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داءـــــإه  
 
 

 ،اهللا قلخ ام زو أع دالوجوألغلى الناس في  لالعم هذا هديأ
 أبي و يـمأ إلى

 لتي،طفو منذ عملي ارثمفي قطف  ركبيال لضالف لهما انكاللذان  نيزيالعز
 اهللا عوو أد ،ماهرعم يطيلاهللا لي و  يخفضهماأن  منىتأ

 
  مارهقد زـعيورودا و أن  ماهمايأ لك لجعي أن

 اـمزقهري ماـهبدر رـنييو  
 .ءاــو الهن ةـالصح 

 
 نامي محمد اخي و صارة اختي باألخص،لتيئعا لك إلى و

 
 يةــسالسيا موــالعل قسمفي  ةسلدراا ءالمز و اصدقائي لك الى و

 لضاألفا واألساتذة
 

 ةـقبالسا ثوللبح كملةت اذه حثيب نوكيأن  منىتأو
 

 اهللا.شاء ة إن ـث المقبلوم مساهمة في البحيقدأن و
 
 

 كاتية  عتاك

   



         
 

 

 

 

 داءـــــإه
 

 

هللا حفظه الغالي أبي إلى  

هلل حفظها الغالية أمي إلى  

معهم وترعرعت معهم نشأت من إلى  

وأختي أخواتي  

وعمال وسلوكا ومعرفة علما زودني من إلى  

 أساتذتي

رشاد بنصح علي وتكرم معروفا إلي أسدى من كل والى وا   

 

 

 

  هنية سخي

 

 



         
 

 

 

 شكر وتقدير
 

  بينها وما واألرض السماوات ملئ هلل الحمد

وأمدنا ووفقنا العلم بنعمة علينا مد الذي وجل عز هلل والشكر الحمد  

  العمل هذا إلتمام واإلرادة القوة 

الدكتور ومشرفنا أستاذنا بالنجاح له ندين من إلى بشكر ونخص  

 " ونصائحه القيمة بتوجيهاته علينا يبخل لم الذي "فتاك مهدي

على تكوني في ساهموا الذين أساتذتي لكل الكبير الشكر ننسى وال كما  

  بجامعة السياسية والعلوم الحقوق  كلية مستوى 

وزو تيزي   

المساعدة يد لنا مد من كل إلى والتقدير بالشكر نتقدم كما  

  المتواضع العمل هذا إلتمام قريب أو بعيد من

العمل هذا مناقشة بقبول شرفونا الذين األساتذة نشكر وأخيرا  

  جوابي مراد االستاذاالستاذة عطيش يمينة و 
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 مقدمة

 ىعل ،واليونان تركيا بين وتبعيتها هويتها على تاريخيا متنازعة صغيرة جزيرة قبرص تعتبر

 صولاأل ذو القبارصة وهما الجزيرة لسكان الرئيسيين لمكونينا بين سياسي صراع يدور هايأراض

 تقلتين،مس دولتين من حاليا القبرصية الجزيرة وتتألف. التركية األصول ذو والقبارصة اليونانية

 القبرصية الجمهورية" وهي األوروبي واالتحاد المتحدة األمم في وعضو بها معترف إحداهما

 غير لكن مستقلة والثانية الجزيرة، مساحة من% 65 على ومقامة نيقوسيا، وعاصمتها" اليونانية

 من% 35 على ومقامة ”التركية قبرص شمال جمهورية“ وتسمى تركيا من سوى  بها معترف

 .ليفكوشه وعاصمتها الجزيرة مساحة بقية

 محل وهي وسردينيا، صقلية بعد المتوسط األبيض البحر جزر أكبر ثالث قبرص جزيرة تعتبر

 . عاما 40 من يقرب ما منذ واليونانيين األتراك بين نزاع

 فهي متميزا، إستراتيجيا موقعا قبرص وتحتل ،2كم 9.250 هي لقبرص اإلجمالية المساحة

فريقيا، وأسيا أوروبا قارات لثالث ملتقى  زيرةالج فهذه. التاريخ عبر مطمعا جعلها ما وهو وا 

 معا وليدة القبرصية المشكلة فليست والحديث والمتوسط القديم التاريخ منذ لالحتالل خضعت

 سعالتا القرن  من الثاني العقد إلى الحقيقي عمرها يعود إذ بكثير ذلك من أقدم هي بل 1974

 .آنذاك عشر

 القوى  لكل ثمين بصيد أشبه وكانت المريض أوروبا رجل هي العثمانية اإلمبراطورية كانت 

 .القيصرية روسيا وأولها الطامعة االستعمارية



 مقدمة

 

8  

 

 نذم اليونان مع الوحدة تحقيق اجل من االضطرابات بإثارة اليونانية القبرصية الكنيسة بدأت

 الحكم ضد بعصيان للقيام استعداداتها بسرعة اخمد التركي الوالي أن غير ،1825 عام

 لأو  وصول فمع البريطاني، الحكم مجيء مع السياسية اضطراباتها الكنيسة واستأنفت. التركي

 القبارصة زعماء لكن ، اليونان مع قبرص بتوحيد اليونانيين طالب 1878 في بريطاني حاكم

 من جزءا وقت أي في تكن ولم يونانية ليست قبرص أن مؤكدين األمر هذا عارضوا األتراك

 .لليونان عنها التنازل يمكن ال ثم ومن اليونان

 مع اضطرابات ،وقعت فيفرى  بداية ففي القبرصيتين الطائفتين بين الخالف بذور بدأت وهكذا

 .تاريخها في الجزيرة شاهدته ما اخطر بأنها وصفت األتراك

 كذلك، رفضه االسقافة رئيس ان ،كما رادكليف اللورد دستور مشروع اليونانيون  القبارصة رفض

 من قرار صدور الى المتحدة األمم على المشكلة عرض تم ثم ومن الجزيرة لعمد استشاراته بعد

 وديمقراطي سلمى حل إلى الوصول اجل من المعنية األطراف رؤية في بالرغبة العامة الجمعية

 الخطورة منتهى في ظلت قبرص في الحالة فان كذل ومع.المتحدة األمم لميثاق طبقا وعادل

 بين العالقات ءسو  بسبب بالخطر مهددا األطلس شمال لحلف الدفاعي البناء كل جعل بشكل

 اليونان بين التقارب على العمل ضرورة المتحدة الواليات قررت الوقت ذلك وفى.وتركيا اليونان

 اليونانيون  المندوبون  قبرصقام لمشكلة حل عن البحث وبنية منها ضغط تحت وتركيا

 النظر وجهات تبادل بعد دبلوماسية اتصاالت بأول 1958 ديسمبر في االتراك والمندوبون 
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 امر استبعاد وكذلك اليونان مع اتحادها امر واستبعد قبرص جزيرة استقالل أساس على األولية

  . واألتراك اليونانيين بين تقسيمها

 

 :االشكالية .1

 في النفوذ مناطق وتحديد البحرية الحدود ترسيم حول التركي اليوناني الصراع يكشف
 ياالقضا هذه معالجة يمكن فكيف ،التعقيد من بمزيد تنبئ راهنة سياسية التو تحو  عن المتوسط

 قبرص؟ جزيرة على التركي اليوناني الصراع خصم في

 

 :الفرعية االسئلة .2

 ماهي االهمية االستراتجية لجزيرة قبرص؟ -
 ما هي اسباب الصراع اليوناني التركي على جزيرة قبرص؟ -
 هل اذا تدخلت القوى الدولية لحل الصراع  اشتد الوضع تأزما؟ -

 

 :الفرضيات. 3

 .الصراع حل امكانية نقص الى ادى قليلة النزاع لحل الدولية المجهودات كانت كلما -
 .للصراع حل ايجاد  استبعد  بالصراع المعنية االطراف بين المصالح اشتدت كلما -
 .التركية لقبرص االنفصالية المطالب ازدادت التركية الدولة قوة زادت كلما -
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 :الدراسة مجال .4

o المكاني المجال :  

 لىع اليوناني_ التركي الصراع)الدراسة موضوع المكاني االطار حيث من الدراسة حدود تتناول
 في تحديدا   المتّوسط، األبيض البحر حوض شرق  في االخيرة هذه تقع حيث ،(قبرص جزيرة

 .آسيا لقارة الغربيّ  والشمال أوروبا، لقارة الشرقيّ  الجنوب

 
 

o الزماني المجال : 

 تعتبر التي 1960 من قبرص جزيرة على التركي اليوناني الصراع لموضوع الزماني االطار حدد
 2015سنة  الى بريطانيا من قبرص استقالل تاريخ
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 الدراسة ادبيات 
إطار العالقات المضطربة بين  تحتالصراع اليوناني التركي على جزيرة قبرص  يندرج

 .الوحشية و األحقاد المتبادلة، و األتراك و هي عالقات يطبعها العنف اليونانيين 

 ات حولكبيرا في المراجع باللغة العربية . و معظم المنشور نقصاويعرف هذا الموضوع  

  هذا الموضوع هي في غالبيتها باللغة الفرنسية .

 :لييما هاب لمو الع هاياإلطالع عل نال حاتيأ يتال اتسالدرا نبي من

 .والتعاون  الصراع في دراسة الروسية التركية العالقةالنعيمي، نور احمد.د راسةد -

 فيما ركيةالت والجمهورية العثمانية بالدولة قديما القيصرية الروسية عالقات عن بدراسة اهتمت التي

 .المشترك والتعاون  الصراع أيدولوجيات بين بعد

 .ليميةإق وتداعيات إستراتجية قيمة االسرائلي الغاز اكتشافات ، صالح النعامي دراسة -
 ديدةالج الغاز الكتشافات واالستراتيجية االقتصادية القيمة ما اكتشاف على الدراسة هذه هتمتا 

 .إسرائيل إلى بالنسبة
 و قبرص حول التركي اليوناني الصراع القادر، عبد ري،لشاقو ماجيستر شهادة نيل مذكرة -

 .ايجه بحر
 حل لمحاولة واالقليمية الدولية والمساعي الصراع اسباب تحديد على الدراسة هذه تمتاه

 .الصراع
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 الموضوع أهمية 
o المعرفية األهمية  : 

 هو و أال ، الدولية العالقات ميادين أهم أحد ضمن المعرفية الناحية من الدراسة هذه تندرج

 التفاعالت طبيعة عن الكشف إلى تهدف حيث المتوسط، في اإلقليمية الصراعات  ميدان

 .المتوسطي اإلقليم في القائمة

 : األهمية العملية 

ليونان ال من كبين تنصب الدراسة على توضيح طبيعة العالقات القائمة ة ،عمليأما من الناحية ال

 يضا إلىراسة أالد هذه و مستقبال . كما تسعىحاليا ، و تحديد شدة اتجاه هذه العالقات  وتركيا

 كل االطراف المعنية بالصراع. أهدافمصالح وكشف 

 الموضوع اختيار مبررات: 

 :موضوعي هو ما و ذاتي هو ما منها عدة ودوافع ألسباب الموضوع اختيار مبررات تعود

 ذاتية مبررات: 
 .الرغبة في معرفة كل ما يتعلق ببوادر ظهور الصراع بين تركيا و اليونان -

ي و تمثل األهمية الجيوستراتجية للبحر المتوسط ودورها في العالقات الدولية عنصر اساس -

مهم الختيارنا الموضوع وجلب ميولنا لدراستنا ، كما أن الموضوع يدخل ضمن التخصص، 

 يكون  يكاد دموي  لصراع جذورا المتوسط البحر شرق  في الواقعة قبرص جزيرة تخفيحيث 

 ظروف ، سلمي تعايش دون  جمعتهم والذين واالتراك، اليونانيين سكانها شقي بين مستمرا

 . واليونان تركيا للدولتين ، الجغرافي والجوار ، والهجرة ، التاريخ
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 :مبررات موضوعية 

 بـأجان لموضوعافكل من كتب في  الموضوع.ل األبحاث باللغة العربية حو نقص

لوجي العربية تتسم عموما بطابع ايديو لغة لباوحتى الدراسات المتوفرة ، نـغربيي دميينكاوأ

  ى الجانبمما جعل، ألسباب حضارية و دينية، طرف من أطراف الصراعيتعاطف مع 

 ات .ـج الدرسـفي نتائ ، يتحكمالعاطفي

 لميةالعا رغم الجهود الديبلوماسية اإلقليمية و الدوليةل قائما و لم يحل البحث مازا موضوع

اإلهتمام ل ولية ذات األهمية البالغة و هذا ما جعللعالقات الد كاو هو مايجعله محر

 .بالصراع 

 :النظري  االطار.8
 الواقعية النظرية: 

 بعد نشأت التي الواقعية فالنظرية ، المتوسط في اإلقليمية الصراعات موضوع دراستنا تتناول 

 يف المؤثرة العوامل و الدول سلوكيات فهم و دراسة الى هدفت التي الثانية العالمية الحرب

 وهي ،أساسية مقولة على الدولية للعالقات تحليلها في الواقعية وتعتمد .البعض بعضها عالقتها

 .''الدولية العالقات أساس هما الحرب و والصراع والحرب، الصراع عالم هو العالم هذا أن''

 الصراع نظرية: 

 السلوك تفسير في هماتس قد التي الفكرية األطروحات من مجموعة إلى تشير الصراع ظريةن

 .دراستنا في علية اعتمدنا لهذا للدول الخارجي
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 :المنهجي االطار. 9

 التاريخى المنهج 

في ه استعمالضرورة  اريخيمن المنهج التـل عبر الزمن يجع اليوناني التركي داد الصراعــإمت

فالمنهج التاريخي اليتوقف عند سرد الوقائع و تكديسها لكنه يضع  ،ذه الدراسةـهل مث

الذي تحكم في ميالد ظاهرة الصراع و تطورها ل و الظروف و المجال تصورا للعوام

 ومحاولة التنبؤ بتطوراتها.

 المقارن  المنهج  

أطراف تحدث في العالقات الدولية بين ذي الاالقليمي بظاهرة الصراع موضوع بحثنا يتعلق 

فهو يقارن الظواهر ويبحث عن العناصر ، المنهج المقارن ل من استعمامفر فال يدة عد

الوصف الذي يمكن من مالحظة التشابهات ل المسؤولة عن التشابه أو االختالف من خال

تصنيف ثم تفسير الظاهرة المراد ل العناصر البنيوية للصراع من أجل الظاهرية تحلي

 . دراستها

 المنهج االحصائي 
 قدرات              ومن تسلح ، إلعتبارات تتعلق بموازين القوى ألطراف الصراع دراســـــــــــــــتناتخضـــــــــــــــع 

 نلجأ الى المنهج   جعلنا،هذه العملية من ضرورة إلحصائها هما تفرض و،و بشرية اقتصادية

ام و توزيع القيم على المتغيرات و البحث عن العالقة ـــــداد و األرقـــــالذي يهتم بألع اإلحصائي

 ي لنا بدقة عرض البينات و معالجتها .ــمما يوح، بين الجميع 
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 :المفاهيمي االطار. 10

  الصراع االقليمي: يعرف الصراع االقليمي على انه التناقض واالختالفات ذات طبيعة

 سياسية و اقتصادية وايديولوجية بين مجموعة من الدول على المستوى االقليمي.

 نيةزم حقبة الى جذوره تعود اإلقليمية، النـزاعات بين من وهو: التركي اليوناني الصراع 

 ماعند عشر الخامس القرن  في السيما اليونان على العثمانية السيطرة ايام ومنذ ، بعيدة

 . العثمانية السيطرة الى وقبرص ايجة بحر ،جزر اليونان خضعت

 :يشير في قبرص إلى الخط االخضر الذي يقسم الجزيرة إلى قسمين:  الخط االخضر

، والقسم التركي الشمالي الذي كجمهورية قبرص القسم اليوناني الجنوبي المعترف به دوليا

  تركيا دون أن تعترف بها أي دولة ما عدا كجمهورية شمال قبرص التركية أعلن استقالله

 .نيقوسيا يمر الخط األخضر في وسط العاصمة القبرصيةاين 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 :الدراسة هندسة. 11

 عامة  دراسة قبرص بعنوان األول الفصل وهي رئيسية، فصول ثالث على الدراسة هذه تحتوي 

 أما قبرص، جزيرة سياسة جيو يتناول األول المبحث ، مباحث ثالث الفصل هذا ،ويشمل

 الثالث المبحث يخص ما في أما قبرص، جزيرة في األجنبي التواجد تناول الثاني المبحث

 . القبرصي السياسي النظام تناول

 على الصراع أسباب األول المبحث فيعرض التركي، اليوناني الصراع الثاني الفصل يناقش و 

 .اعالصر  نتائج الثالث المبحث وعالج الصراع، مجريات تناول الثاني المبحث أما قبرص، جزيرة

 منطقة على التركي اليوناني الصراع تداعيات دراسة عن عبارة كان الثالث للفصل وبالنسبة

 على والصراع الغاز أزمة إلى األول المبحث تطرق  مباحث،حيث ثالث تضمن وقد المتوسط،

 المبحث جاء بينما ايجه، بحر على الصراع  الثاني المبحث أما للمتوسط، الشرقي الحوض

  التركي اليوناني الصراع بتداعيات الثالث
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 قبرص جزيرة جيوسياسية:االول المبحث

  االستراتجية االهمية: االول المطلب

 اللغةوب ، Cyprus االنجليزية وباللغة التركية، باللغة  kibris" قبرص"  الجزيرة اسم تطلق

  .الجزيرة في بكثرة يتواجد ذيال النحاس الى التسمية هذه تعود و قبرس، او قبرص العربية

 (1).سردينيا و صقلية جزيرتي بعد  حجما، المتوسط االبيض البحر جزر ثالث هي وقبرص

 مسطحات 2كم 11 الى اضافة ، يابسة ارض 2كم 9240 ،منها 2كم 9251 مساحتها وتبلغ

 :طرفين الى مائية،وتنقسم

 .2كم 3355 مساحتها تبلغ التي الشمالية التركية قبرص -

 . 2كم 5896 مساحتها تبلغ التي الجنوب في اليونانية قبرص -

 ارض%  10, 81 للجزيرة الكلية المساحة ومن كم،648 القبرصية الجزيرة شواطئ طول ويبلغ

 القواعد  ،وتقطع اخرى  الغراض 84,87 ، دائمة شجرية مزارع  % 4,32و موسميه زراعية

 .(2)1960 عام منذ الجزيرة اراضي من الجزيرة اراضي من 2 كم 150 حوالي  البريطانية العسكرية

 

 
)1( 

 Sara SAMEUR, la question chypriote en droit international : eclairage juridique et 

géopolitique, Université  Pantheon –Assas paris II, 2008-2009, p 10. 
)2(  L’élargissement de l’Union Européenne : stratégie pour l’implantation  de la grande distribution 

française à Chypre. P 36. 
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 وعن كم 100 سوريا في االذقية وعن ، كم 07 مسافة التركي الشاطئ عن الجزيرة تبعد

  طول اقصى ويقدر كم، 800 ب اليونان عن تبعد بالمقابل كم 482 مصر وعن كم، 200 لبنان

 )1(.كم 100 الجنوب الى الشمال من لها عرض اقصى ويقدر 240 الغرب الى الشرق  من لها

 :هما جبليتان سلسلتان الجزيرة تملك

 اولمبيا جبل قمة تصل حيث ارتفاعا، كثر اال وهي الغربي، الجنوب في  ترودوس جبال -1

                  الصنوبر غابات قممها وتغطي البحر سطح مستوى  فوق  م 1952 ارتفاع الى

 .االرز و

 .البحر سطح فوق  م 1019 الى ترتفع حيث الشمال في كارباس كيرينيا سلسلة -2

 الى الغربي الشمال في مورفو الخليج  من يمتد الذي الجاف مساوريا سهل تحداني والسلسلتان

 .وانتاجا خصوبة الجزيرة موقع اكثر يعد والذي  الشرق  في فاماجوستا

 حتلت. كيرينيا بافوس، والنكا، ليماسول ،  لفكوسيا نيقوسيا،:  مقاطعات ستة الى الجزيرة تنقسم

 وأفريقيا، وآسيا أوروبا ثالث، وحضارات قارات ملتقى فهي إستراتيجية، أهمية ذات موقعا قبرص

 تلك وبوشع سكانها بين الفكري  والتنوع الحضاري  الثراء في تمثلت إيجابية أبعاد له كان الذي األمر

 (2) .الحضارات

 

)1(Sara SAMEUR  10ص  ،، مرجع سابق. 

 .27:11،  2012فيري  www.elbawaba.com/ar/414287 ،25،   ، في المسالة القبرصيةمحمد احمد الروسان (2)

http://www.elbawaba.com/ar/414287
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 موانئ من تتخذ كانت التي التجاري  التبادل عمليات عبر اقتصادها إنعاش في أسهم كما

 . البحرية  الرحالت لمواصلة الالزمة بالمؤن  للتزود محطات قبرص

 دائم، أمني وتهديد مستمر سياسي اضطراب عامل ومثل عديدة، مشكالت في سببا الموقع هذا ناك

 ذهه إلى فسيرت الكبرى، القديمة التاريخية والممالك والدول اإلمبراطوريات أطماع أثار إنه بل

: ذلك من وكان لالحتالل، مختلفة تاريخية فترات في وخضعت الغزوات، من الكثير الجزيرة

 طيةوالبيزن انيةوالروم والقرطاجية والفارسية واآلشورية والفينيقية واألكادية والحثية الفرعونية الغزوات

 .واإلنجليزية والعثمانية والصليبية واإلسالمية

 مّ أه منها جعل أوسطي الشرق  فموقعها ،العالم في االستراتيجية الجزر أهم من قبرص جزيرة تعد 

 .األهمية لهذه التاريخ ويشهد العالم، في عسكري  موقع

ا الجزيرة، على لها عسكريّ  وجود   على بريطانيا أبقت الحديث، تاريخ ففي  مع وليةد باتفاقيات مكرَّس 

 أكروتيري  قاعدة: حربيتين قاعدتين الجزيرة عن جالئها إبان ،1960 عام فاستحدثت قبرص حكومة

AKROTIRI ديكاليا وقاعدة  DHEKALIA قّوة تصل ومراصد جّوية رادارات فيهما ووضعت 

 رون،الق عبر العسكرية األهمية في األسد حّصة تاريخي ا قبرص ولمرافئ .طهران بعد ما إلى تنّصتها

 (1).األوسط الشرق  مفتاح أصبحت حتى عسكرية، أهمية وللجزيرة التاريخ، بدايات فمنذ

 

 

 

) 1(   Gilles Bertrand23-21ص ص  ، ، مرجع سابق. 
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 :االقتصادية االمكانيات:  الثاني المطلب

 من أدرجت كما ،المرتفع االقتصادي الدخل ذات الدولي البنك قبل من قبرص تصنف

 ،2008  جانفي 1 في .2001 عام المتقدمة االقتصادات قائمة في الدولي النقد صندوق  قبل

 بسعر القبرصي الجنيه محل لتحل رسمية، كعملة اليورو واعتمدت اليورو منطقة في البالد دخلت

 .فيه رجعة ال ثابت صرف

 بعد خاصة أكثر، باستقرار اقتصاده ويتمتع التركي الجزء من أغنى هو قبرص من اليوناني الجزء

 دوالر مليار 4.9 للبالد القومي الناتج بلغ .2004 عام األوروبي اإلتحاد إلى قبرص انضمام

 الدول اقتصاديات أفضل كان قبرص اقتصاد. للفرد أمريكي دوالر 12,500 معدل و أمريكي

 مجال في القبرصيين أرباع ثالثة حوالي يعمل 2004. عام األوروبي لإلتحاد انضمت التي العشرة

 تبلغ البطالة نسبة. العاملة األيدي من% 5 نسبته ما فقط الزراعي القطاع يشغل بينما الخدمات،

 .األوروبي اإلتحاد معدل تحت تقع النسبة هذه ،%3,6 حوالي

 دول إعتراف عدم إلى ذلك يرجع عالية، وتضخم بطالة نسب من يعاني( التركي) الشمالي الجزء

 الدعم و الزراعة و السياحة قطاع على األساس في يعتمد. اقتصاديا مقاطعتها و باالنفصال العالم

 إعفاء يتم األمر غالب في لكن و قروض، شكل على التركي الدعم معظم يأتي ،تركيا من اآلتي

  )1 (.دفعهم من الشمالية الحكومة

(1) Indré Mickuté : le conflit Turco-Chyperiote, université CHARLES de GAULLE lille III, 2013-

2014, p 5- 6
. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 التجاريين الشركاء أهم. البطاطس و الحمضيات خاصة و الزراعية المنتجات هي الصادرات أهم

 .ابريطاني و تركيا هم

 للزراعة القابلة األراضي وتؤلف وسياحي، وتعديني صناعي إلى زراعي من الجزيرة اقتصاد تنوع

 القوى  من% 40 نحو اقتصادي نشاط كأهم الزراعة في ويعمل. الجزيرة أراضي من% 43 نسبة

 في ممثلة األوسط، السهل وخاصة الجزيرة سهول في السائدة الزراعات إلى إضافة العاملة،

 بكثرة المروية الزراعات وتنتشر الشعير، وخاصة والشعير، القمح الرئيسين بمحصوليها الحبوب

 في وخاصة السدود، فيها شيدت والتي الري، بمياه السهول تمد التي األنهار حيث الصيف، لجفاف

 والمحاصيل المتنوعة، الخضر المروية الصيفية الزراعات ومن ويالياس، بيدياس نهري 

 الساحلية السهول وتشتهر ،والتبغ والعنب بأنواعها، الحمضيات تزرع كما ،  كالقطن النقدية

 .المنخفضة التالل والتفاح والزيتون  العنب أشجار وتغطي ،البطاطا بزراعة الجنوبية

 أجزاء وفي والخنازير األبقار تربى و الخضراوات وبقايا األعالف تتوافر الزراعية المناطق وفي

 .والماعز األغنام تربى ميساوريا سهل من عديدة

 هي الصادرات أهم. المعدنية المنتجات الكيماويات، المشروبات، الغذائية، هي الصناعات أهم

 التجاريين الشركاء أهم. األحذية و االلبسة االسمنت، النبيذ، العنب، الحمضيات،

 (1). ولبنان روسيا  ،اليونان ،األمريكية المتحدة الواليات ،بريطانيا هم

 

)1(Indré Mickuté،8 -7،ص ص مرجع سابق . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 بيريت في المستخرجة المعادن وتتمثل الجزيرة، صادرات من%  35 -30 نحو التعدين يؤلف

 الجنوب من فالمستخرج ترودوس، جبال من تستخرج التي النحاس وخام النحاس وبيريت الحديد

 من الغربي الشمالي الجزء من والمستخرج والرنكا، ليماسول طريق عن يصدر للجبال الشرقي

 البيريت يصدر الطاقة، مصادر في الفقر وبسبب .ومورفو بينديا ميناءي طريق عن يصدر الجبال

 .ويصدر النحاس خام يعالج حين في األولى، بالدرجة وبريطانيا المتحدة الواليات إلى خاما  

 ويعدن ليماسول، خلف ترودوس جبال من( الصخري  الحرير) اإلسبستوس توضعات تستخرج كما 

 في ويستعمل كيرينيا، جبال من الرخام ويستخرج, نفسها المنطقة من والحديد الكروم من القليل

 ميساوريا سهل في الثالثية الصخور في كبيرة بكميات الجبس ويوجد. يصدر منه وقليل البناء،

 من الطعام ملح على ويحصل. للتصدير كبيرة وبكميات بسهولة ويستخرج كارباس، وجبال

  )1(.وليماسول الرنكا عند البحر ساحل على منتشرة مالحات

 

 

 

 

 

 
(1)  Indré Mickuté ،10 -9، ص ص مرجع سابق. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 جيةو السوسيول الخريطة:الثالث المطلب

)   البندقية من م1571 عام الثاني سليم السلطان عهد في قبرص جزيرة العثمانيون  احتل

 السكان جانب إلى األتراك، من جالية الجزيرة في تشكلت العثماني، االحتالل بعد ،( فينيسيا

