بسم هللا الرمحن الرحيم

أجوبة أسئلة سياسية
(أسعار النفط ،زايرة أردوغان لربيطانيا ،انتخاابت ماليزاي ،أرمينيا)
أولا :السؤال :ارتفعت أسعار النفط يف  2018/5/24إىل أرقام الفتة للنظر حيث بلغ سعر خام برنت  79دوالرا
للربميل ،وخام تكساس  71دوالرا للربميل وذلك بعد االخنفاضات اليت شهدانها يف عام 2014م ،فهل يعين هذا أن العامل قد
دخل حقبة جديدة من ارتفاع أسعار النفط؟ وهل حنن مقبلون على ما يشبه االرتفاع السابق الذي قارب  150دوالرا للربميل؟
وما أسباب ذلك؟
اجلواب :إن النفط مثل أية سلعة أخرى ،تتأثر ابلعرض والطلب ،ومع ذلك ،وعلى عكس السلع األخرى ،فإن استقرار
أسعار النفط يكاد ال يذكر ،أي أن كل تغري يف العرض أو الطلب له أتثري مباشر على سعر النفط ،وهذا يرجع إىل طبيعة سوق
النفط ...هذا ابإلضافة إىل أتثري املضارابت وخباصة عند حدوث اضطراابت سياسية تؤثر يف عدم استقرار السوق ...ولتوضيح
ذلك نبني ما يلي:
 -1ابلنسبة للعرض:
أ -وافقت منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) والدول غري األعضاء يف املنظمة على احلد من املعروض من النفط يف
السوق ،ففي اتفاق جرى بني روسيا ودول (أوبك) يف هناية عام 2016م ،مت اختاذ قرار خبفض إنتاج النفط اخلام مبقدار 1.8
مليون برميل يوميًا ،وذلك إلزالة الفائض من العرض يف السوق وزايدة سعر النفط ،وكشفت دراسة أجرهتا مؤسسة (ستاندرد أند
بورز جلوابل بالتس) ألوبك أن إنتاج أوبك اخلام يف نيسان/أبريل اخنفض للشهر الثالث على التوايل إىل أدىن مستوى له منذ
عام ،حيث أنتجت  32مليون برميل يوميا يف الشهر املاضي ،أي أقل بـ 140.000برميل يوميا عن شهر آذار/مارس ،واليوم
يبلغ اإلنتاج  32.73مليون برميل يف اليوم أي أقل من احلد الذي حددته منظمة أوبك حبوايل  730ألف برميل يف اليوم،
وسوف يستمر االتفاق الذي حددته منظمة أوبك مدة عام ،وإذا استمرت الظروف احلالية ،فمن املرجح أن يزيد سعر النفط
اخلام أكثر من ذلك ،هذا ما ردده رئيس األحباث طويلة األمد يف شركة ( )Aspectsاالستشارية للطاقة ،حيث قال ماثيو ابري:
"ما نراه حيدث ،وسيتكرر حدوثه أكثر يف املستقبل ،هو أن مشاكل العرض أو التهديدات تبدأ ابلتأثري بشكل أكرب وأكثر
وضوحا على األسعار)https://www.marketwatch.com( .
ب -كان للوضع السياسي واالقتصادي يف فنزويال أتثري كبري على قدرة البلد على حتقيق أهدافها اإلنتاجية ،حيث
اعتبارا من آذار/مارس
أنتجت  1.41مليون برميل يف اليوم يف نيسان/أبريل 2018م ،وذلك أقل بـ 80،000برميل يف اليوم ً
2018م ،وأقل مبقدار  540،000برميل يوميًا ابلنسبة لعام 2017م .إن أحد األسباب الرئيسية للرتاجع هو سياسة الدولة
الفنزويلية ،حيث كانت شركة برتول (دي فنزويال ) (PDVSAالنفطية) سيئة اإلدارة ،ويف الشهر املاضي فازت (كونوكو
فيليبس) يف قضية ضد شركة " "PDVSAبقيمة ملياري دوالر ،بسبب مصادرة مشروعني نفطيني يف فنزويال ،وقد عجزت
شركة " "PDVSAابلفعل عن سداد ديوهنا اليت تبلغ  2.5مليار دوالر ...وكل هذا أثر يف اخنفاض إنتاج الشركة الفنزويلية
احلكومية من النفط ومن مث ساهم يف اخنفاض العرض ...ومن مث ترتفع األسعار الخنفاض العرض.
