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:  التوجهات االنفصالوة املعاصرة يف القوقاز

أوسوتوا اجلنوبوة، أخبازوا، ناغورنو قرةباخ 

 واثق حممد براك. م.م

 2/6/2010: تاروخ القبول 4/4/2010: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

 أقكاـ تمتاز منطقة القكقاز بتنكعيا العرقي كالديني الكبير، حيث يقطف فييا
عديدة، لكؿ منيـ ديف كلغة كليجة مختمفة، كما أف ليـ معتقدات كتقاليد شديدة 

 كيرد عف مؤرخي التاريخ القديـ أف القنصؿ الركماني المسؤكؿ التبايف فيما بينيـ،
، كاف  في بداية القرف أألكؿ الميالدمعف المنطقة، أباف سيطرة الركماف عمييا

كمف . يستعيف بعشرات المترجميف عندما يتحدث مع مندكبي شعكب القكقاز
الطبيعي أف يساعد ىذا التنكع عمى خمؽ بيئة مالئمة لتكجيات االنفصاؿ، 

محاكالت لطمس اليكيات القكمية ، ككجكد كبخاصة عند غياب الحقكؽ كالحريات
ذابتيا في اليكية القكمية لألغمبية،لألقميات،  فضالن عف العكامؿ الدكلية كاإلقميمية  كا 

المؤججة ليذه الصراعات كالمؤثرة فييا، إذ إف منطقة القكقاز، كبسبب خكاصيا 
 .الجيكستراتيجية، تعد مف ساحات الصراع كالتنافس الدكلي

ييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى أبرز النزاعات االنفصالية، كأكثرىا 
عنفان كضحايا، في منطقة القكقاز، كقسـ البحث لتحقيؽ ىذا اليدؼ إلى أربعة 

إلى أىـ المراحؿ  (المرجعية التاريخية لمصراع)تطرؽ المحكر األكؿ . محاكر
أما . التاريخية التي مرت بيا منطقة القكقاز، كالجذكر التاريخية لمصراع فييا

فقد شرح أبعاد النزاع حكؿ ىذه المنطقة،  (أكسيتيا الجنكبية)المحكر الثاني 
الجكرجية في آب - التاريخية كالمعاصرة، مع تحميؿ مكجز لنتائج الحرب الركسية

كبنفس السياؽ . ، كأثرىا عمى ىذا النزاع، كالذم كاف سببان في اندالعيا2008
                                                 

 جامعة المكصؿ/ مركز الدراسات اإلقميمية/ قسـ الدراسات السياسية كاإلستراتيجية .
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جكانب ىذا الصراع االنفصالي كانعكاسات حرب  (أبخازيا)كضح المحكر الثالث 
خمفيات الصراع  (ناغكرنك قرةباغ)كما بيف المحكر الرابع .  عميو2008آب 

كانتيى البحث . األرميني حكؿ ىذه المنطقة، كحجـ التأثيرات الدكلية فيو- األذرم
. بخاتمة تضمنت أىـ االستنتاجات التي تكصؿ إلييا البحث

: المرجعية التاريخية للصراع- 1
ال يمكف تفكيؾ األحداث دكف مرجعيات تاريخية، فابرز الصراعات 

 بحر قزكيف تعرؼ المنطقة الممتدة بيف. المعاصرة تتجذر دائمان في أعماؽ التاريخ
" قكقاسيا"أك " قفقاسيا"أك " القكقاز "شرقان كبحرم آزكؼ كاألسكد غربان باسـ

Caucasus)) ،كتجمع ىذه البقعة الجغرافية اليامة في سيكليا، كأكديتيا ،
كمرتفعاتيا، شعكبان كقبائؿ متعددة، كالشيشاف كاإلنغكش كاألبخاز 

 شماؿ"؛ األكلى منطقتيف إلى تقميديا الجبمي القكقاز إقميـ ينقسـ .(1)الخ..كالشركس،

 "ترانس قفقاسيا"أك " ما كراء القكقاز"أك  " القكقاز عبر "منطقةالثانية ك ،"القكقاز

Caucassian)  Trans-)  االتحاد كاف ١٩٩0 عاـ كحتى ،"جنكب القكقاز"أك 

 مف جزءا القكقاز شماؿ إقميـ دفيع اليكـ أما القكقاز، إقميـ كؿ يضـ السابؽ السكفييتي

 كتضـ" الغرب شماؿ" منطقة ؛مناطؽ ثالث إلى ، كينقسـ(2)االتحاد الركسي

 كمنطقة ،(كراسنكدار) منطقة كأراضي ( شركسيا-كراتشام)ك (أديغيا) جميكريات
 ( أالنيا- أكسيتيا الشمالية)ك ،( بالكاريا-كاباردينك )جميكريات كتضـ "الكسط"

 (الشيشاف) جميكريات كتضـ" الشرؽ شماؿ" كمنطقة ،(ستافركبكؿ) منطقة كأراضي

                                                 

دمشؽ، )إحساف عبد الحميد خف، الشيشاف حرب إبادة كجريمة عصر، المصطفى لمنشر، ( 1)
 .7، ص(1997

( 9)إقميـ،  (46)جميكرية،  (21)مككف،  (82) مف  الفيدرالييتألؼ اإلتحاد الركسي (2)
. مناطؽ حكـ ذاتي، كمدينتيف فيدراليتيف ىما مكسكك، كساف بطرس بكرغ (4)مقاطعات، 

 :(االنترنيت)المعمكمات متاحة في مكقع السفارة الركسية في كاشنطف عمى الشبكات المتصمة
www.russianembassy.org 
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 كأرمينيا جكرجيا "القكقاز جنكب "منطقة جميكريات أما ،(داغستاف)ك (إنغكشيا)ك

 .(3)مستقمة دكالن  أصبحت فقد كأذربيجاف
أقدـ دكلة ظيرت في  (أكرم داغ حاليان )يمكف أف تعد اكرارتك أك أرارات 

منطقة القكقاز، كتشكمت ىذه الدكلة في القرف التاسع قبؿ الميالد مف اتحاد قبائؿ 
أسالؼ األرمف كالجكرجييف القدامى الذيف عاشكا في القسـ الجنكبي الغربي مف ما 
كراء القكقاز حكؿ بحيرة كاف، كقد ارتقت اكرارتك قمة االزدىار في القرف الثامف قبؿ 

، كازدادت سطكة حكاـ (ارغيشتي)كابنو  (مينكا)الميالد خالؿ حكـ القيصر 
، كسقطت دكلة اكرارتك في (قياصرة القياصرة)فأطمقكا عمى أنفسيـ لقب  (اكرارتك)

، كفي ذات الفترة (4)القرف السادس قبؿ الميالد تحت ىجمات السكيفييف كالميدييف
بدكلة حممت اسـ  (اكرارتك)تكحدت قبائؿ المانييف األذربيجانية القديمة المجاكرة لػ

، كألحؽ اآلشكريكف ىزيمة كبرل بالمانييف كقضكا عمى دكلتيـ في أكاسط (مانا)
. (5)القرف السابع قبؿ الميالد

                                                 

القكقاز مف منتصؼ القرف الثامف عشر إلى بدايات القرف العشريف، مقالة مترجمة عف المغة  (3)
عمى (االنترنيت)الركسية، ترجمة عايدة سيؼ الدكلة، المعمكمات متاحة في الشبكات المتصمة

 :الرابط
-http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/V1arabicparted/caucasus 

عاشت قبائؿ السكيفييف لعدة قركف قبؿ الميالد في السيكب المتاخمة لسكاحؿ البحر األسكد ( 4)
بيكتر يبيناكؼ كايفاف فيدكسكؼ، تاريخ االتحاد : الشمالية، كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر

 ، أما21، ص(ت.مكسكك،ب)خيرم الضامف كنقكال طكيؿ، دار التقدـ، : السكفييتي، ترجمة
 قديما حيث عاشكا في الشماؿ الغربي لما إيرافالميديكف فيـ أحد األقكاـ التي استكطنت 

 في القرف السابع قبؿ الميالد، حصمكا عمى استقالليـ كشكمكا إمبراطكرية بإيرافيعرؼ اآلف 
كلمزيد مف التفاصيؿ أكؿ إمبراطكر لميديا، . ـ.ؽ (633 - 665)ميديا، ككاف فركرتيش 

، متاحة (االنترنيت) الشبكات المتصمة، مقالة منشكرة في(الجذكر التاريخية لمميدييف): ينظر
:- عمى الرابط

-
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
D9%88- 

 .18يبيناكؼ، المصدر السابؽ، ص( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
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كفي القركف التي تمت كاف تطكر الشعكب القديمة في ما كراء القكقاز قد 
جرل في ظركؼ تاريخية معقدة، فجيكش اإلمبراطكريات كبالد فارس كالركماف 
كمقدكنيا كانت تيجـ عمييا مكجة اثر مكجة، إال أف الغزاة لـ يستطيعكا تغييب 

قبؿ الميالد  (األكؿ- السادس)ىكية شعكب ىذه المنطقة نيائيان فخالؿ القركف مف 
كأرمينيا، كتعززت مكانة أرمينيا  (جكرجيا)تشكمت عدة دكؿ في أذربيجاف كأيبيريا 

، (ـ. ؽ56-95)القديمة لدرجة كبيرة في سني حكـ القيصر تيغراف الثاني الكبير 
، كامتدت (في أعالي نير دجمة)فكانت عاصمتيا مدينة تيغرانككيرت الغنية 

أراضييا مف بحر قزكيف حتى البحر األبيض المتكسط، إال أف الغزك الركماني 
الجديد أكقؼ النيكض الحضارم في أرمينيا، كأصبحت شعكب ما كراء القفقاس في 

 تعاقبت عمى ثـ، (6)بداية القرف أألكؿ  الميالدم تابعة لإلمبراطكرية الركمانية
  مف القرف الثاني الميالدم شرقان ة البيزنطية غربان كالساسانيتيف الدكؿاحتالؿ القكقاز

. (7)اإلسالمية -حتى ظيكر اإلسالـ كبداية الفتكحات العربيةك
 الخميفة عمر  في عيدف استكمؿ العرب تحرير العراؽ كالشاـ كالجزيرةأبعد 
 كجدكا انو مف (ـ643- 634/  ىػ23 - 13) (م اهلل عنورض)بف الخطاب 

 الذم القكقازالصعب عمييـ تأميف تحرير ىذه األقاليـ إال بعد السيطرة عمى إقميـ 
 ، المتاعب إماـ العرببإثارةف بدأ الساسانيكف كالبيزنطيكف أخاصة بعد ب ،يحاددىا

 كظير ،أف خير كسيمة لمدفاع عف أقاليـ العرب المحررة ىك اليجكـكرأل الخميفة 
 ذلؾ جميان عند إيعازه إلى قادتو في العراؽ كالشاـ كالجزيرة بالشركع في عممية فتح

