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ممخص:
في سبيل االستفادة من موارد المنطقة االقتصادية الخالصة ال سيما المحروقات البحرية من نفط وغاز،
قررت الجزائر اإلعالن عن ىذه األخيرة في مارس  2018بموجب المرسوم الرئاسي  ،96-18لكن اختالف
وجية نظر الدول المتقابمة حول األسس والقواعد الموظفة لرسم الخط الحدودي الفاصل أدى لتداخل المنطقة

االقتصادية الخالصة الجزائرية مع المنطقة االقتصادية الخالصة االسبانية ومنطقة الحماية االيكولوجية

اإليطالية ،مما تمخض عنو نزاع حدودي مزدوج .من جية ،نزاع بين الجزائر واسبانيا .ومن جية أخرى ،نزاع
بين الجزائر وايطاليا.

الكممات المفتاحية :الحدود البحرية ،النزاعات الحدودية ،المحروقات البحرية ،المنطقة االقتصادية الخالصة،
الخط المنتصف ،الخط الوسط.
Abstract:
In order to benefit from the exclusive economic zone resources, especially the offshore
hydrocarbons, Algeria decided to announce the later in March 2018 by Presidential Decree N° 18-96.
But the differing viewpoints of the States with opposite coasts on the bases and rules used to draw
the border line led to the overlap of the Algerian exclusive economic zone with the Spanish exclusive
economic zone and the Italian ecological protection zone, which spawned a double border dispute.
On the one hand, a dispute between Algeria and Spain. On the other hand, a dispute between Algeria
and
Italy.
Keywords : maritime boundaries, border disputes, marine hydrocarbons, exclusive economic zone,
median line, equidistance.
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مقدمة:

كان وال يزال موضوع البحار المغمقة وشبو المغمقة من المسائل الشائكة التي تثير حساسيات الدول عند

أي محاولة لضبط الحدود البحرية ،نظ ار ألن الدول المطمة عميو ترى في نفسيا أنيا متضررة ،مقارنة بالدول
المطمة سواحميا عمى المحيطات .بسبب ذلك ،تحبذ كل دولة فرض قواعد وأسس عند تحديد تخوميا مع
جي رانيا بشكل يخدم مصالحيا ويسمح ليا ببسط واليتيا عمى أكبر مساحة بحرية ممكنة ،األمر الذي يتمخض
عنو خالفات حدودية مستعصية .وبحكم أن البحر المتوسط من البحار شبو المغمقة ،فالدول المطمة عميو

تتصرف بنفس المنطق ،خاصة إذا عممنا أن قاعو مصدر لثروات طبيعية ثمينة.

إن المستقرئ لموضع الحدودي في البحر المتوسط يالحظ تعدد النزاعات الحدودية بسبب طبيعتو

الضيقة ومورفولوجياتو المعقدة .وتجدر اإلشارة أن جل ىذه الخالفات مردىا لممحروقات البحرية الذي يزخر
بيا قاع البحر المتوسط.

كبير
ا
تطور
ا
في السنوات األخيرة عرف استكشاف واستغالل المحروقات البحرية في البحر المتوسط

واىتماما منقطع النظير جراء االكتشافات الضخمة المحققة في شرقو ،ال سيما في قبرص ،إسرائيل ومصر،

األمر الذي حمس الدول األخرى لخوض ىذا الغمار .وعميو ،كان من غير المنطقي أن تبقى الج ازئر عن
معزل من كل ىذه الحركية .خاصة وأن البحث والتنقيب عمى اليابسة لم يعرف في السنوات الماضية نجاحات

كبيرة تذكر.

لتحقيق ذلك ،كان البد من تحديد اإلطار المكاني الذي سيتم فيو عمميات االستكشاف ،حيث أصدرت

الرئاسة الجزائرية المرسوم الرئاسي رقم  96-18في  20مارس  2018والذي بموجبو أسست منطقة

اقتصادية خالصة قبالة سواحميا 1.غير أن ىذا التصرف لم يمر بردا سالما ،بل واجيتو احتجاجات من
اسبانيا وايطاليا التي رأت أنو يتجاوز الخط الوسط أو الخط المنتصف ويقضم أجزاء كبيرة من منطقتيا

االقتصادية.

انطالقا من ىذه المحظة ،أضيف لمبحر المتوسط المفعم بالخالفات الحدودية نزاعين آخرين تكمن

تفاصميما في اختالف وجية النظر حول الطرق المعتمدة لرسم الحدود البحرية الفاصمة بين الجزائر واسبانيا

من جية ،والجزائر وايطاليا من جية أخرى.

إن إعالن الجزائر عن منطقة اقتصادية خالصة جعميا تتنازع مع اسبانيا وايطاليا عمى مساحة واسعة

تقدر ب 73.000كمم .2حيث إذا قرنيا بمساحتيا األولية 2نالحظ زيادة تقدر ب .%56

1اٌجغ٠ضح اٌغؿّ١خ علُ  18اٌصبصعح فِ 21 ٟبعؽ .2018
2رمضع ِـبدخ إٌّطمخ االلزصبص٠خ اٌشبٌصخ اٌجؼائغ٠خ اٌز٠ ٟى ْٛدض٘ب اٌشبعج ٟاٌشػ إٌّزصف ث ٓ١اؿجبٔ١ب ٚإ٠طبٌ١ب ة  128.843وٍُ .
2
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ال شك أن توفير األمن القانوني لالستكشاف واالستغالل اليادئ وجمب استثمارات الشركات النفطية
األجنبية يضع األطراف الثالثة أمام تحدي ترسيم حدودىا البحرية في أسرع وقت ممكن ،حتى تتجنب أي

نزاع مستقبمي وتدحض أي ادعاء غير مؤسس من الدول التي تريد مشاركتيا في ثرواتيا.

من ثم ،فيما تكمن األسباب التي أدت بالدول الثالثة لتداخل مناطقيا االقتصادية الخالصة بشكل

كبير؟ وماىي السبل التي ستسمح بالتسوية النيائية لمخالف أو عمى األقل التقميل منو؟

ونجيب عمى ذلك من خالل المبحثين اآلتيين .كما أرفقنا بذلك مخطط تبياني يسيل لمميتم بالموضوع
فيم تعقيدات النزاع.

المبحث األول :أصل الخالف الحدودي
تميزت عمميات تحديد الحدود البحرية الجزائرية مع جيرانيا بتجاىل كبير ،بخالف التخوم البرية التي

رسمت مبك ار ،حيث لحد اآلن حققت نجاحا واحدا مع الجارة التونسية بإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في
 11جويمية .2011

3

إن تماطل الجزائر في ضبط حدودىا البحرية ترك المجال لدول الجوار أن تعتمد أسس وقواعد في

الترسيم تخدم مصالحيا ،كما أن عدم دفاعيا عن تخوميا وعدم احتجاجيا طيمة سنوات شجع دول الضفة

األخرى عمى تكريس األمر الواقع( .المطمب الثاني) غير أن غياب حماس الجزائر لضبط حدودىا البحرية ال
يقتصر تفسيره عمى غياب إرادة سياسية فحسب ،وانما يرجع كذلك لصعوبة عممية الترسيم في حد ذاتيا،

باإلضافة إلى مورفولوجية غرب البحر المتوسط التي تعقد المسألة أكثر وتقضي بذل جيود أكبر( .المطمب

الثالث) لكن قبل التطرق لذلك ،يستحسن أن نذكر ببعض المفاىيم األساسية المتعمقة بقانون البحار والمرتبطة
بموضع دراستنا من شأنيا أن تساعد عمى فيم ما ىو آت( .المطمب األول)

المطمب األول :التذكير ببعض مفاىيم قانون البحار

بالنسبة لمدول الساحمية تعتبر االمتدادات البحرية مسألة بالغة األىمية ترتبط بأمنيا القومي والسياسي
واالقتصادي .لذلك ما انفكت تطالب بالسيطرة عمى أكبر قدر من المساحات البحرية قبالة سواحميا ،وبعد

تطورات عدة لقانون البحار ،استقرت أحكامو في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار (ا.أ.م.ق.ب) المعتمدة

في  10ديسمبر  .1982ىذه األخيرة منحت لكل الدول الساحمية الحق في مناطق بحرية تختمف في عرضيا
وفي صالحياتيا باختالف قربيا أو بعدىا من الساحل .ونكتفي ىنا بإعطاء موجز عن المناطق التي تيم

3صبصلذ ػٍٙ١ب ثّٛجت اٌّغؿ َٛاٌغئبؿ 316-13 ٟاٌصبصع ف 16 ٟؿجزّجغ ( 2013اٌجغ٠ضح اٌغؿّ١خ اٌؼضص  10اٌصبصعح ف 22 ٟؿجزّجغ
.)2013
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موضوعنا دون الخوض في تفاصيميا ألن ذلك يقتضي تطورات واسعة لن نتمكن من القيام بيا في ثنايا ىذه
الصفحات المعدودات.

4

 -1المناطق التي لمدول سيادة عمييا :تتمثل في المياه الداخمية التي ىي تمك المياه المحصورة بين

خط انحسار المياه وقت الجزر وخطوط األساس الذي يقاس منيا البحر اإلقميمي 5.ثم تمييا البحر اإلقميمي،
الذي حددت المادة  3عرضو ب  12ميل بحري يبدأ قياسو من خطوط األساس .وىذه األخيرة عبارة عن
خطوط وىمية توازي ساحل الدولة وتتبعو في مختمف تعاريجو الطبيعية وأماكن بروزه وتجاويفو.

ويقصد بالسيادة في ىذا المقام أن لمدولة الحق المطمق في ممارسة السمطة عمييا وادارتيا واالشراف

عمييا من دون أي تدخل أجنبي مثميا مثل إقميميا البري ،باستثناء حق الدول األخرى في المرور البريء

داخل البحر اإلقميمي.

-2المناطق التي لمدول حقوق سيادية عمييا :ويقصد بالحقوق السيادية أن ليس لمدول أن تدعي السيادة

السياسية عمى ىذه المناطق وتخضعيا ألحكاميا ،وانما تقتصر حقوقيا في الجانب االقتصادية حيث يكون
ليا ممارسة كل أنشطة االستكشاف واالستغالل بشكل يعود عمييا بالنفع االقتصادي.

