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مقدمة 
بدرجــاٍت  المشــتعلة  األرمينيــة   - اآلذربيجانيــة  لألزمــة  جديــد  تصعيــٍد  فــي 
د  متفاوتــة منــذ عــام 1990م، أعلــن الجانبــان اآلذري واألرمينــي عــن تجــدُّ
أعمــال القتــال صبــاح يــوم الســبت الموافــق 27 ســبتمبر 2020م، وتبــاَدل 
الطرفــان االتهــام بالبــدء فــي أعمــال القتــال، فبينمــا أعلــن رئيــس الــوزراء 
األرمينــي نيكــول باشــيان قيــام آذربيجــان بشــنِّ هجــوٍم صاروخــٍي وبــري علــى 
أراضــي إقليــم نجورنــي قــره بــاغ ذي األغلبية الُســكانية األرمينية، والذي أعلن 
اســتقالَله عــن آذربيجــان عــام 1992م، صــّرح الرئيــس اآلذربيجانــي أن أرمينيــا 
ت هجوًمــا علــى المناطــق اآلذريــة الواقعــة علــى طــول خــّط التمــاس بيــن  شــنَّ
البلديــن، وهــو الخــّط الــذي تــم ترســيُمه بعد انتهــاء الحرب الُكبــرى بين البلدين 
فــي عــام 1994م، والتــي خّلفــت أكثــَر مــن 30 ألــف قتيــل وأّدت إلــى ســيطرة 
أرمينيــا علــى حوالــي 20% مــن أراضــي آذربيجــان. يهــدف هــذا التقديــر إلــى 
تقديــم تصــّوٍر عــن حــدود الصــراع اآلذربيجانــي – األرمينــي، ومــدى تأثيــره علــى 
منطقــة الشــرق األوســط والصراعــات الدائــرة فيهــا، ومــا يمكــن أن يشــّكله 
مــن ُفــرٍص وتحديــات لــدول المنطقــة؛ وســُيغطي التقريــر عــدَة محــاور أهمهــا 
جذور الصراع، المؤشــرات وأســباب اندالع القتال، الموقف الميداني الحالي، 
د الصــراع، ومخاطــر وتداعيــات الصــراع  الموقــف اإلقليمــي والدولــي مــن تجــدُّ
ــًرا الســيناريوهات المســتقبلية. ــي، وأخي ــى المســتويين اإلقليمــي والدول عل

أوًل: جــذور الصــراع 
ترجــع جــذور األزمــة اآلذربيجانيــة - األرمينيــة إلــى الُحقبــة الســوفيتية، عندمــا 
تــم ضــّم إقليــم ناجورنــي قــره بــاغ المســمى باألرمينيــة ارتســاخ، وباآلذريــة 
أرمينيــا، وهــو إقليــٌم يقــع فــي  إلــى  1923م  بــاغ فــي عــام  يوخــاري قــره 
قلــب األراضــي اآلذربيجانيــة وتســُكنه أغلبيــٌة أرمينيــة، ومــع انهيــار االتحــاد 
الســوفيتي أعلنــت كٌل مــن أرمينيــا وآذربيجــان اســتقاللهما فــي عــام 1992م، 
وكذلــك فعــل إقليــم ناجورنــي قــره بــاغ، ورفضــت آذربيجــان انفصــال ناجورنــي 
قــره بــاغ عنهــا فأعلنــت الحــرب علــى حكومــة اإلقليــم، ودخلــت أرمينيــا الحــرَب 
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فــي مواجهــة آذربيجــان.
آذربيجــان، حيــث  بنتائــَج كارثيــة علــى  1994م  الحــرب فــي عــام  انتهــت   
فقــدت 20% مــن أراضيهــا بعــد أن احتــلَّ انفصاليــو قــره بــاغ المدعوميــن مــن 
أرمينيــا ســتَة أقاليــم آذريــة، باإلضافــة إلــى إعــالن إقليــم قــره بــاغ اســتقالَله، 
وكانــت أولــى أســباب هزيمــة آذربيجــان عــدم امتالكهــا للســالح الــالزم مقابــَل 
دعــٍم عســكرٍي واضــح مــن روســيا لصالــح أرمينيــا. لكــن مــع تراُكــم عائــدات بيــع 
النفط اآلذري باإلضافة إلى الدعم التركي آلذربيجان والتعاون مع إســرائيل، 
ــذت آذربيجــان برنامــج  ــر لصالــح آذربيجــان، ونفَّ بــدأت موازيــن القــوى فــي التغيُّ
تســّلح موســع رّكــز علــى الُقــدرات الصاروخيــة والطائــرات المســيرة، فاهتمــت 
بشــراء الطائــرات المســيرة مــن تركيــا مثــل الطائــرة  بايراقتــر TB2 ، وهــي 
طائــرة تكتيكيــة متوســطة االرتفــاع بعيــدة المــدى. كمــا اشــترت آذربيجــان 60 
طائــرة مســيرة مــن إســرائيل مــن ُطــُرٍز وأنــواٍع مختلفــة، منهــا طائــرات هــاروب 

المســيرة االنتحاريــة وطائــرات اوربيتــر. 
وبعــد الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
إلــى العاصمــة اآلذريــة باكــو 2016م ووّقــع خاللهــا علــى اتفــاق تعــاون أمنــي 
»تايفــون«  بنظــام  آذربيجــان  تــزّودت  دوالر.  مليــارات   5 بقيمــة  وعســكري 
المدفعــي، فضــاًل عــن عــدٍد مــن األنظمــة الصاروخيــة األخــرى والمروحيــات؛ 
وشــملت اإلضافــات األخيــرة فــي الترســانة العســكرية اآلذريــة المقاتــالت 
بالســتية  وصواريــخ  ســترايكر«  »ســكاي  طــراز  مــن  اإلســرائيلية  رة  الُمســيَّ
رة إســرائيلية، وراجمــات صواريــخ تكتيكيــة بيالروســية،  وطائــرات مراقبــة ُمســيَّ
عــات وأنظمــة تركيــة مضــاّدة  وطائــرة باكســتانية للتدريــب العســكري، ومدرَّ
رة، وبنــادق قنــص جنــوب أفريقيــة وناقــالت جنــود روســية  للطائــرات الُمســيَّ