 وجودال تؤمن منظمة، استيطانية سياسة واتبعوا. الهّلينية ثقافتهم على حافظوا الذين األصليين،

 قرامان  مثل األناضول، مناطق بعض من الجزيرة إلى والنفي التهجير طريق نع فيها التركي

. قبرص سكان ثلث واحد، قرن  خالل المسلمين، مجموع بلغ حتى ، وتكة ودارندة وعالئية وقيصري 

 ،التركمان من أفواج هاجرت حين الميالدي، عشر الثامن القرن  أواخر حتى السياسة هذه واستمرت

 منهم األتراك عدد كان  نسمة، 84000 ،1777 عام في السكان، عدد وبلغ. الجزيرة وسكنت

 بريطانية مستعمرة اصبحت ثم  م،1878-1877 عام حتى االحتالل هذا واستمر.نسمة 47000

 ، الجزيرة في االوضاع تطور وبعد. المانيا جانب الى الحرب تركيا دخلت حينما م1914 عام

  طبقا  تركيا و  اليونان  مع  باالشتراك   م1959 عام االستقالل الجزيرة بريطانيا منحت

 الضمان معاهدة على التوقيع تم م،و1960 عام"  لندن"  و  ، م1959 عام " زيوريخ"  لمعاهدتي

  قبرص استقالل ضمنت اذ وتركيا واليونان بريطانيا قبل من قبرص جمهورية بين نيقوسيا في

 اليونان اام.  الجزيرة بتقسيم تركيا مناداة الى الجزيرة على واليونان تركيا بين الصراع سبب ويعود

 (1).ستقلةم تبقى ان تريد فانها القبرصية الجمهورية الى بالنسبة اما اليها، الجزيرة ضم تريد فانها

 

.3-2 p, Lycée Joffre de Montpellier. pChypre, une paix durable dans la Division:  Alain joyeux)  1(  
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 الحجر في محفورات فنجد الجزيرة، هذة على الفتوحات تعاقبت المكتوب، التاريخ بداية منذ

Artifact ، سرجون  الملك لفتوحات وتشهد اآلشوري، الحكم زمن إلى عهدها يعود ومنحوتات 

 .الثاني

 العراق، جنوب في حالي ا خرسباد أو شروكيف دور في سرجون  الملك قصر في منحوتات نجد كما

 اقبتتع المقدوني، باالسكندر مرور ا الرومان حتى اآلشوريين فمن. قبرص جزيرة سيرتها في تتناول

 نزاع أيّ  في االستراتيجي وموقعها العسكرية أهميتها مكّرسة الفتوحات السورية، الجزيرة هذه على

 يف األسد قلب ريكاردوس الفاتحين أول فحطّ  الصليبية، الغزوات عهد أتى ثم. األوسط الشرق  في

 على غزواتهم معظم في الصليبيون  استعمل وقد .القدس إلى طريقه في ،1191 عام ليماسول

  .السورية الشواطئ على هجمات وشنّ  الحربية لسفنهم كمحطة قبرص جزيرة المنطقة،

 المماليك يد في 1926 عام أخير ا سقطت حتى األوروبيين المحتلين عهدة في قبرص وبقيت

 1974 عام منذ نصفها من أقل محتلة   الجزيرة مصير في تعبث تركيا تزال وال. العثمانيين وبعدهم

 .هذا يومنا حّتى

ا  من موكلة مهمة في سوريا سواحل تجوب التي األلمانية البحرية سفن بدأت ،2006 عام من بدء 

 (1).لها كمقرّ  البحرية قبرص مرافئ تستعمل ، المتحدة األمم

 

 

 

, les études de CERI, N° en est la position de chyprevingt cinq ans après, où :  Gilles Bertrand  )1(

.20 –de 1999, p16  59 
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 قبرص جزيرة في االجنبي التواجد:ثانيال المبحث

 قبرص في اليوناني التواجد:  االول  المطلب

 ربيون الغ المؤرخون  ويعتبر ،السنين آالف إلى تاريخه يعود عريقا حضاريا إرثا اليونان تملك

 لحضاري ا باإلرث وثيق بشكل الحديثة اليونانية الثقافة وترتبط ،الغربية الحضارة مهد اليونان بالد

 . اإلغريق أو القدماء لليونانيين العريق

 حديثةال اليونانية اللغة وفي ،"هيالس" ،أو الهيلينية الجمهورية باسم بالدهم اليونانيون  ويسمي

 اسم همأنفس على اليونانيون  ويطلق. كثيرا" إالدا" لفظ اليومية الحياة في ويستعمل ،" إالس" تسمى

 والحضارة الديمقراطية أسس وضع من أول بأنهم اليونانيون  ويفتخر ،الهيلينيين أو" هيلينيس"

 .المدنية

 ممعظ يملكون  كانوا حيث الحالية، اليونان حدود خارج عدة مناطق في ينتشرون  اليونانيون  وكان

 اءأرج إلى التاريخية الفترات بعض في اليونان بالد نفوذ ووصل. الحالية الغربية تركيا أراضي

 نم مملكته حدود فوصلت عالمية حكومة بتشكيل حلم الذي المقدوني اإلسكندر أيام في كما العالم

 . شرقا الهند إلى غربا أوروبا

 كل شماال يحدها. البلقانية الجزيرة لشبه الجنوبي الرأس على أوروبا، شرق  جنوب في اليونان تقع

 البحر مياه الجنوب ومن وتركيا، إيجة بحر مياه تحدها الشرق  ومن وألبانيا، ومقدونيا بلغاريا، من

 )1(  .المتوسط األبيض البحر الغرب ومن األيوني

 
 . 10 -7    ص ص،2000ل مجلة السياسة الدولية مصر أفري، العالقات التركية  اليونانية و تحوالت المصالح اإلستراتيجية، لطفي ل منا (1)
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 هذه ربع حوالي اليونانية الجزر وتشكل مربع، كلم ألف 130 حوالي اليونان مساحة تبلغ

 . األكبر هي كريت جزيرة وتعتبر المساحة

 وجبل ارتفاعا أوروبا بالد أكثر من وتعد البالد، مساحة من%  80 الجبلية المرتفعات وتشكل 

 رايوس،وبي سالونيك، ثم العاصمة وهي أثينا المدن أهم ومن. الجبال أعلى هو أوليمبوس أو أوليمبيا

يراكليون  وبيريستيريون، وباتراي،  .وا 

 أقليات وهناك يونانيون، السكان وأغلبية 2001 عام احصائية وفق مليونا 11 السكان عدد يبلغ

 :أهمها عدة،

 .األلبانية -
 .اليونان وسط في ألف مائة حوالي: األرومونية -
 .اليونان شرقي شمالي في ألفا ثالثين حوالي: البلغارية -
 .السالفية: معظمهم في شمالي البالد -
 .ألفا معظمهم في تراقيا 150التركية: حوالي  -

 لبالد،ا في المقيمة األجنبية الجاليات من عدد فهناك وآسيا، أفريقيا قارتي من اليونان قرب وبسبب

 ويدين ،وغيرهم والعرب والبوسنيون، األلبان،: الجاليات هذه وأهم. معظمهم المهاجرون  ويشكل

 الو  األديان حرية اليوناني الدستور يضمن ورسميا األرثوذكسية المسيحية بالديانة السكان معظم

  )1( . اليوناني المجتمع في المهم األرثوذكسية مركز إلى يشير ولكن للبالد، رسميا دينا يحدد

 

 الجزائر امعةج السياسية، العلوم في ماجيستير شهادة نيلل ،مذكرةايجه وبحر قبرص حول التركي اليوناني الصراع ،القادر عبد شاقوري  (1)
 .17 – 13ص ص  ،2004-2005
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اليونان اإلغريقية حضارة مدنية قد تكون أكبر الحضارات و المدنيات في مجاالت  عرفت

 . ةـو العلوم اإلنساني الطب

قم  1500في عام  و ،قم 2000أقرب تاريخ مكتوب لإلمبراطورية اليونانية الى عام  يرجع

لتظهر على الوجود إمبراطورية اليونان التي إمتد نفوذها حتى  يقاالغرتوحدت إمبراطوريات 

الجزيرة العربية فيما يعرف ببالد الشام أو  لإفريقيا و البلقان وشما لآسيا الصغرى و شما

ق.م انتهت إمبراطورية اليونان على أيدي الرومان  146و في عام  ،أرض الجزيرة الفراتية 

إمبراطورية الروم الى أضيق حيز في  وانتهت الذين جعلوا من القسطنطينية عاصمة لهم

متدادا إالدولة البيزنطية التي تعد  و لم تكن ،طيلة العهود العربية اإلسالمية المتعاقبة  ريخهاتا

ام عإذا سرعان ما انهارت على أيدي الفاتحين العثمانيين  ،لدولة الروم باحسن حظ من سابقتها 

1456. 

 و خاضعة لها في حظيرة الدولة العثمانية بما فيها اليونان  نتكادخلت سائر البلدان التي  و

 ،ددة باإلنبعاث إثر التمرد الذي وقع في مناطق متعو بدأ اليونان  ،البلقان و مصر و الشام  لدو

حيث إشترك  ،ضد المسلمين  كسم توحد األرثوذ 1867عام  وفي ،للكنه لم يثمر إال عن قلي

و لم يعترف  ،م  1867)نفارين( عام  كةالروسي الى جانب اليونانيين في معر لاألسطو

 (1) . م1869اليونان إال في عام   لالعثمانيون باستقال

 

 -"  Fréres  ennemis  en Médeteranée orientale  Problémes  politiques  et  Sociaux , Michel  Bozdemir) 1(

Revalité et litige greco-turc – 1987 N° 562 p45 .  
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 وقد.العثمانيين احتلها 1571 عام وفي البندقية  الجمهورية من جزء قبرص نتاك 1489  سنة في

 يونانية جزر و االصلية اليونانية االراضي مثل ،مثلها العثمانيين احتالل تحت قبرص بقيت

 )1( .اخرى 

 انيةيون اجزاء عدة انتزعت ، 1821 عام التحرري  النضال وبدا اليونانية االنتفاضة بعد انه إال 

 .   1822 اثينا،عام معركة في خصوصا القبارصة من العديد قاتل اذ ،استقاللها

 ممكنا ذلك يكن ولم مباشرة، 1830 عام بعد اليونانية الدولة الى قبرص ضم مسالة طرحت لقد

 . 1878 عام حتى العثماني الحكم تحت قبرص واستمرت

 وعدو الذين للبريطانيين قبرص تسليم الى االتراك القيصرية لروسيا سياسة دفعت العام هذا وخالل 

 اندلعت وعندما. معينة حدودية مناطق على  بهجوم الروس قيام حال في بمساعدتهم االتراك

 ةمعاهد بموجب البريطانية، االمبراطرية  قبرص جزيرة ضمت ، 1914 عام االولى العالمية الحرب

 ملكية مستعمرة رسميا اعلنت 1925 عام وفي,  1924 عام جويلية 24 في الموقعة لوزان،

 )2(. 1960 اوت 16 في استقلت حتى كذلك ظلت بريطانية،

 

 

 

 

  .19ص   ،مرجع سابق ،لطفي  لمنا )1(

 .18ص   ،مرجع سابق شاقوري عبد القادر،  )2(
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 قبرص في التركي التواجد: الثاني المطلب

 الشرقية أوروبا و األوسط الشرق  من كبير جزء حكمت ضخمة امبراطورية العثمانية الدولة تعد

 لتصبح ،1923 عام في حلها تم و ،1299 عام في مرة ألول تشكلت. سنة 600 من ألكثر

 .)تركيا)  إسمها البالد

 األناضول في التركية القبائل زعيم هو و ،(األول عثمان) بواسطة العثمانية اإلمبراطورية تأسست

 و. التوسع العثمانية اإلمبراطورية واصلت التالية 150 الـ السنوات مدى على .1299 عام في

 (1).البيزنطية اإلمبراطورية هي الوقت ذلك في األرض على إمبراطورية أقوى  كانت

 القسطنطينية فتح على بالسيطرة العثمانية الدولة بقيادة الفاتح الثاني محمد قام ،1453 عام في و

 إلمبراطوريةلـ          عاصمة القسطنطينية بجعل قام و(. البيزنطية اإلمبراطورية عاصمة)

 .إسطنبول بتسميتها قام و لعثمانيةا

 أقوى  و أكبر من واحدة العثمانية اإلمبراطورية أصبحت التالية السنين من مئات لعدة و

 .العالم في اإلمبراطوريات

 الشرق  إلى جديدة تجارية طرق  عن البحث في بالبدء األوروبية الدول قيام في هذا تسبب كما

 (1) .اإلستكشاف عصر بداية هذه كانت و األقصى،

 

 

 
)1( Michel  Bozdemir ،45، ص مرجع سابق  . 

http://lazemtefham.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_22.html
http://lazemtefham.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_22.html
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 1520 عام من بالحكم قام و  (القانوني سليمان) عهد في قمتها إلى العثمانية اإلمبراطورية وصلت
عت الوقت هذا خالل و 1566 عام إلى  لكذ في بما الشرقية أوروبا معظم شملت و االمبراطورية توسَّ

 .المجر و اليونان

 عثمانيةال األمبراطورية توقفت حيث 17 الـ القرن  أواخر في التراجع في العثمانية اإلمبراطورية بدأت
 .أوروبا و الهند من االقتصادية المنافسة مواجهة في بدأت و التوسع عن
 تم و مبراطوريةاإل إلغاء تم حتى فيها شديد تراجع إلى القيادة سوء و الداخلي الفساد أدى أيضا   و

 (1). 1923عام في( تركيا) جمهوريةكـ البالد إعالن

نيين استيالء العثما ليذهبون اال أن سائر جزر البحر األبيض المتوسط تنطق اليونانية قبي اليونانيون

 نتكااألتراك ان السيادة اليونانية  كدفي حين يؤ ،عليها في منتصف القرن الخامس عشر الميالدي 

 عشر. اسعالقرن الت لمستقلة إال في أوائ ولةكدألن اليونان نفسها لم تولد  لغير موجودة في األص

 موالتنمية للحك ةـلدالعا زبح المنطقة وخصوصا بعد وصولفاعل في  عن دورتركيا البحث  تحاول

 لتنشيطبانهم قادرين على ا الحزب الثقة بالنفس حيث اكتسبت زعماء  2002 مفي عا واستالمة السلطة

 نم هابالصراعات المحيطة  يـف التاثي ايضا يـفو المحيطة بتركيا التركي في البيئة االقليمية دورلا

 - يةوالنزاعات العرب ئيليراسإلا -يبرلعا راعصلافي  دولياو  عربيا وسيطا مقبوال ون تك الجوار لدو

 (2).العربية

 

 

. 23 -20 pp ,York 1997  -, London , New Turkey a Modern HistoryZorchen , Erik )1( 

 ، التطبيق في: الجغرافيا والتاريخ العاطي،المشكلة القبرصية تفعالت   محمد عبد(2)

www.aljazeera.net/spcialfiles/pages/51335d95-395e-4be1-d5235FbE85b1,27-02-27 ,10:00. 

http://www.aljazeera.net/spcialfiles/pages/51335d95-395e-4be1-d5235FbE85b1,27-02-27
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األطلسي  و  لاـشم فـجمهورية تتمتع بعضويتها في منظمة المؤتمر اإلسالمي وحل كياتر

 كبرفهي أ ،ميال مربعا  3011500الى  لومساحتها تص ،محدودة  ةـاقتصادية أوروبي اتــتنظيم

و  ،مليون نسمة أي خمسة أضعاف اليونان    50و سكانها يزيدون عن  ،من اليونان مساحة 

 .نـمسيحية الى جانب أغلبية السكان المسلمي ةـأقلي يـفي هذا المجموع السكان

 الو م1945م و جدد نشاطه عام  1923الذي بدأ عام  كياالجمهوري الحديث في تر والحكم

الجغرافي و السياسي لتركيا  لورية و المحافظة على الشكمعه عظمة اإلمبراط ليحم ليزا

لم العا لمعها اليونان و دو لفي بناء إمبراطورية تشم لالعثمانية دون الحاجة الى الحلم األشم

و تلك الجمهوريات اإلسالمية في  ،العربي و اوروبا الشرقية و اراضي من روسيا اإلتحادية 

 ليس من حيث وحدتها في التراب مع أوروبا ،أوروبية  ولةنفسها د كياتر تعتبر آسيا الوسطى.

فاألتراك يعتبرون  ،بين شرائحه  القربىوالبشري  لحتى في ذلك السياق التاريخي لتسلس لب

 (1) أنفسهم من مكونات األمة الطورانية التي تنتمي إليها المجموعات البشرية األوروبية.

 

 

 

 
2000 France. p  -02-, l’Expres du 03 Turque , le Dégel s’amorce-les Relations Greco ,Francoise Arvantis )1(

16.    
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 بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميالدي الدعوة القومية الجديدة على يد الكثير من وقد

 اعياماليا واجتم بئاالذين يرون في ضم تجمعات بشرية آسيوية ع ،و الفالسفة األتراك  اءالشعر

لكن الدولة العثمانية التي تم تصميمها على أنها  ،يجب عليها أن تتخلص منه  ، ركياعلى ت

خالفة إسالمية لم تكن قادرة على تبني الشعارات الجديدة التي أخذت تنتشر في صفوف الشباب 

 من أفراد الجيش و القوات المسلحة العثمانية.

عشر إلى أن انهارت بعد  سعنتصف القرن التاتوالت النكبات على الدولة العثمانية منذ م قد

ان ثم قامت حروب البلق ،فقد خاضت الدولة العثمانية حربا مع روسيا  ،الحرب العالمية األولى 

و أخيرا الحرب العالمية األولى  و هي الجرعة األخيرة لوفاة تلك اإلمبراطورية التي عاشت  ،

 خاصة ،وفاق مع العرب  ىأواخر أيامها علمن ستة قرون. و لم تكن الدولة العثمانية في  كثرأ

 يلضمها ف لبريطانيا الجو لطيفا في تلك الدو ووجدت،بالد الشام و فلسطين و الحجاز و مصر 

م  1923و عندما قامت الجمهورية التركية الحديثة عام  ،ءالحرب العظمى الى جانب الحلفا

ومنذ عام  ، العربلترميم العالقات مع  كيةأية تدابير تر اكـيكن هن لم .لكماعلى يد مصطفى 

األطلسي  لم و األتراك يقومون بقطع مسافات تضمن لهم موقعا متميزا في حلف شما 1950

 دـالمتحدة األمريكية على ح اتـوالوالي نـالروابط السياسية مع األوروبيي كبرمن أ نكاالذي 

 (1)  .اءوــس

 

 .19  ،صسابق مرجع ،القادر عبد شاقوري  )1(
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إلتحاد ا يـمن حيث موقعها المجاور لغريمها السياس كياالمتحدة الى تر اتــيحاجة الوال تنكا دــلق

ي فالحرب الباردة على المعسكر الشرقي وسباق التسلح  ثناءو أ ، كبيرالسوفياتي ماسة الى حد 

في  فائهاحل لعلى طلب المزيد قد يجع رارهااليونان تدرك أن إص نتكاالقارة األوروبية 

اليونانيين في ذلك الوقت أنه ال وجه  ءو قد أدرك الزعما ، كياار بينها و بين ترموضع خي

جانب  أما في ،لليونان الدولة الصغيرة و الفقيرة نسبيا أو كياللمقارنة بين حاجة األوروبيين لتر

الى درجة  لو إن لم تص ،و العراق و سوريا فهي عالقات غير مرضية  كياالعالقات بين تر

األتراك تصحيح الكثير من المواقف السياسية لهم عندما  لفي حين حاو ، ةـكريالمواجهة العس

بعودة التراك من جديد الى ساحة الرأي  لمما جدد األم ،دخلوا في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 ،عضوا أساسيا في حلف بغداد  نتكا كياأن تر عــوم .مفي القضايا ذات الطابع العربي و اإلسال

ى إال ان هذا الحلف انته ، نكستامن إيران و ب كل ، راقـوالع اـالذي كان يضم الى جانب تركي

 نفسهمأ رونـيعتب راكـاألت والقادة .كيبتغيير القيادة العراقية وميلها الى جانب المعسكر اإلشترا

 – وهو رئيس تركيا األسبق بولينت أجاويد-أحد القادة األتراك لو لقد قا ،مسلمون أوروبيون 

وفد ليبي رفيع المستوى الى تركيا في أواخر  لمرات عديدة في تصريح صحفي بمناسبة و صو

 (1) العربية. لم  بأن وجود تركيا في أية منظومة أوروبية يعد خدمة و مصلحة للدو 1974عام 

 

 

 

 .20،ص مرجع سابقشاقوري عبد القادر،   )1(
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 كياالحرب الباردة و إنهيار المعسكر الشرقي و تفتت اإلتحاد السوفياتي رأت تر اءبعد انته و

األتراك لكثير من  لفقد تعرض العما ،من األوروبيين  لتبدال في المواقف و نكران للجمي

ية اثوليكللعمالة الوافدة من أوروبا الشرقية الك الغربية االمواقف السلبية بسبب فتح أبواب أوروب

األتراك  لو سجلت األحداث تصرفات ال مسئولة قامت بها تنظيمات أوروبية ضد العما ،

 خاصة في ألمانيا.

ا فقد اتفقت مع العراق ضمني ،م بدأ األتراك بتحسين عالقاتهم مع العرب  1993من عام  اءاوإبتد

ى و تسع ،الدولتين  كالتافي ضرب التمرد الكردي الذي طالما تسبب في تعكير صفو األمن في 

و يقوم  ،المؤتمر اإلسالمي  ةـفي منظم لاآلن عضو نشط و فعا كياتر و ،اآلن للوفاق مع سوريا

م بوضع  1995الذي تسلم السلطة في أواخر عام  ،رئيس الحكومة التركية نجم الدين أربكان 

من : مصر و  كلو هي  ،الثمانية  لفقد أسس اتحاد الدو ،خط يميز السياسة التركية عن غيرها 

مرت  لقد .كياالى تر ةـماليزيا و نيجيريا وبنجالديش إضاف وو باكستان و أندونيسيا  إيران

م  1997في عام  كيةفقد وقعت الحكومة التر ،بمنعطف خطير مؤخرا  كيةالعالقات العربية التر

لعام ابنفس  لو قام سليمان ديميري ، لاتفاق الدفاع المشترك و التعاون التقني العسكري مع إسرائي

  (1)  . كيةوزير دفاعه و عدد من القيادات العسكرية التر تالها’ لبزيارة رسمية السرائي
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فقد أصبح  ،مع العالم  كيااألعوام في عالقات تر لم من أفض 1996عام  يعتبر

 ال تقر بالتبعية المطلقة لألوروبيين و انها حليف قوي كيااألوروبيون على معرفة تامة بأن تر

أنها دولة إسالمية ألن غالبية سكانها يدينون باإلسالم و  كما ،إذا رغب األوروبيون في ذلك 

 ألنها تحترم جميع األديان و تقر بحرية العبادة في أراضيها. ،دولة علمانية 

تأسيس  لهدف تركيا من خالو ت ،دخلت تركيا اآلن في عدة تنظيمات إقتصادية أوروبية  قد

إيجاد سوق شرقية للمنتجات  ،التنمية  لأج نــم اونـالثمانية تحت شعار تع لمجموعة الدو

 كما ،و تربطها بالواليات المتحدة األمريكية عالقات قوية  ،ذات اتجاه يميني  لالتركية مع دو

تعيشها اآلن عبر إليران بأن بإمكانها الخروج من العزلة السياسية التي  كيةأنها لفتة تر

  من سائر التنظيمات الدولية. كةعضويتها الجديدة في هذا التنظيم الذي وجد مبار

يصبح من الصعب على اليونانيين في الوقت الحاضر استخدام  ، كياالشخصية القوية لتر بهذه

ة من روسيا الجديد لتأم لانها ال تزا إال الغربالى مواجهة مع  كيالدفع تر ككمحرالدين  لعام

ونان للي المالية أن تجد عونا شعبيا و دينيا يقدم المعونات ،وفي موسكو  كسيإثر النشاط األرثوذ

ن م كلالى جانب اليونان اذا لزم األمر  و هو ما ال تريده  لو يهيأ األجواء للتطوع في القتا ،

  )1(.كيااليونان و تر

 
 

  .  22، ص، مرجع سابقشاقوري عبد القادر (1)
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فقد انهار تحالف  ،أزمة سياسية نجمت عن تغيير في وجه السلطة التنفيذية  تركياشهدت  و

حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان مع حزب الطريق الصحيح بزعامة تانسو تشيلر.و لم 

العربية  لتكن حكومة مسعود يلمض قوية بالقدر الذي يسمح لها بتحسين عالقاتها مع الدو

 كيةيسيطر على خطط السياسة المستقبلية للحكومة التر كياالوضع الداخلي لتر نكاورة اذا المجا

 (1)الجديدة لضمان بقائها بعيدة عن مؤثرات السقوط .