وتشمل ىذه المناطق المنطقة المتخمة ،وىي منطقة مجاورة لمبحر االقميمي ال يتعدى عرضيا  24ميال

بحريا تقاس من خطوط األساس التي يقاس منيا البحر اإلقميمي .يكون لمدولة الساحمية في نطاقيا الحق في
منع خرق قوانينيا وأنظمتيا الجمركية أو الضريبية أو المتعمقة باليجرة والصحة داخل مياىيا الداخمية أو

بحرىا اإلقميمي.

6

الجرف القاري وىو تمك المساحة المالصقة والممتدة لإلقميم البري لمدول الساحمية ويشمل قاع وباطن

أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما و ارء البحر اإلقميمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقميم تمك
الدولة البري حتى الطرف الخارجي لمحافة القارية .أو إلى مسافة  200ميل بحري من خطوط األساس التي
يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي إذا لم يكن الطرف الخارجي لمحافة القارية يمتد إلى تمك المسافة.

7

ولمدولة الساحمية الحق الخالصة واالستئثاري الستكشافو واستغالل موارده الطبيعية وال يجوز ألحد أن

يقوم بيذه األنشطة بدون موافقة صريحة منيا.

ّ٠4ىٓ اٌغجٛع ف٘ ٟظا اٌصضص ٌٍّؤٌفبد اٌغؼ٠غح ف٘ ٟظٖ اٌّجبئٚ ،مزغح ِٕٙب :ثٓ ػبِغ اٌزٔٛـٔ ،ٟؼّ١خ ػّّ١غِ ،ذبظغاد ف ٟاٌمبْٔٛ
اٌض ٌٟٚاٌؼبَ ،صٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ،اٌطجؼخ اٌثبٔ١خ ،اٌجؼائغ .2015 ،جّبي ػجض إٌبصغ ِبٔغ ،اٌمبٔ ْٛاٌض ٌٟٚاٌؼبَ ،اٌجؼء اٌثبٔ: ٟ
اٌّجبي اٌٛغٌٍٕ ٟضٌٚخ ،صاع اٌؼٌٍٍٕ َٛشغ ٚاٌزٛػ٠غ ،اٌجؼائغ .2009 ،ػّغ ؿؼض هللا ،اٌّطٛي ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌضٌٍ ٌٟٚذضٚص ،اٌجؼء األٚي :
ػبٌّ١خ اٌمبٔ ْٛاٌضٌٍ ٌٟٚذضٚص ،صٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼخ ،اٌجؼائغ.2010 ،
5اٌّبصح  ِٓ 1/8ا.أ.َ.ق.ة
6اٌّبصح  ِٓ 33ا.أ.َ.ق.ة.
7اٌّبصح  ِٓ 1/76ا.أ.َ.ق.ة.
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وأخي ار وليس بأخير المنطقة االقتصادية الخالصة التي أوجدتيا ا.أ.م.ق.ب ،حيث لم تكن معروف قبل
ذلك بخالف المناطق البحرية األخرى .فطبقا لممادة  55ىي تمك المنطقة الواقعة وراء البحر اإلقميمي

والمالصقة لو ،ال تتجاوز عرضيا  200ميال بحريا يقاس من خطوط األساس التي يقاس منيا البحر
اإلقميمي .وتمارس الدولة الساحمية فييا حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية ،الحية

منيا وغير الحية.

وتأسيسا عمى ما سبق ،نالحظ أن المنطقة االقتصادية الخالصة استغرقت المنطقة المتخمة وجعمتيا

جزءا منيا ،األمر الذي دفع ببعض الفقو بالقول أن إنشاء منطقة متخمة بعدما دخمت ا.أم.ق.ب حيز النفاذ لم

يعد ذو فائدة.

الشكل  :1المناطق المتنازع عنها بين الجزائر واسبانيا  /الجزائر وايطاليا

المصدر :من إعداد كاتب المقال

المطمب الثاني :نقص االىتمام بالوضع الحدودي البحري
يتجمى نقص اىتمام الجزائر بوضعيا الحدودي البحري من خالل التريث في المطالبة بمناطقيا البحرية

وعدم االحتجاج عمى التصرفات االنفرادية الصادرة من الدول المشتركة معيا في الحدود بشكل فيم منو
رضاىا عمى ذلك.
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الفرع األول :التريث في إعالن عن المنطقة االقتصادية الخالصة
منذ انتقال الجزائر إلى مصاف الدول المستقمة في مطمع عقد الستينات تميزت عممية اإلعالن وتحديد
المناطق البحرية الممنوحة في إطار قانون البحار ببطء وتمكؤ كبيرين .فاستثناء ضبط الحد الخارجي لمبحر

اإلقميمي الذي تم في أقل من سنتين بعد االستقالل (في  12أكتوبر  8،)1963فإن المطالبة بالمناطق

البحرية األخرى تم بعد عقود.

إن تسرع الجزائر في ترسيم حدود البحر االقميمي كان نابعا من رغبتيا في إظيار "التعامل بمظاىر

السيادة في كل صورىا من باب ابراز تحقيق مفيوم االستقالل في كل مظاىره" 9.وبخالف ذلك ،فإن الوضع

ظل عمى حالو حيث لم تساير التطورات الجارية في قانون البحار ،ال سيما وأن المناطق األخرى ال تممك
الدول سيادة عمييا ،وانما حقوق سيادية فقط.

فيما يخص الجرف القاري ،لحد اآلن لم تضبط حدوده الخارجية عمى رغم أنو ثبت اتفاقيا منذ

 ،1958تاريخ اعتماد اتفاقية جنيف لمجرف القاري ،باستثناء الجية الشرقية المجاورة لتونس والتي لم تتم إال

في  11جولية  2011بموجب االتفاق الحدودي المبرم بينيما.

في المقابل نجد الدول المجاورة لمسواحل الجزائرية كانت من بين السباقين في البحر المتوسط لرسم

الخط الفاصل بين الجروف القارية المشتركة بينيم ،عمى غرار تونس وايطاليا بموجب اتفاق  20أوت
 .1971وكذلك إيطاليا واسبانيا بموجب اتفاق  19فيفري .1974

ويمكن اعتبار المسوغ الرئيس الستمرار غياب ىذا التحديد إلى أن البحر المتوسط عامة والسواحل

الجزائرية خاصة تتميز بجرف قاري ضيق وذو عمق كبير يصل سريعا إلى أعماق تتراوح ما بين  2000إلى
 2500متر.

10

ووفقا آلخر اإلحصائيات تممك الجزائر جرفا قاريا يقدر ب  10.525كمم مربع.

11

(المرتبة

 108عالميا) وبالتالي تقع في ذيل الترتيب العالمي .عمى إثر ذلك ،لم تكن لدييا مصمحة كبيرة تدفعيا

لضبط حده الخارجي .لكن من الراجح أن ىذا الوضع سيتغير ال محال في ظل تطور تكنولوجية الحفر التي
أضحت قادرة عمى الوصول إلى أعماق كبيرة.

8رُ ثّٛجت اٌّغؿ 403-63 َٛاٌّؤعر ف 12 ٟأوزٛثغ  1963اٌظ٠ ٞذضص اِزضاص اٌّ١بٖ اإللٍ١ّ١خ .وظٌه ٌُ ،رذضص اٌجؼائغ سطٛغ األؿبؽ
اٌظ٠ ٞمبؽ ِٕٙب ػغض اٌجذغ اإللٍ ّٟ١إٌ ٝغب٠خ صضٚع اٌّغؿ 181/84 َٛف 4 ٟأٚد  ،1984د١ث لجً ٘ظا اٌزبع٠ز فعٍذ االؿزّغاع
ثزطج١ك اٌّغؿ َٛاٌفغٔـ ٟاٌصبصع ف 09 ٟج١ٍ٠ٛخ  1888اٌّذضص ٌٍشطٛغ اٌّـزمّ١خ ف ٟسٍجبْ اٌجؼائغ اٌز٠ ٟمبؽ ِٕٙب اٌجذغ اإللٍ.ّٟ١
٠9شٍف ٔـ ،ُ١إشىبٌ١خ إٌّطمخ االلزصبص٠خ اٌشبٌصخ ف ٟاٌجذغ األث١ط اٌّزٛؿػ ،أغغٚدخ صوزٛعاٖ ،جبِؼخ ر١ؼٚ ٞػ 07 ،ٚص٠ـّجغ ،2016
اٌجؼائغ ،ص .330
10
Ahmed LARABA, l’Algérie et le droit de la mer, thèse de doctorat, université d’Alger, 1985, p 48.
٘ٚ11ظٖ اإلدصبئ١بد رٛفغ٘ب ِ ٟ٘ٚ ، The Sea Around Usجّٛػخ ثذث ص١ٌٚخ ِٛجٛصح ف ٟجبِؼخ وٌِٛٛج١ب اٌجغ٠طبٔ١خ ف ٟوٕضا ٚرٙزُ
ثزم ُ١١رأث١غ ِصب٠ض األؿّبن ػٍ ٝإٌظُ اإل٠ىٌٛٛج١خ اٌجذغ٠خ ف ٟاٌؼبٌُٚ ،رم ّضَ دٍٛال ٌزشف١ف طٌه.
ّ٠ىٓ االغالع ػٍ ٝاإلدصبئ١بد ِٓ سالي اٌغاثػ اٌزبٌ:ٟhttp://www.seaaroundus.org/simple-site.php?regionId=12&region=eez#download.
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أما المنطقة االقتصادية الخالصة ،فمم تعمن عنيا حتى مارس  .2018وانما فضمت المجوء لممناطق
الوظيفية التي أرستيا الممارسة الدولية .فيذه المناطق لم تذكر صراحة في ا.أ.م.ق.ب ،وانما يمكن اعتبارىا

كمناطق اقتصادية مجزأة أو أشباه مناطق اقتصادية مادام أنيا لم تخرق األحكام الواردة في الجزء الخامس
من االتفاقية السالفة الذكر.

12

طبقا لذلك ،أنشأت منطقة محفوظة لمصيد بموجب المادة  6من المرسوم التشريعي رقم 13-94

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالصيد البحر في  28ماي  ،1994يقدر عرضيا ما بين  32ميال بحريا بين
الحدود البحرية الغربية إلى غاية رأس تنس ،وبعرض  52ميال بحريا بداية من رأس تنس إلى غاية أقصى

الحدود البحرية الشرقية .وظمت محتفظة بنفس العرض حتى بعد صدور القانون  11 - 01المتعمق بالصيد
والتربية المائية في جويمية  2001الذي ألغى مفعول المرسوم التشريعي رقم  13-94باستثناء المادة  6منو.

