بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
صراع تركيا واليوانن يف شرق املتوسط
السؤال :كشف وزير اخلارجية الرتكي مولود تشاووش أوغلو يف 2020/10/8م عن توصله إىل اتفاق جديد بني بالده

واليوانن .وقال الوزير يف تصرحيات له ،وفق موقع تركيا اآلن( :إنه اتفق مع نظريه اليوانين نيكوس ديندايس ،على إجراء حماداثت
استكشافية بني البلدين .جاء ذلك يف تصرحيات عقب لقائه مع ديندايس على هامش مشاركته يف منتدى براتيسالفا لألمن العاملي
املقام بسلوفاكيا .وأوضح أن تركيا ستستضيف احملاداثت ،يف حني إن اليوانن يتقدم ابملقرتحات ملواعيدها ...موقع تركيا اآلن،
2020/10/08م) .وكان قد سبق ذلك أن قامت تركيا بتأزمي كبري لعالقاهتا مع اليوانن وحت ّدهتا إبرسال سفن التنقيب الرتكية مع
سفن حربية مرافقة ...فما هي حقيقة هذه األزمة بني تركيا واليوانن؟ وما هي حقيقة املواقف الدولية من هذه األزمة؟ وهل أمريكا
وراء ذلك أو تركيا تتصرف مبفردها؟ مث ما تفسري التوتر الكبري الذي كان يف البداية مث انتهى للقبول ابلتفاوض؟ ولكم الشكر.
اجلواب :إن النظر إىل األزمة الرتكية اليواننية جيب أن يكون من حيث أسباهبا وتداعياهتا احمللية يف تركيا وكذلك أبعادها
االقتصادية والدولية ...وللوقوف على ذلك جيب استعراض األمور التالية ابتداء من اتفاقية لوزان يف الربع األول من القرن املاضي:
أولا :اتفاقية لوزان:
 -1إن تركيا متتلك أطول شاطئ على حبر إجية وشرق املتوسط لكن اتفاقية لوزان اليت وقعها يف 1923/7/24م ممثلو جمرم
العصر مصطفى كمال ابسم حكومة اجلمعية الوطنية الكربى لرتكيا يف أنقرة املنشقة عن اخلالفة يف إسطنبول ،هذه االتفاقية هي اليت
حصرت تركيا يف حبر إجية فال تكاد تفارق شواطئها حيث إن اجلزر داخل حبر إجية أصبحت كلها أو جلها لليوانن! وكان ذلك
عندما أرسل مصطفى كمال ممثليه إىل لوزان يف سويسرا عارضا على احللفاء أن حكومته يف أنقرة املنشقة عن اخلالفة يف إسطنبول
ميكنها أن توقع معهم ،أي احللفاء ،االتفاقية اليت يريدون! وهكذا مت توقيع اتفاقية لوزان يف سويسرا بني ممثلي بريطانيا وفرنسا ودول
أخرى مع ممثلي مصطفى كمال برائسة عصمت إينونو ابسم حكومة اجلمعية الوطنية الكربى يف أنقرة...
 -2وقد وردت يف االتفاقية أمور مذهلة وافق عليها مصطفى كمال وممثلوه ومنها ما جاء يف املادة  12حيث أصبحت جزر
حبر إجية كلها أو جلها اتبعة لليوانن مع أن منها ما يبعد عن الرب اليوانين حنو 600كم فيما هي تقابل الرب الرتكي على مسافة
كيلومرتين يف بعض األحيان كما يف حالة جزيرة ميس اليت تتبع اليوانن ويسموهنا كاستيلو روز قبالة مدينة كاش بوالية أنطالية،
وهذه املعاهدة هي ما تعطي اليوانن (الشرعية) مبطالبة تركيا بعدم التنقيب قبالة السواحل الرتكية ألهنا حق خالص لليوانن مبوجب
اتفاقية لوزان! مث املادة  15أبن تتنازل تركيا لصاحل إيطاليا عن مجيع احلقوق وامللكية على اجلزر التالية :ستامباليا (أسرتاابليا) ،رودس
(رودوس) ،كالكي (خاركي) ...إخل ،وكذلك املادة  20اليت تقر تركيا مبوجبها ضم قربص إىل احلكومة الربيطانية الذي أعلنته
بريطانيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 1914م .وأيضا ما جاء يف املادة  23الذي ينص على أن األطراف (السامية) املتعاقدة اتفقت
على االعرتاف مببدأ حرية املرور واملالحة وإعالهنما ،عن طريق البحر واجلو ،يف وقت السلم كما يف زمن احلرب ،يف مضيق الدردنيل