و هذا يعني أن هناك استعداد لمرحلة  ،و الخارج  لالحديثة و أوضاعها من الداخ كياتر هذه

فهي تتشابه في أوضاعها مع المعسكر العربي اإلسالمي  ،قادمة قد تكون تركيا فيها أكثر قوة 

مع أوضاع اليونان مع أوروبا الوسطى و  ، كياالذي يفترض أن يكون عمقا استراتيجيا لتر

ع مفعالقات اليونان تركيا  ،بعدا استراتيجيا لليونان  لأوروبا الغربية و الذي يفترض أن تشك

  )2(منهما عالقات فاترة. لالبعد اإلستراتيجي لك
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 قبرص جزيرة في البريطاني التواجد: الثالث المطلب

 حق على األخيرة حصلت وبريطانيا العثمانية الدولة بين اتفاقية وبموجب 1878 عام في

 دفع واستمرار بريطانيا هتدفع ذىال ومبلغ عليها العثمانية الدولة بسيادة االحتفاظ مع قبرص إدارة

 .روسى هجوم أي ضد العثمانية الدولة بريطانيا ومساعدة الجزية قبرص اهالى

 االنضمام طريق في خطوة وجده حيث بالترحاب السابق القرار اليونانيون  القبارصة استقبل

 ستة فيه يعين محلى مجلس تكوين هو البريطانية السلطات فعلته ما أول وكان .اليونان إلى

 القبارصة من 3 و اليونانين القبارصة من 9 فيه القبارصة وينتخب بريطانين موظفين

 الدولة دخول ونتيجة 1914 عام الوقت ذاك في الجماعتين بين النسب حسب االتراك

 .إليها قبرص ضم بريطانيا اعلنت ألمانيا جانب إلى الحرب العثمانية

 الحرب في اليونان مشاركة مقابل قبرص اعطائها اليونان على بريطانيا عرضت 1915 عام وفي

 عن العثمانية الدولة تخلت لوزان معاهدة بموجب .اليونان رفضته الذي االمر الحلفاء جانب إلى

 الفترة تلك خالل،.مستعمراتها أحد بريطانيا اعلنتها 1925 عام في و1923 عام لبريطانيا قبرص

 ففى االنجليزى  الوجود ضد معا وتعاونوا واالتراك اليونانين القبارصة بين ما الود ساد

 وزادت اإلنجليزية اللغة باعتماد الجزيرة مدارس يلزم قانون  قبرص اهالى رفض 1921 عام

 (1). م 1931 إلى 1928 عامى بين ما الفترة في البريطانى الوجود ضد العسكرية العمليات
 

 )1(  د. أحمد جاسم ابراهيم حميد، القضية القبرصية والصراع التركي – اليوناني في ظل الموقف الدولي1960-1994،  مركز بابل 

.85 -82بابل. ص ص للدراسات الحضارية والتاريخية ، جامعة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/1878
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
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 موافقة عدم من الرغم على 1931 العام هذا ميزانية البريطانية السلطات اعتمدت 1931 وعام

 القبارصة من خاصة هائلة شعبية انتفاضة لحدوث أدى مما التشريعى المجلس اعضاء أغلبية

 إلى االنتفاضة تلك بعد البريطانية السلطات اتجهت.  األرثوذكسية الكنيسة من بدعم اليونانين

 ال عسكريتان قاعدتين بقبرص وانشئت السياسين الزهماء واعدام الحريات والغاء االحزاب تعليق

 .الجنوبي الساحل امتداد على ،ودهكيليا أكروتيري  منطقتى في اآلن حتى تعمالن تزاالن

 حركة فاسسوا اليونانيون  القبارصة وخاصة البريطانى بالغزو القبارصة ضاق الخمسنيات مقدم مع

 رئيسا مكاريوس  الحركة وعينت اليونان إلى واالنضمام الغزو لمحاربة هدفت ايوكا تدعى سرية

 البالد القى مما االتراك القبارصة طالت اإلنجليز ضد عنيفة بهجمات الحركة قامت. لها

 الشوارع حروب شكل واإلنجليز ايوكا بين الحرب اخذت 1955 عام االهلية الحرب في

 السلطات اضطر مما. اشتدت الثورة أن إال سيشل إلى مكاريوس بنفى بريطانيا فقامت والعصابات

 .الجزيرة استقالل مفاوضات في والدخول عنه لالفراج البريطانية

 رؤوف برئاسة م 1957 عام السرية فولفان حركة االتراك القبارصة انشا السرية ايوكا حركة مقابل في

 السرية عن تخلت ان الحركة ومالبثت االتراك القبارصة لحماية وذلك تركيا وبمعاونة دنكطاش

 (1).التركية المقاومة نفسها على واطلقت

 

 

 

 .86ص  ،مرجع سابق أحمد جاسم ابراهيم حميد،. د (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%AF%D9%86%D9%83%D8%B7%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%AF%D9%86%D9%83%D8%B7%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%AF%D9%86%D9%83%D8%B7%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
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 في البريطانى الغزو وممثلى واليونانين االتراك قبرص قادة اجتمع 1959 عام في و 

 سبتمبر 16في قبرص استقالل اعلن وشاقة طويلة وبعدمفاوضات الجزيرة استقالل لبحث زيورخ مدينة

 )1( . للجزيرة دستور ووضع م1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .نفسه مكان ،سابق مرجع (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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 القبرصي السياسيي النظام: الثالث المبحث

 قبرص في الدولة نشاة: االول المطلب

 و أوروبا شرق  جنوب في ،المتوسط االبيض البحر حوض شرق  في ،جزيرة على قبرص دولة تقوم

 عام التركي العسكري  التدخل بعد تقسيمها تم. بريطانيا عن 1960 عام استقلت. آسيا غرب جنوب

 سكانية أغلبية ذو جزء و( الجنوب و الوسط في) يونانية سكانية أغلبية ذو جزئين الى 1974

 .التركي القسم في التركية قبرص شمال جمهورية قيام 1983 عام في أعلن(. الشمال في) تركية

 عن لاإلستقال بعد 1960 عام تطبيقه تم الذي البالد دستور فإن الجزيرة في الطائفي للتنوع طبقا

 بارصةالق جعل مع األتراك، القبارصة و اليونانيين القبارصة بين السياسية المناصب قسم بريطانيا

 األسس وضع 1960 عام في .السكان غالبية يشكلون  لكونهم المناصب غالبية أخذ اليونانيين

 فإن 1960 دستور حسب. الحكومة رئيس أيضا هو البالد رئيس. البالد في السياسي للنظام

 1974 عام قبرص في التركي التدخل بعد ولكنه تركي، قبرصي دائما يشغله الرئيس نائب منصب

 من يعين الوزراء مجلس.حاليا مشغول غير المنصب هذا فإن قبرص شمال جمهورية نشأة الحقا و

 دةم تبلغ الرئاسة فترة ، مباشر انتخاب خالل من الرئيس انتخاب يتم. نائبه و الدولة رئيس قبل

 (1). سنوات خمس

 

 

   :التطبيق في  المسالة القبرصية،عبد الجليل زيد المرهون، تركياو  (1)

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/3/8. 
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 في 80 ال مقاعده كانت واحدة، حجرة من يتكون  )Vouli Antiprosopon (القبرصي البرلمان

 المقاعد فقط اآلن. تركي قبرصي نائب 24 و يوناني قبرصي نائب 56 ل محجوزة األصل

 :هي قبرص في السياسية األحزاب أهم ، محجوزة اليونانية

  يساري  )AKEL :(العامل الشعب حزب- 

  محافظ)DIKO :(الديمقراطي الحزب-

 يميني)DISY :(الديمقراطي التجمع-

  ليبرالي)ED :(الموحدون  الديمقراطيون -

 رئيس حيث ،جمهوري  ديمقراطي رئاسي نظام إطار في قبرص جمهورية سياسة تعمل

 في التنفيذية السلطة تتمثل .الحزبية التعددية وتتبع ،والحكومة الدولة رئيس هو قبرص

 عن مستقل قبرص في اءالقض .النواب ومجلس الحكومة تتقاسمها التشريعية والسلطة. الحكومة

 (1).والتشريعية التنفيذية السلطتين
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http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 التركية لقبرص السياسي النظام: الثاني المطلب

 وتغطي تركيا باستثناء الدولية االسرة به تعترف ال كيان التركية قبرص شمال جمهورية تعد  

 منذ ةمقسم والجزيرة قبرص جمهورية من جزءا العالم باقي ويعتبره المتوسطية الجزيرة ثلث اراضيها

 .1974 في الشمالي لقسمها انقرة ضم

 ولم ،االتراك والقبارصة اليونانيين القبارصة بين توترات برزت الماضي القرن  خمسينات فمنذ

 للمشاكل حد وضع في 1960 في اللهااستق واعالن للجزيرة البريطاني االستعمار انتهاء يساهم

 محاولة على ردا انقرة الى وضمته الجزيرة شمال الى التركية القوات وصلت 1974 سنة في حيث

 خطال" جنوب الى الشمال من اليونانيين القبارصة من االالف فر حينها وفي ،باليونان اللحاقها

 القبارصة من الفا 60 حوالى لجأ العكس وعلى. شطرين الى الجزيرة يفصل بات الذي" االخضر

 .الجزيرة شمال الى االتراك

 وحدها ،الجزيرة تقسيم على سنوات تسع بعد 1983 في التركية قبرص شمال جمهورية واسست

 االمم برعاية السالم مفاوضات من عقود تسمح ولم. التركية قبرص شمال جمهوريةب تعترف انقرة

 من غالبية الجزيرة من الشمالي الشطر سكان من الف 300 حوالى يزال وال النزاع بتسوية المتحدة

 (1) .بدقة مرسومة غير حدودها تزال ال اراض على يعيشون  االتراك والمهاجرين االتراك القبارصة

 

   :التطبيق في  آفاق األزمة القبرصية والجهود الدولية،، كمال حبيب  (1)

.http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1627 
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 في انقرة وتساهم الدولية العقوبات جراء المفروضة القيود من التركية قبرص السكان يعاني

 افيه البطالة ومعدل. المستشفيات وبناء الطرقات شق وتمول% 30 بنسبة السنوية الشمال موزانة

 .%10 عتبة تحت

 االف عشرات وجود وكذلك االقتصاد على ايجابي تأثير االتراك الجنود االف عشرات لوجود وكان

 طاءالع والسياحة العالي التعليم على تراهن ان قررت" التركية قبرص شمال جمهورية" الن الطالب

 .وكازينوهاتها لشواطئها سنويا سائح مليون  قبرص شمال ويزور. للنمو دفع

 الغاء 2014 في وتم. قبرص شمال في جيدة االنسان حقوق  ان الحكومية غير المنظمات وترى 

" ةالتركي قبرص شمال جمهورية سكان وغالبية.زمن منذ انتقادات موضع كان المثليين يعاقب قانون 

 فتح خصوصا محدود تقدم تحقيق تم عاما اربعين خالل.علمانية ومؤسساتها السنة المسلمين من

 العام مطلع ظهر امل بصيص وكان .جدية نقاط بشأن متعثرة المفاوضات لكن االخضر الخط

 صةالقبار  تبناها التي انان كوفي المتحدة لالمم السابق العام االمين باسم انان خطة مع 2000

 متحدةال لالمم الخاص الحالي المستشار واعلن  .اليونانيون  القبارصة ورفضها استفتاء في االتراك

 في القبرصي الجانب علقها التي السالم مفاوضات استئناف مؤخرا ايدي بارت اسبن لقبرص

 (1) .بالمحروقات والغنية عليها المتنازع المياه في تركية سفينة وجود بسبب االول تشرين

 

 .نفسه مكان ، سابق مرجع (1)

 قبرص اتحاد ليصبح مشروع مع الرياضة خالل من ايضا المجموعتين بين الحوار يطلق وقد

 .قبرص اتحاد في عضوا التركية
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 والذي الرئاسي، شبه الديمقراطي النيابي الجمهوري  الشكل الشمالية قبرص سياسة تتخذ

 السلطة. حزبية تعددية مع الحكومة، الوزراء رئيس ويترأس الدولة الجمهورية رئيس فيه يترأس

 ومجلس الحكومة من كل بها فيخول التشريعية السلطة أما الحكومة، اختصاص من التنفيذية

 لمدة الرئيس ينتخب. والتشريعية التنفيذية السلطتين عن القضائية السلطة استقالل مع الجمهورية،

  luğEro şDervi بالتركية إروغلو درويش هو الحالي والرئيس. سنوات خمس مدتها رئاسية

 مجلس في التشريعية السلطة وتتمثل. 2014 أبريل 18 في الرئاسية باالنتخابات فاز الذي

 مقاطعات لخمسة ممثلين النسبية القوائم بنظام ينتخبون  عضوا   50 من يتألف الذي الجمهورية،

 تميل الذي ـ Ulusal Birlik Partisi بالتركية الوطنية الوحدة حزب حصل وقد. انتخابية

 (1).  2014 أبريل انتخابات في في األغلبية على ـ االستقالل ويؤيد اليمين إلى توجهاته

 

 

 

 

 

 

 

 ، مكان نفسه.مرجع سابق (1)

 الثالث: النظام السياسي لقبرص اليونانية المطلب

 جمهورية انقسام إلى م 1974 عام في القبرصية األراضي على التركي العسكري  التدخل أّدى

 الجزيرة، من والجنوبية الوسطى المناطق في ويقع اليوناني القسم سياسيين، قسمين إلى قبرص
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 من الكثير في الشعبان يتشابه فبينما الجزيرة، من الشمالية المناطق في الواقع التركي والقسم

 السياسي، والنظام والدين كاللغة أخرى  كثيرة أمور في يختلفان أّنهما ،إالّ  االجتماعية والقيم العادات

 شمال جهورية وتشكيل م 1983 عام في قبرص جزيرة من الشمالي القسم استقالل إعالن فبعد

 والنظام الحكم في تركيا لدولة تابعة لتصبح قبرص جمهورية عن حكمها في استقلت التركية قبرص

. اإلسالمي بالدين ويدينون  األتراك من الشمالي القسم سكان غالبية كون  ذلك في وساعد السياسي،

 السائد السياسي والنظام الحكم في اليونان دولة إلى فيتبع الجزيرة من والجنوبي الوسط القسم أّما

 من اليوناني القسم يشهد وبينما المسيحي، بالدين ويدينون  اليونانيين من سكانه غالبية إنّ  حيث فيه

 وقّلة البطالة، من عالية مستويات من يعاني التركي القسم أنّ  إالّ  مستمر، وتطور نمو الجزيرة

 جمهورية عن بانفصاله اعترافها وعدم اقتصاديا   له العالم دول مقاطعة بسبب القومي الدخل

 حدد كما للمواطنين، المدنية الحقوق  م1974 عام المعدل الُيوناني الدستور ضمن.قبرص

 من مباشر غير بشكل انتخابه يتم وصاعدا   اآلن من أصبح الذي الجمهورية، رئيس صالحيات

 (1).الجمهورية مجلس من تزكيته يتم أي الشعب،

 
 ,, en Grece O.T.A.N dans le Monde Diplomatiquele Régime Militaire reste Fidèle a L’ , R.S .Someritis )  1(

Août 1972, p.3. 

 يعجم إلى إضافة البرلمان، في الممثلة األحزاب جميع ورؤساء الوزراء رئيس من األخير يتكون  

 هي سالمجل تزكية. األقل على واحدة لمرة البرلمان من الثقة منحوا الذين السابقين الوزراء رؤساء

  .إلزامية ليست
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 ناطي. الُيوناني السياسي النظام في الرئيسي التنفيذي الدور الوزراء ومجلس الوزراء رئيس يلعب

 اتسنو  خمس كل انتخابه يتم الذي والفخرية، اإلدارية المهام ببعض المقابل في الجمهورية رئيس

 . فق واحدة مرة انتخابه بإعادة يسمح. البرلمان قبل من

 العربيةب يعني الذي dedilomeni باليونانية ديدلوميني مبدأ على الُيوناني البرلماني النظام يعتمد

 إذا الثقة ههذ منح يتم. الوزاري  وطاقمه الوزراء لرئيس البرلمان من منحها يتم التي ،"المعلنة الثقة"

 يتم كما عضوا ، 151 أصوات أي البرلمان، نواب أصوات أغلبية على الوزاري  الفريق حصل

 .الدولة ميزانية لتقرير الوزاري  الطاقم تقديم مع عام كل حجبها أو تجديدها

 .سنوات أربعة تبلغ نيابة لفترة منتخب عضو 300 به واحد مجلس من الُيوناني البرلمان يتكون 

 لىع السيطرة من الكبيرة األحزاب يؤهل القوائم، على يعتمد معقد انتخابي نظام الُيونان تطبق

 الحصول البرلمان في نفسه تمثيل يريد حزب أي على يجب. الصغيرة األحزاب ويهمل البرلمان

 (1) .العامة االنتخابات نتائج نسبة من% 3 على

 

 

 
(1) R.S .Someritis ،4ص  ،مرجع سابق.
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 الفصل الثاني: الصراع اليوناني التركي على جزيرة قبرص.

 
 .قبرص جزيرة على الصراع أسباب: األول المبحث 

 .تاريخية اسباب:االول المطلب
 .اقتصادية أسباب: الثاني المطلب
 .إستراتيجية أسباب: الثالث المطلب

 
 

 .التركي اليوناني الصراع مجريات: الثاني المبحث
 .اليونان في العسكري  االنقالب: األول المطلب
 .بقبرص العسكري  االنقالب :الثاني المطلب
 .لتركيا العسكري  التدخل: الثالث المطلب

 
 .التركي اليوناني الصراع نتائج:الثالث المبحث

 .قبرص حول دولي مؤتمر عقد:االول المطلب
 .باألسلحة كياتر دعماإلتحاد السوفياتي  وقف: الثاني المطلب
 .  الشمال لقبرص التركية الجمهورية إعالن: الثالث المطلب
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 قبرص جزيرة حول التركي اليوناني الصراع اسباب: االول المبحث

 تاريخية اسباب: االول المطلب

فهو يندرج تحت إطار العالقات المضطربة  ،تاريخيا  صراعاالقبرصي  الصراع يعتبر

تمي الوحشية و األحقاد المتبادلة . ين ،بين اليونانين و األتراك و هي عالقات يطبعها العنف 

 ،1453منذ سنة   ،و االتراك لسلسلة االنتقامات الدموية في التاريخ اليونانيينبين  الصراع

 ، ةــالبيزنطي مبراطوريةاال وطالذي اقر سق IIطرف محمد  من القسطنطينية لوهي سنة احتال

 الثورات المتعددة مـو رغ ،وقع اليونان لمدة أكثر من ثالثة قرون تحت النفوذ العثماني 

مساعدة روسيا و بريطانيا و  لو بفض ، 1830ففي سنة  ،القرن السادس عشر  لخال

اصبحت الفكرة التي  ،و منذ ذلك الحين .  لعلى االستقال لتمكنوا من الحصو ،فرنسا 

اليونانيين الذين يقطنون على  كلهي التمكن من جمع  ،الوطنيين اليونانين  لبا لتشغ

 و ال يمكن ان يتم ذلك بدون صعوبات . ،ضفاف بحر ايجة تحت دولة واحدة 

 ، 1881و تيسالي في  ، 1864الجزر اليونانية من البريطانيين سنة  جاعتم استر 

نة فلم يتم انتزاعها من اليونان اال بعد الحروب البلقانية س ، 1896يت الثائرة في كراما 

 (1)  .بالموازنة مع مقدونيا ، 1913

 

. , Paris, Fayard, 1982, vol ii, p.1434Les Années OrageusesHenry Kissinger, ) 1(  
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أقرت اتفاقية سيفرس لليونان بكريت و جزر بحر ايجة  ،الحرب العالمية االولى  بعد

 سكريةـالع ةـأن الهزيم إال،ا منطقة سميرن بآسيا الوسطى كذوبيزنطة مقدونيا و تراس و 

 ، ميرنـس ترجاعـمكنت تركيا من اس ،بالجيوش اليونانية  لالتي ألحقها مصطفى كما راءـالنك

  ا جزر أميروس و تينيدوس .كذالغربية و  راسـت

 حسابعلى  ،نيس كابعد الحرب العالمية الثانية استرجعت اليونان جزر ديدو و

  .دــلكن هنا  األمور تتعق  رصـقب رةـيأن الخطوة الثانية ستخص جز كدايطاليا  و من المؤ

حققت قبرص تقدما اقتصاديا و سياسيا منذ فتح قناة  ، 1571ادارة االتراك منذ  وتحت

 ودـوع لو تم احتاللها عسكريا من طرف بريطانيا العظمى مقاب ، 1869عام  سويسـال

محاولة روسية لتوسيع حدودها على حساب الممتلكات  كلضد  كياتر دةبمساع دنـلن ةـحكوم

االسيوية الخاصة باالمبراطورية العثمانية . تم الحاق قبرص رسميا ببريطانيا العظمى في 

 ، اـالوقت الذي دخلت فيه تركيا في الحرب ضد الحلفاء الى جانب ألماني يـف ، 1914 وفمبرـن

و  ،( على هذا اإللتحاق 1923لوزان )فقد وافقت معاهدة  ،اليونان  اتـاحتجاج مـو رغ

 ةــالثاني ةـالعالمي ربـالح دـ( بع1920خاصة بالمملكة البريطانية ) ستعمرةـقبرص م تـأصبح

.(1) 

 
)1( Henry Kissinger ، 1435ص  ،سابق مرجع. 
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عدد  نكا( الى اليونان الشعور االحودي بقبرص التي 1947) ســدوديكاني زرـج مـض دــأي 

 سلطاتـنظمته ال تاءمن االتراك و في استف %20من اليونان و %80سكانها يضم حوالي 

قبرصيا الذين  220،000 لقبريصيا من اص 210،000 وتـص ، 1949 نةـس ةـالديني

أي إعادة ضم الجزيرة الى اليونان  و  ،شاركو في هذا االقتراع صوتوا لصالح إنوزيس 

  )1(. القومية اءبنواياها في تقسيم قبرص و إثارت االهو اـتركي رحتـص ، ينـمنذ ذلك الح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1( Henry Kissinger ، نفسه مكان، سابق مرجع. 
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 اقتصادية اسباب: الثاني المطلب

 على المتوسط، األبيض البحر شرق  في الطبيعي والغاز النفط عن التنقيب قضية تأتي

 األتراك القبارصة دوما يشعر حيث القبرصية، لألزمة لحل الوصول تعوق  التي الخالفات قمة

 اندوتس منها، وحرمانهم واحد جانب من الثروات هذه الستغالل يتجهون  اليونانيين نظرائهم أن

 تمادام التنقيب في المضي يمكنها ال اليونانية قبرص أن ترى  حيث الصدد، بهذا قبرص أنقرة

 وتقوم استخراجها، يتم موارد أي من األتراك القبارصة سيحرم بهذا ألنه مقسمة، الجزيرة

 من الشرقي الجنوب إلى" ليفيتان" حقل في والغاز النفط عن بالتنقيب اليونانية السلطات

 لالقاب النفط من برميل مليار 1.7 على يحتوي  الذي الحقل ذلك نيقوسيا، القبرصية العاصمة

 اليوناني، للتحرك مضادة وكخطوة الطبيعي الغاز من مكعب قدم مليار 122 و لالستخراج،

 .يةالشمال السواحل في النفط عن للتنقيب التركية القبرصية السلطات مع اتفاقية أنقرة وقعت

 في تساهم أن إما المتوسط، شرق  في والغاز النفط عن التنقيب قضية إن نقول أن ويمكننا

 .الجزيرة انقسام من تزيد أن أو القبرصية، األزمة لحل الرامية الجهود تعزيز

 التنقيب على اليونانية قبرص سلطات إصرار إن أردوغان، طيب رجب كيالتر  الرئيس يقول

 (1) .القبارصة بين الدائرة التفاوضية العملية لتخريب إال يهدف ال النفط، عن

 
 :التطبيق في، عاما من الصراع اليوناني التركي 40جزيرة قبرص  نور الهدى محمد، (1)

/http://www.dotmsr.com/details  

 

http://www.dotmsr.com/details/
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 ومن السكان، ثلثا الزراعة في ويشتغل زراعي، بلد فهي الطبيعية بمواردها غنية قبرص

 المعدنية ادبالمو  غنية أنها كما والبطاطا، والعنب والبرتقال والليمون  الزيتون  الشهيرة مزروعاتها

 ذلك كل عن وفضال الصادرات من%60 المعادن وتشكل والكروم، والنيكل النحاس وباألخص

  (1).القومي للدخل مهما موردا السياحة فيه تمثل سياحي بلد قبرص فإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، مكان نفسه.مرجع سابق نور الهدى محمد، (1)
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 استراتجية اسباب: الثالث المطلب

 أوروبا ثالث، وحضارات قارات ملتقى فهي إستراتيجية، أهمية ذا موقعا قبرص تحتل

 التالقحو  والتنوع الحضاري  الثراء في تمثلت إيجابية أبعاد له كان الذي األمر وأفريقيا، وآسيا

 عمليات عبر اقتصادها إنعاش في أسهم كما الحضارات، تلك وشعوب سكانها بين الفكري 

 لمواصلة الالزمة بالمؤن  للتزود محطات قبرص موانئ من تتخذ كانت التي التجاري  التبادل

 .البحرية الرحالت

 سياسي اضطراب عامل ومثل جمة، مشكالت في سببا كان نفسه الموقع هذا لكن

 القديمة التاريخية والممالك والدول اإلمبراطوريات أطماع أثار إنه بل دائم، أمني وتهديد مستمر

 مختلفة تاريخية فترات في وخضعت الغزوات، من الكثير الجزيرة هذه إلى فسيرت الكبرى،

 الفارسيةو  واآلشورية والفينيقية واألكادية والحثية الفرعونية الغزوات: ذلك من وكان لالحتالل،

 .واإلنجليزية والعثمانية والصليبية واإلسالمية والبيزنطية والرومانية والقرطاجية

 :لبريطانيا الموقع اهمية -

 صالات ونقطة ٬لبريطانيا تيجيةاإستر  قاعدة قبرص ّشكلت ٬القرن  هذا من األربعينيات في

 والخليج قار وال وفلسطين مصر في وقواتها لمستعمراتها المواصالت طرق  أصبحت وتموينا

 (1).العربي

 
، رب الدوليةالع،جريدة رىــالكبل اليوناني العقيم ومصالح الدو –قبرص المقسمة بين الحوار التركي ، ظمكانوري  (1)

 .01ص،2000سبتمبر 30، 7977االوسط، العددالشرق 
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 توأصبح ٬األوسط الشرق  منطقة عبر وجوا   ٬السويس قناة عبر بحار   ٬مهددة البريطانية ولم 

 كل لىإ بالنسبة حساباتها تعيد أن بريطانيا على كان ٬آمنة غير األوســط الشرق  نفط منفذ حيفا

 يف رار االستم من يمكنها ٬األول الخط فقدها حالة في ثانيا   خطا   لنفسها وتختار ٬المنطقة

 ليتمث الثاني الخط هذا وكان. األدنى الشرق  ومنطقة قاوالعر  مصر في األحداث تطور قبةار م

 وقت كبيرة قيمة ذات ٬تيجيةاإستر  قاعدة منها يجعل فياالجغر  موقعها كان التي ٬قبرص في

 .الجزيرة هذه في بوجودها بريطانيا تمسكت لذلك الحاجة

 :لتركيا الجزيرة اهميية -

 ال وهي التركي الشعب من جزء عليها ويعيش قرون  لثالثة ٬العثمانية للدولة تابعة قبرص كانت

 التركي للساحل الجنوبي المنحنى على وتسيطر ،كم 70 من أكثر التركي الشاطئ عن تبعد

 في ٬تركيا ألمن خاصة تيجيةاإستر  أهمية الجزيرة تحمل ٬لهذا. المتوسط األبيض البحر على

 الحصار ضرب أخطار يبرز سوف ٬اليونان مع قبرص اتحدت ما فإذا. اليونان مع عهاا صر 

 الدردنيل إلى المؤدية ٬إيجه بحر مدخل من البحرية منافذها واغالق٬ٕ التركية الشواطئ على

Dardanelles والبوسفوBosporus  حتى إستانبول من ٬التركية الموانئ كافة و 

 منظمة ضمن ٬البلدين تحالف أوهام منها يخفف وال ٬تركيا تدركها أخطار وهي. اإلسكندرونة

 (1).األطلسي شمال حلف

 

 
 .02،صسابق مرجع،ظمكا نوري (1)
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 التركي اليوناني الصراع مجريات:الثاني المبحث

 اليونان في العسكري  االنقالب:االول المطلب

اإلنتخابات التشريعية  لقبي 1967 لأفري 21 اريخـبت انـإنقالب عسكري في اليون وقع

س . أدعى كوباتا ليرأسهم الجنرا دينـالعقي نـقام به مجموعة م ،المتوقعة لشهر ماي 

ة  الخصوص الوقاية من مكيدة شيوعي هـوج ىـعل تهدفتـاس كتهمرـأن ح ةـالحكام الجدد للدول

 في معظم ،للتصديق  لبدا غير قاب كيدو تجنيب اليونان البلبلة و الفوضى إال أن هذا التأ

سيتعرض نظام العقيدين إلنتقادات شديدة .ويشرح سومريتيس أن  إحدى  ،المناطق 

و اليساري      األغلب كزأن المر كيدبالتأ نكا 1967 لالتبريرات األساسية إلنقالب أفري

 كهذامن تحطيم  وفـخاطئ . إال أن الخ تأكيداألمر يتعلق ب نكايحضر لتحطيم التحالفات . 

