القوقاز بعد ربع قرن من تفكك االتحاد السوفيتي  :خريطة القوى والتفاعالت


أزتد عبد احلافظ فواز

مقدمة:

وواللما يقسم القوقاز إىل
القوقاز ىو منطقة جغرافية سياسية تقع عند حدود أوروبا وآسيا ،وىي موطن جبال القوقاز .
اً
القوقاز اجلنويب والقوقاز الشمايل  .يقع األخري دا خل أراضي روسيا االحتادية وتًتكز بو ومبنطقة حوض الفوجلا واألورال والبية
مسلمي روسيا  .ويضم مشال القوقاز سبع رتهوريات تتمتع باحلكم الذايت ،وىي  :أديغيا ،وداوستان ،والشيشان ،وإنغوشيا،
وأوسيتيا الشمالية ،وقباردينو  -بلقاريا ،والقرتشاي  /الشركس ،إضافة إىل منطقيت ستافروبول وكراسنودار ويقطنو حوايل 9.86
مليون نسمة .أما القوقاز اجلنويب فيضم ثالث دول ىي جورجيا وأرمينيا وأذربيجان ،وتقطن األخرية والبية مسلمة.
دخل اإلسالم القوقاز مع هناية عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب لكنو مل يدخلو بشكل هنائي إال منذ فتوحات مسلمة بن عبد
أيضا زىاء ثالثة قرون وحىت
ادللك بن مروان يف القرن الثاين اذلجري مث خضع القوقاز بأكملو للحكم ادلغويل الذ ي حكم الروس ً
مرورا بالقوقاز ،ولقد كان لروسيا القيصرية تاريخ صراعي
بدأت إمارة روسيا ظلوىا وتطوير توسعها اإلمرباطوري يف آسيا وضلو أوروبا ً
واضح مع منطقة القوقاز خاصة إذا ما نظرنا إىل طبيعة تكوين ىذه اإلمرباطورية ،فقد تكونت روسيا القيصرية – تالىا االحتاد
السوفييت يف ذلك – انطالقًا من مركز يسعى الحتالل ادلدى احمليط بو .مث جاءت احلقبة السوفيتية لتضع ادلزيد من القيود ودتارس
ٍ
ٍ
وواصة يف عهد ستالني .فبالروم من عداء السلطات السوفيتية للدين إال أنو يف حقبة
بأشكال عدة على مسلمي القوقاز،
القمع
القمع الستالينية كانت نسبة رجال الدين ادلسلمني الذين أعدموا أو زج هبم يف السجون ،من دون حتقيق أو زلاكمات ،أكرب من
شلثلي الديانات األخرى .كما أن سياسات الفك والًتكيل عرب اقتطاع إقليم من رتهورية ومنحو ألخرى وزتالت التهجري اليت
اتبعها ستالني كانت هتدف إىل خلخلة الًتكيبة السكانية بالقوقاز وزرع بذور الشقاق بني قاطنيو حىت يسهل السيطرة عليو .قادت
ىذه السياسة إىل العديد من نقاط التوتر يف ادلنطقة وخلقت العديد من الصراعات ادلعلنة أحيا اًن والكامنة أحيا اًن أخرى.
تارؼلي مسر ًحا للصراعات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية والعمليات التوسعية
يضاف دلا سبق ،أن القوقاز كان يشكل
اً
يل اليت ارتبطت بنىاية القوة السوفيتية يف القوقاز ،مثل
عرب القرون .وحىت بعد تفكك االحتاد السوفييت وقعت كل الصراعات تقر ًا
صراع الشيشان يف روسيا ،و الصراعات اإلقليمية حول ناجورنو كاراباخ يف أذربيجان  ،وأوسيتيا اجلنوبية وأوازيا يف جورجيا  .ويف
زلوريكطرف رئيسي كما يف حالة الشيشان أما يف بقية الصراعات فقد تراوحت أدوارىا
تلك الصراعات السابقة لعبت روسيا ًا
دور اً
أساسي للتفاوض بني األطراف ادلتصارعة.
طا
بني التدخل ادلباشر أحيا اًن أو دعم طرف على حساب آخر أو فرض نفسها وسي ً
اً
تسعى الدراسة لرصد أبرز مالمح خريطة التفاعالت والقوى مبنطقة القوقاز ،وذلك عرب اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -ما أعلية القوقاز يف اإلسًتاتيجية الروسية؟

 ما الدور الذي لعبتو روسيا يف صراعات منطقة القوقاز؟

مدرس العلوم السياسية جبامعة القاىرة.
