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 كممة المؤلف

في ظؿ التكترات التي تعيشيا المنطقة، كالصراعات التي أخذت تتصاعد، سياسيان    
كاقتصاديان كعسكريان، كحتى تاريخيان، كاف ال بد مف إلقاء الضكء عمى إحدل ىذه 
الصراعات المستجدة في اآلكنة األخيرة كىي قضية النفكذ عمى منطقة شرقي المتكسط، 

ا مف خبلؿ اتفاقيات غير عادلة فيرضت عمييا في خاصة بيف تركيا التي ىيضمت حقكقي
مرحمة مف مراحؿ الضعؼ الذم كاف يعترييا، كاليكناف التي تعتبر مناطؽ كاسعة مف 
شرقي المتكسط خاضع لنفكذىا، حتى أٌف بعض الجزر التي ال تبعد عف سكاحؿ تركيا 

حدكدىا كـ تقع ضمف  ََٓكـ فقط، بينما تبعد عف سكاحؿ اليكناف أكثر مف  ِسكل 
القضية البرية كالبحرية. كيأتي في جكىر ىذا الصراع القضية التاريخية األىـ كىي 

 عف أنباء مع يتصاعد أخذ الذم، التي كاف ليا التأثير األىـ في ىذا الصراع، يةقبرصال
 المتكسط، مف الحيكية المنطقة ىذه في كالنفط الطبيعي الغاز مف ضخمة كميات كجكد
 في حقكقيا حكؿ اليكناف مكقؼ بدعـ فرنسا، خاصة األكركبي، الغرب دكؿ كبدأت

 عسكريان  حتى اليكناف، لردع يمـز بما بالقياـ المتكاصمة التركية التيديدات كسط المتكسط،
 .األمر تطمب إف
 -كالجيك التاريخي البعد ذات يةقبرصال القضية مف تبرز التكتر ىذا خضـ فيإذان    

 العربي الجكار لدكؿ بالنسبة بؿ فقط، كاليكناف لتركيا بالنسبة ليس الحيكم، استراتيجي
 تناكؿ الغربٌية المراجع أفٌ . كىنا نشير إلى "كمصر المحتمة كفمسطيف كلبناف سكرية" كذلؾ
 إلى المراجع ىػذه تيًشر كلـ فقط، اليكناني -الٌتركي الٌصراع تخٌص  ككأٌنيا قبرص قضٌية

 حيث العربي، الكطف تجاه أمريكٌية -األنكمك لممشاريػع بالٌنسبة لمجزيرة االستراتيجٌية األىٌمٌية
 رأينا لذلؾ .العربي المشرؽ دكؿ عمى لبلعتداء ليا انطبلؽ قاعدةن  قبرص جزيػرة خدمتاستي 

 لترسيـ اتفاقية تكقيع خبلؿ مف كاليكناف تركيا بيف األزمة خط عمى مصر دخكؿ مؤخران 
 .حكؿ قبرص اليكنانية، كتحديدان اليكناف مع البحرية الحدكد
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 فصول الكتاب

 
 *المقدمة.

 "التمييدي" األول الفصل
 قبرص في التاريخ القديم

                                             :القديمة والمصرية السورية الحضارتين عيد في قبرص: المبحث األول

 .                                          لمجزيرة كالبشرم الجغرافي االرتباط أواًل:

 . الفينيقييف إلى المصرييف مف قبرص ثانيًا:

 . البيزنطية السيطرة حتى قبرص ًا:ثالث
                                                                     

                                              :الصميبية الحمالت حتى البيزنطيين من قبرص: المبحث الثاني

                                                              .بالجزيرة البيزنطييف اىتماـ أواًل:

 .كالعباسية األمكية كالدكلتيف قبرص ثانيًا:

 . الصميبية السيطرة تحت قبرص دخكؿ ًا:ثالث
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 الثاني الفصل
 البريطاني االحتالل إلى العثماني الحكم من قبرص

                                             :العثمانية الدولة عيد في قبرص جزيرة: المبحث األول

 .كالعثمانييف البنادقة بيف قبرص أواًل:

 .العثماني كالحكـ قبرص ثانيًا:

 .قبرص الستيطاف الييكدية النشاطات ًا:ثالث
 

                                              :"دزرائيمي بنيامين" قبرص بجزيرة البريطانية االىتمامات: المبحث الثاني

                                                              .ُٖٕٖ عاـ برليف مؤتمر قبؿ بقبرص بريطانيا اىتماـ أواًل:

 .كقبرص دزرائيمي بنياميف ثانيًا:

 
 
 الثالث الفصل

 االستقالل حتى الثانية العالمية الحرب بعد قبرص

   :5734 -5723 العربي الجوار دول ضد استعمارية قاعدة قبرص: المبحث األول

 .فمسطيف إلى الييكدية لميجرة محطة قبرص أواًل:

 .البريطانية االستعمارية السياسة في قبرص ًا:ثاني
 

 :5734 مصر عمى الثالثي والعدوان قبرص: المبحث الثاني

    .الجزيرة في الفرنسي البريطاني العسكرم النشاط أواًل:

 .مصر مع كالعبلقة العدكاف مف مكاريكس مكقؼ ثانيًا:
 

 .5742 عام القبرصية القضية في المصري -السوري الدور: المبحث الثالث
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 الرابع الفصل
 5752 عام التركي التدخل حتى االستقالل منذ قبرص

                                            .العربي الجوار دول عمى م5745 عام وعدوان قبرص: المبحث األول

 قبرص قاعدة غربية لمعدكاف. أواًل:

 .المكقؼ القبرصي ثانيًا:
 

 .5751 عام تشرين حرب في قبرص جزيرة دور: المبحث الثاني

 .متغيرات العبلقات السياسية كالعسكرية كحرب تشريف أواًل:

 .المكقؼ القبرصي ثانيًا:
 

 :منو السوري والموقف 5752 عام قبرص إلى التركي العسكري الدخول: المبحث الثالث

 .السكرم كالمكقؼ مكاريكس األسقؼ عمى االنقبلب أواًل:

 .قبرص إلى التركي العسكرم الدخكؿ ثانيًا:

 .القضية مف السكرم المكقؼ ًا:ثالث
 

 .5752 -5742 العربي الجوار ودول قبرص بين االقتصادية العالقات: المبحث الرابع

 
 الخاتمة

 تسمسل زمني
 والمراجع المصادر
 الفيرس
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 مقدمة

 ليا لما ،خاص بشكؿ العربية المنطقة عمى ىيمنتو لفرض يسعى ،يزاؿ الك  ،الغرب كاف   
 اطػػؽمن مختمؼ في التكسعية كأطماعو ،مكحاتوكط أىدافو تخدـ كبيرةو  استراتيجيةو  أىميةو  مف

 أجؿ مف بؿالس   كؿ   تباعا إلى اليكـ، حتى القديـ منذ ،االحتبلؿ الغربي سعى لذلؾ .العالػـ
 في تقػػع أخرل مناطؽاحتؿ ك  ،مف الكطف العربي كاسعة ػػػزاءأجفاحتؿ  ،تحقيؽ ىدفو ىذا

 كسعى ،الغرب ااحتميالتي  قعامك ال تمؾ أىـمف  قبرص يرةجز  ككانت. المنطقة إلى طريقو
 عمىمف حيث مكقعيا  كبيرةو  إقميميةو  أىميةو  مف الجزيرة ليذه لما ،كزتوبح عمييا لمحفاظ
. مف جية، كلتركيا مف جيةو أخرل العربية مدكؿمجاكرتيا لك  ،كسطاأل الشرؽ مف مقربةو 
 ذكاٌتخ. كحديثان  قديمان  ،مراحمو مختمؼ في الغربي لبلحتبلؿ قبرص جزيػػرة خضعت لذلؾ
 المنطقػػة عمييا كعمى مخططاتو فرض سبيؿ في ،العربيػػة الدكؿ عمى لميجػػـك منطمقان  يامن

لشعكب  دائـ تيديد كمنطقة ،لمغرب مةن مي استراتيجيةن  قاعدةن  قبرص جزيرة كأصبحت ،ككؿ
 .المنطقة

 ،السكيس قناة شؽ بعد بشكؿو خاص لمغرب بالنسبة قبرص لجزيرة ةمحٌ المي  الحاجة برزت   
 في مستعمراتيا طريؽ عمى تقع ككنيا ،لبريطانيا بالنسبة خاصةن  ،ـاألى المائي  الممر
 مؤتمر في ذلؾ ليا كتحقؽ ،الجزيرة عمى لمحصكؿ بريطانيا جاىدةن  عممت لذلؾ. اليند
 كمنذ. الذم انتزع تبعية الجزيرة مف الدكلة العثمانية لصالح بريطانيا، ُٖٕٖ  عاـ برليف
 ،مةو مي استراتيجيػػةو  قاعػػدةو  إلى الجزيػػرة تحكيؿ كبدأ، القبرصية المشكمة بدأت التاريخ ذلؾ

لمكطف  يالفعم التيديد ، كتبمكرياكحمفائ لبريطانيا بالنسبػػة ،كعسكريان  كاقتصاديان  سياسيان 
احتبلؿ معظـ أجزاءه، كبدأ تقسيمو  ربالغ استطاع أف إلى ،الجزيرة مف انطبلقان  العربي

ضعافو.  كا 

 :أىمية الكتاب *
القميمة التي تتناكؿ أىمية جزيرة قبرص  تأتي أىمية الكتاب مف ككنو أحد المؤلفات   

التي شيدتيا تمؾ الدكؿ، بالنسبة لدكؿ الجكار العربي كتأثيرىا عمى مختمؼ األحداث 
بعد الحرب  ا االحتبلؿالغربي لمكطف العربي، كتحديدان نيايات ىذ خاٌصةن مرحمة االحتبلؿ

بصكرتو المباشرة لـ يىٍعًف انتياء  ـ، حيث إٌف انتياء االحتبلؿُْٓٗ العالمية الثانية عاـ
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المنطقة، بؿ ازدادت التدخبلت العسكرية، سكاءه المباشرة منيا كعدكاف عاـ  سيطرتو عمى
ـ عمى مصر، أك بصكرةو غير مباشرةو، مف خبلؿ دعـ الكياف الصييكني في حركبو ُٔٓٗ

جزيرة قبرص. لذلؾ نحف بحاجةو إلى  ية، ككاف منطمؽ ىذه االعتداءاتعمى الدكؿ العرب
كبيرةو عمى منطقتنا العربية بشكؿو عاـ، كدكؿ جكار  دراسة ىذه القضية، لما ليا مف أىميةو 

 .، كفي مقدمتيا تركياقبرص بشكؿو خاص

 : الكتاب أىداف *
  :إلىالكتاب  ييدؼ   
 أحداث في االستراتيجي قبرص، كدكرىا جزيػػػرة أىميػػة عػػػف كاضحة صكرة إعطاء -ُ

 أك مصر في سكاءه  ليا، المجاكرةالعربية  الدكؿ شيدتيا التي كاألحداث عامةن، المنطقة
 كلبناف خاصة. فمسطيف حتى أك سكرية

. تراتيجيةكاالس نيةاألم الناحيتيف مف العربػػي الجػػكار لدكؿ بالنسبة جزيرةال أىمية بياف -2
 الناحية مفك  ،المنطقة في ستقراراال عكامؿ مػػف عامبلن  تعدٌ  نيةاألم الناحية مف فيي
 الشرؽ بيف كصؿ كصمة متميز استراتيجي   بمكقعو  تتمتع قبرص جزيرة فإفٌ  تراتيجيةاالس

بما ينعكس  لمجزيرة المتميز المكقع ىذا مف تفادةاالس مف العربية لمدكؿ دٌ ال ب لذلؾ ،كالغرب
 حككمة مع قاتالعبل أفضؿ إقامة مف خبلؿ ،عمى التطكر االقتصادم ليذه الدكؿ

 االخرل في المنطقة، خاصة تركيا.، كبما ال يتناقض كحقكؽ الدكؿ الجزيػػػرة
، قبرص جزيرة حكؿ الٌرد عمى المغالطات التاريخية التي أكردتيا المصادر الغربية -ّ

 إعمار في أسيمكا الذيف ـىي  القدماء كالركماف اليكناف فٌ أ إلى تمؾ المصادر تشير حيث
 ارتيفالحضباعتبار أٌف  ،عمييا الرد يجب كمغمكطة مشكىة معمكمات كىي ،الجزيرة
 .منذ القديـ قبرص جزيرة تاريخ بناء في أسيمتا المتاف ىما الحقيقة في كالمصرية الػسكريػػة

 :لعنوانا أسباب اختيار * 
 :فرئيسي لسببيف اخترت الخكض في ىذه القضية

 أىمية تعالػػج التي ،العربية كاديميػػةاأل المؤسسات في العمميػػة الكتب كالدراسات غياب :أوالً 
 بالنسبة قتصاديػػةالكا منيةكاأل السياسية ستراتيجيةاال النكاحي مف ىاكدكر  قبرص يػػػرةجز 
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 فٌ إ حيث، ُْٕٗ عاـ حتى ،الثانية العالمية الحرب بعد خاصةن ، العربي الجكار لدكؿ
 .المنطقتيف لكبل ستراتيجيةاال األىمية في متبادؿو  تأثيرو  قةعبل ىناؾ
طان لتحكيؿ لباحثيف محمييف كدكلييف، أٌف ىناؾ مخط لىمىستي مف خبلؿ تحميبلت ثانيًا:

 مشركعأمريكية في شرقي البحر المتكسط، في إطار  -أنكمك جزيرة قبرص إلى قاعدة
 سياسيةو  ناتو بكيا كتبديميا ،القكمية الدكؿ تفكيؾ يستيدؼ مالذ "،الكبيػػر كسطاأل الشرؽ"

 المقاكمة البمداف عمى كاقتصادم   سياسي   تضييؽو  فرضك  ،كالمذاىب تاإلثنيا عمى ةو مبنيٌ 
 .المشركع ليذا كالمناىضة

 استخداميا ليتـ ،قبرص جزيػػػرة عمى رئيسي   تركيزه  ىناؾ ،الحقيقة ىذه مفكانطبلقان    
عبر  صؿو متٌ  بخط   قبرص جزيػػػرة بربط كذلؾ ،المذككر المخطط استراتيجيان، لتنفيذ استخدامان 

تأسيس  مشترؾ ىدفو صييكنيكىك مشركع أمريكي  خميج اسكندركف حتى شماؿ العراؽ،
في كجو  كيافو ثافو تحت شعار "حؽ تقرير مصير األقميات"، مستخدمةن بذلؾ الكرقة الكردية

، مع  دكؿ المشرؽ العربي مف جية، كفي كجو تركيا مف جيةو أخرل، كىك ما نعيشو اليـك
 .  كامؿ األسؼ الشتراؾ بعض الدكؿ العربية في ىذا المخطط الغربي الجديد لمنطقتنا

لمؿء  أكاديميةن  عمميةن  معالجةن  قبرص يػػػرةجز  أىمية معالجة يتطمب األمر فإفٌ  لذلؾ    
 اءكالقرٌ  الميتميف لمباحثيف تاريخية كعممية أكاديميةو  خدمةو  كتقديـ ،الشأف ذاى في الفراغ
 .العامة
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 "التمييدي" األول الفصل

 قبرص في التاريخ القديم

 

                                             :القديمة والمصرية السورية الحضارتين عيد في قبرص: المبحث األول

 .                                          لمجزيرة كالبشرم الجغرافي االرتباط أواًل:

 . الفينيقييف إلى المصرييف مف قبرص ثانيًا:

 . البيزنطية السيطرة حتى قبرص ًا:ثالث
                                                                     

                                              :الصميبية الحمالت حتى البيزنطيين من قبرص: المبحث الثاني

                                                              .بالجزيرة البيزنطييف اىتماـ أواًل:

 .كالعباسية األمكية كالدكلتيف قبرص ثانيًا:

 . الصميبية السيطرة تحت قبرص دخكؿ ًا:ثالث
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 "التمييدي" األول الفصل

 القديم التاريخ في قبرص
    
كسردينيا(،  صقمية بعد) المتكسػػط بيضاأل البحػػر جزر كبرأ ثالث، قبرص جزيػػرة تحتؿ   

 دكؿ مف مقربةو  عمى ،المتكسط بيضاأل مبحػػرل الشرقي الحكض فيمكقعان استراتيجيان ميٌمان 
 . كاقتصادية كأمنية كعسكرية سياسية ،متعددة مٌيزات أعطاىا ام العربي، المشرؽ

 المساحة ىػػذه مجمؿ مف%  ّٖ(، يقع نحك ِكـ ُِٓٗنحك ) الجزيرة مساحة تبمغ   
دارة ،التركية السيطرة تحت  /َْ/نحك  يبمغ فييا تركي   جيشو  ككجكد ،تراؾاأل القبارصة كا 
 .(5)ُْٕٗ عاـ لمجزيرة العسكرم تركيا دخكؿ منذ كذلؾ ،جندم ألؼ

   حيث، "رفً الظ   أك المخمب" عند الفينيقييف كتعني (،جفرك) كممة مف جزيرةال اسـ اءج 
 في تجاء إذا الحمقية صكاتكاأل .فاءن  مفػظيي  كاف pحرؼ  فٌ أل ( Gypro) يمفػػظ كاف

 .(0)(Cypros) ( تمفظGypro) أصبحت ، كبذلؾtcأك  C( تيمفظ   Y,E,Iالبلتينية قبؿ )
 قارات بيف التقاءو  منطقة جعميا المتكسط لمبحر الشرقي الحكض في الجزيرةمكقع  فٌ إ    

فريقيا آسيا ،ثالثبل العالـ  تطكرىا في رتأثٌ  ،خاصةن  أىميةن  ياإعطائ في يـأس ما ،باك كأكر  كا 
كأٌدت دكران كبيران في األحداث التي شيدتيا الجزيرة طكاؿ تاريخيا،  .اليـك حتى القدـ منذ

مختمؼ الدكؿ كاالمبراطكريات  سكريان، لذلؾ كانت عمى الدكاـ عرضةن لمغزك مفسياسيان كع
التي مٌرت عبر التاريخ، منيا: )الفينيقية كالمصرية الفرعكنية كالحثٌية كاألكادية كاآلشكرية 
كالفارسية كالقرطاجية كالركمانية كالبيزنطية(، ثـ الفتح اإلسبلمي لمجزيرة، مركران بالسيطرة 

 .(1)ثـ العثمانية، كأخيران البريطانيةالصميبية 
يتكٌكف سكاف الجزيرة مف جنسيتيف رئيستيف ىما: التركية كاليكنانية، حيث كفدكا مف    

، باستثناء العيش عمى  تركيا كاليكناف في العصكر القديمة، كلـ يكف بينيما أم  قاسـو مشترؾو
أرض جزيرةو كاحدةو، لذلؾ بقي لكؿ  منيما قكميتو كدينو كلغتو كتراثو كعاداتو، كلـ ترتًؽ 

                                                           

 . ُٓص ،ُٖٗٗ، دار طبلس، دمشؽ، ُعربية، طإطار األحداث الدكلية كال يكفا، محمد: تاريخ تقسيـ قبرص في -(ُ)
 . ٕٓ، صُْٗٗ، دار المستقبؿ، دمشؽ، ُـ، طسكرية الحضارم القديداككد، أحمد: تاريخ  -(ِ)
 . ِّ، صََِِحطيط، عدناف: قبرص كلعبة األمـ، بيركت،  -(ّ)
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يبمغ عدد سكاف الجزيرة نحك ك  .(5)قات بينيما إلى حٌد االمتزاج لتككيف شعبو كاحدو العبل
، يشٌكؿ اليكنانيكف منيـ نحك ََِٔ( نسمة حسب احصاء عاـ َََ,َٕٔ,ٖ)
( نسمة. كتضـ الجزيرة أيضان عددان مف َََ,َٖٗ( نسمة، كاألتراؾ نحك )َََ,َُٔ,ٔ)

( َََ,ُُٖل مختمفة، يشكمكف بمجمكعيـ نحك )األرمف كالماركنييف كالبلتيف، كأعراؽو أخر 
 .(0)نسمة
أٌما تضاريس الجزيرة، فتيشٌكؿ أراضييا سيكالن شاسعةن تمتد بيف سمسمتيف جبميتيف    

( متران في جبؿ األكلمب.  كأىـ مدف ُّٓٗتخترقاف الجزيرة، كتبمغ أعمى قمة فييا نحك )
كذلؾ مدف: فماغكستا كليماسكؿ الجزيرة ىي العاصمة )نيقكسيا( أكبر مدف الجزيرة، ك 

كالرنكا ككتيما )بافكس( ككيرينيا كمكرفك، كىي مدفه ساحميةه ميٌمةه جدان. كتنتشر في الجزيرة 
المغات: اليكنانية كالتركية كالعربية كاألرمنية كاإلنكميزية، كقبرص عضكه في مجمكعة دكؿ 

 .  (1)عدـ االنحياز، كىيئة األمـ المتحدة، كالككمنكلث
مف دكلتيف مستقمتيف، ىما: جميكرية قبرص اليكنانية جنكبي  تألؼ الجزيرة اليـكت   

ـ إثر فشؿ ُّٖٗالجزيرة، كجميكرية قبرص التركية شمالي الجزيرة، التي تأسست عاـ 
المفاكضات بيف الجانبيف التركي كاليكناني لتكحيد الجزيرة. كتتخذ الدكلتاف عاصمةن ليا في 

 . (2)ا مف مدينة نيقكسياالمنطقة التي تسيطر عميي
 

 
                                                           

  . ِّحطيط: قبرص كلعبة األمـ، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
(ِ)-  The Republic of Cyprus, Nicosia, 2007, p. 20. 
(ّ)- Dr. P. N. Vanezis, Makarios: Fath and Power. London, 1971.  
  ـ.ََِٕلمحات عف قبرص: مكتب الصحافة كاإلعبلـ، جميكرية قبرص،  -(ْ)
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يكجد في الشطر الجنكبي مف قبرص العديد مف سفارات الدكؿ العربية، منيا: سكرية    
بل خرل. أٌما في الشطر الشمالي فكلبناف كفمسطيف كمصر كليبيا، كالعديد مف الدكؿ األ

 . (5)يكجد سكل سفارة كاحدة ىي السفارة التركية
انعكست أىمية الجزيرة في شرقي المتكسط عمى الدكؿ العربية المجاكرة ليا، خاٌصةن    

كـ  َٗسكرية كلبناف كفمسطيف كمصر، حيث إٌنيا ال تبعد عف الساحؿ السكرم سكل 
كـ،  ََٗكـ، بينما تبعد عف اليكناف أكثر مف  ََّفقط، كعف الساحؿ المصرم نحك 
 .(0)كـ َّٔركدكس، التي تبعد عنيا نحك  كأقرب جزيرة يكنانية ليا ىي جزيرة

لقد أٌدت الجزيرة خبلؿ تاريخيا الطكيؿ دكران كبيران في األحداث المختمفة التي شيدتيا    
المنطقة العربية، حيث شٌكمت عمى الدكاـ قاعدةن استعماريةن لكؿ الدكؿ التي حاكلت السيطرة 

عاصر. كقد أقامت بريطانيا عمى الجزيرة عمى المنطقة العربية، منذ القديـ كحتى تاريخنا الم
العديد مف القكاعد العسكرية، أىميا قاعدتي )أكركتيرم( ك)ديكيميا(، إضافةن إلى قاعدة 

حتى اليكـ، كقد  َُٔٗلسيطرة البريطانية منذ عاـ )أبسككبي(، كال تزاؿ ىذه القكاعد تحت ا
يف كؿ  مف بريطانيا جرت ب احة الجزيرة، كذلؾ بمكجب اتفاقية% مف مس ّشممت نحك 

شكمت ىذه القكاعد منطمقان لبريطانيا في شف ىجماتيا عمى دكؿ ك  كاليكناف كتركيا كقبرص.
، ُٕٔٗ، كعدكاف حزيراف عاـ ُٔٓٗالجكار العربي، كالعدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ 

 .ُّٕٗكما أسيمت ىذه القكاعد في دعـ الكياف الصييكني خبلؿ حرب تشريف عاـ 
كنتيجةن لمكقعيا الميـ ىذا، يسعى الكياف الصييكني جاىدان لمتكغؿ في الجزيرة،    

كاستخداميا كطرؼو استراتيجي  في صراعو مع الدكؿ العربية، خاٌصةن أٌف قبرص كانت 
 قاعدة عبكرو لمييكد الذيف احتمكا أرض فمسطيف كاستكطنكا فييا. 

 
 
 
 
 

                                                           

  .ِْحطيط: قبرص كلعبة األمـ، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
(ِ)- The Republic of Cyprus, p. 15.  
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 :                                            القديمة والمصرية لسوريةا الحضارتين عيد في قبرص: األول المبحث
      :لمجزيرة والبشري الجغرافي االرتباط: أوالً 

 إلى العصر الحجرم الحديث "النيكليت البشرم األكؿ في جزيرة قبرص الكجكد يعكد   
ؽ.ـ"، كما دٌلت عمى ذلؾ االكتشافات األثرية الحديثة. كتشير بعض  ََِٓ -َََٔ

الدراسات إلى أٌف الٌسكاف األكائؿ الذيف أقامكا في قبرص حكالي األلؼ السادس قبؿ 
، كبالتالي فإٌف قبرص جزء مف األرض التركية. (5)الميبلد، قدمكا إلى الجزيرة مف األناضكؿ

 مف سكرية الطبيعية. ل إلى أٌف الجزيرة ىي جزءاته أخر بينما تشير دراس
كيقكؿ باحثكف إٌف اعتبار سكاف قبرص األكائؿ ىـ مف سكاف األناضكؿ ىك ضركرةه عممت 
عمييا بريطانيا، كأٌيدت فكرة "إٌف قبرص ىي جزء مف األناضكؿ" مف أجؿ تأجيج الشعكر 

بريطانيةن، إلى قضيةو  –التركي نحك قبرص، كنقؿ قضية قبرص مف ككنيا قضيةن قبرصيةن 
يكنانيةو، كذلؾ عندما كانت بريطانيا تكاجو مقاكمةن شديدةن مف القبارصة لحكميا  -تركيةو 

في الجزيرة، خاٌصةن بعد الحرب العالمية الثانية، ككانت تيدؼ مف ذلؾ إلى تدكيؿ القضية 
 .(0)يكنانيةن  -القبرصية مف خبلؿ جعميا قضيةن تركٌيةن 

جزءه ال يتجٌزأ مف منطقة  -كما تؤكد البحكث العممية –جزيرة قبرص  كيمكف القكؿ إفٌ    
اسكندركنة، كذلؾ مف ناحية تككينيا الجغرافي، كشكؿ القشرة األرضية، كبذلؾ تيعٌد امتدادان 
طبيعيان لسمسمة ببلد الشاـ الجغرافية، كقد انفصمت عنيا بطريؽ البحر، كىذا ما أٌكده 

عندما قاؿ: "إٌف جزيرة قبرص ىي قطعة مف سكرية  Freyم" الجغرافي الشيير "الدكتكر فر 
 .(1)الكبرل مف حيث المكقع الجغرافي كالجيكلكجي، كظركؼ المناخ كالتككيف الطبقي"

في  ُٗٔٗألقاىا عاـ  مير" في محاضرةييشير الدكتكر "حامد حافظ با كفي السياؽ ذاتو،
مؤتمر الدراسات القبرصية األكؿ، حكؿ الٌتشابو الجبمي بيف قبرص كمنطقة اسكندركنة، 

العيد الثالث، تعكد إلى منحدرات  يس جباؿ طكركستضار كأٌكد أٌف: "تضاريس قبرص ك 
 .(2)سمسمة طكركس في العيد الرابع" مٌتصمةن بميناء اسكندركنة ضمفٌف الجزيرة كانت كأ

                                                           

  .ُُ، صُٖٗٗيس، إميميانيدس، آشيؿ: تاريخ قبرص ماذا أعرؼ، المركز العربي لمدراسات الدكلية، بار  -(ُ)
(ِ)- Sir. Anthony Eden: Full Circle, London, 1960, p. 400.  
 . ٕ(، د.ت، صInafالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، قسـ البحكث لمكتب العبلقات الدكلية ) -(ّ)
 . ِٕ، صُٕٖٗ، بيركت، ُو اآلخر لمقضية، طقبرص الكجحطيط، عدناف:  -(ْ)
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تباط الجغرافي، أٌما مف ناحية الركابط الثقافية، فإٌنو لـ يتـ العثكر ىذا مف ناحية االر    
ما يشير إلى إٌف العناصر إلى أقدـ عيد في العصر الحجرم،  حتى اآلف عمى بقايا ترجع

. كىذا ما يؤكده (5)البشرية األكلى قد جاءت الجزيرة في العصر الحجرم الحديث
كية "أحداث ما قبؿ التاريخ"، حيث يكٌضح كيؼ البركفسكر "رايمكند فكرف" في النشرة السن

إٌنو لـ يصادؼ حتى اآلف العثكر عمى أٌم أثر لبقايا مف فترة العصر الحجرم القديـ 
"الباليكليت" في قبرص، كىذا يؤكد بأٌف ثقافة العصر الحجرم الحديث قد أدخمتيا األقكاـ 

. مؤكدان ىذه (0)ـ مف الفينيقييفاألكائؿ إلى قبرص، كىؤالء جاؤكا إلى الجزيرة مف سكرية، كى
الحقيقة كذلؾ المؤرخ اليكناني "أشيؿ إميميانيدس" حيف يشير إلى العناصر البشرية األكلى 
التي سكنت الجزيرة، حيث يقكؿ: "إٌنو مف المحتمؿ جٌدان أف يككف أكؿ مف سكف قبرص مف 

 . (1)اتيـ كتقاليدىـ"البشر جاء إلييا مف شكاطئ سكرية، فاستقركا فييا، كنقمكا إلييا عاد
ارتباط الجزيرة الجغرافي كالسكاني بيف بالرغـ مف اختبلؼ اآلراء بيف الباحثيف حكؿ ك    

سكرية كاألناضكؿ إال أٌف ىناؾ دالئؿ ساقيا الباحثكف ترٌجح تبعية الجزيرة إلى سكرية، 
ما سجمو العمماء مف تشابو بيف فخاريات العصر الحجرم الحديث  دليميـ في ذلؾ

المستخرجة مف طبقة "إيفا" في رأس شمرا "أكغاريت" عمى الساحؿ السكرم، كفخاريات 
 .(2)العصر الحجرم الحديث المستخرجة مف قبرص

أٌما في العصر النحاسي "الكالككليت" فقد كاف الكتشاؼ النحاس ثـ تصنيعو في    
الجزيرة  بير األثر في تطٌكر الجزيرة سياسيان كثقافيان، فقد مٌيد اكتشاؼ النحاس فيقبرص، ك

عبلقات مع العالـ الخارجي، كجعميا ترتبط مع سكرية كدكؿ البحر السبيؿ أماميا إلقامة 
األبيض المتكسط بعبلقاتو تجاريةو، أٌدت بالتالي إلى تطكر الثقافة القبرصية مف خبلؿ 

 .    (3)التي أقامتيا مع سكرية كمصر كفمسطيفالعبلقات الكطيدة 
 
 

                                                           

 . ٗؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، صالجكانب المجيكلة حك  -(ُ)
 . ِٕحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقضية، مرجع سابؽ، ص -(ِ)
 . ُُإميميانيدس: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
 .  ِٕحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقضية، مرجع سابؽ، ص -(ْ)
 .  ُُالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، ص -(ٓ)
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  :الفينيقيين إلى المصريين من قبرص: ثانياً 

الثالث" كٌؿ منطقة شرقي البحر المتكسط لسمطتو،  أخضع الفرعكف المصرم "تحكتمس   
ؽ.ـ عمى تحالؼ  ُْٖٔكذلؾ خبلؿ حركبو في سكرية، كانتصاره في معركة "مجٌدك" عاـ 

اإلمارات السكرية، ككانت قبرص ضمف المناطؽ التي أخضعيا لحكمو، كأخذت قبرص 
عبلقات ؽ.ـ، أقامت قبرص  َُْٓكفي عيد "أمنحكتب الثالث" . تدفع الجزية لمصر

، حيث كاف الحثٌٌيكف يسعكف طٌيبة مع مصر، كذلؾ خكفان مف كقكعيا تحت السيطرة الحثٌٌية
، ككانت مصر خبلليا تتمقى كمياتو كبيرةو مف النحاس لمسيطرة عمى سكرية كمعيا قبرص

عمى الجزيرة لفترةو  ؽ.ـ السيطرة ََُْ. كاستطاع الحثٌٌيكف نحك عاـ (5)مف قبرص
ليا في صراعو مع المصرييف الذيف استطاعكا في النياية السيطرة فعميان محدكدةو، دخمكا خبل

الممؾ الحٌثي مكفاتالي  بذلؾ لمسيطرة المصرية. لكنيا عادت في عيدعمى قبرص، فعادت 
لمسيطرة الحثية، خارجةن بذلؾ مف قبضة المصرييف، كغدت  ؽ.ـ(، ُِْٗ -ُِّْ)

 . (0)قتصاد الحٌثيؽ.ـ مركزان ميمان مف مراكز اال َُِّقبرص عاـ 
استكطنيا اليكناف  ؽ.ـ، حيث ََُٓاستيطاف الجزيرة منذ عاـ  اليكنانييفبدأ    

ؽ.ـ شيدت استيطاف اليكناف  ََُّعاـ، أم عاـ  ََِ"المينكييف"، كبعد نحك 
في ىذا العاـ السيطرة عمى جزيرة قبرص، بعد  "اآلخييف"، كاستطاع المينكيكف كاآلخيكف

انتصارىـ عمى المصرييف كالحثٌييف، كمنذ ذلؾ التاريخ دخمت قبرص ضمف مجمكعة جيزر 
 البمكبكنيز كبحر إيجة. 

