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حرب أرمينيا وأذربيجان على ناغورني قره باغ
نزاع تاريخي معّقد... وخطر نشوب حرب شاملة

االقليمي  االستقرار  عدم  عوامل  من  عامال  ميثل  باغ  قره  ناغورين  اقليم  عىل  واذربيجان  ارمينيا  بني  املزمن  النزاع 
والدويل، السيام ان امتداداته الجيوسياسية تستنفر العواصم الكربى خشية اتساع نطاقه، وتحوله اىل حرب بالوكالة 

بني دول تريد تصفية حسابات بعضها بعضا يف اماكن وملفات اخرى

يعود النزاع االذربيجاين - االرميني اىل بداية 
السلطات  الحقت  عندما  املايض،  القرن 
تسكنه  الذي  باغ،  قره  ناغورين  السوفياتية 
اعلن  انه  غري  باذربيجان.  ارمينية،  غالبية 
استقالله عام 1991، بدعم من ارمينيا، لتيل 
الف شخص   30 اىل مقتل  ادت  ذلك حرب 
ونزوح مئات االالف. اقليم قره باغ كان يقع 
داخل حدود اذربيجان، واكرثية سكانه من 
االرمن الذين سيطروا عليه عام 1991 بعد 
سيطرت  كذلك  السوفيايت.  االتحاد  متزق 
مرتزقة  من  مدعومة  االرمينية،  القوات 
روس، عىل ستة اقضية اذربيجانية يف جوار 
نحو  وعددهم  سكانها،  اضطر  ما  االقليم، 
مليون نسمة، اىل الهرب اىل جوار العاصمة 
االرمن  من  االالف  ترحيل  تم  فيام  باكو، 
اخرى  ومدن  باكو  يف  يسكنون  كانوا  الذين 
اىل ارمينيا التي ال يزيد عدد سكانها عىل 3 
9 ماليني هم عدد سكان  مقابل  ماليني، يف 

اذربيجان االن. 
عىل الرغم من توقيع اتفاق لوقف اطالق 
 - روسية  وساطة  وقيام   ،1994 عام  النار 
مجموعة  اسم  تحت  فرنسية   - امريكية 
املسلحة  االشتباكات  تزال  ال  مينسك، 
التي  تلك  اهمها  وكان  قامئة،  املتقطعة 
مقتل  اىل  وادت   2016 نيسان  يف  جرت 
املساعي  جميع  فشلت  اشخاص.   110
واالممية،  واالمريكية  والروسية  االوروبية 
حل  اىل  التوصل  يف  املاضية،  الفرتة  طيلة 
بحكم  يتمتع  كان  الذي  االقليم  ملشكلة 
العهد  يف  اذربيجان  حدود  داخل  ذايت 
السوفيايت. مل يحالف الحظ االرمن يف قره 
ككيان  بهم  باالعرتاف  العامل  اقناع  يف  باغ 
ارمينيا  اىل  اقليمهم  ضم  يف  او  مستقل، 
العسكرية  االمكانات  اىل  تفتقر  التي 

اذربيجان  متلكها  التي  واالقتصادية 
النفطية املدعومة من تركيا.

يف الظاهر، النزاع عىل ناغورين قره باغ هو 
يف االساس بني دولتني لهام تنافر ايديولوجي 
بالغ العداء. فاذربيجان ذات تراث اسالمي 
تراث  ذات  ارمينيا  مقابل  يف  شيعي،  بتأثري 
مسيحي بتأثري علامين. لكن يف جوهر النزاع، 
هناك التنافس الجيوسيايس بني دول حليفة 
الذربيجان وارمينيا، خصوصا تركيا وروسيا.