 نــتبيياليوناني   من هنا  صىـاألق ينـو اليم سيةـو األطل ةـاألمريكي اطــفي األوس اـيحقيق كان

 .ةـــاألجنبي اتــأساسا بالتصرف قــأن تغيير النظام متعل

كان  أثيناا بعض أوساط اليسار اليوناني أن إنقالب كذالسوفياتيين و كدفقد أ ،الواقع  في

ووضحوا أن المشاركة المباشرة لمنظمة حلف  ،C.I.Aتصرف المخابرات األمريكية  سببـب

الحقيقة  إن  R.F.A.الواليات المتحدة و ألمانية الغربية  ، لاألطلسي و في المقام األو لاـشم

 (1)دقة .  كثرالتاريخية هي طبيعيا أ

 
le Régime Militaire reste Fidèle a L’ O.T.A.N dans le Monde R.S .Someritis , ) 1(

Diplomatique , en Grece, Août 1972, p.3. 
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ى العشرين كربمناسبة الذ ، 1967مارس  11سنةرسالته لملك اليونان قسطنطين  في

الشخصية اليونانية التي أنعشت العالم آلالف   سونـجون رئيسـال دـناش ،لمذهب ترومان 

 لجالحرية أسمى ما في الحياة . و اليوم نس بـح واـأن يجعل اسـو التي علمت الن ،السنين 

 الحرية. نـع سانـلإلن ـللحظة من لحظات البحث الطوي

 لكون واحد كـروس نـاغتيظ أمين الدولة دي ،العسكري بأثينا  الببعد بضعة أيام بعد اإلنق 

إعالن تأييده للعودة إلى النظام البرلماني . و صرح د.  نتكاللملك  كاتمن أولى الحر

" نحن اآلن في إنتظار الحقيقة الملموسة و التي مفادها أن الحكومة اليونانية روسك : 

 زءـج لتمث كانتالمؤسسات الديمقراطية التي  مةإعادة إقا لجهودها من أج كل لالجديدة ستبذ

 . "للحياة السياسية اليونانية  اـمتمم

عبر أمين  ، يـاألطلس لاـشم فـمرة أخرى لمنظمة حل كدفرحا لكون النظام الجديد قد أ و

بسبب القيادة  نـالمتعقلي اصـاألشخ راحـس القـــإط مــعن أمنيته أن يت يـالدولة األمريك

روسك  إطالق  مـوتوه "الـفع وةــالخط ذهـأتمنى أن تتم ه "بعد بضعة أيام . انـلليون ةـالسياسي

 سياسةـال لسؤوغير أن لهجة م ،مرجوا  كان كما مـلم يت نـالمعتقلين السياسيي راحـس

 نـو لم يكن من الممك ،والدوران  فـمن الل ةـو خالي ةـصريح نتكااألمريكي  ةـالخارجي

 (1) .ةـود اتجاه أية ديكتاتوري ادةـأي شه ىـعل لصوـالح

 
, Avril 1969, Poste Sud de l’O.T.A.N.dans la Vie Internationale -un Avant -la GreceD. Dimoiannis, )1(

p.49.  
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فرضت الحكومة أمريكة  ،رةـالمؤام بـسب انواـكا أنهمـومع رفض اإلتهامات السوفياتية ب 

 إلى اليونان ـلالعسكري الثقي ادـاألسلحة و العت لارسا لحضرا محدودا حو ،برئاسة جونسون 

 و ،و الغرب  رقـلكن بإعتبار التوتر الشديد التي تسود في هذه الفترة العالقات بين الش ،

البد من أخذ هذا  ،رغبة واشنطن في الحفاظ على المواقع اإلستراتيجية في شرق المتوسط 

  بصفة جزئية . لعلى األق ،بعين اإلعتبار  راءاإلج

بين  ةــالمواجه اديــو لم يتم تف ، 1967 رـنوفمب في انــو اليون كياتوتر جديد بين تر هرظ

  ونـالرئيس جونس وثــمبع اـالتي قاده ةـالوساط كةحر لبفض،  لإال بفارق قلي نـالعدوي

 ومندوب بروزيو انليوـم  سيـاألطل لو األمين العام لمنظمة حلف شما ،سيروس فانس 

على تسريح  كيابينيت . وافقت تر –جوزي غولز  ،األمين العام لمنطمة االمم المتحدة 

 رصـن قبو التزمت أثينا و انقرة بسحب جنودها م ،مجموعاتها في منظمة شرق المتوسط 

 650و اــيوناني 950) 1960المجموعات التي قررتها إتفاقيات سنة  اءو المتواجدة فيما ور

 لراـالجن ءو أخيرا  تم إستدعا ،األمن الوطني القبرصي تدريجيا  لو يجب ح( كياتر

في حرب ضد بعضهما وهما عضوين من الحلف  كيااليونان و تر دخلت جريفاس إلى أثينا.

 لالجناح الجنوبي الشرقي لمنظمة حلف شما لمنتجين بذلك اإلنهيار التام لك ،األطلسي 

جونسون أنه  في األسابيع االخيرة خيم خطر مأساة  سأفصح الرئي ديسمبر 05األطلسي في 

   (1).في شرق المتوسط بشرية فضيعة
 

in The Department Of State  ,Joins in Efforts to Avert War in Eastern MediterraneanU.S .) 1(

Bulletin, 25 Decembre 1967, pp.859-860. 
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الرئيسي لقبرص بقي  لفإن  المشك ،أعترف أيضا أنه رغم الراحة التي تم تحقيقها  لكنه

  .لدون ح

أساسي لمشكلة  لمحاولة إيجاد ح الرأي هدف مهمته لم يكن  سـنف طريشا "فانس " نكاو  

ستدمر السالم  نتكاإنما تجنب حرب وشيكة  ،الممنوحة  دودةـالمح دةـالم يـف رصـقب

 . ةـمرعب ائجـبالمنطقة و تخلف نت

 لالى ح لفي هذه األزمة لم تلعب أوروبا أي دور  و لم تمارس أي تأثير للوصو و  

 اتـالقبإعتبار هذه الوضعية المليئة بالتهديدات دائما و األخذ بعين اإلعتبار تفاقم أوضاع الع

الشيوعية الربعة األخرى في  لالجيش السوفياتي و قوات الدو لبين الشرق و الغرب . دخ

 اتـالوالي تـحمل .حدا " لربيع براغ "  لووضع هذا اإلعتال  كياالى تشيكوسلوفا 1968أوت 

 ع ذلكالمتحدة الى مراجعة اختباراتهم اإلستراتيجية  و منعهم لبيع السالح باليونان  وسيتم رف

 اراـخي ركـالذي لم يت ،مشروع الدستور الجديد  لحو 1968سبتمبر  29 ءستفتافعليا بعد ا

 لوـعودة للديمقراطية . و أصبحت القيود األمريكية ح لحقيقيا للشعب اليوناني و لم يكن يمث

تم تسليم  ، 1969و  1968عام  لو في خال ،تسليم العتاد العسكري  جد جزئية في الواقع 

  )1(البحرية كبوالمرا ،والقذائف  ،عدد معتبر من الطائرات 

 

 

(1) D. Dimoiannis،126ص  ،سابقمرجع. 
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 و       ،لليونان  كبرى بصفة مؤقتة إلسترجاع شحن ذات بنود  ميةـرس راراتـاتخاذ ق مـت و 

.  1970ثم في سبتمبر  1968في أوت  كياتشيكوسلوفا والىــورس واتــق لذلك بعد دخو

 ،سنة الحضر الجزئي لالى قبرص خال ىلم يتم رفع عدد األسلحة الكبر ،بالرغم من ذلك 

 .لقبرص ةـبصفة عامة مع تلك الممنوح ةـمتوازن تـنكا  التي لتركيا منحلم يتم  كما

 21 اريخـالحكومة اليونانية بت ىاألسلحة األمريكية ال لفقد تم استئناف ارسا ، لوبالفع    

 لقي جرافين للمناجم . و اكذمع التزام واشنطن بالتسليم ثالثين طائرة نفاذة و  1962 برأكتو

 امـالنظ ستعملهاـأن هذه التموينات المختارة للعتاد العسكري تقصي  األسلحة التي يمكن أن ي

 من ءلم يكن يتميز بشي ءان هذا اإلستثنا الإ ،للتشبث بالحكم ضد ارادة األمة   اليـالح

 .ألمريكا و المظاهرات المناهضة ،يمنع احتجاجات أنقرة ولم  ،الصالبة 

بر يتزامن مع ارتفاع معت نكاالعتاد العسكري األمريكي  ذاـله انـمهما يكن فحيازة اليون و

 ىـال 1967مليون سنة  313ثم  1966مليون دوالر سنة  210 نـم دفاعـللميزانية اليونانية لل

 (1) مليون في السنة الموالية . 400لتتجاوز  1968 نةـس ونـملي 367

 

 

 

 

The Department Of in  ,Reviews Situation in Greece Following Military TakeoverU. S. ) 1(

State Bulletin , 15 Mai 1967 , pp.750-751. 
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ات وفي الجمعية الوزارية للجنة مخطط اـفقط طلبت اليونان مساعدة اقتصادية من حلفائه اذن

أشار  1968نوفمبر  14بتاريخ  كسلالمنعقدة ببرو ،األطلسي  لالدفاع لمنظمة حلف شما

 و ، التكاليفهذه  كللوحده  ـلأن يتحم نـالحكومة اليونانية أن اقتصاد بلده ال يمك لممث

بالمحافظة على صالحية  ، اتـالمحادث ذهـه ـاءللتلميحات التي قيلت أثن سعادتهعبر عن 

  .اعالدف فيما يخص كياوتر انـلليون ةـالممنوح ساعدةـالقرارات الداخلية للمجلس و المتعلقة بالم

ها من نشيطة بأوروبا بما في ـلردود فع رـتثي تـنكاالحالة ان الوضعية السياسية باليونان  و

عبر الجمعية اإلستشارية  ، 1967جوان  23بالحلف األطلسي ففي  ءاألعضا لبين الدو

 اتءواإلعتدا ، انـالسائدة حاليا باليون الوضعية ءقلقه الشديد إزا  نـأوروبا ع جلسلم

فقد ضربت  ل. و بالفعو الحريات األساسية المسجلة إلنسانالخطيرة و المتعددة على حقوق ا

دة ع فـحكومة العاقدين بقسوة و عاقبت بعنف المعارضين السياسين  فقد باشرت لتوقي

 ورجـج سابقـال لاألو وزيرـو ال ، كيسمن بينهم المؤلف ميكيس تيودورا  ،برلمانيين 

أفيروف وزير الشؤون الخارجية  و ،(  1967 براكتوبابانديريو )الذي اطلق صراحه في 

و آخرون  ،)و الذي أطلق صراحه في نهاية األمر(  1963و  1906الفترة مابين  يـف

 )1( . ونكثير

 

 

(1) The Arms Trade with the Third World .Stockholm, Sipri, Almqvist et Wiksell, 1971, p.153.  
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           ةـمن الجنسية اليوناني ريكوالممثلة ملينامير ،تم تجريد المعارضة في الخارج  فقد

            و النرويجية  كيةسبتمبر ضغطت الحكومات الدانمار 20في  كهامصادرة أمال تـو تم

ان بثالث لوائح متماثلة محررة ضد اليون انـاإلنس وقـاألوروبية لحق ةـالسويدية على اللجن و

وقد قدمت   اـعليه ةـتفاقياألاإللتزامات التي تفرضها  تــتتضمن أن حكومة أثينا قد خرق

 . لهذه المبادرة لالقانونية بالمجلس تأييدها الكام ةــاللجن

 نؤتمريـالم نـمن جهة فالعديد م ،االمريكية أمام برهان ذو حدين  السياسة نت،كاالواقع في

 كثرالسياسة لم يترددوا في مطالبة الحكومة بتبني موقف أكثر صرامة و مطالب أ لورجا

بالشرق  وترـالتومن جهة أخرى فإرادة الدولة و اإلدارة الدفاع  ،النظام باليونان  ءإزا

إلى منطقة الشرق  لو المجهودات الجبارة التي بذلها اإلتحاد السوفياتي للدخو ،االوسط 

من أي وقت مضى أن  كثرمن المهم أ لو الخسارة الفادحة للقواعد بليبيا يجع ،المتوسط 

و مطارات باليونان . فسيكون من غير الحكمة إغضاب  ئـالمتحدة موان اتــالوالي كـتمل

أن  في مجلس أوروبا فهو يشاطر الرأي ب ،األوروبي  امــأي العاليوناني  بينما الر امـالنظ

رفض استئناف تسليم  لتظهر من خال ،اليوناني  امــالنظ اءحزما إز كثرسياسة أمريكية أ

 (1).وقفهالذي تم  لحةـاألس

 

 
  

)1( Assemblee de l’Union de l’Europe Occidentale .Actes Officiels .Quatorzieme Session 

Ordinaire, Deuxieme Partie, Fevrier 1969. iii .Documents de Seance, p.130. 
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 سارـم رةـمباش ىـضغوطات قوية على المجلس اإلداري لحمله عل بممارسة الوقف هذا كان

ضا إنما يوجه أي ،شعبية الواليات المتحدة باليونان  عـال يساهم فقط في رف ،الديمقراطية 

 الذي سيكون عزله تاما عندئذ.ضربة جد قاسية للنظام 

لتسليم  لمن ذلك  قرار اإلستئناف الكام وأـواألس ،مواصلة السياسة المتقبلة حاليا  إن

متحدة الواليات ال زاءللشعب اليوناني إ ةـإلى عداوة مفتوح لسيؤدي بالمقاب ،األسلحة لليونان 

 . للجوء إلى مقاومة مسلحة  كثرفأ كثرو سيحرضه أ

      ،ديكتاتورية للحفاظ على السلطة  اتءالمؤسسات الديمقراطية و بأتخاذ إجرا ءاءوبإلغ

المعارضة  كةبقيادة حر و ،الحرية  لسمحت الحكومة للشيوعيين أن يزعموا أنهم أبطا و

عسكري بأثينا يمنح اإلتحاد السوفياتي فرصة لرفع  امـأن إقامة نظ كدمن المؤ ،الشعبية

 كلشاو لم تكن هذه الفرصة خالية من الم ،لليونان  ةـالداخلي شؤونـال يـف لصوتها و التدخ

المتوسط والجناح الجنوبي لمنظمة حلف  البحرـب دفاعـال لوـح قريره. و عند عرضه لت

عمالي هواندي إلى نتيجة مفادها  ودارتـجي ـل( توص1967ديسمبر  04األطلسي ) لشما

 فالغرب والشعب اليوناني  اـمقلق اـليفح رصـأنه  من الناحية السياسية  فقد أصبحت قب

 (1)في استرجاع الديمقراطية بأسرع ما يمكن . ةكبيريملكان مصالح 

 

. 
Conseil de l’Europe Assemblée Consultative Vingt et Unième Session Ordinaire (Troisième ) 1(

Partie 22-30 Janvier 1970 Document de Séance Tome XIII , Doc 2719. 
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 ىبركفإن الحفاظ على اليونان و قواتها العسكرية  ،أنه من الناحية اإلستراتيجية  ينـفي ح 

 ضاءاألع لفالدو ،و لتحديد موقفهم  كبرى هاتين النقطتين أهمية  تكتسب .ربـللغ سبةـبالن

 . U.E.Aفي 

 

بمجلس  ، 1970نوفمبر  17من هاتين النقطتين في تدخله بتاريخ  كالاإلعتبار  ينـبع تأخذ

U.E.A "األطلسي على كون تعاونية  لالعام لمنظمة حلف شما ينـاألم ،"يوـ. بروسم

لكن لم يكن يجب اإلعتماد عليها  .بشدة ةـالسياسات المتحالفة بالمتوسط وكانت مرغوب

األطلسي أن تتابع تحضير برامجها للدفاع  بصفة مستقلة  لو على منظمة حلف شما  كثيرا

 (1) .عيفـض لسياسي  و هو أم لعن آمالها في ح

 

 

 

 

 

 

 
(1)U. S. Reviews ، 218ص  ،نفس المرجع. 
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 قبرص. في العسكري  االنقالب: الثاني المطلب

 العام االمين كلتأو ،سلمي للنزاع  لمهمة المساعي الحميدة الهادفة إليجاد ح 1968سنة  منذ

 ذلكك ممثلي المجموعتين  ينـب ددةـالمتع تقاءافالل ،لمنظمة األمم المتحدة  لكنها بقيت دون نجاح

د الرائ عادللمشكلة القبرصية .  رجـأي مخ ادمن إيج تتمكنلم  ،المتواصلة مع القوات  اإلتصاالت

جريفاس  بصفة سرية إلى قبرص في  لراـ( الجن1967 - 1964السابق للحرس الوطني ) لاألو

 ةـالمحاوالت اإلرهابي من جةمو رتـالتي باش دةـجدي EOKA ةـحيث أنشأ منظم ، 1981أوت 

ه عالقات ورتـالذي تده ريوسكا. ذلك لم يكن هدف ماانـضم الجزيرة إلى اليون لتعجي ىالهادفة إل

رية سقام رئيس األساقفة بصفة   1982في فيفري  ،الحيادية  ةـو بلعب البطاق كثيرامع نظام أثينا 

خاصة  سكريةـوحدة شبه ع اءإنش لفذلك من أج ،إلى قبرص  كياشيكوسلوفاـبإحضار أسلحة ت

منذ نهاية  ريوسكاخشي ما ، ل. بالفعرقوة موازنة للجيش المنشأ طبقا للدستو ءمخصصة إلنشا

الوقاية  لأج نـوم ،الوطني أن يتم تنظيم إنقالب عسكري ضده من طرف ضباط الحرس  1981

تكوين ميليشيا  دـيري نكاالذي  –لكن أيضا لمحاربة تصرفات جريفاس  – لهذا اإلحتما لمن مث

  )1(خاصة والبحث عن أسلحة لتجهيز هذه الوحدة شبه عسكرية .

 

 

 

 . , Vol .ii, op.cit  p. 1435les Années OrageusesHenry Kissinger, (1) 
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وضع الحالة  لريغ )فرنسا( الذي توجه إلى قبرص للتحقيق حوبكر U.E.Aعن  لالناق

 . نيعسكريا قد تحضيره في النصف الثا انقالب شيئ يشير إلى أن كلأن  كدأ ،السياسية 

 رتـباش ،دوالر  ونـملي 5,2قدره حوالي  االسلحة لشراء إعالمه بمبلغ إجمالي وبعد

زع فيفري مبادرة لدى والي الوالية الشرقية أخبرته أنه إذا و 11الحكومة اليونانية بتاريخ 

 صراعات في البلد و ستشهد قبرص حماما ستنتجااألسلحة على  عناصر غير مسؤولة ف ذهـه

س. باب يوتاكوس بأن يكون   خارجيةالدولة للشؤون ال أمين و طالب نائب .  ماءالد نـم

و أن يعترف  بأثينا  ،حكومة قبرصية ذات وحدة وطنية دون شيوعيين  ريوسكاما

 .قبرص فيها سوى طرف واحد لال تمث يـالت للهليلينيةكمركز

إال   الحكومي هــفاليق لديـبتع كتفىو إ يـرئيس األساقفة الطلب اليونان ضــرف ، ارسـم 10 يــف

 ةـالكنيسة القبرصي نـم نوديـس ديسـلتهدئة النفوس . و طالب الق فياكا كنأن ذلك لم ي

الذي صرح بأن التزامه  ريوسكاطالب بإستقالة ما الموالي بإخالص ألثينا كسيةاألرثوذو

س تخلى عن مثالية إنوزي هـبأن اقفةـفقد أتهم رئيس األس نالسياسي متناقض مع وضعه الكنسي 

 (1).دةـبإختصار فقد دعم الزندقة و عدمية العقي ،العناصر الشيوعية  ءو بأنه سمح بإرتقا ،

 

  
(1)Assemblé de l’Union de l’Europe Occidentale .Actes Officiels. Dix-Huitième Session Ordinaire, 
Première Partie, juin1972. Document séance p208.   
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 . دادـ( و بقي على اإلستع1982جوان  10اإلستقالة ) ريوسكارفض ما ،ومرة أخرى  

 ةـإال أن المعارض ، نواتـتم تمديد عهدته لفترة جديدة قدرها خمس س 1983 ريــفيف في

 رـبكتوأ يـرئيس األساقفة ف لو تم إرتكاب محاولة إلغتيا ،زعمت أن اإلقتراع لم يكن عاديا 

 انيينـاليون ودـبين الجن اءبقيت الوضعية متوترة  و إرتفع اإلستي ،لبالفش تءلكنها با ، 1983

 المعسكرين بقبرص .

و استحواذ العقيدين على الحكم في أثينا قد أحدثت  1967الواقع فإن حوادث سنة  في

خاصة لدى الضباط اليونانيين للحرس الوطني و  ءو أيقضت أصدا ،سقوطات في الجزيرة 

 عرف إضطرابات جديدة هم االنصار المتحدمين لضم الجزيرة إلى اليونان  و الحالة أنها ست

ة  النظام الملكي و اعلنت  جمهورية رئاسية برلماني زراءالغى مجلس الو ، 1963 وانـج يـف

 و                 جورج بابادوبولوس المهام الرئاسية لفي شهر أوت  باشر الوزير االو ،

ال إ 1984سنة  لإلى الديمقراطية و تنظيم إنتخابات تشريعية خال العودةـبهذه المناسبة وعد ب

و تم  ، 1983نوفمبر  20وحدث إنقالب عسكري ثان بأثينا في   واـيتفهم مـان العسكريين ل

 (1)جيزيكيس .  لاسقاط حكومة بابادوبولوس من طرف مجموعة من الجنود يقودهم الجنرا

 

 

 
)1( Henry Kissinger  ،1437، ص مرجع سابق. 
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            ،لم تحقق 1967أن أهداف  ثورة  المسلحةالقوات  ادةـقي رحتـفي ندائها لألمة  ص و

مجد  دستوري  و أن النظام السياسي قد اظهر أنه  غير اقـميث دونـب اـو أن البلد يعيش دائم

يش و تبعا لذلك  أنشأ الج الوطني اءإعادة البن اتــمقتضي عـم اوبـال يتج هـو ان  اـتمام

 . ولوسأندروسوب لوزيراألوـال هاـحكومة جديدة يرأس

 أنصار ضم الجزيرة الى اليونان  ينـب ةـخاص ، رصـذلك أحدث الكثير من اإلضطرابات بقب لك

 بحز  وبين بينه االرتباط فك اجاويد حاول ،قبرص في التركية الحكومة حقته الذي النجاح بسبب

 االغلبية على يحصل ان له يمكن انه اعتقد ، مبكره انتخابات اجراء خالل من الوطني الخالص

 هحكومت استقالة وقدم ذلك في اخفق لكنه قبرص في العسكرية العملية نجاح بفضل منها المطلقة

 . وزارية ازمة في تركيا فدخلت 1974 ايلول في

 ةالبرلماني الثقة على تحصل لم حكومة من تدار اشهر ستة على تزيد مدة البالد بقيت حيث  

 حيث ،1975 حتى استمرت والتي ارماك سعدي البرفسور الى الوزارة تشكيل اسند فقد. 

 يه ائتالفية حكومة في اليمينية االحزاب جمع من العدالة حزب زعيم ديميريل سليمان استطاع

 1977 حتى الصمود واستطاعت ، 1975 منذ مهامها تولت والتي ،( الوطنية الجبهة حكومة)

 وحزب العدالة، حزب) هي احزاب اربعة الحكومة هذه وضمت.  البرلمانية االنتخابات موعد

  (1). (القومية الحركة وحزب القومي، الثقة وحزب الوطني، السالمة

 

  
 .59 -57،  ص ص مرجع سابقشاقوري عبد القادر، (1) 
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 ، امستقر  غير تحالفا   يضم فهو االئتالفية الحكومة هذه في واضحا   الضعف كان البداية ومنذ

 ةمجتمع كانت انها غير بمواجهتها، بدأت التي المشاكل معالجة في النظر وجهات تباينت فقد

 .الحكومة خارج الجمهوري  الشعب حزب ابقاء على

 من اكثر التضخم حجم بلغ اذ االقتصادية االوضاع في كبيرا   تدهورا   الحكومة واجهت فقد 

 تتزايد فيما ، عاطل ماليين ثالثة العاطلين عدد بلغ إذ معدالتها البطالة وتجاوزت ،% 40

 رالشعا شعبية زيادة على لالئتالف المؤيدة الصحافة وعملت ، السياسي العنف وحوادث اعمال

 يقالتطب موضع العمل هذا تقسيم وضع فقد( الشارع في وتوركيش البرلمان في ديميريل) القائل

 يف اليسار خطر على للقضاء االرهابية االعمال هدفها كان والتي( الرمادية الذئاب) قبل من

 العنف اعمال على ردا   مماثلة باعمال االخرى  هي بدأت التي اليسارية الجماعات ردت حين

 الحساسة والمناصب الدولة اجهزة على االئتالف اعضاء سيطر كما.  اليمين بها قام التي

 هسيطرت لترسيخ كطريقة تركيا وتلفزيون  واذاعة االناضول وكالة على ديميريل جماعة فسيطرت

 نا إذ ، والمظاهرات العمالية االضرابات شدة ازدياد الى ادى كله هذا االعالم اجهزة على

 وليس الصناعية البرجوازية مصالح تمثل الحكومة هذه ان ترى  كانت السياسية المعارضة

 (1). الشعب مصالح

 

 

 
 .63 – 60ص ص ،  مرجع سابق، شاقوري عبد القادر (1)
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 عاد الذي الحاشد التجمع في حدث ما بعد سيما ال خطيرا   حدا   بلغ الذي العنف تصاعد وبسبب

 تقديم لىا العدالة حزب دعا فقد العالمي العمال عيد ذكرى  في الثورية العمال نقابات اتحاد اليه

 الشعب حزب وافق وقد االول تشرين من بدال   1977 حزيران 5 يوم وتحديد االنتخابات موعد

 يفز مل ولكن  لها  المقرر الموعد في البرلمانية االنتخابات اجريت المقترح هذا على الجمهوري 

 االصوات من%  44 على الشعب حزب حصل حيث المقاعد بأغلبية السياسية االحزاب

 هذه لكن% 6 القومي الحركة وحزب% 8 الوطني الخالص وحزب%  41 العداله وحزب

 ىعل( والعدالة الجمهوري  الشعب) الكبيرين الحزبين سيطرة هي مهمة حقيقة أشرت االنتخابات

 حصل الحزبين من أيّ  يعني ال ذلك االان البرلمانية المقاعد من% 90 وعلى االصوات معظم

 لتيوا 1973 انتخابات اعقبت التي الحكومية االئتالفات تجربة تكرار معناه بل االغلبية على

 يف نسبيا تفوقا حزبه حقق ان بعد اجاويد شكل  .لتركيا السياسي االستقرار تحقيق في اخفقت

 ليةالداخ تركيا سياسة رافقتا اساسيتين معضلتين مواجهة عليها كان اقلية حكومة االنتخابات

 الناجحة الحول وضع اجاويد ،حاول االقتصادية االزمة وهما السبعينات مرحلة في وتفاقمتا

 على مقدرته يفقد بدأ اجاويد بان واضحا   وبدا ، ذلك في اخفق لكنه المعضلتين هاتين لمعالجة

 عدب ، به حظي قد اجاويد كان الذي الشعبي التأييد انحسار عن فضال ، السلطة في االستمرار

 (1) . السياسي واالرهاب االقتصادية االزمة معالجة في اخفاقه عقب مؤيديه آمال خابت ان

 

 .66 - 64ص ص،  مرجع سابق ،شاقوري عبد القادر (1)
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 مواجهة عليها كان اقلية حكومة االنتخابات في نسبيا تفوقا حزبه حقق ان بعد اجاويد شكل

 زمةاال وهما السبعينات مرحلة في وتفاقمتا الداخلية تركيا سياسة رافقتا اساسيتين معضلتين

 كذل في اخفق لكنه المعضلتين هاتين لمعالجة الناجحة الحول وضع اجاويد ،حاول االقتصادية

 انحسار عن فضال ، السلطة في االستمرار على مقدرته يفقد بدأ اجاويد بان واضحا   وبدا ،

 يف اخفاقه عقب مؤيديه آمال خابت ان بعد ، به حظي قد اجاويد كان الذي ، الشعبي التأييد

 مجلس انتخابات في واضحا   هذا وتجلى.  السياسي واالرهاب االقتصادية االزمة معالجة

 اجاويد اثرها على قدم كبيره بخسارة الجمهوري  الشعب حزب مني حيث 1979 عام الشيوخ

 كوروتورك فخري  المتقاعد الجنرال التركي الرئيس فكلف ،1979 االول تشرين في استقالته

  اقلية حكومة بتشكيل ديمريل سليمان اجاويد استقالة بعد  كورسيل لجمال خلفا اختير الذي

 لتيا واالقتصادية السياسية االوضاع صعوبة الدراك الحكومة تشكيل قبل ديميريل سليمان تردد

 فشكل ، السلطة الى العودة في لرغبته الحكومة تشكيل على وافق ولكنه ، تركيا بها تمر

 معالجة مهمتها طوارئ  حكومة بانها ووصفت 1979 الثاني تشرين في حكومته ديميرل سليمان

 مفتوحا   المجال وتركت ، ذلك عن عاجزة كانت االمر حقيقة في انها غير. القائمة االزمة

 )1(.1980 ايلول في التركية السياسية الحياة في ثالثة مرة للتدخل للجيش

 

 

 
 .   70-67ص ص،  مرجع سابق ،شاقوري عبد القادر (1)
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 لتركيا العسكري  التدخل:  الثالث المطلب

