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 جامعة البررة – اآلدابكمية 

 السمخص  
مشا  دداااة الدانعدشييز و عار ارار ي  وتاثيدراتعد القزية القبرصية من أكثر القزاياي تعقدادا        

الحيضار  إظ أ  اح اداس العاا اياااعجي ال الارر القبرصاية مان مذاا وز رييراية و در اي أصاانح  
فا ر وز العايعل  الدييراا الادولا الحادال والسعيصار  ومايلر ن مان أ   ا ة ال الارر والعاا تقا  

 جي األتارا  والدو اي ددن  و ا ة ارق النحر السعورط فإ جاي اي ا  طوماي  محاط  اااايز دادن ااقا را ي
الشااااايز فعحاا  الس ااي  أماايد تاادووز طوليااة وذهميسيااة فااا  اا ة القزااية. وفااا ضااو  ظلاا  فقااد اااي  
السوهااال المدباااا فاااياو  إغا  تاااداضييز  ااا ة القزاااية ددعااااة أ  هاااد ت مااا  امااار السوهااال األمرل ياااة 

  4641دته ال الاارر ااايد والددموميرااية األمرل يااة فااا  راار  عاايال اح قااوذ العداا ر  الاا   اااج
فكي  الدوع المدبا ابدرا  فا تح ين طاارر الزرع ددن ال ي بدن العراا والدو اي ا مان واو  مش ما  
العوهاة العااا ترم جااي ماا  نرفاا الشااااع  و اا ا أغااال ال ي اا  األمرل اا لذاادر واي اا  عطر فعمااه هولااة 

ل المدباا لقوتاه احهعرايطاة ت ية ال ي   العراا من واو  فارؾ   ار األرامحة اشاه  لكان العادو
 .رياد ال ي   العراا فا تخ ا تم  العؿنة
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Libya position of the Cyprus matter 1974-1981 
Dr.Hani Obeed Zbari       
College of Arts-University of Basrah                           
Abstract 
      The Cyprus issue is one of the most complex and influential issues 
since the beginning of the seventies until the present day, as the events 
that the Cyprus island lived through, including political and other 
problems, have become in the records of modern and contemporary 
international political history, and although this island, which is located in 
the eastern Mediterranean, it has always been the subject of disputes. 
Between the two parts of its population, the Turks and Greeks, these 
conflicts opened the way for international and regional interference in 
this issue. In light of this, the Libyan position was effective in dealing 
with the repercussions of this issue to the extent that it overcame the 
American position and the American diplomacy in limiting the results of 
the military coup that took place in the island in 1974, so the Libyan role 
was great in limiting the circle of damage between the Turkish and 
Greek sides through the basis of their relationship. With the two parties 
to the conflict, and this disturbed the American side severely, and it 
reacted strongly to the Turkish side by imposing an arms embargo on it, 
but the Libyan intervention with its economic strength helped the Turkish 
side to overcome that obstacle.    
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 السقدمــــــة:
العداااد ماان النااي ثدن والدييرااددن مشاا  ددااااة الداانعدشييز ارااعق ب  القزااية القبرصااية أ  اايع      

و عاار اراار ي الحيضاار  إظ أ  اح ااداس العااا اياااعجي ال الاارر القبرصااية ماان مذاا وز رييرااية 
و در ااي أصاانح  فااا راا وز العاايعل  الدييرااا الاادولا الحاادال والسعيصاار  وماايلر ن ماان أ   اا ة 

طوماي  محاط  اااايز دادن ااقا را ي جي األتارا   ال الرر والعا تق  ارق النحر السعورط فإ جاي اي ا 
 والدو ي ددن  و  ة الشااايز فعح  الس ي  أميد تدووز طولية وذهميسية فا   ة القزية.

والقزية القبرصية اي   من أ ان القزاياي العاا ااجدتجي الداي ة الدولياة فاا الدانعدشييز مان       
ياي والسذايكل الادولا السعقادر امار الداي ة القر  السيضا؛ أل جي اش  تذ ل وا در من أكبر القزا

الدولية  وهد تزيعم  السواهل الدولية واإلهميسية إغا    ة القزاية  وظلا  تنعاي  لمارؤس احراعراتي ية 
العا تبشعجي تم  الدو   ح ريسي السوهل األمرل ا ال   ااي   يلعاي  مان محيولاة الداي رر امار تما  

ما  أمي السوهل المدبا فكاي   يلعاي  مان معيطاتاه ليمبرليلياة ال الرر وتوادججي ضسن السحوع األوعو 
العااا اي اا  تقوط ااي الوحااايز السعحاادر ومااداو  ااان األفكاايع العحرعلااة العااا اي اا  لدبيااي تدااي د ي ماان 

 وو  تبشدجي   ا الفكر.
 وفا ضو  ظل  فقد اي  السوهل المدبا فياو  إغا  تداضييز   ة القزية ددعاة أ  هد ت ما       

امر السوهال األمرل ياة والددموميراية األمرل ياة فاا  رار  عايال اح قاوذ العدا ر  الا   ااجدته 
  فكاااي  الااادوع المدباااا ابدااارا  فاااا تح اااين طااااارر الزااارع دااادن ال اااي بدن العرااااا 4641ال الااارر اااايد 

والدو ي ا مان واو  مش ما  العوهاة العاا ترم جاي ما  نرفاا الشاااع  و ا ا أغاال ال ي ا  األمرل اا 
لذااادر واي ااا  عطر فعماااه هولاااة ت اااية ال ي ااا  العرااااا مااان واااو  فااارؾ   ااار األرااامحة اشاااه  لكااان 

 العدول المدبا لقوته احهعريطاة رياد ال ي   العراا فا تخ ا تم  العؿنة.
ولعد السوه  ال  رافا الجيد ل الرر القبرؽ الداف  لدس العداد من الدو  لمعدول فا ااوو جي       

دي رر امدجي  والعسع  ليلساااي احراعراتي ية العاا تعسعا  دجاي  فسوهعجاي ال  رافاا الداومية من أال ال
الحدو   اعد  ق ة العقي  ددن أوعومي وآريي وأفرلؿيي  وا ل   ق ة العقي  ل ارق السواصاوز ال ولاة 
والنحرلااة داادن أه اايع الااونشا العرمااا ماان اجااة واأله اايع األوعوميااة ماان اجااة يي يااة  فزااو  ااان 

 411دشق ة اتري  ددن األه يع العرمية لعزجي دانع،  فجاا تنعاد اان الذاينب المبشاي ا تسععجي 
مااايو   فجااا ا السوهااا  431مااايو   واااان فمدااا دن  011مااايو   واااان مرااار  31مااايو   واااان راااوعلي 
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احرعراتي ا لم الرر رياد ان غليطر الرغنة لادس طو  ا سار أمثاي  درل ي ياي وتراياي والدو اي  فاا 
فا ال الرر وفارؾ راييطتجي امار مرايلل طو  أوارس فدجاي  فجا ة ال الارر لجاي موها   تعالا مواهعجي

مشيرا  إلهيماة هواااد اداا رلة لسثال  ا ة الاادو  ح رايسي البرل ي ياة دادح  ماان هواااد ي العاا أامداا  
من لدبيي وميل ة  مسي أير  يلة من الرراع والشااع ددن الادو   وطفا  لعزاجي لمداعا  حاو ا اعو  

رر ح رااايسي ال ااااو العرااااا لم اااا  الذاااسيلا مااان ال الااارر  وااااي  إليااار ظلااا  صاااراع ترااااا  ااا ة ال الااا
او ي ا امر ال الرر  واي    شي  مواهل طولية من  ا ا الراراع ومشجاي السوهال المدباا الا   ااي  

 النحل.طااسي  لمسوهل العراا من ال الرر  و و مي ردعن معيل عه من وو    ا 
 تسررايييية لييررة ببر  ونذةة القزية:األهسية اال -السبحث األول

تعااد االاارر هباارؽ ييلاال أكباار االاارر  فااا النحاار األدااي، السعورااط ماان  داال السدااي ة؛ إظ       
لعااد ااال ماان االرتااا راارطاشيي وصااقمية  وتقاا  ال الاارر فااا ال ااا   0ااان 6024تبماام مدااي ة ال الاارر 

الذاارها ماان النحاار السعورااط  و اا ا السوهاا  ال  رافااا لم الاارر اعمجااي تعسدااا ل ثاارر تعاارش رااوا مجي  
وتااداول ااادر أظعع لحرلااة فااا ال ااا  الياايل  ماان ال الاارر لعكااو  ااادر وم ااي  لحرلااة ومشجااي  وماايل 

  و اا ا السوهاا  (4)داار   ووماايل أانداا و ا  ووماايل   يمياورااعيموعفااو  ووماايل حع كااي  ووماايل اروت
لم الرر ازعجي فا موه   يد ارمط ددن الذرق األورط واشوذ  رذ آريي واسي  أفرلؿيي لثوعومي  
اااوور  ااان موهعجااي النحاار  الجاايد فااا النحاار السعورااط  داال اي اا  نرلاا  لحاار   اايد فااا مخعماال 

يلشداانة لمعاارذ أو احتحاايط الدااوفدعا الداايد  أو لحماال العرااوع  ولم الاارر موهاا  ارااعراتي ا  اايد ل
 .(0)اسي  األنمدا حريسي األر و  األمرل ا الديطػ

وفاااا هااارا ر لعااايعل  ال الااارر فقاااد تسداااا تااايعل  هبااارؽ ومشااا  األعمعدشااايز مااان القااار  السيضاااا        
راااعقم  ليلراااراع ال ااايافا الدو اااي ا العرااااا مااان رااا ي  ال الااارر  ولراااا  ظلااا  ألرااانيذ اااادر  فقاااد ا

وع ان أ جساي   سعاي العوهاة دادن ال ايافعدن؛ إح أ جساي اي عاي  (3)هبرؽ لسوا  اتفيهدعا غلوعض ولشد 
الدب  فا تف ر الحواطس الدامية دادن ال ايافعدن وتاوتر العوهايز دادن تراياي والدو اي  وهبارؽ مان 

ن لرايلل الؿنيعصاة اجة أورس  فدرس الؿنيعصة الدو ي دو  أ   يتدن احتفيهدعدن هد ااحفعي لحقوهج
األترا   فحؿيقة األمر أ  طرعوع ال سجوعلة القبرصية ال   وض  لدش ن العوهة ددن ال يافعدن لن 
ا اان ليلشداانة لواجااة الش اار الدو ي يااة رااوس تدااولة توؼيؿيااة احااو  فااا طاومااه ي ااراز ابداارر  سماا  

لعراياة والدو ي ياة  فقاد أا ار األرنيذ الحؿيؿية الكيمشة وعا  تم  الرراايز الداارر ددن ال يافعدن ا
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الدراااعوع لم يافاااة العراياااة ع ااان او جاااي أهمياااة أصاااواتي  فاااا البرلساااي  القبرصاااا تعدااايوس مااا  أصاااواز 
الدو ي ددن الؿنيعصة  امر الر ن من او جن األ مبية من را ي  ال الارر  ولعسععاو  لعادط أكثار مان 

اااشل مسثماااو ال يافاااة العر  اياااة العسعااا  لحااا  الاااشق،  الفدعاااو  الدااا ي  ومسثمااادجن فاااا البرلساااي   فقاااد مف
 .(1)ليلبرلسي  القبرصا

لث   يتدن احتفيهدعدن تسثو  األريػ فا ربدل تش ين العوهة ددشجن  الؿنيعصة احترا  ولرس       
ومدن الؿنيعصاة الدو اي ددن  وأ جساي تزاعي  األرا  الداميسة مان أاال أااة تداولة مداعقبمية لمقزاية 

  Makarios 1959--1977(2)القبرصية  وعطا  امر عف، الراي  القبرصا  م يعلوػ الثيلل 
ل اايافعدن فااا هباارؽ  أاماان الؿنيعصااة األتاارا  ااان تذاا دل م ماا  لخااط الجد ااة الاا   افراال داادن ا

تشفد   لسثيلة   ومة ا عقيلية لم يافة العراية فا هبرؽ  واوعدر فيضل اعذو  القبرصاا العرااا 
 يانااي  لااه  وفااا السقيداال فقااد  اادط  (3) يااا  عاااي  اسجوعلااة هباارؽ راايلقي  لمس ماا  وعؤو  دشكعاايؼ

 .(4)يم يعلوػ دج ة الخ ور وادد ارادعج
وميلشدنة لم ي   العراا فإ  القزية القبرصية تعد من أ ن السحيوع األريرية فا الدييراة        

الخيعايااة العرايااة   داال أ جااي اي اا  تذاا ل ااايمو   يمااي  فااا ت دداار ات ي اايز الدييرااة العرايااة إغا  
وهال العرااا إغا  الدو  األورس ومواهفجي مان القزاية ح رايسي الادو  العرمياة  ومان السعماود أ  الس

القزااياي العرميااة اااي  راامبيي   فجاا ا تاار  أياارا  فااا مواهاال الاادو  العرميااة ماان القزااية القبرصااية فااا 
الدان والعثادد ل ي   العراا  وتعوط ا وع   ة القزية اشدمي هيد الراي  العراا م يعلوػ دعقدان 

رف، مااان ال ي ااا  والااا   هومااال لااايل 4631مقعر ااايز لذاااث  ت ددااار فاااا الدراااعوع القبرصاااا لداااشة 
العراااا  و اا ا أطس إلاار تااوتر العوهاايز داادن الؿنيعصااة الدو ااي ددن والؿنيعصااة األتاارا  القااينشدن فااا 
ال الاارر  مسااي أطس إلاار وهااوع صااداميز طمولااة داادن ال اارفدن  وظلاا   عي ااة ؾياايد الذاارنة القبرصااية 