The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict, International Crisis Group,
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حروببالوكالة
 كيي كان القوقاز ميدا اًن لصراعات القوى الكربى أحيا اًن ،وبني فاعليو احملليني وما اعتربه زلللون أحيا ًاناً
يف ادلنطقة؟

أوال :أوضاع الشيشان بعد حربين
ً

دوما أن حرهبا يف الشيشان – خالل تسعينيات القرن العشرين  -ليست ضد مسلميها ىناك وإظلا
كانت روسيا تؤكد ً
ضد رتاعات إرىابية تسعى لنشر أفكارىا ادلتطرفة يف رتهورية الشيشان ادلسلمة وما حوذلا من رتهوريات مشال القوقاز  .على
لوأد مطالل االستقالل
اجلانل اآلخر كان ادلقاتلون الشيشان يصفون الصراع بأنو حلقة جديدة من سلسلة السعي الروسي
الشيشاين واليت تعود إرىاصاهتا إىل مساعي فرض اذليمنة الروسية على مشال القوقاز يف أواخر القرن الثامن عشر وعرب القرن التاسع
عشر من ادليالد.
ىذا ويشكل ادلسل م ون داخل روسيا أولبية يف سبعة أقاليم؛ يف إصلوشيا حوايل  98بادلئة ،ويف الشيشان حو ايل 96
بادلئة ،ويف داوستان حوايل  94بادلئة ،ويف قباردينو – بلقاريا حوايل  70بادلئة ،ويف رتهورية القرتشاي – الشركس حوايل 6
بادلئة ،ويف بشكرييا حوايل  6بادلئة ،ويف تتارستان حوايل  54بادلئة  .وباستثناء بشكرييا وتتارستان تقع بقية اجلمهوريات
اإلسالمية يف إقليم مشال القوقاز  .تتبع الغالبية ادلذىبني احلنفي والشافعي ،وتنتشر الصوفية يف الشيشان وإصلوشيا وداوستان ولكن
ايدا للجماعات السلفية.
هورا متز ً
تشهد ادلنطقة خاصةً يف داوستان ً
إثثا إال أن تسعينيات القرن العشرين شهدت
بالروم من أن الشيشان تعد أكثر رتهوريات مشال ا لقوقاز
ً
انسجام ا ً
صداما بني السلفيني والصوفية من أتباع الطريقة القادرية  .فقد أبدى أنصار احلركة القادرية  -بزعامة أزتد حاجي قديروف مفيت
ً
اجلمهورية آنذاك – استياءىم من شلارسات رتاعات السلفية اجلهادية ادلسلحة اليت رفضت شعائر الصوفية مثل التربك باألضرحة .
ويف ذلك السياق حاولت تلك اجلماعات عام  - 995خالل احلرب الشيشانية األوىل – ىدم ضريح خيدا أم كونتا حاجي
كيشييي الذي أدخل احلركة القادرية لشمال القوقاز  4.كانت حادثة الضريح بداية صراع أزتد قديروف مع السلفيني  .لذلك
رفض قديروف يف احلرب الشيشانية الثانية طلل أصالن مسخ ادوف – رئيس الشيشان آنذاك  -إعالن اجلهاد ضد روسيا  .بل
عدد ا من ادلقاتلني – مبساعدة القائد ادليداين سليم ياماداييي  -يف بعض ادلناطق مثل مدينة
تواصل قديروف معها وأقنع ً
جيش ادلقاومة
جوديرميس باالستسالم للقوات الروسية وانضم بعضهم للقتال ضد اجلماعات السلفية ضمن ما أطلق عليو
ئيس للشيشان بعد انتهاء احلرب  ،وعندما اوتيل قديروف يف عام  004قام
الشعبية 5.وكافأت موسكو أزتد قديروف بتعيينو ر ًا
ئيس للجمهورية يف فرباير  007وىو يف الثالثني من عمره.
