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وأذربيجان  
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خفايا تركيا واإلخوان في 
الّصراع بين أرمينيا وأذربيجان 

)3-1(

ي النصف 
لم يكن الفصل الدموّي الذي شهده إقليم »ناغورنو قره باغ«، �ف

، وقد هيمنت أحداثه المحتدمة، مؤقتاً، عىل صعود  ي
ي من العام الما�ف

الثا�ف
وس كورونا  حمى النتخابات الأمريكّية، وكذا الأوضاع الصحّية الصعبة لف�ي

ي موجته الثانية، سوى استعادة لرصاع طويل وممتّد، منذ عقود، 
المستجد، �ف

ف كانتا ضمن الدول الخاضعة لنفوذ التحاد  ف أرمينيا وأذربيجان، ح�ي ب�ي
ي السابق.

السوفيي�ت

   كريم شفيق
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ــر  ة، الــذي يؤّط ــة الأخــري اث الحقب ــد أّن مــري بي

ي 
ف �ف ف الطرفــ�ي الشــتباكات العنيفــة والمندلعــة بــ�ي

ــف  ، تق ي
ــذا�ت ــم ال ــع بالحك ــذي يتمت ــم، ال قلي الإ

اع المســتجد،  ف ي الــرف
وط مغايــرة �ف عــى أطرافــه �ش

ف الجــدد،  تتصــل بالتنافــس الجيوســياسي لالعبــ�ي

ي ظــّل نظــام عالمــّي مختلــف.
�ف

بداية النزاع وخلفياته

عــام 1920؛ تشــّكلت البدايــات الأوىل لمــا يمكــن 

وط  ــا �ش ــتتوافر داخله ي س
ــىت ــة ال ــا بالبيئ توصيفه

ــت  ــث دخل ــان؛ حي ــا وأذربيج ف أرميني ــ�ي ــة ب الأزم

القــوات الســوفييتية المنطقــة، وضّمــت البلَديــن 

ضمــن الجمهوريــات الســوفييتية، بينمــا أخضعت 

لجوزيــف  ف  قليَمــ�ي لالإ السياســية  دارة  الإ أمــور 

، الــذي كان، وقتــذاك، مفــّوض الشــعب  ف ســتال�ي

ــيوعي. ــزب الش ي الح
ــات �ف ــؤون القومي لش

ــة،  ي العاصمــة الجورجي
وعــام 1921؛ انعقــد �ف

ــب القوقــازي بالحــزب  ، اجتمــاع للمكت تبيليــ�ي

، جــرى فيــه التأكيــد عــى أّن  الشــيوعي الــروسي

ــان  ــن �ع ــا، لك ــن أرميني ــاغ ضم ــره ب ــم ق إقلي

مــا تبــّدل القــرار إىل النقيــض، وأقــّر باعتبــار 

وتتبــع   ،» ي
ذا�ت حكــم  »ذات  منطقــة  قليــم  الإ

جمهوريــة أذربيجــان الســوفييتية، وقــد وصفــت 

أرمينيــا القــرار الأخــري بأنّــه »خــرق للمواثيــق 

ــة«. الدولي

اتيجية؛  ــرت س ــية والإ ــات السياس ــاً لالنزياح وتبع

ي الــراع الــذي بــدأ 
فــإّن القــوى المنخرطــة �ف

بخصــوص  الســوفييتية،  الحقبــة  نهايــة  مــع 

اع حــول الســيطرة عــى إقليــم »ناغورنــو قــره  ف الــرف

ي 
ف أرمينيــا وأذربيجــان، تبــدو متداخلــة �ف بــاغ«، بــ�ي

ي تعــّد 
جملــة مصالــح معقــدة؛ إذ إّن روســيا، الــىت

قليمــي، التقليــدي والتاريخــي،  صاحبــة النفــوذ الإ

ي المنطقــة، تملــك عالقــات متفاوتــة مــع أرمينيــا 
�ف

الأوىل  مــع  تحالفاتهــا  كانــت  وإن  وأذربيجــان، 

، وقــد انضّمــت يريفــان إىل تكتالت سياســية  ف أمــ�ت

ودفاعيــة، تقودهــا موســكو، مــن بينهــا معاهــدة 

معاهــدة  هنــاك  أّن  كمــا  الجماعــي،  الأمــن 

ي 
الصداقــة والتعــاون والمســاعدة المتبادلــة، الــىت

ي التدّخــل 
وقعــت بينهمــا عــام 1997، وتقتــىف

تهديــد  ظهــور  حــال  ي 
�ف والعســكري  ي 

الأمــىف

ي 
ّ ضــّد أرا�ف ي

بهجــوم مســّلح، أو عمــل عــدوا�ف

ــر. ــرف الآخ الط

وتضــاف إىل ذلــك؛ الأدوار الوظيفيــة المتباينــة 

ف  ق الأوســط، ب�ي ي إقليــم ال�ش
ي تؤديهــا تركيــا، �ف

الــىت

عــّدة مناطــق متخمــة بالراعــات والتنافــس عــى 

ق المتوســط،  قليمــي، �ش وات، والنفــوذ الإ الــرش

تقارير عديدة تحدثت عن استغالل تركيا المتداداتها 
»اإلخوانية«، وعالقاتها مع »الجهاد المتطرف« لرفد الحرب 

األذرية على األرمن بالعتاد والسالح والمرتزقة
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ــىت  ــوريا، وح ــراق وس ــن وشــمال الع ــا واليم وليبي

الصومــال، وهــو مــا جعــل موســكو تتابــع بحــذر 

، رجــب  كي
ودّقــة شــديَدين تطلعــات الرئيــس الــرت

جنــوب  الواقــع  قليــم  الإ ي 
�ف أردوغــان،  طيــب 

ــاز. القوق

ما وراء تدّخل أنقرة

الأول  الباحــث  غابويــف،  ألكســاندر  ويشــري 

ــز  ي مرك
ــيا، �ف ــة آس ــيا ومنطق ــج روس ــر برنام ومدي

ي موســكو، إىل أّن »موســكو تعــرف جيداً 
كارنيغــي �ف

ــا  ــان، مّكنه اً لأذربيج ــري ــاً كب ــرت دعم ــا وّف أّن تركي

ــد  ــاغ، وق ي كاراب
ــق مكاســب عســكرية �ف ــن تحقي م

ّ�بــت الســتخبارات الروســية أدّلــة عــى التدّخــل 

قليــم إىل صحيفــة »كومرســانت«،  ي الإ
ّ �ف كي

الــرت

ي 
كيــة المتعاظمــة �ف ول تُشــّكل الطموحــات الرت

ي كانــت 
جنــوب القوقــاز والمنطقــة الأوســع، الــىت

ي ذلــك آســيا 
، بمــا �ف ي

جــزءاً مــن التحــاد الســوفييىت

، لكــّن مــا فاجــأ  ف الوســطى، أيّــة مفاجــأة للكرملــ�ي

ــة  تاح ــتعدادها لإ ــرة واس ــرأة أنق ــو ج ــكو ه موس

ــة«. ــوات الأذربيجاني ــن للق ي ــه كبري ــم وتوجي دع

ي مركــز كارنيغــي: »قــد تكون 
ويضيــف الباحــث �ف

ي الغالــب، هــي 
تداعيــات وبــاء »كوفيــد 19«، �ف

ي هــذا 
ي دفعــت أذربيجــان إىل شــّن هجومهــا �ف

الــىت

ــس  ــام الرئي ــا، رأى نظ ــداً، وربم ــت تحدي التوقي

، إلهــام علييــف، أنّــه يمكــن تخفيــف  ي
الأذربيجــا�ف

ــعار  ــار أس ــن انهي ــة ع ة الناجم ــري ــوط الكب الضغ

ي الدولــة، مــن خالل 
النفــط والمشــكالت الأخــرى �ف

كارابــاغ،  ي 
خــوض مغامــرة عســكرية ناجحــة �ف

وهــذا المنطــق التكتيــ�ي نفســه هــو الــذي دفــع 

ــاولً  ــراع، مح ي ال
ــل �ف ّ إىل التدّخ كي

ــرت ــس ال الرئي

ــاز. ــوب القوق ي جن
كي �ف

ــرت اســتعادة النفــوذ ال

ف الوليــات المتحــدة عــى  ي ظــّل تركــري
إذاً، �ف

النتخابــات الرئاســية، وانشــغال روســيا بمكافحــة 

أزمــة  المســتجد، محليــاً، وكــذا  وبــاء كورونــا 

أيلــول  نهايــة  شــّكلت  خارجيــاً،  بيالروســيا، 

ي التوقيــت المناســب 
( العــام المــا�ف )ســبتمرب

ي أنقــرة، بهــدف شــّن هجوم من 
لباكــو وداعميهــا �ف

أجــل اســتعادة الســيطرة عــى ناغورنكارابــاغ«.

