالت.

أية  البلدين، عن  بين  الخمس،  التفاوض  لم تسفر جوالت   ،2021 مايو  وحتى 
لتقارير إعالمية، فقد نشأت صعوبات جوهرية، خالل المفاوضات؛  نتائج. ووفقاً 
هذا  وفى  اآلخر.  نظر  وجهة  من  استفزازية"  "اقتراحات  جانب  كل  تقديم  بسبب 
السياق، ذكرت مصادر إسرائيلية أن لبنان طرح خطاً حدودياً جنوبياً أطول من الخط 
الذى أودعه لدى أمانة األمم المتحدة عام 2010؛ بهدف زيادة منطقته االقتصادية، 
واالقتراب أكثر من مستودعات الغاز التى تم اكتشافها في "كريش" و "ليفياثان". 
لتقديم  بإيجابية؛  الخامسة  الجلسة  إلى  ذهب  أنه  اللبنانى  الوفد  أعلن  جانبه،  ومن 
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طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ فى الجلسة بأن 
رئيس الوفد األمريكى طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط اإلسرائيلى 
والخط اللبناني المودعين لدى األمم المتحدة، وهما الخط رقم )1( والخط رقم )23(؛ 
أى حصر النقاش فى نزاع جغرافى تبلغ مساحته 860 كم2، وذلك خالفاً للطرح 
اللبنانى الذى يقول: إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كم2 ؛ أي إلى النقطة )29(.

وعلى إثر ذلك الطرح، ُعلِقت المفاوضات لمدة خمسة أشهر، قبل أن تُستَأنَف 
فى 4 مايو 2021، حيث ُعقِدت الجلسة الخامسة.

السفير   ،2021 14 يونيو  قد استقبل، فى  اللبنانى ميشال عون  الرئيس  وكان 
"رغبة  الرئيس  أبلغه  التفاوض؛ حيث  لعملية  األمريكي  الوسيط  دوروشيه  جون 
أمريكية،  بوساطة  الناقورة  فى  المباشرة  غير  المفاوضات  استمرار  في  لبنان 
البحرية، على  الحدود  تفاهم حول ترسيم  إلى  واستضافة دولية؛ بهدف الوصول 
الدولية" وشدد عون  القوانين  إلى  المعنية؛ باالستناد  نحو يحفظ حقوق األطراف 
على "انفتاح لبنان على األفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً 
وبحراً"؛ الفتاً إلى أن "لدى لبنان خيارات عدة فى حال عدم تجاوب اإلسرائيليين 

مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات" )7(. 

2- مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وفلسطين )8(:

بحكم   ،1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  فلسطين  انضمت 
منطقتها  في  الطبيعية  الموارد  في  بحقوقها  المطالبة  لها حق  دولة ساحلية  كونها 
الذى  اإلسرائيلى  باالحتالل  ذلك  المتوسط. ويصطدم  الخالصة شرق  االقتصادية 
ال يعترف بالحقوق. وقد حرصت مصر على أن تكون فلسطين عضواً في منتدى 
واليونان،  وإسرائيل،  مصر،  من  كل  مع  جنب  إلى  جنباً  المتوسط،  شرق  غاز 
التنقيب  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  إسرائيل  منعت  وقد  واألردن.  وقبرص، 

)7( لم يفصح الرئيس اللبناني عن ماهية هذه الخيارات. انظر جريدة الشرق األوسط – العدد 15540 بتاريخ 15 يونيو 2021.
)8( المحرر.
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فى حقلى مارين 1 ومارين 2، الواقعين على مسافة نحو 36 كم من خط شاطئ 
غزة. وبسبب الموقف اإلسرائيلى، هناك صعوبات أمام ترسيم الحدود البحرية مع 

فلسطين، ومع إسرائيل بطبيعة الحال.

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أنه فى حال عدم وجود اتفاق بين الدول المتجاورة 
أنه  على  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  تنص  البحرية،  الحدود  بترسيم 
االقتصادية  المنطقة  أو  القارى  بالجرف  المتعلقة  المتداخلة  المطالب  "فى حاالت 
الخالصة، يجب أن يكون الترسيم نتيجة اتفاق يقوم على القانون الدولى؛ من أجل 
التوصل إلى حل عادل". ولدى غياب مثل هذا االتفاق، يجب أن يُنفَّذ الترسيم على 

أساس خط الوسط بين نقاط متساوية على طول الخطوط األساسية للساحل.

3- تفنيد االدعاءات والمزاعم التركية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين 
مصر وقبرص: 

تطل تركيا على ثالثة بحار هى: البحر المتوسط، وبحر إيجه، والبحر األسود. 
لعام  البحار  لقانون  المتحدة  لم تنضم تركيا التفاقية األمم  الرغم من ذلك،  وعلى 
1982؛ باعتبارها اإلطار القانونى الحاكم لكافة استخدامات البحار؛ ويعتبر عدم 
انضمام تركيا، فى الوقت ذاته، دليالً على سوء نيتها وعدم احترامها لاللتزامات 
القانونية فى مجال البحار، وإن كان عدم انضمامها هذا ال يؤثر وال ينال من سريان 
أحكام االتفاقية عليها وعلى سائر الدول األخرى غير المنضمة؛ باعتبار االتفاقية 

تقنين ألعراف دولية ملزمة.

القبرصية، عقب إعالن  وقد أعلنت تركيا اعتراضها على االتفاقية المصرية 
مصر رسمياً عن افتتاح حقل ظهر للغاز، فى المنطقة االقتصادية الخالصة، فى 
موقع ليس بعيداً عن حدود المنطقة االقتصادية الخالصة لقبرص. وذهب رد الفعل 
التركى إلى حد منع شركة إينى اإليطالية -بالقوة العسكرية- من التنقيب عن الغاز 

بالمنطقة االقتصادية الخالصة بقبرص. 
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وتمثلت التصرفات التركية -المخالفة للقانون الدولى- فى توقيعها اتفاقية تعيين 
التركية، وهى كيان ال تعترف به  حدود بحرية مع ما يسمى بجمهورية قبرص 
 )Continental Shelf( القارى  الجرف  طريقة  ذلك  فى  متبعة  أنقرة؛  سوى 
تركيا  واعتبرت   ،2012 سبتمبر  فى  ُوقِعت  والتى  البحرية،  الحدود  تعيين  فى 
وال  الدولة  بوصف  تتمتع  ال  جزيرة   )GKRY( الجنوبية  القبرصية  الجمهورية 
يحق لها سوى التمتع بالبحر اإلقليمى الذى مداه 12 ميالً بحرياً؛ وبالتالى فال تتمتع 
بأى حقوق اقتصادية فى المنطقة الخالصة. ويخالف الموقف التركي أحكام القانون 
الشروط  بكافة  القبرصية  الجمهورية  تتمتع  حيث  المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولى 
دولة  وهى  الدولى؛  القانون  قواعد  منظور  من  الدولة  لوصف  المتطلبة  القانونية 
عضو بمنظمة األمم المتحدة. وكما كان متوقعاً، فقد أعلنت تركيا رفضها توقيع 
وكذلك   ،2020 أغسطس   6 فى  البحرية  حدودهما  تعيين  اتفاق  واليونان  مصر 
أنقرة  2020، واستأنفت  9 يونيو  في  مماثالً  اتفاقاً  اليونان وإيطاليا  عندما وقعت 
استفزازاتها بإجراء عمليات تنقيب في المياه اإلقليمية لليونان وقبرص اللتين لجأتا 

لالتحاد األوروبى لبحث األمر.

والواقع أنه من شأن االتفاقين اليونانى / اإليطالى، والمصرى / اليونانى، إغالق 
كافة المنافذ أمام تركيا للقفز على حقوق الدول األخرى في مناطقها االقتصادية 
الخالصة، كما يعد االتفاقان نموذجاً تؤكد به أطرافه أعالء روح التعاون واحترام 
نها من إجراء عمليات التنقيب عن موارد  قواعد القانون الدولى ذات الصلة، بما يُمكِّ

الطاقة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة لكل منها.

التى وقعها أردوغان مع حكومة السراج في  التفاهم،  والواقع، هو أن مذكرة 
ليبيا فى 27 نوفمبر 2019، هى التى عجلت بتوقيع اتفاقى 9 يونيو و6 أغسطس 
2020؛ حيث كانت المفاوضات بشأنها قد امتدت لعقود بسبب تباينات في المواقف 
حول وضعية بعض الجزر اليونانية الصغيرة. ومن المعروف أن مذكرة ترسيم 
اتفاق أمنى؛ تم بموجبه توفير غطاء  ليبيا قد تمت في مقابل  البحرية مع  الحدود 
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أردوغان  تفسير  عن  وفضالً  السراج.  يدعمها  التى  للميليشيات  تركى  عسكرى 
إليها  تنضم  لم  والتى   ،1982 عام  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  التفاقية  الخاطئ 
جزيرة  من  بحرياً  ميالً   12 بعد  تنتهى  البحرية  اليونان  حدود  بأن  أصالً،  تركيا 
ميل   200( االتفاقية  بموجب  المقررة  القانونية  المسافة  حقها  من  وليس  كريت، 
بحرى كمنطقة اقتصادية خالصة(؛ أبرمت انقرة اتفاقاً مع سلطة ال تسيطر على 
الساحل الشرقى الليبى. هذا، بجانب حقيقة أن تركيا تعلم - علم اليقين- أنه بموجب 
دول  بموافقة  إال  ليبيا،  مع  ترسيم حدودها  يمكنها  الصلة ال  ذات  الدولية  القواعد 

الجوار المباشر لليبيا والمعنية بأي اتفاق محتمل معها )9(.

وكان أحد الدوافع المتصورة لمذكرة التفاهم التركية / الليبية هو عرقلة إنشاء 
"خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والمعروف اختصاراً باسم "إيست– ميد" الذي 
وقعت عليه كل من: قبرص واليونان وإسرائيل، فى 2 يناير 2020؛ لنقل الغاز 
الطبيعى من الدول الثالث إلى أوروبا بدءاً بإسرائيل. وكان نقل الغاز اإلسرائيلى 
إلى تركيا -عبر خط أنابيب- على رأس أولويات أجندة أردوغان -دائماً- لتحويل 
بتطبيع  المبادرة  إلى  دفعه  ما  وهو  المتوسط؛  فى شرق  للطاقة  مركز  إلى  تركيا 
العالقات مع إسرائيل عام 2016، بعد تدهورها بسبب حادث "ما فى مرمرة"؛ 

على أمل تحقيق ذلك، وهو ما لم يحدث )10(.

)9( المحرر.
)10( المحرر.
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المحور الثانى

"منتدى غاز شرق المتوسط"

السفير/ عمر أبو عيش – مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية الدولية

أوالً- خلفية عامـة:

على  التنمية،  أعباء  لمواجهة  الطاقة؛  مزيج  تنويع  أهمية  العالم  إدراك  مع   -  1
االقتصادى  والنمو  السياسى  االستقالل  تحقيق  في  ودوره  مستدام؛  أساس 
وحماية البيئة، برزت أهمية الغاز الطبيعى كوقود أحفورى، أقل تلويثاً للبيئة، 
المعاصر. وقد تواكب ذلك مع  الوقت  الطاقة، فى  ومصدر مهم من مصادر 
حوض  ومنطقة  النيل  دلتا  أن  األمريكية  الجيولوجية  المساحة  هيئة  إعالن 
ليفياثان في شرق البحر المتوسط تحتوى على ما يقرب من 345 تريليون قدم 

مكعب من الغاز القابل لالستخراج. 

2 - كانت مصر من أولى الدول، التى بدأت أنشطة التنقيب عن البترول واستكشافه 
في البحر المتوسط؛ ومن ثم تطورت صناعة البترول على مر العقود بشكل كبير 
جت تلك األنشطة باالكتشاف الكبير لحقول  وامتدت إلى خارج حدود البالد. وقد تُوِّ
كل من: ظهر فى مصر؛ وليفياثان فى إسرائيل؛ وأفروديت في قبرص؛ وغزة 
مارين فى فلسطين. وقد أثبتت تلك االكتشافات أن منطقة شرق المتوسط تذخر 
بموارد بترولية واعدة؛ تنبىء بإمكانية حدوث مزيد من االكتشافات في المنطقة 
ألعوام قادمة. ومع إدراك حجم وأهمية: الموارد الهائلة والفرص والتحديات، 
أصبح من الواضح لدول شرق المتوسط أن سبل االستفادة من كل هذه اإلمكانات 

تكمن فى وجود رؤية مشتركة، وروح تعاون بناءة، وتنسيق مستمر.
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واليونان  من مصر  التى ضمَّت كالً  الثالثية  القمة  2018، وخالل  فى عام   -  3
أعلن رؤساء كل من  مبادرة مصرية،  وبناء على  بجزيرة كريت؛  وقبرص، 
المتوسط":  شرق  غاز  "منتدى  إنشاء  عزمهم  عن  وقبرص  واليونان  مصر 
المنطقة،  في  الغاز  ومستهلكى  لمنتجى  منظم  سياسى  حوار  إلدارة  كمنصة 

وكذلك بدول العبور.

4 - تمت مناقشة فكرة المنتدى بين وزير البترول والثروة المعدنية المصرى وبين 
وزراء الطاقة فى كل من: قبرص واليونان وإسرائيل. وبعد ثالثة أشهر فقط، 
الطاقة فى كل من: مصر، قبرص،  2019، اجتمع وزراء  يناير  فى  وتحديداً 
اليونان، إيطاليا، إسرائيل، األردن، فلسطين -ألول مرة- فى القاهرة؛ لمناقشة 
هيكل المنتدى واالتفاق على أهدافه الرئيسية. وقد شهد عام 2019 جهوداً مشتركة 
-ملحوظة- من جميع الدول األعضاء في المنتدى؛ لتأسيسه بشكل رسمى؛ حيث 
عقد االجتماع الوزاري الثانى فى يوليو 2019، والثالث فى يناير 2020؛ والذى 
توج بالتوقيع -باألحرف األولى- على ميثاق المنتدى، كمنظمة حكومية دولية. 
وقد أعقب ذلك قيام الدول األعضاء بالشروع فى اتخاذ اإلجراءات الدستورية 
الالزمة؛ من أجل التصديق على ميثاق المنظمة، وهو ما نجحت فيه، خالل أقل 
من 20 شهراً؛ وذلك بعد تصديق 6 دول من بين الدول المؤسسة، ومن ثم دخول 

الميثاق حيز النفاذ، اعتباراً من األول من مارس 2021.

5 - خطت مصر خطوات مهمة فى قطاع الطاقة، وتبنت عدداً من اإلصالحات 
مجال  فى  السيما  الحكومة،  جانب  من  تنفيذها  تم  التى  الهيكلية،  االقتصادية 
من  مزيد  لجذب  متميز  موقع  فى  مصر  جعلت  والتى  والغاز،  البترول 
االستثمارات والتعاون اإلقليمى مع دول شرق المتوسط. وتمثل اكتشافات الغاز، 
االكتشافات  والسيما  األخيرة،  الفترة  فى  المتوسط  شرق  منطقة  شهدتها  التى 
و"تمار"  "كاليبسو")قبرص(؛  و"أفروديت"  "ظهر")مصر(؛  حقول  فى: 
مجال  في  الدول  بين  اإلقليمى  للتعاون  مهمة  فرصة  و"ليفياثان")إسرائيل(- 
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الغاز. وما زالت هناك مؤشرات واعدة لمزيد من االكتشافات، التى تمثل فرصاً 
تطلب  الذى  األمر  وهو  العالم؛  فى  الطبيعى  الغاز  وسوق  للمنطقة  وتحديات 
إرساء تعاون بين  دول الغاز )المنتجة – المستوردة – العبور(؛ بهدف إنشاء 
بنية تحتية، لتسهيل حركة تجارة لنقل وتصدير الغاز بين الدول األطراف وبين 
لتسييل  المطلوبة  التحتية  البنية  تمتلك  وأن مصر  خاصة  الخارجية؛  األسواق 

الغاز فى "إدكو" و"دمياط". 

6 - ومن هنا، جاءت الُمبادرة المصرية إلنشاء منتدى غاز شرق المتوسط؛ بهدف 
ضمان استدامة الحوار والتنسيق مع دول منطقة شرق المتوسط، في مجاالت 
التعاون الفنى لكافة مراحل صناعة الغاز. ويضم المنتدى، فى عضويته حالياً، 
كالً من: مصر وقبرص واليونان وإسرائيل واألردن وفلسطين، وإيطاليا؛ حيث 
يهدف إلى إنشاء منظمة دولية تعمل على تعزيز التعاون، وإيجاد آلية للحوار بين 
الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز، فى منطقة شرق المتوسط، وهو 
األمر الذى سيشجع شركات النفط العالمية على زيادة االستثمارات فى عمليات 
سيساعد  كما  اإلنتاج.  وبدء  الحقول  تنمية  عمليات  فى  واإلسراع  االستكشاف 
المنتدى الدول المنتجة على اإلسراع في عملية االستفادة المادية من احتياطاتها 
الحالية والمستقبلية، والبنية التحتية القائمة، فضالً عن توفير بنية تحتية إضافية 
الستيعاب االستكشافات المستقبلية وخلق أسواق لتلك االحتياطات؛ كما سيساهم 

في تأمين احتياجات الدول الُمستهلكة. 

ثانياً– أهمية المنتدى: 

سابقة،  فترات  فى  الدول،  بين  السياسية  للصراعات  سبباً  الطاقة  كانت  لقد   -  1
واستمرت فى الوقت الراهن؛ إال أن فكرة المنتدى- وما يقوم عليه من مبادئ- 
تجعل من الطاقة ُمحركاً لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء؛ وهو ما يساعد 
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بالضرورة فى الحد من التوترات السياسية في منطقة البحر المتوسط. وراعت 
مصر، فى صياغة مسودة اإلطار المؤسسى، تفادى نقل الخالفات السياسية إلى 
الفنى  التعاون  تعزيز  أعماله؛ كما حرصت على  على  والتأثير سلباً  المنتدى، 

واالقتصادى بين أطرافه، وفقاً لآلليات الكفيلة بتحقيق أهدافه.

2 - شهد المنتدى تطوراً كبيراً وملحوظاً؛ ليصبح بذلك المنتدى األكثر أهمية فى 
منطقة البحر المتوسط؛ كما أضحى - فى فترة وجيزة- يجسد انطالقة سياسية 
منتدى  أهمية  وتمتد  هذا،  المتوسط.  بمنطقة شرق  تحول  ونقطة  ودبلوماسية، 
غاز شرق المتوسط ألكثر من تأمين الطاقة فى المنطقة، ليصبح ركيزة محورية 
كاً للنمو االقتصادى والرخاء، قيمة  لتحقيق السالم على الصعيد اإلقليمى، وُمحرِّ

مضافة تختلف عن المنظمات المماثلة.

3 - فى إطار التطور الملحوظ لمنتدى غاز شرق المتوسط، وأهميته االستراتيجية 
لتعزيز االستقرار والتنمية االقتصادية للمنطقة؛ حظى المنتدى باهتمام عالمى 
الى  باالنضمام  واهتمامها  دعمها  بإبداء  بادرت  التى  الدول،  من  العديد  من 
من  لكل  كان،  كما  مراقبين.  بصفة  أو  الكاملة  العضوية  باكتساب  المنتدى 
البنك الدولى واالتحاد األوروبى، دور جوهرى فى دعم المنتدى، من خالل 
تقديمهما دعماً فنياً ومالياً للمنتدى، وتأكيد التزامهما الكامل للدفع قدماً بأنشطة 

المنتدى.

ونجاحاً  تقدماً  المنتدى  أنشطة  حققت  فقد  اآلن،  حتى  إنجازه  تم  لما  ووفقاً 
كبيراً، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة؛ مما يؤكد على وجود 
إرادة قوية ورؤية مشتركة لدى جميع الدول األعضاء؛ من أجل تعزيز التعاون 

فيما بينها.
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ثالثاً- األهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط: 

خالل  من  األعضاء،  مصالح  يخدم  إقليمى،  غاز  سوق  إنشاء  على  العمل   -  1
تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه األمثل، وترشيد تكلفة البنية 

التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العالقات التجارية.

2 - ضمان تأمين العرض والطلب لألعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على 
تقديم  مع  والجديدة،  القائمة  التحتية  للبنية  الكفء  واالستخدام  األمثل،  الوجه 

أسعار تنافسية، وتحسين العالقات التجارية.

3 - تعزيز التعاون، من خالل خلق حوار منهجى منظم، وصياغة سياسات إقليمية 
مشتركة، بشأن الغاز الطبيعى، بما فى ذلك سياسات الغاز اإلقليمية.

4 - تعميق الوعى باالعتماد المتبادل، والفوائد التى يمكن أن تجنى من التعاون 
والحوار، فيما بين األعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولى.

وإتاحة مشاركتها مع دول  احتياجاتها،  تأمين  فى  المستهلكة  الدول  مساعدة   -  5
العبور، فى وضع سياسات الغاز فى المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة 

بين األطراف الفاعلة.

الغاز وانتاجه  البيئية، فى اكتشافات  ضمان االستدامة ومراعاة االعتبارات   - 6
ونقله، وفى بناء البنية األساسية؛ باإلضافة إلى االرتقاء بالتكامل فى مجال الغاز 

ومع مصادر الطاقة األخرى، خاصة الطاقة الُمتجددة وشبكات الكهرباء.

يتم ترويج األهداف عاليه من خالل التالى:

تطوير سياسات واستراتيجيات للتعاون، من أجل إتاحة االستغالل األمثل أ- 
الحتياطيات المنطقة، والسماح بالتخطيط المناسب، وبناء نظرة مستقبلية واضحة 
والدول  المنتجة  الدول  تقوم  بحيث  الحكومات؛  بين  التعاون  بتعزيز  للسوق، 
المستهلكة ودول العبور و/أو الدول ذات االحتياطى من الغاز بالمنطقة، بالتعاون 
األعضاء،  بين  وتجارى  فنى  تبادل  وخلق  واالقتصادية،  الفنية  المواضيع  في 
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والتوجه لتطوير سوق غاز إقليمى مستدام من خالل العالقات التجارية المستدامة 
وتطوير بنية تحتية اعتمادية 

األخذ فى االعتبار طرق إتاحة استجابة فعالة وسريعة لتغيرات السوق.ب- 

دعم التعاون بين شركاء األعمال، بما في ذلك أصحاب المصلحة المختلفين ت- 
أنظمة  مشغلى  الموردين،  للتصاريح،  المصدرة  السلطات  التجار،  )المنتجين، 

اإلرسال، مشغلى أنظمة التوزيع والتخزين ومشغلى الغاز الطبيعى المسال(.

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بالموضوعات الخاصة بالغاز الطبيعي، ث- 
وتقديم تسهيالت حكومية إلجراء دراسات لترويج مشاريع الغاز اإلقليمية.

تعزيز المناقشة بخصوص التوافق بين إطارات العمل التنظيمية للتجارة 	- 
والتوريد بين األعضاء )القوانين الفنية، اللوائح التجارية، فرض الضرائب والقواعد 

اإلرشادية البيئية(، مع األخذ في االعتبار القوانين الخاصة بأعضاء المنتدى.

دعم تمويل المشروع، من خالل تسهيل التعاون مع المؤسسات التمويلية، ح- 
وتعزيز السياسات للتقليل من مخاطر االستثمار.

تعزيز التعاون بين األعضاء فى مشروعات تطوير الحقول وتشجيع، أينما 	- 
أمكن، االستغالل المشترك للبنية التحتية الموجودة أو الجديدة لإلسراع من زيادة 

الدخل من اكتشافات الغاز.

رابعاً- أجهزة المنتدى:

االجتماع الوزارى:· 

االجتماع الوزارى، هو الكيان الرئيسي الحاكم للمنتدى، ويشكل منصة لتبادل 
الحوار على المستوى الوزارى - المستنير والمستمر- بخصوص الغاز اإلقليمى، 

بين أعضاء المنتدى.
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تكوين االجتماع الوزارى والتصويت :أ- 

مفوض،  من  أكثر  من  البعثة  تتشكل  وقد  لألعضاء؛  ممثلة  وفود  من  يتكون 
البعثة. ويكون لالجتماع الوزارى نصاب  شريطة أن يكون أحدهم بمثابة رئيس 
واحد  حق  عضو  لكل  ويكون  األعضاء.  ثلثى  من  األقل-  -على  يتكون  قانونى، 
باإلجماع.  الوزارى  االجتماع  ومنشورات  قرارات  كل  اعتماد  ويتم  للتصويت. 
ويحق للعضو الذى لن يتمكن من حضور االجتماع الوزارى، إخطار السكرتارية 
السكرتارية  إخطار  من  أسبوعين،  أقصاها  مدة  خالل  القرار،  على  باعتراضه 

لألعضاء بنتيجة هذا االجتماع.

عقد ورئاسة االجتماع الوزارى: ب- 

يتم انعقاد االجتماع الوزارى سنوياً، بمقر المنتدى، ولكن يمكن عقد االجتماع 
فى أى بلد آخر، حسب اتفاق األعضاء، وبناء على قرار باإلجماع .ويمكن عقد 
العام،  لألمين  إخطار  بعد  طلب عضو،  على  بناًء  استثنائية،  وزارية  اجتماعات 
رئيس  مع  التشاور  وبعد  المتوسط،  شرق  غاز  لمنتدى  العام  األمين  بواسطة  أو 

االجتماع الوزارى، وخضوعاً لموافقة أغلبية األعضاء.

