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EMU جانب من منشآت جامعة

هناك مفاوضات بني اجلانبني، 
ومت بالفعــل توقيع معاهدات 
دوليــة عامــي ١959 و١9٦٠ 
لتقاسم السلطة بني اجلانبني 
في إطار جمهورية مشتركة، 
حيــث تضمن اتفــاق زيورخ 
في ١9 فبراير ١959 أن قبرص 
جمهوريــة مســتقلة بنظــام 
رئاســي يكــون الرئيــس من 
اليونانيني ونائبه  القبارصة 
مــن القبارصة األتــراك، على 
أن ينتخب كل منهما بصورة 
مســتقلة مــن كل مجموعــة، 
كمــا مت االتفــاق علــى إعطاء 
الرئيس ونائبه حق الڤيتو على 
القــرارات والقوانني املتعلقة 

بالشأن اخلارجي.
إال أن هــذا االتفاق لم يدم 
طوياًل٬ بسبب هدف اليونان 
بضم اجلزيرة لها حتت خطة 
»أكريتاس« التي وضعت حيز 
التنفيذ، وهو ما أســفر خالل 
الفتــرة مــن ١9٦٣ إلــى ١974 
عــن مقتــل نحــو ٣٠ ألفًا من 
القبارصــة األتــراك، بينما مت 
تشــويه وجرح آالف األبرياء 
على يد امليليشيات القبرصية 
اليونانية، وأمام هذه املذبحة 
كان التدخل التركي هو طوق 
النجاة للشعب القبرصي في 
اجلزء الشــمالي للجزيرة من 
القتل والتصفية، حيث تدخلت 
القوات العسكرية التركية في 
٢٠ يوليو ٬١974 وأوقفت نزيف 

الدم للقبارصة األتراك.
وســريعًا اتخــذ الشــعب 
القبرصــي اليوناني خطوات 
عمليــة، وأعلــن عــن إنشــاء 
جمهورية قبــرص، متجاهاًل 
شــركاءه في اجلزء الشمالي 
من اجلزيرة، وأخذت القضية 
أبعــاداً من التعقيد، الســيما 
أن املجتمــع الدولي اعتبر أن 
اإلدارة القبرصية اليونانية هي 

احلكومة الرسمية جلمهورية 
قبــرص، ممــا شــكل عائقــًا 
رئيســيًا ملفاوضات التسوية 

بني الطرفني.
اإلدارة  اســتفادت  فقــد 
القبرصية اليونانية من مزايا 
االعتــراف الدولــي بها كدولة 
على حساب حقوق القبارصة 
األتراك من خالل احلصول على 
جميع اإلعانات واملســاعدات 
الدوليــة مبا فيها التي تعطى 
لصالــح الشــعب القبرصــي 
التركي مما أســهم في ازدهار 

اجلانب اليوناني.
ولــم يكــن أمام الشــعب 
القبرصي التركي خيار سوى 
إنشاء إدارة خاصة به في عام 
١98٣ ملواجهة احلظر املفروض 
عليــه، وتأسســت جمهورية 
شــمال قبرص التركية في ١5 
نوفمبر ١98٣ بحكومة منتخبة 
وسلطة قضائية مستقلة، وها 
هي حتتفــل بالذكــرى الـ ٣٣ 

لتأسيسها.
وفي ظل الوضع غير العادل 
لشــعب اجلزيرة في اجلانب 
الشــمالي، أبــدى القبارصــة 
األتــراك انفتاحًا علــى العالم 
لشــرح قضيتهم، خاصة بعد 
انضمام قبرص اليونانية إلى 
االحتاد األوروبي، ودخولها في 
عالقات وثيقة مع مختلف دول 
العالم، في ظل التعثر املستمر 
للمفاوضــات بــني اجلانبــني 

لتحقيق تسوية عادلة.
شــعب  أن  والغريــب 
قبــرص اليونانيــة لم يكتف 
باالنفراد بإعــالن دولته دون 
مراعــاة حقــوق أشــقائه في 
اجلانــب الشــمالي، بل رفض 
عبر استفتاء أجري في العام 
٢٠٠4 أن ينضم شعب اجلزيرة 
في مجتمــع واحد يعيش في 
إطار من املساواة في احلقوق 

والواجبات.
وبينمــا تقــف جمهورية 
تركيا كداعم رئيســي لشعب 
ســعى  التركيــة،  قبــرص 
القبارصــة األتراك إلــى بناء 
عالقات جيدة مع دول العالم 
اخلارجي بحثاً عن إثبات الذات، 
لذا قامت بفتح مكاتب جتارية 
في عدد مــن الــدول العربية 
واخلليجية واألجنبية، كتمثيل 
ينعش عالقاتهــا االقتصادية 
والعزلــة  ويكســر احلظــر 

املفروضة عليها قسراً.