الذربيجان  الرئييس  الداعم  تعد  تركيا:   -1
البلدين  بني  العالقة  ووصلت  املنطقة،  يف 
املطلق  الدعم  خالل  من  ذروتها،  اىل 
االرميني  الخطر  مواجهة  يف  الذربيجان 
املناورات  والذي شمل  املدعوم من روسيا، 
الربية والجوية بني الجيشني الرتيك واالذري، 
املتوسط  رشق  يف  البحرية  واملناورات 
املرتزقة  االالف من  انها جلبت  اخريا، حتى 
مراد  السلطان  لكتائب  التابعني  السوريني 
ما  اىل  هؤالء  تحول  اذربيجان.  اىل  وغريها 
يستخدم  الرتيك  للجيش  موازيا  يشبه جيشا 
من  انقرة  اليه  احتاجت  اينام  الطلب  غب 
تركيا  القوقاز.  يف  واليوم  ليبيا،  اىل  سوريا 
دينية  السباب  النزاع  هذا  يف  بثقلها  القت 
اقتصادية  ومصالح  وعرقية  وتاريخية 

اهمها: وسياسية، 
اضافة  والعرق،  واللغة  الدين  مشرتكات   -
تجاه  التاريخية   - االخالقية  مسؤوليتها  اىل 
الشعب االذري املستمدة من تاريخ الدولة 
دولتني.  يف  واحد  شعب  فهام  العثامنية، 
لرتكيا  منفذا  تعترب  اذربيجان  ان  كام 
بها:  يحيطون  الذين  خصومها  من  السيام 
اذربيجان  تعترب  ايران.   - ارمينيا  ـ  روسيا 
متاميزا  منوذجا   - الشيعية  الغالبية  ذات   -

بعالقة  يتعلق  ما  يف  االيراين  النموذج  عن 
العالقات  تركيا  تضع  لذلك  بالدولة،  الدين 
التنافس  اطار  يف  لها  املقدم  والدعم  معها 

والتوازن مع ايران يف االقليم.
- تأثري هذا االقليم بشكل مبارش يف منطقة 
االقتصاد  قلب  يف  ترتبع  التي  طوفوز 
باكو  النفط  انابيب  خط  عىل  االذربيجاين 
الغاز  انابيب  وخط  جيهان،  ـ  تبلييس  ـ 
السكة  وخط  اررضوم،   - تبلييس   - باكو 
الحديد باكو - تبلييس - كارس الذي يربط 
اذربيجان برتكيا. فأمن الطاقة الرتيك مرتبط 
اقدم  من  واحدة  انها  السيام  باذربيجان، 
الدول املنتجة للنفط يف العامل، ومورد مهم 
للنفط والغاز يف منطقة بحر قزوين. تعّول 
نسبة  تقليل  نحو  السعي  يف  عليها  تركيا 
كام  وااليراين،  الرويس  الغاز  عىل  اعتامدها 
االذري  الغاز  انابيب  مد  مشاريع  تؤّمن 
فضال  الطبيعي،  الغاز  من  تركيا  حاجات 
عن كونها ممرا لغاز بحر قزوين اىل الدول 

االوروبية.
- تأثري ناغورين قره باغ عىل سياسات تركيا 
يحد  فهو  والقوقاز،  البلقان  منطقتي  تجاه 
من فاعليتها يف حويض االدرياتييك وقزوين 
وازالة  االقليم  مشكلة  حل  مبارش.  بشكل 
التواصل  من  سيمكنها  االرميني  الحاجز 
يف  الرتكية  والجمهوريات  اذربيجان  مع 
اقليمية  قوة  منها  يصنع  مبا  الوسطى  آسيا 
والتكامل  الرتابط  تحقيق  ومن  كربى، 
البلقان  من  كل  يف  الرتكية  السياسات  بني 
باعتبارها وحدة  والقوقاز والرشق االوسط، 
كام  الجيوسياسية،  الناحية  من  متكاملة 
االناضول  وموارد  االذري  النفط  يشكل 
املائية وموارد شامل العراق النفطية وحدة 