و التي أدت بسرعة  ،عملية عسكرية بقبرص   1981جويلية 20في  كياتر تـاطلق

.  انيينـلحوالي ثلث قطر الجزيرة  و إبعاد آالف القبرصيين اليون كيالتر يشـالج لتالـإلح

 ىـو عل  صريـع ريـسكـع ادـبعت و بدقةمدروسة  ،األمر يتعلق بعملية واسعة النطاق  نكا

 وةـق دـقائ ،اعلم م. إنهان  سفير تركيا بنيكوزيا  ،جويلية  20صباحا من يوم  4الساعة 

 (1)جنود االتراك سيتدخلون عن قريب في الجزيرة .االمم المتحدة بأن ال

 كيةفحوالي الساعة السادسة تم رؤية عتاد برمائي و ثالث سفن حربية تر  لو بالفع 

اسقاط  يـبالتتابع ف –130C رقاـفي حين باشرت طائرات حربية من نوع ه ، اـنيكير ربـق

 اإلقتحام ذاـه نكا اـنيكوزي ينـب ، كيالمضلعين على القطر المحدد الرئيسي القبرصي التر

باإلضافة إلى قصف عنيف لمطار نيكوزيا .  ،و العتاد  لمتبوعا بإسقاطات اخرى للرجا

 ينـح يـف ،بكاريني  كيجندي تر 500طائرة مروحية  67انزالت  لبعد الساعة العاشرة بقلي

وكانت هناك  ،مضلي قرب نفس المكان  980موجة جديدة من  لطائرة للنق 16أطلقت 

 (2).نياكيرللجنود في غرب  لونزو ،اطالقات أخرى للمضليين في منطقة فاماغوست 

 

 

 

.Seance, 20 juillet 1974 p 19–1 Doc O.N.U Conseil de Securite 29 Année 178 )1( 

 

 dtreatises an these,, electronic 1960)-the soviet influence on Turkish foreign policy (1945Murat Ulgul,  )2(

dissertations, the graduate school, 2010. pp 7-12. 
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من  ـلصـاستمع مجلس األمن لتقرير مف ،من اليونان  لعاج عاءو بإستد ، اليوم سفي نف و

 سؤوليةـم  لو الذي مفاده أن الوضعية كانت مرعبة و جد خطيرة   وقا ،األمين العام 

 صعيدـت ـلكمجلس األمن اآلن : مسؤولية وضع حد للكفاح و منع  لة جدا تقع على كاهكبير

 . لسلمالتي تمكن من بدأ استرجاع ا لو أيجاد الوسائ ،جديد 

 هاعبـش لبدأت تلك العناصر المتطرفة في تقتي ،في المرحلة األخيرة من المأساة القبرصية  و

 )1(الخاص اليونانيون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Doc O.N.U Conseil de Securite 29 Année 1781 –Seance , 20 juillet 1974 p 20. 
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 التركي اليوناني الصراع نتائج: الثالث المبحث

 قبرص حول دولي مؤتمر عقد:االول المطلب

مشكلة قبرص ال يمكن حلها بقوة السالح أو بالمناقشات  في  أناإلتحاد السوفياتي  يرى 

ة  أنه الحكومة السوفياتي درتـو ق   ،  يـو سياس  ريـعسك عـالمنتمية لتجم لدائرة مغلقة للدو

ولى و يت ،للعالم المعاصر  ةـليعكس الصورة السياسي ، لللدو اـحان الوقت لعقد منتدى تمثليي

الى هذه النتيجة  في إطار منظمة األمم  لاألوان للتوص انـمشكلة قبرص . و ح لتحلي

في  اءاالعض لالدو لك ، كياتر و و اليونان ،قبرص  يـف اركشـمؤتمر دولي ت ،المتحدة 

ال سيما  ،في المؤتمر  كةأخرى للمشار لدو اءاستدع تمـأن ي نـمجلس االمن . و من الممك

المباشرة  كةتحديدا  سيمكن  بالمشار كهاذاتمثيلي  يـعدم اإلنحياز . و في مؤتمر دول لدو

ذات  ،تضمن بفعالية وجود قبرص كدولة مستقلة  راراتـوضع ق ،لممثلي جمهورية قبرص 

 مصالح القبرصيين اليونانيين و قبرصيين األتراك. لسيادة و تتمتع بوحدة قطرها التي تكف

 التي لم ،اإلقتراح السوفياتي مرفوضا تماما لدى بريطانيا العظمى و الواليات المتحدة  نكا

محميتهم  نتكاا سياسيا في منظمة تكن لها أي رغبة في رؤية اإلتحاد السوفياتي يلعب دور

  )1(. اتقليدي ةـالخاص

 
 (1) Doc O.N.U Conseil de Securite Documents Officiels Vignt Uniéme Supplement de Juillet Aout et 

Septembre 1974 , p 118 - 119. 

 اليونان لن تكن مستعدة للمشاركة إال بتوفر ثالث شروط مسبقة : فإن
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 أوت 9إلى خارج خط الحدود المؤرخة في  كيةتنسحب القوات المسلحة التر أن -

 يخص  خاصة فيما ، من مجلس األمن  353أن يتم مباشرة تطبيق الالئحة  يجب -

 رص .ــن قبـم كيةوات الترــحب القـس

 السماح لالجئين بالعودة لمنازلهم . يجب -

 نـاألم سـمجل يـالدائمين ف اءأن تحقيق هذه الشروط التمهيدية هو من إختصاص األعض بما

 نـمحتى توافق الحكومة التركية على سحب جيوشها  مـنفوذه واـعليهم أن يستعمل بـيتوج هـفأن

 أوت على اإلقتراح السوفياتي 27فيما يخص الحكومة التركية فقد أجابت في  أما .ةرــالجزي

األطلسي   ليكن لها  أي علم بالمحاوالت التي قامت بها منظمة حلف شما مـمؤكدة أنه ل

قطر قبرص هدفا  لقبرص بصفتها دولة مستقلة و ذات سيادة  و  جع ةـلتصفية جمهوري

هو مبين في تصريح الحكومة السوفياتي منذ البدايات  كما  .االطلسي لماـش فـلمنظمة حل

ة تحفظات فيما يخص اإلقتراح السوفياتي و قد أبدت حكومة انقر  رصـاالولى لنزاع قب

 (1).قبرص لفي مشك لمن الدو رـعدد كبي لالهادف إلى إداخا

 

 

 

 

 

 G. Dimitri Adis, la Grece Démocratique, Nouveau Partenaire pour l’ Europe dans Défense Nationale  (1 ) 

 , Avril 1975, p. 100. 

(2  
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ان تمس بإرادة سكان  قبرص و لتقالـبتحديد اس كةهذه الحر لنحن نخشى أن تنتهي مث  لقا و                                                                       ذا

 ضاءستتمكن على أساسه األع ابقاـس لشكهذا التطبيق سي لقبرص عالوة على ذلك فإن مث

الحاالت التي  لاألخرى في ك دانـالبل اتـر القانون و سياسالدائمين في مجلس األمن من تقري

 على الصعيد الدولي . اـخاص اـتستدعي اهتمام ليتواجد فيها بلد ما على عالقة بمشاك

 لهذه الدو لالستقال سبةـبالن كهذهو ال يمكن التنبؤ بالمخاطر التي يمكن أن تسببها وضعية  

 وموضوعية ةــو عدال ةـنزاه يـــف كاشكو كيةزرعت الحكومة التر دــإلى ذلك  فق ةــباإلضاف

باإلشتراك المباشر لعدد كبير من  ،الدائمين في مجلس االمن . و في األخير  اءبعض األعض

يتوجب فيها  عيةـوض قـوبالتالي خل ، لقبرص سيتم تمديد المشاورات دون أج لفي مشك لالدو

 مـيتوجب عليه ،و دستورية لحكومة فعالة  لنظرا للغياب الكام ،على مجموعتي الجزيرة 

ن صحيح  لكن م رـاألم ونـالمستقلة  مما قد يسفر عن تقسيم الجزيرة ربما يك مـإدارته نـتمتي

 . مـهذا التقسي للم تكن يوما تعارض مث اـالواضح أن تركي

 تطبيقه تمـو لم ي اكبير اضطراباقبرص  لفقد أحدث الإلقتراح السوفياتي بمؤتمر دولي حو إذن

 (1) .رفضـال حكومة اإلتحاد السوفياتي تنتظر نتكاو من الممكن جدا أنه بصياغته 

 

 

 

 

)1(G. Dimitri Adis ، 101ص  ، سابق مرجع. 
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  30 قبرص في الدورة التاسعة و العشرين من مجلس االمن  بتاريخ لالنقاش حو ثناءأ

اإلتحاد السوفياتي اسرائيلي إلى إقتراح حكومته  الذي وصفه   لعاد ممث  1984 برأكتوأ

 .و ليس نقطة لنشر الدينإال أن هذا التذكير لم يلقى إال ردا مخففا  مهمة و ملموسة دـبج

 و ،و ألمانيا الشرقية  ،و بياروسيا  ،السوفياتي من طرف أوكرانيا  راحـاإلقت دـقد أي و

 (1)وسلوفاكيا و منغوليا .تشيك ،بولونيا  ،وهنغاريا  ، اـبلغاري

اإلتحاد السوفياتي  السياق قائال أن  اقتراح سـنف يـ( فينـأضاف مندوب داهومي )بن و

و األطراف  ،لمؤتمر دولي يشارك فيها جميع أعضاء مجلس األمن  عاءالقاضي باإلستد

هذه  لإن لم تكن الوحيدة التي بإمكانها ح و.المعنية و ممثلي حركة البلدان غير المنحازة 

يرضي مصالح  لوـمعق ـلالى ح لتقاربا واقعيا قادرا على التوص لفهي ال تمث ،األزمة 

نحن ننوي إما "  ل" جايبا  اــمندوبه لالشعب القبرصي و كان موقف الهند اكثر دقة  قا

اقترح اإلتحاد  كما يـعقد مؤتمر دول لو إما احتما ،استئناف جمعيات مجلس االمن 

يمكن اتباعه على  قـأي طري صيـو ال نق هذه اإلمكانيات لنحن ال نستبعد مث السوفياتي 

غير المنحازة  ةـالدول رـو السيادة و وحدة القطر و مظه  لالصعيد الدولي لحفظ األستقال

في منظمة االمم المتحدة تشك  ءاءاألعض لكانت األغلبية الساحقة من الدو للقبرص . بالمقاب

ت ترى أنه يجب أساسا على األطراف المعنية مباشرة أن انتهازية مؤتمر دولي و كان يف

 (2) بنفسها . اـنزاعاته ـلتح

(1) G. Dimitri Adis ، 102ص  ، مرجع سابق. 

 .80،ص  1/1/1201، جامعة بغداد، منشورالعالقة التركية الروسية دراسة في الصراع والتعاوناحمد نور النعيمي، (2)
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و أنه يجب  نصحت أن يرفع دور األمين العام ، لالى ح لمساعدتهم للتوص لو من أج 

 نـتعزيز قوة األمم المتحدة المكلفة بحفظ السالم  و ان تبقى الجمعية العامة لمجلس األم

لم يأت  أنه" كيبيانو "قبرص  لمتيقظة للمسألة  و ذلك دون فرض آرائهم . و قد أشار ممث

 نكاتشيرينغ   وب بهوتانمند إلى نيويورك  لمناقشة اتفاق دستوري بقبرص . ومن جهته 

بداية في مشاورات السالم  لكانت األحداث  ذـمن كينسكان قبرص مشتر كانيرى أنه  لو 

فإن مشكلة قبرص مشكلة يجب حله  كبرو للتحدث بصراحة أ  لقد اتخذت مجرى أفض

 بصفة أساسية من طرف المجموعتين . 

 لصادقت الجمعية العامة على مشروع الالئحة الذي عرضته الدو ،المطاف  ةـنهاي يـف و

زمة التي قررت نهاية األ –المالي و يوغسالفيا  ،الهند  ،غويان  ،الجزائر  – ازةـغير المنح

 القبرصية 

 : ثالثة أطوار في -

و استئناف  ، كنهممسا ىـإل ينـالالجئ ادةـو إع ،القوات األجنبية من الجزيرة  كل سحب 

و إقامة الجهاز القانوني  ،المشاورات بين الطرفين تحت وصاية منظمة االمم المتحدة 

. هذه الالئحة ال  رصـو وحدة قطر قب لإلستقال ،الضامن  تحت مسؤولية االمم المتحدة 

 (1) .محمية تـنكا اهرـفهي لن تطبق أبدا  لكن المظ لاألحوا كلو في  ،تضر بأحد 

 

(1) Nation Unies .Documents Officiels de l’Assemblée Générale .Vingt - Neuvième Session 

22 -, 11 Octobrea Séances  eSéances  Plénières . Vol.ii Comptes Rendus Sténographique des 2266.

733Novembre 1974, p 
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 سلحةباال كياتر دعماإلتحاد السوفياتي  وقف: الثاني المطلب

 امـالع رأيـال دىـل سخطـموجة من ال كيغزو قبرص من طرف الجيش التر أحدث

 ةـخاص ،المؤتمر  اءاألمريكي و قام بتصعيد الشعور المناهض لألتراك في أوساط أعض

ني اليونا لالممثلين . والحركة التي باشرتها بهذه المناسبة االمريكيون ذو األص ةـغرف يـف

و  ،المتحدة  الياتللو اـمهما دائم يـاليونان رـالمم نكا ، رعن هذا التطو ةـنغريبـلم تك

الذي  ، 1973الهيليني األمريكي في صيف  دـللمعه اريـالج ءشاباإلن دـيسيتخذون قوة جد

السياسة  ـلتعدي ىـلو التي باشرت حملة نشطة تهدف ا العمومية  ؤونـشلل ةـبلجن زودــت

 ونغرسـالك لاـرج دىـل امـه مـالتي تدافع عنها حكومة أثينا و بربحه لدع عــاالمريكة للمواق

اصلت مع السلطة التنفيذية األمريكية التي و راعــاليوناني في ص رــسرعان ما تواجد المم ،

 اعدفـال ازـلجه كمركزالتي تعتبر  كيافي الدفاع لصالح الحفاظ على العالقات الطيبة مع تر

إال  ،يوافق هذا الرأي  كيسنجرهنري  كانالخاص بالحلف األطلسي في شرق المتوسط  

 .أن أغلبية المالحظين السياسيين قد طعنوه 

ين الذ ،اليونانيين  يينـأو القبرص انـاليون ساعدـي نـل كياقطع االسلحة عن تر أن  

 (1)االشهر العديدة الماضية.  لطوا اكثيرعانوا 

 

  

,1978 dans Congress-,1974? The Turkish Embargo ProblemCongress as Trojan horse ,Keith R.Legg )1( 

Spanier and Joseph nogee. New York,The Presidency and American Foreign Policy, Ed by John Pergamon 

Press, 1981,p. 107. 
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التصرفات الطائشة التي تمنع التحسن فيما يخص تسوية قبرصية تؤذي  لكن

ملكون يالقبرصيين اليونانيين هم الذين  ولها فإن الحكومة اليونانية  نسبةبال ،اليونانيين 

و هم من سيخسرون أكثر من  ،من التسوية المتفق عليها  تفادةـفي اإلس كبرالحظ األ

 استمرار المأزق .

 اـلتركي سكريةـالمساعدة الع لبيان المؤتمر األصلي حو لمجلس األمة لقبو ادعو لذلك

 صرفهاـت ارـاعتب ادةـدعوا غرفة الممثلين إع ولغرفة الممثلين مرة أخرى . اتورةوإعادة الف

لم  لما مصالح السالم. لبالفاتورة التي ستخدم أفض ،مع مجلس الشيوخ  لبالعم ، لالمستعج

على  وـأكتوبر مستعجال حق الفيت 14عارض الرئيس فورد في  ،يلقى هذا النداء أي صدى 

و بما أن هذا األخير قد أصر على رأيه بالتصويت  ،القانون الذي صوت عليه الكونغرس 

 17 يـف  راـ. أخيرىـالرئيس حقه في الفيتو مرة أخ لاستعم ،على نفس الالئحة في الغد 

 10 ـليم األسلحة لتركيا إذا لم يتم قبسيكون هناك منع لتسل بر عرض الكونغرس تسويةكتوأ

 يـرض دـفق  كيسنجرأساسي  للقضية القبرصية  ورغم معارضات   لديسمبر إيجاد ح

لمسألة  لأنه لم يتم إيجاد أي ح لاـالح .ذاــكان األمر دائما ينتهي هك لبهذا الح وردــالرئيس ف

 ةـالهادف اوالتـالمح و تغيير دون كياالتاريخ المحدد  و بقيت مواقف اليونان و تر لقبرص قب

  )1(.سالكبرى لم تسفر عن شيئ ملمو قواتلتقريب وجهات النظر لل

 

Th .Franck ,E Weisband , Foreign Policy by Congress , New York, Oxford University Press, 1979, )  1(

.p. 41 
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الذي  اءاللق بعد 1983نوفمبر  24البيان السوفياتي االمريكي المنشور في  لسج دــفق 

  "بريجنيف"السوفياتي  ادـباإلتح امـالع ينـتم بفالديفوستوك و الذي جمع الرئيس فورد و االم

أعلن   .المتوسط رقـش ةــمناقشة الوضعية التي نشأت في المنطق لببساطة أنه قب لسج

و السيادة و وحدة قطر لجمهورية قبرص و  لاالطراف بسرعة أنهم يساندون فكرة اإلستقال

 لحالبد من إيجاد  هـأن رـالمجهودات الممكنة في هذا الشأن . و هي تعتب لم سيقومون بكأنه

مم القبرصية و ذلك بالتنفيذ الصادر للوائح مجلس االمن و الجمعية العامة لأل لةللمسأ لعاد

ا كانت رتينـيبين ببساطة أنه في الواقع فإن القوتين الكبي هذا المتحدة المتعلقة بقبرص.

  ،والغرب  شرقـال ينـب سورةـمي ورـاألم نتكا رصـلحفاظ على الوضع الراهن بقبراضيتين با

 بقي الجميع ، 1974. في جمعية مجلس االمن المنعقدة في ديسمبر فاقياتبعد التوقيع على ات

في هذه   .القضية كان عودة ماكاريوس الى قبرص يـوالعنصر الجديد الوحيد ف ،مواقفهم 

 متقيد لالمساعدة العسكرية االمريكية لتركيا مقيدا ليصبح نقطة لجدا لالظروف  كان مستقب

على  45 لصوتا مقاب 46 ـصوت مجلس الشيوخ ب ، 1974ديسمبر 04 في في الكونغرس

الذي أكد مرة أخرى على منع  – هامفري و التي تم تخفيفها بمالحظات  معاقبة إيغليتون 

 (1) . 1985 ريـفيف 05اإلنتظار إلى غاية  لبتمديد أج للمنه قب ، ركيابيع األسلحة لت

 

 

.655-President Ford Vetoes Two Versions Of Bill Restricting aid to Turkey ,op cit ,pp.654)  1(  
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 08قدم كيسنجر في  ،غرفة الممثلين  لهذا التصويت من قب كيدتدارك تأ لأج نـم و

 ومـالتي تق تكارالواليات المتحدة لم تكن توافق على الح نكوديسمبر تصريحا يلح فيه على 

ن العسكرية االمريكية لتركيا ليست  و لم تك دةـغير أن  المساع  رصــقب ءإزا كياتر اـبه

 نـيكون أم 1947نظرة حكومة الواليات المتحدة منذ  ليمث كان.  كمعروفأبدا  ممنوحة 

و  ،األطلسي بأوروبا  لو حلف شما ،بالنسبة ألمن منطقة شرق المتوسط  ةـحيوي كياتر

 أننا نمنح المساعدة نكوهي األسباب فقط   هذه ألم المجموعة األطلسية  سبةـبالن اليـبالت

ال  مـهذه المساعدة  وه لمرة منح مث لالعسكرية . كانوا ال يقاومون عندما قررنا ألو

نقطة  ليا يمثاتفقنا لمساعدة اليونان و ترك نكا 1947 سنة في . ضاـأي ومـالي اومونـيق

 (1)في األمن الغربي.  اهمـنظام لألمن س بناء في لالتحو

 

 

 

 

 

 

 

Adam.           Stebbins and e p. p. r.by   American Foreign Relations 1974. a Documentary Record. Ed )1(

New York, University Press, 1977, p.571. 
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 الشمالية لقبرص التركية الجمهورية اعالن: الثالث المطلب

الذي  ،يانوكيبرسبيروس  مـالحك ىـإل لوـوص 1988أوت  3في  ريوسكاموت ما أدى

 لالمحادثات التي اصطدمت بمشك رةـالجزي لستقبـم لوـح اشـدينكت عـسيستأنف المشاورات م

و لم  ،تسوية سياسية  لسابقا لك اـــيانو شرطكيبر وضع وقدمعلقا. لالالجئين الذي مازا

 ثـاألتراك ثل لأقصى جنود اإلحتال ، 1974  ةـجويلي ذـيضيع أبدا فرصة التذكير أنه من

 الطابع لمستوطنين أتراك لتعدي تـوادخل  اصـالخ نهمـالسكان  و جعلوا منهم الجئين في وط

بدأت  ،ضمان حضورها العسكري بقبرص  دـفبع لو بالفع.  لالديموغرافي في القسم المحت

 و ذلك ،من أناتوليا الى الجزء الشمالي كيتر 200.000 واليـح ـلحكومة أنقرة مشروع تحوي

 مردههذه المنطقة أثناء الغزو الذي تم خالله ط نـيوناني الذين فروا م 200.000 لمح للحلو

 هذا وعلى.الديموغرافية  لالسياسة بعمق الهياك ذهـه دلتـعنهائيا من طرف الجيش التركي.

رئيس قبرص  لقد تدخ والمجموعة اليونانية.  دىـل شطةـن اتـاس فقد أحدثت احتجاجاألس

و  كيوطالب بوقف هذا التعمير التر ، 1979 بتمبرـس يـف اـبمؤتمر غير المنحازين بهافان

لجيش الجمهورية من ا يدتجرأنه يؤيد  اعلنعودة الالجئين القبرصيين اليونانيين الى منازلهم 

إلى حين  اضرورته لقوة لشرطة األمم المتحدة و بقائها على طو رسوما و االسلحة

 (1). الجزيرةـاسترجاع اإلنسجام ب

 

., vol .i ,p.848es , Jimmy Carter 1977 ,op.citPublic Papers Of The Presidents Of The United Stat )1(  
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 ذهـه أنـو لم يكن من ش ، 1980سبتمبر  12 الحكم في كيالجيش التر تولى

فإن نظام الجنراالت يملك اآلن  ،ألثينا  بالنسبة،تقاربا محتمال لالوضعية الجديدة أن تسه

 يرأثـللت - اداتـحساسية لإلنتق لألنه سيكون أق ،قيادة أوسع نطاقا من النظام الديموقراطي 

هي األخرى  فألن اليونان ستعر ،أن األمور قد تعقدت  لالقبرصيين األتراك .الحا ىـعل

في  (PASOK)الهيليني  كيفاز الحزب اإلشترا ، 1981 أكتوبر 19في تغيرات هامة . 

    21 في ،وزعيمه باباندريو  نكوو  ، 300 لمقعدا من أص 172 ـاإلنتخابات التشريعية ب

 متجانسة .  كيةتراـاش ةـحكوم ،من نفس الشهر 

 ذات أغلبية اشتراكية مطلقة ةـو حكوم ،لليونان برلمان  نكامرة في تاريخها   لفألو 

يخص مواضيع  فيما و بالتأكيد فلهذه الوضعية تأثيرات على مخطط العالقات الخارجية. ،

جد محرج  PASOK نكا ،الوطني و السيادة الشعبية و التحرير اإلجتماعي  لاإلستقال

فيما يتعلق  صوصـبالخ ،في الحياة الدولية  ىبالنسبة للدور الذي لعبته القوات الكبر

 طــسالمتو ةـأن سياس بإعتبارالمتحدة المهتمة بالرغبة في ممارسة سيطرة عالمية .  بالواليات

 روابط مصلحة سـو تؤس ،تهدف أساسا الى الدفاع عن مصالحهم  نــاألمريكيي اـاتبعه يـالت

ته مع فقد باشر الحاكم اليوناني الجديد سياسة  للتطور التنموي  لعالق ،و تركيا  لمع إسرائي

 (1) .السوفياتي حاداإلت

 

 
Alvin Z .Rubinstein, Soviet Policy Toward Turkey, Iran, And Afghanistan, New York, ) 1(

Praeger, 1982, p 35. 
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 لفحسب بابانديريو   فإن ضم الجزيرة إلى منظمة حلف شما ،يخص قبرص  فيما

ضمن سيطرة من  أو ،إما ضمن توحيد مع اليونان ) خيار من الماضي (  ،االطلسي 

ة أمرا أمريكيا منذ أواخر الخمسينيات . إن قابيلي نكا(  1974)خيار ما بعد  كياطرف تر

ام  اليونانية و سياستها الخارجية الغليظة قد مهدت الطريق أم سكريةـالع ةـتطريق الحكوم

 15و تصريحه األحادي بتاريخ  ،هذا السياق الجديد  ضمن قبرص . لنهائي لمشك  لح

 للقبرص الشما كياجمهورية تر شاءعن إن كيالقبرصي التر عـالتجم نـأعل ، 1984 بروفمـن

لكنها تحتوي على الجزء  ،من قطر الجزيرة  % 37أي حوالي  2كم 3600مساحتها  ،

أن الجمهورية الجديدة ليست تابعة  لمن طاقتها اإلقتصادية . حدد إعالن اإلستقال كبراأل

ستؤيد  ،على العكس  لب ،لن تمنع  لالإلستقال النـو إع ازةـمنح رـألي دولة . ستكون غي

 .حقيقية نفديراليةكو

في نفس اليوم اعترفت حكومة أنقرة بصفة قانونية  بجمهورية األخوة  و  

ال يعني بالضرورة أن الجزيرة ستبقى مقسمة إلى  لالقبرصيين  و أوضحت أن  اإلستقال

ر و هو المسا ،أي خالفة  ،انفجار دولة سالفة التشييد  هدناـش ،في إنتظار ذلك  و  ،األبد

 (1).اكبيرأيضا عجزا  لكن اكبير اـتحفظ اـالذي أبدى القانون الدولي دائم

 

 

)1(
Maurice Flory , la Partition de Chybre Dans Annuaire Français de Droit International, 1984, p. 178. 
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صوت واحد  لصوتا مقاب 13 ـاجتمع مجلس مجلس االمن و صادق ب ،نوفمبر  18و  17 في

 اـخالله نـ( و التي ندد م1983 (541على الالئحة  ،و امتناع واحد )األردن( ( كستان)البا

 21 لالدو ،قانونيا و ملغى "و من جهتهم  لو وصفه بأنه " باط ، لبهذا اإلعالن عن اإلستقال

(  كياصوت واحد )تر لصوتا مقاب 20 ـنوفمبر ب 24األعضاء في مجلس أوروبا قد نددت في 

 يدالوح لت أن الحكومة جمهورية قبرص تبقى الممثكدو أ ، كيةبالدولة القبرصية التر

نوفمبر لمؤتمر  29 إلى 23الجديدة من  بدلهي عقد اجتماع تم،ءللبلد . و نفس الشي انونيـالق

 الجديدة كيةاإلمتناع عن اإلعتراف بالدولة التر كةمشار ةــدول كلمن  هــب خاللالكمنويلث طل

 لادـبتب يةلشماـال رصـلقب كيةو الجمهورية التر تركيامن  كلبادرت   1974 لأفري 17 في

 ذيـال ، وتاسـقبرص في هيئة األمم المتحدة  موش للدى ممث لمما أحدث رد فع ،سفيريهما 

ألنه ال  اةـو ملغ ةـباطل اتـأن  هذه التصرف لافري 19صرح في رسالته لألمين العام بتاريخ 

في  نـمجلس األم ددــن  هـو من جهت   من طرف . لقطر قبرص المحت لوجود  الدولة  داخ

 ـلقب نـم لالتصرفات اإلنفصالية الجديدة التي ارتكبت في القسم المحت  1984ماي  11

 ةـالتركي ةـو الجمهوري اـبين تركي ءالمزعوم للسفرا لفيها التباد بما ،جمهورية قبرص 

 لدوـالمجلس ندائه لجميع ال ركر ،قانونيا. و في نفس الوقت لالذي هو باط للقبرص الشما

 هـمهمت لةـو طلب من األمين العام مواص ،عن اإلعتراف بالجمهورية  الجديدة  عــلتمتن

 )1(  .للمساعي الحميدة 

 

(1)  Maurice Flory ،  179ص  ،سابق مرجع. 
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 الفصل الثالث: تداعيات الصراع اليوناني التركي على منطقة المتوسط.