وحبر مرمرة والبوسفور! وهكذا أصبحت تركيا ،ذات أطول شاطئ شرق البحر املتوسط ،فاقدة حرية احلركة حول اجلزر املوجودة يف
هذه البحار ،وهي اليت تذكرها أردوغان اليوم ابسم (وطنه "األزرق" املسلوب)! وهو يتظلم منها يف الوقت الذي تطل فيه من فوق
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رأسه صورة جمرم العصر مصطفى كمال الذي أقر هذه التنازالت يف لوزان ،ومع كل هذا وذاك فال جيرؤ على ذكر مصطفى بكلمة
تؤذيه!! بل يدغدغ مشاعر الشعب الرتكي بتسمية سفن التنقيب أبمساء قادة العثمانيني العظام حممد الفاتح والقانوين ،رغم بعده يف
كافة سياساته عن هؤالء القادة العظام! وهو يعلن (أن اجلميع يدرك أن تركيا قادرة سياسيا واقتصاداي وعسكراي على "متزيق الواثئق
واخلرائط اجملحفة املستندة إىل انعدام األخالق واملماحكة ضدها" .ويضيف أن بالده مستعدة إليضاح ذلك "عرب املرور بتجارب
مؤملة سواء على طاولة املفاوضات أو يف امليدان" ...اجلزيرة2020/9/5 ،م) ولكنه يكتفي بذلك ويظن أنه حيسن صنعا! ولعل
الشعب الرتكي رأى أن اليوانن اليت ال يكاد يكون هلا جيش مؤثر قد أرسلت جنودها إىل جزيرة ميس علما أبن اتفاقية لوزان تنص
على أهنا منزوعة السالح ،ومع ذلك فلم جيابه اليوانن ابلقوة اليت يستحق!
 -3ومع أن هذه االتفاقية صفقة خيانية عقدها مصطفى كمال مع احللفاء إال أنه عقدها ابسم حكومة اجلمعية الوطنية
الكربى يف أنقرة ،فلم تكتف بريطانيا بذلك بل أرادت منه أن يكمل الشروط اليت وضعتها له وأبرزها إلغاء اخلالفة إلغاء اتما وإقرار
علمانية الدولة ،وقد استجاب مصطفى كمال ومن مث فقد مت ذلك يف صبيحة الثالث من آذار سنة 1924م حيث أعلن إلغاء
اخلالفة ،وفصل الدين عن الدولة .ويف الليلة ذاهتا أرسل مصطفى كمال أمرا إىل حاكم إسطنبول يقضي أبن يغادر اخلليفة عبد اجمليد
تركيا قبل فجر اليوم التايل ،فذهب تصحبه حامية من رجال البوليس واجليش إىل قصر اخلليفة يف منتصف الليل ،وهناك أجرب
اخلليفة أن يستقل سيارة محلته عرب احلدود يف اجتاه سويسرا ...وبعد يومني حشد مصطفى كمال مجيع أمراء العهد وأمرياته ورحلوا
إىل خارج البالد .وألغيت كل الوظائف الدينية ،وأصبحت أوقاف املسلمني ملكا للدولة ،كما أن املدارس الدينية حتولت إىل
مدنية ،وابتت حتت رقابة وزارة املعارف .وهبذا نفذ مصطفى كمال الشروط األربعة اليت طلبها كرزون من مصطفى كمال وهي:
إلغاء اخلالفة إلغاء اتما ،وطرد اخلليفة خارج احلدود ،ومصادرة أمواله ،وإعالن علمانية الدولة ،ومن مث فإن اتفاق لوزان الذي كان
قبل إلغاء اخلالفة قد أكد عليه ونفذ بعد إلغاء اخلالفة !...وهكذا ت ّوجت اتفاقية لوزان إبلغاء اخلالفة ،واعرتفت الدول ابستقالل
تركيا ،وانسحب اإلجنليز من إسطنبول واملضايق .وعلى أثر ذلك قام أحد النواب اإلجنليز واحتج على كرزون يف جملس العموم
العرتافه ابستقالل تركيا فأجابه كرزون قائال" :القضية أن تركيا قد قضي عليها ،ولن تقوم هلا قائمة ،ألننا قد قضينا على القوة
املعنوية فيها :اخلالفة واإلسالم" .وهكذا فقد مت لإلجنليز القضاء على اخلالفة وعلى اإلسالم بواسطة مصطفى كمال رغم أنوف
املسلمني يف مجيع أحناء األرض بوجه عام ،ورغم أنف املسلمني يف تركيا ابلذات بوجه خاص .وبذلك غاض احلكم مبا أنزل هللا من
مجيع بقاع األرض ،وظل احلكم بغري ما أنزل هللا ،ظل حكم الكفر ،ظل حكم الطاغوت وحده هو الذي يتحكم يف الناس مجيعا،
ويطبق يف مجيع العامل!