السكرتير  بواسطة  االستثنائى،  الوزارى  االجتماع  ومكان  تاريخ  تحديد  ويتم 
الوزارى،  االجتماع  رئيس  مع  التشاور  بعد  المتوسط،  شرق  غاز  لمنتدى  العام 
األعضاء  وزراء  بين  من  الوزارى  لالجتماع  رئيس  بتعيين  له  اجتماع  أول  في 
حسب الترتيب األبجدى. وستكون مدة كل رئاسة سنة تقويمية واحدة، يكون لجميع 
الرئيس،  ويقوم  جديد.  أى عضو  قبل  المنتدى  لرئاسة  دور  المؤسسين  األعضاء 
بالتنسيق مع المجلس التنفيذي والسكرتارية، بعقد االجتماع الوزارى؛ بحيث يؤدى 

لحوار مركز ومثمر، من أجل تحقيق أهداف المنتدى.

جـ- مهام االجتماع الوزارى:

يقوم بتعيين السكرتير العام، وصياغة السياسة العامة للمنتدى، وتحديد الطرق 
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المناسبة ووسائل تطبيقها، واتخاذ قرار بشأن أى طلب عضوية جديد بالمنتدى، 
تقارير  لتسليم  التنفيذي  المجلس  التنفيذى، وتوجيه  المجلس  تعيين أعضاء  وتأكيد 
االجتماع  ويقوم  المنتدى.  تهم  موضوعات  أى  بخصوص  توصيات  تقديم  و/أو 
المقدمة  والتوصيات  التقارير  بشأن  القرار  واتخاذ  االعتبار  في  باألخذ  الوزارى 
التنفيذى،  المجلس  من  المقدمة  المنتدى  ميزانية  وبشأن  التنفيذي،  المجلس  من 
وبشأن إفادة وتقرير المراجعة المقدم من المجلس التنفيذي. كما يقوم بتعيين مراجع 
أى  وباعتماد  التنفيذى،  المجلس  توصية  على  بناء  واحد؛  عام  لفترة  السكرتارية 

تعديالت لهذا الميثاق، وتعيين رئيس للمجلس التنفيذى.

المجلس التنفيذى: · 

يتكون المجلس التنفيذى من كبار الموظفين: كممثلين للوزراء المسئولين عن 
شئون الطاقة بأعضاء المنتدى، كما يتم ترشيحهم بواسطة كل عضو )مرشح واحد 
ويكون  التنفيذى.  المجلس  اجتماعات  بجميع  كل عضو  تمثيل  ويتم  لكل عضو(. 
للمجلس التنفيذي نصاب قانونى يتكون -على األقل- من ثلثى األعضاء، ويكون 
القرارات  بإصدار  المجلس  ويقوم  واحد،  صوت  التنفيذى  بالمجلس  عضو  لكل 

باإلجماع.

يحددها  مناسبة  فترات  سنوياً، على  مرتين  التنفيذى  المجلس  أعضاء  يجتمع   
رئيس المجلس التنفيذى، بالتشاور مع األمين العام. ويتم انعقاد اجتماعات المجلس 
اتفاق  بلد أخر؛ حسب  المنتدى، ولكن يمكن عقد االجتماع في أى  التنفيذى بمقر 
استثنائى  اجتماع  عقد  ويمكن  باإلجماع.  قرار  على  وبناء  بالمجلس،  األعضاء 
للمجلس التنفيذى؛ بناًء على طلب من رئيس المجلس التنفيذى أو السكرتير العام 
أو ثلثى أعضاء المجلس التنفيذى. ويمكن للمجلس التنفيذى عمل مجموعات عمل 

ذات خبرة أو لجان للمساعدة فى أداء وظائفه.

قرارات  تطبيق  ومراجعة  المنتدى،  شئون  بـإدارة  التنفيذي  المجلس  ويقوم 
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مقدمة  تقارير  أى  بشأن  القرار  واتخاذ  االعتبار  في  واألخذ  الوزاري؛  االجتماع 
من األمين العام؛ وتقديم تقارير وتوصيات لالجتماع الوزارى بخصوص شئون 
المنتدى؛ واعتماد برنامج عمل السكرتارية؛ ومراجعة واعتماد الميزانية السنوية 
للمنتدى لكل سنة تقويمية- كما تم إعدادها بواسطة األمين العام وتقديمها لالعتماد من 
االجتماع الوزارى؛ وتقديم توصية لالجتماع الوزارى لتعيين مراجع للسكرتارية 
لفترة عام واحد؛ واألخذ فى االعتبار إفادة وتقرير المراجع وتقديمهم لالعتماد من 
االجتماع الوزارى. وتبنى هيكل وزيادة كفاءة طاقم السكرتارية؛ واعتماد تعيين 
مديرى إدارات، بناء على ترشيحات األعضاء، مع األخذ فى االعتبار توصيات 

األمين العام.

كما يقوم المجلس بتحضير جدول أعمال االجتماع الوزارى؛ وتقييم مؤهالت 
المرشحين لمنصب السكرتير العام وتقديم التوصيات الالزمة لالجتماع الوزارى 
يفوض  أخرى  مهام  بأى  والقيام  اإلجرائية؛  الموضوعات  وتحديد  قراره؛  بشأن 
بها المجلس التنفيذى بواسطة االجتماع الوزاري. ويجوز للمجلس التنفيذى، بعد 
منتدى غاز  لمساعدة  استشارية أخرى  لجان  تأسيس  الوزارى،  االجتماع  موافقة 

شرق المتوسط فى تحقيق أهدافه.

هــ- التوقيع والتصديق والقبول واالعتماد واالنضمام:

اعتماد  عند  المؤسسين،  األعضاء  كل  بواسطة  للتوقيع،  معداً  الميثاق  يكون 
أو  والقبول  للتصديق  الميثاق  هذا  ويخضع  المؤسسين.  األعضاء  طاقة  وزراء 
االعتماد بواسطة األعضاء المؤسسين الموقعين. ويُتاح هذا الميثاق النضمام أى 
دولة، لم تقم بتوقيع الميثاق الحالى، بعد الموافقة على عضويتها بواسطة االجتماع 
الوزارى، طبقاً للمادة ٤ بهذا الميثاق .وتكون أدوات التصديق والقبول واالعتماد 
هذا  وديع  ستعتبر  والتى  العربية،  مصر  جمهورية  حكومة  بحوزة  واالنضمام 
الميثاق، حتى يتم إسناد الوظائف للسكرتير العام للمنتدى، عند تفعيل هذا الميثاق.
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بين  ُمباشر  بحرى  أنابيب  خط  بإنشاء  الخاصة  الحكومية  االتفاقية  خامساً- 
مصر وقبرص:

ُمباشر  بحرى  أنابيب  بإنشاء خط  الخاصة  الحكومية  االتفاقية  التوقيع على  تم 
بين مصر وقبرص بنيقوسيا، فى 19 سبتمبر 2018، والتى ستساهم في تصدير 
الغاز الطبيعى من  حقل "أفروديت" بقبرص إلى تسهيالت اإلسالة بدمياط وإدكو 
أن  إلى  واإلشارة  العالمية،  واألسواق  أوروبا  إلى  تصديره  إعادة  بهدف  بمصر؛ 
توقيع االتفاقية يأتى فى إطار حرص حكومات البلدين على تعزيز التعاون اإلقليمى 

فى مجال الغاز.

ويُعد االتفاق أحد المحاور األساسية لتعظيم االستفادة من اكتشافات حقول الغاز 
القبرصية، باإلضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث واالستكشاف بالمنطقة؛ 
حيث ستصل الطاقة االستيعابية لتلك الخطوط إلى 700 مليون قدم مكعب سنوياً.
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المحور الثالث

تعقيدات إدارة منظومات الطاقة، ومواجهة تحدياتها؛ لتحقيق أمنها واستدامتها 

أ.د. محسن توفيق - األستاذ بكلية الهندسة، جامعة عين شمس

قد يتبادر للذهن أن مجرد توافر موارد أولية للطاقة يضمن أمنها واستدامتها، 
ولكنه- فى الواقع- قول يجانب الحقيقة؛ فإدارة منظومات الطاقة تعتبر من أكبر 

تحديات العصر الحديث، حيث تواجه المسائل التالية وحلولها المناظرة :

المستدامة  التنمية  إلى  التوصل  فإن  الحياة،  الطاقة هى صنو  ألن  نظراً  أوالً- 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  فيه  وتتكامل  تندمج  للحياة،  معتمد  كمنهج 
والبيئية؛ قد أدى إلى ضرورة التوصل إلى مفهوم جديد للطاقة المستدامة، المطلوبة 
للتعامل مع منظومة  جديداً؛  فكرياً  منهجا  هذا  ويتطلب  المستدامة.  التنمية  لعملية 

الطاقة كمشارك فعال فى عملية التنمية المستدامة. 

من  بها  تخرج  الطاقة،  دراسات  مجال  فى  قفزة  عن  التطور  هذا  يُعبِر  ثانياً- 
المجتمع  أيضاً  يضم  أرحب  مجال  إلى  االقتصادى،   – التقنى  الهندسي  المجال 
والبيئة؛ وهو ما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل فى تحول منظومة الطاقة من منظومة 
هندسية، إلى منظومة حية )منظومة ديناميكية تكيفية معقدة(، حيث تضم مكونات 
ثالث مجموعات،  متعددة، غير متجانسة، متداخلة ومتشابكة، يمكن تمييزها فى 

كالتالى، طبقا لدراساتى المنشورة :

من  األولى  الفئة  فئتين.وتتكون  الى  تقسيمه  يمكن  الفاعلة:  الجهات  تجمع   -  1
منظومة  فى  ويمثلهم  المنظومة.  عمل  بشأن  قرارات  اتخاذ  على  القادرين 
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وموردوها،  لها،  والناقلون  تحويلها(،  طريق  )عن  للطاقة  المنتجون  الطاقة 
وموزعوها- وجميعهم يمثلون مؤسسات أو شركات حكومية وغير حكومية، 
وكذلك المستثمرون، والمنظمون. وتتكون الفئة الثانية من المستهلكين، وهم 
األفراد واألسر، وكل فئات المستهلكين اآلخرين، فى المجتمع، ويعتبرون من 

الفاعلين؛ حيث أن سلوكهم يؤثر على سير العمل بالمنظومة.

مع  ويتفاعلون  يتأثرون  ولكنهم  متجانسين،  غير  -بفئتيهم-  الفاعلون  وهؤالء 
تفاعالتهم  ولكن  واالجتماعية،  الرسمية  الشبكات  خالل  من  البعض  بعضهم 
والتكنولوجيا  الطاقة،  لمنظومة  التحتية  البنية  بقيود:  مقيده  تكون  وقراراتهم 
إلى  المستقبلية  متطلباتهم  تؤدى  ما  وعادة  القائمة.  والتشريعات  المستخدمة، 
تغيرات في هذه القيود الثالثة. وهذا التجمع األخير ذو تأثير كبير على اتجاه 

عمل منظومة الطاقة وقدرتها على التكيف، وقوتها، ومرونتها.

التحتية  البنية  لمكونات  وهو تجمع  المادية:  التحتية والشبكات  البنية  تجمع   -  2
فى منظومة الطاقة الكهربية، ممثلة فى محطات، ومعدات، وأدوات، وأجهزه 
التوليد والنقل )الشبكة القومية لخطوط النقل( والتوزيع، والتحكم فيها. وتعتمد 
والتكنولوجيات  الكهرباء  لتوليد  المستخدم  المزيج  على  التجمع  هذا  مكونات 
المختارة في كل مجال. ويعتبر هذا التجمع، هو الجزء التقنى اآللى فى منظومة 

الطاقة.

والسياسات،  لالستراتيجيات،  تجمع  وهو  الناعمة:  التشغيل  قوى  -تجمع   3
المنظومة، وتلك  لتشغيل  القائمة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية(  والبرامج 
التكنولوجية،  النفقات واالختيارات  التى تتحكم فى تدفق االستثمارات وضبط 
المنظومات  بعض  فى  والتحكم  المراجعة  وآليات  القائمة،  التشريعات  وكذلك 
 Businessاألعمال ونماذج  القرار،  اتخاذ  وآليات  الكلية،  للمنظومة  الجزئية 
تأثير  له  التجمع  وهذا  الطاقة...الخ.  اقتصاديات  حساب  وطرق   ،  Models

مباشر على إدارة المنظومة وكفاءة أدائها وخصائصها.
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وبالطبع، فإن هذه التجمعات الثالثة تتسع على النطاق الجغرافى للدولة، بشكل 
الطاقة. ويتطلب هذا  متداخل ومتشابك؛ بما يشكل أحد حوامل تعقيد منظومة 
الخروج من نطاق األساليب واألدوات المستخدمة إلى تفكير جديد يمكنه مواجهة 
تحدى الطلب على طاقة آمنة ومستدامة، فى ظل ظروف مستحدثة و متغيرة .

ثالثاً- أمن الطاقة واستدامتها؛ أى: التوصل إلى طاقة مستدامة، وهو الهدف 
فى  المستدامة  التنمية  لتحقيق  المستويات؛  والمنشود عالمياً، وعلى جميع  المعلن 

مجاالتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية فى آٍن واحد.

ويعنى هذا- كأمثلة رئيسية- بالنسبة للمجال االقتصادى والتقنى، ضمان استمرار 
اإلمداد بالطاقة بالجودة المطلوبة، إلى جانب تحقيق كل متطلبات معايير اقتصاديات 
الطاقة. ويعنى، فى المجال االجتماعى، توفير الطاقة بأسعار مقبولة اجتماعياً، مع 
المجتمع، وكذلك حاجاته لخلق فرص جديدة  فئات  توافرها لجميع  ضمان عدالة 
للعمل. أما من الناحية البيئية، فيتطلب هذا التوقف عن استنزاف الطاقات الناضبة، 
وتقليل انبعاثات التلوث بالغازات الضارة بالبيئة والحياة، وغازات الدفيئة الناتجة 
عن تحويالت الطاقة؛ للتخفيف من آثارها على التغير المناخى، وما يصاحبه من 
تداعيات سلبية على كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويشكل هذا 
مشكلة رياضياتية علمية؛ حيث يتطلب األمر التوصل إلى حلول مثلى لمنظومة 

معقدة قد تتناقض األهداف الجزئية لتشغيلها. 

رابعاً- يمثل االستخدام المتزايد للطاقات المتجددة، المصدر األساسى للوفاء 
بالطلب المتزايد على الطاقة. ويعزز هذا االتجاه الضغوط العالمية والمحلية؛ لتقليل 
الكهرباء؛ وتفادى األخطار  الحفرى في توليد  الوقود  الناتج عن استخدام  التلوث 
الناتجة عن توليدها عن طريق المحطات الذرية )اتجاه بعض الدول مثل ألمانيا(؛ 
إالّ إن االستخدام المكثف للطاقات المتجددة، نظراً لطبيعتها المتقطعة، صار يهدد 
استقرار شبكات القوى الكهربية، ونوعية الطاقة الكهربية المستخدمة؛ إضافة إلى 

االستثمارات األولية الكبيرة المطلوبة لمشروعات الطاقات المتجددة. 
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إذن، فإن التحول إلى الطاقات المتجددة البد أن يصحبه تطورات جديدة مالئمة، 
مثل: الشبكات الذكية، وطرق التحكم الجديدة، واللجوء إلى آليات جديدة للتمويل، 

وهو ما يتطلب تحوالت وابتكارات كبرى.

Integrated Ener- المتكاملة  الطاقة  منظومات  إلى  اللجوء  يشكل  ًخامسا- 
gy Systems منعطفاً رئيساً؛ لضمان أمن الطاقة، واستدامتها، وزيادة كفاءتها، 

والتمكن من استخدام الطاقات المتجددة بكثافة.

ويعنى هذا التوسع فى دراسة وإنشاء منظومات الطاقة متعددة المصادر: ككل 
مصادر  كل  باستخدام  وذلك  المتنوعة؛  االستهالكية  بالحاجات  للوفاء  متكامل؛ 
الطاقة المختلفة المتاحة فى المنظومة بكل أنواعها )تقليدية، وجديدة، ومتجددة(، 
والتنسيق بينها لتلبية احتياجات االستهالك المتنوعة)استخدامات الطاقة الكهربية، 

والتسخين، والتبريد(, مع الحصول على أعلى كفاءة ممكنة. 

استنتا	 ونظرة مستقبلية:

تواجه مسألة الطاقة، على جميع المستويات، تحديات مستقبلية متزايدة، تتمثل 
فى زيادة تعقيدها؛ نتيجة للتغيرات المستمرة فى هيكلها، وتكوينها، وطريقة تشغيلها 
المتمثلة فى التوسع فى استخدام مصادر جديده للطاقة، مثل: الطاقات المتجددة، 
واستخدام تقنيات جديدة، مثل: الشبكات الذكية، وأنماط جديدة، مثل: شبكات الطاقة 
تناول  تبرز صعوبة  الكهربية. وهنا،  السيارات  مثل:  وأحمال جديدة،  المتكاملة، 
مسألة الطاقة، من حيث تعدد مكوناتها وتشابكها العضوى؛ بما ال يمّكن من استخدام 

الطرق التقليدية لمعالجتها، من حيث أنها منظومة معقدة.

بكل  تكيفية معقدة  الطاقة، هو منظومة  كيان  أن  أوراق علمية،  أُثبِت، فى  لقد 
خصائصها المميزة. وهنا يبرز دور التفكير المنظومى، وحلوله، وتقنياته المكرسة؛ 
لدراسة المنظومات فى قدرتها على معالجة منظومة الطاقة، أياً كان مكانها، أو 

حجمها، أو مشكلتها.
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الواقعية  للمشاكل  ُمثلى  حلول  إلى  التوصل  المنظومية  التقنيات  أتاحت  لقد 
لمنظومة الطاقة؛ للتوصل إلى طرق متقدمة فى التحكم فيها، تتيح استيعاب الطاقات 
المتجددة، مثل: الرياح، والطاقة الشمسية، التى أصبح التوسع فى استخدامها أمراً 
حتمياً، لمواجهة الزيادة على طلب الطاقة والتقليل من التلوث؛ مع مواجهة مشكلة 
الاليقين في ثبات إمداداتها، وتأثيره السلبى على استقرار تشغيل الشبكة ومرونتها، 

ونوعية الطاقة الكهربية المستخدمة.

وكذلك، فلقد أتاح التطوير المستمر لحلول المنظومات متعددة الطاقات تكامل 
ودمج وتنسيق مصادر الطاقة المختلفة، بما فى ذلك تخزين طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية والحرارة.

المنظومة  على  طائر"  "نظرة  توفر  التى  تلك  أى:  المنظومية؛  فالنظرة  إذن، 
الكلية للطاقة، ستكون أداة قيّمة، خالل انتقال منظومة الطاقة العالمية والمصرية 
المستخدم  المنظومى  المنهج  المستقبلى. وسيوفر  مكانها  إلى  الحالى  من وضعها 

آفاقا جديدة؛ للتوصل إلى أفضل الحلول، لضمان أمن الطاقة واستدامتها.

نظرية  فيها  بما  المنظومات،  علوم  مع  والتعامل  إلى  اللجوء  هذا  ويتطلب 
مع  والتعامل  الفوضى،  نظرية  فيها  بما  التعقيد؛  وعلوم  الديناميكية؛  المنظومات 

مشاكل التعقيد المنظم باستخدام رياضيات جديدة.

باستخدام  الطاقة سيتحقق  منظومات  تشغيل  فى  الثورى  التطوير  أن  وال شك 
تطبيقات  كأحد  الطاقة":  "إنترنت  بتقنية  مدعومة  االصطناعى،  الذكاء  تطبيقات 
منظومات  وتطبيقات  ودراسات  لبحوث  الواعد  المجال  وهو  األشياء"،  "إنترنت 

الطاقة، بدءاً من مستوى التشغيل إلى التخطيط االستراتيجى.
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مناقشات:

الموجودة فى ·  لدى مصر حدود بحرية أخرى غير  السفير د./ منير زهران: 
واألردن  وإسرائيل  مصر  حيث  العقبة،  فى  خاصة  وبصفة  المتوسط،  شرق 
والسعودية، فما آخر التطورات فى مسألة ترسيم الحدود مع الدول المشاطئة 

لمصر فى خليج العقبة؟ 

السفير د./ عزت سعد: باإلشارة إلى عالقة منتدى غاز شرق المتوسط بمنتدى · 
الغاز الدولى القائم، والذى تقع السكرتارية الخاصة به فى قطر، فإن المنتدى 
الدولى قد تأسس بناًء على مبادرة روسية، فى عام 2008، ومصر عضو به، 
ولكن أسفرت جهود إيران، بالتواطؤ مع قطر، عن وضع سكرتارية المنتدى 
يتعلق  ال  الدولى  المنتدى  أن  هو  المنتديين،  بين  والفرق  الدوحة.  فى  الدولى 
تعقيدات  هناك  أن  كما  المتوسط،  شرق  منتدى  مثل  معينة،  جغرافية  بمنطقة 
بهذا  متعلقة  أخرى  مسائل  أية  هناك  فهل  نشاطه،  تجميد  أسفرت عن  سياسية 

الشأن؟

السفير د./ يوسف الشرقاوى: تشير األدبيات المنشورة فى شأن منتدى غاز · 
شرق المتوسط إلى وصفه مرة بـ "المنتدى"، وأخرى بـ "المنظمة": فما هو 
أية فرص  األفق  فى  هناك  أخرى: هل  له؟ من جهٍة  الحالى  القانونى  الوضع 

لتحول التنظيم الحالى إلى منظمة عالمية، مثل: األوبك ؟

أم ·  بالتوافق  تتم  المنتدى: هل  آلية التصويت على قرارات  البعض عن  تساءل 
باإلجماع؟ وكذا عن إمكانية انضمام لبنان إلى المنتدى على المدى المتوسط؟.
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الردود:

الطبيعية، ·  الثروات  عن  والبحث  التنقيب  عملية  فى  للدول  الرئيسى  القيد  إن 
فى مجالها البحرى، هو ال بد- أوالً- من ترسيم حدودها البحرية مع الجيران 
المجاورين لها. وبناًء على دوافع مصر ورؤيتها بشأن وجود ثروات طبيعية فى 
منطقة البحر االحمر، فقد عمدت إلى توقيع اتفاقية ترسيم حدودها البحرية مع 
السعودية فى عام 1990، وأودعت االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم المتحدة، 
ا بالنسبة إلسرائيل، فإنها  نه من خطوط بحرية ونقاط أساس... إلخ. أمَّ بما تتضمَّ
قد اّدعت أنها إحدى الدول المتضررة جغرافياً على البحر األحمر، وأن القانون 
من   70 للمادة  وفقاً  ولكن  السمكية.  الثروات  بعض  فى  الحق  يعطيها  الدولى 
اتفاقية األمم المتحدة للبحار، يجب أن تكون الدولة مطلة على مساحة بحرية 
ضيقة جداً لالستفادة من هذا الحق، ما يعنى ان إسرائيل ليس لها لالستفادة من 
هذا الحق، نظراً لشواطئها الطويلة على البحر المتوسط. هذا، تجدر اإلشارة 
إلى أن مضيق تيران يتم توصيفه على أنه مياه داخلية مصرية، ولكن بعد حرب 
على  إسرائيل  ت  أصرَّ للبحار،  المتحدة  األمم  اتفاقية  أعمال  وداخل   ،1967
المرور،  فى  بحق مطلق  االستمتاع  فى  البرىء، رغبة  المرور  تضمينه حق 
ولكن ال يزال لمصر الحق فى إيقاف المرور اإلسرائيلى، إذا ما ثبت أنه يمثل 

تهديداً لألمن القومى المصرى ويهدد سالمتها البيئية. 

إن القيمة المضافة لمنتدى غاز شرق المتوسط، هو أن جميع أعضائه هم أصحاب · 
انضمام:  بطلب  تقدم  قد  للغاز  الدولى  المنتدى  أن  حتى  المنطقة؛  فى  المصالح 
كعضو مراقب فى منتدى شرق المتوسط، ولكن عارضته الجزائر؛ نظراً لدورها 
البارز نسبياً فى المنتدى الدولى. ومع ذلك، فإن مسألة توسيع العضوية كانت 
مطروحة، وإن كانت بحذر، فى مناقشات المنتدى. وقد ُرِؤى فى هذا السياق، عدم 
القيام بتغيير ميثاق المنتدى؛ لما يمكن أن يسفر عنه ذلك من دخول دول، قد تقوم 

بمنافسة وضع مصر  كمركز إقليمى للطاقة، من بينها الجزائر. 
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حكومية ·  "منظمة  فإنه  المتوسط،  شرق  غاز  لتنظيم  القانونى  للوضع  بالنسبة 
تحوله  بإمكانية  يتعلق  وفيما  فقط.  مسمى  والمنتدى  الغاز،  مجال  فى  إقليمية" 
لمنظمة مثل أوبك، فتجدر اإلشارة إلى إنه أهم، وأكبر، وأعمق من أوبك؛ إذ أن 
األخيرة تعمل فقط على تأمين مصالح الدول المنتجة للبترول، لكن منتدى غاز 
شرق المتوسط يعمل على ضمان انخراط كافة أصحاب المصلحة؛ من منتجين، 

ومستهلكين، ودول ترانزيت، وشركات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال.

