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اليونان،  العظمى،  بريطانيا  دول: 
الدنمارك،  أرمينيا،  جورجيا،  بلجيكا، 
الواليات  إيران،  بولندا،  ليتفيا،  إيطاليا، 
فنلندا،  أوكرانيا،  األمريكية،  المتحدة 
ص  الجزء1،   ،1( سويسرا  السويد، 
فى  أذربيجان  مشاركة  وتوقفت   .)55
للتدخل  نتيجة  الدولية  العالقات  نظام 
أبريل  فى  السوفيتية  لروسيا  العسكرى 

لعام 1920.
 وبغض النظر عن سقوط الدولة، إال 
نظام  إلى  والتطلع  القومية،  الفكرة  أن 
وتمثلت  قائماً.  ظل  قد  القومى  الدولة 
الدولة  قيام  إلعادة  المؤسسة  الخطوات 
األذربيجانية فى ترسيخ أذربيجان على 
تلك  وإقامة  للعالم،  السياسية  الخريطة 
الديمقراطية  القائمة على األسس  الدولة 
إسباغ  وكذلك  اإلسالمى،  العالم  ضمن 
اسم  على  السياسى  المضمون 
تلك  إطار  فى  وحتى  »أذربيجان«، 
الحدود المرسومة الضيقة، إال أنها مثلت 
قاعدة قام عليها نظام الدولة األذربيجانية 
التى واصلت البقاء حتى ولو فى صورة 

منقوصة.  
أعلنت  العشرين  القرن  نهاية  وفى 
الدولة األذربيجانية المستقلة التى أُعيد 
الجمهورية  لتقاليد  والئها  بناؤها، عن 
بصورة  مايو   28 يوم  وأُعلن  األولى. 
اتخاذ  وتم  للجمهورية،  يوماً  رسمية 
آثار  على  بالحفاظ  الخاصة  التدابير 
األحداث التاريخية الهامة األخرى. وبدأ 
عصر البعث فى ذاكرة الشعب لألسماء 
جمهورية  فى  البارزة  والشخصيات 
حياتهم  وحول  الديمقراطية،  أذربيجان 
وأعمالهم تم تكريس العديد من المقاالت 
باإلضافة  اإلذاعية.  والبرامج  والكتب 
إصدار  وإعادة  إصدار  مضى  ذلك  إلى 
كانوا  الذين  والشعراء  الكتاب  أعمال 
والُمنظرين  الروحيين  اآلباء  بمثابة 
إحياء  وجرى  األولى.  للجمهورية 
األعياد المهنية، والتى تم وضع األساس 
أذربيجان  جمهورية  عهد  فى  لها 
الديمقراطية. وبكلمة واحدة، فعلى أساس 

الدولة  نظام  أقره  الذى  التعاقب  مبدأ 
الخاصة  التدابير  اتخاذ  تم  األذربيجانى، 
التدابير  أن  كما  القومية.  الذاكرة  ببعث 
التى جرت على الصعيد الرسمى إلحياء 
حازت  والتى  اليوبيلية  االحتفاالت 
على  مرة  من  ألكثر  السياسية  التقيمات 
أعلى المستويات، تُعد مؤشر جلى على 
المعاصرة  األذربيجانية  الدولة  اهتمام 
على  وحرصها  التاريخى،  بالتراث 
بتحديد  تقوم  وهى  التاريخية  الجذور 

مسارها فى التطور الالحق. 
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1 انتفاضة غنجه 22 مايو- 3 يونيو     -6
لعام 1920، وهى أكبر االنتفاضات 
التى اندلعت ضد السلطة السوفيتية، 
وعبرت عن طموح الشعب اآلذرى 
االستقالل،  سبيل  فى  للنضال 
االنتفاضة  قمع  عن  النظر  وبغض 
من  موجة  وبدء  وهزيمتها، 
أن  إال  المسبوقة،  غير  االضطهاد 
انتفاضة غنجه صارت األولى من 
التى  االنتفاضات  بين  نوعها 