ي كراباغ 
مّثلــت حــرب أذربيجــان وإقليــم ناغــور�ف

ــار  ــاخ«( النتص ــة »أرتس ــمى بالأرميني ــذي يس )ال

ي جميــع حمالتهــا الخارجيــة، 
كيــا �ف الوحيــد لرت

 ، ي
الأرمــىف والناشــط  الصحفــي  يشــري  حســبما 

ــت تعــرف  ــا بات ــك فيم ــان، وذل ــس قصارجي �كي

ي تعتمــد عليهــا أنقــرة لجهــة 
بالقــوة الخشــنة، الــىت

الصحفي والناشط األرمني سركيس قصارجيان لـ«حفريات«: 
مّثلت حرب أذربيجان وإقليم ناغورني كراباغ )الذي يسمى 

باألرمينية »أرتساخ«( االنتصار الوحيد لتركيا في جميع حمالتها 
الخارجية
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ي 
تحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة، تصــّب �ف

ي الســلطة والحكــم، بعــد 
ــة بقــاء أردوغــان �ف خان

ــاس  ــّكل أس ــة تش ــوة الناعم ــة الق ــت سياس أن كان

ــة  ي بداي
ــة، �ف ــة والتنمي دبلوماســية حــزب العدال

وصولــه إىل الســلطة، وفــق مبــدأ »صفر مشــاكل« 

ان. مــع الجــري

ــذا  ــات«: »به ــان، لـــ »حفري ــف قصارجي ويضي

إىل  الوصــول  مــن  تركيــا  تمّكنــت  النتصــار 

القوقــاز، للمــرة الأوىل، ومحاولــة تثبيــت وجودهــا 

ي المنطقــة، بعــد أن كان 
وتواجدهــا الفّعــال �ف

ــك خطــاً أحمــر بالنســبة إىل كّل مــن موســكو،  ذل

ــل  ــل، ب ــبة أق ــران، بنس ــم إي ــة الأوىل، ث بالدرج

حــىت بالنســبة إىل باكــو أيضــاً، كونهــا كانــت تــرى 

ي تمــّدد أنقــرة خطــراً عــى اســتمرارية ســلطة 
�ف

علييــف، الــذي رأى نفســه مضطــراً لقبــول وصايــة 

«؛ نظــراً لأّن اســتمرار المظاهرات  »الشــقيق الأكــرب

ي الداخــل كان ينــذر بخطــر جرفــه وعائلتــه مــع 
�ف

ب الجــارة  تقاليــة، الــذي �ف ســيل الثــورات الرب

ــاد  ــض دول التح ــة إىل بع ــابقاً، إضاف ــا س أرميني

ــابق«. ي الس
ــوفييىت الس

قليمــي، لأنقــرة،  وهــذا التمــّدد، الســياسي والإ

ــا  ي أطلقه
ــىت ــة ال ــة الطوراني ــع النظري ــاسش م يتم

ي 
ــّي �ف ــب القوم ــّد العص ــل ش ــن أج ــان، م أردوغ

، بحســب الصحفــي والناشــط  كي
الداخــل الــرت

مــع صعــود  يتــوازى  بشــكل  ، وذلــك  ي
الأرمــىف

ّ وأفــكاره، الــذي يقــوم  ســالم الســياسي أدبيــات الإ

لأهدافــه،  ويــج  والرت مقولتــه  ي 
بتبــىف أردوغــان 

ــة  ــة التابع ــوى التنظيمي ــع الق ــف م ــا يتحال بينم

، لضمــان تماســك  ف قليميــ�ي كائهــم الإ لــه، و�ش

 ، ف ف الدينيــ�ي قاعدتــه الشــعبية مــن المحافظــ�ي

، إضافــة، طبعــاً، إىل إحيــاء  ف ف المتطرفــ�ي والقوميــ�ي

ي يســتخدمها أردوغــان 
مفاهيــم »العثمانيــة« الــىت

ي الــدول 
ف بعــض الأطــراف �ف لضمــان شــعبيته بــ�ي

ــة. العربي

العثمانية الجديدة

ي نظــر قصارجيــان، تكتســب حملــة أردوغــان 
و�ف

ي الأســاس عى فكرة 
ي تعتمــد �ف

»الطورانيــة«، والــىت

ــن جــذور  ــدول المنحــدرة م ــة لل الوحــدة القومي

قهــا، أهميــة خاصــة،  تركيــة، وســط آســيا و�ش

ــف  ــاب التعاط ــار غي ف العتب ــ�ي ــذ بع ــا نأخ عندم

كيــة، مؤخــراً،  يغــور عــن السياســة الرت مــع الإ

ف اقتصاديــاً )لتكون  بســبب حاجــة أنقــرة إىل الصــ�ي

وع الطريــق والحــزام(، وسياســياً،  جــزءاً مــن مــ�ش

ــن  ، م ي ــاد الأورو�ب ف التح ــ�ي ــا وب ــر بينه ــد التوت بع

ي تنتظــر اســتقبال الرئيــس 
جهــة، وواشــنطن، الــىت

المعــروف  بايــدن،  جــو  المنتخــب،  الأمريــ�ي 
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ــة  ــان، مــن جه ــال أردوغ ــه المتشــّددة حي بمواقف

أخــرى.

لذلــك؛ فإّن دعــم أذربيجان وأتــراك جمهوريات 

ي ســابقاً، يعــّد بديــالً ناجحاً عن 
التحــاد الســوفييىت

يغــور«، بحســب وصــف  الســكوت عــن »مــآسي الإ

ي محاولــة مــن قبــل 
، �ف كي

التيــار القومــي الــرت

ثبــات تمســكه بالنظريــة الطورانيــة. أردوغــان لإ

ف  قليــم المتنــازع عليــه، بــ�ي ي الإ
اع �ف ف وينبعــث الــرف

ي كّل مــرة يتوقــف فيهــا إطــالق 
ات متفاوتــة، و�ف فــرت

ي ســوى جمــود الموقــف، 
النــار، وهــذا ل يعــىف

بصــورة مؤقتــة؛ إذ اندلع الفصــل الأول من الحرب 

ي عــام 2016، بينمــا 
ف عاَمــي 1988 و1994، والثــا�ف بــ�ي

ة والمســتجدة، مقتــل  نجــم عــن الأحــداث الأخــري

ي 
أكــرش مــن 2300، بحســب وزارة الصحــة الأرمينية، �ف

 ، ي
يــن الأول )أكتوبــر( العــام المــا�ف منتصــف ت�ش

ي المقابــل، لــم تكشــف أذربيجــان عــن الخســائر 
�ف

عــالن عــن  ي صفــوف قواتهــا، مكتفيــة بالإ
يــة �ف الب�ش

مقتــل 93 مدنيــاً.

ي إقليــم 
ويمّثــل الأرمــن الأغلبيــة الســاحقة �ف

الســكان(،  مــن  المئــة  ي 
�ف  95 )نحــو  بــاغ  قــره 

، غــري أّن  ي
بحســب الصحفــي والناشــط الأرمــىف

ي عرقلــة أيّة 
، تســّبب �ف كي

النخــراط العســكري الــرت

ــل جــّدد عوامــل الخــالف  محــاولت للتســوية، ب

القديــم والتاريخــي بينهمــا، منــذ تفــّكك التحــاد 

. ي
ــا�ف ــرن الم ــات الق ــة ثمانيني ، نهاي ي

ــوفييىت الس

ي 
ــداً �ف ّدد أب ــرت ــن ت ــا ل ــان أّن »تركي ــد أردوغ ويؤك

التصــّدي لأّي هجــوم عــى حقــوق أذربيجــان 

»تهديــداً  يمّثــل  ذلــك  أّن  ويــرى  وأراضيهــا«، 

ــال  ــن »إرس ــذا أعل ــان، وله اتيجياً« لأذربيج ــرت إس

طائــرات عــى الفــور وقــوات للمشــاركة لمــدة 

القــوات  مــع  عســكرية  منــاورات  ي 
�ف ف  أســبوع�ي

الأذربيجانيــة«. العســكرية 

ــا  ف أذربيجــان وأرميني ــ�ي ــا يعــّد الخــالف ب وبينم

قائمــاً عــى اعتبــارات تاريخيــة وقوميــة، فــإّن 

تركيــا، عــى مــا يبــدو، تتجــه بأقــى مــا يمكــن إىل 

التحالــف مــع أذربيجــان، الغنيــة بالنفط، ل ســيما 

ف أرمينيــا وتركيــا، عى  ي ظــّل العــداء التاريخــي بــ�ي
�ف

ــام  ــن، ع ــة لالأرم ــادة الجماعي ب ــة الإ ــة قضي خلفي

ي تورّطــت فيهــا الدولــة العثمانيــة؛ إذ 
1915، والــىت

وات الطبيعيــة،  ي الــرش
كي �ف

إّن أطمــاع الرئيــس الــرت

ي تقــوده 
ق المتوســط، والــىت ي �ش

كمــا هــو الحــال �ف

ــه يصطــف  ــا، تجعل ي ليبي
ــدة �ف نحــو حــروب عدي

ــم إىل  ــة، لنقله ــع أذربيجــان، ويحشــد المرتزق م

ــن  ــه ع ــار بحث ي إط
ــك �ف ــرى، وذل ــة �اع أخ جبه

نفــط القوقــاز.
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أذرع أنقرة: المرتزقة واإلخوان

اتّهمــت أرمينيــا، بشــكل رســمي، تركيــا، بإرســال 

ة. وقــال بيــان  ف وطائــرات مســري ونقــل مقاتلــ�ي

صــادر عن رئاســة الجمهورية: »ل يمكــن للمجتمع 

ــن  ّ، ول ي
ــدوىلي أن ينظــر لالأمــر إل كتطهــري عــر�ت ال

نســمح بإبــادة جماعيــة ثانيــة بحّقنــا«.