سياسي إىل أن جعلو ر ًا
بوتني بتصعيد ابنو رمضان
اً
اعتمد رمضان قديروف على أيديولوجية تزاوج بني القومية والطابع اإلسالمي والوالء للرئيس بوتني حىت وصي بأنو
أكثر رؤساء اجلمهوريات والءً لبوتني يف ادلنطقة .ويف إشارة واضحة على نيلو لثقة بوتني وأطلق األخري يد قديروف االبن ليصبح
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بني رتهوريات احلكم الذايت الروسية رئيس اجلمهورية الوحيد الذي يسيطر على قوات األمن باإلقليم ويشرف بنفسو على قيادة
عمليات مكافحة اإلرىاب ويتمتع بصالحيات واسعة يف إدارة موارد الشيشان.
امتداد ا لسياسة االحتاد السوفييت يف تو يي اإلسالم يف السياسة اخلارجية  -وىو ما أطلق عليو
فيما ؽلكن اعتباره
ً
"اإلسالم الرمسي" – سعت روسيا إىل االستعانة ببعض رتهورياهتا ادلسلمة مثل تتارستان يف حوض الفوجلا واألورال والشيشان يف
ومعربا عن رؤيتها لإلسالم واليت تدعم الطرق الصوفية اليت
مشال القوقاز لتكون ل
تك اجلمهوريات مدخل روسيا للعامل اإلسالمي ً
هتيمن على اإلدارات الدينية بتلك اجلمهوريات يف مواجهة التيارات السلفية اليت تصاعد دورىا خاصة بعد حريب الشيشان.
دترا بعنوان "من ىم أىل السنة؟"
يف ذلك السياق استضافت العاصمة الشيشانية جروزين يف أواخر أوسطس  0 6مؤ ً
حضره – يف أول زيارة لو للجمهورية – شيخ األزىر وأكثر من مئيت عامل دين من شىت أضلاء العامل اإلسالمي  .وقد أثار البيان
اخلتامي استياء ادلملكة العربية السعودية وخرجت انتقادات الستثناء السلفية من ادلشمولني بوصي "أىل السنة " .وقد طالت
االنتقادات شيخ األزىر شلا دعا ادلركز اإلعالمي باألزىر إلصدار بيان ينفي مشاركة شيخو يف البيان اخلتامي للمؤدتر.
اني جورجيا وإقليم أبخازيا:
اً

مقاومة ٍ
ٍ
عنيفة من األواز  .ومع تزايد حدة الصراع وتنكيل الروس
ضمت روسيا القيصرية أوازيا يف عام  864بعد
مبسلمي ادلنطقة َّفر العديد من األواز لإلمرباطورية العثمانية  .أما عن احلقبة السوفيتية فقد اتسمت بدايات احلكم السوفييت
باالضطراب وادلعاىدا ت وري واضحة البنود  .ويف مارس  9تأسست رتهورية أوازيا السوفيتية ويف  5مايو من العام
وقعت أوازيا  -حتت ضغط من ستالني  -معاىد ًة
أيض ا ّق
ذاتو قامت رتهورية جورجيا الدؽلقراطية  .ويف ديسمرب من نفس العام ً
خاص  ،نادى ستالني
ًا
تعامال
احتاديةً مع جورجيا .ففي الوقت الذي كان لينني يؤمن فيو بأن خصوصية شعوب القوقاز تقتضي ً
بالتعامل بشدة مع الشعوب احمللية .دتتعت اجلمهوريات االحتـادية يف االحتـاد السـوفييت بالوضـع القانوين األسـمى يف االحتـاد تالىا
رتهـوريات احلكم الذايت مث مناطق (أقاليم) احلكم الذايت .ويف عام  9خفَّض ستالني الوضع القانوين ألوازيا لتصبح رتهورية
حكم ذايت داخل جورجيا .ومارس ستالني االضطهاد وزتالت التهجري ضد األواز حىت أضحوا أقلية يف رتهوريتهم.
يف عام  989كانت أوازيا رتهورية حكم ذايت داخل جورجيا  .وكان يقطنها آنذاك  5 5ألي نسمة ،مثّقل
اجلورجيون منهم  45.7بادلئة ،والروس  4.بادلئة ،واألرمن  4.6بادلئة  .وشكل األواز  7.8بادلئة فقط من إرتايل سكان
4
دويل ا واليت تبلغ
أوازيا .تقدر مساحة أوازيا بـ 8700كيلومًت مربع تعادل حوايل  .5بادلئة من مساحة جورجيا ادلعًتف هبا ً
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ألي

 70ألي كيلومًت مربع .ويف إحصاء سكاين قامت بو السلطات األوازية عام  00بلغ عدد سكان أوازيا ضلو 4
أليو 0ألي نسمة.