بشأن عملية التصويت واتخاذ القرارات فى المنتدى، فإنه يتم األخذ بآلية التوافق · 
وليس اإلجماع؛ نظراً للحاجة إلى سريان مناقشات المنتدى بشكٍل سلس دون أية 

عراقيل، السيَّما فى مراحله األولى. 

مؤسساً، ·  عضواً  تكون  أن  البداية،  من  عليها،  طُِرح  فقد  بلبنان،  يتعلق  وفيما 
ولكنها رفضت االنضمام؛ حتى ال تدخل فى مفاوضات مباشرة- مع إسرائيل- 

على تأسيس منتدى، قبل حسم حدودهما البحرية معاً.
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الجلسة الثالثة

التحديات أمام التعاون اإلقليمى لالستغالل 
األمثل للطاقة شرق المتوسط

• منسق الجلسة: أ.د./ مصطفى الفقى

• المحور األول- السلوك التركى فى المنطقة
السفير/ عبد الرحمن صالح

• المحور الثانى- تهديدات دول الجوار والمنا	 األمنى فى المنطقة
لواء أ.ح./ أسامة راغب

• المحور الثالث- مواقف القوى الكبرى
السفير د./ عزت سعد

• مناقشات
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كلمة منسق الجلسة السيد الدكتور/ مصطفى الفقى

مدير مكتبة اإلسكندرية

السيد السفير/ منير زهران

السيدات والسادة الحضور،

اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجلس، وبصفة خاصة 
الصديق السفير/ عزت سعد، على تنظيم هذا المؤتمر المتميز فى مجمله، والذى 

يتناول موضوعاً غاية فى األهمية. 

لقد فرض موضوع الغاز نفسه -حديثاً- على الخريطة السياسية، ودائماً ما يتم 
ربطه بموضوَعْين: األول، هو ترسيم الحدود البحرية؛ والثانى، هو العالقات بين 
مصر وتركيا فى جانب واليونان وقبرص فى جانب آخر. وكانت إسرائيل دائماً ما 
كت لبنان فى إحدى الفترات لرسم الحدود، إلى غير  ترقب الوضع عن كثب، وحرَّ
ذلك من أمور كثيرة فى هذه المنطقة من العالم. وبالتأكيد ال تريد إسرائيل لمصر 
نفعاً على اإلطالق، وصحيح أنه ال توجد حرب بين الجانبْين، إال أن الخصم دائماً 
ما يتمنَّى الخسارة والضعف لخصمه، السيَّما وأنها دولة مجاورة، قوية ومسيطرة 

تاريخياً فى المنطقة، وقادت حروب سابقة ضد إسرائيل.

من جهٍة أخرى، ال يخفى أن تركيا تحاول أن تفت عضد الدولة المصرية، بعد 
النجاح الباهر، الذى حققته ثورة 30 يونيو، فى إفشال مخططاتها تجاه المنطقة. 
نوعاً  هناك  بأن  وهماً،  كلينتون،  وهيالرى  أوباما  إدارة  بإقناع  تركيا  قامت  فلقد 
العالم  دول  فى  وتعميمه  يمكن تصديره  الذى  المعتدل؛  اإلسالم  اإلسالم، هو  من 
اإلسالمى؛ والذى يمكن التعاون معه بسالسة من قِبَل الدول الغربية. ولكن هذا لم 
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يكن صحيحاً على اإلطالق، بل كان مغزى تركيا فى ذلك هو تأمين الدعم األمريكى 
إلعادة السيطرة التركية على بلدان المنطقة العربية؛ على نحو ما سبق وقامت به 
الدولة العثمانية فى عهدها. وبالتالى، فإنه ال بد من التعامل الحاسم مع هذا الخصم 

نه من تحقيق مبتغاه. المتغطرس، بما يكون له رادعاً على اتخاذ أية خطوات تمكِّ

هذا، وال يمكن بالتأكيد إغفال الطرف اإليرانى، الذى أضحت له يد طولى فى 
فى  السياسى،  القومى، واستقرارها  ألمنها  تهديداً  يُشكِّل  بما  مناطق عربية عدة؛ 
سياق ما تسعى إليه من تصديٍر لثورتها اإلسالمية، وبسط نفوذها على المنطقة. 
ولقد قال الخمينى، أثناء عودته من باريس إلى طهران إبّان الثورة: إن العرب قد 
قادوا األمة اإلسالمية عدة قرون )عهد الخلفاء الراشدين والعصر األموى ونظيره 
العباسى( وقاد األتراك المنطقة لمدة سبعة قرون أخرى، وحان وقت قيادة إيران 
ح وزير الخارجية  للمنطقة اإلسالمية. وعندما سقطت صنعاء فى يد الحوثيين، صرَّ
بيروت،  بعد  إيران؛  يد  فى  قد سقطت  رابعة  بأن عاصمة عربية  بذاته  اإليرانى 
وشرق  والكويت،  البحرين،  فى  كبرى  أطماع  إيران  ولدى  ودمشق.  وبغداد، 
السعودية، فيما تستولى على ثالث جزر إماراتية. فهذا هو الهدف الماثل فى أذهان 
القادة اإليرانيين، وهو لألسف هدف خبيث يستوجب مناهضته، بما أمكن من سبل. 
إسرائيل  بين  المعلنة  العالقات غير  من  نوعاً  هناك  بأن  يُعتقَد  فى سياٍق متصل، 
وإيران، وهى التى حالت دون ضرب إيران فى كثير من المراحل؛ حيث قد تشهد 
العالقات بينهما تصعيداً كبيراً فى التوترات، لكن دون الوصول إلى حد المواجهة. 

والواقع أن مصر، فى أذهان الشعب اإليرانى، يُنظَر إليها على أنها قوة منفصلة 
عن المنطقة العربية، وكذا فى العقلية التركية وبعض القادة الغربيين. ولكن ال ريب 
فى أن مصر، هى طرف أصيل فى المنطقة، وجزء رئيسى منها بحكم حضارتها 

وتاريخها وجغرافيتها.

من جهة أخرى، فإنه إلى جانب القوى اإلقليمية المعروفة بتصرفاتها وتحركاتها 
تحركها  بازغة  رابعة  قوة  توجد   – وإيران  وتركيا  إسرائيل  وهى   – العدوانية 
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وكذلك  األخرى،  الغربية  القوى  وبعض  األمريكية  المتحدة  والواليات  إسرائيل 
التحركات  أمام  العقبات  المنطقة، وبث  الكنيسة اإلسكندنافية، لخلق مشكالت فى 
القوة هى  السودانية؛ وهذه  المصرية –  العالقات  بما فى ذلك ضرب  المصرية، 
إثيوبيا. ورغم أن إثيوبيا ليست قوة مؤثرة جداً حالياً، إال أنها مرشحة للعب دور 
عدوانى ضد مصر فى السنوات القادمة. ويتجلَّى ذلك بوضوح من خالل موقفها 
المتعنِّت فى قضية سد النهضة لديها، والذى سيؤثر بشدة على إمدادات مصر من 
مياه النيل األزرق؛ وبالتالى وجودها، على ضوء كون النيل، هو شريان الحياة فى 

األراضى المصرية.

بإسقاط  والسودانى  المصرى  الجانبين  دعوة  السياق  هذا  فى  المفيد  من  ولعل 
اتفاق المبادىء الثالثى لعام 2015، الذى أعطى إثيوبيا الشرعية أمام البنك الدولى 
اإلطالق.  على  لذلك  مبرر  أى  هناك  يعد  لم  إذ  السد.  لبناء  كثيرة  دولية  وهيئات 
تتعلق  كانت  سواء  منها،  شىء  أى  تحقيق  يتم  لم  االتفاق  نصوص  وأن  السيَّما 
بالدراسات الفنية أو العودة للقيادة السياسية فى دولتَى المصب. فما الداعى بعد ذلك 
غ فى يد إثيوبيا، يقول يوماً أن مصر قد  إلى الثبات على االتفاق، بما يمثله من مسوِّ
وافقت على بناء السد. وإثيوبيا ال توافق على اتفاقية عام 1902، فلماذا تقوم مصر 

باالستمرار بالموافقة على هذا االتفاق الثالثى؟

معركة  هناك  أن  يخفى  ال  فإنه  المتعنت،  اإلثيوبى  الموقف  هذا  وعلى ضوء 
دبلوماسية عسيرة بين الجانبَْين المصرى واإلثيوبى، لكن لدى مصر كافة األدوات 
نها من لعب دور مؤثر فى هذا الملف. فعلى سبيل المثال، تعطى اتفاقية  التى تُمكِّ
القسطنطينية- المبرمة عام 1888 بشأن قناة السويس- لمصر الحق فى منع أى سفن 
دولة معادية من المرور عبرها، وبالنظر إلى وضعية إثيوبيا الحبيسة ومحاولتها 
البحرى فى هذا  إيقاف تحركها  البحر األحمر؛ فإنه يمكن  الوصول إلى شاطىء 
المشروعات  يتمثل فى حزمة من  آخر،  السويس. وهناك جانب  قناة  الشأن عبر 
لغض  فيها،  اإلثيوبى  الجانب  ترغيب  الممكن  من  كان  التى  المشتركة،  التنموية 
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أبابا حتى  بينها –مثالً- إنشاء طريق من لدن أديس  الطرف عن فكرة السد، من 
على  إثيوبيا  من  تصدير  نافذة  وفتح  بالخرطوم،  مروراً  مصر،  فى  اإلسكندرية 
أوروبا، عن طريق مصر. ولكن- لألسف- لم تقُم وزارات الرى المصرية، فى 
عهد الرئيس الراحل مبارك، بدورها الذى كان من الواجب أن تقوم به تجاه إثيوبيا، 
كدولة فقيرة فى حاجة إلى العديد من المشروعات التنموية؛ والتى أُجبَِرت نظراً 

لإلهمال المصرى على مدار العقود الماضية للبحث عن سبل لذلك.   

اتخذتها  التى  الخطوات،  أن  ال شك  فإنه  الموجزة،  المقدمة  هذه  وعلى ضوء 
الحدود  وترسيم  اإلقليم،  قضايا  بعض  فى  الماضية  القليلة  السنوات  مصر خالل 
البحرية، والتنقيب عن الثروات – قد أسهمت فى مجملها فى تعزيز دور مصر 
فى  المعادية  اإلقليمية  القوى  تلك  توغل  يحد من سبل  بما  المنطقة،  فى  وريادتها 
المنطقة. ومع ذلك، ينبغى التأكيد على أنه البد من المضى قدماً فى مشروعاتها 

التنموية التاريخية بغية تقوية شوكتها الخارجية على النحو المنشود. 

اإلقليمى  التعاون  امام  "التحديات  فى  المتمثل  الجلسة  هذه  شعار  وتحت  هذا، 
نها هذه  لالستغالل األمثل للطاقة شرق المتوسط"، تأتى األوراق البحثية التى تتضمَّ

الجلسة على النحو التالى: 

أوالً- السلوك التركى فى المنطقة.

                السفير/ عبد الرحمن صالح - عضو المجلس

ثانياً- تهديدات دول الجوار والمنا	 األمنى فى المنطقة.

لواء أ. ح/ أسامة راغب – مساعد رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا

ثالثا- مواقف القوى الكبرى.

السفير د./ عزت سعد – مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية
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المحور األول

الُسلوك التركى فى المنطقة 

السفير/ عبد الرحمن صالح – عضو المجلس

1 - رؤية تركيا االستراتيجية لشرق المتوسط:

أن  من  بدالً  د،  توحِّ أن  بحيرة يجب  أنه  المتوسط على  البحر  إلى  تركيا  تنظر 
إفريقيا وبين "أجزاء سابقة من  السابقين فى شمال  الجيران واإلخوة  بين  تفرق، 

اإلمبراطورية العثمانية".

لقد حرمت معاهدة لوزان، المبرمة فى عام 1923، تركيا من نصيبها النسبى من 
المنطقة االقتصادية الخالصة؛ بسبب ضم الجزر لليونان، وأخذ شمال أفريقيا. كما 
تنازلت تركيا رسميًا عن جميع المطالبات المتعلقة بجزر دوديكانيسيا )المادة 15(؛ 
قبرص )المادة 20(؛ مصر والسودان )المادة 17(؛ سوريا والعراق )المادة 3(؛ 
وباإلضافة إلى معاهدة أنقرة، سوت حدود الدولتين األخيرتين. وقد قامت المعاهدة 
بترسيم حدود اليونان وبلغاريا وتركيا. وعلى وجه التحديد، نصت المعاهدة على 
إيجه  بحر  فى  األخرى  واألراضى  الصغيرة  والجزر  الجزر  جميع  عن  التنازل 
الشواطئ  من  أميال  ثالثة  بعد  على  األصلى(  النص  فى  المتوسط  البحر  )شرق 

التركية، إلى اليونان، باستثناء جزيرتى إمبروس وتينيدوس )المواد 6 و 12(.

من جهٍة أخرى، نشبت الحرب اإليطالية التركية، بين الدولة العثمانية ومملكة 
لهذا  ونتيجة   .1912 أكتوبر   18 إلى   1911 سبتمبر   29 من  الفترة  فى  إيطاليا 
الصراع، تنازل األتراك العثمانيون عن مقاطعات: طرابلس، وفزان، وبرقة، إلى 
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إيطاليا. وشكلت هذه المقاطعات مجتمعة ما أصبح يُعرف باسم ليبيا.

ولقد كانت تركيا ترغب فى االحتفاظ بخطوط RORO مع مصر، ولكن قامت 
مصر بإلغائها العتبارات أمنية. ولكنها سارية اآلن مع إسرائيل واألردن، لمحاولة 

استخدام المتوسط كحلقة وصل إلى الخليج. 

2 - الدول التى توجد بها قواعد ومنشآت وقوات عسكرية تركية:

 •ألبانيا- من 20 إلى 250 جنديًا، فى قاعدة Vlorë البحرية، مع فرقاطتين.

 •أذربيجان- المبانى والمنشآت فى بلدة Gizil Sherg العسكرية، ومبنى واحد 
يقع فى المطار في Hacı Zeynalabdin، باإلضافة إلى قاعدة أخرى لمراقبة 

حفظ السالم فى كاراباخ. 

عسكرية  قاعدة   20 من  أكثر  تركيا  تمتلك  فرد.   2000 بها  قاعدة  •العراق- 
واستخباراتية فى محافظتى أربيل ودهوك فى كردستان العراق. 

• ليبيا- القواعد الجوية في الوطية ومعيتيقة ومصراتة، باإلضافة إلى زوارة. 

ألفاً من القوات المسلحة لجمهورية تركيا، هم فى  • قبرص- ما مجموعه 30 
فى  -المجمد-  النزاع  فى  القبرصية،  التركية  السالم  قوة  لقيادة  الفعلية  الخدمة 

شمال قبرص المتنازع عليه

• قطر- قاعدة بها خمسة اآلف فرد. 

• الصومال- معسكر TURKSOM، الذى يضم 200 فرد )يمكن أن يزيد إلى 
أكثر من 1000(. 

• سوريا- قواعد في الباب والراعى وأخترين وجرابلس، مع ما ال يقل عن 5 
آالف فرد. وقواعد جديدة في أطمة ودارة عزة.
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• وصل أردوغان إلى تقسيم مناطق النفوذ مع الروس فى سوريا )إدلب(، وليبيا 
)الوطية ومصراتة والجفرة( والقوقاز )كاراباخ(.

هذا، وبغض النظر عمَّن هو المسؤول فى القاهرة، لطالما اعتبرت مصر نفسها 
قوية، بما يكفى للوقوف في وجه تركيا - وهي حقيقة أهملها أردوغان بشدة. وهذا 
يفسر سبب عدم استعداد الرئيس المصرى األسبق محمد مرسى للنظر فى نصيحة 

أردوغان.

لقد تمادى أردوغان مع تيار الربيع العربى، تحت الرعاية الغربية، لكنه لم يتوقف 
عند أفعال الغرب في سوريا، ومصر، وليبيا. وقد حاول استخدام القوة العسكرية 
عسكرى  وجود  لتقديم  سابق؛  وقت  فى  بناه  الذى  اإلقليمى،  والتواصل  التركية، 
وسياسى –فعلى- فى سوريا، والعراق، وقطر، وليبيا، والصومال، والقوقاز. كما 
قدم إمبراطوريته للغرب، كقوة موازنة لروسيا واإلرهاب اإلسالمى- فى معظم 

الحاالت- قوبل باستجابة، وأحيانًا بالموافقة والدعم من الغرب.

األوسط،  الشرق  فى  السياسى  اإلسالم  أحزاب  معاً  والدوحة  أنقرة  لقد دعمت 
وشكلتا تحالفات فعلية ضد الكتلة اإلماراتية/ المصرية في ليبيا وشرق إفريقيا. تقدم 
الدوحة  وأموال  القوية،  والمؤسسات  البشرية  الموارد  من  كبيرة  مجموعة  أنقرة 
والتنسيق  التعاون  كوكالة  وعملياتها؛  التركية  المؤسسات  تدعم  والتى  الغزيرة، 

التركية )TIKA(، وكذا الخطوط الجوية التركية.

في عام 1893، أرسل العثمانيون قوات إلى قطر لقمع معارضة الحاكم المحلى 
لإلصالحات  أجيال(  بخمسة  الحالى  قطر  حاكم  )سلف  ثانى  آل  محمد  بن  جاسم 
قطر  أصبحت  العثمانية،  القوات  هزيمة  بعد  اسطنبول.  من  المقترحة  اإلدارية 
منطقة تتمتع بالحكم الذاتى فى اإلمبراطورية، لكنها وافقت أيًضا على استضافة 
انهيار  حتى  قطر،  فى  العثمانى  الجيش  بقي  ذلك،  على  وبناًء  العثمانية.  القوات 
إمارة  أية  بقائه فى  لفترة أطول من   - العالمية األولى  الحرب  اإلمبراطورية في 
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خليجية أخرى. كما حال وضع قطر المستقل، وما تاله من استضافتها للقوات في 
ظل العثمانيين، إلى منع استيعابها في الدولة السعودية المتوسعة فى أوائل القرن 

العشرين، على الرغم من عقيدتهما الوهابية المشتركة.

  )GMT +2(فى خريف عام 2016، حيث أضافت البلدان الواقعة فى توقيت
شرق أوروبا، والتى شاركتها تركيا منطقتها الزمنية لعقود، ساعة إضافية إلنهاء 
التوقيت الصيفي، قرر أردوغان تجنب التغيير التقليدي للتوقيت فى تركيا. وقد أدى 
هذا أيًضا إلى ضم أنقرة بشكل دائم بأفضل صديق لها فى الشرق األوسط، الدوحة، 
فى التوقيت العربى القياسى )GMT + 3(. وليس هناك ما يعبر بقوة عن رغبة 
أردوغان فى ربط تركيا بقطر أكثر من هذا العمل الدراماتيكى، الذى أبعد تركيا 
عن أوروبا بين عشية وضحاها، بمعناها الزمنى، ووضعها في الشرق األوسط. 
فى عام 2020، انتقلت إسرائيل أيًضا من القيادة العسكرية األمريكية في أوروبا 
القيادة المركزية فى الشرق األوسط CENTCOM. وتوضح  EUCOM إلى 

هذه األعمال الرمزية كيف ينتقل البلدان إلى قلب الشرق األوسط.

إن خطأ أردوغان، فى رهان السياسة الخارجية على جماعة اإلخوان المسلمين، 
كلفه االنشقاق مع "حلفائه" الجولينيين، والذى بدأ بأحداث مافى مرمرة، والتدخل 
اإلسالميين،  هؤالء  تنظيم  من  أنه  ُزِعم  عسكري؛  بانقالب  وانتهى  سوريا،  في 
فى  تركيا  استثمارات  بعض  تحولت  ولقد  العلمانيين.  أردوغان  أعداء  من  وليس 
القوة الناعمة، التى تمت من خالل شبكة جولن فى الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
والبلقان وأفريقيا وما ورائها، إلى التزامات على أردوغان. اليوم، تبذل تركيا جهوًدا 
المدارس  هذه  بإغالق  البلدان  مختلف  إلقناع  مكلفة  عالمية  وسياسية  دبلوماسية 

والمعاهد الثقافية، وفى بعض الحاالت، لتسليم موظفيها إلى تركيا لمحاكمتهم.

من جهة أخرى، يُعد الجيش التركى كثيف التجنيد إلى حٍد كبير، لكن لديه عدد 
محدود من الوحدات المدربة والمجهزة للقتال الشديد. يمكنه أن ينجح في خوض 
الصراعات ذات النطاق الجغرافى المحدود، مثل شمال العراق وسوريا أو جنوب 
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شرق تركيا، ولكن ليس لديه قوات كافية أو قدرة إسقاط لوجستى؛ لشن حرب ضد 
دولة عدو خارج سياق التحالف. ولعلَّ من شأن هذا اإلسقاط أن يفسرِّ موافقة تركيا 

على الخط األحمر المصرى من الجفرة لسرت فى ليبيا.

المعتدل  بـ "اإلسالم  لم تكن مدفوعة  الواقع أن قوة تركيا في الشرق األوسط 
على طريقة حزب العدالة والتنمية"، بل باألحرى بعضويتها في حلف الناتو، أقوى 
النداء األوروبى، وهى سمات ال تمتلكها  العالم، فضالً عن  تحالف عسكرى فى 
أنه بعد فوات األوان، من  أية دولة فى الشرق األوسط. وياُلَحظ في هذا الصدد 
خالل فقدان مسار االنضمام إلى االتحاد األوروبى واتخاذ قرارات تقوض موقف 
أنقرة، كحليف قوى فى الناتو، أضعف أردوغان )وداود أوغلو( بشدة قوة تركيا 

فى الشرق األوسط.

لقد تم التوصل إلى اتفاق تركى – أوروبى بشأن الالجئين فى مارس 2016، 
االتحاد  إلى  تركيا  النضمام  الراكدة  العملية  تنشيط  إعادة  على  التأكيد  تضمَّن 
اليونان  دخل  واحد  مهاجر  عودة  أنقرة  ستقبل  االتفاق  هذا  وبموجب  األوروبي. 
بإعادة  األوروبى  االتحاد  قيام  مقابل  إيجه،  بحر  طريق  عن  قانونى  غير  بشكل 
التي  الالجئين  أزمة  وُمستِغلة  دائم.  بشكل  تركيا  من  واحد  توطين الجئ سورى 
اجتاحت االتحاد األوروبي، والذعر الذى أعقب ذلك، ضغطت أنقرة على االتحاد 
لمنح تسهيالت؛ حيث تعهد االتحاد األوروبى بتقديم 6 مليارات يورو كمساعدات 

لتركيا؛ الستضافة ما يقرب من 3 ماليين سورى.

لم يستطع أردوغان اإلطاحة بالرئيس السورى بشار، واحتواء "داعش"، وكذا 
التصدى لوحدات حماية الشعب، والرد على طهران وموسكو فى الوقت نفسه. كما 
أثبتت نتائج انتفاضات الربيع العربى خطأ أردوغان، خاصة فيما يتعلق بسياسة 
يطيح  قد حان ألن  الوقت  كان  ولذلك،  الجوار".  مع  مشاكل  أوغلو "صفر  داود 
أردوغان بداود أوغلو. وازداد غضب أردوغان في أوائل عام 2016، عندما نُِسب 

الفضل لداود أوغلو فى صفقة الالجئين، التى توصلت إليها أنقرة مع أوروبا.



المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات 114

3- أكراد العراق: تكتل تركى - إيرانى:

على مدار العقد الماضى، أصبحت حكومة إقليم كردستان بالعراق بمثابة تكتل 
اإلقليم  من  الغربية  األجزاء  على  أكبر  بشكل  أنقرة  سيطرة  مع  تركي-إيراني، 
الكردى، عبر المناطق التى يسيطر عليها الحزب الديمقراطى الكردستانى، وكذا 
فعلت طهران في األجزاء الشرقية من حكومة إقليم كردستان، فى جزء كبير من 

منطقة االتحاد الوطنى الكردستانى.

وفى عام 2019، حتى مع إعادة إرساء عالقات أنقرة وحكومة إقليم كردستان 
وبغداد  ألنقرة  المشتركة  بالرؤية  مدفوًعا  العراقى،  التركى  الربيع  بدأ  مؤخًرا، 
العراقية  السلطة  وجعل  االستقالل  فى  كردستان  إقليم  حكومة  حلم  على  للقضاء 
مركزية. يسعى أردوغان مرة أخرى إلى تحسين العالقات مع بغداد. فى المقابل، 
تسمح بغداد لتركيا بتنفيذ عمليات ضد أهداف حزب العمال الكردستاني وقياداته، 
بما فى ذلك مقر التنظيم فى سلسلة جبال قنديل، على امتداد حدود العراق مع إيران.