اثنيا :هذه هي التفاقية اليت وقعها ممثلو مصطفى كمال يف مدينة لوزان السويسرية حيث قيدت تركيا يف حبر إجية وجعلت

جزره وشواطئها لليوانن ومن مث متنع تركيا من التنقيب فيه! وهذا األمر قد مضى عليه حنو مئة عام وتركيا خاضعة له فما الذي حرك
تركيا اآلن؟ إن املتدبر جملرايت األمور يتبني له أن هذه األزمة وراءها عامالن؛ داخلي بسبب ظروف تركيا االقتصادية ،وخارجي وراءه
الوالايت املتحدة األمريكية:
 -1العامل الداخلي:
أ -تركيا بلد مستهلك للطاقة وغري منتج هلا ،وحديثا وصل إنتاجها من النفط إىل  53ألف برميل يوميا (وكالة األانضول
2020/7/25م) ،وهو رقم صغري للغاية قياسا ابستهالكها مليون برميل نفط يوميا (العريب اجلديد2020/4/22 ،م) .وتنتج حوايل
 475مليون مرت مكعب من الغاز وتستورد أكثر من  45مليار مرت مكعب منه (اجلزيرة نت2020/8/31 ،م) .وهكذا فإن تركيا
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تقف أمام فاتورة ابهظة للنفط والغاز اللذين تستوردمها واليت بلغت  41مليار دوالر سنة  2019اخنفاضا من  43مليارا لسنة
 2018بسبب االخنفاض النسيب لسعر الطاقة عامليا (صحيفة ديلي صباح الرتكية2020/2/27 ،م) .وهذا عامل يرهق االقتصاد
الرتكي بشكل كبري.
ب -وألن تركيا تقع بني الدول املنتجة للنفط يف املنطقة العربية وإيران وأذربيجان وبني الدول املستهلكة له ،أي الدول
األوروبية ،فقد بنت الكثري من اسرتاتيجاهتا للطاقة على أساس كوهنا "دولة املمر" ،وصار ميناء جيهان الرتكي ميناء تصدير النفط
األذري وأقيمت فيها وعربها شبكة من األانبيب ليس آخرها خط السيل الرتكي لنقل الغاز الروسي إىل غرب تركيا ومنها إىل أورواب
والذي جرى افتتاحه يف 2020/1/8م .وعلى الرغم من الرسوم اليت جتنيها تركيا كوهنا دولة ممر للطاقة إال أن فاتورة النفط والغاز ال
تزال ابهظة التكاليف القتصادها.
ج -منذ سنة  2009أخذ كيان يهود وشركات دولية تصدر إعالانت جديدة عن اكتشاف كميات خيالية من الغاز شرقي
املتوسط ،ففي حقل اتمار  80كلم غريب مدينة حيفا مت اكتشاف  9تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل لالستخراج ،مث بعد شهور
عدة اكتشف حقل داليت غريب وسط فلسطني احملتلة مبقدار  500مليار قدم مكعبة ،ويف عام  2010مت اكتشاف كميات فاقت
اخليال يف حقل جواناثن غريب فلسطني مبقدار  16تريليون قدم مكعبة ،وقالت صحيفة فورين بوليسي األمريكية وقتها "وهو أكرب
اكشاف للغاز الطبيعي على مستوى العامل منذ عقد من السنني".
