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فم  أذربيجان،  ألبناء  االستقالل  دعوات  علي  األحمر  للجيش 

يترك شارع وال مبني اال وتم تدميره وخاصة في وسط العاصمة 

الجثث  والمظاهرات وعشرات  االحتجاجات  مقر  كانت  حيث 

حتي  المدمرة  والمباني  والسيارات  الشوارع  في  المتناثرة 

سيارات االسعاف لم تسلم من الحقد الشيوعي للجيش االحمر.

التوقير  الثالث من الصور، فيركز علي مظاهر  القسم  أما 

واالحترام والتقديس للشهداء، وزيارة المواطنين لمقبرة الشهداء 

ووضع أكاليل من الزهور، يتقدمهم الرئيس الهام علييف وكبار 

رجال الدولة في مظهر مهيب يدل على القيمة الوطنية الكبري 

للشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل استقالل الوطن.

بعض  المؤلف  منها  استقي  التي  بالمراجع  الكتاب  ويختتم 

المعلومات التاريخية واألحداث التي مرت بها األزمة األرمينية 

األذربيجانية حول ادعاءاتها في األراضي التاريخية ألذربيجان، 

حولها  مناطق  وسبع  أرمينيا  احتلتها  التي  قاراباغ  أن  حتي 

صدرت لها ثالث قرارات من مجلس األمن بضرورة انسحاب 

أرمينيا فورا بدون قيد أوشرط من تلك األراضي التي تم احتاللها 

بمساعدة الجيش السوفيتي األحمر، كما أن الجيش األحمر الذي 

قام بغزو باكو وضم 26 ألف جندي كان يضم العديد من الجنود 

علي  أسلحتهم  نيران  فصبوا  الحقد،  أعماهم  الذين  األرمن 

والشموخ  والحق  باالرادة  المعتصمين  األبرياء  المواطنين 

وانتصرت  لباكو  السوفيتي  الغزو  وفشل  وتاريخهم.  بأرضهم 

أذربيجان وحصلت علي استقاللها في عام 1991 وذهب الغزو 

االحمر الي مزبلة التاريخ.
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الثمن الفادح الذي دفعته من دماء أبنائها. 

االحتالل  ضد  األبي  األذربيجاني  الشعب  وقفة  كانت  لقد 

السوفيتي الذي ينحاز لألرمن سببا في حصول الدول األخرى 

في أسيا الوسطى والقوقاز علي استقاللها أيضا، فسطر بذلك 

وآالف  مئات  عبر  دوما  كان  كما  التاريخ  في  ناصعة  صفحة 

السنين.

فصول الكتاب

ينقسم الكتاب الي خمس فصول، الفصل يقدم فيه المؤلف 

لمحة تاريخية عن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان واالدعاءات 

الثاني  والفصل  التاريخية،  أذربيجان  أراضي  حول  الزائفة 

يتحدث عن مأساة باكو في السياق التاريخي، أما الفصل الثالث 

فيرصد فيه المؤلف يوميات النزاع االرميني األذربيجاني منذ 

عام 1918 وحتي اآلن.

 ويفسح الفصل الرابع بعنوان: أذربيجان التنسي شهدائها كل 

الزعيم  بداية من خطاب  للشهداء،  مظاهر االحترام والتقديس 

القومي حيدر علييف بمدينة باكو في 18 يناير عام 1995 أثناء 

افتتاح معرض صور بمتحف الفنون الجميلة الحكومي “رستم 

مصطفايف” والذي كشف فيه خفايا وأسرار ماساة 20 يناير 

1990واعادة تقييم الحدث واالهتمام به بعد أن قام من كانوا في 

السلطة باخفاء الحقائق وتهميشها وخيانة المسؤلية التي منحها 

الشعب لهم.

بهم،  االحتفال  ومظاهر  الشهداء  أسماء  الكتاب  وينشر 

والتركيز علي الوقوف حداد في 20 يناير من كل عام في تمام 

الساعة 12 ظهرا، وقيام الرئيس الهام علييف بزيارة مقام الشهيد 

ومقبرة الشهداء ووضع اكليل من الزهور، كما يشرح الكتاب 

والعالج  المسكن  وتقديم  الشهداء  وعوائل  باسر  الدولة  اهتمام 

والسيارات مجانا لهم تقديرا لما قدموه في سبيل الوطن. 

