
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 إجيه حبر جزر حول النزاع وخاصة واليوانن تركيا بني التوتر حقيقة

 :السؤال
 حتت 24/6/2022و 23 يومي بروكسل بعاصمته قمته يف ورويبألا االحتاد أصدره الذي اخلتامي البيان يف جاء

 األورويب االحتاد )"يعرب: إجيه حبر جزر حول النزاع وخاصة اليوانن مع تركيا لعالقة ابلنسبة املتوسط" البحر "شرق عنوان
 أراضي ووحدة لسيادة االحرتام تبدي أن تركيا على. األخرية ونةاآل يف تركيا وتصرفات تصرحيات من العميق القلق عن

 وزارهتا نشرته بيان يف تركيا قالت املقابل ويف ...(24/6/2022 أمريكا صوت "...مجيعها األورويب االحتاد أعضاء دول
 قمة خالل تبنيها مت اليت القرارات يف بالدان حول الواقع عن ومنفصل الرؤية وعدمي متحيز موقف انتهاج )"إن اخلارجية

 إضفاء األورويب االحتاد حياول أن املقبول غري من وإنه األسف على تبعث األورويب االحتاد وحكومات دول رؤساء
 األانضول "...إجية وحبر املتوسط بشرق يتعلق فيما الدويل للقانون لفةوخما متطرفة أطروحات على الشرعية

 إىل هذا يوصل أن ميكن وهل جديد؟ من واليوانن تركيا بني العالقات إىل عاد التوتر أن هذا يعين فهل (،24/6/2022
 التوتر هذا إزالة عتستطي هل احللف؟ هذا تقود وهي مريكاأ موقف ما مث الناتو؟ حلف يف كليهما أن مع بينهما حرب
 يستمر هذا التوتر يف التصاعد؟س مأ األمور وهتدئة

 جلواب:ا
 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي

 24و ابلسكان مأهولة منها 100 حنو صخرية، وتشكيالت وكبرية صغرية جزيرة 1800 حنو إجية حبر يف يوجد -1
 مع املسلمني وسلطان اإلسالم سيادة حتت تدخل اجلزر هذه بدأت وقد. 2كلم 100 أكثر مساحتها تبلغ فقط جزيرة
 العظيم ابلفتح قيامه بعد م1456 عام من ابتداء فيها ابلفتوحات هللا رمحه الفاتح حممد بدأ أن منذ اليوانن بالد

 دولة بوصفها العثمانية الدولة على يظهر الضعف بدأ عندما ولكن. م1453 يف الشرقية الروم عاصمة سطنبولإل
 قامت بل عليها، ليثوروا اليواننيني وحرضت اإلسالمية، الدولة على تتآمر وبدأت الوضع الكافرة الدول استغلت سالميةإ

 ولكن. م1830 عام ذلك مت حىت عنها اليوانن لفصل ضدها حبرية حرب يف مباشرة وتدخلت وروسيا وفرنسا بريطانيا
 ليبيا يف احلرب أثناء م1912 عام منتشة جزر إيطاليا احتلت أن إىل العثمانية، للدولة بقيت اجلزر من كثري على السيادة

. صخرية وجتمعات صغرية جزر عشر إىل إضافة جزيرة، 14 األصل يف وهي ،جزيرة عشر ثينالا عليها يطلق واليت
 كلم، 3 حنو عنها يبعد ما فمنها لوزان، معاهدة يف التقسيم بعد الرتكية للحدود متامخة لكوهنا أمهية اجلزر هذه واكتسبت

 حكومة وقعتها واليت لوزان، معاهدة يف إليطاليا اجلزر هذه ومنحت. كلم 500 حنو يوانين ساحل أقرب عن تبعد بينما
 واكتفيا الواسعة العثمانية الدولة أراضي عن فيها تنازال وقد إينونو عصمت مندوبه طريق عن كمال مصطفى برائسة أنقرة

 مقابل ابجلزر أبحقيتها بريطانيا اعرتاف إيطاليا انلت وقد. بريطانيا بقيادة احللفاء حددها يتال احلالية برتكيا يسمى مبا



 

 بني ابريس يف سالم اتفاقية وقعت م1947 عام ويف. العثمانية والدولة أملانيا ضد جبانبها األوىل العاملية احلرب دخوهلا
 اجلزر منتشة، جزر إيطاليا تسليم على االتفاق ونص الثانية ةالعاملي احلرب يف األخرية هزمية بعد وإيطاليا احللفاء دول

