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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  جواب سؤال

إال بعـد   ...  معهـا    دبلوماسـية فـتح احلـدود وإقامـة عالقـات          ب أرمينيـا كان أردوغان يصرح مرارًا أنه لن يوقع اتفاقا مع          : السؤال
  اتفاقية هبـذا   ١٠/١٠/٢٠٠٩ وقعت يف    أردوغان، ولكن حكومة    "قرة باغ " احملتلة يف    أذربيجان جيشها من أراضي     أرمينياسحب  

 مل تنـسحب    إذا "١١/١٠/٢٠٠٩ أردوغـان قـد صـرح يف         ومع أن التوقيع قـد مت إال أن       . الشأن دون اشتراط االنسحاب األرمين    
 علـى   األسـهل  مـن    أيـضا هذا االنـسحاب    سيجعل  و:" وأضاف".  تتخذ تركيا موقفا اجيابيا     احملتلة لن  أذربيجان أراضي من   أرمينيا

  : ، والسؤال هو)١١/١٠/٢٠٠٩ب .ف.رويترز، أ)". (أرمينياوة بني تركيا املوقع(الربملان التركي تبين االتفاقات 

 أرمينياما الذي جعل أردوغان يغري رأيه؟ مث إن التوقيع قد مت رمسيًا، فما معىن تصريح أردوغان األخري؟ هل يعين أنه إن مل تسحب            
  جيشها فإنه سيلغي االتفاق ؟ 

 يف  إىل أن مت توقيعـه     ، خبطـوات عـدة برعايـة أمريكيـة مـن البدايـة حـىت النهايـة                 بـل مـر    ،مل يكن هذا االتفاق ابن يومـه      : اجلواب
  :، مث نبني سبب تغري رأي أردوغان ومعىن تصرحيه األخري، وسنذكر بعض اخلطوات الالفتة للنظر١١/١٠/٢٠٠٩

وقـد اجتمـع بـوزراء      .  بينـهما   السالم وإجياد أرمينياو دعا حلل اخلالف بني تركيا       ٦/٤/٢٠٠٩ يف زيارته لتركيا يف      أوباما إن   -١
. طريق لتحقيـق ذلـك    ة   عن رسم خارط   أعلنوقد  . خارجيتهما بوجود وزير خارجية سويسرا الذي يرعى املباحثات بني الطرفني         

 أرمينيـا ، وتضمنت بنـودا منـها اعتـراف    أمريكا خارطة الطريق اليت رمستها     ٢٤/٤/٢٠٠٩وقد نشرت جريدة الصباح التركية يف       
 الـسوفييت  يف معاهدة قارص املوقعة بني الدولة العثمانيـة واالحتـاد            ١٣/١٠/١٩٢١ يف   أرمينياوة املرسومة بني تركيا     باحلدود احلالي 

 إلعـادة  جلنـة   إقامة األمريكيةومن بنود خارطة الطريق     . أرمينيا، أي إقرار احلدود احلالية بني تركيا و        يف معاهدة لوزان   أقرتواليت  
 بإعـادة  وبنـد آخـر يتعلـق    ،، وبند آخر يتعلق بفتح احلـدود والتبـادل التجـاري بينـهما          لألرمنماعية   اجل باإلبادةالنظر فيما يسمى    

  .العالقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بينهما

 اتفـاق يف  إىل خارجيـة البلـدين وتوصـال      بوسـاطة سويـسرية مباحثـات بـني وزيـري          جـرت قبـل أشـهر عـدة          أن لقد سـبق     -٢
وبقيـت املباحثـات مـستمرة حـىت توصـال يف       . تطبيـع العالقـات بـني بلـديهما يرضـي الطـرفني            شامل ل  إطارعلى   ٢٢/٤/٢٠٠٩
  .  لتوقيع اتفاقية شاملة بينهمااآلراء تطابق يف إىل ١/٩/٢٠٠٩

