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ادللخص:
يهض ٝالبدض الى حؿلُِ الًىء ٖلى الجهىص التي بظلتها اصاعة الغثِـ الامغٍ٩ي ظُمي ٧اعجغ لدؿىٍت
الًُ٣ت ال٣برنُت بحن ٖامي ٣ٞ ،0541-0533ض خاو ٫الغثِـ املظ٦ىع اًجاص خل نهاجي للًُ٣ت ال٣برنُت
العجباَها بازىحن مً اهم خلٟاءها في مىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي (الىاجى) وهما جغُ٦ا والُىهان ،و٧اهذ
بضاًت اهخمام اصاعة ٧اعجغ جخمشل بخإًُضها لالجٟا ١الظي و ٘٢في مُل٘ ٖام  0533بحن الغثِـ ال٣برص ي
م٩اعٍىؽ وعئ ٝصه٨خاف ػُٖم ال٣باعنت الاجغا ٥الظي جًمً اعب٘ مباصت جًمىذ الخُىٍ الٗامت لدؿىٍت
ً
ً
الًُ٣ت ال٣برنُت ،اياٞت الى طل ٪اعؾل ٧اعجغ مبٗىزا عثاؾُا لُ٣ىم باؾخُالٕ اعاء اَغا ٝالجزإ ،وفي
الى٢ذ هٟؿه ج٣غٍب وظهاث الىٓغ بُجهم مً اظل الخىنل الى حؿىٍت ؾغَٗت وٖاصلت٦ ،ما صٖمذ الاصاعة
ً
الامغٍُ٨ت وباع٦ذ ظمُ٘ ظىالث املٟاوياث التي جم اظغاءها في هُ٣ىؾُا و ظىُ ٠و ُِٞىا وهُىٍىعًٞ ، ٥ال
ً
ًٖ صٖمها لجهىص ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم املخدضة الظي ٧ان هى الازغ ٌؿعى خشِشا للخىنل الى حؿىٍت
للًُ٣ت ال٣برنُت جد ٤٣الؿالم والاؾخ٣غاع في املىُ٣ت.
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Abstract:
The research aims to shed light on the efforts of President Jimmy
Carter's administration to settle the Cypriot issue between 1977 – 1980,
President Carter tried to find a final solution to the Cyprus issue. The US
administration focused on the Cyprus issue because it is related to
Greece and Turkey, both being US allies in NATO. The attention of the
US administration began via supporting the agreement signed in early
1977 between Cypriot President Makarios and Turkish Cypriot leader
"Raoof Denktash," the agreement included four principles to settle the
Cyprus issue. In addition, president Carter sent a presidential delegate to
contribute to reach a quick and fair settlement to the Cyprus issue. The
US administration has supported all of the negotiations that have been
made in Nicosia, Geneva, Vienna and New York, not to mention that it
has supported the efforts of Waldheim, Secretary-General of the United
Nations, who was also actively seeking to reach a settlement to the
Cyprus issue to achieve peace and stability in the region.
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ادلقذهت

جيب٘ ؤهمُت صعاؾت مىيىٕ "ظهىص اصاعة الغثِـ الامغٍ٩ي ظُمي ٧اعجغ لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت بحن

ٖامي "0541-0533مً خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت وهي ان ظؼٍغة ٢برم جخمخ٘ بمى ٘٢اؾتراجُجي مهم ًخمشل ب٣غبها
مً الاجداص الؿىُٞتي "الؿاب ، "٤اياٞت الى و٢ىٖها ٢غب مىاب٘ الى ِٟفي الكغ ١الاوؾِ واؾغاثُل
طاث الاهمُت الاؾخصىاثُت في الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت ٖ ،الوة ٖلى اعجباٍ الًُ٣ت ال٣برنُت بازىحن مً
اهم خلٟاء الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت في مىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي (الىاجى) وهما جغُ٦ا والُىهان،
بط ٧ان هؼاٖهما خى٢ ٫برم ًىظع بدضور نغإ مؿلح بحن الضولخحن  ،مما ٌٗني بُبُٗت الخا ٫جهضٕ
الجبهت الجىىبُت الكغُ٢ت للخل ٠املظ٦ىع ،وهى الامغ الظي ًم ً٨اؾخٛالله مً الؿىُٞذ الظًً لم
مؼٍض مً الا٢ىإ الزترا ١الخدال ٠الٛغبي ،وبىاء ٖلى طل٣ٞ ٪ض اهخمذ الىالًاث
ً٨ىهىا بداظت الى ٍ
ً
املخدضة الامغٍُ٨ت بالًُ٣ت ال٣برنُت ،وزهىنا بٗض خضور الاه٣الب الٗؿ٨غي ٞحها في الخامـ
ٖكغ مً جمىػ ٖام  0531وما جاله مً اخضار ابغػها الٛؼو الٗؿ٨غي التر٧ي للجؼٍغة في الٗام هٟؿه،
الامغ الظي جُلب مً الاصاعاث الامغٍُ٨ت ،الؾُما اصاعة الغثِـ ظُمي ٧اعجغ  ، Gimmy Carterبظ٫
م٣بىلت مً ٧ل
حؿىٍت
املؼٍض مً الجهىص بالخٗاون م٘ مىٓمت الامم املخدضة مً اظل الخىنل الى
ٍ
ٍ
اَغا ٝالجزإ.
جم جدضًض ٖام  0533بضاًت للبدض ألهه الٗام الظي ونل ُٞه ٧اعجغ الى ؾضة الخ٨م في الىالًاث
املخدضة الامغٍُ٨ت ،اما ٖام  0541الظي ًيخهي ٖىضه البدض ٣ٞض قهض خضور الاه٣الب الٗؿ٨غي في
جغُ٦ا ،مما ٖض نهاًت ملغخلت مهمت مً املؿاعي الامغٍُ٨ت إلًجاص حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُت.
٢ؿم البدض ٖلى جمهُض وزالزت مباخض  ،جُغ ١الخمهُض الى ملدت مىظؼة ًٖ مى ٠٢الىالًاث
املخدضة الامحرُ٦ت مً الًُ٣ت ال٣برنُت ختى ٖام  .0533وع٦ؼ املبدض الاوٖ ٫لى مىيىٕ بٗشت ٦الع٥
م٩اصماؽ ٧لُٟىعص ٖ Clark Mcadmas Cliffordام  0533لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ،و٦غؽ املبدض
الشاوي لضعاؾت مؿاعي الاصاعة الامغٍُ٨ت لخض الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ٖلى اؾخئىا ٝاملٟاوياث ٖام
 ،0534وفي املبدض الازحر جم الخُغ ١الى صٖم الاصاعة الامغٍُ٨ت لجهىص الامم املخدضة لدؿىٍت الًُ٣ت
ال٣برنُت بحن ٖامي .0541-0535
جم اٖضاص البدض باالٖخماص ٖلى مهاصع ومغاظ٘ ٖضًضة جىىٖذ في ماصتها وازخلٟذ في ؤهمُتها ،جإحي

ً
في م٣ضمتها مجمىٖت الىزاث ٤ألامغٍُ٨ت امليكىعة واملٗغوٞت ازخهاعا ( ، )F.R.U.S.بط جم اؾخسضام املجلض
املٗىىن:
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Foreign Relations of the United States, Cyprus; Turkey; Greece,
1977–1980, Vol. XXI, (Washington, 2014).
ل٣ض ؤلٟذ جل ٪الىزاث ٤ماصة ؤؾاؾُت في البدض ألنها ٖ٨ؿذ وظهت الىٓغ ألامغٍُ٨ت اػاء الًُ٣ت
ال٣برنُت  ،وهي ٖباعة ًٖ البرُ٢اث والخ٣اعٍغ واملظ٦غاث التي ٦خبتها الؿٟاعاث ألامغٍُ٨ت في ٢برم
ً
وجغُ٦ا والُىهان بلى وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت وبالٗ٨ـًٞ ،ال ًٖ املظ٦غاث التي ٦خبتها وػاعة الخاعظُت
بلى الغثِـ الامغٍ٩ي في مضة مىيىٕ البدضٖ ،الوة ٖلى مدايغ الاظخماٖاث الؿغٍت التي ٧ان ٌٗ٣ضها
ناوٗى الؿُاؾت الامغٍُ٨ت وٖلى عؤؾهم الغثِـ ٧اعجغ  ،وحٗض جل ٪الىزاث ٤مً ألاهمُت بم٩ان وال ًمً٨
الاؾخٛىاء ٖجها ألنها حُٗي ٨ٞغة ظُضة وواضخت ًٖ وظهت هٓغ الاصاعة ألامغٍُ٨ت ججاه الًُ٣ت
ال٣برنُت  ،اياٞت الى ظهىصها في ؾبُل الخىنل الى حؿىٍت لها.
جمهُض :ملدت مىظؼة ًٖ مى ٠٢الىالًاث املخدضة الامحرُ٦ت مً الًُ٣ت ال٣برنُت ختى ٖام 0533
ًغظ٘ الاهخمام الامغٍ٩ي بالًُ٣ت ال٣برنُت( )0الى املضة التي جلذ الخغب الٗاملُت الشاهُت (-0515
ً
()1
٣ٞ ،)0511ض ؤزظث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت جبضي اهخماما ب٣برم( ،)6بؿبب الخغب الباعصة
 Cold Warالتي اهضلٗذ بحن املٗؿ٨غًٍ ،الٛغبي بُ٣اصتها ،والكغقي بؼٖامت الاجداص الؿىُٞتي ،بط بغػث
ً
ً
اهمُت الجؼٍغة لضي الاؾتراجُجُحن ألامغٍُ٨حن بىنٟها ٖم٣ا صٞاُٖا(ً)1امً ال٣ىاٖض الٗؿ٨غٍت
للىالًاث املخدضة ألامغٍُ٨ت في مىُ٣ت قغ ١البدغ املخىؾِ ال٣غٍبت مً الكغ ١الاوؾِ(.)1
وٖلى هظا ٧اهذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت جغٚب في الخىنل الى خل ؾلمي للًُ٣ت ًجىب املىُ٣ت
زىى هؼإ مؿلح بحن ازىحن مً خلٟائها(جغُ٦ا والُىهان) ،لظا ماعؾذ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت
يُٛها ٖلى خ٨ىمتي ازِىا واه٣غة مً اظل اهجاح ظهىص مىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي (الىاجى)
ً
 )2(NATOوؾالمت امً املىُ٣ت( )3و٢ض اؾٟغث جل ٪الجهىص ًٖ الاٖالن عؾمُا في الؿاصؽ ٖكغ مً
اب مً ٖام ُ٢ ًٖ 0521ام ظمهىعٍت ٢برم املؿخ٣لت( ،)4وبٗض اعبٗت اًام جم ٢بى ٫ظمهىعٍت ٢برم
ً
ًٖىا في مىٓمت الامم املخدضة (٦ .)5ما جم الخمهُض الهًمامها الى ًٖىٍت مىٓمت خل ٠قما٫
الاَلس ي ،وهى الامغ الظي ٧ان ٌٗني صزى ٫الجؼٍغة في صاثغة الاهخمام املباقغ للىالًاث املخدضة
الامغٍُ٨ت(.)01
ً
واوسجاما م٘ جل ٪الخُىعاث باصعث وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت الى انضاع بُان صخٟي في الُىم الظي
اٖلً ُٞه الاؾخ٣ال ٫جًمً الاٖترا ٝبجمهىعٍت ٢برم املؿخ٣لت ،و عٗٞذ صعظت الخمشُل الضبلىماس ي
()00

مً ٢ىهلُت الى ؾٟاعة ،وجم حُٗحن ٞغٍؼع ول٨يـ

 Fraser Wilkinsلُ٨ىن او ٫ؾٟحر امغٍ٩ي في

٢برم ،و ٢ضم الازحر اوعا ١اٖخماصه في الخاؾ٘ ٖكغ مً اًلى ٫مً الٗام هٟؿه(.)06
( ) 511
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ً
وٖلى الغٚم مً اؾخ٣ال٢ ٫برم الا ان طل ٪لم ًٌٗ ً٨ني ان املك٩لت اهتهذ جماما ،اط ؾغٖان ما
بضؤث الخالٞاث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن (الترُ٦ت والُىهاهُت) جُٟى ٖلى الؿُذ ،و٧اهذ جىظع بدضور
هؼإ مؿلح بحن جغُ٦ا التي ٧اهذ جضٖم الجالُت ال٣برنُت الترُ٦ت ،والُىهان التي جضٖم الجالُت ال٣برنُت
الُىهاهُت  ،و٢ض جُلب طل ٪املى ٠٢جضزل الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت في ؾبُل اًجاص خلى ٫مغيُت
لجمُ٘ اَغا ٝاملك٩لت ال٣برنُت  ،لظل٣ٞ ٪ض بظلذ الاصاعاث الامغٍُ٨ت املخٗا٢بت في املضة مً خهى٫
ً
ً
٢برم ٖلى الاؾخ٣الٖ ٫ام 0521وختى ٖام  0533ظهىصا خشِشتًٞ ،ال ًٖ عٖاًتها وصٖمها لجمُ٘
املٟاوياث التي اظغٍذ في جل ٪املضة في ؾبُل اخخىاء املك٩لت ال٣برنُت ،وابٗاص الؿىُٞذ ًٖ
ً
املىُ٣ت( .)01و ْهغ طل ٪بك٩ل ظلي في ٖهض اصاعة الغثِـ ٧اعجغ التي لم جضزغ ظهضا في ؾبُل حؿىٍت
الًُ٣ت ال٣برنُت وهى ما ؾىالخٓه في زىاًا البدض.

-7بعثت كالرك هكبدهبش كليفىرد  Clark Mcadmas Cliffordعبم
 7711لتطىيت القضيت القربصيت
()01

٦خب اعزغ ؤصًغ هاعجمان

 ، Arthur Adair Hartmanمؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت

للكاون الاوعبُت ،في الشالض مً حكغًٍ الشاوي ٖام  ،0532مظ٦غة جٟهُلُت الى هجري الٟغٍض
ً
ِ٦ؿىجغ( ،Henry Alfred Kissinger )01وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت جًمىذ جُُ٣ما للًُ٣ت ال٣برنُت ،
()02

م٘ ا٢تراخاث لئلصاعة الجضًضة التي ؾُترؤؾها ظُمي ٧اعجغ

(٧ 61اهىن الشاوي ٧61-0533اهىن الشاوي

 ،)0540اوضح هاعجمان ان الًُ٣ت ال٣برنُت لم حكهض اي جدغ٦ ٥بحر هدى الدؿىٍت وطل ٪بؿبب
اوٗضام الش٣ت بحن َغفي الجزإ،الاجغا ٥والُىهاهُحن ٞ ،مً ظهتهم ٧ان ال٣باعنت الُىهاهُىن ٌٗخ٣ضون ان
ج٣ضًم اًت جىاػالث في املٟاوياث ؾُاصي بك٩ل او ازغ الى ج٣ؿُم الجؼٍغة وخهىلهم ٖلى وؿبت اعاى
ا٢ل ب٨شحر مً جل ٪التي ٧اهىا ٌكٛلىنها ٢بُل الٛؼو الٗؿ٨غي التر٧ي في الٗكغًٍ مً
ً
ً
جمىػ ٖام ًٞ ،)03(0531ال ًٖ جضوي هُبت الخ٨ىمت املغ٦ؼٍت التي ٧اهذ ٖملُا بُضهم( ،)04اما ال٣باعنت
الاجغا٣ٞ ٥ض ٧اهىا هم الازغون مترصصًً في بضء مٟاوياث ظضًت ألنها ؾخاصي الى ٣ٞضانهم ظؼء ٦بحر مً
الاعاض ي التي خهلىا ٖلحها بٗض الٛؼو املكاع الُه ،اياٞت الى اٖخ٣اصهم ان اًت حؿىٍت ًخم الخىنل
ً
الحها ٢ض ج٨ىن لهالح ال٣باعنت الُىهاهُحن الظًً ٌك٩لىن اليؿبت الا٦بر مً الؿ٩ان ،وهٓغا لخل٪
ً
املساو ٝألبىاء الُاثٟخحن ال٣برنِخحن الُىهاهُت والترُ٦ت ًٞ ،ال ًٖ مىا ٠٢خ٨ىمتي اه٣غة وازِىا
وجإزحراتهما ٖلى ٢برم٣ٞ ،ض جى ٘٢هاعجمان ان حؿخٛغ ١مٟاوياث الًُ٣ت ال٣برنُت مضة
( ) 511
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َ َُ
هل ْب َغفي الجزإ وعًٞهما ج٣ضًم جىاػالث
ػمىُت َىٍلت  ،وهى الامغ الظي ؾُيخج ٖىه بُبُٗت الخا ٫ج
حؿهم في خل الًُ٣ت(.)05
ً
َ
ومً ظهت زاهُت ّبحن هاعجمان ان اهخساباث الغثاؾت الامغٍُ٨ت ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى الخىنل الى خل
ً
للًُ٣ت ال٣برنُت وطل ٪ألن املغشح ظُمي ٧اعجغ ٢ضم وٖىصا لىازبُه الامغٍُ٨حن مً طوي الانى٫
الُىهاهُت( ،)61جًمىذ ؾُٗه إلًجاص حؿىٍت للًُ٣ت جخىا ٤ٞوعٚباتهم  ،وهى الامغ الظي ٢ض ٌُٗي
ً
اهُباٖا لؤلجغا ٥بإن الاصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة جمُل لهالح الُىهاهُحن مما ًضٗٞهم الى مىاهًت
الؿُاؾت الامغٍُ٨ت والخغوط مً الخدال ٠الٛغبي ،لظا ٗٞلى الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ان جبظ٫
ً
ظهىصا مًاٖٟت مً اظل مى٘ خضور مشل ه٨ظا اخخماالث  ،وٖلُه ٣ٞض اوص ى هاعجمان ان ج٣ىم
الاصاعة الامغٍُ٨ت التي ؾُترؤؾها ٧اعجغ بشالر زُىاث حٗخمض الدؿلؿل الؼمني ،لًمان حؿىٍت الًُ٣ت
ً
ال٣برنُت واملدآٞت ٖلى املهالح الامغٍُ٨ت في قغقي البدغ املخىؾًِٞ ،ال ًٖ اؾخمغاع ٖال٢اتها م٘
جغُ٦ا والُىهان ،جمشلذ الخُىة الاولى –واعجإي هاعجمان ان جبضؤ في نهاًت قهغ حكغًٍ الشاوي ٖام -0532
بإن ج٣ىم الاصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة (التي ؾدخىلى مهامها في الٗكغًٍ مً قهغ ٧اهىن الشاوي ٖام 0533
) بدكُ٨ل وٞض ع ُ٘ٞاملؿخىي بُ٣اصة شخو ًدٓى بش٣ت الغثِـ املىخسب  ،لُ٣ىم بؼٍاعة الى اه٣غة
وازِىا وهُ٣ىؾُا لُىضح لغئؾائها ان مً مهلخت الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ان جداٖ ٔٞلى
ً
الٗال٢اث الىصًت مٗهمًٞ ،ال ًٖ اؾخٗغاى الجهىص الامغٍُ٨ت بكان الًُ٣ت ال٣برنُت ٦ ،ما ًيبغي
ٖلى طل ٪الىٞض ان ٌؿإلهم بك٩ل واضح ًٖ اؾخٗضاصهم للٗب صوع وكِ في الخىنل الى حؿىٍت

ً
للًُ٣ت  ،اياٞت الى الخض الاصوى مً مُالبهم ًٞ،ال ًٖ ؾاالهم ًٖ الضوع الظي مً املم ً٨ان جلٗبه
واقىًُ بهظا الخهىم(.)60

اما الخُىة الشاهُت  ،وهي املكاوعاث الشىاثُت –وجبضؤ في قهغ ٧اهىن الاوٖ ٫ام ٣ٞ -0532ض جًمىذ
ان ج٣ىم وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت باؾخضٖاء ؾٟغائها في هُ٣ىؾُا وازِىا واه٣غة  ،الى واقىًُ في الكهغ
املظ٦ىع وٖ٣ض ظلؿت اخاَت جٟهُلُت م٘ الغثِـ املىخسب او مً ًمشلهً ،خم ٞحها اؾخٗغاى ظمُ٘
مالبؿاث الًُ٣ت ال٣برنُت٦ ،ما ج٣ىم وػاعة الخاعظُت بترجِب ؾلؿلت ل٣اءاث ومكاوعاث م٘ ُ٢اصة
ال٨ىوٛغؽ الجضًض ،وخلٟاء الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت الٛغبُحن بكإن الًُ٣ت هٟؿها ،وفي الخُىة
الشالشت التي اَلٖ ٤لحها هاعجمان (الخىُٟظ) وخضص اهُال٢تها في قهغ ٧اهىن الشاوي ٖام  ،0533ان ج٣ىم
الاصاعة الامغٍُ٨ت بةصاعة صٞت املٟاوياث بحن اَغا ٝالجزإ في الًُ٣ت ال٣برنُت م٘ عؾم ظضو ٫ػمني
واؾتراجُجي مً اظل خؿم املىيىٕ بإؾغٕ و٢ذ ممٖ ، ً٨لى ان ًخم طل ٪بخٗاون وحكاوع م٘ الامم املخدضة
والخلٟاء الٛغبُحن ومىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي(.)66
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ل٣ض ٧اهذ مظ٦غة هاعجمان بمشابت صلُل ٖمل وزاعَت َغٍ ٤لالصاعة الجضًضة مً اظل الخىنل الى
حؿىٍت م٣بىلت للًُ٣ت ال٣برنُت التي باجذ بمشابت مك٩لت للىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وهضصث
بسؿغانها مىاَ ٤خُىٍت في طل ٪الجؼء الخُىي مً الٗالم ،و خاولذ اصاعة ٧اعجغ جىُٟظ الٗضًض مً
٣ٞغاتها .
وفي ًٚىن طل ، ٪الخذ مباصعة مً ال٣باعنت الاجغا ٥بهض ٝاٖاصة ٞخذ باب املداصزاث بحن
الجاهبحن ٣ٞ ،ض اعؾل الؼُٖم ال٣برص ي عئو ٝصه٨خاف Rauf Denktash

()61

 ،في الخاؾ٘ مً ٧اهىن
()61

الشاوي ٖام  ،0533عؾالت بلى الؼُٖم الُىهاوي ال٣برص ي الاؾ ٠٣م٩اعٍىؽ الشالض

Makarios III

ا٢ترح ٞحها اظغاء ل٣اء بُجهما ملىا٢كت الً٣اًا الٗال٣ت وج٣غٍب وظهاث الىٓغ بحن الُغٞحن ،وزخم
صه٨خاف عؾالخه بال٣ى " : ٫وؤها مخإ٦ض مً ان اًت زُىة اًجابُت ًم ً٨اجساطها في هظا املىخى ؾدؿاهم
ً
في حؿىٍت ؾلمُت للمؿإلت ال٣برنُت  ،وبالخالي في جس ٠ُٟمٗٓم املك٣اث التي ٌٗاوي مجها خالُا اٞغاص

ً
٦ال الُاثٟخحن ،وهى جسً ٠ُٟخىٖ ٠٢لُه خل ؾُاس ي"( .)61ومً ظاهبه ابضي م٩اعٍىؽ اؾخٗضاصا للخباخض
في ؾبُل الخىنل الى خل ؾغَ٘ للًُ٣ت ال٣برنُت(.)62

و٢بل ان ٌُٗ٣ض طل ٪الل٣اء بحن م٩اعٍىؽ وعئ ٝصه٨خاف  ،الخ٣ى في واقىًُ وػٍغ الخاعظُت

الامغٍُ٨ت (امل٩ل )٠ؾاًغوؽ عوبغحـ ٞاوـ ( Cyrus Roberts Vance )63في الخاؾ٘ ٖكغ مً ٧اهىن
ً
الشاوي ٖام  -0533اي ٢بل حؿىمه مىهبه عؾمُا بُىم واخض -م٘ الؼُٖم ال٣برص ي ٚال٨ٞىؽ
٧لحرًضؽ( Clafcos Clerides )64وخًغ الاظخمإ اعزغ هاعجمان مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت
ً
للكاون الاوعبُت ،ألهه ٧ان مُلٗا ٖلى جُىعاث الًُ٣ت ال٣برنُت مىظ ٖام  0531بىنٟه عثِـ
الٟغٍ ٤امل٩ل ٠بمخابٗت الًُ٣ت مىظ طل ٪الخاعٍش( ،)65جم في الاظخمإ مىا٢كت مىيىٕ املٟاوياث
ً
ً
امل٣بلت ًٞ ،ال ًٖ وظهاث هٓغ الاصاعة الامغٍُ٨ت بهضص املىيىٕ هٟؿه ،ابضي ٧لحرًضؽ جٟائال بةم٩اهُت
الخىنل الى حؿىٍت في ْل الاصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة ٦ ،ما اًض ٨ٞغة اعؾا ٫مبٗىر امغٍ٩ي عُ٘ٞ
املؿخىي الى املىُ٣ت لخُىٍغ ا٩ٞاع الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بكإن الًُ٣ت  ،وا٢ترح ان ً٣ىم طل٪
املبٗىر في البضاًت بجىلت في الٗىانم الاوعبُت ال٨بري للخهىٖ ٫لى الضٖم واملؿاهضة في اي مكغوٕ
ًُغح بكإن ٢برم(. )11
اما بسهىم اعاء ال٣باعنت الُىهاهُحن بكإن الدؿىٍت املؿخ٣بلُت للًُ٣ت ال٣برنُت ،اوضح
٧لحرًضؽ ان الدؿىٍت امل٣بىلت جخم بُ٣ام الجاهب التر٧ي بس ٌٟمؿاخت الاعاض ي التي ٌؿُُغ ٖلحها
الاجغا ٥في قما ٫الجؼٍغة بك٩ل ًدىاؾب ووؿبتهم الؿ٩اهُت ،وان ًخم حكُ٨ل خ٨ىمت مغ٦ؼٍت ٖلى
اؾاؽ املكاع٦ت الٟٗالت مً الُاثٟخحن في وي٘ الؿُاؾت الٗامت للضولت ال٣برنُت بٗض ان ً٣ىم
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الُغٞان بهُاٚت صؾخىع ظضًض للبالص ٌٗالج ظمُ٘ جل ٪الامىع ،الا ان هُ٣ت الخال ٝج٨مً في ان
ال٣باعنت الُىهاهُحن ًغٍضون ا٢امت صولت ُٞضعالُت  ،في خحن ان الاجغاً ٥غٍضون صولت ٦ىهٟضعالُت ،اما
هُ٣ت الخال ٝالازغي ٞهي ٖلماهُت الضولت – التي ًبضو انها بضٖم مً خ٨ىمت اه٣غة -بط ان الؼٖماء
الاجغاٚ ٥حر مغجاخحن –بدؿب حٗبحر ٧لحرًضؽ -مً جىلي عظا ٫الضًً للمىانب الخ٨ىمُت الغُٗٞت في
٦غثِـ ل٣برم ،الا اهه ال ً٣بل ان
اقاعة واضخت الى م٩اعٍىؽ ،الظي ختى وان ٢بل الخسلي ًٖ مىهبه
ٍ
ُ
جمى٘ ال٨ىِؿت مً لٗب صوع مباقغ في قاون الضولت(.)10
وبسهىم الل٣اء املغج٣ب بحن عئو ٝصه٨خاف و م٩اعٍىؽ ،املكاع الُه ٣ٞ ،ض عخب وػٍغ الخاعظُت
الامغٍُ٨ت ٞاوـ ،وهاعجمان بخل ٪الخُىة و ؤ٦ضا ٖلى يغوعة اؾدشماعها لبضء مٟاوياث ظضًت حؿهم في
جدؿحن ٖال٢اث ال٣باعنت الُىهاهُحن بىٓغائهم الاجغا ،٥اما ٧لحرًضؽ ٣ٞض ٧ان ٖلى الٗ٨ـ مجهما،
ً
مدكاثما مً طل ٪الل٣اءٖ ،لى الغٚم مً ٢بى ٫م٩اعٍىؽ الضٖىة  ،اط ًغي ٧لحرًضؽ ان صٖىة صه٨خاف
ً
لم جخًمً ا٢تراخا ملىا٢كت مىيىُٖت للًُ٣ت ال٣برنُت ٩ٞ ،ل ما جًمىخه الضٖىة هى مض ظؿىع
الخ٣اعب بحن الُاثٟخحن(.)16
وفي ًىمي الؿاب٘ والٗكغًٍ مً ٧اهىن الشاوي ،والشاوي ٖكغ مً قباٍ مً ٖام ٣ٖ 0533ض
م٩اعٍىؽ و صه٨خاف اظخماٖحن في هُ٣ىؾُا بغٖاًت الامم املخدضة  ،جم زاللها َغح مىيىٖاث ٖضًضة
حٗل٣ذ بؿبل مٗالجت الًُ٣ت ال٣برنُت ٟٞ ،ي الاظخمإ الاو ٫اج ٤ٟالُغٞان ٖلى ان مٟخاح الخل
الاو٨ً ٫مً في ب٣اء ٢برم مؿخ٣لت زىاثُت الُىاث ،٠وفي الاظخمإ ألازحر الظي ٖ٣ض في الشاوي ٖكغ مً
قباٍ بدًىع الامحن الٗام لالمم املخدضة ٦ىعث ٞالضهاًم( Kurt Waldheim )11و ممشله في ٢برم
زاُٞحر بحرًؼ صي ٦ىٍالع( ،)11( Javier Pérez de Cuéllar )11اج ٤ٟالُغٞان ٖلى اؾخئىا ٝاملداصزاث في
ُِٞىا في نهاًت آطاع  ،0533بغٖاًت الامحن الٗام لؤلمم املخدضة٦ ،ما اج٣ٟا ٖلى زُت ج٨ىهذ مً اعبٗت
مباصت ٖغٞذ ُٞما بٗض بـ(ـسُت م٩اعٍىؽ –صه٨خاف) لخ٨ىن بمشابت اعقاصاث للمخداوعًٍ و٢اٖضة
للمٟاوياث امل٣بلت وهي(:)12
 -0الؿعي إل٢امت ظمهىعٍت ُٞضعالُت مؿخ٣لت ٚحر مىداػة وزىاثُت الُىاث.٠
 -6بدض اويإ الاعاض ي الخايٗت إلصاعة ٧ل َاثٟت في يىء الام٩اهاث املٗاقُت والاهخاظُت لال٢خهاص،
وملُ٨ت الاعاض ي.
 -1مؿاثل خغٍت الاهخ٣ا ٫والا٢امت وامللُ٨ت والامىع املدضصة الازغي ،ج٨ىن مٟخىخت للى٣اف م٘ الازظ
بىٓغ الاٖخباع ال٣اٖضة الاؾاؾُت للىٓام الُٟضعالي زىاجي الُىاث ،٠وبٌٗ الهٗىباث الخُبُُ٣ت التي
ًم ً٨ان جيكإ باليؿبت للُاثٟت ال٣برنُت الترُ٦ت.
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 -1ان ؾلُاث و وْاث ٠الخ٨ىمت الُٟضعالُت املغ٦ؼٍت ؾخ٨ىن بضعظت جًمً نُاهت وخضة البلض م٘
الازظ بصىاثُت الُاثٟت للضولت ال٣برنُت.
ً
واوسجاما م٘ جل ٪الخىظهاث واؾخجابت لخىنُاث هاعجمان –اهٟت الظ٦غ -التي هصح ٞحها الاصاعة
الجضًضة بةعؾا ٫مبٗىر عثاس ي ع ُ٘ٞاملؿخىي الى ٖىانم املشلض ال٣برص ي (هُ٣ىؾُا ،اه٣غة وازِىا) ،
اعؾل الغثِـ الامحر٧ي ٧اعجغ في قباٍ  0533مبٗىزه الخام املدامي ٦الع ٥م٩اصماؽ ٧لُٟىعص( )13الظي
ً
اظغي ل٣اءاث ٖضًضة م٘ الؼٖماء ال٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن ٖلى هدى مىٟهلًٞ ،ال ًٖ ل٣اءاجه
م٘