التفاؤل المحفوف بالتشاؤم
حالة من التناقض يعيشها 
التركي،  القبرصــي  الشــعب 
وقــد تلمســنا ذلــك ليس من 
تصريحات املســؤولني فقط، 
بــل وعلــى مســتوى ســكان 
هذا اجلانــب من قبرص، فهم 
يظهــرون حالة مــن التفاؤل 
والفرح ملا حققوه من إجنازات 
ومــا قطعــوه مــن خطــوات 
كبيــرة فــي طريــق تنميــة 
وطنهم واالرتقاء مبؤسساته 
وخدماته وجذب املستثمرين 
والسياح إليهم، إال أنهم مينون 
النفس بالوصول إلى حل عادل 
لقضيتهــم إمــا بالدخول في 
شراكة حقيقية ومساواة عادلة 
مع شركائهم في اجلزيرة، أو 
باحلصول على اعتراف دولي 

بدولتهم.

شراكة حقيقية وثقة متبادلة
خالل العرض العســكري 
لالحتفاالت الرســمية مبرور 
٣٣ عامًا على تأسيســها، أكد 
رئيس قبرص التركية مصطفى 
أقينجي، حق شعب بالده في 
احلكم الذاتي بعد استبعادهم 
من دولة الشراكة مع قبرص 
اجلنوبية، مشيراً إلى أن بالده 

العرض العسكري تضمن صورا متنوعة من جهود القبارصة األتراك لتحقيق التنمية الشاملة لوطنهم

من القالع احلصينة على الشاطئ في مدينة غيرنيمقر األوقاف مبدينة نيقوسيا في قبرص التركية

شعب يعمل جاهدًا لتحقيق ذاته وإعالء مكانة وطنه.. ينظر بعني ملؤها األمل والتفاؤل نحو مستقبل مزدهر حافل 
بالنهضة والتنمية، لكن عينه األخرى متلؤها احليرة واألسى في ظل مأساة تكّبل أبناءه على مدى عقود من الزمن، نظرًا 

للصورة املبهمة التي تهيمن على هويتهم الوطنية وتبعيتهم السياسية.. إنهم شعب قبرص التركية الذين يسابقون 
الزمن لصنع احلضارة وامتالك زمام التكنولوجيا وتأمني مستقبل مزدهر ألبنائهم، رغم احلصار الدولي املفروض 

عليهم، ورفض قبرص اليونانية منحهم حق تقرير مصيرهم إما باالنضمام إلى تركيا أو باالندماج في املجتمع القبرصي 
حتت لواء من العدالة واملساواة في احلقوق والواجبات نحو جزيرتهم اجلميلة.

في العرض التالي سأتطرق إلى جوانب هذه القضية ذات األبعاد السياسية واإلنسانية، بدءًا من جذورها التاريخية، 
مرورًا بجوالت املفاوضات غير الناجحة بني اجلانبني، وصواًل إلى املرحلة املفصلية احلالية، وقد رصدنا الكثير من 

التفاصيل من خالل جولة واسعة قمت بها ضمن وفد صحافي دولي في مدن قبرص التركية على هامش احتفالها بالعيد 
الـ 33 لتأسيسها، باإلضافة إلى بعض اللقاءات مع عدد من املسؤولني وكذلك شهود العيان على املذابح التي وقعت 

بحق القبارصة األتراك، كما كان للبحث دور في إعداد هذا التقرير، فإلى التفاصيل:

قبرص التركية ـ مسعد حسني عبداملقصود

جولة الوفد الصحافي في جامعة شرق 
البحر املتوســط )EMU( كشــفت لنا عن 
مدى اهتمام املسؤولني في قبرص التركية 
بأهمية العلم باعتباره أقوى األسلحة ملواجهة 
التحديات املستقبلية وحتقيق الرؤى التنموية 
بأسلوب علمي راق، واجلميل أنه رغم عدم 
االعتراف الدولي بجمهورية شمال قبرص 
التركية إال أن جامعة شرق املتوسط وغيرها 
من اجلامعات فــي قبرص التركية حتظى 
باعتماد أكادميي من عدد كبير من اجلامعات 
العاملية، نظرا للمســتوى العلمي والعملي 
املتميز الذي تقدمه لطالبها، وقد التقينا خالل 
اجلولة مع رئيس اجلامعة د.نيكديت أوسام، 
وحضرنا عرضا مميزا عن إجنازات اجلامعة 
وبرامجها وسبل تهيئة الطالب للدراسة فيها 