ع وزير خارجية   وقَّو ، من قبل  أمريكا أعلن عن توقيع االتفاقية الشاملة حسب خارطة الطريق اليت رمستها            ١٠/١٠/٢٠٠٩ يف   -٣
 وتنفيـذ وزيـر   إشـراف  وحتت ، ادوارد نعل باند يان  بوساطة سويسرية يف زيورخ       أرمينياد داود أغلو مع وزير خارجية       تركيا امح 
 :نْي جمموعـة مينـسك اآلخـرَ   حيث لعبت الدور الفّعال يف هذا التوقيع، وقد حضر التوقيع طرفـا        هيالري كلينتون    أمريكاخارجية  

 األورويبممثـل اخلارجيـة لالحتـاد      هذا باإلضافة إىل     ،نسا ممثلة بوزير خارجيتها كوشنري     وفر ،روسيا ممثلة بوزير خارجيتها الفروف    
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 .األرمـين  الـرتاع التركـي   إلهنـاء  وصفت باالتفاقية التارخييـة   اليتتفاقيةاال وذلك كشهود على ،سلوفاكيا ووزير خارجية  ،سوالنا
 :يـشمل وهـو    ،أرمينيـا تركيـا و  وزيـرا خارجيـة      هعـ امل الذي وقَّ   الك الربتوكول العاملية والتركية نص     األنباءوقد نشرت وكاالت    

 وتبادل الـسفراء، وفـتح قناصـل    دبلوماسية عالقات وإقامةاالعتراف باحلدود احلالية وفتح هذه احلدود بينهما يف خالل شهرين،           (
، وتطوير العالقات الثنائيـة يف كافـة   ١٩٦٣متبادلة ملساعدة ومحاية مواطين البلدين حسب اتفاقية فينا للتبادل القنصلي املوقعة عام   

صالت واالتصاالت ويف اجملـاالت العلميـة والتقنيـة والثقافـة والبيئـة والـسياحة وغـري             ااجملاالت السياسية واالقتصادية والطاقة واملو    
، ويعمالن األورويباون  والتع األمن ومنظمة   األورويب املتحدة واالحتاد    األمم والدويل يف    اإلقليميويعمالن معا على التعاون     . ذلك

 والدويل، وتطـوير الدميقراطيـة يف املنطقـة، وحماربـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود وحماربـة          اإلقليمي واالستقرار   األمنمعا لتحقيق   
 والدولية بالطرق السلمية حسب القواعـد والقـوانني     اإلقليمية واملخدرات، والعمل على حل الرتاعات       األسلحة وهتريب   اإلرهاب

 وتطوير احلوار للتدقيق العلمي غـري املنحـاز يف الوثـائق واملـصادر التارخييـة      وإجياد املشاورات بشكل منظم بينهما،  وإجيادلدولية،  ا
م الـيت كانـت     ١٩١٥ ألحداث   وهو يشري يف موضوع التدقيق العلمي     ...)  الثقة املتبادلة بني الشعبني    إجياداملتعلقة بشعبيهما هبدف    

 مبناسـبة  ٢٤/٤/٢٠٠٩  يفألقاهـا كلمته اليت  االتفاقية قد مساها امسًا آخر يف ذهأوباما متهيدًا هل  مع أن    ،دة مجاعية  إبا أرمينياتسميها  
 ، التطهري العرقـي   أو اجلماعية   اإلبادةبر عنها باملصيبة الفظيعة وليس       عبَّ ، حيث لألرمن اجلماعية   باإلبادةالذكرى السنوية ملا يسمى     

   .ه االتفاقيةمتهيدا هلذوذلك كما قلنا 

، ولكنها مل تتطرق بأي حرف حنو مشكلة احتالل         شكاليات بني البلدين  ت كل اإل  هذه االتفاقية مشلت كافة اجملاالت وحلَّ      إن   -٤
م  مـع العلـ    راضـي، ريني من هذه األ   املهجرين األذ مشكلة  ال هي تطرقت إىل      و وما حوهلا، " قرة باغ "جان يف   يبأذر ألراضي أرمينيا

