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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 وأرمينيا أذربيجان بني الصراع

 وضع أرمينيا على إن ،4/10/2020 األحد مساء الرمسي التلفزيون بثه خطاب يف علييف إهلام أذربيجان رئيس )قال: السؤال
 على السيطرة أن علييف واعترب... أسبوع حنو منذ فيه نشب الذي القتال وقف قبل ابغ قره انغورين إقليم من لالنسحاب زمين جدول
 وكانت ،م(05/10/2020، زيرةاجل. تعبريه حد على منه، تتعظ أن وعليها وداعميها، ألرمينيا درس األحد أمس جربائيل مدينة

 بني النار إطالق وقف منذ مثلها حيدث مل بضراوة 27/9/2020 يوم صباح وأرمينيا أذربيجان بني اندلعت قد العنيفة االشتباكات
 تقم ومل ،2016 عام حصل كما أحياان وواسعة حمدودة اشتباكات يف واألخرى الفينة بني تتجدد كانت وإن ،1994 عام طرفنيال

 أهدافا   هلا أن يبدو ألذربيجان دعمها تركيا أعلنت وقد املرة هذه ولكن. السابقة االشتباكات هذه كل يف عسكراي أذربيجان بدعم تركيا
 )الوالايت: الثالثة قادهتا وخاصة ،مينسك جمموعة دول موقف وما الزخم؟ هبذا تركيا تدخلت وملاذا ألهداف؟ا هذه هي فما! معينة

 .والتقدير الشكر ولكم ؟(وفرنسا وروسيا املتحدة

 :التالية األمور نستعرض جيري ما حقيقة على للوقوف: اجلواب
 بيان يف ريةاألذ الدفاع وزارة فذكرت ،27/9/2020 يوم صباح أراضيها على واسعا هجوما شنت أرمينيا أن أذربيجان أعلنت -1

 اليت القرى من عدد يف املدنية التحتية البنية يف كبري دمار إحلاق جبانب املدنيني، بني األرواح يف خسائر أوقعت األرمينية "النريان) أن
 واملركبات املرافق من كبري عدد تدمري نم فيه ومتكنت مضادا هجوما أطلقت "قواهتا أن وذكرت. عنيف" أرميين لقصف تعرضت

 اجلزيرة... الروسية وسا("أ) طراز من للطائرات مضادة صواريخ منظومة 12 بينها اجلبهة، خط عمق على األرمنية العسكرية
 قمناط يف العرفية األحكام وفرض واملناطق املدن بعض يف احلرب حالة إعالن على األذري الربملان صادق وقد ،(27/9/2020

 آلية بندقية حيمل راهب صورة الرمسي حساهبا على وضعت هناإ حىت احلرب، حالة أرمينيا أعلنت اآلخر اجلانب وعلى. االشتباكات
 نيكول أرمينيا وزراء رئيس أعلنو  ...املسلمني ضد صليبية حراب ضونو خي أهنم إىل إشارة يف الصليب، الشرك عالمة عنقه من يتدىل

 حدود اإلقليم يف التصعيد يتجاوز أن يستبعد "ال وإنه شعبه" على احلرب أعلنت أذربيجان "إن) له خطاب يف بالده موقف ابشينيان
 تدخل عدم ضمان على الدويل اجملتمع وحث القوقاز جنوب على مدمرة بعواقب حمفوف تركيا سلوك وإن. الدويل األمن ويهدد املنطقة

 (.السابق املصدر... "1991 عام منذ ابغ قرا قليمإ حول ويريفان ابكو بني الدائر النزاع يف تركيا
 30/9/2020 يوم علييف إهلام األذري الرئيس فقال. حامسة احلرب وأن جادة املرة هذه املعارك أن أذربيجان أظهرت وقد -2

 استعادة على انأذربيج عزم مبداي احلوار، إىل جديدة لدعوات حاجة أي هناك وليس جمدية تكن مل ابغ قرا بشأن املفاوضات "إن)
 إبمكان ليس وإنه عليها املتنازع املنطقة يف األخرية عملياته خالل ميدانية جناحات إحراز من متكن أذربيجان جيش وإن الرتابية وحدهتا

 حاملطرو  الوحيد الشرط هو األرمنية القوات انسحاب وإن. عليها سيطرت اليت املواقع من االنسحاب على األذرية القوات إجبار أحد
 لقوات أتخري ودون مشروط وغري كامل انسحاب: واحد شرط "لدينا :وقال سيتوقف" القتال فإن يريفان طبقته وإذا أذربيجان قبل من