 
 .للمتوسط الشرقي الحوض على والصراع الغاز أزمة: األول المبحث

 
 .المتوسط  شرق  في الغاز خريطة :االول المطلب
 .الغاز على للصراع القانونية األسباب: الثاني المطلب
 .الصراعات في للغاز السياسي التوظيف: الثالث المطلب

 
 . ايجه بحر على الصراع:  الثاني المبحث

  
 .ايجه لبحر القانوني الوضع:  األول المطلب
 .القارية المياه تحديد مسالة :الثاني المطلب
 .االمريكية العسكرية والقواعد المساعدات مشكلة:  الثالث المطلب

 

 .الكبرى  القوى  على الصراع تداعيات:  الثالث المبحث
 

 .االمريكية المتحدة الواليات على الصراع عياتا تد: األول المطلب
 .االوربي االتحاد على الصراع عياتا تد: الثاني المطلب
 .السوفياتي االتحاد على الصراع عياتا تد: الثالث المطلب
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 للمتوسط الشرقي الحوض على والصراع الغاز أزمة : األول المبحث

  المتوسط  شرق في الغاز خريطة : األول المطلب
 

 احتياطات تتضمن لكونها األهمية، كبير بقدر المتوسط البحر شرق  حوض منطقة تتسم   

 122 من يقرب ما إلى -األمريكية الجيولوجية الُمُسوح لتقديرات وفق ا- وصلت ضخمة، إستراتيجية

 ق اوف االكتشافات تلك أبرز أن إلى اإلشارة تجدر السياق، هذا وفي. الغاز من مكعب قدم تريليون 

 التابعة British Gas جاز بريتش شركة قامت الذي" مارين غزة" حقل -الزمني والتسلسل للترتيب

 ُيقدر حيث غزة، قطاع شواطئ من كم 36 مسافة على 2000 عام باكتشافه بتروليوم بريتش لشركة

 .الغاز من مكعب قدم تريليون  من يقرب ما للحقل االحتياطي المخزون  إجمالي

 شرق  منطقة في 2009 جانفي في طبيعي غاز حقل أكبر ثاني ُيعد الذي تمارا حقل اكتشاف تم   

 9,7 من يقرب ما -الجيولوجية للمسوح وفق ا- االحتياطي المخزون  إجمالي بلغ إذ المتوسط، البحر

 مسافة وعلى إسرائيل، شمال شواطئ من كم 90 مسافة على الحقل ويقع مكعب، قدم تريليونات

 . البحر سطح تحت متر ا 1650

 نسبة إنرجي نوبل: وهي والتنقيب، البحث بعمليات للقيام نفطية شركات ألربع الترخيص وتم   

 ةبنسب إسرامكو ثم ،%31,25 بنسبة الثانية المرتبة في جروب ودليليك العمليات، إجمالي من% 36

 (1).جاز دوور شركة فقط% 4 بنسبة األخيرة المرتبة وفي ،28,75%

 

 ودراسات لألبحاث ربيالع المركز: القاهرة) إقليمية، وتداعيات إستراتجية قيمة االسرائلي الغاز اكتشافات ،النعامي صالح (_1)

.113 ،ص.) 2001،سياسية
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ا ذاته، العام شهد كما  بعد على أفروديت حقل اكتشاف ،2009 ديسمبر في وتحديد 

 سطح تحت متر 1700 من يقرب ما وبعمق لقبرص، الغربي الجنوبي الشاطئ من كم 180

 مكعب قدم تريليونات 9 من يقرب ما ألفروديت االحتياطي المخزون  إجمالي يقدر إذ البحر،

 بكافة لإليفاء كافي ا مصدر ا قبرص لدول بالنسبة الحقل هذا ويمثل. الطبيعي الغاز من

ا الخارجي، لالستيراد الحاجة دون  الداخلية الغازية االحتياجات  التي التنقيب عمليات بأن علم 

 إنرجي نوبل: وهما المجال، هذا في متخصصتين فقط شركتين خالل من أفروديت في تتم

   %.30 بنسبة جروب ديليك تليها ثم العمليات، إجمالي من% 70 بنسبة األمريكية

 الخضيرة، مدينة غرب كم 60 مسافة على يقع الذي داليت حقل اكتشاف لذلك، وُيضاف 

 ذاته؛ الحوض في الواقعة الحقول من بغيره ُقورن  ما إذا نسبيًّا منخفض احتياطي بإجمالي

 ما وهو الطبيعي، الغاز من مكعب قدم تريليون  0,5و 0,35 بين ما االحتياطي يتراوح حيث

 قريب وقت في المخزون  لنفاد عرضة أكثر يجعله أنه كما االقتصادية، الجدوى  قليل يجعله

 وبلن: هي شركات، أربع استغالله عمليات في فُتشارك القليل المخزون  من الرغم وعلى. للغاية

 إسرامكو تأتي الثالثة المرتبة في ثم ،%31,25 بنسبة جروب وديليك ،%36 بنسبة إنرجي

 رئيسيين؛ اكتشافين 2012 عام شهد وقد .جاز لدور% 4 بنسبة وأخير ا ،%28,75 بنسبة

 لإسرائي قامت حقل سابع وهو" التمساح خزان" العبرية باللغة ُيسمى الذي تانين حقل األول

 (1). اإلسرائيلي الساحل من كم 120 مسافة على ويقع باكتشافه،

 

 

 .114،ص مرجع سابق،  صالح النعامي (1) 
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 مكعب، قدم تريليون  1,2 يبلغ الغاز من احتياطي على احتواءه األولية التقديراتُ  رتقد  

 انشركت وتقوم  وتمار، ليفياثان حقلي بعد االحتياطي حيث من حقل أكبر ثالث ُيعد وبالتالي

 بنسبة جروب ديليك ،%47,06 بنسبة إنرجي نوبل: هما والتنقيب، االستغالل بعمليات

52,49%.(1) 

 اهنالر  الوقت حتى اكتشافه تم طبيعي غاز حقل أكبر ُيعد الذي ليفياثان حقل فهو الثاني أما

 17 بلغ والذي المتوقع، االحتياطي المخزون  حيث من المتوسط البحر شرق  حوض منطقة في

 بالقرب إسرائيل شمال شواطئ من كم 135 مسافة على الحقل يقع حيث مكعب، قدم تريليون 

 التنقيب بعمليات وُيعهد البحر، سطح تحت متر 1600 بعمق وذلك حيفا، مدينة من

 جروب ديليك: مقدمتها في يأتي متفاوتة، بنسب كبرى  شركات ثالث إلى فيه واالستكشاف

 شركة وأخير ا ،%39,66 بنسبة إنرجي نوبل شركة الثانية المرتبة في ثم ،%45,34 بنسبة

  (2). العمليات إجمالي من% 15 بنسبة أويل راشيو

 

 

 

 

   

 .115 ص ،  مرجع سابقصالح النعامي ،  (1)

 في: مهدي السبيعي، النزاع التركي القبرصي على الثورةالنفطية والغازية في شرق المتوسط،التطبيق (2)

.:22 12 2015,-04-24/29 ?F= /aforum/viewtopic/php wahban.comhttp://Ahmed 

http://ahmed/
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  .المتوسط غاز على للصراع القانونية ألسسا : الثاني المطلب

 لدولية،ا التفاعالت في والمستمر الدائم للخالف مسار ا الطبيعية الموارد استغالل مسألة ظلت  

 لتلك الحاكمة القانونية األطر تتعدد حيث ،المتوسط البحر شرق  حوض منطقة في السيما

   : يلي فيما حصرها ُيمكن والتي التفاعالت

 ديسمبر 01 في عليها التوقيع تم والتي  :1982البحار لقانون  المتحدة األمم اتفاقية - 1   

 وتضمنت دولة 60 عليها صادق أن بعد 1994 نوفمبر 16 في النفاذ حيز ودخلت ،1982

 12 أقصى بحد وُيحدد اإلقليمي البحر: وهي رئيسية مناطق أربع إلى البحار تقسيم االتفاقية

 التي صةالخال االقتصادية المنطقة ثم عليها، كاملة سيادة وللدولة األساس، خط من بحريًّا ميال

ا تقاس بحري  ميل بمائتي حددتها  وأخير ا القاري، الجرف منطقة ثم األساس، خط من أيض 

 . البحار أعالي

 سواء الطبيعية، الموارد الستغالل العامة المبادئ على واضح بشكل االتفاقية نصت فقد  

 ةهيدروكربوني موارد من ذلك في بما القاع في أو المياه في الموجودة الحية غير أو الحية

 .بها امااللتز  على باالتفاق إال الدول ُتلزم وال عامة إطارية االتفاقية هذه تظل لكن. ونفطية

 17 يف عليها التوقع تم والتي:  القبرصية-المصرية البحرية الحدود ترسيم اتفاقية - 2

  (1) .2004 عام في التنفيذ حيز ودخلت والقبرصية المصرية الحكومتين بين 2013 فيفري 

 

 افريل 20 ،26079 /85 ع، النهار ،جريدةواإلمكانيات التحديات المتوسط شرق  في الغاز"  علي، الهادي عبد سامر(1) 
 .05ص ،2016
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 ذيوال المنتصف، خط لقاعدة وفق ا بالدولتين الخاصة الخالصة االقتصادية المنطقة عينت حيث

 .جغرافية إحداثية نقاط ثماني في المادة من الثاني البند في االتفاقية حددته

 رفط مع مشاورات أي في الدخول عند الطرفين الثالثة المادة في ألزمت قد االتفاقية أن غير

 في صقبر  به تلتزم لم ما وهو معه، والتشاور اآلخر الطرف إبالغ البحرية الحدود لتعيين ثالث

  .إسرائيل مع البحرية الحدود لتعيين اتفاقيتها

 نانيةاللب الحكومة وقعت حيث  : القبرصية-اللبنانية البحرية الحدود ترسيم اتفاقية- 3

 لنقطتين اوفق   الترسيم وتم البلدين، بين البحرية الحدود لترسيم اتفاق ا 2007 عام في والقبرصية

 فطر  أي الثالثة مادتها في االتفاقية ألزمت حيث شماال، 6 والنقطة جنوبا، 1 هما مؤقتتين

 6 أو 1 من نقطة أي إحداثيات في البحرية الحدود لترسيم آخر طرف مع تفاوض في يدخل

 .اآلخر للطرف الرجوع

 رفط مع مشاورات أي في الدخول عند الطرفين الثالثة المادة في ألزمت قد االتفاقية أن غير

 في صقبر  به تلتزم لم ما وهو معه، والتشاور اآلخر الطرف إبالغ البحرية الحدود لتعيين ثالث

  (1).إسرائيل مع البحرية الحدود لتعيين اتفاقيتها

 

  

 

 .60 ص ،سابق مرجع ، علي الهادي عبد سامر (1)
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   اإلقليمية الصراعات في للغاز السياسي التوظيف: الثالث المطلب

ا بات   الحسابات لتصفية السياسي التوظيف وسائل أبرز أحد ُيمثل أصبح قد الغاز أن واضح 

 اقوف على ليست الحكم سدة إلى سياسية أنظمة وصول مع السيما اإلقليمية، القوى  بين السياسية

 بين نشب الذي السياسي الصراع في بوضوح ذلك تجلى وقد. األخرى  الدول في نظيرتها مع

 وتركيا قبرص وبين جانب، من فيفري  30 ثورة بعد اإلخوان نظام سقوط خلفية على وتركيا مصر

 أنبش التاريخية الصراعات خلفية على واليونان تركيا وبين قبرص، بشمال التركي االعتراف إثر

 ستغاللا بعملية القيام في بدأت قد  بها المعنية األطراف أن ويبدو إيجه، وبحر القبرصية القضية

 ناايأح في الترغيب حتى أو األحيان، بعض في الضغط أدوات من كأداة سياسيًّا الغاز وتوظيف

 وهي للغاز، السياسي التوظيف عملية مؤشرات أبرز إلى اإلشارة تجدر السياق هذا وفي. أخرى 

 :كالتالي

-المصرية العالقات أن المعروف فمن المباشر، غير السياسي بالدعم الغاز قضية ربط - 1

ا، نفق ا بعد دخلت التركية  الوقت في. القبرصية-التركية العالقات حالة في ذاته الوضع وهو مظلم 

 الغاز من االستفادة بهدف قبرص مع البحرية حدودها ترسيم إلعادة مصر فيه تسعى الذي

 دعم تقديم إستراتيجية تبني في بدأت المصرية السلطات أن ويبدو .أفروديت حقل في المكتشف

  )1(.واليونان قبرص خاصة المنطقة في تركيا خصوم مع وتقارب سياسي

 
 :  ،التطبيق في 1 ص، سياسي للنفط والغاز في الشرق األوسط الصراع الجيو ،عماد يوسف قدورة  (1(

http://www.aljazeera.net/mritems/image/2009, 7/12/1_9272229_1_34_ (10,11,2011). 
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  الرئيس من كل بين القاهرة في ُعقدت التي الثالثية القمة في شديد بوضوح تجلى وقد

 نوفمبر 8 في القاهرة إعالن أخرجت والتي ،قبرص ورئيس اليونان، وزراء ورئيس المصري،

  :يلي ما أبرزها المتوسط شرق  في الغاز بشأن هامة أمور عدة تضمن والذي ،2014

 يخص وفيما المتحدة، األمم ميثاق يجسدها التي والمبادئ واألهداف الدولي القانون  احترام -أ
  .المتوسط شرق  في التقليدية للطاقة مهمة مصادر اكتشاف

 .البحرية الحدود ترسيم بشأن المفاوضات استئناف -ب
 البحرية المناطق في الجارية السيزمي المسح أعمال جميع عن التوقف إلى تركيا دعوة -ج

  .لقبرص
 تلك على التركي الفعل رد الغاز، قضية في واضح بشكل السياسي البعد حضور يؤكد ما ولعل

ا ،التركية البحرية القوات قائد أوغلو بولنت األدميرال تصريحات في ممثال ومخرجاتها القمة  مؤكد 

 عديلهات جرى  التي الجديدة االشتباك قواعد بتطبيق البحرية القوات فوضت قد التركية الحكومة أن

 النفطو  الطبيعي الغاز عن التنقيب مشروعات بسبب الساحلية الدول بين المتزايد التوتر لمواجهة

 28 يف ُعقدت التي الثانية الثالثية القمة في ذاته النهج استمر وقد . المتوسط البحر شرق  في

 نإلعال المكمل نيقوسيا إعالن عن أسفرت والتي نيقوسيا، القبرصية بالعاصمة المنصرم ريلفأ

 وفي ط،المتوس شرق  في والنفطية الغازية الموارد بشأن التعاون  مسألة بوضوح أكد والذي القاهرة،

 ودوج إلى يشير ما وهو القبرصية، الجزيرة توحيد جهود دعم ضرورة عن مباشرة التالية الفقرة

 (1) .األمرين بين واضح ربط
 

 .02عماد يوسف قدورة،من نفس المرجع ،ص (1(
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 لصراعا وبداية فيفري 30 عقب:  الداخلية السياسية الصراعات في الغاز قضية استغالل - 2

 عدب وذلك الجديد، النظام شرعية لدعم الغاز قضية استغالل بدأ الجديد والنظام اإلخوان بين

 والرئيس مرسي محمد األسبق الرئيس بين ضمني اتفاق وجود تضمنت تقارير عدة صدور

 من كم 70 على لالستيالء البحرية التركي النفوذ منطقة لمد أردوغان طيب رجب التركي

 .المصرية االمتياز مناطق

 مصلحة في ذلك يصب بحيث االتفاق، لهذا السيسي رئيس رفض التقارير تضمنت كما 

 في الطبيعي الغاز قضية وتسييس تطويع على حيًّا مثاال الحالة تلك وتعد. الحالي النظام

نما الخارجي المستوى  على فقط ليس المتوسط، الشرق  ا وا   شرعية وتدعيم لرفع الداخلي أيض 

 على قدرتها عدم ظل في شعبيتها في نسبي انحسار حدوث بداية مع خاصة الحاكمة، النظم

 .االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية سواء الداخلية األزمات مع بكفاءة التعامل

جماال  منطقة في خاصة الساحة، على نفسها سياسيةو الجي والتغيرات تالالتحو  فرضت وا 

ا الفصل يعد فلم المتوسط، البحر شرق  حوض  زالغا الكتشافات االقتصادية األبعاد بين قائم 

  جعل ما وهو آخر، جانب من الخارجية أو الداخلية سواء السياسية األبعاد وبين جانب، من

ا أكثر القضية ا، تعقيد    (1).واإلقليمية الدولية الصراعات من حزمة   أفرز مما وتشابك 
 

 

 

 

 

 .03،ص نفس المرجع، عماد يوسف قدورة (1(
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 للتعاون  مسارات عن البحث إمكانية في يتمثل إيجابي جانب االكتشافات لتلك يظل لكن 

 في إرهاصاته بزغت ما وهو لموارد،ا تلك من االستفادة من قدر أكبر على الحصول بهدف

 (1(.واليونان وقبرص مصر من كلّ   بين الثالثيتين القمتين

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .03،ص نفس المرجععماد يوسف قدورة،  (1) 
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 بحر إيجية على الصراع تداعيات : ني الثا المبحث

 الوضع القانوني لبحر إيجية:  لاألوالمطلب

 اءاتضـالف دـتحدي أن رـغي لمن صالحيات التقديرية للدو قليميةوضع حدود المياه اإل إن 

 ةـلفهي ال يمكن أن تتوقف فقط على اإلرادة الوحيدة للدو ،دوليا  امظهر المالحية يكتسي دائما 

ود المتواجدة على الضفة كما يتحدد في قانونها الداخلي. إذا كان صحيحا أن عقد تثبيت الحد

ألن الدولة الواقعة على الضفة هي الوحيدة التي بإمكانها  ،هو بالضرورة عقد أحادي 

 ي.الثالثة يعود للقانون الدول لفإن صالحية تثبيت الحدود تجاه الدو لبالمقاب ، رتهاـمباش

 3196 يـاليونانية ف قليميةتم رفع حدود المياه اإل ،بحار باتفاقية لوزان لمي3 ـتحديدها ب بعد

 بحر إيجيه. من% 35( مما يضمن لليونان حوالي كم11,1) لمي  6الى

فمنذ مدة طويلة ال تملك أي نص تشريعي أو نظامي فيما يخص هذه المياه  ،تركيا  بينما   

رفعت حدود بحرها اإلقليمي  1963ماي  24في . لمي3لكنها تمارس غالبا حدود  ،اإلقليمية 

(  1963أوت 25حيز التنفيذ في ل)الذي دخ 476من القانون رقم 2المادة . لمي 6إلىمياهها 

 اكبر محددة تبعا إقليمي التي لها بحر لركي تجاه الدوالبحر اإلقليمي الت شاسعة تحدد أن

 (1).لادـلمبدأ التب

 

 جامعة)ير،الماجست شهادة لنيل  رسالة ، ايجه وبحر قبرص جزيرة جزيرة حول التركي اليوناني الصراع، القادر عبد شاقوري  (1)

.103 ،ص(  2005_2004: الجزائر
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 مياإلقلي رـالبح شاسعة إنـف ،ودـاألس رـالبح فافـعلى ض لواقعةا ىاألخر لالدو لفمقاب إذن

 القصوى. الشاسعة ذهـبه اعترفتقد  لبما أن هذه الدو ،بحري لمي 12تقدر  يــلتركا

المذكور ينص أنه  في  كيفإن القانون التر ،تطبيق هذا النظام الجديد  كيفياتيخص  فيما

 رضـمن ع لأن مسافة الميدان األرضي التركي أو الميدان األرضي لدولة مجاورة أق ةـحال

 ـلمثي طـفإن الخط األوس ،ماعدا حالة وجود اتفاق معاكس  و،اإلقليمية لهاتين الدولتين  ارـالبح

 لتضيف أن خط األساس العادي الذي يستعم 4الخارجي للبحر اإلقليمي التركي. المادة دـالح

  .لللساح المحاذياإلقليمي هو خط الجزر  لحساب عرض البحر

شدة بأنها تعارض  ركيةالحكومة الت أعلنت للقطر الهيليني اإلستراتيجيةمن األهمية  كبير بقدر.

 راءـو هو إج ،من بحر إيجيه %739,هذا التوسع الذي يمكن اليونان من فرض سيادتها على 

أكثر  -سواحلها محاطة بعدد كبير من جزر يونانية أنسيكون جد مؤذ بالنسبة لتركيا بما 

 هـتواج ةـالتركي سفنـال إنـمنها تقع في بحر إيجيه ف 383,3 ،في شرق المتوسط  555,3 نـم

 لموانئا ادرـتغ يـالت سفنـال ـلك الموانئحتى لإلبحار ما بين  و.المياه الدولية  لصعوبات لدخو

 إلى لإسطنبو نـم هـللتوج و ةـاليوناني اهـعلى الميعليها أن تمر  التركية في البحر المتوسط

          (1) المياه اليونانية. اجتياز عليهم أزمير

 

 

 .104، سابق مرجع، القادر عبد شاقوري  (1)



طاليوناني التركي على منطقة المتوس ات الصراعيالفصل الثالث: تداع  

 

98  

 

المرور غير المؤذي الذي تتمتع به سفنها في المياه  قـأن ح رىـت لزاـأنقرة و ال ت نتكا

 في مياه و توسع للسيادة اليونانية ،قط ضمانا حقيقيا لحرية اإلبحار  لاإلقليمية اليونانية ال يمث

األمريكية  ةــيستحق المعارضة. الحكوم ،بحريا صاراـفي أعين األتراك ح لبحر إيجيه "يمث

تهد للتأثير تج ،(يـالسوفيات ادـلإلتح سبةـبالن 12 ــل)مقاب لمي 3 دودـح ةــبصفة تقليدي قـالتي تطب

   .راهنـال عـالحفاظ على الوض تراحعلى أثينا باق

 اتفاق  عـعلى التوقي 1986لأفري 15في  رتــالتي أسف ةــاألمريكي -المحادثات اليونانية ناعأث  

من  ةــاإلقليمي اــمياهه دودـح نـم رـأكث هـفي بحر إيجي عــالتوس دمـبع اــاليونان ضمان تقدم،الدفاع 

 يـاإليون رـاليونانية في البح ةـحدود المياه اإلقليمي غير انه تم اإلتفاق على ان. لمي 16الى  6

قانون  لحو فاقيةومصادقة األمم المتحدة على اإلت  .1938رـأكتوب لمي 12أن تكون  مكني

هذه األحكام  ،متضاد لالتركي بشك -اليوناني اشـقد نشط النق ،(1982ديسمبر15البحر )

في العالقات بين البلدين  ضطرابالهامة في القانون الدولي العام بدت عامال محدثا لإل

بتحديد عرض  لالجديدة تسمح للدو ةـفاإلتفاقي  ومـالواقعين في شرق المتوسط. كما هو معل

مما  ل،مي200 ب       اإلقتصادية  اطقهمـمن ذلكـك ددتـو ح ـل،مي 12مياهها اإلقليمية ب

 كذا ، هـلجزر لبحر إيج ةـسيحدث صعوبات معقدة بخصوص تثبيت حدود المياه اإلقليمي

 (1)المحروقات في مياهها القارية. اكزمر لإستغال
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سيقلص  ، لمي  12 في المياه اإلقليمية لليونان ب لفتوسع محتم ،أعاله ذكورـم وـه كما 

 و بذلك يصبح هذا األخير بحرا يونانيا. ، %621,الى  هـالمياه الدولية لبحر إيج

ي أن مصالح اإلقتصاد النام لالدولية هذه الفرصة لتسج شؤونـلل ةـاإلدارة اإليطالي وتـتف لم

صعيد و كذا البيئة القانونية المتغيرة على ال ،الواقعة على الضفاف في موارد المتوسط لللدو

جذري  ليغير بشك ،األسلحة لالدولي)مشروع قانون البحر( و مع التقدم التكنولوجي في مجا

األمن في  لو تحديات جديدة بالنسبة لمستقب لمحدثا مشاك ،بيض المتوسطمعادلة البحر األ

 . مياه المتوسط و ما جاورها

 دةـالجدي ةـاإلتفاقي دـقد صوتت ض( للكن أيضا إسرائي)ركيات لالبحر المتوسط مث لدو بعض

 في هذه الفترة ،بالتحديد ،عن التصويت امتنعتإيطاليا قد  و األخرى كإسبانيا لوبعض الدو

 توقيعأخرى. أثناء  لتتبعها دو أن ن متوقعاكاو  ل،مي 12دولة تطبق قاعدة  78انت كا

بخصوص  يحيـتوض صريحـبت ةـاليوناني ةـالحكوم تـقام،1972ديسمبر  10بتاريخ ةـاإلتفاقي

بقانون  ةـالمتعلق اإلتفاقيةمن  42،41،38 ،32تطبيق المواد  ،و بصفة خاصة  ،المضيقات 

عددا  شأـين مما ضهاـفي المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الجزر متباعدة عن بع البحر

 (1).في الواقع طريقا واحدة للمالحة الدولية  تتركلكنها  ،المختلفة  اتـمن المضيق اكبير

 

 .106 ص ، سابق مرجعالقادر، عبد شاقوري  ( 1)
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ريق أو الط ينـتعي سؤوليةـم ــلتتحم ةـالمعني ةــالساحلي ةــفي أن الدول ليتمث انـاليون رـتفسي نكا 

ن أاألخرى  لللدو ةـالهوائي نــسفـوال يـعبر هذه المضيقات المختلفة التي يمكن لمالح ،الطرق

إرضاء مطالب  يتمـس ، ةـمن جه هـبطريقة أن ، لتستعملها في ممارسة حق العبور و التنق

 المقاييس الدنيا لألمن لاـو أنه من جهة أخرى  سيتم استكم .المالحة و الطيران الدوليين 

لساحلية. و ا ةـبالدول ةــالخاص كـبالنسبة لتل اكذ و  بالنسبة للبواخر و السفن الهوائية المتنقلة

إال  ،مع تركيا  تهمفي السياق الثنائي لعالقا لأن تصريح اليونان هذا يسج فينييس لدانيا ليقو

 .1983فيفري  24قد بادرت الى تصريح مضاد مكتوب بتاريخ  أن هذه األخيرة

ة جديد  مضيقات اءفإن إنش ، لمي 12أنه إذا رفعت اليونان حدود مياهها اإلقليمية الى  يضاف

 ادـاإلتح ةـخاص رىـاألخ لمالحة الدو ليسه ال في بحر إيجيه الذي هو راجع لسيادتها

 رعلى سفنها بعد أن تمر عب التي دالواقعة على ضفاف البحر األسو لالسوفياتي و الدو

اإلتحاد السوفياتي بهذه  لسيقب له اليونانية. المضيقات ليجب أن تمر اآلن من خال لداداني

في  ،في لندن ىالشؤون الخارجية للقوات الكبر اءفي مؤتمر وزر أنهكرنذ ـل؟العراقي

أيضا  لكن بــدوديكانيز من السالح فحس ليطلب مولوتوف تجريد أرخبي مـل 1945بتمبرـس

 .(1)أخرى في بحر إيجيه زراـج
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 الثاني :  مسألة تحديد المياه القارية المطلب

ية المتعلق بتحديد المياه القارية لبحر إيجيه صعوبات سياس كيالتر-اليوناني الصراع أحدث

