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مؤخرا كتا ًبا
أصدرت مؤسسة «سيتا»
ً
بعنوان «قره باغ من الرصاع إىل احلل».
يتناول الكتاب قضية قره باغ من الزوايا
واألبعاد كافة ،حيث حي ّلل الكتاب املسار
التارخيي للقضية ،وأمهية اإلقليم بالنسبة
لكل من أذربيجان وأرمينيا ،كام يناقش
الكتاب حرب قره باغ الثانية ،وسياسات اجلهات
الفاعلة يف القضية.

حرر الكتاب الربوفيسور حميي الدين أتامان
ّ
والربوفيسور فرهاد برينجي ،وشارك يف كتابة
الفصول جمموعة من الباحثني املختصني يف املوضوع
من تركيا وأذربيجان ،فتناولوا القضية كل من زاوية
ختصصه .يقع الكتاب يف  394صفحة ،وهو من
ً
القطع املتوسط ،وقد جاء يف 17
فصلُ ،ق ّسمت
الفصول عىل أربعة أجزاء رئيسة .هدف اجلزء
األول من الكتاب إىل تسليط الضوء عىل قضية
قره باغ وأمهيتها بالنسبة إىل َ
طرف الرصاع ،وهدف
اجلزء الثاين إىل تتبع املسار التارخيي للقضية وعملية
املفاوضات واحلرب األوىل ،فيام تناول اجلزء الثالث
حرب قره باغ الثانية ،وتناول الفصل اخلامس
سياسات الدول الفاعلة يف القضية.
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ملحر َر ْيه محل
يبدأ الكتاب بفصل
ّ
جممد إىل
عنوان« :قره باغ :من رصاع ّ
ّ
مفر منه» .ناقش الباحثان طبيعة
حل ال ّ
الرصاع ،إذ جادال بأن الوضع قبل احلرب
الثانية كان ال حرب وال سالم ،ولذا ت َُعدّ
حتول يف مسار الرصاع.
احلرب نقطة ّ
وجيادل الباحثان بأن املرحلة التالية للحرب
ستتأثر بعدد من العوامل ،أوهلا إرصار أرمينيا عىل
السياسات التوسعية ،وهنجها يف أثناء املفاوضات.
والعامل الثاين هو عدم االلتزام بالقانون الدويل،
واخللل الذي يعرتي الوساطة بني طريف الرصاع.
والعامل الثالث هو الدبلوماسية والقدرات
العسكرية املتقدمة التي تتمتع هبا أذربيجان .أما
العامل الرابع فهو القدرات الرتكية املتزايدة،
ودعمها غري املرشوط ألذربيجان .مستقبل الرصاع
يتوقف اآلن عىل السياسات التي ستتبعها أرمينيا
التي لدهيا خياران :األول :أن تواصل هنجها
العدائي التوسعي وهتدّ د االستقرار اإلقليمي،
وهو ما يراه الكاتب غري قابل لالستمرار يف ظل
أن يريفان حماطة بجارتني أقوى منها ،وال متتلك
أي بحر .اخليار الثاين هو أن ترتاجع
أي منفذ عىل ّ
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وتقرر ّ
دبلوماسيا،
حل الرصاع
ًّ
يريفان عن سياستها ّ
ً
مستحيل.
وهو ما يراه الباحثان صع ًبا ،ولكن ليس
أي حال فأذربيجان أثبتت أهنا مستعدة
ولكن عىل ّ
لكال اخليارين.

وقد تناول الفصل التايل من هذا اجلزء أمهية
إقليم قره باغ بالنسبة ألذربيجان من الناحية التارخيية
واجلغرافية والثقافية ،وجذور االستهداف األرميني
لإلقليم .حيث يشري الفصل إىل أن قلعة شوشة
املوجودة يف اإلقليم متثّل رمزً ا للعظمة والصمود يف
الثقافة األذرية .ويناقش الفصل موضع اإلقليم يف
التاريخ األذري بشكل مفصل ،بد ًءا من عهد نادر
مرورا باحلقب التارخيية
شاه يف القرن الثامن عرش،
ً
التالية ،وأمهها فرتة السيادة السوفيتية عىل اإلقليم،
ً
ووصول إىل احلرب األوىل.

