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ََ
الحدث لم تكن هزيمة ً يريفان في قره باغ لتقع ،لو أن رئيس وزرائـهـا ،نيكول
باشينيان ،اعتمد مقاربة مختلفة في التعامل مع روسياُ .يجمع المراقبون على
أن أحالم هذا األخير بتحويل أرمينيا إلى «إسرائيل القوقاز» ،وسعيه إلى ّ
التوجه غربًا
ّ
ً
النفوذ الروسي ،فضال عن رفضه االستسالم إل بعد سقوط شوشي
في منطقة ّ
وقت.
بيد آذربيجان ،كلفه الكثير ،إلى درجة أن خروجه من السلطة بات مسألة ّ ٍ
في هذا الوقت ،ضبطت موسكو الميدان بما يتناسب مع سياساتها ،وتحكمت
بتاريخ وقف المعاركّ ،
ووجهت رسائل في أكثر من اتجاه ،مفادها بأن يدها
ستقبى هي الطولى في جنوب القوقاز

أرمينيا تحصد زرع الفراق عن روسيا

آذربيجان انتصرت...
ماذا اآلن؟
محمد نور الدين
م ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف ب ـع ــد مـ ــدى ج ـ ّـدي ــة
املحاولة االنقالبية التي تقول يريفان
إنه كان ُي َع ُّد لها من أجل إطاحة رئيس
وزرائها ،نيكول باشينيان ،واغتياله.
فالضغوط على البرملانُ ،ب َ
عيد توقيع
اتفاق ناغورنو قره باغ في التاسع من
ستنجح
الشهر الجاري ،ال يبدو أنها
ِّ
ّ
في ظل الحاجة إلى استمرار ُموقعي
االتفاق في يريفان في مواقعهم ،على
ّ
األقـ ـ ــل إلـ ــى ح ــن االن ـت ـه ــاء م ــن تنفيذ
ّ
م ــراحـ ـل ــه األسـ ــاس ـ ـيـ ــة خـ ـ ــال أقـ ـ ــل مــن
شـهــر؛ ذل ــك أن ّ
أي تغيير فــي السلطة
وم ـع ــارض ــة االتـ ـف ــاق م ــن شــأن ـه ـمــا أن
يعيدا خلط األوراق من جديد.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن مـ ـج ــري ــات
تطبيق االتـفــاق الحقًا ،لم يعد خروج
بــاشـيـنـيــان م ــن ال ـح ـكــم س ــوى مـســألــة
َّ
وق ــت .فــالـكــارثــة الـتــي حــلــت بـقــره بــاغ،
وبـ ــاألرمـ ــن ع ـم ــوم ــا ،ب ـع ــد ك ــارث ــة ع ــام
 ،1915ال يمكن ّ
ّ
يستمروا
ملسببيها أن
ّ
ومن دون عقاب .تكاد كل
في السلطةِ ،
ُ
الكتابات والتحليالت تجمع على أن
نيكول باشينيان هو «بطل» الكارثة
الـ ـج ــدي ــدة .تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة بــارت ـشــن
يـنــانـتــش إن الـ ـث ــورة امل ـل ـ ّـون ــة ف ــي عــام

َ ْ
ورف ــع شـعــارات امل ــواالة للغرب،
،2018
ّ ّ
ُ ّ
والحملة ضد كل ما كان يذكر بروسيا
َ
ِمــن َ تماثيل ونـصــب ،طـ ّـيــرت الـنــوم من
عيني فالديمير بوتني .ترافق ذلك مع
بــدء باشينيان رحلة إضعاف النفوذ
الــروســي فــي الجيش األرمـيـنــي ،األمــر
الذي لم يكن لروسيا أن تتغاضى عنه.
هــذا بــاإلضــافــة إلــى أن رئـيــس ال ــوزراء
األرم ـي ـن ــي ل ــم ي ـكــن ع ـلــى ان ـس ـجــام مع
ً
ال ـق ــوى الـحــاكـمــة ف ــي ق ــره ب ــاغ ،فـضــا
عــن الـقــوى األرمينية فــي يريفان ذات
األصــول الـقــره باغية ،بــل إنــه لــم يتبع
س ـيــاســات ذك ـيــة وال دبـلــومــاسـيــة مع
ّ
باكو ،إذ كان يعتقد أن اتباع سياسة
ّ
القوة وحدها يمكن أن ُيرغم غريمته
ٍّ
ّ
ع ـلــى ق ـب ــول حـ ــل ي ـص ــب ف ــي مصلحة
األرمن.
َعـ ِـمــل باشينيان على تـكــرار النموذج
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أي أن ت ـك ــون أرم ـي ـن ـيــا
ه ــي «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز» ،وتـحـظــى
بــرعــايــة ال ـغ ــرب ودعـ ـم ــه ،ك ـمــا تحظى
إســرائـيــل بحمايته املطلقة .وفــي هذا
اإلط ــار تـحــديـدًا ،ج ــاءت إقــامــة يريفان
عــاقــات دبـلــومــاسـيــة ،ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى،
مع إسرائيل ،وفتح سـفــار ٍة لها هناك
في منتصف أيلول /سبتمبر املاضي.
ّ
املحصلة كانت فضيحة بالكامل،
لكن