.”BTR-82A« مــن طــراز
فــي المقابــل قامــت أرمينيــا بالحصــول علــى قــرض مــن روســيا بقيمــة 200 
مليــون دوالر فــي عــام 2015م ، ثــم قدمــت روســيا قرًضــا آخــر بــدون فوائــد 
ألرمينيــا بقيمــة 100 مليــون دوالر فــي عــام 2018م،  ُخصــص لشــراء معــدات 

https://ajelsa.com/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/
https://ajelsa.com/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/
https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=48247
https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=48247
https://ajelsa.com/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/
https://ajelsa.com/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/
https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=48247
https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=48247
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https://aawsat.com/home/article/1437981/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
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عســكرية روســية،  كمــا اشــترت الطائــرة المقاتلــة ســو 30 إس إم  والتــي 
اســتخدمتها فــي المواجهــات مــع آذربيجــان فــي اشــتباكي أبريــل 2016م، 
ــا مــن روســيا علــى منظومــات صواريــخ  ويوليــو 2020م، كمــا حصلــت أرميني
علــى  أرمينيــا  تحصــل  كمــا  ام.  اي  وكورنــت  واينفاونــا  وريللنــت  اســكندر، 
مســاعدات ماليــة أمريكيــة ســنوية بفضــل اللوبيهــات األرمينيــة القويــة داخــل 
الواليــات المتحــدة وتحديــًدا لوبــي دعــم ارتســاخ وأرمينيــا داخــل الكونجــرس 
ــل صفقــة شــراء  ــى شــراء أســلحة قديمــة مث ــا إل األمريكي.كمــا لجــأت أرميني
35 منظومــة دفــاع جــوي مــن طــراز OSA مســتعملة مــن األردن بقيمــة 27 

مليــون دوالر
ثانًيا: المؤشرات وأسباب اندالع القتال

1- مؤشرات اندالع القتال  
يوليــو  البلديــن منــذ  بيــن  القتــال  انــدالع  قــرب  علــى  المؤشــرات  تجّمعــت 
الماضــي عندمــا أعلنــت آذربيجــان أن أرمينيــا تحُشــد قواتهــا علــى طــول خــط 
التمــاس، وتأكــدت هــذه المؤشــرات بإصــدار وزارة الخارجيــة األمريكيــة تحذيــًرا 
لمواطنيهــا مــن الســفر إلــى كال البلديــن، مــع الدعــوة إلــى ســرعة مغــادرة 

المواطنييــن األمريكييــن ألراضــي كٍل مــن آذربيجــان وأرمينيــا. 
وقبــل يــوم واحــد مــن انــدالع المواجهــات اخُتتمــت أعمــال منــاورة القوقــاز 
2020 والتــي أجريــت فــي القوقــاز الروســية، وضّمــت قــواٍت مــن كٍل مــن 
روســيا وأرمينيــا وإيــران والصيــن وكازاخســتان وباكســتان وروســيا البيضــاء، 
وميانمــار، وُعــدت تلــك المنــاورة بمثابــة تهديــٍد للمصالــح األمريكيــة فــي 
المنطقــة وتدعيمــا للتحالــف الروســي اإليرانــي الصينــي المشــترك، وترســيخ 
التعــاون العســكري فيمــا بينهــم علــى غــرار المنــاورة البحريــة المشــتركة بيــن 
الــدول الثــالث، والتــي ُأجريــت شــمال المحيط الهندي في الســابع والعشــرين 

مــن ديســمبر 2019م.
د حــاالت انــدالع القتــال بيــن البلديــن فَتــر االهتمــام العالمــي  ومــع تعــدُّ
باألزمــة، لكــن هــذه المــرة يبــدو األمــر مختلًفــا فالقتــال هــذه المــرة بــدأ علــى 
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7 التصعيد اآلذربيجاني - األرميني وأثُره على قضايا الشرق األوسط 

عــدٍد مــن الجبهــات وبقــواٍت ضخمــة وبمؤشــراٍت ســابقة، وكأن هنــاك خطــة 
شــاملة وضعــت منــذ فتــرة تختلــف عــن  الهجمــات المحــدودة  التــي كان 
آخُرهــا فــي يوليــو الماضــي، وأكبرهــا أثــًرا فــي أبريــل 2016م، ويعــزز القــول 
بذلــك كاًل مــن إعــالن آذربيجــان تحريرهــا لســت ُقــرى مــن إقليمــي فضولــي 
وجبرائيــل اآلذرييــن كانــت تحــت ســيطرة القــوات األرمينيــة، مــع اإلعــالن عــن 
اســتمرار القتــال حتــى تحريــر كامــل األراضــي اآلذربيجانيــة المحتلــة، وإعــالن 
أرمينيــا األحــكام العرفيــة وحالــة التعبئــة العامــة؛ ويضــاف إلــى ذلــك ضخامــة 
الخســائر مــن الجانبيــن فــي الســاعات األولــى مــن القتــال، إذ أعلنــت أرمينيــا 
ومروحيتيــن  دبابــات  ثــالث  خســارَة  اآلذريــة  القــوات  تكبيــد  مــن  تمُكنهــا 
وثــالث طائــرات مســيرة. فــي حيــن نفــت آذربيجــان ذلــك، وقالــت إن الخســائر 
ال تتعــّدى مروحيــًة واحــدة بينمــا تمَكنــت قواتهــا مــن تدميــر اثنتــي عشــرة 
منظومــَة دفــاٍع جــوي أرمينيــة. فضــاًل عــن وضــوح التدخــل والدعــم التركــي 

منــذ الســاعات األولــى مــن انــدالع القتــال.
2- أسباب اندالع القتال في سبتمبر 2020م 

على الرغم من اندالع القتال على شكل موجاٍت متتالية منذ عام 1994م 
حتى اآلن في 2020م إال أن اندالع األزمة اآلن ربما يرجع ألسباب بعضها 

خارج عن إقليم الصراع والبعض اآلخر بسبب ديمومة الصراع وتاريخيته، 
اجتمعت في وقٍت واحد فكانت النتيجة اندالع القتال على ذلك النحو، 

وفي هذا التوقيت. 
إرسال تركيا لمقاتلين سوريين إلى آذربيجانأ. 

هــذه المــرة يظهــر بوضــوح ارتبــاط انــدالع الصــراع بيــن آذربيجــان وأرمينيــا 
بتحديــاٍت شــرَق أوســطية، فآذربيجــان التــي تؤمــن بضــرورة تحريــر أراضيهــا 
مــن االحتــالل األرمينــي الــذي دام ثالثيــن عاًمــا وجــدت فــي تركيــا الســاعية 
إلــى تمديــد نفوذهــا فــي الشــرق األوســط فرصــًة مواتيــة للحصــول علــى 
مســاندٍة خارجيــة، فطلبــت الدعــم التركــي عندمــا زار وفــٌد عســكرٌي آذري 
أنقــرة فــي يوليــو الماضــي، ووقــع اتفاقيــاٍت مــع حكومتهــا يتــم بمقتضاهــا 
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8 التصعيد اآلذربيجاني - األرميني وأثُره على قضايا الشرق األوسط 

إنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة فــي إقليــم نخجــوان اآلذري المالصــق لألراضي 
التركيــة والمنفصــل جغرافًيــا عــن األراضــي اآلذربيجانيــة، علــى أن ُتنشــئ تركيــا 
كذلــك معســكًرا لتدريــب المقاتليــن الســوريين فــي منطقــة البــاب فــي ريــف 
حلــب الشــمالي وترســلُهم للقتــال فــي صفــوف القــوات اآلذريــة انطالًقــا مــن 
القاعــدة العســكرية التركيــة، علــى أن يبــدأ إرســال المقاتليــن الســوريين مــن 