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ج -أاثر إعالن الرئيس ترامب االنسحاب من االتفاقية النووية مع إيران آفاق فرض عقوابت جديدة على صناعة النفط
اإليرانية ،وقد مت إنشاء نظام عقوابت مماثلة ألول مرة يف عام 2012م يف ظل إدارة أوابما ،ومن الناحية النظرية ميكن أن
ينخفض إنتاج إيران بنسبة  ٪20أو من  500.000إىل  400.000برميل يومياً ،ومن شأن ذلك أن يعادل حنو مليار دوالر
يف الشهر ابألسعار احلالية ( .)http://foreignpolicy.comيف حني إن الوالايت املتحدة مل تكشف عن اإلجراءات اليت قد
تتخذها ضد إيران ،إال أن التكهنات تفيد بنوع من نظام العقوابت يستهدف صناعة النفط اإليرانية.
كل هذه التدابري الثالثة سامهت يف اخنفاض العرض وكانت النتيجة ما لوحظ من ارتفاع يف األسعار.
 -2ابلنسبة للطلب:
أ -كانت هناك زايدة على طلب النفط ،وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العاملي على النفط من 97.8
مليون برميل يومياً لعام  2017إىل  99.3مليون برميل يوميًا هذا العام .وقد رفعت وكالة الطاقة الدولية اليت تتخذ من ابريس
مقراً هلا توقعاهتا لنمو الطلب على النفط يف 2018م يف وقت سابق من  1.3إىل  1.4مليون برميل يوميًا ،بعد رفع صندوق
النقد الدويل تقديراته للنمو االقتصادي العاملي هلذا العام والعام املقبل .وقالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الشهري عن السوق
إن الطلب على النفط منا مبعدل  1.6مليون برميل يوميا يف عام 2017م (.)https://www.reuters.com
ب -جمال آخر لنمو الطلب على النفط هو الصني ،فقد كان من املتوقع يف شهر نيسان/أبريل 2018م أن تستهلك
الصني أكثر من  9ماليني برميل يف اليوم من النفط اخلام ،أي أكثر من أي وقت مضى ،وهذا ما يقرب من  ٪10من
االستهالك العاملي وأكثر من ثلث الطلب اإلمجايل يف آسيا ،وإذا وصل النفط اخلام  75دوالراً للربميل ،فإنه يعين تكاليف
استرياد شهرية للصني أبكثر من  20مليار دوالر .وأييت الطلب القياسي هذا على الرغم من موسم الصيانة ،والذي عادة ما
تنخفض فيه الواردات يف هذا الوقت من العام ،ويوضح أن متطلبات الصني من النفط أكرب من املتوقع .وقال بنك (جولدمان
ساكس) األمريكي يف مذكرة إىل العمالء" :يشري الطلب الصيين إىل منو قوي ،وقد يكون أعلى من التقديرات احلالية"
(.)https://www.reuters.com
وبناء على املذكور أعاله فإن هناك منواً يف الطلب ،وقد ترتب على ذلك ما لوحظ من ارتفاع األسعار.
 -3املضارابت :تنشط املضاربة يف حالة التغريات السريعة يف العرض والطلب على النفط ،ابإلضافة إىل معنوايت السوق
اليت يصعب حتديدها ...وهكذا تصبح املضاربة أكثر وضوحا عندما تكون هناك زايدة أو نقصان كبري يف سعر النفط ،وتلعب
صناديق التحوط الكبرية دوراً يف سوق النفط إما بشراء عقود نفطية ضخمة أو بعرضها .وعليه فاملضارابت سيف ذو حدين فقد
تؤثر يف زايدة الطلب ومن مث تزيد األسعار وقد تؤثر يف اخنفاض الطلب فتقل األسعار ...وعلى كل ،مل يكن أتثري املضارابت
كبرياً يف ارتفاع األسعار احلايل بل إن الدور األبرز كان ملوضوع العرض والطلب كما بيّناه أعاله.
 -4أما أن يصل االرتفاع يف أسعار النفط إىل األرقام العالية السابقة كأن يصل إىل  150أو حنو ذلك فهذا أمر مستبعد
ألن األوضاع االقتصادية العاملية ال تتحمل ذلك ،وعليه فإن املتوقع أن يستمر سعر النفط يف االرتفاع ببطء إىل أن يتوقف دون
أن يصل إىل املئة ...وخباصة فإن احلرب التجارية الوشيكة بني الوالايت املتحدة والصني ستؤدي إىل خفض الطلب ومن مث
تنخفض أسعار النفط بسهولة .هذا ابإلضافة إىل أنه سيكون للضغط األمريكي على أوبك من خالل السعودية على وجه
اخلصوص لزايدة اإلنتاج أتثري مماثل إذا ارتفعت األسعار إىل مستوى غري مرغوب فيه من أمريكا.
