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أبعاد الخالف التركي اليوناني ومآالته

مقدمة
عــاد التوتــر مــن جديــد بــن تركيــا واليــوانن، بشــأن احتياطــات الغــاز الطبيعــي شــرق 
املتوســط، وقــد جتــدد اخلــاف علــى إثــر توقيــع االتفــاق احلــدودي بــن اليــوانن ومصــر 
يف الســادس مــن أغســطس/آب املاضــي، الــذي رأت فيــه تركيــا انتهــاكاً صارخــاً جلرفهــا 
القــاري، وهــو مــا دفعهــا إىل اإلعــان عــن عــودة التنقيــب يف ميــاه البحــر املتوســط، الــذي 

كانــت قــد أوقفتــه مؤقتــاً بعــد وســاطة أملانيــة وأوروبيــة.
مــرت العاقــات بــن أنقــرة وأثينــا مبراحــل صعبــة، أزَّمهــا عــدد مــن امللفــات التارخييــة 
املتعلقــة ابحلــدود الريــة والبحريــة وامليــاه اإلقليميــة والفضــاء اجلــوي وجزيــرة قــرص، وزاد 
مــن أتزمهــا حمــاوالت التنقيــب عــن النفــط والغــاز يف البحــر املتوســط، وملــف الاجئــن، 
واســتضافة اليــوانن عــدداً مــن األتــراك املرتبطــن مبحاولــة االنقــاب، واخلــاف حــول »آاي 

صوفيــا«.
وقــد توتــرت العاقــة أكثــر بعــد األحــداث األخــرة الــي شــهدهتا ليبيــا، واالصطفافــات 
الدوليــة واإلقليميــة هنــاك، وأطمــاع بعــض القــوى اإلقليميــة يف نقــل املعركــة إىل اجلــوار 
الرتكــي، وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى اخلــاف الرتكــي اليــوانين، يف خطــوة قــد 
تكــون غــر حمســوبة العواقــب، وهــو مــا قــد يؤثــر يف الــدول املتحالفــة مــع اليــوانن ويف 

اليــوانن نفســها.
يبحــث تقديــر املوقــف يف أبعــاد اخلــاف الرتكــي اليــوانين حــول التنقيــب يف املتوســط، 

واملواقــف الدوليــة مــن القضيــة، ومآالهتــا املســتقبلية. 
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أبعاد الخالف التركي اليوناني 
اخلــاف بــن تركيــا واليــوانن ليــس وليــد اللحظــة، وال يقتصــر علــى ملــف واحــد، فثمــة أبعــاد 

متعــددة للخــاف، أمههــا األبعــاد السياســية واالقتصاديــة:

1-  األبعاد السياسية
بــن  تفصــل  وقــرص جزيــرة  البلديــن،  بــن  اخلــاف  نقــاط  مــن  قــرص  ملــف  يعــد 
البلديــن، وتعــد اثلــث أكــر جزيــرة يف البحــر املتوســط بعــد جزيــريت صقليــا وســردينيا، 
وحتتــل موقعــاً اســرتاتيجياً متميــزاً، وفيهــا تلتقــي القــارات الثــاث؛ أورواب وآســيا وإفريقيــا، 
وقــد تنازلــت عنهــا تركيــا لريطانيــا مبوجــب اتفاقيــة لــوزان، لكــن قــرص حصلــت علــى 
اســتقاهلا فيمــا بعــد، وحاولــت االندمــاج مــع اليــوانن، وهــذا مــا أاثر تركيــا الــي ســيطرت 
بعدهــا علــى اجلــزء الرتكــي منهــا، ومنــذ ذلــك احلــن تعــد حمــل خــاف بــن الدولتــن، 
وهــي منقســمة بــن قــرص الرتكيــة وقــرص اليواننيــة، حيــث يديــر األوىل القبارصــة األتــراك 
يف الثلــث الشــمايل لقــرص، وتعــرتف هبــا تركيــا فقــط، ويديــر القبارصــة اليــوانن الثلثــن 