25 ســبتمبر 2020م. 
ح لدى البلدينب.  ارتفاع ميزانية التسلُّ

الســنوات  خــالل  وأرمينيــا  آذربيجــان  مــن  كٍل  لــدى  ح  التســلُّ ميزانيــة  زادت 
الخمــس الماضيــة بشــكٍل مطــرد، ففــي آذربيجــان التــي يبلــغ عــدد ســكانها 
10 مالييــن نســمة تقريًبــا وتعتمــد علــى عائــدات تصديــر النفــط بشــكٍل ُكلــي 
اتجهــت مؤشــرات ميزانيــة التســلح للصعــود التدريجــي المســتمر بعــد الهبــوط 
الحــاد الــذي لحــق بهــا فــي عــام 2014 نتيجــًة النخفــاض عائــدات النفــط، فمــن 
3 مليــارات دوالر فــي عــام 2013م إلــى حوالــي مليــار دوالر فــي عــام 2014م 
، ثــم الصعــود التدريجــي المســتمر حتــى عــام 2020م حيــث وصلــت إلــى 2 
مليــار و260 مليــون دوالر، وذلــك علــى الرغــم مــن اســتمرار تراجــع أســعار 
النفــط عالمًيــا، فــي حيــن لــم تتجاوز الميزانية العســكرية األرمينية 625 مليون 
دوالر فــي عــام 2020م أي ُربــع حجــم الميزانيــة العســكرية اآلذربيجانيــة. إال 
أنهــا شــهدت تزايــًدا خــالل الســنوات الماضيــة ولكــن علــى قدر حجــم االقتصاد 

د الصــراع. األرمينــي بمــا يعكــس اســتعداد البلديــن لتجــدُّ
تنامي المكانة الدولية لروسيا 	. 

القــوة  بمظهــر  وظهورهــا  األخيــرة  الســنوات  فــي  روســيا  مكانــة  ارتفــاع 
العظمــى جعــل أرمينيــا تشــعر بمزيــٍد مــن الثقة في الدعم الروســي؛   فروســيا 
الحليــف التقليــدي ألرمينيــا علــى الرغــم مــن لعبهــا دور الوســاطة فــي النــزاع 
بيــن أرمينيــا وآذربيجــان، تحتفــظ بقاعــدة عســكرية لهــا في العاصمــة األرمينية 
يريفــان، ومــع مــا حصلــت عليــه روســيا مــن مكاســب عســكرية وسياســية فــي 
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http://www.anaj.ir/News/114416/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1/?id=114416
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ســوريا والمكانــة الدوليــة التــي حازتهــا فــي الشــرق األوســط بالتزامــن مــع 
التراجــع األمريكــي، بــات األرمــن أكثــر تطلًعــا فــي حســم الصــراع لصالحهــم 

باالعتمــاد علــى القــدرات الروســية عســكرًيا وسياســًيا.  
ثالًثا: الموقف الميداني الحالي 

نتيجــًة لســباق التســلح الــذي خاضتــه الدولتــان فــي الســنوات الســابقة صــار 
مــن الطبيعــي انتصــار آذربيجــان فــي حــال الدخــول في صراٍع مســلح مع أرمينيا 
مــن خــالل احتســاب موازيــن القــوى، وهــو مــا حــدث فــي جولــة الصــراع الكبرى 
األخيــرة التــي خاضهــا البلــدان فــي أبريــل 2016م، حيــث تمكنــت آذربيجــان مــن 
تحريــر عــدٍد مــن القــرى المحتلــة، إال أن الضغــوط الدوليــة أجبــرت آذربيجــان 
علــى وقــف الهجــوم ســريًعا، لكــن مقابــل التفــوق التســليحي الحالــي لصالــح 
بــاغ تشــّكل  قــره  ناجورنــي  الجغرافيــة إلقليــم  الطبيعــة  أن  نجــُد  آذربيجــان 
ميــزًة كبيــرة لالنفصالييــن فهــو مســاحة مــن المرتفعــات الجبليــة مكســوة 
بغطــاء كثيــف مــن الغابــات تطــل علــى الســهول اآلذربيجانيــة، األمــر الــذي 
يصّعــب عمليــة اقتحــام القــوات اآلذربيجانيــة ألراضــي اإلقليــم، إال بحجــم 
خســائر بشــرية كبيــر؛ وقــد كانــت الُقــرى التــي تــم تحريرهــا فــي عــام 2016م 
ضمــن األراضــي المنخفضــة فــي إقليمــي فضولــي وجبرائيــل اللذيــن ُاحتــاّل مــن 
ِقبــل االنفصاليــن؛ ومــن ثــم نجــد أن المواجهــة العســكرية الحاليــة مرشــحٌة 
ألن تكــون طويلــَة األمــد نظــًرا لعــدم قــدرة الطرفيــن علــى الحســم الســريع 
ووجــود أطــراف دوليــة مســتعدة لدعــم كٌل منهمــا في مواصلــة الحرب، وقد 
وَضــح فــي اليــوم الثانــي النــدالع القتــال تكثيــف آذربيجــان مــن هجماتهــا علــى 
مناطــق فضولــي وجرائيــل واغــدام وترتــر، وهــي المناطــق األقــل وعــورة فــي 
ــاغ، والتــي يمكــن اقتحامهــا بســهولة  شــمال وجنــوب إقليــم نجورنــي قــره ب
أكثــر مــن منطقــة الوســط التــي بهــا عاصمــة اإلقليــم المعروفة فــي األرمينية 

بمدينــة ســتيبياناكرت، بينمــا يســميها اآلذريــون خانكنــدي. 
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رابًعا : الموقف اإلقليمي والدولي من تجدد الصراع
تتقاطــع أزمــة الصــراع بيــن آذربيجان وأرمينيا مــع العديد من التوازنات الدولية 
والنزاعــات  الحدوديــة  بالصراعــات  المليــئ  القوقــاز  فإقليــم  واإلقليميــة، 
االنفصاليــة نتيجــة حقبــة الحكــم الســوفيتي للمنطقــة يشــكل ســاحة تنافــس 
بيــن عــدٍد مــن القــوى اإلقليميــة مثــل تركيــا وإيــران وفضــاًل عــن تفاعــالت 
القــوى الدوليــة مثــل الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي وروســيا؛ وفيمــا 
يلــي نســتعرض موقــف كل واحــدة مــن تلــك القــوى مــن تجــدد الصــراع فــي 

ســبتمبر 2020م.
1- الموقف التركي 

صّرحــت تركيــا رســمًيا وفــور انــدالع القتــال بمســاندتها آلذربيجــان وحّملــت 
بالــّرد علــى  تقــوم  آذربيجــان  أن  الهجــوم واعتبــرت  بــدِء  أرمينيــا مســؤوليَة 
االعتــداء األرمينــي علــى أراضيهــا، وهــو مــا أعلنــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
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أردوغــان الــذي صــّرح أيًضــا بــأن تركيــا ســوف تقــف بكامــل قوتهــا إلــى جــوار 
ــر، »األمــة التركيــة تقــف، كمــا  آذربيجــان، وكتــب أردوغــان، علــى موقــع تويت
كانــت دومــًا، بــكل الوســائل إلــى جانــب األخــوة واألخــوات اآلذربيجانييــن«.