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===============
اثنيا :السؤال :وصل أردوغان إىل لندن يوم األحد  13أاير/مايو  2018يف زايرة تستغرق ثالثة أايم .والتقى أردوغان
خالل الزايرة ابمللكة إليزابيث ورئيسة الوزراء ترييزا ماي ،وأتيت زايرة أردوغان قبل بضعة أسابيع من انتخاابت رائسية وتشريعية
مبكرة تشهدها تركيا يف  24حزيران ...ومن املعروف أن عالقة أردوغان مع بريطانيا متوترة منذ االنقالب السابق الفاشل فكيف
جاءت هذه الزايرة وما الغرض منها؟ وهل جنح يف غرضه؟
اجلواب :لبيان الغرض من الزايرة نستعرض األمور التالية:
 -1إنه من املعروف أن أردوغان يسعى إىل ترسيخ سلطته من خالل النظام الرائسي حيث ترتكز السلطات فيه بيد
الرئيس ،بينما تعيش البالد حتت حالة الطوارئ .وتسببت حالة الطوارئ املفروضة يف تركيا يف اعتقال  160ألف شخص وعزل
العدد نفسه تقريبا من العاملني ابحلكومة تعسفيا يف كثري من األحيان ،وكذلك فمنذ االنقالب الفاشل ضد احلكومة الرتكية يف
عام  ،2016مت تطهري اآلالف من املعارضني ومنهم موظفون وحمامون وضباط شرطة وأكادمييون ،وكثري منهم من املوالني
لربيطانيا ،ومع ذلك فقبل مغادرة أردوغان إسطنبول إىل لندن ،األحد( ،وصف أردوغان اململكة املتحدة أبهنا "شريك اسرتاتيجي
وحليف" ،كما أك ّد أنه سيبحث القضااي الثنائية واإلقليمية والدولية مع ماي ،الثالاثء حيث تشمل كما قال آخر التطورات يف
قربص ابعتبار تركيا وبريطانيا كضامنني ،وكذلك حبث "خطة العمل املشرتكة" يف الشرق األوسط ...كما ش ّدد أردوغان ،على
أ ّن زايرته سرتّكز أيضاً على زايدة التجارة بني تركيا وبريطانيا ،وقال "نريد أن نستمر يف عالقاتنا االقتصادية دون انقطاع بعد
خروج بريطانيا من االحتاد األوروىب")http://www.elfagr.com 2018/05/13 ...
 -2يفهم من تصرحياته أنه حبث مع ماي القضااي اإلقليمية والدولية وآخر التطورات يف قربص وخطة العمل يف الشرق
األوسط ...وزايدة التجارة بني تركيا وبريطانيا .أما خطة العمل يف الشرق األوسط فليس أردوغان هو الشخص الذي ستتناول
ماي هذه القضااي الدولية معه .وأما تركيز املباحثات بني اجلانبني على حبث القضااي االقتصادية ،وزايدة التبادل التجاري بني
البلدين كما قال أردوغان يف تصرحيات يف مؤمتر صحفي عقده مبطار (أاتتورك) يف إسطنبول ،قبل مغادرته ،فهذا ليس صحيحا
ألن األمور االقتصادية والتجارية لرفع السلم التجاري بني أي بلدين حتتاج إىل جو من االستقرار السياسي بني البلدين وهذا غري
موجود وخاصة بعد االنقالب الفاشل ،ويؤكد ذلك أنه مل يعلن عن توقيع أي مشروع اقتصادي ذي ابل الفت للنظر خالل
الزايرة .يبقى موضوع قربص فهذا ممكن حبثه ألن الطرفني ضامنان للسلم واألمن يف اجلزيرة ولكن عند حدوث توتر يف اجلزيرة
وهو غري موجود اآلن ...وهذا يعين أن كل ما أعلنه أردوغان من أغراض لزايرته ال تقوم هبا حجة وإمنا هي لصرف النظر عن
السبب احلقيقي.
 -3أما ما هو السبب احلقيقي فيمكن معرفته بدراسة واقع األحداث منذ االنقالب الفاشل وربط تلك األحداث بكون
الزايرة جاءت قبل االنتخاابت ،ومن مث يتبني الغرض احلقيقي من زايرة أردوغان إىل بريطانيا:
 أما واقع األحداث ...فمن املعروف أن االنقالب الفاشل كان وراءه بشكل فاعل عمالء بريطانيا يف تركيا ،وقد اختذأردوغان إجراءات قاسية جداً جتاه عمالء بريطانيا وخباصة يف اجليش كما جاء يف السؤال وأكثر وقد نتج عن ذلك غضب
شديد يف بريطانيا جتاه أردوغان...