اآلخريــن، وحتظــى حكومتهــم ابعــرتاف دويل. 
وإذا كانــت معاهــدة لــوزان، يف 24 يوليو/متــوز 1923، قــد عملــت علــى تســوية 
اخلــاف بــن تركيــا والــدول املنتصــرة يف احلــرب العامليــة األوىل، فــإن ملفــات عــدة بقيــت 
تشــكل خلــًا يف االتفــاق، كاجلــزر املتنــازع عليهــا، حيــث تنازلــت تركيــا مبوجــب االتفاقيــة 
عــن 12 جزيــرة إليطاليــا، و150 جزيــرة يف حبــر إجيــه كذلــك، وقــد ســلمتها إيطاليــا 

لليــوانن، وأصبحــت متثــل حصــاراً حبــرايً لرتكيــا.
متثــل قــرص واجلــزر الســابقة حمــوراً رئيســاً يف الصــراع الرتكــي مــع اليــوانن، لكنهــا ليســت 
كل الصــراع، فهنــاك ملفــات عــدة مرتبطــة ابلصــراع مــع اليــوانن؛ مثــل الســيطرة علــى 
اجملــال اجلــوي يف حبــر إجيــه، وخطــوط اجلــرف القــاري للبحــر، وحــدود امليــاه اإلقليميــة بــن 

تركيــا واليــوانن، والقضــااي العرقيــة والدينيــة.
كمــا تصــدرت جزيــرة ميــس حمــور اخلــاف، حيــث حتــاول اليــوانن حماصــرة الســواحل 
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الرتكيــة عــن طريــق هــذه اجلزيــرة الــي تبعــد عــن اليابــس الرتكــي كيلومرتَيــن فقــط، يف حــن 
الســاح  أهنــا جزيــرة منزوعــة  اليــوانين 580 كيلومــرتاً، وتــرى تركيــا  اليابــس  تبعــد عــن 
حســب االتفاقيــات الدوليــة، وأن إرســال اليــوانن جنــوداً إليهــا خيالــف اتفاقيــة ابريــس 

للســام املرمــة عــام 1947، الــي تنــص علــى نــزع الســاح عــن جزيــرة ميــس.
تعتمــد اليــوانن علــى معاهــدة لــوزان ومعاهــدة األمــم املتحــدة لقانــون البحــار، واألخــرة 
ليســت تركيــا عضــوًة فيهــا، وتشــعر تركيــا أبن اتفاقيــة لــوزان ظلمتهــا؛ إذ منحــت اليــوانن 
كثــراً مــن اجلــزر كانــت اترخييــاً تتبــع الدولــة العثمانيــة، وتــدرك يف الوقــت نفســه أن ترســيم 
احلــدود البحريــة مــن خــال معاهــدة األمــم املتحــدة لقانــون البحــار جيعــل شــرق املتوســط 
حبــرة يواننيــة، وتــرى أنــه مــن غــر املعقــول أن حتصــل بعــض اجلــزر اليواننيــة علــى مســاحة 
جــرف قــاري ومنطقــة اقتصاديــة تعــادل أضعــاف مســاحتها، وتعتمــد يف مطالبهــا علــى 
توجهات القانون الدويل الي حتدد املناطق االقتصادية بناء على املســافة من الر ال من 
اجلــزر، وهــو مــا اســتندت إليــه يف اتفاقيتهــا مــع ليبيــا، وتــرى أن دواًل كــرى مل توقــع علــى 
معاهــدة األمــم املتحــدة لقانــون البحــار، كأمريــكا، ومــن مث فهــي غــر ملزمــة هلــا، إضافــة 
إىل أهنــا تــرى أن قــرص الرتكيــة أصبحــت طرفــاً مظلومــاً، وهلــذا تســعى لتغيــر املعادلــة مــن 