  ككاف ىدؼ العرب مف ىذا اإلجراء ، كالبدء بإقميمي أذربيجاف كأرمينيةالقكقاز
زر كالسيطرة عمى المناطؽ التي خفصؿ البيزنطييف عف حمفائيـ مف األرمف كاؿ

 حرماف فضالن عفتشرؼ مف الناحية اإلستراتيجية عمى العراؽ كالشاـ كالجزيرة 

                                                 

 .19المصدر نفسو، ص (6)

 : ،((الجغرافية التاريخية لجميكريات قكقاسيا كترانس قكقاسيا))سيار كككب عمي الجميؿ، ( 7)
الجذكر ..جميكريات آسيا الكسطى كقفقاسيا)عبد الجبار عبد مصطفى النعيمي كآخركف، 

 .37، ص(1993جامعة المكصؿ، )التاريخية كالعالقات اإلقميمية، مركز الدراسات التركية، 
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 البيزنطييف مف المكارد االقتصادية كالبشرية التي كانت خير معيف ليـ في قتاليـ
. (9)ـ643 /ىػ22 ككاف فتح أذربيجاف  في سنة ،(8)لعربا ضد

- 643/  ىػ35 - 23) (م اهلل عنورض)كلما استخمؼ عثماف بف عفاف 
كثغكرىا يأمره أف   كتب إلى معاكية بف أبي سفياف كىك عاممو عمى الشاـ(ـ655

 كقد يالدية، ـ647 /ىجرية 26 في سنة أرمينيةيكجو حبيب بف مسممة الفيرم إلى 
 كتعد ىذه السنة يالدية، ـ653/  ىجرية31أتـ العرب فتح أرمينية في حدكد سنة 

 كاألماكف اإلستراتيجية الميمة القكقازتاريخان الستكماؿ العرب فتح معظـ إقميـ 
  كتمكف،(جكرجيا الحالية) ككرة السيسجاف كككرة جرزاف ت بعدىاثـ فتح، (10)فيو

تبميسي، عاصمة جكرجيا )  ىذه الككرةفمد أكبر  مف فتح تفميسالمسممكف
 فييا عمى أركاحيـ أمنكىـ ، معاىدة صمح مع سكانيا المسممكف كعقد،(الحالية

 كلقد امتد العرب ،(11)كممتمكاتيـ كمعتقداتيـ عمى أف يؤدكا الجزية كالخراج
 كأطمقكا القكقاز،فقط، إذ لـ يمتدكا في شماؿ " عبرالقكقاز "منطقةالمسممكف في 

 (القجؽ) أك  (بالد القبجاؽ)  السابع الميالدم اسـ/عمييا منذ القرف األكؿ اليجرم
. (12)(جباؿ القكقاز)أم (القبؽ)أك 

خالؿ القرنيف الحادم عشر كالثاني عشر الميالدييف حكمت منطقة عبر 
 إال أنو في الفترة مف القرف ،(13)القكقاز مف قبؿ السالجقة، ثـ البيزنطييف مرة أخرل

لى بداية القرف الثالث عشر الميالدم نشأت مممكة قكية كمستقمة في   الثامف كا 
جكرجيا، كصمت إلى مستكل عاٍؿ في تطكرىا االقتصادم كالسياسي كالثقافي، 

كشممت سمطة ىذه المممكة في نياية القرف الثاني عشر الميالدم كؿ مناطؽ عبر 
                                                 

النعيمي :  في،((إدارة العرب إلقميـ القفقاس في صدر اإلسالـ))صالح الديف أميف طو، ( 8)
 .66كآخركف، المصدر السابؽ، ص

 .67المصدر نفسو، ص( 9)

 .69طو، المصدر السابؽ، ص (10)

 .69المصدر نفسو، ص (11)

 .37، صالجميؿ، المصدر السابؽ (12)

 .44المصدر نفسو، ص (13)
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، كمنذ منتصؼ القرف الثالث عشر الميالدم اكتسحت جيكش المغكؿ (14)القكقاز
أراضي ىذه المممكة، فخربت مدنيا الزاىرة كحكلتيا إلى أنقاض، فأصبحت 

أذربيجاف كأرمينيا كجكرجيا تحت سيطرة المغكؿ الكاممة، كمنذ القرف الرابع عشر 
حتى القرف الثامف عشر ميالدم أصبحت المنطقة مسرحان لمتنازع بيف الفرس 

.  (15)كالعثمانييف
منذ مطمع القرف التاسع عشر الميالدم حدد الصراع عمى القكقاز بشكؿ 
رئيس بيف إمبراطكرية ركسيا القيصرية كاإلمبراطكرية العثمانية، حيث جرت بينيما 
حركب متعاقبة خالؿ القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف، كلـ تكد حركبيما 
تضع أكزارىا حتى يستعداف لحرب أخرل عمى جبيتيف، أكالىما كىي المباشرة جبية 

 أربع  الدكلتيفنشبت بيفك القكقاز، كثانييما غير المباشرة كىي جبية البمقاف،
- 1853 ،ـ1829-1828 ،ـ1812-1806 ): خالؿ الفترات التاليةحركب
في نياية الحرب األكلى، اكتسبت ركسيا مكقعنا ك .(16)(ـ1878- 1877 ،ـ1856

ا في البمقاف، كخرجت مف الحرب الثانية مسيطرة عمى الساحؿ الشرقي لمبحر  خاصن
، فقد انتصر فييا (حرب القـر)ػ أما الحرب الثالثة، كىي المعركفة ب،األسكد

، كخسرت ركسيا ىيمنتيا عمى لعثمانيكف بمساعدة األسطكليف البريطاني كالفرنسيا
البمقاف كمنطقة البحر األسكد، ثـ استعادت بعض ماخسرتو في الحرب الرابعة 

يناير /  كانكف الثاني31 في(ساف ستيفانك)ع البمداف معاىدة ؽحينما ك
 ككاف ليذه الحركب المتعاقبة سبباف كاضحاف أحدىما .(17)بكساطة بريطانية1878

ديني كاآلخر قكمي، كيكمف كراءىما السبب الحقيقي كىك السياسي الذم يعني 
. التكسع

                                                 

 .72يبيناكؼ، المصدر السابؽ، ص( 14)

 .76صيبيناكؼ، المصدر السابؽ، ( 15)

بغداد، )دراسة عسكرية، المكتبة العالمية، ..فاركؽ الحريرم، الحرب العالمية األكلى( 16)
 .188،ص(1990

(17) Stanford J. Shaw& Ezel kural Shaw, History of Ottoman Empire 
and Modern Turky, Vol. II, First published, Cambridge University 
Press, (London 1977), P 187. 



أوسوتوا اجلنوبوة، أخبازيا، ناغورنو قرةباخ :التوجهات االنفصالوة املعاصرة يف القوقاز

 واثق حممد براك. م.م

 360 

/ انيارت إمبراطكرية ركسيا القيصرية بعد ثكرة البالشفة في تشريف األكؿ
1917أكتكبر

، ككرث اإلتحاد السكفييتي الناشئ مناطؽ نفكذ ركسيا القيصرية، (18)
كقد مرت عممية انتقاؿ اإلرث ىذه بسمسمة مف التحكالت، تمثمت بالثكرات المضادة 

كالعصيانات كمحاكالت كحدكية خارج نطاؽ اإلتحاد السكفييتي، أبرزىا إعالف 
في الثاني كالعشريف مف  (الجميكرية الديمقراطية االتحادية المستقمة في القكقاز)

جكرجيا كأرمينيا )، كالتي شكمت مف أجزاء مف كؿ مف 1918ابريؿ / نيساف
، ككاف مصير (19)الجكرجي األصؿ كأكؿ رئيس ليا( تشانكالي)، كعيف (كأذربيجاف

ىذه الجميكرية كمثيالتيا مف التجارب األخرل، كالتي تـ  القضاء عمييا جميعان 
كبمختمؼ الكسائؿ، كبخاصة القمعية منيا، لتصبح في النياية جميع المناطؽ التي 

جميكريات كأقاليـ كمناطؽ  (كمف ضمنيا القكقاز)كانت خاضعة لركسيا القيصرية 
قامت ركسيا السكفيتية بتككيف كياف سياسي جديد في . حكـ ذاتي سكفييتية

، "جميكرية عبر القكقاز السكفيتية االشتراكية االتحادية"جنكبي القكقاز باسـ 
، 1922كدخمت ىذه الجميكرية االتحاد السكفييتي كعضك مؤسس عاـ 

ككانت تمؾ الجميكرية تتككف مف جكرجيا، كأرمينيا، كأذربيجاف، كفى عاـ 
 تـ حؿ جميكرية عبر القكقاز، كأصبحت كؿ مف جكرجيا، كأرمينيا، 1936

 .(20)كأذربيجاف،  جميكريات سكفيتية اشتراكية
                                                 

البالشفة ىـ الجناح اليسارم لمحزب االشتراكي الديمقراطي الركسي، كالذم انضكل تحت  (18)
، سمي فيما بعد بالحزب الشيكعي الركسي، كالذم استأثر 1903قيادة لينيف ابتداء مف عاـ 

الركسية، كالتي  (بكلشفيؾ)، كالكممة مشتقة مف كممة1917بالسمطة بعد الثكرة الركسية عاـ
، 1عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج: كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر. تعني فئة األكثرية

 .608، ص(1986بيركت، )، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 3ط

، (ت.بيركت، د)شكرم عالكم، دار مكتبة الحياة، : بكؿ أميؿ، تاريخ أرمينيا، ترجمة (19)
 .57ص

كمية العمـك )محمد السيد سميـ، ككمنكلث الدكؿ المستقمة، دراسة غير منشكرة، ( 20)
في الشبكات ، الدراسة متاحة 56، ص(2005االجتماعية، جامعة الككيت، 

: عمى الرابط(االنترنيت)المتصمة
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انتيجت السمطات الحاكمة في مكسكك أباف الحقبة السكفييتية إستراتيجية 
التقسيـ العشكائي لجميكريات كأقاليـ كمناطؽ القكقاز، لتفتيت الكحدة الجغرافية 

القكقازية، كلمقضاء عمى فرص الثكرة أك التمرد كمف اجؿ قطع التكاصؿ التاريخي 
لشعكب ىذه المناطؽ، إذ مف الصعب تفسير قرار حككمة اإلتحاد السكفييتي 

بكضع إقميـ ناغكرنك قرةباخ الجبمي، ذم الغالبية أألرمينية،  (1923)الصادر عاـ
كىي أيضان جيب  (ناخيتشيفاف)كمنطقة حكـ ذاتي تتبع أذربيجاف، ككذلؾ كضع 

يراف، كيالمس الحدكد التركية، كجميكرية ذات حكـ ذاتي  مطكؽ بيف أرمينيا كا 
كما يكجد في شمالي القكقاز دمج غريب بيف . ضمف أذربيجاف