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 وأما كون الزايرة قبل االنتخاابت والرابط بينهما ،فقد دفعت بريطانيا األحزاب املعارضة الرتكية املوالية لربيطانيا ،وعلىرأسها حزب الشعب اجلمهوري أبن تشكل بشكل غري اعتيادي حتالفا ضد أردوغان للحصول على األغلبية يف الربملان ،واتبعت
التكتيكات املعتادة يف مثل هذه احلاالت وهي خوض االنتخاابت الربملانية بلوائح مشرتكة حماولة نقل االنتخاابت الرائسية إىل
اجلولة الثانية على األقل إلظهار أردوغان فاقداً ألغلبية الرأي العام كما يدعي فتهتز صورته حىت لو جنح فيما بعد ...وهذا
بطبيعة احلال يشكل هاجساً ألردوغان...
 ومن هنا كانت هذه اجلولة أشبه ابلرتضية لربيطانيا قبل االنتخاابت الرتكية املقررة يف  24حزيران/يونيو ،ولذلك حاولأردوغان إقناع اإلجنليز مقابل بعض التنازالت كإخراج عمالء بريطانيا من السجن ،وكيل املديح لربيطانيا كاعتبارها حلي ًفا
اسرتاتيجيًا كما جاء يف تصرحيه ،وإغراء بريطانيا بوقف محلة التطهري الواسعة اليت انتهجها أردوغان ضد عمالء بريطانيا مقابل
ختفيف مواجهة عمالء بريطانيا له يف احلمالت االنتخابية ...هذا هو األرجح يف حقيقة الغرض الذي كان وراء زايرة أردوغان
لربيطانيا.
 -4أما هل جنح يف حتقيق غرضه؟ فيبدو أنه فشل ،ومن املؤشرات على ذلك:
 قالت ماي أثناء وقوفها جبانب أردوغان يف مكتبها يف داوننج سرتيت عقب االجتماع "حماكمة من حاولوا اإلطاحةحبكومة منتخبة دميقراطيا أمر سليم" .وأضافت "ولكن من املهم أيضا أال تتغاضى تركيا عن القيم اليت تسعى للدفاع عنها بينما
حتمي الدميقراطية )alarab.co.uk 2018/05/16( ...أي أن ماي انتقدت أردوغان أمام الصحفيني ...يف الوقت الذي هو
ضيفها!!
 حركت جمموعات مدافعة عن حرية التعبري لالحتجاج على أردوغان حيث( :شارك يف االحتجاج الذي مت أمام مقراحلكومة يف داوننغ سرتيت أعضاء جمموعات مدافعة عن حرية التعبري مثل منظمة القلم " "PENو"املؤشر إىل الرقابة"
و"مراسلون بال حدود" ...صفحة نفحات القلم 2018/05/15م)( ،ومحل النشطاء املؤيدون لألكراد الفتات عليها صور
ألردوغان وكلمة "إرهايب" .العني اإلخبارية 2018/05/15م).
================
اثلثا :السؤال :مت إجراء االنتخاابت املاليزية يف  2018/5/9وكانت النتيجة سقوط رئيس الوزراء جنيب وعودة مهاتري إىل

رائسة الوزارة علما أبنه جاوز السنوات التسعني من عمره وكأن هناك ختطيطا معينا كان وراء هذه االنتخاابت ،فهل كانت
هناك دوافع خارجية أو أن املوضوع كما يقال لعبة دميقراطية حملية؟
اجلواب:
 -1تضم ماليزاي يف اجلزء اجلنويب شبه جزيرة املاليو ويف األجزاء الشمالية جزيرة بورنيو ،ويفصل بينهما امتداد واسع لبحر
الصني اجلنويب .بدأ اإلسالم ينتشر يف املنطقة من خالل التجار املسلمني يف القرن الثالث عشر ميالدي ،حيث اختذ احلكام
والنخب اإلسالم دينًا أوالً ،قبل أن ينتشر بني عامة الناس .اكتسبت سلطنة (مالكا) اليت تقع يف شبه جزيرة املاليو مكانةً ابرزة
بسبب زايدة االجتار البحري عندما تعطلت طرق التجارة الربية بسبب الغزوات املغولية ،وحققت السلطنة استقالهلا عن النفوذ
الصيين يف القرن اخلامس عشر امليالدي ،وسرعان ما تبنّت اإلسالم وانتشر سريعا يف مجيع أحناء املنطقة بسبب قوة هذه السلطنة
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ومكانتها .ومع ذلك ،فقد استُعمرت هذه املنطقة من قبل االستعمار الربتغايل من خالل السلطنة نفسها عام 1511م ،بعد أن
شخصا من الداخل لفتح بوابة حصن العاصمة من الداخل .مث جاء اهلولنديون يف عام 1641م وبدأ االستعمار الربيطاين
رشوا
ً
لشبه اجلزيرة عام 1786م من خالل التجارة واملعاهدات لتأجري املوانئ ،مث من خالل اسرتاتيجية بريطانيا يف استغالل اختالف
حكاما رمزيني إىل حد كبري .وقد حقق
أعراق "السكان" ليصبحوا احلكام الفعليني ،مع احلفاظ على السالطني املتبقني ليكونوا
ً
استقالال رمسيًا عن الربيطانيني يف عام 1957م ،ومت إنشاء دولة ماليزاي عام 1963م بعد توحيد
احتاد املااليو يف شبه اجلزيرة
ً
احتاد املاليو مع جزيرة بورنيو وكذلك يف سنغافورة (على الرغم من انفصال سنغافورة عن طريق التصويت يف الربملان املاليزي يف
عام 1965م).
