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من ثمار التعاون والتنمية االقتصادية.

«إن أرمينيا التى بدأت بالعدوان ضد أذربيجان ،..واحتلت أراضيه

تدعو أذربيجان مرة أخرى الجانب األرمينى لعدم إضاعة الوقت

المعترف بها دوليا ،وطردت مئات األلوف من المواطنين اآلذريين من

فى محاوالت تضليل شعبها والمجتمع الدولى ،وعوضا عن هذا األمر

األراضى المحتلة ،ولم تسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم ،..تتحمل

تضع حدا لسياستها فى ضم األراضى والتطهير العرقى ،واالنخراط

المسئولية الدولية الكاملة عن...انتهاك القانون الدولى.

البناء فى عملية تسوية النزاع وااللتزام بالتعهدات الدولية.

...ينبغى على أرمينيا بادئ ذى بدء ،إنهاء احتالل األراضى

هذا هو حديث وزير خارجية أذربيجان ،المخصص للتعليق على

األذربيجانية وسحب قواتها المسلحة بالكامل على وجه السرعة من

قرار المحكمة األوروبية لحقوق االنسان فى قضية «شيراجوف

تلك األراضى دون قيد أو شرط .كما أن تنفيذ هذه االلتزامات التى

وآخرون ضد أرمينيا»« .بعد أن أصدرت قراراها لصالح المعلنين

سوف تخلق الشروط المواتية لعودة اآلذريين المشردين داخليا ،ال

مقيمى الدعوى ،أقرت المحكمة باستمرار انتهاك أرمينيا لعدد من

يمكن بأى حال أن تصبح موضوعا للتناول أو العرض فى إطار الحل

الحقوق ،التى نصت عليها المعاهدة ،..ووضعت حدا قاطعا ولألبد

الوسط ،أو استغاللها على وجه الخصوص باعتبارها وسيلة للتفاوض

لنفى أرمينيا الدائم عن مسئوليتها فى االحتالل غير الشرعى لألراضى

فى عملية تسوية النزاع».

األذربيجانية وللتواجد العسكرى فى تلك األراضى...

جلسة المحكمة في قضية «تشيراقوف وغيرها ضد أرمينيا»
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وقد أكدنا بصورة جلية ،على أن أذربيجان ال تنظر إلى انسحاب

ويمكن تسوية النزاع فقط على أساس سيادة ووحدة أراضى

القوات المسلحة األرمينية وعودة المهجرين داخليا ،باعتباره «حال

أذربيجان فى إطار حدودها الدولية المعترف بها .إن وحدة أراضى

وسطا» .ويشير تعليق الجانب األرمينى بوضوح ،إلى الطرف الذى

أذربيجان لم ولن تكن أبدا موضوعا للتفاوض .وتظل أذربيجان

يقوم بوضع العراقيل أمام تجسيد الحقوق األساسية للمشردين داخليا،

حريصة على عملية تسوية النزاع انطالقا من هذا الموقف.

تلك الحقوق التى أمرت المحكمة بحمايتها.

وال يمكن أن يصبح إعالن الرؤساء المشاركين بديال عن االتفاق

األكثر من ذلك ،أنه فى واقع األمر ،لم تشمل مقترحات الرؤساء

الشامل للسالم القائم على أساس القانون الدولى ،والذى عرضت

المشاركين أى إشارة تساوى بين انسحاب القوات المسلحة األرمينية

أذربيجان البدء فى العمل عليه منذ فترة طويلة .وبدال من البحث عن

وعودة المهجرين داخليا إلى بيوتهم ،وبين «الحل الوسط» .وتمثل هذه

سبل للمماطلة وتطويل أمد الوضع الحالى الحتالل أراضى أذربيجان،

الخطوات أمرا محوريا ال يمكن القيام بالتسوية دونه .وتحرص

ينبغى على أرمينيا إعادة النظر فى موقفها غير البناء ،الذى يزيد

أذربيجان على النهج المرحلى فى تسوية النزاع ،ويمثل هذا النهج أمرا

التمسك به تعقيد أوضاعها أكثر فأكثر ،وخاصة على ضوء القرار

حتميا ال بديل عنه .وهذا األمر معلوم لدى الرؤساء المشاركين فى

األخير الصادر عن المحكمة األوروبية لحقوق االنسان .وكلما

مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون األوروبية ،ويستند

أسرعت أرمينيا فى التصالح مع هذا الواقع ،مضت عملية تسوية

تفويضهم إلى هذا المفهوم.

النزاع بوتيرة أسرع ،وحينئذ تستطيع بلدان وشعوب المنطقة االستفادة
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مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون األوروبية .كما أعلن الجانب

إلمار محمد ياروف :تجسد مثل هذه التصريحات -مثال متكررا

األرمينى أيضا ،أن الرؤساء المشاركين يتناولون عناصر المقترحات

لتحريفات الجانب األرمينى لجوهر عملية المفاوضات .وقد لخصت

المعروضة عليهم باعتبارها وحدة متكاملة ،وأن المحاوالت الرامية

أذربيجان موقفها مرة أخرى حول تلك القضية ،عبر البيان الصادر

نحو منح األفضلية لعنصر واحد على حساب العناصر األخرى ،ال

عن وزارة الخارجية فى السادس عشر من يونيو ،والذى صدر فور

تسمح بالتوصل إلى قرار متوازن .فما هو تعليقكم على هذا األمر؟.

