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تؤسس اتفاقية وقف إطالق النار الثالثية ألول مرة، وجود قوات روسية يف منطقة نزاع 	 
“كاراباخ”، وتخلي أرمينيا عن سيطرتها على املقاطعات املجاورة ألذربيجان مقابل االحتفاظ 
بممر “التشني” االسرتاتيجي تحت حماية قوة السالم الروسية، وسيتم إنشاء مركز خاص 

ملراقبة تنفيذ وقف إطالق النار بمشاركة تركية.
أظهرت الحرب أن استخدام الطائرات بدون طيار )الرتكية( والذخائر والصواريخ الدقيقة 	 

الروسية إىل  املعركة. بينما سوف تحتاج األنظمة  )الروسية واإلرسائيلية( كانت حاسمة يف 
القتالية  الحاجة لتعويض قدراتها  أرمينيا بأمس  العديد منها، وستكون  تقييم بعد تدمري 

اليت خرستها اليت ستستغرق سنوات.
أنهى االتفاق حرباً استمرت 44 يوماً، لكنه باملقابل ترك بعض الثغرات اليت ستشكل بؤرة 	 

توتر يف السنني القادمة، أبرزها؛ عدم تحديد وضع “ كاراباخ” نفسها بشكل دقيق، وعدم 
ذكر طرق عودة الالجئني داخلًيا، ورشوط اسرتداد املمتلكات لعودة النازحني األذربيجانيني. 

وسيشكل الوضع السيايس واالقتصادي يف كل من أرمينيا وأذربيجان عامل توتر إضايف.
كيد دور روسيا املحوري يف املنطقة، لكن الطريق أمامها سوف يعتمد على 	  أعادت االتفاقية تأ

نجاح عالقاتها مع أرمينيا وأذربيجان. كما سيواصل العديد يف املجتمع الدويل اإلرصار على 
حقوق األرمن وتأمني حمايتهم، واملشاركة يف مسار أي معاهدة دائمة، بما فيهم الرئيس 

األمرييك املنتخب “جو بايدن”.
املطالبة بدور رسمي 	  املنطقة وستواصل  تركيا لتصبح العباً مؤثراً يف  من جهتها، ستسعى 

يف محادثات التسوية بعد أن استبعدتها موسكو من املشاركة املبارشة يف “االتفاق الثاليث”، 
وستلعب بال شك دوًرا مهًما للغاية يف األرايض الخاضعة للسيطرة األذربيجانية يف منطقة 

الرصاع. 

1

امللخص

اتفاق وقف إطالق النار يف إقليم “كاراباخ” وتأثرياته الجيوسياسية

بالتحوالت في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، االقتصاد واألمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية
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يف وقت متأخر من يوم 9 ترشين الثاين/نوفمرب 2020، أصدر الرئيس الرويس فالديمري بوتني، بياًنا مصوراً 	 
أعلن من خالله توقيع موسكو على اتفاق من تسع نقاط مع كل من أرمينيا وأذربيجان، ُينهي جميع األعمال 

كرث من شهر من القتال املكثف بني البلدين. العدائية يف إقليم “ناغورنو كاراباخ”، وأ
تؤسس اتفاقية وقف إطالق النار الثالثية ألول مرة، وجود قوات روسية يف منطقة نزاع “ناغورنو كاراباخ” 	 

)ُيشار إليها باسم “قوة صنع السالم” يف الوثائق الرسمية الروسية(، على األقل يف الخمس سنوات املقبلة، 
فوفًقا للبند الثالث من االتفاقية؛ جرى النص على نرش قوة حفظ سالم روسية قوامها 2000 فرد مجهزة 
بأسلحة صغرية )90 ناقلة جند مدرعة، و380 مركبة، وعدد غري محدد من املعدات املتخصصة( على طول 
خط التماس، باإلضافة ملمر “التشني” املهم اسرتاتيجًيا والذي يربط بني أرمينيا و”ناغورنو كاراباخ”. وبحسب 
البند الرابع من االتفاقية، فإن مدة انتشار قوات حفظ السالم يمكن أن تجدد تلقائياً لخمس سنوات أخرى 

ما مل تعرتض أذربيجان أو أرمينيا قبل ستة أشهر من انتهاء التفويض.
ومن أجل أن تحتفظ أرمينيا بممر “التشني”، تحت حماية قوة حفظ السالم الروسية، اضطرت إىل تقديم 	 

تنازالت إقليمية ألذربيجان، حيث ألزم االتفاق يريفان التخلي عن سيطرتها على املقاطعات الثالث املجاورة 
منطقة  بني  والبضائع  األشخاص  نقل  حركة  ضمان  وكذلك  والشني(،  الكيلبجار،  )األغدام،  ألذربيجان 