لـ تنقطع  مع سكرية كمصر عمى قبرص، إال أٌف عبلقاتيايكناف بالرغـ مف سيطرة الك    
نتيجة استغبلؿ  كحصمت قبرص عمى ثراء كبيربرص مع مصر، ، فقد ازدىرت تجارة قأبدان 

رص بحياة الرخاء تغطي الجزيرة، كتمتعت قب لنحاس، كاألحراج الضخمة التيمناجـ ا
سكرية كفمسطيف  خاٌصةن ة عبلقاتيا مع دكؿ حكض المتكسط، ، نتيجمةطكي كاالزدىار لفترة

 . (1)انية عميياكمصر، عمى قدر المساكاة في عبلقاتيا مع اليكناف، رغـ السيطرة اليكن

                                                           

 . ُٕٓ، صُٗٗٗ، منشكرات جامعة دمشؽ، ِأحمد، محمكد عبد الحميد: دراسات في تاريخ مصر الفرعكنية، ط -(ُ)
 .  ُّالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، ص -(ِ)
 . ِْحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقضية، مرجع سابؽ، ص -(ّ)
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سيطرة اليونان عمى قبرص في األلف الثاني قبل الميالد، رغم وىنا يمكن القول أّن    
ونانيين أّن وجود الجزيرة المعروف ىو منذ نحو خمسة آالف سنة، يدحض فكرة أّن الي

، سكاء ككاف الفينيقيكف سٌباقكف لمكجكد اليكناني في الجزيرة ىم سكان قبرص الحقيقيون.
ر الجزيرة حضاريان كثقافيان، الناحية البشرية أم اإلقامة كاالستيطاف، أك مف ناحية تطكيمف 

يعتقد المؤرخ ىيركدكت أٌف الفينيقييف ىـ أكؿ مف استكطف الجزيرة، كذلؾ لقربيا مف ك 
شكاطئ امبراطكريتيـ في سكرية، كىـ الذيف أدخمكا عبادة اآللية "عشتار" إلى الجزيرة، التي 

. كبذلؾ تككف عشتار الفينيقية قد دخمت قبرص مع (5)اليكناف "أفركديت" أطمؽ عمييا
الفينيقييف خبلؿ سيادتيـ عمى البحر المتكسط، ثـ انتقمت عبادتيا مف قبرص إلى سائر 

كفي كؿ  مف "كيتكف كبافكس" يتجمى الدكر اإليجابي كالحضارم الذم . (0)أنحاء اليكناف
خبلؿ المباني الدينية كالمعابد الضخمة التي أقامكىا  لعبو الفينيقيكف في قبرص، كذلؾ مف

 .  (1)فييا
عاد الفينيقيكف لبلستيطاف  نياية القرف التاسع كمطمع القرف الثامف قبؿ الميبلدكمع    

، ككانت مدينة "كيتكف" أكؿ كأقكل مركز حضارم كتجارم فينيقي في الحقيقي في قبرص
قية في تكطيد العبلقات التجارية بيف فينيقيا كالعالـ الجزيرة، فقد أسيمت ىذه المدينة الفيني

 . (2)اليمميني. كعمى أرض الجزيرة كلد الفيمسكؼ الفينيقي "زينكف" صاحب المدرسة الركاقية
إذًا نجد بأّن الوجود الفينيقي في قبرص كان وجودًا حضاريًا أواًل، ثم جاء بعده    

االستيطان البشري في الجزيرة، أي أّن دخول الفينيقيين إلى الجزيرة كان دخواًل حضاريًا 
قبل أن يكون استيطانًا بشريًا. وأصبحت قبرص قاعدة لمفينيقيين انطمقوا منيا لبسط 

 لتجاري نحو جزر بحر إيجة وساحل البحر المتوسط اإلفريقي. نفوذىم المالحي وا
نتيجةن لذلؾ اكتسبت قبرص ثركةن كبيرةن أسيمت في بناء كتطكير الجزيرة مف مختمؼ    

النكاحي الحضارية، كغدت البحرية القبرصية مف أىـ القكل في منطقة البحر المتكسط، 
كبذلؾ يككف الفينيقيكف قد  في تطكرىا. نتيجةن لمدكر الفينيقي الذم كاف لو األثر األكبر

خاصةن في مجاؿ العمارة تيـ كعباداتيـ، كأيضان حضارتيـ، أدخمكا إلى الجزيرة عادا
                                                           

 .  ُّص، ُْٕٗدار العركل الكثقى، بيركت،  قبرص فمسطيف أخرل، -(ُ)
 . ُْٔداككد: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
، القاىرة، عثماف، أحمد: تاريخ قبرص منذ  -(ّ) لى اليـك  .  ِٔ، صُٕٗٗالقدـ كا 
 .  ْٔ، صُُٖٗي االجتماعي كغايتو، بيركت، سعادة، أنطكف: مبادئ الحزب السكرم القكم -(ْ)
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كالمبلحة، فقد برع القبارصة القدماء في صناعة القكارب، كاإلبحار بيا، حيث أخذكا 
 .(5)صناعتيا مف الفينيقييف

أكؿ مف أٌسس طرؽ التجارة  كذلؾ دٌلت المكتشفات األثرية عمى أٌف الفينيقييف كانكا   
. إال أٌف (0)الدكلية في البر كالبحر، كأنيـ أسسكا معظـ مكانئ أكركبا عمى المتكسط

االستيطاف الفينيقي لمجزيرة اختمؼ عف االستيطاف اليكناني ليا، فقد أقاـ اليكناف في قبرص 
ينما أقاـ الفينيقيكف مستكطنة ساحمية غير مستقمة، بؿ تابعة لمدينتيـ األـ دكيبلت مدف، ب

"صكر"، كىذا ما أٌدل الحقان إلى تفكؽ البحرية القبرصية عمى البحرية الفينيقية عندما 
خضعت سكرية لآلشكرييف، كأصبح ممؾ الفينيقييف في صيدا "حيراـ الثاني" يدفع الجزية 

ؽ.ـ، كنتيجةن الزدياد ضغط  ُٖٕيصر الثالث" عاـ لممؾ اآلشكرييف "تيجبلت بيم
مف الفينيقييف إلى جنكب قبرص،  اآلشكرييف عمى الفينيقييف في سكرية، ىاجر عدده كبيره 

لى ظيكر القكة  ما أدل إلى تكجيو ضربة قكية ألساطيؿ المدف الفينيقية في ذلؾ التاريخ، كا 
 . (1)لمفينيقييف البحرية القبرصية مستفيدةن مف تراجع القكة البحرية

 
 

 
 

                                                           

(ُ)- Edited by Sir David Hunt: Footprints in Cyprus, an illustrated history, printed in 
     Athens, Greece, 1982.                                                                             

  . َٕٔداككد: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
(ّ)-  Klaus Gallas: Cyprus (seeing and experiencing), Munchen, Germany, 1990. 
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  :البيزنطية السيطرة حتى قبرص: ثالثاً 

ؽ.ـ( عمى سكرية ككيميكيا  َٕٓ -ِِٕبعد سيطرة اآلشكرييف بقيادة شارككيف الثاني )   
ؽ.ـ، أصبح ىناؾ تعارض في المصالح بيف القبارصة كاآلشكرييف، ما دفع  َِٕعاـ 

ؽ.ـ، كبذلؾ دخمت قبرص تحت سيطرة  َٕٗالثاني لبلستيبلء عمى قبرص عاـ  شارككيف
 .(5)اآلشكرييف، كأخذ أمراؤىا دفع الجزية ليـ

الثكرات ك  االضطرابات اندلعتريب"، خمفو ابنو "سنحاؽ.ـ  َٕٓشارككيف عاـ  بعد كفاة   
 عٌدة مدف يا سكرية كقبرص، كحاكلتفي معظـ المناطؽ الخاضعة لسيطرة اآلشكرييف، كمن

 .(0)التحرر مف سيطرة اآلشكرييف، منيا "عسقبلف كصيدا" كممالؾ أخرل متعددة
قاـ المشرؼ عمى سكرية ككيميكيا، ك لـ يتخمى اآلشكريكف عف قبرص، ألىمية مكقعيا 

ؽ.ـ، فيرب ممكيا "إيمكالم" إلى قبرص كمات  َُٕ"سنحريب" بحصار مدينة صكر عاـ 
لكف السيطرة  .(1)شكريكف سيطرتيـ عمى الجزيرة مرةن أخرلؽ.ـ، ثـ أعاد اآل ْٗٔفييا عاـ 

اآلشكرية عمى قبرص عادت لمضعؼ نتيجة سقكط عاصمة اآلشكرييف "نينكل"، ثـ زالت 
ؽ.ـ، كقد استفادت مصر ىذه المٌرة مف  ُِٔالدكلة اآلشكرية عمى يد البابمييف عاـ 

يا خفرع "أبرسيس" عمى الضعؼ اآلشكرم، كانتصرت في معركة بحرية كبيرة بقيادة ممك
ت ىذا النصر، كييدخؿ قبرص اتحاد األساطيؿ القبرصية، ثـ جاء خميفتو "أماسيس" ليثبٌ 

 . (2)تحت السيطرة المصرية الكاممة
لـ يكف الحكـ المصرم لمجزيرة طكيبلن، حيث ثارت قبرص عمى الحكـ المصرم عاـ    

ت قد كصمت حدكد مصر، بعد أف ؽ.ـ، معمنةن مكاالتيا لمدكلة الفارسية، التي كان ِٓٓ
 تحت النفكذ الفارسي.  ـ مناطؽ شرقي المتكسط، كبذلؾ دخمت قبرصسيطركا عمى معظ

ؽ.ـ،  ََٓنتيجةن لمظمـ الذم أكقعو الفرس عمى الجزيرة، ثارت قبرص عمى الفرس عاـ ك 
ما اضطر الفرس الحتبلؿ مع الدكلة الفارسية،  كقامت قبرص بدعـ اليكناف في حربيا

                                                           

 . ٓٔ -ْٔعثماف: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
 ، منشكرات جامعة دمشؽ،ِمرعي، عبد اهلل، كعبد اهلل، فيصؿ: تاريخ الكطف العربي القديـ ببلد الرافديف، ط -(ِ)

 .  ُّٔ، صُٖٗٗ      
  .ٓٔعثماف: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
 . ُِمرجع سابؽ، ص :إميميانيدس -(ْ)
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ؽ.ـ،  ُّٗؽ.ـ، لكف القبارصة ثاركا مف جديد عاـ  ْٗٗعاـ  بشكؿ مباشر قبرص
 جزيرة، كأصبح حميفان لميكناف. عاد الفرسكاستطاع ممكيا "إيفاجكرس" طرد الفرس مف ال

لمتغمب عميو كطردكه مف قبرص، كبقي الكضع عمى حالو إلى أف سيطر عمييا االسكندر 
الجزيرة مف سيطرة  سكرية، حيث أخرج.ـ، خبلؿ حممتو عمى ؽ ّّّالمقدكني عاـ 

ؽ.ـ،  ِِّالفرس، كأخضعيا لمسيطرة اليكنانية. كبعد كفاة االسكندر المقدكني عاـ 
أصبحت الجزيرة مف نصيب قائده "بطميمكس" ممؾ مصر اليكناني، كاستمرت الجزيرة تحت 

 .  (5)ؽ.ـ، حيث سيطر عمييا الركماف ٖٓحكـ البطالمة حتى عاـ 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                           

 ، مكتبةِبيف الماضي كالحاضر كأثرىا عمى المكقؼ الدكلي، طالعٌبار، أحمد عبد المطيؼ: مشكمة قبرص  -(ُ)
 . ِّ -ُّ، صُٔٓٗالنيضة المصرية، القاىرة،       
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 :   الصميبية الحمالت حتى البيزنطيين من قبرص: الثاني المبحث

                  :بالجزيرة البيزنطيين اىتمام: أوالً 

    ، كقاعدةن لحمبلت الجيش الركماني كانت قبرص بالنسبة لركما تعد نقطة ارتكازو ميمةو
لفترةو قصيرةو مف الزمف، لتعكد  مع منطقة كيميكيا بتكحيدىا الركماف باتجاه المشرؽ، فقاـ

 .(5)الجزيرة بعدىا لبلستقبلؿ عٌما حكليا مف الممالؾ كاالمبراطكريات
يف "بكلس كبرنابا"، ـ، عمى يد القديسى ْٖدخمت الديانة المسيحية إلى قبرص نحك عاـ    

ي ، لذلؾ ظٌؿ الطابع الدينيـ مف أنطاكيةالقادمىيف مف منطقة اسكندركنة )ككاف معظـ طبلب
لقرف العشريف لمميبلد(. في قبرص متأٌثران ببطريركية أنطاكية، كبقيت تابعةن ليا حتى بداية ا

 .(0)ةالمسيحي في العاصمة بافكس معتنقان  الركماني "سرجيكس بكلس" كاليياكقد استقبميما 
 عاصمتيا ركما،ية" غرب"ركمانية كنتيجةن النقساـ االمبراطكرية الركمانية إلى قسميف 

، كأعمف االمبراطكر البيزنطي "قسطنطيف الكبير" عاصمتيا القسطنطينية "يةشرقبيزنطية "ك
المسيحية دينان رسميان لمدكلة البيزنطية الجديدة، كبالتالي أصبحت قبرص كالية مف الكاليات 

ما بيف ، منيا سكرية ك رؽ، التي شممت أيضان مناطؽ عديدةبببلط الش رؼالشرقية، أك ما عي 
تمتع أيضان كنتيجةن لمدكر السياسي كالديني أصبحت قبرص ت لجزيرة العربية.النيريف كا

 .(1)أيقيمت فييا مستعمرةه لمقكات البيزنطية منذ عيد قسطنطيف الكبيربأىميةو عسكريةو، ف
ريتيف أثناء الحركب التي جرت بيف االمبراطك ظيرت أىمية قبرص بالنسبة لبيزنطة    

أمبلؾ بيزنطة في لمفرس الذيف كانكا ييددكف  منيا مركز رصدجعمت ف البيزنطية كالفارسية،
كعمى الرغـ مف االنتصار  قاعدةن لمتمكيف العسكرم.خبلليا أصبحت قبرص سكرية، كما 

الكبير الذم حققو البيزنطيكف بقيادة االمبراطكر "ىيراكميكس الكبير" عمى الفرس في نينكل 
في آسيا، إال أٌف ىذا االنتصار لـ يستطع ـ، بيدؼ تأميف الممتمكات البيزنطية ِٔٔعاـ 

اتيـ في سكرية المسممكف قد بدؤكا فتكحأف يؤمف سبلمة ىذه الممتمكات حيث كاف 
 . (2)كفمسطيف، كاستطاعكا طرد البيزنطييف مف سكرية كالمشرؽ العربي

                                                           

 . ُٓقبرص فمسطيف أخرل، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
 .  ِّالعٌبار: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
 .  ُُٕعثماف: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
 . ٕٓإميميانيدس: مرجع سابؽ، ص -(ْ)
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 :والعباسية األموية والدولتين قبرص: ثانياً 

بعد طرد البيزنطييف مف سكرية، اتخذ المسممكف مف قبرص قاعدةن متقدمةن ليـ في شرقي    
المتكسط، قبالة سكاحؿ ببلد الشاـ كمصر، كاف خبلليا معاكية بف أبي سفياف كاليان عمى 
الشاـ، كعمرك بف العاص كاليان عمى مصر، ككاف تفكير معاكية متجيان نحك فتح قبرص 

مف كراء  وىدفربية المجاكرة ليا، ككاف ة كاألمنية بالنسبة لمببلد العذات األىمية العسكري
فتح قبرص كسر مخاكؼ المسمميف مف رككب البحر، كتطكير القدرات البحرية اإلسبلمية 

 . (5)رص قاعدة إنذار متقدمةأكالن، ثـ تأميف حدكد ببلد الشاـ كمصر مف خبلؿ جعؿ قب
الخطاب أف يأذف لو ببناء أسطكؿو بحرم  يفتح بو طمب معاكية مف الخميفة عمر بف    

، بعد استشارة فض طمبوقبرص، القاعدة األمامية لؤلسطكؿ البيزنطي، لكف الخميفة عمر ر 
بعد كفاة الخميفة عمر، كتكلي ك  .رك بف العاص الذم رفض الفكرةكاليو عمى مصر عم

، إلدراكو أىميتيا ـ طمبو فتح قبرصْْٔعثماف بف عفاف الخبلفة، أعاد معاكية عاـ 
 . د كتأجيؿ كافؽ الخميفة عثمافاالستراتيجية في أم  ىجكـو بيزنطي  عمى سكرية، كبعد ترد

ق/ ِٖ أعٌد معاكية حممتو البحرية في مدينة عكا، قاعدة االنطبلؽ نحك قبرص عاـ   
، كأسند قيادتيا إلى عبد اهلل بف قيس الجاسي، كشاركت مصر في الحممة بعدد مف ـْٖٔ

أىالي االسكندرية العارفيف بشؤكف البحر، ككانكا تحت قيادة عبد اهلل بف سعد بف أبي 
منيـ أبك ذر الغفارم، كأبك الدرداء، كعبادة  ،السرح، كاشترؾ فييا كذلؾ عدد مف الصحابة

تدل  من كبار الصحابة في فتح الجزيرة ىذه المشاركة. (0)بف الصامت كزكجتو أـ حراـ
    شرقي المتوسط. سبة لممسممين كقاعدة استراتيجيةرص بالنعمى أىمية جزيرة قب

 
                                                           

 . ََِٕ، آب ُْٗاإللكتركنية، العدد محمد: قبرص دمعة انتصار كدمكع انكسار، مجمة المعرفة الٌصاكم،  -(ُ)
 ،ََِِية العامة لمكتاب، القاىرة، ، الييئة المصر ِعاشكر، سعيد عبد الفتاح: قبرص كالحركب الصميبية، ط -(ِ)

 . ٔص       
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، فحاصرىا أىميا االستسبلـ لكنيـ رفضكا كصمت الحممة قبرص، كطمب معاكية مف   
 طمب أىؿ قبرص مف معاكية الصمح فصالحيـ عمى التالي:فالمسممكف كاستكلكا عمييا. 

أف يدفعكا جزيةن سنكيةن بمقدار سبعة آالؼ دينار، عمى أف يدفعكا مثميا لمدكلة  -ُ
 البيزنطية دكف أف يمنعيـ المسممكف مف ذلؾ. 

 إخبار العرب بتحركات الجيش البيزنطي فيما لك أرادكا اإلغارة عمى ببلد المسمميف. -ِ
 بكر باتجاه الدكلة البيزنطية.تككف الجزيرة قاعدة لمقكات اإلسبلمية فيما لك أرادكا الع -ّ
 . (5)عدـ تقديـ القبارصة أمَّ دعـو أك معكنةو لمبيزنطييف -ْ
بسبب مقتؿ  أخذت الفتنة تضرب الدكلة اإلسبلمية عاد معاكية إلى الشاـ، كبدأت   

، فصمـ معاكية عمى فتح قبرص بنقض عيدىـ أىؿ قبرص ياخبللقاـ ، ك الخميفة عثماف
اقتراب الحممة مف الجزيرة ىرب أىميا إلى الجباؿ، كانتيى األمر  ـ، كعندّٓٔثانيةن عاـ 

ألؼ جندم، كما نقؿ  ُِبيف الطرفيف بشركط الصمح السابقة، لكف معاكية ترؾ فييا نحك 
إلييا عددان مف سكاف بعمبؾ، فكانت ىذه الحممة أكؿ خطكة في سبيؿ استيطاف الجزيرة التي 

ـ، حيف صالح ٖٖٔحيـ مع معاكية حتى عاـ بقيت عمى دفع الجزية، محافظيف عمى صم
الخميفة عبد الممؾ بف مركاف االمبراطكر "جكستنياف الثاني" عمى أرمينية كقبرص، عمى أف 

 . (0)يأخذ الخميفة ألؼ دينارو زيادةن عٌما كاف يأخذه مف قبؿ مف جزية أىؿ قبرص
دة التي فرضيا عبد في عيد الدكلة العباسية، ألغى الخميفة أبك جعفر المنصكر الزيا   

الممؾ بف مركاف مف قبؿ، تخفيفان عف أىؿ قبرص، لكف ذلؾ لـ يستمر طكيبلن، حيث عاد 
العباسيكف لمسير عمى نيج األمكييف في اإلغارة عمى قبرص بقصد مناكشة البيزنطييف، 

ـ، كقع فييا حاكـ الجزيرة البيزنطي أسيران بأيدم ٕٕٓفحدثت إغارةه عمى قبرص عاـ 
في عيد الخميفة ىاركف الرشيد حصمت معركةه بحريةه كبيرةه شماؿ شرؽ الجزيرة، العرب. ك 

 . (1)أٌدت إلى أسر أحد قادة األسطكؿ البيزنطي كاسمو "تيفمكس" حيث أيعدـ في بغداد
 

                                                           

  .ٕسابؽ، صجع مر : عاشكر -(ُ)
(ِ)- Sir George Hill: A History of Cyprus, Volume 1, Cambridge press England, 1949.  
 . ُُعاشكر: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
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بدؤوا  -البيزنطيين من سورية منذ طردىم –أّن العرب المسممين  مما تقّدم يتضح   
العمل بشكٍل فعميٍّ لمسيطرة عمى قبرص، التي كانت قاعدًة ميمًة تستخدميا بيزنطة في 
شّن ىجماتيا عمى العرب المسممين في سورية ومصر، وىذا ما دفعيم إلى فتح الجزيرة 

 كمما سنحت ليم الفرصة لذلك. 
، كانت قبرص  كطكاؿ مرحمة الكجكد العربي اإلسبلمي كالكجكد    البيزنطي بشكؿو متقابؿو

.  كالكرة بيف الدكلتيف عمى ممعب البحر المتكسط، يسيطر عمييا األقكل في كٌؿ مرحمةو
ككاف التفكير العربي منطًمقان منذ البداية لمسيطرة عمى القسطنطينية، عاصمة االمبراطكرية 

 ميمةن في طريؽ الكصكؿ ليذا اليدؼ.  قبرص تشٌكؿ بنظرىـ قاعدةن  البيزنطية، لذلؾ كانت
األىمية العسكرية كاألمنية في تمؾ المرحمة،  إعطاء الجزيرةفي  ت ىذه األحداثأسيم   

ية، أسيمت بشكؿ كخشب تصادية، بسبب احتكائيا عمى ثركات معدنيةإضافةن ألىميتيا االق
ىذا أسيـ في  االقتصادمفإٌف ًغناىا لذلؾ في بناء األساطيؿ الحربية لكبل الدكلتيف.  كبير

كبالتالي نرل أٌف ىناؾ عبلقة تأثير  بيد مف يمتمكيا كيسيطر عمييا. العسكرية زيادة أىميتيا
األىمية االستراتيجية متبادلةو في األىمية العسكرية كاالقتصادية، أٌدت إلى إضفاء صفة 

 كالبيزنطي. اإلسبلمي لكبل الطرفيف، العربي زيرة بالنسبةمجل
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 :الصميبية السيطرة تحت قبرص دخول: ثالثاً 

كاف العرب المسممكف يتمتعكف بقكة كبيرة سمحت ليـ بإقامة امبراطكرية إسبلمية    
أخرل تمثمت في االمبراطكرية البيزنطية، بعاصمتيا  كاسعة، ككاف ييقابؿ ىذه القكة قكة

المنيعة "القسطنطينية"، ككانت القدس بالنسبة لممسيحييف تمٌثؿ أعظـ األماكف المقدسة 
التي كانكا يحٌجكف إلييا. كمف ىنا كاف لقبرص دكره ميـه، منذ بداية ظيكر المسيحية كحتى 

 اضي المقدسة في فمسطيف.مرحمة الحركب الصميبية، عمى طريؽ الحج إلى األر 
، أصبح لقبرص دكرىا الميـ حركب الصميبية ضٌد المشرؽ العربيمع بداية مرحمة ال   

األكلى عاـ  حمبلت الصميبية المتتالية إلى المشرؽ. فمع بداية الحممةجدان عمى طريؽ ال
ـ ىرب "سيمكف" بطريرؾ األرثكذكس في بيت المقدس إلى قبرص، مصطحبان معو َُٕٗ
 ـ المساعدات كالمؤف لمصميبييف فيعمى تقدي تو ككينتو، كأخذكا يعممكف منياقساكس
، خاضعةن لمدكلة لصميبية األكلىكانت قبرص، مع بداية كصكؿ الحممة ا .(5)أنطاكية

البيزنطية، التي ناصبت العداء لمصميبييف القادميف مف الغرب األكركبي، كقد ظيرت ىذه 
الصميبييف أراضي الدكلة البيزنطية في البمقاف كآسيا العداكة بيف الطرفيف منذ دخكؿ 

الصغرل، كازداد ىذا العداء عند حصار الصميبييف ألنطاكية، ثـ سيطرتيـ عمييا، كاتخاذىا 
مممكةن صميبيةن في الشرؽ عمى حساب الدكلة البيزنطية، كأصبح "بكىيمكند النكرماندم" 

ف مع عاىدة التي عقدىا الصميبيك ـ، ضاربيف بعرض الحائط المَُٖٗممكان عمييا عاـ 
لكسيكس ككميف" عند رحيميـ عف القسطنطينية، كىي عدـ التعٌرض االمبراطكر البيزنطي "إ

 لمممتمكات التي تخص االمبراطكر البيزنطي. 
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لـ يستطع االمبراطكر البيزنطي استعادة أنطاكية سمميان، فقرر محاربة الصميبييف، كعمؿ    
تخذىا قاعدةن لقكاتو، مكقع جزيرة قبرص االستراتيجي لتحقيؽ ىدفو، فاعمى االستفادة مف 

اإلغارة عمى سكاحؿ سكرية إلبعاد خطر الصميبييف، كقد استطاع حاكـ قبرص كمنيا بدأ 
عادتو إلى أنطاكيةَُٗٗالبيزنطي "فيمككاليس" إبعاد بكىيمكند عف البلذقية عاـ   .(5)ـ، كا 

رة عمى كامؿ سكرية، كأسسكا مممكةن صميبيةن في القدس، إال أٌف الصميبييف استطاعكا السيط
كانت بمثابة العاصمة الصميبية ليـ في المشرؽ العربي. أما في قبرص فقد استطاع "إيزاؾ 
ككمينكس"، كىك ابف شقيؽ االمبراطكر البيزنطي "عمانكيؿ"، السيطرة عمى قبرص، كنٌصب 

ـ، لتبدأ مرحمة جديدة في ُُْٖاـ نفسو امبراطكران عمييا، ليصبح سيد الجزيرة منذ ع
 . (0)قبرص سمتيا الظمـ كاالستبداد

ـ بدأت االنقسامات تظير بيف قادة ُُْٕبعد كفاة ممؾ القدس الصميبي "أمكرم" عاـ    
الصميبييف، كفي الكقت ذاتو كانت قكة المسمميف ككحدتيـ تزداد بقيادة صبلح الديف 

انتصر فييا المسممكف بقيادة  ـ، التيُُٕٖ األيكبي، لتصؿ ذركتيا في معركة حطيف عاـ
طرد ك  بيت المقدس، لفتح عمى الصميبييف، أٌدت صبلح الديف األيكبي انتصاران باىران 

الصميبييف منيا، لتعكد بذلؾ إلى أيدييـ، ثـ تابعكا استعادة األراضي كالمدف التي كانت 
العربي اإلسبلمي لؤلراضي تحت حكـ الصميبييف، كبذلؾ تككف قد بدأت مرحمة التحرير 

 . (1)المقدسة في المشرؽ العربي مف أيدم الصميبييف
كانت قبرص في ىذه المرحمة مركزان ميمان لتمكيؿ القكات الصميبية في المشرؽ،    

كازدادت أىميتيا بعد سقكط القدس كبقية الممالؾ الصميبية بأيدم المسمميف، ففي عاـ 
ستعادتيا مف المسمميف، كخبلؿ الحصار كانت ـ حاصر الصميبيكف عكا بيدؼ اَُُٗ

في ىذه األثناء انطمقت الحممة الصميبية الثالثة ك . (2)قبرص مركزان كبيران لتمكيؿ الحصار
ـ باتجاه المشرؽ العربي بقيادة "ريتشارد" ممؾ إنكمترا، ك"فيميب أغسطس" ممؾ َُُٗعاـ 
ف اإلنكميزية في بنيب السف قاـ حاكميا "إيزاؾ"، كقد كصمت الحممة إلى قبرص، ففرنسا

نياء حكـ إيزاؾ فييا.ميناء ليماسكؿ،   ما اضطر ريتشارد لمسيطرة عمى الجزيرة، كا 
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قاـ ريتشارد ببيع الجزيرة إلى أحد كبار قادتو، الذيف ساعدكه في السيطرة عمييا، كىك    
يرة، لتبدأ ـ، كتسمـ منذ ذلؾ التاريخ حكـ الجز ُُِٗ"غي لكزنياف"، كتمت عممية البيع عاـ 

ثبلثة لكزنياف، التي ستدـك قرابة مرحمة جديدة مف تاريخ قبرص، كىي مرحمة حكـ أسرة 
ـ(، أصبحت قبرص خبلليا مركزان ميمان، كقاعدةن استراتيجيةن ُِْٕ -ُُِٗقركف )

