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خـالل  -  العديد من دول العـامل     تاجتاح
 العديد من الثورات الـيت      -خريةالسنوات الثالث األ  
 من دون   ،وضاع رأسا على عقب   متكنت من قلب األ   

 الثورات اجلديـدة    .راقة نقطة دم واحدة   إاحلاجة إىل   
نسبة إىل  - خمتلفة   اء منسوبة إىل ألوان   محلت أمس اليت  
 -عالم أو الشعارات أو الرموز اليت رفعت خالهلا       اإل

ا يتناسـب  ا جديـد   تدشن فكر  بدت يف ظاهرها أا   
ورواج رياح احلرية والدميقراطية واملساواة وحقـوق       

، وبدا ظاهريا أيـضا     نسان بني خمتلف دول العامل    اإل
 لكثري من الـشعوب     حتمل يف طياا مناذج ميكن    أا  

 ؛اليت تكتوي بنريان احلكم الديكتاتوري االقتداء ـا      
 يف  األملجل اخلروج من هذا الواقع الذي يقتل        أمن  
ولكن يف باطنها فـإن تلـك الثـورات         , فضلأ غد

تغيري الزعيم غري املنسجم    جيمعها هدف واحد؛ وهو     
لـرأس املـال     ا مع املصاحل التجارية والسياسية    يكل

ا مع هـذه    ي، ليحل حمله زعيم أكثر انسجام     األمريك
، وبالتايل  "حتت السيطرة "غالبا   املصاحل، زعيم يكون  

ي أ ال جيمع بينـهم      أصبح احلكام اجلدد لتلك الدول    
 جامع سوى الوصول إىل السلطة عرب الوالء لـإلدارة    

  .األمريكية
     إذ إن رأس    ؛اهذه األساليب جديـدة نـسبي 

لب يـستخدم أسـلوب     الغا املال األمريكي كان يف   
االنقالبات العسكرية، بل يف أحيان كثرية التـدخل        

  .املباشر العسكري
 ا؛كلف غاليي" هذا األسلوب اجلديد"أن  بيد

ليعتربوا  ا مكثفًافال بد بدايةً من إعداد السكان إعداد
وهذا أمر غري صـعب     (نظام بالدهم غري دميوقراطي     

 باملائـة   90  بعينها يف   احلقيقة ي ه ه إذ إن هذ   ؛املنال

لقى تبعـة الوضـع االقتـصادي       مث ت ). من البلدان 
املتردي على رأس النظام الذي سيكون       واالجتماعي

 وهكذا يتركز غضب. إياها أن تزحيه" الثورة"على 

فئات كثرية من الناس على هذا الـزعيم فتطالـب          
 نياـرب  ني اخلرباء األمريكي  ادعدتم إ مث ي . باستبداله

الذين سيكون عليهم أن ينظمـوا   " فنيالثوريني احملتر "
املناسـب واملكـان املناسـب       اجلماهري يف الوقت  

اعتمـادات ماليـة    بالطبع  يتطلب  ما  هذا  و. للتحرك
التعويض عنها بالتملك املقبل يف البلـد        كبرية، يتم 

ـ   وباحلق يف ب ثرواته وموازنته إذا ما،املعين  قحتق
  "اوقراطيرئيس منتخب دمي  " إيصال    أي ما أرادوا؛ هلم  

هـذا األسـلوب     .إىل سدة احلكم يف تلك البلدان     
 وقريقيزيـا   استخدم يف صربيا وجورجيا وأوكرانيـا     

وبيال روسيا، وغريها من الدول املوجودة يف منطقـة      
  .آسيا الوسطى أو احمليطة ا

 -ن جاز التعـبري   إ-برز هذه الثورات امللونة     أ
 ،2003 اليت وقعت يف جورجيا عام       ،"ثورة الورود "

دوارد شيفاردنادزة  إوأدت إىل طرد الرئيس اجلورجي      
 بعد حركة احتجاج شعيب دامت ثالثـة     ،من السلطة 

. يـديهم أسابيع، محل خالهلا املتظاهرون الورود يف       أ
يف تبليسي حفزت   " ثورة الورود  "فإن ما يبدو    وعلى

 أوكرانيا على   يفالقوى السياسية ذات التوجه الغريب      
لق عليها   واليت أطُ  ،2004ية عام   إشعال ثورا يف ا   

عالم الربتقالية اليت رفعهـا     نسبة لأل  ؛الربتقاليةالثورة  
ـ      ا علـى  احملتجون الذين نزلوا إىل الشوارع احتجاج

وقوع عمليات تزوير ضد املرشح الـذي اختـاره         
حدث هـذه   أما  أ.  وهو فيكتور يوتشينكو   ؛الشعب

ـ  "الثورة البنفـسجية  "الثورات امللونة، فكانت     يت  ال
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 حيـث   ؛2005 يف مـارس     جرت يف قريغيزستان  
طاحت حركة احتجاج شعيب سريعة بنظام الرئيس       أ

، لتورط حكومته يف عمليات تزويـر      أكاييفعسكر  
 أنـدجيان  شهدت مدينة     مث .يف االنتخابات التشريعية  

ـ          ةوبعض املدن األوزبكية األخـرى يف وادي فرغان
ـ ا دامية   أحداثً علـى نظـام احلكـم يف        ااحتجاج 

يف " أكـاييف "ولكن على العكس من     . زبكستانأو
 وكوتـشما يف   ، يف جورجيـا   وشيفاردندزهقريغيزيا  
سالم كرميـوف   إ واجه الرئيس األوزبكي     ؛أوكرانيا
 مما أدى إىل سقوط املئـات       ؛ بكل حسم وقوة   التمرد

 ، امللونـة  الثوراتوكان شبح   . من القتلى واجلرحى  
    ا يف وخاصة الثورة الربتقاليـة يف أوكرانيـا حاضـر

 النتخابـات   التحـضري  عندما جرى    ،كازاخستان
الرئاسة، ويف مجهورية بريدنيستروفيه املولدافية املعلنة      

 عندما جرى التحضري لالنتخابات     ،واحدمن جانب   
 شـعيب الربملانية، ويف أرمينيا اليت نظم فيها اسـتفتاء         

حول الدستور، ويف أذربيجان الـيت جـرت فيهـا          
 أخـريا يف  و . 2005عـام     االنتخابات الربملانية يف  

لكـسندر  أن  عالعندما بدأت الثورة بـإ    روسيا  بيال
 أن  الرئاسيةميلينكيفيتش مرشح املعارضة لالنتخابات     

املعارضة ستعمل على إسقاط نظـام لوكاشـينكو        
ـ الديكتاتوري وستنظم املظاهرات     علـى   ااحتجاج 

  .ترشحه لوالية ثالثة
 هذه الثورات يوجد بينها تـشابه يف نـواحٍ        

 وليس فقط يف اختاذها لونا مـا أو شـعارا،           ،كثرية
وجه هذا التشابه يتمثـل يف ابتعادهـا عـن          أوأول  

العنف، واحنيازها إىل اخليـار الـسلمي املتمثـل يف        
ـا  مر غاية يف الذكاء، أل    أ وهو   ؛ضرابالتظاهر واإل 

  بذلك مل تعط ا ملن ميتلـك القـوة والـسالح         مربر
خر يتمثل  آتشابه   .اول مواجهة بينهم  ألكسرها عند   

ن تلك االحتجاجات حدثت من قبل اجلمـاهري        أيف  
الذي عربت عنـه يف      ،ا عن خيارها الدميقراطي   دفاع 

ياه حتت  إحد  أن يسلبها   أصناديق االقتراع، ورفضت    

 هذه الثـورات   نأتشابه ثالث يتمثل يف      ..ي مربر أ
      ؛ا دميقراطيـة  خرجت من رحم شعوب مل تعهد نظم 

 ديكتاتورية رجعية، تتصدى بكل     نظمةأمنا عانت   إو
 أو دعـوة للتحـديث      ،قوة ألي حركـة للتغـيري     

ويبقى تشابه أخري وهو األهم؛ وهـو أن        , واإلصالح
 كان متواجدا بقوة يف حتريك ورسم       يالدور األمريك 

مسار كل تلك الثورات، مستغالً يف ذلـك تـردي          
األوضاع الداخلية يف تلـك الـدول علـى كافـة          

  .ة واالقتصادية واالجتماعيةاملستويات السياسي
  
 دور الواليات املتحدة يف حتريك - أوالً
  تلك الثورات

ا بأا   الرغم من أن الثورة عرفت تارخيي      ىعل
تقليد يساري بامتياز، كما دلت علي ذلك ثـورات         

 مـن   كثرية ساعية للتغيري أو التحرر يف أماكن شىت       
 يوظف يف   ا إمربيالي إال أا أصبحت اليوم فعالً    , العامل

رات اإلمربيالية مل تعد   يافخ. خدمة السياسة األمريكية  
اليت أثبتت أا   و" الدميقراطية"تقتصر على لعبة امسها     

 مستعدة لتدمري بلدان مثـل أفغانـستان        )اإلمربيالية(
 بل قد تـأيت يف صـورة        ؛والعراق من أجل نشرها   

 الذي يكون عليه أن خيتـار      ،يقوم ا الشعب  " ثورة"
ا زا لونا من أجل صبغ الثورة به من غـري اللـون           هي

هكـذا  . األمحر الذي اقترن بـالثورات الـشيوعية      
األوكرانية اليت اندلعت يف نـوفمرب      " الثورة"اختارت  
 اللون الربتقايل، وقبلها بشهور كانت الثورة       2004

الوردية اليت أتت بساكاشفيلي إىل حكم جورجيـا        
 2000م  ويف العـا  .  شـيفارنادزة  دواردو إل بديالً
ـ ال لون هلا أطاحت     " ثورة"هناك   كانت سلوبودان ب

ميلوسوفيتش يف صربيا، وقبل ذلك بثالث سـنوات        
كامها الذين  حبمماثلة يف ألبانيا أطاحت     " ثورة"قامت  

  قـد  أتوا على أنقاض احلكم الشيوعي الذي كـانوا       
  .انقلبوا عليه يف وقت سابق مـن العقـد املاضـي          

 اليت أجنبت كل هـذه      "الثورة األم "ومن املفارق أن    
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الثورات امللونة كانت حتت قيادة شيوعي سابق أطاح      
ل أول جتربة اشتراكية يف     نظام مثَّ بخالل ثورته تلك    

ومل يكـن   . ا استمرت أكثر من سبعني عام     ،التاريخ
قائد تلك الثورة اليت حـدثت يف موسـكو سـوى        

يف " اجلمـاهري الـشعبية   " الذي قاد    ،بوريس يلتسني 
 للمطالبـة بعـودة ميخائيـل    1991صيف عـام   
 الذي كان بعض أركان حكمه مـن        ،غورباتشيف

وعـاد  . عليـه " انقالب"الشيوعيني قد أطاحوه يف     
 ، تفكك مهد االشتراكية األول     غورباتشوف ليشهد 

 وتالشي دور الشيوعيني    ،وسقوط التجربة الشيوعية  
 ويعتربوا ذروة   ،رون لثورة اجلماهري  الذين كانوا ينظِّ  

. تارخيي، وحيتقرون االنقالبات واالنقالبيني   التحول ال 
لقد انتقل الشيوعيون من إنضاج شروط الثـورة إىل         
تدبري االنقالبات فلم ال يقوم اإلمربياليون بثـورات        

  شعبية؟
لواـا  أالدميقراطيـة ب  " ثـورات "رت  ركت
سـقاط ميلوسـيفيتش    إ بدأت يف بلغراد ب    ؛املتعددة

تـه  جرأحسب حتقيـق    - واتضح وقتها    ،وحكومته
قام أ يمريكأن فريق عمل    أ -"اهلريالدتربيون"صحيفة  

العاصـمة  (مدة شهور يف فندق يف مدينة بوادبست        
شـعال  إ ومعه خطة    ،)اارية القريبة من يوغوسالفي   

ثورة شعبية ضد حكومة بلغراد، وقد نفـذت عـن          
وعـاد  , طريق تدريب عشرات من نشطاء الصرب      

 خـرين علـى صـياغة     آهؤالء بعدئذ إىل تدريب     
،  وحتـريض اجلمـاهري    ،شعارات ورسم ملـصقات   

وبعـد  . واختيار الشوارع وامليادين املناسبة للتظاهر    
ـ سنوات انتقل بعض هؤالء الناشطني إىل جورج       ا، ي

وكانت الظروف املتدهورة فيها قد مهدت الـشعب        
. دوارد شـيفارنادزة  إللثورة على نظـام الـرئيس       

 وبالتعاون بني فريق النـشطاء الـصربيني ونـشطاء       
ـ أجورجيني وفريق     وضـعت الـشعارت     ي؛مريك

حتديد مت   وجرى التخطيط لتسري مظاهرات و     ،املناسبة
لوان الطيف، وكان   أخر من   آمساراا، واختري لون    

، فسميت بثورة الزهـور  ييف هذه احلالة اللون الزهر  
سقطت حكم الـشيوعية    أ سوة بالثورة املخملية اليت   أ

نظـام  وسـقط    .يف براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا   
 وتوىل الرئاسة رئيس جديد مبواصـفات       ،شيفارنادزة

معينة، واستعد فريق الثورات لالنتقـال إىل اهلـدف      
 يف الواليات املتحـدة    يالثالث، وكان قد استقر الرأ    

ن تكـون  أ علـى   -وروبية غربيـة  أورمبا يف دول    -
أو -، على رغم خطورا      اهلدف التايل  يوكرانيا ه أ

 ،القات الروسـية الغربيـة     بالنسبة للع  -مهيتهاأرمبا  
وحانـت الفرصـة   . وحيويتها ألمن روسيا ورخائها 

جراء انتخابات رئاسة اجلمهورية    إاملناسبة حني تقرر    
 ظـل   ويف،بعد انتهاء والية ممطوطة للرئيس كوتشما    

وضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة نتيجة الفـساد     أ
 هنا أيضا اختار    . رافق عملية بيع القطاع العام     يالذ

كرب ساحة  أ واحتشدوا يف    ،املتظاهرون شوارع معينة  
 ومرتـدين  ، ملـوحني برايـات  ،يف العاصمة كييف 
 قـد  عالم الغـريب  ، وكان اإل  تقايلربمالبس باللون ال  

 ، وـارا   يف انتظار تظاهرات عارمة تستمر ليالً      ئعب
.  وترفع ملصقات برتقاليـة    ،حتمل الشموع الربتقالية  

 النصر عنـدما اعتـرف   علن املتظاهرونأ النهاية   ويف
 تهمرشح السلطة واملؤيد لعالقة متميزة مع روسيا زمي       

لصاحل مرشح املعارضة املؤيد لعالقـة متميـزة مـع       
وبذلك تكـون   . يبوورالواليات املتحدة واالحتاد األ   
وكرانيا وروسيا لتبـدأ    أانتهت مرحلة يف العالقة بني      

 حـصار  مرحلة جديدة يف حماوالت استكمال ثـاين    
  .قل من ستني عاماأ لروسيا خالل يأمريك

تنبهت بعض وسائل اإلعالم الغربية إىل      وقد  
بعض احلقائق احمليطة بتلك الثـورات ذات األلـوان         

  فكتبت صحيفة الغارديان الربيطانية مقـاالً      ؛الزاهية
عقب انتشار اللون الربتقايل ليغطي شوارع مدينـة        

  ت ا على نتائج االنتخابـا    كييف األوكرانية احتجاج
إن فكرة الثورة الشعبية يف البلدان اخلارجـة         ":قائلة(

 )من احلكم الشيوعي ليست أكثـر مـن أسـطورة       
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 مثل  ؛كيةيكاشفة الدور الذي قامت به منظمات أمر      
اليت تـزعم أـا مجاعـة مؤيـدة         (" يورا"منظمة  

 يف تزويـد املتظـاهرين بامللـصقات،        )للدميقراطية
ليـست  " وراي"وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن      

سوى واحدة من عدد مـن املنظمـات األمريكيـة         
يف تلك  " الثورات الشعبية " اليت تقوم بتزويد     ،املماثلة

ـ      ا مثـل منظمـة     املنطقة مبستلزمات جناحهـا، متام
علـى  " ثـورة جورجيـا   " اليت جهـزت     ،"كمارا"

" تبور" ومثل منظمة    ،شيفارنادزة مبستلزماا الوردية  
ـ " ثورة صـربيا  "اليت جهزت    ى ميلوسـوفيتش،   عل
املنظمات اليت أنشأا ومولتها واشـنطن       وغريها من 

األمريكية فقد  " كاونتر بنتش "أما جملة    .يف واقع األمر  
 إذ ؛كانت أكثر مباشرة يف وصف أحداث أوكرانيـا   

 يف أوكرانيا لـيس أكثـر مـن         ىما جر "قالت إن   
ا مثل ذلـك االنقـالب       متام ،كي مدبر يانقالب أمر 

يـات املتحـدة ضـد إدوارد       الذي دعمتـه الوال   
 وكشفت الة اليسارية األمريكية دور      ."شيفارنادزة

 ومن بينها   ،منظمات مهمتها صناعة الثورات الشعبية    
 ومؤسـسة   ،منظمة العطاء الوطين من أجل احلريـة      

 ومعهـد   ، وبيت احلريـة   ،كارنيجي للسالم الدويل  
 واليت سامهت يف    ،جورج سوروس للمجتمع املفتوح   

ى يف متويل محلة فيكتـور يوتـشنكو        صورة أو أخر  
املرشح املؤيـد للغـرب يف انتخابـات الرئاسـة          
األوكرانية، فيما كانت منظمات أخرى أقل شـهرة        

األوشحة الربتقالية واألعـالم    " اجلماهري"توزع على   
 ؛الربتقالية والقبعات الربتقاليـة واخليـام الربتقاليـة       

لتنصب يف وسط ساحات وشوارع كييف متحولـة        
ا للثورة الربتقالية األوكرانيةرموز.  