ألنه  ،سياسي أوال  ،هذه المسألة في سياق مزدوج تتوقع لبقيت بدون ح ،وقانونية خطيرة

و أن  ،المعنية رغبة لبلوغ ذلك لال بد أن تكون لدى الدو ،ولكي يكون هناك تفاهم واتفاق

 في التقنيات لهناك مشك ،و هذا غير ممكن في الدرجة الثانية ،يرغبوا في العيش بجوارها

 ؟ة و المصالح اإلقتصادية للخصمينبإمكان القانون تجاوز التعليالت السياسي لالقانونية ه

في طور التكوين يعاني من  أو، لهذا أيضا ليس أكيد القانون الدولي الساري المفعو

تحديد  لعادلة ومطبقة على الصعيد العالمي في مجا ،واضحة  مبادئصعوبات الستنتاج 

 لدوو تزداد هذه الصعوبات خطورة عندما يتعلق األمر بال ، لالمياه القارية بين الدو

 قارية تعتبر الجزر امتدادا طبيعيا لها. لعند التواجد أمام كت كذاو  الجزيرة،

و  ،التركية لاليونان و تركيا عدد كبير من الجزر اليونانية للسواح لالواقع هذا هو حا في

 لال تسه لاألحوا ـلو في ك ،الجغرافي  ئهاهو الموقع الذي يزرع شكوكا فيما يخص انتما

 سيوية.التركية اآل ،اليونانية نــبين الكتلتين القاريتي لالبعد كخط فاص اويــتطبيق قاعدة تس

 (1).1957افريل29 في توقيعها تم والتي  القارية بالمياه المتعلقة جنيف اتفاقية

 

 

ص  .2004  جويلية157٬ع -السياسة الدوليةمجلة –تطوير سياسة دفاعية أمنية مشتركة في أوروبا  ٬محمد أحمد مطاوع  )1(
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 : حول للدول العليا الحقوق  على نصت ,1964 جوان10 التطبيق حيز دخلت والتي

 رـالبح ارجـخ ةـلكنها واقع ، لمجرى البحر و قاعدة المناطق البحرية المتاخمة للسواح _أ

 لتغالـباس اهـالى حيث يسمح عمق المي ،خارج هذا الحد ،متر 200غاية عمق  الى اإلقليمي

 .رةكوالموارد الطبيعية للمناطق المذ

الجزر.  لالمتناظرة التي تتاخم سواح ةــمجرى البحر و قاعدة المناطق البحري _ ب

 ين أوالقارية متاخمة ألقطار دولت اهـنفس المي تــأنه في حالة ما إذا كان ةـاإلتفاقي تـأوضح

هذه  يحدد باتفاق بين لدوــفإن تحديد المياه القارية بين هذه ال ل،متناظرة السواح رــأكث

هذا  إنــف.خاصة تبرر تحديدا آخر روفـو باستثنا ء وجود ظ اقـاإلتف ابـغي وفيلدوـال

ن الذي تكون جميع نقاطه متساوية البعد مع النقاط األقرب م طـاألوس طـيتم بالخ دــالتحدي

. لدوـال ذهـه نـم لخطوط القواعد التي يتم إنطالقا منها تحديد عرض البحر اإلقليمي لك

فسره الذي ت الفعلي لو ليس اإلستغال لالــاإلستغ تثبيت حدود المياه القارية كان قابلية ابعـفط

 ىـاالعل لصـ. كذلك هذه الوثيقة لم تحقتفي ذلك الو لروـالبت نـحالة تكنولوجية التنقيب ع

 )1).كيالم يكن األمر نفسه مع تر لكن من ضمنها موافقة اليونان موافقة54
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 واحدة لجد غامض و أنها تتوقف في الواقع على إستبداد ك نكا لاإلستغال ةـقابلي ومـمفه أن

 لالعلى هذه القابلية لإلستغ لالتي ليست ملزمة بتقديم دلي ،على الضفاف ةـالواقع لمن الدو

 المطالبة بمدى توسع هذه الحقوق. ىــو ال حت

حدود  تدـو ب ، ةـمياهها القاري لالتنقيب و إستغال لمن الدو كبيرعدد  رـباش نـذلك الحي ذــمن

 .اتـهنا و باقي المناطق كان تقييم القانون مرتبطا بالتكنولوجي ةــهذه األخيرة موسع

لواقع الكنه في  ،ةــحدا أوسع للمياه القاري واقترحت,البحر ونـقان لاألمم المتحدة حو اتفاقية

 صيغةـال حـواض انونيـأكثر من مبدأ ق ةـواإلقتصادي ةــالسياسي راتـعلى التبري رـأكث دـيستن

 ضمـي احليةـفإن المياه القارية لدولة س ،الفقرة األولى من اإلتفاقية  76 ادةــالم بـبموج

اإلمتداد الطبيعي للقطر  لعلى طو ،البحرية و قواعدها خارج البحر اإلقليمي  اقـاألعم

 لمي 200أو الى غاية  ،ى غاية الحدود الخارجية للهامش القاريال لالدو ذهـله يـاألرض

عندما يكون  ،األساسي التي يتم إنطالقا منها قياس عرض البحر اإلقليمي وطـخط نـم ارـبح

 .لللهامش القاري على بعد مسافة أق ارجيـالخ يطـالمح

أن ممارسة هذه الحقوق ال يجب أن تمس بحرية المالحة أو بالحقوق األخرى و الحريات  غير

 (1(غير مبررة. ريقةالنشاط بط لأن ال تعرق و،األخرى لالتي تمنحها اإلتفاقية للدو

 

 .15سابق،ص مرجع ٬مطاوع أحمد محمد)1(
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و في الواقع يبقى غير بدت محكمة  حاسما ليس فهو يخص التفسير القانوني الدولي فيما

الحساس  لالمشك لالدولية حذرة بصفة مبالغ فيها بتفاديها الواضح إعالن رأيها حو لالعد

اإلمتناع عن إتخاذ الموقف و خاصة منذ وقت غير بعيد في قضية  هذا، الذي نعني منه

الية مانيا الفيدرمن أل لطلبت ك ،. و بالتزامن مع ذلك 1969في  لالمياه القارية لبحر الشما

والدنمارك و األراضي المنخفضة من محكمة الهاي أن تقود ماهية مبادئ و قواعد  ،

 لالقانون الدولي المطبقة على تثبيت الحدود بين أطراف مناطق القارية في بحر الشما

إال أن المحكمة رفضت تطبيق التحديد بنفسها و أوكلتها لألطراف .  ،منها  لمنتمية إلى ك

لتقسيم ل لغير قاب لو متساوي  بتقسيم ك لالقارية ال تحدد  بتقسيم عاد اهــد أن الميو بالتأكي

  :)1(يليمنها ما  ، جد عامة مبادئ  أساس علىاقترحت مبادئ و قواعد للتطبيق   ،

 إلى إتفاق. لعلى التحادث للتوص رافــإجبار األط – أ

 تندرج من طريقة تساوي األبعاد. التي فرصة األخذ بعين اإلعتبار "قاعدة اإلنصاف -ب 
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 مع قةالجغرافية  و وحدة زاوية اإلتجاه  العال واإلعتبار الدوافع الجيولوجية  ينبع وتأخذ

  أكبرحدودها حيث تترك  بوضع 1969فيفري  20قرار المحكمة بتاريخ  لالسواحرـمظه

 اإمتدادا طبيعي لالتي تمث لقاريةأطراف األرضية ا لفريق و ذلك بالنسبة لك لقدر ممكن لك

تبنت  الطبيعي لقطر أرض اآلخرين.  إلمتدادو تحت البحردون التعدي على ا اراضيها فوق

لكن بدا أنه  ، قاريةلمياهها ال -لروكا-بريطانيا العظمى هذا المفهوم بهدف ضم جزيرة 

تعلق خاصة بالجزر الصغيرة فهذا الطابع لم يكن مطبقا األمر ي انـك عندمافي فرص أخرى 

 بكثرة .

 هو دون شك ثري جدا  الجزيرة لالدولي الخاص بتثبيت حدود المياه القارية للدو التطبيق

 ، امـالفيتن ، ينـالفلب نـم ـلهذه النزاعات ك لفي مث تعارض لكنه أيضا متناقض . في آسيا

 نيـاألرجنت ينـب صامـفي أمريكا الالتينية كان الخ كومبوديا و الصين و تايوان و اليابان.

 هـقطر و في دراست وإيران و العربية السعودية بين أبو ظبي والشيلي في منطقة الخليج بين

المتوسط أو مبدأ تساوي المسافة  مصادقا  خط ن" أغوناريس" لسج يـالوطن التطبيق لوـح

 المصادقة يمكن التيإتفاقا مع بعض اإلنحرافات  في أربع حاالت  23في   حالة 57في 

  (1).سافةـعلى مبدأ تساوي الم

      

يم ،وهو ترجمة عبدالحل٬مراجعة أحمد سعيد ٬ترجمة محمد أمين عبدهللاا ٬حرب العصابات في قبرص ٬دوروس أالستوس )1(   

 .158-157ص ص1960.،القاهرة،   Cyprus Guerrilla, Doros Alastos London لكتاب 
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المياه  دـأن هذا الكشف يخص تحدي لحالة غير أنه يجب التسجي17أخرى في لإتباع حلو وتم

لم  يـمع األخذ بعين اإلعتبار اإلتفاقات الت .القارية بالنسبة  للبر و الجزر  في الوقت ذاته 

 ايـم 24 يـمثال اإلتفاق بين اليونان و إيطاليا ف ،الجزيرية في الطليعة  لتكن فيها المشاك

. فيما يتعلق بالنزاعات  1978جوان  23أو بين تركيا و اإلتحاد السوفياتي في  .1977

 قـالجزيرية قضايا مياهها القارية عن طري لتعالج الدو لالخاصة بالجزر في غالب االحوا

و  لادـلتحديد  ع لوـللوص كـلو ذ ، اواةـمجتهدة لدمج مبادئ القانون و المس ، وارـالح

 (1). ةــللمناطق المتنازع صفـمن
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 االمريكية العسكرية والقواعد المساعدات مشكل: الثالث المطلب

موقف القوات السوفياتية مرتبط بصفة مباشرة بمنح الواليات المتحدة الدعم العسكري  إن

الغا ء  لىإلنشاطاتها سيؤدي  لأو الوقف المحتم ء إن االلغا.  كيةللقوات المسلحة اليونانية و التر

 ادـمعتبر من فعالية الجيشين اللذان ينقصهما العت لمما سيقلص بشك أو وقف للدعم األمريكي

 .خاص لبمشك نصرةوالع

  : كياتر( ا

المتعلق بالدعم  لاتفاقها االو دةـوقعت تركيا مع الواليات المتح 1947جويلية  12 ففي

 1954كان سنة  أهمها ،السوفياتي و منذ ذلك الحين تم عقد اتفاقيات للتعاون بين البلدين 

اتفاق سياسي يعوض  ىـتم التوقيع عل 1969جويلية  03في  العسكرية. كيباتالمتعلق بالتر

على سيادة تركيا على قطرها و  أكد ،سنة األخيرة 20 لتسوية تمت في خال 56حوالي 

صوت في  اـله يكونـس كيةالتركيبات العسكرية الموجودة به  و أوضح أن الحكومة التر

 نشر تم. كياعدد الفرق األمريكية و طبيعة األسلحة السوفياتية المتواجدة بتر لالقرارات حو

أن  بةـفي هذه المناس" ل"ديميرا لالوزير االو أوضح ،1970اإلتفاق في فيفري  هذا ىمحتو

 لماـش اقـاتف نـم 3نشاطات تركيا المرتبطة بتنظيم الدفاع المشترك "مرتكزة على المادة 

 )1( .األطلسي لمنظمة حلف شما التزاماتاألطلسي و لن تتجاوز أبدا 

 

1032 e .Session, op.cit p. ,Officiels U.E.O, Actes’Assemblée de l   (1) 
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الكونغرس األمريكي الحضر  رضـف 1974يـف رصـبقب يـالعسكري الترك ـلللتدخ اـفتبع

و قد  ،السيما الطيران   يـمما أثر على فعالية الجيش الترك ،على بيع األسلحة لتركيا 

في قطرها . و  أسست يـالت ةـقاعدة عسكرية أمريكي 26ردت حكومة انقرة مباشرة مراقبة 

و  ،سنوات  أربع  وقعت الواليات المتحدة وتركيا اتفاقا جديدا لمدة ، 1974مارس 26في 

هذه االخيرة  لو يجب أن التستعم ،النشاطات السوفياتية في القواعد  باستئنافالذي يسمح 

بحق تعيين  تـاحتفظ كما. كياألغراض مخالفة لتلك التي تسمح بها حكومة جمهورية تر

ب و يج  ةــو مصالح الصيان ةـــالتقني اتــللعملي صـصـوظفي التركيبات الذي سيخمن م 50%

األسلحة قد تأخر إلى غاية  عـو بما أن رفع الحضر على بي ،ذلك بالشراكة  ــلبك لالتكف

 1980مارس  29في  ذـالتنفي زـحي اقـهذا اإلتف لمن دخو ةـالوضعي ذهـفقد منعت ه ، 1978

 وصالح لمدة خمس سنوات .  صاديـو اإلقت سكريـالتعاون الع لجديدا حو قاوقع البلدان اتفا

األمريكية إلثنتي عشر  دةـالواليات المتح لبإستعما ،المساعدة األمريكية  لقد سمح بمقاب

  (1) :اــقاعدة من بينه

 .يليككرقاعد جوية بأ -

  .قواعد لجمع المعلومات )اثنتان من بينها تقع في البحر األسود( ربعا -

 . لسبع تركيبات لإلتصا  -

(  1 )    U. E . O  op cit  ،11،ص مرجع سابق. 
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 نـل ،أوضح ناطق بإسم الحكومة التركية للشؤون الخارجية أنه بموجب هذا اإلتفاق  و

  سيـاألطل لماـقواعدها إال في اطار منظمة حلف ش لالواليات المتحدة من استعما تمكنـت

 الشرق األدنى و الشرق األوسط في ايران مثال . لعمليات تجاه دو بـتجن

 زـستروس رتـ"روب ثالثة عشر شهرا من المشاورات بين سفير الواليات المتحدة بأنقرة بعد

 تاـالوالي تـوقع ،" دميرـ"نوزهاة كان يةو نائب أمين الدولة التركي للشؤون الخارج هوبي"

 ينـب اـو الذي يغطي الفترة م عاوناتفاقا للدفاع و الت 1986مبرديس 12المتحدة و تركيا في 

1986-1990  . 

األمريكية انها ال تصادق على  ةـالحكوم كيةالتر ةـالحكوم تـاعلن ، 1987جويلية  28 في

األمريكي أن يتزامن منح  ونغرسـالك بـأن طل دـبع رارـتم اتخاذ هذا الق ،هذا اإلتفاق 

فقد أثار بعض  عـالواق يـف . رصـالتركي بقب رـالمساعدات السوفياتية مع تقليص العنص

و قد  ، 1915الكونغرس المسؤوليات التركية في اإلبادة الجماعية لألرمنيين سنة  لرجا

الحكومة  ارتـأث دـفق كـأثرت هذه المواقف سلبا على حكومة انقرة . باإلضافة إلى ذل

 914 اـأساس عـالتركية ضد عدم كفاية المساعدة األمريكية التي انخفضت من المبلغ المتوق

 .)1(مليون دوالر570مليون دوالر إلى 

 

 

 

(1 ) U. E . O  op cit  ،12.،ص مرجع سابق  
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 انــونــالي -(ب

األساسي  انونـالق فإن1947ن الوجود العسكري للواليات المتحدة باليونان يعود الىكا إذا

 12األطلسي بموجب اتفاق  لقبرص في منظمة حلف شما للقواعدها لم يحدد إال بعد دخو

ف و تحسين التركيبات الجوية و البحرية اليونانية من طر لالمتعلق "بإستعما 1953 بركتوأ

                                     .القوات الواليات المتحدة " في ذلك الوقت

يهدف الى "تعزيز أمن  نكاالذي  اقـاإلتف هذا اعلنت حكومة اثينا عن سعادتها بنتيجة  

ي ضم الدفاعات اليونانية الت لاألطلسي و كذا الحفاظ على السلم الدولي بتسهي لمنطقة شما

المساعدة األمريكية و ذلك في إطار النظام  لالسنوات الخمس الماضية بفض لتطورت خال

 منه. 4األطلسي " طبقا للمادة  لالدفاعي لمنظمة حلف شما

بقاء كذلك و انها تنتمي وترغب في ال انـاليون أناألطلسي  لمناصرو منظمة حلف شما لقا

إال أن خصومهم قد أجابوا أن  .الى المشرق و تريد توطيد عالقاتها مع الحلف األطلسي

 مظهرا ل. اتخذ هذا الجداصالحهاـانحياز ال يخدم م لاليونان ملك لنفسها و عليها تفادي ك

ت لقد ثار ،قواعد نووية على القطر اليوناني إنشاءبمناسبة اإلعالن عن  1957جديدا في 

 )1(. المشروع ذاـعدة منظمات سياسية و نقابات و بعض الشخصيات ضد ه

  

 

Les dirigeants d’athenes s’in quietent de l’aide militaire M. Marceau, La grece et l’otan. )1(

massive accordée a la turquie dans le monde, 24 juin 1980.pp 45.46 
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فقد أيد المعارضون ومنظمة حلف  ،الحكومة تلعب الورقة األمريكية بصراحة  نتكالما  و

 يةـمرض ةـبطريق شائكةـاألطلسي لم تكن قادرة على تسوية المسألة القبرصية ال لشما

ة العسكري ةـــبصفته جهازا للسياسة و اإلستراتيجي للألسطو كلبتوضيح الدور المو واــوطالب

 للواليات المتحدة.

 ذـفق ،تعزز الوجود األمريكي باليونان  1967استحواذ العسكريين على الحكم في  بعد

 نةـتسهيالت مينائية في خليج الوزيس أثناء األزمة القبرصية س 71 لأثينا لألسطو تـمنح

لكنها لم  ،األطلسي  لانسحبت اليونان من التشكيلة العسكرية لمنظمة حلف شما ، 1974

 دثاتالمحا اءأثن .التي لم يتأثر قانونها األساسي في جوهره مريكيةالقواعد األ كـتطالب بتفكي

أنه في  دداـأكدت حكومة أثينا مج ، 1975األطلسي في أكتوبر  لمع منظمة حلف شما

ا لكنها أكدت أيض ،زمن السلم البد أن تبقى القوات المسلحة اليونانية تحت الحكم الوطني 

 اـهأن تـقوة في المجهود الدفاعي للحلف . و أعلنفإنهم سيشاركون ب ،أنه في حالة نزاع عام 

عناصرها لإلنذار المسبق و  لاألطلسي في استعما لموافقة على أن تستمر منظمة حلف شما

  أعطت كماأطلسية  لو كذا تركيباتها القاعدية التي أنشأت لها باليونان بأموا ،اإلتصاالت 

 قبلت بأن تبقى األسلحة النووية و ،بصفة عادية  لالمعلومات قد يتواص لبأن تباد تضمانا

  (1) منتشرة على القطر اليوناني .

 

 (1(  M. Marceau ،47ص، سابق مرجع.      
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 لأفري 15قامت الحكومة اليونانية في  ،يخص عالقاتها مع الواليات المتحدة  فيما

ينص على مساعدة عسكرية قدرها  ،اتفاق للدفاع لمدة اربع سنوات  بتوقيع1976

 لاذلك تم السماح للواليات المتحدة باستعم لمليار لتركيا( و مقاب ـلدوالر )مقاب مليون700

 (1).اليوناني  رـقواعدها االربعة على القط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1(  M. Marceau ،نفسه المكان  سابق، مرجع   . 
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 الكبرى  القوى  على الصراع تداعيات :الثالث المبحث

 االمريكية المتحدة الواليات :االول المطلب

 لدورا هذا تعاظم مع ٬نشأتها منذ القبرصية األزمة في بارزا دورا   المتحدة األمم لعبت

" عنان كوفي" شارك حيث. للمفاوضات األساسي المحرك كانت و ٬األخيرة الفترة خالل

 ديسمبر األولى المفاوضات دورة في" سوتو دى الفارو" لقبرص بالنسبة الخاص ومستشاره

 ةجويلي الثالثة والدورة ٬جنيف في 2000 فيفري  -جانفي الثانية والدورة ٬نيويورك في 1999

 .                      جنيف في 2000 سبتمبر

 المباشرة المباحثات في" سوتو دى الفارو" المتحدة لألمم العام األمين مبعوث شارك 

 قاعة تجديد نفقات المحادثات هذه في المتحدة األمم وتحملت ٬2002 قبرص في أجريت التي

 من ومساهمة المباحثات جوالت فيها أجريت التي القاعة وهي ٬وا عدادها القديم نيقوسيا مطار

 السالم إلقرار بمبادرة عنان كوفي المتحدة لألمم العام األمين تقدم ٬المشكلة لحل المتحدة األمم

 نوفمبر من الفترة خالل" أنان كوفي" خطة حول مطولة مفاوضات أجريت .الجزيرة في الشامل

 أثارها التي المشكالت بعض لتجنب تعديالت ثالثة عليها وأدخلت 2003 مارس حتى 2002

 في فشلها بعد توقفت أن إلى وجنيف نيويورك في المفاوضات وجرت ٬قبرص شطري  زعماء

                                  )1(:اآلتي في الخطة وتمثلت 2003٬ مارس 10 في الهاي
         

 

Conseil de l’ Europe , Assemblée Consultative. Quinzième Session Ordinaire (Troisième   )1(

Partie ), 13 Séances ,Compte Rendu des Débats . Tome III , 17 Janvier 1964 . p p17- 24.  
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 رصةللقبا واآلخر األتراك للقبارصة أحدهما كيانين ذات واحدة بحكومة مشتركة دولة إقامة  -

                                                                  .اليونانيين

 ٬الشمال من وعضوان ٬الجنوب من أعضاء( 4) منهم أعضاء( 6) من مجلس تشكيل_

 يكون  أن على ٬النواب مجلس أغلبية وبموافقة ٬الشيوخ مجلس قبل من باألغلبية ينتخبون 

 استمرار عدم بشرط ٬شهور 10 كل الرئاسة مجلس أعضاء بين بالتداول ونائبه الرئيس منصبا

             .متتاليتين فترتين من ألكثر الرئيس

 ٬عضوا   48 منهما كل ويضم ٬نواب ومجلس شيوخ مجلس يضم للدولة برلمان تكوين - 

 فتكون  النواب مجلس أما ٬الطائفتين ممثلي بين بالتساوي  مقسما   الشيوخ مجلس ويكون 

 . المقاعد من% 25 عن العدد يقل ال بحيث ٬السكان عدد مع متناسبة فيه المشاركة

 منهم ثالثة قضاة 9 وتضم ٬الطرفين بين ونزاعات خالفات أي لحسم عليا محكمة تكوين - 

 فاالختال حالة في بينهما للفصل ٬القبارصة غير من وثالثة ٬الشمال من وثالثة ٬الجنوب من

. 

 مملأل التابعة السالم حفظ قوات وتقوم ٬فرد ألف 11 من أقل يونانية وحدات بوجود السماح -

 ٬وبريطانيا ٬األمريكية المتحدة الواليات تمثل لجنة مع بالتعاون  ٬االتفاقية تنفيذ بمراقبة المتحدة

  (1).المتحدة واألمم ٬األوروبي واالتحاد ٬واليونان ٬وتركيا

            

     (1)Europe’ Conseil de l ، 125ص ،سابق مرجع.                                                                      
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 الدولة يخص فيما سواء ٬الدولة لشئون  بالنسبة واحد جانب من تغير أي الخطة تحظر كما -

                .التقسيم أشكال من شكل أي أو منها جزءا   أو الموحدة

 تجاه الجزيرة أزمات  وتعنى ٬الدولي القبرصي الممثل هي الموحدة قبرص دولة تصبح - 

                                                        .األوروبي االتحاد

 عام استفتاء إجراء فكرة العام األمين طرح ٬الخطة واليونانيين األتراك القبارصة رفض بعد -

 2003 افريل قبرص شطري  في العام االستفتاء على المتحدة األمم أشرفت حيث ٬الخطة على

                                                                                                       .  اليونانيين القبارصة ورفض األتراك القبارصة موافقة عن أسفر والذي

 جولة بدأت حيث ٬النزاع طرفي بين المفاوضات إلعادة أخرى  مرة المتحدة األمم تحركت    

   ـ فيفري  بنيويورك المتحدة األمم مقر في المفاوضات من جديدة

 ٬المتحدة لألمم العام األمين خطة اليونانيين القبارصة برفض انتهت حيث ٬2004 افريل

 لتمسك أيضا   فشلت أنها إال ٬المفاوضات إلحياء 2005  ماي المتحدة األمم جهود وتجددت

 (1) .2006 جويلية في الجهود وتكررت ٬بثوابتهم اليونانيين القبارصة

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Europe’ Conseil de l ،126،صمرجع سابق. 
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  روبيءاال االتحاد  :الثاني المطلب

 تقدمت أن إلى 1972 العام منذ القبرصية القضية في حيويا   دورا األوروبي االتحاد لعب  

 و  ٬1990جويلية األوروبي االتحاد في كاملة عضوية بطلب اليونانية قبرص في الرسمية السلطات

                                                     .1990 سبتمبر العضوية في النظر األوروبي االتحاد وزراء مجلس قرر

 في الحكومة ألن نظرا ٬األوروبي لالتحاد اليونانية قبرص انضمام على التركية قبرص اعترضت 

 عام الجاليتين بين الضمان معاهدة من األولى المادة أن إلى إضافة ٬التركية قبرص تمثل ال الجنوب

 منظمة أو دولة أي مع اقتصادي أو سياسي اتحاد أي في الجزئية أو الكلية قبرص تحظر 1960

 معاهدة ويخالف شرعي غير األوروبي لالتحاد اليونانية قبرص انضمام فإن هذا وعلى ٬دولية

 مالي تعاون  بروتوكول اليونانيين القبارصة مع األوروبي االتحاد وقع 1995 عام في الضمانات

 أعلن 1999 عام لإلتحاد هلسنكي قمة وفي ٬1998 عام االنضمام مفاوضات معها وافتتح ٬وتقني

 الحصول سابقا   شرطا   األتراك القبارصة مع خالفاتهم تسوية اليونانيين القبارصة على يتعين ال أنه

 لالتحاد اليونانية قبرص انضمام قضية حول كبير جدل ثار   .األوروبي االتحاد عضوية على

 لممارسة وسيلة االنضمام إلى اليونانيون  القبارصة نظر حيث ٬2001/ 2000 عام خالل األوروبي

 على حافظوا أنهم وطالما لشروطهم تخضع تسوية لفرض والعسكري  واالقتصادي السياسي الضغط

   (1)  .عليهم والضغط التركية قبرص عزل مواصلة يمكنهم فإنه وخارجيا ، ا  داخلي السياسي وضعهم

  
  ,ربي لألبحاثالمركز الع:قطر( سياسات روسيا وتركيا عالقات متطورة وطموحات متنافسة  تحليل ,يبرودي  هللا عبد (1)

 . 150ص.(،  2015
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 شةمناق ورفض للجزيرة شرعيا   ممثال   اليونانية بقبرص اعترف بذلك فإنه األوروبي االتحاد أما

 يمزع صرح اآلخر الجانب على  .وأخالقيا   قانونيا اليونانية قبرص أحقية في األتراك القبارصة

 بما "اليونان مع اليونانية لقبرص توحيدا   يمثل االنضمام أن" اليونانية قبرص في الحاكم الحزب

 الرأي في معه واتفق–19551956 عامي بين ما سادت التي ٬اليوناني االتحاد فكرة مع يتفق

 غير دا  اتحا اليونان مع االتحاد إلى اليونانيين القبارصة سعى بشأن ٬أنقره في التركية قبرص سفير

 إلى 2001نوفمبر في التركي الوزراء رئيس دعا الذي األمر ٬األوروبي االتحاد خالل من مباشر