إن المرسوم الرئاسي  96-18المنشئ لممنطقة االقتصادية الخالصة طال انتظاره حتى تكتمل سيطرة

الجزائر عمى مناطقيا البحرية وممارسة حقوقيا الحصرية الممنوحة بموجب ا.إ.م.ق.ب ،وقد كان لحمالت

البحث والتنقيب المنفذة من دول الحوض واكتشاف مكامن ذو مردود تجاري ضخم األثر الكبير في تعجيل

ذلك.

تميز المرسوم الرئاسي المنوه لو أعاله بعدم االفصاح عن عرض محدد لممنطقة االقتصادية الخالصة،

وانما ألحق معو مجموع نقاط إحداثيات ( 63نقطة) تضبط حدىا الخارجي .وقد تجنب تحديد الحدود الغربية
مع الجارة المغربية بسبب النزاع الذي يجمعيا مع اسبانيا .كما لم ينص عن اختصاصات معينة ،بل اكتفى

بإحالتيا عمى الجزء الخامس ل ا.أ.م.ق.ب.

13

أضف إلى ذلك ،أنو لم يحدد مصير منطقة الصيد المحفوظة،

والراجح أنيا تتعايش مع المنطقة االقتصادية الخالصة نظ ار لعدم وجود تعارض ،من الناحية القانونية ،بين

المنطقتين.

ويبقى أن نشير إلى أن الجزائر قامت بإنشاء منطقة متخمة بجوار بحرىا اإلقميمي في  2004تقريبا

نصف قرن بعد تكريسيا في اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتخمة المعتمدة في ،1958

14

عمى

الرغم من أن إنشاءىا لم يعد لو فائدة كبيرة مادام ثمة منطقة اقتصادية خالصة تستغرقيا ماديا وقانونيا .وىذا

 12ا.أ.َ.ق.ة ٌُ رّٕغ ِٓ إٔشبئٙب ،د١ث رـزٕض ػٍ ٝاٌّجضأ اٌمبٔ ٟٔٛاٌغِٚبٔ٠ ِٓ" ٟـزط١غ أْ ٠فؼً اٌىث١غ ٠ـزط١غ أْ ٠فؼً اٌمٍin plus ( "ً١
ٚ )stat minusرضسً جؼئ١ب ف ٟإٌظبَ اٌمبٌٍّٕٔ ٟٔٛطمخ االلزصبص٠خ اٌشبٌصخ .فِ ٟٙـبدخ أظ١ك ِٓ إٌبد١خ اٌّبص٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ ٘ظٖ
األس١غح ،ثذ١ث رّبعؽ فٙ١ب ثؼط اٌصالد١بد إٌّّٛدخ لبٔٔٛبٌٍّٚ .ؼ٠ض ِٓ اٌزفص ً١أظغ:
José Manuel Sobrino HEREDIA, l’approche nationale en matière des zones maritimes en méditerranée,
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, tome 13, 2009.
13اٌّبصح  ِٓ 3اٌّغؿ َٛاٌغئبؿ.96-18 ٟ
14ثّٛجت اٌّغؿ َٛاٌغئبؿ 344-04 ٟاٌصبصع فٛٔ 06 ٟفّجغ ( .2004اٌجغ٠ضح اٌغؿّ١خ علُ  70اٌّؤعسخ فٛٔ 07 ٟفّجغ .)2004
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ما يعكس أكثر تماطل الجزائر وعدم مسايرتيا لتطورات قانون البحار ومستجدات الوضع الحدودي مع
جيرانيا.

الفرع الثاني :الرضا بأمر الواقع لسنوات
إذا استقرأنا الوضع الحدودي لمدول المجاورة لمساحل الجزائري ،نالحظ أنيا لم تكن بنفس السمبية ولم

تتوان في السيطرة عمى المناطق البحرية المشروعة .كما تمت ىذه األخيرة بطريقة انفرادية حيث مست
بالحدود المشتركة من دون التشاور مع الجزائر ،مقابل غياب أي احتجاج من ىذه األخيرة.

فنجد أن المغرب أعمنت عن منطقة اقتصادية خالصة بموجب القانون  18-1المؤرخ في  18ديسمبر

 .1980تمتيا تونس في  2005بموجب القانون رقم  .50ثم اسبانيا التي أعمنت عنيا بواسطة المرسوم

الممكي رقم  2013/236المؤرخ في  5أفريل  .2013وتبقى إيطاليا لحد اآلن مكتفية بمنطقة حماية
ايكولوجية أسستيا في  2006عن طريق القانون رقم .2006/61

فيما يخص الدول المتجاورة ،فإن المنطقة االقتصادية لممغرب تخص فقط الواجية المطمة عمى المحيط

األطمسي حيث تحاشت مدىا لمبحر لممتوسط بسبب وضعيا الحدودي المعقد مع اسبانيا .كما أن تونس
احترمت الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية مع الجزائر المنصوص عميو في "االتفاق حول الترتيبات

المؤقتة المتعمقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس" المبرم في  11فيفري  .2002والذي تحول إلى
خط نيائي بموجب االتفاقية المتعمقة بضبط الحدود البحرية بين الجارتين في  11جويمية  .2011ومن ثم،

فإن الحدود الشرقية لن تثير نزاعا في المستقبل ،أما الحدود الغربية فيي معمقة إلى غاية تسوية الخالف

الحدودي بين المغرب واسبانيا.

بينما الدول المتقابمة ،نجد أن اسبانيا وضعت حدود منطقتيا االقتصادية بطريقة منفردة ،حيث اعتمدت

عمى الخط المنتصف ،من دون احترام متطمبات المادة  74من ا.أ.م.ق.ب التي تدعو الدول لمتشاور من

أجل الوصول إلى اتفاق حدودي منصف.

أما إيطاليا فطبقت الخط الوسط مع اسبانيا معتمدة عمى الخط الحدودي الوارد في االتفاقية المبرمة

بينيما في  19فيفري  1974حول تحديد الجرف القاري المشترك .لكن فيما يخص واجيتيا مع الجزائر قررت
عدم مد ىا إلى الخط الوسط .ورغم ىذا الضبط النفس من الطرف اإليطالي فإنيا تعاتب من ناحية أنيا لم
تأخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة في مقابمة الجزائر ال سيما وضعية جزيرة سردينيا التي تتيح إليطاليا مد

منطقة الحماية اإليكولوجية لمسافة تتداخل مع المنطقة االقتصادية التي تدعييا الجزائر.

15

 15رجضع اإلشبعح أْ إ٠طبٌ١ب ٌُ رٛؿغ ِٕطمخ اٌذّب٠خ اإل٠ىٌٛٛج١خ إٌ ٝاٌشػ اٌٛؿػ ِغ رٔٛؾ عغُ ٚجٛص ارفبق دضٚص ٞثّٕٙ١ب ٠ؼزّض ػٍ٘ ٝظا
اٌشػ ٌٍفصً ث ٓ١اٌجغف اٌمبع ٞاٌّشزغن.
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وتجدر اإلشارة أن الجزائر تعتبر من المناوئين لخط الوسط الذي ترى فيو عامال ال يسمح ببموغ "حل
منصف" كونو ال يأخذ بالظروف الخاصة لمسواحل المتقابمة والمتجاورة .وقد كانت واحدة من أكثر المؤيدين

إلعادة النظر في القواعد التقميدية المستخدمة لتحديد التخوم البحرية أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار،
حيث شاركت في صياغة مشروع يستبعد تماما تطبيق الخط المنتصف ،ويركز عمى ضرورة تطبيق "مبادئ

عادلة تؤدي إلى نتائج عادلة" .ومنو نالحظ بعض آثار ىذا المشروع في صياغة المادة  74و 83من

ا.أ.م.ق.ب.

16

لكن رغم رفضيا لخط الوسط بقيت في حكم المتفرج .فمم تحتج عمى المنطقة االقتصادية االسبانية

17

وال عمى منطقة الحماية اإليكولوجية اإليطالية .وقبل ذلك لم تحتج عمى االتفاقية المبرمة بين مدريد وروما في

 19فيفري  1974حول تحديد الجرف القاري بينيما ،والتي تبنت مبدأ الخط المنتصف.

18

إن ترىل الجزائر في منافحتيا عن حدودىا البحرية ال يتماشى مع تصرفات دول الضفة األخرى .فمثال

فرنسا التي تشترك مع الجزائر في موقفيا الرافض لخط المنتصف ،لم تتأخر في التعبير عن سخطيا من
تأسيس اسبانيا لمنطقة الصيد في  1أوت ،1997

19

كون باريس ترفض تطبيق الخط المنتصف في خميج

ليون ،نظ ار لوجود ظروف خاصة تتمثل في تحدب سواحل اسبانيا وتقعر سواحل فرنسا ،األمر الذي ينجر
عميو حصول مدريد عمى مساحات بحرية كبيرة.

كما أن اسبانيا لم تتريث في إظيار رفضيا إلحداثيات المنطقة االقتصادية الفرنسية في بحر المتوسط

المنشأة في أكتوبر .2012

20

األمر الذي حمميا ىي األخرى عمى اإلعالن عن منطقة اقتصادية رداً عمى

فرنسا .مع العمم أن فرنسا احتجت مرة ثانية عمى ذلك.

ونالحظ نفس ىذه الديناميكية في مواجية اإلعالن الجزائري عن منطقة اقتصادية خالصة ،حيث واجو

رد فعل سريع من اسبانيا وايطاليا.

21

فمن جية ،قامت اسبانيا بتقديم احتجاج في  27جويمية  2018التي اعتبرت فيو أن اإلحداثيات

المنصوص عمييا في المرسوم الرئاسي  96-18مبالغ فييا ( )disproportionateولم تحترم الخط
ٌٍّ16ؼ٠ض ِٓ اٌزفص ً١دٛي صٚع اٌجؼائغ ف٘ ٟظا اٌّـؼ ٝأظغ:
Ahmed LARABA, opcit, pp 139-150.
17رصغف اٌجؼائغ وبْ ِّبثال دّٕ١ب أػٍٕذ اؿجبٔ١ب ػٍِٕ ٝطمخ دّب٠خ اٌص١ض غجمب ٌشػ إٌّزصف ف ،1997 ٟد١ث ٌُ رظٙغ اػزغاظٙب
ػٓ طٌه.
18اٌّبصح  ِٓ 1/1ارفبل١خ رؼ ٓ١١دضٚص اٌجغف اٌمبع ٞث ٓ١إؿجبٔ١ب ٚإ٠طبٌ١ب.
19
Law of Sea, Bulletin n° 38, 1998, p 51.
20
Law of Sea, Bulletin n° 81, 2014, p 30.
 ٌُ21رذزج ِضع٠ض ٚعِٚب ػٍ ٝدضٚص ِٕطمخ اٌص١ض اٌّذفٛظخ اٌجؼائغ٠خ د١ث فعٍذ اٌجؼائغ ػضَ ِض٘ب ٌٍشػ اٌٛؿػ دز ٝال ٠ف ُٙأٔٙب ِٓ
صاػّ ٟسػ اٌٛؿػ ،وّب ٌُ رزجبٚػ ٘ظا األس١غ رذبش١ب ٌٍضسٛي فٔ ٟؼاع ِغ اٌضٚي اٌّجبٚعح ثـجت األٚظبع اٌز ٟوبٔذ رؼ١شٙب فٟ
اٌزـؼ١ٕ١بد.
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المنتصف الفاصل بين حدود البمدين.