إعالن قرار المحكمة األوروبية لحقوق االنسان فى قضية شيراجوف.
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تخلق العراقيل دائما وتطرح الشروط غير الواقعية بهدف إعاقة عودة

األرمينية يخلق الظروف المواتية لعودة المهجرين داخليا ،وأن

السكان المطرودين ،وعلى وجه الخصوص فى إقليم قاراباغ الجبلى

القضية المذكورة ال ينبغى طرحها بأى حال من األحوال باعتبارها

التابع ألذربيجان ،وتثبيت نتائج عمليات التطهير العرقى الواسعة .وقد

حال وسطا ،أكد الجانب األرمينى على أن أذربيجان بطرحها

قمنا باإلعالن مرارا وتكرارا على نحو دائم حول ضرورة اتخاذ عدد

«التعسفى» و»االنتقائى» ،تقف مرة أخرى ضد المقترحات التى

من التدابير ،بدءا من سحب القوات المسلحة ألرمينيا ،وتدمير الذخائر

تضمنتها االعالنات الخمسة لقادة البلدان المشاركة فى مجموعة

التى لم تنفجر وإعادة تأهيل األراضى لتهيئة
الظروف المالئمة للعودة اآلمنة والكريمة
للسكان المطرودين.

أغدام  -المدينة التي كانت مزدهرة في كاراباخ ،بعد
احتالل الجانب األرمني في حالة خراب

أما فيما يتصل بقضية سركسيان ضد
أذربيجان ،فيمكن التعبير بعبارات مخففة ،أن
القرار المذكور يشمل عددا من النقاط غير
المالئمة للجانب األرمينى ،الذى يقوم بالتقليل
من شأنها أو يغفل ذكرها تماما ببساطة .ففى
فضحها ألرمينيا ،قامت المحكمة فى الفقرتين
 215و 216باالستناد مرة أخرى إلى وجود
النزاع بين أرمينيا وأذربيجان .وفى الفقرة 30
أشارت المحكمة إلى أن «جمهورية إقليم
قاراباغ الجبلى» تقدمت بمطالبات تدعى فيها أن
إقليم شاوميان السابق (قيرنابوى) يمثل جزءا
من أراضيها .وبعد النظر فى األدلة المقدمة،
قررت المحكمة فى الفقرتين  134و ،139أن
ذلك اإلقليم الذى يضم قرية جولستان ،يمثل
أراضى دولية -معترف بها ألذربيجان ،مما
يؤدى إلى رفض االدعاءات األرمينية .باإلضافة
إلى ذلك ،فقد أكدت المحكمة مرة أخرى فى
الفقرة  ،130على أن االحتالل العسكرى يجسد
ظرفا مؤقتا من حيث الطابع وال يترتب عليه
انتقال السيادة.
سؤال:

تعليقا

على

إعالن

الجانب

األذربيجانى ،حول أن انسحاب القوات المسلحة
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لذلك ،فمن المهم للغاية ،أن يصر المجتمع الدولى على تنفيذ

أقل التقديرات.

القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،حيث

سؤال :يؤكد الجانب األرمينى على أن بعض الصياغات المحددة

استندت المحكمة بصورة شاملة إلى تلك القرارات ،التى تطالب

فى قضية سركسيان ضد أذربيجان تكبح أذربيجان عن الرد عليه.

بخروج القوات األرمينية الغازية من األراضى المحتلة ألذربيجان

فهل هذا هو الحال؟ وما هى عالقة أذربيجان بهذا القرار الصادر عن

والعودة اآلمنة والكريمة للمشردين داخليا إلى ديارهم األصلية .ومن

المحكمة؟.

الجلى أن الرؤساء المشاركين فى مجموعة مينسك التابعة لمنظمة
األمن والتعاون األوروبية ،ينبغى عليهم االسترشاد بقرار المحكمة.

إلمار محمد ياروف :قبل كل شىء ،لم يخاطبنا أحد بطلب التعليق
على هذا القرار .ولكنى سوف أشبع فضول زمالئنا األرمن بكل

سؤال :يصرح الجانب األرمينى بأن رئيس لجنة وزراء المجلس

السرور .فكما هو معروف لديكم ،عندما قام المعلنون اآلذريون بتقديم

األوروبى ووزير خارجية البوسنة والهرسك إيجر كرنداك ،فى

الشكوى إلى المحكمة األوروبية لحقوق االنسان حول انتهاك حقوقهم،

كلمتهما أمام الدورة الصيفية المنعقدة للهيئة البرلمانية للمجلس

التى تضمنها المعاهدة ،قامت أرمينيا؛ كعادتها فى مثل هذه الحاالت؛

األوروبى فى  22يونيو ،وكأنهما أكدا على أن عملية تسوية النزاع

بخطوة مضادة ،ودفعت بأحد المواطنين األرمن ويدعى ميناس

التى يديرها الرؤساء المشاركون فى مجموعة مينسك التابعة لمنظمة

سركسيان ،حيث تقدم إلى المحكمة فى عام  2006بشكوى مماثلة.

األمن والتعاون األوروبية ،ليس لها أى صلة بالتوجيهات المذكورة

وجرى هذا األمر باعتباره محاولة للتخفيف من آثار االنتهاكات غير

للمحكمة األوروبية لحقوق االنسان .فما هو تعليقكم على هذا

المسبوقة واسعة النطاق للحقوق األساسية للمشردين اآلذريين داخليا

التصريح؟.