نسمة ،يف الوقت الذي تراوحت فيو تقديرات الدبلوماسيني التابعني لألمم ادلتحدة ما بني  80اً
سعت جورجيا كالعديد من رتهوريات االحتاد السوفييت إىل االستقالل يف مطلع تسعينيات القر ن العشرين يف الوقت
الذي أيدت أوازيا  -روم كوهنا رتهورية حكم ذايت داخل جورجيا  -البقاء ضمن االحتاد .وتعالت النربة القومية يف خطاب قادة
جورجيا .وما أن تفكك االحتاد السوفييت حىت شهدت جورجيا حالة من االضطرابات والفوضى ودخلت البالد يف حرب أىلية يف
عام  99وامتدت احلرب إلقليم أوازيا بعد اجتياح القوات اجلورجية له.
عقل ىزؽلـة جورجيـا يف أوـازيا يف عام  99مارست روسـيا ضغوطها على كال الطرفيـن لتوقيـع اتفاقيـة سـالم أبرمت
بالفعـل يف مايـو  . 994نصـت االتفاقيـة على أن تقـود روسـيا مهـام حفظ السـالم يف مناطق الصـ راع .ويف ينـاير  996عقـدت
روسـيا مع جورجيـا صفقـة نتـج عنها حصـار على أوـازيا فرضـتو رلموعة دول الكومنولث  4.وروم وجود أربع قواعد عسكرية
سوفيتية  -واليت أضحت روسية بعد تفكك االحتاد السوفييت  -يف جورجيا إال أن احلرب يف أوازيا وىزؽلة القوات اجلورجية
منحت روسيا الفرصة لتقنني وضع القواعد عرب اتفاقية مع جورجيا تسمح باستمرارية ثالث قواعد يف مقابل تعوُّه د روسيا بتسليح
وتدريل اجليش اجلورجي وتعوُّه د الطرفين باالمتناع عن ادلمارسات العدائية حيال بعضهما البعض  5.كما دفعت روسيا جورجيا
6
سابقا .
لالنضمام لكومنولث الدول ادلستقلة يف أبريل  994وىو ما كانت ترفضو جورجيا ً
عندما تتوتر العالقات كانت روسيا حترص على إرسال رسائل جلورجيا مفادىا أن األخرية ال تزال يف رلال التأثري الروسي
مثل تصريح يلتسني – رئيس روسيا آنذاك – يف  5أوسطس  997أن روسيا ستظل ىي وسيط احملادثات بني جورجيا
7
هتديدا أرسلتها روسيا يف ديسمرب  000عندما وضعت
وأوازيا ولن تسمح للواليات ادلتحدة أن تلعل ىذا الدور .رسالة أكثر ً
قيودا على سفر اجلورجيني إىل مشال القوقاز يف الوقت الذي استثنت فيو سكان أوازيا وأوسيتيا اجلنوبية من تلك القيود  .ويف عام
ً
وجوي ،ومرة أخرى مت استثناء
 – 006يف رد فعل على فضػلة جتسس – فرضت موسكو على جورجيا
ً
ووري اً
بري اً
حصار ا اً
8
أوازيا وأوسيتيا اجلنوبية من ذلك احلصار.
دفاع ا
عنـدما أطلقت جورجيـا زتلتهـا العسـكرية على أوسـيتيا اجلنـوبيـة يف أوسـطس  008وتدخلت القوات الروسية ً
عن أوسيتيا ،انتهـز قادة أوـازيا الفرصـة لفـرض السـيطرة على سائر إقليم أوازيا  .تركزت ادلواجهـات يف أوـازيا آنذاك يف كودوري
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جورج  ،وىي ادلنطقـة اليت ىيمنت عليهـا ادليليشـيات العسـكرية اجلورجيـة منـذ تفكك االحتـاد السـوفييت إىل أن فرضت قوات
الداخليـة اجلورجيـة سـيطرهتا عليها يف عام . 006
عموم ا بتنامي سعي جورجيا للتقارب مع الغرب وإعالن روبتها يف أن
ارتبطت توترات العالقات الروسية واجلورجية ً
عضو ا يف كل من حلي الناتو واالحتاد األورويب  .هر ذلك بشكل أوضح منذ تويل ميخائيل ساكاشفيلي احلكم يف
تصبح ً
جورجيا يف أواخر عام  00بعد الثورة الوردية اليت أطاحت بالرئيس السابق إدوارد شيفرنادزه.