22

ثم قامت بإيداع نقاط اإلحداثيات لمنطقتيا االقتصادية عند األمانة

العامة لألمم المتحدة بتاريخ  28أوت  2018كما تقتضيو المادة  2/75من ا.أ.م.ق.ب.

23

ومن جية أخرى ،قامت إيطاليا ىي األخرى بشجب عرض المنطقة االقتصادية الجزائرية عن طريق

احتجاج مقدم بتاريخ  28نوفمبر  ،2018حيث رأت فييا أنيا تتداخل من دون مبرر مع مناطقيا البحرية.

24

الجزائر ،من جانبيا ،اكتفت بالرد عمى اسبانيا دون إيطاليا .وفي الحقيقة يعتبر ىذا أول احتجاج من

الطرف الجزائري الذي أبان ألول مرة عن موقفو من اعتماد جيرانو الخط المنتصف لرسم الخط الحدودي
الفاصل بينيما ،حيث اعتبرت أن عرض المنطقة االقتصادية االسبانية واسع بشكل "مفرط" ( excessively

 )broadولم يأخذ في االعتبار خصائص البحر المتوسط وظروفو الخاصة.

25

إن جمود الجزائر أمام التطورات الحاصمة في حدودىا ،دفع بالبعض العتبار ذلك رضا ضمني عمى

الواقع الحدودي،

26

الشيء الذي دفع بيذه الدول لتكريس األمر الواقع والتشبث بموقفيا ،مما ينبئ بصعوبة

حمحمة النزاع وطول أمده.

المطمب الثالث :صعوبات رسم الحدود البحرية في الجية الغربية لمبحر المتوسط
ما يجعل البحر األبيض المتوسط موضوعا خصبا لمنزاعات ىو استحالة مد المنطقة االقتصادية

الخالصة دون المساس بالمنطقة االقتصادية الخالصة المتقابمة بسبب بعض العوامل التي تتجمى في:

الفرع األول :طبيعة غرب البحر المتوسط ومورفولوجيتو

يتميز البحر المتوسط بضيق المساحة وبجغرافية معقدة تجعل عممية ترسيم الحدود البحرية مضنية
وكأداء .فمكي تتحصل كل دولة عمى منطقة اقتصادية كامل بمسافة  200ميال بحريا ،يجب أن تكون

المسافة بين سواحل الدول المتقابمة عمى األقل  400ميال بحريا .وبما أ ن البحر المتوسط ال يحتوي عمى
مثل ىذه المسافة ،تصبح الدول التي تقع عمى جانبي الحوض لدييا فرصا محدودة لتوسيع والياتيا لمحد

المسوح بو.

لذلك ،كل دولة ترغب في ضبط حدودىا عمييا أن تحترم فحوى المادة  74من ا.أ.م.ق.ب وذلك

بمباشرة مفاوضات مع الدول المعني ،األمر الذي ال يحترم عادة ،كون الدول دئبت عمى اإلعالن عن منطقة
اقتصادية خالصة بإرادة منفردة ثم تفتح الباب لمتفاوض مستقبال .وىذه حالة الجزائر مع جيرانيا ،حيث كل

دولة تحاول تفضيل منطقيا .ونتيجة لذلك ،يطفو نزاع حدودي لمسطح.
22

Law of Sea, Bulletin n° 98, 2019, p 18.
Law of Sea, Bulletin n° 97, 2019, p 58.
24
Law of Sea, Bulletin n° 98, 2019, p 21.
25
Law of Sea, Bulletin n° 98, 2019, p 20.
23
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أضف إلى ذلك ،وجود جزر مأىولة بالسكان وبعيدة عن اإلقميم البري بشكل يسمح بتوسيع المنطقة
االقتصادية إلى مسافات تضر بدول الجوار .فجزر البميار االسبانية تبعد عن شبو الجزيرة االيبيرية بحوالي

 80كمم ،ويقدر عدد سكانيا بحوالي مميون نسمة .وعميو ،تمنحيا ا.أ.م.ق.ب طبقا لممادة  2/121الحق في

منطقة اقتصادية خالصة .واألمر سيان بالنسبة لجزيرة سردينيا اإليطالية البعيدة عن اليابسة والمأىولة
بالسكان.

وعميو ،كال الجزيرتين ،في حالة تطبيق قاعدة خط الوسط ،تمكن اسبانيا وايطاليا من ادعاء حقوق

سيادية عمى مناطق واسعة تضر بالمنطقة االقتصادية الجزائرية كون ىذه األخيرة ال تممك جزر مأىولة
بالسكان وبعيدة عن الساحل.

ثمة أيضا إشكالية تقعر وتحدب السواحل .لكن في الحالة الجزائرية لن يؤثر كثي ار عمى رسم الخط

الحدودي المشترك كون الساحل الجزائري ال يتضمن انكسا ار وانبعاجات كبيرة .وانما يعنى أكثر فرنسا في
نزاعيا مع اسبانيا.

الفرع الثاني :اختالف وجية النظر في طريقة التحديد (خط منتصف/ظروف خاصة)
إن اعتماد قاعدة خط المنتصف في اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتخمة لسنة  1958في

حالة عدم توصل الدول المتقابمة والمتجاورة إلى اتفاق حول الحدود المشتركة بينيم ،رافقتو طيمة سنوات نفاذ

االتفاقية سخط العديد من الدول التي كانت ترى فيو مبدأ ال يسمح ببموغ حل عادل ،لذا ،أثناء المؤتمر الثالث

لقانون البحار ،تكتمت فئات من الدول لمضغط حتى تسقط ىذ المبدأ ،الشيء الذي تم عند اعتماد المادتين

 74و 83المتان أبقت عمى ضرورة ابرام اتفاقية من أجل التوصل إلى حل منصف .وفي الحالة العكسية،
يمجأ إلجراءات حل النزاع المنصوص عمييا في الجزء الخامس عشر.

لكن الصيغة الغامضة والفضفاضة لممادة  74و 83ال تفرض عمى الدول أي قاعدة أو طريقة في

التحديد ،بل تفرض نتيجة وىي السعي إليجاد حل منصف في مفاوضاتيا.

عمى إثر ذلك ،أصبحت الدول تتنازع عن الطريقة المثمى التي تتيح الوصول لحل منصف وعادل ،بين

دول مثل اسبانيا وايطاليا التي تعتبر أن خط الوسط يحقق ذلك .وبين دول مثل الجزائر التي ترى في أن
االعتماد عمى الظروف الخاصة ىو الكفيل الوحيد لتحقيق حل منصف.

إن مفيوم "الظروف الخاصة" غير محدد قانونا كونو ال توجد اتفاقية دولية تشرح المقصود بالظروف

الخاصة .وقد استدرك بعض الفقو ىذا النقص ،بحيث عرفيا بأنيا "تمك الفكرة المستمدة من الحاجة إلى األخذ
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في االعتبار األشكال الجغرافية والحقائق الجيولوجية السائدة في المنطقة المعنية "27والتي ستؤثر عمى الخط

الحدودي .وبالتالي ،وجود سواحل مقعرة ومحدبة أو وجود جزر بعيدة عن اإلقميم البري تشكل ظروف خاصة.
ومن خالل التمعن في الحدود الخارجية لممنطقة االقتصادية الجزائرية يشد انتباىنا أن الجزائر لم تعمد

حص ار عمى الظروف الخاصة ،بل سايرت القضاء الدولي الذي مزج في الكثير من القضايا بين الخط الوسط

والظروف الخاصة .فالجزائر اعتمدت عمى خط الوسط في الحدود الشرقية (من النقطة  2حتى النقطة

.)22

28

وىذا ما جعل الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية يتطابق تقريبا مع الحد الخارجي لممنطقة

االقتصادية االسبانية .بينما في باقي الحدود الفاصمة (من النقطة  22إلى النقطة  ،)60اعتمدت عمى

الظروف الخاصة ،حيث قضمت مساحات كبيرة من المنطقة االقتصادية التي تدعييا كل من مدريد وروما.

وان كان الجزائر لم تحدد نوع الظروف الخاصة التي اعتمدت عمييا ،إال أننا يمكن أن نجزم أن جزر

البميار االسبانية وجزيرة سردينيا اإليطالية كانت من أىم األسباب التي دفعت بيا لتجاوز خط المنتصف
بمسافة معتبرة.

وما يجمب االنتباه أيضا ،أن الجزائر مدت منطقتيا االقتصادية حتى الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي

لجزيرة س ردينيا ،وجزيرة مايوركا (أكبر جزر البميار) بطريقة حرمتيا من منطقة اقتصادية خالصة .ومن خالل
ذلك ،نستنتج أن الجزائر عاممتيا كأنيا صخور أو ضحاضح ،حيث أن المادة  3/121من ا.أ.م.ق.ب ال
تمنح لمصخور سوى مياه داخمية وبحر إقميمي.

ومن دون تفسير رسمي من السمطات الجزائرية يكون من الصعب فيم البواعث التي دفعت بيا

لمتصرف بيذه الطريقة ،لكن يمكن إبداء بعض التخمينات .فحتى ال ترضا بالخط الوسط تعمدت حرمان جزر
الدولتين من منطقة اقتصادية خالصة مع عمميا المسبق باستحالة الحصول عمى مرضاىا من أجل دفع

اسبانيا وايطاليا الجتناب خط الوسط .ومن ثم تحاول اقتطاع أكثر قدر من المساحات خالل المفاوضات.
الفرع الثالث :مع ِ
ضمَة تحديد النقاط الثالثية
ُْ
من تداعيات ضيق مساحة البحر المتوسط ،اشتراك أكثر من دولتين في الحدود البحرية الواحدة .ويتمخض
عن ىذا التداخل تعسر تحديد النقاط الثالثية المشتركة بين الدول الثالثة .وبناء عمى ذلك ،في نزاعنا الذي

نحن بصدده ،يقتضي األمر ضبط -1 :النقطة الثالثية الجزائرية االسبانية المغربية -2 ،الجزائرية اإليطالية

االسبانية-3 ،الجزائرية اإليطالية التونسية.

