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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 القربصية القضية يف األخرية املستجدات

 هذه وكانت... 18/1/2017 يف استؤنفت قد وكانت ،20/1/2017 اجلمعة القربصية املفاوضات اختتمت السؤال:
 يف واستمرت 2015 أاير شهر يف وانطلقت وعادت... 2014 اثن تشرين منذ توقفت مث 2013 بداية منذ ترحنت قد املباحثات

 زعيم مبشاركة قربص توحيد إلعادة جنيف يف 9/1/2017 يف للنظر الفت بشكل قوية انطلقت مث... 2016 أواخر إىل وتقطع توقف
 الضامنة ثالثال الدول املفاوضات إىل انضمت مث أانستاسيادس، نيكوس اليوانين القربصي ونظريه أكينجي، مصطفى األتراك القبارصة

 الشكل هبذا تستأنف حىت قربص قضية يف استجد الذي فما... األورويب االحتاد جانب إىل وبريطانيا واليوانن تركيا هيو  قربص ألمن
 .خريا   هللا وجزاكم القربصية؟ للقضية املتوقع احلل وما النشط؟

 مث والدولية(، إلقليمية،وا )احمللية، املختلفة: جوانبها من املسألة هذه ضر نستع االستفسارات هذه على جنيب لكي اجلواب:
 املتوقع احلل نرى ذلك وبعد النشط، التحرك هذا يف تسببت اليت املستجدات تتبني مث ومن... ودوليا ( وإقليميا   )حمليا   املتداخلة اجلوانب

 هللا: إبذن املسألة هلذه
 احمللية: اجلوانب أواًل:

 االستفراد أجل فمن الروم، والقبارصة املسلمني األتراك القبارصة بني السلطة على الصراع هي حمليا   القربصية األزمة خلفية إن
 والقاضية 1963 أكريتاس خبطة وقتها عرف ما بوضع الروم القبارصة من القوميون قام الدولة أجهزة من األتراك املسلمني وطرد ابلسلطة

 التهجري وعمليات اجملازر فكانت املسلمني، من الدموية قاماالنت عملية وبدأت اليوانن، مع لالحتاد متهيدا   مناصبهم من األتراك زاحةإب
 األصابع عن بعيدا   ذلك يكن ومل اليوانن، مع االحتاد أجل من الروم القبارصة اتبعها اليت السياسة هي املمتلكات من والتجريد
 االستقالل منحت قد فيها عسكريتني تنيقاعد أكرب وصاحبة آنذاك للجزيرة الفعلي احلاكم بريطانيا أن ذكره اجلدير ومن. الربيطانية

 االحتاد فكرة عن األتراك ختلي مقابل ينوسيسإ ةواملسما اليوانن مع االحتاد فكرة عن اليوانن القبارصة ختلي بشرط 1960 عام للجزيرة
 بني العداء حالة سطحال على وطفت اجلزيرة، يف املوقف سيد الفعلي االنقسام كان 1967 عام وحبلول. "تقسيم" واملسماة تركيا مع

 .األتراك املسلمني من والقبارصة الروم القبارصة
 اإلقليمية: اجلوانب اثنياً:

 الدعم من شيئا   توفر تركيا كانت املقابل ويف ليها،إ اجلزيرة لضم وختطط الدعم هلم وتوفر الروم القبارصة خلف تقف اليوانن كانت
 اجمللس دعم 15/7/1974 ويف. قربص يف احمللية االنقسام حالة تغذي اليت قليميةإلا القوى مها الدولتان فكانت األتراك، للمسلمني
 تبدأ أن يفرتض وكان اليوانن، ىلإ االنضمام مسألة االنقالبيون ليحسم قربص يف عسكراي   انقالاب   أمريكا من يعازإب اليوانين العسكري

 من يعازإب اجلزيرة مشايل واجتياحه القربصي، االنقالب من أايم مخسة دبع الرتكي اجليش تدخل لوال لقربص الفعلية اليوانن ضم عملية
 وتقدر جغرافيا   متواصلة واحدة منطقة ىلإ األتراك للمسلمني أحياان   واملنعزلة الصغرية املالذات بتحويل الرتكي اجليش قام مث جنليز،إلا