4- تركيا والواليات المتحدة:

هناك الكثير من القضايا الشائكة بين تركيا والواليات المتحدة، والتى ال يمكن 
التغاضى عنها، من بينها:

وحدات حماية الشعب: لقد أيَّد الرئيس األمريكى السابق ترامب - وحافظ أ- 
على – سياسة سلفه أوباما فى تسليح وحدات حماية الشعب والعمل معها؛ بدافع 
الضرورة؛ الستخدامها كوكيل لمحاربة داعش. تشكل قضية وحدات حماية الشعب 
معضلة كبيرة ومريرة فى العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا. وحتى مع األخذ 
هناك  ألردوغان،  والمعارضين  المؤيدين  بين  التركى  االستقطاب  االعتبار  فى 
معارضة شبه كونية في البالد تجاه السياسة األمريكية، فيما يتعلق بوحدات حماية 

الشعب.
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مهاجمة  احتمال  من  المخاوف  تزايد  أدى   ،2018–2015 من  الفترة  وخالل 
فى  الشعب  حماية  وحدات  أى:  األرض؛  على  األمريكى  الجيش  لحلفاء  تركيا 
سوريا، بينما كان لدى الواليات المتحدة أفراد عسكريون إلى جانب هذه الوحدات، 
إلى تغيير وجهة نظر الجيش األمريكي عن أنقرة – وعن أردوغان. ويمكن أن 
يكون لتغيير وجهات النظر، عن تركيا داخل الجيش األمريكى، تداعيات طويلة 
CENT- )المدى على أنقرة. واليوم، لألسف، العديد من ضباط القيادة المركزية 
فى  الصراعات  فى  القتال  عن  المسؤول  األمريكى  العسكرى  الجناح   ،)COM
الشرق األوسط، يكرهون أردوغان ببساطة، ولألسف، ينظرون حتى إلى تركيا 

على أنها خصم.

 فتح هللا جولن؛ الذي يلوذ بالواليات المتحدة، ويسعى أردوغان بشدة إلى ب- 
القضاء عليه.

قضية حقوق اإلنسان و"أزمة برونسون".ت- 

العقوبات اإليرانية وبنك خلق.ث- 

 -	.F35 و S-400 أزمة مقاتالت

أثبت انقالب 2016 أن الدفاع الجوي األمريكى ليس من أجل حماية تركيا.ح- 

فى 	-  الروسية  الصفقات  من  المزيد  مقابل  بوتين  الروسى  الرئيس  رشوة 
الشرق األوسط.

الحرية د-  من  المزيد  يتيح  بما  المتحدة،  للواليات  العالمى  النفوذ  تراجع 
لألنشطة التركية.

رغم ما سبق، تعكس صراعات تركيا فى الشرق األوسط تلك التى تخوضها ذ- 
اليابان، الدولة التى تتمتع  اليابان في منطقة شرق آسيا. وحتى يومنا هذا، تعتمد 
بالقوة الناعمة من الطراز األول، على القوة األمريكية الصلبة؛ ألمنها فى شرق 
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آسيا، وخاصة ضد الصين وكوريا الشمالية. وفى هذا السياق، وبعد غارتها -غير 
ولكنها  األوسط،  الشرق  فى  اقتصاد  -أكبر  تركيا  تحتاج  سوريا،  على  المجدية- 
ليست القوة العسكرية المهيمنة )مقارنة بروسيا(- إلى الواليات المتحدة؛ لحمايتها 

من التحديات التى تفرضها الحرب األهلية السورية.

5- تركيا وإسرائيل:

ما دام ظل أردوغان يسيطر على أنقرة، فمن غير المرجح أن تعود العالقات 
عندما  "الذهبية"،  التسعينيات  حقبة  في  عليه  كانت  ما  إلى  اإلسرائيلية  التركية 
بعد  لهم  حليف  أفضل  ثاني  بأنها  تركيا  إسرائيليون  مسئولون عسكريون  وصف 

الواليات المتحدة.

وفى عام 2010، كان بإمكان أردوغان االعتماد على صداقة مصر، وسوريا، 
الواقعة  الشام،  إيران، فى منطقة  لبنان، حليف  في  والسعودية؛ وحتى حزب هللا 
في جنوب تركيا. كان لكل هؤالء الفاعلين، بشكل أو بآخر، نظرة إيجابية لموقف 
بحلول عام  ذلك،  المتحدة وإسرائيل. ورغم  الواليات  تنتقد سياسات  أنقرة كدولة 
2013، أصبح أردوغان شخًصا غير مرغوب فيه في دمشق والقاهرة. كما بدأ 
تبنَّى  ذلك،  إلى  باإلضافة  جيوسياسي.  تهديد  أنه  على  إليه  ينظرون  السعوديون 
حزب هللا وجهة نظر معادية لتركيا، بالنظر إلى دعم أنقرة للمتمردين المناهضين 
لألسد، والذين يقاتلون إيران ووكالئها، بما فى ذلك قوات حزب هللا في سوريا. لم 
يستطع أردوغان محاربة الجميع في بالد الشام؛ ولذلك قرر تطبيع العالقات مع 
إسرائيل. وبناًء على ذلك، وبعد خمس سنوات من المفاوضات المكثفة، بين عامى 
وأعادا   ،2016 يونيو  في  بينهما  العالقات  بتطبيع  البلدان  قام   ،2016 و   2011

العالقات الدبلوماسية الكاملة.

حادثة  أعقاب  في  وإسرائيل  تركيا  بين  التوترات  ذروة  فى  أنه  ويُذَكر  هذا، 
الثنائية بنسبة مثيرة لالهتمام؛  التجارة  األسطول، من 2010 إلى 2011، زادت 
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بنسبة ثالثين فى المائة، متجاوزة بكثير النمو الذي حدث في أوج العالقات التركية/ 
تصدير  سوق  أكبر  سادس  تركيا  شكلت  اإلسرائيلى،  الجانب  على  اإلسرائيلية. 
إلسرائيل فى عام 2011، مع إمكانية تنامى تلك المنزلة؛ حيث ال تزال األسواق 

التقليدية في إسرائيل ضعيفة بشكٍل عام.

وتغادر السفن التركية اآلن ميناء مرسين على البحر المتوسط محملة بشحنات، 
شاحنات،  على  الشحنة  هذه  تحميل  يتم  ثم  اإلسرائيلي؛  حيفا  ميناء  إلى  متجهة 
يقودها سائقون أردنيون ينقلون السلع التركية، عبر إسرائيل واألردن وإلى الشرق 
األوسط. ظهر هذا الطريق التجارى الجديد "السريالى''، الذى يربط تركيا والخليج 
الربيع العربى؛ عندما أجبر إغالق  انتفاضات  العربى عبر إسرائيل، فى أعقاب 
برية  البحث عن طرق  على  أنقرة  والعراق-  مع سوريا   - لتركيا  البرية  الحدود 
 RORO جديدة للتجارة عبر الشرق األوسط. توقفت مصر أيًضا عن استقبال سفن

التركية، بعد نوفمبر 2013.

من جانبها، اختارت إسرائيل تكثيف عالقاتها مع نيقوسيا وأثينا فى السنوات 
األخيرة، بما فى ذلك التعاون في مجال الطاقة. وفي 28 يناير 2016، اجتمع قادة 
إمكانية  ثالثية؛ الستكشاف  لجنة  تشكيل  عن  وأعلنوا  نيقوسيا،  في  الثالث  الدول 
مد خط أنابيب غاز "شرق المتوسط"؛ يربط الحقول اإلسرائيلية والقبرصية عبر 
التحديات  بسبب  تحديًا؛  الخيار  هذا  يمثل  العملية،  الناحية  من  بأوروبا.  اليونان 

الطبوغرافية على طول قاع البحر المتوسط؛ حيث سيتم إنشاء مثل هذا الخط.

إن القضية القبرصية ال تمثل صفقة محتملة للغاز الطبيعى بين تركيا وإسرائيل 
اليونانيين  أنقرة وجيرانها  بين  للعالقات  أيًضا تحديات جديدة  فحسب، بل تطرح 
األعضاء فى االتحاد األوروبى؛ نيقوسيا، وأثينا. وتتزايد عدوانية أردوغان، فى 
الغاز  مكامن  واستغالل  الستكشاف  اليونانية؛  القبرصية  الجهود  لتقويض  رؤيته 

الطبيعى قبالة الساحل القبرصى.
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لذلك، بشكل عام، فإن خطة إنشاء سوق غاز شرق المتوسط، استناًدا إلى البنية 
التحتية الحالية للغاز الطبيعي المسال فى مصر، تبدو المسار األكثر منطقية؛ حيث 
ستقدم فوائد اقتصادية وتجارية لجميع الفاعلين اإلقليميين المعنيين، السيَّما وأنها 

ستتجنَّب التوترات الجيوسياسية غير الضرورية.

6- التجارة التركية الدولية في عام 2019:

أ على المستوى العالمى:	-
دوالر االستيراد دوالر التصدير اسم المجموعة

63.943.660.856 72.308.802.207 االتحاد األوروبي  27
35.676.244.725 23.329.379.930 باقي أوروبا )ماعدا االتحاد االوروبي(
3.858.154.367 10.299.714.239 شمال أفريقيا
1.757.629.756 5.579.868.981 باقي أفريقيا
12.749.555.185 8.956.709.586 أمريكا الشمالية

838.569.229 1.621.335.102 أمريكا الوسطى والكاريبي
5.182.161.789 1.757.592.082 أمريكا الجنوبية
15.308.423.119 31.897.135.644 الشرق األدنى واألوسط
45.862.376.466 12.509.336.253 باقي آسيا
1.055.888.209 753.233.360 أستراليا ونيوزيالندا

19.201.767 202.676.363 الدول األخرى في أوقيانوسيا والقطبية
15.199.575.916 4.580.905 دول غير محددة ومناطق عسكرية
1.252.908.563 2.245.918.107 المناطق الحرة

202.704.349.947 171.466.282.759 اإلجمالي

أ التجارة مع دول الشرق األوسط:	-
الواردات التركية الصادرات التركية الدولة م

2.517.521.666 8.997.706.312 العراق 1
4.336.899.045 3.517.972.799 اإلمارات 2
3.270.609.878 2.315.243.304 إيران 3
1.742.927.163 4.356.291.938 إسرائيل 4
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1.812.286.696 3.316.666.729 مصر 5
1.922.407.331 3.184.923.577 السعودية 6

690.116.909 2.307.636.029 المغرب 7
720.249.130 1.865.739.766 الجزائر 8
478.085.122 1.961.973.151 ليبيا 9
90.135.245 1.225.908.666 سوريا 10

264.707.228 1.162.613.429 قطر 11
157.416.510 847.698.564 تونس 12

32.154.311 642.004.423 األردن 13
178.803.628 613.489.409 عمان 14
97.036.843 543.935.455 الكويت 15

174.708.016 261.190.817 البحرين 16
72.499.048 291.577.304 السودان 17
83.079.457 162.688.086 موريتانيا 18
8.426.068 66.454.843 فلسطين 19

0 3.202.963 جنوب السودان 20
 

7- تركيا وأفريقيا:

بين عامى 2002 و2015، رفعت تركيا العدد اإلجمالى للسفارات والقنصليات 
والبعثات الدبلوماسية الدائمة التابعة لها فى أفريقيا من 163 إلى 228. وقد غدت 
قمة  مؤتمرات  واستضافت  العالمى،  والثقافى  السياسى  للتبادل  أسطنبول كمركز 
المرتبة  في  كما جاءت  يومى.  بشكل  المدنى  بالمجتمع  ومؤتمرات خاصة  دولية 
الثانية عالميًا بعد نيويورك، من حيث استضافة أكبر عدد من القنصليات األجنبية 
في أى مدينة فى عام 2014. وفي عام 2019، كان لدى تركيا 266 بعثة دبلوماسية 

في الخارج؛ أى: 1,6 ضعف العدد فى عام 2002.

وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( كانت أداة 
نظرت  الماضي، عندما  القرن  تسعينيات  نتاج  فالوكالة هى  السياسة.  لهذه  مهمة 
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أنقرة إلى الشعوب التركية فى آسيا الوسطى - ما بعد االتحاد السوفيتي - والقوقاز 
كمجال نفوذ محتمل. واليوم، للوكالة وجود فى 170 دولة فى كل القارات الخمس، 
على الرغم من أن نطاق العديد من عملياتها صغير نوًعا ما. بالتوازى مع ذلك، 
كان لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية )AFAD( حضور مرئى خالل 
ومصر  وتونس  ليبيا  فى  مكثفة  إغاثة  بجهود  قامت  حيث  العربية؛  االنتفاضات 
وسوريا، ضمن دول أخرى. والجدير بالذكر أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ 
أطلقت عملية، فى عام 2011، فى الصومال؛ لتقديم اإلغاثة من المجاعة. كان هذا 
أول جهد يُعتَد به من قِبل دولة - ذات أغلبية مسلمة - لالستثمار فى الصومال منذ 

ا مهَّد الطريق أيًضا لنفوذ تركى الحق فى البالد. عقود، ممَّ

ز  ا عزَّ عّزز أردوغان تمويل رئاسة الشؤون الدينية )ديانت( بشكل كبير؛ ممَّ
المثال،  2019، على سبيل  تركيا. فى عام  الدولى، وكذلك شبكاتها فى  وجودها 
ما  دوالر،  مليارى  إلى  دوالر  مليار   1,4 من  بالمائة،   36 بنسبة  ميزانيتها  رفع 
يعادل خمسة أضعاف ميزانية وكالة االستخبارات التركية، وستة أضعاف ميزانية 
البرلمان. واليوم، تدير )ديانت( مساجد في أكثر من أربعين دولة؛ حيث لها وجود 
كبير فى دول أوروبا الغربية، مثل: ألمانيا والنمسا، التى تضم أعداًدا كبيرة من 
المهاجرين األتراك؛ وفى دول أوروبا الشرقية واألورو-آسيوية، مثل: أذربيجان، 
ذات األغلبية المسلمة؛ وفى "األراضى العثمانية السابقة" فى البلقان، مثل صربيا.

فى  األوروبية،  الحكومات  رحبت  مباشرة،  وبعدها  الباردة،  الحرب  خالل   
والوهابية  السلفية  الحركات  لموازنة  معتدلة؛  كقوة  وأئمتها،  بـ)ديانت(  البداية، 
الناشئة فى القارة. ومع تزايد رغبة الوكالة التركية وقدرتها على توسيع عملياتها 
فى المجال السياسى، فى ظل حكم أردوغان، برزت وجهة نظر أكثر انتقاداً؛ إذ يتم 
اتهام أئمة )ديانت( بعرقلة اندماج األتراك فى أوروبا، من خالل الترويج للوالء 

ألنقرة، وتقويض الروابط بين أتراك الشتات وبين دول إقامتهم.

من عام 2003 إلى عام 2017، ارتفع عدد السفارات التركية فى أفريقيا من 12 
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إلى 42 سفارة، وزادت تدفقات االستثمار األجنبى المباشر من أنقرة من 100 مليون 
دوالر إلى 6,5 مليار دوالر. وحالياً، يوجد عدد متزايد من السفارات األفريقية في 
أنقرة، وصلت إلى 35، بينما كانت حوالى 10- فقط - من خمس سنوات. فى عام 
2018، حددت إدارة أردوغان هدف زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التركية في 
القارة إلى 54، وهو رقم يشمل أيًضا عدة قنصليات فى مراكز تجارية رئيسية، من 

إجمالى إمبراطورية أردوغان القنصلية البالغة 238 قنصلية.

باإلضافة إلى ذلك، بحلول أوائل عام 2019، قام أردوغان بأكثر من خمسة 
وثالثين زيارة رسمية إلى القارة منذ وصوله إلى السلطة، وهو ما يفوق بكثير أى 
ج 10480 طالبًا أفريقيًا من الجامعات التركية خالل  زعيم تركى سابق. كما تخرَّ
تصل  فيما  هذا  دوالر.  مليار   24 الثنائية  التجارة  حجم  وبلغ  الماضيين.  العقدين 
الخطوط الجوية التركية إلى 65 مدينة فى 35 دولة أفريقية، بينما مصر للطيران 
تصل إلى 20 وجهة أفريقية فقط. وتدير الوكالة التركية )TIKA( حاليًا 15 مكتبًا 
لتنسيق البرامج في إفريقيا، بما فى ذلك المكتب الموجود في هرجيسا؛ عاصمة 

"صوماليالند".

ولقد تواصل أردوغان مع دول الساحل وغرب إفريقيا؛ بما فيها تشاد، والنيجر، 
ونيجيريا، ومالى، وموريتانيا والسنغال. ثم افتتح سفارات تركيا األولى فى تشاد، 
والنيجر، وموريتانيا والسنغال. عالوة على ذلك، أطلقت TIKA أول مكتب لها 
فى غرب إفريقيا فى السنغال في عام 2007، وكانت الوكالة مسؤولة أيًضا عن 

تجديد مبنى البرلمان الوطنى المالى في عام 2016.

هذا، ويَُعد المقاولون األتراك ضمن المتعهدين الرئيسيين في القارة. وتبلغ حصة 
البلدان األفريقية، في إجمالي حجم األعمال الدولية للمقاولين األتراك حوالي 21 
بالمائة )حصة شمال إفريقيا 19٪(. وقد نفَّذ المقاولون األتراك - حتى اآلن- فى 

إفريقيا أكثر من 1,150 مشروًعا بقيمة 55 مليار دوالر أمريكى.
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العربى،  الخليج  فى  دائم  تركى  انتشار عسكرى  أول  هى  قطر،  قاعدة  تعتبر 
منذ انهيار اإلمبراطورية العثمانية. وتضم القاعدة عناصر من الجيش والبحرية 

والقوات الجوية والقوات الخاصة، باإلضافة إلى مدربين للجيش القطرى.

السعودية- للضغوط  الصومال  تستسلم  لم  الخليجية،  القطرية  األزمة  خالل 
تركيا  قررت  جانبها،  ومن  الدوحة.  مع  العالقات  قطع  ورفضت  اإلماراتية،  
إنفاق مليار دوالر كمساعدات إنسانية للصومال. وأطلقت أنقرة أكبر عملية إغاثة 
العملية، أصبحت أكبر مانح أجنبى منفرد  من المجاعة على اإلطالق. وفى هذه 
للصومال. كما بدأت شركة تركية فى تشغيل ميناء مقديشو فى عام 2014. واليوم، 
تقع أكبر سفارة تركية فى العالم في مقديشو؛ وهى أيًضا أكبر سفارة ألية دولة فى 
هذه العاصمة. في سياٍق متصل، أقامت أنقرة أيضاً أكبر قاعدة عسكرية خارجية 
 .2016 تأسيسها كمرفق تدريب فى سبتمبر  تم  العاصمة مقديشو، والتى  لها في 
وتتمتع هذه القاعدة بقدرة على استضافة 1500 جندياً ُمجهَّزاً فى أى وقت. هذا، 
باإلضافة إلى ما تقوم به القوات التركية من تدريب ومساعدة لقوات األمن المحلية 

بالصومال ضد "حركة الشباب".

من جهة اخرى، تعتبر قطر نفسها أنها تخوض منافسة مع منافستها اللدود فى 
الدوحة  المتحدة. وبناًء على ذلك، تقوم  هذه المنطقة؛ أال وهى اإلمارات العربية 
الدوالرات في جميع  وأبو ظبى- على حد سواء- باستثمارات متنافسة بمليارات 
أنحاء القرن األفريقى؛ على أمل اكتساب نفوذ فى هذه المنطقة التى تحتوى على 
طرق مهمة لنقل النفط الخام من الخليج إلى قناة السويس والبحر المتوسط. عالوة 
على ذلك، تعتبر المنطقة مهمة، بالنسبة لإلمارات والسعودية؛ لقربها من عملياتهما 

فى اليمن، وأيضاً من مضيق باب المندب االستراتيجى. 

وغنٌى عن الذكر أن استثمارات أردوغان - فى الصومال- قد أفادت قطر بشكل 
كبير؛ مما أبقى الصومال إلى جانب الدوحة، خالل االنقسام القطرى - الخليجي. 
فى المقابل، تمول الدوحة - بكل سرور- التحركات التركية فى الصومال. وتتركز 
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االستثمارات القطرية - التركية فى الغالب في مقديشو، وتركز على دعم الرئيس 
يعتبره  الذي  "فارماجو"(،  باسم  )المعروف  محمد  هللا  عبد  محمد  الصومالي 
الصوماليون والدبلوماسيون الغربيون- هو ورئيس األركان- مواليين للدوحة، بعد 
تلقيهم أمواالً لحملتهم االنتخابية لعام 2017. ولقد قدمت الدوحة 385 مليون دوالر 

للحكومة المركزية؛ من أجل البنية التحتية والتعليم والمساعدات اإلنسانية.

ح سفير جيبوتى فى أنقرة بأن ثالث أصغر دولة  هذا، وفى ديسمبر 2017، صرَّ
فى القارة األفريقية، سوف ترحب بقاعدة تركية على أراضيها. هذا يضيف تركيا 
إلى قائمة مختارة من البلدان، وهى: الصين، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، واليابان، 
والمملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة؛ ضمن دول أخرى، أقامت منشآت 
باستخدامها.  لحلفائها  أيضاً-  أو مرافق عسكرية فى جيبوتى، وتسمح-  أو قواعد 
رغبته  لعدم  السيسى-  الفتاح  عبد  المصرى  الرئيس  أعلن   ،2018 ديسمبر  وفي 
فى أن يتفوق عليه أردوغان- أن مصر أيًضا ستقيم منشأة عسكرية فى جيبوتي. 
ومع ذلك، ومع النفوذ االقتصادى المتزايد فى إثيوبيا، حيث تتجاوز االستثمارات 
التركية المباشرة 2,5 مليار دوالر، ستعمل قاعدة تركيا فى جيبوتي على تعزيز 
البصمة التركية فى شرق إفريقيا؛ مما يساعد على رؤية أردوغان لبناء العظمة 

التركية كقوة فى هذه المنطقة.
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المحور الثانى

تهديدات دول الجوار والمنا	 األمنى فى المنطقة 

لواء أ ح/ أسامة راغب – مساعد رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا

عام،  بشكل  والدول  خاص،  بشكل  المجتمعات  والتهديدات  التحديات  تواجه 
الطاقة  مفهوم  على  المؤثرة  والموارد  الطبيعية  الثروات  تمتلك  التي  تلك  السيما 
عالمياً. لذا وجب على أجهزة الدولة، وخاصة في مجال األمن واالستخبارات، أن 
تلعب دورا مهماً فى الحفاظ على األمن القومى المصرى بشكل خاص ،واإلقليمي 

بشكل عام.

لم يعد األمن- بمفهومه الشامل- مقصوراً على قضايا األمن، التى تتعامل معها 
أجهزة األمن واالستخبارات، وإنما تعدَّاها ليشمل قضايا معيشية ذات أبعاد مختلفة. 
لذا، فإن االستقرار واالزدهار فى المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
والتقنية، واإلعالمية، والبيئية وغيرها- مرتكزات حقيقية لألمن القومى؛ وأى خرق 
المنطلق،  والمجتمع. ومن هذا  الدولة  يواجه  جدياً  وتحدياً  تهديداً  يعد  الحالة  لهذه 
بعض  توضح  التى  والمصطلحات،  المفاهيم  بعض  توضيح  المفيد  من  يصبح 

الحاالت المنتظرة وتهدد أمن وسالمة الوطن.

هذه  تداول  يتم  ما  ودائماً  العدو،  كلمة  من  منبثق  مصطلح  وهو  العدائيات:   -  1
ولكن  العسكرية.  المواجهة  أو  المسلح  الصراع  حاالت  فى  الصفة  أو  الكلمة 
نظراً لظهور الحروب غير التقليدية وغير المتماثلة، فقد ظهرت  أشكال وأنماط 
د المفهوم بأنها  مختلفة، مثل: حروب الجيل الرابع، وما بعدها من حروب. ويتوحَّ
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هى كل اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة تقليدياً أو إلكترونياً، والمؤثرة على 
أمن وسالمة الوطن فى جميع مجاالت األمن القومى )السياسى، االقتصادى، 
نوع  وتحديد  متابعة  فى  المسئولية،  وتعود  والعسكرى(.  األمنى  االجتماعى، 
مجابهة  ألسلوب  استراتيجية  أو  خطة  ووضع  المنتظرة  وأعماله  العدائيات 
هذه العدائيات، إلى أجهزة المخابرات واألمن الوطنى. والعدائيات تنبثق منها 

التحديات، التى تتحول إلى تهديدات، ثم إلى مخاطر.

للدولة  الشاملة  التنمية  مشروعات  على  بالسلب  تؤثر  التى  هى  التحديات:   -  2
)سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، عسكرية(. وهذه التحديات يتم التعاطى 
معها عن طريق القوى غير العسكرية، مثل: الضغوط الدبلوماسية، والسياسية، 
والناعمة... إلخ. وإذا تُِرَكت التحديات دون مجابهة، فإنها ستتحول إلى تهديدات.

العسكرية،  القوة  معها  وتستخدم  التحديات،  من  وطأة  أشد  هى  التهديدات:   -  3
وهى التى تؤدى إلى تدمير / موت األشخاص / محاولة التعدى أو اغتصاب 
جزء من أرض الوطن؛ فليس هناك أى رادع لها سوى القوة المسلحة. ومثال 
ذلك: "اإلرهاب فى مصر" يمثل تهديداً، ومن ثّم يتطلب قوة عسكرية غاشمة 

لمواجهته. 