لذلك كان انتصار بيدزينا إيفانشفيلي يف االنتخابات اجلورجية أواخر عام  0بداية حتول ىام يف السياسة اخلارجية
اجلورجية  .فقد أضحت حكومة تبليسي تسعى إلغلاد صيغة تفاىم مع موسكو دون التخلي عن حقوقها السيادية يف أوازيا
مناخ ا أفضل للعالقات بني روسيا وجورجيا  .لكن ذلك كلو مل تكن لو
وخلق ً
وأوسيتيا اجلنوبية .قاد ذلك االقًتاب لتهدئة التوتر َ
أيضا أية مؤشرات على تغري يف نشر القوات
انعكاسات مؤثرة على ٍّ
أي من قضايا الصراع بني موسكو وتبليسي  .كما مل تظهر ً
الروسية يف ادلنطقة.
الل أذربيجان
اً:

وىي عضو يف منظمة التعاون
من بني رتهوريات جنوب القوقاز الثالث تتميز أذربيجان بغالبية سكان مسلمني
اإلسالمي .وروم وياب اإلحصاءات الدقيقة حول نسبة ىؤالء ادلسلمني إال أهنا تًتاوح بني  9و 96بادلئة من إرتايل السكان ،
وتعتنق والبيتهم ادلذىل الشيعي .فهي تشبو وضع جارهتا إيران ،وري أن الدستور األذربيجاين ينص على علمانية الدولة على ورار
تركيا اليت تشًتك معها يف اخلصائص العرقية واللغوية للسكان .وىي أيضا تسعى إىل تعريي نفسها بوصفها دولةً تريد التخلص من
موروثها السوفييت.
جعل الوضع اجلغرايف أذربيجان جارة وقريبة لعدد من الدول اليت تسعى لتصدير ظلاذجها الثقافية؛ مثل إيران ،وتركيا،
مقصدا للكثري من الدعاة وادلنظمات ،وبدأت تربز فيها جتمعات ذات صبغة شيعية ،وأخرى ذات صبغة
والسعودية .ولذلك كانت
ً
هتديد ا لعلمانية الدولة ،وسعت للحد منو أو السيطرة عليو .كما أن والبية اآلذريني ينظرون
سنية ،وىو ما اعتربتو حكومة باكو ً
للسلفية بعني الشك وروم دخوذلا يف مطلع التسعينيات من القرن العشرين مع دعاة ادلملكة العربية السعودية إال أهنا مل جتتذب
أعدادا كبرية من ادلواطنني الذين عادة ما يفضلون االستماع للقيادات الدينية احمللية .ومن بني سكان الدولة ادلقدر ين ووايل 9.6
ً
عمرا
مليون نسمة – حسل إحصاءات  - 0تبلغ نسبة من ىم أقل من ً 5
عاما حوايل  40.9بادلئة ،أما األجيال األكرب ً
فتعليمها سوفييت وتطغى عليها التوجهات العلمانية  4.لذلك يصي ألطاي جويسوف  -أستاذ التاريخ اإلسالمي جبامعة باكو -
مثال وال يزال الرجال ذوو اللحى والنساء احملجبات وري مألوفني
األذربيجانيني بأهنم ال يأخذون جبدية الشعائر اإلسالمية كالصوم ً
5
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روم تأكيد السلطات اآلذرية على علمانية الدولة وحقيقة أن الدستور األذربيجاين الصادر يف  995يفصل بني الدين
والدولة  ،وأن الدين ال يدرس بادلدارس العامة ؛ لكن ذلك ال ينفي اىتمام النخبة احلاكمة بإبراز ادلوروث اإلسالمي وأن التعليم
الديث اخلاص يف تزايد ،كما أنو بإمكان ادلدارس واجلامعات تنظيم احملاضرات الدينية من مواردىا الذاتية  .وري أن منظمات
حقوقية وربية تتهم حكومة باكو باستخدام فزاعة التطرف الديث لقمع ادلعارضة اليت تدعو لإلصالح عرب الوسائل السلمية واحلرية
الدينية.
أما عن عالقات أذربيجان بدول اجلوار ؛ فمنذ استقالل اجلمهورية كانت تركيا الدولة األجنبية األقرب ذلا وأقامت معها
عالقات اقتصادية وتعليمية وثقافية  .ساعد على ذلك التقارب حقيقة أن العرقية اليت تشكل األولبية باجلمهورية ىي اآلذريون
4
األتراك الذين ؽلثلون حوايل  75بادلئة من سكان أذربيجان.