عـنــدمــا ل ــم يـجــد ال ـغ ــرب س ــوى طــائــرة
مساعدات إنسانية فرنسية تهبط في
مطار يريفان.
َ
بالنسبة إلــى ينانتش ،فــا ج ــدال في
َ
أن ت ـق ـ ُّـدم ال ـج ـيــش األذرب ـي ـج ــان ــي كــان
ي ـجــري عـلــى وق ــع املــواف ـقــة الــروس ـيــة،
ول ــم ي ـكــن ي ــدخ ــل ف ــي اع ـت ـقــاد يــريـفــان
أن مــوس ـكــو سـتـسـمــح ب ــدخ ــول بــاكــو
مدينة شــوشــي .لكن األخـيــرة سقطت
فــي مـقــابــل الـثـمــن ال ــذي طلبه ال ــروس
ِمــن األذربـيـجــانـيــن ،وك ــان فــي أســاس
اتـفــاق قــره بــاغ ،أي انتشار قـ ّـوة حفظ
ســام روسـيــة فــي اإلقـلـيــم مل ـ ّـدة خمس
َ
سـنــوات قابلة للتمديد .تـفـ ُّـرد روسيا
ب ـق ـ ّـوة ال ـس ــام يـجـعــل م ــن «مـجـمــوعــة
مـيـنـســك» خ ــارج الـحـســابــات ملصلحة
نفوذ موسكو في املنطقة ،بل سيجعل
أيضًا من نفوذ األخيرة داخل السلطة
الـحــاكـمــة فــي بــاكــو أكـبــر مــن ذي قبل.
ويعتبر الـكــاتــب فهيم طاشتكني ،في
الرئيس
صحيفة «غازيتيه دوار» ،أن
ّ
األذرب ـي ـج ــان ــي ،إل ـه ــام عـلـيـيــف ،حــقــق
نـصـرًا يكفيه لــه وألوالده وألح ـف ــاده.
ويقول إن باشينيان اعتقد أن موقف
روسيا من الحرب الحالية لن يختلف
ع ــن مــوقـفـهــا م ــن تـلــك ال ـتــي ج ــرت بني
عـ َ
ـامــي  ،1994-1992أي دعــم أرمينيا.

ّ
يواصل أرمن قره باغ حرق منازلهم حتى ال يسلموها لـ«العدو» (أ ف ب)

عمل باشينيان على أن تكون
أرمينيا هي «إسرائيل القوقاز»
ً
ل ـكــن بــاش ـي ـن ـيــان ّقـ ــرأ خ ـط ــأ حـســابــات
ُّ
ب ــوت ــن ال ـ ــذي غـ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ت ـق ــدم
أذربيجان ليستطيع استعادة أرمينيا.
وبــذلــك ،فـقــدت يــريـفــان األراض ــي التي
َ
كانت تعتقد أنها ستكون ضمانتها
ملستقبل األرمن .فروسيا التي غادرت
ّ
أذربيجان عسكريًا ،بعد تفكك االتحاد
السوفياتي ،يضيف طاشتكني ،عادت
إلـيـهــا ب ـق ـ ّـوة حـفــظ ال ـس ــام .وسـتـكــون
الـقـ ّـوة هـ ًـذه عائقًا ّ أم ــام تـجـ ُّـدد الـحــرب،
وض ـمــانــة مل ــا تـبــقــى م ــن ق ــره ب ــاغ بيد

ِّ
األرمـ ــن ،إذ إن تـمــركــزهــا يـمــثــل ت ـمـ ّـددًا
عسكريًا روسيًا على حساب تركيا في
جبهتها الشرقية.
ّ
ّ
في ما يتعلق باملكاسب التركية ،يؤكد
الـكــاتــب أن ه ـنــاك مـكـسـبــن :األول هو
االتفاق على إقامة مركز مراقبة داخل
أذربيجان كتعويض عن عدم مشاركة
أنـقــرة فــي قــوة حفظ الـســام؛ والثاني
هو فتح ّ
ممر يصل تركيا بأذربيجان
وآسـيــا الوسطى عبر أرمينيا .ويــرى
طاشتكني أن مـمـ ّـر نخجوان  -املطلب
األهـ ّـم لباكو  -هو املقابل ّ
ملمر التشني
الــذي ّثبته االتـفــاق بــن أرمينيا وقــره
باغ ،أي أن ّكل ّ
ممر هو ضمانة لآلخر.
على رغم املكاسب الواضحة لروسيا،
فـ ــإن الـ ـح ــرب ق ـ ّـدم ــت ل ـتــرك ـيــا مـكــاســب