نتيجة احتالل أرمينيا لألراضى األذربيجانية ،والتى تنظرها المحكمة.

إلمار محمد ياروف :يمثل تصريح الجانب األرمينى -تزييفا آخر

وباختصار ،فإن األساس الذى استندت إليه تلك القضية يتمثل فى

للوقائع .ويمكن التعرف عبر االنترنت إلى كلمة السيد كرنداك فى

شكوى المعلن مقيم الدعوى ،حول حرمانه من حقه فى العودة إلى قرية

تسجيل الفيديو الخاص به .وفى واقع األمر ،فى اإلجابة عن األسئلة

جولستان الواقعة فى إقليم قرنابوى فى أذربيجان ،وفى استخدام

حول تنفيذ قرار المحكمة ،صرح السيد كرنداك بالتالى« :مضت لجنة

ممتلكاته الخاصة .وينبغى اإلشارة قبل كل شىء ،إلى أن المحكمة قد

الوزراء قدما فى مراقبة تنفيذ القرارات المذكورة .وبالطبع فسوف

أكدت بوجه خاص فى الفقرة  ،218أن المعلن مقدم الدعوى لم يُحرم

تولى رئاسة اللجنة اهتماما كبيرا نحو هذا األمر ،كما أن تلك القضية

من حقوقه الخاصة بالبيت واألرض فى جولستان .وأشارت بعد ذلك

تمثل أمرا حيويا للغاية بالنسبة لنا» .وأضاف قائال أنه «طبقا للمادة 46

إلى أن القضية المذكورة ال تتصل بالحرمان من الحق فى الملكية

من المعاهدة األوروبية لحقوق االنسان ،فإن تلبية قرار المحكمة هو

الخاصة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يجر اإلعالن أيضا حول أن األوضاع

أمر حتمى وواجب التنفيذ جنبا إلى جنب المجهودات المستمرة نحو

التى تسببت فى الشكوى ،هى نتيجة لبعض التدابير التى تم اتخاذها

التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة» .كما قام الجانب األرمينى

بهدف تحقيق السيطرة على الممتلكات.

بالتفسير الخاطئ لكلمة السيد كرنداك ،والتى تتصل بمجهودات

ويمكننى مرة أخرى فقط ،التأكيد على ثبات وديمومة موقف

الوساطة .فقد أشار السيد كرنداك إلى أن «تدخل الوساطة فى تسوية

أذربيجان ،فيما يتعلق بقضية المشردين والالجئين داخليا .فنحن أكثر

النزاع تدخل ضمن مسئوليات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن

المعنيين بعودة المشردين داخليا إلى بيوتهم فى أقرب وقت .وتمثل

والتعاون األوروبية» .ويمثل إلصاق الكلمات على لسان ذلك المسئول

قضية إعادة توطين السكان أشد اآلثار وطأة ،الناجمة عن األفعال غير

الرسمى للمجلس األوروبى رفيع المستوى  -أمرا غير مسؤول على

الشرعية التى تقوم به أرمينيا .وفى واقع األمر ،فإن أرمينيا تحديدا
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سيئة السمعة وغيرها من االنتهاكات الصارخة للقواعد الملزمة

األخرى .ومن ضمنها على سبيل الخصوص ،التزام الدول بالتعاون

للقانون الدولى .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أكدت المحكمة ،على أن النظام

فى سبيل وضع النهاية لتلك االنتهاكات بالوسائل القانونية الشرعية،

االنفصالى يعتمد كلية على أرمينيا ،و»تعتمد قدرته فى البقاء على

وعدم االعتراف بالوضع القانونى المترتب نتيجة لالنتهاكات الخطيرة،

الدعم العسكرى ،والسياسى ،والمالى وغيره من أشكال الدعم األخرى

وعدم تقديم العون أو المساعدة فى الحفاظ على مثل ذلك الوضع .وكما

التى تقدمها أرمينيا» (الفقرة .)186

أكدت عليه القرارات( 822 :لعام  ،)1993و( 853لعام ،)1993

سؤال :ما هى اآلثار الناجمة عن القرار المذكور للمحكمة بالنسبة
للدول األخرى؟.

و( 874لعام  )1993و( 884لعام  ،)1993الصادرة عن مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة ،والتى تم إقرارها ارتباطا بالنزاع المنظور ،فإن

إلمار محمد ياروف :شملت المحكمة فى قرارها أسانيد محددة

احتالل األراضى عن طريق استخدام القوة أو التلويح بها ،ال يمكن

تقوم على اآلليات ذات الصلة فى مجال القانون االنسانى الدولى،

اعتباره أمرا شرعيا ،ويمثل هذا المبدأ واحدا من المبادئ األساسية

والتى تتصل باالحتالل العسكرى ،وقررت أنها تنطبق على هذه

للقانون الدولى .وينطبق المبدأ المذكور أيضا على االنتهاكات نحو

القضية المنظورة .فالعدد الكبير الذى قامت به أرمينيا من االنتهاكات

الحقوق والحريات الشخصية ،والتى ال يمكنها بأى حال أن تفضى إلى

الخطيرة للتعهدات النابعة من المعايير الملزمة للقانون الدولى العام،

النتيجة التى اعتمد الجانب المنتهك على تحقيقها منذ البداية ،وعلى أن

يخلق المزيد من اآلثار المتعلقة ليس فقط بأرمينيا ،بل بكل الدول

تخدم مصالحه.
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اليوم ،تدعى مدينة أغدام « هيروشيما القوقازية »

