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وضــم الوفــد الــريك رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب ردوغــان 
ونائبــه فــؤاد اقطــاي، إضافــة إيل رئيــس دائــرة االتصــال 
ــوزاري،  ــن الطــون«. وعــى املســتوى ال بالرئاســة »فخــر الدي
ضــم الوفــد وزيــر الخارجيــة مولــود تشــاويش اوغلــو، ووزيــر 
الدفــاع خلــويص اكار، ووزيــر الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة 
فاتــح دومنــاز، ووزيــر الثقافــة والســياحة محمــد نــوري 
أرســوي، ووزيــرة األرسة والخدمــات االجتامعيــة دريــا بانيــق. 
وأطلــق اردوغــان العديــد مــن الترصيحــات التــي متــس قضايا 

خالفيــة، أبرزهــا مــا يــي:

ــريك  ــس ال ــة: جــدد الرئي 1- االعــرتاف بســيادة قــرص الرتكي
ــة،  ــكلة القربصي ــاء املش ــن إلنه ــل الدولت ــق لح ــه املطل دعم
ــع  ــة املتســاوية م ــد الســيادة واملكان ــة تأكي مشــراً إىل أهمي
جمهوريــة قــربص اليونانيــة. ويف هــذ الســياق لفــت إىل 
أن أنقــرة ستســعى لضــامن اعــراف دويل واســع النطــاق 
بجمهوريــة قــربص الركيــة، خاصــة أن جميــع املقرحــات 
االخــرى فقــدت صالحيتهــا، الفتــاً إىل رفــض بــالده بقــاء 

ــروم. ــم إدارة ال ــت حك ــة تح ــراك كأقلي ــة االت القبارص

ــان  ــدد أردوغ ــط: ش ــر املتوس ــروات رشق البح ــم ث 2- تقاس
عــى إرصار أنقــرة عــى حاميــة حقوقهــا وحقــوق القبارصــة 

األتــراك يف ثــروات رشق البحــر املتوســط، واقــرح عقــد مؤمتــر 
دويل حــول رشق البحــر املتوســط، الفتــاً إىل أن قــربص الركيــة 
اقرحــت حلــوالً لتقاســم ثــروات املنطقــة بشــكل عــادل، 
وهــو األمــر الــذي رفضتــه قــربص اليونانيــة، إذ أعلنــت أنهــا 

ســتبدأ أعــامل التنقيــب والبحــث مبفردهــا.

ــدء  ــريك ب ــس ال ــد الرئي ــا: أك ــة فاروش ــح مدين ــادة فت 3- إع
عــى  بالنفــع  تعــود  فاروشــا  مدينــة  حقبــة جديــدة يف 
الجميــع، وذلــك مــن خــالل افتتــاح نســبة %3 مــن املدينــة 
املهجــورة، والتــي هجرهــا ســّكانها األصليــون مــن القبارصــة 
اليونانيــون منــذ قرابــة نصــف قــرن ويريــد القبارصــة األتــراك 

ــم. ــا تحــت إدارته ــادة فتحه ــرة إع ــن أنق ــم م ــوم بدع الي

اليونانيــن  القبارصــة  مــن  املالكــن  أردوغــان  ودعــا 
للمطالبــة، عــرب لجنــة قربصيــة تركيــة، بتعويــض عــن خســارة 
ــار  ــام 1974 لحص ــا ع ــكانها منه ــرار س ــد ف ــم، بع ممتلكاته
ــم  ــالن زعي ــع إع ــن م ــا يتزام ــو م ــا، وه ــريك له ــش ال الجي
ــغ مســاحته  ــار« أن قســامً تبل ــراك »أرســن تات القبارصــة األت
3.5 كيلومــر مربــع مــن منطقة فاروشــا ســيعود من الســيطرة 

ــة.    ــيطرة املدني ــكرية إىل الس العس
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زار الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان جمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى 
خــال الفتــرة مــن 19 وحتــى 21 يوليــو الجــاري، بمناســبة احتفــاالت الذكــرى 47 لـ«عيــد الســام والحريــة«، 
وهــي ذكــرى اجتيــاح تركيــا الشــطر الشــمالي للجزيــرة ردًا علــى محاولــة ضــّم الجزيــرة إلــى اليونــان فــي 20 

يوليــو 1974. 
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دوافع تركية
تتمثــل أهــم أســباب التحــرك الــريك تجــاه قــربص الركيــة يف 

ذلــك التوقيــت يف التــايل:

1- الضغــط عــى االتحــاد األورويب: تشــهد العالقــات الركيــة 
– األوروبيــة حاليــاً نوعــاً مــن أنــواع الجمــود. وتســعى أنقــرة 
عــرب إثــارة أزمــة فاروشــا إىل دفــع االتحــاد األورويب إىل فتــح 
ــة،  قنــوات حــوار جديــدة مــع أنقــرة حــول امللفــات الخالفي
نظــراً ألن األزمــة متــس عضوتــن باالتحــاد، وهــام قــربص 
واليونــان، ومتــس ســيادة قــربص اليونانيــة، أو تقســيم مــوارد 

البحــر املتوســط بــن الدولتــن وتركيــا.