الجيواقتصادية. الناحية  متكاملة من 

الطرف  سدايس  دفاعي  )ميثاق  روسيا 
اوراسيا(.  يف  الناتو  حلف  من  نسخة  يعترب 
يف  عسكرية  قاعدة  تدير  روسيا  ان  حتى 
مدينة غيومري الشاملية الغربية يف ارمينيا 
منطقتي  ويف  الرتكية،  الحدود  من  القريبة 
املجال  عىل  طائراتها  تسيطر  كام  اربوين، 

الجوي االرميني. 
للنزاع  مقاربتها  روسيا  تصوغ  الواقع،  يف 

وفق محددات عدة، اهمها:
عىل  السيطرة  يف  التاريخي  روسيا  ارث   -
املنطقة يف عهدي روسيا القيرصية واالتحاد 

السوفيايت.
)ارمينيا  القوقاز  جنوب  منطقة  تشكل   -
روسيا  اىل  بالنسبة  جورجيا(  ـ  اذربيجان  ـ 
ال  خلفية  وحديقة  اسرتاتيجيا،  عمقا 
تعترب  وامنها.  باستقرارها  التفريط  ميكن 
جنوب  يف  واالستقرار  لالمن  ضامنة  روسيا 
اقليمية  القوقاز وحوض بحر قزوين، كقوة 
عىل  تاريخيا  سيطرت  وكدولة  عسكرية، 

املنطقة.
يف  الطبيعي  الغاز  احواض  عىل  املنافسة   -

بحر قزوين، وخطوط مروره اىل اوروبا.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

النزاع مزيج من تنافر ايديولوجي وتنافس جيوسيايس.

املعادلة واضحة 
في القوقاز: الصراع بني 

روسيا وتركيا

ترغب  اذ  القوية،  تركيا  صورة  استعادة   -
لها  التي  روسيا  عىل  الضغط  يف  تركيا 
قاعدة عسكرية يف ارمينيا عىل الحدود مع 
عليها  الرويس  الضغط  عىل  ردا  اوال  تركيا، 
املوقف  من  الستيائها  وثانيا  سوريا،  يف 
مع  الرتيك  الرصاع  من  لروسيا  الحيادي 
اىل  باالضافة  املتوسط.  رشق  ويف  اليونان 
بفرض  االورويب  االتحاد  تهديدات  استباق 
عقوبات عليها، عىل قاعدة وقف العقوبات 
علام  القوقاز.  يف  التوتر  وقف  مقابل  يف 
مبارشة  الحرب  دخولها  ان  تدرك  تركيا  ان 
هو مغامرة غري مقبولة دوليا، وتفتح عىل 
مع  عالقاتها  وعىل  عليها  كبرية  مخاطر 

روسيا واالتحاد االورويب.

2- روسيا: تحاول االمساك بزمام االمور قبل 
حرب  اىل  وتحولها  السيطرة  عن  خروجها 
تركيا،  تبديه  الذي  التعنت  مفتوحة يف ظل 
عىل  وارمينيا  اذربيجان  من  كل  وارصار 
مواصلة القتال، خصوصا وانه يف حال مل يتم 
يتحول  ان  احتامل  هناك  حل،  اىل  التوصل 
فرصة  اىل  االذربيجاين  ـ  االرميني  الرصاع 

الرتكية  ـ  الروسية  املنافسة  لتأجيج  اخرى 
واتخاذها منحى عنيفا. مثة عالقة وثيقة بني 
روسيا واذربيجان، لكنها تبدو باهتة مقارنة 
يريفان.  مع  الحميمة  موسكو  بعالقات 
االرميني  ـ  الرويس  التحالف  يتجاوز  اليوم، 
العسكري  واالرث  الديني  االرث  اطار 
السوفيايت املشرتك، والتكامل االقتصادي عرب 
االتحاد االقتصادي االورايس، وحس التضامن 
بقيادة  الجامعي  االمن  معاهدة  منظمة  يف 