بعد النظر إلى الحقائق المقدمة ،رفضت المحكمة تلك االدعاءات،

استقالل’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘ لم يلق اعتراف أى من الدول

واستنادا إلى الفقرة  148من حيثيات قراراها الصادر فى يوم الرابع

أو المنظمات الدولية» .وعلى هذا النحو ،تضامنت المحكمة مع موقف

عشر من ديسمبر لعام  ،2011حول التسليم بعدم االعتراف

المجتمع الدولى ،الذى رفض بصورة قاطعة ذلك الكيان وامتنع عن

«’بجمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘ باعتبارها دولة طبقا للقوانين

االعتراف بشرعية الوضع المترتب نتيجة استخدام القوة ضدة وحدة

الدولية» ،وبعد أن أكدت فى الفقرة  ،28على أن «اإلعالن الذاتى عن

أراضى أذربيجان ،والتى صوحبت بأعمال التطهير العرقى المعروفة

أربع قرارات صادرة عن األمم المتحدة حول احتالل األراضي األذربيجانية من قبل القوات المسلحة األرمنية
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منطقة التشين ال تزال تحت احتالل القوات المسلحة الرمينيا

المحكمة ،فى أن جمهورية أرمينيا ،بعد
عدوانها المستمر على أذربيجان حتى يومنا
هذا ،واحتاللها أراضى أذربيجان الدولية
المعترف بها ،وطردها لمئات اآلالف من
المواطنين اآلذريين من األراضى المحتلة،
دون السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم والوصول
إلى ممتلكاتهم الخاصة الواقعة فى تلك
األراضى ،تتحمل المسئولية الدولية الكاملة
عن االنتهاك الواقع والمستمر للحقوق الدولية.
والعنصر الرئيسى الذى يتمتع بأهمية
خاصة لمسئولية الدولة بالنسبة للقضية
المذكورة ،يتمثل فى وقف االنتهاكات ،وتقديم
التعهدات المطلوبة والضمانات على عدم
تكرارها ،والتعويض الكامل عن األضرار.

المعاهدة .وانطالقا من األساس نفسه ،أقرت المحكمة بغياب الوسائل

وارتباطا بهذا األمر ،فعلى أرمينيا بادئ ذى بدء إنهاء احتاللها

الفعالة للحماية القانونية ،ارتباطا بمنع المعلنين مقيمى الدعوى من

لألراضى األذربيجانية وسحب قواتها المسلحة بالكامل على وجه

الوصول إلى ممتلكاتهم وبيوتهم فى إقليم الشين.

السرعة من تلك األراضى دون قيد أو شرط .كما أن تنفيذ هذه

لقد أكد قرار المحكمة مرة أخرى ،على أن حق السكان اآلذريين

االلتزامات التى سوف تخلق الشروط المواتية لعودة اآلذريين

فى العودة يمثل أمرا ال خالف عليه ،وأن أى قرار ينبغى أن يتضمن

المشردين داخليا ،ال يمكن بأى حال أن يصبح موضوعا للتناول أو

التحقيق النافذ لهذا الحق.

العرض فى إطار الحل الوسط ،أو استغاللها على وجه الخصوص

وينبغى اإلشارة إلى أن القرار المذكور الصادر عن الدائرة الكبرى
للمحكمة يمثل قرارا نهائيا وملزما من الناحية القانونية .ويتمتع
المجلس األوروبى بآلية محددة بصورة جيدة للقيام على تنفيذ قرار

باعتبارها وسيلة للتفاوض فى عملية تسوية النزاع.
سؤال :ما هو الموقف الذى تبنته المحكمة نحو النظام غير
الشرعى الذى أقامته أرمينيا فى األراضى المحتلة؟.

المحكمة .وبعد إقرار المحكمة األوروبية لحقوق االنسان ،فإن قرار

إلمار محمد ياروف :فى سياق تحقيقات المحكمة ،ادعت أرمينا أن

حماية حقوق السكان اآلذريين ،المطرودين من إقليم قاراباغ الجبلى

«’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘ تمثل دولة مستقلة ذات سيادة ،تتمتع

وغيره من األراضى المحتلة األخرى ،ينبغى أن يظل فى بؤرة اهتمام

بكل معالم الدولة المستقلة طبقا للقانون الدولى»؛ وأن ذلك الكيان

المجلس األوروبى وهيئاته المختلفة.

«يتمتع بالسيطرة والوالية على إقليم قاراباغ الجبلى واألراضى

سؤال :ما هى المسئولية الدولية التى تقع على أرمينيا ،والمترتبة

المحيطة به»؛ وأن جمهورية أرمينيا و’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘

على الحكم القضائى الصادر ،فى سياق تأثيره على عملية التفاوض؟.