٧ل

مً

عثِـ

الىػعاء

التر٧ي

ؾلُمان

صًمحرًل

وهٓحره

الُىهاوي

٢ؿُىُحن

٦غامىلِـ( ، Constantine Karamanlis)14والامحن الٗام لؤلمم املخدضة(.)15
ابخضؤ ٧لُٟىعص عخلخه بل٣اء م٘ الامحن الٗام لالمم املخدضة ٦ىعث ٞالضهاًم في الٗانمت الىمؿاوٍت
ُِٞىاّ ،بحن له زاللها ان الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت جاٍض الضوع املدىعي لالمم املخدضة في ص ٘ٞعجلت
املٟاوياث ال٣برنُت ٦ ،ما اوضح له ان ظهىص الاصاعة الامغٍُ٨ت م٨ملت لجهىص الامم املخدضة ،ويمً
الؿُا ١هٟؿه ٢ط ى ٧لُٟىعص زالزت اًام في ازِىا ،اظغي زاللها مداصزاث م٘ ٦غامىلِـ  ،ها٢كا زاللها
الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وَلب زاللها ٧لُٟىعص ان ج٣ضم الُىهان الدؿهُالث الالػمت مً اظل مٗالجت
ً
الًُ٣ت ال٣برنُت٦ ،ما ػاع اه٣غة()11و٢ط ى هىا ٥مضة زالزت اًام اًًا ،خُض اظغي هىا ٥مداصزاث
م٘ عثِـ الىػعاء التر٧ي ؾلُمان صًمحرًل ،اوضح زاللها ان الاصاعة الامغٍُ٨ت حؿعى لغ ٘ٞالخٓغ(ًٖ )10
جغُ٦ا م٣ابل ؾٗحها لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت(.)16
وبامل٣ابل اْهغ الاجغا ٥بٌٗ الخجاوب  ،بط ؤ٦ضوا ل٩لُٟىعص التزام الخ٨ىمت الترُ٦ت بالب٣اء في
خل ٠قما ٫الاَلس ي في م٣ابل ؾعي الاصاعة ألامغٍُ٨ت الجضي لغ ٘ٞالخٓغ املٟغوى ٖلى جغُ٦ا مىظ
الخامـ مً قباٍ ٖام  ،0531وفي الى٢ذ هٟؿه ابضي الاجغا ٥اؾخٗضاصهم إلْهاع املغوهت الالػمت في
مىٟ٢هم ججاه ٢برم وٖال٢اتها م٘ الُىهان(.)11
وفي ٢برم ؤظغي ٧لُٟىعص او ٫اظخمإ له م٘ م٩اعٍىؽ في الٗانمت هُ٣ىؾُا في الغاب٘ والٗكغًٍ
مً قهغ قباٍ ٖام  0533بدًىع وػٍغ الخاعظُت ال٣برص ي ظىن ٦غؾخىُٞضػJohn Christophides
والؿٟحر الامغٍ٩ي في ٢برم ولُام ع٦ .غوٞىعص( ،William R. Crawford )11وفي بضاًت الاظخمإ َ
ٖبر
م٩اعٍىؽ ًٖ ق٨غه لئلصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة ٖلى اهخمامها بالًُ٣ت ال٣برنُت ،وحٗبحرها ًٖ عٚبتها
في الٗمل مً اظل الخىنل بلى حؿىٍت وابضاء اؾخٗضاصها للٗب صوع ٗٞا ، ٫وبسهىم املٟاوياث
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املؼم٘ اظغائها في ُِٞىا في اوازغ قهغ اطاع مً الٗام هٟؿه ،اؾدبٗض م٩اعٍىؽ ان ً٣ضم الاجغا ٥جىاػالث
مهمت ،وعٚم طل ٪ابضي اؾخٗضاصه للمط ي ٢ضما ًفي ؾبُل انهاء املك٩لت(.)11
ً
ومً ظاهبه اوضح ٧لُٟىعص ان الغثِـ ٧اعجغ مهمما ان ً٨ىن ٖام ٖ 0533ام خؿم الًُ٣ت
ال٣برنُتّ ،
وبحن ان الهض ٝمً اعؾاله الى (الُىهان وجغُ٦ا و٢برم) هى للخهىٖ ٫لى اهُباٖاث ٢اصة
جل ٪الضو ٫ومٗغٞت الهٗىباث واملك٨الث التي اٖتريذ َغٍ ٤الدؿىٍت في الؿىىاث املايُت ،وفي
الى٢ذ هٟؿه اوضح ان الغثِـ الامغٍ٩ي ٧اعجغ ًيخٓغ الا٢تراخاث التي ؾخ٣ضمها بٗشخه خىُُٟ٦ ٫ت
اؾخسضام الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ملؿاٖحها الخمُضة لخل الًُ٣ت ال٣برنُت( .)12وفي اَاع طل٪
اوضح ٧لُٟىعص اهه ٌٗتزم ل٣اء الؼُٖم ال٣برص ي التر٧ي عئو ٝصه٨خاف  ،وهىا َلب مىه م٩اعٍىؽ ان
ًىضح لل٣اصة الاجغا ٥ان ال ًسكىا مً "الاًىىؾِـ"( Enosis )13والاجداص م٘ الُىهان ألهه-م٩اعٍىؽ-
٢ض ع ٌٞطل ٪الاجداص مىظ ٖام  0531وهى ما اصي الى خضور الاه٣الب الٗؿ٨غي( )14يضه  ،ويمً
ً
الؿُا ١هٟؿه – اٖخ٣اصا مىه ان طل ٪ؾُاصي الى خل املك٩لت ال٣برنُتَ -لب م٩اعٍىؽ مً ٧لُٟىعص
ان ج٣ىم الاصاعة الامغٍُ٨ت بدض ال٨ىوٛغؽ ٖلى ٖضم ع ٘ٞالخٓغ ًٖ جغُ٦ا او ا٢غاع اجٟاُ٢ت الخٗاون
الضٞاعي م٘ جغُ٦ا( )15ختى ًخم اخغاػ ج٣ضم ٦بحر في الًُ٣ت ال٣برنُت ،ألن الامغٍُ٨حن لضيهم ال٣ضعة ٖلى
مماعؾت يٖ ِٛلى الخ٨ىمت الترُ٦ت وخملها بالىدُجت ٖلى ج٣ضًم جىاػالث بكان ٢برم(.)11
وفي الى٢ذ الظي ٧ان ُٞه ٧لُٟىعص ًجغي مباخشاجه م٘ اَغا ٝالجزإ في الًُ٣ت ال٣برنُت ،اظغي
الغثِـ ٧اعجغ في الخامـ والٗكغًٍ مً قباٍ ٖام  0533مداصزاث في واقىًُ م٘ الامحن الٗام لالمم
ً
املخدضة ٞالضهاًم  ،صٖما لبٗشت ٧لُٟىعص  ،اوضح الغثِـ ٧اعجغ اهه ًغخب بجمُ٘ الجهىص الغامُت لخل
الًُ٣ت ال٣برنُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه جى ٘٢نٗىبت الخىنل الى حؿىٍت ،الا اهه البض مً الٗمل
ً
الضئوب ،زهىنا ان ال٣باعنت الُىهاهُحن ٌٗخ٣ضون ان خل املك٩لت ال ًم ً٨ان ًخم ًٖ َغٍ٤
اللجىء الى الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة  ،اما ال٣باعنت الاجغاٞ ٥هم ًضع٦ىن ان ال٣ىة الٗؿ٨غٍت
وخضها لً ج٨ؿبهم الكغُٖت الضولُت  ،ألن صه٨خاف خاو ٫الخهىٖ ٫لى خ ٤مساَبت الجمُٗت الٗامت
لالمم املخدضة ،الا اهه ٞكل في طل ٪ألهه ال ًمخل ٪نٟت قغُٖت ،وٖلُه ؤ٦ض الغثِـ ٧اعجغ ٖلى يغوعة
ان جتر٦ؼ الجهىص للخى ٤ُٞبحن مُلب م٩اعٍىؽ وهى الخٟاّ ٖلى ٢برم ٦ضولت مىخضة  ،م٘ جلبُت قغٍ
صه٨خاف ،وهي ان اي حؿىٍت ًيبغي ان جًمً لهم صعظت مً الخ٨م الظاحي لؤل٢لُت الترُ٦ت ال٣برنُت(.)10
ً
وٖىصا ٖلى بٗشت ٧لُٟىعص ٣ٞض ٧اهذ الىدُجت التي زغط بها الازحر مً مداصزاجه م٘ الاَغا ٝاملٗىُت
بالًُ٣ت ال٣برنُت ان لضيهم عٚبت ٖامت في الخىنل الى حؿىٍت  ،الا ان ٖضم الش٣ت بُجهم ٧اهذ مً ابغػ
( ) 511

لؿىت 6102

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص () 34

املك٨الث التي خالذ صون جد٣ُ٣ها ،وعٚم طل٣ٞ ٪ض خهل ٧لُٟىعص مً جل ٪الاَغاٖ ٝلى وٖىص بلٗب
صوع وكِ في املٟاوياث املؼم٘ ٖ٣ضها في الخاصي والشالزحن مً اطاع في ُِٞىا(.)16
وبهض ٝاهجاح جل ٪املٟاوياث املغج٣بت  ،بٗض الغثِـ ٧اعجغ بغُ٢ت الى الغثِـ م٩اعٍىؽ  ،ؤ٦ض ٞحها
ٖلى ان الاصاعة الامغٍُ٨ت ؾدبظ٧ ٫ل الجهىص املم٨ىت مً اظل الخ٣غٍب بحن وظهاث هٓغ ال٣باعنت
الُىهاهُحن وهٓغائهم الاجغاٖ ٥لى امل ان ً٨ىن ٖام ٖ 0533ام حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت(.)11
ً
ويمً الؿُا ١هٟؿه وصٖما لبٗشت ٧لُٟىعص ،وعٚبت مً الاصاعة الامغٍُ٨ت في اؾخجالء مى٠٢
الؿىُٞذ ،ػاع وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت ٞاوـ مىؾ٨ى واظغي في الشالزحن مً اطاع ٖام  – 0533اي ٢بل
()11

بضء املٟاوياث بُىم واخض -مداصزاث م٘ هٓحره الؿىُٞتي ؤهضعٍه ٚغومُ٨ى

Andrei Gromyko

ها٢كا زاللها جُىعاث الًُ٣ت ال٣برنُت واج٣ٟا ٖلى اهمُت الخىنل الى حؿىٍت م٣بىلت وان ًخم
ً
الخى ٤ُٞبحن َلباث ال٣باعنت الاجغا ٥و الُىهاهُحن وزهىنا ما ًخٗل ٤بمؿاخت ألاعاض ي التي ًيبغي ان
ج٨ىن بدىػة ٧ل َغ ٝمجهما  ،خُض ٧ان الُغ ٝالاوًُ ٫الب بمؿاخت (  ) %10-11في خحن ان
الُىهاهُحن لم ًىا٣ٞىا الا ٖلى مىدهم وؿبت ( )%61وعبما ًغٗٞىنها الى ( ، )%63-62ومً ظاهبه اوضح
ٚغومُ٨ى يغوعة ان ج٨ىن ٢برم زالُت مً اي ٢ىة اظىبُت –آهظا -٥وفي املؿخ٣بل في اقاعة مبُىت
الى ٖضم مىا٣ٞت مىؾ٨ى ٖلى بىاء اي ٢ىاٖض لخل ٠قما ٫الاَلس ي في الجؼٍغة ( .)11وٍبضو ان الهضٝ
مً ػٍاعة ٞاوـ ملىؾ٨ى هى اؾخُالٕ آعاء الؿىُٞذ بكإن املٟاوياث ال٣برنُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه
الخىيُذ لهم م٣ضاع الاهمُت التي جىلحها واقىًُ ل٣برم باٖخباعها واٗ٢ت يمً مىُ٣ت الىٟىط
الامغٍُ٨ت.

ً
بضؤث مٟاوياث ُِٞىا – مشلما ٧ان م٣غعا لها -في الخاصي والشالزحن مً آطاع ٢ ، 0533ضم زاللها
()12

ؾبحروؽ ٦برًاهى

 Spyros Kyprianouعثِـ مجلـ الىىاب ال٣برص ي ،و عثِـ الىٞض الُىهاوي

ال٣برص ي ،ظملت م٣ترخاث بكإن خل الًُ٣ت ال٣برنُت وجلخهذ بخىلي ال٣باعنت الاجغا ٥اصاعة
( )%61مً مؿاخت ٢برم وهي وؿبت حٗاص ٫حجمهم البال )%04( ٜمً مجمىٕ الؿ٩ان ،وان ج٨ىن
ً
للخ٨ىمت املغ٦ؼٍت ؾلُاث ٗٞالت و٢ىٍت لًمان وخضة الضولت ،وازحرا َالب ٦برًاهى باوسخاب ظمُ٘
ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت الاظىبُت – في اقاعة الى ال٣ىاث الترُ٦ت  -مً ٢برم وٖىصة ( )611.111الجئ ٢برص ي
ً
ًىهاوي الى صًاعهم( .)13ل٣ض اؾخٛغ٢ذ املٟاوياث ؤخض ٖكغ اظخماٖا  ،ونضع البُان الخخامي في الؿاب٘
ً
مً هِؿان مً الٗام هٟؿه الا اهه ٧ان مسُبا لآلما ،٫بط ؤقاع الى بزٟا٢ه في عؤب الهضٕ بحن الجاهبحن،
ول٨ىه في امل٣ابل ٧ان ٞغنت ل٩ل ظاهب ملٗغٞت اعاء هٓحره بك٩ل مباقغ(.)14
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صٗٞذ جل ٪الخُىعاث الغثِـ ٧اعجغ الى اظغاء مداصزاث م٘ الامحن الٗام لالمم املخدضة ٞالضهاًم
خى ٫هخاثج مباخشاث ُِٞىا٦ ،ما ٖ٣ض – ٖلى هامل اظخماٖاث ٢مت خل ٠قما ٫الاَلس ي في بغو٦ؿل
 ل٣اءاث مىٟهلت في الٗاقغ مً اًاع مً الٗام هٟؿه م٘ عثِـ الخ٨ىمت الترُ٦ت ؾلُمان صًمحرًل(، )15ً
ً
و ٦غامىلِـ عثِـ الخ٨ىمت الُىهاهُت ،خثهما زاللها ان ًماعؾا صوعا ٗٞاال للخىنل الى حؿىٍت (٦ .)21ما
خاو٧ ٫اعجغ اؾخمالذ صًمحرًل – ٖلى امل ان ٌؿاهم طل ٪في خل املك٩لت ال٣برنُتَ ًٖ -غٍ ٤ازباعه
ً
بان الاصاعة الامغٍُ٨ت ٢ضمذ م٣ترخا لل٨ىوٛغؽ الامغٍ٩ي ًخٗل ٤بؼٍاصة املبُٗاث الٗؿ٨غٍت لترُ٦ا مً
( )061ملُىن صوالع بلى ( )031ملُىن صوالع ٦ ،ما اوضح له ان الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت حٗض جغُ٦ا
الجىاح ال٣ىي لخل ٠قما ٫الاَلس ي في قغ ١البدغ املخىؾِ ومً زم ٞإن مهلختها ج٣خط ي املدآٞت
ٖلى ٖال٢اتها بترُ٦ا(.)20
ً
مؿعى ظضًض مً الاصاعة الامغٍُ٨ت بكإن الًُ٣ت ال٣برنُت ٣ٖ ،ض اظخمإ في واقىًُ في الاو٫
وفي
مً جمىػ ٖام  0533بحن ٧لُٟىعص املبٗىر الخام للغثِـ الامغٍ٩ي ٧اعجغ و ٦برًاهى عثِـ مجلـ الىىاب
ال٣برص يَ ،
ٖبر زاللها الازحر ًٖ زُبت امل ال٣باعنت الُىهاهُحن بمٟاوياث ُِٞىا٦ ،ما اوضح ان مٟخاح
الخل ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الخ٨ىمت الترُ٦ت في اه٣غة ولِـ ٖلى ٖاج ٤صه٨خاف ألهه ًىٟظ اعاصة الازحرة  ،اما
٧لُٟىعص ٣ٞض اوضح ل٨برًاهى ان ٦ال الُغٞحن الُىهاوي ال٣برص ي والتر٧ي ٢ض ٞكال في ج٣ضًم خلى ٫خُ٣ُ٣ت في
املٟاوياث املكاع الحها(.)26

وٖلى الغٚم مً طلّ ٪بحن ٧لُٟىعص ان الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ؾخجغي اجهاالتها م٘ الخ٨ىمت

الترُ٦ت الجضًضة وؾخدثها ٖلى اَالً ١ض ال٣باعنت الاجغا ٥في املٟاوياث في ؾبُل الخىنل الى حؿىٍت
للًُ٣ت ال٣برنُت مً اظل املدآٞت ٖلى اؾخ٣غاع املىُ٣ت وج٣ىٍت خل ٠قما ٫الاَلس ي وجماؾ٨ه ،
وجدضر ٧لُٟىعص ًٖ ام٩اهُت ج٨ىًٍ اجداص ٢برص ي ٖلى ٚغاع الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت خُض ًخىٞغ ُٞه
٢ضع ٦بحر مً الخ٨م الظاحي م٘ خ٨ىمت مغ٦ؼٍت ٢ىٍت ،وٍم ً٨للؿلُاث املدلُت ان ج٨ىن مؿاولت ًٖ
خماًت الاعواح واملمخل٩اث وظباًت الًغاثب واصاعة الخٗلُم والخضماث الاظخماُٖت ول ً٨الؿلُت الٗلُا
ً
ج٨ىن بُض الخ٨ىمت املغ٦ؼٍت ،وزخاما ّبحن ٧لُٟىعص اهه مؿخٗض للُ٣ام بغخلت م٨ىُ٦ت زاهُت للُ٣ام بجىلت
ظضًضة مً املداصزاث م٘ الاَغا ٝاملٗىُت بالًُ٣ت ال٣برنُت قغٍُت ان جخلمـ الاصاعة الامغٍُ٨ت ان
هىا ٥عٚبت خُ٣ُ٣ت لدؿىٍت الًُ٣ت(. )21
()21

وفي مظ٦غة مً مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون الاوعبُت الجضًض ظىعط ؤؽٞ .حزث

 George S. Vestبلى ٞاوـ وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت في الشالض ٖكغ مً جمىػ ٖام  ،0533جُغٞ ١حها
الى الىي٘ الؿُاس ي في جغُ٦ا واوٗ٩اؾه ٖلى الًُ٣ت ال٣برنُت  ،بط اوضح ان الاػمت الؿُاؾُت ( )21في
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جغُ٦ا ٢ض جاصي الى ٞىػ ؾلُمان صًمحرًل ،وهى الامغ الظي ؾًُٗٞ ٠غم الخىنل الى حؿىٍت ألهه –
ٞحزث -ال ًخى ٘٢ان ً٣ضم الازحر جىاػالث طاث قإن بسهىم ٢برم (.)22
ً
ومً ظاهب ازغ ّبحن ٞحزث ان الامم املخدضة لم ج٣ضم قِئا للًُ٣ت ال٣برنُت ؾىي جغؤؽ
املٟاوياث  ،لظا ٣ٞض اوص ى بًغوعة ان ج٣ىم الاصاعة الامغٍُ٨ت بتر٦حز ظهىصها ًٖ َغٍ ٤الخضزل
بالجىاهب الٟىُت للمٟاوياث مشل مؿاٖضة الجاهبحن ٖلى اؾخيباٍ ٖىانغ الهُ٩ل الخ٨ىمي الظي
ً
ؾِخًمً الؿلُت املغ٦ؼٍت والخ٨م الظاحي ًٞ ،ال ًٖ املؿاهمت في جُىٍغ زاعَت لٗغيها ٖلى اَغاٝ

ً
الجزإ جخًمً وظهاث هٓغهم بكإن الاعاض ي التي ًُمدىن في الؿُُغة ٖلحها ،وازحرا هصح ٞحزث وػٍغ
ً
ً
الخاعظُت بان ًخم اًٟاص ٧لُٟىعص مغة زاهُت لبدض املىيىٕ ال٣برص ي مجضصا م٘ اَغا ٝالجزإ ًٞ ،ال ًٖ
الخلٟاء الاوعبُحن والامم املخدضة(. )23

ً
ًٓهغ ان ههُدت ٞحزث لُ٣ذ اؾخجابت ؾغَٗت مً الاصاعة الامغٍُ٨ت٣ٞ ،ض جم مجضصا اًٟاص ٧لُٟىعص
ً
الى ٢برم ،خُض اٚخىم ٞغنت وٞاة م٩اعٍىؽ( )24واظغي في الٗانمت ال٣برنُت هُ٣ىؾُا ه٣اقا م٘
٦غؾخىُٞضػ ،وػٍغ الخاعظُت ال٣برص يٖ ،بر زاللها ٧لُٟىعص ًٖ امله في ان ال جازغ وٞاة م٩اعٍىؽ ٖلى
ؾحر املٟاوياث٦ ،ما ا٦ض ٖلى ان ٖال٢اث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت م٘ ظمهىعٍت ٢برم ؾى ٝلً
جخإزغ ،وؾخىانل الاصاعة الامغٍُ٨ت صٖمها في ٧ل املداٞل الضولُت(.)25
ومً ظاهبه هصح عوهالض آ .ؾباًغػ( Ronald I. Spiers )31الؿٟحر الامغٍ٩ي في اه٣غة وػاعة الخاعظُت
الامغٍُ٨ت بإن حؿدشمغ مؿإلت وٞاة م٩اعٍىؽ في ص ٘ٞعجلت املٟاوياث ال٣برنُت ٦ ،ما ًيبغي ٖلى
ً
الاصاعة الامغٍُ٨ت ان جدؿً ٖال٢اتها م٘ جغُ٦ا وزهىنا حعجُل ا٢غاع اجٟاُ٢ت الخٗاون الضٞاعي بحن
الضولخحن ًٖ َغٍ ٤الخىيُذ لل٨ىوٛغؽ الامغٍ٩ي اهمُت املهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢ت املظ٦ىعة في الخىنل
لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت (.)30
وفي الخاصي والشالزحن مً اب ٖام  0533حؿلم عثِـ مجلـ الىىاب ال٣برص ي الُىهاوي ؾبحروؽ
٦برًاهى مهام عثاؾت الجمهىعٍت بالى٧الت ٦ما هو ٖلُه صؾخىع  .)36(0521و٢ض ازظ ٦برًاهى ٖلى ٖاج٣ه
مهمت اؾخئىا ٝاملداصزاث م٘ ال٣باعنت الاجغا ،٥الا انها حٗثرث بؿبب ازخال ٝوظهاث هٓغ الُغٞحن(.)31

وفي الاو ٫مً حكغًٍ الاو ٫مً ٖام  0533اظخم٘ ٞاوـ وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت في هُىٍىعٖ – ٥لى
هامل اظخماٖاث الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة م٘ وٞض ٢برص ي م٨ىن مً الغثِـ ال٣برص ي الجضًض
٦برًاهى ،ووػٍغ الخاعظُت ٦غؾخىُٞضػ و ػٍىىن عوؾاًضػ  Zenon Rossidesاملمشل ال٣برص ي الضاثم لضي
الامم املخدضةٖ ،بر زاللها ٞاوـ ًٖ جغخُب الاصاعة الامغٍُ٨ت بدؿلمه مىهب عثاؾت الجمهىعٍت
ال٣برنُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه ابضي اؾخٗضاص الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت لخ٣ضًم املؿاٖضة
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للُاثٟخحن ال٣برنِخحن مً اظل الخىنل الى حؿىٍت م٣بىلت ٦ ،ما بحن ان جغُ٦ا ٢ض ج٨ىن مؿخٗضة
الجساط بٌٗ الخُىاث الاًجابُت في الاقهغ امل٣بلت (. )31
ويمً الؿُا ١هٟؿه اوضح ٞاوـ ؤن ٖملُت الخٟاوى ًجب ان حؿخمغ وال ٌؿمذ بان جخدى٫
الٗملُت بلى "مهؼلت"  ،ويغوعة الاٖضاص الجُض لها ٢بل ٖ٣ض ظىلت ازغي مً املٟاوياث  ،ومً ظاهبها
ؾدؿاهم الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بالخٗاون م٘ الامحن الٗام لالمم املخدضة  ،بك٩ل ٗٞا ٫في اي ظهض
لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ،وفي مٗغى عصه ٖلى ؾااٞ ٫اوـ خى ٫هىٕ املؿاٖضة التي ًغٍضها
ال٣باعنت الُىهاهُىن مً الاصاعة الامغٍُ٨تّ ،بحن عوؾاًضػ ان ما ًغٍضوهه هى ان جًمً الازحرة ٖضم
ً
حٗغيهم للٗضوان التر٧ي مجضصا  ،وايا٦ ٝبرًاهى وان ج٣ىم الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بـ" اهتزإ "
ً
جىاػالث مً جغُ٦ا  ،ألن اي ظىلت مٟاوياث ٞاقلت ؾى ٝجتر ٥ازاعا ؾِئت ٖلى الىي٘ الٗام في
٢برم(ً .)31خطح مً طل ٪عٚبت ال٣باعنت الُىهاهُحن بُ٣ام الاصاعة الامغٍُ٨ت بمماعؾت املؼٍض مً
الًٖ ِٛلى الخ٨ىمت الترُ٦ت الٖخ٣اصهم انها املىظهت لل٣باعنت الاجغا.٥
وٍبضو ان الامحن الٗام لؤلمم املخدضة ٧ان ًضع ٥اهمُت الضوع الامغٍ٩يٟٞ ،ي الاظخمإ الظي ٖ٣ض في
هُىٍىع ٥في الخامـ مً حكغًٍ الاوٖ ٫ام  ،0533بحن الغثِـ ٧اعجغ ووػٍغ الخاعظُت ٞاوـ م٘ الامحن
الٗام لالمم املخدضة ٞالضهاًم  ،اقاع الازحر الى اهمُت الضوع الامغٍ٩ي في خل الًُ٣ت ال٣برنُت وَلب
مً الغثِـ ٧اعجغ ان ج٣ىم اصاعجه بالًٖ ِٛلى الاجغا ،٥ألن الُىهاهُحن ٚحر م٣خىٗحن بجضًت الازحرًً في مؿإلت
ً
اهجاح املٟاوياث ال٣برنُت ،ومً ظاهبه اوضح ٞاوـ ان الاجغا٢ ٥ض ابضوا بٌٗ املغوهت زهىنا ان
ال٨ىوٛغؽ الامغٍ٩ي ٢ض ظٗل حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ٦كغٍ اؾاؽ للمهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت
الخٗاون الضٞاعي(.)32

وفي مداصزاجه التي اظغاها م٘ الغثِـ ال٣برص ي ٦برًاهى في هُىٍىع ٥في الُىم هٟؿه  ،اوضح الغثِـ
٧اعجغ ان الخىنل الى حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ًخُلب ابضاء مغوهت مً ال٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن،
ألن املهلخت الٗلُا جخُلب املدآٞت ٖلى جماؾ ٪مىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي ،وطل ٪ال ًخم الا ًٖ
ً
َغٍ ٤اقاٖت الؿالم في ٢برمًٞ ،ال ًٖ خل ظمُ٘ املك٨الث املٗل٣ت بحن الُىهان وجغُ٦ا ،وؾُدخم
ٖلى وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت واملبٗىر الغثاس ي ٧لُٟىعص بظ ٫املؼٍض مً الجهىص لخد ٤ُ٣جل٪
الاهضا.)33(ٝ
ً
وهٓغا للىدُجت الؿلبُت التي اهتهذ ٖلحها مٟاوياث ُِٞىا ٣ٞ ،ض ابضث الجمُٗت الٗامت لالمم
املخدضة في ظلؿتها الٗامت في الخاؾ٘ مً حكغًٍ الشاوي ٢ل٣ها مً اؾخمغاع الًُ٣ت ال٣برنُت صون خل،
وهى الامغ الظي ًىُىي ٖلى تهضًض لؤلمً والؿلم الضولُحن  ،وٖلُه ًيبغي ٖلى اَغا ٝالجزإ الى
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الاؾغإ في جُبُ٢ ٤غاعاث الامم املخدضة طاث الهلت واؾخئىا ٝاملٟاوياث بُجهما ،ويمً الؿُا١
هٟؿه ٢ضم الامحن الٗام لالمم املخدضة في الاو ٫مً ٧اهىن الاوٖ ٫ام  0533ج٣غٍغه بكإن ٢برم ،واقاع
ُٞه الى َبُٗت الاخضار في الجؼٍغة ،واوضح ان اًٞل امل لخد ٤ُ٣حؿىٍت ٖاصلت وصاثمت للمك٩لت
ال٣برنُت ً٨مً في املٟاوياث بحن ممشلي الُاثٟخحن ،وهى الامغ الظي ًخىٖ ٠٢لى مضي اؾخٗضاص
الُغٞحن إلْهاع املغوهت الالػمت م٘ الازظ بٗحن الاٖخباع مهالح ٧ل َغ ،ٝوفي الى٢ذ هٟؿه خض الامحن
الٗام لالمم املخدضة ظمُ٘ اَغا ٝالجزإ-في اقاعة الى جغُ٦ا والُىهان والُاثٟخحن ال٣برنِخحن – ٖلى
ً
ً
يبِ الىٟـ والامخىإ ًٖ اي ٖمل مً قإهه ان ًازغ ؾلبا ٖلى املٟاوياث ،وزخاما ّبحن اهه ؾُىانل
مؿاُٖه ختى ًخم الخىنل الى حؿىٍت ٖاصلت وم٣بىلت مً ظمُ٘ الاَغا.)34(ٝ

ً
وه٨ظا اهخهى ٖام  0533صون ان حؿٟغ ظهىص الاصاعة الامغٍُ٨ت الجضًضة وزهىنا بٗشت ٧لُٟىعص

ًٖ اي ج٣ضم ملمىؽ بكإن الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وهى الامغ الظي جُلب البضء بجىالث ظضًضة مً
املٟاوياث وبظ ٫ظهىص مًاٖٟت مً اظل الخىنل الى حؿىٍت ٖاصلت وم٣بىلت مً ظمُ٘ الاَغاٝ
حؿاهم في اقاٖت الؿالم والاؾخ٣غاع في قغقي البدغ املخىؾِ طي الاهمُت الاؾخصىاثُت في
الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت.