“ناختشيفان” األذربيجاين واملناطق الغربية من أذربيجان عرب األرايض األرمينية يف كال االتجاهني.
وكجزء من االتصاالت املرافقة التفاقية 10 نوفمرب، وما تالها من اتفاقات الحقة، سيتم إنشاء مركز خاص 	 

ملراقبة تنفيذ وقف إطالق النار بمشاركة تركية، يف إشارة واضحة من قبل وزاريت الدفاع الروسية لتهميش 
دور منظمة األمن والتعاون يف مينسك األوروبية )OSCE(، وعلى وجه الخصوص فرنسا.

مقارنة بالتفاهمات الهشة السابقة، بدأت القوات الروسية نرش قواتها لحفظ السالم بعد فرتة وجزية من 	 
 10 إرسال  طريق  عن  الجوي  النقل  على  القوية  قدرتها  موسكو  وأظهرت  النار.  إطالق  وقف  عن  اإلعالن 
طائرات نقل من طراز IL-76 طوال الليل من “أوليانوفسك” إىل “غوريس” يف أرمينيا. ويأيت الجزء األكرب من 

قوة حفظ السالم الروسية من اللواء الخامس ومقره املنطقة العسكرية املركزية يف روسيا.

يف مدة ال تزيد من أسبوع إىل 10 أيام استطاعت أذربيجان أن تستعيد معظم األرايض اليت سيطرت عليها 	 
أرمينيا يف 1991-1994، وبمجرد أن استولت القوات األذرية على ممر “التشني” وسيطرت على الطريق 
الوحيد من أرمينيا إىل “شوشا”، غريت أذربيجان اللعبة يف كرس دفاعات أرمينيا، وأصبح سقوط بايق املناطق 

أمراً حتمياً، حيث بات الجش األرمين بدون إمدادات، وبدون حىت إمكانية سحب قواته قبل أن ُتحارص.
من الدروس العسكرية األكرث أهمية يف حرب “ كاراباخ”، هي أن استخدام الطائرات بدون طيار )الرتكية( 	 

املعدات  تدمري  النتيجة  وكانت  الرصاع،  غريت  قد  واإلرسائيلية(  )الروسية  الدقيقة  يخ  والصوار والذخائر 
األرمينية، بما يف ذلك الدبابات واملركبات واملدفعية وقاذفات الصواريخ، وأظهرت الدفاعات الجوية أن هذه 
األسلحة الجديدة كانت حاسمة. بحسب صحيفة “سبوتنيك” الروسية، فقدت أرمينيا 241 دبابة قتالية، 

اتفاقية ثالثية األطراف بتوقيع رويس

األداء العسكري لألطراف
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وأربع صواريخ إس 300، واثنتني من طراز سكود، باإلضافة ألنظمة الصواريخ التكتيكية.
كرث من ذلك بكثري، إذا أخذنا باالعتبار عدد الدبابات غري املدرج علًنا يف مخزون الجيش 	  وتبدو الخسائر أ

األرمين، وحقيقة أن الروس غري معنيون باإلعالن عن األرقام الحقيقية، حيث أن جميع تلك الدبابات، هي 
دبابات قتال روسية الصنع T90s و T-72s. إضافة إىل أن خسارة أربعة أنظمة دفاع )إس 300-( هو فعلياً 
تقرير “سبوتنيك” ال يغطي تدمري نوعني من الصواريخ  الروسية. ناهيك عن أن  انتصار كبري ضد األنظمة 
 ،BM-21 MLRS و جراد Smersh BM 30 MLRS - أرمينيا متعددة االطالق األنظمة اليت تستخدمها 

وأنظمة دفاع جوي أخرى دمرتها طائرات تركية بدون طيار من قبل أذربيجان.
كاراباخ” مما سُيضيف دون 	  متمزياً يف حرب “ناغورين  انجازاً  تركيا و”ارسائيل” قد حققتا  أن  يبدو  باملقارنة، 

كرث احرتافية يف القتال من أداءها يف حرب  شك لسمعتهما يف التصنيع العسكري. وتبني أن أذربيجان كانت أ
1992-1991 بكثري، نتيجة الستخدامها التكنولوجيا املتطورة املوردة لها من قبل حلفاءها.