الصميبية عمى المشرؽ العربي. فكانت  ذات تأثيرو كبيرو في مسير الحمبلتك لمصميبييف، 
قاعدة انطبلؽو أساسيةو ليذه الحممة بقيادة ممؾ فرنسا "لكيس  يبية السابعةلصمالحممة ا خبلؿ

 . (5)التاسع"، باتجاه مصر
مما تقّدم يّتضح مدى أىمية جزيرة قبرص طوال مرحمة الحروب الصميبية، وكذلك بعد    

طرد الصميبيين من المشرق العربي، حيث استمرت غزوات الصميبيين باتجاه السواحل 
العربية، تزّعمت خالليا قبرص ىذه الغزوات، بحكم موقعيا الجغرافي واالستراتيجي، وقد 

م، 5570حكمت الجزيرة منذ عيد ريتشارد ممك إنكمترا عام  تبّنت أسرة لوزنيان، التي
تبّنت الفكرة الصميبية، وحصمت من ذلك عمى مكاسب كبيرٍة، حيث أصبحت قبرص مركزًا 
تجاريًا، وسوقًا كبيرة لممالك الصميبية في الحوض الشرقي لمبحر المتوسط، وبالمقابل 

ططاتيم ومشاريعيم نحو أدرك الصميبيون في الغرب أىمية موقع الجزيرة في مخ
المشرق العربي، عسكريًا من خالل اتخاذىا قاعدًة لتجميع قواتيم فييا، واقتصاديًا من 
خالل اتخاذىا مركزًا لمتموين، وقاعدة حصاٍر بحريٍّ ضّد تجارة المسممين عبر المتوسط، 

أدرك المسممون أيضًا أىمية قبرص صاديًا، بالمقابل بيدف إضعافيم سياسيًا واقت
النسبة ليم، لذلك لم ينقطعوا عن غزوىا، ومحاوالت السيطرة عمييا، حتى تمّكنت ب

خضاعيا لسمطتيا الدولة العثمانية من إحكام  بشكٍل كامل. السيطرة عمييا، وا 
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 الثاني الفصل

 البريطاني االحتالل إلى العثماني الحكم من قبرص

 

    :العثمانية الدولة عيد في قبرص جزيرة: المبحث األول

 .كالعثمانييف البنادقة بيف قبرص أواًل:

 .العثماني كالحكـ قبرص ثانيًا:

 .قبرص الستيطاف الييكدية النشاطات ًا:ثالث
 

  :"دزرائيمي بنيامين" قبرص بجزيرة البريطانية االىتمامات: المبحث الثاني

    .ُٖٕٖ عاـ برليف مؤتمر قبؿ بقبرص بريطانيا اىتماـ أواًل:

 .كقبرص دزرائيمي بنياميف ثانيًا:
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 الثاني الفصل
 البريطاني االحتالل إلى العثماني الحكم من قبرص

 :   العثمانية الدولة عيد في قبرص جزيرة: األول المبحث

 :والعثمانيين البنادقة بين قبرص: أوالً 

حكمت جميكرية البندقية جزيرة قبرص، لكف حكميا كاف مرفكضان مف قبؿ أىالي    
الجزيرة، بسبب تضييؽ البنادقة عمييـ دينيان، كالحٌد مف حرية القبارصة األرثكذكس، 
رغاميـ بالقكة كاإلرىاب تغيير مذىبيـ إلى الكاثكليكية، كما عممكا عمى جباية الضرائب  كا 

يتطمعكف إلى مٌد نفكذىـ، كالسيطرة  -كدكلةو ناشئةو  -العثمانيكف  مف األىالي بالقكة. ككاف
ناضكؿ كببلد الشاـ كمصر عمى ما جاكرىـ مف مناطؽ. كعندما أصبحت كامؿ مناطؽ األ

، ما بح البحر المتكسط بحيرةن عثمانيةفريقيا تحت سيطرة الدكلة العثمانية، أصكشمالي أ
قبرص ككريت إلى ممتمكاتيا، بقصد حماية جعؿ الدكلة العثمانية تفكر في ضـ جزيرتي 

إذا  -أمنيا، فمكقع قبرص االستراتيجي كالميـ شرقي المتكسط يسمح لمدكلة العثمانية 
ٌف كقكعيا تحت  -امتمكتيا تأميف سيطرتيا عمى سكاحؿ األناضكؿ الجنكبية كسكرية، كا 

تحت كجكد قبرص  سيطرة دكلةو معاديةو سكؼ ييٌدد أمنيا، كىذا ما جعميا تشعر بالقمؽ مف
ناضكؿ أخذت تيدد التجارة العثمانية بيف اسطنبكؿ كمدف سكاحؿ األ سيطرة البندقية، التي

كاف قراصنة البندقية يقكمكف بنيب السفف التجارية حكؿ مع كؿ مف سكرية كمصر، ك 
دالن مف الٌتصٌدم ليـ، جزيرة قبرص، ككانت حككمة البندقية تقـك بحماية ىؤالء القراصنة ب

 .(5)عمى تشجيعيـ لئلغارة عمى السفف العثمانية كتيديد السكاحؿ التابعة ليـ عممتكما 
بالطرؽ السممية، فكٌجيت سفيران ليا  ، بدايةن ذلؾ أرادت الدكلة العثمانية ضـ قبرص إلييال   

 أٌف الجزيرة تعٌد ممكان لمعثمانييف قانكنان منذإنذاران، يتضمف تذكير البنادقة  إلى البندقية يحمؿ
ـ، أم بعد سقكط دكلة المماليؾ، حيث كانت قبرص تحت سمطتيـ، فانتقمت ُُٕٓعاـ 

بذلؾ إلى الدكلة العثمانية، بحكـ سيطرتيا عمى ممتمكات المماليؾ، كأٌنيـ سمحكا لمبنادقة 
بحكـ الجزيرة مقابؿ دفع الجزية ليـ. إال أٌف قياـ البنادقة ببناء االستحكامات العسكرية في 
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غاضييـ عف غارات القراصنة المتمركزيف في قبرص ضٌد السفف العثمانية، مدف قبرص، كت
 .(5)فإٌنيـ بذلؾ فقدكا الحؽ في الجزيرة كيجب التخمي عنيا لمعثمانييف

رفض البنادقة اإلنذار العثماني، كبالتالي رفضكا الحؿ الٌسممي، كلـ يكف أماـ الدكلة    
العثمانية باتجاه قبرص، ككصمت مشارؼ العثمانية إال الحٌؿ العسكرم، فخرجت القكات 

ـ، كبدأت مدف الجزيرة بالتساقط تدريجيان، فسقطت نيقكسيا عاـ َُٕٓميناء ليماسكؿ عاـ 
ـ، ثـ سيطرت الدكلة العثمانية عمى كامؿ قبرص، ُُٕٓـ، كفماغكستا عاـ َُٕٓ

 .(0)لتخضع الجزيرة بذلؾ لمحكـ العثماني
 

 

  :العثماني والحكم قبرص: ثانياً 

 كمنقذيف ليـ مف ظمـ كاستبداد البنادقة، الذيفاستقبؿ أىالي الجزيرة القكات العثمانية    
سمبكىـ كؿ حقكقيـ، كبالفعؿ أعاد العثمانيكف ألىؿ قبرص حرياتيـ الدينية، فىقىبؿ كصكؿ 
العثمانييف كانت الكنيسة البلتينية قد سيطرت عمى كؿ ممتمكات الكنيسة األرثكذكسية، 

كيا كألغت امتيازاتيا، كأصبح منصب رئيس األساقفة األرثكذكسي شاغران كصادرت أمبل
نحك ثبلثة قركف. ككاف البابا "ألكسندر الرابع" قد أعطى رئيس األساقفة البلتيف السمطة 

 كمع سيطرة العثمانييف .(1)العميا في قبرص، كأبعد األساقفة األرثكذكس إلى القرل البعيدة
بحريةو كبيرةو افتقدكىا مئات السنيف، كأبطؿ العثمانيكف الٌرؽ  حظي األرثكذكس زيرةعمى الج

في قبرص نيائيان، كاعترفكا لؤلرثكذكس باالمتيازات التي سيمبت منيـ في عيد البنادقة، كما 
قامة المزارع، كحؽ أكلكية بيعيا فيما بعد، كما تـ  منحكىـ حؽ شراء األراضي كالمنازؿ، كا 

ة، كتـ إعادة انتخاب أسقؼ جديد لمكنيسة الكاثكليكية، إعادة فتح الكنائس األرثكذكسي
اعترفت بو الدكلة العثمانية ممثبلن لؤلرثكذكس، كأيعفيت الكنيسة مف كافة الضرائب، كأصبح 

مٌيدت ىذه االمتيازات التي  كقدجمع الضرائب مف األىالي مف اختصاص رئيس األساقفة. 
يتحكؿ معيا الكنيسة كتقكيتيا، لاألرثكذكسية السبيؿ لنمك  حصمت عمييا الكنيسة

 األرثكذكس إلى قكة اقتصادية كدينية كبيرة.
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تركت الدكلة العثمانية في الجزيرة نحك أربعة آالؼ جندم لحمايتيا، كضماف سيطرتيـ    
 .(5)بشكؿو دائـ ييا، كقاـ الجنكد العثمانيكف باصطحاب عائبلتيـ ليستقركا في الجزيرةعم
، خاصةن خبلؿ القرنيف السابع عشر قبرص خبلؿ الحكـ العثماني فترات عصيبة شيدت   

كالثامف عشر، فقد انتشرت المجاعات كاألمراض كاألكبئة، كانت في البداية خارجةن عف 
ـ َُْٔإرادة الدكلة العثمانية، إال أٌف سياسة بعض الكالة زادت األمكر سكءان، ففي عاـ 

الجدب المتكررة، كما كاف ييحدثو الجراد مف ككارث كخراب انتشرت المجاعة جٌراء فترات 
ـ انتشر مرض الطاعكف، كقد حاكلت الدكلة ُُْٔفي المحاصيؿ الزراعية، كفي عاـ 

العثمانية الحٌد مف الظمـ الذم كاف يكقعو المكظفكف العثمانيكف عند جبايتيـ لمضرائب مف 
مساعديو بأٌنيـ األكصياء عمى الفبلحيف، فاعترفت باألسقؼ األرثكذكسي كثبلثةه مف 

الفبلحيف المسيحييف، لكف ذلؾ لـ يمنع مف حدكث بعض حركات العصياف في الجزيرة، 
كاف ىدفيا التخمص مف السيطرة العثمانية كظمـ الكالة، فقامت حركة عصياف عاـ 

، أعقبيا طاعكف ـُٕٕٓـ، ثـ عادت المجاعة لتنتشر عاـ َُٗٔـ، كأخرل عاـ ُٓٔٔ
، فتمٌرد الشعب عمى ـ، َُٕٔكبير عاـ  ما أدل إلى انخفاض أعداد الفبلحيف بشكؿو كبيرو

كالجزر التي تعٌدىا  قامت في اليكنافكما  .(0)ـ(ُٕٔٔ -ُْٕٔىذه الظركؼ بيف عامي )
بتحريضو مف ركسيا كبريطانيا  دةمتعدـ ثكراته ُُِٖتابعةن ليا، كجزيرة قبرص، عاـ 
 .(1)كفرنسا، ضٌد الحكـ العثماني لمببلد

تجاه حكميـ، فاتيميـ العثمانيكف  يا القساكسة األرثكذكسكاف العثمانيكف يىشيٌككف في نكا   
تـ اعتقاؿ العديد يف اليكناف ضٌد الحكـ العثماني، ك بكجكد اتفاؽو سٌرم  بينيـ كبيف المتمٌرد

عداميـ في نيقكسيا، كمناطؽ أخرل مف الجزيرة، كبيذه الحادثة انتيت سيط رة منيـ كا 
حاكؿ السمطاف العثماني محمكد الثاني القياـ ببعض اإلصبلحات ساكسة في قبرص. ك الق

التي شممت قبرص، منيا تحسيف الشؤكف اإلدارية في الجزيرة بإلغاء نظاـ جباية الضرائب 
كتأجير األرض، كأصبح الحاكـ العثماني مكظفان يتقاضى راتبان مف الحككمة العثمانية، 

 كاف نصفو مف األتراؾ كنصفو اآلخر مف المسيحييف.     كيحكـ الجزيرة مف خبلؿ دي

                                                           

 . ِِ -ُِالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
 . ٗمرجع سابؽ، صسمطاف:  -(ِ)
 . ْٔحطيط: قبرص كلعبة األمـ، مرجع سابؽ، ص -(ّ)
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ـ كىب السمطاف محمكد الثاني جزيرة قبرص إلى كالي مصر محمد عمي باشا ُّّٖعاـ 
لجيكده في التصدم لثكرة اليكناف، لكٌف محمد عمي اضط ٌر لمتنازؿ عنيا بضغط مف الدكؿ 

 .(5)ـ، كعادت لمحكـ العثمانيَُْٖاألكركبية "فرنسا كبريطانيا كركسيا" ضمف اتفاؽ عاـ 
ـ فرماف ُٖٓٓإصبلحات في قبرص، فصدر عاـ اكلت الدكلة العثمانية القياـ بح   

مف ال  بدؿ الخدمة اإللزامية، يدفعيا يستبدؿ الجزية بضريبة جديدة اسميا "البدلٌية"، أم
 يريد أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية، كما سمح الفرماف لمقبارصة اليكناف دخكؿ الجيش.

ـٌ فيو زيادة عدد أعضاء المجمس العمكمي في ُٖٔٓكذلؾ صدر عاـ  ـ "خط ىمايكف" ت
عضكان، ثبلثةه مف القبارصة اليكناف، كالباقي مف األتراؾ، كتـٌ  ُّإلى  ُِقبرص مف 

بالشكؿ  لـ تنجح تمؾ اإلصبلحات لكف مجمسان. ُٔة عددىا تشكيؿ مجالس محمي
شؤكف الدكلة العثمانية التي أخذت  المطمكب، كذلؾ بسبب تدٌخؿ الدكؿ األكركبية في

خاٌصةن مف جانب بريطانيا، التي كانت تضع أنظارىا عمى جزيرة قبرص، بعد بالضعؼ، 
ـٌ لبريطانيا فعبلن في خركج اليكناف كمعظـ الجزر األيكنٌية مف السيطرة العثمان ية، كىذا ما ت

 . (0)ـ، حيث أصبحت قبرص في قبضة بريطانيا منذ ذلؾ التاريخُٖٕٖمؤتمر برليف عاـ 
مٌما سبؽ يٌتضح كيؼ أٌف قبرص، التي استقبمت العثمانييف كمنقذيف مف حكـ البنادقة    

صادية لمطكائؼ المسيحية كاستبدادىـ، كقياـ الدكلة العثمانية بإعطاء الحرٌيات الدينية كاالقت
في الجزيرة، إال أٌف التمٌرد عاد لمجزيرة بسبب ممارسات الكالة العثمانييف، كاعتبارىـ الجزيرة 
إقطاعيةن عثمانيةن، فمارسكا الظمـ عمى األىالي، الذيف ثاركا مٌراتو عٌدةو خبلؿ القركف 

إجراء بعض السادس عشر كالسابع عشر كالثامف عشر، فحاكلت الدكلة العثمانية 
اإلصبلحات، التي تيدؼ لمحفاظ عمى استقرار الجزيرة الميمة بالنسبة ليا، نتيجة مكقعيا 

فريقيا، حيث شٌكمت صمة كصؿ بيف ى سكاحؿ األناضكؿ كسكرية كشمالي أالمشرؼ عم
العاصمة العثمانية كبقية األراضي التابعة ليا، إال أٌف تمؾ اإلصبلحات لـ تنجح في تيدئة 

يرة بسبب تدخبلت الدكؿ األكركبية، كتحريضيا سكاف الجزيرة لمثكرة عمى أكضاع الجز 
الحكـ العثماني، خاٌصةن بريطانيا، التي أرادت إخراج الجزيرة مف الحكـ العثماني، لتضع 

 يدىا عمييا، كقد حصمت عمى ما أرادت. 

                                                           

 . َُسمطاف: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
(ِ)- Sir George Hill: A History of Cyprus, p. 283.  
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 :قبرص الستيطان الييودية النشاطات: ثالثاً 

 ألعداد كبيرة ،ـ(ُُِٓ -ُُْٖفي عيد السمطاف بايزيد ) ،سمحت الدكلة العثمانية   
كجدكا عثمانية، حيث مف الييكد، المطركديف مف أكركبا، باالستيطاف في أراضي الدكلة ال

أبكابيا  في الدكلة العثمانية الحماية كالحرية النسبية في ظؿ امبراطكريةو فتحت ليـ
حقكؽ المكاطنة، كسمحت ليـ بممارسة عاممتيـ معاممة أىؿ الٌذمة، كمنحتيـ كأراضييا، ك 

ثقافتيـ بكؿ حريةو، كتقٌمد الييكد أرفع المناصب السياسية كاالقتصادية، إال أٌنيـ لـ يصمكا 
مرتبة الكزارة كالمسيحييف. كمف أمثمة ىؤالء الييكدم "جكزيؼ ناسي"، الذم كاف مف كبار 

عمى تحكيؿ جزيرة  ـ(، كىك الذم عمؿُْٕٓ -ُٔٔٓمستشارم السمطاف سميـ الثاني )
. لذلؾ كاف مف أكبر المعارضيف في (5)قبرص إلى كطفو لمييكد المطركديف مف أكركبا

ـ، حيث إٌف قبرص َُٕٓالببلط العثماني لمسألة ضـ قبرص لمدكلة العثمانية عاـ 
بمكقعيا االستراتيجي المتميز يمكف أف تمنح الييكد األغنياء فرصة االستفادة مف مكقع 

تراتيجي مف أجؿ السيطرة عمى طرؽ التجارة مع جميع البمداف المجاكرة ليا في الجزيرة االس
قد بمغ نفكذ الييكد في الدكلة العثمانية حٌدان كبيران كصؿ إلى قياـ بعض ك  .(0)المتكسط

قانكني السبلطيف العثمانييف مف الزكاج مف نساء ييكديات، فتزكج السمطاف سميماف ال
"نكربانك"، التي كانت  زكج ابنو سميـ الثاني مف"، كت"رككسبلنة ـ( مفُٔٔٓ -َُِٓ)

سببان لقياـ السمطاف سميـ الثاني بتعييف الييكدم "يكسؼ ناسي" ممكان فخريان عمى قبرص، 
وىنا نشير إلى أّن المصادر  .(1)كرئيسان إلدارة الضرائب في اسطنبكؿ، كمديران لجماركيا
ة أو ييودية، ونوربانو التي عّدىا اختمفت في أصل كل من روكسالنة بين أنيا روسي
 البعض من أصل إيطالي ومنيم من اعتبرىا ييودية.

ـ قامت الحرب بيف الدكلة العثمانية كركسيا، كفي ىذه الحرب أعمف رئيس ُٕٕٖعاـ    
كزراء بريطانيا "بنياميف دزرائيمي"، الييكدم األصؿ، أعمف كقكفو إلى جانب السمطاف 
العثماني، الذم كاف ييظير قدران كبيران مف التسامح مع الييكد. كبعد نياية الحرب عاـ 

                                                           

(ُ)- Stainford. J. Shaw: History of the Ottoman and Modern Turkey, Vol. 1, Cambridge,  
   1976, p. 178.  

(ِ)-                 Hyuman E. Goldin. Universal History of Israel, New york, 1935, p. 331.  
 . ُْْ -ُّْ، صََِْالصفدم، دمشؽ، ، دار ُنية، طعامر، محمكد: تاريخ االمبراطكرية العثما -(ّ)
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الذم خرج منو دزرائيمي كبحكزتو جزيرة قبرص، كاضعان بذلؾ ـ عيقد مؤتمر برليف ُٖٕٖ
حٌدان لمطامع ركسيا في البحر المتكسط، كتـٌ في ىذا المؤتمر أيضان منح الييكد في البمقاف 

ـ، رغـ ُٖٕٖكفكر إعبلف بريطانيا سيطرتيا عمى قبرص عاـ  بعض الحقكؽ كاالمتيازات.
لعثمانية، انطمقت الدعكات لتكطيف الييكد في بقائيا مف الناحية االسمية تابعةن لمدكلة ا

 قبرص، كذلؾ نظران لممزايا التي تتمتع بيا الجزيرة.
ـ، عادت ُٖٓٗمع زيادة حٌدة الصراع بيف بريطانيا كالدكلة العثمانية حكؿ قبرص عاـ    

األصكات في بريطانيا لترتفع مطالبةن بإنشاء كياف ييكدم في قبرص يككف خاضعان لمحماية 
 .الستعمارية في البحر المتكسط كالشرؽ األكسطالبريطانية، يخدـ مصالح بريطانيا ا

لقيت الدعكة قبكالن لدل بعض الصياينة، في مقدمتيـ الصييكني "ديفيز ترييتش" الذم 
ـ، ثـ أعاد عرضو ُٕٖٗتحمس لمفكرة، كعرض ذلؾ في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ 

ـ، إال أٌف ىرتزؿ الذم تحٌمس لممشركع مف حيث ُٖٖٗفي المؤتمر الصييكني الثاني عاـ 
المبدأ، نصح ترييتش بالتريث حتى تأتي الفرصة المناسبة لمقياـ بخطكاتو عمميةو، كأشار 

 . (5)عميو بعرض المشركع عمى جمعية االستعمار الييكدم ، لكنيا لـ تتحمس لممشركع
ث عاـ المؤتمر الصييكني الثاللـ يتخؿَّ ترييتش عف المشركع فأعاد طرحو مجددان في    

أيضان، حيث كانت فكرة تكطيف الييكد في فمسطيف  ـ، لكنو قيكبؿ بمعارضة شديدةُٖٗٗ
ٌف االنشغاؿ بفكرة تكطينيـ في قبرص ييعرقؿ مشركع استيطاف فمسطيف . (0)ىي األقكل، كا 
"أحباء أٌما ىرتزؿ، مؤسس الحركة الصييكنية، فمـ يؤيد المشركع خكفان مف استياء حركة 

صييكف" التي كانت تيٌصر عمى استيطاف فمسطيف، كقاؿ في مذكراتو: "إٌني أيفكر في 
 فمسطيف( ليككف اليدؼ النيائي....إعطاء الحركة الصييكنية ىدفان إقميميان كأترؾ صييكف )

 . (1)كربما استطعنا أف نطالب بريطانيا بقبرص أك شبو جزيرة سيناء أك جنكب إفريقيا"
عارضة التي لقييا ترييتش بو إلى االعتماد عمى جيكده الشخصية، فشٌكؿ دفعت ىذه الم
ـ لجنة لرعاية المشركع، كسافر في العاـ ذاتو إلى قبرص لدراسة ُٖٗٗفي برليف عاـ 

األكضاع ىناؾ، كقٌدـ مذكرةن إلى المندكب السامي البريطاني في الجزيرة، بٌيف فييا 

                                                           

(ُ)- Hyuman E. Goldin. Universal History of Israel, p. 332. 
 . َٕيكفا: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
  www.aljazeratalke.netمذكرات ىرتزؿ،  -(ّ)
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يان كاقتصاديان مف كراء دعميا لممشركع، كالدكر المكاسب التي سكؼ تجنييا بريطانيا سياس
 شرقي المتكسط. خدمة المصالح البريطانية فيالذم سيقـك بو المستكطنكف الييكد في 

ـ، بالتعاكف مع جمعية االستعمار الييكدم، كصندكؽ االئتماف ََُٗنجح ترييتش عاـ    
يف إلى الجزيرة، إال أٌف / مف الييكد الركمانيَِٓالييكدم االستعمارم، في تيجير نحك /

محاكلتو ىذه فشمت ألٌف الييكد المياجريف أصبحكا أشبو ما يككنكف بالعبيد في ظؿ  نظاـ 
السخرة الذم فرضو عمييـ ترييتش، دكف أدنى اعتبار آلدميتيـ، أك لتقاليدىـ الدينية 

 . (5)كالثقافية، كىذا ما جعميـ يفضمكف العكدة إلى ديارىـ كعدـ البقاء في قبرص
أثار فشؿ المحاكلة عاصفةن مف اليجـك عمى ترييتش، كاتيمو خصكمو بالتغرير    

ى المشركع بالمياجريف الييكد لتحقيؽ مآرب شخصية. إال أٌف ىذا الفشؿ لـ يقًض عم
طيرحت فكرة تكطيف الييكد في قبرص، كجاءت ىذه المبادرة مف  َُُٗنيائيان، ففي عاـ 

ىرتزؿ نفسو، حيث كاف ييراقب باىتماـ مساعي ترييتش دكف أف يكرط نفسو في تأييدىا أك 
معارضتيا عمنان، كلكنو كجد الفرصة سانحةن عندما ظيرت شائعاته بأٌف بريطانيا تريد 

ض المستعمرات األلمانية في شرقي التخمي عف قبرص أللمانيا مقابؿ الحصكؿ عمى بع
فريقيا، فسارع ىرتزؿ إلجراء االتصاالت مع الحككمة األلمانية إلقناعيا بالمنافع التي أ

يمكف أف تعكد عمييا في حاؿ تـ تكطيف الييكد في قبرص، حيث إٌف المستكطنيف الييكد 
منكف ليا تأميف سيكفركف أللمانيا قاعدةن لمتكسع االستعمارم في المنطقة العربية، كسيض

الطريؽ إلى مستعمراتيا في آسيا، إضافةن إلى استعدادىـ لمقياـ بأعماؿو عسكريةو لمدفاع عف 
 المصالح األلمانية، إذا دعت الحاجة لذلؾ.

ىرتزؿ ما لبث أف تراجع عف عرضو ىذا بعد أف تبٌيف لو أٌف بريطانيا لف تتخمى  لكف   
بينو  عقد اجتماع َُِٗعاـ  ة مجددان، كتـعف جزيرة قبرص، فعاد لمحككمة البريطاني

كبيف كزير المستعمرات البريطاني "جكزيؼ تشامبرليف"، نكقشت خبلؿ االجتماع خطط 
كفو مف استيطاف تكطيف الييكد في قبرص أك العريش، لكف الكزير البريطاني أبدل تخ

ية، األمر ما يثير حفيظة سكاف الجزيرة، كغالبيتيـ ذكك أصكؿ يكنانالييكد في قبرص، 
الذم سكؼ يتسبب بمشاكؿ مع كؿ  مف اليكناف التي تربطيا بسكاف الجزيرة ركابط قكميةو 
كتاريخيةو، كركسيا التي تعٌد كنيستيا األرثكذكسية المرجع الديني ليؤالء السكاف، كلذلؾ ال 

                                                           

  www.edu.arabsgate.comمشركع قبرص،  -(ُ)
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رب يمكف لبريطانيا أف تقبؿ بإحبلؿ الييكد محؿ سكافو مسيحييف ليـ ارتباطاته كثيقةه بالغ
األكركبي، كاقترح بدالن مف ذلؾ تكطيف الييكد في منطقةو أخرل مف المناطؽ التي تسيطر 

 عمييا بريطانيا، ال يككف فييا سكافه مسيحيكف بيض. 
لمشركع ىرتزؿ، إال أٌف االتصاالت التي تٌمت بيف  البريطانيرفض مف الرغـ بال   

ـ لمحصكؿ عمى َُّٗى عاـ الطرفيف، شٌجعت ترييتش عمى إعادة إحياء مشركعو، فسع
مكافقة المندكب السامي البريطاني في قبرص مف أجؿ تكطيف بعض الييكد في الجزيرة، 
لكف بريطانيا كٌررت رفضيا، كأٌكدت عمى أٌف أكثر ما يمكف قبكلو ىك السماح لمييكد بشراء 

، كبرضى سكاك مساحاتو محد ف دةو مف األراضي في قبرص، عمى أف يتـ ذلؾ بشكؿو فردم 
الجزيرة، كىذا ما دفع ترييتش كالحركة الصييكنية معان إلى التخمي عف مشركع تكطيف 

 .(5)الييكد في قبرص، لينتصر في النياية مشركع االستيطاف الييكدم في فمسطيف
مما سبق ندرك مدى األىمية التي كان يراىا بعض زعماء الييود في استيطانيم    

خدم المصالح االستعمارية في شرقي المتوسط، لجزيرة قبرص، واستخداميا قاعدًة ت
وتحديدًا المنطقة العربية، لذلك سعى الييود باستمراٍر الستيطان الجزيرة من خالل إجراء 
االتصاالت مع الحكومات األوروبية، وفي مقدمتيا البريطانية واأللمانية، في سبيل 

 فيم لسببين رئيسين: تحقيق ىذا المشروع، إال أنيم فشموا في النياية من تحقيق ىد
 األول: إصرار األغمبية من زعماء الصييونية عمى استيطان فمسطين.

الثاني: عدم موافقة بريطانيا عمى المشروع خوفًا من إثارة سكان الجزيرة المسيحيين، 
 وما يسببو ذلك من مشكالٍت مع كلٍّ من اليونان وروسيا.
ميًا، لتتحول الجزيرة الحقًا إلى وبذلك يكون مشروعيم في استيطان قبرص قد فشل عم

 قاعدٍة استعماريٍة بريطانيٍة، سيكون لمييود صالت وثيقة معيا مستقباًل. 
 