 -2هطبعي االدارة االهريكيت حلث الطبئفتني القربصيتني على اضتئنبف
ادلفبوضبث عبم 7719
اصي ٖضم الخىنل الى حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُت في ٖام  ،0533الى بظ ٫مؿعى ظضًض في ٖام 0534
ً
ٖلى امل ان جخد ٤٣جل ٪الدؿىٍت  ،واوسجاما م٘ جل ٪الخىظهاث ٢ام الامحن الٗام لالمم املخدضة
ٞالضهاًم بالضٖىة الى ٖ٣ض اظخمإ في الخامـ ٖكغ مً ٧اهىن الشاوي مً الٗام هٟؿه يم ممشلي
الُاثٟخحن ال٣برنِخحن بهض ٝجدضًض الخُىٍ الٗامت للمٟاوياث امل٣بلت ،جم الاجٟا ١زاللها ان ٌٗض
الجاهب ال٣برص ي التر٧ي ا٢تراخاث بكان الجىاهب الاؾاؾُت للًُ٣ت ،لٗغيها ٖلى الامحن الٗام لالمم
املخدضة وبٗضثظ ً٣ىم الازحر باؾدكاعة الٟغ٢اء خى ٫الُغٍ٣ت املشلى الؾخئىا ٝاملٟاوياثٞ ،ل٣ي
ً
الاجٟا٢ ١بىال مً الجمُ٘ باٖخباعه زُىة مهمت ٖلى َغٍ ٤الخل  ،وفي اَاع طل ٪ؤٖض ال٣باعنت الاجغا٥
م٣ترخاتهم لُخم ج٣ضًمها في هِؿان  ،0534ول ً٨ما ا٢ترخه الازحرًً لم ًدٔ ب٣بى ٫ال٣باعنت
الُىهاهُىن بؿبب ازخال ٝالخىظهاث والغئي بحن الُغٞحن ٟٞ ،ي الى٢ذ الظي ٧ان
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ال٣باعنت الُىهاهُىن ًُمدىن الى ُ٢ام صولت اجداصًت٧ ،اهذ م٣ترخاث هٓغائهم الاجغا ٥جخًمً ا٢امت
صولت ٖلى اؾاؽ الخ٨م الظاحي ل٨ال الُاثٟخحن(.)35
وفي ًٚىن طل٢ ٪ام ٞاوـ ،وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت ،بؼٍاعة الى اه٣غة في الٗكغًٍ مً ٧اهىن
ً
الشاوي ٖام  ،0534بهض ٝالخ٣غٍب بحن الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وجغُ٦ا اوال ،و لخثهم ٖلى صٖم الجهىص
ً
املبظولت لخل الًُ٣ت ال٣برنُت زاهُا  ،ولًٓ ً٨هغ ان الخهغٍداث التي اصلى بها عثِـ الىػعاء التر٧ي في
اٖ٣اب الؼٍاعة وابغػها ان الىالًاث املخدضة جسلذ ًٖ ٨ٞغة الغبِ بحن ٢غاع الخٓغ الامغٍ٩ي ٖلى جغُ٦ا
ومىيىٕ الخىنل الى حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُت (٢ ،)41ض ازاع الجاهب الُىهاوي ال٣برص ي وص ٘ٞهُ٨ىؽ
صًمترًى  Nicos G. Dimitriouالؿٟحر ال٣برص ي في الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت الى َلب ل٣اء الىػٍغ
ٞاوـ لالؾخٗالم مىه خى ٫جل ٪الخهغٍداث الترُ٦ت ألنها جىاً٢ذ م٘ ٢غاع ال٨ىوٛغؽ وما اٖلىخه
الاصاعة الامغٍُ٨ت بسهىم جغابِ الخٓغ م٘ الًُ٣ت ال٣برنُت الؾُما وان الامغٍُ٨حن ا٦ضوا ٖلى جل٪
املؿإلت في ظمُ٘ ل٣اءاتهم الؿاب٣ت م٘ الجاهب الُىهاوي ،ومً ظاهبه اقاع وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت اهه
اوضح للخ٨ىمت الترُ٦ت ان الىالًاث املخدضة جإمل وجخى ٘٢مً الازحرة ان ج٣ضم ا٢تراخاث واُٗ٢ت بكإن
الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وٍخٗحن ٖلى الاصاعة الامغٍُ٨ت التر٢ب والاهخٓاع  ،ومً زم ج٣غع ما ًجب ؤن جخسظه ،
وؤٖغب ٞاوـ ًٖ امله ان امل٣ترخاث ؾخ٨ىن اًجابُت وجض ٘ٞالُاثٟخحن الؾخئىا ٝالخىاع(.)40
وفي الخامـ والٗكغًٍ مً قباٍ  0534ظغي اجها ٫هاجٟي بحن صًمترًى الؿٟحر ال٣برص ي في
واقىًُ وٞحزث مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون الاوعبُت ،ه٣ل زاللها صًمترًى عؾالت قٟهُت
مً ٦برًاهى ،اوضح ٞحها اؾدُاء الازحر مً جىظه الاصاعة الامغٍُ٨ت لغ ٘ٞالخٓغ ًٖ جغُ٦ا في و٢ذ لم
ًدضر ُٞه اي ج٣ضم في الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وٖلى الغٚم مً طلٞ ٪ان ٦برًاهى جا ١الى جدؿحن الٗال٢اث
م٘ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت٦ ،ما َلب جغجِب ل٣اء م٘ الغثِـ ٧اعجغ ملىا٢كت الً٣اًا التي تهم
ً
ً
البلضًً وٖلى عؤؾها ٢برم ( .)46وفي الُىم الخالي اظغي ٞاوـ اجهاال هاجُٟا م٘ الغثِـ ٦برًاهى بهضٝ
هدى ًغض ي
َمإهخه واٖالمه بمؿاعي الاصاعة الامغٍُ٨ت الغامُت الى اًجاص خل للًُ٣ت ال٣برنُت ٖلى ٍ
ظمُ٘ الاَغا٦ ،ٝما ّبحن ٞاوـ ان الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت جغٚب بة٢امت ٖال٢اث ظُضة م٘
الخ٨ىمت ال٣برنُت(.)41
ومً ظاهبه بٗض الغثِـ ٦برًاهى – ًٖ َغٍ ٤الؿٟحر الامغٍ٩ي في ٢برم -بغؾالت بلى الغثِـ ٧اعجغ في
الشاوي مً آطاع  ، 0534ؤ٦ض ٞحها ٖلى اهمُت الٗال٢اث ال٣برنُت – الامغٍُ٨ت وفي الى٢ذ هٟؿه ط٦غه
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بىٖىصه زال ٫اظخمإ الخامـ مً حكغًٍ الاوٖ ٫ام  0533والتي وٖض ٞحها بان الاصاعة الامغٍُ٨ت
ؾدبظ٢ ٫هاعي ظهضها للمؿاٖضة في اًجاص خل ٖاص ٫للًُ٣ت ال٣برنُت ٦ ،ما ان الخٓغ ٖلى جغُ٦ا –
ً
ً
بال ق - ٪ؤعجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالًُ٣ت ال٣برنُت ( .)41لظا ٞإن عٗٞه ؾُ٣ط ي ٖلى ٧ل اخخماالث
الخىنل بلى خل ٖاص ٫ولِـ مً ق ٪بان ع ٘ٞالخٓغ ؾُيخج ٖىه زُبت امل ٖمُ٣ه في هٟىؽ ظمُ٘
ال٣باعنت الُىهاهُحن٦،ما ان عٗٞه صون اػالت الاؾباب املىظبت له ؾخاصي بلى جىظُه اتهاماث للىالًاث
املخدضة الامغٍُ٨ت ( . )41وٖلُه َ
ؤمل ٦برًاهى ان ٌؿخمغ مؿاع الىالًاث املخدضة في ًُ٢ت ٢برم ٦ما ٧ان(.)42

وعٚبت مً ال٣باعنت الُىهاهُحن في الخهىٖ ٫لى الضٖم الامغٍ٩ي٣ٖ ،ض مُ٩لُضؽ ، Michaelides
ً
عثِـ مجلـ الىىاب ال٣برص ي في الؿاب٘ ٖكغ مً اطاع ٖام  0534اظخماٖا في واقىًُ م٘ ٞاوـ وػٍغ
الخاعظُت الامغٍُ٨ت  ،وجغ٦ؼ الى٣اف خى ٫الًُ٣ت ال٣برنُت  ،اوضح زاللها مُ٩لُضؽ ان ال٣باعنت
الُىهاهُحن ٌكٗغون بال٣ل ٤مً ٖضم اخغاػ اي ج٣ضم ملمىؽ بكإن الجزإ بسهىم املٟاوياث امل٣بلت،
وفي الى٢ذ هٟؿه ٖبر ًٖ عٚبت الخ٨ىمت ال٣برنُت في ان ج٣ىم الاصاعة الامغٍُ٨ت وبالخٗاون م٘ الامحن
الٗام لالمم املخدضة بخ٣لُو الٟجىة بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن لجٗل املٟاوياث مشمغة ( .)43ومً
ظاهبه اوضح ٞاوـ ان الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت مؿخٗضة للخضزل الٟٗا ،٫وُٞما ًخٗل ٤باملؿاعي
املخٗل٣ت بغ ٘ٞالخٓغ الامغٍ٩ي ًٖ جغُ٦ا ٖبر مُ٩لُضؽ ًٖ ٢ل ٤الُاثٟت ال٣برنُت الُىهاهُت مً جل٪
املؿاعي  ،ألن طل ٪مً قإهه ان ًاصي الى امخىإ جغُ٦ا ًٖ ج٣ضًم جىاػالث ،وهى الص يء الظي عبما
ًىٗ٨ـ بك٩ل ؾلبي ٖلى الغؤي الٗام ال٣برص ي ومىٟ٢ه مً الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت (. )44
وؤوضح الغثِـ الامغٍ٩ي ٧اعجغ في عؾالت بٗض بها الى هٓحره ال٣برص ي ٦برًاهى في الشاوي والٗكغًٍ مً
اطاع ٖام  ، 0534بان الخىنل الى حؿىٍت ٖاصلت وصاثمت للًُ٣ت ال٣برنُت هي مً مهلخت الٗالم
باؾغه ،اياٞت الى ٞاثضتها في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في قغ ١البدغ املخىؾِ مما ؾُيخج ٖىه ج٣ىٍت خل٠
قما ٫الاَلس ي  ،لظا ٞإن ع ٘ٞالخٓغ ًٖ جغُ٦ا ؾُسً٘ لضعاؾت قاملت وٖمُ٣ت مً ٧ل الجىاهب(.)45
ًخطح مً طل ٪ان ال٣باعنت الُىهاهُحن ٧اهىا ٢ل٣حن مً ان ع ٘ٞالخٓغ صون الخىنل الى خل
ً
للًُ٣ت ال٣برنُت ٢ض ًىٗ٨ـ ؾلبا وَؿهم في اَالت امض املٟاوياث  ،وطل ٪ألن جغُ٦ا ؾدخم ً٨مً
الخسلو مً الً ِٛالا٢خهاصي الظي جىاظهه وجٓهغ بمٓهغ ال٣ىي ألنها اظبرث الاصاعة الامغٍُ٨ت ٖلى
اؾخئىا ٝصٖمها لها.

وفي الؿاصؽ والٗكغًٍ مً هِؿان ٖام  0534ابغ٢ذ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت بلى ؾٟاعجحها في
هُ٣ىؾُا واه٣غة ،بكإن املٟاوياث ال٣برنُت  ،اوضح ٞحها ٞاوـ اهه ٌكٗغ بال٣ل ٤مً اخخمالُت ان
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ًاصي حٗىذ اَغا ٝالجزإ الى ٣ٞضان ٞغنت اؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الُاثٟخحن  ،وهى الامغ الظي
ًضزل ٢برم في "صوامت اللخٓاث الخغظت" ألن اؾخئىا ٝاملٟاوياث ٌٗض لخٓت خاؾمت باليؿبت
ل٣برم وٞغنت لخ٣لُو الٟجىة بحن الُاثٟخحن  ،و٢ض ال جخ٨غع جل ٪الٟغنت الا بٗض ٖضة ؾىىاث  ،لظا
ٞإن وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت اظغث اجهاالتها م٘ ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم املخدضة مً اظل
ً
الخدغ ٥ؾغَٗا لخض الاَغا ٝاملٗىُت ٖلى ابضاء مغوهت ا٦ثر(.)51
ً
وهٓغا للىخاثج الؿلبُت التي ٢ض جيكإ بؿبب ٖضم اؾخئىا ٝاملٟاوياث٣ٞ ،ض َلب ٞاوـ وػٍغ
الخاعظُت الامغٍُ٨ت مً الؿٟحر الامغٍ٩ي في اه٣غة ان ًلخ٣ي ببىلىذ اظاوٍض ( Bulent Ecevit )50عثِـ
الىػعاء التر٧ي( )56ووػٍغ زاعظُخه والخىيُذ لهما ان الاصاعة الامغٍُ٨ت حؿعى لغ ٘ٞالخٓغ ًٖ جغُ٦ا وهي
ال جغبِ بِىه وبحن الخ٣ضم املدغػ في ٢برم  ،ول٨جها مً ظاهب ازغ جغٍض مً الخ٨ىمت الترُ٦ت ان ج٣ضع
طل ٪املى ٠٢وحؿاهم بك٩ل ٗٞا ٫مً اظل حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت  ،ألن اَالت ؤمض املٟاوياث مً
قإهه ان ٌٗغ٢ل الخىنل الى الدؿىٍت امليكىصة ،اياٞت الى طلّ ٪بحن ٞاوـ ان ٖلى ال٣اصة الاجغا ٥ان
ً
ًضع٦ىا ان الاصاعة الامغٍُ٨ت ماعؾذ يٛىَا ٖلى الغثِـ ال٣برص ي ٦برًاهى لض ٘ٞعجلت املٟاوياث
ً
والخهغ ٝبمغوهت في خالت َلب الامحن الٗام لالمم املخدضة اؾخئىا ٝاملٟاوياث مجضصا.)51( .
ويمً الؿُا ١هٟؿه َلب ٞاوـ مً الؿٟحر الامغٍ٩ي في هُ٣ىؾُا ،الل٣اء ب٨برًاهى وابالٚه ان
الاصاعة الامغٍُ٨ت مؿخمغة في صٖمها للًُ٣ت ال٣برنُت و٢ض اظغث اجهاالث م٘ الُ٣اصة الترُ٦ت لخثها
ً
ٖلى ج٣ضًم بٌٗ الخىاػالث بكإن مؿخ٣بل ٢برم وزهىنا ما ًخٗل ٤باالجداص الُٟضعالي  ،وفي الى٢ذ
هٟؿه اوضح ٞاوـ يغوعة ببال٦ ٙبرًاهى واُ٢اب خ٨ىمخه ان ال ًىٓغوا الى اؾخئىا ٝاملٟاوياث مً
زال ٫مىٓىع خٓغ املؿاٖضاث ًٖ جغُ٦ا ٞدؿب  ،واهما ًيبغي ان ًازظ بىٓغ الاٖخباع الجهىص التي
جبظلها اصاعة الغثِـ ٧اعجغ لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت  ،الؾمُا ان الازحر ووػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت
ملتزمان بخ٣ضًم املؿاٖضة لالمحن الٗام لالمم املخدضة والاَغا ٝاملٗىُت بالًُ٣ت للخىنل الى حؿىٍت
ٖاصلت(ً .)51خطح مً طل ٪ان الاصاعة الامغٍُ٨ت ٖملذ وبك٩ل واضح ٖلى خض اَغا ٝالجزإ ٖلى
يغوعة اؾخئىا ٝاملداصزاث بُجهما ألهمُت طل ٪في انهاء خالت الخىجغ في املىُ٣ت .
وفي الُىم الخالي إلعؾا ٫بغُ٢ت وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت٣ٖ ،ضث الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة –
ً
بُلب امغٍ٩ي -اظخماٖا لخُُ٣م ج٣غٍغ اللجىت الؿُاؾُت في الجمُٗت خى ٫الىي٘ في ٢برم و٧ان ابغػ ما
ً
جًمىه الخُُ٣م هى ان الًُ٣ت ال٣برنُت حك٩ل ٖبئا ٖلى الكٗب ال٣برص ي ب٩ل َىاثٟه  ،لظا ٞإن
ظهىص ا٦بر مً جل ٪التي بظلذ في املاض ي ،ويغوعة جُٟٗل املٟاوياث
ٖلى الضو ٫املٗىُت بالًُ٣ت بظ٫
ٍ
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ٖلى اٖخباع انها الىؾُلت املشلى في ؾبُل الخىنل الى حؿىٍت م٣بىلت مً الجمُ٘ ،وفي الى٢ذ هٟؿه
عخبذ اللجىت الؿُاؾُت بٟخذ خىاع وصي وظاص بحن عثِس ي وػعاء جغُ٦ا والُىهان لخد ٤ُ٣جل ٪الٛاًت،
ويغوعة اؾدشماع الىي٘ الؿُاس ي في ٢برم الؾخئىا ٝاملٟاوياث(.)51
ً
واوسجاما م٘ جىظهاث الامم املخدضة بكإن يغوعة خض الاَغا ٝاملٗىُت ٖلى ابضاء املغوهت مً اظل
()52

الخىنل الى خل للًُ٣ت ال٣برنُت اظخم٘ في الخاؾ٘ ٖكغ مً اًاع في هُىٍىع ٥مازُى هُمُتز

 Mathew Nimetzاملؿدكاع ال٣اهىوي في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت م٘ الؼُٖم ال٣برص ي عئو ٝصه٨خاف
 ،ها٢كا زاللها ٖضة مؿاثل لٗل ابغػها املٟاوياث ال٣برنُت ( ،)53اوضح زاللها هُمُتز اهه ًإمل ان
ج٨ىن لضي ال٣باعنت الاجغا ٥م٣ترخاث وا٩ٞاع حؿاهم في ا٢ىإ ال٣باعنت الُىهاهُحن ٖلى الجلىؽ الى
َاولت املٟاوياث وج٣ضًم م٣ترخاث ممازلت  ،عص صه٨خاف ان الجاهب التر٧ي ٖلى اؾخٗضاص جام للخٟاوى
واْهاع ا٢ص ى ٢ضع مً املغوهت بمجغص بضء املداصزاث  ،وهى –صه٨خاف – ظاهؼ لخلبُت صٖىة ٦برًاهى في
اي و٢ذ وفي اي م٩ان في خا ٫عٚبت الازحر بظل ، ٪ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ق ٪٨في عٚبت الجاهب
ً
ً
ال٣برص ي الُىهاوي باظغاء املٟاوياث زهىنا ان ٦برًاهى ٧ان مٗاعيا للمباصت الاعبٗت التي اجٖ ٤ٟلحها
(صه٨خاف وم٩اعٍىؽ) في قهغ قباٍ ٖام  ،0533وٖلُه ٞإهه ٌٗخ٣ض ان ال حؿىٍت بضون يِٛ
امغٍ٩ي(.)54
في الغاب٘ والٗكغًٍ مً اًاع ٖام  ، 0534الخ٣ى ٞاوـ وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت م٘ عئو ٝصه٨خاف
في هُىٍىع ، ٥اج ٤ٟزاللها الُغٞان ٖلى اهمُت اؾخئىا ٝاملٟاوياث بكإن ٢برم ،ألهمُت طل ٪في
جد ٤ُ٣الؿالم في مىُ٣ت قغ ١البدغ املخىؾِ ،ويمً الاَاع هٟؿه َغح ٞاوـ ٨ٞغة ٖ٣ض اظخمإ
ً
بحن صه٨خاف و٦برًاهى في هُىٍىع ، ٥ألهه –ٞاوـ – ٌٗخ٣ض ان طل ٪مً املم ً٨ان ً٨ىن مُٟضا في اخغاػ
ً
ج٣ضم ،هٓغا ألن الغظلحن ٌٗضان ػُٖما الُاثٟخحن وٍمخل٩ان مؿاولُت اجساط ال٣غاعاث املهمت(ً . )55خطح
ً
مً طل ٪ان املؿاولحن الامغٍُ٨حن ٧اهىا ًضع٦ىن ان ً
ظؼء ٦بحرا مً املك٩لت ال٣برنُت ً٨مً في ُ٢اصاث
اَغا ٝالًُ٣ت وعٚبتهم في اًجاص خل  ،لظا ٣ٞض ٧ان الل٣اء بحن صه٨خاف و ٦برًاهى ٌٗني جظلُل الٗضًض
مً الهٗىباث .

ً
وفي الُىم هٟؿه ،ال٣ى ٦برًاهى  ،الغثِـ ال٣برص ي  ،زُابا في الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة
ً
ٖغى ُٞه املك٩لت ال٣برنُت وصٖا املجخم٘ الضولي وزهىنا الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت والاجداص

الؿىُٞتي الى الٗمل مً اظل املؿاهمت في خل املك٩لت ال٣برنُت ٦ ،ما ٢ضم م٣ترخاث ٧ان ابغػها هؼٕ
الؿالح مً ظمهىعٍت ٢برم  ،وجىُٟظ ٢غاعاث الامم املخدضة  ،وج٨ىًٍ ٢ىة قغَت مسخلُت مً
ال٣باعنت الُىهاهُحن والاجغاٖ ٥لى و ٤ٞوؿبت الؿ٩ان حٗمل بالخٗاون م٘ ٢ىاث الامم املخدضة(.)011
( ) 511