ذكات الحكـ الذاتي، ُيّعد " شركسيا- كاراتشاييفك"ك" بالكاريا- كابردينك"جميكريات
الكابارد كالشركس مف الشعكب القكقازية التي تتكمـ لغات قريبة مف بعضيا، فيما 

كىناؾ مجمكعات عرقية لـ تتمتع بامتياز . يتكمـ البمكار كالكاراتشام المغة التركية
في  (األكراد)حصكليا عمى إدارتيا العرقية الخاصة بيا؛ كمف ىذه العرقيات، 

في أذربيجاف، كعدد كبير مف سكاف  (ؾالالزم)ك (الطاليش)ك (الطاط)أرمينيا، ك
كمع أف كضع الحكـ الذاتي في معظمو كاف قائمان عمى أسس . داغستاف، كغيرىـ

، التي يقـك حكميا الذاتي عمى أساس (أجاريا)عرقية، فإف ىنالؾ استثناء كاحدان ىك 
كحصمت أجاريا كناخيتشيفاف عمى . (21)(االجاريكف ىـ مسممك جكرجيا)ديني 

بيف تركيا كاالتحاد السكفيتي  (Kars)حكميما الذاتي في اثر اتفاقية قارص
 كتصر تركيا في الكقت الحالي عمى أف ىذه الحدكد ال يمكف تغييرىا .(22)السابؽ

 .دكف مكافقتيا
 حدث تحكؿ تاريخي ميـ، إذ 1985مارس/ في الحادم عشر مف آذار

سكرتير المجنة المركزية  (Gorbachev Mikhail)أصبح ميخائيؿ غكرباتشكؼ
                                                                                                                       
www.news.gov.kw/files/documents/Monthly_Reports/New%20Folder/1-

6-2005 

سمسمة دراسات )فيكف تشيترياف، جدلية الصراعات العرقية كمشاريع النفط في القكقاز، ( 21)
 .13، ص(ت.مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية، أبكظبي، د)، (18)، ع (عالمية

 
(

22
 ) Shaw, Op.Cit, P 358. 
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لمحزب الشيكعي السكفييتي، كىك منصب يكازم منصب رئيس الدكلة في االتحاد 
. 1988السكفيتي  بصالحياتو كنفكذه، ثـ تكلى رئاسة االتحاد السكفيتي في عاـ 

أحدث غكرباتشكؼ تغييرات جذرية في السياسات السكفييتية، الخارجية كالداخمية، 
كاف يدعك إلى إعادة النظر بالنيج االشتراكي التقميدم، كضركرة إستبدالو بنمط 

حسب )أكثر تطكران، ليصبح اإلتحاد السكفييتي قادران عمى العمؿ كاإلنتاج بكفاءة
كليس تشغيؿ الجمكع فقط، كأطمؽ عمى إجراءات غكرباتشكؼ ىذه  (زعمو

فتحت البيريستركيكا األبكاب لمرحمة جديدة مف التاريخ، كىي . (23)(البيريستركيكا)بػ
لـ تغير أكضاع اإلتحاد السكفييتي فحسب، بؿ غيرت األكضاع كالظركؼ الدكلية 
كمكازيف القكل العالمية أيضان، حيث أدت ىذه التحكالت إلى انتياء الحرب الباردة 
بيف المعسكريف الشرقي بقيادة اإلتحاد السكفييتي كالغربي بقيادة الكاليات المتحدة 

، بعد انييار األنظمة الشيكعية في أكركبا الشرقية (1990- 1945)األمريكية
/ الكاحدة تمك األخرل، كتفكؾ اإلتحاد السكفييتي بشكؿ رسمي في أيمكؿ

1991سبتمبر
كطبقان . ، لتنفرد أميركا بعالـ أحادم القطب بعد أف كاف ثنائيان (24)

لتاريخ منطقة القكقاز، فمف الطبيعي أف تككف جميكرياتو كأقاليمو أكثر المتفاعميف 
مع االنييار السكفييتي، حيث نشطت حركات كتكجيات االنفصاؿ منذ ظيكر 

، كأصبح ليذه المنطقة مكقعان ممحكظان عمى 1988معالـ ىذا االنييار في عاـ 

                                                 
 

كممة ركسية تعني إعادة البناء، أك كما كرد معناىا في بعض معاجـ المغة : البيريستركيكا (23)
ميخائيؿ غكرباتشكؼ، : كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر. الركسية، فإنيا تعني إعادة النظر في العقائد

. 7، ص(1990بغداد، )عباس خمؼ، المعرفة لمنشر كالتكزيع، : البيريستركيكا، ترجمة
 

بيف ركسيا  كأككرانيا  1991سبتمبر / في مطمع أيمكؿ (بيمكفيجسكايابكشا)تـ تكقيع اتفاقية( 24)
 أعمف 1991ديسمبر/  كانكف األكؿ25كبيالركسيا حكؿ تفكيؾ اإلتحاد السكفييتي، كفي

غكرباتشكؼ استقالتو مف منصب رئيس اإلتحاد السكفييتي، كنقؿ صالحياتو لبكريس 
مكقع ككالة أنباء نكفكستي في :  كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر.(الرئيس الركسي كقتيا)يمتسيف

:، المعمكمات متاحة عمى الرابط(االنترنيت)الشبكات المتصمة  

http://ar.rian.ru/society/20090302/120381345.html 
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مسرح األحداث العالمي، كتصاعد سعي شعكب ىذه المنطقة الستعادة ىكيتيا التي 
. كانت ذائبة داخؿ اليكية السكفييتية

يستنج مف الخمفية التاريخية لمنطقة القكقاز، أنيا غالبان ما كانت ساحة 
المكقع الجغرافي المميز : صراع كتنافس، كمف أىـ أسباب ىذا الصراع التاريخي

بكصفيا الحدكد الفاصمة بيف قارتي آسيا كأكركبا مف جية، ككقكعيا عمى الكثير 
مف البحار كالممرات المائية الميمة مف جية أخرل؛ كالتناقض القكمي كالديني 
. لشعكب المنطقة؛ ككفرة المكارد االقتصادية كالثركات الطبيعية في ىذه المنطقة
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: South Ossetia أوسيتيا الجنوبية - 2
 

الجبمي، - في كسط جكرجيا في الطرؼ الشمالي  (أكسيتيا الجنكبية)تقع 
، كتبمغ (القكصحة)أك  (القكشحة)كسكانيا مف المسيحييف الذيف عرفكا باسـ 

 فيبمغ 2000حسب إحصاء عاـ ، أما عدد سكانيا 2كـ (3900)مساحتيا 
 منيـ جكرجيكف،% (30)منيـ أكسيتيكف ك% (65)نسمة،  (70000)حكالي 

إقميـ أكسيتيا  ضمت ركسيا القيصرية كقد. عاصمة اإلقميـ (تسيخفنالي)كتعد مدينة
 قسمت في العيد السكفيتي إلى قسميف، كإلعادة تشكيؿ المنطقة، ،1801سنة 

كالتي يشكؿ المسمميف جزء مف سكانيا، إداريا بمكسكك  (أكسيتيا الشمالية)فأرتبطت 
التابعة لإلتحاد  (أالنيا- أكسيتيا الشمالية )جميكرية مباشرة، كىي تدعى اآلف 

 في حيف ألحقت أكسيتيا الجنكبية التي أغمبية سكانيا مف الفيدرالي الركسي،
 يعد األكسيتيكف شركاء تقميدييفك. (25) بجميكرية جكرجيا األرثكذكسالمسيحييف

كعّدك مكاطنيف مكاليف لإلمبراطكرية الركسية كمف ثـ لإلتحاد السكفيتي لركسيا، 
  مف القرف الماضي،1917الذم ساندكه عندما قامت الثكرة البمشفية في عاـ 

 أثناء الركس حمفائيـ االعتماد عمى مف األكسيتييف المتميزة ىذه العالقات كمكنت

                                                 

 .53، صالجميؿ، المصدر السابؽ (25)

http://ar.wikipedia.org/wiki/أوسيتيا_الشمالية_-_ألانيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/أوسيتيا_الشمالية_-_ألانيا
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كمع  جدا مع الجكرجييف سيئة فمطالما كانت عالقاتيـ مع جيرانيـ، نزاعاتيـ
 .(26)لمقكقاز الشمالي السفح عند اإلنغكشييف

 في نياية فترة البيرستركيكا، حيف طالبكا  أكسيتيا الجنكبيةبدأت أزمة
باالنفصاؿ عف جكرجيا كاالتحاد مع اكسيتيا الشمالية التابعة لركسيا، فاندلعت 

الحرب األىمية بينيـ كبيف الجكرجييف، كارتكبت مجازر جماعية خمفت أكثر مف 
/ قتيؿ كآالؼ الجرحى، قبؿ إيقاؼ إطالؽ النار في حزيراف (700)

 .تـ االتفاؽ عمى نشر قكات حفظ سالـ جكرجية كاكسيتية كركسية، ك1992يكنيك
تمكنت أف تككف ثاني ككانت جكرجيا قبؿ اشتعاؿ ىذه المعارؾ الطائفية قد 

تعمف خركجيا مف اإلتحاد السكفييتي، بعد سمسمة متكالية مف  (بعد التفيا)جميكرية 
، (عاصمة جكرجيا) في تبميسي 1989أبريؿ / األحداث، أىميا مظاىرات نيساف

 Zviad) غامساخكرديا زفياد كبرز في ىذه األحداث الزعيـ الجكرجي القكمي

Gamsakhurdi)
 ، كأعمنت جكرجيا استقالليا قبؿ أف يتفكؾ االتحاد (27)

 رئيسان  غامساخكردياكانتخب، 1991أبريؿ /  نيساف9السكفييتي رسميان، كذلؾ في
لمبالد، الذم سرعاف ما انقمبت عميو الجماعات التي انتخبتو متيمة إياه 

 بإنقالبان دمكيان، 1992يناير /  فجأة في كانكف الثانيقكانتيى حكـبالدكتاتكرية، 

                                                 

القكقاز؟، مجمة اإلنساني الصادرة عف  معركة تخفي ماذا : جكرجيا-ركسياىكسمي،  إيريؾ( 26)
 .5، ص2008، (44) ع ،(القاىرة)المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 

  ىك أكؿ رئيس لجكرجيا بعد استقالليا عف االتحاد السكفييتي السابؽ،زفياد غمساخكرديا( 27)
 المينية مترجما تو كبدأ حيا،1939  عاـ فيتبميسيكلد غمساخكرديا في العاصمة الجكرجية 

 جكرجيا ستقالؿبا ظاىرات المطالبة غامساخكرديا دكرا رئيسا في تنظيـ الـ أدل،كناقدا أدبيا
تشريف  14 فيغامساخكرديا، انتخب 1990- 1987عف االتحاد السكفييتي السابؽ لمفترة مف 