خــال إعــادة ترســيم احلــدود بطريقــة أكثــر إنصافــاً.
2-  األبعاد االقتصادية 

التنافــس السياســي ليــس الســبب الوحيــد يف التوتــر شــرق املتوســط، بــل هنــاك صــراع 
اقتصــادي عميــق، واالهتمــام بثــروات شــرق املتوســط ليــس وليــد اللحظــة، وقــد بــدأ مــع 
بدايــة الكيــان اإلســرائيلي ترســيم حــدوده البحريــة والبحــث عــن حقــول الغــاز، وهــذا األمــر 
أاثر خمــاوف الــدول ذات العاقــة؛ كرتكيــا واليــوانن وقــرص، إضافــة إىل أن ذلــك دفــع 
عــدداً مــن الــدول العربيــة إىل توقيــع اتفاقيــات حدوديــة متعــددة، مــع هتــرب بعضهــم مــن 
توقيــع اتفاقيــة مــع اليــوانن، نتيجــة املبالغــة اليواننيــة يف تصــور حدودهــا البحريــة؛ وهــو مــا 

تــراه تركيــا أيضــاً.
حتــوي هــذه املنطقــة حقــواًل غنيــة ابلغــاز الطبيعــي، حيــث يقــدر تقريــر هليئــة املســح 
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اجليولوجيــة األمريكيــة، عــام 2010، وجــود مــا يقــارب 122 تريليــون قــدم مكعبــة )أو 
3455 مليــار مــرت مكعــب( مــن الغــاز، وكذلــك 1.7 مليــار برميــل مــن النفــط يف هــذه 
التحالفــات، وتســبب تغيــرات جذريــة،  تلقــي بظاهلــا علــى  املنطقــة، هــذه األطمــاع 
وتعيــد صياغــة السياســات مــن جديــد، وهــو مــا يظهــر جليــاً يف الصــراع شــرق املتوســط.

يتنافــس يف هــذه املنطقــة كذلــك مشــروعان اقتصــاداين كبــران، يســعى كلٌّ منهمــا ملــد 
خــط أنبــوب شــرق املتوســط يصــل إىل أورواب، األول حيظــى مبوافقــة إســرائيلية، ويســعى 
لنقــل الغــاز إىل أورواب عــر قــرص واليــوانن، ويبلــغ طولــه 1900 كــم، وامســه )إيســت 

ميــد(، ويتقاطــع خــط املشــروع مــع املنطقــة املوقــع عليهــا بــن تركيــا وليبيــا.
واخلــط الثــاين حيمــل اســم )تــرك ســرتمي(، وهــو خــط روســي تركــي لنقــل الغــاز الروســي 
إىل تركيا مث إىل أورواب الغربية وجنوهبا، وهذا املشروع ترفضه أمريكا والكيان اإلسرائيلي.

أصبحــت هــذه املنطقــة حمــل تنافــس دويل، ومنطقــة صــراع بــن تركيــا واليــوانن وقــرص 
ومصــر والكيــان اإلســرائيلي، وتتنافــس فيهــا كــرى شــركات الطاقــة العامليــة مثــل: إيــي 
أهنــا صاحبــة أطــول  تــدرك  الفرنســية، وإكســون األمريكيــة، وتركيــا  اإليطاليــة، وتــواتل 
ســاحل يف شــرق املتوســط؛ وإبعادهــا عــن التأثــر يف هــذا امللــف ســتكون لــه تداعيــات 

اســرتاتيجية علــى مكانــة تركيــا ومصادرهــا.
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المواقف الخارجية
تعــددت املواقــف الدوليــة؛ بــن دول أعلنــت صراحــة وقوفهــا مــع اليــوانن، وأخــرى 

متــارس دور الوســيط، وبعــض الــدول ال تــزال متســك ابلعصــا مــن املنتصــف.
1-  االتحاد األوروبي 

ليــس هنــاك موقــف موحــد يتبنــاه االحتــاد األورويب جتــاه شــرق املتوســط، ففــي حــن 
متــارس أملانيــا دور الوســيط بوصفهــا الرئيســة الدوريــة لاحتــاد األورويب، تتبــى فرنســا موقفــاً 
صارخــاً ضــد تركيــا، وحتــاول تقــدمي نفســها علــى أهنــا وصــي علــى املنطقــة علــى الرغــم مــن 
أن إيطاليــا أقــرب منهــا، وتســعى إىل تبــي االحتــاد األورويب ملوقــف ميثــل وجهــة نظرهــا، 
وحتــاول التقــارب مــع روســيا لتحييدهــا يف املعركــة مــع تركيــا؛ لكنهــا هبــذه اخلطــوة األخــرة 