ي 
ــىت ــية، ال ــس« الروس فاك ــة »إنرت ــب وكال وبحس

ي 
ــىف ــفري الأرمي ــان، الس ــاردان تاجاني ــن ف ــت ع نقل

ي موســكو؛ فــإّن »تركيــا نقلــت نحــو أربعــة آلف 
�ف

ي تكــرار 
مقاتــل مــن شــمال ســوريا إىل أذربيجــان، �ف

ــا«. ي ليبي
كي �ف

ــرت للســيناريو ال

ــة، أّن  ــة وأجنبي ــة، عربي ــادر صحفي ــت مص وأوضح

ي 
كي اســتعان بما يعــرف بـ »الجيــش الوطىف

النظــام الــرت

ــم  ــراع بإقلي ي ال
ــوريا، �ف ي س

ــد �ف ــوري«، المتواج الس

ــة نحــو ألــف وخمســمئة  ــاغ؛ حيــث قــام بتعبئ قــره ب

مســلح، وقــد عــرض عليهــم مبالــغ ماليــة تصــل لنحــو 

كيــة«. ة الرت ألــف وخمســمئة دولر، تدفــع باللــري

نســان،  وكشــفت المفوضية الســامية لحقوق الإ

تقاريــر  بيــان رســمي صــادر عنهــا: »وردت  ي 
�ف

ــان،  ــة أذربيج ــأّن حكوم ــد ب ــاق تفي ــعة النط واس

ف  ف ســوري�ي بمســاعدة تركيــا، اعتمــدت عــى مقاتلــ�ي

ي 
اع �ف ف ــرف ــة ال ي منطق

ــا العســكرية �ف لدعــم عملياته

ي ذلــك خــّط المواجهــة«، 
ناجورنــو- كارابــاخ، بمــا �ف

ــون  ــدة، المعني ــم المتح اء الأم ــرب ــرّف خ ــد ع وق

ي 
الوطــىف الجيــش  جنــود  نســان،  الإ بحقــوق 

ــة«. ــم »مرتزق ــى أنّه ــورّي ع الس

ــات  ــاك »اتهام ــإّن هن ــة؛ ف ــب المفوضي وبحس

ســالموية المتشــددة المصطفــة إىل  بــأّن القــوى الإ

ــة  ــن المرتزق ــت ضم ــدة كان ــم القاع ــب تنظي جان

ــك  ي ذل
ــا �ف ــا، بم ــلتهم تركي ــن أرس ف الذي ــوري�ي الس

ــة المســلمة،  رهابي يغــور الإ أفــراد مــن جماعــة الإ

، غــري أّن التحقيقات  ي
كســتا�ف ســالمي الرت والحزب الإ

ــد  ي هــذه التهامــات مــا تــزال مســتمرة، ولــم يؤكَّ
�ف

أّي منهــا، حــىت الآن«.

الكاتــب  يلفــت  لـــ »حفريــات«،  ي حديثــه 
و�ف

، خليــل  كي
ي الشــأن الــرت

ي المتخصــص �ف
اللبنــا�ف

ي لعبتهــا المنصــات 
حــرب، إىل أّن »الأدوار الــىت

ــات  ــى جماع ــوبة ع ــة المحس عالمي ــع الإ والمواق

ــة  ــرب الأذري ــن الح ــدة ع ــن بعي ــم تك ــوان ل الإخ

ي 
ــت �ف ــا كان ــن، إنم ــّد الأرم ــا ض ــا تركي ي رعته

ــىت ال

كي بالكامــل، 
ي الخطــاب الــرت

ي تبــىف
صلبهــا، ســواء �ف

ي الحــرب عــى 
ي توصيــف مــا كان يجــري �ف

أو �ف

ف  ــلم�ي ــى »المس ــم ع ــاد« يتحّت ــة »جه ــه بمثاب أنّ

مســاندته«.  » ف الحقيقيــ�ي
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ي الخطــاب 
ــىف ــن تب ويضيــف حــرب: »تضّم

ــم الإخــوان،  ــا� تنظي ــل عن ــن قب كي م
ــرت ال

حــول  كيــة  الرت للروايــة  الكامــل  التأييــد 

التاريخــي،  المنظــور  مــن  حــىت  الأرمــن، 

ي تخالــف ال�ديــة التاريخيــة، وتــرى أّن 
والــىت

ــة  ــل نحــو مئ ــة، قب ــادة الجماعي ب ــا الإ ضحاي

ي إطــار �اع عســكري 
عــام، إنمــا قتلــوا �ف

مســلح، ولــم يكــن اســتهدافاً منظمــاً لأقليــة 

، عــن  ف مســيحية، أو مجــازر بحــّق مدنيــ�ي

ســبق إ�ار وترّصــد«.

ــدة تحدثــت عــن  ــر عدي ــاك بالفعــل تقاري وهن

ــذا  ــة«، وك ــا »الإخواني ــا لمتداداته ــتغالل تركي اس

عالقاتهــا مــع »الجهــاد المتطــرف«، لرفــد الحــرب 

ــاد والســالح، حســبما  ــة عــى الأرمــن بالعت الأذري

ــأن  ي الش
ــص �ف ي المتخص

ــا�ف ــب اللبن ــح الكات يوض

، حيــث »ت�بــت تقاريــر عــن صفقــات  كي
الــرت

باكســتان،  مــع  أذربيجــان  أبرمتهــا  أســلحة 

ســالمية الــذي يتمتــع  بواســطة حــزب الجماعــة الإ

ــتان،  ــل باكس ، داخ ّ ي
ــىف ّ ودي ــياسي ، س ــري ــوذ كب بنف

ي مؤسســة الرئاســة، 
ي التأثــري �ف

فضــالً عــن أدواتــه �ف

وارتباطاتــه الالفتــة بالأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، 

وتضــاف إىل ذلــك عالقاتــه الســتثنائية بالتيــار 

ي 
�ف أردوغــان  عــرب  الحاكــم،   ّ كي

الــرت ي 
الإخــوا�ف

ــرة«. أنق

لعلمــاء  العالمــي  التحــاد  فــإّن  ذلــك،  إىل 

ــالً  ــرش تمثي ــة الأك ــذي يعــّد »البوتق ، ال ف المســلم�ي

للتيــارات الإخوانيــة«، بحســب وصــف حــرب، 

يــن الأول )أكتوبــر( العــام  ي ت�ش
قــد أصــدر، �ف

ــة.  ــة الأرمني ــاً حــول الحــرب الأذري ، بيان ي
المــا�ف

ــف  ــوار ووق ــاً، إىل الح ــو، ظاهري ــا كان يدع وبينم

ــة  ــب الرواي ــوراً إىل جان ــّف ف ــه اصط ــال، لكّن القت

ــر  ــا تحري ــرب هدفه ــأّن الح ــمية، ب ــة الرس كي الرت

ي إقليــم قــره بــاغ.
ي الأذريــة المحتلــة �ف

الأرا�ف

ــإّن  ــاد، ف ــن التح ــادر ع ــان الص ــّص البي ي ن
و�ف

»أرمينيــا دولــة محتلــة، ويجــب انســحابها، وفــق 

ي 
الــىت ي 

الأرا�ف جميــع  مــن  الدوليــة،  ف  القوانــ�ي

ي أذربيجــان(«.
تحتلهــا )�ف

ليســت ســابقة  الأحــوال، هــذه  ي جميــع 
و�ف

ذاتــه؛ ففــي  المصــدر  كمــا يوضــح  إخوانيــة، 

ّ الإخــوان المســلمون،  الحــرب الســورية، تبــىف

ــري  ــا يج ــه لم ، ورؤيت كي
ــرت ــاب ال ــل، الخط بالكام

ي تفاصيــل 
ي السياســة، أو �ف

مــن أحــداث، ســواء �ف

الحــرب، والمعــارك نفســها، وفعلــوا الأمــر ذاتــه 

همــا. ــا ومــر وغري ي ليبي
�ف
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ارتزاق الميليشيات اإلخوانية 
السورية لصالح أنقرة في 

أذربيجان )3-2(

ي قره باغ، قدمت دعماً علنياً 
ي إقليم ناغور�ف

منذ اللحظة الأوىل لندلع الأزمة �ف
اء  ، وقد كشف خ�ب ي

ي واللوجيس�ت
لأذربيجان، عىل المستوى العسكري والميدا�ف

ي 
ي الأمن والسياسة، أّن أذربيجان أعّدت للحرب ومّهدت لها؛ إذ إّن تركيا، ال�ت

�ف
ق المتوسط، فضالً عن محاولت توسيع  ي غاز �ش

وة �ف تضغطها أطماع ال�ش
ي 

سالمية، تتنقل �ف قليمي، ع�ب إحياء الخالفة )الأممية( الإ نفوذها السياسي الإ
ف ليبيا وسوريا، مروراً بالعراق واليمن، وح�ت  قليمية والخارجية، ب�ي الرصاعات الإ

أذربيجان.