الفصل الثالث من هذا اجلزء من الكتاب ناقش
األمهية التي يستحوذ عليها اإلقليم بالنسبة ألرمينيا
من بعدين متداخلني« :تارخيي-أيديولوجي»،
و«عسكري-جيوسيايس» .عدّ الباحث األمهية
تابعا للبعد األيديولوجي؛
اجليوسياسية لإلقليم متغ ًريا ً
فالسياسة األرمينية إزاء ملف قره باغ ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بالدوائر السياسية النشطة يف الشتات
األرميني ،والطموحات القومية-األيديولوجية
للنخب العسكرية األرمينية التي ا ّدعى الباحث
أهنا امتداد للمقومات اجليوسياسية اإلقليمية
الروسية .يف ّند الباحث يف اجلزء األول من الفصل
األطروحات األرمينية املتعلقة بحقوقهم التارخيية
يف اإلقليم ،ومن أمهها أطروحة «أورارتو» .ينتقل
الباحث بعد ذلك ملناقشة تداعيات سياسات اهلجرة
والتسكني الروسية القيرصية عىل رصاع قره باغ.
فقد كانت األولوية العسكرية اجليوسياسية لروسيا
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هي تشكيل مناطق عازلة عىل حدودها مع الدول
التي ختوض رصاعات مزمنة معها ،عىل أن يسكن
هذه املناطق جمموعات إثنية تدين هلا بالوالء .وعىل
هذا النحو جرى إسكان األرمن يف املنطقة.

يتناول اجلزء الثاين من الكتاب التطور التارخيي
للرصاع عىل اإلقليم ،بد ًءا من اهنيار روسيا
مرورا باهنيار االحتاد السوفيتي ،وحرب
القيرصية،
ً
قره باغ األوىل ،واملفاوضات الدبلوماسية التي
تلتها ،ومسار «مينسك».

يف الفصل الرابع يؤرخ الباحث لبداية الوجود
البلشفي يف شامل القوقاز بتأسيس كومونة باكو
عام  1917عىل يد األرميني ستيبان شاوميان .تبع
تفوقت فيها أذربيجان
ذلك عامان من التوتراتّ ،
يف البداية بدعم عثامين ولكن انتهى األمر عام
 1920بسيطرة البلشفيني عىل زمام األمور يف باكو،
وتأسيس مجهورية أذربيجان االشرتاكية السوفييتية،
كام حدث األمر نفسه يف أرمينيا ،غري أن النزاعات
عىل احلدود استمرت ،يف ظل توصيات سوفييتية
سلميا .وعىل اجلانب اآلخر تواصلت
بح ّلها
ًّ
املطالب األرمينية داخل االحتاد السوفييتي لضم
إقليم قره باغ إىل مجهورية أرمينيا االشرتاكية من دون
جدوى حتى عهد غورباتشوف .ولكن خالل عهد
غورباتشوف وقع حدثان ّ
مهمن يتع ّلقان بالنزاع عىل
أوهلام استقالة حيدر علييف من منصبه
اإلقليم؛ كان ّ
يف املكتب السيايس للجنة املركزية للحزب الشيوعي
بتعليامت من الرئيس غورباتشوف ،وهو ما ُعدَّ
تطورا ًّ
مهم بالنسبة لألرمن الذين عدُّ وا علييف أحد
ً
أكرب العوائق أمام توحيد أرمينيا وقره باغ ،وكان
احلدث الثاين ترصيح املستشار االقتصادي للرئيس
غورباتشوف بأن موسكو تدعم احتاد أرمينيا وقره
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باغ ،وهو ما رفع من طموحات األرمن للسيطرة
عىل اإلقليم ،وهو ما جتسد يف توقيع عرشات اآلالف
من األرمن عىل عريضة تطالب بإجراء استفتاء عىل
وضع املنطقة ،وإرساهلا إىل موسكو .وعىل الرغم
من تشكيل جلنة سوفيتية لدراسة القضية إال أن
ُتوج بالنجاح املنشود ،وبدأت التوترات
املحاولة مل ت َّ
بني األرمن واألتراك األذريني يف اإلقليم يف الظهور.