ليحمعيايغاز العاا   واا ل  راعا األتارا  لو عفاي  (5)04/4/4633لقعل امارأر هبرصاية تراياة ااود 
  واي  اقوط   ا احت ية الحاذ الونشا العراا لؿييطر 4631مشحجي إاي ن الدرعوع القبرصا لعيد 

  و اا ا الرااداد الاادمو  داادن ال اارفدن أطس لشااااع مداامل ددشجسااي وهااد امعااد داادن ترايااي (6)فزاال اواااي 
لدو ي  فا العيصسة البرل ي ية والدو ي   وهد ااعسع  الدو  السعشية ليلشااع و ا ترايي ومرل ي يي وا

 .(41)طو  الوصو  إلر  ل مرٍؾ لألنرا  الس عسعة 42/4/4631لشد  فا 
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وفااا ضااو  ظلاا  فقااد تاان  قاال القزااية ماان الحااواعاز والسفيوضاايز داادن األناارا  إلاار األماان        
 السعحاادر  وفوا اا  ترايااي لاايلسوهل العرمااا دوهوفجااي إلاار اي اا  الدو ااي  ورييرااة الااراي  القبرصااا
م يعلوػ  مسي غاط من االاة تراياي إهميسياي  ولرمساي طولياي    دال أ اه لان اراوز أ  ه ار ارماا فاا 
ال سعية العيمة لألمن السعحدر لريلل ترايي من مي م سواه أعمعة اذر ازوا  ارميي   دال أ  اال 
من مرر وروعلي ولبشي  صوتوا ضد ترايي  ؼيسي امعشع  طو  ارمية أورس ان العرول   األمر 
الاا   أياايع  ؽي ااة األتاارا  ليح حياايغ العرمااا لراايلل الدو ااي   ااادا ااان الاادو  ال رميااة العااا اي اا  

 .(44)تقل إلر اي   ترايي فقد صوت  ضد ي ل ي   الدو ي  ح ريسي الوحايز السعحدر األمرل ية
كي   الوحايز السعحدر هد   عز من مػنة أ  تدول تراا اد ر  فا االرر هبرؽ وظل        

إلاار عاااي   L.Johnson(40)لسوااا  عراايلة لعاال دجااي الااراي  األمرل ااا آ اا ا  لدشاادو  او دااو  
فقاد أ ا ع او داو  تراياي آ ا ا  لث اه  4631فا أايع مان العايد  (43)الوغعا  العراا ارس  أاشو و

مياااة ادااا رلة فاااا هبااارؽ لحسيااااة الؿنيعصاااة األتااارا   فمااان تداااع ي  اراااعخداد فاااا  اااي  تشفدااا  ي اس
األراامحة األمرل يااة  ولاان تااداف  الوحااايز السعحاادر اشجااي فااا  ااي  تعرضااجي لج ااود عورااا محعساال  
واكعفاار إاشو ااو وهعجااي داارط طدموميرااا  ياان تواااه إلاار الوحااايز السعحاادر لمقااي  او دااو . لكاان العسميااة 

وذ  تثورز اذرر أاواد. امر إير العقوميز األمرل ياة وضاع  تراياي  4641العد رلة  فف ز ايد 
  و اا ة الرراايلة هااد ترااا  أياارا  (41)أراا  صااشياعجي الدفيضيااة وأرداا  اااراعا أردمدااي  و يفدمدااي 

 .(42)رمبيي  فا الرأ  العيد العراا  دل اعر األترا  لث  الوحايز السعحدر هد تخم  اشجن
لسوهل الدولا من القزية القبرصية هد أير لذ ل ابدار ومنياار فاا و عي ة  ل ل  فإ    ا ا      

ت دداار رييرااة ترايااي الخيعايااة ح راايسي ت ااية الاادو  العرميااة  فقااد اي اا  الاارؤس الدييرااية الخيعايااة 
العرايااة تشراا  فااا ات ااية اداا  وط الاادو  العرميااة الاا   ح مفاار مشااه  فعشااد وصااوله الداام ة ااايد 

لعواماال العالااة الدوليااة ال رميااة   (43)ا  العراااا رااميسي  طمدرلاالاعتن اا  طاااور عاااي  الااوغع  4632
فااثامن ااان رييرااة لااوطة الخيعايااة السدااعقبمية اشاادمي هااي    رااي و  ماان داادن أ اادافشي إهيمااة صااداهة 
 ؿيؿية م  الدو  العرمية فا الذارق األوراط والس ارذ العرماا  واا ل لعثاة  تراياة لالايعر اادط مان 

 .(44)دالدو  العرمية فا ظل  العي
واااي  لمسواهاال القبرصااية ماان القزااياي العرميااة والعااا طاساا  وأااادز تماا  السواهاال أياار  فااا        

السوهاال العرميااة ماان القزااية القبرصااية داادان هباارؽ   داال أ  الااراي  القبرصااا م اايعلوػ اااي  
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اثمل فا تحقد  الداود فاا الذارق األوراط  ومادن لاث  تقداين ال الارر القبرصاية راو  ااوط  إلار 
تااارط  األوضااايع فاااا السش قاااة ا ااال ومذااا ل ابدااار  ورااادوط  إلااار راااي رر  مااال األنمداااا امااار 

هاي  لاث  لاوطة تادان وتر ا  لاث  ماوتسر طولاا  4644السش قة  وفا الثيلل اذر مان أاايع اايد 
لمدود فا الذرق األورط امر أعاضدجي  وااعبر أ  هراع م م  األمان الادولا الرايطع فاا ااجر 

 4640 ااو األراايػ أل  تدااولة راامسية لمقزااية القبرصااية  وفااا رااشة  4634تذاارلن يااي ا ااايد 
أوضاال لااث  لااوطة لاان تدااسل ليرااعخداد أاااة هيااادر أاشبيااة فااا لااوطة ضااد العاارذ  وأكااد لااث  لااوطة 
راااو  تااادان السوهااال العرماااا فاااا السحيفااال الدولياااة  ولدبياااي اي ااا  لجاااي اوهااايز ندناااة مااا  هبااارؽ 

أو  غلااايعر عراااسية اقاااود دجاااي  4643الثاااي ا اااايد  واااجدز نااارادم  ال ااارذ فاااا العيرااا  مااان تذاارلن
 .(45)الراي  م يعلوػ لمدبيي

 4641ولقد تعيلعا  أ اداس وت اوعاز القزاية القبرصاية لذا ل رارل  وظلا  مشا  دداااة اايد       
فااا اااال ماان هبااارؽ وأ قاارر  فقاااد وااااه الااراي  القبرصاااا ماا ارر عراااسية لمح ومااة الدو ي ياااة م يلناااي  

ممدن فااا الحاارػ الااونشا فااا هباارؽ  األماار الاا   عفزااعه الدو ااي  وأطس لي دااحيذ الدو ااي ددن العااي
  و ل محمه   ي وػ 4641إلر وهوع اح قوذ ال   أنيص لس يعلوػ فا الخيم  اذر مشعسوغ 

 .(01)و و من مولد  مذروع إلحيق ال الرر ليلدو ي  Nixon. Sampson(46)ريمندو  
ضااح  لث جااي رااعشف   قجااي فااا اتفيؾيااة الزااسي  واااي  الاارط العراااا داارف، األماار الواهاا  وأو       

لمحفي  امر ارعقو  هبرؽ  مععبرر  أ  العدول الدو اي ا فاا هبارؽ ازار  4631القبرصية ايد 
لسريلحجي  شي   واي  الرط األمرل ا دعح ار ال من الدو ي  وترايي من و ر ا عجاي  احراعقو  

 J. Sisco (04)ا  دشجي  اوغلف ريد و القبرصا  فقيم  لإعري  مدياد وغلر الخيعاية األمرل 
Sisco (04)  إلاار أ قاارر إلهشاايع السدااوولدن األتاارا  لزاانط الااشف  وااادد العاادول فااا ال الاارر  لكاان

 .  (03)عفا، ظل  Bülent Ecevit (00)عاي  الوغعا  العراا  دولشد أايولد
ا عذاارز القااواز العرايااة اماار امعااداط رااوا ل  4641وصاانيص اااود العذاارلن ماان تسااوغ لعاايد        

كدرلشيي اسي  هبرؽ  ين ري رز امر  يقوريي ومدشي  ادرلشيي  لعاد أ  تادوم  هواتجاي مان الذاسي  
وال شااوذ لعسمياايز إ اااا  لحرلااة واولااة  و اادي  معاايع  اشيفااة داادن القااواز العرايااة وهااواز   ومااة 

لاار اح قااوذ  وأامشاا  الدو ااي   يلااة الععب ااة العيمااة لقواتجااي السداامحة فااوع طوااو  القااواز العرايااة ا
%( ماان مدااي ة  11-35ال الاارر ولاان تمباال القااواز السداامحة العرايااة أ  رااي رز اماار  ااوالا )
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ال الاارر  ولقااد أكاادز العقاايعلر العااا تداارم  ماان وغاعر الاادفيع األمرل يااة  أ  وااااش ن اااي  لجااي الدااد 
ال ولر فا اح قاوذ الا    ادس فاا هبارؽ  أل جاي اي ا  عاغناة فاا اإلني اة لح وماة م ايعلوػ 

ه اوهااايز صاااداهة آوااا ر ليحغطاااايط مااا  السعدااا ر احااااعراكا  وعفزاااه إهيماااة هياااادر لحرلاااة ألهيمعااا
لموحااايز السعحاادر فااا هباارؽ  فزااو ااان وهوفااه ضااد السخ  اايز احرااعراتي ية لحماال الشاايتو فااا 

 . (01)ارق النحر السعورط 
حادر تراياي مان وهد أايعز إ دس الوييا  األمرل ية إلر الداب  وعا  اادد مشا  الوحاايز السع       

 .Henry Jالعادول العدا ر  فاا هبارؽ  و اا أ  الدافدر األمرل اا فاا أيدشاي ) شار  ش. تدايكي
Tascaنماااا  فااااا ماااا ارر لعثجااااي إلاااار وغلاااار الخيعايااااة األمرل ااااا  شاااار  ايدااااش ر  )Henry 

kissinger) )(02)    ليراعخداد األراا و  الدايطػ األمرل ااا إلاقاي  اإل اااا  العرااا السعوهاا  إح أ
-عف، ظل  وهي    إ  أ  تحر  من   ا القبدال راو  اقاوؾ م سال العوهايز العراياة كيدش ر

 . (03)األمرل ية  وري عل الوحايز السعحدر ت جر لس جر السولدر ح قوذ ريمندو  
  ا السوهل األمرل ا  ددن لدس مع ن الدو ي ددن والؿنيعصة الدو ي ددن أ  الوحاايز السعحادر       

را  لخم  ال رو  العا اعما  العادول مس شاي   وأ  الوحاايز السعحادر فذام  فاا هد تآمرز م  األت
أ  تقدد تح اراز هولة لألترا  لعدد األهداد امر العدول العد ر  فا ال الرر  وعرسيي  فقد الشين  
ليرن الخيعاية األمرل ية هياو   لرفة ويصاة   حان   يلا  تراياي دوهال إناوق الشايع   دال أ  

قور ح اعرؾ العوهيز ددن ترايي والدو ي  لمخ ر  دل اوط  إلر تعرل، السش قة امجي ارعخداد ال
 . (04)لمخ ر  وأ   ل القزية القبرصية ح اس ن أ  ا و  ان نرل  ارعخداد رييرة القور  

ولعزاال ماان  اا ا العراارلل لااث  اإلطاعر األمرل يااة اي اا  لااداجي موافقااة ضااسشية اماار العاادول        
اا فاا هبارؽ؛ ولكشجاي نيلبا  ال ي ا  العرااا دوهال إناوق الشايع لعاد  ا ا العادول العد ر  العر 

لا و اع ااوع  ا ا العاادول إلاار تاثغد األوضاايع داادن تراياي والدو ااي  إلار طعاااة هااد تفزاا إلاار  اادوس 
صراع ددشجسي  ومسي اولد او  الوحايز السعحدر  دار عافزاة لمعادول العرااا  اا هادعتجي امار مشا  

ماان وااو  الرراايلة العااا لعثجااي الااراي  األمرل اااا  4631داا ل  اسااي فعماا  ااايد  ترايااي ماان الؿياايد
 .Inono(05)لدشدو  او دو  إلر عاي  الوغعا  العراا آ  ا  ارس  ا و و 

أمي فا الكو  رػ األمرل ا فقد اي   الراوعر مخمفاة  تسيماي   فقاد دم ا   ادر العا  السعيطااة       
و فوظة السوير طاول الكو  رػ   فقد اتجن الكشو رػ األمرل ا لعرايي لدب  واوط الموما الدو ي ا 
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ترادااااي دااااث جي هاااد أومااا  دبشاااوط السعي اااداز السعقاااوطر ددششاااي ومدشجاااي وظلااا  ليراااعخدامجي األرااامحة العاااا 
 رام  امدجاي مان الوحاايز السعحادر ومان الشايتو اشااد اراعيواجي امار هبارؽ  وما  ظلا  لان احقاا  

 شاار  ايدااش ر أ    اايص فااا ارااعخداد صااو ييته السسشو ااة لااه  وغلاار الخيعايااة األمرل ااا  دشجااي
لسوااااا  القااااي و  فااااا إاقااااي  احرااااعيو  العراااااا اماااار هباااارؽ  الاااا   اااااي  لإم ي ااااه إاقيفااااه ل اااال 

 .(06)رجولة
مسي رب   رس لث  العدول العراا والدو ي ا فا اوو  هبرؽ الداومياة هاد راياد اثدارا  امار       

يعصاااة الدو اااي ددن والؿنيعصاااة األتااارا   مساااي أطس الااار تراااياد عوص تاااثغد وتاااوتر العوهااايز دااادن الؿن
د اشاادمي هيماا  القااواز العرايااة ل اااو االاارر 4641العااداور داادن ال اارفدن  وهااد دم اا  ظعوتجااي ااايد 

هبااارؽ لعاااد اح قاااوذ امااار الاااراي  القبرصاااا م ااايعلوػ فاااا ظاز العااايد  واااا ل  لداااب  العااادول 
ألمار امار الار ن مان اادد موافقاة الكاو  رػ األمرل ياة األمرل ا الاداان لمسوهال العرااا فاا  ا ا ا

 امر ظل .
 :4794-4791السوقف الميبي من القزية القبرصية  -السبحث الثاني

 4641أطس اح قااوذ ضااد الااراي  القبرصااا م اايعلوػ فااا الخاايم  اذاار ماان تسااوغ ااايد       
فااا إلاار تاادول اداا ر  تراااا ماان أااال أ  تحاايفس اماار م يلبجااي األريرااية العااا نمباا  دجااي لعااد 
اح قوذ و اا  راح  ضانيي ؾيايطر اح قاوذ   سيااة ال يافاة العراياة  وذاايطر   وماة م ايعلوػ  

وعا   يمي  فا القزية القبرصية لعددا  ان العدول فا   ا األمر ومشجاي ومقد  أنرا  طولية لعب  ط
الوحايز السعحدر ومرل ي يي  وفا ظل  الوها  ااي  السداوولو  المدبداو  اعقادو  ااعسيااي  ما  رافرا  
طو  ارميااة وذرااومية إللو جاان  يااة ترايااي ليلعاادول العداا ر  فااا هباارؽ دجااد  وضاا   ااد لجاا ة 

  ناايلبدن (31)وح  الداافرا  الداافدر المدبااا فااا أ قاارر رااعد الاادان دواااولرل األغمااة  واااي  ماان داادن  اا
 مشجن طان لوط ن لدان لدبيي فا   ة األغمة.