   كريم شفيق
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األرمن في معادلة التاريخ 
والسياسة

ــي،  ــز كارنيغ ي مرك
ــث �ف ــح الباح ــك؛ يوض ولذل

ومؤلــف كتــاب »الحديقــة الســوداء«، تومــاس دي 

ــم  ف ه ــ�ي ــاً أّن الأذري ــدو منطقي ــه »يب وال، إىل أنّ

مــن أرادوا بــدء هــذه الحــرب، ل الأرمــن، الذيــن 

ــا هــو  ــاء الوضــع عــى م ــدوا ســوى إبق ــم يري ل

ــس  ــالن الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــه ع ــه؛ إذ إنّ علي

ي نيســان )أبريل( 
، رجــب طيــب أردوغــان، �ف كي

الــرت

ي وجــه »مــن 
، أّن بــالده ســتقف �ف ي

العــام المــا�ف

ي 
يحاولــون تهميــش وإقصــاء حــىت مواطــن أرمــىف

ي البــالد، وأّن أنقــرة تــوىلي أهميــة خاصــة 
واحــد« �ف

ي 
�ف الأرمنيــة  الطائفــة  لأمــن وســالم وســعادة 

، الداعــم  كي
ــرت ــإّن الخطــاب الرســمي ال ــا، ف تركي

ي الــراع الدائــر 
ي مواجهــة أرمينيــا �ف

لأذربيجــان �ف

ي 
بشــأن إقليــم ناجورنــو قــره بــاغ، كان لــه أثــره �ف

ــا«. ي تركي
ــاة الأرمــن �ف حي

 ، ي
( العــام المــا�ف ي نهايــة أيلــول )ســبتمرب

�ف

ف أرمينيــا  امــن مــع بدايــة انــدلع الحــرب بــ�ي ف وبالرت

وأذربيجــان؛ غــرّد أردوغــان عــرب حســابه الرســمي 

«: »عــى  ــرت ــع التواصــل الجتماعــي »توي ي موق
�ف

ي مواجهــة 
ي التمّســك بمســتقبله �ف

الشــعب الأرمــىف

ي تجــره إىل كارثــة، وأولئــك الذيــن 
قيادتــه الــىت

يســتخدمونه كالدمــى«، وتابــع: »ندعــو أيضــاً 

ي 
�ف أذربيجــان  مــع  للوقــوف  بــأ�ه  العالــم 

ــن  ــد أعل ــا ضــّد الغــزو والوحشــية«، وق معركته

كي تضامنــه الكامــل وتأييــده الــكىي لـــ 
الرئيــس الــرت

ــو«. »باك

ي الــذي 
منــذ اليــوم الأول للهجــوم الأذربيجــا�ف

ــم  ــى إقلي ــبق، ع ــكل مس ــه، بش ــاً ل كان مخطط

 81 إّن  الأرمينيــة  الحكومــة  قالــت   ، بــاغ  قــره 

ــة  ــل قراب ــن أص ــل م ــى الأق ــوا ع ــخصاً أصيب ش

، الذيــن  ف نحــو 4 آلف مــن المرتزقــة الســوري�ي

جــرى إرســالهم إىل منطقــة الــراع، حســبما 

ي قضايــا 
يشــري الصحفــي الســوري المتخصــص �ف

ــل. ــيار خلي ، ش ــياسي ــالم الس س الإ

»هــؤلء  أّن  لـ«حفريــات«  خليــل  ويضيــف 

المرتزقــة كانــت المواقــع الإخباريــة تتناقــل قبــل 

المعــارك،  بــدء  ة شــهر إىل شــهرين مــن  فــرت

دراك  معلومــات عــن نقلهــم إىل قــره بــاغ، دون الإ

ف  لمــا كان يجــري التخطيــط لــه مــن الجانبــ�ي

، والذيــن قــال أنّهمــا شــعب  كي
ي والــرت

الأذربيجــا�ف

ــد  ــون أح ــرب الأذري ــث يعت ــن )حي ي بلدي
ــد �ف واح

ــة(«. كي ــه الرت كي ولغت
ــرت ــعب ال ــروع الش ف

تعّد روسيا القوة التاريخية المهيمنة في المنطقة، فقد كانت كّل 
من أرمينيا وأذربيجان جزءًا من اإلمبراطورية القيصرية، ثم االتحاد 

السوفييتي فيما بعد
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4 آالف مقاتل من المليشيات 
السورية

كمــا أشــارت الحكومــة الأرمنيــة، إىل أّن ثمــة 

ــة  »معلومــات اســتخباراتية تشــري إىل وجــود قراب

ــورية،  ــيات الس ــن المليش ــل م ــة آلف مقات أربع

ي الشــتباك الــذي أطلقتــه أذربيجــان«، 
انخرطــوا �ف

وقــد أكــدت مراكــز ســورية حقوقيــة انتقــال 

ف مــن أنقــرة  العديــد مــن »المرتزقــة« المدعومــ�ي

ي »حمايــة المراكــز 
صــوب أذربيجــان للمســاهمة �ف

ي حــال انــدلع نــزاع مــع أرمينيــا 
الحدوديــة« �ف

ــاورة. المج

نســان  وقــد ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإ

المرتزقــة  مــن  الأوىل  الدفعــة  أّن  لنــدن،  ي 
�ف

إىل  غالبيتهــم  ي 
�ف ينتمــون  الذيــن   ، ف الســوري�ي

والعمشــات«،  مــراد،  »الســلطان  ميليشــيات 

وصلــت بالفعــل إىل أذربيجــان للقتــال إىل جانــب 

القــوات الأذريــة ضــد أرمينيــا، كمــا توجهــت 

الدفعــة الأوىل، وفــق المرصــد الســوري، مــن 

ي 
ــا �ف ــا تركي ي احتلته

ــىت ــوريا )وال ــمال س ــن ش عفري

العــام 2018 عقــب معــارك اســتمرت شــهرين 

ضــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة(، وذلــك مقابــل 

ف 1500 – 2000 دولر  مبالــغ ماليــة تصــل إىل مــا بــ�ي

ــد. ــخص الواح ــ�ي للش أمري

ف  ســعت أنقــرة عــى الــدوام نحــو تمكــ�ي

ي أي منطقــة �اع، ســواء 
نفوذهــا العســكري �ف

أو  قواتهــا،  خــالل  مــن  المبــا�ش  اك  بالشــرت

)أغلبهــم  ف منهــا  بواســطة مرتزقــة مدعومــ�ي

الســوري  الصحفــي  بحســب  ســوريون(، 

؛ إذ تقــوم  ســالم الســياسي ي الإ
المتخصــص �ف

ي مناطــق الــراع، 
ف �ف ــة المســلح�ي ــا »بتعبئ تركي

ي أصبــح لأنقــرة دور كبــري فيهــا 
مثــل ليبيــا، الــىت

ــم  ــذا تقدي ــة، وك ــار المرتزق ــة انتش ــى خلفي ع

دعــم عســكري لحكومــة الــ�اج الإخوانيــة، 

 ، ي ي الليــىب
ي تقاتــل قائــد الجيــش الوطــىف

الــىت

.» بقيــادة المشــري خليفــة حفــرت

الجيش الموالي لإلخوان

ويضيــف المصــدر ذاتــه لـ«حفريــات«: »أقــرت 

ي 
عنــا� وقيــادات مــا يعــرف بـ«الجيــش الوطــىف

ف  الســوري«، المــواىلي لتنظيــم الإخــوان المســلم�ي

ي ســوريا، وترعــاه أنقــرة بالســالح والتمويــل، 
�ف

ف  ــرت ــث اع ــان؛ حي ــة إىل أذربيج ــال المرتزق بإرس

ــي  ــاد حاج ــياوي، زي ــم الميليش ــادي بالتنظي القي

 ) ــول )ســبتمرب ــن أيل ي م
ــا�ف ي النصــف الث

ــد،  �ف عبي

عــن  للدفــاع  »مســتعدون  بأنّهــم  ي 
المــا�ف

ي 
كيــة ســواء داخــل أو خــارج الرا�ف المصالــح الرت

الســورية««.