ينبغي لرتكيا أن تكون مرسورة باألداء املمتاز لطائرات Bayraktar بدون طيار اليت قدمتها لحليفها األذري، 	 
الروسية صعوبة كبرية يف الكشف عنها.  الجوية  الدفاعات  حيث عملت بكفاءة عالية يف الحرب، وواجهت 
وبعكس ذلك، كانت أنظمة 300s- عرضة لهجمات )Bayraktar( من علوات منخفضة )600 إىل 1200 
مرت( ومن حوايل مسافة ميل واحد. وكذلك من الواضح أن طائرات إف 16- الرتكية املتفوقة فرضت قيوًدا 
كرث تقدًما للقوة الجوية من قبل أرمينيا وروسيا، كونها مواجهة ال يريدها الروس قد تجر  على أي استخدام أ

كرب مع املزيد من أصول سالح الجو الرتيك. لحرًبا أ
وعلى الرغم من النفي الرتيك، إال ان العديد من التقارير تشري إىل أن العسكريني األتراك كانوا جزءاً ال يتجزأ 	 

من القوات األذربيجانية، وأن تركيا ساعدت بشكل فاعل يف إمداد أذريبجان بمقاتلني على خطوط املواجهة 
األمامية.

الصواريخ اإلرسائيلية الدقيقة )Harop و LORA(، كذلك كان أداؤها جيًدا جًدا، وجزء مهم من قطع طريق 	 
صاروخ  قبل  من  بشوشا  أرمينيا  يربط  الذي  الرئييس  الجرس  تدمري  عرب  كان  املعركة  يف  الحاسم  “شوشا” 
)LORA(، كما زودت “إرسائيل” أذربيجان بأنظمة دفاع جوي بما يف ذلك “القبة الحديدية” و”براك 8” )حىت 

ير متاحة عن أدائهم(.  اآلن ال يوجد تقار
العديد من الجنود ومعظم 	  الواضح، حيث تعرضت لرضبة كبرية يف الحرب وفقدت  أرمينيا هي الخارس 

قدرتها القتالية، وسوف تحتاج إىل سنوات لتعويض ذلك. مع األخذ بعني اإلعتبار بأن ما لدى أرمينيا من 
معدات للرد كانت قليلة أصاًل، ومل تلعب القوة الجوية األرمينية أي دور تقريًبا يف القتال، بسبب قدم طائراتها 
املقاتلة من طراز )Su-25s(، وهي يف األساس طائرة هجومية روسية، تفتقر إىل نظام إنذار صاروخي حديث، 
ويرى املختصون بأنه يجب احالتها للتقاعد عاجاًل. ووفقا لوزارة الدفاع األذرية، القوات األذربيجانية أسقطت 

ثالث طائرات Su-25s على األقل.  
ية هي األقل، وفقاً ملا صدر حىت اآلن، خرست أذربيجان 26 دبابة )النماذج غري 	  باملقابل، كانت الخسائر األذر

 Bayraktar محددة( و24 طائرة بدون طيار )األنواع غري محددة، ولكن بشكل رئييس طائرات دون طيار
.)TB2
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بالرغم أن اتفاق السالم املوقع بني أرمينيا وأذربيجان أنهى حرباً استمرت 44 يوماً، لكنه ترك بعض الثغرات 	 
اليت ستشكل بؤرة توتر يف السنني القادمة، ال سيما مع وجود ارث ثقايف ورصاع طويل ممتد بني البلدين منذ 

تأسيس جمهورية القوقاز السوفيتية تحت االتحاد السوفييت يف عرشينيات القرن املايض.
لالتفاقية، سيتعني على أرمينيا االنسحاب من املقاطعات األذربيجانية الخاضعة للسيطرة األرمينية 	  ووفقاً 

واليت تحيط بـ”ناغورنو كاراباخ”. ومع ذلك، الصفقة مل تحدد وضع “ كاراباخ” نفسها بشكل دقيق، حيث 
ية األرمنية  أنها منطقة معرتف بها دولًيا ضمن دولة أذربيجان ولكنها تخضع فعلًيا لسيطرة عرقية الجمهور
)غري معرتف بها(. وال تزال مكاًنا ذا أهمية لكال الطرفني ومفتاحاً لهوياتهم الوطنية. كما أن االتفاق مل يذكر 

طرق عودة الالجئني داخلًيا، ورشوط اسرتداد املمتلكات لعودة النازحني األذربيجانيني.
البلدين، حيث لن تتخلى أذربيجان بسهولة 	  للتوتر بني  التناقض، سُيبقى الوضع يف اإلقليم مصدراً  ذلك 

عن مطالباتها باإلقليم، فيما ستبقى أرمينيا مرصة دوماً على الدفاع عن السكان األرمن هناك، ولن يمنع 
املستبعد شن  القادمة. ومن غري  السنوات  للسيطرة على “كاراباخ” يف  بينهما  التنافس  االتفاق استمرار 
حملة عسكرية أذربيجانية جديدة للسيطرة على اقليم “ناغورين كاراباخ” نفسها مستقباًل، على الرغم من أنه 