لقد ركز اإلعالم الغريب يف معظمه على اللون        
الربتقايل للتحرك األوكراين ونسي أو تناسى ما هـو         

ومن بني ما نسيه أنه يف مقابـل  . أهم من ذلك بكثري  
املظاهرات واملسريات االحتجاجية الربتقاليـة الـيت       
غطت شوارع كييف كانت هناك مظاهرات أخرى       

هضة هلا مل تكن تقل عنها من حيث االتـساع،          منا
  . بأي تغطية إعالمية غربيـة     وهي مظاهرات مل حتظَ   
دف احلقيقي الذي جعل    هو اهل أما أهم ما مت جتاهله ف     

الواليات املتحدة تسارع إىل دعم الثورات امللونة يف        
 ،مناطق مثل أوكرانيا وجورجيا وصـربيا وغريهـا       

 وبالتغطية  ،الية اللون باألموال ومبستلزمات الثورة برتق   
وهو سيطرة الواليات املتحدة    أال   ؛اإلعالمية الكثيفة 

على الطرق املؤدية إىل نفط حبر قزوين من العـراق          
حيـث أكـرب     ؛ا بأفغانستان إىل آسيا الوسطى    مرور 

احتياطات النفط العاملية، كما مت جتاهل حقيقـة أن         
أحد أهم أهداف تلك الثورات هو تطويق روسيا اليت       

ازالت العدو احلقيقي للواليات املتحـدة والغـرب        م
ا، وذلك على الرغم من ختليهـا التـام عـن           عموم

الشيوعية واندثار املعسكر االشتراكي الذي كانـت       
 وتدمريها لترسانة أسلحتها النووية املخيفـة       ،تقوده

مبساعدة من الواليات املتحدة نفسها، واملـضي يف        
الـدميقراطي الـذي     وتبنيها السبيل    ،طريق الرأمسالية 

  .تغزو الواليات املتحدة الدول البعيدة لفرضه عليها
وول "ويف لفتة موحيـة حتـدثت صـحيفة         

وهي صحيفة رأس املـال املـايل       (" ستريت جورنال 
 عن ذلك اجليل اجلديد من األثرياء الذين        )األمريكي

 بعـد أن    ،سيتولون زمام األمور يف أوكرانيا اجلديدة     
ليست القـضية    .بالنجاح" ليةالثورة الربتقا "تكللت  

 فلو كانت كذلك لتم على األقل       ؛قضية مجاهري إذن  
احترام اجلماهري اليت خرجت يف تظاهرات حاشـدة        
يف بلدان العامل كله لتعلن مناهضتها للحرب علـى         
العراق قبل الغزو األمريكي، مبا يف ذلك الواليـات         

 وبريطانيـا الـيت     ،املتحدة اليت قادت ذلك الغـزو     
 عاصمتها أضخم مظـاهرة يف تارخيهـا        خرجت يف 

كا وبريطانيـا   يالطويل منددة باحلرب اليت كانت أمر     
سبانيا يف عهد حكومـة  إتقرعان طبوهلا، وكذلك يف    

 حيث أشارت استطالعات الرأي إىل      ؛أزنار السابقة 
 مـن الـشعب اإلسـباين      ةاملائ يف   80أن أكثر من    
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   ا من هـذه احلكومـات مل    يعارض احلرب، ولكن أي
 ومضت  ، وبرغبات مجاهريها  ،كترث بتلك األعداد  ت

      ا على العراق، ولكنها توقفت كثيرا عنـد   يف عدوا
 وحولت حركتها إىل ثورة     ،مجاهري أوكرانيا الربتقالية  

على غرار الثورات السابقة يف جورجيـا وصـربيا         
  .وألبانيا وغريها
  

   تذكري مبا حدث وملاذا حدث؟-ثانيا
  :من جورجيا كانت البداية •

واليت انتهت  جورجيا،  شهدا   املظاهرات اليت 
 استقالته  ةشيفرنادز بإعالن الرئيس اجلورجي إدوارد   

ميخائيـل    وإعالن  , 13/11/2003من منصبه يف    
 ةساكاشفيلي زعيم املعارضة أن نينـو بوردجانـادز       

ا للـبالد   واليتها ستكون رئيس   رئيسة الربملان املنتهية  
رئاسية قـرر الربملـان     حلني إجراء انتخابات      امؤقت 

وذلك بعد أن   . 4/1/2004جرائها يف   إاجلورجي  
اجلورجية نتائج انتخابات نوفمرب     ألغت احملكمة العليا  

  واليت أسفرت عن فوز كتلـتني مـواليتني        2003
 وحصول احلركة   ،للرئيس بنحو ثلثي مقاعد الربملان    

 فقـط مـن      %18 ى  عل  ساكاشفيلي ةالوطنية بقياد 
بب ما شاا من تزوير جـراء        وذلك بس  ،األصوات

 وحكومته للتـأثري    ةقبل شيفرنادز  التدخل السافر من  
  .على نزاهة نتائجها

تالها من تـصاعد     وقد أسفرت األزمة وما   
بـانقالب    إىل تغيري قمة الـسلطة     ،درامي لألحداث 

، وذلك    "ثوره بيضاء "ساكاشفيلي    أطلق عليها  ،مدين
 لـشعبية االحتجاجات ا   من ا يوم 17بعد اكثر من    

 بعد أن حتولت    ا واليت اختذت منحى خطري    ،املتواصلة
ذروتـه بـدخول     وصل،العصيان املدين إىل ما يشبه 
  من إلقـاء كلمتـه     ة ومنع شيفارنادز  ،الربملان عنوة 

 مث اضطراره يف    ،على اهلرب منه    وإجباره ،االفتتاحية
وبعد  ،للضغوط املختلفة  النهاية إىل االستقالة استجابة   

 وبقـاء   ،مستشاريه واحلرس الوطين عنه   قرب  أختلي  

املعارضة معركة الشرعية     فكسبت ؛احلياد اجليش على 
صناديق   ليس بفوز مباشر عرب    ،بالوصول إىل السلطة  

رغـم أـا اسـتحقته بـاعتراف وزراء          ،االقتراع
بـأن التزويـر      صـراحة  ةومستشارين لشيفارنادز 

 ومشـل عمليـة     ،فيه مجيع القوى السياسية    شاركت
  .اع وفرز األصواتاالقتر

ــد د ــصويت يف وق ــي للت هــذه  ع
 من جمموع السكان    ني مليون ناخب  2.6  االنتخابات
 235وذلك الختيار    سة ماليني نسمة  مخ البالغ حنو 

أغلبيـة   ا يشكلون الربملان الذي يـسيطر علـى       نائب
واكتسبت . ةالرئيس إدوارد شيفرنادز مقاعده حزب

   ا توفر  انتيجتها أمهية خاصة نظراملؤشرات   أول لكو
 بعـد   ،بشأن من سيتوىل السلطة بعـد شـيفرنادزة       

 إال 2005ستجرى يف عـام   الرئاسة اليت انتخابات
 زعماءب أن التالعب الذي شاا ونال من نزهاا حدا       

ــة" ــة القومي ــالف "احلرك ــدز" وحت  /ةبورجاني
إىل  "الدميقراطيـة  الصحوة /البعث" و "الدميقراطيون

 ،بتزوير نتائج االنتخابـات    ةدوارد شيفارنادز إام  ا
 أن أضحى مطلبهم الرئيسي بعد إىل وطلب إعادا،

 وعـدم االكتـراث     ، حيث املساندة الشعبية   ؛ذلك
ورغـم   . وحكومتـه حيلـة هـو   صريه ور  مب الدويل

 يوالرامية إىل تفاد   البائسة" ثعلب القوقاز " حماوالت
 ،إليه سلفه زياد غامساخورديا    نفس املصري الذي آل   

  سواء بالتعويل على دعم    ،تعادة املبادرة اس من خالل 
  ورفـض  ، أو من خالل الوعيد والتهديـد      ،روسيا

     هـذه   ا أن الضغوط اليت مارستها املعارضة، مؤكـد
قد تزج الـبالد     ا من أا   وحمذر ،املظاهرات لن ترهبه  

حماوالتـه السـتغالل      ورغم ،يف أتون حرب أهلية   
ـ  معتدلة عن تضامنها  تراجع أربعة أحزاب   ة مع حرك

 أحد  ة،زيارة قام ا ألصالن أباشيدز      بعد ،املعارضة
  وأحـد قـادة حـزب      ،السياسيني اجلورجيني  أهم

نه أإال   ؛جورجيا التجديد يف معقله يف أدرجاريا غريب     
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 تتمحور أمامه يف    ا أن سبل احلركة أضحت    كان جلي
  :رئيسية هي ثالثة بدائل
 أن يتمسك مبوقفه املعـارض إللغـاء        -أوالً

 مـن تـصعيد     وما سيترتب عن ذلك    ،تاالنتخابا
 وتكرار موجة العنف الدموية     ،للمواجهة مع املعارضة  
احلكـم الـسوفييت     البالد عن  اليت صاحبت انفصال  

 أن يبدل موقفه ويقـدم      -اثاني،  1992السابق عام   
بإعادة االنتخابات يف بعض الدوائر      التنازالت بعض

. رضـة املعا فوزن  عالأا   وهذا يعين ضمن   ،االنتخابية
إبداء االستعداد لبحث مطالب قادة املعارضة       -اثالثً

  . مبا يف ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة       ،الرئيسية
اخليـارات   قد انتهج كافة   ةن شيفارنادز إا ف وعملي ،

جورجيا بعد أن متكن   سواء بإعالنه حالة الطوارئ يف    
ـ     أنصار املعارضة يف    الربملـان   ةالبالد من اقتحام قاع

  ويف أثنـاء   ، جلسات دورته اجلديدة   أوىل قدخالل ع 
ن  أل جـد ت  ولكن حيلته مل    , لكلمته ةإلقاء شيفرنادز 

 ن وزيـر العـدل     إ  بل ،اجليش مل يتحرك من ثكناته    
  ومجيـع  ،وشرطة العاصـمة   وقوات وزارة الداخلية  

قدموا دعمهم للمعارضة وللرئيسة  قد؛االوزراء تقريب 
زعماء   أحدةيدزكما أعلن فاسيل ماغالبري. بالوكالة

الذي يضم بضع مئـات      املعارضة أن احلرس الوطين   
 انتقل إىل جانب    ؛اجلورجية من عناصر وزارة الدفاع   

ا من الوحـدات     عنصر 50حني انضم    املعارضة، يف 
 لـوزارة الداخليـة اجلورجيـة إىل       التابعـة  اخلاصة

ورغـم أن    .املتظاهرين احملتـشدين أمـام الربملـان      
 ةمطالـب قـاد    اده لبحـث   استعد ىبدأ ةشيفرنادز

إجـراء انتخابـات      مبا يف ذلك   ،املعارضة الرئيسية 
بعد انـسحام مـن املبـاين         ولكن  ,رئاسية مبكرة 
  إال أن املعارضة رفضت ؛ سيطروا عليها احلكومية اليت

ـ   مؤكدة أن الوقت قد فات      , هذه االقتراحات   ىعل
   .احلديث عن مثل هذه األشياء

قبل بأقـل مـن     وأعلن ساكاشفيلي أنه لن ي    
تأكد   وذلك بعد أن   ،الرئيس كحل للمشكلة   استقالة

 ةشـيفارنادز  قرب سقوط بأن كافة التطورات تشي     
املعارضـة وجحافـل     ا يف مواجهة   وحيد يبعدما بق 
  .الثائرة اجلماهري

ـ  ؛وعلى الـصعيد اخلـارجي     ن تعويـل   إ ف
  1992 الذي جاء إىل سدة احلكم عام( ةشيفارنادز

رية بعد صراعات وصـلت     كمنقذ للجمهورية الصغ  
 على دعم   )االستقالل إىل حد احلرب األهلية يف بداية     

  روسيا مل جين روسيا مل يتعد دورها عـرب       إ حيث   ؛د
الوسيط بني الرئيس وقادة املعارضة، كما       األزمة دور 

الـدعم   ا تقدمي آي مـن أنـواع      يأا رفضت رمس  
يفانوف وزير دفاعهـا   إ إذ أعلن سريغي     ة؛لشيفرنادز

ـ     بالده التدخل يف ما    رفض ا داخليـة  ونئتعتـربه ش
 قـد ملـح إىل      ةوكان شيفارنادز . جلمهورية جماورة 
اللقاء الذي مت بناء علـى طلـب         طلب ذلك خالل  

الرئيس اجلورجي مع سـفري روسـيا يف تبليـسي          
 الذي سبق أن عمل حتت رئاسـة        ،األصل اجلورجي
  إبان سنوات توليه منصب وزير خارجية      ةشيفارنادز

ا لعميد الدبلوماسـية العامليـة      اد السوفييت خلفً  االحت
املوقف يعكس يف طياته  ولعل هذا .اندريه غروميكو

 ا غري مباشر على ما سبق أن اختذه مـن مواقـف        در
 معادية للمصاحل الروسية، سواء -تزال وما-كانت 

وإيوائه لعـدد    الشيشان ما يتعلق بتأييده للمقاتلني    يف
دودية املتامخة للحـدود    من زعمائهم يف املناطق احل    

قطاعها الشيشاين، أو من منظور ما سبق  يف الروسية
حلف  إىل   أن أعلن عنه حول رغبته يف انضمام بالده       

  ".الناتو"
أما على صعيد العالقـات مـع الواليـات         

للغـرب    ما قدمـه   ةلشيفارنادز  فلم يشفع  ؛املتحدة
  حيث مل يكتف بتوقيع     ؛اوللواليات املتحدة خصوص 

  , جيهان مع الغـرب   نابيب باكو تبليسي  أط  خ اتفاق
ـ    بالتمركز ةولكنه مسح للقوات األمريكي     ييف أراض

 ،بعد خطوات من األراضي الروسية     ى وعل  , جورجيا
  والقيام بعمليـات    , اجلورجية  تدريب القوات  ةحبج
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ـ      ,ملكافحة اإلرهاب   ة كما مسح للطائرات األمريكي
ن لإلطاحـة  أفغانستا من بالده خالل غزو   باالنطالق

ا إىل مغازلـة    مـؤخر   إال أن عودتـه     ؛ حبركة طالبان 
 بعـد أن    ، معها ةيف خطوات تصاحلي   موسكو والبدء 
 ؛الثـالوث  واملمثلة يف  ( املوالية للغرب  بدأت املعارضة 
ملؤقتـة   ا  والرئيـسة  ، الربملان ة رئيس ةنينو بورجاندز 

  , شفيلي وزير العدل السابق     وميخائيل ساكا  ،احلالية
  قد أثار حفيظـة     ؛ لتحرك ضده  ا  يف ) جفانيا وزوراب

  ما يؤكـده   ا لذا فقد ال يبدو مستغرب     ؛شنطن حنوه او
وجود دور جوهري    العديد من احملللني السياسيني من    

وهو أيضا ما كـشف      للواليات املتحدة يف األزمة،   
 مـن أن الـسفارة      ،االدويل مؤخر  عنه راديو فرنسا  

   جيـه اجلـيش   بليسي كانت تقوم بتو    األمريكية يف 
 والشرطة اجلورجيني خالل مواجهه الـرئيس إدوارد      

ال يتـدخلوا لـصاحل      حىت،   مع املعارضة  ةشيفرنادز
 كما أن    .  معارضيه ىعل الرئيس ويتيحوا له االنتصار   

قد أعرب هو اآلخر عن شـكوكه يف أن      ةشيفارنادز
لزعماء  األمريكي ريتشارد مايلز قد قدم دعمه السفري

ولعـل  . به على علم خبطط اإلطاحة وكان   ،املعارضة
دفع األمريكيني للتـورط     العامل األكثر أمهيه الذي   

 يتمثل يف ضمان ؛لداخلي يف جورجياا بقوه يف الرتاع
مـصادر    والرغبة يف تنويع    , اإلمدادات البترولية  تدفق

ـ   حيـث تتمتـع جورجيـا       ؛احلصول عليه   ةبقيم
ي موقعها املركز   بسبب ،ستراتيجية ضخمه لواشنطن  ا

البتـرول الـيت تبـدأ مـن         بالنسبة خلطوط أنابيب  
 .ركيا تأذربيجان وتنتهي عند

 فإذا كانـت األزمـة   ؛وعلى الرغم من ذلك  
 وخارجية  ةداخلي ا لعوامل نتاج السياسية يف جورجيا  

  رأسها حماوالت الواليات املتحـدة     ىعديدة يأيت عل  
 منطقة القوقاز لتحجـيم الـدور       ىعل تعزيز هيمنتها 

  البتروليـة  وضـمان تـدفق اإلمـدادات       , الروسي

ن عوامـل داخليـة     إ ف ؛الضخمة املوجودة يف املنطقة   
ثـورة   سـامهت يف حـدوث   أكثر أمهية هي الـيت  

فشل الرئيس اجلورجي   :  لعل أمهها  ،جورجيا البيضاء 
 خاصة  ، الفساد ةملشكل  يف التصدي  ةشيفرنادز إدوارد

تعـيش يف    وهو ما جعل جورجيـا ؛بني املقربني منه 
خاصة مع وصول الفساد إىل حـدود       ،ع صعبة أوضا

 برز عائق أمـام التقـدم      أ اعتربا املؤسسات الدولية  
االقتصادي، إضافة إىل عـدم قدرتـه علـى حـل           

جورجيـا   اليت ـدد وحـدة     السياسية املشكالت
ـ  الذيدقع   إضافة إىل الفقر امل    ، اجلغرافيا ـ  اينتع  ه من

ا حنو ستني يف املائة من سـكا       صبحأ حبيث   ؛البالد
 يف بلـد     اويتضورون جوع   ،يعيشون حتت خط الفقر   

  ما يعادل  ى عل ىحيصل أصحاب املعاشات فيه سو     ال
 جيتاح  وباًء  وصارت الرشوة   ، ادوالرات شهري  ةمخس