4 - المخاطر: وهى المشكلة أو األزمة التى يمكن استخدام القوة معها )مستقبالً( 
أو يُحتَمل أن تُحل أو تُصّعد )مثل أزمة سد النهضة – التواجد التركى فى ليبيا( 

د من آٍن آلخر.  أو المشاكل الحدودية التى تُصعَّ

بـ "تهديدات  الخاص  الثانية، وهو  الجلسة  المحور من  بهذا  يتعلق  هذا، وفيما 
"دول  أن  إلى  بداية  اإلشارة  فتجب  المنطقة"،  فى  األمنى  والمناخ  الجوار  دول 
الجوار  فدول  مباشر".  غير  و"جوار  مباشر"  "جوار  دول  إلى  تنقسم  الجوار" 
المباشر، هى التى تقع داخل نطاق األمن المباشر، الذى يغطى الدول التى لمصر 
حدود مشتركة معها، مثل: ) إسرائيل – فلسطين" قطاع غزة" – ليبيا – السودان(. 
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ويُضاف كٌل من قبرص، والسعودية، واألردن فى نطاق األمن المباشر؛ باعتبار 
ا دول  أن البحر األحمر وجزءاً من البحر المتوسط أداة ربط بينها وبين مصر. أمَّ
باقى  وتشمل  اإلقليمى،  األمن  نطاق  داخل  تقع  التى  فهى  المباشر،  غير  الجوار 

الدول العربية ودول حوض النيل. 

من جهٍة أخرى، فإن حزام األمن للنطاق اإلقليمى يشمل الدول التى لها حدود 
مشتركة مع دول النطاق اإلقليمى، وهى: تركيا، وإيران، وإثيوبيا وبعض الدول 
الكبرى،  بالقوى  الخاص  وهو  عالمى"،  أمن  "نطاق  هناك  أن  كما  األفريقية. 
ويشمل كالً من: المملكة المتحدة، وروسيا االتحادية، والصين، واليابان، والهند. 
تتخذها  التى  التدابير  من  مجموعة  من  العالمى  األمن  أو  الدولى  األمن  ويتكون 
وغيرهما؛  األوروبى  واالتحاد  المتحدة  األمم  مثل:  الدولية،  والمنظمات  الدول 
لضمان استمرار األمن والسلم المتبادل. وتشمل تلك التدابير اإلجراءات العسكرية 
والموافقات الدبلوماسية، مثل: المعاهدات والمواثيق. وفى جميع األحول، يرتبط 
فى  الوطنى  أو  القومى  األمن  هو  الدولى  فاألمن  الدولى،  باألمن  القومى  األمن 
على  والسيطرة  بالتدبير  المنوطة  هى  المتحدة  الواليات  وتعتبر  الدولية.  الساحة 

نطاق األمن العالمى. 

أما تهديدات األمن القومى، فتنقسم – بدورها - إلى: تهديدات مباشرة، وتهديدات 
غير مباشرة. فأّما التهديدات المباشرة، فتعنى تعّرض الدولة، وحدودها السياسية، 
تعريض  وبالتالى  المباشر؛  العسكرى  للعدوان  وأجوائها،  ومياهها،  وأرضها، 
أمنها ومصالحها القومية للمخاطر. كما قد يتجاوز التهديد المباشر مجرد التهديد 
والثقافية  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  المصالح  تهديد  إلى  العسكرى 
قد  مباشرة،  ومتغيرات غير  أحداث  فتعنى:  المباشرة  غير  التهديدات  ا  أمَّ للدولة. 
أضرار  إحداث  إلى  المتوسط  المدى  على  تؤدى  داخلها،  أو  الدولة  خارج  تكون 
الواقعة،  التهديدات  أنواعها:  تشمل  كما  جوانبه.  بجميع  القومى-  لألمن  مباشرة 
علنى  عسكرى  هجوم  وقوع  نتيجة  إما  دائم؛  فعلى  لخطر  الدولة  تعرض  وهى 
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على أراضيها، أو نتيجة للتهديد بهجوم وشيك الوقوع، إذا رفضت الدولة اإلذعان 
ا التهديدات المحتملة: فهى وجود أسباب حقيقية لتعرض الدولة  لمطالب خصمها. أمَّ
للتهديدات دون وصول التهديد إلى حد الفعل، أى تكون مراحل النزاع بين دولتين 
أو أكثر ما زالت فى مرحلة محاولة حل النزاع بالطرق السياسية والدبلوماسية. 

ومن األمثلة الدالَّة على جميع ذلك ما يلى:

وإسرائيل 	  إثيوبيا،  مع  السودان  ومشاكل  دارفور،  وأزمة  الليبية،  األزمة 
وقطاع غزة، وأمن البحر األحمر والدول المشاطئة- يتم تصنيفها كتهديدات مباشرة.

تصنيفها 	  يتم  فيهما-  الخارجية  والتدخالت  والسورية،  اليمنية،  األزمة 
كتهديدات إقليمية.

غير 	  كتهديدات  تصنيفها  يتم  واإلثيوبية-  والتركية،  اإليرانية،  التهديدات   
مباشرة، ولكنها مؤثرة فى األمن القومى، مثل: التدخالت التركية، وأزمة سد النهضة.

المنا	 األمنى فى المنطقة:

ومن المفيد فى هذا الصدد اإلشارة بداية إلى التعريفات الموضوعة لمصطلح 
"األمن القومى"، والذى ظهر فى القرن السادس عشر؛ ارتباطاً بنشأة الدول القومية 
قيمها  حماية  على  الدولة  "قدرة  إلى  القومى  األمن  مصطلح  يشير  أوروبا.  فى 
الداخلية من التهديدات الخارجية"، وأن تكون الدولة آمنة، حينما ال تحتاج للتضحية 
قادرة  تكون  وأن  لها؛  تعرض  قد  تجنب حروب  فى سبيل  المشروعة  بمصالحها 
ت إلى دخول تلك الحروب. وإجماالً، يعبر  على حماية تلك المصالح، إذا ما اُضطرَّ
"األمن القومى" عن "قدرة الدولة على حماية كيانها الذاتى من خطر القهر من أى 
متغيرات عدائية، قد تأتى من خارج نطاق الدولة، وقد تأتى من داخلها. هذا، ويعبر 
لحالة من  أية دولة–  للدولة–  العليا  السياسية  الوطنى" عن "خلق اإلرادة  "األمن 
االستقرار والهدوء السياسى واالجتماعى، ولحالة من الغياب الفعلى للخطر الداخلى 

أو الخارجى المحيط بها"، وبهذا المعنى المحدد، فاألمن الوطنى يتصل بالدولة. 
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معادالت األمن القومى:

هناك عدة معادالت لألمن القومى، تبين العالقة النسبية بين قدرات الدولة ومدى 
ما تحققه من استقرار؛ باعتبار أن االستقرار، هو المناخ الطبيعى لضمان التنمية 

الشاملة، وهى:

توفير االحتياجات + كفالة الحريات = تحقيق االستقرار الحقيقى· 

توفير االحتياجات + عدم كفالة الحريات = عدم استقرار يطالب بالحريات· 

عدم توفير االحتياجات + كفالة الحريات = عدم استقرار يطالب باالحتياجات· 

عدم توفير االحتياجات + عدم كفالة الحريات = استقرار ظاهرى قد ينهار فى · 
أى لحظة

مجاالت األمن القومى:

القومى،  األمن  نظر  وجهة  من  المجال،  هذا  يعتبر  السياسى:  المجال  أوالً- 
العنصر األساسى؛ الذى يُحِدد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها، وهو ذو 
شقين: السياسة الداخلية إلدارة المجتمع والتغلب على مشاكله، والسياسة الخارجية 
وعلى  الدولى  المجتمع  على  للتأثير  للدولة؛  القوة  مصادر  إلدارة  )الدبلوماسية( 

سياسات الدول األخرى؛ بغية تحقيق مصالح الدولة.

على  سياسياً  ثقالً  للدولة  االقتصادية  القوة  تعطى  االقتصادى:  المجال  ثانياً- 
فى  أخرى،  دول  مع  االقتصادى  التكامل  ويؤدى  والعالمى،  اإلقليمى  المستويين 
إطار تنظيم إقليمى أو دولى، إلى تعظيم عائد هذه القوة، وهو ما يحقق فى الوقت 

نفسه األمن الجماعى لتلك المجموعة.

ثالثاً- المجال العسكرى: يعد أكثر مجاالت األمن القومى فاعلية، كما إنه المجال 
الذى ال يُسمح بضعفه أبداً؛ ألن ذلك الضعف، يؤدى إلى انهيار أمن الدولة القومى، 
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االحتالل  تحت  وقوعها  حد  إلى  تصل  قد  عنيفة  وتهديدات  ألخطار  ويعرضها 
األجنبى أو إلغائها تماماً وضمها لدولة أخرى.

رابعاً- المجال االجتماعى: انطالقاً من كون اإلنسان هو العامل المؤثر فى األمن 
القومى، فهو القوة الفاعلة لمجاالته، وهو الَمْعنِى بتحقيق أمنه، فرداً كان أو جماعة 
أو مجتمعاً. ويعطي هذا المفهوم أهمية بالغة للبُعد االجتماعى لألمن القومى؛ حيث 
إعداد  ذلك  ويتضمن  وغيره،  ذاته  ن  ليؤمِّ المواطن  إعداد  ُحسن  المطلوب  يكون 
وتقاليده  بأخالقياته  االهتمام  وكذا  بثقافته(  االهتمام  )أى  وعقلياً  صحياً  المواطن 
)تراثه(. وحتى يمكن تحقيق مطالب هذا المجال، فمن الضرورى بحث مقوماته، 

وتحليلها، ودراستها، والتخطيط لتنمية جوانب القوة فيها وعالج نقاط الضعف.

الحقائق  استغالل  مفهوم  المجال  هذا  يُشكِّل  الجيوبوليتيكى:  المجال  خامساً- 
الجغرافية من منظور سياسى، مع مراعاة مصالح اآلخرين المشاركين في األهداف 
السياسى للوضع الجغرافى. وتكمن أهمية هذا  نفسها، والمتأثرين من االستغالل 

المفهوم فى عنصرين هما: 

1 - ما توضحه الدراسات الجغرافية من حقائق لإلقليم، تبرز المزايا والعيوب معاً، 
وهى بذلك تضع بدائل للقرار مبكراً. 

2 - اكتشاف نقطة التصادم المحتملة مع اآلخرين، مكانياً وزمنياً، بما يساعد على 
على  للحصول  وعيوب؛  مزايا  من  ما وضح  على ضوء  مسبقاً،  لها  اإلعداد 

أفضل النتائج التى تحقق األمن القومى للدولة.

استطاعت  والعشرين،  الحادى  القرن  بداية  مع  المعلوماتى:  المجال  سادساً- 
بعض الدول توسيع ميادين المعركة من الفضاء المادى إلى الفضاء اإللكترونى 
إطالق  أو  الشواطئ  إلى غزو  تلجأ  أن  من  وبدالً   ،)Cyberspace( للمعلومات 
المقاتالت، فقد تشن هجمات معلوماتية على األنظمة العسكرية الحيوية والقواعد 

االقتصادية للدولة.
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خصائص األمن القومى: 

الوصول  على  القادرة  التدمير،  وسائل  تتََعّدد  إذ  مطلق:  غير  القومى  األمن   -1
إلى أى مكان فى العالم؛ لوجود دول متجاورة- ذات حدود مشتركة- تمتلك كل 
منها من وسائل القتال والدمار ما هو قادر على إحداث قدر كبير من الخراب 
والخسائر في األرواح والممتلكات؛ وقادر على اجتياز الحدود والوصول إلى 

أرض الدولة األخرى.

القيم  أو  الحيوية  المصالح  تقدير  المفهوم فى  القومى نسبى: الختالف  األمن   -2
الجوهرية.

دائمة وال عدوات  ليست هناك صداقات  إذ  ديناميكى:  القومى مفهوم  3- األمن 
المقولة،  هذه  الدولية. من  العالقات  لنا سر  يفسر  ولكن مصالح. وهذا  دائمة، 
يتضح لنا أن الدولة ال يمكن أن تتخذ ترتيبات لتحقيق أمنها القومى، ثم تشرع 
فى تنفيذها وتتوقف عند هذا الحد؛ بل يجب عليها أن ترقُب الحركة من حولها 
أمنها  لمقتضيات  طبقاً  وتطورها،  سياستها  بتعديل  وتقوم  باستمرار،  وتتابعها 

القومى، بناًء على المتغيرات المحيطة بها.

أبعاد ودوائر األمن القومى:

1- البعد الداخلى لألمن القومى: يشمل هذا البعد، على مستوى الدولة، إقليم الدولة 
نفسها داخل حدودها السياسية؛ التى إذا انطبقت مع الحدود الجغرافية الطبيعية، 
تكون أكثر مثالية من حيث األمن؛ ألن الدولة فى هذه الحالة تتوفر لها عوائق 
الخارجية )الهجرات  للسكان من األخطار  طبيعية مانعة )نسبياً( تحقق األمن 
والغزوات( وهو ما ينطبق على جمهورية مصر العربية، التى تحيط بها البحار 
من االتجاهَْين الشمالي )المتوسط( والشرقى )األحمر( كما أن االتجاهين الغربى 
والجنوبى يشمالن أراض صحراوية؛ لتكمل متطلبات األمن القومى المصرى.
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يلحق بالبعد الداخلى لألمن القومى ما ينتقل منه إلى الخارج )بصفة مؤقتة(؛ 
ليمتد المجال الداخلى إلى خارج الحدود السياسية. فعندما ينتقل بعض المواطنين 
توفير  دولتهم  ومسؤولية  تابعاً،  يظل  الداخلي  أمنهم  فإن  دولتهم،  خارج  إلى 

الحماية اآلمنة لهم فى موقعهم.

2- البعد الخارجى لألمن القومى: يتسع هذا البعد ليتخطى حدود الدولة السياسية، 
ويشمل المناطق التي بها مصالح الدولة واهتماماتها فى المجاالت األمنية كلها 
ومعلوماتية(  وجيوبوليتيكية،  واجتماعية،  وعسكرية،  واقتصادية،  )سياسية، 
وكذلك المؤثرات على عناصر المجاالت األمنية؛ وهو- بخالف البعد الداخلى- 
تتغير حدوده واتساعه بتغير محدداته. يُقَّسم البعد الخارجى- لتسهيل التعامل مع 
مكوناته الكثيرة- إلى بعد جغرافى قريب )بعد خارجى إقليمى(؛ قد يكون متعدداً، 
فمثالً يمكن لدولة - مثل مصر- أن يكون لها بعد خارجى إقليمى عربى، وآخر 
بحرى..  وسادس  نيلى،  وخامس  متوسطى،  ورابع  إسالمى،  وثالث  أفريقى، 
وهكذا- وكلها أبعاد جغرافية قريبة مادياً )نسبة للمسافة( أو قريبة معنوياً )نسبة 

لألهمية مثل المجال اإلسالمى(.

معه  يضم  بحيث  األكثر شموالً؛  أو  األبعد  الجغرافى  البعد  هو  اآلخر،  والقسم 
األبعاد اإلقليمية الخارجية، وهو البعد الخارجي الدولى. وقد ازدادت أهمية هذا 
البعد بتطور وتقدم المواصالت واالتصاالت وأصبحت العوامل واألحداث البعيدة 

)مسافة أو أهمية( ذات تأثير على األمن القومى )أو فى أحد مكونات مجاالته(.

تهديدات ومخاطر وتحديات األمن القومى:

تتعامل عناصر األمن القومى -أساساً- مع التهديدات وتتصدى لها، سواًء كانت 
تهديدات داخلية أو خارجية، بشقيها اإلقليمي والعالمى. وكونها عناصر أمن قومى 
شامل؛ فإنها تتصدى لكافة أنواع التهديدات- سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
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أيديولوجية آو عسكرية أو بيئية- عالوة على تتبع المخاوف األمنية الشاملة، والعمل 
على مواجهة التحديات بكافة أنواعها. ولقد ثبت أن أخطر التهديدات والمخاوف 
والتحديات انتشاراً حالياً، فى ظل الظروف البيئية الدولية المعاصرة والتطورات 
والمخاوف  التهديدات  هى  والعالمى،  واإلقليمى  الداخلي  الصعيد  على  المتالحقة 

والتحديات االقتصادية بالدرجة األولى؛ بهدف فرض التبعية االقتصادية.

وياُلَحظ، فى ظل البيئة الدولية المعاصرة، تراجع االهتمام باألحالف العسكرية؛ 
واستبدال نظم أمن وتعاون دولى بها. وبرزت صيغ جديدة، مثل: المشاركة من 
أجل السالم؛ والتى فى ظلها تتعاون دول أوروبا الشرقية وروسيا االتحادية مع 
اقتصادية  تكتالت  بلورت  اقتصادية  اتفاقيات  عقد  على  عالوة  األطلنطي؛  حلف 
عالمية؛ فهناك مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى- بقيادة الواليات المتحدة-
كندا  مع  أمريكا  وتكتل  األوروبى،  االقتصادى  والتكتل  عالمية،  اقتصادية  كآلية 
األمن  تحقيق  معه  استحال  مما  األربعة؛  نمورها  مع  اليابان  وتكتل  والمكسيك، 

القومى االقتصادى ألية دولة بمفردها.

ولقد كانت نتيجة االهتمام باالقتصاد؛ أن تحولت غالبية أهداف الصراعات إلى 
أهداف اقتصادية؛ فيما توارت أولوية القوى األيديولوجية والسياسة العسكرية؛ فتخلى 
)االقتصادية  المساعدات  الحصول على  مقابل  أيديولوجياته  الدول عن  العديد من 
والتكنولوجية(، بل إن هناك اتجاهاً عالمياً لخفض النفقات العسكرية والميزانيات 
الدفاعية؛ دعماً لالقتصاد عن طريق تخفيض حجم القوات المسلحة والتخلص من 
بعض األسلحة وبخاصة أسلحة الدمار الشامل؛ ووصل الحال، ببعض الدول، إلى 
تحويل نسبة من اإلنتاج الحربى إلى إنتاج مدنى؛ وظهرت شعارات جديدة فى مجاالت 
األمن القومى، مثل: "األمن مقابل الدعم االقتصادى" و"لنحقق األمن بأقل حجم من 
األسلحة"، وهى معادالت ال بد من اتخاذ الحذر والحيطة إزائها؛ نظراً لتعدد أبعاد 

األمن القومى للدولة، وارتباط ذلك بمصيرها فى نهاية المطاف. 



133المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات

المحور الثالث

 مواقف القوى الكبرى 

السفير د./ عزت سعد – مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية

مقدمة:

السياسية؛  الجغرافيا  قلب  فى  مصدرها،  كان  وأياً  عامة،  بصفة  الطاقة،  تعد 
حيث تسعى كافة الدول، سواء كانت مصدرة أو مستوردة، الى تنويع األسواق؛ 
حيث ينظر إلى االعتماد على سوق واحدة على إنه خطر كبير، وقد يكون انتحاراً. 
االتحاد  فى:  ممثلة  العالمية،  الكبرى  القوى  على  خاصة،  بصفة  ذلك،  ويصدق 
األوروبى، والواليات المتحدة، وروسيا، والصين وغيرها. وفى هذا السياق، قد 
لتوريد  الدخول فى شراكة مع دولة عدو، سواء  الى  نفسها مضطرة  الدولة  تجد 

الطاقة أو لتصديرها، من أجل حماية مصالحها.

ومما ال شك فيه أن تدخل عدد كبير من األطراف فى ليبيا، يُِظهر بوضوح أن 
لعبة الطاقة الكبرى ليست سوى جانب واحد من لعبة أكبر للنفوذ الجيوسياسى فى 
منطقة البحر األبيض المتوسط األوسع. وال أحد يعلم متى تتحول التطورات فى ليبيا، 
وفى شرق المتوسط عموماً، سواء ارتباطاً بالسلوك العدوانى التركى أو باالحتالل 
قنوات جديدة، وربما غير  التطورات وفتح  لتخفيف حدة  إلى فرص  اإلسرائيلى، 
متوقعة، للحوار والتعاون على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة؟ وغنى 
عن البيان، أن مفتاح حل مشكالت شرق المتوسط، هو العمل الجماعى من قِبل دول 

المنطقة، فى إطار قواعد وأحكام القانون الدولى، ذات الصلة.
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ويجىء اهتمام االتحاد األوروبى بالطاقة فى شرق المتوسط، فى سياق شعار 
االتحاد – مدفوعاً بضغوط من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تقودها بولندا – 
"تقليل االعتماد على الغاز الروسى"؛ من خالل استراتيجية ترتكز، ضمن عناصر 
أخرى، على تنويع موارد الطاقة لالتحاد األوروبى، وخلق سوق جديدة تتزايد فيها 
بعد يوم. وسنرى أن انخراط االتحاد األوروبى فى  االحتياجات إلى الغاز، يوماً 
المتوسط قد تعزز، فى ظل حقيقة أن بعض دوله األعضاء  منظومة غاز شرق 
بجانب شركات  )اليونان وقبرص(،  المنطقة  فى  باكتشافات غازية واعدة  حظى 
الطاقة األوروبية العالمية العاملة فى المنطقة، مثل: إينى، وشل، وتوتال، وغيرها.

وعند الحديث عن أدوار القوى الكبرى فى المنطقة، ال يجب تجاهل البعد المتعلق 
باألمن االستراتيجى، الذى ترعاه الواليات المتحدة االمريكية تجاه حلفائها فى اإلقليم، 
التهديدات  على  مشترك  رد  تتم صياغة  حيث  وإسرائيل؛  واليونان  قبرص  مثل: 
البحرية ضد حرية البحار، والتجارة البحرية، وأمن الطاقة - بطبيعة الحال- بما 
فيها حماية الموانئ ومرافق الطاقة البحرية. وال يخفى أن اهتمام الواليات المتحدة، 
وحلف شمال األطلنطى، الذى تقوده بالمنطقة، يرجع إلى الوجود الروسى الموسع 
فى البحر األبيض المتوسط، والعامل اإلسرائيلى -بصفة خاصة- ورغبة الواليات 
المتحدة فى تأمين عمق استراتيجى فى حالة نشوب حرب؛ وما قد يستتبع ذلك من 
احتماالت الستخدام الموانئ البحرية والمطارات فى الدول الحليفة، بجانب قضايا 
أمنية أخرى، مثل: مكافحة اإلرهاب والقرصنة ومتابعة الكوارث الطبيعية وغيرها.

وفى ضوء حقيقة أن روسيا بمثابة قوة عظمى فى مجال الطاقة، حيث تأتى فى 
المرتبة األولى، من حيث االحتياطى العالمى المؤكد للغاز، والسادسة، من حيث 
االحتياطيات العالمية المؤكدة للنفط؛ فإنه من الطبيعى أن تهتم موسكو بالتطورات 
في شرق المتوسط؛ ارتباطاً باكتشافات الغاز والنفط فى المنطقة، ناهيك عن الوجود 
الروسى القوى فى سوريا: كواحدة من دول هذه المنطقة، والتى تمتلك امكانات 
المستهلك  فهى  الصين،  أما  الخالصة.  االقتصادية  منطقتها  فى  الغاز  من  واعدة 
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2013 كأكبر مستورد  المتحدة عام  الواليات  للطاقة عالمياً؛ وحلت محل  األكبر 
للنفط، وبنسبة %70 من احتياجاتها، تغطى منها %50 من الشرق األوسط. وكما 
هو حال روسيا، تسعى الصين- دائماً- الى تنويع أسواق وارداتها من النفط والغاز.

االتحاد  من:  كالً  وتحديداً  الكبرى-  القوى  مقاربات  الورقة  هذه  وتتناول 
منطقة  فى  للتطورات  والصين-  االتحادية  المتحدة وروسيا  والواليات  األوروبى 
باكتشافات الغاز الطبيعى الكبرى فيها، ومساعى دولها  شرق المتوسط؛ ارتباطاً 

لخلق إطار تعاونى لتحقيق االستفادة المثلى من هذه االكتشافات.

أوالً- مقاربة االتحاد األوروبي: 

أمن  على  الحفاظ  فى  مؤكدة  األوروبى مصالح  لالتحاد  أن  فيه،  ال شك  مما 
التباين فى المصالح والقيم  واستقرار منطقة جنوب المتوسط، رغم ما يبدو من 
فى  العمل  على  طويلة-  فترة  -منذ  األوروبية  الدول  اعتادت  وقد  الجانبين.  بين 
من  مكثفة؛  جهوداً  األوروبى  االتحاد  يبذل  كما  أمريكية.  مظلة  تحت  المنطقة، 
أجل التكيف مع النظام اإلقليمى الناشئ، المتعدد األقطاب. ومن المنطقى القول: 
إن عدم االستقرار فى المنطقة يشكل تهديداً خطيراً لألمن االقتصادى، والطاقة، 

واألمن- بمعناه العام- فى أوروبا.

إلى  سعت  التى  أوباما،  إدارة  مع  بدأ  الذى  التوجه،  مع  األوربيون  ويتماشى 
التوصل لتسوية للمسألة النووية مع إيران، أو ما يعرف بـ"خطة العمل المشتركة 
الشاملة"، ليس فقط كوسيلة لمعالجة تهديد االنتشار النووى، ولكن أيضاً- ضمن 
خطة أوسع- لتحويل المسئولية عن بعض االلتزامات األمنية األمريكية فى المنطقة 
أوباما  خطة  األوروبية  الدول  أيدت  السياق،  هذا  وفى  ذاتها.  المنطقة  دول  إلى 
التى تتماشى مع األفكار األوروبية الخاصة بالحاجة إلى إطار أمنى تعاونى لدول 
بين واشنطن وبروكسل؛  االتصاالت  تجمَّدت  فقد  ترامب،  فى عهد  أما  المنطقة. 
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بريطانيا منه "انتصار  تهديد، وأن خروج  بمثابة  االتحاد األوروبى  اعتبر  حيث 
الجانبين فى  المشترك بين  التنسيق  بايدن، استؤنف  أما اآلن، وبعد فوز  عظيم". 
قضايا سياسية وأمنية متنوعة، بما فيها أمن الطاقة. ويمثل حوض المتوسط إحدى 
المناطق التى بذل فيها االتحاد الكثير من الجهد؛ من أجل جعلها "منطقة مشتركة 

للسالم واالستقرار والرخاء المشترك".