استمرت حتى عام 1924.
1 تشير الوثائق إلى السكان اآلذريين    -7
باعتبارهم  الجمهورية  فى 

»تيورك«.
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تقوم  التى  اوتشاجى«  »تورك  وجمعية 
بالحفاظ على الثقافة والفنون اإلسالمية، 
تم   1919 لعام  ديسمبر  وفى  وغيرها. 
اعتُبر  والذى  االستقالل،  متحف  افتتاح 
للبالد  الثقافية  الحياة  فى  مشهود  حدث 
افتتاح  وكان  ص77(.  الجزء1،   ،1(
العام  مرور  لمناسبة  مكرساً  المتحف 
األول على البرلمان، األمر الذى اكتسب 
قيمة رمزية. باإلضافة إلى ذلك، جرى 
وتطوير  إصالح  فى  للعمل  لجنة  إنشاء 
أساس  على  األذربيجانية  األبجدية 
الرقابة  إلغاء  تم  كما  العربية.  الرموز 
من  عدد  وإصدار  المطبوعات،  على 
بالمناسبات  االحتفال  حول  القرارات 

التاريخية.
قامت  التى  الهامة  اإلنجازات  ومن 
الديمقراطية  أذربيجان  جمهورية  بها 
الوكالة  التلغراف-  وكالة  إنشاء  كان 
المستقلة،  للدولة  المستقلة  اإلعالمية 
وذلك بعد التصديق على القرار الحكومى 
 ،3(  1919 عام  مارس   3 فى  الصادر 
ص285(. وفى 2 فبراير لعام 1920 تم 
الوكالة  إنشاء  حول  جديد  قرار  اتخاذ 
شرعت  والذى  للتلغراف،  األذربيجانية 
باعتبارها  مارس  أول  منذ  العمل  فى 
الوزراء،  لمجلس  تابعاً  مستقالً  هيكالً 
وفى عهد االتحاد السوفيتى دخلت ضمن 

وكالة التلغراف اإلتحادية. 
الهامة نحو ترسيخ  الخطوات  ومن 
استقالل دولة أذربيجان القانون الصادر 
حول   1919 لعام  أغسطس   11 فى 
أذربيجان  جمهورية  فى  المواطنة 
فعلى  القانون  لهذا  وطبقاً  الديمقراطية. 
كل من يحمل الجنسية أن يقسم اليمين، 
من   6 المادة  فى  عليه  المنصوص 
القانون: »أتعهد أنا )اإلسم، اسم العائلة(، 
بحملى جنسية مواطنى أذربيجان، أقسم 
القدير  هللا  وجه  أمام  فيه  حنث  ال  قسما 
وبضمير طاهر، أن أحافظ على والئى 
ألذربيجان، وال أعترف بوطن آخر لى 
منذ اآلن، وأن ألتزم بالقيام بكل واجبات 
ال  نحو  على  أذربيجان  نحو  المواطنة 

رفاهية  سبيل  فى  وأعمل  عنه،  حيد 
بإخالص  األذربيجانية  الجمهورية 
فى  ِملكاً  أدخر جهداً  وال  وصدق، وال 
سبيل تحقيق هذا األمر، وعند الضرورة 
أبذل حياتى فداءاً لها. وليساعدنى هللا فى 
لم  الذين  األفراد  أما  القسم«.  هذا  تنفيذ 
احتفاليا  وعداً  أعطوا  فقد  القسم،  يحلفوا 

دون قول كلمة »أقسم« )3، ص79(.
إن جمهورية أذربيجان الديمقراطية- 
فى  الشعب  حكم  تمثل  دولة  أول  هى 
الجمهورية  قامت  فقد  بأكمله،  الشرق 
قبل  اإلنتخابية  الحقوق  المرأة  بمنح 
وعدد  هى  األمريكية  المتحدة  الواليات 

من الدول األوروبية بفترة كبيرة.
جمهورية  انتهجت  البداية،  ومنذ 
خارجية  سياسة  الديمقراطية  أذربيجان 