ك ـب ـي ــرة أي ـ ـضـ ــا .فـ ــي م ـق ـ ّـدم ـه ــا دوره ـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي انـ ـتـ ـص ــار أذربـ ـيـ ـج ــان
التي عليها أن تنظر بعد اليوم بعني
إل ــى مــوس ـكــو ،وبــالـثــانـيــة إل ــى أن ـقــرة.
لكن الحرب الحالية ،يقول طاشتكني،
أض ــاف ــت ط ـب ـقــة ج ــدي ــدة س ـم ـي ـكــة إل ــى
العداء بني تركيا واألرمــن بعد الطبقة
األولى عام  ،1915ولم يعد أمام يريفان
ٌ
باب ،سوى باب موسكو.
ّ
وف ـ ــي ص ـل ــة ب ـم ـم ــر نـ ـخـ ـج ــوان ،ي ـقــول
الـكــاتــب حسن أوزتـ ــورك ،فــي صحيفة
«يني شفق» املوالية للرئيس التركي،
رجــب طيب إردوغ ــان ،إن فتح املمر ال
ّ
يقل أهمية عــن تحرير قــره بــاغ« .لقد
كان حلم تركيا .ونحن ننتظر الساعة
الـ ـت ــي ن ـن ـط ـل ــق ف ـي ـه ــا ب ــالـ ـسـ ـي ــارة مــن

إيـغــديــر (ش ــرق تــركـيــا) إلــى نخجوان،
ومن ّ
ثم عبر أرمينيا إلى باكو لنشرب
ال ـشــاي فــي أح ــد مـقــاهـيـهــا مــع الـجــوز
وال ـت ــن وم ــرب ــى الـ ـخ ــوخ» .م ــن جـهـتــه،
يـ ــرى ب ــاري ــش دوس ـ ـتـ ــر ،ف ــي صـحـيـفــة
«جمهورييت» ،أن الدولة األكثر ربحًا
مــن نتائج الـحــرب هــي روس ـيــا .فعلى
تــوقـيـتـهــا ،سـ ــارت ال ـح ــرب وه ــي الـتــي
ّ
تـحــكـمــت بـتــاريــخ وق ــف ال ـنــار .وكــانــت
رس ــال ــة روس ـي ــا واض ـح ــة إل ــى فــرنـســا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ه ــذه املـنـطـقــة
«أنـ ـ ــا م ـس ــؤول ــة ع ـن ـهــا ولـ ـي ــس أنـ ـت ــم».
وهي قالت ألرمينيا« :أنا َمن أنقذتكم
مــن بــراثــن أذرب ـي ـجــان ،ول ــوالي لكنتم
خسرتم كل قره بــاغ .ال تثقوا بالقوى
الغربية ،ومن دوني ال يمكن أن تبقوا