وكذلك طرق التسجيل ومتابعة الدراسة.
وفي جامعة »EMU« التي تأسست عام 
1979 يدرس أكثر من 20 ألف طالب وطالبة 
من 106 جنســيات مختلفة، 85% منهم من 
اخلارج، و15% فقط من داخل قبرص، بينما 
تضم نحو 1000 أستاذ من جنسيات مختلفة، 
أي أنها جامعة دولية في املقام األول، تقدم 
برامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات 

العليا املعترف بها دوليا باللغة اإلجنليزية.
وقد اكتسبت سمعة دولية مرموقة، وهي 
 )EUA( عضو في احتاد اجلمعات األوروبية
واالحتاد الدولــي للجامعة )JAU(، واحتاد 
العالم اإلسالمي )FUIW( ورابطة  جامعات 
املتوسط، واحتادات  البحر  جامعة حوض 

أخرى.
ومنذ نشأتها خّرجت جامعة شرق البحر 
املتوسط أكثر من 48800 خريج وخريجة، 
من نحو 100 جنسية مختلفة، وتلعب اجلامعة 
دورا حيويا في منــو وتطوير االقتصاد 
في شــمال قبرص التركية حيث انشئت 
العديد من الشركات واملؤسسات٬ كما أن 
مكتب خريجي اجلامعة يساعدهم على إيجاد 
وظائف في اخلارج ويساعدهم أيضا على 
أن يكونوا دائما على تواصل مع اجلامعة 
.WWW.emu.edu.tr:على موقعها اإللكتروني

هذا التقدم العلمي جلامعة شرق املتوسط 
وغيرها من جامعات قبرص التركية يعكس 
جيدا مدى جناح هذا الشــعب في مواجهة 
التحدي، فلم تثنه القيود االقتصادية عن 
العمل حثيثا للنهوض ببلده والسعي لفتح 
قنوات التواصل مع مختلف شعوب العالم.

أكثر من 20 ألف طالب من 106 جنسيات 
في جامعة شرق البحر املتوسط

الرئيس أقينجي: 
ال بد من شراكة 

جديدة بني 
اجلانبني تقوم 

على الثقة 
املتبادلة

أيادي الشعب 
القبرصي التركي 

أحسنت استغالل 
اجلمال الرباني 
اخلالب لهذه 

البقعة السحرية 
من العالم

التركية  حتظــى قبــرص 
املميــزات، فهي  بالكثير مــن 
جتمــع التقــدم العصري في 
مشاريعها التنموية احلديثة، 
مع احلضارة العريقة في عدد 
كبير من مبانيها ومنشــآتها 
التاريخية، وخالل جولة الوفد 
الصحافي في مدن نيقوســيا 
وغيرنــي وغوســتا، بهرتنــا 
الصــورة اجلميلــة واملناظر 
اخلالبــة، فاجلزيــرة تعــج 
باجلمــال فــي كل مــكان، كما 
أنها تتميز بالهدوء والنسمات 
العليلــة، أمــا جبالهــا فتبدو 
معشوشبة بالرقي والرفعة، 
ينبعث احلسن من كل أركانها 
بغير تصنع، فقد اجتمعت فيها 
النعم الثالث: املاء واخلضرة 
والوجه احلسن.. تتعانق فيها 
اجلبال مع النباتات اخلضراء، 
بينمــا تتكامــل الســهول مع 
املرتفعات في لوحة متفردة، 
وقد أحســنت أيادي الشــعب 
الربانــي  اســتغالل اجلمــال 
اخلالب لهذه البقعة السحرية 
مــن العالم، لتبــدو اجلزيرة 
لؤلؤة متألقة جتذب الســياح 
والزوار واملستثمرين من كل 

أقطاب العالم.
في نيقوسيا شاهدنا عدداً 
من املباني التاريخية واملتاحف 
اجلميلة التي تقف شاهدة على 
احلضارة العريقة في جزيرة 
قبرص، ثم مررنا بني منطقة 
القدميــة، وخــالل  األســواق 
جولتنا في شوارعها نستمتع 
بتفقد املنتجات املعروضة فيها، 
صدمتنا مرشدتنا فجأة من دون 
مقدمات، حيث أخبرتنا بأننا 
صرنا أمام املنطقة الفاصلة بني 
جانبي قبرص، فهذه هي نقطة 
التفتيــش األمنية بني قبرص 
التركية وقبرص اليونانية، وال 
يعبــر منها أحد من الزوار إال 
من يحمل تأشيرة مسبقة من 
اجلانب اآلخر، كما أن القبارصة 
أنفسهم ال يعبرون بني اجلانبني 

إال بهوياتهم الرسمية.
وتتميــز قبــرص التركية 
بتنــوع حضارتهــا، ففيهــا 
والكنائــس  الكاتدرائيــات 
واملســاجد، وبينمــا يجمــع 
شعبها بني اجلدية في العمل، 
والتفاؤل باملستقبل، واليقني 
بعدالة قضيته، فإنه يشــعر 
بالسخط من املنظمات الدولية 
ويتهمهــا بتجاهــل طموحات 
أبنائه وعدم االنتباه حلقوقهم، 
أو لطبيعــة التحديــات التي 
تواجههم.. وها هم يتطلعون 
إلى املجتمع الدولي بأن ينتصر 
لهم ومينحهم الفرصة لتقرير 

مصيرهم وحتطيم عزلتهم.