الصحفي السوري شيار خليل لـ«حفريات«: بعد انفضاح ارتزاق 
الميليشيات اإلخوانية السورية لصالح أنقرة في أذربيجان، تطرقت 

مجموعة وسائل إعالم عالمية للدور التركي هناك
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الكرديــة:  »رووداو«  لمنصــة  عبيــد  و�ح 

ــع  كة م ــرت ــا المش ــز مصالحن ــى تعزي ــل ع »نعم

حــول  أعــداد  لــدي  وليــس   ، كي
الــرت الجيــش 

ــاً أّن  ــان«، مضيف ــال إىل أذربيج ــوا للقت ــن ذهب م

كي قــدم ولزال يقــدم لنــا الكثــري 
»الجيــش الــرت

عــى الرض الســورية«، عــى حــد زعمــه.

ي التنظيــم المدعــوم مــن 
وقــال القيــادي �ف

ــب  ــن للجان ــرّد الدي ــرون ل ــن مضط ــرة: »نح أنق

ي خنــدق واحــد، 
، وأن نكــون مــع الأتــراك �ف كي

الــرت

أي  ي 
�ف أو  أذربيجــان  ي 

�ف أو  ليبيــا  ي 
�ف كان  ســواء 

مــكان آخــر، فنحــن نتعــاون مــع الجانــب الــذي 

ف  ماليــ�ي  3 ي حــل قضيتنــا، قضيــة 
�ف يســاعدنا 

ي العــراء، قضيــة الجــوع والأمــراض 
ســوري �ف

كي 
والفقــر، فليــس لدينــا غــري هللا والجانــب الــرت

ــا«. ــف معن يق

وعقــب خليــل أنّــه »بعــد انفضــاح ارتــزاق 

ــرة  ــح أنق ــورية لصال ــة الس ــيات الإخواني الميليش

ي أذربيجــان، تطرقــت مجموعــة وســائل إعــالم 
�ف

أوردت  حيــث  هنــاك؛  كي 
الــرت للــدور  عالميــة 

 ) )ســبتمرب أيلــول  نهايــة  ي 
�ف ز«،  »رويــرت وكالــة 

مــن  ف  اثنــ�ي مــن  شــهادة   ، ي
المــا�ف العــام 

، وذكــرت الوكالــة عــى لســان  ف المرتزقــة الســوري�ي

أذربيجــان  إىل  ي طريقهمــا 
�ف أنهمــا  منهمــا،  كل 

بالتنســيق مــع أنقــرة، وذكــر حينهــا أحــد المرتزقة 

وكان مــن ميليشــيا أحــرار الشــام: »لــم أكــن 

ي الذهــاب، لكــن ليــس لــدي أّي أمــوال، 
أرغــب �ف

ــو  ــديد«، وه ــر ش ــة والفق ــة للغاي ــاة صعب الحي

كي 
الأمــر الــذي يضعنــا أمــام حيــل النظــام الــرت

العديــدة لســتغالل الفقــر أو بالأحــرى الرتــزاق 

مــن الأوضــاع الناجمــة عــن الحــرب والــراع 

قليمــي«. الإ

ماذا قال وزير الخارجية األرمني؟

، زوهــراب  ي
وقــد ذكــر وزيــر الخارجيــة الأرمــىف

يــن الأول )أكتوبر(  ي منتصــف ت�ش
مناتســاكانيان، �ف

ف مــن  ، أّن »نقــل تركيــا للمســلح�ي ي
العــام المــا�ف

ــد  ــوف بتصاع ــاغ، محف ــره ب ــا إىل ق ــوريا وليبي س

ي المنطقــة وخارجهــا«، وشــدد 
ي �ف رهــا�ب النشــاط الإ

ف  عــى أنـّـه جــرى »إثبات قيــام تركيــا بنقــل مقاتل�ي

ــا إىل أذربيجــان، ليــس  ــب مــن ســوريا وليبي أجان

ــن  ــل وم ــة، ب ــادر الأرمني ــل المص ــن قب ــط م فق

جانــب المجتمــع الــدوىلي كلــه«.

ــالل  ــن خ : »م ي
ــىف ــة الأرم ــر الخارجي ــع وزي وتاب

ف  المســلح�ي ف  رهابيــ�ي الإ مســاعدة  إىل  اللجــوء 

اً  منــرب أذربيجــان  أصبحــت  كيــا،  لرت ف  الموالــ�ي

ي 
رهــاب الــدوىلي �ف لتوســيع نفــوذ تركيــا، وبــؤرة لالإ
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منطقتنــا.. وسياســة تغذيــة وتشــجيع المنظمــات 

ــاز،  ــوب القوق ــة وتزويدهــا بممــر إىل جن رهابي الإ

محفوفــة بخطــر انــدلع موجــة جديــدة مــن 

ي منطقتنــا 
، ليــس �ف ي رهــا�ب العنــف والنشــاط الإ

ــك«. ــن ذل ــد م ــل أبع ــط، ب فق

وإىل ذلــك، طالبــت مجموعــة العمــل التابعــة 

يــن  ي الحــادي عــ�ش مــن ت�ش
لالأمــم المتحــدة، �ف

الــراع  أطــراف   ، ي
المــا�ف  ) )نوفمــرب ي 

الثــا�ف

الأجانــب  المرتزقــة  بــاغ، بســحب كل  قــره  ي 
�ف

مــن المنطقــة، ولفــت الفريــق الأممــي إىل أّن 

ــرة  ــد بمســاعدة أنق ــة تعتم ــة الأذربيجاني الحكوم

لدعــم ومواصلــة   ، ف الســوري�ي المرتزقــة  عــى 

اع، بمــا  ف ي منطقــة الــرف
العمليــات العســكرية �ف

ي ذلــك خــط المواجهــة، وقالــت المجموعــة 
�ف

ــع الأســاسي  التابعــة لالأمــم المتحــدة إّن »الداف

ي 
ف هــو تحقيــق مكاســب خاصــة، لأنـّـه �ف للمســلح�ي

حــال مقتلهــم، ورد أّن أقاربهــم يحصلــون عــى 

ــة«. ــية تركي ــاىلي وجنس ــض م تعوي

وبالمحصلــة، فإنّــه »ممــا ل شــك فيــه بــأّن 

ي ســوريا، ســواء 
ف �ف تشــكيالت الإخــوان المســلم�ي

ــكرية  « أو العس ي
ــىف ــالف الوط ــية كـ«الئت السياس

ي 
ــاع �ف ــىت النخ ــة ح « متورط ي

ــىف ــش الوط كـ«الجي

التوســعية  أردوغــان  نظــام  أجنــدات  تمريــر 

الــدول  ي 
�ف أو  ســوريا،  ي 

�ف ســواء  الســتعمارية 

أول ضحاياهــم،  أرمينيــا  وليســت  قليميــة،  الإ

ة، مــا دام العالــم عاجــزاً  ولــّن تبقــى الأخــري

ومســاعيها  كيــة  الرت العنجهيــة  مواجهــة  عــن 

وعــة،  الم�ش وغــري  المتوهمــة  اطوريــة  مرب الإ

الإخــوان  تصنيــف  ســوى  ذلــك  يتــم  ولــّن 

رهابيــة العابــرة للحــدود  ضمــن التنظيمــات الإ

والقــارات«. يقــول شــيار خليــل.

ي كارابــاخ، 
»لــدى الأرمــن الذيــن يعيشــون �ف

ي 
�ف الســاحقة  الأغلبيــة  يمثلــون  كانــوا  والذيــن 

الحكــم  ذات  الجبليــة  كارابــاخ  »جمهوريــة 

ي كانــت تــدار مــن العاصمــة الأذريــة 
« الــىت ي

الــذا�ت

وعــة للشــعور بتعرّضهــم  باكــو، أســباب م�ش

والكاتــب  الصحفــي  ذكــر  حســبما   ،» ف للتميــري

ــباط  ي 20 ش
ــه �ف يان؛ إذ إنّ ــيرت ف ش ــ�ي ، فيك ي

ــىف الأرم

ايــر( العــام 1988، صــّوت برلمانهــم المحــىي  )فرب

ح بالنفصــال عــن جمهوريــة أذربيجان  عــى مقــرت

ــا  ــة أرميني ــام إىل جمهوري ــوفييتية، والنضم الس

 ّ ي
أيضــاً(. وبعــد مــىف )الســوفييتية  المجــاورة 

أســبوع واحــد، اندلعــت مذابــح ضــّد الأرمــن 

ي مدينــة ســومغيت الآذريــة، وتبعهــا المزيــد 
�ف

ف  مــن المذابــح وعمليــات تبــادل للســكان بــ�ي

 ، ف ــك الحــ�ي ــا، حــىت ذل ف كانت ــ�ي ف اللَت ــ�ي الجمهوريّت

تتمتعــان بعالقــات »أخويــة«.
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تركيا وإدارة النزاع