د -ولذلك فإن تركيا قد ابدرت حبجز وشراء سفينة تنقيب حديثة وكبرية من كوراي اجلنوبية هي سفينة "الفاتح" لتبحر للمرة
األوىل سنة  2011وتبدأ ابلتنقيب عن النفط والغاز .ومن بعدها بدأت سلسلة من األزمات بينها وبني قربص واليوانن على ادعاء
أن تركيا تنقب يف املناطق البحرية اخلالصة لقربص ،وكانت تركيا تتذرع ابلقبارصة األتراك وحقوقهم .لكن يف الشهور األخرية زادت
تركيا من وترية أعمال التنقيب بعد شرائها سفينة تنقيب أخرى (حفر حبري) من بريطانيا ليصبح لديها أسطول معقول من سفن
احلفر البحري واملسح اجليولوجي وقادر على البحث والتنقيب يف آن واحد يف البحر األسود وغريب شواطئ تركيا وجنوب قربص يف
شرقي املتوسط.
ه -وهكذا فإن تركيا كانت حباجة إلصالح وضعها االقتصادي عن طريق استكشاف النفط والغاز ...ولعل مما جيب ذكره
أيضا أن االقتصاد الرتكي يتعرض لضرابت كبرية ظهرت أوجاعها يف هبوط مستمر للعملة الرتكية "اللرية" ما دفع ابلرئيس أردوغان
لزايدة وترية التنقيب عن الغاز على أمل أن جيد بريق أمل هلذا االقتصاد يستطيع به أن حيافظ على شعبيته املتهاوية على أثر هبوط
اللرية ومترد قيادات من حزبه عليه وتشكيلها ألحزاب معارضة أتكل من شعبية أردوغان ،لذلك كانت أعمال التنقيب الرتكية شاملة
للبحر األسود وليست مقتصرة على املناطق املتنازع عليها مع اليوانن يف املتوسط.
 -2العامل اخلارجي:
أ -إن الوالايت املتحدة تدعم إطالق املساعي الرتكية هذه ،وذلك من زاويتني :األوىل حملية ومفادها أن رجلها يف تركيا
"أردوغان" سيكون يف وضع أفضل إن متكن من إزالة كوابح االقتصاد وزاد من شعبيته وأعادها إىل مستوايت عالية كما كانت
عليه قبل  ،2014وهذا يسهل عليه تنفيذ السياسات األمريكية كما يف تدخله يف ليبيا حيث ميكنه اإلنفاق على تدخالته اإلقليمية
لصاحل أمريكا ،وأما الثانية ،فإن أمريكا يف الوقت الذي ال تريد فيه ألورواب أن تكون حتت التأثري السياسي للغاز الروسي فإهنا ال
تريد هلا االستقالل يف مسألة الغاز ،فاليوانن وقربص ومها عضوان يف االحتاد األورويب وخطوط األانبيب منهما إىل أورواب ،كل ذلك
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ال يروق ألمريكا ،لذلك فإهنا تدعم هتديد االستقالل األورويب يف مسألة الغاز عرب تركيا .مبعىن أن الرئيس الرتكي أردوغان يقوم
بتهديد اليوانن والتنقيب فيما تعتربه مناطقها البحرية اخلالصة ودون اتفاق معها بدعم أمريكي خفي ،لذلك شاركت سفن عسكرية
أمريكية يف املناورات العسكرية الرتكية ،فقد أعلنت وزارة الدفاع الرتكية عن مشاركة املدمرة األمريكية "يو إس إس واشنطن" يف تلك
املناورات (صحيفة تركيا اآلن2020/8/26 ،م) ،كل ذلك رغم احلرج األمريكي الشديد من مناصرة دولة داخل حلفها الناتو ضد
دولة أوروبية هي األخرى داخل الناتو ،وكان ذلك مقابل مشاركة فرنسا ،وهي األخرى من دول الناتو ،يف املناورات العسكرية
اليواننية ،تلك املناورات وبعض احلشود العسكرية ونربة التحدي ...كل ذلك أوجد وضعا خطريا شرقي املتوسط هدد ابندالع
مواجهات عسكرية بني دول الناتو ،أي بني تركيا املدعومة من أمريكا من وراء ستار وبني اليوانن املدعومة علنا من فرنسا ،لوال
ضبط هذا األمر الحقا.