 
 
 
 

                                                           

 www.edu.arabsgate.comمشركع قبرص،   -(ُ)
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 ": دزرائيمي بنيامين" قبرص بجزيرة البريطانية االىتمامات: الثاني المبحث

    :5656 عام برلين مؤتمر قبل بقبرص بريطانيا اىتمام: أوالً 

ـ بعشرات ُٖٕٖيعكد اىتماـ بريطانيا بجزيرة قبرص إلى ما قبؿ مؤتمر برليف عاـ    
استعمارية كبرل،  السنكات، حيث بدأ ىذا االىتماـ بالجزيرة منذ تحكلت بريطانيا إلى دكلة

، بيدؼ ربط مستعمراتيا بعضيا كأصبحت بحاجة إلى نقاط كقكاعد ذات مكاقع استراتيجية
لتأميف طرؽ مكاصبلتيا، فكانت قبرص إحدل أىـ ىذه القكاعد ببعض، كما كانت تسعى 

منذ منتصؼ التي سعت لمسيطرة عمييا. لذلؾ بدأت بريطانيا باالىتماـ بأحكاؿ قبرص 
ـ ُْٕٓقاـ القنصؿ البريطاني في حمب "ألكسندر دركمكند" عاـ القرف الثامف عشر، ف

ي ظؿ السيطرة العثمانية بزيارة قبرص، بيدؼ االطبلع عمى كضع الجزيرة كأحكاليا ف
جزيرة عمييا، كقاـ بإببلغ الحككمة البريطانية عف ذلؾ، كذكر دركمكند في تقريره أٌف ال

قاـ القنصؿ البريطاني في  كذلؾ/ ألؼ مسيحي. َٓك / / ألؼ تركيَُٓيسكنيا نحك /
بزيارة قبرص لبلطبلع عمى أحكاليا، كىك ما يؤكد مدل  ـَُٕٗعاـ  حمب "ميشيؿ ديفيز"

 . (5)بريطانية بالجزيرة منذ كقت مبكرتماـ اى
، ةأخذت بريطانيا تيبدم اىتمامان متزايدان بالجزير كمع ازدياد ضعؼ الدكلة العثمانية    

دخاؿ زراعة القطف إلى الجزيرة، كشجعت زراعتو، ما أٌدل إلى قدـك ـ بإُٖٗٓفقامت عاـ 
 ى قبرص. مف المستثمريف اإلنكميز إل أعداد كبيرة

أخذت بريطانيا بالتدخؿ في الشؤكف الداخمية  تزايد النفكذ البريطاني في الجزيرةكمع    
جان عمى سكء في ليماسكؿ كالرنكا احتجا ـ حدثت اضطراباتُٖٗٓرص، ففي عاـ لقب

ـ، فطمب نائب القنصؿ البريطاني عاـ ُِٖٔحتى عاـ  اإلدارة العثمانية، استمرت
كفي . (0)لقدـك إلى قبرص بدعكل حماية السكافبا بالسماح لسفينة حربية بريطانيةـ ُُٖٔ
ـ تـ تأسيس فرع لمبنؾ االمبراطكرم العثماني في قبرص بالمشاركة مع ُْٖٔعاـ 

في الجزيرة عمى مختمؼ ما يشير إلى مدل تزايد االىتماـ كالنفكذ البريطاني  بريطانيا،
أصبح القنصؿ البريطاني في قبرص ، ك في ىذه المرحمة خاصةن االقتصادية منيااألصعدة، 

                                                           

 . ِّالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
 . ُْٕعثماف: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
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"ساف دكيت" الرجؿ األقكل في الجزيرة، ككاف يسانده البنؾ العثماني، حيث قاـ بتشجيع 
ما أثار حفيظة  ميزية عبر سكرية، بخاصة تجارة القطف، كىكتصدير التجارة اإلنك

حتبلؿ ـ الُٖٗٔإلى ممؾ فرنسا "نابميكف الثالث" عاـ  الفرنسييف في قبرص، فتقدمكا بطمب
 .   (5)جزيرة قبرص

 
 :وقبرص دزرائيمي بنيامين: ثانياً 

بعد كصكؿ "بنياميف دزرائيمي" إلى رئاسة كزراء  أخذت سياسة بريطانيا منحىن جديدان    
ـ، ليبدأ بتنفيذ سياستو ُْٕٖلمنصبو مجددان عاـ  بعد عكدتوـ، ثـ ُٖٖٔبريطانيا عاـ 

تجاه الدكلة العثمانية كممتمكاتيا، فعمؿ بدايةن عمى حماية الدكلة العثمانية بالتعاكف مع 
فرنسا، كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى ممتمكاتيا بالتدريج، كالكقكؼ في كجو مطامع ركسيا في 

 .(0)البحر المتكسط
  

  دكران  بريطانيا، لكزراء رئيسان  بكصفو لعب شيير، بريطاني دكلة كرجؿ سياسي 
 .كاالستعمارية الخارجية سياساتيا رسـ في ميمان  
لد   .سفاردية إيطالية أصكؿ ذات ييكدية بريطانية لعائمة دزرائيمي بنياميف كي
 عاـ كفي. المحافظيف حزب عف البرلماف في عضكان  ُّٕٖعاـ  انتيخب 
  رئيسان  أصبح ُٖٖٔ عاـ كفي. البريطاني العمـك لمجمس رئيسان  أصبح ُِٖٓ 
 .َُٖٖ -ُْٕٖ عامي بيف أخرل مٌرةن  تقٌمده منصبه  كىك لمكزراء، 
 السكيس قناة أسيـ مف مصر نصيب بريطانيا شراء صفقة كراء دزرائيمي كاف 
 . كما انتزع قبرص مف الدكلة العثمانية لصالح بريطانية في مؤتمر ُٕٖٓ عاـ 
 .ُٖٕٖبرليف عاـ   

 ـ(ُُٖٖ -َُْٖ) يف دزرائيميبنيام
 

يا أحد أىـ أنٌ  ، عمىـُٖٗٔكانت بريطانيا تنظر إلى قناة السكيس، التي ايفتتحت عاـ    
فريقيا. كجاءت في اليند كأ عمى طريؽ مستعمراتيا المائية في العالـ، حيث تقع الممرات

ؾ مصر "الخديكم إسماعيؿ" في ضائقة مالية ـ، عند كقكع ممُٕٖٓالفرصة سانحةن عاـ 

                                                           

 . ُٕٓسابؽ، صمرجع عثماف:  -(ُ)
(ِ)- J. C. Hurewitz: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol.1. p. 54.  
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% لمبيع، كاستطاع ْْكبيرة، فقاـ بعرض أسيـ مصر في شركة قناة السكيس البالغة 
بنياميف دزرائيمي مف تأميف المبمغ بعد عاـ مف تكليو منصبو، فتفكؽ بذلؾ عمى غريمتو 

أربعة مبلييف جنيو  قدره األسيـ المصرية في القناة بمبمغ التقميدية فرنسا، كاستطاع شراء
 .(5)في المستقبؿ القريب نان بتطكرات سياسية خطيرةإسترليني، ككاف ذلؾ إيذا

في قناة السكيس دكره كبيره في زيادة اىتماميا  كاف لحصكؿ بريطانيا عمى نسبة كبيرة   
بجزيرة قبرص، لجعميا قاعدةن لحماية مدخؿ قناة السكيس، كمركزان استراتيجيان في طريقيا 

ـ إنذاران إلى قاضي ليماسكؿ تطمب ُٕٖٔاليند، لذلؾ كٌجيت الحككمة البريطانية عاـ  إلى
بالٌرسك في  مسيحييف، كما طمبت السماح لسفينة حربية بريطانيةمنو حسف معاممة ال

 .(0)الجزيرة، بحجة حماية السكاف
ـ، حاكؿ المسيحيكف ُٕٕٖعند قياـ الحرب بيف ركسيا كالدكلة العثمانية عاـ    

األرثكذكس في قبرص استغبلؿ ظركؼ كمشكبلت الدكلة العثمانية، كأخذكا باالحتجاج 
كٌمؼ دزرائيمي قنصمو في قبرص كي  ٌجة ظمميـ كتعذيبيـ، كعمى إثرىاعمى العثمانييف بح

 رٌياتو أخبر رئيس كزرائويقكـ بتقصي الحقائؽ في الجزيرة، كعندما انتيى القنصؿ مف تح
اس ليا، كأٌف الكنيسة األرثكذكسية ىي التي تحٌرض أىالي قبرص أٌف تمؾ االدعاءات ال أس

 ضٌد العثمانييف.
بريطانيا إلى جانب  كقفت فييا سية العثمانية، التيالحرب الرك انتيت  ُٕٖٗعاـ    

جرل التكقيع عمى معاىدة "استيفانكس"، كفييا عرضت بريطانيا عمى الدكلة العثمانية، ك 
ية ليا ي التصدم لمتقدـ الركسي مقابؿ أف تتخمى الدكلة العثمانالدكلة العثمانية مساعدتيا ف

، كاضطرت الدكلة العثمانية، التي كانت في كضعو حرجو عف حكـ قبرص بصكرة مؤقتة
أماـ ركسيا، إلى المكافقة عمى طمب بريطانيا التي استغمت كضع الدكلة العثمانية السيء، 

جرل التكقيع عمى اتفاقية األكسط، ففي حصكليا عمى قبرص مفتاح أبكاب الشرؽ كرأت 
بريطانيا عمى  سٌرٌية بيف بريطانيا كالدكلة العثمانية في "سرام يمدز"، حصمت بمكجبو

كعند انعقاد مؤتمر برليف عاـ  .(1)، مع بقاء تبعيتيا لمدكلة العثمانيةقبرص بصكرة مؤقتة

                                                           

سرائيؿ، دار الشرؽ، القاىرة،  -(ُ)  . ٓٓـ، صُٔٗٗىيكؿ، محمد حسنيف: المفاكضات الٌسرٌية بيف العرب كا 
 . ُٕٔعثماف: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
  .ِٓ -ِْمرجع سابؽ، صجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، ال -(ّ)
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ة الدفاع عف أصبحت قبرص رسميان بيد بريطانيا، مقابؿ تكٌلي بريطانيا ميم ُٖٕٖ
 .(5)ممتمكات الدكلة العثمانية، كالحكض الشرقي لمبحر المتكسط

محتمؿ  مى قبرص اتخاذىا قاعدةن ألٌم عمؿ عسكرمكاف ىدؼ بريطانيا مف استيبلئيا ع   
في منطقة قناة السكيس، كحتى احتبلليا إذا دعت الحاجة لذلؾ، حيث كانت بريطانيا 

 ما كمفيا ذلؾ مف ثمف.مصٌممةن عمى احتبلؿ قناة السكيس مي
مف خبلؿ  -كما رأينا سابقان  –االىتماـ الييكدم بالجزيرة  كفي عيد بنياميف دزرائيمي   

اىتماـ ىرتزؿ نفسو، كبالتنسيؽ مع عائمة الييكد اإلنكميزم "ركتشيمد"، كىك ممٌكؿ الحركة 
ركتشيمد عاـ سميا ىرتزؿ إلى أر  قبرص، كذلؾ مف خبلؿ رسالة خاٌصةالصييكنية، بقضية 

، يقكؿ فييا: "عمينا أف نقـك بإعادة تنظيـ قبرص، كيكمان ما سننطمؽ منيا لمكصكؿ َُِٗ
، مسمميف منيا أك تحكيميـ إلى أداةإلى إسرائيؿ الكبرل كنأخذىا بالقكة، كنستطيع إبعاد ال

 كشراء قبارصة يكنانييف مقابؿ إعطائيـ سعران جيدان لممتمكاتيـ، ثـ إبعادىـ إلى أثينا
 . (0)ككريت"

سارعت بريطانيا إلى تعييف أكؿ حاكـ بريطاني عمى  عقب حصكليا عمى قبرص،ك    
السير "جارنت ككلسمي"، ليككف المسؤكؿ اإلدارم كالعسكرم لمجزيرة، كسارعت  الجزيرة،

اإلدارة البريطانية الجديدة في قبرص إلى تشكيؿ مجمسو تشريعي  يضـ سٌتة مكظفيف 
، كاثني عشر ممثبلن مف الجزيرة باالنتخاب، منيـ تسعة قبارصة يكناف بريطانييف بالتعييف

الحرب العالمية األكلى عاـ  كثبلثة قبارصة أتراؾ، كاستمر الكضع عمى حالو حتى قياـ
، حيث قامت بريطانيا بضـ قبرص إلييا نيائيان، رٌدان عمى دخكؿ الدكلة العثمانية ُُْٗ

 .   (1)مفاءالحرب إلى جانب ألمانيا ضٌد دكؿ الح
دكلة العثمانية، فتـ إرساؿ قبرص قاعدةن لكؿ الحركات المعادية لم اتخذت بريطانيا مف   

 محاربة األتراؾ، كقامتإلى الماركنييف في لبناف عف طريؽ قبرص مف أجؿ  األسمحة
بتدريب القبارصة األرثكذكس كاألرمف، كغيرىـ مف أعداء تركيا، كاستخداميـ لميجـك عمى 

 . (2)التركيةاألراضي 
                                                           

(ُ)- Robert stephens: Cyprus A place of Arms, New york, 1966, p. 69.  
 . ُٕٗٗفي تقارير الدكؿ، اسطنبكؿ،  راؿ، شكرم: المخطط الصييكني كقبرصغك  -(ِ)
 . َْيكفا: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
 . ِٖالجكانب المجيكلة حكؿ جزيرة قبرص، مرجع سابؽ، ص -(ْ)
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كعدت بريطانيا اليكناف إعطاءىا قبرص إذا دخمت الحرب إلى جانب  ُُٓٗعاـ    
الحمفاء، إال أٌف الممؾ اليكناني "قسطنطيف األكؿ" كاف مكاليان لؤللماف، كلـ يتـ قبكؿ العرض 

دخمت اليكناف الحرب إلى إرغامو عمى التنازؿ عف عرشو، ك  ُُٔٗالبريطاني، فتـٌ عاـ 
 . (5)الحمفاءجانب 

بيف ركسيا  Brest Litovskـ جرل التكقيع عمى معاىدة "برست ليتكفسؾ" ُُٖٗعاـ    
" إلى الدكلة  كالدكلة العثمانية، أعادت بمكجبيا ركسيا كؿ مف "قارص كأردىاف كباطـك
العثمانية، ككاف مف المقرر أيضان أف تقـك بريطانيا بإعادة قبرص إلى الدكلة العثمانية، 

ستغمت األكضاع الحرجة التي تمر بيا الدكلة العثمانية كقامت باالستيبلء عمى لكنيا ا
 . (0)ُِّٗمف معاىدة لكزاف عاـ  َِادة قبرص بمكجب الم

ـ إلى مستعمرةو بريطانيةو تابعةو لمتاج الممكي ُِٓٗتحكلت بعدىا قبرص عاـ    
، كأصبحت قبرص البريطاني، كذلؾ عمى إثر ىزيمة تركيا في الحرب العالمية األكلى

لؤلسطكؿ البريطاني، كلبريطانيا التي كانت تحتؿ كؿ مف مصر  تشكؿ نقطة ارتكاز ميمة
كفمسطيف كالعراؽ كشرقي األردف، كىي مناطؽ تقع في الساحؿ العربي المقابؿ لجزيرة 

 . (1)قبرص مباشرةن 
العثمانية الدولة مستغمًة ظروف  إذًا.... تمّكنت بريطانية من االستيالء عمى قبرص   

أىمية  المترّدية، فقامت بدايًة باستئجار الجزيرة من الدولة العثمانية لمدة محدودة،  لكن
في قناة السويس،  ازدادت بعد حصول بريطانيا عمى حّصةقبرص بالنسبة لبريطانيا 

م من االستيالء عمييا بشكٍل 5703وتابعت ىيمنتيا عمى الجزيرة، إلى أن تمكنت عام 
الجزيرة إحدى المستعمرات البريطانية، وقاعدًة ميمًة من قواعدىا في تام، وأصبحت 

"الشرق األوسط"، وبذلك تكون بريطانية قد حصمت عمى ما أرادت، ويعود الفضل بذلك 
منذ البداية إلى سياسة دزرائيمي الذي فتح الطريق لبريطانيا لمحصول عمييا منذ مؤتمر 

 جيًة ميمًة لبريطانيا.م، لتكون قاعدًة استراتي5656برلين عام 
 

                                                           

 . ْٗحطيط: قبرص كلعبة األمـ، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
(ِ)- Yaacov Geller and ZEW Hirschberg: Ottoman Empire, Encyclopedia Judaica, Vol. 

XVI, New york, 1946.                                                                                     
 . ُٔقبرص فمسطيف أخرل، مرجع سابؽ، ص -(ّ)
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 الفصل الثالث
 االستقالل حتى الثانية العالمية الحرب بعد قبرص

 

 العربي الجوار دول ضد استعمارية قاعدة قبرص: األول المبحث
              5723- 5734  : 

 :فمسطين إلى الييودية لميجرة محطة قبرص: أوالً 

لميجرة  الجزيرة إلى محطة رئيسةتحكلت في ظؿ السيطرة البريطانية عمى قبرص،    
متابعة طريقيـ منيا باتجاه فمسطيف فغدت مركزان لتجميع الييكد، ك  ،الييكدية إلى فمسطيف

، كانت كؿ مف ُْٓٗالحرب العالمية الثانية عاـ المحتمة مف بريطانيا أيضان. كمع انتياء 
قبرص كفمسطيف ال تزاالف تحت االحتبلؿ البريطاني، كما أخذت اليجرة الييكدية إلى 

الرئيس األمريكي "تركماف" تنفيذ مقررات برنامج فمسطيف بالتصاعد، خاٌصةن بعد أف طالب 
 . (5)"بمتيمكر" بإدخاؿ مائة ألؼ ييكدم إلى فمسطيف فكران 

الييكد  أمريكية لبحث مدل القدرة االستيعابية لفمسطيف مف -تشكمت لجنة تحقيؽ أنكمك   
 ، أٌيدتُْٔٗ/ مايك نشرت المجنة تكصياتيا في األكؿ مف أيارالمشرديف في أكركبا، ك 

فييا مطمب الرئيس األمريكي تركماف، كأكصت المجنة باإلجماع بضركرة إصدار مائة ألؼ 
 . (0)ُْٔٗاـ أغمبية ىذه الشيادات عاـ شيادة ىجرة لييكد أكركبا، بحيث يتـ استخد

نتيجةن لذلؾ قامت المنظمات الصييكنية، التي كانت تتكلى أعماؿ اليجرة غير    
ت المراكب المحممة بالييكد جيكدىا كنشاطيا حتى غد ى فمسطيف، بمضاعفةالمشركعة إل

لسفف المياجريف تصؿ مف مكانئ أكركبا الشرقية كالجنكبية تباعان إلى فمسطيف، لكف ا
أنشأتيا في  المياجريف، كترسميـ إلى معسكرات ىؤالء الييكد البريطانية كانت تبلحؽ

إلى نحك خمسيف  فقطمر، كقد كصؿ عددىـ خبلؿ سنة كاحدة ا األقبرص خٌصيصان ليذ

                                                           

 .ُٗٓ، صُّٖٗ، ىيئة المكسكعة الفمسطينية، دمشؽ، ُطالمكسكعة الفمسطينية، القسـ الرابع،  -(ُ)
 ،ُٕٗٗطينية، منشكرات جامعة دمشؽ، بيمكاف، سمر، كصالح، محمد حبيب: دراسات في تاريخ القضية الفمس -(ِ)
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كاف يتـ اإلنفاؽ عمى ىذه المعسكرات مف خزانة فمسطيف، أم عمى ، ييكدم ألؼ مياجر
 .(5)حساب العرب

 

 
 مف معسكرات تجمع الييكد في قبرص

 
كاف الكثير مف ىؤالء المياجريف ينجحكف في اليرب مف قبرص إلى فمسطيف، ككانت    

ح ليـ بدخكؿ مف أجؿ السما الفئات كٌؿ شيرة تختار منيـ بعض السمطات البريطاني
كبذلؾ تككف عمميات اليجرة الييكدية إلى فمسطيف قد  فمسطيف بمكجب شيادات رسمية.

ليؤالء الييكد  ت تستخدـ جزيرة قبرص محطة انتقاؿتٌمت بتكاطؤو مف بريطانيا، التي كان
يطانية لـ تنفذ بشكؿ الحككمة البر كعمى الرغـ مف أٌف  المياجريف مف أكركبا إلى فمسطيف.

بريطانيا أمريكية، كذلؾ بسبب ما أعمنو رئيس كزراء  -تكصيات المجنة األنكمك رسميٌ 
بأٌف تنفيذ بريطانيا لتقرير المجنة سكؼ يعتمد أكالن عمى "الحٌد  ُْٔٗ"كميمنت أتمي" عاـ 

الية لممشاركة في المسؤكليات العسكرية كالم كف عنده الكاليات المتحدة مستعدةالذم تك
ـ اليجرة عةن أمالبريطانية فتحت أبكاب فمسطيف مشر الناتجة عف ذلؾ"، إال أٌف الحككمة ا

/ ألؼ ييكدم في قبرص، ِْكضع نحك / ُْٕٗالييكدية بأشكاليا كافة، كتـ خبلؿ عاـ 
/ ٓٔنحك / ُْٖٗ -ُْٓٗكاحؿ فمسطيف بيف عامي كأصبح عدد السفف التي كصمت س

ؿ عمى متنيا نحك سبعكف ألؼ مياجر ر الشرعييف، تحممف المياجريف الييكد غي سفينة
، أدخمت بريطانيا قسمان منيـ إلى فمسطيف، كأرسمت نحك خمسيف ألفان منيـ إلى ييكدم

/ َٕٓفعات متتالية، بمعدؿ نحك /جزيرة قبرص، بحيث أخذت تيدخميـ إلى فمسطيف عمى د

                                                           

 . ْٓ، صَُٔٗ، بيركت، ، المكتبة العصريةِدركزة، محمد عزة: القضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا، ج -(ُ)
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 -َُْٗسطيف بيف عامي خمكا فمشيريان، كأصبح العدد اإلجمالي لمييكد الذيف د مياجر
 . (5)/ ألؼ مياجرَُِنحك / ُْٖٗ

ىذه السياسة التي اتبعتيا بريطانيا مع المياجريف الييكد، كدكرىا الكبير في تسييؿ    
عمميات اليجرة، كاتخاذ قبرص محطةن لمقفز إلى فمسطيف بالمشاركة مع المنظمات 
الصييكنية لميجرة غير الشرعية، أشار إلييا الجنراؿ اإلنكميزم "مكرغاف"، ككاف يشغؿ 

ئيف الدكلية في أكركبا، عندما صٌرح عف الكثير مف منصب مساعد مدير مؤسسة البلج
ًحيؿ الييكد الصياينة في مكضكع المشرديف الييكد، كتيكيميـ لو، مف أجؿ الدعاية 

في شرقي  أٌف ىناؾ ىيئة سٌرٌية ذات شبكة كاسعةكاالستغبلؿ السياسي، كما أشار إلى 
، مستخدمةن مختمؼ كسائؿ أكركبا، تتكلى عممية تشريد الييكد مف مساكنيـ إلى المعسكرات

كاسعه في  الدعاية، مف اإلغراء كالخداع كالعنؼ كالخطؼ. ككاف ليذه التصريحات أثره 
جعؿ الييكد يياجمكف الجنراؿ مكرغاف، خاٌصةن في  مختمؼ أكساط العالـ. ىذا اإلعبلف

 . (0)الصحؼ، حتى نجحكا في نياية األمر مف إقصائو عف عممو
دوٌر أساس في عممية اليجرة الييودية إلى فمسطين، إذًا كان لجزيرة قبرص    

واستيطانيا من قبل الييود، ولعبت الجزيرة دور الوسيط في عممية اليجرة ىذه، أّدت في 
النياية إلى خضوع فمسطين لمييود، وخروج بريطانيا من فمسطين، لتبقى قبرص 

 .  طقة الشرق األوسطالمسَتعَمرة البريطانية الوحيدة في من
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُٗٓسابؽ، صمرجع دركزة:  -(ُ)
 . ْٓسابؽ، صالمرجع ال -(ِ)
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 :البريطانية االستعمارية السياسة في قبرص: ثانياً 

حاكلت بريطانيا اليركب مف مكاجية الحقائؽ في إعطاء شعب قبرص حريتيـ    
ٌدعي أٌف قيمة قبرص االستراتيجية في الدفاع عف العالـ الحٌر كبيرةن كاستقبلليـ، ككانت ت

 . (5)تجعؿ احتفاظ بريطانيا بسيادتيا عمى الجزيرة أمران ضركريان لمغاية جدان، لدرجة
، عندما قاـ ُّٓٗت بإنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة منذ عاـ كانت بريطانيا قد بدأك    

الٌسير "صمكئيؿ" بإثارة ىذا المكضكع في مجمس العمـك البريطاني، بعد عكدتو مف زيارة 
لمسألة عدـ إنشاء بريطانيا قاعدة عسكرية ة البريطانية قبرص، كاستنكر إىماؿ الحككم

، لبلستفادة مف أىميتيا االستراتيجية، كمكقعيا الجغرافي الميـ، خاٌصةن بعد احتبلؿ مجٌيزة
 .لعدكانية في منطقة الشرؽ األكسطإيطاليا لمحبشة، كظيكر نكاياىا ا

مف  رص كقاعدة لعددخدمت بريطانيا جزيرة قبخبلؿ الحرب العالمية الثانية است   
 تيديد أٌية قكةالستخداـ الجزيرة في  الخفيفة، ككانت بريطانيا مستعدة الغكاصات كالقطع

، ككاف عدد القكات العسكرية لمكصكؿ إلى نفط الشرؽ األكسط ألمانية تحاكؿ اختراؽ تركيا
سراب الطائرات. لكٌف قبرص كقاعدة جندم، كبعض أ َََْ -َََِفييا يتراكح بيف 
، ظيرت بعد سقكط اليكناف كجزيرة كريت في أيدم األلماف، حيث اعتيبرت عسكرية رئيسة

في الجزء الشمالي الشرقي مف الحكض الشرقي لممتكسط، في  يرة أقرب نقطة أماميةالجز 
مكاجية "الدكديكانيز" اإليطالي، كجزيرة كريت "األلمانية"، كذلؾ بيدؼ حماية سكاحؿ 

جية الغرب، باالشتراؾ مع قاعدة قناة السكيس العسكرية. كما سكرية كلبناف كفمسطيف مف 
 الحرب في حماية نيايات خطكط النفط في حيفا كطرابمس طكاؿ كاف لقبرص أىميةن كبيرةن 

 . (0)العالمية الثانية
ليا  بالجزيرة االستراتيجية، حيث لـ يبؽى  تمٌسؾ بريطانيابعد انتياء الحرب، استمرت    

. كقد جاء في كتاب نشره حزب العماؿ ميمة في الشرؽ األكسطسكل ىذه القاعدة ال
بعنكاف "مكاجية الحقائؽ في المستعمرات" أٌف:  ُٓٓٗبريطاني في كانكف األكؿ عاـ ال

"قبرص تثير مسألة الصراع بيف احتياجات بريطانيا االستراتيجية كرغبات الشعب الذم 
ٌف اىتماـ بريطانيا الرئيس  بقبرص يرجع إلى مكقعيا االستراتيجي، يعاني مف االستعمار، كا 

                                                           

 . َٕسمطاف: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
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كمخاكؼ بريطانيا مف أٌف اتحاد قبرص مع اليكناف يعٌرض لمخطر مركز القاعدة الحربية 
 .  (5)في الجزيرة مستقببلن 

" اإليطالية، جاء فيو: "إٌف في جريدة "إيككا ُٔٓٗ/ مارس آذار ُّكفي مقاؿ نيشر في 
بريطانيا ترغب في االحتفاظ بقبرص لكي تحتفظ ببعض قكاتيا، بحيث يمكف إرساليـ ىنا 
كىناؾ في الشرؽ االكسط حسب ما تقتضيو الحاجة، كبمعنى آخر لكي يككف ليا في 

". كىذا يشير إلى أٌف بريطانيا كانت تدرؾ ألكسط رجؿ بكليس يسير عمى النفطالشرؽ ا
، سكرية مية الجزيرة في السيطرة عمى دكؿ الشرؽ األكسط، كتحديدان القريبة منياأىمدل 

بعد  الدكاـ لبلحتفاظ بالجزيرة، خاٌصةكلبناف كفمسطيف كمصر، لذلؾ سعت بريطانيا عمى 
، فقد جاء في مقاؿ كتبو كزير الدكلة السابؽ لشؤكف ُٔٓٗخسارتيا حرب السكيس عاـ 

فنبنج تيمغراؼ" بتاريخ بؿ بيكر" في صحيفة "ديربي إيعبلقات الككمنكلث "فيميب نك 
أننا ال يمكف أف نعتمد عمى قكلو: "إٌف الٌدرس الذم تعممناه في السكيس ىك  ُٕٓٗ/ٖ/ِٗ

. لذلؾ لـ تكف بريطانيا مستعدة (0)ما لـ تكف ىذه القاعدة في منطقة تخضع لسيادتنا" قاعدة
أٌف انتياء الحرب العالمية الثانية لـ يينًو  لمتنازؿ عف ىذه القاعدة االستراتيجية، خاٌصةن 

إلى  ذلؾ كانت بريطانيا ال تزاؿ بحاجةاألزمات كالمشكبلت في مختمؼ أنحاء العالـ، ل
، ككانت قبرص ىي تمؾ القاعدة يبة مف منطقة الشرؽ األكسطقر  قاعدة عسكرية دائمة

تقع في نطاؽ قدرتيا الميمة، حيث إٌف مكقعيا الجغرافي يجعميا تشرؼ عمى الببلد التي 
طؽ شرؽ أكركبا كجنكب غرب الحربية، سكاءه عف طريؽ الجك أك البحر، كبذلؾ تصبح منا

في مدل عمؿ القكات المحمكلة جكان، كالقكات الجكية التي تعمؿ مف  آسيا كالشرؽ األكسط
فات ، جيٌيزت الستقباؿ كتشغيؿ القاذبريطانيا في الجزيرة سٌتة مطاراتالجزيرة. لذلؾ أنشأت 

ا محطةه عائمةه، أك حاممة طائرات الٌذٌرٌية بعيدة المدل. كبذلؾ ييمكف كصؼ الجزيرة بأٌني
 .(1)يمكنيا تسديد ضربات تكتيكية كاستراتيجية

، ُٔٓٗلعدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ امع بدء األزمات في الشرؽ األكسط، ابتداءن ب   
، حيث إٌف البريطانية المتكاجدة في الشرؽ األكسط أصبحت قبرص مركزان لقيادة القكات

                                                           

 . ُٕسمطاف: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
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مكقعيا الجغرافي، كتطٌكر كسائؿ المكاصبلت بأنكاعيا المختمفة "السمكية كالبلسمكية"، جعؿ 
دارة العمميات  مف قبرص مركزان لتنسيؽ الخطط الحربية ضٌد دكؿ الجكار العربي، كا 

قاـ زير الحربية البريطاني، بعد زيارة . كقد صٌرح ك العسكرية لبريطانيا كحمفائيا في المنطقة
 ان عمى سؤاؿ عف مركز قبرص كقاعدة عسكرية، ردٌ ُٔٓٗبيا إلى جزيرة قبرص عاـ 

، حيث قاؿ: "إٌف قبرص في كضعيا الحالي ال تعدك الشرؽ األكسط لمقكات البريطانية في
 .   (5)أف تككف مقران لقيادة القكات البريطانية في الشرؽ األكسط"

، كونيا كانت تشكل ي عن قبرص، ومنحيا االستقاللالّتخم كّمو رفضت بريطانيا لذلك   
واإلشراف عمى ، حمايًة لمصالحيا االستراتيجية، مًة ليا في الشرق األوسطقاعدًة مي

حتى نياية خطوط األنابيب في دول الجوار العربي القريبة من  مناطق إنتاج النفط
 قبرص، وحماية ىذه المصالح في المنطقة.  