، تســعينيات  ي
ــار التحــاد الســوفييىت ومــع انهي

ي كارابــاغ إىل 
، تطــور الــراع �ف ي

القــرن المــا�ف

ي أعقــاب توقيــع اتفاقيــة لوقــف 
حــرب شــاملة، �ف

ي أيــار )مايــو( العــام 1994؛ حيــث 
إطــالق النــار، �ف

قليم  ي يســيطر تماماً عــى الإ
كان الجانــب الأرميــىف

الأذريــة  ي 
الأرا�ف بعــض  إىل  إضافــة  نفســه، 

المحيطــة بــه؛ لهــذا نجــد أّن هــذا الــراع هــو 

. ي
ــوفييىت ــام الس ــار النظ ــد انهي ولي

يان، المعنــون بـ »لمــاذا تحتاج  ي مقــال شــيرت
و�ف

كارابــاغ؟«،  ي 
�ف محــدود  انتصــار  إىل  أذربيجــان 

ــان تتمتعــان بنفــوذ  ــان إقليميت يقــول: »ثمــة قوت

، همــا روســيا وتركيــا، غــري أّن مواقفهمــا  كبــري

تختلــف اختالفــاً نوعيــاً. وتعــّد روســيا القــوة 

ي المنطقــة، فقــد كانــت كّل 
التاريخيــة المهيمنــة �ف

ــة  اطوري مرب ــا وأذربيجــان جــزءاً مــن الإ مــن أرميني

ي فيمــا بعــد، 
القيريــة، ثــم التحــاد الســوفييىت

وبينمــا يجمــع روســيا وأرمينيــا تحالــف عســكري، 

ولــدى روســيا قاعدتــان عســكريتان هنــاك، فهــي 

أيضــاً تقيــم عالقــات طيبــة مــع أذربيجــان، 

الدبلومــاسي  الصعيديــن،  عــى  فقــط  ليــس 

والقتصــادي، لكــن أيضــاً هنــاك تعــاون عســكري 

ف البلديــن، ورغــم أّن روســيا دعــت  مهــّم بــ�ي

فمــن  الــراع،  تصعيــد  وقــف  إىل  ف  الطرفــ�ي

المتوقــع أيضــاً أن تتمكــن مــن توســيع نفوذهــا، 

ــان  ــا وأذربيج ــن أرميني ــى كّل م ، ع ــرب ــكل أك بش

ــراع«. ــذا ال ــة ه نتيج
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أردوغان يبرمج العقل 
اإلخواني: األرمن ليسوا ضحايا 

)3-3(

وع العثمانية الجديدة الذي يتبّناه  ي إطار م�ش
وظفت تركيا جماعة الإخوان �ف

وع عىل أساس  ّ رجب طيب أردوغان، حيث يرتكز هذا الم�ش كي
الرئيس ال�ت

سالم  كية، ويوظف الجماعات الدينية، بما فيها حركات الإ القومية ال�ت
كيا ، لجهة تحقيق المصالح السياسية الذاتية ل�ت السياسي

   كريم شفيق
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ي 
�ف المتخصــص  المــري  الباحــث  ويؤكــد 

ســالمية، أحمــد ســلطان،  شــؤون الحــركات الإ

ــة  أّن  »أردوغــان اســتفاد مــن الشــبكات الإخواني

ــه  ــر تدخالت ي ــدف ترب ــة، به عالمي ــة والإ التنظيمي

ــان؛  ــن وأذربيج ــا واليم ــوريا وليبي ي س
ــررة �ف المتك

ــة  ــذ حمــالت دعائي ــة إىل تنفي إذ عمــدت الجماع

ي مقابل 
كيــة، وذلــك �ف منســقة لدعــم الجهــود الرت

، واعتبارهــم  كي
تشــويه خصــوم الرئيــس الــرت

ســالمي، عــى حــّد  ف لنمــوذج الحكــم الإ معارضــ�ي

اً إىل أّن »هــذا الدعــم لــه  زعــم الجماعــة«، مشــري

يبــة  أســباب عديــدة، وجــزء منــه هــو تســديد �ف

ــذي  ، ال كي
ــرت ــس ال ــح الرئي ــة لصال ــولء والرعاي ال

منــذ  وقياداتهــا،  الإخــوان،  جماعــة  احتضــن 

ســنوات، بعــد أن توتــرت عالقتهــا بأغلــب الــدول 

ــة«. ــل متنوع ــر أســباب وعوام ــة، إث قليمي الإ

كيــة مصلحــة  وتحّقــق العالقــات الإخوانيــة الرت

يدعــم  كي 
الــرت فالرئيــس  ؛  ف للطرفــ�ي متبادلــة 

ي دول القــارة الأوروبيــة، 
الشــبكات الإخوانيــة �ف

وبعــض الــدول الآســيوية، بحســب الباحــث 

كي 
ــرت ــرّوج النظــام الســياسي ال ــا ي المــري، كم

ي بعــض المحافــل، مقابــل 
ورمــوزه لالإخــوان �ف

أن »يــرّد الإخــوان الجميــل عــرب دعــم المواقــف 

كيــة، والوقــوف بقــوة خلــف أردوغــان، حــىت  الرت

ل  قوميــة،  بمصالــح  متعلــق  الــراع  كان  إن 

اع الأخــري  ف ي الــرف
صلــة لهــا بالديــن، كمــا حــدث �ف

ــان«. ــا وأذربيج ف أرميني ــ�ي ــتجد ب والمس

تركيــا  اهتمــام  فــإّن  آخــر؛  جانــب  وعــى 

ــا  ــح تركي ــة بمصال ــاد متعلق ــه أبع ــان، ل بأذربيج

الجديــدة«،  »العثمانيــة  وع  بـــم�ش المرتبطــة 

ف السياســية  والــذي يتبنــاه أردوغــان، مــن الناحيت�ي

والأيدولوجيــة.

نســان؛  وبحســب المرصــد الســوري لحقــوق الإ

ــورية  ــل الس ــىي الفصائ ــن مقات ــة م ــإّن »دفع ف

أذربيجــان؛  إىل  قــد وصلــت  لأنقــرة  المواليــة 

ــا  ــن أراضيه ــة م كي ــة الرت ــم الحكوم ــث نقلته حي

إىل هنــاك«، وأوضــح المرصــد أّن هــذه الدفعــة 

كيــة قادمــة مــن منطقة  ي الرت
»قــد وصلــت الأرا�ف

عفريــن، شــمال غــرب حلــب, بينمــا هنــاك دفعــة 

ي إطــار 
أخــرى تتحــرف للخــروج إىل أذربيجــان، �ف

ف  ف الســوري�ي كي عــى تحويــل المقاتلــ�ي
الإ�ار الــرت

ف لهــا إىل مرتزقــة«. الموالــ�ي

حلم الخالفة وأوهام 
»األستاذية«

ــة  ــي دول ــان »ه ــلطان أّن أذربيج ــح س ويوض

ف إيــران وتركيــا وروســيا، كمــا أّن  وســطية بــ�ي

العداء التاريخي الذي راكم الخصومة السياسية بين نظام الرئيس 
التركي واألرمن، يكاد يشّكل إحدى الزوايا، الخفية والمؤثرة، في آن 

معًا، في مشهدية الصراع األخير
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ــة  ــة/ القومي ثني ــن الإ ــه م ــعب الأذري غالبيت الش

كيــة، ومــن ثــم، فــإّن القيــادة السياســية  الرت

ــداً  ــعباً واح ف ش ــ�ي ــراك والأذري ــّد الأت ــة تع كي الرت

 ، ي
ــىف ث ــد الإ ــن البع ــر ع ــّض النظ ــن، وبغ ي بلدي

�ف

ــا تســعى لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة  فــإّن تركي

نفوذهــا  لزيــادة  الســعي  عــرب  أذربيجــان،  ي 
�ف

العســكري والقتصــادي، وهــذا هــو الدافــع 

.» كي
والمحــرك الأســاسي للموقــف الــرت

ــد الباحــث  ؛ يؤّك وعــى ضــوء الســبب الأخــري

أّن تركيــا   ، ّ ســالم الســياسي ي الإ
المتخصــص �ف

 ، ــري ــراع الأخ ي ال
ــان �ف ــكرياً أذربيج ــت عس دعم

ونقلــت المليشــيات الســورية للقتــال عــى هــذه 

ف ممّر  الجبهــة؛ لأنّهــا بصــدد الســعي نحــو تدشــ�ي

ف أذربيجــان، مــن خــالل ناختشــيفان،  بينهــا وبــ�ي

ي إقليــم »قــره بــاغ«، وهو ما ســيمّكن 
ي تقــع �ف

الــىت

ــع دول  ــا�ش م ــا المب ــز تواصله ــن تعزي ــا م تركي

اطوريــة  مرب ي كانــت تابعــة لالإ
آســيا الوســطى، الــىت

العثمانيــة، وهــي بذلــك تســعى لإحــداث تغيــري 

، عــى المــدى الطويــل، بمــا  اتيجي- ســياسي إســرت

وع العثمانيــة الجديــدة. يعــزز مــ�ش

الــذي  قليــم  الإ ي 
�ف الحــرب،  ســتعّزز  كمــا 

، والمتنــازع عليــه، قــدرة  ي
يتمتــع بالحكــم الــذا�ت

تركيــا، مــن الناحيــة القتصاديــة، عــى الوصــول 

ــاً إىل أســواق دول يصــل عــدد ســكانها إىل  تجاري

3 مليــارات نســمة، أي مــا يقــارب نصــف ســكان 

ــواق  ــول إىل الأس ــّل الدخ ي ظ
ــك �ف ــم، وذل العال

كيــة، وكــذا تســهيل  الآســيوية أمــام البضائــع الرت

ــد. ــر الجدي ــا عــرب المم الوصــول إليه

وعليــه؛ فــإّن تركيــا تتحــرى تعزيــز القيمــة 

، وكــذا مكانتهــا  ي
اتيجية لموقعهــا الجغــرا�ف ســرت الإ

ق والغرب، ل  ف الــ�ش كمحطــة إجباريــة للربــط بــ�ي

ي طريــق الحريــر 
ســيما فيمــا يتصــل بموقعهــا �ف

، وقــد افتتحــت أنقــرة، طــوال  ي
التجــاري الصيــىف

وظفت تركيا جامعة اإلخوان يف إطار مرشوع العثامنية الجديدة الذي يتبّناه الرئيس الرتيّك رجب طيب أردوغان
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ــوط  ــاريع خط ــلة مش ــة، سلس ــنوات الماضي الس