  .واخلدمات  بينما اارت املرافق ,أرجاءها
 ال بأس   ا قدر اورغم أن شيفارنادزه قد خط    

إال أن  ؛ورجيايف ج به حنو إرساء جمتمع مدين حقيقي
له خالل االنتخابات األخرية الـسلطة علـى        يتفض

 يف  -لعوامل الـسابقة  اإضافة إىل   - الدميقراطية ساهم 
  بعـدما وصـل االختنـاق      ،تفجر الثورة املخملية  

 .االنفجار اجلورجيني حدب

    كانت الثورة األكربوكرانياأيف  •
جذبت انتخابات الرئاسة األوكرانية أنظـار      

 بني املرشـحني    الداخليب اجلدل    وذلك بسب  ؛العامل
حول نزاهة هذه االنتخابات، ومدى التزامها باملعايري       
الدولية واحمللية يف هذا الشأن، ورمبا مل حيدث جـدل      

 مـن   يمماثل ملا حدث حول هذه االنتخابـات يف أ        
دول العامل منذ انتخابات الرئاسة األمريكيـة عـام          

 الرئاسة آنذاك جورج بـوش      ي بني مرشح  ،2000
  .االبن وآل جور

تعد أوكرانيا أكرب دولة بعد روسيا يف رابطة         
 ألف  600الكومنولث املستقلة، وتبلغ مساحتها حنو      
ا،  مليون 50كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكاا حنو        
 اهلام املطل   يوتتميز هذه الدولة مبوقعها اجليوبوليتيك    

على البحر األسود، وحبدودها املشتركة مع كل من        
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وبولنـدا  ) روسـيا البيـضاء   (بيالروسـيا   روسيا و 
 . ومولـدوفيا وتركيـا    ، وار وسلوفاكيا  ،ورومانيا

 أغـسطس   24 يف   يءل إعالن برملاـا اجلـر     ومثَّ
 االستقالل عن موسـكو بدايـة التفكـك      1991

 الذي السابق، وهو اإلعالن     السوفييتالسريع لالحتاد   
مـن الـسكان يف     % 90صوت لصاحله أكثر من     

 سبتمرب من نفس العـام، لتـصبح        استفتاء جرى يف  
 الـسوفييت، أوكرانيا أول دولة تستقل عن االحتـاد        

   وبدأت أوكرانيـا    .ا هلا وختتار ليونيد كارجتوك رئيس
بعد إعالن استقالهلا أوىل خطواا على طريق بنـاء         

 سنوات منه   3دولة حديثة ودميقراطية، فنظمت بعد      
، 1994أول انتخابات رئاسية تعددية حرة يف عام        

 ليونيد كوتشيما على منافسه     الليربايلفاز فيها املرشح    
ليونيد كارجتوك الرئيس السابق، واشتهر كوتـشيما       

   ا لإلصـالح   بالديناميكية والربامجاتية، وبكونه منظر
االقتصادي، وسعى كوتشيما فور توليه إىل انتـهاج        

 ، اقتـصاد الـسوق    سياسة إصالحية تقوم على تبين    
 الـسياسي قراطية واالسـتقرار    وتعزيز العملية الدمي  

  الداخلي، ووضع دستور ا للـبالد يف يونيـو      ا جديد
ا مـستفيد -، عالوة على تشجيع اندماجها      1996

 يف اهلياكـل    -من األمهيـة اجليوبوليتكيـة لـبالده      
 إىل االنضمام حللـف     واملنظمات األوروبية، وصوالً  

الذي كانت بالده من أوائل     ) الناتو (األطلنطيمشال  
بطة الكومنولث املستقلة املوقعة على برنـامج   دول را 

ومل يكتف كوتشيما    .الشراكة من أجل السالم معه    
ا بأن   بل شرع يف خفض قواته التقليدية، علم       ؛بذلك

با بعد  و أكرب جيش يف أور    ثاين يعد   األوكرايناجليش  
ا حبلول ايـة     ألفً 350ا إىل    ألفً 470 من   ،روسيا
ابات إىل   عـن خفـض الـدب      ، فضالً 1999العام  
 ،5050 والعربـات املدرعـة إىل       ، دبابة 4080

 . مقاتلة1090والطائرات إىل 

وعلى الرغم من أن معظم هذه اإلجـراءات        
 أثارت غضب بعض التيارات القومية األوكرانية      واليت

 قد استهدفت التخفيف مـن العـبء        ؛والعسكريني
 هلذه الترسانة الضخمة من األسلحة النوويـة        املادي

 لتوجيه اجلزء األكرب من مـوارد       ي، والسع والتقليدية
 فـإن   ؛الدولة ألغراض التنمية واإلصالح االقتصادي    
 حيث  ؛الفشل كان حليف كوتشيما يف هذا املضمار      

 يف السنوات   الداخلي اإلمجايل القومياخنفض الناتج   
، %54بنـسبة   السابقة على االنتخابـات     اخلمس  

، ووصـلت   %4 إىل   السنويوتقلص منو االقتصاد    
، %9 والبطالـة إىل     ،%40عدالت التضخم إىل    م

 10.9وتفاقمت الديون اخلارجية حىت وصـلت إىل     
، وانتشر الفقر ليصبح 1998بليون دوالر يف أكتوبر  

من سكان أوكرانيا حتت خـط الفقـر،      % 60حنو  
كما انتشر الفساد يف معظم اإلدارات احلكومية، وبدا      

دية قـد   أن أحالم األوكرانيني يف الرفاهية االقتـصا      
  .ذهبت أدراج الرياح

 وصل إىل حد عجز     الذيونتيجة هلذا الفشل    
 وتوزيع  ،الدولة عن دفع مرتبات عمال مناجم الفحم      

 منـها، ناهيـك عـن    احلليب واحلبوب والزبد بدالً 
 تناقلتها وسائل اإلعالم الغربيـة      اليتالصور املأسوية   

 بدأت  ؛عن البؤس واحلرمان الذي يعيشه األوكرانيون     
 اليتد يف أوكرانيا احلركات والتيارات السياسية       تتزاي

 الشيوعي، أو على األقل     للماضيا  ا جارفً حتمل حنين 
 واالقتـصادي،   االجتماعي يف بعده    املاضيإىل هذا   

وقد برزت شـعبية هـذه التيـارات بوضـوح يف           
 ،1998 جرت يف أبريل     اليتاالنتخابات التشريعية   

يون  بنـسبة   فاز فيها الشيوعواليت، 2000ويف عام  
 450 اليت يبلغ إمجاليهـا     ،من مقاعد الربملان  % 36
مقعد صص نصفها لألحزاب اليت حصلت علـى    ا، خ

 تصويت النـاخبني،    إمجايلمن  % 4أكثر من نسبة    
2000ويف عام    .صص نصفها اآلخر للمستقلني   وخ 
جعت التعديالت اليت أجريت علـى الدسـتور يف    ش

ال احلريـات    مبا أضافته من توسيع جم     1996يونيو  
 باإلضافة إىل وجـود     ،العامة واملمارسات السياسية  
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جلنة مراقبة إلجـراءات التـصويت وفـرز نتـائج          
تضم مراقبني حمليني ودوليني،شـجعت     ،  االنتخابات

رؤساء األحزاب على ترشيح أنفـسهم النتخابـات    
 املرشحني أحد عشر  إمجايلالرئاسة يف أوكرانيا، وبلغ     

الجتاه اليساري، باإلضافة    ا ي أغلبهم من ذو   ،امرشح
 الذي رشح نفسه لفترة     ،إىل الرئيس ليونيد كوتشيما   

 ؛رئاسة ثانية، وبعد إجراء جولتني من االنتخابـات       
متكن ليونيد كوتشيما من الفوز مبنصب الرئاسة لفترة       

، وقد أمجع أكثر من     2004 بنهاية عام    تنتهي ،ثانية
92 مراقب حتـاد  ا من الواليـات املتحـدة واال  ا دولي

 وروسيا تولـوا متابعـة ومراقبـة هـذه          األورويب
ا عن احليـدة    أا كانت بعيدة متام   على   .االنتخابات

   ا إلغالق بعـض    والرتاهة والضوابط الدميقراطية، نظر
صناديق االنتخابات، والتزوير يف أوراق انتخابـات       
بعض املناطق الصناعية لصاحل كوتشيما، وإطـالق        

لنار على بعض املرشحني،    بعض أفراد أجهزة األمن ا    
 األورويبإال أن ترحيب الواليات املتحدة واالحتـاد        

ناهيك عن استـسالم املتنافـسني هلـذه        -وروسيا  
 أزمة سياسية بـشأن  أي حال دون حدوث    -النتيجة

ا لقرب انتهاء فتـرة احلكـم       ونظر .هذه االنتخابات 
 اجته مناصروه إىل    ؛الثانية يف حكم الرئيس كوتشيما    

رة ترشيحه لفترة أخـرى يف االنتخابـات    ترويج فك 
، إال  2004الرئاسية املقرر إجراؤها يف أول نوفمرب       

أن أحزاب املعارضة سواء مـن الـيمني أو اليـسار     
رفضت هذا االقتراح، وأكدت على ضرورة التـزام        

 اليت متنع الترشيح    األوكراينكوتشيما مبواد الدستور    
حدا بأنـصار   األمر الذي ؛ألكثر من فترتني متتاليتني   

كوتشيما إىل التوجـه للمحكمـة العليـا لطلـب          
استشارا يف مدى دستورية ترشيح كوتشيما لفتـرة    

 قررت احملكمة 2004، ويف بداية يوليو    ىحكم أخر 
ا  نظر ؛دستورية ترشيح كوتشيما لفترة حكم أخرى     

لعدم اعتدادها بفترة رئاسته األوىل اليت جرت قبـل         
 متنع الترشيح ألكثر    اليتو ،إدخال التعديالت اجلديدة  

 يف عـام   األوكراينمن فترتني متتاليتني على الدستور      
، ومع ذلك رفض كوتشيما ترشيح نفـسه        1996

الشعيب ا الستشعاره الرفض     نظر ؛لفترة رئاسة جديدة  
 حمـافظي هلذا الترشيح، ناهيك عن ديد عدد مـن         

بعض األقاليم بفصل أقـاليمهم عـن اجلمهوريـة         
ال خوض كوتـشيما النتخابـات      األوكرانية يف ح  
  .2004 الرئاسة يف نوفمرب

أعلن الرئيس كوتشيما يف بداية يوليـو       وقد  
 دعوة اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات يف         2004

 األوكراينأوكرانيا، واملخولة وفق نصوص الدستور      
باإلشراف الكامل علـى كافـة مراحـل العمليـة       

تخابات سواء يف انتخابات الرئاسة أو االن   -االنتخابية  
الكامل  ف إىل اإلشرا  -الربملانية أو االنتخابات احمللية   

 وبـدء مزاولـة     ،على انتخابات الرئاسة يف أوكرانيا    
ـ  .مهامها واختصاصاا يف هذا الشأن     ا هلـذا   ووفقً

 كيفالوف رئيس جلنـة     ي قام سريج  الرئاسيالتوجيه  
االنتخابات املركزية األوكرانية بفتح باب الترشـيح       

ا  خلوض انتخابات الرئاسة، وذلك بدءً     أمام املواطنني 
، 2004من منتصف يوليو إىل منتصف أغـسطس        

بـأوراق   ا مرشـح  24ويف خالل هذه الفترة تقدم      
  .الترشيح اخلاصة م خلوض هذه االنتخابات

أجريت انتخابات  2004 أكتوبر 3ويف يوم  
 مليون ناخب   37 حيث توجه    ؛الرئاسة يف أوكرانيا  

 اليت وصـلت    ،هذه االنتخابات لإلدالء بأصوام يف    
مـن  % 87نسبة املشاركة بالتصويت فيها إىل حنو       

 الناخبني، وعقب انتهاء عملية التـصويت يف        إمجايل
صناديق االقتراع بدأت اللجنة املركزية عملية فـرز        

 ؛ وإعالن النتيجة اليت استغرقت مخسة أيام      ،األصوات
   ال واسعطالع ا أمام اجلمعيات ومراكز است    مما فتح ا

 إىل إصدار بيانات متـضاربة حـول نتـائج          الرأي
 ا على رصد أصوات الناخبني عند      االنتخابات اعتماد

  .خروجهم من مقار التصويت
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ــوفمرب 9 ويف ــة  2004 ن ــت اللجن أعلن
حيث حصل يوشـينكو    ؛املركزية نتيجة االنتخابات  

 أصوات الناخبني،   إمجايلمن  % 39.87على نسبة   
يـانكوفتش علـى    بينما حصل منافـسه اللـدود       

 األصوات  باقيمن األصوات، وتوزعت    % 39.32
الكسندر موروز زعـيم احلـزب      : على النحو التايل  

، وبيوتر مسونينكو رئيس احلـزب      %10 االشتراكي
 ي، وهينـدا  %5حـصل علـى       الـذي  الشيوعي

مـن  % 2 بينما توزعت نـسبة      ،%3يودوفينيك  
  . املرشحنيباقياألصوات على 

االنتخابـات  وقد شاب هذه اجلولـة مـن        
الرئاسية األوكرانية العديد من االنتـهاكات أثنـاء        

 حيـث وصـفت   ؛ التصويت وفرز األصوات   عملييت
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا االنتخابات بأا مل        

إىل عدد من املعـايري األوروبيـة لالنتخابـات        ترق 
الدميقراطية، وبأا عادت بأوكرانيا لعهود االستبداد،      

جريت هنريش  "فد املنظمة يف أوكرانيا     وعدد رئيس و  
:  ومنـها  ،أوجه القصور يف العملية االنتخابية    " أهرن

حتيز وسائل اإلعالم احلكومية، وتدخل أجهزة الدولة       
لصاحل رئيس الوزراء يانكوفتش، وعرقلة الـسلطات       
األوكرانية لفعاليات احلملة االنتخابيـة للمعارضـة،     

ـ        ن معاجلـة   وعجز اللجنة االنتخابيـة املركزيـة ع
الشكاوى اخلاصة بـسقوط أمسـاء مـن القـوائم          
االنتخابية،  وعدم السماح للناخبني يف بعض مراكز        

  .التصويت باإلدالء بأصوام
من املرشحني علـى     أيا لعدم حصول    ونظر 

من أصوات الناخبني الالزمة للوصـول      % 50نسبة  
 تقرر إجراء جولة ثانية لالنتخابات بني      ؛ملقعد الرئاسة 

 ومرشح ، مرشح احلكومة فالدميري يانكوفيتش    كل من 
 21 وذلك يوم األحـد      ،املعارضة فالدميري يوشينكو  

 .نوفمرب املاضي

اجلولة الثانية   2004 نوفمرب   21جريت يف   أُ
 ألـف  33 حيث توجه الناخبون إىل ؛يف االنتخابات 

ويف اليـوم   .  منتشرة يف أحناء الـبالد     انتخايبمكتب  
رير غري الرمسية والنتـائج      مباشرة أشارت التقا   التايل

 إمجـايل مـن   % 74األولية الرمسية بعد فحـص      
األصوات إىل تقدم مرشح املعارضة فيكتور يوشينكو       
على مرشح احلكومة فيكتور يانكوفتش بأكثر مـن        

، ولكن بعد فرز مجيع أصوات الناخبني أعلنت        6%
اللجنة املركزية الوطنية لالنتخابات النتائج النهائيـة       

 اليت فاز فيها يـانكوفتش بأغلبيـة       ،خاباتهلذه االنت 
 بينما حصل يوشينكو على ،%49.46أصوات تبلغ  
وفـور  .  أصوات النـاخبني   إمجايلمن  % 46.61

إعالن اللجنة املركزية لالنتخابات النتيجة الـسابقة،       
ام فكتور يوشينكو احلكومة األوكرانيـة برئاسـة        
كوتشيما ورئيس وزرائه يانكوفتش بتزويـر نتـائج        

النتخابات لصاحل منافـسه يـانكوفتش، وأكـد        ا
يوشينكو فوزه يف هذه االنتخابات الـيت تالعبـت         
احلكومة يف نتائجها من خالل تزوير فرز األصـوات       

  . دونتسك ولوجانسك الشرقيتنيمنطقيتيف 
وقد أيدت فرق املراقبني الدوليني من منظمة       

 الـدميقراطي األمن والتعاون، واليابـان، واملعهـد       
 اامات يوشينكو بتزويـر االنتخابـات،       ياألمريك

 عملـييت وأكدت أنه حدثت انتهاكات جسيمة أثناء       
 بعـض   ت حيث شـهد   ؛التصويت وفرز األصوات  

مراكز التصويت توافد العشرات من احلافالت املقلة       
 على الرغم من    ، يانكوفتش لإلدالء بأصوام   ملؤيدي

، ىإدالئهم بأصوام يف مراكـز تـصويت أخـر        
إىل منع قوات األمن وبعض رؤساء جلـان        باإلضافة  

هذه املراكز املؤيدين ملرشح املعارضـة مـن اإلدالء         
بأصوام، ناهيك عن إضافة عشرات اآلالف مـن        
البطاقات االنتخابية املـزورة لـصاحل يـانكوفتش،        
باإلضافة إىل ممارسة ضغوط على العاملني بالدولـة        

ودعم من التوجه الـرافض     . لالمتناع عن التصويت  
عتراف اثنني من أعضاء اللجنة املركزية      اهلذه النتيجة   

لالنتخابات حبدوث عملية تزوير واسـعة يف فـرز         
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 ورفـضهما   ،وإحصاء األصوات لصاحل يـانكوفتش    
التصديق على حمضر إعالن النتيجة النهائيـة هلـذه         

  .اجلولة
واجتهت األوضاع يف أوكرانيا عقب رفـض       

بـات حنـو    مرشح املعارضة يوشينكو لنتيجة االنتخا    
وقوع أزمة دستورية وسياسية كـربى يف الـبالد،         
خاصة بعد جلوء مرشـح املعارضـة إىل اسـتخدام          
األدوات واآلليات السياسية والدسـتورية القائمـة       

 وإعادة االنتخابـات مـرة     ،إللغاء نتيجة هذه اجلولة   
أخرى، وسانده يف ذلك الضغوط اإلقليمية والدولية       