فى  ثنائية  وثيقة  أول  وتبلورت  نشطة، 
حكومة  بين  الصداقة  »معاهدة 
والجمهورية  العثمانية  اإلمبراطورية 
األذربيجانية«. وفى سبيل إقامة العالقات 
سافر  األجنبية،  الدول  مع  الدبلوماسية 
باعتباره  توبشيباشيف  بك  مردان  على 
مبعوثا فوق العادة ووزيراً مفوضاً فوق 
أغسطس   3 فى  أسطنبول  إلى  العادة، 
)2، ص53(، وترأس كذلك الوفد الذى 
ذهب فى 28 ديسمبر إلى مؤتمر السالم 
 ،1919 لعام  مايو   2 وفى  باريس.  فى 

المتحدة  الواليات  رئيس  من  وبمبادرة 
ألول  جرى  ولسون،  فيدرو  األمريكية 
فى  وذلك  أذربيجان،  حول  النقاش  مرة 
الباريسية  المؤتمرات  مجلس  جلسات 

األربعة )1، الجزء1، ص53(.
مصير  تحول  فى  االحتمال  كان 
أنقاض  على  ظهرت  التى  الجمهورية 
عبر  تجسد  قد  الروسية،  االمبراطورية 
العظمى  بريطانيا  وزراء  رئيس  حديث 
 ،1919 لعام  نوفمبر  فى  جورج  لويد 
وذلك فى مجلس العموم بالبرلمان. وقد 
أذربيجان  مناصرته  حديثه  من  تجلى 
من  وبمبادرة  لها.  المساعدة  لتقديم 
الجانب البريطانى، وفى 10 يناير لعام 
1920 قامت الدعوة لعقد جلسة المجلس 
وفى  للسالم،  باريس  لمؤتمر  األعلى 
وزير  القتراح  وطبقاً  التالى  اليوم 
اللورد  العظمى  بريطانيا  خارجية 
كيرزون، أصدر المجلس إعالنا تضمن 
الحلف  ودول  األنصار  »إن  التالى: 
يعترفون بحكومة أذربيجان فعليا« )2، 

ص 502-503(.
عليه  حصلت  الذى  االعتراف  ومع 
الدولى  المؤتمر  صعيد  على  أذربيجان 
الروابط  دائرة  اتسعت  للسالم، 
وفى  الشابة.  للجمهورية  الدبلوماسية 
من:  لكل  قنصليات  افتتاح  تم  باكو 
بلجيكا، السويد، هولندا، تشيكوسلوفكيا، 
الدول. وفى 20  فنلندا، وعدد آخر من 
مارس لعام 1920 اعترفت إيران فعليا 
بأذربيجان )1، الجزء 54(، وعبر فترة 
للجمهورية  افتتاح سفارة  قصيرة جرى 
تبريز،  فى  عامة  وقنصلية  طهران  فى 
ريشت،  مدن:  فى  قنصلية  ومفوضيات 
قنصلية  ووكاالت  مشهد،  إنزيلى، 
وأهارى. وأصدر  فى خوى  ألذربيجان 
إقامة  حول  قانوناً  أذربيجان  برلمان 
بريطانيا  فى  الدبلوماسية  الممثليات 
والواليات  وإيطاليا،  وفرنسا،  العظمى، 
المتحدة األمريكية، وسويسرا، وبولندا، 
وألمانيا، وروسيا )2، ص -562 565(. 
ممثليات  أذربيجان  فى  العمل  وبدأت 
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رمز نائب اللجان برلمان أذربيجان. 
ينتمي إلى رئيس البرلمان علي ماردان 

بك توبجوباشوف
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المتصلة  الجنائية  القضايا  كافة  وإغالق 
بالخصومات بين القوميات )1، الجزء1، 
لجنة  مواد  فإن  ذلك،  ومع  ص381(. 
شكلتها  التى  العادية  غير  التحقيق 
جمهورية أذربيجان الديمقراطية تحتفظ 
أولية  مصادر  باعتبارها  كبيرة  بقيمة 
الشعب  ضد  جرت  التى  المذابح  حول 