هما -دولتان مختلفتان»؛ و»منذ إقامة ’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘،

إلمار محمد ياروف :تتمثل المحصلة األهم النابعة من قرار
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وهى تنتهج نهجا سياسيا واجتماعيا وماليا مستقال».
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أغدام  -المدينة التي كانت مزدهرة في كاراباخ ،بعد احتالل
الجانب األرمني في حالة خراب
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الراهن .وعلى العكس من ذلك ،تحاول أرمينيا بصورة دائمة إعاقة

لمنظمة األمن والتعاون األوروبية ،ال تمنح األسس القانونية للتدخل

عودة السكان اآلذريين أو تضع الشروط المسبقة أمامهم .وقد أوضحت

فى حقوق اآلذريين المشردين داخليا ،بما فيها حقوق الملكيات التى

المحكمة أن المفاوضات المستمرة فى إطار مجموعة مينسك التابعة

تظل قائمة ،ونوهت حول أن أرمينيا تتحمل المسئولية أمام مواطنى
أذربيجان ،الذين اضطروا إلى الفرار أثناء
النزاع للنجاة بحياتهم .وطبقا للمحكمة (الفقرة
 ،)148فال يمكن إكساب الشرعية لمحاوالت
أرمينيا فى حرمان اآلذريين المشردين داخليا
والمطرودين من األراضى المحتلة من
حقوقهم .وبعد اإلقرار بانتهاك أرمينيا لحقوق
اآلذريين المشردين داخليا ،خلصت المحكمة
إلى أن أرمينيا لم تقم بالتزاماتها فى إثبات
إتاحتها لسُبل حصول المعلنين مقيمى الدعوى
على الحماية القانونية ،مما سمح لهم باالعتماد
على نجاح قضيتهم ،استنادا إلى البراهين
الكافية ،وارتباطا بشكواهم حول خرق
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من المعروف أن العملية العسكرية ضد مدينة خوجالى فى إقليم
قاراباغ الجبلى التابع ألذربيجان ،والتى شاركت بها القوات المسلحة

االعتبارات حول التأثير المحتمل للقرار المذكور على عملية
المفاوضات؟.

ألرمينيا بصورة مباشرة ،ودخلت التاريخ باعتبارها واحدة من أكبر

إلمار محمد ياروف :من الواضح أن قرار المحكمة كما هو متوقع،

المذابح التى تعرض لها السكان اآلذريون خالل يوم واحد عبر النزاع،

قد سبب موجة من الصدمة لدى أرمينيا .وتمثل التصريحات المتناقضة

والهجوم على الشين والغزو الالحق إلقليم قالباجار واحتالله من قبل

عالمة لقلق الجانب األرمينى إزاء القرار غير المسبوق للمحكمة

تلك القوات ،قد أدت إلى إصدار مجلس األمن التابع لمنظمة األمم

وآلثاره الحتمية بعيدة المدى.

المتحدة القرارات المعروفة جيدا.

وكما أشرت بالفعل ،فإن القرار المذكور الصادر عن المحكمة

وتجدر اإلشارة كذلك ،إلى أنه طبقا للتعريف المتوافق عليه الذى

األوروبية لحقوق االنسان ،يجسد أهمية كبيرة فى العديد من الجوانب.

قررته الجمعية العامة لألمم المتحدة فى عام  ،1974فإن الغزو أو

أولها ،أنه يمثل أول حكم للمحكمة المرموقة ،بعد تداول القضية ،يقدم

الهجوم الذى تقوم به القوات المسلحة لدولة على أراضى دولة أخرى،

تحليال محايدا ومستقال للوضع من حيث الجوهر ،ويمنح تقييما قانونيا

أو القيام بأية عملية احتالل عسكرى حتى لو اكتسبت طابعا مؤقتا،

للظروف التى أدت إلى انتهاك الحقوق األساسية لمواطنى أذربيجان،

نتيجة لذلك الغزو أو الهجوم ،وكذلك قصف القوات المسلحة لدولة

المنصوص عليها فى المعاهدة .وعلى وجه الخصوص ،فإن المحكمة

ألراضى دولة أخرى ،أو استخدام أى أسلحة كانت ضد أراضى دولة

أكدت ثانية على حق األشخاص المشردين داخليا فى العودة إلى

أخرى ،يمثل أكثر أنواع االعتداءات الصارخة .ومما ال شك فيه ،أن

منازلهم أو أماكن إقامتهم الدائمة ،ونوهت بالضمانات المنصوص

الهجوم العسكرى للقوات المسلحة األرمينية والتشكيالت الداعمة لها

عليها فى القانون الدولى االنسانى لحقوق االنسان ،الذى يتطابق مع

على الشين والمدن والقرى األخرى ألذربيجان ،وكذلك القصف

األسس والمبادئ ،المتعلقة بالقضايا الحقوقية والتقنية ،المرتبطة بإعادة

الجوى ،يمثل كما أكدت المحكمة ،اعتداءا مسلحا ،يمنح الحق فى

البيوت والممتلكات .وفى هذا السياق ،فمن وجهة نظر المحكمة ،وكما

الدفاع عن النفس طبقا للمادة  51من ميثاق األمم المتحدة والقانون

أشير فى الفقرة  195من القرار ،فإن استمرار تواجد القوات المسلحة

الدولى العرفى الذى ينص على هذا الحق مرة واحدة وإلى األبد.

ألرمينيا والتشكيالت التى تدعمها وخرق وقف إطالق النار ،يمثل فى

سؤال :بعد إعالن قرار المحكمة ،صرح الجانب األرمينى بعدد

ظل الظروف الحالية العائق األساسى أمام عودة اآلذريين إلى بيوتهم.