الجذور التاريخية للقضية القبرصية
اجلــذور  إلــى  بالنظــر 
التاريخية لهذه القضية، سنجد 
أن القبارصة - سواء األتراك 
أو اليونانيني - قد عاشوا على 
مدى قــرون طويلة جنبًا إلى 
جنب بحقوق متساوية وحرية 
كاملــة فــي ممارســة العقائد 
الدينية٬ ومنذ استقاللها من 
االســتعمار البريطاني كانت 

في ذكرى تأسيسها الـ 33
تسابق الزمن لتحقيق املعادلة الصعبة 

بخطوات تنموية متسارعة

قبرص التركية
إلى متى ستظل أسيرة العزلة ؟!
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بعد جولة الوفد الصحافي في جامعة شــرق 
املتوســط، كانت هناك زيارة مهمــة إلى منطقة 
»أتالالر«، وهي منطقة تقع وســط القرى، لكنها 
جتمع ذكريات طويلة من املآسي للشعب القبرصي 
التركي، ففيها 3 مقابر جماعية تضم رفات ضحايا 
املذابح التي نفذتها العصابات املتطرفة من القبارصة 
اليونانيني بحق القبارصة األتراك. بعد أن وقفنا 
حلظات أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء 
الضحايا من األطفال والنساء والشيوخ، وبجوار 
إحدى هذه املقابر، كنا على موعد مع مأساة تالطمت 
فيها الذكريات األليمة ألصناف متعددة من العذاب 
املهني ألب كان يعمل عسكريا وساقه حظه العاثر 
الى أن يقع في األسر، ويفجع مبقتل أسرته بالكامل 

)زوجته و5 أبناء( على يد العصابات.
فقد وقف كميل ميرتش كعادته أمام زوار هذه 
املقابر ليحكي الذكريات السيئة التي ترافقه على مدى 
سنوات عمره، فقد اعتقل على يد »العصابة اليونانية« 
التي حاصرت القرى التركية في شــمال قبرص 
خالل يوليو من العام 1974 لدى محاولة القبارصة 
اليونانيني مدعومني من شركائهم اليونانيني، اإلطاحة 
باألسقف اليوناني ماكاريوس الذي تبنى مشروع 
دمج قبرص باليونان، ما أدى إلى مواجهة مع منظمة 
»ايوكا« اليونانية، التي كانت تستعجل حتقيق هذا 
الدمج سريعاً، على عكس األسقف ماكاريوس، ما 
أســفر عن إراقة دماء أكثر من 1000 يوناني في 
حرب أهلية. ومع رفض القبارصة األتراك مشروع 
االندماج في اليونان تفجرت مشكلة داخل قبرص 
بني الطائفتني اليونانية والتركية، وسعت العصابات 
املتطرفة من القبارصة اليونانيني إلجبار القبارصة 
األتراك على النزوح خارجهــا، وهو ما أدى إلى 
التدخل التركي املباشر حلماية القبارصة األتراك.

وبعد إطالق ســراحه، انطلق كميل إلى قرية 
»أتالالر« التي كانــت تختبئ فيها عائلته، وبدأت 
تتراءى له صور زوجته فاطمة وأوالده اخلمسة 
»فيديــا ويونكا واوزان وهاملان وكان - ابن العام 
ونصف العام«، لكنه عاد ليجد احلســرة واأللم 

عندما قابل صديقاً له، ويعلم منه مبا تعرضت له 
أسرته على يد العصابات القاتلة.

وبعبرات مملوءة باحلزن واأللم يتذكر كميل 
كيف نبش األنقاض ليخرج جثث زوجته وأبنائه من 
حتت التراب، ويصور كيف قتله الذهول عندما وجد 
آثار نحو 40 رصاصة اخترقت جسد ابنه »كان« 
الصغير. ومع رحيل الزوجة واألبناء بحكم القدر، 
بقي كميل حياً بجسده »ميتاً« بروحه بحكم جور 
احلياة. وفي منطقة املقابر اجلماعية، وكذلك أمام 
مدرسة األطفال التي راح تالميذها ضحايا لطغيان 
العصابات، يقف كميل يومياً ليكون دليالً حياً على 
املجازر التي ارتكبت بحق القبارصة األتراك، يروي 
حكايته املؤملــة للغرباء، وكذلك لألجيال اجلديدة، 
وكل ما يراوده من أمل أن يعيش القبارصة األتراك 
في أمن وأمان ويحصلوا على حقوقهم الضائعة.