-1النقطة الثالثية الجزائرية االسبانية المغربية:
27ػصبص ٌؼّبع ،ٞاألدىبَ اٌزٛف١م١خ الرفبل١خ األُِ اٌّزذضح ٌمبٔ ْٛاٌجذبع ٌـٕخ  ،1982جبِؼخ ٌِٛٛص ِؼّغ ،ٞر١ؼٚ ٞػ ،ٚعؿبٌخ صوزٛعاٖ،
 ،2014اٌجؼائغ ،ص .191
28رمبثٍٙب إٌمطخ  1إٌٚ ِٓ 19 ٝجٙخ ٔظغ اؿجبٔ١ب.

454

النزاع البحري الحدودي الجزائري االيطالي االسباني :نزاع آخر مرده لممحروقات البحرية

من خالل تمحيص اإلحداثيات المرفقة بالمرسوم  ،96-18نالحظ أن النقطة األولى جاءت خالية من
أي إحداثية مضبوطة ،بل اقتصرت عمى النص بأنيا تمثل "الحدود الجزائرية – المغربية".

والمطمع عمى تفاصيل النزاع الحدودي البحري بين المغرب واسبانيا في البحر المتوسط يتضح لو

بسيولة خمفية القرار الجزائري ترك ىذه النقطة غامضة .فضبط ىذه النقطة يعتبر ميمة معقدة ألنيا ترتبط
بنزاع خارج عن نطاق الجزائر.

إن المغرب واسبانيا رغم إعالن كمييما منطقة اقتصادية خالصة ،جرت العادة أن يتجنبا تمديد ذلك

لبحر البوران المشترك بينيما .فمن جية ،مراكش أعمنت عن منطقة اقتصادية قبالة سواحميا المطمة عمى

المحيط األطمسي من دون مدىا لمبحر المتوسط .واألمر سيان بالنسبة لمدريد التي تتوقف إحداثيات منطقتيا
االقتصادية عند مدخل بحر البوان.

ويعود سبب ذلك لمغموض الذي يمف وضعية الجزر االسبانية المتناثرة عمى الساحل المغربي ،والذي

سيختمف المسار الحدودي الفاصل بينيما بحسب األخذ في الحسبان الجزر االسبانية من عدمو.

29

وىذا

األخير (الخط الحدود) سيكون لو أثر عمى النقطة الثالثية بين المغرب اسبانيا والجزائر.

وعميو ،في الوضع الحالي ،من المستحيل ضبط ىذه األخيرة إلى غاية اتفاق مراكش ومدريد عمى

طريقة رسم الحدود الخارجية لمناطقيا االقتصادية .وكل تصرف أحادي من الجزائر لتحديد النقطة الثالثية
يعتبر اصطفاف لطرف عمى آخر ،األمر الذي سيفتح عمى مصرعييا نزاع حدودي آخر مع جبرانيا.

-2النقطة الثالثية الجزائرية اإليطالية االسبانية:

ب-

طبقا لممادة  1/1من االتفاقية المبرمة بين مدريد وروما في  19فيفري  1974حول تحديد الجرف

القاري المشترك بينيما ،فإن رسم الخط الحدودي تم بناء عمى قاعدة خط الوسط (من النقطة  Aإلى النقطة

 )Lمعتبران النقطة " "Lىي النقطة الثالثية بين األطراف الثالثة .وكما تمت اإلشارة إليو أعاله ،فإن الدول
األطراف لم تبد عناء التشاور مع الجزائر ،كما أن ىذه األخيرة لم تحتج عن اإلحداثيات المعمن عنيا.

بينما الجزائر من خالل اإلحداثيات المرفقة بالمرسوم الرئاسي  ،96-18حددت النقطة  43بمثابة

النقطة الثالثية ،تقابميا تقريبا النقط " "Gمن اتفاقية  19فيفري .1974

30

بناء عمى ذلك ،ثمة خالف معتبر بين األطراف الثالثة يجعل المنطقة المتنازع عمييا واسعة لمغاية

مقارنة مع مساحة البحر المتوسط .فتتنازع الجزائر واسبانيا عمى منطقة اقتصادية تقدر مساحتيا تقريبا ب
31 2

 48.000كمم .2ومع إيطاليا بحوالي  25.000كمم .

29

Juan Luis Suárez de Vivero, jurisdictional waters in the mediterranean and black seas, European
parliament : directorate general for internal policies, 2010, Brussels, pp 77-78.
30رٕبظغ إٌمطخ " "43رمغ٠جب وً ِٓ إٌمطخ ِٕ ِٓ 17طمخ اٌذّب٠خ اال٠ىٌٛٛج١خ ٚإٌمطخ  ِٓ 39إٌّطمخ االلزصبص٠خ االؿجبٔ١خ.
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تجدر اإلشارة أن اتفاقية  19فيفري  1974لم تتضمن أي حكم يتيح تعديل النقاط اإلحداثية الواردة
فييا في حالة ضبط الحدود مع دولة ثالثة ليا حدود مشتركة .ومن ثم نتساءل عن حجة ىذه االتفاقية في

مواجية دول ليست طرفا فييا ولم تستشار أثناء إعدادىا.

إذا ألقينا نظرة في اتفاقية فيينا لقانون المعاىدة لسنة  ،1969فإن المادة  35تشترط توفر شرطان

لتسري االلتزامات المتضمنة في اتفاقية ما إلى الدول األخرى :أ -االلتزامات الناشئة تكون بقصد من

األطراف في االتفاقية .ب-أن تقبل الدول األخرى المعنية تمك االلتزامات صراحة وبوسيمة كتابية.

في الحالة الجزائرية كال الشرطين غير متوفران .وبالتالي ،ليس ليا أي قيمة في مواجية اإلعالن

الجزائري عن منطقة اقتصادية خالصة ،األمر الذي ينبئ عن خالف قد يطول بسبب وجيات النظر المختمفة

تماما.

-3النقطة الثالثية التونسية الجزائرية اإليطالية:

تعتبر النقطة الوحيدة التي تحقق رضا األطراف الثالثة .كونيا منصوص عمييا في االتفاق الحدودي

بين الجزائر وتونس المبرم في  11جويمية ( 2011النقطة  .)4وكذلك في االتفاق المحدد لمجرف القاري بين

إيطاليا وتونس المبرم في  20أوت ( 1971النقطة  .)0كما أن الجزائر اعتمدت عمييا عند مد منطقتيا
االقتصادية الخالصة لسواحل جزيرة سردينيا (النقطة .)60

تأسيسًّا عمى ما سبق ،ىناك فقط النقطة الثالثية التونسية الجزائرية اإليطالية المتفق عمييا وال تثير

مشاكل ،في حين أن النقطتين الباقيتين يبقى تحددىما عويص يحتاج لعمل دؤوب وسنوات من الجيود
لضبطيما.

المبحث الثاني :سبل فك النزاع
إن النزاعات الحدودية في سياق االستكشاف البحرية لممحروقات من شأنيا أن تنفر شركات التنقيب،

ال سيما في المناطق الحدودية المتنازع عنيا .لذلك ،تسوية سريعة لمخالف الحدودي بين الجزائر واسبانيا من
جية ،والجزائر وايطاليا من جية أخرى ال يمكن أن يعود إال بالفائدة عمى الدول الثالث .وقد أوجدت
ا.أ.م.ق.ب اآلليات المناسبة لفك الخالفات الحدودية المستعصية وىي معمقة عمى إرادة الدول لألخذ بيا.

(المطمب األول) كما ثمة آليات أخرى تسمح بطي النزاعات نيائيا من خالل التفاىم ،ليس فقط عمى الحد

الخارجي لممنطقة االقتصادية الخالصة ،وانما أيضا عمى الحدود الخارجية لممناطق البحرية األخرى( .المطمب

الثاني) وفي انتظار بزوغ حل يرضي األطراف أوجدت الممارسة الدولية حال مؤقتة يتيح االنتفاع بموارد
المنطقة االقتصادية والجرف القاري إلى حين االتفاق عمى التخوم المشتركة( .المطمب الثالث)

 ِٓ 31اٌجض٠غ ثبٌزٕج ٗ١أْ ٘ظٖ اٌّـبدخ ِذـٛثخ غجمب ٌذضٚص ِٕطمخ اٌذّب٠خ اال٠ىٌٛٛج١خ .ثّٕ١ب ٌ ٛرُ دـبثٙب غجمب ٌشػ اٌٛؿػ رغرفغ إٌٝ
.2
 33.000وٍُ
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المطمب األول :اتفاق حدودي أم تسوية قضائية
إن التوصل التفاق حدودي بحري يتوقف عن أمرين ،إما ثمة إرادة سياسية في اتباع نيجا تصالحيا في
المفاوضات وتقديم تنازالت وايالء اىتمام لمقترحات الطرف الثاني من أجل الوصول لحل يرضي الطرفين.
واما عرض الخالف عمى جية ثالث لتذليل الصعوبات.

الفرع األول :اتفاق حدودي

األصل في ضبط الحدود البحرية بين الدول المتقابمة أن يتم عن طريق االتفاق والذي ىو نتيجة
منطقية لسيادة الدول ،لكن بشرط أن يتم وفقا لقواعد القانون الدولي .أي ،عمى الدول التي تباشر مفاوضات
في سبيل ترسيم الحدود المشتركة بينيا أن تحترم االتفاقيات الدولية السارية المفعول واألعراف الدولية في ىذا

الشأن.

32

طبقا لذلك ،فإن أحسن تسوية تجنح ليا كل من الجزائر واسبانيا وايطاليا ىي الوصول إلى إبرام اتفاق

حدودي يرضي األطراف ويحقق "حال منصفا" من دون تدخل جية ثالثة.

مبدئيا ،األطراف الثالثة ،في رساالت االحتجاج المتبادلة بينيم ،عبروا عن استعدادىم لمدخول في

مفاوضات من أجل الضبط النيائي لمحدود .وان كان في األصل أن يتم االتفاق عن طريق ثنائي ،فإن النقطة
الثالثية المشتركة تقتضي تجاوز اإلطار الثنائي إلى اإلطار الثالثي .فقد صرحت محكمة العدل الدولية لما
كانت بصدد النظر في النزاع الحدودي بين ليبيا ومالطا أن عممية ضبط الحدود ال يمكن أن تتم إذا كانت

تمس مناطق بحرية لدول أخرى.