 
 :5734 مصر عمى الثالثي والعدوان قبرص: الثاني المبحث

 الجزيرة: في الفرنسي البريطاني العسكري النشاط: أوالً 

بٌد مف معرفة الخمفيات ، ال ُٔٓٗلعدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ ا قبؿ الحديث عف   
السكيس، منذ افتتاحيا عاـ  فقد كانت قناة ي أٌدت إلى شٌف ىذا العدكاف.التاريخية الت

، ع بيف بريطانيا كفرنسا في منطقة الشرؽ األكسط، مف أىـ عكامؿ التنافس كالصراُٖٗٔ
حكاـ السيطر  ى ة عمكذلؾ أٌف مف يممؾ السيطرة عمى قناة السكيس يستطيع بسط نفكذه، كا 

فريقيا، ككانت قناة السكيس تشكؿ بالنسبة لبريطانيا أىميةن مستعمراتو في كؿ مف آسيا كأ
كبيرةن مف الناحيتيف السياسية كاالقتصادية، إضافةن ألىميتيا العسكرية، ككانت ممران مائيان 
يكصميا إلى مستعمراتيا، كتيرسؿ عف طريقيا القكات كالنجدات العسكرية إلى تمؾ 

ليس بيدؼ الدفاع عف تمؾ المستعمرات كحسب، بؿ بقصد زيادة تكسعيا في المستعمرات، 
فريقيا  .  (0)كؿ مف قارتي آسيا كا 

                                                           

 . ُِّسابؽ، صمرجع عبار: ال -(ُ)
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كفي سبيؿ تحقيؽ ىدفيا بالسيطرة عمى قناة السكيس، عممت بريطانيا عمى امتبلؾ    
 ُِٖٖكاستطاعت بريطانيا عاـ  -قان كما رأينا ساب –جزيرة قبرص مف الدكلة العثمانية 

مصر لتصبح قناة السكيس في قبضتيا، كبذلؾ تككف قد سيطرت عمى أىـ المراكز احتبلؿ 
 كجزيرة قبرص معان.  اتيجية العالمية آنذاؾ، قناة السكيساالستر 
قامت في مصر ثكرة قادىا "الضباط األحرار"، تـ بعدىا تحرير مصر مف  ُِٓٗعاـ    

عادة الحقكؽ المصرية ألىميا، كأ ا األمر ىميا قناة السكيس. أٌدل ىذاالحتبلؿ البريطاني، كا 
األزمة بيف مصر ، بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية، ككصمت إلى استياء الدكؿ الكبرل

، عندما أعمف الرئيس المصرم "جماؿ عبد الناصر" ُٔٓٗكالغرب مرحمة االنفجار عاـ 
ناة السكيس، قد كانت بريطانيا، بعد أف اضطرت لبلنسحاب عف قك . (5)تأميـ قناة السكيس

لقكات التي أعادت تكزيع قكاتيا عمى قكاعدىا المتبقية في المنطقة، فأرسمت إلى قبرص ا
، كسيٌميت ىذه القكات بػ "االحتياطي االستراتيجي"، كعممت ُْٓٗخرجت مف مصر عاـ 

انية الدكائر البريطانية أسباب تكاجد ىذه القكات في قبرص قائمةن: "إٌنيا لتمكيف القيادة البريط
في أٌم اتجاه حسب في الشرؽ األكسط التي تتخذ قبرص مقران ليا، أف تكٌجو قكةن ضاربةن 

مف دكؿ  الحالة، كال سيما أٌف بريطانيا مرتبطة بمعاىدات، كمشتًركة في أحبلؼ مع كثير
يستيدؼ  ف تتدخؿ بريطانيا لصٌد أٌم عدكافالشرؽ األكسط، كتقضي ىذه المعاىدات أ

 .(0)ض لو مصالحيا الخاصة"حميفاتيا، أك تتعرٌ 
ؿ قياـ بعض الدكؿ الغربية كفكر اإلعبلف عف تأميـ قناة السكيس، ظير جمٌيان احتما   

رات المصرية تشير إلى ضٌد مصر، ككانت المعمكمات الكاردة إلى المخاب بأعماؿ عدكانية
في جزيرة قبرص، إضافةن إلى مالطا كليبيا كالعقبة، كبدأت تحركات  تجٌمع قكات بريطانية

القكات البحرية مف األسطكؿ السادس األمريكي في شرقي المتكسط، لذلؾ تـ عقد اجتماع 
في مدينة االسكندرية لييئة أركاف الحرب المصرية، كلمقيادة العامة لمقكات المسمحة برئاسة 

ا ما قامت الدكؿ إلعبلف التأميـ، ككاف التقدير إذ جماؿ عبد الناصر في اليـك التالي
عمى مصر أف تككف منطقة القناة كالقاعدة البريطانية فييا ىي اليدؼ  الغربية باعتداء

                                                           

 . ّٗٓبيمكاف، كصالح: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
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في مدل الضرب مف منطقة القناة، العسكرم المباشر، إضافةن إلى القكاعد الكاقعة في 
 . (5)مقدمتيا جزيرة قبرص

التي تـٌ حشدىا في قبرص لـ تكف بقصد التدخؿ العسكرم  اٌدعت بريطانيا أٌف القكات   
، لكٌف ىذا االدعاء "حميفة مصر"ضٌد مصر، بؿ سكؼ يتـ استخداميا لمدفاع عف األردف 

كاف خديعةن مف بريطانيا، التي كانت تشاركيا فرنسا الخداع ذاتو، كتـٌ تركيج اإلشاعات أٌف 
فريقي، لكف ـ بالنزكؿ عمى الشاطئ األسكؼ تقك  القكات البريطانية المتكاجدة في قبرص

ليس لمقاتمة المصرييف الذيف استكلكا عمى قناة السكيس، بؿ مف أجؿ الدفاع عف حمفاء 
 .(0)المصرييف، قاصدةن بذلؾ األردف

ىذا التضميؿ لمتحركات البريطانية كالفرنسية، كحتى األمريكية، لـ تكف خافيةن عمى    
عربية، خاٌصةن في مصر كسكرية، ككانت الصحؼ في األكساط السياسية كاإلعبلمية ال

سكرية تشير إلى نشاط مسؤكلي السفارة البريطانية في بيركت، كتعاكنيـ مع السفارة 
 األمريكية مف أجؿ إثارة الفتف في سكرية.

لتي كانت تبث بدأ ذلؾ يظير لمعمف مف خبلؿ محطة إذاعة "الشرؽ األدنى" البريطانية، ا
ثارة اإلشاعات كالفتف، بقصد أخمف جزيرة قبرص، ك  ذت بمياجمة األكضاع في سكرية، كا 

تضميميا عف مجريات األحداث ضٌد مصر. ىذا التضميؿ لـ يمنع مف كصكؿ األخبار عف 
كقد صٌرح السياسي  فرنسي كاضح، – ف الجزيرة قد أصبحت مسرحان لنشاط بريطانيكك 

ص، مع بلثة آالؼ مف قكاتيا في قبر السكرم أكـر الحكراني آنذاؾ بقكلو: "إٌف حشد فرنسا لث
 مف قدامى الضباط العسكرييف السكرييف الخكنة أمره ال ييًخيفنا".    عدد
كصكؿ القكات الفرنسية إلى المقر العسكرم  ُٔٓٗ/ أغسطس بدأ منذ شير آب   

البريطاني في قاعدة "أكركتيرم" العسكرية في قبرص، تحضيران لشٌف عدكانيـ عمى مصر، 
ليا الطائرات البريطانية تقكـ بعشرات الرحبلت يكميان مف قبرص باتجاه مصر، ككانت خبل

                                                           

. ََِٔ، دار األخبار، القاىرة، ِ(، طُٔٓٗالشاعر، يحيى: الكجو اآلخر لمميدالية )حرب السكيس  -(ُ)
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كما قامت الطائرات الفرنسية بنقؿ المؤف كالذخيرة كحتى السيارات، مف مطار "تيمبك" في 
 . (5)قبرص إلى "اإلسرائيمييف" في عمؽ سيناء

الغربية قد اختارت قبرص لتككف القاعدة الرئيسة في  اٌتضح جمٌيان أٌف القكات كبذلؾ   
الفرنسية عمى أرض الجزيرة، إضافةن  –عدكانيا عمى مصر، كازدادت النشاطات البريطانية 

إلى إجراء االتصاالت مع "الحككمة اإلسرائيمية" مف أجؿ تنسيؽ العمميات الحربية ضٌد 
د القكات اإلسرائيمية "مكشي داياف" مصر عند بدء العدكاف عمييا، كطمبت بريطانيا مف قائ

أف يقكـ بدكر المعتدم عمى مصر، لكنو أبدل تخٌكفو مف انتقاـ مصر بإرساؿ طائراتيا 
لضرب المدف "اإلسرائيمية"، إال أٌف فرنسا عمى الفكر عالجت القمؽ ىذا مف خبلؿ إرساؿ 

التصٌدم ألم عدد مف طائراتيا "الميستر" لمتمركز في المطارات "اإلسرائيمية" بيدؼ 
. بالرغـ مف ذلؾ أٌكد مكشي داياف أٌنو: "كبدكف اشتراؾ البريطانييف فإٌف (0)طائرات معادية

كبما أٌف ىناؾ احتماالن في  مقدرة فرنسا عمى شٌؿ المطارات المصرية سكؼ تككف ضعيفة،
أف يعمؿ الطيراف الفرنسي مف "إسرائيؿ" كليس مف قبرص فمعنى ذلؾ أٌف  ظركؼ معينة

عمى إثر ذلؾ جاء كفده  ئيؿ" كحدىا سكؼ تككف ىدفان لميجمات الجكية المصرية"."إسرا
فرنسي  لمقابمة رئيس الكزراء اإلسرائيمي "بف غكريكف"، كأعربكا لو عف أمميـ في أف يسمح 
ذا لـ  ليـ بالعمؿ مف قكاعد في قبرص، حتى مف دكف اشتراؾ البريطانييف في العممية، كا 

. كتحت (1)ريدكف أف يككف ليـ حؽ استعماؿ القكاعد اإلسرائيمية"يتيسر ليـ ذلؾ فإنيـ ي
إصرار البريطانييف كالفرنسييف عمى أف تقكـ "إسرائيؿ" بدكر الذريعة، عالج داياف المكقؼ 
بقبكلو "أف يجعؿ العدكاف اإلسرائيمي يقتصر في الساعات األكلى عمى مجرد القياـ 

كعمى الحدكد المصرية في سيناء، كتأخير بمناكشات محدكدة بالقرب مف قناة السكيس، 
الفرنسي، كتبدأ الغارات الجكية،  –ة حتى يصدر اإلنذار البريطاني يالٌزج بالقكات الرئيس

كيبدأ الضرب الفعمي بالقنابؿ لممطارات المصرية، كبيذه الطريقة يمكف إلسرائيؿ أف تتقدـ 
 . (2)بقكاتيا حتى مشارؼ السكيس"
                                                           

(ُ)- Erkine B. Childers: The Road to Suez, A study of Western- Arab Relations, London, 
1962, p. 243.                                                                                                   
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، كتـ االقتراح كعدان بتقديـ المساعدة الجكيةا لمحككمة "اإلسرائيمية" بالمقابؿ قٌدمت فرنس   
أف تتكلى أسراب مف الطائرات الفرنسية مياميا في الدفاع عف "إسرائيؿ" منذ المحظات 

 . (5)خدميا فرنسا في قبرصاألكلى لممعركة، كذلؾ مف القكاعد البريطانية التي تست
مطار المد مف الطائرات الفرنسية إلى "إسرائيؿ"، كتجٌمعت في  كبالفعؿ كصمت أسراب   

مف بريطانيا كفرنسا إلى المؤامرة باستخداـ "إسرائيؿ" كمخمب قط  في تؿ أبيب، كلجأت كؿ
يتمكنكف مف خبللو مف القضاء  المصرم إلى صحراء سيناء، في كميفليا لسحب الجيش 

بادتيا.    عمى القكات المصرية كا 
انيا كفرنسا باالشتراؾ في اليجمات، كاشتٌد القصؼ الجكم عمى منطقة بدأت بريط   

/ نكفمبر تشريف الثاني ُّالقناة، كبدأ العدكاف بشكؿ فعمي عمى مصر يكـ األربعاء 
، كأعمنت كزارتا الدفاع البريطانية كالفرنسية أٌف العمميات الحربية ضٌد المكاقع ُٔٓٗ

ر تحت قيادة بريطانية كفرنسية مشتركة، تكالىا المصرية قد بدأت بالفعؿ مف الجك كالبح
الجنراؿ "كيتمي" القائد العاـ لمقكات البريطانية في شرقي البحر المتكسط، كأعمنت القيادة 
المشتركة مف مقرىا في قبرص أٌف قاذفات القنابؿ قد بدأت بمياجمة األىداؼ العسكرية 

 تؿ أبيب عمى اتصاؿ السمكي دائـ ة العسكرية فيالمصرية. كفي ىذه األثناء كانت القياد
 .(0)، التي أصبحت المركز الرئيس الذم انطمؽ منو العدكافبالقيادة المشتركة في قبرص

ككانت قبرص  ر كبيرة في مصر.فشؿ العدكاف في تحقيؽ أىدافو، إال أنو أدل لخسائ   
ممثؿ مصر في  في ىذا اإلطار صٌرحالمركز الرئيس الذم انطمؽ منو ىذا العدكاف، ك 

جمعية العامة لؤلمـ أماـ ال ُٕٓٗ/ فبراير شباط ُِفي  "عمر لطفي" األمـ المتحدة
: "إٌف المجنة تعرؼ جيدان أٌف اليجـك عمى مصر شٌنتو الدكؿ المعتدية مف المتحدة قائبلن 

مممكة المتحدة لفرنسا قبرص التي كانت القاعدة لمغزاة الذيف ىاجمكا مصر، كقد خٌكلت ال
، كتعاكنت القكات ُٔٓٗإلى قبرص ابتداءن مف شير آب/ أغسطس  قكات مسمحة إرساؿ

نزاؿ الجنكد في بكر سعيد" ي قصؼمع القكات البريطانية ف الفرنسية  .   (1)عمى مصر كا 
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 :مصر مع والعالقة العدوان من مكاريوس موقف: ثانياً 

لـ يبؽى لبريطانيا في  ،ُٔٓٗ، ثـ تأميـ قناة السكيس عاـ بعد خركج بريطانيا مف مصر   
 تسيطر عمييا بشكؿ مباشر حكض الشرقي لممتكسط أم  مستعمرة ميمةالمنطقة العربية كال

. كبسبب الكجكد االستعمارم التي حٌكلتيا إلى قاعدة عسكريةسكل جزيرة قبرص، 
رادتيـ مف خبلؿ  البريطاني في كؿ مف مصر كقبرص، فقد تبلقت مصالح الطرفيف كا 

 المصرم كالقبرصي ضٌد ىذا االحتبلؿ. نضاؿ الشعبيف 
بيف كؿ  مف القيادتيف المصرية  كاف ال بٌد مف قياـ عمميات تنسيؽ مشتركةمف ىنا    

كالقبرصية، مف أجؿ تصفية الكجكد البريطاني، كقد ظير ىذا التنسيؽ مع الدكؿ العربية 
بريطانيا  منذ العدكاف الثبلثي عمى مصر، حيف اتخذت ؿ عاـ، كمصر بشكؿ خاص،بشك

كانت ، حيث (5)مف الجزيرة مكقعان متقدمان لعدكانيا عمى مصر بالمشاركة مع حمفائيا
بريطانيا تعٌد قبرص "أرضان إنكميزية" يمكف مف خبلليا أف تيدد الدكؿ العربية المحيطة بيا، 

، األمر الذم يصعب القياـ بو لك أصبحت الجزيرة تحت أٌم قيدبالتدخؿ المسمح دكف 
 . (0)اليكنانيةالسيادة 

 ىٌيأ العدكاف الثبلثي عمى مصر الظركؼ المبلئمة اللتقاء المصمحة العربية مع   
بيف كؿ  مف حركة الكفاح المسمح القبرصية اليكنانية  المصمحة اليكنانية، كقياـ تحالؼ

(E.O.K.A،ضٌد الكجكد البريطاني ) حتبلؿ البريطاني كالحركة العربية المناىضة لبل
ي المنطقة. كتـٌ ترجمة ىذا التحالؼ عربيان، كمصريان عمى كجو الخصكص، مف كحمفائو ف

انييف في قبرص، بالمقابؿ ( لمحاربة البريطE.O.K.Aخبلؿ تيريب السبلح إلى منظمة )
ضربات لمقكات البريطانية الذاىبة لممشاركة في حرب السكيس، بتكجيو  قامت حركة إيككا

 . (1)قكاعد العسكرية البريطانية عمى أرض الجزيرةكالعائدة منيا، مف خبلؿ مياجمة ال
ئيس عبلقات األسقؼ "مكاريكس" كطيدة الٌصمة بالدكؿ العربية عامةن، كبالر  تكان   

يؿ جزيرتو إلى قاعدة حك رفض مكاريكس تخاص، لذلؾ  المصرم جماؿ عبد الناصر بشكؿ
ي عمى ع الصييكنة كالصديقة، مف أجؿ التكسلمياجمة الدكؿ العربية المجاكر  عسكرية
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حساب تمؾ الدكؿ، التي أعمنت مكقفان كاضحان في دعـ نضاؿ شعب قبرص مف أجؿ 
ة الحصكؿ عمى استقبللو، كىذا ما أٌكده األسقؼ مكاريكس خبلؿ زيارتو إلى كؿ مف سكري

 .   (5)ُِٓٗكلبناف كمصر عاـ 
 

 (5755 -5751) الثالث مكاريوس األسقف            

" مكسككس خرستكدكلكس ميخائيؿ" الحقيقي اسمو يكناني، أرثكذكسي قٌس 
Michael Christodoulos Mouskos .لد . ُُّٗ آب ُّ في كي

 كاتخذ ،ُْٔٗ عاـ قسيسان  كعيٌيف .البلىكت ليدرس أثينا بجامعة التحؽ
 . مكاريكس اسـ لنفسو
 إلى شغؿ كما الرنكا، كاتدرائية في أسقفان  انتيخب ُْٖٗ تمكز ُّفي 
 مستشاران  ليككف أىمتو التي الكظيفة كىي المجمس، أميف كظيفة ذلؾ جانب
 اليكناف مع الكحدة تيار غمار ليخكض بو دفعت األساقفة، لرئيس سياسيان 

 (.اإلينكسيس)
 في ككاف ،"الثالث مكاريكس" باسـ لو خمفان  مكاريكس انتيخب ،َُٓٗ عاـ" الثاني مكاريكس" األساقفة رئيس تكفي كعندما
 في ألقاه الذم الخطاب في كتعيد. القبرصية الكنيسة تاريخ في لؤلساقفة رئيسو  كأصغر عمره، مف كالثبلثيف السابعة
 ".األـ الكطف" اليكناف مع قبرص كحدة تتحقؽ حتى ىٌمةه  لو تفتر كال باؿه  لو ييدأ أال ميامو تكٌليو حفمة

 قبرص لجميكرية رئيس أكؿ فانتيخب ،ُٕٓٗ عاـ سراحو أطمقت ثـ سيشؿ، جزر إلى نفتوك  ُٔٓٗ عاـ بريطانيا اعتقمتو
 .ُٗٓٗ أكؿ كانكف ُّ في
 قبرص إلى عاد ثـ الببلد، مف الفرار عمى كأيجبر يكناف، ضباط يقكدىا قكات قبرصية بو أطاحت ُْٕٗ عاـ حزيراف في
 .ـُٕٕٗ آب ّ في كفاتو حتى أخرل مٌرةن  الرئاسة منصب شغؿك  ُْٕٗ أكؿ كانكف في

 
بيف  ف مصر كقبرص، كأصبحت ىناؾ عبلقات متبادلةبيف كؿ  م استمر التنسيؽ   

 ير جزيرة قبرص، حيث عٌدىا قاعدة ميمةالقيادتيف، ككاف الرئيس عبد الناصر ميتمان بمص
الصييكني، ليذا قاـ بتقديـ المساعدة لمقبارصة، كاالتصاؿ  -ألمف مصر، كلمصراع العربي

مدادىا بالسبلح لمقاE.O.K.Aمع منظمة )  كمة البريطانييف.(، كا 
كانت القيادة المصرية ترل في جزيرة قبرص مركزان أماميان في شرقي المتكسط، ليا    
مف السكاحؿ العربية، ككاف ضغط القبارصة عمى  ىميتيا، باعتبارىا تقع عمى مقربةأ
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البريطانييف يخفؼ العبء عف مصر، التي كانت ىي األخرل تضغط عمى البريطانييف في 
 السكيس، كمف ىنا ظيرت أىمية قبرص بالنسبة لمقيادة المصرية مف ناحيتيف: 

 الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ نكايا البريطانييف بدخكليـ السكيس أـ ال. األولى:
، حيث أقمعت مف قبرص ُٔٓٗمى مصر عاـ عندما قامت بريطانيا بعدكانيا ع الثانية:

الطائرات البريطانية كالفرنسية لضرب مصر، كما أقاـ البريطانيكف في الجزيرة عددان مف 
المحطات اإلذاعية الٌسٌرٌية كي تقـك بميمة الحرب النفسية عمى مصر، كبفضؿ التعاكف 

مف قكات   بيف القيادتيف، حصمت مصر عمى صكر ليذه المحطات، بمساعدةكالتنسيؽ 
(E.O.K.A)(5)في كممتو أماـ صر لدل األمـ المتحدة "عمر لطفي" . كقد أشار ممثؿ م

إلى المكقؼ الكطني في قبرص مف حرب  ُٕٓٗة العامة لؤلمـ المتحدة عاـ الجمعي
السكيس، حيث قاؿ: "إٌف القبارصة سكاء أكانكا ينتمكف إلى األغمبية أك إلى األقمية احتفظكا 

يـ الكدية مع مصر، كال شٌؾ في أٌف ىذا اليجـك نيٌفذ دكف رغبتيـ، كأنيـ إذا ما دائمان بعبلقات
"  . (0)كانكا أحراران أك مستقميف لعارضكا ذلؾ اليجـك

 

 
 

خاٌصةن الرئيس عبد الناصر، كتنسيقو مع القيادة كاف اىتماـ القيادة المصرية،    
 القبرصية، ناتجان عف أسباب عٌدة اىميا: 

ٌف ضربيا أك تخميصيا قبرص ىي جزءجزيرة  -ُ  مف القكاعد االستعمارية في المنطقة، كا 
 ليذا االحتبلؿ، كلمحمقة االستعمارية عامةن.  مف االحتبلؿ البريطاني ىك إضعاؼ
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تشٌكؿ جزيرة قبرص مركزان ميمان لجمع المعمكمات الميمة بالنسبة لمصر، تفيد في  -ِ
 مييف" عمى حد  سكاء. استكشاؼ نكايا البريطانييف ك"اإلسرائي

ضٌد مصر  يان لضرب مصر، كما تيعد نقطة حشد بحرمتشكؿ الجزيرة مطاران أمام -ّ
 كالمنطقة العربية.

أماـ مصر كالدكؿ العربية، تكٌجو منيا بريطانيا حربيا  قبرص ىي نقطة ارتكاز برية -ْ
اعية، كىذا ما النفسية ضٌد الدكؿ العربية، مف خبلؿ استخداميا في بناء المحطات اإلذ

 جرل خبلؿ العدكاف الثبلثي عمى مصر. 
 . (5)، كمكقعان متقدمان بالنسبة لؤلمف العربيركزان اقتصاديان ميمان تشٌكؿ الجزيرة م -ٓ
بأكضاع الجزيرة،  لذلؾ كٌمو، مف الطبيعي أف يككف الرئيس المصرم عبد الناصر ميتمان    

قامة عبلقات كدية ا مع القيادة القبرصية كالشعب القبرصي، بيدؼ الضغط عمى بريطاني كا 
، ككاف ألعماؿ المقاكمة القبرصية، التي كاف يشٌنيا مف قكاعدىا الرئيسة في الجزيرة

القبارصة ضٌد االحتبلؿ البريطاني، أكبر األثر في انسحاب بعض الكحدات البريطانية مف 
ىذا المكقؼ مف القبارصة، . (0)ك الداخؿالعمميات الحربية ضٌد مصر، كتكجيييا نح

بمساعدة مصر خبلؿ العدكاف، قابمو قياـ مصر بمقاكمة البريطانييف في سياستيـ تجاه 
 في كؿ مف مصر كقبرص.  ستعمار البريطانيقبرص، كبذلؾ جمعيـ مقاكمة اال
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 قاعدة أكركتيرم البريطانية في قبرص

 
 
 

 قبرص جزيرة في البريطانية القواعد

 أكركتيرم) فييا قاعدتيف كأىـ قبرص، مساحة مف%  ّ نحك البريطانية العسكرية القكاعد تغطي   
 التي االتفاقية بمكجب كذلؾ ،َُٔٗ عاـ منذ البريطانية السيطرة تحت تقع القكاعد كتقع ىذه ،(كديكيميا
 .كقبرص كتركيا كاليكناف بريطانيا مف كؿ بيف حصمت

 في البريطانية الممكية الجكية لمقكات قاعدة أكبر الجنكبي، قبرص ساحؿ عمى أكركتيرم، قاعدة كتعد   
 أنيما رغـ القبرصية، لمسيادة تخضعاف ال أنيما أم البريطانية، لمسيادة القاعدتاف كتخضع. العالـ
 تنٌصت كمراكز عسكرية، كقكاعد كبيرة استراتيجية أىمية القكاعد كليذه. كـ َِٓ مساحة عمى تمتداف

 .األكسط شرؽال في
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 :5742 عام القبرصية القضية في المصري -السوري الدور: الثالث المبحث

أٌيدت ، ك أييد مف قبؿ الدكؿ العربيةالقت القضية القبرصية بشكؿو عاـ، الٌدعـ كالت      
ذا كانت العبلقات  قبرص في سبيؿ تقرير مصيرىا بنفسيا بعيدان عف التدخبلت الخارجية. كا 

طبيعة  العربية قد ترٌكزت في البداية مع الجانب القبرصي اليكناني، فذلؾ يعكد إلى
التي دفعت بالمكاقؼ العربية لمتعاكف مع الجانب ك سائدة آنذاؾ، ال الظركؼ السياسية

ف يمثمو "األسقؼ مكاريكس". فقد كانت بريطانيا ىي العدك القبرصي اليكناني، الذم كا
تحتميا، رب، الذيف كانكا يسعكف إلجبلئيا مف األراضي العربية التي األكؿ بالنسبة لمع

. ككانت ُِٓٗ/ يكليك تمكز ِّخاصةن في مصر، كىذا ما عممت عمى تحقيقو ثكرة 
يا مف االحتبلؿ رضقبرص ىي األخرل تناضؿ في سبيؿ تقرير مصيرىا، كتحرير أ

مف التنسيؽ  التركية عمى درجة عالية -ات البريطانية، بالمقابؿ كانت العبلقالبريطاني
كاليات المتحدة األمريكية كالتعاكف كالتخطيط المشترؾ فيما بينيا مف جية، كبينيما كبيف ال

 ضٌد الكتمة ء "ىيئة الدفاع عف الشرؽ األكسط"أخرل، ككاف ىدفيـ حينيا إنشا مف جية
حاربت مصر بقيادة كقد . ُٓٓٗبلف عف كالدة حمؼ بغداد عاـ الشرقية، لذلؾ جاء اإلع

جماؿ عبد الناصر ىذا الحمؼ كالدكؿ المشتركة فيو، كمف بينيا تركيا، لذلؾ لـ تكف 
 .   (5)عاـ، بؿ مع الجانب القبرصي اليكناني غالبان  قات في البداية مع القبارصة بشكؿالعبل
في بة التي قامت مع الدكؿ العربية، قٌدر كؿ التقدير العبلقات الطيكانت اليكناف ت   

مقدمتيا سكرية كمصر، كمدل الفكائد التي كانت تعكد عمييا سياسيان مف خبلؿ تكطيد 
 .(0)عبلقاتيا مع العرب، الذيف يرغبكف في أف يناؿ الشعب القبرصي حٌقو في تقرير مصيره

د األسقؼ مكاريكس اليكناف بالطمب مف سكرية ، عندما ىدُِٓٗتجٌمت ىذه العبلقة عاـ 
. كما أٌكدت مصر عاـ (1)رعاية المصالح القبرصية في األمـ المتحدة بدالن مف اليكناف

، ُٕٓٗ/ فبراير شباط ُِفي  كممة ممثؿ مصر في األمـ المتحدة مف خبلؿ ُٕٓٗ
حكؿ دعـ مصر كمناصرتيا لقضية قبرص، حيث قاؿ: "ال يساكرنا الٌشؾ في أنو إذا كاف 
في قبرص حككمةه حٌرةه مستقمةه كما نرغب، كانت قد عارضت اتخاذ أراضييا قاعدة لميجـك 
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عمى مصر، كالقبارصة سكاء أكانكا ينتمكف إلى األغمبية أك األقمية احتفظكا دائمان بعبلقاتيـ 
صر، كال شؾ في أٌف ىذا اليجـك عمى مصر نيٌفذ دكف رغبتيـ، كأنيـ إذا كانكا الكدية مع م

 اؿ المممكة المتحدة لقبرص كقاعدةأحراران أك مستقميف لعارضكا ذلؾ اليجكـ، كأٌف استعم
تمٌكنيا مف شٌف اليجمات المبٌيتة دكف سبب في ىذا الجزء مف العالـ يتناقض مع ميثاؽ 

التي تدفعنا إلى مف كالسبلـ في ىذا اإلقميـ، كىك أحد األسباب األمـ المتحدة ، كيعكؽ األ
 . (5)ليذه المشكمة ذات الطابع الدكلي" إيجاد حؿ  ميرضو 

صةن، قد بدأت تتكطد منذ مصر خايكناف كالدكؿ العربية عامةن، ك كانت العبلقات بيف ال   
اليكنانية المتعاقبة  ، بعد نياية الحرب األىمية اليكنانية، حيث أخذت الحككماتُْٗٗعاـ 

عمى عاتقيا الطريؽ الٌسممي تجاه الدكؿ العربية، في سبيؿ خدمة مصالحيا الحيكية، ككاف 
مف بيف ىذه المصالح تأميف حصكليا عمى النفط العربي، خاصةن أثناء نزاعيا مع تركيا، 

بيرة بسبب مشكمة قبرص في األمـ المتحدة، ككذلؾ مف أجؿ حماية الجاليات اليكنانية الك
المنتشرة في الدكؿ العربية، خاصةن في مصر، كالسماح ليا بعبكر قناة السكيس دكف أٌية 
شركط. كىذا ما دفع ممثؿ اليكناف لدل األمـ المتحدة "خانثكبكلس باالماس" إلى كصؼ 

، كانتقد بشٌدة السياسات االستعمارية "جريمة"بأٌنو  ُٔٓٗلعدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ ا
 . (0)سية في قبرص كالعالـ العربيفرن -األنكمك

بيذا المكقؼ اليكناني المؤيد لمدكؿ العربية كقضاياىا، ندرؾ أٌف كقكؼ اليكناف إلى    
ف كاف ظاىريان،  فإٌنو مبني  عمى مصالح اقتصادية كسياسية لميكناف، جانب العرب، كا 

 ي كمييما. إلى تشابو ظركؼ كؿ  مف مصر كقبرص بكجكد االحتبلؿ البريطاني ف إضافة
أٌما في سكرية، فقد كانت الصحؼ تؤكد باستمرار عمى العبلقات الكطيدة مع الشعب    

صحيفة "النصر"  حؿ قضاياه حبٌلن عادالن، فقد جاء فيالقبرصي، كمناصرتو في سبيؿ 
، تحت عنكاف "كاجب سكرية ُٔٓٗ/ مارس عاـ آذار ُُالسكرية في عددىا الصادر في 

ٌف: "تحرير قبرص ضماف ألمف سكرية"، كذلؾ في غمرة األحداث نحك كفاح قبرص" عمى أ
التي شيدتيا قبرص مف صداـ الشعب المطالب باالستقبلؿ، مع االحتبلؿ البريطاني الذم 
يحكـ الجزيرة، كأٌكدت خبلليا الحككمة التركية حٌقيا في الٌتدخؿ في شؤكف قبرص، 
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نتائج ي لندف، كلـ يتمٌخض عنو أٌية اليكناني المنعقد ف -فانضمت إلى المؤتمر البريطاني
، ألٌف بريطانيا كانت تحاكؿ مف خبللو كسب الكقت فقط دكف رغبتيا في تسكية ميرضية

ثبلثة "حسب تصريحات  نت تركيا قد دخمت المؤتمر ألسبابو كاك المشكمة القبرصية. 
ازلت عف حكـ المسؤكليف األتراؾ حينيا"، األكؿ حؽ الفتح، كالثاني أٌف الدكلة العثمانية تن

لكي تحمييا مف الخطر الركسي، كالثالث أٌف الجزيرة تتخذ  ُٖٕٖيا عاـ الجزيرة لبريطان
، قاصدةن إذا كقعت الجزيرة في أيدو معاديةمكقعان استراتيجيان يشكؿ خطران عمى أمف تركيا 

 بذلؾ اليكناف. 
 االدعاءات مف خبلؿ صحيفة النصر اإلطار جاء الٌرد السكرم عمى تمؾ في ىذا   