 -2من الواضح أنه حىت بعد االستقالل ،استمرت بريطانيا يف السيطرة السياسية على ماليزاي ،فمثال:
وعضوا يف حركة عدم االحنياز (اليت انضمت إليها يف عام 2003م)،
عضوا يف (الكومنولث الربيطاين)
ً
أ -ظلت ماليزاي ً
وهي أيضا عضو مؤسس يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ورئيس الوزراء تونكو عبد الرمحن هو أول
أمني عام هلا.
ب -يف عام 1971م مت توقيع ترتيبات الدفاع عن القوى اخلمس بني اململكة املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا وماليزاي
وسنغافورة ،بعد انسحاب "شرق السويس" الربيطاين .جتدر اإلشارة إىل أنه يف عام  ،1971كانت أسرتاليا حتكم من قبل احلزب
الليربايل ،الذي ظل مواليًا للربيطانيني خالل القرن العشرين.
ج -عارض رئيس الوزراء مهاتري حممد إنشاء منظمة (أبيك) املوالية ألمريكا ،واليت أطلقتها أسرتاليا حتت قيادة رئيس حزب
العمل املوايل ألمريكا (بوب هوك) يف عام 1989م .وريث هوك هو زعيم حزب العمل ،ورئيس الوزراء (بول كيتنغ) وصف
مهاتري "ابملتمرد" لعدم حضوره قمة (أبيك) يف عام 1993م يف سياتل األمريكية يف الوالايت املتحدة األمريكية.
د -كبديل عن األبيك ،اقرتح مهاتري حممد يف عام 1997م تشكيل جمموعة شرق آسيا االقتصادية ،اليت تستثين أمريكا
وأسرتاليا ،ولكن فشلت هذه الفكرة ومت حتويلها فيما بعد إىل اجتماعات قمة شرق آسيا ،واليت مشلت أسرتاليا ولكن حتت رائسة
رئيس الوزراء الليربايل املوايل لربيطانيا (جون هاورد) ،مع ذلك مت استبعاد أمريكا( .أمريكا وروسيا مل تتمكنا من االنضمام إىل
اجملموعة إال يف عام 2011م).
 -3الحظت بريطانيا أن أمريكا تغازل رئيس الوزراء السابق جنيب رزاق وخشيت من حتوله حنو أمريكا على الرغم من أنه
كان وزيراً يف احلكومات املاليزية السابقة املوالية لربيطانيا ،وأنه جاء من احلزب نفسه (حزب احلركة الوطنية املاليزية املتحدة) الذي
حكم ماليزاي منذ االستقالل .ومن بعض املؤشرات اليت تدل على هذه اخلشية:
عاما ،حيث قرر
أ -زار ابراك أوابما ماليزاي يف نيسان/أبريل 2014م ،وهو أول رئيس أمريكي يزور ماليزاي منذ حوايل ً 50
"االرتقاء ابلعالقة املاليزية  -األمريكية إىل الشراكة الشاملة" ،واليت كانت تعترب جزءًا من سياسة "حمور آسيا" ألوابما.
معا يف هاواي يف كانون األول/ديسمرب 2014م ...وقد زار أوابما
ب -كان جنيب وأوابما كأصدقاء يلعبان "اجلولف" ً
ماليزاي مرة أخرى يف تشرين الثاين/نوفمرب 2015م.