شاهد على الجريمة
خالل وجودنا في مدرسة األطفال التي شهدت 
مقتل الكثير من األطفال على يد العصابات املتطرفة 
من القبارصة اليونانيني، وجدنا صفني من اللوحات 
التي جتمع صوراً متنوعة للضحايا، وتســجيالً 
لقصص وأســماء بعضهم وكيف قضوا في تلك 
املذبحة. في هذه اللحظة رأيت الدموع تنهمر من 
عيني أحد زمالئنا في الوفد، وهو تركي اجلنسية، 
فاستفسرت عن السبب، السيما أنه يختلف عنا 
جميعاً بعلمه املسبق عن تفاصيل كثيرة حول هذه 
املأســاة. وكانت املفاجأة الكبرى حني علمت أنه 
املصور الذي دخل مع اجليش التركي لوقف هذه 
املأساة، وسجل بعدسته صوراً ملئات الضحايا، وأن 
هذه الصور املوجودة أمامنا على اللوحات هي من 
تصويره شــخصياً. بحق كانت حلظة جتمع بني 
الصدق الشديد والتأثر الكبير، وبالطبع وجدتني 
أمام شاهد حي على مذبحة بكل املقاييس، فانتظرت 
حتى هدأ الرجل ومتالك نفسه، وبادرت إلى تبادل 
أطراف احلديث معه، وبالطبع أخذ صورة شخصية 

لي بصحبته. 

قبرص التركية 
 مسعد حسني عبدالمقصود

أكد وزير الشؤون 
اخلارجية في قبرص 
التركية حتسني أرطغرل 
أوغلــو أنهم يدخلون 
اجلولــة اجلديدة من 
املفاوضات مع قبرص 
اجلنوبيــة من منطلق 
الند للند، رافضا رفضا 
تاما أن ينظر إليهم على 
أنهم أقلية في املجتمع 
القبرصي. وخالل لقائه 

مع الوفد الصحافي على هامش االحتفال بالعيد 
الـ 33 الســتقالل قبرص التركية، قال أرطغرل 
أوغلو: نحن شركاء في الوطن ولن نقبل بخالف 
هذه احلقيقة في اجلولة اجلديدة من املفاوضات 

التي انطلقت يوم اجلمعة قبل املاضي.
ورغم اعترافه بأن عدد السكان أكبر في قبرص 
اجلنوبية، إال أنه أكد أن احتاد شطري قبرص ال 
بد أن يقوم على شراكة وتعاون ومساواة وتكامل 
بني اجلانبني. ولم يخف أرطغرل أوغلو عدم تفاؤله 
مبا ستؤول إليه اجلولة اجلديدة من املفاوضات 
برعاية األمم املتحدة، الفتا إلى أن األمم املتحدة 
لم تتحرك منذ عــام 1974 حلل قضية قبرص، 
وهذا يؤدي إلى ازدياد القضية تعقيدا، وأثر سلبا 
على املفاوضات املســتمرة بني اجلانبني منذ 50 
عاما دون أي تقدم. وأضاف أن العالم ينظر إلينا، 
ويسأل عما سنقدمه، لكن ملاذا ال يتم النظر إلى 
الطرف اآلخر؟ مشيرا إلى أن االدعاءات بأن قبرص 
الشمالية حتت االحتالل التركي غير صحيحة، مبينا 
أن من يطرح هذه االدعاءات عليه أن يتذكر أن ما 
فعله القبارصة اليونانيون هو الذي دفع اجلنود 
إلى احلضور للجزيرة حلماية شعبنا من القتل 
والهالك. وأكد أرطغرل أوغلو أن اجلانب التركي 

من قبــرص ال ينظر 
إلى قبــرص اليونانية 
على أنها عدو، بل على 
أمننا،  أنها خطر يهدد 
وبالتالي فإن أي اتفاق 
بــني اجلانبني ال بد أن 