، القواتن وهااتن. اجلزيرة سكان مخس أي نسمة، آالف 210 الإ تضم ال لكنها اجلزيرة، أراضي ثلث أي ،ا  عمرب كم 3335ـب مساحتها
 واالقتصادية األمنية اجلوانب يف خفي، لكنه أيضا ، أتثري يهود لكيان ولكن قربص، يف املؤثرة قليميةإلا القوى مها واليوانن تركيا أي

 .الغاز اتفاقيات خاصة
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 الدولية: اجلوانب اثلثاً:

 األقوى الدويل العامل هي بريطانيا فإن قريب وقت وحىت األوىل، العاملية احلرب بداية 1914 عام ا  رمسي هلا بريطانيا ضمتها أن منذ
 القربصية لألوضاع الضامنة الوحيدة الدولية القوة   املعاهدات وفق رمسيا   بريطانيا ظلت م1960 سنة االستقالل منحتها وملا قربص، يف

 هذه ضم وراء من تريد بريطانيا وكانت لقربص، ضامنة كقوى م1955 سنة واليوانن كياتر  قليميتنيإلا القوتني ضمت قد كانت أن بعد
 دواليب يف آنذاك هلا املوالية الرتكية العصا فوضعت لقربص، اليوانن ضم من اليوانن يف نفوذها عرب أمريكا استغالل منع قليميةإلا القوى

 ألف 24 تضمان إذ العامل، يف الربيطانية العسكرية القواعد أعظم من صقرب  يف عسكريتني بقاعدتني حتتفظ بريطانيا وظلت اليوانن،
 امومنه م،1956 سنة السويس حرب يف انطلقت اممنه الربيطاين، لالستعمار ري  كب ن  عنوا اليوم ومها كبرية، وجوية حبرية وقوى جندي

 امهومن م،2003و م1991 سنوات العراق غزو يف أمريكا جبانب بريطانيا وحروب م،1967 سنة حرهبا يهود دولة بطائراهتا شاركت
 ضمن ضريبيا   مالذا   كذلك بريطانيا تستخدمها واقتصاداي   اليوم، حىت بريطانيا أمن من قربص فأمن لذلك. املنطقة وتراقب تتجسس

 خاصة "املافيا" جرامإلا اابتعص وأموال الضريبية القوانني من الفارة الشركات وأموال املنهوبة احلكام أموال جلذب النائية اجلزر سلسلة
 التدخالت كافة جتاوز من بدهائها بريطانيا متكنت فقد وهكذا. جنليزإلا لدى خاصة مكانة قربص جلزيرة فإن ذلك لكل. منها الروسية

 متكنت بريطانيا ولكن قربص، ىلإ للنفاذ الراحبة األمريكية الورقة هي اليوانن وكانت بريطانيا، من املهمة املستعمرة هذه لوراثة األمريكية
 صراع مسألة املاضية القليلة العقود عرب كانت دوليا   قربص قضية أبن القول وميكن قربص، يف عمالئها وعرب تركيا عرب جتاوزها من

 مكاهنا، لواحللو  الربيطانية العسكرية القواعد إخراج إال قربص يف تبصر ال أمريكا عني فكانت بريطانيا، وأتباع أمريكا أتباع بني ساخن
 األمريكية، العقبات جتاوز على بدهائها قادرة ظلت فقد بريطانيا وأما. أغراضها لتحقيق وسائل املتحدة األمم مساعي من تتخذ وكانت

 مث... قربص يف كاملة تنفذ أن من أمريكا خطط ومنعت العسكرية، قواعدها وجود لتربير منقسمة قربص على بقاءإلا يف وجنحت
 احلايل النظام بدل هلا موال تركيا يف نظام إلجياد االنقالب مبحاولة قاعدتيها على احلفاظ يف هنائي بشكل أهدافها قحتق بريطانيا كادت
 ذلك أتثري مث ومن الرتكي للنظام ابلنسبة والربيطاين مريكيألا للجانبني إنذار جرس دقت لكنها فشلت احملاولة أن ومع... ألمريكا املوايل
 ...قربص قضية على