اآلذرى فى أوائل القرن الماضى.
التدابير  من  عدد  اتخاذ  وجرى 
وكان  االقتصادى.  المجال  فى  الحيوية 
الليبرالى  االقتصاد  إقامة  المفترض  من 
الملكية  أشكال  لتطوير  بفرص متساوية 
المختلفة. وخالل فترة وجود الجمهورية 
الهامة:  النجاحات  من  عدد  تحقيق  تم 
باكو-  النفط  أنابيب  خط  تشغيل  أُعيد 
السكك  خط  بناء  ومواصلة  باطوم، 
البنك  وتأسيس  جولفا،  باكو-  الحديدية 
وإصدار  األذربيجانى،  الحكومى 
األوراق النقدية للعملة الخاصة، واتخاذ 
المالحة  بتطوير  الخاصة  التدابير 
الجزء1،   ،3،1( القزوين  فى  البحرية 

ص57(. 
نحو  فائقا  اهتماماً  الدولة  وأعطت 
توفير وحدة األراضى وتطوير القدرات 
لعام  يناير   11 وفى  للبالد.  الدفاعية 
الزى  إلى  االنتقال  تحقيق  تم   1919
إعداد  سبيل  وفى  الجديد.  العسكرى 
افتتاح:  للدولة جرى  العسكرية  الكوادر 
الهندسة  ومدرسة  الحربية،  المدارس 
الحديدة  السكك  ومدرسة  العسكرية، 
 ،1( التمريض  ومدرسة  الحربية، 

الجزء1، ص49(.
وينبغى اإلشارة كذلك إلى اإلنجازات 
فى مجال البناء الثقافى، والذى ساهم فيه 
بصورة كبيرة تدعيم نظام الدولة. ومن 
أصدرتها  التى  المطبوعات  بين 
جمهورية أذربيجان الديمقراطية وتحتل 
فقد   – »إقبال«  صحيفة  خاصة  مكانة 
أول أداة  صارت هذه المطبوعة تحديداً 
والسياسية  االجتماعية  لألهداف  دعاية 
والمهام المطروحة أمام الجمهورية فى 
صورة نظرية. وكان الكتاب الرئيسيون 

فى صحيفة »إقبال«؛ مثلها مثل صحيفة 
القيادات والعاملين فى  »ديريليك«، من 
بلسان  الناطقة  صحيفة »آتشيج سوز«- 
حركة  ترأس  التى  »المساواة«،  حزب 
التحرير القومية فى أذربيجان. باإلضافة 
إلى ذلك، ففى عهد جمهورية أذربيجان 
الدعاية  من  بالكثير  قام  الديمقراطية 
صحف:«اإلستقالل«،  القومى  للفكر 
»قورتولوش«،  »مسلمانليج«، 
يردو«،  »جنشينير  »مدانيت«، 
»شيبور«، »ذانبور«. وفى نفس الوقت، 
فقد كانت الحياة االجتماعية واالقتصادية 
على  انعكست  قد  البالد  فى  والثقافية 

صفحات الجريدة الرسمية »أذربيجان«، 
وخرج أول أربعة أعداد منها إلى النور 
باللغتين  تصدر  صارت  ثم  غنجه،  فى 
األذربيجانية والروسية فى باكو. وبالعدد 
الصادر فى 15 سبتمبر لعام 1918 تم 
طباعة المعلومات والمواد حول تحرير 

باكو )1، الجزء1، ص70-72(.
اتخذتها  التى  التدابير  أوائل  ومن 
إلى  اإلشارة  ينبغى  أذربيجان،  حكومة 
التعليمية  للدورات  األذربيجانى  القسم 
تيفليس  من  القوقاز  وراء  بما  الخاصة 
الدورات  وأصبحت  قازاخ.  مدينة  إلى 