كانكف  6، فيجمس األعمى لمجميكرية جكرجياـ بأغمبية ساحقة رئيسا لؿ1990 نكفمبر/ الثاني
 منح حؽ إذ،  بانقالب دمكم، فر عمى أثره لمشيشافغامساخكرديا أطيح ب1992 يناير/ الثاني

/ كانكف األكؿ 31  في تكفي غمساخكرديا آنذاؾ،المجكء مف قبؿ حككمة جكىر دكداييؼ
في  المعمكمات متاحة .غامضةفي ظركؼ   في ساميغريمك غرب جكرجيا1993ديسمبر

: عمى الرابط(االنترنيت)الشبكات المتصمة
-http://www.indopedia.org/Zviad_Gamsakhurdia.html 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/Tbilisi.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjdV_340GBr90MbXEt-EZ5TPrKqgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/Tbilisi.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjdV_340GBr90MbXEt-EZ5TPrKqgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/1939.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjTI-0TcXGDxVmVZeiUmQZt-xTy_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/1939.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjTI-0TcXGDxVmVZeiUmQZt-xTy_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/November_14.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhidyAldBCqDniRajAM-2FAsQ5b9ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/November_14.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhidyAldBCqDniRajAM-2FAsQ5b9ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/November_14.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhidyAldBCqDniRajAM-2FAsQ5b9ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/Supreme_Council_of_the_Republic_of_Georgia.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhBDias4eEwZyu0Ox2ja71xPS8UDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/Supreme_Council_of_the_Republic_of_Georgia.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhBDias4eEwZyu0Ox2ja71xPS8UDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/January_6.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjcGrCarOQLBVs8XEAElTgQ4R4zoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/January_6.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjcGrCarOQLBVs8XEAElTgQ4R4zoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/January_6.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjcGrCarOQLBVs8XEAElTgQ4R4zoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/1992.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh_XZNZgmJF5CdDLsauY3-u0Skz3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/1992.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh_XZNZgmJF5CdDLsauY3-u0Skz3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/December_31.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhFfOF8HW4MGuR8I65TSY9qrKnuvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/December_31.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhFfOF8HW4MGuR8I65TSY9qrKnuvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/December_31.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhFfOF8HW4MGuR8I65TSY9qrKnuvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/December_31.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhFfOF8HW4MGuR8I65TSY9qrKnuvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.indopedia.org/December_31.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhFfOF8HW4MGuR8I65TSY9qrKnuvA
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كأجبر غامساخكرديا عمى اليركب إلى الشيشاف، كأسيمت التدخالت الركسية 
بشكؿ كبير في حدكث ىذا التغيير، لعدة أسباب، أىميا تمكيح غامساخكرديا 

 االنضماـ لككمنكلث الدكؿ المستقمة بانضماـ جكرجيا لحمؼ الناتك، كرفضو
 كشكمت قيادة ،(28)1991ديسمبر / بقيادة ركسيا حينما تأسس في كانكف األكؿ

زعيـ إحدل الجماعات المسمحة التي تحاكؿ  (جابا لكسكلياني)مؤقتة برئاسة 
السيطرة عمى البالد كفرض النظاـ، إال إنيا لـ تنجح في ذلؾ، كعند ذلؾ كجيت 

 Sheveardnadze)القكل الكطنية الجكرجية الدعكة إلى أدكارد شيفارنادزة 

Eduard 1992 -2003)(29) لمقدـك كالتفاكض عمى حكـ البالد، ككاف شيفارنادزة 
 .(30)البيرستركيكا السابؽ في حقبة السكفييتي  االتحادكزيران لخارجية
 أكسيتيا لمسيطرة عمى حدثت عدة محاكالت جكرجية1992عاـ  كمنذ
ىذه  ركسيا مف كبدعـ أكسيتيا الجنكبية مميشيات فقاكمت كعسكريا، إداريا الجنكبية،

  كأصبح،1993 عاـ منذ المحاكالت، كأنشأت ىذه الميميشيات إدارات مستقمة

ت المصادما جكرجيكف، كاستمرت ك أكسيتيكف التي يقطنيا القرل صعبا في التعايش
 جميع فشمت كقد ،ةكالمراقب ؿالفص مف كجكد قكات ـبالرغ فالجانبي بيف المتقطعة

الطرفيف،  بيف ككساطات دكلية محادثات إجراء أجؿ مف التي بذلت المحاكالت
 لـ تشارؾ فييا أكسيتيا 1995كعندما عقدت االنتخابات الرئاسية الجكرجية في 

                                                 

 (.2008 تشريف األكؿ 6)، 10174، العدد (السعكدية)صحيفة الشرؽ األكسط ( 28)

/  تشريف الثاني23 حتى استقالتو في 1995 مف عاـ جكرجياإدكارد شيفرنادزه، ىك رئيس ( 29)
 25 كنتيجة لثكرِة الكركد التي حصمت في جكرجيا آنذاؾ، كلد في جكرجيا في2003 نكفمبر

اإلتحاد ،   قبؿ تكليو الرئاسة عمؿ شيفرنادزه كزيران لخارجية 1928 يناير/ كانكف الثاني
 فاز 1995نكفمبر / ، كفي تشريف الثّاني199 1 إلى عاـ1985 السابؽ مف عاـ السكفيتي

 أعيد انتخابو لفترة ثانية 2000أبريؿ / ، كفي نيسافجكرجياشيفرنادزة بانتخابات الرئاسة في 
خميؿ مخيؼ لفتة، :  كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر.كلكف أتيـ ىذه المرة بتزكير أصكات الناخبيف

مركز الدراسات الدكلية في جامعة )، 11، نشرة شخصيات سياسية، ع((ادكارد شيفارنادزة))
 (.2002بغداد، 

 .3المصدر نفسو، ص (30)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 تكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ تعيدت بمكجبو جكرجيا بعدـ 1996الجنكبية، كفى سنة 
فرض عقكبات اقتصادية عمى أكسيتيا الجنكبية مع تعيد الطرفيف بعدـ استعماؿ 
القكة في تسكية خالفيما حكؿ االستقالؿ، كأجريت عدة استفتاءات في أكسيتيا 

  األكسيتيكف يصكتكف لصالح االنفصاؿ عف جكرجيا،الجنكبية لبياف مصيرىا، ككاف

 يصكتكف لصالح البقاء ضمف  أكسيتيا الجنكبية مف أصؿ جكرجيكمكاطنك
. (31)كجمدت القضية جكرجيا،

 في إطار دستكر يسمح لو بحؽ إصدار فرديان  الرئيس شيفرنادزه حكمان انتيج
 أجريت انتخابات برلمانية 2003نكفمبر / تشريف الثاني 2 كفي ،القكانيف منفردا
 Saakashvili) ميخائيؿ ساكاشفيمي تحالؼ أحزاب بقيادةجاءت لصالح

Mikhail)األمريكية كأكركبا، لتعـ بعدىا ، المدعـك مف الكاليات المتحدة 
 بالتنحي عف السمطة، بعد محاكلتو تزكير  شيفرنادزهالمظاىرات في جكرجيا تطالب

 .نتائج االنتخابات، كعرفت تمؾ األحداث كقتيا بثكرة الكركد أك الثكرة المخممية
 انتخابات رئاسية أسفرت أجريتـ ث تنازؿ شيفرنادزه عف السمطة، ة ركسيساطةكبك

 كجكد القكاعد العسكرية إنياء ق أصبح مف أكلكياتالذمعف فكز ساكاشفيمي، 
 الحركات االنفصالية الثالث في أقاليـ أدجاريا، كالقضاء عمىالركسية في جكرجيا، 

 (أخاالكاالكي)إذ تتمركز القكات الركسية في قاعدة . كاكسيتيا الجنكبية، كابخازيا
نة تقطنيا األقمية األرمينية باألراضي الجكرجية، كفي قاعدة مالكاقعة في مد

البحرية في إقميـ أدجاريا ذم النزعة االنفصالية، كما كانت قاعدة  (باتكمي)
 ،في أبخازيا قبؿ اإلخالء مركزان عسكريان ميمان لركسيا عمى البحر األسكد (جكداتي)

حركة ادجاريا االنفصالية بثكرة شعبية  كنجح ساكاشفيمي بالفعؿ في القضاء عمى
، لكف محاكلتو ، إلى اليركب إلى مكسكك(عباشيدزة أصالف)اإلقميـ زعيـ  كأضطر

 باءت بالفشؿ، بفعؿ الدعـ الركسي 2004القكة في عاـ  الجنكبية إلخضاع أكسيتيا
 المحاكلة  ساكاشفيمي كرر2008آب في فجر الثامف مف  ك.(32)ألكسيتيا الجنكبية

                                                 

 .6، ص المصدر السابؽىكسمي، إيريؾ( 31)

 .65، ص المصدر السابؽ،السيد سميـ( 32)
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جكرجي باجتياح إقميـ أكسيتيا الجنكبية، ككانت جكرجيا  فقاـ الجيش اؿ،بشكؿ أكسع
تيدؼ القياـ بعممية عسكرية سريعة كحاسمة ككاسعة، إلعادة السيطرة عمى ىذا 

ذا ما تـ بعدىا التدخؿ لكقؼ إطالؽ النار؛ تككف تبميسي بذلؾ قد  اإلقميـ المتمرد، كا 
فرضت أمران كاقعان جديدان ككسبت رىاف المفاجأة كالضربة األكلى، غير أف الرد 

فأجبر الركس الجيش الجكرجي عمى االنسحاب الركسي جاء أكثر حسما كسرعة، 
 كالتقيقر داخؿ العمؽ الجكرجي، بؿ كفتحت جبية جديدة أكسيتيا الجنكبيةخارج 

 نفسو ساكاشفيميضد الجكرجييف في إقميـ أبخازيا المتمرد أيضان، كأصبح نظاـ 
ميددان، كفي خضـ ىذه التطكرات المتسارعة أعمنت أكسيتيا الجنكبية انفصاليا عف 

، كاعترفت ركسيا بيذا االستقالؿ كدعمتو، 2008 آب 26جكرجيا كاستقالليا في 
 كتزعـ اإلقميـ أباف ىذا الصراع الرئيس األكسيتي المكالي لمكسكك كالمدعـك منيا

 غير المعترؼ بيا، كمف ثـ 2001الذم فاز بانتخابات (ادكارد ككككيتي)
2006انتخابات

(33) .
 لـ يستند عمى أسس قكية، كبررت االستقالؿإف اعتراؼ ركسيا بيذا 

القيادة الركسية مكقفيا بمساندة حؽ األكسيتييف في تقرير مصيرىـ، كرفض ىذا 
لكاليات المتحدة  ااالستقالؿ كاالعتراؼ الركسي بو مف قبؿ عدة بمداف، مثؿ