 األورويبة واالحتـاد    اليت مارستها الواليات املتحـد    
واليابان الرافضة لعمليات التزوير يف التصويت وفرز       

  .األصوات
 جمال الضغوط الدولية واإلقليمية أعلنت      ففي

كـولن  "الواليات املتحدة على لسان وزير اخلارجية       
 ممـا  ؛بأا ال تعترب نتيجة االنتخابات شـرعية  " باول

سيكون له عواقب وخيمة علـى عالقـة أوكرانيـا      
لواليات املتحدة، وأنه على أوكرانيا أن تقرر ما إذا         با

كانت إىل جانب الدميقراطية أم ال، وهدد بفـرض          
عقوبات اقتصادية على أوكرانيا يف حال إصـراراها        
على عدم التوصل إىل حـل حيتـرم إرادة الـشعب           

ا لآلليات الدستورية والقانونيـة يف       ووفقً األوكراين،
ل باروزو الـرئيس    ، وشارك خوسيه مانوي   "أوكرانيا

اجلديد للمفوضية األوروبية الواليـات املتحـدة يف        
 حيث أعلن أنه يـشعر      ؛موقفها من هذه االنتخابات   

ألن السلطات األوكرانية مل تنتهز الفرصة      "باألسف  
إلظهار التزامها بالدميقراطية، وأنه ميكن أن يكـون        

 األورويبلذلك تداعيات على العالقة بـني االحتـاد         
 مراجعة جادة ومستقلة لنتـائج       ما مل جترِ   ،وأوكرانيا

ا ملا ستتكشف عنـه هـذه       هذه االنتخابات،  ووفقً   
املراجعة سيتحدد ما إذا كان هناك مكان يف األسرة         

 األورويبوكلـف االحتـاد     ". األوروبية ألوكرانيـا  
مسئول السياسة اخلارجية فيه خافيري سوالنا بزيـارة        

ث وسائل إـاء    أوكرانيا لتهدئة التوتر الداخلي، وحب    
 مبا يكفل استعادة الدميقراطية يف هـذا        ،هذه األزمة 

  .البلد
ويف املسار املوازي أعربت روسيا على لسان       

 يرئيسها فالدمييري بوتني ووزير خارجيتـها سـريج       
 ، يف األزمـة   األجنيبالفروف عن قلقها من التدخل      

 ، يستهدف رسم حدود جديدة داخل أوروبا      والذي
حلرب الباردة بني روسيا والغـرب،  واستعادة أجواء ا  

 حلـه   ينبغيوأكدت على أن اخلالف بني املرشحني       
ويعد هذا املوقف   . داخل احملاكم، وليس يف الشوارع    

 عن موقف سابق بتأييد مرشـح       روسيمبثابة تراجع   
 وعد باحلفـاظ علـى      والذي ،احلكومة يانكوفتش 

  .العالقات احلميمة بني روسيا وأوكرانيا
ع املواقف والضغوط الدوليـة  املالحظ أن مجي 

 مثارها لوال تزايد الضغوط احمللية      ما كان هلا أن تؤيت    
والشعبية املؤيدة ملطلب مرشح املعارضة يوشـينكو       
بإعادة االنتخابات، باإلضافة إىل توفر بعض الوسائل       

 اليت ميكن اللجـوء     ،واألدوات الدستورية والقانونية  
تخدام مرشح   جمال اس  ففي ؛إليها لتنفيذ هذا املطلب   

 طالـب   ؛املعارضة ألسلوب الضغوط الشعبية واحمللية    
 وحماصرة مقـار    ،يوشينكو أنصاره باخلروج للشارع   
 ورئيس احلكومة   ،اللجنة املكزية الوطنية لالنتخابات   

والربملان، ولىب عـشرات اآلالف مـن املـواطنني         
األوكرانيني هذا النداء الذي اسـتحث رغبتـهم يف         

 ورفضهم لتزويـر إرادة     ،انونالدميقراطية وحكم الق  
الناخبني، وانضم هلذه املظاهرات عدد مـن حكـام         

 الـذين رفـضوا   ،الواليات واألقـاليم األوكرانيـة   
االعتراف بنتيجة االنتخابات، وتركزت املظـاهرات      
املؤيدة ملرشح املعارضة يوشينكو يف العاصمة كييف       

 يتبع  قسم منـها      واليت ،واألقاليم الشمالية والغربية  
 وتعتمد يف أنشطتها االقتصادية     الكاثوليكي،ذهب  امل

  .على الزراعة والغابات
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 واجلماهريي الشعيبت حركة التضامن    ابوأص
 مع مطالب يوشينكو احلكومة األوكرانية      ،للمواطنني

 كوتشيما ويانكوفتش بالدهشة واخلوف من       برئاسة
 تطورات املوقف بني املرشحني  إىل حتريض        يأن تؤد 

 وهو ما   ؛ى املطالبة حبقوق خاصة هلا    أطراف ثالثة عل  
اتضحت معامله يف مناداة األقاليم الشرقية واجلنوبيـة        

 ، توجد ا أغلبية أرثوذكـسية  واليت-املتامخة لروسيا   
 يف مواردها   والتعديين الصناعيوتعتمد على النشاط    

 وتكوين دولة   ، باالستقالل عن أوكرانيا   -االقتصادية
يتـسم بـاخلطورة     وهو الوضع الـذي      ؛مستقلة ا 

 الـسياسي الشديدة على وحدة أوكرانيا واستقرارها      
  .واألمين

وتواكب مع ما سبق جلـوء يوشـينكو إىل         
 للمطالبة بإبطال   ؛الربملان واحملكمة العليا يف أوكرانيا    

نتيجة هذه االنتخابات، وسحب الثقة مـن جلنـة          
 27 ويف ومن حكومـة يـانكوفتش،       ،االنتخابات

 يف جلـسة    األوكـراين ملان  اختذ الرب  2004نوفمرب  
بطـالن  : طارئة لبحث األزمة عدة قـرارات منـها       

 نـوفمرب  21االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف    
ألا فشلت يف أن تعكس إرادة الناخبني،       ؛  2004

وسحب الثقة من اللجنـة املركزيـة لالنتخابـات،      
     ا للوزراء،  وسحب الثقة من يانكوفتش باعتباره رئيس

كوتشيما بتعيني من حيـل حملـه،       ومطالبة الرئيس   
واقتراح تعديل الدستور مبا يضمن تقليل صالحيات       

  .رئيس اجلمهورية ملصلحة رئيس الوزراء والربملان
ــوفمرب 28 يفو ــرئيس  2004 ن ــا ال دع
 باإلضـافة إىل    ، األزمة االنتخابيـة   طريفكوتشيما  

خافيري سوالنا املنسق األعلى للـسياسة اخلارجيـة        
 ألكـسندر   ي والـرئيس البولنـد    األورويب،لالحتاد  

 ، ونظريه الليتواىن قلداس أدامكـوس     ي،كواسنويسك
 إىل عقـد لقـاء      ؛ الفروف الروسيووزير اخلارجية   

ـ        : ىبينهم لتسوية األزمة، واتفقت جمموعة العمل عل
 األزمة للقوة اليت ميكـن      طريف من   أيعدم استخدام   

 إىل تأزم الرتاع وإراقة الـدماء، ومطالبـة         يأن تؤد 
كمة العليا يف أوكرانيا بإعمال قواعـد الـشفافية        احمل

والرتاهة خالل دراستها للشكاوى اليت تلقتها بعـد        
االنتخابات، والسماح لالحتجاجـات باالسـتمرار      

 ،ا أمام قيام احلكومـة مبهامهـا      مادامت ال متثل عائقً   
 وقبول روسيا لرغبـة     ،وعدم تشويش عمل احلكومة   

  .تخابات حرة ونزيهةالناخبني يف أوكرانيا يف إجراء ان
ومن جانبها قامت احملكمة العليا األوكرانيـة       
بدراسة للشكاوى اليت قدمتها فرق مراقبة االنتخابات     
واملعارضة حول الغش والتزوير يف االنتخابات الـيت        

، وانتهت احملكمـة يف     2004  نوفمرب 21جرت يف   
 إىل عدم صحة نتـائج اجلولـة        املاضيأول ديسمرب   
إعالن فـوز    وبطالن،تخابات الرئاسيةالثانية من االن

يانكو فتش، وذلك ملا شـاب هـذه اجلولـة مـن          
 وعمليات تزوير واسـعة إلرادة      ،انتهاكات صارخة 

 وإعادة اجلولة الثانية من هذه االنتخابات يف     ،الناخبني
 .2004  ديسمرب26يوم 

وعقب إصدار هذا احلكم التارخيي اتفقـت       
ا علـى ضـرورة   أطراف األزمة السياسية يف أوكراني 

إجراء إصالحات دستورية وقانونية عاجلة، وموافقة      
الربملان عليها قبل إجراء اجلولة الثانية من االنتخابات،  

قدمت حكومـة    2004 ديسمرب   9 و 8 يومي ويف
 مبا يقلـل    ،كوتشيما عدة اقتراحات بتعديل الدستور    

من صالحيات وسلطات رئيس اجلمهورية لـصاحل       
 إعادة تشكيل اللجنة االنتخابية،  الربملان، باإلضافة إىل  
 مبا يشدد من إجراءات   االنتخايبوتعديل قانون النظام    

 وحرمان بعض الفئات    ،التصويت يف مراكز االقتراع   
صوام أ من اإلدالء ب   -خاصة كبار السن واملعاقني   -

عن طريق وكالء  ومندوبني عنـهم، وقـصر إدالء          
قتـراع   لال جغرايفالناخبني بأصوام يف أقرب مركز      

 من الوضع السابق الذي كان مينح الناخبني احلق        بدالً
 مركز لالقتراع باألقـاليم     أييف اإلدالء بأصوام يف     

األوكرانية، وتكليف نائب رئيس الـوزراء بالقيـام        
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مبهام رئيس الوزراء املعـزول يـانكوفتش، ووافـق      
الربملان على هذه احلزمة من التعديالت الدسـتورية        

 وبأغلبيـة أعـضائه     ،جلسة واحـدة  والقانونية يف   
  .احلاضرين

ومبوجب هذه التعديالت أعيد تشكيل اللجنة      
 اليت بدأت على الفور إجراءات      ،املركزية لالنتخابات 

 26عقد اجلولة الثانية من انتخابـات الرئاسـة يف          
، ومسحت لفرق املراقبني من الداخل      2004ديسمرب  

واخلارج باإلشراف على نزاهة هـذه اجلولـة مـن          
االنتخابات، وقد تواكب مع ذلك تعهد احلكومـة        

ا للتـأثري يف  األوكرانية وروسيا عدم استخدام نفوذمه   
  .نتائج هذه االنتخابات

واستعد مرشحا الرئاسة األوكرانية خلـوض      
 بـإجراء مزيـد مـن اجلـوالت         ،هذه االنتخابات 

مئـات   االنتخابية يف األقاليم االنتخابيـة، وإنفـاق      
ت على الدعايـة التليفزيونيـة،      املاليني من الدوالرا  

ناهيك عن استخدام بعض احلوادث يف اسـتقطاب        
املؤيدين واملناصرين، ومنها استخدام يوشينكو حلادثة      
تسممه مبادة الدوكسني وتشويه وجهـه يف توجيـه         
االام لقوى األمن األوكرانية التابعـة ليـانكوفتش        

توجـه  ،  2004 ديسمرب   26ويف   .مبحاولة اغتياله 
ون األوكرانيون للمرة الثالثة خـالل شـهرين      الناخب
م  يف مراكز االقتراع النتخاب        تقريبا لإلدالء بأصوا

رئيس جديد للبالد، إال أن احملكمة العليا األوكرانية        
فاجأت مجيع القوى السياسية األوكرانيـة بإعالـا       
عدم دستورية التعديالت الـيت أجراهـا الربملـان         

 ألا  ختل  االنتخايب؛ون  وحكومة كوتشيما على القان   
 ملواطنيـه،    األوكراينمبزايا وحقوق كفلها الدستور     

ومع ذلك استمرت عملية التصويت يف ذلك اليـوم،        
وبعد انتهاء عمليات التـصويت وفـرز األصـوات         
أعلنت اللجنة االنتخابية حصول مرشـح املعارضـة       

 من األصوات مقابل    53.99فالدميري يوشينكو على    
صوات ملنافسه يـانكو فيـتش،      من األ 44.19%

 مليون صوت، وقررت اللجنـة      2.3وبفارق قرابة   
عدم إعالن النتيجة الرمسية لالنتخابات إال بعد دراسة        

 الذي ،مجيع الشكاوى املرفوعة من املرشح يانكوفتش    
اعترض على النتيجة بسبب مـا وصـفه بانتـهاك          

 وإضافة أصوات   ، وحدوث عمليات تزوير   ،الدستور
 وهو األمر الـذي     ؛ب خصمه يوشينكو  باطلة حلسا 

جانب لرتاهـة االنتخابـات،      نفته تقارير املراقبني األ   
 أكـدت  واليت ألف مراقب،    12والذين بلغ عددهم    

على أن هذه اجلولة كانت حرة ونزيهة، ومل يستسلم         
يانكو فيتش هلذه النتيجة فقدم شكوى للمحكمـة         
 العليا بشأن االنتهاكات اليت قال إا جرت خـالل        

 2004 ديسمرب   30التصويت، وقررت احملكمة يف     
 ،، وأكدت نزاهة االنتخابـات    ىرفض هذه الشكو  

  .صحة فوز يوشينكو مبقعد الرئاسة األوكرانيةو
   تشهد انتقال العدويقريقيزيا •

شهر فقط من   أتت ثورة قرغيستان بعد ثالثة      أ
 شهرا بعد ثورة الورود   16 و ،وكرانيا الربتقالية أثورة  

ـ أيعـا  مجثالث  اليف احلاالت   ويف جورجيا،    قطت س
مظاهرات سلمية يف الشوارع ضد انتخابات مـزورة    

 هلا روابط قوية مع     ، فاسدة فاقدة الصلة بالواقع    أنظمة
 أغلبيـة  دولـة ذات     أول هيقرغيزستان  . موسكو

قـسم رئيـسها    أ الـيت    األوىل يمسلمة تسقط، وه  
 من هذا النـوع يف    يءن يقع ش  أ يسمح ب  أالاملخلوع  

  .نه كتب كتابا عن هذا املوضوعإ حىت بلده،
ن تتحـرك   أ أحـد  قرغيزستان مل يتوقع     يف
 يقول سفري الواليـات    حيث ؛ ذه السرعة  األحداث

 ". منـدهش إنين أقولن  أالبد  : "حدة ستيفن يونغ  تامل
 من منـصبه    -عمته عزلته أالذي  -كاييف  بأطيح  أإذ  

 من استبعاد خصومه باعتبارهم غري جديرين       أيامبعد  
 ي؛ مل يتعـرض للتحـد     أكاييفن  أولو  . تفاوضبال

 ؛طةلقبضته على الـس   الربملانية  نتخابات  االلدعمت  
ته مقعدا  نفبتزوير االنتخابات كسب كل من ابنه واب      

  . الفاسديناألصدقاءيف الربملان اجلديد، مع حشد من 
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بدأت االعتراضات علـى االنتخابـات يف       
روا  ووصلت إىل ذ   ،جنوب قرغيزستان الفقري املسلم   

 زعمـاء   أسس. يف االستيالء على مدينتني رئيسيتني    
املعارضة النظام بسرعة، ونظموا دوريات مـشتركة       

 ووعدوا بأن يرسلوا محولة حافالت من       ،مع الشرطة 
كانـت  . ىل بيـشكيك  إ و ،املتظاهرين عرب اجلبـال   
 تعود إىل احليـاة     800000العاصمة اليت يسكنها    

 ،"كيل كيل"البية مبظاهرة صغرية نظمتها اجلماعة الط    
 جمموعة ذات روابط مع حركة بوارا الـشبابية         يوه

 26اعتقل حنـو    . حمرك الثورة الربتقالية  األوكرانية  
 ،طالبا وجرجروا إىل حافالت كانـت يف االنتظـار        

احلكومة .  شخص 1000 ما ال يقل عن      أنظارحتت  
مل تعد لديها السلطة للسيطرة علـى الـشعب، يف          

 معظم بيشيك مبنـشورات     غرقأتلك الليلة   خالص  
 للزحـف علـى     التايل باخلروج يف اليوم     حتمل نداءً 

  . ضد أكاييفاألبيضالبيت 
ويف موجة ضخمة تفوقـوا علـى قـوات         

ن  إ مـا و،  األبـيض مكافحة الشغب خارج البيت     
صبحوا يف الداخل حىت سـارع زعـيم املعارضـة          أ

وهو رئيس وزراء سـابق يف       (كرمان بيك باكييف  
يف . ث على احلـذر   احل اهلدوء و  ، إىل )عهد أكاييف 
 الـسياسي  كان سجني قرغيزستان     ؛خالل ساعتني 

رناميس فـيلكس كولـوف     أ، زعيم حزب    احلقيقي
 ، مـن الـسجن    أطلق قد   )وهو وزير داخلية سابق   (
األبيضقل إىل البيت    ون منذ عـام    األوىلا للمرة    حر 

س عسكر أكاييف من الـبالد    يوهرب الرئ . 2000
  .إىل روسيا

. عة أيام كان لقرغيزيستان برملانـان     ملدة أرب 
عني الربملان القرغيزي اجلديد كرمان بك بـاكييف      و

رئيس  ا للوزراء ورئيس اا مؤقت. ا كان هذا حيـدث     فعلي
 ألن باكييف كان قد تثبت بالربملـان        ؛للمرة الثانية 

 والذي كان يسيطر    ،2000السابق املنتخب يف عام     
     عـسكر  (ن  ا اآل عليه الرئيس الذي أصبح مطـرود

مل يكن االتفاق أكثر من كونه شـيء        و ،)عكاييف
خارق للعادة، باعتبار أن املعارضـة كانـت قـد          
استنكرت االنتخابات الربملانية القرغيزيـة بـسبب       