وممــرَّي  وأنفــاق،  وجســور  حديديــة  ســكك 

»أوراســيا« و«مرمــراي« اللذيــن يربطــان آســيا 

ــفور. ــق البوس ــت مضي ــا تح بأوروب

وبحســب ســلطان، فــإّن تركيــا ســتتمكن، للمرة 

 ، ي الــراع الأخري
الأوىل، تقريبــاً، عــرب النخــراط �ف

ي 
ــكري �ف ــد عس ــدم لتواج ــئ ق ــاد موط ــن إيج م

ي ظلــت طــوال 
الحديقــة الخلفيــة لروســيا، والــىت

ي آســيا الوســطى.
ة طويلــة تحتكــر النفــوذ �ف فــرت

النفط كلمة السّر

محليــة  تركيــة  تقديــرات  ذلــك،  ي 
�ف وتتفــق 

ــدة  ــوط جدي ــاء خط ــال بن ي ح
ــه »�ف ــري إىل أنّ تش

ف تركيــا وأذربيجــان، عــرب  ة لنقــل الغــاز بــ�ي مبــا�ش

ناختشــيفان، فــإّن تركيــا ســوف تحصــل عــى 

غــاز أرخــص مــن أذربيجــان، وســيصبح تدريجيــاً 

؛ حيــث تدفــع تركيــا 490  ي
يــرا�ف بديــالً عــن الغــاز الإ

ــاز  ــن الغ ــب م ــرت مكع ــف م ــل كّل أل دولراً مقاب

، بينمــا يمكــن أن تنخفــض هــذه التكلفــة  ي
يــرا�ف الإ

 ،2026 العــام  بحلــول  وذلــك  دولراً،   335 إىل 

وهــو موعــد نهايــة اتفــاق توريــد الغــاز الموّقــع 

ــران«. ــرة وطه ف أنق ــ�ي ب

ــه  ــة، أنّ ــت« عربي ــة »إندبندن ــح صحيف وتوض

ــاً،  ي ظاهــره، عرقي
»رغــم كــون الــراع يبــدو، �ف

ــاً  ــاك جانب ــإّن هن ــي، ف ــت القوم ــه التعن ويغذي

الجيوسياســية  بالمنافســات  يتعلــق  رئيســاً 

الأرمــن  تشــمل  ي ل 
الــىت القوقــاز،  منطقــة  ي 

�ف

ــروس،  ــراك وال ــن الأت ــب، ولك ــان فحس وأذربيج

الوليــات  وحــىت  وإ�ائيــل،  إيــران  وربمــا 

ــيا  ــاز لروس ــل القوق ف تمث ــ�ي ــي ح ــدة؛ فف المتح

ــعون  ــراك يس ــإّن الأت ــة، ف ــوذ تقليدي ــة نف منطق

كة مــع  إىل تأكيــد العالقــات العرقيــة المشــرت

وقــد  الوســطى،  آســيا  ومعظــم  أذربيجــان، 

ــيا  ــع روس ــة م ــات وثيق ــا إىل عالق ــعت أرميني س

وإيــران جزئيــاً، لمواجهــة عالقــات أذربيجــان 

ــا وأذربيجــان عــى  ــا، وشــددت جورجي ــع تركي م

جزئيــاً،  المتحــدة،  الوليــات  مــع  العالقــات 

ي مواجهــة روســيا، فيمــا 
لتعزيــز اســتقاللهما �ف

وتركيــا  روســيا  إىل  المتحــدة  الوليــات  تنظــر 

ّ عميــق  ي
وإيــران، باعتبارهــا مصــدر قلــق أمــىف

لــدول المنطقــة«.

ــنوي  ــع الس ــر الرب ــح التقري ــه، ألم ــن جانب وم

تعزيــز  أّن  إىل  الكونغــرس،  أبحــاث  لخدمــة 

ي جنــوب القوقــاز، 
الســتقالل والإصالحــات �ف

ــدة،  ــات المتح ــدى الولي ــة ل ــي بأولوي ــد حظ ق

لكــّن الجــدل اســتمّر حــول نطــاق المشــاركة 

الباحث أحمد سلطان لـ«حفريات«: تركيا ترّوج لإلخوان في بعض 
المحافل، مقابل أن يرّد اإلخوان الجميل عبر دعم المواقف التركية، 

والوقوف بقوة خلف أردوغان
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الأمريكيــة، والتأكيــد عليهــا وعــى فعاليتهــا، 

باســتمرار،  خّصــص،  الكونغــرس  أّن  ســيما  ل 

ــى  ــق ع ــا واف ــا، كم ــة لأرميني ــاعدات خارجي مس

ي جنــوب القوقــاز، لجهــة 
المســاهمة بالتمويــل �ف

اعــات، وتقديــم مســاعدات  ف تشــجيع حــّل الرف

ــادي  ــل القتص ــهيل التكام ــار، وتس عم ــادة الإ إع

قليمــي. الإ

الــذي خصصــه  الدعــم  عــى  ترتــب  كمــا 

الكونغــرس الأمريــ�ي لأرمينيــا، عــام 1992، حظــر 

الأمريكيــة  الحكوميــة  المســاعدات  معظــم 

ي أعقاب 
لأذربيجــان، وهــو الأمــر الــذي توقــف، �ف

الوليــات  ي شــهدتها 
الــىت رهابيــة  الإ الأحــداث 

( العــام 2001؛  ي 11 أيلــول )ســبتمرب
المتحــدة، �ف

ــة  ــاسي مــن الحظــر، لجه ــاء رئ ــرر إعف ــث تق حي

المتحــدة  الوليــات  ف  بــ�ي التعــاون  تســهيل 

رهــاب. ي مكافحــة الإ
وأذربيجــان �ف

أطماع أردوغان المتنامية

ي 
�ف المتناميــة  أردوغــان  أطمــاع  وتتمثــل 

ــط،  ــى النف ــول ع ــألة الحص ي مس
ــان، �ف أذربيج

ــذي  ــروسي ال ــاز ال ــة بالغ ــس، مقارن ــعر بخ بس

ي 
يــرا�ف يكّلــف تركيــا 188 دولراً، وكــذا الغــاز الإ

الــذي يكّلفهــا 191 دولراً، بينمــا يكّلــف الألــف مــرت 

ــا  ــان م ي أذربيج
ــود �ف ــاز الموج ــن الغ ــب م مكع

ي 
يقــارب 180 دولراً، حســبما أوضحــت منصــة »�ت

ي 
ي نســختها الناطقــة بالعربيــة، �ف

كيــة، �ف « الرت ي
آر �ت

. ي
ــا�ف ــام الم ( الع ــبتمرب ــول )س أيل

العلــوم  ي 
�ف المــري  الباحــث  ويوضــح 

للبحــوث  ي  العــر�ب المركــز  ومديــر  السياســية، 

ي ســليمان، لـــ »حفريــات«؛ أّن 
والدراســات، هــا�ف

ــية  ــاج أساس ــة إنت ــّد محط ــاز يع ــوب القوق »جن

ة  الأخــري أّن  أنقــرة، كمــا  بالنســبة إىل  للطاقــة 

ي عــدة مشــاريع لخطــوط 
ترتبــط مــع أذربيجــان �ف

وأنابيــب الغــاز الطبيعــي؛ إذ تمتلــك أذربيجــان 

ف 1(، الــذي يضّخ نحــو 8 مليارات  حقــل )شــاه دنري

ف  مــرت مكعــب مــن الغــاز ســنوياً، ثــم )شــاه دنــري

2(، ويضــّخ نحــو 16 مليــار مــرت مكعــب ســنوياً، 

ــا،  ــا لأوروب ــارات منه ة ملي ــ�ش ــا ع ــص منه تخصَّ

ف  كيــا، كمــا أّن التعــاون بــ�ي وســتة مليــارات لرت

ي ذلــك المجــال، يعــود 
ة وأذربيجــان �ف الأخــري

اكات المتعــددة بينهمــا، مــن خــالل  إىل الــ�ش

ــ�ي  ــو تبلي ــي »باك ــاز الطبيع ــب الغ ــّط أنابي خ

وم«، وكــذا خــّط أنابيــب »تانــاب«، والــذي  أر�ف

يتــوىل، بــدوره، عمليــة نقــل الغــاز مــن أذربيجان 

ضافــة  كيــة، بالإ ي الرت
إىل أوروبــا مــن خــالل الأرا�ف

ــى  ــة، ع ــاز الأربيجاني ــات الغ ــر محط إىل تطوي

النحــو الــذي يجعلهــا قــادرة عــى مضاعفــة 
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نتــاج لنحــو ثــالت مــرات، لتصــل إىل نحــو 20  الإ