ب -ومن زاوية أخرى فإن مساح أمريكا حبدوث نزاع كبري كاد أن يتطور إىل أعمال عسكرية بني دولتني عضوين يف حلف
الناتو الذي تتزعمه دون أن تلقي بثقلها الكبري حلل األزمة ،يدل على انشغاهلا مبشاكلها الداخلية مثل فريوس كوروان وموضوع
االنتخاابت ...وأهنا توكل حاليا هذه األعمال جتاه أورواب وخاصة اليوانن إىل أردوغان مع دعمها له أبساليب تراعي احلرج األمريكي
كون تركيا واليوانن عضوين يف احللف األطلسي الذي تتزعمه أمريكا ،ولذلك تشارك أمريكا تركيا يف املناورات العسكرية كدعم هلا
يف هذه الظروف ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر يقوم بومبيو بزايرة خاطفة لقربص اليواننية ،وتنشر آر يت (ودعا بومبيو تركيا إىل
سحب قواهتا من شرق املتوسط ،حيث تنشط سفينة استكشافية تركية مدعومة بفرقاطات عسكرية .آر يت2020/9/13 ،م).
مبعىن أن أمريكا الداعمة لرتكيا قد وجدت نفسها أمام حرج كبري من حلفائها األوروبيني فاضطرت للطلب من الرئيس الرتكي
أردوغان سحب سفينة التنقيب وهو ما كان ،مث التوجه للحوار واملفاوضات مع اليوانن ،وذلك ألن اليوانن اشرتطت للحوار سحب
سفينة التنقيب الرتكية.
اثلثا :مواقف الدول األخرى:
 -1إن موقف فرنسا كان هو املوقف األورويب األقوى ،فقد أعلنت منذ اللحظة األوىل وقوفها إىل جانب اليوانن ،وحتركت
منفردة وقال رئيسها ماكرون ("قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتا يف شرق املتوسط يف األايم املقبلة ابلتعاون مع الشركاء
األوروبيني ،مبا يف ذلك اليوانن" .وكالة األانضول الرتكية2020/8/13 ،م) ،وقامت مبناورات حبرية مشرتكة مع اليوانن مبشاركة
طائرات رافال اليت نشرهتا يف قربص ،مث قامت مبناورات أخرى يف 2020/8/26م أشركت معها إيطاليا ابإلضافة إىل اليوانن وقربص
"الرومية" ،كل ذلك على الرغم من أن ال نفوذ هلا يف املنطقة! وكل ذلك يدل على أهنا حتاول أن تبين هلا نفوذا معتربا من جديد،
فقيامها مبناورات عسكرية مع اليوانن يف وقت تقوم فيه أمريكا ابملشاركة يف مناورات مع تركيا فيه حتد مبطن ألمريكا ،وإشراكها
إليطاليا معها يدل على أهنا جتند الدول األوروبية معها ضد تركيا ،وكذلك االجتماع الذي عقدته لبعض الدول األوروبية املتوسطية
(إيطاليا ومالطا وإسبانيا ابإلضافة إىل اليوانن وقربص الرومية) ،وضغطها داخل االحتاد األورويب والناتو الختاذ مواقف صارمة ضد
تركيا( ،وقال الرئيس الفرنسي" :حنن كأوروبيني علينا أن نكون واضحني وحازمني مع حكومة الرئيس أردوغان اليت تقوم اليوم
بتصرفات غري مقبولة" ...ورأى أن "تركيا مل تعد شريكة يف هذه املنطقة" .فرانس2020/9/10 ،24م) .وكذلك (قال وزير خارجية
فرنسا ،جان إيف لو دراين ،إن اجتماع اجمللس األورويب املقبل خمصص ملعاقبة تركيا .وأشار إىل أن الرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان ،يواصل التصعيد مع اليوانن للتغطية على وضع بالده االقتصادي الصعب .إندبندنت عريب2020/9/7 ،م).
وعلى الرغم من جرأة املوقف الفرنسي املناهض لرتكيا وحماولتها كسر عظم الرئيس الرتكي ،وعلى الرغم من أن الرئيس الرتكي
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أردوغان ليس ب "الفاتح" أو "القانوين" اللذين يسمي سفنه أبمسائهما وأنه مل يلقن فرنسا درسا يف املتوسط ومل يغرق هلا سفينة على
األقل نكاال آلالف األميال اليت قطعتها سفنها وطائراهتا لكسر عظمه يف فناء منزله ...على الرغم من كل ذلك إال أن السياسات
الفرنسية تبقى ارجتالية وتفتقد إىل العمق ،فقد سارعت مالطا للتنصل من حلفها مع فرنسا فقال وزير خارجية مالطا إيفاريست
ابرتولو خالل مؤمتر صحفي عقده مع نظريه الرتكي مولود تشاووش أوغلو (إنه يتعني على االحتاد األورويب النظر إىل عالقاته مع
تركيا من منظور اسرتاتيجي .وأضاف ابرتولو" :أعتقد أن الوقت قد حان ليتعامل االحتاد األورويب جبدية مع تركيا ،خصوصا يف
التجارة ،وحقوق اإلنسان ،ومكافحة اإلرهاب" .وكالة األانضول الرتكية2020/9/12 ،م).
