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المقدمة
تشكل دراسة تاريخ المشكالت والقضايا الدولية مدخالً مهما ً لفهم كثير من األحداث التي تخص عاالم اليا  ،و ومان
بين تلا المشاكالت وربرا اا و المشاكلة القةر،اية و التاي تعر ال باار المياادر بادايتها الا عاا1971 ،و عنادما
اق ادمت الي ناااع عل ا لاام الإلياارف ليهااا اااي مل ا الاااا،ي ومن ا مل ا التاااريخ وال ا حااد قري ا اادا ً ماارت قةاار
بتط رات سياسية داخلية عنيفة و رلقت بظاللها اي كثير من األحيااع علا الااالم عم ماا ً وعلا الاالقاات الي نانياة
التركية خي ،ا ً و اأ،ةحت (قةر ) بالتالي قضية دولية ركثر مما ي قضية قطرية و قليميةي
وماان بااين ،اافحات القضااية القةر،ااية الشااااكة ااي األامتاااع القةر،اايتاع األول ا ( )1791 – 1791والثانيااة
(  )1799و التي يحاول الةحث تسليط الض ء عليهما بي رف مكثفة ي يتك ع الةحث من ه المقدمة وثالث محاور
وخاتماة و تناااول المحا ر األول ر ا ور المشااكلة القةر،ااية حتا عااا1791 ،رو مةتاادءا ً بالساايطرف الاثمانيااة علا
الإليرف عا 1791 ،و مرورا ً بتناال الاثمانيين عنها لةريطانيا عا1191 ،ي ورخ ت قةر من مل التاريخ تايش
دوع اسااااتقرار سياسااااي حقيقااااي او سااااال ،ا تماااااعي االاااايو ام اخاااا القةار،ااااة الي ناااااني ع يطااااالة ع بتحقياااا
( ( Enosisاالين سا ر ال حادف مال الا ألن األ ،الي نااعي ورخا ت مطاالةهم تأخا منا عاا 1719 ،وحتا عاا،
 1777منح ً ركثر حدف السيما باد رع رخ ت منظمة اي كا  EOKA-عل عاتقها تحقي االين س و عندما رخا ت
تشن رعمال عنف لد بريطانيا والقةار،ة األتراك عل حد س اءياستمرت رعمال الانف حت رواال عاا1777 ،و
عناادما رثماارت الإهاا د الدبل ماساااية الدوليااة اااي مااال األألاارا مات الياالة بالقضاااية القةر،ااية حاا ل ألاولاااة
المفاولات و التي رسفرت عن عقاد اتفااقيتي (ايا رل ولنادع) ااي  11و  17شاةاأل  1777و وبم ةهماا ولاات
رس قيا ،مه رياة قةر،اية و ب لال دسات ر لهاا و عاالع اساتقاللها ااي  19آب  1791ي وسالط المحا ر الثااني
الض ء عل ( األامة القةر،ية األول  )1791 -1791ي ام لم تضال تسا يات ايا رل ولنادع حاالً نهااياا ً لمشاكلة
قةر والخالاات الداخلية بين الطاافتين و اسرعاع ما اندلات األامة باين الطااافتين القةر،ايتين ااي الإليارف و
وكااع ملا مادعاف لتادخل كال مان تركياا والي نااع و االمار الا كااع يعنا ر بحادوث الحارب بينهماا و لا ال الحاراك
ا لدبل ماسي المكثف المتمثال بااألمم المتحادف وحلاف شامال األأللساي و وال الياات المتحادف األمريكياة مماا اد الا
نهاء األامة األول وتناول المح ر الثالث ( األامة القةر،ية الثانية  )1799ي م ظلت ع امل األامة مستمرف وكانات
محركة للطاافتين مما اد الا انادالا األاماة ثانياةً ااي ريلا ل 1799و عنادما شانت القا ات القةر،اية الةال اة 010111
مقاتل إمات عل القر القةر،ية التركية وم لاحية تلا الهإماات عاددا ً كةيارا ً مان الضاحايا و االمار الا اثاار
القةار،ااة االتااراك والحك مااة التركيااة ماارف ً اخاار و ل ا ل ااددت االخياارف بانهااا سااتتدخل بااالإليرف اما مااا اسااتمرت
االعتداءات عل القةار،ة االتراك و بل اع الةرلماع التركي ا ٌ ض الحك مة باععالع الحارب علا الي نااع نفساهاي ااء
التهديد التركي و قامت الي ناع بتحشيد ق اتها ايضا ً و وباتت الحرب وشيكةً باين الطاراين لا ال النشااأل الدبل ماساي
الادولي المتمثاال بال الياات المتحاادف االمريكياة واألماام المتحاادف وحلاف النااات واساتطاعت ا ه االألارا ماان نهاااء
األامةي اعتمد الةحث عل ملة من الميادر والمرا ل و كانت الميادر االنكليلية ااي مقادمتها و وكااع مان باين
ابرا الكت التي استند عليها الةحث كتاب
) (the Road to Bellapapaisلمؤلفا ) (Pirre Oberlingالا اساتارض با تااريخ قةار منا الايا ر
القديمة حت عا1797 ،و وقد ،للةاحث مال مات قيمة عن اامتي قةر و ام اء الفيل السااد متنااوالً األاماة
القةر،ية االول ) ( The 1963 – 64 Crisisو وتناول الفيل السابل األامة القةر،اية الثانياة ( The 1967
)Crisisيوشكل كتاب ( )Cyprus 1946 – 68بفي ل السةاة احاد المياادر المهماة للةحاث السايما ايماا يتالا
باااألامتين القةر،ااية االول ا والثانيااة يكمااا اعتمااد الةحااث علا عاادد ماان الميااادر الماربااة و كاااع ابرا ااا كتاااب
(الترا يديا القةر،ية) لمؤلف المختص بالقضية القةر،اية الةروايسا ر ( بياار اوبرليناال ) السايما وانا شا ل عادف
منا ،اي كل من تركيا والي ناعي ورادت باار الرسااال واالألااريل الإاماياة والسايما المتالقاة منهاا بالقضاية
القةر،ااية والةحااث بمال مااات قيمااة و كاااع ابرا ااا األروحااة الاادكت راه للةاحثااة منتهاا عاا اب موياا المان نااة
( التط رات السياساية ااي قةار )1791 -1711ي واخيارا ً يربا الةاحاث اششاارف الا انا لام ياأل هادا ً اال وب لا
شخراج الدراسة به ا المست و واع ظهر سه ٌ او تقيير اه منة و و ا ديدع الةشرو ام اع الكمال هلل ال احد األحد ي
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ومع هللا التوفيق والسداد.

الةاحث

اوآل :جذور المشكلة القبرصية حتى عام : 1690
تاتةر ليرف قةر ) )1((Cyprusمنطقاة اساتراتيإية اماة بالنساةة الا الشارط األوساط والإالء الشارقي مان الةحار
المت سط و وقد برات ا ميتها من امن بايد عل انها مركلا ً للتةادل التإار باين ا الاء الااالم القاديمو ول ا د مااادع
كالنحا واالخشاب التي تيلل ليناعة السفن منهاي اما اي عالمنا الماا،ر اقد برات ر ميتهاا بااد اع ا،احةت نقطاة
وثا ب يمكاان تهديااد الااةالد ال اقاااة اااي نطاقهااا الحربااي و وكا ل يمكاان عاان ألريا التكتيكااات الةحريااة عااداد ا كمركاال
لخط أل الم ا،الت الةرية للدول عةر الإلء الشرقي من ح ض الةحر المت سط()2ي خضات ليرف قةر للسايطرف
الاثمانية اي آب  ،1791اي عهد السلطاع سليم الثاني()3ي وظلت لمن ممتلكات الدولة الاثمانية مدف ثالثة قروع و
اها ر عدد كةيار مان االتاراك و وساكن ا الإليارف الا انا ساكانها األ،اليين و اا،اةحت تاايش علا الإليارف
ق ميتاع مختلفتاع عرقيا ً ودينيا ً  :االول الطاافة القةر،اية الي نانياة والتاي تمثال بالةياة الساكاع و والثانياة الطاافاة
القةر،ية التركية والتي تمثل األقلياة ( )4و وعلا اثار ا ا االخاتال بارات الا ال ا د حركاات مسالحة تناا ر
الاثمانيين وتطال بانضما ،الإليرف ال الي ناع()5و ر تحقي االين سا ))6((Enosisي تناالات الدولاة الاثمانياة
االتفاقية()7الم قاة بينهماا عقا الحارب الروساية – الاثمانياة
عن قةر لةريطانيا اي  1حليراع  1191بم
(  )8()1191 -1199و والتلماات بريطانيااا بم ا ا ه الماا اادف بععااادف الإلياارف للاثمااانيين عنااد عااادف روساايا
لمقاألاتي قار وارد اع وما اور ما من االرالي للدولة الاثمانية و بيار اع الةريطاانيين لام يايادوا الإليارف
ال الاثمانيين باد اخالء الرو لقار وارد اع و ويا د مل الادياد ر مية قةر اشساتراتيإية و خا،اة بااد
اتل قناف الس ي عا 1197 ،لم قاها عل ألري الم ا،الت المؤدية ال الهند()9و اضالً عن مل كانت بريطانياا
ترب اي ال قةر قاعدف للامليات لد الهإ  ،الروسي المحتمل عل الميالل الةريطانية اي المنطقة( )10ي
ومن بداية عهد االحتالل الةريطاني للإليرف ظهر بين الإاليتين اتإاا ين متناقضاين حا ل مساتقةل الإليارف و اقاد
ا الهد
رال القةار،ة الي نانيين من انةهم شاار ال حدف مل الي ناع ) )11((Enosisو واخ ت المطالةة بتحقي
من مل الحين تتلايد شيئا ً اشيئا ً و واخ القةار،ة الي ناني ع ر يستغلون أية فرصة من اجل تصعيد حالة الوحدد
مع اليونان "()12ياما االتإاه الثاني اقد ت لد اي ال سط القةر،ي التركي و وكرد اال لالتإاه القةر،ي الي نااني و
تمثل اي تمإيد الق مية التركية و عادف حياتها وبث الروح ايها()13و واعلن ا عان ربةاتهم ااي االنضاما ،الا تركياا