قــد ختســر املوقــف األمريكــي. 
وقررت ابريس تعزيز وجودها العســكري يف منطقة التوتر، وأرســلت طائرتن مقاتلتن 
اليــوانن  املتوســط، كذلــك أعلنــت  البحــر  مــن طــراز رافــال، وفرقاطــة حبريــة إىل شــرق 
عــن منــاورات عســكرية شــرق املتوســط مبشــاركة قــرص وفرنســا، وتتخــذ قــرص اليواننيــة 

والكيــان اإلســرائيلي موقفــاً مؤيــداً لليــوانن.
مل تســتطع اليــوانن التوصــل إىل موقــف موحــد لاحتــاد األورويب؛ فأملانيــا وإســبانيا، 
وإىل حــد مــا إيطاليــا، حتــاول أن جتــد حــًا سياســياً للخــاف، وحتــاول تركيــا االســتفادة 
مــن الوســاطة األملانيــة، وهلــذا تبنــت املقــرتح األملــاين جبعــل ســرت واجلفــرة منطقــة منزوعــة 
الســاح، وعلقــت عمليــات التنقيــب يف املتوســط ســابقاً بنــاء علــى وســاطة أملانيــة، وهــي 
هبــذا حتــاول حتييــد مــا اســتطاعت مــن دول االحتــاد األورويب، وخاصــة أملانيــا وإيطاليــا، 
واجلهــود األملانيــة تصطــدم برغبــة اليــوانن يف تصعيــد األزمــة، وقــد كان االتفــاق اليــوانين 
املصــري بعــد وســاطة قادهتــا أملانيــا، وهــو مــا فهمــت منــه األخــرة حتــدايً جلهودهــا يف حــل 

اخلــاف.
تــدرك اليــوانن أهنــا لــن تســتطيع مبفردهــا مواجهــة تركيــا، وهلــذا تســعى بــكل قــوة إىل 
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توريــط االحتــاد األورويب يف مواجهــة مــع تركيــا، وتصويــر اخلــاف علــى أنــه خــاف تركــي 
أورويب، ومعهــا يف ذلــك فرنســا بــكل قوهتــا، كمــا أن تركيــا تســعى لتــايف ذلــك.

2-  أمريكا والناتو
حتــاول أمريــكا االســتفادة مــن املوقــف الرتكــي يف حماصــرة التوســع الروســي يف املنطقــة، 
وهــي وإن مل تعلــن احنيازهــا لرتكيــا فإهنــا أكثــر ابتعــاداً عــن اليــوانن، ومل تفــِض زايرُة رئيــس 
الــوزراء اليــوانين ألمريــكا إىل التوصــل إىل توافــق ثنائــي ضــد تركيــا، وممــا يؤثــر يف املوقــف 
األمريكــي الســليب أيضــاً التصــور الشــخصي لرتامــب عــن ماكــرون، الــذي يســعى لدمــج 
روســيا يف أورواب مــن خــال منظومــة أمنيــة أوروبيــة روســية، وهــو مــا يتعــارض مــع السياســة 
األمريكيــة، إضافــة إىل املنــاورات العســكرية الــي أجرهتــا أمريــكا مــع تركيــا شــرق املتوســط.

هــذه املؤشــرات ال تــدل علــى موقــف أمريكــي واضــح؛ لكنهــا قــد تــدل علــى حماولــة 
تركيــا حتييــد املوقــف األمريكــي، ألن أمريــكا لــن تكــون مــع تركيــا يف املوقــف الــذي تتبنــاه، 
وإمنــا خشــية التوســع الروســي، وهــذا املوقــف قــد يتغــر يف حــال زال اخلــوف، أو ضمنــت 
أمريــكا اســتبعاد روســيا، إضافــة إىل أن سياســة ترامــب متقلبــة، وهــذا مــا ظهــر مــن خــال 
رفــع حظــر التســليح عــن قــرص اليواننيــة، وهــو مــا أغضــب تركيــا الــي هــددت ابلــرد ابملثــل 
علــى لســان وزيــر خارجيتهــا الــذي قــال: »إن قــرار الــوالايت املتحــدة حــول رفــع حظــر 
األســلحة املفــروض علــى قــرص اليواننيــة يتجاهــل املســاواة والتــوازن بــن الشــعبن يف 
اجلزيــرة«، وأضــاف أنــه يف حــال عــدم تراجــع الــوالايت املتحــدة عــن قرارهــا، فــإن »تركيــا 
بصفتهــا دولــة ضامنــة ســتقوم، وبشــكل يتوافــق مــع مســؤولياهتا القانونيــة والتارخييــة، ابختــاذ 