ويعد الفصل الخامس من أهم فصول الكتاب، ألنه يضم كل 

ما كتبته الصحافة المصرية عن الحدث، سواء الخبر أو التقرير 

البرلمان  واهتمام  الكاريكاتير،  وحتي  الصورة  أو  التحليل  أو 

المصري بذلك الحدث الخطير، حيث شن اثنان من األعضاء 

البدري،  يوسف  والمرحوم  العقالي  الدمرداش  المستشار  هما 

بأقسى عبارات التنديد غزو القوات السوفيتية للعاصمة االسالمية 

باكو، بينما العالم يتفرج، وكانت كلمات المستشار العقالي هديرا 

يزلزل أركان البرلمان وعرش القطب السوفيتي المفترض فيه 

حماية أبنائه، فاذا به يقصفهم بالدبابات ويدمر العاصمة باكو، 

بينما قام الجنود السوفييت بالقاء الورود علي المتظاهرين في 

الرد  فكان  باكو  في  أما  السبب،  لنفس  خرجوا  الذين  ليتوانيا 

بقذايف الدبابات، ال لشئ اال لكونهم مسلمين. ونشر الكتاب نص 

انذاك،  الشعب  بمجلس  العقالي  الدمرداش  المستشار  كلمات 

وكذلك تنديد العضو يوسف البدري.

ويختتم الكتاب تجسيد المأساة بالصور التي قسمت لثالث 

أقسام القسم االول يضم صور المظاهرات التي اندلعت في كل 

شوارع باكو احتجاجا علي الغزو والدور الكبير الذي قامت به 

المرأة األذربيجانية حيث تقدمت الصفوف وأججت االحتجاجات 

في صورة بطولية رائعة.

اما القسم الثاني في الصور فيرصد مظاهر التدمير والقتل 

األسود  الحقد  مدي  أظهرت  الصور  فبشاعة  أذربيجان  ألبناء 
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وانتقامها نتيجة كشف الحقائق المخزية للجيش والقيادة السوفيتية.

والكتاب يعد وثيقة هامة للقارئ والمتابع والباحث والدارس 

للمشكلة التاريخية بين أذربيجان وأرمينيا، وهي احتالل أرمينيا 

السوفيتي  الغزو  مأساة  كانت  حيث  األذربيجانية،  لألراضي 

للعاصمة باكو في العشرين من يناير عام 1990 احدى حلقات 

عن  اثنائه  ومحاولة  األذربيجاني  الشعب  لقمع  المؤامرة  تلك 

المطالبة باالستقالل.

 ويرصد المؤلف محمد سالمة الكاتب الصحفي والخبير في 

الشؤون الدولية يوميات الغزو السوفيتي للعاصمة األذربيجانية 

وثائقيا  يعد حدثا  الذي  األمر  المصرية،  الصحافة  في  “باكو” 

وأرشيفيا هو األول من نوعه منذ وقوع المأساة التي اهتز لها 

وقتل  المدينة،  بتدمير  السوفيتية  القوات  قامت  حيث  العالم، 

المواطنين ودهسهم تحت جنازير الدبابات، بأوامر من القيادة 

السوفيتية  لمنع المظاهرات الشعبية الحاشدة الرافضة لالنحياز 

لمنطقة  أرمينيا  احتالل  وتسهيل  األرميني،  للجانب  السوفيتي 

“ناجورنو كاراباخ” األذربيجانية.

أذربيجان  بين  أن يشرح ويحلل األزمة  المؤلف  واستطاع 

وأرمينيا، ويستعرض جذورها في سياق تاريخي يشد القارئ 

للشعب  الكبير  االهتمام  ذات  القضية  تلك  عن  المزيد  لمعرفة 

المصري الذي تربطه عالقات تاريخية وثقافية ودينية بالشعب 

األذربيجاني.