أما الفصل اخلامس فقد درس الوضع القانوين
لإلقليم يف إطار مبدأ حق الشعوب يف تقرير
مصريها .وهنا تدّ عي الباحثة أن املبدأ ال يمكن
أن يتحقق إال برشوط معينة ،يف ظل عدم وجود
مستعمرات يف يومنا هذاً .
تضمن دستور
فمثل إذا
ّ
الدولة اعرتا ًفا هبذا املبدأ كام كان احلال يف الدستور
السوفيتي واليوغوساليف فيمكن تطبيقه ،ولكن
إذا مل يتضمن الدستور هذا احلق كام هو الوضع يف
دستور روسيا االحتادية فمن غري املمكن تطبيقه.
وتشري الباحثة ً
أيضا إىل أن معاهدة باريس «ألوروبا
نصت عىل رضورة أن يتح ّقق تطبيق
أفضل» قد ّ
املبدأ من دون تعارض مع معاهدة األمم املتحدة
ومبادئ القانون الدويل يف العموم ،ومبدأ احلفاظ
عىل وحدة أرايض الدول عىل وجه اخلصوص.
ويف هذا السياق ،خلصت الكاتبة إىل أنه ينبغي أال
يتح ّقق تطبيق مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها
عرب اإلخالل بوحدة الدول ،وإال فإن العامل سيدخل
يف دوامة من نزاعات ال هناية هلا.
بحث الفصل السادس أسباب حرب قره باغ
األوىل ونتائجها ،حيث يرى الباحث أن العوامل
وحتوله
اآلتية كان هلا الدور األكرب يف ظهور الرصاع ّ
إىل حرب ،ثم بقائه بدون ّ
حل لسنوات طويلة:
 .1انضامم جهات فاعلة جديدة للرصاع

تارخييا بني روسيا والدولة
يف القوقاز الذي كان
ًّ
العثامنية وإيران.
 .2املسألة األرمينية وسياسات دول املنطقة
إزاءها.

شهدت الثامنينيات مطالب من أرمينيا لتوسيع
أراضيها عىل حساب أذربيجان يف ظل رفض من
االحتاد السوفيتي .ولكن رسعان ما اهنار االحتاد
شن هجامت إرهابية
السوفيتي ،وبدأت أرمينيا يف ّ
عىل األرايض األذرية ،كام جرى تنفيذ مذابح
بحق األتراك األذريني املقيمني يف أرمينيا وجرى
تعذيبهم .يف املرحلة التالية حاولت أرمينيا إعطاء
أي مطامع
انطباع للمجتمع الدويل بأهنا ليس لدهيا ّ
يف اإلقليم ،وأن املسألة ك ّلها جمرد نضال من أرمن قره
باغ لالستقالل ،وذلك لتجنب الصعوبات املتعلقة
بالقانون الدويل .وقد متكنت أرمينيا بفضل الدعم
العسكري اخلارجي من احتالل ُخس األرايض
ضم األرايض حتى
األذربيجانية ،كام أهنا واصلت ّ
يف أثناء رسيان اتفاقات وقف إطالق النار .وعىل
الرغم من النداءات الدولية إلهناء االحتالل إال أن
أرمينيا مل تصغ إىل ذلك ،واستغلت فرصة احلرب
األهلية التي شهدهتا أذربيجان صيف عام .1993
وقد توقفت احلرب عام  1994بعد االتفاق عىل
وقف إلطالق النار بوساطة روسيا ،ولكن أرمينيا
خرقت هذا االتفاق مرات عديدة ،وكان آخر خرق
ذلك الذي أشعل حرب قره باغ الثانية عام .2020
تناول الفصل السابع املسار الدبلومايس
للرصاع .بدأ هذا املسار بتوقيع بروتوكول لوقف
إطالق النار يف بيشكيك عام  ،1994ولكن
ً
طويل.
أرمينيا خرقت االتفاق من دون أن تنتظر
فيام بعد تواصلت املبادرات من اجلهات الفاعلة
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إقليميا واملنظامت الدولية حلل الرصاع ،كان أوهلا
ًّ
مبادرة الرئيس الرويس يلتسن التي شاركت فيها
أيضا ،ولكنها باءت باإلخفاق ً
كازاخستان ً
أيضا،
األهم
بسبب ترصفات أرمينيا .كانت املحاولة
ّ
واألشمل ّ
حلل الرصاع هي مبادرة جمموعة مينسك
التي ُأ ِ
طلقت يف مرحلة مبكرة من النزاع .وكانت
قمة لشبونة عام  1994أحد أهم النقاط الفارقة يف
سلمي
هذا املسار ،حيث أرست ثالثة أسس حلل
ّ
لألزمة ،هي:
 .1وحدة أرايض أذربيجان وأرمينيا.

 .2حتديد الوضع القانوين لقره باغ عرب اتفاق
عىل أساس حتديد املصري.
 .3ضامن األمان إلقليم قره باغ وسكانه.