 اجلزر من كثري مصري لتحديد مفاوضات إبجراء تركيا وتطالب. السالح منزوعة تكون أن بشرط اليوانن إىل عشر االثين
 أحقيتها اليوانن تدعي نمابي السابقة، االتفاقيات مبوجب دولة أية إىل تبعيتها تنقل مل اليت الصغرية واجلزر عليها، املتنازعة

 بزايدة اليوانن وتطالب. غري ال لوزان معاهدة مبوجب تركيا إىل أعيدت اليت اجلزر بعض ابستثناء إجية حبر جزر كل يف
 طرفا تكن مل أهنا مع عليها وموافقة ابريس التفاقية خاضعة تركيا زالت وما. ميال 12 إىل أميال 6 من اإلقليمة مياهها

 اليوانن على "إن 26/5/2022 يوم احلرايت صحيفة مع مقابلة يف أوغلو جاووش خارجيتها وزير فقال !هاتوقع ومل فيها
 ابلوجود اليواننيني اجلنود من صغرية عسكرية لوحدة إال تسمح ال واليت م1947 العام يف املربمة السالم مبعاهدة االلتزام

 لألزمة اآلخر والبعد. السالم" معاهدة ببنود اليوانن تلتزم مل الح يف املوقف بتصعيد الوزير "وحذر دوديكانيسيا" جزر يف
 عن التنقيب يف واحلق االقتصادية واملناطق البحرية النفوذ مناطق يف واملتمثلة السيادة تلك على املرتتبة ابحلقوق يتعلق
 مطامع جبانب عليها، يكيةأمر  قواعد إقامة موضوع ذلك إىل وأضيف. اجلزر هذه من ابلقرب وغاز نفط من الطاقة موارد
 ية وخاصة فرنسية يف هذه املنطقة.أوروب

 جانب إىل احنيازها أعلنت فقد سافرة، بصورة تركيا ضد لليوانن أتييدها وأبدت اخلط على فرنسا دخلت -2
 الوأعم عسكرية سفن انتشار مواجهة يف حربية وسفنا   رافال طائرات وأرسلت، 2020 صيف أزمة يف تركيا ضد اليوانن
 "املساعدة على نصت 2021 أيلول يف املتبادل للتعاون اتفاقية اليوانن مع ووقعت. املتوسط شرق يف تركية تنقيب
. أحدمها" أراضي ضد حيصل مسلحا هجوما هناك أن مشرتك بشكل البلدان وجد إذا املناسبة الوسائل بكل املتبادلة

 2022 الثاين كانون يف البلدين بني املشرتك العسكري للتعاون قيةاتفا بتوقيع االتفاقية تلك لتعزيز فرنسا قامت مث ومن
. الفرنسية القوات أركان هيئة بيان حسب العسكري" الصعيد على البلدين توحد االسرتاتيجية "الشراكة أن على تنص
 العسكري التعاون وجتسيد الطويل، األمد على وهيكلتها العسكرية الدفاعية العالقات "تعزيز أيضا االتفاقية هذه وتتيح

 )فرانس توسيعه" سيتم الثنائي العسكري التعاون وأن. والتشغيلي االسرتاتيجي املستويني على اليوانين الفرنسي الثنائي
 من رافال طراز من مقاتالت 6 تسلم عن اليوانن أعلنت بيومني االتفاقية هذه على التوقيع وقبل (22/1/2022 برس

 3 جبانب املاضي العام فرنسا من شرائها عن اليوانن أعلنت قد رافال طراز من ةمقاتل طائرة 18 أصل من فرنسا
 وغري مسبوقة غري الدفاعية االتفاقية هذه "إن :قوهلم خرباء عن برس فرانس وكالة ونقلت. يورو مليار 5,5 مببلغ فرقاطات

 على هذا مبوقفها فرنسا وأثرت. لف"احل يف اآلخر العضو تركيا وتستهدف الناتو يف عضوين دولتني تربط ألهنا عادية،
 .تركيا جتاه لليوانن مؤيدا   موقفه فكان ورويبألا االحتاد

 أن فحدث. لليوانن أوال صفعة ولتوجه مفعوله لتبطل فتحركت الفرنسي، التحرك هذا عن تسكت مل أمريكا -3
 الغاز لنقل أانبيب خط شروعم إنشاء استعدادها عن 20/12/2018 يوم وأعلنت يهود وكيان وقربص اليوانن قامت

 من وكان. فيه مسامهة قربص من الرتكي الشمايل واجلزء لرتكيا يكون أن دون أورواب إىل املتوسط شرق من الطبيعي
 دعمها وقف أعلنت أمريكا ولكن. ألورواب الطبيعي الغاز من مكعب مرت مليارات 10 حنو اخلط هذا يؤمن أن املفروض