اخلطــوات الازمــة املماثلــة مــن أجــل ضمــان أمــن شــعب قــرص الرتكيــة«.
ويبدو أن هذا القرار جاء يف إطار محى االنتخاابت الرائســية الي تعيشــها أمريكا يف 
حماولــة للتأثــر يف أصــوات اليواننيــن يف أمريــكا، كمــا أنــه حماولــة الســتيعاب قــرص واحلــد 

مــن التأثــر الروســي عليهــا، وقــد ال يســتهدف تركيــا بدرجــة أساســية.
أمــا عــن موقــف الناتــو فقــد قــال ينــس ســتولتنرغ، األمــن العــام للناتــو: »إن احللــف 
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يبحــث ســبل جتنــب الصدامــات العرضيــة يف شــرق البحــر املتوســط، ويــدرس مــا يســمى 
إبجــراءات منــع االشــتباك ملنــع وقــوع حــوادث حبريــة، يف منطقــة تعــاين مــن االحتقــان 
بشكل متزايد«، وهذا التصريح إىل اآلن مل يتحول إىل واقع عملي، وتعد تركيا واليوانن 
عضــواتن يف حلــف الناتــو منــذ عــام 1952، خشــية التمــدد الســوفييي حينهــا، وســرعان 

مــا تدهــورت العاقــة بينهمــا حــول جزيــرة قــرص ومواجهــات حبــر إجيــه. 
وهنــاك رغبــة مــن قبــل الــوالايت املتحــدة، ودول أخــرى، بعــدم الــزج ابحللــف األطلســي 
يف هــذا النــزاع، حــى ال يتــورط يف نزاعــات بــن أعضائــه، ويف حــال توصــل الناتــو إىل 

خطــوات عمليــة حلــل النــزاع فمــن املتوقــع أن يلتــزم هبــا الطرفــان. 
3-  روسيا 

تســعى روســيا إىل التمــدد مــا أمكــن يف املنطقــة، واالســتفادة مــن الطرفــن يف إطــار 
اخلــاف القائــم، ولروســيا عاقــة قويــة تربطهــا بقــرص اليواننيــة، وتســعى يف نفــس الوقــت 
لتأمــن ســفنها يف البحــر املتوســط، وأتمــن حمطــات إمــداد هلــا، ومــد خــط الغــاز إىل 
أورواب؛ وهلــذا أبــدت موافقتهــا علــى مرافقــة تركيــا يف التنقيــب عــن مصــادر الطاقــة شــرق 
املتوســط، كمــا صــرح بذلــك وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر نوفــاك، الــذي أشــار إىل أن 

شــركات بــاده مســتعدة للتعــاون مــع تركيــا يف جمــال الطاقــة شــرقي البحــر املتوســط.
تســعى موســكو كذلك بكل قوهتا للحفاظ على بقائها مورداً رئيســاً للغاز يف أورواب، 
وهلــذا الســبب حتــرص علــى تقويــة نفوذهــا يف املتوســط، واالســتفادة مــن عاقتهــا ودعمهــا 
لليــوانن وقــرص اليواننيــة، ويف املقابــل تلــوح تركيــا ابلورقــة الروســية كرســالة للناتــو، حيــث 
أعلنــت أن روســيا تعــد إلجــراء منــاورات حبريــة ابلذخــرة احليــة يف شــرقي املتوســط خــال 
الشــهر اجلــاري، وقالــت أنقــرة إن هــذه املنــاورات ســتجري يف املناطــق الــي جتــري فيهــا 