 ،اليوم روسيا ،اجلزيرة ...سيتوقف الدماء وسفك ستتوقف املعارك فإن ...األرمنية احلكومة قبلت إذا. أرضنا من املسلحة أرمينيا
 ...األرض له سيحرر وأنه صادق الدعم هذا أن ظاان   الرتكي ابلدعم ثقاو  هأن فيظهر. (30/9/2020
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 بني واحاألر  يف خسائر وقوع مع وتوقفت مأاي 3 واستمرت 12/7/2020 يوم العام هذا االشتباكات جتددت قد كانت -3
 البلدين بني النطاق واسعة عسكرية ناوراتم يف للمشاركة أذربيجان إىل وجوية برية قوات وترسل تركيا تقوم مرة وألول مث ومن. الطرفني
 ومل. األرمن قبل من احملتلة وأراضيها أذربيجان قضية تتبىن أهنا تظهر تركيا وبدأت. نيأسبوع حنو واستمرت 29/7/2020 يوم بدأت
 عام رالنا إطالق وقف إعالن منذ آلخر حني من الطرفني بني متقطعة اشتباكات حتدث كانت وإن قبل، من ذلك مثل حيدث

 ولكن ،2016 عام نيسان 26 حىت نيسان شهر بداية من حصلت قد التاريخ ذلك من شديدة تعترب اشتباكات آخر وكانت ،1994
 أذربيجان ملساندة واستعداده االشتباكات يف أرواحهم فقدوا ابلذين تعازيه أردوغان رئيسها تقدمي سوى أذربيجان جبانب تتدخل مل تركيا
 الدولتني وقوف أجل من أمريكا خططت كما التصادم وليس روسيا مع تركيا تفاهم تقتضي الظروف وكانت! شيئا يقدم أن دون من
 مترد نوأ سيما ال. احلكم إىل اإلسالم عودة ومنع النظام هذا على الثائرين سوراي أهل وضرب ألمريكا املوايل السوري النظام لتثبيت معا

 ،1991 عام اجلبلية ابغ قرا منطقة على سيطرهتم وأعلنوا روسيا، من بدعم 1988 عام شباط شهر يف بدأ قد أذربيجان ضد األرمن
 أراضيها من %24 حىت %20 من أكثر أذربيجان ففقدت ،1994 عام حىت احلرب واستمرت هلم مستقلة مجهورية فيها أعلنوا كما
 حمافظيت من واسعة أجزاء إىل ابإلضافة البالد، يبغر  أخرى حمافظات 5 جبانب حمافظات، 5 من يتكون الذي ابغ قرا إقليم تضم اليت

 وراء تقف روسيا زالت وما مباشرة، الروسي اجليش تدخل فقد. املسلمني املناطق هذه أهايل من مليون حنو هّجروا وقد وفضويل، آغدام
 واملقدرات ابلنسبة ألذربيجان. والقوى والسكان املساحة صغري البلد اينأرمي

 مع شامل سالم اتفاق بتوقيع تركيا قامت فقد أوامرها، وتنفيذ أمريكا فلك يف دوراهنا حسب أذربيجان قضيةب تلعب تركيا إن -4
 عالقات وإقامة احلدود هذه وفتح البلدين بني احلالية ابحلدود ابالعرتاف يقضي 10/10/2009 يوم بسويسرا زيورخ يف أرمينيا

 اإلقليمية النزاعات وحل والدويل اإلقليمي والتعاون اجملاالت كافة يف العالقات وتطوير القنصليات وفتح السفراء وتبادل دبلوماسية
 للتدقيق احلوار وتطوير وإجياد املنطقة يف الدميقراطية وتطوير اإلرهاب وحماربة الدولية قواننيوال القواعد حسب السلمية ابلطرق والدولية
 ذلك قبل كان أردوغان نأب علما... رمنألل اجلماعية ابإلابدة دعاءالا إشكالية حلل إشارة يف ،التارخيية واملصادر الواثئق يف العلمي
 بطلب هذا االتفاق عقد جاء وقد. حوهلا وما ابغ راق يف احملتلة أذربيجان أراضي من قواهتا تسحب أن قبل أرمينيا مع التفاهم يرفض
 بينهما السالم وإجياد وأرمينيا تركيا بني اخلالف حلل 6/4/2009 يوم لرتكيا زايرته يف دعا إذ أوابما األسبق األمريكي الرئيس من مباشر
 دون نم أرمينيا مع شاملة سالم اتفاقية ووقع أردوغان فانصاع. 1993 عام احلدود وأغلقت الطرفني بني العالقات قطعت بعدما