 املتداخلة: اجلوانب رابعاً:
 املنطقة: يف املؤثرة اإلسالمية التحركات -1

 السنني، طول رغم خطرها على القضاء من تتمكن مل إذ املنطقة، يف األمريكية للسياسة العقد عقدة مبثابة السورية الثورة كانت
 وجنيف املايل، ودعمها واتصاالهتا اخلليج ودول وتركيا العسكرية، وقوهتا وروسيا وأشياعها يرانإ من األمريكية األدوات تعدد ورغم

 قد احلجم هبذا األمريكية للسياسة جديدة جتربة وهي سوراي، يف سالمإلا تصارع أهنا يقينا   تدرك أمريكا وكانت الدوليني، واملبعوثني
 والقادة القومي األمن مبجلس اجتماعه عقب عقده 4/8/2016 صحفي مؤمتر يف أوابما تصريح يف جاء كما رأسها أشابت

 بشأن عقدهتا اليت االجتماعات بسبب رأسي، يف الشيب من األكرب القسم أبن متاما واثق "أان األمريكية الدفاع وزارة يف العسكريني
 .(5/8/2016 ،اليوم روسيا) "...سوراي

 يشكل أصبح قد دولتهم إقامة يف املسلمني جناح وأن اجلد، مأخذ املنطقة يف اإلسالمية التحركات والغرب مريكاأ أخذت لقد
 التحركات أيخذون فهم عليهم، خطورة سيشكل قربص يف ألفا " 30 "حنو الرتكي اجليش بقاء وأن والغرب، أمريكا عند هاجسا  

 بلدا   أصلها إىل يعيدها حربة رأس سيكون حينذاك اجلزيرة يف املسلم الرتكي اجليش ووجود اجلد، حممل على اخلالفة إلقامة اإلسالمية
 املفاوضات تسريع مث ومن اجليش هذا إخراج ضرورة إىل ينظرون فهم وهلذا... عنه هللا رضي عثمان اخلليفة عهد يف فتحها منذ إسالميا  
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 .الغرض هذا لتحقيق

 ابستغالل يهود كيان وبدء 2009 سنة احملتلة فلسطني سواحل على الطبيعي الغاز اكتشاف منذ اجلديد: الطاقة عامل -2
 احملركات من الطاقة عامل جعل ذلك كل ...التنقيب إىل مؤخرا   جبانبيها وقربص وتركيا اليوانن تطلُّع مث... م2013 سنة له ريجتا

 يلي: كما كثيفا   زمخا   فأعطاها القربصية لألزمة اجلديدة
 تنويعا   لتشكل وكافية الغاز، من ةمعقول كمية توفر ىلإ املتوسط شرق سواحل على املكتشفة الغاز حلقول الفنية املعطيات تشري -أ

 ووزيرا أانستاسياِدس، نيكوس القربصي الرئيس صرّح لقد. الروسي للغاز تبعيتها ملموس بشكل خيفف مبا ألورواب الغاز لواردات
 تنويع ابو ر ألو  يتيح قد القربصي الغاز احتياطي "أن خمتلفة مناسبات يف علين بشكل والبيئة، واملوارد والزراعة واألعمال، االتصاالت

ا مصادرها  "ليفيتان" حقل يف والغاز النفط عن ابلتنقيب اليواننية السلطات وتقوم) (،11/11/2014 ،بوست نون). روسيا" عن بعيد 
 قدم مليار 122و لالستخراج، القابل النفط من برميل مليار 1.7 على حيتوي الذي احلقل ذلك نيقوسيا، من الشرقي اجلنوب إىل