مؤسسة  أول  تمثل  لقازاخ  التعليمية 
تعليمية إلعداد كوادر المعلمين للمدارس 
اإلبتدائية فى أذربيجان. وفى عام 1919 
المؤسسات  افتتاح  الحكومة فى  شرعت 
أعينها  نصب  واضعة  العليا-  التعليمية 
األذربيجانية،  الجامعة  افتتاح  هدف 
ومعهد  الزراعى،  اإلقتصاد  ومعهد 
 ،1( الكونسرفتوار  الحكومى  الموسيقى 
ظل  فى  أنه  إال  ص74(.  الجزء1، 
الفترة لم يمكن تحقيق تلك  ظروف تلك 
 94 ومنذ  جزئية.  بصورة  إال  المهمة 
مؤسسة  أول  افتتاح  تم  مضت  عاماً 
دراسية عليا ألذربيجان المستقلة، والتى 
العلم  »محراب  باعتبارها  استقبالها  تم 
 1 وفى  لألمة«.  الرخاء  يوفر  الذى 
برلمان  أصدر   1919 لعام  سبتمبر 
جامعة  افتتاح  حول  قانوناً  أذربيجان 
باإلضافة  ص 101-103(.   ،3( باكو 
إلى ذلك، جرى التخطيط إلرسال بعثات 
الشباب للدراسة فى الجامعات األجنبية، 
وفى العام الدراسى -1919 1920، تم 
الشباب  من  مائة  بإرسال  قرار  إصدار 
للحصول على التعليم العالى فى الخارج 
 7 تخصيص  وتم  الحكومة.  نفقة  على 
مليون روبل لتحقيق هذا الغرض. كما تم 
تخصيص منحة لكل طالب بقيمة 400 
لنفقات  فرانك   1000 وكذلك  فرانك، 
الطريق، وكان على أولئك الطالب بعد 
 4 لمدة  العمل  الدراسة،  من  االنتهاء 
بها.  يوزعون  التى  باألماكن  سنوات 
وعلى هذا النحو فقد تم إرسال 45 فرداً 
إيطاليا،  فى  و23  فرنسا،  فى  للدراسة 
فى  و9  العظمى،  بريطانيا  فى  و10 

تركيا )1، الجز1، ص 75-76 (.
وفى عام 1919 أقامت جامعة باكو 
اإلسالمى،  المشرق  لدراسة  جمعية 
والتى استطاعت القيام بالكثير فى مجال 
وأدب  وثقافة  تاريخ  ونشر  دراسة 
أذربيجان. وفى أوائل عام 1920 أنشأت 
قسم  الشعبى  التنوير  وزارة 
العمل  فى  انخرط  كما  األرخيولوجيا. 
جيلين«،  »ياشيل  األدبى  االتحاد  أيضاً 
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ألف كيلو متراً مربعاً، وبلغ عدد السكان 
1، ص  الجزء   ،1( نسمة  مليون   3.3
المؤقتة  األولى  العاصمة  وكانت   .)11
للبالد هى مدينة غنجه، حيث أن مدينة 
حكومة  أيدى  فى  واقعة  كانت  باكو 
باسم  والمعروفة  الدشناك،  البالشفة 

»مجلس مفوضى الشعب فى باكو«.
تآمر   1918 عام  ربيع  ففى  وهكذا، 
المذابح  وأقاموا  الدشناك،  مع  البالشفة 
باكو  فى  المسالمين  المسلمين  للسكان 
األذربيجانية،  المراكز  من  وغيرها 
السلطة  على  االستيالء  بهدف  وذلك 
وعدم السماح بتحقيق فكرة الحكم الذاتى 
األذربيجانى. ونتيجة لهذا األمر، وقعت 
لها  المتاخمة  واألراضى  باكو  مدينة 
سبتمبر   15 فى  وفقط  سيطرتهم.  تحت 
أذربيجان  جمهورية  حكومة  استطاعت 
القوقاز  جيش  بمساعدة  الديمقراطية 
األتراك  شكل  والذى  اإلسالمى؛ 
تحرير  منه؛  خاصاً  قسماً  العثمانيون 
باكو بعد معارك طاحنة، ومنذ يوم 17 
عاصمة  باكو  إعالن  تم  سبتمبر 