... املسلمني أذربيجان أهل من مليون حنو عدادهمت يبلغ الذين املهجرين لقضية وال ريةاألذ لألراضي األرمن واحتالل ألذربيجان التطرق
 !فيه شاركت وأهنا اترخيي حدث التوقيع أن األمريكية اخلارجية وزارة وأعلنت
 أذربيجان وطالبت احملتلة، ريةاألذ األراضي من األرمن انسحاب قيتحق أن قبل االتفاق توقيع نذاكآ أذربيجان انتقدت قدل -5

 وقد. احملتلة أراضيها من األخرية انسحاب قبل أرمينيا مع العالقات وإقامة احلدود فتح بعدم قطعتها اليت سابقةال هادبوعو  اباللتزام تركيا
 هتدف ثنائية اتفاقات )سويسرا( زوريخ يف السبت مساء وأرمينيا تركيا خارجية وزيرا وقع: زوريخ]: 10/10/2009 يف ايالف موقع نشر

 مساعد غوردون، فيل وقال... التوقيع بعد مطوال وغلوأ داود دمحأو  انلبنداين دواردإ الوزيران تصافحو . الطرفني بني العالقات تطبيع ىلإ
 ويرافق... اترخيي" حدث يف شاركنا )السبت( املساء "هذا سيويةاأل وروبيةاأل والشؤون وروبيةاأل للشؤون يةمريكاأل اخلارجية وزيرة

 مدن ست على ايمأ مخسة ملدة جولة إطار يف لندن ىلإ السبت مساء وصلت اليت نتونكلي هيالري يةمريكاأل اخلارجية وزيرة غوردون
 مسؤول قال انحيته، ومن... رمنيةاأل-الرتكية االتفاقات توقيع حبفل بسويسرا زوريخ يف كلينتون شاركت لندن، ىلإ وصوهلا وقبل. وروبيةأ

 ابتفاق حداأل ذربيجانأ نددت جهتها، من... مام"األ ىلإ كربى وة"خط نهأب يعتربه وهو لالتفاق "متحمس" وابماأ نإ كبري يأمريك
... القوقاز جنوب يف االستقرار بزعزعة يتسبب قد الرتكية رمنيةاأل احلدود فتح نأ من نفسه الوقت يف وحذرت وتركيا رمينياأ بني التطبيع
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 ذربيجانيةاأل املنطقة من رمنيةاأل القوات انسحاب قبل رمينياأو  تركيا بني العالقات تطبيع نإ" بيان يف ذربيجانيةاأل اخلارجية وزارة وقالت
 جذور على املبنية وتركيا ذربيجانأ بني خويةاأل العالقات على بظالله ويلقي ذربيجانأ مصاحل مع مباشر بشكل يتناقض احملتلة

 .انتهى (2009 أكتوبرتشرين األول/ 10 السبت ،إيالف ...اترخيية"
 النسحاب االتفاق يف شرط أي تضع مل فهي األفعال، دون الكالم مبعسول أذربيجان خداع حاولت نأردوغا تركيا ولكن -6

 االتفاق رمينياأ ألغت فقد ،روسيا من وبضغط ،2018 آذار يف ؛سنوات تسع بعد لكن! هو كما عليه وافقت بل غاب راق من رمينياأ
 بل ،تركيا مع االتفاق هذا بواسطة روسيا من أرمينيا أبخذ أمريكا على الفرصة ضاعت وبذلك. الروسي للنفوذ خضوعها ببسب رمسيا

 جوي دفاع اتفاقية وقعت مث ومن األرمينية، غيومري قاعدة قاعدهتا يف الصاروخية ترسانتها فعززت أرمينيا يف نفوذها بتعزيز روسيا قامت
 اجلوية الدفاع وأنظمة واملدرعات اجلنود وآالف 29 ميج طائرات من سراب فنشرت أرمينيا مع 2015 األول كانون يف مشرتك

 يف روسيا أدخلتها وقد. 6-إي إس طراز من املدى متوسطة جوية دفاعات جانب إىل 300إس طراز من املدى بعيدة والصاروخية
 فأصبحت. غيزستانر قو  وكازاخستان بيالروسيا جبانب 1/1/2015 يوم التنفيذ حيز دخل الذي االقتصادي" األوراسي "االحتاد سوقها

 الناتج ويعترب اجملاالت كافة يف واخلدمات السلع حركة حرية مسمى حتت الروسية املنتوجات لتصريف سوقا أرمينيا فيها مبا الدول هذه
 الر أمريكي، وأغلبه لصاحل روسيا.دو  ليونيتر  5 من أكثر السوق هلذه اإلمجايل احمللي