املتظاهرين التزوير الشامل، وبواسطة بضع آالف من       
الذين استقلوا عدة حافالت قليلة، وعربوا املمـرات        

ي سويسرا وسـط آسـيا      الثلجية لتلك البلد اليت ه    
  .كاييف على اهلرب إىل روسياأالشمالية، وأجربوا 

ا كييف عن كل ما كان قد قاله سابقً       اارتد ب 
     ا إىل إلغـاء االنتخابـات      عندما كان يـدعو جمـرب

 كـل قـادة املعارضـة        فإن  من ذلك  بدالً .الربملانية
فلـيكس  " الـشعب "كاييف، وجنـرال    االرئيس ب (

  )سابقة روزا أوتونبئيفة  كولوف، ووزيرة اخلارجية ال   
ـ      ،كلهم دعموا الربملان اجلديد    ا  الـذي جـاء نظري

تزوير االنتخابات الربملانية سوف يتطهـر       .بالتزوير
ا عن طريق االنتخابات اجلديـدة، ولكـن يف         نظري

ا ملا صرح به رئيس     فقط، طبقً " عشرة دوائر انتخابية  "
  .الوزراء اجلديد

 إىل  )بقرئيس الوزراء الـسا   (عاد باكاييف   
 )القائد السابق لالستخبارات احمللية   (كولوف   ،منصبه

كان يتوىل مسئولية األمـن، والـشرطة واجلـيش         
استقال من مناصبه يف منتصف األسـبوع الـسابق     (

األمــور قـــد   ":علــى األزمــة قــائالً   
 وأوتونبئيفة عادت هي األخرى لتـرأس     ،)"استقرت

ــهم كــانوا مــن صــبيان  ؛وزارة اخلارجيــة كل
  . وكلهم وجوه مألوفة يف واشنطن ،كاييفأ

مل يكن ذلك بدقة ثورة كالسيكية يف مرحلة        
أحد األنظمة يسقط ولكن النظام اجلديد مل       (تشكل  
 برئيس جديـد،  لقاًء"؛ لقد كان باألحرى     )يولد بعد 

مـن روسـيا وبـخ      ". هو نفسه مثل الرئيس القدمي    
يف " غري شـرعية "كاييف احلكومة اجلديدة على أا      أ

 راديو إكو موسكو، وألقى باللوم علـى        حديث من 
الراديكاليني اإلسالميني، بينما حاول أن يقول أيضا       

 ،نه سوف يفكر يف أمر التفاوض حـول اسـتقالته         إ
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ولكن فقط مع املتحدث باسم الربملان اجلديد عمور        
كـاييف،  أحيدر ابن   :  وال عجب   .بك تيكيباييف 

اء وابنته برمت ومستشاره الرئيسي هم من بني أعض       
  .الربملان اجلديد

فالدميري بـوتني   وقد أعرب الرئيس الروسي     
غـري  "زل بوسـائل    ن أكاييف قد ع   أسفه على   أعن  

ن زعماء البلد اجلـدد     أ بسرعة   أعلن، لكنه   "قانونية
 نه مستعد للعمل معهـم    أ و ،ا ملوسكو معروفون جد .
ن زعماء املعارضة القرغيزيني أنفـسهم      إيف احلقيقة   

ني حملادثات يف وقت    لمييف الكر كانوا موضع ترحيب    
ـ     بدالً. 2005 عام   سابق  اجلـو   ئ من ذلـك ميتل

 ميخائيـل    .شكيكتبصفقات سرية بني موسكو وال    
مارجيلوف، رئيس جلنة جملس الفدراليـة الروسـية        
للشئون الدولية اقترب أكثر من احلقيقة عندما قـال         

ن موسكو ترحب بأن تتخذ الثورة يف قرغيزيستان        إ"
لـون اإلسـالميني     (دا اللون األخضر  أي لون، ما ع   
لن " اجلديدة"هذا يعين أن قرغيزستان      ".)الراديكاليني

تكون حىت قادرة على تسلق جبال تيان شـهان دون   
  .موافقة الكرميلني

وزارة اخلارجية األمريكية من جانبها مل تغفل       
حنن نتعامل  : "عن شرعية احلكومة اجلديدة بأي قدر     

 مع فهـم أن مـا       )ستانيف قرغيز (مع أرض الواقع    
ا مـع إرادة الـشعب      حدث جيب أن حيدث متوافقً    

ولكن اتمع   ".ا باتمع الدويل   ومدعوم ،القرغيزي
 ما مـن    ه ألن ؛الدويل ال يستطيع أن يدعم أي شيء      

هـي  الليمون  لو كانت ثورة     أحد يعرف ماذا حيدث   
قـد  وحالة تبديل زعماء وبقاء للسياسة على حاهلا،        

جلدد على وشك تيقظ غشيم سوف      يكون الزعماء ا  
 الصحيفة اليومية الروسية     .يواجههم يف أسرع وقت   

   خطوة للـوراء   "انيزافيسيمايا جازيتا شددت على أ
يف قرغيزيستان" اعشرين عام.  

 تعداد سكانه قرابـة     ،وقرغيزستان بلد صغري  
 حتدها الـصني و طاجيكـسان      ،مخسة ماليني نسمة  

ستان دولة متعددة   وأوزبكستان وكازخستان، وقرغيز  
 والطاجيـك   ، تضم القرغيـز واألوزبـك     ،األعراق

جيـور   وعدد قليل من اإل، وأملان ،والروس واألوكران 
ورغم صـغر   . والكوريني) مسلمو الصني (والدجنان  

هذا البلد وقلة موارده الطبيعية مقارنة بدول اجلـوار         
 إال أن موقعها اجلغرايف جيعلـها حمـل     ؛ككازخستان

راتيجي، خاصة يف ظل املخططـات      الصراع اجليوست 
  . األمريكيــة املعاديــة للــصني ولروســيا   

 ،كـا ي أمر سـتراتيجي مل تتـوانَ    وبسبب موقعها اال  
مستغلة أحداث احلادي عشر من سبتمرب وما أمستـه         
احلرب على اإلرهاب، فسارعت إىل إنشاء قاعـدة        

 مع أا   ، يف إطار حرا على أفغانستان     ،عسكرية فيها 
 زالـت   مـا و. ان، لكنها قريبة منها   ال حتد أفغانست  

ويف ظل الزحـف    . القاعدة األمريكية موجودة هناك   
ا والفضاء   السوفييت سابقً  االحتاداألمريكي على مواقع    

 روسيا يف أخذ التدابري مـن       ا مل تتوانَ  الروسي حالي 
أجل احلفاظ على نفوذها يف بالد آسـيا الوسـطى          

ريف  حيث أقامت موسكو منذ خ     ؛وقريغيستان منها 
 قرب  "كانت " قاعدة عسكرية جوية يف    2000عام  

بيشكيك، هدفها محاية مجهوريات آسيا الوسـطى       
وقد وقع االتفاق   . األعضاء يف اتفاقية األمن اجلماعي    

 بني روسيا ومخس مجهوريات سـوفياتية       1992يف  
سابقة، مـن بينـها قرغيزسـتان وطاجيكـستان         

  .وكازاخستان
جتعل إمكـان  التركيبة السكانية لقريغيزستان    

وجود رابطة قومية أو وطنية حتدد ا هويتها أمر بالغ          
 ذلك يف ظل التوتر العرقي الناجم بسبب ما         ؛الصعوبة

. يعتقد أنه حتيز لصاحل املتحدثني باللغـة القرغيزيـة        
وخشية روسيا من أن يكون هذا النجاح لطرف غري         
مرغوب به من قبل روسيا جعلها تتحرك هذا التحرك       

 حماولة لتحريك هذا الشعب من أجـل        إلجهاض أي 
التغيري، واألطراف اليت ممكن أن يكون هلـا دور أو          

اليت تـسعى إىل    (كا من جهة    يتوجه يف ذلك هي أمر    
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دحر روسيا من مناطق نفوذها التقليديـة يف وسـط      
الذي استطاع أن   (، أو حزب التحرير     )آسيا والقوقاز 

 قاعدة عريضة يف منطقة وادي فرغانـة كمـا          شئين
ؤكد مجيع املختصني يف وسائل اإلعالم مع تفـادي         ي

سم احلزب يف معظم األحيان، و يسهل عليـه         اذكر  
كما - ملا يف قلوم     ؛حتريك أهايل قريغيزيستان أيضا   
    من حب لإلسـالم     -اهو احلال عند املسلمني مجيع 

هم الذي يعتزون   ؤوشعورهم بأنه هو هويتهم و انتما     
 وفقط بتذكريهم   ،عناءبه، وذلك بقليل من اهود وال     

 ويف إطـار    ).وإحياء هويتهم اإلسالمية يف قلـوم     
 ؛احلرب على اإلسالم ومنع قيام اخلالفة يتفق اجلميع       

لذا مل يكن من مصلحة روسـيا و ال أمريكـا وال            
الصني وكذلك أوروبا أن تطول األحداث أكثر من        

؛  جناح هـذه الثـورة     -رمبا-وهذا ما يفسر     الالزم،
  .بسرعة الربق  أو ثورة الليمونثورة السوسن،

 هل حتافظ املعارضة على مكاسبها      :والسؤال
م أ وتعيد االستقرار للـبالد؟      ،حرة وتنظم انتخابات 

  .؟األهليةتدخل يف دوامة العنف واحلرب 
  ثورة مل تكتمل:أوزبكستان  •

أنـدجيان الـيت انـدلعت يف        "ثـورة "بعد  
 كثر احلديث عـن     ؛ مايو 12مساء يوم   أوزبكستان  

، وبينما دعت بريطانيا    اإلسالمير حزب التحرير    دو
 إىل إرسال بعثة مـن     )األورويبومن مث دول االحتاد     (

 األمـم ، أو جلنة تقصي حقائق مـن        األمحرالصليب  
 روسيا خمتلفـة    أطلقتهاكانت الدعوة اليت    ؛  املتحدة

استهدف الكـشف عـن      األورويب، فالطرف   اجد 
يس كرميـوف،   عمليات القتل اليت ارتكبها نظام الرئ     

ا، يف حني اعترب     صدرت منه شخصي   أوامروبناء على   
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ما جرى يف        

ن قوى  إ، وقال   "حتريض طالباين الطابع  " بأنه   أندجيان
كانـت وراء   )وبالـذات طالبـان   ( أجنبيةراديكالية  
بعدها دعا الفروف إىل حتقيق دقيق ملعرفة       . األحداث

سال هؤالء الغرباء الذين كانوا بني      من يقف وراء إر   

 يف اإلرهـاب املتمردين، وقال إن على جلان مكافحة     
جملس األمن، ودول الكومنولث، ومنظمـة تعـاون        

ن حتقق فيما جرى لتجنب تدهور الوضع       أ ؛شنغهاي
ووقوع مزيد من الضحايا، ومنع الناس من الرد على         

  !العمليات االستفزازية
التحرير، وقـال  الرئيس كرميوف ام حركة     

 أنـدجيان  "ثورة"ن هدف كثريين من املتعاطفني مع       إ
ن يلقـى القـبض     أإقامة دولة إسالمية، وذلك قبل      

ن أنه ممـا ال شـك فيـه     أويرى املراقبون،. عليهم  
 يف آسـيا   األوضـاع حركة التحرير ترغب يف توتري      

 "الفولغـا "الوسطى، وأبعد من ذلـك يف منـاطق         
 يف الصني، حىت    اإلسالميةق  ا يف املناط  الروسية، وأيض 

إذا ما استقرت وقويت يف آسيا الوسطى، تـستطيع         
ـ وتارخي. ن تتطلع إىل دول جنوب آسيا     أاحلركة   ا، ي

 ؛ثين والديين والثقـايف   ويف هذا املرجل من اخلليط اإل     
. تلتقي دول آسيا الوسـطى ودول جنـوب آسـيا         

 القـبض   قد ألقت  األمنية الروسية    األجهزةوكانت  
ء من حزب التحرير يف سـبع منـاطق يف   على نشطا 

جتمع الفولغـا الفيـدرايل، وكـذلك يف منطقـة          
 ويف حـوذم خـرائط      أغرابا كانوا   .وليانوفسكأ

نابيب الغاز والنفط الروسية ومـواد   أطوبوغرافية عن   
  . إىل نشرات دعائية حلزب التحريرإضافةللتفجري، 
ن تفاجـأ طـشقند   أ يكن من املفـروض     مل

ن السلطات  أ ذلك   أندجيان؛يت وقعت يف    باالنتفاضة ال 
وزبكية عمدت إىل تبادل املعلومات عن نـشاط        األ

حركة التحرير مع الدول الصديقة يف املنطقة، فيمـا         
، 2005 األمنية املشاورات يف أبريل األجهزةتبادلت 

ن تقوم به هـذه احلركـة مـن تـوتري           أعما ميكن   
الت بلغتها عن االعتقا  أن موسكو   أ، وال بد    لألوضاع

 عليها، ورمبا ساعد كل هذا الـسلطات        أقدمتاليت  
 ؛ ذلـك   جانب ىلإو. وزبكية على التحرك بسرعة   األ

وزبـك الـشكوك بالنوايـا      فقد ساور املسؤلون األ   
األمريكية، مع بدء الثورات امللونة الـيت جـرت يف          
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 والثالثــة الــيت تبعتــها يف ،رانيــاكوأجورجيــا و
 لألنظمـة ويل  يستان، ومع تصاعد االنتقاد الد    قيزريق

، فـصاروا ينظـرون     اإلنـسان اليت ال حتترم حقوق     
 يف دول   األنظمة تدعم اجتاه تغيري     أالواشنطن على   

ن السياسة اخلارجيـة    إمث  . االحتاد السوفيايت السابق  
وزبكية، وعلى مدى سنوات كانـت متعرجـة،        األ
كرب مثل على ذلك تأجري قاعـدة خـان آبـاد            أو

رميـوف لـسياساته    ، لتجيء مراجعة ك   لألمريكيني
 تقريبا، فامتنع عـن     2002األمريكية مع اية عام     

ي قوات  أ ومل يرسل    ،دعم واشنطن يف غزوها للعراق    
ثـورة الـورود هـزت       نأومن املؤكد   . للمشاركة
 كان املدلل عنـد     ةدوارد شيفارنادز إن  ؛ أل كرميوف

وقد . الغرب، وختلت عنه واشنطن بني ليلة وضحاها      
وزبكية منحى آخر بعد    ية األ  السياسة اخلارج  أخذت

وصول ميخائيل شاكاشفيلي وبـسهولة إىل رئاسـة     
 فتم التوقيع على صفقات نفطية مع الصني،        ؛جورجيا

وعلى تعاون عسكري ثنائي مع روسيا، وانتقـدت        
لغت زيارة كان ينوي القيام     أطشقند ثورة الليمون، و   

ون اخلارجية بيل راميل    ئا وزير الدولة الربيطاين للش    
ولعل هذا يفسر االنتقاد احلـاد      ،  2005  مارس يف

الذي كاله وزير اخلارجية الربيطاين جـاك سـترو         
ا عـن   ي ليس دفاع  أ ؛ أندجيان أحداثلكرميوف بعد   

  .الذين قتلوا يف ذلك اليوم
يف ظل االبتـزاز الـسياسي الـذي يتقنـه          

 األمريكية حمدودة ومبهمـة،  اإلدانة كانت   ؛كرميوف
ي حـد  أري املعروف إىل  من غ " :أحدهموكما يقول   

تستطيع واشنطن ديد نظـام كرميـوف حبركـة         
التحرير، أو بإبقائها على بعض اموعات املتدينـة        
كوسيلة تستغلها يف سياساا يف عدة منـاطق مـن          

 ليست كربيطانيا اليت فتت الـسلطنة  أا ذلك  ؛العامل
العثمانية، ولديها خـربة يف اسـتغالل اإلسـالميني       

  ."سياسية /هداف جيوأل

ال بد أن يلجأ كرميوف اآلن إىل دعم روسيا،         
خصوصا بعدما رأى وضع جورجيـا االقتـصادي        
الصعب، على الرغم من مرور مثانية عشر شهرا على         

، ومل تنفتح يف وجـه شاكاشـفيلي        "ثورة الورود "
ن أ -والبـد – الوعود األمريكية بعد، كما الحـظ     

 روسيا تقوم بـدور الوسـيط لتهدئـة الوضـع يف          
وكان الـرئيس املكلـف يف      ! قريقيزستان بعد الثورة  

ـ      مـن دعـم     أولكييف  أقريقيزستان كرمان بك ب
، وقال  أندجيان أحداثكرميوف يف موقفه احلاسم من      

ن العنف تقف وراءه حركة التحريـر أو        إ": كييفاب
ن أوزبكستان، وهذا ال ميكـن  أ يف  اإلسالميةاحلركة  

 الذين يريـدون    أؤيد ال   أنايؤدي إىل احلياة اجليدة،     
 وتقـوم القـوات     ". دولة حتت ظل حكم ديين     إقامة

وزبكيـة يف   ية يف التنسيق مع تلك األ     زريقيقاألمنية ال 
ن احلكم اجلديد   أ االستقرار إىل املنطقة، ويبدو      إعادة

 ؛يف قريقيزستان الذي يسري حسب نصائح موسـكو       
  .ميقت الثورات امللونة يف تلك املنطقة

ا كان كرميوف مـاهر  هل  : اآلن نأيت للسؤال  
يف االستفادة من األمريكيني أو من الروس حسب ما         

حداث أنـدجيان    أن  إمتيل مصاحله؟ ال بد من القول       
نـه مل   أستكون نقطة حتول يف آسيا الوسطى، ذلك        

 اجلذرية، ولـن ينفـع   اإلصالحاتيعد هناك بد من     
 ما مل يصبح البيـت اجلديـد        بأنهكرميوف التحجج   

 ألن كل   ؛هدم البيت القدمي   فلن ي  ؛ه في لإلقامةجاهزا  
بوصة يف البيت القدمي هذا ختـضع للمراقبـة ممـن           