مف أمريكا الجنكبية  (نيكاراغكا)ك (فنزكيال)، كفقط ألمانيا، كفرنسا، كاألمريكية
ىذه  أف جانبيـ كيرل الجكرجيكف مف .(34)اعترفتا باستقالؿ أكسيتيا الجنكبية

 غير مطركحة، أما األكسيتيكف ةمسأؿ اكتركو القكمية ـسيطرتو تقع تحت المناطؽ

االقتصادم  استقرارىـ أجؿ مف جارتيـ ركسيا عمى بشدة فمعتمدم أنفسيـ افقد كجدك
  Medvedv  Dmitry) ميدفيديؼ  ديمترمالرئيس الركسي ككصؼ كاألمني،

                                                 

الشبكات مقالة منشكرة في أبعد مف أكسيتيا، : سميـ الزريعي، حرب القكقاز ( 33)
 www.nazmi.org-:الرابطكمتاحة عمى  (االنترنيت)المتصمة

 (
34 ) Heiko Krueger, Implications of Kosovo, Abkhazia and South 

Ossetia For International Law, Caucasian Review of International 
Affairs,Vol. 3(2),  (Germany, 2009),P 136. 
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 كرئيس كزرائو بكتيف المجكء لمحرب مع جكرجيا كخطكة االعتراؼ (35)- (2008
باستقالؿ اإلقميميف المنفصميف، بالخيار كالسبيؿ الكحيد، لمرد عمى االستفزازات 

 في اإلتحاد ءالجكرجية، في حيف رأت اإلدارة األمريكية كعدد مف الدكؿ األعضا
 بأنو تدخؿ عسكرم لركسيا خارج أراضييا، كعكدة لمسياسات االمبريالية، ماألكركب

لكنيـ أكدكا عمى ضركرة أبقاء قنكات الحكار مفتكحة، كدعمت كقتيا جيكد الرئيس 
الرامية لتطكيؽ  (- Sarkozy Nicolas 2007نيككالس سارككزم )الفرنسي 

حالؿ السالـ، كتكصمت ىذه المبادرة إلى تحقيؽ كقؼ إلطالؽ النار،  األزمة كا 
  .(36)مرة أخرل كجمدت القضية

: Abkhazia أبخازيا - 3
تقع أبخازيا في الشماؿ الغربي مف جكرجيا عمى ساحؿ البحر األسكد 

( 190000) ىك 2006، عدد السكاف حسب إحصاء عاـ 2كـ(8600)كمساحتيا 
 أبخاز كجكرجييف كركس كأرمف كأذرييف نسمة، ينتمكف عرقيان إلى طكائؼ متنكعة،

أرثكذكس  إلى مسيحييف كيكنانييف كتتار كشركس كشيشاف كأنغكش، كدينيان 
، ثـ أخذت 1864 كاف األبخاز يشكمكف األكثرية في ابخازيا حتى عاـ .كمسمميف

أعدادىـ في التناقص مقابؿ زيادة جكرجية، كغدت التركيبة العرقية ليذه المنطقة 
، %(4,19)، األرمف%(45)الجكرجيكف : عشية تفكؾ االتحاد السكفيتي كما يمي

، %(2,2)، االككرانيكف %(8,2)، اليكنانيكف %(6,12)، الركس%(18)االبخاز
 إلؼ 250 كنزكح حكالي1993ك1992كبعد حرب االنفصاؿ االبخازية إباف عامي 

                                                 

دميترم آناتكليفيتش ميدفيديؼ، ثالث رئيس لركسيا االتحادية بعد يمتسيف كبكتيف، كلد في ( 35)
يشغؿ منصب رئيس الدكلة كالقائد العاـ لمقكات  ،1965 سبتمبر/  أيمكؿ14ليمينغراد في

في  المعمكمات متاحة .2008 مايك/  أيار7المسمحة كرئيس مجمس األمف الركسي منذ 
 ar.wikipedia.org/wiki- :عمى االرابط(االنترنيت)الشبكات المتصمة

(
36 ) Licínia Simão and Maria Raquel Freire, The EU’s Neighborhood 

Policy and the South Caucasus: Unfolding New Patterns of Cooperation, 
Caucasian Review of International Affairs,Vol.2(4) , (Germany, 2008),P 
237. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 عرفت ىذه المنطقة .(37)جكرجي، عاد األبخاز يشكمكف األغمبية في المنطقة
 كقد انخفض عدد المسمميف في ،(بالد األباظة)خالؿ فترة الفتكحات اإلسالمية بػ

- 1864أبخازيا خالؿ اقؿ مف عشريف سنة مف الحكـ الركسي القيصرم لمفترة مف 
ـ مف ربع مميكف نسمة إلى اقؿ مف عشريف ألؼ نسمة نتيجة لالضطياد 1881
اإلقميـ، بعد  عمى ساحؿ البحر األسكد أشير مدف (باتكمى) يعد ميناء.الديني

  .(38)(تسكخكمي)العاصمة 
 إلى جميكرية جكرجيا 1921ضمت مكسكك منطقة أبخازيا في عاـ 

داخؿ جميكرية جكرجيا، ليا  (منطقة حكـ ذاتي)جعمتيا 1926السكفيتية، كفي عاـ 
، كلـ يكف القكميكف (مجمس سكفييت)حدكدىا الخاصة بيا كعاصمتيا كبرلمانيا 

الجكرجيكف سعداء لحقيقة أف االبخازييف الذيف كانكا يشكمكف كقتيا ما نسبتو 
مف إجمالي سكاف أبخازيا، يتمتعكف بيذه االمتيازات، كاعتبركا أبخازيا % (17)
أرضان جكرجية، كاتيمكا النظاـ السكفيتي بتقسيـ جكرجيا عبر خمؽ ثالثة  (تاريخيان )

أكسيتيا الجنكبية، أبخازيا، )كيانات تتمتع بالحكـ الذاتي داخؿ حدكدىا 
.  (39)(أدجاريا

 قاـ األبخازيكف بمظاىرات جماىيرية حاشدة لممطالبة 1978كفي عاـ 
باالنضماـ إلى ركسيا، كتحت ضغط التحركات االبخازية، منحت مكسكك ابخازيا 

إنشاء جامعة ابخازية، تأسيس تمفزيكف، نشر الثقافة : خصكصية ثقافية محدكدة
، رفضت مكسكك المطالب االبخازية باالنفصاؿ 1988كفي عاـ . الخ..االبخازية

، كفي العاـ التالي رفضت "جميكرية اشتراكية سكفييتية"عف جكرجيا كتحكيميا إلى 
كفي . داخؿ جكرجيا" جميكرية فيدرالية"المطمب االبخازم بتحكيؿ ابخازيا إلى 

أبريؿ /  نيساف9بالعاصمة الجكرجية تبميسي في " األحد األسكد الدامي"أحداث 

                                                 

، ع (القاىرة)محمد رفعت األماـ، جكرجيا كاألزمة األبخازية، مجمة السياسة الدكلية،( 37)
 .141، ص 2002،(147)

 .53الجميؿ، المصدر السابؽ، ص( 38)

 .16تشيترياف، المصدر السابؽ، ص( 39)
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، نزؿ أالؼ االبخاز إلى الشكارع احتجاجان عمى قرار األساتذة الجكرجييف في 1989
جامعة سكخكمي باالنفصاؿ عنيا كتأسيس فرع لجامعة تبميسي، كأعقب ىذه 
التحركات مكاجيات تصفكية عرقية استمزمت إنزاؿ القكات السكفيتية الخاصة 

زاء تفاقـ األكضاع كبداية حصكؿ االبخاز عمى أسمحة، . كسقكط قتمى كجرحى كا 
قررت مكسكك كضع ابخازيا تحت إشرافيا المباشر، بيد أف األمكر تالحقت سريعان 

/ في االتجاه ألتصعيدم عندما أعمف مجمس السكفيت األعمى بابخازيا في آب
 استقالؿ المنطقة عف جكرجيا مما كاف خطكة حاسمة عمى طريؽ 1990أغسطس 

، كانتيت 1993ك1992المكاجيات العسكرية التي بمغت ذركتيا خالؿ عامي 
بيزيمة القكات الجكرجية كخركجيا مف ابخازيا بفضؿ المساعدات الركسية الضخمة 

 فضالن عف دعـ القكميات األخرل، كالتي ترتبط مع األبخاز سياسيان كعسكريان،
، ( شركسيا-كراتشام) ، ك(أديغيا)مف مناطؽ  (الشركس)بأخكة الدـ، مثؿ األديجة 

  .(40)( بالكاريا-كاباردينك)ك
اضطرت جكرجيا بعد ىذا المكقؼ إلى دخكؿ ككمنكلث الدكؿ المستقمة 

 1994أبريؿ / لمحصكؿ عمى مساعدتو في مكاجية القكات االبخازية، كفى نيساف
تـ ترتيب اتفاؽ برعاية األمـ المتحدة كافقت األطراؼ بمكجبو عمى كضع قكات في 

لمراقبة كقؼ إطالؽ النار فى  (كانت أغمبيا ركسية)إطار ككمنكلث الدكؿ المستقمة 
ابخازيا، مع ضماف عكدة النازحيف الجكرجييف إلى ابخازيا، ككانت جكرجيا قد 

 عمى كجكد أربع قكاعد عسكرية 1994فبراير / كافقت بشكؿ رسمي في شباط
ركسية في أبخازيا، كقد أدت ىذه الحرب إلى ىجرة أكثر مف نصؼ الجكرجيف 

، إال 1994كبالرغـ مف اتفاؽ . المقيميف فى ابخازيا، كسيطرة االبخاز عمى السمطة
نكفمبر مف السنة نفسيا أنيا جميكرية / أف ابخازيا أعمنت في تشريف الثاني

مستقمة، كأصدرت دستكرا خاصا بيا، كلـ تشارؾ ابخازيا باالنتخابات الرئاسية 
تجدد القتاؿ بيف الجكرجييف كاالبخاز 1998مايك / كفى أيار. 1995الجكرجية في 

                                                 

 .144األماـ، المصدر السابؽ، ص( 40)
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، تجدد الصراع المسمح 2001 كفي خريؼ .(41)كلكف ركسيا تدخمت لكقؼ القتاؿ
في ابخازيا عندما قامت مجمكعة مف الميميشيات الشيشانية كالجكرجية بالتسمؿ إلى 

سقاط  (ككدكرم)بعض قرل منطقة  في ابخازيا، كاألشتباؾ مع القكات المحمية، كا 
طائرة مركحية تقؿ مراقبي األمـ المتحدة الذيف لقكا مصرعيـ بالحادث، كصؼ 
المراقبكف تمؾ العمميات الحربية بأنيا خميط عجيب حيث ال تكجد ثمة جبية 