ــر وبوضــوح عــن أن االشــتباكات لــن  الالفــت فــي الموقــف التركــي أنــه عّب
ــر كامــل األراضــي  تكــون محــدودة وإنمــا هــي حــرب شــاملة تســتهدف تحري
اآلذريــة وأنهــا تتمنــى نجــاح آذربيجــان فــي تحقيــق اســتعادة أراضيهــا بأقــل 
قــدٍر مــن الخســائر فــي األرواح. التصريحــات التركيــة صــدرت فــي نفــس يــوم 
الهجــوم اآلذربيجانــي يــوم األحــد الموافــق 27 ســبتمبر 2020م، وهــو مــا 
يجعــل الروايــة األرمينيــة بوجــود تنســيٍق تركــي - آذربيجانــي ُمســبق بشــأن 

ــق. ــى التصدي الهجــوم أقــرب إل
ظــّل  فــي  بالقوقــاز  جمهوريــة  كأقــوى  آذربيجــان  تركيــا ظهــور  وتدعــم   
الروابــط العرقيــة واللغويــة التــي تجمعهــا باآلذرييــن، وهــو مــا ُيعــزز مكانتهــا 
فــي اإلقليــم ويضيــف إلــى مشــروعها التوســعي ســواٌء فــي الشــرق األوســط 
أو فــي آســيا الوســطى والقوقــاز، وآذربيجــان مرشــحٌة بقــوة لتبــوء هــذه 
بالمنطقــة، وقــد  الوحيــدة  النفطيــة  الدولــة  القوقــاز فهــي  فــي  المكانــة 
حققــت آذربيجــان عائــداٍت نفطيــة فــي العقديــن الماضييــن ُتقــدر بـــ 190 مليــار 
دوالر اســتثمرت جــزًءا كبيــًرا منهــا فــي إنشــاء بنيــة تحتيــة إلنتــاج وتكريــر ونقــل 
النفــط، وبــدأت فــي جنــي عائداِت اســتثماراتها ويتوقــع أن تحقق عائدات من 
بيــع النفــط والغــاز تقــدر بـــ 260 مليــار دوالر خــالل الســنوات العشــر القادمــة. 
القوقــاز  ببقيــة جمهوريــات  االقتصاديــة  األزمــات  تعصــف  المقابــل  وفــي 

ــا.  ــا وجورجي أرميني
 - اآلذربيجانــي  الصــراع  ســاحة  تركيــا  دخلــت  الذكــر  ســالفة  ولألســباب 
األرمينــي بثقِلهــا، فهــي تــرى هــذه المــرة أن آذربيجــان بلغــت مــن القــوة حالًيــا 
مــا يمكنهــا مــن اســتعادة أراضيهــا مــن أرمينيــا بمــا يحقــق خلــق واقــٍع جديــد 
ــي  ــا، وبالتال ــة حليفــًة لتركي ــه آذربيجــان القوي فــي منطقــة القوقــاز تكــون في
تحقــق تركيــا أهدافهــا المتمثلــة فــي: إنشــاء تمركــز عســكري تركــي بالمنطقــة 
عبــر القاعــدة العســكرية التركيــة فــي آذربيجــان؛ تدعيــم أمــن الطاقــة التركــي 

https://www.bbc.com/persian/world-54329778
https://www.bbc.com/persian/world-54329778
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-55069746
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-55069746
https://www.bbc.com/persian/world-54329778
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-55069746
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-55069746
https://al-akhbar.com/International/112270
https://al-akhbar.com/International/112270
https://al-akhbar.com/International/112270
https://al-akhbar.com/International/112270
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بزيــادة االعتمــاد علــى النفــط والغــاز اآلذربيجانــي بديــاًل لنفــط وغــاز الخليــج أو 
حتــى النفــط الروســي، فضــاًل عــن الــرد علــى الضغــوط األرمينيــة علــى تركيــا 
بشــأن المطالبــة بإدانــة تركيــا العثمانيــة لتنفيذهــا مذابــح بحــق األرمــن، وهــي 
الورقــة التــي أســهمت إلــى حــٍد كبيــر فــي تعطيــل انضمــام تركيــا لالتحــاد 

األوروبــي، وتشــويه ســمعة الدولــة التركيــة.
التركــي ينطــوي كذلــك علــى قــدٍر كبيــر مــن المخاطــرة  لكــن الموقــف 
ــي  ــى خــط الصــدام مــع روســيا ويهــدد التفاهمــات الت ــا عل فهــو يجعــل تركي
توصلــت إليهــا معهــا فــي ســوريا، وال شــك أن روســيا لــن تشــعر باالرتيــاح 
مــن المســاندة الصريحــة والمعلنــة مــن قبــل تركيــا آلذربيجــان، وال مــن نقــل 
المقاتليــن الســوريين مــن إدلــب إلــى القوقــاز التــي تشــكل منطقــة نفــوذ 
روســية، خاصــة وأن أحــد الدوافــع الرئيســة لــدى روســيا للتدخــل فــي األزمــة 
آســيا  مــن  القادميــن  اإلســالميين  علــى األصولييــن  القضــاء  هــو  الســورية 
الوســطى والقوقــاز إلــى ســوريا لمســاندة المعارضــة ضــد نظــام بشــار األســد، 
خشــيَة ارتــداد موجــات إرهــاب علــى األراضــي الروســية، فــإذا بتركيــا بعــد نجــاح 
ــن  ــل المقاتلي ــر تنُق روســيا فــي حســم الصــراع الســوري لصالحهــا بشــكٍل كبي
الســوريين إلــى الحديقــة الخلفيــة لروســيا، وهــو مــا ال يمكــن أن تتعايــش أو 
تقبلــه روســيا بــأي حــاٍل مــن األحــوال، وبالتالــي يمكــن أن يــؤدي الموقــف 
التركــي إلــى توّتــر الوضــع فــي ســوريا واإلضــرار بالتفاهمــات الروســية - التركية 

بشــأنها.
2- الموقف اإليراني  

دائمــا مــا تلعــب إيــران دوَر الوســيط فــي الصــراع اآلذربيجانــي - األرميني، وهو 
مــا عّبــر عنــه الموقــف اإليرانــي الرســمي مــن المواجهــات األخيــرة، فقــد صــّرح 
وزيــر الخارجيــة اإليرانيــة جــواد ظريــف علــى موقــع التدوينــات القصيــرة بقولــه 
»ندعــو إلــى الوقــف الفــوري لألعمــال العدائيــة وبــدء المباحثــات لتســوية 
لتوفيــر  مســتعدون  وإننــا  أولوياتنــا  هــم  جيراننــا  »إن  وقــال:  الخالفــات«؛ 
أرضيــة جيــدة للحــوار. إن منطقتنــا بحاجــة إلــى الســالم اآلن«  كمــا أجــرى 

https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990706000843/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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وزيــر الخارجيــة اإليرانــي اتصــاالت هاتفيــة مــع وزيــري خارجيــة البلديــن، ودعــا 
المتحــدث الرســمي باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده األطــراف 
لضبــط النفــس وطالــب بإنهــاء فــوري للصــراع وبــدء المحادثــات بيــن البلديــن.