لؿىت 6102

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص () 34

وفي ل٣اء له م٘ وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت في الخامـ والٗكغًٍ مً اًاع َ ،لب ٦برًاهى ان ج٣ىم
الازحرة بضعاؾت جل ٪امل٣ترخاث واُٖاء مى ٠٢واضح اػاءها ،وفي الى٢ذ هٟؿه ّبحن ٦برًاهى اهه اُٖى
ً
وسخا مً جل ٪امل٣ترخاث لىػٍغ الخاعظُت الؿىُٞتي ٚغومُ٨ى و٦ظل ٪لالمحن الٗام لالمم املخدضة ،وفي
الاظخمإ املظ٦ىع َغح ٞاوـ ٨ٞغة اٚخىام ٞغنت وظىص ٦برًاهى واظاوٍض في هُىٍىع ٥وٖ٣ض اظخمإ
مىؾ٘ بحن الُغٞحن  ،ألن طل ٪مً املم ً٨ان ٌؿهم في اخغاػ ج٣ضم بسهىم الًُ٣ت ال٣برنُت
الؾُما وان اظاوٍض لضًه عٚبت للخغوط بدل ظظعي(.)010
وٖلى الغٚم مً الجهىص الامغٍُ٨ت لٗ٣ض طل ٪الل٣اء بحن ٦برًاهى واظاوٍض ،الا ان ٞاوـ وػٍغ
الخاعظُت الامغٍُ٨ت اؾدبٗض زال ٫ل٣اثه م٘ ٦برًاهى في واقىًُ في الشالض مً خؼٍغان ٖام  0534جد٤٣
طل ٪الاظخمإ بؿبب ع ٌٞاظاوٍض( .)016وٍٓهغ ان الؿبب الظي مى٘ الازحر مً الل٣اء ب٨برًاهى هى
نضوع جهغٍذ لالزحر في مضًىت قُ٩اٚى الامغٍُ٨ت اقاع ُٞه ان صه٨خاف ال ًمشل ال٣باعنت الاجغا ، ٥لظا
ٞإن اظاوٍض اوضح ان ٖ٣ض اظخمإ م٘ ٦برًاهى بضون خًىع صه٨خاف ٌٗض ٢بى ٫يمني مً الخ٨ىمت
ً
الترُ٦ت بخهغٍذ قُ٩اٚى ،و٢ض ا٢ترح بضال مً طل٣ٖ ٪ض اظخمإ عباعي ًدًغ ُٞه ممشلى الُاثٟخحن
ً
ال٣برنِخحن ًٞال ًٖ الخ٨ىمخحن الترُ٦ت والُىهاهُت  ،الا ان طل ٪الا٢تراح لم ًدٔ بمىا٣ٞت ٦برًاهى
الظي ٧ان ٌٗخ٣ض ان ٖ٣ض الاظخمإ املىٟغص بِىه وبحن اظاوٍض مً املم ً٨ان ًيهئ الاعيُت واوكاء ٢اٖضة
للمٟاوياث املؿخ٣بلُت ( ،)011وايا٦ ٝبرًاهى اهه مؿخٗض لالظخمإ م٘ اظاوٍض بهٟخه الصخهُت
ولِـ ٦غثِـ للجمهىعٍت ال٣برنُت وهى مؿخٗض لخ٣ضًم التزام مؿبً ٤خٗل ٤باؾخئىا ٝاملٟاوياث ألن
ً
طل ٪الل٣اء مُٟض ظضا في ج٣اعب الُاثٟخحن ال٣برنِخحن(ًٓ .)011هغ مما ج٣ضم ان ٦برًاهى ٧ان ًضع ٥ان
ً
ً
ٖ٣ض اظخمإ م٘ صه٨خاف ٌٗني اٖتراٞا واُٗ٢ا بضولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت التي جم الاٖالن ٖجها في
الشالض مً قهغ قباٍ ٖام 0531و ٧اهذ بغثاؾت الازحر.
ومً ظاهبه اوضح ٞاوـ ان اظاوٍض وخ٨ىمخه لضيهم عٚبت خ٣ُ٣ت في حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ،
ول٨جهم ًىاظهىن مك٨الث صازلُت مؿخٗهُت جتزامً م٘ ايُغاب الىي٘ في ٢برم ،وهى الامغ الظي
ً
ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مىٟ٢هم مً الل٣اء ،وُٞما ًخٗل ٤بالل٣اء ا٢ترح ٞاوـ ان ً٣ىم الامحن الٗام لالمم
املخدضة الضٖىة الى اظخمإ زالسي ًدًغه ٦برًاهى واظاوٍض و صه٨خاف  ،لُخم وي٘ الاؾـ للمٟاوياث
املؿخ٣بلُت(.)011
ً
واؾخمغاعا للجهىص الامغٍُ٨ت الغامُت الى الخ٣غٍب بحن ممشلي الُاثٟخحن ال٣برنِخحن اظغي الغثِـ
الامغٍ٩ي ظُمي ٧اعجغ مداصزت هاجُٟت م٘ الغثِـ ال٣برص ي ٦برًاهى َ ،
ٖبر زاللها الغثِـ الامغٍ٩ي ًٖ ؤمله
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ان ًخم اؾخئىا ٝاملٟاوياث بكإن ٢برم ،الا ان طل ٪ال ًخم الا ًٖ َغٍ ٤الجلىؽ بحن الُغٞحن
للخىنل الى جٟاهماث ٢ض جسل ٤اعيُت مكتر٦ت للمٟاوياث املؿخ٣بلُت ،ابضي ٦برًاهى اجٟا٢ه م٘ وظهت
ً
الىٓغ الامغٍُ٨ت ألهه ٌٗخ٣ض ان ل٣اثه باظاوٍض ٌٗض زحر وؾُلت لخد ٤ُ٣جل ٪الٛاًت  ،زهىنا وان الازحر
ًغٚب في الل٣اء الا ان هىا ٥مً ًىصخه بسال ٝطل ٪في اقاعة مبُىت الى صه٨خاف الظي ٌؿعى الى
خًىع طل ٪الل٣اء ٖلى الغٚم مً اهه ال ًدمل اًت نٟت عؾمُت ،ومً ظاهب ازغ لم ًغخب ٦برًاهى
ً
بم٣ترح اظاوٍض الظي جًمً ٖ٣ض اظخمإ عباعي ًًم الغثِـ ٦غامىلِـ واظاوٍض وصه٨خاف ًٞال ٖىه
 ،ألن طل ٪مً قإهه ان ًىؾ٘ الخالٞاث بحن الاَغا ٝالاعبٗت (. )012
وُٞما ًخٗل ٤بغ ٘ٞالخٓغ الامغٍ٩ي ًٖ جغُ٦ا٣ٞ ،ض ابضي ٦برًاهى زكِخه مً ان ًاصي طل ٪الى ػٍاصة
ً
جهلب الجاهب التر٧ي  ،ظاء عص الغثِـ ٧اعجغ مىضخا ان الاصاعة الامغٍُ٨ت باجذ جضع ٥ان الاؾخمغاع
بؿُاؾت الخٓغ ٢ض ؾاهمذ في حُٗ٣ض مؿإلت الخىنل الى حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت بؿبب جىجغ
الٗال٢اث الترُ٦ت –الامغٍُ٨ت  ،لظا ٞإهه ًإمل ان ً٨ىن ع ٘ٞالخٓغ ٞاجدت لخل املك٩لت ال٣برنُت
بك٩ل ًًمً جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في مىُ٣ت قغ ١البدغ املخىؾِ(.)013
في الغاب٘ مً اًلى٣ٖ ، 0534 ٫ض هُمُتز ،مؿدكاع وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون ال٣اهىهُت
ً
ً
اظخماٖا مُىال م٘ ٦برًاهى  ،اجهٟذ لهجت الاظخمإ بالىصًت  ،جىاوال مىايُ٘ ٖضًضة٧ ،ان ابغػها
ً
ً
الخُٗ٣ضاث التي عا٣ٞذ الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وهٓغا ألن ال٣باعنت الُىهاهُحن ٧اهىا ٌٗىلىن ٦شحرا ٖلى صوع
الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ٣ٞض َلب ٦برًاهى ان ج٣ىم الازحرة ببظ ٫املؼٍض مً الًٖ ِٛلى اه٣غة
لخملها ٖلى ج٣ضًم م٣ترخاث ظضًت حؿهم في خل الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وفي الى٢ذ هٟؿه اوضح ٦برًاهى
ان ال٣باعنت الاجغا ٥جىا٢حن لخل املك٩لت واقاٖت الؿالم والاؾخ٣غاع في الجؼٍغة الا ان الٗ٣بت الغثِؿت
ً
التي جدى ٫صون جد ٤ُ٣جل ٪الٛاًت هى وظىص ال٣ىاث الترُ٦ت ٖلى الاعاض ي ال٣برنُتًٞ ،ال ًٖ ان
ً
عئو ٝصه٨خاف-بدؿب ٦برًاهى -ال ًبضو مخدمؿا إلًجاص حؿىٍت  ،لظا ٞإن الل٣اء م٘ اظاوٍض ٢ض ٌؿاٖض
ٖلى الخل ،اما اطا ٧اهذ الخ٨ىمت الترُ٦ت جغٚب بالهُمىت ٖلى ٢برم او ظؼء مجها ٞإن طلً ٪جٗل
ً
ً
الخىنل الى حؿىٍت امغا مؿدبٗض جماما( ،)014اما باليؿبت للمى ٠٢الامغٍ٩ي ٣ٞض ّبحن هُمُتز ان الاصاعة
الامغٍُ٨ت ملتزمت بالٗمل الجضي مً اظل خل املك٩لت  ،وايا ٝان الجلىؽ الى َاولت املٟاوياث هى
الاظغاء الىخُض الُٟ٨ل بخد ٤ُ٣طل. )015(٪

ً
ً
وفي الؿُا ١هٟؿه ٣ٖ ،ض املبٗىر الامغٍ٩ي هُمُتز في الؿاصؽ مً اًلىٖ ٫ام  0534اظخماٖا مُىال

م٘ الؼُٖم ال٣برص ي التر٧ي عئو ٝصه٨خاف ها٢كا زاللها الٗضًض مً الً٣اًا التي ٢ض حؿهم في خل
املك٩لت ال٣برنُت ،وفي بضاًت الاظخمإ اوضح هُمُتز ان الهض ٝمً ػٍاعجه ل٣برم هى ان الاصاعة
( ) 511
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الامغٍُ٨ت جغٚب في ػٍاصة ٞهمها ملُالب الُاثٟخحن ،وفي الى٢ذ هٟؿه ل٩ي جخم ً٨مً جُىٍغ ا٩ٞاع مُٟضة
بكإن الًُ٣ت ال٣برنُت  ،وبسهىم ل٣اثه م٘ ٦برًاهى الظي ٖ٣ضه في الغاب٘ مً اًلى ،٫اوضح هُمُتز
ً
اهه ٧ان مشمغا ألن ال٣باعنت الُىهاهُحن وا٣ٞىا ٖلى الٗىصة الى مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف لٗام 0533
ً
٦ما وا٣ٞىا ٖلى الاجداص ٖلى اؾاؽ املىُ٣خحن ،لظا ٞهى ًغي –هُمُتز -ان طل٢ ٪ض ً٨ىن مىاؾبا لتهُئت
ً
الاعيُت املكتر٦ت لبضء املٟاوياث  ،ل٨ىه اوضح ان املك٩لت الاؾاؾُت التي ج ٠٣خاثال صون بضء
املٟاوياث ان ٦ال الُغٞحن ال ً٣بل م٣ترخاث الُغ ٝالازغ ٦إؾاؽ الؾخئىا ٝاملداصزاثٞ ،اظاب
ً
ً
صه٨خاف اهه ً٣بل باٖخماص مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف ٦إؾاؽ(ٖ .)001لى اٖخباع انها جمشل اؾاؾا م٣بىال
مً الُاثٟخحن ال٣برنِخحن.
جُغ ١بٗضها الاظخمإ الى مؿإلت الالظئحن وهي مً املؿاثل التي الح ٖلحها ال٣باعنت الُىهاهُىن ،
٧ان عؤي صه٨خاف ان ٖىصة هاالء ٢ض جاصي الى مؼٍض مً الاخخ٩ا ٥بحن ابىاء الُاثٟخحن لظا ٣ٞض ٧ان ال
ًًٟل ٖىصتهم الى صًاعهم ،وُٞما ًخٗل ٤بم٣ترح ٦برًاهى الظي َغخه في الامم املخدضة بسهىم هؼٕ
ؾالح ٢برم  ،اوضح صه٨خاف ان طلٌٗ ٪ني ان ً٨ىن ال٣باعنت الاجغا ٥بضون ؾالح في و٢ذ ً٣ىم ُٞه
ً
هٓغائهم الُىهاهُىن بالدؿلح ؾغا  ،وهى-صه٨خاف -عبما ًخ ٤ٟم٘ هؼٕ الاؾلخت ال٨بحرة م٘ اب٣اء ٢ىاث
مً الامم املخدضة لخ ٟٔالؿالم وجد ٤ُ٣الدؿىٍت املُلىبت (.)000
ً
وازحرا شج٘ هُمُتز ،عئو ٝصه٨خاف ٖلى الٗمل م٘ عٍىالضو بىهل ظالُىضو Reynaldo Pohl
( Galindoممشل الامحن الٗام لالمم املخدضة في ٢برم في املضة مً اطاع  0534ولٛاًت اًاع ، )0541
ألهمُت طل ٪في الخىنل الى خل لبٌٗ املك٨الث في ٢برم للىنى ٫الى مغخلت املٟاوياث الجهاثُت بحن
الُاثٟخحن ال٣برنِخحن(.)006
ً
ً
واوسجاما م٘ الجهىص الامغٍُ٨ت ٣ٖ ،ض الغثِـ ٧اعجغ اظخماٖا في واقىًُ م٘ الغثِـ ال٣برص ي
٦برًاهى في الؿاصؽ مً حكغًٍ الاوٖ ٫ام  ، 0534وفي بضاًت الاظخمإ اٖغب الغثِـ ٧اعجغ ًٖ عٚبت
الاصاعة الامغٍُ٨ت باخال ٫الؿالم وخ٣ى ١الاوؿان في ظؼٍغة ٢برم ،وفي الى٢ذ هٟؿه اوضح اهه ؾعى
مىظ الُىم الاو ٫لدؿىمه مىهب الغثاؾت الامغٍُ٨ت للخىنل الى خل للًُ٣ت ال٣برنُت  ،لظا ٞإن ٖلى
ً
الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ان جبظال ظهىصا ممازلت(.)001ومً ظاهب ازغ ّبحن ٦برًاهى اهه ٌؿعى لالظخمإ
ً
باظاوٍض ،وهٓغا لغ ٌٞالازحر ٞهى مؿخٗض لاللخ٣اء بغئو ٝصه٨خاف قغٍُت ان ًخم الاجٟاٖ ١لى بٌٗ
الى٣اٍ الجىهغٍت ومجها ا٢غاع الجاهب ال٣برص ي التر٧ي وخ٨ىمت اه٣غة ب٣غاع الامم املخدضة املغ٢م
( )1606الظي نضع في الاو ٫مً حكغًٍ الشاوي ٖام  0531والظي صٖا ظمُ٘ الضو ٫الى اخترام ؾُاصة
واؾخ٣ال ٫وؾالمت الاعاض ي ال٣برنُت ،اما الكغٍ الشاوي ٞهى ان ال ٌؿعى صه٨خاف الى حٗضًل صؾخىع
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نالح للخٟاوى
٦إؾاؽ
ٖام  ، 0521اما الكغٍ الشالض ٣ٞض جمشل باٖخماص مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف
ٍ
ٍ
بحن الُاثٟخحن ،وايا٦ ٝبرًاهى اهه و ٤ٞهظه الكغوٍ ًم ً٨البضء بمٟاوياث ظضًت م٘ ال٣باعنت
الاجغا ٥م٘ الٗلم ان ٚالبُتهم جىا٢حن لخل الًُ٣ت ال٣برنُت ،ول٧ ً٨ل طل ٪ال ًم ً٨ان ًخم بضون
ي ِٛمً الخ٨ىمت الترُ٦ت ٖلى صه٨خاف  ،وبضون ي ِٛالاصاعة الامغٍُ٨ت ٖلى اه٣غة ،ومً ظاهب ازغ
اوضح ٦برًاهى ان الخ٨ىمت ال٣برنُت ٢ض ًضٗٞها الخهلب التر٧ي الى اللجىء الى الجمُٗت الٗامت لؤلمم
ً
ً
املخدضة مجضصا بدشا ًٖ ٢غاع ؤممي بكإن الًُ٣ت ال٣برنُت  ،ومً ظهت زاهُت اوضح اهه ال ًمً٨
للخ٨ىمت ال٣برنُت ان جخٟاوى م٘ جغُ٦ا بك٩ل مباقغ الا بٗض ُ٢امها بسخب ظمُ٘ ٢ىاتها مً الاعاض ي
ال٣برنُت واؾدبضالها ب٣ىاث قغَت صولُت حكاعٞ ٥حها الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت لخ ٟٔالامً
والاؾخ٣غاع في ٢برم ،ومً ظاهبه عص الغثِـ ٧اعجغ بان طل ٪املُلب الازحر ٚحر وا٢عي ،بط ان الخ٨ىمت
الترُ٦ت ال جىا ٤ٞالاوسخاب بضون الخىنل الى حؿىٍت نهاثُت ،وٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض وٖض الغثِـ
٧اعجغ اظغاء املؼٍض مً املكاوعاث م٘ الخ٨ىمت الترُ٦ت بهض ٝاؾخُالٕ عؤيها بكإن جل ٪الكغوٍ(.)001
()001

 David L. Aaronهاثب مؿاٖض الغثِـ

وبٗض صعاؾت لخل ٪الكغوٍ ٖ٣ض صًُٟض لىعوـ اعون
ً
الامغٍ٩ي لكاون الامً ال٣ىمي ،اظخماٖا م٘ الؿٟحر ال٣برص ي في واقىًُ هُ٨ىؽ صًمُترًى ،في الخاصي
والشالزحن مً حكغًٍ الاوٖ ٫ام  ،0534اوضح زاللها اعون ؤن الاصاعة الامغٍُ٨ت جغي ان ُ٢ام الغثِـ
٦برًاهى ،بخ٣ضًم قغوٍ مؿب٣ت الؾخئىا ٝاملٟاوياث٢ ،ض ال ًاصي الى ش يء مشمغ ،لظا ٞإن الىالًاث
املخدضة الامغٍُ٨ت جغي ان املٟاوياث هي الؿبُل الىخُض ألنهاء املك٩لت  ،م٘ بظ ٫ظهىص مًاٖٟت مً
ً
الامحن الٗام لؤلمم املخدضة  ،ولً ً٨يبغي ان ال ٌٗى ٫ال٣باعنت ٖلى صوع الازحرة ٦شحرا(.)002
ً
وعصا ٖلى ؾاا ٫الؿٟحر ال٣برص ي خى ٫م٣ضاع الً ِٛالظي ًم ً٨ان ج٣ىم به الىالًاث املخدضة
ً
الامغٍُ٨ت ٖلى جغُ٦ا لخ٣ضًم جىاػالث بكإن الًُ٣ت ال٣برنُت ،اظاب صًُٟض اعون مىضخا ان الاصاعة
ً
َ
الامغٍُ٨ت ؾخ٣ىم بالخإُ٦ض بمؿاٖحها الخمُضة  ،ول٨ىه ّبحن ان الً٢ ِٛض ال ً٨ىن هاٗٞا  ،لظا ٞان ٖلى
الجاهبحن ان ًباقغا باملٟاوياث املباقغة ،م٘ جدضًض املك٨الث والً٣اًا التي هي مىي٘ زال ٝلُخم٨ىا
مً اًها ٫الامىع الى هُ٣ت حؿخُُ٘ مً زاللها صو ٫ازغي مشل الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت اؾخسضام
ً
هٟىطها بكإن ه٣اٍ مدضوصة بضال مً ج٣ضًم مباصعاث واؾٗت ج٣ضم لهظا الُغ ٝاو طا ،٥وايا ٝاعون
ان الاصاعة الامغٍُ٨ت ًم ً٨ان حؿاٖض في ٦ؿغ الخاظؼ بحن الاجغا ٥وخ٨ىمت ٢برم وحؿهم في اٖاصة
الش٣ت بُجهما ،ول ً٨الكغوٍ املؿب٣ت ؾى ٝلً ًيخج ٖجها جُىع خ٣ُ٣ي(.)003
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ًخطح مما ج٣ضم ان الاصاعة الامغٍُ٨ت لم ج ً٨عايُت ًٖ الكغوٍ املؿب٣ت التي ويٗها ٦برًاهى
ً
الؾخئىا ٝاملٟاوياث اٖخ٣اصا مً الامغٍُ٨حن ان طل ٪مً املم ً٨ان ًيخج ٖىه (ٖىاص) الاجغا ٥ومً زم
نٗىبت الخىنل الى خل ظظعي للًُ٣ت ال٣برنُت.
ً
ً
وهٓغا لغٚبت الخ٨ىمت ال٣برنُت في بدض الًُ٣ت ال٣برنُت مجضصا في الجمُٗت الٗامت لالمم
املخدضة٣ٞ ،ض َلب الؿٟحر صًمُترًى مً اعون ان ج٣ىم الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بضٖم املى٠٢
ً
ً
ال٣برص يٞ ،إوضح اعون ان بالصه ؾى ٝج ٠٣مىٟ٢ا وؾُا بحن َغفي الجزإ ألن الاهدُاػ الى اي مجهما
ٌٗني جإزغ الخىنل الى خل(.)004
وبؿبب حٗىذ ممشلي الُاثٟخحن ال٣برنِخحن بكإن ج٣ضًم جىاػالث حؿهم في الخىنل الى حؿىٍت
ٖاصلت وم٣بىلت مً الُغٞحن ٣ٞ ،ض ٢امذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بالخيؿُ ٤م٘ الخ٨ىمخحن
البرًُاهُت وال٨ىضًت ،و٢ض ؤؾٟغ طل ًٖ ٪اٖضاص وع٢ت ٚحر عؾمُت – مباصعة -مً ( )06هُ٣ت ٢ ،ضمها
هُمُتز املؿدكاع ال٣اهىوي في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت  ،في الٗاقغ مً حكغًٍ الشاوي ٖام  0534الى
الاَغا ٝاملٗىُت في الًُ٣ت ال٣برنُت ٦ ،إؾاؽ ًم ً٨الاؾخٟاصة مىه في اؾخئىا ٝاملٟاوياث
ال٣برنُت  ،و٧ان ابغػ ما جًمىخه جل ٪الىع٢ت ا٢امت صولت اجداصًت مً الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ٖلى
اؾاؽ املىُ٣خحن  ،خُض جسهو املىُ٣ت الاولى لل٣باعنت الُىهاهُحن والشاهُت لىٓغائهم الاجغا ٥وبما
ً
ً
ًدىاؾب واليؿبت املئىٍت للؿ٩ان٦ ،ما جًمىذ الىع٢ت هُ٨ال صؾخىعٍا ظضًض ل٣برم ًًمً الخغٍاث
ً
الٗامت وخ٣ى ١الاوؿان ،وجىيُذ لهالخُاث الخ٨ىمت املغ٦ؼٍت واملاؾؿاث الا٢لُمُت ٞحهاًٞ ،ال ًٖ
اوسخاب ال٣ىاث املؿلخت ٚحر ال٣برنُت مً الجؼٍغة(.)005
و٧ان مُ٩لُضؽ عثِـ مجلـ الىىاب ال٣برص ي  ،وهُ٨ىؽ عوالهضٌـ( Nicos Rolandis )061وػٍغ
الخاعظُت ال٣برص ي  ،اولى الجهاث التي ٢ضم لهم هُمُتز مباصعجه وَلب مجهما صعاؾتها بك٩ل ؾغي،
ً
ٞخٗهضا بضعاؾتها بٗىاًت ٞاث٣ت ًٞ ،ال ًٖ مىا٢كتها م٘ الغثِـ ٦برًاهى  ،وؾى٣ً ٝىمىا بةبال ٙالاصاعة
الامغٍُ٨ت بٗض اؾبىٕ واخض (.)060
ويمً الؿُا ١هٟؿه اظخم٘ هُمُتز في ْهحرة الُىم هٟؿه م٘ الؼُٖم ال٣برص ي عئو ٝصه٨خاف ،
ً
و٢ضم له وسخت مً الىع٢ت طاتها ،وَلب مىه اٖخباعها اؾاؾا للخٟاوى م٘ الجاهب ال٣برص ي الُىهاوي،
ّ
وبحن هُمُتز ان الاصاعة الامغٍُ٨ت جامً ان خل املك٩لت ال٣برنُت ال ًم ً٨ان ًخد ٤٣الا مً زال٫
املٟاوياث املباقغة بحن ممشلي الُاثٟخحن  ،اما صوع الاَغا ٝالازغي٧ -الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨تً -جب
ان ً٣خهغ ٖلى الضٖم والدصجُ٘ ،عص صه٨خاف ان ظىابه ٖلى املباصعة الامغٍُ٨ت ؾُ٨ىن بٗض الخباخض
ً
م٘ عٞا٢ه في خ٨ىمت صولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت -التي لم ٌٗتر ٝبها ؾىي جغُ٦اًٞ ، -ال ًٖ
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الخباخض م٘ ٖشمان اوعٍ Osman Orek ٪وػٍغ الضٞإ في الخ٨ىمت هٟؿهاَّ ،عص هُمُتز ان مشل جل٪
املكاوعاث ؾى ٝجاصي الى اٞكاء مًمىن املباصعة التي ًٟترى انها ؾغٍت لخحن املىا٣ٞت ٖلحها مً
الُاثٟخحن(.)066
وفي و٢ذ الخ ٤مً الُىم هٟؿه الخ٣ى هُمُتز م٘ ٦ىعث ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم املخدضة  ،خُض
ؾلمه وسخت مً املباصعة  ،واوضح له ان الهض ٝمجها هى للخهىٖ ٫لى املىا٣ٞت املبضثُت مً ال٣باعنت
الاجغا ٥والُىهاهُحن  ،لُخم ً٨بٗضها الامحن الٗام لالمم املخدضة مً صٖىة ٦برًاهى وصه٨خاف لٗ٣ض
اظخمإ لىي٘ الخُىٍ الٗامت املخٗل٣ت باملٟاوياث ال٣برنُت  ،و٢ض خُٓذ جل ٪الخُىاث بمىا٣ٞت
وصٖم ٞالضهاًم الظي ا٦ض ٖلى اهه ؾُٗمل مً اظل اهجاح الخُت الامغٍُ٨ت ،وفي الى٢ذ هٟؿه اوضح
ان بدض الًُ٣ت ال٣برنُت في مجلـ الامً ؾى ٝلً ًازغ ٖلى املباصعة الامغٍُ٨ت الجضًضة(.)061
وفي الخاصي والٗكغًٍ مً قهغ حكغًٍ الشاوي ٖام  ، 0534اُٖى الغثِـ ال٣برص ي ٦برًاهى وظهت
هٓغه في املباصعة الامغٍُ٨ت التي ٢ضمها هُمُتز والتي اخخىث ٖلى الاَاع امل٣ترح للخىنل الى حؿىٍت
للًُ٣ت ال٣برنُت  ،بط اوضح اهه بىاء ٖلى ٢غاءجه وصعاؾخه الاولُت للمباصعة الامغٍُ٨ت ٞ،اهه وان ٧ان
ٌٗخ٣ض ان املؿاولحن الامغٍُ٨حن ظاصًً في مداولت انهاء املك٩لت ال٣برنُت ًٖ َغٍ ٤الخٟاوى بحن
الُاثٟخحن  ،الا اهه ال ًم ً٨ان ً٣بل بها وطل ٪بؿبب املأزظ التي سجلها ٖلحها ،وهى –٦برًاهىً -يخٓغ
مىا٢كتها بك٩ل مٟهل م٘ وػعاءه ومؿدكاعٍه إلُٖاء عؤي عؾمي ونهاجي بكإنها ،وفي الى٢ذ هٟؿه اهه
ٌٗتزم اٖضاص وع٢ت ٢برنُت ًىهاهُت حٗالج الً٣اًا ٚحر امل٣بىلت في امل٣ترخاث الامغٍُ٨ت(.)061
ً
ل٣ض سجل ٦برًاهى ٖضصا مً املأزظ واملالخٓاث ٖلى املباصعة الامغٍُ٨ت ٧ان ابغػها ،بما ان املىُ٣ت
الكمالُت مً ٢برم ؾخاو ٫في الٛالب لل٣باعنت الاجغاٞ ٥إن طلً ٪خٗاعى م٘ ما ا٢ترخخه املباصعة مً
ٖىصة الالظئحن الى صًاعهم ،بط ً ٠ُ٦خم جد ٤ُ٣طل ٪في ْل ج٣ؿُم ٢برم الى مىُ٣خحن جغُ٦ت وٍىهاهُت،
وحؿاثل هل ًم ً٨لل٣برص ي الُىهاوي الظي ٧ان ٌؿخىًَ في قما ٫الجؼٍغة الٗىصة الى م٩ان ا٢امخه
الانلي في ْل هُمىت ال٣باعنت الاجغاٖ ٥لى املىُ٣ت ،اياٞت الى طل ٪جُغ٦ ١برًاهى الى ٖضص مً
٦إؾاؽ للمىا٢كت التي اوضح اهه وؤن ٧ان ً٣بلها
الى٣اٍ الازغي مجها اٖخماص مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف
ٍ
الا اهه ًغٍض جُبُ٢ ٤غاعاث الامم املخدضة املخٗل٣ت بالًُ٣ت ال٣برنُت٦ ،ما جُغ٦ ١برًاهى الى مؿإلت
الخمشُل في املجلـ الىُابي ال٣برص ي ونالخُاث عثِـ الجمهىعٍت وهاثب الغثِـ  ،بط ان الاجغا٥
ًهغون ٖلى ان ج٨ىن عثاؾت ٢برم بالخىاوب بحن الُاثٟخحن وهى ما ال ً٣بله ال٣باعنت الُىهاهُىن،
وَغح مىيىٕ الخ٣اثب الىػاعٍت الظي انغ ٖلى ان ًخم و ٤ٞاليؿب املئىٍت ،و٦دلى ٫بضًلت َغح
٦برًاهى زالزت م٣ترخاث  ،اولها صٖىة ٖامت لل٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن مً اظل ج٣ضًم م٣ترخاث
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ملمىؾت الؾخئىا ٝاملداصزاث ،اما امل٣ترح الشاوي ٞهى ٖ٣ض ل٣اء بِىه وبحن الؼُٖم ال٣برص ي التر٧ي عئوٝ
صه٨خاف لخ٣ضًم ا٢تراخاث وجىيُداث م٣ابلت للم٣ترخاث الامغٍُ٨ت ،وحٗل ٤امل٣ترح الشالض ببضء
مداصزاث ٖلى مؿخىي ا٢ل مً الغثِـ و٢ض عشح لهظه املهمت الىػٍغ ظىعظُىؽ اًىاهضٌـ Georgios
 Ioannidisوا٢ترح ان ً٣ضم ال٣باعنت الاجغا ٥شخو مىاؾب لهظه املهمت  ،وه٨ظا ٞإن ٦برًاهى لِـ
لضًه هُت لغ ٌٞامل٣ترخاث الامغٍُ٨ت  ،ول٨ىه بامل٣ابل ال ًم ً٨ان ً٣بل بها صون حٗضًالث ألن ٢بىلها
ً
بك٩لها الخالي " ؾُاصي الى ج٣ؿُم الجؼٍغة . )061("...وهٓغا لٗضم اظغاء الخٗضًالث التي ٧ان ًغاها
ظهىص
ال٣باعنت الُىهاهُىن ٣ٞض ٧ان مهحرها الٟكل( .)062وهى الامغ الظي ٞغى ٖلى واقىًُ بظ٫
ٍ
ازغي لخل املك٩لت ال٣برنُت َُلت املضة بحن ٖامي  0541-0535جمشلذ بضٖم ومباع٦ت مؿاعي الامم
املخدضة للخىنل الى حؿىٍت م٣بىلت .