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أصر على املشاركة األمريكية ،ومن مث العمل مع
ج -دعم جنيب بقوة الشراكة عرب احمليط اهلادئ ،وهي مبادرة أمريكية ،و ّ
الياابن ملواصلة برانمج النقاط التجارية بعد انسحاب أمريكا يف عهد ترامب( .لعبت فيتنام وماليزاي أدو ًارا رئيسية يف إنقاذ الـ11
دولة يف االتفاقية التجارية للشراكة عرب احمليط اهلادئ ،واليت اقرتبت من االهنيار بعد انسحاب الوالايت املتحدة)
"[https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-and-Malaysia-play-vital-roles-in-making" TPP- 11-

 -4مع اقرتاب موعد انتخاابت عام 2018م ،يبدو أن بريطانيا حتولت مرة أخرى إىل خادمها القدمي واملخلص (مهاتري
حممد) ،الذي استخدم منصة املعارضة للعودة إىل السلطة ،وهكذا كان ...ومن املتوقع أن تبتعد ماليزاي اآلن عن السياسات
األمريكية وتستأنف العمل للحد من التدخل األمريكي يف املنطقة وفقا للسياسات الربيطانية.
================
رابع ا :السؤال :وافق برملان أرمينيا يف  2018/5/8على انتخاب املعارض نيكول ابشينيان رئيساً للوزراء ليطوي بذلك
صفحة استمرت أكثر من ثالثة أسابيع من االحتجاجات املناهضة للحكومة املوالية لروسيا يف أرمينيا .والسؤال ما هو حجم
هذا التحول السياسي يف أرمينيا؟ وهل يعين ذلك أن نفوذ روسيا سيزول من أرمينيا؟ وهل للغرب "أورواب وأمريكا" دور يف هذه
املسألة؟
اجلواب :لتوضيح هذه األمور نستعرض ما يلي:
 -1أرمينيا بلد صغري " 4ماليني نسمة" استقل ضمن موجة تفكك االحتاد السوفيييت سنة  ،1991واحلزب اجلمهوري
الذي أطاحت بزعيمه االحتجاجات حيكم أرمينيا منذ  ،1999وزعيمه الرئيس سريج سريكسيان قد أكمل فرتتني رائسيتني منذ
 ،2008ويوصف حكمه على نطاق واسع ابلديكتاتوري واملوايل لروسيا رغم وجود أحزاب معارضة هلا متثيل يف الربملان ،وألن
دستور البالد ال يسمح أبكثر من فرتتني للرائسة ،ومن أجل االستمرار يف احلكم قام برعاية تغيريات دستورية قد جعلت منصب
الرئيس فخرايً ونقلت السلطات الفعلية إىل رئيس الوزراء .وما إن انتهت فرتة رائسته الثانية حىت انتقل الرئيس سريكسيان وأصبح
رئيساً للوزراء( ،انتخب الربملان األرمين رئيس أرمينيا السابق سريج سركيسيان رئيسا للوزراء ،يف خطوة ستعزز قبضته على
السلطة ،رغم تظاهر اآلالف يف يريفان احتجاجا على بقائه على رأس احلكم .ووافق الربملان على تويل سركيسيان " 63عاما"
املنصب اجلديد ،بتأييد  77صوات ومعارضة  17صوات ،وذلك بعدما انتهت واليته الرائسية الثانية واألخرية األسبوع املاضي...
النهار  ،)2018/4/17وقد اندلعت االحتجاجات الشعبية ضد هذا التعيني وخاصة أن عهد سركيسيان كان ميتاز ابلضائقة
االقتصادية اليت يعيشها األرمن وقلة الفرص املتاحة ،وذلك انتج ابلدرجة األوىل عن الفساد احلكومي الذي يضاف إىل افتقار
البالد للموارد الطبيعية مثل النفط والغاز واخلامات .لقد ركز حزب "يلك" املعارض على هذه األمور كلها ومن مث أشعل شرارة
االحتجاجات يف أرمينيا ،تلك االحتجاجات اليت سرعان ما أبرزت قيادة "شعبية" جديدة متثلت يف شخص املعارض نيكول
ابشينيان...
 -2إن االحتجاجات يف أرمينيا كان دافعها الرئيسي تدهور حالة االقتصاد أثناء حكم الرئيس سركيسيان .وكغريها من
بلدان املنظومة السوفييتية فإن الفساد اإلداري واملايل يهيمن على احلكم يف أرمينيا ،وتعم الرشوة اجلهاز احلكومي لدرجة يشعر
معها الناس ابلضيق واالختناق ،فالشعب غري راض عن احلكم ألسباب معيشية ،وكانوا يعدون األايم النتهاء فرتة حكم
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سركيسيان الثانية وإذ به يلتف عليها مبهمة رئيس الوزراء! فانتفض الناس ضد حكمه ،وانتهت األمور ابستقالته وتنصيب
املعارض ابشينيان رئيساً للوزراء .ومبا أن املسألة االقتصادية ملحة ومعها املسائل احمللية املتعلقة ابلدميقراطية فقد أكد رئيس الوزراء
اجلديد ابشينيان بعيد تشكيله للحكومة على ضرورة إجراء انتخاابت برملانية وأن حكومته جيب أن تشرع يف إجراء ("إصالحات
واسعة النطاق يف خمتلف اجملاالت" .وكان ابشينيان قد تعهد يف وقت سابق بـ"دمقرطة أرمينيا" وتعزيز حكم القانون ،وفصل
املصاحل االقتصادية اخلاصة عن احلكومة ،وحتسني املناخ االستثماري بشكل جذري ).األرمنية .2018/4/14
وهبذا يتضح أبن التغيري السياسي احلاصل يف أرمينيا كان بدوافع حملية ابلدرجة األوىل.