من التصريحات المتناقضة .فقام إيميل بابايان نائب وزير العدل فى

فمنذ اليوم األول ،أعلنت أذربيجان أن التواجد غير الشرعى

أرمينيا وممثلوها لدى المحكمة األوروبية لحقوق االنسان بإصدار

المستمر للقوات األرمينية المسلحة فى األراضى المحتلة ،يمثل التهديد

بيان فى  13يونيو ،تضمن فحواه أن قرار المحكمة يمكنه أن يسبب

الرئيسى للسلم اإلقليمى والعائق األساسى أمام تسوية النزاع .وقد تبنت

آثارا سياسية وجيوسياسية ،وأن أى حكم يصدر سوف يترك بالحتم

المحكمة من حيث الجوهر ،الموقف األذربيجانى حول أن خروج

أثره على التسوية السلمية للنزاع وعملية التفاوض .وفى الوقت

القوات األرمينية هو الشرط الضرورى لحماية حقوق مواطنى

نفسه ،أشار وزير خارجية أرمينيا إدوارد نالبنديان فى تعليقاته

أذربيجان التى تنص عليها المعاهدة ،ولتسوية النزاع فى إطار المفهوم

الالحقة ،إلى أن القرار الصادر عن المحكمة األوروبية لحقوق

األشمل.

االنسان فى قضية شيراجوف ،ال يمكنه بأى حال التأثير على عملية

باإلضافة إلى ذلك ،فيمكننى حتى القول بأن واحدة من أهم القضايا

المفاوضات .فمن وجهة نظركم ،ما السبب خلف تلك الرسائل

لدينا ،تتمثل فى عودة السكان اآلذريين إلى منازلهم فى إقليم قاراباغ

المتناقضة التى تصدرها إيريفان؟ وهل يمكنكم الموافقة على تلك

الجبلى والمناطق المحيطة به التابعة ألذربيجان والمحتلة فى الوقت
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خريطة جمهورية أذربيجان مع اإلشارة إلى األراضي المحتلة

الهجمات المسلحة والطرد القسرى الجماعى للسكان المدنيين تحت

تعرض إقليم الشين ،ومدينة الشين على وجه الخصوص ،إلى الهجوم

ذريعة «الضرورة العسكرية».

المسلح (الفقرة  19و)20؛ وأنه فى منتصف عام  1992تعرضت

ويتمثل األمر األكثر إثارة للمخاطر والقلق فى محاوالت أرمينيا

الشين إلى القصف الجوى ،الذى أسفر عن تدمير العديد من المنازل؛

لتبرير األسباب الواهية ألفعالها غير المشروعة دوليا .وهذا أمر غير

وأن المدينة تعرضت للنهب والحرق؛ وأن الشين والقرى المحيطة بها

مقبول ويمكنه أن يلحق ضررا بالغا بالجهود الدولية لحماية المعايير

تعرضت للتدمير التام أثناء النزاع المسلح .وعلى هذا النحو ،فقد أكدت

العامة المعترف بها فى مجال حقوق االنسان ،والتى تكفلها المعاهدة،

المحكمة على أن نوايا الجانب األرمينى تلخصت فى إلحاق القدر

وكذلك تقويض دور المعاهدة المذكورة باعتبارها األداة الدستورية

األكبر من الخسائر والمعاناة بالسكان اآلذريين ،وإكراههم على الفرار

إلنفاذ القانون األوروبى .وينبغى على المجتمع الدولى الرفض الحاسم

للنجاة بحياتهم .ونحن ما زلنا نتذكر أن الممثلين الرسميين لمنظمة

لمثل هذا الموقف غير المسئول إزاء المعاهدة والمحكمة.

األمن والتعاون األوروبية ،الذين قاموا بزيارة منطقة النزاع خالل

سؤال :كيف قامت المحكمة بتقييم األوضاع ،التى دفعت السكان
اآلذريين فى الشين تحت تأثيرها إلى مغادرة بيوتهم؟.
إلمار محمد ياروف :يكتسب أهمية خاصة تعريف المحكمة ،حول
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عامى  ،1993-1992قد أدانوا واعترفوا بسياسة األرض المحروقة
غير المقبولة التى استخدمها األرمن ،مضيفين إليها الممارسة
المعروفة سيئة السمعة للتطهير العرقى.
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من المناطق األخرى المحتلة نتيجة للعدوان العسكرى على تلك

والمؤن األخرى» .وطبقا لتأكيدات الجانب األرمينى ،فقد أخذت

األراضى (الفقرة  96و.)168

المحكمة بعين االعتبار ،أنه «فى ظل ظروف ’العدوان األذربيجانى‘

وخالفا للتأكيدات الصادرة عن المسئولين األرمن ،توصلت

فإن ’تحرير‘ الشين قد تمتع بأهمية حيوية لدى سكان إقليم قاراباغ

المحكمة إلى نتيجة هامة حول أن إقليم قاراباغ الجبلى ،وإقليم الشين

الجبلى» .فهل قامت المحكمة بإصدار إعالن مناقض بتلك الدرجة

وغيره من األراضى المحيطة به ،تمثل جزءا من أذربيجان وتقع فى

الكبيرة؟.