يكون بضمان تركي.
وزيــر  وجــدد 
الشؤون اخلارجية في 
قبرص التركية التأكيد 
على ضرورة ســير 
املفاوضــات في إطار 
من املســاواة، وليس 
من منطلــق األكثرية 
واألقلية، مبينا أن تعداد ســكان تركيا يبلغ 80 
مليونا و600 ألف نسمة، بينما يبلغ تعداد سكان 
اليونان 10 ماليني نسمة، فأين األكثرية إذن وأين 
األقليــة؟! وقال أرطغرل أوغلــو إن املفاوضات 
ستشمل ســيناريوهات جديدة يتم بحثها على 
الطاولة، لكــن على العالم أن يعرف أنه »إذا كان 
الدفاع عن مصيرنا جرميــة ـ ونحن ال نعتقد 
ذلك ـ فال بد أن تستمر هذه اجلرمية، الفتا إلى 
أن تركيا هي أمنا الرئيســية ولن تسمح مطلقا 
بأن تكون قبرص يونانية«.وبينما شــدد على 
أن قبرص الشمالية ال تثق بأحد إال تركيا، أشار 
إلى أن لبالده علمني، أحدهما محلي واآلخر هو 
العلم التركي باعتباره علما قوميا لهم، معتبرا أن 
حل قضية قبرص يكمن في احلكم الذاتي حتت 
ضمان تركي، ولنكن على غرار تايوان أو كوسوڤا.
وطالب وزير الشؤون اخلارجية في قبرص 
التركية أرطغرل أوغلــو االحتاد األوروبي بأن 
يغير نظرته إلى القضية، موضحا أن بالده عضو 
مراقب في منظمة التعاون اإلسالمي، ونحن نراقب 
ونرى العديد من املشكالت بني الدول، وال شك 
أن عالقاتنا مع الدول اإلســالمية يجب أن تعود 

علينا بالفوائد في دعم قضيتنا.

مستعدة إلنشاء احتاد بني شقي 
اجلزيرة في إطار من املساواة 
والعدالة بني أبنائها خاصة في 
ظل املفاوضات اجلارية حاليًا 
بني مســؤولي اجلانبني حتت 
مظلة األمم املتحدة، لكنه أوضح 
- بكل أسف - أن املفاوضات 
منــذ نحــو نصــف قــرن بني 
اجلانبني لم تســفر حتى اآلن 
عن حل فيدرالي لقبرص، وال 
ميكن االنتظار ملــدة 5٠ عاما 

أخرى.
عــن  أقينجــي  وكشــف 
أنهــم اقتربوا خــالل اجلولة 
السابقة للمفاوضات من حلظة 
القــرار، حيث تناولت  اتخاذ 
االجتماعــات التــي عقدت في 
سويسرا 4 أمور حول احلكم 
وتقاسم الســلطة واالقتصاد 
والشؤون األوروبية والقضايا 
امللكيــة، بينمــا كانــت هناك 
قضايا عالقة ستتم مناقشتها 

بالتناوب.
وأضاف: بينما كنا نقترب 
في نهاية اجتماعاتنا املاضية 
مــن اتخاذ قرار، طلب الزعيم 
القبرصــي اليوناني نيكوس 
تعليــق  اناستاســيادس 
املفاوضات ملدة أســبوع ألخذ 
الفرصــة إلجــراء اتصــاالت 
ومشاورات، موضحًا أن مصير 
اجلزيــرة ميكن أن يتغير من 
خالل تبني نهج واقعي معقول 
وعادل، مــع مســاعدة ودعم 

جميع األطراف ذات الصلة.
وأشار أقينجي إلى ضرورة 
القبرصــي  إعــداد املجتمــع 
اليوناني إلى حقيقة أنه عندما 
يتم التوصل إلى حل، سيكون 
رئيس اجلمهورية االحتادية 
التناوب، وهذه  على أســاس 
النقطــة ينبغــي أن تناقــش 

بصراحة.
وشــدد رئيــس قبــرص 

التركيــة على ضرورة وجود 
شراكة جديدة تقوم على الثقة 
املتبادلة بــني اجلانبني وبناء 
جسور التعاون ليس فقط بني 
جانبي قبرص، بل وأيضًا بني 
قبرص وتركيا واليونان وكذلك 
على مستوى املنطقة، ومن ثم 
العمل في وئام خللق مستقبل 
مشــرق للقبارصة وميكن أن 
يكون هذا التوافق مجاال لفتح 
صفحة جديدة مــن العالقات 
بني تركيا واليونان واالحتاد 

األوروبي.
واختتــم أقينجــي حديثه 
قائــاًل: رغبتنا هــي بالتأكيد 
الســالم والتعاون، ونأمل في 
بنــاء قبــرص جديــدة تكون 
األطــراف،  لصالــح جميــع 
الشــباب واألجيال  وبخاصة 
املقبلــة، متمنيــًا أن يبــادل 
اجلانب القبرصي ـ اليوناني 
لبذل جهود تهدف إلى بناء هذا 
الهيكل اجلديد لضمان مستقبل 
جديد ومشــرق في جزيرتنا 

اجلميلة.