33

لكن في الواقع ،ىل ثمة أمل لمتوصل لحل ودي من دون تفعيل اآلليات اإللزامية لتسوية النزاعات

المنصوص عمييا في ا.أ.م.ق.ب؟

بالرجوع لمسار إيطاليا في ضبط حدودىا البحرية ،نرجح إمكانية بموغ حل يرضي الطرفين ،كون

إيطاليا تعتبر الدولة التي أبرمت أكثر عدد من االتفاقيات الحدودية ( 5اتفاقيات) ،ولم تتنطع لمخط الوسط في

كميا ،بل لجأت لطرق أخرى بحسب ما تقتضيو الظروف الخاصة.

34

لذلك ،ثمة احتمال لكي تتخمى عن

مطمب الخط الوسط في مواجية الجزائر.

32اٌّبصح  ِٓ 1/74ا.أ.َ.ق.ة
33
Guiseppe CATALDI, La ligne unique de délimitation ? Application en Méditerranée, Annuaire du droit
de la mer, tome 7, 2002, p 229.
ٔ 34جض طٌه ف ٟارفبل١ز :ٓ١ف ٟارفبل١خ رؼ ٓ١١دضٚص اٌجغف اٌمبعِ ٞغ ٛ٠غٛؿالف١ب ؿبثمب ف ٟاٌجذغ األصع٠بر١ى ٟاٌّجغِخ ف 8 ٟجبٔفٕ٠/ٟب٠غ
ٚ ، 1968اٌز ٟاؿزشٍفزٙب وً ِٓ أٌجبٔ١ب ،وغٚار١ب ،ؿٍٛف١ٕ١ب ٚاٌججً األؿٛصٚ .وظٌه ف ٟارفبل١خ رغؿ ُ١اٌذضٚص اٌجذغ٠خ ِغ فغٔـب فِٕ ٟطمخ
ِع١ك ث١ٔٛفبؿ ٛ١اٌّجغِخ فٛٔ 28 ٟفّجغ .1986
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بينما الكالم نفسو ال يمكن اسقاطو عمى اسبانيا .ىذه األخيرة تظير تمسكا شديدا بخط الوسط في
واجيتيا المطمة عمى البحر المتوسط .ويتجمى ذلك في خالفيا مع فرنسا ،حيث تطالب باريس باألخذ بعين

االعتبار ظروف ساحميا المقعر ،في حين أن مدريد تطالب بالخط الوسط بغض النظر عن تحدب سواحميا.
وتجدر اإلشارة أن المحادثات من أجل تسوية النزاع الحدودي انطمقت منذ  .1970وطيمة نصف قرن لم

تستطع فرنسا ثني اسبانيا عمى التمسك بخط الوسط 35.لذلك ،يظير من الصعب أن تفمح الجزائر فيما أخفقت

فيو فرنسا.

بناء عمى ذلك ،قد تكون اتباع اإلجراءات اإلل ازمية الواردة في ا.أ.م.ق.ب ال مفر منيا لحمحمة ىذا

الخالف .فاستنادا لمفقرة  2من المادة  74من االتفاقية اآلنفة الذكر ،إذا تعذر عمى الدول المعنية التوصل

إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن تمجأ إلى اإلجراءات المنصوص عمييا في الجزء الخامس
عاشر.

الفرع الثاني :تسوية قضائية
النقطة اإليجابية في قضية الحال أن الدول الثالثة أطراف في ا.أ.م.ق.ب.

36

ومن ثم فيي ممزمة

بالتقيد بإجراءات التسوية الواردة في ىذه األخيرة .وبالتالي إذا طال الخالف حول طرق رسم الخط الحدودي
الفاصل بينيم ،ومن أجل عدم تضييع المردود االقتصادي الذي قد تمنح المنطقة االقتصادية ،عمى الجزائر

أن تفعل تمك اإلجراءات حتى تتمكن من تسوية سريعة وال تدع النزاع يطول لعقود ،عمى غرار الخالف
الحدودي الفرنسي االسباني الذي استغرق  49سنة ولم يجد سبيل لمتسوية.

37

ال سيما وأن ا.أ.م.ق.ب لم

تفسر المقصود بعبارة "فترة معقولة من الزمن" .ومن ثم يدفعنا لمتساؤل إن كانت  49سنة بمثابة "فترة

معقولة"؟

38

إذن ،إذا قررت الجزائر المجوء لمجزء الخامس عشر ،فإن ا.أ.م.ق.ب جعمت تدرج في اإلجراءات

لتسوية أي إشكال تثيره أحكام االتفاقية .أوليا التسوية بالطرق السممية طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة وبما
يحفظ السمم واألمن الدوليين مثل :المفاوضات -الوساطة– التوفيق.

39

واذا كانت ىناك طرق أخرى كفيمة

35

Jérémy DRISCH, Création d'une ZEE française en Méditerranée : contexte et incidences régionales,
sentinelle droit international, Bulletin N° 320, 20/10/2012, § 24.
 36اٌجؼائغ صبصلذ ػٍٙ١ب ف 11 ٟجٛاْ  .1996ا٠طبٌ١ب ف 13 ٟجبٔف .1995 ٟاؿجبٔ١ب ف 15 ٟجبٔف.1997 ٟ
37ػٍ ٝؿج ً١اٌزٛظ١خ ،فئْ إجغاءاد رـ٠ٛخ إٌّبػػبد اٌّظوٛعح ف ٟاٌجؼء اٌشبِؾ ػبشغ ال رفؼًَّ إال ثطٍت ِٓ أدض غغف ٟإٌؼاع٠ٚ .جضٚ
أْ وال ِٓ ثبع٠ؾ ِٚضع٠ض رجّؼ ُٙاٌغغجخ ف ٟاثؼبص اٌّذبوُ اٌض١ٌٚخ ػٓ ٘ظا إٌؼاع.
38عا ٞػجض إٌٛع ،اٌجٛأت اٌمبٔ١ٔٛخ الؿزغالي اٌّذغٚلبد ف ٟاٌجذغ األث١ط اٌّزٛؿػ ،عؿبٌخ صوزٛعاٖ ،جبِؼخ اٌجؼائغ ِ 02 ،-1-بعؽ
 ،2019ص .67
39اٌّبصح  ِٓ 279ا.أ.َ.ق.ة.

455

النزاع البحري الحدودي الجزائري االيطالي االسباني :نزاع آخر مرده لممحروقات البحرية

بحل النزاع واتفقت الدول عمى اتباعيا فإن االتفاقية السالفة الذكر ال تمنع من ذلك .وعندئذ فيي غير ممزمة
باتباع االجراءات المنصوص عمييا في الجزء الخامس عشر.

40

غير أنو إذا لم تتوصل األطراف إلى حل معقول باتباع ىذه الوسيمة أو استنفدت الطرق األخرى التي

سبقت ونصت عمييا أو انقضت المدة الزمنية التي اتفق حوليا األطراف ،فتصبح الدول المتنازعة مجبرة عمى
االحتذاء باألحكام المنصوص عمييا في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر (المواد  286إلى .)299

41

42

بناء عمى طمب أحد األطراف.
وذلك ً
لكن قبل ذلك ،يتوجب عمى الدول أن تحدد من بين أربعة خيارات الجية القضائية المختصة التي
ستعرض عمييا نزاعاتيا.

43

فميا أن تختار ،بموجب إعالن مكتوب ،إما محكمة العدل الدولية أو المحكمة

الدولية لقانون البحار أو محكمة تحكيم مشكمة طبقا لممرفق السابع من ا.أ.م.ق.ب أو محكمة تحكيم مشكمة
طبقا لممرفق الثامن من نفس االتفاقية.

44

فيما يخص اسبانيا وايطاليا فقد اختارتا كل من المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل

الدولية.

45

بينما موقف الجزائر يستحسن الوقوف عميو قميال ألنو عرف تطور عمى مرحمتين .أوليا كان عند

المصادقة عمى ا.أم.ق.ب في جوان  ،1994عندىا أصدرت إعالن فريد وغريب من نوعو ال يوجد لو نظير
من بين إعالنات الدول األخرى .فقررت فقط استبعاد محكمة العدل الدولية من النظر في مسائل التفسير

واشكاليات التطبيق التي تكون طرف فييا .أي عوض أن تنتقي المحكمة المختصة لحل نزاعاتيا المستقبمية،
اكتفت بإقصاء محكمة العدل الدولية دون تحدد اآللية التي ستتبناىا لتسوية نزاعاتيا ،رغم أن الفقرة  1من

المادة  287كانت صريحة في ضرورة اختيار الجية المختصة .وىذا ينم عن التوجس الكبير التي تبديو

الجزائر ليذه المحكمة.