، حيث جاء فييا: "نحف السكريكف يتحتـ عمينا أف ندلي بالمبلحظات عمى أساس كذلؾ
الحقكؽ الثبلثة التي تطالب بيا تركيا، التي تعطييا الحؽ في التدخؿ في شؤكف قبرص، 

كؿ األخرل مف الد الجزيرة مثمما فتحيا العرب ككثيرفبالنسبة لحؽ الفتح فقد فتح األتراؾ 
قبؿ األتراؾ، كعمى ىذا فميس لؤلتراؾ أم  حؽ  شرعي  أكثر مف تمؾ الدكؿ التي دخمت 

جزءان مف  ُٖٕٖريطانيا فقد كانت سكرية عاـ ، أما مسألة التنازؿ عف الجزيرة لب(5)الجزيرة
زيرة. الدكلة العثمانية، كسكرية ككريثة لمدكلة العثمانية ليا نفس حؽ تركيا في المطالبة بالج

أما فيما يتعمؽ بالمصالح االستراتيجية، فإٌف قبرص تقع في نقطة متكسطة بيف ساحؿ تركيا 
لؾ الكحيد ليذا كسكاحؿ لبناف، كعمى ذلؾ يجب أال تتمتع تركيا باألفضمية في أف تككف الما

يتـ في الكاقع قاعدةن استراتيجيةن لمدفاع عف سكرية كلبناف، نحف في سكرية ن البمد، الذم ييعدٌ 
يكجد بيننا كبينيـ خبلفات سياسية، أف تبقى الجزيرة في أيدم أىميا المسالميف، الذيف ال 

كأال تبقى في يد دكلة محتمة أك تكسعية مثؿ "إسرائيؿ"، التي ليا أىداؼ في الشرؽ 
 .  (0)، تشكؿ خطران عمى سكرية كلبناف"األكسط

اه مكقؼ تركيا كاليكناف مف لكؿ مف سكرية كمصر تجىذه المكاقؼ يمكف القكؿ أٌف    
باألكضاع السياسية السائدة آنذاؾ، كليس ارتبطت حينيا  ُٔٓٗالمشكمة القبرصية عاـ 

تجاه تركيا، بؿ نتيجة كاقعو مرحمي  فرضتو بريطانيا عمى  مف منطمؽ تعٌصب أك كره عربي
ىذا اإلطار  الدكؿ العربية كاليكناف كتركيا معان، في مكاقفيا مف المشكمة القبرصية. كضمف

                                                           

  .ٖٔسمطاف: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
  .ٗٔسابؽ، صالمرجع ال -(ِ)



 

60 

أكد الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر، عندما سألو األمير فيصؿ سؤاالن عف مكقفو 
المعادم لتركيا المسممة ضٌد اليكناف المسيحية، كأٌف األتراؾ يشتككف بأننا دكؿ إسبلمية 
نقؼ مع اليكنانييف في قبرص ضٌد األتراؾ، كاليكنانيكف مسيحيكف كاألتراؾ مسممكف، كأننا 

حركة استقبلؿ قبرص "إيككا" بينما األتراؾ المسممكف متضرركف مف ذلؾ، فكاف رٌد  نساند
الرئيس المصرم لؤلمير بقكلو: "سكؼ أترؾ الحجة الدينية كلـ تكف األدياف ىي المكضكع، 
كلكف ىناؾ عٌدة أشياء منيا مطمب تقرير المصير عند كؿ الشعكب، كالحرية كالتحرر مف 

د يككف عمى رؽ البحر المتكسط كقاؿ: "شرؽ ىذا الحكض يكااالستعمار"، كقاـ برسـ ش
كقبرص  في البحر األبيض المتكسط، ىي مالطا شكؿ ىبلؿ كلديو ثبلث جزر حيكية

لمعالـ العربي، ييطؿ بيا كيستكشؼ بيا ما يجرم في أكركبا،  ككريت، فيذه مكاقع متقدمة
يجية العالـ العربي إال أف يعتبرىا أف يقكـ برسـ استرات ه المكاقع الثبلثة ال يستطيع أحدكىذ

 . (5)النجـك في اليبلؿ"
بما يخٌص  العربية في مساعدة اليكناف بشكؿ كبير كاف ىذا منطمؽ عبد الناصر كالدكؿ   

قضية قبرص. كلقي رئيس كزراء اليكناف االحتراـ كالتقدير مف الدكؿ العربية، كىذا ما دفع 
يقضي بأف تتكلى  العامة لؤلمـ المتحدة لصالح قرارالدكؿ العربية لمتصكيت في الجمعية 

 .   (0)النزاع في قبرص، كىك طمب قبرصي كيكناني مشترؾ األمـ المتحدة
عبد الناصر عند استقبالو  كجاء التأكيد عمى المكقؼ حكؿ دعـ استقبلؿ قبرص مف قبؿ

، حيث قاؿ في ىذه المناسبة: "اليـك عندما ُٖٓٗلؤلسقؼ مكاريكس في تمكز/ يكليك عاـ 
الشعب نرحب باألسقؼ مكاريكس نعٌبر مٌرةن أخرل عف تأييدنا لمبادئ الحرية، كلكفاح 

 برص أثناء االعتداء عمينا كقاعدة: "لقد استيخدمت قالقبرصي لتحرير كطنو"، كما قاؿ
برص يعتبر عمبلن لسبلح الطيراف الذم ىاجمنا، كأنني في الكاقع ألشعر أٌف احتبلؿ ق

عدائيان صارخان مثؿ االعتداء الذم تعرضنا لو .... إٌف تحرير قبرص بالنسبة لنا سيككف 
تدعيمان لممبادئ التي نؤمف بيا كالتي أعمناىا، كما أٌنو سيككف كسيمةن لتدعيـ السبلـ في ىذا 

 .(1)الجزء مف العالـ"

                                                           

  www.alfikralarabi.orgجماؿ عبد الناصر كقضية قبرص.  -(ُ)
سرائيؿ. اليكناف كالعالـ العرب -(ِ)   www.kitabat.comي كا 
  .َٕسمطاف: مرجع سابؽ، ص -(ّ)



 

61 

عميا لقضية قبرص، ففي عقد كعمى ىذا بقيت الدكؿ العربية مستمرةن في مساندتيا كد
لرامية لمتخمص مف دستكر الستينات ساندت الدكؿ العربية المحاكالت اليكنانية كالقبرصية ا

ائب الرئيس، كثبلثة مناصب كزارية ، الذم ينٌص عمى حجز منصب نَُٔٗعاـ 
 . (5)التركية صكتان ميمان في سياسات الدكلةالقبرصية ما يعطي األقمية لمقبارصة األتراؾ، 

قاد جناحيا السياسي األسقؼ  بعد معركة دمكية َُٔٗد إعبلف قبرص استقبلليا عاـ كعن
مكاريكس، كذراعيا العسكرم منظمة "إيككا" بقيادة الجنراؿ "جكرج غريفاس"، سارعت الدكؿ 

س مكاريكس، الذم انتيخب أكؿ العربية إلى االعتراؼ بجميكرية قبرص تحت قيادة الرئي
الذم حاكؿ منذ تسممو الحكـ الٌنأم بيا عف المعسكرات الدكلية، ، رئيس لجميكرية قبرص

مع الدكؿ  تدخؿ في شؤكنيا، كأصبح عمى عبلقة متينةلضماف حيادىا كاستقبلليا، كعدـ ال
عبد الناصر، لدكره الفٌعاؿ في مساعدة حركة تحرير  العربية، خاصةن مصر في عيد

مدادىا بالسبلح كالماؿ كالدع ، الذم تكٌثؼ بعد عدكاف عاـ ـ السياسيقبرص "إيككا"، كا 
، كىذا ما دفع قبرص لبلنضماـ إلى منظمة دكؿ عدـ االنحياز فكر إعبلف ُٔٓٗ

رص فكر إعبلف . كبذلؾ تككف الدكؿ العربية مف أكائؿ مف اعترؼ بجميكرية قب(0)استقبلليا
 مصر. ا العبلقات الدبمكماسية، خاصة، كتبادلت معئَُٗاستقبلليا عاـ 

ما ، (1)كمٌما أسيـ كذلؾ في تعزيز ىذه العبلقات، القرب الجغرافي كالثقافي بيف الجانبيف   
عاـ  في األمـ المتحدة سكرية كالعراؽ" لمتصكيتدفع أيضان بعض الدكؿ العربية "مصر ك 

، الذم يؤكد عمى استقبلؿ قبرص، التي يسيطر عمييا َِٕٕلصالح القرار  ُٓٔٗ
 .     (2)عدـ شرعية التدخبلت الخارجية التركيةالقبارصة اليكنانييف، كعمى 

 
 
 
 

                                                           

سرائيؿ.  -(ِ)  www.kitabat.comاليكناف كالعالـ العربي كا 
  www.amin.orgدياب نصر: قبرص أزمة مستعصية.  -(ّ)
 .ََِٔ/ٓ/ِمف حديث الرئيس المصرم حسني مبارؾ لصحيفة )فميفيزيركس( القبرصية في  -(ْ)

      www.mfa.gov.eg  
سرائيؿ.  -(ْ)  www.kitabat.comاليكناف كالعالـ العربي كا 
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 الفصل الرابع
 5752 عام التركي التدخل حتى االستقالل منذ قبرص

 
 :العربي الجوار دول عمى 5745 عام وعدوان قبرص: األول المبحث

 قبرص قاعدة غربية لمعدوان: أواًل:

، مع احتفاظ ُٗٓٗيا بمكجب اتفاقية زكريخ عاـ نالت قبرص استقبلليا عف بريطان   
بريطانيا بأراضو في جزيرة قبرص، أقامت عمييا قاعدتيف عسكريتيف ضخمتيف، ىما قاعدة 

إضافةن إلى "أكركتيرم" بالقرب مف مدينة ليماسكؿ، كقاعدة "ديكيميا" بالقرب مف الرنكا. 
 منشأة عسكرية مكجكدة َْتمؾ في الجزيرة أكثر مف ىاتيف القاعدتيف، فإٌف بريطانيا تم

السمكي، كمستكدعات المعدات العسكرية ج ىذه القكاعد، مف ضمنيا محطات اتصاؿ خار 
 .(5)كاألسمحة، كنقاط االتصاؿ

ممرات لمتحرؾ بيف كذلؾ تستخدـ القكات البريطانية، كبدكف عائؽ، الطرؽ كالمكانئ كال   
القكات، كأثناء ممارسة التدريبات، ككانت القاعدة الجكية في أكركتيرم مخصصة لبلنتشار 
في الحاالت الحرجة لمطائرات حممة السبلح النككم، ككذلؾ الطيراف المقاتؿ، كطيراف النقؿ 

ط القيادة العسكرم. كما أحدثت مراكز لمكشؼ الرادارم البعيد لئلببلغ كالتكجيو، كأقامت نقا
مع النظاـ العاـ لحمؼ الناتك، خاصةن منذ انضماـ  ي كانت مرتبطةكعقد االتصاؿ، الت

في جميع  حمؼ الناتك، حيث أصبح ىناؾ تنسيؽ كتعاكفالكاليات المتحدة األمريكية إلى 
المجاالت بيف بريطانيا كالكاليات المتحدة عمى الصعيد العالمي، كتجسد ذلؾ في حصكؿ 

حدة عمى معظـ القكاعد البريطانية في مناطؽ مختمفة مف العالـ، منيا القكاعد الكاليات المت
 . (0)البريطانية في الكطف العربي كقبرص

يعسكركف في تمؾ القكاعد عمى  طانيا بأكثر مف ثبلثة آالؼ جندمكذلؾ احتفظت بري   
بقاء عمى ىي الات كالقكاعد العسكرية أرض الجزيرة، ككاف مف أىـ أىداؼ كجكد ىذه القك 

                                                           

(ُ)-  H. D. Purcell: Cyprus, New york, 1969. 
  ،ُِٖٗة العربية لمدراسات، بيركت، مجمكعة مف الباحثيف: التحالؼ الغربي كالعبلقات األطمسية، المؤسس -(ِ)

  .ُُٖص      
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قد تيشف  في ىذه  ربة مف المنطقة العربية بشكؿ خاص، كالمشاركة في أٌم حربمق
المنطقة، بيدؼ إبقاء السيطرة عمييا. كما يمكف ليذه القكات كقت السمـ العمؿ عمى تيديد 

ألمف  لدكؿ العربية التي تقع في منطقة الشرؽ األكسط، كما أنيا تشكؿ بيذا خير ضمافا
العربية، بما تتعيده ليا شجعيا عمى المضي في أعماليا العدكانية ضٌد الدكؿ "إسرائيؿ"، كت

 ُٕٔٗعؿ ىذا ما حدث في عدكاف عاـ . كبالف(5)إذا طيمب منيا ذلؾ مف تدخؿ سريع
مف جانب الكاليات  جاكرة، بدعـ استعمارم غربي، خاصةالصييكني عمى الدكؿ العربية الم

شٌنت القكات  ُٕٔٗلخامس مف حزيراف/ يكنيك المتحدة األمريكية كبريطانيا. ففي ا
الصييكنية عدكانان كاسع النطاؽ عمى الدكؿ العربية المحيطة بفمسطيف، كىي سكرية كمصر 

 .(0)كاألردف، كذلؾ سعيان كراء تحقيؽ أىدافيا كتطمعاتيا كأطماعيا في المنطقة العربية
 

 ثانيًا: الموقف القبرصي:

 أنيا لف تسمح باستخداـ القكاعد البريطانية المكجكدة عمى قبرص، قبؿ العدكاف، أعمنت   
، كجاء ذلؾ في اإلعبلف الذم أصدره األسقؼ أراضييا ضٌد سكرية، أك أٌم دكلة عربية

بأٌف:  ُٔٔٗ/ ديسمبر كانكف األكؿ ُّمكاريكس "رئيس جميكرية قبرص"، يـك السبت 
د البريطانية في قبرص ضٌد "حككمتو لف تسمح بأٌم حاؿو مف األحكاؿ باستخداـ القكاع

/ أيار ِٓ. كجاء الرفض كذلؾ مف جانب قبرص يكـ الخميس (1)سكرية أك األمة العربية"
سفير قبرص  سكرم الدكتكر إبراىيـ ماخكس، عندما استقبؿ كزير الخارجية الُٕٔٗمايك 

كفي ، كتسمـ منو أكراؽ اعتماده سفيران لجميكرية قبرص في سكرية، " سكتريادس"لدل سكرية
ىذه المقابمة أكد سفير قبرص مساندة ببلده لمجميكرية العربية السكرية في كقكفيا في كجو 

رفض حككمة كشعب قبرص ألية العدكاف اإلسرائيمي عمى الدكؿ العربية، كما أكد لو 
ترمي إلى استخداـ القكاعد العسكرية البريطانية المكجكدة في الجزيرة ضد الكطف  محاكلة

ٌنو  في حاؿ اضطرار بريطانية أك غيرىا مف الدكؿ الغربية عمى استعماؿ ىذه العربي، كا 

                                                           

  .ُِٕصالعٌبار: مرجع سابؽ،  -(ُ)
  .ُْٕبيمكاف، كصالح: مرجع سابؽ، ص -(ِ)
  .ُ، صُٕٔٗي كانكف الثان ُ، األحد ُُٓٔجريدة البعث، العدد  -(ّ)
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مع بريطانيا، كيكقؼ كؿ  قبرصي بأكممو سكؼ يقطع كٌؿ تعاكفالقكاعد فإٌف الشعب ال
 . (5)لدرء خطرىا عف الكطف العربي يشٌؿ عمؿ ىذه القكاعد، في محاكلةالخدمات، بحيث 

أٌما اليكناف فقد كاف عمييا، كعضك في حمؼ الناتك، أف تخدـ المخططات االستراتيجية    
، ككاف عمييا في الكقت ذاتو، كبسبب الغربية في منطقة شرقي المتكسط كالشرؽ األكسط

لمعرب،  كمجاكرتيا لمنطقة الشرؽ األكسط، أف تحافظ عمى سمعتيا كدكلة مكالية قربيا
حمفائيا. كعمى ذلؾ أصبحت األراضي اليكنانية أراضو مفتكحةو دكف أف تستفز "إسرائيؿ" ك 

ر جمٌيان خبلؿ عدكاف حزيراف/ يكنيك لمعديد مف األطراؼ الغربية كالعربية، كىذا ما ظي
، الذم أٌدل إلى جعؿ المجاؿ الجكم لميكناف كقبرص مفتكحان أماـ الدكؿ ُٕٔٗ

يات المتحدة األمريكية، التي االستعمارية الغربية خبلؿ الحرب، خاصةن مف جانب الكال
قٌدمت الٌدعـ "إلسرائيؿ" خبلؿ العدكاف انطبلقان مف اليكناف، التي كاف الكجكد العسكرم 

 . (0)فييا قاعدة عسكرية أمريكية ِْؾ نحك األمريكي فييا قكيان جدان، حيث كانت تمتم
العربية، كظيرت  الصييكنية عمى الدكؿ -ىكذا اٌتضحت أبعاد المؤامرة األنكمك أمريكية   

الحقائؽ الٌدامغة عف التكاطؤ الذم كاف مكجكدان بيف "دكلة" العصابات الصييكنية كالكاليات 
 ُٕٔٗ/ يكنيك المتحدة األمريكية في معركتيا ضٌد األمة العربية، ففي األكؿ مف حزيراف

 تشير إلى كجكد حركة غير اعتياديةبدأت المعمكمات بالكركد مف جزيرة قبرص، ككانت 
رم كانت في حالة في القكاعد البريطانية في الجزيرة، حيث إٌف الطائرات في قاعدة أكركتي

رية في قاعدتي كذلؾ شيكىدت حركة مكثفة لمسيارات العسك تأىب قصكل كحركة دائمة.
قنابؿ كالصكاريخ مف مخازف مكجكدة تحت األرض باتجاه تقكـ بنقؿ ال "أكركتيرم كديكيميا"

بكامؿ عتادىـ الحربي قد  المعمكمات أٌف ثبلثة آالؼ جندم بريطاني أثبتت المطار. كما
 ِٖغادركا قاعدة أكركتيرم متجييف نحك المنطقة المحتمة مف فمسطيف، كذلؾ بتاريخ 

، ككاف قبميا بيكـو كاحدو قد كصؿ إلى القكاعد البريطانية في قبرص قائد / مايكأيار
لمغاية، كاجتمع فكر  بصكرة سٌرية السادس عف طريؽ الجك، كذلؾاألسطكؿ األمريكي 

 . (1)كصكلو مع قائد القكاعد البريطانية في الجزيرة
                                                           

 . ٕص، ُٕٔٗأيار  ِٔ، الجمعة ُِّٖالعدد جريدة البعث،  -(ُ)
 ،ُِٖٗبيركت، ة العربية لمدراسات، مجمكعة مف الباحثيف: الكجكد العسكرم الغربي في الشرؽ األكسط، المؤسس -(ِ)

  .ِْص      
  .ِ -ُ، صُٕٔٗحزيراف  ٕ، األربعاء ُِّٗجريدة البعث، العدد  -(ّ)
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غربية في جعؿ قبرص قاعدة بيذا يتأكد الدكر الكبير الذم لعبتو القكل االستعمارية ال   
في تنفيذ مخططاتيا تجاه الدكؿ العربية. كفي سبيؿ نجاح ذلؾ، عممت عمى  عسكرية

معارضة ىذه الحرب  اأرادت في كؿ  مف اليكناف كقبرص، المتافت إحداث بعض التغييرا
، حيث تـ إسقاط حككمة العرب، ففي اليكناف حصمت تغييرات سياسية مفاجئةعمى جيرانيا 

مع سكرية كمصر، كما أدانت  اباندريك"، التي كانت عمى عبلقات كٌدية كطيبة"جكرج ب
مف ىذه التغييرات في اليكناف بدأ  الصييكنية في المنطقة. كبعد شير كاحد السياسات

ضٌد سكرية كمصر  ُٕٔٗ/ يكنيك الكياف الصييكني حربو في الخامس مف حزيراف
 .(5)كاألردف

أٌم إجراءو أك إدانةو لـ يتخذ المجمس العسكرم في اليكناف، الذم سيطر عمى الحكـ،    
يكف بمقدكر ىذا التي شيٌنت عمى الدكؿ العربية، لكنو في الكقت ذاتو لـ  ليذه الحرب

تجاىؿ المطالب العربية، كذلؾ أٌف اليكناف تعتمد عمى النفط العربي، كما تعتمد  المجمس
 . (0)الداعـ ليا إزاء قضاياىا في األمـ المتحدة، خاصةن قضية قبرص المكقؼ العربيعمى 
أٌما في قبرص، فقد أعمف األسقؼ مكاريكس عف استيائو الشديد عندما اكتشؼ أٌف    

ـ "إسرائيؿ" مصادر االستخبارات البريطانية كاألمريكية المتمركزة في قبرص كانت تيعم
، مستخدمةن لذلؾ ُٕٔٗعف التحركات العسكرية لمدكؿ العربية خبلؿ عدكاف  بصكرة دائمة

 .(1)نية عمى أرض الجزيرةالقكاعد العسكرية البريطا
، 5742استقالليا عن بريطانيا عام  بناًء عمى ما سبق نجد أّن قبرص، التي نالت   

لم تكن لتستطيع تقرير مصيرىا، واتخاذ قراراتيا بعيدًا عن االستغالل االستعماري ليا، 
القواعد التي بقيت عمى أرضيا  نقوصًا، وسيادتيا اسمية، لكونحيث كان استقالاًل م

ظّمت تعمل انطالقًا من قبرص ضّد جيرانيا العرب، تيديدًا بالحروب، وشّنًا ليا، ومشاركًة 
ز واضحًا خالل عدوان فييا، ودعمًا لمكيان الصييوني ضّد الدول العربية، وىذه ما بر 

ل االستعمارية ساطي، حيث لعبت الجزيرة دورًا ميمًا وخفّيًا في خدمة األ5745حزيران 
ما سّيل سرعة حسميا لصالح الكيان الصييوني، ولتتحول بعدىا الجزيرة إّبان الحرب، 

                                                           

  .ُّْيكفا: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
 www.kitabat.comجكف ساكاس: مرجع سابؽ.   -(ِ)
(ّ)-  Hitchens, Christopher: Cyprus, London- New york, 1984. 
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، ولمشعب الفمسطيني ى حشٍد استخباراتيٍّ دوليٍّ مكثف معاٍد لألمة العربية عامةإل
تأثير لما يجري في الجزيرة خاصة، وبذلك يكون األمن القومي العربي قد وقع في دائرة ال

مع دول الجوار  حكومة الجزيرة بعالقات وّدّية ن الشعب القبرصي، وارتباطع بمعزل
 العربي.  

 
 :5751 عام تشرين حرب في قبرص جزيرة دور: الثاني المبحث

 أواًل: متغيرات األوضاع السياسية والعسكرية وحرب تشرين:

لصييكني عمى أرض بعد سمسمة اليزائـ التي مينيت بيا الدكؿ العربية، منذ قياـ الكياف ا   
غربية بالعدكاف ، ثـ قياـ ىذا الكياف بالمشاركة مع الدكؿ االستعمارية الُْٖٗفمسطيف عاـ 

كش العربية في عدكاف ، كصكالن إلى اليزيمة التي لحقت بالجئُٓٗعمى مصر عاـ 
الصييكني، كحؿ  -لتسكية النزاع العربي ، جرت محاكالت عٌدةُٕٔٗحزيراف/ يكنيك 

ط الدكؿ الكبرل، كالمجتمع الدكلي ممثبلن باألمـ سطينية، كعمى الرغـ مف تكسٌ القضية الفم
المتحدة كالقرارات التي صدرت عنيا، إال أٌف ذلؾ لـ يؤًد إلى إرساء دعائـ السبلـ العادؿ 
كالشامؿ في المنطقة، حيث كاف الكياف الصييكني كالكاليات المتحدة األمريكية كالقكل 

و تعرقؿ تنفيذ القرارات الشرعية الدكلية، كتمنع األطراؼ المتنازعة مف االستعمارية المؤيدة ل
تحقيؽ السبلـ فيما بينيا، مستيدفةن استمرار حالة الحرب، أك حالة البلحرب كالبلسمـ إلبقاء 

 . (5)نفكذىا كسيطرتيا عمى المنطقة
دكؿ  الستفزازات العسكرية الصييكنية ضدٌ المشحكف بالتكتر الدائـ، كاىذا الجك    

المكاجية العربية، خاٌصةن سكرية كمصر، أٌدل إلى زيادة حٌدة التكتر في المنطقة، كظير 
 ، ليذا كٌمو بدأتالصييكني أمر مستبعد -ضية الصراع العربيلق جمٌيان أٌف إيجاد حٌؿ عادؿ

مع الكياف الصييكني،  كؿ  مف سكرية كمصر تخططاف بشكؿ فعمٌي لممعركة القادمة
فاؽ بيف القيادتيف السكرية "حافظ األسد"، كالمصرية "أنكر السادات" عمى تكبالفعؿ تـ اال

تنفيذ ىجكـ مشترؾ عمى الكياف الصييكني، تـ تحديد تكقيتو في السادس مف تشريف األكؿ 

                                                           

  .ْٓٓصبيمكاف، كصالح: مرجع سابؽ،  -(ُ)
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عادة مف المعركة است ليجـك العربي، كاستطاع خبلؿ أياـ عٌدة، كبالفعؿ بدأ إُّٗأكتكبر 
 .(5)ُٕٔٗاحتيٌمت عاـ طؽ العربية التي المنا بعض
ٍؽ لمدكؿ الغربيةلـ  الجديدة في المنطقة راتىذه المتغي    ، خاٌصةن الكاليات المتحدة تىري

محدكد لمكياف الصييكني األمريكية كبريطانيا، فبدأت بتقديـ الدعـ السياسي كالعسكرم البل
، حيف ُِٕٗ جمٌيان قبؿ الحرب، كمنذ عاـالدكؿ العربية، ككاف ذلؾ قد ظير  في مكاجية

تكجيت السياسة األمريكية نحك االستفادة مف المكاقع االستراتيجية الميمة في البحر 
تياجـ منيا دكؿ المنطقة كمما أرادت ذلؾ. كفي ىذا  لمتكسط، لتتخذ منيا قكاعد عسكريةا

السياؽ أشار الرئيس المصرم أنكر السادات، قبؿ أف تتجو السياسة المصرية نحك الكاليات 
ت ىي العدك الرئيس لمصر، أشار السادا "االمبريالية األمريكية"ة، أم عندما كانت المتحد

جزيرة قبرص "نتيجة الستراتيجيتيا الجغرافية كالعسكرية"، إلى المخططات األمريكية تجاه 
، حيث أكد أٌف الدالئؿ تشير إلى ُِٕٗ/ فبراير عاـ خاصةن في األسبكع األخير مف شباط

عكف، بعد ىزيمتيـ في المحيط اليندم نتيجةن لحرب بنغبلدش، إلى أٌف األمريكييف يتطم
تعزيز مكاقع أسطكليـ السادس في البحر المتكسط، كأٌنيـ يتطمعكف بالذات إلى قبرص، 

 . (0)ليـ في الجزيرة كس مف طريقيـ، ليحصمكا عمى قاعدةكيريدكف إزاحة األسقؼ مكاري
تخداـ الكنيسة القبرصية نفسيا في ىذه إلزاحة مكاريكس باس ُِٕٗكجرت محاكلة عاـ    

المسألة، حيث كجيت الكنيسة القبرصية إنذاران لمكاريكس تزامنان مع إنذار الحككمة اليكنانية 
عزؿ مكاريكس مف رئاسة الجميكرية،  ُِٕٗلو أيضان، ثـ قررت الكنيسة في تمكز/ يكليك 

كف رئيس البرلماف القبرصي بتيمة إثارة االضطرابات الدينية كمحاكلة تقسيـ الجزيرة، ل
 .ُّٕٗ"كميريدس" استطاع التكسط ببقاء مكاريكس في منصبو حتى انتياء كاليتو عاـ 

إضافةن إلى الدعـ األمريكي لمكياف الصييكني في حرب تشريف، كاف ىناؾ كذلؾ الدعـ    
جزيرة في  البريطاني لمكياف الصييكني، فقد كضعت بريطانيا قكاتيا، المتكاجدة في قكاعدىا

ارت في تمؾ قصكل. ككانت ككاالت األنباء قد أش قبرص، في حالة استعداد قتالي كتأىب
 .(1)ليذه القكات في الجزيرة الفترة إلى كجكد نشاط غير عادم

                                                           

 . ْٕٓصسابؽ، مرجع بيمكاف، كصالح:  -(ُ)
  .ٕقبرص فمسطيف أخرل، مرجع سابؽ، ص -(ِ)
  .ّ، صُّٕٗتشريف األكؿ  ٕاألحد ، ِّّٖجريدة الثكرة، العدد  -(ّ)
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 ثانيًا: الموقف القبرصي:

اتخاذ جزيرتيـ منطمقان لمعدكاف عمى الدكؿ العربية المجاكرة،  رفض القبارصة بشكؿو عاـ   
عٌبر القبارصة عف مف القبارصة قيادةن كشعبان، ك  كجاء الرفض كالتنديد بالكياف الصييكني

ستعادة أرضو المحتمة. كما تضامنيـ الشديد مع الشعب العربي كقضيتو العادلة، كنضالو ال
األحزاب  أعمنت لى جانب سكرية كمصر. كذلؾكقكفيا إ عٌبرت الحككمة القبرصية عف

حزب "أديكا"، كاتحاد  مع الشعب العربي، منياعف تضامنيا المطمؽ  كالييئات المختمفة
 . (5)الفبلحيف التقدمي، كمنظمة الشبيبة الديمقراطية، كمجمس السبلـ القبرصي

اف رئيسيا كجاء التأكيد عمى التضامف مع الشعب العربي مف القيادة القبرصية عمى لس
تأييد ببلده لكفاح  سقؼ مكاريكس، الذم كاف في زيارة إلى ليبيا، حيث أكد مكاريكساأل

حبلؿ سبلـو عادؿو كشامؿو في المنطقة،  الشعب العربي مف أجؿ استرداد أراضيو المحتمة، كا 
 . (0)كفاح الشعب العربي الفمسطيني الستعادة حقكقو المشركعةكما جدد تأييده ل

/ أكتكبر تشريف األكؿ ُّح كزير الخارجية القبرصي "كريستكتيدس" في صرٌ أيضان.... 
: بية، كأعمفأٌف حككمة كشعب قبرص يدينكف العدكاف الصييكني ضٌد الببلد العر ، ُّٕٗ

المأساة الجارية في الشرؽ األكسط، كتديف غارات الطيراف  قبرص تتابع بقمؽ "إٌف حككمة
لبمداف العربية". كأعاد تأكيد ببلده عمى تضامنيا مع اإلسرائيمي ضٌد األىداؼ المدنية في ا

الصادر عف  ِِْالشعب العربي في نضالو العادؿ ضٌد الصييكنية، كتمسؾ ببلده بالقرار 
 . (1)مجمس األمف

مع الشعب العربي في نضالو  يد الشعبي، فقد خرجت مسيرة تضامفأٌما عمى الصع   
المجنة القبرصية لمتضامف  المسيرة تمبيةن لنداءارم، كجاءت العادؿ ضٌد العدكاف االستعم

يرة شكارع اآلسيكم، كالمجنة القبرصية مف أجؿ قضية العرب، جابت المس -اإلفريقي
لشعب . كقررت لجنة التضامف مع ا(2)االستعمار"بإسرائيؿ" ك التنديد  نيقكسيا حاممةن الفتات

تحدة، تستنكر فييا الغارات إلى األميف العاـ لؤلمـ الم العربي في قبرص إرساؿ برقية

                                                           