اردوغان يخوض 
مغامرة جديدة وبوتني 

امام خيارات صعبة
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لروسيا،  اسرتاتيجيا  رشيكا  ارمينيا  تعترب   -
سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

الرويس  الداخل  يف  الكبري  االرميني  التأثري   -
عام  روسيا  يف  السكاين  االحصاء  قدر  حيث 
2002 عدد االرمن فيها بـ 1.3 مليون شخص، 
الدراسات  بعض  وفق  عددهم  يتجاوز  بينام 
الحديثة املليونني، ما يجعل الجالية االرمينية 
الجاليات  بقية  بني  عددا  االكرث  روسيا  يف 

االرمينية االخرى.
جنوب  منطقة  يف  الرويس  النفوذ  يعترب   -
خلفه  ومن  الرتيك  للدور  مهام  موازنا  القوقاز 
تواصل  اعاقته  عن  فضال  واالورويب،  االمرييك 
تركيا مع الجمهوريات الرتكية يف اسيا الوسطى.
يف  العسكري  الرويس  الوجود  يتكامل   -
جورجيا  يف  العسكري  وجودها  مع  ارمينيا 
ايران،  مع  املتنامية  االسرتاتيجية  وعالقاتها 

الجيوبوليتيكية. ضمن منظومة موسكو 
حساباته  يف  اردوغان  الرتيك  الرئيس  ينطلق 
من ان روسيا يف وضع محرج جدا يف العالقة 
فموسكو  النافذة.  وقواها  القوقاز  دول  مع 
من  كبري  بجهد  االخرية  السنوات  يف  عملت 
من  والتخفيف  اذربيجان  استاملة  اجل 
وصول  فمنذ  املتحدة.  بالواليات  التصاقها 
السلطة  اىل  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 
بالده  بني  التقريب  سياسة  عىل  يعمل  وهو 
واذربيجان، وقد نجح يف ذلك اىل حد كبري. كام 
مثل  الكبرية،  الروسية  النفطية  الرشكات  ان 
غاز بروم ولوك اويل وترانس - نفت، تعمل 
رشكة  مع  رشاكة  عالقات  ولها  اذربيجان  يف 
ايضا  سوكار.  االذربيجانية  الوطنية  النفط 
وبيالروسيا،  ارسائيل  اىل  اضافة  روسيا،  فان 
فانه  لذا  اذربيجان.  اىل  لالسلحة  رئييس  بائع 
الكامل  لالنحياز  موسكو  اندفعت  حال  يف 
مكتسبات  سيطيح  فهذا  يريفان،  جانب  اىل 

روسيا من العالقات الجديدة مع باكو.
من  عاىن  قد  الرويس  الجانب  ان  يف  شك  ال 
ارباك واضح يف االيام االوىل، مكتفيا بالدعوة 
النار. مل تقف موسكو، كام  اطالق  اىل وقف 
ففقدت  يريفان،  مع  وتلقائيا  تاريخيا  هو 
التقليدية  االرمينية  التطلعات  من  بعضا 
اال  صعبة:  خيارات  بني  روسيا  كانت  اليها. 
عىل  لها  املعنوي  ارمينيا  والء  فتفقد  تتدخل 

االقل، او ان تتدخل وتغامر بخسارة عالقاتها 
االيراين  النمط  عىل  حاكتها  التي  املستجدة 
اذربيجان،  مع  سنوات  مدى  عىل  ببطء، 
بؤرة  تفجر  احتامالت  من  ذلك  يحمله  وما 
لروسيا  وتخلق  املنطقة  تغمر  دموية  رصاع 
افغانستان جديدة، فضال عن تعريض عالقتها 