على قدميكم في هذه الجغرافيا»ّ .أما
رسالتها إلــى أذربـيـجــان ،فهي« :أنتم
ّ
محقون في أن تثقوا كثيرًا في تركيا.
ّ
لكن هــذه املسألة ،أنــا الــذي يحلها .لم
نعترض على استعادتكم القسم األكبر
م ــن ق ــره بـ ــاغ .ل ـكــن ل ــو اسـتـعــدتـمــوهــا
بــال ـكــامــل ،ف ـس ـيــزول ال ـن ـفــوذ الــروســي
ف ــي أرم ـي ـن ـي ــا وت ــرتـ ـم ــي ف ــي ال ـح ـضــن
وإلى
الغربي وهــذا ما لن نسمح بــه»ّ .
تــركـيــا« :تــركـيــا تــريــد أن تـكــون مــؤثــرة
فــي الـقــوقــاز ،وذل ــك عـبــر إقــامــة روابــط
قوية مع أذربيجان .لكن هذه املنطقة
ُ ّ
هــي تـحــت رقــابـتــي .املـشـكــات ال تـحــل
باستبعاد روسيا بل فقط بالتعاون
معها».
ي ـق ــول ح ـس ــن أونـ ـ ـ ــال ،أسـ ـت ــاذ ال ـع ـلــوم
الـسـيــاسـيــة فــي جــامـعــة ح ــاج ت ـبــه ،إن
خ ـط ــأ ب ــاش ـي ـن ـي ــان لـ ـ ــدى قـ ــدومـ ــه إل ــى
السلطة لم يكن البحث في االنسحاب
من األراضي األذربيجانية املحتلة ،بل
العمل على احتالل املزيد من األراضي،
مــدفــوعــا ف ــي ذل ــك بــدعــم الــديــاس ـبــورا
األرم ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب .ل ـ ــذا ،ع ـنــدمــا
ب ــدأت ال ـحــرب ،لــم يـكــن رئـيــس ال ــوزراء
األرميني جاهزًا لها ،وكــان يعتقد أن
روس ـي ــا سـتـهـ ّـب لـنـجــدتــه .وع ـلــى رغــم
ّ
مستعدًا لتوقيع
تراجع جيشه ،لم يكن
اتفاق وقف النار إال بعد سقوط مدينة
األذرب ـي ـجــان ـيــن  -وهــي
شــو
شـ ّـي بـيــد ّ
ُ
التي تلقب بـ«عش النسور»  ،-وانفتاح
الطريق أمام إبادة الجيش األرميني.
مع ذلــك ،يــرى أونــال أن نتائج الحرب
ق ــد ت ـف ـضــي إلـ ــى ل ـيــونــة تــرك ـيــة تـجــاه
أرمينيا في اتجاه فتح الحدود مقابل
انسحابها الكامل مــن األراض ــي التي
ّ
ال ت ـ ـ ــزال ت ـح ـت ــل ـه ــا .وه ـ ــو مـ ــا س ـيــزيــد
م ــن ارتـ ـب ــاط يــري ـفــان ب ــأن ـق ــرة ،وتــالـيــا
مـ ـض ــاعـ ـف ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ ال ـ ـتـ ــركـ ــي هـ ـن ــاك.
ّ
وهــذا قد يحول دون أن تتخذ اإلدارة
األميركية الجديدة إج ــراءات معادية
لتركيا ،خصوصًا أن جو بايدن ّ
توعد
إردوغان بخلعه من السلطةً .
ط ــوى ات ـفــاق ق ــره ب ــاغ مــرح ـلــة ام ـتـ ّـدت
على مدى أكثر من  25سنة في جنوب
ال ـق ــوق ــاز .وإذا ك ــان االتـ ـف ــاق ق ّــد رســم
خريطة الستتباب الوضع موقتًا ،فإن
أحدًا ال يمكنه القطع بما ستؤول إليه
التطورات التي ازدادت ،بعد االتفاق،
تعقيدًا ،وال سيما مع تقسيم قره باغ
إلــى منطقتني :أذربيجانية وروسـيــة،
ّ
وفـ ـت ــح خ ـ ــط «تـ ــاري ـ ـخـ ــي» بـ ــن تــرك ـيــا
والعالم التركي ،ستخوض األولى من
ّ
أجـلــه ال ـح ــروب ،فــي ظ ــل إص ــرار إلـهــام
علييف على أنــه لــن يكون هناك حكم
ذاتي في قره باغ.

ّ
دوريات روسية -
ّ
تركية في قره باغ
ُ
ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ســت ـثـ ّـبــت
قدم دائمًا لها في جنوب
تركيا موطئ ٍ
ال ـقــوقــاز ،كـثـمـ ٍـن ملـســاهـمـتـهــا فــي جعل
«ن ـصــر» أذرب ـي ـجــان واس ـت ـعــادة أج ــزاء
ّ
مـ ــن أراضـ ـيـ ـه ــا امل ـح ـت ــل ــة م ـم ـك ـن ــا ،بـعــد
هــزيـمــة األرم ــن فــي نــاغــورنــو قــره بــاغ.
وك ـ ـ ـ َّـان قـ ــد ن ـ ـ ّـص ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف ال ـح ــرب
امل ــوق ــع ب ــن األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ،يــريـفــان
وب ــاك ــو وم ــوس ـك ــو ،ع ـلــى إن ـش ــاء مــركـ ٍـز
ملراقبة وقــف إطــاق الـنــار ،مــن دون أن
ي ــأت ــي ع ـلــى ذك ــر أنـ ـق ــرة .غ ـيــر أن طـلــب
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
يوم أمس ،موافقة البرملان على إرسال