ولكــن خلــف الــدور المحايــد والوســاطة المعلنــة إليــران فــي هــذا الصــراع، 
ال تخفــي إيــران مخاوفهــا مــن ظهــور آذربيجــان القويــة لعــدة أســباب منهــا؛ 
التقــارب الواضــح بيــن آذربيجــان وتركيــا منافســها التقليــدي فــي منطقــة 
القوقــاز، وجــود أقليــة عرقيــة آذريــة داخــل األراضــي اإليرانيــة تشــكل حوالــي 
بأنهــا  آذربيجــان  إلــى جمهوريــة  دائًمــا  تنظــر  إيــران  عــدد ســكان  مــن   %20
أفضــل حــااًل مــن إيــران المتأزمــة اقتصادًيــا، التعــاون اآلذري المكثــف مــع 
كٍل مــن الواليــات المتحــدة وإســرائيل، واعتبــار أن آذربيجــان تشــكل قاعــدة 
ــران، فضــاًل  متقدمــة لألنشــطة التجسســية والعســكرية اإلســرائيلية ضــد إي
عــن التنافــس االقتصــادي بيــن آذربيجــان وإيــران بحكــم أنهمــا دولتــان منتجتــان 

للنفــط تســتهدفان نفــس األســواق التصديريــة.  
فــي حيــن تنظــر إيــران إلــى أرمينيــا علــى أنهــا بوابــة التعــاون الشــمالية لهــا 
مــع روســيا، وســوق تصريــف منتجاتهــا وبخاصــة النفطيــة، وأداة كبــح النفــوذ 
التركــي فــي القوقــاز، ووســيلًة إلبقــاء آذربيجــان تحــت الضغــط الدائــم وتوجيــه 

اهتمامهــا بعيــًدا عــن إيــران وأوضــاع األقليــة اآلذريــة بهــا.
ويتيــح الصــراع اآلذري - األرمينــي فرًصــا عــدة خاصــًة إذا مــا اســتمر لفتــرٍة 
طويلــة؛ منهــا ارتفــاع مكانتهــا اإلقليميــة بلعــب دور الوســيط بيــن طرفــي 
النــزاع، حــدوث تباعــد بيــن تركيــا وروســيا فــي ملــف األزمــة الســورية بمــا 
يضمــن اســتعادة إيــران لمكانتهــا فــي ســوريا بعــد أن تراجعــت بشــكٍل كبيــر 
بســبب التقــارب التركــي - الروســي هنــاك، تراجــع النمــو االقتصــادي التركــي 
تركيــا، احتماليــة توقــف  تنافســها االقتصــادي مــع  إيــران فــي  بمــا يخــدم 
ضــخ النفــط اآلذري لتركيــا أثنــاء أعمــال القتــال وبالتالــي تزايــد احتيــاج تركيــا 
ــران تتمثــل  للنفــط والغــاز اإليرانــي. لكــن مخاطــر انــدالع الصــراع بالنســبة إلي
فــي احتماليــة تمكــن آذربيجــان مــن تحقيــق نصــٍر حاســم علــى أرمينيــا علــى 
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ــة علــى  ــة واآلذري ــح التركي ــة آذربيجــان ويحقــق المصال نحــٍو ُيعظــم مــن مكان
النحــو ســالف الذكــر، كمــا أن اســتمرار النــزاع يهــدد أمــن المناطــق الحدوديــة 
اإليرانيــة المجــاورة للبلديــن المتنازعيــن، وقــد تعرضــت قــرى إيرانيــة بالفعــل 
لقذائــف مدفعيــة وصاروخيــة خــالل اليوميــن الماضييــن، فضــاًل عــن توقــف 
مشــروعات نقــل الطاقــة والتجــارة ضمــن مشــروع محــور الشــمال – الجنــوب 

اإليرانــي الروســي المشــترك.  
3- الموقف الروسي  

أعلنــت روســيا فــور انــدالع القتــال عــن إجــراء الرئيــس الروســي فالديميــر بوتين 
اتصــاالٍت مــع رئيــس وزراء أرمينيــا، ناقشــا فيهــا األوضــاع الحاليــة للقتــال الدائــر 
مع آذربيجان. كما أعرب الكرملين عن قلقه البالغ إزاء اســتئناف االشــتباكات 
واســعة النطــاق، وفــي خطــوة تعكــس التدخــل التركي والروســي فــي الصراع 
أجــرى وزيــر الخارجيــة الروســي الفــروف مشــاورات مــع نظيــره التركــي حــول 

القتــال الدائــر بيــن آذربيجــان وأرمينيــا، ودعــا إلــى العــودة إلــى المفاوضــات. 
ويمكــن فعلًيــا إطــالق مســمى الوســيط المنحــاز علــى الــدور الروســي فــي 
الصراع اآلذربيجاني - األرميني، فروســيا التي تبيع الســالح للطرفين، وظلت 
لفترة طويلة تلعب دور الموازن بين القوتين العسكريتين للدولتين من خالل 
تحديــد نوعيــة وكــمِّ مــا تبيعــه مــن ســالح للدولتيــن واضحــَة االنحيــاز ألرمينيــا، 
ففضــاًل عــن الوشــائج الدينيــة التــي تجمــع البلديــن هنــاك تحالــف عســكري 
وسياســي معلــن بيــن جمهوريــة أرمينيــا وجمهوريــة روســيا االتحاديــة، ُيعــززه 
انتشــار القــوات الروســية بشــكل دائــم فــي األراضــي األرمينيــة واحتفاظهــا 
بقاعــدة عســكرية فــي منطقــة غيومــري شــمال غــرب أرمينيــا، والتــي ُأنشــأت 
بمقتضــى اتفــاق بيــن البلديــن وقــع فــي عــام 2010م وينــص علــى التواجــد 
الروســي بالقاعــدة حتــى عــام 2044م، وتنشــر روســيا خمســة آالف جنــدي 
29 فضــاًل عــن  300 وعــدًدا مــن مقاتــالت ميــج  بالقاعــدة وصواريــخ اس 
أعــداد مــن الدبابــات والمدرعــات، وتجــري روســيا منــاورات دوريــة مــع القــوات 