  .ِ، صُّٕٗتشريف األكؿ  ُِ، ِّّٓالعدد جريدة البعث،  -(ُ)
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الصييكنية عمى المدف كالقرل العربية، كمياجمتيا األىداؼ المدنية، كطمبت المجنة تدخؿ 
األمـ المتحدة لكقؼ العدكاف الصييكني، كتحقيؽ انسحاب "إسرائيؿ" مف كافة األراضي 

 .(5)العربية التي تحتميا
قبارصة اليكناف فحسب، بؿ إٌف لـ يقتصر التأييد القبرصي لمنضاؿ العربي عمى ال   

تأييدىـ لمنضاؿ العربي ضٌد العدكاف الصييكني،  كذلؾ أعمنكا القبارصة األتراؾ في الجزيرة
حيث تمقت كزارة الخارجية المبنانية برقيةن مف سفارتيا في قبرص جاء فييا: "إٌف مفتي 

خٌطية بيذا الخصكص"، الجالية التركية في نيقكسيا قاـ بزيارة السفارة، كنقؿ إلييا رسالة 
كذكرت البرقية أٌف النكاب القبارصة األتراؾ اتخذكا قراران بتأييد الدكؿ العربية في المعركة 

 . (0)القائمة، كمساندتيـ ليا
في  شعبان، بحيث أٌيدكا العربدعمان كبيران مف القبارصة حككمةن ك  إذان لقيت الدكؿ العربية   

عمى الدكؿ العربية، بينما ساندت  منطمقان ألٌم عدكافتخاذ جزيرتيـ حرب تشريف، كرفضكا ا
 انو، متخذةن مف جزيرة قبرص قاعدة عسكريةالدكؿ االستعمارية الكياف الصييكني في عدك 

كانت مف جانب الكاليات المتحدة األمريكية أك بريطانيا، التي  ياينة، سكاءلدعـ الص ميمة
 . كمأُٓٗف الثبلثي عمى مصر عاـ لعدكامف الجزيرة لتشارؾ في ا سابقان  انطمقتقد 

، كفي ُٕٔٗلبريطانيتاف دكران كبيران في عدكاف حزيراف عاـ لعبت القاعدتاف العسكريتاف ا
 . (1)لكياف الصييكني خبلؿ حرب تشريف ىذهمساندة ا

التي تعرضت ليا الدول العربية في  واليزائم مما تقدم يتضح كيف أّن جميع النكسات   
وان عمييا، لما لموقعيا من أىمية التاريخ المعاصر، كانت قبرص قاعدة العد

تعرضت لو دول  واقتصاديًا، والقاعدة لكل اعتداء، جغرافيًا وسياسيًا وعسكريًا استراتيجية
دول الجوار العربي بشكٍل خاص. لذلك تشكل الجزيرة بموقعيا القريب خطرًا عمى ال

العربية في حال استطاع االستعمار استمالتيا إلى جانبو، وىذا ما يسعى إليو في كل 
 مخططاتو التي تستيدف المنطقة العربية.  
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 والموقف 5752 عام قبرص إلى التركي العسكري الدخول: الثالث المبحث
 :منو السوري

 :السوري والموقف مكاريوس األسقف عمى االنقالب: أوالً 

إعادة انتخاب األسقؼ مكاريكس رئيسان لقبرص، ككاف  ُّٕٗ/ فبراير شباطفي تـ    
عمى الصعيد الخارجي، ككاف األسقؼ  ان كاسع ان تأييد، ك يتمتع بتأييد شعبي داخمي كبير

أم بقبرص عف أٌية معسكرات أك تكتبلت سياسية، مو يحاكؿ النٌ كمكاريكس طكاؿ فترة ح
التي كانت ترل  ،لؾ لـ يرؽ لمدكؿ االستعمارية الغربيةبعان سياسة الحياد اإليجابي، لكف ذتٌ مي 

في قبرص مركزان استراتيجيان ميمان في مخططاتيا ضٌد المنطقة العربية، لذلؾ أخذت تعمؿ 
عمى التخمص منو، ككنو بات يشكؿ عقبةن في كجو الطمكحات االستعمارية، كأخذت 

 ،مكاريكسضٌد  انقبلبتحرض كتدعـ العسكرييف اليكناف مف أجؿ أف يقكمكا بعممية 
/ يكليك كالتخمص منو. كىذا ما أخذت األكضاع تسير باتجاىو، ففي الخامس مف تمكز

أٌف: "الطغمة اليكنانية تخطط  ك عيفماتيني" القبرصية اليكنانيةقالت صحيفة "آب ُْٕٗ
 . (5)لعمؿ انقبلبي كاسع سيتـ في األياـ القميمة القادمة بدعـ مف أكساط عسكرية معينة"

بمياجمة  ُْٕٗ/ يكليك تمكز ُٓتابعة لمحككمة العسكرية اليكنانية في  كفعبلن قامت قكات
قتؿ األسقؼ مكاريكس، الذم كاف يستقبؿ خبلليا  محاكلة القصر الجميكرم في نيقكسيا

مجمكعة أطفاؿ مف المدارس األرثكذكسية في القاىرة. إال إٌف مكاريكس تمكف مف اليرب 
ٌدعى كزير الخارجية األمريكية "ىنرم كيسنجر" آنذاؾ أٌف ىذه العممية كالنجاة مرةن أخرل. كا

 .(0)خارجي بيا طرؼ تتعمؽ بأكضاع داخمية، كال عبلقة ألمٌ 
عمى االنقبلب في قبرص مف سكرية، التي دعت األطراؼ  عربي جاء أكؿ رٌد فعؿ   

نبي في المعنية كسائر دكؿ العالـ ببذؿ أقصى مساعييا مف أجؿ كقؼ التدخؿ األج
ؿء إرادتو قبرص، كحقف الدماء، كعكدة الشرعية الديمقراطية التي اختارىا شعب قبرص بم

ث قكلو: "إٌف سكرية تراقب تطكر ىذه األحدا كحريتو، كجاء في تصريح لناطؽ سكرم
، تيدد بر ىذه األحداث التي تجرم في بمد مجاكر كصديؽبالغىيف، كىي تعت باىتماـ كقمؽ

                                                           

  .ُّٓيكفا: مرجع سابؽ، ص -(ُ)
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عمى األمف في منطقة الشرؽ  في الجزيرة، كليا انعكاسات ميمةالشرعية األمف كاالستقرار ك 
األكسط، كاألمف كالسبلـ في البحر األبيض المتكسط كفي العالـ. إٌف سكرية التي كاف 
مكقفيا تجاه القضية القبرصية مٌتسمان عمى الدكاـ بالرغبة الصادقة لمحفاظ عمى استقبلؿ 

مف شأنو المساس بيذا  تعتبر أٌم تدخؿو خارجيإلقميمية كسيادة قبرص، كسبلمتيا ا
االستقبلؿ كتمؾ السيادة، كبالمؤسسات الشرعية كالدستكرية التي اختارىا الشعب القبرصي 

ذه الجزيرة بؿ كالمنطقة أمران يتناقض مع ميثاؽ األمـ المتحدة كاالتفاقيات الدكلية، كيدخؿ ى
مف الصراعات كالمضاعفات الخطرة التي ال تصيب قبرص كحدىا، بؿ تمتد  في سمسمة

 . (5)آثارىا إلى خارج نطاؽ الجزيرة"
تجدر اإلشارة إلى أٌنو منذ اليـك األكؿ لكقكع االنقبلب في قبرص، قامت قكات ىنا ك    

 في العاصمة نيقكسيا، كقامت االنقبلبييف بمحاصرة سفارة الجميكرية العربية السكرية
مف ىذه القكات بإطبلؽ النار عمى السفارة، كذلؾ قامكا باقتحاـ منزؿ الممحؽ  عناصر

. كىذا يدؿ عمى مدل العبلقات التي كانت (0)العسكرم السكرم، كدخمكا المنزؿ كفٌتشكه
 ، كسكرية كمصر بشكؿو خاص. عامة تربط حككمة مكاريكس مع الدكؿ العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُّْسابؽ، صقبرص فمسطيف أخرل، مرجع  -(ُ)
  .ُ، صُْٕٗتمكز  ُٗ، الجمعة ّْٖٖالعدد جريدة البعث،  -(ِ)
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 :قبرص إلى التركي العسكري الدخول: ثانياً 

كاألحداث الدامية التي رافقت  إثر االنقبلب العسكرم عمى األسقؼ مكاريكس،   
في مختمؼ عكاصـ العالـ، ففي أنقرة  أصداء االنقبلب تنتشر بشكؿ سريعأخذت  االنقبلب،

 رية التركية كيًضعت في حالة تأىبأعمنت المصادر العسكرية التركية أٌف القكات العسك
تركيا لف تسمح بإجراء أٌم  قصكل، كأعمف كزير الدفاع التركي، كزير الخارجية بالككالة، أفٌ 

في الكضع الدكلي لقبرص نتيجةن لبلنقبلب العسكرم، كأٌف "ببلده لف تسمح بفرض  تغيير
األمر الكاقع في أم تغيير عمى الكضع في الجزيرة، الذم تـ االتفاؽ عميو بيف تركيا 

كذكرت صحيفة "ممييت" التركية، أٌف تركيا تستعد لتكجيو إنذار  .(5)انيا"كاليكناف كبريط
 لبلنقبلبييف، كأٌنو في حاؿ رفضيـ ستتدخؿ تركيا عسكريان إلعادة النظاـ الدستكرم لمجزيرة.

بحار إلى قبرص، لمكاجية أٌما في أثينا فقد بدأت كحداته عسكريةه يكنانيةه االستعداد لئل   
قد غادرت قاعدة  التركي في الجزيرة، ككانت كحدات بحرية يكنانية لمجيش أٌم تدخؿ

"سالميس" القريبة مف ميناء "بيريو" متجيةن إلى شرقي المتكسط. كقالت ككالة الصحافة 
الفرنسية إٌف األسطكؿ التركي انتشر في المتكسط منذ إعبلف حالة التأىب في القكات 

مف جنكدىا عمى  نحك تسعيف ألؼ جندما أنيا كضعت المسمحة التركية، كذكرت تركي
 . (0)شكاطئيا المكاجية لقبرص

بيف رئيس كزراء  ، جرل لقاءُْٕٗتمكز/ يكليك  َِخمسة أياـ مف االنقبلب في بعد    
اكيد تركيا "بكالنت أجاكيد" كنائب كزير الخارجية األمريكي "جكزيؼ سيسكك"، أخبر فييا أج

االستعداد إلرساؿ قكاتيا العسكرية إلى قبرص أٌف حككمتو عمى أتـ الجانب األمريكي 
ر في كبيبإنزاؿ جكم كبحرم  كفعبلن قامت تركيا في اليـك ذاتو. (1)لمقاكمة االنقبلبييف

ت لمقتاؿ، كيضعت فيو القكات التركية في مكاجية القكا قبرص، التي تحكلت إلى ميداف
رئيس الكزراء التركي  أعمف مساعد العسكرية اليكنانية بشكؿ مباشر. كبعد قتاؿ عنيؼ

                                                           

  .ُ، صُْٕٗتمكز  ُٔ، الثبلثاء ّْٕٗجريدة الثكرة، العدد  -(ُ)
  .ٕ، صُْٕٗتمكز  ُٖ، الخميس ّْٗٗالعدد جريدة الثكرة،  -(ِ)
  .ُّٕصالح، كيكفا: مرجع سابؽ، ص -(ّ)
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أٌف القكات التركية احتمت نيقكسيا  أربكاف في تصريح صحفي ليميالسيد نجـ الديف 
 .(5)عاصمة قبرص

طالب فيو بكقؼ إطبلؽ النار  /ّّٓ/عمى إثر ذلؾ، أصدر مجمس األمف الدكلي القرار 
األعماؿ  كبدء المفاكضات لحؿ المسألة القبرصية بالطرؽ السممية، كنتيجةن لذلؾ تكقفت

 % مف مساحة الجزيرة. َِالقتالية، بعد أف سيطرت تركيا عمى نحك 
عقدت تركيا كاليكناف كبريطانيا اجتماعان في جنيؼ حاكلت خبللو بريطانيا الضغط عمى 

كفي الجكلة الثانية مف المباحثات في جنيؼ أعمف كزير  .(0)تركيا لبلنسحاب مف قبرص
ف الحكـ مريكية تؤيد مزيدان مأٌف الكاليات المتحدة األكسينجر" الخارجية األمريكي "ىنرم 
 الذاتي لمقبارصة األتراؾ.

 
 

ت تركيا ىذا التصريح عمى أنو ضكء أخضر لشف ىجكـ عسكرم ثاف في الجزيرة، تمق   
ىجكمان عسكريان كاسعان عمى قبرص،  ُْٕٗ/ أغسطس آب ُْفي  كفعبلن بدأت تركيا

ألؼ قبرصي  ََِ% مف أراضي الجزيرة، كتـ إرغاـ نحك  َْسيطرت خبللو عمى نحك 
 . (1)يكناني عمى اليجرة مف شماؿ الجزيرة إلى جنكبيا

مرحمًة جديدًة من تطور الصراع السياسي وبذلك تكون المشكمة القبرصية قد دخمت    
بين كل من تركيا واليونان ضمن الكثير من التطورات والمتغيرات  والعسكري عمى أرضيا

 .    التي ستشيدىا المنطقة والعالم
                                                           

  .ُ، صُْٕٗتمكز  ُِ، األحد َِّٓالعدد  جريدة الثكرة، -(ُ)
  .ُّٕ: مرجع سابؽ، صصالح، كيكفا -(ِ)
(ّ)-  Salahi R. Sonyel: The destruction of a republic and its aftermath, British documents 

                                                                         (1960- 1974), Ankara, 2003.  
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 :القضية من السوري الموقف: ثالثاً 

أخرل ، خاٌصةن دكؿ جكار قبرص، بمنألن عف  لـ تكف سكرية، أك أٌية دكلة عربية   
 ؿ مركزان استراتيجيان بالنسبةتطكرات األحداث في الجزيرة القريبة مف شكاطئيا، التي تشك

دعت إلى كقؼ مف ىذه األحداث، ك  ، إلى اتخاذ مكقؼ سياسيليا. لذلؾ سارعت سكرية
 جاء في تصريح رسمييا أك اليكناف، ك التدخؿ الخارجي في قبرص، سكاء مف جانب ترك

سكرم: "إٌف الجميكرية العربية السكرية التي ترل في الجزيرة بمدان مجاكران كصديقان كعضكان 
في مجمكعة عدـ االنحياز تناشد كؿ األطراؼ المعنية كسائر دكؿ العالـ بذؿ مساعييا 
لكقؼ التدخؿ األجنبي، كحقف الدماء، كعكدة الشرعية الديمقراطية إلى قبرص، التي 

كاف مف المقرر أف يقـك الرئيس "حافظ ك . (5)برصي بمؿء إرادتو كحريتو"اختارىا الشعب الق
سبب تطكرات األحداث في قبرص، كجرت األسد" بزيارة إلى يكغسبلفيا، لكنيا تأجمت ب

بيف الرئيس السكرم "حافظ األسد" كالرئيس اليكغسبلفي "جكزيؼ بركز تيتك" تـ  اتصاالت
/ تمكز ِِ – َِكانت مقررةن في الفترة ما بيف  خبلليا االتفاؽ عمى تأجيؿ الزيارة التي

 . (0)، كذلؾ بسبب األحداث في قبرص، كازدياد التكتر في المنطقةُْٕٗ يكليك
كذلؾ تـ تأكيد المكقؼ السكرم مف األزمة في قبرص خبلؿ الكممة االفتتاحية التي    

ث أشار إلى مكقؼ أماـ المؤتمر الرابع التحاد الصحفييف العرب، حي "حافظ األسد"ألقاىا 
سكرية منذ البداية كالذم أكد عمى ضركرة عكدة الشرعية إلى قبرص، الدكلة العضك في 
األمـ المتحدة، كفي مجمكعة دكؿ عدـ االنحياز، كضركرة احتراـ استقبلليا ككحدة 

مٌنا تقع أحداث قبرص كىي أحداث مثيرة لمقمؽ الشديد،  أراضييا. كقاؿ األسد: "عمى مقربة
أف نؤكد ما أعمناه منذ بداية ىذه األحداث بضركرة عكدة الشرعية إلى قبرص  كال بدٌ 

....... كنعتقد أٌنو بدكف تكفر ىذه الشركط سيظؿ الكضع في جزيرة قبرص يشكؿ خطران 
لو انعكاساتو عمى منطقتنا كعمى السبلـ في العالـ، كنييب في نفس الكقت بجميع 

يؿ إعادة الحكـ الشرعي إلى قبرص، كضماف األطراؼ المعنية أف تبذؿ كؿ جيد في سب
 . (1)استقبلليا كاحتراـ سيادتيا كحيادىا"

                                                           

  .ِ، صُْٕٗتمكز  ُٕ، األربعاء ّْٖٔعدد جريدة البعث، ال -(ُ)
  .ُ، صُْٕٗتمكز  ُِ، األحد َِّٓالعدد  جريدة الثكرة، -(ِ)
  .ّ، صُْٕٗتمكز  ُّ، األربعاء َُّٓعدد جريدة الثكرة، ال -(ّ)
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ة الجزيرة بعيدًا عن أّية تدخالت عمى الدوام تطالب باستقالل ووحدسورية كانت    
في ىذه الجزيرة ذات األىمية االستراتيجية الكبيرة بالنسبة لمختمف دول  خارجية

 المنطقة، عربيًا وغربيًا عمى السواء.    
 

 العربي الجوار ودول قبرص بين االقتصادية العالقات: الرابع المبحث
        5742- 5752: 

فحسب، بؿ إٌف مكقعيا  لـ تقتصر أىمية قبرص عمى النكاحي السياسية كالعسكرية   
أعطاىا أىميةن اقتصاديةن كبيرةن أيضان، لذلؾ لعبت الجزيرة دكران اقتصاديان كبيران،  الجغرافي

ت إلييا أنظار مختمؼ تكجي لتبادؿ بيف الدكؿ. كنظران لذلؾخاصةن في المجاؿ التجارم كا
الذم أخذ ينافس  الكياف الصييكني، منيا أك الغربية، كحتى مف جانب العربية الدكؿ، سكاء

الجزيرة، كزاد مف ىذه  ادم، بخاصةو التجارة، عمى أرضالدكؿ العربية في المجاؿ االقتص
األمـ المتحدة كمنظماتيا لعديد مف المنظمات العالمية، كالمنافسة ككف قبرص عضكان في ا

ديثان كح، ُٓٓٗالتجارة العالمية منذ عاـ ، كعضكان في منظمة َُٔٗالمختمفة منذ عاـ 
 .(5)ََِْعضكية االتحاد األكركبي عاـ 

% مف إجمالي الصادرات القبرصية، ِ,ْٖتشير اإلحصاءات االقتصادية إلى أٌف    
كيشير الميزاف التجارم بيف الشطر  ليكناني، يذىب إلى الدكؿ العربية.بخاصةو الشطر ا

كبنسبة إلى أنو يميؿ لمصمحة قبرص اليكناني مف قبرص كبيف الدكؿ العربية مجتمعةن 
% مف قيمة الكاردات القبرصية اليكنانية َٗ، فيما ييشكؿ النفط العربي نسبة تزيد عف جيدة

 مف الدكؿ العربية.
يؿ نجد أٌف الميزاف التجارم بيف قبرص اليكنانية فقط مع الكياف الصييكني يمبالمقابؿ 

 . (0)لمصمحة الكياف الصييكني بدرجة كبيرة جدان 
سة االقتصادية الكبيرة التي يقكـ بيا الكياف الصييكني عمى بذلؾ ندرؾ مدل المناف   

أرض الجزيرة مقابؿ الدكؿ العربية مجتمعةن. كىذه يدؿ عمى مدل أىمية دخكؿ السكؽ 
القبرصية اقتصاديان مف جانب الدكؿ العربية، كذلؾ لمحٌد عمى أقؿ تقدير، مف المنافسة 

                                                           

 www.mfa.gov.egـ. ََِٔ/ٓ/ِحديث الرئيس المصرم حسني مبارؾ لصحيفة )فميفيزيركس( القبرصية في  -(ُ)
  .ٗية، مرجع سابؽ، صحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقض -(ِ)
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ىذا ما حاكلت مصر ك تكل الخارجي. االقتصادية الصييكنية لبلقتصاد العربي عمى المس
القياـ بو، حيث كانت مف أكائؿ الدكؿ العربية التي سارعت إلى االعتراؼ بجميكرية 

، ُٔٔٗقبرص فكر إعبلف استقبلليا، كتبادلت معيا العبلقات الدبمكماسية منذ عاـ 
ديف، ككاف كأخذت العبلقات منذ ذلؾ التاريخ تتسـ بالزيادة في نمك التعاكف القائـ بيف البم

، بيدؼ تعزيز النمك في ُٔٔٗالرئيس القبرصي مكاريكس قد قاـ بزيارة القاىرة عاـ 
مجاالت التجارة كاالستثمار، كالنقؿ البحرم كالبتركؿ كالغاز، كالسياحة، كغيرىا مف 
المجاالت االقتصادية األخرل. كىذا ما أدل إلى ارتفاع حجـ التجارة بيف مصر كقبرص 

يا دكالر، كأخذت االستثمارات القبرصية تدخؿ مصر حتى أصبح في مميكف َٖإلى نحك 
شباب مصر. كما يزاؿ ىناؾ فرصة عمؿ ل /َُُٓ/نحك  تكفر مشركعان،  ِِنحك 

لتعزيز التعاكف، كزيادة نمكه في مجاالت التجارة كاالستثمار، كغيرىا مف  إمكانات كبيرة
 المجاالت األخرل.

 كما رأينا، كىك دليؿ قفان كاضحان مف األزمة القبرصيةتبٌنت مصر مك  مف ىنا ندرؾ لماذا   
عمى مدل ارتباط السياسة باالقتصاد، حيث تؤكد مصر عمى أىمية التكصؿ إلى تسكية 
لممشكمة القبرصية في إطار قرارات األمـ المتحدة، كقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي، مف أجؿ 

 . (5)إعادة تكحيد قبرص، كالحفاظ عمى كحدة أرضيا كشعبيا
القبرصية ال يزاؿ يحٌد مف تطكرىا دخكؿ الكياف  -لكف العبلقات االقتصادية العربية   

الصييكني عمى خط المنافسة االقتصادية، كأصبحت االستخبارات الصييكنية متغمغمةن في 
الكثير مف مرافؽ الدكلة القبرصية، بخاصةو اليكنانية منيا، كىذا ما أشار إليو تقرير لمكتب 

، يتضمف تحذيران إلى الدكؿ العربية بأٌف عمبلء ُُٖٗ"إسرائيؿ" صدر أكائؿ عاـ  مقاطعة
المكساد قد تغمغمكا في العديد مف المصانع كالشركات العاممة في مرفأ ليماسكؿ، كلـ تنقطع 

 عة، كىي مبنية عمى معمكمات مكثقةإشارات التحذير ىذه في كؿ اجتماعات مكتب المقاط
ذا المكضكع في السفارات العربية المعتمدة في قبرص الجنكبية، تكفرت لدل المختصيف بي

شركة قبرصية مدرجة في قائمة الشركات  َُٕسكداء تضـ أكثر مف  كأصبح ىناؾ الئحة
 . (0)التي ينبغي مقاطعتيا، بسبب تعامميا مع "إسرائيؿ"

                                                           

 ـ.ََِٔ/ٓ/ِحديث الرئيس المصرم حسني مبارؾ لصحيفة )فميفيزيركس( القبرصية في  -(ُ)
  .َُحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقضية، مرجع سابؽ، ص -(ِ)
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بالرغـ مف ذلؾ استطاعت "إسرائيؿ"، مف خبلؿ تدخميا في اقتصاد قبرص، أف تصبح    
طرفان ثالثان في العبلقات االقتصادية بيف قبرص كبعض الدكؿ العربية، كأصبحت الكثير 
مف صادراتيا إلى قبرص تكمؿ طريقيا إلى بعض الدكؿ العربية عف طريؽ دكؿ صديقة، 

 العربية اآلسيكية كاإلفريقية عمى حد  سكاء. حيث ينتيي بيا األمر في األسكاؽ 
 ،قتصاد العربي، إما بشكؿ مباشرفي اال لذلؾ يمكف القكؿ أٌف قبرص تمعب دكران مؤثران    

إلى األسكاؽ العربية،  رير البضائعلتم "إسرائيؿ" أك عف طريؽ استخداميا كطرؼ ثالث
لتصدير المنتجات  ، كسكؽان استراتيجيان كاقتصاديان باستخداـ مكقع الجزيرة استخدام

صناعاتيا عمى حساب الدكؿ العربية، بالرغـ مف إنكار الحككمة "اإلسرائيمية" كالتركيج ل
ى االعتراؼ الجزئي بذلؾ عاـ اضطركا إلالقبرصية عمى الدكاـ حكؿ ىذه القضية، إلى أف 

، عندما أيجبركا عمى إقالة نائب قائد الشرطة في مدينة ليماسكؿ "بافمكس ُِٖٗ
ستكككس"، بعدما ظيرت عبلقاتو الكثيقة "بإسرائيؿ"، كتسريبو إلى المكساد معمكمات كاممة 

 ا مدينة عربية،عف تحركات العرب المقيميف في ىذه المدينة، التي تكاد تككف ككأني
 .(5)خاصةن في فصؿ الصيؼ، لكثرة مف يقيـ فييا كمف يأتييا زائران مف العرب

الجتماعات السفراء العرب في الشطر القبرصي اليكناني  كذلؾ فإٌف المحاضر الرسمية   
مع كزير الخارجية، كغيره مف كبار المسؤكليف، كىي محاضر سٌرية لمغاية، تيقدـ المزيد مف 
الدالئؿ عف طبيعة القضايا التي تثير قمؽ السفراء العرب، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: أٌف 

حكا خبلؿ اجتماعيـ بكزير الخارجية سفراء كؿ مف سكرية كلبناف كفمسطيف كليبيا طر 
/ تشريف الثاني ُٕالقبرصي اليكناني "جكرج ياككفك"، كبحضكر مستشار في الكزارة بتاريخ 

 المكاضيع التالية:  ُٖٔٗنكفمبر 
مسألة تيريب البضائع "اإلسرائيمية" عف طريؽ قبرص إلى األسكاؽ العربية، كالميزاف  -ُ

برص اليكنانية الذم يميؿ لصالحيا، كمكقؼ غرفة التجارم لمصادرات كالكاردات مف ق
مع العرب، في حيف  ة مف ناحية عدـ إنشاء غرفة تجارة مشتركةالتجارة كالصناعة القبرصي

 "إسرائيمية". -أنو تكجد غرفة تجارة قبرصية
المعاممة السيئة تجاه العرب مف قبؿ دائرة الجكازات، كالمصاعب كالشركط التي  -ِ

 في ىذه الدكائر أماـ طالب اإلقامة، ككذلؾ في المطار.يضعيا المسؤكلكف 
                                                           

  .َُحطيط: قبرص الكجو اآلخر لمقضية، مرجع سابؽ، ص -(ُ)
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النشاط المتزايد لجياز المكساد "اإلسرائيمي" في قبرص، كارتباطو بمجيء السفير  -ّ
"اإلسرائيمي" الجديد إلى جنكب الجزيرة، الذم كاف يصٌر قبؿ كصكلو، عمى زيادة ميزانية 

 العمؿ، كرفع عدد العامميف في السفارة.
عمى األمف العربي،  ية في الجزيرة، كما تشكمو مف خطرلقكاعد البريطانمشكمة ا -ْ

 .(5)كمسألة زيارة السفينة األمريكية الحربية إلى ميناء ليماسكؿ، كاستقباليا رسميان ىناؾ

االستفادة العربية من جزيرة قبرص اقتصاديًا يمكن أن تؤدي إلى زيادة النمو  ....إذاً    
"إسرائيل"، التي  لممنافسة من أكثر أعداء العربفي االقتصاد العربي، الذي أخذ يتعرض 

رأت وأدركت أىمية الجزيرة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، لذلك تسعى باستمرار لإلبقاء 
 الجزيرة، منافسًة الدول العربية في ذلك. عمى عالقاتيا الوطيدة مع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .ُُ مرجع سابؽ، صقبرص الكجو اآلخر لمقضية، حطيط:  -(ُ)
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 الخاتمة
    
إٌف األىمية االستراتيجية لجزيرة قبرص في الحكض الشرقي لمبحر المتكسط، جعميا    

كالكطف العربي، حتى  ، التي تسعى لمسيطرة عمى المتكسطمحط أنظار كأطماع الدكؿ
ؿ بأٌف كعمى ذلؾ يمكف القك  لمغرق". غير قابمةمة بحرية "أكبر حامكيصفت الجزيرة بأنيا 

ما جعميا حتى تاريخنا المعاصر، تعيش األزمات كالتناقضات مكقعيا كاف نقمةن عمييا، 
كالحركب المستمرة عمى أرضيا كبيف شعبيا، لذلؾ تيعد القضية القبرصية إحدل أطكؿ 

 ال تزاؿ مف دكف حؿ.  عبر التاريخالقضايا 
مف األحداث التي جرت عمى أرض لمكثير  كبعد دراسة مكضكعيةمف خبلؿ ما سبؽ، ك    

تمؾ  كانعكاس ،ُْٕٗالدخكؿ التركي لمجزيرة عاـ  كحتى الجزيرة، منذ التاريخ القديـ
ال بٌد مف التأكيد عمى بعض  العربية عامةن، كدكؿ الجكار خاصة،الدكؿ  األحداث عمى

 :القضايا التي تكصمنا إلييا في ىذا الكتاب، أىميا
من أرض سورية  د إلى األبحاث والدراسات، ىي جزءجزيرة قبرص، باالستنا أواًل:

ّن أول من سكنيا ىم "الفينيقيون"، حتى أّن شكل الجزيرة الجغرافي يشير  الطبيعية، وا 
 إلى أنيا انفصمت عن سواحل سورية الطبيعية.

أسيم الفينيقيون في بناء حضارة قبرص، كما أسيم فييا كذلك المصريون  ثانيًا:
 القدماء، لذلك فإّن حضارة قبرص بناىا العرب أواًل قبل غيرىم من الدول. 