( )1تقع جزيرة قربص يف اجلزء الشمايل الشرقي من البحر املتوسط وهي اثلث اكرب جزيرة بعد جزيريت ( صقلية وسردينيا) حيث تبلغ مساحتها  771كم ،0وهي متتد بني دائريت عرض ()17 ، 11 – 11 ، 11
مشاالً وبني خطي طول (  )11 ، 19 – 10 ، 19شرقاً  ،يبلغ طوهلا من الشمال اىل اجلنوب حوايل ( 79كم)  ،اما عرضها من الشرق اىل الغرب فيبلغ (007كم)  ،تبتعد عن الساحل الرتكي حوايل (  11كم)

 ،وعن الساحل اليوانين حوايل (11كم)  ،وتنتشر يف اجلزيرة الدايانت  :االسالم ،املسيحية واليهودية  ،يشكل املسلمون نسبة  %17واملسيحيون نسبة  %97واليهود 7ي . % 1ملزيد من التفاصيل انظر:
The New Encyclopaedia Britannica ,U.S.A , 1962, V.L.VIII, P.569 ; The Encyclopaedia of Islam , London ,International
Association of the academies, Vol.1, p.882.
( )0عن أمهيتها اإلسرتاجتية انظر :حافظ  ،محدي  ،املشكالت العاملية املعاصرة  ،الدار القومية للطابعة والنشر  ،القاهرة  ،بال  ،ص 119 – 111؛ عاشور  ،سعيد عبدالفتاح  ،قربص واحلروب
الصليبية  ،مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ، 1779 ،ص . 9-0

3

( )shew , Stawford . j, History of ottaman Empire and Mondern Turky 1280- 1880, Vol. I , U.S.A , 1978, P. 178.
(4)Ertukun, Necati, The Cyprus Disput and the Birth of the Turkish Republic Northern Cyprus ,Englands, 1984,P.1.
)(5هبنان ،حنا عزو ،التطورات السياسية يف تركيا (  ، )1701 -1717رسالة ماجستري ( ،غري منشورة)  ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ،1717 ،ص.1
)(6وتعين الوحدة مع الوطن االم ( اليوانن) .
اجرت
)(7تشري بعض املصادر ابن السبب احلقيقي لتنازل الدولة العثمانية عن قربص لربيطانيا ،هو لتوسط االخرية يف احلرب الروسية  -العثمانية  .وهناك بعض املصادر ترى ابن اجلزيرة بيعت او َ
للربيطانيني من قبل السلطان عبد احلميد لقاء مبلغ قدره  70977لرية ذهب  .معوض امحد انزيل  ،الصراع الرتكي – اليوانين يف اجلزيرة القربصية  ،السياسية الدولية( جملة)  ،العدد ( ، )11
السنة العاشرة  ،تشرين االول  ،1791 ،ص. 179

(8)Salih, Halil Ibrahim , Cyprus the impact of Diverse nationalism of astate , the Uiveristy of Albama press, U.S.A , 1987,
P.P.4-5.
(9)Oberling ,Pirre , The Road To Bellapapais " The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus , Colombia university
press ,New york , 1982, P.146.
(10)Ibid, pp.14-15.
(11)Chatterji, N.kshoy, Moddel of the East, Vol.11, India , 1973, PP.66-67.
(12)Kyriakides , Stanley , Cyprus Constitutionalism and crisis Govermment ,University of Pennsylvania press,
Philadelphia, 1972, pp.15-16.
(13)Cypri, Jus, Background Naton, Nicosia, 1976, P.5.
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عندما تإل بريطانيا عن الإليرف ي وقد ريدت تركيا ا االتإاه ( )1و بدع حماياة األقلياة التركياة ااي الإليارف و
التي راات شاار" قبرص تركية ر و ثم استةدلت بشاار" تقسيم قبدرص ري()2لقاد كانات بريطانياا تقاف دااماا ًلاد
مساعي الي ناع لضم الإليرف ليها ()3ي ومل مل نشطت حركة االستقالل القةر،ية الي نانياة بااد الحارب الاالمياة
االول اي المطالةة بتحقي ال حدف مل الي ناع و لكن دوع ادو ()4يودخلات التطا رات القةر،اية ،افحة ديادف بااد
نهاية الحرب الاالمية الثانيةو ام ت قل القةار،ة الي ناني ع باع تحقي ال حدف – Enosisبات وشايكا ً و وملا كا ر جدازة ر
تمنحها بريطانيا لهم لم قفهم المؤياد لهاا ااي الحارب الاالمياة الثانياة()5ي االمار لام تفكار ايا بريطانياا آنا اكي لقاد كااع اد
القةار،ة الي نانيين االنضما ،ال ال ألن األ ،الي ناع و اي حين كاع اد القةار،اة االتاراك الةقااء تحات الحكام
الةريطانيو او الا دف ال الحكم التركي س اء باالستناد ال ولال الإليارف السااب و او بتقسايمها الا قسامين( )6و
االماار ال ا كاااع سااةةا ً اااي اادياااد حاادف الت ا تر بااين الطاااافتين و الساايما واع القةار،ااة الي ناااني ع اخ ا وا يتهم ا ع
نضرااهم االتراك بانهم يتااون ع مل بريطانياا وال يربةا ع ااي الاهاا عان الإليارف()7يومنا رواخار عاا1771 ،
تسلم اعامة حركة االين س راي رساقفة كنسية قةر االسقف مكاري الثالاث ) )8((Makarios IIIو الا
اقسم اي الكنسية بان سا يقا  ،بتحقيا ال حادف قةال وااتا ( )9و و،ارح بمناساةة تنياية يا  11 ،تشارين االول
 1771ر لن اهدأ لحظة في جهدود لرييدة الوحدد مدع اليوندان متحققدة ري()10وااي عاا 1770 ،عهاد ماكااري
بريف ا ) )11((Georges Grivesبتشكيل منظماة عساكرية لقياادف الكفااح المسالل لاد
ر ي
الثالث ال
()12
االحتالل الةريطاني عرات اختيارا ً ب ( اي كا – )EOKAي رخ ت ) (EOKAمنا عاا 1771 ،تشان عملياات
منظمة لد الةريطانيين والقةار،ة االتراك عل حد س اء و ولم تت قف اي كا عناد ا ا الحاد بال نهاا رقادمت علا
قتل القةار،ة الي نانيين المستادين للقة ل بالحكم ال اتي و السيما وانها تاتةر الحكم ال اتي ر فراش الموت لالتحاد
ر( )13ي واخ رعضاء ا يإا روع باع داهم النهااي اتحاد قةر مال الي نااع ) (Enosisو االمار الا و اد
دعما ً من قةل الي ناع( )14و السيما باد اشل المحاوالت الدبل ماسية اي األمم المتحدف عا)15(1771 ،يوكانت االعمال
اشر ابية الم هة من قةال منظماة اي كاا لاد القةار،اة االتاراك اشاد عنفاا ً و خي ،اا ً واع االتاراك كاان ا ينظاروع الا
االتحاااد بانا ال يتاااد ت يياار المسااتامر بمسااتامر آخاارو وانا يانااي ر العبوديددة ر بالنسااةة لهاام و لا ل اخا وا يقاااوم ع الا
 Enosisو اا،ااةح ا ب ا ل اعااداء  EOKAالحقيقي ا ع و التااي اخ ا ت عل ا عاتقهااا ر تددرويعهم وا ددافتهم بقددو السددال ر
خالل السن ات (  )1771 -1777و كماا عمال القةار،اة الي نااني ع و بالتاااوع مال  EOKAعلا ألارد االتاراك مان 11
(1)Bahcheli, Tozun ,Greak- Turkish relations since 1955, westview press , London , PP.24- 25.
)(2مراد  ،املصدر السابق  ،ص. 1
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( )Crawshow, Nancy, The Cyprus Revolt An Acount of the struggle for union with Greek, London , 1978, P.17.
(4)Ertekun, op.cit,P.2.
(5)Kyriakides , Op. cit, P.26.
(6)Ertekun,Op. cit,p.2.
(7)Bahcheli, OP.Cit, PP. 24.25.
)(8ولد االسقف مكاريوس يف عام  1711يف وسط عائلة فالحية فقرية  ،واصبح وهو يف الثالثة عشر من عمره راهباً  ،مث التحق مبدرسة الالهوت والقانون يف جامعة اثينا  ،وبعد خترجه عاد اىل
قربص عام  ،1711وحصل عام  1719على منحة إلكمال دراسته العليا يف مدرسة الالهوت يف جامعة بوسطن ،عاد اىل قربص يف عام  ،1711واصبح اسقفاً يف عام . 1771
Oberling, Op.Cit , P.38
(9)Ertekun, Op. Cit,P.3 ; Salih ,OP. cit , P.8.
)(10العبيدي  ،حسن علي خضري ،السياسة الرتكية اجتاه اليوانن ، 1791-1717رسالة ماجستري  ( ،غري منشورة ) ،كلية الرتبية ،جامعة تكريت  ، 0110،ص 11
) (11يعد غريفاس (  )1791 -1171سليل عائلة متوسطة  ،ولد يف مدينة صغرية يف مشال قربص  ،خترج عام  1717من مدرسة االلعاب القربصية املوحدة يف اثينا  ،بعدها قُبل يف
االكادميية العسكرية امللكية يف اثينا  ،ويعد يوانين وطين متحمس منذ شبابه  ،و خدم كمالزم يف اجليش اليوانين اثناء الغزو اليوانين الانتوليا اوائل  ،1701وهناك تعلم فنون حرب العصاابت،
وبعد ان اصبح مقدماً يف اجليش اليوانين قاتل ضد الربيطانيني يف مشال غرب اليوانن يف عام  ، 1711وخالل احتالل اليوانن من قبل قوات احملور قام بتنظيم جيش خاص اطلق عليه تسمية