 يف النفط عن للتنقيب الرتكية القربصية السلطات مع اتفاقية أنقرة وقعت اليوانين، للتحرك مضادة وكخطوة .الطبيعي ازالغ من مكعب
 (27/4/2015 مصر دوت) (...الشمالية السواحل
 على من الغاز بواردات خزينتيهما رفد من خانقة اقتصادية أزمات من يعاين وكالمها اليواننية وقربص اليوانن من كل تطمح -ب
 .أورواب ىلإ يهود وكيان قربص لغاز عبور دولة اليوانن تصبح وأن أورواب، ىلإ اليوانين النقل خط وعرب قربص سواحل

 عن التنقيب عمليات مباشر وبشكل تعوق فهي تركيا تبعثرها تكاد األوروبية وكذلك والقربصية اليواننية األحالم هذه لكن -ج
 املتوسط، شرقي يف الطاقة واستغالل التنقيب يف يهود كيان مع اليوانين القربصي التعاون بدأ أن فما قربص، سواحل على والغاز النفط
 التنقيب عمليات على مباشر رد ويف البحرية، سيطرهتا بتعزيز وقامت التنقيب عمليات يف وقربص اليوانن ضد ووقفت تركيا انربت حىت
 ابلقرب اجلنوب منطقة يف وإمنا بينهما، البحرية املنطقة يف فقط ليس الرتكية قربص مع اقةالط عن للتنقيب اتفاقية تركيا أبرمت الطاقة عن
 القربصية املسألة حبل إال للتنقيب سبيال   ترى وال بينهما، النزاع يشعل مما ابحلفر، تركيا وهددت اجلنويب، القربصي أفرودايت حقل من

 أعلنه ما أيضا   الرتكي املوقف هذا ويؤكد ...املفاوضات انتهاء بعد إال قربصيال التنقيب وعدم ابملفاوضات األمريكي املشروع وفق
 الدائرة التفاوضية العملية لتخريب إال يهدف ال النفط، عن التنقيب على اليواننية قربص سلطات "إصرار أبن أردوغان الرتكي الرئيس

 ابحلل مرتبطة مسألة واستثماره الغاز عن التنقيب من لجتع أن تريد تركيا أن أي، (27/4/2015 ،مصر دوت) "...القبارصة بني
 موضوع يف يسارع هذا وكل ...ابلتنقيب األطراف اهتمام تصاعد حيث األخرية الفرتة يف وخباصة للحل، األطراف دفع أي النهائي،

 .منازعات دون ممكنا   التنقيب جيعل حل إىل للوصول املفاوضات

 على وهي سرعة وأكثر قوة أشد بوترية القربصية املفاوضات يف السري إىل دفعت ليتا املستجدات تتبني سبق مما خامساً:
 التايل: النحو

 الرئيس عقد أن واملنطقة تركيا يف األمريكي للنفوذ احملاولة هذه هتديد فداحة من كان تركيا: يف العسكري االنقالب حماولة -1
 األمهية على مؤشرا   االجتماع هذا فكان احملاولة، إثر على األمريكي القومي مناأل جمللس طارئ   اجتماعا   16/7/2016 أوابما األمريكي

 أردوغان الرئيس أعلن العسكري االنقالب فشل وملا. حميطه يف واسع أتثري من البلد هلذا ملا تركيا يف لنفوذها أمريكا توليها اليت الكربى
 موقف تضعف أن هذه التطهري عمليات شأن ومن. يزال وال جنليزإلا باعأت من والدولة اجليش يطهر وأخذ البالد، يف الطوارئ حالة

 وهكذا ...قربص يف منها للنيل أمريكا حتركات تفادت هبا طاملا واليت تركيا، يف اجليش قيادات ورقة يدهم من وتسقط تركيا، يف جنلرتاإ
 صارت قد الطريق هذه القربصي، لالحتاد "عنان" طةخب يعرف ما وخباصة خمططاهتا وفق قربص موضوع حلل ابلنسبة أمريكا طريق فإن
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 احملافظة يف بريطانيا ويدعمون قربص يف األمريكي احلل يعطلون كانوا الذين اجليش يف جنليزإلا رجال مالحقة عملية بعد أكثر سالكة  
 .ريكاألم أكثر جدوى ذات املفاوضات أصبحت املالحقة ازدادت وكلما ...قربص يف القاعدتني استمرار على