كاضحة، كال ىدؼ سياسي محدد، بؿ ال تكجد حتى خطط عسكرية، كجدير بالذكر 
أف القكات االبخازية قد أصابيا الذىكؿ اثر ظيكر المسمحيف الشيشاف في ككدكرم، 

، حاربت الفصائؿ الشيشانية، جنبان إلى جنب مع 1993ك1992ففي عامي 
اتحاد الشعكب القكقازية )االبخاز ضد الجيش الجكرجي تحت راية ما اسمي آنذاؾ بػ

، مما يدؿ عمى أف ىذه المجمكعة المسمحة مف الشيشاف، كالتي تكاجدت (الجبمية
كقامت بتمؾ األعماؿ مدفكعة كمدعكمة مف جية سياسية  (ككدرم)في منطقة 

معينة، بقصد تحقيؽ ىدؼ سياسي محدد، كقد اتيمت المخابرات الجكرجية بتدبير 
ىذه الحادث، لجمب انتباه العالـ، كبخاصة أمريكا، إلى أف بقاء أبخازيا في ىذا 

. (42)الكضع المعمؽ قد يجعميا ممجأ لممسمحيف مف كافة أنحاء القكقاز
كسارت األمكر في أبخاريا لصالح تكريس كضع االنفصاؿ المجمد، كالتفاىـ 

مع مكسكك، أك في أقصى تقدير االنضماـ إلى الدكلة الركسية، كيدعـ ذلؾ أف 
مف األبخاز منحكا جكازات سفر ركسية، كىك ما أدل إلى تدىكر % (80)نحك 

أغسطس / كقبيؿ الحرب األخيرة التي دارت في آب. العالقة بيف جكرجيا كركسيا
، كالتي بدأت باليجـك الجكرجي عمى أكسيتيا الجنكبية، كانت مناطؽ مثؿ 2008

، ككاف متكقعان أف تبقى (مناطؽ نزاع مجمدة)أبخازيا كأكسيتيا الجنكبية تسمى 
لعقديف أك ثالثة في حالة مف التجمد، أك تعكد إلى جكرجيا في ظؿ صالحيات 
كاسعة مف الحكـ الذاتي لتمؾ المناطؽ، في حيف لـ يكف متكقعان أف تقكـ ركسيا 

                                                 

 .63، ص المصدر السابؽ،السيد سميـ( 41)

 .142األماـ، المصدر السابؽ، ص( 42)
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 / آبالحالة القمقة فيىذه تغيرت  .(43)بضميا أك تنجح جكرجيا في استعادتيا
 أكسيتيا الجنكبية كضعت قكات ، ففي إثناء اندالع المعارؾ في2008 أغسطس

 في حالة استنفار قصكل، ككانت عمى أىبة االستعداد، الدفاع األبخازية األنفصالية
ليس خشية مف ىجكـ جكرجي محتمؿ، فقد كاف كاضحان عدـ مقدرة الجيش 

ف بنفس التكقيت، بؿ كانت متييئة جبيتيف مختمفتيالجكرجي عمى القتاؿ في 
 أكسيتيا الجنكبية، كاستغالؿ حالة تقيقر القكات الستثمار االنتصار الركسي في

الجكرجية نتيجة الضربات الركسية، لشف ىجمات عمى الجيش الجكرجي، بقصد 
، كىي الجزء الكحيد الباقي مف أبخازيا تحت (ككدكرم العميا) االستيالء عمى منطقة

السيطرة الجكرجية، كتـ بالفعؿ لألبخاز ماخططكا لو، كلـ يستطع الجيش الجكرجي 
سيرغي )كقد تزعـ أبخازيا في ىذه المنازلة الرئيس  مف الحفاظ عمى تمؾ المنطقة

 أكسيتيا الجنكبية بإعالف نفسيا كجميكرية  كاتخذت أبخازيا نفس خطكات،(باغابش
مستقمة تمامان عف جكرجيا أثر ىذه األحداث، ككاف المكقفاف المختمفاف الركسي 
. كالدكلي تجاه ىذا اإلعالف ممثالن لممكاقؼ الصادرة إزاء استقالؿ أكسيتيا الجنكبية

 التي ىزمت فييا ركسيا القكات الجكرجية 2008أغسطس / كبعد نتائج حرب آب
في أكسيتيا الجنكبية كأبخازيا باتت السيناريكىات المحتممة ال تخرج عف التكقع 

باندماج أكسيتيا الجنكبية كأبخازيا فى تحالؼ كثيؽ مع ركسيا يحتفظ ليما بسيادة 
 .(44)أسمية كيضمف لركسيا سيادة فعمية

: Nagorno-Karabakh ناغورنو قرةباخ - 4
 (قرة باخ)بالركسية تعني جباؿ أك مرتفعات، أما كممة  (ناجكرنك)كممة 

فتعني الحديقة السكداء فمذلؾ يمكف ترجمة االسـ إلى جباؿ الحديقة السكداء، ك 
                                                 

(
43

) Robert Nalbandov, Battle of Two Logics: Appropriateness 

andConsequentiality in Russian Interventions in Georgia, Caucasian 

Review of International Affairs, (Germany),Vol.3(1) , 2009,p29.  

األبعاد الجغرافية لحرب ...عكدة الصراع الدكلي في القكقاز)عاطؼ معتمد عبد الحميد، ( 44)
:- كمتاحة عمى الرابط(االنترنيت)في الشبكات المتصمةمقالة منشكرة ، (أكسيتيا كأبخازيا

-http://www.scc.gov.eg/legan-elom%20egtmaeya/legan- 
elom%20egtmaeya-gyograpgic/russia.htmspective 

http://www.scc.gov.eg/legan-elom%20egtmaeya/legan-
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 (أرا)، كىي كممة مككنة مف جزئيف األكلى (ارتساخ) في أرمينيا باسـ ـيعرؼ اإلقمي
كتعني الغابة أك  (تساخ)ك ىك الو الشمس عند األرمف القدماء كالكممة الثانية ىي 

 غابة أك كرمة اإللو أرا، اما األذر فيعرفكنيا مالكرمة، لذلؾ يعني االسـ األرميف
 يقع إقميـ قره باغ الجبمي في الجنكب .أم قرة باغ العميا (بخارم قرةباغ)باسـ 

، كال يزيد طكؿ 2كـ (4392)الشرقي مف سمسمة جباؿ القفقاس، كتبمغ مساحتو 
كـ كتحيط بو األراضي األذربيجانية مف كؿ  (32)كـ كعرضو  (113)اإلقميـ عف 

منيـ، كيشكؿ % (76)نسمة، يشكؿ األرمف  (165000)الجيات، كتقدر نفكسو بػ
منيـ، فضالن عف كجكد عدد مف السكاف ينتمكف إلى قكميات % (23)االذربيجاف 

كيتمتع سكانو بنكع مف الحكـ الذاتي،  (ستابانا كيرت)كعاصمة اإلقميـ . أخرل
كيجادؿ األرمف باف اإلقميـ ىك تاريخيان كحضاريان ارمني كيجب إعادتو إلى أرمينيا 

.  (45)بالرغـ مف عدـ اتصالو الجغرافي بيا
 

 
 

ضمت ركسيا القيصرية إقميـ قره باغ إلييا كجزء مف أقاليـ أذربيجاف في 
 كاشتدت الخالفات بيف األرمف كاالذرييف حكؿ قره باغ في سنة 1828سنة 

كاحتؿ األتراؾ العثمانيكف . حيث طالب األرمف بضـ قره باغ إلى أرمينيا1918
                                                 

النعيمي :  في،((جميكرية أذربيجاف كالعالقات مع تركيا))شفيؽ عبد الرزاؽ السامرائي، ( 45)
 .153، صالمصدر السابؽكآخركف، 
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 بعد أف احتمكا  أذربيجاف كعاصمتيا 1918سبتمبر /  أيمكؿ15إقميـ قره باغ في 
باكك، كفي أعقاب الحرب العالمية األكلى، خضعت قره باغ لمتجاذبات الدكلية في 

 العثمانية، التي حددت اإلطار –منطقة القكقاز، السيما المساكمات الركسية
. (46)السياسي لممنطقة

انسحب العثمانيكف مف أذربيجاف، كظير ضرب جديد مف المداخمة  
الخارجية تمثؿ بالدكر البريطاني في منطقة القفقاس كخاصة في إقميـ قره باغ، ففي 

كاليا عامان عمى اإلقميـ،  (سمطانكؼ) عيف االنكميز1919يناير/  كانكف الثاني26
ليشعؿ فييا  (شكشي)أك (شكشا)كبمساعدة االنكميز حاصر الكالي الجديد مدينة 

 1920مارس /  آذار23أكؿ معركة عسكرية بيف األرمف كاألذربيجانييف، كفي 
، كفي الشير التالي (شكشي)شخص مف سكاف  (10000)أعمف عف مقتؿ نحك

دخمت القكات األرمينية إقميـ قره باغ كأعمنت ضمو إلى أرمينيا، كقد استمرت 
الخالفات إلى ما بعد إقامة الحكـ السكفيتي في كؿ مف أذربيجاف كأرمينيا 

 قرر ستاليف منح إقميـ قره باغ حكمان ذاتيان 1923يكليك / ، كفي تمكز1920سنة
كيخضع لمسيطرة أالذربيجانية، كبالرغـ مف أف أرمينيا كأذربيجاف أصبحتا 

جميكريتيف مستقمتيف ضمف إطار اإلتحاد السكفييتي، فإف حالة التأـز بيف طرفي 
، 1936،1957الصراع لـ تيدأ، فقد أثيرت قضية قره باغ عدة مرات في األعكاـ 

1961
(47) .