(  ) Xمن أجل مقاومة االملان  ،فضالً عن احتواء العناصر الشيوعية اليت اصبحت كثرية جداُ يف قربص ،عاد اىل قربص وانشأ منظمة ايوكا  ،انتخب انئبا يف الربملان القربصي عام. 1791
انظر:

العبيدي  ،املصدر السابق  ،ص  10؛Oberling, Op. cit ,P.40
) (12تشكلت منظمة ) (EOKAيف عام  1770ابسم (املنظمة القومية ملقاتلة القبارصة  Ethiniki organosis kyprion Agoniston):ووضعت كل موارد الكنيسة
القربصية حتت تصرف هذه املنظمة  ،ويف عام  1777أصبحت املنظمة حركة وطنية ثورية مدعومة من غالبية القبارصة اليواننيني.
Salih ,Op.cit,P.99 ; Cyprus 1946- 68 , PP.22-23 , Ertekun ,OP.cit, P.37
)13) Ertekun,OP.cit, P.37.
;(14)Cyprus , The problem in perspective ,Issued by the public Information , office republeciat Cyprus , Nicosia, 1969,P.4
Ertekun ,Op.cit, PP,3-4.
(15)Kyriakides , OP. Cit, P.38.
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قرية مختلطة وتهديم دور ام ي وباتات الرساالة والاحة ر ال تعدودوا اانيدة .نحدن ال نريددكم  .ان قبدرص سدو تتحدد مدع
اليونددان ان أول ددذ الددذين ال يريدددون هددذا علدديهم مغددادر الةةيددر "()1وماان الإاادير بال ا كر اششااارف ال ا اع الهإاارف
الإماعية للقةار،ة االتراك من القر المختلطة قاد اخيرا ً الا الفيال الطةيااي باين الطااافتين التركياة والي نانياة
اي قةر ي ام الطر القةار،ة االتراك الا قاماة بلادياتهم الخا،اة بهام ااي حلياراع 1771و وكااع ملا خطا ف
اولا لخلا دارتااين منفياالتين اااي قةاار ()2يلاام تت قااف اعمااال الانااف داخاال قةاار علا الااربم ماان التهدياادات
التركية بالتدخل من ا ل نقام الطاافة التركية اي قةر ()3و السيما واع بريطانيا كانت تامل بالخفااء علا ردامات
مل النلاا و لتتمكن مان لافاء الشارعية لإلا الملياد مان ق اتهاا الا ارالاي الإليارف و اضاالً عان قتال روح
المقاومااة لااد الإاااليتين الي نانيااة والتركيااة و لاااااها و وبالفااال اقااد انللاات بريطانيااا حا الي  1111ماان الإن ا د
المظليين عل ارض الإليرف()4ي ومل اادياد ق ف  EOKAوااديااد ساق أل لاحايا مان القةار،اة االتاراك نتيإاة
لألعمااال الادوانيااة( )5و رخا ت بريطانيااا تنظاار بإديااة اااي اماار ماانل الإلياارف االسااتقالل ولكاان علا رسااا احتفاااظ
بريطانيااا بق اعااد ا الاسااكرية ايهااا()6يامااا ماان ان ا تركيااا والي ناااع ااااع م قفهمااا باادا اكثاار مرونااة اااي نهايااة
الخمسينات من القرع الاشرين ألنهما تأكدا اي النهاية من انهما ال يستطيااع تحقي النإاح اي ال  ،ل ال د
كل منهماو رلف الا ملا خشاية الحك ماة الي نانياة والقةار،اة الي ناانيين مان اع ااديااد الضا ط علا بريطانياا
يمكاان اع ياادااها ال ا تةنااي اكاارف التقساايم()7و المرا لااة كلي اا ً ماان قةلهاااي وكاناات منظمااة حلااف شاامال االأللسااي
) (NATOاقترحت عقد مؤتمر ح ل ماادف مستديرف لةحث المشكلة القةر،اية()8و وتام ملا بالفاال ي افاي  9شاةاأل
 1777استطاعت بريطانيا اع تإمل ح ل ألاولة المفاولات اي اي رل اي س يسرا ممثلاين عان األارا النالاا
القةر،ي رسفرت عن الت قيل اي  11شةاأل عل ( تفاقية اي رل)( )9و كماا عقاد ااي الشاهر نفسا ( ماؤتمر لنادع)
تقرر اي ميير قةر نهاايا ً()10ير،ةحت قةار دولاة مساتقلة رساميا ً ااي  19آب 1791ي وتام انتخااب األساقف
نااةا ً للراي ( )11و وب ل لم تنتقل السيادف ال واحادف مان
الثالث رايسا ً لإمه رية قةر واالل ك
مكاري
()12
الطاافتين ولكن انتقلت ال كليهما اي الإمه رية ي
اانياً :األزمة القبرصية األولى ( : ) 1691 -1691
لم تضل تس يات اي رل ولندع حالً نهاايا ً لمسالة قةر والخالاات الداخلية بين الطاافتين و بل اع بار بن د ما
كانت سةةا ً مةاشرا ً لتإدد النلاا مابين القةار،ة االتراك والقةار،اة الي ناانيين()13و وتا تر الاالقاات باين كال مان
تركيااا ماان ا نا والي ناااع وقةاار ماان انا آخاارو لا ا كاناات و هااة نظاار القةار،ااة الي نانيااة تاار باااع اااتين
االتفاقيتين ر حفتا بحق قهم ليالل القةار،ة االتراكو ام اةينما تةلال نسةة ؤالء  %11مان الساكاع اقاط و اال انهام
حيل ا عل نسةة اي التمثيل تختلف كثيرا ً عن حإمهم اال و ي  % 11اي الخدمة المدنية و وعلا نفا المقاعاد
الةرلمانية و اضالً عن  %11اي الإيش والشرألة و وتايين ناا لراي الإمه رية من االتراك و مل تمتا بحا
االعتراض مثل راي الإمه رية عل ر قان ع او قرار يتال بالشؤوع الخار ية رو الادااا رو االمانو كماا امتاد
انتقاد م ال الدست ر()14ي لقد ولل القةار،ة الي نانيين اي السن ات الثالثة االول مان عمار الإمه رياة المساتقلة
(1)Erterkun ,Op. cit, P.3-4.
(2)oberling ,OP.cit, p.61.
(3)Ertekun,OP. Cit, P. 4.
(4) Fisher,W.B, The middle East and North Africa, England, 1975, P.234.
) (5اوبرلينغ  ،بيار  ،الرتاجيداي القربصية  ،ترمجة  ،عدانن حطيط  ،د.م ،د.ت ،ص.11
) (6حماوالت السالم يف قربص  ،السياسة الدولية ( ،جملة )  ،السنة الرابعة  ،العدد  ، 1791 ، 11ص. 11
)(7العبيدي  ،املصدر السابق  ،ص.11
)(8حافظ  ،املصدر السابق ،ص.111
) (9للتفاصيل عن ( اتقاقية زيورخ ) وبنودها انظر:
Salih, Op.cit, PP. 123-128
) (10للتفاصيل عن ( مؤمتر لندن ) انظر :النرباوي  ،فتحية  ،حممد نصر مهنا  ،قضااي العامل اإلسالمي ومشكالته السياسية بني املاضي واحلاضر  ،اإلسكندرية  ،د.ت ،ص171 -111؛
Oberling , OP. cit,PP. 102-103.
(11)Grawshaw ,OP. Cit, P.55.
(12)Newman, Philip, Ashort history of Cyprus , Nicosia, PP. 227-228.
(13)Crawshaw ,Op.cit , P.391; steplens , Roberts,cyprur " APlace of arms " ,Pall mall press, London , 1966, PP. 364-365.
)(14العبيدي  ،املصدر السابق  ،ص.71
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األس الالامة الساتئنا ماا كاان ا يخططا ع لا و ومال اع ا ه المرحلاة لام تشاهد ا الت عناف بااراف و اال انهاا
شهدت ما ا م و ام ركمل كال الطراين استاداداتهما القةار،ة الي نانيين للهإ  ،بهد عادف تحإايم القةار،اة
االتراك و نلالهم من رتةة ر شركاء ر ال رتةة ر أقلية ر و و ربامهم عل التناال عن كل ما قدمت لهام تسا يات
عا 1777 ،و التي قاا ،علا رساساها دسات ر االساتقالل و والقةار،اة االتاراك للادااا عان حقا قهم اع لام يكان عان
و د م()1يوتةاا ً ل ل اخا ت الخالااات باين الإاانةين تظهار الا الساطل و وتإلات تلا الخالااات بانادالا األاماة
القةر،ية األول يبدر الخال يدب من النيف الثاني من عاا 1791 ،ااي قةار و عنادما اخا الاراي القةر،اي
ييارح بااع مه رياة قةار قامات نتيإاة التفاقياة ايا رل وماا ادف لنادع لااا1777 ،و واع مسااتقةل
مكااري
قةر يإ اع يتحدد ألةقا ً شرادف شاةها و مؤكدا ً و اي ال قت نفس و علا لارورف تااديل الدسات ر بعل ااء الما اد
التي ال يمكن تنفي ا اي ( )2و االمار الا رثاار اساتهإاع الإانا التركاي( )3و النهام اعتةاروا اع الهاد مان تااديل
دار حق قهم و وت قا ا بأع تك ع الخط رف الثانية و ي تحقي االين س ي وعل الربم من راار
الدست ر
ر،ار
تركيا والقةار،ة االتراك راء ر تاديالت ااي الدسات ر القةر،اي و اال اع الاراي القةر،اي مكااري
قااماة بالمقترحاات الخا،اة
راء تل التاديالت و اقد ،اي  11تشرين الثاني  1791ال نااة االل ك
عل
لتاديل الدست رو كماا ارسال ما كرف رسامية ااي  11كاان ع االول 1791و الا كال مان بريطانياا وتركياا والي نااع
تضمنت المقترحات الخا،ة لتاديل الدست ر( )4ي ومما اء اي ه التاديالت
1ي ال اء حا الانقر  -الفيتا – الا كااع يتمتال با نااا رااي
القرارات السيادية ل اارات الخار ية واالمن والدااا ي