 حممل على اخلالفة إلقامة اإلسالمية التحركات أيخذون والغرب مريكاأ فإن آنفا   ذكران كما املنطقة: يف اإلسالمي التحرك -2
 اخلليفة عهد يف فتحها منذ إسالميا   بلدا   أصلها إىل يعيدها حربة رأس سيكون حينذاك اجلزيرة يف املسلم الرتكي اجليش ووجود اجلد،

 ...الغرض هذا لتحقيق املفاوضات تسريع مث ومن اجليش هذا إخراج ضرورة إىل ينظرون فهم وهلذا ...عنه هللا رضي عثمان

 تسريع يف مؤثرا   عامال   االقتصادية الناحية من يشكل أنه يبني املتصاعد اجلديد العامل هذا يف النظر إن اجلديد: الطاقة عامل -3
 مصلحتها صارت قد القربصية األزمة أطراف كافة فإن مث ومن الواعد، االقتصادي ملشروعا هذا يعوق ما وإزالة قربص، ألزمة احلل

 املفاوضات يف املسارعة مث ومن الغاز، نقل وخطوط البحرية االقتصادية احلصص على واالتفاق القربصية لألزمة حل جيادإ تقتضي
 ...جدية أكثر بشكل

 النحو على 2017 احلايل العام وبداية املاضي العام هناية مع بنشاط فاألطرا اندفعت فقد العوامل هذه بتأثري سادساً:
 التايل:
 فيما ،2016 /نوفمرباثن   تشرين 11-7 يف السويسرية بيلريين مونت مبدينة القربصية املفاوضات من األوىل اجلولة أجريت -أ
 .شيء حتقيق يف اجلولتان تنجح ومل. 2016 اثن تشرين ذاته الشهر من 21-20 يف نفسها املدينة يف أجريت الثانية اجلولة

 09 يف السويسرية، جنيف مدينة يف ابجلزيرة، سياسي حل إلجياد الرامية القربصية املفاوضات من الثالثة اجلولة وأجريت -ب
 واالحتاد لقربص، االقتصادية "املشكلة هي عناوين 6 حول املفاوضات ومتحورت .املتحدة األمم برعاية اجلاري /ينايراثن   كانون

 ."والضماانت واألمن، واألراضي السلطة، ومشاركة واهلجرة وامللكية، األورويب،

 حبضور رفيع دبلوماسي مستوى على وهو جنيف يف القربصية ابلقضية املعنية لألطراف آخر اجتماع عقد 10/1/2017 ويف -ج
 ...سستاسيدأان نيكوس اليواننية صيةالقرب  اجلمهورية ورئيس أكينجي، مصطفى الرتكية القربصية اجلمهورية رئيس

 نجييأك مصطفى األتراك القبارصة زعيم بني القربصية املباحثات جنيف يف املتحدة األمم مقر يف 12/1/2017 يف اختتمت -د
 خالل بناءة مباحثات أجرينا أيدي ابرث أسنب قربص إىل املتحدة األمم موفد وقال. أانستاسيادس نيكوس اليوانين القربصي ونظريه
 .وصفه حبسب أسرع، أصبح التقدم وأن طويلة، لفرتة عالقة ظلت اليت املشاكل من الكثري حل مت أنه وأضاف املاضية، الثالثة األايم

 جسيما، تقدما مرة ألول حقق السياسي احلوار إن اجلمعة، صحفي، مؤمتر يف قربص رئيس قال )بدوره القربصي: الرئيس صرح -هـ
 (13/1/2017 ،اليوم روسيا) (...فعال اجلوهرية املسائل حول ورتد املناقشة بدأت إذ

 فيه: جاء ختامي بيان ذلك بعد وصدر 20/1/2017-18 جولتا عقدت مث -و
 اليت أعماهلا العمل جمموعات أمتت أنه ايدي، ابرث اسنب املتحدة لألمم العام لألمني ربصقب املعين اخلاص املستشار وأفاد ...)