 - المتوسط  بحوض  األوروبى  االتحاد  اهتمام  أن  حقيقة  تجاهل  ينبغى  وال 
تاريخياً- يرجع فى األساس إلى الرغبة في احتواء إسرائيل، ضمن إطار أوسع 
للتعاون؛ بهدف خلق نوع من االستقرار والتنمية االقتصادية فى المنطقة. وفى هذا 
السياق، أطلق االتحاد عام 1995 مبادرة إقامة شراكة بين أوروبا وبلدان البحر 
المتوسط، فيما ُعرف بـ"عملية برشلونة"، والتي تضم دول االتحاد و12 دولة هى 
كل من: تركيا، قبرص، مالطا، مصر، األردن، الجزائر، لبنان، المملكة المغربية، 
موريتانيا، سوريا، تونس، إسرائيل، بجانب "السلطة الوطنية الفلسطينية" بصفة 
األوروبى  واالتحاد  إسرائيل  بين  ثنائى  حوار  إلى  اإلطار  هذا  قاد  وقد  مراقب. 

وبعض الدول المشاركة، فضالً عن االجتماعات المتعددة األطراف.

واستمرت الجهود الرامية إلى تجديد هذه العملية، ووضع أطر أخرى للتعاون، 
على مرِّ السنين. وتم تشكيل إطار متابعة جديد لعملية برشلونة، يشمل )43( بلداً، 

في باريس عام 2008- وإن ظلت إنجازاتها متواضعة للغاية.

واليونان  مصر  من  كل  رأسها  وعلى  بجيرانها،  تركيا  عالقات  تدهور  ومع 
البلدين  بين  ثم  وقبرص،  اليونان  مع  بالتعاون  مصر  مبادرة  جاءت  وقبرص، 
تطوير  فى  صعوبات  إسرائيل  فيه  تواجه  كانت  وقت  فى  وإسرائيل؛  األخيرين 
فى  وممارساتها  العدوانية  بسياساتها  تمسكها  بسبب  والدولية؛  اإلقليمية  عالقاتها 
اتفاق  وقبرص  إسرائيل  وقعت  السياق،  هذا  وفى  المحتلة.  الفلسطينية  األراضى 
مع  التعاون؛  إلى  الحاجة  وازدادت   ،2010 عام  بينهما،  البحرية  الحدود  ترسيم 
اكتشاف حقل غاز "أفروديت" الذى يقع معظمه في المياه االقتصادية القبرصية، 
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لكنه يمتد إلى الوالية القانونية إلسرائيل.

مع  متوقفة  األوروبى  االتحاد  مع  للتعاون  الرسمية  األطر  ظلت  ذلك،  ومع 
السالم. وعلى  للتجاوب مع متطلبات  استعداد هذه األخيرة  إسرائيل؛ بسبب عدم 
سبيل المثال، لم يجتمع مجلس الشراكة األوروبى / اإلسرائيلى، وهو آلية الحوار 
السنوى بين الجانبين، منذ عقد من الزمن، كما ينتقد االتحاد السياسة اإلسرائيلية 
بانتظام، دون أى تغيير فى موقفها. وإزاء ذلك، تحول تركيز إسرائيل على األطر 
الثنائية مع دول االتحاد، بما فيها اليونان وقبرص )ُعقَِدت ثمانى قمم للدول الثالث 
منذ يناير 2016 حتى نهاية العام 2020(. وفى القمة السابعة، فى يناير 2020، وقع 
قادة الدول الثالث اتفاق إنشاء خط أنابيب "إيست- ميد". وبجانب هذا المشروع - 
المؤجل تنفيذه حالياً؛ سواء بسبب الصعوبات التى أثارتها تركيا، أو التكلفة العالية 
الثالث  الدول  تسعى  الطاقة-  أسعار  فى  حاداً  انخفاضاً  يشهد  وقت  فى  إلنشائه، 
إلنشاء شبكة كهربائية مشتركة تربط بين إسرائيل، وقبرص، وكريت، واليونان، 

كما يجرى التعاون فيما بينها فى مجال الطاقة المتجددة.

نة فى الفضاء السوفيتى السابق، رفع  ومنذ سنوات، ال سيما بعد الثورات الملوَّ
االتحاد األوروبى- مدفوعاً بضغوط من دول أوروبا الوسطى والشرقية، تقودها 
تنويع  استراتيجية  خالل  من  الروسى،  الغاز  على  االعتماد  تقليل  شعار  بولندا- 
موارد الطاقة لالتحاد األوروبى؛ مطالبة بسياسة حاسمة فى هذا الشأن، بعد نجاح 
عن  بعيداً  الروسى-  للغاز  الناقل   ")1( ستريم  "نورد  مشروع  إنشاء  فى  روسيا 
أوكرانيا- أللمانيا وأوروبا، وهو مشروع يديره - منذ إنشائه- "جيرهارد شرودر" 

المستشار األلمانى األسبق.

المتوسط؛ فى هذا السياق،  بالطاقة فى شرق  ويجئ اهتمام االتحاد األوروبى 
أحد  وأن  المتوسط،  شرق  من  المستخرج  للغاز  الرئيسى  السوق  االتحاد  وكون 
أهم أهداف استراتيجية الطاقة األوروبية تنويع مصادر الغاز، وخلق سوق جديدة 
بعد يوم. ومما يعزز من انخراط االتحاد  تتزايد االحتياجات فيها إلى الغاز يوماً 
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األوروبى فى منظومة غاز شرق المتوسط، حقيقة أن بعض دوله األعضاء حظى 
باكتشافات غازية واعدة فى المنطقة )اليونان وقبرص(، بجانب شركات الطاقة 

العالمية األوروبية العاملة في المنطقة )إيني، وشل، وتوتال، وغيرها(.

شرق  غاز  "منتدى  إلنشاء  واضحاً  حماساً  األوروبى  االتحاد  أظهر  وقد 
المتوسط"، وقام بتمويل دراسة جدوى فى هذا الشأن، وتبني موقفاً متعاطفاً وداعماً 
لكل من: قبرص، واليونان ضد تركيا. وانضمَّت كل من: إيطاليا، وفرنسا، وقبرص، 
واليونان، لعضوية المنتدى الجديد؛ ليصبح عدد الدول األوروبية األعضاء 4 دول، 

أى أكثر من نصف عدد األعضاء.

وبحكم الدور المركزى الذى قامت به مصر إلنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، 
اهتماماً  األوروبى  االتحاد  أبدى  حقل ظهر؛  اكتشاف  بعد  المعتبرة  واحتياطياتها 
كبيراً بدعم مصر فى مجال الطاقة والدخول في مباحثات معها؛ لتمويل مشروع 
تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر، وذلك بما يساعد على تحقيق رؤيتها، ودعم 

مكانتها كمركز إقليمى للتداول والتجارة في الطاقة.

وال يخفى انقسام دول االتحاد األوروبى إزاء السلوك التركى فى المنطقة، ما 
بين دول ترغب فى اتخاذ موقف حاسم ضد أنقرة و بين دول أخرى مترددة ال 
ترغب فى ذلك. وتجئ فرنسا، فى مقدمة الدول، التى تتخذ موقفاً قوياً من تركيا. 
وفي هذا السياق، نفذت القوات البحرية الفرنسية ونظيرتها المصرية تدريباً بحرياً 
في شمال المتوسط، فى 3 نوفمبر 2020، هو األول من نوعه فى هذه المنطقة، 
والخامس -على األقل- على مدار العام؛ بهدف "حفظ األمن واالستقرار البحرى 
إلى  القوات المسلحة المصرية، أشار أيضاً  لبيان صادر عن  فى المنطقة"، وفقاً 
أن تلك التدريبات المشتركة تستهدف "تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين؛ 
مما يساهم بشكل فعال فى حفظ األمن واالستقرار البحري بالمنطقة". وسبقت هذه 

المناورات تدريبات مشتركة بين الجانبين، فى فبراير 2020.
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بموجبه  تسعى  هادئاً  نهجاً  ألمانيا  تتبنّى  لفرنسا،  بالنسبة  تقدم  ما  والحال على 
إلى الحفاظ على عالقات اقتصادية وثيقة مع تركيا؛ متزعمة تياراً داخل االتحاد 
تتمتع  المانيا  أن  المعلوم  ومن  الحوار.  ويفضل  أنقرة،  على  العقوبات  يعارض 
بعالقات اقتصادية قوية مع تركيا، وتسعى الدولتان إلى رفع معدل التبادل التجارى 
بينهما إلى خمسين مليار دوالر سنوياً. وتعد الجالية التركية فى المانيا األكبر خارج 
الـ 3 ماليين نسمة، أغلبهم منتمون إلى  ألمانيا، بعدد يالمس  تركيا، واألكبر فى 

حزب "التنمية والعدالة" بزعامة أردوغان.

وكانت القمة األخيرة لالتحاد، التى ُعقِدت فى بروكسل يومى 10 و 11 ديسمبر 
2020، أعلنت عن عقوبات ضد تركيا، وصفت بأنها "متدرجة"؛ وال تعدو كونها 
عام  نوفمبر  من  عشر  الحادى  فى  االتحاد  أصدرها  سوداء  لقائمة  توسيع  مجرد 
2019، وحملت عنوان: "التدابير التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير المشروعة فى 
الصاروخية  الدفاع  أنقرة منظومة  التوقيت، وبسبب شراء  المتوسط". وفى نفس 
الروسية S-400، أقر مجلس الشيوخ األمريكى عقوبات على تركيا– ضمن قانون 

"كاتسا"- وذلك بعد موافقة ترامب.

والواقع أن تركيا تدرك وضع االتحاد األوروبى شبه المفكك سياسياً، كما تدرك 
حدود سياساته إزاءها، وأن أى قرار أمنى على المستوى االستراتيجى يحتاج إلى 
دعم حلف الناتو، الذى تتمتع أنقرة بحق االعتراض على قرارته، فضالً عن أن 
الواليات المتحدة ال تشاطر األوروبيين همومهم هذه بالدرجة نفسها، بل ترغب في 
أن ترى سياسة فاعلة رادعة لروسيا فى ليبيا، وهو ما تعتقد تركيا أنها تقوم به. وقد 
شجع هذا الواقع أنقرة على المضى قدماً فى سياستها، دون اكتراث باعتراضات 

األوروبيين.

ومن المهم اإلشارة إلى أن بعض الكتاب والمحللين األوروبيين يعتقد أنه قد آن 
األوان أن تعترف أوروبا بنهاية الهيمنة األمريكية. ليس هذا فحسب، بل وأن تدرك 
التحول في ميزان القوى فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا- بعيداً عن بلدان 
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شمال إفريقيا وبالد الشام- نحو دول مجلس التعاون الخليجى. ويضيف هذا البعض 
أن الدول األوروبية لن تتمكن - بعد اآلن- من تركيز استراتيجيتها لمنطقة الشرق 
المتوسط، كما فعلت فى عام  البحر األبيض  إفريقيا، فقط، على  األوسط وشمال 
1995، مع الشراكة األورو- متوسطية األولى، التى استبعدت دول مجلس التعاون 
الخليجى. فقد أصبحت هذه الدول- اآلن- أكثر جرأة وتأثيراً في المنطقة األوسع، 
مما كان عليه الحال فى الماضى. وبالتالى: فإن أوروبا فى حاجة ماسة إلى إعادة 
تقويم موقفها الجيو-سياسى، فى ضوء النشاط الجديد لدول مجلس التعاون ونفوذها 
المتنامى فى ملفات المنطقة. وفى هذا السياق، يقترح هذا البعض وجوب أن يجد 
االتحاد األوروبى صيغة تخفف من حدة التوتر بين المقاربة التعددية لالتحاد وبين 
األوسط  الشرق  فى  األوروبية  السياسة  تجاه  للدول األعضاء،  الثنائية  المقاربات 
)يقوم المقتَرح على تبنّى نهج موّحد مرن أو ما يسمى بإطار عمل مجموعة أساسية 
a core group framework : كفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا؛ للتنسيق بين دول 

مجلس التعاون واالتحاد األوروبى(.

منطقة  فى  األوروبيين  لدى  المجمعة  األصول  إجمالى  أن  التوجه  هذا  ويعتقد 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، بما فى ذلك وجودها العسكرى وعالقاتها التجارية 
العالقات  وكذلك  استراتيجية،  أهمية  ذات  قطاعات  فى  المشتركة  ومشاريعها 
الدبلوماسية؛ تضاهى أصول الواليات المتحدة، بل أنها أقوى كثيراً من األصول 

األمريكية أو الروسية.

األوروبيين  تساعد  فقد  ومتماسك،  جيد  بشكل  األصول  هذه  استخدمت  وإذا 
على ترجيح ميزان القوى بين االتحاد ودول مجلس التعاون الخليجى لصالحهم، 
والتأثير فى مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها أدوار الجهات الخليجية الفاعلة 
في قضايا، مثل: ليبيا؛ وحتى تأهيل االتحاد للتصدى لالنقسامات داخل المجلس، 
وتهدئة مخاوف أعضائه من قضايا، مثل: حقوق االنسان؛ وأنه كجزء من هذا، 
ينبغى على االتحاد أن يحاول سد الفجوة مع دول مجلس التعاون، من خالل اعتماد 
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ما يسمى البراجماتية المبدئية “Principled pragmatism”، التى يشير اليها 
االتحاد فى استراتيجيته العالمية؛ بحيث تعيد أوروبا توجيه بعض تطلعاتها األوسع 
نحو ما يمكن تحقيقه سياسياً، وبعيداً عن ما هو مرغوب فيه سياسياً، وإعادة النظر 
فى أساليبها لتحقيق أهداف معيارية، مثل: الديمقراطية. وبطبيعة الحال، فإن أمن 

الطاقة يعد مجاالً واعداً- بشكل خاص- للتعاون بين الجانبين.

ثانياً- مقاربة الواليات المتحدة:

من المعروف أن الواليات المتحدة، هى أكبر دولة مستهلكة ومنتجة للطاقة فى 
الوقت ذاته على المستوى العالمى؛ وبالتالي هى العب فى غاية األهمية فى سوق 
الطاقة العالمية. ووفقاً للمعلومات المتاحة، أعطى وجود ترامب في البيت األبيض 
و"شيفرون"،  موبيل"  "اكسون  مثل:  األمريكية،  الطاقة  لمعظم شركات  أفضلية 
وهو ما اتضح من حجم تبرعات شركات الطاقة لحملة ترامب، والتي بلغت ثالثة 
عت به لحملة بايدن. ويرجع ذلك إلى ما وصفه البعض بـ"مبالغة"  أضعاف ما تبرَّ
ترامب في حملته االنتخابية لتداعيات توجهات بايدن "الكارثية" فى قطاع الطاقة، 
على هذه الشركات؛ مشيراً إلى تأييد بادين للـ "المبادرة الخضراء" التى طرحها 
التنقيب،  "منع  تعنى  سوف  والتى  الديمقراطى؛  الحزب  في  اليسارى  الجناح 
وإنتاج النفط والغاز"، وزيادة الدعم لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والسيارات 
الكهربائية. وبالفعل، تضمَّن برنامج بايدن االنتخابى "خطة صديقة للبيئة"، بتكلفة 
1,7 تريليون دوالر، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، على مدى 
الواليات  فى  الكربونية  االنبعاثات  - من  تماماً  التخلص –  بهدف  عشر سنوات؛ 

المتحدة، بحلول عام 2035.

وعند الحديث عن أدوار أو مواقف القوى الكبرى فى المنطقة، ال يجب تجاهل 
تجاه  األمريكية  المتحدة  الواليات  ترعاه  الذى  االستراتيجى  باألمن  المتعلق  البُعد 
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حلفائها فى اإلقليم، مثل: قبرص واليونان وإسرائيل؛ حيث تتم صياغة رد مشترك 
الحال-  وبطبيعة   - البحرية  والتجارة  البحار  البحرية ضد حرية  التهديدات  على 
أمن الطاقة، بما فيها حماية الموانئ ومرافق الطاقة البحرية. وال يخفى أن اهتمام 
الواليات المتحدة، وحلف الناتو- الذى تقوده- بالمنطقة؛ يرجع إلى الوجود الروسى 
الموسع فى البحر األبيض المتوسط، والعامل اإلسرائيلى )بصفة خاصة( ورغبة 
قد  وما  حرب؛  نشوب  حالة  فى  استراتيجى،  عمق  تأمين  فى  المتحدة  الواليات 
يستتبع ذلك من احتماالت الستخدام الموانئ البحرية والمطارات فى الدول الحليفة؛ 
بجانب قضايا أمنية أخرى، مثل: مكافحة اإلرهاب، والقرصنة، ومتابعة الكوارث 

الطبيعية وغيرها.

فاعالً  وتحرص إسرائيل - بصفة خاصة- على جعل الواليات المتحدة جزءاً 
من نشاطها فى منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، ورعاية هذا النشاط، وهو ما 
يقابله اهتماماً أمريكياً يصب فى مصلحة واشنطن )ضد روسيا فى المقام األول(.

الثالثى: إسرائيل  فى قمم  الخارجية األمريكى حاضراً  وعادة ما يكون وزير 
وقبرص واليونان، وذلك بما يعزز الفكرة القديمة المتمثلة فى تحالف إقليمى واسع 

يضيف إلى أمن إسرائيل.

برعاية  األمريكية  المتحدة  الواليات  اهتمام  قراءة  تنبغى  عاليه،  السياق  فى 
عشر  منذ  بينهما،  البحرية  الحدود  لترسيم  اللبنانية؛   / اإلسرائيلية  المفاوضات 
سنوات، وتسريع وتيرتها فى السنوات الثالث األخيرة بقيادة دافيد ساترفيلد ودافيد 
شينكر مسئولى الخارجية االمريكية لشئون الشرق األوسط. وفى أكتوبر 2020، 
اللبنانى نبيه برى عن نجاح الوساطة األمريكية فى بلورة  البرلمان  أعلن رئيس 
"اتفاق إطار" بين لبنان وإسرائيل؛ لترسيم الحدود البحرية؛ مشيراً إلى أن االتفاق 
"يرسم الطريق للمفاوض اللبنانى، وهو الجيش، برعاية رئيس الجمهورية، وذلك 
بعد نحو 10 سنوات من المفاوضات التى توالها برى للتوصل إلى هذا االتفاق. 
وقد أعلن وزير الخارجية األمريكى بومبيو أن الخطوة تخدم حماية مصالح لبنان، 
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3 سنوات من  نتيجة  المفاوضات "هو  االتفاق على  والمنطقة"، وأن  وإسرائيل، 
وهو  هذا؛  بدورها  التمسك  على  حريصة  المتحدة  الواليات  وتبدو  المساعى". 
إلى  البلدين  ترامب فى توصل  الرئيس  إلى رغبة  األقل-  على  ما يرجع –جزئياً 
لبنان  االنتخابية، وإن كان هذا مستبعداً؛ فى ضوء إصرار  اختراق يخدم حملته 
إلى ترسيم  على الطابع التقنى البحت للمباحثات غير المباشرة، والهادفة حصراً 
الحدود البحرية؛ فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر )وقع لبنان عام 2018 
الغاز والنفط فى رقعتين من مياهه اإلقليمية تقع إحداهما،  للتنقيب عن  أول عقد 

وهي البلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل(.

الجيوسياسية،  المنافسة  لعبة  فى  المسال  األمريكى  الطبيعى  الغاز  دخل  ولقد 
في  العمل  لوقف  المانيا؛  على  مكثفة  ضغوطاً  ترامب  إدارة  مارست  عندما 
مشروع "نورد ستريم 2" والتخلي عنه. والطريف أن مسئولى وزارة الخارجية 
األمريكية ووزارة الطاقة ذهبوا إلى حد وصف الغاز الطبيعى األمريكي المسال 
بأنه "جزيئات الحرية"، فى إشارة إلى ما تراه واشنطن من عدوان روسى على 
"نافالنى"، وأن  المعارض  بتسميم "الروسى"  بها  المدعى  أوكرانيا، واالتهامات 
"روسيا  عن  بعيداً  ألوروبا،  الطاقة  أمن  ضمان  هو  لواشنطن،  النهائى  الهدف 

بوتين" كنظام ينتهك حقوق اإلنسان والديمقراطية، من وجهة نظر اإلدارة.

عقوبات  ترامب  إدارة  فرضت  المشروع،  لمقاطعة  األوروبى  الرفض  وأمام 
شملت فرض رسوم إضافية على الشركات القائمة على تنفيذ المشروع؛ مما دعا 
بعضها إلى االنسحاب من المشاركة فيه، علماً بأن أسعار الغاز الطبيعى األمريكى 
تزيد بنسبة %20 عن نظيره المسال الروسى، وفقاً للمصادر األوروبية؛ وهو ما 
اعتُبر من قبل األوروبيين ضربة مباشرة للمنافسة العادلة فى سوق الغاز األوروبية.

الواليات  )رئيس  ريجان  فرض  فقد  جديداً.  ليس  ترامب  فعله  ما  أن  والواقع 
المتحدة من 1989-1981( عقوبات ضد الموردين األوروبيين للمعدات الالزمة 
لبناء خط أنابيب الغاز )أورينجوى – بومارى – أوزجورد( الناقل للغاز الطبيعى 
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استبدال  فى  يرغب  أنه  األسبق  األمريكي  الرئيس  أعلن  كما  السوفيتى ألوروبا، 
الفحم بالغاز السوفيتي ألوروبا.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن وصول بايدن للرئاسة األمريكية سيؤدى إلى 
األول،  التطور  العالمى:  الطاقة  في سوق  األهمية  بالغة  تطورات  أربعة  إحداث 
كما  العالمى:  المناخى  التغير  مواجهة  اتفاقيات  إلى  المتحدة  الواليات  عودة  هو 
الحسابات  من  كثيراً  يغير  الذى سوف  األمر  أوباما؛ وهو  باراك  فى عهد  كانت 
الجديدة  الطاقة  مشروعات  في  المستقبلية  باالستثمارات  يتعلق  فيما  حالياً  القائمة 
فهو  الثانى،  التطور  أما  خارجها.  أو  المتحدة  الواليات  داخل  سواء  والمتجددة، 
فرض ضريبة الكربون، والتى قد ينتج عنها تراجعات كبيرة فى واردات النفط إلى 
الواليات المتحدة، خاصة تلك القادمة من دول الخليج العربى. أما التطور الثالث، 
إدارة  وقَّعته  الذى  اإليرانى،  النووى  االتفاق  إلى  بايدن  إدارة  عودة  إمكانية  فهو 
تزايد صادرات  إلى  يؤدى  الذى سوف  ترامب، وهو األمر  أوباما وانسحب منه 
النفط اإليرانية إلى األسواق العالمية، فى نهاية العام الحالى وبداية العام المقبل. 
إنتاج  مشروعات  دعم  عن  بايدن  إدارة  تراجع  إمكانية  فهو  الرابع،  التطور  أما 
وتصدير الغاز فى منطقة شرق المتوسط؛ وهو ما قد يمثل "ضربة شديدة" آلمال 
المنطقة، وإنما أيضاً  العاملة في  وطموحات ليس فقط شركات الطاقة األمريكية 
شعوب هذه المنطقة الساعية لتحقيق االستفادة األمثل من اكتشافات الغاز الهائلة، 

التى توالى ظهورها، خالل العقد الماضى. 

ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية، أظهرت الواليات المتحدة األمريكية اهتماماً 
متابعة  على  حرصها  خالل  من  سواء  مؤخراً،  المتوسط  شرق  بمنطقة  واضحاً 
التطورات الخاصة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط عن قرب، وهو ما تم تفسيره 
بأسباب سياسية تتعلق برغبة واشنطن فى الحفاظ على وجود لها فى المنطقة؛ لمنع 
المنطقة.  فى  األمريكية  الطاقة  لشركات  المتزايد  النشاط  أو  لها،  روسيا  اختراق 
عن  للنفط  العمالقة  األمريكية  "شيفرون"  شركة  أعلنت   ،2020 يوليو   20 ففى 
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فى  وشريك  أيضاً،  أمريكية  شركة  وهى  للطاقة،  نوبل  شركة  على  استحواذها 
احتياطاته  تُقدَّر  الذى  الطبيعى،  للغاز  ليفياثان  يمتلك حقل  الذى  "الكونسورتيوم" 

بثلثى ما اكتُِشف في إسرائيل حتى اآلن.

وينظر إلى هذا االستحواذ على أنه تعزيز للوجود األمريكى فى قطاع الطاقة فى 
شرق المتوسط، وهو تطور ذو أهمية استراتيجية، وسياسية، واقتصادية للمنطقة 

والعالم.