 

 ذلك واعترب وماليا" سياسيا املشروع تدعم "لن أهنا 10/1/2022 يوم واليوانن يهود كيان أبلغت فقد. للمشروع
 تقرير يف اليواننية العسكرية اجمللة أشارت ولقد (10/1/2022 األوسط )الشرق املشروع" عن عزلت اليت لرتكيا "انتصارا

 والتحالف للطاقة مركزا لتصبح وسياسياجلي النفوذ لزايدة أثينا مشروع )"إن بقوهلا ذلك إىل 10/1/2022 يوم نشرته
 مانياتيس قانون على ينطبق واألمر.. متاما اهنار أخرى أهداف وحتقيق تركيا هتميش إىل أدى الذي (إسرائيل) مع التارخيي

 عليه تطلق الذي مانياتيس قانون تركيا وحطمت اهلدفني، كال اهنار اليوانين القاري للجرف اخلارجية احلدود يعني الذي
 ليعطيها واشنطن موقف جاء واآلن اللييب، الرتكي االتفاق مع اليواننية املواقف على تفوقها وعززت األزرق، لوطنا

 مع يتفاوض مل أنه وكما.. تركيا مع حوار إجراء يريد ال ميتسواتكيس )اليوانين( الوزراء رئيس "أن وذكرت. الفرصة"
 شرق يف التنقيب أزمة بسبب تركيا على عقوابت فرض منع لىع أملانيا عرب عملت "أمريكا أن وأضافت "..أمريكا

 وتبطل فرنسا مع لتعاوهنا لليوانن صفعة توجه أن أرادت أمريكا أن نرى املوضوع يف دققنا وإذا. املاضي"( العام املتوسط
 جملاهبة فلكها يف دورت اليت الوثيقة حليفتها برتكيا املشروع تربط أن أمريكا وأرادت املنطقة، يف الفرنسي التحرك مفعول
 .فرنسا

 على وافقت األمر هذا وإلصالح ها،نم وتقارهبا فرنسا مع ابتفاقها مريكاأ أغضبت(( أهنا اليوانن أدركت لقد -4
 مت حيث 13/5/2022 إىل 14/10/2021 منذ توقيعها يؤجل اليوانين الربملان كان مريكاأ مع اتفاقية توقيع

 الدفاعي التعاون اتفاقية ]"إن: قائال االتفاقية عن ميتسواتكيس اليوانين الوزراء ئيسر  دافع التصويت وخالل... توقيعها
 التزاما تتضمن أولا  ألهنا مهمة وإهنا لليوانن، الثقة على تصويت وهي. للبالد الوطنية املصاحل ختدم املتحدة الوالايت مع

 حق من قبل(، من كان كما واحدة سنة من )بدال سنوات 5 كل جتديده سيتم اليوانن يف األمريكي الوجود أبن واضحا
 يف فقط ليس يتوسع ألنه مهم املتحدة الوالايت مع الثنائي التعاون هذا واثنياا . ضروراي ذلك رأى إذا إهناءه طرف كل

 ثهاحتدي جيري أبكملها التحتية البنية كريت(، جزيرة )يف البحرية سودا قاعدة يف. املكان يف أيضا ولكن املناسب الوقت
 البحر شرق يف أمريكية طائرات حاملة عليه ترسو أن ميكن الذي الوحيد الرصيف هي سودا. للقاعدة العام الدور وتعزيز

 االتفاقية واثلثاا . وألكسندروبوليس فولوس يف عسكريني ومعسكرين ليتوتشورو يف الرماية ميدان إىل ابإلضافة املتوسط،
 حىت هتديد أي من األراضي ووحدة السيادة عن املتبادل للدفاع املشرتكة رادةاإل عن بوضوح تعرب ألهنا مهمة اجلديدة
 .[13/5/2022 األنباء وكاالت عن السابع اليوم ...مسلح" هجوم

 ا فيها وشلَّت تعاوهنا مع فرنسا!نفوذه وعززت إلرادهتا اليوانن أمريكا أخضعت وهكذا
 مع مفتوحة االتصال قنوات إبقاء املهم من )"إنه اليوانين الوزراء رئيس فقال اليوانن تصرحيات تخف   ذلك بعد -5