 القول وميكننا. ..أبعادمها بكل والضماانت األمن موضوعي العمل جمموعات انقشت أنه وأفيد. بنجاح الضماانت موضوع فيها انقشت
 ابلذكر وجدير ...يومني ملدة استمرت اجتماعات 4 بعد التالية للمرحلة فنية حتضريية كأعمال والضماانت األمن موضوع تصوير مت أبنه
 املرحلة ستستمر أنه يعين مما القادمة، املرحلة يف العليا املستوايت قبل من األطراف متثيل مسيت قمة عقد على اتفقوا قد األطراف أن

 القربصية ةالرتكي اجلمهورية رئيس اقشني   أن ويتوقع هذا .دول سمخ وزراء رؤساء فيها سيشرتك بقمة جنيف مفاوضات من الثالثة
 خالل من اخلماسي، للمؤمتر السياسية ابجللسة املتعلقة املوضوعات س،انستاسيادأ نيكوس الرومي والزعيم ينجيكأ مصطفى الشمالية
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 أمحد السفري اخلارجية وزارة وكيل انئب يرأسه ا  دوف ومثل ...نيقوسيا يف اجلاري /ينايرالثاين كانون شهر من 26 يف سيعقدانه اجتماع
 طوغرول الوزراء رئيس انئب وغادر .للجزيرة الرتكي الشطر مي،ان أوزديل املفاوض يرأسه ا  دوف مثل حني يف املؤمتر، يف تركيا غون، خمتار

 مفاوضات وتتكون .قربص مفاوضات إطار ضمن جنيف يف ةدو جاملو  العمل جمموعة أعمال حول مبعلومات للتزود جنيف ىلإ توركش
 (...والضماانت واألمن راضيواأل السلطة وتقاسم واإلدارة وامللكية يبو ر األو  واالحتاد االقتصاد :هي رئيسية عناوين 6 من قربص

(TRT 20/1/2017 ،عريب). 

 احتادية دولة شكل على يكون أن الراجحف :هلا املوايل الرتكي والنظام أمريكا إليه تسعى الذي املتوقع للحل ابلنسبة أما سابعاً:
 اهلدف وهو قربص، يف الربيطانيتني دتنيالقاع إبزالة أمريكا من وبدعم املتحدة األمم طريق عن الدولة هذه لتقوم أوىل كخطوة قربص يف

 )بريطانيا، :الضامنة الدول إلغاء يتطلب احلل وهذا العام، هذا بداية مع فعلي بشكل بدأت اليت القربصية املفاوضات ملوجة األساس
 .نيتالربيطاني نيالقاعدت األهم الدرجة ويف احلال وبطبيعة اليوانن، واجلنود الرتكي اجليش انسحاب عليه يرتتب ما واليوانن( وتركيا،

 ومنها... قصري وقت يف عليها التغلب السهل من ليس مؤثرة فعلية معوقات هي ما منها احلل، هلذا املعوقات بعض هناك ولكن
 ...عليها التغلب ميكن مث ومن معينة ألغراض التربير منها مقصود أتثريا   أقل اثنوية معوقات

 تقع حيث ودكليا(، أكروتريي) ومها اجلزيرة يف املوجودتني قاعدتيها من بريطانيا انسحاب فهي املؤثرة األساسية املعوقات أما 
 مبكان األمهية من مها بريطانيا إىل ابلنسبة القاعدتني فإن شرقها، يف دكليا قاعدة تقع بينما قربص، غرب جنوب يف أكروتريي قاعدة
 ساليبأب عرقلته أو أتجيله حتاول وقد... فيهما بقاءها مينع أن ميكن الذي احلل تعطيل يف وسعا   تدخر لن وهي الرحى، قطب فهما

 وخباصة لذلك، مريكاأ قبول يف البالغة الصعوبة تدرك شك ال وهي القاعدتني، يف تبقى أن األمريكي احلل لقبول تشرتط كأن املراوغة
 يف أردوغان هبا قام اليت األخرية التطهري عمليات أثر على قربص يف مث ومن تركيا، داخل التأثري أدوات من الكثري فقدت قد بريطانيا وأن