أما عن العالقة مع إيران ؛ فمنذ فقدت الدولة القاجارية سيطرهتا على خانات مشال هنر آراس يف حرهبا ضد روسيا
تدرغلي خصائص متباينة عن تلك اليت يتصي هبا آذريو
القيصرية خالل اليترة (  ) 804- 8فإن اآلذريني بادلنطقة طوروا
اً
اج ا لعملية العلمنة والتًتيك ،استمر اإلسالم الشيعي والتأثري الثقايف اإليراين -الفارسي
إيران .ف
بينما شهدت أذربيجان الروسية رو ً
مهيمن على آذريي إيران 5.وكما ىو احلال مع تركيا اطلرطت إيران يف عالقات اقتصادية وثقافية مع أذربيجان .لكن األخرية ختشى
اً
6
ختشى من إمكانية تصدير إيران لنموذجها اإلسالمي  .لذلك ارتبط توتر العالقات بني البلدين با حلديث عن التخوف من
التطرف .فخرجت عن بعض القيادات اإليرانية تصرػلات اعتربتو ا باكو استفزازية  ،كما وجهت اهتامات دلتطرفني موالني لطهران
7
مبحاولة اوتيال صحفي علماين التوجو يف عام . 0
كال من إدوارد شيفر نادزه وحيدر علييي الرئيسني السابقني لكل من جورجيا
عالقة الصداقة اليت كانت جتمع ً
وأذربيجان ،والتعاطي ادلتبادل من الطرفني لقضايا أقاليم الطرف اآلخر اليت تقع خارج سيطرتو مثل أوازيا وأوسيتيا اجلنوبية يف
جورجيا وناجورنو كاراباخ يف أذربيجان؛ ساعدت على تطوير عالقات إسًتاتيجية بينهما.
أما عن روسيا فروم االهتامات اليت كانت توجهها باكو دلوسكو بدعم أرمينيا يف مواجهة أذربيجان ضمن سلطط
أساسي يف ادلنطقة دفع السلطات اآلذرية إىل خلق عالقات إسًتاتيجية
السيطرة على احتياطياهتا النفطية ،إال أن كون روسيا ا ً
العل اً
معىا.
اب ا وخطورة يف ل قضية ناجورنو كاراباخ اليت
أخريا ،تبقى عالقة أذربيجان بج ارهتا أرمينيا ىي العالقة األكثر اضطر ً
ً
فشلت القيادات اآلذرية ادلتعاقبة يف إغلاد حل ذلا.
تطورات الصراع في ناجورنو كاراباخ
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كاراباخ ىو إقليم تبلغ مساحتو ٍ 9700
ميل مرب ٍع ،وال تربطو بأرمينيا حدود مشًتكة حيث إن أقرب نقطة حلدود أرمينيا
تبعد عنو سبعة كيلومًتات .كانت أرمينيا وأذربغلان قد طرحتا يف أعقاب احلرب العادلية األوىل ادعاءات مبلكية ثالث منا طق ىي
تارؼليا إال أن الصراع احلايل حول اإلقليم تعود
ناختشيفان ،وزصلزور ،وكاراباخ .روم صعوبة إثبات االدعاءات اآلذرية واألرمينية
ً
 9ضم األقلية األرمينية (سكان كاراباخ ) داخل حدود أذربيجان روم روبة
جذوره إىل تعمد السلطات السوفيتية يف عام
السكان يف التبعية األرمينية  .يف ادلقابل لت األقلية اآلذرية يف ناختشيفان معزولة داخل رتهورية أرمينيا ،مع منح كاراباخ
صالحيات احلكم الذايت.
 0فرباير
تدىورت األوضاع يف أواخر ذتانينيات القرن العشرين عقل مطالبة السوفيت األعلى إلقليم كاراباخ يف
 988السوفيتات العليا يف كل من أ رمينيا وأذربيجان واالحتاد السوفييت السماح لو باالنضمام ألرمينيا ،وىو ما رفضتو أذربيجان
الحق ا السوفيت األعلى لالحتاد السوفييت يف  8يوليو  . 988مث اندلعت معارك عنيفة بني أرمينيا
على الفور مث رفضو ً
وأذربيجان امتدت خالل عامي  989و . 990وانتهى احلال بسيطرة أ رمينيا على مزيد من األراضي ادلالصقة إلقليم كاراباخ
يض خللق مشكلة نازحني ألذربيجان.
