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انتهت الحقبة االمريكية يف افغانستان بانسحاب فوضوي غري منظم بدا اقرب اىل الهروب، ويف ظل حملة انتقادات الذعة 
طاولت ادارة الرئيس جو بايدن بسبب سوء ترصفها واخطاء التقدير التي وقعت فيها استخباراتيا وسياسيا 

ماذا يجري بني إيران وأذربيجان
وما سبب التوّتر الحدودي املفاجئ؟

اهدافه  من  االنسحاب،  لهذا  اخر  وجه  مثة 
اشغال ايران برصاعات ومشاكل جانبية، وهذا 
ما بدأ يتحقق داخل افغانستان حيث تتطاير 
مع  كانت  والبداية  االهلية،  الحرب  رشارات 
تفجري مسجد للشيعة يف قندور. وهذا ما بدأ 
يحصل يف اذربيحان القريبة ايضا مع نشوب 
عدة  عوامل  تحركه  مفاجئ  حدودي  توتر 

بينها ارسائيل.
عمليا  ترجم  واذربيجان  ايران  بني  التوتر 
العسكرية  والتدريبات  املناورات  مشهد  يف 
مع  امتداد حدودها  ايران عىل  بارشتها  التي 
تابعة  كبرية  برية  قوات  نرش  عرب  اذربيجان، 
التحركات  هذه  االيراين.  الثوري  للحرس 
عسكرية  تدريبات  عىل  مبارشا  ردا  بدت 
التي  وباكستان  وتركيا  اذربيجان  بني  ثالثية 
تحت  اذربيجان(  )عاصمة  باكو  استضافتها 
عنوان "االشقاء الثالثة 2021"، واعتربتها ايران 
تخرق االتفاقيات الدولية التي تحظر الوجود 
الخمس  الدول  خارج  من  لدول  العسكري 

املطلة عىل بحر قزوين.
رشارة  سوى  ليست  العسكرية  املناورات 
جملة  عن  والناجم  فجأة،  املتصاعد  للتوتر 
عوامل واسباب جيوسياسية من ضمن عالقة 
التوتر كان  البلدين. هذا  تاريخية صعبة بني 
العام  دارت  التي  الحرب  هامش  عىل  نشأ 
اقليم  حول  واذربيجان  ارمينيا  بني  املايض 
ارمينيا  هزمية  اىل  وانتهت  كاراباخ،  ناغورين 
يف  عليها  استولت  التي  االرايض  وخسارتها 

حرب 1990. 
شيعية  الدينية  )هويتها  اذربيجان  تتمتع 
بعالقات  وايران  تركية(  القومية  وجذورها 
الدولتان  وتتشارك  عميقة،  وثقافية  تاريخية 
كيلومرتا.   760 نحو  ملسافة  متتد  حدود  يف 
ايران  داخل  االذريني  اعداد  تقديرات  تتنوع 

الرئيس االيراين ابراهيم رئييس.

ايران تعترب اذربيجان قاعدة ارسائيلية متقدمة يف القوقاز.

يف تفتيش ومراقبة اي شاحنة اجنبية متر عرب 
اراضيها، فيام رفضت ايران تفتيش شاحناتها، 

وهنا انطلقت رشارة التوتر.
الشاحنات،  مسألة  من  ابعد  املسألة  لكن 
اطالق  وقف  اتفاق  اىل  ايران  استياء  ومرد 
النار، وما ورد فيه من بنود جغرافية وسياسية 
يف  لتنفيذها  االستعدادات  بدأت  واقتصادية، 

هذه االيام. 
ما حصل ان اذربيجان اخذت نصف كراباخ، 
وابقت النصف الثاين يف يد االرمن، لكن تحت 
االرمن  يصل  روسية. وحتى  وصاية عسكرية 
ارض  من  كراباخ  من  املتبقي  النصف  اىل 
اقامة ممر كان  االتفاق  ارمينيا نفسها، لحظ 
موجودا يف االساس، هو "ممر التشني" الواقع 
الروسية. لكن املشكلة  القوات  تحت ارشاف 
انقرة حصلتا، يف  باكو ومعها  ان  الكربى هي 
املقابل، عىل "ممر زنغيزور" او ما يعرف باسم 
الرتكية  االرايض  من  يبدأ  الذي  الرتيك،  املمر 
ويخرتق االرايض االرمينية يف محاذاة الحدود 
يدخل  ان  قبل  كيلومرتا،   30 حواىل  االيرانية 
ومنها  باكو  اىل  وصوال  االذربيجانية،  االرايض 

اىل الحدود الروسية مع اذربيجان. 
التحول  ميثل  الذي  هو  املمر  هذا  ان  غري 
لكون  القوقاز،  جنوب  جغرافيا  يف  الرئييس 

املتصاعد  االيراين  الغضب  سبب  يكون  قد 
اوروبا  اىل  ايران  طريق  قطع  اذربيجان  ضد 
تركيا واذربيجان،  الواصل بني  الربي  املمر  او 
تحول  هو  اخر  عامال  ابرزت  طهران  لكن 
االمن  تهدد  ارسائيلية  قاعدة  اىل  اذربيجان 

القومي االيراين.
وارسائيل  اذربيجان  بني  املميزة  العالقات 
بدأت منذ تفكك االتحاد السوفيايت، وانتهاج 
االوىل سياسة التحالف مع الغرب ومع تركيا، 
وايران  روسيا  مع  العالقات  حساب  عىل 