 .الدولة أجهزة وابقي اجليش

 هبذا يقضي األمريكي احلل ألن وذلك قربص، من الرتكي اجليش لسحب املعنوية الناحية فهي األخرى املعوقات وأما 
 قوات فيها يوجد أن يصح ال لقربص اجلديدة لدولةا أن اعتبار على قاعدتيها إزالة يف بريطانيا إلحراج متهيدية كخطوة االنسحاب،

 إن حىت القربصية، الدولة سلطة خارج العملية الناحية من مها قربص يف الربيطانيتني القاعدتني ألن وذلك الدولة، كيان عن منفصلة
 والقاعداتن اجلنوبية، وقربص سط،الو  يف احملايدة واملنطقة الشمالية، )قربص أقاليم: أربعة من مكونة قربص أبن تقول كانت التقارير

 إجياد فإن ولذلك القاعدتني، الستمرار مربرا   ليكون املنقسم املتوتر الوضع هذا يستمر أن تريد احلايل الوقت يف وبريطانيا الربيطانيتان(،
 اترحيالتص كانت هنا ومن العسكريتني، القاعدتني إلزالة متهيدية خطوة هو أمريكي حل كمشروع احتادية أو قربص يف واحدة دولة
 القربصي الرئيس صرح فقد احلايل، العام بداية مفاوضات يف للنظر الفتة اتتصرحي هي نفوذها مث ومن الضامنة الدول إلغاء حول

 وقال. اجلزيرة يف االنقسام من عقودا ينهي حل إىل للتوصل قربص، من الرتكية القوات انسحاب الضروري )من أانستاسياديس: نيكوس
 (".جندي ألف 30 حنو قربص يف تعداده البالغ الرتكي" اجليش انسحاب على االتفاق "علينا إن جنيف يف للصحافيني تاسياديسأانس

 أن جيوز )ال :/ينايرالثاين كانون 13 اجلمعة، صالة بعد بقوله عليه ردا   وغاندر أ لسان على جاء ما أما. (13/1/2017 ،سي يب يب)
 لقربص األتراك العسكريني مغادرة وإمكانية. قربص يف ستبقى تركيا. الضامنة كالدول تركي دور دون زيرةاجل لقضية حال اليوانن تتوقع

 "الرفض ابب من هو وإمنا صادقا ، موقفا   ليس الرتكي املوقف هذا فإن (،13/1/2017 ،اليوم روسيا) (...اإلطالق على واردة غري
 املستحيل "من إردوغان )وقال قوله نفسه اليوم يف رويرتز عنه نقلت إذ، السابق صرحيهت يبطل نفسه اليوم يف الالحق وتصرحيه للقبول"!
 من جنودمها اجلانبان يسحب أن فينبغي حبث موضع األمر هذا مثل كان إذا. ذلك انقشنا أن وسبق ابلكامل األتراك اجلنود انسحاب
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 جنداي 950و تركيا جنداي 650 إلبقاء خطة هناك إن إردوغان ويقول. قربص يف جندي 1100 حنو من مؤلفة كتيبة ولليوانن ".هناك
 كالم ذلك ويؤكد املتكافئة! غري املقايضة هبذه االنسحاب على يوافق إذن فهو ،(13/1/2017( )...التسوية بعد اجلزيرة يف يواننيا
 يوم أكينجي مصطفى األتراك قبارصةال زعيم قال) 13/1/2017 أي ،ذاته اليوم يف رويرتز عنه نقلت الذي األتراك القبارصة زعيم

 من القضااي هذه أن قلنا "إذا وأضاف قربص" لتوحيد املتحدة األمم تستضيفها حماداثت يف حمظورات هناك تكون أال ينبغي "إنه اجلمعة
 هذه فإن ذلكول (."النجاح إىل أيضا هذا يؤدي فلن هو كما يبقى أن جيب شيء كل وأن مناقشتها حىت نستطيع ال وأننا احملظورات

 كمدخل اجلزيرة من العسكرية القوى انسحاب موضوع ببحث تسمح املفاوضات يف أجواء إلجياد وإمنا حقيقية ليست هي التصرحيات
 .القاعدتني موضوع لبحث