 -2وأما بريطانيا فلم تعلق على توتر شرق املتوسط ما زاد من خماوف فرنسا ،بل إن فرنسا ومنذ "بريكست" قد أخذت تنظر
بريبة للدور الربيطاين ،فرتاها أحياان تناوئها كما يف اجلزائر .وإذا كانت أسواق املال اهلائلة يف لندن تعطي بريطانيا مكانة يف أسواق
النفط والغاز خاصة يف التسعري نظرا الرتباطها خبام برنت وما يتبعه من تسعريات لباقي أنواع النفط ،بل وللغاز الطبيعي أيضا ،فإن
فرنسا وهي ترى بريطانيا خترج من االحتاد األورويب تبحث لنفسها عن مكانة يف هذا القطاع فائق احليوية دوليا ،لذلك رأت أن
ترسخ لنفسها قدما يف اليوانن لعل ذلك يعينها أن تكون فاعال ال مستهلكا فقط يف مسائل الطاقة.
ويف املقابل فإن بريطانيا وهي تنظر إىل ما يشبه السياسة العقابية لالحتاد األورويب ضدها بسبب خروجها من االحتاد األورويب
فإهنا تشق طريقها وترسم سياستها لنفسها ،ولعلها ختوفت من االرتفاع املفاجئ للتوتر شرقي املتوسط ،لذلك مل تتخذ مواقف معادية
لرتكيا ،فاليوانن ال تساوي لربيطانيا شيئا قياسا مبصاحلها الرتكية ،وال يركب موجة اليوانن إال متعصب أعمى كفرنسا! وهي قياسا
بربيطانيا وأملانيا فاقدة ألي بصرية ما جيعلها تعود خبفي حنني بعد األعمال السياسية الشاقة اليت تقوم هبا ،لكل ذلك هامجه الرئيس
الرتكي بقوة ،فقال"( :سيد ماكرون سيكون لديك املزيد من املشاكل معي شخصيا" .وأضاف" :إنك ال متتلك معلومات اترخيية
وجتهل حىت اتريخ فرنسا ،فدعك من االنشغال برتكيا وشعبها" ...القدس العريب2020/9/12 ،م).
 -3وأما أملانيا فإهنا هي األخرى مل تنزلق خلف املوقف الفرنسي املعادي لرتكيا ،وعرضت الوساطة فيما فسره البعض على أهنا
تلعب دورا كان جيب على واشنطن أن تلعبه ،وظلت تنأى بنفسها عن املوقف الفرنسي وتتوسط وتدعو للحوار ،وكان أبلغ مواقفها
ضد تركيا ما صرح به وزير اخلارجية األملاين هايكو ماس خالل زايرة ألثينا ("خبصوص التنقيب الرتكي يف شرق املتوسط ،لدينا
موقف واضح جدا ...جيب احرتام القانون الدويل .لذا فإن إحراز تقدم يف عالقات االحتاد األورويب برتكيا سيكون ممكنا فقط إذا
كي قبالة سواحل قربص جيب أن يتوقف .فرانس،24
أوقفت أنقرة االستفزازات يف شرق املتوسط" .واتبع أ ّن التنقيب الرت ّ
2020/7/22م).