اتداان السوهاال المدبااا ماان األغمااة ليلاادان الومحاادوط والسنيااار لعرايااي  ففااا احاعساايع الاا         
ة وارميااة ماا  مدااوولدن  زاارة الداافدر المدبااا رااعد الاادان دواااولرل  ومحزااوع راافرا  طو  إرااومي

  اااومددن أتااارا  هااايد الدااافدر المدباااا لسقينعاااة احاعسااايع واحتراااي  منياااارر  لااايلراي  المدباااا معسااار 
وذلو جاان دشيااة ترايااي العاادول العداا ر  فااا هباارؽ  فثايلااه الااراي  القاا افا لث ااه لااوطة  (34)القاا افا

ي   ترايي طااسي  وذلر مادس رعقل إلر اي   ترايي فا   ة األغمة  واي  عطة ليلقو     حن إلر ا
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الحيير  راشقود دادان تراياي فاا ايفاة هراعاتجاي   فكاي  لمسوهال المدباا الاداان لعراياي األيار الكبدار فاا 
ؾياااايد الح ومااااة العرايااااة دوضاااا  الخ ااااط العداااا رلة والع جدااااااز الموادااااعية الوغمااااة لعشفداااا  العسميااااة 

دبا معسار القا افا لإااعيع السوردايز العد رلة فا هبرؽ  وامر الرعدد الداوما هيد الراي  الم
نااة احرااععداط ح  الررااسية فااا الدولااة ليحرااععداط لعقاادان السداايادر الوغمااة لعرايااي  ولعكااو  اماار ـأ
رايسي ال اي   ف ما  مان عااي  األعااي  والسدااوولدن فاا القواااد العدا رلة فاا دش ايغ  تجد اة تماا  

جاااي مااان أطواز ومعاااداز ووهاااوط  واااا ل  أدمااام القواااااد حراااعؿني  ال اااياراز العراياااة وتمبياااة ا عييايت
نااة احرااععداط لع جدااا ترايااي  القاا افا البشاا  السراااا  المدبااا والسورداايز الشف يااة أ  تكااو  اماار ـأ

 .(30)ليلشفط والسي 
  تحراااا  القاااواز العراياااة لحااارا  وااااوا  ت اااية هبااارؽ  4641فاااا العذااارلن مااان تساااوغ اااايد        

يداجي دولشاد أايولاد فاا ظلا  الداود لاث  اإلاارا  الدو اي ا فاا وأامش  الح ومة العراية امر لداي  عا
هباااارؽ ماااان اااااث ه أ  اااااوط  ح عجااااي  ارااااعقو  ال الاااارر  فاااايل رؾ األراااايػ ماااان اسميااااة العحاااار  

  (33)العداا ر  فااا ال الاارر  ااو ماان أااال  سياااة الؿنيعصااة احتاارا   ومشاا  إلحاايق ال الاارر ليلدو ااي 
وااد ي العدا رلة فاا تراياي وتعشفا  ضارميتجي فاا هبارؽ واي   ال ياراز الحرمية العراية تقم  من ه

وتعوط منيارر  لس يع دش يغ  العد ر  لمعاوط ليلوهوط والسدعماميز األورس  ومجا ا فاإ  لدبياي تكاو  
 .(31)هد هدم  مدياداز لوادعية منيارر لعرايي ورجم  اسمية تدومجي العد ر  

أيارا  رامبيي  امار اوهعجاي ما  طو   مال ااسي  لقد اي  لمعدول العد ر  العرااا فاا هبارؽ       
األنمدا ح ريسي الوحايز السعحدر والدو ي   فقيم  الوحايز السعحدر لفرؾ   ر اهعريط  امر 
ترايي فق ع  السدياداز اشجي  وأوهف  اسمية تاولد ي ليل يهة ح ريسي وهوط ال ياراز  فثرارا  

الداعوطاة والعاراق دعاولاد ي ليل يهاة ومثراعيع عمالاة   لدبيي وطو  ارمية أورس مثل السسمكة العرمية
اشادمي هاارعز البماادا   4643امار الاار ن مان أغمااة ال يهااة العاا اي اا  تعراال ليلسش قاة مشاا  ااايد 

تخؽاي، ا عياجاي الشف اا  4643العرمية السردعر لمشفط فا الديطػ اذر مان تذارلن األو  اايد 
يااة لموحااايز السعحاادر و ولشاادا ح حييغ ساااي % اااجرلي   وفاارؾ   اار اماار صاايطعاتجي الشف 2دشداانة 

الذااداد ل ي اا  إرااراادل لمزاا ط اماار الح وماايز ال رميااة لسداايادر الذااع  الفمداا دشا حرااعرايع 
 قوهه والحفي  امر ارعقراع السش قة   ا ل  فا وه  اي   ؼيه تعي  ترايي مان أغماة اهعرايطاة 

 .(32) ياراز لعراييوي قة  واي  امر عأػ السدياداز المدبية تثمدن وهوط ال



 4794-4791القضية القربصية من  ليبياموقف 

زباري                   عبيد يد. هان.م.ا                                                                                                           

                  

 

 

115 

ولااان تكااان السداااياداز المدبياااة مقعرااارر  امااار تراياااي وال اااي  العرااااا دااال امعااادز لعرااال إلااار      
الؿنيعصاة األتاارا  فااا االاارر هباارؽ  فكاي  لجاا ا الاادان أياارا  اسيقااي  فاا الاارأ  العاايد العراااا  والاارأ  

و رلة فا العوهايز دادن العيد لدس الؿنيعصة األترا   فقد ا ل   ا الدان  ق ة ا  وق ادادر وا
البمدان  ومن  شي اعبدن أ  الدان المدبا لعرايي ااي   عي اة لعاد وع العوهايز المدبياة األمرل ياة لعاد 

  فكااي   اا ا الاادان لسثيلااة اداار لمعحاايلل األمرل ااا العراااا  وااا ل  لمعواااه اإلرااوما 4636يااوعر 
إلااار طاااان تراياااي ليراااععيطر الح ااان فاااا الدييراااة المدبياااة امااار ااعنااايع أ  طولاااة إراااومية  ليإلضااايفة 

 الدرعوع  ل الرر هبرؽ العا اي   مولدر لمقزياي العرمية وتعسع  لعوهيز ندنة م  لدبيي.
واي اا  لمعاادول العراااا فااا هباارؽ أ  تثغماا  العوهاايز العراااا األمرل يااة لذاا ل ابداار  ح       

مرل ياااة لعراياااي فاااا رااايسي لعاااد أ  أهااار الكاااو  رػ األمرل اااا فااارؾ   ااار امااار ديااا  األرااامحة األ
  واي ا  اإلطاعر األمرل ياة هاد اتخا  إاارا  مسييال ضاد لدبياي  4642 اايد الخيم  اذر من اانيي

لعدد دي  األرمحة أو السعداز السد ية لمدبيي  و رص  الخيعاية األمرل ية امر مراؾنة السواط ظاز 
عايط الوحاايز السعحادر اان احرعخداد الساطوش إلر لدبيي  فا وه  اي   تعدر ؼيه لدبيي من أاال إل

 .(33)االرر هبرؽ
واي  لج ا القراع األمرل ا األير الدا  امر ترايي امر السدعولدن الررسا والذعبا  فكي        

الااارط العرااااا لاااث  هيمااا  تراياااي لاااإ وق القواااااد العدااا رلة األمرل ياااة امااار أعاضااادجي  و ااادط عااااي  
  لااوطة رااعم ث لذاارا  األراامحة ماان مراايطع أواارس  أايولااد أمرل ااي لااث االااوغعا  العراااا  دشجااي دولشااد

وأ  األرمحة العا اي  مقرعا  احشجي لعرايي  ا مدفواة الثسن و ا ليدا  مشحاة أو ـناة أمرل ياة  
وا ل  وفا  ف  الوه  أامش  الح ومة العراية أ جي فا  ل من اسي  احتفيؾييز الثشياية السوهعة 

رااي رز القااواز العرايااة اماار القوااااد  4642سااوغ ااايدداادن ال اارفدن  ففااا الثاايمن والعذاارلن ماان ت
 .(34)العد رلة األمرل ية وأوزع  إطاعتجي واإلارا  امدجي لم ي  العراا

واي  السوهل المدبا طااسي  لمسوهل العراا فقيم  لدبيي دوااد الح وماة العراياة دعقادان العاو        
لااال السذاااعرليز العراياااة العدااا رلة مااان العدااا ر  ال ااايط لجاااي  وتااان احتفااايق امااار أ  تقاااود لدبياااي دعسو 

-Fال ياراز واألطواز الخيصة دجي  وا ل  مول  لدبيي ررا  ارا  ررذ من ال ياراز الشفيية  وع )
( ماان إا يليااي  وهيماا  لدبيااي دعحولاال وساا  نااياراز أمرل يااة الرااش  لعرايااي ااان نرلاا  دماادا  104

يااي لقاا اال صاايعووية اي اا  هااد (  وااا ل  غوطز لدبيااي تراF-15أوعوميااة ومذاا ل راار  ماان  ااوع )
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ارااااعخدمعجي ترايااااي فااااا العسميااااة العداااا رلة فااااا هباااارؽ  واسماااا  لدبيااااي اماااار ااااارا  أطواز معااااداز 
ا عيينية وذعريلجي إلر لدبيي ااعسم  محرايز نياراز وذنيعاز و در ي  فزو  ان مدايادر ميلياة 

 .(35)ممدو  طوحع أمرل ا 32هدعاز لحوالا 
 يي  القزية القبرصية ليلسوضوضية لسي اخدد مرايلحجي وفقاي  لمسرا ال اتدن السوهل المدبا       

العااا ماارز دجااي تماا  القزااية  لاايلر ن ماان أ   شااي  اوااعو  فااا األ اادا  العااا اس اان توودجااي ماان 
الادان المدباا لعراياي؛ إح أ  الدييراة المدبياة هاد  ققا  مبع ي اي امار السادس القرادر وظلا  لاإوراش 

ياة  و ا ة الدييراة اا ل  اي ا  تدادر امار العاواغ  إلار  اد لعداد ليلشدانة ترايي من الذني  األمرل 
ألنرا  الشااع القبرصا و ن ترايي والدو اي  وهبارؽ  واال اال ا عسايد الدييراة العراياة  او ااوطر 

  لياعنايعة مساثو  4642الراي  القبرصا السخموع م يعلوػ وال   ايط لمح ن لفعل ظل  فا العيد 
وااااي  الااادان المدباااا لعراياااي مشراااني  فاااا الوهاااو  دوااااه الشفاااوظ األمرل اااا فاااا لمح وماااة الدراااعوعلة  

السش قااة   داال أ جااي ا عف اا  لعوهاايز ندنااة ماا  ترايااي  وااا ل  ااااغز ماان اوهعجااي ماا  الااراي  
دجااد  الحرااو  اماار طااان لدبيااي فااا  4642القبرصااا العياااد لمداام ة الاا   هاايد دالاايعر لدبيااي ااايد 

 القزية القبرصية.
داانة لمعوهاايز المدبيااة الدو ي يااة لاان ا اارأ امدجااي أ  ت دداار وااو  األغمااة أو ؼيسااي لعااد ي  وميلش      

نيلنااي  لدبيااي  ادعرااو  فااا  211اااي   شااي   4642ومقداا  تداادر لذاا ل إا اايدا  ففااا ددااااة العاايد 
ال يمعايز والسعي اد الدو ي يااة  فزاو  ااان وااوط العداااد مان السذاايعل  السذاعراة داادن ال ارفدن  فااا 