ــنوياً«. ــب س ــرت مكع ــار م ملي

اإلبادة الجماعية لألرمن

ــي  ــداء التاريخ ــإّن الع ــك، ف ــى ذل ــالوة ع وع

ــام  ف نظ ــ�ي ــية ب ــة السياس ــم الخصوم ــذي راك ال

كي والأرمــن، يــكاد يشــّكل إحــدى 
الرئيــس الــرت

ي مشــهدية 
ي آن معاً، �ف

الزوايــا، الخفيــة والمؤثــرة، �ف

ــك عــى  ــا؛ وذل الــراع الأخــري والمســتجد بينهم

بــادة الجماعية  خلفيــة إنــكار أردوغــان لعمليــة »الإ

ي تورّطــت فيهــا الخالفــة العثمانيــة، 
لالأرمــن«، الــىت

قبــل نحــو مئــة عــام، رغــم أّن الوقائــع المرويــة، 

بــادة  والوثائــق المكتشــفة، كشــفت أّن أحــداث الإ

ف ربيع  ة بــ�ي ي الفــرت
ي جــرت �ف

الجماعيــة لالأرمــن، الــىت

العــام 1915 وخريــف العــام ذاتــه، وقــىف فيهــا 

ــت  ، حدث ي
ــىف ــون أرم ــف الملي ــون ونص ــو ملي نح

ي تلــك 
ف �ف بشــكل مقصــود ومتعّمــد مــن العثمانيــ�ي

ي خضعــت لحكــم حــزب التحــاد 
ة، الــىت الفــرت

كيــة عــى  ســالمية الرت ، لفــرض الهيمنــة الإ ي
�ت والــرت

ــة  ــري الطبيع ــة، وتغي قي ــول ال�ش ــة الأناض منطق

ــة فيهــا. الســكانية والديمغرافي

ــادة«،  ب ــح »الإ ــراك مصطل ــض الأت ــا يرف وبينم

ف  ــ�ي «،  فــإّن ثالث ــزاع أهــىي ــه مجــرد »ن ــرون أنّ وي

ــة  ــادة العثماني ب ف بالإ ــرت ــل، تع ي المقاب
ــة، �ف دول

، حيــث  لالأرمــن، مطلــع القــرن التاســع عــ�ش

التهجــري  أوامــر  إىل  الأرمــن  مــن  آلف  امتثــل 

ي 
�ف للمنفــى  الذهــاب  إىل  القــ�ي، واضطــروا 

ــث تتواجــد معســكرات  الصحــراء الســورية، حي

ــة  ــت مجموع ــة؛ إذ تعرّض ــجون خاص ــة وس أمني

ي الطريــق إىل القتــل بالرصــاص، بينهــم 
منهــم �ف

نســاء وأطفــال، وآخــرون قتلــوا بطــرق مختلفــة 

ووحشــية، حســبما تذكــر عــدة مصــادر موثقــة؛ 

ــّمماً. ــاً أو تس ــاً أو غرق حرق

ــر  ي تقري
وبحســب موســوعة »الهولوكســت«، �ف

بــادة الجماعيــة لالأرمــن؛ فــإّن  مفصــل عــن الإ

بــادة الجماعيــة، وإن لــم تتــم  »مصطلــح الإ

صياغتــه حــىت عــام 1944، إل أّن معظــم العلمــاء 

يتفقــون عــى أّن القتــل الجماعــي لالأرمــن يتطابق 

ــة  ــتخدمت الدول ــث اس ــي؛ حي ــف العلم والتعري

العثمانيــة، بشــكل منهجي، حالة عســكرية طارئة، 

لجهــة التأثــري عــى سياســة ســكانية وديمغرافيــة 

ــة  ــا إىل تقوي ــن خالله ــدف م ــل، ته ــة الأج طويل

ي 
�ف الأناضــول  ي 

�ف المســلمة  كيــة  الرت العنــا� 

، والذيــن مــن بينهــم  ف مقابــل الســكان المســيحي�ي

الأرمــن والآشــوريون، كمــا أّن الوثائــق العثمانيــة 

يطانيــة والفرنســية والألمانية  والأرمنيــة، وكــذا الرب

والنمســاوية، تكشــف حالــة تعّمــد مــن قبــل 
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الحكومــة العثمانيــة، بهــدف اســتهداف الســكان 

ــد«. ــن عم ي الأناضــول ع
ــن �ف الأرم

جمع بيانات دقيقة عن األرمن

ــا:  ــور له ــر منش ي تقري
ــوعة، �ف ــف الموس وتضي

ــث  ــن القســطنطينية، حي ــات م »صــدرت تعليم

وجهــت الحكومــة المركزيــة بجمــع بيانــات دقيقة 

عــن الأرمــن، تبــدأ مــن إحصــاء عــدد الذيــن تــّم 

ترحيلهــم، ثــم حجــم ونــوع الســكن الــذي تركوه 

اً، معرفــة عــدد المبَعديــن ممــن  وراءهــم، وأخــري

وصلــوا إىل معســكرات الحتجــاز«.

وقــد جــاءت التعليمــات مــن أعــى مســتويات 

ي الدولــة العثمانيــة، بحســب 
الدائــرة الحاكمــة �ف

ي مركــز العمليــة كّل 
المصــدر ذاتــه، حيــث كان �ف

مــن: طلعــت باشــا، وزيــر الداخليــة، وإســماعيل 

إنفــر باشــا، وزيــر الحــرب، وبهــاء الديــن صقــر، 

ــد  ــة، ومحم ــة الخاص ي للمنظم
ــدا�ف ــر المي المدي

. ي
نظيــم، قائــد التخطيــط الديمغــرا�ف

 ، الفرنــ�ي الرئيــس  أعلــن  عــام،  وقبــل 

الأرمنيــة  بــادة  الإ ذكــرى  ماكــرون،  إيمانويــل 

ي باريــس«، وذلــك بعــد نحــو 
»يومــاً وطنيــاً �ف

ي 
بــادة« �ف اف بجريمــة »الإ 18 عامــاً مــن العــرت

ــري  ، تان كي
ــرت ــؤرخ ال ــرّم الم ــا ك ــن، كم ــّق الأرم ح

ي وثقــت تلك 
أكشــام، صاحــب أهــم الكتــب الــىت

ــه  ــاً؛ لحصول ــل يعــّد انفــراداً تاريخي الجريمــة، ب

ــة وّجهــت عــى  ــق عثماني ــات« ووثائ عــى »برقي

ــل  ــة والقت ــادة الأرميني ب ــذ الإ ــا�ش بتنفي ــو مب نح

علمــي  إثبــات  أّول  هــي  وعليــه،  الجماعــي، 

تاريخــي وموثــق ينفــي مزاعــم أنقــرة.

ــات  ــيقي للمنظم ــس التنس ــلم المجل ــد س وق

ــة  كي »ميدالي
ــرت ــؤرخ ال ــس، الم ي باري

ــة، �ف الأرمني

 ، الشــجاعة«، أثنــاء حضــور الرئيــس الفرنــ�ي

: »لقــد  كي
ي كلمتــه للمــؤرخ الــرت

الــذي قــال �ف

ــادة«. ب كي لالإ
ــرت ــكار ال ن ــم الإ فضحت

ه  ــري ــن غ ــ�ي ع ــف الفرن ــرد الموق ــك؛ انف ولذل

مــن المواقــف الأوروبيــة، فيمــا يتصــل بالحــرب 

بالوضــوح،  بــاغ،  قــره  إقليــم  ي 
�ف المندلعــة 

صحفــي  مؤتمــر  خــالل  ماكــرون،  دان  وقــد 

ي العاصمــة الالتفيــة، ريغــا، »الخطــاب 
عقــده �ف

أنّــه  ورأى  أنقــرة،  تعتمــده  الــذي   » ي الحــر�ب

القتــال،  مواصلــة  عــى  أذربيجــان  يشــجع 

بهــدف اســتعادة الســيطرة عــى إقليــم ناغورنــو 

 ،» كارابــاغ، ووصــف الأمــر بـــ »المتهــور والخطــري

ــ�ي عــى أّن المواقــف  ــس الفرن ــا شــّدد الرئي كم

كيــة إزاء الموضــوع »غــري مقبولــة«. الرت