للجمهورية.
وخالل فترة وجود الجمهورية جرى 
تغيير خمسة مجالس وزراء، ترأس أول 
ثالثة منها فتالى خان خويسكى، وترأس 
االثنين األخيرين نصيب بك يوسفبيلى. 
تخضع  األمر  أول  الحكومة  وكانت 
للمجلس القومى األذربيجانى، الذى كان 
والحقاً  زاده،  رسول  أمين  محمد  يمثله 
لبرلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية 
تشيباشيف.  بك  مردان  على  برئاسة 
الفتتاح  االحتفالية  المراسم  وجرت 
 ،1918 لعام  ديسمبر   7 فى  البرلمان 
خاللها  عقد  شهراً،   17 لمدة  وعمل 
145 جلسة، ناقش فيها أكثر من 270 
على  التصديق  وتم  قانون،  مشروع 
230 منها )4، 1، الجزء 1، ص 155(. 
 11 فى  متحدين  البرلمان  نواب  وكان 
مجموعة وحزب. وعلى هذا النحو، فقد 
كبير من  قيم  قدر  أذربيجان  لدى  تراكم 
الخبرة فى التقاليد الديمقراطية البرلمانية. 

جميع  القومى  اإلجتماع  مثل  »لقد 
وقبض  البالد،  فى  والقوميات  الطبقات 
تكن  بيديه. ولم  الدولة  على مصير  كلياً 
األوامر تنفذ بدونه، وال يتم اإلنفاق، وال 
من  إال  السالم  يُعقد  وال  الحرب  تبدأ 
خالله. وتظل الحكومة باقية فى منصبها 
عندما تحوز ثقة المؤتمر، وعند فقد الثقة 
ال  المنصب  فإن  وهنا،  الحكومة.  تتبدل 
البرلمان  وكان  للسيادة.  وسيلة  يُعد 
)م.  الكاملة«  السلطات  كل  صاحب 

رسول زاده(.
لوجود  األولى  األيام  ومنذ 

األساسية  التدابير  اتخاذ  تم  الجمهورية، 
فى مجال بناء الدولة- من إقرار الخواص 
الحكومية وحتى حل مهام الدولة المعقدة. 
اعتماد  تم   1918 لعام  يونيو   21 وفى 
علم الدولة الذى يتألف من هالل أبيض 
خلفية  على  بيضاء  ثمانية  ونجمة 
حمراء، وفى 9 نوفمبر تم تبديل الشريط 
ص   ،3( الثالثية  باأللوان  األحمر  