األرمينيــة غالًبــا مــا تتزامــن مــع منــاورات آذربيجانيــة - تركيــة.

https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
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ويشــكل انــدالع الصــراع فــي القوقــاز مــن جديــد فرصــًة لروســيا لنشــر مزيــٍد 
مــن القــوات فــي األراضــي األرمينيــة وإحــكام قبضتهــا علــى القوقــاز الجنوبي، 
لكنــه ينطــوي علــى مخاطــر لروســيا أكثــر مــن الفــرص فهــو يعّرض مشــروعاتها 
ــا ويتيــح مســاحَة تدخــٍل  ــة بالمنطقــة ويهــّدد تفاهماتهــا مــع تركي االقتصادي
أمــن  ويهــدد  األوروبــي،  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  مــن  لــكٍل  جديــدة 
واســتقرار منطقــة بحــر قزويــن والقوقــاز الــذي بذلــت الدبلوماســية الروســية 
الكثيــَر مــن الجهــد لضمانــه حتــى تــم توقيــع اتفــاق تقســيم بحــر قزويــن فــي 
عــام 2018م، والــذي كان أحــد بنــوده االلتــزام بعــدم وجــود قــوات خارجــه عن 
اإلقليــم فــوق أراضيــه، وال شــك أن هــذا النــزاع ســوف يهــدد أمــن منطقتــي 
بحــر قزويــن والقوقــاز ويفتــح البــاب أمــام التدخــالت مــن خــارج اإلقليــم، وهــو 
مــا ال تريــده روســيا بــأي حــاٍل مــن األحــوال ألنهــا تطمح في اســتعادة الهيمنة 

علــى اإلقليــم علــى ِغــرار الوضــع فــي الُحقبــة الســوفيتية. 
4- موقف االتحاد األوروبي 

دعــي تشــارلز ميشــيل رئيــس المجلــس األوروبي، إلى وقــف القتال و«العودة 
الفوريــة للمفاوضــات” ، وكتــب ميشــيل علــى تويتــر »يجــب أن يتوقــف العمــل 
إلــى  داعيــًا  التصعيــد«،  مــن  المزيــد  لمنــع  الســرعة  وجــه  علــى  العســكري 
»العــودة الفوريــة للمفاوضــات دون شــروط. هــذه الدعــوة األوروبيــة تعكــس 
الرغبــة فــي إعــادة تفعيــل مجموعــة عمــل مينســك المنبثقــة عــن مجلــس 
األمــن والتعــاون األوروبــي للوســاطة بيــن آذربيجــان وأرمينيــا والتــي يرأســها 
ثالثــة رؤســاء مشــاركين مــن كٍل مــن روســيا وفرنســا والواليــات المتحــدة، 
وُشــّكلت المجموعــة عــام 1991م لبحــث النــزاع اآلذربيجانــي – األرمينــي؛ 
ويبــدو أن تجّمــد أعمــال المجموعــة لفتــرٍة طويلــة وعــدم بحــث حــٍل دائــٍم 
ــال المتكــرر بيــن  وشــامل لألزمــة، هــو أحــد األســباب المباشــرة النــدالع القت
ــة  ــًرا مــن الناحي ــي يعــول كثي ــى الرغــم مــن أن االتحــاد األوروب ــن، وعل الطرفي
االقتصاديــة علــى مــد مظلــة التعــاون مــع دول القوقــاز إال أنــه لــم يبــذل 
ــال  ــي ب ــة فــي هــذه المنطقــة، والت الجهــَد الكافــي لحــّل المشــكالت المزمن
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شــك ســوف تنعكــس علــى أمــن واســتقرار االتحــاد األوروبــي. 
5. موقف الواليات المتحدة

وآذربيجــان  ألرمينيــا  العالميــة  الدعــوات  إلــى  المتحــدة  الواليــات  انضمــت 
إلنهــاء االشــتباكات الداميــة بشــأن ناغورنــي قــره بــاغ، وقالــت وزارة الخارجيــة 
ــن »لحــث كال الجانبيــن علــى وقــف األعمــال  ــة إنهــا اتصلــت بالبلدي األمريكي
العدائيــة علــى الفــور، واســتخدام روابــط االتصــال المباشــرة القائمــة بينهمــا 

ــد مــن التصعيــد«. ــب المزي لتجّن
لكــن تحــوم الشــبهات حــول الواليــات المتحــدة بشــكٍل أو بآخــر فــي دفــع 
كٍل مــن تركيــا وآذربيجــان إلشــعال الصــراع الحالــي لعــدٍد مــن األســباب أهمهــا 
ضــرُب المخططــات الروســية فــي القوقــاز وبحــر قزويــن، وبخاصــة منظمــة 
التعــاون األوراســي التــي شــّكلتها روســيا لتضــم عــدًدا مــن الــدول األعضــاء 
الســابقين باالتحــاد الســوفيتي، وفتــح بــاٍب للتواجــد األمريكــي بالمنطقــة عبــر 
تعظيــم الدوريــن التركــي واإلســرائيلي، وإدخــال روســيا فــي دوامــة الصراعــات 
اإلقليمية بل والداخلية على ِغرار الحرب الشيشانية؛ إذ من المرجح في حال 
نجــاح اآلذرييــن فــي تحقيــق انتصــاراٍت علــى األرمــن أن يشــجع هــذا األقليــات 
العرقيــة المســلمة بالقوقــاز الروســي علــى اســتئناف أعمــال التمــرد، وبخاصــة 
ــرأي وجــود المقاتليــن  جمهوريــة الشيشــان وأقليــة االنجــوش، ويعــزز هــذا ال
األجانــب القادميــن مــن إدلــب، والذيــن بــال شــك يضمــون فــي صفوفهــم 

أعــداًدا مــن األصولييــن الــروس ذوي األصــل القوقــازي.  
وفــي الســابق قّدمــت الواليــات المتحــدة مقترًحــا لحل األزمــة بين آذربيجان 
وأرمينيــا، وعلــى الرغــم مــن رفضــه مــن كال البلديــن يبــدو المقتــرح واقعًيــا 
إلــى حــٍد كبيــر، ويقضــي المقتــرح باعتــراف آذربيجــان باســتقالل إقليــم نجورنــي 
قــره بــاغ مقابــل اســتعادتها ألقاليمهــا الســت اأُلخــرى المحتلــة خــارج قــره 
بــاغ، مــع تنــازل آذربيجــان عــن ممــر الشــين بمــا يســمح بوجــود اتصــاٍل جغرافــي 
بيــن نجورنــي قــره بــاغ وأرمينيــا، وتنــاُزل أرمينيــا عــن ممــٍر يســمح باتصــال إقليــم 