الخالفيــة،  القضايــا  مــن  العديــد  أن هنــاك  ويالحــظ 
عــى غــرار أزمــة الالجئــن وانضــامم تركيــا لالتحــاد. واليــزال 
ــا  ــو م ــاد، وه ــا لالتح ــة تركي ــاً لعضوي ــاد األورويب رافض االتح
ــدور  ــركل ب ــال م ــة أنجي ــارة األماني ــادة املستش ــح يف إش وض
تركيــا يف اســتضافة الالجئــن الســورين، مــع اســتبعاد إمكانيــة 

انضاممهــا لالتحــاد األورويب.

ويــرى أردوغــان أن أزمــة فاروشــا تعترب مــن أوراق الضغط 
عــى االتحــاد األورويب، والتــي ميكــن أن يســتغلها ملســاومته، 
وذلــك عــرب محاولــة حــل أزمــة الحــدود البحريــة مــع اليونــان 
ــك يف  ــة، وذل ــب الركي ــع املطال ــربص، بصــورة تتجــاوب م وق
مقابــل الراجــع عــن طــرح تقســيم األخــرة لدولتــن، وذلــك 
ــربص  ــاركة ق ــب، أو مش ــاحات للتنقي ــه مبس ــامح ل ــرب الس ع
ــة  ــاز يف املنطق ــى غ ــول ع ــاز، أو الحص ــر للغ ــة يف ب اليوناني

بســعر منخفــض جــداً.

تنــازالت  انتــزاع   -2
التحــرك  يــأيت  أمريكيــة: 
ملواجهــة  اســتباقاً  الــريك 
إدارة  مــع  جديــدة 
تضغــط  التــي  واشــنطن 
ــاون العســكري  ــح التع لكب
الــريك – الــرويس، حيــث 
أعــرب مســؤولو التعــاون 
العســكري والفنــي الــروس، 
إلجــراء  اســتعدادهم 
الجانــب  مــع  محادثــات 
الــريك بشــأن بيــع طائــرات 
 – ســو  و«   »35  – »ســو 
أنقــرة  قــررت  إذا   ،»57

رشاءهــا. 

أكــدت  املقابــل،  ويف 
الخارجيــة  وزارة  وكيلــة 
للشــؤون  األمريكيــة 
السياســية فيكتوريــا نوالنــد يف 21 يوليــو الجــاري، أن الرئيــس 
جــو بايــدن ملتــزم باإلبقــاء عــى العقوبــات املفروضــة عــى 
تركيــا مبوجــب قانــون »كاتســا« إلرصارهــا عــى املــي قدمــاً 
يف اقتنــاء منظومــة الصواريــخ الروســية »إس 400«، وأنــه 
ســيصعدها يف حــال رشاء أنقــرة أســلحة رئيســية أخــرى مــن 

موســكو.

ــن  ــرة م ــتهدفت أنق ــط: اس ــات رشق املتوس ــة اتفاق 3- عرقل
ــح الغــرب بشــكل  ــد مصال ــا عــى تهدي ــراز قدرته ــا إب تحركه
مبــارش، وهــو مــا ميكــن إرجاعــه إىل إدراك أنقــرة أن تحركاتهــا 
ــا  ــق أهدافه ــا تحقي ــل له ــط ال تكف ــة يف رشق املتوس الحالي
هنــاك، وبالتــايل ســعت أنقــرة لزيــادة أوراق ضغطهــا لزيــادة 

قدرتهــا التفاوضيــة مــع الغــرب.

تــرى أنقــرة أن دول الحــوض الرشقــي باتــت ال تهتــم 
بالتفــاوض مــع انقــرة مــن أجــل اســتغالل مــوارد الغــاز 
باملنطقــة، إذ اتجهــت تلــك الــدول لتصديــره عــرب العديــد مــن 
ــط  ــرة الضغ ــرت أنق ــايل آث ــا، وبالت ــتبعدة تركي ــائل مس الوس
عــى قــربص واليونــان إلجــراء اتفــاق ثــاليث مبعــزل عــن باقــي 
ــة  ــى عرقل ــاز، أو حت ــوارد الغ ــتغالل م ــامن اس ــة لض املنطق

ــوض. ــع دول الح ــاون م ــن للتع ــاعي الدولت مس

ــاز  ــرور الغ ــة مل ــح منصــة إقليمي ــا ألن تصب وتســعى تركي
ــة،  ــا التنموي ــم خططه ــا يدع ــا، ومب ــه ألوروب ــي املتج الطبيع
إضافــة إىل وجــود توجــه عاملــي لزيــادة االعتــامد عــى الغــاز 
الطبيعــي العقــد املقبــل بــدالً مــن النفــط والفحــم، وهــو مــا 
دفــع أســعاره لالرتفــاع أكــر مــن مــرة ونصــف خــالل الفــرة 
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مــن مــارس 2020، وحتــى يوليــو 2021، األمــر الــذي ســيتيح 
ألنقــرة عائــدات ماليــة تعــزز مــن وضعهــا االقتصادي. والشــك 
أن اســتبعاد أنقــرة مــن اتفاقــات اســتغالل الغــاز يف رشق 
املتوســط يحــد مــن قدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا الســابقة. 