ظل األمر عمى حالو ،حتى أسست منطقة اقتصادية خالصة في مارس  ،2018عندىا أيقنت أن الحد

الخارجي التي تدافع عنو لن يمر من دون احتجاج من الدول المتقابمة .لذلك بعثت بإعالن آخر لألمانة

العامة لألمم المتحدة ،في  22ماي  ،2018أسندت بموجبو مسألة تسوية المنازعات المتعمقة بتفسير أو
تطبيق االتفاقية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

40اٌّبصح  ِٓ 280ا.أ.َ.ق.ة
41اٌّبصح  ِٓ 281ا.أ.َ.ق.ة
42اٌّبصح  ِٓ 286ا.أ.َ.ق.ة
43اٌّبصح  ِٓ 1/287ا.أ.َ.ق.ة
ِ44ذىّخ رذىِ ُ١شىٍخ غجمب ٌٍّغفك اٌثبِٓ ٌ١ـذ ِؼٕ١خ ثبٌذضٚص اٌجذغ٠خٚ ،إّّٔب رمزصغ ػٍ ٝأعثؼخ (ِٛ )4اظ١غِ :صب٠ض األؿّبن-دّب٠خ
اٌج١ئخ اٌجذغ٠خ ٚاٌذفبظ ػٍٙ١ب-اٌجذث اٌؼبِ ٟاٌجذغ-ٞاٌّالدخ.
 45رُ طٌه ف 19 ٟج١ٍ٠ٛخ  2002ثبٌٕـجخ إلؿجبٔ١ب ٚف 26 ٟف١فغ 1997 ٞثبٌٕـجخ إل٠طبٌ١ب.
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وصوال إلى ىذا الحد ،قد نستنج مباشرة أن الجية القضائية الدولية المختصة لمفصل في قضية الحال
ىي المحكمة الدولية لقانون البحار ،كون القاسم المشترك بين الدول الثالثة ىو الرضا باختصاص ىذه

األخيرة .لكن ىذا غير صحيح ،ألن المادة  298من ا.أ.م.ق.ب تجيز لمدول األطراف ،في الوقت الذي تراه

مناسبا  ،أن تعمن كتابيا رفضيا لإلجراءات اإللزامية الواردة في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر (المواد

 286إلى  )299إذا تعمق األمر ببعض المسائل .ومن بينيا ،المنازعات المتعمقة بتفسير المواد ،74 ،15

 83المتصمة بتعيين الحدود البحرية ،بشرط أن تقبل الدول التي أصدرت ىذا اإلعالن بعرض نزاعاىا لمتوفيق
بموجب الفرع  2من المرفق الثامن من ا.أ.م.ق.ب في حالة لم تفمح لموصول التفاق عن طريق المفاوضات.
بناء عمى ذلك ،قامت كل من الجزائر اسبانيا وايطاليا بإصدار مثل ىذا اإلعالن،

46

بموجبو استبعدوا

اإلجراءات اإللزامية عند تحديد الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية الخالصة وقبموا بالتوفيق .لكن تجدر
اإلشارة أن ىذا االبعاد مؤقت فقط ،حيث إذا لم تتمكن من حمو بالمفاوضات ثم التوفيق تضطر لمرجوع إلى

المحكمة الدولية لقانون البحار.

بمعنى آخر ،الجزائر اسبانيا وايطاليا يتم حل نزاعاتيا الحدودية وفقا لمفرع األول من الجزء الخامس

عشر (المواد  279إلى  )285أي بطرق سممية من مفاوضات ووساطة ومساعي حميدة...واذا لم تتوصل
لحل في مدة معقولة أن تعرض نزاعيا عمى إجراء التوفيق الوارد في الفرع  2من المرفق الثامن من
ير تحدد فيو السبل الكفيمة لحمحمة النزاع .ثم تقوم الدول
ا.أ.م.ق.ب .في ىذه الحالة تقدم لجنة التوفيق تقر ا

بالتفاوض عمى أساسو ،واذا استعصى الخالف ،عندئذ تعرض نزاعاىا عمى المحكمة الدولية لقانون البحار،
مالم تتفق عمى غير ذلك.

وعمى كل حال ،إذا وصل الخالف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار ،فإن ذلك يخدم أكثر وجية نظر

الجزائر ،ألن القضاء الدولي ال يطبق خط الوسط بصفة مجردة وانما يقترنو دائما بالظروف الخاصة .أضف
إلى ذلك أن ىذا ال يعني أن آلية خط الوسط المقترن بالظروف الخاصة

47

ىي من سيوظفيا القضاء بل ثمة

طرق أخرى لمتحديد .إن القضاء الدولي متفق عمى أن خط الوسط المقترن بالظروف الخاصة ال يممك
األولوية عمى غيره من أساليب الترسيم .وقد أشارت إلى ذلك المحكمة الدولية لقانون البحار لما كانت بصدد

46أصضعٚا اإلػالْ اٌّزؼٍمخ ثبٌّبصح  298فٔ ٟفؾ اٌ َٛ١اٌظ ٞاسزبعٚا ف ٗ١اٌّذىّخ اٌز ٟؿزفصً فٔ ٟؼاػبر.ُٙ
47سػ اٌٛؿػ اٌّمزغْ ثبٌظغٚف اٌشبصخ ٠ـّ ٗ١اٌفمٗ اٌّمبعثخ ػٍ ٝثالثخ ِغادً ( Three-stage Approach of Maritime
٠ٚ )Delimitationمصض ثٗ أْ اٌّذىّخ رم َٛثغؿُ سػ ٚؿػ ِؤلذ ث ٓ١اٌضٚي اٌّزٕبػػخ ثُ رؼ ّضٌٗ ثذـت اٌظغٚف اٌشبصخ ٌىً ؿبدً.
ٚأس١غا رصذ١خ ػضَ اٌزٕبؿك ث ٓ١إٌّبغك اٌجذغ٠خ اٌز ٟرغجغ ٌىً صٌٚخ ِمبعٔخ ِغ غٛي ؿٛادٍٙبٌٍّٚ .ؼ٠ض دٛي ٘ظٖ إٌمطخ ّ٠ىٓ اٌغجٛع
إٌ:ٝ
Chuanxiang SUN, Comments on the Three-stage Approach of Maritime Delimitation, in, Myron H.
Nordquist, John Norton Moore and Ronán Long, Challenges of the Changing Arctic, Center for Oceans
Law and Policy, Volume : 19, March 2016, The Netherlands, pp 613–636.
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الفصل في ترسيم الحدود البحرية في خميج البنغال بين ميانمار والبنغالدش (مارس  )2012أنو ليس قاعدة
عالمية وليس لو طابع ممزم ،إال أن المحكمة الحظت أن القضاء الدولي عادة ما يجنح إليو إذا رأى أنو يؤدي

إلى حل منصف.

48

الموحد أحد السبل في تسريع التسوية
المطمب الثاني :الخط
ّ
إن ضبط الحد الخارجية لممنطقة االقتصادية بين الدول الثالثة يستدعي تدخل عامل آخر وىو الجرف
القاري .فطبقا لممادة  76من ا.أ.م.ق.ب كل دولة تتمتع بجرف قاري عرضو ال يتجاوز  200ميال بحريا

يقاس من خطوط األساس الذي يقاس منيا البحر اإلقميمي .ومن جانب آخر المنطقة االقتصادية عرضيا

األقصى يصل إلى  200ميل بحري .األمر الذي يجعل المنطقتين تتقاسم عرض مشترك إال أن الجرف
القاري يشمل قاع البحر وباطنو ،بينما المنطقة االقتصادية تتغشى الكتمة المائية التي تعمو الجرف القاري.

وبالتالي ىل التسوية النيائية لمنزاع تقتضي أيضا ترسيم الحد الخارجي لمجرف القاري؟ وىل من

الضروري أن يتطابق الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية مع الحد الخارجي لمجرف القاري مادام المنطقتين

تتعايشان في عرض واحد؟

في رأينا ،فإن أنجع السبل لطي النزاع الحدودي بين الجزائر واسبانيا من جية ،والجزائر وايطاليا من

جية أخرى ،ىو الجنوح لضبط الحد الخارجي لمجرف القاري بالموازاة مع الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية،
ويستحسن في ذلك االعتماد عمى الخط الموحد ( ،)The Single Maritime Boundaryوالذي يقصد بو
جعل خط حدودي واحد يفصل بين المنطقة االقتصادية والجرف القاري لمدول الثالثة بشكل يكون حدىما

الخارجي يتطابقان .وما يشجع عمى ذلك ،أن قواعد تحديد الحد الخارجي لمجرف القاري ىي نفسيا التي
تستخدم لتعيين الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية الخالصة .ويكفي فقط قراءة المادة  83من ا.أ.م.ق.ب

حتى يالحظ المرء تطابق صياغتيا مع المادة .74

إن من إيجابيات الخط الموحد أنو يقمل جيود المفاوضات .بمعنى أن الدول التي تستبعده تضطر

لمتفاوض مرتين ،مرة لتحديد الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية ومرة لتحديد الحد الخارجي لمجرف القاري.

وتظير كذلك ميزاتو في ميدان استكشاف واستغالل المحروقات البحرية .فمو سممنا أن الحد الخارجي

لكال المنطقتين مختمف بين اسبانيا والجزائر ،فتكون الدولتين أمام "منطقة رمادية" حيث قاع البحر وباطنو
يتبع الجزائر مثال ،بينما الكتمة المائية التي تعمو الجرف القاري تتبع اسبانيا .ومن ثم ،االستكشاف واالستغالل

في ىذه المنطقة يتمخض عنو مشاكل عممية وقانونية .فإذا نصبت الجزائر منصة نفطية أو غازية فوق
48

Hyun Jung Kim, La délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale : courir deux lièvres
à la fois avec succès dans le règlement de la délimitation maritime, Annuaire français de droit
International, volume 58, 2012, p 451.
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جرفيا القاري تكون وظفت حقيا في استغاللو كما تقرره المادة  1/77من ا.أ.م.ق.ب .غير أنيا تكون أخمت
بالمادة /1/56أ من نفس االتفاقية التي تعطي الحق إلسبانيا باستغالل ثرواتيا غير الحية في منطقتيا

االقتصادية.

49

ومن األىمية بمكان أن ننبو أن ا.أ.م.ق.ب لم تتطرق إلى الخط الموحد في أحكاميا وانما ىو نتاج

الممارسة الدولية التي بدأت تبموره بظيور المنطقة االقتصادية الخالصة ،حيث رأت الدول فيو حال بسيطا
وسيال يتيح ليا إمكانية تقميل نزاعاتيا الحدودية والتسريع في تسويتيا من خالل تعيين حدود منطقتين

مختمفتين بحدود بحرية واحدة.

ثمة العديد من االتفاقيات الحدودية التي تطرقت لمخط الموحد في أحكاميا من بينيا االتفاق الحدودي

بين كرواتيا والبوسنة واليرسك في مادتو األولى .وكذلك ،االتفاق الحدودي بين الجزائر وتونس المبرم في 11
جويمية  ،2011في مادتو الثانية.

50

كذلك عمى مستوى القضاء الدولي ىناك عدد معتبر من األحكام القضائية التي اعتمدت عمى الخط

الموح د سواء بطمب من الدول األطراف في النزاع أو قرار المحكمة من تمقاء نفسيا ،بل أحيانا تمجأ لذلك في

حين الدول ترفضو .ومن بينيا نجد قرار المحكمة الدولية لقانون البحار الفاصل في النزاع الحدودي بين

ساحل العاج وغانا في  23سبتمبر  2017حيث طمبت غانا من المحكمة رسم خط حدودي واحد يفصل بين
جميع المناطق البحرية العائدة لكال البمدين .وقد استجابت المحكمة لذلك.

51

وأيضا استجابت المحكمة الدائمة لمتحكيم لطمب كل من غيانا وسورينام عند عرض نزاعاىا الحدودي

بضبط مسار حدودي واحد فاصل بينيما.