 ابنة كرميـوف    "متلك"و. "اللحى البيضاء "يسموم  
الكربى غولنارا كرميوف تقريبا كل شيء يف البالد،        
من املصانع، إىل شركات اهلاتف النقال، إىل وكاالت    

الـبالد علـى    إىل املالهي الليلية، فيما تعيش  ،السفر
ن راتـب   أال  إثروة طائلة من الغاز والنفط والقطن،       

  . دوالرا يف الشهر25الفرد العادي ال يتجاوز 
تتجه التخمينات بأن ما جـرى يف        ،اوأخري 

أندجيان قد ينتشر يف آسيا الوسطى، اليت عادت جزًءا         
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ن يـسيطر عليهـا     أمن الشرق كما كانت من قبل       
قرب إىل مـا  أفرغانة الروس، وأن ما جيري يف وادي       

كثر مما هـو    أ وفلسطني واليمن،    أفغانستانجيري يف   
  .إىل جورجيا، وهنا يكمن اخلطر

هل ما شـهدته هـو آخـر     : بيال روسيا  •
  الثورات؟

 أجريت االنتخابـات  2006 مارس   19 يف
 ودويل إقليمـي الرئاسية يف بيالروسيا، وسط اهتمام      

 يلاحلـا بالغ، وقد أسفرت النتائج عن فوز الـرئيس         
لكسندر لوكا شنكو بفترة رئاسية ثالثـة، بنـسبة         أ

 مرشحيمن األصوات، يف حني مل حيصل       % 82.6
من % 10املعارضة الثالثة إال على نسبة مل تتجاوز        

وقد تباينت ردود األفعال بـشأن هـذه        . األصوات
الـدومينو  "بسبب تداعياا علـى مـسرية       ؛النتائج

هوريـات  يف مج " الثورات امللونـة  "أو  " الدميقراطي
  .االحتاد السوفيىت السابق

 الرئيس لوكاشنكو للسلطة يف عام      منذ تويل ف
 وهو ميارس احلكم بـسياسات سـلطوية،        1994

أثارت انتقادات الذعة من جانب الواليات املتحـدة        
 خاصة يف ظل تكـرار حـوادث        األورويب،واالحتاد  

االختفاء الغامض للمعارضني والصحفيني األجانب،     
تقادات بعد دعوة لوكاشـنكو إىل      مث تصاعدت االن  
 مـن أجـل   2004 يف أكتوبر  شعيبإجراء استفتاء   
 مبا يسمح له خبـوض االنتخابـات        ،تعديل الدستور 

 قرر لوكاشنكو   2006ويف أوائل عام    . للمرة الثالثة 
 املاضـي تبكري موعد االنتخابات الرئاسية إىل مارس       

 ألنه شعر بـأن اتمـع بـدأ    ؛ من يوليو املقبل  بدالً
ا بقوة مـن     سائد لال يزا تحرك، رغم اخلوف الذي     ي

   ا بعد جناح العديد من     أيام احلقبة السوفيتية، خصوص
 الـسوفييت يف مجهوريات االحتـاد     " الثورات امللونة "

 .السابق خالل األعوام الثالثة املاضية

وقد أسفرت نتائج االنتخابات عـن فـوز        
من األصـوات،   % 82.6الرئيس لوكاشنكو بنحو    

 اجلـامعي  حيصل زعيم املعارضـة األسـتاذ        فيما مل 
. من األصوات % 6الكسندر ميلينكيفيتش إال على     

وقد طعن زعيم املعارضة يف هذه النتـائج، وطالـب    
بإعادة التـصويت، وخـرج آالف املـواطنني إىل         
الشوارع يهتفون مطالبني بإعادة االنتخابات، ووقف      

ر وظهرت بـواد  . محلة التزوير اليت متارسها احلكومة    
ا، يف ظـل    ا فـشيئً  بدأت تتصاعد شيئً  " ثورة عارمة "

عـن  األورويب  إعراب الواليات املتحدة واالحتـاد      
قلقهما من موقف حكومة الرئيس لوكاشنكو مـن        

 إذ اعتـربت    ؛االحتجاجات الـسياسية للمعارضـة    
 مبثابة  هيالسلطات البيالروسية أي حماولة احتجاج      

مـن  كسر رقبة كـل     "حماولة انقالبية، وتوعدت ب   
ن املتظاهرين  إ، وقالت   "حياول االستيالء على السلطة   

 سيعاملون  ؛الذين سيحاولون املساس باستقرار البالد    
ا باإلعـدام،   قد يواجهون أحكام  وبالتايلكإرهابيني،  

ووجهت إىل املعارضة مة احلصول على مساعدات       
  .من دول أجنبية

خرجت املعارضة إىل الشارع ملدة أربعة أيام،       
 تعرب عن احتجاجها علـى      لكي ؛د الشديد رغم الرب 

النتائج، لكن النظام رد على حتركها حبملة اعتقاالت        
واسعة، دون أن يلجأ إىل العنف وإراقة الدماء، وهو         

ر على نفسه إمكانية تأجيج املوقف علـى        بذلك وفَّ 
ا وقد أبدى النظام قدر   .  واخلارجي الداخلياملستويني  

شيعه بعض وسـائل  من الصالبة على غري ما كانت ت  
اإلعالم يف الغرب حـول ضـعفه بـسبب طابعـه          

  . وإمكانية اويه أمام ضغط الشارعالشمويل،
رغم حديث املعارضة عن التزوير والتالعب      

 فإن إمكانية تغيري الوضـع يف       ؛يف نتائج االنتخابات  
روسيا البيضاء بدت ذات صعوبة بالغة لعدة أسباب        

 :جوهرية

ــة االهــو: األولالــسبب  ســتقرار  حال
 بيالروسيا  ا ال تعاين   اجتماعي .االقتصادي /االجتماعي

أي مشكالت عرقية أو طائفية أو لغوية كمـا هـو           
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أمـا  . احلال يف معظم اجلمهوريات السوفيتية السابقة     
فإن بيالروسيا تتمتع بقـدر كـبري مـن          ؛ااقتصادي 

 ونسبة منو تفوق مثيلتـها يف       االقتصادي،االستقرار  
ة نفسها، وليس فقط يف الدول الـيت        روسيا االحتادي 

  .حدثت فيها ثورات ملونة
/ االجتمـاعي وقد ساعد على هذا االستقرار      

 أوهلمـا صـغر تعـداد سـكان        : أمران االقتصادي
 ماليني نـسمة، وثانيهمـا     10بيالروسيا البالغ حنو    

فرغم . العالقة الوثيقة بني بيالروسيا وروسيا االحتادية     
 الـسوفييت  عن االحتاد    1991ا عام   االستقالل رمسي 

 فقد ظلت روسيا البيضاء الـيت التحقـت         ؛السابق
 من أقرب البلدان إىل     1922 عام   السوفييتباالحتاد  

وهناك تنسيق كامـل يف جمـاالت       . روسيا االحتادية 
 والـسياسة اخلارجيـة     االقتصادياألمن والتكامل   

وهذا يفسر مجلة االتفاقات التفضيلية الـيت       . بينهما
 ؛ السيما يف جمال الطاقة    ،كو مع مينسك  وقعتها موس 

إذ حتصل بيالروسيا على البترول والغاز الروسـيني        
خبمس مثنهما العامليني، إىل جانب معونة سنوية تبلـغ   

 حقق  2005ويف عام    . مليار دوالر من موسكو    8
ـ     واالقتصادي التجاريالتعاون   ا  بني البلـدين رقم

يف الوقـت    هذا   ، مليار دوالر  17.5ا بلغ حنو    قياسي
الذي يتردد فيه أن مسئولني سابقني يف املخـابرات         
السوفيتية السابقة يعملون يف جهـاز املخـابرات يف         

  ."يب.جي.كي" الذي مازال حيمل اسم ،بيالروسيا
وقد ساعدت هذه العالقات الوثيقـة بـني        

ويالحـظ  . موسكو ومينسك لوكاشنكو على البقاء    
 خطاباتـه   املراقبون أن لوكاشنكو ال ينفك يردد يف      

ويف ". االستقرار واالزدهار "على كلمتني أساسيتني    
 ؛دولة فقدت ثلث سكاا خالل احلرب العاملية الثانية       

من املرجح أن يكون خوف املـواطنني مـن عـدم           
االستقرار أو شبح احلرب األهليـة أكـرب مـن أي           

 ورمبا يفسر ذلك كـون غالبيـة        ،طموح حنو التغيري  
ين تتراوح أعمارهم بـني     املتظاهرين من الشباب الذ   

أمـا الكبـار فرمبـا يفـضلون        . ا عام 25 و   18
"جيهلون مـصريهم    ي يعرفونه على دميقراط   اديكتاتور 

 أجـراه معهـد     يفقد أظهر استطالع للـرأ    ". معه
 مـن مـواطين   % 55 أن   2006جالوب يف يناير    

فقـط  % 17 مقابل   ،بيالروسيا يؤيدون لوكاشنكو  
طار يرى احملللون   ويف هذا اإل  . يفضلون ميلينكيفيتش 

أن املــواطنني العــاديني يف بيالروســيا منــشغلون 
 أكثر من قـضايا     ي االقتصاد /يباالستقرار االجتماع 

 أو بقضايا صراعات    الداخلي،احلريات على املستوى    
  .املصاحل على املستوى الدويل
 وقد  ، ضعف املعارضة  فهوأما السبب الثاين؛    

 :جتلى هذا الضعف على أكثر من صعيد
 أي قدم يف    ئعدم امتالك املعارضة ملوط    -1

 ليست لديها نصري داخـل      فهي ؛من مواقع السلطة  
 عن والئـه للنظـام      ياحلكومة على استعداد للتخل   
 ال يضم   احلايلن الربملان   إاحلاكم ودعم قضيتها، بل     

عضوا من املعارضةا واحد. 

افتقاد املعارضة ألهم أسـلحة املعـارك        -2
 وسـيلة   آي ال متتلك    فهي ؛ماالنتخابية وهو اإلعال  

 وتبـث   ،إعالمية مستقلة تروج هلا وتعرب عن آرائها      
أخبار حتركاا، وقد اقتصرت أنشطة أنـصارها يف        

 تناقلها عرب الربيد    يهذا الصدد على بضع رسائل جير     
 .اإللكتروين

3-        عدم قدرة املعارضة على حـشد عـدد 
إذ مل يتجاوز عددهم عـشرة       ؛ من املتظاهرين  كاف 

ـ    . ف شخص آال  يف  يوكما تكهن جنرال بيالروس
 2000إذا أعددمت مظاهرة مـن       ":2005خريف  

ولكن إذا ما   . شخص سنستمر يف ضربكم كما نفعل     
 ألف شخص يتظاهرون يف الشوارع،      100شاهدنا  

وقد اعتـرف زعـيم املعارضـة       ". فسننضم إليكم 
علينـا أن    ":ميلينكيفيتش نفسه ذا الضعف قـائالً     

 500 ألف شـخص أو      200نا  نكون واقعيني، لس  
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رغـم  ولو كنا ذا العدد ، لكان لوكاشنكو أُ       . ألف
  ". آخرديكتاتوريعلى الرحيل يف طائرته إىل نظام 

 لزعيم املعارضة جـاء     االنتخايبالربنامج   -4
ورفض إعالن رأيه حـول      ،ا بأوسع قدر ممكن   توافقي 

 إشارة إىل   أيفليس هناك   . أفكار قد تثري احلساسيات   
 األورويبتمال انضمام بيالروسيا إىل االحتاد      قضية اح 

  .أو حلف األطلسي
الـرئيس  فيتمثل يف أن    ؛  السبب الثالث أما  

لكسندر لوكاشنكو رئيس بيالروسـيا مل ميـارس        أ
 ديكتـاتوريي طقوس عبادة الشخصية، بعكس بعض      

 الثنـائي اجلمهوريات السوفيتية السابقة من أمثـال       
أو نظــريه ، واالبـن األب :  علييـف األذربيجـاين 

 فـالربغم مـن     ؛ نور سلطان نزار باييف    يالكازاخ
 على شاشات التليفزيـون ال ميكـن        يظهوره الطاغ 

العثور على أي صورة لرئيس الدولة يف الـشوارع،         
       وحسب . اويف الربملان ال ميثل أي حزب برناجمه رمسي

بعض املختصني يف العلوم السياسية فإن لوكاشينكو       
 تلقن  يولوجية الدولة، واليت  يركز النظام كله على أيد    

وتكتسب الرتعة الوطنية أمهية    . الوفاء والطاعة للدولة  
 كان من بني أهم أسـس    ؛ولذا. كربى يف بيالروسيا  

احلملة االنتخابية للوكاشينكو تأكيده على أن بـيال        
روسيا اليت صارت دولة صغرية بال تاريخ عريق جيب         

قاـا  فيما يتعلق بعال  "  يف طريقها اخلاص   يمتض"أن  
 وإال باتت مهددة بـأن تفقـد   ،على الساحة الدولية  

ذاا بشكل كامل إذا ما ارتبطـت بـشكل وثيـق       
 مثل روسيا أو االحتـاد      ؛بالقوى الكربى ااورة هلا   

  .األورويب
هـل  "هلذا السبب صار طرح سؤال مفـاده        

ا يف املقابالت الشخصية اليت     ا ثابت روتين" ?أنت وطين 
 سواء يف جامعة أو     ، البالد تسبق شغل أي وظيفة يف    

وتفيد .  أو حىت دار األوبرا اليت تديرها الدولة       ،مصنع
وسائل اإلعالم اليت تسيطر عليها الدولـة أن تأييـد          
استقاللية بيالروسيا يعادل تأييد لوكاشينكو الـذي       

وفسر لوكاشـينكو   ). األب" (باتو"يطلق عليه لقب    
 املعارضـة عـدو   : " بالقول 2006ذلك يف فرباير    

  ".لشعبنا
  
 فشل الثورات امللونة وفشل الرهان      -ثالثًا

  األمريكي عليها

فشل  فيتمثل يف     واألخري؛ السبب الرابع أما  
يف إحـداث أي تغـيري حقيقـي        " الثورات امللونة "

بل ,  السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية       علألوضا
فأوكرانيـا وجورجيـا   , إن العكس هو الـصحيح    

م أسوأ مما كانت عليـه قبـل         اليو هيوقريغيزستان  
ففي أوكرانيا فشلت حكومـة     . الثورات الدميقراطية 
 يوشينكو اقتصادي وهبطت معدالت النمو    ،اا وسياسي 

 حبدة العام املاضي، واقتصاد أوكرانيا هو       االقتصادي
ومن الناحية الـسياسية    . األضعف يف أوروبا الشرقية   

يسة  رئ اختلف الرئيس يوشينكو مع يوليا تيموشنكو     
 وهـي  ،املنسقة الكاريزمية للثورة الربتقالية  الوزراء، و 
نتربول الدويل بعدة مذكرات فساد وسرقة      مطلوبة لإل 
ــدوالراتأمــوال  فكــان ال ؛ عامــة مباليــني ال

 ولكن مل   ،ن يقيل رئيسة حكومته   أبدليوتشينكو من   
األمريكيني  ن يسألأيكن باستطاعته القيام بذلك قبل 

وعشية هذا احلـدث كـان       لذلك   ؛وينال موافقتهم 
 وبتكليـف   )يوشينكو الرئيس  و  وهو مح (ريباتشوك  

.  السفارة األمريكية يف كييف    إىل   يسلك الطريق    منه
شـرط   مقابل   اليت مل متانع يف إقالة رئيسة احلكومة        

  وهو عدم سحب العـسكريني األوكـران       وحيد؛  
املتواجدين يف العراق ضمن التحالف الدويل الـذي        

ن أومن املعروف   .  املتحدة األمريكية  تقوده الواليات 
  أكثر من مرة عـن اسـتيائه        رالشعب األوكراين عب

 ،الشديد من الوجود العسكري األوكراين يف العراق      
 وطالـب   ،الضحايا األوكرانيني هنـاك    ومن تساقط 

ن يوتـشينكو   أال  إبسحب الوحدات األوكرانيـة،     
 عـاد   ؛نه وعد شعبه بالقيـام بـذلك      أمن   وبالرغم
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اب لرغبات من واله احلكـم مـن صـناع          واستج
 فقد اعترف رئيس النظام ؛يف واشنطن  امللونة   الثورات
العام يف الـبالد هـو مـع         ن املزاج الشعيب  أاجلديد  

 وهو كان قد وعد يف شـهر        ،االنسحاب من العراق  
ينتهي انسحاب جنوده من العراق   بأن2005يوليو 
 وعد مع  نه كان قد  أ بالرغم من    ،2005 ديسمربيف  

يوليـو  أن االنسحاب سـيجري يف       تسلمه للسلطة 
 األوكراينن املرسوم بسحب اجليش     أكما  . 2005

كان قد مت التوقيع عليه  2006 من العراق قبل العام
سـبتمرب  ، لكن يوتـشينكو ويف      2005يف أبريل   
أوكرانيا لن تسحب "وبشكل مبهم أن   أعلن2005

 اإجيشها من العراق قبل املوعد بشكل عاجل، بل 

ويبقى السؤال عن   . ستغادره بعد رأس السنة اجلديدة    
موقفه؟ وقد أكد وزير  التاريخ وما الذي جرى لتغيري

خريج معهد القـوات   ( غريتسينكو   األوكراينالدفاع  
 ) ورجل واشنطن األمني يف كييف     ،األمريكية اجلوية

باالتفـاق   ن االنسحاب إذا ما مت سيكون     أبعد ذلك   
  .مع الشركاء يف التحالف

 كما كانت تفعل يف-السلطة مل تعد تضفي 

 على مشاركتها يف احتالل العـراق صـفة         -املاضي
ـ    ل وبدأت تقل  ،"البطولة" د  علـى صـفحات اجلرائ

 التعليقـات املمجـدة     -اا فـشيئً  شيئً- األوكرانية
 يف األوكرانيني لصناع السالم" اخليار الدميقراطي"لـ