عمليــات املســح الزلــزايل الرتكيــة حبثــاً عــن مــوارد الطاقــة.
4-  مصر

يعــد املوقــف املصــري مــن أقــرب املواقــف العربيــة وأكثرهــا صلــة ابلقضيــة، ومــن أوائــل 
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وهلــذا كانــت  هبــا،  تربطــه  الــي  البحريــة  للحــدود  إجيــاابً؛  أو  ســلباً  بتداعياهتــا  املتأثريــن 
مصــر ســابقاً تــدرك الوضــع املعقــد شــرق املتوســط، ومل ترســم حدودهــا البحريــة إال مــع 
قــرص يف 2003، خبــاف الكيــان اإلســرائيلي واليــوانن، علــى الرغــم مــن طلــب اليــوانن 
املتكــرر؛ لكنهــا كانــت تتحاشــى الدخــول يف اتفــاق مــع اليــوانن قبــل ترســيم احلــدود 
الرتكيــة اليواننيــة، إضافــة إىل أن مصــر كانــت تــدرك أن أي اتفــاق مــع اليــوانن فهــو يف 
حــدود الرؤيــة اليواننيــة، وهــذا يعــي خســارة مصــر مســاحات مــن مياههــا االقتصاديــة، 
وهــو مــا حــدث فعــًا، إذ إن مصــر لــو وقعــت اتفاقــاً مــع تركيــا فــإن ذلــك ســيعزز مــن 
مســاحتها، وســيوفر هلــا حنــو )26500( كــم2 إضــايف، حســب دراســة للمركــز العــريب 
للدراســات، ومــا حــدث مؤخــراً مــن توافــق بــن أثينــا والقاهــرة هــو تغليــب رمبــا للمصــاحل 

اآلنيــة مــع اســتبعاد املصــاحل االســرتاتيجية الــي كانــت تدركهــا القيــادة املصريــة ســابقاً.
وقــد تبنــت مصــر موقفــاً مناهضــاً ألنقــرة مــن خــال اســتضافتها منتــدى غــاز شــرق 
املتوســط يف مطلــع العــام 2019، لكــن مصــر إىل اآلن والــدول العربيــة املؤيــدة هلــا، رمبــا مل 
تــدرك بعــد خطــوط الرتاجــع يف حــال توصلــت تركيــا واليــوانن إىل صفقــة سياســية جديــدة، 
كمــا أن الشــعوب العربيــة تــدرك أبعــاد الصــراع والتحالفــات الــي تتشــكل، وهــذا ســيؤثر 

فيمــا تبقــى مــن مشــروعية هلــذه األنظمــة.
5-  الكيان اإلسرائيلي

التعــاون العســكري واالقتصــادي بــن اليــوانن وقــرص والكيــان اإلســرائيلي ليــس وليــد 
اللحظــة، فقــد كان لألخــر دور كبــر يف اكتشــاف حقــول الغــاز، وهــذا مــا دفعــه إىل 
التقــارب مــع اليــوانن، وتوقيــع االتفاقيــات معهــا، ففــي مايــو/أاير مــن العــام اجلــاري وقــع 
ممثلــو احلكومتــن علــى اتفاقيــة لتوريــد أنظمــة هــرون للطائــرات املســرة، الــي صممــت 
للمراقبــة البحريــة، ومــن خــال االتفاقيــة ســُيدرَّب املشــغلون اليواننيــون، وســيكون هــذا 
النظــام مســؤواًل عــن أمــن احلــدود واملراقبــة البحريــة، وتغطــي االتفاقيــة ثــاث ســنوات مــن 

اخلدمــة، هــذا ابإلضافــة إىل املنــاورات العســكرية املشــرتكة.
مشــروع )إيســت ميــد( الــذي ســربط حقــول الغــاز الطبيعــي يف حــوض شــرق املتوســط 
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مــع األســواق األوروبيــة، يلقــى معارضــة تركيــة ويتصــادم مــع املنطقــة املوقــع عليهــا بــن تركيــا 
وليبيــا، ويبــدو أن الكيــان اإلســرائيلي حباجــة إىل تركيــا يف تنفيــذ هــذا اخلــط، وهــو مــا ميكــن 
أن تضغــط بــه علــى اليــوانن، وقــد مثلــت االتفاقيــة الرتكيــة الليبيــة ورقــة قويــة لرتكيــا، وذلــك 
مــا أشــار إليــه الرئيــس الرتكــي يف قولــه: إن »مصــر وإســرائيل واليــوانن ال تســتطيع التنقيــب 