 ملنطقة قرة باغ اجلبلية مع      أرمينيا احتجاجا على احتالل     ١٩٩٣ احلدود معها يف عام      وأغلقت أرمينياعالقاهتا مع   ان تركيا قطعت    
قـد  اآلن  تركيـا    ولكـن .. .ريحنو مليـون أذ   منها  ر  جُِّهقد  ومن مساحة أذربيجان،    % ٢٤ ـ% ٢٠بني  ما    متثل ، وهي سبع مناطق 

التابعـة ملنظمـة   قمة سائغة يف أيدي الـدول الكـربى ممثلـة مبجموعـة مينـسك            ذربيجان وتركها ل  ختلَّت عن كل ذلك، ما أغضب أ      
الـيت   "١٩٩٣ عـام    أرمينيـا بـني اذربيجـان و     اليت تعمل منذ وقف احلرب        وروسيا وفرنسا  أمريكاة ب املمثلاالمن والتعاون االورويب    

   .نيةرم حل للمشكلة األذرية األإجياد على "١٩٨٧كانت قد بدأت يف هناية عام 

، البلـدين   وإيـران  تركيـا حكـام    لكـن    ، خالل عـدوان أرمينيـا علـى أذربيجـان         رمن وساعدهتم جبانب األ روسيا  لقد تدخلت    -٥
 ،رمـن  التدخل الروسي جبانـب األ لوالو! واحملسوب على تركيا، ، اجملاور إليران البلد املسلم  ا لنصرة أذربيجان  وتدخلمل ي  املسلمني،

مـن قبـل تركيـا      تدخل  ال وكذلك عدم    بل مل تقطع عالقاهتا مع أرمينيا ومل تغلق احلدود،          هلا، نصرة إيران ألذربيجان اجملاورة    عدمو
كـن االرمـن     لوال ذلك ملـا مت     ، االرمن ومن ورائهم الروس    الذربيجان باية مساعدات عسكرية لصد املعتدين      هامدعسكريا وعدم   

   .مخس سنواتعن  تزيد دًة وحدهم األرمن والروس م الذين قاوموارينيذمن االنتصار على األ

  . أثناء احلرب فتمكنت أرمينيا مبساعدة الروس من احتالل أراٍض أذريةان ذربيجأ، البلد املسلم وإيرانتركيا حكام خذل وهكذا 
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تفاقيـة قبـل ان تعـود    بتوقيـع هـذه اال   ومل يكتف حكام تركيا خبذالن أذربيجان أثناء احلرب، بل هـم اليـوم خيـذلوهنا كـذلك             -٦
نـه ضـد    ة غاضبة على تركيـا، واعتـربت ذلـك أ         ريفكانت ردة الفعل األذ   . رين اليها ها املهج هلاألذرية ألصحاهبا ويعود أ   االراضي  

 قبـل انـسحاب القـوات    أرمينيـا ان تطبيع العالقات بني تركيا و:" بيانا قالت فيهيف اذربيجان مصاحلها، فأصدرت وزارة اخلارجية  
ذربيجان الخوية بني أذربيجان، ويلقي بظالله على العالقات ا   يتناقض بشكل مباشر مع مصاحل أ      تلةذرية احمل األرمينية من املنطقة األ   

". الـسالم واالسـتقرار يف املنطقـة   يهـدد  ن فـتح احلـدود   أن أذربيجـان تـرى أ  :" وأضاف البيان". جذور عميقةوتركيا املبنية على    
 انقرة ان تلتزم بالوعود اليت قطعها مسؤولون اتراك بعدم فتح احلدود             ان باكو تتوقع من    :" يف بياهنا  وقالت وزارة اخلارجية االذارية   

ان موقـف اذربيجـان حـول هـذه         :" وقال البيان ". اال حني ان تنسحب القوات االرمينية من منطقة قرة باغ اجلبلية املتنازع عليها            
  )  ١١/١٠/٢٠٠٩ب والعامل االيرانية .ف.أ". (املسألة ال لبس فيه