52

لذلك عمى الجزائر أن تفضل ىذا الحل وتتمسك بو وتعض عميو بالنواجذ سواء في المفاوضات أو عمى

مستوى المحكمة الدولية لقانون البحار أو أي محكمة دولية أخرى كونو يجنبيا ىدر جيودىا والتعقيدات التي
ستترتب عن اختالف الحدود الخارجية لممنطقتين.

المطمب الثالث :تأسيس منطقة التنمية المشتركة كحل مؤقت
إذا استمر الخالف الحدودي بين الجزائر اسبانيا وايطاليا ولم تجد سبيل لحمو بالطرق الرضائية ولم
يطالب أحد األطراف بتفعيل اإلجراءات اإللزامية الواردة في الجزء الخامس عشر من ا.أ.م.ق.ب ال يجوز

49عا ٞػجض إٌٛعِ ،غجغ ؿبثك ،ص .71
50جبءد ص١بغخ اٌّبصح  2وبٌزبٌ٠" :ٟشىً عؿُ سػ رذض٠ض اٌفعبءاد اٌجذغ٠خ اٌّزالصمخ دض اٌجذغ اإللٍٚ ّٟ١إٌّطمخ اٌّزبسّخ ٚاٌجغف
اٌمبعٚ ٞإٌّطمخ االلزصبص٠خ اٌشبٌصخ ٚوظٌه وً ِٕطمخ ثذغ٠خ أسغِ ٜذضثخ أ ِٓ ٚاٌّّىٓ إدضاثٙب ٚفمب الرفبل١خ األُِ اٌّزذضح ٌمبٔ ْٛاٌجذبع
ٌـٕخ ٌٍٚ 1982مبٔ ْٛاٌض."ٌٟٚ
51
Itlos, dispute concerning delimitation of the maritime boundary between ghana and côte d'ivoire in the
atlantic ocean (ghana/côte d'ivoire), List of Cases: No. 23, 23 September 2017, § 2, 540.
52
Award of the arbitral tribunal between : Guyana and Suriname, 17 September 2007, § 157, 161.
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ألحد أطراف النزاع أن يباشر استكشاف واستغالل موارد قاع البحر في المنطقة المتنازع عنيا بطريقة منفردة
ألن المادة  3/74من ا.أ.م.ق.ب تدعو الدول لعدم القيام بأي اجراء من شأنو أن يعطل الوصول التفاق

حدودي 53.كما أن القانون الدولي العرفي يضع مبدأ حظر استغالل الموارد المشتركة من جانب واحد.

أمام ىذا الوضع ،وحتى ال تضيع الدول المتنازعة الفرص االقتصادية من جراء عدم استغالل أجزاء

من جرفيا القاري ومنطقتيا االقتصادية الخالصة ،أبدعت الممارسة الدولية حال مؤقتا يسمح باالستكشاف
واالستغالل المشترك لممساحات المتنازع عنيا ووضع الخالفات الحدودية جانبا في انتظار الضبط النيائي

لمحدود البحرية والمتمثل في تأسيس منطقة التنمية المشتركة.

إن منطقة التنمية المشتركة ( )Joint Development Areaىي ترتيب بين دولتين لتطوير وتقاسم،

بنسب متفق عمييا ،المحروقات المكتشفة في منطقة جغرافية تتنازع عمى سيادتيا دولتين تكون حدودىا
البحرية غير مرسمة.

54

ومن الضروري أن يتم تحديد حدود ىذه المنطقة بدقة حتى يجري تنفيذ عمميات

االستكشاف واالستغالل المشتركة فقط فييا وال تمتد إلى مناطق أخرى.

وتجدر اإلشارة أن منطقة التنمية المشتركة تجد جذورىا في الممارسة الدولية وبعض األحكام القضائية

عمى غرار قضية بحر الشمال ( 20فيفري  ،)1969وفي حكم محكمة التحكيم في قضية اليمن وايريتريا (17

ديسمبر  ،)1999وفي الرأي المخالف لمقاضي"إيفنسن" في قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس ( 24فيفري
55

.)1982

أما ا.أ.م.ق.ب لم تتطرق إلييا صراحة لكن يمكن استخالصيا ضمنيا من المادة  3/74من

خالل عبارة "ترتيبات مؤقتة ذات طابع عممي".

إن " الترتيب" يمكن أن يشمل كال من الوثائق غير الرسمية مثل :مالحظات شفوية وتبادل المذكرات.

والوثائق الرسمية ،مثل :االتفاقيات .أما عبارة "ذات طابع عممي" ،فسرت عمى أنيا تقديم حمول عممية

لممشاكل الفعمية فيما يتعمق باستخدام المنطقة االقتصادية وليس لممساس بموضوع ترسيم الحدود .كما أن
استخدام كممة "مؤقتة "يعني أن الترتيبات من جية ،ىي تدابير ظرفية في انتظار الترسيم النيائي لمحدود
البحرية .ومن جية أخرى ،أنيا ال تخل بالترسيم النيائي لمحدود البحرية .فال يوجد في الترتيب ما يمكن

اعتباره بمثابة التخمي عن ادعاء أي طرف بالسيادة عمى المياه الواقعة في المنطقة المتنازع عنيا .وأيضا ،ال
يشكل ىذا الترتيب المؤقت اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية ادعاء أي طرف آخر.56

ٌٍّ53ؼ٠ض ِٓ رذٍ ً١اٌّبصح  3/74أظغ :عا ٞػجض إٌٛعِ ،غجغ ؿبثك ،ص .146-142
Robert BECKMAN, Leonardo BERNARD, framework for the joint development of hydrocarbon
resources, Centre for International Law., 2013, Singapore, p 11.
55
Ibid pp 11-12.
56
Robert BECKMAN, Leonardo BERNARD,opcit, p 9.
54
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وعميو ،فإن خصائص منطقة التنمية المشتركة تجعميا تدخل بسيولة ضمن نطاق "الترتيب المؤقت
ذات الطابع العممي" .فإذا طال الخالف بين الدول الثالثة ستكون منطقة التنمية المشتركة ،باعتبارىا شكال

من أشكال التعاون وحال مؤقتا ،أحد السبل المناسبة لتسريع االستكشاف واالستغالل المشترك في انتظار

إيجاد حل لمشكمة ترسيم الحدود البحرية مع عدم التخمي عن السيادة اإلقميمية لكل األطراف.

لكن السؤال الجدير بالطرح في ىذا المقام ،ىل الجزائر واسبانيا وايطاليا ممزمة بالتفاوض واالتفاق عمى

تأسيس منطقة تنمية مشتركة؟ الجواب عن ذلك نجده في قرار محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال
التي رأت بأن الدول غير ممزمة بإبرام اتفاق حول االستكشاف واالستغالل المشترك.

57

وانما يعود لإلرادة

السياسية والسمطة التقديرية لمدول المعنية كون ىذه الممارسة لم ترق بعد إلى درجة العرف الدولي عمى الرغم

من أنيا تعود إلى سنوات الستينيات القرن الماضي ،وال يوجد في القانون الدولي ما يمزم الدول عمى إقامة

مثل ىذه المناطق.

في المقابل ،االلتزام بعدم االستغالل االنفرادي لثروات المنطقة المتنازع عمييا يشكل عرفا دوليا بال

منازع .بمعنى آخر ،ثمة التزام بضبط النفس المتبادل في حالة الخالف عمى تنمية الموارد العابرة لمحدود.

فإذا رفضت دولة واحدة استغالل الثروات المشتركة مع الدولة المجاورة ،يكون ليا عمميا حق الفيتو في
مواجية الدولة التي تقترح التنمية المشتركة .فالدول ممزمة باالمتناع عن العمل من جانب واحد عندما يفضي

58

إلى حرمان الدول األخرى من المكاسب التي قد تحققيا من خالل ممارسة حقيا السيادي في االستغالل.
خاصة وأن ذلك يترتب عميو المساس بمبدأ عدم اإلضرار بالغير الذي يعتبر من المسمَّمات في المسؤولية
الدولية.

خاتمة

إن الدول الثالثة كان بإمكانيا أن تجنب إضافة نزاع حدودي آخر لمبحر المتوسط لو احترمت فحوى

المادة  74من ا.أ.م.ق.ب ،ودخمت في مفاوضات وتفاىمات عوض التصرف بانفرادية .وبالتالي تتحمل كل
األطراف جزء من المسؤولية.

57

Patson W. ARINAITWE, Exploitation of Offshore Transboundary Oil and Gas Reservoirs : An
International Law Perspective, Uganda Christian University, August 2014, Uganda, pp 2-3.
58
Karla URDANETA, transboundary petroleum reservoirs: a recommended approach for the united states
and the mexico in the deep waters of the gulf of the mexico, houston journal of international law, vol
32/2, 2010, pp 376-377.
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وعموما ،ىناك قاعدة يقررىا الفقو مفادىا أن التوصل التفاق حدودي يكون ممكنا حينما تكون المناطق
المتنازع عنيا ال يتوقع حصول اكتشافات كبيرة فييا .وعمى العكس ،إذا كانت الموارد معروفة أو ثمة

احتماالت عميا لمعثور عمى حقول ضخمة يصبح االتفاق الحدودي من المستحيل سياسيا.

59

نتيجة لذلك ،تبدو تسوية سريعة لمخالف مستبعدة نظ ار لكون قاع البحر المتوسط يزخر بجيوب غازية

ونفطية ضخمة من جية .ولكون المساحات المطالب بيا من األطراف الثالثة كبيرة .لذلك ،يحتاج حمحمة

النزاع إلرادة سياسية قوية وعمل دؤوب سواء بالسبل الرضائية أو القضائية.

وفي انتظار بموغ ىذا المسعى ،عمى الدول المعنية أن تتحمى بضبط النفس المتبادل وأن تتورع عن

التنقيب في المناطق الحدودية المتنازع عنيا قبل ترسيميا ،لكي ال تفتح الباب لالحتجاجات وتشنج العالقات.

كما أن غياب ضبط لمحدود ال يعني تفويت الفرص االقتصادية الناجمة عن استغالل المنطقة

االقتصادية والجرف القاري ،ألن تحديد التخوم البحرية أمر ضروري وليس جوىريا .بمعنى أنو ضروري

لتحاشي عقبات االستكشاف واالستغالل في المستقبل ،وفي نفس الوقت ليس جوىريا ،ألن ذلك ال يمنع من
االستكشاف واالستغالل كون الممارسة الدولية أتت بحل ثاني والمتمثل في إنشاء منطقة التنمية المشتركة.
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