  .)188،250
أمام  الحيوية  المهمة   وكانت 
هى  المتشكلة،  الجديدة  الجمهورية 

األراضى  وتوحيد  باكو  تحرير 
األذربيجانية، وتطلب تحقيق هذا األمر 
وشرعت  القومى.  الجيش  تأسيس 
القوات  بتنظيم  الفور  على  الحكومة 
المسلحة، وفى 26 يونيو تأسس الفيلق 
ص196(.   ،3( المستقل  االذربيجانى 
التيوركية،  أُعلنت  يونيو   27 يوم  وفى 
الرسمية  الدولة  لغة  األذربيجانية،  أى 
المدارس  تأميم  وتم  ص201(.   ،3(
الجديدة  المدارس  وافتتاح  القديمة، 
التدابير  واتخاذ  المعلمين،  ودورات 
الطبوغرافية  األسماء  ببعث  الخاصة 
أثناء  تغيرت  والتى  القديمة،  األصلية 
سنوات االمبراطورية )وهكذا عاد اإلسم 
من  الثانية  المدينة  غنجه،  التاريخى- 
حيث األهمية فى أذربيجان، والتى أُطلق 
االمبراطورية  سنوات  أثناء  عليها 
الروسية اسم يليزافتبول(. باإلضافة إلى 
 11 وفى  العسكرية،  التعبئة  ذلك جرت 
أغسطس تم التصديق على قرار بتطبيق 
وقبل  العسكرية.  الخدمة  أداء  فريضة 
يوليو،   15 وفى  قصيرة،  بفترة  ذلك 
صدر قرار حول تشكيل لجنة التحريات 
مهمة  عليها  كان  التى  العادية،  غير 
والسلب  القتل  أعمال  فى  التحقيق 
الجماعية، التى جرت فى جنوب القوقاز 
األولى  العالمية  الحرب  سنوات  أثناء 
وتقديم  المسلمين،  التيورك  السكان  ضد 
المذنبين إلى المساءلة القضائية )3، ص 
213(. وظلت اللجنة تعمل حتى نوفمبر 
لعام 1919، وأعدت 36 مجلدا و3500 
المبدئية،  التحريات  وثائق  من  صفحة 
الوفد  لممثلى  فوتوغرافية  صورة  و95 
األذربيجانى فى مؤتمر السالم بباريس. 
مذكرة   128 بإعداد  اللجنة  قامت  كما 
أمام  المثول  قضية  طارحة  وقرار، 
المحاكمة الجنائية لعدد 194 مشاركاً فى 
 ،1 )1، جزء  القتل  الهجمات وعمليات 
لعام  فبراير  وفى   .)379-380 ص 
الفعلى  االعتراف  وبمناسبة   1920
باستقالل أذربيجان، اتخذ برلمان مؤتمر 
العام،  بالعفو  قراراً  للسالم  باريس 
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برلمانية  جمهورية  أول  الديمقراطية 
اإلسالمى  المشرق  كل  فى  نوعها  من 
باللغة  المتحدثة  الشعوب  وبين 
المشار  العامين  وعبر  التيوركية. 
 28 يوم  واسعة  بصورة  برز  إليهما، 
جمهورية  فيه  أُعلنت  الذى  مايو 
أذربيجان الديمقراطية. وفى عام 1920 
جاء هذا اليوم فى الفترة التى تلت انهيار 
بهذا  يحتفل  ولم  األذربيجانية،  الدولة 
فى  المشاركين  سوى  العظيم  التاريخ 
انتفاضة غنجه- تحت طلقات الرصاص 
شعارات  رفعوا  وقد  المدافع.  وقنابل 
تقول: فليكن يوم 28 مايو ليس فقط يوم 
إعالن االستقالل، ولكن أيضاً يوم ذكرى 
الضحايا الذين سقطوا فى سبيل الوطن، 
مايو   28 يوم  للعدو  مقاومتنا  أن  كما 
أرواحنا  لعظمة  تجسيداً  تصبح  سوف 
والمحصلة   .)5( المعنوى1  وانتصارنا 
النهائية أن يوم 28 مايو لعام 1920، قد 

شرف  فيه  حاز  »الذى  اليوم  أصبح 
وجدارة األمة على االعتراف العام بهما 
 .)396 ص  الجزء1،   ،1( جديد«  من 
الفترة  عبر  التواريخ  هذه  مثل  وتعددت 
أذربيجان  جمهورية  لوجود  القصيرة 
الديمقراطية: فى ظل الظروف العصيبة 
التى  والمصاعب  الوليدة  للجمهورية 

واجهتها فى كل خطوة تخطوها.  
أذربيجان  جمهورية  مؤسسى  ولكن 
اختاروا فى ظل األوضاع  الديمقراطية 
ديمقراطية  الحكم  أشكال  أكثر  الصعبة 
ففى  الفترة.  تلك  إلى  بالنسبة  وطليعية 
برنامج  وثيقة  االستقالل-  إعالن 
الجمهورية الجديدة، جرى التعبير عن 
الحرص على مبادئ الديمقراطية وعلى 
الدولة المدنية البرلمانية، وظل التمسك 
 ،2( النهاية  حتى  قائما  المبادئ  بتلك 
السلطة  تمثيل  جرى  وقد   .)10 ص 
البرلمان،  أفرع-  ثالثة  عبر  الحكومية 