 أفسح ىامش الحرية الذم أكجدتو البيرستركيكا المجاؿ أماـ األرمف سكاء 
في إقميـ قرةباغ أك في أرمينيا لتصعيد القضية مف النقطة التي جمدت عندىا عاـ 

، اندلعت حركة 1988فبراير / ، أم المطالبة باستقالؿ اإلقميـ، كمنذ شباط1923
احتجاجية سممية متناغمة بيف اإلقميـ كالشعب في أرمينيا تطالب مكسكك 

باالنفصاؿ عف أذربيجاف كسط سمسمة متصاعدة مف االضطرابات كاإلضرابات 
إف التحرؾ الشعبي في أرمينيا جعؿ قضية قرةباغ بالغة . كاالحتجاجات كالمظاىرات

                                                 

:  في،((التنافس كالنزاع كالمتغيرات الدكلية: ناغكرنك كراباخ ))طالؿ يكنس الجميمي، ( 46)
 .166، صالمصدر السابؽالنعيمي كآخركف، 

 .166المصدر نفسو، ص( 47)
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األىمية عمى الصعيد القكمي، كصار ىذا اإلقميـ الصغير في مساحتو رمزان 
، كبالتالي غدا ليذا البعد الرمزم ةلألراضي أألرمينية التاريخية كالقضية أألرميني

مكقع ميـ في الكجداف الجمعي أألرمني، ليس في اإلقميـ أك في جميكرية أرمينيا 
فحسب، بؿ عمى مستكل الشتات أألرميني عبر أنحاء العالـ، كيعبر التالـز بيف 

كالعاصمة األرمينية  (ستابانا كيرت)الحركة االحتجاجية في العاصمة القراباغية 
عف تكاممية النظرة إلى قضية قرةباغ كالتطمع المستقبمي ليا، كأعمف أرمف  (يريفاف)

 كقياـ جميكريتيـ المستقمة بكؿ 1991قرةباغ استقالليـ عف أذربيجاف في عاـ 
بيد أف ىذا اإلعالف لـ يحظ حتى اآلف باالعترافات . مؤسساتيا الدستكرية

. (48)الدكلية
 االنقالبية في مكسكك إلى إحداث تغيير 1991أغسطس/أدت محاكلة آب

جذرم في تكازف القكل في صراع قرةباغ، إذ قاـ الجيش السكفيتي عمى أثرىا، 
جندم، بيف شيرم  (11000)بسحب قكاتو مف مناطؽ التماس، كالبالغ عددىا 

، كىي التي كانت تعمؿ في 1992فبراير/  كشباط1991نكفمبر/تشريف الثاني
السنكات األخيرة عمى الحد مف العنؼ المتنامي بيف المقاتميف األرمف كاالذرييف، 
كبيذا أصبح األرمف كاالذريكف في قرةباغ كجيان لكجو، كنجـ عف ذلؾ فراغ في 
السمطة في اإلقميـ، كفي ىذه المرحمة، أضحت الحرب الشاممة التي أعقبت ذلؾ 
أمران ال مفر منو، ألف النخب السياسية الحاكمة في كؿ مف أذربيجاف كأرمينيا لـ 
تكف قادرة عمى السيطرة عمى مجرل اإلحداث، إذ لـ تتح سرعة التطكرات ليذه 
النخب الجديدة التي تنقصيا الخبرة، السيطرة عمى الكضع المتفجر عمى جبية 

كما أف المباحثات التي شرعكا بيا كانت عرضة لمسخرية، مع قياـ . قرةباغ
المجمكعات المتشددة في المعسكريف بتقكيض االتفاقيات السياسية عبر تفجير 

الكضع العسكرم مجددان، كعالكة عمى ذلؾ، لـ يكف حاكما أذربيجاف كأرمينيا ىما 
مف يسيطراف عمى األلكية العسكرية المنتشرة في منطقة المعركة، فقد كانت ىذه 

                                                 

صراع الشرعيات بيف حؽ الشعب كمنطؽ الدكلة، : محمد رفعت األماـ، مشكمة كاراباخ( 48)
 .131، ص 2001،(146)، ع (القاىرة)مجمة السياسة الدكلية،
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األلكية عمى الجانب االذرم مف األقميـ تتألؼ بصكرة أساسية مف مجمكعات 
األرمني ( الطاشناؽ)، ككاف حزب (APF)المتطكعيف مف الجبية الشعبية االذرية

، كنظران لقكة رسكخيـ (49)القكمي يييمف عمى برلماف قرةباغ كمعظـ قكاتو المسمحة
في الشتات، فقد اكتسب الطاشناؽ نفكذان في قرةباغ مف خالؿ تكجيو مصادر 
التمكيؿ الخارجي لتصب في عممية بناء قكات قرةباغ المسمحة، ككاف كؿ مف 
أعضاء الجبية الشعبية االذرية كالطاشناؽ في جانب المعارضة في بمدانيـ 

، كىدفكا إلى بمكغ السمطة بكاسطة أداء دكر في حرب (أذربيجاف كأرمينيا)
. (50)قرةباغ

  شيدت المرحمة الثانية مف التصعيد العسكرم تحكالن نكعيان استراتيجيان 
لصالح أألرمف،  إذ شكؿ احتالليـ لمدينة شكشي الخطكة األكلى في تحقيؽ نظرية 

أكالن إحاطة المناطؽ : ، كالتي بدأكا بانتياجيا عبر مرحمتيف"الطكؽ أألرمني"
أألرمنية في قرةباغ بمدل أمني خاؿ مف أم كجكد اذرم، كثانيان إحاطة إقميـ قرةباغ 

كمو بمدل أمني مماثؿ مما سيدفع أألرمف الحقان إلى احتالؿ جزء مف األراضي 
االذرية، كتزامف احتالؿ شكشي مع تفريغيا بشكؿ تاـ مف سكانيا االذرييف كبداية 

إحالؿ سكاف أرمف محميـ، كما شيدت ىذه المرحمة تحكالن ثانيان في التكتيؾ أألرمني 
لقرةباغ، فاإلقميـ المحاط مف كؿ جكانبو باألراضي " المدل الحيكم"إزاء تأميف 

منطقة صعبة الدفاع عنيا عمى  (األرمنية)االذرية، كاف مف كجية النظر العسكرية
المدل البعيد الفتقارىا إلى طرؽ اإلمدادات كالى العمؽ االستراتيجي الالـز لممناكرة 

المجاؿ " العسكرية، كلذا، كاف اليدؼ التالي مف اليجـك أألرميني تأميف ىذا 
مف خالؿ ربط قرةباغ بأرمينيا عبر السيطرة عمى األراضي االذرية الكاقعة " الحيكم

                                                 

 .23تشيترياف، المصدر السابؽ، ص( 49)

 حزب اإلتحاد 1890أسس كريستابكر ميكائيمياف كستيباف زكرياف كسيمكف زافارياف سنة ( 50)
كتقرأ  (Հայ Հեղապոխական Դաշնակծություն: باألرمنية)الثكرم األرمني 

.  لمدفاع عف حقكؽ الشعب األرمني،(طاشناؽ)كتختصر  (ىام ىغابخاكاف داشناقكزيكف)
عمى الشبكات "  في الشرؽ األكسطةالبكابة األرميني"مكقع : كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر

 www.azad-hye.org:(االنترنيت)المتصمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
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في  (الشيف)بيف اإلقميـ كالحدكد أألرمينية، كفعالن تحقؽ ىذا اليدؼ باحتالؿ  ممر 
كتعد . (51) بعد ىركب القكات االذرية منو دكف أية مكاجية1992مايك /  أيار20

السيطرة عمى الشيف انتصاران استراتيجيان لألرمف قمب ميزاف القكل لصالحيـ، كلكنو 
صعد المشكمة مف سمتيا اإلقميمية إلى صفتيا الدكلية، كجاءت ردكد الفعؿ الدكلية 

إيراف، تركيا، كاشنطف، منظمة األمف كالتعاكف األكربي، حمؼ شماؿ )
سمبية في إجماليا، ألنيا رأت في ىذا االحتالؿ خرقان لمبدأ الحفاظ  (الخ..األطمسي

عمى سالمة أراضي الدكؿ القائمة كعدـ جكاز إجراء أم تغيير بالقكة في الحدكد 
الجغرافية، كلكف ىذه المكاقؼ كانت كقتيا نظرية، لـ تشكؿ ضغطان عمى األرمف 
إلعادة األكضاع إلى سابؽ عيدىا، كما أف المكقؼ الركسي السياسي كالعسكرم 

. كاف مساندان لمجانب أألرمني في ىذا الصراع
حققت قكات قرةباخ األرمنية األنفصالية نصران جديدان 1993أبريؿ/  في نيساف

، كىي منطقة أذرية تبمغ مساحتيا مساحة قرةباخ المتنازع (كمباجار)عندما أحتمت 
، 1993يكليك / في تمكز (أغداـ)عمييا، كىي تقع بيف قرةباغ كأرمينيا، كاحتمت

- أغسطس / كاستطاعت السيطرة عمى جنكب غرب أذربيجاف خالؿ شيرم آب
كصاحب نتائج ىذا الجيد تدفؽ السالح مف ركسيا عبر .  1993سبتمبر/ أيمكؿ

جك، التي قممت مف فاعمية القكات الجكية - أرمينيا، كبخاصة صكاريخ أرض
كامتمؾ أألرمف أكراقا قكية ضاغطة عمى أذربيجاف في أية مفاكضات . (52)االذرية

الحقة، كبخاصة بما يتعمؽ بمقايضة األراضي األذرية المحتمة بتنازالت سياسية 
. اذرية في قرةباغ

  كقد كانت ىذه األحداث سببان في سقكط أكؿ رئيس منتخب ألذربيجاف أبك 
 ، كمجئ قيادة أكثر تطرفا مف 53)(Shaibi Fadl  El  Abou)الفضؿ التشيبى

                                                 

صراع الشرعيات بيف حؽ الشعب كمنطؽ الدكلة، المصدر : األماـ، مشكمة كاراباخ( 51)
 .132السابؽ، ص

 .25تشيترياف، المصدر السابؽ، ص( 52)

ديمقراطية في   رئاسيةأكؿ انتخاباتفاز ب ، السابؽأذربيجافرئيس ، أبك الفضؿ التشيبي( 53)
فتح . البالد شيدت فترة حكمو اضطرابات كادت تيدد بانييار ،1992ت في م أجرأذربيجاف،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 ، كلـ يكف (54)(Heydar Aliyev  1993 -2003)الناحية القكمية حيدر عمييؼ
بإمكاف أذربيجاف تحمؿ ىزيمة عسكريان كسياسيان، كلذا، كاف المخرج الكحيد ىك 

المبادرة بعمؿ عسكرم يعدؿ ميزاف القكل، كبالفعؿ، بدأ االذريكف ىجكمان عسكريُا 
/  آذار13، كخشية انقالب ميزاف القكل أعمف أألرمف في 1994منذ مطمع عاـ 

رساؿ مراقبيف دكلييف كقكة فصؿ 1994مارس   مكافقتيـ عمى كقؼ إلطالؽ النار كا 
إلى قرةباغ، كما كافقكا عمى االنسحاب الكامؿ مف كؿ األراضي االذرية، عدا 

 كحتى الكقت الراىف، ىدأت األكضاع 1994مايك /  أيار12الشيف، كابتداء مف 
العسكرية بمكجب اتفاؽ ىش لكقؼ إطالؽ النار بيف كؿ مف أذربيجاف كأرمينيا ك 

قكات قرةباغ األرمنية، عقب مفاكضات سالـ رعتيا منظمة األمف كالتعاكف 
.   (55)األكركبي

                                                                                                                       

ية، كفي ؾ كافتعؿ مشكمة في الشماؿ مع الحركة القكمية الالزم،معركة مع إيراف حكؿ تبريز
 فضالن طبعان ،طالب ىؤالء باالنفصاؿكقد . ش مف ذكم األصكؿ الفارسيةمطاؿاؿالجنكب مع 