 الولوج مث ومن فيها الروسي النفوذ وإضعاف أذربيجان يف نفوذها زلتعزي أخرى طرق عن تبحث أمريكا عادت ذلك كل بعد -7
 األمريكي النفوذ لتعزيز أذربيجان مع والسياسية االقتصادية العالقات جبانب العسكرية عالقاهتا بتعزبز لرتكيا فأوعزت. أرمينيا إىل

 مقصود عمل وكأهنا املاضي متوز يف األخرية كاتاالشتبا  حصلت أن إىل األمريكي، للنفوذ األبواب تفتح حىت أرمينيا على وللضغط
 وإعالن العنيفة األخرية االشتباكات تعقبها مث ومن املشرتكة، وللمناورات للتدريب قوات وترسل عسكراي لتتدخل لرتكيا ذريعة ليتخذ
 موقع يف حسابه على 27/9/2020 يوم مباشرة االشتباكات هذه عقب أردوغان الرتكي الرئيس فكتب. الطرفني لدى احلرب حالة
 وإن. األرمينية االستفزازية اهلجمات جتاه ومطلوبة كافية فعل ردة يظهر أن يستطع ومل ابزدواجية يتعامل الدويل اجملتمع "إن) تويرت

 سنة 30 منذ القضية يهمل الذي موقفه يف مستمر فهو احلل حنو التصرف عن األسف مع جدا بعيد مينسك جمموعة يف الثالثي
 ستواصل تركيا وإن. 1992 عام احملتلة ريةاألذ األراضي من األرمينية القوات خبروج يكون املنطقة يف السالم إحالل نإ" :وقال ،تقريبا"

 قد أنه فتناسى! ينسون الناس أن ظن ولكنه (28/9/2020 ،الرتكية األنباء وكالة ...والشقيقة الصديقة أذربيجان جانب إىل الوقوف
 يطالب أن دون من أمريكا خلدمة 2009 عام أرمينيا مع السالم اتفاق االتفاق، ذلك وقع عندما عنه فالطر  وغض ذلك كل أمهل

 !واحدة بكلمة ولو ذلك إىل التطرق جير ومل األذرية، األراضي من األرمنية القوات ابنسحاب
 مرة أردوغان عاد أرمينيا، إىل الولوج اأمريك تستطع مل مث ومن توقيعه، من سنوات تسع بعد االتفاق هذا رمينياأ ألغت وعندما -8
 فقال ماكرون انتقد كما يصفه، كما بوتني العزيز صديقه وانتقد. احملتلة األراضي هذه من األرمنية القوات ابنسحاب يطالب أخرى

 الرتكية األنباء وكالة ...نتيجة" دون لكن ماكرون إميانويل الفرنسي والرئيس بوتني فالدميري الروسي الرئيس مع األمر هذا يف حتدثت")
 وإن حىت! أمامه؟ من بل ستار وراء من احملرك وهو هينتقد وكيف أيضا، يصفه كما ترامب وحليفه صديقه ينتقد ومل ،(1/10/2020

 يف ترامب األمريكي الرئيس إعالن ذلك منو ... وبصرية بصر صاحب لكل مكشوف فأمرها الدبلوماسية ابألساليب مريكاأ تالعبت
 :قال ولكنه. وأذربيجان" أرمينيا بني اندلعت اليت العنف أعمال وقف إىل ستسعى "أمريكا) أن 27/9/2020 يوم مساء حفيص مؤمتر

 سيوقفها أنه أي ،(27/9/2020 اجلزيرة ...وقفه" إبمكاننا كان إذا ما سنرى اجملال، هذا يف اجلدية العالقات من كبري قدر "لدينا
 خفف وإمنا حل، إلجياد الطرفني على للضغط أمريكا ثقل كل ويضع الضغوطات سيمارس إنه يقل ملو  إيقافها، يف ضرورة يرى عندما
 وزارة بيان يف وجاء! ضغوطاهتا ومتارس ثقلها كل تضع ما شيء تنفيذ أرادت إذا اليت الدولة وهي "وقفه إبمكاننا كان إذا" بقوله ذلك
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 أذربيجان خارجية وزيري حث بيجون ستيفن اخلارجية وزير انئب وأن التصعيد هذا العبارات أبشد "تدين) أهنا األمريكية اخلارجية
 يف املوضوعية املفاوضات إىل العودة هبدف مينسك جمموعة يف املشاركني الرؤساء مع التعاون وعلى العدائية األعمال وقف على وأرمينيا