يظل أقل احتمااًل طاملا بقيت قوات حفظ السالم الروسية موجودة.
الوزراء األرميين “ نيكول باشينيان”، 	  اتفاق السالم بشكل بالغ على شعبية رئيس  أثر  الداخلي،  البعد  يف 

حيث ينظر األرمن إىل االتفاق باعتباره هزيمة مؤملة، ويرى الكثريون أن “باشينيان” هو املسؤول الرئييس 
بعض  واقتحم  يريفان،  العاصمة  يف  واسعة  احتجاجات  ُنّظمت  االتفاق  على  التوقيع  ليلة  ويف  ذلك،  عن 

املتظاهرين املباين الحكومية والربملان، وجرى االعتداء على النواب ونهب مكتب رئيس الوزراء.
التنحي، وعلى 	  “باشينيان” على  الضغط  يجرب  أن  املستبعد  إذ من غري  الحد،  األمور عند هذا  تقف  ال  وقد 

الرغم من عدم وضوح حىت اللحظة من سيخلفه، إال انه من املرّجح أن سياسات الحكومة القادمة ستكون 
أغلبية  واالقتصادية، خاصة مع وجود  املؤسسية  اإلصالحات  على  كرث  أ الرتكزي  األجندة، مع  لذات  استمراراً 

ساحقة يف الربملان مازال يتمتع بها تحالف “ My Step Alliance” الحاكم.
باملقابل، كانت املكاسب السياسية من نصيب الرئيس األذربيجاين “إلهام علييف”، الذي حقق نرصاً ملموساً 	 

على أرمينيا، خاصة وأن االتفاق يتضمن سيطرة “باكو” على مدينة شويش/شوشا ذات األهمية الثقافية 
“ناختشيفان”.  مع  ألذربيجان  الرئييس  اإلقليمي  الجسم  يربط  أرمينيا  عرب  ممراً  ويضمن  لألذربيجانيني، 
على  أزمة  من  حكومته  تواجهه  ما  ظل  يف  املكاسب  لهذه  الحاجة  أمس  يف  “علييف”  الرئيس  وسيكون 
  .Covid-19 انتشار وباء النفط، وإدارة  الخام يف اقتصاد يعتمد على  النسيب ألسعار  صعيدي: اإلنخفاض 
إضافة لذلك، هناك نظرة الحذر داخل أذربيجان للوجود العسكري الرويس، واليت وصلت إىل حد املعارضة 
الرصيحة، كما فعل زعيم الجبهة الشعبية األذربيجانية )املعارضة( يف بيان مصور يوم 10 نوفمرب. وهو ما قد 

يعكّر على الرئيس “علييف” نشوة نرصه.

اتفاق سالم مرحلي دون حل للقضايا األمنية األوسع

مآالت 
الرشق األوسط
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بعد إحجامها عن التدخل املبكّر الحتواء التصعيد يف “ كاراباخ”، نجحت موسكو يف اللحظة األخرية بالتوسط 	 
إلنهاء الحرب من خالل االتفاقية الثالثية اليت وقعها رؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، بدون مشاركة مجموعة 
“مينسك” التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )يشرتك يف رئاستها ممثلون من روسيا والواليات املتحدة 
ية  كيد دور روسيا املحوري يف املنطقة، خاصة وأن االتفاقية تؤسس ألول قاعدة عسكر وفرنسا(، مما أعاد تأ

روسية كربى داخل أذربيجان، وسمحت بانتشار أوسع للوجود العسكري الرويس يف جنوب القوقاز.
لكن الطريق أمام موسكو ال يزال غري واضح، وسوف يعتمد تطور عالقات روسيا مع أرمينيا وأذربيجان على 	 

قدرتها على ترجمة نجاحها يف فرض الوقف إىل تحقيق سالم دائم يف املنطقة. خالف ذلك، سينتهي األمر 
بتكرار أخطاء اتفاقية وقف إطالق النار عام 1994 السابقة، واليت انهت حرب دامت ست سنوات وتوسطت 

فيها روسيا أيًضا، لكنه مل يرافقها معاهدة سالم دائمة مما أدى يف النهاية إىل إعادة التصعيد.
من جهة أخرى، سيواصل العديد يف املجتمع الدويل اإلرصار على حقوق األرمن وتأمني حمايتهم، واملشاركة 	 