محطات تاريخية
انطلقــت احملادثــات بــني 
جانبي قبرص منذ عام ١9٦8 
على يد الرئيس رؤوف رائف 
دينكتاس مؤسس جمهورية 
شمال قبرص التركية، والزعيم 
القبرصي اليوناني غالفكوس 
كليريــدس بحثــا عــن إيجاد 
وسيلة للتسوية بني الشقني 
التركي واليوناني حتت رعاية 

األمم املتحدة.
مــن  جولــة  كل  وفــي 
اجلانــب  كان  املفاوضــات 
القبرصي التركي يدعم اجلهود 
الراميــة إلــى إيجاد تســوية 
شاملة للجزيرة، لكن اجلانب 
القبرصي اليوناني كان يختلق 
األزمات للحيلولة دون جناح 

هذه املفاوضات، وتواصل هذا 
األسلوب، حيث رفضت اإلدارة 
القبرصيةـ  اليونانية االتفاقات 
١977 - ١978، ورفضت مشروع 
االتفاق عام ١985ـ ١98٦، وكذلك 
مجموعــة األفكار عــام ١99٢ 
ومجموعة من اإلجراءات عام 
٬١994 كل ذلــك كان مبنزلــة 
برهان واضح على عدم جدية 
اجلانب القبرصي اليوناني في 

حل املشكلة.
آخــر مماطــالت اجلانــب 
اليونانــي حلــل  القبرصــي 
قضية اجلزيرة، كانت رفض 
خطة التسوية الشاملة لألمم 
املتحدة املعروفة باسم خطة 
كوفي أنان عــام ٢٠٠4 والتي 
كانت مبنزلة الضربة القاصمة 
للمفاوضــات٬ والتــي كانت 
تضمن شــراكة جديدة تقوم 
على املســاواة السياسية بني 
اجلانبني٬ وحسب االستفتاءات 
كانت نسبة تصويت اجلانب 
 %٦5 التركــي  القبرصــي 
باملوافقة على التسوية مقابل 
رفض القبارصــة اليونانيني 
بأغلبية ساحقة نسبتها %7٦ 
صوتت بـ »ال«٬ في إثبات أن 
القيــادة القبرصية اليونانية 
اليوناني  القبرصي  والشعب 
ليسوا على استعداد للدخول 
فــي مفاوضات حول تقاســم 
السلطة مع القبارصة األتراك.
ورغم كل تلك احلقائق مت 
ضم اجلانب القبرصي اليوناني 
إلى االحتاد األوروبي نيابة عن 
اجلزيرة كلها٬ في ١ مايو ٢٠٠4، 
وقد استفادت قبرص اليونانية 
من عضويتها باالحتاد األوروبي 
في فرض جميع أنواع القيود 
والصعوبــات علــى الشــعب 
القبرصي التركــي في جميع 
مجــاالت احلياة٬ مبا في ذلك 
التجارة والتعليم والسياحة 

والنقل واالتصاالت.
وفي مارس من العام ٢٠٠8 
التقى رئيس قبرص التركية 
محمد علي طلعت مع رئيس 
قبرص اليونانية دمييتريس 
كريســتوفياس وقررا إنشاء 
مجموعات عمل من أجل تناول 
القضايــا اجلوهرية ملشــكلة 
»اجلزيرة«، وتشــكيل جلان 
فنية للتعامل مع القضايا التي 
متس حياة النــاس اليومية، 
مؤكدين االلتزام باحتاد ثنائي 
للجانبني حتت مظلة املساواة 
السياسية٬ وقرارات مجلس 
األمــن٬ كما مت االتفــاق على 
أن يكــون في االحتاد املقترح 
جزء أساسي للدولة القبرصية 
التركية وجزء أساسي للدولة 
القبرصية اليونانية٬ وكالهما 

ستكون له مكانة متساوية.
وبعد اإلجراءات التحضيرية 
بدأ الزعيمان مفاوضات كاملة 
في قبرص بتاريخ ٣ سبتمبر 
٢٠٠8 عــن تقاســم »احلكــم 
وتقاسم الســلطة«٬ امللكية٬ 
واالحتاد األوروبي واالقتصاد 
على التوالي٬ لكن جهود طلعت 
وكريستوفياس التي كان من 
املتوقع االنتهاء منها من خالل 
عمل استفتاءات في وقت واحد 
وبشكل منفصل لم تكن مثمرة 
رغم التقدم احملرز في بعض 

فصول التفاوض.
وقــدم األمني العــام لألمم 
املتحــدة بان كي مــون دعمه 
جلمهوريــة شــمال قبــرص 
التركية، وقام بزيارة للجزيرة 
في ١ فبراير ٬٢٠١٠ ولكن لم يتم 
التوصــل إلى أي إجنازات في 
املفاوضات، ليس هذا فحسب 
بل إن ممثلي قبرص اليونانية 
أعلنوا عن »أنه ال وجود ألحكام 
الضمانــات«،  وال  الضامــن 
وقد كان ذلــك مبنزلة موقف 
استفزازي في وقت كانت قضية 
األمن والضمانات على جدول 