 -3دعن االدارة

االهريكيت جلهىد االهن ادلتحذة لتطىيت القضيت

القربصيت بني عبهي 7791-7717
في الخاؾ٘ ٖكغ مً ٧اهىن الاوٖ ٫ام ٢ 0534ضم ٦ىعث ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم املخدضة مباصعة
الؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن ال٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن  ،صٖاهم ٞحها الى ٖ٣ض اظخماٖاث في هُ٣ىؾُا
او في م٣غ الامم املخدضة في هُىٍىعً ، ٥خم التر٦حز ٞحها ٖلى الخالٞاث الضؾخىعٍت والا٢لُمُت
والا٢خهاصًت بحن الُاثٟخحن ،و٢ض خُٓذ م٣ترخاث الامحن الٗام بمىا٣ٞت ال٣باعنت الُىهاهُحن الظًً
عؤوا ٞحها زُىة هدى حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ،اما ال٣باعنت الاجغا٣ٞ ٥ض وا٣ٞىا ٖلحها مً خُض املبضؤ
الا انهم جدٟٓىا ٖلى بٌٗ ال٣ٟغاث الىاعصة ٞحها  ،لظا ٣ٞض ٖغى عئو ٝصه٨خاف ان ً٣ضم وسخت
مى٣دت للىع٢ت وان ج٣ىم الامم املخدضة بخ٣ضًم وع٢ت ازغي جٟؿحرًت لؤلؾـ التي وعصث ٞحها ،وهى الامغ
الظي ص ٘ٞالامحن الٗام لالمم املخدضة الى الاٖخ٣اص ان جل ٪الكغوٍ املؿب٣ت ٢ض جاصي الى ازاعة
املكاخىاث بحن الُاثٟخحن ومً زم حؿهم في ٖغ٢لت املؿاعي الغامُت الى اؾخئىا ٝاملداصزاث ،وهدُجت لظل٪
اجهل ٞالضهُم بالخ٨ىمت الترُ٦ت وَلب مجها اؾخسضام هٟىطها أل٢ىإ صه٨خاف بم٣ترخاجه صون حٗضًل وان
جتر ٥الً٣اًا الجاهبُت الى املٟاوياث املىؾٗت (.)063
()064

ويمً الاَاع هٟؿه ٢ام مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت واعن ٦غؾخىٞغ

Warren M.

 Christopherبؼٍاعة الى اه٣غة في الخاصي ٖكغ مً ٧اهىن الشاوي ٖام  0535واظغي اظخماٖاث م٘
بىلىذ اظاوٍض عثِـ الىػعاء التر٧ي لىصخه بالًٖ ِٛلى صه٨خاف ل٣بى ٫امل٣ترخاث الاممُت  ،و٧اهذ
الىدُجت التي زغط بها ٦غؾخىٞغ جخلخو بًغوعة اظغاء حٗضًل َٖ ٠ُٟلى م٣ترخاث ٞالضهاًم مشل
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اصعاط ٧لمت (املىُ٣خحن) التي حٗني ج٣ؿُم ٢برم الى مىُ٣خحن جغُ٦ت وٍىهاهُت ،ومً ظاهبها ٣ٞض ابضث
وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت ٧امل اؾخٗضاصاها ملؿاٖضة الامحن الٗام لالمم املخدضة للخىنل الى خل
ملمىؽ (.)065
()011

وفي الشاوي والٗكغًٍ مً اطاع اعؾل الؿٟحر الامغٍ٩ي الجضًض في ٢برم ٧الً  .٫ؾخىن

Galen L.

 Stoneبغُ٢ت الى وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت والى هُمُتز املؿدكاع ال٣اهىوي في الىػاعة الظي ٧ان آهظا ٥في
ػٍاعة الى بغٍُاهُا  ،اوضح ٞحها اهه ٖ٣ض اظخماٖاث م٘ ػٖماء الُاثٟخحن ال٣برنِخحن واجطح له انهم
٢بلىا بمباصعة الامحن الٗام لؤلمم املخدضة التي َلب ٞحها اؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الُاثٟخحن ،وفي
الى٢ذ هٟؿه اوص ى ؾخىن ان ج٣ىم وػاعة الخاعظُت ألامغٍُ٨ت و هُمُتز بةًجاص ا٩ٞاع ًم ً٨ان حؿاهم في
اهجاح املٟاوياث املؼم٘ اظغائها (.)010
وبىاء ٖلى املكاوعاث م٘ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت٣ٞ ،ض اجٞ ٤ٟالضهاًم م٘ ال٣باعنت الاجغا٥
والُىهاهُحن ٖلى ٖ٣ض ل٣اء ٢مت بحن عئو ٝصه٨خاف و٦برًاهى في مىخه ٠قهغ اًاع ًخم ُٞه بدض وظتهي
هٓغيهما بسهىم مٟاوياث الًُ٣ت ال٣برنُت للخغوط بمباصت ًم ً٨ان جدضص ٖملهما  ،و٢ض خٓي
ّ
طل ٪بمىا٣ٞت وصٖم الاصاعة الامغٍُ٨ت التي بُيذ ٖبر اظخماٖاتها م٘ ٞالضهاًم انها جضٖم ظهىص الامم
املخدضة  ،وفي الى٢ذ هٟؿه حٗهضث الُ٣ام بدض وحصجُ٘ خ٨ىمتي اه٣غة وازِىا ٖلى صٖم جل ٪املؿاعي
الخمُضة التي مً قإنها جد ٤ُ٣الؿالم والاؾخ٣غاع في ٢برم وجىهي خالت الخىجغ بحن الُىهان وجغُ٦ا(.)016
في الشالزحن مً هِؿان ٖام  0535الخ٣ى ؾخىن ،الؿٟحر الامغٍ٩ي في ٢برم  ،بالغثِـ ٦برًاهى واوضح
ً
ً
له ان الاصاعة الامغٍُ٨ت حٗل ٤اماال ٦باعا ٖلى الاظخمإ املؼم٘ ٖ٣ضه بحن الازحر و صه٨خاف ألهه ؾُاصي الى
ً
الخغوط بمكتر٧اث ٢ض حؿهم في الخل ،ومً ظاهبه اوضح ٦برًاهى اهه ال ًخٟاء٦ ٫شحرا بالىخاثج التي ٢ض جخمسٌ
ً
ًٖ الاظخمإ املظ٦ىع ،الا اهه ًغاه يغوعٍا ملٗغٞت وظهت هٓغ ال٣باعنت الاجغا ٥بك٩ل مباقغ صون وؾُاء(.)011

وبالٟٗل ٖ٣ض في الخاؾ٘ ٖكغ مً قهغ اًاع ٖام  0535اظخمإ بحن الغثِـ ال٣برص ي الُىهاوي
ؾبحروؽ ٦برًاهى و الؼُٖم ال٣برص ي التر٧ي عئو ٝصه٨خاف في الٗانمت ال٣برنُت هُ٣ىؾُا بغٖاًت
ومكاع٦ت الامحن الٗام لالمم املخدضة ٦ىعث ٞالضهاًم  ،وجمسٌ الاظخمإ ًٖ اجٟا ١مً ٖكغ ه٣اٍ
( ،)011و٧ان ابغػها الاجٟاٖ ١لى اؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن في الخامـ ٖكغ مً
خؼٍغان ٖ ،0535لى ان ج٨ىن (مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف) التي جم الخىنل الحها في قباٍ ٖام 0533
ً
و٢غاعاث الامم املخدضة طاث الهلت اؾاؾا لها ،وجًمً الاجٟا ١الاقاعة الى اخترام خ٣ى ١الاوؿان
والخغٍاث الاؾاؾُت ل٩ل مىاَني ٢برم ،وٖضم ُ٢ام الُغٞحن باي ٖمل مً قإهه حُُٗل املٟاوياث ،
واج٣ٟا ٖلى بُٖاء الاولىٍت لالجٟا ١خى ٫مىُ٣ت ٞاعوقا  Varoshaالىاٗ٢ت في ا٢ص ى قغ ١الجؼٍغة
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والخابٗت لٟاماٚىؾخا ،اياٞت الى الٗمل ٖلى بىاء الش٣ت بحن الُغٞحن والٗىصة للخُاة الُبُُٗت ،اما
الىُ٣ت الاهم ٣ٞض حٗل٣ذ باجٟا ١الُغٞحن ٖلى يمان ؾُاصة واؾخ٣ال ٫ووخضة الاعاض ي ال٣برنُت
ً
ً
وخُاصها وٖضم الؿماح باجداصها ٧لُا او ظؼثُا م٘ اًت صولت اظىبُت -في اقاعة الى ٖضم الاجداص م٘ جغُ٦ا
او الُىهان -او ج٣ؿُمها(.)011
ل٣ض ٧ان طل ٪الاجٟا ١مىي٘ جغخُب مً الاصاعة الامغٍُ٨ت ،و ٖبر ًٖ طل ٪الغثِـ ٧اعجغ زال ٫ل٣اء
له في ًىم الشاوي والٗكغًٍ مً اًاع م٘ عثِـ اؾاٟ٢ت ٢برم ٦غَؿىؾخىمىؽ  ، Chrysostomosبط
َ
ّبحن الغثِـ الامغٍ٩ي اهه ًغٚب في بقاٖت الؿالم في ٢برم وان حؿىص مباصت خ٣ى ١الاوؿان ٧امل الجؼٍغة
(.)012

وبىاء ٖلى الاجٟا ١الظي جىنل الُه الؼُٖمان ٦برًاهى وصه٨خاف  ،اؾخاهٟذ املٟاوياث ال٣برنُت في
الخامـ ٖكغ مً خؼٍغان ٖام  ، 0535الا ان الخالٞاث ؾغٖان ما ْهغث بحن الُغٞحن  ،خى ٫الٗضًض
مً الً٣اًا ابغػها الاجداص ٖلى اؾاؽ املىُ٣خحن(.)013
ً
وهٓغا لخكُت الامحن الٗام لؤلمم املخدضة مً اخخمالُت ان جاصي الخالٞاث الى انهُاع املٟاوياث
ال٣برنُت ٣ٞ ،ض صٖا الى اؾتراخت جبضؤ اٖخباع ًىم الشاوي والٗكغًٍ مً خؼٍغان  ،لُخم ً٨مً بظ٫
مؿإ ظضًضة ج٣غب بحن الُاثٟخحن ،اما باليؿبت للمى ٠٢الامغٍ٩ي ٣ٞض عؤي ٦غؾخىٞغ هاثب وػٍغ
الخاعظُت الامغٍُ٨ت ان املى ٠٢ال٣برص ي التر٧ي ً٨خىٟه الٛمىى  ،وطهب الى الاٖخ٣اص ان صه٨خاف
ًماَل بؿبب ُٚاب ي ِٛخ٨ىمت اه٣غة التي ٧اهذ حٗاوي آهظا ٥مً وي٘ ؾُاس ي ٚحر مؿخ٣غ بؿبب
الهغإ ٖلى الؿلُت وؾبا ١الاهخساباث امل٣غع اظغائها في قهغ حكغًٍ الاوٖ ٫ام  ،0535ومً ظاهب
ازغ اعجإي ٦غؾخىٞغ يغوعة خض ٞالضهاًم لٟٗل ما بىؾٗه إلنهاء مضة الاؾتراخت واؾخئىا ٝاملٟاوياث بإ٢غب
و٢ذ ممٖ ،ً٨الوة ٖلى يغوعة ُ٢ام الاصاعة الامغٍُ٨ت بخمغٍغ م٣ترخاث لؤلمحن الٗام ل٨ؿغ الجمىص وٖىصة
املٟاوياث(.)014

وٖلى الغٚم مً طل ٪جىٟ٢ذ املٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ،مما ايُغ الجمُٗت الٗامت
لؤلمم املخدضة الى انضاع ٢غاع في اوازغ قهغ خؼٍغان َالبهم ُٞه باؾخئىا ٝمداصزتهما ٖلى اؾاؽ ما
جىنال الُه في اجٟا ١الى٣اٍ الٗكغ التي اقغها الحها ،الا ان ال٣باعنت الاجغا ٥عًٞىا طل ٪مخٗللحن
بٗضم اجاخت الٟغنت لهم إلؾمإ انىاتهم او ابضاء اعاءهم بكإن املىيىٕ ألن املجخم٘ الضولي ال ٌٗترٝ
ً
بضولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت –املكاع الحها آهٟا -في الى٢ذ الظي ٌؿخُُ٘ ُٞه ال٣باعنت الُىهاهُىن
ً
اًها ٫نىتهم ٖلى اٖخباع ان ظمهىعٍت ٢برم ممشلت عؾمُا باألمم املخدضة(.)015
( ) 511
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وفي بغُ٢ت مً هُمُتز مؿدكاع وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت الى وُ٦ل الىػاعة ٦غؾخىٞغ في الغاب٘ ٖكغ
مً اًلىٖ ٫ام  ،0535اقاع ٞحها الى ٢ل٣ه مً جى ٠٢املداصزاث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن  ،الا هه
اؾدبٗض ان ً٨ىن جهلب الجاهب ال٣برص ي التر٧ي بةٌٗاػ مً بىلىذ اظاوٍض عثِـ الىػعاء التر٧ي ،ألن
ً
الازحر ٧ان ميكٛل –جماما -بمىيىٕ الاهخساباث والهغإ الضازلي في جغُ٦ا (. )011
وفي املظ٦غة هٟؿها ه٣ل هُمُتز عؤي م٨خب الكاون الاوعبُت في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت ،بكإن
جى ٠٢املباخشاث  ،بط ٧ان عؤي امل٨خب ًخلخو بًغوعة صٖم ظهىص الامم املخدضة الؾخئىا ٝاملداصزاث
ٖلى اؾاؽ اجٟا ١الخاؾ٘ ٖكغ مً اًاع الظي جًمً الٗىصة الى (مباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف) لٗام
 ،0533و٢غاعاث الامم املخدضة طاث الهلت  ،وفي الى٢ذ هٟؿه هبهذ املظ٦غة الى اهمُت نُاٚت ا٩ٞاع
ً
وم٣ترخاث ًخم َغخها في خالت الاٖالن ًٖ ٞكل مباصعة ٞالضهاًمًٞ ،ال ًٖ يغوعة الاهدباه لخُىاث
٦برًاهى الغامُت الى جضوٍل الًُ٣ت ال٣برنُت َ ًٖ ،غٍٖ ٤غيها في املاجمغاث الضولُت ومجها ماجمغ صو٫
ال٨ىمىىلض الظي ٖ٣ض في قهغ اب ٖام  0535في مضًىت لىؾا٧ا  Lusakaفي ػامبُا الظي صٖا في بُاهه
الخخامي الى خل املك٩لت ال٣برنُت وجىُٟظ ٢غاعاث الامم املخدضة٦ ،ما َغح ٦برًاهى املىيىٕ في ماجمغ
٢مت ٖضم الاهدُاػ الظي ٖ٣ض بحن ًىمي الشالض والخاؾ٘ مً اًلى ٫في الٗانمت ال٨ىبُت هاٞاها
 ، Havanaخُض ال٣ى ُٞض٧ ٫اؾترو  Fidel Castroالغثِـ ال٨ىبي ( )6114-0515بىنٟه عثِـ البلض
ً
املًُ ٠بُاها اهخ٣ض ُٞه اخخال ٫اظؼاء مً ٢برم مً ٢بل ٢ىاث اظىبُت( )010في اقاعة نغٍدت
لترُ٦ا(.)016
وٍٓهغ ان جدغ٧اث ٦برًاهى جل ، ٪ازاعث مساو ٝال٣باعنت الاجغا ٥وصٗٞتهم الى الاٖخ٣اص بإن هضٝ
ال٣باعنت الُىهاهُحن مً مداوالث جضوٍل الًُ٣ت ال٣برنُت هى الخهىٖ ٫لى صٖم املجخم٘ الضولي لهم
ومً زم جد ٤ُ٣م٩اؾب ٖلى خؿابهم ،الؾُما ان صو ٫الٗالم لم حٗتر ٝبضولت ٢برم الترُ٦ت
الُٟضعالُت ،لظا ٣ٞض ّبحن ؾخىن الؿٟحر الامغٍ٩ي في هُ٣ىؾُا في الشالض والٗكغًٍ مً حكغًٍ الاوٖ ٫ام
ً
مؿإ م٣ابلت مً عئو ٝصه٨خاف للخهىٖ ٫لى اٖتراٞاث صو ٫الٗالم وزهىنا
 ،0535ان هىا٥
ِ
الاؾالمُت مجها باؾخ٣ال ٫صولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت ،ألن طل ٪مً قإهه ان ًًمً ونى ٫نىث
ال٣باعنت الاجغا ٥وٍم٨جهم مً ٞغى قغوَهم ٖلى زهىمهم ل٣بى ٫الُٟضعالُت ٖلى اؾاؽ
املىُ٣خحن(.)011
صٗٞذ جل ٪الخُىعاث وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت الى مداولت الخ٣غٍب بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن،
ٟٞي بغُ٢ت مً وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت الى الؿٟحر الامغٍ٩ي في ٢برمَ ،لب الىػٍغ اًها ٫عؾالت
مؿخعجلت الى ٦برًاهى اوضح ٞحها ؤن للىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت و٢برم مهلخت مكتر٦ت في الخىنل
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الى حؿىٍت ٖاصلت وصاثمت للًُ٣ت ال٣برنُت ،وان املٟاوياث الجاصة بحن الُاثٟخحن ُٟ٦لت بخد٤ُ٣
طل٦ ،٪ما ا٦ض له ان الاصاعة الامغٍُ٨ت جضٖم وبك٩ل ٧امل ظهىص الامحن الٗام لؤلمم املخدضة  ،وفي
الى٢ذ هٟؿه هصح ٞاوـ ٦برًاهى بخجىب اي اظغاء ٢ض ًاصي الى ج٣ىٌٍ جل ٪الجهىص  -في اقاعة ٚحر
مباقغة الى مداوالث جضوٍل املك٩لت ال٣برنُت٦ ،ما ّبحن ان وػاعجه جغي ان ا٢تراح ٦برًاهى املخًمً ُ٢ام
الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة باعؾا ٫لجىت الى ٢برم للبدض في الًُ٣ت ال٣برنُت ٢ض ال ًاصي الى
خل املك٩لت  ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً املم ً٨ان ًخمسٌ ٖجها ْهىع زالٞاث ظضًضة  ،لظا ٞإن الخل
ً٨مً في الخىاع الهاص ٝبحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ،واياٞ ٝاوـ ان الاصاعة الامغٍُ٨ت جاٍض اؾخئىاٝ
ً
املداصزاث ٖلى اؾاؽ اجٟا ١الى٣اٍ الٗكغ ومباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف املكاع الحهما اهٟا(.)011
عص ٦برًاهى ٖلى عؾالت ٞاوـ – ًٖ َغٍ ٤بغُ٢ت اعؾلها بىاؾُت الؿٟاعة الامغٍُ٨ت في هُ٣ىؾُا-
اوضح ٞحها اهه ال ًخ ٤ٟم٘ الدجج التي اوعصها ٞاوـ بسهىم م٣ترح حكُ٨ل لجىت مً الامم املخدضة،
ألهه –٦برًاهى – ًغي ان اللجىت مً املم ً٨ان جٟط ي الى زلٞ ٤غم اًٞل للدصجُ٘ ٖلى خل الًُ٣ت
ً
ال٣برنُت٦ ،ما انها ؾخاصي الى حؿهُل مهمت الامحن الٗام لؤلمم املخدضة  ،بضال مً اخباٍ ظهىصه ،
وهى ٌٗخ٣ض ان حكُ٨لها ؾُيخج ٖىه اؾخئىا ٝاملٟاوياث ،اما بكإن عؤي الىػٍغ ٞاوـ الظي جًمً
ً
اٖخباع اجٟا ١الى٣اٍ الٗكغ ومباصت م٩اعٍىؽ-صه٨خاف اؾاؾا للمٟاوياث  ،اوضح اهه واٖ ٤ٞلى طل٪
وجم ا٢امت ظىلت مً املداصزاث في الخامـ ٖكغ مً خؼٍغان الا ان ُ٢ام الجاهب ال٣برص ي التر٧ي بُغح
ً
امىع لم ًخٖ ٤ٟلحها مؿب٣ا ٢ض اخبِ جل ٪الجهىص ،وهى الامغ الظي ص ٘ٞال٣باعنت الُىهاهُحن الى اللجىء
الى الامم املخدضة وج٣ضًم م٣ترخاث ٖملُت ظضًضة  ،وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ٣ٞض َلب ٦برًاهى مً ٞاوـ
صٖم حكُ٨ل اللجىت املظ٦ىعة ،ألهمُت طل ٪في حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت(.)011
ً
وهٓغا لٗضم الخىنل الى هدُجت ملمىؾت بسهىم الًُ٣ت ال٣برنُت ٢ ،ضم الامحن الٗام لؤلمم
املخدضة ج٣غٍغه في الاو ٫مً ٧اهىن الاوٖ ٫ام  ،0535خض ُٞه الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ٖلى الؿعي
الؾخئىا ٝامل ٟاوياث ٦ ،ما َالب بخمضًض ب٣اء ٢ىاث الامم املخدضة لخ ٟٔالؿالم في الجؼٍغة ،وبىاء ٖلى طل٪
ً
اظخم٘ مجلـ الامً الضولي في الغاب٘ ٖكغ مً الكهغ هٟؿه ،وانضع ٢غاعا بخمضًض ب٣اء جل ٪ال٣ىاث في ٢برم(.)012

ل٣ض اهخهى ٖام  0535صون ان حؿٟغ الجهىص الامغٍُ٨ت ًٖ هدُجت اًجابُت وهى الامغ الظي جُلب مً
الاصاعة الامغٍُ٨ت – ٖلى ٧ل املؿخىٍاث -الؿعي الخشِض إلًجاص حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُتٟٞ ،ي
مداصزاث مباقغة ظغث بحن ٞاوـ وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت وهٓحره ال٣برص ي عوالهضٌـ ظغث في
واقىًُ في الخامـ مً قباٍ ٖام  ،0541اوضح الازحر ان الخ٨ىمت ال٣برنُت جضع ٥ان جغُ٦ا اهم
مً ٢برم بىٓغ الاؾتراجُجُحن الامغٍُ٨حن ،وٖلى الغٚم مً طل٧ ٪ان ٌٗخ٣ض بةم٩اهُت خل املك٩لت
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ال٣برنُت  ،ألن طل ٪ؾِؿهم في جدؿحن الٗال٢اث الُىهاهُت-الامغٍُ٨ت وهى الامغ الظي ؾُيخج ٖىه ٞاثضة
للمهالح الامغٍُ٨ت في ٧ل مىُ٣ت البدغ املخىؾِ(.)013
ومً ظاهب ازغ اقاع عوالهضٌـ الى ان ٞالضهاًم ازبره ،زال ٫اظخماٖه به في الغاب٘ مً قباٍ ٖام
( ًٖ 0541ؾِىاعٍى) للمٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ً ،بضؤ في قهغ اطاع امل٣بل ًخم زاللها
بدض ٧ل املىيىٖاث الغثِؿت  ،مشل ًُ٢ت ٞاعوقا( )014وجضابحر خؿً الىُت والضؾخىع والا٢الُم  ،و٢ض
خٓي طل ٪بمىا٣ٞت عوالهضٌـ وٞاوـ لغٚبت الازحر في الخىنل الى خلى ٫ؾغَٗت للمك٨الث التي حٗ٨غ
نٟى الٗال٢ت بحن الُاثٟخحن ،وبسهىم املىيىٕ الاو ٫وهى ٞاعوقا ٣ٞض اوضح عوالهضٌـ ان
ال٣باعنت الاجغا٢ ٥ض ال ًدىاػلىن ٖجها صون الخهىٖ ٫لى بٌٗ الخٗىًٍاث  ،وهى ٌٗخ٣ض انهم ًغٍضون
جىاػالث ؾُاؾُت ال حؿخُُ٘ الخ٨ىمت ال٣برنُت ج٣ضًمها ،لظا ٣ٞض ا٢ترح زالزت خلى ،٫جمشل الاو٫
بخٟاوى الجاهبحن ٖلى ٞخذ مُاع هُ٣ىؾُا ،اما الا٢تراح الشاوي ٣ٞض ٢ط ى بُ٣ام الخ٨ىمت ال٣برنُت
بخ٣ضًم مؿاٖضاث مالُت لل٣باعنت الاجغا ٥بهض ٝجدؿحن الىي٘ الا٢خهاصي الهٗب في قما٫
الجؼٍغة ،اما الا٢تراح الشالض ٞهى ان ج٨ىن هىا ٥مكغوٖاث نٛحرة بغٖاًت مىٓماث الامم املخدضة مشل
جدؿحن هٓام ال٨هغباء وجُىٍغ الُغ ١وقب٨ت الهاج ،٠وفي مٗغى عصه ٖلى ؾااٞ ٫اوـ وػٍغ الخاعظُت
الامغٍُ٨ت ًٖ مضي هجاح جل ٪امل٣ترخاث ٣ٞ ،ض اؾدبٗض عوالهضٌـ الا٢تراح الاو ٫ألن ٞخذ املُاع
ً
ً
ً
ٌؿخٛغ ١و٢خا َىٍالًٞ ،ال ًٖ املك٨الث التي ٢ض جيكإ بؿبب نٗىبت جد ٤ُ٣املؿاواة بحن املىْٟحن
ال٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن ومؿإلت ظىاػاث الؿٟغ وٚحرها مً الخُٗ٣ضاث الازغي ،اما باليؿبت
ً
للم٣ترح الشاوي ٣ٞض اوضح عوالهضٌـ اهه اًٞل امل٣ترخاث وباالم٩ان جىُٟظه ول٨ىه ًخُلب اوال ان ج٣ىم
ً
وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت بمٗغٞت عؤي خ٨ىمت اه٣غة ألهمُت طل ٪في خض صه٨خاف ٖلى ٢بىله زهىنا
وان قما٢ ٫برم -وهي املىُ٣ت الخايٗت لالجغا – ٥حٗاوي مً مك٨الث ا٢خهاصًت وان جل٪
ً
املؿاٖضاث ؾدؿهم بضون ق ٪في جدؿحن صزل الٟغص ال٣برص ي التر٧ي مما ؾِىٗ٨ـ اًجابا ٖلى
مؿاعي خل املك٩لت ال٣برنُت ،وُٞما ًخٗل ٤بامل٣ترح الشالض ٣ٞض اقاع الى ام٩اهُت الُ٣ام به ،ؾُما ان
ً
٦برًاهى ٢ض ٌُٗي مىا٣ٞاث بهظا الخهىم  ،الا اهه –عوالهضٌـ -لم ًخدمـ لظل ٪امل٣ترح ٦شحرا(.)015
وفي ل٣اء الخ ٤بحن هُمُتز وعوالهضٌـ ،اوضح الازحر ان مىيىٕ املؿاٖضاث املالُت ؾُجىب الجاهب
ال٣برص ي الُىهاوي ج٣ضًم جىاػالث ؾُاؾُت ٦ ،ما اوضح اهه ؾِخم بدض املىيىٕ بك٩ل مغ٦ؼ م٘ ٦برًاهى
ً
ً
ً
ومجلـ الىػعاء ال٣برص ي ،وزهىنا مؿإلت ان ال ً٨ىن مبل ٜاملؿاٖضاث مبلٛا عمؼٍا  ،وا٢ترح مبلٜ
ً
زمؿحن ملُىن صوالع ،ألهه مً الًغوعي ان ً٨ىن ٧اُٞا لخد ٤ُ٣اهخٗاف ا٢خهاصي في الجؼء الكمالي
مً الجؼٍغة وبما ًًمً جد٢ ٤ُ٣ضع مً املؿاواة بحن ظمُ٘ ؾ٩انها(.)011
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ً
وفي الى٢ذ الظي ابضي ُٞه هُمُتز اؾخدؿاها أل٩ٞاع عوالهضٌـ ٣ٞ ،ض ّبحن ٖضم جغظُذ وػاعة
الخاعظُت الامغٍُ٨ت مل٣ترح ٦برًاهى املخًمً حكُ٨ل لجىت صولُت لبدض الًُ٣ت ال٣برنُت ٞ ،هي-
الخاعظُت الامغٍُ٨ت -وان ٧اهذ جخٟهم عٚبت ٦برًاهى في الخهىٖ ٫لى الضٖم الضولي ،الا انها جغي ان
ً
اللجىت املظ٦ىعة ؾخ٨ىن ٖاث٣ا امام اي ج٣ضم خ٣ُ٣يًٓ ،هغ ان صٖىاث ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم
املخدضة لم جدٔ بمىا٣ٞت الجاهب ال٣برص ي التر٧ي٣ٞ ،ض اٖلً عئو ٝصه٨خاف ػُٖم ال٣باعنت الاجغا٥
اهه ًغ ٌٞاؾخئىا ٝاملٟاوياث بضون ُ٢ام الجاهب ال٣برص ي الُىهاوي بخ٣ضًم جىاػالث(.)010
وفي الشاوي مً هِؿان ٢ 0541ضم ٞالضهاًم ج٣غٍغه الى الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة واقاع ُٞه الى
ان هىا ٥زالٞاث بحن ممشلي ال٣باعنت الاجغا ٥والُىهاهُحن -بدؿب عؤًه  -ال ًم ً٨خلها  ،وهي التي
مىٗذ مً اخغاػ اي ج٣ضم ٖلى ٚغاع اجٟا ١الخاؾ٘ ٖكغ مً اًاع ٖام (0535اجٟا ١الى٣اٍ الٗكغ) ،لظا
٣ٞض صٖا ٞالضهاًم ٢اصة املجخم٘ الضولي الى الخإُ٦ض ٖلى نالخُت الاجٟا ١املظ٦ىع ٦ىُ٣ت اهُال١
إلؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الجاهبحن (. )016
وفي مظ٦غة ٦خبها باو ٫ب .هُجز  Paul B. Henzeمً هُئت الاع٧ان في مجلـ الامً ال٣ىمي الامغٍ٩ي الى
اعون هاثب مؿاٖض الغثِـ الامغٍ٩ي لكاون الامً ال٣ىمي  ،في الشامً مً هِؿان في الٗام هٟؿه ،خلل
هُجز  -بك٩ل ؾغَ٘ وم٣خًب  -الاؾباب التي خالذ صون اؾخئىا ٝاملٟاوياث٣ٞ ،ض ط٦غ ان ٦ال
الجاهبحن ال٣برنُحن لم ً ً٨لضيهما عٚبت خ٣ُ٣ت بخ٣ضًم جىاػالث مً اظل بضء املداصزاث بُجهما ،في
و٢ذ لم جداوُٞ ٫ه خ٨ىمخا اه٣غة وازِىا لٗب صوع مهم وٗٞا ٫في الاقهغ الازحرة  ،اط اوكٛلخا بمكا٧لهما
الضازلُت ولم ج٣ضما اي خلى ٫او م٣ترخاث حؿهم في حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت( .)011وهى الامغ الظي ًىضح
ً
بك٩ل ظلي ُٚاب الش٣ت بحن ممشلي الُاثٟخحنًٞ ،ال ًٖ اوٗ٩اؽ املك٨الث الضازلُت في جغُ٦ا والُىهان ٖلى
الًُ٣ت ال٣برنُت.