الوقت الراهن تحت االحتالل العسكرى (الفقرة  146و ،)173وينطبق

إلمار محمد ياروف :من الجلى أن مشاعر اإلفالت من العقوبة

القانون االنسانى الدولى على هذه الحالة المذكورة (الفقرة  96و)97

تُلهم أرمينيا بمواصلة الممارسة الشائنة المعروفة فى التضليل

وأن أرمينيا تحتل أراضى أذربيجان وتقوم بممارسة السيطرة الفعالة

وتحريف الحقائق والوثائق لدى المجتمعات الدولية .وال تمثل هذه

عليها ،وذلك طبقا لمفهوم هذه المصطلحات فى القانون الدولى .وأكدت

التأكيدات سوى -مجرد أكاذيب دورية فجة ،وال تخجل أرمينيا حتى

المحكمة ببساطة على األمر الذى تبلورت حوله اآلراء العامة منذ فترة

من محاوالتها فى المراوغة وااللتفاف حول قرار مثل تلك الهيئة

طويلة وصارت معروفة لدى المجتمع الدولى.

المرموقة ،التى تمثلها المحكمة األوروبية لحقوق االنسان .وال يتضمن

سؤال :كما يشير القرار بصورة جلية ،فأثناء تحقيقات المحكمة،

القرار على اإلطالق تلك التعبيرات مثل «العدوان األذربيجانى» أو

سعت أرمينيا إلى تبرير غزوها لالشين والقيام بتدميرها وحرقها،

«تحرير الشين» .ولكل المعنيين باألمر ،أوصى بالتعرف إلى قرار

وكذلك الطرد القسرى للسكان اآلذريين بذريعة «الدفاع عن النفس»

المحكمة ،والمتاح على شبكة االنترنت .وفى واقع األمر ،فقد رفضت

و»ضرورة إمداد إقليم قاراباغ الجبلى بالمواد الغذائية والطبية

المحكمة كل الحُجج التى تقدمت بها أرمينيا ،والتى تصب نحو تبرير

نفي األذربيجانيين من األراضي األرمنية
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نتيجة الهجمات والهجمات المباشرة من قبل الجانب األرميني في
كاراباخ يقتل كل يوم العشرات من األذربيجانيين

أرمينيا تتمتع بنفوذ واسع وحاسم على’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘

طال انتظارها وطرح الموقف البناء فى المفاوضات ،ظلت أرمينيا

منذ بدء النزاع فى إقليم قاراباغ الجبلى ،وأن «هذان الكيانان متكامالن

متمسكة بسياستها المعتادة فى نفى الحقائق التى ال تقبل الدحض بهدف

فعليا بدرجة عالية فى كافة الجوانب الحيوية ،وأن مثل ذلك الوضع قد

وحيد يتمثل فى تضليل المجتمع الدولى والتغطية على سياستها

ظل قائما حتى يومنا هذا» ،وأن «بقاء ’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘

العدوانية .وفى واقع األمر فإن كل هذه التأكيدات بعيدة كل البعد عن

وإدارتها يعتمد على الدعم العسكرى والسياسى والمالى وغيره من

الحقيقة .ويكفى هنا مجرد االطالع على قرارات المحكمة ،التى

أنواع الدعم األخرى التى تقدمها أرمينيا ،التى تقوم بالسيطرة الفعالة

تتضمن على وجه الخصوص األحكام التى ذكرتها ،لدحض المتاجرة

على إقليم قاراباغ الجبلى والمناطق المحيطة به ،بما فيها إقليم الشين»

التى يقوم به الجانب األرمينى.

(الفقرة .)186

واستنادا إلى الحاالت السابقة ،فقد أشارت المحكمة إلى أن

سؤال :بغض النظر عن هذا القرار الواضح للمحكمة ،فإن الجانب

االحتالل بمفهومه االصطالحى فى الحقوق الدولية ،يتمتع بالتأثير

األرمينى يواصل التأكيد على أن أرمينيا لم تحتل األراضى

عندما تمارس الدولة سلطتها الفعلية على األراضى أو قسم من

األذربيجانية ،وأن القرار المذكور لم يتضمن شيئا مخالفا لذلك .كما

األراضى التابعة لدولة أخرى .وطبقا لوجهة نظر المحكمة ،فمن

يؤكد الجانب األرمينى على أن القرار ينطبق فقط على حماية الحقوق

المعترف به على وجه العموم ،أن توافر الشروط الضرورية لممارسة

التى تنص عليها المعاهدة األوروبية لحقوق االنسان .فما هو تعليقكم

السلطة الفعلية هى مرادف للسيطرة الفعالة .وبالتالى ،فعند النظر إلى

على مثل هذا النوع من التصريحات؟.

الدالئل المعروضة ،توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن أرمينيا

إلمار محمد ياروف :لألسف ،فبدال من التوصل إلى النتائج التى
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ظلت وتظل تمارس السيطرة الفعالة على إقليم قاراباغ الجبلى وغيره
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 )٧( ٢الشتاء ٢٠١٥

وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان إلمار ممدياروف

ويأتى فى مقدمتها أن المحكمة األوروبية لحقوق االنسان قد وضعت

قاراباغ الجبلى إلى أرمينيا ،وارتباطا بهذا األمر واستنادا إليه صدر

حدا قاطعا ولألبد لنفى أرمينيا الدائم عن مسئوليتها فى االحتالل غير

القرار المشترك عن المجلس األعلى ألرمينيا السوفيتية والمجلس

الشرعى لألراضى األذربيجانية وللتواجد العسكرى فى تلك األراضى.