 التشيبي  بسقكط حككمةسّببتتعف حرب ناغكرنك كاراباخ التي عمقت ىذه االضطرابات ك
 عمى  التشيبيأجبرك، 1993الذم لـ يكمؿ عامان كاحدان في الرئاسة في منتصؼ حزيراف 

 حيدر  ىذا االنقالب استدعي عمى أثر،ضباط الجيشكالفرار مف باكك عمى أثر تمرد قادة 
ناغكرنك كآذربيجاف ، إيمي شميكب : كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر.عمييؼ لتكلي مقاليد الحكـ

 ،(االنترنيت)، مقالة منشكرة في صحيفة األخبار االلكتركنية في الشبكات المتصمةكاراباخ
: المعمكمات متاحة عمى الرابط

-http://al-akhbar.com/ar/node/18981 

، ككاف جنراال سابقا في جياز 1923كلد عاـ   السابؽ،أذربيجافحيدر عمييؼ، رئيس ( 54)
 كبعد حصكؿ 1993انتخب رئيسا ألذربيجاف في  ،(كي جي بي)االستخبارات السكفييتي 

/  كانكف األكؿ12تكفي في   انقالب عسكرم أطاح بحككمة الرئيس أبك الفضؿ الشيبي،
 المعمكمات متاحة . في عيادة خاصة في كميفالند بالكاليات المتحدة األمريكية2003 ديسمبر

 ar.wikipedia.org/wiki:-عمى الرابط(االنترنيت)الشبكات المتصمةفي 

األرمينية كأمف القكقاز، صحيفة - عبد الجميؿ زيد المرىكف، العالقات التركية (55)
كتعد منظمة األمف كالتعاكف . 2009 أيمكؿ 5، (13030)، ع(الككيتية)القبس

، أكبر منظمة أمف إقميمية، تأسست في سبعينيات القرف الماضي، كتيتـ OSCEاألكركبي
بقضايا األمف كحقكؽ اإلنساف، كتضـ كافة دكؿ آسيا الكسطى كجميكريات االتحاد السكفييتي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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كيبدك أف ىذه اليدنة ناتجة عف قناعة ميدانية لدل المقاتميف عمى عدـ 

فأية سيطرة عمى . القدرة عمى إجراء تعديالت جديدة في ميزاف القكل عمى األرض
أرض إضافية سكؼ يضعؼ أألرمف عسكريان مف حيث تشتيت قكاىـ، كسياسيان مف 

حيث زيادة الضغكط الدكلية عمييـ كرفض المجتمع الدكلي ألم احتالؿ إضافي 
، أظير 1994كما أف آخر ىجـك اذرم في بداية عاـ . غير مبرر ألراضي اذرية

ألذربيجاف مدل ضعؼ جيشيا، فانكفأت إلى الداخؿ االذرم لضبط األكضاع 
االقتصادية كاالجتماعية كبدء عممية بناء جديدة كاسعة النطاؽ لمقكل العسكرية 

 .                                                                     (56)انتظاران لمتطكرات اآلتية  سياسيان أك عسكريان 

مف الممكف أما عف نظرة األطراؼ الدكلية المعنية بمستقبؿ ىذا النزاع، ؼ
 لكاليات المتحدة كركسيا كبمداف االتحاد األكركبي الكبرلؿ إجماع  كجكدالتحدث عف

بضركرة المخرج السممي ليذه القضية، كاالبتعاد عف الحمكؿ العسكرية، مع كجكد 
ميؿ ليذه األطراؼ إلى الجانب أألرمني، فإذا ما قررت أذربيجاف استعادة ىذا 

                                                                                                                       

بمدان،  (56)السابؽ كأكركبا الشرقية كالغربية كالكاليات المتحدة األمريكية ككندا، فعدد أعضائيا 
بمدان، كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر في مكقع المنظمة عمى  (11)كأعضاؤىا المشارككف لمتعاكف

    www.osce.org  :(االنترنيت)الشبكات المتصمة

صراع الشرعيات بيف حؽ الشعب كمنطؽ الدكلة، المصدر : األماـ، مشكمة كاراباخ( 56)
 .133السابؽ، ص
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خاصة مراعاة ب كاإلقميـ بالقكة، فمف المؤكد أنيا ستكاجو تشددان مف تمؾ األطراؼ،
حممة سآكاشفيمي " كبعد .، كقدراتو اإلعالمية القكيةأألرمني العالميلدكر المكبي 

مف غير المكفقة، قمؿ المسؤكلكف األذربيجانيكف بصكرة مممكسة " عمى تسخينفالي
أما المكقؼ التركي  .بالقكةقرةباغ تصريحاتيـ حكؿ إمكانية إعادة السيطرة عمى 

فيك داعـ بشكؿ كبير لمطرؼ األذرم في ىذا النزاع، سياسيان، كمف خالؿ إرسالو 
لألسمحة إلى أذربيجاف، كالسيطرة عمى المنفذ الكحيد ألرمينيا عمى البحر األسكد، 

 قرةباغ أحدل نقاط الخالؼ الجكىرية بيف تركيا كأرمينيا، فقد قاؿ رئيس كتعد قضية
/  أياراألذربيجانيالكزراء التركي رجب طيب أردكغاف، في خطابو في البرلماف 

ينبغي أف تسير عممية تطبيع العالقات بيف تركيا كأرمينيا بالتكازم مع "، 2009مايك
إيجاد حمكؿ عادلة لقضية قرةباغ، كيجب أف ال نسمح ليذا النزاع بتعقيد حؿ 

 ((.(57)المشاكؿ بيف أنقرة كيريفاف
الخاتمة واالستنتاجات 

       حاكؿ البحث تكضيح معالـ أبرز النزاعات االنفصالية في منطقة القكقاز، 
ببياف جذكرىا التاريخية، كأبعادىا السياسية كالقكمية كالدينية، كالتأثيرات اإلقميمية 

فقد أختار البحث إقميمي أكسيتيا . كالدكلية عمييا، كالتطكرات المستقبمية ليا
الجنكبية كأبخازيا كتكجيات لالنفصاؿ عف جكرجيا، كلكف ىذيف التكجييف 

مدعكماف كبقكة مف قبؿ ركسيا االتحادية، ثـ تناكؿ البحث قضية إقميـ قرةباغ، 
كالذم تمثؿ أذربيجاف كأرمينيا أطراؼ الصراع المباشرة فيو، مع تنافس عمى األدكار 
الساندة مف عدة دكؿ، مف الطبيعي أف تككف ركسيا االتحادية أحدىا، كلكف مكقؼ 
ركسيا ىنا يختمؼ عف مكقفيا في قضية إقميمي أكسيتيا الجنكبية كأبخازيا،  إذ إف 

ناغكرنك قرة )الركس يقفكف عمى مسافة معقكلة مف جميع أألطراؼ في صراع 
 كلقد خمص البحث في سياؽ تناكلو ليذه المكاضيع إلى مجمكعة مف .(باغ

االستنتاجات؛ فتاريخيا، لطالما كانت منطقة القكقاز ساحة صراع، بسبب خكاص 
                                                 

(
57 ) Deniz Devrim& Evelina Schulz, (The Caucasus: Which Role for 

Turkey in the European Neighborhood?), Insight Turkey, Vol. 11, No. 
3, SETA Foundation for Political, Economic and Social Research 

(Ankara,2009),p183. 
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المنطقة الجغرافية كمكقعيا اإلستراتيجي ككفرة المكارد كالثركات فييا مف جية، 
كما تكصؿ البحث كمف خالؿ استعراض . كلمتنكع القكمي كالديني مف جية أخرل

، إف المشكمة  قضية إقميمي أكسيتيا الجنكبية كأبخازياجكالت الصراع الماضية في
تكمف في عدـ تكصؿ أطراؼ النزاع إلى حؿ تكافقي، يضمف لمركس مصالحيـ 

سيادتيا كسمطتيا عمى كامؿ أراضييا اإلقميمية اإلستراتيجية، كيضمف لجكرجيا 
بالكقت نفسو يضمف لألكسيتييف كفرض نظاـ الدكلة كقكانينيا في كافة أنحاءىا، 
كبالتالي يبقى تمرد ىذيف اإلقميميف . كاألبخاز الحرية كالحفاظ عمى ىكيتيـ القكمية

أكراؽ ضغط كابتزاز بيد ركسيا عممت، كال تزاؿ، كستظؿ، عمى استغالليا في 
عالقتيا بجكرجيا، لتحديد التكجيات الجكرجية الدكلية بالمصالح الركسية، أما شعبا 
اإلقميميف المتطمعيف إلى استقاللية تقرير مصيرىـ، فإنيـ يفتشكف عف قكة داعمة 

كمف ىنا، . خارجية تشكؿ ليـ مظمة حامية كقطبان مضادان في المكاجية الجكرجية
األكسيتية المشتركة تقؼ عند - األبخازية- يمكف القكؿ إف المصالح الركسية

. الحدكد التي تبدأ معيا المصالح اإلستراتيجية المشتركة لركسيا كجكرجيا
أزمة إقميـ قرةباغ المجمدة، بحالة الالسمـ كالالحرب، فستبقى بانتظار       أما 

سالـ تتفؽ عميو جميع األطراؼ المباشرة كالدكلية الفاعمة في ىذا الصراع، كىك 
أمر ليس بالييف، كلكف يبدك أف األطراؼ المتصارعة في ىذه القضية قد أصيبت 

  فضالن عف كجكد.باإلنياؾ، كتراىف عمى عامؿ الكقت لإلتياف بالحؿ المنشكد
 لدل األطراؼ الدكلية المعنية بمستقبؿ ىذا النزاع بضركرة المخرج السممي إجماع

ليذه القضية، كاالبتعاد عف الحمكؿ العسكرية، مع كجكد ميؿ إلى الجانب أألرمني، 
، كبالتالي إذا ما قررت لكاليات المتحدة كركسيا كبمداف االتحاد األكركبيمف قبؿ ا

أذربيجاف استعادة ىذا اإلقميـ بالقكة، فمف المؤكد أنيا ستكاجو تشددان مف تمؾ 
. قدرات إعالمية قكيةأرمني عالمي ذم لكبي مع كجكد خاصة ب كاألطراؼ،
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Abstract 
Often the region of Caucuses has been a conflict field. 

The main reason is the contradiction of nationality and 
religion. During history of  region there were secessionist 
trends, independence movements and the supremacy attempts 
of majority over coexisting minority. The most of violence and 
victims is in: South Ossetia, Abkhazia, Nagorno- 
Karabakh.The important character of these problems is the 
freezing from round to another, as the belligerent parties have 
not come to a harmonious solution that guarantees the interests 
of all who see that time is the desired solution, besides, 
international attitude is not active. The secessionist affairs 
were used in Caucuses as pressures in political bargaining 
among concerned world powers.   
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