 -3ردود األفعال:
أ -فأمريكا خالل االحتجاجات كانت تعلن أهنا تراقب الوضع يف أرمينيا عن كثب ،والظاهر أهنا كانت تدرس الفرص
املمكنة ملد نفوذها إليها ،وبعد تنصيب ابشينيان رئيساً للوزراء فقد (قالت هيذر نوايرت  -املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية
األمريكية  -يف بيان صدر يف وقت متأخر من يوم الثالاثء" :إن الوالايت املتحدة هتنئ نيكول ابشينيان بصفته رئيس وزراء
أرمينيا اجلديد" .وقالت" :نتطلع إىل العمل بشكل وثيق مع احلكومة اجلديدة ومع شعب أرمينيا بشأن العديد من اجملاالت ذات
االهتمام املشرتك بني بلدينا ،مبا يف ذلك زايدة التجارة ،والعمل على دعم الدميقراطية وسيادة القانون ،ومحاية األمن اإلقليمي
والعاملي" ).موقع األرمنية اإلخباري .2018/5/9
ب -وأما أورواب فقد (أجرت ممثلة االحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية فيديريكا موغرييين مكاملة هاتفية مع
رئيس وزراء أرمينيا نيكول ابشينيان .ويف بيان صحفي صادر عن االحتاد األورويب موغرييين دعت ابشينيان لزايرة بروكسل يف
أقرب فرصة ممكنة وجاء يف البيان" :حتدثت املمثلة العليا لالحتاد األورويب انئبة رئيس املفوضية األوروبية فيديريكا موغرييين بعد
ظهر أمس عرب اهلاتف مع نيكول ابشينيان لتهنئته على انتخابه رئيساً جديداً لوزراء أرمينيا .ومتّ االتفاق على أمهية الشراكة بني
االحتاد األورويب وأرمينيا وتطلعت إىل االجتماع شخصياً ،حيث دعت املمثلة السامية رئيس الوزراء إىل بروكسل يف أقرب فرصة
ممكنة.2018/5/9 ARMENPRESS ).
ج -أما روسيا فبعيد انتخاب ابشينيان يف الربملان رئيساً للوزراء ( 2018/5/8أرسل الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،برقية
هتنئة لباشينيان عرب فيها عن أمله أبن عمل األخري سيساعد يف توطيد عالقات الشراكة بني روسيا وأرمينيا والتعاون الثنائي بني
البلدين يف إطار رابطة الدول املستقلة واالحتاد االقتصادي األوراسي ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي ...وكان ابشينيان قد أعرب
يف وقت سابق عن قناعته أبن الشراكة االسرتاتيجية والتعاون العسكري بني بالده وروسيا يعد أساسا ألمن الدولة األرمنية.
وأضاف ابشينيان يف جلسة خاصة يف الربملان أن عالقات الشراكة االسرتاتيجية مع روسيا ستبقى أولوية ألرمينيا .وقال ابشينيان
إن بالده لن خترج من منظمة معاهدة األمن اجلماعي ،وال من االحتاد االقتصادي األوراسي الذي يضم كال من روسيا
وكازاخستان وبيالروس وأرمينيا وقرغيزستان ).روسيا اليوم .2018/5/8
وللحد من املخاوف الروسية يف أرمينيا فقد (قال ابشينيان" :إن العملية السياسية اليت بدأت يف أرمينيا ال حتمل يف جوهرها
وشكلها أي سياقات جيوبوليتيكية" ،وأوضح أن "يف حراكنا ال نسرتشد مبصاحل الوالايت املتحدة أو االحتاد األورويب ،بل مصاحل
أرمينيا وشعبها" .واتبع" :احتجاجنا ليس موجهاً ضد روسيا ،فضال عن أنه ال حيمل أايً من مسات احلدث األوكراين" ).موقع
.2018/5/1 DARAJ
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 -4وهبذا يتضح أبن فرصة روسيا للمحافظة على نفوذها يف أرمينيا ال تزال موجودة ،لذلك دعا الرئيس الروسي ابشينيان
إىل لقاء يف سوتشي الروسية ،ويف أول اجتماع بينهما (قال رئيس الوزراء األرميين اجلديد نيكول ابشينيان للرئيس الروسي فالدميري
بوتني يوم االثنني إنه يرغب يف تطوير العالقات أكثر مع روسيا يف اجملال العسكري وإن ال أحد يشكك يف أمهية العالقات
االسرتاتيجية بني البلدين ).رويرتز 2018/5/14
وقال ابشينيان"( :أعتقد أن أحدا يف أرمينيا مل يشكك ولن يشكك أبدا يف األمهية االسرتاتيجية للعالقات األرمنية الروسية.