 مريكيةاأل وامرفهي األ  على هذه االتفاقية يف زيورخ       أرمينيامع  لتغيري رأيه، وتوقيع حكومته     ليت دعت أردوغان    أما األسباب ا   -٧
إبعـاد   و ،لطرفهاوأذربيجان   أرمينيا كسب    هذه االتفاقية   من تقصد فإهنا   بسبب اخلدمة الكبرية اليت تؤديها هذه االتفاقية ألمريكا،       

  :يف جنوب القوقاز أمريكا ة نفوذائروسع دفتت ،النفوذ الروسي عنهما

تطلعـت حنـو أرمينيـا     من الشمال بثورة ملونـة مـن النفـوذ الروسـي،             أرمينيا جورجيا اليت حتد     أمريكا أخذت فبعد أن أما أرمينيا،   
ذ أرمينيا مـن  وتوقيع هذه االتفاقية التركية األرمنية فرصة كبرية ألمريكا ألخ       النفوذ الروسي يف منطقته القدمية والتقليدية     إلضعاف  

وقد ظهر ذلك من تـصريح      . عن طريق تركيا  يتعزز ذلك مباشرة    روسيا لتضعها حتت سيطرهتا، وانتصار ألمريكا على روسيا، وس        
بالدهـا سـتعمل بكـل إمكانياهتـا إلجنـاح      : " وزيرة خارجية أمريكا أثناء مغادرهتا زيورخ وهي تطري من الفرح، فقد صرحت بأن         

، وهلذا سيـضع األمريكـان كـل ثقلـهم ليوقـع الربملـان           )١١/١٠/٢٠٠٩وكالة األناضول   ". (يا وأرمينيا الربتوكول املوقع بني ترك   
التركي على هذه االتفاقية، ورجلهم أردوغان سيعمل على ذلك بكل أساليبه وخداعه جلعل أعضاء حزبه يف الربملان يوقعون على                   

مهـوري يف تركيـا      جدية من حزب الشعب اجل     اقية، فلم تظهر معارضة   ويظهر أن األمور تسري حنو توقيع تلك االتف       . هذه االتفاقية 
ومـن اجلهـة    . فبأصوات هذين احلزبني تقر االتفاقيـة يف الربملـان التركـي          . ه أنفسهم إخوة لألرمن وليسوا أعداء     الذي يعترب أعضاؤ  

حاب األرمـن مـن األراضـي األذريـة        هلـا هنـاك، ومل تـربط بانـس         ة جدية أيضا، ومنذ أشهر واألمور ُيهيأ      األرمنية ال توجد معارض   
   ...احملتلة، فيكون إقرارها هناك أيضا سهال

 حيث تساير الـدولتني يف فـتح البـاب هلمـا لالسـتثمار يف جمـال الـنفط        أمريكايف عالقتها بني روسيا و ، فهي تتردد    وأما أذربيجان 
 األمريكيـة املتوسـط ومسحـت للـشركات       والغاز، ولذلك قبلت مد خـط الـنفط  باكوــ تبليـسي ـــ جيهـان  ليـصب يف البحـر                        

تـسمح لروسـيا بـأن تقـيم قواعـد      كمـا أهنـا   . باالستثمار يف جمال النفط وعلى رأسها شركة شيفرون جبانب الـشركات الروسـية    
 يـستخدمها الـروس منـذ عـام        ، منصوب فيها رادارات قوية، والقاعدة     قاعدة غاباال يف أذربيجان   فلروسيا   ،أراضيهاعسكرية على   

يظهر مـدى النفـوذ الروسـي    وهذا  ملدة عشر سنوات أخرى،    ٢٠٠٢ددت اتفاقية استخدامها من قبل الروس عام         جُ قدو ١٩٨٤
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  روسـيا سـابقا علـى أمريكـا بـان تنـشر راداراهتـا             عرضـت  ، فقد ومع ذلك .  بروسيا ما زال قويا    فارتباط أذربيجان . يف أذربيجان 
أمريكا عن وضع رادارات هلا يف تشكيا ونصب صـواريخ يف بولنـدا،              تتخلى   مقابل أن " غاباال"يف قاعدهتا   روسيا   جبانب رادارات 