 الناإلع يتردد يف    أحدعلى العكس مل يعد     والعراق،  
رسـال العـسكريني    إعـن    لنيئومساء املـس  أعن  

وهلم الرئيس األوكـراين    أ و ، إىل العراق  األوكرانيني
 الذي قـال لـه الـرئيس        ،كوتشما السابق ليونيد 

 أوروبـا ن  إ ":األمريكي جورج بوش خالل لقائهما    
أو -ولكن مل يعلم " ن تضم أوكرانياأجيب  اليت نبنيها

 جلأنه ومن أ  حينهااألوكراين الرئيس -علم وسكت

 وتقدمي اخلدمات   ،وروبا جيب العمل يف آسيا    هذه األ 
ــةأوالً   إرســال وأن فكــرة، للمــصاحل األمريكي

 ا من قبـل     ىوحأالعسكريني األوكران إىل العراق     

ـ   يواألمريك الـسابق  " جـي يب   كي"ن إىل جنرال ال
  .يفغيين مارتشوك
وكـران إىل    العـسكريني األ   إرسالفضائح  

 الرأي العام األوكراين املستاء     أمام العراق تتفجر اآلن  
ومل يعد يؤخذ بالوعود    األمر،  إىل حد كبري من هذا      

 الـشركات واالحتكـارات     أصحاب أما. الكاذبة
يعنيهم مـصري جنـودهم يف        فآخر ما  ؛األوكرانيني

 وبالطبع مصري شعب العراق مـن أطفـال         ،العراق
ن تـسري   أكل ما يعنـيهم     خ؛  ونساء ورجال وشيو  

 إلـيهم ن تـدخل  أ و،رتبطة بالغرب خبريمصاحلهم امل 
 األوكرانيةالوحدات  دون أدين اعتبار لكون      األرباح،

 األخـرى اليت تقف يف الصف الرابع بني الوحدات        
العاملة يف العراق من حيث عـدد        املتعددة اجلنسيات 

  ملإذا مرشحة لالنتقال إىل املركز الثالث ؛الضحايا

  . لسحبهااألوكرانيونيسارع 
 التوقعات اليت كانـت      كل   اارت من هنا و

وجتلى ذلك يف    ،مرتفعة للغاية عقب الثورة الربتقالية    
  ؛2006مارس االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف 

لكثري من ا لاالنتخابات حمور تلك ال تزال نتائج  حيث  
؛ فقـد   التعليقات على الصعيدين احمللـي والعـاملي      

ـ األ"عن تقدم حـزب     كشفت تلك النتائج      "اليمق
 يف  27بزعامة فيكتور يانوكوفيتش بنسبة تقترب من       

 يف الوقت الذي مل حيصل فيه احلزب احلـاكم          ،املائة
 بزعامة الـرئيس احلـايل فيكتـور       "وكرانيا وطننا أ"

مما  ؛ يف املائة  17يوشينكو سوى على ما يقرب من       
 بينما يانوكوفيتش ينتقم    ، يوشنكو هزميةا   عملي يعين  

ن حتالف  أغري  . خابات الرئاسية السابقة  هلزميته يف االنت  
يوليا تيموشينكو ال يزال يشغل املرتبة الثانية يف قائمة         

 اليت جتاوزت حاجز الثالثة يف املائة الـالزم       األحزاب
 يف 23، بنسبة تقتـرب مـن   "الرادا"لدخول جملس   

املائة، يف الوقت الذي حقق فيه احلزب االشتراكي ما         
 يف املائة للحزب    5.3بل   يف املائة، مقا   8يقرب من   
 يف الوقت الذي يظل فيه حزب فيكتـور         ،الشيوعي
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 لناتاليا  "املعارضة الشعبية "ليتفينوف رئيس الربملان، و   
خرى مرشحة لتجاوز حـاجز     أ وحتالفات   ،بيترينكو

 اتساع املداوالت   أمام ما يفتح الباب     ؛ يف املائة  3الـ
بـدا  ن  أ بعد   ،الرامية إىل تشكيل احلكومة االئتالفية    

عن جتـاوز نـسبة      األحزاب من   أيا عجز   واضح 
. اخلمسني يف املائة الالزمة لالنفراد بتشكيل احلكومة      

 كل من حـزيب يوشـينكو       أصواتوملا كان عدد    
  ن إ ف ؛ الالزمة األغلبية لتحقيق   وتيموشينكو غري كاف

لكـسندر  أهناك من يقول باحتماالت جلوئهما إىل       
 مبا يقرب من    ،زموروز زعيم احلزب االشتراكي الفائ    

. قناعه باالنضمام إىل االئتالف املنتظر     إل ؛ يف املائة  8
ويف هذه احلالة يتوقع البعض توزيع املناصب الرئيسية        
على النحو الذي قد تقبل فيه تيموشينكو مبنـصب         

سباب تعود إىل صعوبة عودا      أل "الرادا "رئيس جملس 
قاهلا يوشـينكو   أن سبق و  أ بعد   ،إىل رئاسة احلكومة  

ن يتوىل موروز رئاسـة     أنها منذ بضعة اشهر، على      م
 ن أغـري  . ا النضمامه إىل هذا التحـالف   احلكومة مثن

احلزب االشتراكي مل يفصح بعد عن قبوله التحالف        
 "الثـورة الربتقاليـة   " من جنـوم     األمس أصدقاءمع  
 أسـفرت سباب تعود إىل عمق اخلالفات اليت سبق     أل

اع مع الـرئيس     واندالع الصر  ،قالة تيموشينكو إعن  
ا ن يكون مـربر   أولعل ذلك ميكن    . احلايل يوشينكو 

لظهور بعض التوقعات اليت تقول باحتماالت حتالف       
 ،الغرميني يوشينكو ويانوكوفيتش مع احلزب الشيوعي     

 ، نكاية يف تيموشـينكو    ؛وآخرين لتشكيل احلكومة  
ا لتبـاين    صعب التحقيق نظـر    األمروإن يبدو هذا    

ه العديد من قـضايا الـسياسة       توجهات الغرميني جتا  
 .اخلارجية

 شـىت   أمـام  مفتوحـة    األبوابولذا تظل   
- يـنص    األوكراينوملا كان الدستور    . االحتماالت

على تغيري النظام يف     -ا من هذه الدورة الربملانية    اعتبار 
نه إ ف؛ رئاسي /برملاين، إىل برملاين  /  من رئاسي  أوكرانيا

لكـثري مـن    ن يتخلى رئيس الدولة عن ا     أمن املقرر   

 علـى اموعـة     اإلشـراف  ومنها   ،مهامه السابقة 
ن يضطلع ـا    أ وامليزانية اليت من املقرر      ،االقتصادية

رئيس احلكومة اجلديد، فيما يتوىل الـرئيس مهـام         
ي أ ؛شراف على وزارات القوة   السياسة اخلارجية واإل  

  .األمن والداخلية والدفاع
هـا  ولكن أيا كانت النتيجة اليت سـتئول إلي     

جهود تشكيل احلكومة األوكرانية، إال أن الداللـة        
النهائية لتلك االنتخابات هي فشل ذريـع للثـورة         

وعدد من الدوائر   ،  واشنطنالربتقالية؛ حيث اقتربت    
 يف حماولة لتربيـر     ،من هذه االنتخابات  بشدة  الغربية  

غدقتها على نظـام الـرئيس      أالكثري من اهلبات اليت     
اولة لـدعم موقعـه قبيـل       فيكتور يوشينكو، يف حم   

ع قـانون   الرئيس جورج بوش كان قد وقَّ     ف. إجرائها
، الذي طاملا فـرض     "جاكسون/ تعديل فينيك "إلغاء  

 ،القيود على التجارة مع االحتاد السوفيايت الـسابق        
والذي ال يزال ساري املفعول حبق روسـيا، رغـم          

ا على القيود اليت سـبق       رد 1974صدوره يف عام    
اد السوفيايت على اهلجرة اليهوديـة إىل       وفرضها االحت 

الفشل الذريع الذي مـين بـه احلـزب         ف!! إسرائيل
 يبـدو   ؛ بزعامة يوشـينكو   "وكرانيا وطننا أ"احلاكم  

 اليت راهنت على فـوزه يف       ، لواشنطن بالتبعية فشالً 
ـ         الثـورة  "توقيت مل يسجل فيه اجلناح اآلخـر لـ

صاب  النِ ؛ يف حتالف يوليا تيموشينكو     ممثالً "الربتقالية
ن جاءت  أالقانوين للفوز حبق تشكيل احلكومة، بعد       

 بزعامة فيكتور   ،"األقاليمحزب  "يف املركز الثاين بعد     
 الذي اكتسح االنتخابات بفوزه مبـا       ،يانوكوفيتش

. يزيد عن ضعف عدد مقاعـد احلـزب احلـاكم         
وتكشف هذه النتائج عن مدى االرتباك الذي يسود        

 بسبب املخاوف   ؛ اليوم الساحة السياسية األوكرانية  
اليت تكتنف كل املشاورات الرامية إىل صنع االئتالف      

ومثة من يعـزو ذلـك إىل       . الالزم لتشكيل احلكومة  
 ، نتيجـة كثـرة عـدد األحـزاب     األصواتتفتت  

والتحالفات السياسية اليت شاركت يف االنتخابـات،   
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 "جنـون "، إىل جانب 45وبلغ عددها ما يقرب من   
 األوكرانيـة لذي جعل االنتخابـات    ا ، املايل اإلنفاق

 حبيث كان املقعد النيـايب      ؛األغلى يف تاريخ املنطقة   
 بـسبب  ؛يكلف من مليونني إىل عشرة ماليني دوالر    

 ، ممن يبحثـون عـن احلـصانة       "وليغاركياممثلي األ "
 من خالل ما يهمهـم      ،والسبيل إىل تقنني أوضاعهم   

ومل تكن موسكو لتقدم يف االنتخابـات       . من قوانني 
األخرية على ما قامت به إبان االنتخابات الرئاسـية         

 إثـارة ىل حد كـبري يف      إالسابقة من تدخل ساهم و    
- بل وبدا حرص يـانوكوفيتش       ؛امليول املعادية هلا  
ا علـى التعـبري عـن        واضـح  -احملسوب عليهـا  

 واحنيازه إىل بعض شعارات املعـسكر       ؛"استقالليته"
ا إىل االحتـاد  وكرانيأ ومنها الرغبة يف انضمام     ؛اآلخر

ا يفسر تقدمه عن حتالف تيموشينكو مبا       مم األورويب؛
لكن ذلك ال ينفي متـسكه      . يزيد عن عشرة يف املائة    

 وثالثة مـن    ،بالفضاء االقتصادي املوحد مع روسيا    
ـ     ؛بلدان الكومنولث   أوسـاط ا يف    وهو ما يثري لغطً

. ا من التحالف معـه     الذي يبدو قريب   ،احلزب احلاكم 
 النتائج تواصـلت املـشاورات يف       وعلى ضوء هذه  

حماولة لتجاوز العثرات اليت تنـاثرت علـى طريـق          
 الرئيسية الثالثة اليت تصدرت قائمة الفائزين       األحزاب

ورغم تقدم حـزب    . األخريةيف االنتخابات الربملانية    
 بزعامة فيكتور يانوكوفيتش، الذي حصل      "األقاليم"

مسألة  فإن   ؛صوات الناخبني أعلى ما يقرب من ثلث      
 ؛فوزه بأحقية تشكيل احلكومة تظل بعيـدة املنـال        

بسبب صعوبة التوصـل إىل اتفـاق مـع أي مـن           
 وذلك ما ال ميكن قولـه       ؛التحالفات احلزبية الكبرية  

 وهي يوليا تيموشينكو    ،حول فرص منافسته الرئيسية   
اليت يقترب عدد مؤيديها يف االنتخابات األخرية من        

ل ما حققته تيموشينكو    ولع. ربع عدد املشاركني فيها   
حيـث شـغلت املرتبـة    (يف جنوب شرق أوكرانيا   

 معقل الـرئيس    ؛الثانية، كما كان احلال غرب البالد     
 ميكن أن يفسر الكثري مـن       )احلايل فيكتور يوشينكو  

وكانـت  . مالبسات األوضاع الراهنة يف أوكرانيـا     
األحداث األخرية قد كشفت عن أن انفراط عقـد         

 محلتها  إدارة ساعد تيموشينكو يف     "الثورة الربتقالية "
ا من تعثر مسرية حليفها الـسابق       االنتخابية، انطالقً 

 من رئاسـة احلكومـة     إقالتهايوشينكو، فيما كانت    
خفاقات ولية اإل ئا عدم حتمل مس   فرصة لتأكيدها الحقً  
. ون اخلارجيـة  ئ ملف الش  إدارةاالقتصادية، وارتباك   

 وكرانياأ(وقد جتسد ذلك يف موقع حزب يوشي نكو         
 اليت تضم   ،ا يف قائمة الفائزين   ، الذي حل ثالثً   )وطننا

ومع ذلك  . أيضا ممثلي احلزبني االشتراكي والشيوعي    
فإن تيموشينكو ورغم ما تبدو معه بوصفها املرشحة        

 فإن احتمـاالت حتالفهـا مـع        ؛ا للفوز  حظً األوفر
الذي مل حيصل سوى علـى مـا        ( "وكرانيا وطننا أ"

 ال تزال يكتنفها غمـوض      )ئة يف املا  14 يقرب من 
 ا لعدم حتديد موقفها من مدى التمـسك        كثري، نظر

 وهو  ،ما يرفضه يوشينكو  فهو   ؛حبق تشكيل احلكومة  
لكن ! 2005قاهلا من هذا املنصب يف نوفمرب       أالذي  

احلـزب  "ا مبوافقـة    ذلك يبـدو أيـضا مـشروطً      
 احتمـاالت   أمـام  وذلك يفتح الباب     ،"االشتراكي

قـدام  إ احتماالت   أي ؛اه املعاكس االندفاع يف االجت  
 مبا قد   ،"األقاليم"يوشينكو على التحالف مع حزب      
 األزمةبان احتدام   إيعيد ما سبق وطرحه يانوكوفيتش      

، يف  "الثورة الربتقاليـة  " وقت   أوكرانياالدستورية يف   
 من االنتخابـات الرئاسـية يف       األوىلأعقاب اجلولة   

 وكوفيتشوكان يان . 2004) كانون األول (ديسمرب  
 اقترح على يوشينكو التسليم له بالرئاسة، مقابـل    قد

توليه منصب رئيس احلكومة، الذي حصل مبوجـب        
    ا التعديالت الدستورية على كثري من احلقوق خـصم

 األجواءويف مثل هذه    . من صالحيات رئيس الدولة   
ا ما يهـدد بـه       يسودها الغموض، يبدو منطقي    يتال

ملان اجلديد، مـا مل     الرئيس يوشينكو حول حل الرب    
تتوصل األطراف املعنية إىل قـرار حـول تـشكيل          
االئتالف احلاكم للحكومـة اجلديـدة يف غـضون         
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شهرين، مبوجب التعديالت األخرية اليت أقرها الربملان     
  .2004السابق يف ديسمرب 
 فقد وجدت نفسها بعد الثورة      ؛أما جورجيا 

 وكـذلك  ، يف ايار متالحق2004الوردية يف عام    
األمر بالنسبة لقريغيزستان بعد ثورـا يف مـارس         

 فتحت محاس املتظاهرين الشباب توجـد       ؛2005
احلقائق الثابتة جلمهورية مرحلة مـا بعـد االحتـاد          

مؤسسات دميقراطية ضعيفة، فساد    :  السابق السوفييت
مزمن، انقسامات إثنية، وفوق كل ذلك االعتمـاد        

 بيالروسـيا   ومن احملتمل أن الناخبني يف    . على روسيا 
الحظوا أن الدميقراطيات املوالية للغرب يف أوكرانيـا    

 قرار روسـيا رفـع      املاضيوجورجيا عانت الشتاء    
 وقد عاقب النـاخبون األوكرانيـون       ،أسعار الطاقة 

الرئيس يوشنكو يف االنتخابات األوكرانية األخـرية       
علـى أدائـه    .. 2006 مارس   26اليت جرت يف    

وط االقتـصادية    بـسبب الـضغ    السيئ االقتصادي
الروسية النابعة من سيطرا على صـادرات الطاقـة    
. مرتفعة الثمن إىل دول أوروبا الـشرقية الـضعيفة        

 إىل  االقتـصادي وتترجم روسيا اآلن هذا الـتحكم       
ن استعادة روسيا لسيطرا علـى      إ. سيطرة سياسية 

 السياسي إحياء التجمع    يالدول ااورة تعىن أا تنو    
ي يربط روسيا وبيالروسيا وأوكرانيا      الذ واالقتصادي
  .وكازاخستان
أثارت نتائج االنتخابات يف بيالروسـيا      وقد  

 :التايلردود فعل متباينة على النحو 

رحبت روسيا بنتـائج   : روسيا االحتادية  -1
ــات ــة الروســية أن ،االنتخاب ــت اخلارجي  وأعلن

االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف بيالروسـيا         
ال "، معتربة أنـه     "عايري املعترف ا  امل"احترمت مجيع   

فروسيا تنظر إىل نظام    ". يوجد أدىن شك يف شرعيتها    
وعنصر ،  لوكاشينكو على أنه صمام أمان يف املنطقة      

 يف  يف مواجهة زحف الغرب متمـثالً   ضروريتوازن  
 آخر ما تبقـى     هيفروسيا البيضاء   . حلف األطلسي 

ة الـدول الـسوفيتي  " تسرب"ملوسكو يف أوروبا بعد    
 ،السابقة واحدة تلـو األخـرى صـوب الغـرب         

 أو األورويبباالنــضمام إىل النــاتو أو إىل االحتــاد 
 .كليهما

يف املقابل أدان االحتاد    : األورويباالحتاد   -2
 إذ أعلنت   ؛ نتائج االنتخابات يف بيالروسيا    األورويب

منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا أن االنتخابـات         
 تكن دميقراطية، ومل تكـن      الرئاسية يف بيالروسيا مل   