حنن نعتزم إعطاء دفعة جديدة هلذه العالقات سواء سياسيا أو اقتصاداي أو جتاراي" ...وتطرق الزعيم األرمين بشكل خاص إىل أن
شعب بالده يقدر تقديرا عاليا املوقف املتزن ،الذي اختذته روسيا خالل األزمة السياسية األخرية يف أرمينيا ).روسيا اليوم
.2018/5/14
والذي يعزز من فرص روسيا يف احلفاظ على نفوذها يف أرمينيا ما ميكن أن نسميه بـ"العقدة األرمنية" .فـ"العقدة األرمنية"
العميقة متنع املعارضة من إدارة ظهرها لروسيا ،وهي أن أرمينيا تعيش يف حميط من املسلمني ،ويتمالكها شعور دائم ابخلوف من
حميطها اإلسالمي ،فتجاورها أذربيجان حيث النزاع على إقليم انغورين كاراابخ ،وتركيا حيث اهتامات األرمن هلا ابملذابح الكبرية
مطلع القرن العشرين ،وكذلك جماورهتا إليران .وعلى الرغم من أن أرمينيا ليست على اتصال جغرايف مباشر مع روسيا ،إذ
تفصلها جورجيا عن جنوب روسيا الذي يعج ابلنزعات االنفصالية اإلسالمية كما كان يف الشيشان ،إال أهنا أي روسيا بوصفها
القوة الدولية األقرب كانت توفر لألرمن الشعور ابألمن يف مواجهة احمليط اإلسالمي ،كما كانت روسيا متد احلكم يف أرمينيا
منذ استقالهلا عنها أبسباب احلياة من دعم عسكري خاصةً ضد أذربيجان يف مسألة انغورين كاراابخ ،وابلقروض واملنح وتوفر
هلا موارد الطاقة من وقود وغاز ،فأرمينيا بلد اقتصاده ضعيف ،ويعتمد على املساعدات وحتويالت األرمن يف اخلارج ،وأرمينيا تثق
بقوة روسيا لوقايتها من املخاطر اإلسالمية ،وهبذا ميكن اعتبار القواعد العسكرية الروسية يف أرمينيا والشراكة االسرتاتيجية معها
حجر الزاوية يف سياسة أرمينيا اخلارجية ،وحىت التصرحيات اليت خرجت أثناء االحتجاجات من بعض احملتجني حول سحب
القاعدة العسكرية الروسية يف أرمينيا كما ذكرت روسيا اليوم يف  ،2018/4/26فليست هذه التصرحيات إال تنفيساً عن
مشاعر بعض احملتجني غري الواعني على واقع املعارض ابشينيان بدليل تصرحياته العملية الودية املؤيدة لبقاء النفوذ العسكري
الروسي.
 -5واخلالصة هي أن طابع االحتجاجات هو ذو صبغة حملية الستالم املعارضة احلكم ،ومع أن احلكم السابق كان لصيقاً
بروسيا وذلك ألن سركيسيان كان من عظام الرقبة ابلنسبة لروسيا ،وأن ابشينيان كان يف املعارضة وسركيسيان أقرب هلا منه...
إال أن قوة االحتجاجات جعلت روسيا تقبل ابلذي هو أبعد عنها من الذي هو أقرب! فركبت املوجة وقبلت ابملعارضة وهي
مطمئنة بصعوبة اقتحام الغرب لنفوذ روسيا يف أرمينيا ،لألسباب اليت ذكرانها أعاله ،ومع ذلك فمن غري املتوقع أن يرتك الغرب
وخاصة أمريكا الساحة األرمنية خالصة لروسيا كما هو معهود من الصراع الدويل االستعماري أبساليبه اخلبيثة املتعددة...
العاشر من رمضان 1439هـ
2018/05/26م
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