 ،اإليرانية والعامل القطرية اجلزيرة... للنزاع" ومستدامة ةسلمي تسوية حتقيق على اجلانبني مبساعدة واشنطن التزام وأكد وقت أقرب
 البلدين يستهدف األمريكي املوقف ألن العدائية، األعمال بوقف املطالبة يف واألرمين رياألذ الطرفني بني سوى قدف (27/9/2020

 حتركت وأهنا تركيا حتركات عن ضمنيا راضية أمريكا أن على يدل ذلك وكل. منهما الروسي النفوذ إزالة أو وإضعاف فيهما النفوذ لتعزيز
 ستشارم مع 29/9/2020 يوم قالني إبراهيم الرتكية الرائسة ابسم املتحدث التصال الداعي فما وإال ة،أمريكي إبيعازات أذربيجان حنو

مريكا هي اليت أأن  لوال وأرمينيا أذربيجان بني الصراع موضع حول األانضول وكالة نقلتها كما أوبراين روبرت األمريكي القومي األمن
 حترك األمور؟

 عن انبثقت اليت مينسك جمموعة وقرارات اجلائرة األمن جملس قرارات لتطبيق ابلتفاوض عنده واملسئولني ردوغانأ أتكيد إن مث -9
 وقف وأتمني األرمن حلساب يه القرارات هذه أن مع... وفرنسا وروسيا اكأمري هم وقادهتا 1992 عام األورويب والتعاون األمن منظمة
 طريقها والدبلوماسية السياسية األعمال أتخذ حىت األجواء لتسخني مقصودا عمال هناك أن يؤكد هذا كل. لصاحلهم النار إطالق
 اتإبيعاز  مرتبطة وهي والدبلوماسية السياسية األعمال لتحريك وسيلة احلروب تكون ما فكثريا أمريكا، تريدها كما الضغوط ملمارسة

 توالت وقد. األمن جملس قرارات وتطبيق للقضية سياسي حل وإجياد التفاوض بوجوب األطراف كافة من املناداة بدأت وقد أمريكية،
 جاويش اخلارجية وزير فقال. األمن جملس لقرارات استنادا املسألة حل أساس على أذربيجان بدعم تركيا يف املسؤولني من التصرحيات

 وحدة حول األوروبية والتعاون األمن ومنظمة األورويب واجمللس املتحدة األمم قرارات )"إن أنقرة يف ريةاألذ السفارة زايرته خالل أوغلو
 تتطرق مل القرارات هذه أن العلم مع. (29/9/2020 اجلزيرة ...حتل" لن املسألة فإن أرمينيا تنسحب مل وإن واضحة األذربيجاين الرتاب

 إىل التواطؤ على قضية أذربيجان. يشري مما األخرى لألراضي وإمنا ياهنائ ابغ قرا مرتفعات إىل
 وتدعم متول اليت هي فروسيا. ألذربيجان ابلنسبة واملقدرات والقوى والسكان املساحة صغري البلد أرمينيا وراء تقف روسيا إن -10

 هناك كبري عسكري وجود وهلا روسيا تقودها اليت ياجلماع األمن منظمة يف عضو وهي للبقاء، يلزم ما وكل والعتاد ابلسالح أرمينيا
 روسيا من جزء هو الذي القوقاز مشال إىل للوصول وميهد مكشوفا اجلهة هذه من ظهرها يصبح وإال عنها تتخلى أن الصعب فمن

 إزاء "قلقه عن انيانمناتساك زوهراب األرمين نظريه مع تلفوين حديث خالل الفروف سريغي روسيا خارجية وزير أعرب فقد. الفدرالية
 ألرمينيا الروسي الدعم إىل يشري مما (27/9/2020 ،)سبوتنيك النار" إطالق وقف ضرورة على مشددا ابغ قرا يف العدائية األعمال

 جترؤ ال حيث أرمينيا، وحيمي هناك نفوذه يفرض الذي الرئيس الداعم روسيا تدين أن جيب أرمينيا تركيا تدين فعندما. أذربيجان ضد
 الروسي العدو مع العالقات أفضل تقيم أردوغان تركيا ولكن. عدو أيضا هو العدو يدعم فالذي. روسي بدعم إال العدوان على أرمينيا

 للتالعب أمريكية آلة نفسه الوقت يف وهي. أسد بشار برائسة اإلجرام نظام على الثائرين املسلمني أهلها ضد سوراي يف معه وتتحالف
 أوكرانيا يف حصل كما احليوية منطقتها يف تتنازل أن السهل من ليس روسيا ولكن. األمريكية املصاحل حلساب واستخدامها بروسيا