ومصالحها مع تركيا للتزعزع. 
االول  الالعب  تكون  ان  يف  روسيا  نجحت 
دون  من  الجنويب،  القوقاز  يف  االوىل  والقوة 
آخر،  احد  او  انقرة  مع  الدور  هذا  تقاسم 
اجتامع  مبفردها،  رعايتها،  خالل  من  وذلك 
وزيري  بني  النار  اطالق  لوقف  موسكو 
ان  دون  من  واذربيجان،  ارمينيا  خارجية 

النحو.  هذا  عىل  االمور  استمرار  ذلك  يعني 
اذ ان دور تركيا كان حاسام يف محاولة تغيري 
دعمها  عرب  القوقاز  جنوب  يف  اللعبة  قواعد 
الكامل  واللوجستي  والعسكري  السيايس 

الذربيجان.
وسيكون يف امكان الرئيس الرتيك، رجب طيب 
تقدما  حقق  بانه  مزهوا  يخرج  ان  اردوغان، 
بالنقاط يف معركة ارادها يف االساس. فقد غرّي 
االرض  عىل  الوقائع  يف  االذربيجاين  الجيش 
ولالسلحة  الردوغان  مكسب  وهو  لصالحه، 
سيام  ال  الجيش،  ذلك  استخدمها  التي  الرتكية 
طيار  دون  من  والطائرات  املسرّية  الطائرات 
وسامء  باغ  قره  سامء  وانهكت  اربكت  التي 
اعتامد  سيزيد  االمر  هذا  القتال.  ميادين 
اذربيجان عىل صادرات السالح الرتيك، وسيفتح 

امام انقرة سوقا مهمة لصناعة السالح.
طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  سيقطف 
اردوغان بالتأكيد مثار املعركة، حتى وان مل 
تنته بعد. فاملؤرشات كلها ال تشري اىل رغبة 
وسيحاول  العسكري.  التدخل  يف  روسية 
ترجمة ذلك مساومات مع روسيا  اردوغان 
وليبيا.  سوريا  مثل  ايضا،  اخرى  اماكن  يف 

صمت اميركي مرده 
الى اقتراب موعد االنتخابات 

االميركية الرئاسية 

تركيا تريد استعادة صورتها القوية بالضغط عىل روسيا.باندالع الحرب ارتفعت اصوات قادة العامل برضورة وقف النار والعودة اىل املفاوضات.

تركيا تريد ان تكون رشيكة لروسيا يف لعب 
الدور االكرب يف املنطقة. اضافة اىل تهديدات 
ريحانيل عىل  افتتاحه سد  اثناء  اردوغان، يف 
الحدود مع سوريا يف لواء االسكندرون، بانه 
اي  االرهابيني،  من  سوريا  تطهري  يتم  مل  اذا 
ستفعل  تركيا  فان  الكردستاين،  العامل  حزب 
ذلك بنفسها. وهي رسالة اىل روسيا يف لحظة 
يعنيه  وما  القوقاز،  يف  االقليمي  االشتباك 
ذلك من اعتبار ليبيا وسوريا والقوقاز حوضا 
مشرتكا لالشتباك - التعاون بني روسيا وتركيا، 
التي قد يقدمها كل طرف لالخر يف  واالمثان 

التفاوض.  لحظة 
الواليات املتحدة تستفيد من انفجار الرصاع 
يف القوقاز، ألن هدفها االسايس ارباك روسيا 
اينام امكن. لذا وقفت مع تركيا يف ليبيا ويف 
سوريا، السيام يف رشق الفرات. فهي ال تبذل 
بل  وارمينيا،  باغ  قره  عن  للدفاع  جهد  اي 
والسياسة  االمن  مجلس  يف  العضو  يذهب 
الدين  برهان  الرتكية  الرئاسة  يف  الخارجية 
ينظر  ان  يجب  الغرب  ان  القول،  اىل  دوران 
والقوقاز  وليبيا  سوريا  يف  الرتيك  التدخل  اىل 