والدول االخرى املعادية للغرب. 
 ،1991 عام  استقاللها  اذربيجان  اعالن  بعد 
فرض الغرب بعض القيود عىل تسليحها، بفعل 
ضغوط اللويب االرميني. من هنا، جاء توجه باكو 
اىل تل ابيب لسد هذه الثغرة، ويف وقت كانت 
انقرة تنسج فيه عالقات قوية مع ارسائيل التي 
مدت اذربيجان بصواريخ "ستينغر" يف حربها 

مع ارمينيا، مطلع التسعينات.
باكو  بني  العسكري  التعاون  ذروة  ان  عىل 
زيارة  مع   ،1999 عام  كانت  ابيب  وتل 
سنيه  افرايم  االرسائييل  الدفاع  وزير  مساعد 
بني  عسكري  اتفاق  وتوقيع  الذربيجان، 
بلغت  و2020،   2016 عامي  وبني  الجانبني. 
نسبة صادرات السالح االرسائييل اىل اذربيجان 
17 يف املئة. وشكلت حرب االيام االربعة بني 
تحول  نقطة   ،2016 عام  واذربيجان  ارمينيا 
االرسائيلية،   - االذربيجانية  العالقات  يف 
نتنياهو  بنيامني  الحكومة  رئيس  زيارة  تلتها 
بقيمة  السالح  لبيع  اتفاقا  وقع  حيث  لباكو، 
كان  نفسه،  الوقت  يف  دوالر.  مليارات   5
الرسائيل مراكز - قواعد استخبارية يف معظم 
انحاء اذربيجان، هدفها التجسس عىل ايران. 
وال شك يف ان مثل هذا الخطر قد ازداد بعد 
ناغورين  املايض، يف حرب  العام  باكو،  انتصار 

كاراباخ بفضل االسلحة االرسائيلية والرتكية.
التي  القوقاز،  جنوب  منطقة  ان  الواقع 
كانت ذات يوم منطقة جيوسياسية معزولة، 
االوسط  بالرشق  ارتباطا  اكرث  االن  اصبحت 
يف  الفاعلة  الجهات  وتؤثر  افريقيا.  وشامل 
الرشق االوسط بشكل متزايد عىل ما يحدث 

يف اذربيجان وارمينيا. 

ما بني 15 و25 مليون نسمة، من اجاميل عدد 
يرتكز  نسمة.  مليون   85 بقرابة  يقدر  سكان 
هؤالء يف معظمهم يف اجزاء من شامل غرب 
البالد، وتعترب تربيز وارومية من املدن االذرية 
الكربى، اىل درجة ان البعض يشريون اىل هذه 
وامنا  ايران،  شامل  باعتبارها  ليس  املنطقة 

جنوب اذربيجان. 
للسلطات  ترق  مل  السياق،  هذا  اىل  بالنظر 
القومية  املشاعر  صعود  مسألة  االيرانية 
انتصار  قوبل  بعدما  االذريني،  صفوف  يف 
اذربيجان يف مواجهة ارمينيا باحتفاالت كبرية 
من جانب ابناء عرقية االذريني يف ايران، الذين 
للتعبري  عدة  مدن  يف  تظاهرات  يف  خرجوا 
مطالبتهم  جانب  اىل  اذربيجان،  دعمهم  عن 
مل  كام  االرمينية.   - االيرانية  الحدود  باغالق 
يف  النرص  مسريات  مشهد  كثريا  لطهران  يرق 

باكو، مبشاركة وحدات من الجيش الرتيك بينام 
بعضا  بعضهام  البلدين يف جوار  وقف زعيام 

يف املنصة.
الذكرى  يف  االيرانية  املناورات  توقيت  يبدو 
ايلول   27( ارمينيا   - اذربيجان  لحرب  االوىل 
انه  عىل  اليه  نظر  اذ  اهمية.  االكرث   )2020
انقرة، ورسالة  اىل  باكو كام  اىل  رسالة خاصة 
عامة اىل كل اعداء طهران. فام جرى قبل عام 
الخارطة  تغيري  لجهة  مهام جدا وخطريا  كان 
جاءت  وقد  القوقاز.  لجنوب  الجيوبوليتيكية 
قره  اىل  املتوجهة  االيرانية  الشاحنات  حادثة 
كان  الذي  الجليد  جبل  قمة  لتكشف  باغ 
ترشين  من  التاسع  اتفاق  توقيع  منذ  يرتاكم 
مبارشة  برعاية  واذربيجان  ارمينيا  بني  الثاين 
من روسيا. ومبوجبها عادت االرايض اىل الوطن 
السيادي  الحق  لباكو  اذربيجان، واصبح  االم، 
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تركيا هي الرابح االكرب منه. فهو، للمرة االوىل 
اذربيجان عرب  بينها وبني  عىل االطالق، يصل 
دون  من  حديد،  سكك  وخط  برية  طريق 
املرور باالرايض االيرانية. هنا مكمن الغضب 
االيراين، اذ مل تعد الشاحنات الرتكية مضطرة 
اىل املرور عرب االرايض االيرانية للوصول بعدها 
يعني  مام  تركامنستان،  او  اذربيجان  اىل 
حرمان طهران من رسوم مرور غالبا ما تكون 
طهران  استشعار  ذلك،  من  االخطر  مرتفعة. 
يريفان  مع  الحدودية  املنطقة  تحويل  خطر 
ايران  الحقا  تفصل  بالقوة،  تركية  منطقة  اىل 
ان  وذاك،  هذا  من  االهم  لكن  ارمينيا.  عن 
جنوب  يف  تركيا  نفوذ  يعمق  املذكور  املمر 
االيراين  النفوذ  من  كثريا  ويقلص  القوقاز، 

جغرافيا وسياسيا واقتصاديا. 
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