نخجــوان مــع األراضــي اآلذريــة. 
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خامًسا :مخاطر وتداعيات الصراع على المستويين اإلقليمي 
والدولي 

1- تهديد أمن الطاقة 
يشــكل إقليــم القوقــاز بشــكٍل عــام مســتودَع أزمــاٍت بالمنطقــة، فهنــاك 
امتــداداٌت عرقيــة ودينيــة تجعــل اإلقليــم مؤثــًرا بشــكٍل كبير علــى دول الجوار، 
كمــا تتشــابك مصالــح تلــك الــدول فــوق أراضيــه؛ ويهــدد الصــراع اآلذربيجانــي 
باكــو-  خــط  وبخاصــة  بالقوقــاز  المــارة  الطاقــة  نقــل  مشــاريَع  األرمينــي   -
تبليســي- جيهــان الــذي يبــدأ مــن العاصمــة اآلذريــة باكــو علــى بحــر قزويــن 
ويمــر بالعاصمــة الجورجيــة تبيلســي وصــواًل إلــى مينــاء جيهــان التركــي علــى 
ســاحل البحــر المتوســط، ومنــه إلــى كٍل مــن إســرائيل وأوروبــا، فقــد أصبحــت 
آذربيجــان رابــَع أهــم مصــدٍر للنفــط إلســرائيل بنســبة 30% مــن واردات النفــط 
اإلســرائيلية كمــا ُتســهم بشــكل ٍكبيــر فــي واردات النفــط لتركيــا. كمــا ُتعّلــق 
ــران آمــااًل كبيــرة علــى تنفيــذ محــور الشــمال – الجنــوب لنقــل التجــارة مــن  إي
مينــاء تشــابهار علــى خليــج عمــان إلــى روســيا، ومــن ثــم إلــى أوروبــا عبــر إنشــاء 
وأرمينيــا  آذربيجــان  وُتشــّكل  القوقــاز،  بــدول  تمــر  خطــوط ســكٍك حديديــة 

محطتيــن مهمتيــن فــي ذلــك المشــروع.

https://al-akhbar.com/International/112270
https://al-akhbar.com/International/112270
https://al-akhbar.com/International/112270
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2- تهديد األمن البيئي والنووي العالمي 
وال تقتصــر خطــورة الصــراع بيــن آذربيجــان وأرمينيــا علــى مخاطــر إمــدادات 
ــا وإســرائيل أو مشــروعات نقــل الطاقــة الروســية - اإليرانيــة  الطاقــة ألوروب
ُتهــدد  إذ  العالمــي،  والنــووي  البيئــي  األمــن  لتهديــد  تمتــد  وإنمــا  فقــط، 
آذربيجــان باســتهداف محطــة ميتســامور للطاقــة الكهروذريــة والواقعــة على 
ُبعــد 35 كيلــو متــًرا فقــط غــرب العاصمــة األرمينيــة يريفــان، وهــي المحطــة 
التــي أنشــأها الســوفييت فــي ســبعينات القــرن الماضــي، وتوقــف العمــل بهــا 
فــي عــام 1988م علــى إثــر زلــزاٍل أصــاب المنطقــة، ولكــن ُأعيــد تشــغيل أحــد 
مفاعالتهــا فــي 1995م ليُمــد أرمينيــا بـــ 40% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة؛ 
وبالتالــي ينطــوي الصــراع األرمينــي - اآلذربيجانــي علــى مخاطــر اقتصاديــة 
ونووية كذلك تهدد أمن واســتقرار العالم خاصًة في ظل التطور التســليحي 
الــذي حققــُه البلــدان خــالل العقديــن الماضييــن، والــذي يســمح لهمــا بشــن 

حــرٍب طويلــِة األمــد عاليــِة المخاطــر. 
3-  ارتفاع أسعار النفط عالمًيا

نظــًرا ألن آذربيجــان إحــدى الــدول المصــدرة للنفــط وتّتجــه صادراتهــا إلــى تركيــا 
وإســرائيل وأوروبــا، وهــي أســواٌق محــدودة البدائــل فــي ظّل توقــف صادرات 
النفــط الليبــي، مــن المتوقــع أن يحــُدث ارتفــاٌع فــي أســعار النفــط خــالل األيــام 
القليلــة القادمــة، خاصــًة إذا مــا تعــّرض خــط أنابيــب باكــو جيهــان للقصــف مــن 

ِقبــل أرمينيا.
4- اندالع موجات نزوح من القوقاز 

يتوقــع فــي حــال اســتمرار القتــال بيــن الجانبيــن أن تندلــع موجــاٌت مــن النــزوح 
الجماعــي مــن مناطــق التمــاس إلــى الُعمــق اآلذربيجانــي واألرمينــي يعُقبهــا 
نــزوٌح إلــى خــارج أراضــي الدولتيــن فــي حــال اســتمرار القصــف واســتهداف 
مــن كال  النازحيــن  المرشــحة الســتقبال  الــدول  أكثــر  هــي  وإيــران  الُعمــق، 

ــا ثــم روســيا.  الدولتيــن، تليهــا تركي

https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48479652
https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48479652
https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48479652
https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48479652
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سادًسا: السيناريوهات المستقبلية 
تنبنــي الســيناريوهات المســتقبلية النــدالع القتــال بيــن البلدين علــى احتماليِة 
الحــرب الشــاملة واســتمراِر عمليــات القتــال لفتــرٍة تتجــاوز الشــهَر مــن القتــال 
ض أٍي مــن أراضــي الدولتيــن القتحــاٍم وتوغــل مــن قــوات  المباشــر، مــع تعــرُّ
الدولــة اأُلخــرى، وعــدم اقتصــاِر القتــال علــى أراضــي إقليــم نجورنــي قــره بــاغ 
واألقاليــم اآلذريــة المحتلــة مــن ِقبــل قــوات اإلقليــم المدعــوم مــن أرمينيــا. 