أعمال املفاوضات.
وقــد اســتأنف د.درويش 
ايروغلو الفائز في االنتخابات 
الرئاســية بجمهورية شــمال 
قبــرص التركية في ١8 أبريل 
٢٠١٠ املفاوضات في ٢٦ مايو 
٢٠١٠ حتت مظلة األمم املتحدة 
التي تدعو للمساواة السياسية 
بني الشعبني٬ وتشكيل دولة 
شــراكة جديــدة فضــال عــن 
اســتمرار نظــام الضمانــات 

لعام ١9٦٠.
وفي الوقت احلالي يواصل 
رئيس قبرص التركية مصطفى 
أقينجي مــا اعتاده القبارصة 
األتــراك مــن احلــرص علــى 
التفــاوض ملــا فيــه مصلحة 
شعب اجلزيرة، وقدم مقترحات 
بناءة بشأن الفصول الرئيسية 
لعملية التفاوض٬ معربا عن 
التزامها جتاه استمرار عملية 
التفــاوض مــع حســن النية 
والعــزم علــى التوصــل إلى 
تســوية في أقرب وقت ممكن 
فــي ظــل الرفــض الدائم من 
اليوناني  القبرصــي  اجلانب 
جلميع املقترحات املقدمة من 

اجلانب القبرصي التركي.

الزميل مسعد حسني مهنئا الرئيس مصطفى أقينجي
الزميل مسعد حسني مع املصور التركي الذي رصد بعدسته مئات الضحايا 

وكان أحد الشهود على اجلرمية الكبرى بحق شعب قبرص التركية

النصب التذكاري لضحايا اجلرائم التي ارتكبت بحق القبارصة األتراكاملرفأ البحري في مدينة غيرني

مأساة كاملة األركان

فــي إطــار سياســتها املنفتحــة على 
اجلميــع، كانت الكويت مــن أولى الدول 
التي اســتضافت مكتبــا جتاريا لقبرص 
التركية على أراضيها، وهي خطوة جيدة 
تعزز من العالقات االقتصادية، ومتكنها 
مــن رعاية مصالح أبنائها الذين يقبلون 

على االستثمار في قبرص التركية.
فــي لقاء مقتضب علــى هامش جولة 
الوفد الصحافي، أكد رئيس غرفة التجارة 
والصناعــة فــي قبرص التركيــة فكري 
توروس لـ »األنباء« أن فتح مكتب جتاري 
لبــالده في الكويت يعد خطوة جيدة في 
تعزيز العالقات الثنائية، معربا عن شكره 
وتقديره للحكومة الكويتية وموقفها املهم 

مــن قضية بالده. ووصــف رئيس غرفة 
جتارة وصناعة قبرص التركية العالقات 
االقتصادية والتجارية التي جتمع بالده 
مع الكويت بأنها قوية ومتينة، موضحا أن 
الكويت تعتبر نافذة مهمة على أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي بشكل خاص، 
واملنطقة بشكل عام. وبينما أشار توروس 
إلــى أن قبرص التركيــة تصدر للكويت 
عــددا ال بأس بــه من أفضــل منتجاتها، 
مؤكدا الرغبة في تشــجيع االستثمارات 
الكويتية في بالده عن طريق تقدمي الكثير 
من التسهيالت للمستثمرين الكويتيني، 
فضال عن أن قرب بالده من دول االحتاد 
األوروبي يجعلها محطة مهمة للتجارة.

توروس: الكويت نافذة مهمة ألسواق املنطقة 
ولدينا تسهيالت كثيرة للمستثمرين الكويتيني

أرطغرل أوغلو: لن نوافق على أي اتفاق 
مع قبرص اجلنوبية إال بضمان تركي

كميل ميرتش يروي مأساته أمام مقبرة جماعية للضحايا الذين قضوا على أيدي العصابات املتطرفة من القبارصة اليونانيني

وزير الشؤون اخلارجية حتسني أرطغرل أوغلو

بلد تتعانق فيه 
كل عناصر اجلمال 

لتبدو اجلزيرة 
لؤلؤة متألقة 

جتذب السياح 
من كل أقطار 

العالم

عندما يتم 
التوصل إلى حل 
يجب أن تكون 

رئاسة اجلمهورية 
االحتادية 
بالتناوب

إحدى بوابات نيقوسيا القدمية

أحد امليادين في قبرص التركية يعكس التكامل بني أفرادها في بناء الوطن جتسيد عرض املاللي في أحد املتاحف مبدينة نيقوسيا

رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص التركية