عــن النفــط يف املتوســط دون احلصــول علــى إذن تركيــا«.
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مآالت الخالف
بســبب  جديــدة،  مرحلــة  دخــل  املــرة  هــذه  واليــوانن  تركيــا  بــن  اخلــاف  تصاعــد 
االســتقطاب الــدويل احلاصــل، ولتداخــل كثــر مــن امللفــات، مــع بقــاء بعــض الــدول مدركــة 
ألمهيــة االســتفادة مــن اللعبــة دون االصطفــاف كليــاً مــع أحــد أطــراف الصــراع، وهــذا مــا 

يضعنــا أمــام عــدد مــن الســيناريوهات:
السيناريو األول: المواجهة الشاملة

يفــرتض هــذا الســيناريو مواجهــة عســكرية شــاملة بــن تركيــا واليــوانن، وذلــك يعــود 
لانتشــار العســكري شــرق املتوســط والتحــركات املتزايــدة، ويعــزز مــن هــذا الســيناريو:

1.  تصاعــد اخلــاف وأتزم الوضــع، نتيجــة الســعي الرتكــي لتعديــل االتفاقــاايت، 
واحلــرص اليــوانين علــى التمســك ابألمــر الواقــع.

2.  التحشــيد العســكري املتنامــي مــن الطرفــن وعســكرة اليــوانن لبعــض اجلــزر، وهــو 
مــا ال ميكــن أن تقبــل بــه تركيــا.

3.  تدخُّــل أطــراف إقليميــة ودوليــة لتصعيــد اخلــاف، وهــو مــا قــد جيعــل مــن تطورهــا 
أمــراً وارداً.

هذا السيناريو على الرغم من إمكانية وروده يظل أضعف السيناريوهات، وما يضعفه:

1.  تكلفــة املواجهــات الشــاملة ابهظــة، ولــن تكــون ملصلحــة أي منهمــا، وال ملصلحــة 
املنطقــة، كمــا أن ارتداداهتــا ســتبقى مــدة طويلــة.

2.  ســعي بعــض األطــراف الدوليــة إىل احتــواء الطرفــن، كحلــف الناتــو واالحتــاد 
وأمريــكا. وأملانيــا  األورويب 

3.  تداخــل مصــاحل الــدول الكــرى يف املنطقــة، وهــذا مــا يعــزز احلســاابت، وجيعــل 
مــن أي خطــأ بســيط فرصــة لتدخــل الــدول الكــرى؛ حلمايــة ســفنها وشــركاهتا ومصاحلهــا 

يف املنطقــة. 
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السيناريو الثاني: المواجهة الجزئية واالحتكاكات العسكرية المحدودة
ويفــرتض هــذا الســيناريو إمكانيــة وجــود احتــكاكات عســكرية أو مواجهــة جزئيــة، 
يضطــر إليهــا أحــد الطرفــن ملواجهــة التصعيــد العســكري للطــرف املقابــل، وهــو ســيناريو 

وارد، وقــد يكــون مدخــًا للتفــاوض، ويعــززه:
1.  التصعيــد اليــوانين يف عســكرة اجلــزر املتنــازع عليهــا، وهــذا قــد يســتفز تركيــا ذات 
التجــارب الســابقة يف نفــس املوضــوع، فجزيــرة كارداك تعــد مــن اجلــزر املتنــازع عليهــا، 
وعســكرهتا مــن قبــل اليــوانن يف 1996 أاثر مواجهــات عســكرية جزئيــة بــن البلديــن.

2.  رغبــة بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة يف إشــغال تركيــا قريبــاً مــن حدودهــا، يف 
حماولــة للتأثــر علــى مــا تــراه توســعاً تركيــاً خارجيــاً.