وقد استمرت املبادرة ربع قرن من دون حتقيق
نتائج تذكر .ومع إحداث تغيريات يف بنية املجموعة
ظهرت خيارات ،مثل «احلل الشامل» و«احلل
التقدمي» و«الدولة املشرتكة» إال أن أ ًّيا منها مل
َ
طرف النزاع .ويمكن
يتحقق؛ بسبب اعرتاضات
األهم قد أتت من لقاءات مدريد
القول :إن النتائج
ّ
التي ُع ِقدت عام  ،2007وأصدرت توصيات
حلكومتَي أذربيجان وأرمينيا وإدارة اإلقليم ،إال أن
املجتمع الدويل وجمموعة مينسك واالحتاد األورويب
أخفقوا يف التوافق عىل صيغة للحل .عىل الرغم من
كل هذه اجلهود ،تواصلت االستفزازات األرمينية،
حيث شهدت أعوام  2016و 2018اعتداءات من
أرمينيا عىل أذربيجان انتهت يف كل مرة برتاجع
أرميني عىل األرض .خلص الفصل إىل أن مسار
مينسك التفاويض قد باء باإلخفاق ،وأن األزمة مل
يتح ّقق حلها إال بالقوة.
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أما اجلزء الثالث من الكتاب فقد تناول حرب
قره باغ الثانية ،حيث ناقش الفصل الثامن الطريق
إىل احلرب الذي كان أهم حمطاته تغيري النظام
األرمني عام  ،2018واشتباكات طوفوز .2020
حيث سادت حالة من التفاؤل األوساط املنخرطة
يف عملية املفاوضات بعد وصول نيكول باشينيان
تعززت
إىل السلطة يف أرمينيا عقب ثورة شعبية .وقد ّ
تلك اآلمال ّ
بحل الرصاع بعد عدد من التطورات،
كان أمهها اتفاق الزعيمني األرمني واألذربيجاين
عىل عمل ّ
خط ساخن بني القادة العسكريني من
كال الطرفني .ولكن االستفزازات األرمينية فيام بعد
تغي عىل النهج األرمني.
أثبتت أنه مل يطرأ ّ
أي ّ

جيادل الفصل التاسع من الكتاب بأن تصاعد
القوة العسكرية ألذربيجان يف األعوام السابقة عىل
احلرب ،والدعم العسكري والدبلومايس والتقني
الذي قدمته أنقرة لباكو يف مواجهة االستفزازات
األرمينية كانا عىل رأس العوامل التي أدت إىل
حرب قره باغ الثانية.

محل الفصل العارش من الكتاب عنوان «نفاد
الصرب اإلسرتاتيجي ألذربيجان واملعادلة اجلديدة
يف قره باغ» .حيث جيادل الباحثان فرهاد برينجي
وحممد تشاغاتاي كولر بأن اندالع حرب قره باغ
الثانية التي ُو ِصفت يف البحث بأهنا نفاد للصرب
اإلسرتاتيجي ألذربيجان تطور يف إطار أربعة
مقومات أساسية ،هي:
فعليا منذ عام  1994الذي
 .1الوضع القائم ًّ
أضحى غري مستدام مع الوقت.

 .2تطور القدرات العسكرية ألذربيجان عىل
مدار السنني مقارنة بأرمينيا.
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 .3التناغم بني الدبلوماسية األذربيجانية
والظروف الدولية واإلقليمية الراهنة.

 .4االنخراط الرتكي يف العملية ملصلحة
أذربيجان.

يرى الباحثان أن االعتداءات األرمينية يف
طوفوز كانت القشّ ة التي قصمت ظهر البعري،
وأدت إىل اندالع احلرب الثانية .وقد ح ّلل الباحثان
املعادلة التي ظهرت يف أعقاب احلرب من خالل
أربعة أبعاد ،هي :تعزيز النفوذ اإلقليمي الرويس،
وتزايد النفوذ اإلقليمي الرتكي ،وتراجع النفوذ
اإليراين ،والتداعيات العاملية للحرب .أما الفصل
احلادي عرش فقد تناول املوقف يف القوقاز يف أعقاب
احلرب ،وح ّلل بنود االتفاق الثالثي الذي وقعته
أذربيجان وروسيا وأرمينيا من وجهة نظر أرمينية.
وقد محل الفصل الثاين عرش عنوان «العملية
العسكرية األذرية يف حرب قره باغ الثانية :حتليل
تقني لالنتصار» يف هذا الفصل يتناول الباحث
العوامل التي أثرت يف العمليةّ ،
وأوهلا املناخ السيايس
والرشعية ،حيث جتادل الدراسة بأن نجاح القيادة
السياسية األذرية يف إبقاء روسيا خارج احلرب،
واستغالهلا عدم فعالية أوروبا ،واقتناصها فرصة
انشغال الواليات املتحدة باالنتخابات الرئاسية-
أسهم يف حسم نتيجة احلرب .ومن العوامل األخرى
التي أ ّثرت يف احلرب تقدير التهديدات ،واالستعداد
للحرب (اإلنفاق العسكري ،وتدريب القوات،
والنظام اللوجستي ،واملستوى املعنوي) ،والتقنيات
العسكرية ،والبيئة اجلغرافية واملناخ .شمل الفصل
بعد ذلك ً
مفص ًل للحرب والتطورات
حتليل
ميدانيا ّ
ًّ
عىل األرض.
أما الفصل الثالث عرش فقد درس احلرب من