مثل  وقد  القضائى.  والنظام  والحكومة 
حتى  القوميات  كافة  فعليا  البرلمان 
 - التيورك2  المسلمون  عدداً:  أصغرها 
80 مقعدا، األرمن21-، الروس – 10، 
األلمان1-، اليهود- 1، الجورجيون- 1، 
فقد  ذلك  إلى  باإلضافة   ،1 البولنديون- 
ممثلون،  ثالثة  باكو  فى  النقابات  مثل 
النفطية-  الصناعة  لعمال  باكو  واتحاد 
وكانت   .)23-26 ص   ،4( مقعدان 
الحكومة،  فى  ممثلة  التنفيذية  السلطة 
البرلمان.  التشريعية-  للسلطة  تخضع 
القوانين  أساس  على  الدولة  وتُدار 

والقرارات التى يقرها البرلمان.
أذربيجان  جمهورية  قيام  وعشية 
اإلجمالية  المساحة  كانت  الديمقراطية 
التى يسكنها اآلذريون بكثافة فى جنوب 
القوقاز تبلغ حوالى 150 ألف كيلو متراً 
أراضى  مساحة  بلغت  وقد  مربعاً. 
 114 الديمقراطية  أذربيجان  جمهورية 
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وقد أصبحت هذه األحداث استمراراً 
التى  السياسية  اإلجتماعية-  للعمليات 
الفترة  تلك  ففى  المنطقة.  فى  جرت 
لدى  بصالبة  الجمهورية  فكرة  تأصلت 
قاعدة  شكلت  أن  بعد  العام،  الوعى 
سبيل  فى  السياسى  النضال  لبرامج 
للظروف  واستغالالً  الشعب.  مستقبل 
جمهورية  مؤسسو  قام  المواتية، 
أذربيجان الديمقراطية بإجراء تحوالت 
األمة،  كافة مجاالت حياة  فى  جوهرية 
التى  المؤقتة  الحدود  إطار  فى  وذلك 
 1918 لعام  مايو   28 من  بها،  ُسمح 

حتى 28 إبريل لعام 1920.
جنوب  تحول  ظروف  ظل  وفى 
اإلمبراطورية  انهيار  بعد  القوقاز؛ 
بين  للصراع  ساحة  إلى  الروسية؛ 
الشعب  صار  وعندما  الدول،  مختلف 
والتطهير  لإلبادة  عرضة  اآلذرى 
األرمن،  القوميين  جانب  من  العرقى 
فى  الدولة  بناء  مجال  فى  الجهود  بُذلت 
والشروط  الكافية  الخبرة  غياب  ظل 
غير  اإلرادة  تطلبت  التى  المواتية، 
والتحلى  والبطولة  واإلصرار  العادية 

بمشاعر المسئولية أمام الشعب. 
أذربيجان  جمهورية  أصبحت  لقد 

اإلنجازات الرئيسية لجمهورية 
أذربيجان الديمقراطية

فردوفسيا أحمدوفا
دكتور فلسفة التاريخ

إلى  انقسمت األراضى األذربيجانية  إلى روسيا،  للقوقاز  القسرى  التاسع عشر، وبعد الضم  القرن  أوائل  فى 
شطرين. ففى الشمال دخلت القوة الطليعية لألمة فى صراع شديد من أجل تحرير الشعب، وفى سبيل تطوير 

الوعى القومى الذى تم تتويجه منذ 95 عاما مضت بإعالن جمهورية أذربيجان الديمقراطية.
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إعالن االستقالل لجمهورية أذربيجان.
 اعتمد في 28 مايو 1918 في اجتماع المجلس الوطني ألذربيجان