 -4وأما روسيا ،فقد عرضت أن تستخدم عالقاهتا احلسنة مع تركيا للتوسط بني الطرفني ،إال أهنا كعادهتا عاجزة عن القيام
أبي حترك ذايت ،وإن كانت أعلنت عن مناورات عسكرية شرقي املتوسط ردا على املناورات الفرنسية ،ورمبا أهنا تريد التذكري بنفسها،
(من املقرر أن تبدأ روسيا مناورات حبرية عسكرية ابلذخرية احلية يف البحر املتوسط الثالاثء املقبل ،ومتتد حىت  22سبتمرب ،وأخرى
من  17إىل  25سبتمرب احلايل ،وفق ما نقلته وكالة بلومبريغ نقال عن البحرية الرتكية .وقال املتحدث ابسم البحرية الروسية إجيور
دجيالو" ،لدينا عالقات اقتصادية ودفاعية قوية مع تركيا ،لكن سياستنا هي جتنب دعم أي من اجلانبني" .وأتيت املناورات الروسية
عقب تدريبات عسكرية أخرى نفذهتا فرنسا ابملنطقة ،حيث قامت بنشر طائرات عسكرية وسفينة حربية لدعم اليوانن وقربص يف
النزاع .إندبندنت عريب2020/9/7 ،م) .أي أن املوقف الروسي يبقى هامشيا ابنتظار اإلشارة من وراء احمليط ،لكنه يذكر بقوته.
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رابع ا :لكل ذلك فإن األزمة الرتكية اليواننية إن طالت فمن شأهنا أن حتدث شرخا عميقا يف العالقات الدولية ،فمن انحية

العالقات على جانب األطلسي فإن الدول األوروبية تريد أن ترى مكانتها يف عامل تنسحب أمريكا من قيادته ابجتاه تركيزها على
الصني ومشاكلها الداخلية املتنامية ،فهذه الدول قد صارت تبحث عن دور مبعزل عن أمريكا ،وأمريكا يف ظل إدارة ترامب ال
ترتاجع عن هتديد املصاحل األوروبية ابستخدام غريها كما يف أدوار روسيا وتركيا يف ليبيا اليوم ،والدول األوروبية تتخوف بقوة من أن
جتر أزمة شرق املتوسط إىل ضمور أحالمها مبصدر آمن للغاز الطبيعي إذا ما سيطرت تركيا على جزء كبري منه ،وألن تركيا مدعومة
من خلف الكواليس من واشنطن فإن السياسة الفرنسية شرقي املتوسط حتاول رفض األدوار اليت ترسم يف واشنطن لرتكيا وكذلك
لروسيا .وهذا اخلالف عرب األطلسي ال يقل عن خالف آخر داخل أورواب نفسها ،فإن املوقف األملاين هو ما حرم فرنسا من دفع
أورواب ملعاقبة تركيا ،أي مل تنجح إبجياد توافق داخل االحتاد األورويب ضد تركيا فذهبت ومجعت دول أورواب املتوسطية! إن أملانيا تفكر
كثريا يف مصاحلها ،بل واترخيها مع تركيا ،فقد حاربت أملانيا والدولة العثمانية جنبا إىل جنب ضد احللفاء يف احلرب العاملية األوىل،
والعالقات األملانية ظلت قوية مع تركيا ال يشوهبا إال (تشويشات) الرئيس أردوغان املدفوعة ابلسياسات األمريكية يف كثري من
األحيان ...هذا ابإلضافة إىل اجلالية الرتكية الكبرية يف أملانيا.
خامسا :أما هل انتهت األزمة أم ل فإن تركيا قد أعلنت عن اكتشاف مهم للغاز يف البحر األسود مبقدار  320مليار مرت
مكعب ،وهذا يدفعها للمزيد من التنقيب يف البحر األسود وشرقي املتوسط ،فجهود تركيا لتخفيف أعبائها االقتصادية متواصلة،
والدعم األمريكي هلا متواصل ملضايقة أورواب والضغط عليها وخاصة على فرنسا حىت ال تسري بعيدا يف معاكسة السياسة األمريكية
يف املنطقة والتشويش عليها!
لكن املؤمل حقا أن البالد اإلسالمية خالل السنوات املئة األخرية بعد زوال اخلالفة ،دولة اإلسالم احلقة ومبعث عز املسلمني،
أصبحت هذه البالد يف ذيل األمم ،يتالعب الكفار املستعمرون مبصائرها أبدواهتم من احلكام يف بالد املسلمني!! ومع ذلك فإن
بزوغ الفجر يولد بعد ظلمة الليل خاصة وأن حزب التحرير يعمل يف جنباهتا إلعادهتا إبذن هللا كما كانت مكللة ابلعز والنصر
والنور﴿ ،إِن ُهو إَِل ِذكر لِلعال ِمي * ولت عل ُم َن ن بأهُ ب عد ِح ن
ي﴾.
يف الرابع والعشرين من صفر اخلري 1442ه
2020/10/11م
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