شكلت حوايل  0بادلئة من أراضي أذربيجان وأدت أ ًا
مايو  994اتفاقية لوقي القتال  .عكست االتفاقية إصابة الطرفني باإلجهاد
وقعت أرمينيا وأذربيجان يف
قادر ا على
والوصول لتوازن عسكري معني  .فقد احتاج حيدر علييي – رئيس أذربيجان آنذاك – لوقي إطالق النار ليكون ً
توقيع صفقات نفطية تقدر بعدة مليارات من الدوالرات يف الوقت الذي رول فيو األرمن يف التفاوض حول إمكانية االعًتاف
4
باستقالل كاراباخ مقابل إعادة األراضي األخرى احملتلة.
جتددت االشتبا كات يف أبريل  0 6يف ل الوضع اذلش على خط التماس بني اجلانبني حيث كانت حتدث
منظم ا فاجأ األرمن  .وتركز الصدام باألساس يف
انتهاكات وقي إطالق النار اليت تصاعدت عندما شنت أذربيجان
ً
ىجوم ا ً
أيض مواجهات يف سنوات الحقة .األوىل
منطقتني كانتا ًا
أيض مركز القتال خالل احلرب يف مطلع تسعينيات القرن العشرين وشهد اً
كانت يف اجلزء الشمايل الشرقي خلط التماس حول مدينة مارتاكريت بالقرب من حوض سرسانج اإلسًتاتيجي ومركز اشتباكات
وقعت عامي  008و . 0 0الثانية كانت يف الطرف الشرقي إلقليم جربائيل يف جنوب خط التماس ،قرب احلدود اإليرانية .
5
وكلتا ادلنطقتني كانتا حتت السيطرة األرمينية.
يف أبريل  0 6دعا الرئيس الروسي بوتني الطرفني إىل استعادة وقي إطالق النار وقام وزيرا اخلارجية والدفاع
الروسين باالتصال بنظرائهم يف أذربيجان وأرمينيا حلثهم على هتدئة األوضاع  .ويف  4أبريل أجرت روسيا مناورات عسكرية يف
ا
مشال القوقاز .ويف اليوم التايل اتصل بوتني بنظرييو اآلذري واألرميث ووافق رئيسا اإلدارتني للطرفني يف موسكو على وقي القتال
6
تأكيدا من روسيا على دورىا احملوري يف الصراع أو
الذي ىدأ بالفعل وإن استمرت بعض خروقات وقي إطالق النار .وفيما بدا ً
إبراىيم ادلغازي" ،أرمينيا" ،يف زلمد السيد سليم ،رجاء سليم (زلرران) ،األطلس اآلسيوي (القاىرة :مركز الدراسات اآلسيوية ،)2003 ،ص ص .78-77
متاح ا على الرابط التايل
عاطي معتمد عبد احلميد" ،انتخابات كاراباخ  ..ىل من ضوء يف آخر النفق؟ " شبكة إسالم أون الين ( 4مارس  ،) 004كان ً
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article16a.shtml.
دلزيد من التفاصيل عن تطورات الصراع حول كاراباخ ،انظر على سبيل ادلثال :
Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York: NYU Press, 2013).
4فيكن تشيًتيان ،جدلية الصراعات اإلقليمية ومشاريع النفط يف القوقاز ،سلسلة دراسات عالمية  ،أبو يب :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإل سًتاتيجية (العدد  ، 8د .ت)،
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أو يف تسليح األطراف ،صرح رئيس الوزراء الروسي دؽلًتي مدفيدف بأن روسيا ستواصل مبيعات األسلحة ألذربيجان وأرمينيا روم
تفجر الصراع بسبل إقليم ناوورنو كرباخ .وأوضح مدفيدف يف مقابلة بثها التلفزيون الرمسي أنو "إذا ختيلنا لدقيقة أن روسيا ختلت
شاورا".