وفي الُىم هٟؿه َلب ٦غؾخىٞغ ،هاثب وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت  ،مً ماً٩ل ؤحل .هُىلً Michael
 H. Newlinمؿاٖض الىػٍغ لكاون املىٓماث الضولُت  ،و( ٞحزث ) مؿاٖض الىػٍغ للكاون الاوعبُت،
اٖضاص مظ٦غة جٟهُلُت خى ٫الًُ٣ت ال٣برنُت والؿُاؾت التي ًجب اجباٖها مً الاصاعة الامغٍُ٨ت
،وبالٟٗل جمذ ٦خابت املظ٦غة واعؾلذ الُه – الى ٦غؾخىٞغ  -في الخامـ والٗكغًٍ مً الكهغ هٟؿه،
ً
واقاعا في بضاًتها الى ج٣غٍغ الامحن الٗام لؤلمم املخدضة – املكاع الُه اهٟا -والظي اٖلً ُٞه ٞكله في
اؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ،لظا ٣ٞض اوضخا ان ٖلى الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت
اٖاصة جُُ٣م لؿُاؾتها ججاه الًُ٣ت ال٣برنُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه اؾخ٨كا ٝالُغ ١املم٨ىت ل٨ؿغ
ً
الجمىص الظي اخاٍ باألزحرة مىظ انهُاع املٟاوياث الؿاب٣ت في خؼٍغان ٖام  ،0535وًٞال ًٖ طل٪
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ٞإن هىا ٥اؾباب اوؿاهُت وؾُاؾُت جٟغى ٖلى الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت الاهخمام بدل املك٩لت
ال٣برنُت التي باجذ حك٩ل مك٩لت عثِؿت في ٖال٢اتها م٘ مىُ٣ت قغ ١البدغ املخىؾِ(. )011
وفي يىء ما ج٣ضم َغح هُىلً وٞحزث  ،زمؿت زُاعاث ًم ً٨اٖخماصها مً الاصاعة الامغٍُ٨ت
الؾخئىا ٝاملٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن بك٩ل ًاصي الى حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت وهي(: )011
 .0مىانلت صٖم ظهىص ٞالضهاًم ،وهظا ٌٗني لٗب صوع ٚحر مباقغ(زل ٠الؿخاع) مً اظل ٦ؿب

ً
ً
الخإًُض الٗلني لخل ٪الجهىصًٞ ،ال ًٖ ججىب اي وكاٍ ٢ض ٌُٗي اهُباٖا بإن الاصاعة الامغٍُ٨ت جدبنى مباصعة

مؿخ٣لت .

َ .6غح مباصعة امغٍُ٨ت ظضًضة وطلً ٪خُلب بظ ٫ظهض صبلىماس ي امغٍ٩ي ،مشل ُ٢ام مؿاو ٫امغٍ٩ي
()012

ع ُ٘ٞاملؿخىي بؼٍاعة ٢برم  ،او الُ٣ام بسُىاث مكابهت لخُىاث اجٟاُ٢ت ٧امب صًُٟض

Camp

 Davidبحن مهغ واؾغاثُل.
 .1مباصعة بغٍُاهُت٣ٞ ،ض اقاعث ج٣اعٍغ صخُٟت الى ان هجاح مغٚغٍذ جاحكغ Margaret H. Thatcher
( ،)0551-0535عثِؿت وػعاء بغٍُاهُا ،في عوصٌؿُا ،Rhodesiaظٗلها جغٚب في مداولت خل املك٩لت ال٣برنُت.

 .1مباصعة مخٗضصة الاَغا ،ٝوَٗني طل ٪بظ ٫ظهض مكتر ٥مً الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت  ،بغٍُاهُا ،
ظمهىعٍت املاهُا الاجداصًت٦ ،ىضا وعبما ٞغوؿا.
 .1ماجمغ للضو ٫الًامىت (جغُ٦ا ،الُىهان وبغٍُاهُا)  ،وهى الىهج الظي اهخج صؾخىع ٖام .0521
ّ
بُيذ املظ٦غة ان ظمُ٘ جل ٪الخُاعاث مً املم ً٨ان ج٨ىن لها ٞغم للىجاح ،ول ً٨مً املىاؾب
للىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ان حؿخمغ – ٖلى الا٢ل – في الاقهغ ال٣لُلت امل٣بلت في صٖم ظهىص الامحن
الٗام لالمم املخدضة  ،و الخإ٦ض مً مى٘ خضور اي ٖمل مً قإهه ٖغ٢لت جل ٪الجهىص التي ً٣ىم بها
ً
ٞالضهاًم ،واياٞذ املظ٦غة ان الُاثٟخحن ال٣برنِخحن بضؤجا جضع٧ان ظُضا ان خل الًُ٣ت ال٣برنُت
ًخُلب ج٣ضًم جىاػالث ٞ ،ال٣باعنت الُىهاهُىن باجى ًضع٦ىن ان املجخم٘ الضولي ال ٌؿخُُ٘ اظباع الجِل
التر٧ي ٖلى مٛاصعة الجؼٍغة صون حؿىٍت قاملت  ،اما ال٣باعنت الاجغا٣ٞ ٥ض اصع٦ىا ان الٗالم –بما ُٞه
الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت -لً ً٣بل بهم ٦ضولت مؿخ٣لت  ،وانهم ال ٌؿخُُٗىن ان ٌِٗكىا في ٖؼلت
ا٢خهاصًت لؤلبض ،وٖلُه ال الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وال اي ٢ىة في الٗالم ًم ً٨ان جسل ٤الكغوٍ
ً
املؿب٣ت للخىنل الى خل للًُ٣ت ال٣برنُت  ،ألن طلً ٪جب ان ًإحي مً ال٣باعنت اهٟؿهم ،وازحرا
اوص ى هُىلً وٞحزث في مظ٦غتهما بان ج٣ىم الاصاعة الامغٍُ٨ت بمىانلت الدكاوع م٘ ظمُ٘ الاَغا ٝلضٖم

ً
ً
املؿاعي الخمُضة لؤلمحن الٗام لؤلمم املخدضة ًٞ ،ال ًٖ ٖغى ج٣ضًم املؿاٖضة ٧لما ٧ان طل ٪مم٨ىا  ،وفي
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الى٢ذ هٟؿه ًيبغي الدكاوع م٘ الخ٨ىمت البرًُاهُت والخلٟاء الٛغبُحن الازغًٍ بكإن التروٍج ملباصعة ظضًضة
ًخم َغخها في الغب٘ الاو ٫مً الٗام الخالي(.)013

لم ًثن حٗىذ الُاثٟخحن ال٣برنِخحن الامحن الٗام لالمم املخدضة والاصاعة الامغٍُ٨ت مً ص ٘ٞعجلت
املٟاوياث ٟٞ ،ي الؿاصؽ مً خؼٍغان مً الٗام هٟؿه ٢غع ممشلى الُاثٟخحن اؾخئىاٞها  ،وإلعياء
ال٣باعنت الاجغاَ ٥غح ٞالضهاًم ٨ٞغة اػصواظُت املىاَ ٤وجإمُجها ،وٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض اوسخب
عئو ٝصه٨خاف مً الجلؿت الاولى للمٟاوياث ( ،)014بؿبب اٖالن ٦برًاهى في ماجمغ صخٟي ان الجاهب
ال٣برص ي الُىهاوي ٚحر ُم َلؼ ْم باي حٗهض ًخٗل ٤باػصواظُت املىاَ ،٤وعٚم طل ٪هجح الامحن الٗام لالمم
املخدضة في مُل٘ قهغ جمىػ بالضٖىة الى ٖ٣ض ظىلت ظضًضة مً املٟاوياث بغٖاًت هىٚى زىان ٚىبي
 Hugo Juan Gobbiممشله في ٢برم ،و٢ض اؾخُإ الازحر الاجٟا ١م٘ ممشلي الُاثٟخحن ٖلى اؾخئىاٝ
املٟاوياث في الخاؾ٘ مً اب ٖام ٖ 0541لى اؾاؽ اجٟاُ٢ت الشاوي ٖكغ مً قباٍ لٗام 0533
والخاؾ٘ ٖكغ مً اًاع لٗام .)015( 0535
وبالٟٗل اوٗ٣ضث املٟاوياث في املىٖض امل٣غع وهى ًىم الخاؾ٘ مً اب في هُ٣ىؾُا ،و٧ان الهضٝ
املٗلً لها الٗمل ٖلى جإؾِـ (ظمهىعٍت ُٞضعالُت طاث مىُ٣خحن) ٖلى ان حؿىي مك٩لت ٞاعوقا
ً
بغٖاًت الامم املخدضة  ،و٢ض اْهغ الجاهب ال٣برص ي الُىهاوي ٢ضعا مً خؿً الىُت ٖىضما واٖ ٤ٞلى
٨ٞغة ا٢امت ظمهىعٍت ُٞضعالُت طاث ا٢لُمحن بضون خضوص عؾمُت ،قغٍُت ان ً٨ىن للخ٨ىمت املغ٦ؼٍت
مً الؿلُت ما ًا٦ض وخضة الضولت ،الا ان الجاهب ال٣برص ي التر٧ي انغ ٖلى وظىص خضوص عؾمُت
ٞانلت وٖلى صولت ٦ىهُٟضعالُت ،وٖغى ٖلى الجاهب الُىهاوي الخىاػ ًٖ ٫ظؼء نٛحر مً ٞاعوقا ٖلى
ان جٓل جدذ الاصاعة ال٣برنُت الترُ٦ت٦ ،ما عًٞىا ٧ل الاظغاءاث التي ج٣ضمذ بها الخ٨ىمت ال٣برنُت بهضٝ
اٖاصة بىاء الش٣ت بحن الُاثٟخحن(.)021

ً
ؤمال في ان ً٨ىن
عخبذ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت باؾخئىا ٝاملداصزاث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن،

طلٞ ٪اجدت للمؼٍض مً املٟاوياث  ،اياٞت الى طل٣ٞ ٪ض ٧ان الل٣اء بحن الُغٞحن بمشابت زمغة لجهىص
وػاعة الخاعظُت وؾٟغائها في هُ٣ىؾُا واه٣غة وازِىا(.)020
ومً ظاهب آزغ ٖبر ٞحزث ًٖ ٢ل٣ه مً مداوالث لُبُا للخضزل في الًُ٣ت ال٣برنُت ،بط ٢ام وػٍغا
الاٖالم والخاعظُت اللُبُحن بؼٍاعاث مىٟهلت ل٣برم في مىخهٖ ٠ام  0541وَغخا جغجِب اظخمإ بحن
صه٨خاف و ٦برًاهى في َغابلـ بغٖاًت الغثِـ مٗمغ ال٣ظافي ( ،)6100-0525الا ان ٦برًاهى وصه٨خاف
ً
ً
٧اها مترصصًً في ع ٌٞالٗغى اللُبي عًٞا ٢اَٗا ( .)026وٍٓهغ ان الؿبب في ٢ل ٤مؿاولي وػاعة
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الخاعظُت هى اعجباَاث ال٣ظافي ال٣ىٍت م٘ ال٨خلت الكغُ٢ت( )021واخخمالُت ان ً٨ىن طل ٪الخضزل بىحي
ؾىُٞتي للضزى ٫الى املىُ٣ت واؾخمالت ٢برم وظٗلها جضوع في ٞل ٪الاجداص الؿىُٞتي.
ً
وهٓغا ألهمُت ٢برم في الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت  ،ول٩ي حؿخُُ٘ الاصاعة الامغٍُ٨ت جدضًض الخُىاث
التي ًيبغي ان ج٣ىم بها في املغخلت امل٣بلت  ،ا٢ترح ٞحزث الل٣اء بساُٞحر بحرًؼ صي ٦ىٍالع هاثب الامحن الٗام
لؤلمم املخدضة في الغاب٘ ٖكغ مً اب  ،وٖ٣ض ل٣اء ازغ م٘ مىْٟي الامم املخدضة الظي ٌٗملىن في ٢برم
ًىم الٗكغًٍ مً الكهغ هٟؿه ،ألن طل ٪ؾُم ً٨الاصاعة الامغٍُ٨ت مً مٗغٞت زُىاث الامم املخدضة
وفي الى٢ذ هٟؿه اٖالمهم بالجهىص التي جبظلها وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت في هُ٣ىؾُا واه٣غة وازِىا وهي
ً
ٖىانم (املشلض ال٣برص ي) ،وازحرا ا٢ترح ٞحزث بٌٗ الخُىاث الٗملُت لدؿهُل املٟاوياث ال٣برنُت،
وهي(:)021
ٞ .0دو الخضابحر الٗملُت ،مشل حؿهُل اليكاٍ الا٢خهاصي ال٣برص ي التر٧ي ومك٨الث ظىاػ الؿٟغ
وامل٣ٟىصًً والخٗاون في مجاالث الاجهاالث.
 .6الخىيُذ لؤلَغا ٝاملٗىُت اهمُت اؾخمغاع املداصزاث وطلَ ًٖ ٪غٍُ٢ ٤ام اصمىهض ؤؽ.
()021

مىؾ٩ي

 Edmund S. Muskieوػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت بةعؾا ٫عؾاثل الى ٦برًاهى وصه٨خاف

لدصجُٗهم ٖلى الخٗاون م٘ ٞالضهاًم.
ُ٢ .1ام ٦غؾخىٞغ مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت او مؿاو ٫امغٍ٩ي ع ُ٘ٞاملؿخىي بؼٍاعة ٢برم لضٖم ظهىص
الامم املخدضة.
ً
 .1الدكاوع م٘ الضو ٫الازغي املهخمت في جد ٤ُ٣ج٣ضم بكإن ٢برم  ،وزهىنا بغٍُاهُا.
ازمغث الجهىص الامغٍُ٨ت واجهاالتها باألمحن الٗام لؤلمم املخدضة ًٖ اؾخئىا ٝاملداصزاث بحن الُاثٟخحن
ال٣برنِخحن في الخاؾ٘ مً اًلىٖ ٫ام  0541بغٖاًت الامم املخدضة  ،و جؼٖم الجاهب ال٣برص ي التر٧ي
مهُٟى ظٛخاي  Mustafa Cuhlhagtayعثِـ الىػعاء في " صولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت"
ً
و٧لحرًضؽ ممشال ًٖ ال٣باعنت الُىهاهُحن ،الا انها لم حكهض اي ج٣ضم في مؿاع املٟاوياث بحن الجاهبحن،
بط انغ ال٣باعنت الاجغاٖ ٥لى اجداص بحن صولخحن مؿخ٣لخحن في الكما ٫والجىىب ،بِىما جمؿ٪
الُىهاهُىن بىظىب ٖضم الخ٣ؿُم وزًىٕ ٦ال الُاثٟخحن لىٓام اجداصي في الجؼٍغة ،و ا٢ترح الؿ٨غجحر
ً
ً
ً
الٗام لالمم املخدضة خال (ُٞضعالُا) للمٓهغ الضؾخىعي للجؼٍغة  ،وخال (زىاجي املىُ٣ت) للمٓهغ
الا٢لُمي(.)022
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وه٨ظا اؾخمغث الجهىص ألامغٍُ٨ت لضٖم املداصزاث بحن الُغٞحن بال ؤنها حٗ٣ضث ؤ٦ثر مً ٢بل الجاهب التر٧ي
بٗض اه٣الب الشاوي ٖكغ مً ؤًلى 0541 ٫في جغُ٦اٗٞ ،لى الغٚم مً اٖالن ٢اصة الاه٣الب في ماجمغ صخٟي في
الؿاصؽ ٖكغ مً اًلى ٫مً الٗام هٟؿه ان جغُ٦ا ؾخ٣ىم بضوع وكِ وٗٞا ٫مً اظل حؿىٍت الًُ٣ت
ً
ال٣برنُت مً زال ٫حصجُ٘ املٟاوياث بحن الُاثٟخحن ال٣برنِخحن ًٞ ،ال ًٖ الغٚبت في اٖاصة اهضماط
الُىهان في خل ٠قما ٫الاَلس ي( .)023الا ان ظُمـ ؾبحن  James Spainالؿٟحر ألامغٍ٩ي في اه٣غة اوضح اهه
ٖىض مٟاجدخه الُ٣اصة الترُ٦ت الجضًضة بمىيىٕ اؾخئىا ٝاملٟاوياث ٧ان عصهم "بن املكا٧ل الضازلُت في
البالص ؾخُٗى ألاولىٍت ٢بل ؤن جلخٟذ جغُ٦ا باهخمامها بكإن املك٩لت ال٣برنُت.)024( "...
ل٣ض ٧ان الاه٣الب التر٧ي بمشابت نهاًت ملغخلت مهمت مً جُىعاث الًُ٣ت ال٣برنُت  ،جمحزث ببظ ٫الىالًاث
ً
املخدضة الامغٍُ٨ت ظهىصا مًيُت الا انها لم حؿٟغ ًٖ خل للمك٩لت او حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُت .
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اخلبمتت
ً
بظلذ اصاعة الغثِـ ظُمي ٧اعجغ ظهىصا مًاٖٟت مً اظل الخىنل الى حؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت،
و٧اهذ البضاًت جإًُضها لالجٟا ١الظي و ٘٢في مُل٘ ٖام  0533بحن م٩اعٍىؽ وصه٨خاف والظي جًمً
ً
اعبٗت مباصت جًمىذ الخُىٍ الٗامت لدؿىٍت الًُ٣ت ال٣برنُت ،اياٞت الى طل ٪اعؾل ٧اعجغ مبٗىزا
ً
عثاؾُا لُ٣ىم باؾخُالٕ اعاء اَغا ٝالجزإ ،وفي الى٢ذ هٟؿه ج٣غٍب املؿاٞاث بُجهم مً اظل الخىنل
الى حؿىٍت ؾغَٗت وٖاصلت ،وفي الؿُا ١هٟؿه بضؤ الغثِـ ٧اعجغ واع٧ان اصاعجه بالؿعي مً اظل الٛاء
٢غاع الخٓغ ًٖ جغُ٦ا ٖلى امل ان ٌؿاهم طل ٪في ٖىصة اليكاٍ الامغٍ٩ي في جغُ٦ا ،وفي جد ٤ُ٣ج٣ضم في
الًُ٣ت ال٣برنُت ،وفي ًٚىن طلَ ٪
ٖ٣ض الامغٍُ٨ىن-وٖلى ٧اٞت املؿخىٍاث -الٗضًض مً الاظخماٖاث
ً
بإَغا ٝالجزإ ًٞ ،ال ًٖ ج٣ضًم الٗضًض مً امل٣ترخاث ٖ ،لى امل ان ٌؿاهم طل ٪في عؤب الهضٕ بُجهم.