الإمه رياة القةر،اي التركاي ايماا يخاص

0ي تك ع نسةة مسا مة القةار،ة الي ناع واألتراك اي الخدمة الاامة  % 91و  % 11ونسةتهما اي
()5
الق ات الإمه رية القةر،ية  % 91و %11ي
رار ناا الاراي القةر،اي االال ك ا ا ه المقترحاات و ام اعتةر اا القةار،اة االتاراك عم ماا ً و محاولاة
راء تل التاديالت و ل ل انسح ك
عل
الحت ااهم وتحإيم دور م()6ي مقابل مل ا،ر الراي مكاري
وال اراء االتراك من الحك مة()7و وك ل اال االتراك ال ين يشا ل ع منا،ا حك مياة()8ي وقاد انساح قةال ملا
الن اب القةار،ة االتراك و باد اع اشترأل علايهم مكااري الم ااقاة علا التااديالت الدسات رية كشارأل لادخ لهم
الةرلماع ومشاركتهم اي لساتهم()9ي
راضت تركيا من انةها المقترحاات الخا،اة بتااديل الدسات رو وابل ات الحك ماة القةر،اية بم قفهاا ا ا بما كرف
رسمية اي  19كان ع االول )10( 1791يو،رح عيمت اين ن راي ال اراء التركي به ا اليدد
ر ان هذا القرار يخالف معاهدتي زيورخ ولندن وان تركيا سو تأ ذ على عاتقها حماية األتراك "(.)11
واي ه االثناء كانت ناك تنظيمات بين الإاليتين تهيء األ اء ألعمال عنف اي الإليرفو مما اد الا انهياار
اتفاط التاايش السلمي بينهما اي نهاية كان ع االول 1791ي وسة مل يا د ال اع الإاليتين لم تتمكنا من ،يابة
عالقات تاامل ألةياية بينهما اي ظل اختال د كل منهماو االإالية الي نانية تتطلل دااما نحا تحقيا ال حادف -
بادر
)(Enosisو اما الإالية التركية اانها تسا دااما ً ال تقسيم الإليرف كحل نهااي()12ي
القةار،ة الي ناني ع بين  01و  09كان ع االول  1791عمليات مسالحة لاد القةار،اة االتاراك()13و كااع اعنفهاا
تل التي وقات اي ليلة عيد الميالد التاي األلا عليهاا االتاراك ر عيدد المديالد الددمو ر و وقاد شان ا ه الاملياات
)(1اوبرلينغ  ،املصدر السابق  ،ص.19 -17
)(2االفندي  ،نزيرة ،الطائفية وعدم االحنياز يف قربص  ،السياسية الدولية ( جملة) ،العدد  ،10السنة التاسعة  ،نيسان  ، 1711 ،ص199

(3)Bahcheli, Op. cit, PP. 404- 405.

(4)Ertekum , OP. Cit, P.182.
)(5للتفاصيل عن تلك املقرتحات انظر Oberling , OP. cit, PP.82- 83; :؛ اجلوجري  ،عادل  ،قربص والعرب ،عمان  ،0111 ،ص.10-11
)(6جماهد  ،امحد قربص  :خلفية املشكلة ومستقبل التسوية  ،السياسة الدولية  ( ،جملة )  ،العدد  ، 111اكتوبر . 1779 ،
)(7تذكر بعض املصادر ابن مكاريوس هو الذي اقصى د.كوجك وكافة املسؤولني القبارصة االتراك عن مناصبهم احلكومية  ،بل انه اعلن ابن الدستور مل يعد موجوداً وان منصب انئب الرئيس
املخصص للقبارصة االتراك الغي  .انظر :اوبرلينغ ،املصدر السابق  ،ص.11
) (8رومان ،هويدا عديل ،لقاء دافوس واحتماالت التقارب الرتكي اليوانين ،السياسية الدولية ( ،جملة)  ،العدد  ، 70نيسان ، 1711 ،ص .110
) (9اجلوجري  ،املصدر السابق  ،ص.11
) (10اجلليب  ،زايد عزيز محيد  ،العالقات الرتكية – السوفيتية  ، 1771 -1770اطروحة دكتوراه  ( ،غري منشورة )  ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ، 0111 ،ص. 99
) (11حافظ ،املصدر السابق  ،ص.111
)(12امحد ،وليد حممود ،املشكلة القربصية وأتثريها على العالقات الرتكية اليواننية  ، 1791 -1791 ،رسالة ماجسيرت  ( ،غري منشورة ) ،كلية اآلداب ،جامعة املوصل  ، 1777 ،ص.10
) (13من اجلدير ابلذكر ان القبارصة اليواننيون بدأوا اعمال العنف قبل ان يستكمل قادة القبارصة االتراك دراسة املقرتحات اخلاصة بتعديل الدستور املقدمة من قبل مكاريوس .
Oberling , OP. Cit,P.87
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رعضاء سابق ع اي منظمة ) )1((EOKAالمنحلة()2ي األل الراي مكاري الاناع لسلسة من الهإمات لد المنااأل
القةر،ية التركية اي المدع والقار ()3و وتام اساتخدا ،الهاوناات لادك تلا المنااأل و لا ل تكةاد القةار،اة األتارااك خسااار
كةيرف ( )4ي وكانت ه الهإمات و الهاداة ال ر اب الطاافة القةر،اية التركياة و ر علدى قددر هازدل مدن الوحشدية ر( )5و
واباارا مثااال علا ملا قتاال الاشاارات ماان االألفااال باعمااار تتااراوح ماان خمسااة الا سااةاة اعا ا)6(،و كمااا اقااد ،القةار،ااة
الي نااااني ع علااا قتااال المرلااا مااان القةار،اااة االتاااراك الراقااادين ااااي المستشااافيات()7ي وقاااد بااارر وايااار الخار ياااة
القةر،ي( كةريان ) ا الامل ر مدن اجدل مندع توسدع الةيدب التخريبدي المسديلر عليدق مدن قبدل انرهدابيين االتدراك ر و
عل حد ق ل ( )8رثارت ه الالميات ردود اال ق ية من قةل الحك مة التركية و التي ددت بالتادخل الاساكر ااي
قةر خالل  19ساعة و وارسلت ألااراتها للتحلي ا ط الإليرفو ومما ااد من تاقيد ال لل عالع الي ناع نهاا
ستح و ح و تركيا اما ما اقدمت االخيرف عل التدخل اي قةر و اخيم شةل الحرب و والحال ه و بين الاض ين
اي حلف النات ()9يتكثفت المساعي الدبل ماسية الدولياة لتهدااة االما ر ااي قةار و ااع تقاد ماؤتمر ااي لنادع ااي 17
كااان ع الثاااني  1791لاام ممثلااين عاان القةار،ااة االتااراك برااسااة ( ردو دنكتااام ) وممثلااين عاان القةار،ااة
كليريد ) و وشارك واد بريطاني لتقري و هات النظر ()10يكماا عقاد حلاف شامال
الي نانية يتررسهم ( كالاك
االأللسي ا تماعا ً اي ال ا اي آمار  1791و واعط تاليمات لساكرتير الحلاف الإنارال ( ديارك سايتركر) بةا ل
المساعي الحميدف لتخفيف حدف األامة بين الي ناع وتركيا عل ليرف قةر ()11يوارسال الاراي االمريكاي لنادع
نس ع مةا ث الشخياي ( ا رج بال ) الا انقاره ااي شاةاأل  1711للامال ايضاا ً علا تهدااة االولااا و كماا
ارسل الراي االمريكي مةا ث الخا ( دين اديس ع) ال الي ناع للهاد نفسا ()12يوعلا اثار تإادد اليادامات
اي الإليرف قررت الحك مة التركية التدخل الاساكر و ااتم تحريا عادد مان قتطال االساط ل التركاي التاي كانات
مرابطة اي ميناء االسكندرونة و بير انها ترا ات عن قرار ا باد تياعد ل ط الرر الاا ،الااالمي والضا أل
التي مارستها ال اليات المتحدف األمريكية عل الحك مة التركية للادول عن قرار التادخل()13يوااي منتياف شاةاأل
عرلت القضية عل مإل األمن و ال ا،در قراره المارقم  119ااي  11آمار 1791و تقارر بم ةا
 1791ع
)
14
(
تشكيل ( قو حفظ السالم التابعة لألمم المتحد في قبدرص)  ,الماروااة اختياارا ً (  , ) Unficypوااي 01
عاين ي ثانات ( 79عاماا ) مماثالً لألمام المتحادف ااي قةار و وااي  09آمار اساتلمت (  ) Unficypمهامهاا
آمار ع
()15
و الا تخا مان قياا ،تركياا بامال عساكر ااي
بي رف رسمية لحفظ السال ،اي الإليارف ي وااا مكااري
قةر و عل وقف ألالط النارو وعل المقترح الةريطاني بتشاكيل وحادات عساكرية بريطانياة وتركياة وي نانياة
اي الإليرف ي وتم رسم خط ل قف ألالط النار بين األحياء التركية الي نانية اي نيق سيا والرنكا و وال يار ب
ر الخط األ ضرر( )16ي اال اع ا لم يمنل من تإدد االشتةاكات بين الطراين وتاأا ،ال لال مان دياد والسايما بااد
عن ربةت اي نهاء ماا دات التحالف والضماع()17و كما اعلن عد ،اعتراا بخط الهدنة ال
اع اعلن مكاري
ً
يفيل األحياء التركياة عان األحيااء القةر،اية و اضاال عان تياريحات الخا،اة بالامال علا تحقيا االتحااد مال