  (1).االتجاه هذا في فعلية إجراءات واتخذت ٬تركيا إلى الشمالية قبرص بضم التهديد

 حول النزاع أطراف بين األزمة تصاعدت ٬2002 عام األوروبي االتحاد قمة اجتماع اقتراب مع

 ٬روبياألو  االتحاد إلى اليونانية قبرص انضمام خطورة أعلنت التركية فاألوساط ٬القبرصية القضية

 وقد األوروبي لإلتحاد تركيا انضمام حلم يعارض جديد عضو خلق إلى يؤدى سوف الوضع ألن

 .رللخط المنطقة في الحيوية تركيا مصالح تعريض إلى إضافة ٬ينهيه

 النزاع قضية مثل ٬أخرى  قضايا في تركية لتنازالت بداية األمر لهذا تركيا قبول في آخرون  أرى  و

 االتحاد يواصل وسوف ٬لألرمن العرقية اإلبادة وقضية ٬إيجة بحر جزر على اليوناني التركي

 تركيا مصالح حساب على كانت لو حتى أخرى  تركية تنازالت على الحصول في سعيه األوروبي

 (2).القومية

 .153ص.,مرجع سابق ,يبرودي هللاا عبد (1)

   :التطبيق في,التحالفات االقليمية والدولية في شرق المتوسط"" ,شريف شعبان مبروك (2)

 .(19/10/2015 ).www.acrsey.org/39723 

http://www.acrsey.org/39723
http://www.acrsey.org/39723
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 قدرة مثل ٬بعد توظف لم تركية ضغط ت قدورا وجود إلى التركية المصادر بعض أشارت  
 هاحق باستخدام ٬المستقبلية خططه تعطيل وربما ٬األوروبي لالتحاد مشكالت إثارة على تركيا
 لإلتحاد العسكرية األمنية المؤسسة وهى ٬أوروبا غرب إتحاد استعانة على االعتراض في

 أمر وهو ٬الحلف في عضو وتركيا المستقبل في األطلنطي شمال حلف بأصول األوروبي
 الو  ٬الجماعي الدفاع من أقل أمنية مهام له ٬أوروبا غرب فاتحاد ٬األوروبي لالتحاد حيوي 
  (1).ته وقدورا الحلف أصول استخدام دون  يعمل أن يمكن

 اليونانية قبرص حصول في أرت ٬األوروبي االتحاد على ضغوطا مارست فقد اليونان أما  

 بعرقلة وهددت ٬القبرصية المشكلة حل إلى الرامية الخطوات من خطوة ٬االتحاد عضوية على

 األعضاء من األولى المرحلة ضمن ٬قبرص عضوية قبول عدم حالة في االتحاد توسيع عملية

  .2004 عام قبولهم المقرر ٬الجدد

 ا  متوازن ليكون  2002 ديسمبر كوبنهاجن في عقدت التي قمته في األوروبي االتحاد قرار جاء 

 االتحاد لدخول المرشحة الدول ضمن تركيا بإدخال وذلك ٬الشكلية الناحية من ٬ما حد إلى

 ٬ال  مستقب القبرصية األزمة حل أمام المجال يفسح بما ٬التركي للجانب طمئين وفيه ٬األوروبي

 لةالحا هذه في المتوقع من إنه إذ ٬األوروبي لإلتحاد تركيا انضمام إجراءات بدء عند خاصة

 (2) .الجزيرة بتوحيد األتراك القبارصة إلقناع ضغوطا   أنقره تمارس أن

 

 

 . 01ص ،سابق مرجع مبروك، شعبان شريف (1)
 .        50ص.2015اوت،25 ،الثالثاء،10018ع، العرب جريدة،"السياسية الحسابات لتصفية ووسيلة إقليمي صراع المتوسط غاز" يدوي، ايهاب (2)
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 توحيد اشتراط دون  ٬األوروبي االتحاد في اليونانية قبرص عضوية قبول ٬اآلخر الجانب وعلى

 أن على كوبنهاجن وثيقة ونصت ٬واحدة دولة انضمامها يفضل االتحاد كان وان٬ٕالجزيرة شطري 

 في عضوا   لتصبح الجزيرة شطري  توحيد حالة في الالزمة التعديالت إلنجاز مستعد االتحاد

 وروبياأل االتحاد إلى موحدة قبرص انضمام أمام المجال االتحاد أفسح النص لهذا ووفقا   ٬االتحاد

قرار الوحدة التفاق فيه الطرفان يصل وقت أي في   .السالم وا 

 ريتأج التي المفاوضات لتسهيل المتحدة لألمم العام األمين جهود في األوروبي االتحاد شارك  

 خطة تعديل في العام األمين مع االتحاد دول ساهمت وقد ٬2003 –2001 عام من الفترة

   .2003 مارس في ُأخراها وباءت ٬مرات ثالث العام األمين

 تخليلل استعدادها بريطانيا أعلنت حيث ٬الحدود هذه عند األوروبي االتحاد دول جهود تتوقف لم 

 بريطانية عسكرية قواعد شكل في البريطانية للسيادة الخاضعة األراضي من% 50 حوالي عن

                                                                                                                                                                                                                .البريطانية العسكرية األنشطة عليها من تزيل 2كم75 حوالي عن تخليها أي ٬الجزيرة على

 لتغطية قبرص دعم بشأن ٬المانحة ولللد دولي مؤتمر تنظيم إلى األوروبية اللجنة دعت كما

 للقبارصة تعاد سوف مناطق في حاليا   يقيمون  الذين ٬األتراك القبارصة تسكين إعادة نفقات

 .المتحدة لألمم العام األمين خطة تطبيق حالة في اليونانيين

 

 ص ،)2006. 1ع،6م(،والقانونية االقتصادية للعلم دمشق مجلة،"والشراكة العضوية االروبي،بين واالتحاد تركيا"  مقلد، طالل حسين (1)

19. 
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 في نجزت ٬مدنية أزمة إدارة عملية أول في المشاركة إلى اليونانية قبرص األوروبي االتحاد دعا

 المتحدة ماألم من المهمة األوروبي االتحاد تولى بعد األوروبية واألمنية الدفاعية السياسة إطار

 شرطة ضابط 531 إجمالي من ضباط بأربعة قبرص شاركت حيث ٬والهرسك البوسنة في

  .األوروبي االتحاد إلى انضمامها قبل وذلك ٬2003 يناير في األمن لحفظ

 االتحاد إلى اليونانية قبرص بانضمام 2002 ديسمبر كوبنهاجن قرار صدور أثر على   

 ضماماالن قبل ما إلستراتجية وفقا   والمعايير الشروط من عدد باستيفاء قبرص قامت ٬األوروبي

 .األوروبي االتحاد أقرها التي

  واحترام ٬القانون  وسيادة الديمقراطية المؤسسات استقرار تحقيق على بالعمل قامت حيث   

 انضمت أن إلى ٬أوروبية رقابة تحت التأهيل إجراءات اتخاذ في اليونانية قبرص استمرت 

 ٬2004 ماي في األوروبي االتحاد قمة قرار صدور بعد ٬األوروبي االتحاد إلى رسميا  

  .2005 أكتوبر في ٬فعليا   ٬تنفيذه يبدأ أن على ٬دبلن األيرلندية بالعاصمة

 لعضوية الالزمة بالشروط للوفاء اليونانية قبرص إلى مساعدات األوروبي االتحاد قدم  

 PHARE عليه يطلق برنامج خالل من وذلك ٬االنضمام قبل ما مرحلة في ٬االتحاد

 االتحاد دول تشريعات مع القبرصية التشريعات فيه تتواءم مؤسسي نظام لبناء ٬للمساعدات

قامة  ميةوتن بالتدريب متصلة أخرى  ومساعدات ٬األساسية البنية لتطوير استثمارية مشروعات وا 

  (1)  .والمتوسطة الصغيرة والمشروعات البيئة وحماية ٬المجتمع

  

                                                                                                                                                          .                                                                  117ص ، سابق مرجع مقلد، طالل حسين (1)
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 ومنها ٬2002 كوبنهاجن قرار عليها انطبق التي ٬العشر الدول إلى مساعدات االتحاد وقدم 

 23 بنحو اإلقليمية للتنمية ومساعدات 6 الزراعة قطاع لدعم ٬يورو مليار 4 بقيمة ٬قبرص

 في كامال   عضوا   ٬2005 أكتوبر في ٬قبرص باتت  األول الثالث السنوات خالل مليار

 ٬وروبياأل االتحاد وزراء ومجلس ٬األوروبي البرلمان مثل ٬التابعة ومؤسساته األوروبي االتحاد

 ٬وروبياأل االستثمار وبنك ٬األوروبي المركز والبنك ٬األوروبية والمفوضية ٬األوروبي والمجلس

 تحادوا ٬األوروبي والتجزئة الجملة تجارة اتحاد مثل ٬االتحادات من العديد عضوية إلى إضافة

 وبيةاألور  والشركات الصناعات واتحاد ٬األوروبية التجارية الغرف واتحاد ٬الخارجية التجارة

  .وغيرها

 لم ما وهو األوروبي االتحاد عضوية على مضنية مسيرة بعد ٬اليونانية قبرص حصلت  

 ٬القبرصية األزمة حل في تركيا تأثير بمدى األوروبي االتحاد علم ورغم ٬تركيا عليه تحصل

 يف خاصة ٬تركيا مع االصطدام في يرغب ال انه إال اإلقليمية الساحة على تركيا تأثير ومدى

  .متعددة لمخاوف نتيجة األوروبي االتحاد إلى تركيا انضمام قضية

 يمكن ٬تركيا مع مميزة خاصة شراكة إقامة النمسا عرضت األوروبي االنقسام محاولة في  

 قدمت أي يحرز ولم معلقا   زال ما األمر أن إال ٬القبرصية القضية في التفاوض باب فتح بعدها

 طضغ وسائل استخدام حول انقسام هو ٬لالتحاد تركيا انضمام حول األوروبي االتحاد فانقسام

 (1).مهادنتها أو تركيا على

 

                                                                                                                                                                                                                   .811ص ،سابق مرجع مقلد، طالل حسين (1)
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 لتحريك تركيا على ضغطلل أوروبيا   دبلوماسيا   تحركا   2006 عام من الثاني النصف شهد 

 القضية حل مقابل األوروبي لالتحاد تركيا انضمام قضية بملف ملوحا   ٬القبرصية القضية

  .المعنية لألطراف الدبلوماسية اللقاءات من عددا وفنلندا بلجيكا شهدت حيث ٬القبرصية

 لمشكلة الجزئي للحل خطة ٬األوروبي لالتحاد الحالية الدورة رئيسة بصفتها ٬فنلندا عرضت 

 ٬الفنلندية الخطة وتضمنت ٬للقضية الشامل للحل مدخال   فيها ورأت 2006 أكتوبر في قبرص

 على المنظمة إشراف مقابل ٬اليونانية قبرص وطائرات لسفن التركية والمطارات الموانئ فتح

 مع المشترك اإلشراف -ماجوستا -ميناء واستخدام ٬الشمالية بقبرص -ارش ما - مدينة

 لدفع يورو مليون  259 بقيمة األتراك للقبارصة مالية مساعدات وتقديم ٬األوروبي االتحاد

 المطارات لبعض اليونانية قبرص استخدام على تركيا تحفضت  .المتردي اقتصادهم عجلة

 نوفمبر في مناقشته المزمع األوروبية المفوضية بتقرير ٬األوروبي التهديد استمرار مع ٬التركية

 أما. األوروبي لالتحاد انضمامها حول اتالمفاوض في تركيا حققته الذي التقدم لرصد 2006

 شطري  بين المفاوضات عودة ضرورة فترى  ٬تركيا مهادنة إلى تسعى التي األوروبية الدول

 إلى االتجاه في يكمن الحل طريق وأن ٬األمن ومجلس األوروبي االتحاد بمشاركة قبرص

 الرؤية وتغير ٬قبرص شمال في التسوية عملية لدفع األوروبية الجهود خالل من األمام

 شطري  في السياسية بالنخ على الخارجيين الفاعلين من بضغوط ٬قبرص جنوب في السياسية

  )1(  .الجنوب عن الشمال عزل عدم على والعمل المفاوضات إلحياء قبرص؛

 

      .119ص ، سابق مرجع مقلد، طالل حسين (1)
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 السوفياتي االتحاد :الثالث المطلب  

 وذلك ٬1964و 1963 عامي بين الواقعة الفترة في ٬قبرص في مكاريوس حكم تاالسوفي ساند

 في. االنحياز عدم ةسياس تباعهوا   ٬العسكرية األحالف إلى االنضمام مكاريوس معارضة بسبب

 اءز ا  و   .الغربية العسكرية باألحالف ارتباطهم بسبب ٬تيةاالسوفي المساندة كار األت خسر حين

 مساندتهم تاالسوفي كد ا األطلسي شمال حلف جانب من ٬قبرص لمشكلة تسوية صفر  احتماالت

 االتحاد مكاريوس الرئيس راز  كما .ووحدتها ضيهاار أ استقالل على المحافظة أجل من ٬

 عقب وصدر ٬1971جويلية في التامة السيادة في قبرص حق الجانبين تأكيد من٬تياالسوفي

 البيان وأوضح. المتحدة األمم في عضوا   كونها ٬الكامل واالستقالل تضم ٬مشترك بيان الزيارة

 في التهديد أو ٬للقوة استخدام أو ٬غزو أو تدخل ألي اإليجابية معارضته السوفيتي االتحاد تأكيد

 في ٬مكاريوس األسقف أعلن ٬1963 عام ٬قبرص في القتال اندالع وخالل  .قبرص مواجهة

 استعداده عدم وأوضح ٬األجنبي التدخل لمقاومة دعوته ٬القبرصي الشعب إلى وّجهه ٬حديث

 القوى  تعاطف يملك لكنه ٬بمفرده ليس ٬القبرصي الشعب ألن ٬زاز ابت أو تهديد أي اءز  إ للتسليم

 تهديده شأن في ٬األطلسي لحلف راتتحذي التلميحات هذه دتوعُ . كفاحه في وتأيديها األخرى 

 تاس السوفيتية األنباء وكالة أصدرت ٬وبالفعل تياسوفي فعل رد من عليه يترتب وما ٬لقبرص

Tass""الداخلية الشؤون  في التدخل من الغرب فيه ّحذرت ٬رسميا   بيانا   ٬ذلك أعقاب في ٬ 

 )1(.صلقبر 

 
 .150ص ،(.1990 ٬بيروت) ٬حطيط عدنان ترجمة ٬القبرصي المثلث ،دنكتاش رؤوف )1(
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 تيةالسوفي الحكومة أرسلتها التي ٬والخطابات تار المذك سلسلة خالل من السوفيتي قفالمو  وتأكد

 تار الفت لخال ٬واليونان وتركيا وبريطانيا وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات من كّ ل حكومات إلى

 هذه مثل ألن ٬قبرص شؤون  في التدخل عن باالمتناع تطالبهم ٬القبرصية للمشكلة الحرجة

 كله ذلك إلى ويضاف. بالخطر مشحونة نتائج وذا ٬دولية لتعقيدات ا  ر مصد سيكون  ٬المحاولة

 في ينالطرف بين الموقع واالتفاق ٬المتحدة األمم داخل القبرصي للشعب السوفيتي االتحاد مساندة

 وفي ٬ووحدتها قبرص سالمة أجل من ٬السوفيتية العسكرية المساعدة لتقديم ٬1964سبتمبر 30

 جانب من مقبولة غير ٬سياسية حلول فرض تحاول التي ٬األطلسي حلف دول بعض مواجهة

 االتحاد بين العالقات تعرضت .أجنبية عسكرية قواعد إقامة ذلك في بما ٬القبرصي الشعب

 جروميكو   أندريه بها أدلى ٬تصريحات نتيجة ٬1965 عام ٬خفيفة تلهزا وقبرص السوفيتي

 في الطائفتين حقوق  مار احت ضرورة إلى فيها أشار ٬"إزفستيا" لصحيفة ٬السوفيتي الخارجية وزير

 . راليةفيد حكومة إقامة إمكانية مع ٬صيةالقبر  الجزيرة

 يف تيةاالسوفي السفارة قنصل استبعاد نتيجة ٬1967 عام ٬أخرى  لهزة العالقات تلك تعرضت كما

 يؤيده لم ٬1967 عام ٬اليونان في العسكري  االنقالب وقع وعندما  .التجسس بتهمة ٬قبرص

 الواليات من النظام هذا اقترب كما. بشدة وأخمدها اليسارية الحركات ضرب ألنه ٬تاالسوفي

 هاأعلن التي، "اإلينوسيس "سياسة قاطعا   رفضا   تاالسوفي رفض ٬ذلك وعلى ٬األمريكية المتحدة

 (1).قبرص شأن في اليونـان في العسكري  النظام
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 20 في ٬قبرص في التركي التدخل أعقاب في الفتور من نوع التركية تيةاالسوفي العالقات ساد

 على ينص الذي األمن مجلس رار ق بتطبيق رسمي بيان في موسكو وطالبت  1974جويلية

 بجعلها ٬األطلسي لشما حلف أوساط موسكو اتهمت كذلك. الشرعية "مكاريوس" حكومة إعادة

 تيجيةااإلستر  المواقع تعزيز في رغبة للمساومة مادة المستقلة قبرص ضىار أ وحدة موضوع

 ةالتركي ٬األجنبية القوات كل بانسحاب وطالبت المتوسط األبيض البحر شرق  ٬المذكور للحلف

 دوبالمن اضطلع ٬المتحدة األمم على المشكلة عرض وفور يرة،الجز  من والبريطانية واليونانية

 الطرفين بين النار إطالق وقف رار ق صياغة في مهم بدور ماليك جاكوب تياالسوفي

 تفويض إلى يدعو ٬حار اقت ضد ٬األمن مجلس في Veto) )النقض حق واستخدام ،المتنازعين

 من قبرص في الدولية القوات تّمكن التي ٬المناسبة ءاتار اإلج اتخاذ المتحدة لألمم العام األمين

 (1) .الجزيرة في النار إطالق بوقف المتعلقة ٬جنيف اتفاقية تنفيذ

 

 

 

 

 

 

 . 15ص، 1968 أكتوبر. 14 العدد ،الدولية السياسة مجلة،"قبرص في السالم محاوالت" مجاهد، حمدا (1)
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 خاتمة
سباب اليوناني في العمق المشكالت واألزمات الطارئة بين البلدين أل -التركي صراعيتجاوز ال

تاريخية حضارية وأخرى سياسية وجغرافية يكاد يكون من المستحيل حصرها وتسويتها. فهو 

 مقترن بتاريخ طويل من الصراعات المريرة والعدوان والحروب بين شعبين مختلفين في صراع

 .ة القيم والمعتقدات الحضاري

 بقيت مشكلة قبرص مثل مشكلة فلسطين في إطار مساعي األمم المتحدة وقراراتها بال حل وال

تتراجع  حتى أفق للحل، ألنه كلما تقدمت المساعي والمقترحات خطوة لألمام سرعان ما

ى حل خطوات العتبارات كثيرة، ولكن أهمها عدم توافر اإلرادة المحلية واإلقليمية للوصول إل

 :وبقيت المشكلة تمثل ثالثة أنواع من التعقيدات

طموحات كل من الطائفتين القبرصية والتركية في الجزيرة واختالف طبيعة تكوينهما  -

ة وروبيتالقي الحضارتين المسيحية األ مركزوالثقافي. فالجزيرة كانت  العقيدي وانتمائهما

 واإلسالمية العثمانية، وكان يمكن أن يكون هذا التالقي نموذجا لتعايش الحضارات،

ة والوئام بين الطوائف والحوار السلمي في ضوء مبدأ الحرية والديمقراطية والتعددي

 .السياسية والعرقية والثقافية ولكن هذا مازال متعثرا

تركي اليوناني في تلك المنطقة الحساسة استراتيجيا، على رغم عضوية االختالف ال  -

هذا االختالف بتقارب تركي يوناني في أواخر القرن جمد الدولتين في حلف الناتو. 
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الماضي وتغير السياسات الدولية واإلقليمية، مما أدى لبروز آمال لتسوية مشكلة قبرص، 

 .ولكن تلك اآلمال سرعان ما تالشت

عدم توافر اإلرادات المحلية واإلقليمية الفاعلة للدفع نحو الحل ويتجلى ذلك في مثالين 

أولهما، طرح األمم المتحدة خطة للتسوية في أوائل القرن الحادي والعشرين أجري على 

من سكان قبرص  ةالمائفي  65ضوئها استفتاء شعبي في جزيرة، كانت نتيجته أن 

من سكان قبرص  ةالمائفي  75الشمالية التركية وافقوا على الحل المقترح، في حين أن 

الجنوبية اليونانية رفضوا الحل. بعبارة أخرى، أن الشعب القبرصي في القطاع الجنوبي لم 

يكن مستعدا لقبول الحل الوسط الذي اقترحته األمم المتحدة وقبلته القيادة القبرصية في 

القطاعين بشرط طرحه لالستفتاء، أما المثال الثاني فكان التوجه لضم قبرص لالتحاد 

األوروبي، واستخدام ذلك كأداة لتشجيع التصالح بين الطائفتين، ولكن سرعان ما تراجع 

االتحاد األوروبي عمليا عن هذا الشرط هذا وقام بضم قبرص إلى االتحاد األوروبي من 

المشكلة القبرصية بين الشمال والجنوب، واعتبر القبارصة  دون حدوث تقدم في تسوية

األتراك أن هذا التطور يعكس تناقضا في مواقف االتحاد األوروبي وتراجعا عن توجهاته 

هكذا ظلت مشكلة قبرص تراوح مكانها بال حل، .األصلية وانحيازا للقبارصة اليونانيين

.وبال أمل في الحل
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 ملحق رقم 04 :الئحة 353 لمجلس األمن 197/07/20
Résolution 353 

Du conseil de sécurité des Nations unies (20 juillet 1974) 

A sa 1781e séance, qui s’est tenue le 20 juillet 1974 le conseil de sécurité a adopté la résolution 

suivante : 

« le conseil de sécurité » Ayant examiné à sa 1779e séance le rapport du secrétaire général sur les 

événements survenu récemment à chypre. 

Ayant entendu la déclaration du Présidant de la République de chypre ainsi que les déclarations des 

représentants de chypre de la Turquie de la Grèce et d’autre pays membres. Ayant examiné à la 

présente séance les nouveaux évènements survenus dans l’île. Déplorant profondément l’explosion de 

violence et l’effusion de sang qui se poursuit Vivement préoccupé par la situation qui fait une menace 

grave sur la paix et la sécurité internationale et qui a créé une situation très explosive dans toute la 

région de la Méditerranée orientale ultérieure sur cette question. 

Conscient de sa responsabilité principale pour maintien de la paix et de la sécurité internationale 

conformément à l’article 24 de la charte des Nations unies. 

 demande à touts les Etat de respecter la souveraineté l’indépendance et l’intégrité territoriale 

de chypre 

 Demande à toutes les parties aux présents combats à titre de première mesure de cesser 

entièrement les feux et prie tous les Etats de faire preuve de la plus grande modération et de 

s’abstenir de tout acte qui risque d’aggraver encore la situation. 

 Exige qu’il soit mi-fins immédiatement à toute intervention militaire étrangère dans la 

république de chypre contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 du dispositif. 

 Demande le retrait sans délais du territoire de la république de chypre de tous les militaires 

étrangers qui s’y trouvent autrement qu’en vertu d’accords internationaux y compris ceux dont 

le retrait a été demandé par le président de la république de chypre. Mgr Makarios, dans sa 

lettre de 2 juillet 1974. 

 demande a la Grèce et la Turquie, ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande 

du nord d’entamer des négociations sans délai aux fins du rétablissement de la paix dans la 

région et de l’ordre constitutionnel à chypre et de tenir le secrétaire général au courant 

 Demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec la force des Nations Unies chargé 

du maintien de la paix à chypre pour lui permettre de s’acquitter de son mandat. 

 

 Décide de suivre constamment la situation et demande au secrétaire général de faire rapport 

selon qu’il conviendra en vue de l’adoption de nouvelles mesures pour que des conditions 

pacifiques soient rétablies le plutôt posse trait du communiqué final de la conférence au 

sommet du Commonwealth de 1983 

 (Nouvelle Delhi, novembre 1983). 

 Le communique final publique à l’issue de la conférence au sommet qui réunissait en 

novembre 1983 à la Nouvelle Delhi les chefs d’Etat ou de gouvernement du 

Commonwealth contenait le passage suivant concernant Chypre. 
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 Les chefs de gouvernement ont condamné la déclaration faite le 15 novembre1983 par les 

autorités chypriotes turques, portant création d’un Etat sécessionniste dans le nord de 

chypre, sur le territoire sous occupation étrangère. Approuvant pleinement la résolution 

541 du conseil de sécurité, ils ont dénoncé la déclaration comme 
 

 Légalement non valide et ont réitéré l’appel lancé pour sa non-reconnaissance et son 

annulation immédiate. De plus ils ont demande à tous les pays de s’abstenir de faciliter ou 

d’aider, de quelque manière que se soit, l’entité sécessionniste illégale ils ont considéré cet 

acte illégal comme un défi lancé à la Communauté internationale et ont exige l’application 

des résolutions pertinentes des Nations unies concernait chypre. 

 A ce moment difficile pour un pays membre de Commonwealth, les chefs de 

gouvernement, réaffirmant leurs communiqués de Lusaka et de Melbourne et rappelant les 

résolutions pertinentes du conseil de sécurité, ont promis leur soutien renouvelé à 

l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et le non-alignement de la 

république de chypre et à cet égard ont exprimé leur solidarité envers leur collègue, le 

Président de la République de chypre, M.Spy ros Kyprianou. 

 Ils ont décidé d’établir à un haut niveau un groupe spécial d’action du Commonwealth pour 

chypre qu’aiderait à assurer l’application de la résolution 541 du Conseil de sécurité. Le 

groupe outre le secrétaire général de Commonwealth serait composé des cinq pays suivants 

: L’Australie, la Guyane, l’Inde, le Nigeria et la Zambie. 

 Pour terminer les chefs des gouvernements ont vivement recommandé à tous les pays ainsi 

qu’aux communautés de chypre de s’abstenir de toute mesure qui pourrait aggraver 

d’avantage la situation. 

                                                                             المصدر :
 

 

 

 

 

 

 

 
 

w.w.w.ua.org/ar/sc/documents/résolutions. 
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 بريطانيا تكيا واليونان 1960 لتحالف ا معاهدة: 50 رقم ملحق

 الدفاع أجل من بالتعاون  وتركيا واليونان القبرصية الجمهورية من كل تتعهد -
  .المعاهدة هذه على تترتب التي المسائل لحل معا   وبالتشاور المشترك

 على مباشر غير أو مباشر عدوان أو هجوم أي بصد المتعاهدة فااألطر  تتعهد -
 .ووحدتها القبرصية الجمهورية استقالل

 جمهورية ارضي أ على ثالثية قيادة تشكل التحالف هذا من الهدف ولتحقيق -
 . قبرص

 الضباط من) عسكريا   950 من مؤلفة وحدة القيادة هذه في اليونان تمثل -
 الضباط من) عسكريا   650 من مؤلفة وحدة تركيا وتمثل .(والجنود الصف وضباط
 من يطلب أن نائبه أو قبرص جمهورية لرئيس ويحق(. والجنود الصف وضباط
  .فرقتيهما عدد من تنقصا أو تزيدا أن وتركيا اليونان حكومتي

 تعليم مسؤولية القيادة هذه في المشاركون  واألتراك اليونانيون  الضباط يتولى -
 .القبرصي الجيش وتدريب

 يوناني، وضابط ،قبرصي ضابط واحد عام لمدة لتناوببا الثالثية القيادة يتولى -
 ورئيس نائبهما أو وتركيا اليونان حكومة رئيسي قبل من تعيينهم ويجري . تركي وضابط
 .نائبه أو قبرص جمهورية
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