 أن ترضي روسيا وأمريكا، غري أن أمريكا تريـد أن يكـون نفوذهـا     أي أن أذربيجان حتاول    ..ومل تعارض أذربيجان ذلك االقتراح    
فـوذ األمريكـي    وية على أذربيجـان لتقبـل الن       ضغط ق  ، وقد رأت يف االتفاقية التركية األرمينية وسيلة       موجودًا بفاعلية يف أذربيجان   

  . كامًال، ومن مث تتدخل أمريكا حلل املشكلة األرمنية األذرية بعيدًا عن روسيا

جيهـان، وتـستطيع إغالقـه     - تبليـسي  – اليت تتحكم خبط نفط باكو     وعلى الرغم من أن االتفاقية شكلت ضربة قوية ألذربيجان        
أن تتخذ حالة العـداء مـع تركيـا فتتجـرأ     تركيا يف ترويض أذربيجان، فال تستطيع أذربيجان كرد فعل، إال أن أمريكا تعتمد على     

، أي أن   ... الـيت تـستثمر يف جمـال الـنفط والغـاز           ، أو اختاذ ردود فعل جاحنة كأن تضايق الـشركات األمريكيـة           على إغالق اخلط  
غـري  ، جاعًال مصاحل أمريكـا يف سـلم القـيم عنـده،     بيجانا يقوم به أردوغان من تصرفات تضليلية ماكرة مع أذرمب أمريكا مطمئنة 

 بـالقوة  هاوألمـد  يومئـذ  أذربيجـان وسـاعد   ، ولـو كـان يهمـه ذلـك لقـام        احملتلة وال باملشردين من أهلها     مباٍل بأراضي أذربيجان  
 الـيت خـذلت     األخـرية اقية  هذه االتف حكومته  عت   وقَّ ولساهم هو عسكريا يف إعادة األراضي احملتلة إىل أذربيجان، وملا         العسكرية،  

   !" عميقة اجلذورإن العالقة األخوية بني تركيا وأذربيجان"دائما بالقول يتبجحون كانوا  كما األذرينية خواإلفيها 

 مـن  أرمينيـا  مل تنـسحب  إذا ": فيـه   الـذي جـاء    ، يف اليوم التايل لتوقيع االتفـاق،      ١١/١٠/٢٠٠٩ يف   أما تصريح أردوغان    -٨   
 الطريقـة ب  حتـل أننريـد ملـشكلة قـرة بـاغ اجلبليـة واملنـاطق احملتلـة         :" وقال".  احملتلة لن تتخذ تركيا موقفا اجيابيا      أذربيجان أراضي
 على اجملتمع التركي دعم تطبيـع العالقـات بـني           األسهل فعندئذ سيكون من     أرمينيا و أذربيجان حلت املشكالت بني     إذاو نفسها،
ب .ف.رويتـرز، أ  )". (أرمينيـا املوقعة بني تركيا و   ( على الربملان التركي تبين االتفاقات       األسهل من   أيضاوسيجعل  . أرمينياتركيا و 

  هـذه   توقـع كـل    حكومـة أردوغـان     فهـل يـصدق عاقـل أن        فإنه كذب صراح، من باب الـدجل والتـضليل،         ،)١١/١٠/٢٠٠٩
كيا لن تتخذ موقفا اجيابيا من االتفاقيـة  ن تربأأردوغان   مث بعد ذلك يصرح      برعاية أمريكية، وحبضور دويل،    مع االرمن  االتفاقيات

دركـوا وعـوده    الـذين أ ريـني لعـام يف تركيـا وحماولـة خـداع األذ    ال خلداع الرأي اما هو إ  ذلك  إن   ؟  وان التطبيع لن يكون سهال    
  !لكاذبةا

   ! لن يصمد طويال للكالم وتالعب به إن هذا التصريح وأمثاله هو ّيل

   هـ١٤٣٠ شوال ٢٣ 

١٢/١٠/٢٠٠٩   