) (1مراد  ،خليل علي  ،األزمة القربصية االوىل وانعكاساهتا على عالقات تركيا مع الوالايت املتحدة  ،دراسات تركية  ( ،جملة)  ،العدد  ،1771 ،1ص17
)(2مت حل منظم ة ايوكا مبوجب اتفاقيات استقالل اجلزيرة  ،مث حتولت اىل منظمة غري مقاتلة تدعى ( أدما ) كان هدفها الضغط على حكومة مكاريوس ودفعها حنو حتقيق االينوسيس  .دنكتاش،
رؤوف  ،قربص  ،عندما تتكلم احلقائق  ،ترمجة  :عدانن حطيط  ،بريوت  ، 1777 ،ص 11.

3

( )Oberling ,OP. cit, P.37- 39.
(4) stephens, OP.cit ,P.189
)(5اوبرلينغ  ،املصدر السابق ،ص.11
)(6املصدر نفسه.
)(7اوبرلينغ ،املصدر السابق ،ص.11
(8)Cyprus , 1967-1968 , p. 160 .
(9)Bahcheli, OP. Cit , PP.61- 62 ; stephens, OP.cit ,P.190.
(10)Oberling ,OP.cit , PP. 102- 103.
)(11حافظ  ،املصدر السابق  ،ص.177
) (12النعيمي ،امحد نوري ،السياسة الرتكية بعد احلرب العاملية الثانية ،رسالة ماجستري ( ،غري منشورة) ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،1791 ،ص. 199
)(13اجلليب  ،املصدر السابق  ،ص. 9
(14)Operling , OP. Cit , PP. 108- 109.
(15)Stephens ,OP.cit, P, 190
مراد ،املصدر السابق  ،ص(16)Stephens ,OP.cit, P, 190.9
(17)Crawshaw,OP.cit, P.367.
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ال ألن األ ،الي ناع()1ي كما راضت تركيا من انةها ايضا ً قرار مإل االمن الدوليو ام اعلن عيمت اين نا بااع
ا القرار ال ياني س حرماع تركيا من ح التدخل اي الإليرف لحماية الطاافة التركية اي قةر ()2ي
وعل الربم مان ،ادور قارار مإلا األمان و تإاددت االشاةاكات باين الطااافتين ااي الإليارف ااي منتياف اياار
 1791و واستمرت االستادادات الاسكرية من قةلهما ي اادخلت و علا اثار ملا و قا ات تركياة وي نانياة سارا ً الا
الإليرف و اأعلنت الحك مة القةر،ية التإنيد اشللامي()3ي اااعترض نااا الاراي القةر،اي دي ك ا علا ا ا
ال عفاا من منية و مرف ً اخر و ورعل الدست ر و وعل اثر ملا ،ارح
القرار و مما دال الراي مكاري
()4
راااي الاا اراء التركااي عياامت اين ناا ر ان تركيددا سددتحمي القبارصددة االتددراك ر ي وقفاات ال اليااات المتحاادف
االمريكية م قفا ً متشددا ً من محاوالت تركيا التدخل اي قةر و سا اء عان ألريا با ل الإها د السالمية الدبل ماساية او
التهديد باستخدا ،األسط ل الساد ( )5المرابط اي الةحر المت سطو اال اع تركيا استمرتو مل ملا و بالتهدياد ااي التادخل
القضية القةر،ية ال الإماية الاامة لألمم المتحدف و ونإل اي تةنيها لم قف قةار
اي الإليرف()6ي نقل مكاري
القالاي ب ا ب امتنااا الادول مان التادخل اااي شاؤونها ي ام ر،ادرت الإماياة الااماة ااي  19كااان ع اول 1797
قرارا ً ألالةت الدو ل مياها باحترا ،سيادف قةر واستقاللها ووحدف ارالايها واالمتنااا عان التادخل ااي شاؤونها
الداخلية()7ي األمر ال اد ال تخفيف حدف رالامة ول بي رف مؤقتة ي
وعل اية حال و ااع استمرار ع امل األامة رد ال تإدد ا مرف ً رخر اي عا )8(1799 ،و بماا ياار باألاماة
القةر،ية الثانية و التي كانت ر اعظم قساو مما سبق من المصادمات ر اي الإليرف القةر،ية()9ي
االثا ً  :األزمة القبرصية الثانية (: )1691
سااتمر التا تر بااين الطااراين و وتفاااقم ملا التا تر اااي كثياار ماان األحياااع لا حااد اال،ااطدا ،المساالل ي ولت لاايل
الي رف اكثر نشير ل رع الحك مة القةر،ية ارلت مان  1-1حلياراع  1799حياارا ً علا الحاي التركاي ااي
نيق سيا كرد ااال لالنفإاارات التاي وقاات خاارج منطقاة الحراساة و وتام عاادف اارض الحياار ااي  01حلياراع
بدوع سة والل ي من انةها ح رت تركيا الي ناع من ان ما لم تقم نيق سيا برال ا الحيار اي اتارف رقياا ا
 01ح ليراع ااع رنقرف س تق  ،بأعمال مضادف ي رحالت رثينا ا اشنا ار لا الحك ماة القةر،اية و وبااد تادخل
ي  01 ،حلياراع و وقاد اخةار ي ثانات مإلا
من قةل (ي ثانت) منس األمم المتحدف اي قةر و رمعن مكاري
األمن اي  11حليراع  1799بأع سة الت تر بين الإاليتين التركية والي نانية و تلايد حا ادث ألاالط الناار و
وتحيااين األبنيااة ماان كااال الإااانةين( )10ي واااي ال قاات نفسا و رعلناات تركيااا والي ناااع اااي عااا 1799 ،ربةتهااا اااي
الدخ ل اي مفاولات من ر ل حل النلاا اي ليرف قةر و وألرحت تركيا ررباة مةادئ لتك ع قاعادف رساساية
للمفاولات بين الطراين رولهم ا التمس باتفاقية اي رل وعد ،خرقها من قةال الطاراين و والثااني عاد ،التخلاي
عن حق ط الطاافة التركية و والثالث عد ،تحقي ال حدف باين قةار والي نااع و والرابال الحفااظ علا التا ااع
القاام بين تركيا والي ناع حس اتفاقية لندع لاا 1711 ،ي ال رع ه المفاولات سرعاع ما ت قفت( )11و علا اثار
االنقااااالب الاسااااكر الاااا حياااال اااااي الي ناااااع بتاااااريخ  01نيساااااع  1799بقيااااادف الإناااارال (بابااااادوبل ) ي
حاول الاسكري ع اي الةداية عالج مشكلة قةر بطريقة مختلفة و وكانت الرد الساادف ي عد ،التسرا اي حل
المشكلة و م كاع داهم األسا اي الةداية ترسايخ حكمهام داخال الاةالد و وترتا علا ملا رع خفات ،ارخة
اي رول اياارف لا لإليارف قةار ااي آب  1799و رع الي نااع
ال حدف بين الي ناع وقةر و و،رح بابادوبل
()12
وتركيا تساياع ل م ا هة عدو م المشترك و الشي عية و ورع كل الخالاات دوع مل ي خالاات ثان ياة ي
وماان الإاادير بال ا كر ع الااراي القةر،ااي ادرك ع تالياال االسااتقرار اااي مه ريت ا يتطلا من ا االقتااراب ماان
)(1األفندي  ،املصدر السابق ،ص.199