هاي  الاراي   4643أارتجي إ ادس الراحل الدو ي ياة فاا الحايط  والعذارلن مان تساوغ اايد  مقيدمة
المدبااا معساار القاا افا   إ  الدو ااي  ولدبيااي طولعااي  صااداقعي    واااي  ااارس دواااوذ أ  تكااو   شااي  
صااداهة داادن ااال ماان الدو ااي  وترايااي ولااي  اااداواز  ففااا الداايطػ اذاار ماان تذاارلن الثااي ا ااايد 

ممداو   45اتفيهي  لعثري  اراة اراعثسيعلة دارأػ ماي  هادعة  -لدبيي والدو ي –ن وهع  البمدا 4646
 .(36)طوحع ومقر ي أيدشي  وتعسل فا مييطان السو ة والاعااة والرشياة والسشيان فا الدو ي 

كااي  لالاايعر م اايعلوػ لمدبيااي أ   ققاا  ااادط ماان احتفيؾياايز  فقااد أكااد البيااي  الخعاايما لمالاايعر      
ة الشزي  ضد اإلمبرليلية واحرععسيع وطان القزاية الفمدا دشية  واا ل  الحفيعاة امار امر معيلع

و در هبرؽ وارعقولجي  وتن فا   ة الاليعر توؾي  اتفيؾياة ال دارا  الساد ا دادن البمادان فاا الدايل  
  ولاان اذاا   اا ة العوهاايز داادن البماادان أاااة تااوتراز وااو  (11)4642اذاار ماان اااي و  األو  ااايد
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القبرصاااية لااايلر ن مااان الااادان المدباااا لعراياااي  وااااي  ا عسااايد الاااراي  المدباااا معسااار القااا افا األغماااة 
ليلقزية  ايل  مان األ سياة احراعراتي ية العاا تعسعا  دجاي هبارؽ  وظلا  لايإلاو  ماراعا  وتكاراعا  فاا 

 4645اايد  43/41-46/6أعوهة األمن السعحدر  ففا ااعسيايز ال سعية العيمة لألمان السعحادر 
ز لدبيي امر أ سية هبرؽ  وأ جي تشعسا إلر دمدا   وؾ النحر األدي، السعوراط  واساي أ جاي أكد

اا  من م سواة طو  ادد اح حييغ ولمدبيي صوز وييقة دج ة الدو   لا ل  فاإ  األمان القبرصاا 
اعشااا لذاا ل منيااار لدبيااي  وأااارذ السشاادوذ المدبااا ااان يقعااه لااث  ال جااوط السب ولااة ماان أااال تماا  

رو  توو  حتفيؾياة اس ان لجاي  سيااة  قاوق الس عسعادن العرااا والدو اي ا  والحفاي  امار  القزية
 .(14)و دتجسي وارعقولجسي وادد ا حييغ ي أل  نر 

وماايلر ن ماان الاادان الكبداار المدبااا لعرايااي إح أ  ظلاا  لاان اثشااا ترايااي ماان اااوطر اوهعجااي ماا        
  إياار عفاا  4645العرايااة األمرل يااة فااا آذ ااايد  الوحااايز السعحاادر  ؼنعااد اح فااراش فااا العوهاايز

الح ر العد ر  األمرل ا الا   فارؾ امار تراياي  لان ابا  مان ال ي ا  العسماا لمادان المدباا فاا 
العوهيز م  ترايي  أل  السوهل المدبا الداان لعرايي فقد أ ن أ دافه و و إلعيط تراياي اان العحايلل 

لاااا ل  فكاااي  السوهاااال المدباااا مااان القزااااية مااان القزااااية  والعوهااايز القولاااة ماااا  الوحاااايز السعحااادر 
القبرصااية ؼيسااي لعااد اااي  ماان وااو  عؤلااة لدبيااة ويلرااة ومسااي اعوافاا  ماا  ت معيتجااي الخيصااة لااثمن 
مش قة النحر السعورط وطان الذعوذ اإلرومية فا ال م ي   واي  ظل  من واو  تثكداد لمراال 

هي    لساي وهفشاي ما  تراياي فاا محشعجاي اشادمي مشا  اشدمي  (10)الثي ا فا لدبيي و و ابد الدود اموط
 .(13)األمرل ي  اشجي ال ودرر وال ياراز اي    ا اعسيار م  م مقيتشي 

  طو  4651وماايلر ن ماان ظلاا  فقااد ااايطز لدبيااي لألغمااة القبرصااية لذاا ل منيااارر فااا العاايد       
بيي   يمي  من أال إا يط  ل اجد تحراي  طدموميريي  لد 4651العثير ليلسوهل العراا   دل أ  ايد 

لمقزية القبرصاية طو  العاوطر لألمان السعحادر  فقاد غاع أمادن الم شاة الذاعبية الخيعاياة اباد الداود 
  العقااار واااو  الالااايعر لااايلراي  القبرصاااا ال دااااد رااابدرلر 4651العرل اااا هبااارؽ فاااا تساااوغ اااايد 

ط كعاايؼ لااث  العرل ااا ومشااي      والعقاار دااراي  الؿنيعصااة األتاارا  عؤو  دشكعاايؼ  وأكااد(11)كبرلااي و
امر نم  ال ي بدن أترا  ولو ي ددن احيو   ل السذيكل العا تعد  ارع شي  السفيوضايز ددشجساي  
ولن اعس ن العرل ا فا الشجياة من الحرو  امر موافقة ال رفدن فاا اقاد ااعسايع ا سعجساي امار 

شي  السني ثاايز داادن ال اارفدن نيولااة وا اادر  ومجاا ا تكااو  الددموميرااية المدبيااة هااد   حاا  فااا ارااع 
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وظل  لذ ل  در منيار ان نرل  الوريط المدبا  و  ا مي اع يد  ما  العقرلار الا   عفععاه ل شاة 
العوهاايز الخيعايااة فااا م ماا  الذاادوض األمرل يااة لمكااو  رػ فااا العاايد  فدااه  والاا   أكااد ؼيااه لااث  

ععيكداااة والعكياااف معجاااي يااان الااراي  المدباااا غضاااين معحااار  ولسمااا  القااادعر اماار تااارول، العيااايعاز الس
 .(12)توادججي
كاااااي  لجااااا ا العحااااار  المدباااااا إغا  القزاااااية القبرصاااااية اثدااااار القمااااا  لااااادس الوحاااااايز السعحااااادر         

األمرل يااة  ح رااايسي لعاااد أ  اي اا   شاااي  تواجااايز لااث  الااااضيسدن القبرصاااددن رااو  اعقااادا  لقاااي   
ا المقاي   مساي أيايع اراع رالي   عار دادن دراياة لدبية  ول و  الراي  المدبا  او الراااا والزايف لجا 

الؿنيعصااة أ فدااجن  ح راايسي أ  ط كعاايؼ اااي  هااد عفاا،  عاار تاادول األماان السعحاادر مععباارا  القزااية 
اث ي  هبرصيي  محزي   إح أ ه لن ترط أاة إايعر لمقي  وآييعة  وعمسي أ ه لن اعحق  ليألريػ  ومسفياثر 

قر الراي  المدبا معسار القا افا  ونما  مشاه طاساي  إراوميي  أورس فقد هيد ط كعيؼ داليعر لمدبيي والع
ل سجوعلاااة مداااعقمة ارلاااد إهيمعجاااي فاااا الق ااايع العرااااا مااان االااارر هبااارؽ  ومحسيااااة القاااواز العراياااة 
السشعذرر  شي   لكن الق افا ترطط فا إا ياه وادا  منيارا  ليلسديادر فا ظل  ال م   إلطعاكه لاث  

ل ؼياااه  دااايليز طولياااة ألنااارا  اااادر لجاااي وغ جاااي ويقمجاااي فاااا الداااي ة لمقزاااية  دااايدعجي العاااا تعاااداو
الدوليااة  وااا ل  فااإ  القاا افا  اارؽ فااا ظاز الوهاا  اماار أ  ح ا جاار تاارططة لث ااه عفاا، منيااار 
لمفكرر  فعرؾ الورينة المدبية لحال الشاااع دادن ال ايافعدن فاا ال الارر لكان العارؾ المدباا لان اارق 

 .(13)لمزيف ط كعيؼ
ي القاااو  لث اااه اي ااا  تمااا  آوااار العحراااايز المدبياااة مااان أاااال  ااال القزاااية القبرصاااية  ولس ششااا       

وا ل  آور العدووز المدبية فا تم  القزية   دل أ ه تن إايطر القزية لمقوااد الدولية  ح ريسي 
األمان السعحادر وم ما  األمان الادولا  اشادمي  يهذاا  ال سعياة العيماة لألمان السعحادر فاا أاايع ماان 

نمني  مقدمي  إلدجي من الدو ي  وهبرؽ والقيضا لي دحيذ القواز العراية السرال ة فا  4653العيد 
  لكن ال ي ا  العرااا أاارذ اان اراعشكيعة لجا ا ال ما   ومايلر ن مان ظلا  4641ال الرر مش  ايد 

فيل سعية العيماة لألمان السعحادر توصام  لقاراع اقزاا لي داحيذ القاواز العراياة مان هبارؽ  و شاي 
قو  لث  السوهل المدبا هد ددا مشد سي  م  القراع األمسا  دل عأز لث    ا القراع اشد ن اس ن ال

م  عؤلعجي لحل القزية  فيح دحيذ العراا اذ ل ايمو  أريريي  فا إلعيط هبارؽ مان السعايطحز 
 الدولية العا تذ ل تجدادا  لألمن فا مش قة السعورط وف  السش وع المدبا.
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لا  فإ اه ح أ اد اشكار لاث  األمان السعحادر هاد لعبا  طوعا  ابدارا  فاا  ال القزاية وميلر ن من ظ      
ااااوعز فيلاااد يان دااا   األمااادن العااايد لألمااان السعحااادر  فقاااد القبرصاااية لااايلر ن مااان السحااايوحز المدبياااة  

Kourt Waldhiem (14) اجوطا  ايهة  إلايطر تشذيط السحيطييز  العا توهفا  فاا العذارلن مان  
دااادن ال اااي بدن القبرصاااا الدو اااي ا والقبرصاااا العرااااا   دااال اهعااارص فاااا مااا ارر  4644أاماااو  اااايد 
  تن توغلعجي امر األنرا  السعشية ارع شي  السحيطييز  امار أ  4644أكعومر  45تحسل تيعل  

تكااو  فااا ااا ل موراا  ومسذاايعاة مسثمااه الذخرااا فااا هباارؽ ووبداارلن طرااعوعلدن أ ااد سي اسثاال 
د   داا   اا ة الرااي ة ليلسوافقااة؛ وماادأز السحيطياايز السورااعة فااا ترايااي والواار اسثاال الدو ااي   وهاا

  وااااي  الخاااو  الرايداااا دااادن ال اااي بدن  ا سااان فاااا إصاااراع ال ي ااا  4640الثااايمن مااان  الااارا  
ااي الؿنيعصااة األتاارا  فماان ا و ااوا مدااععدان لمعراااا  ااان  القبرصااا الدو ااي ا اماار الدولااة السو اادر  أمة

فاااا طولاااة تحسااال ضاااسي ة ضاااد اإلاشوراااي   و  ااا ا  ا عجااا  ماااوهفجن مااان الح ااان الااا اتا اإلهميساااا  
مان طو  إ  ايغ أ  ااا   4641السحيطييز ليحاعسيع األودر  ال   ا عقد فا العيرا  مان تساوغ 

اف ار
(15). 

وهااد توهفاا  السحيطياايز الثشيايااة  إياار اااوطر م اايعلوػ إلاار ال الاارر  فااا الداايل  ماان اااي و         
القبرصا العراا طولة هبرؽ العراياة الفددعالياة   فرادع هاراع   وذاو  ال ي   4641األو  ايد 

اااان م مااا  األمااان  طااااي إلااار العع دااال فاااا اراااع شي  السحيطيااايز دااادن ال ااايافعدن ومعاااد مشيهذااايز 
  4642أدرلال  05تحزدرلة  فا  يقوريي  تس  السوافقاة امار اراع شي  السحيطيايز فاا فددشاي فاا 

 3أ اه هاد اراعسرز ال ولاة األولار مان السحيطيايز   عار  دراياة األمدن العيد لألمن السعحدر   دل
  واي ااا  مخرراااة لذااا ل أرااايػ لعنااايط  العا  فاااا ااااث  رااام يز الح وماااة 4642ماااياو  -آاااايع

السراالة ومجيمجي  وهد تذ م  ل شاة  لعداجدل السالاد مان النحال فاا  ا ة السداثلة  واي ا  ال ولاة 
وارااعسرز لساادر اااومدن  اااي   4642را   الثي يااة ماان السني ثاايز هااد ا عقاادز فااا الخاايم  ماان  الاا

وولجسااي مدااثلة الح ومااة السراالااة  موضااواي  لسالااد ماان النحاال الس ثاال  وفااا  اا ة ال ولااة اهعاارص 
 .(16)ال ي   العراا إ ذي    ومة ا عقيلية

  واي ا  0/5/4642-34/4ال ولة الثيلثة من السحيطييز هاد اارز فاا الفعارر مان واي          
ل  مدثلة ا عقي  الدا ي   إظ وافا  امر هدع ابدر من ا وةِّ أل سية   دل أ ه ووو    ة السر مة  رف

ال ي اا  الدو ااي ا اماار ا عقااي  األتاارا  ماان ال شااوذ إلاار الذااسي   اسااي وافاا  ال ي اا  العراااا اماار 
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الداااسيص لمدو اااي ددن السؿيسااادن ليلسشاااين  الخيضاااعة لمداااي رر العراياااة ليح عقاااي  إلااار السشاااين  العاااا 
لدو ي دو  فا ال شوذ  أمي ال ولاة الرالعاة مان السحيطيايز فقاد ا عقادز فاا  دولاوع  ادي ر امدجي ا
  وعف، امدرلادا  معيلعاة السحيطيايز أل  ال ي ا  العرااا 41/6/4642-5من   وظل  فا الفعرر