وتعتبر "شيفرون" واحدة من أكبر سبع شركات فى هذا القطاع فى العالم، من 
حيث حجم أصولها )237 مليار دوالر فى نهاية 2019(، ونطاق مبيعاتها )140 
مليار دوالر فى عام 2019( وطاقتها اإلنتاجية. ومما ال شك فيه أن هذه الخطوة 
ترفع الوجود األمريكى فى قطاع الطاقة فى شرق المتوسط، إلى مستوى جديد؛ 
ظل مقتصراً -حتى عهد قريب- على المشاركة -المحدودة نسبياً- لشركة "إكسون 
موبيل" )العمالقة( فى قبرص، و"نوبل إنرجى"، وهى شركة أمريكية صغيرة، 
المنطقة  فى  )العمالق(  ظهر  حقل  اكتشاف  أن  فيه،  شك  ال  ومما  إسرائيل.  فى 
انتباه  لفتت  حيث  الشأن؛  هذا  فى  كبيرة  تحول  نقطة  كان  المصرية  االقتصادية 

الشركات األمريكية إلى اإلمكانات الواعدة للمنطقة.

قد  المتوسط  إلى شرق  الكبرى  األمريكية  الشركات  دخول  أن  البعض  ويُقدِّر 
يؤدى إلى آثار تقييدية على توجهات القوى الكبرى األخرى، الدولية واإلقليمية، 
إلى أن تأخذ تركيا -مثال- فى  المنطقة: سياسياً، واقتصادياً. وقد يؤدي ذلك  نحو 
االعتبار، وجود ومصالح شركتين أمريكيتين ضخمتين )شيفرون وإكسون( ويتوقع 

معه أن تمارس واشنطن ضغوطها على أردوغان.

يشكل  أنه  يمكن  المنطقة  فى  األمريكية  للشركات  القوى  الحضور  فإن  كذلك، 
أداة ضغط على اإلدارة األمريكية؛ لتسريع جهودها إليجاد حل للنزاع اللبنانى / 
اإلسرائيلى، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. كما قد يكون لهذه الشركات 
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دور فى زيادة القدرة اإلنشائية لمنشآت الغاز الطبيعى فى مصر؛ بما يسمح لها 
بالمزيد من تسييل ونقل الغاز الوارد من إسرائيل، فى ناقالت إلى أسواق خارج 
المنطقة، وذلك كبديل لخط أنابيب "إيست - ميد" لنقل غاز المنطقة ألوروبا؛ سواء 
العالية أو موقف تركيا الرافض إلنشائه، ناهيك عن تراجع أسعار  بسبب تكلفته 
الغاز الطبيعى في السوق العالمية بنسبة %30 منذ أواخر عام 2019 )يُفترض أن 
ينقل هذا الخط 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى من إسرائيل وقبرص 

إلى أوروبا كل عام(.

المتزايد على  الطلب  تستخدم  أن واشنطن  إلى  التقديرات  تشير بعض  أخيراً، 
الطاقة لصالح المنتجين األمريكيين؛ من أجل زيادة اعتماد الصين على الواليات 
الطبيعى  الغاز  لمنتجى  جديدة  عالمية  منظمة  تشكيل  اتجاه  فى  والدفع  المتحدة، 
الصين،  ضد  األمريكية  التجارية  الحرب  ذروة  فى   ،2018 عام  وفى  المسال. 
بنحو  الصين  إلى  المتجهة  األمريكية  المسال  الطبيعى  الغاز  تم خفض عدد سفن 
%20 عن العام السابق )2017(. وتشير هذه التقديرات إلى أن لواشنطن مصلحة 
جوهرية في التوصل إلى اتفاق مع بكين في هذا الشأن، حيث ما تزال الصين هى 
المستهلك األسرع للوقود )منذ عام 2017، أصبحت الصين ثانى أكبر مشتر للغاز 

الطبيعى المسال فى العالم(.

أنها جزء  على  الشأن،  هذا  فى  االمريكية،  االستراتيجية  إلى  الخبراء  وينظر 
ال يتجزأ من الخطة الغربية، التى تهدف إلى السيطرة على سوق الغاز الطبيعى 
المسال، بحلول 2023؛ حيث الالعبون الرئيسيون، فى هذا الشأن، هم: أستراليا، 
والواليات  كالنرويج(،  األخرى  األوروبية  الدول  )وبعض  المتحدة،  والمملكة 
طاقتها  من  زادت  قد  المتحدة  الواليات  كانت   ،2019 عام  وبنهاية  المتحدة. 
البالغة 8,9 مليار قدم مكعب، بأكثر من الضعف؛ مما يجعلها ثالث  التصديرية، 

أكبر  مصدر للوقود المسال فى العالم، بعد أستراليا وقطر.
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ثالثاً- المقاربة الروسية:

تعد روسيا قوة عظمى فى مجال الطاقة؛ حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من 
النفط والغاز، فهى تأتى فى المرتبة األولى من حيث االحتياطى العالمى المؤكد 
للغاز بنسبة %24,3، وثانى أكبر منتج على مستوى العالم، بعد الواليات المتحدة، 
وفى المرتبة السادسة، من حيث االحتياطيات العالمية المؤكدة للنفط، وإحدى أكبر 
أحد  فإن  السياق،  هذا  وفى  يومياً.  برميل  ماليين   10 من  أكثر  تنتج  دول  ثالث 
فرص  توفير  هو  األوسط،  الشرق  فى  الروسية  الخارجية  السياسة  محددات  أهم 
للشركات الروسية العاملة فى مجال الطاقة، التى تشكل عائداتها نحو %60 من 

إجمالى عائدات البالد من العمالت الصعبة.

الوسطى  أوروبا  دول  خاصة  األوروبى،  االتحاد  دول  بعض  حديث  ورغم 
والشرقية الشيوعية السابقة، عن ضرورة تقليص اعتماد دول االتحاد على الغاز 
الروسى، ما تزال األغلبية الساحقة من هذه الدول فى حالة اعتماد على هذا الغاز، 

بنسب تصل إلى %100، بالنسبة لبعض الدول.

والواقع أن تراجع الدور األمريكى فى منطقة البحر األبيض المتوسط، والذى 
بدأ مع والية أوباما الثانية، قد أدى إلى صعود النفوذ الروسى فيها؛ على المستويات 
السياسية واالقتصادية والعسكرية، انطالقاً من سوريا، خاصة بعد تدخل موسكو 

عسكرياً هناك أواخر سبتمبر 2015.

ويتم نقل الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أنابيب تمر عبر أوكرانيا، أنِشئت فى 
 .)1 ستريم  )نورد  البلطيق  بحر  عبر  ألمانيا  أو  السابق،  السوفيتى  االتحاد  حقبة 
ويوشك الخط الثانى )نورد ستريم 2( أن ينتهى قريباً، رغم الضغوط الهائلة، بما 
فى ذلك فرض عقوبات، التى مارستها إدارة ترامب على ألمانيا والدول األخرى 
العاملة فى المشروع؛ لوقف العمل به. فقد تضمَّنت ميزانية الدفاع األمريكية، التى 
العقوبات  كبيراً من  وافق عليها مجلسا الكونجرس أواخر ديسمبر 2020، عدداً 
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د بالمعدات والسفن،  ل، وتزوِّ الجديدة، بما فى ذلك عقوبات ضد الشركات، التى تموِّ
العمل  الستئناف  الالزمة  والتراخيص  التأمين  خدمات  وتوفيرها  تجهيزها  أو 
بالمشروع. والهدف من كل هذه الضغوط، هو إجبار األوروبيين على شراء الغاز 
الغاز  سعر  من   20% أعلى  بسعر  الروسى،  الغاز  من  بدالً  المسال،  األمريكي 

الروسى؛ وهو ما أثار امتعاض األوروبيين، خاصة ألمانيا.

ت إحدى الشركات النرويجية إلى رفض المشاركة فى منح تراخيص  وقد اضطُرَّ
العقوبات  طائلة  تحت  الوقوع  من  مخاوف  بسبب  الروسى؛  الغاز  أنابيب  لخط 
األمريكية. وأبدى الرئيس الفرنسى ماكرون تعاطفاً مع ترامب، فى ضغوطه؛ ربما 
بسبب كون فرنسا أقل دول غرب أوروبا اعتماداً على الغاز الروسى؛ حيث ال تزيد 
نسبة وارداتها منه حدود %5 أو أقل من إجمالى الواردات. وما زالت "مناكفات" 
الواليات المتحدة لروسيا مستمرة فى سوريا، ارتباطاً بالطاقة؛ حيث تعمل شركات 
النفط األمريكية على ترسيخ وجودها فى شمال شرق سوريا، الذى ما يزال خارج 
نطاق سيطرة األسد وحلفائه، وهو ما يعد نقطة ضعف مهمة، وعقبة أمام روسيا 
لتحقيق أهدافها في سوريا، بما فيها السيطرة على الموارد الطبيعية، مثل: الغاز، 
والنفط، والفوسفات، وإضعاف الالعبين اآلخرين، ومحور المواصالت المهم فى 
شمال شرق سوريا، الذى يستخدم لنقل الغاز السورى إلى أوروبا، وأيضاً للربط 

بين إيران و"كردستان" وتركيا وسوريا. 

فقد وقعت شركة Delta Crescent األمريكية عقداً مع األكراد )السوريين(، 
فى أغسطس 2020، يتضمَّن أحد بنوده حرمان "قوات سوريا الديمقراطية" من 
دوالر  مليون   40 )نحو  األسد  الرئيس  نظام  مع  المستخرج  النفط  أرباح  تقاسم 
سنوياً(. ولحماية حقول النفط شرق الفرات؛ بدأ األمريكيون بتشكيل وحدات خاصة 

تجمع بين األكراد وبين العرب المتعاونين مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وفي يناير 2018، وقعت موسكو اتفاقاً ثنائياً مع دمشق حصلت بموجبه على 
حقوق حصرية الستخراج النفط والغاز من مناطق سورية خاضعة لسيطرة األسد 
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نوفاك"  "ألكسندر  الروسى  الطاقة  وزير  ح  صرَّ االتفاق،  أعقاب  وفى  مباشرة. 
بأن بالده وقعت "خريطة طريق" مع سوريا، حول "ترميم حقول النفط وتطوير 
المشترك  بالتعاون  تعهد   ،2018 أكتوبر  فى  تبعه،  ثم  تراكمات طبيعية جديدة"، 
بين البلدين لتعزيز جودة المنشآت السورية إلنتاج النفط )تتركز احتياطيات النفط 
السورية بصورة أساسية فى المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة "قوات 
سوريا الديمقراطية" الكردية(. كذلك دخلت إحدى الشركات الروسية شريكاً فى 
كونسورتيوم، حصل على امتياز فى إحدى المناطق التى تم استكشافها فى المياه 
االقتصادية اللبنانية. وقد قدرت وزارة الطاقة السورية احتياطى البالد من الغاز 

الطبيعى فى منطقتها االقتصادية شرق المتوسط بحوالى 250 مليار متر مكعب.

من ناحية أخرى، من المهم اإلشارة إلى التعاون الروسى / التركى فى مجال 
الطاقة، السيَّما بناء روسيا أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في تركيا )4 
مفاعالت(، وإطالق بوتين وأردوغان خط أنابيب الغاز الجديد، المعروف بــ "ترك 
ستريم"، فى 2 يناير 2020، الذى ينقل الغاز الطبيعي الروسى عبر البحر األسود 
لتركيا ولجنوب شرق أوروبا. وبالرغم من هذا التعاون، تعمل أنقرة على الحد من 
درجة اعتمادها على الغاز الروسى؛ حيث تراجعت روسيا عام 2020 إلى المركز 
نسبة  وتمثل  لتركيا.  الغاز  توريد  فى  قليلة،  أعوام  قبل  األول،  المركز  من  الرابع 

واردات تركيا من الغاز الروسي حالياً حوالي %40 من اجمالى احتياجات البالد.

لها  مركز  إلى  تركيا  وتحويل  الطاقة  مجال  فى  االستقالل  فى  الرغبة  ولعل 
المتوسط، وتحالفه  المنطقة؛ هو ما يفسر سلوك أرودوغان فى منطقة شرق  فى 
تفاهم معها، فى27 نوفمبر  ليبيا، وتوقيعه مذكرة  الوفاق الوطنى فى  مع حكومة 
2019، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، رغم عدم قانونيتها واستحالة االستفادة 

منها، من الناحية العملية. 

ارتباطاً  المنطقة،  فى  يجرى  بما  اكتراث روسيا  عدم  لُوِحظ  ذاته،  الوقت  في 
شرق  "منتدى  قيام  عن  اإلعالن  وحتى  الثالثة،  األلفية  بدايات  منذ  بالطاقة، 
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قد  الروسية  2020. ومع ذلك، كانت شركة "روسنفت"  المتوسط"، فى سبتمبر 
استحوذت على حصة نسبتها %30 من امتياز حقل ظهر المصرى "العمالق"، 
والذى تقوم باستغالله شركة إينى اإليطالية. وعلق "إيجورسيتشين" مدير الشركة 
فى  مكانتها  لتعزيز  "روسنفت"  أمام  فرصاً  تفتح  الصفقة  بأن  بالقول  ذلك  على 
منطقة واعدة وذات أهمية استراتيجية؛ وتحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة مع 
مصر، ضمن خطة استراتيجية الطاقة الروسية 2035، والتى تستهدف تعزيز دور 
شركات الطاقة الروسية فى الشرق األوسط. وقد أبدت روسيا - مؤخراً- رغبة فى 
التقدم بطلب للتمتع بوضعية المراقب لدى المنتدى. وفي التقدير، تُفسَّر هذه الخطوة 
المتحدة  الواليات  تتمثل فى مراقبة نشاط  المقام األول-  باعتبارات سياسية - فى 
في المنطقة، خاصة وأنها أبدت اهتماماً خاصاً بالمنطقة منذ البداية، وتابعت كافة 

عت قيامه، وانضمَّت إليه؛ بصفة مراقب. خطوات إنشاء منتدى الغاز، وشجَّ

ومن مظاهر اهتمام الواليات المتحدة بالطاقة فى المنطقة، ومحاصرة النفوذ 
الروسى، وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسى، حرصها على القيام بدور 
البحرية  الحدود  لترسيم  وإسرائيل؛  لبنان  بين  الجارية  المفاوضات  فى  الوسيط 

بين البلدين.

ليبيا؛ لصياغة خطط  وبوسع روسيا استثمار وجودها فى سوريا، وكذلك فى 
المستقبلية ذات الصلة، خاصة  المشاريع  للطاقة تخدم مصالحها، وقد تؤثر على 
إذا ما أخذنا اإلمكانات الهائلة من الغاز الطبيعى لدى إيران، وإمكانية دخولها فى 

تعاون وثيق - فى هذا الشأن- مع سوريا وروسيا.

رابعاً- المقاربة الصينية:

الواليات  2013، محل  للطاقة عالمياً، وحلَّت، عام  تعد الصين أكبر مستهلك 
 50% %70 من احتياجاتها، تغطى منها  للنفط. وبنسبة  المتحدة كأكبر مستورد 
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تقريباً من الشرق األوسط. وكما هو حال روسيا، تسعى الصين - دائماً- إلى تنويع 
أسواق وارداتها من النفط والغاز.

مع  المشتركة  الحدود  ذات  روسيا–  اعتمدت  والجيولوجيا  الجغرافيا  وبحكم 
الصين،  أما  والغاز.  النفط  لصادراتها من  أساسية  أوروبا كوجهة  الصين– على 
فإن شحن النفط والغاز الروسى إليها يستغرق ثالثة أضعاف المسافة، بالمقارنة 

بأوروبا، وعبر بنية تحتية باهظة الثمن.

منتصف  فى  الصين  إلى  سيبيريا  من  نفط  أنابيب  خط  مد  فكرة  انتعشت  وقد 
نحو  الصين  قدمت  عندما  2009؛  عام  إال  تُبَرم  لم  الصفقة  أن  إال  التسعينيات، 
25 مليار دوالر قروضاً إلى شركة "ترانسنفت" المحتكرة لخطوط أنابيب النفط 
المملوكة للدولة الروسية، وبدأ تشغيل الخط عام 2011، ثم تمديده لساحل المحيط 
أنابيب  الهادى عام 2013؛ لبيع النفط الروسى إلى أسواق آسيوية أخرى، )خط 
شرق سيبيريا والمحيط الهادي ESPO(. وقد أدى نجاح هذا الخط إلى المضى قدماً 
فى مشروع خط أنابيب الغاز )المسمى قوة سيبيريا( فى شنغهاى فى مايو 2014، 
الرئيسين؛  العقد في حضور  ُوقِع  استغرقت عشر سنوات، حيث  مفاوضات  بعد 
إلظهار أنه ال يمكن عزل روسيا، بعد فرض العقوبات عليها فى أعقاب األزمة 
األوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. وتُقدَّر تكلفة االستثمارات الروسية في تطوير 
حقلين للغاز فى شرق سيبيريا وخط األنابيب إلى شمال شرق الصين بمبلغ 55 
مليار دوالر. وهذه المرة، لم يكن هناك عرض صينى بمنح قروض، فقط، ضماناً 
لشراء ما يصل إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى، بموجب صيغة 

تسعير اتفق عليها الجانبان.

اهتمام  أى  الصين  عن  يُعَرف  لم  االمريكية،  المتحدة  الواليات  عكس  وعلى 
ل للجيش الصينى أى تحرك يذكر فى المنطقة،  عسكرى بحوض المتوسط، ولم يُسجَّ
إال بعد أحداث الربيع العربى عام 2011؛ عندما أقدمت قواتها البحرية على إخالء 
التدخل  بمساعدة مصر– عقب  ليبيا–  من  الصينيين  العمال  من  اآلالف  عشرات 
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العسكرى لحلف شمال األطلنطى. وفى ضوء تدهور األوضاع فى سوريا وليبيا، 
دعت موسكو بكين إلجراء مناورات عسكرية مشتركة معها - كانت األولى من 
نوعها فى حوض المتوسط فى عام 2015 - تحت شعار "حماية األمن البحرى 

ده".  من المخاطر التى قد تهدِّ

إلى  محالة-  -ال  قوتها  ل  ستحوِّ الصين  أن  الغربيين  الكتاب  من  العديد  ويُقِدر 
قوة عسكرية مع استمرار نموها االقتصادى فى التصاعد، بل ستسعى إلى طرد 
الواليات  صعود  سيناريو  ستُعيد  أنها  بمعنى  آسيا؛  شرق  من  المتحدة  الواليات 
تطبيق  بعد  األمريكية،  القارة  من  األوروبية  القوى  طردت  عندما  ذاته  المتحدة 
مبدأ "مونرو". ويفتِرض هؤالء أن الدولة ال تكون قوة عظمى، إال إذا كانت قوة 
إقليمية؛ أى لها الهيمنة على محيطها اإلقليمى. ونظرة إلى الكتب البيضاء - التى 
تصدرها الصين حول سياساتها الدفاعية، وآخرها الكتاب األبيض لعام 2019– 
تؤكد دور القوات المسلحة فى حماية مصالح البالد فيما وراء البحار؛ باعتبارها 

جزءاً ال يتجزأ من مصالح البالد الحيوية واالستراتيجية.

وتحرص الصين على ربط عالقات اقتصادية وتجارية متنوعة مع الدول الُمِطلّة 
على البحر المتوسط؛ نظراً ألهميته الجيو-ستراتيجية أيضاً، كما تستثمر - بشكل 
واسع- فى بناء المرافئ والمحطات البحرية فى مجموعة من هذه الدول وتوسعتها، 
بما فى ذلك عمليات استحواذ على مرافق الموانئ فى حوض المتوسط والمناطق 
المجاورة له؛ بما يعزز من قبضة الصين على النظام اللوجيستى العالمى، ويوفر 
الصينية  الشركات  شرعت  األخيرة،  السنوات  وفى  أخرى.  تنافسية  ميزة  لبكين 
و"بيرايوس"  إسبانيا،  فى  "فالنسيا"  ميناء  مثل:  عدة،  موانئ  أوإدارة  تشغيل  فى 
فى اليونان، و"حيفا" فى إسرائيل، و"أمبارلى" فى تركيا، و"سافونا" و"جنوة" 
عدة  موانئ  فى  باالستثمار  -أيضاً-  متزايداً  اهتماًما  الصين  وتُبدى  إيطاليا.  فى 
فى البرتغال. كما تعمل أيًضا على توسيع استثماراتها في المنطقة؛ لتشمل إنتاج 
مختلف أنواع األنابيب والكابالت البحرية وتركيبها. وجدير باإلشارة أن شبكات 
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هواوي الصينية سلّمت مجموعة "هينغتونغ" الكابل، الذى يربط تونس بإيطاليا، 
فى عام 2009، وكابالً مهماً آخر يربط ليبيا باليونان، فى عام 2010، األمر الذى 
ولّد هواجَس بشأن استخدام استثمارات الصين التجارية ألغراض غير تجارية، 
المتوسط؛  فى  البحرى/العسكرى  والتعاون  االستخبارية،  المعلومات  جمع  مثل: 
خصوًصا أن لمجموعة "هينغتونغ" ارتباطاً بالجيش الصينى، وسبق أن أّسسا مًعا 

شراكة أكاديمية لألبحاث، فى مجال الكابالت البحرية.

ورغم تأكيدات بكين عدم رغبتها فى تحدى المصالح األمنية للواليات المتحدة 
فى البحر المتوسط، فقد تعّرضت المبادرات الصينية النتقادات واسعة النطاق من 
العسكرية األمريكية وحلف شمال األطلنطى. وفى مارس  الشخصيات  كبار  قِبل 
2019، حذر الجنرال "جوزيف فوتيل" رئيس القيادة المركزية األمريكية -آنذاك- 
من أن االستثمارات الصينية، ارتباطاً بمبادرة الحزام والطريق والموانئ الصينية 
أهدافاً  تخفى  أن  يمكن  حيفا؛  وميناء  السويس  وقناة  وجيبوتى  العربى  الخليج  فى 
عسكرية وسياسية على المدى الطويل". وقد الحظت وزارة الدفاع األمريكية، فى 
بالمبادرة- يمكن أن تخلق  أحد تقاريرها مؤخراً، أن استثمارات الصين -ارتباطاً 
أجنبية مختارة  إلى موانئ  الوصول  الصين  تطلبت  ما  إذا  للصين،  مزايا محتملة 
لوضع الدعم اللوجيستى الالزم مسبقاً؛ للحفاظ على عمليات االنتشار البحرية فى 
المياه البعيدة، مثل: البحر المتوسط والمحيط االطلنطي؛ لحماية مصالحها المتنامية.

ومن المهم اإلشارة إلى أن الصين تولى ضفة المتوسط الجنوبية أهميةً قصوى، 
البحر األحمر  التى تطل على  البحرية االستراتيجية،  الممرات  بذلك  مستحضرةً 
انضمام  فبعد  وغربه.  شرقه  المتوسط:  البحر  إلى  إضافة  األطلنطى،  والمحيط 
بناء موانئ عدة  الصين فى  الحزام والطريق، شرعت  مبادرة  إلى  المنطقة  دول 
فى  واإلسكندرية  بورسعيد  منها  نذكر  وتوسعتها،  العربية  المنطقة  مستوى  على 
مصر، وميناء "شرشال" في الجزائر، الذى يُعتبَر من أهم المواقع الحيوية للتجارة 
والمواصالت البحرية. ونمت العالقات االقتصادية والتجارية الصينية-المغاربية 
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بشكل كبير، خصوًصا مع الجزائر التى أصبحت شريكها االقتصادى األول فى 
المنطقة، والمستورد األول لألسلحة الصينية فى القارة األفريقية. كما أن الجزائر 
هى البلد المغاربى األول المستقبل للجالية الصينية؛ حيث بلغ عدد العمال الصينيين 
أن وصول خط  فى  ألف عامالً. وال شك  أكثر من ستين   ،2018 فى عام  فيها، 
الصينى  النفوذ  يعنى وصول  الكبير  المغرب  إلى سواحل  الجديد  الحرير  طريق 
إلى بوابة القارة األفريقية الغنية، كما يعنى أيًضا أن الصين صارت موجودة على 
حدود أوروبا الجنوبية، وأصبحت صاحبة أضخم مشاريع البنى التحتية -مقارنةً 
بالدول الغربية- فى هذه المنطقة؛ ولسوف ترتبط هذه الدول فى المستقبل المنظور 
باالقتصاد الصيني، وسيكون عليها -وفقاً لتقديرات غربية- ديون ضخمة ينبغى أن 
تُسدَّد؛ ومن الممكن أن تُستخَدم من الصين: كوسيلة ضغٍط للحصول على امتيازات 
ميناء  فى  مثاًل  الحال  هو  كما  شابه،  ما  أو  عسكرية  قواعد  بناء  مثل  ما،  أمنية 
الطرق  مبرر ضمان سالمة  وتحت  إليه.  أشرنا  الذى  السيرالنكى،  "هامبانتوتا" 
المغرب  منطقة  وفى  عموًما،  الجديد  الحرير  خط  طول  على  التجارية  البحرية 
لدى  كبرى  دبلوماسيةً  الصين جهوًدا  تبذل  الخصوص، سوف  وجه  على  الكبير 
لهذه  األمنية  الحماية  توفير  بضرورة  لتُقنعها  المنطقة،  ودول  الدولية  المنظمات 
االستثمارات والمنشآت. ونجحت الصين -من قبل- فى تحقيق شىء كهذا، فى عام 
إمكان  المتحدة بخصوص  لألمم  التابع  األمن  نالت موافقة مجلس  2008، حينما 
توفيرها الحماية األمنية لسفنها التجارية والسفن األجنبية فى خليج عدن؛ خصوًصا 
الخليج.  فى  القرصنة  معّدل  وارتفاع  الصومال  فى  األمنية  األوضاع  تدهور  مع 

ومنذ ذلك الوقت، نشرت الصين 16 سفينة حماية فى المنطقة.