بعد تاريخ طكيؿ مف الصراع السياسي كالعسكرم عمى قبرص، خضعت لمنفكذ  ثالثًا:
زنطية. كمع تنامي قكة العرب في البيزنطي، كأصبحت كالية مف كاليات االمبراطكرية البي
 ـ، كأصبح العرب عمى تماس مباشرالجزيرة العربية، قامكا بطرد البيزنطييف مف ببلد الشا

حت سكاحؿ سكرية اإلسبلمية كأصب سكاءن حدكدىا البرية أك البحرية. مع ىذه االمبراطكرية،
الطرفيف لمسيطرة لسكاحؿ قبرص البيزنطية. لذلؾ كاف ال بٌد مف نشكء صراع بيف  مقابمة

عمى ىذه القاعدة االستراتيجية، خاٌصةن عندما بدأ العرب المسممكف بالتفكير في فتح 
القسطنطينية عاصمة بيزنطة، فكانت قبرص تشكؿ في نظرىـ قاعدةن ميمةن في سبيؿ 
الكصكؿ إلى ىدفيـ ىذا، لذلؾ قاـ العرب المسممكف في زمف الخميفة عثماف بف عفاف بفتح 

 د كاليو عمى الشاـ معاكية بف أبي سفياف. قبرص عمى ي
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كاستمرت أىمية قبرص طكاؿ مرحمة الحركب الصميبية عمى المشرؽ العربي، حيث اتخذىا 
الصميبيكف قاعدةن لمكثكب عمى الدكؿ العربية، فأصبحت قبرص مركزان كبيران لتجمع الجيكش 

يكف اقتصاديان مف خبلؿ الصميبية المنطمقة باتجاه المشرؽ العربي، كما استغميا الصميب
ضٌد تجارة  كقاعدة حصار بحرم كجكد األخشاب فييا بكثرة، كاتخاذىا مركزان لمتمكيف،

المسمميف في البحر المتكسط، بيدؼ إضعافيـ عسكريان كاقتصاديان، لذلؾ ظمت قبرص 
طكاؿ مرحمة الحركب الصميبية قاعدةن ميمةن، لـ ينقطعكا عف غزكىا، حتى أخضعتيا 

 ـ.  ُُٕٓعثمانية لسمطتيا عاـ الدكلة ال
من ىنا تبرز حقيقة أّن قبرص ليست فقط قاعدًة ميمًة من الناحيتين السياسية    

والعسكرية، بل كذلك تبرز أىميتيا االقتصادية، لذلك ُيمكن لمن يسيطر عمييا أن يتحكم 
 بتجارة شرقي البحر المتوسط.

سكاف الجزيرة عمى بعض الحريات بعد خضكع قبرص لمدكلة العثمانية، حصؿ  رابعًا:
الدينية كاالقتصادية، لكنيـ لـ يمبثكا أف ثاركا عمى العثمانييف، الذيف حاكلكا إجراء بعض 
اإلصبلحات في الجزيرة، لكنيا باءت بالفشؿ نتيجة تحريض الدكؿ األكركبية لسكاف 

ة العثمانية الجزيرة، خاصةن المسيحييف، لمتمرد عمى الدكلة العثمانية. كمع ضعؼ الدكل
، لتقع الجزيرة في قبضة ُٖٕٖرة قبرص في مؤتمر برليف عاـ اضطرت لمتخمي عف جزي

بريطانيا، التي كانت تسعى جاىدةن لمحصكؿ عمييا، حتى تحقؽ ليا ذلؾ، كيعكد الفضؿ 
في ىذا إلى سياسة بنياميف دزرائيمي، الذم فتح الطريؽ أماـ بريطانيا ألف تككف ليا مثؿ 

 الستراتيجية. ىذه القكاعد ا
إّن الجزيرة بموقعيا ىذا تشّكل منطقة عبور واتصال بين مختمف الدول، سواٌء  خامسًا:

في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا، لذلك فإّن السيطرة عمييا تعني السيطرة والتحكم بطرق 
، كىذا ما أدركتو بريطانيا، كازداد المواصالت واالتصال بين عدد كبير من دول العالم

اميا بالجزيرة بعد تأسيس قناة السكيس، ثـ ظيكر النفط في منطقة الخميج العربي، اىتم
م لذلؾ تزايدت أىمية الجزيرة بالنسبة ليا، فأقامت فييا أكبر القكاعد العسكرية "أكركتير 

مف مناطؽ إنتاج النفط، كضماف السيطرة عمى منابعو، كتيديد  كديكيميا"، لتبقى عمى مقربة
 دكؿ المنطقة، خاصةن العربية منيا، انطبلقان مف جزيرة قبرص. 
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كذلؾ أدرؾ أىميتيا الييكد الصياينة، لذلؾ عممكا منذ دخكليـ أراضي الدكلة  سادسًا:
خدـ المصالح ت يطاف الجزيرة، كاستخداميا قاعدة استراتيجيةالعثمانية، مف أجؿ است

االستعمارية في الحكض الشرقي لمبحر المتكسط. كبدؤكا اتصاالتيـ مع الحكمات 
لكف مشركعيـ ىذا  األكركبية، خاصةن بريطانيا كألمانيا، في سبيؿ الحصكؿ عمى قبرص.

إصرار معظـ الييكد الصياينة عمى استيطاف تيطاف الجزيرة باء بالفشؿ، نتيجة الس
مشاعر سكاف الجزيرة  افقة الحككمة البريطانية خكفان مف إثارةفمسطيف مف جية، كعدـ مك 

مع كؿ مف اليكناف كركسيا. كبذلؾ يككف  المسيحييف، ما قد يؤدم إلى مشاكؿ دكلية
ان، ليتحكؿ إلى اتخاذ قبرص قاعدة استعمارية مشركع استيطاف الييكد لقبرص قد فشؿ عممي

وىذا ما جعل لمجزيرة دورًا كبيرًا عيا. م بريطانية، أصبح لمحركة الصييكنية صبلت كثيقة
في عممية اليجرة الييودية إلى فمسطين، حيث لعبت دور الوسيط خالل تمك اليجرة، 
فُأقيمت المعسكرات الصييونية عمى أرض الجزيرة لتجميع الييود الصياينة المياجرين 

 إلى فمسطين. 
رصي، من خالل التغمغل في تسعى "إسرائيل" اليوم لمسيطرة عمى االقتصاد القب سابعًا:

فسة العرب، ليس فقط سياسيًا، بل مختمف المؤسسات والشركات القبرصية، وبالتالي منا
، انطبلقان مف الجزيرة، لذلؾ تحاكؿ "إسرائيؿ" دائمان الحفاظ عمى عبلقات اقتصاديًا أيضاً 

 م معيا.كطيدة مع قبرص، مف أجؿ منع الدكؿ العربية مف االستفادة مف النشاط االقتصاد
لنا تقديـ بعض الطركحات في ىذا الشأف، بيدؼ االنتباه ليذه البقعة  ييمكفبناءن عميو    

الميمة، ككذلؾ التنٌبو منيا، باعتبارىا مرتكزان أساسان لمدكؿ الطامعة في السيطرة  الجغرافية
 : عمى منطقتنا عمى الدكاـ، كمف ىذه الطركحات

الكبرل، منذ التاريخ القديـ كؿ الدكؿ  اعمى أىميتيأجمع  ة،ستراتيجيلمجزيرة أىمية ا -ُ
، لذلؾ سعت معظـ تمؾ الدكؿ لمسيطرة عمييا.  حتى اليـك

نتيجةن لقرب قبرص مف السكاحؿ العربية، اتخذتيا بريطانيا مركزان متقدمان لمتدخؿ في  -ِ
فترة المنطقة العربية. كما اتخذتيا مركزان لدعـ اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف خبلؿ 

مداد القكات الصييكنية بالعتاد ، لذلؾ ال بٌد مف العمؿ الجاد عمى تحييدىا انتدابيا عمييا، كا 
عسكريان مف خبلؿ تكطيد العبلقات معيا عمى مختمؼ األصعدة، بما فييا العسكرية 

 .كاألمنية
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 سياسية كالعسكريةاستفاد الكياف الصييكني مف مكقع الجزيرة مف مختمؼ النكاحي، ال -ّ
استطاعت أجيزة لدكؿ العربية، ك متجسس عمى اكما اتخذىا مركزان ل، األمنية كاالقتصاديةك 

الجزيرة، خاصةن االستخبارات الصييكنية أف تقكـ بالكثير مف عمميات االغتياؿ عمى أرض 
ممثؿ منظمة فتح في قبرص عاـ ، منيـ القيادم "حسيف البشير" اغتياليا لقيادات فمسطينية

مقصي" ممثؿ فتح في قبرص عاـ دينة نيقكسيا. ثـ اغتياؿ "زيد ، كذلؾ في مُِٕٗ
أنكاع  قبرص أرضان مفتكحةن لكؿ ، في مدينة نيقكسيا كذلؾ. لذلؾ أصبحتُّٕٗ

جٌنة الجكاسيس بالنسبة ليا، كىي تسعى بشكؿ  يا "إسرائيؿ"تعدٌ االستخبارات الدكلية، كقد 
عربية، كتيبدم اىتمامان ألم كؿ اللمحصكؿ عمى المعمكمات االستخباراتية حكؿ الد مستمر

 .  تحرؾ سياسي أك عسكرم في مختمؼ أنحاء الشرؽ األكسط
تمكف مف التغمغؿ قبرص مف الناحية االقتصادية، ك مكقع استغؿ الكياف الصييكني  -ْ

االقتصادم في الجزيرة أكثر مف الدكؿ العربية مجتمعةن، كىذا يشكؿ خطران عمى مستقبؿ 
ة االقتصادية. كنستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ زيارة قاـ بيا كزير خارجية ىذه الدكؿ مف الناحي

مطات بشأف إقامة سابؽ ىك "يكرغكس ياككفك" إلى "إسرائيؿ" لمتباحث مع الس يقبرص
، ما يعني تحييد الدكر العربي عف الجزيرة، في قبرص اقتصادية "إسرائيمية" خاٌصة منطقة

 . تحٌرؾ جٌدم حتى اليكـكىك ما لـ تتخذ تجاىو الدكؿ العربية أم 
خضاعيا لمخططاتيا  -ٓ تعمؿ الدكؿ الغربية اليـك عمى السيطرة التامة عمى الجزيرة، كا 

التقسيمية في المنطقة، كتحديدان مخطط إقامة منطقة عازلة في تبدأ مف قبرص حتى خميج 
لؤلكراد امتدادان إلى إقميـ كردستاف العراؽ، كصكالن إلى إيراف، كجعمو خاضعان  اسكندركف

الذيف يعممكف عمى الحصكؿ عمى استقبلليـ الذاتي بدعـ مف الدكؿ الغربية، كفي مقدمتيا 
 الكاليات المتحدة األمريكية كالكياف الصييكني. 

القوى مصالح ضحية  -وال تزال -يمكن القول أن قبرص كانت  في النياية   
ية وزيادة التناقضات الدين تقسيميايطرت عمييا، ما أّدى إلى التي س الكبرى االستعمارية

 .ا واستقالليا ووحدة أراضيياد أمنيوالمذىبية والعرقية فييا، وتيدي
و إلى األخطار المحدقة بيم، سواء السياسية أو لذلك ال بّد لمدول العربية من الّتنبّ    

 من جانب األراضي التي يمكن أن تنطمق منيا الدول العادية ليااالقتصادية، وذلك 
 . أفضل استغاللالتي تستغميا "إسرائيل" و ، خاصة قبرص امًة، ومن ناحيةع
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 تسمسل زمني بأىم األحداث التي وقعت في قبرص
 

 الحدث التاريخ
 الفترة اليممينية األكلى في قبرص ؽ.ـ َُٓ -ِّٓ
 الفترة اليممينية الثانية ؽ.ـ َّ -َُٓ
 الحكـ الركماني في قبرص ـ ََّ -ؽ.ـ َّ

 الحكـ البيزنطي في قبرص ـ ُُُٗ -َّّ
 الفتح العربي اإلسبلمي األكؿ لمجزيرة ـ ْٕٔ
 معاىدة بيف عبد الممؾ بف مركاف كجستنياف الثاني ـ ٖٖٔ
 غزك قبرص بأمر مف الخميفة ىاركف الرشيد ـ َٖٔ
 األسطكؿ المصرم يغزك قبرص ـ ُُٖٓ
 لقبرصاحتبلؿ ممؾ إنكمترا ريتشارد األكؿ )قمب األسد(  ـ ُُُٗ
 بيع الممؾ ريتشارد قبرص لفرساف المعبد ـ ُُُٗ
بيع فرساف المعبد الجزيرة لريتشارد الذم باعيا لػ "جي دم  ـ ُُِٗ

 لكزينياف"
 الحكـ الصميبي لقبرص ـ ُُٕٓ -ُُِٗ
 تأسيس مممكة مستقمة تحت حكـ أسرة لكزينياف ـ ُْٖٗ -ُُِٗ

 لمكنيسة الكاثكليكيةإخضاع الكنيسة األرثكذكسية في قبرص  ـ ُُِٗ
 ينيب مدينة االسكندرية في مصر "بيتر األكؿ"ممؾ قبرص  ـ ُّٓٔ
 حكادث عنؼ بيف البنادقة كالجنكييف في فاماغكستا ـ ُِّٕ
 غزك المماليؾ لقبرص كأسر ممكيا جانكس في معركة خيرككيتيا ـ ُِْٔ

 تصبح ممكةن عمى قبرص شارلكت "ابنة الممؾ جكف الثاني" ـ َُْٔ -ُْٖٓ
 الممؾ جيمس الثاني يطرد الجنكييف مف قبرص بمساعدة المماليؾ ـ ُْْٔ

 كاتريف ككرنارك ممكةن عمى قبرص ـ ُْٖٗ -ُْْٕ
 تخمي الممكة كاتريف عف قبرص لدكلة البندقية ـ ُْٖٗ
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 فترة حكـ البنادقة )الفينيسييف( ـ ُُٕٓ -ُْٖٗ
 مصر كفرض سمطتيـ عمى قبرص استيبلء العثمانييف عمى ـ ُُٕٓ
 الدخكؿ العثماني إلى قبرص ـ َُٕٓ
 ضـ قبرص لمدكلة العثمانية بعد السيطرة عمى فاماغكستا ـ ُُٕٓ

 ثماني في قبرصعفترة الحكـ ال ـ ُٖٕٖ -ُُٕٓ
 طرد األساقفة البلتيف كعكدة الكنيسة األرثكذكسية ـ ُِٕٓ
 مباشرةن ربط إدارة قبرص بالصدر األعظـ  ـ َُّٕ
 فصؿ إدارة قبرص عف الصدر األعظـ كتحكليا إلى باشكية ـ ُْٕٓ
 إعادة ربط قبرص بالصدر األعظـ ـ ُُٕٓ
 إعداـ األسقؼ كبريانكس كثبلثة مف رفاقو ـ ُُِٖ
 ضـ قبرص إلى باشكية جزر البحر األبيض المتكسط العثمانية ـ ُْٖٗ
 قبرص تصبح كالية عثمانية مستقمة ـ ُُٖٔ

 ضـ قبرص إلى كالية الدردنيؿ العثمانية ـ ُٖٕٖ -ُٖٖٔ
 ضـ قبرص إلى كالية البحر األبيض المتكسط العثمانية ثانيةن  ـ ُُٕٖ

 فترة الحكـ البريطاني في قبرص ـ َُٔٗ -ُٖٕٖ
 تكلي بريطانيا إدارة قبرص مع بقائيا جزءان مف الدكلة العثمانية ـ ُٖٕٖ
المستعمرات البريطانية بدالن مف انتقاؿ اإلشراؼ إلى كزارة  ـ ُُٖٖ

 الخارجية
 ضـ قبرص إلى بريطانيا بعد اندالع الحرب العالمية األكلى ـ ُُْٗ
 تنازؿ تركيا عف قبرص لبريطانيا بمكجب معاىدة لكزاف ـ ُِْٗ
 ضـ قبرص إلى المستعمرات البريطانية ـ ُِٓٗ
 حكادث عنؼ في نيقكسيا مف أجؿ الكحدة مع اليكناف ـ ُُّٗ
 سنكات َُ داـ تعميؽ بعد األحزاب بعكدة السماح ـ ُُْٗ
 تعييف المكرد كينستر حاكمان عمى قبرص ـ ُْٕٗ
 الثاني مكاريكس األسقؼ برئاسة حزاباأل كؿ يضـ مجمس قياـ ـ ُْٗٗ
 انتخاب األسقؼ مكاريكس الثالث رئيسان لؤلساقفة ـ َُٓٗ
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 تشف حممة لتحقيؽ الكحدة مع اليكناف بقيادة جريفاس منظمة إيككا ـ ُٓٓٗ
عقد مؤتمر ثبلثي في لندف بيف تركيا كاليكناف كبريطانيا حكؿ  ـ ُٓٓٗ

 قبرص
 نفي األسقؼ مكاريكس إلى جزيرة سيشؿ في المحيط اليندم ـ ُٔٓٗ
 القبارصة األتراؾ يعمنكف )إما الفدرالية أك التقسيـ( ـ ُٕٓٗ
 مكاريكس مف جزيرة سيشؿ كمنعو دخكؿ قبرصإطبلؽ سراح  ـ ُٕٓٗ
 TMTانطبلؽ العمؿ المسمح لمنظمة المقاكمة التركية  ـ ُٖٓٗ
 مؤتمر في لندف كاالتفاؽ عمى منح قبرص االستقبلؿ عف بريطانيا ـ ُٗٓٗ
 تكقيع اتفاقات زيكريخ التي منحت قبرص االستقبلؿ ـ ُٗٓٗ
 عكدة مكاريكس مف أثينا إلى قبرص ـ ُٗٓٗ
 انتخاب مكاريكس رئيسان لقبرص، كفضؿ ككجاؾ نائبان لمرئيس ـ ُٗٓٗ
 قبرص تصبح جميكرية مستقمة ـ َُٔٗ
 تكقيع اتفاقية القكاعد البريطانية في قبرص ـ ُُٔٗ
كقكع حكادث عنؼ بيف القبارصة األتراؾ كاليكناف ككضع الخط  ـ ُّٔٗ

 كسيااألحمر لمفصؿ بيف األحياء اليكنانية كالتركية في نيق
 كصكؿ قكات سبلـ دكلية إلى الجزيرة ـ ُْٔٗ
 كصكؿ جريفاس مف اليكناف إلى قبرص كتكليو الحرس الكطني ـ ُْٔٗ
إعبلف القبارصة األتراؾ إدارة مستقمو ليـ "اإلدارة القبرصية  ـ ُٕٔٗ

 التركية"
 محاكلة فاشمة الغتياؿ األسقؼ مكاريكس ـ َُٕٗ
 في ليماسكؿ في قبرص كفاة جكرج جريفاس ـ ُْٕٗ
 مكاريكس ضد العسكرية اليكناف حككمة مف مدبر انقبلب ـ ُْٕٗ

 لقبرص التركي العسكرم االجتياح بدء ـ ُْٕٗتمكز  َِ
 قبرص إلى مكاريكس عكدة ـُْٕٗكانكف أكؿ  ٕ
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 :المصادر والمراجع العربيةأواًل: 

 جامعة منشكرات ،ِط الفرعكنية، مصر تاريخ في دراسات: الحميد عبد محمكد أحمد، -ُ
 .ُٗٗٗ دمشؽ،     
  منشكرات الفمسطينية، القضية تاريخ في دراسات: حبيب محمد كصالح، سمر، بيمكاف، -ِ

 .ُٕٗٗ دمشؽ، جامعة    
 .ُٕٖٗ بيركت، ،ُط لمقضية، اآلخر الكجو قبرص: عدناف حطيط، -ّ
 .ََِِ بيركت، األمـ، كلعبة قبرص: عدناف حطيط، -ْ
 .ُْٗٗ دمشؽ، المستقبؿ، دار ،ُط القديـ، الحضارم سكرية تاريخ: أحمد داككد، -ٓ
  العصرية، المكتبة ،ِج مراحميا، مختمؼ في الفمسطينية القضية: عزة محمد دركزة، -ٔ

 .َُٔٗ بيركت،    
 .  ُُٖٗ بيركت، كغايتو، االجتماعي القكمي السكرم الحزب مبادئ: أنطكف سعادة، -ٕ
 .َُٔٗار القكمية لمنشر، القاىرة، سمطاف، يسرل: قبرص المستقمة، الد -ٖ
 صالح، محمد حبيب، كيكفا، محمد: قضايا عالمية معاصرة، منشكرات جامعة دمشؽ،  -ٗ
   ُٖٗٗ . 
  العامة المصرية الييئة ،ِط الصميبية، كالحركب قبرص: الفتاح عبد سعيد عاشكر، -َُ

 .ََِِ القاىرة، لمكتاب،      
 .ََِْ دمشؽ، الصفدم، دار ،ُط العثمانية، االمبراطكرية تاريخ: محمكد عامر، -ُُ
  عمى كأثرىا كالحاضر الماضي بيف قبرص مشكمة: المطيؼ عبد أحمد العٌبار، -ُِ

 .ُٔٓٗ القاىرة، المصرية، النيضة مكتبة ،ِط الدكلي، المكقؼ     
لى القدـ منذ قبرص تاريخ: أحمد عثماف، -ُّ ، كا   .  ُٕٗٗ القاىرة، اليـك
 .ُٕٗٗ اسطنبكؿ، الدكؿ، تقارير في كقبرص الصييكني المخطط: شكرم غكراؿ، -ُْ
  ،ِط الرافديف، ببلد القديـ العربي الكطف تاريخ: فيصؿ اهلل، كعبد اهلل، عبد مرعي، -ُٓ

 .  ُٖٗٗ دمشؽ، جامعة منشكرات      
سرائيؿ، العرب بيف الٌسرٌية المفاكضات: حسنيف محمد ىيكؿ، -ُٔ   القاىرة، الشرؽ، دار كا 

      ُٗٗٔ. 
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  العمالقة، عصر في الكبرل المعارؾ آخر السكيس قصة: حسنيف محمد ىيكؿ،  -ُٕ
 .ُٕٕٗ بيركت، ،ُط       

  دار ،ُط كالعربية، الدكلية األحداث إطار في قبرص تقسيـ تاريخ: محمد يكفا، -ُٖ
 .ُٖٗٗ دمشؽ، طبلس،      
  الدكلية العبلقات لمكتب البحكث قسـ قبرص، جزيرة حكؿ المجيكلة الجكانب -ُٗ

      (Inaf)، ت.د. 
 .  ُْٕٗ بيركت، الكثقى، العركل دار أخرل، فمسطيف قبرص -َِ
  دمشؽ، الفمسطينية، المكسكعة ىيئة ،ُط الرابع، القسـ الفمسطينية، المكسكعة -ُِ

     ُّٖٗ. 
 .ََِٕ قبرص، جميكرية كاإلعبلـ، الصحافة مكتب: قبرص عف لمحات -ِِ
 العربية المؤسسة األطمسية، كالعبلقات الغربي التحالؼ: الباحثيف مف مجمكعة -ِّ

 .ُِٖٗ بيركت، لمدراسات،      
  المؤسسة األكسط، الشرؽ في الغربي العسكرم الكجكد: الباحثيف مف مجمكعة -ِْ

  .ُِٖٗ بيركت، لمدراسات، العربية      
 

 
 :ةثانيًا: المراجع المعّرب

 

  الدكلية، لمدراسات العربي المركز أعرؼ، ماذا قبرص تاريخ: آشيؿ إميميانيدس، -ُ 
 . ـُٖٗٗ باريس،      

 ـ.ُٕٗٗإديكرم، بيترك: قبرص كالحركب الصميبية، دار الممتقى، بيركت،  -ِ
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 :والمراجع األجنبيةالمصادر ثالثًا: 
 

1- Hitchens, Christopher: Cyprus, London- New york, 1984. 
2- Dr. P. N. Vanezis, Makarios: Fath and Power. London, 1971. 
3- Edited by Sir David Hunt: Footprints in Cyprus, an illustrated 
     history, printed in Athens, Greece, 1982. 
4- Erskine B. Childers: The Road to Suez, A study of Western- 
    Arab Relations, London, 1962. 
5- Hyuman E. Goldin. Universal History of Israel, New york, 1935. 
6- H. D. Purcell: Cyprus, New york, 1969. 
7- J. C. Hurewitz: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol.1. 
8- Klaus Gallas: Cyprus (seeing and experiencing), Munchen, 
    Germany, 1990. 
9- Encyclopedia Judaica, Vol. XVI, New york, 1946. 
10- Robert stephens: Cyprus A place of Arms, New york, 1966. 
11- Sir. Anthony Eden: Full Circle, London, 1960. 
12- Stainford. J. Shaw: History of the Ottoman and Modern  
      Turkey, Vol. 1, Cambridge, 1976. 
13- Sir George Hill: A History of Cyprus, Volume 1, Cambridge 
      press England, 1949. 
14- Salahi R. Sonyel: The destruction of a republic and its 
      aftermath, British documents (1960- 1974), Ankara, 2003. 
15- N. Sokolow: History of Zionism, vol.1, London, 1919. 
16- Yaacov Geller and ZEW Hirschberg: Ottoman Empire, 
      Encyclopedia Judaica, Vol. XVI, New york, 1946. 
17- The Republic of Cyprus, Nicosia, 2007. 
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 :الصحف والمجالترابعًا: 

 .ُٕٔٗكانكف الثاني،  ُ، األحد ُُٓٔجريدة البعث، العدد  -
 .ُٕٔٗأيار  ِٔ، الجمعة ُِّٖالعدد جريدة البعث،  -
 .ُٕٔٗحزيراف  ٕ، االربعاء ُِّٗدد جريدة البعث، الع -
 .ُّٕٗشريف األكؿ ت ُِ، ِّّٓجريدة البعث، العدد  -
 .ُّٕٗتشريف األكؿ  ِٓ، ِّٔٔالعدد جريدة البعث،  -
 .ُّٕٗتشريف األكؿ  ُْ، ِّْٖالعدد جريدة البعث،  -
 .ُْٕٗتمكز  ُٕ، األرعاء ّْٖٔلعدد جريدة البعث، ا -
 .ُْٕٗتمكز  ُٗ، الجمعة ّْٖٖالعدد جريدة البعث،  -
 .ُّٕٗاألكؿ  تشريف ٕ، األحد ِّّٖجريدة الثكرة، العدد  -
 .ُّٕٗتشريف األكؿ  ُْ، األحد ِِّٓلثكرة، العدد جريدة ا -
 .ُّٕٗتشريف األكؿ  ُٖ، الخميس َِّٔجريدة الثكرة، العدد  -
 .ُْٕٗتمكز  ُٔ، الثبلثاء ّْٕٗعدد جريدة الثكرة، ال -
 .ُْٕٗتمكز  ُٖ، الخميس ّْٗٗالعدد جريدة الثكرة،  -
 .ُْٕٗتمكز  ُِاألحد  ،َِّٓجريدة الثكرة، العدد  -
 .ُْٕٗتمكز  ُّ، األربعاء َُّٓعدد ة الثكرة، الجريد -
 .ُّٕٗتشريف األكؿ  ٔ، ُِٗ، العدد مجمة أبيض أسكد، يكميات الحرب -
 

 :مواقع إلكترونيةخامسُا: 

  األخبار، دار ،ِط ،(ُٔٓٗ السكيس حرب) لمميدالية اآلخر الكجو: يحيى الشاعر -
 www.egyptitalks.org .ََِٔ القاىرة،   
  العدد اإللكتركنية، المعرفة مجمة انكسار، كدمكع انتصار دمعة قبرص: الٌصاكم محمد -
 www.almarefah.com .ََِٕ آب ،ُْٗ   
 حديث الرئيس المصرم حسني مبارؾ لصحيفة )فميفيزيركس( القبرصية في  -
  ِ/ٓ/ََِٔ .www.mfa.gov.eg 
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 اليداسا، صحيفة لكس أنجمكس  ـخطاب )جكف ؼ. ىننج( ككيؿ كزارة العمؿ ألقاه أما -
 www.almahdy.biz.comـ. ُٓٔٗ/ٖ/ُٖتايمز بتاريخ    
 . ََِٕ يناير ُْ مصر، عمى الثبلثي لمعدكاف الخمسيف الذكرل في: عبد اهلل عصاـ -

   www.doroob.com    
سرائيؿ "مثمث مضطرب في منطقة شرؽ حكض  -  جكف ساكاس: اليكناف كالعالـ العربي كا 
 www.kitabat.comالمتكسط، ترجمة عبد الرحيـ حمداف الشكيمي. البحر    
 www.amin.orgدياب نصر: قبرص أزمة مستعصية.  -
 www.alfikralarabi.comفؤاد مطر: حكار مع محمد حسنيف ىيكؿ.  -
 www.alfikralarabi.comجماؿ عبد الناصر كقضية قبرص.  -
 www.edu.arabsgate.com قبرص. مشركع -
 www.edu.arabsgate.comمكسكعة الييكد.  -
 .www.edu.arabsgate.comبنياميف دزرائيمي.  -
 www.muqatel.comاليكناني كقضية قبرص.  -الصراع التركي -
 .www.muqatel.comمكاقؼ كاىتمامات دكؿ أكركبا بقناة السكيس.  -
 www.akramhurani.comالعدكاف الثبلثي عمى مصر.  -
 www.aljazeratalke.net ؿ،ىرتز  مذكرات -
 www.islamonline.netفتح قبرص.  -
 www.altawhed.comاإلسبلـ في قبرص.  -
 www.hildaa.comبنياميف دزرائيمي، جماليات األدب كأالعيب السياسة.  -
  www.theegulfbiz.comالسمع اإلسرائيمية.  -
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 الفيرس
 

 الصفحة العنوان
 ِ كممة المؤلؼ

 ّ الكتابفصكؿ 
 ٔ المقدمة
 َُ القديـ التاريخ في قبرص: "التمييدم" األكؿ الفصؿ
 ُّ القديمة كالمصرية السكرية الحضارتيف عيد في قبرص: األكؿ المبحث

 ُّ لمجزيرة كالبشرم الجغرافي االرتباط: أكالن 
 ُٓ الفينيقييف إلى المصرييف مف قبرص: ثانيان 
 ُٖ البيزنطية السيطرة حتى قبرص: ثالثان 

 َِ الصميبية الحمبلت حتى البيزنطييف مف قبرص: الثاني المبحث
 َِ بالجزيرة البيزنطييف اىتماـ: أكالن 
 ُِ كالعباسية األمكية كالدكلتيف قبرص: ثانيان 
 ِْ الصميبية السيطرة تحت قبرص دخكؿ: ثالثان 

 ِٕ البريطاني االستعمار إلى العثماني الحكـ مف قبرص: الثاني الفصؿ
 ِٖ العثمانية الدكلة عيد في قبرص جزيرة: األكؿ المبحث

 ِٖ كالعثمانييف البنادقة بيف قبرص: أكالن 
 ِٗ العثماني كالحكـ قبرص: ثانيان 
 ِّ قبرص الستيطاف الييكدية النشاطات: ثالثان 

 ّٔ "دزرائيمي بنياميف" قبرص بجزيرة البريطانية االىتمامات: الثاني المبحث
 ّٔ ُٖٕٖ عاـ برليف مؤتمر قبؿ بقبرص بريطانيا اىتماـ: أكالن 
 ّٕ كقبرص دزرائيمي بنياميف: ثانيان 
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 ُْ االستقبلؿ حتى الثانية العالمية الحرب بعد قبرص: الثالث الفصؿ
 العربي الجكار دكؿ ضد استعمارية قاعدة قبرص: األكؿ المبحث

               ُْٗٓ- ُٗٓٔ                    
ِْ 

 ِْ فمسطيف إلى الييكدية لميجرة محطة قبرص: أكالن 
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 الدكتور سامر عبد اهلادي علي
 

.أكادميي وباحث سواسي وتارخيي 

دمشق  جامعة واملعاصر، التاريخ احلديث قسم اآلداب، يف دكتوراه. 

جامعة الععث.عضو اهلوئة التدريسوة يف  

اسطنعول/ تركوا. – االسرتاتوجوة والدراسات الدولوة للعالقات السوري املركز عضو إدارة وباحث يف 

.مستشار يف العالقات الدبلوماسوة والقنصلوة 

.نشر عّدة كتب ومنها قود النشر 

العحوث والدراسات واملقاالت والتحلوالت. نشر عشرات 
.شارك يف الكثري من املؤمترات والندوات واحلوارات 

.عضو مؤسس يف مديرية الرتبوة احلرة يف حمافظة الالذقوة 

يف سورية. عضو مؤسس يف نقابة املعلمني األحرار 

.عضو مؤسس يف احتاد األكادميوني السوريني األحرار 
.حيمل اجلنسوتني السورية والرتكوة 