لن اقدد اهعرا يز فعمية  و  مدثلة األعاضا  فعثال احاعسيع  وارعسرز فعرر العثادل مدر وسدة 
أ  ال ولة الخيمدة من السحيطييز ا عقدز فا فددشي  فا الدايل  اذار مان اانيي  أاجر  فا  دن

  اشعي ااة حتفاايق  توصاال إليااه وغلاارا ويعايااة ترايااي والدو ااي   فااا درواداال فااا الثااي ا 4643ااايد 
  ووااو   اا ة ال ولااة  ااارس  قاايؼ مدااعؽي، فااا اااث  4642اذاار ماان  اااي و  أو  ماان العاايد 
د تساا  السوافقااة أازااي  اماار أ  اعناايط  ال ي نااي  اهعرا اايز و يااة مدااثلع ا األعاضااا والدرااعوع وهاا

 .(21)وو  رعة أريدي   واْبر السسثل الخيؽ لألمن السعحدر فا هبرؽ
وااي   شااي  اتفاايق دادن مسثاال الؿنيعصااة األتارا  ط كعاايؼ والااراي  القبرصاا م اايعلوػ اماار       

صاية   دال تان اقاد فعقاد ااعسيااي  اقد لقي  ددشجساي وظلا  مان أاال مشيهذاة اوا ا  القزاية القبر 
   دال تان السوافقاة 40/0/4644  والثاي ا فاا 04/4/4644ددشجسي فا  يقوريي؛ فكي  األو  فا 

فا احاعسيع الثي ا لحزوع األمدن العيد لألمن السعحدر اوعز فيلد يان امر ارع شي  السحيطييز 
د لألماان السعحاادر  وهااد داادأز ال ولااة فااا فددشااي فااا  جياااة آظاع ماان العاايد  فدااه  دراياااة األماادن العااي

  وأااااايع البيااااي  4/1/4644  وارااااعسرز  عاااار 34/3/4644الديطرااااة ماااان محيطياااايز فددشااااي فااااا 
الخعيما الريطع ان   ة السحيطييز إلر أ ه لن ا ن ليإلم ي  رد الف ور الكبدرر ددن ال ي بدن فا 

ر داليعر إلر هبرؽ  وفا  فل   وهيد األمدن العيد لألمن السعحد4645مشعرل اي و  الثي ا ايد 
  امااار إاااارا از لمعفااايوؾ  فاااا (24) ااا ا  أهيماااه فاااا  يقورااايي  عتااا  اتفيهاااي  دااادن ط كعااايؼ وابرلاااي و

ال مدة السقبمة من السحيطييز  و ص احتفيق امر أ  اعد ال ي   القبرصا العراا اهعرا يز فاا 
السعحاادر  ومعداااٍ  اقااود األماادن  اااث  ال وا اا  األريرااية لمسدااثلة  ولقاادمجي إلاار األماادن العاايد لألماان

 .(20)العيد ليرعذيعر الفرهي   و  ال رلقة السثمر حرع شي  السحيطييز
اي   شي  ااعسيع ددن نرفا الشااع  وأرفر احاعسيع ان احتفيق  4646وفا أايع من ايد      

أرانيذ الراراع امر الععجد ليرعسراع العفيوؾ طو  إعاي  أو ا ق يع وأ  تعشيو  السفيوضايز اال 
  وصااااوح إلاااار اتفاااايق ااااايمل تحاااا  عاياااااة األماااان (23)وأ  تع اااار األولولااااة لوتفاااايق  ااااو  فيعواااااي

  وهد ارعسرز اجوط الوحايز السعحدر األمرل ية فا توفدر األاوا  السواسة لمسحيطيايز (21)السعحدر
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امااار طاااان    واي ااا   رلراااة4651السعنيطلااة دااادن الؿنيعصاااة األتااارا  والدو اااي ددن مشااا  دداااااة اااايد 
األمدن العيد لألمن السعحدر فا اجاوط الوراينة العاا دا لجي مان أاال تقرلا  واجايز   ار ال ارفدن 
إلا يط تدولة مرضية لجي  و   ا  ددأز مفيوضيز ادادر ددن غاسي  السعيعضة الؿنيعصة األترا  

ااجرا    41تحا  عايااة األمان السعحادر فاا  دولاوع   لعاد تاثودر طاد  4651/ 6/6والدو ي ددن فاا 
  عاي  الوغعا  فا الدولة Mustafa Cagatayتاان اي   الؿنيعصة األترا   مر فر ا  عي  

عاااي  الؿنيعصااة الدو ااي ددن  ولاان احاادس أ  تقاادد فااا  (22)الفددعاليااة العرايااة فااا هباارؽ  وامدرلاادػ
عدن مديع السفيوضيز ددن ال ي بدن   دل أصار الؿنيعصاة األتارا  امار اتحايط دادن طولعادن مداعقم

فا الذسي  وال شوذ  ددشسي أصر الؿنيعصة الدو ي ددن امر ادد العقدين وأ  تخز  او ال يلدعدن 
لش اااايد اتحاااايط  فااااا السش قااااة  وهااااد اهعاااارص الداااا رتدر العاااايد لألماااان السعحاااادر والااااد يان  ااااوة فداااادعاليي  

 .(23))اتحيطاي ( لمس جر الدرعوع  لم الرر و و يشياا السش قة لمس جر اإلهميسا 
أامان لعا، السداوولدن األتارا  فاا أ قارر اان اراععداط تراياي  4654فا  جياة آظاع مان اايد      

لدعارة أاة اهعرا يز ادادر لذث  السحيطييز السعنيطلة م  ال ي   الدو ي ا لذث  هبرؽ  وفا   ا 
جساة الردط أددس القيطر األترا  لع، السرو ة واحرععداط ال د  لمسحيطييز اشدمي اتخ وا و ور م

 .(24)%(31%( إلر )33تسثم  فا تخؽي،  دنة واوط القواز السدمحة العراية فا هبرؽ من )
وأميد   ة السنايطعر العراياة  طوما  السفيوضايز دادن الؿنيعصاة األتارا  والدو اي ددن ناوعا اداادا فاا 

  اشدمي هدد ال ي   العراا و ة مقعر اة لذاث  تداولة هبارؽ  تزاسش  وضا   ادوط 4654آذ 
دن السشااين  الذااسيلية العرايااة وال شوميااة والدو ي يااة   داال اااعن العشاايغ  ماان هباال الؿنيعصااة ادااادر داا

%( ماان أعاضاادجن لراايلل الؿنيعصااة الدو ااي ددن فااا مش قااعجن ال شوميااة  اسااي تدااسل 3األتاارا  ااان )
( حااب هبرصاا او اي ا إلار مشايغلجن وأعاضادجن الدايلقة  11.111الخ ة ال دادر السقدمة لعوطر )

( آورلن ليلعوطر إلار راوا ل فيعوااي  ولاعن راح  فارق ادا رلة تراياة 31.111أازي لا )ولدسل 
 .(25)من لع، السشين 

ال ي ااا  الدييراااا مااان الخ اااة فقاااد تزاااسن تذااا دل اتحااايط دااادن مش قعااادن مشفرااامعدن  وااااي       
)اااسيلية واشوميااة(  واسااياعدن ااارهدعدن )أتاارا  ولو ااي ددن(  ااال اسياااة أو نيافااة تح اان  فدااجي  
وتكاو   شيلا  عايرااة لم سجوعلاة احتحيطااة اااعن العشايوذ فدجاي ااال وسا  راشواز داادن عااي  او ااي ا 

وذ ؼيساي اععما  دشياا  الاراي  أازاي  ؼيساي ا او   شاي  عااي  او اي ا ا او  وتراا . اسي اعن العشي
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 ياناااه ترايااااي والع اااا  لااايلع    وهااااد ترااااا  الخ اااة ترادنااااة الح ومااااة احتحيطااااة وتوغلاااا  الااااوغاعاز 
والعفيصااادل األوااارس لمسفيوضااايز العاااا ت ااار  دااادن ال ااارفدن  وضاااسن الدولاااة احتحيطااااة فاااث  امعاااا 

يولة  وامعي سي تدعفددا  من السدياداز الدولية  وتاعن إطاعر م ايع ال سياعدن تعسععي  لحقوق معد
 .(26)  يقوريي الدولا لذ ل مذعر 

مان اي ناه  عفاا، الاراي  القبرصاا الدو ااي ا ابرلاي و  الخ اة العرايااة السقعر اة لراوعر  داار      
لمدولااة منياارر  وظلاا  اشاادمي أكااد أ ااه  اقباال لحاال اتحاايط إهميسااا يشااياا لخرااوؽ العراداا  الااداوما 

القبرصاية  ولكشاه اارف، فكارر احتحايط الكو فاادعالا وا   دفاه األكثار أ سياة فاا السحيطيايز الثشيايااة 
 . (31) و عاوع الوا دن إلر أعاضدجن 

 
 الخـــــــايســـــــة

كي   ولن تا  القزاية القبرصاية مان أكثار القزاياي الدولياة تعقدادا  أو أكثر اي تاثيدرا  منياارا  أو      
منياااار فاااا العوهااايز العراياااة الدولياااة   دااال أ  الدو اااي ددن واحتااارا  ع ااان أ جااان ايااااوا معاااي   دااار 

ولقرو  نولمة فا أعاي  ال الرر إح أ جن واسي ا جر من ت وع األ داس فا هبرؽ لان اداع يعوا 
أ  ا ااوعو اوهاايز وييقااة ؼيسااي ددااشجن و اا ا األماار فااعل الس ااي  أماايد تاادووز أاشبيااة لراايلل  اا ة 

أو تم    دل اي   الدييرة الخيعاية العا لع  طوعا  فا األغمة القبرصاية أراجن فاا غلايطر  ال جة
 العوتر والرراايز ددن الؿنيعصة األترا  والدو ي ددن إلر  د مي.

 4636وماايلعوطر إلاار العاادول المدبااا فااا األغمااة القبرصااية فإ ااه ومعااد يااوعر الفاايتل المدبيااة ااايد      
ابرس فا العوهيز المدبية الخيعاية ح ريسي اوهعجي من األترا    دال كي  ظل  اعد  ق ة تحو  

كي اا  أولولاايز الدييرااة المدبيااة ال دااادر  ااو تعالااا العوهاايز المدبيااة العرايااة  ح راايسي فااا أاقاايذ 
احاعاارا  العراااا لاايلثوعر المدبيااة والش اايد الدييرااا المدبااا ال داااد  واااي  الاارط المدبااا لعااد العاادول 

عراا فا هبرؽ مدي دا  وطااسي  ليلدوص والسي  لعرايي فاا  ا ا العادول  ولس ان ااعنايع العد ر  ال
ظا  ددااااة  لسر مااة ادااادر فااا العوهاايز المدبيااة العرايااة  وماان  شااي اس اان ااعناايع القزااية القبرصااية 

  ا السدول األريػ لمعوهيز العراا المدبية امر األصعدر الدييرية واحهعريطاة و در ي.
اي ااا  الدييراااة المدبياااة هياساااة امااار ياااوس أرااا   اااا  القومياااة  اإلراااود  احااااعراكية  وأل  و      

القزية القبرصية اي  اعخممجي نيلعي  إروميي  فقد وهف  لدبيي إلار اي ا  تراياي فاا  ا ة األغماة  إظ 
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جة   ة هدعز ترايي   ا السوهل المدبا ايليي   يي  القزية القبرصية والدان المدبا لعرايي فا مواا
األغمة والدعا  حو  مجي  فيح دفيع المدبا  حو طان ترايي فاا القزاية القبرصاية ااي  اقال وعا ة 
اواماال ااادر؛ إظ أ  امجااي  ااو العيماال الدييرااا السععماا  ليلوحااايز السعحاادر األمرل يااة وطوع ااي فااا 

لمدبياة  لا ل  فاإ  السش قة   دل اي   العوهيز األمرل ية المدبية فا  اي  ترااا  مشا  ؾيايد الثاوعر ا
لدبيي أعاطز إلعيط ترايي ان الوحاايز السعحادر  وهاد   حا  فاا مداعي ي لفعارر ليدا  ل ولماة   دال 
ايطز العوهايز العراياة األمرل ياة إلار رايد  اجاد ي لعاد عفا    ار الداوص األمرل اا اان تراياي 

ا طاسجاي لمقزاية   وا ل  لعد الفذل المدبا فا الحفي  امار الجاد  األو  السشذاوط فا4645ايد 
القبرصااية   داال أ جااي أواا ز تعداار لحاال  اا ة القزااية لعداادا  ااان الاادو  السعشيغاااة وطو  اباارس  
راايضية  ماان وعا  ظلاا  إللعاايط الاادو  الكباارس ااان القزااية القبرصااية  فيعااي  اماار األماان فااا مش قااة 

  وؾ النحر السعورط.
 

  وام  النحل
                                                           

(1)  G.W Hoffman ,A Geography of Europe, London, Methuen and Co.L.T.D. 1965, 
P 488. 