وكان نشاط الصين فى البحر األبيض المتوسط مثار تعليقات لوزير الخارجية 
ومنذ   .2019 إبريل  فى  األطلنطى،  شمال  لحلف  السبعين  القمة  فى  األمريكى، 
ذلك الحين، شرع الحلفاء في عملية إلعادة تقييم مدى تعرض الحلف للتكنولوجيا 
واالستثمارات الصينية فى البنية التحتية األوروبية الرئيسية، والتحالف الفعلى بين 
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موسكو وبكين. وفى عام 2019، اتفق رؤساء دول وحكومات الحلف على قيام 
مبادرته  الحلف  أطلق  وعندما  الصين.  لصعود  األمنية  العواقب  بمعالجة  األخير 
االلتزام، وإعادة صياغة كيفية "قدرته  تأكيد هذا  الحلف  أمين عام  أعاد   ،2030
مع  "العمل  بـ  المعروفة  للصين"  االستراتيجية  األهمية  لعواقب  االستجابة  على 

الشركاء".

فى  مشتركة  مناورات  بأول  قامت  قد  روسية/صينية  بحرية  وحدات  وكانت 
البحر األبيض المتوسط كجزء من برنامج طويل األمد، يشمل العديد من المسارح 
التشغيلية، فى حين أجريت تدريبات بالذخيرة الحية فى يوليو 2017، عندما كانت 
البحر  مناورات  فى  للمشاركة  البلطيق؛  بحر  إلى  فى طريقها  الصينية  الوحدات 

المشتركة، عام 2017، مع نظيرتها الروسية. 

بغاز  المستهدفة  السوق  األوروبى، هو  االتحاد  كان  وإْن  أنه  والخالصة، هى 
شرق المتوسط -على األقل فى المدى المنظور- إال أن السنوات األخيرة شهدت 
تحركات صينية واضحة من أجل الهيمنة االقتصادية، والدخول في لعبة التوازنات 
ر أن تبذل الصين – التى  االستراتيجية والعسكرية القائمة فى المنطقة. ومن الُمقرَّ
تنافس الواليات المتحدة على قيادة النظام الدولى– قصارى جهدها إلقامة قاعدة 
ألْن  سعيها  إطار  فى  للمتوسط؛  الجنوبية  الضفة  فى  خاصة  عسكرية  قواعد  أو 
العالقات  إلى  وبالنظر  2050؛  بحلول  العالم  فى  األولى  العسكرية  القوة  تصبح 
االستراتيجية التى تربطها ببعض بلدان هذه المنطقة، والتى ما فتئت تتنامى أكثر 

فأكثر خالل اآلونة األخيرة.
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مناقشات

د./ مصطفى الفقى: تساءل إلى أى مدى تمكَّنت تركيا من استثمار حادث اغتيال · 
خاشقجى، لتطويع السياسة السعودية؟ وتأثير ذلك على العالقات السعودية – 

األمريكية؟

د./ عال عبد الفتاح راقب: فى ضوء تغير ميزان القوى من شمال أفريقيا إلى · 
الخليج، ما هى مالمح ميزان القوى، بعد اتفاقيات التطبيع التى قامت بها بعض 

الدول العربية مع إسرائيل؟

د./ يسرى أبو شادى: بالنسبة إلثيوبيا، يمكن القول بأنها من أفقر بلدان العالم · 
فى الطاقة، ولعله إذا كان تم تقديم مقترح تنموى من قِبَل مصر -فى هذا الصدد- 
إلثيوبيا، لكان من شأنه تثبيط العزم اإلثيوبى لإلقدام على خطوة بناء سد النهضة 
لديها. من جهٍة أخرى، فإن لدينا حساسية كبيرة تجاه إيران، وهى قد تقدَّمت فى 
المجال النووى ومجاالت أخرى، فلماذا لم يتم التفكير فى آلية أخرى، منذ أيام 
الرئيس الراحل أنور السادات للتعامل مع إيران، على أساس قائم على التعاون 
والمنفعة المتبادلة؟ أخيراً، طلبت مصر مراراً وتكراراً ضرورة توقيع إسرائيل 
على اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية، ولكن دون جدوى، فهل هناك طرق 

أخرى لمواجهة السلوك اإلسرائيلى؟
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الردود:

الواقع أن االنخراط أو التدخل التركى فى الخليج سابق حتى على مقتل خاشقجى. · 
ولقد قام األتراك بحماية قطر ضد تدخل سعودى محتمل فى عام 2017، فيما 
قدَّمت الدوحة لهم فى المقابل قاعدة لحماية النظام فى قطر. ولقد كان من المثير 
لالهتمام هو استغالل تركيا ذلك التوقيت فى اإلعالن عن نفسها بأنها دولة خليج 
أو دولة شرق أوسط، بدالً من أن تكون دولة شرق أوروبية، كما عمدت إلى تغيير 
توقيتها الزمنى وفقاً للدوحة. الواقع أن األتراك ال يقفون عند موضوع خاشقجى 
السعودية -أيضاً- من خالل  بإثارة  يقومون  السعودية، وإنما  الحديث عن  عند 
حوارهم مع إيران حول الخليج؛ وهناك تلميحات عدة حول دور لعبته المخابرات 
فيما  اليمن؛  فى  الحرب  فى كشف مصائب  األمريكى  الكونجرس  مع  التركية 
األخرى موضوع  المنغصات  وتشمل  هذا،  هناك.  األمريكية  بالمصالح  يتعلق 
القرن األفريقى؛ ألن السعودية اليسعدها – أبداً -وجود تركيا فى الصومال، على 
مرمى حجر من مضيق باب المندب؛ وكذا وجود األسطول التركى -ألول مرة 
منذ الدولة العثمانية- فى مياه الخليج، حيث توجد فرقاطتان فى تلك المياه؛ ما يمثل 
استفزازاً للمصالح السعودية. ومع ذلك، وكما الحال مع مصر، ال تزال العمليات 
التجارية، التى تجريها السعودية مع تركيا، قائمة إلى اآلن، وتأتى مباشرةً فى 
المرتبة التالية بعد مصر؛ فشركاء تركيا التجاريين فى منطقة الشرق األوسط هم: 
العراق، اإلمارات، إيران، إسرائيل، مصر، السعودية، على التوالى. فى سياٍق 
متصل، يستخدم األتراك قضية خاشقجى كإحدى أوراق مقايضة السعودية. ففى 
تطويع  محاوالت  فشلت  ا  لمَّ ثم  التسجيالت،  توفير  األتراك عن  امتنع  البداية، 
السعودية، قاموا باطالع الجانب األمريكى عليها، ثم تلقفتها إدارة بايدن لتخرج 
كبيرة  مساحات  هناك  التقدير،  فى  ولكن  السعودية.  تجاه  العنيفة  بتصريحاتها 
لالتفاق والتفاوض بين السعوديين واألتراك، فى ملفاٍت من بينها: سوريا وقطر، 

بل واإلخوان المسلمين فى مصر. 
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الدول ·  لبعض  أن  إلى  الحديثة  الدراسات  فتشير  القوى،  ميزان  لتغير  بالنسبة 
األزمة  مثل:  بالمنطقة،  األمنية  الملفات  بعض  فى  مسموعاً  صوتاً  الخليجية 
إلى  يسعون  األوروبيين  أن  البعض،  تقدير  وفى  السورية.  ونظيرتها  الليبية، 
بالكثير  مليئة  أفريقيا  شمال  منطقة  كانت  ا  ولمَّ المنطقة؛  من  منافعهم  تعظيم 
الخليجية  البلدان  نحو  قدماً  المضى  إمكانية  هؤالء  ارتأى  االضطرابات،  من 
الغنية، مع غض الطرف عن قضية حقوق اإلنسان؛ حتى أن بعض الدراسات 
بكثير  تفوق  العربى  الخليج  بلدان  أن األصول األوروبية فى  أثبتت-أيضاً-  قد 

نظيرتها األمريكية.

بعض ·  تقديم  عبر  إال  النهضة،  سد  مشكلة  حل  تستطيع مصر  لن  الواقع،  فى 
التنازالت لدول حوض النيل، بما فى ذلك إثيوبيا، عبر إجراءات مقننة، قائمة 

على اتفاقيات محددة، ومتابعة دورية.
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الجلسة الختامية

كلمة السيد السفير د./ عزت سعد 

مدير المجلس
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أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للزمالء المتحدثين، وبصفة خاصة السيد 
الوزير/ أسامة كمال، الذى شاركنى فى اإلعداد لهذا المؤتمر منذ البداية. ولقد نال 
جلسات  إحدى  العرابى،  محمد  األسبق/  الخارجية  وزير  ترؤس  شرف  المجلس 
أؤكد  أن  أود  شديد،  وبإيجاٍز  الفقى.  د./ مصطفى  السفير  السيد  وكذلك  المؤتمر، 
على عدٍد من المستخلصات، التى يمكن الخروج بها من هذا المؤتمر، المهم فى 

موضوعه، وبصفٍة خاصة ما يلى:

1 - لقد كان لتفاهمات أردوغان / السراج فى 27 نوفمبر 2019، تأثير حاسم على 
عملية ترسيم الحدود البحرية فيما بين دول حوض شرق المتوسط؛ بدأت باليونان 
وإيطاليا فى يوليو 2020، وبعدها بين اليونان ومصر فى أغسطس 2020- بعد 
مفاوضات دامت أكثر من عشر سنوات- وكذلك بين اليونان وقبرص. إذ إنه 
بالرغم من أن هذه األخيرة توصلت -على مر السنين- إلى اتفاقات بشأن ترسيم 
حدودها البحرية مع مصر )2003( ولبنان )2007( وإسرائيل )2010(، إال 
أن قبرص لم تنجح خالل ذلك فى توقيع اتفاق مماثل مع اليونان؛ نظراً لتجنب 
األخيرة إبرام ذلك االتفاق مع قبرص؛ بسبب مخاوف من تدهور الصراع فى 
قبرص. ومع االتفاق التركى/الليبى، حدث التحول فى الموقف، ووقعت قبرص 

واليونان اتفاق الترسيم.

الثالثى،  بات اإلطار  المتوسط،  لمنطقة شرق  السياسية  بالجغرافيا  ارتباطاً   -  2
مصر واليونان وقبرص، بمثابة عنصر جديد فى السياسة الخارجية المصرية، 
والتشاور،  الرؤى  لتبادل  بالقاهرة؛   2014 عام  فى  اإلطار،  هذا  تدشين  منذ 
حول سبيل تطوير عالقات التعاون فيما بين الدول الثالث واالرتقاء بها، على 
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هذا  وفى  والثقافية.  واالقتصادية،  والعسكرية،  السياسية،  األصعدة  مختلف 
السياق، وقعت الدول الثالث الميثاق التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط؛ 
وتشكيل  بالمنطقة،  االستقرار  على  والحفاظ  اإلقليمى  التعاون  تشجيع  بهدف 
موقف موحد بين الدول الثالث تجاه االطماع التركية بالمنطقة؛ للحفاظ على 
ما  التخاذ  الدوليين؛  الشركاء  مع  والتنسيق  الثالث،  الدول  وموارد  ثروات 
للحفاظ على متطلبات األمن اإلقليمى، ودعم جمهورية  يلزم من اإلجراءات 
قبرص إليجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، وإعادة توحيد شطرى 
الجزيرة مرة أخرى. ومما ال شك فيه، أن هذا المثلث قد نجح فى تغيير البيئة 
وتوسيع  المنطقة،  فى  المصرى  الدور  تعزيز  فى  ساهمت  بطريقة  اإلقليمية 
الرئيسى،  التحدى  القدرة على مواجهة  الشركاء، وتحسين  نطاق تعاونها مع 
الذى تمثله تركيا، إزاء تطوير التعاون اإلقليمى، بما يكفل االستغالل األمثل 

للطاقة فى شرق المتوسط.

3 - إن تحول مصر لتكون مركزاً لنقل وتداول الطاقة، هو تحول ساهم فى تأهيل 
بلٍد -كان غارقاً فى مشكالت اقتصادية حتى عام 2014- لتحقيق االكتفاء الذاتى 
من الغاز الطبيعى، فى عام 2019؛ ما جعل مصر -على إثره- مصدراً صافياً 
للطاقة. ولقد أدت نجاحات القاهرة، فى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، إلى 
تحقيق فائض كهربائى قابل للتسويق. ومن المتوقع أن ينمو ذلك بشكل كبير فى 

المستقبل القريب؛ مع تقدم مشاريع الطاقة المتجددة والنووية فى مصر. 

األوسط،  والشرق  أوروبا،  مع  الكهربائى  الربط  تطور  وهى  مصر،  إن   -  4
اليوم باالضطالع  لها  الكبرى، في وضع يسمح  الصحراء  وأفريقيا وجنوب  
بدور رئيسى فى مجال الطاقة البازغة في شرق المتوسط. وتجدر اإلشارة إلى 
أن موقع مصر المركزى فى نمط جديد من الربط بالطاقة ليس مجرد مسألة 
جغرافية؛ وإنما نتاج لتقارب عوامل أربعة رئيسية، على مدى السنوات الخمس 

الماضية، هى: 



163المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشـئون الخـارجية 2020 - االستراتيجية المصرية للطاقة فى شرق المتوسط - الفرص والتحديات

اكتشافات الغاز الطبيعى فى المناطق البحرية. أ- 

ب- اإلصالح المالى.

ت- تنمية موارد الطاقة المتجددة.

ث- إقامة خطوط الربط الكهربائى.

بين  التقارب  إلى  اللعبة وأدى  قواعد  الذى غير  الحدث،  أن  فيه  ومما ال شك 
هذه العوامل، هو اكتشاف حقل "ظهر" العمالق للغاز الطبيعى فى مصر، فى 
أغسطس 2015، من قبل شركة إيني اإليطالية، وهو االكتشاف األكبر للغاز 
فى المنطقة؛ والذي ينتج اليوم -بعد نحو خمس سنوات من اكتشافه - حوالى 

40 % من إجمالى إنتاج مصر من الغاز يومياً.

5 - ارتباطاً بما تقدم، كان طبيعياً أن تقوم إينى، الشركة الرئيسية لتطوير الغاز 
الطبيعى فى قبرص والشريك فى إحدى محطتى التسييل فى مصر، بالترويج 
محطتي  واستخدام  واإلسرائيلى،  والقبرصى  المصرى  الغاز  لتجميع  لخطة 
إلى  التكلفة،  حيث  من  ال  فعَّ بشكٍل  المنطقة-  غاز  لتسويق  مصر  فى  التسييل 
أوروبا كغاز طبيعى مسال. وبحلول عام 2019، وقعت قبرص وإسرائيل عقود 
توريد مع مصر، فى حين أبرمت توتال الفرنسية العمالقة شراكة مع إينى فى 

جميع عملياتها القبرصية. 

اكتشاف  2016، وبعد عام واحد من  أنه فى أغسطس  إلى  اإلشارة  وتجدر   -  6
مليار   12 بقيمة  قرضاً،  الدولى  النقد  أبرمت مصر وصندوق  "ظهر"،  حقل 
تعويم  هو  الصندوق،  وكان شرط  االقتصادى.  لدعم عملية اإلصالح  دوالر؛ 
الدواء  وبعد   ،2018 2016. وبحلول  نوفمبر  فى  تم  ما  المحلية، وهو  العملة 
التعافى  المصرى  االقتصاد  استطاع  باهظة،  اجتماعية  بتكلفة  كان  الذى  المر 
من حالته الحرجة، وبلغ االحتياطى من النقد األجنبى 40 مليار دوالر بحلول 
2018؛ أى ما يعادل ستة أشهر من الواردات من السلع والخدمات- مما وضع 
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االقتصاد المصرى على أساس أكثر ثباتاً. وقد شهد عاما 2019/2020 انتعاشاً 
فى االستثمار األجنبى فى قطاع الطاقة المصرى. 

7 - إن آفاق مستقبل مصر كمركز لتصدير الطاقة على المدى الطويل، تكمن فى 
الطاقة،  إمدادات  فى  فائض  لخلق  المتجددة؛  الطاقة  لمصادر  المذهل  التطوير 
والتى تتمثل فى )محطات طاقة ضخمة ثالث لتوليد الكهرباء، أنِشئت ما بين 
االستثمار   + القاهرة  مع  بالشراكة  سيمنز  شركة  قِبل  من   ،2018 و   2016
الكبير في الطاقة الشمسية + طاقة الرياح + محطة الطاقة النووية ممثلة فى 

محطة الضبعة(.

ا ال شك فيه، أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية؛ لتنفيذ سياسات  8-  ممَّ
المنطقة-  العبور فى  للغاز ودول  المستهلكة  المنتجة والدول  الدول  بين  حوار 
ل المنتدى إلى منظمة،  أسفرت عن إنشاء منتدى للغاز، فى يناير 2019. وتحوَّ
الغاز، ومن  قطاع  فى  رائد  إقليمى  بدور  القيام  من  مكَّنها  ا  ممَّ بجهود مصر؛ 
التواجد فى مصاف الدول المنتجة للغاز فى العالم، واستعادة كبرى الشركات 
العالمية، وجذب شركات ومستثمرين جدد، وتحقيق نجاحات متميزة في التوسع 
فى استخدام الغاز الطبيعى، سواء فى محطات الكهرباء أو فى المنازل أووقود 
للسيارات. وغنٌى عن الذكر، أن استضافة القاهرة لمقر هذه المنظمة "البازغة" 
ترمز إلى الدور المركزى الذى تلعبه مصر فى تنظيم التصدير اإلقليمي للغاز 
فى منطقة شرق المتوسط؛ خاصة بعد انضمام ثالث دول أوروبية له، والرابعة 
)فرنسا( فى الطريق؛ السيَّما وأن مصر تظل هى الجهة الفاعلة المهيمنة فى 
الغاز  من  اإلجمالى  احتياطيها  يتجاوز  حيث  المنطقة؛  تلك  فى  الطاقة  مجال 
كبيرة،  محلية  بسوق  القاهرة  تتميز  فيما  بكثير،  وقبرص  إسرائيل  احتياطيات 

وقدرة على تصدير الفائض، عبر محطتى التسييل فى إدكو ودمياط.

ا ال شك فيه أن قصة النجاح، التى حققتها مصر فى مجال الطاقة، سبَّبت  9 - ممَّ
إحباطاً ألنقرة، التى تنظر إلى مصر على أنها منافسها الحقيقى. وقد كان ذلك 
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هو الدافع الرئيسي وراء مذكرة التفاهم، التى وقعتها تركيا مع رئيس الحكومة 
االنتقالية الليبى السابق فايز السراج، فى 27 نوفمبر 2019؛ لترسيم  الحدود 
البحرية بين الدولتين. وبطبيعة الحال، فإن فكرة امتالك تركيا وليبيا منطقتين 
اقتصاديتين خالصتين متجاورتين، تفترض القبول بتفسير ُمختل التفاقية األمم 
تماماً. هذا  البحرية  اليونان  1982، وتلغى حقوق  لعام  البحار  لقانون  المتحدة 
فضالً عن أن االتفاق قد أُبِرم مع سلطات ليبية ليس لها سيطرة فعلية على الجزء 
المناسب من الخط الساحلى الليبى. يُضاف إلى ذلك عامل آخر مهم ال يجوز 
وبين  ومصر،  ليبيا  بين  مرسومة  بحرية  حدود  وجود  عدم  وهو  أال  تجاهله، 
كٍل من البلدين وتركيا. فالقانون الدولى يتطلب، فى الحاالت المشابهة التفاق 
أردوغان/السراج، موافقة جميع األطراف المعنية، وال يمكن ببساطة االّدعاء 

بسياسة األمر الواقع.

10-  فى السياق عاليه، فإن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط- بجهود قادتها مصر 
منذ عام 2014/ 2015 كآلية للتعاون المتعدد األطراف فى شرق المتوسط- مثّل 
أفضل رادع للمسار التخريبى الذى تنتهجه تركيا؛ عبر الترسيخ للعمل المنظم 
إلى جانب التعاون االقتصادى والتجارى فيما بين جيرانها اإلقليميين. والواقع 
إلى أوروبا وأفريقيا -فى حد  الطاقة، ونقلها  لتداول  أن صعود مصر كمركز 
ذاته- يشكل ضربة لخصمها الجيو-سياسى التركى، السيَّما وأن خطة تسويق 
الغاز الطبيعي المسال، التى تتخذ من مصر مقراً لها، ال تترك أى دور للبنية 
التحتية لخطوط األنابيب التركية لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا. ويشكل 
استبعاد تركيا نكسة كبيرة لخطط أنقرة، التى سبق أن وضعتها لتصبح مركزاً 
للطاقة. وال شك أن الربط بين أوروبا وأفريقيا، وخاصة باالقتران مع  اقليمياً 
الخط الموصل بين إسرائيل وقبرص وكريت واليونان )إيست– ميد(، يعزز من 
عملية تهميش تركيا في بنية الطاقة الناشئة فى شرق البحر األبيض المتوسط. 
ويطالب بعض األوروبيين بتبنِّي رغبة تركيا فى االنضمام لمنتدى غاز شرق 
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المتوسط؛ بما قد يحفزها على التعاون مع الدول األخرى، ومتى احترمت تركيا 
شروط العضوية المنصوص عليها فى الميثاق التأسيسى للمنتدى، فإنه يمكن 

النظر فى ذلك.

-بالفعل-  يشكل  والطاقة  الطبيعى  الغاز  لتصدير  إن صعود مصر كمركز    -11
"الحى  الخبراء  يسميه  لما  األكبر،  االستراتيجية  للبنية  الجيو-سياسية  المالمح 
الشرقى" الممتد فى أوروبا من شرق البحر األبيض المتوسط إلى شرق أفريقيا. 
األخرى  والدول  مصر  بين  عميقة  وسياسية  اقتصادية  مصالح  وجود  ومع 
األعضاء فى منتدى الغاز، أصبحت دبلوماسية الطاقة المصرية -اآلن- مسألة 
موقع  ومن  األوروبى.  لالتحاد  الخارجية  للسياسة  بالنسبة  حيوية  أهمية  ذات 
الشراكة فى مجال الربط بالطاقة الناشئة فى مصر، يمكن ألوروبا أن تشجع 
التعاون االقتصادى اإلقليمى، عبر خطوط الصراع فى شرق المتوسط وليبيا 

والقرن األفريقى.

أن مشاركة عدد كبير من األطراف/الفواعل  بما سبق، يبدو جلياً  ارتباطاً   - 12
فى ليبيا، تُِظهر بوضوح أن لعبة الطاقة الكبرى، ليست سوى جانب واحد من 
لعبة أكبر للنفوذ الجيوسياسى فى منطقة البحر المتوسط األوسع. ويظل محور 
األساسية،  ركائزه  إحدى  السياسى  اإلسالم  دعم  يشكل  الذى  الدوحة،  أنقرة– 
متى  يعلم  أحد  ال  ذلك،  ضوء  وفي  الخارجية.  الصدمات  أمام  ومرناً  صامداً 
لتخفيف  فرص  إلى  المتوسط،  البحر  شرق  وفي  ليبيا،  في  التطورات  تتحول 
حدة التوترات وفتح قنوات جديدة وغير متوقعة للحوار والتعاون على قاعدة 

المصالح المتبادلة.

أوروبا  إلى  ونقلها  الطاقة  لتداول  يشكِّل صعود مصر، مركزاً  وكما  هذا،   -  13
التى  بالنسبة إلثيوبيا  ذاته  الدور  يلعب  فإنه  التركى،  للخصم  وأفريقيا، ضربة 
تماطل دولتى المصب: مصر والسودان، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. وفى 
هذا السياق، يرى البعض أنه يمكن لكل من السودان وإثيوبيا ومصر- كمخرج 
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األمن  لضمان  ترتيبات  على  ثالثى  اتفاق  فى  الدخول  اإلثيوبى-  السد  ألزمة 
المائى لدول المصب، من خالل دمج آليات التعاون من أجل التنمية المشتركة 
لطاقة، والتسويق الثالثى للكهرباء فى منطقة شرق إفريقيا، السيَّما إثيوبيا، التى 

تتطلع إلى توليد الطاقة الكهربية لتحفيز التنمية االقتصادية، كما تدَّعى.

14 - تظل األوضاع األمنية في سوريا، التى توجد تقديرات متفائلة حول الطاقة 
فى المنطقة االقتصادية الخالصة الخاصة بها، وعدم التوصل إلى اتفاق بترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل- بمثابة عوائق أمام تعاون أوسع فيما بين 
دول اإلقليم. هذا، إلى جانب استمرار االحتالل اإلسرائيلى لألراضى العربية، 
وتأثير ذلك على االستغالل األمثل للطاقة فى شرق المتوسط، السيَّما وأن تلك 
هذا  فى  التعاون،  بتنظيم  تضطلع  دولية  منظمة  اآلن  تجمعهم  أضحت  البلدان 

الصدد.
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