اإلقليمى إلقليم قاراباغ الجبلى حول «الضم» .وقد أكدت المحكمة من

فمن المعروف أنه منذ بداية العدوان األرمينى وفى سياق التحقيقات

حيث المضمون ،أن ادعاءات أرمينيا اإلقليمية ومحاوالتها التى تصب

القضائية حول القضية المذكورة ،قامت أرمينيا مثل عادتها بمحاولة

نحو ضم قسم من أراضى أذربيجان ،تمثل السبب األساسى للنزاع

لتضليل المجتمع الدولى وتحريف أسباب وجوهر النزاع؛ وأعلنت أن

المسلح ،وهى التى أشعلت شرارة الحرب واسعة النطاق.

واليتها القضائية ال تمتد إلى أراضى إقليم قاراباغ الجبلى واألراضى

كما أكدت المحكمة أيضا على أن «جمهورية أرمينيا تشارك

المحيطة به؛ وأنها ال تمارس وال يمكنها ممارسة السيطرة الفعلية أو

بنشاط فى النزاع القائم حول إقليم قاراباغ الجبلى منذ البداية ،وذلك من

أية سلطة حكومية على تلك األراضى؛ وأنها ال تشارك فى النزاع

خالل التدخل العسكرى ،واإلمداد بالمعدات الحربية والخبراء

العسكرى المذكور؛ وأنها لم تشارك فى احتالل إقليم الشين وال فى

العسكريين»؛ وأن «هذا الدعم العسكرى كان وسوف يظل عامال

العمليات العسكرية الالحقة؛ وليس لها تواجد عسكرى فى إقليم قاراباغ

حاسما فى احتالل األراضى المذكورة وتحقيق السيطرة الدائمة عليها»

الجبلى واألراضى المحيطة به.

وأن «الدالئل ...تشير بوضوح تام إلى الدرجة العالية من التكامل بين

بعد دراسة الدالئل والبراهين التى تقدم بها المعلنون مقيمو الدعوى

القوات المسلحة األرمينية و’جمهورية إقليم قاراباغ الجبلى‘« (الفقرة

وحكومة أذربيجان ،رفضت المحكمة كل ادعاءات أرمينيا .واألكثر

 180من القرار) .وانطالقا من هذه الدالئل وغيرها ،التى تشير إلى

من ذلك أن الفقرات 18-14من حيثيات القرار ،أشارت على وجه

اعتماد الكيان االنفصالى على أرمينيا من الناحية السياسية ،والمالية

الخصوص إلى أن الحرب قد اندلعت مصحوبة بالدعوات لضم إقليم

وغيرها ،فقد توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن «...جمهورية
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الحوارات
حديث وزير الخارجية إلمار محمد ياروف إلى مجلة
«تراث»

«وحدة أراضى أذربيجان لم
ولن تكن أبدا
موضوعا مطروحا على مائدة
المفاوضات»
سؤال :فى السادس عشر من يونيو لهذا العام ،أصدرت الدائرة

الملحق رقم  1لمعاهدة حماية حقوق االنسان والحريات األساسية،

الكبرى للمحكمة األوروبية لحقوق االنسان قرارا حول حيثيات قضية

والحق فى احترام الحياة الخاصة والعائلية ،والذى تضمنه المادة  8من

«شيراجوف وآخرون ضد أرمينيا» .فلتحدثونا من فضلكم عن

المعاهدة المذكورة .كما أعلنوا أيضا عن انتهاك المادة  13من

الخطوط العريضة لهذه القضية.

المعاهدة ،وذلك فى إطار غياب الوسيلة الفعالة للحماية القانونية.

إلمار محمد ياروف :لقد أقيمت الدعوى المذكورة ضد جمهورية

وأخيرا ،واستنادا إلى كل الشكاوى المذكورة أعاله ،فقد تقدموا

أرمينيا بعد رفعها فى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،تلك الدعوى

بدعواهم إلى المحكمة حول تعرضهم للتمييز القائم على األسس

التى تقدم بها فى السادس من أبريل لعام  2005ستة من مواطنى

العرقية والدينية ،وذلك انتهاكا للمادة  14من المعاهدة.

أذربيجان ،ضمن الذين اضطروا إلى الرحيل عن بيوتهم الواقعة فى

سؤال :وما هو القرار الذى توصلت إليه المحكمة؟.

إقليم الشين فى أذربيجان ،والذى جرى احتالله أثناء العدوان األرمينى.

إلمار محمد ياروف :بعد أن أصدرت قرارها لصالح مقيمى

ومن حيث الجوهر ،فقد توجه المعلنون مقيمو الدعوى إلى المحكمة

الدعوى ،أقرت المحكمة باستمرار انتهاك أرمينيا لعدد من الحقوق،

استنادا إلى حرمانهم من فرصة العودة إلى بيوتهم فى إقليم الشين،

التى نصت عليها المعاهدة .ولكن إصدار هذا القرار عن تلك الهيئة

وبالتالى فلم يتمكنوا من استغالل أمالكهم الواقعة هناك ،ارتباطا

القضائية الدولية ذات الصيت العالى ،يمثل أهمية أكبر بكثير.

باستمرار االحتالل الواقع لذلك اإلقليم من قِبل القوات المسلحة
األرمينية .وأشاروا إلى أن مثل ذلك الوضع يمثل انتهاكا مستمرا
لحقوقهم فى حماية الملكية الخاصة ،والتى يضمنها نص المادة  1من
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سؤال :من وجهة نظر أذربيجان ،ما هى أهمية ذلك القرار
الصادر عن المحكمة األوروبية لحقوق االنسان؟.
إلمار محمد ياروف :تتمثل أهمية القرار فى العديد من الجوانب.
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