الكرملين أن قرار
اعتبر
ّ
أنقرة إرسال قوات إلى
باكو شأن داخلي تركي

عـ ـسـ ـك ــري ــن إل ـ ـ ــى أذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ب ـه ــدف
املشاركة فــي دوري ــات روسـيــة  -تركية
ملــراق ـبــة تـطـبـيــق ب ـنــود وق ــف ال ـن ــار في
ّ
َ ّ
سيؤديه
الذي
إقليم قره باغ ،بي الدور ّ ُ
ال ـجــانــب ال ـتــركــي .فــي ن ــص أرسـ ــل إلــى
الجمعية الوطنية يحمل توقيعه ،طلب
إردوغ ـ ــان املــواف ـقــة عـلــى إرس ــال جنود
إلق ــام ــة «م ــرك ــز ت ـن ـس ـيــق» م ــع روس ـي ــا
ملــراقـبــة اح ـتــرام الـهــدنــة .وأش ــار الـنـ ّـص
ُ
إل ــى أن الـعـسـكــريــن الــذيــن سترسلهم
أنـ ـ ـق ـ ــرة ،ح ـل ـي ـف ــة بـ ــاكـ ــو ،س ـي ـن ـت ـش ــرون
«للمشاركة في أنشطة مركز التنسيق
الـ ــذي س ـ ُـي ـق ــام م ــع روسـ ـي ــا» و«ض ـم ــان
احـتــرام وقــف إطــاق الـنــار»ُ .
ويـعـ ّـد إذن
ال ـب ــرمل ــان لـنـشــر ال ـج ـنــود أم ـ ـرًا شـكـلـيــا،
ّ
ّ
سيحدد
سيمتد على عــام ،فيما
وهــو
إردوغان عدد العسكريني الذين سيتمّ
إرسالهم.
وب ـهــدف مــراقـبــة االت ـف ــاق ال ــذي يـكـ ّـرس
ألراض ف ــي قـ ــره بــاغ
اس ـت ـع ــادة ب ــاك ــو
ٍ
وم ـح ـي ـط ـه ــا وي ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى ان ـس ـح ــاب

نحو موازين قوى جديدة جنوبي القوقاز
لينا كنوش
ب ـ ـعـ ــد  6أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـ ــن امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات
َ
الـعـسـكــريــة ،ك ـ ّـرس ات ـفــاق وق ــف إطــاق
الـ ـ ـن ـ ــار ب ـ ــن أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان،
بــرعــايــة مــوس ـكــو ،ان ـت ـص ــارًا مـيــدانـيــا
ّ
لباكو .وهــو أتــى ُليعزز أيضًا النفوذ
الكبير ملوسكو في القوقاز ،وليفسح
املـ ـج ــال أم ـ ــام دور ج ــدي ــد ل ـتــرك ـيــا في
ه ــذه املـنـطـقــة .اس ـت ـعــادت أذرب ـي ـجــان،
بعد تــوقــف املـعــارك فــي نــاغــورنــو قره
بــاغ ،املقاطعات السبع التي كانت قد
خسرتها خالل حرب عام  1993بينها
وبــن أرمينيا ،وسيطرت على مدينة
شــوشــي االسـتــراتـيـجـيــة الــواق ـعــة بني
ّ
أرمينيا وستيباناكرتُ .يشكل اتفاق
وقــف إط ــاق الـنــار انـتـصــارًا سياسيًا
ألذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــان؛ فـ ـه ــو ال ي ـت ـض ـم ــن ّ
أي
إش ــارة إل ــى وض ــع نــاغــورنــو ق ــره بــاغ،
واالسـتـفـتــاء حــول حــق تقرير املصير
الـ ــذي ك ــان ب ــن امل ـب ــادئ ال ـثــاثــة الـتــي
ّ
حددتها «مجموعة مينسك» فــي عام
ّ
 2007كقاعدة لحل سياسي دائــم في
هذا اإلقليم.
يرى جان دو غلينياستي ،الدبلوماسي
الـفــرنـســي الـســابــق ،ومــديــر الــدراســات
ح ــول الـ ـش ــؤون ال ــروس ـي ــة ف ــي «مـعـهــد
األب ـح ــاث الــدول ـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة»،

أننا أمام «نجاح ّ
مهم لعائلة عالييف
الـتــي اسـتـنــدت شرعيتها السياسية
إل ــى الـسـعــي الس ـت ـعــادة ه ــذه املنطقة.
التشيبي ،الرئيس السابق
أبو الفضل ُ
ألذربـ ـيـ ـج ــان ،أجـ ـب ــر ع ـل ــى االس ـت ـقــالــة
ُ
ـزم في الحرب السابقة .علييف
ألنه هـ َ ّ
االب ــن نــفــذ وع ــده السياسي لناخبيه.
ـف ب ــاس ـت ـع ــادة األراضـ ـ ــي
ه ــو ل ــم ي ـك ـت ـ ِ
الـتــي خسرتها ب ــاده ،بــل أصـبــح أحد
األط ــراف ال ـقــادرة على التأثير فــي ّ
أي
ّ
ح ــل س ـيــاســي ُي ـح ـ ّـدد مـسـتـقـبــل إقـلـيــم
ناغورنو قره باغ».
تـبــدو أرمـيـنـيــا الـخــاســر الـكـبـيــر ،على
ّ
رغ ــم تـمــكـنـهــا م ــن إن ـق ــاذ م ـمـ ّـر التـشــن
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ش ـمــال
اإلقليم .ووفقًا للدبلوماسي السابق،
ف ـقــد «أخ ـط ــأ األرم ـ ــن ع ـنــدمــا اع ـت ـقــدوا
أن ب ـ ّل ـدًا ي ـع ـ ّـد  3م ــاي ــن م ــن ال ـس ـكــان،
ُ
ويـمــثــل ناتجه املحلي اإلجـمــالــي ثلث
ذلــك األذربـيـجــانــي ،يستطيع الحفاظ
على مكاسبه على املدى الطويل ...كان
مــن املـفـتــرض أن تــدفـعـهــم مصالحهم
إلى تقديم تنازالت عن األراضــي التي
يعترفون بأنها تعود إلى أذربيجان،
فــي مـقــابــل الـحـصــول عـلــى االستفتاء
حول حق تقرير املصير في ناغورنو
قره باغ .لم يفهموا أن الزمن كان يعمل
لغير مصلحتهم .راكمت باكو القدرات

ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـب ــر ش ـ ـ ــراء ال ـ ـسـ ــاح مــن
َ
روسيا ،وطـ ّـورت تحالفها مع روسيا،
َ
ّ
ما يعني أن األوض ــاع كانت ستتغير
حتمًا».
َيظهر الــروس ّ
مجددًا على أنهم سادة
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة .يـ ـن ــص االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى نـشــر
ّ
ق ــوة روس ـيــة مــؤلـفــة مــن  2000جندي
ع ـلــى خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ب ــن ال ـطــرفــن
املـتـنــازعــن لحفظ ال ـســام .حظي هذا
التموضع امليداني باعتراف املجتمع
الدولي الذي يخشى زعزعة االستقرار
ّ
ّ
كممر
في منطقة تحتل موقعًا حيويًا
ألنابيب النفط والغاز.
يـعـتـبــر ب ـيــرم بـلـتـشــي ،مــديــر «املـعـهــد
ال ـفــرن ـســي لـ ـل ــدراس ــات األن ــاض ــول ـي ــة»
ّ
فــي إسـطـنـبــول ،أن «ه ــذا األم ــر يشكل
انتصارًا جديدًا لروسيا التي ُحرمت
 25ع ــام ــا م ــن الـ ـت ــواج ــد ع ـس ـكــريــا فــي
أذربـ ـيـ ـج ــان .م ــواف ـق ــة ب ــاك ــو ع ـلــى هــذا
الـ ـت ــواج ــد ه ــي إقـ ـ ــرار بـ ـ ــدور مــوس ـكــو
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم
اض ـطــرارهــا لـلـتــأقـلــم مــع ن ـفــوذ تركيا
املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد ف ـ ـي ـ ـهـ ــا» .ح ـ ـسـ ــب ب ـل ـت ـش ــي،
ستشارك أنقرة على األغلب في قوات
حـفــظ ال ـس ــام ،م ــن دون اع ـت ــراض من
ال ــروس ،بعد أن أظـهــرت قدرتها على
التدخل في َالقوقاز .الدعم العسكري
الكبير الذي ق ّدمته لباكو ،خاصة في

األرمـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــن بـ ـع ــض امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،ب ـ ــدأت
موسكو في األيام األخيرة نشر حوالى
َ
ّ
ألـ ــفـ ــي جـ ـن ــدي ي ـش ــك ـل ــون ق ـ ـ ـ ّـوة «ح ـف ــظ
يأت فيه االتفاق
السالم» .وفي وقت لم ّ ِ
على ذكر تركيا أبـدًا ،أكــدت أنقرة ،بعد
توقيعه ،أن جنودًا أتراكًا سيشاركون
ف ـ ــي مـ ــراق ـ ـبـ ــة وق ـ ـ ــف الـ ـ ـن ـ ــار م ـ ــن م ــرك ــز
ت ـن ـس ـيــق .وت ـب ــاح ــث م ـس ــؤول ــون أتـ ــراك
وروس ،يـ َ
ـومــي الـجـمـعــة وال ـس ـبــت ،في
أنـقــرة ،فــي سير عمل هــذا املــركــز ،الــذي
لــم ّ
يتم اإلع ــان عــن تــاريــخ افتتاحه أو
حتى موقعه.
وفي ّأول تعليق من باكو ،قالت وكالة
األنباء األذربيجانية إن «إرسال ّ
قوات
ت ــرك ـي ــة إل ـ ــى أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ي ـن ـس ـجــم َّمــع
اتفاقات التعاون االستراتيجي املوقعة
ً
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،م ـع ـت ـب ــرة ذلـ ــك خ ـطــوة
ض ــروري ــة وتـ ـخ ــدم امل ـص ــال ــح الـقــومـيــة
والــوطـنـيــة األذربـيـجــانـيــة .مــن جانبه،
اعتبر الناطق باسم الكرملني ،ديمتري
بيسكوف ،أن قــرار أنقرة إرســال قوات
إل ــى بــاكــو ش ــأن داخ ـلــي تــركــي ،مشيرًا
إل ــى أن ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك مــركــز مــراقـبــة
ل ـ ــوق ـ ــف إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى أراض ـ ـ ــي
أذرب ـي ـج ــان ،وي ـجــب إرسـ ــال عسكريني
أتــراك إلــى هـنــاك .ورأى رئيس الــوزراء
األرمـيـنــي ،نـيـكــول بــاشـيـنـيــان ،ب ــدوره،
أن ّ
أي تـغـيـيــر فــي ب ـنــود االت ـف ــاق الــذي
ّ
وقعته بــاده مــع أذربـيـجــان ،األسبوع
املــاضــي ،إلنـهــاء الـحــرب فــي إقليم قره
باغ ،أمر غير واقعي في الوقت الراهن.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ـع ـن ــي تـغـيـيــر
الـ ــوضـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر غ ـيــر
ممكن حاليًا ،الفتًا إلى أن هناك حاجة
إل ــى م ـف ــاوض ــات ح ــول وض ــع اإلق ـل ـيــم.
وقـ ــال بــاشـيـنـيــان إن ــه ل ــن ي ـكــون هـنــاك
تغيير في وضع قــوات الدفاع التابعة
إلقليم قــره بــاغ في ضــوء وجــود قوات
ح ـفــظ ال ـس ــام ال ــروس ـي ــة ف ـيــه ،مضيفًا
ّ
ستستمر فــي تــأديــة
أن «ه ــذه ال ـقــوات
دورهــا الذي ينبغي تطويره وتقويته
لضمان سيادة اإلقليم» .ولفت إلى أن
هناك مئات مــن الجنود األرم ــن الذين
مــا زال ــوا مـفـقــوديــن ،مـتــابـعــا أن تـبــادل
ّ
سيتم بعد االنتهاء من تبادل
األسرى
الجثث في الوقت الراهن.
(األخبار)

ما قل
ودل

ّ
املسيرة ،ساهم بشكل
مجال الطائرات
ح ــاس ــم ف ــي تــرج ـيــح ال ـح ــرب ملصلحة
أذربيجان.
«في سوريا وفي ليبيا ،يدعم الروس
َ
َ
املتنازعني ،لكنهم
املعسكرين
واألتراك
ّ
يتمكنون مــن الـتــوصــل إلــى تفاهمات
رغم خالفاتهم .أظن أن التفاهم بينهم
في ناغورنو قره باغ أسهل .هي ّ
املرة
األولى منذ سقوط االتحاد السوفياتي
التي توافق فيها موسكو على حضور

ميزان القوى لن َي ّ
تغير في
السنوات القادمة
عسكري لدولة أخرى في هذه املنطقة.
عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـص ــادي ،تعاملت
م ــوس ـك ــو إي ـج ــاب ـي ــا م ــع نـ ـم ـ ّـو ال ـن ـفــوذ
الصيني ،وعـلــى املستوى السياسي،
اعترفت بدور القوى الغربية ،ولكن أن
تسمح لالعب جديد بالتدخل عسكريًا
هــو املـعـطــى املـسـتـجـ ّـد ال ــذي ال سابق
له» ،بنظر خبير الشؤون األناضولية.
ه ـ ــو ي ـ ـجـ ــزم ّب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار ك ــان
الوحيد املتوفر بالنسبة إلى الــروس.
فـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وأذرب ـي ـج ــان مـنــذ  30سـنــة ك ــان ال بـ ّـد
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راهن بوتين على دمج تركيا في اللعبة القوقازية لتعميق الشرخ بينها وبين الغرب (أ ف ب)