ويمً الاَاع هٟؿه صٖمذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وباع٦ذ ظمُ٘ ظىالث املٟاوياث التي جم
ً
اظغائها في هُ٣ىؾُا و ظىُ ٠و ُِٞىا وهُىٍىعًٞ ، ٥ال ًٖ صٖمها لجهىص ٞالضهاًم الامحن الٗام لالمم
ً
املخدضة الظي ٧ان هى الازغ ٌؿعى خشِشا للخىنل الى حؿىٍت للًُ٣ت ال٣برنُت .
ولًٓ ً٨هغ ان اوٗضام الش٣ت بحن اَغا ٝالجزإ ،وٖضم ج٣ضًم جىاػالث خ٣ُ٣ت ٢ض خا ٫صون جد٤٣
ً
عٚبت اصاعة الغثِـ ٧اعجغ والامحن الٗام لالمم املخدضةًٞ ،ال ًٖ اوٗ٩اؽ الاويإ الضازلُت في جغُ٦ا
والُىهان ٖلى الًُ٣ت ال٣برنُت ،و٢ض ظاء الاه٣الب الٗؿ٨غي الظي خضر في جغُ٦ا في الشاوي ٖكغ مً
اًلىٖ ٫ام  0541لُىهي مؿاعي اصاعة ٧اعجغ و٢ض جؼامً طل ٪م٘ ٢غب اهتهاء ٞترة عثاؾت الازحر التي لم
حؿخمغ ا٦ثر مً اعب٘ ؾىحن ٧اهذ خاٞلت باالخضار الٗاملُت ٧ان ابغػها ُ٢ام الشىعة في اًغان وؾ٣ىٍ
ً
الكاه وما جالها مً جُىعاث ٞغيذ ٖلى الاصاعة الامغٍُ٨ت جدىٍل اهٓاعها بُٗضا ًٖ ٢برم.
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اذلىاهش
()0زًٗذ ظؼٍغة ٢برم لالخخال ٫الٗشماوي في ٖام 0130م واؾخمغث جل ٪الؿُُغة خىالي زالزت ٢غون  ،وزال ٫جل٪
املضة الؼمىُت الُىٍلت حٗا٢ب ٖلى الجؼٍغة الٗضًض مً املهاظغًٍ الاجغا ٥الظًً ؾ٨ىىها الى ظاهب ؾ٩انها الانلُحن مً
ً
ً
الُىهاهُحنٞ ،إنبدذ حِٗل ٖلى الجؼٍغة ٢ىمُخان مسخلٟخان ٖغُ٢ا وصًيُا  ،الاولى الُاثٟت ال٣برنُت الُىهاهُت طاث
الضًاهت املؿُدُت ،والشاهُت الُاثٟت ال٣برنُت الترُ٦ت التي جضًً باالؾالم و جمشل الا٢لُت،و اهخهج الٗشماهُىن زال ٫مضة
ؾُُغتهم ٖلى الجؼٍغة ؾُاؾت الخٟغ٢ت مً زال ٫مىذ الاجغا ٥الٗضًض مً الامخُاػاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ٖلى
خؿاب ال٣باعنت الُىهاهُحن مما اصي الى بظع بظوع الخٟغ٢ت الٗغُ٢ت والُاثُٟت بحن الُاثٟخحن .وهى ما هخج ٖىه – بمغوع
ً
الاًام وزهىنا في املضة التي جلذ الخغب الٗاملُت الشاهُت -ما ٖغ ٝبالًُ٣ت ال٣برنُت  .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
ولُض مدمىص اخمض  ،املك٩لت ال٣برنُت وجإزحرها في الٗال٢اث الترُ٦ت-الُىهاهُت  ،0531-0521عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة٧ ،لُت الاصاب(،ظامٗت املىنل،)0555،م-01م.00
ً
( ) 6ج ٘٣ظؼٍغة ٢برم في ال٣ؿم الكغقي مً خىى البدغ الابٌُ املخىؾِ  ،وجبٗض ًٖ جغُ٦ا خىالي 11مُال  ،وًٖ
ً
الُىهان  311مُال  ،اما مؿاختها ٞخبل٦ 5611 ٜم ، 6وؾمُذ بهظا الاؾم بؿبب اقتهاعها في الٗهىص ال٣ضًمت بمٗضن
الىداؽ  Copperالظي ٧ان ًخىٞغ ٞحها ب٨ثرة ،ؾماها الاٚغٍ ٤ال٣ضماء  ، Kyprosوجخمخ٘ الجؼٍغة بمى ٘٢ؾتراجُجي
مهم .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ الجؼٍغة واهمُتها الجُىبىلخُُ٨ت ًىٓغ:
;The New Encyclopedia Britannica, Vol. I6, fifteen edition, (U.S.A ,1989),P:894
مدمض ناص ١ظمُل الخمضاوي ،املك٩لت ال٣برنُت صعاؾت ظُىبىلخُُ٨ت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت /ابً
عقض( ،ظامٗت بٛضاص ،)6116،م-2م.01
()1الخغب الباعصة :خالت مً خاالث الهغإ ٚحر املؿلح في ْل وي٘ مخىجغ بحن ظاهبحن ٌؿتهض٧ ٝل ظاهب ج٣ىٍت هٟؿه و
بيٗا ٝالجاهب آلازغ ب٩ل الىؾاثل ما ٖضا وؾُلت الخغب الؿازىت ،اؾخسضم هظا املٟهىم ألو ٫مغة مً ٢بل ألامحر
الاؾباوي زىان ماهىٍل في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ املُالصي ،زم مً ٢بل الا٢خهاصي ألامغٍ٩ي بغيهاعص باعور في مُل٘ ٖام
 ، 0513و٧ان ً٣هض به هُمىت الىالًاث املخدضة ٖلى الٗالم وجدُُم الىٓم الكُىُٖتً ،ىٓغٖ :بض الىهاب الُ٨الي،
مىؾىٖت الؿُاؾت ،ط( ،1ٍ ،0بحروث ،)0542 ،م042؛ وملؼٍض مً الخٟانُل خى ٫الخغب الباعصةً ،ىٓغ :حكاعلـ
اوع .لحرحل ،الخغب الباعصة وما بٗضها ،حٗغٍبٞ :ايل ػ٧ي مدمض( ،بٛضاص.)0532 ،
(٧)1ان للىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت في ظؼٍغة ٢برم مىظ بضاًت الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ٖضص مً امليكأث ومجها
ميكأث في مُا مُلُا  Mia Miliaوبحروال٦ىؽ  perolakkosوهي مغا ٤ٞبدغٍت ،و مدُت ج٣ىٍت الغاصًى ٦ ،ما
٧اهذ جمخل ٪مدُت لخضمت املٗلىماث الاؾخسباعاجُت  ،و٧ان طل ٪باالجٟا ١م٘ بغٍُاهُا ،وٖالوة ٖلى طل٧ ٪اهذ الجؼٍغة
بىٓغ الامغٍُ٨حن " خاملت َاثغاث زابخه" ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها ٖىض الًغوعة ،اياٞت الى طل ٪حٗض ٢برم طاث ٞاثضة
٦بحرة لالؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ٞ ،هي ٢غٍبت مً خ٣ى ٫الى ِٟفي الٗغا ١والخلُج الٗغبي ،
ً
ًٞال ًٖ ٢غبها مً اؾغاثُل .لالَالٕ ًىٓغ:
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Caroline Wenzke and Dan Lindley, Dismantling the Cyprus Conspiracy , the
;US role in the Cyprus crises of 1963, 1967, 1974, (U.S.A., 2008),p:10
اخمض صاووص اوٚلى  ،الٗم ٤الاؾتراجُجي مى ٘٢جغُ٦ا في الؿاخت الضولُت  ،جغظمت  :مدمض ظابغ زلجي و َاعٖ ١بض
الجلُل( ،1ٍ،الضوخت  ، )6100 ،م  052ـو . 611
(5)Philippos K. Savvides, U.S. Foreign Policy Toward Cyprus: Is the "Theory
of Continuity" Still Relevant?, Cited in: Journal of the Hellenic Diaspora 24, no.
;1 (New York ,1998), pp:37-38
وللمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ اهمُت ٢برم في الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت ً ،ىٓغ :ولُض مدمىص اخمض٢ ،برم في الاؾتراجُجُت
الامغٍُ٨ت ،مجلت صعاؾاث ا٢لُمُت ،الٗضص ( ، 01ظامٗت املىنل ،)6115،م -660م.612
( )2مىٓمت خل ٠قما ٫الاَلس ي ) : (NATOوهي ازخهاع لل٩لماث ( North Atlantic Treaty
ً
 )Organizationجإؾؿذ ٖام  0515اؾدىاصا الى مٗاهضة قما ٫ألاَلس ي التي جم الخىٖ ُ٘٢لحها في واقىًُ في
ُ
الغاب٘ مً هِؿان ؾىت 0515وٍىظض م٣غ ُ٢اصة الخل ٠في بغو٦ؿل ٖانمت بلجُ٩ا  ،وق٩لذ مىٓمت خل ٠قما٫
ألاَلس ي "الىاجى" ملىاظهت زُغ الخىؾ٘ الكُىعي بٗض الخغب الٗاملُت الشاهُت ،و اقتر٦ذ في املىٓمت مٗٓم الضو٫
ً
الٛغبُت ُٞه ًٞال ًٖ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت و٦ىضا ٦ ،ما اهًمذ الحها الُىهان وجغُ٦ا في مُل٘ زمؿُيُاث ال٣غن
الٗكغًٍ .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :مدمض ٖؼٍؼ ق٨غي ،الاخال ٝوالخ٨خالث في الؿُاؾت الٗاملُت ،ؾلؿلت ٖالم
املٗغٞت( ،ال٨ىٍذ، )0534 ،م-11م.11
(7)Liberis Liveriou, The Implications of the United States Foreign Policy
Towards the Cyprus problem 1959-1974, Unpublished thesis,
Naval
postgraduate school ,Monterey ,( California, 1999),p:18.
()4خىا ٖؼو بهىان  ،جُىعاث الاػمه ال٣برنُت  0523ـ  ، 0541مجلت صعاؾاث ب٢لُمُه  ،الٗضص ( ، 60ظامٗت
املىنل ،)6100،م61؛
Tabitha Morgan , Sweet and Bitter Island : A History of the British in Cyprus ,
(New York , 2010) , PP : 250 – 253 .
()5لالَالٕ ٖلى هو ال٣غاع ًىٓغ املى ٘٢الال٨ترووي لالمم املخدضة :
Resolutions 155 (1960), August 24, 1960, Cited in: www.un. org/ensc/ documents
/ resolutions.
(ٖ)01لُت ٖبض الخؿحن ؾُٗض ههغ هللا ،مى ٠٢الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت مً املك٩لت ال٣برنُت ، 0531-0521
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت  (،ظامٗت البهغة  ،)6111،م.16
(ٞ )00غٍؼع ول٨يـ ( :)0545-0514صبلىماس ي امغٍ٩ي قٛل الٗضًض مً الىْاث ٠املهمت في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت ،
ً
ُٖىه الغثِـ اًؼنهاوع ؾٟحرا في ٢برم بٗض هُل اؾخ٣اللها خُض باقغ مهام ٖمله في الخاؾ٘ ٖكغ مً اًلى ٫واؾخمغ في
ً
ً
مىهبه ختى الؿاصؽ مً هِؿان ٖ ،0521حن بٗضها مٟدكا ٖاما في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت .جىفي ٖام  .0545للمؼٍض
مً الخٟهُالث ًىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/by-name
()06لالَالٕ ٖلى بُان الاٖترا ٝب٣برم ًىٓغ:
U.S. Department of State, Office of the Historian, Cited in:
https://history.state.gov/ historical documents
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( )01للمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ مى ٠٢الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت مً الًُ٣ت ال٣برنُت في املضة بحن ٖامي -0521
ً 0533ىٓغ :ؤوـ ًىوـ ٖبض  ،الًُ٣ت ال٣برنُت  0521 ،ـ  0541صعاؾت جاعٍسُت  ،اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،
٧لُت التربُت /ابً عقض(،ظامٗت بٛضاص  ،)6101 ،م-616م605؛ ٖلُت ٖبض الخؿحن ؾُٗض ههغ هللا،املهضع الؿاب.٤
( )01اعزغ اصًغ هاعجمان :صبلىماس ي امغٍ٩ي ولض ٖام ،0562و قٛل الٗضًض مً املىانب املهمت في وػاعة الخاعظُت
الامغٍُ٨ت مجها مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون الاوعبُت والاؾُىٍت في املضة بحن ٧اهىن الشاوي  0531وخؼٍغان
ً
٦ ،0533ما ٖحن ؾٟحرا لبالصه في ٞغوؿا زم في الاجداص الؿىُٞتي ً .ىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/by-name.
()01هجري الٟغٍض ِ٦ؿىجغ :ؾُاس ي وصبلىماس ي امغٍ٩ي ولض في املاهُا ٖام  0561ألبىًٍ يهىصًحن  ،هجغث ٖاثلخه الى
الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت في ٖام 0514واؾخ٣غث في مضًىت هُىٍىع ، ٥وخهل ٖلى الجيؿُت الامغٍُ٨ت زال ٫الخغب
الٗاملُت الشاهُت  ،وزضم في الجِل الامغٍ٩ي ٦مترظم للٛت الاملاهُت  ،وبٗض الخغب صعؽ في ظامٗت هاعٞاعص وها ٫صعظت
الض٦خىعاه ٖام  ، 0511وٖمل في ؾل ٪الخضعَـ في الجامٗت طاتها  ،صزل الؿل ٪الضبلىماس ي في ؾىت ٖ 0524ىضما
ً
ً
ازخاعه الغثِـ هُ٨ؿىن لُ٨ىن مؿدكاعا لالمً ال٣ىمي  ،وٖحن وػٍغا للخاعظُت ٖام  0531م٘ الاخخٟاّ بىُْٟخه الاولى
ً
ً
مؿدكاعا لالمً ل٣ىمي ختى ٖام  ،0531وب٣ي وػٍغا للخاعظُت الى الٗكغًٍ مً ٧اهىن الشاوي ٖام  ،0533الا اهه ال ًؼا٫
ً
مؿخمغا بخ٣ضًم زضماجه واؾدكاعاجه لئلصاعاث الامغٍُ٨ت املخٗا٢بت  .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
;http://history.state.gov/departmenthistory/people/secretaries
Jussi
M.
Hanhimäki , The Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign
Policy , ( New York , 2004) , PP: 4-5 ; Heather Lehr Wagner, Modern
Peacemakers Henry Kissinger Ending the Vietnam War , (New York , 2013) .
( )02ظُمي ٧اعجغ ،الغثِـ الخاؾ٘ والشالزىن للىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ،ولض في الاو ٫مً جمىػ ٖام  0561في مضًىت
بلُجز في والًت ظىعظُا الامغٍُ٨ت ،زضم في ال٣ىاث البدغٍت ٟ٦حزًاجي ختى ٖام  ،0511بٗضها صزل الؿُاؾت في ٖام 0526
ٖىضما اهخسب ًٖىا في مجلـ قُىر والًت ظىعظُا ،وفي ٖام  0531اهخسب خا٦ما للىالًت ،في ٖام  0532بٗض خملت
ً
ً
َىٍلت ٞاػ ٦مغشح للغثاؾت ًٖ الخؼب الضًم٣غاَي واؾخمغ في خملخه الى ان يمً اهخهاعا نٗبا ٖلى الغثِـ ظحرالض
ٞىعص ،لُهبذ او ٫عثِـ مً الىالًاث الجىىبُت مىظ الخغب الاهلُت الامغٍُ٨ت ،خ٨م بحن ٖامي  0540-0533و٧ان ابغػ
الاخضار في ٖهضه اػمت الغهاثً الامغٍُ٨حن في اًغان بٗض ُ٢ام الشىعة الاؾالمُت في الازحرة ،مىذ ظاثؼة هىبل للؿالم ٖام
 ، 6116للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/Jimmicarter.
( )03اصي الاه٣الب الٗؿ٨غي الظي ٢ام في ظؼٍغة ٢برم ًىم الخامـ ٖكغ مً جمىػ ٖام  0531بضٖم مباقغ مً
الخ٨ىمت الُىهاهُت ،و جمسٌ ٖىه اؾ٣اٍ خ٨م الغثِـ ال٣برص ي م٩اعٍىؽ الى ُ٢ام الخ٨ىمت الترُ٦ت بٛؼو للجؼٍغة في
الٗكغًٍ مً الكهغ هٟؿه  ،و٦غعجه في الغاب٘ ٖكغ مً اب ٖام  ، 0531هخج ًٖ طلٖ ٪ملُا خهى ٫الاجغاٖ ٥لى
مؿاخاث واؾٗت مً الاعاض ي ٢ضعث بـ ( )%11مً مؿاخت الجؼٍغة .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ ًٖ الٛؼو التر٧ي للجؼٍغة
ًىٓغ :ولُض مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب ، ٤م35-34؛
Halil Ibrahim Salih, Cyprus: The Impact of Diverse Nationalism on a State ,
the University of Alabama Press,(U.S.A., 1978), P. 91.
ً
(٧ )04اهذ الؿلُت الٟٗلُت في ظؼٍغة ٢برم بُض ال٣باعنت الُىهاهُحن  ،اط ٧ان عثِـ الجمهىعٍت مجهم ًٞ ،ال ًٖ ان
الخ٨ىمت ال٣برنُت التي حك٩لذ ٖ٣ب خهى ٫الجؼٍغة ٖلى الاؾخ٣الٖ ٫ام  0521جإلٟذ مً ٖكغ وػاعاث خهل
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ال٣باعنت الُىهاهُحن ٖلى ؾب٘ مجها وابغػها وػاعاث (الضازلُت ،الخاعظُت ،املالُت ،الٗض....٫الخ) ٦ما ٧ان مٗٓم اًٖاء
مجلـ الىىاب ال٣برص ي مً ال٣باعنت الُىهاهُحن .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :مىخهى ٖظاب طوٍب ،الخُىعاث
الؿُاؾُت في ٢برم ،0521-0501اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة٧ ،لُت آلاصاب( ،ظامٗت بٛضاص،)6110 ،م.156
(19)Action Memorandum From the Assistant Secretary of State for European
Affairs (Hartman) to Secretary of State Kissinger, Washington, November 3,
1976 , Cited in : United States: Department of State, Foreign Relations of the
United States, Greece; Cyprus ;Turkey, 1973–1976, Vol. XXX, (Washington,
2007),, PP:643-644. (Hare after Will be Cited as: F. R. U. S.).
ً
ً
(ً)61ىظض في الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت الٗضًض مً ألامغٍُ٨ىن الظًً ًيخمىن بلى ؤنل ًىهاوي و٧ان لهم صوعا مازغا في
ً
الخُاة الؿُاؾُت وزهىنا في الاهخساباث ،بط ٧ان ً٣ضع ٖضصهم بشالزت مالًحن هازب ،وٖالوة ٖلى طل ٪جبىؤ بًٗهم
ً
مىانب عُٗٞت املؿخىي مجهم "ؾبحرو ؤ٦ىُى  "0531-0525 Spiro Agnewالظي انبذ هاثبا للغثِـ ألامغٍ٩ي
"عٍدكاعص هُ٨ؿىن ،و٧اهذ الُاثٟت الُىهاهُت حٗض مً الُب٣اث الٛىُت في املجخم٘ ألامغٍ٩ي ٦ ،ما ٧ان هىاٖ ٥ضص مً
املىٓماث الُىهاهُت مىظ ٖام  0523ختى بلٖ ٜضصها ختى مىخه ٠الشماهُيُاث خىالي زمؿحن مىٓمت ًىهاهُت ؤمغٍُ٨ت
و٧ان مً بحن هظه املىٓماث مىٓمت ًىهاهُت طاث جإزحر ّ
ٗٞا ٫في ال٨ىوٛغؽ ألامغٍ٩ي و٧ان ًضًغها مؿاٖض وػٍغ املالُت
ً
ألامغٍ٩ي "ًىظغ عوؾُـضؽ  "E. Rossidesفي ٖهض الغثِـ هُ٨ؿىن .ه٣ال ًٖ  :ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،الٗال٢اث
الترُ٦ت – ألامغٍُ٨ت 0550 – 0531صعاؾت جاعٍسُت ،اَغوخت ٦خىعاه ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الاصاب( ،ظامٗت
املىنل ،)6111،م-13م14؛ وللمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ ازغ الُىهاهُحن الامغٍُ٨حن في نىاٖت ال٣غاع الؿُاس ي في
الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ًىٓغ :ظاهِـ ط .جحري ،الؿُاؾت الخاعظُت الامغٍُ٨ت صوع ظماٖاث الً ِٛواملجمىٖاث
طاث الاهخماماث الخانت ،جغظمت :خؿان البؿخاوي ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون( ،بحروث،)6112 ،م-46م.44
(21)Action Memorandum From the Assistant Secretary of State for European
Affairs (Hartman) to Secretary of State Kissinger, Op., Cit. , P: 647 .
(22) Ibid , PP:648- 649 .
()61عئ ٝصه٨خاف ( : )6106-0561ؾُاس ي ٢برص ي جغ٧ي  ،ولض في الؿاب٘ والٗكغًٍ مً ٧اهىن الشاوي ٖام  0561في
مضًىت باٞىؽ في ٢برم  ،صعؽ ال٣اهىن وجسغط ٖام  .،0513واقخٛل باملداماة بحن ٖامي (٧ ، )0514-0514ان مً ابغػ
ً
املؿاهمحن في اٖضاص صؾخىع ٦ ، 0521ما قاع ٥في مٗٓم مٟاوياث ال٣برنُت ،وازخحر هاثبا لغثِـ الجمهىعٍت ال٣برنُت
ٖام  ،0531وبٗض الاه٣الب الٗؿ٨غي في ٢برم ٢اص ال٣باعنت الاجغا ٥في املٟاوياث م٘ الُىهاهُحن  ،وفي ٖام 0541
ً
انبذ عثِؿا لضولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت في قباٍ ٖام 0531الا ان جل ٪الضولت لم جىل الاٖترا ٝالضولي  ،وفي املضة
ً
( )6111-0541انبذ عثِؿا لجمهىعٍت ٢برم الكمالُت .جىفي في هُ٣ىؾُا في الشالض ٖكغ مً ٧اهىن الشاوي ٖام .6106
للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
The New Encyclopedia Britannica,Op.,Cit., Vol. 16, p:901; Gőzde Kiliç Yaşin ,
Son Milli Kahraman Rauf Denktaş , Yűzyil Tűrkiye Enstitűsű , Cited in:
http://www.21yyte.org/tr/arastirma.
( )61م٩اعٍىؽ الشالض ( :)0533-0501عظل صًً وؾُاس ي ٢برص ي ًىهاوي اؾمه ٖىض الىالصة زغؾخىصولىؽ مىؾ٨ىؽ
، Chrastodoulos Mouskosصعؽ الالهىث وصعؽ في ظامٗتي ؤزِىا في الُىهان وبىؾًُ في الىالًاث املخدضة
ً
الامغٍُ٨ت ٖ ،اص الى بالصه ٖام  0514باؾم م٩اعٍىؽ وَٗني املباع ،٥اهخسب عثِؿا ألؾاٟ٢ت ٢برم ٖام  0511بٗض وٞاة
ً
٦بحر الاؾاٟ٢ت م٩اعٍىؽ الشاوي .وهٓغا ليكاَه الؿُاس ي هٟخه بغٍُاهُا مً ٢برم ٖام  ، 0511زم ما لبض ان ٖاص الحها
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ٖام  0515واهخسب عثِؿا ل٣برم بٗض اؾخ٣اللها ٖام  ،0521ؤَُذ به في اه٣الب  ، 0531ل٨ىه ٖاص في الؿىت هٟؿها
واؾخٗاص الغثاؾت  .جىفي في هُ٣ىؾُا في  1آب  .0533للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
The New Encyclopedia Britannica,Op.,Cit., Vol. 7, p:716.
( )61عئو ٝصه٨خاف ،عؾاثل ٢برم ،0ٍ،جغظمتٖ :ضهان خُُِ( ،بحروث ، )0555،م -31م.32
(26)Philippos K. Savvides, Op, Cit.,p:45; Sixth Round of talks .Cited in:
http://www.kyprus.org/cyprus_problem/p_6thround.html
( )63ؾاًغوؽ عوبغحـ ٞاوـ ( :)6116-0503ؾُاس ي امغٍ٩ي ولض في ٖام  ، 0503صعؽ ال٣اهىن في ظامٗت ًُل في ؾىت
ً
 ،0515وزضم في البدغٍت الامغٍُ٨ت ختى ٖام  ،0512وبٗض ان حؿغح مً الجِل اقخٛل في املداماة عصخا مً الؼمً ،
ً
صزل الؿل ٪الخ٨ىمي ٖام  ، 0511انبذ هاثبا لىػٍغ الضٞإ في ٖهض لُىضون ظىوؿىن  ،وفي ٖهض الغثِـ ظُمي ٧اعجغ
ً
انبذ وػٍغا للخاعظُت في املضة مً الخاصي والٗكغًٍ مً ٧اهىن الشاوي ٖام  0533ولٛاًت الشامً والٗكغًٍ مً هِؿان
ً
ٖام  ،0541بط اؾخ٣ا ٫مً مىهبه اخخجاظا ٖلى ٢غاع الغثِـ ٧اعجغ املخًمً جىُٟظ ٖملُت اله٣اص الغهاثً الامغٍُ٨حن في
اًغان ٖ٣ب ُ٢ام الشىعة الاًغاهُت  ،قٛل بٗضه الٗضًض مً الىْاث٧ ٠ان ازغها املبٗىر الخام لالمم املخدضة الى
البىؾىت ؾىت  ، 0551وجىفي ؾىت  .6116للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/secretaries.
(ٚ)64ال٨ٞىؽ ٧لحرًضؽ ( : ) 6101-0505ؾُاس ي ٢برص ي ًىهاوي ولض في هُ٣ىؾُا في الغاب٘ والٗكغًٍ مً هِؿان ٖام
 ،0505زضم في ؾالح الجى املل٩ي البرًُاوي ؤزىاء الخغب الٗاملُت الشاهُت  ،و ٘٢في ألاؾغ ٖام ٖ 0516لى ازغ ؾ٣ىٍ
ً
َاثغجه في املاهُا ،وبٗض الخغب صعؽ ال٣اهىن في بغٍُاهُا وجسغط ٖام  ،0514انبذ ًٖىا في مىٓمت اًى٧ا وقاع ٥في
ً
مٗٓم مٟاوياث الًُ٣ت ال٣برنُت مىظ ٖام  ،0515وانبذ ٖام  0521عثِؿا ملجلـ الىىاب ال٣برص ي واؾخمغ في هظا
املىهب ختى ٖام  ،0532جىلى عثاؾت الجمهىعٍت بٗض و٢ىٕ الاه٣الب الٗؿ٨غي في ٢برم في  01جمىػ  0531وقٛل
ً
املىهب ملضة قهغ واخض  .ِ٣ٞؤؾـ خؼب الخجم٘ الضًم٣غاَي في ٖام  ،0532وبٗضالاهٟها ٫انبذ عثِؿا لجمهىعٍت
٢برم في املضة  ،6111-0551اػصهغث ٢برم في ٖهضه .جىفي في  .6101للمؼٍض مً الخٟهُالث:
TheNewEncyclopediaBritannica,Op.,Cit.,Vol.16, p:901; http://en.wikipedia.org
/wiki glafcos--clerides.
( )65في اَاع الجهىص الامغٍُ٨ت لى ٠٢اَال ١الىاع  ،ق٩لذ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت في قهغ جمىػ ٖام ٞ 0531غٍ٤
ٖمل بغثاؾت اعزغ ؤصًغ هاعجمان مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون الاوعبُت والاؾُىٍت ملخابٗت الًُ٣ت مً ٧ل
ظىاهبها واٖضاص الخىنُاث املىاؾبت بكإنهاً .ىٓغ:
Briefing Memorandum from the Assistant Secretary of State for European
Affairs (Hartman) to Secretary of State Kissinger, Washington , July 22, 1974,
Cited in : F.R.U.S. ,Vol.XXX, p: 366.
(30)Memorandum of Conversation , Washington 19 , January , 1977, 10 a.m. ,
Cited in : United States: Department of State, Foreign Relations of the United
States, Cyprus; Turkey; Greece, 1977–1980, Vol. XXI, (Washington, 2014),
pp:115-116; Mete Hatay and Rebecca Bryant , Negotiating the Cyprus
Problem(s), (Tesev , Jun , 2011), P:7, Cited in: www.tesev.org.tr.
(31)Memorandum of Conversation , Washington 19 , January , 1977, 10 a.m. ,
Cited in : F.R.U.S., Vol. XXI, p:117.
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(32)Ibid , pp:119-120 ; Birol A. Yesilada and Ahmet Sozen, Negotiating a
Resolution to the Cyprus Problem : Is Potential European Union Membership a
Blessingor a Curse ? , International Negotiation,(Netherlands,2002),P:266,Cited
in: academos.ro /sites/ default /files/ biblio-docs/game.pd.
(٦ )11ىعث ٞالضهاًم ( :)6113-0504صبلىماس ي همؿاوي ولض في الخاصي والٗكغًٍ مً ٧اهىن الاو ،0504 ٫وجسغط مً
ظامٗت ُٞىا بٗض خهىله ٖلى صعظت الض٦خىعاه في ٞلؿٟت الدكغَ٘ في ٖام ٦ ،0511ما جسغط مً ا٧اصًمُت ُٞىا ال٣ىهلُت
ً
ً
 ،الخد ٤بالؿل ٪الضبلىماس ي الىمؿاوي ٖام 0511خُض قٛل الٗضًض مً الىْاث ٠املهمت  .انبذ ٞالضهاًم امُىا ٖاما
لؤلمم املخدضة في الاو ٫مً ٧اهىن الشاوي  0536واؾخمغ في مىهبه ملضة زمـ ؾىىاث  .وجىفي ٖام  .6113للمؼٍض مً
الخٟهُالث ًىٓغ:
United Nations, Former Secretary-General, Cited in: www.un. Org.
( )11زاُٞحر بحرًؼ صي ٦ىٍالع :زامـ امحن ٖام لؤلمم املخدضة ولض في ٖام  0561بمضًىت لُما في بحروٖ ،مل في وػاعة
ً
زاعظُت بالصه ٖام  ،0511وفي ٖام  0511صزل الؿل ٪الضبلىماس ي ٖىضما انبذ ؾ٨غجحرا لٗضص مً ؾٟاعاث بلضه في
اوعبا ٖ ،اص ٖام  ، 0520وفي الٗام الخالي عقي الى عجبت ؾٟحر  ،قٛل بٗضها ٖضة مىانب مجها جمشُل بالصه في مجلـ الامً
ً
بحن ٖامي ٦ ،0531-0531ما انبذ عثِؿا للمجلـ ابان اخضار الًُ٣ت ال٣برنُت  ،0531وفي الشامً ٖكغ مً اًلى٫
ً
ً
ٖ0531حن ممشال زانا لؤلمحن الٗام لؤلمم املخدضة واؾخمغ في هظا املىهب ختى قهغ ٧اهىن الاو،0533 ٫وانبذ امُىا
ً
ً
ٖاما لؤلمم املخدضة بحن ٖامي  ،0556-0546وانبذ عثِؿا ملجلـ الىػعاء في بحرو بحن ٖامي ( )6110-6111ج٣اٖض
بٗضها .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
United Nations, Former Secretary-General, Cited in: www.un. Org.
(35)Philippos K. Savvides, Op, Cit.,p:45; William Richard Mead , The U.N. in
Cyprus Swedish Peace –keeping Operations 1964 -1993 , (Stockholm , 1999).,
P:178 .
(36)R. R. Denktash, Cyprus Triangle, first edition, Allen and Unwin, (Sydney,
1982),pp:83-84 ; Birol A. Yesilada and Ahmet Sozen, Op.,Cit. , P:266 .
(٦)13الع ٥م٩اصماؽ ٧لُٟىعص (: )0554-0512صبلىماس ي امغٍ٩ي ولض في والًت ٦يؿاؽ ٖام  ،0512وصعؽ ال٣اهىن في
ً
ً
ظامٗت واقىًُ في ؾاهذ لىَـ واقخٛل في املداماة عصخا مً الؼمً  ،وزضم يابُا في البدغٍت الامغٍُ٨ت زال ٫الخغب
ً
ً
الٗاملُت الشاهُت ،وبٗض الخغب انبذ مؿدكاعا شخهُا للغثِـ هاعي جغومان٦ ،ما قٛل مىهب وػٍغ الضٞإ مً
 ،0525-0524و٧ل ٠بالٗضًض مً املهماث الضبلىماؾُت  ،وجىفي في قهغ حكغًٍ الاوٖ ٫ام  .0554للمؼٍض مً الخٟهُالث
ًىٓغ:
http//en.wikipedia.org/clark-Clifford.
(٢ )14ؿُىُحن ٦غامىلِـ ( :)0554-0513ؾُاس ي ًىهاوي  ،ولض ٖام  0513في ٢غٍت مً ٢غي م٣ضوهُا ،صعؽ ال٣اهىن
ً
ً
ً
في ازِىا وٖمل عصخا مً الؼمً في املداماة  ،انبذ هاثبا في البرملان الُىهاوي ٖام  ،0512وانبذ عثِؿا للىػعاء في ،0511
وخ ٤٣هجاخاث ٖضة في الىػاعة ،و ٞاػ في اهخساباث  ،0520واؾخ٣ا ٫مً مىهبه في خؼٍغان ٖام  0521وٚاصع البالص الى
ٞغوؿا  ،ؤٖ٣اب الٛؼو التر٧ي ل٣برم ٖام  ،0531اط ق٩ل خ٨ىمت مضهُت في جمىػ .0531اؾخمغ ٦غامىلِـ في مىهبه ختى
ً
ٖام  ،0541خُىما اظم٘ الىىاب ٖلى اهخسابه عثِؿا للجمهىعٍت الُىهاهُت ،زم ؤ٢ص ي ًٖ الغثاؾت ٖام  ،0541وما لبض
ؤن ٖاص بلحها في ٖام  0551واؾخمغ ختى ٖام  .0551جىفي في ٖام  . 0554للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
;TheNewEncyclopediaBritannica,Op.,Cit.,Vol.6,pp:738-739
http://en.wikipedia.org/wiki/Konstantinos_Karamanlis
(39)Philippos K. Savvides, Op, Cit.,p:46.
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( )11هىا ٥مً ًغي ان ػٍاعة ٧لُٟىعص أله٣غة ٧اهذ في مىخه ٠اطاع ٖام  0533في خحن ان الىزُ٣ت الامغٍُ٨ت جظ٦غ ان
الؼٍاعة ٧اهذ في مىخه ٠قهغ قباٍ ً ،ىٓغ :ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب ، ٤م . 35
ً
( )10انضع ال٨ىوٛغؽ الامغٍ٩ي في الشامً ٖكغ مً قهغ ٧اهىن الاوٖ ٫ام ٢ 0531غاعا جًمً  ُ٘٢املؿاٖضاث ًٖ جغُ٦ا
ً
ً
واٖخباعه هاٞظا ابخضاءا مً ًىم الخامـ ٖكغ مً قباٍ ٖام  .0531للمؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ ٢غاع الخٓغ ًىٓغ:
املهضع هٟؿه ،م-11م.16
(42)Memorandum of Conversation , Nicosia ,February 24, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , P: 124.
( )11ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب،٤م.35
( )11ولُام ع٦ .غوٞىعص ( :)6116-0564صبلىماس ي امغٍ٩ي ٖمل في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت وقٛل الٗضًض مً الىْاث٠
ً
ً
املهمت مجها  ،ؾٟحرا في الُمً بحن ٖامي  ،0531-0536وؾٟحرا في ٢برم مً الخاصي والشالزحن مً اب ٖام  0531ولٛاًت
اطاع ٖام  ،0534جىفي ٖام  .6116للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/by-name.,
(45)Memorandum of Conversation , Nicosia ,February 24, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , PP: 121-122.
(46)Ibid , PP: 123.
( ) 13الاًىىؾِـ :حٗبحر ًىهاوي ًغمؼ الى ٨ٞغة وخغ٦ت الضٖىة الى الىخضة بحن ٢برم والُىهان ٖلى اؾاؽ الغابِ ال٣ىمي
 ،وحٗىص ظظوع جل ٪الضٖىة الى ٖام ٖ 0465ىضما خهلذ الُىهان ٖلى اؾخ٣اللها ،الا انها ٢ىٍذ واجسظث َاب٘ ؾُاس ي
مىظ حؿلم الاؾ ٠٣م٩اعٍىؽ مىهبه الضًني الاٖلى في الجؼٍغة ٖام  .0511لالَالٕ ًىٓغٖ :بض الىهاب الُ٨الي ،مىؾىٖت
الؿُاؾت ،ط ،6ٍ ،0املاؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ( ،بحروث ،)0541،م112؛
The New Encyclopedia Britannica,Op.,Cit., Vol. 16, p:897.
ً
ً
( )14قهضث ٢برم في الخامـ ٖكغ مً جمىػ ٖام  0531اه٣البا ٖؿ٨غٍا ،ؾاهم ُٞه يباٍ الجِل الُىهاوي ،الظًً
٧اهىا ٌٗملىن في الخغؽ الىَني ال٣برص ي ،بط هاظم هاالء ال٣هغ الغثاس ي في هُ٣ىؾُا باملضُٗٞت الشُ٣لت والضباباث
وخاولىا زاللها اٚخُا ٫الغثِـ م٩اعٍىؽ ازىاء اؾخ٣باله لىٞض ٢اصم مً ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت يم اَٟا ٫املضاعؽ
ألاعزىطو٦ؿُت ،الا اهه جم ً٨مً الهغب جدذ وابل مً الغنام ال٨شُ ،٠بلى مضًىت باٞىؽ  Paphosمؿ ِ٣عؤؾه .
للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :مدمض ًىٞا  ،جاعٍش ج٣ؿُم ٢برم في اَاع الاخضار الضولُت والٗغبُت ،0ٍ ،0531-0434
صاع َالؽ لليكغ والُباٖت والخىػَ٘( ،صمك ،)0554 ،٤م  011؛ مدمض خبِب نالح ومدمض ًىٞاً٢ ،اًا ٖاملُت
مٗانغة (صعاؾت في الٗال٢اث الضولُت املٗانغة) ،مُبٗت الضاوصي( ،صمك ،)0555،٤م031؛ وللمؼٍض مً الخٟهُالث
ًٖ الاه٣الب ًىٓغ :اوـ ًىوـ ٖبض ،املهضع الؿاب ،٤م-013م021؛ خىا ٖؼو بهىان  ،املهضع الؿاب ،٤م64؛
Gilles Bertrand Vingt – Cing ans aprȇs ,Oú en est la partitioned chypre , Les
Etudes du ceRI , No.59, Novembere , 1999 , p:3 .
(٣ٖ)15ضث جغُ٦ا والىالًاث املخدضة في  62آطاع  0532في واقىًُ "اجٟاُ٢ت الخٗاون الضٞاعي املكترThe Joint ٥
 "Defense Cooperation Agreementبٗض مٟاوياث مُىلت ،خ٣٣ذ جغُ٦ا مً زاللها بٌٗ مُالبها ،
وخ٣٣ذ الىالًاث املخدضة هضٞها الغثِـ وهى بٖاصة الٗمل بلى ٢ىاٖضها الٗؿ٨غٍت في جغُ٦ا  ،الا ان هظه الاجٟاُ٢ت بُ٣ذ
جيخ ٓغ مهاص٢ت ال٨ىوٛغؽ الامغٍ٩ي ٖلحها .ملؼٍض مً الخٟهُالث ًٖ الاجٟاُ٢ت ًىٓغ :ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع
الؿاب ،٤م-23م. 31
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(50)Memorandum of Conversation , Nicosia ,February 24, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , P: 126.
(51)Memorandum of Conversation , Washington ,February 25, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , pp: 127-128.
(52)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus
,Washington, March 15 , 1977 , Cited in : F.R.U.S. , Vol.XXI, P: 130 .
(53)Ibid, P: 131 .
( )11ؤهضعٍه ٚغومُ٨ى :ولض ٖام  0515في الغٍ ٠الغوس ي ،وصعؽ في مٗهض الخ٣ىُت الؼعاُٖت وجسغط مىه في ٖام ،0512
ً
وٖمل الخ٣ا في مٗهض الا٢خهاص في مىؾ٨ى ،زم ما لبض ؤن صزل الؿل ٪الضبلىماس ي ٖام  0515بط ٖمل ٦مىْ ٠في
ً
ً
الؿٟاعة الؿىُٞدُت في واقىًُ زم ؾٟحرا ختى ٖام  0512خُض ٖحن ممشال لالجداص الؿىُٞتي في مجلـ ألامً الضولي،
ً
وفي املضة بحن ٖامي  0511 – 0516زضم ٦ؿٟحر لبالصه في بغٍُاهُاٖ ،اص بٗضها بلى مىؾ٨ى وٖحن وػٍغا للخاعظُت مً ٖام
ً
 0513وختى ٖام ٖ ،0541حن بٗضها عثِؿا لضًىان مجلـ الؿىُٞذ ألاٖلى وبٗض ٖام  0544اٖٟي مً ظمُ٘ مىانبه
وجىفي ٖام  ،0545وللخٟهُل ًىٓغ:
The New Encyclopedia Britannica,Op.,Cit., Vol. 5, p:508.
(55)Memorandum of Conversation , Moscow ,March 30, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , pp: 132-134;Murat Tuzunan , Op., Cit., P:117 .
( )12ؾبحروؽ ٦برًاهى ( :)6116-0516ؾُاس ي ٢برص ي ًىهاوي ولض ٖام ٧ ،0516ان مً امل٣غبحن مً الغثِـ م٩اعٍىؽ ،
ً
بط اخخ ٟٔبمىهب وػاعة الخاعظُت ال٣برنُت ملضة ازني ٖكغ ٖاما  ،واؾخ٣ا ٫مً مىهبه ٖام  0536بً ِٛمً
ً
الخ٨ىمت الُىهاهُت  ،وٖاص الى الخُاة الؿُاؾُت ٖام  ،0532وبٗض وٞاة م٩اعٍىؽ ٖام  0533انبذ عثِؿا لجمهىعٍت
٢برم ختى ٖام  ،0544وٖغ٦ ٝبرًاهى بخإًُضه للمؿاعي الؿلمُت لخل الًُ٣ت ال٣برنُت في اَاع الامم املخدضة  ،وجىفي
٦برًاهى في ٖام .6116للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغٖ :بض الىهاب الُ٨الي ،مىؾىٖت الؿُاؾت ،ط ،6ٍ ،1صاع الٟاعؽ
لليكغ والخىػَٖ٘( ،مان ،)0551 ،م-50م56؛
http://en.wikipedia.org/wiki/Spyros_Kyprianou.
(57) R. R. Denktash, Op., Cit.,p:84;B Birol A. Yesilada and Ahmet Sozen,
; Op.,Cit. , P:266 ; Sixth Round of talks , Op.Cit
خىا ٖؼو بهىان ،املهضع الؿاب ،٤م.11
(58) R. R. Denktash, Op., Cit.,p:84; Eliane Thompolos , Op., Cit., P742 ; Erkam
Koca , The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) , (U.S.A.,
October,2013),P:3,Citedin:
www.academia.edu/The_United_Nations_Peacekeepi ; C. H. Dodd, Politics in
the Turkish Republic of Northern Cyprus , The Turkish Year Book , Vol.XXII ,
1992 , P:39, Cited in: www.politics.ankara. edu.tr/MMTY/2_c_h_dodd.p .
( )15ؾلُمان صًمحرًل :ولض ٖام  0561في (بؾالم ٦ىي ) الخابٗت ملضًىت بؾباعَت  .خهل ٖلى صبلىم الهىضؾت املٗماعٍت
مً ظامٗت اؾخاهبىٖ ٫ام  ، 0515وا٦مل صعاؾخه في الىالًاث املخدضة .وبٗض ٖىصجه بلى جغُ٦ا ُٖىه عثِـ الىػعاء الؿاب٤
ً
ٖضهان مىضعَـ مضًغا ٖاما لؤلٖما ٫الخ٨ىمُت املاثُت ختى اه٣الب  . 0521انبذ عثِؿا لخؼب الٗضالت ٖام . 0521وفي
ٖام ٖ 0521حن هاثبا لغثِـ الىػعاء التر٧ي ،و ؤنبذ عثِؿا للىػعاء بٗض الاهخساباث التي ظغث ؤوازغ الٗام هٟؿه  ،وْل
مدآٞا ٖلى مىهبه بٗض هجاخه في اهخساباث .0525وفي قهغ اطاع ٖام  0530ؤَاح الجِل بد٨ىمخه  .وزال ٫الىه٠
الشاوي مً ٖ٣ض الؿبُٗيُاث جم ً٨صًمحرًل مً حكُ٨ل زالر خ٨ىماث ٧ ،ان آزغها ٖام  0541التي ؤَاح بها اه٣الب 06
ؤًلى ٫ؤًًا .وزال٣ٖ ٫ض الشماهُيُاث لم ًىجح صًمحرًل مً حكُ٨ل ؤًت خ٨ىمت ٖىضما ٧ان في املٗاعيت .وبٗض وٞاة
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ً
الغثِـ جىع٦ذ ؤوػاٖ ٫ام  ، 0551ؤنبذ صًمحرًل عثِؿا للجمهىعٍت زال ٫الٟترة ( .)6111-0551ه٣ال ًٖ  :ل٣مان ٖمغ مدمىص
اخمض  ،املهضع الؿاب ،٤م.13