(  الداشة 35 يغلا معوؾ أ سد  الرراع العراا الدو ي ا فا ال الرر القبرصية  م مة الدييرة الدولية  اادط ) (0)
 .431  ؽ 4641العيارر  القي رر  

ال سجوعلاة القبرصاية مان اجاة ومرل ي ياي وتراياي والدو اي  وتزاسشعجي معي ادر  ا السعي در السوهعة ددن ال مان  (3)
احرعقو  و تقرع وفقي لمفقرر األولر ا  ال سجوعلة القبرصية تعولر  سياة ارعقولجي وأمشجاي واا ل   سيااة الدراعوع 

در الر وض   د ألااة وتععجد لي  تذيع  ا ل او گ ر  فا آاة و در رييرية أو اهعريطاة م  ااة طولة   و  ا اذ
محيولة لمو در او العقدين والفقرر الثي ية م  السعي در تقرع أ  درل ي يي وترايي والدو ي  اععرفو  ولزسشو  اراعقو  
ال سجوعلة القبرصية و سياة أمشجي وو ادتجي  وتقارع الفقارر الرالعاة إ اه فاا  يلاة وارق أ  مان  ا ة احلعاامايز العاا 

 ي  ومرل ي يي وترايي اقومو  ليلعذيوع من اال اتخيظ الخ واز الوغمة   فزو  اان  طلا  ترتبجي السعي در فا الدو 
العوصاال الااار معي ااادر تحااايلل دااادن رااال مااان هبااارؽ  وترايااي والدو اااي  ووفقاااي لسعي ااادر العحااايلل فاااي  الااادو  الاااثوس 

يااة في ااه ريذاا مو  رااشععيو  ماان أااال الاادفيع السذااعر  لسقيومااة أ     ااود تععاارؾ لااه ال سجوعلااة القبرصااية و ام
اداا رلي ترريااي وؾياايطر مذااعراة والااراي  و يانااه لجاان صااو ية ال ماا    321اداا رلي او ي يااي  621هورمذااعرره ماان 

داليطر ا  القور. السالد  اش ر   ددن ال سدما   احغمة القبرصاية واجاة   ار او ي ياة   مرااا الدعارايز الدولياة   
 .425,ؽ كمية العمود الدييرية   ايمعة ل داط  ط.ز
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(  4643(  )القاااي رر 30 الااارر احفشد  ال ياؽياااة واااادد اح حيااايغ فاااا هبااارؽ  م ماااة الدييراااة الدولياااة  اااادط ) (1)

 ومي لعد ي. 432ؽ
فااا هباارؽ  تعماان فااا طااار   ادشكااوػ وأ داادبرلي   وطعػ فااا ااايمععا أيدشااي وموراا ن. ا عخاا   4643ولااد ااايد  (2)

 4626  ااايط إلدجااي ااايد 4622هباال درل ي يااي ماان هباارؽ ااايد  . لعااد  ؽيااه ماان4621عايدااي ألراايهفة هباارؽ ااايد 
  لكشاه اايط فاا الداشة  فداجي واراععيط الرايراة. 4641وا عخ  عايداي لقبارؽ لعاد اراعقولجي. أنايل لاه فاا ا قاوذ 

 . اش ر  4644آذ  3توفا فا  يقوريي فا 
- Monteagle Stearns, Entangled Allies: US Policy Toward Greece, Turkey and 
Cyprus, Council on Foreign Relations Book (NewYork, 1992), P. 38-39 

. طعػ السحيمااير واساال فدجااي 4610فااا مداشااة لاايددوػ فااا هباارؽ  تاااوش ااايد  4601ولااد فااا اااي و  الثااي ا  (3)
  عاا  4634  اايع  فاا ماوتسر أيدشاي ولشاد  اايد 4631(. ري ن فا إاداط طراعوع 4625-4615وو  الفعرر )

لراي  هبرؽ  (  اوعدر  ياني4641-4635. وايع  فا السحيطييز السعنيطلة فا هبرؽ )4635إلر هبرؽ ايد 
 . ا  ر 4642  ين أصنل عايدي لم سجوعلة فا هبرؽ الذسيلية العراية ايد 4643ايد 

Who’s Who in the World, 6th edition 1982 (U.S.A,1983) , P. 281   .- 
(7)  Suat, Big, University of Ankara, The Cyprus conflict and Turkey, Turkey s 

Foreign Policy in Transitions 1950-1974 .E.J.Brill,1975 ,p.135. 
  ولداد محساوط     432  ؽ4653  دداروز  4612 بدل  ددع    تراياي طعاراة فاا الدييراة الخيعاياة مشا   (5)

(  عرايلة مياداعدر  دار مشذاوعر  امياة 4641-4631وهايز العراياة الدو ي ياة )السذ مة القبرصاية وتثيدر اي فاا الع
ول ادع الا ار  شاي لاث  العثساي ددن ا عماوا االارر  ومي لعاد ي.  31(  العراق  ؽ 4666الطاذ  )ايمعة السوصل 

 الرر تذ م  د من البشدؾية )فدشيديي(  ومعد اح عو  العثسي ا لم4244هبرؽ فا اجد الدم ي  رمين الثي ا ايد 
فدجااي ال الاارر ايليااة ترايااة إلاار اي اا  الداا ي  األصاامددن  الاا ان  اايف وا اماار يقاايفعجن الجمةدشيااة  واتناا  العثسااي دو  
رييرااة ارااعي ي ية مش سااة تااومن الواااوط العراااا فدجااي  ماان وااو  العج داار والشفااا إلاار ال الاارر ماان لعاا، مشااين  

وتكااة    وهااد دماام م سااوع السداامسدن  وااو  هاار  وا ااد  يماال    هرامااي  وؾيراار  واوايااة وطاع اادر األ يضااو   مثاال
ر ي  هبرؽ  وارعسرز   ة الدييرة  عر أواور القر  الثيمن اذر السيوط    دن  يارز أفواش من العراسي   

 دااسة   14111 دااسة  اااي  ااادط األتاارا  مااشجن  51111  4444وراا ش  ال الاارر ومماام ااادط الداا ي   فااا ااايد 
ارااعراتي ية ليلشداانة لعرايااي الحداثااة  فجااا تعااد  دولااة ليلشداانة لاادفيايز  زاانة األ يضااو   وتح اار هباارؽ لث سيااة 

 وأ  وهواجي فا أاد  األادا  ادسل ليعتجي  أمن ترايي لج ة الدو   اش ر  
Feroz Ahmad,,The Turkish Experiment in Democracy 1950-1975 The Royal Institute 
Of International Affairs by Churst & Company, London,1977 ,P.403-407 

ين األدراااا  ا عخيلاايز هباارؽ و السااة احت ي اايز الو دولااة  م مااة الدييرااة الدوليااة  ااادط ) (6) (  00أ سااد إداارـا
 .431(  ؽ 4641)القي رر 

 .432 ددع   ترايي طعارة فا الدييرة الخيعاية  مرا  ريد   ؽ  (41)
 433السردع الديد   ؽ  (44)
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فا وحاة تكديػ األمرل ية  أصنل  ياني  فا م م  الشواذ األمرل ا ان وحاة تكديػ ايد   4615ولد ايد  (40)

  وفاا ظاز 4631  وأصنل ازوا  فا م م  الذدوض األمرل ا ؼيسي لعد  وا ل  ا ا السشرا   عار اايد 4615
يداااي  لموحاااايز السعحااادر فاااا أصااانل عا 4633العااايد أصااانل  ياناااي  لماااراي  ااااو  اشداااد   ومعاااد ا عياااي  ادشاااد  اااايد 

  تااوفا 4635اان الحاااذ الاداسقرانا  وارااعسر فاا   سااه  عار ااايد  4631اح عخيلايز الرايرااية احمرل ياة ااايد 
 .31األمرل ية  ؽ  -  اش ر  أ سد  العوهيز العراية4643ايد 

  و او ياي ا 4643طاداسبر اايد  02وتاوفا فاا   1884اايد رابعسبر  24مر فر ارس  ااشو و ولاد فاا  (43)
ااا ل مشراا  عاااي  وغعا  ترايااي ااادة مااراز فااا  1950 ماايعػ22 إلاار 1938  ااوفسبر11 علاا  لدولااه ترايااي ماان

ماراز   41 اا ل الح وماة العراياة 1965 إلار 1961   ومان1937 الار 1925  و1924 الار 1923  رشواز
ماااااااان   اااااااااذ الذااااااااع  ال سجااااااااوع   وعاااااااااي  1924 إلاااااااار 1922 ااااااااا ل مشراااااااا  وغلاااااااار ويعايااااااااه ماااااااان رااااااااشه

 https://arz.wikipedia.org/wiki  لمسالد اش ر  موه  ول دبدداي اإللكعرو ا  1972 إلر 1938 رشه
  طاع ناااوػ لمشذاار والعوغلااا   4641-4545  اوفااي  تقدااين هبااارؽ فااا إناايع األ اااداس الدوليااة والعرميااة  (41)

 .433  ؽ4665طمذ  
علعذيعط  رلس   آلن لدندو   تراياي  صاعوميز وآفايق  طااارر الذاوو  الخيعاياة والادفيع القاوما  إطاعر ألحايس  (42)

(  40الكااااااو  رػ األمرل يااااااة  تراسااااااة و ذاااااارر موردااااااة األلحاااااايس العرميااااااة  رمداااااامة طعاراااااايز ارااااااعراتي ية  عهاااااان )
 .46  ؽ 4651ددروز 

  وا قماا  اميااه العداا ر ومشاا  ماان مسيعرااة العساال رييرااا تراااا تقمااد مشراا  عاااي  الااوغعا  راان  مااراز ااو  (43)
 4اااود  الدييراا ران  راشواز  يان ا عخا  عايداي لم سجوعلاة وعاال فاا السشرا  ران  راشواز  ولاد راميسي  طاسدرلال

فااا هرلااة إرااود اااو . داادأ تعميسااه احدعاادااا فااا هرلعااه  وأ جاار تعميسااه السعورااط فااا  4601 وفسبر/تذاارلن الثااي ا 
ل إلدجاي امار  سايع. ولقا  راولو الراااا اشادمي تحادس فاا ظارليتاه اان مر ماة عضياه لم اشن إرنيعنة العا اي  اعشق

فااااااا هرلعااااااه. أتاااااان مر معااااااه الثي ولااااااة فااااااا مدعرااااااعا دااااااوعطوع وأفدااااااو   وأ جاااااار طعارااااااعه ال يمعيااااااة فااااااا ال يمعااااااة 
. ااااااع ل طاسدرلاااال مجشدرااااي لااااإطاعر الدعاراااايز الكجرميايااااة  ياااان أوفااااد 4616وتخاااارش مشجااااي ااااايد  لإراااا شبو  العقشيااااة

لمعخراص فاا الدادوط والكجرماي . ومس ارط اوطتاه  ا  ما  فاا در ايمل إل ذاي  الدادوط والادف   الوحايز السعحادر إلر
. اادن عايداي لاداارر الدادوط اايد 4620  وأار  امر دشي  رد رايحي  اايد دعرايي ليت ية  ل إا ي  الر  وال يهة

ه فاا م ااي  واساارة ح اع ايوغ يويادن راشة. ومفزال إ  يغاتا 4622  ووصال إلار عايراة ااوو  السياية راشة 4621
إلاار  اااذ العدالااة  داال ا عخاا  فااا العاايد  فدااه  4630ااايد  الداادوط والاار  لقاا  دااا مم  الداادوط . ا زاان طاسدرلاال

واسااارة أعمعاااو  ايماااي  وعااال فاااا  4631 وفسبر/تذااارلن الثاااي ا  05ازاااوا لس مااا  إطاعر الحااااذ  يااان ترأراااه فاااا 
فااااااااا اح عخيلاااااااايز  داااااااال  عاااااااايال معسدااااااااار  4632ايمااااااااي.  قاااااااا  الحاااااااااذ درايرااااااااعه ااااااااايد  44السشراااااااا  لساااااااادر 

لي ااو   4632أكعومر/تذاارلن األو   04% ماان م سااوع األصااواز  واوعداار اااود 23و راال اماار  ليأل مبيااة فاايغ
لماانوط.   اال طاسدرلاال و  ومعااه فااا تحقداا   عاايال معسدااار اماار مدااعوس العشسيااة احهعراايطاة  40  الااوغعا  عهاان عاااي

   دال اا ل 4636أكعومر/تذارلن األو   41لذ ل ويؽ  مي م شه من الفوغ م ادطا دثقاة األتارا  فاا ا عخيلايز 
ياااة لدااااب   قيااااايز  ااااو  إااااايطر   ومعاااه الثي يااااة.  داااار أ   اااااذ العدالااااة طوااال فااااا طوامااااة ماااان الخوفاااايز الداوم

دالااااة وعلثااااي لااااه هباااال  مااااه   داااال ا فراااام  م سواااااة ارفاااا  الاااا   ااعباااار  اااااذ الع الحاااااذ الااااداسقرانا تثرااااي 
  وصااوت  ضااد مداا يااة   ومااة طاسدرلاال فدااق    ؼناايطع إلاار تذاا دل   ومعااه الثيلثااة. وفااا ااايد ″14دااا م سواة

https://arz.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/1884
https://arz.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/1938
https://arz.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/1950
https://arz.wikipedia.org/wiki/1923
https://arz.wikipedia.org/wiki/1924
https://arz.wikipedia.org/wiki/1925
https://arz.wikipedia.org/wiki/1937
https://arz.wikipedia.org/wiki/1961
https://arz.wikipedia.org/wiki/1965
https://arz.wikipedia.org/wiki/1922
https://arz.wikipedia.org/wiki/1924
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/1938
https://arz.wikipedia.org/wiki/1972
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/12/23/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/21/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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مقعاادا(  و  اال فااا تذاا دل   ومااة ابجااة  416 راال  اااذ العدالااة اماار السرتنااة الثي يااة فااا البرلسااي  ) 4643
ن ااايد   هباال أ  اشقماا  ال ااي  اماار الح اا4644  تمعجااي   ومااة يي يااة ااايد  اااذ الذااع  ال سجااوع   ونشيااة درفقااة

ع ان اإلهيماة  -ومدشجاي طاسدرلال-ولدعولا امار الدام ة ولحال األ اااذ  ولزا  الؿيايطاز الدييراية النايعغر  4651
 43ال برلة. ومفش  من مسيعراة العسال الدييراا لسادر ران  راشواز. ا عخا  راميسي  طاسدرلال عايداي لم سجوعلاة ااود 