. (17/6/2022 اجلديد اخلليج ...اجلارتني" بني التوتر تصعيد إىل أدت اليت احلادة التصرحيات من الرغم على تركيا،
 تركيا جتاه فاملخف العام إبعالنه اكتفى وجهه ملاء فحفظا   ولذلك! مأزق يف ورويبألا االحتاد جعل دق الوضع هذا لكن
 بعاصمته قمته يف أصدره الذي اخلتامي البيان يف )جاء: االحتاد يف عضو أهنا اعتبار على لليوانن يديالتأ إظهار مع

 من العميق القلق عن األورويب االحتاد "يعرب :املتوسط" البحر "شرق عنوان حتت 24/6/2022و 23 يومي بروكسل
 ة. على تركيا أن تبدي االحرتام لسيادة ووحدة أراضي دول أعضاء االحتادتصرحيات وتصرفات تركيا يف األونة األخري 
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 (.مجيعها األورويب

 جعل وقد األورويب، لالحتاد اخلتامي البيان يف ورد ما خلف متاما "نقف :اليوانين الوزراء رئيس قال ذلك وعقب
 يتناسب مبا التوتر بتخفيض وطالبها األورويب االحتاد دول أعضاء أراضي ووحدة بسيادة يتعلق فيما املساءلة حتت تركيا
 مت الذي التوتر خلفض الوحيد الطريق هو ذلك ألن. النداءات هلذه املرة هذه تركيا تصغي أن آمل. الدويل القانون مع

 (.24/6/2022 أمريكا )صوت املتوسط" البحر شرق يف املاضيني الشهرين يف جارتنا قبل من ابلكامل تصعيده

 أصبحت واليوانن فلكها، يف تدور فرتكيا واليوانن، تركيا بني التوتر حدة ختفيف مريكاأ طاعتاست وهكذا -6
 املستبعد فمن وبذلك اليوانن، على فرنسا وخباصة ورويبألا االحتاد أتثري واخنفض مريكا،أ مع الدفاعية ابالتفاقية ممسوكة

 على هي كما مكاهنا تراوح وستبقى املنظور، املدى يف حل أي منتشة جزر ومنها إجية حبر يف اجلزر ألزمة يكون نأ
 عام ابريس اتفاقية يف لليوانن جزيرة عشر ثينالا مبنح ضمنا   اعرتف قد الرتكي النظام إن بل السنني، عشرات مدى

. تاتفاقيا يف رمسيا لليوانن ملكيتها تقرر مل اليت األخرى اجلزر وكذلك، إلعادهتا خمطط النظام هذا لدى فليس ،م1947
. اليوانن عليها تسيطر اليت إجية حبر يف اجلزر هذه الستعادة جاد بعمل يقوم أن العلماين الرتكي النظام من ينتظر فال

 التنقيب سفن سحب حيث 2020 عام حصل كما يرتاجع مث ومن الكالمية احلرب سوى فعل أبي يقوم ال وأردوغان
 هذه الستعادة واليوانن، تركيا بني حرب حتصل أن يتوقع فال مث ومن. القضية على الستار وأسدل املتوسط، شرق يف

فوذ األمريكي الن أصبح االتفاقية تلك بعد واليوانن فلكها، يف تدور وتركيا مريكا،أ يد يف هي القضية فخيوط اجلزر،
 يتصاعد فيها...

 القسطنطينية فتح فبعد ،)العثمانية( اإلسالمية الدولة ضمن كانت واليوانن، بل جية،إ حبر جزر فإن وأخريا   -7
 «اجْلَْيشُ  َذِلكَ  اجْلَْيشُ  َولَِنْعمَ  َأِميَُها اْْلَِميُ  فَ َلِنْعمَ  اْلُقْسطَْنِطيِنيَّةُ  لَتُ ْفَتَحنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حلديث مصداقا   م1453
 وارتفع راجلز  تلك وحنو اليوانن حنو الفتوحات اجتهت م1456 يف أي سنني بثالث ذلك بعد، مسنده يف أمحد أخرجه

 فيه املؤمنني يقود يوم هللا، بنصر املؤمنون فيه يفرح يوم يف هللا إبذن لعائدة وإهنا أكرب(، هللا أكرب )هللا األذان فيها
 األمة درع هو فاخلليفة وفرعها، أصلها اإلسالم، دار فيعيد هللا، سبيل يف هبم وجياهد هللا أنزل مبا حيكمهم هم،خليفت  

َا»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وصدق أعدائها، من ووقايتها َمامُ  ِإَّنَّ  )مسلم( «ِبهِ  َويُ ت ََّقى َورَائِهِ  ِمنْ  يُ َقاَتلُ  ُجنَّة   اإْلِ
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