عىل انه عنرص توازن مع النفوذ الرويس.
باغ  قره  ناغورين  يف  االشتباكات  تواصل  مع 
وتصاعد احتامالت تحولها اىل حرب شاملة، 
االمرييك غري  الصمت  تربز تساؤالت يف شأن 
اقرتاب  اىل  مراقبون  يرجعه  الذي  املعتاد، 
لكن  االمريكية.  الرئاسية  االنتخابات  موعد 
شأن  يف  عمقا  اكرث  دالالت  يحمل  قد  االمر 
هذا  الدويل.  املرسح  عىل  االمرييك  الدور 
عىل  االمرييك  للدور  تراجعا  شكل  الغياب 
دونالد  الرئيس  وصول  منذ  الدويل  املرسح 
شعار  ورفعه  االبيض،  البيت  اىل  ترامب 

امريكا اوال. 
مع بدء الحرب بني اذربيجان وارمينيا يف 27 
قادة  معظم  اصوات  ارتفعت  الفائت،  ايلول 
العامل برضورة وقف اطالق النار، والعودة اىل 
مينسك  مجموعة  برعاية  املفاوضات  طاولة 
املؤلفة من روسيا وفرنسا والواليات املتحدة. 
اعضائه،  باجامع  االمن،  مجلس  طالب  كام 
هذه  كل  لكن  النار.  الطالق  فوري  بوقف 
النداءات بقيت يف الهواء واستمرت املعارك، 

بل ازدادت حدة وعنفا واتساعا. 

اقليم ناغورين قره باغ يعني قره باغ الجبلية باللغة الروسية. كانت هذه املنطقة تسمى 
ارتساخ وهي كلمة مركبة باللغة االرمنية، ومعناها غابة االلهة آرا. بعد حروب عدة عىل 
الرابع عرش،  القرن  والفرس يف  والرتكامن  والترت  السالجقة  االرمنية من مجموعات  ارتساخ 
وبعد استيالئهم عليها، غّي الغزاة اسم ارتساخ اىل قره باغ )يعني الكرمة السوداء باللغة 
من  الرغم  عىل  ارضهم  يف  يعيشون  االرمن  بات  التاريخية.  االرض  هوية  ليغيوا  الرتكية(، 
الحروب الدامية واملستمرة بينهم وبني جميع سكان منطقة اذربيجان، اىل ان انضمت ارايض 

ارتساخ اىل روسيا القيرصية عام 1813.
منطقة  اىل  باغ  قره  منطقة  ستالني  الحدودية، ضم جوزف  الخالفات  وبسبب   ،1913 عام 
اذربيجان واعلن مدينة باكو عاصمتها ثم اعطاها حكام ذاتيا، مام سبب خالفات بني سكان 
قره باغ االرمن وسكان اذربيجان الذين هم من مختلف االعراق والطوائف، وكانوا خليطا 
من الرتك والسالجقة والترت والفرس الذين اتوا من مختلف املناطق مثل تركيا وبالد الفرس. 
عام 1988 زادت الخالفات ودارت معارك عدة بني سكان قره باغ وسكان اذربيجان، وقد 
استطاع االرمن تحرير منطقة قره باغ التاريخية. عام 1994 تم التوصل اىل هدنة من خالل 

مجموعة مينسك التي تضم الواليات املتحدة االميكية وروسيا وفرنسا.

ناغورني قره باغ

لكن عينه االوىل ستظل عىل الداخل الرتيك 
وكسب اصوات اضافية هو يف امس الحاجة 
بعد  الرئاسة  مبعركة  للفوز  رصاعه  يف  اليها 

سنتني، ورمبا قبل ذلك.

لن  الحرب  بأن  اردوغان  ترصيحات  بعد 
تتوقف قبل تحرير قره باغ وارايض اذربيجان، 
فان املعادلة باتت واضحة يف القوقاز، وهي 
وان  وتركيا،  روسيا  بني  هناك  الرصاع  ان 