)(2عبدهللا  ،حممد إبراهيم  ،مشكلة قربص  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،1799 ،ص.117
)(3مراد  ،املصدر السابق  ،ص.7 -1
)(4النعيمي  ،املصدر السابق  ،ص.199
( ) 9االسطول السادس  :وهو القوة العسكرية االمريكية املخصصة للعمل يف البحر املتوسط وهو املسؤول املباشر عن مشال افريقيا ومصر واوراب اجلنوبية  .اغا  ،حسني ،وخخرون ،الوجود
العسكري الغريب يف الشرق االوسط  ،بريوت ،1710 ،ص. 91-91
) (6مراد  ،املصدر السابق ،ص.7
) (7عبدهللا  ،املصدر السابق  ،ص 71؛ االفندي ،املصدر السابق ،ص.191
) (8مراد  ،املصدر السابق ،ص.70
(9) Cyprus , 1967-1968 , p. 158 .
(10) Cyprus , 1967-1968 , p. 175 .
)(11حيدري  ،نبيل  ،دراسة يف السياسة اخلارجية الرتكية منذ عام  ، 1717دار صرب للطباعة والنشر  ،دمشق  ، 1719 ،ص . 111 – 119
)(12النرباوي  ،املصدر السابق  ،ص. 190-191
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الماسكر االشتراكي واي ال قت نفس تقليم رظاار القةار،اة األتاراك باالتل يل لهام با ( )Enosisو رو لاال الاراي
رر اي التل يل باالين س خير رد عل ال ارب المنادال بربةاة امحاة لضام الإليارف لا ماساكره ي
مكاري
()1
وماان و هااة نظاار الااراي القةر،ااي ااااع تل يحا باالين سا ال يانااي بالضاارورف تطةيقا ي واااي ال قاات نفسا و
اسااتمرت رعمااال الانااف بااين الإاااليتين و ولا علا وتياارف اداااة و خااالل شااهر تما ا وآب  1799ي اقااد تةادلاات
وتي دوريا )
عنا،ر مسلحة من كال الطاافتين ألالط النار لمدف ثالث ساعات اي  01تم ا اي مادينتي (ايا
ااي القساام الشاارقي مان الإلياارف و التااي لاام تسافر عنهااا خساااار تا كر حسا مااا تاام اشعاالع عنا ي واااي  07تما ا
استؤنفت ثانيةً عمليات ألاالط الناار باين القةار،اة األتاراك والقةار،اة الي ناانيين و ورسافرت تلا الاملياات عان
رح قةر،يين ي نانيين اي (ك اين ) و وقتل قةر،يين تركيين اي حد قار (كدروكساا) و ورخيارا ً انتهات تلا
المناوشات باد تدخل ق ات األمم المتحدف و التي ولات ترتيةات وقف ألالط الناار( )2ي وعلا الاما  ،كااع نااك
اكثاار ماان  911حالااة األااالط نااار وقااات اااي قةاار خااالل ساانة )3( 1799ي وماان ا اال تخفيااف حاادف الت ا تر بااين
الطاافتين و رعلنت الحك مة القةر،ية اي  0ريل ل  1799عن خططها المستقةلية ايما يخص حرية التنقل اي القسم
الإن بي ال ربي من الإليرف و ودعت الخطة انسحاب الق ات القةر،ية من ميل الم اقل المسلحة اضالً عن رال
كااة الح ا ل الم ل عة علا الطارط( )4ي رماا خاارج قةار و اقاد اساتمرت المحااوالت الدبل ماساية باين تركياا
والي ناااع لحاال القضااية القةر،ااية حااالً ساالميا ً و اااالتق رايسااا واراء الةلاادين اااي  17ريلاا ل  1799اااي مدينااة
( )Thacevعل الحدود التركية الي نانية و وعرلت الي ناع عل تركياا قاماة قاعادف عساكرية لهاا ااي قةار و
كما ع
ألرح م ل ا التا يضات والتناال عن ليرف (ماي ) مقابل اتحاد قةر مل الي ناع ي وقد راضات تركياا
المقترح و وألالةت بمنطقة تضم ماظم المناأل التي يسكنها القةار،ة األتراك و وب ل انتهت المحادثات بالفشل و
وسة مل شا را ً بالرلا لد القةار ،ة الي نانيين ال ين رخ ت عالقاتهم تتد ر مل الي ناع( )5ي لقاد كااع الساة
الراي لفشل مفاولات ريل ل 1799و تمس الطرااع بمطالةهما اشستراتيإية و اةالنسةة للي ناع اعنها مااالت
متمسااكة ب ا ( )Enosisو رمااا تركيااا اكاناات مياارف عل ا التقساايم( )6ي وباااد اشاال قمااة ريل ا ل باادا للطااراين التركااي
المطال األساسية لكال الةلدين و وبات من بير الممكن حلها بإه د
والي ناني بأع شقة الخال ت سات بخي
ثنااية اقط و ل ل اتفق ا بأع األمم المتحدف ي رنس منةر من الممكن رع تحل تحت مظلتها المشكلة القةر،ية وا
ق اعد ميثاط األمم المتحدف( )7ي وعلا رياة حاال ا ئات ا ه الت هاات الدبل ماساية بانفإاار األاماة مان دياد ااي
قةر اي تشرين الثاني 1799و األمر ال رد ل قمل تل الإها د ااي مهاد ا( )8ي رد شاحن رسالحة آلياة مات
مديات مختلفاة مان تشيك سال ااكيا لياالل وحادات الشارألة القةر،اية خاالل شاتاء ( )1799-1799لا تا ترات
عنيفة و م اعتةر القةار،ة األتراك ملا تهديادا ً مةاشارا ً م هاا ً لاد م األمار الا يهادد مياير م علا الإليارف
بالفناء()9ي بدرت األامة القةر،ية الثانية اي ريل ل 1799و عندما اعترض القةار،ة األتراك دورية تاباة للشارألة
ثيا درو –)TheodhorosAyios
القةر،ية اي حد المناأل المختلطاة ساكانها باين الإااليتين و اي (ايا
ال اقاة عل الطري الدولي (نيق سيا – ليماس ل) و وعندما ررادت ه الدورية م ادرف المنطقة عةر نف الطري
ال قدمت من وال يمر عةر الحي التركي و مناها القةار،اة األتاراك مان ملا وا ةرو اا علا رع تساتمر ااي
سل ك الطري والخروج من المنطقة بدالً من الا دف عةر نف الطري ال قدمت من و وقد بادرت ه الدورية
المنطقة دوع رع تنإل وا ةها ي واي الشهر نفس ررسلت الحك مة القةر،ية دورية رخر للمنطقاة مال قا ف حماياة
مرااقة لها وقامت الدورية ب ا ةها و لكان القةار،اة األتاراك راضا ا الساماح للدورياة ريضاا ً باالا دف مان الطريا
نفس ال قدمت من و واعتةرت الحك مة القةر،ية ه الحادثة مةاث قل عمي ( )10ي ومما ،ااد األحاداث و رع
القةار،ة األتراك قام ا اي تشارين األول  1799براال عالماات الطريا التاي تحمال التر ماة االنكليلياة ألساماء
الم اقل والمدع الي نانية ورعادوا نيا الاالماات بااد ت ييار األساماء وتر متهاا لا الل اة التركياة و األمار الا