(60)Memorandum of Conversation , Geneva, May 19, 1977, Cited in F.R.U.S ,
vol.XXI , pp: 135 -136.
( )20ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب ،٤م. 40
(62)Memorandum of Conversation ,Washington, July 1, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , PP:139 -140 .
(63) Ibid , pp: 140-141 .
()21ظىعط ؤؽٞ .حزث  ،ولض ٖام  ، 0504قٛل الٗضًض مً املىانب في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت  ،مجها مؿاٖض الىػٍغ
للكاون الٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت بحن ٖامي  ،0533-0531ومؿاٖض الىػٍغ للكاون الاوعبُت بحن ٖامي ٦ ،0540-0533ما
ً
انبذ ممشال لبالصه لضي الاجداص الاوعبي  .0541-0540للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/by-name.
( )21مً الجضًغ بالظ٦غ اهه ظغث اهخساباث ٖامت في جغُ٦ا في الخامـ مً خؼٍغان ٖام  ،0533الا انها لم حكهض ٞىػ اي
خؼب باالٚلبُت  ،وهى الامغ الظي ٖنى حكُ٨ل خ٨ىمت اثخالُٞت  ،وبٗض مٟاوياث ق٩ل بىلىذ اظاوٍض خ٨ىمت اٚلب
اًٖائها مً خؼب الكٗب الجمهىعي ول٨جها ٞكلذ في الخهىٖ ٫لى ز٣ت املجلـ الىَني ال٨بحر ٞدلذ في الشالض مً
جمىػ  ،مما اصزل البالص في اػمت ؾُاؾُت ظضًضة اهتهذ بدكُ٨ل خ٨ىمت ظضًضة بغثاؾت ؾلُمان صًمحرًل في الخاصي
والٗكغًٍ مً جمىػ  .للمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :هىاٖ ٫بض الجباع ؾلُان ْاهغ الُاجي ،الخُىعاث الؿُاؾُت
الضازلُت في جغُ٦ا  0541-0521صعاؾت جاعٍسُت ،اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت( ،ظامٗت املىنل،)6116 ،
م.011-015
(66)Action Memorandum From the Assistant Secretary of State for European
Affairs (Vest) to Secretary of State Vance , Washington, July 13 , 1977, Cited In
:F.R.U.S. , Vol.XXI ,P:142 .
(67)Action Memorandum From the Assistant Secretary of State for European
Affairs (Vest) to Secretary of State Vance ,Op., Cit.,Vol.XXI , pp: 145-147 .
( )24في الشالض مً اب ٖام  0533ماث م٩اعٍىؽ ؤزغ انابخه بىىبت ٢لبُت و٢ض ص ًٞبىاء ٖلى عٚبخه التي ابضاها في
الؿابٖ ٤لى ٢مت ظبل صًغ ٨ُ٦ى ً .ىٓغ :مدمض ًىٞا ،املهضع الؿاب ،٤م021؛
Stelios Stavridis, The Cyprus Problem and Cyprus’ Accession to the EU: the
role of the Cypriot House of Representatives (Vouli),(Nicosia , 2002) , P:5, Cited
in: www.eliamep.gr/old/eliamep /files/op0205 .PDF.
(69)Memorandum of Conversation ,Nicosia, August 8, 1977, Cited In: F.R.U.S. ,
Vol.XXI , PP:147 -149 .
( )31عوهالض آ .ؾباًغػ :صبلىماس ي امغٍ٩ي ولض ٖام ،0561و قٛل الٗضًض مً املىانب املهمت في وػاعة الخاعظُت
ً
الامغٍُ٨ت مجها مؿاٖض وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت للكاون الٗؿ٨غٍت في املضة بحن ٦ ،0531-0525ما ٖحن ؾٟحرا لبالصه في
ً
ً
ظؼع البهاما  ،0531-0531وؾٟحرا في جغُ٦ا بحن ٖامي  ،0541-0533ومؿاٖضا لىػٍغ الخاعظُت لكاون الاؾخسباعاث
ً
ً
والبدىر  ،0540-0541وؾٟحرا لضي با٦ؿخان ٦ ،0541-0540ما انبذ وُ٦ال لىػاعة الخاعظُت لالصاعة مً ٖام 0541
ولٛاًت ً . 0545ىٓغ:
http://history.state.gov/departmenthistory/people/by-name.
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(71)Telegram From the Embassy in Turkey to the Department of State and the
Embassy in Greece, Ankara , August 10 , 1977, Cited in :F.R.U.S.,Vol.XXI ,
PP:150-155.
.042 م،٤ املهضع الؿاب،) اوـ ًىوـ ٖبض36(
؛11 م،٤ املهضع الؿاب،) خىا ٖؼو بهىان31(
Farid Mirbagheri , Cyprus and International Peacemaking , (New York , 1998) ,
P97 .
(74) Memorandum of Conversation ,New York, October 1, 1977, Cited in ,
F.R.U.S. , Vol.XXI , P:156.
(75)Ibid, PP: 157-158 .
(76)Memorandum of Conversation ,New York, October 5, 1977, Cited in :
F.R.U.S. , Vol.XXI , P: 161 .
(77)Ibid, PP: 162-163 .
.
.043م-042 م،٤ املهضع الؿاب،) اوـ ًىوـ ٖبض34(
؛044 م، ؿهٟ) املهضع ه35(
Arş. Gör. Müge Vatansever, Op.,Cit., P:1518 .
(80)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus
,Washington, February 3 , 1978, Cited in : F.R.U.S. ,Vol . XXI , P:164 .
(81) Ibid , P: 165 .
(82)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus,
Washington, March 2 , 1978, Cited in :F.R.U.S. ,XXI, PP: 167- 168 .
(83)Ibid , P: 169 .
(84)Telegram From the Embassy in Cyprus to the Department of State ,Nicosia,
March 2, 1978 ,Cited in : F.R.U.S. , Vol.XXI , PP:169 -170 .
(85) Ibid , PP: 170 -171 .
(86) Ibid , P:172 .
(87)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus
,Washington, March 20 , 1978 , Cited in : F.R.U.S. ,Vol.XXI , PP: 173 -174 .
(88) Ibid , PP:174- 175 ; Douglas Arthur Howard , The Greenwood histories of
the modern Nations , the history of Turkey , (U.S.A. , 2001), P:151.
(89)Letter From President Carter to Cypriot President Kyprianou ,Washington,
March 22 , 1978 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. XXI , PP: 176 – 177.
(90)Telegram From the Department of State to the Embassies in Turkey and
Cyprus, Washington, April 26 , 1978 , Cited , in F.R.U.S. , Vol.XXI , P: 178.
ً
ً
ان ًٖىا في املجلـ٧اهىن و٣ؿىعا في الٞان والضه بغو٧ ،0561  ٖام٫ي ولض في اؾُىبى٧ ؾُاس ي جغ:) بىلىذ اظاوٍض50(
ً
ىمُت بٗض اهخساباث ٖام٨ا في مُبٗت خْٟ ٖمل في البضاًت مى، مل صعاؾخه٨ً  صعؽ بىلىذ الاصب الا اهه لم، الىُابي
، ُت٨ٍ صعؽ الاٖالم والؿُاؾت في الىالًاث املخدضة الامغ،)ت خؼب الكٗب الجمهىعي (الامتُٟ زم ٖمل في صخ،0511
ً
ً
٘ وي،0521-0520 وٖحن وػٍغا للٗمل في وػاعة ٖهمذ اًىىهى بحن ٖامي،0513 ي ٖام٧واهخسب ًٖىا في البرملان التر
ً
ً
 وخل مدل اًىىهى في عثاؾت،0522  انبذ اظاوٍض امُىا ٖاما لخؼب الكٗب الجمهىعي ٖام،ُا٦ابي في جغ٣اَاع الٗمل الى
ً
برم ٖام٢ ٫غاع اخخال٢  اجسظ،0535-0534 و،0531-0531  وانبذ عثِؿا للىػعاء في املضة بحن ٖامي،0531 الخؼب ٖام
ً
اػ باالهخساباث وانبذ عثِؿاٞ  خحن0555 الا اهه ٖاص للٗمل الؿُاس ي ٖام، 0541  مى٘ مً الٗمل الؿُاس ي ٖام،0531
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صاع،  الخاعؽ٠ُُ ٖبض الل: جغظمت،0ٍ ،ُا الخضًض٦ جاعٍش جغ،غ٦ ػوع٪ٍ اع: لالَالٕ ًىٓغ.6116 ىمت ختى ٖام٨للخ
.102 ،)6101 ، (لبىان،املضاع الاؾالمي
ً
ُت ويمذ ٖضصا مً اًٖاء خؼبه مً هىاب خؼبٞىمت اثخال٨ل اظاوٍض خ٩ ق0534 اهىن الشاوي ٖام٧ )في مُل٘ قهغ56(
غاَي والىىاب٣ت الجمهىعي والخؼب الضًم٣ ومً ممشلحن ًٖ خؼب الش، الىا مً الخؼب٣ الظًً اؾخ، الٗضالت
 ٖبض الجباع٫ هىا:هُالث ًىٓغٟ للمؼٍض مً الخ.0535  ٖام٫ىمت ختى قهغ حكغًٍ الاو٨ الخ٪ واؾخمغث جل،لحن٣املؿخ
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a.m. , Cited in : F.R.U.S., Vol.XXI , P: 206 .
(114)Ibid, P P:207-208 .
) 111 (

6102 لؿىت

) 34(  الٗضص/ مجلت آصاب البهغة

 املهمت في وػاعة الخاعظُت٠ل الٗضًض مً الىْاثٛ ق،0514 ي ولض ٖام٩ٍ صبلىماس ي امغ: ُض لىعوـ اعونًٟ) ص001(
ي٩ٍ خُض انبذ هاثبا ملؿاٖض الغثِـ الامغ،اعجغ٧ ان ابغػها في ٖهض اصاعة الغثِـ ظُمي٧ ،0526 ُت مىظ ٖام٨ٍالامغ
ً
ً للمؼٍض م.ُت في ٖضص مً املىٓماث الضولُت٨ٍما انبذ ممشال للىالًاث املخدضة الامغ٦ ، ىمي٣لكاون الامً ال
:هُالث ًٖ صوعه الؿُاس ي ًىٓغٟالخ
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ً
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(121)Telegram From the Department of State to the Embassies in Cyprus,
Turkey, and Greece ,Washington, November 13, 1978,Cited in : F.R.U.S. , Vol.
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لذ اؾغجه٣اة والضه اهخٞ وبٗض و،0561 ىجا ٖام٦ي ولض في صا٩ٍ صبلىماس ي امغ:)6100-0561( غٞغؾخى٦ ) واعن064(
 ماعؽ املداماة ختى ٖام،0511 ىعهُا ٖامُٟال٧ اهىن وجسغط مً ظامٗت ظىىب٣ىعهُا خُض صعؽ الُٟال٧ للِٗل في
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ً
ً
ي٣ ٖحن مؿاٖضا لىػٍغ الخاعظُت وب0533  وفي ٖام، ُت٨ٍ خُض ٖحن هاثبا للمضعي الٗام في الىالًاث املخدضة الامغ0523
ً للمؼٍض م.6100  جىفي ٖام،ُحن في اًغان٨ٍ اػمت الغهاثً الامغ٫اوى زالٟم٦ ٥ وقاع، في مىهبه مضة اعب٘ ؾىىاث
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ً
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-056 م، ٤ املهضع الؿاب،  اوـ ًىوـ ٖبض:خاف ًىٓغ٨برًاهى وصه٦ اث بحنٞ الخال٫هُالث خىٟ) للمؼٍض مً الخ013(
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(138)Memorandum From the Deputy Secretary of State (Christopher) to Vice
President Mondale , Washington, July 26 , 1979 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. XXI
,PP: 238 -239 .
.051 م، ٤ املهضع الؿاب، )اوـ ًىوـ ٖبض015(
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the Deputy Secretary of State)Christopher) ,Washington, September 14, 1979 ,
Cited in : F.R.U.S. , Vol. XXI , P: 241.

) 111 (

لؿىت 6102

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص () 34

( )010ا٦ض املاجمغ جًامىه وصٖمه ال٩امل لًُ٣ت قٗب وخ٨ىمت ٢برم ،وَالب بالخُبُ ٤الٟىعي ل٣غاعاث الامم
املخدضة خىًُ٢ ٫ت ٢برم٦ ،ما اٖغب ًٖ جإًُضه الجٟا ١الى٣اٍ الٗكغ الظي جم الخىنل الُه في هُ٣ىؾُا٦ ،ما صٖا
الى اؾخئىا ٝاملداصزاث بحن ممشلي الُاثٟخحن ال٣برنِخحن بُٛت الخىنل الى هخاثج الدؿىٍت وطلٖ ٪لى اؾاؽ الاجٟا١
املظ٦ىع ٦ ،ما ٖبر املاجمغ ًٖ اؾٟه الؾخمغاع الاخخال ٫الاظىبي وهاقضوا ٧ل الضو ٫ان جدترم اؾخ٣ال ٫وؾُاصة ٢برم.
وللمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :املاجمغ الؿاصؽ لغئؾاء صو ٫او خ٨ىماث البلضان ٚحر املىداػة (هاٞاها)  ،0535ميكىع
في :اللجىت الخدًحرًت للماجمغ الؿاب٘ لغئؾاء صو ٫او خ٨ىماث البلضان ٚحر املىداػة (جدغٍغ) ،مجمىٖت وزاثٖ ٤ضم
الاهدُاػ  ،صاع الخغٍت للُباٖت( ،بٛضاص ،)0546،م.120
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(143)Telegram From the Embassy in Cyprus is to the Department of State,
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(144)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus ,
Washington, November 9 ,1979, Cited in: F.R.U.S. , Vol.XXI , PP: 247-248. .
(145)Telegram From the Embassy in Cyprus to the Department of State
,Nicosia, November 13, 1979, Cited in : F.R.U.S. , Vol.XXI , PP:249 -250 .
(146)Resolution 458 (1979), December 14,1979, , Cited in: www.un. org/ensc/
documents / resolutions; Birol A. Yesilada and Ahmet Sozen, Op.,Cit ., P:267.
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Cyprus,Washington, February 7 , 1980, Cited in : F.R.U.S. , Vol.XXI , P:251 .
( )014جخلخو ًُ٢ت ٞاعوقا بمُالبت صولت ٢برم الترُ٦ت الُٟضعالُت (ٚحر املٗتر ٝبها) ببٌٗ الاعاض ي في مىُ٣ت
ٞاعوقا ال٣غٍبت مً ٞاماٚىؾخا ،وَالبىا ان ج٨ىن زاعط هُا ١املداصزاث بحن الُاثٟخحن ،وحٗىص ٢هت جل ٪الاعاض ي الى
ً
ٖهض الؿُُغة الٗشماهُت ٖلى الجؼٍغة ،اط ٧اهذ مل٩ا لشالر باقىاث  ،وعزتها ٖجهم الاو٢ا ٝالترُ٦ت في ٢برم ،بٗض ؤن
وهبها لهم ال٣اثض الٗشماوي (الال مهُٟى ) في  ،0131 /0/61و٧ان انل هاالء الباقىاث مً البىضُ٢ت  ،و٢ض اٖلىىا
اؾالمهم بٗض الٛؼو الٗشماوي للجؼٍغةٞ ،مىدذ لهم الاعى هبت وم٩اٞإةٞ ،دملىا الاؾماء الخالُت :مدمىص ٖبض هللا،
ًىؾٖ ٠بض هللا ،مهُٟى ٖبض هللا ،ومً هىا ؾمُذ اعايحهم بالُىهاهُت  Aptoullasوؿبت الى الاؾم املكتر ٥بحن الشالزت
(ٖبض هللا) وه٨ظا اٖخبرها ال٣باعنت الاجغا ٥اعاى جغُ٦ت جابٗت لؤلو٢ا ٝالاؾالمُت ال ًجىػ املؿاومت ٖلحهاً .ىٓغ :اخمض
ٖشمان  ،املهضع الؿاب ،٤م-611م.612
(149)Telegram From the Department of State to the Embassy in Cyprus
,Washington, February 7 , 1980,Op., Cit., PP: 251-252 .
(150)Ibid., P: 254 .
(151)Ibid, PP: 253 -254.
(152)Memorandum From Paul B. Henze of the National Security Council Staff
)to the President’s Deputy Assistant for National Security Affairs (Aaron
,Washington, April 8, 1980 , Cited in: F.R.U.S. , Vol.XXI , P: 255; Farid
Mirbagheri , OP., Cit. , P:106 . .
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(153)Memorandum From Paul B. Henze of the National Security Council Staff
to the President’s Deputy Assistant for National Security Affairs (Aaron)
,Washington, April 8, 1980 ,Op., Cit., Vol.XXI, P: 255 .
(154)Action Memorandum From the Acting Assistant Secretary of State for
International Organization Affairs (Newlin) and the Assistant Secretary of State
for European Affairs (Vest) to the Deputy Secretary of State
(Christopher),Washington, April 25, 1980, Cited in: F.R.U.S. , Vol.XXI , P:256 .
(155)Ibid, P: 257 .
ً
ً بحن مهغ واؾغاثُل بٗض ازنى ٖكغ ًىما م0534  ٖام٫ُ٘ ٖلحها في الؿاب٘ ٖكغ مً اًلى٢ُت جم الخى٢اٟ) اج012(
 جًمىذ،اعجغ٧ ي ظُمي٩ٍ مباقغ مً الغثِـ الامغٝ بغٖاًت واقغ،ُض الغثاس ي في محرالهضًٟامب ص٧ ٘اوياث في مىخجٟامل
هُالثٟ للمؼٍض مً الخ. غ الجامٗت الٗغبُت الى جىوـ٣ل م٣ان مً هخاثجها ٖؼلت مهغ وه٧ و،الهلح بحن مهغ واؾغاثُل
 الخغب٠َاوياث الؿغٍت بحن الٗغب واؾغاثُل(ٖىاٟ امل،ل٩ُ مدمض خؿىحن ه:ُض ًىٓغًٟامب ص٧ ُت٢اًٟٖ اج
.163م-100 م،)6110،اهغة٣ (ال،١ صاع الكغو،4ٍ ،6 ط،) الؿالم٠وٖىان
(157)Action Memorandum From the Acting Assistant Secretary of State for
International Organization Affairs (Newlin) and the Assistant Secretary of State
for European Affairs (Vest) to the Deputy Secretary of State (Christopher),Op.,
Cit., PP: 257-259 .
.613 م،٤ املهضع الؿاب،) اخمض ٖشمان014(
؛052 م،٤ املهضع الؿاب،) اوـ ًىوـ ٖبض015(
Senih Cavusoglu, An Indigenous Approach to conflict , Migration , Negotiation
and Mediation Across the People from Different Languages and Relations , The
Cyprus Example , Online Journal of communication and media Technologies ,
Vol .1 , Issue 4 , October, 2011 , P:3, Cited in:
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2012/Proceedings / Proceedings .pdf .
.613 م،٤ املهضع الؿاب،) اخمض ٖشمان021(
(161)Briefing Memorandum From the Assistant Secretary of State for
European Affairs (Vest) to Acting Secretary of State Christopher
,Washington,13, August , 1980, Cited in: F.R.U.S. , Vol.XXI , P:260 .
(162)Ibid, P:261 .
ٝبري حٗتر٦  صولت٫ان الازحر او٧  بط،ُتيٞاث مخُىعة م٘ الاجداص الؿى٢ظافي في لُبُا بٗال٣) اعجبِ هٓام مٗمغ ال021(
ً
ً للمؼٍض م.0525  ٖام٫اجذ مً اًلىُٟام زىعة ال٢ ً بٗض اعبٗت اًام م٪ان طل٧ىمت لُبُا الجمهىعٍت و٨عؾمُا بد
: جغظمت،اللُبُت-ُدُتٞاث الؿى٢ الٗال،٠ُ و عومُاهدؿُٝضوٟ ق:ُدُت ًىٓغٞ الؿى-اث اللُبُت٢هُالث ًٖ الٗالٟالخ
.54م-20 م،)0542،ى٨ (مىؾ،ضم٣ صاع الخ، املاقُت٫ظال
(164)Briefing Memorandum From the Assistant Secretary of State for
European Affairs (Vest) to Acting Secretary of State Christopher,Op.,Cit.,
Vol.XXI, P:264 .
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( )021اصمىهض ؤؽ .مىؾ٩ي ( :)0552-0501ؾُاس ي وصبلىماس ي امغٍ٩ي ولض في  04اطاع ٖام  ، 0501ا٦مل صعاؾخه
ً
لل٣اهىن ؾىت  ،0515وظىض في البدغٍت الامغٍُ٨ت زال ٫الخغب الٗاملُت الشاهُت ؾىت  ،0511انبذ ًٖىا في مجلس ي
ً
الىىاب والكُىر ،و انبذ وػٍغا للخاعظُت الامغٍُ٨ت بٗض اؾخ٣الت ٞاوـ في املضة بحن (/04اًاع)0540/0/04-0541/
وجىفي ؾىت  .0552وللمؼٍض مً الخٟهُالث ًىٓغ :
http://history.state.gov/departmenthistory/people/secretaries.
( )022ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب ،٤م-611م.611؛
Farid Mirbagheri , Op., Cit. , PP : 96 – 98 .
(167)Telegram From the Embassy in Turkey to the Department of State,
Ankara, September 19, 1980, Cited in : F.R.U.S. , Vol.XXI , P:470 .
ً
( )024ه٣ال ًٖ  :ل٣مان ٖمغ مدمىص اخمض ،املهضع الؿاب ،٤م611؛ للمؼٍض مً الخٟهُالث خى ٫الاه٣الب ًىٓغ :
خمُض بىػعؾالن  ،جاعٍش جغُ٦ا املٗانغ  ،جغظمت خؿحن ٖمغ  ،املغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  (،لبىان ،)6101،م  51 – 51؛
مىا ٫مدمض نالح هجم الضًً اعب٩ان وصوعه الؿُاس ي التر٧ي  0525ـ  ،0ٍ ، 0553الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون
(،بحروث ،)6106 ،م.011 – 015
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