السيناريو الثالث: المراوحة ومحاولة التوصل إلى صفقة جديدة
يفــرتض هــذا الســيناريو اســتمرار عمليــة التصعيــد السياســي مبــا ال يــؤدي إىل انفجــار 
عســكري شــامل، مــع تطــور يف املفاوضــات وحماولــة التوصــل إىل صفقــة مؤقتــة، قــد ال 
تلــيب الطمــوح الرتكــي لكنهــا حتــد مــن التصعيــد العســكري. وإذا كانــت اليــوانن ترفــض 
احلــوار غــر املشــروط فإهنــا قــد تذعــن لذلــك مســتقبًا، أو قــد ترضــى ابلتحكيــم الــدويل، 
ألن املواجهــات العســكرية ســتكون أضرارهــا كارثيــة ال علــى اليــوانن وتركيــا فقــط، بــل 
علــى املنطقــة كلهــا، وســتؤخر مــن عمليــة االســتفادة مــن حقــول الغــاز، كمــا أن التســوية 

الشــاملة مــن املســتبعد حتققهــا علــى املــدى القريــب نتيجــة تعقــد امللفــات وتشــابكها.
ويظــل ســيناريو احللــول اجلزئيــة والصفقــة احملــدودة، ســواء ابلتفــاوض أو ابلتحكيــم 

الــدويل، هــو املرجــح، لعــدد مــن األســباب:
1.  القــدرات العســكرية الــي ابتــت متتلكهــا تركيــا، فرتكيــا مل ختضــع لتهديــدات الناتــو 
وعقوابتــه الــي فُرضــت يف احلــروب الســابقة بينهــا وبــن اليــوانن، واليــوم تركيــا تعــد أقــوى ممــا 
كانــت عليــه، وأصبحــت اليــوانن تتحاشــى أن تواجههــا منفــردة، وحتــاول تقــدمي اخلــاف 
علــى أنــه تركــي أورويب، ومــن الصعوبــة رمبــا أن حتقــق ذلــك، وعليــه فقــد ختضــع لبعــض 
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املطالــب الرتكيــة.
2.  أوراق الضغط الرتكية متعددة، فقد تلجأ إىل خيار إقحام الشركات الروسية، أو 
تعليــق عضويتهــا يف الناتــو، أو الســيطرة علــى اجلــزر املتنــازع عليهــا، أو الســماح للقبارصــة 
األتــراك بتنظيــم اســتفتاء يتيــح هلــم االنضمــام إىل تركيــا، إضافــة إىل ورقــة الاجئــن، وكل 
هــذه األوراق ســتكون مزعجــة لألوروبيــن، كمــا أن ســامة املنطقــة واالســتفادة منهــا 

مرهــون مبوافقــة تركيــا، وهــذا مــا تدركــه أغلــب الــدول املوجــودة يف خارطــة الصــراع.
3.  الســعي الرتكــي لاســتفادة مــن أدوار أمريــكا وأملانيــا وإيطاليــا وروســيا أو حتييدهــا 

علــى األقــل، والتأكيــد أن اخلــاف تركــي يــوانين.
4.  تربــط أثينــا أبنقــرة حــدود ومصــاحل مشــرتكة، يصعــب أن تضحــي هبــا أثينــا ملصــاحل 

دول أخــرى.
5.  جــرت السياســة الرتكيــة علــى التحــرك امليــداين وعينهــا علــى طاولــة املفاوضــات، 
وهــو مــا تدركــه اليــوانن، حيــث جلــأت إىل االتفاقيــة املصريــة اليواننيــة يف ظــل جــوالت 
تفــاوض مــع تركيــا، وتفامهــات تقودهــا أملانيــا، وتريــد مــن خــال ذلــك أن تعــزز أوراق 

التفــاوض لديهــا.
6.  متتلــك أملانيــا قــدراً مــن الرامجاتيــة، وتســعى إىل البحــث عــن قصــة جنــاح تعــزز 
دورهــا يف االحتــاد األورويب بعــد خــروج بريطانيــا، يف ظــل اخلــاف بــن ترامــب وماكــرون، 
وهو ما يشــجعها على مواصلة املشــاورات وحماولة التوصل إىل حل سياســي ولو جزئي.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