ألنــه فــي هــذه الحالــة نكــون أمــام أحــد هــذه الســيناريوهات التاليــة: 
1- انتصار القوات اآلذربيجانية واستعادة قره باغ وبقية األقاليم 

اآلذرية المحتلة
فــي هــذه الحالــة يبــدو أن التدخــل الروســي المباشــر ســوف يكون شــبه مؤكد 
المتمركــزة  الروســية  القــوات  لضمــان ســالمة األراضــي األرمينيــة، ودعــم 
فيهــا، وعلــى الرغــم مــن هــذا ال يتوقــع أن تغامــر تركيــا بحــدوث اقتتــاٍل مباشــر 
بيــن عناصرهــا والقــوات الروســية أو حتــى قــوات آذربيجــان وروســيا، وإنمــا 
ســوَف تســتخدم ورقــَة تدخلهــا المباشــر لمنــع التدخــل الروســي المباشــر، ثــم 
يبــدأ تراُجــع آذربيجــان إلــى الحــدود الدوليــة مــع تثبيــت الوضــع القائــم، وخــوض 

مفاوضــاٍت عِقــب إعــالن وقــف إطــالق النــار.
هــذا الســيناريو يكفــل تحقيــَق مصالــح وأهــداف تركيــا التــي أشــرنا إليهــا 
فــي  كبيــر  حــٍد  إلــى  التــوازن  معــادالت  وتغييــر  القويــة،  آذربيجــان  وظهــور 
القوقــاز، والتــي ســوف تنعكــس بالتالــي علــى منطقة الشــرق األوســط، حيث 
تــؤدي إلــى تعظيــم النفــوذ التركــي فــي المنطقــة وتشــجيعها علــى خــوض 
غمــار مزيــٍد مــن التدخــالت ســواًء فــي ليبيــا أو ســوريا، والصعــود النســبي 
لتيــار اإلســالم السياســي بشــكٍل عــام فــي المنطقــة. لكــن فــي نفــس الوقــت 
ســوف تتوّتــر العالقــات الروســية - التركيــة إلــى حــٍد كبيــر، ولعّلهــا تكــون بدايــَة 
ــاِر اتفــاق إدلــب، واســتئناف الهجمــات الروســية واإليرانيــة علــى جيــوب  انهي

المعارضــة فــي ســوريا.
ف الهجوم 2- فشل الهجوم اآلذربيجاني وتوقُّ

ترتبــط احتماليــة فشــل الهجــوم اآلذري بحجــم الخســائر البشــرية التــي ســوف 
تلحــق بــه لــدى اإلقــدام علــى اقتحــام المناطــق الجبليــة الوعــرة بإقليــم قــره 
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بــاغ، وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن تجّنــب هــذه الخســائر إلــى حــٍد مــا بالهجــوم 
علــى أطــراف المناطــق المحتلــة مــن الشــمال والجنــوب، وهــي مناطــٌق ذات 
طبيعــٍة أقــلَّ وعــورة مــع تجنــب الهجــوم علــى وســط اإلقليــم، لكــن االنتصــار 
الحقيقــي آلذربيجــان ال يمكــن أن يكتمــل إال باقتحــام المناطــق الجبليــة بمــا 
فيهــا ســتيبانا كــرت عاصمــة إقليــم قــره بــاغ، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ارتفــاِع الخســائر البشــرية فــي الصفــوف اآلذريــة. فــي هــذه الحالــة يتجّمــد 
ــرٍة مــن الوقــت، ويتوّقــف حســاُب المكاســب  الطمــوح اآلذري والتركــي لفت
والخســائر لــكٍل مــن تركيــا وآذربيجــان علــى نتائــج المفاوضــات الالحقــة لوقــف 
أعمــال القتــال، لكــن حتــى مــع احتماليــة فشــل الهجــوم اآلذري ال شــكَّ أن 
آذربيجــان ســوف ُتحقــق مكاســب ولــو محــدودة علــى األرض، ألن موازيــن 
ــاغ وال  ــم قــره ب ــر، وال يمكــن لقــوات إقلي ــُل لصالحهــا بشــكٍل كبي القــوة تمي
القــوات األرمينيــة الصمــود كثيــًرا بــدون الدعــم الروســي الــذي ســوف ُيجّمــد 

لبعــض الوقــت بســبب تلويــح تركيــا بالتدخــل.  
3- إيقاف الهجوم نتيجَة الضغوط الدولية والدخول في مفاوضات

بالفعــل صــدر عــن أرمينيــا مناشــداٌت دوليــة بالعمــل علــى دعــوة آذربيجــان 
ــا والواليــات  إلــى وقــف الهجــوم، وَنشــطت اللوبيهــات األرمينيــة فــي أوروب
المتحــدة لدفــع حكومــات هــذه الــدول للتقــدم إلــى مجلــس األمــن بطلــب 
إصــدار قــراراٍت بوقــف إشــطالق النــار، وبالفعــل تقــدم منــدوب بلجيــكا فــي 
مجلــس األمــن بطلــب عقــد جلســٍة طارئــة يــوم الثالثــاء الموافــق 29 ســبتمبر 
2020م لبحــث تطــورات األوضــاع بيــن آذربيجــان وأرمينيــا، وانضّمــت كلٌّ مــن 
ألمانيــا وفرنســا لهــذا المطلــب ثــم لحقــت بهــم بريطانيــا، وفــي حــال صــدور 
ــي  ــار واســتئناف أعمــال التفــاوض لحــل األزمــة، والت قــراٍر بوقــف إطــالق الن
للقــرار ووقــف  المرجــح قبــول آذربيجــان  2010م، مــن  تجّمــدت منــذ عــام 
القتــال اســتناًدا إلــى تصريــح الرئيــس اآلذري إلهــام علييــف الــذي أّكــد يــوم 
االثنيــن الموافــق 28 ســبتمبر 2020م خــالل محادثــاٍت مــع األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، علــى ضــرورة تســوية الصــراع فــي إقليــم 
قــره بــاغ بنــاًء علــى قــرارات مجلــس األمــن الدولــي؛ ويســتند علييــف إلــى 

https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1158302-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
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قــراراٍت ســابقة لمجلــس األمــن ُتلــزم أرمينيــا باالنســحاب مــن جميــع األراضــي 
ــة التــي احتّلتهــا.  اآلذربيجاني

والســيناريو المرّجــح هــو إيقــاف الهجــوم نتيجــَة الضغــوط الدوليــة والدخــول 
فــي مفاوضــات، لكــن مــع ســعي آذربيجــان لتحقيــق أكبــر قــدٍر مــن االنتصــارات 
فــي أســرع وقــت وأقــل خســائر بشــرية، وبالتالــي تغييــر الواقــع علــى األرض 
ــو بشــكٍل  ــا ول بمــا يتوافــق مــع واقــع موازييــن القــوة بيــن آذربيجــان وأرميني
نســبي، وتحــول ورقــة الصــراع اآلذربيجانــي - األرمينــي إلــى ورقــِة تفــاوٍض 
وضغــط بيــن عديــٍد مــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة، وتصّدرهــا لالهتمــام 
العالمــي لفتــرة، وبنــاًء عليــه ســوف تحقــق تركيــا قــدًرا مــن المكاســب يتوقــف 
علــى حجــم االنتصــارات اآلذريــة المتوقعــة تنعكــس باإليجــاب علــى مكانــِة 
تركيــا فــي كلٍّ مــن القوقــاز والشــرق األوســط، هــذا مــا لــم ُتقــِدم روســيا 
علــى تقديــم الدعــم القتالــي ألرمينيــا وانفصاليــي قــره بــاغ بمــا يضمــن لهــم 
ض األراضــي األرمينيــة  التفــوق علــى آذربيجــان مــن البدايــة وعــدَم انتظــار تعــرُّ

نفســها للهجــوم مــن ِقبــل آذربيجــان.
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