يف مسار أي معاهدة دائمة، وهو موقف عرّب عنه األمني العام لألمم املتحدة، عندما رحب باالتفاق ودعا لبدأ 
ير الخارجية الفرنيس، حيث  مفاوضات موضوعية تحت رعاية مجموعة “مينسك”، ونفس األمر دعا له وز
تحديد  أجل  ومن  النازحني  بعودة  للسماح  “مينسك”  رعاية  تحت  للمفاوضات  فوري  باستئناف  طالب 

“الوضع املستقبلي” لناغورنو كاراباخ. 
وعلى الرغم من أن الرئيس األمرييك دونالد ترامب، ظل بعيًدا إىل حٍد كبري عن األزمة، إال أنه من املحتمل أن 	 

يأخذ الرئيس األمرييك املنتخب “جو بايدن” املزيد من القرارات واملوقف املؤيدة لألرمن، على غرار فرنسا، 
بالنظر إىل صالته الطويلة مع الشتات األرمين يف الواليات املتحدة، والترصيحات اليت أدىل بها بالفعل إىل وقف 

تقديم الواليات املتحدة املساعدات العسكرية ألذربيجان.
من جهتها، ستسعى تركيا اليت أيدت “ باكو” أثناء الحرب، دبلوماسياً وعسكرياً، وعززت نتيجة الحرب من 	 

نفوذها يف جنوب القوقاز ودفعتها لتصبح العباً مؤثراً يف املنطقة، لتشكيل تسوية مستقبلية لصالح حليفتها 
من  موسكو  استبعدتها  أن  بعد  التسوية  محادثات  يف  رسمي  بدور  املطالبة  أنقرة  وستواصل  أذربيجان، 
املشاركة املبارشة يف “االتفاق الثاليث”، وستلعب بال شك دوًرا مهًما للغاية يف األرايض الخاضعة للسيطرة 

األذربيجانية يف منطقة الرصاع. 

تنافس جيوسيايس مستمر يف املنطقة

مآالت االتفاق .... هدوء يحمل بذور توترات مستقبلية 

بينما من املرّجح أن يؤمن وقف إطالق النار نهاية الجولة األخرية من معارك إقليم “كاراباخ”، سيبقى الوضع 	 
األمين عموماً يف منطقة القوقاز متقلًبا، يف ظل كون الطرفني املتصارعني ال يزاالن بعيدين جًدا عن االتفاق 

على رشوط دائمة للسالم، وخضوع الوضع امليداين الختبار للدور الرويس يف منع حدوث انتهاكات لالتفاق.
يف 	  الرصاع  إحياء  إىل  العسكرية،  بالجرأة  تتمتع  اليت  ية،  األذر السلطات  كرب،  أ محلية  ضغوط  تدفع  وقد 

النكسة  الرغم من  على   - أرمينيا  فإن  السيناريو،  لضمها. ويف هذا  والسعي  كاراباخ” مستقباًل،  “ناغورين 
األخرية- من املحتمل الرد بعمل عسكري، مما يؤدي إىل مزيد من الرصاع املسلح، وسيكون يف حينها موقف 
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إدارة الرئيس “بايدن” واملوقف الرويس أحد املحددات الرئيسية ملسار الرصاع.
من جهة أخرى، ستقوض خسارة أرمينيا، والتسوية اليت فرضت عليها من روسيا، العالقات بني يريفان 	 

وموسكو، وقد يدفع ذلك الحكومة األرمنية نحو رشاكة أوثق مع الغرب، أماًل يف تأمني ضغط دويل على 
باكو لفرض تنازالت سياسية. ومع ذلك، لن تتخلى روسيا بسهولة عن منطقة نفوذها يف أرمينيا، وستستغل 
اإلرادة الداخلية املهزومة للقادة األرمن، والوضع االقتصادي والسيايس املتدهور، بما فيه احتمالية اإلطاحة 

كرث على يريفان.  بحكومة “باشينيان”، للضغط أ
كرب ألنقرة يف جنوب القوقاز، وربما 	  سيؤمن االنتصار العسكري الذي حققته أذربيجان بدعم من تركيا نفوذاً أ

كالعب سيايس يف املحادثات املستقبلية، وستحافظ تركيا على وجودها، بما يف ذلك القوات العسكرية ونقاط 
الثنائية مع أذربيجان، وسعي باكو األرجح إىل موازنة  املراقبة الروسية الرتكية املشرتكة، من خالل العالقات 
يادة  ز على  اقتصادياً  تركيا  وستعمل  الرتيك.  والسالح  بالقوات  أراضيها  على  الرويس  العسكري  الوجود 

حصتها يف التجارة اإلقليمية من خالل االستفادة من الطرق الربية عرب أذربيجان اليت حققها.

5
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور

info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين
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