)(1أمحد  ،املشكلة القربصية  ،ص. 19
(2)Cyprus , 1946-1968 , op. cit. , p. 175 .
(3)Operling , OP. Cit , P 143.
(4)Ibid .
; (5)Ahmad , Feroz , The Turkish Experiment Democruty 1950-1975 , West view Press, Colorado , 1977 , p. 414
Bahcheli , op. cit. , p. 73 .
(6)Ertekun , op. cit. , p. 22 .
(7)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 32-33 .
(8)Ibid , p. 33 .
)(9أمحد  ،املشكلة القربصية  ،ص. 11-19
(10)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
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استفل الحك مة القةر،اية التاي رمارت ق اتهاا بشان الهإا  ،علا القةار،اة األتاراك()1يكماا اع القةار،اة االتاراك
وسا ا من ترس انتهم الاسكرية و االمر ال اد ال تإدد الميادمات بين الطراين و عل حاد تقريار ي ثانات()2ي
بدر القتال اي  17تشرين الثاني  1799عندما شنت الق ات القةر،ية الةال ة  01111مقاتال وتحات قياادف بريفاا
وك اينا –  )Ayios – Kophinouو وقاد عمال بريفاا
إ ماا ً علا القار القةر،اية التركياة و اي (ايا
وق اتا ر مذبحدة جماعيدة ر ايهااا( )3و كماا رمار ق اتا بشاان إا  ،علا قاريتين يقطنهمااا القةار،اة األتاراك و مااا
(ي باا و كستلي) و وم لحية ه الهإمات عد كةير من القةار،ة األتراك( )4و كما دعمارت ممتلكااتهم ( )5ي
وكاع من الطةياي رع تثير ه األعمال بح القةار،اة األتاراك و الحك ماة التركياة مارف ً رخار و ال رنهاا رلقات اللا  ،ا ه
الماارف عل ا الحك مااة الي نانيااة و ومل ا ألع بريفااا كاااع ال ياالال نااراالً اااي الإاايش الي ناااني و واع كااااة الضااةاأل اااي
الحار الا ألني القةر،اي كااان ا ي ناانيين( )6ي رسارعت الحك مااة التركياة وعقادت ا تماعاا ً لاام كةاار قاادف الإاايش و
تمخر عن اتخام راءات عسكرية سرياة و ومل ب لل الق ف الإ ية التركية اي حالة تأ قي و و بالط
ميل المطارات وقيا ،الطاارات التركية بطلاات ياة اا ط قةار و وااي ال قات نفسا انادلات التظاا رات ااي
المدع التركية الرايسة كأنقرف واسطنة ل و وراات شاارات تطال الحك مة التركية بالتدخل الاسكر اي قةر
()7
ي
لحماية األتراك ناك و كما ألالةات األحالاب السياساية الحك ماة التركياة بعرساال القا ات التركياة لا قةار
ما ما استمر ألالط النار و
ل ل ددت الحك مة التركية و اي  19تشرين الثاني بأنها ستتدخل عسكريا ً اي قةر
واااي الي ا  ،التااالي ا لاات الإمايااة ال ألنيااة التركيااة الحك مااة باسااتخدا ،الق ا ات المساالحة للتاادخل اااي قةاار و
وبععالع الحرب عل الي ناع نفسها ما تارض ال لل ااي الإليارف لا ملياد مان التاد ر()8ي ،اادت الحك ماة
التركية راءاتهاو اةدرت بتحشيد ق اتها الإ ية والةحرية و كما رنها يأت يشاها المارابط ااي سا احل ()Iyions
اآلسااي ية مقاباال قةاار للقيااا ،باماال عسااكر وشااي ()9و كمااا رخ ا ت الطاااارات التركيااة بخاارط المإااال الإ ا
القةر،ااي ( )10ي ااء التهديااد التركااي و قاماات الي ناااع و ماان انةهااا و بتحشاايد ق اتهااا ريض اا ً( )11و وباتاات الحاارب و
والحالة ه و وشيكة بين الطراين( )12و بل رع منطقة شرط الةحر المت سط بدت كأنها رعلى أبدوا حريدق عدام ر
عل اثر األامة القةر،ية( )13ي رد التهديد التركي بالتدخل الاسكر اي قةر و ل نشاأل دبل ماسي بين الدول
الكةر لتهداة الم قف وخا،اةً مان قةال ال الياات المتحادف األمريكياة و التاي ررسالت مةا ثهاا الخاا (ساايرو
ل قةر (رولال بينات) و كماا وررسال
اان ) ل قةر و كما تدخلت األمم المتحدف من خالل مةا ثها الخا
()14
حلااف النااات ماان انةا مةا ثاا ً خا،اا ً لا قةاار و اضاالً عاان تحركااات رمااين عااا ،الحلااف (بروسااي ) ي وباااد
مةاحثات مكثفة ولادف ريا ،ت ،لت الي ناع وتركيا و وبحض ر اان و ل اتفاقية اي  07تشارين الثااني و ونيات
ه االتفاقية عل سح الي ناع لماا يقاارب  100111ناد كاان ا علا ارض قةار و ل ارض حمايتهاا مان ر
تدخل تركي و وخالل  17ي ما ً و وك ل نفي الإنرال بريفا ل الي ناع و ومن هاة رخار وااقات تركياا علا
حل ق اتها التي تم عاداد ا للتادخل ااي الإليارف( )15ي وبا ل انتهات األاماة القةر،اية الثانياة و بم ااقاة األألارا
الثالثة (قةر – تركيا – الي ناع) باالتفاقية رعاله ي ومن الإدير بال كر و رع األمين الاا ،لألمم المتحادف كااع لا
دور كةير اي تقري و هات نظار األألارا الثالثاة( )16ي ريقان القةار،اة األتاراك و خي ،اا ً بااد شان بريفاا
بارات عل القر القةر،ية التركية المالولة و بأع المطل ب آلية دارية ركثار ااالياة و و كا ا تام ااي  01كاان ع
)(1أمحد  ،املشكلة القربصية  ،ص. 11
(2)Cyprus , 1946-1968 , op. cit. , p. 158 .
(3)Ertekun , op. cit. , p. 22 ; Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
) "(4قُتل يف هذين املوقعني أكثر من ثالثني قربصياً تركياً كان بينهم ثالثة أبناء لزوجني طاعنني يف السن  ،وكهل يف الثمانني من العمر أُحرق حياً بعدما مت لفه ببطانية مبللة ابلكاز مث

أُضرمت فيه النار "  .اوبرلينغ ،املصدر السابق  ،ص. 01

(5)Crawshaw , op. cit. , p. 377 .
(6)Ertekun , op. cit. , p.22 .
(7)Crawshaw , op. cit. , p. 377 .
)(8حيدري  ،املصدر السابق  ،ص 111؛ اوبرلينغ  ،املصدر السابق  ،ص. 01
)(9ع َقبت صحيفة نيويورك اتميس يف  07تشرين الثاين  1799على التحركات الرتكية فذكرت  " :أن األتراك يرون أن الوقت قد حان للرد على اليواننيني مقابل كل جرح وإهانة يشعرون

أبهنم عانوا منها يف قربص منذ أن حرمتهم الوالايت املتحدة فعالً من التدخل بعد األزمة القربصية األوىل  ، 1691-1691حان الوقت ألن يقوم األتراك ألجل ضمان أقليتهم يف اجلزيرة

إببرام اتفاقية إذا أمكن أو بشن احلرب إذا لزم األمر "  .نقالً عن Crawshaw , op. cit. , p. 377 :
(10)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
(11)Ibid .
(12)Ertekun , op. cit. , p. 22 .
(13)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
)(14العبيدي  ،املصدر السابق  ،ص . 117
(15)Bahcheli , op. cit. , p. 22 ; Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
(16)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
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األول  1799نشااااء ( اندار القبرصدددية التركيدددة الم قتدددة )( )1ي رناألااات األحكاااا ،األساساااية لهااا ه اشدارف المهاااا،
التنفي ي ة بلإنة تنفي ية يت ل رااستها ناا راي الإمه رية (و اي مل ال قت دي ك ا ) و ويقا  ،ا ا بتاياين
رعضااها و رما المها ،التشرياية اأنيطات بمإلا تشارياي يتكا ع مان  17نااةاا ً قةر،ايا ً تركياا ً ااي الةرلمااع و17
عض ا ً اي (المإل الطاافي القةر،ي التركي) و ورنيطت المها ،القضااية بمحاكم قةر،ية تركية مستقلة عل رع
تاهد ل محكمة عليا االختيا،ات التي كانت مناألة بالمحكمة الدست رية الاليا والمحكمة الادلية الاليا( )2ي ومال
تشااكيل اشدارف القةر،ااية التركيااة المؤقتااة بااات االنفيااال تاماا ً بااين الطاااافتين القةر،اايتين الي نانيااة والتركيااة( )3ي
ور،ةحت " اندار القبرصية التركية الم قتة ر تامال علا قاعادف ركثار ديم ماة و و اي حقيقاة رظهرو اا عنادما
بيااروا اساامها لا ر اندار القبرصددية التركيددة ر و و كا ا ر،ااةل ناااك قطةااين اااي قةاار علا قاعاادف راايااة
واحدف ال رنهما منفيالع سياسيا ً اكاع ناك (حك مة الإمه رية القةر،ية) التي تسيطر علا القسام األكةار مان
ررالي الدولة والماتر بها دوليا ً و و(اشدارف القةر،اية التركياة) التاي تسايطر علا مسااحة محادودف مان ررض
الإليرف وبير ماتر بها دوليا ً ولكنها رخ ت م ا،فات الدولة كاملةً ()4ي رعطت األامة القةر،ية الثانية ر دفعدة
()6
جديددد ر للاادخ ل ا اي مفاولااات ح ا ل مسااتقةل الإلياارف ( )5و الساايما باااد رع سااحةت كاال ماان تركيااا والي ناااع
لق اتهما من قةر و وب ل تمهد الطري من ا ل الشروا بالمةاحثات الاامة ي ومن الإادير بالا كر رع القةار،اة
الي نانيين و وحت األامة القةر،ية الثانية و كان ا يراض ع الدخ ل اي مفاولات مل القةار،ة األتاراك و الا ين
كان ا يطلق ع عليهم اسم ر العصا " ي لكان و وبااد األاماة القةر،اية الثانياة و وبااد ر محداوالت قيمدة ر مان قةال
األمم المتحدف و وااقات األألارا المتنااعاة علا الادخ ل ااي مفاولاات و وعقادوا منا كاان ع الثااني 1791عادف
ا تماعات تحت رعاية األمين الاا ،لألمم المتحدف و واستمرت تل المةاحثات حت  01ريل ل  1791بادوع حاراا
ر نتااج ت كر()7ي
الخاتمة
تمثلت قضية قةار بمطالةاة القةار،اة الي نااني ع بتحقيا ( االين سا ) و ر ال حادف مال الا ألن اال ،الي نااع و
واخ ت ه الدع ف بالتط ر شيئا ً اشيئا ً حت و،لت رو ها اي عا 1771 ،و عندما تسلم اماا ،ا ه الادع ف رااي
ال كاع من الم الين بتطةيقهاو واخ يإا ر بدع ت ا ه علناا ً و ام ،ارح ماا،
رساقفة قةر األسقف مكاري
حشد كةير من القةار،ة الي نانيين
" قبرص يونانية  ..قبرص كانت يونانية ,منذ فةدر تاريخهدا  ,وسدتبقى يونانيدة ...لقدد
تسلمناها يونانية  ,وغير مقسمة  ,وسنحافظ عليها يونانية وغير مقسمة "(.)8
ه مل ت هات الإنرال الي ناني بريفا و ال شكل منظمة سارية األلا عليهاا اسام
اتفقت ت هات مكاري
( اي كااا ) EOKA-و رخا ت علا عاتقهااا تحقيا االين سا و عاان ألريا القيااا ،باعمااال عنااف اااي الإلياارف لااد
الةريطانيين والقةار،ة االتراك عل حد س اءي
وقف القةار،ة االتراك و ومن خلفهم تركيا حإر عثرف اي ألري تحقي االين س السيما وانهم عل ثقة باع
()9
ر الةةير لم تكن في أ وقت من تاريخها جةءا ً من اليونان الهللينيةيير
باد ا دخل الطرااع و تحت تأثير دولي و اي مفاولات مةاشارف ااي شاةاأل  1777و رسافرت عان ت قيال ماا ادتي
اي رل ولندع و اللتاع ولاتا رس استقالل الإليرف اي  19آب 1791ي
دناة مؤقتاة و ام سارعاع ماا بادرت رعماال الاناف مان دياد باين الطاراين و
لم تكن ماا دتي اي رل ولندع سا
ااناادلات األامااة القةر،ااية األول ا ( ) 17911791و واألامااة القةر،ااية الثانيااة( ) 1799و وكاااع لطةياااة بن ا د
اتفاقيتي اي رل ولندع سةةا ً مةاشرا ً لتإدد اندالا األامات عل الإليرف القةر،ية و وك ل بسة اختال ر ادا
ورد كل من الطاافتين القةر،ايتين و ام كااع القةار،اة الي نااني ع و و ام األبلةياة و يساا ع دااماا ً ا ادين الا