عن دورىا كمورد للسالح فنحن ندرك أن هذا ادلوقع لن يظل ً
كان جتدد ادلواجهات بني اجلارتني والتقارب اآلذري– الًتكي قد خلق ا سلاوف إقليمية من أن يتحول الصراع حلرب
بالوكالة بني روسيا وتركيا يف خضم توتر العالقات والروبة يف االنتقام بني كل من الرئيس الروسي فالدؽلري بوتني ونظريه الًتكي
رجل طيل أردووان على خلفية احلرب الطاحنة يف سوريا .لكن حال دون ذلك شبكة ادلصاحل االقتصادية والعسكرية ادلتداخلة
أيض ألذربيجان ألن
لروسيا لدى كل من أرمينيا وأذربيجان ،فبينما ػلاول كثري من األرمن إثبات والئهم لروسيا ،فإن بوتني ػلتاج ًا
أيضا تراجع كال الطرفني عن أية أفعال
تكون حليفة لروسيا ،وخاصة بعد تده ور العالقات بني روسيا وتركيا  .ساعد على ذلك ً
فعليا رلندين أرمن مع
رمسي لدعم جيش ناجورنو كاراباخ وإن كان اجليش يضم ً
قد توسع من نطاق الصراع  .فاألرمن مل يتدخلوا اً
وجود عالقات قوية بني القوات العسكرية ألرمينيا واإلقليم .ويف أبريل  0 6وفيما بدا أنو زلاولة اختاذ رد فعل قوي للهجوم
ادلفاجئ ،أدلح الرئيس األرميث سريج سريكسيان إىل احتمالية توقيع اتفاق دفاع مع إقليم ناجورنو كاراباخ ،لكن الفكرة أسقطت
بيجاينً شلا
هبدوء .فأية خطوة تنطوي على اعًتاف باإلقليم ستضع أرمينيا حتت طائلة االهتام بالسعي لضم إقليم معًتف بكونو أذر ا
سيضعي موقفها الدويل يف أية مفاوضات الحقة.
خاتمة:
يكشي العرض السابق خلريطة تفاعالت القوقاز أعلية ادلنطقة يف إسًتاتيجية االحتاد الروسي  .تعتمد روسيا بشكل
مكثي على تو يي األداة العسكرية وادلفهوم األمث يف التعامل مع اضطر ابات القوقاز ،سواء داخل حدودىا يف الشيشان وما
ػليط هبا من رتهوريات مشال القوقاز ،أو خارج حدودىا يف جنوب القوقاز الذي تنظر إليو روسيا باعتباره جوارىا القريل ومنطقة
نفوذ وتأثري ال تسمح ألطراف منافسة أن تنازعها الوؽلنة فيها أو أن تشكل مع دول ادلنطقة حتالفات تودد ادلصاحل الروسية  .ففي
الشيشان أطلقت يد رمضان قديروف يف التعامل سواء مع معارضيو أو مع أية هتديدات داخل اجلمهورية  .بل طالت قديروف
اهتامات بقربو من عناصر نفذت عمليات اوتيال لشخصيات معارضة لبوتني وأطلقت بعض الدوائر الغربية على قديروف –
ضمن أوصاف أخرى مسيئة – فىت بوتني ادلدلل.
يف تعاملها مع جورجيا كانت روسيا عاد ًة ما تستخدم إقليمي أوسيتيا اجلنوبية وأوازيا كورقيت
أما يف خارج حدودىا ،ف
والل ما يصاحبو خطاب ٍ
معاد من روسيا  .جاءت قمة التصعيد
ٌ
ضغط على النظام اجلورجي ،فقد كان تقارب األخري مع أوروبا اً
الروسي يف أوسطس  008عندما حاولت جورجيا استعادة أوسيتيا اجلنوبية بالقوة العسكرية فما كان من روسيا إال أن تدخلت
للدفاع عن اإلقليم ،وتزامن ذلك مع تدخل األواز للسيطرة على كامل إقليم ىم .وروم وقي إطالق النار إال أن روسيا منحت
أوسيتيا اجلنوبية وأوازيا االعًتاف باالستقالل وىو ما كان يطالل بو اإلقليم ا ن لسنوات  .أما عن الصراع بني أذربيجان وأرمينيا
0 6
فعلى الروم من التقارب الروسي األرميث إال أن مصاحل روسيا مع أذربيجان حالت دون تصعيد ادلواجهات يف أبريل
وصلحت الوساطة الروسية يف هتدئة األوضاع من جديد.

روسيا لن توقي مبيعات السالح ألذربيجان وأرمينيا ،الجزيرة ( 9أبريل .) 0 6
حرب بالوكالة بني بوتني وأردووان بناوورنو كرباخ ،الجزيرة ( 9أبريل .) 0 6

Nagorno-Karabakh, op. cit., p. 3.
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