وجهة نظر القانون الدويل اإلنساين ،وا ّدعى أن
األعامل احلربية األرمينية يف احلرب األخرية ّ
تشكل
جرائم يف القانون الدويل ،إذ ّ
إن قتل أو جرح
املدنيني ،ومهامجة املدنيني ،وقصف املناطق املدنية،
تلبي االحتياجات
والبنية التحتية األساسية التي ّ
األساسية للسكان ،ومهامجة الطواقم ،واملنشآت،
واملركبات الطبيةُّ -
كل ذلك ُي َعدّ جرائم حرب.
بعض من هذه اجلرائم قد ت َُعدّ جرائم ضد اإلنسانية
إذا ما ثبت أهنا ُن ِّفذت عىل شكل هجامت ممنهجة.
فاالعتداءات األرمينية التي د ّمرت الرتاث الثقايف
والتارخيي أو البيئة ،واستغالل األطفال يف أنشطة
حربية -كل ذلك يدخل يف نطاق جرائم احلرب.

أما اجلزء الرابع واألخري من الكتاب فتناول
سياسات الدول الفاعلة إزاء رصاع قره باغّ ،
كل
عىل حدة:

السياسة الروسية جتاه الرصاع :حتدّ دها أربعة
عوامل ،هي :املوقف اجليوسيايس يف املنطقة،
َ
طرف النزاع ،والسياسة
والعالقات الثنائية مع
اخلارجية هلام ،واملقاربات املتباينة لص ّناع القرار
ً
نشاطا حلل
يف روسيا .اتبعت روسيا سياسة أكثر
املشكلة منذ عام  ،2008حيث قدّ مت مقرتحات
ً
ّ
قبول لدى أذربيجان تارة،
حلل األزمة مل تلق

وأرمينيا تارة أخرة .وعىل اجلانب اآلخر حرصت
أذربيجان عىل التأكيد لروسيا أن حترير أراضيها
املحتلة ُي َعدّ ًّ
خطا أمحر بالنسبة هلا ،ولكنها حرصت
ً
أيضا عىل عدم تب ّني أي سياسة قد تزعج روسيا،
مع ضامن الدعم الرتكي .ومن هنا مل تر روسيا يف
التحركات األذربيجانية هتديدً ا هلا ،وهو ما ّ
جتل يف
ترصيح الرئيس بوتني عام  2020أن «قره باغ أرض
أذرية وف ًقا للقانون الدويل».
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السياسة الرتكية :منذ نشأة رصاع قره باغ وتركيا
تتابعها عن كثب ،وتبذل جهودها لتأكيد السيادة
األذرية عىل اإلقليم وإهناء االحتالل .ويف أعقاب
حماولة االنقالب الفاشل يف تركيا عام  2016ومع
تزايد القدرات العسكرية الرتكية حرصت تركيا
عىل دعم أذربيجان عسكر ًّيا ،ومدها بمنظومات
املسية.
حربية حملية الصنع ،وعىل رأسها الطائرات
ّ
وقد حرصت أنقره قبل احلرب وبعدها عىل دعم
اجلهود الدبلوماسية األذرية ،وكان أقوى ر ّد فعل
عىل اعرتاف الربملان الفرنيس بقره باغ دولة مستقلة
هو الر ّد الرتكي.

السياسة اإليرانية :مع اندالع حرب قره باغ
الثانية سعت إيران إىل احلفاظ عىل الوضع الراهن
آنذاك ،ولكن خطاهبا الرسمي ّأكد حيادها وسعيها
للوساطة .وقد ّ
شكل تلك السياسة خماوف إثنية
داخلية وجيوسياسية.
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