الصحفي  األرشيف  خالل  من  شيقة  مادة  يقدم  والكتاب   

للمأساة مستعينا بأدوات البحث العلمي كالرصد والبحث والتدقيق 

والتقارير  كاألخبار  صحفية  قوالب  في  وتقديمها  والمقارنة 

والتحليالت والمقاالت والصور. 

الكتاب الغنى عنه للمكتبة المصرية واألذربيجانية، ألنه يرد 

على األسئلة المثارة حول أسباب ودوافع الغزو السوفيتي لباكو، 

ويكشف خيوط المؤامرة من خالل متابعة صحفية دقيقة للحدث، 

حتي  التعتيم،  من  حديديا  ستارا  الشيوعي  الحكم  فرض  رغم 

التصل الحقيقة للشعب األذربيجاني المسلم الذي تصدى بصدره 

العاري للدبابات. وكان يوم العشرين من يناير عام 1990 رمزا 

للفخار والكرامة، وبداية النهاية لالتحاد السوفيتي القوة العظمى 

في ذلك الوقت، وحصول أذربيجان على استقاللها الغالي رغم 
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صدر كتاب جديد عن ماساة 20 يناير بعنوان: يناير األسود 

الصحافة  وأرشيفات  وثائق   .. »باكو«  لـ  السوفيتي  الغزو   ..

المصرية .. تأليف محمد سالمة

المتوسط  القطع  يقع في حوالي 200 صفحة من  والكتاب 

ويتابع ويركز علي مانشر في الصحافة المصرية ويرصد في 

أرشيفاتها كل ماكتب عن 20 يناير األسود، اليوم الذي غزت فيه 

القوات السوفيتية بأوامر من قيادات الدولة وعلي رأسهم الرئيس 

األسبق ميخائيل جورباتشوف.

والدمار  الموت  عليه  يخيم  بطيئاً  يمر  البارد  الليل   كان 

والخراب حتى انبلج الصباح، فكانت الحصيلة مقتل 130 من 

الشوارع   في  الدبابات  جثثهم  جرفت  الذين  األبرياء  السكان 

وإصابة 700 من النساء واألطفال  وتدمير وحرق 200 منزالً، 

واعتقل 800 شخص بطريقة علي أيدي القوات الغازية.

 لقد شارك أكثر من مليون مواطن  في تشييع  الضحايا إلى  

مثواهم األخير، إننا يمكن أن نغير أي شيء إال التاريخ، لهذا فإن 

الجماعية ستبقى لألبد   الذاكرة  تتغير لكن  قد  الجديدة  األجيال 

محفورة في قلوبهم.

أعتقد الجيش  األحمر أن الخوف هو الوسيلة  المثلى لفرض 

ارادته على المواطنين، والسيطرة علي عقولهم وفرض أوامره 

عليهم، ولكن الرفض الشعبي كان أقوى من الدبابات والمدافع.

 حاول الجيش األحمر السوفييتي أن يقوم بدعاية مضادة في 

تلك الليلة  لتثبيت دعائم النظام الشيوعي الشمولي، ولكن أثبت 

وأنهم  الدبابات الرصاص  من  يخافون  ال  أنهم  األذربيجانيون 

ومستقبلها  بالدهم  ألجل  بأنفسهم   للتضحية  استعداد  على 

وحريتها.

كانت أحداث تلك الليلة من بين العوامل التي أدت لسقوط 

االتحاد السوفيت  رسمياً في أوائل 1991 وحصلت أذربيجان 

على استقاللها.

 صمت العالم على هذه المأساة ولم يتكلم عنها إال أن الزعيم  

يناير 1990 مؤتمراً  القومي حيدر علييف حيث عقد في 21 

صحفياً  في موسكو أدان فيه  بعبارات قاسية العدوان  السوفيتي 

على الشعب األذربيجاني، مع العلم أنه تعرض لغضب السلطة 

أذربيجاني
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يناير األسود
الغزو  السوفيتي لـ »باكو«
وثائق وأرشيفات الصحافة 

المصرية
تأليف: محمد سالمة

نرجس قولييفا
األستاذة فى العلوم التاريخية

أذربيجاني