)(1)(Aprvisional Turkish Cypriot Administration) (GeciciKibris Turk Yonetimi
(2)Operling , op. cit. , p., 144-145 .
(3)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33-34 .
) (4أمحد  ،املشكلة القربصية  ،ص. 17
(5)Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 33 .
أصر على االحتفاظ بـ( )111ضابط يوانين حبجة التزامه بعقد معهم من أجل القيام بتدريب جيشه . Ertekun , op. cit. , p. 22 .
( )6من اجلدير ابلذكر إن الرئيس مكاريوس َ
) (7للتفاصيل عن املباحثات اليت جرت خالل السنوات (  ، ) 1791-1791أنظر :
Ibid , p. 25-26 ; Cyprus , The problem in perspective , op. cit. , p. 32-35
)(8حطيط  ،عدانن  ،قربص الوجه اآلخر للقضية  ،بريوت  ،1719 ،ص.01
) (9املصدر نفسه .

110

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
ي اما القةار،ة األتراك و و م يشكل ع األقلية و اكاان ا يساا ع

تحقي االتح اد مل ال ألن األ ،الي ناع االين س
ال تقسيم الإليرف للحي ل عل مكتسةات ي
الثالث رااسة رسقفية كنيسة قةار عاا 1771 ،و دخلات االين سا مرحلاة ديادف و
ومل ت لي األسقف مكاري
عندما اخ يإا ر علنا ً بتحق ي االتحاد مل الي ناع و يساعده اي ملا الإنااح الاساكر للحركاة (الإنارال الي نااني
بريفا ) و ال شكل منظمة اي كا  EOKAالاسكرية و التي رخا ت علا عاتقهاا تحقيا االين سا و يقابال
مل م قف ماارض له ه الت هاات مان قةال القةار،اة االتاراك و األمار الا نإام عنا بالتاالي انفإاار األامتااع
القةر،يتاع األول (  ) 1791 91والثانية ( )1799ي
،ااد االولااا سا ءا ً وااد مان حادف األاماات ااي قةار و ا م قاف كال مان الي نااع وتركياا و ام كانات
ومما ٌ
الي ناع تسا دااما ً لضم قةر اليها بحإة رنها لء من الهيللينية الي نانية من اقد ،الاي ر و السيما واع بالةية
سكاع قةر من الي نانيين و االمر ال كانت تراض تركيا دوما ً وبشدف ل د ألاافة تركية ناكي
وبالفال و ردت كل ه الا امال الا تيااعد حادف المياادمات وتفااقم األاماات ااي قةار خاالل السان ات ( 91ا
 ) 1799و مما ان ر باندالا الحرب بين الي ناع وتركيا و الاض ين اي حلف النات و عل ارض الإليارف و االمار
حراكاا ً دبل ماسايا ً دولياا ً ملفتاا ً و تةنتا كال مان ال الياات المتحادف االمريكياة وحلاف شامال االأللساي
ال اسات
(النات ) واألمم المتحدف و وتمكن ا الإهد الدبل ماسي الدولي من تخفياف حادف األاماات و ودخلات األألارا مات
الشأع اي مفاولات أل يلة باءت بالفشل ي
المصــادر و المراجـــع

أ.

.
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ج .المصارد المعربة:
1ي اوبرلينالو بيارو الترا يديا القةر،يةو تر مة عدناع حطيط و ديتي
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0ي دنكتامو ردو

و قةر

عندما تتكلم الحقاا و تر مة عدناع حطيط و بيروتو 1771ي

د .الكتب العربية:
1ي رباو حسين و واخروع و ال د الاسكر ال ربي اي الشرط ال سط و بيروتو ي1710
0ي الإ ر و عادل و قةر والارب و عماع و0111ي ي
1ي حااظ و حمد و المشكالت الاالمية الماا،رفو الدار الق مية للطةاعة والنشر و القا رف و ديتي
اآلخر للقضيةو بيروتو 1719ي
ال
1ي حطيطو عدناع و قةر
7ي حيدر و نةيل و دارسة اي السياسية الخار ية التركية من عا1717 ،و دار ،ةرا للطةاعة والنشر و دمش و 1719ي
9ي عاش ر و سايد عةد الفتاح و قةر والحروب اليليةية و مكتةة النهضة الميرية و القا رف و  1779ي
9ي عةدهللاو محمد برا يم و مشكلة قةر و الدار الق مية للطةاعة والنشر و القا رف و 1799ي
1ي النةراو و اتحية و محمد نير مهناو قضايا الاالم اشسالمي ومشكالت السياسية بين المالي والحالر و اشسكندرية و 1711ي
هـ .الدوريات
1ي األاند و نليرفو الطاافية وعد ،االنحياا اي قةر
0ي
1ي
1ي
7ي
9ي

يدا عدلي و لقاء دااا

و السياسة الدوليةو (مإلة) و الادد 10و السنة التاساة و نيساع و 1711ي

وا تماعاات التقاارب التركاي الي ناانيو السياساة الدولياة و(مإلاة) و الاادد 70و نيسااع و

روماعو
1711ي
خلفية المشكلة ومستقةل التس ية و السياسة الدولية و (مإلة ) و الادد  111و ركت بر و  1779ي
مإا د و احمد وقةر
محاوالت السال ،اي قةر و السياسة الدولية و السنة الراباة و الادد  11و  1791ي
مراد و خليل عليو األامة القةر،ية االول واناكاسها عل عالقات تركيا مل ال اليات المتحدفو دراسات تركياة و( مإلاة)
و الادد 1و 1771ي
ما ضو احمد ناالي و اليراا التركي – الي ناني اي الإليارف القةر،ايةو السياساة الدولياةو (مإلاة) و الاادد و 11و السانة
الااشرف و تشرين االولو 1711ي

و .الرسازل الةامعية:
1ي احمد و وليد محم دو المشكلة القةر،يةو وتأثير ا عل الاالقات التركية الي نانية و 1791 -1791و رسالة ما ستير و ( بير منش رف ) و كلية
اآلداب و اماة الم ،لو 1777ي
1ي موي و منته ع اب و التط رات السياسية اي قةر 1791 – 1711و رألروحة دكت راهو ( بير منشا رف ) و كلياة اآلداب و امااة ب ادادو
ي0111
1ي الاةيد و حسن علي خضر و السياسية التركية اتإاه الي ناع 1791 -1717و رسالة ما ستيرو ( بير منش رف) و كلية التربية و اماة تكريت
و 0110ي
7ي النايمي و احمد ن ر و السياس ية الخار ية التركية باد الحارب الاالمياة الثانياةو رساالة ما ساتيرو ( بيار منشا رف) و كلياة الالا  ،السياساية و
اماة ب داد و 1791ي
 9ي بهنااااااااااااااااعو حناااااااااااااااا عااااااااااااااالوو التطااااااااااااااا رات السياساااااااااااااااية ااااااااااااااااي تركياااااااااااااااا ( ) 1701 -1717و رساااااااااااااااالة ما ساااااااااااااااتير و
( بير منش رف) و كلية اآلداب و اماة ب داد و 1717ي
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