 .روسيا خداع يف أجنع فهي طريقها والدبلوماسية السياسية األعمال ذوستأخ املعركة هذه يف حيسم لن الصراع فإن وهلذا. وجورجيا
 حتافظ أن وتريد كربى، كدولة نفسها تربز أن وحتاول نفوذ، أي هناك هلا يوجد فال خمتلف، فهو هناك فرنسا وجود وأما -11

 النزاع قضية حل يف للنظر يباألورو  والتعاون األمن جملس من قرار حسب 1992 عام تشكلت اليت مينسك جمموعة يف عضويتها على
 تركيا لكون الفرنسي، ومنه األورويب النفوذ تعرقل يتال تركيا وجه يف تقف وهي. دائم بشكل النار إطالق وقف وأتمني األرمين رياألذ

 "ألذربيجان املؤيدة" الرتكية ابإلعالانت علمت) 30/9/2020 يوم التفيا يف صحفي مؤمتر يف ماكرون ذكر فقد. أمريكا فلك يف تدور
 املاضية، الساعات يف تركيا هبا بعثت ليتا ابحلرب املولعة الرسائل من ابلغ بقلق تشعر فرنسا تزال ال. وخطرية متهورة أهنا أعتقد واليت
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 خارجية وزير عليه ورد (30/9/2020، )رويرتز هذا" نقبل لن وحنن جمددا، ابغ كرا انغورنو لغزو أذربيجان أمام عقبات أي تزيل واليت
 أذربيجان" يف األرميين االحتالل دعم حد إىل يصل أرمينيا مع فرنسا تضامن "إن قائال 30/9/2020 يوم أوغلو جاويش تركيا

 املناورات تتقن ال اليت الدولة وهي متناقض موقف يف )النزيه( الوسيط مبظهر تظهر أن فرنسا وحتاول (30/9/2020، )األانضول
 ابسم املتحدثة قالت االشتباكات عقب أصدرته بيان ففي. التناقض فيه فيظهر إخفاءه حاولت وإذا مكشوف دائما فموقفها السياسية
 ال ضحااي، سقوط عن والتقارير ابغ قرا يف النطاق واسعة االشتباكات إزاء عميق بقلق تشعر "فرنسا: مول دير فون فرنسيةال اخلارجية

 برائسة تتشارك وبصفتها فرنسا "إن: وقالت احلوار" واستئناف العدائية لألعمال فوري وقف إىل وتدعو املدنيني صفوف يف سيما
 ،)سبوتنيك الدويل" القانون إطار يف للصراع تفاوضي حلل للتوصل التزامها على مريكينيواأل الروس شركائها مع تؤكد مينسك

 إطالق تّدعي إذ داخلها يف أكان سواء ،دائما واملسلمني اإلسالم على ظاهر حبقد تندفع فإهنا نفسه الوقت ويف. (27/9/2020
 النصارى من وغريهم األرمن قضااي تتبىن وهي خارجها، يف كان مأ مفضوح، متناقض موقف يف املسلمني على تضيقها مث ومن احلرايت

 اليت العثمانية الدولة على وحرضتهم األوىل العاملية احلرب أثناء خدعتهم فقد خداعهم، السهل من وهم هلا، نفوذ إجياد يف لتستغلهم
 من بتحريض املسلمني من الكثري وقتلوا ةالعثماني الدولة فخانوا األانضول يف بوطن فرنسا فوعدهتم قرون، طوال حسنة رعاية رعتهم
ا وغريها فرنس تفعل كما تستغلهم وال تنصفهم اليت اإلسالم دولة ظل يف آمنني ذمة أهل يبقوا أن يعقلون لو مصلحتهم وكانت. فرنسا

 من الدول االستعمارية.
 عليه سيطر الذي ابغ قرا إلقليم تتطرق مل إهناف نفسها تركيا ومنها بتطبيقها الدول تطالب اليت األمن جملس لقرارات وابلنسبة -12

 القتالية واألعمال االشتباكات بوقف طالب 822 رقم حتت 1993 عام نيسان 30 يوم صدر قرار فأول فيه، مجهورية وأعلنوا األرمن
 كيليجدار غوراديز نةومدي زانغيالن منطقة من ابالنسحاب األرمنية االحتالل قوات وطالب. النار إلطالق دائم بوقف وطالب فورا،