ااال السشاايطان لااإارا  تعاادال طرااعوع  اشعخاا    واااي  ماان أوا0111وعاال فااا مشراانه  عاار ااايد  4663مياو/أااايع 
لسوانه عاي  الدولة منيارر من الذع . ووو  مددرته الدييرية ال ولمة  تقمد مشرا  عااي  الاوغعا  ران  ماراز 

  أ قارر فاا 0142او داو/ الرا   44امر مداع اذر رشواز ووسدة أاجر. توفر رميسي  طاسدرلال ف ار األعمعاي  
 ./https://www.aljazeera.netإير إصيدعه لثغمة همبية  يطر. اش ر  موه  ال الرر اإللكعرو ا  

الدييراية  أعااايف مرااا الدعاراايز مذار  وراسا الذااسر   رامسيي  طاسرلاال  طعاراة تحمدميااة لسواهفاه وتواجيتااه (44)
 .41(  ط.ز  ؽ401اإلهميسية  رمدمة النحوس الدييرية  عهن )

 .444  433 الرر األفشد   ال ياؽية وادد اح حييغ فا هبرؽ  السردع الديد   ؽ ؽ  (45)
ر  ي ااوػ ريمندااو  صااحفا هبرصااا او ااي ا  ا زاان ح قااي إلاار مش سااة   أاواااي   فعحيااة الشبااراو      راا (46)

 . 145  ؽ  4653مجشي  هزياي العيلن اإلروما ومذ وته الدييرية ددن السيضا والحيضر  القي رر  
 .  145فعحية  الشبراو      رر مجشي  السردع الديد   ؽ  (01)
          إلدشو         اي ي و   فا      وتوفا  1919                             ولد فا الحيط  والثويدن أكعومر   Joseph J.Sisco               اوغلف او  ريد و (04)

      شااار            تحااا  إطاعر                        وغاعر الخيعاياااة األمرل ياااة                              كاااي  طدموميرااايي أمرل ياااي مجساااي فاااا       0111            اااوفسبر اااايد     03    ااااود 
اسااال اددموميراااا فاااا وغاعر             الذااارق األوراااط                                               وااااي  مااان انااايع السفيوضااادن دااادن األنااارا  السعشيغااااة فاااا      كداااش ر

و العحااا   4634تخااارش مااان الثي ولاااة اااايد   الخيعاياااة لسااادر وسااا  فعاااراز عايراااية تخممجاااي اااادط ابدااار مااان األغمااايز
وأتان          ماوغد أو  واسل مدعري لفعرر هردرر هبل العحيهه ليل ي  درتنة 4614ل يمعة  وا  فا إلدشو  وتخرش ايد 

من  ف  ال يمعة  1950 ين الداعوعار ايد             ايمعة اي ي و  رل امر اجيطر السيادعدر من 1945 .ودمعه ايد
الخيعايااااة  فاااا  العاااايد ياااان وغاعر                          وايلااااة السخاااايدراز السراالااااة معخررااااي ليلذااااوو  الدااااوفددعية واساااال ضاااايل ي فااااا

اسفيوؾ وغاعر الخيعاية  ايع  الداعوع ريد و فا السشين  الديوشة طدموميريي العا اسم   او   و  1951.ايد
  ومفيوضااااااااااايز الداااااااااااود 1971دااااااااااادن الجشاااااااااااد وميكداااااااااااعي  فاااااااااااا اااااااااااايد  والحااااااااااارذ  1970 األعط  فاااااااااااا اااااااااااايد

             آعيار  ولاددر  دادأ ليلعسال فاا ممال طدموميراية الذارق األوراط فاا وها    1974فاا اايد        إراراادل و    مرار دادن
اسل لذ ل ويدا  ما   ولاددر   عار تار   ولاددر  الخدماة الح ومياة  .1967ا  فا  الر                  رذ األايد الدعة ومعد

  4636اشاايار  31فااا  . يأصاانل ريداا و الوراايط األمدراااا الرايدااا فااا الذاارق األورااط لعااد 1968 .فااا عمياا 
اولداااو مداااياد وغلاارر الخيعاياااة لذااوو  الذااارق األط ااار واااوو  اشاااوذ آراايي . فاااا                 علعذاايعط  ي داااو   ادشااه الاااراي 

لعاد اح قاوذ الساداود مان ال اي  الدو اي ا مساي اعال      هبارؽ   أعرل لنحال  ال لألغماة العاا ا ادلع  فاا4641
 https://ar.wikipedia.org/wikاش ر   .القواز العراية تقود لي عو  القبرؽ عطا امر تدول الدو ي ددن

من امية عومرز ين طعػ لسدر ايمدن فاا  4611فا ارعي بو . وأ جر طع ارعه الثي ولة ايد  4602ولد ايد  (00)
كميااة الم اايز ومعااد اوطتااه إلاار ترايااي اساال فااا صااحيفعا )أولااوػ وومق ااا(. راايفر لعااد ي الاار الوحااايز السعحاادر 

. داارغ أايولااد اماار الدااي ة 4624لمدعارااة فااا ايمعااة  ااواعط ومقااا  شااي  ماادر ااايد وا ااد  ياان ااايط إلاار ترايااي ااايد 
اشادمي  ذاب  أغماة طاوال  ااذ الذاع  ال سجاوع    دال مثال أايولاد احت اية اليدايع   4634الدييرية مش  اايد 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/6/11/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/12/23/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
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الا   ااي  اشايط  لزاروعر إاارا  إصاو يز مخعمفاة اماار الداسقرانياة البرلسي ياة فاا الانوط  العاا ااي  هاد وضااعجي 
. وفاا 4640يداي لحااذ الذاع  ال سجاوع  ومفاي لعراس  ااشو او اايد . ا عخا  أايولاد عا4634ال ي  مش  ايد 

العاايد التااا تس اان أايولااد ماان تذاا دل أو    ومااة ااعوؼيااة فااا تيعلخااه الدييرااا ماا   اااذ الخااوؽ الااونشا. ياان 
.ومعااد  4651أامااو   40.   اار ااان العساال الدييرااا لعااد ا قااوذ 4644ااا ل   ومعااه احاعوؼيااة  الثي يااة ااايد 

ا ل أايولد   ومعه الثيلثاة فاا  4665ا ل الحاذ اليديع . وفا ايد  4654شذيي الدييرا ايد اوطته إلر ال
 . اش ر  0110تيعلخه الدييرا وارعسرز  عر ايد 

 Omer Celik,“ Turkey and The Fate of Political Islam “ in : Morton Abramowitz (ed), 
The United States and Turkey : Allies in Need (New York: The Century Foundations 
Press, 2003 ), PP.66-67      . 

(23) Bahchal, Tozun,Greek – Turkish Relations since 1955 , London,1990 , P.95 
  م مااة العمااود الدييرااية والقي و يااة  4643 – 4641الشعيساا أ سااد  ااوع   السوهاال العراااا ماان أغماة هباارؽ  (01)

 .013  ؽ 4644ي و  الثي ا (  ا0ل داط  ادط )
لي اال رييرااا   و ااو 4603أااايع ااايد  04ولااد فااا  Alfred Kissinger  Henry هشــري فلدــرد جيدــشير (02)

أمرل اااااااااااا ورييراااااااااااا ألساااااااااااي ا الشذاااااااااااثر  ااااااااااااي  أداااااااااااوة معمسي  لداااااااااااب  طاي عاااااااااااه الدجوطااااااااااااة  ااااااااااارذ أ ماااااااااااه و اااااااااااو 
األلسااي   العحا  لسعجااد اااوعش وااااش ن          الشاايغلدن ووفاي  ماان                         الوحااايز السعحاادر األمرل يااة إلار        ألسي يااي ماان 1938 اايد
والعحاا  لاايل ي  فااا  فاا  العاايد  ااا ل مشراا  وغلاار  4615   راال اماار ال شدااية األمرل يااة ااايد         دولااوع  فااا

لعا  طوعا  .               علعذايعط  ي داو   واي  مدعذيع األمان القاوما فاا   وماة 4644إلر  4643الخيعاية األمرل ية من 
وغليعتاااااااه الس واياااااااة       الرااااااادن لااااااايعغا فاااااااا الدييراااااااة الخيعاياااااااة لموحاااااااايز السعحااااااادر مثااااااال رييراااااااة اإل فعااااااايص امااااااار

                 الدييرة الخيعاية                            لع  ايدش ر طوعا  ليعغا  فا  .    4645    ايد                     ليتفيؾية ايم  طافدد والعا إ عج          وذرراادل      العرذ ددن
                   احتحاايط الدااو دعا   ماا   détente      الوفاايق                                 . وااو  تماا  الفعاارر  اااي  عااااد رييرااة    4644 و      4636    داادن          األمرل يااة

      أيشاي   .           ارذ  دعشايد                                العا أ ج  العدول األمرل ا فاا                  اتفيؾييز رود پيعل            ومفيوؾ     الردن   م         العوهيز     مشد 
   فااا                            وال ااو العرااا الاادمو  لقبارؽ                                ا قاوذ ال  سااة العدا رلة الدو ي يااة                        لااوغاعر الخيعاياة  وهاال ضاد            تاولا ايداش ر 

                والش اااااايد العداااااا ر                                      عماااااا  العوهاااااايز داااااادن الح ومااااااة األمرل ااااااا    4634          . لعااااااد ااااااايد     4641             اولدااااااو وأ داااااا   
  /https://www.marefa.org                            مدعقرر  اش ر  موه  السعرفة           الدو ي ا

  أنرو اااة طاعاااوعاة  دااار مشذاااوعر  امياااة 4664-4642األمرل ياااة  –لقساااي  محساااوط أ ساااد  العوهااايز العراياااة  (03)
 .  53(  ؽ 0111الطاذ  )ايمعة السوصل 

 . 213الشبراو  ومجشي  السردع ريد   ؽ (04)
 . 41أ سد   يغلا معوؾ  مرا  ريد   ؽ (05)
 .411ا النحوس والسعموميز  ل داط  ط.ز  ؽ ددل  اوعش الددموميرية فا ط يي ضيقة  تراسة  مرا (06)
اي ألعااي  4636رعد الدان محسوط دواولرذ ال   درغ ارسه م  ا قوذ الق افا رشة  (31) اشدمي أامان اراسه عايد 

 .ال ااي  المدباااا مااان أاااال مخيطاااة ال اااي  المدباااا الااا   اااي  دوااااولرذ اح ااار لاااي عراد ابداار لااادس هيطتاااه وأفاااراطة
وتخاارش فااا  4623العحاا  دواااولرذ لاايل ي  المدبااا فااا ااايد  .4631ومواااولرذ ماان موالدااد مداشااة ناارادم  ااايد 

ياان العحاا  داادوعاز تدعلبيااة  .  والعحاا  لدااوص السذااير لاايلقواز السداامةحة المدبيااة4623الكميااة العداا رلة لسراار ااايد 

https://www.marefa.org/1938
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%BA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%BA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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دوحاة اوعاياي فاا الفعارر ماي دادن  Fort Benning ليلوحايز السعحدر األمدراية. اي   الدوعر األولر فا همعة ددششل
دوحااة اي دا  فاا الفعارر  Fort Levenworth ين العح  ددوعر األعاي  فاا همعاة ليفادن وعس 4633مياو وأكعومر 

 http://alwasat.ly/news/libyaاش ر صحيفة الورط المدبية   .4632ولو يه  4631مي ددن أ د   
  وتمقر تعميسه فا دمدتاه يان أكسال طعاراعه الثي ولاة فاا مداشاة  4613ة ررز ايد معسر الق افا  ولد فا مداش (34)

د  أطس 4633ربجي  وااي   ياا ي  رييرايي  مشا  أ  ااي  نيلناي   أكسال طعاراعه العدا رلة فاا دش ايغ  تخارش فاا اايد 
د  تااان الح وماة 4636طوعا  ليعغا  فا اح قوذ العد ر  ال   هيطة ضد الح وماة الدشوراية فاا األو  مان أاماو  

د(. لمسالاد اش ار  إامياي أعوماا  إرافيع و تر اي  فاا  ياير 0144-4636المدبية وأامن ال سجوعلة وتولر الدام ة )
  ومداال داادو    ۳۱۲۲تذاارلن األو  04  3200العقدااد معساار القاا افا  باا ر وراادرر ظاتيااة  الحااواع السعسااد   العاادط 

 .۳۱۲۴اايع 43   1161  العدط أرراع ان  يير الق افا  صحيفة الحواع السعسد 
 .005الشعيسا  السردع الديد   ؽ  (30)
 .434الشعيسا  أ سد  وع   السوهل العراا من أمة هبرؽ  السردع الديد   ؽ  (33)
 .005الشعيسا  السردع الديد   ؽ  (31)
  4663لذااايع وزااار  أوعوماااي والاااونن العرماااا  القرالاااة وال اااواع  مرااااا طعارااايز الو ااادر العرمياااة  دداااروز   (32)

 .61ؽ
  وأمدن األاوع  هبارؽ دادن م ايعلوػ وذراراادل  م ماة دداروز السداي   023الشعيسا  السردع الديد  ؽ  (33)

 .3  ؽ4641(  23ادط )
 .13(  ددروز  ؽ510(  ادط )4642بوع العرما )  و م مة األر015الشعيسا  السردع الديد   ؽ  (34)
ين  العوهيز احهعريطاة العرمياة (35)   عرايلة 4653-4641العراياة فاا م اي  الاشفط والسياية  -فيعوق توفد  إدرـا