4- اســتبعاد املعارضــة الرتكيــة: ســعى الرئيــس الــريك إىل 
ــة  ــز شــعبيته الداخلي ــا لتعزي ــة فاروش ــف أزم ــة توظي محاول
عــى حســاب املعارضــة الركيــة، وهــو مــا وضــح يف انســحاب 
ــل عــن رئيســته  ــريك املعــارض املمث ــد حــزب »الخــر« ال وف
مــرال أكشــنار يف حفــل »الســالم والحريــة« املقــام يف قــربص 
الشــاملية، بســبب أزمــة برتوكوليــة وقــرر العــودة إىل أنقــرة.

ــر  ــزب الخ ــى ح ــريك ع ــام ال ــط النظ ــط ضغ ــام يرتب ك
ــد  ــة بع ــه، خاص ــابات مع ــة الحس ــان تصفي ــة أردوغ مبحاول
رفــض نائــب رئيــس حــزب الخــر لطفــي تــركان يف 17 يوليــو 
ــارة  ــم إش ــا أعطاه ــان بعدم ــع أردوغ ــف م ــاري، التحال الج

ــه. ــف مع ــه يف التحال ــن رغبت ــة ع واضح

ردود الفعل دولية
ــكل  ــة بش ــامت الدولي ــوى واملنظ ــن الق ــد م ــدت العدي انتق
رسيــع موقــف أردوغــان، ونــددت بالتحــرك الــريك، ومتثلــت 

ــايل: ــة يف الت ــل الدولي أهــم ردود الفع

1- الواليــات املتحــدة األمريكيــة: أكــد وزيــر الخارجيــة 
األمريــي أنتــوين بلينكــن يف بيــان لــه يــوم 20 يوليــو الجــاري، 
ــراك يف فاروشــا  ــه القبارصــة األت ــرب مــا يقــوم ب ــالده تعت أّن ب
ــق  ــول وال يتّف ــا عمــالً اســتفزازياً وغــر مقب بدعــم مــن تركي
مــع االلتزامــات التــي قطعوهــا يف املــايض للمشــاركة بطريقــة 
بّنــاءة يف محادثــات ســالم، مطالبــاً بتجّنــب األعــامل األحاديــة 
ــق الجهــود  ــرة وتعي ــرات يف الجزي ــد التوتّ ــي تزي ــب الت الجان

ــات تســوية قــربص. ــة الســتئناف محادث املبذول

2- االتحــاد األورويب: أعلــن وزيــر خارجيــة االتحــاد االورويب 
ــاد االورويب  ــاري، أن االتح ــو الج ــل يف 20 يولي ــب بوري جوزي
يشــدد مجــدداً عــى رضورة تفــادي الخطــوات األحاديــة 
املنافيــة للقانــون الــدويل، واالســتفزازات الجديــدة التــي ميكن 
أن تزيــد التوتــرات يف الجزيــرة، وتهــدد اســتئناف املفاوضــات 

بهــدف التوصــل إىل تســوية شــاملة للمســألة القربصيــة.

ــخ 23  ــه بتاري ــان ل ــس، يف بي ــن: أدان املجل ــس األم 3- مجل
يوليــو الجــاري، جهــود تركيــا إلعــادة فتــح جــزء مــن مدينــة 
فاروشــا املغلقــة، ووافــق املجلــس باإلجــامع عــى بيــان يدعــو 
إىل تســوية النــزاع القــربيص عــى أســاس نظــام فيــدرايل 
مبجتمعــن ومنطقتــن مــع مســاواة سياســية، وطلــب املجلــس 
الراجــع الفــوري عــن هــذا اإلجــراء وعــن كل التغيــرات التــي 
ــش  ــح الجي ــن فت ــر 2020، ح ــذ أكتوب ــا من ــرت يف فاروش ج

الــريك ســاحل فاروشــا.

ــربص  ــاه ق ــريك تج ــرك ال ــح أن التح ــن الواض ــاً، م وختام
الشــاملية يف ذلــك التوقيــت لــه العديــد مــن األهــداف 
الخارجيــة والداخليــة، حيــث يرغب نظام أردوغان يف مامرســة 
ــة  ــدة ملحاول ــات املتح ــا والوالي ــى أوروب ــارشة ع ــوط مب ضغ
انتــزاع أي تنــازالت يف رشق املتوســط، وكذلــك اســتباق أي 
محاولــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة لرفــع العقوبــات عــى 
أنقــرة لتعاونهــا العســكري مــع موســكو. ويف املقابــل، يتوقــع 
ــة إىل رفــض اإلعــالن الــريك،  ــة املعني أن تتجــه القــوى الدولي
ــب،  ــا وجان ــن تركي ــادة تنشــيط املفاوضــات ب وتتجــه إىل إع
واليونــان وقــربص مــن جانــب آخــر يف امللفــات الخالفيــة، دون 

ــارز فيهــا.  أن يســفر ذلــك عــن أي اخــراق ب
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