 قرار فصدر القرار، هذا تؤكد نفسها السنة يف صدرت أخرى قرارات وهناك. احملتل ابغ راق إلقليم يتطرق ومل رية،األذ املناطق من وغريها
 مطالبا أذربيجان من األخرى واملناطق آغدام مقاطعة على االستيالء وأدان السابق القرار أكد ،1993 متوز 29 يوم 853 رقم

 ويف. 822 لقرار لالمتثال ابغ قرا إقليم على تضغط أن أرمينيا حكومة وطالب رمناأل قبل من املناطق هذه من الكامل ابالنسحاب
 الزمين اجلدول قبول إىل ودعا اجلانبني بني السالم لعملية دعمه كررو  874 رقم قرار صدر األول تشرين 14 يوم نفسها السنة هذه

 احلظر برفع احملتلة األذربيجانية األراضي من ابغ قرا يف األرمينية القوات انسحاب ربط نهأل أذربيجان فرفضته. العاجلة للخطوات املعدل
 تتعلق مقرتحات املعدل الزمين اجلدول تضمنو  املهزوم، اجلانب مثل معاملتها من األذربيجانية احلكومة فاشتكت أرمينيا، على املفروض
 حبسب تناوهلا يتم مل اليت األخرى القضااي ومجيع والنقل االتصاالت أمام العقبات مجيع وإزالة حديثا ةاحملتل األراضي من القوات بسحب
 رقم قرار صدر ،1993 سنة ،نفسها السنة من الثاين تشرين 12 يوم ويف. السلمية املفاوضات خالل من تسويتها فيجب اجمللس،

 قوات ودعا. هورادز ومدينة زنغيالن يف سيما وال الطرفني بني النار قإطال وقف انتهاكات وأدان السابقة القرارات أكدو  884
 من احتلتها اليت األراضي من االحتالل قوات وانسحاب غوراديز ومدينة زانغيالن منطقة من االنسحاب إىل األرمينية االحتالل
 أراض على يركز مدروس بشكل راراتالق فصيغت. ابغ راق من االنسحاب ىلإ كلها األمن جملس قرارات تشر ومل... أذربيجان

 اتفاق مث ومن مفاوضات صارت إذا ذلك ومعىن. أذربيجانية يضأرا ليست ضمنيا املنطقة هذه واعتبار ابغ قرا منطقة خارج أذربيجانية
 تطالب ياوترك. ريةذاأل األراضي من ينسحبوا أن مقابل األرمن سيطرة حتت ،معني بشكل ابغ قرا منطقة ،املنطقة هذه تبقى فسوف
 ال واليت سوراي يف األمن جملس قرارات بتطبيق طالبت كما ابغ، قرا إقليم من رمناأل ابنسحاب تطالب ال اليت قراراتال هذه بتطبيق

 لنحو يهود اغتصاب يقر الذي فلسطني يف الدولتني حل بتطبيق طالبت وكما ،العلمانية هويته على واحلفاظ بقاءه تؤكد بل النظام متس
 جمموعة تعلن ومل. لألرمن نصر مبثابة النار إطالق وقف فكان مكاهنا تراوح ابغ ار ق قضية أصبحت وهكذا... فلسطني من 80%
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 األوضاع ومن السياق من يفهم ولكن تلك، األمن جملس لقرارات استخراجها سوى التفاوض عليه جيري وعما احلل كيفية عن مينسك
 أهلها من أفرغت حيث اخلمس ابغ قرا إقليم حملافظات األرمين لالحتالل أذربيجان من افااعرت  ينتزعوا أن يريدون أهنم واملالبسات

 من احملتلة واملناطق األخرى اخلمس احملافظات من أرمينيا تنسحب حىت األرمن، النصارى من كفار حملهم وحل ابلكامل املسلمني
 منظمة من اعرتافا أمريكا ورائهم ومن اليهود انتزع حيث فلسطني؛ يف حصل كما. القضية تصفى وهكذا وفضويل، آغدام حمافظيت
 على التفاوض جيري وصار فلسطني من %80 لنحو يهود ابغتصاب واإلسالمية العربية البالد يف القائمة واألنظمة الفلسطينية التحرير

 إطالق بوقف قبلوا عندما وذلك ة،اخلون احلكام قبل من هلم سلمت اليت بل 1967 عام منذ يهود حيتلها اليت األراضي من %20 حنو
 سلمت بل احتلها أراض   من فقط يهود كيان ابنسحاب يقضيان واللذين األمن جملس من الصادرين 243و 242 قراري وقبول النار