 نزع إىل يقود اجلزيرة يف احتادي وضع إجياد مريكاأ منها وتريد سابقاهتا، من جدية أكثر املرة هذه املفاوضات أن واخلالصة 
 حل أي يضرها وال القاعدتني على مسيطرة لتبقى القائم الوضع استمرار فرتيد بريطانيا وأما ...الربيطانية السيادة من القاعدتني

 .ابلقاعدتني حمتفظة بقيت إن آخر
 أن وجيب إسالمي، بلد فقربص تركيا، إىل كلها تضم أن فهو :قربص ملشكلة اإلسالم به أيمر الذي الصحيح احلل أما اثمناً:

 الصليبيون وقام. الثالث الراشد اخلليفة عثمان سيدان عهد على املسلمون فتحها إسالمية جزيرة هي قربص جزيرة فإن تركيا، أبصله ي لحق
 لهاأص إىل وأعادوها بعد فيما املسلمون حررها ولكن اإلسالمية البالد على شنوها اليت األوىل الصليبية حروهبم يف ابحتالهلا األوروبيون

 عليها الرمسية سيطرهتم اإلجنليز وأعلن. إليهم انتقلت اخلالفة ألن املسلمني بالد كسائر العثمانية الدولة حلكم وخضعت. املسلمني بالد
 تركيا وغري تركيا يف فاملسلمون وزن، وال له قيمة ال غاشم وعدوان ابطل ضم وهو، لربيطانيا ضمها وأعلنوا األوىل العاملية احلرب يف
 بلدا   ألصلها تعود أبن لقربص الصحيح احلل هو هذا ...اإلسالم داير إىل كاملة تعود أن جيب أراضيهم من جزءا قربص ربونيعت

 من وكانت للهجرة، 28 سنة عنه هللا رضي عثمان اخلليفة له أذن أن بعد سفيان أيب بن معاوية الشام وايل فتحها فقد إسالميا ،
 بن وعبادة ذر أبو منهم والسالم، الصالة عليه الرسول صحابة من لفيف غزوها يف شارك وقد ني،للمسلم األوىل البحرية الغزوات
 يف املزارات من حرام أم اجلليلة الصحابية قرب يزال وال عنهم، هللا رضي أوس بن وشداد  الدرداء وأبو  حرام أم زوجته ومعه الصامت

 البحري سطولألا لعصر تدشينا   اثنية انحية ومن انحية، من وامرباطورها البيزنطية للدولة نكراء هزمية فتحها كان حيث قربص،
 ...الظافرة الغزوة تلك بعد تعاظم الذي سالميإلا

 بريطانيا، أو أمريكا له ختطط الذي هو احلل وليس ت ْصَرف وَن﴾، فََأّنَ  الَضاَلل   إ اَل  احْلَق    بَ ْعدَ  ﴿َفَماَذا احلق وهو احلل هو هذا
 قربص تكون أن وال، ت ضما مل أم لليوانن واألخرى لرتكيا إحدامها أضمت سواء دولتان، قربص يف تصبح أن احلل ليس خرىأ وبعبارة

 للكفار ي رتك أن يصح ال إسالمي بلد أي فإن كذلك، الروم حيكمها واحدة دولة تكون أن وال الروم، حيكمها منهما احتادية دولة
 دول، فاألايم إسالميا ، بلدا   كانت كما هللا إبذن ستعود قربص إن... َسب ياًل﴾ اْلم ْؤم ن نيَ  َعَلى ل ْلَكاف ر ينَ  اّلَل   جَيَْعلَ  ﴿َوَلنْ  عليه سلطان

 .يَ ْعَلم وَن﴾ اَل  الَناس   َأْكثَ رَ  َوَلك نَ  َأْمر ه   َعَلى َغال ب   ﴿َواّلَل   للمتقني دائما   تكون العاقبة ولكن قربص، على كثر أايد تداولت وقد

 هـ1438 الثاين ربيع من والعشرون الرابع
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