 .10(  ؽ 4654ميادعدر  در مشذوعر )معجد النحوس والدعاريز العرمية  ل داط 
. وايلاااااة األ ناااااي  العراؾياااااة   ذااااارر احهعرااااايط 34ز  ؽ (  ددااااارو 4(  اااااادط )4642م ماااااة دداااااروز السداااااي  ) (36)
 .35(  ل داط  ؽ13(  ادط )4646)
 .14(  ددروز  ؽ 543(  اد )4642م مة األربوع العرما ) (11)
 .020(  القي رر  ؽ 25(  ادط )4646م مة الدييرة الدولية ) (14)
اشعساا الاا هبدماة السقيع ة..ادا ر  لدباا  عاااد عاان   1944 جـانون فول عـام 41مواليـد  عبـد الدـ م جمـود(10)

عااي  الاوغعا  فاا  .     لدبيي ازو م م  ؾييطر الثوعر فا.     4636             ا قوذ ربعسبر  لعد      لدبيي وأ د من ايعاوا فا   ن
 دال              معسار القا افا ااعبار الراال الثاي ا فاا لدبياي لعاد العقداد .1977آظاع   2إلار 1972     تساوغ  16الفعارر مان

. ومقا تح  اإلهيماة ال برلاة  عار ؾيايد ياوعر 4660و عر إلعيطة فا  4636تولر العداد من السجيد فا الفعرر من 
أ دااا   أامااان اااان ا ذاااقيهه اااان   ااايد القااا افا   دااال عجااار  46  وفاااا 0144       فبرااااار    44     ياااوعر  شاااي فبرااااار أي

  واي  هد ا ل اادر مشيصا  مشجاي   ياا  عااي  الاوغاعا  ووغلار الداومياة       الدو ة ين لعد ظل  ريفر إلر        الا عي  فا
 13 - وغلاار احهعراايط والراشياة والسيليااة  4641أكعااومر -وغلار السيليااة   و 1970اشاايار 16  ان السحماااوالح

  ازاو األمي اة العيماة لساوتسر الذاع  العايد .1977  عار 1972 اولداو 16 -   عااي  الاوغعا 1971 ا د  
 https://ar.wikipedia.org/wiki)م م  الرايرة(. اش ر  ول دبدداي  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977


 4794-4791القضية القربصية من  ليبياموقف 

زباري                   عبيد يد. هان.م.ا                                                                                                           

                  

 

 

129 

                                                                                                                                                                      
  العحاااااوحز الدييراااااية واحهعرااااايطاة 4661-4636ايماااااي   02صااااانحا وآوااااارو  هشاااااوؽ  لدبياااااي الثاااااوعر فاااااا  (13)

 . 425  ؽ 4662واحاعسيضية  الس نعة الح ومية  نرادم   
 05الاار  4644اامااو   3فااا مداشااة ليسيرااو  فااا هباارؽ تااولر الرايرااة فااا  4630تذاارلن او   05ولااد فااا  (11)

  لسالاد مان العفيصادل  اش ار  صاحيفة الحياير  رابدروػ ابرلاي و   حان 0110آظاع  40  توفا فاا 4655انيي 
 الاارا  1 43012فااا وضاا  طولااا اداااد ح   اايد ادااوطة وح رااود وذ سااي  ااروذ صاا درر فااا ااال م ااي   العاادط 

4666. 
(  ددااروز  4155ميذااي  الحمااور  القاا افا فااا هباارؽ السفياااثر لاان تولااد لعااد  م مااة األراابوع العرمااا  ااادط ) (12)

 .05  ؽ 4651
 .31ميذي  الحمور   السردع الديد   ؽ  (13)
 4645كي و  احو   ( (  طدموميرا  سديو  ولد فا الحيط  والعذرلن من0114- 4645كوعز فيلد يان )  (14)

  اساي تخاارش ماان  4611العذارل  فااا ااايد    وتخارش ماان ايمعاة فدشااي لعااد  راوله اماار طعاااة الاداعوعاة فااا فمداافة
 دل ا ل العداد من الوعيال السجسة.  4612الشسديو  ايد  اكيطاسية فدشي القشرمية   العح  ليلدم  الددموميرا

ااي وارااعسر فااا مشراانه لساادر وساا   4640  الثااي ا لألماان السعحاادر فااا احو  ماان اااي و  اصاانل فيلااد يان امدش ااي ايم 
 . لمسالد من العفريوز اش ر  0114رشواز .وتوفا ايد 

United Nations, Former Secretary-General, Cited in: www.un. org 
 .  011  السردع الديد   ؽ4664 – 4642احمدراية  –لقسي  محسوط  العوهيز العراية  (15)

(49)  A.J.R. Groom" Cyprus, Grees and Turkey: Treadmill for Diplomacy", in  J.T.A 
Koumoulides (ed), Cyprus in Transition 1960-1985, London: Trigraph Ltd.1986,  P. 
138. 

 . 014لقسي  محسوط اسر  السردع الديد   ؽ (21)
 .24  ؽ 0114فة والشذر  القي رر  ايط  ال رار   هبرؽ والعرذ  السراا العرما لمرحي (24)
 .24السردع الديد   فده  ؽ  (20)
  لكشاه مااي 1972 فاا اايد .فيمي وراعي   لسداشااةالذاسيليةهبارؽ  مشع ا  اقا  فاا ال ااا  العرااا ل الارر فاروشـا (23)

    اق   .   دل تخمر اشجي ر ي جي مش  ظل  الحدن1974 ايد ال او العراا لقبرؽ لعد مداشة أانيص لب  أ  أصنل
لثضاوا  اشوذ ارق ال الرر  وال   اراعح  لقا   لولاور هبارؽ  لفزال مياية النحار الرايؼية العاا ا ال امدجاي    فا 

مني يااه و واطاااه المدميااة  اااي  فااا السيضااا واجااة مفزاامة لش ااود الداادشسي العيلسيااة  أمثااي  صااوؼيي لااوعلن ومرل داا  
  أامن ا ر هبرؽ الذسيلا احرعقو  فا و ور لن تععر  دجي إح أ قرر فاا  ادن ح اااا  4653ليعطو  فا ايد 

    اش ر  موه  الحارر اإلونايع   .دم ة الو ددر فا ال الررالس عس  الدولا اععر  ليلح ومة فا  يقوريي امر أ جي ال
https://www.alhurra.com. 

 . 011لقسي  محسوط اسر  مرا  ريد   ؽ (21)
فااا  يقوراايي  و ااو اداان السحاايما اااوا ي  امدرلاادػ الخراان الخيراار فااا  4646كمدرلاادػ ولااد فااا  يدااي /ادرلل (22)

وطعػ  .م اايعلوػ او  عاااي  لم سجوعلااة القبرصااية لعااد ارااعقولجياماايد احرااقل  4631اح عخيلاايز الرايرااية ااايد 
 يانااي وعايدااي لمبرلسااي   وتااولر لسوااا   اا ا السشراا  احوداار  4643و 4631كمدرلاادػ السحيمااير داادوعة واااي  داادن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
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فااا لػياايذ احرااقل م اايعلوػ الاا   اناايل لااه فااا 4641الرايرااة ليلوايلااة داادن تسوغ/اولدااو واااي و  احو /طادااسبر 
ارا  امدرلادػ  ااذ  4643اايد  .مقومددن الدو ي ددن اطس الر احاعيايص العرااا لذاسي  ال الارر وا عولاها قوذ ل

الع ساااا  الااااداسوهرانا )محاااايفس( و ااااو  اااااذ الااااراي  القبرصااااا الحاااايلا  ي ااااوػ ا يرعيرااااييطػ. و ااااو اععباااار ا ااااد 
طاسه ل جوط تو داد ال الارر  . وميلر ن من0111السجشدردن الرايدددن ح زسيد هبرؽ الر احتحيط احوعوما ايد 

طومااا  هبااارؽ الااار احتحااايط احوعوماااا مقداااومة لعاااد عفااا، الؿنيعصاااة الدو اااي ددن و اااة ارضاااعجي احمااان السعحااادر 
 .https://elaph.com/Web/newsلعو دد ي. اش ر  موه  إاو  اإلونيع  اإللكعرو ا  

 (56) Necati M. Ertekun ,The Cyprus Dispute and the Birth of the Turkish Republic of 
Northern Cyprus ,London,1981, P. 139-140. 

 . 013لقسي  محسوط اسر  السردع الديد   ؽ (24)
(58) Groom, (1986) " Cyprus, Grees and Turkey,Op.cit, P.143. 
(59) Groom, (1986) " Cyprus, Grees and Turkey,Op.cit, P. 144. 
 (60) BahchalmTozun,,Greek – Turkish Relations since 1955 , London ,1990,P. 115. 

 
 

 سرادرال
 :السرادر العربية

ين األدرااا  ا عخيلايز هبارؽ و الساة احت ي ايز الو دولاة  م ماة الدييراة الدولياة   .4 أ سد إدرـا
 (.4641(  )القي رر 00ادط )

ظاتياة  الحاواع السعساد    إاميي أعوما  إرفيع و تر ي  فا  يير العقدد معسر الق افا  با ر ورادرر .0
 . ۳۱۲۲تذرلن األو  04  3200العدط 

لذيع وزار  أوعوماي والاونن العرماا  القرالاة وال اواع  مرااا طعارايز الو ادر العرمياة  دداروز   .3
4663. 

 ددن ال سدما   احغمة القبرصية واجاة   ار او ي ياة   مرااا الدعارايز الدولياة   امياة العماود  .1
 ط.ز. الدييرية   ايمعة ل داط 

اااااايع 43   1161ومداااال داااادو   أرااااراع ااااان  يااااير القاااا افا  صااااحيفة الحااااواع السعسااااد   العاااادط  .2
۳۱۲۴. 
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علعذيعط  رلس   آلن لدندو   ترايي  صعوميز وآفيق  طاارر الذوو  الخيعاية والدفيع القاوما   .3
إطاعر ألحااايس الكاااو  رػ األمرل ياااة  تراساااة و ذااارر مورداااة األلحااايس العرمياااة  رمدااامة طعارااايز 

 .4651(  ددروز 40عراتي ية  عهن )ار
مذاار  ورااسا الذااسر   راامسيي  طاسرلاال  طعارااة تحمدميااة لسواهفااه وتواجيتااه الدييرااية  أعااايف  .4

 (  )ط.ز( 401مراا الدعاريز اإلهميسية  رمدمة النحوس الدييرية  عهن )
  العحااااوحز الدييرااااية 4661-4636ايمااااي   02صاااانحا وآواااارو  هشااااوؽ  لدبيااااي الثااااوعر فااااا  .5

 .4662ريطاة واحاعسيضية  الس نعة الح ومية  نرادم   واحهع
صاحيفة الحيااير  راابدروػ ابرلااي و   حان فااا وضاا  طولااا ادااد ح   اايد ادااوطة وح رااود وذ سااي  .6

 .4666 الرا  1 43012 روذ ص درر فا ال م ي   العدط 

 .0114ايط  ال رار   هبرؽ والعرذ  السراا العرما لمرحيفة والشذر  القي رر   .41
ين  العوهااايز احهعرااايطاة العرمياااةفااايعو  .44 العراياااة فاااا م اااي  الاااشفط والسياااية  -ق توفدااا  إدااارـا

 (.4654  عريلة ميادعدر  )معجد النحوس والدعاريز العرمية  ل داط 4641-4653
فعحيااااة الشبااااراو      راااار مجشااااي  هزااااياي العاااايلن اإلرااااوما ومذاااا وته الدييرااااية داااادن  .40

 .4653السيضا والحيضر  القي رر  
  أنرو اااة طاعاااوعاة 4664-4642األمرل ياااة  –لقساااي  محساااوط أ ساااد  العوهااايز العراياااة  .43

 (.0111 در مشذوعر  امية الطاذ  )ايمعة السوصل 
 (  ددروز.510(  ادط )4642م مة األربوع العرما ) .41
 (  القي رر.25(  ادط )4646م مة الدييرة الدولية ) .42
 (  ددروز.4(  ادط )4642م مة ددروز السدي  ) .43
  طاع ناوػ 4641-4545 اوفي  تقدين هبرؽ فا إنايع األ اداس الدولياة والعرمياة   .44

 .4665لمشذر والعوغل   طمذ  
ميذااي  الحماااور  القاا افا فاااا هبااارؽ السفياااثر لااان تولااد لعاااد  م ماااة األراابوع العرماااا  اااادط  .45
 .4651(  ددروز  4155)
القبرصاااية  م ماااة الدييراااة  ااايغلا معاااوؾ أ ساااد  الراااراع العرااااا الدو اااي ا فاااا ال الااارر  .46

 .4641(  الدشة العيارر  القي رر  35الدولية  ادط )
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 .4653  ددروز  4612 بدل  ددع    ترايي طعارة فا الدييرة الخيعاية مش   .01
(  30 الاارر احفشد  ال ياؽيااة وااادد اح حياايغ فااا هباارؽ  م مااة الدييرااة الدوليااة  ااادط ) .04

  (.4643)القي رر 
  م ماة العمااود 4643 – 4641لسوهاال العرااا مان أغمااة هبارؽ أ ساد  اوع  الشعيساا   ا .00

 .4644(  اي و  الثي ا 0الدييرية والقي و ية  ل داط  ادط )
 .4641(  23وأمدن األاوع  هبرؽ ددن م يعلوػ وذرراادل  م مة ددروز السدي   ادط ) .03
 (  ل داط.13(  ادط )4646وايلة األ ني  العراؾية   ذرر احهعريط ) .01
-4631    السذاا مة القبرصااية وتثيدر ااي فااا العوهاايز العرايااة الدو ي يااة ) ولدااد محسااوط .02

 (  العراق.4666(  عريلة ميادعدر  در مشذوعر  امية الطاذ  )ايمعة السوصل 4641
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