مطابقة للمعايري الدولية املطلوبة النتخابـات حـرة        
 .وعادلة

أما املفوضية األوروبية للعالقات اخلارجيـة      
عتربت فرض عقوبات جديـدة     ا فقد) بينيتا فالدنر (

  حمتمالً"ا  على بيالروسيا أمر بعد االنتخابـات   " ا جد
 مسئولني  وحتظر العقوبات احلالية على ستة    . الرئاسية

 املستوى من روسيا البيضاء دخـول االحتـاد         يرفيع
بسبب االشتباه يف تـورطهم يف اختفـاء        يب؛  األورو

 1999 عــامي يف وصــحفيثالثــة معارضــني 
، أو بسبب قيامهم بعمليات تزوير خـالل        2000و

، لكـن   2004جرى يف أكتـوبر      االستفتاء الذي 
ة  ال ينوى فرض أي عقوبات اقتصادي     األورويباالحتاد  

  .تضر بالشعب
 رفـض الـرئيس     :الواليات املتحـدة   -3
 جـورج بـوش نتـائج االنتخابـات يف         األمريكي
 وأدان قمـع الـسلطات البيالروسـية        ،بيالروسيا

وأفاد البيت األبيض بـأن واشـنطن       . للمتظاهرين
   مـسئويل ا على سـفر   ستفرض عقوبات مالية وقيود 

 املعروف أن الرئيس بوش وقع يف أكتوبر      و .بيالروسيا
دميقراطيـة  " على قانون أطلق عليه قـانون        2004

حتوى القانون على عقوبـات ضـد       ا و ،"بيالروسيا
 وحوافز لتـشجيع قـوى      ،نظام الرئيس لوكاشنكو  

 وذلك بعد قيام لوكاشنكو بتعـديل       ؛املعارضة ضده 
 ،الدستور من أجل ترشيح نفسه لوالية رئاسية ثالثـة   
ر بعد استفتاء أجراه يف وقت سابق من نفس الـشه         
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 امت وزيرة   2005ويف أبريل   ). 2004أكتوبر  (
اخلارجية األمريكية كونداليزا رايس رئيس بيالروسيا      
بأنه آخر ديكتاتور يف أوروبا، ودعت إىل تغيري سريع         

لتقت زعماء املعارضة، يف الوقت     ايف هذا البلد، كما     
الذي خصص فيه الكوجنرس مبلغ مخـسة ماليـني         

روسيا البيضاء، والتعاون   دوالر لدعم الدميقراطية يف     
  .مع املعارضة لتغيري احلكم

ا ميكن اعتبـار أحـداث بيالروسـيا        عموم
"؛قد يكتب له النجاح مبرور الوقت     " ا للتغيري مشروع 

 علـى   تسلطيفمن غري احملتمل استمرار نظام حكم       
 فالدوافع من أجل الدميقراطية ليست      ؛املدى الطويل 

أمور مثل الكرامة    ألنه ال ميكن شراء      ؛فقطاقتصادية  
 فإن نتائج   ؛أما على املدى القصري   . اإلنسانيةواحلرية  

لنظريـة  " نقطـة نظـام   "انتخابات بيالروسيا متثل    
يف " الثـورات امللونـة   " أو   ،"الدومينو الدميقراطي "

  . السابقالسوفييتمجهوريات االحتاد 
  
البحث عن  : روسيا والثورات امللونة  :رابعا

  استراتيجية للمواجهة
تعد قدرة موسكو على فرض إرادا على       مل  

 مجهوريـة   12جمموعة الدول املستقلة اليت تـضم       
 كما كانت عليه قبل عقـد مـن         ؛سوفياتية سابقة 

وسعت روسيا من خالل جمموعـة الـدول        . الزمن
املستقلة إىل تنسيق سياستها ومصاحلها مع سياسـة        

 من أجل إبقاء نفوذها، إال أن       ؛ومصاحل بقية األعضاء  
. ات ترتفع اليوم للمطالبة بإلغاء هذه اموعـة  األصو

من املنادين بعودة القوة العظمـى رئـيس احلـزب          
 بـشدة  الذي انتقـد     ،الشيوعي غينادي زيوغانوف  

ــا   ــا وأوكراني ــرية يف جورجي ــداث األخ األح
 دد بتقويض آخـر بقايـا        وقرغيزستان، معتب ارا أ

وحـذر مـن أن سلـسلة        .اإلمرباطورية الروسـية  
ارات قد متتد إىل املنطقة الـسوفياتية الـسابقة         االي
  . وتدمر روسيا نفسها،كلها

      فقـد   ؛امن جانبه مل يقف الكرملني سـاكن 
يف منطقـة االحتـاد     " الثورات"شكل إدارة ملكافحة    

رانيـا  كالسوفييت السابق اليت كانـت يف حـاليت أو        
 ميوهلـا   ،وجورجيا مثرة عمل منظمات غري حكومية     

ان فالدميري بـوتني قـد أخطـأ     وإذا ك  .األمريكيون
 بتقـدمي دعمـه الشخـصي       ،بالتدخل يف أوكرانيا  

 الـذي   ،للمرشح املوايل لروسيا فيكتور يانوكوفيتش    
هزم يف النهاية أمام املرشح املوايل للغـرب فيكتـور          

 فقد حرص يف املقابل على عـدم اختـاذ          ؛يوتشينكو
  .موقف يف قرغيزستان

 املخمليـة الـيت    الثورات نأومن الواضح   
من دولة    وتنتقل ،ت تغزو منطقة آسيا الوسطى    أبد

ثـورة   " مـن (مساء الزهور والفواكـه     أألخرى ب 
نـسبة  " الثورة الربتقالية " إىل   ،يف جورجيا  "الورود

إىل اللون الذي اتفقت املعارضة على ارتدائه مـن         
 إىل  ،اجلوارب وحىت رباطات العنـق يف أوكرانيـا       

 ،يف قرغيزيا  "راءالثورة الصف "أو  " الثورة الليمونية "
 إىل محراء دموية يف جنـوب       يف ايتها اليت انقلبت   

 بل مستمرة يف الدول     ؛ لن تتوقف عند ذلك    )البالد
  .املستقلة

تتفق حكومات آسيا الوسطى وروسـيا      و
تقـوم علـى    الندالع الثورة   على أن البيئة املثالية     

أمريكي  -استقواء املعارضة الداخلية بالدعم األورو    
كما يقـوم بعـض     . املادية واإلعالمية يف صورتيه   

رجال األعمال األمريكيني بدعم املعارضة يف هـذه    
 ا للحصول على امتيازات استثمارية بعد      الدول مالي

وحينمـا يتـوفر للمعارضـة      . وصوهلا إىل السلطة  
التمويل الداخلي من ممولني حمليني متخاصمني مـع        

 ؛ ويسعون إىل الـتخلص منـها      ،السلطة احلاكمة 
 الدعم اإلعالمي الغريب هو األولوية بالنـسبة       يصبح

لقوى املعارضة؛ حىت يتحول نـشاطها إىل حمـور         
قادا إىل جنوم   يتحول   و ،اهتمام الرأي العام العاملي   

ومن مث فإن حكومات دول وسط آسـيا         .عامليني
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 يف  اوأخطر أنواعه (الثورات امللونة   املهددة بتفشي   
 الفعالـة    حتضر األمـصال   ) وأذربيجان ناستيزققر

  :للمعارضة، وأمهها

 ،االعتقاالت االستباقية لقادة املعارضة    -1
 أو التخـابر مـع     ،وتلفيق م التزوير أو الفـساد     

اخلارج، وختتلف احلنكة من دولة ألخرى يف كيفية        
 دون أن تـصنع منظمـات حقـوق         ،حتقيق ذلك 

  .اإلنسان من هؤالء املعارضني أبطاالً

ل الـدعم   ويرتبط ذا احليلولة دون وصو    
املايل األجنيب إىل حركات املعارضـة ومنظمـات        
اتمع املدين، مـع جتنيـد عـشرات احملـررين          

لرفع شعارات محايـة أمـن   " الوطنني"والصحفيني  
الذين يهددون األمن القـومي     " اخلونة"الوطن من   

  .للبالد

محايــة املنــشآت احليويــة ومبــاين  -2
واجهة  والتدريب على الوسائل الالزمة مل     ،الوزارات

احتالل املتظاهرين للعقد املواصـالتية احليويـة يف        
  .املدن الرئيسية

تشكيل تنظيمـات شـبابية تقابـل        -3
 فقد أثبتت الثـورة     ؛التنظيمات الشبابية للمعارضة  

الربتقالية يف جورجيا وأوكرانيا أن مئـات اآلالف        
من الفتيان والفتيات الذين جتمعوا بشعار واحـد        

 هم الـذين    ؛قصة واحدة وعلم واحد وموسيقى را   
بـل إن   . رمسوا النجاح الساحق حلركة املعارضـة     

ا من األخبار املتواترة من الـداخل الروسـي         مزيد
 )وهي دولة مهددة بوصول الثورة الربتقالية إليهـا      (

تفيد بقطع خطوات فاعلة الستغالل التنظيمـات       
 وتنظيمات املشجعني الرياضـيني     ،القومية املتطرفة 

هلم من خربة يف الشغب واالعتـداء        ملا   ،املتطرفني
كجزء من وسائل مواجهـة الثـورات الربتقاليـة     

  .املنتظرة

 يتم ختصيص ميزانيات لتمويل     وبشكل موازٍ 
 مبعىن أن يقابـل االعتـصام       ؛التظاهرات املضادة 

فمع .  والتظاهر بتظاهر، ولكل شيء مثن     ،باعتصام
تزايد اقتناع السلطات احلكومية يف آسيا الوسطى       

ا بأن املشاركني يف الثـورتني اجلورجيـة        وروسي
  واألوكرانية تلقوا دعم ا تفاوت بـني قـبض      ا مالي

 إىل تـوفري وجبـات      ،أموال مباشرة قبل التظاهر   
 ،الطعام والشراب واألعالم والـشارات املوحـدة      

 اعتمدت حكومـات   ؛وخيام املبيت خالل التظاهر   
  .هذه الدول خمصصات مالية للتمويل املضاد

 ؛األوكرانية" كومرسانت"ة  وحسب صحيف 
 اآلن بني ممويل الثورة الربتقاليـة       فإن التنافس حامٍ  

ا  دوالر50وممويل الثورة املضادة، وآخر األسـعار   
  دوالر ملن ينصب خيمـة      200 و ،املن حيمل علم 

أما الطعام والشراب واحلفالت    . للمبيت واالعتصام 
فهـي األعمـدة    ؛  املوسيقية الراقصة حىت الصباح   

  .سية اليت ال تقام الثورة بدوااألسا

عسكرة املفكرين والفنانني ورجـال      -4
؛ ملا هلؤالء من تأثري     " ضد ومع أ "الدين يف معسكر    

ويتم حتضري هـؤالء لليـوم      . كبري على الشعوب  
مع الثـورة   (املشهود حني خيرجون على املسارح      

ليشحذوا من مهـة األتبـاع      ) الربتقالية أو ضدها  
  .واملريدين

ناك من صعوبة يف تصنيف هؤالء      وليست ه 
 فأصـحاب احلظـوظ مـن    ؛إىل أي فريق ينتمون  

املفكرين والصحفيني والفنانني الـذين يترأسـون       
املهرجانات والندوات يشاركون مع احلكومة، أما      
املغضوب علـيهم واملـضطهدين فيتجهـون إىل        

ن هناك فرصة اآلن الصطياد     إ ف ؛ومن مث . املعارضة
تة لتفويت الفرصة علـى     هؤالء بإغراءات ولو مؤق   

  .انضمامهم إىل معسكر املعارضة
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الرصد الدقيق لنشاط قوى املعارضـة       -5
 ؛الداخلية علـى مـستوى الوحـدات اإلداريـة        

ففي روسيا  . كاحملافظات والواليات واجلمهوريات  
وقرغيزيا يتزايد االعتقاد أن املعارضة قد ينتهي ـا     

 أو طلـب    ،حال االعتصام إىل إعـالن انفـصال      
 إذا مل تفلح يف تغـيري       ،نسالخ عن جسد الدولة   اال

  .السلطة احلاكمة

   ا من تلمس السلطات    ولعل ذلك يبدو جلي
بالفريوس الربتقايل  " ملوثة"الروسية لوجود مناطق    

 حيـث   ؛يف كل من مجهورييت بشكرييا وتترستان     
تطالب املعارضة يف مجهورية بـشكرييا الفدراليـة        

 بينما  ، سنة 11بإاء حكم مرتضى رحيموف منذ      
تطالب معارضة مجهورية تترستان الفدرالية بإـاء       

ويف .  سـنة  14حكم منتيمر شاميييف املمتد منذ      
يف تأكيد   2005 مارس   21قرغيزيا جنحت ثورة    

خماوف املراقبني احلكوميني من قدرة املعارضة على       
 كنقطـة بدايـة   ؛السيطرة على بعض أقاليم الدولة  

  .للضغط على احلكومة

عامة ال تتم التحضريات احلكوميـة      وبصفة  
املضادة يف دول آسيا الوسطى وروسـيا بـشكل         

 إذ يـسمح بتـسريب بعـض أخبـار        ؛سري تام 
  ا كجزء من أسـلوب     االستعدادات احلكومية عمد

  .الردع ملن يفكر يف املشاركة يف الثورة الربتقالية

 فإن حكومات دول آسيا الوسـطى      ؛وعليه
 لـن تواجـه     -ومن يسري على جها يف العامل     -

الثورات الربتقالية بالسالح وال الغازات املـسيلة       
 فتبدو ديكتاتورية يف أعـني الـصحافة        ؛للدموع
 وبعـشرات   ، بل ستواجهها بثورة مضادة    ،العاملية

اآلالف من الشباب الذين سيشتبكون باأليـدي       
 إن تطلــب األمــر لقتــل يوالعــصي واملــد

  .املدعومة من خارج البالد" الفريوسات"

ــورات: راأخيــ ــة مــستقبل الث  املطالب
  بالدميقراطية يف آسيا الوسطى

 فـإن   ؛إضافة إىل أذربيجان يف إقليم القوقاز     
اجلمهوريات اإلسالمية اخلمس يف آسيا الوسـطى       

كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، قرغيزيا،    (
ا من تعاظم   أكثر الدول اآلسيوية هلع   ) طاجيكستان

دول ال  ال   أي من هذه   ي؛ فف قوة املعارضة الداخلية  
ختتلف ظروف الضغوط االقتـصادية والتـهميش       
السياسي والديكتاتورية عما كانت تعيشه جورجيا      

 انبل إن جورجيا وأوكرانيا كانتا تعيش     . وأوكرانيا
  .يف أوضاع أفضل عدة مرات مما تعيشه هذه الدول

ورغم جهودهم املتواصلة يتفق أغلب قـادة   
سالمية على أنه مـن     املعارضة يف الدول الست اإل    

املستبعد تكرار النموذج األوكراين يف بالدهم بدون       
 فهناك خماوف حقيقية لـدى هـؤالء        ؛دعم غريب 

القادة من استمرار وقوف املصاحل الدولية عقبة أمام        
 ،وصول الدعم املايل واإلعالمي للمعارضة الداخلية     

  .على غرار النموذجني األوكراين واجلورجي

يقتـدي فيـه زعمـاء       الوقت الذي    فيف
املعارضة يف مجهوريات االحتاد الـسوفييت الـسابق    

 يعتربها قادة هذه اجلمهوريـات      ؛ الربتقالية بالثورة
خطر م  ا حقيقي وأدى ذلك إىل تـشديد     . ا حيدق

الرقابة على املنظمات غـري احلكوميـة، وزيـادة         
.  املـستقلة  اإلعالمالضغوط على املعارضة ووسائل     

ريب للثورات امللونة دفـع قـادة       كما أن الدعم الغ   
 ، للعودة إىل أحضان روسيا    السابقةالدول السوفيتية   

 وزيادة التعاون فيمـا     ،وتوطيد العالقات مع الصني   
ومن هنا طلـب    .  للتصدي هلذا املد الثوري    بينهم

  للتعـاون قادة الدول األعضاء يف منظمة شنغهاي       
 ، وقريغيزيــا،روســيا والــصني وأوزبكــستان(

 يف بيـان ختـامي      ) وطاجيكـستان  نوكازاخستا
 من الواليات املتحـدة     ؛2005 يف يوليو    لقمتهم
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 اسـتخدام األمريكية حتديد موعد لالنتـهاء مـن        
وكرد فعـل   . القواعد العسكرية يف آسيا الوسطى    

 الستخدام  واألمريكيةمنها على االنتقادات الغربية     
القوة يف أندجيان ألغت أوزبكستان اتفاقية تـأجري        

 ووقعـت   ،للواليات املتحـدة  " آبادن  خا"قاعدة  
ويرى بعض املراقبني   . معاهدة للتحالف مع روسيا   

 بفضل ختوف النخب احلاكمة يف البلدان       أنهالروس  
 ؛الثوراتاألعضاء يف رابطة الدول املستقلة من هذه      

 مـن توطيـد   2005متكنت روسيا خالل عـام   
 املراقبـون   هؤالء. مواقعها ونفوذها يف هذه املنطقة    

دون بأنه كان هناك الكثري من التهويل بـشأن         يعتق
 الربتقاليـة يف الـساحة      الثـورات قيام املزيد من    

السوفيتية السابقة، ولكن الواقع  يشري إىل أن هذه         
 ألن القيادات اجلديدة اليت محلـها  ؛املوجة ستتوقف 

 شرعوا  ؛ إىل السلطة عن طريق هذه الثورات      الغرب
ـ       ن أة بعـد    يف ارتكاب الكثري من األخطاء، خاص

إىل حـد   تلك الدول،   ازدادت عمليات الفساد يف     
ا االقتصادية تردي  األوضاعن ازدادت   أ وبعد   ،كبري

كما اتضح ذلك    تشعر خبيبة األمل     الشعوبوبدأت  
  .جليا يف االنتخابات األوكرانية األخرية
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