 .السنة تلك من حزيران 5 يوم له
 أمريكا ولصاحل أهلها حساب ىعل ذلك يكون قضية يف أردوغان تركيا تدخلت فكلما خبري، يبشر ال الرتكي االهتمام فهذا -13

 والذي النار إطالق ووقف التصعيد خفض ابتفاقية تقبل حىت املسلحة الفصائل على ضغوطاهتا تركيا مارست إذ سوراي، يف حصل كما
 للنظام، تلموس   منها الفصائل هذه أخرجت حىت وروسيا وأشياعها اإليراين النظام من مباشرة يدعمه من وال السوري النظام هبا يلتزم مل

 الدعم وأوقفت تركيا فقامت واجلفرة سرت حنو سراجال قوات تقدمت إذا حىت سراجال حلكومة الدعم قدمت إذ ليبيا يف حصل ما وكذلك
 يكون أن يستبعد فال! شرعي غري تركيا تعتربه الذي حفرت طرف اآلخر الطرف مع والتفاوض دائم انر إطالق فقو ب السراج وطالبت

 كسر يتم مل إنه حيث األتراك، املسؤولني تصرحيات إليه تشري ما وهذا موقفها، لتليني أذربيجان على الضغوطات مارسةمل الرتكي الدعم
 تكرر بينما ابغ، قرا موضوع يف تنازالت أذربيجان تقدم حىت أمريكا، وخاصة مينسك جمموعة تقودها اليت املفاوضات يف اجلمود
 إعالمهم ووسائل خطاهبم هلجة حسب أرمين قليمإ كأنه وفرنسا وروسيا أمريكا وتعتربه حملتلني،ا من ابلقوة ابغ قرا ابستعادة تعهدها
 يف شكلت وقد. اجمللس يف األخرى الدول عليها وتوافق الثالث الدول هذه تصدرها اليت األمن جملس وقرارات دائما لألرمن املؤيدة
 تكون ال وحىت! املستقل كيانه عن اإلقليم هذا يتنازل فال املفاوضات تصّعب حىت أرمينيا، عن مستقلة وكأهنا به خاصة مجهورية اإلقليم
 غريها، ويف القضية هذه يف عليه يعول ال أردوغان تركيا موقف إن. عليها مورست إذا الضغوطات من وتتملص مباشرة مسؤولة أرمينيا
 أن خيشى وهلذا هلا، تنتصر فلم وحدها، أذربيجان وبقيت اعام ثالثني قبل الطرفني بني اندلعت اليت احلرب منذ الدعم يقدم مل حيث
 !التنازل مث ومن األذري القرار على هيمنة فرض مبثابة األخري الدعم يكون

 إبعاد يف السابق الشيوعي للنظام امتداد وهو علماين، نظامه أن إال مسلمون، هم أهله وأغلبية إسالمي بلد أذربيجان إن -14
 فال. عنه هللا رضي عفان بن عثمان الثالث الراشدي اخلليفة عهد على أرمينيا مع البلد هذا فتح ولقد. اجملتمع وعن الدولة عن الدين
 للمسلمني خالص وال. معهما يتعاوانن إهنما بل روسيا أو أمريكا قبضة من وحتريرها اإلسالم بالد إلنقاذ إيران على وال تركيا على يعول

ةِ  ِف  ِإنَُّكم  »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول هبا بشر اليت النبوة منهاج على ثانيةال الراشدة اخلالفة ةقامإب إال  ِإَذا يَ ر فَ ُعَها ثَّ  َتُكوَن، َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما الن ُّبُ وَّ
َهاجِ  َعَلى ِخََلَفة   َتُكونُ  ثَّ  يَ ر فَ َعَها، َأن   َشاءَ  ِة، ِمن   ًا ُمل ك َتُكونُ  ثَّ  يَ ر فَ َعَها، َأن   َشاءَ  ِإَذا يَ ر فَ ُعَها ثَّ  َتُكوَن، َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  الن ُّبُ وَّ

ِيًَّة، َتُكونُ  ثَّ  يَ ر فَ َعَها، َأن   َشاءَ  ِإَذا يَ ر فَ ُعَها ثَّ  َيُكوَن، َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما فَ َيُكونُ  ،اً َعاض    اِإذَ  يَ ر فَ ُعَها ثَّ  َتُكوَن، َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْب 
َهاجِ  َعَلى ِخََلَفة   َتُكونُ  ثَّ  يَ ر فَ َعَها، َأن   َشاءَ  ةِ  ِمن    ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول صدق ،«الن ُّبُ وَّ

 ه 1442 صفر من عشر الثامن
 م05/10/2020

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