أن ت ــؤخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار م ــن ِقـ َـب ـل ـهــم.
ع ــاوة على ذل ــك ،فــإن الــرهــان الطويل
األمـ ـ ـ ــد ل ـف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن هـ ــو دم ــج
تركيا فــي اللعبة الـقــوقــازيــة لتعميق
ال ـش ــرخ بـيـنـهــا وب ــن ال ـ ــدول الـغــربـيــة.
«التسوية الحالية غايتها من منظور
مــوس ـكــو إث ـب ــات أن األتـ ـ ــراك والـ ــروس
ّ
ق ــادرون على حــل نــزاعــات املنطقة من
دون إشــراك األوروبـيــن واألميركيني،
كما حصل اآلن مع مجموعة مينسك
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـب ـعــادهــا ت ـمــامــا .بــوتــن
ّ
وي ّ
يقدم تـنــازالت لتركيا ُ
سجل نقاطًا
فــي مواجهته مــع الـغــربـيــن» ،يضيف
بالتشي.
غـيــر أن ج ــان دو غلينياستي مقتنع
بأنه سيكون من الصعب على األتراك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن دورهـ ـ ــم االق ـت ـص ــادي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـف ــاع ــل فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،أن
ّ
يـعــظـمــوا مــن نـفــوذهــم فـيـهــا« .العقبة
الــرئـيـســة هــي أذرب ـي ـج ــان .صـحـيــح أن
عالييف استعاد السيطرة على قسم
مــن اإلقـلـيــم بفضل امل ـســانــدة التركية
التي سمحت له بأن يفاوض من موقع
قوة .لكن ،وبعكس التشيبي الذي كان
قــريـبــا مــن اإلخـ ــوان املسلمني ومـ ّ
ـؤي ـدًا
لـتـ ّ
ـوســع الـنـفــوذ الـتــركــي ،فــإن الرئيس
عــالـيـيــف ع ـل ـمــانــي .ه ــو ل ــم ي ـت ــراخ في
م ـط ــاردت ــه ل ــإخ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،وبـمــا

أنـ ـه ــم ورق ـ ــة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي يـ ــد أن ـق ــرة
لـتـقــويــة ن ـفــوذهــاُ ،يـسـ ّـبــب ه ــذا الــواقــع
مشكلة حقيقية لباكو».
الـ ـخـ ـبـ ـي ــران ي ـ ــؤك ـ ــدان أن ال ـ ـن ـ ــزاع فــي
ّ
ن ــاغ ــورن ــو ق ــره ب ــاغ ُوضـ ــع ع ـلــى ســكــة
ّ
الـ ـح ــل ال ـف ـع ـل ــي ،م ــع أن «خـ ــافـ ــات قــد
ت ـب ــرز بــالـنـسـبــة إلـ ــى خ ــرائ ــط ال ـط ــرق،
خــاصــة مـمـ ّـر التـشــن ال ــذي يــربــط بني
أرمـيـنـيــا وش ـمــال اإلقـلـيــم ،وذل ــك الــذي
يصل بني ناخيتشيفان ،وهي مقاطعة
ألذربـ ـيـ ـج ــان خـ ـ ــارج أراضـ ـيـ ـه ــا وغ ـيــر
ّ
متصلة جغرافيًا بها ،وبني أذربيجان
وتــرك ـيــا» ،ي ـقــول ب ـيــرم بــالـتـشــي .جــان
دو غلينياستي ،من جهته ،يشير إلى
أن ت ـجـ ّـدد ال ـنــزاع مــرهــون بالوضعية
ُ
القانونية التي ستعطى لسكان شمال
ّ
اإلق ـل ـيــم« .لـيـســت ه ـنــاك أي ضـمــانــات
حول هذه املسألة .سيعتمد األمر على
نوايا باكو التي ُت ّ
صر على أن اإلقليم،
ولو شكليًا ،هو جزء من أراضيها .هذا
شرط مركزي اللتزامها باالتفاق .ومن
الـبــديـهــي أن م ـيــزان ال ـقــوى لــن َي ّ
تغير
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة .فــأذرب ـي ـجــان
ّ
غنية بالنفط والغاز ،وتتمتع بصالت
ّ
متميزة مع الغرب الذي يستورد منها
الطاقة (أنـبــوب نفط بــاكــو -تبليسي-
ش ـي ـه ــان) .سـتـبـقــى أذربـ ـيـ ـج ــان غنية
وأرمينيا فقيرة».

أعلنت الناطقة باسم وزارة
الخارجية األرمينية ،عبر
«تويتر» ،استقالة الوزير زوهراب
مناتساكانيان من منصبه الذي
يشغله ٌمنذ أيار /مايو .2018
استقالة جاءت في أعقاب
الضغوط التي تواجهها
حكومة رئيس الوزراء ،نيكول
ّ
المحتجين
باشينيانِ ،من ِق َبل آالف
الذين يتظاهرون منذ أن وافقت
يريفان على توقيع اتفاق وقف
الحرب مع باكو في ناغورنو قره
باغ ،للمطالبة باستقالتها .على
هذه الخلفية ،دعا باشينيان
الذي أثار غضبًا عارمًا لموافقته
برعاية
على االتفاق الذي جاء
ٍ
روسية ،إلى وقف االحتجاجات.
وكتب على «فايسبوك»« :ذكرت
اليوم بوضوح أن العنف أو إثارة
ّ
العنف (خصوصًا العنف المسلح)
ال يمكن ّ
بأي حال من األحوال أن
يكون وسيلة عمل للحكومة».
(األخبار)

